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■ "הכרח הוא [ ]...בבחינת חובה כלפי האמת
ההיסטורית ,כלפי המורשת שעתיד דורנו להנחיל
לממשיכיו ,להעלות לא בלבד את האבדון [ ]...כי
אם גם לחשוף ,ובמלוא ההיקף ,את מאבק הגבורה
של העם ,של עדה ויחיד בימי ההשמדה ובמקומות
ההשמדה עצמם".
כך כתב יצחק (אנטק) צוקרמן ,ממחוללי המרד
בגטו ורשה ,כבר בראשית שנות ה 50-במאה שעברה.
דבריו אלה הם עיקרון מנחה גם היום ,כאשר מציינים
את שנת ה 70-למרד.
"התקוממות" ו"מרי" הם מושגי יסוד בדיון על
תקופת השואה ,ולא בכדי :בגטאות ,במחנות ובכל
מקום שהיה בו ציבור יהודי והתקיימו בו חיים יהודיים
באותה תקופה ,בא לידי ביטוי מרי  -אזרחי ,אישי,
משפחתי וקבוצתי  -שלבש למעשה את כל צורות
ההתנגדות האפשריות והשתמש בכל הדרכים
להפר את המזימה להשמיד את הקיבוץ היהודי
כולו .בריחה למסתור ,התארגנות פנימית ,עזרה
הדדית ,ניסיון לחלוק את המשאבים המידלדלים,
תמיכה בחבר ובבן משפחה גם על חשבון כוחו של
היחיד ופת לחמו ,לימוד ויצירה ,קיום מצווה ,טקס
וחג ,אפילו מעט שבמעט ,ובכל תנאי  -כל אלה
היוו ניסיון מתמיד להפר את התקנות ואת הצווים
שניתכו על ראשם של היהודים חדשות לבקרים,
לחבל במידת האפשר במאמץ המלחמה הגרמני
ולפעמים ,נגד כל הסיכויים ,להישאר בחיים ולזכות
לראות את יום הניצחון.
גם ההתקוממות לבשה אז צורות שונות ומגוונות
ופרצה ב 50-מקומות לערך .המרד המזוין הבולט
ביותר מבין המרידות שהתרחשו בגטאות פרץ בוורשה
בליל הסדר של שנת תש"ג ( 19באפריל  .)1943המרד
התחיל בתגובה לכניסת הגרמנים לגטו והיווה המשך
להתנגדות המזוינת שפרצה בגטו בינואר הקודם.
באפריל היה ברור שמטרת הגרמנים הייתה לחסל
את הגטו ולהגיש את אבדנו הסופי של הגדול בגטאות
אירופה הכבושה על ידי גרמניה הנאצית כמתנת יום
הולדת לאדולף היטלר .הצעירים היהודים ,חסרי
אמצעים ותמיכה מבחוץ ,שהכובש הגרמני כבר
גזר את דינם ,הם-הם שהתארגנו בשתי מחתרות
(הארגון היהודי הלוחם והארגון הצבאי היהודי) וחוללו
את המרד בוורשה .לא רק חברי המחתרות השיבו
מלחמה שערה :הייתה זו התקוממות של כלל שרידי
היהודים בגטו .אחרי הגירוש הגדול של  265,000נפש

ומרי בתקופת השואה
בסימן  70שנה למרד גטו ורשה
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עשרות אלפי יהודים ממזרח
אירופה עד מערבה ודרומה
פילסו דרך ליערות ,לביצות
ולהרים כדי להצטרף ללחימה
הפרטיזנית ,הצטיינו בלחימה
בעורף האויב ,ורבים מהם זכו
באותות הצטיינות על אומץ לבם,
אך רק לעתים נדירות שרדו עד
סוף המלחמה

שהובלו למחנה ההשמדה טרבלינקה ,נותרו בגטו
כ 50,000-יהודים ,והם התקוממו על הבאים עליהם
לכלותם בכל האמצעים הדלים שהיו ברשותם,
התבצרו בבונקרים והתגוננו באומץ ובנחישות במשך
כחודש  -עד שהוכרעו.

www.yadvashem.org

מרד גטו ורשה היה לסמל אוניברסלי של
גבורת מעטים במצב בלתי אפשרי נגד דיכוי רצחני.
לימים העניק השראה למחקר אקדמי ענף וליצירה
ספרותית ואמנותית והיה למקור גאווה לניצולים
ולעם היהודי כולו .המרד הקדים התקוממויות של
מחתרות ומרידות של לא יהודים באירופה ,וכן איחד
וחיזק נוער יהודי במקומות אחרים :כאשר התברר
במחצית השנייה של  1942שהגטאות הקטנים בלחווה
ובנסויז' שבבלרוסיה ובטוצ'ין שבווהלין עמדו לפני
חיסול ,היו המחתרת ויתר הכלואים בגטו גוף אחד
למעשה ,והוא הצית את הבתים ופרץ את הגדר
כדי להגיע ליערות .גם בווילנה ובקובנה שבליטא,
בביאליסטוק ,בצ'נסטוחוב ובבנדין שבפולין קמו
מחתרות שהתאמנו ככל יכולתן ,באמצעיהן הדלים,
לקראת רגע הקרב .בקרקוב שלחה המחתרת לוחמים
אל מחוץ לגטו ,והם ביצעו התקפה מוצלחת נגד
אנשי צבא גרמנים .כמו כן עשרות אלפי יהודים
ממזרח אירופה עד מערבה ודרומה פילסו דרך
ליערות ,לביצות ולהרים כדי להצטרף ללחימה
הפרטיזנית ,הצטיינו בלחימה בעורף האויב ,ורבים

לכל האירועים והסיפורים הקשורים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ג

מהם זכו באותות הצטיינות על אומץ לבם ,אך רק
לעתים נדירות שרדו עד סוף המלחמה.
נוסף על המרידות בגטאות היו התקוממויות ליד
בורות הרג ואתרי הרג ,במחנות עבודה וריכוז ואפילו
בשלושה מחנות השמדה :בטרבלינקה ובסוביבור
בקיץ  1943ובאושוויץ-בירקנאו בסתיו  .1944העובדה
שמספר המתקוממים שהצליחו לפרוץ אל מחוץ
למחנות ולהישאר בחיים היה זעום אינה מעיבה
על עצם המעשה ,שנעשה במקומות שבהם הגיעה
האכזריות לממדיה הקיצוניים ביותר.
התקוממות ומרי הם ביטוי למצב נפשי שעיקרו
אי-השלמה עם הקיים וניסיון לסכל אותו ,והוא-הוא
התופעה שאנטק צוקרמן כינה "מאבק הגבורה של
העם ,של עדה ויחיד".
הכותבת היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם.
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מדליקי המשואות
תשע"ג

אהוד אמיר

אליעזר אייזנשמיט
■ אליעזר אייזנשמיט נולד בשנת  1920בלונה בבלרוס,
הבכור בשלושה ילדים ,להוריו יהושע ואסתר.
ביוני  1941כבשו הגרמנים את לונה .בנובמבר
הוקם בעיר גטו ,ואליעזר ואחיו עבדו בו .בנובמבר
 1942החלו הגרמנים להעביר את יהודי הגטו למחנה
קיילבאסין .בדצמבר הועברו היהודים מהמחנה
לתחנת רכבת ,שם הועלו על קרונות משא וגורשו
לאושוויץ .לאחר סלקצייה נרצחו כל בני המשפחה
חוץ מאליעזר ואחיו אברהם .אברהם נספה כעבור
כחמישה שבועות.
אליעזר צורף לאחת מקבוצות הזונדרקומנדו
והובל עם קבוצתו לתאי הגזים תוך שהוא מוכה
באלות .כשנפתחו דלתות תאי הגזים ,ראה אליעזר
צעירה ערומה ,כפופה ומתה .אליעזר ואנשי צוותו
הוכו בהלם אך מחמת המכות התעשתו והחלו להרים
גופה אחר גופה ,להשליך את הגופות על קרוניות
ולהוביל את הגופות לבורות שרפה .אליעזר היה
בזונדרקומנדו כחצי שנה.
באחד הלילות ערכו אנשי הזונדרקומנדו ליל סדר,
מעשה הוקרה לאחד החברים שהיה "מגיד" בקהילת

מקו :הם השיגו מעט קמח
לבן ,אפו בחשאי מצה בתנור
וחרצו אותה בחריצים .כל
אחד קיבל חתיכה זעירה
של מצה.
הקאפו של הקבוצה
סייע לאליעזר לקבל
את תפקיד החשמלאי
בקרמטוריום מספר חמש .בחדרו של אליעזר
הרכיבו אנשי הזונדרקומנדו רימוני יד מקופסאות
שימורי בשר ,הכניסו לקופסאות אבקת שרפה ,וכך
התכוננו למרד .עם בוא הטרנספורטים מהונגריה שייפו
אנשי הזונדרקומנדו את סכיני "שבת קודש" שמצאו
בחפציהם של יהודי הונגריה והפכום לכלי נשק.
באוקטובר  1944פרץ מרד הזונדרקומנדו וכל
משתתפיו נהרגו .הגרמנים החלו לחקור את אנשי
הזונדרקומנדו שנותרו בחיים ,ובהם אליעזר .אף
שהיה בסוד העניינים ושותף להכנות ,לא אמר דבר,
אך שערו הלבין בן לילה.
ב 18-בינואר  1945הוצא אליעזר מאושוויץ בצעדת

המוות שיצאה לכיוון גרמניה .הוא נמלט מהשיירה
עוד לפני שעזבה את שטח פולין ,אך נורה ונפצע
ברגלו .הוא הסווה את עקבות דמו בשלג והתחבא
בשדות .כשגילו אותו אוקראינים המסופחים לכוחות
הגרמניים ,הצליח להתחזות לבלרוסי וחמק.
אליעזר הגיע לביתם של תאודור ופרנצישקה
טנדר ,והם הסתירוהו עד השחרור .בשנת  1970הכיר
יד ושם בבני הזוג חסידי אומות העולם.
בספטמבר  1945נשא אליעזר לאישה את יהודית,
ניצולת שואה גם היא .הם הגיעו למחנה עקורים
בגרמניה וביוני  1946עלו ארצה באניית המעפילים
"יאשיה וודג'ווד" .הם נכלאו בעתלית ומקץ חודשים
מספר שוחררו בני הזוג והתיישבו בדרום ולאחר
מכן בגבעתיים .אליעזר היה מסגר עצמאי ועד היום
עובד במפעל.
אליעזר מלווה משלחות לפולין כאיש עדות
ופעיל בתאטרון עדות בגבעתיים המשלב ניצולים
ובני נוער.
לאליעזר וליהודית ז"ל נולדו שני ילדים ,שישה
נכדים ושלושה נינים.

ברוך קופולד
■ ברוך קופולד נולד ב 1923-באיווייה בבלרוס ,שני
בחמישה ילדים ,להוריו משה וחסיה.
ביוני  1941כבשו הגרמנים את איווייה ,וברוך
נשלח לעבודת פרך .עד מאי  1942נרצחו בירי רוב
יהודי העיירה .ברוך אולץ להשתתף בכיסוי קבר
ההמונים וגורש עם משפחתו לגטו לידה .אביו של ברוך
אמר לו" :אתה חייב לנסות לברוח מהגטו ולהצטרף
לפרטיזנים .אתה היחיד שיוכל לעמוד במשימה
הזאת" .ברוך ושבעה מחבריו חתכו את גדרות הגטו,
חצו בשחייה את הנהר הקפוא למחצה וברחו ליערות.
החבורה נתקלה בפרטיזנים ,אך הם סירבו לקבלם
ללא נשק .בהמשך התקבלו לגדוד הפרטיזנים של
טוביה ביילסקי ,עברו אימונים והשיגו נשק.
"כדי להשיג אספקה שתקיים את כולם ,היינו
מתארגנים בקבוצות ופושטים על רכבות וכפרים",
מספר ברוך" ,נענו כל הזמן כדי להסתתר ,להטעות
את הגרמנים ולמצוא אוכל ואספקה" .את רוב כלי
הנשק השיגו הלוחמים מהגרמנים ,בהתקפות שבהן
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נהרגו חיילי אס-אס ובהברחות ממפעל נשק שהיה
סמוך לגטו לידה ושרבים מיהודי הגטו עבדו בו.
הגרמנים הטילו מצור על אזור היערות ,והפרטיזנים
עברו לבקתות תת-קרקעיות שחפרו .את הדפנות ריפדו
בקורות עץ ואת הגגות כיסו בחול ,בעלים ובענפים,
להסוואה .הם טמנו חומרי נפץ מתחת למסילות ברזל,
הורידו רכבות רבות מהמסילה ושיבשו את תנועת
הגרמנים באזור .בערבים היו שרים שירי פרטיזנים
ושירים ביידיש ובעברית על ארץ ישראל .ברוך היה
אחד הזמרים בפלוגה ,ועד היום הוא ממשיך לשיר
את השירים ולשמרם.
ביוני  1944נהרגו שמונה מלוחמי הגדוד בהיתקלות
עם כוח אס-אס .ביילסקי הורה לעבור דרך הביצות לחלק
אחר של היער" .האחריות ההדדית של חברי הגדוד
הייתה גדולה" ,מספר ברוך" ,עזרנו לכולם לעבור את
המסע המפרך .בזכות החלטה זו ניצל רוב הגדוד".
כששחרר הצבא האדום את האזור ,שב ברוך
לאיווייה אך גילה שהוריו ,אחיו יצחק וכל אחיותיו -
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ברכה ,ביילה וחוה  -נרצחו
במיידנק .הוא ניסה להגיע
לרומניה כדי לעלות לארץ
ישראל אך נעצר והועבר
למחנה עבודה סובייטי.
חבר סייע לו להימלט ,ובתום
המלחמה שב ברוך לפולין
והצטרף לקבוצת הכשרה
לעלייה .הוא הוביל יהודים
ברגל דרך צ'כיה ,אוסטריה והרי האלפים לאיטליה.
הקבוצה עלתה לאניית המעפילים "דב הוז" ,ובמאי
 1946הגיע ברוך לארץ ישראל .עם פרוץ מלחמת
העצמאות גויס להגנה ולחם בחטיבת כרמלי.
בתקופת מלחמת העצמאות הכיר ברוך את
אשתו לאה ,ניצולת אושוויץ .הוא עבד בבנק לאומי
בתפקיד מנהל בכיר עד צאתו לגמלאות.
לברוך וללאה שלוש בנות ,שמונה נכדים ושבעה
נינים.

לקטעי וידאו של סיפורי מדליקי המשואות שיעלו לאתר יד ושם מיד לאחר עצרת הפתיחה הממלכתית

הגרמנים הטילו מצור על אזור היערות ,והפרטיזנים עברו לבקתות
תת-קרקעיות שחפרו .בערבים היו שרים שירים ביידיש ובעברית על
ארץ ישראל .עד היום ברוך ממשיך לשיר את השירים ולשמרם

מרים ליפטשר
■ מרים ליפטשר נולדה בשם מניה וגמן ב1922-
בקרקוב בפולין ,ולה שבעה אחים.
עם הכיבוש הגרמני עברה המשפחה לעיירה
פרושוביצה .מרים ואחיה יוסף התחזו לארים .אביהם
רכש מזון מאיכרים ,והם נסעו ברכבת לקרקוב והבריחו
את המזון לגטו .יום אחד הסגיר מכר פולני את מרים
לקצין גרמני ,והיא נלקחה לבית סוהר .מאז אותו
יום לא ראתה מרים את משפחתה .ברכבת בדרכה
לבית הסוהר דחפה מרים את המכר המלשין והפילה
אותו מהרכבת.
במאי  1942גורשה מרים לאושוויץ .היא החליטה
להשיב מלחמה בכך שתסייע לאסירות ככל יכולתה.
היא הזהירה אותן שלא להתלונן על מחלות כדי שלא
יישלחו לבלוק החולים שממנו מעטים יוצאים בחיים,
וכשהצטוו להפוך בידיהן את האדמה ,שכנעה אותן
לאכול שורשים בזכרה את ערכם התזונתי מימיה
בעיירה .מרים מיינה חפצים ממזוודות היהודים
שהגיעו ברכבות וקרעה בגדים בכל הזדמנות כדי
להבטיח שלא ישמשו את הגרמנים .כשנשלחה

להביא מים בכדים ,מילאה
את הכדים בבגדים כדי לתת
אותם לאסירות מיוגוסלוויה.
בלילות התגנבה למחנה
אחר ומשם ,תמורת בגדים,
השיגה מעט מזון .כך החלה
בפעילות של עזרה הדדית.
כשנתפסה בהברחות הללו,
נשלחה לעבוד בחיתוך צמחייה בתוך אגם מים
קפואים.
בסוף  1943הגיעו לאושוויץ רבות מחברותיה של
מרים בתנועת הנוער בקרקוב כשהן חולות בדיזנטריה.
מרים השיגה אורז מהאסירות היוגוסלוויות ,בישלה
אותו ונתנה לחברותיה .חלק מהן הצליחו להשתקם
והשתלבו בעבודה באושוויץ .באביב  1944הועברה
לצריף הניסויים של מנגלה .עקב הניסויים שעברה
שם נותרה עקרה.
בינואר  1945הוצאה מרים בצעדת המוות
לברגן-בלזן ,שם שוחררה באפריל  ,1945ואז גילתה

שכל משפחתה הקרובה נספתה .היא הגיעה לחווה
חקלאית בגרמניה שפעל בה "קיבוץ בוכנוולד",
ושם הכירה את רודי ליפטשר ,ניצול שואה אף הוא.
חברי הקבוצה הגיעו לנמל מרסיי ומשם עלו באניית
מעפילים לארץ ישראל .הם נכלאו במחנה עתלית
ואחרי שחרורם עברו לקיבוץ אפיקים.
בשנת  1947עברו לפרדס חנה ,וב 1963-אימצו
בני הזוג ילדה .כשהייתה הילדה בת ארבע ,נפטר רודי
והותיר את מרים לגדל את בתם לבדה.
בכל שנות המלחמה הצליחה מרים לשמור
טבעת זהב שהיא קיבלה מאמה ובה ראשי התיבות
של שמה .MW ,מרים עונדת טבעת זו על אצבעה עד
היום .במשך שנים ליוותה מרים קבוצות לפולין כאשת
עדות .היא סיפרה את סיפורם של יהודי פרושוביצה
וצעדה שוב ושוב ב"מצעד החיים".
ב 2006-קיבלה מרים את אות "יקיר העיר נתניה"
על התנדבותה רבת השנים ,וב 2012-קיבלה בכנסת
תעודת הוקרה לאזרחים ותיקים מתנדבים.
למרים בת ושלושה נכדים.

