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היחיד  -הוא הפרט הבונה את הכלל ,נדבך על
גבי נדבך ,והוא שייך למשפחה ,לתנועה ,לציבור הגטו
ולשוכני הצריף במחנה .הוא האסיר הבודד המשתרך
בטור הכושלים בצעדות המוות .הוא היחיד המשיג ירק
או פת לחם ,ועליו להחליט אם לחלוק בהם עם ההולך
לידו .המקורות והעדויות מלמדים שדווקא בתוך המציאות
הבלתי אפשרית שאליה נקלע הציבור היהודי באירופה,
רווחו העזרה ההדדית והמחויבות לאחר ,והן באו לידי
ביטוי בצורות מגוונות ומפתיעות ,למשל :קהילות גדולות
קלטו פליטים שהועברו אליהן מקהילות קטנות; חברי
תנועות נוער פתחו מטבחים ציבוריים והאכילו כל נצרך;
מחנכים לימדו בסתר ילדים ובני נוער לימודי קודש
ולימודי חול; פרטיזנים פתחו לקשישים ולנשים את
בסיסם והגנו עליהם; יוצאי עיירות חלקו זה עם זה את
המעט שהשיגו בתנאי המחנה; אנשים אספו וחילקו מזון,
תשמישי קדושה ובגדים בגטאות; משפחות אימצו ילד לא
להן ועוד .כל אלה מעידים שהיחיד לא היה יכול לשרוד
ללא הסולידריות אלא במקרים מסוימים ,והסולידריות

היחיד והיחד

סולידריות יהודית בשואה
הנושא המרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב

■
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היהודית היא שנשאה אותו על גבו ,דוגמת אותו אסיר
תשוש שעמד בקושי על רגליו בעת סלקצייה ,והנה שני
זרים נצמדו אליו משני צדיו ותמכו בו כדי להסוות את
חולשתו מפני מפקד המחנה.
"לא עבר עלי זעזוע בבירקנאו .ידעתי על חברים
ותיקים מעיירתי פלונסק שנמצאו במקום זמן רב לפני,
וכבר התבססו ורכשו להם 'עמדות' .הייתי בטוחה כי
החברים יקלו עלי את הסתגלותי למקום החדש .ואמנם
כך היה .כמו רוח רפאים מעידן הסיאנסים ,הופיע דויד

מיד עם הגיעי .כמו בגטו ,גם במחנה היו בידו היכולת
והאמצעים להקל על עצמו ועל הקרובים לו .כאן עבד
ב'סאונה' ,תפקיד שהעניק לעוסקים בו עמדת כוח .תוך
זמן קצר סידר לי עבודה בפלוגת ההלבשה .לכאורה עשה
דבר פשוט מאד למעני :הוא שיחד קאפו .למעשה נטל
בכך סיכון ,אלא שסיכונים מעין אלה היו חלק מהחיים
במחנה .ראיתי בכך המשך לידידותנו הנושנה וחלק
מהמחויבות לסולידריות הפלונסקאית".
חיה קרוין ,קחי אותי איתך! ,עמ' 66

הסיוע שנתן היחד ליחיד הביא עליהם לא פעם
בעיות מוסריות כבדות ולא אחת פגע במסייע ותבע
קרבנות .לפיכך הדיון בנושא "היחיד והיחד" מעלה את
שאלת כוחם והשפעתם של ערכים יהודיים וערכים
כלליים ושל החינוך שספג אדם לפני שנקלע למצבים
קיצוניים ומשקלם של הערכים בשעת מבחן .הוא גם
מבליט את כוחה של האישיות העצמאית ,את האדם
היחיד שבכוחו להתעלות גם מעל חברה הנוהגת
ההפך ממנו.

3

מדליקי המשואות
תשע"ב

אהוד אמיר

בת-שבע דגן
■ בת-שבע דגן נולדה בשנת  1925למשפחה
מסורתית וציונית בלודז' שבפולין .אביה שלמה-פישל
היה בעל בית מלאכה לאריגה ,ואמה פייגה הייתה
תופרת .לבת-שבע היו חמישה אחים ושלוש אחיות.
אחד מאחיה עלה ארצה לפני המלחמה.
עם פרוץ המלחמה ברחו ארבעה מאחיה ואחותה
הבכורה של בת-שבע לברית המועצות .יתר בני
המשפחה עברו לרדום וגרו באזור שהוכר כגטו הגדול
באפריל  .1941היה גם הגטו הקטן ,והיציאה משניהם
נאסרה .בת-שבע עבדה במטבח בית היציקה של
דודה ,ועל המקום פיקד ממונה אזרחי גרמני .בת-
שבע הייתה חברה בקבוצות לימוד לנוער שהתכנסו
בחשאי .היא נסעה בזהות ארית לגטו ורשה ,בשליחות
שמואל ברסלב ,מדריך השומר הצעיר ,ושם קיבלה
ממרדכי אנילביץ' את עיתון המחתרת נגד הזרם
והביאה אותו לגטו רדום.
באוגוסט  1942הופרדו בת-שבע ואחותה
הצעירה מההורים ומהאחות הגדולה והועברו לגטו
הקטן .ההורים והאחות הגדולה גורשו לטרבלינקה

ושם נרצחו .בת-שבע
ואחותה סבינה החליטו
לברוח לגרמניה בנפרד
כדי שלא לעורר חשד,
אך סבינה נורתה למוות
כשניסתה לצאת מן הגטו.
בת-שבע קיבלה מסמכים
מבחורה פולנייה שהכירה
את המשפחה .היא הגיעה לעיר שוורין שבגרמניה ,שם
הייתה עוזרת בית אצל משפחה נאצית עד שהוסגרה.
היא נאסרה ונכלאה בשישה בתי סוהר ובמאי 1943
נשלחה לאושוויץ-בירקנאו ,שם עבדה בעבודות כפייה.
לאחר מכן הועברה לבית החולים והוטל עליה לרוקן
את דליי ההפרשות במחראות ולקבוע את מותם של
האנשים על פי מדידת חומם במגע יד .לבסוף הועברה
בת-שבע לקומנדו "קנדה" בבירקנאו ,שם מיינה את
בגדי הנרצחים .בינואר  1945הוצאה בצעדת המוות
והגיעה לרוונסבריק ולמלכוב.

ב 2-במאי  1945שוחררה בת-שבע על ידי
בעלות הברית ונסעה לבלגיה .בבריסל הכירה את
בעלה לעתיד פרץ ,חייל בצבא הבריטי ,שסיפק לה
סרטיפיקט .בת-שבע עלתה ארצה באנייה "מטרואה
 "2והשתכנה אצל אחיה צבי.
בשנת  1958נפטר בעלה מדום לב .בת-שבע
גידלה את שני בניה ובתקופה זו עבדה כגננת .לאחר
סיום לימודיה האקדמיים הייתה מורה בסמינר ,מדריכה
פדגוגית ומנהלת מדור גני הילדים בשירות הפסיכולוגי
של עיריית תל אביב .כמו כן נסעה לשליחויות בחו"ל
מטעם הסוכנות היהודית.
בת-שבע היא חלוצה בהנחלת נושא השואה
לגיל הרך .היא כתבה ספרי ילדים המתאימים לגיל
הרך ,וכן ספר שירה תיעודית לנוער ולמבוגרים על
חוויותיה בתקופת השואה .כמו כן היא אשת עדות
ביחידות צבא ובבתי ספר בארץ ובעולם.
לבת-שבע עשרה נכדים ועשרה נינים.

■ אנטולי יצחק רובין נולד במינסק שבבלרוס בשנת
 1928למשפחה מסורתית ,והוא הצעיר מבין ארבעה
ילדים .אביו פנחס עבד בארגון סיוע ליתומים.
ביוני  ,1941עם פלישת הגרמנים לברית המועצות,
שהה אנטולי במחנה קיץ ליד מינסק .בשובו למינסק
גילה שביתו נשרף .הוא הצטרף לנמלטים מזרחה ,אך
הגרמנים הגיעו לעיירה שהיה בה עם משפחת דודתו
ביילה והם שבו למינסק .בבית דודתו רבקה מצא את
אמו אתל ואת אחיותיו תמר ובטי .אביו נרצח כשחיפש
את משפחתו בדרך למוסקווה .אחיו הבכור חיים שירת
בצבא האדום.
בני המשפחה נכלאו בגטו מינסק .תמר ,אחותו של
אנטולי ,עבדה מחוץ לגטו והביאה מזון וידיעות .באקצייה
בנובמבר  1941נלקחו אנטולי ,אחיותיו ואמו עם המיועדים
למוות .תמר ולאחר מכן אנטולי הצליחו לברוח מבין
הטורים שהוצעדו לבורות הירי .תמר הגיעה לפרטיזנים
אך הוסגרה לגרמנים ,עונתה ונרצחה .אמו אתל ואחותו
בטי נרצחו בבורות המוות בטוצ'ינקה .אנטולי שב לגטו,

עבד בעבודות כפייה וניזון משיירי אוכל של הגרמנים.
במרץ  ,1942עם שובו לגטו ,נעצר באקצייה וצורף אל
הנשלחים למוות אך שוב הצליח להימלט.
חבר גרמני של אביו נתן לו מסמכים של רוסי
שמצא .אנטולי הגיע לכפר דברושינה בעזרת שרתת
בית ספר אוסטרית ,ושם עבד בעבודות משק בזהותו
הבדויה .הוא פגש פרטיזנים וביקש להצטרף אליהם כדי
לנקום בגרמנים אך נתקל באנטישמיות וכמעט נרצח.
ב ,1944-כששחרר הצבא האדום את האזור ,שב אנטולי
למינסק ומצא שמעשרת דודיו ודודותיו שרדו רק דודה
אחת וארבעת ילדיה.
אנטולי למד בפנימייה מקצועית והיה חשמלאי
במפעל לתיקון טנקים .ב 1946-נשפט למאסר של
חמש שנים בסיביר בשל עלילה אנטישמית .לאחר
מאסר של שנה וחצי במחנה סטנציה יאיה שבסיביר
שוחרר ושב למינסק .האנטישמיות שידע הגבירה את
התעניינותו בישראל ובציונות .הוא נפגש עם משלחת
ישראלית שהגיעה למוסקווה ויצר קשר עם אנשי

השגרירות הישראלית.
ב 1958-נאסר אנטולי
שוב והואשם בקשירת
קשר להתנקש בחרושצ'וב
 האשמה בוטלה לבסוף ובתעמולה אנטי-סובייטית.במשפטו נאם נאום ציוני
והתריס שרצונו להגיע
לישראל ,ועל כך נדון לשש שנות מאסר עם עבודת
פרך וריצה אותן במורדוביה .עם שחרורו שב לעבוד
בבית החולים המקומי .באמצעות חברים מהמחנות
קיבל והפיץ ספרים ותקליטים על ישראל .הוא המשיך
בפעילותו הציונית ועלה לישראל ב .1969-הוא לימד
חינוך גופני ופעל לעליית מסורבי העלייה מברית המועצות
ולפרסום הנושא.
בארץ נשא אנטולי לאישה את קרני ,ולזוג שני
ילדים ושלושה נכדים.
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לקטעי וידאו של סיפורי מדליקי המשואות שיעלו לאתר יד ושם מיד לאחר עצרת הפתיחה הממלכתית

אחד המטבחים הראשונים בגטו נפתח בביתה של משפחת
וידבסקי ,ובזכות הרכוש שהשכילה לאגור יכלה לסייע למכרים

אליעזר לב ציון
■ אליעזר לב ציון נולד בשנת  1927בברלין בגרמניה
בשם אוסקר-אליעזר לוינזון .אביו נתן היה עיתונאי
סוציאליסט ,ואמו פרנציסקה הייתה רופאה וניהלה
בית יתומים יהודי .חודש לאחר עליית הנאצים לשלטון
נאסר אביו ונעלם .האם ,בחודש השמיני להיריונה,
ברחה עם אליעזר לצרפת והשניים הגיעו לליון ,שם
נולד כעבור חודש אחיו של אליעזר ,מרסל-גדעון.
האם יצאה לעבוד במכבסה ,ואליעזר נותר בבית עם
מרסל התינוק וגידל אותו.
משנת  1936ניהלה האם מחלקה סוציאלית
בארגון פליטים הקשור לג'וינט ,ואליעזר למד בבית
ספר .בחורף  1940-1939נלקחו אליעזר ,אמו ואחיו
למחנה מעצר בארדש ,שם נספו רבים בשל התנאים.
לאחר ארבעה חודשים שוחרר אליעזר ובקיץ הצטרף
להכשרה חקלאית דתית של תנועת הצופים היהודיים
ונהיה ציוני וחקלאי.
בנובמבר  1942כבשו הגרמנים את דרום צרפת.
אליעזר נתפס כשהוא נושא תעודה מזויפת ונאסר
אך שוחרר לאחר שלושה חודשים .הוא הצטרף

למחתרת היהודית ,והכומר
אלכסנדר גלסברג ,מנהל
ארגון סיוע לפליטים ולימים
חסיד אומות העולם ,שלח
אותו להציל ילדים ממחנה
מעצר צרפתי .אליעזר היה
מגיע באופניו למחנה ,מסייע
לאב גלסברג להעביר ילדים
מעבר לגדר התיל ומסיע אותם על אופניו למסתור.
כך סייע בהצלת  36ילדים.
שלוש שנים וחצי נדד אליעזר כשהוא נושא תרמיל
גב ותעודת זהות מזויפת ונהג להחליף מקומות לינה.
הוא נסע לעיר ליד מונטובן ,נרשם בעירייה כאלזסי
והחל לעבוד כנגר .האס-אס דרש שישמש לו מתורגמן,
ובעבודתו האזין אליעזר לאנשי אס-אס ,ואת המידע
העביר למחתרת הצרפתית.
בפברואר  1944נפגש אליעזר עם אמו ואחיו
באזור גרנובל ,אך אנשי גסטפו הגיעו למקום המפגש
ועצרו את האם ואת האח .אליעזר הצליח להימלט,

אך אמו ואחיו גורשו לאושוויץ ונספו.
אליעזר השתתף במערכה לשחרור גרנובל .לאחר
השחרור שב לליון וחיפש לשווא אחר קרובים .הוא
נסע לפריז ,עבר קורס מדריכים מטעם הג'וינט ויצא
לאתר יתומים פליטי שואה ולהכשירם לעלייה.
ב 1946-עלה אליעזר ארצה באנייה "שמפוליון".
במלחמת העצמאות לחם בגזרת פרוזדור
ירושלים.
אליעזר עבר לטל שחר והקים משק חקלאי.
משם עבר לבאר שבע והיה מדריך חקלאי האחראי
על אקלום צמחים ,נטיעות וייעור ,רכז משתלות וייעור
בקק"ל ומנהל מרכזי קליטה באזור הדרום .אליעזר
הוא מתנדב חברתי הפועל בין היתר בחברה להגנת
הטבע ,למען פגועי נפש ולמען אנשים מוגבלים .הוא
הקים ארגון מתנדבים המסייעים לעולים " -שומר
אחי אנוכי".
אליעזר מתגורר בירושלים ,ולו שלושה ילדים,
שבעה נכדים ושבעה נינים.

