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■ יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד ( )2014עומד
בסימן מצבם של היהודים בשנת  - 1944לפני 70
שנה בדיוק .הביטוי "על קו הקץ" ,מתוך הפואמה
שמחת עניים של נתן אלתרמן ,מבטא את התחושה
ששררה בקרב יהודי אירופה באותה שנה ,כאשר
הם היו נתונים בעיצומו של מירוץ כפול שחייהם
תלויים בו .מצד אחד ערים הלכו והשתחררו מעולה
של גרמניה הנאצית ,ממזרח וממערב ,כמו וילנה
ומינסק ,ורשה וריגה ,בלגרד וסופיה ,פריז ורומא;
הצבא האדום התקדם והלך ,הפצצות בעלות הברית
של המערב המשיכו וכתשו את גרמניה ,והנחיתה

זו הייתה שנה שבה הכול היה
מונח על כף המאזניים של
הזמן ,והשאלה ששאלו את
עצמם יהודי אירופה שנותרו
הייתה אם יגיעו הצבא האדום
ממזרח ובעלות הברית ממערב
לפני שיגיעו הגרמנים לרצוח
את מי שעדיין נותרו בחיים
שלהן בנורמנדי הטתה את הכף עוד יותר .מצד אחר
באותה השנה ממש שולחו יהודי הונגריה לאושוויץ,
חוסלו הגטאות בלודז' ובקובנה על שרידי יושביהם,
והחלו צעדות המוות מן השטחים ששוחררו אל לב
מה שנותר מן "הרייך השלישי" .זו הייתה שנה שבה
הכול היה מונח על כף המאזניים של הזמן ,והשאלה
ששאלו את עצמם יהודי אירופה שנותרו הייתה אם
יגיעו הצבא האדום ממזרח ובעלות הברית ממערב
לפני שיגיעו הגרמנים לרצוח את מי שעדיין נותרו
בחיים .או כדברי המשורר :לאיזה קו קץ יגיעו קודם?
המאורעות שטפו ובאו בזה אחר זה והביאו עמם
שאלות כבדות.
במרץ  1944פלשו הגרמנים להונגריה והחלו
מיד בהכנות לשילוח המהיר והמאורגן ביותר שידעה
קהילה יהודית כלשהי :מאמצע מאי גורשו יותר
מ 430,000-יהודים מהונגריה ,כמעט כולם לאושוויץ,
ורובם נרצחו בה בתוך חודשיים .נקודת האור באותה
שנה הייתה תחילת החזרתם של שרידי המגורשים

"על קו הקץ"
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ההמון מקבל את פני הצבאות המשחררים בפריז 25 ,באוגוסט .1944

מטרנסניסטריה ,ארץ גזרה בדרומה של אוקראינה.
בערך באותו זמן החלו בני נוער ציוני ,פעילים יהודים
אחרים ודיפלומטים מארצות ניטרליות להאיץ את
פעולות ההצלה בבודפשט ,ובזכותם שרדו יותר
מ 100,000-יהודים מהונגריה .עם זאת ביוני נתפסו
ושולחו יהודי האי היווני קורפו ,וביולי חוסל גטו
קובנה שבליטא .האידאולוגיה הנאצית ,שבמרכזה
השאיפה הבוערת לרצוח כל יהודי באשר הוא ,הולידה
מאמצים כאלה גם בשנה האחרונה למלחמה ,בשעה
שהגרמנים היו צריכים לגייס את כל כוחותיהם
ללחימה בחזיתות והיו זקוקים בדחיפות לכל רכבת
שתעביר ציוד ותחמושת ולכל זוג ידיים שעדיין
יכלו לעבוד ולייצר בעבורם נשק שיסובב את גלגל
המלחמה לטובתם.
ביוני  1944הופצו בעולם "הפרוטוקולים של
אושוויץ"  -דין וחשבון מפורט שכתבו רודולף ורבה
ואלפרד וצלר ,שני צעירים יהודים שהצליחו לברוח
מאושוויץ והראשונים שחשפו את מקומו המרכזי
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■

פרופ' דינה פורת

סלקצייה על הרציף בבירקנאו ,פולין 27 ,במאי 1944

של המחנה במערכת ההשמדה .כעבור זמן קצר,
עם שחרור מיידנק ,מחנה העבודה וההשמדה שליד

בסתר במשך זמן רב  -כולם עדיין מטרידים ומעיקים
 סוף-סוף התגלו .לנוכח המאורעות טבע המשפטןהיהודי רפאל למקין ב 1944-את המונח "רצח עם",
ג'נוסייד ,והשתתף בניסוח האמנה למניעתו שאישר
האו"ם ב.1948-
באוקטובר  1944מרדו באושוויץ אנשי
הזונדרקומנדו ,הקבוצה שעליה הוטל תפקיד התופת
של טיפול בגופות המומתים ,ופוצצו אחד מתאי הגזים
בחומר נפץ שהבריחה אליהם קבוצת נשים יהודיות
צעירות .מנין לקחו אנשים ונשים שהתענו במחנה
הנורא את הכוח להתארגן ,לחבור זה אל זה ,לבחור
את שעת הכושר ולקוות לשעת הניצחון?
אירועים אלו נמצאים בלבו של המתח שבין חיסול
לשחרור ,מתח שהיה שאלה של חיים או מוות עבור
היהודים שחיו אז על קו הקץ.

לובלין ,התגלו בפעם הראשונה תאי גז שלמים.
התיעוש של ההרג ,הטכנולוגיה שהופעלה בשירות
האידאולוגיה ,היכולת לבצע פשעים בסדר גודל כזה

הכותבת היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם.

