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מ 18-עד  21ביוני התכנסו  355מחנכים מ 54-מדינות
בכל רחבי העולם ביד ושם כדי להשתתף בכינוס
הבין-לאומי השמיני להוראת השואה .יותר ממחצית
מהמשתתפים בכינוס הדו-שנתי הם בוגרי בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.
"מטרת כינוס זה הייתה שונה מכל הכינוסים
שקדמו לו" ,הסבירה מנהלת בית הספר הבין-לאומי
דורית נובק" .השואה הולכת ונקשרת ,יותר מבכל
זמן ,למגוון נושאים אשר אינם בהכרח קשורים אליה
במישרין ,ובכך נפתח הפתח להמעטה בחשיבותה
של השואה ,להשוואה ולמניפולציה של תולדותיה
וזכרה .לכן חשו מארגני הכינוס צורך דחוף 'לחזור
ליסודות' ,ללמד את ההיבטים הבסיסיים של השואה
כדי לצייד את המחנכים בידע ובכלים הנחוצים להם
בהתמודדות עם מגמות חדשות אלו".
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו" :אחד
הנושאים המרכזיים אשר נדונו בכינוס היה אתגר
הוראת השואה כסוגיה חינוכית רלוונטית במאה ה.21-
איך נכון וראוי ללמד את נושא השואה בעולם מהיר,
משתנה ודינמי? וכיצד להתמודד עם המגמות לטשטוש
המאפיינים הייחודיים של השואה ועם היווצרות ההבנה
הלא מובחנת של סיפור השואה? לפיכך עלינו לשוב
לנושאי הליבה של הוראת השואה :מה התחולל
למעשה בגטאות ,במחנות ובמהלך 'הפתרון הסופי',
איך מיסדה המפלגה הנאצית אווירת שנאה והפכה את
היהודים ללא אנושיים ,ומה היו התגובות  -בקרב
היהודים וגם הלא יהודים .רק אז נוכל לנהל שיחות
משמעותיות על הגנה על זכויות האדם ,על מניעת
רצח עם או על המאבק באי-הסובלנות  -נושאים
חשובים ותקפים בעולם היום".
הכינוס כולו חולק לשלושה ימים ,וכל אחד מהימים
יוחד לנושאים ולמטרות מוגדרים .שר החינוך גדעון
סער פתח את הכינוס" :לנו ,אנשי החינוך ,אחריות
מיוחדת לבניית עולמם הפנימי של צעירי היום  -אזרחי

הסיפור ,ללמד את הליבה

הכינוס הבין-לאומי השמיני להוראת השואה

■

משתתפים באחת מ 81-הסדנאות המקצועיות בכינוס

"עלינו לשוב לנושאי הליבה של הוראת השואה :מה התחולל
למעשה בגטאות ,במחנות ובמהלך 'הפתרון הסופי' ,איך מיסדה
המפלגה הנאצית אווירת שנאה והפכה את היהודים ללא אנושיים,
ומה היו התגובות — בקרב היהודים וגם הלא יהודים .רק אז נוכל
לנהל שיחות משמעותיות על הגנה על זכויות האדם ,על מניעת
רצח עם או על המאבק באי-הסובלנות".
אבנר שלו
המחר ,לביסוס תודעתם ועולם הערכים שינחה את
התנהלותם ולהפנמתם את האחריות המוטלת על
כתפיהם לעצב את פניהן של קהילות ,של מדינות
ושל החברה האנושית בכלל" .לאחר נאומו של השר
הרצה אבנר שלו על האתגרים החינוכיים במאה ה.21-
יתר היום הראשון יוחד לאחר מכן ללימוד  -כ25-
מומחים מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד
ושם ואקדמאים מאוניברסיטאות בארץ הציגו את
הנושאים המרכזיים בהוראת השואה ,לרבות תולדות
האנטישמיות ,אידאולוגיית הגזע הנאצית ,ההתנגדות
YVeduConf#

המזוינת ,ניסיונות ההצלה ,מחנות המוות והמשפטים
לאחר המלחמה ,וכן תפקידן של האמונה ,של הספרות
ושל האמנות בתקופת השואה.
אירועי היום השני התרכזו בנושא ההוראה81 .
סדנאות ( 72באנגלית ותשע בספרדית) לימדו כיצד
להפוך את נושאי הליבה לרלוונטיים עבור הכיתה.
"המשתתפים קיבלו כלים פדגוגיים חדישים ומשפיעים
מאוד בתחום כדי להפוך את נושא השואה למשמעותי
בהוראתם" ,אמר אפרים קיי ,מנהל הכינוס ומנהל
הסמינרים הבין-לאומיים בבית הספר הבין-לאומי

להוראת השואה" .נוסף על כך 80% ,מהמציגים
בכינוס הם בוגרי יד ושם ,והם הציגו לעמיתיהם את
הדוגמאות המוצלחות ביותר לעבודה בכיתה".
היום האחרון של הכינוס עסק ב"קבוצות עניין
ייעודיות"  -מנהלי מוזאוני השואה ,המחנכים ליהדות
במסגרות החינוך היהודי הפורמלי והלא פורמלי והמורים
המעבירים תכניות לימוד בנושא השואה במסגרות
ההשכלה הגבוהה .אחד מדוברי הפנלים היה הכומר
ג'יימס לה מאקיה ,קצין הדת ומרצה ללימודי הדת בבית
הספר מארק הקדוש של אוניברסיטת מרילנד בארצות
הברית" .בתי ספר רבים בארצות הברית מציעים רק
יחידה אחת על השואה ,קורס אחד מקורסים רבים
בהיסטוריה אמריקנית או בספרות עולמית" ,הסביר
לה מאקיה" .מכיוון שקל מאוד להפוך את השואה
לנושא חסר ערך ושולי בתוך 'תרבות הקרבניות' ,על
המחנכים להציג את השואה על מכלול מורכבותה ,כך
שהתלמידים יוכלו לעמוד על טיבה הייחודי ועל התהודה
המתמשכת שלה בהיסטוריה ובפוליטיקה הכלל עולמית.
על אף לחץ הזמן בתכנית הלימודים ההולכת ומתרחבת
ללא הרף ,חובה עלינו המחנכים להקדיש זמן להצגת

אפשר למשתתפי הכינוס "לצייץ" את תגובותיהם ,את התרשמויותיהם ואת תמונותיהם ונתן הזדמנות לאלפי אנשים לעקוב אחר הכינוס בזמן אמת.
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 80%מהמציגים בכינוס הם בוגרי יד ושם ,והם
הציגו לעמיתיהם את הדוגמאות המוצלחות
ביותר לעבודה בכיתה

■

שר החינוך גדעון סער ואבנר שלו (במרכז) עם נציגים בכינוס מרחבי העולם

הגורמים והנסיבות החברתיים ,הפוליטיים ,הכלכליים
והתרבותיים ,וכן האירועים שהובילו לשואה".

לה מאקיה הדגיש את ההצלחה הרבה של שילוב
עדות הניצולים בהוראת השואה והסביר כי העדויות

"מאפשרות לתלמידים לקשר בין ההיסטוריה לאנשים
אמתיים אשר חייהם הושפעו ממנה במישרין" .המפגש
החותם של הכינוס הוקדש לנושא זה ממש :תשעה
ניצולים סיפרו למשתתפים את סיפוריהם האישיים
וענו על השאלות הקשורות לחוויות האישיות שלהם
בעת המלחמה .הסופר בעל השם הבין-לאומי
וניצול השואה ד"ר שמואל פיזאר נשא את הנאום
המרכזי החותם של הכינוס ,ובנאומו שולבו קטעים
מסימפוניה מספר  3של לאונרד ברנשטין "קדיש"
עם טקסט שחיבר פיזאר " -דיאלוג עם אלוהים".
ההרצאה הוקדשה לזכרם של איזי ובאבס (רות)
אספר ז"ל ,מתומכי הכינוס ובית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.
הכינוס התקיים בתמיכתן הנדיבה של קרן אספר ,קרן משפחת
אדלסון וועידת התביעות.

קרן אספר מחדשת את תמיכתה בהוראת השואה
■ קרן אספר הקנדית הודיעה על חידוש תמיכתה
בפעילות החינוכית של יד ושם לתקופה של חמש שנים
נוספות .משמעות ההחלטה המבורכת היא שהקרן ,מיסודה
של משפחת אספר מוויניפג ,תמשיך לממן יזמות חינוכיות
שונות של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם במסגרת תכנית אספר להוראת השואה.
תכנית אספר נוסדה לפני כעשור ועוסקת בהכשרת
מחנכים בארצות דוברות אנגלית ובהפצת פעילויות
חינוכיות בתחום השואה ברחבי העולם .התכנית מממנת
סמינרים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
ואת הכינוסים הבין-לאומיים הדו-שנתיים למחנכים,
וכן נסיעות של צוותים פדגוגיים מיד ושם לחו"ל כדי
לקיים הכשרות מעמיקות בקהילות המקומיות .במרוצת
העשור האחרון נהנו אלפי מורים ,מחנכים ותלמידים

"בשביל הזיכרון"

■ לאונרד אספר ,סגן יושב ראש קרן אספר והמנכ"ל של
 ,Anthem Media Groupמדבר בטקס הנעילה של הכינוס
שהוקדש לזכרם של הוריו איזי ובאבס (רות) אספר ז"ל.

"אנחנו שמחים להמשיך את השותפות שלנו עם
יד ושם" ,אמר משה (מו) לוי ,מנכ"ל קרן אספר" .זהו
פרויקט אשר כל אנשי הקרן מתגאים בו ,ואנו מצפים
שהוא יילך מחיל אל חיל".

ד"ר אסף ידידיה

■ כתב העת "בשביל הזיכרון" ,במתכונתו החדשה ,מציין
כיום ארבע שנות פעילות .הוא יוצא לאור כשלוש פעמים
בכל שנת לימודים ,במסגרת המגמה להכשרת מורים
של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,ועורכו
הוא פרופ' גיא מירון.
בשביל הזיכרון מיועד בראש וראשונה למורים
המלמדים במערכת החינוך ,וכן לסטודנטים ולשוחרי
דעת אחרים .כל גיליון מיוחד לנושא אחר ,ומוצגות בו
מגוון נקודות מבט היוצרות תמונה רחבה ומורכבת של
הנושא .עוד מתפרסמים בכתב העת הצעות למערכי
שיעור במדור "בשביל החינוך" מאת שני לוריא ויעל
ריצ'לר-פרידמן ,מקורות ייחודיים ולא מוכרים מארכיוני
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בארצות דוברות אנגלית מתכניות אלו .נוסף על כך,
תכנית אספר מספקת תמיכה חיונית לעבודתו של יד
ושם במסגרת כוח המשימה הבין-לאומי לשיתוף פעולה
בתחום ההוראה ,ההנצחה והזיכרון של השואה (.)ITF
בראש הקרן עומדים כיום האחים דוד ולאונרד
אספר ,ואחותם גייל אספר היא נשיאת הקרן .בני משפחת
אספר ממשיכים להיות מעורבים ולתרום במגוון רחב של
תחומים אחרים בקנדה ובישראל תוך נאמנות למורשת
הערכית שספגו מהוריהם איזי ובאבס (רות) אספר ז"ל
אשר יסדו את הקרן .הפרויקטים המתמקדים בהוראת
השואה ממשיכים לעמוד בלב העשייה בתכנית אספר,
והקרן היא מן התורמים החשובים להקמתו של המוזאון
הקנדי לזכויות האדם שייפתח בשנת  .2013גולת הכותרת
במוזאון תהיה הגלריה שתוקדש לנושא השואה.

יד ושם וסקירה של ספרים חדשים.
הגיליון ה 10-יצא לאור בחודש דצמבר  2011ועסק
בהתנגדות היהודית בתקופת השואה לגווניה :ניתוח
עדכני של המושג ,צורות ההתנגדות היהודית בגטאות
מזרח אירופה ,ההנהגה הרבנית לנוכח מרד גטו ורשה,
מחנה המשפחות של האחים ביילסקי והיהודים בתנועה
הפרטיזנית הסובייטית בחצי האי קרים ובצפון קווקז.
הגיליון ה 11-יצא לאור במרץ  ,2012ועניינו
התקשורת הכללית והפנים יהודית בתקופת השואה.
מאמרי הגיליון יוחדו לנושאים אלו :הבידור בתקופת
המלחמה ברייך השלישי ,שידורי הבי-בי-סי במלחמת
העולם השנייה ,העיתונות היהודית באירופה תחת

השפעת הנאציזם והדרכים שבהן ניסו יהודי פולין לברר
את יעד השילוחים באין אמצעי תקשורת.
הגיליון ה 12-יצא לאור ביולי ,והוא מציין  70שנה
לרצח יהודי פולין במבצע ריינהרד .נושאי המאמרים
הם המקורות של מבצע ריינהרד ,תפקידו של ריינהרד
היידריך ב"פתרון הסופי" ,רצח היהודים במחוז לובלין
וחורבן גטו ורשה בזמן הגירוש הגדול בקיץ  .1942המאמר
האחרון מציג סקירה של ד"ר יורם חיימי על החפירות
בשטח מחנה ההשמדה סוביבור וממצאיהן.
כתב העת "בשביל הזיכרון" יוצא לאור בזכות תמיכתם הנדיבה של
בני הזוג דנה ויוסי הולנדר.
הכותב הוא מרכז המערכת של בשביל הזיכרון.

פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים תשע"ב
■ "הילדים הצליחו להעביר בהצגה במדויק את
מה שהרגשתי כשהייתי ילדה ,הם אפילו הזכירו לי
תחושות שהרגשתי .לראות אותם כל כך מתרגשים
וכל כך מקצועיים ,זה עשה לי משהו עצום" .כך סיכמה
ניצולת השואה בטי בן עטר את החוויה שעברה לאחר
שתלמידי מגמת תאטרון מכיתות ו' בבית הספר
לאמנויות על שם א"ד גורדון בהרצליה המחיזו והציגו

"מאז ההצגה אני מתעניין יותר
ויותר בסיפורים של אנשים
שניצלו".
דניאל ,תלמיד בבית הספר לאמנויות
על שם א"ד גורדון ,הרצליה
את זיכרונותיה מתקופת המלחמה בצרפת .ההצגה
היא אחד משני הפרויקטים שנמצאו ראויים לקבל
השנה את פרס יד ושם למפעלים חינוכיים בקטגוריה
של תכנית חינוכית בהוראת השואה.
המחזה מותר לאהוב :זיכרונותיה של בטי בן עטר
מספר על ההתמודדות של בטי הקטנה ומשפחתה עם
רדיפות הנאצים בצרפת .לעתים יחד ופעמים רבות
לחוד הסתתרו בטי ,הוריה ואחיה בבתי משפחות של
צרפתים ובבתי ילדים .ברגישות רבה הפכה אילנית
אלפסי ,רכזת מגמת התאטרון בבית הספר גורדון,
עם תלמידיה את סיפור חייה של בטי למחזה ,והוא
הוצג פעמים מספר לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה
מול קהל של תלמידים ,הורים ,ניצולי שואה ואנשי
חינוך" .מאז ההצגה אני מתעניין יותר ויותר בסיפורים

של אנשים שניצלו" ,אמר דניאל ,אחד התלמידים
שהצטרף לפרויקט.
עוד תכנית לימודים בהוראת השואה שזכתה
בפרס היא תכנית שפיתחה ברכה גולדברג מבית
הספר היסודי בבלי ירושלמי מאוחד בתל אביב.
תכנית הלימודים להיות אדם מפגישה את תלמידי
כיתות ג'-ו' עם העולם שאבד בשואה ,תוך פתיחת
צוהר לחיים שלפני השואה ואחריה .בהשראת המודל
החינוכי של יאנוש קורצ'ק ,מטרת התכנית להקנות
לתלמידים כלים שיהפכו אותם לבני אדם עצמאיים,
אחראיים וקשובים לזולת — מנוף לפיתוח חברה
ערכית ,מוסרית וטובה יותר.
השנה הוענקו תעודות הוקרה לשני בתי ספר
לחינוך מיוחד :לבית הספר לחירשים ניב בתל אביב
על פיתוח דרכים ייחודיות להנחלת זיכרון השואה
ולבית הספר און לתלמידים נפגעי שיתוק מוחין
על פרויקט ייחודי של לימוד ויצירה שנושאו "שואה
וזיכרון" .בשיאו של הפרויקט התלמידים יוצאים למסע
בן שמונה ימים בפולין.
פרס על מפעל חיים חינוכי הוענק ליוסי לוי שעמד
במשך שנים רבות בראש מנהלת פולין ומשמש
בארבע שנים האחרונות ראש מנהל חברה ונוער
במשרד החינוך .מתוך הבנה עמוקה של המשמעות
ההיסטורית ,ובצדה החשיבות הערכית-חברתית של
המסע ,תרם לוי במידה רבה לכך שהמסעות לפולין
נהיו לחלק מטקסי ההתבגרות של צעירי ישראל.
עוד זכו בפרסים שלוש עבודות כתובות וסרט גמר
לבגרות :עבודה בנושא התפילה והמתפלל בתקופת
השואה ואחריה (דקלה שמבדל מירושלים); עבודה
על גורלם של ספורטאים יהודים במלחמת העולם

הסיפור שלי התעורר לחיים
■ יום הזיכרון לשואה היום .כבר נתתי השבוע שלוש
שיחות לתלמידים בשלושה בתי ספר שונים בירושלים,
והערב אני צפוי לתת גם את השיחה הרביעית השבוע
לפני ציבור רופאי שיניים בתל אביב .בשעות הצהריים
מצאתי את עצמי ביד ושם .הייתי בטקס הנחת הזרים,
גם נכנסתי לאוהל יזכור ושמעתי את הקראת שמות
הנספים על ידי קרוביהם .אבל הנפש שלי בערה .בסוף
הלכתי לתערוכת הילדים "אין משחקים ילדותיים" .לפני
הרבה שנים תרמנו אחותי ואני ליד ושם את דמויות
השח-מט שאבא גילף במחבוא שלנו בכפר שכוח אל
בסלובקיה בשנת  .1944כאן בתערוכה מוצגות דמויות
השח-מט בקופסה שקופה מפרספקס ,ולידה מוצגים
תמונות הוריי ותמונתי עם אחי דוד ז"ל וגם תמונת
המצילה שלנו עם בעלה ,וכן סיכום קצר של סיפור
הצלתנו בכפר ההוא ,פוברזניק ,בסלובקיה.
באולם התערוכה היה רעש .ביום הזיכרון לשואה
מבקרות פה הרבה כיתות מבתי ספר מכל הארץ.