פרץ הוכמן
■ פרץ הוכמן נולד ב 1927-בוורשה בשם פאוול,
רביעי בשמונה אחים.
עם הקמת גטו ורשה נותרו האחים הגדולים מחוץ
לגטו ,וההורים ,פרץ ואחיו הקטן זנק נשארו בגטו.
כשהחריף המצב בגטו ,עברו פרץ וזנק לצד הפולני,
שם התחזו לפולנים והתפרנסו מזמרה ברחובות
וממכירת סיגריות ועיתונים תוך שהם מבריחים לגטו
מזון ובגדים להוריהם .האב בנימין מת מרעב בגטו,
והאֵם מרים נורתה למוות באקצייה של קיץ .1942
את הסיגריות והעיתונים מכרו פרץ וזנק בעיקר עם
חבורת ילדים יהודים בכיכר שלושת הצלבים בעיר.
רוב לקוחותיהם היו גרמנים ,בהם אנשי אס-אס.
"ישנו בחדרי מדרגות ,והיינו חייבים להיות שקטים
בזמן שהתגנבנו פנימה .לאחר תקופה ארוכה שבה
לא היו לנו נעליים ,השגנו נעליים מעץ ,אבל הן עשו
המון רעש .מצאנו פטנט  -להדביק רצועות מצמיגים
לסוליות" ,מספר פרץ.
כשפרץ מרד גטו ורשה ,היה זנק בגטו .הוא
נתפס והועבר לאומשלגפלץ  -כיכר השילוחים.

בעת העלאת היהודים לרכבת ,הצליח לברוח לחלק
הפולני של ורשה ומצא שוב את פרץ.
יוסף ז'מיאן ,מהיהודים שנותרו בוורשה בזהות
בדויה אחרי מרד הגטו וחבר במחתרת היהודית,
הנפיק לפרץ ,לזנק ולחבריהם תעודות מזויפות
שסייעו להם לתקופה קצרה.
ערב המרד הפולני בוורשה הצטרפו פרץ וזנק
למחתרת הפולנית" .ההתנדבות למרד הפולני הייתה
מבחינתי ומבחינת אחי הדרך להתנקם בגרמנים .בכל
פעם שהיה צריך מתנדב לבצע משימה מורכבת -
התנדבתי .המפקדים הציגו אותי כדוגמה לחייל מסור.
כל מה שרציתי היה לפגוע בגרמנים ,להתנקם בהם .חיי
שלי לא היו חשובים לי .במובן מסוים משהו בי כבר היה
מת ,ולכן לא פחדתי מהמוות" .לאחר המלחמה זכה פרץ
בעיטורי גבורה רבים ,מהגבוהים שבצבא פולין.
בתום המרד הועברו שרידי הלוחמים ,בהם פרץ
ואחיו ,למחנות שבויים בגרמניה .עם השחרור שבו פרץ
וזנק לוורשה ,שם פגשו את אחיהם הגדול לאון.
פרץ וזנק הגיעו למרסיי עם תנועת "הבריחה".

פרץ הפליג באניית
המעפילים "ביריה" לארץ
ישראל ,ואילו זנק הפליג
באנייה "יגור" .ביולי 1946
תפסו האנגלים את האנייה
"ביריה" ,והמעפילים נכלאו
במחנה המעצר בעתלית
ושוחררו ממנו לאחר
חודשים מספר.
פרץ הצטרף לקיבוץ שער הגולן .במלחמת
העצמאות שירת בפלמ"ח בחטיבת הנגב ונפצע.
לאחר מלחמת העצמאות עבד בעבודות כפיים.
פרץ התחתן עם סימה לבית הרשקוביץ .הם גרים
בהרצליה ,ולהם שלושה בנים ושישה נכדים ונכדות.
כמה ימים לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה
תשע"ג נפטר פרץ הוכמן .אלמנתו סימה תדליק את
המשואה במקומו .יהי זכרו ברוך.
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מדליקי המשואות
תשע"ג
אוטו דב פרסבורגר
■ אוטו דב פרסבורגר
נולד בשנת  1923בטרנבה
שבצ'כוסלובקיה להוריו
סידוניה וגזה ,ולו ארבעה
אחים.
באפריל  1942גורשו
אוטו ,אביו ואחיו הגדול
יוליוס לאושוויץ .אחיו לאצי
גורש למיידנק ונרצח .אמו
וסבתו נרצחו אף הן.
אוטו ומשפחתו היו מראשוני היהודים שהגיעו
לאושוויץ .מספר האסיר ,29045 ,קועקע על חזהו של
אוטו .אביו נספה לאחר שלושה שבועות במחנה.
אוטו ויוליוס היו עדים לניסיונות הראשונים של
הגרמנים בהמתה בגז .ליד צריף הניסויים היה בור
שאוטו השתתף בחפירתו ,ואליו הושלכו הקרבנות
שעליהם נעשו הניסויים  -החיים והמתים גם יחד.
לאחר זמן מה הצטוו אוטו והאסירים להבעיר מדורה
ולשאת אליה את הגופות .לאחר חודש וחצי ראה אוטו

את אחיו הגדול יוליוס באחת הסלקציות .הוא נופף
לו לשלום ולא ראה אותו שוב מעולם.
אוטו הסתייע בגרמנית שבפיו כדי לצאת בשלום
מההיתקלויות עם אנשי האס-אס .הוא הועבר
לאושוויץ-בירקנאו ,שם השתתף בבניית ביתני
האסירים והקרמטוריום והיה עד להמתות בגז.
ביולי  1942הגיע אחיו של אוטו ,אלדר ,עם אשתו
ובתם במשלוח מצ'כוסלובקיה ,אך האח לא זיהה
את אוטו בשל רזונו .רק כששר לו אוטו שיר שאמם
הייתה שרה להם בילדותם ,השתכנע אלדר .לאחר
ימים מעטים נרצחו האח ומשפחתו בידי שומרי
האס-אס .יולנקה ,יהודייה סלובקית שאוטו הכיר
לפני המלחמה ,עבדה בתור פקידה באושוויץ ועזרה
לו להשיג עבודה בתור עגלון .כך התאפשרה לאוטו
גישה לאוכל ולציוד .הוא הבריח מזון מהמחסנים
ומחוץ לאושוויץ פנימה וסייע בהעברת מזון ליתר
אסירי הבלוק שהוא היה כלוא בו.
ב 18-בינואר  ,1945עם פינוי מחנה אושוויץ,
הועלה אוטו עם אסירים פולניים על רכבת ונשלח

לכיוון אוסטריה .הוא קפץ מהרכבת הנוסעת בשטח
צ'כיה וניצל כשהעמיד פני מת .אוטו קיבל מקלט
בביתם של זוג איכרים צ'כים ,שם שהה עד תום
המלחמה .לימים התברר לאוטו שהאיכר שהציל
אותו היה מבכירי המחתרת הצ'כית .עם השחרור
שקל אוטו פחות מ 30-קילו.
ב 1947-העפיל אוטו לארץ ישראל באנייה
"תאודור הרצל" .הבריטים השתלטו על האנייה כדי
למנוע את עגינתה בחופי הארץ .אוטו נפצע ונכלא
במחנה עתלית ובדצמבר  1947שוחרר .הוא התגייס
להגנה ולחם במלחמת העצמאות.
בארץ פגש אוטו את אחיו ,אלכסנדר ,שעלה
לישראל ב .1938-אוטו היה איש קבע בצה"ל .בשנות
ה 50-הכיר את אשתו ברכה ,והשניים הקימו את
ביתם בהרצליה.
לאוטו ולברכה שני בנים ,אליקים ורמי ,וחמישה
נכדים.

דינה אוסטרובר
■ דינה אוסטרובר נולדה ב 1923-בסטרי שבאוקראינה
בשם דוניה פיקהולץ ,הצעירה בארבעה ילדים בבית
יהודי אורתודוקסי.
ביוני  1941כבשו הגרמנים את האזור והיהודים
רוכזו בגטו .בספטמבר נרצחו ביער הסמוך כ1,000-
יהודים תושבי העיר .בתחילת  1942הועברו דוניה
ומשפחתה לגטו .רבים מיהודי הגטו נרצחו ,ודוניה
נשלחה לעבוד במפעל לעיבוד עורות .מנהל המפעל
התיר לה להקים גינת ירק קטנה מאחורי המפעל
עבור משפחתו ,וכך הצליחה דוניה להגניב מעט
ירקות למשפחתה.
בספטמבר  1942גורשו כ 5,000-מיהודי הגטו
למחנה ההשמדה בלז'ץ .באקצייה השנייה ,באוקטובר
 ,1942גילו הגרמנים את מחבוא המשפחה ,ובני
המשפחה הועלו לרכבות משא לבהמות .במהלך
הנסיעה אמר אביה של דוניה" :קפצי ,ילדה שלי ,אולי
בזכותך יישאר זכר כלשהו ממשפחתנו" .דוניה קפצה
מהרכבת הנוסעת ובנפילה איבדה את הכרתה .למזלה
נפלה מאחורי שיח ,ואיש לא הבחין בה .היא שבה

 6מדליקי המשואות

לגטו בנפש שבורה ,עברה
ודודה
ּ
לגור עם עם דודתה
וחזרה לעבוד במפעל.
דודה השיג לה תעודת
ּ
לידה אוקראינית מזויפת,
ומכיוון שדיברה אוקראינית
היטב ,הצליחה לצאת
מהגטו בבגדים אוקראיניים
והתקבלה לעבודה כפועלת
משק בפונדק ששימש את הקצינים הגרמניים ליד
העיירה בולחוב ,לא הרחק מסטרי .בהמשך הגיעה
למקום עוד עובדת ,מריקה שמה.
ביוני  1943הכריזו הגרמנים על אקצייה .דוניה
הכירה את מנהל החשבונות היהודי שלמה ריינהרץ
ואת אשתו מרים ששהו במחנה סמוך .דוניה בת
ה 17-ידעה שגורלם נחרץ למוות באקצייה הצפויה
למחרת והציעה למריקה ששתיהן יציעו לשלמה
ולמרים להסתיר אותם .דוניה ומריקה הסתירו את הזוג
ריינהרץ בעליית גג נמוכה מגובה אדם ,מעל השירותים

שהגרמנים השתמשו בהם .דוניה הבריחה לזוג אוכל
יום-יום וסילקה את צורכיהם במשך  13חודשים
ברציפות .היא התמידה בכך גם לאחר שמריקה
עזבה מפחד ועברה למנזר .בחורף הבריחה מריקה
שמיכות עבור בני הזוג .דוניה מספרת" :הרגשת הפחד
הזאת  -זה היה כמו מוות מדי יום ביומו".
שלמה ומרים נשארו במחבוא עד השחרור,
ביולי  .1944דוניה סברה שגם מריקה היא יהודייה
שהסוותה את זהותה .ואכן אך ורק לאחר השחרור
גילו השתיים זו לזו את דבר יהדותן.
לאחר ששבה לסטרי וגילתה שאיש מבני
משפחתה לא שרד ,ביקשה דוניה לעלות לארץ
ישראל .היא חייתה שנה במחנה עקורים בגרמניה,
שנה באיטליה ושמונה חודשים במחנה מעצר
בקפריסין ,שם פגשה את יוסף אוסטרובר והתחתנה
עמו .ב ,1949-עם עלייתה לישראל ,חזרה דוניה לשם
הולדתה העברי דינה.
לדינה וליוסף ז"ל שני בנים ושני נכדים.
הכותב עובד באגף ההנצחה וההסברה.

"מעצבים זיכרון"
תחרות לעיצוב הכרזה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ג
דפנה גלילי
לפני השואה ,אולם רבים מבני משפחתם שנשארו
באירופה נרצחו.
"היפוך סדרי בראשית שהתחולל בשואה ,הסטייה
המעוותת מנתיב החיים יצרו בעולם חלל שלא יהיה
אפשר למלא" ,אומרת גלעדי" .משפחות שלמות ודורות
שלמים נגדעו והחלו מאז בכיוון צמיחה הפוך  -מחיים
על פני הקרקע להוויה מתה מתחתיה .אילנות יוחסין
הפוכים עדיין פוערים את האדמה בכל מקום שנפסע
בו ,ועוד השמים תכולים".
מנימוקי השופטים לבחירה בכרזה הממלכתית

ומחייבים את המתבונן למבט אישי מעמיק ולומד".
במקום השלישי זכתה הכרזה שעיצב אלי ורש.
וכך נימקו השופטים" :הכרזה ,המקיימת משחק
ויזואלי מורכב ,מציגה התייחסות ברורה ומעניינת
למוטיב הפסים .מבחינה עיצובית הכרזה יוצרת
דיאלוג בתווי הפנים של אותו אדם המופיע לפנינו
כצעיר וכזקן .מבטו אלינו ,החודר מבעד לפסים,
מביע באופן מקורי אמירה מורכבת הנוגעת לניצולי
השואה ,שחלק מנפשם נשאר שם ,מאחורי סורגים
המפרידים בין אז לעכשיו ובין שם לכאן".

■ דעה גלעדי מציגה את הכרזה שזכתה בתחרות לשר ההסברה
והתפוצות יולי אדלשטיין (משמאל) וליושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו (מימין).

■ זו השנה הרביעית שיד ושם ומשרד ההסברה
והתפוצות מקיימים את התחרות "מעצבים זיכרון"
לעיצוב הכרזה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה .השנה הוגשו לתחרות יותר מ 100-כרזות
שהכינו מעצבים ,סטודנטים לעיצוב והקהל הרחב.
בראש צוות השופטים של התחרות ישבו דוד טרטקובר
ופרופ' דן רייזינגר ,חתני פרס ישראל לעיצוב .עוד ישבו
בוועדה ראשי מגמות העיצוב בבתי הספר ובמכללות
הבולטות לעיצוב  -בצלאל ,ויצ"ו חיפה והמכללה
הטכנולוגית בחולון  -וכן אנשי חינוך ואוצרות מיד
ושם ונציגי משרד ההסברה והתפוצות.

"אילן היוחסין ההפוך יוצר ריק
קולקטיבי ואישי ומביע באופן
זה את הקושי הגדול לדבר
על ה'אין' .באילן היוחסין לא
מופיעים שמות ,ובכך הוא סמל
לאלפי רבבה החסרים בבתי
האב ,בקהילות ובאומה כולה".
מנימוקי השופטים

הכרזה הזוכה בתחרות השנה היא כרזה שעיצבה
דעה גלעדי ,בוגרת מכללת "לומדה" המתגוררת
בירושלים .גלעדי היא כתבת בשבועון עולם קטן,
כותבת סיפורת ושירה ,עורכת ומעצבת גרפית של
ירחון הנשים הלל .הורי אביה והורי אמה עלו ארצה

■

הכרזה הזוכה במקום השני :נמרוד לוי

לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה" :הרעיון המקורי
והמיוחד המוצג בכרזה ,הנוקט בגישה של צורה
שלולה ,אינו דורש הסברים .אילן היוחסין ההפוך
יוצר ריק קולקטיבי ואישי ומביע באופן זה את הקושי
הגדול לדבר על ה'אין' .באילן היוחסין לא מופיעים
שמות ,ובכך הוא סמל לאלפי רבבה החסרים בבתי
האב ,בקהילות ובאומה כולה".
את הכרזה שזכתה במקום השני יצר נמרוד לוי.
"הכרזה מייצגת את החזרה לעיסוק באדם כמרכז
אירועי השואה" ,אמרו השופטים" .תווי הפנים המאירים
אל הצופה מתוך הרקע החשוך מגלמים תקווה

■

הכרזה הזוכה במקום השלישי :אלי ורש

הכרזה של גלעדי תופץ לקראת יום הזיכרון
לשואה ולגבורה בעשרות אלפי עותקים בכל מערכת
החינוך הפורמלית והלא פורמלית ,בבסיסי צה"ל,
בכלי התקשורת ובמוסדות יהודיים בארץ ובתפוצות.
מערך שיעור לשימוש חינוכי בכרזה יופץ לקראת יום
הזיכרון באתר האינטרנט של יד ושם.
הכותבת היא ראש מדור החטיבה העליונה במגמת ההדרכה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ורכזת התחרות
"מעצבים זיכרון".

חינוך 7

תכניות לימוד באירופה
ג'יימס מקינטוש
■ לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
המצוין מדי שנה ב 27-בינואר ,קיימו אנשי צוות
ממחלקת אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה שורה של תכניות ופעילויות בקרואטיה,
בצ'כיה ,באסטוניה ,בצרפת ,במיינמאר ,בסלובניה
ובוויטנאם עם בוגרי סמינרים ,מחנכים ,תלמידים,
מרצים באוניברסיטה ,דיפלומטים ,מקבלי החלטות
ואנשי כמורה" .גם בחלוף הזמן ,ניכר שהעניין
בלמידת השואה ובהנצחתה גובר .בית הספר הבין-
לאומי מספק את התשתית להעמקת הקשר עם
המחנכים שהשתלמו ביד ושם וליצירת קשר עם
מחנכים אחרים בארצותיהם" ,אמרה דורית נובק,
מנהלת בית הספר.
הכותב עובד במגמת אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

עשור למופע "מו-זיקה":
הנוער של אשדוד נוגע בשירי שואה
■ השנה התקיים זו השנה העשירית המופע "מו-זיקה"
 נוער נוגע בשירי שואה ,פרי שיתוף פעולה בין ידושם למשרד ההסברה והתפוצות.
השנה נערך המופע בעיר אשדוד .המופע מבוסס
על שירים שכתבו מי שחוו את השואה על בשרם -
ניצולים ואנשים שנרצחו בשואה .את השירים הלחינו,
עיבדו ושרו בני נוער שהמוזיקה היא שפה מרכזית
עבורם .בתהליך ההכנה המקיף לקראת המופע,
ביד ושם ובאשדוד ,למדו בני הנוער המשתתפים
בפרויקט פרקים וסוגיות מרכזיות בנושא השואה
ודנו בהם ,בהנחיית צוות בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה .את התהליך ליוו גם במאי המופע,
מפיק מוזיקלי ומורה לפיתוח קול ,ואנשי מקצוע שונים
תרמו ליצירת מופע מקצועי ומרגש.
מטרת המופע "מו-זיקה" היא לאפשר לבני נוער

פרויקט "גלויות" בשנת 2013

■ מדי שנתיים נערך בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה כינוס מורים ארצי .הכינוס מאפשר שיח מעמיק
בין אנשי חינוך העוסקים בנושא המורכב של הוראת
השואה בכל שכבות הגיל ומזמן מפגש בינם לבין
מומחים מתחומים שונים מעולם האקדמיה ,התרבות,
התקשורת והמחשבה בארץ הנוגעים בתחום זה .כמו
כן אנשי המגמה להכשרת מורים בבית הספר ,אשר
עמלים כל השנה על פיתוח חומרי לימוד עדכניים ואף
משתמשים בהם בעבודתם ,מעבירים עשרות סנדאות
תוכן בכינוס ,וכך הם מקנים לאנשי החינוך המשתתפים

8

מתחומי יצירה שונים לפגוש בנושא השואה בדרכים
לא פורמליות ולאפשר להם ללמוד ולהביע את הנושא
באופנים נוספים תוך שהם משמשים גשר לקהל
גדול של בני נוער באמצעות נקודות חיבור חדשות
וראויות .בני הנוער נחשפים לנושא כשהם צופים
במופע שמעלים חבריהם בערב המופע ומלווים
אותם בתהליך היצירה.
במשתתפי הערב היו ,גם השנה ,עשרות בני נוער
וצעירים מתחומי היצירה השונים  -מוזיקה ,שירה
ואמנות חזותית  -מכל רחבי הארץ .בקהל היו בני
נוער  -תלמידי בתי הספר התיכוניים ,חברי תנועות
נוער ,חברי מועצות תלמידים ובני נוער נוספים ,ניצולים
ובני משפחותיהם ואנשי חינוך.
הערב הוקלט וצולם כדי לשמש בעתיד בעבודה
חינוכית עם קבוצות נוער.