יהודה וידבסקי
■ יהודה אהרן וידבסקי ,בנם של דאבריש-לאה
ואברהם ,נולד ב 1919-בעיירה טורק שליד לודז' בפולין
למשפחה דתית-ציונית .בצעירותו עברה המשפחה
לקליש ולפייזרין .בשנת  1933עברה המשפחה
ללודז' ,ויהודה היה פעיל בתנועת הנוער "חשמונאים".
מ 1936-ניהל יהודה בית חרושת לטקסטיל ,ולו מאות
לקוחות מכל רחבי פולין .כך היה עד הכיבוש הגרמני
בספטמבר .1939
במרץ  1940הועברה המשפחה עם כל יהודי לודז'
לגטו .בדירה ,שאליה הבריח יהודה רכוש רב ,התגוררו
 15בני המשפחה כשהם עובדים בייצור עבור הגרמנים.
ב 29-באוגוסט  1944נשלחו בני המשפחה במשלוח
האחרון מלודז' לאושוויץ-בירקנאו .הוריו של יהודה
נרצחו במשרפות עם אחיו הגדול גבריאל ,תלמיד
ישיבת חכמי לובלין .אחיו הצעיר ,חיים משה ,נשלח
לבוכנוולד ושם נספה .אחותו יוכבד נרצחה במחנה
שטוטהוף שבפולין .מהסלקצייה של מנגלה שרדו רק
יהודה ואחיו יהושע .לאחר זמן קצר באושוויץ הועברו
השניים למחנה עבודה בפרידלנד ,ליד ברסלאו ,שם

הוטל על יהודה להרכיב כנפיים למטוסים .השניים
שוחררו על ידי הצבא האדום ב 9-במאי .1945
כשחזר ללודז' החל יהודה לשקם את חייו :הוא
נשא לאישה את דאבריש לבית וסרצוג ששרדה עם
אמה ואחיה מגטו לודז' והקים מחדש את עסקיו.
ב 1950-עלה יהודה עם רעייתו ובנו אברהם
לישראל .בתל אביב נולדה בתו לאה .יהודה עסק
במסחר.
ב 1978-החל לפעול למען הכלל כשנסע לפולין
לשיקום קברים .מאז נסע לשם עשרות פעמים.
כשניסה לאתר את הקבר של סבתו הינדה אורדננס
בבית העלמין המוזנח בלודז' ,קיבל עליו לנקות את
השטח כדי לאפשר למשפחות רבות מכל העולם
ששורשיהן בלודז' לזהות את קברי יקיריהן .הוא ערך
מיפוי של חלקת הנקברים בתקופת הגטו ובסיוע מכר
הקים יד ושם במקום לכ 7,000-נפטרים.
בעיירה סוכטשוב איתר יהודה את קברי האדמו"רים
"אבני נזר" ו"שם משמואל" ובנה עליהם אוהל.
גם כיום הוא ממשיך לנסוע ללודז' ולדאוג לטיפוח

בית העלמין במקום .הוא
נפגש עם אנשים המתחקים
על שורשי משפחתם
והמבקשים לאתר מקומות
קבורה של יקיריהם בפולין,
ובמיוחד בלודז'.
ליהודה שני ילדים,
שישה נכדים ו 13-נינים.
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תשע"ב
חסיה ורדי
■ חסיה ורדי נולדה בשנת
 1932בסטוצ'ק ונגרובסקי
בפולין ,בת יחידה ליעקב
ורבקה .עם פרוץ המלחמה
נשרפו חלק מהבתים
בסטוצ'ק וליישוב הגיעו
פליטים .חסיה ,הוריה ועוד
יותר מעשרה קרובים עברו
להתגורר בבית סבתה חוה .עם כניסת הגרמנים
לעיירה בספטמבר  1939נאסר על היהודים ללמוד,
אך ביזמת ההורים למדו הילדים בקבוצות עם מורות
פליטות שהגיעו מוורשה.
באפריל  1942נשלח האב יעקב לעבודה וככל
הנראה נרצח מאוחר יותר בטרבלינקה .בספטמבר
 1942גורשו יהודי העיירה לטרבלינקה .בעת האקצייה
הסתתרה חסיה בבונקר שחפרו בבית קרובות משפחה.
לאחר מכן ברחה ליער עם קבוצת נשים וילדים ,בהם
אמה וסבתה .בימים ביקשה אוכל בכפרים ובלילות
לנה ביער .סבתה של חסיה לימדה אותה לסרוג ,והיא
סרגה אצל הכפריים הפולניים למחייתן .מדי פעם
יצאה הסבה להביא אוכל מכפריים שהכירוה.

בנובמבר  1942תפסו הגרמנים  11מחברי
הקבוצה ,בהם חסיה ,אמה ובני דודיה משה ושרוליק.
הם נלקחו במשאית ,הורדו בצד הדרך ,נצטוו לשבת
על סף תעלה לצד הדרך במרוזובה-וולה ונורו למוות.
חסיה שרדה בדרך נס .לאחר שהסתלקו הגרמנים
הגיעה מגואלת בדם לבית משפחת בוזיק שאצלה
נהגה לסרוג .כשנתפסה הקבוצה הייתה סבתה באחת
מגיחותיה לאיסוף אוכל ,והיא מצאה את חסיה ולקחה
אותה לגטו קוסוב הסמוך.
בגטו נפטרה סבתה של חסיה בזרועותיה .בזמן
חיסול הגטו הסתתרה חסיה בעליית גג .לאחר הלשנה
של פולנים הצליחה לברוח מגרמנים שרדפו אחריה
והגיעה לבית רזימינסקי בסטוצ'ק .האם לאוקדיה
סייעה לה ,אך האב סילק אותה ,והיא הצטרפה
לקבוצת יהודים ששהתה בבונקר ביער .בנם של בני
הזוג רזימינסקי ,מיעטק ,הזהיר את חברי הקבוצה
מפולנים וסייע להם במזון ובמידע עד בוא הצבא
האדום .בשנת  1990הכיר יד ושם במציליה של חסיה,
מיעטק ולאוקדיה ,חסידי אומות העולם.
עם השחרור שבה חסיה לסטוצ'ק ,אך בשל
האנטישמיות שחוותה עברה ללודז' .היא שהתה

בביתן של משפחות אומנות ,עברה לבית יתומים
שהייתה בו פעילות ציונית ולאחר מכן עברה את
הגבול לצ'כיה ולגרמניה עם קבוצה ציונית .באפריל
 1946עלתה לארץ ישראל בעלייה הלגלית ,באנייה
"שמפוליון".
חסיה הגיעה לקיבוץ גן שמואל במסגרת חברת
הנוער ,ואתה עברה להכשרה מגויסת בקיבוץ גת
ולאחר מכן השתתפה בהקמת הקיבוץ ניר יצחק.
לאחר מלחמת העצמאות עברה לעפולה ועבדה
בבנק הפועלים.
חסיה היא אשת עדות ,נוסעת עם משלחות
תלמידים לפולין ומשתתפת במפגשים עם תלמידים
בבתי ספר .היא פעלה בסיועו של זבישק נגינסקי,
פולני שפועל להנצחת השואה בהקמת מצבות
בפולין ולהקמת מצבה להנצחת היהודים שנרצחו
בתעלה בכניסה למרוזובה-וולה ומצבה ביער הסמוך
שבו נקברו.
חסיה נישאה למרדכי ז"ל ,ולשניים ארבעה ילדים
וארבעה נכדים.

■ ארטמיס מירון בת ֵא ְפטִיכִיאָה ואִיֹוסִיףֵ -פּפֹּו בטיש
נולדה בשנת  1928בינינה שביוון .לארטמיס היה אח
צעיר ממנה בשש שנים ,סולומוןָ -מקִיס.
בקיץ  1943נכנסו הגרמנים לינינה .באחד הלילות
באוגוסט  1943פרצו אנשי אס-אס לביתה של ארטמיס,
שדדו כסף ועצרו את אביה .אביה וסבה נסים הוסעו
לבית הסוהר ָפּבְלוֵ -מלָה בסלוניקי ולאחר שבועיים הוצאו
להורג בירי ,נקמה על פעילות המחתרת היוונית.
בליל  24במרץ  1944הצטוו היהודים להגיע
בשמונה בבוקר למחרת לנקודת איסוף .באותו יום
ירד שלג כבד .אמה של ארטמיס צררה לכל ילד תיק,
ובו בגדים ומזון .הם גורשו ללריסה ולאחר שמונה ימי
מעצר הועלו לרכבת והוסעו בקרונות דחוסים ללא
אוכל במשך שמונה ימים .שלוש פעמים עצרו בשדות
לרוקן את דלי השפכים ,למלא מים לשתייה ולהעביר
את גוויות הנספים לקרון הגוויות.
ב 11-באפריל  1944לפנות ערב הגיעו ארטמיס,
אמה ואחיה לאושוויץ .האם הלבישה על כתפיה של
ארטמיס מעיל פרווה בגלל השלג הכבד שירד באותה

עת .בזכות המעיל נראתה
ארטמיס מבוגרת מגילה.
הרופא שעשה סלקצייה
הכה במקלו על כתפה של
ארטמיס והורה לה להיכנס
לטור הנשים הצעירות.
ארטמיס נופפה לשלום
לאמה ולאחיה ,והם הועלו
למכוניות ונעלמו.
בבירקנאו הופשטו הנשים ,שערן נגזז ובזרוען
הוטבע מספר .הן הובלו למקלחת וקיבלו שמלה
שהוטבע בה מספר זהה למספר שעל הזרוע .עוד
קיבלו גרביים ,תחתונים ,מטפחת ראש ונעליים
שסולייתן עשויה עץ .ארטמיס עבדה תחת כיפת
השמים ,בגשם ובשלג .כשתהו היווניות היכן יקיריהן
שהגיעו אתן ברכבת ,הסבירו להן האסירות הוותיקות
כי הם נלקחו לתאי הגזים .רגשותיה של ארטמיס נעו
בין ייאוש לתקווה :היא לא רצתה להמשיך לחיות אך
קיוותה שאביה עדיין חי .בינואר  1945גורשה בצעדת

מוות לגרמניה והגיעה למחנה רוונסבריק ,ומשם נשלחה
לעבוד בבית חרושת לנשק ליד מלכוב.
בתחילת מאי  1945שחררו בעלות הברית את
ארטמיס ,והיא שבה ליוון בעזרת הג'וינט .בהגיעה
לאתונה גילתה שהגרמנים ירו באביה עוד לפני גירושה
לאושוויץ .היא התגוררה אצל ּ
דודה מצד אביה והמשיכה
את לימודיה בתיכון.
ארטמיס עלתה ארצה ב 1946-באניית המעפילים
"חביבה רייק" ונשלחה לעתלית .עם קבלת הסרטיפיקט
ּ
לדודה מצד אמה .היא הוסמכה לשמש
נסעה לירושלים,
מורת דרך ,עבדה בעבודות מנהליות והייתה מורת דרך
בעברית וביוונית עד פרישתה לגמלאות.
ארטמיס מתנדבת ביד ושם בתרגום מיוונית
לעברית ,והיא אשת עדות בבתי ספר ,במתנ"סים
ובצבא .היא מילאה  1,838דפי עד לזכר בני קהילת
ינינה שנספו בשואה.
לארטמיס ולבעלה יוסף שלושה ילדים ,עשרה
נכדים ונינה אחת.

ארטמיס מירון

 6מדליקי המשואות

הכותב עובד באגף ההנצחה וההסברה.

מחויבות לזיכרון
גרמניה מבטיחה את תמיכתה בפעילותו של יד ושם לעשור הקרוב

יפעת בכרך-רון

■ מימין לשמאל :יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,שר החינוך גדעון סער ,שר החוץ של גרמניה גידו וסטרוולה ויושבת ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה הילדגרד מילר בחתימת הסכם התמיכה
בין ממשלת גרמניה לבין ממשלת ישראל

■ בתחילת חודש פברואר נחתם הסכם היסטורי בין
ממשלת גרמניה לבין ממשלת ישראל ,ולפיו ממשלת
גרמניה תעביר מיליון אירו ליד ושם מדי שנה ,מהשנה
ועד שנת  .2021ההסכם מבטא את רצונה של ממשלת
גרמניה לתמוך בפעילות של יד ושם להנצחת השואה
 איסוף מסמכי ארכיון ,מחקר ,חינוך ומחשוב  -בארץובעולם.
בשם ממשלת גרמניה חתם על ההסכם שר החוץ
גידו וסטרוולה ,ובשם ממשלת ישראל חתם שר החינוך
גדעון סער .בחתימת ההסכם נכחו יושבת ראש אגודת
ידידי יד ושם בגרמניה הילדגרד מילר ויושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו.
שלו הודה לשר החוץ של גרמניה ולקנצלרית גרמניה
אנגלה מרקל על התמיכה ביד ושם וציין כי תמיכה זו

חשובה ליד ושם ולעבודתו בתחום התיעוד ,המחקר
והחינוך" .ההסכם החשוב הזה נותן ביטוי לשלב מכריע
במערכת היחסים המורכבת בין יד ושם ,ממשלת גרמניה
והעם הגרמני" ,אמר שלו" ,והוא שיאו של תהליך ארוך
וממושך של חיפוש משותף אחר האופן ההולם ביותר
לשקף את הכרתה של ממשלת גרמניה ואת נכונותה
להמשיך ולעסוק בזיכרון השואה ובמשמעויותיה".
עיקר התקציב יופנה לאיתור ולרכישה שיטתיים
של מסמכים מתקופת השואה מארכיונים ברחבי
אירופה ,לרישומם ,לקטלוגם ולהנגשתם באמצעות
רשת האינטרנט לציבור הרחב .תמיכה זו גם תעשיר את
עבודתם של המכון הבין-לאומי לחקר השואה ושל בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם.
"ההסכם מקדם את שיתוף הפעולה בתקופה

של תיעוד מואץ וגישה גוברת לחומרים חיוניים בנושא
השואה בכל רחבי אירופה" ,הסביר שלו" .כמו כן המימון
החדש יסייע להרחיב את התכניות החינוכיות להוראת
השואה בקרב מחנכים ובני נוער באירופה .פעילות זו
היא מרכיב בסיסי ,אם כי חלקי ,בתוך המארג החינוכי
הענף והמגוון של יד ושם".
שר החינוך הוסיף" :החלטה זו מבטאת את החשיבות
שממשלת גרמניה מייחסת לנושא השואה .הנצחת
השואה היא משימת אין-קץ וללא שיעור ,זו משימה
שאין לה מגבלה בזמן".
שר החוץ של גרמניה" :לעולם לא נשכח את הפרק
האפל בהיסטוריה שלנו ,אנו ערים לאחריותנו .הסכם
זה מוכיח לחברינו בישראל שלא רק ממשלת גרמניה
אלא העם הגרמני מחויב למדינת ישראל".
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פתיחת האגף החדש לסמינרים
בין-לאומיים של בית הספר

■

תורמי האגף החדש לסמינרים בין-לאומיים

■ ב 30-בינואר  2012נחנך האגף החדש לסמינרים
בין-לאומיים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
האגף החדש מתפרש על פני כ 4,500-מ"ר ,ויש בו
 11כיתות חדשות ,חדר ללמידה מרחוק ולשיחות
ועידה באמצעות מערכת וידאו מתקדמת ,חדרי
הרצאות ואולם הרצאות של  330מושבים .האגף
הוקם בתמיכת ממשלת ישראל ,בזכות תרומתם
הנדיבה של ג'וזף גוטדנקר מקנדה ותומכי יד ושם
מרחבי העולם ומישראל .אולם ההרצאות על שם
אדמונד י' ספרא הוקם בתרומת הקרן הפילנתרופית
על שם אדמונד י' ספרא.
בית הספר מקיים מדי שנה סמינרים עבור מחנכים
מעשרות מדינות ומפתח תכניות חינוך המותאמות לכל
גיל ביותר מ 20-שפות ,והוחלט להרחיב את המבנה
של בית הספר מפני שהביקוש להרצאות ולאירועים
בשנים האחרונות עלה על כל התחזיות.

