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■ ב 1-באוקטובר ,בירושלים ,הלך לעולמו פרופ'
ישראל גוטמן ,מגדולי החוקרים של תולדות השואה
בארץ ובעולם .בן  90היה במותו.
"מורי וידידי פרופ' ישראל גוטמן הטביע חותם עמוק
בעשייה ההיסטוריוגרפית בישראל ובעולם ותרם תרומה
נכבדה וייחודית להטמעת המודעות ההיסטורית לתקופת
השואה ולמשמעויותיה בקרב הציבור הרחב בישראל,
ובמיוחד בקרב בני נוער" ,אמר יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו" .קורות חייו האישיים של פרופ'
גוטמן  -הוא חווה
על בשרו את אימי
השואה ,לחם בגטו
ורשה ,נכלא באושוויץ,
היה חבר המחתרת
היהודית במחנה,
שרד מצעדות המוות
והיה עד למתרחש
 מוסיפים הרבהלעצמתו הנדירה
ולייחודו של גוטמן ■ פרופ' ישראל גוטמן ז"ל
החוקר ,המחנך
והמנהיג".
ישראל גוטמן נולד בוורשה בשנת  ,1923גדל
בה והצטרף לתנועת השומר הצעיר .בימי הכיבוש
הגרמני היה חבר בארגון היהודי הלוחם בגטו ורשה
והשתתף במרד .הוריו ואחותו הגדולה נספו בגטו
ורשה .אחותו הקטנה גניה היתה בבית היתומים של
יאנוש קורצ'אק ונספתה בטרבלינקה בגירוש הגדול
של קיץ  .1942גוטמן היה חבר במחתרת היהודית
בוורשה ובארגון היהודי הלוחם בעת מרד גטו ורשה
ואף נפצע במרד ,בקרב נגד החיילים הגרמנים ,ואיבד
את עינו .לאחר מכן היה גוטמן אסיר במחנות הריכוז
מיידנק ,אושוויץ ומאוטהאוזן .לאחר השחרור היה
פעיל בקרב שארית הפלטה וייסד את קיבוץ אביב
בסנטה דה ליאוקה באיטליה .ב 1947-עלה ארצה
והצטרף לקיבוץ להבות הבשן .בשנת  1961הוא ניצב
על דוכן העדים במשפט אייכמן וסיפר על חייו בגטו
ורשה ובמחנות מיידנק ואושוויץ.
ב 1973-עבר להתגורר בירושלים ועם סיום
הדוקטורט שלו ב 1975-החל ללמד באוניברסיטה
העברית ,שם עבד עד שיצא לגמלאות ב ,1993-ובין השאר
שימש ראש המכון ליהדות זמננו בשנים .1986-1983
בשנים  1981-1980היה פרופסור אורח באוניברסיטת
קליפורניה ( .)UCLAבתוך כך התבלט גוטמן בעשייה
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■

יועץ אקדמי של יד ושם פרופ' יהודה באואר נושא דברים ביום העיון לזכרו של פרופ' גוטמן.

המדעית-מחקרית ביד ושם :ממקימי המכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם ,ראש המכון ()1996-1993
וההיסטוריון הראשי של יד ושם ( .)2000-1996משנת
 2000ועד מותו שימש יועץ אקדמי ליד ושם .גוטמן היה
גם סגן יושב ראש מועצת אושוויץ הבין-לאומית .אחד
הפרויקטים החשובים של פרופ' גוטמן היה האנציקלופדיה
של השואה שהוא ערך במחצית השנייה של שנות
ה .80-זהו מפעל יסוד וציון דרך עולמי בחקר השואה.
האנציקלופדיה ראתה אור ב 1990-באנגלית ובעברית
ותורגמה גם לגרמנית.
ישראל גוטמן הושפע השפעה עמוקה משלושה
מקורות השראה מנעוריו .הראשון היה תנועת הנוער
השומר הצעיר ,במיוחד כשהיה בגטו ורשה " -אני
לא נשארתי לבד ,אני הייתי חבר תנועה .זאת הייתה
משפחה גם .זה היה קשר ,זה היה רעיון משותף ,זה
היה ארגון משותף ,אבל גם משפחה"  -והמנהיג הנערץ
של התנועה מרדכי אנילביץ' .השני היה הפילוסופיה
החינוכית וההומניטרית הייחודית של ד"ר קורצ'אק.
במאמרה בגיליון האחרון של יד ושם  -קובץ מחקרים
כתבה ד"ר חוי דרייפוס שבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם עורר בו "גאווה מיוחדת והפעילויות
החינוכיות שהתקיימו בו היו קרובות ביותר ללבו [ ]...כל
www.yadvashem.org

עוד עמד לו כוחו נטל חלק בהכשרות המדריכים והמורים,
בסמינרים בין-לאומיים ובפרסומים החינוכיים של בית
הספר" .והשלישי ,אף שגוטמן לא הכיר אותו היטב ,היה
ההיסטוריון בגטו ורשה עמנואל רינגלבלום ,וגם על כך
כתבה דרייפוס במאמרה" :רינגלבלום [היה] בעבור גוטמן
לא רק למושא מחקר ולדמות נערצת אלא למורה של
ממש .גוטמן ,בדומה לרינגלבלום ,ראה את עצמו קודם
כל היסטוריון יהודי ,היסטוריון של עם ישראל".
ואכן ההישגים האקדמיים-מחקריים של פרופ'
גוטמן הקנו תוקף וגם חשיבות היסטוריוגרפית
לזווית היהודית של השואה .גוטמן הצליח להפנות
את תשומת לב המחקר בעולם לחוויות ,לעמדות
ולנקודות המבט של הקרבנות היהודים בשואה
כדי שקולותיהם יזכו ליחס הענייני הראוי .גוטמן
קבע במחקר על גטו ורשה את מעמדו בחזית חקר
השואה וקנה לו מוניטין בין-לאומיים .המחקר על גטו
ורשה היווה נקודת מוצא להרחבת מעגל כתיבתו
המחקרית של גוטמן לסוגיות יסוד שונות בתחום
השואה בכלל :ההתנגדות ,תנועות הנוער הציוניות,
היודנרטים ,עבודות הכפייה של היהודים ,העמידה,
יחסי יהודים-פולנים ,ייחודה של השואה ,הרבדים
החברתיים במחנות ועוד.

לקטעי וידאו של פרופ' גוטמן על השנים הראשונות בחייו וגלריית תצלומים

בסוף שנות ה ,70-משנקבע מעמדו הבולט -
חוקר השואה ויהדות פולין ומהחשובים שב"אסכולת
ירושלים"  -פנה פרופ' גוטמן לאפיק נוסף של פעילות:
יצירת קשרי מדע פעילים בין חקר השואה בישראל
לבין חקר השואה בחו"ל .כינוסי מחקר בין-לאומיים
והספרות שהתפרסמה בעקבותיהם היו לדרכי עבודה
מכוננות בעולם של חקר השואה .מאמץ רב השקיע
גוטמן בטיפוח קשרי מדע עם פולין ,עוד בתקופתה
הקומוניסטית .הפולנים קיבלו רבות מן הביקורות שלו,
והוא היה לאורח מבוקש שם .אוניברסיטת ורשה אף
העניקה לו דוקטורט לשם כבוד.
"בשבילי ישראל היה יותר מעמית ,הוא היה ידיד
נפש" ,אמר חברו הקרוב של גוטמן יותר מ 50-שנה
ויועץ אקדמי ליד ושם פרופ' יהודה באואר" .לא פעם
היינו חלוקים בדעותינו ,אך כלפי חוץ הצגנו כמעט
תמיד חזית מאוחדת .עמדת היסוד של שנינו הייתה
זהה על אף ההבדלים ברקע שלנו :שנינו ראינו
את השואה מנקודת מבט יהודית .רצינו לספר את
סיפורם של היהודים .כמובן אין בכך כדי לומר שלא
עסקנו במרצחים ובאחרים שנהוג להכליל בתיאור
הלא מדויק 'העומדים מן הצד' ,אבל הדגש תמיד
היה ביהודים".

3

התקוממות
או הצלה?
הדילמות של היהודים בתקופת השואה
■ "מווארשה היו מגיעים מכתבים נואשים מאלה
שנשארו בחיים .הם יעצו לנו לא ללכת בעקבותיהם,
להציל את נפשותינו כדי שישארו לפחות מעט מזער
מן התנועה .צביה ואנטק אמרו ,שחבל על כל הדם
שנשפך ,מטאבנקין הגיעה טלגראמה 'נצלו את כל
הדרכים להצלה' .ואולם אנו לא הסכמנו .לא רצינו
לחיות במחיר מותם של חברינו בווארשה ,לא רצינו
להסתתר בצל תהילתם".
חייקה קלינגר" ,הקן בבנדין" ,מתוך אביהו רונן,
"המברק הנעלם :מברק טבנקין-יערי אל שרידי לוחמי
הגטאות" ,יד ושם  -קובץ מחקרים מ"א)2013( 2:

מדוע ניסו יהודים להתקומם במקומות ובנסיבות
מסוימים ,אך פעלו אחרת במקומות אחרים? מה
היו המטרות של ניסיונות מרי אלו? האם היו זהות
בכל אחד מהמקומות? שאלות בסיסיות אלו נשאלו
בשנה שעברה ,בציון  70שנה למרידות של יהודים,
בהן מרד גטו ורשה (אפריל-מאי  )1943וההתקוממויות
במחנות טרבלינקה ( 2באוגוסט  )1943ובסוביבור (14
באוקטובר  .)1943היהודים התמודדו עם דילמות
חסרות הפתרון הללו בשואה ,גם כשניסו להבין
את כוונותיהם של הנאצים וגם כששקלו את אופן
תגובתם .מטבע הדברים ,אנשים שחייהם בסכנה
מבקשים למצוא דרך להינצל .אך באיזה שלב הבינו
היהודים שמותם הוא התוצאה ההכרחית של המצב?
ואם כבר שקלו ניסיונות הצלה ,כיצד החליטו את מי
יש לנסות ולהציל? הצלה של קהילה ואפילו הצלה

הצלה של קהילה ואפילו הצלה
של משפחה אחת לא היו
אפשריות בדרך כלל; גם הצלתו
של אדם יחיד נראתה כמעט
בלתי אפשרית
של משפחה אחת לא היו אפשריות בדרך כלל; גם
הצלתו של אדם יחיד נראתה כמעט בלתי אפשרית.
משמעות הניסיון של אדם אחד להציל את עצמו ברוב
המקרים הייתה לנטוש את משפחתו ,את יקיריו ,את
חבריו ואת קהילתו .ואולם ניסיון לארגן התקוממות
קהילתית היה גם מעשה סמלי ואבדני קהילתי .אלה
סוגי הדילמות האנושיות שעסק בהן פרופ' ישראל
גוטמן המנוח ,ובעיסוקו זה תרם רבות להבנתן.
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בין ניסיונות מרי רבים במזרח אירופה היה קשר
הדדי .המחתרות המזוינות בוורשה ,בביאליסטוק
ובבנדין עמדו בקשר זו עם זו ,ובמורדים בטרבלינקה
היו יהודים מוורשה ומביאליסטוק .ידוע גם כי הצוות
הגרמני בסוביבור חשש פן היהודים שעבדו במחנה
ישמעו על המרי בטרבלינקה ובגטאות אחרים וינסו
להתקומם גם הם.
הגיליון החדש של יד ושם  -קובץ מחקרים
(מ"א )2:בוחן את שאלות ההתמודדות עם המוות
הבלתי נמנע ואת סוגיות ההצלה וההתקוממות
בבנדין ,בסוביבור ובוורשה .אביהו רונן מציג סיפור
מרתק שנסתר מעיני הציבור במשך שנים רבות
 הוויכוח על המרי כנגד ההצלה שבין מנהיגיהציונות הסוציאליסטית בארץ ישראל לבין תנועת
הנוער הציונית-סוציאליסטית ומנהיגי המחתרת בגטו
בנדין בפולין .לאחר מרד גטו ורשה שלחו המנהיגים
בארץ מברק למנהיגי המחתרת בבנדין והפצירו בהם
להציל את עצמם ולוותר על ניסיונות המרי .אך כמו
שכתבה ביומנה חייקה קלינגר ,אחת ממנהיגי השומר
הצעיר בבנדין שקיבלה את המברק ,חברי המחתרת
סירבו להציל את עצמם ולנטוש את הקהילה ואת
האידאלים שלהם .המברק שופך אור על הפער

ד"ר דוד זילברקלנג

הניכר בין נקודות המבט של האנשים שנמצאו בתוך
התופת ובין מי שמחוצה לה ,וכן על התפתחותו של
זיכרון השואה בארץ.
כדי להסיר חלק מהמסתורין שעוטף את סיפורו
של מחנה ההשמדה סוביבור ואת זיכרון קרבנותיו,
גיבשו יורם חיימי ועמיתו הפולני וויצ'ך מזורק גישה
חדשה לחקר השואה  -חפירה ארכאולוגית .הם חשפו
באופן ודאי את רוב המתווה של המחנה  -השביל
המוסווה שדרכו נשלחו הקרבנות לתאי הגזים,
בורות הקבורה ההמונית ועוד  -נוסף על חפצים
רבים ,ובהם תליונים ולוחיות שם של ילדים יהודים
מהולנד שהגיעו למחנה עם הוריהם בקיץ 1943
ושעוזרים להבין טוב יותר את חייהם ואת מותם של
היהודים שהגיעו לסוביבור .חלק מיהודים אלו מהולנד
השתתפו במרד באוקטובר.
מאמרים אלו ,בתוספת מאמר ביקורת מאת אנטוני
פולונסקי על ספר חדש וחשוב מאת דריוש ליביונקה
ולורנס ויינבאום על תפקידה האמתי של המחתרת
החמושה בהנהגת אנשי בית"ר ( ˙
 )ZZWבמרד גטו ורשה,
חושפים לנגד עינינו אמת היסטורית מעבר מעורפל,
תוך הפניית הזרקור אל הניסיונות חסרי הסיכוי וקורעי
הלב להציל אנשים רבים בפולין בשואה ואל הקשיים
הבלתי אפשריים בניסיונות ההצלה הללו.
הכותב הוא החוקר הבכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
והעורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.

"יד ושם  -קובץ מחקרים"
קיבל * Aו A+-בדירוג כתבי
עת
■ סיווג המחקר של אוסטרליה וניו זילנד המדרג
 22,000כתבי עת בשפות שונות ובתחומים
שונים ברחבי העולם דירג בעת האחרונה את
כתב העת יד ושם  -קובץ מחקרים במקום
הגבוה ביותר  .A* -כמו כן אוניברסיטת בר
אילן דירגה כתבי עת בתחום מדעי הרוח ומדעי
היהדות  765 -כתבי עת בשפות שונות באותיות
לטיניות ו 113-כתבי עת בעברית -והעניקה
לכתב העת את הדירוג הגבוה ביותר A+ -
 -באנגלית ובעברית.

רופא מצרי הוכר חסיד
אומות העולם
ד"ר מוחמד חלמי הציל יהודים בגרמניה

אירנה שטיינפלד

■ באוקטובר  2012הגיע ליד ושם מכתב מאת סאבינה
וד"ר קרסטן מולדר ,תושבי שכונת מואביט בברלין.
במחקר שערכו על בניין המגורים שלהם בתקופה
הנאצית ,התגלה להם כי אחד הדיירים ,ד"ר מוחמד
חלמי ,אשר נולד בחרטום שבמצרים ב ,1901-הסתיר
אישה יהודייה בבניין בימי המלחמה .על פי תורת הגזע
הנאצית ,חלמי הוגדר "חמית" (  - )Hamitצאצא של
חם ,מבניו של נח  -ולכן הופלה לרעה :ב 1938-הוא
פוטר מבית החולים שעבד בו ,ונאסר עליו לשאת
לאישה את ארוסתו הגרמנייה אנני ארנסט .בשנת
 1939ושוב בשנת  1940הוא נעצר עם אזרחים מצרים
אחרים אך שוחרר בשל בריאותו הלקויה.

