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■ אבנר שלו החל לשמש יושב ראש הנהלת יד ושם
לפני כשני עשורים ,בתקופה של שינויים ותמורות כלל
עולמיים .שלו ,איש חזון ופורץ דרך ,שינה ללא ספק
את פניה של רשות הזיכרון לשואה ולגבורה והגדיר
מחדש את סדר יומה ואת היקף פעילותה .על היסודות
שהניחו ניצולי השואה ,הוא ביסס את מעמדו של יד
ושם ,הפך אותו למרכז עולמי בולט וחשוב לתיעוד
ולמחקר והציב את החינוך "בראש סדר העדיפויות
שלנו" ,למען הדורות הבאים.
היום ,כשיד ושם מציין  60שנים להיווסדו ,שלו
מנתח את ההישגים המשמעותיים של הרשות ואת
האתגרים העיקריים שנכונו לה במאה ה.21-
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הבנתי שכדי לחזק את זיכרון
השואה בקרב הדורות הצעירים
ולהפוך אותו למשהו שהוא
יותר מטקס מחייב ,צריך
שנעמיד את החינוך בראש סדר
העדיפויות שלנו
התוכן הפכו אותו לסמל ולמקום השראה להנצחת
השואה ,נאספו כ 1.4-מיליון שמות של קרבנות שואה,
הופעלה תכנית ההכרה בחסידי אומות העולם ,הוקמו
הארכיון המרכזי והספרייה ,ובוסס המחקר האקדמי
הבין-לאומי בהקשר היהודי המהווה את תשתית הידע
שלנו על השואה .לשם כך היה עלינו להקים את בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
בהתחשב בהישגים אלו ,הבנתי שאנחנו חייבים
לשנות את סדרי העדיפויות שלנו .יותר ויותר צעירים
הכירו ,לפעמים באקראי ,חלקים מסיפור השואה,
והייתה לכך השפעה לא מבוטלת על הזהות האישית
והקולקטיבית שלהם ,כלומר על תפיסתם את עצמם
ואת האחר ,ומתוך כך על הבחירות היום-יומיות
שלהם ועל התנהגותם .הבנתי שכדי לחזק את זיכרון
השואה בקרב הדורות הצעירים ולהפוך אותו למשהו
שהוא יותר מטקס מחייב ,צריך שנעמיד את החינוך

בראש סדר העדיפויות שלנו ונדבר אל הדור השלישי
והרביעי בשפתם.
כשעמדתי מול האתגר הגדול הזה בראשית שנות
ה ,90-התברר לי שיד ושם נמצא בפיגור של עשור
לפחות בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת בשירות הזיכרון.
הבנתי שעלינו להפוך את המערכות שלנו לדיגיטליות
ולהנגיש את הידע ואת המידע שברשותנו לציבור
הרחב בעולם כולו .עוד התברר לי שהשינוי האסטרטגי
הזה מחייב את בנייתו המידית של ארכיון חדש ,מבנה
שיאצור את חומרי התיעוד היקרים והשבריריים שלנו,
וגם בניית מוזאון חדש שיוקדש לתולדות השואה על
פי התפיסה המחודשת שלנו .אלו היו מטרות הליבה
שלי לקראת המעבר למילניום החדש.
גישה חדשנית זו של יציקת זיכרון בעל משמעות
אל תוך החיים נדרשה לבוא לידי ביטוי גם בממד
החזותי של הקמפוס המורחב ביד ושם .לכן דאגתי
לכך שהאור הטבעי והנוף הפתוח שסובבים את הר
הזיכרון יגיעו אל היושבים בבניין הארכיון והספרייה,
הלומדים בבית הספר הבין-לאומי והמסיירים במכלול
המוזאוני החדש.
ידעתי שמימוש החזון היה תלוי בחיזוק השותפות
שלנו עם ידידים ועם תומכים מכל רחבי העולם ,יהודים
ולא יהודים כאחד .התורמים שלנו והחברים שלנו
באגודות יד ושם ברחבי העולם איחדו כוחות עמנו
כדי לממש את החזון וממשיכים למלא את התפקיד
החיוני שלהם במאמצים המתמשכים שלנו.

אחד הדברים הראשונים שעשית
בתפקיד יושב ראש ההנהלה היה
הקמת בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה 20 .שנה עברו
מאז ,ובית הספר מקיים עשרות
סמינרים בכל שנה למאות אלפי
תלמידים ומחנכים מכל רחבי
העולם .מה היו המניעים שלך
להקמת בית הספר וכיצד הם
מומשו?
הבנתי שהדרך היעילה היחידה להבטיח שהחינוך יהיה
נדבך אסטרטגי וחשוב בפעילותו של יד ושם תהיה בניית
בית ספר ממש כאן ,על הר הזיכרון .כיום בית הספר שלנו
הוא עובדה כמעט מובנת מאליה ,אבל בזמנו היה עליי
להתעקש ולשכנע את כל האחרים להצטרף ליזמה שלי.
היו ששאלו או חשבו" :למה לבנות בית ספר במקום שהוא
מעין 'בית קברות'? איזו מטרה בית הספר הזה אמור בסופו
של דבר לשרת?" ידעתי שאנחנו צריכים לעבור שינוי עמוק
בדרך שבה אנו מלמדים את השואה  -מלימוד של שיעור
או קורס רגיל בהיסטוריה לניצול מקיף ,מעמיק ובוגר של

סטוריה"
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המגוון הרחב של החומרים ,המידע והידע שצברנו .אם
הצבנו לעצמנו את המטרה להפוך את הוראת השואה
למשמעותית יותר ומעוררת עניין ,על ההיסטוריונים
והמומחים שלנו "לחלוק" את העיסוק בשואה עם מחנכים
מקצועיים ומעוררי השראה .החלטתי להכשיר צוות מובחר
של אנשי חינוך ,פדגוגים מקצועיים ,שנוסף על הרקע
ההיסטורי העמוק שירכשו ,הם יוכלו לעבוד עם דורות
מתחלפים של תלמידים ומחנכים בסביבות החינוכיות
המשתנות במהירות בארץ ובעולם .היתרון הייחודי של
יד ושם היה שכבר היו ברשותו כל המשאבים שיזינו את
העשייה החינוכית הזאת.

הבנתי שעלינו להפוך את
המערכות שלנו לדיגיטליות
ולהנגיש את הידע ואת המידע
שברשותנו לציבור הרחב
בעולם כולו
באותה העת טענו הספקנים שדרושים לנו לכל
היותר שש עד שבע כיתות לימוד .היום ,כעבור  20שנה,
אנחנו ממלאים מדי יום  37כיתות ומארחים כ300,000-
משתתפים בשנה בתכניות החינוכיות שלנו .הדבר
מעיד על הישגינו הברורים בתחום הקריטי הזה .נוסף
על הרוב המכריע של תלמידי בתי ספר הממלכתיים
בארץ המשתתפים באחת הפעילויות החינוכיות ביד

ושם בשנות לימודיהם בתיכון ,אלפי מחנכים מחו"ל
הבינו שלשואה יש חשיבות אוניברסלית בהקניית
ערכים אנושיים לדורות הצעירים .הדיונים המתמשכים
והמשמעותיים שלנו עם אנשי מקצוע הולידו שיח חדש
המוקדש להוראת ערכית של השואה .השיח הזה עושה
שימוש בטקסטים חשובים הקשורים לשואה ,בתמות
ובתובנות כדי לסייע לצעירים להיות אזרחים ערכיים
בעולם המודרני והדמוקרטי ולהעמיק את החיבור
לנושא בקרב תלמידים יהודים ושאינם יהודים.

לפני עשור העלה יד ושם
לאינטרנט את המאגר המרכזי של
שמות קרבנות השואה  -ציון דרך
חשוב בהפצת מידע על השואה
ברחבי העולם .מהם יתרונותיה
הגדולים של הקדמה הטכנולוגית
בשירות זיכרון השואה?
מראשית שנות ה 90-היה ברור שעתיד התקשורת
העולמית במדיה המקוונת .כל מי שעדיין לא היה
שם  -באינטרנט או בפלטפורמות האחרות שבהן
פעל  -עמד לאבד את הרלוונטיות שלו .לכן השעה
דחקה ,ויד ושם נדרש להתחיל לרתום את הטכנולוגיות
המתקדמות ביותר למטרותיו .החלנו בדיגיטיזציה
של משאבי המידע שלנו ,שמאגר השמות היה הגדול
שבהם ,ובתוך זמן קצר בנינו אתר אינטרנט יסודי
ומעוצב .כיום ,כשאנשים מסביב לעולם מתחברים

לאה גולדשטיין

באמצעות האינטרנט והמדיות החברתיות ,יד ושם בולט
ומצטיין בהפצת מידע מדויק ונגיש על השואה.
מחלקת האינטרנט ואגף מערכות המידע שלנו
קוצרים בהתמדה שבחים בכל העולם ,והם ממשיכים
בדיגיטיזציה ובהנגשה של כמויות גדלות והולכות של
חומרי ארכיון ושל חומרים מתאימים אחרים ותורמים
בכך להנצחת השואה ולהוראת השואה.
נוסף על הפצת המידע ,הטכנולוגיות המתקדמות
מאפשרות לימוד מעמיק יותר של נושאים נבחרים
באמצעות גישה נוחה וקישורים למאגרי המידע
העצומים שלנו .כך למשל חיפוש של שם ,אירוע
או מקום גאוגרפי מוביל ליד ושם ,והאתר הידידותי
למשתמש נותן גישה מקוונת למידע רב ולמשאבים
בשלל שפות ,גם בערבית ובפרסית :מסמכי ארכיון,
עדויות מצולמות ,תצלומים מקוריים ,נתונים ומונחים
מתחום השואה ועוד .הטכנולוגיה נהפכה אפוא מזרוע
תומכת לזרוע אסטרטגית המסייעת בקידום כל תחומי
הפעילות שלנו :בניית מודעות לנושא השואה ,הפצת
ידע בנושא ופיתוח קהילות לומדות ברחבי העולם,
בשותפות עם בית הספר הבין-לאומי שלנו.
אנו מתעתדים להעלות לרשת גרסה מעודכנת
של האנציקלופדיה של השואה ,והיא תשמש משאב
של מידע מהימן ונגיש על השואה ותחזק את מעמדו
של יד ושם.

היית האוצר הראשי של המוזאון
החדש לתולדות השואה שכמיליון
איש מבקרים בו מדי שנה .כיצד
אתה סבור שהמתחם המוזאוני
חיזק את הבנתה של השואה
מנקודת המבט היהודית?
לאחר שפיתחנו פדגוגיה חדשה להוראת השואה ,קידמנו
את המחקר ועדכנו את התשתית הטכנולוגית שלנו באופן
ניכר ,נותרה לנו עוד משימה גדולה :שהמוזאון החדש
לתולדות השואה יהיה גולת הכותרת של הביקור במתחם
החדש של יד ושם .קבעתי שתי דרישות סף :האחת,
שהמוזאון יספר את סיפור השואה מנקודת מבטו של
הפרט ,כלומר יבליט את הממד האנושי של הסיפור ,כפי
שכבר עשינו במסגרת הפדגוגיה החינוכית שלנו  -אך כל
זאת בלי לוותר על הדיוק בפרטים ההיסטוריים; והאחרת,
שהמוזאון ידגיש את הזווית היהודית הייחודית בטרגדיה של
השואה ,תוך התבססות על המקורות היהודיים הנרחבים
והמגוונים העומדים לרשותו של יד ושם .שכן אי אפשר
להתחיל ולהתמודד עם השואה או להבין את משמעותה
בלי ללמוד ראשית על קרבנותיה הישירים ביותר :מיליוני
הנרצחים היהודים ומי ששרדו ממנה.
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דבר הרב ישראל מאיר לאו,
יושב ראש מועצת יד ושם
■  60שנים הן פרק זמן נכבד.
ואמנם בפרקי אבות חז"ל
מציינים כי "בן שישים לזקנה".
אבל התלמוד גם מוסיף" :אין
זקן אלא מי שקנה חכמה".
לפני שישה עשורים נוסד
יד ושם והוקם מגחלת לוחשת
שנותרה מהשואה .לכול היה
ברור הצורך להקים מרכז שיתעד את הפרק הנורא
ביותר בהיסטוריה היהודית המודרנית .עם זאת ספק
אם מייסדיו של יד ושם יכלו לחזות את ההשפעה
הגלובלית העצומה של העבודה שנעשית כאן היום.
במרוצת השנים רכש לעצמו יד ושם את היכולת
להנחיל באופן משמעותי את ההיסטוריה של תקופה
אפלה והרסנית זו.
בחמש השנים שבהן ניתנה לי הזכות לשמש יושב
ראש מועצת יד ושם ,חזיתי כיצד הפעילויות החינוכיות,
המחקריות והתיעודיות של רשות הזיכרון לשואה
ולגבורה משפיעות על קהלים הולכים ומתרבים.
כיום כבר ידועים שמותיהם של  4.3מיליון מ 6-מיליון
היהודים שנרצחו בשואה ,ואנשי יד ושם מלמדים
אנשי חינוך מסין עד ונצואלה על השואה ומשמרים
וממחשבים מסמכים בעלי חשיבות היסטורית רבה
בנושא השואה למען הדורות הבאים.
ב 1945-הייתי ילד קטן ,כמעט לבדי בעולם,
וזה עתה שוחררתי מהתופת של המחנות .החוויות
האלה עיצבו את מי שאני היום ,והן חלק בלתי נפרד
מחיי .עשרות שנים סיפרתי את הסיפור שלי ברבים.
אני יודע שביד ושם הסיפור שלי — כמו רבים-רבים
אחרים שמרכיבים את הפסיפס של הקיום היהודי
בתקופת השואה — ימשיך להיות מסופר ,ושומעיו
יקבלו עליהם לפעול למען עתיד בהיר וטוב יותר.

אי אפשר להתחיל ולהתמודד
עם השואה או להבין את
משמעותה בלי ללמוד ראשית
על קרבנותיה הישירים ביותר:
מיליוני הנרצחים היהודים ומי
ששרדו ממנה
על כן ,ממש כמו בעשייה החינוכית שלנו ,המתחם
המוזאוני והתערוכות הנודדות המגוונות שלנו מספרים
את הסיפור של השואה על ידי שימוש בחפצים מקוריים,
במסמכים ,בעדויות ,בסרטים ,בספרות ,ביומנים,
במכתבים וביצירות אמנות .הסינתזה המיוחדת בין
הערוצים המגוונים האלה של ביטוי אישי באמצעות
חוויה רב חושית ורב ממדית מאפשרת למבקרים לקלוט
כמות רבה של מידע חיוני .אנחנו מאמינים שהחמלה
וההזדהות המתעוררות בסיור במתחם המוזאוני
שלנו או בביקור באחת התערוכות המתחלפות שלנו
מעניקות למבקרים חוויה מאירת עיניים ובלתי נשכחת
אשר מגבירה את מחויבותם האישית לערכים מוסריים
נעלים ולהתנהגות אנושית.

מהם האתגרים העיקריים של יד
ושם בעשור הקרוב?
בשעה שאירועי השואה מתרחקים מאתנו מבחינה
כרונולוגית ,עלינו לוודא שלעולם לא יראו בהם
מאורע היסטורי גרדא שמתחרה על תשומת לבו של
הציבור עם אירועים ותופעות אחרים ושאינו רלוונטי
בימינו .יתר על כן ,ההיעלמות ההדרגתית של דור
הניצולים מציבה בפנינו כבר עתה אתגר גדול .כאשר
הניצולים חולקים את סיפוריהם ,הם מקנים מסגרת
אתית למאמצי ההנצחה שלנו .נוכחותם ומעורבותם
מעניקות תוקף מוסרי למשימה שלנו .בלעדיהם יקשה
עלינו להמחיש לאחרים את המשמעות החשובה של
השואה בחברה של ימינו.

נוסף על האתגר הכרונולוגי ,עלינו להתמודד
עם המגמות הרווחות של עיוות פני ההיסטוריה .אני
מתכוון למאמציהם של אנשים וגופים  -מסיבות
לאומניות ,ליברליות לכאורה ,אנטישמיות או דתיות
 להפחית מערכו של זיכרון השואה כדי להגביר אתחשיבותן של עוולות היסטוריות אחרות .אותו "קרב
על הזיכרון" המתרחש בחברות רבות ,גם בחברה
הישראלית ,מטיל אחריות גדולה נוספת על יד ושם:
לוודא שהפעילות שלנו תמשיך להיות חיונית ותקפה
ולהמשיך לחקור את השואה ולבנות "בית מדרש" של
השואה שיהיה נגיש לכל אדם באשר הוא ,בלא קשר
לרקע התרבותי ,האתני או החברתי שלו.
כיצד נעשה זאת? נשקיע עוד בבנייה ובפיתוח
של היכולות החינוכיות והטכנולוגיות שלנו .עבור העם
היהודי ,המשמעות היא הבטחה שזיכרון השואה יישאר
אחד המרכיבים של זהותו ,ואילו בזירה הבין-לאומית
המשמעות היא הבטחת מקומה של השואה בשיח
הגלובלי אשר יבנה ויחזק ערכי יסוד אנושיים :זכותם
של כל בני האדם לחיים ,לרכוש ולביטוי עצמי ומאבק
בגזענות ,בשנאת הזרים ובאנטישמיות .לשם כך עלינו
להמשיך לבנות ולחזק את הקשרים של יד ושם עם
התומכים והנאמנים שלו ברחבי העולם.
בשעה שעבודתו של דור הניצולים ביד ושם
מתקרבת לסיומה הטבעי ,דורות חדשים של נשים
וגברים מסורים ,שרבים מהם ילידי הארץ ואינם
בהכרח צאצאים של ניצולי שואה ,רואים בעבודתם
כאן דרך חיים .יד ושם התברך בקבוצה נדירה ויוצאת
דופן של עובדים מקצועיים ומוכשרים .הם חשים
מחויבות עזה להתגייס למימוש המטרות שלנו,
לשרת את המוסד הזה ולממש את האידאלים שלו
שנה אחרי שנה.
השואה איננה פרק חתום בהיסטוריה האנושית.
היא נותרה מרכיב בלתי נפרד מזהותנו ומתרבותנו.
מהר הזיכרון בירושלים ימשיך יד ושם לשמש ראש
חץ במאמץ לחזק את האנושות בדרכה אל חיים
אחראיים וסובלניים יותר.

הוקרה בין-לאומית ליד ושם

■ בד בבד עם ביסוס מעמדה הבולט בזירה העולמית,
חתירתה הבלתי פוסקת של רשות הזיכרון להנצחת
השואה ולהוראת השואה זיכתה אותה בהכרה ובהוקרה
בין-לאומית .מאז הזכייה בשנת  2003בפרס היוקרתי
ביותר המוענק במדינת ישראל — פרס ישראל על

 60 4שנה ליד ושם

מפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה —
הוענקו ליד ושם שפע פרסים ותארים בין-לאומיים
על עבודתו החיונית והחשובה.
בשנת  2007קיבל יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו בשם המוסד את פרס נסיך אסטוריאס
להרמוניה מאת יורש העצר הספרדי (בתמונה) על
"תרומתה יוצאת הדופן של רשות הזיכרון למאבק
כנגד עוולות או בורות [ ]...ואשר עבודתה הרחיבה
אופקים של ידע" .יממה לאחר מכן קיבל שלו בארמון
האליזה את העיטור "אביר מסדר לגיון הכבוד" מידי
נשיא צרפת ניקולא סרקוזי עבור "פעילותו הנחושה,
המלאה במסירות ובהשראה".
מלבד הפרסים שהוענקו ליד ושם על מומחיותו
העולמית והבולטת בחקר השואה ובהנצחת השואה,
זכו שלו ,יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו ורבים אחרים מיד ושם — הוקרה על מסירותם
והישגיהם יוצאי הדופן — בפרסים יוקרתיים ממדינות
ברחבי העולם :הונגריה ,פולין ,רוסיה ,ליטא ,נורווגיה,

שוודיה ,ארצות הברית ,ספרד ,גרמניה ועוד .נוסף על כך
אמצעי תקשורת וגופים חינוכיים במדינות שונות כתבו
על תרומתן של מחלקות יד ושם להפצה הגלובלית של
מידע הקשור לשואה ,ובעת האחרונה הכריז אונסק"ו
כי המפעל להנצחת שמות הנרצחים בשואה בדפי
עד יתווסף לרשומות הפרויקט שלו "זיכרון עולם".
אתר יד ושם זכה בשבע השנים האחרונות בפרס
 Webiשל כתב העת אנשים ומחשבים בקטגוריית
האתרים המצטיינים .מטיילים מכל רחבי העולם דירגו
לא מכבר את יד ושם במקום הרביעי בכל המוזאונים
בעולם באתר המטיילים הידוע  ,TripAdvisorונכבדים
שהגיעו לביקור רשמי ביד ושם רואים בסיור בהר
הזיכרון "חוויה משנת חיים".
יד ושם קיבל עליו לפעול ולהגביר את מאמציו
כדי שיותר ויותר אנשים וקהלים בעולם יפיקו
תועלת מהארכיונים ,מהפרסומים ,מהתערוכות
ומהחומרים הפדגוגיים שברשותו ,למען הנחלת
זיכרון השואה.

מדירה קטנה
לרשות ממלכתית
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ד"ר בלה גוטרמן

■ הרעיון להקים יד זיכרון לקרבנות השואה ולעם
היהודי שהלך וכלה באירופה הכבושה בידי גרמניה
הנאצית עלה בפעם הראשונה כבר ב 1942-בדעתו
של מרדכי שנהבי ,חבר קיבוץ משמר העמק .בדף
קטן שתלש מפנקס ,רשם שנהבי באוגוסט 1942
את הרשימות הראשונות בכותרת "רעיון הנצחת כל
האבדות לרגלי האסון של העם היהודי לאור הנגיׂשֹות
הנָצִיות והמלחמה" .בכך החל שנהבי את מסעו הארוך
בקרב המוסדות הלאומיים להקמת יד ושם .למימוש
החזון הזה הוא סחף את האדריכלים מוניו (גיתאי)
וינרויב ואל מנספלד ,והם העלו על הנייר סרטוטים של
מבנה ההנצחה .ב 1944-ניתן שם לחזון" :יד ושם -
מצבת זיכרון לנרצחים" (הצעת הרב משה בורשטיין),
ומפעל ההנצחה נקשר לפעילות הציונית הנמרצת
אחרי המלחמה.
סיום המלחמה לא קירב את הגשמת התכנית ,על
אף ההחלטה העקרונית שנתקבלה בספטמבר ,1945
והגם שהנושא נידון בגופים הציוניים ,עיכב מאבקו של
היישוב על הכרה מדינית ועצמאות את הקמת יד ושם.
ב 18-במאי  1946נפתח "מפעל" יד ושם בדירה בירושלים,
ללא תקציב ,והחומרים נאספו בזכות תרומות .בשל
מלחמת העצמאות החליט הוועד הלאומי "להקפיא לפי
שעה את מפעל יד ושם" ,וממילא מרבית העובדים גויסו,
וד"ר שרה פרידלנדר שניהלה את המשרד נפלה בעת
שטיפלה בפצועים .ביולי  1948כבשה את הר הרצל פלוגת
יהונתן שהורכבה מבני נוער ,ומיד בתום המלחמה עלתה
הצעה להנציח ביד ושם את זכר הנופלים.
ב 1950-חידש מרדכי שנהבי את פעילותו להקמת
יד ושם ,הגיש את תכניתו לממשלת ישראל ונקב במקום
הרצוי :השלוחה המערבית של הר הרצל .בד בבד הציע

להעניק לקרבנות השואה אזרחות כבוד וזכה לתמיכה
של פרופ' בן ציון דינור ודוד רמז.
חוק יד ושם אושר בקריאה שלישית בכנסת באוגוסט
 .1953אולם גם לאחר שהיה המפעל לרשות ,היא המשיכה
לפעול בדירה בירושלים ,עם צוות של תשעה איש בלבד,
וטקסי יום הזיכרון נערכו ביער הקדושים .בשנת 1957
הושלם הבניין הראשון ששיכן את המנהלה ,את הארכיונים
ואת הספרייה ,וצוות העובדים הצנוע הציג בגאווה לפני
אורחיו את החומרים המקוריים שהצליח לאסוף .קלרה
גיני הייתה ליועצת של כל המתעניינים בספרות השואה
ובמחקרי השואה ,ובהם יד ושם  -קובץ המחקרים:
כרך א (תשי"ז).
ב 1958-פורסם מכרז להקמת "אוהל יזכור ,בית
כנסת ,כיכר אספות ועוד" .בשל ביקורת ציבורית על
הפעילות המצומצמת של הרשות וחילוקי הדעות בין
יושב ראש יד ושם פרופ' דינור לבין ההיסטוריונים ניצולי
השואה התפטר פרופ' דינור מתפקידו ובמקומו מונה
ד"ר אריה לאון קובובי ,והוא שימש יושב ראש ההנהלה
והמועצה עד .1966
במוקד שנות ה 60-עמד משפט אייכמן ,ויד ושם היה
מעורב מאוד בהכנת חומרי העדות .לאחר המשפט החל יד
ושם בפעילות ענפה של עריכת ימי עיון לרשויות עירוניות,
לרכזי תרבות באזורי פיתוח ועוד .באותן שנים נחשב יד
ושם מקום של קדושה ,אולם הוא הופקד רק על עריכת
עצרת הנעילה במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
בתקופתו של קובובי הושם דגש בחשיפת פעילות
יד ושם בתקשורת ובהצגת החומרים המצויים בארכיונים
לציבור ,בהקמת תערוכת קבע בכניסה לבניין המנהלה
ובחיזוק הקשר עם התפוצות .ב 1963-הוכרז על הקמת
הוועדה הציבורית לציון חסידי אומות העולם ,ולכבודם

ניטעה השדרה .בנובמבר  1968נוסדה הוועדה המדעית
המייעצת ,ובראשה פרופ' שמואל אטינגר ,ונערך כינוס
שעניינו "בעיות העמידה היהודית בתקופת השואה"; רוכז
החומר להוצאת השואה בתיעוד; נחנך אולם השמות
בבניין המנהלה; וב 1970-נחנך עמוד הגבורה .הדיפלומט
כתריאל כץ מונה ליושב ראש ההנהלה לאחר פטירת
ד"ר קובובי ,ובתקופתו נעשתה ההפרדה בין תפקיד
יושב ראש ההנהלה לבין תפקיד יושב ראש מועצת יד
ושם (גדעון האוזנר).
יושב הראש הרביעי ניצול השואה ד"ר יצחק ארד
מונה באפריל  ,1972ולזכותו נזקפת קביעת הטקס
המרכזי של יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם בליל
יום הזיכרון .בשנות ה 70-הוצבה אנדרטת מרד גטו ורשה,
נבנו המוזאון ההיסטורי והיכל השמות ,הוצבה אנדרטת
יאנוש קורצ'אק ,והחלו ההכנות להקמת בקעת הקהילות
החרבות .אחד משיאי העשור היה ביקורו של נשיא מצרים
אנואר סאדאת ביד ושם ,ועובדי יד ושם קיבלו את פניו
בהנפת דגל מצרים.
בשנות ה 80-הוקמו האנדרטה לזכר מיליון וחצי
הילדים היהודיים שנרצחו בשואה "יד לילד" ,המוזאון
לאמנות השואה והאודיטוריום ,ועוגן הנוהג "לכל איש
יש שם"  -הקראת שמות של קרבנות בטקסי הזיכרון.
בתחום המחקר ראו אור הכרך הראשון בסדרה תולדות
השואה וספרי כינוסים בין-לאומיים.
בראשית שנות ה 90-נבנה אתר בקעת הקהילות,
והוצבו אנדרטת הקרון והאמבולנס השוודי .ביוני 1993
פרש ד"ר ארד ,והיושב ראש החדש אבנר שלו הביא עמו
חזון סדור לפיתוח הרשות .הצבר בן הדור השני לשואה
יזם את "תכנית יד ושם  ,"2001הציג אותה לפני הרשויות
הממלכתיות ולפני אגודות הידידים ושכנען לאשר את
התקציב הנדרש לביצוע הפרויקט העצום של הבנייה.
קדמו לכך דיון מעמיק בתכנים ובעבודת החינוך ומימושם
באמצעות הקמת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
המטרה הייתה לחבר את הדורות הצעירים לשימור הזיכרון
בכלים מודרניים ,קרי מערך ממוחשב ,ארכיונים וספרייה
מודרניים ונגישים ,מרכז צפייה ומכלול מוזאוני חדש
המציג פריטים ויצירות אמנות מקוריים בלבד .גם אופי
הטקס של יום הזיכרון עוצב מחדש והותאם לדינמיות
של ימינו ,והמטרה כיום היא להתמיד במבצע הלאומי
של איסוף שמות הקרבנות והשלמת המיליון החמישי בד
בבד עם איסוף החפצים והפריטים האישיים שנותרו בבתי
הניצולים ובני משפחתם למשמרת עולם.
סקירת  60שנות קיומה של רשות הזיכרון  -יד ושם
מעידה על התפתחותה לכדי מוסד ההנצחה והחינוך
הבולט כיום בעולם ,ומתוך מעשה הזיכרון נוצרה רקמה
של יצירה תרבותית שבה ניתנת לתקופת השואה משמעות
התקפה לימינו אלה.
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"למען יידע דור אחרון"...

