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■ ב 1940-התגוררו בגרבוב ,עיירה במחוז לודז' שבפולין,
כמעט  1,000יהודים ,בהם מאות פליטים שהגיעו לשם מן
העיירה הסמוכה לנצ'יצה .מלבד לילידי המקום ,מוכר
שמה של העיירה הקטנה לחוקרי השואה בעיקר בזכות
פועלו הנחרץ של הרב המקומי יעקב סילמן .בתחילת
ינואר  1942חלפו בגרבוב שני צעירים יהודים שנמלטו
ממחנה המוות חלמנו .אחד מהם היה שלאמק פיינר,
שנודע יותר בשם ההסוואה יקוב גרוינובסקי .בדרכי
מנוסתו נפגש גרוינובסקי עם הרב מגרבוב ,גולל לפניו
בפירוט את זוועות המחנה ,ובסערת נפש סיפר לו כי
כל היהודים שמובלים לשם נחנקים במשאיות גז .הרב
סילמן האמין לדבריו של גרוינובסקי על אף היותם בלתי
נתפסים ונחרד .הוא החל להפיץ את המידע ולשלוח
מכתבים לגורמים שונים ,ובהם אזהרה מפני הסכנה
האורבת בפתח .באחד המכתבים ,מיום  21בינואר
 ,1942שגנוז בארכיון המחתרתי "עונג שבת" בוורשה,
הוא כתב" :פליטים אחדים שברחו משם השבוע
מספרים שממיתים ,לא עלינו ,את כלם .חונקים אותם
בגז וקוברים ביחד  60-50איש בבור .מדי יום מביאים
קרבנות חדשים [ ]...כל זה ,כמובן ,עורר אצלנו פניקה
נוראה ,בהלה שאין לתארה".
לימים היו קריאות האזהרה של הרב סילמן,
בצירוף עדותו של גרוינובסקי שנמלט זמן קצר אחר
כך לגטו ורשה ,לציון דרך במחקר בסוגיית המידע על
רצח יהודי פולין .ככל שידוע היום ,יהודי גרבוב גורשו
באפריל  1942לחלמנו ונרצחו ,בהם הרב סילמן .אך
עדיין נותרה בעינה התעלומה :מה קרה ליהודי העיירה
מאז תחילת הכיבוש הגרמני ועד רציחתם?
שאלה זו היא אחת ממאות הסוגיות שמתמודדת
אתן גרסה מורחבת ,מעודכנת ומקוונת של
האנציקלופדיה של הגטאות בשפה העברית העולה
בימים אלו לאתר האינטרנט של יד ושם .האנציקלופדיה
 יותר מ 1,100-ערכים  -היא פרי עבודת מחקרארוכת שנים שערכו פרופ' גיא מירון ושלומית שולחני
מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם ,והיא
מגוללת את קורות היהודים בגטאות בשטחי הכיבוש
הנאצי באירופה ויוצרת פסיפס מורכב ,ססגוני וטרגי
כאחד של חיים ומוות .כל זאת באמצעות מגע יד על
מרקע המחשב או בלחיצה על העכבר.
"מיד עם הוצאתה לאור של האנציקלופדיה ,בשנת
 ,2009היה ברור כי בהיותו רשות ישראלית ויהודית ,לא
ייצא יד ושם ידי חובתו אם לא יפיק בעבור ציבור קוראי
העברית מהדורה בשפתם" ,מסבירה ד"ר בלה גוטרמן,
מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם.
"לאחר דיונים הוחלט לעצב גרסה מקוונת שנסמכת
על המהדורה המודפסת ,אך בה בעת להוסיף את

פסיפס צבעוני של חיים ומוות
האנציקלופדיה המקוונת של הגטאות

חשיבותה של האנציקלופדיה היא
במידע הרב שאצור בה על ימיהם
האחרונים של הקיבוצים היהודיים
לאורכה ולרוחבה של אירופה
הכבושה  -מידע שחלק ממנו
ידוע ,בעיקר על הגטאות הגדולים
שנחקרו ביסודיות ,ושחלק ממנו
אינו ידוע  -על גורל תושבי
הגטאות הבינוניים והקטנים
כל היתרונות של המדיה האינטרנטית ושל הממשק
המתוחכם והידידותי שפיתחו אנשי האגף למערכות
מידע של יד ושם .כך ,לדוגמה ,פותחו אפשרויות
חיפוש מגוונות :חיפוש אלף-ביתי בצד חיפוש על פי
ההשתייכות למדינה לפני המלחמה ,וכן אפשרות
חיפוש על פי החלוקה המנהלית בתקופת הכיבוש
הגרמני .בכל ערך מצויה מפה ונכללים גם תצלומים,
במידה ונותרו ,והמונחים והמושגים המשולבים בגוף
הערכים מובהרים ב'חלונית' תוך כדי קריאה".
www.yadvashem.org

בד בבד האנציקלופדיה מתמודדת עם שאלות
יסוד כגון אלו :מדוע הוקמו הגטאות? וכיצד זה שרק
במזרח אירופה דווקא? האם אפשר לקשור בין הקמת
היודנרט להקמת הגטאות? לשאלות אלו ואחרות
ניתנת תשובה ממצה ועדכנית במבוא שכתב ראש
מכון המחקר פרופ' דן מכמן .פרק מבוא נוסף ,מאת
נינה שפרינגר-אהרוני ,אוצרת התצלומים של אגף
המוזאונים ביד ושם ,שופך אור על התחום החזותי
 תצלומים מתקופת השואה  -שעם השנים הולךותופס מקום חשוב במחקר .שפרינגר-אהרוני בחנה
את התצלומים שצולמו בזמן הכיבוש ודנה בהרחבה
בשאלות מי צילם ,מה צולם וכיצד.
חשיבותה של האנציקלופדיה היא במידע הרב
שאצור בה על ימיהם האחרונים של הקיבוצים
היהודיים לאורכה ולרוחבה של אירופה הכבושה -
מידע שחלק ממנו ידוע ,בעיקר על הגטאות הגדולים
שנחקרו ביסודיות ,ושחלק ממנו אינו ידוע  -על גורל
תושבי הגטאות הבינוניים והקטנים .אחת הדוגמאות
המרתקות היא ,כאמור ,גרבוב .מגרבוב לא נותרו
ניצולים ,למעט קומץ צעירים שנשלחו ב1941-
מן העיירה למחנות כפייה בפוזנן ושהקשר שלהם
עם העיירה נותק .אבל קריאה מדוקדקת באחת

לתערוכות המקוונות "כתמים של אור" ו"סגולות של זיכרון"

ד"ר לאה פרייס
מהתעודות שבארכיון "עונג שבת" ,של פסקה אחת
קצרה החותמת מסמך מפורט ומרגש ,פיזרה בסופו
של דבר את הערפל .במסמך שנכתב ב 2-במרץ 1942
נאמר כי לגטו ורשה הגיע צעיר "מחוגי השומרים
[השומר הצעיר] שזוכה למלוא האמון" ,ובפיו תיאור
של "ימי האימה באזור הוורתלנד [מערב פולין]".
הצעיר סיפר בעדותו על המתרחש בעיירות הסביבה
ועל אווירת הבלהות שהשתררה שם עם קבלת הצו
הגרמני לשלם מס גולגולת  -מס ששימש בעבורם
אות כי קצם קרב .בין השאר דיווח הצעיר" :הם [יהודי
גרבוב] כבר שילמו את מס הגולגולת .מחכים שיבואו
לקחת אותם .לאותו רגע הם הכינו [ ]...בנזין .יהודי
גרבוב גמרו אומר ,כי אם ,חלילה ,הנורא מכל אכן
יתחולל ,הם לא יניחו לכדורי הגרמנים להרוג אותם
אלא יציתו את כל הגטו וייפלו על קידוש השם ,כפי
שעשו בעבר יהודי מגנצה [מיינץ] ,וורמייזה [וורמס],
טולצ'ין [ ]...ואחרים .יהודי גרבוב החליטו לחדש את
מסורת ימי הביניים המוקדמים".
האומנם הציתו יהודי גרבוב את הגטו בטרם נרצחו?
"אין תימוכין לכך ,לא ממקורות פולניים ,לא מגרמניים,
וממקורות יהודיים  -קל וחומר ,כי כאמור איש מיהודי
הגטו בגרבוב לא שרד" ,מסבירה גוטרמן" ,אך המקרה
מלמד על המהמורות שבהן נתקלו ,לא אחת ,אנשי
מכון המחקר בבואם לחקור את קורות היהודים ביישוב
מסוים בתקופת הכיבוש הגרמני ובין היתר לקבוע
אם הוקם במקום גטו .עיקר הקושי ,כך מתברר ,עלה
ביישובים בשטחי ברית המועצות בגבולות  .1939היחס
האכזרי של הכובש הגרמני לאוכלוסייה האזרחית ,הזמן
הקצר שחלף מאז הכיבוש ועד מבצעי הרצח ההמוני,
מעט הניצולים ששרדו אם שרדו והתיעוד הדל שנותר
לפלטה ושבמשך שנים לא נחשף לעין ההיסטוריונים
 כל אלה העמידו בפני החוקרים משוכה מחקריתשלעתים התקשו להתגבר עליה".
סופם הנורא של הגטאות ושל תושביהם ידוע
היטב .ואף על פי כן האנציקלופדיה מציגה תמונה
רב-ממדית ומגוונת של תופעת הגטו בתקופת השלטון
הנאצי .מבין שורותיה עולה מציאות אנושית קודרת
ודינמית ,תוססת וגוועת בעת ובעונה אחת ,מציאות
עגומה ,לעתים חסרת פשר ,שמנסה להיאחז בחיים
ולהדוף הוויה מתפוררת כנגד כל הסיכויים.
הגרסה המקוונת של "האנציקלופדיה של הגטאות" הופקה
בתמיכתה הנדיבה של ועידת התביעות.
הכותבת היא עורכת המהדורה העברית של האנציקלופדיה של
הגטאות וחוקרת במכון הבין-לאומי לחקר השואה.
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הזדמנות ייחודית ללמידה
סמינרים בין-לאומיים למחנכים מכל העולם

■

מימין לשמאל :משתתפים בסמינר לאקדמאים בשיתוף משרד החוץ והאו"ם; יונקינג הא ,מחנך מסין ,עם ניצולת השואה יהודית קליינמן; משתתפים בסמינר הראשון למחנכים מהודו

■ בזמן שברחבי העולם ממשיכים להתכונן לציון יום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה ,יד ושם מרחיב
את מאמציו המתמשכים ללמד תלמידים ומורים ,מקבלי
החלטות ואישי ציבור ,אנשי דת ומנהיגים בכל רחבי
העולם על השואה ועל המשמעות שלה בימינו .בחודשי
הסתיו והחורף האחרונים למדו מחנכים ואנשים בעלי
השפעה מכל היבשות בסמינרים אשר הותאמו במיוחד
עבורם בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם בירושלים או במדינותיהם ואשר הקנו להם ידע
וכלים פדגוגיים חדשים ואפשרו להם לחלוק יזמות
והצעות מועילות ולהעלות רעיונות ומחשבות חדשים
בתחום החינוך בנושא השואה.
באמצע אוקטובר  2012התקיים הסמינר השנתי
השלישי למחנכים מסין ביד ושם" .הסמינרים הקודמים
הסתיימו בהצלחה והמחישו את ההשפעה הרבה
שהייתה להם ,במיוחד בסין" ,סיפרה סטפני קיי מדסק
סמינרים דוברי אנגלית בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה" .השנה התמודדו יותר מ 70-מועמדים מתאימים
אשר נרשמו לסמינר על  29מקומות פנויים בלבד .ללא
צל של ספק ,השמועה על ההזדמנות הייחודית ללמידה
עשתה לה כנפיים באוניברסיטאות השונות".
עם המשתתפים בסמינר נמנו תלמידים לתואר שני
ושלישי ,וכן ראשי מחלקות ופרופסורים מהאוניברסיטה
הבקיאים בחומרים האקדמיים שהם מלמדים אך

מבקשים להרחיב את ידיעותיהם על השואה ועל
הפדגוגיה המתאימה להוראתה .בסמינר נמסרו להם
מקורות לימוד באנגלית ובסינית ,והמשתתפים הציגו
שאלות מעניינות בהרצאות האקדמיות ובסדנאות
הדידקטיות .רגעי השיא בסמינר היו פגישותיהם עם
שמונה ניצולי שואה וסדרות של שאלות ותשובות
מעמיקות עם מנהלת בית הספר דורית נובק ויושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
בוגרי הסמינר יצאו ממנו בתחושה מחודשת של
שליחות לקראת העבודה המצפה להם כשישובו
לארצם" .הצעתי למרכז המחקר לתארים מתקדמים
באנגלית באוניברסיטה שלי להקרין כמה סרטים על
השואה ועל יהודים ב'יום הסרט' שהם מקיימים מדי
שבוע ,והם בחרו להקרין בסוף השבוע האחרון את
הפסנתרן ,מהסרטים המועדפים עליי" ,כתב אחד
הבוגרים במכתב אלקטרוני ששלח זמן קצר לאחר
סיומו של הסמינר .בוגר אחר כתב[" :אני מתכנן]
להזמין את ניצולי השואה ואת בני משפחותיהם
להעביר הרצאות באוניברסיטה שלנו ולעודד
חוקרים ופקידי ממשל מקומיים ללמוד על השואה
בישראל".
בנובמבר  2012למדו  30מחנכים מפינלנד בסמינר
שאורגן בשיתוף פעולה עם המועצה הפינית הלאומית
לחינוך כדי לציידם במידע ובכלים הנדרשים להנחלת

משמעויות השואה לתלמידיהם .המשתתפים ,שנבחרו
מכ 120-מועמדים ,למדו כיצד להשתמש בתערוכה
הנודדת של יד ושם "אין משחקים ילדותיים" שנפתחה
לא מכבר בשפה הפינית בבירה הלסינקי" .אנחנו מקווים
שמשתתפי הסמינר יזמינו את ערכת התערוכה כך
שהם יוכלו להדריך בעזרתה גם בקרב תלמידיהם
בבתי הספר ובקהילות שלהם" ,אמרה רחל בד קפלן,
מנהלת מגמת אירופה בבית הספר הבין-לאומי" .הסמינר
זכה להצלחה עצומה ,וכעת אנו מקווים לתרגם חלק
מחומרי הלימוד שלנו לפינית בפעם הראשונה ולתכנן
סמינר המשך בפינלנד".
בסוף נובמבר למדה קבוצה של משפטנים
גרמנים מנורדריין וסטפליה בסמינר מיוחד בבית
הספר הבין-לאומי .המשתתפים סיירו סיור מקיף
בהר הזיכרון ,לרבות ביקור במתחם המוזאון ,ושמעו
הרצאות מפי מומחים בעלי שם לחקר השואה .כמו כן
הם סיירו בבית המשפט העליון וקיבלו תובנות חדשות
על ההיבטים הרב-תרבותיים של החברה הישראלית.
"אנחנו שמחים מאוד שלקבוצת המשפטנים המכובדת
הזאת הייתה ההזדמנות להגיע להבנה מעמיקה יותר
של תולדות השואה ולהיפגש עם ניצולי שואה" ,אמרה
דורית נובק" .עבדנו לאורך השנים עם מאות מחנכים
מנורדריין וסטפליה ,ואנו מצפים למסד את קשרינו
עם רשויות החינוך שלהם בעתיד הקרוב".

בעקבות משובים חוזרים ונשנים שהתקבלו ממשתלמים
לשעבר בבית הספר הבין-לאומי ,עמלו אנשי הצוות בשנה
האחרונה על פיתוח תכניות המשך לבוגרי הסמינרים.
ואכן בעת האחרונה נערכו שלוש תכניות המשך לבוגרי
סמינרים באירופה עם השותפים האסטרטגיים של בית
הספר ובתמיכת ממשלת גרמניה:
■ יום עיון לדנים בטרזין בשיתוף המכון הדני ללימודים
בין-לאומיים ( :)DIISתחילה המשתתפים למדו בסמינר
שארגן המכון הדני ,ובו קיבלו חומרי לימוד מיד ושם ,וכן

שובר המקנה להם את הזכות להשתתף בקורס מקוון
של יד ושם .בסמינר עצמו נכחו שני תריסר בוגרים
של סמינר יד ושם מכל רחבי דנמרק.
■ סמינר למורים דוברי גרמנית בשירות האיתור
הבין-לאומי ( ,)ITSגרמניה :מחלקות המחקר והחינוך
החדשות בשירות האיתור סייעו לתכנן את הסמינר
בהשתתפות  12בוגרים ממדינות שונות בגרמניה.
המשתתפים נעזרו בארכיונים של שירות האיתור אשר
נפתחו לציבור הרחב רק בשנים האחרונות.