האידאולוגיה הנאצית,
שבמרכזה השאיפה הבוערת
לרצוח כל יהודי באשר הוא,
הולידה מאמצים כאלה גם
בשנה האחרונה למלחמה,
בשעה שהגרמנים היו צריכים
לגייס את כל כוחותיהם
ללחימה בחזיתות
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אהוד אמיר

צבי מיכאלי
■ צבי מיכאלי נולד בסלוניקי ב 1917-בשם סימן טוב
(סאבי) מחל .אביו שמשון היה סוחר וקבלן ,ואמו אסתר
הייתה עקרת בית .לצבי היו שלוש אחיות מבוגרות ואח
צעיר ממנו בעשר שנים .הוא התחנך בבית ספר צרפתי,
והשפה הצרפתית שבפיו סייעה לו לשרוד בתקופת
השואה.
צבי שירת בצבא היווני ונלחם בשורותיו באלבניה.
ב 11-ביולי  ,1942ב"שבת השחורה" ,נצטוו כל הגברים
היהודים בני  45-19להתייצב בכיכר החירות בסלוניקי.
צבי היה ב 9,000-היהודים שהתייצבו .במשך שעות עמד
בבגדי השבת בשמש הלוהטת וספג השפלות מהחיילים
הגרמנים .יהודי העיר אולצו לענוד טלאי צהוב וגורשו
מביתם ורכושם הוחרם.
ב 7-באפריל  1943גורשה משפחתו של צבי
לאושוויץ" .כשעמדנו צפופים בשורה הארוכה אל
הרכבת ,ראיתי מרחוק את אחי צדיקו .רצתי אליו כדי
לחבק אותו ,אבל חייל גרמני הכה אותי והפריד אותנו זה
מזה .באושוויץ ובמחנות האחרים שהייתי בהם חיזקה
אותי התקווה שהוא נשאר בחיים .רק שנים לאחר מכן
הבנתי שזו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו" .צדיקו-

צדוק גורש כנראה במשלוח
האחרון מסלוניקי לאושוויץ.
"במשך שנים חיפשתי פרטים
עליו ,ורק אחרי שנים למדתי
להשלים עם העובדה שלא
אדע מה קרה לו .רק ב1997-
מילאתי ביד ושם דף עד
לזכרו".
ב 13-באפריל  1943הגיעה המשפחה לאושוויץ.
צבי הופרד ממשפחתו" :נפנפתי לשלום להוריי
ולאחיותיי .הייתי בטוח שבעוד שעה ניפגש .המראה
שלהם ליד המסילה הוא הזיכרון המשפחתי האחרון
שנצרב בתודעתי" .הוריו של צבי ושתי אחיותיו הבוגרות
מרים ואלאונורה נרצחו באושוויץ ביום הגעתם .אחותו
ז'ולי ,מספר  ,41063נרצחה לאחר כארבעה חודשים.
צבי הועבר למחנה בונה מונוביץ (אושוויץ  )3ועבד
בעבודות פרך.
בפברואר  1944חלה צבי והועבר לבית החולים
באושוויץ .בזכות השפה הצרפתית שבפיו התיידד עם ד"ר
שמעון לוביץ' ,יהודי פולני שלמד רפואה בצרפת" .בזכותו

ניצלתי מהעברה אל תאי הגז" .ב 1995-הצליח צבי לחדש
את הקשר עם מצילו והשניים נפגשו בצרפת.
בינואר  1945הוצא צבי מאושוויץ בצעדת המוות.
הצועדים הגיעו לתחנת הרכבת בעיירה גלייביץ שבמזרח
גרמניה ומשם הוסעו בקרונות פתוחים תשעה ימים עד
שהגיעו למחנה דורה מיטלבאו שבגרמניה .צבי הצליח
לשמור על כ 20-תמונות קטנות של בני משפחה וחברים
שהביא מסלוניקי ,אך במרץ  ,1945כשהיה כלוא במחנה
אלריך בגרמניה ,נתפסו התמונות והוחרמו.
ב 8-באפריל  1945הגיע צבי לברגן-בלזן ,שם סבל
מתת-תזונה .ב 15-באפריל שחרר את המחנה הצבא
הבריטי" .לא היה לי כוח להריע .הייתי חלש מכדי לשמוח
ועייף מלהתרגש" .צבי אושפז בבית חולים בעיר צלה
ומשם הועבר להבראה בשוודיה .בהפלגה לשוודיה
פגש את אשתו לעתיד אלוירה ,אף היא ניצולת אושוויץ.
בנובמבר  1949הגיעו צבי ואלוירה לישראל.
בראשית שנות ה 90-החל צבי לשמש איש עדות
במשלחות תלמידים שיצאו לפולין ולהרצות לפני
תלמידים וחיילים על קורותיו בתקופת השואה.
לצבי ולאלוירה ז"ל בת ושלושה נכדים.

הינדה טסמן
■ הינדה טסמן לבית נחמצ'יק נולדה בשנת 1929
במינסק שבבלרוס ,האמצעית בשבעה אחים ואחיות.
אביה אלי היה בעל קונדיטוריה ,בנאי ופועל מתכת.
אמה טייבה (טובה) ניהלה את החווה הקטנה של
המשפחה שהיו בה מטעי פרי ומשק חי ובימי השוק
הייתה מוכרת פֵרות ,ביצים וחלב בקר וצאן.
ביולי  ,1941לאחר פלישת הגרמנים לברית
המועצות ,רוכזו יהודי מינסק בגטו .באוגוסט נרצחו אלפי
יהודים באקצייה בגטו .לאחר מכן נכנסו גרמנים לגטו
כמעט מדי לילה ורצחו משפחות שלמות בירי .באחד
מלילות נובמבר נכנסו גרמנים לביתה של משפחת
נחמצ'יק וירו למוות בכל בני המשפחה .רק הינדה
ניצלה  -אביה נפל עליה והסתיר אותה בגופו.
הינדה הסתתרה זמן מה בבית דודיה ושכניה,
בני משפחת רובינצ'יק .היא הייתה מלקטת חפצים
מבתי ההרוגים ומבריחה אותם אל מחוץ לגטו .את
המזון שקיבלה תמורתם הבריחה לגטו תוך סיכון
חייה .היא שובצה לעבודת פרך במפעל לבנים בגטו
ובד בבד המשיכה בהברחות .בסוף השנה פרצה
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בגטו מגפת טיפוס הבטן והפילה מאות חללים .גם
הינדה חלתה אך החלימה.
באפריל  1943ברחה הינדה מהגטו בעקבות
בת דודתה יוכי והסתתרה באחד הכפרים הסמוכים
למינסק .לאחר כמה שבועות צורפה לקבוצת
הפרטיזנים בפיקודו של שלום זורין שפעלה ביערות
הסמוכים .הינדה לא נראתה יהודייה ,ולכן משימתה
הראשונה הייתה לשוב לגטו שברחה ממנו ועם חברתה
אידה צוקרמן לחלץ מתוכו אנשים דרך גדר התיל
ולהוביל אותם אל תוך היער ,עד מחנה הפרטיזנים
ששכן כ 30-קילומטר מהגטו.
במחנה הפרטיזנים של זורין נקלטו לא רק גברים
צעירים שיכלו להיות לוחמים אלא גם משפחות שלמות
של יהודים שברחו מהגטאות .הינדה הייתה מסתננת אל
הגטו דרך גדרות התיל או נטמעת בחשאי בין הפועלים
השבים לגטו מעבודתם במפעלים שמחוץ לגטו .בכל
פעם שיצאה מהגטו ,הייתה מבריחה ממנו עשרות
יהודים ,ובהם רופאים שתרמו למחנה הפרטיזנים
תרופות וציוד רפואי וצעירים שהיו ללוחמים ביחידת
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הפרטיזנים .עוד הייתה הינדה
מבריחה מהגטו תרופות,
תחבושות ,מזון ודברי ערך,
ותמורתם קיבלו הפרטיזנים
מזון מאיכרי הסביבה .היא גם
הייתה אוספת נשק ותחמושת
שמצאה במקומות שהיו בהם
יחידות צבא גרמניות ונשק
סובייטי שנותר בשטח מנסיגת הצבא האדום בקיץ
 .1941מעת לעת שובצה לשמירה על המחנה עם נשק.
במשך שנתיים שרדה הינדה עם הפרטיזנים ביער בכל
ימי נדודיהם ,מנוסתם מהגרמנים והלחימה שלהם.
עם תום המלחמה שבה הינדה למינסק ,למדה
לימודי ערב והחלה לעבוד במפעל תפירה .בחגיגות
 9במאי  1947הכירה את בוריס טסמן ,חייל משוחרר
וטכנאי מכונות ,וכעבור חודשיים הם נישאו .השניים
עברו לפולין וב 1959-עלו לישראל.
להינדה ולבוריס שני בנים ,חמישה נכדים
וארבעה נינים.