■ אבנר שלו ,השר גדעון סער ,הרב ישראל מאיר לאו ושר החוץ של
קנדה ג'ון ביירד בטקס גזירת הסרט בפתיחת האגף החדש
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"אני מאמין כי עתיד הנצחת השואה מצוי בחינוך",
אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו" .עם כניסתנו
לעשור השני של המאה ה 21-ובעמדנו מול הדור
הרביעי לשואה ,אנו ניצבים בפני אתגר כפול :לצקת
ללימוד השואה משמעות הרלוונטית לחיים ולערכים
של הצעירים ולהתמודד עם זרמים שונים ברחבי
העולם המעניקים לשואה פרשנות חדשה ]...[ .הבניין
הזה ,בזכות הפונקציונליות שלו ,האטרקטיביות שלו
וההשראה שהוא מעורר ,יהווה בית ראוי למאמצינו
הבלתי פוסקים בתחום החינוכי".

שר החינוך גדעון סער גזר את הסרט וחנך את
האגף החדש עם יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו ושר החוץ של קנדה ג'ון ביירד.
השר סער" :אנו מחדשים ,מחזקים ומדגישים את
מחויבותנו להנחלת זיכרון השואה [ ]...אין זה רק חוב
כלפי אבותינו ואמותינו שנרצחו בגלל יהדותם ,אין זה
רק ציווי לאומי .זה ציווי מוסרי גדול כלפי כל העמים
וצאצאיהם לדורי דורות" .לאגף החדש ,אמר השר
הקנדי ביירד" ,תפקיד מפתח בהבטחה שהאנושות
לא תשכח את לקחי השואה".

חדש בבית הספר הווירטואלי

ד"ר נעמה שי"ק

תת-אתר לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
■ הנושא המרכזי של יום הזיכרון תשע"ב "היחיד
והיחד :סולידריות יהודית בשואה" הוא נושא מרתק,
חשוב ומורכב שעומד בלב העשייה החינוכית של
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם.
נקודת המוצא של תפיסתו החינוכית של בית הספר
בוחנת את חיי היחיד בשואה ,חיים שהם תמיד חלק
מחיי המשפחה והקהילה.
בתת-האתר המוקדש לנושא זה מגוון תכנים
הבוחנים את הנושא מכיוונים שונים :מערך שיעור
העוקב אחר מערכות יחסים בתקופת השואה ואחריה
דרך סיפור חייהם של שמונה ניצולים ,מלווה בקטעי

סרטים מסדרת הסרטים החינוכיים של בית הספר
"עדים וחינוך"; טקסים בנושא המרכזי; מאמרים
בנושא סולידריות יהודית לפני השואה ואחריה; "תופת
חסר פשר"  -דבריו של פרימו לוי על מערכות יחסים
וחברות בין אסירים במחנה אושוויץ-בירקנאו; ריאיון
על אודות סיפור הצלה באושוויץ עם ניצולי המחנה
חיים רפאל ואיציק ליבנת; וריאיון עם ד"ר חוי דרייפוס
הבוחן את הסולידריות היהודית בתקופת השואה.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

"מעצבים זיכרון" :התחרות לעיצוב הכרזה
הממלכתית לציון יום הזיכרון
■ הזוכה בתחרות הכרזה הממלכתית לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ב היא הכרזה שעיצבה דוריאל
רימר הלפרין ,בוגרת בצלאל המתגוררת במושב כוכב
מיכאל (ראו בשער).
זו השנה השלישית שיד ושם עורך את התחרות
"מעצבים זיכרון" בשיתוף משרד ההסברה והתפוצות.
השנה הוגשו  186כרזות לתחרות.
בראש צוות השופטים של התחרות ישבו דוד
טרטקובר ופרופ' דן רייזינגר ,חתני פרס ישראל לעיצוב.
מנימוקי השופטים לבחירת הזוכה" :הכרזה דרמטית
ואסתטית מבלי להיות סנטימנטלית [ ]...הכרזה
משקפת את מציאות חייהם של ניצולי השואה ואת
בדידות זיכרונותיהם המטלטלים .הליכתו של הזקן
היא הרחק מזיכרונותיו אך גם בתנועה אליהם והם
אלה המלווים אותו בערוב ימיו [ ]...הצחיחות העירונית

דפנה גלילי

הממלאה את התמונה הופכת אותה לאוניברסלית שכן
יכולה להתרחש במרחבי זמן ומקום שונים ורחוקים.
זהו זיכרון המדבר את שפות העולם כולן".
במקום השני זכו ליאב גוטשטיין ,מתי ליברמן
ודנה בודנסקי על עיצוב הכרזה (משמאל) "אשר עושה
שימוש בסימבולים מוכרים ושחוקים ,באופן מקורי
עמוק וחדשני .הסמלים האילמים מבטאים הכחדתו של
אילן יוחסין שלם [ ]...וכך הופכת המשפחה הגרעינית
הזו לייצוגה של כל משפחה יהודית" .במקום השלישי
זכה אור רייכרט על עיצוב תווי התקווה (מימין) "אשר
סימלו עבור חלק מקרבנות השואה ושורדיה את
תקוותם לעתיד טוב יותר ולא נמוגו גם לנוכח אימת
מחנות הריכוז וההשמדה".
"עיצוב הכרזה מהווה אתגר מרגש עבורי במיוחד
בגלל הזכות להעביר דרכה מסר ישיר לכל בית
בישראל" ,אמרה דוריאל רימר הלפרין" .בחרתי
להתמקד בניצול שואה כסמל מכיוון שאני רואה
בכולנו כאלה .כשאני מסתכלת על סבא וסבתא שלי,
שניהם ניצולי שואה ,אני מבינה שהצל שלהם הוא גם
הצל שלי [ ]...אך מסביב לצל הגדול שמטילה עלינו
השואה מצוי גם הרבה אור .יום הזיכרון הוא לשואה,
אך גם לגבורה .ניצולי השואה גוברים בכל יום מחדש
והופכים את הצל לאור .הצל של המשפחה המוטל על
הדרך הוא הצל של המשפחה שנספתה ותמיד נמצאת
שם אתם ,אך זהו גם הצל של המשפחה החדשה
שהקימו ניצולי השואה  -משפחה רגילה ,ממש כמו

המשפחה שהייתה להם ,שנמצאת שם כדי לזכור את
השואה ,וגם להכיל ולשמר את הגבורה".
הכרזה תופץ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בכל מערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית,
בבסיסי צה"ל ,בכלי התקשורת ובמוסדות יהודיים
בארץ ובתפוצות.
הכותבת היא ראש מדור החטיבה הצעירה והפרויקטים במגמת
ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

סמינר ראשון למחנכים מטייוואן
■ בפתיחת האגף החדש של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה הייתה קבוצה של  34מנהיגים ומחנכים
נוצרים מטייוואן שהגיעו ליד ושם לסמינר בן עשרה ימים.
הסמינר ,הראשון מסוגו למשתתפים מטייוואן ,עסק בקשת
רחבה של נושאים :תולדות עם ישראל ,בחינה השוואתית
של האנטישמיות המודרנית ,הקהילות היהודיות לפני
המלחמה ,תורת הגזע הנאצית ,המנהיגות היהודית,
ההתנגדות הרוחנית בשואה ,ייצוג השואה בספרות,
חסידי אומות העולם ,ההתמודדות עם הכחשת השואה
ועוד .עוד היו בסמינר סיורים מודרכים בהר הזיכרון
ובאתרים אחרים ברחבי הארץ.
כמה מן הסדנאות נועדו להעניק למחנכים כלים
מעשיים להוראת השואה בטייוואן ועסקו בתפיסה
החינוכית של בית הספר ,בשימוש יעיל באתר האינטרנט
של יד ושם על שלל המאגרים ,האוספים והמערכים
החינוכיים שבו ובהוראת השואה באמצעות אמנות.
המשתתפים גם זכו להיפגש עם ניצולת השואה ,המחנכת
והחוקרת של ההיסטוריה היהודית והסינית פרופ' איירין
איבר .עוד ארבעה ניצולים השתתפו בפגישה וענו בעניין
רב על שאלותיהם של המחנכים.
בראש הקבוצה עמד האב אלכס צ'ו מהמוזאון
והמרכז להוראת השואה בטייוואן ,בוגר סמינר מחנכים
של יד ושם ומחלוצי הוראת השואה בטייוואן .האב צ'ו
נשא הרצאה אישית על הקשר שלו לנושא השואה ודן

עם בוגרי הסמינר על תכניותיהם כיצד ללמד את הנושא
לאחר שישובו לטייוואן.
"כעת אני מבין את החשיבות העמוקה של הוראת
השואה לבני דורנו ולדורות הבאים" ,סיכם אחד מבוגרי
הסמינר" .לא ציפיתי שהסמינר יהיה עשיר כל כך

בחוויות ,שיהיו בו סיורים מיוחדים כל כך ,שההרצאות
יהיו ברמה גבוהה כל כך ושהפגישות עם ניצולי השואה
יהיו אופטימיים כל כך".
הסמינר התקיים בתרומתם האדיבה של המוזאון והמרכז להוראת
השואה בטייוואן וקרן משפחת אדלסון.
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זרקור על הבוגרים
מדי שנה בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם עורך מאות סמינרים וכינוסים בעשרות שפות
למחנכים ,לסטודנטים ולחיילים בארץ ובעולם .הנה
אחד מבוגרי בית הספר ומה שהשיג מאז השתתף
בסמינר חינוכי ביד ושם.

■ גלן טימרמנס ביקר בפעם הראשונה ביד שם
בינואר  2006ושנתיים לאחר מכן השתתף בסמינר
למחנכים דוברי אנגלית בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה .טימרמנס הוא פרופסור לספרות
במחלקה לאנגלית באוניברסיטת מקאו בסין ונולד
בהולנד להורים ממוצא אנגלי והולנדי .הוא מתגורר
במקאו  -חצי אי בדרומה של סין שחיים בו כ550,000-
איש ,רובם סינים ,וששיעור הצמיחה הכלכלית בו הוא
מהגבוהים בעולם.
בשנת  2004לימד טימרמנס קורס על ספרות
במאה ה 20-ונדהם לגלות כי רוב תלמידיו אינם
יודעים דבר על השואה או אפילו על היהדות .מכיוון
שעל פי השקפתו ,אין לעסוק במאה ה 20-בלי לעסוק
בשואה ,הוא מצא את עצמו מלמד "קורס בזק" בנושא
השואה .הסמינר למחנכים ביד ושם שהוא השתתף בו
אכן הדגיש שחשוב "לא רק ללמד את נושא השואה
כאירוע היסטורי אלא להתייחס גם לחיים היהודיים
שפרחו באירופה עד אז" .משום כך הוסיף טימרמנס
לתכנית הלימודים גם ספרות ושירה ביידיש ,נוסף
על יצירות פרי עטם של פרימו לוי ,אלי ויזל ויוצרים
אחרים שחיו בתקופת השואה.
אך טימרמנס לא הסתפק בכך .הוא פתח עוד
קורס" :ייצוג השואה :השואה בספרות ,ביומנים
ובקולנוע" .היקף הקורס  45שעות אקדמיות ,ובו
הסטודנטים צופים בסרטו של קלוד לנצמן שואה
שאורכו  9.5שעות .ארבעה מתלמידיו כבר כתבו
את תזת המסטר שלהם בנושא השואה ,ובוגרים
אחרים שלו משתמשים בטקסטים מן השואה כדי
ללמד את הנושא בשיעורי האנגלית וההיסטוריה
שהם מלמדים.
בד בבד פנה טימרמנס אל פסטיבל הקולנוע
היהודי בהונג קונג כדי לקבל סרטים בנושא השואה
ולהקרין אותם במקאו בצד עדויות מרגשות של ניצולים
המופיעים בסרטים האלה .בשנת  2010הוקרנו שני
סרטים :הסרט דובר הסינית הראשון העוסק בנושא
יהודי ,סרט האנימציה ילדה יהודייה בשנגחאי; וסרט
התעודה גטו שנגחאי" .מטרתי הייתה להראות לבני
העם הסיני שגם להם יש קשר היסטורי לשואה:
בזמן המלחמה מצאו כ 30,000-יהודים מגרמניה
ומאוסטריה מקלט בשנגחאי ,והדיפלומט הסיני
פנג-שאן הו הוכרז חסיד אומות העולם".
ללא ספק ההישג החשוב ביותר של טימרמנס הוא
הסמינר הראשון שיזם עבור מחנכים סיניים ושהתקיים
באוקטובר  2010ביד ושם ,במימון קרן הצדקה של
משפחת אדלסון .ההשתלמות נחלה הצלחה כבירה,
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גלן טימרמנס
מקאו ,סין

לאה גולדשטיין

■ גלן טימרמנס (במרכז) בהקרנת הסרט ילדה יהודייה בשנגחאי ,אוניברסיטת מקאו ,נובמבר  .2010משמאל :רוזינה צ'וי שהשתתפה
בסמינר חינוכי ביד ושם

וכעבור כמה חודשים נסע טימרמנס עם אפריים קיי,
מנהל המגמה להשתלמויות מורים מחו"ל בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,ועם ג'רי גוטל
מהמרכז לתרבות יהודית בלונדון ,אשר הקדיש שנים
ארוכות לחינוך השואה בסין ,לאוניברסיטאות בסין,
ובהן אוניברסיטת מקאו .השלושה העבירו יחד סדרת
הרצאות המלמדות כיצד ללמד את נושא השואה
וקידמו את הסמינר השני למחנכים שהתקיים ביד
ושם בנובמבר  .2011הסמינר השלישי כבר מתוכנן
לשנת " .2012הפעם אני מקווה לגייס יותר מחנכים
מבתי הספר" ,מספר טימרמנס" .מורה אחת ממקאו
אשר השתתפה בסמינר כבר מלמדת את הסיפורים
שלמדה ביד ושם על השואה במסגרת שיעורי האנגלית
והספרות שלה ,וזו ההוכחה הטובה ביותר להצלחת
המסע שלה ליד ושם".
טימרמנס אינו נח על זרי הדפנה ובימים אלו
עובד בקדחתנות על מיזמים חדשים :השתלמויות
הכשרה למחנכים במקאו ובהונג קונג ופתיחת מרכזי
מידע על השואה ברחבי סין " -כדי שמחנכים בכל
הרמות יוכלו לגשת בקלות לחומרים שיעזרו להם

ללמד את הנושא בכיתותיהם".
לעת עתה הצליח טימרמנס להכניס לתכנית
הלימודית הכללית של אוניברסיטת מקאו את
הקורס "השואה ,השמדת עם וזכויות אדם"" .האתגר
הגדול שלי הוא מבחן הרלוונטיות .כיצד אני מצליח
להצדיק את העובדה שאני מלמד קורס העוסק
באירוע שהתרחש באירופה ,במרחק של  6,000ק"מ
מסין ,במקום שבו לסטודנטים יש ידע מועט ,אם
יש להם ידע ,על היסטוריה אירופית או על יהדות
ושאין בו אפילו בית כנסת אחד?" אומר טימרמנס.
"עם זאת אני מאמין שסין נפתחת יותר ויותר אל
המערב ,וחשוב שהכתם הזה בהיסטוריה האנושית
יוכר .לא כדי להכפיש את המערב אלא כדי להכיר
בשבריריותו של המין האנושי .עלינו לנסות ולהבין
מדוע וכיצד התרחשו האירועים הנוראיים הללו וללמד
ולהזהיר אנשים מפני הסכנות שטמונות בתעמולה
ארסית ובציות עיוור .גם הסינים ידעו רדיפות קשות
במלחמת העולם השנייה ,אך השואה חסרת תקדים
בהיקפה ובאכזריותה ושינתה לעד את הבנתנו את
המין האנושי".

