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רחל ברקאי ,רואי גרין ,אילה פרץ ,לימור קארו
צילום :יוסי בן דוד ,יצחק הררי
הפקה :מפעלי כתר בע"מ
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כתב העת מתפרסם בסיוע קבוצת עזריאלי.
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■ האגף החדש לסמינרים בין-לאומיים של בית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ייפתח ב30-
בינואר  2012בהשתתפות שר החינוך גדעון סער ,בתום
שלוש שנים מאומצות של תכנון ובנייה .האגף הוקם
בתרומתם הנדיבה של ג'וזף גוטדנקר מקנדה ושל
תומכי יד ושם ברחבי העולם ,והוא מוסיף שטח של
 4,500מטר מרובע לבית הספר ומציע לבאים בשעריו
מתקנים חדישים ,לרבות אולם ההרצאות החדש על
שמו של אדמונד י .ספרא ,כדי לתת מענה לדרישה
ההולכת וגוברת לסמינרים חינוכיים למורים ולמעצבי
דעת קהל מישראל ומכל רחבי העולם.
"מאז הוקם בית הספר המרכזי להוראת השואה
בשנת  1993ונפתח הקמפוס המרשים שלו שש שנים
אחר כך ,נהפך יד ושם למרכז עולמי להוראת השואה",
ציין יושב ראש הנהלת יד שם אבנר שלו" .רק בשנה
האחרונה אירח בית הספר  67סמינרים למחנכים
ולמנהיגים ממדינות העולם ,והעניין בהוראת השואה
הולך וגובר ,מעבר לכל ציפיותינו .הסביבה המודרנית,
המתקדמת והאטרקטיבית של האגף החדש תעלה
את הסמינרים שאנו מקיימים לצוותי הוראה ,הן בעבור
קבוצות בין-לאומיות הן בעבור קבוצות ישראליות,
לרמות חדשות של מקצועיות ולמידה".

"מרכז עולמי להוראת השואה"
פתיחת האגף החדש לסמינרים בין-לאומיים

■

האגף החדש לסמינרים בין-לאומיים ביד ושם ליד היציאה מהמוזאון לתולדות השואה

את האגף לסמינרים בין-לאומיים תכננה
גוגנהיים-בלוך ,חברת האדריכלים שעמדה מאחורי
בנייתו של מבנה בית הספר עוד בשנת  .1999יש בו
 11כיתות חדשות ,חדר לניהול שיחות ועידה ,חדרי
הרצאות ומתקנים נלווים .עוד נבנה אולם הרצאות
של  328מושבים שתרמה הקרן הפילנתרופית על

■ בהנחת אבן הפינה של האגף החדש ב ,2009-מימין לשמאל:
שגריר קנדה בישראל ג'ון אלן ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ,אדם
גוטדנקר ,דבי גוטדנקר ,ג'וזף גוטדנקר ומנכ"ל אגודת ידידי יד
ושם בקנדה ירון אשכנזי

"העניין בהוראת השואה
הולך וגובר ,מעבר לכל
ציפיותינו .הסביבה המודרנית,
המתקדמת והאטרקטיבית
של האגף החדש תעלה
את הסמינרים שאנו
מקיימים לצוותי הוראה
לרמות חדשות של
מקצועיות ולמידה"

שם אדמונד י .ספרא (שווייץ) .כל אלה יעשירו מאוד
את איכותם של האירועים החינוכיים הגדולים והרבים
ושל הסמינרים שבית הספר עורך מדי שנה עבור
אלפי אנשים.
המרפסות הרבות והרחבות הפתוחות של הבניין
החדש מציעות מראה פנורמי מרהיב של יער ירושלים

וההרים הסמוכים ,ויש בו אזור תצוגה פנימי רחב ידיים
לפרויקטים היצירתיים השונים המתקיימים בחסות בית
הספר" .אלו ימים מרגשים לכולנו" ,מציינת מנהלת בית
הספר דורית נובק" .צפויות לנו שנים רבות של פעילות
פורה במבנה החדש והמרהיב הזה ,והכינוס הבין-לאומי
השמיני בנושא הוראת השואה שייערך בחודש יוני
הקרוב ירים את קרנו של האגף החדש שלנו".
האגף החדש לסמינרים בין-לאומיים הוקם בתרומתם של ג'וזף
גוטדנקר ,קנדה; רוז לנדשפט ,גרמניה; חנה ויצחק לדלסקי,
מקסיקו; פרופ' ד"ר יאן פיליפ רימטסמה ,קרן המבורג לקידום
המידע והתרבות ,גרמניה; קרן משפחת קלרמן ,ארצות הברית;
אריקה הרשקוביץ ,גרמניה; רחל (ז"ל) ומאיר יסקיל ,ישראל;
משפחת גוולב ,ארצות הברית; קרן אלפרד פרייהר פון אופנהיים,
גרמניה; ווילי מול ,קנדה; קרן פול ופרל קסלוב ,אסתר ודוד מן
ובטי ברסלאו ,ארצות הברית; סלמה גרודר הורוביץ ,ארצות
הברית; לורן ומרטין גלר ,ארצות הברית; איבון וסמואל גלר,
מקסיקו; שרה ורולנדו עוזיאל ,מקסיקו; קרן משפחת ג' .ב .ומ.
ק .פריצקר ,ארצות הברית; קרן הצדקה על שם משפחת וולפסון,
אנגליה; והקרן הצרפתית לזיכרון השואה.
אולם ההרצאות על שם אדמונד י .ספרא הוקם בתרומתה הנדיבה
של הקרן הפילנתרופית על שם אדמונד י .ספרא (שווייץ).
הכותבת היא מנהלת הקשרים הבין-לאומיים בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.
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"חוויית חינוך של ממש"
לאה גולדשטיין

■ בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם
עורך מדי שנה עשרות סמינרים למחנכים מכל
רחבי העולם .סמינרים אלו מתקיימים במידה רבה
בזכות תמיכתם האסטרטגית של ד"ר מרים ושלדון
ג .אדלסון .לא מכבר חיזקו בני הזוג את מסירותם
האיתנה להוראת השואה ולזיכרון השואה וחידשו
את מחויבותם להמשיך ולתמוך בפעילותו החינוכית
הענפה של יד ושם בשנים הקרובות.
בחודשים אוקטובר-דצמבר  2011ביקרו בישראל,
כמה מהם בפעם הראשונה ,מורים ,מדריכים במוזאונים
ומנהלי בתי ספר מרומניה ,מהרפובליקה הצ'כית,
מהונגריה ,מפולין ,מאוקראינה ,מצרפת ומסין כדי
להשתתף בסמינרים שהותאמו במיוחד בעבורם
ואשר נועדו להעניק להם את הידע והכלים הדרושים
כדי להוסיף ולשפר את ההוראה בנושא השואה
בארצותיהם.
לרגל פתיחת האגף החדש לסמינרים בין-
לאומיים ביד ושם שוחח יד ושם ירושלים עם אחדים
מן המשתתפים בסמינרים האלה כדי לשמוע מפיהם
על מחשבותיהם ותכניותיהם בעקבות ביקורם
האינטנסיבי בהר הזיכרון.
זאי יו היא ילידת סין המשלימה כעת את לימודיה
לתואר שני באוניברסיטה של מקאו .זאי הצטרפה ל28-
פרופסורים ,מורים בבתי ספר תיכוניים וסטודנטים
חוקרים אחרים מסין ,מהונג קונג וממקאו שהגיעו
לישראל כדי להשתתף בסמינר השני למחנכים סיניים
ביד ושם .זה היה ביקורה הראשון בישראל.
במסגרת לימודיה לתואר למדה זאי בעת האחרונה
בקורס "ייצוג השואה בספרות ובקולנוע" של גלן
טימרמן ,ממארגני הסמינר ,וההתעניינות שלה בנושא
הייתה ניכרת בכל ימי הסמינר" .השיעורים והסדנאות
וגם השימוש שנעשה בטכנולוגיה להוראת השואה
היו בעלי ערך רב" ,ציינה זאי" .נוסף על הספרות,
הזיכרונות והעדויות בנושא השואה שלמדתי כבר
בעבר במסגרת לימודיי לתואר השני ,ראיתי ביד
ושם ציורים וסרטים בנושא השואה ,ושמעתי מוזיקה
בנושא השואה ,וגם הכרתי את השימוש באינטרנט
ובכלים פדגוגיים אחרים .כיום עומדים לרשותנו
אמצעי תקשורת מגוונים מאוד להוראת הנושא
הקשה הזה".
"בעיניי ,החלק החשוב ביותר של הסמינר היה
במפגש עם ניצולי השואה .עדויותיהם מהוות ראיה
חיה אל מול מכחישי השואה השונים .סיפוריהם
וגישתם החיובית לחיים גרמו לי לחוש שחובתי לתאר
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■

משתתפי סמינר למחנכים מסין ,אוקטובר 2011

"ההוראה בנושא השואה היא
אתגר קשה במיוחד ,והסמינר
סייע לי לשנות את הגישה שלי
ולייעל את ההוראה שלי".
דיאנה גרסימיוק ,רומניה

את מוראות השואה לעמיתיי ולתלמידיי בעתיד כדי
למנוע את ההישנות של רצח עם .החינוך בסין בנושא
השואה מתמקד בעיקר במלחמה בין סין ליפן .אני
סבורה שיש מקום להעניק לסטודנטים הסיניים רקע
היסטורי רחב יותר כדי לעורר בהם חשיבה השוואתית
יותר .לדוגמה ,הדיון בטבח של ננג'ינג תוך הזכרת
שואת יהודי אירופה יכול לעורר אצל הסטודנטים דיון
אקטואלי על האנטישמיות ושנאת הזרים".
 15מורים צעירים מרחבי רומניה 25 ,מחנכים
מצ'כיה וקבוצת מורים מהונגריה ביקרו בעת
האחרונה בבית הספר המרכזי להוראת השואה
בעקבות ההדרכה שהם קיבלו בארצות המוצא
שלהם .המחנכת הרומנית דיאנה גרסימיוק הפיקה

תועלת רבה מההיבט הפדגוגי של הסמינר" :ההוראה
בנושא השואה היא אתגר קשה במיוחד ,והסמינר סייע
לי לשנות את הגישה שלי ולייעל את ההוראה שלי.
לדוגמה ,אני מתכננת ,עם התלמידים שלי ,להפיק
כתוביות בשפה הרומנית לעדותו המצולמת של
עובדיה ברוך  -פרויקט שלדעתי הם ייצאו נשכרים
ממנו .אני גם מתכוונת להוסיף בשיעורים שלי מידע
על התרבות היהודית בכללותה ועל חיי היהודים
לפני המלחמה .הייתי רוצה לקחת את התלמידים
שלי לביקורים באתרים שיקשרו אותם להיסטוריה
היהודית של העיר בוקרשט".
וודלי ז'ולט ,מורה הונגרי לספרות ולהיסטוריה,
מקווה שביקורו זה בישראל וביד ושם יהיה אחד מני
רבים" :למדנו על גישה חדשה להוראת השואה",
הוא מציין" .לדוגמה ,יש חשיבות רבה מאוד להסבר
ולהגדרה המדויקים של מונחים ולשימוש במקורות
מהימנים בלבד .תהיה זו טעות לנסות לשחק משחקי
תפקידים במהלך הוראת השואה עם התלמידים או
ללמד אותם מונחים כוללניים .במקום זאת עלינו
לעודד אותם לחקור כל היבט באופן יסודי ,גם את
הפושעים עצמם" .ז'ולט מוסיף כי אמנם למספרים
כשלעצמם יש חשיבות" ,אך לא פחות חשוב לזכור

סמינרים בין-לאומיים מהווים מקור השראה
למחנכים מכל רחבי העולם
ד"ר מרים ושלדון ג .אדלסון הכריזו על המשך תמיכתם האסטרטגית
בפעילות החינוכית הבין-לאומית של יד ושם
■ ד"ר מרים ושלדון ג .אדלסון הודיעו לא מכבר כי
ימשיכו את תמיכתם האסטרטגית בפעילות החינוכית
הבין-לאומית של יד ושם בתרומה שנייה של  25מיליון
דולר .התרומה מחדשת את המחויבות הנחושה
של הזוג אדלסון ליד ושם וממשיכה את השותפות
האסטרטגית שהחלה בשנת .2006
בזכות תרומתם של הזוג אדלסון הרחיב בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם במידה ניכרת את
היקף הסמינרים למורים ,למחנכים ולמעצבי דעת
קהל מחו"ל .בחמש השנים האחרונות הגיעו ליד ושם
אלפי מחנכים לא יהודים מעשרות מדינות מרחבי
אירופה ,ובפעם הראשונה אף הוכשרו ביד ושם מורים
ופרופסורים מאוניברסיטאות בסין ,מורים טטרים
מוסלמים מרוסיה ומחנכים ממוצא ברברי ממרוקו.

את האנשים ,את הפנים ואת השמות שהסתתרו
מאחורי המספרים ,שכן כל אחד ואחד מהם היה
בן אדם .עדיף להתמקד במאבקם למען החיים ולא
בפרטים על אודות מותם".
לאחר שסייר בישראל ,ז'ולט מקווה כי לנסיעות
התכופות שלו עם תלמידיו לאתרים שונים ברחבי
אירופה הקשורים לשואה תהיה מעתה משמעות

"בסופו של דבר ,יש לנו אחריות
כלפי התלמידים שלנו  -ללוות
אותם בהתמודדות שלהם עם
הנושא הקשה הזה ,עד סופו
של המסע הזה".
וודלי ז'ולט ,הונגריה
עמוקה יותר" .בסופו של דבר ,יש לנו אחריות כלפי
התלמידים שלנו  -ללוות אותם בהתמודדות שלהם
עם הנושא הקשה הזה ,עד סופו של המסע הזה".
דומיניק שבלייה היא פרופסור מן המניין לגאוגרפיה

"בזכות הזוג אדלסון עלה בשנים האחרונות
מספר המחנכים שהשתתפו בסמינרים של יד ושם
במידה ניכרת" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר

באוניברסיטת ליון בצרפת .זה היה ביקורה השני ביד
ושם .בימים אלו היא שוקדת על כתיבת ספר המשווה
את עבודתם של מוזאונים וערים שונים בשימור זיכרון
השואה" .מכיוון שאני גאוגרפית ,אינני מלמדת את
השואה מנקודת מבט היסטורית בלבד" ,מסבירה
שבלייה" ,אלא אני מנסה להדגים כיצד השואה היא
עדיין חלק מחיינו כאשר רישומה ניכר ממש בלב הערים
המרכזיות שלנו וגם כיצד קבוצות מסוימות באוכלוסייה
מעמידות לעתים את זיכרון השואה בסכנה .מאז
שובי לצרפת כתבתי שני מאמרים לשני כינוסים
בין-לאומיים שהתקיימו בצרפת המנסים להסביר
כיצד התהליך שהוביל להשמדתם של היהודים הוליד
תצוגות מגוונות במוזאונים" .כמו כן שבלייה שיבחה
את מגוון הנושאים שנדונו בסמינרים שהיא השתתפה
בהם" .התרגשתי במיוחד באירוע שכיבד את חסידי
אומות העולם שהוזמנו להשתתף בו".
הסמינר למחנכים פולניים נערך בשיתוף פעולה
עם המוזאון הממלכתי באושוויץ .מדריכי המוזאון
הצטרפו למחנכים ממוסדות זיכרון אחרים ולמורים
מרחבי פולין כדי להעמיק את ידיעותיהם בנושא
השואה .הם למדו על חיי היהודים לפני המלחמה,
במלחמה ואחריה ,ואף פגשו בני נוער יהודים שכבר

שלו" .אני מודה לידידינו היקרים ד"ר מרים ושלדון
ג .אדלסון על התרומה יוצאת הדופן שמתמקדת
בהכשרת מורים מכל העולם  -הדרך היעילה ביותר
לקיים את הציווי 'ז ָכֹור'".
ד"ר מרים אדלסון ציינה" :בחמש השנים האחרונות
נוכחנו לראות את ההשפעה הרבה שיש לסמינרים
של יד ושם על מורים מחו"ל המגיעים ליד ושם ממגוון
רקעים ותרבויות .מורים אלו ינחילו לאלפי תלמידיהם
את משמעויות השואה" .שלדון ג .אדלסון הוסיף:
"אנו גאים להיות שותפים של יד ושם כדי להבטיח
את המשך פעילותו החינוכית החיונית כל כך .אנו
קוראים לאחרים להצטרף אלינו ולתמוך במשימה
החשובה של יד ושם".