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

בשנת  1944נשלח יצחק ברכבת לבוטושן שברומניה ,שם נקלט
בבית יתומים .לאחר מכן אימץ אותו גדוד תותחנים סובייטי .כשהצטוו
החיילים להרחיקו מהיחידה ,הגיע יצחק לצ'רנוביץ ונפגש עם אביו
בנימין ,שהוא לא הכיר עד אז ,ועם אחותו מצד אביו טובה (גיטה)
אשר אוד
■ אשר אוד נולד בשם אנשל שרצקי בשנת ,1928
בעיר זדונסקה וולה בפולין ,לאביו שמואל הרש שרצקי,
שהיה חייט ,ולאמו יוכבד .אשר היה האמצעי בין שני
אחים ,ברל וגבריאל.
באביב  1940הוקם גטו בזדונסקה וולה ,ומשפחתו
של אשר נאלצה לעבור אליו .בתחילה הותר ליהודים
לצאת מהגטו לשעתיים בכל יום ,אך בספטמבר גודר
הגטו ונסגר .הגרמנים ביצעו כמה אקציות בגטו ,ובאחת
האקציות נלקחו מהגטו אביו של אשר ואחיו ברל.
באוגוסט  1942חוסל הגטו .באקצייה גורשו כל
היהודים אל בית הקברות היהודי ,וכמה מהם נרצחו
בדרך ,רבים מהם תינוקות .הגרמנים החזיקו את
היהודים בבית הקברות היהודי יומיים בלא מזון ומים.
אשר ומשפחתו היו במגורשים לבית הקברות ,והוא
נותר עם אמו ואחיו גבריאל" .באינסטינקט אמרתי
לאמי' :אימא ,כאן אנחנו נפרדים'" .היהודים אולצו
לעבור בין שתי שורות של גרמנים תוך שהגרמנים
מכים בהם .בסוף הטור הופרדו החזקים מהחלשים.
אשר נבחר לקבוצה שנשלחה לגטו לודז' ,לעבודה.
אמו ואחיו גורשו למחנה ההשמדה חלמנו ונרצחו.

בגטו לודז' נבר אשר
באשפה כדי למצוא מזון.
לאחר מכן הצליח להתקבל
לעבודה במפעל שייצר נעלי
קש .בגטו חלה בטיפוס אך
החלים.
באוגוסט  ,1944עם
חיסול גטו לודז' ,גורש אשר
לאושוויץ ועבר את הסלקצייה של מנגלה .הוא עבר
חיטוי ושער גופו גולח .במחנה פגש אשר את אחיו
ברל ,וברל סייע לו להשיג אוכל .בצריף הנערים שחי
בו נעשו שתי אקציות .בראשונה שרד אשר מכיוון
שביקש להישאר קרוב לאחיו ,וכך לא נענה להצעת
הגרמנים לעבוד בשדה תפוחי האדמה  -ההצעה
הייתה כוזבת ,שכן כל המתנדבים נרצחו .באקצייה
השנייה ביצעו הגרמנים סלקצייה על פי הגובה ,בעזרת
קרש מדידה .מי שהגיע לקרש נשאר בחיים .את אשר
החביאו חברים של אחיו וכך הוא ניצל .בהמשך שובץ
לעבודה של פירוק מטוסים ומכוניות.
בינואר  1945פונה אשר בצעדת המוות מאושוויץ.

הוא שרד במחנות מאוטהאוזן וגונסקירכן ,הצבא
האמריקני שחרר אותו ,והבריגדה היהודית אימצה
אותו והבריחה אותו לאיטליה.
בנובמבר  1945עלה אשר לארץ ישראל .הוא
למד בבית הספר החקלאי במגדיאל ,התגייס להגנה
ובמלחמת העצמאות נלחם בקרבות בצפון .אחרי
שחרורו עבר לירושלים והחל לעבוד בתע"ש .אשר
פרש לגמלאות ,והוא מסייע לניצולי שואה בתחומים
רבים.
בעקבות ביקורו בפולין בשנת  1993החל לעסוק
בהנצחת הקהילה היהודית שהתקיימה בזדונסקה
וולה" .כשהגענו לשם בפעם הראשונה ,ראיתי שמכל
הקהילה נשאר רק בית קברות הרוס .הזדעזעתי,
והחלטתי להקים מצבה לזכר היהודים שנרצחו.
בטקס גילוי המצבה סיפרתי בפעם הראשונה את
הסיפור שלי".
אשר הוא איש עדות המספר את סיפורו לפני
קבוצות חינוכיות ,בני נוער וחיילים .עד כה ליווה אשר
עשרות משלחות של בני נוער ושל צה"ל לפולין.
לאשר ולאשתו חיה שלושה ילדים ו 13-נכדים.