רינת ריבק-ואגון
השנייה (איתמר אדלשטיין מפתח תקווה); עבודה
על מחנה המשפחות באושוויץ-בירקנאו (נמרוד
סורוקה מירושלים); וגייסט ,סרט של תלמידי תיכון
רבין ממודיעין שמציג מפגש דמיוני של נער בן זמננו
עם רוחה של ניצולת שואה.
מתורמי הפרסים:
הפרסים לתכניות החינוכיות להוראת השואה ולמפעל החיים
החינוכי בתחום השואה  -קרן משפחת ניימן; הפרסים לעבודות
הגמר של תלמידי החטיבה העליונה  -הקרן על שם מארק
ולובה יובילר ז"ל; הפרס לספר לילדים ולנוער  -סנדרה ברנד
לזכר בנה היחיד ברונו ברנד שנספה בשואה; הפרס לתכנית
החינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת בשואה  -הקרן
לזיכרון השואה בצרפת בשיתוף אגודת עלומים.
הכותבת עובדת במגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.

■ מההצגה הזוכה בפרס מותר לאהוב :זיכרונותיה של בטי
בן עטר

פרופ' נח שטרן

לפתע גיליתי שקבוצת ילדים יושבת על הרצפה מול
השח-מט והמורה מספרת להם את פרטי הסיפור
של משפחתי .רעד עבר בגופי כששמעתי את המורה

מזכירה את שם אבי ,יקותיאל ,שגילף את הדמויות
מעצים שמצא בחצר באמצעות אולר כיס .ובמהלך
הסיפור בכל פעם שהיא הזכירה את השמות יקותיאל,
דוד ונח ,עברה בי צמרמורת .המורה הזאת עשתה
שיעורי בית .טרחה ללמוד את סיפורנו כדי לספרו
לתלמידיה .ואני עומד ונשען על הקיר ומקשיב ,ובתוכי
סערה .והנה היא גמרה לספר את הסיפור והתכוננה
לעבור למוצג אחר .ולפתע שמעתי את קולי יוצא
מגרוני" :רגע ,אל תלכו .הילד כאן בתמונה  -נח ,זה
אני .חכו רגע .המורה שלכם סיפרה סיפור אמתי ,אני
רק אשלים כמה פרטים נוספים".
כך עמדנו שם מול קופסת הפרספקס ,הילדים
שמעו את סיפורי ואני שמחתי לספר .השיחה הזאת
הייתה שונה מכל אותן השיחות שאני מקיים עם
ציבורים שונים באולמות כמעט סטריליים .כשהתפזרנו
נחה רוחי והשלווה חזרה אליי .יום הזיכרון לשואה
תשע"ב.
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מורים מהמגזר הערבי משתלמים בהוראת השואה
■ באפריל התקיים ביד ושם יום העיון הראשון זה
עשרות שנים למורי היסטוריה מהמגזר הערבי ,ויותר
מ 140-מורים הגיעו להשתתף בו מכל הארץ.
היום נפתח בדברי ברכה חמים של מנכ"ל יד ושם
נתן איתן ושל נציגי משרד החינוך — אלירז נחום ,ראש
אגף חברה במזכירות הפדגוגית; וד"ר קאסם דראושה,
מפמ"ר (מפקח מרכזי) היסטוריה במגזר הערבי .ביום
העיון שמעו המורים הרצאות ,ועדות מפי אבא נאור,
ניצול מגטו קובנה ,עוררה התרגשות רבה בקהל .כמו
כן הוצג לפניהם אתר האינטרנט של יד ושם בשפה
הערבית.
בתום העדות סיירו המורים במוזאון לתולדות השואה,
ובסוף היום נפגשו עם דורית נובק ,מנהלת בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.
יום העיון הוא שיאו של תהליך למידה שהחל

לפני שנתיים ,בראשות ד"ר דראושה" .מאחר שלימודי
השואה נכללים בתכנית הלימודים של המגזר הערבי
בהיסטוריה" ,הסביר דראושה" ,יש לספק למורים מגוון
רחב של חומרים הנוגעים לשואה ולהוראתה ,ובמידת
האפשר להפיג חששות ולהפריך דעות קדומות".
חמש השתלמויות קדמו ליום העיון — בשפרעם,
בבאקה אל גרביה ,בטייבה ובתל שבע — ובכל השתלמות
השתתפו יותר מ 30-מורים.
במשובים שכתבו המורים ,ציינו רבים מהם" :כל
הנושאים חיוניים מאוד"" ,הם העשירו את רמת ידיעתנו",
ו"עלינו המחנכים והמורים לחזק את הסובלנות" .רבים
גם ביקשו כלים נוספים וחומרי עזר.
"המפגש של המורים הערבים עם צוות המרצים
מיד ושם היה מעניין ומעורר עניין" ,סיכמה נובק.
"הוראת השואה במגזר הערבי כיום היא מורכבת

"מחויבים לזיכרון  -תכנית עשרת היישובים"
■ "אנו בני דור התקומה החיים במדינת ישראל ,צו
הזיכרון הוא ציר מרכזי בחיי העם שלנו והוא הבסיס
לקיומנו .כאשר דור ניצולי השואה הולך ומתמעט מדי
שנה ,חובה עלינו להנחיל לילדינו את זיכרון השואה
ולהעביר את לפיד הזיכרון לדור הבא באמצעות למידה
וביקורים מעין אלו" .כך סיכם ראש עיריית מגדל העמק
אלי ברדה את "המרכז הקהילתי הפתוח" שנערך ביד
ושם ושהשתתפו בו תלמידי כיתות ו' עד ט' מכל בתי
הספר בעיר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה .מגדל
העמק נבחרה להיות אחת מעשר הערים המשתתפות
בפרויקט משותף של משרד ההסברה והתפוצות ושל
יד ושם" :מחויבים לזיכרון — תכנית עשרת היישובים".
בערים אלו תתקיים במהלך השנה פעילות רחבה
ומגוונת להנחלת זיכרון השואה המיועדת לתלמידים,
למורים ולקהל הרחב בעיר.
כ 700-תלמידים מבתי ספר במגדל העמק הגיעו
ליד ושם והשתתפו במגוון פעילויות — סיורים מומחזים

סרט חדש בפרויקט
"עדים וחינוך"
■ "כשהקירות בכו" ,סרט חדש בסדרת הסרטים
בפרויקט "עדים וחינוך" ,מספר את סיפורה המרתק
של צילה יופן (לבית דבורצקי) .צילה נולדה בשנת
 1930למשפחה ציונית אורתודוקסית בעיירה איוויה
שבפולין דאז (היום בביילורוסיה).
בשנות הכיבוש הגרמני נרצחו רבים מבני משפחתה
בבורות הירי שבאיוויה .עם הוריה ,אחותה ובן דודה שניצל
בידי אביה מבורות הירי ,הועברה צילה לגטו לידה .חודשים
מספר אחר כך ,באביב  ,1943הצליחה משפחתה לברוח
מהגטו ולהגיע למחנה המשפחות של טוביה ביילסקי.
מנהלת הפרויקט "עדים וחינוך" אביה סלומון-חובב
ציינה במיוחד את העיסוק המורכב והמרתק של הסרט
בחיים במחנה המשפחות ובמפעל ההצלה של טוביה
ביילסקי ואחיו .האזור שוחרר בקיץ .1944
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ולעתים מעוררת רגשות קשים ,אך המפגש הבלתי
אמצעי והעיסוק בתכנים פותחים פתח לשיח שהוא
מעבר להוראת השואה".
הכותבת היא מנהלת המגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.

עירית דגן

בבקעת הקהילות ובאתר ,סיור במוזאון לתולדות
השואה ,צפייה בהצגה המזוודה של חנה ובמופע מחול
ייחודי ועוד .במהלך היום התכנסו התלמידים בכיכר
גטו ורשה וערכו טקס עירוני במעמד שר ההסברה
והתפוצות יולי אדלשטיין ,ברדה ומנהלת בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה דורית נובק.
השר אדלשטיין הודה בדבריו למארגני היום

חדש בבית הספר הווירטואלי

שרית הוך-מרקוביץ

והטקס וציין" :מהנושא המרכזי של שנה זו —
סולידריות יהודית בתקופת השואה — אנו למדים
שיהודים רבים ניצלו בעזרת מעשי עזרה אמיצים
של אח ,חבר ,מכר ואף זר מוחלט .לא צריך לחכות
לאסון כדי שגם אנחנו נממש את הערכים האלה
וננהג ביתר הבנה וסולידריות זה כלפי זה כבר היום,
במציאות שאנו חיים בה .אני בטוח שעברתם היום
חוויה לימודית ורגשית משמעותית ביותר — בואו
לא נחכה ליום הזיכרון לשואה ולגבורה הבא כדי
להמשיך ללמוד ,לחקור ולפעול למען שימור זיכרון
השואה והנחלתו".
התלמידים והמורים ממגדל העמק אשר השתתפו
בפעילות סיכמו ואמרו כי היום היה חוויה משמעותית,
מאלפת ומרגשת מאוד .נציגת העירייה אף ציינה כי
תשמח להפוך למסורת את ביקורם של תלמידי מגדל
העמק ביד ושם ביום הזיכרון.
הכותבת היא רכזת הפרויקט "מחויבים לזיכרון  -תכנית עשרת
היישובים" בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

ד"ר נעמה שי"ק

בתום חודשים של נדודים בארצות אירופה עלתה
צילה לארץ ישראל .היא התגייסה לצבא בשנת ,1948
שם הכירה את בעלה לעתיד שאול יופן ז"ל .את ביתם
הקימו בעיר גבעתיים ,ונולדו להם שני ילדים וגם נכדים.
לאורך השנים צילה פועלת לשימור זיכרון השואה :היא
נפגשת עם בני נוער ומספרת את קורותיה בתקופת
השואה ,והיא פעילה בתאטרון "עדות" של עזרא דגן.
הסרט הופק בשיתוף משרד ההסברה והתפוצות ובתמיכתן
הנדיבה של ועידת התביעות וקרן משפחת אדלסון.

הגיליון החדש של "זיקה"
מוקדש לקרקוב
■ הגיליון החדש של "זיקה" ,כתב העת המקוון
למורים ,מוקדש כולו לעיר קרקוב .הגיליון ,בעריכתה
של בילי שילה ,מנסה להקיף את הנושא במגוון גישות
— היסטוריות ,קולונועיות וספרותיות.

בגיליון ריאיון עם ההיסטוריונית ד"ר אדיטה
גברון על החיים היהודיים בקרקוב לפני השואה,
בשואה ואחריה ,מנקודת מבט של חוקרת וחברת
הקהילה היהודית בעיר כיום; מאמר מאת החוקר
רישרד לב על אודות אנטיקווריאטים — יהודים
מוכרי ספרים בקרקוב; ריאיון עם יליד העיר וניצול
השואה המלחין יעקב הולנדר; כתבות על המחתרת
היהודית בעיר ,על הסרט קרקוב מתוך הסדרה
חמש ערים ,על חיי היום-יום בגטו מנקודת מבט
אחרת ועל יהודי קרקוב כיום; חומרים מאתר יד
ושם הקשורים לנושא הגיליון; והמדורים הקבועים
על ספרים חדשים בהוצאת יד ושם ועל הנעשה
בבית-הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

יומנה של רבקה
קולה האחרון של נערה בגטו
■ "אני רק נקודה קטנטנה ,אפילו במיקרוסקופ קשה
מאוד לראות אותי  -אבל אני יכולה לצחוק על כל
העולם ,כי אני יהודייה .אני ענייה וכלואה בגטו .אינני
יודעת מה יהיה אתי מחר  -ועדיין אני מסוגלת
לצחוק על כל העולם כי יש לי משהו חזק מאוד
שתומך בי — האמונה שלי".
אלה מילותיה של רבקה ליפשיץ בת ה14-
הלקוחות מיומנה שכתבה בגטו לודז' מאוקטובר
 1943עד אפריל  .1944רבקה נולדה בספטמבר
 1929בעיר לודז' ,בתם של מרים וינקעל (יעקוב)
ליפשיץ ,צאצאי שושלת דגולה של רבנים פולניים.
מאז שאיבדה את הוריה ואת אחיה מחמת מחלות
וגירושים ,הייתה רבקה עם בנות דודתה מינה ואסתר
ליפשיץ עד סוף המלחמה .אחרי שהתגברו על הרעב
בגטו לודז' ושרדו מאימי מחנה אושוויץ ומצעדת
המוות המפרכת ,הגיעו שלוש בנות הדודות לברגן-
בלזן ,מותשות וחולות מאוד .אסתר ראתה את רבקה
בפעם אחרונה בבית החולים כשהיא על ערש דוויי.
אסתר ומינה התאוששו בשוודיה אך לא ראו אותה
שוב מעולם או שמעו על אודותיה .רק בקיץ 2011
סופר להן על היומן ,בזכות דף העד שמסרה מינה
ליד ושם לזכרה של רבקה.
את יומנה של רבקה מצאה בתוך אפר המשרפה
באושוויץ-בירקנאו בתחילת שנת  1945זינאידה
ברזובסקיה ,רופאה שהגיעה למחנה עם הצבא האדום
המשחרר .היומן נכתב בפולנית ,ביידיש ובעברית ותיעד
את חייה של רבקה יום אחרי יום  -את תקוותיה,
את חלומותיה ואת רגשותיה העמוקים ביותר .ד"ר
ברזובסקיה שמרה את היומן בתוך מעטפה ,עם גזיר
עיתון של כתבה על שחרור אושוויץ .יותר מ 50-שנה
שכן היומן בתוך המעטפה ,עד שמצאה אותו נכדתה
של ד"ר ברזובסקיה בין חפצי אביה ביוני  ,2008והוא
הובא למרכז השואה של התאחדות הארגונים היהודיים
למען המשפחה והילד (  )JFCSבסן-פרנסיסקו.
עובדי הארכיון במרכז החלו מיד לחקור את
זהותה של כותבת היומן ,ובסופו של דבר מצאו את דף
העד לזכרה של רבקה שכתבה מינה בויאר ב1995-
ושעודכן בשנת  .2000בעזרת צוות של יד ושם נוצר
קשר עם המשפחה דרך הדסה חלמיש ,בתה של
מינה ,והיא התרגשה מאוד כששמעה שהיומן נמצא
אחרי כל השנים האלה.
באסתר ובמינה עוררה קריאת היומן מחדש את
הזיכרונות הכואבים של החוויות שעברו בעת המלחמה,
אך בד בבד היא נסכה בהן את הכוח לחלוק עם הדור

■

דף מהיומן שכתבה רבקה ליפשיץ בגטו לודז'

דבורה ברמן

כמו לנהל את הבית .הייתי זקוקה לעזרה".
באפריל  ,2012מנכ"לית  JFCSבסן-פרנסיסקו ד"ר
אניטה פרידמן ,עמיתה ותומכת נאמנה של הפרויקט
הבין-לאומי של יד ושם לאיסוף שמות קרבנות השואה,
נסעה לישראל כדי להיפגש עם אסתר ומינה ולאפשר
למשפחה לקרוא את הדברים שכתבה רבקה ביומן
המקורי ואשר עתיד לצאת לאור בקרוב.
"ואני? מרגישה עצב רב על שלא זכיתי להכיר
אותה" ,אומרת הדסה חלמיש" .אני בטוחה שהייתי
מוצאת שפה משותפת עם רבקה .אני מרגישה
שלמדתי ממנה איך אפשר וצריך לחיות בכל מצב.
במצבי חיים בלתי אפשריים ,תחת עול כובש נאצי,
רבקה לא איבדה מעולם את צלם אלוקים שבה]...[ .
רבקה זכתה לשוב ולהיות עמנו ]...[ .אסתר ואימא
זכו להקים משפחות גדולות ,בישראל ,הן זכו לנכדים
ולנינים ובכך זכו להקים את זכרם של המתים .רבקה
זוכה לשם ,שם שנתן לה אלוקים .כל מי שיקרא את
יומנה של רבקה יקיים את שמה".