הספיקו להשתתף במסע לפולין ,ומדריכיהם של
בני הנוער הסבירו למחנכים את החשיבות הטמונה
במסעות אלו.
פאבל סביקי ,בוגר ותיק של סמינרים רבים
שנערכו ביד ושם ,עובד במשרד הדוברות של מוזאון
אושוויץ-בירקנאו זה ארבע שנים .בסמינר שנערך
השנה הוא שב לסייע בתפקיד של מתורגמן" .מרתק
אותי במיוחד האופן שבו מלמדים את נושא השואה
לבני גילים שונים ובשלבי החינוך השונים במדינת
ישראל" ,מדגיש סביקי" .שילוב השיטות הבין-תחומיות
הייחודיות הננקטות ביד ושם משקף את פילוסופיית
החינוך של המוסד" .אני מקווה שלאחר שכל אחד
ואחד מהמורים והמדריכים ישוב לארצו ,הם ישפרו
את ההוראה שלהם בנושא השואה .הניסיון שלי אומר
לי שאכן כך יהיה .הסמינר לא רק משפיע על היחיד
המשתתף בו אלא גם יוצר קבוצת אנשים החולקים
אלה עם אלה חוויית חינוך של ממש".
הכתבה נכתבה בסיוען של סטפני מק-מהון-קיי ממחלקת
הסמינרים בשפה האנגלית; ד"ר חווה ברוך ,ראש דסק מדינות
הבלקן ומרכז אירופה; אורית מרגליות ,ראש דסק פולין;
ואנה שטוקר ,דסק גרמניה ודסק צרפת בבית הספר המרכזי
להוראת השואה.

חינוך 5

זרקור על הבוגרים
מדי שנה בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם עורך מאות פעילויות בעשרות שפות למחנכים,
לסטודנטים ולחיילים בארץ ובעולם .הנה סיפורו של
אחד מבוגרי בית הספר ומה שהשיג מאז השתתף
בסמינר חינוכי ביד ושם.
■ "שמיעת הסיפור היישר מפיהם של ניצולים היא הזדמנות
יוצאת מגדר הרגיל .הסטודנטים לומדים על מאפייניה של
תקופה איומה זו ,אך השיחה עם אנשים אשר הצליחו,
על אף הכול ,לשרוד מעניקה לתלמידים הצהרה רבת-
עצמה בדבר היכולת לשאת את הסבל ולהמשיך הלאה.
הם מפתחים אהדה לאנשים אלו ,קושרים עמם קשרי
ידידות ורוכשים קני מידה שונים להערכת דברים .הם
פונים מכאן לעבודות התנדבות ומושיטים יד לקהילות
שבהן הם חיים [ ]...הסטודנטים שלי זוכים בידע מעמיק
על תקופה כואבת זו בהיסטוריה האנושית".
כך אמר סקוט מאסטרס אשר זכה לא מכבר בפרס
ראש ממשלת קנדה על מצוינות בהוראה .מאסטרס
מלמד היסטוריה קנדית ,אמריקנית ועולמית ופוליטיקה
בכיתות ט'-י"ב בבית הספר קרסטווד בעיר טורונטו בקנדה
ועומד בראש מחלקת לימודי מדעי החברה .בתמיכת
אגודת ידידי יד ושם בקנדה השתתף מאסטרס בסמינר
בין-לאומי למחנכים בבית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם בשנת  .2007מאסטרס ניצל את הידע ואת
הכלים שרכש בסמינר כדי להמשיך ולפתח את "פרויקט
ההיסטוריה בעל פה" שלו  -פרויקט רב-השפעה של
סיפור סיפורים ששם לו למטרה ללמד תלמידים את
האירועים ואת הזוועות של מלחמת העולם השנייה.

סקוט מאסטרס
קנדה

■ בוגר יד ושם סקוט מאסטרס עם תלמידיו בבית הספר
קרסטווד שבטורונטו

הפרויקט מעודד את המשתתפים בו ליצור קשר עם
ניצול שואה ולהעלות תמונות ,מסמכים וראיונות לעמוד
האינטרנט של הפרויקט באתר של בית הספר .עם מערכי
השיעור של מאסטרס ,עמוד האינטרנט הוא כלי פדגוגי
מועיל גם למורים אחרים ברחבי קנדה.
"הסמינר ביד ושם העניק לי הבנה מעמיקה יותר
של האירועים ,וכן מקורות רבים היכולים לשמש אותי
בעבודתי" ,מציין מאסטרס" .הוא גם חשף אותי לרשת של
מחנכים מרחבי העולם עם יעדים ואידאלים משותפים".
ועדת השופטים של פרסי ראש הממשלה שיבחה את
המסירות של מאסטרס במאמציו להפוך את ההיסטוריה
לנגישה יותר על ידי "החיבור בין הטכנולוגיה והציבור

גלויות חדשות ל 27-בינואר
■ בראשית המאה ה ,21-שישה עשורים לאחר השואה,
אנו מצויים בעיצומם של תהליכי עיצוב הזיכרון .הדיו
של אירוע היסטורי זה לא זו בלבד שלא שככו אלא אף
מעוררים עשייה מחקרית ותרבותית ענפה .נושא השואה
חרג זה מכבר מתחום ההיסטוריה היהודית והישראלית,
והדיון בשואה ובשאלות הערכיות והמוסריות הרחבות
שהיא מעלה פורה וחיוני הן בארץ הן בחו"ל.
מטרת הפרויקט "גלויות" היא לעורר שיח בין-לאומי
על השואה ומקומה בזהות העולם המודרני ולאפשר
לדור המעצבים הצעיר לבטא ביטוי חדשני ורענן את
חשיבות ההנצחה והזיכרון כיום .הפרויקט מתקיים זו
השנה החמישית ,ובו סטודנטים תלמידי שנה ג' מעצבים
סדרה של חמש גלויות בנושא השואה וזיכרון השואה.
הסטודנטים המשתתפים בפרויקט עברו תהליך
יצירתי בהנחיית צוות המגמה לתקשורת חזותית
ועיצוב גרפי במרכז האקדמי ויצו חיפה על שם נרי
בלומפילד וליווי חינוכי-לימודי של צוות מגמת ההדרכה
בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם .במסגרת
הפרויקט הגיעו הסטודנטים ליום עיון ייחודי ביד ושם,
ובו למדו על סוגיות שונות בנושא השואה מן ההיבט
ההיסטורי ,הפילוסופי ,הסוציולוגי ,האמנותי והערכי.
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גולדשטיין
בר
לאה ליטל
של ימינו לבין האירועים והאנשים של העבר" וציינה:
"המחויבות שלו חורגת אל מעבר לכיתת הלימוד ,והיא
מהווה חוט מקשר בין הסטודנטים ובני משפחותיהם
לחוויות ששינו את חייהם באופן מהותי".
מנהיגותו של מאסטרס במסגרת תכנית הנוער נגד
אפליה על רקע גזעי ודתי ( )YARRDמעידה גם היא על
שאיפתו להפוך את התלמידים שלו לאנשים בעלי מודעות
חברתית .במסגרת התכנית הוא היה מופקד על ארגון
יום עיון בנושא השואה שבו הגיעו לבית הספר שישה
ניצולים כדי לספר את סיפוריהם .עם זאת הוא ממשיך
להפנות את עיקר תשומת לבו לפרויקט ההיסטוריה בעל
פה ולפיתוח עמוד האינטרנט שלו" .ערכנו ראיונות רבים
בשנה הזאת ,ואנו ממשיכים לעבוד על תכנית הושטת
היד לקהילה שלנו שבה אנו מבקרים ניצולים בבתי
חולים ,ובמיוחד בבתי אבות" ,מסביר מאסטרס" .בית
החולים הגריאטרי בייקרסט הודיע לנו שבכוונתו לשלב
את העבודה שלנו בעמוד האינטרנט שלו העוסק גם הוא
בהיסטוריה בעל פה ,ואנו מקווים שנצליח לפתח אתו
פרויקטים לשילוב סטודנט-קשיש בתחומי האמנות ,וכן
פרויקט היסטוריה בעל פה נוסף אשר יתמקד בעריכת
ראיונות עם חלוצים מתקופת ההתיישבות המוקדמת
של ארץ ישראל".

תמר דון ורינת מעגן גינובקר

כל עבודה ,שנעשתה בדרך כלל בידי זוג סטודנטים,
מורכבת מחמש גלויות דו-צדדיות.
לירון שם טוב ואליסה קורניוק הקדישו את עבודתן
המשותפת לנושא רדיפת הקרבנות בתקופת השלטון
הנאצי בשנים  1939-1933בגרמניה לאחר עליית היטלר
לשלטון ובזמן מלחמת העולם השנייה .יהודי אירופה היו
העם הנרדף ביותר בשואה ,והמשטר הנאצי דיכא ורצח
גם אוכלוסיות אחרות ועמים אחרים .דרך עבודתן ביקשו
הסטודנטיות להעביר את תחושת האחידות שהייתה חלק
מן האידאולוגיה הנאצית ואת חוסר היכולת של אנשים
פרטיים או קבוצות באוכלוסייה שלא "לנוע עם הזרם"
ולהיות שונים ממה שהגדירו הנאצים גזע עליון .בעבודתן
הן בחרו להציג את רדיפת היהודים ,ההומוסקסואלים,
מתנגדי המשטר והנכים.
עבודה אחרת ,של עמית ויצמן וסיוון מגן ,עוסקת
בצורה מעניינת ברגעים בחייהם של הקרבנות .חמש
הגלויות מציגות מצדן האחד עדויות של יהודים על
הרגע ששינה את חייהם  -הרגע שבו דפקו הנאצים
בדלת .בצדן האחר מוצגות תמונות שעיצבו הסטודנטיות
עצמן" :רצינו להמחיש באמצעות הגלויות את הרגע
שלפני שהתחולל השינוי בחייהם של האנשים ואת

■

גלויה מהסדרה של עמית ויצמן וסיוון מגן

הרגע שאחרי השינוי ,וכן את אבדן התמימות שכרוך
בשינוי זה".
התערוכה תוצג בבניין בית הספר המרכזי להוראת
השואה ובתערוכה וירטואלית באתר יד ושם לקראת
יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה  27 -בינואר.
תערוכת הגלויות גם תהווה בסיס לפעילות חינוכית
במסגרת עבודת בית הספר ,בארץ ובחו"ל.
תמר דון היא רכזת תחום חטיבות הביניים ,ורינת מעגן גינובקר
היא רכזת תחום הניידות החינוכיות במגמת ההדרכה בבית הספר
המרכזי להוראת השואה.

חדש באירופה

הסכם בתחום החינוך בין ישראל לבווריה

■ ב 9-בנובמבר  ,2011בדיוק  73שנים אחרי פוגרום
"ליל הבדולח" ,חתמו שר החינוך גדעון סער ,יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ושר החינוך של מדינת בווריה
בגרמניה ד"ר לודוויג ספיינל ( )Dr. Ludwig Spaenleעל
הסכם לשיתוף פעולה בתחום החינוך בין המדינות .עיקר
ההסכם הוא שיתוף פעולה פדגוגי ,וכן חילופי מידע בין
המדינות ,ובמסגרתו יתקיימו חילופי נוער ,מורים ומנהלים
ממוסדות הנצחה ומחקר בין המדינות .יוגבר היקף
הכשרת המורים לעבודה חינוכית במסגרת בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם וגם מחוץ לכיתות.
עוד על פי ההסכם יתקיימו חילופי מידע וניסיון פדגוגי בין
המדינות .בעקבות ההסכם יילמדו הן בישראל הן בבווריה
ההיסטוריה ,התרבות והמבנה הפוליטי של כל מדינה.
שר החינוך גדעון סער" :העמקת לימודי השואה

נובלה גרפית חדשה

בעולם ,בעיקר במדינות אירופה ,מהווה סכר בפני
תופעות של הכחשת השואה והשכחת השואה.
מפגשים בין בני הנוער הם נדבך חשוב לבניית עתיד
היחסים בין המדינות".

■ אבנר שלו (משמאל) וד"ר לודוויג ספיינל לוחצים ידיים
בחתימה על הסכם חדש לחיזוק הוראת השואה בבווריה.
מאחור :פטר פריגל ,שר וסגן ראש המשלחת בשגרירות
גרמניה בישראל

מזכר הבנה עם משרד החינוך של רומניה

■ מזכר הבנה נחתם בסוף חודש נובמבר בין משרד
החינוך ,המחקר ,הנוער והספורט של הרפובליקה של
רומניה לבין יד ושם ,בתמיכת משרד החינוך.
המזכר מחייב את שני הצדדים להמשיך בפעילות
הארגון והמימון של סמינרים שנתיים להכשרת מורים
ביד ושם בעבור מחנכים רומנים ,וכן בפעילויות המשך
ברומניה למשתתפי הסמינרים .משנת  2000השתתפו
כ 180-אנשי חינוך רומנים בסמינרים שערך בית
הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם ,והאחרון
שבהם נערך באוקטובר .2011

■ שר החינוך של רומניה דניאל פונריו (משמאל) ושר החינוך
של ישראל גדעון סער חותמים על מזכר חדש התומך בהוראה
ארוכת טווח של מחנכים מרומניה ביד ושם.

"לספר את עדותם"  -סמינר לאנשי עדות
■ "התחלתי לדבר על השואה רק בשלב מאוחר .לא
רציתי לעסוק בזה ,ולא חשבתי שיש בזה צורך.רק
כאשר התופעה של הכחשת השואה החלה להרים
את ראשה ,הבנתי שאסור לי לעמוד מנגד .התחלתי
לספר את הסיפור שלי וגם לצאת עם משלחות
נוער ומשלחות של הצבא לפולין" .כך אמר טיבי רם,
בוגר סמינר לאנשי עדות שעורך בית הספר המרכזי
להוראת השואה ביד ושם.
בסמינר האחרון שהתקיים בסוף חודש נובמבר
השתתפו  17ניצולי שואה מכל רחבי הארץ ומארצות

■ גיליון החורף של זיקה ,העיתון המקוון למורים ,מוקדש
לזכרה של הסופרת וניצולת השואה אידה פינק ז"ל אשר
נפטרה ב 27-בספטמבר השנה בגיל  .90פינק היתה
מחשובי הסופרים הישראלים אשר כתבו על השואה.
בגיליון מתפרסמות כתבות המנתחות את יצירתה
הספרותית וכתבות המציעות דרכים ללמד את נושא
השואה בעזרת סיפוריה.
כתיבתה של פינק מתומצתת ומרובדת ,כמעט
זהירה .עם זאת היא מדויקת להפליא .דווקא הדיוק,
השקט ,הרמזים ועומק הרבדים הופכים את הקריאה
בסיפוריה על אודות השואה למצמיתים באימתם,

עירית דגן

מוצא שונות .המשתתפים עברו סדנה לתקשורת
אפקטיבית בהנחיית הפסיכותרפיסט משה שטרנברג-
הראל ,ובה רכשו כלים אשר יסייעו להם לספר את
סיפורם בצורה תמציתית וממוקדת ולהתאימו לקהל
שהם נפגשים עמו .כמו כן המשתתפים שמעו הרצאות
מגוונות וביקרו במוזאון לתולדות השואה ביד ושם
ובאתרים אחרים בירושלים.
"בסדנה למדתי בעיקר להתאים את הדברים שלי
לקבוצה שאני מדבר אתה  -הן מורים מגרמניה הן
חיילים מישראל" ,סיכם רם" .חשוב לי מאוד לדבר

חדש בבית הספר הווירטואלי
הגיליון החדש של "זיקה" מוקדש
לאידה פינק

■ החיפוש הוא נובלה גרפית המביאה את סיפורה
של אסתר שברחה עם הוריה מגרמניה לאחר "ליל
הבדולח" והתיישבה באמסטרדם בתקווה שמצאה
לה שם בית .אין זה סיפור אמתי ,אבל קורותיה של
אסתר בזמן השואה כפי שהם מתוארים בסיפור -
הפרדה מן ההורים ,החיים במסתור ,השיבה להולנד
לאחר השחרור והידיעה שהוריה נספו  -משקפים
את קורותיהם של רבים מיהודי הולנד .במקור הוציא
את הספר לאור
בית אנה פרנק
בהולנד ,והוא
תורגם לשפות
רבות .עכשיו
הוא יוצא לאור
בפעם הראשונה
בעברית בידי
בית הספר
המרכזי להוראת
השואה ביד ושם.
המדיום הגרפי
זוכה בשנים האחרונות להצלחה רבה בקרב ילדים
ובני נוער ,והוא מאפשר לספר גם לקהל היעד הזה
את קורותיה של התקופה הנוראה בהיסטוריה.