יצחק בירן
■ יצחק בירן (בירנבוים) נולד ב 1935-בכפר דרצ'נץ
שברומניה לאמו קלרה הלד ולאביו בנימין ,אך בינקותו
כבר היו הוריו גרושים .ביוני  1941שהה יצחק בחופשה
אצל דודו זליק בעיירה בובוביץ' .בליל נסיגת הסובייטים
רצחו בני הכפר את יהודי המקום ,ובהם דודתו של יצחק,
אתל .יצחק ודודו זליק התחבאו בליל הרצח בשדה
תירס ליד ביתו של הדוד .למחרת נתפס גם זליק ונרצח.
יצחק גורש לטרנסניסטריה בשיירת עגלות.
כשעברה השיירה ליד צ'רנוביץ ,קפץ יצחק מהעגלה
וברח לבית אמו .בסוף  1941גורשו יצחק ואמו לגטו
מוגילב פודולסק ליד נהר הדנייסטר ,שם לקה יצחק
במחלת הטיפוס .אמו טיפלה בו והוא החלים ,אך גם
היא חלתה ובינואר  1942נפטרה .כדי לשרוד היה
יצחק רועה בקר ונאלץ לקבץ נדבות ואף לגנוב .לאחר
מכן התחבר לחבורת יהודים שהתחבאו ביערות וסייע
להם להשיג מזון .הוא היה גונב מזון וסחורה מכפריים,
ממפעלים וממשאיות המובילות סלק סוכר ומדי פעם
היה נתפס ונענש בידי שוטרים אוקראינים.
בשנת  1944נשלח יצחק ברכבת לבוטושן
שברומניה ,שם נקלט בבית יתומים .לאחר מכן אימץ

אותו גדוד תותחנים סובייטי .כשהצטוו החיילים
להרחיקו מהיחידה ,הגיע יצחק לצ'רנוביץ ונפגש עם
אביו בנימין ,שהוא לא הכיר עד אז ,ועם אחותו מצד
אביו טובה (גיטה) שנולדה ב.1941-
בסוף  1945עברה המשפחה לעיר ביטום שבפולין,
שם נקלט יצחק בתנועת הנוער דרור .הוא קיבל חינוך
ציוני ונפגש עם צביה לובטקין ויצחק צוקרמן" .בתנועת
הנוער חל השינוי הגדול בחיי :לימודים ,שפה עברית,
ציונות ,ארץ ישראל וסוציאליזם" ,הוא מסביר .עם
קבוצת הדרור עבר יצחק לאינדרסדורף שבגרמניה
וב 1947-הגיע לצרפת ,שם עלה על אניית המעפילים
"אקסודוס" .כשהגיעה האנייה לחופי ארץ ישראל
ביולי  ,1947נכלאו המעפילים ,ובהם יצחק ,וגורשו
למחנות עקורים בגרמניה .באפריל  1948עלה יצחק
לארץ ישראל באנייה "קדמה" .הוא הגיע לחיפה בליל
כיבוש העיר בידי ההגנה ,נשלח לעפולה ומשם הגיע
במשוריין לקיבוץ עין חרוד .בקיבוץ הופרד מקבוצת
עליית הנוער ושולב בקבוצת בני המשק בכיתה ז'.
בעידוד מוריו משה כרמי ומשה טבנקין השקיע
יצחק בלימודיו ,שיפר את שליטתו בשפה העברית

ולמד לעבוד בחקלאות.
הקיבוץ וחבריו השפיעו על
אופיו .נחום גור אריה לימד
אותו להפעיל מכונות ולנהוג
בכלי רכב חקלאיים והקנה
לו מוסר עבודה גבוה .מאיר
הר-ציון הסמיך אותו להוביל
עדר כבשים לבדו" .עין חרוד
שיקם אותי ועשה ממני בן אדם" ,אומר יצחק.
ב 1953-התגייס יצחק לצה"ל .הוא היה טייס
בחיל האוויר ,פיקד על טייסת במלחמת ששת הימים
והשתתף בפעולות עלומות רבות .לאחר שחרורו
מצה"ל היה קברניט ובוחן באל-על .בשנת  2000יצא
יצחק לטיסתו האחרונה  -לוורשה ובחזרה" :מבחינתי
זו סגירת מעגל" .בעת האחרונה הוא פועל בפרויקט
"מתקומה לשחקים" שבו נאספים סיפוריהם של אנשי
צוות אוויר שהם ניצולי שואה ,והם נלמדים באקדמיה
ובלימודי מורשת קרב בחיל האוויר.
ליצחק ולאשתו צלילה שלוש בנות ,חמישה
נכדים ונינה.
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מדליקי המשואות
תשע"ד
דיטה קראוס
■ אדית (דיטה) קראוס
לבית פולאך נולדה ב1929-
בפראג ,בת יחידה לאביה
המשפטן ד"ר האנס פולאך
ולאמה אליזבת .במרץ
 ,1939כשפלשו הגרמנים
לארצות הצ'כיות ובפועל
סיפחו אותן ,פוטר אביה
מעבודתו .בספטמבר,
כשפלשה גרמניה לפולין ,שלחו ההורים את דיטה
לכפר עד יעבור זעם אך ב 1940-החזירו אותה אליהם
לפראג .דיטה החלה ללמוד בחוגים פרטיים שארגנו
עבורה הוריה .במגרש ספורט ,המקום הציבורי היחיד
שבו הותר ליהודים לשהות ,פגשה דיטה בפעם
הראשונה את פרדי הירש שהיה מורה ,איש חינוך
ומדריך ספורט כריזמטי.
בנובמבר  1942גורשו דיטה והוריה לגטו טרזין .דיטה
הועברה לצריף הנערות .היא עבדה בחקלאות ,ובסוף
ימי העבודה נהגה ללכת לבניין שגרה בו סבתה קתרינה
שגורשה עם הסב לטרזין עוד קודם לכן ,בקיץ .1942