תמר דון ורינת מעגן-גינובקר

■ מטרת הפרויקט "גלויות" היא לעורר שיח בין-לאומי
על נושא השואה ומקומה בזהות בעולם המודרני ,וכן
לאפשר לדור מעצבים צעיר לבטא בצורה חדשנית
ורעננה את חשיבות ההנצחה והזיכרון כיום .הפרויקט
התקיים זו השנה השישית לקראת יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה  ,2013ובמסגרתו
סטודנטים תלמידי שנה ג' במגמה לתקשורת חזותית
ועיצוב גרפי במרכז האקדמי ויצ"ו חיפה על שם נרי
בלומפילד מעצבים סדרה של חמש גלויות בנושא
השואה וזיכרונה.
הסטודנטים המשתתפים בפרויקט עברו תהליך
יצירתי בהנחיית צוות המגמה לתקשורת בוויצ"ו
וליווי חינוכי לימודי של צוות מגמת ההדרכה בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה .הסטודנטים
הגיעו ליום עיון ייחודי ביד ושם ולמדו בו על סוגיות
שונות הנוגעות לנושא השואה מן ההיבט ההיסטורי,
הפילוסופי ,הסוציולוגי ,האמנותי והערכי.
כל עבודה ,שנעשתה בדרך כלל בידי זוג
סטודנטים ,מורכבת מחמש גלויות דו-צדדיות.
הסטודנטים ריבי מוסקל ועמית כץ אשר הקדישו
את עבודתם לכתיבתו של אברמק קופלוביץ ציינו:
"אברמק קופלוביץ כתב את מחברת השירים
של עצמי' בגטו לודז' כשהיה נער צעיר .השיר
'מ ֶ

כינוס המורים הארצי החמישי

דפנה גלילי

חלום מבטא חירות ,חופש ודמיון ,העומדים בניגוד
אבסורדי למציאות הקשה שבה חי .האיורים בגלויות
מבטאים אבסורד זה על ידי חיבור בין מסעו הדמיוני
של אברמק ובין סמלי השואה שליוו אותו בדרכו
לאושוויץ" .כמוהם גם הסטודנטים יוליה פלחוטני
ומשה יברקן ביקשו בגלויותיהם לעסוק בקרבן אך
בפריזמה מעט שונה  -הם ביקשו לבטא את החלל
הגדול שנפער בעקבות השואה באמצעות שימוש
בדימוי של פאזל" :שואת העם היהודי גבתה הרבה
קרבנות .קרבנות שכל אחד ואחת מהם היה עולם
ומלואו ,אישיות בפני עצמה .כל אחד ואחת מהם
היווה יחידה ,חלק משלם היוצר משפחה .אבדן זה
יצר קרע וחלל ריק שאותו לא יהיה אפשר להשלים
לאורך הדורות".
התערוכה מוצגת בבניין בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה וכתערוכה וירטואלית באתר יד ושם.
השנה ,בפעם הראשונה ,נעשו העבודות בעברית,
וחלק מהן תורגמו גם לאנגלית .הסדרות בעברית
ובאנגלית ישמשו בסיס לפעילות חינוכית בעבודת
בית הספר בארץ ובחו"ל.
תמר דון היא רכזת תחום חטיבות הביניים ,ורינת מעגן-גינובקר
היא רכזת תחום הניידות החינוכיות וראש מדור החטיבה הצעירה
במגמת ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

שרית הוך-מרקוביץ

בו את הכלים החינוכיים עם הניסיון הרב שצברו.
הכינוס יתקיים ב 2-1-ביולי ( 2013כ"ג-כ"ד בתמוז
תשע"ג) בכותרת "בין האתמול למחר :מורשת ותרבות
בשואה ובעקבותיה".
היום הראשון יעסוק בתרבות ובזיכרון היהודי
המשותף שרווחו בקרב הציבור היהודי לפני השואה
ובמשמעות של עולם חברתי-תרבותי זה עבור היהודים
בתקופת השואה .ביום זה יעלו שאלות על משמעותם
של הזיכרון ,התרבות ,החינוך והמורשת בעת משבר
ואסון .היום השני יתרכז במשמעות לימוד השואה

בעתיד ובכלים העומדים לרשות אנשי החינוך בשימור
הזיכרון ומשמעויותיו .זאת תוך בירור האופנים השונים
שבהם הותירה השואה את רישומה בתחומי דעת
ותרבות שונים.
בכינוס יהיו הרצאות ,סדנאות ,הצגות ,סרטים ,פאנלים
ודיונים .בערב הפתיחה החגיגי ישתתף דודו פישר.
כל מי שנושא השואה והחינוך קרוב ללבו מוזמן
להירשם לכינוס באתר יד ושםwww.yadvashem.org :
הכותבת היא מנהלת המגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.

תרבות אחרת ,אתגרים אחרים  -הוראת השואה במזרח הרחוק

■

תלמידים במיאנמר מתבוננים בתצוגה על יאנוש קורצ'אק.

■ "כיצד מדברים על השואה עם קהל שאין לו נגיעה,
קשר והכרה של ההיסטוריה האירופית ושל התרבות
המערבית והבנה מהי יהדות ומהם יהודים?" שואלת
אורית מרגליות מבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה שנשלחה בינואר השנה להעביר פעילויות
בנושא השואה בווייטנאם ובמיאנמר לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה" .ויותר מכך ,דימויים
רבים שעושים בהם שימוש בעולם המערבי זרים
לתרבות המזרח ונתפסים בה בצורה שונה .כדי
להתמודד עם אתגר זה ,בחרתי להביא את סיפור
השואה ,מתוך התפיסה החינוכית שבמרכזה הסיפור
האנושי ,כדי לעורר אמפתיה לגורל הקרבנות".
זו השנה הראשונה שיום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה צוין בווייטנאם ,ביזמת שגרירת

ישראל שם ,מירב אילון-שחר .במיאנמר מציינים את
יום השואה הבין-לאומי זו השנה הרביעית ,בניהולו
של השגריר חגי בהר .בשתי המדינות התקיימו
האירועים המרכזיים לציון יום השואה הבין-לאומי
באוניברסיטאות מרכזיות.
הנושא שבחרה השנה שגרירות ישראל במיאנמר
היה "יאנוש קורצ'אק ומורשתו החינוכית" ,תוך
התמקדות בזכויות הילד ובתפיסתו ההומניסטית
הכללית של קורצ'אק 700 .איש השתתפו באירוע
המרכזי ,ובו הם שמעו הרצאה וגם צפו בתערוכה
שהוקמה באולם המרכזי והציגה איורים לסיפוריו
ולמורשתו של קורצ'אק (בתרומת בית אריאלה,
תערוכת אמנים)" .בחירת השגרירות להציג את
הנושא דווקא באופן זה הייתה בחירה מצוינת",
אומרת מרגליות" .ועם זאת ,החדשנות בתפיסת
קורצ'אק בלטה בעיניו של קהל זה משום שהתפיסה
שזכות הילד לשגות זרה לגמרי לרובו" .לאחר האירוע
המרכזי התקיים דיון על קורצ'אק ועל מורשתו
החינוכית עם פרופסורים ,דוקטורנטים ומסטרנטים
להיסטוריה ולחינוך ,ועד מהרה הוא התפתח לדיון
רחב יותר על חינוך .ראש החוג סיכמה את האירוע
בהבעת עניין ורצון לשלב את נושא השואה בהוראה
באוניברסיטה.
"המפגש עם נושא השואה בבית הספר של
האו"ם ובבתי הספר הבין-לאומיים בשתי המדינות
לא היה חדש לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה
העליונה ,ועם זאת הם הופתעו לגלות את חוויית

הילד היהודי בשואה ואת הקשיים שהיה עליו
עליו להתמודד עמם" ,ממשיכה מרגליות" .גם
במפגשים עם סטודנטים התברר כי גם במסגרות
חינוך שבהן מתקיימת הוראת הנושא של אירופה
ומלחמת העולם השנייה ,אין הבנה ונגיעה אמתית
של נושא השואה".
עוד אתגר שעמו נדרשה מרגליות להתמודד היה
הדיון על העובדה שהשואה הייתה חסרת תקדים,
לעומת מעשי רצח עם אחרים ,והעיסוק המיוחד בה.
סוגיה זו עלתה בווייטנאם שמציינת ב 27-בינואר
את יום חתימת ההסכם בין וייטנאם וארצות הברית
ב ;1973-השנה צוינו  40שנה לחתימת ההסכם.
אף על פי כן ,באירוע המרכזי נכחו כ 150-איש,
ובאירוע באוניברסיטה אחרת השתתפו  50איש.
האוניברסיטאות הביעו את רצונן להטמיע את הוראת
השואה בתכניות הלימוד שלהן.
מנהלת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
דורית נובק" :הפעילות בווייטנאם ובמיאנמר היא
מניצניה של תופעה חדשה  -העניין המתעורר
במזרח הרחוק בהוראת השואה .השנה התקיים
בפעם הראשונה סמינר למחנכים מהודו ,במרץ
הקרוב תתקיים פעילות בדרום קוריאה ,ועוד השנה
יתקיים ביד ושם הסמינר השלישי לאנשי חינוך מסין.
השואה נהיית לחלק מהזיכרון המשותף של העולם
המודרני ,והוראת השואה מהווה ערוץ מרכזי לחשיפת
הנושא לפני קהלים חדשים במדינות העולם".

"התקווה של דורות'י" :תכנית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
■ נושא השואה היה זה מכבר לחוויה מעצבת בחברה
הישראלית ובגיבושה של זהות יהודית .אוכלוסיות
בעלות צרכים מיוחדים ,חלק אינטגרלי מהחברה
הישראלית ,מגיעות גם הן לפעילות חינוכית ביד ושם.
בשנת  2011נפתחה התכנית החינוכית "התקווה של
דורות'י" לבעלי צרכים מיוחדים לזכרה של דורות'י
ג'ולסון ז"ל .במסגרת התכנית ,מגמת ההדרכה
של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה יצרה
קשר עם מגוון מוסדות וגופים שהקהלים שלהם
עונים להגדרה "אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים"
ואפשרה להם להגיע לפעילות מסובסדת המותאמת
לצורכיהם .לכל ביקור נבנתה תכנית הנותנת מענה
לסוג הקבוצה ולקשייה.
אחותה של דורות'י ,ברברה בלומנטל ,מסבירה:
"דורות'י הייתה נערה רגישה .הקשיים הלימודיים שלה
השפיעו מאוד על חייה היום-יומיים  -דברים שנראים
פשוטים לאחרים היו הרבה יותר מסובכים בשבילה.
דורות'י סבלה והרגישה מבודדת ,והיה לה קשה למצוא
חברים או מורים שהבינו מי ומה הייתה .היא הייתה
תומכת בתכנית כזו  -תכנית שמותאמת לבעלי צרכים
מיוחדים אבל אינה מחסירה דבר בלימוד השואה".
בשנת  2012ביקרו ביד ושם אנשים מקשת רחבה

של מוסדות ,ומגוון רחב של מבקרים נהנו מהדרכה
הבנויה על פי צורכיהם הייחודיים .במבקרים היו
תלמידי המרכז לשיקום נוער ירושלים  -מרכז
לחינוך מיוחד; נערות מטעם החוט המשולש  -בית
חם לנערות במצוקה; תלמידי בית אקשטיין מבית ינאי
הלוקים בקשיים נפשיים-רגשיים; ותלמידי תיכון מקיף
יהוד כבדי שמיעה המשולבים בבית ספרם.
לאחר הביקור ציינה הגר בורקמן מצוות תיכון
בית אקשטיין" :בזכות התכנית אנו יכולים לאפשר
לתלמידים שלנו לחוות תכנית הכנה איכותית ושלמה
לקראת מסע משמעותי בפולין ,לרבות הדרכה
מותאמת אשר שלא כמו סמינרים אחרים ,ניתנת לנו
ללא קושי על אף היותנו קבוצה קטנה".
גולת הכותרת של התכנית "התקווה של דורות'י"
היא הפרויקט "מפגש עולמות" .כבשנים עברו ,גם
בשנת  2012התקיים הפרויקט בשיתוף בית ספר
און לילדים נפגעי שיתוק מוחין .תכנית זו פרוסה
על פני חמישה חודשים ,והיא מהווה הכנה וליווי
של תלמידי בית הספר היוצאים במסגרת משלחת
לפולין .במסגרת הפעילות התלמידים עוברים תהליך
חינוכי ולימודי משותף המורכב מכמה מפגשים.
לסיכום התלמידים יוצרים יצירות אמנותיות הנוגעות

תמר דון

■ יצירתו של תלמיד בבית הספר און לילדים נפגעי שיתוק
מוחין

לנושא השואה מנקודת מבטם האישית .יצירות אלו
מוצגות בתערוכה בבניין בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.
התכנית "התקווה של דורות'י" לבעלי צרכים מיוחדים לזכרה
של דורות'י ג'ולסון ז"ל מתקיימת בזכות התרומה הנדיבה של
קרן נלקו שתומכים בה ברברה ודוד בלומנטל ומשפחתם
(ארצות הברית).
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זרקור על הבוגרים

האב ברוס תומפסון
והאב שון למברט

מדי שנה בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם עורך מאות סמינרים וכינוסים בעשרות שפות
למחנכים ,לסטודנטים ולחיילים בארץ ובעולם .הנה
שניים מבוגרי בית הספר ומה שהשיגו מאז השתתפו
בסמינר חינוכי ביד ושם.

■

האב ברוס תומפסון

■

האב שון למברט

■ בתוקף היותם מנהיגים ויועצים של הקהילה,
אנשי הכמורה ממלאים תפקיד חשוב של מחנכים
לא פורמליים .לפני שש שנים לערך החלה מועצת
הנוצרים והיהודים ( ,)CCJהארגון הבין-דתי של הנוצרים
והיהודים הוותיק ביותר בממלכה המאוחדת ,לשתף
פעולה עם בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
ביד ושם למען קידום הוראת השואה בקרב הכמורה
הבריטית ,בכל הזרמים .מתוך מחויבותו לפעול נגד
האנטישמיות ולקידום הדו-שיח בין הדתות ,הCCJ -
הוא הארגון הבריטי היחיד ששולח מדי שנה סגל
כמרים נוצרים ליד ושם .עד כה נערכו ביד ושם שישה
סמינרים עבור יותר מ 100-משתתפים מהממלכה
המאוחדת.
האב ברוס תומפסון ,יושב ראש הכנסייה
המתודיסטית של מחוז לינקולן ,והאב שון למברט,

אנגליה
המיניסטר הבכיר בכנסיית סטנמור הבפטיסטית
שבלונדון ,היו שניים מהמשתתפים בסמינר החינוכי
ביד ושם במרץ  .2012שניהם שבו לארצם מלאים
השראה ממה שלמדו ונחושים לקדם את המודעות
לשואה בקרב קהילותיהם.
אחרי חזרתו לבריטניה הקים האב תומפסון את
ארגון ידידי היהדות המתודיסטיים שייעודו להגביר
מודעות לאנטי-יהדות הטמונה בנצרות ולהתנגד
לאנטישמיות .נוסף על עבודתו בלינקולן ,תומפסון
ארגן כינוס בנושא המודעות לשואה והזמין את
יפתח מאירי מבית הספר הבין-לאומי להרצות
בו .יותר מ 80-מחברי הקהילה השתתפו באירוע.
"הגברת המודעות לשואה בעבודתי כמיניסטר
נוצרי היא בעלת חשיבות עצומה עבורי זה כבר
יותר עשור" ,מסביר תומפסון" .לאחר שעבדתי עם
פליטים מהאזור הבלקני ,חלק מהם נערים ששרדו
מאירועי רצח המוני ,קיבלה עבודה זו מיקוד רב יותר.
נפגשנו עם אחרוני הניצולים ,שמענו את עדותם על
החוויות האישיות שעברו בשואה ובכינו אתם ,ומאז
אנו מחויבים מבחינה מוסרית לספר לאחרים על
מה ששמענו ומה שלמדנו".
עבור האב למברט ,האתגר האמתי היה לבחור
בתגובה המתאימה ביותר לחוויות שעבר ביד ושם.
"תהיתי :מאיפה יש לי הזכות לחוות את דעתי על

קונגרס תנועות הנוער תשע"ג
■ ב 7-בפברואר התכנס זו השנה השמינית קונגרס
תנועות הנוער ביד ושם .השנה עמד הקונגרס בסימן
"יצאנו להגן על הרוח 70 :שנה למרידות בגטאות".
ליד ושם הגיעו כ 400-צעירים וצעירות העושים שנת
שירות ברחבי הארץ ובוגרי שכבות י"א וי"ב של תנועות
הנוער האיחוד החקלאי ,הצופים ,הנוער העובד והלומד,
מחנות העולים ,השומר הצעיר ,מכבי צעיר ,הנוער
הלאומי ,עזרא ,אריאל ובית"ר .עוד השתתפו בקונגרס
שלוש תנועות נוער ייחודיות :קבוצה של תנועת הנוער
הדרוזי ,קבוצה של תנועת הנוער החרדית בנות בתיה
וקבוצה של תנועת הנוער היכלי ענ"ג של חסידות
גור שזו לה הפעם הראשונה בקונגרס.
היום החל בסיור מורחב באתרים ובאנדרטאות
הפזורים ביד ושם .בסיור  -שנשא את השם "עט
למרוד"  -צפו המשתתפים בהצגות ועיינו בכתביהם
של הצעירים של אז וגם בעיתוני המחתרת שיצאו
לאור בשנים ההן כדי לחקור לעומק את סוגיית המרד
ואת התנאים שהולידו את המציאות הזאת .השנה
נעשה בפעם הראשונה שימוש ב QR Code -המאפשר
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ג'יימס מקינטוש
השואה? ואז אחד מהמרצים ביד ושם עזר לי לענות
על שאלה זו כאשר אמר' :השואה היא לא רק נושא
יהודי  -אלא אירוע בהיסטוריה היהודית בקרב
אומות העולם'" .למברט התרגש במיוחד מעדותו
של שלום אילתי ,ניצול השואה שדיבר בסמינר ביד
ושם ,והחליט לעזור להפיץ את סיפורו של אילתי
בקרב בני קהילתו.
לאחר שחזר לאנגליה התכתב למברט עם
אילתי וראיין אותו לעומק .אתר הBaptist Times -
פרסם את הריאיון ב 25-בינואר ,זמן קצר לפני יום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה" .רב יהודי
מפורסם ,הבעל שם טוב ,אמר פעם :בזכירה סוד
הגאולה" ,מסכם למברט" .זוהי תקוותי ותפילתי
כשאנו מבקשים לבנות גשרים היום".
■ בעת האחרונה חתם ה CCJ -על הסכם עם יד ושם
המסדיר באופן רשמי את היחסים בין הארגונים
ומגבש בסיס לשיתוף הפעולה בעתיד .בעת החתימה
על ההסכם אמר מנכ"ל ה CCJ -האב דייוויד גיפורד:
"מזכר כוונות זה יצק תוכן רשמי לשותפות ארוכה
ונושאת פירות שכבר קיימת בינינו זה מכבר .אנו
מייחלים להמשך שיתוף הפעולה לקידום מטרותינו
המשותפות".