בעיקר על התקומה .כשאני מגיע ליד ושם אינני
רואה בו את העבר .כשאני רואה שם את כל החיילים
והתלמידים ,אני רואה את העתיד".
עוד סמינר לאנשי עדות יתקיים בפברואר .2012
למידע נוסף :טלפון 02-6443638
הסמינר יתקיים בתמיכתן הנדיבה של ועידת התביעות ואגודת
ידידי יד ושם בהולנד.
הכותבת היא רכזת סמינרים במגמת השתלמויות בין-לאומיות
למחנכים בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

ד"ר נעמה שי"ק

בזוועתם ובאנושיותם ואת סיפורם של היהודים בשואה
לסיפור אנושי מורכב ,אישי מאוד ונוגע ללב.
בריאיון שנערך בפברואר  1996בכתב העת בשביל
הזיכרון של בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד
ושם ,הסבירה פינק" :לכתוב על כלל השואה  -לא
הייתי יכולה [ ]...אבל בן אדם פשוט בזמן השואה,
גורלו ,התמודדותו עם המציאות של שואה  -על
זה יכולתי לכתוב [ ]...מבחינה זו ,הסיפור הראשון
שכתבתי ,אלזה ,מתרחש קצת בשוליים של כל
האירועים הגדולים ,אבל 'שוליים' במירכאות כפולות,
כי האירוע עצמו הוא מאוד קובע ומאוד חשוב בשביל
האדם שעובר אותו .כך זה נשאר לאחר מכן :חיים
יומיומיים של חורבן בזמן השואה ,וכל התגובות של

היחיד אל מול הייאוש ,חוסר האונים והתקווה שבכל
זאת אפשר [ ]...להילחם נגד זה".

תת-אתר מיוחד לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה
■ לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
שחל על פי החלטת האו"ם ב 27-בינואר ,הקים בית
הספר המרכזי להוראת השואה תת-אתר מיוחד לנושא.
באתר מגוון חומרים חינוכיים  -מערכי שיעור ,טקסים,
סרטים ,עדויות ועוד .מאחר שיום זה מציין את יום שחרור
מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,אפשר
למצוא בתת-האתר חומרים המתמקדים בגורלם של
יחידים במחנה.
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ממעמקי סוביבור
החפירות במחנה ההשמדה מגלות מידע חדש
■ מחנה ההשמדה סוביבור ממוקם בקרבת הכפר
סוביבור ותחנת הרכבת שלו ,בחלק המזרחי של מחוז
לובלין בפולין .המחנה הוקם במרץ  1942במבצע
ריינהרד לחיסול יהודי
הגנרלגוברנמן
בפולין

■ שני צדדים של מדליון כסף
שנמצא בחפירות ליד המקום שבו עמדו
תאי הגזים בסוביבור

וגם יהודים מהולנד ,מצ'כוסלובקיה ,מאוסטריה,
מברית המועצות ומצרפת .הוא מורכב משלושה
אזורים המגודרים כל אחד בנפרד :מגורי האסירים
וצריפי העבודה  -מחנה  ;Iאזור המיון שבו התפשטו
האסירים לקראת מותם  -מחנה  ;IIומקום ההשמדה
 מחנה  .IIIנוסף על כך ,בחלק הצפוני של המחנההחלו ביולי  1943בעבודות לבניית בונקר לצורך
קליטת שלל תחמושת.
בתקופת פעילותו של המחנה ,מאפריל
 1942עד אוקטובר  ,1943נרצחו בו
כ 250,000-יהודים .לאחר מרד
האסירים במחנה ,ב14-
באוקטובר  ,1943החליטו
הגרמנים לפרק את המחנה,
והוא נותר חשוף וללא סימנים
שהעידו על היותו מחנה
השמדה .כדי להבין את מבנה
המחנה ,את פעילותו ואת
מטרותיו ,החוקרים מסתמכים
על עדויות ניצולים ועל
תיעוד גרמני חלקי ,אך אין
זה מספיק .ההרס המוחלט
של המחנה בידי הנאצים

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
זוכי הפרס הבין-לאומי הראשון לספר מחקר -
כריסטופר בראונינג ודניאל בלטמן
■ ב 8-בינואר  2012נערך טקס הענקת הפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר על השואה על שם אברהם-מאיר
שוורצבאום ,לזכר משפחתו שנספתה בשואה .מקבלי הפרס לשנת  2011הם פרופ' כריסטופר ר' בראונינג (אוניברסיטת
צפון קרוליינה ,צ'אפל היל) על ספרו זיכרון של הישרדות :במחנה כפייה בווי ֶז'בּניק-ס ַטרַכֹוביצֶה ופרופ' דניאל בלטמן
(האוניברסיטה העברית) על ספרו צעדות המוות .1945-1944
הטקס נערך בנוכחות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וסבינה שוורצבאום ,בתו של אברהם מאיר שוורצבאום,
ובו דיברו שני הזוכים על ספרם .פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר
השואה על שם ג'ון ניימן ,הקריא את נימוקי השופטים לבחירה בספרו של פרופ' בראונינג" :המיקרו-היסטוריה של בראונינג
על ס ַטרַכֹוביצֶה בוחנת הכללות [ ]...מלומדות על [ ]...אופי החברה היהודית תחת שלטון הנאצים ,על אופי היחסים
בין פולנים ליהודים ובין אוקראינים ליהודים תחת ההשפעה הנאצית ,ועל היעילות היחסית של אסטרטגיות הישרדות
חלופיות" .בעבודתו סקר בלטמן ארכיונים רבים בשמונה מדינות ,והיא "יסודית וקפדנית בצורה מרשימה" ,הקריאה פרופ'
דינה פורת ,ההיסטוריונית הראשית של יד ושם ,מנימוקי השופטים" .חברי הוועדה סבורים שמסקנותיו של בלטמן לגבי
הקשר בין היחס כלפי האסירים בעת צעדות המוות לבין השואה מעוררות ויכוח נוקב ]...[ .ספרו של דניאל בלטמן יהיה
אבן פינה לכל מחקר עתידי על צעדות המוות ועל שלביו האחרונים של הרייך השלישי".
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מהווה מכשול למתעניינים ,למבקרים ולקבוצות
שבאות להכיר וללמוד.
כדי לשחזר את תכנית המחנה ואת מבנה
המחנה ,המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם
תומך בביצוע חפירות ארכאולוגיות בסוביבור .את
החפירות מבצע הארכאולוג יורם חיימי עם עמיתו
הפולני וויטק מזורק.
בסיומה של העונה האחרונה של החפירות שוחח
כתב העת יד ושם ירושלים עם חיימי על תולדות
הפרויקט ועל הממצאים באתר עד כה.

מדוע התחלת בחפירות בסוביבור?
באוקטובר  2006הגעתי ליד ושם כדי לברר מה עלה
בגורלם של האחים של אמי ,בני משפחת בן זקן ,שחיו
בפריז בתקופת המלחמה .התברר לי כי המשפחה שלי
נשלחה מדרנסי לסוביבור במשלוח מספר  53שהיו בו
 999יהודים .ניצול אחד שרד מהמשלוח  -יוסף דוניץ
 ומעדותו התברר כי המשלוח היה מיועד ללובליןובגלל בעיות שהיו במחנה מיידנק הם נשלחו לסוביבור.
לאחר כמה חודשים החלטתי לנסוע למקום ולחפש
מידע על המחנה ועל המשפחה ,ולהפתעתי הרבה,
בשטח לא נמצא דבר ששפך אור על סיפור המחנה.
כארכאולוג המחשבה הראשונה שעברה בראשי הייתה
■ ד"ר קטז'ינה פרסון ,עמיתת מחקר במכון הבין-לאומי
לחקר השואה ,נשאה את ההרצאה השנתית של הקתדרה
לחקר השואה על שם ג'ון ניימן ב 15-בדצמבר .נושא ההרצאה
היה "'שירות הסדר היהודי' בגטו ורשה :הקמת 'המשטרה
היהודית'" .פרופ' דן מכמן נשא את דברי הפתיחה.
■ ב 21-בנובמבר התקיים ביד ושם יום עיון בנושא
"מלחמה לחוד והשמדה לחוד? נקודות מבט שונות על
המערכה הגרמנית נגד ברית המועצות ונגד היהודים" .ביום
העיון ,השני שערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה לציון
מלאות  70שנה למבצע ברברוסה ,הרצו מומחים בנושא
מיד ושם ומאוניברסיטאות ברחבי הארץ בשפה העברית
בתרגום סימולטני לרוסית .נוסף על חקירת התקדמות
המערכה הצבאית ומדיניות ההשמדה בשטחי המזרח,
דיברו המרצים גם על "אבודים בין הזהויות :גורלם של
ילדים ממשפחות מעורבות בברית המועצות"" ,דמותו
של הגיבור היהודי בעיתונות הסובייטית במהלך מלחמת
העולם השנייה"" ,חלקם של מלחינים ומשוררים יהודים
בשירי המלחמה הגדולה" ועוד .כמו כן הוקרן ריאיון
מצולם עם ריינהרד וינר ,הצלם הגרמני בזמן הרצח
ההמוני בלפייה שבלטוויה .יושבי הראש של המושבים
היו פרופ' דינה פורת וד"ר בלה גוטרמן ,מנהלת המכון.

"לאחר כמה חודשים החלטתי לנסוע למקום ולחפש מידע על
המחנה ועל המשפחה ,ולהפתעתי הרבה ,בשטח לא נמצא דבר
ששפך אור על סיפור המחנה".
לאה גולדשטיין

יורם חיימי

שחפירות ארכאולוגיות יכולות לתת תשובות לשאלות
רבות שעלו בעניין מחנה סוביבור .ומכאן המחקר העמיק
והתרחב אך עדיין לא הגיע לסופו.
באוקטובר  2007החלה עונת החפירות הראשונה,
ובפעם הראשונה הכרתי את הארכאולוג המקומי וויטק
מזורק ,ומאז אנחנו מבצעים יחד את המחקר בסוביבור.
במשך השנים צברנו ניסיון בשטח ,והוא בא לידי ביטוי
בעונת החפירות האחרונה שסיימנו בנובמבר .2011
הקשר ביני לבין וויטק הוא לא רק קשר מקצועי אלא
הרבה מעבר לכך ,ממש משפחה.

מי עוד מצטרף לעבודת החפירות?
מחקר מורכב כזה היה יכול לצאת לפועל רק בשיתוף
פעולה עם יד ושם ושגרירות ישראל בוורשה ,אבל
האנשים שחופרים אתנו הם תושבים מהכפרים באזור
שיודעים רק שסוביבור היה מחנה של הגרמנים.
אנו עובדים עם אותו צוות כבר ארבע שנים ,ונוצר
בינינו קשר מיוחד .אני מרגיש ממש כמו בבית על
אף הקור והמרחק מהארץ .האנשים האלה חיים
בתנאים קשים ,והמצב הכלכלי במזרח פולין קשה
מאוד .בסוכות  2010הייתה העונה השלישית של
החפירות ,הגעתי עם שישה מתנדבים מישראל ,ועם
המקומיים המשכנו את החפירות ,ונוצר קשר מיוחד
סאנה בריטבסקי ,מנכ"לית קרן ג'נסיס בישראל ,אמרה
דברי ברכה בתחילת יום העיון.
■ יום עיון לרגל הוצאתו לאור של הספר "מות העיירה"
מאת פרופ' יהודה באואר (בהוצאת יד ושם) התקיים ב17-
בנובמבר .מההרצאות שנישאו ביום העיון" :חיסול הכפר ומות
השטעטל :יהודה באואר וההיסטוריוגרפיה של הג'נוסייד
במזרח אירופה" מאת פרופ' דניאל בלטמן ,האוניברסיטה
העברית; "מות העיירה וחיי היהודים :האומנם במערב אין
כל חדש?" מאת ד"ר חוי דרייפוס ,יד ושם ואוניברסיטת
תל אביב; ו"העיירה בין דימוי ספרותי למציאות היסטורית"
מאת ד"ר נתן כהן ,יד ושם ואוניברסיטת בר אילן .משתתפי
יום העיון גם ראו קטע מתוך קהילות בגולה  -נובוגרודק,
סרט תעודה על העיירה נובוגרודק ב 1931-כפי שתיעד
אותה אלכסנדר הרכבי ,בן העיירה .יושבי הראש של
המושבים היו פרופ' דינה פורת וד"ר דוד זילברקלנג,
היסטוריון בכיר במכון הבין-לאומי והעורך הראשי של יד
ושם  -קובץ מחקרים.
■ ב 31-באוקטובר נערך ביד ושם יום עיון לרגל הוצאתו
לאור של הספר "קפה הבוקר בריח העשן :על מפגשם של
היישוב והחברה הישראלית עם השואה וניצוליה" מאת
ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ' דינה פורת

■ טלאי צהוב ממתכת שנמצא ב- Himmelfahrtsstrasse -
"הדרך אל השמים" -בין מחנה  IIומחנה  IIIבסוביבור

בין כולנו .בעונה זו החיבור המשפחתי העמיק עוד
יותר כאשר הבן שלי רום שהיה לפני גיוס הגיע לעזור
לנו בחפירות .העבודה המשותפת שלנו יצרה תודעה
והבנה ברבדים נוספים וחשובים .רום יצר קשר מיוחד
עם זקן העובדים ,תדאוש ,בן יותר מ 70-שעובד כמו
בחור צעיר .נדמה לי שחיבורים מהסוג הזה יכלו
להיווצר רק  60שנים אחרי המלחמה.

מה המטרה המרכזית שלכם בחפירות?
במחקר זה ,שנמשך כבר ארבע שנים ,אנחנו מנסים
לשחזר את מבנה המחנה ,ולאחר עונת החפירות
(בהוצאת יד ושם ועם עובד) .פרופ' יוסי גורני מאוניברסיטת
תל אביב דיבר על "אינטלקטואלים בארץ ישראל בתקופת
השואה" .מוקי צור ,חוקר תולדות ההתיישבות העובדת מעין
גב ,נשא דברים בנושא "ימי חרדה ואפלה בארץ ישראל",
וד"ר חיים שלם ממכללת ירושלים וממכללת אפרתה
הרצה על "אגודת ישראל בארץ ישראל נוכח הידיעות על
ההשמדה ונוכח מוסדות היישוב" .כמו כן נערך דו-שיח בין
פרופ' אניטה שפירא לבין פרופ' דן לאור מאוניברסיטת תל
אביב בנושא "כל מספד נהפך ל ֵאלֶם" .יושבי הראש של
המושבים היו פרופ' דליה עופר מהאוניברסיטה העברית
ופרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה
והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן.
■ ב 18-בדצמבר ערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה
בשיתוף בית טרזין יום עיון לכבודה של ניצולת השואה,
הסופרת ,העיתונאית והמתרגמת רות בונדי .בתאריך זה לפני
 68שנה נשלחה בונדי לאושוויץ ,וביום זה נולדה גם בתה
היחידה .ביום העיון ,בכותרת "שברים שלמים" ,השתתפו
שגריר הרפובליקה הצ'כית בישראל טומש פויאר ,יושב ראש
הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין פרופ' אלי לונטל ויושב
ראש התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה בישראל נתן שטיינר.
מנהלת המכון ד"ר בלה גוטרמן הנחתה את האירוע.

האחרונה אנחנו יכולים לשחזר חלק גדול משטח
המחנה .הממצא החשוב הוא חשיפת הדרך שבה
הוליכו הגרמנים את היהודים הערומים משטח מחנה
 IIלמחנה  IIIושהגרמנים כינו Himmelfahrtsstrasse
 "הדרך אל השמים" .אורכו של השביל שנחשףהוא  185מטר ,ובחלקו הצפוני נמצא טלאי צהוב
ממתכת שכנראה הגיע מסלובקיה .הדרך מסתיימת
בשטח מחנה  IIIומתחברת למשטח האספלט שנבנה
בשנות ה 60-כאתר הנצחה; לדעתנו שם עמדו
תאי הגזים של המחנה .מסביב למשטח האספלט
נמצאו לא מעט חפצים אישיים ,המיוחד שבהם הוא
מדליון מכסף שחרוט בו השם "חנה" ובצדו האחר
חרוטה המילה "שדי" .לפי סגנון החריטה ,המדליון
הגיע מהולנד .נמצאו גם שרשרת זהב עם שלושה
יהלומים וזוג עגילים מזהב שחרוטות בהן האותיות
 - ERראשי התיבות של בעלת העגילים.

מה התכניות שלך לעתיד?
אני מקווה שהמחקר ישפוך אור על מקומות אחרים
שלא נחקרו עד היום .הייתי רוצה לחפור במחנה נוסף
שעדיין לא נעשה עליו מחקר ארכאולוגי.