על אף הצפיפות הקשה ,המזון הדל ועבודת
הכפייה התקיימה בגטו פעילות חינוכית ותרבותית
ענפה של שיעורים והרצאות .במדריכים היה פרדי
הירש ,והוא ארגן פעילויות ואימוני ספורט וחינך
לערכים ,לאחריות הדדית ולגאווה ביהדות .דיטה
השתתפה בפעילויות אלו וגם שרה באופרה ברונדיבר
שהועלתה בגטו .היא למדה בשיעורי הציור של פרידל
דיקר ברנדייס ,אמנית מחוננת שיזמה חוגי ציור
בגטו ועודדה את הנערות בגטו לבטא את רגשותיהן
באמצעות הציור ,עד שגורשה לאושוויץ ונרצחה.
בדצמבר  1943נשלחו דיטה והוריה לאושוויץ,
שם קועקעו מספרים על זרועותיהם .הם הוכנסו
למחנה המשפחות הצ'כיות בבירקנאו ,ואמה של
דיטה חלתה והועברה לבידוד .לאחר שישה שבועות
נפטר אביה של דיטה ,והיה עליה לבשר זאת לאמה.
"הגעתי לקיר של צריף הבידוד ,הקיר שמעברו שכבה
אימא ,וסיפרתי לה בצעקות מעבר לקיר".
דיטה הייתה הספרנית בספרייה הדלה בבלוק
הילדים .פרדי הירש ניהל את בלוק הילדים בבירקנאו
והנהיג מדריכים ציוניים שמילאו בתוכן חינוכי ויצירתי

את זמנם של הילדים ולימדו גאוגרפיה ,היסטוריה,
יהדות ועוד .אחד המדריכים היה אוטו קראוס.
במרץ  1944נרצחו כמחצית ילדי בלוק הילדים,
ופרדי הירש נספה גם הוא ,אך דיטה הושארה
בעבודתה בצריף .במאי עברו דיטה ואמה סלקצייה
של יוזף מנגלה ונשלחו להמבורג שבגרמניה ,שם
עבדו בעבודות פרך .משם הועברו השתיים למחנות
העבודה נויגרבן וטיפשטוק .במרץ  1945הועברו
למחנה ברגן-בלזן ,וכעבור כמה שבועות שחרר
הצבא הבריטי את המחנה .דיטה ואמה עברו למחנה
העקורים הסמוך שנקרא גם הוא ברגן-בלזן .ב29-
ביוני  ,1945כחודשיים לאחר השחרור ,נפטרה אמה
של דיטה עקב התלאות שעברה במחנות.
דיטה נסעה לפראג ופגשה את דודתה ,את
סבתה ששרדה בטרזין וגם את אוטו קראוס .השניים
נישאו והקימו משפחה ,ובשנת  1949עלו לישראל
עם בנם הבכור .דיטה ואוטו היו מורים במשך כ30-
שנה בכפר הנוער הדסים.
לדיטה ולאוטו שלושה ילדים וארבעה נכדים.

חיים הרצל
■ חיים הרצל (שלגו) נולד בשנת  1937בבודפשט,
בירת הונגריה ,בן יחיד להוריו ראובן (רודולף) שלגו
ואוגניה (ז'ני) לבית הרצל.
בשנת  1943נלקח אביו של חיים למחנה עבודה
סמוך לבודפשט" .אימא ואני הלכנו לבקר את אבא
במחנה .היד שלי הייתה קטנה ,וכך הצלחתי להעביר
לו אוכל דרך הגדר .זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי
את אבא .לאחר שנים נודע לי שאבי נלקח לעבודות
כפייה בשורות הצבא ההונגרי בחזית המזרחית וימים
אחדים לפני תום המלחמה נספה ,כשהיה שבוי,
בצעדות המוות".
באוקטובר  ,1944עם עלייתו של פרנץ סלשי
לשלטון בהונגריה ,החלו כנופיות צלב החץ לרצוח
אלפי יהודים ברחובות בודפשט .בדצמבר  1944רוכזו
בגטו כ 100,000-מיהודי העיר .הרצל ואמו התגוררו
מחוץ לגטו ,אך באחד הלילות נכנסו אנשי צלב החץ
לבית ולקחו את אמו" .התחבאתי מתחת למיטה .ככה
לא מצאו אותי" .חיים לא ראה עוד את אמו.
לאחר ימים מספר הגיעה לביתו דודתו צרי
שחיפשה מקלט .צרי ובן זוגה שמשון ניצלו ב"בית
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הזכוכית" בבודפשט
שנציגות שווייץ שכנה
בו .צרי העבירה את חיים
לאמו של שמשון ,גולדה
גרובר ,והצליחה להשיג
לחיים מסמכים שיאפשרו
לו להיכנס לבית יתומים ,אך
חיים סירב ועבר עם גולדה
גרובר לאחד הבתים שנהנו
מחסות דיפלומטית של שוודיה בזכות חסיד אומות
העולם ראול ולנברג ודיפלומטים נוספים.
בינואר  1945נרצחו חלק מהיהודים שהתגוררו
בבתים המוגנים" .הוציאו אותנו לגינה גדולה ליד נהר
הדנובה והעמידו אותנו בשתי שורות .אני עמדתי
בשורה שהייתה קרובה למים .הגרמנים וההונגרים
ירו בכל מי שעמד בשורה הזאת .בין שתי השורות היה
שטח פתוח .פרצה מהומה .הרבה אנשים ניסו לחצות
את השטח הפתוח ולהגיע לשורה הרחוקה .היו שם
המון כלבים והמון חיילים ,ורוב האנשים שרצו שם
נהרגו .איש זקן אמר לי' :אתה עוד צעיר ,תנסה לרוץ',

וכך עשיתי .הייתה לי מזוודה קטנה ביד ,אבל החלטתי
לעזוב אותה כדי לרוץ מהר .רצתי במהירות ,וחציתי
את השטח הפתוח .ירו עליי ,אבל הצלחתי להגיע
לשורה הרחוקה" .למחרת ,באקצייה הבאה ,הועמד
חיים בשורה רחוקה מהמים ולא היה צריך להימלט.
באותו לילה הגיע הצבא האדום וחיים שוחרר.
בתום המלחמה אימצו צרי ובעלה שמשון גרובר
את חיים .בשנת  1947עלה חיים לארץ ישראל ,ודודו
שמחה הרצל אימץ אותו .הוא למד בישיבת כפר
הרא"ה והיה לרב מלמד בישיבה בנחלים .חיים התחתן
עם דבורה שהוא הכיר בימי חברותו בתנועת הנוער
בני עקיבא ,והשניים הצטרפו לגרעין נח"ל שנקלט
בקיבוץ סעד בדרום .חיים ערך את ביטאון תנועת
בני עקיבא בישראל ושימש גם שליח תנועת בני
עקיבא העולמית באירופה .הוא עסק בארגון העלייה
לישראל במסגרת הארגונים "תהילה" ו"נעלה" וסייע
לעולים חדשים.
לחיים ולדבורה שישה ילדים ו 19-נכדים.
הכותב עובד באגף ההנצחה וההסברה.