■ "מיומו הראשון אני ראיתי את יד ושם כבית שלי
למען ה' ז ָכֹור' ,ואחרי פתיחת המוזאון הבנתי את
המשמעות שכאשר לא נהיה עוד ,יד ושם הוא היורש
שלנו בהעברת הזכור מדור לדור".
שרידת השואה פאני אנגלרד
יד ושם עורך מגוון רחב של פעילויות הנצחה בכל
ימות השנה  -מעצרות ממלכתיות לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ויום הניצחון על גרמניה הנאצית
ועד טקסי זיכרון אינטימיים; מביקורים ממלכתיים
ורשמיים ועד סיורים מודרכים לארגונים ציבוריים
ופרטיים; מכינוסי ניצולים ובני דורות ההמשך ועד
קונצרטים ,ימי עיון ,פתיחות של תערוכות ,טקסי
הענקת אותות לחסידי אומות העולם ואירועי תרבות
נוספים .אירועים אלו ,קטנים כגדולים ,דורשים הכנה
יסודית ומדוקדקת ,הן מן הבחינה הלוגיסטית הן
מבחינת בניית התכנים של האירוע עצמו .התכנים
עצמם מבוססים על ידע היסטורי מעמיק של המרצים
ושל המדריכים ,על מידע מארכיוני יד ושם ,על עדויות
ועל חפצים אישיים שאסף יד ושם במהלך השנים,
והם עומדים במרכזם של כל האירועים הנערכים
בהר הזיכרון בירושלים או באירועים שצוות יד ושם
עורך ברחבי הארץ.
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אגף ההנצחה וההסברה הוא שמופקד על כל
הפעילות הזאת ועל הפעילות המקוונות של יד ושם
(ראו עמ'  - )33-32מחלקת האירועים ,מחלקת
ההדרכה ויחידת הביקורים הרשמיים של האגף
עובדות יחד כדי לערוך את המגוון הרב של הטקסים,
הביקורים והמפגשים מדי שנה ביד ושם ומחוצה לו.
לאחר חנוכת המכלול המוזאוני ב 2005-עלה הצורך
להכשיר מדריכים רבים לתערוכות הקבע במוזאון
לתולדות השואה ובמוזאון לאמנות השואה .בעשור
האחרון הוכשרו עשרות מדריכים דוברי שפות שונות כדי
להבטיח שהמבקרים ביד ושם יעברו חווייה משמעותית
בביקוריהם המודרכים בהר הזיכרון.
יד ושם הוא גם בית בעבור שרידי השואה .במאי
 ,2005לאחר פתיחת המוזאון החדש ,השתתפו
כ 9,000-ניצולים ובני משפחותיהם מהארץ ומחו"ל
בכינוס מיוחד של ניצולי השואה ודורות ההמשך
בכותרת "מדור לדור" .בכינוס ההיסטורי הזה הציפו
את נקודות המפגש יוצאי קהילות שונות שאבדו ברחבי
אירופה ובצפון אפריקה ,דפי עד וחפצים אישיים נאספו
בסבלנות ובמיומנות בידי צוות יד ושם ,והתקיימו דיונים
תוססים בנושא "כאב השחרור והחזרה לחיים" .את
הדיונים באולמות ,בכיכרות וסביב האנדרטאות הנחו
בני הדור השני ועובדי יד ושם .אמנים ,שחקנים ,סופרים

קולו של שריד השואה
"מה שראו עיניי ומה שנצרב
בזיכרוני [ ]...היום אני חוגג את
תקומתי האישית ומשפחתי היפה
[ ]...הם המסמלים את ניצחוני
הגדול".
מנדי פורת (פרוכטר) בעצרת הזיכרון
המרכזית לציון  70שנה לפוגרום יאסי

ועיתונאים דנו בהשפעתה של השואה על היצירה
שלהם ,והאירוע נחתם בקונצרט מיוחד " -שירים
מבית אבא"  -בבקעת הקהילות.
רבים מילדיהם ומנכדיהם של הניצולים השתתפו
בכינוס מתוך הבנה של גודל השעה ושל המשימה
המוטלת עליהם  -להנחיל את זיכרון השואה
ולהנציחה במאה ה .21-ואכן מעורבותם של בני הדור
השני והשלישי ניכרת בהעמקת הקשר והפעילויות
עם יד ושם .עמותת דורות ההמשך בישראל ,בשיתוף
יד ושם ,עורכת יותר ויותר פורומים ציבוריים ,אירועים

פעולות הנצחה והדרכה לציבור הרחב

חברתיים וסדרות הרצאות להעמקת הידע ולחיזוק
הקשר בין הניצולים וצאצאיהם.
כל עשרות האירועים והמפגשים שאגף ההנצחה
וההסברה עורך בתוך יד ושם ומחוצה לו מועשרים
תמיד בהרצאה של מומחה בתחום ,בעדויות של
ניצולים או בקטע אמנותי מתאים כדי להרחיב את
הידע ההיסטורי של המשתתפים ולספר להם על
הפעילויות החינוכיות והמחקריות רחבות ההיקף
שנעשות ביד ושם .נושאי ההרצאות מגוונים
ומקיפים :העולם היהודי לפני השואה בכלל וקהילה
אחת בפרט ,שיחות בנושא תרבות היידיש והלדינו,
סיפורי גבורה של יהודים ולא יהודים ,הרצאות מפי
היסטוריונים ,חוקרים ומומחים בנושאים פרטניים
הקשורים לשואה ועדויות של ניצולי שואה שחלק
מהם מתנדבים להרצות לפני עשרות קבוצות
בשנה .ההרצאות מותאמות לקהל היעד .כך למשל
על סיור של קבוצת עורכי דין במוזאון לתולדות
השואה יתווספו סיור מיוחד בתערוכה לציון 50
שנים למשפט אייכמן וניתוח של השפעת המשפט
על החברה הישראלית; לקבוצה של רופאים ואחיות
ייערך סיור שעיקרו הרפואה בגטאות ובמחנות; דוברי
רוסית ישמעו עדויות של ניצולים ששרדו מהכיבוש
הנאצי בברית המועצות לשעבר; ועיתונאים יעדיפו

לבחון מוצגים ארכיוניים של תעמולה גרמנית ועיתוני
מחתרת של יהודים .מחלקת ההדרכה עורכת גם ימי
הכנה לפולין למשרדי ממשלה ,לארגונים ולמוסדות
פרטיים ,מקיימת פעילות קבועה בכמה בתי אבות
ומעבירה קורסי העשרה ביישובים שונים.

התכנים מבוססים על ידע
היסטורי מעמיק של המרצים
ושל המדריכים ,על מידע
מארכיוני יד ושם ,על עדויות
ועל חפצים אישיים שאסף
יד ושם במהלך השנים ,והם
עומדים במרכזם של כל
האירועים הנערכים בהר
הזיכרון בירושלים או באירועים
שצוות יד ושם עורך ברחבי
הארץ

רחל ברקאי

ל"קינדרטרנספורט" ,ביקורים ייחודיים של "ילדי
טהרן" ושל "ילדים בזהות שאולה" מבלגיה ,סיורים
מיוחדים לכבדי שמיעה ,מפגש סיום של "מתקומה
לשחקים"  -פרויקט גביית העדויות מניצולי שואה
שהיו אנשי צוות אוויר בחיל האוויר וממקימי החיל
 וטקסים לבני מצווה ולבנות מצווה שבתכניתמיוחדת הם מאמצים את זכרם של ילדים שנרצחו
בשואה ולא זכו להגיע למצוות.
אנו רואים היום שהעניין בנושא השואה הולך
וגובר ,והוא משמש השראה ליוצרים צעירים במגוון
תחומים כמו מוזיקה ,תאטרון ,מחול וקולנוע .יותר
ויותר יוצרים מהארץ ומחו"ל פונים ליד ושם בבקשה
לשיתוף פעולה בתחומים אלו.
היום ,במלאות שישה עשורים של פעילות הנצחה
ביד ושם ,עובדי יד ושם ממשיכים לעבוד יחד כדי
להפיק תכניות עשירות בעלות תוכן אינטלקטואלי
וחווייתי כך שכלל הציבור  -בני גילים ,דתות ולאומים
שונים  -ימשיך למצוא עניין ומשמעות במפגשיו
הנמשכים עם זיכרון השואה.
הכותבת היא מנהלת אגף ההנצחה וההסברה.

כמו כן יד ושם מקבל בברכה קבוצות עניין
מיוחדות :בשנים האחרונות נערכו ביד ושם כינוס
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בזכות השותפות
נהפך החזון למציאות
שעיה בן יהודה

■ "אני עובד ביד ושם" .תשובה פשוטה זו לשאלה
הפשוטה "היכן אתה עובד?" מעוררת בדרך כלל
קריאות התפעלות ואחריהן דברים על חשיבות
המקום ,על הישגיו ,על היותו מוסד חשוב בעולם
להוראת השואה ולהנחלת זיכרון השואה ועל מרכזיותו
בהוויית החיים היהודית והישראלית.
למשמע תגובות אלו קשה שלא לחשוב על
התורמים והשותפים שבלעדיהם יד ושם לא היה
יכול להתמודד עם האתגרים ולהגיע להישגים .אלי
זבורובסקי ז"ל ,יושב הראש הראשון של האגודה
האמריקנית למען יד ושם ,פנה להנהלת יד ושם
בראשית שנות ה 80-וביקש בשם יהודי העולם
והניצולים לאפשר לכל יהודי באשר הוא להיות
שותף .כך קמו אגודות הידידים של יד ושם ברחבי
העולם ,ובסיוען הוקמו בשנות ה 80-בקעת הקהילות
וגם "יד לילד".
השותפות של התורמים והכרתם בחשיבות של
יד ושם הן ביטוי לסולידריות היהודית ,להכרה בגורל
המשותף ולרצון המחבר את העם לזכור את העבר
ולהבטיח את העתיד .שותפות זו פרושה כיום על פני
כל יבשות תבל .מאוסטרליה ועד אלסקה ,מארצות
דרום אמריקה ועד רחבי מדינות חבר העמים לשעבר,
באסיה ובאירופה ואפילו באפריקה ,אין יבשת שאין
בה תורמים ליד ושם .גם ידידים נוצרים ברחבי
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העולם תורמים ליד ושם ,והם רואים בשותפות עם יד
ושם ראשיתו של תהליך שנועד לגשר ולבנות שפה
משותפת אחרי  2,000שנה .בארצות רבות אגודות
ידידים מסייעות ליד ושם להשיג את מטרותיו .בזכות
אגודות אלו והתורמים הפועלים בהן ,עומדים לרשות
יד ושם המשאבים הנדרשים כדי לקיים את העבודה
החינוכית ברחבי העולם.
עוד ראוי להוקיר את ועידת התביעות שהייתה
שותפה להקמת יד ושם ועומדת לימינו מאז ועד
ימינו אלה .גם קרנות פרטיות וציבוריות בעולם רואות
בהנצחה ובזיכרון משימה כלל אנושית של בניית עתיד
משותף לכל בני האדם שנבראו בצלם אלוהים.
כמעט עשור עבר מאז הושלמה תכנית הפיתוח
ונפתח המכלול המוזאוני החדש .מטרת העשור הזה
הייתה להנגיש את ארכיוני יד ושם  -יותר מ154-
מיליון דפי תיעוד  -וגם היום היא אתגר מרכזי
בעבודה הנעשית ביד ושם לפיתוח ולהטמעה של
כלים טכנולוגיים מהשורה הראשונה .ללא התורמים
השותפים שדוחפים ומעודדים להתמיד בדרך זו ,יד
ושם לא היה עומד במשימות שהציב לעצמו בעשור
האחרון .בעשור זה גם התרחבה מאוד העבודה
החינוכית .אלפי מורים מרחבי העולם ומהארץ באים
בכל שנה לסמינרים בין-לאומיים ומקומיים ,ועשרות
אלפי בני נוער ,סטודנטים וחיילים באים בשערי בית

קולו של שריד השואה
"לא די שנזכור את השואה בלבנו.
כדי באמת לכבד את זכרם של
מי שנרצחו ,עלינו לוודא שהם
והשואה ייזכרו בלבם של בני הדור
השלישי והרביעי ושל כל דור ודור
[ ]...יד ושם הוא ,ללא ספק ,המוסד
הפעיל והמשפיע ביותר בשמירה
על זיכרון השואה".
ג'וזף גוטדנקר

הספר הבין-לאומי להוראת השואה .בניין בית הספר
היה צר מלהכיל את כל המבקשים לפקוד אותו ,ורק
בזכות התורמים הוקם האגף החדש לסמינרים בין-
לאומיים של בית הספר.
זכות היא לעובדי יד ושם להיות השליחים של
תורמי יד ושם בכל תחומי העשייה .בכל בוקר ,כאשר
הם עוברים בשערי הר הזיכרון ,הם זוכרים שבלעדי
התורמים כל זה לא היה אפשרי.
הכותב הוא מנהל האגף לקשרי חוץ.

שותפים אסטרטגיים :ד"ר מרים ושלדון אדלסון
■ ד"ר מרים ושלדון אדלסון ,נאמני הר הזיכרון
בירושלים ,הם תורמים מסורים במיוחד אשר יזמו
בעצמם מערך מרשים של פעילויות יד ושם ,בעיקר
בתחום החינוך בנושא השואה.
הקשר המיוחד בין בני הזוג אדלסון ליד ושם החל
בראשית שנות ה ,90-אז סללה תרומתם הנדיבה את
הדרך להקמת תשתיות המחשוב ביד ושם .שנים מספר
לאחר מכן תרמו בני הזוג תרומה להקמת המוזאון
החדש והייחודי של יד ושם לאמנות השואה .מאז שנת
 2006בני הזוג אדלסון הגדילו מאוד את מעורבותם
בפעילות השוטפת כאשר קיבלו עליהם לתמוך תמיכה
רב שנתית חסרת תקדים ביד ושם .תרומתם הקבועה
בשנים האחרונות היא בלא כל ספק התרומה הפרטית
הגדולה ביותר שקיבל יד ושם מאז היווסדו .התרומה
הנדיבה ,רובה ככולה מוקדשת להוראת השואה,
והיא חוללה מהפכה ביכולתה של רשות הזיכרון

נאמני יד ושם בישראל
■ בעשור האחרון אנו עדים להתגייסות יוצאת דופן של
חוג נאמני יד ושם בישראל .התגייסותם מסייעת ליד ושם
להמשיך ולפעול ביתר שאת למען הנחלת זיכרון השואה.
תרומתם העקבית של אזרחי מדינת ישראל ליד ושם
ותרומתם של יהודי התפוצות ושל ידידי יד ושם בחו"ל
הן ביטוי לאחריות המשותפת למשימת הזיכרון.
במלאות  60שנה להיווסדו ,יד ושם מבקש להביע
לפני שותפיו הנאמנים לדרך את הערכתו העמוקה
על התמיכה האיתנה שהם מעניקים ליד ושם לאורך
השנים .בראש ובראשונה תודה לניצולי השואה ,עמודי
התווך של הנתינה אשר רואים ביד ושם בית ואשר
תורמים בנדיבות  -מי בחייו ,דוגמת האדריכל דוד
עזריאלי ,נשיא חוג נאמני יד ושם בישראל התומך לאורך
השנים בפעילויות החינוכיות והמחקריות של יד ושם;
ומי בצוואתו ,דוגמת חיים קורן ,נאמן יד ושם שבצוואתו
הורה לתמוך ביד ושם מתוך רצון כן שמשמעויות השואה
לא יישכחו לעולם.
דוגמה לבני הדור השני של ניצולי השואה אשר
נושאים את לפיד הזיכרון שהעבירו אליהם הוריהם היא
היזם ואיש העסקים יוסי הולנדר התומך בנדיבות רבה זה

להגות ,ליצור ולהוציא אל הפועל מיזמים חינוכיים
ופעילויות הוראה נרחבות בהיקף ובמגוון חסרי תקדים:
סמינרים למחנכים בארץ ובעולם ,סיורים מקיפים
לקציני צה"ל ולחיילי צה"ל במוזאון יד ושם ,קורסים
אינטראקטיביים אישיים באינטרנט ועוד .נוסף על כך
תמיכתם הנחושה בפרויקט "תגלית" אפשרה למאות
אלפי צעירים יהודים לבקר ביד ושם .ביקור מכונן
זה מחבר אותם להיסטוריה של עם ישראל ומחזק
את זהותם היהודית במסגרת שאיפתם לעתיד טוב
יותר לעם היהודי.
בני הזוג אדלסון סיפרו בלא מעט הזדמנויות על
הקשר המיוחד שלהם עם יד ושם .שלדון אדלסון
הסביר כי זכות היא לו ולרעייתו לעשות למען המשכיות
העם היהודי וכי הוא ביקש לעשות ככל יכולתו כדי
שהשואה לא תישכח" .אנו גאים לשתף פעולה עם
יד ושם כדי להבטיח שפעילותו החינוכית החשובה

יניב אורן
שנים בפרויקט איסוף שמות הנספים בשואה ובתכנית
חינוכית ייחודית להוראת השואה בקרב מורים בחו"ל.
קרנות פילנתרופיות וקרנות ציבוריות הפועלות
בישראל ,שותפות אמיצות לדרך ,מסייעות ליד ושם
במילוי משימותיו השונות .תודה מיוחדת שלוחה ליותר
מ 10,000-הנאמנים של יד ושם בישראל המזדהים עם
העשייה של יד ושם ואשר תורמים מדי שנה בנדיבותם
באמצעות קמפיין הדיוור הישיר.
זאת ועוד ,אנו עדים בשנים האחרונות לתהליך
מרתק שבו גם תושבי המדינה אשר אין להם זיקה ישירה
לתקופת השואה תורמים מכספם ומבקשים להיות
שותפים לעשייה של יד ושם .ניכר כי המכנה המשותף
לכולם הוא דאגה כנה שזכר השואה לא יימחה.
תרומת נאמני יד ושם בישראל היא מרכיב חשוב
עד מאוד בתקציב השנתי של יד ושם .המשך תמיכת
הנאמנים בפעולות שיד ושם מקיים חיוני להצלחת יד
ושם להמשיך ולפעול ללא לאות להנצחת זיכרון השואה
למען הדורות הבאים.

מדור לדור
■ מאז ומעולם היה ללאונרד (לני) וילף (בתמונה,
מימין) ,בן לניצולי שואה ,קשר "עמוק ואישי" לנושא
השואה .הוריו הארי ויהודית ז"ל הקדישו את חייהם
לכך שהדורות הבאים ילמדו מה עבר על העם יהודי:
"ההורים שלי חוו את זה ,הם סיפרו לי על זה .על הדור
הבא להמשיך את דרכם".
נוסף על תרומתם החשובה להקמת המוזאון
לתולדות השואה ביד ושם ורחבת הכניסה מול מרכז
המבקרים ,בני משפחת וילף היו פעילים בהקמה ובהנהגה
של האגודה האמריקנית למען יד ושם וזכו על כך בהוקרה
רבה לאורך השנים .הם תרמו בנדיבות להקמת כיכר יד
ושם הסמוכה להר הרצל וממשיכים לממן את הפרויקט
להסרטת עדויות של ניצולי שואה.

הכותב הוא מנהל אגודת נאמני יד ושם בישראל.

תורמים לאורך הדורות
■ זה שלושה דורות שמשפחת הלפרן  -סם הלפרן
ז"ל ,אשתו גלדיס ובני משפחתם  -היא סמל ומופת
למורשתם של הניצולים ולתמיכה איתנה ביד ושם.
סיפורם האישי של סם וגלדיס מתקופת השואה
אפוף אפלה גדולה ,אך יש בו גם ניצוצות של אור:
סם ניצל בזכות חסדיהם של מצילים נוצריים לאחר
שנמלט ממחנה הריכוז קמיונקה ,ולימים הם הוכרו
חסידי אומות העולם .גלדיס (לבית לנדאו) ברחה מגטו
לבוב והוסתרה אצל משפחה פולנית עד השחרור .סם
וגלדיס נישאו לאחר המלחמה בביירוית שבגרמניה
והיגרו בשנת  1949לארצות הברית.
בארצות הברית בנו בני הזוג את חייהם מחדש,
הקימו חברת פיתוח נדל"ן מצליחה והיו חברים
בולטים בקהילה היהודית .הם הקדישו את חייהם
להוראת השואה ולהנצחת זכרה והיו התורמים

תימשך" ,הצהיר" .אנו קוראים לאחרים להצטרף אלינו
ולתמוך ביד ושם ובעבודתו החשובה כל כך".
"חזינו בהשפעה המדהימה של ההשתלמויות
החינוכיות ביד ושם על מחנכים מרקעים שונים",
הוסיפה ד"ר אדלסון" .אנו מצפים כי המחנכים הללו
יעבירו את משמעויות השואה לתלמידיהם [ ]...כך יש
סיכוי גדול יותר שהשואה לעולם לא תישכח".

העיקריים לבניית בקעת הקהילות ביד ושם ושדרת
חסידי אומות העולם.
בחודש אוקטובר האחרון הלך סם הלפרן לעולמו,
והוא בן  ,93חודשיים בלבד לאחר ביקורו האחרון ביד
ושם .יד ושם אבל על לכתו של מנהיג ,אדם משכמו
ומעלה ואישיות מעוררת השראה .בני משפחתו לקחו
לידיהם את לפיד הזיכרון ,והם ממשיכים לשאת
את זכרו ואת מורשתו של סם :בנו דוד ורעייתו
שרון תרמו את רחבת הילדים ביציאה מהאנדרטה
"יד לילד"; נכדם ג'רמי ורעייתו אבי מעורבים מאוד
במנהיגות הצעירה של האגודה האמריקנית למען
יד ושם והביעו את התחייבותם האישית ליד ושם.
דור אחרי דור הראתה משפחת הלפרן מחויבות
נחושה לזיכרון השואה ,והיא שותפה אמתית למטרות
ולמשימות של יד ושם.