בעזרת צוות של יד ושם נוצר
קשר עם המשפחה דרך הדסה
חלמיש ,בתה של מינה ,והיא
התרגשה מאוד כששמעה
שהיומן נמצא אחרי כל השנים
האלה
הצעיר את המסורת של המשפחה  -האמונה החזקה
אשר באה לידי ביטוי בדרך נוקבת כל כך ונוגעת ללב
ביומנה של רבקה.
"ניסיתי להתנתק מכל זה אבל זה פתאום חזר
לי" ,אמרה מינה" .עברו עליי כמה לילות חסרי שינה
כי חייתי מחדש את הכול [ ]...אבל אינני מתכוונת
לתת [לנאצים] את הסיפוק שאינני יכולה לישון .זאת
לא אעשה לעולם".
אסתר הייתה הגדולה בבנות המשפחה וקיבלה
עליה את האחריות לגדל את רבקה לאחר מות הוריה.
היא נזכרה כמה היה חשוב היומן לרבקה ,איזה תפקיד
מרכזי מילא בחייה בנעוריה" .זה החזיר אותי היישר
לשם .יש אפילו חלק ביומן שבו היא כותבת שאמרתי
לה שלא כדאי לה לכתוב אותו .שוב ושוב אמרתי לה
לא לכתוב  -היו דברים אחרים ,חשובים יותר ,לעשות

■ דף העד שמסרה בת הדודה של רבקה ,מינה בויאר
(לבית ליפשיץ)

לסיפורים נוספים של משפחות שגילו חפצים של קרוביהן האבודים מתקופת המלחמה ,בדף "קשרים וגילויים"
www.yadvashem.org
במדור של פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה

7

"השבת השחורה"
ואסונם של יהודי יוון
ד"ר ניקוס צפלריס

■ "רק הגעתי לשם  -לבוש הייתי עדיין בבגדי
השבת  -וכבר החלו להכות אותנו [ ]...הם הכו כל
כך הרבה שאנשים התעלפו .את המתעלפים הם היו
מרימים ,שופכים עליהם מים ומכים מחדש".
כך העיד ניצול השואה יצחק נחמה ,מקרבנות
"השבת השחורה" הידועה לשמצה של יהודי סלוניקי
(סלוניקה) ,במשפטו של אדולף אייכמן שהתקיים
בשנת  1961בירושלים .עדותו של נחמה הייתה
היחידה במשפט שסיפרה על גורלם של יהודי יוון
בתקופת השואה .בדיונים הוצגו לפני נחמה תמונות
מהשואה ביוון .בשלב הזה הוא הפסיק" .זה אני",
הוא אמר ,מצביע על תמונה של גבר צעיר הנאלץ
להתכופף ולפשוט את ידיו" .אם רק הייתם יכולים

■

לראות אותי שם [ ]...המצב בו הייתי אחרי אותם
'תרגילים' ,המכות שספגתי ,ומדוע? אינני יודע .אני
לא עשיתי להם שום דבר ,אני לא הייתי חייב להם
כלום ,והם הכו אותי עד זוב דם .ולא רק אותי ,אלא
את כל משפחתי".
"השבת השחורה" ,שהתרחשה לפני  70שנה ,ביולי
 ,1942סימנה את תחילת סופה של קהילה יהודית
משגשגת אשר התקיימה מאות בשנים והתפארה
בשיאה בתואר "הקהילה הספרדית הגדולה ביותר
בעולם" .היהודים החלו להתיישב בחצי האי היווני כבר
במאה השלישית לפני הספירה ,ויש עדויות רבות על
קיום רציף של התיישבות יהודים ביוון גם שנים רבות
לפני חורבן הבית השני בשנת  70לספירה.
במרוצת הדורות התבססה ביוון אחת הקהילות
המגוונות והרב-תרבותיות ביותר באירופה .יזמים
אמידים ,מלומדים ורבנים גדולים פעלו בצד בעלי
מלאכה ופועלים צנועים .לאחר גירוש יהודי ספרד
בשנת  1492התערבבה הקהילה הרומניוטית העתיקה
דוברת היוונית עם מגורשי ספרד שרבים מהם
מצאו מקלט בארצות השלוות ומסבירות הפנים של
האימפריה העותמאנית .יהודים אלו דיברו את שפת
הלדינו ,שהתבססה על ניב של יהודי קסטיליה ,והקימו
קהילות ,בעיקר בחצי האי הבלקני ובצפון אפריקה.

לאחר פלישת מדינות הציר
ליוון ב 1941-1940-נלחמו
היהודים בגבורה שכם אל שכם
עם אחיהם היוונים
בהמשך הם החלו להתיישב בסלוניקי ,עיר נמל גדולה
ביוון היבשתית ,והקימו בה קהילה ספרדית מבוססת
ותוססת להפליא .באותם זמנים נודעה העיר בכינויים
"אימא ישראל"" ,ירושלים הקטנה"" ,ירושלים של
הצפון" ו"ירושלים של הבלקן".
בתחילת המאה ה 20-מנתה הקהילה היהודית
של סלוניקי כמעט  80,000נפש .עד שנות ה30-
הצטמקה האוכלוסייה היהודית כמעט ל.56,000-
לאחר פלישת מדינות הציר ליוון ב1941-1940-
נלחמו היהודים בגבורה שכם אל שכם עם אחיהם
היוונים ,בתחילה נגד הכוחות האיטלקיים ואחר כך
נגד הגרמניים .אל"מ מרדכי פריציס היה הקצין
הבכיר הראשון בצבא היווני שנפל בקרבות העזים
עם הפולשים האיטלקים ,ומאות אחרים מיהודי יוון
הקריבו את חייהם או נפצעו בקרב על המולדת
בששת חודשי הקרבות בהרי אלבניה.

ד"ר ניקוס צפלריס

שרת החינוך של יוון התחייבה
להעלות את המודעות לנושא
השואה בארצה; מורים יוונים
השתתפו בסמינר קיץ ביד ושם
■ בביקורה ביד ושם בחודש ינואר נפגשה שרת החינוך
והדתות של יוון דאז אנה דימאנטפולו (בתמונה) עם
מנהלת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם דורית נובק ועם אנשי צוות מבית הספר כדי לדון
בהוראת השואה ובהנצחתה בארצה .דימאנטפולו
שיבחה את יד ושם ואת המוזאון היהודי של יוון
באתונה על מחויבותם ונחישותם להמשיך ללמד את
השואה והביעה תקווה כי בשנים הקרובות תורחב
הפעילות החינוכית בנושא השואה ביוון ,כמו במדינות
אחרות באירופה.
השרה התחייבה בשם ממשלתה להעלות את
המודעות לנושא השואה ,בעיקר לרגל יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה המצוין ביוון מדי שנה
ב 27-בינואר .המוזאון היהודי של יוון ,בראשותו של
זאנט בטינו ,עזר לגייס  24מחנכים מתיכונים ביוון,
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והם למדו בסמינר למחנכים דוברי יוונית ביד ושם
ביולי  .2012המחנכים התעניינו מאוד בתכניות החינוך
המגוונות אשר הוצגו לפניהם ואשר מתבססות על
הכלים הפדגוגיים העדכניים ביותר להוראת השואה,
וכן בהרצאות מיוחדות על הקהילות היהודיות ביוון
ועל גורלן בשואה.

איסוף שמות הנספים ביוון
■ בחודש פברואר העבירה האגודה היוונית של צאצאי
קרבנות השואה להיכל השמות ביד ושם  246דפי עד
לזכרם של כל קרבנות השואה מהאי היווני כרתים.
זה היה המשלוח האחרון של דפי עד ,מסך של יותר
מ 1,300-דפי עד שנאספו ביוון מאמצע שנת 2006
בפרויקט "איסוף השמות  -יוון".
מנהל היכל השמות אלכסנדר אברהם ביקר
באתונה ובירך בשם יד ושם את חברי האגודה על
עבודתם המסורה .מטרה נוספת של ביקורו הייתה
לתאם את המשך שיתוף הפעולה העתידי בין שני
הארגונים .הדור הצעיר של האגודה היוונית של
צאצאי קרבנות השואה קיבל עליו משימה מאתגרת
אך חיונית  -לאתר ולהנציח את כל קרבנות
השואה מהקהילות היהודיות הקטנות יותר במרכז
יוון ובדרומה  -רובן לא תועדו עד היום ביד ושם.
הקרבנות מווריה ,לריסה ,טריקלה ,וולוס ,ארטה
וחלקידה כבר הונצחו בדפי העד ,ואילו התיעוד של
יהודי אתונה ושל קהילות אחרות עדיין בעיצומו.

שואת יהודי סלוניקי
לאחר הכיבוש הגרמני סרקו מומחים מיחידת
"זונדרקומנדו רוזנברג" המפורסמת את הארץ
לאורכה ולרוחבה בחיפוש אחר כתבי יד ,ירושות,
אוספים נדירים וחפצים יקרי ערך אחרים אשר היו
שייכים לקהילות היהודיות שחיו חיי שגשוג ביוון
במשך מאות שנים.
יוון נחלקה לשלושה אזורי כיבוש :גרמני ,איטלקי
ובולגרי .האזור האיטלקי היה הגדול ביותר ,ואילו
מעשי הביזה והפעולות האנטישמיות התרחשו באזור

קרנסקי ,הורה לכל הגברים היהודים בני  18עד 45
להתייצב ב"כיכר החופש" ולהירשם לעבודות כפייה.
במהרה התברר כי ההרשמה הייתה מעין "תאטרון"
של השפלות מכוונות וחסרות רחמים כלפי כ9,000-
יהודים .יחידות רבות מהוורמכט השתתפו במעשי
ההשפלה ,ובהם אולצו הגברים ליצור שורות ולעמוד
שעות ארוכות תחת השמש הקופחת תוך שנאסר
עליהם לחבוש כיסוי ראש מכל סוג שהוא.
"הם נהנו מהמחזה" ,סיפר נחמה" .שוטרי אס-אס
באו ודחפו אנשים מתוך השורות ,הכו אותם והשתטו
על חשבונם .וכל הזמן צפו גרמנים אחרים מהחלונות
המשקיפים על הכיכר ,תוך שהם מצלמים תמונות
ומוחאים כפיים".
יהודי סלוניקי גורשו בסופו של דבר לאושוויץ-
בירקנאו ,שם נרצחו  50,000מהם .כמעט כל הקהילה
היהודית של "ירושלים של הבלקן" אבדה לנצח.

הכיבוש הגרמני ,ובו סלוניקי .היהודים שחיו באזור
הכיבוש הגרמני סבלו מגזרות ומרדיפות קשות כמו
היהודים בשאר אירופה :החרמת רכוש ,השפלות
פומביות ,עבודות כפייה בתנאים לא אנושיים ,עינויים
והוצאות להורג בטענה שהם "קומוניסטים" .אבל את
המכה האכזרית ביותר הנחית הוורמכט ב 11-ביולי
 ,1942יום שבת .המפקד של אזור צפון יוון ,הגנרל פון

הכותב הוא עמית מחקר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
ביד ושם מאוניברסיטת אריסטו בסלוניקי .הרצאתו (בשפה
האנגלית) "האסון של יהודי סלוניקי וביזת רכושם" נמצאת באתר
האינטרנט של יד ושם ,תחת "תובנות ונקודות מבט" — סדרת
ההרצאות באינטרנט.

במהרה התברר כי ההרשמה
הייתה מעין "תאטרון" של
השפלות מכוונות וחסרות
רחמים כלפי כ 9,000-יהודים

■

יצחק נחמה מושפל ב"השבת השחורה" בסלוניקי.

הקרבנות מינינה הונצחו כבר בדפי על ידי ניצולת
שואה בת הקהילה.

ערב התייחדות עם הקהילות
הספרדיות של ארצות הבלקן
שהוכחדו בשואה
■ ב 22 -במאי התקיים
בשלוחת בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה של
יד ושם "היכל יהדות ווהלין"
שבגבעתיים ערב התייחדות עם
הקהילות הספרדיות של ארצות
הבלקן שהוכחדו בשואה .הערב
התקיים בשיתוף פעולה עם
ארגון ניצולי מחנות ההשמדה
יוצאי יוון בישראל בראשות משה העליון (בתמונה),
התאחדות עולי יוגוסלוויה לשעבר בראשות משה בן
שחר ,עמותת דור ההמשך של יהודי מקדוניה בראשות
משה טסטה ,ניצולי שואה ובני דורות ההמשך.

בערב נשאו דברים מנהלת מחלקת חסידי אומות
העולם ביד ושם אירנה שטיינפלד ויושבת הראש לשעבר
של התאחדות עולי יוגוסלוויה לשעבר מרים אביעזר.
את הערב הנעימו לנוכחים יוסף המספר בסיפורים
מבית אבא ,ושולי נתן ולוליק בשירה ובנגינה.

סיפורו של עובדיה ברוך גם
ביוונית
■ הסרט "יהי זכרך אהבה  -סיפורו של עובדיה ברוך"
תורגם בעת האחרונה לשפה היוונית ,ובכך עולה מספר
השפות שאליהן תורגם הסרט ל .12-סרט זה היה
הראשון בסדרת סרטי העדות שנוצרו בפרויקט "עדים
וחינוך" שהחל בשנת  2007בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם בשיתוף המרכז למולטימדיה
באוניברסיטה העברית בירושלים ובתמיכת קרן משפחת
אדלסון וועידת התביעות .תרגום הסרט ליוונית מהווה
עבור הקהל הרחב ועבור בני משפחתו של עובדיה,
שנפטר לפני כשנתיים ,סגירת מעגל .חלומו הגדול של
עובדיה היה לזכות לראות את הסרט על אודותיו מתורגם
ליוונית ומוקרן בעיר הולדתו סלוניקי.
www.yadvashem.org

עובדיה ,יליד סלוניקי שביוון ,גורש בחודש מרץ
 1943עם כל משפחתו  -הוריו ,ששת אחיותיו ואחיינו
 למחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ .עם הגיעםלאושוויץ נשלחה משפחתו לתאי הגזים ,ואילו עובדיה
הועבר לאושוויץ  1ומשם נשלח לעבודת כפייה במחנות
משנה אחרים שלו .באחד מהם פגש עובדיה את עליזה
צרפתי ,אסירה יהודייה מסלוניקי .בין השניים נרקם
סיפור אהבה שהחל בשיחות חטופות בפגישותיהם
המקריות בבית החרושת "אוניון" והעמיק בחלופת
מכתבים ובהבטחה הדדית להינשא אם ישרדו .עם
תום המלחמה ולאחר תהליך שיקום גופני ממושך ,שב
עובדיה לסלוניקי ולתדהמתו פגש בבית הקהילה היהודית
בעיר את עליזה .השניים נישאו והקימו בית בישראל.
סרטו של עובדיה ברוך ז"ל מעורר עניין רב בקרב
אנשי חינוך בארץ ובעולם ,הן בשל אישיותו הכובשת
הן משום שעובדיה ,כמו גיבורי הסרטים האחרים
בסדרה ,מתאר את חייו רבי-התהפוכות באופן שמעורר
אמפתיה ,סקרנות ועניין ושופך אור גם על חייה ומותה
של קהילת סלוניקי שהוא חי בה.