אוצרות מהאוספים

תליון של אהבה:
טרנסניסטריה1944 ,
■ לפני  70שנה ,במרץ  ,1944הכין מישו וולף ,אסיר
יהודי בכלא ריבניצה שבטרנסניסטריה ,תליון לאהובתו.
את המתנה הצליח להעביר לאהובתו סאלי בוים ,אולם
 11ימים אחר כך נרצח .סאלי תרמה את התליון לאוסף
החפצים ביד ושם בפגישתה עם חביבה פלד-כרמלי ז"ל
שניהלה את מחלקת החפצים באגף המוזאונים.
בשנת  1995יצאה חביבה פלד-כרמלי למסע
לאיסוף חפצים ברומניה .בחפצים שהביאה היו פריטים
רבים שנוצרו במחנה ופניארקה שבטרנסניסטריה .אחד
החפצים הייחודיים שבהם הוא אלבום ,ובו איוריו של
גבריאל כהן שהיה אסיר במחנה ופניארקה .האיורים
באלבום מתארים את חיי היום-יום במחנה ,ויש בו
דיוקנאות של אסירי המחנה.
אחרי שובה לארץ יצרה פלד-כרמלי קשר עם
ארגון נכי ופניארקה ונפגשה עם חבריה כדי ללמוד על
אודות החיים במחנה ,להבין את המצבים המצוירים
ברישומיו של גבריאל כהן ולנסות לזהות בעזרת
ניצולי המחנה את הדמויות שבאלבום .הניצולים
סיפרו על התנאים הקשים במחנה שבו נכלאו יהודים
שהואשמו בפעילות קומוניסטית ,ובפרט על המזון
של האסירים שהיו בו קטניות מזן רעיל אשר גרמו
לרבים מהאסירים ללקות בשיתוק ובמחלת כליות
קשה .המפגש עם ניצולי ופניארקה הוליד שורת
מפגשים קבוצתיים ואישיים ,ובהם הכירה פלד-

■ תליון שיצר מישו וולף כשהיה כלוא בבית הסוהר רבניצה,
מתנה לחברתו סאלי בויים שהיתה עצורה במחנה ופניארקה.
אוסף החפצים ,יד ושם ,תרומת סאלי (בויים) אברמוביץ ,חיפה

כרמלי את סאלי אברמוביץ לבית בוים שהייתה אף
היא אסירה במחנה.
סאלי בוים ,ילידת בוטושני שברומניה ,הצטרפה
לתנועה האנטי-פשיסטית ברומניה לפני מלחמת העולם
השנייה ,בעקבות התגברות פעילותם האנטישמית של
הלגיונרים הפשיסטיים ברומניה.
בספטמבר  1942גורשה בוים למחנה ופניארקה
עם קבוצה גדולה של יהודים שהואשמו בפעילות
קומוניסטית .בתקופת מאסרה בוופניארקה הכירה
בוים את וולף ,והשניים התאהבו וקיוו להקים משפחה
בעולם טוב יותר .אולם בסוף שנת  1943הופרדו השניים

מיכאל טל

כשמישו נשלח עם אסירים אחרים מוופניארקה לבית
הסוהר ריבניצה.
בראשית שנת  ,1944עם הישמע הדי החזית
המתקרבת ,הכין וולף בכלא ריבניצה את התליון לסאלי
אהובתו .את המדליון הניח בתוך קופסת עץ קטנה וחרת
בה את שמה .במדליון דמות אסיר בבית הסוהר ,התאריך
 8.3.1944ושם המקום  -ריבניצה .במדליון חרות גם
שעון המורה על השעה חמישה לשתים עשרה ,המסמל
את הציפייה ליום השחרור הקרב.
מישו הספיק להבריח מבית הכלא את המזכרת
לאהובתו ,והמתנה הגיעה לידיה של בוים .בלילה שבין
 19ל 20-במרץ  ,1944עם התקרבות הרוסים לאזור
והחלטת הגרמנים לסגת ,רצחו הסוהרים הגרמנים את כל
הצעירים הכלואים בריבניצה ,ובהם את מישו וולף.
סאלי הועברה ממחנה למחנה ושוחררה באוגוסט
 ,1944עם נפילת המשטר הפשיסטי של אנטונסקו.
ב 1945-נישאה סאלי בוים לסנדו אברמוביץ ,והשניים
עלו לארץ בשנת .1977
נוסף על המזכרת מאהובה שנרצח ,תרמה סאלי
אברמוביץ ליד ושם מתנות קטנות שקיבלה כשהייתה אסירה
בתקופת המלחמה .אלבום הציורים של גבריאל כהן וחפצים
אחרים באוסף הם תיעוד חשוב של האירועים הקשים ושל
הייסורים שחוו המגורשים לשטחי טרנסניסטריה.
הכותב הוא אוצר ,סגן מנהל אגף המוזאונים ומנהל מחלקת
החפצים.

"עדים דוממים" :ספר חדש על אוסף החפצים ביד ושם
■ חפצים פשוטים הם עדים דוממים המנציחים סיפורי
חיים שלמים .כזה הוא ספר המתכונים שכתבו עובדות
הכפייה במחנה רוונסבריק שהועסקו במפעל של חברת
סימנס .האסירות התמודדו עם הרעב באמצעות שיחות
על מאכלים ושחזור מתכונים וגם המצאת מתכונים .על
גבי ניירות של חברת סימנס שגנבו מהמפעל ,הן כתבו
מתכוני מאכלים שנהגו להכין בבית ואיגדו אותם לספר
מתכונים .ספר המתכונים הזה נשמר בידי אחת מניצולות
מחנה רוונסבריק .לימים היא התקשרה אל מחלקת
החפצים של אגף המוזאונים ביד ושם והודיעה" :יש לי
ספר מתכונים שכתבתי במחנה רוונסבריק" .זו פנייה
אחת מפניות רבות ,בטלפון ובכתב ,ליד ושם מניצולי
השואה או מקרוביהם המבקשים או המתבקשים למסור
למשמרת עולם פריט או חפץ שהגיע משם ,מן התופת
של תקופת השואה ,לכאן  -אל החיים החדשים שנבנו
במדינת ישראל.
במשך שנים רבות לא ידעו מרבית ניצולי השואה
על ערכו הלאומי של החפץ המצוי ברשותם :מסרק ,גזיר
נייר ,בובה ,רישום או ערכת תפירה .לדידם היו החפצים