לאחר פטירתו של אביו הארי החל לני לעבוד שכם
אל שכם עם אלי זבורובסקי ז"ל (בתמונה ,משמאל),
להרחבת פעילותה של האגודה האמריקנית .אלי ,מייסד
האגודה ,היה "מקור השראה במחויבותו להנצחת השואה
ולהוראת השואה" ,נזכר לני שקיבל עליו את תפקיד יושב
ראש האגודה לאחר פטירתו של אלי בשנת " .2012אחרי
הזוועות הקשות ולאחר ששרד מהתופת בשואה ,אלי
היה נחוש להצליח" .הקרבה בין השניים הולידה בלני
תובנות עמוקות באשר לכוח המניע של אלי ,והן חיזקו
את מחויבותו להמשך דרכו של אלי.
"מעל לכול הלהיב את אלי נושא החינוך" ,אומר
לני" ,וזו הסיבה שהוא הציב את המנהיגות הצעירה של
האגודה האמריקנית בראש סדר העדיפויות .העדות
להצלחתה של המנהיגות היא הצעירים הרבים הלהוטים
להשתתף באירועי זיכרון והתומכים בעבודה החיונית
של יד ושם .אני רוחש כבוד עצום לאלי ולעבודתו ,ואני
מחויב לחלוטין לשימור מורשתו בעתיד".
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הארכיונים

מאיסוף להנגשה

■ האיסוף והחשיפה של המסמכים ושל המידע על
השואה הם ממשימות הליבה של יד ושם .ואכן בעשור
האחרון הורחבה במידה ניכרת עבודת האיסוף בישראל
ובעולם והוכפלה כמות המסמכים שנמצאת ברשות יד
ושם ,המקוריים או המצולמים .בשנים הללו נפתח חלון
הזדמנויות ייחודי שאפשר לארכיוני יד ושם לחתום על
יותר מ 50-הסכמים לצילום מסמכים בארכיונים בכל
רחבי מרכז אירופה ומזרחה ,גם בארצות ברית המועצות
לשעבר .בזכות ההסכמים הללו ובזכות שיתופי פעולה
רבים ותמיכה כספית של תורמים פרטיים ושל קרנות
ציבוריות הצליח יד ושם להוסיף לארכיוניו עוד כ3.5-
מיליון דפי מסמכים בכל שנה .בישראל מתקיים הפרויקט
"לאסוף את השברים" ,מבצע לאומי לאיסוף פריטים
אישיים מן השואה ,ועד היום נאספו כ 102,000-פריטים
מאלפי אנשים (ראו עמ'  .)17אלא שהמלאכה עדיין לא
הושלמה .עשרות מיליוני מסמכים ופריטי תיעוד רבים
עדיין מפוזרים בעולם ,ורבים מהם לא נחשפו לציבור.
דוגמה להצלחה וגם לאתגר הנותר היא המבצע לאיסוף
שמות קרבנות השואה .בעשור האחרון מוחשב מידע רב
מהמסמכים שנאספו .היום ידועים שמותיהם של כ4.3-
מיליון מן הנרצחים .כמעט שליש מן השמות עדיין נותרו
עלומים (ראו עמ' .)13-12
החובה המוסרית להנגיש את החומר לקהל הרחב
והצורך למצוא דרכים להרחבת האיסוף ולהשלמת
המידע הולידו ביד ושם את ההחלטה להציג את כל
המסמכים והמידע שברשותו כשהם סרוקים באיכות
גבוהה  -הן במחשבי אולמות הקריאה בהר הזיכרון הן
באינטרנט .לפני עשור היה קשה להאמין שיהיה אפשר
למלא את המשימה ,אלא שכיום בזכות השקעה ,תבונה,
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יצירתיות ועבודה משותפת של צוות אגף הארכיונים
ושל צוות אגף מערכות המידע של יד ושם ,יעד זה
עומד להתממש.
תחילה הומרו לקבצים דיגיטליים כל עדויות השמע
והווידאו של ניצולי השואה (ראו עמ'  )16ומאגר סרטי
המקור והסרטים על השואה שברשות יד ושם .כיום יש
במאגר הממוחשב הזה יותר מ 220,000-שעות דיגיטליות.
אחר כך נסרקו כ 450,000-תצלומים ,ובשנת 2009
התחיל תהליך הסריקה השיטתי של מאגר המסמכים
העצום שכיום יש בו יותר מ 154-מיליון עמודי מסמכים.
לצורך עבודת הסריקה הזאת הוחלט להקים מרכזי
דיגיטיזציה מתקדמים בתוך מתחם יד ושם כדי שלא
לטלטל החוצה את החומר הרגיש ,וכן כדי להוזיל את
עלות הפרויקט .פרויקט הדיגיטיזציה רחב ההיקף
הזה נבנה ומופעל בכלים מתקדמים שהתאימו מומחי
הטכנולוגיה של יד ושם .מסדרים וסורקים בעלי ידע על
השואה ודוברי שפות שונות עובדים בפיקוח ובהנחיה
של צוותי השימור והטכנולוגיה .הצוות המיומן מצליח
כיום לסרוק בממוצע יותר מ 1.5-מיליון דפי מסמכים
בחודש .עד היום כשני שלישים מן המסמכים שברשות
יד ושם הוסבו לקבצים דיגיטליים ,והם נגישים לקהל
במחשבי יד ושם.
בד בבד החלו מסדי המידע ומאגרי התיעוד של יד
ושם לעלות בהדרגה לאינטרנט .מאז העלאת המאגר
המרכזי של שמות קרבנות השואה לאינטרנט ב2004-
ועד עתה הכפיל יד ושם את היקפו ,וממשק המשתמשים
שוכלל ושינה את פניו ,והוא נגיש כיום בחמש שפות.
גם מאגר התצלומים שוכלל מאז כמה פעמים ואחריו
הקטלוגים של הספרייה ,של מאגר הסרטים ושל חסידי

ד"ר חיים גרטנר

אומות העולם .בימים אלו עולה לאתר בהדרגה מאגר
המסמכים הענקי של הארכיונים .הבאים בתור הם מאגר
עדויות הווידאו והמסמכים ששמורים בתיקי חסידי אומות
העולם .מיליוני גולשים מישראל ומהעולם כולו אכן
משתמשים במאגרי המידע והתיעוד הללו בכל שנה.
הנגשת מסמכים ותעודות מן השואה היא משימה
מסובכת ומורכבת מאוד וכרוכה בעבודה רבה ומקצועית
המשלבת ידע וטכנולוגיה .יש לטפל בסוגים שונים של
תיעוד שכל אחד מהם מחייב טיפול ייחודי :חומרי מקור
והעתקים ,מסמכים ,עדויות ,סרטים ,תצלומים ועוד.

קולו של שריד השואה
"לולא יד ושם לעולם לא הייתי יודע
את מה שאני יודע היום .איבדתי
את כל משפחתי [ ]...הייתי לגמרי
לבד .המסמכים שמצאנו מעניקים
מעט נחמה .שמותיהם של הנרצחים
מתועדים לדורות הבאים".
פרופ' דוד וייס הלבני
המסמכים והתעודות מצויים בשלבים שונים של מוכנות
להנגשה ,ולפיכך נדרשים להם סוגים שונים של הכנה:
סידור המסמכים ,שימור המסמכים עצמם ,סריקתם
ולבסוף קטלוגם המקצועי .על המקטלגים לטפל במסמכים
מגוונים מאוד המסודרים בשיטות סידור שונות והכתובים
בעשרות רבות של שפות .כמות החומר הדיגיטלי ומורכבותו
מציבות לפני צוות מערכות המידע של יד ושם אתגר
ייחודי ומורכב  -שימור וגיבוי של נפח עצום של מידע

באוספי יד ושם:
 154מיליון דפי מסמכים
 450,000תצלומים
 112,000עדויות בווידאו ,בשמע ובכתובים
 27,500חפצים
 9,000יצירות אמנות
 700כותרים של סרטי מקור

אוסף התצלומים
דיגיטלי  -ומחייבות השקעה מתמדת בציוד ,בטכנולוגיה
מתקדמת ובשירותי גיבוי רחבי היקף.
המסמכים והתעודות מגיעים ליד ושם גם בצורות
שימור שונות ,על פי הטכנולוגיות העומדות לרשותם
של הארכיונים ועל פי התקנונים שלהם .המסמכים
מגיעים בהעתקי נייר ,במיקרופילמים ובקבצים דיגיטליים
בפורמטים רבים ושונים .לפני הסריקה הדיגיטלית יש
לסדר את החומר ולהכינו .רבים מן המסמכים אינם
מובנים בלי הוספת ההקשר שלהם ,וללא תיאור של
החומר עצמו איש לא יידע מה משמעותו וכיצד לעשות
בו שימוש בעתיד .לכן נוסף על הסריקה הדיגיטלית יש
לקטלג את החומר ולהוסיף לו מידע ממומחים הבקיאים
בחומר ובשפה של המסמכים.
הנגשה מהירה של החומר לעיון הציבור נעשית
בעזרת שיטת הקִטלוג הייחודית של יד ושם .ארכיוני יד
ושם הם הגוף המוביל בארץ ובעולם בקִטלוג מסמכים
מן השואה בעזרת מערכות ממוחשבות ובשיטה מדורגת
ומובנית שפותחה לצורך טיפול בחומר .את החומר
המקורי אנשי הארכיונים מקטלגים במערכת חכמה
של מילות מפתח .את המידע על המסמכים שהועתקו
ברחבי העולם הם מייבאים אל תוך מערכת הקִטלוג של
יד ושם בתהליך ייחודי שפיתחו אנשי התוכן והטכנולוגיה
של יד ושם שמאפשר לחבר לקטלוג אחד קטלוגים
שונים שנכתבו בשיטות ובשפות שונות .בזכות שיטות
העבודה הללו יד ושם הוא מהמצטיינים בעולם בהנגשת
מסמכים היסטוריים .צוותי הארכיונים ומערכות המידע
של יד ושם מעורבים בשנים האחרונות בסדרה של
פרויקטים בין-לאומיים שעוסקים בהנגשת ידע היסטורי
באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ונחשבים פורצי דרך
ובעלי חשיבה יצירתית בתחום זה.
אתגרים רבים עוד נכונו ליד ושם :המשך פרויקט
ההצלה של פריטים מקוריים מן השואה ,המשך צילום
מסמכים רבים בכל רחבי העולם ,השלמת הסריקה
של האוספים הקיימים ושל האוספים שעתידים להגיע
בשנים הקרובות ,שימור פיזי של כל פריט ,מציאת דרכים
לזירוז תהליך הקִטלוג ולשכלולו ,גיבוי ושכלול מתמיד
של המידע הדיגיטלי העצום בהיקפו ,פיתוח עוד כלים
מתקדמים ליצירת קהילות משתמשים ולשילוב מבוקר
של הקהל בפענוח המסמכים ועוד .החתירה להשלמת
המשימה ,המשך שיתופי הפעולה שיצר עם ארכיונים,
עם מוסדות מחקר ועם גופי תוכן וטכנולוגיה בולטים
בעולם ,וכן התמיכה הכספית מתורמים ומקרנות יסייעו
ליד ושם להמשיך להיות חוד החנית בתחום הנגשת
מסמכים ותעודות בעולם גם בעשור הבא.
הכותב הוא מנהל אגף הארכיונים.

■ "מנדל שולף את מצלמתו .לא עוד פרחים ,עננים,
טבע ,דומם ,נוף .בתוך הזוועה שמסביב מצא את
ייעודו :לצלם ולהשאיר עדות לדורות על הטראגדיה
הגדולה המתרחשת לנגד עיניו".
כך תיאר אריה בן מנחם את מהות עבודתו של
צלם גטו לודז' מנדל גרוסמן בספר צלם הילך בגטו.
אריה בן מנחם עצמו היה צלם ובזמן המלחמה היה
עוזרו של גרוסמן .גרוסמן נספה באפריל  1944במחנה
עבודה גרמני ,אך בן מנחם שרד בשואה ,ובזכותו הגיעו
ליד ושם מאות תצלומים שצילמו שניהם בגטו.
"תחילתו של אוסף התצלומים ההיסטוריים של יד
ושם בעבודת איסוף של יחידים וקבוצות מיד לאחר
מלחמת העולם השנייה" ,מסביר ד"ר דניאל עוזיאל,
מנהל ארכיון התצלומים ביד ושם" .היום יש באוסף
כ 450,000-תצלומים היסטוריים המתעדים מכלול
תחומים בחיי היהודים לפני השואה ובשואה ,בחיי
שארית הפלטה באירופה לאחר המלחמה ובפעילות
הנצחת השואה במקומות שונים בעולם .התצלומים
 כ 150,000-מהם מצורפים לדפי עד  -מגיעיםממגוון מקורות :ארכיונים רשמיים ,אוספים פרטיים,

מוזאונים ואוספים היסטוריים שונים ,והם נכס יקר
ערך להיסטוריונים ,למחנכים ,למחברים ,לבמאים
ולקהל הרחב".
במאי  2008התחיל יד ושם להעלות את אוסף
התצלומים לאתר האינטרנט ,והיום כ300,000-
תצלומים היסטוריים נגישים לקהל הרחב .ציבור
הגולשים יוכל לעשות במאגר חיפושים מורכבים על
פי נושאים ,שמות או מקומות גאוגרפיים .לכל תצלום
יש קישור למידע על התצלום  -היכן ומתי צולם ומי
מצולם בו  -ולחיצה על התצלום פותחת מפה של
גוגל שמסומנים בה המקומות שבכתובית.
"מטרת הפרויקט היא בראש ובראשונה לתת
לציבור הרחב גישה ישירה ופשוטה אל אוסף המקורות
העצום שנאסף במשך יותר מ 50-שנה ביד ושם" ,אומר
עוזיאל" .אבל אנו גם מקווים שחשיפתו של האוסף
לקהל הרחב תסייע במאמץ המתמשך לפענח את
התצלומים ולזהות את האנשים המצולמים בהם,
וכן להבהיר ולתקן את המידע שלנו על התצלום
ועל נסיבותיו כך שיממש את מורשתם של הנספים,
ובהם הצלם מנדל גרוסמן".

אוסף סרטי
המקור
■ "מספַר הסיפורים רב כמספַר הסרטים" ,מסבירה
אפרת קומיסר ,ראש מדור סרטי מקור באגף הארכיונים
ביד ושם ,בהקדמה לסרטון באתר האינטרנט של יד ושם
על עיירה המוצגת במפת הגטאות במוזאון לתולדות
השואה .בטעות נקבע בארכיונים שהסרט צולם
בצ'ייחנוב ,עיירה קטנה מצפון לוורשה .אולם בזכות
מחקר ובדיקה של מידע במאגר של שמות קרבנות
השואה יכלה קומיסר לזהות שהסרט צולם בפלונסק,
עיירה השוכנת כ 35-ק"מ מדרום לצ'ייחנוב.
באוסף סרטי המקור בארכיוני יד ושם יש כ700-
כותרים שצולמו לפני השואה ,בשואה ומיד אחריה,
וכן תיעוד של משפטים נגד פושעי מלחמה .הסרטים
נאספים מכל המקומות שבהם התרחשה השואה
(אירופה וצפון אפריקה) ,ויש בהם גם יומני קולנוע,
סרטי חובבים וסרטי תעמולה.
ארכיון הסרטים שוקד ללא הרף על איסוף ורכישה
יזומה של סרטי מקור מארכיונים ,ממוסדות ומאנשים
פרטיים בארץ ובעולם .בשנים האחרונות גדל בארכיון

מספרם של הסרטים הפרטיים שמנציחים משפחות
וחיי יום-יום בקהילות אירופה .ההבנה שלסרטים
אישיים אלו חשיבות רבה מאוד ושהם חומר ארכיוני
לכל דבר מניעה אנשים רבים בארץ ובעולם להעביר
את הסרטים הללו לארכיונים ,ובהם ארכיון יד ושם.
ברגע שהסרטים מגיעים לארכיון ,עבודת התחקיר
מתחילה  -מי יצר את הסרט? למה? מתי? איפה?
מי ומה מצולמים בו? וכך חלקי הפאזל מתחילים
להצטרף זה ולזה ולספר סיפור.
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מאגר השמות

לכל איש יש שם
■ נסו להיזכר בשמו של חבר הילדות שלכם .הבן
של השכנה שלאחותו הגדולה קראו שרה .החבר
ששיחקתם אתו בכדור בימי שישי אחר הצהריים
במגרש בקצה הרחוב ,עד שאמכם קראה לכם
לחזור הביתה ולהתכונן לשבת .אתם עדיין יכולים
לשמוע את צחוקו .שמו חומק מכם ,ממש כמו תווי
הפנים הדהויים בתצלומים מתקופת המלחמה.
הוא גורש עם כל משפחתו באקצייה בערב פסח
 .1943הוא היה רק ילד .אין לו קבר או מצבה ,אין
איש שיתאבל עליו או יאמר עליו קדיש .כיצד תוכלו
להבטיח ששמו וזכרו לא יישכחו?
רבים סבורים שהגרמנים החזיקו ברשימות
מדוקדקות של כל היהודים וכי אין קושי גדול לדעת
את שמותיהם .הדבר נכון רק לחלק קטן מן היהודים
שנרצחו בשואה .בתחומי ברית המועצות לשעבר
כמיליון וחצי יהודים פשוט נורו למוות במקום .לא היו
משלוחים ,לא היו רשימות ,לא היה תיעוד.
מאז הקמתו לפני  60שנים ,אחת המשימות
המרכזיות של יד ושם היא לשחזר את זהותם של כל
אחד ואחת מקרבנות השואה .פרויקט איסוף השמות
של קרבנות השואה מגשים את הציווי המוסרי לזכור
שכל קרבן היה בן אנוש  -אדם שהיו לו שם וסיפור
אישי משלו .זוהי משימה מורכבת להפליא ,משימה
שכרוכה בנבירה בחומרים ארכיוניים ובמיזמי הנצחה
שקמו לאחר המלחמה ,בעבודה עם ניצולי שואה
למילוי דפי עד ,בהבנה של מגוון רחב של שפות וגם
בפענוח המורכבות האטימולוגית של השמות .עד כה
הוליד המאמץ המתמשך זיהוי של  4.3מיליון שמות
של קרבנות שואה ,והם תועדו במאגר המרכזי של
שמות קרבנות השואה ביד ושם.

אוספים שמות במאה ה20-
 800,000השמות הראשונים נאספו בישראל כבר
בשנות ה 50-באמצעות דפי עד ,אולם היכל השמות
נחנך באופן רשמי רק בשנת  ,1977בנוכחותם של
ראש הממשלה מנחם בגין ויושב ראש מועצת יד
ושם דאז יוסף בורג ז"ל .בקשות הציבור לקבל
פרטים על גורלם של קרבנות השואה הלכו וגברו,
והאוסף של  1.1מיליון דפי עד הועתק למיקרופילם
בשנת  1984ואפשר בפעם הראשונה לעשות חיפוש
יעיל .המאמצים לזהות את הקרבנות הורחבו גם אל
הקהילות היהודיות בתפוצות ,בתמיכתן של אגודות
הידידים של יד ושם ברחבי העולם .בשנת  1990החל
היכל השמות לאסוף ממסמכים שמות של יהודים
שהיו בגירושים ,במחנות ובגטאות.
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בשנת  1999פתח יד ושם בפרויקט מהפכני ופורץ
דרך  -מחשוב כל השמות  -כדי להקים מסד מידע
של כ 2-מיליון השמות של קרבנות שואה שנאספו
עד אז .בתוך כך נחנך קמפיין תקשורתי בחסותו של
הנשיא עזר ויצמן ז"ל לאיסוף עוד דפי עד ,ובעקבותיו
הגיע גל ענקי של דפי עד מיהודים בישראל ובחו"ל.
ביותר מ 80%-מהדפים שהגיעו בעקבות הקמפיין
היו שמות של קרבנות שלא תועדו לפני כן בהיכל
השמות .בשנת  2000כבר טיפס מספר קרבנות השואה
שהונצחו במאגר השמות לכ 2.5-מיליון.

מאגר השמות המקוון
בהדרכתו המקצועית של מנהל היכל השמות ד"ר
אלכסנדר אברהם ,מומחה בעל שם בחקר השמות,
בגאוגרפיה ובהיסטוריה יהודית ,פיתח האגף למערכות
מידע של יד ושם פלטפורמה טכנולוגית משוכללת
במיוחד למאגר השמות כדי לאפשר גלישה חופשית
אליו מכל מקום וחיפוש מתקדם ואחזור בצד מילוי
מקוון של דף עד באתר ושליחת משוב מקוון .אברהם
עובד ביד ושם משנת  ,1984והוא ממפתחי שיטת
אחזור המידע וטבלאות תצורות השמות אשר הופכות
את מאגר השמות ליחיד מסוגו בעולם.
כאשר עלה המאגר לאתר האינטרנט של יד ושם
ב 22-בנובמבר  ,2004כ 2.7-מיליון שמות קרבנות
היו נגישים באנגלית ובעברית .היום המאגר זמין
גם בגרמנית ,ברוסית ובספרדית .בעשור האחרון
הוקם צוות מיומן ,היחיד מסוגו בעולם ,של מומחים
להקלדה ולמחשוב של שמות שקיימים במסמכים
שבארכיוני יד ושם .הצוות המיומן יודע לטפל בחומרים
בעשרות שפות ומוסיף מדי שנה מאות אלפי מופעי
שם למאגר השמות המקוון .בזכות פרויקט ההקלדה
שנעשה בעשור האחרון כמעט הוכפל מספר השמות
שנגישים לקהל דרך האינטרנט ,והיום יש במאגר
מידע על כ 4.3-מליון קרבנות.

מתנדבים מרחבי העולם מצטרפים
לפרויקט איסוף השמות
על אף מאמצים כבירים אלו ,מיליוני יהודים שנרצחו
בשואה נותרו חסרי שם .לקראת העלאת מאגר השמות
יצא יד ושם במבצע מיוחד להגברת איסוף השמות
ברחבי העולם .לשם כך הוקם מערך גלובלי לפרויקט
איסוף שמות קרבנות השואה לשם הפצת התכנית
בכל העולם .את התכנית מפעיל צוות של מתנדבים
מסורים שהוכשרו להעניק סיוע אישי במילוי דפי העד,
בתוך קהילותיהם ,לאנשים שמעוניינים למסור שמות
שטרם נמסרו אך לא היו מסוגלים לעשות זאת בעבר,

עד היום הצליח יד ושם לאסוף יותר משני שלישים משמות קרבנות השואה  4.3 -מיליון שמות
רשומים היום במאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה של יד ושם ,כולם נגישים באינטרנט.
מקורם של יותר ממחצית מהשמות במאגר הוא כ 2.6-מיליון דפי עד.
בעשור האחרון הוסיף יד ושם למאגר הממוחשב כ 1.5-מיליון אזכורים שונים של שמות נספים
מרשימות ארכיון וממסמכים אחרים.
מאז  2004נאספו כ 1,592,000-שמות בפרויקט איסוף שמות קרבנות השואה 371,000 ,שמות
מהם התקבלו דרך דפי עד.

סינטיה וורוצלבסקי

4.3
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הסכמים עם
ארכיונים
במדינות
ברית
המועצות
לשעבר

2013

2010

החל איסוף
ממוקד
של דפי
עד בקרב
יהודים
דוברי רוסית
ברחבי
העולם

מאגר השמות עולה לאינטרנט.
חנוכת פרויקט איסוף שמות
קרבנות השואה

מודל חדש
לאיסוף שמות:
קהילות יהודיות בעולם
מצטרפות; מכשירים
מתנדבים להעניק סיוע
אישי במילוי דפי העד

2007

בראש ובראשונה בשל הכאב העצום הכרוך בצלילה
אל תוך טראומות העבר.
בפעם הראשונה נבנה מדריך קהילתי מיוחד
המציע כלים ומגוון רחב של חומרים להכשרת
מתנדבים :סרטון הדרכה המסביר כיצד למלא דף
עד ,מידע בסיסי על השואה ,עצות שימושיות כיצד
לראיין ניצולים ,הוראות מפורטות כיצד למלא ולהגיש
דפי עד ועוד .המדריך קיים כעת באנגלית ,ברוסית
ובעברית במהדורה מודפסת ובאתר יד ושם והופץ
בקרב מאות קהילות וארגונים יהודיים ברחבי העולם
שהצטרפו למאמץ המשותף לאיסוף השמות.

התמקדות בשמות חסרים מברית
המועצות לשעבר
שטחי ברית המועצות לשעבר הם מהאזורים שבהם
היו חסרים שמות רבים מאוד של קרבנות ושבהם מיקד
פרויקט איסוף שמות הנספים את המאמצים לאסוף
שמות רבים ככל האפשר .בשטחי ברית המועצות
לשעבר לא הייתה גישה למידע ארכיוני רב מחמת האיסור
המחמיר של השלטונות הסובייטיים לעסוק בהנצחת
השואה .מאז נפילתו של מסך הברזל נפתחו ארכיונים
מתקופת השואה בהדרגה ברחבי מזרח אירופה ,ויד
ושם עשה מאמצים כבירים לאתר את שמותיהם של
מיליוני יהודים שהושמדו במרכזי החיים היהודיים שהיו
קיימים במשך מאות שנים לפני השואה .לדוגמה ,בשנים
 2010-2006מחשב יד ושם יותר מ 200,000-שמות
של נרצחים בשטחי ברית המועצות שכבשו הגרמנים
ושתיעדה הוועדה הסובייטית המיוחדת לחקר פשעי
הנאצים .עם סיוע ועזרה משותפים אסטרטגיים כגון

מבצע לאומי
לאיסוף
דפי העד

2.7
מיליון איסוף דפי העד
נמשך .ביד ושם
מתקבל תיעוד
שמות ממקורות
שונים ,גם מברית
המועצות לשעבר

מיליון

2004

1999

מחשוב
השמות
מדפי העד
גיבוי אוסף
דפי עד
במיקרופילם

2

תחילת פרויקט
איסוף השמות.
שמות הילדים
וההורים
נרשמים יחד

1.5
מיליון

1.03
מיליון

800,000

קולו של שריד השואה
"אם אני יכול לעודד מישהו למלא
דף עד ,זה הדבר החשוב ביותר שאני
יכול לעשות [ ]...בזה שכרי".
הרב יוסף שכטר ,מתנדב בהיכל השמות
הג'וינט והסוכנות היהודית כבר נאספו כמעט 430,000
שמות בזכות העבודה המאומצת באוקראינה ,בבלרוס,
במולדובה ,ברוסיה ,בליטא ,בלטווייה ,בישראל ,בגרמניה
ובארצות הברית.

שיתוף פעולה עם העולם החרדי
בשבע השנים האחרונות הגביר יד ושם את מאמציו
לשחזר שמות של קרבנות שואה גם בקרב הקהילות
החרדיות בישראל ובארצות הברית שנהגו באופן
מסורתי להנציח את הקרבנות בדרכים ייחודיות ,על
פי עולם התורה .צוות מיוחד של יד ושם מהקהילה
החרדית צילם יותר מ 700,000-שמות ממקורות
יהודיים ,לרבות ספרי קודש ,לוחות הנצחה ותשמישי
קדושה בבתי הכנסת ,וכן מצבות של ניצולים שנחרטו
בהן גם שמות בני משפחתם שנרצחו בשואה.