מעמיקים את זיכרון השואה ברחבי הארץ
■ ב 21-בפברואר התכנסו ביד ושם נציגים מעשר
ערים מרחבי המדינה כדי לשמוע על סל פעילויות
שונות ומגוונות שיד ושם מציע ,בשיתוף משרד
ההסברה והתפוצות ,כדי להעמיק את הנחלת זיכרון
השואה בעירם.
הפעילויות שיד ושם הציע לערים בית שאן,
חדרה ,שדרות ,יהוד ,מעלה אדומים ,מגדל העמק,
קריית אתא ,קריית מוצקין ,נתיבות וטירת הכרמל
היו ימי עיון ביד ושם לתלמידי העיר בגילים השונים,
תכנית רדיו ברדיו הקהילתי המקומי ,קורסים למורים
ולקהל הרחב ,תערוכת כרזות עירונית בנושא השואה,
בניית ספרייה של חומרים חינוכיים העוסקים בנושא

השואה בעיר ,מינוי לכתב העת של בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ביד ושם בשביל הזיכרון ,יום
פעילות למשפחות ביד ושם ועוד" .התכנית היא פרי
פעילות משותפת של יד ושם ושל משרד ההסברה
והתפוצות הפועלים יחדיו לעשייה הסברתית-חינוכית
להעמקת תודעת השואה ומשמעותה בקרב הציבור
בישראל ובתפוצות" ,אמרה דורית נובק ,מנהלת בית
הספר" .למאמץ זה חוברים ראשי הרשויות והעיריות
המבקשות לציין את מחויבותן לעשייה ולקידום יזמות
חינוך והסברה למען שימור הזיכרון וחיזוק הבנת
משמעות השואה לציבור ביישוב".

חברי תנועות הנוער מתחברים לעבר
■ ב 23-בפברואר התקיים קונגרס תנועות הנוער
השנתי בסימן " 70שנה להקמת הארגון היהודי הלוחם:
הנוער עובר לקדמת הבמה ההיסטורית" .ליד ושם
הגיעו כ 380-צעירים העושים שנת שירות ברחבי
הארץ ובוגרי שכבת י"ב של תנועות הנוער לשיח
בין-תנועתי .בקונגרס השתתפו נציגים מהתנועות

האיחוד החקלאי ,הצופים ,הנוער העובד והלומד,
מחנות העולים ,השומר הצעיר ,מכבי צעיר ,הנוער
הלאומי ,עזרא ,בני עקיבא ובית"ר .בקונגרס השתתפו
גם קבוצה של תנועת הנוער הדרוזי וקבוצה של
תנועת הנוער החרדית בנות בתיה.

"מה הסרט שלי?" :לצלם רגעים מיוחדים בארץ
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
■ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב יד ושם
קורא לציבור להשתתף בהפקת סרט ייחודי שיצלם
הציבור עצמו .המעוניינים להשתתף מתבקשים
לצלם סרטונים קצרים ,ובהם תיעוד של עצמם ,של
סביבתם ,של ההתרחשויות סביבם וכדומה מכניסת
יום הזיכרון בליל  18באפריל עד סופו למחרת.
הסרטונים יכולים להיות תיעודיים או עלילתיים,
סרטי אנימציה ,קליפ מוזיקלי וכדומה ,ואורכם יהיה

עד שלוש דקות .מהסרטונים הנבחרים יערוך יד ושם
סרט המציג תמונת מצב של ישראל ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ב.
את הסרטונים אפשר לשלוח בפורמט של קובץ
דיגיטלי ( )avi, mov, mpgבלינק להורדת הקובץ
באמצעות אתרי שליחת קבצים כבדים (yousendit,
 wetransferוכו') עד  29באפריל  2012לכתובת המייל

סרט חדש לתלמידים
במערכת החינוך
החרדית
נאוה וייס
■ "סלובודקה הייתה השאיפה של כל ילד ,לזכות
ללמוד בישיבת סלובודקה [ ]...קינאתי בכל אחד
שזכה כבר".
דרך אמונה :סיפורו של הרב יצחק אלחנן גיברלטר
הוא סרט חדש שהפיק בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה בשיתוף משרד ההסברה והתפוצות עבור
תלמידים במערכת החינוך החרדית בארץ .הסרט
הוקרן בהקרנת בכורה בוועידה השנתית של איגוד
תלמודי התורה שהתכנסה בפברואר  ,2012ובה
השתתפו מנהלי תלמודי תורה מכל רחבי הארץ.
הסרט ,חצי שעה אורכו ,מספר על משפחת
גיברלטר ,משפחה שורשית שחיה בקובנה יותר
מ 350-שנה  -החיים התוססים שהיו בקובנה לפני
המלחמה ,חייהם של בני המשפחה בגטו ובמחנות
וצעדת המוות שבה ביקש האב מבניו שיניחו לו לגווע
בשלג ,אולם הם לא ויתרו והצילו אותו.
הרב גיברלטר שרד מהשואה ,והוא מגולל
את סיפורו ומעלה על נס את הנסים שעברו עליו
בשרשרת האירועים שחווה .לאחר המלחמה הגשים
את חלום ילדותו והקדיש שבע משנות חייו ללימודים
בישיבת סלובודקה .הסרט חותם בתמונת המשפחה
המורחבת שהקים הרב גיברלטר עם אשתו ובדבריו
על הזכות הגדולה שיש לנכדיו ולניניו" :ברוך השם,
דור מפואר ,נינים [ ]...כולו להודות לה' [ ]...קרעו
אותי מהגיהינום [ ]...בזכותם ניצלנו".
הקרנת הסרט וסיפורו של הרב גיברלטר היו
חלק ממושב שעסק בהוראת השואה לתלמידים
בתלמודי תורה ,והמשובים הרבים מעידים שהדבר
תרם רבות להצלחת המושב.
הרב ישראל תיק ,מנהל מחלקת החינוך בעיריית
ביתר עילית ,פתח את המושב וסקר את הקשר שנרקם
בין מחלקת החינוך בביתר עילית ובין המדור החרדי
בבית הספר בקיום השתלמויות והרצאות למחנכים
ולמלמדים כדי להכשירם להורות את הנושא ,דבר
שהפיק מהלך חינוכי משמעותי אצל התלמידים.
בהמשך הרצה הרב שאול קסטלניץ מהמדור
החרדי על התפיסה החינוכית של יד ושם בהוראת
השואה תוך שימת דגש בדרכי הוראת השואה לילדים
בגילים שונים הלומדים בתלמודי התורה.
בעקבות ההשתתפות של צוות המדור החרדי
בוועידה נוצרו קשרים חדשים עם תלמודי תורה
רבים מרחבי הארץ.
הכותבת היא ראש המדור החרדי במגמה להכשרת מורים בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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שמועות או עובדות?
על שיתוף המידע בקרב יהודי פולין על גורלם

■ ב 15-במרץ  1942הועבר מסר מוצפן מצביה לובטקין,
פעילת מחתרת ציונית בוורשה ,לנתן שוואלב ,נציג
תנועת "החלוץ" בשווייץ :יהודי וילנה נרצחו ,ו"שוחט"
הגיע עכשיו אל וילניצקי (כלומר ללובלין ,שם פעל
איש המחתרת משה וילניצקי) .לובטקין שיערה
שריכוז כוחות האס-אס הגרמניים ויחידות העזר
האוקראיניות בלובלין לא היה לצורכי אימונים .היא
גם חששה שמסע הרצח יגיע לוורשה.
ב 17-במרץ ,בשעה חמש לפנות בוקר ,החל גירוש
יהודי לובלין למחנה ההשמדה בלז'ץ .בשעה שבע
וחצי התקשר חבר היודנרט יוסף זיגפריד לעמיתיו
בקרקוב כדי ליידע אותם כי הגירוש ההמוני החל.
כל מי שלא הוגדרו חיוניים נידונו ל"יישוב מחדש".
יומיים לאחר מכן שב זיגפריד והתקשר לקרקוב כדי
לדווח שכל המגורשים נשלחים לבלז'ץ .אף שלא דיבר
על גורלם של המגורשים ,נראה שלפחות חלק מן
העובדות נחשפו כבר בחלוף יומיים מתחילת הגירוש.
די היה בעובדה הפשוטה שיעד הגירוש היה בלז'ץ,
מקום שהיה בו מחנה עבודה רצחני ב ,1940-כדי
לזרוע פחד ואימה בקרב כל היהודים.
יש עוד דוגמאות רבות לכך שיהודים חלקו מידע
בנושא הגירושים .ידיעות רבות הועברו במהירות ,אם

באפיקי הדואר הרשמי או הטלפון ,אם באמצעות
שליחים .הידיעות והחדשות מצאו את דרכן אל היומנים
ואל עיתוני המחתרת .המכתבים ושיחות הטלפון ניסו
ליידע ולהזהיר את החברים ואת היקירים מפני האסון
הקרב .היו שקיבלו פיסות מידע רבות ,ואילו אחרים לא
קיבלו מידע כלל .וכשהגיעו האזהרות היה על מקבליהן
להעריך את מהימנותן ואת משמעויותיהן.
ליומנאי חיים אהרון קפלן מוורשה נודע על
גירוש לובלין ב 22-במרץ .כך כתב ביומנו" :שמועה
ראשונה .יצא אל הפועל גירוש לובלין .כמאה אלף
יהודים הוכנסו לתוך קרונות סגורים וחתומים בחותם
הנאצי ,ותחת פיקוחם של נוגשים נאציים הובלו
[ ]...לאן? אין איש יודע .ובכן ,הקהילה הלובלינית
כבר עברה ובטלה מן העולם .והא ראייה :ביקשו
להתקשר טלפונית עם 'המועצה היהודית הלובלינית'
והבקשה לא נתמלאה ,מפני ש'כבר אין מוסד יהודי
כזה בלובלין' .שוב ניסו להתקשר טלפונית עם איש
יהודי פרטי ,והלז ענה קצרה' :אני ואשתי חיים! []...
והאמון? או שלא להאמין?'"
חוה גולדמינץ העידה לאחר המלחמה שמשפחתה
שילמה לשליח פולני  20,000זלוטי כדי שיעקוב
אחרי הרכבות ויחשוף את יעדן ואת גורלם של
■ מכתב ששלח שלאמק ביילר בזמושץ' אל הרש ואסר
בוורשה ,ובו רמז למחנה ההשמדה בבלז'ץ ,אפריל 1942
(ארכיוני יד ושם)

מבצע ריינהרד :רצח יהודי פולין
■ בינואר  1942חיו על פי הערכות הנאצים 2,284,000
יהודים בתחומי הגנרלגוברנמן  -שטח הכיבוש הגרמני
בפולין .שנה אחר כך העריכו סטטיסטיקאים נאצים
כי פחות מ 298,000-מהם נותרו בחיים .הנתונים
הללו מדהימים עוד יותר בהתחשב בעובדה שמבצע
ההשמדה ההמוני החל רק ב 17-במרץ  :1942כמעט
שני מיליון יהודים נרצחו בתוך תשעה חודשים .מבצע
ריינהרד היה מבצע הרצח הגדול ביותר בשואה;
בשיאו ,מאוגוסט ועד דצמבר  ,1942נרצחו מדי יום
יותר מ 9,000-יהודים.
מטה המבצע ישב בלובלין ,ובראשו עמד אס-אס
אוברגרופנפירר ( )SS-Obergruppenführerאודילו
גלובוצ'ניק ,מהקצינים החביבים על מפקד האס-אס
היינריך הימלר בשל השקפותיו הגזעניות הקיצוניות
ואכזריותו הבלתי מתפשרת .גלובוצ'ניק החל לארגן
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את המבצע בקיץ  ,1941לאחר פלישתה של גרמניה
לשטחי ברית המועצות .הוא שלח כמה מאנשיו אל
החזית הסובייטית  -הן ביחידת האיינזצגרופה
החמישית שהורכבה מאנשי אס-אס ומשטרה משטחי
הגנרלגוברנמן הן בקבוצות מחקר שחיפשו אתרים
מתאימים להקמת מושבות עבור אנשי אס-אס
ומשטרה בשטחי ברית המועצות .כך צברו אנשיו
ניסיון רב בהוצאה לפועל של רצח המוני.
בראשית יולי  1941החל גלובוצ'ניק לגייס אסירי
מלחמה שערקו מהצבא האדום והפך אותם למעין
צבא פרטי משלו למשימות מיוחדות .הם עברו הכשרה
מיוחדת במחנה טרווניקי קרוב ללובלין .אמנם לא
כל העריקים (כ 5,000-גויסו עד מאי  )1943יועדו
מלכתחילה להשתתף במבצע ריינהרד ,אך בסופו של
דבר כולם השתתפו בו  -במעצרים בגטאות ,בגירושים,

בהוצאות המוניות להורג בירי ,בציד יהודים נמלטים,
בשמירה על מחנות או בהפעלת תאי גזים .מאוחר יותר
בקיץ  1941כינס גלובוצ'ניק צוות חשיבה של בוגרי
אקדמיה והטיל עליהם משימה :להכין טיוטה למבצע
השמדה המוני .הוא גם גייס אנשי אס-אס שהשתתפו
במבצע אותונזיה (מבצע  )T-4שהופסק לזמן מה
באוגוסט  .1941צוות החשיבה המליץ שהקרבנות
יובאו אל הרוצחים ,שלא כפי שהתרחש באותה עת
בברית המועצות ,שם רדפו הרוצחים אחר הקרבנות.
אנשי מבצע  T-4בעלי הניסיון המבצעי ברצח שיטתי
הציעו המתה בתאי גזים תוך שימוש בפחמן חד-חמצני
הנפלט מאגזוזים .גלובוצ'ניק ויועציו הקרובים בחרו
בבלז'ץ ,כפר נידח ומרוחק שהיה סמוך לצומת ראשי
של מסילות ברזל ,להקים בו את מחנה ההשמדה
הראשון לטובת המבצע .לאחר קבלת האישור מהימלר

מכתבים שכתבו יהודים באותה העת
ניסו להתריע ולהזהיר אחרים
ד"ר דוד זילברקלנג

המגורשים היהודים .בערב פסח ( 1באפריל) כבר
ידעה המשפחה.
העובדה שהיהודים אספו מידע על גורל המגורשים
השפיעה גם על פעולותיהם של הגרמנים בלובלין.
כאשר חידשו הגרמנים והאוקראינים את הגירושים
מהעיר לאחר הפסקה קצרה (בשל אילוצים טכניים),
הם גילו שכל היהודים הנותרים ירדו למחתרת
ומסתתרים.
מכתבים שכתבו יהודים באותה העת ניסו
להתריע ולהזהיר אחרים .ביטויים מוצפנים
כמו “( ”Malach Hamovess is in die gassמלאך
המוות מסתובב ברחובות) ו"הדוד גרוש הגיע" או
“( ”der bajs ojlem is in Belzhetzבית הקברות נמצא
בבלז'ץ) היו ברורים ובוטים .אך היו גם ידיעות
מבולבלות ומבלבלות כאחד .דוגמה :יהושע וואלפוס
מראווה רוסקה כתב ביומנו ב 1-באפריל " :1942אנשים
אומרים שהזקנים הנשים והילדים מחושמלים למוות
על ידי הברברים ואילו את הצעירים מעבידים עד
מוות" .שמועות דומות על חשמול למוות נכתבו גם
ביומנים ובעיתוני מחתרת.