במושב הראשון" ,לחיות בתוך השבר :היבטים של
חיי יום-יום בתקופת השואה" ,דיברו ד"ר נילי קרן (מכללת
סמינר הקיבוצים ,תל אביב) על "החינוך בטרזיינשטט
כדגם וכמופת"; מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם ד"ר נעמה שיק על
"נשים יהודיות במחנה אושוויץ-בירקנאו"; מנהלת אגף
המוזאונים ביד ושם יהודית ענבר על "מתכונים שכתבו
נשים יהודיות בתקופת השואה"; וסגנית המנהלת באגף
המוזאונים והאוצרת הבכירה לאמנות יהודית שן-דר על
"טרזין בעיניו של הרופא והסטיריקן ד"ר פוול פאנטל".
יושבת הראש של המושב הייתה העורכת הראשית של
ההוצאה לאור ביד ושם ד"ר יעל נידם אורביטו.
במושב השני" ,לבנות מחדש בארץ ישראל" ,נשאו
דברים הסופר חיים גורי על "עם האחות הלא-ידועה"; האמן
דני קרמן על "הקול הייחודי של רות בונדי"; והעיתונאית
טל בשן ,בתה של רות בונדי ,על "בין דור שני לשואה לדור
שני בעיתונות" .רות בונדי הגיבה להרצאות .יושבת הראש
של מושב השני הייתה ד"ר בלה גוטרמן.
כל ימי העיון התקיימו בתמיכת קרן גוטוירט .ביום העיון על מבצע
ברברוסה תמכו גם קרן ג'נסיס והקרן היהודית האירופית.
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"מצאנו אותו לבסוף"
תמונה איחדה משפחה שהופרדה בשואה

דבורה ברמן

■ דומיניק שרודר (משמאל) מנחה מושב בסדנה בנושא "שפה,
סמנטיקה ושיח בשואה" ביד ושם.

העד של טוביה קורנבלום ,עם התמונה המשפחתית.
להפתעתו הוא שם לב שאחד מבניו של טוביה דומה
עד מאוד לסבו נחום .לאחר שהוא וידא כי הפרטים
בדף העד אכן תאמו את ההיסטוריה של משפחתו,
היה לו ברור כי הוא מצא את המשפחה של אחיו של
סבו שעקבותיו נעלמו לפני שנים רבות כל כך ושהיא
מתגוררת היום בישראל.
אחרי שבועות ספורים נסע גנאדי קורמבליום ,אחד
משלושת בניו של נחום ,עם בנו יבגני (הנושא גם את
שמו של אחיו "האובד" של סבו ,יעקב) לישראל כדי

■ משפחת קורנבלום ,ורשה ,לפני מלחמת העולם השנייה.
מימין :יעקב קורנבלום ,שני מימין :נחום קורנבלום

■ כאשר נמלטו מן העיר ורשה בתחילת מלחמת
העולם השנייה ,לא היה אפשר להפריד בין נחום ויעקב
קורנבלום .אולם בשנת  1944גויסו שני האחים לצבא
האדום ,והם נשלחו ליחידות שונות .על אף מאמציהם
לאורך השנים למצוא זה את זה ,הם לא שבו להיפגש
מעולם .אך תמונה שהתגלתה לא מכבר במאגר
המרכזי של שמות קרבנות השואה ביד ושם סייעה
לדור הבא של בני משפחת קורנבלום להתאחד.
בשנת  2006עדכנה ברכה פליישמן (לבית
קורנבלום) מקריית טבעון פרטים בדף העד שהגישה
אמה עוד בשנת  1958לזכרו של אביו של אביה יעקב,
טוביה קורנבלום .לאחר שצירפה תצלום של סבה
יעקב לדף העד ,החליטה פליישמן לצרף גם תמונה של
משפחת קורנבלום כולה מן התקופה שלפני המלחמה,
בתקווה כי עוד בני משפחה שרדו ממנה.
בחודש אוקטובר  2011ערך איגור קורמבליום
(שהרשויות הרוסיות עיוותו את שם משפחתו של אביו)
חיפוש במאגר השמות מביתו בניו יורק ומצא את דף

■ מימין לשמאל :בני הדודים ברכה קורנבלום ,גנאדי קורמבליום,
רפי קורנבלום ודורית קורנבלום מתאחדים ביד ושם.

להשתתף בחתונה של אחד מבני משפחתו שהתגלו זה
עתה .המשפחה המאוחדת ביקרה ביד ושם כדי לתעד
את סיפור האיחוד ,להשלים את מלאכת ההנצחה
של המשפחה ולהמשיך ולבדוק מה עלה בגורלה של
משפחת קורנבלום בתקופת השואה.
המחקר גילה כי אחרי המלחמה התיישבו שני
האחים באוקראינה :יעקב התיישב בעיר סטניסלובוב
וחי בה עד שעלה לישראל בשנת  ;1958ונחום
התיישב בעיר קייב וחי בה עד שהיגר לארצות הברית
בשנת  .1991שני האחים קורנבלום נפטרו לפני יותר

המחקר גילה כי אחרי
המלחמה התיישבו שני האחים
באוקראינה .הם נפטרו לפני
יותר מעשור ,ואיש מהם לא
ידע שאחיו שרד
מעשור ,ואיש מהם לא ידע שאחיו שרד" .מאז שהייתי
ילד קטן נהג אבי להזכיר לי תמיד' :יש לי אח ,הוא
נמצא במקום כלשהו'" ,נזכר גנאדי" .אחרי שיצרנו
קשר עם בני הדודים שלנו ,לא הצלחתי לישון שני
לילות .הלכתי לקברו של אבי ,וסיפרתי לו' :מצאנו
אותו לבסוף'".
"זה מאוד משמעותי בעבורי" ,מציין רפי קורנבלום,
בן אחר של יעקב קורנבלום" .אני בטוח שהם מאושרים
'שם למעלה' בשמים כאשר הם רואים את כולנו יחד
כאן .מעגל נסגר".
לדבריה של סינטיה וורוצלבסקי ,מנהלת פרויקט
איסוף השמות ,גילויים מעין אלו נהיו תכופים יותר בעת
האחרונה ,ככל שלניצולי שואה יש נכונות רבה יותר
לספר את סיפוריהם וככל שהדור הצעיר נהנה מגישה
למידע רב יותר באמצעות רשת האינטרנט" .המפתח
נמצא בידי בני הדורות הבאים" ,היא מסבירה" .הם
מצוידים ביותר תושייה ,וגם המודעות שלהם גבוהה
יותר .זה כוחו של מאגר הנתונים :אנו מעבירים את
לפיד הזיכרון הלאה .המשפחות האלה חוות מעין
תהליך ריפוי ,אחרי זמן רב כל כך".
הציבור מתבקש לשלוח תצלומים ,מידע מתאים נוסף ותיקונים
לדפי העד באמצעות "הוספת שמות קרבנות" במאגר המרכזי
של שמות קרבנות השואה באתר האינטרנט של יד ושם:
www.yadvashem.org

דפי עד מהאנדרטה לזכר השואה בברלין
■ ב 17-בנובמבר  2011הועברו לידיו של שגריר
ישראל בגרמניה יורם בן זאב  1,800דפי עד שנאספו
באנדרטה המרכזית בברלין לזכר יהודי אירופה שנרצחו
בשואה .המסמכים הועברו באירוע למען גיוס תרומות
להקמת "חדר השמות" באנדרטה שארגנה העמותה
הציבורית התומכת בה.
את מרבית דפי העד מילא צוות האנדרטה לאחר
עבודת מחקר ממושכת ושקדנית בנושא זהותם וסיפור
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חייהם של קרבנות השואה .ליד ושם ולאנדרטה בברלין
יש הסכם רב-שנים לשיתוף פעולה ,אשר במסגרתו
יד ושם מעניק לאנדרטה בברלין גישה  -בגרמנית
 למאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה שהיוםאגורים בו שמותיהם של יותר מארבעה מיליון קרבנות
שואה .דפי העד שצוות האנדרטה אוסף מועברים
למשמרת בהיכל השמות של יד ושם בירושלים,
והמידע שבהם מתווסף למאגר השמות.

"דפי העד החדשים חשובים לנו מאוד" ,הסביר
מנהל היכל השמות אלכסנדר אברהם" ,שכן 1,019
מהם מתעדים קרבנות אשר שמותיהם טרם הונצחו
בהיכל השמות ,ובאחרים יש מידע נוסף ורב-ערך
על אודות זהותם וגורלם של קרבנות המוכרים לנו
והמתועדים זה מכבר".

"לאסוף את השברים"

"מסרק עלוב ומקסים"
פרופ' שלמה ברזניץ

■ בניגוד לימים עברו ,לרוב החפצים שברשותנו אין
שום ערך .לא עשינו אותם במו ידינו ,אלא קנינו אותם
בחנות ,וקרוב לוודאי שנחליף אותם בעתיד במשהו
חדש ומשוכלל יותר .יש בזילות החפצים שסובבים
אותנו גם משהו חיובי ,שכן חבל להתקשר לחפץ
דומם .יוצאים מכלל זה הם אותם חפצים ספורים
שיש מאחוריהם סיפור ,שכן קיומו של סיפור עוטף את
החפץ בהילה מסוימת ומוסיף לו ערך סמלי .אמנם
אנו נוטים לייחס את הערך הנוסף לחפץ עצמו ,אך
למעשה הוא בראשו של בעל הסיפור בלבד .עם לכתו
יהיה תלוי ערכם של חפציו בסיפורים שסיפר לקרוביו
ובתחושת קרבה .אך זו אינה עמידה בפני הזמן ,ומעבר
לשני דורות לא זוכרים יותר כמעט כלום .הצילומים
מצהיבים באלבום התמונות ,כמו גם מכתבים ישנים,
והופכים לנטל שלא יודעים כיצד להיפטר ממנו .כך
דרכו של עולם ,ומוטב להשלים עם זה.
כאשר אמי חזרה מאושוויץ וגילתה כי פרט לשני
ילדיה כל משפחתה הקרובה והרחוקה אבדה בשואה,
היא לא הרבתה לספר אודות קורותיה במחנות
הריכוז שבהם שהתה .אחותי ואני רצינו לשמוע ממנה
יותר ,והיא ,כמו רבים אחרים ,העדיפה את השתיקה.
אך אל סיפור המסרק שהביאה משם התוודענו.
המסרק כה קטן ,שניתן להחביאו בכף יד קמוצה.
הוא אפור כהה ,וחלק משיניו הצפופות שבורות.
אימא השיגה אותו באושוויץ
במחיר אותה ארוחה אחת
ביום שהייתה אמורה לתת
לאנשים את הכוח לעבור
יום נוסף .כאשר שערה
הגזוז החל לצמוח מעט,
הרגישה צורך לשמור על
צלם אנוש והמחיר נראה
■ פרופ' שלמה ברזניץ
לה סביר.
כאשר נפטרה אמי לא רציתי דבר מכל אשר
הותירה ,פרט לאותו מסרק עלוב ומקסים .היא שמרה
עליו עטוף בנייר דק ועדין ,ולאחר השבעה הוא עבר
אליי למשמרת .שמתי אותו בכוונה במגירה שאני
נזקק לה לעתים קרובות ,וכך נזדמן לי במשך השנים
להעיף בו מדי פעם מבט .ידעתי כי אם אחביא אותו
במקום מיוחד ומוסתר היטב ,אגיע אליו רק אם אזכר
בסיפור אותו הוא מייצג .ואילו בדרך שבה בחרתי,
יכולתי להיזכר בסיפור בכל פעם כשנתקלתי בו
במגירה .אחרי הכול ,עיקר תרומתו הוא ביכולתו
להעשיר רגעי חול רגילים.

■

המסרק  -מאושוויץ ליד ושם לשימור למען הדורות הבאים2011 ,

לפני חודשים אחדים נודע לי כי מוסד יד ושם
פונה לכל מי שברשותו חפצים כלשהם שהיו שייכים

"אילו יד ושם לא הייתה קיימת
כלל ,היה צריך להמציאה ,ולו
בלבד כדי להבטיח העברה
תקינה של החפצים ,הסיפורים
והזיכרונות לדורות הבאים"
לאנשים שחוו את השואה ומבקש למסור אותם ,בליווי
מתן עדות על משמעותם והסיפור שמאחוריהם.
כמובן שמיד חשבתי על המסרק של אימא ,וחככתי
בדעתי האם ראוי למסור אותו לגוף הממונה על
הנצחת השואה ,או שמא עליי להחזיק בו עד יומי
האחרון ולהורישו לילדיי .היו נימוקים כבדים לכל
אחת מן האפשרויות ,ובהן כמובן הקושי להיפרד
ממנו לצמיתות .אחרי הכול ,בתחום הגשמי זהו הדבר
היחיד שנותר לי מאמי.
בעודי מתלבט ניסיתי לדמיין לעצמי את העברתו
לדור הבא .לפתע הבנתי כי מאחר שיש לי יותר

מילד אחד ,ואילו המסרק הוא אחד בלבד ,לא אוכל
להורישו בצורה הוגנת .האמת היא כי אילו יד ושם
לא הייתה קיימת כלל ,היה צריך להמציאה ,ולו בלבד
כדי להבטיח העברה תקינה של החפצים ,הסיפורים
והזיכרונות לדורות הבאים.
ביום המיועד הלכתי בלב כבד למקום האיסוף ,אך
מיד עם בואי הוקל לי מאוד .היחס האישי והעדינות
של המראיינת שהתעניינה בפרטי הסיפור שלי הרגיעו
ושכנעו אותי שעשיתי את הדבר הנכון .אחרי הכול,
יד ושם היא מעבר לשני דורות ,וסיפור המסרק ,כמו
גם מאות סיפורים של אחרים ,חבל שיישאר סיפורה
של משפחה אחת קטנה בלבד.
המסרק עצמו לא חסר לי כי בכל פעם שאני פותח
את המגירה שבה אכסנתי אותו בעבר ,היעדרו מזכיר לי
אותו לא פחות מאשר קיומו .ממילא הכול בראשנו.
הכתבה פורסמה בפעם הראשונה בידיעות אחרונות 24 -
שעות ב 1-בנובמבר .2011
יד ושם מפעיל את המבצע "לאסוף את השברים" בשיתוף המשרד
לאזרחים ותיקים ,משרד החינוך ותכנית המורשת הלאומית של
משרד ראש הממשלה .מתחילת המבצע באפריל  2011ועד
סוף שנת  2011נתרמו ליד ושם יותר מ 40,000-פריטים אישיים
מתקופת השואה מאנשים ברחבי הארץ .המבצע נמשך.
למידע נוסף ,נא להתקשר לטלפון .1-800-25-7777

בתת-האתר של המבצע "לאסוף את השברים" אפשר לראות פריטים שנאספו בימי האיסוף ואת סיפוריהם ,גלריה של תמונות
www.yadvashem.org
מימי האיסוף ופרטים על ימי האיסוף הבאים ברחבי הארץ.
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תערוכה חדשה

" דיוקן אחרון:
אמנים מתעדים בשואה"
■ במשך שמונה חודשים ,ממאי ועד דצמבר ,1943
רשם מקס פלאצ'ק ,אסיר בגטו טרזין ,יותר מ500-
דיוקנאות של אמנים ,מדענים ואנשי רוח ותרבות.
הדיוקנאות מעידים על העושר האנושי והתרבותי
של אוכלוסיית הגטו .את הדיוקן האחרון צייר האמן
כשבוע ימים לפני שילוחו לאושוויץ .מאושוויץ שולח
פלאצ'ק ביולי  1944למחנה זקסנהאוזן ונרצח.
בגטו קובנה ,נוסף על מלאכת התיעוד שעשה
עם האמנים אסתר לוריא ויוסף שלזינגר ,רשם הצייר
יעקב ליפשיץ בשעות הערב בעליית הגג שהתגורר
בה עם אשתו ובתו ,דיוקנאות נוגעים ללב של קרוביו.
מעט לפני חיסול הגטו בקיץ  1944הטמין בבית
הקברות ,בכדי קרמיקה ,יותר מ 100-יצירות .ליפשיץ
שולח למחנה דכאו ומשם לעבודות כפייה במחנה
קאופרינג .בשל התנאים הקשים גווע ברעב ,במרץ
 .1945לאחר המלחמה שבו אשתו ובתו לחורבות הגטו
ומצאו את יצירותיו במקום המסתור שלהן .ברבות
הימים הובאו ליד ושם יצירות אלו ,ובהן דיוקנאות
רבים ודיוקן עצמי .דיוקנאותיהם של פלאצ'ק ושל
ליפשיץ יוצגו בתערוכה חדשה לקראת יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה" :דיוקן אחרון :אמנים
מתעדים בשואה".
התערוכה מבוססת על אוסף המוזאון לאמנות
השואה של יד ושם ותציג כמעט  200דיוקנאות מאת
 21אמנים אשר הנציחו את חבריהם בגטאות ובמחנות.
היצירות המוצגות מעידות על דחף היצירה האדיר
שהניע אמנים ממוצא ורקע שונים לשקוד על סדרות
שלמות של דיוקנאות תוך התמודדות עם תנאים
איומים ומחסור בכלי ציור .אין זה אירוע נקודתי או
אקראי אלא תופעה החוזרת על עצמה במקומות
רבים בתקופת השואה.
עבור רבים מהמצוירים ,הרישום שבו תיעד האמן
את תווי פניו של הקרבן בגטו או במחנה ,רגע לפני
שנרצח ,הוא דיוקנו האחרון .מספר קווים על הנייר
המנציחים אדם הם לעתים העדות האחרונה לקיומו.
ארתור ריטוב רשם בחשאי את דיוקנם של  47מחבריו
ביחידת ה HKP -בגטו ריגה ב 1942-וב .1944-רבים
מהם שולחו אל מותם בשדות המוקשים עם התקרבות
■ מקס פלאצ'ק ( ,)1944-1902דיוקן פריץ באום ,גטו טרזיינשטט,
.1943
באום נולד בפילזן ,האימפריה האוסטרו-הונגרית ,ב .1889-הוא
נרצח באושוויץ ב.1944-
הערת המצויר על דיוקנו" :מימיי לא ראיתי את עצמי לווה מן
החיים אלא רק חייב לחיים ,ולא שאלתי מעולם מה אני מקבל
מן החיים ,אלא רק מה החיים מקבלים ממני" .טרזיינשטט,
אוקטובר .1943
עיפרון צבעוני על נייר .תרומת שטפן בארבר ,קנדה