אונסק"ו מכיר באוסף השמות של
יד ושם
פרויקט איסוף השמות השפיע על חייהם של רבים
ברחבי העולם .הוא הוליד מאות מפגשים וגילוי בני
משפחה שאבדו עקבותיהם ואפשר לאנשים להתחבר

1998

1985

1957

1955

באופן אישי עם קרבנות השואה .בעת האחרונה זכה
הפרויקט להכרה בין-לאומית רשמית בהכרזת אונסק"ו
כי מאגר דפי העד של יד ושם יתווסף לרשומות
הפרויקט "זיכרון עולם" שבבעלותו .מטרת הפרויקט
"זיכרון עולם" היא להעלות את המודעות העולמית
לחשיבות ולנחיצות שבשימור ובהנגשה של חומרים
תיעודיים ייחודים ובלעדיים בכל העולם" .מאגר דפי
העד מהווה גלעד לזכרם של קרבנות השואה שאין
כדוגמתו בממדיו ובניסיונו לשמר את השמות כסמל
לאנושיותם של הנרצחים" ,אומר אברהם" .המאגר,
הייחודי מסוגו בעולם ,מורכב מעדויות בכתב יד
שערכן לא יסולא בפז ,וראוי שיהיה חלק מהארכיון
של 'זיכרון עולם'".
כאשר לאדם יש קשר אישי עם העבר ,ההיסטוריה
נהיית מוחשית ומשמעותית .כשביקר הנשיא ברק
אובמה בהיכל השמות של יד ושם בחודש מרץ ,2013
הוא ציין את חשיבותו של פרויקט איסוף השמות ואת
הרעיון שעומד מאחוריו ואמר כי המחויבות של יד
ושם היא "שירות לאנושות" .מילותיו מתמצתות את
המהות של המשימה שיד ושם נרתם אליה :רק אם
נזכור שכל אחד ואחד מ 6-המיליונים היה יחיד ,עולם
ומלואו ,נוכל להתחיל להבין את האופי ואת ההיקף
של האבדן ולקבל עלינו אחריות על העתיד של העם
היהודי ושל האנושות בכלל.
יד ושם מסייע לציבור במילוי דפי עד על ידי רשת של מתנדבים
הפרושה ברחבי הארץ .לפרטים ,02-6443808 :לדוברי רוסית:
.02-6443235
הכותבת היא מנהלת פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה.
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אוסף האמנות

צוואתם של האמנים קוימה

■ "בעמדי על הגבול בין חיים ומוות ,בידעי שלא
אשאר בחיים ,ברצוני להיפרד מחבריי ומיצירותיי .את
העבודות אני תורמת למוזאון יהודי שיוקם לאחר
המלחמה .היו שלום חבריי ,היה שלום עם יהודי .אל
תאפשרו שחורבן כזה יחזור על עצמו".
מתוך צוואתה של גלה זקשטיין 1 ,באוגוסט 1942

על קו הקץ ,בימי השילוחים מזרחה מגטו ורשה
בקיץ  1942ומחצית השנה לפני ששולחה עם בתה
מרגלית למחנה המוות טרבלינקה ,כתבה הציירת
גלה זקשטיין את צוואתה .הציטוט שלמעלה מגלה
במילותיה המצמררות ,שאינן מותירות מקום לספק ,כי
הייתה מודעת לגורל הצפוי לה  -רצח בידי הגרמנים
הנאצים .ברגע גורלי זה ,למען עצמה ולמען עמה,
זקשטיין כותבת מילים אלמותיות :את עיזבון יצירותיה
היא מורישה "למוזאון יהודי שיוקם לאחר המלחמה".
כלומר ,על אף הכיליון שהיא רואה לנגד עיניה ,היא
מאמינה כי העם היהודי יקום מחורבנו ויקים מוזאון
יהודי ,ובו תמצאנה יצירותיה מקום לתצוגה.
מרבית האמנים שיצירותיהם מוצגות במוזאון לאמנות
השואה ביד ושם לא זכו לכתוב צוואה; הם נרצחו ולדורות
הבאים הורישו את יצירותיהם הדוממות .מילותיה של
גלה זקשטיין מהדהדות בחלל התצוגה ומבטאות את
מאווייהם של מי שהיו יוצרים פעילים ,איש-איש בארץ
מוצאו הוא ,ומכחולם נדם .המעטים ששרדו המשיכו
בדרכם כשמשא הזיכרון רובץ על מעשה יצירתם.

14

צוואתה של גלה זקשטיין היא צוואתם של כל
האמנים שנספו ,ולאורה מוצגות היצירות במוזאון
לאמנות השואה שנפתח במרץ  ,2005עם פתיחת
המכלול המוזאוני החדש .התצוגה בחלל היא ביטוי
מוחשי לרב-גוניותו ולייחודו של אוסף האמנות שכיום
יש בו יותר מ 9,000-יצירות ושרובן נוצרו בתקופת
השואה .האמנים שיצרו בגטאות ,במחנות ובמחבוא,
ועיפרון או מכחול בידיהם ,היוו הלכה למעשה ,לעתים
בבלי דעת ,כוח התנגדות מחתרתי .הם יצרו אמנות על

על אף הכיליון שהיא רואה
לנגד עיניה ,היא מאמינה כי
העם היהודי יקום מחורבנו
ויקים מוזאון יהודי ,ובו
תמצאנה יצירותיה מקום
לתצוגה
אף הכול והוכיחו כי את תעצומות היצירה אי אפשר
להפסיק גם בתנאים האיומים ביותר .יצירתם היא
הוכחה ניצחת לרוצחים הנאצים כי להם ,בני העם
היהודי הנרדף שהוגדר תת-אנוש ,כוח היצירה  -ביטוי
מוחשי ליחיד היוצר.
ליצירות באוסף המוזאון אין כל מכנה משותף
מלבד היותן בנות אותה תקופה אפלה .היוצרים

קולו של שריד השואה
"עם הזמן הרגשתי שההתנדבות
הקלה עליי כי ידעתי שבעצם
התנדבותי אני מעבירה לדור הצעיר
את זיכרון השואה".
שושנה שטרק ,מתנדבת במוזאון
לאמנות השואה

השתמשו בכלי האמנות ובביטוי האמנותי כל אחד
בדרכו ובסגנונו ,ובאורח מפתיע גם נושא יצירתם
רחב ומגוון .הצבעים ,המלבבים לעתים ,מזכירים
לנו ,הצופים ,כי את הזוועות ביצעו הנאצים הגרמנים
בתוך מציאות טבעית ויום-יומית .היצירות מספרות
ללא מילים את הדרמה האמתית ,עם כחל ועם סרק
 לא היה זה עולם שחור ולבן ,היה זה עולם צבעונישכדרכו נהג ,כאשר מיליוני אזרחי ארצות אירופה
היהודים שולחו אל מותם בגטאות ובמחנות.
האמנים נרצחו ויצירותיהם שרדו  -הכיצד?
סיפור הישרדותן של היצירות הוא סיפור דרמטי
בפני עצמו .דרך התגלגלותן של היצירות אל אוסף
האמנות מרתקת אף היא .כל יצירה מצאה את
דרכה לבדה ,מלבד מספר אוספים מצומצם שהגיעו
ביחידה אחת .את הצלתן של היצירות מכיליון יש

אוסף החפצים

יהודית שן-דר

לזקוף לעתים לאמנים עצמם אשר דאגו להחביאן
ולהטמינן במקום מבטחים ,ולעתים חברים ובני
משפחה הם שנרתמו למעשה ההצלה .ברבות
הימים גילו את יצירותיהם של אמני השואה בעליות
גג ובמרתפים אנשים זרים ,וגם הן מצאו את דרכן
אל אוסף המוזאון.
כמעט  70שנה עברו מאז נפילת המשטר הנאצי,
ולכאורה מאגר היצירות מתקופת השואה מוצה ועל
המוזאון לאמנות השואה להתמקד ביצירות שלאחר
השואה ובאמנות העכשווית המתמודדת עם הנושא.

למבקרים ביד ושם ניתנת
ההזדמנות הייחודית לראות
את השואה מבעד לעיניהם
של האמנים שעדותם במכחול,
בעיפרון ובצבע ניתנת ללא
מילים ,שהרי קצרו המילים
מלתאר את אשר אירע ,וזה
מקור כוחן של היצירות
אולם באורח פלא גם בשנים האחרונות התווספו
לאוסף מדי שנה מאות יצירות שנוצרו בימי מוראות
השואה .על כן פעולות ההצלה לשמרן באוסף
במוזאון ביד ושם נמשך ,בד בבד עם פתיחת האוסף
ליצירות בנות זמננו .משנת  2000נוספו לאוסף יותר
מ 3,000-יצירות ,בהן יצירות של האמנים המייצגים
והחשובים של התקופה כגון מקס ליברמן ,לודוויג
מיידנר ,פליקס נוסבאום ,שרלוטה סלומון וברונו
שולץ וגם אמנים רבים אחרים ששמותיהם מוכרים
פחות לקהל הרחב.
צוואתה של גלה זקשטיין ושל אחיה לגורל מולאה.
מוזאון יהודי הוקם על הר הזיכרון בירושלים ,ויצירות
אמני השואה מוצגות דרך קבע בתצוגות במוזאון
לתולדות השואה ובמוזאון לאמנות השואה .למבקרים
באתר יד ושם ניתנת ההזדמנות הייחודית לראות
את השואה מבעד לעיניהם של האמנים שעדותם
במכחול ,בעיפרון ובצבע ניתנת ללא מילים ,שהרי
קצרו המילים מלתאר את אשר אירע ,וזה מקור
כוחן של היצירות.
הכותבת היא סגנית מנהלת אגף המוזאונים והאוצרת הבכירה
לאמנות.

פסיפס רחב של
זיכרונות אישיים
■ "רגע לפני שציוו עלינו להתפשט ,מצאתי בכיס מעילי
את משקפי הקריאה של
אימא .זה היה החפץ
האחרון והאנושי
שנשאר לי .ערומות,
יחפות ועם ראשים
מגולחים עמדנו שם,
לא ידענו מה יעשו
בנו [ ]...במשך הזמן
ארגנתי לי חבל ,וקשרתי
את המשקפיים על גופי.
שמרתי אותם אתי כל
הזמן [ ]...ארבעים
ו ח מ ש
שנה נחו
המשקפיים
במגירה
שלי ,אך הם
שינו צורה .נהפכו
להיות ערמה קטנטונת
של פירורים .פירורים כה
יקרים .הבאתי אותם ליד ושם
בירושלים .כי מצאתי שיד ושם הוא
המקום שמתאים שבו יהיו המשקפיים".
ממכתב שכתבה טולה ולך מלצר ז"ל ,חיפה 1997

באוסף החפצים של יד ושם כ 27,500-פריטים אשר
תרמו במהלך השנים ניצולי השואה או בני משפחותיהם
ופריטים שנתקבלו מארגונים שונים בארץ ובעולם.
באוסף מגוון רחב של חפצים הקשורים לאירועים אשר
התרחשו באירופה במחציתה הראשונה של המאה
ה 20-והמשקפים היבטים שונים של תקופת השואה:
מהזמנים שקדמו למלחמה ,דרך זוועות המלחמה
ועד שיבתם של הניצולים לבתיהם וניסיונות השיקום
במחנות העקורים ובארץ ישראל.
באוסף פריטים מהגטאות ומהמחנות ופריטים
אישיים שמאחוריהם סיפורים של אנשים ,משפחות ואף
קהילות .בשנים האחרונות מושם דגש באיסוף חפצים
המתעדים את חיי היום-יום של היהודים תחת אימת
ההשמדה :משחקי ילדים ,חפצים שנוצרו כמתנות,
חפצים המעידים על התמודדות רוחנית ועוד.
"אוסף החפצים מהווה פסיפס רחב של זיכרונות
אישיים" ,מסבירה חביבה פלד-כרמלי ,אוצרת בכירה
לחפצים ביד ושם" .ייחודו של האוסף הוא בהיקף
הפריטים ובאופן איסופו .מרבית הפריטים באוסף

מיכאל טל

קולו של שריד השואה
"הילדים שלנו והנינים שלנו
נוגעים בהם ,וכך עבורם השואה
נהפכת לדבר מוחשי ,לא מופשט,
לא רק סיפור".
מרדכי סלע שתרם שני עצי חיים שהציל
מפוגרום "ליל הבדולח"

קשורים לסיפור
חייהם של אנשים
אשר חוו על בשרם
את אירועי השואה,
ובעזרת הסיפור
אשר תועד עם
קבלתם ,החפצים
מספרים על גורל
בעליהם .בכך
החפצים מציגים את
זהותם של קרבנות השואה ,נספים וניצולים,
אנשים בעלי פנים ושמות".
את הסיפור שמאחורי החפצים מתעדים עובדי
מחלקת החפצים בפירוט .כל חפץ שמגיע לאוסף
החפצים נרשם ב"ספר הנכנסות" ,על פי חוק
המוזאונים .אישור על קבלת הפריט ועל רישומו
נשלח למוסר החפץ ,ובאמצעות המספר הקטלוגי
שנקבע ,אפשר למצוא את הפריט גם כעבור שנים
רבות .בתיעוד נרשמים האירועים ,שמות בני המשפחה,
אתרי ההתרחשויות והתצלומים הקשורים לחפץ .כל
המידע הנאסף ממוחשב ומשמש להנצחה ,להדרכה,
למחקר ולתערוכות.
"ברצוני להביע את תודתי על קבלת הפנים החמה
בעת ביקורי במקום עבודתכן וזאת על מנת להיפגש עם
הדובי האהוב שלי שנמסר בעת איסוף חפצים מהשואה",
כתבה סטלה קנובל למחלקת החפצים ב" .2012-קשה
לי לתאר את ההתרגשות שלי לפני ביקורי ובעת ביקורי
כאשר יכולתי שוב להחזיק אותו ולספר לו מה עובר עליי
ולהביע את געגועיי אליו .עם זאת אני מאושרת שהדובי
מצא סוף-סוף את מקלטו האחרון והבטוח לנצח .תודה
על היחס החם והאנושי [ ]...ועל העבודה שמאפשרת
לחדש ולשמור חפצים יקרים מהשואה".
הכותב הוא אוצר במחלקת החפצים באגף המוזאונים.
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אוסף העדויות

סיפורים אישיים,
זיכרון קולקטיבי

מלכה תור

■ דומה שכיום אין מי שמטיל ספק בחשיבות העדויות
של ניצולי השואה מבחינה חינוכית ,היסטורית ,ערכית
והנצחתית ובמשמעותן הייחודית למוסרי העדות
ולמשפחותיהם .בשנים האחרונות תופעת הכחשת
השואה מתרחבת ולעומתה עדויות מצולמות של

בשנים האחרונות תופעת
הכחשת השואה מתרחבת
ולעומתה עדויות מצולמות של
ניצולי שואה הן הוכחה לעצם
קיומה והתרחשותה
ניצולי שואה הן הוכחה לעצם קיומה והתרחשותה.
העדות המצולמת חשובה מאוד לחוקרים וגם לצעירים
בני הדורות הבאים בישראל ובעולם להכרת אוסף
הסיפורים הפרטיים המרכיב את התמונה הרחבה
של החיים והחורבן .מאחורי המספרים נשמע קול
של סיפור שפעמים רבות לא סופר ,סיפור של יחיד,
משפחה וקהילה .לכן ביד ושם נעשה מאמץ מיוחד
להגביר את קצב גביית העדויות .בארכיוני יד ושם
שמורות היום כ 112,000-עדויות ,כ 11,500-מהן נגבו
בעשור האחרון .האוסף הוא הגדול מסוגו בעולם,
ובו עדויות שאסף יד ושם ,וכן העתקים של אוספים
חשובים אחרים מהארץ ומהעולם .את המבחר הנרחב
הזה של העדויות אפשר למצוא במגוון מדיות ,החל
בעדויות כתובות וכלה בדיגיטליות .בעתיד תהווה
העדות המצולמת כלי ראשון במעלה במערכת
החינוך ,במקום המפגש פנים אל פנים.
בעשור האחרון חל מפנה של ממש באיסוף
עדויות ניצולים .בקיץ  2006החלו צוותי יד ושם
להגיע לבתי הניצולים בכל רחבי הארץ .כך רבים
שנמנע מהם בעבר למסור עדות בשל ריחוק
גאוגרפי או בריאות לקויה מתעדים עתה את
סיפוריהם האישיים .בשנים האחרונות נגבו
 1,200-1,000עדויות בכל שנה.
נוסף על כך בתקופה זו התבצעו פרויקטים
ייחודיים בשיתוף גורמים מחוץ ליד ושם :גביית
עדויות של ניצולים חירשים מלידה (עם המכון לקידום
החירש); גביית עדויות בלאדינו (עם המרכז לשימור
מורשת הלאדינו); גביית עדויות במגזר החרדי על ידי
מראיינים חרדיים שקיבלו הכשרה מיד ושם (בשיתוף
גנזך "קידוש השם" בבני ברק); תיעוד ניצולים מצפון
אפריקה (עם יד יצחק בן-צבי); תיעוד ניצולים על
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ידי ארגוני מתנדבים ("יד לזהבה" ו"יד שרה"); ובעת
האחרונה הפרויקט "מתקומה לשחקים"  -ראיונות
של ניצולי שואה אנשי צוות חיל האוויר לשעבר ,בסיוע
רב של נציגי עמותת יוצאי חיל האוויר.

קולו של שריד השואה
"הריאיון עזר לי לפרוק משא כבד
שמונח עליי כבר יותר מ 60-שנה
[ ]...ופתח אצלי רבדים נוספים
ועמוקים של רגשות מורכבים
וטעונים [ ]...אני רוצה להביע
את הערכתי הרבה ליכולת שלך
ולרגישות שלך בהכוונת מהלך
הריאיון".
אהרון קפלן
בצד הפעילות השוטפת המדור לגביית עדויות
מקיים בכל שנה ראיונות קבוצתיים המספרים סיפור
משותף מזוויות שונות .אלו פיסות זיכרון ולעתים
אף רסיסי תמונות המשתלבים לסיפור כללי של
מקום ,של מוסד או של קבוצת אנשים .כאלה הן
למשל עדויות קבוצתיות של מי ששהו בבתי ילדים

בקרקוב ,באוטבוצק ,בז'בזה ובזאטשבייה (פולין); בבית
בירנבאום (הולנד); בבתי יתומים בטרנסניסטריה;
ובכפר הנוער הדתי בדסק (הונגריה) .כמו כן נערכו
ראיונות קולקטיביים של שורדי "קבוצת ה"131-
מילדי קובנה (שהתגבשה כקבוצה באושוויץ) ושל
ילדים וניצולי מחנה עבודה לתיקון כלי רכב צבאיים
ליד גטו וילנה (  ,)HKPובעיקר על פעילותו של מפקד
המחנה (חסיד אומות העולם קרל פלאגה); עדות

מכלול העדויות של יד ושם
מעצב את דיוקן היחיד והציבור
לגווניו הרבים בימי השואה
ניצולי מחנה דקובו ביוגוסלוויה; סיפורים של שני
בתי ספר מפי בוגרים ששרדו  -הגימנסיה העברית
בקרקוב ובית הספר היהודי בברלין; תיעוד של קבוצת
פרטיזנים מיוגוסלוויה; עדויות קבוצתיות של ההנהגה
בגטאות ברשד ומורפה; וסיפורם של מחנות המוות
בטרנסניסטריה.
מכלול העדויות של יד ושם מעצב את דיוקן
היחיד והציבור לגווניו הרבים בימי השואה ,ויש בכך
תרומה חשובה לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי ותודעת
השואה.
הכותבת היא ראש המדור לגביית עדויות באגף הארכיונים.

מאיצים את איסוף
שברי הזיכרון
קולו של שריד השואה
"אילו יד ושם לא היה קיים כלל,
היה צריך להמציאו ,ולו רק כדי
להבטיח העברה תקינה של
החפצים ,של הסיפורים ושל
הזיכרונות לדורות הבאים".
פרופ' שלמה ברזניץ

■ במשך שנים רבות שמרה ניצה אדלשטיין את
מחברת הציור של אחיה טיבור שהיא לא זכתה להכיר.
טיבור קאריני נולד ב 1931-בנובי סאד שבסרביה,
ולאחר בר המצווה שלו הועבר אל סבו וסבתו מכיוון
שאביו האמין שאצלם יהיה מוגן יותר .אמו אליזבת
(אלישבע לבית פיסקר) לא הייתה משוכנעת בכך,
והיא התקשתה להשלים עם הניתוק מבנה .למרבה
הצער ,היא צדקה .אליזבת שרדה מהמלחמה ,ואילו
טיבור נשלח עם הורי בעלה לאושוויץ ,שם נרצח.
לאחר המלחמה חזרה אליזבת לנובי סאד ומצאה
בביתה את מחברות הציור של בנה .היא שמרה
אותן עם ספרי הלימוד שלו למזכרת כל ימיה.
ניצה אדלשטיין ,בתה מנישואיה של אליזבת לאחר
המלחמה ,שמרה בקפידה על פיסות הזיכרון הללו.
באפריל  2012היא הגיעה ליום איסוף של יד ושם
בהרצליה ומסרה את מחברות הציורים עם פריטים
רבים אחרים לצוות יד ושם במבצע הלאומי "לאסוף
את השברים"" .הרשי להודות לך אישית ולכל הצוות
שהיה עמך על הרגישות והגישה לחומרים שהפקדתי
בידייך הנאמנות לשמירה לעדי עולם ביד ושם" ,כתבה
אדלשטיין לאחר המפגש" .תמיכתכם הקלה ועזרה
לי מאוד במהלך המורכב של הפרידה מהחפצים של
יקיריי וסגרה חלון במעגל חיי".
כבר כמה עשורים שיד ושם אוסף חומרים
ומסמכים אישיים בארץ ובעולם ומחזיק באוסף תיעוד
השואה הגדול בעולם .גם אוספי החפצים והאמנות
של יד ושם הם הגדולים והנרחבים בעולם.
ובכל זאת ,על אף מאמצי האיסוף ,פריטי תיעוד
רבים מאוד מפוזרים ברחבי העולם ובארץ.
לכן יד ושם מפעיל בשנים האחרונות את מבצע
ההצלה הלאומי "לאסוף את השברים" ,בתמיכת פרויקט
המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה ,המשרד
לאזרחים ותיקים ומשרד החינוך .במבצע נאספים
מסמכים וחפצים מהניצולים עצמם ,מבני משפחתם
ומכל מי שברשותו חומרים הנוגעים בשואה.

אורית נויימן

במבצע "לאסוף את השברים" נאספו יותר מ 102,000-פריטים ,ובהם כ 33,000-מסמכים,
 41,000תצלומים 22,000 ,מכתבים 2,400 ,חפצים 1,400 ,ספרים 926 ,זיכרונות 400 ,יצירות
אמנות 290 ,יומנים ו 145-סרטי מקור.

"מטרת המבצע היא להאיץ את האיסוף בישראל
ולהעביר פריטים רבים ככל האפשר ליד ושם למשמרת
לדורות" ,מסביר מנהל אגף הארכיונים ביד ושם
ד"ר חיים גרטנר" .בידי הניצולים ובני משפחותיהם
נמצאים מסמכים אישיים רבים שאינם מוכרים ואינם
נגישים לציבור הרחב .רבים מבעלי המסמכים אינם
מודעים לחשיבותם של החומרים שברשותם ולצורך
בשימורם המקצועי .איסוף החומרים מן הניצולים
חשוב במיוחד כדי שיהיה אפשר לתעד מפיהם את
הסיפור האישי הקשור לחומרים .ברור לכול כי הזמן
דוחק מפני שלצערנו בקרוב לא יהיו עוד עדים אלו
עמנו .ועל כן הפרויקט הוא מבצע הצלה".
כדי שהפריטים ייאספו היישר מבעלי הפריטים
בידי נציגי יד ושם ויועברו עם המידע המלא ליד ושם

שמסרו ושעליו שמרו במשך שנים רבות כל כך .יש
מי שהפרידה מן החפץ קשה לו ,וצוות יד ושם שומר
אצלו העתק סרוק של הפריט .בצד ימי האיסוף במרכזי
הערים ,צוות מיומן מגיע לבתיהם של ניצולי השואה
שאין ביכולתם להגיע ליום איסוף מרכזי .הפריטים
שנאספים נרשמים במערכת הממוחשבת ביד ושם.
הם מועברים למחלקות ביד ושם לרישום ולתיעוד לפי
סוג החומר ,ובסיום הטיפול בהם הם נגישים לקהל
הרחב המבקר ביד ושם .מתחילת המבצע ועד היום
מסרו לצוותי יד ושם כ 5,600-אנשים בכ 146-ימי
איסוף מרוכזים ובכ 650-ביקורים בבתים כ102,000-
פריטים :תעודות ,מכתבים ,יומנים ,תצלומים ,חפצים,
יצירות אמנות ,סרטים ועדויות.
"קליטתם של החומרים ביד ושם ,שימורם ,קטלוגם

בבטחה ,פורסמו בכלי התקשורת מרכזי האיסוף
בערים בכל רחבי הארץ ,בשיתוף פעולה עם החברה
למתנ"סים ,עם חברת עמיגור ועם העיתון ידיעות
אחרונות.
ביום האיסוף נציגי יד ושם מראיינים את מוסרי
החומר ומתעדים כל פריט הנמסר לידם .לצוות האיסוף
מצטרפים גם צלמים עם ציוד לסריקה דיגיטלית .לחלק
ממוסרי החומר חשוב לקבל במקום העתק של הפריט

והנגשתם יאפשרו לציבור החוקרים ,לאוצרי תערוכות,
לאנשי חינוך ולקהל הרחב לעשות בהם שימוש" ,מסכם
גרטנר" .והעיקר :הפריטים שנאספו יסייעו בשחזור
גורלם של היהודים בתקופת השואה ,ובעזרתם נמלא
את חובתנו ההיסטורית לשמר ולהנציח את קורותיהם
של יהודים בשואה לדורות הבאים".
הכותבת היא מנהלת הפרויקט "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים.
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המכון הבין-לאומי

אבני היסוד בחקר השואה
■ המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד ושם הוקם
לפני שני עשורים כדי לעודד ,לתמוך ולקדם מחקר
אקדמי בנושא השואה ולהנציח את השואה באמצעות
פרסומיו .שני ראשי המכון הראשונים ,פרופ' ישראל
גוטמן ז"ל ופרופ' יהודה באואר ,הניחו את היסודות
בניהולה של אסתר ארן והתוו את הדרך להגשמת
ייעודו .בעשר השנים האחרונות ,בהנהגתם של פרופ'
דוד בנקיר ז"ל (בתמונה) ופרופ' דן מכמן ובניהולה
של ד"ר בלה גוטרמן ,ובעת האחרונה גם בהנהגתה
של ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ' דינה
פורת ,המשיך המכון להרחיב את פעילותו האקדמית
והגיע אל קהלים הולכים וגדלים של חוקרים ,ותיקים
וצעירים ,ברחבי העולם.
ד"ר יעל נידם-אורביטו ,המנהלת החדשה של
המכון ,סוקרת בריאיון זה את המטרות העיקריות
של המכון בצד הישגיו המרשימים לאורך השנים
ומסמנת את האתגרים שנכונו לו.