לאחר שמחלקת חסידי אומות
העולם ביד ושם אספה את כל
המסמכים הנגישים מארכיונים
בגרמניה ,החליטה הוועדה לציון
חסידי אומות העולם להכיר
בד"ר חלמי חסיד אומות העולם
 המציל הערבי הראשון שזכהבתואר
אף שהמשטר רדף אותו ועל אף הסכנה הגדולה
שהייתה כרוכה בדבר ,חלמי סיכן את חייו כדי לעזור
לחבריו היהודים בשנות המלחמה .כאשר החלו
הגירושים של היהודים מברלין ,הוא הסתיר את אנה
בורוס (לימים גוטמן) בת ה ,16-ידידת המשפחה
ומטופלת לשעבר ,בבקתה שהייתה בבעלותו בשכונת
בוך בברלין .הבקתה הייתה מקום המסתור של אנה
עד סוף המלחמה .בעתות סכנה ,למשל כאשר נלקח
לחקירת המשטרה ,הוא סידר לאנה מקום מסתור
אחר" .מ 1942-לא היה לי כל קשר לעולם החיצון",
כתבה אנה גוטמן לאחר המלחמה" .לגסטפו היה
ידוע שד"ר חלמי הוא רופא המשפחה שלנו .הם גם
ידעו על קיומה של הבקתה שלו בבוך בברלין []...
מה שד"ר חלמי עשה בשבילי היה מתוך נדיבות לבו,
ואהיה אסירת תודה לו לעולם".
לאחר שמחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם
אספה את כל המסמכים הנגישים מארכיונים בגרמניה,
החליטה הוועדה לציון חסידי אומות העולם להכיר
בד"ר חלמי חסיד אומות העולם  -המציל הערבי
www.yadvashem.org

■ תעודה ומדליה לכבוד חסיד אומות העולם
ד"ר מוחמד חלמי

הראשון שזכה בתואר .בהעדר מידע על קרוביו של
ד"ר חלמי ,פנה יד ושם לשגרירות מצרים כדי לבקש
את עזרתה במציאת אחייניו .בינתיים הוצגו המדליה
ותעודת הכבוד בתערוכה "שומר אחי אנוכי" המוצגת
בימים אלו בביתן לתערוכות ביד ושם .סיפור ההצלה
מתבסס על מסמכים ארכיוניים משנות ה ,60-והיה
ידוע רק כי אנה בורוס היגרה לארצות הברית לאחר
המלחמה .משפחתה לא נמצאה.
אך כמו במקרים רבים אחרים ,בכך לא תם
הסיפור .בעקבות הסיקור התקשורתי על ההכרה
בחלמי ,קרובת משפחה ישראלית של אנה גוטמן
יצרה קשר עם יד ושם וקישרה את מחלקת חסידי
אומות העולם לבתה של אנה ,קרלה" .אני מתביישת
לספר שלא פעם חשבתי לבקש מיד ושם להוסיף
את שמו של ד"ר חלמי לרשימת חסידי אומות
העולם ,אך מעולם לא טרחתי לעשות זאת מאחר
שהיה ידוע לי שהוא ואשתו כבר הלכו לעולמם ,בלא
שהותירו אחריהם ילדים" ,כתבה קרלה הנרגשת
במכתב אלקטרוני ליד ושם .למכתב צירפה קרלה
תמונה שלה ושל אמה מביקור משותף אצל חלמי
ואנני בברלין בשנת  1969וכמה מסמכים שמצאה
בין חפציה של אמה .שניים מהמסמכים ,בגרמנית
ובערבית ,מספרים כי חלמי נקט את כל האמצעים
האפשריים כדי להגן על בת חסותו :הוא אפילו השיג
תעודה עבורה מהמכון האסלאמי המרכזי בברלין,

לסיפורו של ד"ר חלמי בעברית ,באנגלית ,בגרמנית ובערבית

■ אנה גוטמן (לבית בורוס) (שנייה משמאל) עם בתה קרלה
בביקורן אצל ד"ר חלמי ורעייתו אנני בברלין1969 ,

■ תעודה מהמכון האסלאמי המרכזי בברלין ,בראשותו של
המופתי של ירושלים ,המעידה שאנה בורוס המירה את דתה
(לכאורה) לאסלאם

בראשותו של המופתי של ירושלים ,המעידה שהיא
המירה את דתה (לכאורה) לאסלאם ,וכן תעודת
נישואים (בערבית) שרשום בה שהיא התחתנה עם
גבר מצרי בטקס שנערך בביתו של חלמי.
"לולא ד"ר חלמי ,לא הייתי כאן היום ,וגם לא
שני אחיי ,צ'רלי ופרד" ,כתבה קרלה" .לשלושתנו
יחד שבעה ילדים ,שגם הם חבים לו את חייהם []...
רק עתה התחוור לי עד כמה היה חשוב לפרסם את
המידע הזה ברבים".
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

חסידי אומות העולם
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בפעם הראשונה :סמינר בטורקיה

■ החוקר הבכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם ד"ר דוד זילברקלנג (משמאל) משתתף בפאנל ביום העיון החינוכי
בנושא השואה שנערך בפעם הראשונה באיסטנבול.

■ "להוריי היו חברי ילדות יהודים רבים ,ואז הם פשוט
נעלמו .תמיד תהיתי למה היה עליהם לעזוב פתאום.
[ ]...לימדו אותנו כיצד התנהגה טורקיה בסובלנות
כלפי היהודים ,אך במהלך לימודיי כתבתי עבודת
מחקר שגרמה לי להבין כי גם עלינו הטורקים להכיר
בעברנו ולהתמודד עמו".
כך סיפר אחד ממשתתפי יום העיון החינוכי בנושא
השואה שנערך בפעם הראשונה באיסטנבול בסוף
אוקטובר  .2013הקבוצה  20 -מרצים המלמדים
באוניברסיטאות ממלכתיות ופרטיות בטורקיה
 התכנסה באוניברסיטת גלאטאסראי כדי ללמודבסמינר המיוחד שארגן להם בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם.
יום העיון נערך בשיתוף פעולה עם פרויקט אלאדין
של פריז ובתמיכתה של ה ,IHRA-הברית הבין-לאומית
לשימור זכר השואה .טורקיה היא חברה משקיפה
ב IHRA -מאז שנת  .2008במשתתפים ביום העיון היו
מרצים למשפטים ,למדעי החברה ולמדעי הרוח,

והועברו בו הרצאות על הוראת השואה ואנטישמיות.
כמו כן נשאו דברים יושב הראש הנבחר של הIHRA -
סר אנדריו ברנס ,המזכירה הכללית של הIHRA -
ד"ר קטרין מאיר ,מנכ"ל פרויקט אלאדין ד"ר אייב
רדקין ,מנהלת מגמת אירופה של בית הספר הבין-
לאומי של יד ושם רחל בד-קפלן והחוקר הבכיר
במכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם ד"ר דוד
זילברקלנג .את הרצאת הסיכום של יום העיון נשא ד"ר
אומוט אוזר מהאוניברסיטה הטכנית באיסטנבול.
"ביד ושם אנו עדים לעניין ההולך ומתגבר בנושא
השואה שחוצה גבולות בין מדינות ,דתות ושפות",
אומר אבנר שלו ,יושב ראש הנהלת יד ושם" .בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה מסוגל להתמודד
עם אתגר זה .זהו צעד ראשוני אך חשוב ,בהתחשב
במעמדה המיוחד של החברה הטורקית בעולם
המוסלמי".
יום העיון היה החלק הראשון בחמישה חלקים
בפרויקט חינוכי לאקדמאים טורקים .בחלק השני של

הפרויקט ,בינואר  ,2014מי שהשתתפו ביום העיון
התחילו ללמוד בקורסים מקוונים בארבעה נושאים:
חיי היהודים לפני המלחמה ,גרמניה לפני המלחמה,
הגטאות ו"הפתרון הסופי" .בחלק השלישי ,ביוני ,2014
תבקר הקבוצה בירושלים ותלמד בסמינר בן שבוע
ימים ביד ושם .בחלק הרביעי יפעילו המשתתפים
תכניות חינוכיות באוניברסיטאות שלהם ,עם ליווי
וייעוץ של צוות מגמת אירופה של בית הספר .שיאה
של התכנית יהיה בפברואר  - 2015ועידת וידאו
בהשתתפות כל אנשי החינוך יחד ,ובה יוערך האפקט
החינוכי של הפרויקט ארוך הטווח.
"חלק מהמשתתפים מעוניינים להקים תכניות
לימוד בנושא השואה באוניברסיטאות שלהם
כבר ב 27-בינואר  ,2014ביום הזיכרון הבין-לאומי
לקרבנות השואה" ,מציינת רחל בד-קפלן" .כבר
עכשיו הם מבקשים לקבל חומר לימוד נוסף ,וזה
סימן מעודד מאוד".

■ רחל בד-קפלן וד"ר אייב רדקין באוניברסיטת גלאטאסראי
באיסטנבול

שרי החינוך בגרמניה מתחייבים ללימודי השואה

הKMK -

■ באוקטובר  2013השתתפה משלחת של
(  ,Kultusministerkonferenzועידת שרי החינוך
והתרבות של המדינות החברות ברפובליקה הפדרלית
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של גרמניה) בסמינר יומי ביד ושם .הביקור היה שיאה
של עבודת הכנה מאומצת שנמשכה שנתיים מאחורי
הקלעים ,ולה שלוש מטרות עיקריות :להביא את
קובעי המדיניות הבכירים ביותר במערכות החינוך
של גרמניה ליד ושם ,לחזק את שיתוף פעולה עם
מדינות גרמניה שכבר חתמו על הסכמים חינוכיים
עם יד ושם וליצור קשרים עם המדינות שטרם חתמו
על הסכמים כאלו.
ששת חברי המשלחת הנכבדה סיירו סיור מודרך
במוזאון לתולדות השואה ,השתתפו בטקס הנחת
זרים באוהל יזכור ושמעו את עדותו של ד"ר אהוד לב,
ניצול שואה שהוסתר אצל משפחה נוצרית בצרפת
בתקופת השואה .שגריר גרמניה בישראל אנדריאס
מיכאליס ונספח התרבות בשגרירות סטפן קוסבה

חברו אל המשלחת בביקורה באגף החדש לסמינרים
בין-לאומיים לשיח מפרה עם יושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו ומנהל בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ד"ר אייל קמינקא.
בסיומו של הביקור נחתמה הצהרת כוונות
משותפת במשרד החינוך בין (בתמונה ,מימין לשמאל)
אבנר שלו ,שר החינוך הרב שי פירון ונשיא הKMK -
סטפן דורגלו .ההצהרה קוראת להמשיך ולקדם את
לימודי השואה בתוך תכנית הלימודים הגרמנית על ידי
הגדלת שיתוף הפעולה של יד ושם עם אוניברסיטאות,
אתרים להנצחת השואה ,מוזאונים ומוסדות פדגוגיים
אחרים בגרמניה .זו ההכרזה הראשונה מסוגה
ששותפים לה כל  16המדינות החברות ברפובליקה
הפדרלית של גרמניה.

סמינר למחנכים מסין

■ באוקטובר  2013התכנסו ביד ושם  30תלמידי
תואר שני ודוקטורנטים ,ראשי מחלקות ופרופסורים
באוניברסיטאות לסמינר השנתי הרביעי למחנכים
מסין .הסמינר ארך  16ימים ,והיו בו הרצאות
אקדמיות על אנטישמיות ,על ספרות מהימים
שלפני מלחמת העולם השנייה והשואה ,על קידוש

החיים והתנגדות תרבותית ,על חסידי אומות
העולם וגם על מודלים פדגוגיים למערכי שיעור
על השואה .המשתתפים קיבלו מאמרים ,מסמכים,
ספרים ,מפות וביבליוגרפיה נרחבת  -חלק מהם
בסינית  -כדי לשפר את ההרצאות ואת חוויית
הלמידה הכללית.

ימי עיון לציון יום הקדיש הכללי

■ לרגל ציון יום הקדיש הכללי י' בטבת הגיעו ב10-
בדצמבר (ז' בטבת) כ 700-בנות ובנים מהשירות
הלאומי המשרתים באגודת בת עמי ובאגודה להתנדבות
בעם ליום עיון ביד ושם .בפעילות השתתפו גם בחורים
ובחורות בעלי צרכים מיוחדים .השנה הוקדש היום
לנושא "ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה"
(ירמיה ג ,יד)  -גורלה של המשפחה בשואה.
"יום כזה תורם לבנות ברמה הערכית והמוסרית.
ההבנה של נושא השואה עולה מדרגה" ,אמרה רכזת

הקבוצה סיירה ברחבי ישראל ונפגשה עם
שמונה ניצולי שואה ,בהם שניים שהציל חסיד
אומות העולם אוסקר שינדלר ,והם סיפרו להם על
חייהם במפעל האמייל בקרקוב .חברת הילדות של
אנה פרנק חנה פיק סיפרה בהרחבה על החברות
ביניהן כשהיו ילדות .מנכ"לית יד ושם דורית נובק
נפגשה עם משתתפי הסמינר לדיון מעמיק על
אתגרים בהוראת השואה במאה ה 21-ולמפגש
מרתק ותוסס של שאלות ותשובות.
"אנו רואים את החושך של אושוויץ אך בה
בעת את האור המשתקף מהכפר הקטן לה
שמבון שבצרפת [שתושביו הצילו יהודים בתקופת
השואה]" ,כתב ז'אנג טנג'יואן מאוניברסיטת הנאן
לאחר הסמינר" .טבע האדם אינו יכול להסביר את
בעיית המלחמות והשלום ,אך המודעות לטבע
האנושי יכולה להציל חיים ,ולו חיים של מעטים.
הזיכרון ההיסטורי לעולם לא יניח לשואה להישכח
מאחר שאין היא אסון של העם יהודי בלבד אלא
של כלל המין האנושי".
הסמינר למחנכים מסין התקיים בתרומתה הנדיבה של קרן
משפחת אדלסון.

תמר דון ברנר ויפה נובוסלסקי

בנות השירות גינת בוגנים בסיום יום הפעילות" .אין
ספק שאף שהבנות לומדות בתיכון על הנושא ברמה
כזו או אחרת ,דווקא בשנת השירות הכול נראה שונה.
אחת הבנות אמרה' :מעולם לא חשבתי על זה ,ולא
ראיתי זאת בצורה הזאת'".
במשך היום נפגשו המשתתפים עם ניצולי השואה
אריאלה פאלאס ודבורה ברגר ,ובעדותן הן התמקדו
בהשפעת דרכי החינוך של בית אביהן עליהן בתקופת
השואה .המשתתפים גם סיירו במוזאון לתולדות

השואה ,בסימן דילמות ערכיות במשפחה ,צפו ודנו
בסרטי הפרויקט "עדים וחינוך" ,סיירו בתערוכה לציון
 50שנה למפעל חסידי אומות העולם "שומר אחי
אנוכי" בביתן התערוכות המתחלפות ,סיירו במוזאון
לאמנות השואה ודנו בהתמודדות המשפחה עם
הזהות היהודית ,היו בסיור שנושאו דילמות מוסריות
של האדם בשואה ועוד.
למחרת יום העיון התקיים עוד יום עיון לקראת י'
בטבת לתלמידי חטיבות הביניים של החינוך הדתי.
על אף מזג האוויר הסוער ,כמעט  750תלמידים
מכל רחבי הארץ השתתפו ביום עיון זה שהוקדש
למשפחה היהודית בשואה.
במסגרת הפעילות עברו התלמידים מגוון סדנאות
נושאיות ,קיבלו הדרכה מותאמת לחטיבת הביניים
במוזאון לתולדות השואה ,ביקרו בתערוכה "שומר
אחי אנוכי" והשתתפו בסיור .בסיור שולבו שחקנים,
והם המחיזו דילמות וסוגיות הקשורות לעולמה של
המשפחה היהודית בתקופת השואה כדי לעורר דיון
ערכי-חינוכי סביב הנושא בקרב התלמידים.
תמר דון ברנר היא רכזת תחום חטיבות הביניים ,ויפה
נובוסלסקי היא רכזת המדור הדתי בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

חינוך
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זרקור על הבוגרים
מדי שנה בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם עורך מאות סמינרים וכינוסים בעשרות שפות
ליותר מ 300,000-מחנכים ,סטודנטים וחיילים בארץ
ובעולם .הנה אחת מבוגרי בית הספר ומה שהשיגה
מאז השתתפה בסמינר חינוכי ביד ושם:

נטלי לוורייה
צרפת

ג'יימס יוסף מקינטוש

■ לאחר שלמדה בסמינר
למחנכים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה של יד
ושם ב ,2011-החליטה נטלי
לוורייה ,מורה להיסטוריה
ואשת צוות באתר הזיכרון
במחנה המעצר ריווסלט,
להפגיש את תלמידיה עם
■ בוגרת יד ושם נטלי לוורייה
כריסטיאן לוין ,יהודי צרפתי
שהיה במסע לגילוי שורשיו
היהודיים .על פי הגישה הפדגוגית הייחודית של בית
הספר ,לוורייה החליטה לחשוף לפני תלמידיה בבית
הספר התיכון סנט אקזופרי בפרפיניאן מקורות
ראשוניים חשובים ועדויות של ניצולי שואה כדי
ללמד על השואה.

לאחר חצי שנה של תקשורת
מרוחקת עם התלמידים ,הודיע
לויןעל נכונותו להיפגש עמם
ולדבר במישרין על סיפורו
האישי .המפגש המרגש של
התלמידים עם ניצול שואה
הפך את השואה לסיפור אישי

"נתקלנו באתגרים רבים בניסיון לסייע למר לוין
להרכיב מחדש את סיפורו האישי" ,מסבירה לוורייה.
"הוא היה צעיר מאוד בזמן שהאירועים התרחשו,
והוא לא זכר כמעט דבר מאותה תקופה .ברשותו
כמה תמונות ,מכתבים ומסמכים מנהליים שונים,
אך הוא התקשה לגעת בסיפור באופן אישי .עם זאת
הוא נאות לבקשתנו להתכתב עם התלמידים כאשר
ערכנו את המחקר עליו".
במשך שנת הלימודים (נובמבר  2012עד יוני
 )2013שחזרו תלמידיה של לוורייה את עברו של לוין
והרכיבו אותו מחדש לאורך ציר הזמן של האירועים
המרכזיים שהתרחשו בצרפת בתקופת מלחמת
העולם השנייה .לוורייה ארגנה סיורים לימודיים לאתר
הזיכרון במחנה ריווסלט ,ותלמידיה בדקו אתה יחד
מקורות היסטוריים שונים .אחד מהם ,תצלום של לוין
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■ ניצול השואה כריסטיאן לוין עובד עם תלמידיה של נטלי לוורייה כדי להרכיב מחדש את סיפורו האישי.