העליון   9
לעדות מקוונת (בספרדית) של משה   

חדש באוסף האמנות

השקט שלפני הסערה
דיוקנאות של אנשי רוח יהודיים מנודים ממולדתם
יהודית שן-דר
■ "מהגרים כפי שכינו אותנו נראה לי תמיד תואר שגוי,
שכן האנשים לא עזבו את מולדתם כדי למצוא ארץ
חדשה לגור בה .לא עזבנו את ארצנו מתוך רצון חופשי,
לחפש לנו ארץ אחרת .מה שעשינו היה לברוח  -גירשו
אותנו ,נידו אותנו" ,מעיד ברטולד ברכט על בריחתו שלו
בפברואר  ,1933הדומה למנוסתם של אינטלקטואלים
גרמנים אחרים ,עם עלייתו של היטלר לשלטון בינואר
של אותה שנה.
בתצלום (משמאל למטה) גבר יפה תואר לבוש
בגדים ספורטיביים מהודרים ולידו ילדה חמודה
בשמלה אופיינית לתקופה  -נינוחות של נופש
משפחתי בעיירת קיט .השנה .1934 :המקום :סנארי-
סור-מר ,עיירה לחוף הים התיכון בריוויירה הצרפתית.
המצולמים :מריו שטאל וג'ודי קר .השניים ,על אף
המראה המתעתע ,אינם אלא שותפיו של ברכט
לגורל  -פליטים מכורח  -יהודים גרמנים ומתנגדי
המשטר הנאצי שהוקעו מהחברה הגרמנית.
במנוסתם עברו רבים מהם בציריך ובפריז .הם
נפגשו כאחים לגורל  -לא רק אינטלקטואלים,
אלא גם ברלינאים לשעבר הדוברים שפה אחת.
האמן מריו שטאל ,יליד  ,1908שלמד אצל האמנים
קתה קולביץ ואמיל אורליק ,מתעד אותם בעפרונו
הרגיש .אנשי רוח מתחומי הספרות ,המוזיקה ,הבמה,
הקולנוע והאמנות  -כל אחד מהם בולט ומשפיע
בתחומו  -מוצאים עצמם גולים על אדמה זרה,
בצומת המחייבם להחליט :לאן?
מקום המפלט הראשון היה בארצות הגובלות
בגרמניה ,אולם עם גבור הסכנה הם ממשיכים בחיפוש
אחר חוף מבטחים הרחק מעין הסערה .המצוירים הם
בבואה נאמנה של מסע הנדודים של רבים .באורח פלא
שניים בלבד מן המצוירים נרצחים בשואה (פאול מורגן
ותיאודור וולף) ,מעטים שמים פעמיהם לארץ ישראל
(אלזה לסקה שילר ,ארנולד צווייג והרמן ולנטין) או
לבריטניה (סיביל בינדר ולוסי מנהיים) ,ואילו מרביתם

■ ד"ר מתיאס שטאל ,ובידו דיוקן עצמי של אביו מריו שטאל,
סנארי-סור-מר ,שנות ה30-

■

מריו שטאל וג'ודי קר ,קיסנאכט ,שווייץ1933 ,

מתקבצים בשתי עיירות ציוריות שמרחבי האוקיינוס
האטלנטי מפרידים ביניהן .רבים מהם ,שזכו לקבל
אשרת כניסה לארצות הברית (מריאנה אוסוואלד ,מוריץ
רוזנטאל ,זאן פייר אומונט ,מקס סימון ארליך ,אלפרד

דובלין ,קלייר גול ,אמיל לודוויג ,לודוויג הרדט ,פליקס
ברסרט ואלברט בסרמן) ,מצטרפים לקהילה המתקבצת
בעיירה ההררית הצופה אל חוף הים המערבי Pacific -
 Palisadesשבקליפורניה .כאן הקים הסופר היהודי ליאון
פויכטוואנגר ,פליט גם הוא ,מקום מפגש ומעון וכינהו בשם
"וילה אורורה" ,ובו התקבצה קהילת המהגרים מגרמניה.
מתוך קהילת המהגרים דוברי השפה הגרמנית שנותרו
על אדמת אירופה ,רבים שמים פעמיהם לעיירת החוף
בריוויירה הצרפתית סנארי-סור-מר.
לכאן מגיע גם מריו שטאל שבתצלום .מראהו מהודר,
אך רישום המתאר את פנים בית מגוריו בעיירה מעיד
על קיום צנוע התואם את הזמנים הקשים שעברו עליו.
מדרום צרפת בורח שטאל לאיטליה ,שם הוא שורד
בתקופת השואה .עם תום המלחמה שטאל מהגר
לשוודיה ,ארץ הולדתה של מי שעתידה להיות אשתו.
בעיר מאלמו שבה הוא משתקע ,הוא נהיה לימים לצייר
ידוע ומציג תערוכות רבות .ב ,1975-בגיל  ,67הוא נפטר
ומשאיר בעיזבונו את הציורים שצייר במהלך מנוסתו
מגרמניה בשנות ה 30-וה .40-בנו ד"ר מתיאס שטאל
התייתם מאביו בגיל  14ויודע אך מעט על גורל אביו,
משום שלא שיתף אותו בקורותיו מימי מוראות השואה.
את בקשתו לתרום את יצירותיו ליד ושם קיבל צוות
המוזאון לאמנות בהתרגשות  -פניהם של המצוירים
בצומת הדרמטי של הגירוש ממולדתם מתעדים את
אשר אירע לאינטלקטואלים היהודים עם עליית הנאצים
לשלטון .קבוצת אנשים ייחודית זו ,שחבריה היו אנשים
ידועים ,מקושרים ובעלי אמצעים ,לא חלקה את גורלם
של מרבית היהודים ,ואין קורות חייהם מעידים על הגורל
האכזר של יהודי גרמניה בפרט ושל יהודי אירופה כולה
ככלל .הם ,האודים המוצלים ,עדות לעושר התרבותי
שנכחד עם הירצחם של אחיהם  -האבדן התהומי
לתרבות האנושית.
הכותבת היא סגנית מנהלת אגף המוזאונים והאוצרת הבכירה
לאמנות.

"להחזיר את הדיוקן :דימוי ,זיכרון ,שואה"
■ בעקבות התערוכה "דיוקן אחרון :אמנים מתעדים בשואה"
המוצגת בימים אלו ביד ושם התקיים בתחילת מאי יום עיון
באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בשיתוף פעולה ראשון
מסוגו עם יד ושם ומכון ון ליר .ביום העיון "להחזיר את
הדיוקן :דימוי ,זיכרון ,שואה" השכילה פרופ' דנה אריאלי-
הורוביץ ,ראש המחלקה להיסטוריה ותאוריה בבצלאל,
לחבר מרצים ,יוצרים ואנשי רוח מעולם האמנות ,העיצוב,
הספרות והקולנוע ,וכך נולד שיח פורה על יצירה בתקופת
השואה ובעקבותיה ועל שימור הזיכרון מנקודות מבט שונות
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ועכשוויות .יהודית ענבר ,מנהלת אגף המוזאונים ביד ושם,
הפנתה זרקור אל האמנית אוולין קאלין בת ה 19-שרשמה
בבוקרשט ב 1944-דיוקנאות של ילדים יתומים ששרדו
במחנות טרנסניסטריה .יהודית שן-דר ,סגנית מנהלת אגף
המוזאונים והאוצרת הבכירה לאמנות ,תיארה כיצד פעלו
האמנים היהודים בטרזיינשטט כדי לתעד את מציאות
הגטו וחשפה את ההיערכות המחתרתית לשימור היצירות
ולהסתרתן .אליעד מורה-רוזנברג ,אוצרת התערוכה "דיוקן
אחרון" ,הרצתה על חשיבות הדיוקן בהנצחה בתקופת

השואה ועל המאמץ הנחוש של האמנים היהודים להיאבק
מאבק רוחני במסע הדה-הומניזציה הנאצי.
בפנל האחרון תיארו יוצרים מתחומים שונים בני
הדור השני  -הצייר גרי גולדשטיין ,הסופרת מיכל גוברין
והמאייר והקריקטוריסט מישל קישקה  -את השפעת
טראומת הוריהם על הבעתם האמנותית .בקהל הרב
והמגוון שמילא את האולם שררה תחושה של התרוממות
רוח ,והשיח שעוררה בין המשתתפים נמשך גם לאחר
תום האירוע.

"לאסוף את השברים"

חולצתו של רפאל
בן החמש

בסוף המלחמה חזרה דודתה
מלכה לבית המשפחה ולקחה
משם את מה שלא נבזז :מצעים
ובגדים ,ובהם חולצתו של
רפאל הקטן
יוסיף קלאודטוס הסתיר את נינה בתחילה
בביתו ,אך כשגברה הסכנה הבריח אותה אל אישה
אחרת .במקום המסתור בהרים הייתה נינה רועה
את הכבשים והעזים .היא הוברחה ממקום למקום
עד שמצאה אותה דודתה ,מלכה כהן לבית דנטי,
שהוסתרה אף היא .יחד הן הסתתרו בפרוור של
אתונה עד סוף המלחמה .ב 1997-הוכרו בני הזוג
קלאודטוס חסידי אומות העולם.
נינה הצטרפה לקבוצה של יתומים יהודים
שארגנה הסוכנות היהודית ועלתה על האנייה

צילום :אבי אוחיון ,לשכת העיתונות הממשלתית

■ בפתיחת ישיבת הממשלה שהתכנסה לקראת
יום הזיכרון לשואה ולגבורה בחודש אפריל ,הציג
ראש הממשלה בנימין נתניהו את חולצתו של רפאל
דנטי ,ילד בן חמש שנרצח עם רוב הקהילה היהודית
באתונה .את החולצה מסרה ליד ושם אחותו של
רפאל ,נינה אביוב ,במסגרת המבצע "לאסוף את
השברים"  -מבצע לאומי להצלת פריטים אישיים
מתקופת השואה המתקיים בשיתוף תכנית מורשת
במשרד ראש הממשלה ,המשרד לאזרחים ותיקים
ומשרד החינוך.
ב 24-במרץ  1944נתפסו כ 350-מיהודי אתונה
בבית הכנסת ברחוב מלידוני .חלק מהם נדרשו
להתייצב ,חלק הגיעו לתפילה ,אחרים באו בעקבות
שמועה כי הגסטפו מחלק מצות .כשנפוצה השמועה
על לכידתם ,מיהרו בני משפחותיהם להגיע למקום
ונאסרו אף הם .העצורים הוחזקו בכלא היידארי
וב 2-באפריל  1944צורפו למשלוח של יהודים מיוון
לאושוויץ .רק  40מהם שרדו.
אחד מאותם יהודים שנלכדו היה ישראל דנטי.
אשתו קֶטי מיהרה בעקבותיו עם שלושת ילדיהם
 נינה בת העשרֵ ,א ְפ טִי מִי ָה בת השבע ורפאלבן החמש .בדרכה לבית הכנסת עצרה אצל בני
משפחת קלאודטוס הנוצרית ,חבריה של משפחת
דנטי וסנדקיה של נינה .יוסיף קלאודטוס הפציר בקֶטי
שלא תלך לבית הכנסת ,אך היא התעקשה לברר מה
קרה לבעלה .לבסוף השאירה את נינה אצלם ועם
ילדיה הצעירים הגיעה לבית הכנסת ונתפסה .בני
המשפחה נרצחו באושוויץ .רק נינה שרדה.

ליטל בר

■

ראש הממשלה בנימין נתניהו מציג את החולצה ואת תמונת המשפחה של רפאל דנטי.

"הנרייטה סאלד" .היא נשלחה לקפריסין והייתה
שם ארבעה חודשים .בחנוכה  1946הגיעה לארץ.
משפחה ממושב נהלל אימצה אותה ,והיא למדה שם
בבית הספר החקלאי.
בסוף המלחמה חזרה דודתה מלכה לבית
המשפחה ולקחה משם את מה שלא נבזז :מצעים
ובגדים ,ובהם חולצתו של רפאל הקטן .כששמעה
נינה על המבצע "לאסוף את השברים" ,מסרה ליד
ושם את החולצה ,צעיף שהיה שייך לאביה ,שמלה
שהייתה שייכת לאמה ,מצעים ,כלי בית ותצלומים
משפחתיים" .החולצה הזאת בשבילי ובשביל הילדים
שלי היא עולם ומלואו" ,סיפרה נינה" .לצערנו ,היא
מתחילה להתבלות ,ולכן החלטנו שיד ושם הוא
המקום הבטוח ביותר לשמור עליה לעולמי עד".
כל הפריטים ,עם הסיפור של רפאל ושל המשפחה,
יישמרו ביד ושם לדורות וינציחו את משפחת דנטי
ואת הקהילה היהודית באתונה.
"הפריטים האלה נאספים יחד למרקם אחד
שמתעד וממחיש את האסון הגדול שפקד את העם

היהודי" ,אמר ראש הממשלה בישיבת הממשלה.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו הציג בישיבה
נתונים ודוגמאות של פריטים שמסר הציבור ליד
ושם בשנה החולפת במסגרת המבצע "לאסוף את
השברים" המתקיים זו השנה השנייה .מאז פתיחתו
של המבצע ביום הזיכרון לשואה ולגבורה אשתקד
נמסרו ליד ושם יותר מ 60,000-פריטים :כ26,000-
תצלומים ,כ 17,000-מסמכים ,כ 12,500-מכתבים,
כ 1,800-חפצים ,כ 720-יומנים וזיכרונות ,כ320-
יצירות אמנות ,כ 60-סרטים ועוד .יותר מ3,700-
איש מסרו ליד ושם את הפריטים ב 75-ימי איסוף
מרוכזים שערך בכל רחבי הארץ ובכ 300-ימי איסוף
שקיים בבתים פרטיים.
המבצע "לאסוף את השברים" נמשך .יד ושם קורא לציבור הרחב
למסור פריטים אישיים מתקופת השואה הנמצאים ברשותו.
לפרטים1-800-25-7777 :
הכותבת היא מנהלת הפרויקט "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים.
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פעולות הצלה בתקופת השואה
לאה גולדשטיין
■ ב 26-ביוני ערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה
ביד ושם יום עיון בנושא "פעולות הצלה בתקופת
השואה" לציון  100שנים להולדתו של חסיד אומות
העולם ראול ולנברג .יום העיון נערך בנוכחות סגן שר
החוץ דני איילון ,חברת הכנסת ד"ר מרינה סולודקין,
השר לשילוב חברתי של שוודיה אריק אולנהאג,
שגריר הונגריה בישראל זולטן סנטגיורגי והנציג
של משפחת ולנברג מיכאל וורנסטט ,והשתתף בו
הסגל הדיפלומטי בארץ .ביום העיון הייתה סדרת
הרצאות על חייו ומורשתו של ולנברג ,וכן על מבצעי
הצלה אחרים בתקופת השואה ,לרבות מבצעי הצלה
שעשו יהודים.
במושב הראשון הרצה פרופ' ארווין קוטלר ,שר
המשפטים לשעבר בממשלת קנדה וחבר הפרלמנט
של קנדה ,על מורשתו ההומניטרית של ראול ולנברג;
ד"ר בנגט יאנגפלט ,היסטוריון שוודי ,הציג דיוקן ביוגרפי
של ולנברג וחשף מסמכים חדשים; וד"ר רוברט רוזט,
מנהל הספריות של יד ושם ,סיפר על פעולותיו של
ולנברג בבודפשט .במושב השני נערך דיון בנושא
ההצלה בהשתתפות פרופ' רפי ואגו (אוניברסיטת תל
אביב) ,ראש המכון הבין-לאומי והמופקד על הקתדרה
על שם ג'ון ניימן פרופ' דן מכמן והעורכת הראשית
של ההוצאה לאור של יד ושם ד"ר יעל נידם-אורביטו.
דוד גור ,איש המחתרת בבודפשט ,דיבר על חווייתו
ועל פעולות ההצלה שלו בזמן המלחמה.
לקראת יום העיון התראיין ד"ר רוזט ליד ושם
ירושלים והפנה את הזרקור אל מעשי הגבורה של
ולנברג ואל סופו המסתורי ,וכן אל תרומתו הדגולה
להצלת היהודים בשואה.

■ ביום העיון העניק דייויד גריידל ליד ושם דגם של אנדרטת ראול ולנברג לרגל  100שנה להולדתו .הדגם ,תרומת
מילה גריידל ומוריס ג'נוגלי ,הוא דגם של יצירתו של האמן הבריטי המפורסם פיליפ ג'קסון שהוצב בכיכר מרכזית
בלונדון ב .1997-את טקס הסרת הלוט מעל האנדרטה בלונדון כיבדו בנוכחותם מלכת אנגליה אליזבת ובעלה הדוכס
מאדינבורו ,נשיא מדינת ישראל דאז עזר ויצמן ,הנסיכה כריסטינה משוודיה ומזכ"ל האו"ם דאז קופי אנאן.