מדוע חקר השואה הוא מרכיב
חשוב כל כך בעבודתו של יד ושם?
אחד העקרונות אשר מנחים את יד ושם לאורך השנים
הוא שמחקר היסטורי-אקדמי מהווה בסיס להנצחת
השואה ולפעילות החינוכית בנושא .לכן ייחס מכון

קולו של שריד השואה
"יש חשיבות רבה לקיומו של יד
ושם בהיותו מקום שמרכז את
המחקר היהודי על השואה .ליד
ושם מגיעים אנשים שמתעניינים
בשואה או רוצים לחקור את
השואה .הם נעזרים בו ומוצאים
בו ארכיון עשיר ואוסף של כלים
יעילים למחקר על השואה".
פרופ' ישראל גוטמן

המחקר חשיבות ראשונה במעלה להבאת החוקרים
המובילים בתחום שיציגו את ממצאיהם וידונו בהם
ולקידום המחקר על ידי עידוד חוקרים צעירים להגיע
ליד ושם ולנצל את המשאבים העצומים שבו.
הכינוסים האקדמיים וימי העיון של המכון הבין-
לאומי מניבים ידע ותובנות חדשות במגוון רחב של
נושאים וגם הערכה מחדש של תפיסות קיימות.
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כך למשל הכינוס בשנת  2001על שיבת היהודים
לארצות מוצאם לאחר מלחמת העולם השנייה אפשר
לנו להמשיך ולהעמיק את המחקר בנושא החשוב
הזה ,ובעקבותיו ,כעבור חמש שנים ,כונסה ועידה
בין-לאומית מרתקת על ההיבטים המשפטיים של
השואה ועל השפעותיהם הבין-לאומיות והמקומיות.
בשנת  2009היה מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר
תוצאות השואה והשלכותיה למרכז הראשון ,במכון
הבין-לאומי ,שמטרתו לחקור את גורלם של ניצולי
השואה לאחר המלחמה ואת המאמצים להנצחת
הקרבנות ,להשבת הרכוש היהודי הגנוב ולהעמדתם
לדין של פושעי המלחמה הנאצים ועוזריהם.

ועידת התביעות והתשתית האירופית לחקר השואה
(  .)EHRIהמכון גם מעניק פרסים ומלגות לתלמידי
תואר שני ושלישי אשר לומדים באוניברסיטאות
בישראל ועוסקים בחקר השואה ,וכן מלגות מחקר
לפוסט-דוקטורנטים.
לפני שלוש שנים החל המכון לארח בכל שנתיים
סדנה ללימודי שואה מתקדמים והקים תכנית מלגות
דוקטורט כדי לסייע לדוקטורנטים חוקרים המגיעים
ליד ושם באופן עצמאי על מנת לקדם פרויקטים
מחקריים פרטיים.

כאשר קיבלת עלייך את תפקיד
מנהלת המכון ,כבר היית חוקרת
מנוסה בזכות עצמך ותלמידתם
של כמה מחוקרי השואה הבולטים
בעולם .כיצד את רואה את תפקידו
של המכון כלפי חוקרים אחרים
בתחילת דרכם?
נוסף על הכינוסים וימי העיון הזוכים לתהודה בין-לאומית,
המכון מארח מגוון של סדנאות אינטימיות יותר בתחומי
מחקר חדשים ,למשל החיים היהודים בתקופת השואה
או הדיווחים בזמן אמת בתקשורת בימי מלחמת העולם
השנייה .סדנאות אלו הן הזדמנות פז עבור חוקרים
צעירים וותיקים לשתף פעולה ולדון ברעיונות .ביזמתו
של פרופ' בנקיר ובהכוונתה של המנהלת לשעבר של
המכון ד"ר תקווה פתל-כנעני ,המכון מסייע לסטודנטים
הכותבים דוקטורט באמצעות סדנאות של אוניברסיטאות
ושל מוסדות אחרים לחקר השואה המתקיימות ביד
ושם או בחו"ל .התכנית מאפשרת לחוקרים בתחילת
דרכם להציג את מחקריהם ,להיות לחלק מן הקהילה
האקדמית הבין-לאומית ,לקבל משוב מעמיתיהם בעולם
ולנצל את הארכיונים.

מעבר להזדמנויות השונות
שאתם מציעים כדי לקדם מחקר
חדש ,איזה סוג של עזרה המכון
מציע לחוקרים בראשית דרכם
האקדמית-מחקרית?
יותר מ 160-עמיתי מחקר כבר ניצלו את משאבי
הידע העצומים ביד ושם במשך השנים ,ולפני כעשר
שנים פתח המכון את שעריו לחוקרים עמיתים בחסות
אוניברסיטאות ,תכניות לאומיות וארגונים אחרים כגון

איזה תפקיד ממלאים שיתופי
הפעולה הבין-לאומיים בעבודת
המכון?
פיתוחה של רשת בין-לאומית של אנשי אקדמיה כדי
לסייע ולקדם את חקר השואה הוא נושא שבעיני יד
ושם בכלל ומכון המחקר בפרט יש לו עדיפות גבוהה.
עובדי המכון מרבים להשתתף בכינוסים ,בסדנאות
ובימי עיון בארץ ובחו"ל ומציגים את המחקר שלנו
בפורומים בין-לאומיים.

באילו סוגים של פרויקטים
עוסקים החוקרים שלכם ,ומה
מטרתם?
הצוות שלנו מעורב בפרויקטים לטווח ארוך וקצר
שמטרתם לחשוף ולזקק מידע במגוון רחב של
נושאים כגון תולדותיהם ,מיקומם וגורלם של כל
אחד מגטאות היהודים בימי מלחמת העולם השנייה,
רשת השילוחים של היהודים מכל רחבי היבשת
ואתרי הרצח ההמוני במזרח אירופה שההשמדה
בהם התרחשה לעתים במרחק הליכה מבתיהם
של הקרבנות .מחקרים אלו ,נוסף על היותם מקור

מדי שנה המכון הבין-לאומי לחקר השואה:
עורך כינוסים ,סדנאות מחקר ,ימי עיון ומפגשי צוות של חוקרים בין-לאומיים
מארח  12עמיתי מחקר מהארץ ומחו"ל
מעניק כ 20-פרסים לתלמידי תואר שני ולדוקטורנטים
מעניק פרס בין-לאומי לספר מחקר על השואה.

לאה גולדשטיין

הכינוסים האקדמיים וימי העיון
של המכון הבין-לאומי מניבים
ידע ותובנות חדשות במגוון
רחב של נושאים וגם הערכה
מחדש של תפיסות קיימות
ידע מקיף בזכות עצמם ,מסייעים לקדם מחקרים
עתידיים בזכות המשאבים ומאגרי המידע שהם
מעמידים לרשות חוקרים אחרים.
לדוגמה ,הסיפור שלא סופר של "אתרי רצח
של היהודים בשטחים הכבושים של ברית המועצות
בתקופת השואה" הוא פרויקט מחקרי מקוון המתבסס
על עדויות ממקור ראשון ,על קטעי וידאו ,על תיעוד
בכתב ובעל פה ועל יומנים כדי למצוא את אתרי הרצח
של יהודים יחידים ושל קהילות שלמות באזורי הכיבוש
הגרמני בברית המועצות לשעבר .דרך החקירה של
אתרי הרצח עצמם ושל ארכיונים מקומיים ,יכלו חברי
הצוות של המכון לשלב את הידע הקיים וגילויים חדשים
ולצייר תמונה מדויקת יותר של המספרים האמתיים
של הקרבנות ,של זהותם ושל גורלם .נוסף על כך צוות

השייך לפרויקט חוקר את ההיסטוריה לפני המלחמה
ואת הנצחת הקרבנות לאחר המלחמה באתרים אלו,
והמידע שנאסף עולה לאתר האינטרנט של יד ושם,
בצד מפות של גוגל ,עם אפשרויות חיפוש נוחות עבור
חוקרים מרחבי העולם.

המכון ידוע גם במחקריו
הממוקדים במדינות מסוימות .מה
חשיבותם של מחקרים אלו?
בשנים האחרונות ,בזכות תמיכה בלתי מסויגת
מידידינו בעולם ,הצליח המכון לפתח מוקדי מחקר
חדשים שבמרכזם ההיסטוריה לפני המלחמה ,אירועי
המלחמה ותוצאותיה של השואה באזורים מסוימים
באירופה .יד ושם זקוק למחקרים אלו כדי להיות
מעודכן במחקר הקיים על אזורים מסוימים ,לעדכן
תובנות על פי המסמכים החדשים שנחשפו ולחזק
את הקשרים עם הקהילה המדעית.
מכון המחקר גאה ביזמות ובעבודת המחקר הנעשות
על ידי המרכזים החדשים שהקמנו כמו המרכז לחקר
תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת השואה ,המרכז
לחקר השואה בפולין והמרכז לחקר יהודי גרמניה
בתקופת השואה.

יש המשווים היום את השואה
לצורות אחרות של רצח עם,
במיוחד של המאה ה ,20-ואפילו
משכתבים את העבר כדי שיתאים
לתאוריות ולהשערות החדשות
האלה .כיצד המכון מתכוון
להתמודד עם אתגרים אלו ועם
אתגרים אחרים בשנים הקרובות?
מכון המחקר הוא מהמרכזים הבולטים בחקר השואה,
ואנו מאמינים בכל לבנו ששומה עלינו להשתתף בשיח
הגלובלי העכשווי על השואה ,אך בד בבד להמשיך
את המחקר הבסיסי על נושאי הליבה של השואה.
נושאים רבים טרם נחשפו וצריכים להיחקר.
בלא ספק ,העתיד מציב בפנינו אתגרים חדשים,
ואנו מוצאים את דרכנו להתמודד אתם .בשעה שדור
הניצולים הולך ועוזב אותנו ,חיוני שנמשיך להעמיד
במרכז המחקר האקדמי שלנו את התיעוד המקורי
ואת עדויותיהם של הניצולים כדי להבטיח שחקר
השואה ברחבי העולם יישאר נאמן לשליחותו :ללמוד
על השואה ולהבין טוב יותר את השפעותיו של אירוע
חסר תקדים זה בהיסטוריה האנושית.
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ההוצאה לאור

המורשת שבכתב
■ ההוצאה לאור של יד ושם נוסדה באופן רשמי
בשנת  ,1990ואולם הפרסום הראשון של יד ושם,
כרך א' של "יד ושם  -קובץ מחקרים" ,ראה אור
כבר בשנת  .1957מאז ועד היום פרסם יד ושם
ספרים רבים ומגוונים  -יומנים ,ספרי זיכרונות,
מחקרים ,ספרי כינוסים ,קטלוגים ,אלבומים ועוד.
ברוח מסורת הפרסומים הענפה של יד ושם,
ההוצאה לאור מפיקה מדי שנה עשרות כותרים
חדשים במגוון סוגות ושפות .חלק מהפרסומים
האלה מופקים בשיתוף פעולה עם הוצאות לאור
אקדמיות ומסחריות בארץ ובעולם.
פרסומים רבים של ההוצאה לאור נשענים על
ארכיוני יד ושם ועל מאגרי המידע הגדולים שלו ,וכן

על מסמכים רבים מארכיונים נוספים ברחבי העולם.
מלאכת ההפקה של החומרים האלה ,דוגמת יומנים
ומסמכים מתקופת השואה ,חומרים שבעשור האחרון
נעשה מאמץ מיוחד להוציא לאור ,דורשת עבודת
פענוח דקדקנית של המקורות ועריכה מדעית יסודית
תוך מתן תשומת לב לחשיפת פרטיו השונים של
הסיפור ההיסטורי .ליווי מדעי ניתן גם בפרסומם של
ספרי זיכרונות של ניצולי שואה .בשנים האחרונות
אנו עדים לצורך הגובר של ניצולי שואה להעלות
את זיכרונותיהם על הכתב ולריבוי כתבי היד .לכן
יד ושם מסייע גם בפרסום זיכרונות היוצאים לאור
באופן פרטי.
בין פרסומי ההוצאה לאור ראוי לציין את הסדרה
תולדות השואה הסוקרת את המחקר העדכני של
השואה בכל מדינה באירופה ודנה בנושאים העיקריים
כגון פיתוחו ומימושו של "הפתרון הסופי" בכל מקום
ומקום ,תגובת היהודים למתרחש ועוד; פנקסי הקהילות
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המספקים מידע על ההיסטוריה של הקהילות
היהודיות מייסודן ועד התקופה שלאחר השואה;
האנציקלופדיה של חסידי אומות העולם המנציחה את

בשנים האחרונות אנו עדים
לצורך הגובר של ניצולי שואה
להעלות את זיכרונותיהם על
הכתב ולריבוי כתבי היד
פועלם של חסידי אומות העולם ומספרת את סיפורי
ההצלה לפי מדינות .מפעל חשוב נוסף שראה אור

בשנים האחרונות הוא האנציקלופדיה של הגטאות.
באנציקלופדיה מקיפה זו יותר מ 1,100-ערכים ,והיא

קולו של שריד השואה
"למדתי לחיות עם הצל
וליצור עם האור".
יעקב צים ,מחבר הספר שברים ואור,
ההוצאה לאור של יד ושם

ממפה את הגטאות ומספקת מידע רב חשיבות על
כל גטו ועל קורות היהודים בו.
זאת ועוד ,הוצאת הספרים של יד ושם ,הפועלת
במסגרת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,היא
חוד החנית בפרסום מחקר חדשני ומעמיק בנושא
השואה ומשמשת אכסניה למיטב חוקרי השואה

ד"ר אלה פלורסהיים

עשרות ספרים חדשים של יד ושם יוצאים
לאור מדי שנה ,ובהם ספרי מחקר ,ספרי
זיכרונות ,יומנים ,קטלוגים ואלבומים.

בארץ ובעולם .כתב העת יד ושם  -קובץ מחקרים
משמש במה לדיון במחקר העדכני ביותר על
השואה ,ומאז נוסד יצאו לאור עשרות רבות של
כרכים .בשנים האחרונות הוא רואה אור פעמיים
בשנה ,והוא זוכה לציונים הגבוהים ביותר בדירוג
כתבי העת המדעיים ברחבי העולם (ראו עמ'
 .)21כל זאת נוסף על ספרי מחקר ,ספרי כינוסים
וסדרת עיון וחקר המביאה ממיטב המחקר העכשווי

המוצג במסגרת המכון הבין-לאומי לחקר השואה.
נוסף על פרסומים בשלל שפות ,בהן אנגלית,
גרמנית ,ספרדית וצרפתית ,הוצאת הספרים של
יד ושם שמה דגש מיוחד בפרסום בעברית של
מחקרים חשובים בנושא השואה מרחבי העולם,
ובהם למשל שלושת כרכי ספרו המונומנטלי של
ראול הילברג חורבן יהודי אירופה אשר יצא לאור
בשנה שעברה.
בשנים הבאות ההוצאה לאור שואפת להמשיך
לפרסם יומנים ומסמכים חשובים מארכיוני יד ושם
ולשקוד על הוצאתם לאור של ספרי זיכרונות,
מחקרים חשובים מהארץ ומהעולם ושלל פרסומים
אחרים אשר יעצבו את זיכרון השואה וישפיעו על
מחקרה בעתיד.
הכותבת היא העורכת הראשית של ההוצאה לאור.

קובץ המחקרים

בלב השיח האקדמי

■ כאשר הכרך הראשון של כתב העת "יד ושם  -קובץ
מחקרים" ראה אור בשנת  ,1957הוא היה כתב העת
הראשון אשר הוקדש כל כולו לחקר השואה .באותן
שנים ובשנים שלאחר מכן ,כל היבט של השואה היה
נושא מחקרי חדש .הדבר בא לידי ביטוי בקשת הרחבה
של הנושאים שנדונו בכרכים הראשונים :מבַצעי
הרצח הגרמנים ,גישות שונות של התושבים כלפי
רצח היהודים ,מגוון התגובות של היהודים וניסיונות
ההצלה .כתב העת פרץ דרך גם בכך שהתפרסם
בשני כרכים נפרדים בשתי שפות ,עברית ואנגלית,
דבר ייחודי בעולם האקדמי דאז .בהחלטה זו ממש
נתנו העורכים ביטוי לאחד מעקרונות היסוד אשר
ממשיכים להאיר את דרכו של יד ושם  -קובץ מחקרים
גם בימינו ,והוא העיסוק בהיבטים הפרטיקולריים
והאוניברסליים של השואה .כתב העת יועד לתפוצה
בקרב חוקרים ומתעניינים בארץ ובעולם.
ואכן מכמעט  600המאמרים שפורסמו עד היום,
כמעט שליש נכתבו מחוץ לישראל .הייצוג הבין-לאומי
רק הולך וגדל לאורך השנים .בעשור האחרון הגיעו
יותר ממחצית המאמרים מחוקרים מכל רחבי תבל.
חוקרים מ 20-מדינות ויותר הגישו מאמרים ביותר
מתריסר שפות.
במה עסקו מאמריהם של החוקרים במרוצת
השנים? בכרכים הראשונים כאמור עסק יד ושם -
קובץ מחקרים במגוון רחב של נושאים ,לרבות הנושאים
הבסיסיים ביותר של הבנת השואה .חלק מהם
עסקו בסוגיות מתודולוגיות בסיסיות ,ואחרים העלו

שאלות היסטוריות בסיסיות על
התפתחות המדיניות הנאצית
כלפי היהודים .בעקבות
משפט אייכמן החלו חוקרים
לבחון שאלות פילוסופיות,
פסיכולוגיות ומשפטיות באשר
למבַצעי הרצח .כרכים ראשונים
אלו בחנו גם את הפעילות
המחתרתית של היהודים
וההתנגדות המזוינת ,את צעדות
המוות ,את תגובת יהודי גרמניה,
את חיי היום-יום בגטאות ,את
יהודי צרפת ומקדוניה בתקופת
השואה ועוד כהנה וכהנה.
משנות ה 60-המאוחרות
נתן יד ושם  -קובץ מחקרים
במה למחקרים חלוציים.
מחקרים אלו היו לקלסיקות
בתחום חקר השואה ,ולא מעט מהם סללו את הדרך
לכתיבת ספרים חשובים ולדיונים מעניינים :מאמרו
של נחמן בלומנטל על יומנו של אדם צ'רניאקוב,

בעשור האחרון יד ושם -
קובץ מחקרים פיתח קשרים
עם חוקרים רבים ברחבי
העולם והתוצאה היא מאמרים
פורצי דרך
מאמריהם של ישעיהו טרונק ואהרון וייס על היודנרטים,
מאמרו של בלה ואגו על יומניו של אוטו קומוי ,מאמרו
של ישראל גוטמן על פרוץ ההתנגדות המזוינת בגטו
ורשה ומאמרו של יהודה באואר על פעולות ההצלה
באזור וילנה .שלושה מן המאמרים החשובים על
התפתחות המדיניות האנטי-היהודית הנאצית הם
פרי עטם של אּווה אדם ,כריסטופר בראונינג ומרטין
ברושט .מאמרו של ברושט הוא מאמר ביקורת על
ספרו מעורר המחלוקת של דיוויד אירווינג מלחמתו
של היטלר.
מחקרים על רומניה שכתב ז'אן אנצ'ל ,מאמרים
על הונגריה שכתב רנדולף בראהם ומאמרים על
מבצע ריינהרד שכתב יצחק ארד היו מהמאמרים
הרבים שעוררו דיון מחקרי בשנות ה 70-וה ,80-וגם
הניתוח הנוקב של שאול פרידלנדר בנושא הוויכוח
האינטנציונליסטי-פונקציונליסטי סביב ההחלטה על

ד"ר דוד זילברקלנג

"הפתרון הסופי" הוא עדיין חלק מתכניות לימודים
באוניברסיטאות ברחבי העולם .חוקרים ניהלו ויכוחים
היסטוריים נוקבים על דפיו של כתב העת :מחלוקת
ההיסטוריונים בגרמניה (  )Historikerstreitוהתחלת
הוויכוח על תפקידם של פולנים פשוטים בשואה;
דיונים על תפקידם והשפעתם של פקידים גרמנים
בדרגי ביניים בקביעת המדיניות כלפי היהודים; בחינה
של ספרו של דניאל גולדהגן תליינים מרצון בשירות
היטלר; דיון בספרו של יאן גרוס שכנים ועוד.
באוקטובר  1992אמר שמואל ספקטור ז"ל,
היסטוריון וניצול שואה שהיה עובד בכיר ביד ושם
שנים רבות ,כי יידרשו לכל החוקרים בעולם יותר
מ 100-שנים רק כדי לדפדף בחומר התיעודי המצוי
בארכיונים של ברית המועצות לשעבר שנפתחו .מאז
נפתחו עוד ארכיונים בעולם ,ובהם עשרות מיליוני
עמודים של מסמכים .בעשור האחרון יד ושם  -קובץ
מחקרים פיתח קשרים עם חוקרים רבים ברחבי
העולם ,גם במדינות פוסט-קומוניסטיות ,והתוצאה
היא מאמרים פורצי דרך :המאמרים על תפקידו של
היטלר ב"פתרון הסופי" ,על יחסם של פולנים כלפי
רצח היהודים ועל יחסם של רומנים לשואה ,ניתוחים
של השקפות עולם של מנהיגים הונגרים ,ניתוח
אנתרופולוגי של פוגרום קֶלצה ביולי  1946ומחקר
ארכאולוגי במחנה ההשמדה סוביבור.
בצד התגברות העניין המחקרי בקרב חוקרים
ותיקים וצעירים כאחד ,המעבר לפורמט חצי שנתי
בשנת  2007עודד את החוקרים להגיש עוד ועוד
מאמרים בשנים האחרונות ,ומספר המאמרים הרואים
אור בכתב העת גדל .גם מאמרי הביקורת ,לרבות
מאמרים מעמיקים על ספרים חשובים בשפות שונות,
היו לחלק בלתי נפרד מכתב העת.
אין לחזות בדיוק אילו סוגים של מחקרים ייעשו
בשנים הקרובות ,אולם אם המאמרים שהוגשו בעשור
האחרון הם סימן לעתיד לבוא ,מותר לשער שיוגשו
עוד מאמרים מברית המועצות לשעבר המסתמכים
על הארכיונים הסובייטיים שנפתחו ,מאמרים על
מדינות שלא זכו למחקר רב בעבר כמו יוון ,מאמרים
על יומנים ומסמכים מבוארים ,מאמרים על עבודות
כפייה ,מאמרים על תגובותיהם של היהודים במקומות
שלא נחקרו בהרחבה ומאמרים על התגובות והמעשים
של אוכלוסיות לא יהודיות.
 100שנים? ייתכן שהערכתו של שמואל ספקטור
היא הערכת חסר.
הכותב הוא החוקר הבכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
והעורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.
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הספרייה

אי שָקט של מידע

לאה גולדשטיין

קולו של שריד השואה
"העבודה נותנת לי סיפוק גדול
כי אני עושה משהו למען זיכרון
השואה ובעצם גם למען זכרם של
בני משפחתי שנרצחו באושוויץ".
משה אבלס ,מתנדב בספריית יד ושם

■ ד"ר רוברט רוזט ,מנהל ספריות הכותרים ,הפרסומים
והסרטים ביד ושם ,הוא גם היסטוריון חוקר ,סופר וכותב
טורים מעת לעת .בריאיון מיוחד לגיליון זה של כתב העת
יד ושם ירושלים ,ד"ר רוזט מספר על ספריית הפרסומים,
על הישגיה בעשור האחרון ועל תכניותיה לעתיד.

מהו תפקידה העיקרי של ספריית
יד ושם?
ספריית יד ושם הוקמה כדי לאסוף ולרכז את כל
הפרסומים המוכרים בנושא השואה ובנושאים
הקשורים אליה לתועלתם של חוקרים ,אנשי יד ושם,
תלמידים ,מורים ,קוראים מזדמנים ,ואולי בעיקר
למען הדורות הבאים .בעשור האחרון נוספו יותר

הספרייה היא מקור השראה
לרבים מהמבקרים שנעזרים
במשאביה .סופרים בעלי שם
נעזרו באוסף הספרייה כדי
לאסוף חומרים לרבי המכר
פורצי הדרך שלהם
מ 42,600-כותרים חדשים לאוסף ועוד אלפי עותקים
של פרסומים חשובים במגוון רחב של פורמטים.
באוסף הספרייה כעת יותר מ 141,000-כותרים,
והוא עדיין האוסף המקיף מסוגו בעולם.
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בספריית יד ושם יותר מ 141,000-כותרי
ספרים ב 54-שפות.
היחידה לשירותי יעץ ומידע מטפלת ביותר
מ 30,000-פניות קהל מדי שנה ,לרבות
מבקרים באולם הקריאה ופונים מרחוק.