מזכרת מבני משפחה
שנרצחו ומקהילה
שחרבה .רק מעט
ניצולים פנו ביזמתם
ליד ושם וביקשו
למסור את הפריטים
שבידיהם ,מתוך רצון
לשכנם במקום מוגן
שבו יספרו את סיפור
השואה לדורות הבאים.
כך חנוכייה שהוצבה על
אדן חלון של בית יהודי
בגרמניה הנאצית ושעל גב תצלומה נכתב "יהודה תחיה
לעד" נהפכה לסמל של ניצחון רוח האדם.
צוות מחלקת החפצים של אגף המוזאונים ביד ושם,
בניהולה של חביבה פלד-כרמלי ז"ל ,יזם פעולות איסוף
וביקר לא אחת בבתיהם של ניצולים ושל קרובי משפחתם
של הנספים ואף באתרי רצח ובגטאות באירופה כדי
לחפש פריטים מקוריים ,שרידים של הסבל האנושי ,שהם

בבחינת מצבה לנספים .היטיב לבטא זאת הכנר שלמה
מינץ שניגן בכינורו של מוטל'ה ,נער שנרצח בשואה ,וכך
כתב" :כינור ,זוהי נשמתו של אדם .אם לקחת את כינורו,
לקחת את נשמתו .הילד אבד ,אך הכינור נשאר .אני בטוח
שתשמרו היטב על נשמתו של ילד זה".
בספר החדש עדים דוממים :סיפורם של חפצים
מאוספי יד ושם שיצא לאור שבועות אחדים לאחר
שפלד-כרמלי הלכה לעולמה בטרם עת ,מסופרים
הסיפורים שמאחורי החפצים ,בניסיון לשמר ולהנציח
את חייהם של בעליהם ואת נשמתם .החפצים הם
בעיקרם יום-יומיים ולכאורה חסרי חשיבות ,ומבעדם
מצטיירים האנשים עצמם ,בעליהם של החפצים ,שרבים
מהם אינם עוד בין החיים .בשל הנסיבות המיוחדות של
השואה ,משמעותם של החפצים האישיים האלה מועצמת
מעבר לערכם האישי-פסיכולוגי וההיסטורי ,שכן הם
בבחינת עדים לדורות הבאים המספרים בדממה על
חיים שנקטעו ועל רסיסי זיכרונות המבקשים להישמר,
ובכך יש בהם כדי להאיר פינות אנושיות ייחודיות וחד-
פעמיות ,לתעדן ולהנציחן.

אוספים 7

חינוך

תכנית חדשה בלימודי השואה למערכת החינוך

יעל ריצ'לר פרידמן

■ בכל שנה לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
וביום הזיכרון עצמו מקדישה מערכת החינוך שעות
לא מבוטלות לפעילויות רבות בנושא השואה .בבתי
ספר רבים על פעילות זו נוספות גם פעילויות
מיוחדות לקראת יום הקדיש הכללי י' בטבת ויום
הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה ב 27-בינואר.
רבות מן הפעילויות האלה מבוססות על עקרונות
חינוכיים ,אך לא פעם ,בגלל הכנה לקויה או טעויות

התפיסה החינוכית המתפתחת
שנבנתה במשך יותר מעשור
ביד ושם היוותה את מסמך
היסוד של התכנית
מקצועיות ,העשייה החינוכית בנושא השואה יוצרת
מצבים לא רצויים כגון העצמת הטראומה ועיסוק
שטחי ופשטני .נוסף על כך הילדים ,כבר מגן החובה
ובכל שנות התבגרותם ,שומעים על השואה ממגוון
מקורות :התקשורת ,האינטרנט ,המשפחה והסביבה
בכלל ,לרבות הצפירה הנשמעת ברחבי המדינה ביום
הזיכרון לשואה ולגבורה.
מה מנחה אפוא את הפעילות החינוכית? אילו
מטרות מגדירים לעצמם המורים ואנשי החינוך
בעבודתם? האם הפעילות מאוזנת או מותאמת לגיל
התלמידים וליכולותיהם הקוגניטיביות והרגשיות? האם
יש קריטריונים אשר משפיעים על בחירת החומרים
לעיסוק החינוכי בימי הזיכרון האלה?
בעקבות שאלות אלו ושאלות נוספות הודיע
לפני כמה חודשים שר החינוך הרב שי פירון כי יש
לבנות תכנית לימודים חינוכית להוראת השואה
בכלל שלבי החינוך הממלכתי; התכנית תסייע לאנשי
החינוך להגדיר את המטרות ,תיתן להם חומרים
ותנסח עקרונות שיאפשרו להם לבנות תהליך חינוכי
משמעותי עבור תלמידיהם בכל הנוגע לנושא השואה
לקראת ימי הזיכרון.
בשיתוף פעולה הדוק בין המזכירות הפדגוגית
במשרד החינוך ובית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם נכתבה התכנית והונגשה לכלל
מערכת החינוך השנה לקראת שנת הלימודים הבאה.
התפיסה החינוכית המתפתחת שנבנתה במשך יותר
מעשור ביד ושם היוותה את מסמך היסוד של התכנית.
נציגי תחומי הידע השונים ואנשי השירות הפסיכולוגי
של משרד החינוך עבדו בוועדות משותפות עם נציגי
בית הספר הבין-לאומי .בוועדות נידונו החומרים
החינוכיים העיקריים הקיימים ,ואותרו הצרכים
לכתיבת חומרים חדשים לפי גיל התלמידים .בראש
הצוות מטעם יד ושם עמדה שרית הוך מרקוביץ' ,ראש
המגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי.
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אחד העקרונות של התכנית הוא שהעיסוק בנושא
השואה במערכת החינוך יאורגן באופן ספירלי החל
בגיל הגן וכלה בחטיבה העליונה ,לפי ההתפתחות
הקוגניטיבית והרגשית של הילד והנער :עולמו

אחד העקרונות של התכנית
הוא שהעיסוק בנושא השואה
במערכת החינוך יאורגן
באופן ספירלי החל בגיל הגן
וכלה בחטיבה העליונה ,לפי
ההתפתחות הקוגניטיבית
והרגשית של הילד והנער:
עולמו של הילד וסביבתו
הקרובה ,המשפחה וסביבתה
בשואה ,הקהילה ,העם והסיפור
האנושי הכללי
של הילד וסביבתו הקרובה ,המשפחה וסביבתה
בשואה ,הקהילה ,העם והסיפור האנושי הכללי.
בתכנית ספירלית יוכל המורה לדעת מה תלמידיו
כבר יודעים ולהתקדם בלימוד הנושא על פי הרצף
החינוכי והלימודי.