■ הילד כריסטיאן
ואמו מדלן (מימין) עם
אחות הצלב האדום
השוויצרי מרי-רוז
אספייה ,לאחר
שחרורם מריווסלט,
1942

הילד עם אמו ועם אחות מן הצלב האדום השוויצרי,
צולם מיד אחרי שחרורם מהמחנה .חיוכה של האם
מסתיר את כאבה העמוק על מותה של לורנס ,בתה
התינוקת .לוין היה צעיר מכדי לזכור את אחותו ,והגילוי
על כך טלטל אותו טלטלה עזה.
לאחר חצי שנה של תקשורת מרוחקת עם
התלמידים ,הודיע לוין על נכונותו להיפגש עמם
ולדבר במישרין על סיפורו האישי .המפגש המרגש של

התלמידים עם ניצול שואה הפך את השואה לסיפור
אישי" .במשך  60שנים חייו של ילד קטן בן שנתיים
וחצי שנכלא עם כל משפחתו במחנה ריווסלט בשנים
 1942-1941היו 'נעולים' במזוודה" ,העיד לוין" .אני,
כריסטיאן ,הוא אותו ילד  -הניצול היחיד ממשפחתו.
אני בן  74שנים ,ולא הייתי יכול לשאת את המחשבה
שחיי בריווסלט יימחקו עם מותי".
לאחר שעיינו בחומרי ארכיון מקוריים ,ביקרו
באתר הנצחה היסטורי ודיברו עם עד ,התלמידים
העלו על הכתב את הידע ואת הרשמים שצברו,
והם כונסו בחוברת חינוכית שלהפקתה סייע גם
בית הספר הבין-לאומי של יד ושם .לאחר מכן הם
הציגו את סיפורו של לוין לפני חברים בני גילם ואף
פרסמו מאמר בעיתון מקומי.
"הדור הצעיר בצרפת חייב להכיר את הטרגדיה
של השואה ולהבין מה היה חלקה של ממשלת וישי
בה" ,אמרה לוורייה" .אני רוצה ללמד אותם כיצד
לנצל כלים של היסטוריונים ולהעריך את היותם
'נושאי לפיד ההיסטוריה'".
הכותב עובד במגמת אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

ההגדרה הרשמית של הכחשת השואה ועיוות עובדות השואה על פי הIHRA -
ג'יין ג'ייקובס-קימלמן
■ בישיבת המליאה של ה( IHRA -הברית הבין-
לאומית לשימור זכר השואה ,לשעבר ה)ITF -
שהתכנסה באוקטובר  2013בטורונטו ,התקבלה
באופן רשמי הגדרת הכחשת השואה ועיוות עובדות
השואה .ההגדרה פורסמה במלואה באתר של
ה,)www.holocaustremembrance.com ( IHRA -
תשמש מעתה כלי עבודה רשמי של ה IHRA-ותשפיע
מאוד על קביעת המדיניות של  31המדינות החברות
בה .דבר ההחלטה פורסם בכותרות העיתונים בעולם,
ובכך חודש הדיון הציבורי בתופעת הכחשת השואה
ההולכת ומתגברת ועיוות עובדות השואה  -החל
בהכחשה כוללת וכלה בניסיונות למזער את היקפה
של השואה או להפוך אותה לטריוויאלית ,על פי
ההגדרה החדשה של ה.IHRA -
עוד החליטה ישיבת המליאה לקבוע פרס על
שם פרופ' יהודה באואר ,יושב ראש הכבוד של
ה IHRA-ויועץ אקדמי של יד ושם ,לתכנית יוצאת דופן.
הוחלט גם שאורוגוואי תהיה חברה משקיפה באגודה
ושיאושר מינויה של הונגריה לתפקיד יושבת הראש
לשנת  .2015יושבת הראש בשנת  2013הייתה קנדה,
ובשנת  2014תתפוס את מקומה בריטניה.
שרים בממשלת קנדה ,דיפלומטים מכל רחבי
העולם ואנשי אגודת ידידי יד ושם בקנדה השתתפו

באירועים ובישיבות המליאה בשנת  ,2013ובהם
טקס הענקת אותות כבוד שערכה האגודה הקנדית
לחסידי אומות העולם גרט יאן קוטלנברג ,אחיו יאן
ואשתו הרמינה ובני הזוג בוב ומריה דה יונג (בתמונה).
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וקונסול ישראל
בקנדה די-ג'י שניוייס העניקו מדליות ותעודות
כבוד לצאצאיהם של חסידי אומות העולם .כמו כן

חדש בבית הספר הווירטואלי

שני סטודנטים קנדים אשר זכו בתחרות הכרזות
"לשמור את הזיכרון בחיים" קיבלו את הפרסים
מידי שר התעסוקה והפיתוח החברתי ולענייני הגיוון
התרבותי ג'סון קני.
הכותבת היא מנהלת הקשרים הבין-לאומיים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

ד"ר נעמה שי"ק

בתת-האתר לציון  27בינואר חומרים בשפות רבות
■ "אני חושבת ,אחרי הכול ,שאת הצל"ש מגיע לנו,
לניצולי השואה ,שהרי עם כל מה שעברנו ומאין
שהגענו ומה שראינו ,יכולנו להקים דור ולחיות
ולתרום למדינה".
יפה הרט ,ניצולת מחנה אושוויץ-בירקנאו

החלטת האו"ם שיום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות
השואה יחול ב 27-בינואר ,יום שחרור מחנה הריכוז
וההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,מעודדת את המדינות

החברות באו"ם לפתח תכניות חינוכיות שינחילו
את זיכרון השואה לדורות הבאים ולערוך טקסי
זיכרון ממשלתיים ,אזוריים ומקומיים ,גם בבתי ספר
ובאוניברסיטאות.
לציון יום הזיכרון השנה הכין בית-הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ביד ושם תת-אתר מיוחד ,ובו
מגוון חומרים חינוכיים שבין היתר משמיעים את קולם
של הניצולים :מערכי שיעור ,טקסים ,סביבות למידה

וסרטי עדות .בשל משמעותו הבין-לאומית של יום
מיוחד זה ובהתאמה לעבודתו החינוכית הבין-לאומית
הענפה של בית הספר ,חומרים חינוכיים אלו מובאים
בשפות רבות :עברית ,אנגלית ,צרפתית ,ספרדית,
גרמנית ,רוסית ,איטלקית ,פולנית ,אוקראינית ,צ'כית,
ערבית ,סינית ועוד.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

סמינרים בין-לאומיים בחודשים האחרונים
■ בחצי השני של שנת  2013השתתפו מחנכים
מכל רחבי אירופה  -מאירלנד ועד אזור טטרסטן
של הפדרציה הרוסית  -ביותר מ 40-סמינרים
שהותאמו במיוחד להם באגף הסמינרים הבין-
לאומי של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם .בפעם הראשונה נערכו
סמינרים למחנכים מקפריסין (בתמונות),
מהרפובליקה היוגוסלווית לשעבר של מקדוניה
ומאזור המבורג שבגרמניה.
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חדש באוסף האמנות

"לזכר חורבן בתי הכנסת
שלנו בגרמניה"

יהודית שן-דר ואליעד מורה-רוזנברג

■ "את היהדות הזאת אימצתי בכל מאודי ,בכל אוני
הרוחני .אוצר זה ,שרוב האנשים המודרניים אינם מכירים
או אינם מכבדים ,לו שייך האני הפנימי שלי".
לודוויג מיידנר1930 ,

עליית הנאצים לשלטון ב 1933-חרצה את גורלם
של האמנים המודרניסטים  -את יצירתם הגדירה
מעתה האידאולוגיה החדשה "אמנות מנוונת" .במוזאון
האמנות במינכן נפתחה בשנת  1937תערוכה בשם זה
כדי להסית את אזרחי גרמניה נגד אמנות האוונגרד
המטמאת לפי תפיסתם את הגזע הארי ,גם בשל
העובדה כי מוטמעים בה יסודות יהודיים .ביצירות
שהוצגו בתערוכה זו היו גם יצירותיו של הצייר היהודי
לודוויג מיידנר שהודר כיתר חבריו המודרניסטים
מעשייה אמנותית ציבורית כלשהי עם הנאציפיקציה
של חיי האמנות והתרבות שהושלטה בפיקוחו של
יוזף גבלס ,שר התעמולה והשכלת ההמונים .ספרים
שכתב ומונוגרפיות על יצירתו הושלכו אל האש
בשרפת הספרים ,ו 84-מיצירותיו הורדו מתצוגתן
במוזאונים בגרמניה .לרגל יום הולדתו ה 50-הוצגה
בשנת  1934תערוכת יחיד של יצירותיו במוזאון היהודי
בברלין ,וזו הייתה תצוגתו האחרונה עד לאחר נפילת
המשטר הנאצי .זמן קצר לאחר תערוכה זו מצא את
עצמו מיידנר ,מורה דגול בסטודיו לציור לוין-פונקה

באורח פרדוקסי ,ככל
שהחריפה רדיפת היהודים,
העמיק מיידנר את אמונתו
היהודית ועבר מהזרם
הקונסרווטיבי שאליו השתייך
בעבר לזרם האורתודוקסי -
כך חווה את פוגרום נובמבר
1938
בברלין שבתלמידיו היו האמנים פליקס נוסבאום
וחברתו פלקה פלאטק ,ללא מקורות פרנסה .בצר לו
נענה להזמנה ללמד ציור בגימנסיה הריאלית "יבנה"
בעיר קלן ,והוא עבר אליה עם אשתו הציירת אלזה
(לבית מאייר) ובנם דוד ב .1935-באורח פרדוקסי,
ככל שהחריפה רדיפת היהודים ,העמיק מיידנר את
אמונתו היהודית ועבר מהזרם הקונסרווטיבי שאליו
השתייך בעבר לזרם האורתודוקסי  -כך חווה את
פוגרום נובמבר  ,1938המכונה "ליל הבדולח" בקלן,
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הרבות שפקדו אותו.
גם הדמות הניצבת
מאחוריו מכסה
ביד ימין חצי פנים
ועוצמת עין בהבעת
זעזוע עמוק ובה בעת
רומזת לאמירת "שמע
ישראל" .נראה כי על
פי מיידנר ,התורה
והאמונה הן-הן
המקור שממנו שאב
העם היהודי בעבר את
כוחו ושאליו עליו לשוב
בעתות משבר אלו.
מיידנר רושם בגוף
היצירה על מעין קלף,
המהווה הד לספר
התורה הקרוע ,את
התאריך העברי שבו
התרחש הפוגרום" :י"ז
מרחשון /תרצ"ט לפ"ק
[ 10בנובמבר ."]1938
דמות מסתורית ,אישה
או מלאך ,הנראית
מגבה בלבד מדגישה
באצבעה את הכיתוב.
■ לודוויג מיידנר ( ,)1966-1884לזכר חורבן בתי הכנסת שלנו בגרמניה  .1939 ,10/11/1938גיר
זהו רמז איקונוגרפי
ופחם על נייר .אוסף המוזאון לאמנות השואה
למשתה בלשאצר מאת
רמברנדט .הציור הידוע
מתאר פרק מספר
דניאל  -משתה בארמון המלוכה שבו מוצגים
וברוח זו יש להבין את החתימה העברית "מ" שהוסיף
לראווה כלי המקדש שנבזזו ,ויד עלומה כותבת על
מעתה ליצירותיו.
הקיר משפט חידתי שעל פי הנביא דניאל הוא בשורה
ברישום פחם וגיר  -לזכר חורבן בתי הכנסת
על סופה של מלכות בבל .בכך מיידנר קושר בתחכום
שלנו בגרמניה  -מ ,1939-הרחוק מבחינה סגנונית
רב את חורבן בית המקדש ל"ליל הבדולח" .נראה
מיצירותיו האקספרסיוניסטיות המוכרות יותר ,מיידנר
כי הוא חוזה וגם מייחל שעצם ההרס והביזה של
מגיב לפרעות .בגב היצירה האמן מציין במפורש:
בתי הכנסת היהודיים בגרמניה טומנים בחובם את
"לזכר חורבן בתי הכנסת שלנו בגרמניה" ,בליווי
קצו של הרייך השלישי .יצירה זו מבשרת בסגנונה
תאריך מדויק .שתי דמויות מזוקנות חובשות כיפה
ובתוכנה סדרה המוקדשת לסבלם של יהודי פולין
ועטופות בטלית מתאבלות על רקע חורבות בוערות
ושעליה שקד מיידנר בשנים  1945-1942בהיותו
המעלות עשן .הדמות הקדמית מזכירה דיוקנאות
פליט באנגליה ,לשם נמלט חודשים מספר לאחר
אחרים של יהודים מאמינים מאת מיידנר משנות
"ליל הבדולח".
ה 30-ואולי אף את האמן אשר תיאר את עצמו
באטריבוטים זהים .דמות זו היושבת על פי מנהגי
יהודית שן-דר היא האוצרת הבכירה לאמנות וסגנית מנהלת
אגף המוזאונים ,ואליעד מורה-רוזנברג היא אוצרת לאמנות
האבלות מרימה גוויל ספר תורה שנבזז ובכך מבטאת
באגף המוזאונים.
את דבקותו של העם היהודי בתורתו על אף הרדיפות

גילתה משפחה
ונהייתה פעילה
דבורה ברמן

מסע שורשים הוביל להתנדבות באיסוף שמות

■ שריל פינקלשטיין (לבית פריבן) מבוסטון למדה
על בשרה עד כמה הנצחת קרבנות השואה משפיעה
על ההווה .בילדותה לא ידעה משפחתה של שריל
על ההיסטוריה המשפחתית או על גורלם הטרגי
של הקרובים מצד האב שמוצאם בכפר פבולוץ'
שבאוקראינה .לימים ,הרצון לחשוף את שורשיהם
המשפחתיים הניע את האחים לו ושריל לצאת למסע

"בזכות העובדה שמישהו
הקדיש את זמנו כדי למסור את
המידע עליהם במאגר השמות,
זכינו להכיר קרובי משפחה
שמעולם לא פגשנו ,וגם את מי
שלעולם לא נוכל לפגוש".
שריל פינקלשטיין
חקר גנאלוגי שתחילתו באוקראינה וסופו באיחוד
מרגש של המשפחה המורחבת ,וכל זאת בזכות
המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה של יד
שם .האיחוד המרגש הניע את שריל להצטרף לשורות
המתנדבים מסביב לעולם של פרויקט איסוף שמות
קרבנות השואה ,ובו היא מסייעת לאחרים להנציח
את יקיריהם שנרצחו בשואה.

■ לו פריבן (משמאל) ושריל פינקלשטיין (לבית פריבן) (שנייה
מימין) עם בני דודם רודולף ואשתו נטליה פריבן

לאחר שחזרה מאוקראינה ,ערכה שריל חיפוש
במאגר השמות ומצאה דפי עד על בני משפחתה
שנרצחו ושמסר ליד ושם ב 1999-אדם ששמו רודולף
פריבן שהיגר לסולט לייק סיטי מברית המועצות
לשעבר בשנת  .1990מציאת קרוב משפחה שלא
ידעה על קיומו ,ששרד מהשואה ושהיגר בסופו של
דבר לארצות הברית אפשרה לשריל להתאחד עם
ענף חדש של משפחתה.

■ שריל פינקלשטיין מדברת בטקס מיוחד בבית הכנסת ביד ושם לרגל בר המצווה של אחיינה ג'יילן ומזכירה את חיים אוחהאם ז"ל.

רודולף פריבן ,בן  ,75הוא רופא בגמלאות שגדל
בהרי אורל לאחר שהסובייטים העבירו לשם את
פאניה אמו ואותו מקייב .במפגש משפחות ביררו
רודולף פריבן ושריל ולו פריבן את הקשר המשפחתי
ביניהם  -בני דודים מדרגה שנייה :סבו של רודולף,
חסקל פריבן ,היה אחיו של מוריס פריבן ,סבם של לו
ושריל .מוריס פריבן היגר מפבולוץ' לארצות הברית
בשנת  1922והתיישב בבוסטון ,שם היה נגר .לו ושריל
סרטטו עץ משפחתי מפורט על פי שיחות עם אביהם
ג'וליוס ,וגם העץ המשפחתי אישר את החיבור של
שתי המשפחות.
בעקבות הגילוי השתתף ג'יילן ,אחיינה של שריל,
בטקס מיוחד ביד ושם לרגל בר המצווה שלו ,ובו
"אימץ" את זכרו של בן דודו השלישי ,חיים אוחהאם,
שנרצח בשואה בגיל  .13אז החליטה שריל לקבל
עליה לעזור לכל מי שמבקש להנציח את קרובי
משפחתו וזקוק לעזרה" .זכיתי לא רק למצוא קרוב
משפחה חי  -נס גדול כשלעצמו  -אלא גם לגלות
מידע על קרובי משפחתנו שנרצחו בשואה .בזכות
העובדה שמישהו הקדיש את זמנו כדי למסור את
המידע עליהם במאגר השמות ,זכינו להכיר קרובי
משפחה שמעולם לא פגשנו וגם את מי שלעולם
לא נוכל לפגוש .אנחנו יודעים את שמותיהם ,את
שמות בני הזוג שלהם ושל ילדיהם ,ואנחנו יודעים
כיצד ומתי הם נספו" ,הסבירה שריל בהתרגשות.
"דרך החוויות שלי הבנתי את חשיבותה של העבודה

הזאת ,ורציתי להשתתף בה בעצמי .יצירת הקשר
עם ארגונים מקומיים ופגישותיי עם ניצולי שואה היו
מתגמלים ומשמעותיים מאוד עבורי".
לקבלת מידע נוסף על פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה:
names.outreach@yadvashem.org .il

צעירים מרוסיה יסייעו
באיסוף שמות
■ באוקטובר  2013הצטרף ד"ר אהרון שנייר ,מנהל
קשרי קהילה וארגונים דוברי רוסית בפרויקט איסוף
שמות קרבנות השואה (במרכז ,משמאל לכרזה),
לאיגור דבארקוב ,יושב ראש קונגרס הנוער היהודי
הרוסי ,כדי לעמוד בראש סמינר הכשרה מיוחד
באוליינובסק שברוסיה .בסמינר הוכשרו מנהיגים
צעירים מקרב הקהילה היהודית לרכז את פעילות
איסוף השמות בקהילותיהם ברוסיה .הסמינר מסמן
את תחילתה של שותפות חדשה בין קונגרס הנוער
ויד ושם במאמץ לאיסוף שמות.
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חדשות
"זעזוע" :הזוכה בפרס יושב ראש
יד ושם
■ מרכז הצפייה העניק זו השנה השמינית את "פרס
אבנר שלו ,יושב ראש יד ושם" ,והזוכה בשנת  2013הוא
הבמאי הפולני ולאדיסלב פאסיקובסקי על סרטו "זעזוע".
מרכז הצפייה ביד ושם העניק את הפרס בפסטיבל
הקולנוע הבין-לאומי בירושלים בקיץ האחרון.
הסרט עורר סערה ציבורית ודיון ער על מעורבותם
של פולנים ברצח יהודים בימי מלחמת העולם השנייה.