בד בבד עם הצגת פרסומים אלו לקהל הרחב
בסניף הספרייה המרכזי בירושלים ובסניף המשני
שלנו בבית ווהלין בגבעתיים ,ביצענו בשנים האחרונות
כמה פרויקטים שהפכו את החומר לנגיש יותר מבעבר.
החשוב שבהם היה בניית קטלוג מקוון לאוסף הספרייה
בעזרת אגף התקשוב של יד ושם .כיום אפשר לעשות
חיפוש מקוון בקטלוג הספרייה באתר האינטרנט של
יד ושם ,והוא מתעדכן פעם בכמה שבועות.

באילו שפות נכתבו הספרים
השמורים בספרייה?
הכותרים בספרייה שלנו כתובים ב 54-שפות,
לרבות לשונות אזוטריות בעבורנו כמו איסלנדית,
באסקית וטאטית .בעשור האחרון התקבלו חומרים
בעיקר בשפה האנגלית ,ואחריה בגרמנית ,בעברית,
בצרפתית ,ברוסית ובפולנית.

אילו חוקרים ידועי שם עשו
שימוש בספרייה במהלך השנים?
רבים רואים בספריות מקומות המנותקים מהסביבה
הדינמית ,מעין איים שקטים של מידע בים של פעילות

תזזיתית ,ויש בכך מן האמת כאשר מדברים גם
על הספרייה המרכזית של יד ושם .חדר הקריאה
משקיף אל העמק הירוק הנפרש בין יד ושם והשכונות
המערביות של ירושלים ומשרה אווירה רגועה לחוקרים
את הנושא הקשה של השואה.
אף על פי כן הספרייה היא מקור השראה לרבים
מהמבקרים שנעזרים במשאביה .סופרים בעלי שם
עולמי כגון יאן מרטל (  ,)Beatrice and Virgilסר מרטין
גילברט (  )The Holocaust: The Jewish Tragedyושאול
פרידלנדר (גרמניה הנאצית והיהודים) נעזרו באוסף
הספרייה כדי לאסוף חומרים לרבי המכר פורצי
הדרך שלהם.

כיצד הספרייה מפתחת את
יכולותיה הטכנולוגיות בעידן
האינטרנט?
עולם הפרסומים כבר נתון בעומק המהפכה הדיגיטלית,
אם כי לעת עתה החומר המודפס לא רק שהוא עדיין
אתנו  -חשיבותו עדיין עצומה .מכיוון שעולם המחקר
משתנה ,עדיין לא ברור כיצד העידן החדש של ספרים
אלקטרוניים והגישה המקוונת באינטרנט לפרסומים
ישפיעו בסופו של דבר על ספריית יד ושם .לעת עתה
יד ושם משתדל לנצל את מכלול הכלים הטכנולוגיים
העומדים לרשותו ,לרבות שילוב ושיפור של יכולות
החיפוש בכל משאביו ומקורותיו.
לכן הפעילה הספרייה פרויקט שיתאים את
הספרייה למאגרים אחרים ביד ושם באחת הדרכים
הראשיות למציאת חומר ביד ושם  -חיפוש לפי מקומות
גאוגרפיים  -ועשתה זאת בהצלחה .השלב הבא שעומד
על הפרק הוא פרויקט דומה למקומות רדיפה.
יהיה אשר יהיה המדיום שבו ספרים אלו או
אחרים יפורסמו ,יאוחסנו או ישודרו ב 60-השנים
הבאות ,מלאכת הליבה של ספריית יד ושם לא
תשתנה :לאסוף ולהעמיד לרשות קהל הקוראים שלנו
פרסומים רבים ככל האפשר של חומר על השואה
ולוודא שהוא יישמר למען הדורות הבאים.

מרכז הצפייה

המאגר הבין-לאומי
לקולנוע בנושא השואה

ליאת בן חביב ומימי אש

באוסף מרכז הצפייה מקוטלגים כ8,500-
סרטים.
אפשר לצפות בכ 5,800-מהם בספרייה
הדיגיטלית שבמרכז.
צוות המרכז עונה ליותר מ 1,000-בקשות
ייעוץ ,תחקיר ומידע בנושא הקולנוע
והשואה מדי שנה.

ברלין :הסצנה והזוכה האחרון זעזוע .במסגרת אירועי
יום הזיכרון לשואה לגבורה ערך המרכז הקרנות בכורה
לסרטים מהשורה הראשונה של הקולנוע העולמי
שהופצו בישראל ,בהם הזייפנים ,אדם בן כלב ,להרוג
את קסטנר ,באפלה וחנה ארנדט.

עוזרים לקהל הרחב

■ מרכז הצפייה ביד ושם נחנך בנובמבר  ,2005שבעה
חודשים לאחר פתיחת המוזאון החדש לתולדות
השואה .בתוך פחות מעשור היה מרכז הצפייה למאגר
הבין-לאומי לקולנוע של השואה הבולט בתחומו ,ובו
ספרייה דיגיטלית ממוחשבת לצפייה בסרטים ומאגר
מידע העומדים לרשות יוצרי קולנוע ,חוקרים ,מחנכים
והקהל הרחב .היום מקוטלגים במאגר המקוון באתר
האינטרנט  8,500סרטים מכל הסוגות ,וב 5,800-מהם
אפשר לצפות ללא תשלום בעמדות המחשב האישיות
שבמרכז .הצוות במרכז ממשיך לאתר ולרכוש סרטים
על השואה ,ומטרתו היא לאסוף ,לשמר ולהנגיש
את הסרטים לקהל .לצורך כך מרכז הצפייה מבקש
את עזרתם של אנשים יצירתיים בעולם הקולנוע
המחויבים לשימור זיכרון השואה.

רוכשים ושומרים
מרכז הצפייה ממשיך לעבוד עם יוצרים מהארץ ומחו"ל
ועם ארגונים העוסקים בשימור זיכרון השואה במדיה
הוויזואלית וימשיך להביא לקהל בארץ ובעולם קולנוע
איכותי ולהציג קלסיקות קולנועיות בצד סרטים חדשים,
כפי שעשה בהקרנת הרסטורציות לסרטים הקלסיים
לילה וערפל ויומנה של אנה פרנק ועוד בהקרנות רבות.
המרכז רוכש כותרים של  300-200סרטים בשנה .כדי
לעמוד במשימה זו ,צוות המרכז משתף פעולה עם
המפיקים ועם מפיצי הקולנוע הבולטים בתחום ,בהם
 NMCיונייטד ,Seventh Art Releasing ,DEFA ,רות דיסקין
ו .Go2Films-המרכז גם ימשיך לרכוש אוספים שלמים של

במאים ,כפי שרכש את אוספיהם של ארתור בראונר,
מירה המרמש ,רות וולק ,ווילי לינדוור ,קלוד לנצמן,
ז'נין מיראפפל ,אישטבן סאבו ,רנה סנדרס ,פטר
פורגאש ומרק רוזנבאום .צוות המרכז קורא ליוצרים
שעשו סרטים בנושא השואה ליצור אתו קשר ולהפקיד
את סרטיהם באוסף מרכז הצפייה.

מצילים חומרים נדירים
עבודת הרסטורציה של הסרט זיכרונות משפט
אייכמן ,יצירתו של הבמאי הישראלי המוערך דוד
פרלוב שהקדימה את זמנה ,הייתה אחת המשימות
המשמעותיות של מרכז הצפייה .גרסה דיגיטלית של
הסרט בהיי דפינישן הופקה בשחזור קולנועי והיסטורי
דקדקני .מאז נוער ממנו אבק מדפי הארכיון ,הוקרן
הסרט פורץ הדרך של פרלוב בכינוסים ובפסטיבלים
חשובים בישראל ובעולם .מרכז הצפייה ממתין לאישור
רשות השידור להשלים את המשימה ולהפיק די-וי-די
להפצה של הסרט לקהל הרחב.

מעניקים פרסים
מרכז הצפייה מעניק מדי שנה ,מאז  ,2006את "פרס
אבנר שלו ,יושב ראש יד ושם" .הפרס מוענק בכל קיץ
לסרט שמביא למסך סיפור ייחודי בנושא השואה ונותן
לו ביטוי קולנועי איכותי בתחרות מיוחדת הנערכת
בפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי בירושלים .התחרות
הבין-לאומית לסרטים באורך מלא בכל סוגה הפנתה
זרקור אל סרטים חדשים כמו כישלון אנושי ,קברט

מאות ארגונים ישראליים ובין-לאומיים ערכו הקרנות
מיוחדות במרכז הצפייה במסגרת כינוסים ,השתלמויות
מורים וטקסי זיכרון .הצוות המקצועי של המרכז ענה
ליותר מ 10,000-בקשות לייעוץ ,לעזרה ,למידע על
הפקות סרטים ותכניות חינוכיות ולאיתור סרטים ועדויות.
קרן מיוחדת שהוקמה ביד ושם העניקה בשנת 2008
תמיכה כספית וייעוץ לשמונה יוצרים דוקומנטריים,
ובין היתר תמכה בהפקת הסרטים שתיקת הארכיונים,
יומני האהבה האבודים ורפסודה לבומביי
מעולם לא היה כוחה של המדיה גדול כל כך,
והיא מתחדשת באופן תדיר ,לכן אין בימינו תחליף
ליכולתו של הקולנוע לספר את סיפור השואה דור
אחר דור.

.

לשמות היוצרים והמפיקים של הסרטים ולמידע נוסף על
הכותרים שהוזכרו בכתבה ראו את קטלוג הסרטים המקוון של
מרכז הצפייהwww.yadvashem.org :
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש סרטים במרכז.

קולו של שריד השואה
"יש לזכור את דבריהם של מי
שדיברו וסיפרו ולהתייחס אליהם
במיוחד [ ]...מרכז הצפייה ,על
האוסף שלו ,ישרת את הדורות
הבאים".
אברהם הר שלום שתמך בהעלאת אוסף
הסרטים לאתר האינטרנט של יד ושם
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המכלול המוזאוני

מקור השראה

■ ביולי  2013דורג יד ושם במקום הרביעי ב25-
המוזאונים החשובים בעולם על פי אתר האינטרנט
 ,TripAdvisorאתר הנסיעות הבולט בעולם הנשען
בראש ובראשונה על ביקורות ועל תגובות של
תיירים ושל מטיילים מכל העולם .המבקרים
שיבחו את "התצוגות המרגשות והאינפורמטיביות"
וסיפרו שהביקור בהן הוא "חוויה רגשית ,חינוכית
ומעוררת השראה"" ,חובה לראות" לכל מי שמבקר
בישראל.
המכלול המוזאוני החדש ביד ושם נחנך במרץ
 2005בנוכחות מזכ"ל האו"ם ,נשיאי מדינות,
ראשי ממשלות ,שרי חוץ ומכובדים אחרים מ40-
מדינות ,ניצולי שואה ,תורמים ליד ושם וחסידי
אומות העולם .כמעט מיליון אנשים מרחבי העולם
מבקרים בכל שנה במכלול המוזאוני  -המוזאון
לתולדות השואה ,המוזאון לאמנות השואה ,הביתן
לתערוכות מתחלפות ,בית הכנסת ,מרכז הלמידה
ומרכז הצפייה.
בריאיון מיוחד לגיליון זה ,מנהלת אגף המוזאונים
ביד ושם יהודית ענבר מסכמת את הייחודיות של
המכלול ,מסבירה את הביקוש לתערוכות נודדות
בנושא השואה ומסתכלת קדימה על עתידם הקרוב
של מוזאונים העוסקים בתולדות השואה.

למה היה צורך לבנות מכלול
מוזאוני חדש ביד ושם?
המוזאון ההיסטורי שהוקם בשנות ה 70-היה מוזאון
חשוב ועשוי במקצועיות אך לא ענה בעיקר על היקף
המבקרים שהגיע ליד ושם בכל שנה .כבר לפני 20
שנה הגיע מספר המבקרים לכמה מאות אלפים,
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והצפיפות הייתה קשה עד כדי כך שלעתים לא היה
אפשר להכניס מבקרים למוזאון .כמו כן המצב הפיזי
של התצוגה היה גרוע .אמנם נעשו בו תיקונים ושינויים
לאורך השנים ,אבל השפעת הזמן והיקף המבקרים
גרמו לבלאי של התצוגה.
נוסף על כך הבינו שיש צורך לעדכן את התצוגה
כדי לתת ביטוי לשינויים שחלו בתפיסת השואה במשך
השנים וכדי לעניין את הדור הצעיר בתצוגה עכשווית
ולעורר הזדהות והבנה לקרבנות השואה באמצעות
סיפוריהם האישיים.

איך המוזאון לתולדות השואה
מספר את הנרטיב של העם
היהודי ,ובמיוחד את סיפורו של
היחיד?
את המוזאון ההיסטורי הקודם הקימו ניצולים ,בראשות
ד"ר יצחק ארד ,שרצו לספר מה עוללו הנאצים,
עוזריהם ומשתפי הפעולה לעם היהודי .הם לא
יכלו ,ואולי עדיין לא ראו לנכון ,לספר על עצמם .לכן
המוזאון היה מורכב בעיקר מתצלומים ומדגמים של
מחנות .את התצלומים צילמו הרוצחים ,ועל היהודים
עצמם לא נאמר כמעט דבר .בתפיסה החדשה ,כמעט
שני דורות אחרי השואה ,רצינו לספר את הסיפור
היהודי ,כמובן בהקשר של מעשי הגרמנים הנאצים
ועוזריהם ,אך העיקר הוא זווית הראייה היהודית של
האירועים .גם מבחינה מוזאונית נעשה שינוי בגישה:
הסיפור היהודי מוצג דרך סיפורים אישיים ולא באופן
כללי בלבד .שינויים נוספים הם השימוש בחפצים
המייצגים את הסיפורים האישיים והקהילתיים של
האנשים ,השימוש בתצלומים תוך עשיית תחקיר על

היהודים המצולמים בהם ,השימוש ביצירות אמנות
של יהודים מתקופת השואה המעניקים זווית ראייה
שונה של השואה ,השימוש בסרטים ובעדויות אישיות

כמעט שני דורות אחרי השואה
רצינו לספר את הסיפור היהודי,
כמובן בהקשר של מעשי
הגרמנים הנאצים ועוזריהם,
אך העיקר הוא זווית הראייה
היהודית של האירועים
והשימוש בסיפורים על דמויות בתקופת השואה  -כל
זאת כדי להציג את זווית הראייה של היחיד ולתת
ביטוי חזותי וחווייתי ,תוך שימוש באמצעים המוכרים
היום לדור הצעיר יותר.

מה מיוחד במכלול המוזאוני?
את המכלול בנה האדריכל משה ספדיה ,וייחודו שהוא
מקבץ במקום אחד את התחום המוזאוני ובכך עונה
על צורכי המבקר .בכיכר הפנימית אפשר לשבת
ולהרהר לאחר ביקור במוזאון לתולדות השואה שאינו
פשוט  -לא מבחינה נפשית ולא מבחינה פיזית .היא
מאפשרת למבקר לנוח ואז לבחור :האם לראות
כמה מיצירות האמנות מתקופת השואה המוצגות
במוזאון לאמנות השואה? לשמוע תשובות שונות על
השאלות הגדולות בעקבות השואה (מרכז הלמידה)?
לצפות בסרט מעניין בנושא מסוים הקשור לשואה

ייחודו של המכלול המוזאוני שהוא מקבץ במקום
אחד את התחום המוזאוני ובכך עונה על צורכי
המבקר
לאה גולדשטיין

קולו של שריד השואה
"אני חוששת שהשואה תהיה
בעתיד רק פיסת היסטוריה ,לכן
חשוב שסיפור השואה יסופר
מהזווית האישית כי למסְפרים
בלבד אין משמעות".
רינה קווינט ,מדריכה מתנדבת במוזאון
לתולדות השואה

(מרכז הצפייה)? ואולי יזדקק המבקר להפסקה כדי
להתפלל ולהרהר בבית הכנסת הפעיל שמוצגים
בו חומרים מקוריים מבתי כנסת ותשמישי קדושה
ששרדו מהשואה?

אילו תערוכות הוצגו בעשור
האחרון בביתן לתערוכות? כיצד
בחרתם את הנושאים המגוונים?
התערוכות הזמניות המוצגות בביתן לתערוכות
פותחות חלונות לעולמותיהם הפנימיים והחיצוניים
של קרבנות השואה ותורמות נקודות מבט ייחודיות
לניסיון המתמשך להבין את משמעותה של השואה .לכן
הבחירה בתערוכות משלבת בין תערוכות היסטוריות
לבין תערוכות אמנות .בשנים האחרונות הקמנו בין
היתר תערוכות על דיוקנאות שיצרו אמנים בתקופת
השואה ,על תכניות הבנייה של אושוויץ-בירקנאו ,על
תרומת הניצולים למדינה ,על הסיפור הייחודי של
הנשים בשואה ועל יצירותיהם של ניצולי השואה

כמעט מיליון איש מבקרים במכלול המוזאוני
ביד ושם בכל שנה.

מצד אחד ושל אמנים בני זמננו מצד אחר .בימים אלו
אנו מציינים  50שנות הוקרה לחסידי אומות העולם
בתערוכה "שומר אחי אנוכי".

יד ושם יצר  12תערוכות נודדות,
והן מוצגות בכ 15-שפות
ברחבי העולם .מה המטרות של
התערוכות האלה ,ואיך קיבל אותן
הקהל הרחב במדינות השונות?
התערוכות הנודדות נוצרו כדי לספק את הביקוש של
גופים שונים  -מוזאונים ,קהילות ,מוסדות תרבות,
מוסדות חינוך ,פרלמנטים וכדומה .אנו מקבלים
פניות גם מגופים העוסקים בשואה ,וכן מגופים
שאינם עוסקים בשואה .הפניות האלה חשובות
מפני שכך אנו מגיעים לאנשים רבים שבדרך כלל
אינם מכירים את הנושא .בשנים האחרונות הצגנו
תערוכות רבות גם בבניין האו"ם ביום הזיכרון הבין-
לאומי לקרבנות השואה .התערוכה האחרונה הייתה
ב 27-בינואר " - 2012אנדרטה של מעשים טובים",
תערוכה לבני נוער שעניינה החלומות והתקוות של
ילדים בתקופת השואה( .לקהל ניתנה האפשרות
להפעיל בעצמו את חומרי התצוגה ).מאות אלפי
אנשים צופים בתערוכות אלו .התערוכה שהוצגה
במספר המקומות הגדול ביותר היא "אין משחקים

ילדותיים"  -עד כה היא תורגמה ל 12-שפות ,והיא
מוצגת ברחבי העולם מ.1998-

איך את רואה את עתיד המוזאונים
בנושא השואה? מה הכיוון העתידי
של תערוכות בנושא השואה
בעולם?
קשה לחזות את העתיד ,אבל הכיוון שבו הולכים
היום מוזאונים ,בעיקר מוזאונים היסטוריים ,מעלה
שאלות רבות .העולם היום הוא עולם דיגיטלי ,ואנשים
רבים משתמשים בעיקר בכלים דיגיטליים .התערוכה
"כתמים של אור" היא תערוכה וירטואלית המתאימה
את עצמה לכל חלל שהיא מוצגת בו .תערוכת הקבע
החדשה "שואה" שאצר יד ושם בבלוק  27באושוויץ-
בירקנאו ושנחנכה לא מכבר כמעט כולה דיגיטלית.
התערוכה האחרונה שנפתחה ביד ושם והעוסקת
בחסידי אומות העולם היא למעשה מיצג וידאו .יש
יתרונות רבים לסוג זה של תצוגה ,במיוחד בנושא
כמו השואה ,מפני שלנושאים רבים בו אין ביטויים
חזותיים מוחשיים .כמו כן קל וזול יותר לנייד סוג זה
של תערוכות .השאלה היא לפיכך אם המוזאונים,
שלמעשה כמעט בכולם אפשר לבקר היום באמצעות
האינטרנט ,יהיו ל"פילים לבנים" שכן הם ייתרו את
הביקור במקום עצמו .ואולי החוויה המוזאונית
המקורית המוצגת בחלל ממשי ,באמצעות חומרים
מקוריים ,ושמבקרים בו עם קבוצה או עם חבר או בן
משפחה תמשיך לרגש ולמשוך אותנו? קשה לדעת,
אך נראה לי שהפתרון הרצוי הוא שילוב של שתי
הגישות עבור קהל העתיד.
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בית הספר הבין-לאומי

מרכז עולמי להוראת השואה
■ לפני שני עשורים נכנס אבנר שלו לתפקידו החדש
 יושב ראש הנהלת יד ושם  -כשהוא מצויד בחזון:להפוך את רשות הזיכרון לשואה ולגבורה למרכז
חינוכי מעורר השראה שתהיה לו משמעות בעיני בני
הדור הצעיר כפי שהייתה לו משמעות בעיני הוריהם
וסביהם לפניהם .ואכן שלו הציב את חזונו במרכז
העשייה ביד ושם ,ובתוך חודשיים בלבד הקים את
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
במרוצת השנים הלך בית הספר וגדל הן מהבחינה
הגשמית במעבר למבנה החדש בשנת  1999ובהוספת
האגף החדש לסמינרים בין-לאומיים בשנת  2012הן
מבחינת היקפי פעילותו :בכל שנה בית הספר עובד עם
יותר מ 300,000-מחנכים ,תלמידים וחיילים מישראל
ומחו"ל ,מפיק שפע של חומרים פדגוגיים בכ15-
שפות ומקיים מאות השתלמויות ארוכות וקצרות
להכשרת מורים להוראת השואה לבני גילים שונים
מישראל ומרחבי העולם .תת-האתר של בית הספר
באתר האינטרנט של יד ושם מציע שפע של משאבים
ומערכי שיעור ,טקסים לימי זיכרון וקורסים מקוונים,
ובוגריו יוצרים רשת בין-לאומית של מומחים מיומנים
אשר מרחיבים את השיח על הוראת שואה ומצטרפים
לשורות "שגרירי החינוך" של בית הספר.
בגיליון מיוחד זה של כתב העת יד ושם ירושלים,
מנכ"לית יד ושם והמנהלת הקודמת של בית הספר
דורית נובק ,המנהלת הפדגוגית של בית הספר
שולמית אימבר וראש קתדרת לילי ספרא להוראת
השואה והמנהל של בית הספר היום ד"ר אייל קמינקא
מספרים על הישגיו של בית הספר בעשור האחרון
ועל האתגרים הנוכחיים והעתידיים שלו.

כ 70-שנים עברו מאז השואה.
מדוע לדעתך הוראת השואה עדיין
חשובה כיום?
ד"ר אייל קמינקא :הוראת השואה מקבלת משמעויות
שונות ומרתקות במאה ה ,21-זמן רב אחרי השואה70 .
שנים אחרי המלחמה דור הניצולים הולך ונעלם אך בני
הדור השני והשלישי מחפשים דרכים חדשות לשימור
מורשתם .על רקע זה מתפתח שיח בין-דורי מרתק על
המשמעויות של השואה ,על דרכי הזיכרון ,על אסטרטגיות
ההוראה ועל התובנות הנלמדות .המאה ה ,21-בעולם ללא
גבולות שבו הכול נראה אפשרי ,מאופיינת בחיפוש אחר
משמעות ,וללימודי השואה יש בה מקום :התבוננות על המין
האנושי בשעתו הקשה ביותר ובצדה גילוי חוזקה של הרוח
האנושית .הקיצוניות והייחודיות של השואה מחייבות אותנו
לבחון את הערכים האנושיים ,והעיסוק בשואה מטלטל
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קולו של שריד השואה
"הדבר החשוב ביותר הוא ללמד
את המורים איך ללמד את הילדים
[ ]...צריך לעודד את התלמידים
שלך להיות גאים במה שהם".
פרל בניש ,מחברת הספר הרוח שגברה
על הדרקון
אותנו בכל הרמות האפשריות ומנער מעלינו את אדישותנו.
הוא מכריח אותנו לצאת מתחום הנוחות של המאה ה,21-
להסתכל על העולם ,על עצמנו ,על חינוך ילדינו ועל האחר
ולפתח רגישות ואולי אף צניעות כאשר הוא מערער את
אמונותינו המוצקות .לימוד השואה מעורר בך ספקות
וענווה ומעמיד בספק את תחושת היכולת שלך להבין את
העולם ,ואולי צניעות כזו תגרום לנו להיות זהירים יותר
ביחסנו אל הזולת ,רגישים יותר ומודעים .וכך הפרדוקס
הוא שככל שמתרחקים מאמצע המאה הקודמת ,למידת
השואה נעשית משמעותית יותר ויותר לחיינו.