■ יום עיון למחנכים בריטיים במרכז ללימודי השואה
בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת לונדון :הסמינר
נערך בשיתוף מכון מרכז אירופה למחקר ותיעוד
(  ,)Centropaעמותה שבסיסה בווינה ושנעזרת
בטכנולוגיות מתקדמות כדי לשמר את הזיכרון היהודי
במרכז אירופה ובמזרחה .נושא הסמינר " -מולטימדיה
בחינוך בנושא השואה"  -עורר עניין רב בקרב 40
המשתתפים.
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בימים  16-9בדצמבר למדה משלחת של ראשי
רשויות מפולין  -ראשי ערים ופקידים בכירים  -בסמינר
להקניית ידע שנערך בשיתוף מוזאון אושוויץ-בירקנאו
בפולין .בסמינר היו מפגשים מיוחדים עם יושב ראש
הכנסת ראובן ריבלין ועם בכירי עיריית ירושלים.
בתחילת דצמבר קיים יד ושם בשיתוף משרד
החוץ ותכנית האו"ם להוראה אקדמית של השואה
סמינר ל 22-אקדמאים מ 11-מדינות ,ובהן סנגל,
סרביה ,גאנה וסינגפור ,וגם לשני עובדים מהאו"ם.
המשתתפים הגישו לפני תחילתו של הסמינר פרויקט
אישי שלהם הקשור לחינוך בנושא שואה ,ובשהותם
בירושלים הם רכשו את הכלים הפדגוגיים שנזקקו
להם כדי להוציאו אל הפועל .הסמינר הציע הצצה
לאתגרים הייחודיים שמחנכים מתמודדים אתם
במדינות שונות ברחבי העולם ,והמשתתפים קיבלו
השראה מעמיתיהם למקצוע על מחויבותם למסרים
הכלל אנושיים והגלובליים הבאים לידי ביטוי דרך
לימוד השואה" .הסמינר היה אחת החוויות החשובות
ביותר בחיי" ,אמר אחד המשתתפים" .הסיורים במוזאון
היו יוצאים מן הכלל ,ותהליך הלמידה העניק לי את
הכלים המתודולוגיים לעשות את עבודתי על הצד
הטוב ביותר כשאשוב הביתה".
בסוף דצמבר אירח בית הספר הבין-לאומי קבוצה
של  20מרצים ומורים להיסטוריה ולאנגלית ומנהלי בתי

ספר תיכוניים משש ערים במסגרת הסמינר הראשון
למחנכים מהודו .במסעה של הקבוצה לישראל ,שחלק
ממנו מימן משרד החוץ הישראלי ,שמעו המשתתפים
הרצאות על ההיסטוריה של העם היהודי בכלל ובהודו
בפרט ,על הפילוסופיה החינוכית של בית הספר הבין-
לאומי ,על תופעת האנטישמיות ,על "הפתרון הסופי",
על תגובת האוכלוסייה היהודית לרדיפות הנאציות ועל
סיפוריהם של ניצולי השואה ממדינות שונות ,ובכלל
זה סיפורו המיוחד של פליט יהודי שנמלט מפולין עם
משפחתו וחי בבומביי (מומבאי) בתקופת המלחמה.
כמו כל הקבוצות המבקרות בישראל בפעם
הראשונה ,הקבוצה סיירה בשלל סיורים מודרכים
בירושלים והסביבה וביקרה באתרים רלוונטיים אחרים
ברחבי הארץ" .אנחנו מקווים שהמחנכים האלה יכולים
כעת להתחבר להיסטוריה של השואה ולהשתמש בכלים
החינוכיים שלנו כדי ללמד את הנושא לתלמידיהם",
אמר אפרים קיי ,מנהל הסמינרים הבין-לאומיים למורים
בבית הספר הבין-לאומי.
הסמינרים למחנכים מסין ומהודו נערכו בתמיכתה הנדיבה
של קרן משפחת אדלסון .התערוכה "אין משחקים ילדותיים"
בשפה הפינית נשלחה לפינלנד בתמיכתו של המנהל הלאומי
של ארגונים פרו-ישראליים בפינלנד.

דוח סאלד:
בוגרי הסמינרים
מראים מחויבות איתנה
לעקרונות החינוכיים
של יד ושם
■ דוח שפרסם בעת באחרונה מכון הנרייטה סאלד
לחקר מדעי ההתנהגות מגלה כי לסמינרים שנערכו
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה יש "השפעה
משמעותית" על המשתתפים .הדוח מפרט כיצד
השתתפות בסמינר בבית הספר ,או על ידי אנשי
הצוות שלו בחו"ל ,מעוררת במשתתפים "דחף לדון
[על חוויותיהם] עם חבריהם ובני משפחתם"; יותר
מ 90%-מעבירים את העקרונות החינוכיים של יד ושם
למחנכים אחרים " -נתון המעיד על הפוטנציאל הרב
הקיים להפצת עקרונות אלו בקרב העוסקים בחינוך
ברחבי העולם".
הדוח מגלה כי הרוב המכריע של בוגרי הסמינרים
ביד ושם יוצרים בעצמם קורסים וסדנאות ,יחידות
לימוד ,טקסים ,אתרי אינטרנט ותערוכות בנושא השואה
עם חזרתם למדינותיהם .יותר מ 50%-מהם עושים
שימוש באמנות כאמצעי ללימוד הנושא ,ויותר מ80%-
עושים שינויים והתאמות בדרך ההוראה שלהם על פי
הגישה מותאמת הגיל של יד ושם .לא פחות מ82%-
שינו את המיקוד שלהם להוראה על חיי היהודים לפני
השואה ,בשואה ואחריה .עוד מלמדים הממצאים כי
משתתפי סמינרים בחו"ל משתמשים בקביעות באתר
האינטרנט של בית הספר וכי אופן ההוראה שלהם
"מושפע במידה ניכרת" מהשימוש בסיפורים ובעדויות
אישיות  -אחד העקרונות החינוכיים המרכזיים של
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
"התקופה שבה הייתי ביד ושם הייתה חוויה
מכוננת ובלתי נשכחת עבורי" ,ציין אחד המשתתפים
במחקר" .היא שינתה אותי לעד והביאה חיוניות
וחשיבות מחודשות להוראה שלי .אני חושב שהיא
שינתה את מה שהתלמידים שלי שומעים ואת הדרך
שלהם לקבל את המידע .בדרך כלשהי ,הכול נראה
יותר אמתי בעיניהם".

לורן אבקסיס-קנדרבי עובדת במגמת אירופה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

ולאדקה מיד :לוחמת מחתרת ומחנכת בנושא השואה
■ יד ושם אבל על פטירתה של ולאדקה מיד ז"ל,
ממנהיגות מרד גטו ורשה ,אשר הלכה לעולמה בגיל
 90בביתה שבאריזונה בנובמבר .2012
ולאדקה מיד נולדה בשם פייגה פלטל בפראגה
(פרוור של ורשה) .בגטו ורשה הצטרפה לאי"ל (הארגון
היהודי הלוחם) שנוסד לאחר הגירוש הגדול של קיץ .1942
שערה האדמוני העז שיווה לה מראה פולני אשר אפשר
לה לצאת מהגטו ולהיכנס אליו במסווה של אישה לא
יהודייה .היא אימצה לעצמה שם בדוי  -ולאדקה  -ובו
דבקה גם לאחר שחרור .ולאדקה הייתה שליחה ללא

חת ,הבריחה נשק ומידע לתוך הגטו ומחוצה לו וסייעה
לילדים יהודים לברוח לצד הארי של ורשה.
בשנת  1943נישאה לבנימין מיידז'רסקי (מיד),
שהתחזה גם הוא לפולני בזמן המלחמה .לאחר המלחמה
נסעו בני הזוג לארצות הברית .ולאדקה נסעה לאורכה
ולרוחבה של הארץ והעידה בהרחבה על הזוועות שחוותה
בזמן המלחמה .בשנת  1948הוציאה לאור את הספר
משני עברי החומה ,אחד התיאורים המוקדמים והאמינים
ביותר על אודות מרד גטו ורשה.
עם בעלה המסור הקדישה ולאדקה את שארית

חייה הן להנצחת השואה הן להנצחת העולם שאבד,
תוך הדגשת תרבות היידיש ומורשתם של הקרבנות
שנרצחו ושל מי ששרדו .בני הזוג מיד יזמו כינוסים
לניצולי שואה ובנו תכנית להכשרת מחנכים .במסגרת
התכנית ,במשך למעלה מעשור נסעו מאות מחנכים
מבתי ספר ציבוריים בארצות הברית לפולין וליד ושם.
התכנית שמה דגש מיוחד בנושא ההתנגדות תוך
התבססות על עדויותיהם של הניצולים ,ובהם גם סיפור
חייה המדהים של ולאדקה.
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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
אחת מבוגרי בית הספר ומה שהשיגה מאז השתתפה
בסמינר חינוכי ביד ושם.

■ באוקטובר  2012קיבלה אסתר שטרנטל ,מורה בבתי
ספר תיכוניים ציבוריים במחוז דייד שבמיאמי ,את פרס
"מורת השנה בהוראת השואה של מדינת פלורידה".
שטרנטל היא בוגרת סמינרים חינוכיים ביד ושם וקיבלה
את הפרס היוקרתי על "עידוד הערכה וכבוד כלפי
הזולת ,קידום תהליך הגברת המודעות לשואה בקרב
התלמידים ,הפגנת בקיאות בחומר הלימוד ומתן דוגמה
ראויה לשבח בתחום הוראת השואה".
באחד מתפקידיה המקצועיים ,שטרנטל היא
פרופסור בשתי אוניברסיטאות במיאמי ומדריכה מורים
להוראת השואה במחוז" .למה אני עושה את העבודה
הזאת?" מהרהרת שטרנטל" .אני אשת חינוך .משמעות
העיסוק בחינוך היא לא רק ללמד [ ]...זה כרוך גם
גם בהבניה אישית ובעידוד ההתפתחות המוסרית.
אני שואפת לחולל שינוי בחיי האנשים שאני מלמדת
[ ]...בין שהם ילדים וצעירים ובין שהם בעלי מקצוע
בוגרים  -תוך תקווה שגם הם יחוללו שינויים בחיי
האנשים שיבואו אתם במגע בחייהם".
הסמינר הראשון ששטרנטל השתתפה בו היה
סמינר המחנכים ביד ושם בקיץ  ,2004כאשר התעוררה
בה המודעות לדעות הקדומות בחברה ולסכנות
הטמונות בהן לאחר מתקפות הטרור של ספטמבר
" .2001ידעתי תמיד שהשואה היא חלק מההיסטוריה
שלי ,אף על פי שעד שהגעתי ליד ושם ,לא ידעתי

אסתר שטרנטל
ארצות הברית

■ אסתר שטרנטל (בסוודר הכחול) ותלמידיה מציגים חומר
לימוד לשיעורים שלהם בנושא השואה.

שגם אני איבדתי קרובי משפחה בתופת האיומה",
היא נזכרת" .השתתפתי בסמינר גם מפני שרציתי
ללמוד יותר על ההיסטוריה של השואה ועל הדרכים
ללמד את הנושא הזה .רציתי 'לספוג' את כל הידע
שרק אפשר  -להיות מומחית בתחום".
אין ספק ששטרנטל מסורה לחלוטין למשימה
של צבירת ידע היסטורי .בשנים האחרונות היא נסעה
לאתרים רבים באירופה הקשורים למלחמת העולם
השנייה ולהיסטוריה של העם היהודי ,בהם צ'כיה
(טרזין) ,אוסטריה (מאוטהאוזן) ,ספרד (קורדובה)
והונגריה .בעת האחרונה היא נסעה גם לפולין וסיירה
באושוויץ ,במיידנק ,בוורשה ,בקרקוב ובלובלין.
על בסיס הרעיון של הוראת השואה בדרך המכשירה
את הקהל הצעיר לזהות דעות קדומות ואנטישמיות
ולהתנגד להן ,פיתחה שטרנטל את "תכנית חינוך השואה"

ימי עיון לקהל הרחב ב"פרויקט עשרת היישובים"
■ "יום העיון היה ייחודי ,מרתק ומאלף .העובדה
שהיינו קבוצה מגוונת שהיו בה גם ניצולי שואה מעיר
המפעילה פרויקטים רבים בנושא זיכרון השואה
במשך שנים רבות הוסיפה לייחודו של היום .זו
הפעם הראשונה שביקרתי במוזאון לתולדות השואה,
והפעילות ביום זה בהחלט הרחיבה את הידע שלי
בנושא .האופן שבו היא הועברה והדגש שהושם
בסיפור האישי והאנושי ריגשו אותי מאוד .באוטובוס,
בחזרה מהסיור ,המשכנו לשוחח על הנושא ,וחשנו
גאווה וזקיפות קומה".
כך סיכמה אירנה מנשירוב ,מנהלת מחלקת
הרווחה בעיריית קריית מוצקין ,את יום העיון ביד
ושם לעובדי העירייה שהתקיים במסגרת התכנית
"מחויבים לזיכרון  -פרויקט עשרת היישובים".
ביום העיון ערכו  150המשתתפים טקס התייחדות
באוהל יזכור במעמד שר ההסברה והתפוצות יולי
אדלשטיין ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
ומנהלת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

 6חינוך

דורית נובק .גם ראש עיריית בית שאן ג'קי לוי הגיע
עם  70מעובדיו ליום עיון ביד ושם .בסוף היום נפגשו
העובדים עם עליזה לנדאו ,ניצולת שואה מלודז' ,והיא
סיפרה להם את סיפורה .גם העובדים וגם עליזה
סיכמו את המפגש במילים "נוגע ומרגש מאוד".
במסגרת הפרויקט הגיעו ליד ושם יותר מ1,000-
איש  -עובדי עירייה ,עולים חדשים ואזרחים ותיקים
ממעלה אדומים ,מקריית מוצקין ומבית שאן  -והם
שמעו הרצאות וסיירו במוזאון לתולדות השואה
(בתמונה) .בהרצאות שניתנו היו "שברי משפחה
באושוויץ-בירקנאו" של ד"ר נעמה שי"ק ,מנהלת
מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי ,ו"שואת
יהודי צפון אפריקה" של ד"ר עירית אברמסקי ממגמת
אירופה בבית הספר .רוב המשתתפים ציינו שלא היו
ביד ושם מאז היו ילדים וכי האפשרות שניתנה להם
במסגרת הפרויקט הייתה חשובה עבורם" .הסיור
מבחינתי היה לא רק מרתק ,אלא גם הבהיר ,שוב,
את חשיבות הקשר בין כל חלקי העם היהודי ואת

לאה גולדשטיין
המשלבת מסמכים היסטוריים וסרטי תיעוד במסגרת
יחידת הלימוד שבנתה עבור הכיתות שלה ושבהמשך
העמידה לרשות כלל המורים בבית הספר .נוסף על
כך ,שטרנטל יצרה אוסף שירים לימי הזיכרון לשואה
שכתבו ילדים שנרצחו בשואה .בכל יום הכיתה קוראת
שיר אחד ,ואז מקבלת חומר לימוד על אודות המשורר
הצעיר .לאחר מכן התלמידים עומדים דקת דומייה לזכרו:
"אני מרגישה מחויבת לתת לקרבנות שם ,לא רק מספר
סטטיסטי  -עוד דבר שלמדתי ביד ושם".
שטרנטל גאה שתלמידיה מלמדים אחרים את מה
שהם למדו בשיעוריה .אחד הסטודנטים שלה לשעבר
שהתגייס לאחר סיום הלימודים לצבא ארצות הברית
כתב לה לא מכבר במכתב אלקטרוני שמיד לאחר
שנשלח לגרמניה ,שכנע ארבעה חברים לשכור יחד
מכונית ולצאת לסיור בדכאו.
אז מה התכניות שלה לעתיד? "אנו מתקדמים
לגיבוש תכנית לימודי הליבה האחידה בכל ארצות
הברית ,ויצרתי קשר עם מורים במדינות שונות
כדי לפתח שיעורים בהוראת השואה .בינתיים אני
מתכננת להמשיך לציין את ימי הזיכרון לשואה בדרך
משמעותית בבית ספרנו ולעודד בתי ספר נוספים
לעשות זאת .אשתף את כל המעוניינים במקורות
המידע והידע האישי שלי כדי שיחד נמשיך לפתח
מוסר חיובי בקרב דורות העתיד".

עירית דגן

הצורך לדבוק בערכי ובצודק ,גם אם הוא מנוגד לדעת
הרוב ועלולים לשלם על כך מחיר" ,אמרה מאירה
קופמן ממעלה אדומים" .בתום הסיור חשתי גאווה
גדולה להשתייך לעם שהקים מדינה נפלאה כזאת
לאחר השואה הזוועתית שעבר".
"מחויבים לזיכרון  -פרויקט עשרת היישובים" מתקיים בתמיכת
משרד ההסברה והתפוצות.
הכותבת היא רכזת התכנית "מחויבים לזיכרון  -פרויקט עשרת
היישובים" בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית" -
תכנית לימודי השואה לדורות ההמשך
■ בתחילת נובמבר  2012נפתח הקורס הראשון
במסגרת "הבמה ללימודי השואה והמורשת היהודית"
 "על פרשות דרכים ,דילמות :השואה  -לפניהואחריה"" .הבמה" הוקמה ביזמתה של עמותת
דורות ההמשך ובשיתוף יד ושם ובית שלום עליכם,
ומטרתה לאפשר לבני דורות ההמשך להרחיב את
הידע שלהם בנושא השואה ולהכיר מחקרים חדשים
ומעודכנים.
"בני דורות ההמשך בשלים היום ,יותר מבעבר,
לרכישת ידע עדכני נרחב על נושא השואה ולהתמודדות
אישית וקולקטיבית עם הזיכרון" ,מסבירה בילי לניאדו,
סגנית יושב ראש עמותת דורות ההמשך וחברה
בצוות ארגון "הבמה"" .בני הדור השני  -רובם לא
זכו ללמוד את נושא השואה בצורה מסודרת במסגרת
תכנית הלימודים בצעירותם  -מחפשים היום מסגרת
לימודים שתתאים להם".
בקורס הראשון ,שמתקיים בימי חמישי מדי
שבוע בבית שלום עליכם בתל אביב ,לומדים 120
איש .בקורס  28מפגשים ,לרבות סיור והרצאות ביד

ושם והרצאה מפי יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו על הנושא "זיכרון השואה בצומת הדורות".
הקורס מלווה גם בסרטי תעודה מאוסף הסרטים
של בית התפוצות.
הקורס מביא למשתתפים מגוון של הרצאות
בתחומים הקשורים להיסטוריה של השואה ושל
העולם היהודי לפניה ,הרצאות על הספרות והתרבות
שהתקיימו בעולם היהודי לפני השואה והרצאות
על דילמות שונות הקשורות לנושא השואה בכלל
שהחוקרים דנים בהן היום במחקריהם .את ההרצאות
בקורס נותנים מיטב המומחים בתחום מהאקדמיה
ומיד ושם :פרופ' יהודה באואר ,פרופ' דינה פורת,
פרופ' דן מכמן ,פרופ' חנה יבלונקה ,פרופ' אברהם
נובורשטרן ,פרופ' אבנר הולצמן ועוד.
"הרציונל שלאורו פעל הצוות היוזם  -ובו גם
חברי הוועד המנהל של עמותת דורות ההמשך
ד"ר מלה מאיר וטובה לשם  -הוא הצורך בבניית
גוף שיממש את מטרת העמותה :לשמר את זיכרון
השואה ואת התרבות היהודית והמורשת היהודית

תקליטור עדויות חדש לתלמידים מהמגזר הערבי
■ "השואה [ ]...היא הפשע הנורא ביותר נגד האנושות
המודרנית [ ]...בואו נקשיב להיסטוריה כדי לבנות
עתיד אחר ,ואז לבטח פשע זה לא יישנה לעולם".
מנאומו של חבר הכנסת אחמד טיבי במליאת הכנסת
ביום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה2010 ,

לפני שנים מספר נוסף נושא השואה אל החומר
המחייב לבגרות בהיסטוריה בחינוך הערבי-ממלכתי
בישראל ,ובשאלון הבגרות של המגזר הערבי נוספה
שאלת חובה בנושא .לצורך הכשרתם של המורים
הערביים להוראת נושא השואה בכיתותיהם ,פנה
המפקח על הוראת ההיסטוריה בחינוך הערבי אל
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם,
וכבר שלוש שנים מתקיימות במגמה להכשרת מורים
השתלמויות ארוכות למורי ההיסטוריה הערביים.
בהשתלמויות ,בצד הרחבת הידע ההיסטורי של
המורים ,נדונות גם שאלות פדגוגיות חינוכיות והדרכים
להוראת הנושא בכיתה.