חדשות ממרכז הצפייה
בחוג לקולנוע של אוניברסיטת תל אביב שחלק ניכר
מעבודתה האקדמית הוקדש לחקר השואה.
מנימוקי השופטים לבחירה בסרט הזוכה" :זעזוע
הוא מסע מרתק אל לב המאפליה של השואה ,ובו
חשבון נפש כואב בעקבות האירועים ההיסטוריים
הטראגיים ביותר והשפעותיהם מעוררות האימה
בהווה .סרטו של פאסיקובסקי הוא התבוננות אמיצה
על שכחה מכוונת ,והוא סרט עוצר נשימה וקורע לב
מבחינה ויזואלית המביא סיפור על פולנים ויהודים,
אחים ושכנים ,ומה שנמצא מתחת לפני השטח".
הבמאי הישראלי יואב הלוי קיבל ציון לשבח על
סרטו לשכה  .06דברי השופטים" :הסרט הוא בחינה
נמרצת ומתוחקרת היטב של יחידת המשטרה שחקרה
את אדולף אייכמן לפני משפטו .בעוד הציבור בישראל
יודע רבות על המשפט עצמו ,הוא אינו בקיא בסיפור
ההכנות המשפטיות ואינו מכיר את הדמויות שלקחו
חלק בתהליך המורכב של ההעמדה לדין .סרט
תיעודי זה לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים של הרגע
ההיסטורי והדרמטי בצורה דינמית ומרגשת".
פרס "אבנר שלו ,יושב ראש יד ושם" מוענק מדי שנה בתרומתם
הנדיבה של מיכאלה ולאון קונסטנטינר.

אוסף הטלוויזיה החינוכית
הישראלית שמור ביד ושם

ספרו של יאן תומאש גרוס שכנים (פולין )2000 ,על
הרצח של יהודי ידוובנה בידי שכניהם הפולנים הצית
ויכוח על אחריות הפולנים לשואה ,וחוקרים חשובים
רבים עוסקים היום בחקר מעורבותם של הפולנים
במעשי הרצח ,בטיוח המכוון של הפרק החשוב הזה
בתולדות השואה ובייסורי הגילוי של בני הדור הצעיר
שנולדו לאחר מלחמת העולם השנייה.
בצוות השיפוט של התחרות היו עמי דרוזד ,במאי,
עורך ומפיק ישראלי יליד ורשה; עדינה הופמן ,סופרת
ומבקרת הסרטים לשעבר של ה;Jerusalem Post -
ופרופ' רז'ין-מיכל פרידמן ,מרצה וראש החוג בדימוס

■ בשנת  2013חתם מרכז הצפייה על הסכם עם
ערוץ  - 23הטלוויזיה החינוכית הישראלית .זהו ערוץ
הטלוויזיה הראשון שהפקיד במרכז הצפייה את כל
התכניות והסרטים שהופקו בו בנושא השואה .לפי
ההסכם ,כ 160-תכניות וסרטים שהופקו בטלוויזיה
החינוכית מאז הקמת הערוץ בשלהי שנות ה60-
ישומרו בקבצים דיגיטליים ויופקדו בספריית הסרטים
של מרכז הצפייה ,ולמבקרים במרכז תהיה גישה
מידית לסרטים האלה .כך מרכז הצפייה תומך
בשימור היצירה האודיו-ויזואלית הישראלית בנושא
השואה ומאפשר לערוץ הטלוויזיה לשמר את תכניו
לדורות הבאים .בסרטים המופקדים תכניות מגזין
שהשפיעו על השיח הציבורי בישראל כמו "חוצה
ישראל" עם דב אלבוים ורינו צרור" ,תיק תקשורת",
"בקריאה ראשונה" "קשר משפחתי" ,תכניות לילדים
ולנוער כמו "קשת בענן" וסרטי תעודה רבים וחשובים.

ליאת בן חביב ומימי אש
ליאורה ברגר ,מנהלת השיווק של ערוץ  23שנרתמה
לפרויקט החשוב ,אומרת" :היה עליי לגייס כוחות
נפש כדי לגעת בחומרים ולאתר את כל היצירה של
הטלוויזיה החינוכית .אבל יש לי קשר אישי לנושא
השואה ,והשלמת המשימה הייתה שליחות עבורי".

סרטים חדשים במרכז הצפייה
■ השנה הופקדו במרכז הצפייה סרטים מהשורה
הראשונה של היצירה הקולנועית העכשווית בנושא
השואה :סרטו עתיר הפרסים של ארנון גולדפינגר
הדירה שיצא בימים אלו בדי-וי-די; הסרט ספורים
שעוסק ביחסם של הניצולים ובני משפחותיהם
לקעקוע המספר מאושוויץ ושהכה גלים בעולם
כולו; סרטו של דוקי דרור חזיונות בלתי פוסקים על
האדריכל אריך מנדלסון ,מאבותיו של הבאוהאוס,
סגנון הבנייה הבין-לאומי;  6מיליון ואחד של דוד
פישר העוסק בסיפורו האישי של אביו ובמסעם של
האחים לבית פישר בעקבותיו; הקובייה ההונגרית ,על
המלחין הנודע וניצול השואה אנדרה היידו המשוחח
עם בניו; הבריחה :הדור השלישי שהפיק מיכה שגריר
ושמתעד מסע של שמונה צעירים וצעירות ישראליים
לאורך  3,000קילומטרים מקיילצה שבפולין ללה-
ספציה שבאיטליה  -מסעם של כרבע מיליון ניצולי
שואה לארץ ישראל; הקונסול מבורדו ,על חסיד
אומות העולם דה סוזה מנדז; וחנה ארנדט ,סרטה
של מרגרטה פון-טרוטה.
במאמצי רכישת הסרטים ,מרכז הצפייה שם דגש
בגרסאות של סרטים מתורגמים לעברית לטובת הקהל
בארץ .מרכז הצפייה גם מימן תרגומים לעברית של
סרטים שהוקרנו באירועים מיוחדים ובהם בשמים
מתחת לאדמה ,שזכה בציון לשבח בפרס אבנר שלו
לשנת  2012ושמספר על יהודי ברלין דרך סיפורו
של ויסנזה ,בית הקברות היהודי המפורסם; הסרט
הסרבי עם הנץ החמה ,שהיה ממועמדי פרס אבנר
שלו בשנת  ,2013המספר את סיפורו של מלחין
שמגלה את יהדותו בערוב ימיו; והסרט עם בוא
הזיכרון :סיפורו של שאול פרידלנדר המצייר את
דיוקנו של ההוגה החשוב.
ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש סרטים במרכז.

שאול קגן ז"ל
■ יד ושם מביע את צערו העמוק על פטירתו של
שאול קגן ז"ל ,ניצול שואה וממייסדיה של ועידת
התביעות.
שאול קגן נולד בשנת  1922בעיר וילנה .בשנת
 ,1940השנה שבה כבשה ברית המועצות את ליטא,
היגר לארצות הברית והתגורר בניו יורק עם קרובי
משפחה .אביו סולומון היה מנהל בית החולים היהודי
בווילנה .במקרה נסע סולומון לברית המועצות בזמן
שהנאצים כבשו את העיר ב ,1941-ובזכות זה שרד
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מהמלחמה .את אמו לאה ואת אחיו עמנואל לא ראה
שאול עוד מעולם.
לאחר ששירת בצבא ארצות הברית ,היה קגן
ממייסדי ועידת התביעות בשנת  1951כדי לדרוש
פיצוי כספי "מהמדינה שירשה את הרייך השלישי
(מערב גרמניה) עבור רצח העם היהודי באירופה
על ידי הנאצים" .לאחר איחוד גרמניה המערבית עם
המזרחית ב 1990-פעל למען תשלום פיצויים נוספים,
ביטוי לחלקה של מזרח גרמניה ברדיפת היהודים.

"שאול היה איש אמיץ ,נבון,
רודף צדק ,פועל בלתי נלאה למען
ההנצחה ולרווחתם של העם
היהודי ושל מדינת ישראל" ,אמר
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו" .הייתה לי הזכות להכיר
אותו ,לעבוד אתו יחד למען זכויות
הניצולים והנצחת זיכרון השואה וללמוד מתבונתו
ומניסיונו האדיר".

סופת השלג בירושלים שיבשה את עבודת יד ושם וחוללה נזק עצום
■ ירושלים הלבנה היא אמנם מראה עוצר נשימה,
אך סופת השלגים שפקדה את עיר הבירה באמצע
דצמבר חוללה הרס רב על הר הזיכרון ואילצה
את יד ושם לסגור את שעריו לכמה ימים .עצים
רבים התמוטטו ויצרו מפגעים ,והמסייר היום
ביד ושם יכול לראות את נזקי הסופה בגן חסידי
אומות העולם ובבקעת הקהילות .צוות התחזוקה
והאבטחה של האתר פעל בזמן הסופה ואחריה
ללא לאות ובמסירות כדי שהמבקרים והעובדים
יוכלו לשוב במהרה לקמפוס .בימים אלו הצוותים
עדיין ממשיכים בעבודה המאומצת כדי לפנות את
הפסולת ולתקן את הנזקים.

חדש בwww.yadvashem.org-

דנה פורת

תת-אתר לחפצים

שתי תערוכות מקוונות חדשות

■ תת-אתר של מחלקת החפצים עלה בעת האחרונה
לאתר יד ושם באינטרנט .בתת-האתר סקירה של
תולדות אוסף החפצים ,מטרותיו ודרכי העבודה של
מחלקת החפצים; הצגת פריטים שנמצאים במוזאון
לתולדות השואה ,בתוספת מידע על החפצים

סיפורה של הקהילה היהודית
בברטיסלווה
■ תערוכה מקוונת חדשה הועלתה לא מכבר
לאתר יד ושם ,ובה מתוארים חיי התרבות והדת
הדינמיים של קהילת יהודי ברטיסלווה לפני
השואה .חלק ניכר מהתערוכה מוקדש לסיפור

וידאו חווייתי על פני קירותיה וחצרותיה של בקעת
הקהילות שמשולבים בו קטעים המתארים את חיי
היהודים לפני מלחמת העולם השנייה.

אתר יד ושם קיבל
את פרס WebiAward
לשנת 2013

מאמצי ההצלה של "קבוצת העבודה" .בין היתר
מוצגים בתערוכה שני סרטי תעודה קצרים ,ובהם
עדויות ,תצלומים וסרטים המתארים את סיפורה
של הקהילה היהודית בברטיסלווה ואת פעולותיה
של "קבוצת העבודה".

בקעת הקהילות -
"כאן יסופרו תולדותיהן"...
■ בתערוכה המקוונת החדשה מוצגת בקצרה בקעת
הקהילות ומסופרים סיפוריהן של שש קהילות יהודיות
בכל רחבי אירופה .מוצג מיוחד בתערוכה זו הוא סיור

■ אתר יד ושם זכה שוב בפרס על הצטיינות מיוחדת
בתחרות מצטייני האתרים  WebiAward 2013שעורך כתב
העת "אנשים ומחשבים" .מנהלת אגף ההנצחה וההסברה
רחל ברקאי (במרכז) ומנהלת מחלקת האינטרנט של
יד ושם דנה פורת (משמאל) קיבלו את הפרס מידי יושב
ראש התחרות לשנת  2012עידו לוי (מימין) .השופטים
ציינו בהחלטתם כי "אתר יד ושם משמש כאות ומופת
לאתרי אינטרנט בישראל .האתר מכיל כמות עצומה של
תכנים ,המאורגנים בסדר מופתי .בנוסף ,הוא משרת
מבקרים רבים מעשרות רבות של מדינות".

ותצלומים רבים; מידע מורחב על אודות תשמישי
הקדושה המוצגים בבית הכנסת ביד ושם; "זרקור" -
התמקדות בקבוצת חפצים שקשורה לאירוע היסטורי
לפי לוח השנה או חפץ חדש ומעניין שהגיע לאוסף;
והזמנה לגולשים להכיר חפצים מאוסף החפצים
שאינם מוצגים לציבור .עוד אפשר לצפות בקבוצת
תצלומים המתעדים אירועים חשובים בתולדות
המחלקה משנות ה 90-ואילך ,ובעיקר סביב בניית
האוסף והמוזאון לתולדות השואה.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.
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חדשות

חדש בארכיונים

ריצ'רד מן

 30,000תצלומים של בתי כנסת באירופה
■ ב 21-באוקטובר  2013העבירו רבקה ובן-ציון דורפמן
את ארכיון התצלומים הגדול שלהם ליד ושם .האוסף
מורכב מעשרות אלפי תצלומים של בתי כנסת בכל
רחבי מרכז אירופה שהם צילמו ב 30-השנים האחרונות
שבהן נסעו מעיר לעיר ותיעדו בתי כנסת עתיקים דרך
עדשת המצלמה .היום ,כשהם בני יותר מ ,80-החליטו
בני הזוג דורפמן להעביר את הארכיון רחב ההיקף ליד
ושם למשמרת למען הדורות הבאים.
הארכיון הוצג באירוע ששילב הרצאות על
הארכיטקטורה האופיינית לבתי הכנסת ושהתקיים
בבית הכנסת של יד ושם המשמש גם הוא אנדרטה
לבתי הכנסת החרבים באירופה .בבית הכנסת מיצג

של תשמישי הקדושה ממקומות התפילה של יהודי
אירופה שהיו ואינם עוד.
"ארכיון האמנות והארכיטקטורה של בתי הכנסת
של משפחת דורפמן מרחיב ומעשיר את התיעוד
החזותי של הקהילות היהודיות שנחרבו ובתוך כך
מספק מידע נוסף על מה שנשאר מהקהילות האלה
כיום" ,מסביר מנהל אגף הארכיונים ד"ר חיים גרטנר.
"התצלומים ,המידע ,הראיונות והתרשימים שנמסרו
לארכיון מאפשרים לנו להעמיק את המחקר  -לא רק
על הקהילות שנחרבו אלא גם על שרידיהן שנותרו אחרי
המלחמה .ההיסטוריה ,הארכיטקטורה והתרבות של בתי
הכנסת ההרוסים פותחות צוהר לעולם הדתי-פולחני

והתרבותי שנעלם עם השמדת הקהילות היהודיות
באירופה בתקופת השואה".
ארכיון דורפמן נתרם ליד ושם בסיועם הנדיב של שילה ובוב
פרידלנד.

■ בן-ציון דורפמן (משמאל) מוסר חלק מהאוסף שלו למנהל אגף
הארכיונים ד"ר חיים גרטנר ולמנכ"לית יד ושם דורית נובק.

"לאסוף את השברים"  :אוצר של חפצים מהולנד מספר סיפור הצלה מרתק
■ בזמן הכיבוש הגרמני של הולנד הפציר יאן גיליאם,
בלש במשטרת הארלם ,בידידו היהודי ז'אק דה-פריס
לרדת עם משפחתו למחתרת .גיליאם נהג לפקוד את
חנותו של דה-פריס לעתים תכופות והציע לו שביתו
ישמש לו מסתור זמני .בתוך ימים ספורים הצליח גיליאם
לארגן מקומות מסתור קבועים למשפחת דה-פריס.
מספר חודשים לאחר מכן הגיע הארוס של אחת מבנותיו
של דה-פריס ,שמחה ון פרנק ,אל גיליאם בחיפוש אחר
מקום מסתור .הוא נשאר אצל גיליאם במשך שני לילות,
עבר למסתור הקבוע ,ושם הוסתר עד סוף המלחמה.
בפברואר  ,1943בעקבות הלשנה ,עצר הגסטפו את
גיליאם .הוא נלקח אל האוטרפסטראט ,מטה האס-אס
הגרמני באמסטרדם ,ומשם נשלח למחנה המעצר
אמרספורט .מהמחנה הוא הצליח לשלוח אות אזהרה
לאנשים שהסתיר .רק לאחר שנודע לו שהאזהרה שלו
התקבלה והמסתתרים עברו למקום מבטחים חדש ,נכנע
גיליאם לעינויים והסכים להודות שעזר ליהודים .מסיבות
שטרם התבררו הוא יצא לחופשי .מיד עם שחרורו יצר

■ קלאס גיליאם ,בנו של חסיד אומות העולם יאן גיליאם ,קורא
ממכתב שכתב אביו על פיסת בד והבריח לאמו בתוך שק כביסה
כשהיה כלוא במטה האס-אס.

גיליאם קשר עם המסתתרים כדי לוודא שהם עדיין
בטוחים ושמר על קשר אתם עד סוף המלחמה.
במשך כמעט  70שנים שמרו המשפחות דה-פריס
וון פרנק וצאצאיהן על החפצים האישיים והמסמכים
שנותרו מתקופת המלחמה .ב 2008-הן החליטו לתרום
את הפריטים  -לרבות כתב עת שנשמר בקפידה,

עיתון מחתרתי ,מסמכי זיהוי מזויפים ,מכתבים ושירים
 לארכיון יד ושם למשמרת קבע .באוקטובר האחרוןהתכנסו כ 50-מבני המשפחות המורחבות ביד ושם
לאירוע חגיגי במסגרת המבצע "לאסוף את השברים"
להצלת פריטים אישיים מתקופת השואה .באירוע היו
לני דה-פריס ,הניצולה היחידה שעדיין נותרה בחיים,
וקלאס גיליאם ,בנו של המציל יאן גיליאם אשר ב1977-
הוכר חסיד אומות העולם .בדבריו המרגשים תיאר קלאס
כיצד סייע אביו באומץ למשפחה היהודית בעת צרה ולא
בגד בהם ,גם כאשר סבל עינויים קשים מאוד .לאחר מכן
הוא העניק ליד ושם מזכרת אישית משלו :מכתב שנכתב
על פיסת בד ושאביו הצליח להבריח בסתר לאמו בתוך
שק כביסה כשהיה כלוא במטה האס-אס.
"עם הפריטים הנוספים שתרמו משפחות הניצולים,
מזכרת שבירה זו היא עדות לסיפור הצלה מדהים",
אמר ד"ר חיים גרטנר" .הסיפור הזה וסופו המשמח הם
הוכחה ניצחת שבכוחו של אדם אמיץ אחד להציל את
חייהם של אנשים רבים חפים מפשע".