מה מייחד את גישתו הפדגוגית של
בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה?
שולמית אימבר :השואה היא אירוע קולקטיבי מכונן
בחברה היהודית ,הישראלית והאנושית בכלל ,ומתוך
כך היא גורם קיים ופעיל בעיצוב הזיכרון ,התודעה

והזהות של הדורות הבאים .זהו סיפור יהודי בעל
משמעויות לכלל האנושות ,ואנו מלמדים אותה בראש
ובראשונה כסיפור אנושי.
הפעילות החינוכית של בית הספר מורכבת
משני צירים  -ההיסטורי והפדגוגי .אנו ,עובדי יד
ושם ,חשופים לשפע החומרים והגילויים המצוי
באגפים השונים  -מכון המחקר ,הארכיון ,היכל
השמות ,מחלקת חסידי אומות העולם ,אוסף האמנות
ואוסף החפצים .אנו יוצקים את המשמעות החינוכית
לחומרים כדי שמורים יוכלו להשתמש בהם בכיתה.
ייחודנו בכך שבשל היקף הפעילות החינוכית הנערכת
בבית הספר ,התכניות שלנו עומדות למבחן שוב
ושוב ,ואנו נתונים בשיח מתמיד ורב שנים עם המורים
בשטח .המורים הללו מגיעים אלינו ממדינות שונות,
מחזיקים בתפיסות עולם שונות ומלמדים תלמידים
מהגיל הרך ועד התיכון.
ייחוד אחר שלנו נובע מהתפיסה החינוכית
המקיפה שפיתחנו הן מבחינת הנושאים שאנו עוסקים
בהם הן מבחינת קבוצות הגיל השונות .יצרנו ערכות,
מערכי שיעור וסביבות למידה אינטרנטיות תוך שימוש
במתודות מגוונות כדי להאיר את הנושא מזוויות
רבות ככל האפשר.
הבנו שכדי להעריך באמת את מה שאבד ,תחילה
יש ללמד מה היה קיים לפני עליית הנאצים לשלטון
 העולם היהודי המגוון והרב שכבתי ששגשג לפניהמלחמה .לכן בכל ההשתלמויות החינוכיות שלנו
לומדים על העולם שהיה ואבד ,ובכלל זה תחומי
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לאה גולדשטיין

התרבות והרוח .עוד הבנו את החשיבות הרבה בעיסוק
בסוגיות של התמודדות היהודים בתקופת השואה עם
דילמות אנושיות לנוכח התוהו ובוהו שפרץ לחייהם,
תוך ניסיון לשמור על אנושיותם .גם בחזרתם של
הניצולים לחיים לאחר השואה  -התמודדותם וניסיונם
לשקם את חייהם  -ובבחירותיהם של הניצולים
אפשר למצוא משמעויות חינוכיות חשובות לתלמידינו
היום .בד בבד אנו מלמדים גם את ההיסטוריה
של האנטישמיות ,את האידאולוגיה הנאצית ואת
"הפתרון הסופי" כדי שלמורים ולתלמידים תהיה
תמונה היסטורית מאוזנת .בדיון זה אנו עוסקים גם
בבחירות של הרודפים ,של העומדים מהצד ושל
חסידי אומות העולם.
וכעת ,כשאנו מצוידים בכל הניסיון הנצבר
הזה ,אנו כותבים מערך מקיף להוראת השואה לכל
תלמידי ישראל ,בני  ,18-6על פי בקשתו של משרד
החינוך .זכינו שהוטלה עלינו משימה חשובה כל כך,
ואנו ניעזר בכל הניסיון ,המשאבים והידע העומדים
לרשותנו כדי ליצור תכנית מאירת עיניים ומעוררת
השראה למען הדורים הבאים.

מהם ההישגים הבולטים של בית
הספר הבין-לאומי בעשור האחרון?
דורית נובק :בית הספר הבין-לאומי יצר לעצמו מוניטין
של מרכז עולמי להוראת השואה .רוב התלמידים

קולו של שריד השואה
"בזכות מה שרדתי? רק כדי לדבר!
אף שכל עדות מאוד מתישה אותי
ולעתים אף אינני נרדם בלילות
אחריה ,אמשיך לתת את עדותי".
ישראל אבירם ,איש עדות בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה

הישראלים  -כ 80%-מתלמידי מערכת החינוך
הממלכתי  -משתתפים בפעילות חינוכית בבית
הספר הבין-לאומי במהלך שנות לימודיהם בתיכון,
ההשתלמויות שלנו למחנכים מהארץ ומחו"ל רבות
וארוכות יותר מבכל מוסד חינוכי אחר העוסק בהוראת
השואה ,והפעילויות החינוכיות שלנו ,בישראל ובחמש
היבשות ,יוצרות רשת רחבה של צעירים ושל אנשי
חינוך המחויבים לזכר השואה.

בכל שנה:
יותר מ 300,000-תלמידים מישראל ומחו"ל משתתפים בימי לימוד ובפעילויות של בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.
צוות בית הספר פועל ב 30-ארצות ברחבי העולם.
כ 5,000-מורים מהארץ ומחו"ל לומדים בקורסים של בית הספר.
יותר מ 10,000-מחנכים ישראלים ,כ 4,000-מהם מחנכים מהמגזר החרדי ,לומדים בימי עיון ביד ושם
ובמקומות שונים בארץ.
בבית הספר הווירטואלי באתר האינטרנט של יד ושם מגוון רחב של חומרי לימוד ,מערכי שיעור ,מפות
אינטראקטיביות ,סביבות חינוכיות ,עדויות ועוד ב 20-שפות .בית הספר גם מעלה קורסים פדגוגיים
מקוונים ,וסרטי העדות שהוא מפיק מתורגמים לעד  12שפות.

חומרים פדגוגיים והשתלמויות להכשרת מורים
מופקים במיוחד לכל קבוצה המבקשת להיעזר
במומחיות ובניסיון שלנו :מערכת החינוך החרדית,
אנשי שירותי ביטחון ישראליים ,סטודנטים יהודים
צעירים המבקרים בפעם הראשונה בישראל ובוגרי
סמינרים מחו"ל המלמדים בארץ מגוריהם .בית הספר
הבין-לאומי קיבל עליו להפיק תכניות ומשאבי למידה
על פי התכניות החינוכיות שלנו ,וזאת כדי למצות
את היכולת שלהם להבין את האירועים ההיסטוריים
ואת משמעותם לחייהם.

האם עדיין יש תפקיד לניצולי
השואה בהוראת השואה?
שולמית אימבר :עדויותיהם של הניצולים חיוניות
להבנת אירועי התקופה והתגובות של מי שחוו על
בשרם את אימי השואה .ביחידות הלימוד משולבים
קטעי עדות שמציגים את נקודת הראות של הניצולים
על הנושאים הנידונים .בסמינרים החינוכיים שלנו
נערכות פגישות פנים אל פנים עם ניצולי שואה,
במידת האפשר .התלמידים שלנו חייבים לשמוע לא
רק על מה שעברו היהודים בשנות המלחמה אלא גם
על ההתמודדות שלהם בשנים שלאחר השואה ועל
בניית חייהם מחדש על אף הטראומות שחוו ואולי
בגללן .המפגש עם הניצול ועם עדותו מעורר שיח
על המשמעויות שמעבר לסיפור ומותיר תחושה של
מחויבות לזיכרון.
דורית נובק :למרבה הצער ,דור הניצולים הולך
ועוזב אותנו בהדרגה ,וזו הסיבה שמחלקת התקשוב
החינוכי של בית הספר השקיעה משאבים רבים
לתעד ניצולים המתארים את חוויותיהם במקומות
שבהם התרחשה השואה .סרטי תעודה אלו ,ערכם
לא יסולא בפז .אפשר לצפות בהם בכמה שפות
באינטרנט ,והם ימשיכו להיות מרכיב חשוב במלאכת
החינוך המקיפה שלנו.

מהם האתגרים העיקריים של
הוראת השואה כיום?
אייל קמינקא :מצד אחד מגמות בין-לאומיות מסוימות
מטילות ספק בעובדה שהשואה היא אירוע היסטורי
מכונן ,ולעתים נעשה שימוש במונחים ובדימויים
מתחום השואה בתחום הפוליטי והחברתי .מצד
אחר קהילות שלמות מנותקות לחלוטין  -חלק מהן
מבחירה  -מתקופה זו בהיסטוריה האנושית.

בתנאים אלו אנשי הצוות המיומנים והמסורים
של בית הספר הבין-לאומי ממשיכים לפתח את
הדוקטרינה החינוכית שלנו ,על הדקויות השונות
שלה ,כדי שתישאר תקפה ומעניינת עבור קהלים
רבים ככל האפשר .בתחום זה המשוב המידי חיוני
לנו כדי שנוכל להתאים את המתודה שלנו לקהלים
השונים .אנחנו מעוניינים להמשיך ולהגדיל את מעגל
המנהיגים החינוכיים שלנו  -אנשים בעמדות השפעה
בחברה ובפוליטיקה  -שמכירים את השקפת העולם
המקיפה שלנו ואת הגישה הפדגוגית של התאמת
הלימוד לגיל התלמידים .בכוחם של "שגרירים" אלו
לעזור ולהשפיע השפעה מהותית על עיצוב תכניות
הלימודים להוראת השואה במדינותיהם וליצור פעילות
חינוכית ואירועי הנצחה ,על פי הגישה החינוכית
המוערכת של יד ושם.
דורית נובק :בשנים האחרונות עשינו פריצת דרך
חשובה במקומות שבאופן מסורתי לא התמקדו
בהיסטוריה של מלחמת העולם השנייה באירופה.
מחנכים מסין ,מהודו ,מניו זילנד ,מאוסטרליה,
מדרום אמריקה ומטייוואן הצטרפו לעמיתיהם
מאירופה במסעם להגדלת הידע ההיסטורי שלהם
על התקופה ולהתמודדות עם שאלות אוניברסליות
הנגזרות מן השואה .אנחנו שואפים להמשיך ,לחזק
ולהרחיב את שיתוף הפעולה שלנו עם מערכות
החינוך הפורמליות בארצות רבות ככל האפשר כדי
לסייע להן לפתח משאבי למידה מתאימים ורלוונטיים
למורים ולתלמידיהם.
שולמית אימבר :עלינו למצוא דרכים נוספות ללמד את
השואה בכיתות רב תרבויות ושלעתים קרובות יש צורך
לשבור בהן סטראוטיפים שהשתרשו .הוראת השואה
נותנת כלים בסיסיים המאפשרים לתלמיד להבין
אירועים בהקשרם ההיסטורי ומחדדת את הערכים
שאנו שואפים להנחיל .הרגישות לזכויות אדם ,לרצח
עם ולשנאת זרים עלתה ,בין השאר ,בגלל התרחשותה
של השואה בלב לבה של התרבות המערבית ,ולכן
לימוד ההיסטוריה של השואה הוא נקודת התחלה טובה
למלחמה ברעות חולות המאפיינות חברות שונות.
כמובן אי אפשר לפתור כל בעיה באמצעות הוראת
השואה ,אך אני מאמינה באמונה שלמה שתפקידנו
לבנות שכבות של תודעה ,שכבה אחר שכבה ,ובכך
להשפיע על הזולת ולעורר בו יתר רגישות לנושאים
שעולים דרך הוראת השואה.

מחנכים ,מנציחים ,מציגים 27
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הגברת הוראת השואה ברחבי

■ לפני שני עשורים ,כאשר הוקם בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם ,היה צוות אנשי ההוראה קטן
למדי  -כ 20-עד  30מחנכים בסך הכול .במסגרת
הפעילות הפדגוגית של יד ושם נערכו מדי שנה
ארבע השתלמויות חינוכיות בין-לאומיות למחנכים:
אחת בספרדית לאנשי חינוך מדרום אמריקה ,אחת
בצרפתית למחנכים מצרפת ושתיים (קיץ וחורף)
באנגלית למחנכים מצפון אמריקה ,מאוסטרליה
וממדינות דוברות אנגלית נוספות .בד בבד היו ביד
ושם השתלמויות למחנכים מאירופה ,אך ללא פעילויות
המשך ,והוחל בהפקת חומרים פדגוגיים.

קולו של שריד השואה
"להיות מוקף באנשי חינוך
שוויצריים זה דבר משמעותי
במיוחד עבורי מכיוון שלאחר
האירועים הנוראים של המלחמה
עברתי להתגורר בשווייץ ,ושם
מצאתי משפחה חדשה וגדלתי".
אהוד לב באירוע ההוצאה לאור של
המהדורה הגרמנית לספרו במסתור

בשנת  1999השתכן בית הספר בבניין החדש
אשר הוקם במיוחד בעבורו .באותה תקופה הוקמו
ברחבי העולם מוזאונים ומרכזים רבים בנושא השואה,
והעניין בה הלך וגדל .התוצאה הייתה שמספר הולך
וגדל של אנשי חינוך מכל העולם ביקשו להשתתף
בהשתלמויות חינוכיות ביד ושם ,ומספר אנשי הצוות
בבית הספר וגם מספר הפעילויות החינוכיות שלו
בארץ ובחו"ל גדלו מאוד.
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בשנת  2004החלה מגמת אירופה החדשה של
בית הספר לטפח קשרים עם אנשי חינוך באירופה
ולפתח חומרים חינוכיים ייחודיים .כדי לנצל עד תום
את הכישורים המקצועיים והלשוניים של אנשי הצוות,
חולקה המחלקה ל 11-דסקים על פי מדינות היעד
הראשוניות :אוסטריה ,קרואטיה ,דנמרק ,גרמניה ,יוון,
הונגריה ,ליטא ,פולין ,רומניה ,רוסיה וסלובקיה.
כיום בית הספר מארח כ 80-השתלמויות בכל
שנה לכ 2,000-מחנכים ממערב אירופה ,ממזרח
אירופה ,מצפון אמריקה ,מדרום אמריקה ,מאוסטרליה
ומניו זילנד .בשנים האחרונות הרחיב בית הספר
הבין-לאומי את גבולות הפעילות שלו ,והוא מספק
תכניות מותאמות גם עבור מחנכים מקהילות יהודיות
בנכר ועבור מחנכים לא יהודים מקפריסין ,ממקדוניה,
מסין ,מטייוואן ,מהודו ומדרום קוריאה.

השתלמויות ייחודיות ומותאמות
יד ושם הוא המוסד היחיד שמציע השתלמויות חינוכיות
מעמיקות למחנכים בתחום השואה מכל רחבי העולם.
התכניות הייחודיות משלבות אלמנטים אקדמיים,
פדגוגיים וחווייתיים המותאמים במיוחד למדינת
המוצא ולגיל של המשתתפים .נוסף על כך ,עדויות
רבות של ניצולי שואה משולבות במערכי ההוראה של
כל ההשתלמויות ,ומגוון של סיורים מודרכים ברחבי
הר הזיכרון ובכל רחבי הארץ מציגים למשתתפי
ההשתלמויות היבטים חשובים של ההיסטוריה ושל
הזהות היהודית והישראלית.
בשנת  2004יצרו יד ושם ,הליגה נגד השמצה
והקרן להיסטוריה חזותית באוניברסיטת דרום
קליפורניה (  )USCתכניות מולטימדיה בין-תחומיות
לתלמידי בתי הספר התיכוניים בארצות הברית -
"  ."Echoes and Reflectionsעד היום השתתפו אנשי
צוות בכירים מבית הספר הבין-לאומי בהכשרתם

של יותר מ 20,000-מחנכים מארצות הברית ללימוד
התכנית בת עשרת המפגשים ובהקניית אסטרטגיות
חדשניות לטיפוח חינוך נגד דעות קדומות .תכנית
הלימודים עשירה בעדויות היסטוריות חזותיות
ובחומרים נדירים ומשלבת את האיכויות הפדגוגיות
והמשאבים הארכיוניים העצומים של יד ושם ,את
הפריסה הארצית הרחבה של הליגה נגד השמצה ואת
המשאבים הייחודיים של הקרן להיסטוריה חזותית
של השואה .התכנית מסייעת לתלמידים לחבר בין
ההיסטוריה לבעיות של ימינו ולפתח כישורים של
אזרחות טובה.

צמיחה והשפעה באירופה
בצוות מחלקת אירופה חברים כיום  20אנשי הוראה,
ובהם שני נציגים במשרה חלקית המתגוררים
באירופה .תרומתם בהעמקת האחיזה של לימודי
השואה באירופה מדברת בעד עצמה :כמעט 10,000
מחנכים מכ 40-מדינות באירופה סיימו את לימודיהם
בהשתלמויות ביד ושם ,ורבים אחרים השתתפו
בתכניות של יד ושם בארצות מוצאם .המחלקה גם
הפיקה לימודי המשך באירופה לבוגרי השתלמויות
ביד ושם .כך למשל סמינר בין-לאומי שהתקיים
בעת האחרונה בברמה-גרודזקה בפולין משך אליו
 137מחנכים ,בהם  25בוגרים מ 19-מדינות שונות
שהשתתפו בהשתלמויות בישראל.
מימיו הראשונים בית הספר הבין-לאומי מבקש
להעריך ולאמוד את השפעת פעילותו .נוסף על איסוף
וניתוח של משובים של המשתתפים ,יד ושם קיבל
בברכה מומחים חיצוניים מאוניברסיטת ברנדייס
בארצות הברית וממכון סאלד בישראל אשר ניתחו את
ההשפעות של הסמינרים של יד ושם על המחנכים.
"המסע ליד ושם היה חוויה מדהימה אשר עלתה על
כל ציפיותיי" ,סיפרה בוגרת השתלמות  2013סוזן

העולם

ארמור מסקוטלנד" .אף שהתכנים מעציבים לעתים,
זו הייתה חוויית למידה נהדרת .המרצים והדוברים
היו כולם מרתקים ומלאי תשוקה ,והסמינר ,מראשיתו
ועד סופו ,היה מעניין ומאלף".

הרחבת כר הפעולה
ההשתלמויות של יד ושם מיועדות בראש ובראשונה
לאנשי חינוך ,אך במהלך השנים נרקמו קשרים עם אנשי
מקצוע מתחומים נוספים ,ובהם משפטנים ,שוטרים,
אנשי כמורה ומנהיגים צעירים .מלבד ההשתלמויות
שהוא מקיים בישראל ובאירופה ,יד ושם מגיע לקהלים

אפרים קיי ,רחל בד קפלן וג'יימס יוסף מקינטוש

גדולים יותר בעזרת שיחות ועידה מצולמות ,ובכך יוצר
שיח בין-לאומי חובק עולם בין מחנכים.
בית הספר מטפח קשרים עם ארגונים גלובליים
ובין-לאומיים (ראו מסגרת) ,והם מסייעים בבניית רשת
חינוכית מקצועית ואינטראקטיבית עם אנשי חינוך
אחרים .במסגרת שיתופי הפעולה האסטרטגיים ארוכי
הטווח חתם בית הספר על הסכמים עם ממשלות ,עם
אוניברסיטאות ועם ארגונים לא ממשלתיים העוסקים
בתחום השואה .שלושה מהגופים הבין-לאומיים שיד
ושם חתם עמם על מזכרי הבנה בשנה האחרונה
הם משרד המדע ,החינוך והספורט של קרואטיה,

החינוך על הבמה הבין-לאומית
■ בעשור השביעי להיווסדו יד ושם הוא המוסד
הבולט ביותר בעולם בתחום הנצחת השואה ,חקר
השואה והוראת השואה .פעילותו משתרעת על פני
שש יבשות ,וחלק בלתי מבוטל מהמוניטין הבין-
לאומי של יד ושם נובע משותפויות וממיזמים עם
גופים בין-לאומיים בולטים ,כגון מועצת המוזאונים
הבין-לאומית ,שירות האיתור הבין-לאומי ותשתית
המחקר האירופית של השואה (  ,)EHRIוגם מהמעמד
של ארגון לא ממשלתי בין-לאומי (  )NGOשהעניק
האו"ם ליד ושם בשנת .2007
עם זאת חלק מן המהלכים החשובים ביותר
חולל יד ושם בזירה הבין-לאומית בעשור האחרון
באמצעות כוח המשימה הבין-לאומי להנצחת
זיכרון השואה (  )ITFאשר לא מכבר שינה את שמו
לברית הבין-לאומית לשימור זכר השואה ( .)IHRA
בברית חברות כיום  31מדינות ,והדבר מאפשר
שיתוף פעולה הן ברמה הפנים ארגונית הן ברמה
הדיפלומטית במגוון סוגיות :כתיבת תכנית לימודים

אחידה לחינוך השואה ,פתיחת ארכיונים לאומיים,
גינוי תופעות של אנטישמיות ,פיתוח מודלים לימי
זיכרון להנצחת השואה ועוד.
יד ושם מעורב מאוד בפעילות של  IHRAמאז
היווסדו :היועץ האקדמי של יד ושם פרופ' יהודה
באואר היה שותף בכתיבת הצהרת היסוד של IHRA
בשטוקהולם וממשיך לשמש יושב ראש הכבוד שלה;
פרופ' באואר וההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ'
דינה פורת שימשו בעבר גם היועצים האקדמיים של
הארגון; ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו הוא
מראשי המשלחת הישראלית ל IHRA-עם דיפלומטים
ממשרד החוץ הישראלי אשר שותפים עם יד ושם
בכתיבת תכניות למאבק באנטישמיות ברחבי העולם.
חברי המשלחת האחרים הם מומחים מבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ,מאגף הארכיונים ומהמכון
הבין-לאומי לחקר השואה .פעילותם בקבוצות העבודה
הולידה שינויים משמעותיים בכמה פרויקטים ,לרבות
סקירה של ארכיונים באירופה ,מיפוי אתרי הרג והעלאת

מכון אלי ויזל ברומניה ואוניברסיטת לוצרן בשווייץ.
הסכמים אלו נחתמו בדרגים הגבוהים ביותר ,והם
מסייעים למיסוד הקשרים העתידיים בין יד ושם
לעמיתים בין-לאומיים המחויבים לקידום הוראה
מדויקת ויעילה של השואה ברחבי העולם.
אפרים קיי הוא מנהל מגמת ההשתלמויות הבין-לאומיות
למורים בשפה האנגלית ,רחל בד קפלן היא מנהלת מגמת
אירופה ,וג'יימס יוסף מקינטוש עובד במגמת אירופה בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

ג'יין ג'ייקובס-קימלמן
המודעות לנושא השואה ,במיוחד במדינות שנפוצות
בהן האנטישמיות והכחשת השואה.
עוד בעשור האחרון פיתח יד ושם שותפויות
איתנות ומיני יזמות עם אונסק"ו ,עם הארגון לביטחון
ולשיתוף פעולה באירופה ( ,)OSCEעם הארגון למוסדות
דמוקרטיים וזכויות אדם ( ,)ODHIRעם סוכנות האיחוד
האירופית לזכויות יסוד (  )FRAועם מועצת אירופה,
כולם משקיפים קבועים ב .IHRA -במסגרת שיתוף
הפעולה נחתם בשנת  2012עם מועצת אירופה הסכם
שעניינו הוראת השואה ויצירת "ארגז כלים" משותף
להוראת השואה בבתי ספר ברחבי היבשת .כמו כן
יד ושם מייעץ באופן שוטף ומשתף פעולה במסגרת
תכניות של האו"ם להעלאת המודעות לנושא השואה
בפרויקטים כגון מדריכי מחקר והפקת תערוכות
וסרטים חינוכיים.
הכותבת היא מנהלת הקשרים הבין-לאומיים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.
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שנה

לבית הספר הבין-לאומי

ללמד את השבר ללא משבר
■ האם אפשר לעסוק בנושא השואה עם תלמידים
בני  6עד  ?11מה הקווים המרכזיים שצריכים להנחות
את המפגשים החינוכיים סביב יום הזיכרון לשואה
ולגבורה וי' בטבת? האם יש כלים המתאימים ליכולת
הקוגנטיבית והרגשית של התלמידים?
שאלות אלו ואחרות עולות שנה אחרי שנה בקרב
מורים ומחנכים בבתי ספר יסודיים בארץ .כדי לענות
עליהן עיצב צוות המגמה להכשרת מורים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה קורסים ייחודיים תוך
התבססות על חומרים שנכתבו במיוחד לתלמידי בית
הספר היסודי על פי חלוקה לקבוצות גיל והתחשבות
הן ביכולות התלמידים הן בצורכיהם הנפשיים .על
פי רוב קורסים אלו נפתחים בדיון כן ומשמעותי עם
המורים על מקומה של השואה בזהות הישראלית
ועל העובדה כי לבתי הספר היסודיים יש מקום מרכזי
בעיצובה של זהות זו.
בעשור שחלף הלכה והתפתחה התפיסה
החינוכית של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
בד בבד ,תוך התאמה להתפתחות זו ,עברה המגמה
להכשרת מורים תהליך של שינוי מוקד .הדבר בא
לידי ביטוי בשינוי בקורסים למורי כיתות א' עד י"ב
מקורסים המרחיבים את הידע ההיסטורי לקורסים

שבבסיסם עומדת השאלה המרכזית של תפקידו
של המחנך בהוראת נושא טראומטי ומורכב כל כך.
בתהליך זה חובה על כל איש חינוך לשאול את עצמו
שאלה חשובה :כיצד נלמד על השבר ללא משבר?
הקורסים המוצעים למורים נבנים תוך ניסיון
לשמור על האיזון בין שלושה גורמים :העשרת
הידע של המורים ,לרבות עדכונם בחידושי המחקר;
דיונים פדגוגיים על העקרונות החינוכיים; והקניית
כלים שיסייעו למורה להקנות לתלמידיו ידע זה על

פי הצרכים החינוכיים .העבודה
המשותפת של אנשי בית הספר
עם הרכזים בקורסים אלו אפשרה
ומאפשרת פיתוח של חומרים
המותאמים לצרכים אלו מתוך
דיאלוג עם המורים  -קהל היעד.
בתוך כך ,חלק מההשתלמויות
הותאמו התאמה קונקרטית יותר
למורים המלמדים בדיסציפלינות
המרכזיות המלמדות את נושא
השואה כגון היסטוריה וספרות.
בשיתוף המפקחים המרכזים
(מפמ"רים) של מקצועות אלו
שולבו הרצאות של מרצי יד ושם
בהשתלמויות הכלליות שלהם .כך לדוגמה לאחר
כל בחינת בגרות בהיסטוריה בדקה המפמ"רית את
הנושאים שעל פי תשובות התלמידים בבגרות ניכר
היה שלא הובנו כראוי ,ועל סוגיות אלו עבדו המרצים
עבודה ממוקדת.
"המגמה להכשרת מורים עובדת בכמה זירות,
ופעילותה צריכה לתת מענה לרפורמות וליזמות
החדשות של משרד החינוך וגם על הצורך העמוק

בית הספר הווירטואלי

מרחיבים את הרשת
■ "רציתי שתדעו עד כמה נהניתי מהקורס [ .]...חיכיתי
שיעלה שיעור חדש ,ולא יכולתי להפסיק לקרוא בו
וללמוד אותו עד שסיימתי .זהו פרויקט נפלא .הקורס
הזה חשוב באופן יוצא דופן ,ואני אסירת תודה שאני
משתתפת בו".
כך כתבה מורה מארצות הברית לאחר שסיימה
את הקורס המקוון של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה בנושא הגטאות .הקורס הוא אחד מ 19-קורסים
מקוונים בשש שפות בתחום לימוד השואה והוראת
השואה שקיימים היום בתת-אתר של בית הספר הנמצא
באתר של יד ושם .במהלך השנים למדו בקורסים
המקוונים אלפי מורים.
כשהוקם בשנת  ,2000היו בתת-האתר דפי אינטרנט
מעטים בלבד .היום יש בתת-האתר אלפי עמודים של
מגוון חומרים חינוכיים ב 20-שפות ,לרבות קורסים
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מקוונים ,סרטי עדות ,עדויות ניצולים ,מערכי שיעור,
למידה אינטראקטיבית ושיתופית ,טקסים ,כתבי עת
מקוונים ,הרצאות וידאו וסביבות למידה.
באמצעות הלימוד המקוון יד ושם מציג את תפיסתו
החינוכית וגם פותח שער לחומרים מגוונים עבור אנשים
שלא בהכרח היו מגיעים לאתר .מעבר להעשרת הידע
ההיסטורי והפדגוגי ,המורים בעצמם משמשים מעין
שליחים של בית הספר כאשר הם מלמדים בכיתות את
שלמדו בקורס ומשתמשים בכלים שרכשו .עם סיום
הקורס הפדגוגי בנושא הוראת השואה כתבה מורה
ישראלית" :כנכדה לניצולי אושוויץ ,השואה תמיד מלווה,
מטרידה ומעניינת אותי ,אך הוראת השואה לא הייתה
דבר פשוט ,ולא ידעתי כיצד ואם אני עושה זאת נכון.
התפיסה החינוכית שהוצגה בקורס  -סיפורם האנושי
של הקרבנות היהודים  -בהחלט כיוונה אותי והעניקה

לי כלים וביטחון להעביר נושא זה לילדים בגילים שונים.
החומרים שהכרתי ,חלק מהם בפעם הראשונה ,בזכות
ההשתלמות ,והמטלות שעליהן קיבלתי משוב בהחלט
ישמשו אותי בבואי ללמד את הנושא בבית הספר".
במשך השנים פועל תת-האתר של בית הספר
בתחומי הלימוד וההוראה המקוונים והאינטראקטיביים,
משתמש ברשתות חברתיות ,יוצר קהילות וירטואליות
ועושה שימוש במערכות ניהול למידה מתקדמות .כל
אלה היו בשנים האחרונות לחלק אינטגרלי בעבודתן
של רוב מערכות החינוך בישראל ובעולם ,ובית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ומגמת התקשוב שלו
פועלים זה כמה שנים בזירה זו.
עושר התוכן של האתר בא לידי ביטוי גם במגוון
המדיות המשמשות את בית הספר .מתוך רצון להיות חוד
החנית של הטכנולוגיה החינוכית ,צוות המגמה משלב

עוגן ליצירת דיון :האמנות בהוראת השואה
דפנה גלילי

יעל ריצ'לר פרידמן
להגיש למורים את הנושאים שחרתה על דגלה באופן
שיהיה מתאים להם ולכלים שהם מורגלים לעבוד
בהם" ,אומרת מנהלת המגמה להכשרת מורים שרית
הוך" .בשנתיים האחרונות אנו עדים לשינוי משמעותי
שחל עם המעבר התהליכי לפרויקטים מתוקשבים
יותר ויותר .המגמה עומדת בפני האתגר המעניין
של בחינת היכולת לרתום את הרפורמות השונות
לשכלול התהליך החינוכי המגולם בתפיסה החינוכית
המיוחדת של בית הספר ביד ושם".
הכותבת היא ראש המדור לפיתוח חומרי למידה במגמה להכשרת
מורים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

■ ממרחק הזמן והמקום ,האתגר של איש החינוך הוא
לשמש מתווך בין שאירע בשואה לבין קהל הלומדים
הצעיר ,המגוון והביקורתי החי בעולם טכנולוגי מרחק
שנות אור מהעולם ההוא .כיצד ללמד על השואה לימוד
מעורר סקרנות ורצון להמשיך ללמוד ולהעמיק ,לדייק
בעובדות ובפרטים אך בה בעת לייצר חוויה מרגשת
ומשמעותית שתיחרת בזיכרון?