היצירות מעידות על דחף היצירה האדיר שהניע
אמנים ממוצא ורקע שונים לשקוד על סדרות שלמות
של דיוקנאות תוך התמודדות עם תנאים איומים

תפקידו בהנצחת הקרבנות
ועל היותו אקט של התנגדות
רוחנית כבר נכתב ,ונושאים
אלו אף הוצגו בתערוכות
בעבר .אולם ייחודה של
התערוכה בכך שהיא
בוחנת בפעם הראשונה
את השיטתיות ואת ההיקף
של תופעה מרתקת זו -
כיצד אמנים רבים תיעדו
במכלול יצירות ,לעתים
עצום בממדיו ,את פניהם
של אחיהם לצרה.
כל דיוקן בתערוכה
מגולל למעשה שלושה
סיפורים :סיפור האמן,
■ ארתור ריטוב ( ,)1988-1909דיוקן ■ יעקב ליפשיץ ( ,)1945-1903דיוקן עצמי.1943 ,
פיליפ הירשברג ,גטו ריגה .1944 ,צבע מים על נייר
סיפור האדם המצויר
פחם על נייר
כל היצירות מאוסף המוזאון לאמנות ,יד ושם
וסיפור היצירה .כדי להציג
את שלושת הסיפורים הללו ,נעשה מאמץ לציין
הצבא האדום ביולי  .1944ריטוב עצמו הצליח לברוח
בקורות חייו של כל אמן בתערוכה את הנסיבות
ולהסתתר וכך שרד .הוא דאג לרשום את הפרטים
המיוחדות שבהן צייר את הדיוקנאות וכיצד הצליח
המזהים ואת התאריך המדויק ברישומים המנציחים
להשיג חומרי ציור על אף המחסור במזון ובהיעדר
את פני חבריו ,עדות מוחשית וצורבת לקיומם.
תנאי מחיה בסיסיים .צוות המוזאון לאמנות השתמש
על חשיבותו של הדיוקן בתקופת השואה ,על

אליעד מורה-רוזנברג

במאגרי המידע של יד ושם ,לרבות היכל השמות
והארכיונים ,ובמאגרים נוספים כדי לדלות פרטים על
האנשים שדיוקנם מוצג בתערוכה .בעקבות התערוכה
וחשיפת הדיוקנאות לקהל הרחב ,יש תקווה שיתווסף
מידע על האנשים הניבטים אלינו מן הדיוקנאות ויזוהו
המצוירים אשר נותרו עד עתה עלומים.
התערוכה חושפת את מאבקם הרוחני של
האמנים היהודים בשלילת הזהות האישית והלאומית
של תעשיית ההשמדה הנאצית .בעזרת עיפרון
ומכחול הציירים משיבים על הנייר או הקנבס את
תווי פניו של הנרדף וכך מצהירים בגאון על זהותו
האינדיווידואלית .עבור ליפשיץ ,פלאצ'ק וכרבע
מכלל האמנים המוצגים בתערוכה ,מפעלם להנצחת
פני חבריהם על גבי הנייר מהווה אף דיוקן אחרון
ליצירתם .בזכות ציורים ורישומים אלו ,על אף מרחק
הזמן ,ביכולתנו להתבונן בפני הקרבנות ,ללמוד על
זהותם ולהתחקות על גורלם .מבטינו פוגשים את
מבטם של הילדים ,הנשים והגברים ,ומהם משתקף
צלם האדם שאין למחות.
התערוכה "דיוקן אחרון :אמנים מתעדים בשואה" תיפתח ב23-
בינואר  2012בביתן לתערוכות.
תודות לגב' סורה סמולס ז"ל ,צרפת ,על תמיכתה בתערוכה.
הכותבת היא אוצרת התערוכה.
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 70שנה לוונזה :דיון בפרוטוקול הידוע לשמצה
■ ב 23-בינואר יכנס המכון הבין-לאומי לחקר השואה
סימפוזיון מיוחד לציון  70שנה לפגישתם של מנהיגים
גרמנים רמי דרג בוונזה ,פרוור של ברלין ,ב 20-בינואר
 ,1941לדיון ב"הפתרון הסופי לשאלת היהודים באירופה".
הסימפוזיון " -ועידת ונזה :ארגון המבצע לרצח היהודים
ומשמעותו"  -יתקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן גוטוירט,
במעמד שר ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין והסגל
הדיפלומטי בישראל ובהשתתפות יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ,יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו ומרצים מומחים בנושא ,בהם פרופ' עומר בר-
טוב (אוניברסיטת בראון ,ארצות הברית) ,היועץ האקדמי
ליד ושם פרופ' יהודה באואר ,ההיסטוריונית הראשית
של יד ושם פרופ' דינה פורת ,הגנז הראשי של ארכיון
המדינה ד"ר יעקב לזוביק ,היסטוריון בכיר ביד ושם והעורך
הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים ד"ר דוד זילברקלנג,
מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט וד"ר נתן כהן
(יד ושם ואוניברסיטת בר אילן) .ד"ר יואל זיסנויין ואביב

ששר מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה יציגו בסימפוזיון
את הסטטוס הנוכחי של הפרויקט "שילוחים להשמדה:
מסד הנתונים של הגירוש בשואה".
"ונזה הייתה למעשה פגישה ,לא ועידה" ,מסביר
פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה
והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן,
אשר יעמוד בראש המושב הראשון ויישא דברי פתיחה.
"כאן אנו רואים ,בפעם הראשונה ,עדות בכתב בדבר
התיאום המתוכנן של 'הפתרון הסופי' ,בצד האישור
המוקדם המתאים של הפירר .את המילים 'השמדה'
או 'רצח' אי אפשר למצוא במסמך ,אך מאחר שרצח
רחב היקף של יהודים בברית המועצות התבצע זה
כמה חודשים והמונחים 'הגירה'' ,פינוי'' ,יישוב מחדש'
וכדומה היו על פי רוב לשון נקייה לגירוש למחנות מוות,
רוב ההיסטוריונים מסכימים כי כאשר המסמך מדבר
על 'פינוי' של יהודי אירופה ,פירוש הדבר הוא מותם
של היהודים".

"הפרוטוקול עצמו התגלה בתיקי משרד החוץ של
גרמניה בשנת  ,1947והוא מסמך חשוב במחקר השואה
משלוש סיבות עיקריות :זו הפעם הראשונה שאנו נתקלים
בעדות בכתב על התכנון הכולל הממשי ועל הכוונה
שעמדה מאחורי 'הפתרון הסופי' לכאורה; הפרוטוקול
מבטא בבירור את הסמכות המרכזית של היידריך ושל
האס-אס בהוצאתה לפועל של התכנית; אוכלוסיית
המטרה המוגדרת ככלל היא האוכלוסייה היהודית של
אירופה ,לרבות מדינות שגרמניה טרם כבשה .אחד
המרכיבים המעניינים שאדון בהם הוא כיצד הצליחו
למעשה רשויות גרמניה לאמוד את מספרה הכולל של
האוכלוסייה היהודית בכל מדינה ואם דייקו בהערכה
זו .לשם דוגמה ,מספר גבוה במיוחד יוחס לאוכלוסייה
היהודית של דרום צרפת הלא כבושה ,והשאלה הנשאלת
היא :כיצד הגיעו למספר זה? נושאים אחרים שיידונו הם
ההקשר ההיסטורי הרחב יותר של הפרוטוקול והשפעתו
על מבצע הרצח ברחבי אירופה".
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תערוכות חדשות באו"ם
"אנדרטה של מעשים טובים" :חלומות ותקוות של ילדים בזמן השואה
■ מארק לאוב נרצח בתאי הגזים באושוויץ ב14-
במאי  .1944הוא היה בן שמונה .הוא שולח למותו עם
ילדי בית הילדים של מחנה פלשוב .אמו של מארק,
רגה לאוב ,שולחה לאושוויץ בטרנספורט של נשים
מהמחנה בנובמבר  .1944לעת ערב ,כאשר המתינה
בחורשה הקטנה ליד תאי הגזים ,היא ביקשה מחברה
לחפש אתה" :אולי מארק השאיר לי סימן?" הן לא
מצאו דבר.
מיליון וחצי ילדים נרצחו בשואה ,ורק במקרים
נדירים השאירו אחריהם משהו שיזכיר אותם .ביום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה  2012יציין
האו"ם את הנושא "ילדים בשואה" ובטקס הרשמי שלו
יתמקד בסיפורו של פטר גינז ,ילד שנספה באושוויץ
לאחר ששולח לשם מגטו טרזין .פטר היה אמן וכותב
מוכשר והמשיך ליצור גם בגטו  -הוא צייר על פי
זיכרונו את נופי עירו פראג ,את תקוותיו ואת חלומותיו
לעתיד ,ערך כתב עת ופרסם בו מציוריו ומסיפוריו,
ואף יזם פעילויות בבית הילדים בגטו .פטר השאיר
אחריו אוסף נכבד של יצירות וכתבים ,ובאמצעותם
אנו זוכרים אותו ואת גורלו.

לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
הקים יד ושם תערוכה ניידת המציגה סיפורים על

■

אודות ילדים בשואה .התערוכה תיפתח באופן רשמי
ב 26-בינואר בבניין הראשי של האו"ם ,והיא מיועדת

פנל בתערוכה החדשה באו"ם המציג את סיפורה של קלרט ויגדר ,הילדה ששרדה

"שומרים על הזיכרון חי" :תחרות בין-לאומית לעיצוב כרזות
■ פרויקט בין-לאומי חדש לעיצוב כרזות מעודד
סטודנטים לאמנות מכל רחבי העולם לברר מהי
פרשנותם האישית למושג זיכרון השואה לקראת יום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה.
ביזמת צוות בית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם ,התחרות "שומרים על הזיכרון חי" מבוססת
על מודל מוכר ומוצלח  -תחרות עיצוב הכרזה
הממלכתית בישראל ליום הזיכרון לשואה ולגבורה.
את הפרויקט מממן כוח המשימה הבין-לאומי לשיתוף
פעולה בתחום ההוראה ,ההנצחה והזיכרון של השואה
(  ,)ITFוהוא נחנך בשנת .2010
יד ושם ,הקרן הצרפתית לזיכרון השואה והמכון
האירופי למורשת השואה (הרפובליקה הצ'כית)
קיימו סמינרים לאמני גרפיקה ולסטודנטים לעיצוב,
והמשתתפים הוזמנו להגיש כרזה לתחרות .שופטים
מקומיים בחרו את העבודות הטובות ביותר של כל
מדינה ,ו 60-יצירות הועברו להערכתו של חבר שופטים
בין-לאומי 16 .היוצרים שעלו לגמר הוזמנו להשתתף
בסמינר של שבוע ימים בנושא השואה והאמנות ביד
ושם בחודש נובמבר  .2011הכרזות היו לתערוכה

14

טל קובו

ג'יין ג'ייקובס-קימלמן

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

ASK THE ONES WHO NEVER FORGET
The Holocaust - Keeping The Memory Alive | International Poster Competition 2012

■

´ Czech Republic
Martina Cejpova,

The Holocaust - Keeping The Memory Alive | International Poster Competition 2012

Boris Grzeszcak, France

The Holocaust - Keeping The Memory Alive | International Poster Competition 2012

´
´ Czech Republic
Veronika Novakova

הכרזות הזוכות מצ'כיה ,מצרפת ומישראל

מיוחדת ,והיא תוצג בכל  31המדינות החברות בכוח
המשימה בחודש ינואר .2012
בשיתוף פעולה עם תכנית השואה וההפצה של
האו"ם תיחנך תערוכת הכרזות באופן רשמי ב26-

בינואר בבניין הראשי של האו"ם .למחרת ,ביום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה ,יציגו את התערוכה כל
 73משרדי המידע לציבור של האו"ם ברחבי העולם.
בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם הכין

מורה מציל חיים
חסיד אומות העולם מבלרוס
אירנה שטיינפלד

גם לקהל הצעיר ומציגה את השואה מנקודת מבטם
של הילדים .התערוכה מציעה פעילות אינטראקטיבית
ומאפשרת למבקרים לגעת במוצגים שבתערוכה
ולהיות פעילים בה.
התערוכה מעוצבת ככיתה ריקה .הסיפורים
מוצגים על  13לוחות גיר ירוקים .הציורים ,השירים,
היומנים והמשחקים רומזים שהילדים עזבו לרגע קט
ומיד ישובו .ההקשר ההיסטורי מוצג על גבי פנלים
הצמודים אל הלוחות ,ומהם אפשר ללמוד על חייו
של הילד או קבוצת הילדים המוצגים ועל קורותיהם
בשואה .חלק מהילדים המוצגים ,ובהם פטר גינז ,לא
שרדו .מי ששרדו נאלצו לבנות את חייהם מחדש.
הצגת סיפוריהם בתערוכה מאפשרת לנו לזכור
אותם ואת גורלם הנורא.
האוצרת של "אנדרטה של מעשים טובים :חלומות ותקוות של
ילדים בזמן השואה" היא מנהלת אגף המוזאונים יהודית ענבר.
אוצרת משנה :טל קובו .מעצבים :הטחנה לעיצוב

■ ילדותה של ריבה רזניקוב הייתה קשה .היא נולדה
בעיר גומל שבבלרוס .לא היה לה אב ,וכשהייתה
בת חמש נפטרה האם ,וריבה נלקחה לבית דודה
במוסקווה .בשל הצפיפות בדירתו מסר אותה הדוד
לאחר שנתיים לבית יתומים ,ומשם היא הועברה
לבית יתומים אחר מחוץ למוסקווה .תנאיי המחיה
של החניכים היו גרועים וריבה סבלה מאנטישמיות.
היחיד שהתעניין בה ,העניק לה חום וגונן עליה
מפני התלמידים האחרים היה המורה למתמטיקה
אלכסנדר קרמורובסקי.
כשתקפה גרמניה את ברית המועצות בקיץ
 ,1941הועבר בית היתומים ,על חניכיו ומוריו ,לאזור
הנהר דון ,שם הועסקו החניכים בעבודה בשדות
במקום הגברים שגויסו לצבא .אלא שב 1942-כבשו
הגרמנים את המקום .מכיוון שכולם ידעו שריבה
יהודייה ,עזב קרמורובסקי בחשאי את המקום ויצא
לנדוד עם ריבה בשטח הכבוש .כדי להסוות את

הכותבת היא אחראית על מחלקת התערוכות הנודדות באגף
המוזאונים.

ריבה הלכה לאנשי הבריגדה
וסיפרה להם שהיא מוכנה
לעלות לארץ ישראל אך ורק
אם "האבא" שלה יעלה אתה
מערך שיעור המתבסס על שלוש הכרזות שזכו בניקוד
הגבוה ביותר ,והוא יוכל לשמש כלי פדגוגי נלווה.
"ההצלחה של פרויקט הכרזות הבין-לאומי עלתה
על כל הציפיות שלנו" ,ציינה מנהלת בית הספר
המרכזי להוראת השואה דורית נובק" .מדינות רבות
הביעו עניין בהשתתפות בפרויקט בעתיד ,ואנו בוחנים
חלופות להרחבתו בשנה הבאה .היה מרגש במיוחד
בעבורי לפגוש את המעצבים ביד ושם  -אנשים
ללא קשר אישי כלשהו לשואה שהצליחו בכל זאת
ליצור עבודות רבות-משמעות וראויות כל כך .מיבשת
אפריקה ועד קנדה ,מניו זילנד ועד סלובניה ,כרזות אלו
יוצגו וימשיכו להפיץ את המסר הפשוט אך הנוקב".
אפשר לעיין בגלריית הכרזות של  2012ב-
www.yadvashem.org/itfposters

הפרויקט "שומרים על הזיכרון חי" התקיים בשיתוף משרד
ההסברה והתפוצות.
הכותבת היא מנהלת הפרויקט "שומרים על הזיכרון חי" ומנהלת
היחסים הבין-לאומיים בבית הספר המרכזי להוראת השואה.