גילוי מידע נוסף על קורותיהם של יהודי הולנד בזכות תמיכתה של עמותת "מרור"
■ בשנים האחרונות מתקיים פרויקט מיוחד לאיתור
מסמכים ומידע על גורלם של יהודי הולנד בשואה,
בתמיכת העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל
(עמותת "מרור") .במסגרת הפרויקט נקלטו בארכיון
העתקים של עשרות אוספים חדשים ,ובהם מסמכים
שצולמו בארכיונים בהולנד ,וקוטלגו אלפי תיקים של
חומר רב על רדיפות יהודי הולנד בתקופת השואה
ואחריה .כמו כן הוקלד מידע על אלפים מקרבנות
השואה היהודים בהולנד .באוספים ובתיקים שקוטלגו
שמור מידע על נושאים רבים  -בתי עסק בבעלות
יהודים ,פעילות הרשויות הגרמניות בהולנד ברדיפת
היהודים בזמן המלחמה ,פעילות המועצות היהודיות,
החינוך היהודי בהולנד בזמן השואה ,האסירים
היהודים במחנות בהולנד ובמזרח אירופה ,עדויות
של יהודים הולנדים ,תביעת פיצויים בגין הרכוש
בהולנד ששדדו הגרמנים ועוד .בחומרים שהונגשו
לקהל מצויים מסמכים מהארכיון הלאומי בהאג,
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מהארכיון העירוני באמסטרדם ,מארכיון הNIOD -
באמסטרדם ,מאוסף קהילות הולנד ,וכן מסמכים
שהתקבלו מאנשים פרטיים יוצאי הולנד .בשנים
 2012-2011קוטלגו כ 2,100-תיקים ,ונוסף מידע
חדש על כ 20,000-יהודים הולנדים למאגר המרכזי
של שמות קרבנות השואה.
בתמיכתה של העמותה נעשה קטלוג חכם של
המסמכים  -תיאור מילולי של החומר ,מילות מפתח,
מקומות גאוגרפיים ,תאריכים מתאימים ועוד .המידע
צורף למאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
שנגיש לקהל הרחב באולמות הקריאה ביד ושם וגם
באתר יד ושם באינטרנט.
רוב שמותיהם של היהודים ההולנדים שנספו
בשואה ידועים וכתובים בספר  .In Memoriamמטרת
הפרויקט הייתה לחשוף רשימות וחומרים ארכיוניים
נוספים שיש בהם מידע אישי מפורט על יהודי הולנד
במלחמה ,נספים וניצולים ,ובאמצעות המידע הזה

סיגל אריה-ארז

להעשיר את המידע על קורותיהם ועל חייהם בתקופת
השואה .המידע שנמצא במסמכים וברשימות מאפשר
שחזור של קורותיהם בשלבים השונים של המלחמה:
מתי נאסרו ,מתי גורשו ,מי אושפז בבית החולים
במחנה ומתי ,ממי קיבלו מכתבים ומתי ,באיזה שלב
עדיין היו בחיים ,מי נרשם ברשימות ,בידי מי נרדפו,
היכן התגוררו לפני הגירושים ,במה עסקו ועוד .כך
אפשר להעמיק את הסיפור האישי של קרבנות השואה
ולעורר בבני הנוער ובקהל הרחב עניין בקורותיהם של
יהודי הולנד בתקופת המלחמה בהולנד ומחוצה לה.
התמיכה של עמותת "מרור" בפרויקט חשובה מאוד
ואפשרה ליד ושם להנגיש באופן חכם את האוספים
ההולנדיים הייחודיים ,תוך שימוש בשיטות מתקדמות
של קטלוג ועריכת אינדקס.
הכותבת היא מנהלת מחלקת הרישום וההנגשה באגף
הארכיונים.

מאירועי יד ושם :יולי-דצמבר 2013

ענבל גזהן-דויטש
בישראל אלי ולק והלשונאי ד"ר אבשלום קור נשאו
דברים .את הערב ליווה הזמר והמלחין חנן יובל,
והוא ריגש במיוחד כששר את תפילת הקדיש על פי
מנגינה שהלחין.

 70שנים לחיסול גטו וילנה
■ ב 7-באוקטובר התקיימה עצרת זיכרון לציון 70
שנים לחיסול גטו וילנה .בעצרת בבית הכנסת ביד ושם
השתתפו סגן שר התרבות של ליטא דריוס מזינטס,
שגריר ליטא בישראל דריוס דגוטיס ,מנכ"לית יד ושם
דורית נובק ,יושב ראש איגוד יוצאי וילנה והסביבה
בישראל מיכאל שמיביץ ,יושב ראש העמותה להצבת
יד לזכר קרבנות מחנות הריכוז לנדסברג-קאופרינג-
דכאו אורי חנוך ,ניצולי שואה יוצאי ליטא ודורות
ההמשך ,ראשי ארגונים נוספים של ניצולי השואה
וחיילי חיל הים .מיושב ראש איגוד יוצאי ליטא בישראל
עורך הדין יוסף מלמד נבצר להיות בעצרת ,ואברהם
פיין ,יליד קובנה ,הקריא דברים בשמו .פרופ' דינה
פורת ,ההיסטוריונית הראשית של יד ושם ,הרצתה
על "ייחודיותה של יהדות ליטא שאבדה" .זמר הטנור
רפאילס קרפיס הגיע מווילנה במיוחד לעצרת ושר
שירים ביידיש בליווי הפסנתרן וסגן שר התרבות של
ליטא דריוס מזינטס.

■ מימין לשמאל :הרב שאול פרבר ,בן הדור השני ליוצאי וילנה;
מנהלת אגף ההנצחה וההסברה רחל ברקאי; השגריר דגוטיס;
סגן שר התרבות מזינטס; אורי חנוך; מיקי קנטור; מיכאל שמיביץ;
אברהם פיין; ואשת שגריר ליטא בישראל

"מתקומה לשחקים"
■ "הרגע המרגש ביותר לא היה כשקיבלתי את
הכנפיים אלא כשקיבלתי את הקצונה [ ]...כי אני בא
משם [ ]...ועליי צעקו 'ז'יד' [ ]...כמו שמי שלא היה
רעב לא מבין מהו רעב ,ככה מי שלא בא משם לא
מבין מה זה לבוא משם .להיות קצין אחרי שאתה
בא משם ,זו פסגת העולם".

■ מימין לשמאל :ד"ר גרטנר ,אל"מ כהן ,שייע חרסית ואל"מ
במיל' אבי אורן

ד"ר חיים גרטנר ,יזם הפרויקט חבר הכנסת לשעבר
אל"מ במילואים אליעזר כהן (צ'יטה) ומנכ"ל העמותה
"מתקומה לשחקים" שייע חרסית שהיה נווט בחיל
האוויר .ראש המדור לגביית עדויות באגף הארכיונים
מלכה תור הנחתה את האירוע.

 75שנה לפוגרום "ליל הבדולח"
■ אזכרה ויום עיון בשיתוף חברי ארגון יוצאי מרכז
אירופה התקיימו ב 10-בנובמבר לציון  75שנה לפוגרום
"ליל הבדולח" .באירוע השתתפו מאות חברי הארגון,
ניצולי שואה ,בני דורות ההמשך ,נציגי חברי ארגון
אות הכפרה והשלום ,לוחמי צה"ל ותלמידי התיכון
הכפר הירוק .מנכ"לית יד ושם דורית נובק ,יושב
ראש הנשיאות של ארגון יוצאי מרכז אירופה ראובן
מרחב ,יושב ראש השדולה למען ניצולי השואה חבר
הכנסת דב חנין ונציגת ארגון אות הכפרה והשלום
בישראל נעמי רוט נשאו דברים .פרופ' דינה פורת,
ההיסטוריונית הראשית של יד ושם ,הרצתה על "שנת
 1938כשנת מפנה" .כמו כן נערך דיון מרגש בנושא
"ליל הבדולח שלי  -זיכרון צרוב" .את הדיון הנחה
פרופ' יורם יובל ,והשתתפו בו ניצולי השואה חניתה
רודני ,תרצה הליבני ודני היימן .כל אחד מן הניצולים
שיתף את הקהל בסיפורו האישי המרגש.

■■■

עוד אירועים ביד ושם
 17ביולי

■

אזכרה של יוצאי דמביצה

 25ביולי

■

אזכרה שנתית ליהודי רודוס וקוס

 8באוגוסט ■ עצרת שנתית לזכרם של יאנוש
קורצ'אק ,סטפה וילצ'ינקה והילדים
 11באוגוסט

■

הקונצרט "משיב הרוח"

 11בספטמבר ■ עצרת שנתית לציון  72שנים
לרצח היהודים בידי הנאצים על אדמת אוקראינה
 29בספטמבר ■ ערב אזכרה לציון  74שנה לחיסול
קהילות טומשוב לובלסקי והסביבה
 6באוקטובר ■ אזכרה ועצרת שנתית ליהודי
שדליץ שנספו בשואה
 9באוקטובר ■ עצרת שנתית של יהודי בוקובינה
לציון  72שנה לגירוש לטרנסניסטריה
 15באוקטובר
לחיסול גטו לודז'

■

מפגש שנתי לציון  69שנים

 16באוקטובר ■ אזכרה ועצרת לציון  70שנה
לתחילת שילוח יהודי איטליה להשמדה

שייע חרסית ,מנכ"ל העמותה "מתקומה לשחקים"

מפגש מרגש של משתתפי הפרויקט "מתקומה
לשחקים"  -ניצולי שואה אנשי צוות חיל האוויר
ובני משפחותיהם  -התקיים ב 4-בנובמבר לציון
סיום פרויקט גביית העדויות של אגף הארכיונים
של יד ושם .בפרויקט תועדו יותר מ 40-סיפורים של
אנשי צוות האוויר של חיל האוויר ,ניצולי שואה שהיו
ממייסדי החיל .המשתתפים ביקרו במוזאון לתולדות
השואה ביד ושם והתכנסו למפגש חברים .לאחר מכן
הם התכנסו באודיטוריום לאירוע המרכזי ,ובו הוקרנו
קטעים קצרים מעדויות שכל אחת מהן היא סיפור
מרגש על "שם וכאן" .באירוע נשאו דברים יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,מנהל אגף הארכיונים

■ מימין לשמאל :מנכ"ל מרכז הארגונים של ניצולי השואה
בישראל אבי רוזנטל ,יושבת ראש מרכז הארגונים קולט אביטל,
אלי ולק ,הבמאי והיוצר ויקטור טונסונס ,הבמאי ומבקר הספרות
פרופ' ויקטור טונסונס ,ניצולת השואה ד"ר אינה מיכלסון ,שגריר
לטוויה בישראל אנדריס וילקנס ושגרירת אסטוניה בישראל
מלה טלווט מוסטונן

 30באוקטובר ■ עצרת שנתית של ניצולי מחנות
החוץ של לנדסברג-קאופרינג-דכאו
 26בנובמבר

עצרת זיכרון ליהודי לטוויה
ואסטוניה
■ יותר מ 400-ניצולי שואה ובני דורות ההמשך
גדשו את היכל בית ווהלין ב 20-בנובמבר בעצרת
זיכרון לציון  72שנה לשואת יהודי לטוויה ואסטוניה.
מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם אירנה
שטיינפלד ,יושב ראש איגוד יוצאי לטוויה ואסטוניה

■

עצרת שנתית ליהודי לבוב

 8בדצמבר ■ ערב אזכרה לקדושי מחוז צ'נסטוחוב
והקהילות הסמוכות לה ,במלאות  71שנים להשמדתן
 9בדצמבר ■ עצרת לזכרם של יהודי תוניסיה
שנספו בשואה ולציון  71שנים לתחילת המצוד אחר
יהודי תוניסיה
הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.
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חדשות

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה

יום עיון לרגל  60שנה להקמת יד ושם
■ ב 19-באוגוסט  1953חוקקה הכנסת את "חוק זיכרון
השואה והגבורה :יד ושם" ,והוא פורסם ברשומות
בחודש ספטמבר .לקבלת החוק בכנסת הייתה
היסטוריה מקדימה .את הרעיון להקמת יד ושם הגה
מרדכי שנהבי עוד בימי השואה ,בשנת  ,1942והוא
החל לפעול ב .1946-אלא שאחרי הקמת המדינה
נתקל המוסד בקשיים וב 1950-נסגר .מאז הקמתו
מחדש על פי חוק זיכרון השואה והגבורה ,הלך יד
ושם והתפתח ,עד שהיה למוקד התיעוד ,המחקר,
ההנצחה והחינוך החשוב ביותר בעולם .כל זאת
בזכות תמיכה ,סיוע וגיבוי של גופים שונים שכיוונו
את אופן ההתפתחות של יד ושם ושבזכותם קנה
לעצמו יד ושם את מעמדו המיוחד בעולם.
במלאות  60שנה לחוק זיכרון השואה התקיים
ב 19-בדצמבר  2013יום עיון מיוחד באולם ההרצאות
על שם אדמונד ג'יי ספרא .יום העיון חולק לשני
חלקים עיקריים .החלק הראשון דן בראשית דרכו
של יד ושם .ד"ר בלה גוטרמן ,המנהלת לשעבר של
המכון הבין-לאומי לחקר השואה  -שציין  20שנות
פעילות  -הציגה מצגת המבוססת על האלבום המיוחד
שערכה לרגל שנת ה( 60-ראו בגב גיליון זה) .פרופ'
דינה פורת ,ההיסטוריונית הראשית של יד ושם ,עמדה
על הרקע הציבורי המורכב לחקיקת החוק ולניסוח
תשעת הסעיפים בו הקובעים את המטלות הרשמיות
שהוטלו על רשות הזיכרון .ד"ר בעז כהן ממכללת
הגליל המערבי ניתח את מקומו של יד ושם בעיצוב
ראשיתו של חקר השואה בישראל ובעולם.
העיסוק בשואה התרחב מאוד ב 30-השנים
האחרונות ופנה לכיוונים חדשים ,והחלק השני
של יום העיון הוקדש אפוא לסרטוט תמונת זיכרון
השואה ,הוראתה וחקירתה בעולם היום ולמקומו
של יד ושם בתחום זה .פרופ' אנט וייוויורקה ,מנהלת

■

פרופ' דן מכמן

פרופ' פאוול ספיבק מהמכון ההיסטורי היהודי בוורשה ,פולין ,נושא דברים ביום העיון לרגל  60שנה ליד ושם.

מחקר ב CNRS-ומרצה באוניברסיטת פריז  1פנתיאון-
סורבון ,תיארה את הזירה הצרפתית .ד"ר סוזנה היים
מאוניברסיטת פרייבורג ומהמכון להיסטוריה בת
זמננו במינכן עמדה על היקף חקר השואה בגרמניה
וחשיבותו אך גם על היעדרו  -עד לא מכבר  -של
מרכז מיוחד לחקר השואה .ופרופ' פאוול ספיבק ,מנהל
המכון ההיסטורי היהודי בוורשה ,ניתח את פעילות
המכון הוותיק שבראשו הוא עומד (אשר החל לפעול
כבר במחצית השנייה של שנות ה )40-ואת ההקשרים
הבעייתיים המשתנים בפולין שעמם התמודד .כולם
דיברו על הקשרים עם יד ושם ועל חלקו המשתנה
בשיח על השואה בזירות השונות.

שיאו של יום העיון היה השיחה המרתקת עם אבנר
שלו ,יושב ראש ההנהלה בשני העשורים החולפים.
בריאיון עם פרופ' דינה פורת תיאר שלו את האתגרים
שהתמודד עמם בתפקידו וגם הציג את חזונו לעתיד
(ראו בגיליון המיוחד המצורף לגיליון זה).
יום העיון התקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת
גוטוירט.
הכותב הוא ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה ומופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן.

בנק ישראל הנפיק מטבע מיוחד לציון  60שנה ליד ושם
■ ביום הרביעי של חנוכה 1 ,בדצמבר ,העניקה נגידת
בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג (משמאל) ליושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין) מטבע זיכרון מיוחד
שהנפיק בנק ישראל לציון  60שנה ליד ושם .האירוע
התקיים ביד ושם ,ובו הזכירה הנגידה בדבריה את
אביה ,נח פלוג ז"ל ,שעמד בראש מרכז הארגונים
של ניצולי השואה עד פטירתו.
את המטבע עיצב האמן יוסי למל .בצדו האחד
הוא נושא את סמל המדינה ,את הערך הנקוב ,את
המילה "ישראל" בעברית ,באנגלית ובערבית ,את
שנת ההנפקה ואת סימן הטביעה .בצדו האחר חולצת
פסים וטלאי ,מגן דוד ברקע והכתובת "יד ושם 60 -
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שנה" בעברית ,באנגלית ובערבית .המטבעות עשויים
זהב וכסף ,והחברה הישראלית למדליות ולמטבעות
תשווק אותם ותמכור אותם לציבור .חלק מהרווחים
ייתרמו ליד ושם.
"אני מתרגשת לעמוד כאן ביד ושם ,נגידת בנק
ישראל ובתו של נח פלוג ששימש יושב ראש מרכז
הארגונים של ניצולי השואה בישראל" ,אמרה ד"ר
פלוג באירוע" .אני גאה שיש לי חלק בחיזוק כלכלתה
ובשגשוגה של מדינת ישראל ,מענה הולם להיסטוריה
שאנו רואים כאן לפנינו".
לרכישת המטבע ולמידע נוסף:
www.israelmint.com

התכנית הרב-תחומית בלימודי השואה
■ בחודש אוקטובר החלה הקבוצה השנייה של 29
סטודנטים משמונה מדינות ללמוד בתכנית לימודי
השואה לתואר שני באוניברסיטת חיפה בשיתוף
פעולה עם המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד
ושם .הסטודנטים ,בשנות ה 20-ועד שנות ה60-
לחייהם ,בין שזה עתה השלימו לימודי תואר ראשון ובין
שהם מתקרבים לגיל הפרישה ,עוסקים במגוון רחב
של תחומים  -היסטוריה ומדעי המדינה ,משפטים,
פסיכולוגיה ,רפואה ,אמנות ,קולנוע ,עיתונות ,הדרכת
טיולים ,תאטרון ,הנדסה ושיווק.
זו שנת הלימודים השנייה של התכנית החדשה
לתואר שני ,יחידה מסוגה בישראל .את הגישה הרב-
תחומית והבין-לאומית שעליה בנויה תכנית הלימוד
תיארו גם המרצים וגם הסטודנטים במילה "מרעננת".