איך ההיסטוריונים של ימינו רואים את
מעשיו של ולנברג?
את פעולותיו של ראול ולנברג בבודפשט במחצית
השנייה של  1944ובתחילתה של שנת  1945אפשר
לראות במגוון הקשרים מעניינים .ולנברג היה אחד
הדיפלומטים הניטרליים שהיו מעורבים במבצעי
הצלה מגוונים למדי אשר התפתחו לאחר הכיבוש
על ידי הגרמנים ב 19-במרץ  1944ונמשכו עד כיבוש
בודפשט על ידי הכוחות הסובייטיים באמצע ינואר
ובתחילת פברואר  .1945הפעולות האלה לא היו
חלק ממבצע אחד ,מרוכז ומקיף אלא מעשי הצלה
שעשו קבוצות שונות ואנשים רבים אשר פעלו לעתים
קרובות בתוך מעין קונפדרציה .כולם ניסו לעשות
דבר אחד :הם שאפו לשמור על היהודים בחיים
ומחוץ לידיהם של רודפיהם עד שיובסו הגרמנים
והפשיסטים ההונגריים במדינה.

■ אבנר שלו ,התורם דייויד גריידל והאוצרת הבכירה לאמנות יהודית שן-דר עם הדגם החדש של ראול ולנברג שנתרם ליד ושם
לציון  100שנה להולדתו
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אילו סוגים של אנשים עסקו בפעולות
הצלה בהונגריה?
המצילים היו רבים ומגוונים .היו בהם גם דיפלומטים
ממדינות ניטרליות דוגמת ולנברג ,קרל לוטץ ממשלחת
שווייץ ,פרידריך בורן מוועדת הצלב האדום הבין-
לאומית ,נציג הוותיקן אנג'לו רוטה ורבים אחרים .היו
גם פעילים ציונים הקשורים לוועדת בודפשט לרווחה
והצלה ,בהנהגתם של ישראל קסטנר ואוטו קומולי,
ומשה קראוס ,מנהיג ציוני בעל מעמד בפני עצמו .חברי
תנועות נוער ציוניות מכל הסוגים השתתפו בפעולות
הצלה גם הם .בפעילים הציונים הצעירים היו גם ילידי
הונגריה ,וגם  -במיוחד בקרב המנהיגים  -פליטים
מסלובקיה ומפולין .אנשי הכנסייה הגישו סיוע גם הם.
שמו של ולנברג כגיבור מוצדק לחלוטין .אך
לא הוא לבדו יצר את אווירת ההצלה אשר עיכבה
ומנעה את השמדת יהודי בודפשט .במאמציהם,
תרמו דיפלומטים ופעילים מקומיים רבים להצלתם
של יותר מ 100,000-יהודים בעיר עד הגעתם של
הכוחות הסובייטיים בינואר-פברואר .1945
ולנברג היה דיפלומט שוודי .כיצד קרה שהיה
מעורב כל כך בהצלה של יהודים?
על אף היותה "ניטרלית" במלחמה ,נטתה שוודיה
בתחילת המלחמה לצדה של גרמניה הנאצית .אך

לאחר הקרב בסטלינגרד החלה הניטרליות השוודית
לנטות לכיוון בעלות הברית .שינוי זה היה קשור בחלקו
להלם אשר פקד את שוודיה כאשר גורשו יהודי נורווגיה
השכנה בסתיו  .1942כשנודע דבר הגירוש הכריזה
שוודיה על נכונותה לקלוט את היהודים אשר הצליחו
להגיע לגבולותיה ממדינת האחות הסקנדינווית.
בעזרתם של פעילי המחתרת הנורווגית הגיעו כ900-

שמו של ולנברג כגיבור מוצדק
לחלוטין .אך לא הוא לבדו יצר
את אווירת ההצלה אשר עיכבה
ומנעה את השמדת יהודי בודפשט
יהודים ,קצת יותר ממחצית האוכלוסייה היהודית של
המדינה ,למקלט בטוח בשוודיה .לאחר שנה הבהירה
שוודיה שוב שיהודים יתקבלו אצלה בברכה .הפעם,
מכ 8,000-יהודי דנמרק ,הועברו לשוודיה ,7,200
בעיקר על ידי המחתרת הדנית.
מיד אחרי הכיבוש הגרמני של הונגריה פנה הוועד
האמריקני לענייני פליטים ,האחראי למתן סיוע ליהודים
באירופה הנשלטת בידי הנאצים ,לרשויות בשוודיה
בבקשה לשלוח מישהו מטעמן להונגריה כדי להביא

יום עיון לציון  100שנה להולדתו של ראול ולנברג

■

פרופ' ארווין קוטלר מרצה ביום העיון על פעולות הצלה בתקופת השואה.

עזרה ליהודים .שוב הסכימה שוודיה לעזור ,וולנברג
נבחר לתפקיד .מיד עם הגעתו ב 9-ביולי  1944החל
ולנברג לנסח שיטות ואמצעים למתן סיוע ליהודים.
היה זה מיד לאחר הגל הראשון של גירושים שבו
שולחו כ 435,000-יהודים אל מותם .לכן היה ולנברג
עוד שלב בפעולת ההצלה המתמשכת של שוודיה,
ובמבט רחב יותר ,חלק מפעולות ההצלה של הוועד
האמריקני לענייני פליטים.

ראול ולנברג הוא אחד מכ 800-פעילים
בהונגריה שזכו מאז בתואר חסיד אומות
העולם .מדוע ולנברג זוכה באהדה מיוחדת
על מעשיו?
ולנברג פעל רוב הזמן כמו הדיפלומטים האחרים
והשתמש באמצעים ובקשרים דיפלומטיים כדי לעזור
ליהודים  -בראש ובראשונה חלוקת מסמכי חסינות
בשם ממשלתו .אך הוא גם הגיע לפעמים לשטח
בעצמו והגיש סיוע בעצמו במצבי מתח קיצוני ,והדבר
העמיד אותו בסכנה אמתית  -זה הדבר שהבדיל

ולנברג הגיע לפעמים לשטח
בעצמו והגיש סיוע בעצמו
במצבי מתח קיצוני ,והדבר
העמיד אותו בסכנה אמתית
אותו מרוב הדיפלומטים האחרים .ולנברג היה בשטח
הרבה יותר מהאחרים ,פעל באומץ ,בעקשנות ואף
בחוצפה ולא היסס לסכן את חייו.
נוסף על כך ,רוב המצילים בהונגריה לא היו
דיפלומטים .הם הגיעו מרקעים שונים והתערבו
במעשה ההצלה מסיבות שונות מאוד :לעתים היו
אלה אנשים עם קשר אישי בהווה או בעבר עם
היהודי או היהודים שהם הצילו; לפעמים בן זוג לא
יהודי הציל בן זוג יהודי; חיילים רבים הגנו על יהודי
הונגריה באתרי עבודת הכפייה; וחלק מהמצילים
עזרו למעסיקיהם היהודים לשעבר ,דבר שלפעמים
הוביל למתן עזרה ליהודים נוספים.
www.yadvashem.org

ולנברג עזר ליהודים שלא הכיר כלל .ללא
ספק ,עם הזמן נעשה ולנברג מכר טוב של חלק
מהיהודים שהוא עזר להם ושהגיעו לעבוד אצלו.
אך ככלל הוא סייע ליהודים לא כאנשים יחידים אלא
כקבוצה ,בשל הסכנה שרבצה עליהם ,ולא מכוח
קשר אישי אתם.
עוד סיבה לעניין ולמשיכה המיוחדת שלנו
לוולנברג היא סופו הטרגי וחסר הצדק .מעצרו בידי
הסובייטיים והיעלמותו בתוך סבך הגולג מקוממים
בעוול הגדול שבהם .גורלו חסר הצדק לא רק מדגיש
את גבורתו של ולנברג אלא גם הופך אותו לדמות
טרגית במיוחד.
יום העיון התקיים בשיתוף שגרירות שוודיה ושגרירות הונגריה
בארץ ובתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת גוטוירט .יושבי
הראש של המושבים היו ההיסטוריונית הראשית של יד ושם
פרופ' דינה פורת ומנהלת מחלקת חסידי אומות העולם אירנה
שטיינפלד .מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ד"ר בלה
גוטרמן הנחתה את יום העיון.

לסיפורו של ראול ולנברג בשפות שונות

מחקר 13

מאירועי יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ב
נעמה גליל ,יוכי ניסני ,מירית פישלר ,ענבל קויתי בן דוב ואורי קלט
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב ,ב 19-18-באפריל
 ,2012הגיעו ליד ושם כ 12,800-מבקרים והשתתפו
במגוון פעילויות ברחבי האתר:
■ כ 2,600-ניצולי שואה ,סגל א' של המדינה והסגל
הדיפלומטי ,מאות בני נוער ,חיילים וקציני צה"ל מילאו
את רחבת כיכר גטו ורשה בעצרת הפתיחה הממלכתית
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב בסימן "היחיד
והיחד :סולידריות יהודית בשואה" .למחרת ,לאחר
צפירה של שתי דקות ,הונחו  120זרים למרגלות
האנדרטה למרד גטו ורשה  -הזרים הרשמיים וזרי
ארגוני הניצולים ,הלוחמים והציבור הרחב.
■ במסגרת אירועי יום הזיכרון התקיים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה מרכז קהילתי פתוח עבור
תלמידים מעשרות בתי הספר שהגיעו ליד ושם .השנה
הועלה בפעם הראשונה מופע מוזיקלי ,פרי יצירתם של
תלמידי האקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים בהנחייתו
של ד"ר עמית ויינר .המופע סיפר את סיפורם של
מלחינים יהודים שפעלו ויצרו בתקופת השואה .את
השירים עיבדו ושרו ד"ר ויינר ותלמידיו ,וקטעי ההנחיה
שליוו אותם ושחוברו במיוחד למופע הפכו את המופע
לטקס זיכרון עבור אותם יוצרים שנרצחו בשואה.
■ בכיכר המשפחה התקיים מופע מחול שיצרה נועה
עז סתר ,כוראוגרפית ומנהלת אמנותית של סטודיו
"אולה" במושב טל שחר .המופע הורכב מארבע תמונות
והעניק לצופים בו  -אלפי תלמידים ,ניצולים ,מורים
ומחנכים ,חניכי קורסי הכשרה וקהל רחב אשר ביקר
באתר באותו היום  -חוויה מרגשת ונקודת מבט
אמנותית ייחודית על השואה .לבושן הצבעוני של
הרקדניות על רקע נופי ירושלים הנשקפים מכיכר
המשפחה העניק למופע רובד נוסף והשרה בקהל
תחושת התעלות והכרה בייחודיותו של הרגע.
■ בסיום יום הזיכרון התכנסה כמדי שנה עצרת
תנועות הנוער ביד ושם המשותפת ליד ושם ,מועצת
תנועות הנוער ומִנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
לעצרת הגיעו  365חניכים ממגוון רחב של תנועות
נוער .החניכים השתתפו בסיור באתר יד ושם ובסדנה
בנושא "הטרנספורט" ,ובה דנו בסמליותן של הרכבת
והנסיעה בה בתקופת השואה .הביקור הסתיים בטקס
המרכזי בבקעת הקהילות .בעצרת התחייבו נציגי
תנועות הנוער להמשיך ולשמר את זיכרון השואה
למען ניצולי השואה ולמען הדורות הבאים.
■ בשבוע של יום הזיכרון התקיים כמדי שנה יום עיון
של פורום המטה הכללי בראשות הרמטכ"ל .השנה
עסק יום העיון בנושא "הזיכרון :פניו אל העתיד",
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■ למעלה ,מימין לשמאל :מופע מוזיקלי ,מדליקים משואות ,עצרת תנועות הנוער
למטה ,מימין לשמאל :יום עיון לחיל האוויר ,טקס הנחת הזרים ,מופע מחול

ונדונו בו סוגיות של הנחלת זיכרון השואה בחברה
הישראלית ובצה"ל לאורך השנים .הפורום נפגש עם
ד"ר יעל נידם-אורביטו ,העורכת הראשית של ההוצאה
לאור ביד ושם ,לשיח על "צוואות אחרונות" .הפורום
גם ביקר במיצג "מיתר" ושוחח עם יושב ראש הנהלת

■ לקראת יום העיון התקיימו ביד ושם ימי עיון לבכירי
מערכת הביטחון ,ונדונו בהם נושאים שנבחרו במיוחד
לפורום מכיוון שמרבית חבריו כבר ביקרו ביד ושם

בתת-האתר המיוחד ליום הזיכרון

דנה פורת

■ דברי יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (וידאו)
■ תמונות מכל האירועים והטקסים
■ שידור עצרת הפתיחה הממלכתית
■ סיפורים וקטעי וידאו של מדליקי המשואות
■ גלריה של תמונות וקטעי וידאו  24" -שעות בהר
הזיכרון"
■ שמות הנספים בשואה להקראה
■ ארכיון של הסרטונים של מדליקי המשואות  -כל
הסרטונים מאז  1995לפי שם ,ארץ הלידה והשנה
שבה הדליקו משואה בעצרת
בשבוע של יום הזיכרון הגיע דף הפייסבוק של יד ושם
ליותר ממיליון אנשים.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

יד ושם אבנר שלו על היצירה ,כוחה ומסריה .בתום
הסיור נערך טקס זיכרון בהיכל השמות.

מאירועי יד ושם :אפריל-יוני 2012

ענת פרוז

עצרת לציון  67שנים לניצחון על
גרמניה הנאצית

והיה צורך לאתגרם בסוגיות ובנושאים חדשים .בימי
העיון השתתפו מפכ"ל המשטרה ,ראש שירות הביטחון
הכללי ,מנכ"ל משרד הביטחון ואלופי הפיקודים .כמו כן
נערכו סיורים הקשורים לנושאים של ימי העיון ומפגשים
מרגשים עם ניצולת השואה צילה יופן.
■ לקראת יום הזיכרון ובמהלכו הועברו ביזמת מחלקת
ההדרכה באגף ההנצחה וההסברה יותר מ 50-הרצאות
ו 20-ימי עיון מצוות יד ושם ,ויותר מ 50-עדים סיפרו את
סיפורם האישי לפני קהל רב ברחבי הארץ .פעילויות
אלו התקיימו בשיתוף ארגוני הדור השני ,ובעקבותיהן
נערכו במקומות עבודה רבים ימי עיון וטקסים לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
■ עמותת דורות ההמשך קיימה ערב מיוחד לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ב באולם צוותא בתל
אביב .בערב השתתפו כ 300-איש .האירוע החל בטקס
"לכל איש יש שם" .לאחר קריאת "יזכור" נשא דברים
יושב ראש העמותה שמואל סורק .יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו דיבר על האתגרים בהנצחת זיכרון
השואה ובהנחלתו ,וד"ר מלה מאיר סיפרה את סיפורה
של קבוצת צימטבאום במחנה אושוויץ .האירוע הסתיים
בהצגה התאומות על פי סיפורו של אברהם סוצקובר,
ושיחקה בה נכדתו הדס קלדרון.

■ ב 9-במאי התכנסה ברחבת אנדרטת הלוחמים
והפרטיזנים היהודים ביד ושם העצרת הממלכתית
לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית.
בעצרת השתתפו לוחמים ותיקים ששירתו
בצבאות בעלות הברית ,רובם שירתו בצבא האדום,
מתנדבי היישוב בארץ לצבא הבריטי ,לוחמים בתנועות
ההתנגדות במחתרות ובשורות הפרטיזנים במלחמת
העולם השנייה ,חברי ארגון ותיקי מלחמה יוצאי
צבאות פולין וחברי הסגל הדיפלומטי של מדינות
בעלות הברית .נשאו דברים יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ,השרה לקליטת העלייה סופה לנדבר
ויושב ראש ארגון הפרטיזנים לוחמי המחתרות ומורדי
הגטאות ברוך שוב.
את אבוקת הזיכרון העלו יושב ראש עמותת ברית
ותיקי מלחמת העולם השנייה אברהם גרינזייד ונשיא
ארגון חיילים ופרטיזנים — נכי המלחמה בנאצים רומן
יגל .את הדגל הלאומי נשא נציג מתנדבי היישוב לצבא
הבריטי פרופ' עמנואל גוטמן.
בתום העצרת הונחו הזרים הרשמיים — זר
הממשלה בידי סופה לנדבר ,זר הכנסת בידי סגן
יושב ראש הכנסת חבר הכנסת שלמה מולא ,זר
בית המשפט העליון בידי שופט בית המשפט העליון
בדימוס השופט גבריאל בך ,זר צה"ל בידי ראש חטיבת
התכנון בצה"ל תת-אלוף גיא צור ,זר המשטרה בידי
יועץ כלכלי בלשכת המפכ"ל תת-ניצב ליאור אגאי ,זר
הסוכנות היהודית בידי דוד שכטר וזר העיר ירושלים
בידי סגנית ראש העיר מאשה נוביקוב .עוד הונחו זרים
מטעם ארגוני הלוחמים ,וכן זרים של מדינות בעלות
הברית ,בידי שגרירים ונספחים צבאיים.
בעצרת ניגנה תזמורת משטרת ישראל בניצוחו
של פקד איתן סובול ,ושרו הסולנים מרינה גורביץ
ובוריס ירופייב והחזן סרן דניאל כל-טוב.