"ההשתלמויות יצרו
שיח מרתק בין מרצי
בית הספר הבין-לאומי,
ועלה בו צורך גדול מאוד
להפיק חומרים ,לא רק
אינפורמטיביים ,עבור מגזר
זה" ,מסבירה שרית הוך-
מרקוביץ ,מנהלת המגמה להכשרת מורים" .כדי למלא
את הצורך הזה ,צוות מקצועי בבית הספר עיבד ,תרגם
והתאים תקליטור עדויות שהפיק זמן קצר לפני כן למורי
ההיסטוריה בחינוך היהודי בארץ ,כך שיתאים לצרכים
הייחודיים של תכנית הלימודים החדשה בחינוך הערבי".
התהליך היה מעניין ומאתגר מאוד .חברי הצוות נפגשו
עם קבוצות מיקוד של מורים ערביים להיסטוריה ,והם
סייעו לברר אילו קטעים מהעדויות יהיו משמעותיים
עבור תלמידיהם ,ואילו קטעים יעלו שאלות שייתכן
שמוריהם לא יידעו להתמודד עמן" .הרצון להביא את
הקול האנושי הייחודי לכיתה ,שכולם היו שותפים לו,

שהתקיימו לפני השואה ולהנחילם לדורות הבאים",
אומרת לניאדו" .יש לציין כי כיום אין בארץ מסגרת
לימוד המיועדת לקהל הרחב שאיננו שייך לסקטור
של עובדי ההוראה דווקא ושמאפשרת התעמקות
והתמחות בכל מה שקשור לסוגיות השואה והעולם
היהודי כנושא שנלמד בפני עצמו לא במסגרת לימודי
ההיסטוריה הכלליים של עם ישראל".
לדברי לניאדו ,עשרת המפגשים שכבר התקיימו
הוכיחו כי "קהל המשתתפים אכן צמא למידע מקיף
בנושא שלעתים עדיין עשוי לחולל שינוי של דעות
והשקפות" .הקורס יימשך עד תחילת יוני .2013
יוזמי הקורס שואפים ופועלים להמשיך את עבודת
"הבמה" גם בשנים הבאות ולצרף לשורותיה אנשים
רבים מדורות ההמשך ומהציבור הרחב המבקשים
ללמוד ולהבין כדי לזכור טוב יותר.
לפרטים נוספים :שלומית רז ,מזכירת העמותה,
בטלפון 077-5313493 ,02-6443822
או בכתובת dorot.hahemshech@gmail.com

יעל ריצ'לר-פרידמן
ובחינת הבגרות אשר מהווה מסגרת מארגנת ומחייבת
סייעו להפיק ,בסופו של דבר ,תקליטור אשר מביא
את סיפוריהם האישיים והאנושיים של הניצולים ,כך
שקולם החשוב והמשמעותי יישמע בכיתות הערביות
בזמן הלימוד" ,מסכמת הוך-מרקוביץ.
בפתח ההשתלמויות למורים הערביים השנה
יחלקו רכזי המגמה להכשרת מורים את התקליטורים
למורים וייחדו את המפגש הראשון לדיון על דרכי
העבודה עם קטעי העדויות ,נדבך חשוב ומשמעותי
בהוראת ההיסטוריה של תקופת השואה .במפגש זה
תודגש היכולת של המורה לשלבם בשיעור להדגמה
 פתח לדיון והזדמנות לשמוע גם את התובנות שלמי שחווה את הדברים על בשרו.
תקליטור העדויות הופק בתמיכתן הנדיבה של קרן משפחת
אדלסון וועידת התביעות ויופץ בתמיכתה של קרן אריסון.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח חומרי למידה במגמה להכשת
מורים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חדש בבית הספר הווירטואלי :תת-אתר לציון  27בינואר
■ לפי אחד הסעיפים המרכזיים בהחלטת האו"ם
אשר קבעה ש 27-בינואר יהיה יום הזיכרון הבין-
לאומי לקרבנות השואה" ,האו"ם מעודד את המדינות
החברות לפתח תכניות לימוד שישפיעו על הדורות
הצעירים ללמוד את לקחי השואה כדי למנוע פשעים
דומים בעתיד".
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי השנה הכין בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם תת-אתר

ד"ר נעמה שי"ק

משמעותו הבין-לאומית של יום מיוחד זה ובמסגרת
עבודתו החינוכית הענפה של בית הספר ,חומרים
חינוכיים אלו מובאים בשפות רבות ,ובהן אנגלית,
צרפתית ,ספרדית ,גרמנית ,רוסית ,איטלקית ,פולנית,
אוקראינית ,צ'כית ,ערבית וסינית.
מיוחד ,ובו מגוון חומרים חינוכיים בנושא  -מערכי
שיעור ,טקסים ,סביבות למידה ,סרטי עדות ועוד .בשל

הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.
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כינוס מחקר בין-לאומי

סוף 1942
נקודת מפנה במלחמת העולם השנייה ובהבנת "הפתרון הסופי"?
■ באמצע דצמבר נערך ביד ושם כינוס בין-לאומי
לציון  70שנה מסוף שנת  - 1942היסטוריונים רבים
מאמינים שזו נקודת המפנה במלחמת העולם השנייה
וגם בשואה .כ 50-דוברים מ 15-ארצות התכנסו ביד
ושם כדי לדון במשך ארבעה ימים בשאלות מפתח על
תקופה היסטורית זו :מה ידעו בעלות הברית עד סוף
שנת  1942על המדיניות הנאצית ובמה האמינו? כמה
מידע מדויק קיבלו הוותיקן ,כלי התקשורת ,הצלב
האדום והמודיעין הבין-לאומי ,ואילו מסרים ,הצהרות
והכרזות העבירו? עד כמה השפיעה המערכה בצפון
אפריקה על המלחמה כולה? ובעיקר ,האם נודע
למנהיגי קבוצות וקהילות יהודיות באיחור שבכוונת
המשטר הנאצי להשמידם ,והאם הידיעה המאוחרת
הזאת עמדה בדרכם של צעדי תגובה אפשריים?
ממדי הרצח ההמוני של היהודים על ידי
האייזנצגרופן ,שהחל ביוני  1941עם הפלישה לברית
המועצות ,החלו להיוודע בתחילת  .1942במשך השנה
הלכו הידיעות והצטברו ,ובאוגוסט נוסף עליהן "מברק
ריגנר" שהתריע על תכניות להשמיד שניים עד שלושה
מיליון נפש במתקני השמדה .לאחר שהגיעה ארצה
קבוצה של אזרחים ארץ ישראליים שנקלעו לאירופה
ערב המלחמה והוחלפו בגרמנים תושבי הארץ וזעזעה

את היישוב ,הודיעה הנהלת הסוכנות בירושלים
לקראת סוף נובמבר  1942בכל העיתונים היומיים
שהשמדה שיטתית מתרחשת באירופה .למחרת
העביר תת-שר החוץ האמריקני את אישור המודיעין
האמריקני למנהיגים של יהודי ארצות הברית .ב17-
בדצמבר הודיעו על כך בעלות הברית בפרלמנט
הבריטי והוסיפו להודעה איום במשפט ובעונש של
פושעי המלחמה שיילכדו אחריה.
אולם באותו הזמן נחלו הגרמנים מפלה בקרב
שהתחולל באל-עלמיין .זו הייתה המפלה הראשונה,
בין צבאית ובין מדינית ,שנחלו מאז עלתה המפלגה
הנאצית לשלטון בינואר  ,1933ומאז החל גלגל
המלחמה להתהפך :בפברואר  1943נחלו הגרמנים
מפלה מוחצת במלחמה על סטלינגרד ,והבריטים
החלו להתקדם ולכבוש אזורים ונקודות אסטרטגיות
שהם איבדו במחצית הראשונה של המלחמה בייחוד
באזור המזרח הקרוב.
"מבצע לפיד ( 7בנובמבר  )1942היה נקודת מפנה
במלחמת העולם השנייה" ,הסביר ד"ר חיים סעדון,
מנהל המרכז לתיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת
העולם השנייה במכון בן-צבי ,שהיה שותף לעריכת
הכינוס הבין-לאומי" .זו הייתה הפעולה הצבאית היזומה

הראשונה שעשו בעלות הברית; היא שינתה את מעמדה
של צרפת בצפון אפריקה ,והשפעתה על חיי היהודים
הייתה רבה" .הרצאתו של סעדון על ההנהגה היהודית
בצפון אפריקה בתקופת המלחמה הייתה אחת מכמה
הרצאות חדשניות וייחודיות בכינוס שעניינן תקופה
זו במלחמה" .החשיבות של הכינוס הייתה השילוב
בין האירועים במלחמה בכלל והקשר או ההשפעה
שלהם על המצב בצפון אפריקה לבין הבנת הידיעות
על 'הפתרון הסופי' .פתיחתם של כמה ארכיונים בשנים

■ פרופ' אנת'וני ג'יימס ביוור נושא את הרצאת הפתיחה בכינוס
המחקר הבין-לאומי.

האחרונות מאפשרת לנו להעמיק בסוגיות שונות שעד
כה היו בבחינת מידע כללי .המרכז לתיעוד יהדות צפון
אפריקה במלחמת העולם השנייה שהוקם לפני כשש

סגירתו של מעגל" :חורבן יהודי אירופה" מאת ראול הילברג -
■ ב 22-באוקטובר  2012קיים המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם יום עיון לרגל ההוצאה לאור
של התרגום לעברית של ספרו המפורסם של ראול
הילברג "חורבן יהודי אירופה" .הספר נחשב היום
לאחד מספרי היסוד בסוגה של המחקרים המבקשים
להציג תמונה כוללת של השואה .הספר יצא לאור
באנגלית במהדורות אחדות ותורגם לשפות רבות,
בהן יפנית.
הילברג הגיע עם משפחתו מווינה לארצות הברית
כשהיה נער בן  ,13חודשים אחדים לאחר האנשלוס
(סיפוחה של אוסטריה לגרמניה ב 12-במרץ ,)1938
שירת בצבא ארצות הברית לקראת סוף מלחמת
העולם השנייה ואף הגיע לגרמניה .בזמן לימודיו
האקדמיים שלאחר מכן התגבש אצלו הרצון לחקור
כיצד הצליחה גרמניה הנאצית לחולל חורבן (או
הרס )destruction ,מקיף כל כך של העולם היהודי
באירופה  -הרס כלכלי ,גירוש ורצח  -בתקופה
קצרה כל כך ( 1933עד  )1945וביעילות רבה כל
כך .הוא החליט לכתוב על כך עבודת דוקטורט,

 8מחקר

והניתוח שלו נבנה על בסיס גישות ממדעי המדינה
והתמקד בדרך תפקודו של המנגנון המנהלי של
המדינה  -הביורוקרטיה .ביטוי המפתח שגיבש היה
.the machinery of destruction
הילברג רואה בשואה אירוע של מנגנון ביורוקרטי
של המדינה הריכוזית המודרנית המסוגלת ליצור
כלים יעילים לביצוע כל משימה שהיא .הילברג
היה אחד הראשונים שעמד על כך (והיום תפיסה זו
מקובלת) כי היטלר לא הגדיר את מטרותיו בעניין
היהודים בבירור מראש ולא הנהיג את המדיניות
כלפיהם באופן יום-יומי וצמוד .אבל משעלה היטלר
לשלטון עם חזונו האנטישמי "להרחיק את היהודים
באופן מוחלט" ,דרדר מנגנון המדינה הנאצית את
המדיניות כלפי היהודים באופן עקבי על פי היגיון
פנימי :ההגדרה "מיהו יהודי" בשלב הראשון כדי
לדעת במי לטפל; נישול כלכלי ( )expropriation
מקיף בשלב השני; ריכוז בשלב השלישי; ולבסוף
השמדה .הילברג עיגן תפיסה זו במסמכים (גרמניים
בעיקר) בהיקף אדיר .אף שרבים בעולם המחקר

היום חולקים על היבטים שונים של תפיסתו ודברי
הביקורת מן העבר תקפות ,אין ספק שהילברג תרם
מאוד להבנת תהליכים מרכזיים וגם סיפק מקורות
שחשוב להשתמש בהם.
משסיים את הדוקטורט באוניברסיטת קולומביה,
ביקש הילברג לפרסם נוסח מורחב הרבה יותר של
הספר ועבד רבות על הרחבתו .ההוצאה לאור של
אוניברסיטת קולומביה ,שבה הספר היה אמור לראות
אור בתחילה ,העמידה קשיים שונים .על פי הצעתו של
פיליפ פרידמן ,חוקר השואה הבולט בשנות ה 50-של
המאה הקודמת ,כתב היד נמסר ליד ושם כדי לשתפו
בהוצאה לאור של הספר .לאחר שקראו החוקרים
ביד ושם את כתב היד ,החליט יד ושם שלא לפרסמו.
הסיבות העיקריות לדחייה היו התיאור השלילי של
התנהגות היהודים בשואה ואי-שימוש במסמכים
מהצד היהודי .יד ושם סבר שמוסד ישראלי אינו
יכול לעמוד מאחורי פרסום כזה ,גם אם מעלותיו
האחרות של הספר ברורות .הילברג התאכזב אכזבה
עמוקה מהדחייה.

דווקא כאשר הגיעו הידיעות המרוכזות על ההשמדה
כשהיא הייתה כבר בעיצומה ,הפנו הבריטים והאמריקנים
את כל מרצם להשגת הניצחון בחזית

פרופ' דינה פורת
והסיום של הכינוס .ממסקנותיו של הכינוס :דווקא
כאשר הגיעו הידיעות המרוכזות על ההשמדה כשהיא
הייתה כבר בעיצומה ודווקא כאשר החלו היישוב
וקהילות העולם החופשי להעלות תכניות הצלה,
לאסוף כספים ולפנות לבעלות הברית כדי שיעצרו את
ההשמדה ,הפנו הבריטים והאמריקנים את כל מרצם
להשגת הניצחון בחזית ,והתכניות להצלת יהודים היו
בעיניהן מטרד בדרך להשגת ניצחון זה.
אפשר לומר אפוא שאמנם בסוף  1942הבין
העולם שהשמדת יהודי אירופה אכן מתקיימת ,אך
התהליך המורכב של הבנת התכנית האכזרית וחסרת
התקדים שאינה מתקבלת על דעת אנוש ,לחסל עם
שלם ,עדיין לא התברר כל צורכו .על אף המחקר
המרשים שהוצג בכינוס והדיונים הסוערים שעורר,
נראה כי לחלק מן השאלות עדיין אין תשובות.

■

הכינוס התקיים בתמיכתם הנדיבה של מרכז גרטנר לכינוסים
בין-לאומיים בנושא השואה; קרן גוטוירט; ומכון בן צבי ,המרכז
לתיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה (בתמיכת
ועידת התביעות).

חיילים אמריקניים נוחתים בחוף באלג'יריה ,נובמבר 1942

שנים ופועל בסיוע ועידת התביעות מקדם את נושא
המחקר הן באיתור חומר ארכיוני חדש הן בעידוד
המחקר הן בפרסומו לציבור הרחב".

עכשיו בעברית
הספר ראה אור בסופו של דבר בהוצאה קטנה
בשיקגו ,אך עם התרחבות ההתעניינות בשואה בעולם
דובר האנגלית תחילה ואחר כך בארצות אחרות,
עורר הספר התעניינות גוברת .הילברג הרחיב את
הספר פעמים אחדות והוסיף בו ממצאים רבים ,אך
את תפיסת היסוד שלו לא שינה.
בנובמבר  2004קיים המכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם כינוס גדול על ההיסטוריוגרפיה
של השואה ,והילברג הוזמן להרצות בו .לקראת הכינוס
כבר החליטו ראשי המכון  -פרופ' דוד בנקיר ופרופ'
דן מכמן  -לשאול את הילברג אם יסכים שיד ושם
יתרגם את הספר לעברית .בכינוס עצמו הילברג הוא
שהעלה לפני ד"ר בלה גוטרמן ,אז מנהלת ההוצאה
לאור ,את הרעיון הזה ממש .או אז הוסכם על המפעל,
ובעת האחרונה הוא הגיע לסיומו.
משהחלה העבודה לא הפסיק הילברג לשלוח
תוספות ותיקונים; האחרונים הגיעו חודשים מספר
לפני פטירתו ב 4-באוגוסט  .2007אבל מעבר לכך,
מלאכת התרגום ,הבדיקה ,העריכה וההגהה דרשה עוד

פרופ' אנת'וני ג'יימס ביוור (אוניברסיטת לונדון
ואוניברסיטת קנט) ופרופ' גרהרד ויינברג (אוניברסיטת
צפון קרוליינה בצ'פל היל) נשאו את הרצאות הפתיחה

הכותבת היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם.