ככל שגדל נפח המידע ,כך חלחלה ההבנה
בקרב האנשים ,והם החלו להבין את משמעותו.
ב 11-באפריל ,רק שלושה שבועות לאחר שהתלבט
אם המידע מלובלין וממקומות אחרים אמין ,כתב
קפלן" :לשמע לובלין רעדה אחזתנו .חיים נמלטו
איזה פליטים מעיר ההרגה ובאו לגיטו הוורשאי.
סיפוריהם מקפיאים את הדם בעורקיך [ ]...עובדה
היא שהמציאות עלתה על הדמיון".
הגם שהידיעות היו בלתי נתפסות ועלו על כל דמיון,
בחרו מאות אלפי יהודים לנקוט פעולה  -הם הסתתרו,
ברחו ,שיחדו או נלחמו  -אך לא היה בכוחם לשנות
שינוי מהותי את סיכויי הישרדותם .על אף שיתוף המידע
והמאמצים שנעשו ,אף לא קהילה אחת לא שרדה,
וכמעט כל יהודי באשר הוא נתפס ונרצח.
הכותב הוא חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה והעורך
הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.
בסמסטר אביב  2012ד"ר זילברקלנג מלמד את הקורס "מבצע
ריינהרד ורצח יהודי פולין :היבטים גרמניים ,יהודיים ופולניים"
באוניברסיטת תל אביב .זה הקורס הראשון שמלמד חוקר מיד
ושם במסגרת תכנית הלימודים המשותפת של אוניברסיטת תל
אביב והמכון הבין-לאומי לחקר השואה.

■ גלויות ששלחו פלה ושלאמק ביילר בזמושץ' אל הרש ואסר
בוורשה ,פברואר-אפריל ( 1942ארכיוני יד ושם)

לתכנית באוקטובר  ,1941החלה בערך ב 1-בנובמבר
 1941הקמתו של מחנה ההשמדה הראשון שייעשה
בו שימוש בתאי גזים.
להוצאה לפועל של המבצע חסר התקדים הזה
נדרשו הכנות מרובות :גיוס כוח אדם ,תרגול שיטות
עבודה ,הקמת אתרים ,גיבוש הסכמים עם גופים
אזרחיים גרמניים שפעלו בפולין ועוד .כל זאת נעשה
בתוך חודשים מספר כך שבאמצע פברואר 1942
כבר היה מחנה בלז'ץ מוכן לפעולה.
בליל  16במרץ  1942כיתרו חיילים אוקראינים
מטרווניקי וכוחות אס-אס ומשטרה גרמניים את גטו
לובלין .השכם בבוקר המחרת הם התנפלו על יהודי
הגטו .במבצע הזה ,אשר שימש אב טיפוס לגירושים
שיבואו אחריו ,נשלחו כ 30,000-יהודים מלובלין
לבלז'ץ .כמעט כולם נרצחו בתוך כשעה מהגיעם

למחנה ההשמדה ,ועוד  2,000נורו למוות ברחובות
העיר .לאחר המבצע כ 4,000-יהודים שהסתתרו
בלובלין נרצחו ביער הסמוך לעיר .דפוס הפעולה הזה
נשמר לאורך כל המבצע  -אלימות קשה ,מבצעי
איסוף מהירים ורצח המוני מהיר.
בד בבד עם התקדמותו של מסע הרצח במחוזות
לובלין וגליציה ואחר כך אל המחוזות האחרים
בגנרלגוברנמן ,הוקמו המחנות סוביבור וטרבלינקה
והוכנסו אל מעגל הרצח .היהודים עצמם נתפסו בדרך
כלל בהפתעה גמורה ,לאחר שנתיים וחצי של רדיפה
קשה ואכזרית אך לא רצח שיטתי .מאות אלפים ניסו
להסתתר ,להשיג זהויות בדויות או לברוח ,אך רובם
המכריע נתפסו ונרצחו .לא היה בכוחם של היהודים
לשנות את גורלם.

ימי עיון לציון  70שנה
לתחילת מבצע ריינהרד
■ מבצע ריינהרד עמד במרכזה של סדרת ימי עיון בפריז
במרץ  2012ושארגן מוזאון השואה בפריז לציון  70שנה
לתחילת המבצע .ארבעה חוקרים מיד ושם השתתפו
בדיונים החשובים :יושב ראש הנהלת יד ושם לשעבר
ד"ר יצחק ארד דיבר על ההיבטים הארגוניים של המבצע,
הארכאולוג יורם חיימי הציג את הממצאים מחפירותיו
בסוביבור ,מנהלת הפרויקט "הסיפור שלא סופר" ומנהלת
האנציקלופדיה המקוונת של הגטאות בגרסתה העברית
ד"ר לאה פרייס דנה בשאלה מה ידעו היהודים על הרציחות
ומה הייתה תגובתם ,והחוקר הבכיר ד"ר דוד זילברקלנג
דיבר על יהודי מחוז לובלין בראשית המבצע.
ב 17-בינואר הרצה פרופ' דיטר פול על "הדרך לאקציון
ריינהרד" במכון הבין-לאומי לחקר השואה.
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"אינטואיטיבי וידידותי
למשתמש"
ממשק חדש ומשופר למאגר השמות

דבורה ברמן

יש עתה כתובת  URLמשלו ,וכך אפשר לחלוק בקלות
את תוצאות החיפוש עם בני משפחה ,חברים ועמיתים
על ידי שליחת קישורים ישירים בדואר האלקטרוני
או ברשתות החברתיות.
גם תהליך המסירה המקוון של דפי עד למאגר
שופר ושודרג ,ויש בו מדריך המסביר צעד אחר צעד
כיצד ממלאים את הטופס .יד ושם ממשיך לבקש
גם עתה מהמשתמשים להדפיס ,לחתום ולשלוח
בדואר רגיל את דפי העד כדי שיהיה אפשר לשמור
את העתק הנייר בהיכל השמות.
כיום הגולשים מוזמנים לצרף תצלומים ומסמכים
לדפי עד שכבר קיימים במאגר או להציע תיקונים
לדפים שנמסרו בעבר באמצעות טופסי משוב מיוחדים
שנבנו לצורך כך .צוותים מיוחדים של יד ושם בודקים
את המידע ,ואם הוא נמצא מהימן ,מוסיפים אותו
לתוך המאגר.
בפרק השאלות הנפוצות הממשק החדש יידע
את המשתמשים מתי נעשה העדכון האחרון של
■ יד ושם חנך בעת האחרונה ממשק מחודש למאגר
המרכזי של שמות קרבנות השואה .לממשק יכולות
משופרות וחדשניות אשר מציבות פעם נוספת רף
חדש בתחום מאגרי המידע המתוקשבים.
כשעלה לרשת האינטרנט בשנת  ,2004הוכתר
מאגר השמות בפי רבים פורץ דרך בתחום הטכנולוגיה
בשירות הזיכרון .אחת ממטרותיו העיקריות של המאגר
הייתה להגיע לשמות רבים של קרבנות השואה על ידי

לכל דף יש עתה כתובת URL

משלו ,וכך אפשר לחלוק
בקלות את תוצאות החיפוש
עם בני משפחה ,חברים
ועמיתים על ידי שליחת
קישורים ישירים בדואר
האלקטרוני או ברשתות
החברתיות
מחשוב ארכיוני יד ושם ,ובשמונה השנים האחרונות
אכן נוספו  1.3מיליון שמות בדרך זו למאגר .סך הכול
יש במאגר מידע על  4.1מיליון קרבנות שואה .יד ושם
צועד בחזית הפיתוח הטכנולוגי ופותח לפני העולם
את שערי הארכיונים ומסדי המידע שלו.
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"מדובר בשדרוג המשמעותי הראשון של מאגר
השמות" ,אומר מיכאל ליבר ,מנהל אגף מערכות
מידע ביד ושם" .הממשק החדש יאפשר לערוך
שדרוגים ולהוסיף תכונות חדשות למערכת ביתר
קלות בעתיד הקרוב ויענה על צרכים ועל בקשות
שהעלו המשתמשים".
השיפור הניכר ביותר שנעשה במאגר הוא
הממשק החדשני והמתוחכם שלו "אשר עוצב כך
שיהיה אינטואיטיבי וידידותי יותר למשתמש" ,מסביר
מנהל היכל השמות אלכסנדר אברהם" .הדבר
מתבטא באפשרות להגיע אל המידע מהר יותר
ובפחות לחיצות עכבר".
בדף החיפוש הראשי של המאגר המשתמשים
ממלאים את שם המשפחה או שם הנעורים של
הקרבן ,את שמו הפרטי ואת מקום מגוריו לפני השואה
או בשואה .תוצאות החיפוש מדויקות או מקורבות,
ובהן מידע אישי בסיסי על הקרבן" .ברשומה תמונה
מוקטנת של פיסת התיעוד המקורי ,תקציר ביוגרפי
של הקרבן ושדות של מידע עליו .כל אלו מרוכזים
יחד ומוצגים בדף אחד כדי להקל את הניווט" ,מתאר
אברהם" .לדוגמה ,אם מחפשים שם של אדם ,אפשר
להמשיך וללחוץ על אייקון שנמצא ליד המקומות
הקשורים לסיפור חייו ולראות את מקומם במפה של
גוגל .בחלק מן המקרים יוצג על המפה מידע נוסף על
אודות המקום שכתבו מומחי יד ושם" .עקב בקשות
רבות של משתמשים ,נוסף עוד מרכיב חיוני :לכל דף

"ככל שהמאגר יהיה קל ונוח
יותר לניווט למשתמש ,כך אנו
מקווים שהוא יתרום מידע
מעודכן ושמות חדשים".
מנהל היכל השמות אלכסנדר אברהם

המאגר ,ותינתן האפשרות לצפות אך ורק ברשומות
שעודכנו בעת האחרונה במאגר במסגרת העדכון
האחרון .כך יוכלו הגולשים לצפות בתהליך הוספת
המידע למאגר לאורך זמן.
חידוש נוסף הוא הוספת ממשק בשפה הספרדית
נוסף על השפות הקיימות  -עברית ,אנגלית
ורוסית .כעת ניתנת למשתמשים האפשרות לצפות
ברשומות ולהשוות בין התרגומים של המידע בכל
ארבע השפות.
לדברי אברהם ,התכניות לפיתוח עתידי של
המאגר הן "הוספת אפשרויות ניווט ,תרגום המאגר
לשפות נוספות ושיפור האינטראקצייה וההתאמה
של המאגר לרשתות החברתיות .ככל שהמאגר
יהיה קל ונוח יותר לניווט למשתמש ,כך אנו מקווים
שהוא יתרום מידע מעודכן ושמות חדשים שיסייעו
לנו להתקדם לעבר השלמת המשימה ההיסטורית
של תיעוד שמותיהם של כל קרבנות השואה".

"לאסוף את השברים"

חבילות של חסד
משלוחים מיהודים בדנמרק לאחיהם בגרמניה בזמן השואה

■ אישור על שליחת חבילה מבטי רובן לקלרה יעקובזן
בטרזין

■ "ב 9-באפריל  1940התעוררתי השכם בבוקר
לקול רעש גדול .היו אלו להקות רבות של מטוסים
גרמנים ,אשר 'השחירו' את השמיים מרוב כמותם .בו
ביום נכבשה דנמרק על-ידי הגרמנים במשך מספר
שעות ,ללא התנגדות משמעותית".
כך כתב משה הילדסהיים בזיכרונותיו פרקי הצלה

הצורך הגדול הרחיב את מעגל
מקבלי החבילות אל מחוץ
למשפחה ,והשמועה משכה
עוד ועוד משפחות לפנות
לקופנהגן לעזרה

לארגון הנשים "סיקלובן" (  )Syklubbenשבו מכרו
הנשים עבודות יד שהכינו ,ואת הכסף תרמו לוועד
הישיבות של ישראל.
מקופנהגן שלחה ססיליה פלס חבילות לבני
המשפחה שנותרו בהמבורג .הצורך הגדול הרחיב את
מעגל מקבלי החבילות אל מחוץ למשפחה ,והשמועה
משכה עוד ועוד משפחות לפנות לקופנהגן לעזרה.
הנשים בבית האבות התכוננו למשלוח חבילות
רבות .הכסף מעבודות היד נשמר לחבילות ,וגויסו
אנשים נוספים שהיו מוכנים לשלוח חבילות בשמם,
בשל החוק המגביל משלוח חבילות רק לקרובי
משפחה ישירים .הנשים פעלו ללא תמיכת הממסד
ולמורת רוחם של ראשי קהילת קופנהגן שחששו
שמשלוח החבילות יעורר את כעס השלטונות הדניים
והגרמניים.
עם הזמן גורשו היהודים שקיבלו את החבילות
מבתיהם ,והחבילות נשלחו בעקבותיהם למחנה טרזין,
למחנה וסטרבורק ,לגטו לודז' ולגטו ורשה .החבילות
עזרו למשפחות במצב קשה וסיפקו חום ותקווה .עדות
לכך מהווים המכתבים הרבים שנשלחו אל ססיליה
פלס בקופנהגן ושנכתבו בהם דברי תודה על משלוח
החבילות למקומות שונים באירופה.
"היא הייתה אישה נהדרת .אני זוכר אותה היטב",
אמר משה הילדסהיים ביום האיסוף של המבצע
"לאסוף את השברים" בראשון לציון" .גם אנחנו
שלחנו חבילות".
■

תשרי תש"ד .משה מתעד את סיפור משפחתו שהיגרה
ב 1935-מהמבורג שבגרמניה לקופנהגן שבדנמרק.
המשפחה נמלטה מהשלטון הנאצי ,אך שנים מעטות
לאחר מכן השיגה אותה ידו.
על אף הכיבוש הגרמני היה מצבם של יהודי
דנמרק טוב למדי בשנים הראשונות .בתקופה זו
התגייסו יהודים בקופנהגן לסייע ליהודים בקהילות
אחרות שמצבם היה קשה יותר .בארכיוני יד ושם
שמורים מסמכים רבים על אודות מפעל משלוח
חבילות המזון מקופנהגן ליהודים בגרמניה ובארצות
הכבושות ,ביזמתה של ססיליה פלס שהיגרה אף
היא מהמבורג.
ססיליה ולודוויג פלס איבדו חלק גדול מרכושם
לאחר "ליל הבדולח" בנובמבר  ,1938ובשנת ,1940
כשהחמיר מצבם של היהודים ,החליטו לברוח
לדנמרק כדי להצטרף למשפחת בתם .הזוג פלס
התגורר בבית אבות בקופנהגן ,וססיליה הצטרפה

ליטל בר

משה מסר מסמכים רבים על
משפחתו ,ובהם אישור על
משלוח חבילה כזאת מדודתו
בטי רובן אל קלרה יעקובזן,
קרובת משפחתם בטרזין
משה מסר מסמכים רבים על משפחתו ,ובהם
אישור על משלוח חבילה כזאת מדודתו בטי רובן אל
קלרה יעקובזן ,קרובת משפחתם בטרזין .החבילה
נשלחה מקופנהגן בפברואר  .1943כמה חודשים
לאחר מכן הכריזו הגרמנים על מצב חירום בדנמרק,
ואחריו החלו ברדיפת היהודים .ביהודים שנתפסו
הייתה אותה בטי רובן עצמה ,עם בעלה ליאון