ההתמחויות וההשתלמויות ביד ושם ובמוסדות אחרים,
הנסיעות החינוכיות לפולין ולגרמניה והסמינרים ביד
ושם ובבית לוחמי הגטאות  -כל אלה הופכים את
התכנית לחוויית למידה עשירה ומרתקת.
"בכיתה מתעוררים דיונים מרתקים :הסטודנטים
חושבים ומנתחים את העובדות ובכך מנסים להשלים
את הפאזל ההיסטורי" ,אומר ד"ר דוד זילברקלנג,
החוקר הבכיר במכון הבין-לאומי ומרצה חשוב בתכנית
הלימודים" .הגיוון של המשתתפים מעשיר את הדיון
ומוליד לא אחת תובנות לא צפויות ושאלות נוקבות
שמהוות אתגר אמתי עבורי כמורה .אני מקווה שתכנית
זו ,שעתידה להיות גם תכנית דוקטורט ,תתרום רבות
למחקר השואה ולהוראת השואה בעולם".

ההרצאה על שם ג'ון ניימן בנושא הכחשת השואה
■ ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ' דינה
פורת (בתמונה) נשאה את ההרצאה השנתית של
הקתדרה על שם ג'ון ניימן לחקר שואה ב 7-בנובמבר
 .2013נושא הרצאתה של פרופ' פורת היה "שורשיה
הנוצריים של הכחשת השואה" .פרופ דן מכמן ,ראש
המכון הבין-לאומי לחקר שואה והמופקד על קתדרת
ג'ון ניימן ,נשא את דברי הפתיחה.

■ המכון הבין-לאומי לחקר השואה העניק את הפרס
הבין-לאומי לספר מחקר בנושא השואה לשנת 2013
לשני סופרים :ד"ר אביהו רונן (ישראל) על ספרו
"נידונה לחיים :יומניה וחייה של חייקה קלינגר" ופרופ'
ברנרד וסרשטיין (ארצות הברית ואנגליה) על ספרו
"On the Eve: The Jews of Europe Before the Second

" .World Warאת הספרים הזוכים בחר חבר שופטים
בין-לאומי בראשותו של פרופ' דן מכמן ,ראש המכון
הבין-לאומי והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על
שם ג'ון ניימן ביד ושם.
מנימוקי חבר השופטים" :מבין כל הספרים
שהונחו בפני חבר השופטים בשנה זאת תפס ספרו
של ד"ר אביהו רונן מקום מיוחד .הספר שוזר מחקר
קפדני של פרשיות בשואה עצמה עם ייצוג מעמיק
ורגיש של סוגיית ההתמודדות עם השואה במדינת
ישראל בעשורים הראשונים לקיומה .שזירה זו נעשית
על ידי המחבר ,היסטוריון ובנה של חייקה קלינגר,
פעילה ומנהיגה במחתרת בבנדין שבפולין .מדובר
אפוא בשילוב נדיר של היגיון ורגש ,של אנושיות
וכוח ,שילוב הסוחף עמו את הקורא למן העמוד
הראשון וההופך את הספר למיועד בה בעת לחוקרים
ולקהל הרחב.
ספרו של
ěĜđĤ đĐĕčČ
פרופ' ברנרד
וסרשטיין הנו
עבודה מצוינת של
סינתזה היסטורית
פרי עטו של חוקר
מוביל של תולדות
אירופה והיהודים
בה .הספר נכתב
בצורה אלגנטית
ומאורגנת לפי
נושאים ,הוא נוטל
עמו את הקורא צעד אחר צעד בהיסטוריה של יהדות
אירופה שבין שתי מלחמות העולם ומספק סקירה
מקיפה וכלל-יבשתית של מצב היהודים .הנרטיב של
המחבר מתבסס על מגוון מרשים של מקורות רבים
ושפות שונות כגון :יידיש ,גרמנית ,הולנדית ,צרפתית,
לדינו ,אנגלית ועברית .הספר הנו מבוא מצוין ונדיר
המעורר מחשבה על תולדות יהודי אירופה בתקופה
מכרעת ,והוא מציג הערכת מצב המאפשרת הבנה
עמוקה יותר של אירועי השואה .מבחינות רבות
מדובר בהישג מבריק".

ęĤĔč ĐĕĤčē ĕďĕ ĘĞ ĐĤēčĜ ČĕĐ ."ęĕĕēĘ ĐĜđďĕĜ" ĐĦĕĕĐ ĤĎĜĕĘģ Đģĕĕē
.ęĜđĤėĕĒ ĦČ ēĕĔčĐĘđ ęĐĕĦđĤđģ ĦČ čđĦėĘ ĦĜĚ ĘĞ ,ęĐĕĤēČ ďđĤĥĘ čĤģ

.ĐĥĤČđđčđ ěĕďĜčč ęēđĘĐ ĕďđĐĕĐ ěđĎĤČĐ ĦđĤđģ ĦČ ĐďĞĕĦ ěĕĘđĠč ČđčēĚč ĐčĦėĥ ĦđĤčēĚč
đĠČĔĝĎĐ ĕďĕč ĐĤčĞĥ ęĕĕđĜĕĞĐ ,ĐĕĤčē ĦđĚ ,ęĕĥđĤĕĎĐ ĕĔđĕĝ ĤĥČė ĥĠĜ ĦĤĞĝč ĐčĦė ČĕĐ
ĦđĤĥĠ Ĥĝēđ ĕĜĠĥđē ,čģđĜ ĤđČĕĦĘ đĥĞĜ ĐĕĦđĘĕĚ .ĐĥĠĜč ęĕĢĢđĤĦĚ ĐĚđĕģ ĦđĕĞĤČč ĐĤėĐĐđ
.ĦđĞĤđČĚĐ ĖĘĐĚ Ęĥ

■ המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת
השואה שהקים המכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד
ושם בשנת  2010מעורב כעת בכמה פרויקטים חשובים.
במסגרת הסדרה עיון וחקר שהמכון מוציא לאור,
יפורסם בקרוב אוסף מאמרים בכותרת השתקפות
השואה בספרות והקולנוע הסובייטיים שמבוסס על
החומרים שהוצגו בכינוס ביד ושם בפברואר .2013
באוסף מאמרים מאת חוקרים מארצות הברית,
מגרמניה ומישראל ,והם עוסקים בניסיון המוצלח של
סופרים ושל במאי קולנוע אחדים בברית המועצות
להציג ,בעקיפין ,את דעותיהם על השואה על אף
הנחישות המתמדת של הרשויות הסובייטיות למנוע
כל דיון ציבורי בנושא.
המרכז גם עובד על אוסף המכתבים שכתבו יהודי
ברית המועצות בזמן המלחמה .בנושאים הבולטים
שעולים ממכתבים אלו :התעוררות הזהות היהודית
בעקבות השואה ,השתתפותם של הלוחמים היהודים
במלחמה ,היחס של היהודים לאנטישמיות והכמיהה
לארץ ישראל .בחומרים שנאספו יש גם מכתבי
פרידה של היהודים מגטאות בשטחי ברית המועצות
שבכיבוש הנאצי ,מכתבים ארוכים שכתבו החיילים
והקצינים היהודים בצבא האדום וגם מכתבים שכתבו
מי שהצליחו להימלט לשטחי העורף וניצלו מהתופת
שהייתה מנת חלקם של מי שנשארו בביתם.

במסגרת פעילותו הבין-לאומית של המרכז,
באמצע ינואר ( 2014בזמן הוצאתו לאור של גיליון
זה) תתקיים ביד ושם סדנה בין-לאומית בנושא
"הפרטיזנים הסובייטים והשואה :מחקרים חדשים,
גישות חדשות" .במרץ  2014יתקיים כינוס בין-לאומי
בכותרת "יהודו-בולשוויזם :התגבשות התפיסה
הפוליטית האנטישמית בתקופה שבין מלחמות העולם
שסללה את הדרך לשואה בברית המועצות".
בתחום החינוך ,במאי  2014ילמד ד"ר ארקדי זלצר
קורס באוניברסיטת סנט פטרבורג שברוסיה בנושא
"השואה בברית המועצות ומדינות מזרח אירופה".
הקורס מבקש לבחון את המאפיינים המסוימים
של השואה בשטחי ברית המועצות ואת הקשיים
המתודולוגיים בחקר נושא זה .כמו כן המרכז החל
להכין את הקורס המיוחד "השואה בברית המועצות"
שילמדו חוקרים מיד ושם באוניברסיטת חיפה בקיץ
 .2014הקורס הוא חלק מתכנית לימודי השואה לתואר
שני באוניברסיטת חיפה (ראו למעלה) שהוקמה
באוניברסיטת חיפה בשיתוף פעולה עם יד ושם.

,ġđčĕģ ĦĤčēė ęĕĥďē ęĕĕē ĐĘ ĦđĜčĘ ĐĦĝĕĜ ĤĎĜĕĘģ Đģĕĕē
ĐĜĥĐ ęđĕ čĤĞ ,1958 ĘĕĤĠČč .ĐĘ ďĚĞ ČĘ Đēđė ĖČ
ĐĜĥė ĤđČĘ đČĢĕ ĐĕĜĚđĕ .ĐĥĠĜč ďĕ ĐēĘĥ ,ĦđČĔĎĐ ďĤĚĘ
,"ĐĚđģĦĘ À ĐČđĥĚ" ēđĤč ęĕėđĤĞđ ęĕĢĢđģĚ ,ĐĦđĚ ĤēČĘ
ĦčģđĜĐ ĦĤđģĕčĐ ĦČ ,ğĕĤēĐ čČėĐ ĦČ ęĐĚ ĐĔĕĚĥĐĥ
.ęĞĒĐđ ĘđėĝĦĐ ĦČđ

,ěĠđď ĦČĢđĕ ĐĕĠĤĎđĕč ČđĐ ,ĐĤđĢĞ ĐĚĕĥĜč ČĤģĜĐ ,ĤĠĝĐ
ęĕĤđĥĕĚ ĐĚė ěĕč ĞĜ ČđĐ .ěĜđĤ đĐĕčČ ,ĐĜč ĕďĕ ĘĞ ĐčĦėĜĥ
čĘđĥĚ Đģĕĕē Ęĥ čĕĔĤĜĐ :ĐĒč ĐĒ ęĕčĘĦĥĚĐ ęĕĘĕčģĚ
ĦďĞđĦĚ ďčč ďč .ęĕĞđĤĕČĐ Ęĥ ĕĤđĔĝĕĐĐ ĔĝģĔĜđģĐ ĤđČĕĦč
ĤĎĜĕĘģ Đģĕĕē
ęĕďĞ ĦđĞĢĚČč ĕĥĕČ ĕđĘĕĎ Ęĥ ĖĕĘĐĦė ĐĦĚĐ ęČč ĦđĤėĒĕĐĐ
.ĐĞđĜĦčđ ġđčĕģč ,ĐēĠĥĚč À ĐģĕĦĥč ęđĝē ČĥđĜ đĕĐ ĐĦđĚ ěĠđČđ ĐĕģčČĚ ,Đĕĕē :ĐđĤĕėĐĥ
ęĕĝēĕĐ :ĦģđĘēĚ ĦđĤĤđĞĚđ Ħđĥģ ĦđĕĠĤĎđĕĤđĔĝĕĐ ĦđĕĎđĝ ĐĚė ęĞ ĤĠĝĐ ďďđĚĦĚ Ėė ĖđĦč
ĦĕĕĎđĝ ,ĦđČĔĎĐ ďĤĚ Ęĥ ĐĕĢĒĕĎđĘđĦĕĚĐ ,ĐĥđčėĐ ĐĠđĤĕČč ęĕďđĐĕĐ ěĕčĘ ġĤČč čđĥĕĕĐ ěĕč
.ĕčĕĔģĘđģĐ ĐĒĘ ĕĔĤĠĐ ěđĤėĕĒĐ ěĕčĥ ĔģĕĘĠĜđģĐđ ěđĤėĕĒĐ čđĢĕĞ ĕėĤď ,ęĕĔČĤĜďđĕĐ

ęĕĕēĘ ĐĜđďĕĜ

ד"ר ארקדי זלצר

ĐĕĞĚđĥč ĞđĒĞĒ ĘĎ ĐĤĤđĞ ,ĦđČĔĎĐ ďĤĚĘ ĦđďĞĐ ĦĜđĥČĤė ,1944 ĝĤČĚč ġĤČĘ ĐČđčč
ęĕĘĕĚ ĐēĕĔĐ ČĕĐ ."đĘĥ ďĤĎĜđđČĐ ĞđđĎĘ ĖĕĤĢ ęĥ À ęĞĐ Ęė ĞđđĎĥ ęđģĚč" :ĦđĢĤēĜ ĐĞčģč
čđĥĕĕĐ ĦĎĐĜĐčđ ,ĔČĤĜďđĕĐ ĦĤĎĝĚč ęĕĜĚĤĎĐ ęĞ ĐĘđĞĠ đĠĦĕĥĥ ęĕĕĜđĕĢ ęĕĘĕĞĠč Ħđĥģ
.ĦđČĔĎč ęĕĤđĢĜĐ ĦĤĒĞĘ ĕď ĐĦĥĞ ČĘĥ

ěĜđĤ đĐĕčČ

השואה בספרות ובקולנוע הסובייטיים ואוסף מכתבים נדיר
 -מחומרי המחקר החדשים על יהודי ברית המועצות בשואה

הפרס הבין-לאומי
לספר מחקר הוענק
לד"ר אביהו רונן ולפרופ'
ברנרד וסרשטיין

ĐĜđďĕĜ
ęĕĕēĘ

"đĘĥ ĤĠĝ ĐĒ ĕĜĕĞč .ĐĤđĢĞ ĐĚĕĥĜč ěĜđĤ đĐĕčČ Ęĥ ĥďēĐ đĤĠĝ Ęĥ ďĕĐ čĦė ĦČ ĕĦČĤģ
ĤĎĜĕĘģ Đģĕĕē ĐĠĤĔĢĐ Ėėč [...] Masterpiece đĦđČ ĐĤĕďĎĚ ĕĦĕĕĐ ĦĕĘĎĜČč ĦčĦđė ĕĦĕĕĐ
ęĘđĞč ĦđĕēĘ ęĐĘ ďĚĞ ČĘ ęēđė ĖČ ĒĠĚ ęĕĤģĕ ēđĤ ĕĝėĜ đĤĕĦđĐĥ ĕđĘ đĚĕĤĠ đĚė ęĕĥĜČĘ
".ġĕđđĥđČ ĕĤēČĥ

Ĭ 118 :ĤĕēĚĐ

eeegP]]YQ]WZ

čĎĜč ěđĕĤđĎ-ěč ĦĔĕĝĤčĕĜđČ ,ĐģĜđĘčĕ ĐĜē 'ĠđĤĠ

",ĐĤĚĐ ,ĦĕĦĤđģĕčĐ ,đĒ ĦđďĞ Čģđđď [...] ĔĞĚ ČĘ ĦđĞĦĠĐđ ĐčĤ ĦđĥĎĤĦĐ ĕč ĤĤđĞ ĤĠĝĐ
ĤĠĝ đĐĒ [...] ĖđčĝĐ đĜĚĘđĞ ĘČ ĤĦđĕ ĦĤčďĚ ,ĦđĕĚĕĜĠ ĦđĤĕĦĝč ĐĞđĤģĐ ,ęĥČ ĦđĥĎĤ ĐĒđēČ
".ĝđĦĕĚ ČĘđ ĝđĦČ ĤđĝĚĘ ĖĕĤĢđ Ęđėĕ ČđĐ .ĤĎĜĝĚ ,ĞčđĦ ,ĖđčĜ ,ďĤđĚ
čĎ ěĕĞ ġđčĕģ ,ĤđĢ ĕģđĚ

ĞđčĘĎ-ČĘĠĔ ĐĕĞĤ :ĐĠĕĔĞĐ čđĢĕĞ
ĐĔĜĤĎ ĐĘČĕĜď :ĔĤĔĤđĠ ĤđĕĢ

המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת השואה
פועל בתמיכתן הנדיבה של ג'נסיס קבוצה פילנתרופית.

הפרס הבין-לאומי של יד ושם לספר מחקר בנושא השואה מוענק
מדי שנה לזכר אברהם מאיר שוורצבאום ,ניצול השואה ,ולזכר
בני משפחתו שנספו בשואה.

הכותב הוא מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות
בתקופת השואה במכון הבין-לאומי לחקר השואה.
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ĕĤđĔĝĕĐ ,ěĜđĤ đĐĕčČ Ĥ"ď
ĥđĜč ęĕčĤ ęĕĤĚČĚđ ęĕĤĠĝ
Đ ęđēĦčđ ĐČđĥč ĤĞđĜĐ
Ġđ ĐĕĤđĔĝĕĐĘ Ĥĕėč ĐĢĤĚ
ĕē ĘĦ ĦĕĚďģČĐ ĐĘĘėĚč
ĐĠĕē ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ġđēĐ

חדשות

מבקרים ביד ושם :יולי-דצמבר 2013

■ בחודשים יולי-דצמבר  2013ערך יד ושם כ 375-סיורים מודרכים ליותר מ 4,300-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי מדינות ואנשי שלטון מקומי,
מנהיגים צבאיים ומנהיגי דתות ,נציגי ארגונים לא ממשלתיים ובדרנים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בששת החודשים הללו.
■ בביקורם ביד ושם ב 4-בנובמבר סיירו נשיא פולין
ברוניסלב קומורובסקי ורעייתו אנה בתערוכה "שומר
אחי אנוכי 50 :שנות הוקרה לחסידי אומות העולם"
בלוויית יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .הנשיא
ביקר ביד ושם כבר בשנת  ,2009ובביקורו השנה
השתתף בטקס אזכרה עם נשיא המדינה שמעון
פרס והניח זר בכיכר יאנוש קורצ'אק.