פרופ' דן מכמן
מאמצים רבים של עובדי
המכון הבין-לאומי לחקר
השואה .למימון הספר
סייעו מכון בן גוריון
לחקר ישראל ,הציונות
ומורשת בן גוריון ,המכון
לחקר השואה על שם
פינקלר באוניברסיטת
בר אילן ,קרן יורן שניצר
באוניברסיטת תל אביב,
המכון ליהדות זמננו
באוניברסיטה העברית
בירושלים ומכון ליאו בק.
ביום העיון ביד ושם נכחו כ 250-אנשים ,לרבות
מחבר כתבה זו ופרופ' דינה פורת ,ההיסטוריונית
הראשית של יד ושם .פרופ' פורת דנה בתפיסתו של
הילברג את היודנרטים ובפולמוס שהדבר עורר במחקר.
פרופ' מיכאל וילדט מאוניברסיטת הומבולדט בברלין
ניתח את התקבלותו האטית והמאוחרת של ספרו של

הילברג בגרמניה ,וזאת בתוך נפתולי זיכרון השואה
בחברה הגרמנית .ד"ר רוני שטאובר מאוניברסיטת
תל אביב ביקש להבין את יחסו של פיליפ פרידמן,
חוקר השואה החשוב ביותר של הדור הראשון ומי
שתמך בהילברג במהלך הדוקטורט ,לקביעותיו של
הילברג באשר להתנהגות היהודים ,קביעות שהיו
הפוכות מעמדותיו שלו .ד"ר בלה גוטרמן ,מנהלת
המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,הביאה פכים מתוך
תהליך העבודה על התרגום של הספר לעברית .חתמה
את היום דבורה הילברג ,בתו של המחבר המתגוררת
בישראל ,בדברים מרגשים על עולמה  -בתו של מי
שהיה שקוע כל כולו בחקר השואה  -ובמה שלמדה
ממנו על השואה ובחייה האישיים.
עורכי המהדורה העברית של "חורבן יהודי אירופה" הם פרופ'
דוד בנקיר ז"ל וד"ר בלה גוטרמן.
יום העיון לרגל ההוצאה לאור של הספר נערך בשיתוף אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב ,קרן גוטוירט וקרן קונרד אדנאואר.
הכותב הוא ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן.
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חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
פרס יד ושם לספר מחקר בנושא השואה הוענק לכריסטוף דיקמן

עמיתי מחקר ,סתיו 2012
■ אל המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם
הגיעו בסתיו האחרון עמיתי מחקר חדשים לתקופה
של ארבעה חודשים כדי לקדם את מחקריהם .ד"ר
טוביאס אברהארכט (גרמניה) משלים את המחקר
שלו על סרטונים מתקופת השואה; ד"ר אוגוסט
גרבסקי (פולין) חוקר את הפרסומים שהוציאו לאור
השמאלנים האנטי-ציונים בגטו ורשה; ד"ר דניאל
לי (בריטניה) חוקר את קורותיהן של נשים יהודיות
בתוניסיה בתקופת מלחמת העולם השנייה; ד"ר
דניאל נדב (ישראל) בוחן את ההיבטים הרפואיים של
האנטישמיות בתקופת השואה ,לרבות מעשי התנגדות
של רופאים יהודים; ד"ר דניאל רייזר (ישראל) משלים
את פרסום המהדורה המדעית המבוארת של הדרשה
המפורסמת שנשא הרב קלונימוס קלמן שפירא

■ ב 10-בדצמבר  2012הוענק פרס יד ושם לספר
מחקר בנושא השואה לד"ר כריסטוף דיקמן על ספרו
Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944
(מדיניות הכיבוש הגרמני בליטא  .)1944-1941הפרס
השנתי מוענק לזכרם של ניצול השואה אברהם מאיר
שוורצבאום ובני משפחתו אשר נרצחו בשואה.
מנימוקי חבר השופטים" :מחקרו המקיף של דיקמן
מהווה פריצת דרך ומציב דגם למופת לאופן שבו יש
לבצע מחקר על ארצות נוספות .למרות שזהו ספר מחקר
תיאורו של דיקמן בספרו את הפעולות והזוועות אינו

יובשני :האירועים עצמם מתוארים על פי רוב בעזרת
ציטטות ארוכות מעדויות של יהודים ,ובכך זוכה הקורא
לאפשרות לחוש את האימה ותמהון הלבב".
בטקס נכחו עשרות אורחים ומכובדים ,ובהם
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן פרופ' דן מכמן,
ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ' דינה פורת
וסבינה שוורצבאום ,בתו של אברהם מאיר שוורצבאום.
ד"ר דיקמן (בתמונה) הציג בהרצאה את ספרו ,ובדה
קרכמן סיפר אנקדוטות על חברו מאיר שוורצבאום.

בתקופת השואה; ופרופ' ברברה אנגלקינג (פולין)
חוקרת חלומות כמקור לחקר השואה.
פרופ' אנגלקינג ,סגנית יושב ראש מועצת אושוויץ
הבין-לאומית לצד יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,נשאה הרצאה מרתקת ביד ושם בנושא החלומות
והשואה" .באופן מפתיע ,חלומות עשויים להיות מקור
מצוין לחקר השואה" ,היא סיכמה" .לעומת עדויות
ותמונות ,המציגות רק את ההיבטים החיצוניים של
חוויות מסוימות ,חלומות עוסקים במציאות הפנימית
העמוקה החבויה בהן .המחקר ביד ושם העניק לי גישה
לכמות נכבדה של מסמכים ,מקורות וזיכרונות ,חלק
מהם פורסמו וחלק לא ,והעשיר מאוד את הארכיון
שלי של חלומות מתקופת השואה".

ההרצאה על שם ג'ון ניימן על
תופעת היודנרטים
■ פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה
והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן,
נשא את ההרצאה השנתית של קתדרת ג'ון ניימן לחקר
השואה ב 31-בדצמבר .נושא הרצאתו של פרופ' מכמן
(בתמונה) היה "תופעת היודנרטים :מדוע וכיצד צמחה
ויושמה בידי המשטר הנאצי והמדינות הגרורות".

טוביאס אברהארכט ,דניאל נדב ואוגוסט גרבסקי הם עמיתים
של הקתדרה לחקר גזענות ,אנטישמיות והשואה על שם הברון
פרידריך קארל פון אופנהיים.

פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
נשים וגברים בצל השואה
נחמה טק
בשיתוף מכון בן-גוריון לחקר ישראל
 98ש"ח
■ שואת העם היהודי הייתה מנת
חלקם של נשים וגברים יהודים
כאחד .האם חוו נשים וגברים את
השואה בדרכים שונות? כיצד
הגיבו לאתגרים שעמדו בפניהם
ואלה לאלה? האם חוויותיהם של
יהודים ממזרח אירופה מקבילות
לחוויותיהם של יהודים ממערבה? הסוציולוגית נחמה
טק מנסה לענות בספרה על שאלות אלו ואחרות
באמצעות ראיונות שערכה עם ניצולי שואה ובסיוע
יומנים ,ספרי זיכרונות ועדויות של ניצולים .הציר
המקשר בין פרקי הספר הוא השלבים השונים
של השואה  -הפרדת היהודים ונישולם ממקורות
הפרנסה; הקמת הגטאות והחיים בהם; מחנות הריכוז;
הסתתרות והתחזות בעולם הנוצרי; התנגדות.
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לבטי זהות על סף החידלון
האגודה המרכזית ויהודי גרמניה
1938-1893
אברהם ברקאי
בשיתוף מכון ליאו בק
 88ש"ח
■ "האגודה המרכזית של אזרחים
גרמנים בני האמונה היהודית"
נוסדה בשנת  1893כתנועת
התגוננות שמטרתה הייתה מימוש
שוויון הזכויות שהובטח ליהודים
בחוקת הרייך הגרמני .האגודה
המרכזית שאפה להשיג את
מטרותיה באמצעות מאבק פוליטי ומשפטי במישור
התחיקתי והציבורי .אולם ,לנוכח ההתפתחויות
הפוליטיות והחברתיות שאירעו בגרמניה מסוף המאה
ה ,19-היא הפכה מאגודת התגוננות כלפי חוץ לאגודה
רעיונית פנים יהודית שנחלצה למאמץ חינוכי לחיזוק
התודעה העצמית היהודית ולטיפוח דפוסי התנהגות
מול האנטישמיות הגואה .הספר מתאר את המאבקים
הפנימיים באגודה המרכזית במשך  46שנות קיומה.

"בכל זאת אינני נפרד"
שירי נער יהודי מבודפשט
גאבור ארדש
 68ש"ח
■ גאבור בן ה ,13-נער יפה תואר
וגבוה לגילו ,הרגיש שהוא נחנק,
שלאחר חודשים ארוכים במחבוא
הקירות סוגרים עליו ,שהוא חייב
לנשום אוויר צח .למחרת31 ,
בדצמבר  ,1944ימים מעטים לפני
שחרור בודפשט ,לא עמד עוד בסבל
ופרץ החוצה .אמו דלקה אחריו ,והם נפלו לידיהם של
אנשי צלב החץ ששוטטו ברחובות בודפשט .במותו
הניח גאבור יותר מ 30-שירים שכתב בשפת אמו .הנער
ניחן ברגישות גבוהה והרבה לעסוק בשיריו במשמעות
החיים והמוות .שירתו היא תעודה היסטורית שמשקפת
את רגישותו ואת עומק מחשבתו של הנער המשורר.
למידע נוסף על המגוון המקיף
של ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון 02-6443511
פקס 02-6443509
www.yadvashem.org
publications.marketing@yadvashem.org.il

"לאסוף את השברים"

"מאחורי הקלעים"
תערוכה חדשה על המבצע הלאומי להצלת פריטים אישיים מהשואה
מרים אורבך-נחום

■ הקדשה בספר המבקרים מרומא שנתרם ליד ושם ,ובה
דיוקן של בעל הבית יצחק-אליהו פינס

■ ליום איסוף אחד שנערך במסגרת המבצע הלאומי
"לאסוף את השברים" ביולי  ,2011הגיע אריאל שלום,
ובאמתחתו פריט מיוחד :ספר מבקרים ממסעדה
יהודית ברומא מהשנים  .1941-1937על הפריט שמסר
לא היה לו שום מידע מכיוון שהספר התגלגל לידיו
במקרה :הספר לכד את מבטו של שלום כשהיה
מונח בין מפות ישנות שהושלכו לפח אשפה ברחוב
ריינס בתל אביב.
הספר יוצג בתערוכה חדשה שתיפתח ב27-
בינואר  2013לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות
השואה בלובי של בניין הספרייה והארכיונים ביד ושם.
התערוכה" ,לאסוף את השברים  -מאחורי הקלעים
של מבצע התיעוד להצלת פריטים מהשואה" ,מציגה
את תהליך האיסוף ,הקליטה והתחקיר שנעשים
בפרויקט הלאומי" .עד היום נמסרו ליד ושם עשרות
אלפי פריטים ,ומהם מוצגות רק דוגמאות בתערוכה
החדשה" ,מסביר אוצר התערוכה מיכאל טל.
"בדוגמאות האלה ניסינו להבליט פריטים שסיפוריהם
מרגשים ומשמעותיים ושבכוחם להסביר גם סיפור
פרטי של אדם וגם עדות שמצטרפת למכלול העדויות

שיוצרות את סיפור השואה .הדבר החשוב ביותר
שיש לציין הוא שכמחצית מהפריטים מוסרים ליד
ושם בני הדור השני או השלישי עם סיפורים חלקיים,
ולכן התערוכה מראה את עבודת המחקר הנעשית
ביד ושם כדי להשלים את הסיפורים .אנו מחויבים
ללמוד כמה שיותר מהדברים שמגיעים אלינו ולהפיק
תובנות חדשות לקהל הרחב".
ספר המבקרים מהווה עדות למוסד יהודי מיוחד
במינו שפעל ברומא בשנות הכיבוש הפשיסטי ואף
בראשית הכיבוש הגרמני ,בתקופה שבה נאסר על בתי
עסק יהודיים להמשיך ולפעול .אולם מעבר למידע על
המסעדה ולקווים לדמותו של בעליה  -יצחק-אליהו
פינס  -שעלו מההקדשות של אורחי הפנסיון בספר,
היה חסר קצה החוט לטוות בו את הסיפור כולו.
חודשים מספר לאחר שנמסר ביום האיסוף,
סיפרה ד"ר יעל נידם-אורביטו ,העורכת הראשית
של ההוצאה לאור ביד ושם ,לבאי העצרת השנתית
של ארגון יוצאי איטליה בישראל על ספר המבקרים
מרומא .המרצה שדיבר אחריה ,ד"ר סרג'יו מינרבי,
גילה שהוא קרוב משפחתו של פינס וסיפר על משה
ואלדד לביא  -נכדיו של פינס .המפגש אתם ביד
ושם סייע להשלים את התמונה.
יצחק-אליהו פינס נולד בבלרוס ב .1873-הוא למד
בישיבת וולוז'ין ונשא לאישה את חיה לבית גינצבורג.
בניהם אריה-לייב וישראל נולדו בביאליסטוק .ב,1906-
בעקבות פוגרום בעיר ,עברה משפחת פינס לאוסטריה,
וב 1910-נולדה שם הבת גיטה .ב 1922-עברו לרומא,
שם ייסד יצחק-אליהו את פנסיון פינס .במקום פעלו
המסעדה הכשרה היחידה ברומא ושירותי לינה.
הפנסיון היה לאבן שואבת ולמקום מפגש עבור
גדולי הרוח היהודיים שהגיעו לרומא ,וכן עבור יהודים
ששהו שם בדרכם לארץ ישראל .את הכרת התודה
על האירוח הלבבי והמטעמים שהוגשו להם ,הביעו
באי הפנסיון בספר המבקרים ,בהקדשות בשפות
רבות .למשל:
כבוד א .פינס!
התארחתי בתור מהגר ,פליט,
הלוואי שאבקרך בתור תייר!
רומא 9.5.1940
יצחק אייזיק צלאל
לודז'-פולין
ב 1930-נישאה גיטה לחיים ויטוריו לביא ( ,)Labiתכשיטן
עשיר מבנגזי שבלוב אשר התארח בפנסיון לרגל עסקיו
והתאהב בבתו היפה של בעל המקום .לאחר החתונה
נסעו בני הזוג לבנגזי ,שם נולדו בניהם .מדי שנה נסעה
www.yadvashem.org

המשפחה לבקר את הסב והסבה ברומא .משה ואלדד
לביא זוכרים שבביקורים האלה היו הולכים עם סבם
לבית הכנסת ולתאטרון בובות .משה לביא מעיד שספר
המבקרים הזה היה גאוותו של פינס.
ההקדשה האחרונה
בספר המבקרים נכתבה
במרץ  .1941זמן קצר
לאחר מכן נפסקה פעילות
הפנסיון ,ובני הזוג פינס
עברו למקום מסתור.
משפחת לביא עלתה
לארץ מבנגזי דרך מצרים
■ יצחק-אליהו פינס לפני
וב1946-
בשנת ,1943
מלחמת העולם השנייה
עלו גם בני הזוג פינס.
לאחר שנפטרה חיה ,עבר יצחק-אליהו לגור בבית
בתו .בשנת  1950עברה המשפחה להתגורר ברחוב
ריינס בתל אביב .המסמכים שהביא אתו יצחק-אליהו
אוחסנו בבוידם בשל מצוקת מקום .חודשים מספר
לאחר מכן נפטר יצחק-אליהו פינס.
גיטה הייתה משוכנעת שספר המבקרים נותר
באיטליה ,ובני המשפחה ביכו את אבדנו .הספר נותר
בבוידם ,ולאחר שמכרו את הבית ,פינו בעליו החדשים
את החפצים הישנים לפח האשפה .כך התגלגל הספר
לידיו של אריאל שלום ,והוא מסר אותו ליד ושם.
הבשורה על מציאת הספר עוררה התרגשות רבה
בקרב בני המשפחה .ד"ר מינרבי (שסבו היה אחיה
של חיה פינס) ונכדיו של יצחק-אליהו  -משה ואלדד
 הגיעו ליד ושם וזכו לראות שוב את הספר המספרעל סבם ומהווה עדות נדירה למוסד היהודי האחרון,
ככל הנראה ,שהמשיך לקיים פעילות יהודית שוקקת
בלב בירת איטליה גם בצלה של המלחמה.
"בשנתיים האחרונות החליטו אלפי אנשים להיפרד
מפריטים אישיים ויקרים ללב כדי שישומרו ולהנחיל
באמצעותם את זיכרון קרוביהם שנספו בשואה",
הסביר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו" .אנו
קוראים לכל משפחה בארץ לבדוק אם יש ברשותה
חפצים ,מסמכים ,מכתבים ,תמונות ,יצירות אמנות או
כל דבר אחר שקשור לתקופת השואה ולמסור אותם,
עם סיפורם ,ליד ושם ,לשמירתם לדורי דורות".
יד ושם מפעיל את המבצע "לאסוף את השברים" בשיתוף המשרד
לאזרחים ותיקים ,משרד החינוך ותכנית המורשת הלאומית
של משרד ראש הממשלה .למסירת פריטים אישיים מתקופת
השואה1-800-25-7777 :
הכותבת עובדת במדור הפיתוח במגמת הכשרת המורים
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ובמבצע "לאסוף
את השברים".

לתת-האתר על המבצע "לאסוף את השברים" ,לרבות מגוון סיפורים וצילומים
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"המהפכה השקטה"
■ בשנת  2008יצאו יד ושם וקרן ג'נסיס למשימה
שאפתנית ומאתגרת  -להרחיב את המחקר ,את
ההוראה ואת המודעות הציבורית להיסטוריה של
השואה בברית המועצות לשעבר .עם הקרן היהודית
האירופית (  )EJFשהייתה לשותפה מ ,2010-הפרויקט
מבקש לחזק את הזהות היהודית בקרב הציבור דובר
הרוסית בארץ ולהרחיב את הידע על השואה במזרח
אירופה בקרב דוברי העברית .הצלחת הפרויקט
נובעת משיתוף פעולה פורה עם קרן ג'נסיס והEJF -

הפרויקט מבקש לחזק את
הזהות היהודית בקרב הציבור
דובר הרוסית בארץ ולהרחיב
את הידע על השואה במזרח
אירופה בקרב דוברי העברית
ובזכות התובנה המקצועית והמומחיות של סאנה
בריטבסקי ,מנכ"ל קרן ג'נסיס בישראל" .התיעוד,
הנצחת הזיכרון והמחקר של השואה והוראת תולדות
השואה הם המשימות החשובות ביותר של דורנו",
אומרת בריטבסקי.