ססיליה פלס

וארבעת ילדיהם מני (משה) ,דניאל ,יהודית וקלרה.
בני המשפחה הועברו למחנה הורסרוד וממנו שולחו
לטרזין ,שם נרצח ליאון.
את משה הילדסהיים ואת בני משפחתו הבריחה
המחתרת הדנית לשוודיה ,שם נשארו עד סוף
המלחמה.
המבצע "לאסוף את השברים" לאיסוף פריטים אישיים מתקופת
השואה מאנשים ברחבי הארץ נמשך גם בשנת  .2012יד ושם
מפעיל את המבצע בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים ,משרד
החינוך ותכנית המורשת הלאומית של משרד ראש הממשלה.
למידע נוסף נא להתקשר לטלפון .1-800-257777
הכותבת היא מנהלת הפרויקט "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים.
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 27בינואר

אירועים לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה

■ ב 26-בינואר נפתחה בבניין מטה האו"ם בניו יורק
תערוכה חדשה של יד ושם לציון יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה של שנת " :2012אנדרטה של מעשים
טובים :חלומות ותקוות של ילדים בזמן השואה" .לפתיחת
התערוכה הגיעו מכובדים רבים ,ובהם סמנכ"ל האו"ם
לתקשורת ומידע קיו אקאסאקה ,שגריר ישראל באו"ם רון
פרושאור ,יושב ראש האגודה האמריקנית למען יד ושם
אלי זבורובסקי ורעייתו אליזבת ומנהלת אגף המוזאונים
ביד ושם ואוצרת התערוכה יהודית ענבר.
בנוכחים היו גם ניצולי שואה רבים אשר מופיעים
בתערוכה על הילדים .אחת מהם היא נורית שטרן ,לשעבר
פרנטישקה קאסטלר ,ילידת ברטיסלווה שבסלובקיה .ב1944-
נשלחו פרנטישקה בת ה ,13-אמה ודודתה לאושוויץ-בירקנאו
ואחר כך לרוונסבריק ,שם שיקרה פרנטישקה באשר לגילה
כדי להצטרף לקבוצת הנשים המבוגרות שעבדה בבית
החרושת של חברת סימנס במחנה.
בלילות ,אחרי ששבו מן העבודה ,היו האסירות
המורעבות מתאספות ונזכרות בארוחות הנפלאות
שהיו מבשלות בביתן לפני המלחמה .פרנטישקה
ניהלה יומן ורשמה את המתכונים שהחליפו הנשים על
פיסת נייר שגנבה מבית החרושת .את העיפרון והיומן
הסתירה בתוך המזרן שלה .עותק פקסמיליה של ספר
המתכונים ,חלק מהמתכונים שרשמה ,חפצים אישיים
שלה מתקופת השואה ואלבום תמונות שיצרה בשוודיה
לאחר שהשתחררה עם אמה בעסקת ברנדוט מוצגים
בתערוכה "אנדרטה של מעשים טובים"  -תערוכה
אינטראקטיבית שמיועדת למוזאוני ילדים.
"מעולם לא רציתי לספר על מה שקרה לי בשואה.
היה לי קשה מדי" ,הסבירה נורית כשבעלה ובנותיה
מלווים אותה" ,אך את התערוכה הזאת ,שעוצבה ברגישות
רבה כל כך עם כל המרכיבים הנוספים שמסביב ,פשוט
חובה לראות .ככל שאנו מתרחקים מן המאורעות ,חיוני
שהדורות הבאים  -יהודים ולא יהודים  -יבינו שהמעשים
האיומים הללו באמת נעשו ,אפילו בילדים ,ועל ידי כך
להבין את החשיבות שבקיומה של מדינת ישראל ואת
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חשיבות המאבק בהכחשת השואה ובאנטישמיות
מסביב לעולם".
■ ב 26-בינואר נפתחה תערוכה נוספת באו"ם 16 -
כרזות שעיצבו תלמידי עיצוב גרפי מצ'כיה ,מצרפת
ומישראל לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות
השואה .כל הסטודנטים השתתפו ב"שומרים על הזיכרון
חי"  -פרויקט משותף של יד ושם ,משרד ההסברה
והתפוצות ,מוזאון השואה בפריז והמכון האירופי
למורשת השואה (צ'כיה) ,בתמיכת ה .ITF-אלינה ברליו,
סטודנטית מצרפת ,הציגה את המתחרים שעלו לשלב
הגמר בריאיון לתחנת הרדיו של האו"ם וסיפרה על
השתתפותה בפרויקט הייחודי .בד בבד ,שני סטודנטים
מצ'כיה שהגיעו אף הם לשלב הגמר השתתפו בפתיחה
של התערוכה בבניין הנשיאות של האיחוד האירופי
בבריסל ב 27-בינואר .התערוכה הוצגה ביותר מ90-
אתרים ברחבי העולם.
■ ב 23-בינואר ערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם יום עיון בין-לאומי בנושא  70שנה לוועידת
ונזה בהשתתפות הסגל הדיפלומטי ,היסטוריונים
וניצולי שואה .בדוברים היו שר ההסברה והתפוצות יולי
אדלשטיין ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וזקן
הסגל הדיפלומטי הנרי אטונדי אסומבה .היועץ האקדמי
ליד ושם פרופ' יהודה באואר דיבר על השואה בהקשר
של רצח עם ,ופרופ' עומר ברטוב מאוניברסיטת בראון
בארצות הברית בחן את השואה כמטרה של הגרמנים
במלחמה או כמכשול לניצחון.
לאחר יום העיון הוזמן הקהל לפתיחת תערוכה חדשה
 "דיוקן אחרון :אמנים מתעדים בשואה" (אוצרת :אליעדמורה-רוזנברג)  -בביתן לתערוכות ביד ושם .התערוכה
מציגה כ 200-דיוקנאות שיצרו אמנים יהודים בתקופת השואה
בגטאות ,במחנות הריכוז ובמחנות העבודה .ליד יצירות
האמנות מוצגים פרטים על האנשים שבדיוקנאות ושצוות
המוזאון לאמנות דלה ממאגרי המידע של יד ושם.

■ ב 26-בינואר נערך כינוס ייחודי בבית התפוצות לציון
יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה " -הדור השני
 אתגרים והתמודדות" .הכינוס התקיים ביזמת עמותתדורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה והמשרד
לאזרחים ותיקים ובשיתוף יד ושם .במרכז הכינוס נדונו
הנושאים המעסיקים היום את בני הדור השני :ההתמודדות
הנפשית עם נושא השואה ,ההתמודדות עם ההורים ניצולי
השואה והנחלת הזיכרון לדורות הבאים.

המושב הראשון של הכינוס נפתח בדברים מפי חבר
הכנסת זבולון אורלב ,יושב ראש השדולה למען ניצולי
השואה בכנסת ,ומפי ואהרון אזולאי ,מנכ"ל המשרד לאזרחים
ותיקים .במושב הערב נשאו דברים יושב ראש מועצת יד
ושם הרב ישראל מאיר לאו וחברת הכנסת ד"ר לאה נס,
סגנית השר לאזרחים ותיקים (בתמונה) .כמו כן הוקרן הסרט
הסוד  -סיפורו המיוחד של הכומר יעקב וקסלר.
בכינוס השתתפו כ 300-בני הדור השני ,אישי ציבור,
יוצרים ,פסיכולוגים ומטפלים ,חוקרים ,עובדים סוציאליים,
אנשי חינוך ועוד.
■ לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה ו50-
שנים למפעל ההכרה בחסידי אומות העולם ערך יד
ושם בדף הפייסבוק שלו אירוע וירטואלי בכותרת "אני
מוקיר" .באירוע קושרו יותר מ 2,000-פרופילים של חברים
בפייסבוק לשמותיהם וסיפוריהם של חסידי אומות העולם.
"אני מוקיר את כל הגיבורים האלמונים ששמותיהם עדיין
אינם ידועים לנו" ,כתב אחד המשתתפים" .בכך שהצילו
אדם אחר הם נתנו לנו סיבה להמשיך ולהאמין בבני
האדם"" .ככל שאני לומד יותר על החסידים ,כך אני נעשה
צנוע יותר" ,רשם אחר" ,אני מוקיר אותם".

חדשות
תת-אתר ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ב
■ בתת-האתר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב
תצלומים וסרטים מאירועים ומטקסים המתקיימים
ביד ושם במהלך היום .עוד בתת-האתר רשימות של
שמות לשימוש בטקסי הקראת השמות ,מידע על
הפרויקט "לכל איש יש שם" ,קישורים לתערוכות
מתאימות ועוד.
השנה יעלה לתת-האתר ארכיון סרטי וידאו,
ובו יותר מ 100-סרטונים שנוצרו על מנת לספר
את סיפוריהם של מדליקי המשואות במהלך השנים.
יהיה אפשר לחפש סרטים לפי שם מדליק המשואה,
מקום מגוריו ותאריך לידתו.

חדש באתר יד ושם

דנה פורת

תערוכה חדשה על חג הפסח
■ הציווי "לזכור" הוא מרכיב חשוב בחג הפסח
וחלק ממסורתו ומטקסיו .באמצעות תצלומים,
חפצים ועדויות התערוכה המקוונת החדשה "והגדת
לבנך" מציגה את הדרכים השונות שבהן נחגג חג
הפסח ברחבי אירופה לפני השואה ,בתקופת השואה
ובמחנות עקורים ובתי ילדים לאחר המלחמה.
התערוכה הוקמה בזכות תרומתם הנדיבה של ילדיו ונכדיו של
מקס אטינגין לציון יום הולדתו ה.85-
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

חדשות מאגף
הארכיונים
הכינוס השנתי של מנהיגי
EHRI
■ יותר מ 60-חוקרים ומומחים בתחום השואה ובתחום
טכנולוגיית המידע התכנסו בינואר ביד ושם (בתמונה)
בכינוס השנתי של פרויקט EHRI - European Holocaust
 ,Research Infrastructureפרויקט תשתית המחקר
האירופית של השואה .בחסות האיחוד האירופי ,הפרויקט
מאגד  20מוסדות מ 13-מדינות ששמו להם למטרה
לבנות יחד מאגר נתונים מרכזי של כל הארכיונים
בנושא השואה בתוך מסגרת מחקרית מקוונת ,לקשר
בין חוקרים ומומחים ולאפשר שיתוף מידע בין מדינות
וארגונים שונים .יד ושם הוא שותף מוביל בפרויקט.
אורח הכבוד בכינוס היה ד"ר רוברט-יאן סמיתס ,מנכ"ל
ההנהלה הכללית למחקר וחדשנות בנציבות האיחוד
האירופי (שורה ראשונה ,במרכז).

חדר חדש לשמירת אוסף
התצלומים
■ לא מכבר הסתיים שיפוץ החדר ששמור בו אוסף
התצלומים של ארכיון יד ושם .השיפוץ נעשה בזכות
תרומה נדיבה מן הקרן המשפחתית של הווארד וקרול
טננבאום ,חברי אגודת ידידי יד ושם בקנדה .בני הזוג
טננבאום ביקרו ביד ושם לפני כמה שנים ,ובסיור
בארכיון התצלומים ובמעבדת השימור החליטו לתרום
לשכלול חדר אחסון האוספים .בין השאר תרמו בני
הזוג סכום כסף להכשרה בשימור תצלומים .בזכות
תרומה זו נסעה מנהלת מעבדת השימור בארכיון יד
ושם ורדה גרוס להשתלמות בסנט-פטרסבורג ואחר

כך נסעה עם עובדת נוספת לקורס השתלמות מתקדם
בשימור תצלומים במוזאון הצילום הידוע בית איסטמן
ברוצ'סטר שבניו יורק.
בתכנון החדר היו מעורבים מומחי שימור תצלומים
מהארץ ומארצות הברית ,לרבות מומחים מבית
איסטמן ומהארכיון הלאומי האמריקני בקולג' פארק.
את מאפייני החדר ועיצובו קבעה במידה רבה מנהלת
מעבדת השימור בהתייעצות מתמשכת עם המומחים
האלה ועם מומחים אחרים בתחום .בשיפוץ נאטם
החדר לחלוטין ,רצפתו הוגבהה ונבנתה מחדש ,על
קירותיו הותקנה שכבת בידוד ,והוקמו בו מתקני בקרת
אקלים מתקדמים .בחדר ישררו בקביעות תנאי אקלים
של ארבע מעלות צלזיוס ו 30-אחוזי לחות  -תנאים
אידאליים לשימור תצלומים .לחדר נכנסים דרך מבואה
אשר מצוידת בדלת משלה ,כך שהכניסה לחדר אינה
גורמת לשינוי חד בתנאי האקלים בתוכו .נוסף על כך,
יוחלפו בחדר מתקני האחסון שבתוכו ,והרהיטים הישנים
שנצברו לאורך השנים יוחלפו ברהיטים מיוחדים על פי
הדרישות שגיבשו המומחים ועל פי מידותיו החדשות
של החדר.
"החדר ישמר לדורי דורות את אחד האוספים
הייחודיים של יד ושם  -אוסף התצלומים המקוריים

הקשורים לשואה" ,הסביר מנהל ארכיון התצלומים ד"ר
דניאל עוזיאל" .אוסף זה התרחב במידה ניכרת בחודשים
האחרונים בזכות המבצע 'לאסוף את השברים' ,והיום
יש בו כ 250,000-תצלומים מודפסים מתוך כ410,000-
תצלומים בארכיון התצלומים של יד ושם".

הביקור של ראשי הUSC-
■ ב 24-בפברואר הגיעה לביקור ביד ושם משלחת של
ראשי אוניברסיטת דרום קליפורניה ( .)USCהמשלחת
מנתה כ 30-איש ,ובהם נשיא האוניברסיטה פרופ' מקס
ניקיאס ורעייתו ,דיקני שבע פקולטות ,חבר הנאמנים
ויושב ראש הוועד המנהל של קרן השואה באוניברסיטה
(מיסודו של סטיבן שפילברג) ד"ר סטיוון סמית.
חברי המשלחת סיירו במוזאון לתולדות השואה,
ביקרו ב"יד לילד" ,קיימו טקס הנחת זר באוהל יזכור
וביקרו במרכז הצפייה ובבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם .בביקור נפגשה הקבוצה עם נציגים של
המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,של אגף הארכיונים,
של מחלקת חסידי אומות העולם ושל בית הספר ושמעה
סקירה של עיקרי הפעילות ביד ושם ועל תחומי שיתוף
הפעולה בין שני המוסדות.
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מאירועי יד ושם :ינואר-מרץ 2012

ענת פרוז

מפגש ילדי הקינדרטרנספורט

■ "איך אתם מתארים אדם שמופיע פעם בדור? אני מגיע
ממשפחה של חסידים ,ואנחנו כמובן מאמינים שהרבי
הוא האדם הנהדר בעולם .אבל מגיע הרגע שבו אנחנו
מתחילים להבין שיש אנשים מיוחדים שכלל ישראל
חייבים להם המון ,וזה היה הרב ד"ר סולומון שונפלד

 70שנה לטביעת 769
מעפילי האנייה "סטרומה"
■ ב 1-במרץ כונסה עצרת זיכרון במלאות  70שנה
לטביעת  769מעפילי האנייה "סטרומה" .העצרת התקיימה
בבאר שבע ,במוזאון ובית הכנסת על שם סטרומה
במעמד יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,השגריר
ד"ר מאיר רוזן ,שגריר רומניה בישראל אדוארד יוסיפר
ונשיא יד הזיכרון ליהדות רומניה הרב אפרים גוטמן.
בדוברים היו יושב ראש המוזאון ובית הכנסת על
שם סטרומה אריה רייטר ונציג המשפחות השכולות
ברוך טרקטין .לעצרת קדם יום עיון מיוחד באוניברסיטת
בן גוריון.