■ לביקורם של נשיא צרפת פרנסואה הולנד (במרכז)
ובת זוגו ואלרי טרירוויילר ביד ושם ב 17-בנובמבר
הצטרפו ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו
שרה .מלווים ביושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,ביקרו האורחים הנכבדים במוזאון לתולדות
השואה ,השתתפו בטקס אזכרה באוהל יזכור עם
נשיא המדינה שמעון פרס ,ביקרו ב"יד לילד" וחתמו
בספר האורחים של יד ושם.

■ יורש העצר של דנמרק הנסיך פרדריק אנדרה הנריק
כריסטיאן (מימין) ביקר ביד ושם בלוויית שרת החינוך
של דנמרק כריסטין אנטוריני ב 30-באוקטובר .בסיור
במוזאון לתולדות השואה הציג לפניהם יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו (משמאל) את אחת הסירות
ששימשה להצלת יהודי דנמרק בשואה.

■ ראש ממשלת הולנד מארק רוטה סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 8-בדצמבר .בספר האורחים
הוא ציין את "הצורך להמשיך במאבק באנטישמיות
ובאפליה".

■ שר החוץ של יפן פומיו קישידה סייר ביד ושם
ב 24-ביולי  .2013בביקור חלק השר כבוד לחסיד
אומות העולם היפני צ'יונה סמפו סוגיהרה ליד העץ
שניטע לכבודו.
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■ בביקורו ביד ושם ב 24-בדצמבר התחייב שר החוץ
של רומניה טיטוס קורלאציאן (מימין ,עם מנהל בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ד"ר אייל קמינקא)
להרחיב את שיתוף הפעולה בין משרדו לבין יד ושם
בתחומי החינוך ,המחקר והתקשורת ולהעמיק את
מחויבותה של רומניה לזיכרון אמת של השואה
ולמאבק בכל ביטוי של אנטישמיות.

■ ב 7-באוקטובר סייר נשיא צ'כיה מילוש זמאן
במוזאון לתולדות השואה ובהיכל השמות והשתתף
בטקס אזכרה באוהל יזכור.

■ ראש ממשלת יוון אנטוניס סמאראס (משמאל),
סגן ראש הממשלה ושר חוץ אוונגלוס וניזלוס
ושרי ממשלה בכירים אחרים סיירו ביד ושם ב8-
באוקטובר .בסיום הביקור העניק משה העליון ,ניצול
שואה וחבר הנהלת יד ושם (מימין) ,לראש הממשלה
של יוון מדליון מיוחד שהוטבע במרץ  2013על ידי
ניצולי שואה מיוון לציון  70שנים לתחילת חורבנה
של קהילת יהודי יוון בשואה.

■ שר החוץ של נורווגיה בורגה ברנדה סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 24-בנובמבר.

■ ב 28-באוקטובר סייר נשיא ניגריה גודלאק ג'ונתן
(שני משמאל) במוזאון לתולדות השואה בהדרכת
האוצרת הבכירה לאמנות וסגנית מנהלת אגף
המוזאונים יהודית שן-דר.

■ נשיא גואטמלה אוטו פרננדו פרז מולינה ביקר ביד
ושם ב 9-בדצמבר .הנשיא סייר במוזאון לתולדות
השואה וב"יד לילד" והשתתף בטקס אזכרה באוהל
יזכור.

■ נשיא הקהילה האוטונומית של קטלוניה ארתור מאס
(מימין) ורעייתו סיירו סיור מודרך במוזאון לתולדות
השואה ב 12-בנובמבר בהדרכת מנהל היכל השמות
ד"ר אלכסנדר אברהם.

■ מנהל הספריות של יד ושם ד"ר רוברט רוזט
(מימין) הדריך את סיורו של ראש ממשלת מלטה
ג'וזף מוסקט (שני מימין) במוזאון לתולדות השואה
ב 15-באוקטובר.

■ ב 15-באוקטובר סייר ראש ממשלת פפואה גינאה
החדשה פיטר אוניל במוזאון לתולדות השואה.

■ שר החוץ של סין וונג יי ביקר ביד ושם ב19-
בדצמבר .הוא סייר במוזאון לתולדות השואה וב"יד
לילד" והשתתף בטקס אזכרה באוהל יזכור.

■ ב 25-בנובמבר ביקר שר החוץ של הונגריה
יאנוש מרטוניי בתערוכה "'עמדי ניצבים כאן בשעה
זו שישה מיליון קטגורים' 50 :שנה למשפט אייכמן
בירושלים" ביד ושם.

■ אנדריאה ברטאלי ,בנו של חסיד אומות העולם
המנוח ג'ינו ברטאלי שסיכן את חייו כדי להציל יהודים
בתקופת השואה ,ביקר ביד ושם במסגרת ביקורו
בישראל לרגל אירוע הרכיבה "גראן פונדו ג'ירו
ד'איטליה" שהתקיים בירושלים .אחת הניצולות
שהציל ג'ינו ברטאלי ,ג'וליה באקי ,התלוותה אליו
בביקור .לאחר סיור במוזאון לתולדות השואה הסיר
אנדריאה ברטאלי את הלוט מעל שמו של אביו החרוט
בקיר הכבוד בגן חסידי אומות העולם .בטקס הוקרה
לכבודו של ג'ינו ברטאלי המנוח שנערך באיטליה
בהשתתפות בני משפחה וחברים ,הוצגו המדליה
ותעודת הכבוד.

■ בביקורו ביד ושם ב 12-בנובמבר הכריז שר חוץ
של בלגיה דידייה ריינדרזכי ממשלת בלגיה תתמוך
במאגר המידע המקוון של חסידי אומות העולם
מבלגיה ותסייע בסריקת המסמכים של חסידי אומות
העולם הבלגים .בחמשת העשורים האחרונים הכירה
הוועדה לציון חסידי אומות העולם ב 25,000-מצילים
אשר סיכנו את חייהם כדי להציל יהודים בתקופת
השואה ,ובהם  1,646בלגים.
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שיפוץ האמבולנס השוודי

■

איריס בר-ניר כהן

אמבולנס ההצלה השוודי לפני ששופץ (מימין) ואחרי ששופץ והוחזר ליד ושם

■ בחודש נובמבר הוחזר לתצוגה ביד ושם האמבולנס
השוודי ,לאחר שיפוץ שנמשך כארבעה חודשים.
האמבולנס ימשיך לספר את סיפור ההצלה של
אלפי אסירים אשר "שיירת ברנדוט" הוציאה ממחנות
הנאצים והעבירה לטיפול רפואי בשוודיה בשלהי
מלחמת העולם השנייה .האמבולנס היה במקורו
אוטובוס ,והוא אחד מעשרות רכבי ההצלה שהרכיבו
את "שיירת ברנדוט".
על רקע התבוסה המתקרבת של גרמניה הנאצית,
סיכם הרוזן פולקה ברנדוט ,הממונה מטעם הצלב
האדום השוודי על חילופי שבויים בין גרמניה ובין בעלות
הברית ,עם האס-אס על שחרור אסירים ממחנות

ריכוז נאציים .לאחר שנשא ונתן עם היינריך הימלר,
הוא הצליח לשכנעו לשחרר אסירים סקנדינוויים,
ובהם יותר מ 400-יהודים מדנמרק שהיו כלואים
בטרזיינשטט .בהמשך הצליח להביא לידי שחרורם
של עוד אלפי אסירים ,בני מדינות שונות.
במרץ ובאפריל  1945הגיעו לגרמניה ,בעקבות
ההסכמים ,שיירות אוטובוסים שחלק מהם הוסבו
לאמבולנסים של הצלב האדום השוודי .יותר מ20,000-
אסירים הוצאו מגרמניה בשיירות אלו לשיקום בשוודיה,
רובם נשים ,ובהם כמה אלפי יהודים .בשיירות נסעו
רופאים ,אחיות וצוות מתנדבים גדול והביאו עמם
אספקת מזון ותרופות.

■ האנתולוגיה "גבורה בלב התופת" שערכו ד"ר
אברהם מילגרם וד"ר רוברט רוזט ושהוציאו לאור יד
ושם וכנסת ישראל הוצגה ביולי  2013בישיבה מיוחדת
של העמותה הפרלמנטרית הישראלית לפעילות לזכר
השואה ולסיוע לניצולי השואה .הספר מציע לקוראיו
הסברים מרתקים על הדרך שבה תפסו היהודים
את מושג הגבורה בימי השואה .באמצעות קטעים
מיומנים ,מכתבים וכתבים אחרים מצמתים שונים
בתקופת השואה ,הספר מוכיח כי המושג גבורה
לבש פנים רבות.
לדוגמה ,בקיץ  1942בצרפת חשה הסטודנטית
הלן בר שענידת הטלאי הצהוב בפעם הראשונה
בפומבי דורשת אומץ רב .ואילו בגטו לודז' ,הנשים

שעבדו מחוץ לבתיהן כדי לתמוך במשק הבית עשו
מאמצים כבירים כדי לשמור על משפחותיהן יחד
וזכו ליחס של גיבורות במאמר שהתפרסם בגטו
באנציקלופדיה של גטו לודז' .ביטוי אחר ,נפוץ יותר
אך נוקב לא פחות ,מובא בסיפורו של זלמן לוונטל
שהיה בזונדרקומנדו בבירקנאו .לשמע החדשות
על מרד גטו ורשה הוא העלה את המרד על נס ואף
הצהיר כי "עדיף ליפול על ידי קליעים ורימוני יד"
ולא להירצח .בזמן מרד הזונדרקומנדו באושוויץ הוא
הסתיר את כתביו ,ולימים הם התגלו.

בראשית שנות ה 90-נוצר קשר בין יד ושם לאגודה
לידידות שוודיה-ישראל ,ובעקבות זאת נתרם אחד
האמבולנסים של "שיירת ברנדוט" .לאחר שהגיע
האמבולנס ארצה ,חברת וולוו שיפצה אותו ,והוא
הוצב בשטח שעליו נבנה לימים המבנה של בית
הספר והארכיון .בסוף שנות ה 90-הוצב האמבולנס
ליד בניין האודיטוריום ,ומעליו נבנתה סככה כדי
להגן עליו מפגעי מזג האוויר .בתקופה זו עבר כלי
הרכב טיפול למטרת שימור בידי הרסטורטורים של
אגף המוזאונים.
בשנים האחרונות ,בשל הגשם ,הלחות והשמש
החזקה ,עלה הצורך בשיפוץ נוסף של האמבולנס.
מיכה מייצנר ,מנכ"ל חברת "מרכבים טכנולוגיות
תחבורה בע"מ" המפתחת ,מעצבת ומייצרת אוטובוסים,
נעתר ללא היסוס לבקשת יד ושם לקחת את
האמבולנס אל מוסכי החברה ולשפצו.
בחודש יולי השנה הועבר האמבולנס השוודי
לשיפוץ מחודש ולשימור יסודי ,תרומת חברת
"מרכבים" .כארבעה חודשים לאחר מכן הוחזר
האמבולנס לתצוגה במקומו הקבוע ביד ושם ,תחת
הסככה הסמוכה לבניין האודיטוריום ,לא הרחק
מאנדרטת הקרון.
הכותבת עובדת במחלקת החפצים באגף המוזאונים.

פנים רבות לגבורה

האנתולוגיה תשמש כלי עזר רב ערך בחינוך הפורמלי והלא
פורמלי ,והיא התפרסמה בזכות תמיכתם הנדיבה של הפרטיזן
לשעבר וניצול השואה דוד סבירסקי ז"ל ובני משפחתו.

■ בני משפחתו של דוד סבירסקי ז"ל ובתו עורכת הדין ליאורה
סבירסקי דרורי שנושאת דברים בישיבה מיוחדת לרגל ההוצאה
לאור של הספר בעמותה הפרלמנטרית הישראלית לפעילות
לזכר השואה ולסיוע לניצולי השואה

האוצרת הבכירה לחפצים קיבלה ציון לשבח ממשרד התרבות
■ חביבה פלד-כרמלי ,האוצרת הבכירה ומנהלת
מחלקת החפצים באגף המוזאונים ביד ושם ,קיבלה
בעת האחרונה אות יוקרה מיוחד מטעם משרד התרבות
והספורט על הישגיה המקצועיים .את מועמדותה של
פלד-כרמלי לקבלת הפרס לשנת  2013הגיש יונה
פישר ,אוצר וזוכה פרס ישראל ,עם המלצתם של יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ומנהלת אגף המוזאונים
יהודית ענבר .הפרס היוקרתי מוענק לעוסקים בתחום
אשר מצטיינים בכישוריהם וביכולתם לשלב מחקר
היסטורי וידע עמוק בתחום המוזאולוגיה תוך הנגשת
אוספים מוזאוניים בהנחייתם .לפני שהגיעה ליד ושם,
עבדה פלד-כרמלי במשך שנים במוזאון ישראל וניהלה
את מוזאון יהדות איטליה.
מאז הצטרפותה לאגף המוזאונים ביד ושם הייתה
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■ חביבה פלד-כרמלי (משמאל) בפתיחת התערוכה "לאסוף
את השברים"

פלד-כרמלי לאשת מפתח בפיתוח ובהרחבה של אוסף
החפצים (שהיום יש בו כ 27,500-פריטים) .תרומתה
ומומחיותה היו חלק בלתי נפרד ממאמציהם של צוות
האוצרים לקראת פתיחת המוזאון לתולדות השואה
בשנת  .2005כמו כן היא הייתה מעורבת באופן אישי

באיסוף רבים מהחפצים מתקופת השואה באירופה
ופגשה ניצולי שואה רבים כדי להשלים ולתעד מידע
על החפצים יקרי הערך .נוסף על כך היא פיתחה שיטה
מיוחדת לניהול אוסף החפצים אשר שמה דגש בסיפור
שמאחורי החפץ ובמשמעות העמוקה שטמונה בו.
ועדת השיפוט של משרד התרבות והספורט
ציינה את הטיפול ואת המחקר "מהמעלה הראשונה"
שהוקדשו לכל פריט ופריט באוסף " -תולדה של
יכולותיה המקצועיות המרשימות אשר שילבו מעוף
ודמיון ,ידע היסטורי וידע מוזאולוגי מעמיק".
למידע נוסף על תרומת חפצים אישיים ליד ושם:
collect@yadvashem.org.il

בזמן הפקת גיליון זה הלכה חביבה פלד-כרמלי
לעולמה בטרם עת .יהי זכרה ברוך.

ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ אירוע ההוקרה השנתי של האגודה האמריקנית למען
יד ושם הוקדש השנה למורשתו של מייסד האגודה
והיושב ראש לשעבר אלי זבורובסקי ז"ל .באירוע קיבל
ראש העיר ניו יורק מייקל בלומברג את פרס הזיכרון
של יד ושם .את אירוע ההוקרה ניהלו חברי הוועד
המנהל של האגודה מרילין ובארי רובינשטיין .מימין
לשמאל :יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ,ראש
העיר בלומברג ויושב ראש האגודה לאונרד וילף

■ באוקטובר  2013ערכה המנהיגות הצעירה של
האגודה האמריקנית למען יד ושם סעודה בבית הכנסת
פרק אווניו בניו יורק .יותר מ 150-אורחים היו באירוע,
ונערך בו רב שיח עם אליסון ריצ'מן ,מחברת הספר
" ."The Lost Wifeיושבי הראש של האירוע היו רחל
אנפאנג ונדב בסנר .אבי הלפרן (מימין) ובארי לוין (משמאל)
הם יושבי הראש המכהנים של המנהיגות הצעירה של
האגודה ,וקרוליין מאסל היא יושבת הראש המייסדת.

■ ב 8-באוגוסט נפתחה במרכז כהן לחקר השואה
ורצח עם במכללת קין התערוכה הנודדת של יד ושם
"שומר אחי אנוכי 50 :שנים למפעל ההכרה בחסידי
אומות עולם" ,בחסות חנות הכולבו  C&Sוהתורמים
הראשיים לתערוכה המקורית ג'אן וריק כהן (משמאל).
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין) היה
הנואם המרכזי באירוע.

■ בקיץ ציינו עדינה (שנייה משמאל) ולורנס בוריאן,
בנו של ניצול השואה אנדרו בוריאן ,את בר המצווה
של בנם ג'ונה (שלישי משמאל) בבית הכנסת של
יד ושם .חבריהם ,בני הדור השני ,טובי וג'ואל היימס
(מימין) שציינו את בר המצווה של בנם ג'ונתן (במרכז)
השתתפו גם הם בטקס שנערך לאחר סיורמשותף
במוזאון לתולדות השואה ביד ושם.

■ התורמים ליד ושם ג'יין ומארק וילף (משמאל)
סיירו עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין)
בכיכר יד ושם שנחנכה בעת האחרונה בכניסה להר
הזיכרון שליד הר הרצל בתרומתם הנדיבה של בני
משפחת וילף.

■ התורמים ליד ושם מרילין ובארי רובינשטיין
(במרכז) ביקרו בהר הזיכרון עם חבריהם ג'ודית
ופיליפ בלום (משמאל) וסוזן וקנט סיליג (מימין) .הם
ביקרו בארכיונים ,במוזאון לאמנות השואה ,בתערוכה
החדשה על חסידי אומות העולם ,בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה  -שהם תרמו לו למען הוראת
השואה בקרב חיילי צה"ל  -ובבית הכנסת של יד
ושם שהוקם בזכות תרומתם הנדיבה.