יעל דינור

סריקה של קודים בטלפונים חכמים וצפייה בסרטי
עדות .בחלקו השני של היום התקיימה פעילות הדרכה
משותפת של מדריכי התנועות ,אשר עברו יום הכנה
לקראת הקונגרס ,ושל מדריכי יד ושם .בפעילות זו
התקיים שיח פורה בין התנועות תוך הצגת שאלות
משמעותיות הנוגעות לתכנים שהועלו במהלך היום.
בשיח מוצלח זה באו לידי ביטוי תובנות מרתקות ונוצר
גשר בין חניכי התנועות השונות המייצגים קבוצות
מגוונות בחברה הישראלית.
הקונגרס הסתיים במפגש מרגש עם ניצול
השואה יהודה מימון ,ששמו המקורי פולדק וסרמן
ושהיה חבר תנועת הנוער עקיבא לפני המלחמה וחבר
במחתרת החלוץ הלוחם בקרקוב והשתתף בפעולת
ההתקוממות הראשונה נגד הגרמנים בדצמבר 1942
בבית הקפה "ציגנריה" .בתום המפגש העניקו נציגי
תנועות הנוער את כתב ההתחייבות שלהם לפולדק
ובו כתבו" :אנו חברי תנועות הנוער מתחייבים []...
לשאת את דגל זיכרון השואה והגבורה בחברה
הישראלית [ ]...עלינו ,בני הנוער ,ללמוד את רוח

המרד ומתוכה להיאבק על דמותה של החברה בה
אנו חיים .זיכרון השואה איננו רק שינון תאריכים
לבחינה בהיסטוריה ,אלא זהו מאבק יום-יומי עיקש
ואמיץ לפעול לשינוי ותיקון המציאות [ ]...כי הארץ
שלנו בזכות ולא בחסד".
הכותבת היא רכזת במגמת ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

חדש בבית הספר הווירטואלי
תת-אתר לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה
■ תת-האתר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה מתרכז בנושא השנתי של
יד ושם ,ומטרתו ,כדברי יצחק (אנטק) צוקרמן ,לעסוק
לא רק באבדון אלא גם במאבק לחיים.

תת-האתר פונה למורים ולתלמידים ,ובו עושר של
חומרים חינוכיים מגוונים .ליבתו היא סביבה חינוכית
אינטראקטיבית בנושא מרד גטו ורשה .הסביבה נבנתה
סביב מפת הגטו ועורכת מעין שחזור של המרד באמצעות
מגוון קולות :דוחות ומכתבים של המורדים; קטעי יומנים
של אנשים תושבי הגטו; עדויות ניצולים; תצלומים מחיסול
הגטו שצילמו הגרמנים וכונסו באלבום בידי יירגן שטרופ,
מפקד האס-אס שפיקד על חיסול גטו ורשה ,ונמצאו
בביתו לאחר המלחמה ודוחות שכתב שטרופ במהלך
חיסול הגטו ואחריו .במפה האינטראקטיבית סומנו
מקומות מרכזיים מתקופת המרד .כל מקום כזה מלווה
בתצלומים ,בעדויות ובהסברים היסטוריים.
נוסף על המפה ומגוון החומרים שצורפו להם,
יש בסביבה החינוכית מערך שיעור בנושא "'קולות מן

ד"ר נעמה שי"ק

המרד  -מרד גטו ורשה דרך עדויות ,ספרי זיכרונות
ויומנים"; מאמרים מכתב העת למורים בשביל הזיכרון
שמוציאה לאור המחלקה להכשרת מורים ואשר עוסקים
באספקטים שונים של המרד ושל מושג הגבורה .עוד
בסביבה החינוכית אסופת חומרים ממגוון מדיות
כתצלומים ,עדויות ,חפצים ,ערכי לקסיקון ,מאמרים
ועוד העוסקים בנושא המרד.
בתת-האתר יעלה גם גיליון חדש של העיתון המקוון
למורים זיקה אשר יוקדש אף הוא לחודשים האחרונים
של גטו ורשה והמרד .בעיתון יפורסמו ריאיון עם ד"ר
חוי דרייפוס על המרד והאוכלוסייה היהודית בגטו בזמן
המרד; ריאיון עם פרופ' ישראל גוטמן ,יליד שנת ,1923
ורשה ,שהיה בין היתר חבר בתנועת השומר הצעיר,
במחתרת היהודית בוורשה ובארגון היהודי הלוחם (אי"ל)
במרד גטו ורשה ולימים אחד ההיסטוריונים החשובים
בתולדות השואה; מערך שיעור בנושא הקשריות; מאמר
על "תפיסת המרד בזיכרון הפולני"; ומאמר בנושא "שני
משוררים וחומה מפרידה" שיתמקד בשני משוררים
חשובים שעם סגירת גטו ורשה בנובמבר  1940מצאו
עצמם משני צדי החומה :ולדיסלב שלנגל היהודי וצ'סלב
מילוש הפולני.

כתב העת "בשביל הזיכרון"
עולה לאתר
■ כתב העת "בשביל הזיכרון" ,במתכונתו החדשה,
יוצא לאור כשלוש פעמים בשנה ,במסגרת המגמה
להכשרת מורים של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ובעריכת פרופ' גיא מירון .בשביל הזיכרון מיועד
בראש וראשונה למורים המלמדים במערכת החינוך,
וכן לסטודנטים ולשוחרי דעת אחרים .כל גיליון מיוחד
לנושא אחר ,ומוצגים בו מגוון נקודות מבט היוצרות

תמונה רחבה ומורכבת של הנושא .עוד מתפרסמים
בכתב העת הצעות למערכי שיעור ,במדור "בשביל
החינוך" ,המבוססים על תכניו של הגיליון ומותאמים
לעבודה בכיתה ,מקורות ייחודיים ולא מוכרים מארכיון
יד ושם וסקירה של ספרים חדשים.
אחת המטרות בחידוש כתב העת היא ללוות את
המורים המשתלמים בקורסים של בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ביד ושם ואת המורים המלמדים
במערכת החינוך .בשביל הזיכרון גם מקנה למורים כלים
חדשים לעבודה עם תלמידים בגילים שונים.
כעת ,לאחר הוצאה לאור של  13גיליונות במתכונת
החדשה ,הוחלט להעלות את כתב העת לאתר האינטרנט.
לצורך כך נבנה תת-אתר מיוחד ,וכבר הועלו בו כל
הגיליונות .בדרך זו תהיה חשיפה גבוהה יותר של החומרים
המגוונים והמרתקים שהגיליונות השונים עוסקים בהם,
ולקהלי היעד תהיה גישה לתכנים ולכלים החינוכיים.
הנושאים הנדונים בגיליונות :הנהגות יהודיות
בתקופת השואה; זהות יהודית בתקופת השואה; בין
שבר להמשכיות; שארית הפלטה  -בין זיכרון לבנייה;
המשפחה היהודית בתקופת השואה; טוטליטריזם,
אנטישמיות ,שואה;  50שנה למשפט אייכמן; שואה
ויצירה; היחיד והיחד בשואה; התנגדות יהודית בשואה;
שואה ותקשורת;  70שנה למבצע ריינהרד; ופליטים
יהודים בתקופת השואה.
הגיליונות באתר מקושרים לחומרי עזר נוספים
למורים כגון מערכי שיעור ,יחידות הוראה ,סביבות
חינוכיות ,תצלומים ועדויות.
כתב העת "בשביל הזיכרון" יוצא לאור בתמיכתם הנדיבה של
בני הזוג דנה ויוסי הולנדר ושל ועידת התביעות.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

"אלה אֶזכּרָ ה" :סביבת למידה חדשנית לתלמודי תורה
■ "אפילו שעברו כל כך הרבה שנים הוא זוכר
את הצביטה בלחי שהרב נתן לו? בטח זה היה רב
מיוחד".
משפט זה נלקח מתוך "יומן מסע" המלווה את
התלמידים בהפעלת "אלה אזכרה" ,סביבה חינוכית
חדשה המביאה אל הכיתה פעילות חווייתית וחדשנית
המפגישה את התלמידים באופן לא פורמלי עם נושא
השואה .בפעילות התלמידים לומדים על ניסיונותיהם
של היהודים לקיים חיים בתוך עולם שבו הכול נשלל
מהם ומתוודעים לסיפורם של עדים שהיו בגילם
בתקופת השואה תוך הדגשת התמודדותו של האדם
שומר המצוות בגטו.
הפעילות נעשית בחדר הכיתה בבית הספר ,תוך
שינוי התפאורה של חלל הכיתה המשרה אווירה חינוכית
חדשה ושונה ומחולל תהליך למידה חווייתי ומשמעותי
כאשר התלמידים פועלים בקבוצות ובקצב אישי.
הפעילות נפתחת בהקרנת מצגת אור-קולית
קצרה המורכבת מעדויות ניצולים ונותנת תמונה כללית
של תהליך הכניסה לגטאות ושל תנאי החיים בהם.
לאחר הצפייה בעדויות והלימוד על התנאים הקשים
בגטו ,התלמידים נחלקים לארבע קבוצות ועובדים
בתחנות הפרוסות בחדר הכיתה .כל תחנה עוסקת

בנושא אחר בחיי היום-יום בגטו :שמירת שבת ,קיום
תפילות ,לימוד תורה וגמילות חסדים.
בכל תחנה יש פעילות שונה ,ובה התלמידים
מתחקים על ההתמודדות של אנשים שומרי מצוות
עם הקשיים הבלתי אפשריים בחיי הגטו ומגלים את
ניסיונותיהם לצקת משמעות לחיי היום-יום בתוך
עולם המצוקות הסובב אותם .כמו כן כל תלמיד
מקבל "יומן מסע" המלווה אותו לאורך כל הפעילות,
ובו הוא ממלא את המשימות בכל תחנה .התלמיד
לוקח עמו לביתו את היומן.
לסיכום הפעילות התלמידים מתוודעים להמשך
סיפורם של העדים שאת עדויותיהם פגשו בתחנות
השונות ולומדים על תהליך שחרורם ועל השיקום
לאחר השואה.
הפעילות מתאימה לכיתות ו'-ח' ומוצעת לפרק
זמן של שלוש שעות ,ובה כל תלמיד עובר לפחות
שתי תחנות .בחלק מבתי הספר ומתלמודי התורה
הפעילות נעשית לפי הזמן המוצע ,ובחלק מהם
מבקשים להכפיל את הפעילות ולקיימה פעמיים ,כך
שכל תלמיד עובר את כל ארבע התחנות.
עד כה הופעלה סביבת הלמידה בתלמודי תורה
רבים וגם בבתי ספר לבנות בהצלחה מרובה .כמו

נאוה וייס

כן היא הוצגה לפני מלמדים ומורות בהשתלמויות
השונות שעורך המדור החרדי .נוסף על כך ,התכנית
הוצבה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
והוצגה לצוותי בית הספר.
ההזמנות להפעלת סביבת הלמידה ממשיכות
לזרום למדור החרדי מכל רחבי הארץ וממגוון רב של
מוסדות חינוך .לקראת הקיץ ייערך המדור להפעלת
התכנית מדי יום בכמה כיתות בעת ובעונה אחת
במקומות שונים.
הכותבת היא ראש המדור החרדי במגמה להכשרת מורים בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך 11

בעקבות גיבורים
אנדרטאות הגבורה והלחימה היהודית באתר יד ושם

■ בוקי שוורץ ,עמוד הגבורה1970-1967 ,

■ נתן רפופורט ,מרד גטו ורשה1976-1975 ,

■ חוק זיכרון השואה והגבורה משנת  1953קובע כי
רשות הזיכרון מוקמת להנצחתם של תשע קבוצות;
שתיים מהן מאפיינת גבורת הלוחמים" :לגבורתם
של חיילים יהודים בצבאות ,ושל לוחמי מחתרת
בישובים וביערות שחירפו נפשם במערכות הקרב
נגד הצורר הנאצי ועוזריו"; "למסכת הגבורה של
נצורי גטאות ולוחמיהם שקמו והציתו אש המרד
להצלת כבוד עמם" .ברוח זו יש לראות את הקמתן
של ארבע האנדרטאות באתר ,במשך חמישה
עשורים ,שמבקשות לתת מקום לגבורה היהודית
בהר הזיכרון .מעניין לציין כי היזמה להקמת
האנדרטה הראשונה מתעוררת לאחר מלחמת
ששת הימים ,מחווה של העם בישראל לאוחזים
בנשק בתקופת השואה ,ובעקבות עמוד הגבורה
מוקמות עוד שלוש אנדרטאות .מקבץ האנדרטאות
משקף מגוון התייחסויות שכל אחת מהן תואמת
את תקופתה בשפתה האמנותית מצד אחד
ובתכנים שנבחרו מצד אחר ושמנכיחות באתר
את הצירוף המנוגד לכאורה  -זיכרון לשואה
ולגבורה .העובדה כי הקמתן נמשכה לאורך שנים

מאשררת את החשיבות שנתנו לגבורה מנהלי יד
ושם לדורותיהם ,על אף השינויים בהתייחסותנו
כיום למושג הגבורה והעצמתו של היחיד ששרד
כגיבור.
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ללוחמי המחתרת /לחיילים בצבאות /למצילי אחים/
לנועזי ההעפלה /גיבורי העז והמרי /לחיי עולמים".
רחבת ההתכנסות שבקדמת הפסל מוקפת בקירות
פיסוליים המדמים סלעים ולדברי האמן מבקשים
לדמות גיא צלמוות.

בוקי שוורץ ,עמוד הגבורה
בשנת  1967פנה האדריכל אריה אלחנני ,ממתכנני
אוהל יזכור ,לאמן בוקי שוורץ בבקשה להגיש הצעה
לאנדרטה להנצחת הגבורה היהודית" .אנו חותרים
לכך שזו תהיה הנקודה הסופית והאחרונה של הביקור
ביד ושם" ,כתב .הנחיה זו היא שהשפיעה על ההחלטה
למקמה בנקודה הגבוהה ביותר באתר ,כך שעמוד
הגבורה ייראה למרחוק .האנדרטה נחנכה במרץ
 1970בוועידה העולמית הראשונה של אסירי המחנות
והלוחמים היהודים נגד הנאצים .במרכז האנדרטה
עמוד הנישא לגובה של  21מטרים והמורכב משלושה
מקטעים מקושתים כלפי חוץ .העמוד נושא את
הכתובת שניסח יהודה לייב ביאלר שהיה חבר
הוועד המנהל של יד ושם" :למקדשי השם /למורדי
הגטאות /ללוחמים ביערות /למתקוממים במחנות/

נתן רפופורט ,מרד גטו ורשה
כבר בשנת  1947שיתף האמן נתן רפופורט את
מרדכי שנהבי  -מהוגי רעיון יד ושם ומנהלו
הראשון  -בתכנית להקמת האנדרטה לציון מרד
גטו ורשה ברחוב זמנהוף ,במקום שבו התחיל המרד.
ב 1948-נרכש דגם הגבס שממנו נוצקה האנדרטה
בפולין ,אך הקמתה בירושלים נתקלה בקשיי מימון
שנמשכו שנים רבות לאחר הקמת יד ושם .היזמה
המחודשת להקמת האנדרטה הייתה של ד"ר יצחק
ארד ,יושב ראש הנהלת יד ושם דאז .ליזמה זו
נענה התורם ליאון ג'ולסון ,יליד ורשה וניצול שואה.
ב 1976-נחנכה הכיכר שבפאתיה האנדרטה ,ובה
שני מוטיבים מרכזיים :התבליט "דרכם האחרונה"
המתאר את הובלתם של היהודים להשמדה ולידו

מקבץ האנדרטאות משקף מגוון התייחסויות שכל אחת מהן
תואמת את תקופתה בשפתה האמנותית מצד אחד ובתכנים
שנבחרו מצד אחר ושמנכיחות באתר את הצירוף המנוגד
לכאורה  -זיכרון לשואה ולגבורה

■ ברני (ברנרד) פינק ,אנדרטה לזיכרון גבורת החיילים והפרטיזנים היהודים שלחמו נגד גרמניה הנאצית1985 ,

פסל דינמי והרואי" ,מרד גטו ורשה" ,המתאר את
גבורת הלוחמים .בין שני המרכיבים ציטוט מהמקורות
"בדמיך חיי" (יחזקאל ט"ז ,ו') ,תוספת ייחודית לכיכר
ביד ושם .שלושת האלמנטים מוטמעים על רקע קיר
לבנים אדום שנבנה לבקשת האמן .רחבת האנדרטה
שבכיכר גטו ורשה משמשת מדי שנה לטקסי יום
הזיכרון הממלכתיים לשואה ולגבורה.