אנה פרנק כתבה על עץ הערמונים שלוש פעמים
ביומנה ,הפעם האחרונה הייתה ב 13-במאי :1944
"עץ הערמונים שלנו נמצא במלוא פריחתו ,הוא עמוס
בעלים ,ויפה הרבה יותר מבשנה שעברה".
הייחור נשתל בנוכחות ניצולת השואה וחברת
הילדות של אנה פרנק חנה פיק ,יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ,שגריר הולנד בישראל קספר ולדקאמפ,
מנהלת אגף המוזאונים ביד ושם יהודית ענבר ותלמידי
כיתה ט' מבית הספר עין כרם בירושלים (בתמונה :חנה
פיק עם נכדתה תמר ותלמידה מבית הספר).

"רקוויאם של התרסה"

■ בדיון שהתקיים בתום הקרנה פרטית של הסרט
"רקוויאם של התרסה" ב 29-במאי ,השתתפו השגריר
סטיוארט אייזנשטט ,יועץ מיוחד של הנשיא קלינטון
לסוגיות הקשורות בשואה ,היועץ האקדמי של יד ושם
פרופ' יהודה באואר ,האוצרת הבכירה לאמנות יהודית
שן-דר וניצולת גטו טרזין גרטה קלינגסברג.
הסרט מתעד את שחזור קונצרט הרקוויאם ,פרי
יזמתו של המאסטרו מורי סידלין ,שניגנו אסירים בגטו
טרזין ,את פועלו של המוזיקאי היהודי-צ'כי רפאל שכטר
ואת מקהלת האסירים היהודים שהקים.
■■■

שתילת ייחור מהעץ של אנה פרנק
■ ב 26-במרץ נשתל ביד ושם ייחור מעץ הערמונים שעליו
כתבה אנה פרנק ביומנה .עץ הערמונים ,בן יותר מ170-
שנה ,גסס .שורשיו וגזעו חדלו להתחדש ,ובשנת 2010
הוא התמוטט .היה זה אחד מעצי הערמונים העתיקים
באמסטרדם .בית אנה פרנק הנביט את הערמונים כדי
לתרום אותם למוסדות העוסקים בהנצחת השואה.
הייחור שניתן ליד ושם ניטע ליד "יד לילד" ומול בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

עוד אירועים ביד ושם
 30באפריל

■

אזכרה לציון  69שנים למרד גטו ורשה

 14ביוני ■ עצרת זיכרון לציון  72שנים לתחילת
השואה ברומניה ,לפוגרום בדורוהוי ב 30-ביוני 1940
ולגירוש יהודי האזור למחנות המוות בטרנסניסטריה
 17ביוני

■

אזכרה שנתית ליהודי קרפטורוס

הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.

יד ושם מברך את קולט אביטל עם בחירתה ליושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל.

15

חדשות
הסרת הלוט מעל שלט ההוקרה באולם ההרצאות החדש על שם אדמונד י' ספרא

■

מימין לשמאל :שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן ,לילי ספרא ואבנר שלו

■ ב 4-ביוני חשפה לילי ספרא ,התורמת ליד ושם ויושבת
ראש קרן הצדקה על שם אדמונד י' ספרא ,את שלט

ההוקרה באולם ההרצאות החדש על שם בעלה אדמונד
י' ספרא ז"ל ,הנדבן הנודע והתורם המסור ליד ושם.

באולם  330מקומות ישיבה ,והוא נמצא באגף
החדש לסמינרים בין-לאומיים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה .האולם יהווה משכן לפעילויות
החינוכיות והתרבותיות המגוונות שיד ושם עורך מדי
שנה לאלפי מחנכים מהארץ ומהעולם.
שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן ,חברי מועצת
המנהלים של הקרן ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ומחנכים מגרמניה וממקסיקו אשר השתתפו
באותם ימים בסמינרים בבית הספר הבין-לאומי
השתתפו באירוע.
לילי ספרא הנרגשת ,ולצדה בתה אדריאנה
אליה ,אמרה" :במשך שנים רבות קרן אדמונד ספרא
תומכת במאמצים להנצחת השואה [ ]...יד ושם הוא
מצבה נצחית לנספים אך עם בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה הוא גם קרן אור של תקווה .רק
באמצעות החינוך נוכל לנסות ולמנוע מן הדורות
הבאים לחזור על הטרגדיות של העבר .זוהי זכות
גדולה עבורנו לתמוך במאמצים אלו ,ואני יודעת עד
כמה היה בעלי גאה לראות את שמו קשור למשימה
הזאת .אני מאחלת למורים ולאנשי הצוות של יד ושם
שנים רבות של עבודה יצרנית".

חדש ממרכז הצפייה :ייצוגים קולנועיים נדירים של קהילות יהודיות
■ באוסף הסרטים של
מרכז הצפייה ,נוסף על
יצירות על קהילות מוכרות,
ישנם סרטים על קהילות
המיוצגות בקולנוע רק
לעתים רחוקות .בעת
האחרונה הופקדו במרכז
שני סרטים של ד"ר יאנה
קוסמן ,מרצה צעירה
באוניברסיטת באבש-בוליאי בעיר קלוז' ,בירתה של
טרנסילווניה ברומניה .על אף האנטישמיות הקשה
ששררה בקלוז' בדרך כלל ,היו תקופות של רגיעה
וסובלנות שאפשרו חיים יהודיים תוססים.
בשנת  1944חיו בקלוז' כ 16,000-יהודים ,וכ80%-
מהם נרצחו באושוויץ .בסרטי התעודה של קוסמן
בעלי הנופך הפיוטי  -הקהילה היהודית בעיר קלוז'
( )2004והדברים שלא נאמרו ( - )2009אנו מתוודעים
לקהילה היהודית הזעירה בקלוז' של היום השרויה
עדיין באבל ובגעגועים אין קץ.
איבט אדרי יוצרת שיח קסום וטעון בינה ובין
סבתה ניצולת טרנסניסטריה בסרטה הלב הוא ראי

  16תושדח

( )2010המשלב יחד תאטרון בובות ,מוזיקה מקורית
וקטעי עדות של סבתה.
בסרטה הנוגה מילוש ( )2010השחקנית וסנה
אורל ,ילידת ספליט ,נוברת עם אביה מילוש בתצלומים
ישנים השמורים בקופסת סיגרים .לאט ובעדינות,
אורל מוציאה ממילוש ,אשר לחם בשורות הפרטיזנים
היוגוסלווים ,סיפורי הקרבה ואבדן ומקבלת תשובה
לשאלתה מדוע נקראה בשם וסנה ( .)Vesna
לא מזמן רכש מרכז הצפייה שבעה סרטים שביים
היוצר הקרואטי הנודע יעקב סדלר .באוסף שני סרטי
תעודה מ :2006-היהודים וקרואטיה ויהודית המביא
את סיפורה של הכוראוגרפית וניצולת השואה יהודית
ארנון שהקימה את להקת המחול הקיבוצית .סרט
בולט במיוחד באוסף הוא הדרמה סינדרום ירושלים
( )2004בכיכובם של מרטין שין ,מקולי קלקין ,שרלוט
רמפלינג ,מילי אביטל והשחקן הקרואטי בוזידר אליץ'.
הסרט מספר על שחקן קרואטי ,נכד לסב שנספה
באושוויץ ובן לאב המתנגד למשטר הקומוניסטי,
המפנה עורף לחיים הפוליטיים בארצו .אחרי מותה
של ארוסתו בפיגוע בישראל הוא יוצא לחפש משמעות
בעולם של שנאה ואלימות.

מימי אש

עשרות אלפי סרבים ,יהודים וצוענים ,גברים,
נשים וילדים ,נרצחו באכזריות במחנה יסנובץ'
הקרואטי במלחמת העולם השנייה .קטעי פוטג'
ותמונות סטילס נדירים מהארכיון הקרואטי הלאומי
משולבים בסרט התעודה של העיתונאי והסופר הסרבי
דנקו ר' ווסוביץ' ולדהיים  -הרוע הנסתר מ.2010-
ווסוביץ' בוחן את דמותו השנויה במחלוקת של קורט
ולדהיים ,ששימש מזכ"ל האו"ם ,בניסיון להוכיח את
מעורבותו הישירה של ולדהיים בביצוע פשעים נגד
האנושות בקרואטיה.
בקטלוג מרכז הצפייה יש היום כ 7,000-סרטים
בנושא השואה .רוחב היריעה של ספריית הסרטים
הדיגיטלית מבטא את ייחודו ומקוריותו של הקולנוע
בהצגת סיפוריהם של אנשים וקהילות בשואה .אוסף
המרכז מעשיר את הידע על השואה ומספק לצופה
תמונה רחבה על הנושא ,בצד מיקוד בסיפורים
אישיים ייחודיים ,ובהם סיפורים המוכרים פחות
לקהל הרחב.
הכותבת היא אחראית רכש ופרויקטים במרכז הצפייה.

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
הסכם חדש יתמוך במחקר על השילוחים של יהודי צרפת

■ סגן הנשיא של חברת הרכבות הלאומית של צרפת ברנרד
אמסלם (משמאל) ואבנר שלו בחתימת ההסכם

■ חברת הרכבות הלאומית של צרפת ( )SNCF
חתמה בחודש מאי על הסכם למתן תרומה ליד ושם
להעמקת המחקר על השילוחים של יהודי צרפת
למחנות בתקופת השואה  -חלק מהפרויקט המחקרי

המקוון של המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם
"מסילות אל האבדון".
"מסילות אל האבדון" הוא פרויקט פורץ
דרך  -בניית מאגר מידע מקוון ומקיף לכל אחד
מהשילוחים של היהודים בשואה .המפעל סוקר
את כל שטחי אירופה הכבושה ומשחזר את שילוח
היהודים בתקופת השואה למחנות ריכוז והשמדה
באירופה .עד כה הצליחו חוקרי יד ושם לשחזר
מחדש את נתיב הנסיעה של כ 400-טרנספורטים
מווינה למינסק ,לריגה ,לטרזין ולאושוויץ וגם מברלין,
מקלן ,מברסלאו ומכמה ערים בצ'כיה לטרזין .עוד
במחקר מידע על המנגנון הארגוני אשר ביצע את
הגירושים ההמוניים ,וכן מאפיינים חברתיים-כלכליים
של אוכלוסיית המגורשים .אפשר לראות את תוצאות
המחקר באתר האינטרנט של יד ושם בעברית,
באנגלית ובגרמנית .המחקר על השילוחים מצרפת
ובצרפת יובא גם בשפה הצרפתית.
תרומתה של חברת הרכבות הלאומית של צרפת
תסייע לחוקרים לתעד במלואם את כ 80-השילוחים

של יהודי צרפת .כ 76,000-יהודים מצרפת נרצחו
באושוויץ .המחקר יתבסס על המחקר שערך סרג'
קלרספלד וינתח את המסמכים הרשמיים של חברת
הרכבות הצרפתית מתקופת השואה שארכיון יד ושם
קיבל העתק שלהם כדי לחקור את התהליך .יתועדו
גם שילוחים שנעשו בתוך צרפת  -מערים קטנות
ומכפרים למחנה דרנסי .המחקר יעסוק גם במצבם
של היהודים בעת הגירוש באמצעות עדויות ניצולים,
מסמכים פרטיים ותצלומים.
"'הפתרון הסופי' לא היה יכול לצאת לפועל ללא
שיתוף הפעולה הרחב של אנשים רבים מכל שכבות
האוכלוסייה והביורוקרטיה הממשלתית במדינות
אירופה" ,ציין יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
במעמד החתימה על ההסכם .סגן הנשיא של חברת
הרכבות הלאומית של צרפת ברנרד אמסלם" :תמיכה
זו מחזקת את המחויבות של  SNCFלשקיפות ,להכרה
היסטורית בעבר ולזכרם של קרבנות השואה .למחקר
על השילוחים יש ערך חינוכי רב לדורות הבאים כדי
שזיכרון השואה לא יישכח לעולם".

מרכז חדש לחקר יהודי גרמניה
■ בתחילת יוני נפתח במכון הבין-לאומי לחקר
השואה ביד ושם המרכז לחקר תולדות יהודי גרמניה
בתקופת השואה בניהולו של פרופ' גיא מירון .מרכזים
אחרים שכבר קיימים במכון הם המרכז לחקר
תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת השואה,

המרכז לחקר תולדות יהודי פולין בתקופת השואה
והמרכז על שם דיאנה זבורובסקי לחקר תוצאות
השואה והשלכותיה.
המרכז החדש יבסס קשרים ושיתופי פעולה עם
מרכזי מחקר דומים בארץ ובעולם ,ירכז חומרים

ויוציא לאור שני קובצי תעודות שיעסקו בשני פרקי
זמן —  1933עד  1938ו 1939-עד  .1945הכרך השלישי
יציג לפני הקורא הישראלי מבחר כתבות מהעיתונים
היהודיים שיצאו לאור באותן השנים בגרמניה.
המרכז הוקם בתמיכתה של ממשלת גרמניה.

יום עיון :אמנויות הבמה בטרזין

■ ב 15-במרץ התקיים ביד ושם יום עיון על "אמנויות
הבמה בטרזין" במסגרת סדרת ימי עיון שעניינה
אמנויות הבמה בתקופת השואה .את יום העיון ערך
המכון הבין-לאומי לחקר השואה בשיתוף המכון הבין-
לאומי לקידום תרבות יהודית וישראלית .בדוברים היו
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וטומש פויאר,

שגריר צ'כיה בישראל .את ועידת התביעות ייצג צבי
ענבר .מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ד"ר
בלה גוטרמן הנחתה את יום העיון ,ואת המושבים
הנחו ד"ר מרגלית שלאין מבית טרזין וד"ר נעמה
שי"ק ,מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ביד ושם.
הסופרת ,המשוררת ובמאית התאטרון פרופ'
מיכל גוברין דיברה על "התאטרון והעברת הזיכרון";
הסופרת ,החוקרת ,המתרגמת וניצולת השואה רות
בונדי דיברה על "ההומור כנשק קיומי בגטו טרזין";
הפרופסור לעיצוב יעקב קאופמן הרצה על "תהליך
הכתיבה והחזרות של האופרה הקיסר מאטלנטיס";
והמחזאי חואן מג'ורגה מספרד דיבר על מחזהו
הדרך לשמים שהוא כתב בהשראת ביקור נציג הצלב
האדום בגטו טרזין .לאחר הרצאתו הוצגו שני קטעי
קריאה מהמחזה.
אחר הצהריים הציג את "אוסף תאטרון השואה
און-ליין" המקים והעורך הראשי של האוסף מוטי סנדק.
האתר מרכז את כל יצירות התאטרון ,המוזיקה ,המחול,

תאטרוני הבובות והאופרה ששרדו בגטאות ,במחנות
ההשמדה ובמחנות העקורים והפזורות בארכיונים,
במוזאונים לשואה ובאוספים ברחבי העולם .באוסף
המקוון יותר מ 1,000-מחזות ,אלפי יצירות מוזיקליות
וסיפורי חיים של יוצרים שנספו ושל יוצרים ששרדו
ופיתחו קריירות מזהירות לאחר השואה .פרופ' גד
קינר ,יושב ראש המערכת האקדמית באוניברסיטת
תל אביב וראש החוג לתאטרון ,דיבר על ההיבטים
והשיקולים האקדמיים בעריכת האתר.
המושב האחרון יוחד ל"מוסיקה  -הנחלת
המורשת התרבותית לדורות הבאים" .לאחר שפרופ'
מיכאל וולפה ,ראש החוג לקומפוזיציה ולניצוח
באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים ,הרצה על
המוזיקה בגטו טרזין ,הוצג מופע הקברט של טרזין
העיר כאילו (בתמונה) שהפיק הסמינר להיסטוריה,
למוזיקה ולזיכרון בבית טרזין.
כל ימי העיון התקיימו בסיוע קרן גוטוירט .ביום העיון "אמנויות
הבמה בטרזין" תמכו גם בית טרזין ,שגרירות ספרד בישראל
ומכון סרוונטס בתל אביב.
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חדשות

■

ה"ילדים" שניצלו בדנמרק נפגשים ביד ושם

מימין לשמאל :דוב (אוסקר) שטראוס ,יהודית שקד ופרופ' דן יעלון

■ בינואר  2011התקשרה אל יודיטה מטיאשובה,
עיתונאית צ'כית וחוקרת במכון להיסטוריה הצבאית
בפראג ,ניצולת השואה זוזנה לדררובה אשר נשלחה
לדנמרק בזמן מלחמת העולם השנייה עם קבוצת ילדים
יהודיים מצ'כוסלובקיה במסגרת תכנית הכנה לעלייה
לארץ .מרבית הצעירים בקבוצה נמלטו בשנת 1943
לשוודיה ,ומאז לא היו עוד בקשר זה עם זה .לאחר
השיחה החלה מטיאשובה לחקור את הפרק הלא ידוע
הזה בתולדות השואה .לבסוף ,ב 30-באפריל ,2012
ביקרה בישראל והציגה את ממצאיה במכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם וגם השתתפה במפגש מרגש
של הניצולים ביד ושם.