■ יד ושם מביע את צערו
על פטירתו של ניצול השואה
והתורם הוותיק סם הלפרן
ז"ל .זיכרונותיו הקשים מן
השואה לא הקהו מעולם את
נחישותו של סם לתרום למען
הדורות הבאים .סם ואחיו
אריה הלפרן ז"ל ,ממייסדי האגודה האמריקנית
למען יד ושם ,נמלטו ממחנה הריכוז קמיונקה,
חיו במסתור עד  1944וכך שרדו .לאחר המלחמה
התחתן סם עם גלדיס בביירוית בגרמניה ,ויחד
הם נסעו לארצות הברית בשנת  .1949סם הלפרן
היה יזם נדל"ן מצליח ועשה חיל בעסקיו בארצות
הברית ובישראל .הוא שימש סגן יושב ראש האגודה
האמריקנית בניו ג'רזי ועם רעייתו תרם להקמתה
של בקעת הקהילות .ב 1992-הוענק להם פרס
יד ושם לזיכרון .יד ושם משתתף בצערם העמוק
של גלדיס ,ילדיהם דוד ושרון הלפרן ,פרד ושריל
הלפרן ,ג'ק הלפרן ,מוריי ובת שבע הלפרן ,נכדיהם
אבי וג'רמי הלפרן ,מינדי ואלן שאל ,יונינה ואריק
גומברג ,מיירה ומישל ורטנשלאג ,אלכס ואביה
הלפרן ,רחל הלפרין ,שון ,נתנאל וגבריאל הלפרן
ו 14-הנינים.

■ יד ושם מביע את צערו
על פטירתו של ישראל
קרקובסקי ז"ל ,ממייסדיה של
האגודה האמריקנית למען
יד ושם .כשפרצה מלחמת
העולם השנייה ,הסתתר
ישראל הנער בבונקר עם
הוריו וששת אחיו ואחיותיו.
הוא נכלא בכמה מחנות עבודה ,ולבסוף שוחרר
בגטו טרזין .הנאצים רצחו את כל משפחתו ,ורק
אחות אחת שוחררה במחנה ברגן-בלזן.
ישראל קרקובסקי פגש את אשתו אליס
בארצות הברית ,שם נישאו והקימו את משפחתם.
הזוג אירח את ערב ההתרמה הראשון של האגודה
האמריקנית בביתם שבמנהטן .שניהם נשארו
חברי אגודה פעילים לאורך השנים  -אליס
שימשה רשמת פרוטוקול ,וישראל היה חבר בוועד
המנהל של האגודה .בתם לילי סתיוסקי משמשת
היום רשמת פרוטוקול וחברת הוועד המנהל של
האגודה .יד ושם מוסר את תנחומיו הכנים לאליס,
לילדים לילי סתיוסקי והארי קרקובסקי ולנכדים
אריאלה ואילנה סתיוסקי ורחל ,שרה ,סופי ולאה
קרקובסקי.
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■ יד ושם מביע את צערו על פטירתו של ניצול
השואה והתורם הוותיק רפאל פפרמן ז"ל .רפאל
נולד בוואחוצ'ק בפולין בשנת  - 1927הצעיר
בשלושה ילדים ותלמיד חכם בעל זיכרון יוצא
דופן בתנ"ך ובתלמוד וחיבה לעבודה עם מתכות.
כשפלשו הנאצים לפולין נשלחו רפאל ואחיו
לעבודות כפייה במפעל התחמושת של הרמן
גרינג .רפאל נשלח משם לאושוויץ ,לבוכנוולד
ולהולצהיים ,עד השחרור של הכוחות האמריקנים
ב .1945-הזיכרונות הקשים מגירוש בני משפחתו
אל מותם רדפו את רפאל כל חייו.
זיכרונות אלו הניעו את רפאל פפרמן לפעול
למען הנצחת זיכרון השואה והוראתה .רפאל שיקם
והקים מחדש את בית הקברות היהודי בעיר הולדתו
ב 2006-והקים תכנית מלגות שנתית קבועה עם
בית הספר התיכון המקומי כדי לעודד את הוראת
השואה ,להקנות ערכי סובלנות ולקדם פיוס בין
יהודים לפולנים .יד ושם משתתף בצערם העמוק
של יקיריו ומוקיריו של רפאל.
■ יד ושם מביע את
צערו על פטירתו של
מונייק סתיוסקי ז"ל ,אביו
של ד"ר אקסל סתיוסקי,
חבר הוועד המנהל של
האגודה האמריקנית למען
יד ושם .מונייק נולד בפולין
ונכלא בכמה מחנות ריכוז
בתקופת השואה .הוא שוחרר ממחנה הריכוז
גרוס-רוזן .הוא המשיך לחיות באירופה לאחר
המלחמה ,בנה בה את עסקיו ,התחתן והקים
משפחה .האירועים שעבר בשואה הניעו אותו
לתמוך בהנצחת זיכרון שואה .מונייק ורעייתו שרה
היו מהתורמים להקמת בקעת הקהילות ביד ושם.
יד ושם שולח את תנחומיו הכנים לילדיו ד"ר אקסל
סתיוסקי ,אסתרה סתיוסקי ,איירין פוגל ,ד"ר מייק
סתיוסקי ונעמי אטהולץ ולמשפחה כולה.
■ יד ושם מביע את צערו
על פטירתה של התורמת
ליד ושם ז'קלין רולאט ז"ל,
אשתו של זיגמונד רולאט,
אמן של סמנתה אסולין
ואמנדה רולט וסבתם של
הנרי ,מאיה ודוד אסולין.
יד ושם שולח את תנחומיו
לכל בני המשפחה.
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■ יד ושם מביע את צערו על
פטירתו של משה גבולב ז"ל
בספטמבר .משה נולד
ב 1915-בקששוביצ'ה
שבפולין .לאחר פרוץ
מלחמת העולם השנייה
סבלו משה ומשפחתו
מהרדיפות הנאציות .בשל משקפיו העגולים ובעיקר
בזכות מעשי החסד הרבים של סיוע לאסירים אחרים
בפלשוב ,בסקרז'יסקו ובבוכנוולד ,הוא כונה בפי כול
"גנדי" .לאחר השחרור חזר משה לקששוביצ'ה כדי
לחפש בני משפחה ששרדו ופגש שם את אשתו
לעתיד הלן הורוביץ ,ניצולת אושוויץ .היא נסעה
אתו דרך צ'כוסלובקיה וצרפת עד שב 1948-הגיעו
לארצות הברית .גבולב בנה עסק מצליח ,הקים
בית יהודי שורשי ותמך בהתמדה במדינת ישראל.
בעת האחרונה תרם בנדיבותו כיתה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה .הוא הותיר אחריו שני
בנים :ד"ר איירה וג'יי גבולב.

קנדה
■ יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (משמאל) ומנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין) חלקו כבוד
לתורמים לאנדרטה של מרפסת החיילים ד"ר מקס
וג'יאנה גלסמן בטקס הסרת הלוט מעל האנדרטה
ב 15-בספטמבר.

צרפת ובנלוקס
■ בארוחת הערב השנתית של יד ושם למען הפרויקט
לאיסוף שמות קרבנות השואה בפריז ב 25-בנובמבר
השתתפו (מימין לשמאל) מייסד אגודת ידידי יד ושם
בצרפת ושגריר הכבוד של אונסק"ו להוראת השואה
ד"ר שמואל פיזר ,ז'אן פייר לוי ,ג'קי שפר ,נשיא האגודה
הצרפתית ז'אן רפאל הירש ,יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ,מנהלת דסק צרפת ובנלוקס מירי גרוס ,ג'ודית
פיזר ,מקסי ליברטי ,מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן
יהודה ויושב ראש הכבוד של האגודה פול שפר.

גרמניה
■ אירוע לציון  60שנים להקמת יד ושם ו 50-שנים למפעל
ההכרה בחסידי אומות העולם התקיים בעיריית המבורג ב7-
באוגוסט  .2013יותר מ 500-איש השתתפו באירוע ,ובהם
(מימין לשמאל) מנהל דסק שווייץ וארצות דוברות גרמנית
ביד ושם אריק רב און ,נשיאת הפרלמנט בהמבורג קרולה
פייט ,פרופ' יאן פיליפ רימסטמה ,יושבת ראש אגודת ידידי
יד ושם בגרמניה הילדגרד מולר ,שגריר ישראל בגרמניה
יעקב הדס-הנדלסמן ומושל המבורג אולף שולץ.

בריטניה
■ יושבת ראש קרן הצדקה של משפחת וולפסון לורה
וולפסון טאונסלי (במרכז) ,בעלה בארי וילדיהם ג'ורג'ינה
וצ'רלס ביקרו ביד ושם ב 29-באוקטובר ,עם מנכ"ל הקרן
פול רמסבוטום ונאמן הקרן סר איאן גיינספורד .יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו הצטרף אליהם לסיור
"מאחורי הקלעים" בארכיונים ,לביקור באגף החדש
לסמינרים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
ולהסבר על הטכנולוגיה בשירות זיכרון השואה.

ארגנטינה
■ מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל
ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן קיבלה את פניהם
של סינתיה ואריאל פינטו בביקורם ביד ושם באוגוסט
עם בניהם אזקיאל ומתיאס.

אוסטריה

ונצואלה

■ ב 11-בספטמבר נפתחה בשטייר התערוכה "חסידי
אומות העולם :אומץ הוא עניין של החלטה" שהפיקה
והקימה אגודת ידידי יד ושם באוסטריה .התערוכה מציגה
בפירוט את סיפורי ההצלה ואת חייהם של חסידי אומות
העולם מאוסטריה .יותר מ 400-אורחים נכחו באירוע
הפתיחה ,ובהם (מימין לשמאל) פרופ' אנג'ליקה באומר,
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ,יושב ראש אגודת
ידידי יד ושם באוסטריה גונתר שוסטר ,מזכ"ל האגודה
אולריקה שוסטר ,ראש העיר לינץ קלאוס לוגר ,ראש
העיר שטייר ג'רלד הקל ,שגריר ישראל באוסטריה אביב
שירון ומנהלת מוזאון ארבייטסולט קתרין אבר.

■ בביקורם ביד ושם ביולי  2013הסירו רקל וחקובו
שקולניק (משמאל) ,דוריטה וליאו הורוביץ (מימין)
ושרה מורגנשטרן (במרכז) את הלוט מעל שלט
ההוקרה לכבוד הוריו של ליאו.

מקסיקו
■ אסתר ומרטין ונגרובסקי ובני משפחתם הגיעו
ליד ושם בחודש יולי לטקס הסרת הלוט מעל שלט
ההוקרה לכבודם בכיכר התקווה.

ביד ושם כמה פעמים בראש משלחות של נכבדים
שהם מביאים בקביעות לביקור לישראל.

■ באוקטובר  2013השתתפה מנהלת הדסק הנוצרי
ביד ושם ד"ר סוזנה קוקונן (במרכז) בפגישות ובאירועים
לכבוד יד ושם בכנסיות ברחבי ארצות הברית .אחד
האירועים נערך במוזאון התנ"ך בוושינגטון אשר תרם
בעבר ליד ושם .בתמונה :מנהלת קשרי הקהילה במוזאון
התנ"ך שאנון בנט (מלפנים מימין) עם ד"ר קוקונן וכמה
מן המשתתפים בקבלת הפנים המיוחדת.

ספרד
■ רוקסנה ואריאל מזין הגיעו עם קבוצה של חברים
לביקור ביד ושם בספטמבר.
■ בביקורם של לוסי ואברהם זייתונה (במרכז) ביד ושם
בחודש יולי ,הצטרפו מנהלת דסק איברו-אמריקה,
ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן
ובני משפחה לטקס הסרת הלוט מעל שלט ההוקרה
לכבודם בכיכר התקווה.

■ סימי וסעדי כהן (שנייה ושלישי משמאל) ביקרו
בחודש יולי ביד ושם עם בנותיהם קוטה וסוליטה
(ראשונה ורביעית משמאל) ועם אנטוניו קאמיסארס
(במרכז) ,חוסה לואיס מנדוסה פרס ומריה דולורס
גרסיה מסקארל (מימין).

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-
■ ב 27-באוקטובר נערך ערב ההתרמה ה 32-למען
מדינת ישראל בכנסיית אבן הפינה בסן אנטוניו
בטקסס .מנהל האגף לקשרי חוץ ביד ושם שעיה בן
יהודה (שני מימין) קיבל בשם יד ושם זו השנה השנייה
ברציפות תרומה מתאגיד ג'ון הייגי ,בראשות הכומר
ג'ון (מימין) ודיאנה הייגי .התרומה תשמש לחינוך נוער
ישראלי בפריפריה ולימי עיון לחיילי צה"ל ביד ושם .בני
הזוג הייגי הם תומכים ידועים של ישראל ,והם ביקרו

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

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
ונתתי להם יד ושם:
 60שנות הנצחה ,תיעוד ,מחקר וחינוך
בלה גוטרמן
₪ 108 ₪ 148
■ השנה מציינת רשות הזיכרון לשואה ולגבורה  60שנה לקיומה הרשמי  -שנים
שבהן לקחה חלק מהותי בהתפתחויות שעיצבו את זיכרון השואה במדינת ישראל,
בעם היהודי ואף ברחבי העולם .האלבום סוקר ,עשור אחר עשור ,את הדרך
הארוכה שעבר הרעיון להנציח את זכרם של קרבנות השואה מאז העלה אותו
מרדכי שנהבי בעיצומה של המלחמה ,דרך חקיקת "חוק זיכרון השואה והגבורה
 יד ושם" בשנת  1953ועד שלבש את צורתו היום בקמפוס החדש של יד ושם.סיפורו של יד ושם מוצג באלבום באמצעות מסמכים מגוונים מארכיוני יד ושם
ומעיתוני התקופה.

מבצע ריינהרד :בלז'ץ ,סוביבור ,טרבלינקה
יצחק ארד
מהדורה מחודשת ומעודכנת
₪ 74 ₪ 98
■ במבצע ריינהרד גורשו בין מרץ  1941לנובמבר  1943יותר מ1.5-
מיליון יהודים מפולין ומרחבי אירופה והושמדו בתאי הגזים של מחנות
המוות בלז'ץ ,סוביבור וטרבלינקה .המחקר פורס את תולדותיהם של
שלושת מחנות ההשמדה מהקמתם ועד הריסתם ומפרט את תהליך
ההשמדה בידי אנשי האס-אס ועוזריהם האוקראינים.

גלויות לילדי הקטן :סיפור מהקינדרטרנספורט
הנרי פונר (היינץ ליכטוויץ)
₪ 108 ₪ 148
■ הנרי פונר איבד את אמו בגיל צעיר והיה אחד מאלפי ילדים
שעזבו את אירופה בזכות תכנית הקינדרטרנספורט .הנרי
נשלח מברלין לוויילס והתגורר שם עם זוג יהודים שהעניקו לו
בית חם ואוהב .מהרגע שנפרדו דרכיהם ,שלח לו אביו ,דרך
קבע ,גלויות מאוירות .הספר הוא מסמך אותנטי ומרגש המציג
סריקות של הגלויות ושל המכתבים שקיבל הנרי מאביו ,מקרובי
משפחה אחרים ומחברים.

קץ השואה
אלוין ה' רוזנפלד
בשיתוף הוצאת מאגנס

בריחה מן הגיהינום :מאושוויץ אל החופש -
סיפור של הצלה ושליחות
אלפרד וצלר

₪ 74 ₪ 98

₪ 68 ₪ 88
■ ב 7-באפריל  1944נמלטו אלפרד ו ֶצלֶר ורודולף וְרְבּה ממחנה
ההשמדה בירקנאו .הספר מביא את סיפור כליאתו של אלפרד
ו ֶצ לֶר ,יליד צ'כוסלובקיה ,באושוויץ ואת הסיפור המדהים של
בריחתו .ו ֶצלֶר מקים לתחייה ביד אמן את עולם האימה של מחנה
ההשמדה על אסיריו ,מפקדיו הנאצים ובעלי התפקידים האחרים
בני לאומים שונים ומתאר ברגישות רבה ,בהומור ובחמלה את
סבלם ,את הלך רוחם ואת תחושותיהם של יושביו.

■ המחבר טוען כי שפע הספרים ,הסרטים ,תכניות הטלוויזיה,
המוזאונים ואמצעי ההנצחה הקשורים לשואה הביאו לידי פיחות
במשמעותה .הוא מנתח מגוון רחב של אירועים ,סוקר את הכוחות
התרבותיים לכך ומעמיד כנגדם את ייצוגי השואה המפוכחים של
עדים דוגמת ז'אן אמרי ,פרימו לוי ,אלי ויזל ואימרה קרטש.

גבורה בלב התופת :פרקי קריאה
עורכים :אברהם מילגרם ,רוברט רוזט
בשיתוף הכנסת
₪ 58 ₪ 78
■ בקובץ הזה לוקטו קטעים ממכתבים ומיומנים שנכתבו בתקופת
השואה ,ובהם באות לידי ביטוי דרכים רבות של עמידה .פרק הזמן
הארוך של תקופת השואה והשטח הגאוגרפי העצום שבו התרחשה
היוו כר נרחב למגוון חוויות שבהן תפסו היהודים את מושג הגבורה
תפיסה סובייקטיבית .הקובץ מציג גישות שונות למושג הגבורה.

■

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

יום חמישי הקדוש :פרק עלום בקורותיה
של משפחה יהודית בצרפת הכבושה
ז'אן-מארי בורזקס
₪ 51 ₪ 68
■ ב 6-באפריל  1944פשטה קבוצת חיילים גרמנים על עיירה
במרכז צרפת ויצאה למרדף אחר לוחמי מחתרת .כעבור  60שנה
זכרו תושבי המקום שארבעה איכרים נלקחו באותו יום בני ערובה
והוצאו להורג .המחבר מנסה להתחקות על גורלה של משפחה
יהודית אחת ,ודרכה גם על עקבותיהם של יהודים שמצאו מקלט
זמני בעיירה אך גורלם לא שפר עליהם.
למידע נוסף על המגוון המקיף של ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  | 02-6443230, 02-6443511פקס 02-6443509
www.yadvashem.org | publications.marketing@yadvashem.org.il