ברני (ברנרד) פינק ,אנדרטה לזיכרון
גבורת החיילים והפרטיזנים
היהודים שלחמו נגד גרמניה
הנאצית
"בעקבות פניות רבות אלינו של ארגוני לוחמים
ותחושה משלנו שיש מקום להדגיש בצורה נאותה
את העובדה שאחד וחצי מיליון יהודים נטלו חלק
במלחמה נגד גרמניה הנאצית ,בדעתנו להקים
אנדרטה למיליון וחצי החיילים היהודים בצבאות בנות
הברית" ,כותב יושב ראש הנהלת יד ושם דאז ,לוחם
במחתרת בגטו ובשורות פרטיזנים ואיש הפלמ"ח ד"ר
יצחק ארד .האנדרטה נחנכה במאי  ,1985לציון 40

יהודית שן-דר ואורלי אוחנה

■ צדוק בן-דוד" ,כי האדם עץ השדה" (דברים כ' ,י"ט)2003 ,

שנה לניצחון על גרמניה הנאצית .הצעתו של האמן
ברני פינק נבחרה מכ 90-הצעות שהוגשו למכרז.
במרכזה שישה לבני גרניט שמסותתות כמשושים
ומסמלות את ששת מיליון הקרבנות היהודים .התשליל
ביניהם יוצר מגן דוד ,סמל לגבורה היהודית ,כשחוד
חנית מתכתי מפלח אותו כלפי מעלה ומנכיח את
אוחזי הנשק .מקום ההתכנסות והרחבה שמובילים
לאנדרטה עוצבו בצורת מנורת שבעת הקנים .בבסיס
כתובת באנגלית ,בצרפתית ,בעברית ,ברוסית וביידיש
 "זיכרון גבורה לחיילים ולפרטיזנים היהודים שלחמונגד גרמניה הנאצית ,תרצ"ט-תש"ה ."1945-1939
רחבת האנדרטה נחנכה בנוכחותו של שר הביטחון
דאז יצחק רבין ומשמשת לעריכת הטקס השנתי
לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית.

ושם .בני הזוג קארטן ,שניהם פרטיזנים ששרדו
בשואה במסתור ביערות אוקראינה וניצלו עם מאות
יהודים אחיהם לגורל ,נענו לבקשה למתן תרומה.
האדריכל דן צור שתכנן את המצפור הצופה אל
נוף יער ירושלים הציע להציב פסל במקום .פסלו
של צדוק בן-דוד נבחר מארבע הצעות שהוגשו.
הפסל מעוצב כעץ אשר למראית עין נראה טבעי,
ורק במבט שני מתברר לצופה כי ענפיו מורכבים
מכ 600-דמויות של גברים ,נשים וילדים החוסים
בין ענפיו עד צמרתו .העץ הבודד מייצג את יכולת
ההישרדות שהעניק היער לפרטיזנים .במכתבו
לאוצרת הסביר האמן כי האנשים הם-הם העץ
 היכולת לשרוד והתקווה לצמוח .כך ניתן פירושמחודש לפסוק "כי האדם עץ השדה".

צדוק בן-דוד" ,כי האדם עץ השדה"
(דברים כ' ,י"ט)

יהודית שן-דר היא סגנית מנהלת אגף המוזאונים והאוצרת
הבכירה לאמנות ,ואורלי אוחנה היא עוזרת מחקר במחלקה
לאמנות באגף המוזאונים.

מצפור הפרטיזנים הוקם בתרומתם של ג'וליה
ואיזידור קארטן ז"ל ומשפחתם בספטמבר ,2003
כחלק מהאירועים לציון  50שנה להיווסדו של יד
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"לאסוף את השברים"

מפת נדודים ליום ההולדת
מרים אורבך-נחום
■ ביום הולדתה השישי של אלינה לנדאו ,ילדת
תפנוקים מטופחת ומאושרת ,חשך עולמה .באותו יום,
 7בספטמבר  ,1939הגיעו הכוחות הגרמניים לפאתי
עיר הולדתה ורשה ,וקולות השמחה והחגיגה הוחרשו
ברעש המטוסים והפצצות .ימים ספורים לאחר מכן
היו בני משפחת לנדאו  -ההורים משה-מיצ'יסלב
(מייטק) ופניה וילדיהם אמיל בן ה 11-ואלינה בת
השש  -לחלק מתנועת ההמונים שברחה מזרחה
מחמת כיבוש פולין על ידי גרמניה הנאצית.
משפחת לנדאו השתייכה לפני המלחמה למעמד
החברתי הגבוה בוורשה .האם הייתה פסנתרנית,
ובמשפחה המורחבת היו לא מעט מוזיקאים ורופאים.
בזכות עבודתו של האב מייטק ,עורך דין ומנהל
חשבונות בחברת גסטטנר בוורשה ,נהנתה המשפחה
מרווחה כלכלית .אילנה זוכרת טיולים בחוצות ורשה
עם האומנת שהתגוררה בביתם ושמרה עליה ועל
אחיה .הילדים התחנכו על ברכי התרבות הפולנית,
ואמיל חלם ללמוד ספרות פולנית באוניברסיטה .החג
שזכור לאילנה מביתם הוא חג המולד .המשפחה
ניהלה אורח חיים ליברלי-חילוני ,ולזהותה היהודית
התוודעה אלינה רק בתקופת המלחמה.
בבעלות המשפחה הייתה מכונית  -עדות
למצבם הכלכלי הטוב .את מסעם מזרחה עם פרוץ
המלחמה החלו במכוניתם ,אך משנגמר הדלק,
המשיכו בני המשפחה את דרכם ברגל .כך הושלם
המעבר המהיר שבו נהפכו בני המשפחה המיוחסת
לפליטים ככל היתר .הם הגיעו לרובנו  -עיר בצפון
מערב אוקראינה ,בגבול פולין-רוסיה .רובנו הייתה
בשליטה רוסית ,ולפליטים הרבים שביקשו להיכנס
לתחומה הוצב תנאי  -קבלת האזרחות הסובייטית.
משפחת לנדאו ,משפחה פולנית פטריוטית ,סירבה
לקבל עליה את האזרחות הסובייטית .לכן גויס מייטק
לצבא האדום ,ופניה ושני ילדיה ,עם מאות פליטים
ששמרו על אזרחותם הפולנית ,הועלו על רכבת משא
והוגלו מזרחה .בתום מסע של כשלושה שבועות ,בדוחק
ובתת-תנאים ,הובאו הפליטים למחנה העבודה אסינו
בחבל טומסק בסיביר .תרשים שסרטט אמיל בזמן
שהותם שם מספק מידע מפורט על מבנה המחנה
וצורת החיים בו .אילנה זוכרת מהשהות באסינו קור
נוראי ורעב תמידי .עוד היא זוכרת את הפחד .המחנה
היה מוקף ביער עבות ,והשמועות על דובים וזאבים
שמשוטטים ביער ליוו את אלינה וחבריה כשהיו יוצאים
ללקט גרגרי יער בניסיון להשקיט את הרעב הטורד.
במסגרת הסכם חידוש היחסים הדיפלומטיים
בין פולין וברית המועצות שנחתם ב 30-ביולי ,1941
ניתנה חנינה לכל האזרחים הפולנים שנכלאו במחנות
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■ המפה שסרטט אמיל ושמתארת את מסלול נדודיהם שלו ושל אלינה מפולין ועד ארץ ישראל .ארכיוני יד ושם

בברית המועצות .רוב הפליטים ששוחררו המשיכו את
מסעם מזרחה  -לאוזבקיסטן .כך הגיעו פניה ,אמיל
ואלינה לסמרקנד .אלינה זוכרת תמונות של סטלין
בכל מקום ועמידה של שעות בתור לקבלת לחם .יום

אחד חזר האב מייטק ,שנשלח מהצבא לביתו לאחר
שנדבק במגפת הטיפוס .האיחוד היה קצר מאוד:
לאחר ימים מספר שבהם גסס בבקתת המשפחה,
נפטר האב .פניה חשה שאפסו סיכוייה לדאוג לילדיה

מכאן ואילך שימש אמיל עבור אחותו
הקטנה אלינה תחליף לאב ולאם.
נוכחותו נסכה בה ביטחון

במלחמת העצמאות .את האות קיבלה בשמו אילנה
שהתייתמה באותו הקרב בשלישית.
אילנה נישאה לאמן חנניה קרניאל ,ולבני הזוג
נולדו שלושה ילדים .בתפקידה כעובדת סוציאלית
הקדישה אילנה את חייה לילדים במצוקה ,מתוך רצון
להשתמש בניסיון העבר הקשה שלה כילדה ,לטובת
דור העתיד .היא שמרה את היקר לה  -השרידים
האחרונים מילדותה ,התרשים של מחנה אסינו שסרטט
אחיה ,ומפת הנדודים שהעניק לה ליום הולדתה לאחר
הגעתם לארץ .עם תצלומים אהובים שלה ושל אחיה
אמיל ,מסרה אילנה את התרשים והמפה ליד ושם
במסגרת המבצע הלאומי "לאסוף את השברים"
להצלת פרטים אישיים מתקופת השואה ,והמפה
■ אמיל ואלינה (עמנואל ואילנה) בקיבוץ גניגר .1945 ,ארכיון התצלומים ,יד ושם

ולהצילם מרעב ובייאושה
החליטה ,כמו הורים
אחרים ,למסור אותם
לבית יתומים נוצרי.
מכאן ואילך שימש אמיל
עבור אחותו הקטנה
אלינה תחליף לאב
ולאם .נוכחותו נסכה בה
ביטחון במוסד הזר .בד
■ אילנה קרניאל בפתיחת
התערוכה "לאסוף את השברים בבד עם לימוד התפילות
 מאחורי הקלעים" ב 27-בינואר הנוצריות ,למדה שם2013
אלינה בפעם הראשונה
מפי אחיה על זהותה היהודית.
כעבור כמה חודשים הגיע לבית היתומים שליח
מטעם עליית הנוער כדי להוציא משם את הילדים
היהודים .זאת בעקבות הסכם שנחתם ב 1942-בין
ממשלת פולין הגולה לבין ממשלת ברית המועצות,
ובמסגרתו הותרה העברתם של  24,000חיילים
ופליטים פולנים משטחי ברית המועצות אל טהרן
שהייתה בשליטה בריטית .אמיל ואלינה היו עם כ1,000-
הילדים היהודים שהוסעו ברכבת לטהרן .כשהגיעה
לטהרן הייתה אלינה כבר בת תשע .רוב הילדים
הגיעו ללא הורים ושוכנו בבית יתומים שהוקם עבורם.
מפי השליחים שהגיעו לשם ,שמעו הילדים על ארץ
ישראל  -שם תימצא להם מנוחה מכל נדודיהם .אלינה
התקשתה להאמין שמקום כזה אכן קיים ,והסיפורים
על ארץ ישראל נשמעו לה כסיפורי אגדה.
בתום שהות של כשבעה חודשים בטהרן ,בינואר
 ,1943לאחר שהושגו רישיונות עלייה משלטונות המנדט
בארץ ,הפליגו הילדים ומלוויהם לקראצ'י שבהודו
www.yadvashem.org

(היום בפקיסטן) ,משם לסואץ ,וב 18-בפברואר 1943
 לפני  70שנה  -הגיעו ברכבת לארץ .אמיל ואלינההיו בארץ לעמנואל ואילנה ,ועם עוד עשרה מ"ילדי
טהרן" הגיעו לקבוצת גניגר בעמק יזרעאל.
למתנת יום הולדתה העשירי של אחותו העניק לה
אמיל מפה שסרטט והמסמנת את מסלול נדודיהם,
מפולין ועד ארץ ישראל .בתחתית המפה הוסיף אמיל
הקדשה" :ליום ההולדת העשירי של אחותי האהובה,
ברכות של בריאות ,שמחה והצלחה ולימודים טובים
ובמיוחד התקדמות בעברית ,והחשוב ביותר  -מפגש
מהיר עם אימא .אחיך האוהב אמיל".
בדיעבד התברר להם שאמם האהובה כבר לא
הייתה בחיים ביום הולדתה העשירי של אלינה .היא
נפטרה זמן קצר לפני כן מרעב ומתשישות בסמרקנד,
ב 14-באוגוסט .1943
אמיל ,שחלם בילדותו ללמוד באוניברסיטה
הפולנית ,החליט שבארץ חשוב יותר להיות חקלאי .הוא
התקבל לבית הספר החקלאי כדורי ,ולאחר שסיים את
לימודיו בהצלחה ,התגייס לפלמ"ח והצטרף להכשרה
של רמת יוחנן .את תפקידו כאחראי על אחותו מילא
כעת באמצעות מכתבים ,ובהם הדריך וכיוון אותה
בבחירותיה השונות.
ב 17-במרץ  1948השתתף אמיל במארב בקריית
מוצקין על שיירת הנשק הערבי המיועד לחיפה.
בהשתלטות על השיירה קפץ על אחת המשאיות
העמוסות בנשק וניסה להתניע אותה כדי להוציאה
מהמקום ולהעבירה לרשות כוחותינו .כדורים שנורו לעבר
המשאית גרמו להתפוצצותה ואמיל-עמנואל נהרג.
בטקס שנערך ב 17-ביולי  1949הוענק לעמנואל
לנדאו "אות גיבור ישראל" עם  11גיבורי ישראל אחרים

לסיפורים נוספים מהמבצע "לאסוף את השברים"

■ דפי עד שמילאה אילנה על האם פניה ועל האב מייטק

מוצגת בתערוכה החדשה על המבצע שנפתחה ב27-
בינואר בבניין הארכיונים והספרייה לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה.
״המפה הזאת מלווה אותי תמיד" ,הסבירה אילנה.
"היא חרותה לי בראש .הרבה זמן לא הבנתי את ערכה,
ורק אחרי שנים ,כשהבנתי ,מסגרתי אותה ושמרתי
אותה מכל משמר .לכן אני רוצה שהיא תהיה ביד
ושם .שלא רק אני אכיר אותה״.
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 השואה:
1-800-25-7777
הכותבת עובדת במדור הפיתוח במגמה להכשרת מורים
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ובמבצע "לאסוף
את השברים".
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הבחירות נגד הדמוקרטיה
 80שנה לעלייתו של היטלר לשלטון

ד"ר רוברט רוזט

■ לפני  80שנה ,בתקופת משבר עמוק ומחמיר ,הגיע
אדולף היטלר לשלטון תוך קידום מדיניות של שנאה,
אלימות ופחד .בתחילת שנות ה 30-של המאה ה20-
עוד הייתה גרמניה נתונה באיסורים שלאחר התבוסה
ההרסנית שנחלה במלחמת העולם הראשונה.
נוסף על כך ,החמיר המצב בשל הבעיות הכלכליות
ההולכות ומתגברות אשר הנחיתו על גרמניה מכה
קשה לא פחות מכל מדינה אחרת בעולם .על אף
המשבר ההולך ומחריף ,לא תפס היטלר את השלטון
בדרך של "פוטש" ,כמו שרבים מאמינים ,אלא מונה
לתפקיד הקנצלר על ידי האליטות השולטות ,לאחר
בחירות חופשיות.
היטלר ומפלגתו הנאצית קיבלו רוב יחסי של
קולות המצביעים בבחירות החופשיות האחרונות
לרייכסטג שנערכו ברפובליקת ויימר הגרמנית
בנובמבר  .1932בהיותה המפלגה הגדולה של
המדינה ,תפסה המפלגה הנאצית כשליש מהמושבים
הפרלמנטריים .רפובליקת ויימר והמערכת הדמוקרטית
שכפו על גרמניה המדינות שניצחו במלחמת העולם
הראשונה לא היו אהודות במיוחד בעיני האליטות
השולטות ,ולמעשה בעיני רוב העם .עד שנות ה30-
המוקדמות נחלשה השיטה הדמוקרטית במידה רבה
בעקבות מתן סמכויות מיוחדות באמצעות מנדט
חוקתי לנשיא המדינה ,פאול פון הינדנבורג הזקן,

היטלר ומפלגתו הנאצית קיבלו
רוב יחסי של קולות המצביעים
בבחירות החופשיות האחרונות
לרייכסטג שנערכו ברפובליקת
ויימר הגרמנית בנובמבר 1932
והן אפשרו עקיפה של התהליך החקיקתי .בכוחה
של סמכות זו ,ועל בסיס התוצאות של הבחירות
האחרונות ,הזמינו הינדנבורג ופמלייתו ,בראשותו
של פרנץ פון פאפן ,את היטלר למלא את תפקיד
הקנצלר ב 30-בינואר .1933
הינדנבורג ופון פאפן האמינו שיצליחו לתמרן
את היטלר בכך שייתנו למפלגה הנאצית שלושה
מעשרה תיקי שרים  -אך עד מהרה הייתה ידו של
היטלר על העליונה ,והוא עצמו הוכח כמניפולטור
המנצח .המתקפה של הנאצים על הרפובליקה החלה
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כאשר הציתו את בניין הרייכסטג ,האשימו בכך את
הקומוניסטים והכריזו על מצב חירום לאומי בפברואר
 .1933כדי להתגבר על המצב ,העניק הרייכסטג
סמכויות שלטון מיוחדות להיטלר .סמכויות אלו סייעו
לו לגבש את משטרו הרודני .בקיץ שנת  1934נפטר

לא כל אחד ואחד מאזרחי
גרמניה בשנות ה30-
המוקדמות הזדהה עם
מדיניותם של הנאצים ,ואף לא
הרוב .ובכל זאת הנאצים זכו
בתמיכה שדי בה כדי לאפשר
להיטלר ולתומכיו להשתלט
ולצאת למסע הרצחני שהציף
חלק גדול של העולם