■ מגוון של
חומרי מחקר
ולמידה
שיצאו לאור
בתמיכת קרן
ג'נסיס והקרן
היהודית
האירופית

עד כה כבר הניב הפרויקט מגוון רחב של תוצאות
מרשימות:
בתחום התיעוד חתם יד ושם על הסכמים עם
מוסדות ורשויות ארכיוניים ממדינות חבר העמים,
ובהם עשרות הסכמים עם ארכיונים בבלרוס,
באוקראינה ובמדינות הבלטיות שנחתמו לא מכבר.
בזכות המסמכים האלה קיבל אגף הארכיונים של יד
ושם כמיליון וחצי מסמכים הקשורים לשואה ויותר
מ 120,000-שמות קרבנות שואה מאזורים אלו ,והם
נוספו למאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה.
בתחום המחקר תמכה קרן ג'נסיס בהקמת
המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת
השואה ,בעריכת שישה כינוסי מחקר ,בהוצאה לאור
של שישה מקבצי מחקרים ואלבומים (בחלקים
מהם אפשר לצפות באינטרנט) ובהקמת מאגר

ביבליוגרפיה באינטרנט של
 8,000מאמרים וספרים שעניינם
השואה בברית המועצות.
בתחום ההוראה והחינוך
אפשרה קרן ג'נסיס ל4,500-
תלמידים מישראל ללמוד קורסי
לימוד מרוכזים ול 1,500-מורים ללמוד בימי עיון
ובכינוסים בבית ספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם ,וכן לפתח חמש תכניות חינוכיות ייחודיות וסביבת
למידה אינטראקטיבית בכותרת "הילדים בגטו".
בזכות הקרן ,יותר ממיליון משתמשים עיינו באתר
האינטרנט של יד ושם בשפה הרוסית 700 ,מורים

סדנת מחקר בין-לאומית:

השואה והמלחמה בברית המועצות במכתבים
■ "לבי מדמם כאשר אני מתחיל לחשוב על כך []...
שנם לילות שאינני יכול למחות את המחשבות על יקיריי,
קרוביי ,שנותרו בידיה של חיה שכזאת .הלילה כבר לא
ישנתי .אני מתרוצץ בחדר כמו משוגע ,ואכן אינני רחוק
משיגעון .אני מאלץ את עצמי בכוח לא לחשוב ,לגרש
את המחשבות ,להסיט אותן לכיוונים אחרים [."]...
כך כתב ביומנו פייוול וינר ,יהודי מפולין אשר נמלט
בזמן המלחמה לברית המועצות ,ברגע שקרא בעיתונים
הסובייטיים את ההודעה של בעלות הברית בדצמבר
 1942על הרצח ההמוני של יהודי אירופה .היומן
של וינר היה אחד המקורות שהוצגו בסדנת מחקר
בין-לאומית שנערכה ביד ושם בסוף נובמבר 2012
ושביקשה לבחון כיצד תקופת השואה בברית המועצות
וגורלם של היהודים בשנות המלחמה בין ברית

המועצות לגרמניה
משתקפים ביומנים
ובמכתבים שנכתבו
ברוסית וביידיש
בימי המלחמה.
חוקרים
מגרמניה ,מהולנד,
מרוסיה ,ממולדובה,
מבלרוס ומישראל
התכנסו בסדנה כדי
לשתף את עמיתיהם
בממצאים ייחודיים
המבוססים על מגוון
מקורות .חוקרת ביד
■ דפים מהיומן שכתב בתקופת השואה פייוול וינר

 12

בזכות שיתוף הפעולה עם קרן ג'נסיס והקרן היהודית האירופית-
התקדמות עצומה בחקר השואה ובהוראתה
צילום :יעקב לוין ,רכז הפרויקט בחיפה

■ תערוכה של יצירות לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה בבית הספר עירוני א' בחיפה

וסטודנטים מאוקראינה השתתפו במפגשי הלימוד
שהעבירו מומחים ומחנכים של יד ושם 100 ,אורחים
ממדינות חבר העמים למדו בסמינרים חינוכיים ביד
ושם ,ו 90-אנשים סיימו קורס לימוד מקוון בתולדות
שואת יהודי אירופה וברית המועצות.

מאגר נתונים של כ 2,500-שמות של חסידי
אומות העולם מברית המועצות לשעבר הועלה
לאתר האינטרנט של יד ושם ,ובו אפשרויות חיפוש
מתקדמות ,וכן סיפורים מפורטים יותר של  75מהם.
כמו כן התיקים של כל חסידי אומות העולם מברית

לאה גולדשטיין

המועצות נסרקו והועברו לפורמט דיגיטלי למטרות
שימור ומחקר.
במסגרת מאמציה למען הרחבת המודעות והידע
הציבורי על השואה במזרח אירופה ולמען חיזוק
הזהות היהודית בקרב דוברי הרוסית בארץ ,מימנה
קרן ג'נסיס חמישה סמינרים וכינוסים לציבור הרחב
ו 24-הרצאות ביוטיוב .כמו כן כ 3,500-מבקרים
השתתפו בסיורים מודרכים ייחודיים ביד ושם,
ו 10,000-ביקרו בתערוכות מגוונות .עוד מימנה
קרן ג'נסיס פרויקטים שיתופיים עם מוסדות רבים
בארץ ובמדינות חבר העמים.
"מאמצי הצוות המסור של יד ושם ,עם תמיכתה
הנחושה של קרן ג'נסיס ,חוללו מהפכה שקטה
במודעות הציבור לשואה במזרח אירופה ובברית
המועצות לשעבר" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו" .היינו עדים להרחבה ניכרת בידע ובהבנת
המורכבות של שנות המלחמה בחלק הזה של העולם,
דרך תכניות לימוד יצירתיות ,מחקר מעמיק ושימוש
בכלים טכנולוגיים מהמתקדמים ביותר כדי הגיע
לציבור דוברי הרוסית בארץ ובעולם .אנו תקווה
שנמשיך לפעול עם קרן ג'נסיס גם בשנים הבאות
כדי להרחיב ולהגביר הישגים אלו".

וביומנים מתקופת המלחמה
ושם ,ד"ר לאה פרייס ,הציגה את היומן של וינר וסיפרה
כיצד השפיעה עליו ההודעה של בעלות הברית :לפתע
הבין כי תקוותו להיות שוב עם משפחתו שנשארה תחת
הכיבוש הנאצי נגוזה .מקורות אחרים שהוצגו בסדנה:
יומניהם של שני בני נוער מגטו מינסק ,מכתביהם של
אנשי הצבא הגרמני בימי השואה ומכתבים ששלחו
חיילים וקצינים יהודים בצבא הסובייטי למשפחתם
מהחזית" .אחד האתגרים הבולטים בסדנה היה קשור
למספר המצומצם למדי של יומנים ושל מכתבים
שנשמרו" ,מסביר ד"ר ארקדי זלצר ,מנהל המרכז לחקר
תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת השואה" .רבים
מהטקסטים מברית המועצות ספגו את השפעתה של
הצנזורה הסובייטית שהייתה קשוחה במיוחד באותן
השנים .לפיכך ,משתתפי הסדנה נאלצו לבחון את

המסמכים הנתונים בידיהם בהיבטים היסטוריים רבים
ודרך השוואת גורמי ההשפעה היהודיים והסובייטיים
על הטקסטים הללו".
עוד הוצג בסדנה המכתב שכתב חנא שמרוק,
פליט מוורשה ולימים פרופסור באוניברסיטה העברית
בירושלים וחתן פרס ישראל .בהשראת המרד של
היהודים בגטו ורשה ומתוך ייאוש מהעובדה שיהודי
פולין לא יתקבלו לצבא הסובייטי ולא לחטיבת
שקֹו הפולנית ,שמרוק בן ה 22-פונה במכתבו
שצ'ּו ְ
קֹו ְ
לוועד היהודי האנטי-פשיסטי בהצעה לבנות במסגרת
חטיבה פולנית יחידה יהודית מיוחדת ,כך שהיהודים
יוכלו להילחם בנאצים.
"ההזדמנות לדון במקורות מסוג זה  -מקורות
שנכתבו בזמן השואה ובאופן ממוקד כל כך  -היא

נדירה למדי" ,אמר בסוף הסדנה ד"ר קארל ברקוף,
מומחה הולנדי חשוב בתחום ההיסטוריה הסובייטית
בתקופת מלחמת העולם השנייה" .האווירה הייתה
מקצועית וידידותית מאוד בעת ובעונה אחת וזימנה
דו-שיח נרחב והזדמנויות להכיר חוקרים מצוינים".
קיריל פפרמן ,עמית לשעבר במכון הבין-לאומי לחקר
השואה העובד כעת במרכז לחקר השואה ברוסיה,
כתב" :הסדנה הייתה אירוע מדעי משמעותי []...
תפקיד חשוב במיוחד היה לפיתוח הקשרים ולשיתוף
הרעיוני בין המשתתפים ,והוא מוביל אותי לכיוונים
חדשים בחקר השואה בברית המועצות".
בפעילות המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת
השואה תומכות קרן ג'נסיס והקרן היהודית האירופית.

13

"הבאתי שיראו,
שיידעו"
הציור ששרד מאושוויץ
גבוה בספרייה [ ]...זה אבא
שלי ,זה לגמרי אבא שלי".
הרישום אינו עוד רישום
שמתווסף לאוסף המוזאון
לאמנות השואה .ייחודו טמון
בעובדה המצמררת כי הוא,
כמו נושאו ,שרדו מאושוויץ.
הוא הוחזק מקופל בבגדו
של אסיר המחנה שהוצעד
בצעדות המוות עד השחרור.
עם עלייתו ארצה נצר אותו
עמו .מי היה האסיר ומה היו
קורותיו?
אמסטרדם 21 ,בפברואר
 .1947יוסף קוזיין ,שנולד
בעיר בשנת  ,1923מוסר
תצהיר לפני ד"ר שמעון
גולדשטיין מהמכון ההולנדי
לתיעוד המלחמה .שנתיים
בלבד לאחר שחרורו נותן
קוזיין דיווח יבש וענייני
המגולל את קורותיו בתקופת
השואה .להלן שורות מספר
מעדות זו:
"נשלחתי לבודי במרחק
של כ 8-ק"מ מאושוויץ .כאן
עבדתי במחנה החקלאות.
היינו כ 500-עד  600איש.
ספגנו שם הרבה מכות .גם
אחי מת כתוצאה מן המכות
הרבות שקיבל .נשארתי
יותר מחצי שנה בבודי ואז
הוחזרתי לאושוויץ []...
צורפתי לקומנדו לחפירת
■ אמן לא מזוהה ,דיוקן יוסף קוזיין ,מחנה גולשאו .1945-1943 ,עיפרון על נייר
אוסף המוזאון לאמנות השואה ,יד ושם ,ירושלים
חצץ ,שם נשארתי שבועיים
תרומת משפחת קוזיין ,באר שבע
עד שלושה שבועות []...
עברנו בדיקה רפואית
■ ימים ספורים לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ונשלחתי לגולשאו .זה היה בית חרושת למלט .היינו
תשע"ב ,במבצע הלאומי "לאסוף את השברים" ,הגיעה
 1,200גברים .שם שהיתי יותר משנה וחצי .היה צורך
איריס פירסט לבית קוזיין למוזאון לאמנות השואה
בבחורים חזקים .אמנם הייתי רזה ,אך הייתי בריא
ביד ושם .בידה ספר ,ובתוכו פיסת נייר שאותות הזמן
ונראיתי בסדר .שם הוכרחנו לחצוב אבנים על סלע
ניכרים בו" .חיכיתי לזה הרבה זמן ,עד שהחלטתי על
הר ולהעמיס על קרונות .העבודה הייתה קשה ביותר
הרגע הזה" ,סיפרה פירסט בהתרגשות בהצביעה
[ ]...נשארתי שם עד בוא הרוסים ,באוקטובר .1944
על הדמות ברישום הקריקטוריסטי" .החזקתי
התחלנו בצעדה .צעדנו  90קילומטרים ביומיים עד
אצלי שנים ,החבאתי מהילדים למעלה-למעלה
שעלינו לרכבת .אמרו לנו שאנחנו נוסעים לדכאו.
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בדרך תקפו אותנו מטוסים ,אז קפצתי יחד עם חבר
צרפתי מהרכבת [ ]...בוקר אחד דפקו בדלת וכמובן
חשבנו שהנאצים הגיעו ,אך היו אלה האמריקאים.
נסעתי ברכבת לנאמן ליד דודינה ,שם ירדנו מהרכבת
והוחזרנו למולדת".
האמת המזעזעת על גורל יהודי הולנד בתקופת
השואה מתגלה בכל עצמתה בקורותיה של משפחת
קוזיין 14 .מאחיו של יוסף ,בני שש עד  ,26וגם אביהם
בן ה 50-נרצחו .יוסף (יֹוֹ ּפי בפי חבריו) הושלך אל
"הבור"  -מחנה גולשאו ,שנודע באכזריותו יוצאת
הדופן ביותר מ 40-מחנות הבת של מחנה אושוויץ
 וטרוף לא נטרף.במשך שלוש שנות
מאסרו כעובד כפייה
בעבודת פרך עמד לו
אונו של האיש הצעיר
והחסון וגם בעל המזג
הנוח .חבריו העידו
כי היה ה"ג'וקר"
בחבורה ,וההומור
שלו היה בעזרם .כך
הוא גם בקריקטורה.
תצלום שלו טרום
■ יוסף קוזיין בערב
השואה מחדד את
מלחמת העולם השנייה
הדמיון הרב שהצליח
הצייר האנונימי ללכוד בעפרונו .ברגליים כושלות הוא
בא אל השומר בבקשה "לצאת לקצרה"  -כלומר

חבריו של יֹופּי העידו כי היה
ה"ג'וקר" בחבורה ,וההומור
שלו היה בעזרם .כך הוא גם
בקריקטורה
לשירותים שהשלט  WCמציין את הימצאותם בקרבת
מקום .המטוס בשמים מעיד כנראה כי הרישום נעשה
לקראת סוף המלחמה ,עת מפציצי בעלות הברית
עטו על בתי החרושת של בונה ,לחבל בתעשיית
המלחמה הגרמנית.
יֹוֹ ּפ י עלה ארצה ,התחתן עם בת הארץ ,שורשית
ממוצא תימני ,ומעולם לא שיתף את ילדיו בקורותיו.
"לי הוא לא סיפר" ,אמרה איריס" .לפני שיתפורר
הבאתי שיראו ,שיידעו".
הכותבת היא סגנית מנהלת אגף המוזאונים והאוצרת הבכירה
לאמנות.

איסוף השמות

רוחה של
ההתנדבות
■ לא קל לניצולי
השואה לעבור על
התמונות הישנות
של המשפחה
ועל הזיכרונות
הכואבים ולחזור
על שמות הקרובים
והאהובים
שנרצחו בשואה.
לעתים קרובות
מפתח הקסם
המשחרר את
■ יוסף (יוסקה) בדיחי
הזיכרונות הללו
הוא האמפתיה
וההבנה של מתנדב שעבר הכשרה בתחום זה
ממש .יוסף (יוסקה) בדיחי ,בן  81ממושב מולדת,
הצטרף בשנת  2009למבצע חובק עולם של יד ושם
לאיסוף ולהנצחה של השמות של כל אחד ואחד
מקרבנות השואה .בעקבות מודעת פרסום שראה
כשהתנדב בבית החולים המקומי ,ניגש בדיחי לקבל
הדרכה מיוחדת מעובדי פרויקט איסוף שמות קרבנות
השואה ביד ושם כדי לסייע לאנשים במילוי דפי עד
לזכר קרבנות השואה.
"אני זוכר את עצמי ,ילד בירושלים ,שומע בפעם
הראשונה על המלחמה וקורא כל חומר אפשרי

שנחשף מיד בתום המלחמה" ,מסביר בדיחי ,אב
לארבעה ,סב ל 13-נכדים וסבא רבה לשני נינים,
ללא קשר אישי לשואה" .כבר אז ,כשקראתי את
החומרים הקשים האלה ,שקעתי לתוך סיפורם של
הניצולים וזה השפיע עליי" .על הקרקע הזאת צמחו
מסירותו וסבלנותו האין-סופית לניצולים הרבים
שפונים אליו בבקשה לעזור להם במילוי דפי עד
וגם למי שהוא ביקר בביתם" .הצלחתי לעזור במילוי
יותר כ 230-דפי עד של מי שנרצחו בשואה ,ואני גאה
מאוד בהספק הזה".
הוא לא היחידי .בנובמבר  2012קיבל בדיחי מגן
סגנית השר לאזרחים ותיקים מצטיינים על השתתפותו
במגוון פעילויות התנדבות ,לרבות בפרויקט איסוף
שמות קרבנות השואה .בטקס רב המשתתפים במשכן
הכנסת בירושלים ,קיבל הכרה על שהוא "תורם את
כל מרצו למען הזולת [ ]...פעיל וממשיך לפעול
בהתנדבות ,במסירות ,במחויבות עמוקה ,בצניעות
ובאכפתיות רבה".
האמפתיה והעדינות של בדיחי הן שאפשרו לו
לרקום קשר אישי וחם שעזר לכוון את הניצולים
לאורך תהליך ההנצחה" .בהתחלה לא כולם
מסכימים לתת את השמות .צריך להתנהג בשכל
וברגישות .אני מתקשר אליהם ושואל' :אתם מוכנים
לכבד אותי בכוס תה? נשב ונדבר .לא צריך לדבר
על השואה' .אבל בביקור אנחנו מגיעים לנושא ,ואז

דבורה ברמן

אני אומר להם' :אכפת לך שאמלא דף  -אתה לא
חייב לספר לי כלום ,זה בסדר' .ובהדרגה אני שואל:
'ומה עם אבא ומה עם הדודים?' [ ]...לפעמים ככה
אנחנו רושמים את השמות של משפחה גדולה

האמפתיה והעדינות של
בדיחי הן שאפשרו לו לרקום
קשר אישי חם שעזר לכוון
את הניצולים לאורך תהליך
ההנצחה

שהייתה ואיננה" .במהלך הראיונות ,בדיחי משקיע
את כוחותיו הנפשיים הרבים" :מבחינה רגשית זה
יכול להגיע מצחוק לדמעה .היו הרבה פעמים שאני
בכיתי אתם יחד" .אך הוא מאמין בערך הרב של
הזמן ושל המאמץ המוקדשים למשימה" .אני מרגיש
שאני פתחתי לאנשים את הלב .בסוף ,כשמסיימים
למלא את כל הדפים ,אני מסביר להם כמה חשוב
המעשה ושעכשיו ,אם הנכדים והנינים ירצו לדעת
את המקורות שלהם ,הם יכולים להיכנס לאתר יד
ושם וללמוד על ההיסטוריה המשפחתית".