עוד אירועים ביד ושם
עצרת שנתית לציון  69שנים לגירוש

 11במרץ
יהודי מקדוניה
 29במרץ ■ עצרת שנתית ואזכרה לקדושי וולודאבה
והסביבה
■

הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.

  18תושדח

שהיה מיוחד בחסד שלו ,בלימוד שלו ובאהבת ישראל
[ ]...הרבנים אומרים לנו :המציל אדם יהודי אחד כאילו
הציל עולם ומלואו ,וזה בעצם רבי סולומון שונפלד.
המשפט הזה אומר הרבה יותר  -בקרב הדורות של
הקינדרטרנספורט יש הרבה אנשים שהיו לרופאים,

למדענים ולעורכי דין שמצילים אנשים .למשל יושב בקהל
אחד מחבריי שהוא רופא ילדים שמציל חיי ילדים ,ואלמלא
הרב סולומון שונפלד ,זה לא היה קורה .מי שמציל נפש
אחת לא יודע מה ייצא מהנפש האחת הזו".
במילים חזקות אלו תיאר הרב פביאן שונפלד (אין
קשר משפחתי לרב סולומון שונפלד) את מעשיו של
הרב סולומון שונפלד במפגש של ילדי הקינדרטרנספורט
לציון  100שנה להולדתו של הרב סולומון.
עשרות מילדי הקינדרטרנספורט ובני משפחותיהם
התכנסו בבוקר יום שני  27בפברואר באודיטוריום שביד
ושם .בהתרגשות נכנסו למבואה לפגישה נדירה עם
חברים מהעבר הרחוק שהם לא פגשו שנים ארוכות.
האירוע ,ביזמת הרב עמנואל פישר ואשתו ברתה,
נפתח בטקס לזכרו של הרב סולומון שונפלד ,ולאחר
מכן נשאו דברים הרב פישר והרב פביאן שונפלד שהיו
מילדי הקינדרטרנספורט וסיפרו על פעולות ההצלה שלו,
על גבורתו ועל ייחודו של הרב סולומון .בדוברים היו גם
יושבת ראש עמותת ילדי הקינדרטרסנפורט בארץ עליזה
טננבאום וג'ונתן שונפלד ,בנו של הרב סולומון.
על ילדי הקינדרטרנספורט שמעו הנוכחים בהרצאתה
של דבי ספרו ,בתו של "הקינדר" הרב פביאן שונפלד
ומדריכה ביד ושם .בסיום האירוע הקרינה ראש מדור
סרטי המקור באגף הארכיונים ביד ושם אפרת קומיסר
קטעי סרטים על הקינדרטרנספורט.

קריאת מגילת אסתר ביד ושם
■ ב 8-במרץ נערכה קריאת מגילת אסתר בבית הכנסת
ביד ושם בהשתתפות עשרות ניצולי שואה יוצאי קרקוב
בישראל ,תלמידים וסטודנטים .את המגילה הקריא
מנהל בית החולים שערי צדק בירושלים פרופ' יונתן
הלוי (מימין) ,והנחה את האירוע הרב שחר נחמני ,ר"מ

בישיבת נתיב מאיר ומדריך ביד ושם (משמאל).
בבית הכנסת הוצגה מגילת אסתר עתיקה ומהודרת
שנמצאה בזמן המלחמה בתוך ערמת פסולת בחצר
בית ספר יהודי ברובע קז'ימייש שבקרקוב והובאה
למשמרת באוסף החפצים ביד ושם.

מבקרים ביד ושם :ינואר-מרץ 2012
■ בחודשים ינואר-מרץ  2012ערך יד ושם יותר מ 200-סיורים מודרכים ליותר מ 2,000-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה ושגרירים,
מפקדי צבא ,ראשי עיר ,מושלים ,מנהיגי דת ותורמים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בשלושת החודשים האחרונים:
■ נשיא קרואטיה איבו יוסיפוביץ' (במרכז) ושרת החוץ
של קרואטיה פרופ' ד"ר וסנה פוסיץ' (משמאלו) סיירו
במוזאון לתולדות השואה ב 13-בפברואר בהדרכתה
של מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם אירנה
שטיינפלד (משמאל).

■ שר החוץ של ליטא אודרוניוס אזובליס (משמאל)
סייר ביד ושם ב 4-במרץ בהדרכתו של ההיסטוריון
הבכיר ועורך כתב העת יד ושם  -קובץ מחקרים
ד"ר דוד זילברקלנג (מימין).

■ שר ההגנה של קפריסין דמיטריס אליאדס סייר
במוזאון לתולדות השואה ב 9-בינואר.

■ ב 28-בפברואר סייר שר החוץ של גאורגיה גריגול
ואזחדזה (משמאל) במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו
של ד"ר אהרון שנייר מהיכל השמות (מימין) .שבוע
קודם לכן ביקר ביד ושם הפטריארך הקתולי של
גאורגיה ,איליה השני.

■ ב 20-בינואר ,יום הזיכרון השנתי לשואה באירלנד,
סייר סגן ראש הממשלה ושר החוץ והמסחר של אירלנד
אימון גילמור (משמאל) במוזאון לתולדות השואה
בהדרכת מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט
(מימין) .ב 1-בדצמבר  2011התקבלה אירלנד כחברה
בכוח המשימה הבין-לאומי לשיתוף פעולה בתחום
ההוראה ,ההנצחה והזיכרון של השואה ( .)ITF

■ בביקורו ביד ושם ב 9-בינואר סייר שר החוץ של
הודו סומנהלי מהליה קרישנה בהיכל השמות.

■ ראש המטות המשולבים של ארצות הברית
הגנרל מרטין דמפסי (מימין) ביקר ב 20-בינואר ביד
ושם בלוויית הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ (משמאל).
השניים סיירו במוזאון לתולדות השואה בהדרכת מנהל
הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט (במרכז).

■ שר ההגנה של איטליה האדמירל ג'יאמפאולו די
פאולה השתתף בטקס הנצחה באוהל יזכור ב12-
במרץ.

■ שר ההגנה של בולגריה אניו אנגלוב (במרכז) סייר
במוזאון לתולדות השואה ב 16-בינואר בהדרכתה
של נני בקמן ממחלקת חסידי אומות העולם.
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כוח פנימי :מעשי סולידריות בסרטים תיעודיים
■ אב ּל הרצברג היה עיתונאי ,סופר ועורך דין ,נצר
למשפחה יהודית חסידית מרוסיה שנמלטה לאמסטרדם
בגלל הפוגרומים במאה ה .19-ב ,1934-במאמרו
המפורסם "בין הצלב וצלב הקרס" ,הוא כתב על
האנטישמיות הנאצית ,ולימים נכלא בברגן-בלזן .הבמאית
ההולנדית רנה סנדרס מביאה את סיפורו של הרצברג
בסרטה התיעודי Jewish Counterforce: Thoughts on
 .(1998) Abel Herzbergבסרט ראיונות עם הרצברג
עצמו ועם מומחים המספרים על כתביו ועל אישיותו.
השקפת עולמו של הרצברג עוררה ויכוחים רבים ,אבל
הוא עמד על כך שהיאחזותו של האדם היהודי בערכים
ובמוסר בתקופת השואה מבטאת את התנגדותו ואת
סירובו לחוש קרבן.
היאחזות בערכים אנושיים ובאמות מוסר מסבירה
את הפסיכולוגיה האישית של האדם ,והיא גם הבסיס
להתנהגות חברתית ולמעשי סולידריות בשואה .בסרטים
רבים ניצולים מספרים על אותם רגעים שבהם הקשר
עם קבוצה ,עם קרוב משפחה או עם חבר לגורל היו
רגעים מכוננים ומשמעותיים בהישרדות הן של מקבל
העזרה הן של נותנה.
בסרט הטלוויזיה Lost Childhood: The Story of
 the Birkenau Boysריץ' ניוברג מתעד ביקור של קבוצת

ניצולים באושוויץ-בירקנאו שהיו בקבוצה של  89נערים
שחלקו ביתן משותף באושוויץ ועבדו במגוון עבודות במחנה.
אחד מ 45-הניצולים ששרדו ,הצייר יהודה בקון ,מדבר על
ההומור שליווה את הקושי במחנה ועל האחווה בין הנערים.
בני הדודים וולטר וארני הקר הופרדו ממשפחתם אך דאגו
להישאר יחד .ארני מספר על הלמוט שפריצר שהיה נוהג
לשרוק והצליח להבריח לחבריו לחם או נקניק" :הוא נתן
לנו תקווה שלפחות יש לנו חבר שעשה הכול כדי לעזור
לנו" .הניצול ד"ר ירז'י דיאמנט אומר" :היינו קבוצה .חלקנו
את הכאב ,את הקושי ואת האכזבות .הקבוצה עזרה לנו
להתגבר על מתח חיצוני עצום".
בסרט התיעודי קוראים להם איגן מיגן רונית וייס-
ברקוביץ ונעמי שחורי מלוות ניצולים הונגרים שהקימו
את מוזאון יהדות הונגריה בישראל .הניצולים מתארים
את חייהם בהונגריה לפני המלחמה ובמהלכה ואת
השפעתה על חייהם בארץ .ריטה וייס מספרת על "עוגת
שטוטהוף" שהיא אופה עד היום לחגיגות משפחתיות:
"[במחנה] היינו מדמיינים שאנחנו עושים מסיבה
לדיפלומטים ומזמינים שגרירים[ ...התווכחנו] איזה יין
מתאים ,אדום ,לבן ...היינו משתעבדים לשיעורים האלה
של בישול ואפייה ,כאילו אכלנו את האוכל שעליו דיברנו...
ובאמת ,זה עזר לנו להתגבר על הרעב".

ליאת בן חביב ומימי אש
בסרטה התיעודי הקצר אבא שלי אסתר הופנברג
מראיינת את אביה סאם הופנברג על קורותיו בגטו ורשה
ובמחנה פוניאטובה בפולין ,לשם נשלח עם חיסול הגטו.
סאם מספר על אחיו הרופא ד"ר אלכסנדר הופנברג" :הוא
היה אידאולוג ועשה מאמצים גדולים בתנאים קשים לטפל
באנשים .אם יש שופט עליון בשמים ,אחי היה ראוי לנס
יותר ממני" .הוא מספר על התנאים הקיצוניים ששררו
בגטו וטוען" :גם בין השוטרים היהודים היו שהצילו תמורת
כסף ,ואילו אחרים הצטרפו למשטרה כי חשבו שיוכלו
להציל בכך את משפחתם .אני חושב שזו הייתה תקופה
קיצונית ,חטאנו נגד הסולידריות כי ציפינו שאנשים יהיו
קדושים וטהורים .לא כולם היו כאלה ,אבל היו מי שלקחו
סיכונים ועשו טוב ,בלי לדבר על כך ובלי להרוויח מכך".
סאם מתקשה להסביר את נסיבות הישרדותו" :התנהגתי
כאדם שנתקל באי-צדק ,הרגשתי שווה לחייל הגרמני,
מעולם לא התחננתי [ ]...היה בי כוח פנימי ,הייתי משוכנע
בצדקתי והרגשתי חזק מוסרית".
הסרטים האלה ועוד רבים אחרים הופקדו בעת
האחרונה באוסף מרכז הצפייה ,ואפשר לצפות בהם
בספריית הסרטים הדיגיטלית במרכז הצפייה.
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש ופרויקטים.

ימי עיון לרגל הוצאתם לאור של פרסומים חדשים בנושא השואה בוורשה ובליטא
■ ב 9-בפברואר  2012ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה יום עיון לרגל הוצאתו לאור של הספר "יהודי ורשה:
( "1943-1939מהדורה חדשה) מאת היועץ האקדמי של
יד ושם פרופ' ישראל גוטמן .ביום העיון דיברה ד"ר חוי
דרייפוס (אוניברסיטת תל אביב ויד ושם) על היבטים
חדשים בחקר מרד גטו ורשה ,ד"ר מרים עופר (המכללה
האקדמית גליל מערבי) דיברה על מערך הרפואה בגטו,
ד"ר לאה פרייס (יד ושם) דיברה על הגירוש ההמוני
הראשון מהגטו לבברויסק ,וד"ר נתן כהן (אוניברסיטת
בר אילן ויד ושם) דיבר על הרפובליקה הספרותית
היהודית בוורשה בשנים .1942-1880
ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ' דינה
פורת דיברה על "המתח בין העד להיסטוריון :ישראל
גוטמן חוקר את תחנות חייו"" :ישראל גוטמן פתר
בדרכו הצנועה והמיוחדת את המתח שבין החוויה של
האדם החי את האירוע לבין כתיבתו של אותו אדם
את האירוע הזה" ,אמרה פרופ' פורת" .אין גוף ראשון,
אין 'אני' בהיסטוריוגרפיה שכתב גוטמן ,וזה אף על פי
שכתיבתו מקבילה לקורות חייו בשואה [ ]...על כל אלה
כתב שורה ארוכה של ספרי מחקר ומאמרים פורצי דרך,
בלי להתייחס כלל אל עצמו ,והטביע חותם בשתי נקודות
מרכזיות :החמלה שרחש כלפי יהדות אירופה והכבוד
שלדעתו צריך לחלוק לעמידתו של היהודי  -היחיד
ובקבוצה; וייחודיותה של השואה ,שהיא על פי הגדרתו
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'כנבדלת מפשעים הדומים לה ומהווה מאורע חסר
תקדים בתולדות ישראל ובקורות העמים'".
"אנחנו לומדים ומקשיבים לך ,ובתוך אמירותיך יש
תובנות מדהימות מעבר ליכולת הניתוח של היסטוריון,
ועם זאת ניתוח נוקב ושיטתי שהוא מודל ומופת לכל
מחקר היסטורי" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו" .לאורך הדרך עמדת ,ישראל ,בראשו של
מפעל אקדמי וחינוכי ,והספר הזה הוא אבן פינה.
לעשות מאמץ להציג את היהודי כסובייקט בשואה
בלי להתעלם מההקשר הכללי  -זה הדבר המאפיין
את עבודתך [ ]...הארת את עיניי לאורך כל הדרך ,ואני
חייב לך חוב אדיר".
את יום העיון הנחתה מנהלת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם ד"ר בלה גוטרמן .אבנר שלו
נשא את דברי הפתיחה ,ואת המושבים הנחו היועץ
האקדמי של יד ושם פרופ' יהודה באואר ופרופ' דליה
עופר מהאוניברסיטה העברית.
■ ב 20-בפברואר  2012ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה יום עיון בכותרת "השואה בליטא בעיניים
יהודיות" לרגל הוצאתם לאור של הספרים היכון לקראת
חירות! רשימות מגטו קובנה וממחנה קאופרינג  -אלמנך
גדוד מעפילים והביטאון ניצוץ שערך ד"ר זאב מנקוביץ
וExpulsion and Extermination: Holocaust Testimonials-

 from Provincial Lithuaniaמאת פרופ' דוד בנקיר ז"ל.
יום העיון גם ציין שנתיים למותו של פרופ' בנקיר
ששימש ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה בשנים
.2010-2000
לאחר דברי הפתיחה של אבנר שלו ושל יושב ראש
העמותה להצבת יד לקרבנות מחנות החוץ של דכאו אורי
חנוך ,נפתח המושב הראשון בנושא "יהודי ליטא בימי
השואה :מרכזים ופריפריה" .פרופ' דינה פורת דיברה
על "וילנה וקובנה :קהילות יהודיות כותבות ומתעדות",
ד"ר לאה פרייס דיברה על "לבטים והכרעות מוסריות
בראי יומנים מגטאות בליטא" ,וד"ר בן-ציון קליבנסקי
(אוניברסיטת תל אביב) דיבר על "אנשי הדת בשואת יהודי
עיירות השדה בליטא" .המושב השני הוקדש ל"המבט
היהודי על גווניו :תיעוד בן הזמן ועדויות לאחר השואה".
ד"ר שרון קנגיסר כהן (האוניברסיטה העברית) הרצתה
על "עדות וזמן :עדויות מוקדמות ומאוחרות של ניצולי
השואה" ,ד"ר מנקוביץ דיבר על ספרו ,ונעמה גליל (יד
ושם) קראה קטעים משני הספרים .פרופ' דן מכמן ,ראש
המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה
על שם ג'ון ניימן ,נשא את דברי הסיום.
את יום העיון הנחתה ד"ר בלה גוטרמן ,ואת המושבים
הנחו ד"ר יואל זיסנויין (יד ושם) ופרופ' מכמן.