הינדנבורג והוריש את שרביט הנשיאות להיטלר,
נוסף על תפקידו כקנצלר .כך הסתיים המירוץ שלו
לרודנות מוחלטת  -והגיע הקץ גם של שרידיה
האחרונים של הדמוקרטיה.
ההמשך ידוע היטב :איך רדפו הנאצים את כל
מי שהתנגד להם  -במציאות או בדמיון ,איך שמרו
את השנאה הארסית מכול לאויב הדמיוני והמוכרז
שלהם  -היהודים .בסופו של דבר ,לא בגלל מעשיהם
אלא רק מפני שנולדו יהודים ,נידונו מיליוני אנשים
חפים מפשע למוות .השואה הייתה ונשארה הסמל
המוחשי ביותר של מעשה אלימות פלילית שעשתה
גרמניה בשם האידאולוגיה תחת שלטון היטלר
והנאצים ב 12-שנות שלטונם.
עלייתו של היטלר לשלטון ,שבה היה לתהליך
הבחירות תפקיד ראשי ,מדגישה כמה רעיונות חשובים.
הבחירות כשלעצמן אינן בהכרח מילה נרדפת
לדמוקרטיה .במיוחד כאשר הבחירות נערכות במערכת
פוליטית שאינה דמוקרטית ,הן נתונות למניפולציות
של הכוחות השולטים לקידום מטרותיהם .בחירות
כשלעצמן אינן בהכרח מוכיחות שהחברה מזדהה
עם ערכי ההגנה על זכויות האדם וחופש הפרט ,כבוד
האדם או אף זכותו הבסיסית לחיים .אכן במקרה של
עליית הנאצים לשלטון ,חלק ניכר של המצביעים

הגרמניים נתנו את הקולות שלהם בעד מפלגה
שהייתה ביסודה ובאופן מוכרז אנטי-דמוקרטית.
הנאצים לעגו למכלול הערכים ההומניסטיים של
הנאורות המתקשרים עם דמוקרטיה וייחסו אותם
לתככים ולמזימות של היהודים .מההתחלה התבטאו
ונהגו הנאצים באלימות בוטה נגד כל מתנגדיהם  -גם
אמתיים וגם מדומים .כמובן לא כל אחד ואחד מאזרחי
גרמניה בשנות ה 30-המוקדמות הזדהה עם מדיניותם
של הנאצים ,ואף לא הרוב .ובכל זאת הנאצים זכו
בתמיכה שדי בה כדי לאפשר להיטלר ולתומכיו
להשתלט ולצאת למסע הרצחני שהציף חלק גדול
של העולם .עובדה זו מלמדת שהרוב אינו הכרחי על
מנת שפוליטיקה של שנאה ,אלימות ופחד תבוא לידי
ביטוי  -דרושה לכך רק מסה קריטית.
 80שנה לאחר עליית המשטר הנאצי ,עולמנו
מותקף במשברים רבים ,ופוליטיקה של שנאה ,אלימות
ופחד חיה ונושמת במקומות רבים .השגשוג המהיר

בחירות כשלעצמן אינן בהכרח
מוכיחות שהחברה מזדהה עם
ערכי ההגנה על זכויות האדם
וחופש הפרט ,כבוד האדם או
אף זכותו הבסיסית לחיים

של השנאה והפחד ,החינוך לשנאה ולפחד וקידוש
האלימות מצויים בכל מקום  -במיוחד בתקשורת
המסורתית וגם החדשה  -וכמו כן בבתי הספר ואף
במקומות התפילה .לפיכך עדיין הכרחית ההבנה
שהבחירות כשלעצמן רחוקות מלהבטיח שהממשל
הנבחר יהיה מוסרי והוגן .חינוך על פי ערכי כבוד
הדדי ,כבוד האדם ,סובלנות ופלורליזם חייב ללכת יד
ביד עם התהליך האלקטורלי .רק כאשר ערכים אלו
חקוקים לנצח במרקם החברתי ,אפשר להיות סמוכים
ובטוחים כי החירות והצדק  -ולא המדיניות מהסוג
שאפשר לנאצים לבצע פשעים נגד האנושות  -ישלטו
ושמעשי השואה לא יתרחשו שוב לעולם.
הכותב הוא מנהל הספריות ביד ושם .הכתבה פורסמה באתר
האינטרנט של עיתון הארץ בשפה האנגלית ב 27-בינואר
.2013

חדשות
מאירועי יד ושם :ינואר-מרץ 2013
 70שנה להשמדת יהודי
מקדוניה ויוון
■ ב 5-במרץ התכנסה העצרת השנתית במלאות 70
שנים להשמדת יהודי מקדוניה בבית הכנסת ביד ושם
בהשתתפות עשרות ניצולי שואה ובני דורות ההמשך
ובנוכחות שגריר מקדוניה בישראל פטר יובנובסקי
ושגריר בוסניה והרצגובינה בישראל בראנקו קסיץ.
בתמונה ,משמאל לימין ,בטקס באוהל יזכור :מרים
אביעזר מהתאחדות עולי יוגוסלוויה לשעבר ,יושב ראש
ההתאחדות משה בן שחר ,נציגת הדור השני ד"ר רחל
שלי לוי דרומר ,שגריר מקדוניה בישראל שהעלה את

לימור קארו

אש התמיד ויושב ראש ארגון דור ההמשך של יהודי
מקדוניה משה טסטה.
■ "אני ניצלתי מן התופת ,אך מיליונים מיהודי אירופה
ורבבות מיהודי יוון ,בהם גם כל משפחתי ,נרצחו בדם
קר אך ורק בשל היותם יהודים ...לפני שבוע שימשתי
איש עדות למשלחת של תלמידי בתי ספר תיכוניים
מהארץ באושוויץ-בירקנאו .בעמדי מתחת לשלט
 ARBEIT MACHT FREIשל המחנה שבו הוחזקתי 21
חודשים ולידי בתי רחל הנושאת את שם אמי ז"ל
ונכדתי מעין-אסתר הנושאת את שם אחותי אסתר-
נינה ז"ל והצאצא שבדרך ,חשבתי שלגבי משפחתנו
הצורר לא הצליח במזימתו ,והנה אנו כאן ארבעה
דורות .עם ישראל חי!"
זהו קטע מדבריו המרגשים של יושב ראש ארגון
ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל משה העליון
בעצרת לציון  70שנה לתחילת השמדת יהודי יוון.
העצרת התקיימה ב 10-במרץ ,והשתתפו בה כ200-
ניצולי שואה ובני דורות ההמשך ,בנוכחות הנשיא
החמישי של מדינת ישראל ויושב ראש הרשות הלאומית
לתרבות הלאדינו יצחק נבון ,יושבת ראש מרכז הארגונים
של ניצולי השואה בישראל קולט אביטל ,שגריר יוון
בישראל ספירידון למבּרידיס ,מנכ"ל יד ושם נתן איתן,

נציג יושב ראש קהילת סלוניקי פנחס פרנטה ונציג הדור
השני משה מצא .בחלק האמנותי של הערב הופיעו
הזמרת שולי נתן והשחקן אהרון פררה.

עצרת זיכרון לאסון
"סטרומה"
■ עצרת זיכרון במלאות  71שנה לטביעת  769מעפילים
באנייה "סטרומה" התכנסה במוזאון ובבית הכנסת
על שם קדושי סטרומה בבאר שבע ב 17-בפברואר
בנוכחות הרב הראשי לישראל יונה מצגר ,שגריר
רומניה בישראל אדוארד יוסיפר ,ראש עיריית באר
שבע רוביק דנילוביץ ,יושב ראש המוזאון ובית הכנסת
על שם קדושי סטרומה אריה רייטר ,יושב ראש א.מ.י.ר
מיכה חריש ,מנהל מוזאון ההעפלה וחיל הים תא"ל ניר
מאור ,יושב ראש האגודה לידידות ישראל-רומניה ד"ר
דורון קולר ,סגן יושב ראש מוזאון סטרומה ברוך טרקטין
ונציג חיל הים .ליטל בר ,מנהלת הפרויקט "לאסוף
את השברים" ביד ושם ,סיפרה על המבצע הלאומי
להצלת פריטים אישיים מתקופת השואה.
הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.

■ לקראת סגירת הגיליון יד ושם מצפה לביקורו של נשיא ארצות הברית ברק אובמה .הנשיא אובמה ביקר בעבר ביד ושם ביולי  ,2008כשהיה סנטור בבית הנבחרים,
וסייר במוזאון לתולדות השואה .בביקורו יקבל הנשיא הדרכה בהיכל השמות ובמוזאון לאמנות השואה ,ישתתף בטקס אזכרה באוהל יזכור ,יבקר ב"יד לילד" ויקבל
שי מיוחד מארכיוני יד ושם .סיקור מורחב של ביקורו של הנשיא בהר הזיכרון יובא בגיליון הבא (מספר  )70של "יד ושם ירושלים" שיראה אור ביולי .2013

חדש בwww.yadvashem.org-

דנה פורת

תערוכת וידאו מיוחדת בתת-
האתר לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה
■ תת-האתר לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ג
מציע תערוכת וידאו הנושאת את השם "החודשים
האחרונים בגטו ורשה  -קולות מהתופת" .התערוכה
מורכבת מעשרה סרטוני וידאו קצרים של עדויות
מצולמות של ניצולי שואה המתארים את התנאים
הבלתי האפשריים שהם נאלצו לסבול ,את ההכנות
להתנגדות ולהגנה על עצמם ואת המרד עצמו .בעדויות
הרבות אשר שולבו בסרטונים מצויות עדויותיהם של
צביה לובטקין ,אנטק צוקרמן ,ישראל גוטמן ,מארק
אדלמן ושמחה רותם.
כמו בכל שנה ,תת-האתר מביא תמונות וסרטים
מן האירועים והטקסים הנערכים ביד ושם בכל מהלך
היום .עוד באתר מקורות שימושיים שונים ,ובהם
שמות להקראה בטקסי הקראת שמות ,מידע על
הפרויקט "לכל איש יש שם" ,קישורים לתערוכות
אחרות בנושא ועוד .השנה הציבור מוזמן לשלוח
www.yadvashem.org

הרחבת האתר בערבית
■ יד ושם הרחיב בעת האחרונה את התוכן של
האתר בערבית כך שיהיה בו ציר זמן מקיף של אירועי
השואה בשפה הערבית ,ויש בו יותר מ 200-ערכים,
וכן עדויות מצולמות של ניצולי שואה שהשתתפו
בפעולות התנגדות .בערוץ יד ושם ביוטיוב נוספה

רשימת השמעה מיוחדת בעיצוב חדיש כדי להקל
את הגישה והחשיפה למקורות אלו.
טופס מקוון מיוחד שבו אפשר לבקש ששמו של
קרבן שואה יוקרא בטקס הקראת השמות באוהל
יזכור ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.

לתערוכה מקוונת שמספרת את סיפורה של הקהילה הספרדית במונאסטיר

האתר בשפה הערבית הורחב בזכות תרומתם של תורמים
אנונימיים מקנדה.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.
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חדשות

■ ב 27-בינואר השתתפו יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
בישיבת ממשלה לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות
השואה .הרב לאו דיבר על חשיבותו של יום הזיכרון
הבין-לאומי הן עבור הציבור הלא יהודי הן עבור הציבור
היהודי בעולם .אבנר שלו הציג את המגמות הסותרות
הקיימות בזירה הבין-לאומית בעניין זיכרון השואה :מצד
אחד התגברות העניין בשואה והנכונות לעסוק באופן
מקיף ואמתי בנושא במיוחד בתחום החינוך ומצד אחר
התגברות המגמות של רלטיביזם והכחשה "רכה" של
השואה וניסיון לדחוק את הבולטות והייחודיות של
השואה על ידי הכללתה במונח "רצח עם" .שלו סקר
לפני חברי הממשלה ,בין היתר ,את פעילותו חובקת
העולם של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
של יד ושם ואת הרחבת אתר האינטרנט של יד ושם
בחומרים ובמאגרים במגוון שפות וציין כי באתר נרשמו
יותר מעשרה מיליון ביקורים בשנה החולפת.
■ כמדי שנה ב 27-בינואר קיימה שגרירות איטליה
בישראל התייחדות ועצרת זיכרון לנרצחים ,במעמד
שגריר איטליה בישראל פרנצ'סקו טאלו .האירוע נערך
ביד ושם ,והשתתפו בו כ 200-ניצולי שואה ,יוצאי איטליה
בישראל ואנשי שגרירות איטליה .באירוע באודיטוריום

■ ניצולת השואה חנה וייס ושגריר איטליה מעלים את אש
התמיד באוהל יזכור.

מאירועי יום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה
■ ב 27-בינואר נפתחה התצוגה "לאסוף את השברים
— מאחורי הקלעים של המבצע להצלת פריטים
אישיים מהשואה" באולם הקריאה של בניין הספרייה
והארכיונים ביד ושם .באירוע נכחו עשרות ניצולי השואה
ובני משפחותיהם שמסרו למשמרת ביד ושם מסמכים,
תעודות ,יומנים ,תצלומים ,חפצים ויצירות אמנות
מתקופת השואה .בתצוגה מוצג רק חלק קטן מן הפריטים
שהתקבלו במבצע ששם לו למטרה לשמר ולתעד כל
פריט וכל סיפור מהשואה כדי שלא יאבד.
המבצע "לאסוף את השברים" מתקיים בתמיכתם של תכנית
המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה ,המשרד לאזרחים
ותיקים ומשרד החינוך.

■ מנהלת מחלקת האינטרנט של יד ושם דנה פורת מציגה
את האתר.

■ פרידה פלבן שתרמה את הציורים שצייר אביה שמואל
ורקוביצקי

הקיר "אני זוכר" בדף
הפייסבוק של יד ושם
■ לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה העלה יד ושם
גם השנה את הקיר "אני זוכר" בדף הפייסבוק שלו.
כל מי שמצטרף לקיר משויך באופן אוטומטי לשם
של אחד מהקרבנות מהמאגר המרכזי של שמות
קרבנות השואה .פיתוח חדש של צוות אתר יד ושם
מאפשר למשתתפים גם להוסיף שמות היישר מן
המאגר לקיר בפייסבוק .אלפים השתתפו בפעילות
והצטרפו לקיר ,ורבים מהם הוסיפו שמות.

הציגה העורכת הראשית של ההוצאה לאור ביד ושם
ד"ר יעל נידם אורביטו את המהדורה האיטלקית של
אלבום המוזאון למען יידעו דור אחרון שיצא בתמיכת
ממשלת איטליה.
דברי אבנר שלו בעצרת הועברו בשידור ישיר לטקס
שנערך באותה השעה במילאנו במעמד ראש ממשלת
איטליה ,ובו נחנך אתר ההנצחה "רציף  - "21אתר זיכרון
ליהודי מילאנו שנשלחו מרציף  21להשמדה.
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■ מימין לשמאל :שגריר ישראל בארצות הברית פיליפ מרפי,
תמי מרפי ,טום קרמר ,שגריר ישראל בגרמניה יעקב הדס
הנדלסמן ,קלייר גבסן ,פרידה שפרינגר ,הילדגרד מילר וד"ר
מתיאס דופפנר

באירוע נכחו שגרירי ישראל וארצות הברית
בגרמניה ,מנכ"ל תאגיד אקסל שפרינגר ד"ר מתיאס
דופפנר ,התורמת פרידה שפרינגר ,ילדיו של ארנסט
קרמר ז"ל  -קלייר גבסן וטום קרמר ,יושבת ראש
אגודת ידידי יד ושם בגרמניה הילדגרד מילר ,מנהל
דסק שווייץ וארצות דוברות גרמנית של יד ושם אריק
רב און ,יושבי ראש אגודות ידידי יד ושם באוסטריה
ובליכטנשטיין גינטר שוסטר וד"ר פלוריאן מרקסר
ונשיא הקהילה היהודית בציריך ד"ר אנדרה בולג.
האתר הוקם בתרומתה של קרן פרידה שפרינגר מברלין.

הכינוס השנתי השני של עמותת דורות ההמשך
■ מאות בני הדור השני והשלישי השתתפו בכינוס השנתי
השני "דור שני  -אתגרים והתמודדויות" שנערך ב27-
בינואר לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה,
ביזמת עמותת דורות ההמשך ובשיתוף יד ושם והמשרד
לאזרחים ותיקים.
את הכינוס פתחו יושב ראש הכנסת רובי ריבלין
ומנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים אהרון אזולאי.
במושב הראשון של הכינוס התקיים פאנל על
אנטישמיות והכחשת השואה כיום והדרכים למאבק
בהן .בפאנל השתתפו דני סימן ,סמנכ"ל משרד

■ ב 28-בינואר נחנך אתר האינטרנט של יד ושם
בשפה הגרמנית במסיבת עיתונאים בבית תאגיד אקסל
שפרינגר בברלין ,ובה צוין גם יום הולדתו ה 100-של
ניצול השואה והעיתונאי ארנסט קרמר ז"ל.

בילי לניאדו

ההסברה והתפוצות; רותי זך מהמחלקה למאבק
באנטישמיות של משרד החוץ; אלוף משנה במיל'
יגאל כרמון ,הנשיא והמייסד של ממר"י; וד"ר רוני
שטאובר ממרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו
באוניברסיטת תל אביב .בפאנל של המושב השני
סיפרו במאים בני הדור השני והשלישי על תגובתם
לנושא השואה הבאה לידי ביטוי באמצעות המדיה
של הקולנוע התיעודי .בפאנל זה השתתפו ארנון
גולדפינגר ,דויד פישר ,חנוך זאבי ,נטע-לי בראון
וסילבן ביגלאייזן.

מושב הערב של הכינוס ציין  50שנה למפעל ההוקרה
של מדינת ישראל לחסידי אומות העולם .שבעה מ18-
חסידי אומות העולם החיים בישראל השתתפו בכינוס
וזכו לקבלת פנים חמה מאוד מבני דורות ההמשך
שנכחו באולם .את הערב פתחה סגנית השר לאזרחים
ותיקים ד"ר לאה נס .יושב ראש מועצת יד ושם הרב
ישראל מאיר לאו נשא דברים וסיפר כיצד הציל אותו
אסיר סובייטי בבוכנוולד.
הכותבת היא סגנית יושב ראש עמותת דורות ההמשך.