קולו של שריד השואה
"הילדים הצליחו להעביר בהצגה
במדויק את מה שהרגשתי כשהייתי
ילדה ,הם אפילו הזכירו לי תחושות
שהרגשתי .לראות אותם כל כך
מתרגשים וכל כך מקצועיים ,זה
עשה לי משהו עצום".
בטי בן עטר ,לאחר שתלמידי כיתות ו'
המחיזו והציגו את זיכרונותיה מתקופת
המלחמה בצרפת

לעיצוב גרפי ולתקשורת חזותית במכללת ויצו
חיפה יוצרים סדרות של גלויות העוסקות בהיבטים
שונים ,מנקודת מבט אישית ואוניברסלית ,של זיכרון
השואה .במפגשים אמנותיים אחרים נוצרים כרזות,
סרטי אנימציה קצרים ,ציורי ילדים ועוד .כל מפגש
פועל בשני מישורים :האמנותי  -עם אנשי מקצוע
מתחום האמנות שבמרכז הפרויקט; והתוכני  -עם
אנשי בית הספר ביד ושם ,בתהליך חינוכי המלווה
את תהליך היצירה.
"עד מהרה השפה האמנותית נהיית מרכיב
משמעותי בתכניות ימי העיון ובנקודות ההתייחסות
של מדריכי המגמה לנושא השואה ומשמשת עוגן
ליצירת דיון עשיר ומרתק עם תלמידים ,חיילים,
מדריכים ומחנכים אשר מזהים גם הם ביצירה
האמנותית את האפשרויות הבלתי סופיות הגלומות
בה לרכישת ידע ולביטוי והתייחסות אישית לנושא
השואה" ,אומרת מנהלת מגמת ההדרכה של בית
הספר ענבל קויתי בן דב" .השותפות עם האמנים
הצעירים מגוונת את קהל הלומדים הפוקד באלפיו

קולו של שריד השואה
"בעוד כמה שנים ,כשאנו הניצולים
לא נהיה ,התלמידים שפגשו אותנו
יוכלו לומר' :אני שמעתי מפי חנה
ואחרים מה קרה להם באושוויץ,
הם היו שם והם סיפרו לי'".
חנה בר יש"ע ,אשת עדות וגיבורת הסרט
היא הייתה שם והיא סיפרה לי

ד"ר נעמה שי"ק
בחומרי הלימוד וההוראה מדיות של וידאו ,קול ותמונות,
יצירות אמנות ,חפצים ,עבודה עם מאגרי מידע ועוד.
סיפורי העדות  -סיפורו של היחיד  -עומדים היום
במרכזה של העשייה החינוכית בנושא השואה .בדור
תובעני וחקרני הם מורישי האמת ,נגד הניסיונות להכחיש
או לשכוח את השואה .בקרוב ייתם דור העדים ,והחוויה
של שמיעת עדות מפי מי שהיו בשואה ,על האמפתיה,
ההתרגשות שהיא מעוררת ועצמת הזיכרונות הפורצים
מחסומי זמן ,תימוג .לכן בשנת  2007התחילה מגמת
התקשוב של בית הספר ,עם המרכז למולטימדיה
באוניברסיטה העברית בירושלים ,להפיק סרטי עדות
אשר יעבירו את קולם של הניצולים לדורות הבאים.
הסרטים צולמו במקומות ההתרחשות עצמם ,והם מנסים
לספר את סיפורי החיים של הניצולים לפני השואה,
בשואה ואחריה באופן מלא ועשיר ככל האפשר .לאחר

החיפוש אחר פתרון יצירתי לשאלות אלו הוליד
שותפות ,מעין ברית ,עם האמנות  -אמנות עכשווית
הנוצרת בסדנאות הלימוד בבתי המדרש של בתי
הספר לעיצוב מהבולטים בארץ ,אמנות המדברת
בשפה יום-יומית מצד אחד אך מאפשרת העמקה
ופרשנות חופשית מצד אחר.
וכך ,באופן ייחודי וחדשני למרחב החינוכי בארץ
ובעולם ,החלה מגמת ההדרכה בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה לחתור ליצירת פרויקטים
שונים בתחומי האמנות :ב"מעצבים זיכרון" ,סטודנטים
לעיצוב והקהל הרחב מציעים עיצוב של הכרזה
הממלכתית של יום הזיכרון לשואה ולגבורה; בפרויקט
"'מו-זיקה' :נוער נוגע בשירי שואה" ,בני נוער מלחינים,
מעבדים ושרים טקסטים שכתבו משוררים שחוו את
השואה על בשרם; וב"גלויות" ,סטודנטים מהמחלקה

הפקתם תורגמו הסרטים לחמש שפות לפחות ,כמה
מהם ל 12-שפות .עד היום הופקו  11סרטים וצפו בהם
עשרות אלפי אנשים בטלוויזיה המסחרית ,בתת-האתר
של בית הספר ,בערוץ היוטיוב של יד ושם ,בבית הספר
עצמו ובמסעות לפולין.

את קמפוס יד ושם ומאפשרת לצוותים החינוכיים של
בית הספר לפקוד מחוזות חדשים בתחום הנצחת
השואה והוראתה".
הכותבת היא ראש מדור החטיבה העליונה במגמת ההדרכה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

אחד הסיפוקים הגדולים בעבודתה של מגמת
התקשוב הוא התגובות שבית הספר מקבל ממורים,
ממחנכים ,מתלמידים ומהקהל הרחב המביעים עניין רב
בחומרים .המורים מספרים על הלימוד ובעיקר מתארים
כיצד מגוון החומרים ממשיך לשמש אותם ואת תלמידיהם:
"בימים אלו סיימנו בבית הספר פעילות סביב יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה .הפעילות שילבה מערכי
שיעור בכיתות ,ושיא הפעילות היה טקס שנערך ביום
ראשון [ .]...את כל החומרים לקחנו מהאתר שלכם  -גם
מערכי השיעור וגם קטעים לטקס .ברצוני לציין שהחומרים
היו לעזר רב ואפשרו לנו ,צוות המורים ביסודי ,להתאים
את החומר לרמת התלמידים שלנו וליכולת ההכלה
שלהם [ .]...יישר כוח לעושים במלאכה".
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

מחנכים ,מנציחים ,מציגים 31

יד ושם המקוון

הטכנולוגיה בשירות הזיכרון
■ כשעלה האתר של יד ושם (בעברית ובאנגלית)
לאינטרנט בשנת  ,1999הוא שם לעצמו מטרה :להפוך
את המידע על השואה לזמין ,נגיש ומשמעותי לקהל
הרחב בכל העולם .בשנים האחרונות ,בזכות תרומות
מחברים ממדינות שונות ,חנך יד ושם אתרים מקיפים
בספרדית ,בגרמנית ,ברוסית ,בפרסית ובערבית
כדי לענות על הביקוש ההולך וגדל ברחבי העולם
למידע וידע בנושא השואה.
האתר מציע מגוון עצום של משאבי ידע
הקשורים לשואה ,ובהם סקירה היסטורית ,נושאית
וכרונולוגית של תולדות השואה המלווה בשלל
מקורות  -תצלומים ,מסמכים ,חפצים ,סרטוני

וידאו ויצירות אמנות ,אוספים מקוונים ומסדי נתונים
כמו המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה,
ארכיון התצלומים של יד ושם ,מאגר המידע של
השילוחים בתקופת השואה ,מאגר חסידי אומות
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רחבים ומגוונים .ניצול נכון של המדיות החברתיות
ובעיקר של אפשרויות השיתוף והשיתוף מחדש
על ידי אחרים מאפשר להגיע בקלות למאות אלפי
אנשים בתוך פחות מיממה.
בעמוד הפייסבוק של יד ושם מחלקת האינטרנט
מעלה בקביעות סטטוסים ,תמונות וסיפורים
מתערוכות באתר כמו "כתמים של אור  -להיות
אישה בשואה" ,תערוכה מקוונת אשר עלתה לאתר

"תודה לכם ,תודה לכם ושוב
תודה לכם מיליון פעמים.
שיתוף סיפוריהם של ניצולי
השואה מעניק פנים ,קולות
וממד ממשי לברבריות
המוחלטת של השואה"
העולם ,קטלוג הספרייה וארכיון הסרטים המקוון
ומאגר של עדויות מצולמות של ניצולים המספר
מאות סיפורים שתועדו ושמקוטלגים על פי נושא
או מקום .באתר מוצגים כ 150-תערוכות מקוונות
ותתי-אתרים המספקים תוכן חווייתי ומידע על מגוון
רחב של נושאים כגון ההיסטוריה של הקהילות לפני
השואה ,בשואה ואחריה ,נשים וילדים בתקופת
השואה ,תרבות יהודית ,מוזיקה ואמנות בתקופת
המלחמה וההנהגה הדתית והדילמות שהיא הייתה
נתונה בהן בימי הרדיפה וההשמדה האכזריות .על
כל אלו מתווספים חומרים עבור מחנכים ויחידות
לימוד ביותר מ 20-שפות וחנות מקוונת עם מאות
ספרים ,קטלוגים ועזרי מולטימדיה נוספים הקשורים
לשואה .כל החומרים הללו מרכיבים יחד אתר
אינטרנט עטור פרסים ,עצום בהיקפו וידידותי
למשתמש אשר ממשיך לשמש מקור למידע וידע
ולתובנות למיליוני אנשים ברחבי העולם.
נוסף על פיתוח מתמיד של תכנים מתאימים
ומשמעותיים לאתר האינטרנט ,יד ושם הרחיב מאוד
בשנים האחרונות את הנוכחות המקוונת שלו במדיה
החברתית .פלטפורמות כגון פייסבוק ,טוויטר ,יוטיוב
ופינטרסט מאפשרות ליד ושם באופן חסר תקדים
לשתף ולהפיץ רעיונות ותכנים ולהתחבר לקהלים

"לתערוכות המקוונות תרומה
חשובה ,הן לחיזוק הקשר הבין-
דורי הן לשמירתו של זיכרון
השואה בחיים"

ביום האישה הבין-לאומי; תערוכה על יהודים
שעסקו בספורט לפני המלחמה לקראת המשחקים
האולימפיים שהתקיימו בשנת  2012בלונדון;
ותצלומים של ניצולי שואה עם דגלי ישראל מתוך
אוסף התצלומים שפורסמו לכל אורך יום העצמאות
של מדינת ישראל .בטוויטר נשלחים ברציפות
קישורים המתארים בקצרה אירועים שהתרחשו
ב"החודש הזה בתקופת השואה" ,וכן הודעות על
כינוסים ,מפגשים ,סימפוזיונים ,אירועים וביקורים
המתקיימים ביד ושם יום-יום .יד ושם גם מעלה

דנה פורת

"עד כמה שהמסמכים האלה
קורעי לב ,הכרחי שהם לא
רק יישמרו ביד ושם ,אלא
גם יתפרסמו וייקראו על ידי
אנשים בהווה ובעתיד .תודה
לכם שאתם הופכים אותם
לזמינים באינטרנט"

"ברצוני לשבח אתכם על המדיה החברתית שלכם [ ]...הגעתי
לישראל בפרויקט 'תגלית' לפני כחמש שנים ,ויד ושם היה אחד
החלקים המשמעותיים בחוויה שלי .המוזאון היפה הזה יהיה תמיד
אבן דרך בטיול שלי ומקום שיבטיח את השמירה על זיכרונות
העבר .אני באמת נהנה לקבל מכם עדכונים על המוזאון ,על
המבקרים שעושים את דרכם ברחבי הקמפוס המרשים ועל יזמות
חינוכיות ,דרך האלבומים והסטטוסים שאתם מפרסמים .תודה לכם
שאפשרתם לי לשמור על קשר יום-יומי עם יד ושם"

ציוצים קבועים בשפה הערבית הקשורים לתאריכים
או לאירועים ומספק מידע מתאים בזמן אמת עם

קישורים מתאימים .דרך לוחות פינטרסט נצברים
משאבים מאתר האינטרנט של יד ושם בנושאים
כמו חפצי דת ,יצירות של ילדים בשואה והחזרה
לחיים של ניצולי שואה.
באמצעות כל הפלטפורמות הללו יחד ,יד ושם
מממש את מחויבותו להמשיך לתת משמעות לשואה
בימינו בעבור קהלים מכל הלאומים והדתות ,ובכך
להבטיח את המשך הנצחת זיכרון השואה ברחבי
העולם.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.
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חסידי אומות העולם

אמיצים ונדיבים

■ בביתה של קלייר הופר (לבית פוקס) ,כמו בבתיהם
של ניצולים רבים ,היה אסור לדון במה שחוו ההורים
בשואה .קלייר גדלה בקנדה בשנות ה 50-וה 60-ולא
ידעה כלל כיצד שרדו הוריה בשואה" .בצעירותי לא
היה לי שום עניין בדבר" ,מספרת קלייר" .לאחר מכן
הבנתי באופן אינטואיטיבי שכל שאלה בנושא מציפה
זיכרונות ,מלווים בסיוטים" .רק שנים רבות לאחר

על אף מרחק הזמן ההולך וגדל
מאז מאורעות השואה ,בקשות
מניצולי שואה ,ממצילים,
מחוקרים ומאנשים מכל רחבי
העולם ממשיכות להגיע כל
העת אל מחלקת חסידי אומות
העולם
שהלכו הוריה לעולמם ,התעוררה סקרנותה של קלייר,
והיא ביקשה ללמוד על העבר ועל ההיסטוריה של
משפחתה .לשם כך ביקרה בפעם הראשונה בחייה
בעיירות בפולין ובאוקראינה שהוריה נולדו בהן.
לקראת המסע החליטה קלייר לחקור שם שהיה
כתוב במסמכים שהשאיר אביה :אולגה גרוחולסקי.
השם היה כתוב על גבי מעטפה ,בצד כתובת בפולין.
היא לא ידעה מה היה הקשר בין אביה לאותה
גרוחולסקי ,אבל חיפוש באינטרנט הוביל אותה
לאתר של יד ושם ,ושם מצאה לתדהמתה את שמה
של האישה שהיא חיפשה.
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גילי דיאמנט

סיפורה של קלייר הוא רק סיפור אחד מני רבים
שנחשפו בעת האחרונה לבני משפחה של מצילים
וניצולים ,בזכות מידע שהעלתה לאינטרנט מחלקת
חסידי אומות העולם ביד ושם" .על אף מרחק הזמן
ההולך וגדל מאז מאורעות השואה ,בקשות מניצולי
שואה ,ממצילים ,מחוקרים ומאנשים מכל רחבי
העולם ממשיכות להגיע כל העת אל מחלקת חסידי
אומות העולם" ,מסבירה אירנה שטיינפלד ,מנהלת
המחלקה" .הדבר ממחיש ללא צל של ספק כי הצורך
של הניצולים להוקיר תודה למציליהם לא פחת ,וכך
גם המחויבות שלנו להמשיך לאתר את הגברים ואת
הנשים האמיצים הללו ולחלוק להם כבוד .השיטות
שבהן המידע נאסף ומופץ השתנו בלא הכר במרוצת

דרך יד ושם גילתה קלייר כי אולגה גרוחולסקי
ובעלה יוזף הצילו את חייו של פאבל פוקס במלחמת
העולם השנייה .מסתיו  1943עד אביב  1944הוסתרו
פוקס ועוד שתי נשים יהודיות במחפורת בחצר
האחורית של משפחת גרוחולסקי .המשפחה סיפקה
להם את כל צורכיהם ,תוך סיכון עצום .לאחר המלחמה
נשמר הקשר על ידי מכתבים ,גם לאחר שפוקס היגר
לקנדה ושינה את שמו לפול פוקס.
בשנת  1987הכיר יד ושם בבני משפחת גרוחולסקי
חסידי אומות העולם ,אך למרבה הצער ,פול פוקס
כבר הלך לעולמו .היום 70 ,שנים אחרי שהתדפק
פוקס על דלתה של משפחת גרוחולסקי וביקש
מהם עזרה ,הצליחה בתו קלייר למלא את החלקים
החסרים בתמונת העבר של משפחתה.

קולו של שריד השואה
"לא יכולה להיות דרך יותר מכובדת
ונאותה להביע את הוקרתי האישית
הצנועה כאשר היא נסמכת עתה
לעד אל זו של מדינתי ושל עמי.
זכיתי ,כי אפשרתם לי למצוא נוחם,
פיוס והשלמה עם זיכרונות ילדותי
מימי מלחמת העולם השנייה".
דן דגן
העשור האחרון .האינטרנט היה לחלק בלתי נפרד
מחיי היום-יום ,והמידע שעד לא מזמן היה כמעט בלתי
אפשרי להשגה ,זמין ונגיש כעת בכל מקום".

עד היום זכו בתואר חסיד אומות העולם
יותר מ 25,000-איש מכ 48-מדינות בחמש
יבשות.
בכל שנה  400עד  500אנשים מוכרזים חסידי
אומות העולם.

יד ושם
ירושלים

גיליון  ,71שבט תשע"ד ,דצמבר 2013
גיליון מיוחד

בהוצאת
יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

■

בעשור האחרון הצטרפה מחלקת חסידי אומות
העולם למהפכת המידע והעלתה לאתר האינטרנט
רשימה מקוונת של יותר מ 25,000-חסידי אומות
העולם שהוכרו עד כה .כמו כן הוקם מאגר מידע מקיף,
ובו ערכים רבים ומפורטים על אודות מצילים שהוכרו
במשך השנים חסידי אומות העולם ,עם אפשרויות
חיפוש מגוונות ואלפי תצלומים .כל ערך מלווה בתקציר
של האירועים סביב מעשה ההצלה וגם רקע היסטורי
קצר" .זמינותו של המידע החשוב ,בשילוב הממשק
הידידותי למשתמש של מאגר המידע ,מושכת אליו
מבקרים רבים והפכה אותו לכלי עבודה חיוני לאנשי
חינוך ,לחוקרים ולהיסטוריונים" ,שטיינפלד מסבירה.
"יתר על כן ,המידע הנגיש קשור קשר עמוק לחייהן
של משפחות המצילים והניצולים כאחד".
"לעולם לא מאוחר מדי" ,כתבה קלייר הופר לא
מכבר ליד ושם כשהודתה על חלקו בגילוי המצילים
של אביה" .אני מאמינה שאני צריכה להכיר את

יו"ר המועצה :הרב ישראל מאיר לאו
סגני יו"ר המועצה:
ד"ר יצחק ארד
פרופ' אלי ויזל
ד"ר משה קנטור
יו"ר ההנהלה :אבנר שלו
מנכ"לית :דורית נובק
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה :פרופ' דן מכמן
ההיסטוריונית הראשית :פרופ' דינה פורת
יועצים אקדמיים:
פרופ' יהודה באואר
פרופ' ישראל גוטמן ז"ל
חברי הנהלת יד ושם:
יוסי אחימאיר ,עדנה בן-חורין,
פרופ' בולסלאו (בולק) גולדמן ,ורה גולובנסקי,
אברהם דובדבני ,מתיתיהו דרובלס ,משה העליון,
עו"ד שושנה וינשל ,דודי זילברשלג ,מיכל כהן,
יחיאל לקט ,עוד שלומית קסירר ברוך שוב,
אפי שטנצלר ,ד"ר זהבה תנא

קולו של שריד השואה
"בזכות המצילים שלנו ,אני ובעלי
הרגשנו מוגנים מהטרור הפשיסטי
[ ]...הם צריכים לשמש דוגמאות
לדור הצעיר".
קלרה לוי

הסיפור של המשפחה שלי וכמובן לומר לצאצאים
של משפחת גרוחולסקי שעדיין אכפת לי ,שאני זוכרת
ושאני אסירת תודה על טוב לבו של סבם .הם הגנו
על אבי ועל שתי הנשים תוך סיכון חייהם ,ובכך נסכו
בהם תקווה מחודשת באדם".
הכותבת עובדת במחלקת חסידי אומות העולם.

מפעל ההכרה בחסידי אומות העולם מציין  50שנים
■ אחת ממשימותיו העיקריות של יד ושם היא להביע את תודתם של מדינת ישראל והעם היהודי לאותם
לא יהודים ששמו נפשם בכפם והצילו יהודים בשואה .המשימה הוטלה על יד ושם ב"חוק זיכרון השואה
והגבורה  -יד ושם" ,ומאז  1963אנשי מחלקת חסידי אומות העולם עובדים ללא לאות לצרף ולהצליב
עדויות ,מסמכים ותצלומים כדי לגלות מידע רב ככל האפשר על כל סיפור וסיפור .מאות בקשות מוגשות
למחלקה מדי שנה ,וועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט העליון (כיום השופט בדימוס יעקב טירקל)
בוחנת כל מקרה .הראויים להכרה  400 -עד  500בכל שנה  -מקבלים מדליה ותעודת הכבוד ,ושמותיהם
מונצחים בהר הזיכרון בירושלים.
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ציוני דרך בתולדות יד ושם

1953

1955

1961

1962-3

1968

1973

חקיקתו של
"חוק זיכרון השואה
והגבורה  -יד ושם"

התחלת מבצע איסוף שמות
קרבנות השואה בדפי עד

חנוכת
אוהל יזכור

חנוכת מפעל ההכרה
בחסידי אומות העולם וחנוכת
שדרת חסידי אומות העולם

כינוס המחקר הבין-לאומי
הראשון ביד ושם

פתיחת תערוכת הקבע
הראשונה בבניין המוזאון

1977

1982

1987

1992

1993

1993

חנוכת
היכל השמות

הקמת המוזאון
לאמנות השואה

חנוכת האנדרטה
"יד לילד"

חנוכת
בקעת הקהילות

הקמת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה

הקמת בית הספר
הבין-לאומי
להוראת השואה

1999

1999

1999

2000

2003

2004

חנוכת אתר האינטרנט
של יד ושם

מחשוב אוסף
דפי העד

חנוכת המבנה החדש של
בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה

חנוכת בניין
הארכיון והספרייה

יד ושם מקבל את
פרס ישראל
על מפעל חיים

העלאת המאגר המרכזי
של שמות קרבנות
השואה לאינטרנט

2005

2008

2010

2011

2012

2013

חנוכת
המכלול המוזאוני
החדש

העלאת אוסף התצלומים
של יד ושם לאינטרנט

במאגר השמות
 4מיליון שמות
של קרבנות שואה

התחלת הקמפיין
"לאסוף את השברים" -
מבצע לאומי להצלת פריטים
אישיים מתקופת השואה

פתיחת האגף החדש
לסמינרים בין-לאומיים
בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה

פתיחת תערוכת הקבע
החדשה "שואה" בבלוק 27
באושוויץ-בירקנאו אשר תכנן,
בנה ואצר יד ושם

■
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