זהותה ,היא ענדה צלב עץ לצווארה והוצגה בשם
מרגריטה ,בתו של אלכסנדר .בחורף ,1943-1942
כששהו בנובוצ'רקסק ,נשלחו לגרמניה עם עובדי
כפייה אוקראינים אחרים.
בסיום המלחמה היו המורה ותלמידתו ליד
הגבול בין גרמניה ואוסטריה במחנה גדול של עובדי
כפייה מברית המועצות .אנשי הבריגדה היהודית
הגיעו מארץ ישראל לאזור ועברו ממחנה למחנה
כדי לחפש יהודים .ריבה לא רצתה להזדהות ,אבל
קרמורובסקי הבין שגורל קשה צפוי למי שיוחזרו
למזרח ,והוא שכנע אותה להתייצב .ריבה צייתה לו
והלכה לאנשי הבריגדה ,סיפרה להם את סיפורה אך
הוסיפה שהיא מוכנה לעלות לארץ ישראל אך ורק
אם ה"אבא" שלה ,קרמורובסקי ,יעלה אתה.
אלכסנדר וריבה יצאו לדרך .במחנה מעבר
באיטליה פגש בהם אברהם רייס ,מפעילי העלייה
הארץ ישראליים שהגיע לאירופה ,לימים בעלה של

■ אלכסנדר קרמורובסקי מחזיק את תינוקה הקטן של רינה
בגבעות זייד.1947 ,

ריבה .אברהם הפליג באניית המעפילים עם ריבה
ואלכסנדר וזוכר היטב את הנערה ששבתה את לבו
ושישבה באנייה הצפופה לצדו של קרמורובסקי.
בזיכרונו של אברהם נחרתה תמונה :על אף המהומה
שמסביב ,ישבו השניים ולמדו מתמטיקה.
לאחר נישואיה של ריבה עבר קרמורובסקי לגור
אתה והיה לחלק מן המשפחה .אף שלא למד עברית,
הוא כתב מאמרים עבור עיתון אמריקני של הרוסים
הלבנים ,היה פעיל מאוד בקרב הנוצרים בגליל ואף
קשר קשרים עם הנשיא יצחק בן צבי שהתעניין מאוד
בעדות הדתיות השונות .כאשר חגג אורי ,בנה של
ריבה ,את בר המצווה שלו ,נערכה החגיגה בבית
הנשיא בירושלים כשלצדו של חתן השמחה ונשיא
המדינה עומד ה"סבא" הגאה.
ב 1961-נסע קרמורובסקי לארצות הברית כדי
לעבוד עבור העיתון האמריקני .בשנה הראשונה זכה
להצלחה והיה שולח מתנות לילדיה של ריבה .אך
בהמשך נראה שפוטר מעבודתו והקשר נותק .על
פי הידוע למשפחתה של ריבה ,קרמורובסקי נפטר
ב ,1964-אך מקום קבורתו אינו ידוע למשפחה.
ריבה רזניק-רייס נפטרה ב .2008-בעלה ובנה
תיעדו את סיפור המשפחה ופנו ליד ושם .התיק הוגש
לוועדה לציון חסידי אומות העולם ,וב 2-באוגוסט 2011
החליטה הוועדה להכיר באלכסנדר קרמורובסקי
חסיד אומות העולם.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.
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חדשות
"[…] ואני עצמי כזעקת אין הגה ,על אלפי אלפים שכאן
מצאו קברם ,אני הוא כל זקן שכאן הוצא להורג ,אני
הוא כל תינוק למוות כאן נורא […]" .
מתוך באבי יאר מאת יבגני יבטושנקו
■ ב 29-28-בספטמבר  1941הובילו הגרמנים
 33,771יהודים מהעיר קייב ורצחו אותם בבאבי יאר.
לרגל ציון  70שנה לטבח ערך יד ושם ,בשיתוף משרד
ההסברה והתפוצות ,המרכז האוקראיני ללימודי
שואה ומשרד החינוך האוקראיני ,כינוס חינוכי מיוחד
ב 4-3-באוקטובר בבאבי יאר .בכינוס " -מקום השואה
בזיכרון הקולקטיבי באוקראינה של היום"  -השתתפו
 90מורים ,כולם בוגרים של סמינרים להוראת השואה
בבית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם .בד
בבד התקיים גם כינוס עם משלחת צה"ל בשיתוף
ארגון נתי"ב.
הנושא המרכזי בשני הכינוסים היה השואה
בתודעה האוקראינית .בכינוס החינוכי הכירו המורים
חומרים פדגוגיים חדשים ,ובכינוס של משלחת צה"ל
שחבריה משתתפים בפרויקט "עדים במדים" ,נערך
דו-שיח בין הקצינים הישראלים לבין סטודנטים
יהודים מאוקראינה.
■ ב 2-באוקטובר התקיימה עצרת לזכרם של
הנרצחים למרגלות אנדרטת המנורה בבאבי יאר,
בהשתתפות סגן ראש ממשלת ישראל ושר החוץ
אביגדור ליברמן ,שר ההסברה והתפוצות יולי
אדלשטיין ,שר התרבות של אוקראינה מיכאילו
קוליניאק ,השרה לקליטת עלייה סופה לנדבר ,מנכ"ל
יד ושם נתן איתן ,חברת הכנסת פאינה קירשנבאום,
מנכ"לית קרן ג'נסיס בישראל סאנה בריטבסקי ,יושב
ראש הקהילה היהודית בקייב איליה מיכאלוביץ'
לויטס ,יושב ראש התאחדות יוצאי אוקראינה בישראל

פרופ' יהודה באואר תרם את
האוסף הפרטי שלו ליד ושם
■ היועץ האקדמי של יד ושם פרופ' יהודה באואר
הפקיד בעת האחרונה בארכיון יד ושם אוסף של
מסמכים ארכיוניים שאסף במשך שנים במסגרת
פעילותו האקדמית ומחקריו על תקופת השואה.
באוסף מסמכים חשובים ,מכתבים ,קטעי עיתונים
ומאמרים אקדמיים במגוון נרחב של נושאים ,לרבות
חיי היהודים באירופה לפני השואה ובזמן השואה,
היישוב בארץ ישראל ,הפעילויות והמשפטים של
פושעי המלחמה והמאמצים של בעלות הברית
והיהודים בארצות החופשיות להציל יהודים באירופה.
יש באוסף גם מסמכים ומאמרים על אירועים שקרו
באירופה ובארץ לאחר סוף המלחמה.
האוסף יישמר כחטיבה עצמאית בארכיון ,ויינקטו
הצעדים הדרושים לשימורו בתנאים הטובים ביותר.
כמן כן ייערך רישום של האוסף כדי לאפשר גישה
לחוקרים ולציבור הרחב.
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אירועי זיכרון לציון  70שנה לרצח היהודים בבאבי יאר
דוד לוין ,ניצולי שואה ,משלחת צה"ל ומשלחת של
עמותת דורות ההמשך.
■ ב 6-באוקטובר התקיים ביד ושם בירושלים טקס
אזכרה והנחת זרים לציון  70שנים לרצח היהודים בידי
הנאצים על אדמת אוקראינה ולזכר קרבנות הטבח
בבאבי יאר והאזורים הסמוכים .העצרת התקיימה
בשיתוף התאחדות יוצאי אוקראינה בישראל ובמעמד
השר האוקראיני מיכאילו קוליניאק ,השר יולי אדלשטיין,
שגריר אוקראינה בישראל גנדי מודולנקו ,יושב ראש
מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ,יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,דוד לוין וניצולי שואה .את
אש התמיד העלה ניצול השואה מיכאל סידקו שהיה
ילד בזמן הטבח בבאבי יאר וניצל.
בערבו של היום התקיימו עצרת וקונצרט זיכרון
בתאטרון ירושלים במעמד נשיא המדינה שמעון פרס.

התזמורת הסימפונית ירושלים  -רשות השידור ניגנה
בקונצרט ,ומקהלת "דומקה" מקייב שרה את היצירה
רקוויאם של באבי יאר ,בניצוחו של ולדימיר סירנקו.
הערב נפתח בהקרנת דברי ראש הממשלה בנימין
נתניהו .עוד נשאו דברים נשיא המדינה שמעון פרס,
השר יולי אדלשטיין ,שר התרבות של אוקראינה ,הרב
ישראל מאיר לאו ודוד לוין.

פריצת דרך בגישה לארכיונים
בליטא ,בלטוויה ,בבלרוס
ובאוקראינה
■ בעת האחרונה חתם יד ושם על הסכמים פורצי
דרך עם רשויות הארכיונים הלאומיות של ליטא ,של
לטוויה ושל בלרוס ,וב 15-בדצמבר נחתם הסכם חדש
עם הארכיון הלאומי של אוקראינה .על פי ההסכמים,
יד ושם יצלם מסמכים רבים הנוגעים לתקופת השואה
ומצויים בארכיונים הממלכתיים בליטא ,בלטוויה,
באוקראינה ובבלרוס .צילום המסמכים והעברתם
ליד ושם הם המפתח להנגשתם לחוקרים בישראל
ובעולם.
"זהו הישג חשוב כי במקרים רבים התיעוד
של רצח היהודים בשטחי ברית המועצות לשעבר
נמצא דווקא בתכתובות הביורוקרטיות המקומיות
מרמת רשויות המדינה ועד הרשויות הכפריות של
המדינות הכבושות" ,ציין אבנר שלו" .רכש זה יסייע
לנו בהעמקת חקר השואה בשטחי ברית המועצות,
וממנו גם נוכל ללקט עוד שמות של יהודים שנרצחו
באזורים הללו".
פרויקט צילום המסמכים של הארכיונים בארצות ברית המועצות
לשעבר מתקיים בזכות תמיכת קרן ג'נסיס והקרן היהודית
האירופית.

האוסף "קולות פליטים" הופקד ביד ושם
■ אוסף של  150ראיונות עם פליטים לשעבר וניצולי
אירופה הנאצית אשר שיקמו את חייהם בבריטניה
לאחר מלחמת העולם השנייה הופקד לא מכבר
בארכיוני יד ושם .את הראיונות הזמינה בשנת 2003
אגודת הפליטים היהודיים (  ,)AJRויש בהם עדויות
(בשפה האנגלית) מפיהם של פליטים מאוסטריה,
מגרמניה ,מבלגיה ,מהולנד ,מצרפת ,מפולין ,מהונגריה
ומצ'כוסלובקיה .מאחר שרוב המרואיינים נולדו בברלין
ובווינה ,רבים מהם מספרים על קורותיהם כשהיו ילדי
ה"קינדרטרנספורטים" .נושאים משותפים אחרים
בעדויות הם תיאורים של ימי כליאתם באי מאן ושל
עבודתם כמשרתים במשקי הבית המקומיים .האוסף
עוסק גם בתרומתם של הפליטים לבריטניה.
לכל ריאיון מצורפים תצלומים של בני משפחה
וחברים ,פרטים על מקומות חשובים בעיני המרואיין,

וכן פריטים או מסמכים אחרים בעלי משמעות
מיוחדת בחייו .בצד הראיונות יש קטלוג ובו מידע על
כל עדות ,ובכלל זה שדות מידע רבים :מקום לידה,
פרטי ההורים ,אופן ההגירה ,שהייה בבתי כלא או
במחנות ,מקצוע ,מקומות המגורים והעיסוק ומידע
על חייו של הניצול בתקופה שלאחר המלחמה.
פרויקט זה מהווה חלק ממאמציו של יד ושם
לאסוף את כלל העדויות של ניצולי השואה שלוקטו
בין ביד ושם ובין בכל מקום אחר בעולם .בארכיוני
יד ושם שמורות יותר מ 110,000-עדויות של
ניצולים בכתב ,באודיו ובווידאו ,והן נגישות לציבור
הרחב בחדרי הקריאה בבניין הארכיונים והספרייה
ובמרכז הצפייה.
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לימור קארו

עצרת שנתית של ניצולי מחנות הריכוז לנדסברג-קאופרינג-דכאו
"[ ]...באותו יום 26 ,באפריל  ,1945הוחלט
■
לפנות את המחנות ולהעלות אותנו לרכבת .הכניסו
אותנו לקרונות ללא הבחנה ,כ 70-איש בכל קרון.
אני נכנסתי לקרון הראשון ,לשם הכניסו 100-90
איש .נכנסתי לפינה כי הייתי בין הראשונים שעלו
לקרון ,וזה מה שהציל את חיי .בתא אין לך מקום.
אין לך מקום לשבת ,אין לך מקום לשכב [ ]...יום
אחרי יום בלי אוכל ,בלי שתייה ,אנשים התחילו
למות [ ]...פתאום נשמעו יריות באוויר ,כנראה של
כוחות הברית שתקפו את הרכבת .היו אנשים בתוך
הקרון שנפגעו".
במילים אלו מתאר יושב ראש מרכז הארגונים
של ניצולי השואה בישראל משה זנבר את מסע
המוות ברכבת שיצאה ממחנות המשנה של דכאו

 מילדורף ומטנהיים  -באפריל  1945דרך בווריהבמסע ההימלטות של הגרמנים מכוחות הברית ,עד
שנעצרה בזיסהאופט ,שם שחררו בעלות הברית
את האסירים.
בתמונה ,מימין לשמאל :יושב ראש העמותה
להצבת יד לזכר קרבנות מחנות הריכוז לנדסברג-
קאופרינג-דכאו אורי חנוך ,חבר הכנסת פרופ' אבישי
ברוורמן ששורשי משפחתו בליטא ומשה זנבר במעמד
הנחת הזר למרגלות האנדרטה לזכר מסע המוות
מדכאו שנערך בעצרת השנתית ב 30-באוקטובר
 .2011עוד השתתפו באירוע מרכז מחנה הנוער
הבין-לאומי בדכאו אבא נאור ,מנכ"ל אתרי ההנצחה
בבווריה קרל פרלר ,ינקלה שחר ,בן לניצולי שואה,
וכ 150-חברי העמותה ובני דורות ההמשך.

 73שנים לפוגרום "ליל הבדולח"
■ "עברנו אני ,ילד בן חמש ,ואבי ברחובות מלאי
הזכוכית השבורה ,יהודים הלכו ברחוב מוכים ,חנויות
נבזזו ,בשוק הוכרחו יהודים לכרוע על הברכיים ולנקות
את הרצפות [ ]...המשכנו לבית הכנסת הגדול לאחר
שנשרף לראות את ההרס .הרצפות בבית הכנסת היו
מלאות בלכלוך ,ספרי תורה קרועים ,חלקם שרופים,
ספרי תפילה זרוקים על הרצפה .ארון הקודש פרוץ,
כל הכיסאות הפוכים ,ספסלים עקורים .ההרס היה
נוראי .אבי ואני ניסינו לקחת ולאסוף מספר ספרים,
עד שחבורה של חיילים גרמנים ואוסטרים נכנסה
לבית הכנסת .בקושי רב הצלחנו לאסוף שני עצי
חיים של ספרי תורה ונאלצנו לברוח [ ]...במשך

כל הזמן עצי החיים האלה ליוו אותנו ,מ 1938-ועד
היום .והילדים שלנו והנינים שלנו נוגעים בהם ,וכך
עבורם השואה הפכה לדבר מוחשי ,לא אבסטרקטי,
לא רק סיפור".
בהתרגשות רבה תיאר ניצול השואה מרדכי סלע
את מאורעות "ליל הבדולח" כשהוא אוחז בידיו שני עצי
חיים שהצליח להציל עם אביו מבית הכנסת בווינה
(בתמונה) בעצרת לזכרם של יהודי אוסטריה ולציון
 73שנים לפוגרום "ליל הבדולח" שנערכה ביד ושם
ב 9-בנובמבר .בעצרת השתתפו יושב ראש הוועד
המרכזי של יהודים יוצאי אוסטריה בישראל גדעון
אקהאוז ועשרות ניצולי שואה יוצאי אוסטריה.