השמות החדשים "ישלימו את רשימת קרבנות השואה של יהודי איטליה"
■ ב 16-באוקטובר  2012נערכה ביד ושם העצרת
השנתית לציון  69שנים לשילוחם של היהודים
מאיטליה למחנות ההשמדה .בעצרת נמסרה לאגף
הארכיונים ביד ושם רשימה ,ובה שמותיהם של יהודי
איטליה ששולחו למחנות .רשימת השמות היא פרי
מחקר ארוך שנים של המרכז לתיעוד יהודי בן זמננו
במילנו ( .)CDEC
בתמונה (משמאל לימין) :נשיא המרכז לתיעוד
יהודי בן זמננו עורך הדין ג'ורג'יו סצ'רדוטי ומנהלת
המחקר של המרכז ד"ר ליליאנה פיצ'וטו מוסרים
את תקליטור השמות לידי יושב ראש מועצת יד
ושם הרב ישראל מאיר לאו ,מנהל היכל השמות

בישראל פרנצ'סקו טאלו; יושב ראש ארגון עולי
איטליה בישראל ויטו ענו; והשופט אליהו בן זמרה,
יושב ראש חברת יהודי איטליה בישראל.
אלכסנדר אברהם" :השמות שהועברו ליד ושם
ישלימו את רשימת קרבנות השואה של יהודי איטליה,
כמעט  7,000גברים ,נשים וילדים שנרצחו בשואה.
שמות אלו יצטרפו למאגר המרכזי של שמות קרבנות
השואה של יד ושם הנגיש לחיפוש באינטרנט ובו
מתועדים יותר מארבעה מיליון שמות".
אלכסנדר אברהם ומנהל אגף הארכיונים ביד ושם
ד"ר חיים גרטנר .עוד נכחו בטקס שגריר איטליה

15

" היה לנו כמו אב
וחבר טוב"
חייל גרמני הוכר חסיד אומות העולם

■

גרהרד קורצבך בזמן שירותו הצבאי

אירנה שטיינפלד

צבאיים ( )HKPשל הוורמכט בבוכניה ליד קרקוב שבו
הועסקו מאות תושבי הגטו .ביוני  2011התקבל דואר
אלקטרוני במחלקת חסידי אומות העולם .הפונה,
גרמני ששמו גינטר קובלצ'יק ,כתב שהוא עוסק
בחקר משפחת קורצבך וביקש לבדוק אם גרהרד
קורצבך ,כנראה קרוב משפחה רחוק שלו ,ראוי
להיכלל ברשימת חסידי אומות העולם.
עם קבלת הפנייה ,ערך צוות המחלקה לחסידי אומות
העולם חיפוש בארכיון יד ושם ומצא סדרת עדויות על רב
סמל ראשון גרהרד קורצבך ויחסו האוהד כלפי היהודים
שעבדו במפעל .צוות המחלקה פנה גם לארכיון הגרמני
ששמורים בו התיקים האישיים של חיילי הוורמכט וקיבל
מידע על הקריירה הצבאית של קורצבך .לפי הרישומים
בתיקו האישי ,קורצבך גויס לחיל התותחנים ב1939-

■ בעדויות ניצולי השואה יש שמתארים כיצד ניצלו
מהגירוש על ידי הוצאתם מהקרונות ,הסתרתם והסתרת
קרוביהם בזמן האקציות בגטו והברחת אחדים מהם
למקומות מסתור .כך למשל סיפרה גרטה יונקלר
בעדות משנת " :1945ביולי  1942החל הגירוש .היות
שכבר ידענו על האקציות בקרקוב ובטרנוב ,הנחנו שזה
ייעשה גם בבוכניה .בעלי הכין עבורנו מסתור בבנין שבו
גרנו [ ]...בעלי הלך בשבת לעבודה אבל כבר לא חזר
[ ]...נשארתי עם שני הילדים חמישה ימים בבונקר עם
כיכר לחם אחת ,חצי קילו סוכר ודלי מים .ביום השישי
שחרר אותנו דודי ,המהנדס יעקובוביץ ,עם הגרמני רב
סמל ראשון קורצבך ,שהיה המנהל של ה ]...[ HKP-לקחו
אותנו ל ,HKP-שם היו מוסתרות כמה מאות משפחות
יהודים ושם היינו שבוע [ ]...לאחר שישה שבועות נודע
לי שאת בעלי לקחו למחנה בשדה התעופה רקוביצה,
ואז קורצבך נסע ברכב צבאי לשם והביא את בעלי
לגטו ,שם היינו יחד עד  1באוגוסט  ,1943אז התחיל
הגירוש הכללי".
עדות זו היא עדות אחת מסדרה של עדויות
ניצולים המתארות את הצלתם בידי גרהרד קורצבך,
חייל גרמני שהיה ממונה על מפעל לשיפוץ כלי רכב

וממאי  1941ניהל את המפעל בבוכניה .ב 8-במרץ
 1943הועבר מתפקידו ושירת ביחידות תותחנים שונות.
את הידיעה האחרונה בתיקו האישי קיבלה משפחתו
ב 1944-מרומניה  -שם נעלמו עקבותיו.
רומק מרבר ,אף הוא ניצול מגטו בוכניה שעבד
ב ,HKP -היגר לאחר המלחמה לאנגליה .בזיכרונותיו

בכל שנה יד ושם מכיר במאות חסידי אומות עולם חדשים.
כאשר אין ביכולתן של משפחות חסידי אומות העולם
להגיע לארץ לגן חסידי אומות העולם בירושלים ,הטקסים
נערכים במדינותיהן .בחודשים האחרונים נערכו כמה
טקסים כאלה בחוץ לארץ:
■ טקס ב 29-באוקטובר בבית הכנסת ששופץ לא
מכבר בעיר אלקמאר שבהולנד ,ובו הוענק התואר
חסידי אומות העולם (לאחר מותם) לפיטר ואדריאנה
קלייברוק ובתם נלי .משפחת קלייברוק נתנה מחסה
למשפחת דרוקר בביתה ,עד שביום  17במאי 1944

פשטו על הבית ,ואברהם וג'ולייט דרוקר עם בתם מריין
בת ה 14-נתפסו וגורשו .המציל ,פיטר קלייברוק ,נעצר
גם הוא .כל הארבעה נרצחו.
■ טקס ב 4-בדצמבר אצל ראש ממשלת פולין ,ובו
הוענק התואר לחמישה חסידי אומות העולם .הטקס
גם ציין  70שנה להקמת ארגון ההצלה הפולני ז'גוטה,
במעמדו של האחרון מחברי הארגון שנותר היום בחיים,
השר בממשלת פולין ולדיסלב ברטושבסקי בן ה,90-
חסיד אומות העולם ואזרח כבוד של מדינת ישראל.
בטקס נכחו אנשי שם פולנים ,שגרירי ישראל וארצות
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■ טקס ההכרזה על חסיד אומות העולם גרהרד קורצבך.
מימין לשמאל :דירק קורדואן ,נכדו של קורצבך; נשיא גרמניה
יואכים גאוק; ניצול השואה רומק מרבר; דיאנה קנאוט ,נכדתו
של קורצבך
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הוא מספר שב 23-באוגוסט  ,1942בזמן אקצייה
בגטו בוכניה ,החביא קורצבך את העובדים היהודים
במשך יממה במפעל ולא הרשה להם לחזור לגטו.
השמועות בגטו אמרו ,כך כתב ,שקורצבך הודח
מתפקידו ונשלח לחזית הרוסית.
התיק הוגש לוועדה לציון חסידי אומות העולם,
וב 19-בדצמבר  2011הוחלט להעניק לגרהרד קורצבך
את אות הכבוד חסיד אומות העולם .יד ושם פנה
לגורמים שונים בניסיון לאתר את קרוביו של החייל,
ולבסוף ,באמצעות שירות החיפוש של הכנסייה הגרמנית
שהוקם אחרי המלחמה ,נוצר קשר עם מיכאל שול,
אחיינו של חסיד אומות העולם .שול שלח ליד ושם
תמונות של דודו ומכתב שקיבלה אשתו של קורצבך
וששלחו לה היהודים שעבדו במפעל במרץ ,1943
מיד לאחר שעזב את בוכניה 200" :אנשים אבלים על
עזיבתו [ ]...נפרדנו לא רק מן הממונה עלינו שאהבנו
וכיבדנו ,אלא גם ממי שהיה לנו כמו אב וחבר טוב,
שכל אחד מאתנו חייב לו הכרת תודה".
ב 27-בנומבר  ,2012כמעט  70שנה לאחר
שנעלמו עקבותיו ,נערך בבית ספר תיכון בברלין טקס
רב משתתפים לרגל  100שנה להולדת חסיד אומות
העולם ראול ולנברג במעמד נשיא גרמניה יואכים
גאוק .בטקס העניק שגריר ישראל יעקב הדס-הנדלסמן
את התעודה והמדליה לקרוביו של קורצבך .יושבת
הראש של אגודת ידידי יד ושם בגרמניה הילדגרד
מילר שיבחה את קורצבך" :בהכרת תודה אנו זוכרים
את המעשים שלך ,ולדורות הבאים הם ישמשו דוגמה
להתנהגות אנושית בזמנים לא אנושיים".
לאחר התלבטות קשה ואף על פי שכף רגלו לא
דרכה בגרמניה מאז השואה ,החליט רומק מרבר להגיע
לטקס בברלין ולכבד את מצילו .משסיים את דבריו בטקס,
קמו מאות התלמידים על רגליהם וכיבדו את הניצול ואת
מצילו במחיאות כפיים במשך דקות ארוכות.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

הברית בפולין ,משפחות הניצולים ומשלחת מנהיגים
ופעילים מארצות הברית.
■ טקס ב 11-בדצמבר בבית שגריר ישראל באיטליה,
לכבוד משפחת אנטוניני שהסתירה את שאול ,אסתר
ורחל אנקונה ,המשפחות גירבלנה וזנרדי שנתנו מסתור
לברונו פורטליונה ומשפחת נמבריני-גונזגה אשר סייעה
לעשרת בני משפחת אסקולי להימלט דרך הים לטרמולי.
בטקס נכחו שני יושבי ראש לשעבר של הפרלמנט
האיטלקי ,בני משפחות המצילים והניצולים וחסידי אומות
עולם נוספים מאיטליה עם בני משפחתם.

למידע נוסף על חסידי אומות העולם ,לרבות שמות ,נתונים ומגוון סיפורים

חדשות

חדשות מאגף הארכיונים

אלפי עדויות התקבלו ביד ושם
■ יותר מ 500-מכלים ארכיוניים ,יותר מטונה משקלם,
הגיעו בחודשים אוגוסט עד אוקטובר  2012ליד ושם
 האוסף האישי השלם של ההיסטוריונית פרופ' יפהאליאך .פרופ' אליאך תרמה רבות להקמתו של מוזאון
השואה בוושינגטון והייתה מחלוצי הלימוד וההנחלה
של זיכרון השואה והתיעוד בעל פה של ניצולי שואה.
את האוסף שלה בנתה ,ליקטה וארגנה בקפידה כחצי
יובל ,ויש בו אלפי עדויות מוקלטות ,תמלילי עדויות,
יומנים מקוריים ,זיכרונות בכתב ומסמכים מקוריים
בשפות אנגלית ,גרמנית ,יידיש ,עברית ורוסית .עוד

באוסף אלבומי תמונות ותצלומים מקוריים ומאמרים
ומחקרים פרי עטה של פרופ' אליאך שעניינם תולדות
יהודי מזרח אירופה בכלל ועיירת מולדתה איישישוק
שבליטא בפרט.
ארכיון פרופ' יפה אליאך מהווה נדבך חשוב
לאוספים אחרים באגף הארכיונים ויזכה למקום של
כבוד ולמשמרת לדורי דורות .בכך הוגשמה שאיפתה
של פרופ' אליאך ,ומפעל חייה הגיע סוף-סוף לחוף
מבטחים  -יד ושם בירושלים.

אוסף על משפטי נירנברג מאת ניצול-עיתונאי
■ ב 19-באפריל  1946התפרסמה ידיעה בעיתון
הגרמני הנפוץ  Frankfurter Rundschauאשר תיארה
את העדות על מחנה אושוויץ במשפטי נירנברג .על
הידיעה חתם בגאווה "ארנסט מישל ,אסיר אושוויץ
לשעבר" .עיתון אמריקני התעניין בסיפורו של אותו
ניצול-עיתונאי המסקר את המשפטים וכתב עליו
מאמר .בסופו של דבר התגלגל המאמר לידיה של
אחותו של מישל שחיה בקיבוץ עין הנצי"ב .האחות

צבי ברנהרט

הגיעה לארץ ישראל כשהיא משוכנעת שאחיה נספה
בשואה ,לאחר שהסתתרה במנזר צרפתי בזמן
המלחמה .בזכות המאמר התאחדו האחים מחדש.
ארנסט מישל נולד במנהיים בגרמניה .הוא שרד
בכמה מחנות ,ובהם אושוויץ ובוכנוולד ,ובהמשך דרכו
היה אחד המארגנים החשובים של כינוס הניצולים
הבין-לאומי שהתקיים ב 1981-בירושלים .מישל תרם
באדיבותו לארכיון יד ושם את האוסף החשוב שלו

■ ספירה רפפורט (משמאל) ,ראש מדור אוספי עדויות באגף
הארכיונים ,בוחנת את אוסף הארכיון של פרופ' יפה אליאך
בעת קבלתו ביד ושם.

מהימים שבהם סיקר את משפטי נירנברג .החומרים,
שתועדו במדיות שונות ,מוסיפים נדבך חשוב לאוסף
המקיף של יד ושם על אודות משפטי נירנברג
ומשקפים את נקודת מבטו הייחודית והעכשווית של
ניצול המסקר את משפטיהם של הפושעים שרדפו
אותו והמדווח לאומה שבראשה הם עמדו.
הכותב הוא עוזר למנהל היכל השמות וסגן מנהל היחידה
לשירותי יעץ ומידע באגף הארכיונים.

הכינוס השנתי של דורות ההמשך 27 :בינואר 2013
■ הכינוס השנתי השני של עמותת דורות ההמשך,
בשיתוף יד ושם ,יתקיים ביום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה 27 ,בינואר  ,2013בשעות 14:00
עד  22:00בבית ציוני אמריקה בתל אביב .בכינוס
ישתתפו יושב ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין,
סגנית השר לאזרחים ותיקים חברת הכנסת ד"ר

לאה נס ויושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו.
בכותרת "דור שני  -האתגרים וההתמודדות"
ידווחו ויידונו בכינוס האנטישמיות והכחשת השואה
ברחבי העולם כיום ,ויהיה רב שיח של במאי קולנוע
על "הדור השני בראי הקולנוע" היום .במסגרת הכינוס

ייערך ערב מיוחד לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה שיעמוד הפעם בסימן  50שנה
למפעל ההוקרה לחסידי אומות העולם.
לפרטים ולהרשמה מראש :שלומית רז ,מזכירת עמותת דורות
ההמשך ,בטלפון  02-6443822,077-5313493או בכתובת
dorot.hahemshech@gmail.com

חושבים ירוק
■ יד ושם משתרע על כ 180-דונם 90 ,דונם מהם
חורש ירוק .במקום כ 60-דונם של גינות ועצים שרבים
מהם ניטעו לכבודם של חסידי אומות העולם .בזכות
הפיתוח והיזמה של מנהל מחלקת האחזקה ביד ושם
גדי גלעדי ,כבר השנה מושקים העצים והצמחים במים
שנפלטים ממערכת המיזוג של המכלול המוזאוני.
המערכת נבנתה בידי אנשי האחזקה ,ובאמצעותה
ממוחזרים מדי שנה  15,000קוב מים שמקורם
במערכת המיזוג" .אפשר לומר שהיום כשליש משטחי
הגינון של יד ושם מושקים במים ממוחזרים" ,אומר
גלעדי" .נוסף על הערך החשוב של חיסכון של מים,
יד ושם יחסוך מדי שנה כ 180,000-ש"ח".
המכלול המוזאוני  -המוזאון לתולדות השואה,
המוזאון לאמנות השואה ,בית הכנסת והביתן
לתערוכות מתחלפות  -ממוזג במערכת קירור 24
שעות ביממה שבעה ימים בשבוע תוך שמירה על
טמפרטורות ולחות קבועות בכל עונות השנה .זאת
בשל אופי התצוגה הייחודי בו  -חפצים ,מסמכים
ויצירות אמנות מתקופת השואה .הטמפרטורה
במוזאון קבועה ללא קשר למזג האוויר בחוץ .לשם

כך משמשת מערכת המיזוג המיוחדת שמבוססת
על מים ,וממנה נשפכו בעבר מים רבים לביוב .אחד
התהליכים החשובים שסייעו במחזור המים הוא
הסרת האבנית כדי שאיכותם תתאים להשקיה ,וכל
התהליך נעשה בפיקוחם של אגרונומים וכימאים

כדי לאפשר את השימוש החוזר במים .לב המערכת
החדשה הוא שמונה מכלים גדולים שקולטים את
המים הנפלטים ממערכת המיזוג ומזרימים אותם
למערכת ההשקיה .מכלים אלו משמשים גם מאגרי
חירום לכיבוי שריפות.
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חדשות
אתר יד ושם חדש בשפה
הגרמנית
■

"אהבי את החיים ,ואל תפחדי ממוות,
תאמיני באלוקים ובעתיד טוב יותר".