ידידים ברחבי העולם
ישראל
■ יד ושם מבקש להביע את הערכתו הרבה ואת
תודתו לקרן המשפחתית על שם תד אריסון ,חברה
לתועלת הציבור בע"מ ,על החלטתה הנדיבה להמשיך
ולתמוך בפרויקט הכשרת מורים מהפריפריה בנושא
השואה שמפעיל בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם.

■ מימין לשמאל :מנהלת התרבות של האגודה
האמריקנית למען יד ושם אליזבת זבורובסקי ,אלה ווייס
ברגר ,מרים פרידמן מוריס ,לינדסי מוריס והתורמת
ליד ושם סטלה סקורה בקבלת פנים ב 20-בדצמבר
 2011לציון התרומה של יצירות האמנות שתרם דוד
פרידמן ליד ושם

■ התורמים ליד ושם בטי ברסלאו (במרכז) ואסתר
ודוד מן הגיעו לפתיחת האגף החדש לסמינרים בין-
לאומיים שנבנתה בו כיתת לימוד בתרומתה הנדיבה
של קרן פול ופרל קסלוב .בטי ואסתר (לשעבר גיטלמן),
אחיות ששרדו מהשואה ,הקדישו את הכיתה לזכר
בני משפחתן שנרצחו בשואה.

ארצות הברית
■ יושב ראש האגודה האמריקנית למען יד ושם אלי
זבורובסקי (משמאל) הצטרף לתת-מזכ"ל האו"ם
לתקשורת ומידע וסמנכ"ל האו"ם לתקשורת ומידע קיו
אקסאקה (מימין) ב 26-בינואר בפתיחת התערוכה של
יד ושם "אנדרטה של מעשים טובים :חלומות ותקוות
של ילדים בזמן השואה" במטה האו"ם בניו יורק.

■ מימין לשמאל :נושא נאום הפתיחה מפקד מכבי
האש בניו יורק סלבטור קאסנו ,טלי יהלום מהמנהיגות
הצעירה ,מנהלת החינוך ד"ר מרלין יהלום ,אלי
זבורובסקי ,יושבת הראש של המנהיגות הצעירה
של האגודה האמריקנית למען יד ושם קרוליין מאסל
ורבקה מאסל בוועידת ההתפתחות המקצועית של
המנהיגות הצעירה ב 4-במרץ בניו יורק

■ שרה פצ'נץ ,עובדת יד ושם ובתם של חסידי אומות
עולם מיוגוסלוויה ,דיברה לפני קהל רב במוזאון
השואה והסבלנות של מחוז נאסאו בפתיחת התערוכה
הנודדת של יד ושם " ֶבּסָה :מילה של כבוד" .בתמונה:
שרה פצ'נץ וסגן נשיא  UBSונשיא קרן משפחת קלייר
פרידלנדר פיטר קליין עומדים לפני שלט ההוקרה
לכבוד התורמת ליד ושם קלייר פרידלנדר ז"ל.

■ סת קלרמן (משמאל) ביקר בעת האחרונה עם
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה באגף החדש
לסמינרים בין-לאומיים וראה את המרפסת שקרן
משפחת קלרמן תרמה בנדיבות לבנייתה.

■ ניצול השואה מוזס גוולב ובניו אירה וג'יי גוולב
השתתפו בפתיחת האגף החדש לסמינרים בין-
לאומיים שנבנתה בו כיתת לימוד בתרומתה הנדיבה
של משפחת גוולב .מימין לשמאל :יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ,אירה גוולב ,מוזס גוולב ,יושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ,ג'יי גוולב
ושעיה בן יהודה

■ משלחת של חוקרים ,תעשיינים ואנשי עסקים
מדרום קרוליינה ביקרה ביד ושם .המשלחת אורגנה
ב"פרויקט שיתוף פעולה דרום קרוליינה-ישראל",
ובראשה עמד היושב ראש ג'ונתן צוקר ,נשיא קבוצת
האינטרטק .צוקר הניח זר בכיכר יאנוש קורצ'ק.
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ידידים ברחבי העולם
קנדה
■ שר החוץ של קנדה ג'ון ביירד הניח זר באוהל יזכור
עם שגריר קנדה בישראל פול האנט ויושבת ראש
אגודת ידידי יד ושם בקנדה פראן סונשיין.

■ ניצול השואה ג'וזף גוטדנקר (מימין לשלט ההוקרה),
התורם הראשי לאגף החדש לסמינרים בין-לאומיים בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם ,השתתף
בטקס הפתיחה עם ארוסתו לורי ואוארוטסוס (משמאל
לשלט ההוקרה) .בראש המשלחת עמדו תורמי יד ושם
פראן סונשיין ואד סונשיין .עוד היו במשלחת (בתמונה) רנה
בלימן בירנבאום ,רון בירנבאום ,ג'וש צוקרברוט ,לורין צורק,
רחל צוקרברוט ,אורן ברמן ,יושב ראש כוח המשימה לשיתוף
פעולה בין-לאומי בחינוך ,בזיכרון ובמחקר של השואה
 )ITF( 2013מריו סילבה ,ווילי מול ,שגריר קנדה בישראל
פול האנט ,מנהל אגודת ידידי יד ושם בקנדה ירון אשכנזי,
מארק מול ,ישראל מידה ומיכאל שיין .עוד הגיעו מקנדה
אריאלה קימל ,אשר ייצגה את שר ההגירה ,האזרחות
והרב-תרבותיות של קנדה ג'ייסון קני ,ומריו סגרו.

■ התורמים החדשים ליד ושם ארנסט והלן זינגר
קיבלו אות הוקרה מידי יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו בטקס שנערך בבית הכנסת של יד ושם
בעת ביקורם בדצמבר  .2011מימין לשמאל :דוד
זינגר ,ארי זדנסקי ,תמר זדנסקי ,אהרון זינגר ,בת זינגר,
הלן זינגר ,דניאל זינגר ,מיגל זינגר ,ג'וש זדנסקי ,נלי
זדנסקי ,אבנר שלו וברי זדנסקי

■ התורמת ליד ושם אריקה הרשקוביץ (מימין ,עם
אבנר שלו) השתתפה בטקס חנוכת האגף החדש
לסמינרים בין-לאומיים שהיא תרמה לו כיתה רב-
תכליתית לזכרו של בעלה איזידור (זולי) הרשקוביץ
ז"ל ,יליד בנדיקובץ' שליד מונקץ' ,אשר שרד באושוויץ.
בימים אלו מוצגת בכיתה התערוכה "ארכיטקטורה
של רצח :תכניות הבניה של אושוויץ-בירקנאו".

■ משפחת זדנסקי ומשפחת פוסלונס שהצטרפו למעגל
התורמים ליד ושם קיבלו אות הוקרה מדי יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו בטקס חגיגי שנערך ביד ושם
בדצמבר  .2011משמאל לימין :ג'ורדי זדנסקי ,מיכאל
זדנסקי ,שעיה בן יהודה ,בקי זדנסקי ,שרה זדנסקי,
יאן זדנסקי ,ירון אשכנזי ,אבנר שלו ,פליסיה פוסלונס,
סטוארט פוסלונס ,דוד פוסלונס ,אהרון פוסלונס ,ג'וליה
פוסלונס ,ברי זדנסקי ,ג'וש זדנסקי ,נלי זדנסקי ,תמר
זדנסקי וארי זדנסקי

אוסטריה
■ ב 12-במרץ התכנסה האספה הכללית השנתית
של אגודת ידידי יד ושם באוסטריה בפרלמנט הפדרלי
של הרפובליקה האוסטרית בווינה .נשיאת הפרלמנט
של אוסטריה ונשיאת הכבוד של האגודה ברברה
פראמר אירחה את האירוע ,ונשאו בו דברים קנצלר
אוסטריה ורנר פיימן ,סגן הקנצלר ושר החוץ מיכאל
ספינדלגר ,ברברה פראמר ,שגריר ישראל באוסטריה
אביב שיר-און ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
בדבריו הזכיר שלו את יום השנה ה 74-ל"אנשלוס",
סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית.

גרמניה
■ התורם ליד ושם ווילי מול (משמאל לשלט ההוקרה)
נכח בטקס חנוכת חדר הוועידה לניהול שיחות וידאו
באגף החדש לסמינרים בין-לאומיים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה עם יושב ראש מועצת יד
ושם הרב ישראל מאיר לאו ,בנו מארק מול ,פראן ואד
סונשיין ,מיכאל שיין ,ירון אשכנזי ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה.
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■ ניצולת השואה רוז לנדשאפט תרמה קומה באגף החדש
לסמינרים בין-לאומיים להנצחת זכרו של בעלה ניצול השואה
הנרי לנדשאפט ובני משפחת ויינר .לרוז לנדשאפט הוענק
אות הוקרה מיוחד מיד ושם על תמיכתה הנדיבה והעקבית
במטרותיו של יד ושם .מימין לשמאל :מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו,
רוז לנדשאפט ,יושבת ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה
הילדגרד מילר ,מנכ"ל יד ושם נתן איתן ומנהל דסק שווייץ
וארצות דוברות גרמנית אריק רב-און

ונצואלה
■ פרידה שקולניק (משמאל) ביקרה ביד ושם.
התלוותה אליה מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד
ופורטוגל פרלה חזן.

מקסיקו

פנמה

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-

■ איבון וסמואל גלר (שלישית ושני משמאל) עם
יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו,
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ופרלה חזן
בהסרת הלוט משלט ההוקרה לכבודם באגף החדש
לסמינרים בין-לאומיים.

■ משפחת גטניו ומשפחת אלקסלסי ביקרו ביד ושם
לרגל בר המצווה של בניהם אריה וגבריאל .הצטרפו
אליהם בני משפחה נוספים ,וכן פרלה חזן.

■ משלחת רמת דרג מגרמניה של נציגים מזרמים
שונים בנצרות הגיעה ליד ושם כדי ללמוד על ועידת
ונזה ועל חשיבותה ההיסטורית .השגרירות הנוצרית
הבין-לאומית ירושלים ארגנה אירועי הנצחה לכבודם
של הניצולים והנספים בשואה .מנהיגי הכנסייה
מגרמניה ומאוסטריה סיירו במוזאון לתולדות השואה
ובתערוכה על אייכמן ולאחר מכן קיימו טקס הנחת
זרים בכיכר גטו ורשה .בתמונה (עומדים מקדימה,
מימין לשמאל) :מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן
יהודה ,מנכ"ל יד ושם נתן איתן ,מנהלת הדסק הנוצרי
ביד ושם ד"ר סוזנה קוקונן ,מנכ"ל השגרירות הנוצרית
הבין-לאומית ירושלים ( )ICEJבגרמניה גוטפריד בוהלר
ומנכ"ל  ICEJהעולמית ד"ר יורגן בוהלר

ספרד
■ חנה ויצחק לדלסקי (במרכז) עם הרב ישראל מאיר
לאו ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,פרלה חזן,
בנותיהם ושגריר מקסיקו בישראל בהסרת הלוט
משלט ההוקרה לכבודם באגף החדש לסמינרים
בין-לאומיים.

■ אל ביקורו של נשיא אגודת ידידי יד ושם בספרד יצחק
קרוב (משמאל) ביד ושם הצטרפו רמון סוטומאיור (שני
משמאל) ,לאון בנקראף (שני מימין) ופרלה חזן.

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

מיאמי
■ משפחת לוי ביקרה ביד ושם לרגל בר המצווה
של הבן חיימה .הצטרפו אליהם בני משפחה נוספים,
וכן פרלה חזן.

■ אל ביקורה של משפחת מטלון ביד ושם הצטרפו
פרלה ומשה חזן.

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

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב
תכנית האירועים ביד ושם
יום רביעי ,כ"ו בניסן תשע"ב 18 ,באפריל 2012
20:00

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

יום חמישי ,כ"ז בניסן תשע"ב 19 ,באפריל 2012
10:00

צפירת דומייה

10:02

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

12:30-10:30
11:00
מהשעה 11:00

“לכל איש יש שם” :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה על ידי הציבור הרחב  -אוהל יזכור
“לכל איש יש שם” :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה בחסות יושב ראש הכנסת  -משכן הכנסת
"לאסוף את השברים" :איסוף פריטים מתקופת השואה מהציבור  -כיתת ההדרכה ,כיכר גטו ורשה
במשך היום יפעיל בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה מרכז קהילתי פתוח ,לרבות מפגשים עם אנשי עדות,
לקבוצות חינוכיות מהארץ ומחו"ל  -בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה וברחבי אתר יד ושם
לפרטים נוספים02-6443773 :

13:00

טקס האזכרה המרכזי  -אוהל יזכור

13:30

עצרת זיכרון ליהודי הונגריה  -בית הכנסת

17:30

עצרת תנועות הנוער בנוכחות שר החינוך ,בשיתוף מִנהל חברה ונוער ומועצת תנועות הנוער במשרד החינוך
 בקעת הקהילות■■■

18:00

הקרנת הסרט "בעקבות הזיכרון האבוד" (עברית ורוסית ,תרגום לעברית) המספר על פרויקט איסוף השמות
בשטחים הכבושים של ברית המועצות לשעבר .לאחר ההקרנה יתקיים דיון עם בוריס מפציר ,במאי הסרט ומנהל
פרויקט איסוף השמות של יד ושם בברית המועצות לשעבר  -אולם  ,3סינמטק ,ירושלים
הכניסה חופשית.

18:30

כינוס עמותת דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה בהשתתפות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
בתכנית :הרצאה מאת ד"ר מלה מאיר וההצגה "תאומות" על פי סיפורו של אברהם סוצקובר  -צוותא ,תל אביב
לפרטים ולהרשמה02-6443822 ,dorot.hahemshech@gmail.com :

19:00

הקרנת בכורה של "באפילה" המועמד לפרס האוסקר בקטגורית הסרט הזר ,במאית :אגניישקה הולנד .בשיתוף
מרכז הצפייה של יד ושם ובתי קולנוע לב  -לב-דיזנגוף ,תל אביב
לרכישת כרטיסים *5515 :או www.lev.co.il

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