עוד אירועים ביד ושם

עצרת שנתית לגירוש יהודי בוקובינה

עצרת שנתית לציון שילוח יהודי

 24באוקטובר
איטליה להשמדה
 3בנובמבר ■ כינוס של עמותת דורות ההמשך
בסימן "השואה ואנחנו"  -החברה הישראלית ויחסה
לשואה מאז משפט אייכמן ועד היום
 9בנובמבר ■ תפילת ערבית והרצאה לציון פוגרום
"ליל הבדולח"
 20בנובמבר ■ טקס אזכרה שנתי לציון  67שנים
לחיסול מחנה ינובסקה של ארגון יוצאי לבוב
 21בנובמבר ■ יום עיון לציון  70שנה לפלישת
גרמניה הנאצית לברית המועצות
■

■ מאות ניצולי שואה ובני דורות ההמשך גדשו
את אולם מוזאון תל אביב ב 10-באוקטובר בעצרת
השנתית לציון  70שנה לגירוש יהודי בוקובינה ,בסרביה
ומחוז דורהוי שנרצחו בשואה .בעצרת נשאו דברים
יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו,
יושב הראש ונשיא האיגוד העולמי של יהודי בוקובינה
יוחנן רון (בתמונה) ,יושב ראש א.מ.י.ר מיכה חריש
ויושב ראש ארגון ניצולי טרנסניסטריה מאיר שפי.
את מנורת הזיכרון הדליקה ניצולת אושוויץ מימי
ארצי ,ילידת סוצ'בה שבבוקובינה ,ובתה הסופרת
והמחזאית נאוה סמל נשאה דברים.
הכותבת היא עוזרת למנהלת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.
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חדשות
תערוכה מקוונת חדשה על קהילת
פלונסק
■ "פלונסק הצטיינה בארבעה דברים :זו היתה עיירה
של 'משכילים'; של חובבי ציון ואחר-כך ציונים; עברית
היתה הלשון המדוברת של חלק גדול מתושביה
היהודים; ממנה באו ראשוני העליה השניה מפולין
הרוסית [ ]...ביתו של אבא היה מרכז של ארבעת
הגילויים האלה שייחדו את פלונסק".
דוד בן-גוריון (נולד בשם דויד גרין בפלונסק)
ב 5-בספטמבר כבשו הגרמנים את פלונסק ,עיר על
גדת הנהר פלונקה ,כ 60-ק"מ מצפון-מערב לוורשה.
העיר הייתה ביתם של כ 5,000-יהודים  -סוחרים
ומלומדים בתורה ,חסידים ,מתנגדים וציונים -

עכשיו באינטרנטwww.yadvashem.org :
וזהיר התברר שהעיר מצולמת בסרט משנת 1940
של הצלם הורסט לוארצר (ראו את המאמר המלא
ביד ושם ירושלים ,גיליון  .)39הסרט עצמו מהווה
אפוא עדות חזותית חשובה לחיי היהודים בפלונסק
בזמן הכיבוש הנאצי.

יאבד באיזה מעבר .מקומם ההיסטורי הוא בעתיד".
יד ושם שלח את ה"ציוץ" בחזרה לכל החברים ,ואז
שלח האיש עוד "ציוץ"" :אני חושב שהגעתי לרגע
הכי גבוה בהיסטוריית הימצאותי בטוויטר ,בו מוזיאון
יד ושם ריטווט אותי .סבתא ,את בטח גאה בי עכשיו
שם למעלה".

פייסבוק :אירוע וירטואלי לקיר
I Honor

עקבו אחרינו

■ לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
החל ב 27-בינואר יקיים יד ושם אירוע מקוון בדף
הפייסבוק שלו המקשר באופן אוטומטי את פרופיל
המשתתף לשם ולסיפור של חסיד אומות עולם.
הקיר  I Honorנבנה בתחילת  ,2012במלאות  50שנה
להכרה בחסידי אומות העולם ,ומציע לגולשים דרך
משמעותית להתחבר באופן מקוון לאדם מסוים ,ללמוד
את סיפורו ולהשתתף במבצע הזיכרון הבין-לאומי.

אתר יד ושם זכה בפרס
 Webi Awardלשנת 2011

שמרו על קשר

כמחצית מכלל האוכלוסייה .ב 16-בדצמבר 1942
שולח אחרון יהודי פלונסק לאושוויץ .רק כמה עשרות
שרדו מהשואה.
אחד המאפיינים המיוחדים של תערוכה מקוונת
חדשה זו הוא וידאו קצר שנוצר במיוחד עבור התערוכה
 "מאחורי הקלעים :פלונסק  -מזהים עיר" .אפרתקומיסר ,ראש מדור סרטי מקור באגף הארכיונים של
יד ושם ,מסבירה בווידאו כיצד בזכות מחקר מדוקדק

דנה פורת

■ נוסף על הפייסבוק ,היוטיוב והבלוג ,בעת האחרונה
החל יד ושם להשתמש בטוויטר כדרך נוספת לקשר
עם הציבור .יד ושם שולח "ציוצים" בטוויטר כמעט
מדי יום במגוון רחב של נושאים ומפרסם בהם את
הפעילויות ואת האירועים שהוא מקיים .עוד הוא שולח
ב"ציוצים" קישורים לתוכן היסטורי רלוונטי באתר כגון
"היום בתקופת השואה" .הטוויטר מאפשר ליד ושם
לפרסם הודעות ,לעורר עניין ולסייע לקהל הרחב
להיות בקשר עם יד ושם.
לאחר יום האיסוף במבצע "לאסוף את השברים"
שהתקיים לא מכבר בתל אביב ,שלח אדם שמסר חומר
ביום האיסוף "ציוץ" בטוויטר" :היום מסרתי מסמכים
של המשפחה [ ]...כדי שיהיה לדורות הבאים ולא

ב@yadvashem -

■ אתר יד ושם זכה שוב בפרס  Webi Awardבקטגוריה
המיוחדת מטעם כתב העת "אנשים ומחשבים".
בנימוקי השופטים לזכייה נכתב" :אתר יד ושם משמש
כאות ומופת לאתרי אינטרנט בישראל .האתר מכיל
כמות עצומה של תכנים ,המאורגנים בסדר מופתי.
בנוסף ,הוא משרת מבקרים רבים מעשרות רבות
של מדינות".
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

■ יושב ראש התחרות  Webi Awardלשנת  2011עידו לוי מעניק
תעודה למנהלת מחלקת האינטרנט של יד ושם דנה פורת.

עדות קבוצתית של ילדי כפר הנוער הדתי בדסק שבהונגריה
■ "דסק היא נקודת אור [ ]...נווה מדבר בין שנות
המלחמה לבין הקשיים בהמשך הדרך".
יהודית פרלמן
ב 1-בנובמבר נערכו ביד ושם מפגש ותיעוד קבוצתי
של ילדי כפר הנוער הדתי בדסק שבהונגריה .פעילות
זו מצטרפת לשורה של עדויות קבוצתיות שעורך
מדור העדויות באגף הארכיונים של יד ושם ,ובהן
מרואיינים ניצולים ששהו בבתי ילדים ברחבי אירופה
אחרי השואה .כ 45-מה"ילדים" השתתפו במפגש ,ובני
משפחה ליוו אותם.

את כפר הנוער הדתי בדסק ( )1949-1945הקימה
תנועת בני עקיבא .הילדים הניצולים הגיעו ממקומות
שונים  -מחנות ,מקומות מסתור ,בתים מוגנים בבודפשט
ועוד .בתחילה התאספו הילדים בבודפשט ,אך מאחר
שלא נמצא להם מבנה מתאים והם סבלו מרעב ,הם
עברו לעיירה דסק בדרום הונגריה .בבית פסטורלי מוקף
גנים ואגם מים ,התמודדו מדריכים צעירים בני 21-17
עם קשיי הקמת התשתית של כפר הנוער.
במשך השנים הגיעו עוד ילדים לכפר ,ובו הם
התחנכו על ברכי הציונות הדתית והשפה העברית .הצוות

הצעיר (מאוחר יותר הצטרפו אליו מורים מקצועיים) דאג
לכל מחסורם של הילדים הן מהבחינה הפיזית  -מזון
ובגדים  -הן מהבחינה הנפשית" .הניצולים הצעירים
שחוו את אימי השואה חשו כאן רצויים" ,אמרה מלכה
תור ,מנהלת המדור לגביית עדויות באגף הארכיונים
של יד ושם" .לחייהם נוצקה משמעות חדשה ,והם גילו
שנכון להם עתיד בארץ ישראל".
לאחר המפגש המרגש של "הילדים" התקיים ריאיון
קבוצתי עם המראיינת נאוה גיבורי והצלם מיקי שגיא.
בדברי הסיכום חזרו ואמרו הניצולים כי כפר הנוער הדתי
בדסק השיב להם את ילדותם ובנה את זהותם היהודית
והאנושית .תור סיכמה" :הפעילות החינוכית הפורמלית
והלא פורמלית השיבה לעולם הילדים את המשחקים,
השירים ,הריקודים וחוויות הילדות שנגזלו מהם".
המדור לגביית עדויות של יד ושם מראיין בכל שנה כ 1,000-ניצולי
שואה ומצלם את עדותם בביתם .לתיאום מסירת עדות :טלפון
testimonies@yadvashem.org.il ;02-6443752/3
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מבקרים ביד ושם :אוקטובר-דצמבר 2011
■ בחודשים אוקטובר-דצמבר  2011ערך יד ושם יותר מ 450-סיורים מודרכים ליותר מ 2,600-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה ושגרירים,
מפקדי צבא ,ראשי עיר ,מושלים ,עורכי דין ,שחקנים וכלכלנים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בשלושת החודשים האחרונים:
■ נשיא אוקראינה ויקטור יאנוקוביץ (משמאל) ביקר
ביד ושם ב 1-בדצמבר .לאחר סיור במוזאון לתולדות
השואה השתתף הנשיא בטקס אזכרה באוהל יזכור
וביקר באנדרטה "יד לילד" .לקראת סיום הביקור
העניק לו יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו (מימין) עותק של הספר למען יידעו דור אחרון:
זיכרון השואה ביד ושם בשפה הרוסית.

■ ב 3-באוקטובר ביקר שר ההגנה של ארצות
הברית לאון פנטה ביד ושם והשתתף בטקס אזכרה
באוהל יזכור.

■ נשיא דרום סודן סלבה קיר (משמאל) ביקר ביד
ושם ב 20-בדצמבר בלוויית ארבעה שרי ממשלה.
הנשיא סייר במוזאון לתולדות השואה ובהיכל
השמות ,השתתף בטקס אזכרה באוהל יזכור וביקר
ב"יד לילד".

■ ראש ממשלת רומניה אמיל בוק ופמליה של שמונה
שרים מממשלתו סיירו ביד ושם ב 24-בנובמבר.
■ ראש ממשלת קניה ראילה אמולו אודינגה ביקר
ביד ושם ב 13-בנובמבר.
■ נשיא פלאו ג'ונסון טוריבונג (משמאל) ונשיא וונואטו
לולו אביל (מימין) סיירו במוזאון לתולדות השואה
בביקורם ביד ושם ב 21-בנובמבר.

■ שרת החוץ של סן מרינו אנטונלה מולארוני סיירה
במוזאון לתולדות השואה ב 11-באוקטובר.

■ ב 12-בנובמבר סיירו ביד ושם השחקנים שון סיפוס
("מרלוז פלייס") ,ג'סטין צ'טווין ("חסרי בושה") ,מרי
לין רייסקוב (" )"24ואוסטין ניקולס ("מגרש ביתי"),
בביקורם בארץ עם הארגון "קולות של ארצות הברית
בישראל" בראשות הרב אירווין קטסוף .ליז אלסבי
(שנייה מימין) מבית הספר המרכזי להוראת השואה
ביד ושם הדריכה את הקבוצה.
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ידידים ברחבי העולם
הברית
ארצות
הברית
ארצות
■ האגודה האמריקנית למען יד ושם ערכה את
אירוע ההוקרה השנתי שלה ב 30-בנובמבר 2011
במלון שרתון בניו יורק .בכותרת "שומרים על העבר
 מבטיחים את העתיד 30 :שנות הישגים" הוקירההאגודה את פועלם של  30ניצולי שואה פורצי דרך
אשר יזמו מפעלי הנצחה אישיים ושל  30אנשי חזון
אשר ממשיכים לתמוך ביד ושם כדי להבטיח את
זיכרון השואה ,את הנצחת השואה ואת הוראת
השואה בדורות הבאים .לאחר שהצדיע לתרומתם
של החלוצים ושל אנשי החזון ,העלה מנהל האגודה
אלי זבורובסקי על נס את מחויבותם של בני הדור
השלישי באגודה אשר נוכחותם המרשימה באירוע
הבליטה את מעורבותם העמוקה בפעילות האגודה.
אורח הכבוד באירוע היה יושב ראש מועצת יד ושם
הרב ישראל מאיר לאו ,ובדבריו הוא הדגיש את
החשיבות המרובה בהנצחת סיפורו של היחיד בשואה,
כמו סיפורה של נערה צעירה אשר נרצחה בבאבי
יאר ושאת תמונתה הוא נושא עמו תמיד.

ד"ר מרים ושלדון ג .אדלסון הודיעו באירוע על
תרומה בסך  25מיליון דולרים ליד ושם אשר תבטיח
את המשך תמיכתם האסטרטגית בפעילות החינוכית
הבין-לאומית של יד ושם שהחלה בשנת 2006
בתרומה כספית זהה .שתי התרומות של בני הזוג
אדלסון הן התרומה הגדולה ביותר שתרם מעולם
ליד ושם תורם פרטי.

■ מימין לשמאל :מנהלת אגף התרבות באגודה אליזבת
זבורובסקי ,אלי זבורובסקי ,סגן יושב ראש האגודה סם הלפרן
ויושב ראש המנהיגות הצעירה של האגודה ג'רמי הלפרן

■ מימין לשמאל :יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,שלדון
ג .אדלסון ,אלי זבורובסקי וד"ר מרים אדלסון

■ התורמים ברברה ודוד בלומנטל ביקרו בבית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם וצפו בתערוכה
מיצירותיהם של תלמידים בעלי מוגבלות אשר
בזכות תרומתם הנדיבה משתתפים בהשתלמויות
של בית הספר.

■ התורמת ליד ושם פניה גוטספלד הלר (במרכז)
סיירה ביד ושם עם נכדיה שרה וג'וזף וורן בחג
הסוכות.
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■ התורם ליד ושם רודולף טסלר ,אשר תמך בהוצאה
לאור של "שנות ראינו רעה"  -ערכת לימוד המספרת
את סיפורה של היהדות הדתית-חרדית בתקופת
השואה ,סייר עם בני משפחתו ביד ושם.

■ בביקורו ביד ושם שימש ג'יי שוטנשטיין שליח
ציבור בבית הכנסת ,ששמורים בו ארונות קודש
שחולצו מרומניה.

■ מימין לשמאל :אלי זבורובסקי ,ראש ממשלת פולין לשעבר
והסנטור וולודז'מירז צימושביץ' ,הרב ישראל מאיר לאו ואבנר
שלו

■ התורמים פיליס וויליאם מאק (רביעית ושלישי
מימין) ביקרו ביד ושם עם בני משפחתם קריסטין,
ריצ'רד ,הריסון ודילן מאק (משמאל) וקלי וסטיבן
מאק (מימין).

■ התורמת ליד ושם רושל אטינגין ואחותה סיירו
בתערוכה "סגולות של זיכרון" בביקורן האחרון
בהר הזיכרון.

■ התורמים לינדה ומארי לאוליכט (במרכז) סיירו
בתערוכה "עמדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון
קטגורים 50 :שנים למשפט אייכמן" עם ידידיהם
מרלין ואל פולנס.

קנדה

בריטניה

■ ב 27-בספטמבר  2011הזמינה אגודת ידידי יד ושם
בקנדה כתבים מקומיים להרצאתו של ראש המכון
הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה
לחקר השואה על שם ג'ון ניימן פרופ' דן מכמן .מימין
לשמאל :יושבת הראש של האגודה פראן סונשיין,
פרופ' דן מכמן ,כתבת רשת הטלוויזיה  CTSקריסטין
וויליאמס ,פרשן העיתון "טורונטו סאן" דיוויד מנזיס
ומנכ"ל האגודה ירון אשכנזי

■ לורה וולפסון טאונסלי ,יושבת ראש קרן וולפסון,
ביקרה ביד ושם בלוויית בעלה בארי טאונסלי (שני
מימין) ,בנם צ'רלס ,אשתו ג'ואנה ונאמן הקרן סר
איאן גיינספורד (מימין) .בביקורם סיירו לורה ובארי
בתערוכות "סגולות של זיכרון" ו" 50שנה למשפט
אייכמן" בהדרכתה של האוצרת הבכירה לאמנות יהודית
שן-דר .הביקור נחתם בפגישה עם יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו.