השואה בשפת הסימנים

מהאביב ועד הסתיו של  1939למדו  150ילדים בני
 ,16-14רובם מפראג ,בקורסים על ציונות בכל רחבי
צ'כוסלובקיה .מטרתם העיקרית של הקורסים הייתה
להכין את הילדים לחיים בארץ ישראל ,אך לאחר פרוץ
המלחמה נאלצו המארגנים של הקורסים לשנות את
תכניותיהם ולשלוח את הילדים אל מחוץ לאירופה
הנכבשת על ידי הנאצים .כ 20-ילדים נסעו לארץ
ישראל ,והאחרים הועלו על טרנספורט לדנמרק  -רובם
לא ראו עוד את הוריהם או את אחיהם .באמצעות
הארגון הדני "ליגת השלום והחירות" שוכנו הילדים
אצל משפחות אומנות ,והקשרים של הילדים עם
המשפחות הלכו והתהדקו" .אני גרתי אצל משפחת

אולסן [ ]...עד היום אני לא מבינה עד הסוף מדוע הם
עשו זאת בשבילי ,למה נתנו לי מקלט" ,סיפרה זדנקה
שטיסטניה ,היום יהודית שקד ,תושבת חיפה בת .87
"הם בכלל לא היו עשירים ,אבל היו מוכנים להתחלק
במעט שהיה להם .הם היו ממש טובי לב".
אך בסתיו  ,1943בשל התקדמות הצבא הגרמני,
נאלצו הילדים היהודים לברוח שוב  -הפעם לשוודיה.
כך נותק הקשר ביניהם .במאמץ אדיר חקרה ושחזרה
מטיאשובה את גורלם של רבים מהילדים הללו ככל
האפשר ,ואז תכננה לנסוע לישראל ולפגוש אותם.
"הפעם האחרונה שראיתי את הארדי הייתה במרץ
 ,1941בקופנהגן .היינו אז בני  .16הייתי בדרכי לארץ
ישראל ונפרדנו לשלום .היום זו הפעם הראשונה
שאני רואה אותו שוב" ,אמרה שקד הנרגשת ביד ושם.
בכל התקופה הארוכה הזאת גר חבר ילדותה הארדי
ברגר (היום פרופ' דן יעלון) במרחק של שעת נסיעה
ממנה" .נמלטתי לשוודיה ב .1943-החלום שלי התגשם
 סוף-סוף יכולתי לעבוד באוניברסיטת אופסלה",נזכר יעלון ,פרופסור לגאוגרפיה אשר התחיל את חייו
החדשים בארץ ישראל בשנת  .1948גם היום יעלון
וכל חבריו למסע מדברים צ'כית שוטפת ומושלמת.
"הנאצים הרגו את כל המשפחה שלי .היום אני מאושר
שילדיי ונכדיי כולם סביבי .אנחנו  38איש סך הכול",
חייך דוב (אוסקר) שטראוס ,בן .88
"בפרוץ המלחמה ,כשעוד היינו ילדים ,סיפרו לנו
את סיפור הפעמונים על מלך רשע שהגלה אנשים רבים
מארצם .היינו דחויים ומנודים" ,הוסיפה שקד" .היום אני
מרגישה כאילו הפעמונים מצלצלים שוב".

נעמה גליל

עיוורים מבקרים במוזאון
■ קבוצה של שישה עיוורים ,מלווים בכלביהם ,ביקרו
במוזאון לתולדות השואה ביד ושם ,במסגרת ההכנה
למסע לפולין .בראש הקבוצה עמד אמיר השכל.
הקבוצה השתמשה בדגמים ובמוצגים במוזאון כדי
להמחיש נושאים שידברו עליהם בפולין ,והדריכה אותה
דניאלה אביטל ,מדריכה של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם.

■ בחודשים ינואר-מרץ  2012התקיים קורס העשרה
בנושא השואה לאנשים חירשים וכבדי שמיעה .בקורס
 יזמה משותפת של המכון לקידום החירש ויד ושם היו שישה מפגשי הרצאה ,והוא הקנה למשתתפיםידע בנושא העולם היהודי באירופה שלפני המלחמה
ובנושאי ליבה בתולדות השואה .ארבעה מפגשים
נוספים התקיימו ביד ושם ,ובהם נערכו סיורים במוזאון
לתולדות השואה וסיור מקיף באתר יד ושם.
את הקורס כולו ליוותה מתורגמנית לשפת
סימנים ,וקלדנית הקלידה באופן סימולטני את הנאמר
במפגשים וגם בסיורים .המשתתפים היו בני  20עד
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 ;60היו שביקשו להכיר טוב יותר את קורות משפחתם
שנרצחה בשואה ,והיו מי שמתעניינים בנושא השואה
ומבקשים להתעמק בו.
תוך כדי הקורס נעשה תהליך של למידה והפקת
לקחים בכל הנוגע להדרכת קהל חירש וכבד שמיעה.
לקורס ראשון זה יהיה בקרוב קורס המשך ,והמכון
לקידום החירש ויד ושם מתכוונים להמשיך את שיתוף
הפעולה ביניהם.
הכותבת היא מנהלת מחלקת ההדרכה באגף ההנצחה
וההסברה.

מבקרים ביד ושם :אפריל-יוני 2012
■ בחודשים אפריל-יוני  2012ערך יד ושם  250סיורים מודרכים ליותר מ 2,800-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה ,שגרירים ,מנהלי
ארגונים ציבוריים ,עורכי דין וכלכלנים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בשלושת החודשים האחרונים:
■ נשיא גרמניה יואכים גאוק (מימין) ביקר ביד ושם
ב 29-במאי ,מלווה ביושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו (משמאל) ונשיא המדינה שמעון פרס (במרכז).
לאחר סיור במוזאון לתולדות השואה וטקס אזכרה
ממלכתי בהיכל השמות (בתמונה) ביקר הנשיא
גאוק בארכיוני יד ושם עם מנהל אגף הארכיונים
ד"ר חיים גרטנר.

■ ב 9-באפריל סייר ראש ממשלת איטליה מריו
מונטי (מימין) במוזאון לתולדות השואה עם העורכת
הראשית של ההוצאה לאור של יד ושם ד"ר יעל
נידם-אורביטו (משמאל).

■ נשיא חוף השנהב אלאסאנה אואטארה (שני
משמאל) ביקר ביד ושם ב 17-ביוני ,בהדרכתה
של מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם אירנה
שטיינפלד (מימין).

■ ראש ממשלת מולדובה ולדימיר פילאט סייר
במוזאון לתולדות השואה ב 14-במאי.

■ בסיורו ביד ושם ב 2-במאי ביקר שר החוץ
של יפן קואיצ'ירו ג'מבה במוזאון לתולדות
השואה וראה את העץ שנשתל לכבודו של חסיד
אומות העולם היפני צ'יונה-סמפו סוגיהרה.

■ בביקורו ביד ושם ב 29-באפריל סייר ראש ממשלת
אוגנדה אממה אמבבאזי (במרכז) במוזאון לתולדות
השואה בהדרכתו של מנהל הספריות ביד ושם ד"ר
רוברט רוזט (מימין).

■ ב 30-באפריל סייר שר החוץ של מקדוניה ניקולא
פופוסקי (במרכז) במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו
של ההיסטוריון הבכיר והעורך הראשי של יד ושם
 -קובץ מחקרים ד"ר דוד זילברקלנג (מימין).

■ שר החוץ של רומניה אנדרי מרגה (מימין) סייר
במוזאון לתולדות השואה ב 30-במאי ,בהדרכת מנהל
היכל השמות אלכסנדר אברהם (משמאל).

■ ב 16-ביוני ביקרו ביד ושם  70מנהלי אגפים
ויחידות של בנק ישראל בראשות נגיד הבנק
פרופ' סטנלי פישר (במרכז ,בטקס באוהל יזכור).
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חדשות

עיתונאים בכירים מגרמניה משתתפים בסמינר
■ בשבוע של יום הזיכרון לשואה ולגבורה אירח יד
ושם קבוצת עיתונאים בכירים מגרמניה שהשתתפו
בסמינר בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
בחברי קבוצה ,בהנהגתו של העורך ראשי של העיתון
בילד קאי דיקמן (בתמונה ,משמאל) ,היו נציגיהם של
כל העיתונים והירחונים החשובים בגרמניה .לחלק
מהאורחים היה זה ביקורם הראשון ביד ושם .נוסף
על השתתפותם באירועים המרכזיים של יום הזיכרון,
נפגשו העיתונאים עם ניצולים ,היסטוריונים ומחנכים,

יצאו לסיורים מעמיקים במוזאון לתולדות השואה
ובמוזאון לאמנות השואה והשתתפו בביקור מיוחד
"מאחורי הקלעים" באגף הארכיונים.
בשיחה הפתוחה עם יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ,במפגש החותם של הסמינר ,תיארו
המשתתפים את הסמינר במילים "חוויה ששינתה
את חייהם".
הסמינר התקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת אדלסון.

מחקר חדש על השתתפות תושבי אירופה ברצח שכניהם היהודים
■ אנשים רבים באירופה הצטרפו לגרמניה הנאצית
ברדיפת היהודים וברציחתם ,אפילו בשלבים המאוחרים
יותר של מלחמת העולם השנייה .הגיליון החדש של יד
ושם  -קובץ מחקרים (מ )1:מאיר את היחס ליהודים
באירופה ול"פתרון הסופי" באמצעות בחינה מעמיקה
של פולין ,הונגריה ורומניה .למעט מקרים יוצאים מן
הכלל ונדירים ,היו היהודים טרף לרוצחים או כלי שרת
חסרי אונים בידי האנטישמים.
רחל פלדהי ברנר מנתחת את יומנה של הסופרת
הפולנית אאורליה וילז'ינסקה המספק הצצה נדירה
להרהוריה הפנימיים של המצילה העירונית ,המודרנית
והליברלית .וילז'ינסקה הייתה הומניסטית אמתית
שהזדעזעה עד עומק לבה מההסכמה האילמת של
בני ארצה הפולנים ,לרבות חבריה האינטלקטואלים
והליברלים ,לרצח היהודים .יומנה גם עוקב אחרי
היחסים המתוחים והמסובכים בין המציל לניצול -
לעתים היא עצמה התקשתה לשאת את התנהגותם
של האנשים שהסתירה והחלה לחוש שנאה כלפיהם,
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ציד היהודים נעשה לעתים
קרובות מאוד ולא עורר שום
דילמה מוסרית מלבד דאגה
בשל זמן העבודה המבוזבז
אבל לא ויתרה ובסופו של דבר עמדה במבחן; בתוך כך
ראתה את החסרונות העצומים של החברה הפולנית.
המאמר של יאן גרבוסקי על היחס של האיכרים
הפולניים כלפי היהודים והרצח ההמוני שלהם בנפה
דרומית בפולין ,דומברובה טרנובסקה ,מצייר תמונה
מבעיתה ממש .אנשים יחידים הביעו הסכמה שקטה
לרצח היהודים ואף צדו יהודים ואז מסרום למשטרה או
הרגו אותם בעצמם תמורת תגמול אישי .ציד היהודים
נעשה לעתים קרובות מאוד ולא עורר שום דילמה
מוסרית מלבד דאגה בשל זמן העבודה המבוזבז.
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לוחמי המחתרת הקומוניסטית  -ארמיה
לודובה (  )ALבמחוז קיילצה ,נושא מחקרה של יואנה
טוקרסקה-בקיר  -נהיו לרוצחים נלהבים ללא כל
לחץ מצד הגרמנים .המאבקים בין הקבוצות השונות
במפלגה הקומוניסטית הובילו לחקירתו והעמדתו
למשפט של קצין ה AL -טדאוש מאי בשנות ה.50-
מפקדו המחוזי של מאי ,מייצ'יסלב מוצ'ר ,אנטישמי
מובהק החשוד ברצח ,נהיה לימים שר הפנים של
פולין ופיקד על הקמפיין האנטישמי בשנת 1968
שדחק ברוב היהודים שעוד נשארו אז בפולין
לעזוב אותה .מבצעי רצח שעשתה היחידה של מאי
במחצית השנייה של  1944לא היו פעולות פרטיות
לא מאושרות אלא נעשו באישורו ובעידודו של
הפיקוד המחוזי של מוצ'ר.
בשותפיה העיקריים של גרמניה לרצח היהודים
היו הונגריה ורומניה — הן השתתפו יחד ברצח של
כמיליון יהודים .אך ממצאיו של לסלו קרשאי באשר
לשלטון צלב החץ של פרנץ סלשי ומחקרה של
רונית פישר על החברה הרומנית תחת יון אנטונסקו
מפתיעים .האנטישמים המושבעים האלה ,האשמים
ברצח העם היהודי במדינותיהם ,מנעו ביודעין רצח
טוטלי .שלטון סלשי הגזעני והאנטישמי ,הידוע
לשמצה בשל צעדות המוות שלו והרצח של אלפי
יהודים על גדות הנהר דנובה ,לא רצח את מרבית
יהודי הונגריה .ה"כבוד" המפוקפק הזה מיוחס
לקודמיו של סלשי — העוצר מיקלוש הורטי וראש
הממשלה דֶ ֶמה סטויואי .סלשי היה למעשה איש
פרגמטי וסתגלני לעתים באשר ליהודים — הוא
ביקש למנוע או לדחות את השמדתם הטוטלית כדי
לנצל את שארית יהודי בודפשט לעבודות כפייה וגם
ראה בהם קלף מיקוח במשא ומתן עם המדינות
הניטרליות להכרה בשלטונו.
פישר רואה במדיניותה של רומניה בתקופת
המלחמה הרכב ייחודי של טיהור אתני ורצח עם אשר
הבדילו בין היהודים "שלנו" הגרים בתחומי הממלכה
המקורית ובין היהודים "הזרים" בפרובינציה .בעת

ד"ר דוד זילברקלנג

שהזרים הלא יהודים האחרים סולקו מהפרובינציה,
היהודים הזרים היו חשודים בשלוש רמות שונות:
כיהודים ,כתושבי האזורים שבהם היה נראה
שהתרבות והשליטה הרומנית היו נתונות בסכנה
מסוימת וכפעילים פרו-סובייטיים .לכן לא רק שלא
היה אפשר לסמוך על היהודים הזרים — היה אפשר
(ואף נחוץ) להשמידם.
היו אפוא דרכים רבות להשתתף מרצון ברצח
העם היהודי באירופה .לאומנות רדיקלית ,גזענות,
אנטישמיות ,ריבונות ,תאוות בצע ואידאלים
(או נטישתם) היו מהגורמים שהשפיעו על יחס
האוכלוסייה המקומית ליהודים הנואשים ששיוועו
לחמלה ולמקלט.
הכותב הוא היסטוריון בכיר ביד ושם והעורך הראשי של יד
ושם  -קובץ מחקרים.

ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ התורמים ליד ושם סטיב וסנדרה פינקלמן (במרכז)
הסירו את הלוט מעל שלט לזכרו של אביהם וולף
פינקלמן ז"ל ,ניצול שואה מסאבין שבפולין .התלוו
אליהם מנהל אגף מערכות המידע ביד ושם מיכאל
ליבר (משמאל) ומנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן
יהודה (מימין).