הקדשה זו נכתבה ביומנה של אסתר גולדשטיין בידי
חברתה לכיתה ,בלה לסור בת ה ,16-ב 15-בדצמבר
 .1942אסתר גולדשטיין התגוררה בברלין עם הוריה,
אחיה ואחותה .את יומנה כתבה כמה שנים ,ובני
משפחתה ומוריה כתבו בו הקדשות ודברי עידוד.
ההקדשה של בלה ,עם תמונתה ,היא מהאחרונות
שכתובות ביומן .ב 26-באוקטובר  1942נשלחה אסתר

חדש בwww.yadvashem.org-
ייחנך במסגרת מסיבת עיתונאים בבניין התאגיד
אקסל שפרינגר בברלין ב 28-בינואר ,למחרת יום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות שואה.
באתר החדש בגרמנית ,בעל עיצוב ייחודי וממשק
ידידותי ,מוצג סיפור השואה באופן מקיף מבחינה
תמטית וכרונולוגית ,בליווי תצלומים ,מסמכים,
עדויות וידאו ,סרטים תיעודיים ,חפצים ויצירות
אמנות .עוד יהיו באתר החדש גרסה בגרמנית של
המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה ,חומרים
פדגוגיים עשירים ,ראיונות עם ניצולים 14 ,תערוכות
מקוונות חדשות וסדרת הרצאות וידאו בגרמנית
מפי ההיסטוריונים של יד ושם וההיסטוריונים דוברי
הגרמנית שביקרו בו.
"מסילות אל האבדון"  -מאגר המידע על גירוש
היהודים בשואה  -ישולב גם הוא באתר החדש .נוסף
על כך ,יש באתר מדור חסידי אומות העולם ,ובו אפשר
לעיין במידע על תכנית חסידי אומות העולם של יד ושם
ובסיפורים האישיים של הגברים ושל הנשים שסיכנו את
חייהם למען הצלת יהודים בזמן השואה ,בהם חסידי
אומות העולם מארצות דוברות גרמנית.
האתר החדש בגרמנית מצטרף לאתרים הקיימים
של יד ושם בשפות אנגלית ,עברית ,ספרדית ,רוסית,
ערבית ופרסית.
האתר בגרמנית נבנה בתמיכתה של קרן פרידה שפרינגר,
ברלין.

דנה פורת

והמשפחה גדלה והתרחבה .המלחמה שמה קץ לכל
אלו .בתוך שנים מספר נהרסה משפחת הורונצ'יק
המורחבת לחלוטין .בסיום המלחמה ניצבו שרידי
המשפחה בפני שוקת שבורה והתפזרו לכל עבר.
התצלומים ,המסמכים ,העדויות והממצאים בתערוכה
המקוונת החדשה מספרים את סיפורה הטרגי.
שישה פרקים נכתבו כדי ללוות את התערוכה
המתעדת את תקופת השואה בצרפת ,ובה עשרות
תמונות ,מסמכים ,מכתבים ,עדויות וידאו ,עדויות
בכתב ,יצירות אמנות וחפצים .הנרטיב ההיסטורי
המלווה את התערוכה מספק את ההקשר ההיסטורי
הרחב לגורלם של בני משפחת הורונצ'יק.
את המחקר הראשוני על משפחת הורונצ'יק עשתה
מחלקת החפצים באגף המוזאונים של יד ושם.
התערוכה הוקמה בתמיכת ממשלת גרמניה.

פרס WebiAward
לשנת 2012
■ אתר יד ושם זכה שוב בפרס על הצטיינות מיוחדת
בתחרות מצטייני האתרים  WebiAward 2012שעורך
כתב העת "אנשים ומחשבים" .מנהלת מחלקת
האינטרנט של יד ושם דנה פורת (משמאל) ומרכז
טכנולוגיית ההנגשה באגף מערכות המידע ביד

תערוכה מקוונת חדשה:
"בין תקווה לייאוש :סיפורה
של משפחת הורונצ'יק"
לריגה ,וב 12-בינואר  1943גורשה בלה לאושוויץ .שתי
הבנות נרצחו .את היומן ,עם שאר מסמכי המשפחה,
מסרה ליד ושם אחותה של אסתר ,מרגוט הרשנבאום
לבית גולדשטיין ,היחידה מבני המשפחה שניצלה.
הסיפור מאחורי היומן ,שפורסם בפעם הראשונה
באינטרנט ,הוא אחד מאלפי המסמכים ,החפצים,
התצלומים ,העדויות והמקורות למיניהם שפורסמו
באתר החדש של יד ושם בשפה הגרמנית .האתר

■ בני משפחת הורונצ'יק עברו בשנת  1926מפולין
לפריז בתקווה לבנות חיים טובים יותר .הם הסתגלו
היטב לחיים החדשים בצרפת ,עסקיהם שגשגו
ושם אפי נוימן (במרכז) קיבלו את הפרס מאת
יושב ראש התחרות לשנת  2012עידו לוי (מימין).
השופטים ציינו בהחלטתם כי "אתר יד ושם משמש
כאות ומופת לאתרי אינטרנט בישראל .האתר מכיל
כמות עצומה של תכנים ,המאורגנים בסדר מופתי.
בנוסף ,הוא משרת מבקרים רבים מעשרות רבות
של מדינות".
הכותבת היא מנהלת אתר האינטרנט של יד ושם.

פרלה חזן זכתה באות המסדר האזרחי של ספרד
■ בסתיו  2012העניק מלך ספרד ,הוד מעלתו
חואן קרלוס הראשון ,את אות המסדר האזרחי
(  )Orden del Mérito Civilלפרלה חזן ,מנהלת דסק
איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל וחברים דוברי ספרדית
במיאמי באגף לקשרי חוץ ביד ושם .האות מוענק על
הצטיינות אזרחית בשירות האומה הספרדית ועל
שירות יוצא דופן של אזרחים ספרדיים ושל אזרחים
זרים לטובת ספרד.

  18תושדח

ב ז כ ו ת
עבודתה הנמרצת
ורבת השנים
של פרלה חזן,
התחזקו יחסי
ספרד-ישראל
ושיתוף הפעולה
עם ספרד בתחום

הנצחת זיכרון השואה גבר .פרלה פועלת שנים רבות
לצד בעלה המסור משה חזן פרנסס ,ניצול שואה
מסלוניקי ,בהעלאת המודעות ליד ושם בספרד .לפרלה
ולמשה הייתה השפעה מרובה על בניית הגשרים בין
מדינות דוברות ספרדית ,יד ושם וישראל.
יד ושם שולח איחולי הצלחה מעומק הלב לפרלה
ולמשה בעבודתם החשובה.

מבקרים ביד ושם :אוקטובר-דצמבר 2012
■ בחודשים אוקטובר-דצמבר  2012ערך יד ושם יותר מ 230-סיורים מודרכים ליותר מ 2,600-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה ,שגרירים,
בני אצולה ,אנשי צבא ,מנהלי ארגונים ציבוריים וספורטאים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בשלושת החודשים הללו.
■ נשיא בולגריה רוזן פלבנלייב (משמאל) ביקר ביד
ושם ב 22-באוקטובר ,מלווה ביושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו.

■ ב 30-באוקטובר סייר שר החוץ של לטוויה אדגארס
רינקביץ במוזאון לתולדות השואה.

■ רב אלוף ביאג'יו אברטה ,ראש המטה כללי של צבא
איטליה (במרכז) ,השתתף בטקס אזכרה באוהל יזכור
ב 17-באוקטובר .ב 26-באוקטובר ביקרה ביד ושם
שרת המשפטים של איטליה פאולה סברינו.

■ הפטריארך של רוסיה קיריל הראשון (במרכז,
מקדימה) סייר ביד ושם ב 12-בנובמבר.

■ ב 27-בנובמבר סייר נשיא טוגו פור אסוזמינה
גנאסינגבה במוזאון לתולדות השואה.

■ שר חוץ של ברזיל אנטוניו דה אגיאר פטריוטה ביקר
בהיכל השמות בסיורו ביד ושם ב 14-באוקטובר.

■ ב 13-בנובמבר סיירה משלחת של  20אימאמים
מצרפת ביד ושם" .שום דת אינה מצדיקה הרג" ,כתב
בסוף הביקור חסן שאלגומי ,האימאם של דרנסי
וראש המשלחת" .בכל מקרה חיי אדם חשובים יותר
מספרי קודש".

■ ראש ממשלת אסטוניה אנדרוס אנסיפ ביקר ביד
ושם ב 18-בדצמבר.

■ שר החוץ של סרביה איוון מרקיץ' ביקר ביד ושם
ב 13-בנובמבר.

■ ב 19-בדצמבר ביקרו ביד ושם כ 250-שחקני
ליגת-העל בכדורסל .את הביקור יזמה מִנהלת
ליגת-העל .השחקנים סיירו במוזאון לתולדות
השואה ,השתתפו בטקס אזכרה באוהל יזכור,
שבו הניחו נציגי כל הקבוצות כ 13-זרים ,וביקרו
ב"יד לילד" .בסוף הביקור דיבר יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו עם השחקנים" :צעירים רבים
רואים בכם מנהיגים ודמויות לחיקוי ,ולהתנהגותכם
ולאמירותיכם יש השפעה".

■ בזמן ביקורו ביד ושם ב 9-באוקטובר ,נפגש שר
החוץ של רומניה טיטוס קורלאצן (משמאל) עם ניצולי
השואה מרומניה ד"ר לוסטיג (מימין) ובמאי הסרטים
אנדריי קאלאראשו.
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חדשות
 74שנה לפוגרום ליל הבדולח
■ "לא השרפה עצמה ,אלא כבוד האדם ,הכבוד
של האנשים השונים בתוך המסגרת של המשפחה
 הם-הם היו המטרה העיקרית של המשטר הנאצי.הפגיעה בהם הייתה האמצעי העיקרי לגרום לכך
שהיהודים יעשו את מה שביקשו מהם ,כדי שייבדלו
מתוך החברה הגרמנית".
זהו קטע מדבריו של פרופ' משה צימרמן,
ראש המרכז להיסטוריה גרמנית על שם קַב נ ֵר
באוניברסיטה העברית בירושלים ,בעצרת השנתית
שהתקיימה ב 8-בנובמבר ביד ושם לציון  74שנים
לפוגרום ליל הבדולח .כ 250-ניצולי שואה ובני
דורות ההמשך השתתפו באירוע ושמעו הרצאות
מרתקות על התמודדותן של נשים בימי המלחמה
מפי מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם אירנה
שטיינפלד ,מנהלת מחלקת ההדרכה באגף
ההנצחה וההסברה נעמה גליל ויועצת אקדמית של
בית טרזין ד"ר מרגלית שלאין .עוד השתתפו באירוע
(בתמונה ,מימין לשמאל) סגן שגריר אוסטריה
בישראל הנס אַלמֹוס לֶכ נ ֵר; יושב ראש הנשיאות
של ארגון יוצאי מרכז אירופה ראובן מרחב שנשא
דברים; מנהלת הארגון דבורה הברפלד; המזכיר
הראשון בשגרירות גרמניה מתיאס לוטנברג; וכן
נציגי ארגון "אות הכפרה והשלום".

בבוקרו של אותו היום התקיים יום עיון בנושא
פוגרום ליל הבדולח לתלמידי הישיבות נחלים ונתיב
מאיר ולתלמידי בית הספר על שם יגאל אלון ביהוד.
יום העיון הסתיים בבית הכנסת בתפילה ובדברים מפי
ניצול השואה ד"ר אהוד לב שסיפר על ילדותו בעיר ביהל
שבגרמניה בזמן הפוגרום ומפי הרב שחר רחמני ,ר"מ
בישיבת נתיב מאיר.

מאירועי יד ושם :אוקטובר-דצמבר 2012
כך סיפר פרופ' דב וייסברג באזכרה השנתית ליהודי
לבוב שנרצחו בשואה ולציון  69שנה לחיסול מחנה
ינובסקה שנערכה ביד ושם ב 19-בנובמבר .וייסברג
היה רק בן  13כשהצליח להימלט לוורשה ,והוא הסתתר
במשך שנתיים בזהות שאולה ב 18-מקומות שונים.

בתמונה ,משמאל לימין :החזן שלום פליסר; ניצולי
השואה שהדליקו את מנורת הזיכרון פאולה לויט ,נאוה
רודה ,אדק ברוננברגר (מאחוריו בתו נעמי ארד) ,ד"ר
ינינה אלטמן ,ירון גרודר ועליזה כספי; ובתה נורית שפס,
יושבת ראש ארגון יוצאי לבוב בישראל .החזן פליסר קרא
פרק תהלים ואת "אל מלא רחמים" ,וניצול השואה משה
שדה אור אמר קדיש .נשאו דברים מנהלת מחלקת חסידי
אומות העולם אירנה שטיינפלד ועורך הדין עמוס האוזנר,
בנו של התובע במשפט אייכמן גדעון האוזנר.
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אירוע לזכרו של אלי זבורובסקי
■ ב 28-בנובמבר נערך ביד ושם מפגש לזכר המייסד
והיושב ראש של האגודה האמריקנית למען יד ושם
ניצול השואה אליעזר (אלי) זבורובסקי ז"ל .זבורובסקי
הותיר אחריו מורשת ארוכה ומרשימה של עשייה
למען זיכרון השואה ולמען יד ושם .במפגש השתתפו
ילדיו ד"ר לילי זבורובסקי נווה ומורי זבורובסקי
ואחותו צילה ליסטנברג ,בני משפחה ,חברים ואנשי
יד ושם .נשאו דברים יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,סגן יושב ראש המועצה ד"ר יצחק ארד ומורי
זבורובסקי (בתמונה).

העצרת השנתית ליהודי תוניסיה
■ כ 300-איש השתתפו בעצרת השנתית ובאזכרה
ליהודי תוניסיה שנספו בשואה במלאות  70שנים לתחילת
המצוד אחר יהודי תוניסיה .בעצרת נשאו דברים יושב
ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו (בתמונה,
מימין) וחוקר יהדות תוניסיה אנדריי הטל (במרכז).
העיתונאי והשגריר לשעבר בועז ביסמוט (משמאל)
הרצה על היהודים בתוניסיה של היום .עוד נשאו דברים
יושב ראש עמותת "אלגריבה" פרופ' אפרים חזן ויושב
ראש שבי"ט באר שבע נסים נעים .את האירוע הנחה
קלוד סיטבון ,חוקר יהדות תוניסיה ,והנעים בפיוט הפייטן
ד"ר גד ישי בליווי "רינת העם" ,הרכב של התזמורת
האנדלוסית של נתניה.

■■■

עוד אירועים ביד ושם
 10באוקטובר ■ ערב אזכרה לציון  73שנה לחיסול
קהילות טומשוב לובלסקי והסביבה בבית יהדות
ווהלין בגבעתיים
 28באוקטובר
פיוטרקוב

■

האזכרה השנתית של ארגון יוצאי

 29באוקטובר ■ העצרת השנתית לציון  71שנה
לגירוש יהודי בּוקֹובינה-בסרביה ומחוז דורוהוי
לטרנסניסטריה
 30באוקטובר ■ העצרת השנתית של ניצולי
מחנות החוץ של לנדסברג-קאופרינג-דכאו

האזכרה השנתית ליהודי לבוב
■ "בן רגע החליט מר גרונצקי להכניס אותי לתוך ארון
כלים קטן במטבח ,הבנוי בתוך הקיר ,מתחת לחלון.
הייתי קטן ,רזה וגמיש .תוך קיפול אקרובטי של רגליים
וזרועות ,הצלחתי להידחק למדף התחתון ,כשכמה
כלים מסתירים אותי [ ]...לכמה זמן יספיק האוויר,
עם כל הסמרטוטים בפנים ודלת הארון הסגורה? ומה
יקרה אם אחד מהנאצים יפתח את הארון וימצא יהודי
מסתתר בפנים? [ ]...אבל שרדתי את השואה והגעתי
לארץ .כיום יש לי ולאשתי ארבעה ילדים ו 12-נכדים.
אולי זה הניצחון שלנו על הנאצים".

לימור קארו

אירוע הסתיו של עמותת דורות
ההמשך
■ ב 18-באוקטובר השתתפו כ 250-איש באירוע הסתיו
של עמותת דורות ההמשך "העולם היהודי שהיה".
היועץ האקדמי ליד ושם פרופ' יהודה באואר נשא את
ההרצאה המרכזית .עוד נשאו דברים יושב ראש עמותת
דורות ההמשך שמואל סורק וד"ר מלה מאיר .באירוע
הוקרנו סרטוני ארכיון מאוסף בית התפוצות ,ובתכנית
האמנותית הוצג המופע "א יידישע מאדרה".

 3בדצמבר ■ העצרת השנתית של התאחדות יוצאי
מחוז צ'נסטוכובה ודורות ההמשך
 5בדצמבר ■ עצרת זיכרון לציון  71שנה לשואת
יהודי לטוויה ואסטוניה
 24בדצמבר ■ העצרת השנתית של עמותת ניצולי
מחנות הריכוז והגטאות בישראל
 26בדצמבר
שדליץ בישראל

■

העצרת השנתית של ארגון יוצאי

הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.

ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ האגודה האמריקנית למען יד ושם ערכה את
אירוע ההוקרה השנתי שלה ב 11-בנובמבר 2012
במלון שרתון בניו יורק .במשתתפים היו חברי הסגל
הדיפלומטי ,ותיקי הצבא האדום ממלחמת העולם
השנייה וחברי המנהיגות הצעירה של האגודה.
יושבי הראש של האירוע מרילין רובינשטיין ,איירה
דרוקר ,מארק וילף וג'רמי הלפרן עמלו רבות למען
הצלחתו .חסרונו של המייסד ויושב הראש של האגודה
האמריקנית אלי זבורובסקי ז"ל הורגש בכול .הנואמים
ציינו כולם בדבריהם את מחויבותו של יושב הראש
המנוח להנצחה ולחינוך בנושא השואה ,והוקרן סרט
מרגש שבו דן זבורובסקי בחשיבות החינוך בנושא
השואה .נושא האירוע השנה היה "מעלים על נס
את ההתנגדות :התנגדות חמושה ,לחימה בגטאות
והתנגדות רוחנית" .צסיה ופרנק בלייכמן שהיו
פרטיזנים לוחמים קיבלו אותות הוקרה ,והשחקן
ליב שרייבר זכה באות הוקרה על פעילותו להנצחת
זכר השואה .אורח הכבוד באירוע היה מפקד חיל
האוויר האלוף אמיר אשל .האלוף אשל ,בן לניצולי
שואה ,הגשים חלום כשהוביל מטס היסטורי של
חיל האוויר מעל מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו
בספטמבר .2003
את שנת  2013תקדיש האגודה האמריקנית
להנצחת זכרו ופועלו של היושב ראש והמייסד שלה
אלי זבורובסקי ז"ל.
■ ג'ים וליז ברסלאואר ביקרו ביד ושם ב 5-בנובמבר,
עם חברים מלונג ביץ' בקליפורניה ,וצפו במצגת
על פרויקט שהם תומכים בו ושמטרתו למפות את
שמותיהם של חסידי אומות העולם בהר הזיכרון .הם
גם הסירו את הלוט מעל שלט הוקרה לכבודם עם
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין).