ישראל
■ ב 15-בנובמבר נערך ביד ושם טקס הוקרה לנחמיה
בורגין (במרכז) ובני משפחתו במעמד מנכ"ל יד ושם
נתן איתן (שלישי משמאל) .תרומתה הנדיבה של
משפחת בורגין אפשרה את קיומה של התערוכה
המקוונת על אודות יהודי וילנה שעלתה לאתר יד
ושם בעת האחרונה.
■ ב 3-בנובמבר חנכה אגודת ידידי יד ושם בקנדה את
הסדרה "העתיד שלנו ,האחריות שלנו" המאפשרת
למתמחים צעירים לפגוש אנשי עסקים ,משפטנים
ומנהיגי קהילה בכירים אשר חייהם הושפעו בדרך
זו או אחרת מהשואה .בתמונה :המנכ"ל והנשיא
של  RioCan REITאד סונשיין (בראש השולחן) ופראן
סונשיין (מימינו)

■ מייקל ג'י (במרכז) ,מנהל קרן הצדקה "ארצ'י
שרמן" ,ביקר ביד ושם עם אשתו ג'קי (מימין).
בביקורם פגשו בני הזוג את אבנר שלו ואת מנהלת
בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם דורית
נובק (משמאל) וביקרו בתערוכה "סגולות של זיכרון"
בהדרכתה של יהודית שן-דר.

■ ב 22-בנובמבר ביקרו ביד ושם עובדי קרן קיסריה
שבתרומתה הנדיבה הוקם היכל השמות .עובדי הקרן
סיירו במוזאון לתולדות השואה בהדרכתה של נעמה
גליל ,מנהלת מחלקת ההדרכה ביד ושם ,ונפגשו עם
אלכסנדר אברהם ,מנהל היכל השמות.

■ ב 27-בנובמבר ערכו נציגים של ארגון יוצאי
אוסטרוויעץ-קלצקי טקס התייחדות ביד ושם לזכרם
של קדושי הקהילה שנרצחו בגטאות ובמחנות
ההשמדה טרבלינקה ואושוויץ בשנים .1944-1942

■ אגודת ידידי יד ושם בקנדה ערכה ב 2-באוקטובר
טקס יזכור להנצחת זכרם של קנדים אשר נספו
בשואה .הטקס נערך בפארק ארל ביילס בטורנטו,
ונכחו בו מכובדים רבים וניצולי שואה .בתמונה,
מימין לשמאל :השר לאיכות הסביבה פיטר קנת
והתורמים ליד ושם טובי וסול פלדברג מדליקים את
מנורת יד ושם.

■ ב 2-בנובמבר ביקר סקוט סונדרס (מימין) ,תורם
של יד ושם ונאמן של אגודת ידידי יד ושם באנגליה,
במוזאון לתולדות השואה ,ב"יד לילד" ובתערוכה
"סגולות של זיכרון" בלוויית הוריו.
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ידידים ברחבי העולם
■ סיימון בנטלי ,היושב
ראש הנכנס של אגודת
ידידי יד ושם באנגליה ,הוא
יזם בעל ניסיון רב בסחר
ובמכירות .בד בבד עם
הקריירה העמוסה שהוא
מנהל ,בנטלי מקדיש את
מיטב זמנו לצדקה .הוא
משמש יושב ראש קרן המנהיגות  -ארגון מנהל
העסקים הגדול ביותר בבריטניה ,יושב ראש משותף
בגלריית בן אורי במוזאון היהודי לאמנות שבלונדון,
סגן יושב ראש "כישרון" ויושב ראש קרן הזיכרון
היהודית.

אוסטרליה
■ בביקורם הקצר סיירו התורמים פרנק ושירלי לאוי
(משמאל) ביד ושם בהדרכתו של יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו (במרכז) ונפגשו עם מנהלת בית הספר
המרכזי להוראת השואה ביד ושם דורית נובק.

■ התורם גרג רוסהנדלר (במרכז) ביקר בהר הזיכרון
ב 8-בספטמבר וסייר בתערוכות " 50שנים למשפט
אייכמן" ו"סגולות של זיכרון" .אחר כך נפגש רוסהנדלר
עם מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ועם מנהל
הדסק האנגלי סירל ברייטמן (משמאל).

■ ג'ק וואל סמורגון ,חברי מועדון אנתנאום שבמלבורן,
ליוו קבוצה של  18חברים מהמועדון בביקורם
הראשון בארץ.

■ התערוכה הנודדת של יד ושם "טוראי טולקאצ'ב
בשערי הגיהינום" נפתחה באולם הקונצרטים
בפרנקפורט על האודר בחודש נובמבר .התערוכה
מציגה ציורים ורישומים ממחנות ההשמדה מיידנק
ואושוויץ ,פרי עבודתו של החייל היהודי ז'ינוביי
טולקאצ'ב .בתמונה :יושב הראש לשעבר של הקהילה
היהודית בפרנקפורט מארק פרלמן (מימין) ומנהל דסק
שווייץ וארצות דוברות גרמנית אריק רב און

בתפוצות
■ ב 14-בדצמבר  2011התקיים ביד ושם אירוע הוקרה
לקרן הלאומית של הרפובליקה של אוסטריה לפיצוי
קרבנות הנאציזם ,על תמיכתה הנדיבה בשורה ארוכה
של פרויקטים של יד ושם מאז שנת  .2005לאחר סיור
בתערוכה על משפט אייכמן וטקס אזכרה באוהל יזכור
הוסר הלוט מעל שלט הוקרה בכיכר הכניסה ליד ושם,
ומשם המשיכו האורחים אל הטקס המרכזי באולם
ההרצאות בבית הספר המרכזי להוראת השואה .מימין
לשמאל :יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,מנהלת
הפרויקטים בקרן אוולינה מרהאוט ,סגנית מזכ"ל הקרן
ד"ר רנאט מייזנר ומזכ"ל הקרן חנה לסינג

ספרד
■ מנהל בית ספרד-ישראל אלבארו אלבסטה
(במרכז) ביקר ביד ושם וסייר במוזאון לתולדות
השואה בהדרכתו של מנהל היכל השמות אלכסנדר
אברהם.
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גרמניה

ונצואלה
■ התורמת פרלה ז'ולטן סיירה בגן חסידי אומות
העולם בביקורה ביד ושם.

■ נשיא אגודת ידידי יד ושם בוונצואלה דוד ישראל
ביקר ביד ושם ב 5-באוקטובר.

מקסיקו

הדסק הנוצרי בשיתוף

■ שרה מדרז (במרכז) ביקרה ביד ושם וסיירה במוזאון
לתולדות השואה.

■ באוקטובר  2011ביקרה מנהלת הדסק הנוצרי
ביד ושם ד"ר סוזנה קוקונן בקנדה כאורחת של ICEJ
לשבוע של לימוד נושא השואה בקנדה .ד"ר קוקונן
דיברה באירועים של יד ושם בהליפקס ,במונקטון,
בפיטרבורו ובטורונטו .מימין לשמאל :מנהלת ICEJ
קנדה דונה הולברוק ,ד"ר סוזנה קוקונן והכומר
קים בירד

ICEJ

■ בנובמבר  2011ערכה כנסיית גולגולתא בניו ג'רזי
ערב הנצחה מיוחד לציון "ליל הבדולח" .הכנסייה,
הפועלת בשיתוף פעולה עם מיניסטריון כנפי נשרים,
רואה בהנצחת השואה חלק חשוב בפעילותה ואירחה
זו הפעם השנייה ברציפות את האירוע .מימין לשמאל:
מנהיגי הנוער אשלי ריצ'י והכומר דבון ריצ'י ,הכומר
הבכיר ד"ר תומאס קינאת ,ד"ר סוזנה קוקונן ,אורטל
בנסקי ,מנהיגת הקהילה קימברלי קינאת וג'ואן ודון
הרטנסוולד ממיניסטריון כנפי נשרים

■ ב 1-בנובמבר הגיעו ליליאנה וחקובו סיגל לביקור
ביד ושם.

פנמה
■ ג'ק הררי (שני משמאל) ,אחיו דוד (מימין) ונשותיהם
ביקרו ביד ושם וסיירו במוזאון לתולדות השואה.

■ כמדי שנה בחג הסוכות אירחה השגרירות הנוצרית
הבין-לאומית ירושלים (  )ICEJאלפי אורחים ומאמינים
מרחבי העולם אשר הגיעו לבקר ביד ושם .קבוצות
רבות בחרו להתמקד במורשתם של חסידי אומות
העולם ותרמו לטיפוחם של העצים הפזורים ברחבי
הר הזיכרון והמנציחים את מורשתם של החסידים.
בתמונה :קבוצה מבוליוויה בראשותו של מנהל
השגרירות אלברטו מגנו (מאחור ,מחזיק "תעודת
אימוץ" של אחד העצים) עומדת לפני העץ שבחרה
"לאמץ" .העץ ניטע לכבודו של חסיד אומות העולם
הכומר האיטלקי דון אריגו בקארי .אל הקבוצה
התלוותה מנהלת הדסק הנוצרי ביד ושם ד"ר סוזנה
קוקונן (במרכז ,בשורה הקדמית).

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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פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
קובץ מחקרים ,ל"ט []2
עורך :דוד זילברקלנג

יהודי רובנה  :1945-1919חייה וקצה של קהילה
תקוה פתל-כנעני

 80ש"ח  60ש"ח

 88ש"ח  68ש"ח

■ מאמרי המחקר והביקורת בכרך הזה עוסקים במניעים
ובתגובות של הגורמים השונים שהיה להם חלק בשואה.
חוקרים משמונה מדינות מספקים מגוון תשובות ותובנות
הנוגעות למניעים ,להשתתפות ,לתגובות ולזיכרון .מניעיהם
של הרוצחים ושל שותפיהם היו רבים ומורכבים  -ממחנות
לעבודת כפייה קטנים ותושבים גרמנים מקומיים ללאומנים
ונאצים הולנדים ולמשתפי פעולה במזרח אירופה ,ומחזונות
של "גרמניה הגדולה" עד צעדות המוות .גם המניעים
שביסוד היחסים שנוצרו אחרי המלחמה בין מצילי היהודים
לבני חסותם לשעבר היו לא פעם מורכבים .בכרך הזה מובא גם מאמר המתאר
ומנתח תגובות ,שלא היו ידועות עד כה ,של יהודים גרמנים למדיניות המשטר הנאצי
מנקודת מבט חדשה ומפתיעה.

■ המחקר על הקהילה היהודית ברובנה שבוולין ,כיום
באוקראינה ,חושף תמונת חיים רבגונית ורבת פעילות,
מ 1919-עד חיסולה המוחלט בשנת  .1942בשנים אלו
חיו יהודי רובנה תחת שלושה משטרים שונים ובתחומן
של שלוש מדינות  -בשנים  1939-1919נכלל אזור וולין
במדינת פולין החדשה; בשנת  ,1939בעקבות הסכם
ריבנטרופ-מולוטוב ,סופח האזור לברית המועצות; ובשנת
 1941כבשה את האזור גרמניה הנאצית .במשך השנים
פיתחו יהודי רובנה יכולת עמידה שנועדה לשמור עליהם הן
כקהילה הן כפרטים .מה סייע בכך? האם הייתה זו הסובלנות שבה ניחנה הקהילה,
האם היו אלה ריבוי המפלגות שבה ,פעילותה החינוכית והתרבותית הענפה ,או שמא
המנהיגים בעלי שיעור הקומה שהצמיחה? מה קרה לעמידּות זו בחודשי הכיבוש
הנאצי? והאם יכולים חייה וגורלה של קהילה זו ללמד על תולדותיהן ואורחותיהן של
עיירות יהודיות דומות במזרח אירופה?

זיכּרֹון של הישרדּות:
במחנה כפייה בווי ֶז'בּניק-סטַרַכֹוביצ ֶה
כריסטופר ר' בראונינג
 98ש"ח  78ש"ח
■ בשנת  1972זיכה בית המשפט בהמבורג את ולטר בֶּקֶר
מן האישומים בגין ביצוע פשעי מלחמה נגד יהודים30 .
שנה לפני כן היה ֶּבקֶר ,המפקד הגרמני של המשטרה בעיר
הפולנית ס ַטרַכֹוביצֶה ,אחראי לחיסולו של הגטו היהודי
הסמוך ושלח כמעט  4,000יהודים למותם בטרבלינקה
וכ 1,600-יהודים לעבודת כפייה במפעלי התחמושת
המקומיים .הזיכוי השערורייתי של ֶּבקֶר ,על אף עדויותיהם
המרשיעות של כ 60-ניצולי שואה ,הוא שהניע את בראונינג
לחקור את הנושא .אלא שעד מהרה היה המחקר לאתגר
מתודולוגי והיסטוריוגרפי של חקר תולדותיה של תופעת מחנות הכפייה במפעלים,
באמצעות הדוגמה של ס ַטרַכֹוביצֶה ,על סמך עדויות בלבד כמעט מחמת מחסור
במסמכים ובתיעוד .הספר מבוסס על  292עדויות של ניצולים והוא מסרטט תמונה
מורכבת ,קשה ומכמירת לב של חיים ומוות במחנה כפייה שאינו ידוע כמעט מנקודת
מבטם של האסירים היהודים .הספר הוא ציון דרך במחקר על השואה ומופת של
שימוש מושכל וביקורתי בעדויות לבנייתו של סיפור היסטורי .הספר במהדורה
האנגלית זכה בפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר על השואה על שם
אברהם-מאיר שוורצבאום לזכר משפחתו שנספתה בשואה.

ילדי הזמן :עליית הנוער 1948-1933
דבורה הכהן
בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון ויד בן-צבי
 78ש"ח  58ש"ח
■ ביום חורף קר בפברואר  1934יצאו מבתיהם  43נערים
ונערות עמוסי מזוודות וצרורות .ברציף תחנת הרכבת
בברלין קיבל את פניהם המדריך של עליית הנוער ,והילדים
נפרדו מהוריהם .זה סיפורה של קבוצה אחת מכ30,000-
ילדים ובני נוער שהועברו או הוברחו בשנים 1948-1933
מאירופה ומארצות המזרח לארץ ישראל באמצעות עליית
הנוער .דרך ארוכה עבר הארגון מראשית פעילותו בגרמניה
ועד שנות האופל של השואה וקליטת המוני ילדים ניצולים
ביותר מ 300-מוסדות חינוך בקיבוצים ,במושבים ובערים.
הספר מגולל את תולדות המפעל האדיר הזה באחת התקופות הטרגיות ביותר
בתולדות העם היהודי .כיצד נקלטו הילדים הללו בארץ ישראל? מה היה ייחודה של
עליית הנוער ,ועם אילו קשיים נאלצה להתמודד? מדוע הייתה מעורבת במאבקים
עם תנועות ואישים שונים ביישוב? שאלות אלו ואחרות נדונות בספר הזה ,המבוסס
על מקורות ומסמכים המתפרסמים כאן בפעם הראשונה.

מכתבים שלא נשלחו :אמסטרדם ,וסטרבורק ,ברגן-בלזן
מרים בולה
למידע נוסף על המגוון המקיף של ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  ,02-6443511פקס 02-6443509

www.yadvashem.org
publications.marketing@yadvashem.org.il

יד ושם
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כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 91034
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■ בראשית שנת  1943החלה מרים לוי ,צעירה יהודייה
מאמסטרדם שהייתה אז בשנות ה 20-לחייה ,לכתוב
מכתבים לאהובה ובעלה לעתיד ,לֵאֹו בֹּולֶה ,שעלה שנים
אחדות קודם לכן לארץ ישראל .את המכתבים ,שמעולם
לא נשלחו ליעדם ,כתבה מרים בימים שבהם גורשו היהודים
מהעיר אמסטרדם ,בעת שהותה במחנה ו ֶסטֶרבֹּורק ובימים
שבהם הייתה במחנה הריכוז ברגן-בלזן .מרים הייתה עובדת
היֹודסה ראט (המועצה היהודית לאמסטרדם) ,מוסד שהיה
ונשאר שנוי מאוד במחלוקת ,ומכתביה הם המקור היחיד
שנותר בידינו והמתאר את ההתרחשויות מנקודת מבטו של אחד מעובדיו .ביולי
 1944עלתה מרים לארץ ישראל בעקבות עסקת חליפין שבמסגרתה הוחלפו 222
יהודים מהולנד שהוחזקו בברגן-בלזן תמורת גרמנים .הספר מציג רצף של מכתבים
ייחודיים מבחינה היסטורית ומרגשים מאוד מבחינה אנושית ,היוצרים מעין יומן אישי
שנכתב בעת התרחשות הדברים.