■ משמאל לימין :חבר מועצת האגודה האמריקנית
למען יד ושם דוד הלפרן ,אשתו שרון ,בנו ג'רמי וכלתו
אבי בביקורם ביד ושם בפסח .בביקור צעדו לאורך
שדרת חסידי אומות העולם שתרמו הוריו של דוד סם
וגלדיס הלפרן ודודיו אווה ואריה הלפרן ז"ל.

של האירוע ריטה לוי ,נכדהּ של סימה כץ מתיו לוי
ויושבת הראש של האירוע מרילין רובינשטיין

■ יותר מ 700-איש השתתפו בכינוס החגיגי של
המנהיגות הצעירה של האגודה האמריקנית למען יד
ושם שהתקיים בניו יורק ב 27-במרץ .בראש האירוע
עמדו אריקה ומיכאל דיסטנפלד ,אבי וג'רמי הלפרן,
לורי קולין ,ג'קי וגונן פרדיס וג'ף וילף.

קלאס ויצק דרייר ארתור דרייר ,פרנסס הנסן וסופיה
ואן קולן ,מנהלת משק הבית שהסתירה את יוסף דה
האן פרל ואן לואיט ,מיכאל דה האן ,בנו של יוסף דה
האן שהציל קלאס ויצק דרייר ,ילדיהם של קלאס
ויצק דרייר ג'ון ופיטר דרייר ונכדיה של קרולינה —
כריס פרנסיס ,ריצ'ארד קצ'מארצ'יק ,ויקי גי ודונה
קצ'מארצ'יק .עוד נכד של קרולינה ,טד קצ'מארצ'יק,
השתתף באירוע.
■ לאחר הטקס הלאומי לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה חנכה אגודת ידידי יד ושם בקנדה את
התערוכה הנודדת של יד ושם "בסה :מילה של
כבוד — מוסלמים אלבנים שהצילו יהודים בתקופת
השואה" .מימין לשמאל :חבר הנהלת האגודה
הארי בלומפילד ,ראש העיר של אוטווה ג'ים ווטסון,
שגרירת אלבניה בקנדה אלידה פטוסהטי ,יושבת
ראש האגודה פראן סונשיין ,יושב ראש עמית של
כוח המשימה הבין-לאומי לשיתוף פעולה בתחום
ההוראה ,ההנצחה והזיכרון של השואה (  )ITFמריו
סילבה ומנכ"ל האגודה ירון אשכנזי

קנדה
■ רוז מוסקוביץ (במרכז) וילדיה סוניה גורדון (משמאל)
ומרק מוסקוביץ' (מימין) ביקרו ביד ושם ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה .לרוז מוסקוביץ' הוענק הכבוד
להעלות את אש התמיד באוהל יזכור בטקס אזכרה
שנערך במקום.

■ יושבים ,מימין לשמאל :אורחי הכבוד איריס ליפשיץ
לינדנבאום ,סימה כץ ויושב ראש האגודה האמריקנית
למען יד ושם אלי זבורובסקי באירוע ההוקרה השנתי
של האגודה לשנת  2012שנערך בניו יורק ב16-
במאי .עומדים ,מימין לשמאל :יושבת ראש עמיתה

■ ב 23-באפריל  2012ערכה אגודת ידידי יד ושם
בקנדה את הטקס הממלכתי לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה במוזאון המלחמה הלאומי באוטווה .בטקס
העניקה האגודה ,בשם מדינת ישראל ,את אות חסיד
אומות העולם לקרולינה יושצ'יקובסקה ולקלאס ויצק
דרייר המנוחים .ראש ממשלת קנדה סטיבן הארפר
ושגרירת ישראל בקנדה מרים זיו הגישו למשפחות
חסידי אומות העולם את התעודות והמדליות.

גרמניה
■ ב 1-ביוני הוסר הלוט מעל לוחות ההנצחה לזכרו של
ניצול השואה לאון "לולק" טאובנבלאט ז"ל ,וכן לזכרן
של המשפחות אייזנשטיין ,סטיינפלס וטאובנבלאט
אשר נרצחו בשואה .בטקס נכחו מריה טאובנבלאט
(שנייה מימין) ובנה סמי טאובנבלאט (שני משמאל),
בני משפחה וחברים ,וכן מנהל האגף לקשרי חוץ
שעיה בן יהודה (משמאל) ומנהל דסק שווייץ וארצות
דוברות גרמנית אריק רב און (מימין).

מימין לשמאל :מנכ"ל אגודת ידידי יד ושם בקנדה ירון
אשכנזי ,שגריר פולין בקנדה זנון הנריק קוסיניאק-
קאמיש ,שגריר הולנד בקנדה וילהלמוס יוליוס פטרוס
גירטס ,מרים זיו ,ראש הממשלה הארפר ,ילדיהם של
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ידידים ברחבי העולם
אוסטרליה

בריטניה

ונצואלה

■ בביקורם ביד ושם ב 9-באפריל נפגשו פרנק ושירלי
לואי עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וביקרו
ביקור קצר במוזאון לאמנות השואה.

■ סיימון בנטלי (שני מימין) ,יושב ראש אגודת ידידי
יד ושם בבריטניה ,ביקר במוזאון לתולדות השואה
באפריל מלווה באשתו ,בבתו ובחברים.

■ אחייניה של לונה סולטן (שנייה משמאל) סדי
(משמאל) ,דוד (מימין) ושאול (שני מימין) התלוו אליה
בביקורה ביד ושם.

■ ניצול השואה יוסף פרוכליך-ווסט ביקר ביד ושם
וראה את השלט שתרם בעת האחרונה לכבוד יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.

מקסיקו

■ לי ליברמן (משמאל) ערכה סיור "מאחורי הקלעים"
בארכיוני יד ושם בהדרכתו של מנהל אגף הארכיונים
ד"ר חיים גרטנר (שני משמאל) ולאחר מכן סיירה
במוזאון לאמנות השואה ,מלווה באוצרת הבכירה
לאמנות וסגנית המנהלת באגף המוזאונים יהודית
שן-דר (במרכז) .ביקורה הסתיים בפגישה עם יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (שני מימין) ועם מנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין).
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■ המשפחות אטיה וטרפמן הגיעו ליד ושם כדי
להסיר את הלוט מעל שלט ההוקרה לכבודם של ויקי
וצורי אטיה וכדי לציין את בר המצווה של יונתן אטיה
ואוריאל טרפמן .התלוו אליהם מנהלת דסק ארצות
איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ומיאמי פרלה חזן
(רביעית מימין) ומנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן
יהודה (שלישי מימין).

■ פרלה חזן ליוותה את סוזי ונתן שטרמברג ,את
אווה ליכשטיין ואת חיימה ברברמן בטקסי יום הזיכרון
לשואה ולגבורה.

■ ביום הזיכרון לשואה ולגבורה נפגשה לונה סולטן
(שנייה משמאל) עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,עם מנהלת דסק ארצות איברו-אמריקה ,ספרד,
פורטוגל ומיאמי פרלה חזן ועם מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה.

ספרד
■ דפנה מאזין רמירז דה הרו נפגשה ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ועם מנהלת דסק ארצות איברו-אמריקה ,ספרד,
פורטוגל ומיאמי פרלה חזן.

אמריקה הלטינית

שווייץ

■ בתמונה :אורחי דסק ארצות איברו-אמריקה,
ספרד ,פורטוגל ומיאמי בעצרת הממלכתית לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה

■ יואל הרצוג ,נשיא אגודת ידידי יד ושם בשווייץ,
הגיע ליד ושם ונפגש עם מנכ"ל יד ושם נתן איתן,
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ומנהלת
דסק צרפת ,בנלוקס ואיטליה מירי גרוס כדי לדבר
על עבודת האגודה בשווייץ .בביקור סייר הרצוג
(במרכז) בהר הזיכרון בלווייתה של גרוס (משמאל)
ובהדרכתה של נועם גיטין (מימין).

■ בחודש אפריל  2012נערך הסמינר הבין-לאומי
השלישי למנהיגות נוצרית בנושא אנטישמיות ,שואה
וישראל בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
בהשתתפות  26מנהיגים נוצרים משמונה מדינות.
ההשתלמות התקיימה בתרומתם הנדיבה של
השגרירות הנוצרית הבין-לאומית ירושלים וסניפיה
בקנדה ובפינלנד .בסמינר נפגשו המשתתפים עם
ניצולי שואה ,שמעו הרצאות מפי מומחים בכירים
לחקר השואה והשתתפו בטקסים הרשמיים לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

צרפת ובנלוקס
■ במשלחת הצרפתית שהשתתפה בעצרת
הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד
ושם היו נשיא אגודת ידידי יד ושם בצרפת ד"ר ז'אן
רפאל הירש ,המזכיר הכללי של האגודה ז'אן פייר
גוזי ואשתו ססיל .מנהלת דסק צרפת ובנלוקס מירי
גרוס קיבלה את פניהם של התורם מקסי ליברטי,
בנו טיירי ,בתו פטריסיה ובעלה וילי פאזל ,לורה רוסק
ובתה הלנה ,ז'אן פייר לוי ואשתו יפה וחבריהם אני-
קלוד וקלוד שוראקי .רוזין ברון ולאון סבג השתתפו
אף הם בטקס.
חברי המשלחת ההולנדית בעצרת הממלכתית
היו נשיא אגודת ידידי יד ושם בהולנד יופ לוי ואשתו
יהודית ,וכן נציגת קרן נואבר בישראל ססיל בליליוס.
זו השנה השלישית ברציפות שקרן צרפת-ישראל
בראשותה של ניקול גדז' מארגנת סיור בישראל
לנכדיהם של חסידי אומות העולם ,בליוויו של דוד
אדם ,מנהל אגודת ידידי יד ושם בצרפת.

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-
■ מנכ"ל השגרירות הנוצרית הבין-לאומית ירושלים
(  )ICEJד"ר יורגן בוהלר ,מנהל המדיה של השגרירות
דויד פרסונס והתורם העיקרי ומנהל השגרירות
בגרמניה גוטפריד בוהלר השתתפו בטקס בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם ב22-
באפריל ,ובו הוסר הלוט מעל שלט הוקרה על תרומה
שהתקבלה לא מכבר מסניף השגרירות בגרמניה
ומנוצרים גרמנים .מימין לשמאל :ד"ר יורגן בוהלר,
גוטפריד בוהלר ,מנהלת הדסק הנוצרי ביד ושם
ד"ר סוזנה קוקונן ,מנהל ההשתלמויות החינוכיות
למחנכים מחו"ל אפריים קיי ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה

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
המחתרת היהודית בצרפת ∞∫±π¥¥-±π¥
מאבק למען הצלה
לוסיאן לזר
∏∑ ש¢ח ∏ µש¢ח
■ המחתרת היהודית בצרפת סייעה ליהודים שנותרו
בלא אמצעי קיום¨ ציידה אותם בתעודות זהות מזויפות¨
איתרה עבורם מקומות מחסה בטוחים¨ העניקה להם
תמיכה נפשית ורוחנית ומילטה אסירים ממחנות
הכליאה Æהמשימה העיקרית שעמדה לפני המחתרת
הייתה הצלת נפשות¨ בעיקר הצלתם של ילדים ובני
נוער¨ ותנועות הנוער תרמו תרומה ייחודית לביצוע
משימה זו Æבזמן ההתקוממות הארצית נגד הכיבוש
התגייסו חברי המחתרת היהודית ליחידות הפרטיזנים
של ה¢מקי ¢הצרפתי ותרמו למאבק לשחרור צרפתÆ

בארץ אויב∫ יהודי קלצה והסביבה ±π¥¥-±π≥π
שרה בנדר
∏∏ ש¢ח ∏∂ ש¢ח
■ המחברת מתחקה על חיי הקהילה היהודית
בקŒלצה ממלחמת העולם הראשונה¨ בוחנת את חיי
היהודים בה¨ את הפעילות הציבורית ואת היחסים עם
השכנים הפולנים ומתמודדת עם השאלות הרבות
העולות מעיון במקורות המגוונים שחקרה Æהספר
עוסק בקורות יהודי קŒלצה עד פרוץ מלחמת העולם
השנייה¨ בכיבוש העיר בספטמבר  ±π≥πבידי גרמניה
הנאצית ועד הקמת הגטו באפריל  ¨±π¥±בדרך החיים
בגטו ובחיסולה של הקהילה היהודית בעיר והקהילות
היהודיות שבסביבתה Æהספר עוסק גם בגורלם של מאות מיהודי הגטו שרובם
הועברו במאי ≥ ±π¥למחנות לעבודת כפייה בעיר וברחבי מחוז רדום¨ בסוגיית
ההצלה וביחסים עם הפולנים Æאת הספר חותם הפרק על הפוגרום הטרגי
שעשו ב≠ ¥ביולי ∂ ±π¥פולנים בקבוצת ניצולים יהודים שהתרכזו בקŒלצה
לקראת העלייה לארץ ישראלÆ

הטייסת שהמריאה מהשואה
יהודה מנור¨ עורכת∫ בלה גוטרמן
∏∏ ש¢ח ∏∂ ש¢ח
■ בשנת ∏ ±π¥נחתם הסכם חשאי עם ממשלת
צßכוסלובקיה¨ ובעקבותיו הוקמה טייסת מיוחדת בבסיס
חיל האוויר הצßכוסלובקי באוֹלוֹמץ כדי להכשיר טייסים
לחיל האוויר הישראלי ההולך ומוקם Æהטייסת הורכבה
מ≠≤≤ בחורים צעירים שנאספו מרחבי אירופה Æהסבל
שחוו בתקופת המלחמה והשואה חישל את רוחם של
הצעירים¨ והם ביקשו להכשיר את עצמם למלחמה על
הקמת מדינת ישראל Æכיום נותרו בחיים ארבעה מ≠≤≤
חניכי קורס הטיס באוֹלוֹמץ שענדו בגאווה את כנפי
הטיס של חיל האוויר הישראלי בצד עמיתיהם בחיל האוויר הצßכוסלובקיÆ

דיוקן אחרון∫ אמנים מתעדים בשואה
עורכת ואוצרת התערוכה∫ אליעד מורה-רוזנברג
∏ ±2ש¢ח ∏∏ ש¢ח
■ בקטלוג התערוכה המבוססת על אוסף המוזאון
לאמנות של יד ושם¨ מוצגים כ≠∞∞≤ דיוקנאות של ≤±
אמנים אשר הנציחו את חבריהם בגטאות ובמחנות¨
בלוויית פרטים ביוגרפיים על האמנים ועל האנשים
שצוירו¨ וכן שלושה מאמרים המאירים את נושא
התערוכה מזוויות שונות Æהיצירות המוצגות בקטלוג
מעידות על דחף היצירה האדיר שהניע אמנים ממוצא
ורקע שונים לשקוד על סדרות שלמות של דיוקנאות
תוך התמודדות עם תנאים איומים ומחסור בכלי ציור
≠ תופעה החוזרת על עצמה במקומות רבים בתקופת השואה Æעבור כרבע
מכלל האמנים המוצגים בתערוכה¨ מפעלם להנצחת פני חבריהם על גבי
הנייר מהווה אף דיוקן אחרון ליצירתםÆ
דיוקן אחרון
אמנים מתעדים בשואה
The Last Portrait
Painting for Posterity

הרוח החיה∫ פרטיזנית בגדוד האחים ביילסקי
חיה ביילסקי
∏∏ ש¢ח ∏∂ ש¢ח
■ הספר מגולל את קורותיה של חיה ביילסקי¨ אשתו
של עשהאל¨ אחד משלושת האחים ביילסקי הנודעים¨
שהיה לה חלק מרכזי באחת הפרשות החשובות
שהתרחשו בזמן השואה ≠ הקמת המחנה היהודי
ביער¨ הלחימה בגרמנים ובעוזריהם ומבצע הצלתם
ĕģĝĘĕĕč ęĕēČĐ ďđďĎč ĦĕĜĒĕĔĤĠ
של יותר מ≠∞∞≤¨ ±יהודים¨ שרידי גטאות ומחנות¨
ביערות מערב בילורוסיה Æחיה¨ צעירה משכילה¨
ĕģĝĘĕĕč Đĕē
פעלתנית ונחושה¨ הגיעה למחנה ביילסקי בלוויית
בני משפחתה¨ והנסיבות הפכוה לפרטיזנית לוחמת
הנושאת נשק Æלאחר השחרור גויס עשהאל לצבא האדום ונהרג חודשיים לפני
שילדה חיה את בתםÆ
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