חדשות מאגף הארכיונים
הנהלת הבונסדארכיב בביקור ביד ושם
■ בסוף חודש פברואר ביקרה ביד ושם משלחת של
ההנהלה הבכירה של הבונדסארכיב (הארכיון הפדרלי
הגרמני) בראשות נשיא הבונדסארכיב ד"ר מיכאל
הולמן .המשלחת הגיעה בהזמנת יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ,שלדבריו הקשר עם הבונדסארכיב
הגרמני הוא "אחד החשובים והמשמעותיים של יד
ושם ,הן בשל חשיבות הארכיון הן בשל השותפות
ארוכת השנים" .המשלחת התארחה במשך שלושה
ימים באגפים השונים של יד ושם.
הבונדסארכיב הוא מהגדולים באירופה ,ויש בו יותר
מ 110-ק"מ של מסמכים .בארכיון שמורים מסמכים

ד"ר ענת קוטנר

משנת  ,1495ובכלל זה מסמכים רבים מתקופת מלחמת
העולם השנייה .ליד ושם הסכם ארוך שנים לשיתוף ידע
ולצילום מסמכים בבונדסארכיב.
ראשי הבונדסארכיב התעניינו במיוחד בתהליכי
הדיגיטיזציה של המסמכים ,וביקרו ,בליווי הנהלת אגף
מערכות מידע ,בחדר הדיגיטיזציה ובחדר הסריקות.
עוד הם נפגשו עם ראשי מכון המחקר ודנו בין השאר
במחקר שאנשי הארכיון עוסקים בו ובשימוש שאנשי
מכון המחקר של יד ושם עושים במידע ובחומרי המקור
שמגיעים מהארכיון.
עיקר ביקור ראשי הבונדסארכיב היה בארכיון -

דיוק במספרים :פרויקט המפונים מזרחה
■ מיליוני אזרחים סובייטים נעו מזרחה בשנים
 1942-1941והיו בכך למפונים .ההערכה ,על פי מחקר
עדכני ,היא שמספרם של המפונים שפונו לפחות פעם
אחת בזמן המלחמה נע בין  6.6ל 7.3-מיליון איש .היו
בהם כ 1.5-מיליון יהודים.
בארכיוני יד ושם קיים כיום מידע על כ650,000-
מפונים יהודים ,וחלקו הגדול מסתמך על מידע שהועתק
■ הפסיכיאטר ד"ר יעקב ברמסון היה מנהל מחלקה
בבית החולים הפסיכיאטרי בפראנקר שבמחוז פריזלנד
בהולנד וצלם חובב .הוא הסריט במצלמת שמונה מ"מ
את בני המשפחה ,אירועים שונים וחברים בהכשרה
בפראנקר .בנו ,הרב יוסף ברמסון ,תרם עותקים של
הסרטים הללו ליד ושם .הסרטים שופכים אור על
חייה של משפחה יהודית הולנדית באזור מרוחק לפני
המלחמה ,בזמן המלחמה ואחריה בישראל ,ללא האם
קורי שנספתה.
הסיפורים שמספרים סרטים שמסרו בשנים
האחרונות ליד ושם יוצאי הולנד שזורים זה בזה
ומאפשרים לבנות תמונה מרתקת .אחד הסרטים מאוסף
ברמסון מתעד טקס שנערך בבית הכנסת של פנדאם
שבו קיבל קרוב המשפחה יצחק פולק אות על תרומתו
לקהילה .בית הכנסת נהרס לאחר המלחמה ,ורבים
מהמצולמים נרצחו בשואה .אחד הנוכחים הוא הרב
שמעון דסברג ,רבה של חרונינגן שנספה בברגן-בלזן.
ב 14-ביוני  1942התחתנו באמסטרדם אלי (אליעזר) אשר

■

■ בפברואר  2013סייעה שולמית קמינסקי ,מתנדבת
בפרויקט איסוף שמות קרבנות השואה ,לאנשים

בעת האחרונה נחנך ביד ושם פרויקט תיעוד מיוחד
שמטרתו לתקשב את כלל המידע הקיים על שמות
המפונים .ב 2012-תוקשבו שמותיהם של 120,000
מפונים יהודים ,וסך הכול כבר מתועדים במאגר
כ 350,000-שמות של מפונים.
פרויקט המפונים מתקיים בזכות תמיכתה הנדיבה של ועידת
התביעות.

אפרת קומיסר

נשים בהכשרה אצל איכר בפראנקר

ובחירת לבו פלורי .חיתן אותם הרב דסברג .את סרט
החתונה תרמה ליד ושם משפחת אשר .הרב ברמסון,
מוסר הסרטים ,מספר בעדות שנתן ליד ושם" :פעם אחת
אני חוזר [דרך מגרש המסדרים] ,ואז יש הפצצה ,מגיעים
אווירונים קטנים ,או אמריקאיים או אנגליים ,מפציצים את
המחנה [ ]...והם יורדים לכיוון שלי ,למסדר הזה ויורים,
אני נורא נבהלתי ,ורצתי לצריף [ ]...ואני בוכה חזק,
ואין לי שליטה עצמית ,ניגשת אלי אישה מאוד חכמה
ואומרת לי' :מה אתה כל כך ,...הרי הכל גורל אלוקי ,מה

חדשות מפרויקט איסוף השמות

הכותבת היא סגנית מנהלת מחלקת הרכש הארכיוני באגף
הארכיונים.

סוזן וייסברג

מארכיונים במוסקווה ומארכיונים מקומיים שונים
בברית המועצות לשעבר .שחזור הרשימה המלאה של
המפונים הוא משימה בעלת חשיבות היסטורית ואישית
רבה .רשימה מלאה של המפונים מברית המועצות
לשעבר תעזור לדייק במידע על תקופת השואה ותמנע
הגזמה במספרם של המפונים ושימוש לרעה בו על ידי
מכחישי שואה.

אוסף נדיר של הרב יוסף ברמסון

הם התרשמו מדרכי השימור והגיבוי של המידע ,תוך
השוואה לנעשה בגרמניה .נושאים נוספים שנדונו היו
פרויקט איסוף השמות שנעשה בבונדסארכיב לעומת
איסוף השמות של יד ושם ,הקשר של יד ושם עם הITS-
ובעיקר היחסים הטובים וההדדיים של אנשי יד ושם עם
אנשי הבונדסארכיב והציפייה להמשך עבודה משותפת
לאורך השנים.

שהקדוש ברוך הוא רוצה ,הוא יעשה ,אין לך מה לפחד',
ופתאום השתחררתי מהחרדות האלה ,התברר לי ,מי
הייתה האישה החשובה הזאת? קלרה אשר פינקוף".
קלרה אשר פינקהוף היא אמו של אלי אשר.
סרט אחר מאוסף ברמסון הוא תיעוד נדיר של
הקיבוץ בפראנקר ,הכשרה של "דת וארץ" ,שד"ר
ברמסון היה ממקימיו ומהפעילים הבולטים בו .הקיבוץ
פעל במבנה נטוש של תחנת רכבת במשך כשבע שנים
עד חיסולו ב 1940-לאחר הכיבוש הגרמני .ד"ר ברמסון
היה מתוקף תפקידו בקשרים עם תושבי האזור .הוא
פנה אליהם בבקשה שיעסיקו במשקיהם את החלוצים
שהתכוננו לעלייה לארץ ישראל ,וכך יכלו הצעירים לקבל
הכשרה טובה בחקלאות ממי שפרנסתם ממנה.
הרב ברמסון התגורר לאחר המלחמה בבית הילדים
של משפחת בירנבאום בהולנד .בסרט שהוסרט במקום
ב 1946-ושתרמה משפחת בירנבאום מופיעים הוא,
אחיותיו ואביו.
הכותבת היא ראש מדור סרטי מקור באגף הארכיונים.

דבורה ברמן

שהתקשרו ליד ושם כדי לקבל סיוע במילוי דפי העד.
כל זאת במסגרת קמפיין תקשורתי מוצלח שמטרתו
הייתה להעלות את המודעות בציבור לפרויקט.
שולמית עצמה מסרה תשעה דפי עד חדשים עבור
בני משפחתה שנרצחו בשואה וטרם תועדו במאגר
המרכזי של שמות קרבנות השואה .את השמות ,גם
של סבתה ושל ילדיה הצעירים שנרצחו בטרבלינקה,
מצאה כשנברה במסמכי המשפחה.
■ פרויקט איסוף השמות במגזר החרדי מניב שיתוף
פעולה הולך וגובר בתחום הנצחת השמות ומעורר רצון
להשתתף בפרויקטים אחרים של יד ושם .בתמונה:

קבוצה של חסידים בסיור לימודי שנערך לא מכבר
במוזאון לתולדות השואה ביד ושם
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חדשות

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה

יום עיון משותף עם עמיתים מפולין
■ ב 12-בפברואר  2013ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה יום עיון בנושא "חידושים בישראל ובפולין בחקר
שואת יהודי פולין" .ביום העיון הוזמן חוג החוקרים של
המרכז הפולני לחקר השואה בוורשה להציג מבחר
מחקרים פורצי דרך שהם פרסמו בשנים האחרונות.
פרופ' יאן גרבובסקי הציג את פעולות המרכז שהקימה
לפני עשר שנים פרופ' ברברה אנגלקינג ודיבר בקצרה
על מחקרו החשוב ציד היהודים העוסק ברדיפת הגרמנים
את היהודים שנמלטו מהגירושים המאורגנים להשמדה
ובסיוע שהגישה לגרמנים האוכלוסייה הפולנית .פרופ'
אנגלקינג סיפרה על מחקרה העוסק באינטראקציות
המורכבות שנוצרו בין יהודים ופולנים באזורי הספר,
ולצדה הציגו ד"ר אלינה סקבינסקה ,ד"ר יאצק לאוצ'יאק
וד"ר דריוש ליביונקה את מחקריהם פורצי הדרך העוסקים
בסוגיות שונות של הקיום היהודי באזורי הספר ובהצלת
יהודים בשואה ומחקר מעמיק על האמת והבדיה בפעולות
הארגון הצבאי היהודי (האצ"י) בימי מרד גטו ורשה ובשנים
שקדמו לו .הרצאות אלו חשפו את המחקר היסודי
ואת המקורות הייחודיים ,וכן את הנושאים המרתקים
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המאפיינים את עבודת המרכז הפולני.
בד בבד הוצגו ביום העיון מחקרים חדשניים
של חוקרים ישראלים אשר פורסמו לא מכבר ,ובהם
המונוגרפיות של ד"ר תקוה פתל-כנעני (על רובנה) ושל
ד"ר שרה בנדר (על קלצה) .התיאור המעמיק של גורל
היהודים באזורים הללו מטיל אור לא רק על חיי היום-יום
של הציבור היהודי בשואה אלא גם על סוגיות מרכזיות
בחקר השואה בפולין ,ובכללן ההנהגה היהודית ,יחסי
יהודים ופולנים והעמידה היהודית לגווניה.
יום העיון נחתם בשיח משותף של חוקרים בכירים
מהארץ ומפולין שנסב על עתיד המחקר בתחום על
סיכוייו וסיכוניו .בדיון זה הוצגה גם פעילות המרכז לחקר
השואה בפולין על שם אהרן גוטווירט שהוקם ביד ושם
לפני כשנה כחלק מפעילות המכון הבין-לאומי לחקר
השואה .ד"ר חוי דרייפוס העומדת בראש המרכז הציגה
את מטרות המרכז ,ובכללן חידוש תנופת המחקר המקיף
על אודות גורל היהודים בפולין בתקופת השואה על ידי
פרסום מקורות מאוצרות הארכיון ופרסום מחקרים
בולטים בתחום והובלת מפעלי מחקר מרכזיים; גישור

הפער בין קהילת המחקר העוסקת בתחום בארץ
ובפולין; ושיתוף פעולה בין חוקרים בולטים מרחבי
העולם העוסקים בחקר השואה בפולין.
כמו כן ב 18-בפברואר התכנס מפגש לא פורמלי
של ההיסטוריונים של יד ושם עם העתודה הצעירה של
החוקרים הפולנים.
הכותב הוא הממונה על קשרי מחקר בין-לאומיים במכון הבין-
לאומי לחקר השואה.

עוד עשרות אתרי רצח נוספו לפרויקט המחקר "הסיפור שלא סופר"

■

אלאונורה פּרְמּוּט לפני המלחמה ומכתבה לאחיה יוסף

■ "אחי היקר ,הכל קרה כה מהר ,לכן מצאנו את עצמנו
בפרילוקי ,תחת הכיבוש הגרמני .אחי ,אתה לא יכול לדמיין
לעצמך איזה חודשים נוראים עברנו רעב ,קור ,התעללויות,
שוד .כל כך הרבה פעמים רציתי למות ,מאשר להמשיך
את החיים האלה! אני מצטערת על כך שלא נהרגתי
בהפצצות .יש לי רק משאלה אחת ,לראות אותך ,רק
לדקה אחת לפני שאמות ,אך אני יודעת שזה לא יקרה.
יוזיק ,אני יודעת שמחר אמות ,אבל אני חזקה ,אני לא
מפחדת ,אני יודעת שאתה תנקום את מותי [ ]...נקום
עבור טוליהָ ,מרָה ואלפים אחרים .אני מנשקת אותך
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ושולחת ברכות לחבריך ,לאחי ולאחיותי שתנקמו ,את
מותנו ,כך אני מאמינה .נשיקות ,אלאונורה".
זהו מכתבה האחרון של אלאונורה פּרְמּוּט ,נערה
בת  15מהעייר פרילוקי שבאוקראינה .המכתב הועלה
לאינטרנט במסגרת הפרויקט המחקרי של המכון
הבין-לאומי לחקר השואה "הסיפור שלא סופר" ,והוא
נכתב ערב מבצע הרצח הגדול בגטו ,ב 20-במאי .1942
באותו היום נלקחו נשים ,ילדים וזקנים שנותרו בגטו
מחוץ לעיר בתואנה כי הם מועברים למקום אחר אך
למעשה נלקחו לגיא שליד הכפר פליסקונובקה ושם

שלומית שולחני

הופשטו ונורו למוות .אלאונורה הייתה בנרצחים .האם
בחושיה המחודדים הרגישה הצעירה בקץ המתקרב
או אפשר שהמכתב הוא ביטוי לתחושות עמוקות של
ייאוש? אין לדעת .על כל פנים ,ערב החיסול היא העבירה
את המכתב למכריה הלא יהודים .המכתב הגיע לאחיה
יוסף ,והמשפחה שמרה עליו במשך עשרות בשנים.
ב ,2010-כשביקר בארץ קרוב משפחה של אלאונורה,
הוא מסר אותו לארכיוני יד ושם.
פרויקט המחקר "הסיפור שלא סופר" חוקר ,מתעד
ומעלה לאינטרנט למען הציבור הרחב מידע על אתרי
הרצח של היהודים בברית המועצות במקומות יישוב
שקורותיהם נדחקו לשולי ההיסטוריוגרפיה או שלא נחקרו
כלל .עד כה הועלו לאינטרנט  500אתרי רצח במקומות
יישוב מאזורים שונים של ברית המועצות הכבושה.
במסגרת הפרויקט מוצגים לציבור מגוון מקורות :מסמכים
סובייטיים רשמיים של הוועדה הממלכתית לחקר פשעי
נאצים ,דוחות של איינזצגרופה ,דוחות משפטיים ,דוחות
של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי ,עיתונים בני התקופה,
וכן יותר מ 200-עדויות וידאו ואודיו .אך על אף עושרם
של המקורות ,מספרם של המסמכים האישיים בני
התקופה דל מאוד ,ופעמים קולם של הנרצחים נאלם
ונעלם בין הדפים של הדוחות הרשמים .אין תימה אפוא
שמכתבה של אלאונורה זכה להתייחסות מיוחדת מצד
צוות הפרויקט ונחשף עתה לקהל הרחב.
תת-האתר "הסיפור שלא סופר" הוקם בזכות תמיכתם של
ועידת התביעות ושל ד"ר משה קנטור ,יושב ראש הקרן היהודית
האירופית.
הכותבת היא חוקרת במכון הבין-לאומי לחקר השואה ורכזת
הפרויקט "הסיפור שלא סופר".

כינוס בין-לאומי על השואה בספרות ובקולנוע הסובייטיים
ד"ר ארקדי זלצר
■ ב 20-19-בפברואר  2013התקיים ביד ושם כינוס
בין-לאומי בנושא "השואה והיהודים במלחמת העולם
השנייה בספרות ובקולנוע הסובייטיים" ,והשתתפו בו
חוקרים מארצות הברית ,מגרמניה ,מאנגליה ,מצרפת,
מרוסיה ומישראל .זהו כינוס ראשון מסוגו שהתקיים ביד
ושם שחוקרי ספרות יידיש ורוסית וגם חוקרי קולנוע
תיעודי דיברו בו על השתקפותו של נושא השואה
ביצירות שחוברו בברית המועצות .בדברי הפתיחה
ציין יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו את תפקידם
הייחודי של הספרות והקולנוע בתהליך עיצוב הזיכרון
הקולקטיבי של השואה בחברה בת זמננו.
מנהלת המכון הבין-לאומי ד"ר בלה גוטרמן
דיברה על השתקפות נושא השואה ביצירתו של
וסילי גרוסמן החיים והגורל ,ומנכ"לית קרן ג'נסיס
בישראל אלכסנדרה (סאנה) בריטבסקי (בתמונה)
דיברה על חשיבות הרחבת הדיון ההיסטורי גם
לנושאי הספרות והקולנוע .בהרצאות ובדיונים דיברו
חוקרים רבים על האמצעים הייחודיים שהשתמשו
בהם היוצרים כדי להתגבר על ההגבלות הכתובות
והבלתי כתובות של הצנזורה הסובייטית ,כפי שציין
אחד מחוקרי הספרות הסובייטית" :לכל ספר סובייטי
יש מחברים רבים  -מחברים ,עורכים ,מצנזרים ,אנשי
המנגנון המפלגתי וכו'" .האמצעים להוראת נושא
השואה והיחס כלפיה הוגדרו מתוך הרקע התרבותי
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של יוצרי הספרות והקולנוע .אולם זו הייתה כמעט
בלתי נתפסת בספרות היידיש במערב .חוקרים
רבים ציינו שהיוצרים הסובייטים שאפו להדגיש את
גורלם של היהודים בתקופת המלחמה תוך שימוש
בכל הכלים שעמדו לרשותם ומתוך הנחת יסוד
המקשרת בין היוצר לבין קהל הקוראים והצופים
בחברה הסובייטית  -בבחינת "המבין יבין".
על כן הייחודיות של כינוס זה נעוצה בכך
שהוא אפשר להכיר את נושא ייצוג השואה בברית
המועצות במסגרת הגישה הבין-תחומית של תרבות
זו  -הספרות (ברוסית ויידיש) והקולנוע התיעודי.

הכותב הוא ראש המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות
בתקופת השואה במכון הבין-לאומי לחקר השואה.