■ מימין לשמאל :יושב ראש האגודה האמריקנית לאונרד וילף,
ליב שרייבר ,פרנק וצסיה בלייכמן ,מרילין רובינשטיין ,בארי
רובינשטיין ,מארק מוסקוביץ' ודוד הלפרן

■ בשורה הקדמית ,מימין לשמאל :פרנק בלייכמן ,צסיה בלייכמן
ורוז הולם .בשורה האחורית ,מימין לשמאל :מיכה בלייכמן,
אביבה בלייכמן ,נח בלייכמן ,בלה סקונס ,צ'רלס בלייכמן,
אן זיגלמן ודברה זיגלמן

■ אורח הכבוד האלוף אמיר אשל
■ לאונרד וילף (מימין) ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו

נושא השואה לאנשים עם צרכים מיוחדים והקרוי על
שמה של אחותה המנוחה של ברברה.

■ מורי ובת שבע הלפרן באו עם שניים מילדיהם
ליד ושם ב 2-באוקטובר .הם ביקרו בשדרת חסידי
אומות העולם שתרמו הוריו של מורי סם וגלדיס
הלפרן ודודתו ודודו אווה ואריה הלפרן ז"ל.

■ אל התורמת ליד ושם פניה גוטספלד הלר (במרכז)
התלוו קרוב משפחתה ד"ר ברדלי וורן (משמאל)
וסגנית מנהלת האגף לקשרי חוץ שרי גרניצה (מימין)
בביקורה בחג הסוכות .שלט ההוקרה לפניה מספר
על גבורתה ואומץ לבה.

■ ב 19-באוקטובר ביקרו רוברט ברן וזוגתו ג'ון
במוזאון לתולדות השואה ביד ושם.

■ ב 21-בנובמבר ביקרו ביד ושם ברברה ודוד
בלומנטל (שנייה ושלישי מימין) ,עם בתם שירה ,בני
משפחה וחברים .מטרת הביקור הייתה לראות מקרוב
כיצד פועל הפרויקט "התקווה של דורות'י" ללימוד
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ידידים ברחבי העולם
■ אלון קאופמן מדטרויט ואחיו רונן מתל אביב סיירו
ב 13-בספטמבר במוזאון לתולדות השואה ביד ושם
עם בני משפחתם .אלון תומך בסמינרים של יד ושם
לחיילי צה"ל.

בריטניה
■ סר טרבור צ'ין (חמישי מימין) ,חבר המסדר
הוויקטוריאני המלכותי ויושב ראש קבוצת הפיקוח
הפוליטי של מועצת המנהיגות היהודית ,ביקר במוזאון
לתולדות השואה ובאנדרטת "יד לילד" ב 5-באוקטובר.
הצטרפו אליו נציגים של ידידי ישראל במפלגת
הלייבור :חברי הפרלמנט ליאם ברן ,דייוויד לאמי
וצ'וקה אומונה ,הלורד מוריס גלזמן ,פיטר סטרקינגס,
ג'ייק סמנר ,פייר בארט ,בן גארט וטלי הלפין.

■ בטקס היזכור השנתי של אגודת ידידי יד ושם
בקנדה שנערך באתר ההנצחה בפארק ארל ביילס
בטורונטו ב 23-בספטמבר ,חלקה יושבת הראש
של האגודה פראן סונשיין (מימין) רגע מרגש עם
ניצול שואה.

גרמניה
■ ב 7-בנובמבר נפתחה התערוכה "בֶּסָה  -מילה
של כבוד" בכנסיית שלושת המלכים בדרזדן
בסקסוניה 250 .אורחים הגיעו לפתיחת התערוכה,
ובהם נותן החסות לתערוכה ראש ממשלת סקסוניה
סטניסלב טיליש (בשורה הראשונה ,שני משמאל)
וחברי פרלמנט .טיליש נשא דברים בטקס הפתיחה.
עוד נשאו דברים יושבת ראש אגודת ידידי יד ושם
בגרמניה הילדגרד מילר (משמאל) ,אם הכנסייה
מרגיט קלאטה (שנייה מימין) ומנהל דסק שווייץ
וארצות דוברות גרמנית באגף לקשרי חוץ ביד ושם
אריק רב און (מימין).

■ ב 8-בנובמבר נפתחה התערוכה הנודדת של יד
ושם "אין משחקים ילדותיים" באולם הקונצרטים בעיר
פרנקפורט .בטקס נכחו  300אורחים ,ובהם מנהל דסק
שווייץ וארצות דוברות גרמנית באגף לקשרי חוץ ביד
ושם אריק רב און .בדוברים היו מזכיר המדינה הגרמני
במשרד המדע ,המחקר והתרבות מרטין גורהולט;
חברת המועצה בעיר ד"ר קלאודיה פוסרד; המזכיר
הכללי של המועצה המרכזית של יהודי גרמניה סטפן
ג'יי קרמר; והמלחין פרופ' שמואל אדלר (שגר היום
בניו יורק) ,שריד ועד ראייה לפוגרום ליל הבדולח
ב 9-בנובמבר  .1938באירוע התקיים קונצרט מאת
התזמורת הפילהרמונית של ברנדנבורג.

 22ידידים ברחבי העולם

■ נציגי קולומביה הבריטית מארגון הנשיאים הצעירים,
בחסות הפדרציה היהודית של ונקובר ,ביקרו ביד
ושם ב 21-באוקטובר.

קנדה
■ דוד ובוני גולדשטיין (מימין) ומארי ופרד ליטווין
(במרכז) ,אנשים חשובים בקהילה היהודית בטורונטו,
ביקרו ביד ושם ב 2-בנובמבר עם חבריהם מארצות
הברית דין אמברוז וברבה וולר (משמאל).

צרפת

■ מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט העביר
סדרת הרצאות מרתקות לספרנים קנדיים ,למחנכים
ולמחלקת האנשים המקצועיים הצעירים של אגודת
ידידי יד ושם בקנדה ב 8-בנובמבר .בתמונה ,מימין
לשמאל :סגנית הקונסול הכללי של ישראל בטורונטו
הדס ויטנברג זילברשטיין ,ד"ר רוברט רוזט ,יושבת
הראש והמנהלת הכללית של קרן עזריאלי ותורמת
וחברה בוועד המנהל של האגודה הקנדית ד"ר נעמי
עזריאלי ומנהל האגודה הקנדית ירון אשכנזי

■ אגודת ידידי יד ושם בצרפת קיימה אירוע התרמה
לתמיכה בפעילות החינוכית של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם .האירוע התקיים ב13-
בנובמבר בפביון דופין בפריז .בין הנאומים הוקרן גם
סרט שהציג את המגוון הרחב של הפעילות החינוכיות
ביד ושם .את האירוע ניהל ז'אן פייר לוי (בתמונה
הקטנה למטה) בעזרתם של חברי הנהלת האגודה
ומתנדבים רבים .בתמונה ,מימין לשמאל :אלוף משנה
הודי להב ,מקסי ליברטי ,ג'ורג' לואנג'ר ,מנהלת דסק
צרפת ובנלוקס באגף לקשרי חוץ ביד ושם מירי גרוס,
שגריר אונסקו לנושא השואה ומייסד האגודה הצרפתית
סמואל פיסאר ,יושב ראש האגודה ז'אן רפאל הירש
והציר בשגרירות ישראל בצרפת צבי טל

אוסטריה
■ יד ושם מביע את צערו על
פטירתה של פיני שטיינדלינג
ז"ל ,תורמת ותיקה ונאמנה
ליד ושם .למי שזכה להכירה
הייתה פיני אישה חמה,
נדיבה ,אלגנטית ומכובדת
ומעל לכול  -חברה .אנשים
רבים ביקשו את עצתה ואת
עזרתה ,והיא תמיד הייתה
קשובה לכל הפונים אליה .לתארים רשמיים או
מקצועיים לא הייתה כל חשיבות בעיניה.
פיני אהבה את ישראל והייתה מחויבת
מאוד לתמיכה במוסדותיה .בין השאר תרמה
למוסדות בריאות ,לפרויקטים חברתיים ,לבתי ספר
ולאוניברסיטאות .נדיבותה סייעה רבות למאמצים
של יד ושם בתחום המחקר ,ההנצחה והחינוך.
למחויבות זו היה שותף גם בעלה של פיני,
ניצול השואה דולי שטיינדלינג ז"ל ,שנמלט מווינה
בשנת  1938ולחם מאוחר יותר נגד הנאצים בשורות
המחתרת הצרפתית .דולי נפטר בשנת  ,1983ופיני
גידלה לבדה את בתם סוזי .פיני בחרה להנציח
את זכרו של דולי באמצעות תכנית חינוכית בנושא
השואה המבטאת את מעורבותה ואת קשריה של
פיני בתוך החברה הישראלית .התכנית מביאה
קצינים בכירים מצה"ל ,מהמשטרה וממנגנוני
הביטחון ליד ושם לסמינרים מיוחדים.
יד ושם יזכור את פיני  -שותפה נאמנה למטרותיו
 -ושולח את תנחומיו הכנים לסוזי שטיינדלינג.

מקסיקו
■ טובי ורובן משנה (במרכז) הסירו עם מנהלת דסק
איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל וחברים דוברי ספרדית
במיאמי פרלה חזן (משמאל) ועם מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (מימין) את הלוט מעל שלט
ההוקרה לכבודם במוזאון לתולדות השואה.

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-
■ במסגרת החגיגות לרגל חג הסוכות שארגנה
השגרירות הנוצרית הבין-לאומית ירושלים ( ,)ICEJ
הגיעו אלפי נוצרים ציוניים לביקור בישראל .מנהלים
של ה ICEJ -מכל רחבי העולם הגיעו ליד ושם לטקס
הנחת זרים וכדי להעניק תרומה נכבדה לעבודה
החשובה של יד ושם .בחזית התמונה ,מימין לשמאל:
מנכ"ל  ICEJד"ר יורגן בוהלר ,המנהל הבין-לאומי של
 ICEJהכומר ג'וחה קטולה ומנהלת הדסק הנוצרי ביד
ושם ד"ר סוזנה קוקונן

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

ישראל
■ יד ושם מביע את צערו על פטירתה של נורה
ברזילי ז"ל ,ידידה ותומכת של יד ושם .תהא
נשמתה צרורה בצרור החיים.

ספרד
■ פלורנטינו פורטרו ,מנהל מרכז ספרד-ישראל,
ביקר בעת האחרונה ביד ושם.

■ ב 28-באוקטובר קיבל יד ושם תרומה ממשרדיהם
של הכומר ג'ון ודיאנה הייגי למען הוראת השואה בקרב
בני נוער נזקקים בפריפריה .התרומה הוענקה בערב
ההוקרה השנתי ה 31-לכבודה של מדינת ישראל
בכנסיית אבן הפינה בסן אנטוניו בטקסס .בני הזוג
הייגי הם תורמים ידועים לישראל אשר ביקרו כבר
כמה פעמים ביד ושם עם משלחות שונות .הכומר
הייגי הפך את ערב ההוקרה השנתי לישראל למסורת,
והיא מתפשטת עתה גם לכנסיות אחרות ברחבי
ארצות הברית .בתמונה :הכומר ג'ון הייגי (משמאל)
עם מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה

■ משלחת היסטורית של מנהיגים של כת האיימיש
מאוהיו ,מפנסילווניה ומשווייץ ביקרה ביד ושם כדי
להביע רגשי חרטה על השואה .את מכתב ההתנצלות
כתבו מנהיגי התנועה הבישוף בן גירו והכומר מיקה
סמית .את פני הקבוצה קיבלו ההיסטוריון הראשי
של יד ושם ד"ר דוד זילברקלנג ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה.

■ 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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"כמו בכישוף"
תאטרון יידי במחנות העקורים

ד"ר דוד זילברקלנג
■ בתום המלחמה והשואה באירופה במאי ,1945
כאשר החלו הניצולים לצאת בהדרגה לאור העולם,
להתאושש ולבנות אט-אט מחדש את חייהם ההרוסים,
היה התאטרון אחד התחומים הראשונים שהם עסקו
בו .עד סוף קיץ  ,1945ראשוני התאטרונים ביידיש
החלו בהופעות במחנות העקורים ,עם הניצולים על
הבמה ובקהל .פעילות זו החלה מיד לאחר המלחמה,
התפשטה עד מהרה והקיפה את עולם מחנות
העקורים בגרמניה כולה ,ובשנים  1945עד 1949
הציגו כ 60-להקות תאטרון יידיש לאורכם ולרוחבם
של האזורים הצבאיים האמריקניים והבריטיים בגרמניה.
מדוע בחרו הניצולים לעסוק דווקא בתאטרון מיד לאחר השחרור?
זהו נושא המאמר החדש שפורסם בקובץ המחקרים של יד ושם ,כרך מ2:
(סתיו  ,)2012ושכתבה אלה פלורסהיים המסיימת עתה את עבודת הדוקטורט
באוניברסיטה העברית בירושלים .המחברת גילתה את ההיבט הפחות ידוע ואולי
אף הלא צפוי של חיי היהודים במחנות העקורים בגרמניה שלאחר המלחמה:
הפעילות המגוונת ,המקיפה והחיונית של תאטרוני היידיש בהם.
פעילות התאטרון היידי במחנות העקורים התחילה" ,כמו בכישוף" ,בהגדרתו
של השחקן נורברט הורוויץ ,בברגן-בלזן ובמקומות אחרים לקראת סוף קיץ .1945
הניצולים החלו להופיע בלי במה או תפאורה ,ללא תלבושות ואף ללא תסריטים
כתובים .היה זה חלק מההתעוררות המקיפה של תרבות היידיש  -ספרות,
עיתונות ועוד .ממש יש מאין ,יצרו הניצולים חיי תרבות תוססים.
בברגן-בלזן השחקן והבמאי זאמי ֶפדֶר הוא שנקט את היזמה .יהודים שיצאו זה
עתה משנים של גיהינום חזרו שוב לשמוע צירוף מלים או שיר בשפת היידיש מפיו של
שחקן יהודי על במה יהודית .התאטרון היידי צמח והתפשט ויצא גם אל מחוץ לתחומם
של מחנות העקורים .עד יוני  1947כבר הציג "קאַצעט-טעאַטער" (תאטרון הקצט)
של פדר שבעה מחזות ועשרה מחזות זמר" .המינכענער יִידישער טעאַטער" (תאטרון
היידיש של מינכן) הופיע לפני קהל של כ 400,000-צופים בתוך שנים אחדות.
תופעת התאטרון המקיפה את האזור הבריטי והאמריקני בגרמניה הייתה
תופעה ייחודית של התעוררות חברתית ותרבותית אשר מילאה כמה מטרות
חשובות מאוד עבור הניצולים .התאטרונים העלו על הבמה גם את היצירות
הקלסיות של ספרות היידיש וגם מחזות חדשים העוסקים באימת השואה
שהניצולים חוו זה עתה .בעת ובעונה אחת ,תאטרון היידיש במחנות העקורים
שיקף את החזרה לחיים ואת החיוניות וגם שימש תרפיה נפשית לניצולים .תוך
שהם מחיים את שפתם ואת תרבותם ,חיפשו ומצאו הניצולים דרכים להתמודד
עם החוויות הטראומטיות שידעו.
שלא כמו המגמות באירופה לפני המלחמה ,היה התאטרון היידי במחנות
העקורים פופולרי מאוד בקרב הקהל הרחב .תוך שהוא מחיה את התרבות של

יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
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לפני המלחמה עבור ניצולים רבים ומסייע להם לעבד את חוויות העבר האיומות
על ידי העלאת הנושאים הקשים של השואה לבמה ,נגע התאטרון במיתרי הנפש
של הניצולים ,הקל את ייסוריהם ,הפיג את בדידותם  -אכן רבים מהניצולים נותרו
לגמרי לבדם בעולם  -ויצר חברה חדשה וקהילות חדשות.
רבות מהלהקות המתחילות שצצו באותו זמן נהיו מקצועיות ממש ,דוגמת
ה"יי ִדישער פלקס-טעאַטער" (תאטרון העם ביידיש) במחנה פלדפינג" ,במדבר"
של מחנה ֶפ רֶנוולד" ,תאטרון הקצט" של ברגן-בלזן וה"מינכענער י ִידישער
טעאַטער" .אחדות מהלהקות האלה הופיעו מחוץ לרשת המחנות ואף מעבר
לגבולות גרמניה.

■

תצלום מההצגה וואס די לבנה דערציילט (מה שהלבנה מספרת) ,ברגן-בלזן ,גרמניה

ניצולים רבים ראו דבר מרגיע ומחזק בפעילות התרבותית בשפת היידיש,
במיוחד על הבמה .חיי תרבות אלו התקיימו בצד הזיכרונות הקשים ,הפצעים,
הצלקות וזירת התופת והאימה המקיפה אותם בעודם שוהים בגרמניה .נורברט
הורוויץ כתב בספר זיכרונותיו המספר על תאטרון היידיש בברגן-בלזן כי הוא
כתב את ספרו כאשר הוא עצמו מתבונן בתמונות המחזות שעל שולחנו ובתמונת
השחקנים העומדים ליד קבר האחים ההמוני בברגן-בלזן .התאטרון היידי שיקף
את תהליכי השיקום והריפוי ,בצד הצלקות והכאב ,ונותר עד היום אחד ההיבטים
המדהימים של חיי הניצולים בשנים שלאחר המלחמה.
הכותב הוא היסטוריון בכיר ביד ושם והעורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.
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