איש .הריכוז הגדול ביותר נמצא בעיר סלוניקי .בוועידת
ונזה בינואר  1942נכללו גם יהודי יוון במסגרת "הפתרון
הסופי" .במרץ  1943החלו הגרמנים בגירוש יהודי סלוניקי
למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו 19 .שילוחים יצאו
מסלוניקי ממרץ עד אוגוסט  .1943גורל דומה היה מנת
חלקם של יהודי תרקיה ומקדוניה שסופחו לבולגריה,
גורשו ונרצחו במחנה טרבלינקה .המדיניות הרצחנית
לא פסחה גם על יהודי אתונה ועל היהודים שהתגוררו
באיים בים התיכון ,ובהם קורפו ,רודוס ,כרתים וקוס,
ובכך הקיץ הקץ על קהילה מפוארת וייחודית.
המחקר יתבסס על חומר ארכיוני מיוון ומישראל,
עדויות ניצולים ומחקרים אחרים שראו אור במשך
השנים .תוצאות העבודה יוצגו בעתיד באתר האינטרנט
"מסילות אל האבדון".
פרויקט השילוחים מתקיים בזכות תרומתה הנדיבה של ועידת
התביעות.
הפרויקט של השילוחים מיוון מתקיים בזכות עיזבונו של יצחק
ז'אק כהן מסלוניקי.
הכותב הוא מנהל פרויקט השילוחים במכון הבין-לאומי לחקר
השואה.

ההרצאה השנתית של מלגת גרטנר
■ ב 7-בפברואר ניתנה ההרצאה השנתית בטקס הענקת
מלגת המחקר על שם דנק גרטנר .נושא הרצאתה של
ד"ר חוי דרייפוס ,מנהלת המרכז לחקר השואה בפולין
במכון הבין-לאומי לחקר השואה ,היה "'חלום חיי קם

■ בחודשים האחרונים ערך המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ימי עיון לציון מלאות  70שנה למרד
גטו ורשה.
ב 4-במרץ התקיים יום עיון בנושא "לחימת הארגון
הצבאי היהודי (אצ"י) ובית"ר" ,בשיתוף מכון ז'בוטינסקי
בישראל ובנוכחות השר גדעון סער ,והוקרא בו מכתבו
של ראש הממשלה בנימין נתניהו .מההרצאות שנישאו
ביום העיון :פרופ' דן מכמן דיבר על דפוס ההתנגדות

הכינוס התקיים בזכות תמיכתן הנדיבה של קרן ג'נסיס והקרן
היהודית האירופית.

"מסילות אל האבדון" :מידע על כ 500-שילוחים עכשיו
במאגר המקוון; המחקר מתמקד כעת ביוון
ד"ר יואל זיסנויין
■ במסגרת המחקר המתמשך על השילוחים שיצאו
מערים בתחומי הרייך הגרמני המורחב לגטו טרזיינשטט
שבצ'כיה בשנים  ,1945-1942הועלו בחודשים האחרונים
לאתר האינטרנט של הפרויקט " -מסילות אל האבדון"
 תיאורים מפורטים של  87שילוחים .שילוחים אלויצאו מהערים אופלן ,גדנסק (דנציג) ,המבורג ,לייפציג,
אוסטי-נאד-לבם (אוסיג) ,אופבה (טרופאו) וקרלובי-ורי
(קרלסבד) .שלוש הערים האחרונות מצויות בתחומי חבל
הסודטים שסופח לתחומי הרייך השלישי בעקבות ועידת
מינכן שהתכנסה בספטמבר  .1938המטרה היא לסיים
עד סוף  2013את המחקר על כל השילוחים שיצאו מערי
הרייך הגרמני המורחב לגטו טרזיינשטט .בכך מסתכם
סך השילוחים הכולל שתיאורים מפורטים שלהם הועלו
עד היום לאתר האינטרנט ב.494-
בד בבד עם המחקר על שילוחים שיצאו מערי גרמניה
לגטו טרזיינשטט ולאתרי רצח במזרח אירופה ,החל
גם מחקר על השילוחים שיצאו מיוון למחנות השמדה.
הקהילה היהודית ביוון היא עתיקת יומין וראשיתה
בתקופה ההלניסטית .עם כיבוש יוון בידי גרמניה הנאצית
באפריל  1941מנתה האוכלוסייה היהודית כ80,000-

ימי עיון לציין  70שנה
למרד גטו ורשה

והיה'  -הרהורים על מפקדת הארגון היהודי הלוחם (אי"ל)
במהלך מרד גטו ורשה" .האירוע התקיים בנוכחות יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,וההיסטוריונית הראשית
של יד ושם פרופ' דינה פורת נשאה את דברי הפתיחה.

היהודית ,פרופ' משה ארנס דיבר על תנועות הנוער
בגטו ורשה ,ד"ר לורנס ויינבאום דיבר על קשרי
ברוויזיוניסטים ,האצ"ל והפולנים ,והשופט בדימוס
גבריאל שטרסמן דיבר על הבית שבו נולד הקשר בין
האצ"ל לממשלת פולין .עוד הרצו פרופ' אריה נאור,
ד"ר אמיר גולדשטיין ,ד"ר נתן כהן וד"ר שרה אוסצקי
לזר .להקת מועצת תנועות הנוער ,בניהולו המוזיקלי
של משה יוסף ,שרה מבחר שירים.
יד ושם היה גם שותף לעריכת כינוס בנושא
"חיי היהודים בגטאות תחת השלטון הנאצי  -עיון
בסוגיות יסוד" ,עם מכללת הגליל המערבי ובית
לוחמי הגטאות .הכינוס התמקד בחיי היום-יום
בגטאות ,שבהם בצד הרעב והקשיים התקיימו חיי
תרבות ועשייה רבה .בדוברים היו ד"ר חוי דרייפוס,
ד"ר לאה פרייס ,ד"ר שרה בנדר ,ד"ר מיכל אונגר,
ד"ר אסתר פרבשטיין ועוד .את הכינוס ארגנו ד"ר
בעז כהן וד"ר מרים עופר.
ב 18-באפריל  -ערב פרוץ ההתקוממות בגטו
ורשה לפני  70שנה  -ייערך יום עיון ביד ושם ,ובו
יידונו ספרו של פרופ' ישראל גוטמן מרד הנצורים,
במהדורה מחודשת בהוצאת יד ושם ומורשת ,וספרה
של ד"ר בלה גוטרמן צביה האחת  -ביוגרפיה של
צביה לובטקין .ביום העיון יעלה פרופ' יהודה באואר
שאלות לאחר  70שנה ,פרופ' אביבה חלמיש תדבר
על כתיבת ביוגרפיות ,ד"ר חוי דרייפוס תדבר על
המרד בראי המחקר החדש ,ואביהו רונן ירצה על
נשים לוחמות .מוקי צור וד"ר רות בראודה ידברו על
שני הספרים שיצאו לאור .פרופ' דינה פורת וד"ר אלי
צור יהיו יושבי הראש של המושבים.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ בוני וטוד גרינפילד הגיעו ליד ושם עם אבותיהם,
ניצולי השואה ג'ק גורה ומרטין גרינפילד ,בני המשפחה
המורחבת והבנות התאומות רייצ'ל וסופיה .בביקור
בבקעת הקהילות חלקו התאומות כבוד לאחיותיו
של ג'ק שנרצחו בשואה וציינו את הגיען למצוות
בטקס מרגש.

■ נשף החורף  2013של המנהיגות הצעירה של
האגודה האמריקנית למען יד ושם התקיים בניו יורק
ב 28-בפברואר .בתמונה העליונה ,מימין לשמאל:
יושב ראש השותף של המנהיגות הצעירה ג'פרי וילף,
יושב ראש האגודה האמריקנית לאונרד וילף ,יושבת
הראש השותפה של המנהיגות הצעירה אבי הלפרן,
חבר ההנהלה של האגודה האמריקנית ג'רמי הלפרן
ויושב ראש האירוע ברי לוין .בתמונה התחתונה :יושבי
ראש האירוע וחברי הוועד; משמאל :יושבת הראש
המייסדת של המנהיגות הצעירה קרוליין מאסל
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■ המנהיגות הצעירה של האגודה האמריקנית למען יד
ושם ערכה אירוע ב 11-בינואר .אורחת הכבוד של האירוע
הייתה אריאל ביילסקי ,ואליה הצטרפו בני משפחתה
טיילור ביילסקי ,אלנה ביילסקי ושמואל ביילסקי .אריאל
וטיילור הם נכדיו של טוביה ביילסקי ז"ל ,מנהיגה
המפורסם של קבוצת פרטיזנים שלחמה במלחמת
העולם השנייה ,ושמואל ביילסקי הוא נכדו של אחיו של
טוביה יהושע ביילסקי ז"ל .יותר מ 200-אורחים נכחו
באירוע ,וארגנו אותו רבקה האנוס ואלכסנדרה לייבוביץ,
יושבי הראש של המנהיגות הצעירה אבי הלפרן וג'פרי
וילף ויושבת הראש המייסדת קרוליין מאסל.
■ יד ושם והאגודה
האמריקנית למען יד
ושם מביעים את צערם
על פטירתה של פאולה
מנדל ז"ל ,ידידה ותיקה
של האגודה האמריקנית
למען יד ושם ואלמנתו
של וויליאם מנדל ז"ל,
חבר מועצה וממייסדי
האגודה.
פאולה מנדל נולדה במודרז'יוב בפולין .בשנת
 1943נלקחה למחנה העבודה נויזלץ ומשם
הועברה עם  600אסירות אחרות למחנה הריכוז
ברגן-בלזן .היא שוחררה בשנת  .1945הוריה נרצחו
בזמן המלחמה ,אך למזלה חלק מבני משפחתה
הצליחו לשרוד ,בהם אחיה ,דודה ודודתה .לאחר
המלחמה ,בעת שהייתה במחנה עקורים ,פגשה
את וויליאם מנדל והשניים נישאו.
בשנת  ,1957עם הגיעם לארצות הברית,
נרשמה פאולה הצמאה להשכלה ללימודים
בקווינס קולג' ,שם קיבלה תואר ראשון .היא הייתה
חברה פעילה בארגון הדסה ,ומכיוון שהייתה
סופרת כישרונית ,הייתה העורכת הראשית של
ביטאון הארגון במשך יותר מ 21-שנים .אהבתה
לכתיבה הולידה מאמרים רבים ,והם התפרסמו
במגוון עיתונים וביטאונים ,בהם ה,Jewish Press -
מות קדושים והתנגדות ,יחד ,מורשת שמורה ועלון
תל חי .נוסף על כך היא תרגמה לאנגלית שירה
ופרוזה שכתבו קרבנות בשואה.
פאולה מנדל השאירה אחריה שתי בנות,
ציפי וחנה ,נכדים ונינים .יד ושם שולח להם את
תנחומיו הכנים.

■ יד ושם והאגודה
האמריקנית למען יד
ושם מביעים את צערם
על פטירתו של אולו
ברד ז"ל ,גזבר האגודה
האמריקנית למען יד ושם,
אחד ממייסדיה וידיד וחבר
מסור .עם אלי זבורובסקי
ז"ל היה אולו מעמודי התווך בהקמת בקעת
הקהילות ביד ושם.
אולו ברד היה אביהם הגאה של סינדי הווארד
וג'ראלד ברד .הוא הותיר אחריו רעיה ,אטה ,ונכדים.
יד ושם שולח להם את תנחומיו הכנים.

קנדה
■ שר האזרחות ,ההגירה והרב תרבותיות ג'ייסון קני
(משמאל) חלק כבוד לאגודת ידידי יד ושם בקנדה
והדליק במשרדי האגודה נר זיכרון לזכר קרבנות
השואה במסגרת האירועים לציון יום הזיכרון הבין-
לאומי לקרבנות השואה ב 27-בינואר  ,2013עם
המחנכים אוריאן פלקנשטיין (במרכז) ודוד לייבוביץ
(מימין) .השר קני הכריז על ייסוד פרס חדש אשר
יוענק למורים על מצוינות בהוראת השואה.

אוסטרליה
■ התורם ליד ושם פרנק לוואי (מימין) ביקר ביד
ושם ב 30-בדצמבר .נוסף על ביקור קצר במוזאון
לתולדות השואה ,הוא נפגש עם יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו (משמאל) שהראה לו את אנדרטת
הקרון  -יד למגורשים.

בריטניה
■ פרופ' יהודה באואר ,היועץ האקדמי ליד ושם,
נשא דברים במרכז לתרבות יהודית בלונדון .מימין
לשמאל :הנאמן של קרן  LJCCג'ון רוזפילד ,מנהלת
תחום החינוך וחקר השואה בקרן  LJCCטרודה גולד,
פרופ' יהודה באואר ויושב ראש אגודת ידידי יד ושם
בבריטניה סיימון בנטלי

משמאל) ,מזכ"ל האגודה אולריקה שוסטר (מקדימה,
שנייה מימין) ,רבה הראשי של וינה פרופ' פול חיים
אייזנברג (מאחור ,מימין) ,מנהל דסק שווייץ וארצות
דוברות גרמנית אריק רב-און ,יושבת ראש הקרן
האוסטרית הלאומית חנה לסינג ,מנכ"ל קרן העתיד
של אוסטריה פרופ' הרוויג חוזלה ושרים ואח"מים
נוספים .באירוע הוצג אתר האינטרנט של יד ושם
החדש בשפה הגרמנית.

יזכור נערך טקס מיוחד ,ובו קיבל מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (מימין) את הדף המקורי שעליו
כתב פט את מילות שירו הידוע "אקסודוס".

ישראל
מקסיקו
גרמניה
■ לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
ב 30-בינואר נפתחה התערוכה הנודדת של יד ושם
"'עמדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים':
 50שנה למשפט אייכמן" בביתן התערוכות המרכזי
בהמבורג .בטקס הפתיחה השתתפו כ 200-אורחים,
ונשאו בו דברים הסנטור הכלכלי של המבורג ד"ר
פטר טשנטשר ,חבר הנהלת אגודת ידידי יד ושם
בגרמניה ד"ר ברנהרד בלום ומנהל דסק שווייץ
וארצות דוברות גרמנית באגף לקשרי חוץ ביד ושם
אריק רב-און .ההיסטוריון ד"ר גדעון גרייף הרצה על
"חלקו של אייכמן בהשמדת היהודים".

אוסטריה
■ ב 4-במרץ התכנסה האספה הכללית השנתית
של אגודת ידידי יד ושם באוסטריה באולם המרכזי
בבניין עיריית וינה .נשיא אוסטריה ד"ר היינץ פישר
(מאחור ,שני משמאל) ונשיאת המועצה הלאומית
של אוסטריה ברברה פראמר (מקדימה ,שלישית
מימין) נשאו דברים והדגישו בדבריהם את אחריותה
של אוסטריה ואת מחויבותה היום להמשך הנצחת
זיכרון השואה .ההיסטוריונית הראשית של יד ושם
פרופ' דינה פורת (מקדימה ,מימין) ציינה בדבריה
שישה עשורים לפעילותו של יד ושם 50 ,שנים
למפעל ההכרה בחסידי אומות העולם ו 75-שנים
לאנשלוס (סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית).
ב 300-המשתתפים באירוע היו שגריר ישראל
באוסטריה אביב שיר און (מאחור ,שני מימין) ,שרת
הפנים יוהנה מיקל-לייטנר (מקדימה ,שנייה משמאל),
שר החקלאות ניקי ברלקוביץ (מקדימה ,משמאל),
מרגיט פישר (מקדימה ,שלישית משמאל) ,יושב ראש
אגודת ידידי יד ושם באוסטריה גונטר שוסטר (מאחור,

■ אל ביקורה של משפחת סיט ביד ושם התלוו מנהלת
דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית
במיאמי פרלה חזן (רביעית מימין) ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (משמאל) .הביקור נערך לציון
בר המצווה של הבן אדוארד (במרכז).

■ יד ושם מבקש להודות לחוג ידידיו בישראל אשר
נענו לקריאה והעלו תרומה למען שימור זיכרון השואה
והנחלתו לדורות הבאים.
■ יד ושם מביע את צערו על פטירתה של אנה
לוין ז"ל ,ידידה ותומכת של יד ושם .תהא נשמתה
צרורה בצרור החיים.
■ יד ושם מביע את צערו על פטירתה של רות
רבקה גולדברג ז"ל ,ידידה ותומכת של יד ושם.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

הצטרפו לחוג ידידי יד ושם היום!

ונצואלה
■ משפחת שטרנברג ביקרה בעת האחרונה ביד
ושם לציון בר המצווה של בנם מישה (מאחור,
שלישי מימין).

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

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-
■ פט ושירלי בון (במרכז) ליוו את המושל מייק האקאבי
(שני מימין) ואת פמלייתו בביקורם ביד ושם .לאחר
סיור במוזאון לתולדות השואה וטקס זיכרון באוהל

אתר יד ושםwww.yadvashem.org :
דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ג
תכנית האירועים ביד ושם
יום ראשון 7 ,באפריל
20:00

עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,יושב ראש הכנסת
ונשיא בית המשפט העליון ובהשתתפות  2,500איש ,ניצולי שואה ,סגל א' ,חיילים ובני נוער  -כיכר גטו ורשה
העצרת משודרת בשידור ישיר בערוצי הטלוויזיה וברדיו .הכניסה לעצרת הפתיחה בהזמנות אישיות בלבד.
בתום העצרת הממלכתית יתקיים ערב עיון ולימוד לתלמידים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה .בתיאום מראש.

יום שני 8 ,באפריל
במשך היום תתקיים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם פעילות חינוכית לקבוצות ,לחברי תנועות הנוער
ולמועצת התלמידים.
10:00

צפירת דומייה

10:02

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

12:30-10:30

“לכל איש יש שם” :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה על ידי הציבור הרחב  -אוהל יזכור

11:00

“לכל איש יש שם” :מעמד הקראת שמות קרבנות השואה בחסות יושב ראש הכנסת  -משכן הכנסת

13:00

טקס האזכרה המרכזי  -אוהל יזכור

13:30

אזכרה של התאחדות הונגריה בישראל  -בית הכנסת

17:30

עצרת תנועות הנוער בהשתתפות שר החינוך ובשיתוף מִנהל חברה ונוער ומועצת תנועות הנוער במשרד החינוך -
בקעת הקהילות
■■■

18:30

כינוס עמותת דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה בהשתתפות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו  -צוותא ,תל אביב
לפרטים ולהרשמה02-6443822 ,dorot.hahemshech@gmail.com :

■

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 91034
טלפון  ,02-6443400פקס 02-6443409
yv.magazine@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org