לשם יצירת תחושת ביטחון וכדי
להבטיח רצף חינוכי וערכי ,ינהלו את
התכנית מחנכים בעלי קשר משמעותי
וקבוע עם התלמידים .העיסוק באבדן
ובמוראות השואה ייעשה לפי היכולת
הרגשית והקוגניטיבית של הלומד ותוך
הקפדה על הימנעות מתיאורים בוטים,
מזוועות ומשימוש בסימולציות.
בשלבים השונים יילמדו ארבעה
נושאים :העולם היהודי לגווניו
ולקהילותיו בטרם שואה; הסיפור
האנושי בשואה (רוח האדם) והתמודדות
היהודים בתקופת השואה; חסידי
אומות העולם ,העומדים מהצד,
הגרמנים הנאצים והמסייעים בידם;
והחזרה לחיים .התכנית בנויה על
שני צירים מרכזיים :הציר התוכני
והציר הגילי המתפתח היוצא מנקודת
ההנחה כי תהליך ספירלי יאפשר
לתלמידים הצעירים להתמודד עם
הנושא הקשה מצד אחד ולהעמיק את
יסודות ההבנה של הנושא מצד אחר.
עד עתה ,מלבד חלק מסוים בתכנית
הלימודים בהיסטוריה בכיתה י"א,
לא נקבע באופן רשמי מקומה של הוראת השואה
במערכת החינוך ,ובעזרת התכנית החדשה הוגדר
למעשה אופן הטיפול החינוכי בנושא רגיש וחשוב
זה ,מכיתה א' ועד כיתה י"ב.
"לימוד נושא השואה ייעשה תוך שימת דגש
בתעצומות הנפש ,ברוח האדם ובנטיעת התקווה
והשאיפה לעולם טוב יותר" ,מסבירה המנהלת
הפדגוגית של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה וראש קתדרת פרד הילמן לזכרו של
יאנוש קורצ'אק שולמית אימבר" .כמו כן הלימוד
ייעשה תוך עיגון התכנים בהקשרי המקום והזמן
והצגת מורכבות הסוגיות הנדונות .עוד יושם דגש
באסטרטגיות הוראה ,בכלים ובתכנים מתחומי
האמנויות והספרות שהן עדות לרוח האדם  -בסיס
ללמידה משמעותית של השואה ולעיבוד החוויה
הרגשית .הוראת הנושא תיעשה תוך שימוש במגוון
דרכי הוראה בין-תחומיים כדי ליצור הבנה עמוקה
יותר שתהיה רלוונטית לתלמידים".
כלל תוכני התכנית יהיו נגישים באינטרנט ,וכל
איש חינוך יוכל לשאוב מהאתר הייעודי חומרים
חינוכיים לפי גיל התלמידים ,מגוונים ובין-תחומיים,
ולהתעמק בעקרונות הפדגוגיים להוראת השואה.
בשנה הקרובה יופקו עוד חומרים לחינוך המיוחד,
למגזר הערבי ולמגזרים אחרים.
הכותבת היא ראש המדור לפיתוח חומרי למידה במגמה להכשרת
מורים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"יער עדות":
הכרזה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד
■ בתחרות עיצוב הכרזה הממלכתית לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד "מעצבים זיכרון" של
יד ושם ומרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט,
זכתה הכרזה שעיצבה אירה גינזבורג מחברת המיתוג
אירה גינזבורג.
השנה השתתפו בתחרות חמש חברות עיצוב.
בראשות ועדת השיפוט עמדו חתני פרס ישראל
בתחום העיצוב פרופ' דן רייזינגר ודוד טרטקובר,
וחברים בה ראשי בתי הספר לעיצוב הבולטים
בישראל .מנימוקי חבר השופטים לבחירת הכרזה
הזוכה" :הכרזה מצטיינת בעיצוב גרפי נקי ורענן
ובפשטות צנועה המעניקה דגש לנושא המורכב
עמו היא מתמודדת .שמה של הכרזה 'יער עדות'

מייצר מרחב נושאי הנתמך על ידי דימויים וסמלים
מוכרים ומופשטים כאחד .הכרזה מהווה מעין כתב
עדות וכתב חידה בו זמנית .האם הדמויות המופיעות
בקווי המתאר הן דמויות בשר ודם או דמויות רפאים
המייצגות את הנרצחים בשואה? האם אלה דמויות
הבורחות אל סבך יערות אירופה או יוצאות ממנו,
כניצולות בתום המלחמה? נוף היער השחור העומד
בחורבנו וכלל אינו ברור אם ישוב עוד ללבלב מדמה
ברקוד ,ובכך הופך היער עצמו לסמל הרצח המתועש
השולל את אנושיותו של הקרבן .העצים עצמם ,עדים
אילמים למראות התקופה ,מהווים כוח פועל בזירת
ההתרחשות ,ובכוחם להסתיר את המחפשים מסתור
אך גם בה בעת לטשטש עקבות חיים של קרבנות

חדש בבית הספר הווירטואלי

דפנה גלילי

השואה ובכך מהווים כוח יוצר בעיצוב זיכרון השואה
לדורות הבאים".
"כותרת הכרזה היא 'יער עדות'" ,הסבירה גינזבורג,
"מפני שהכרזה מבקשת להנציח את כל הקהילות
שנרצחו ביערות אירופה .איש לא היה עד למותם
מלבד העצים שנושאים את אותו הזיכרון עד היום".
הכרזה תוקרן ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
במקומות מרכזיים ברחבי הארץ במסכים דיגיטליים
שיעמידו לרשות יד ושם החברות  StreeT.Vו ctv-ערוצי
מדיה ממוקדים ,ותלווה במערך שיעור של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.
הכותבת היא ראש מדור החטיבה העליונה במגמת ההדרכה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ורכזת התחרות
"מעצבים זיכרון".

אביה סלומון-חובב ואסף טל

תת-אתר מיוחד לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
■ לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד העלה בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה תת-אתר מיוחד ,ובו
מגוון חומרים חינוכיים בנושא .החומרים באתר בוחנים
את ההתפתחויות של אירועי שנת  1944לעומקן,
ויש בו כתבות וראיונות בנושא יהודי הונגריה שגורשו
לאושוויץ ,כתבות על ניסיונות הצלה של אישים וגופים
יהודיים ולא יהודיים ,טקס שעניינו נעורים בשואה
וההתפתחויות של שנת  ,1944ראיונות עם ניצולי שואה,
מערכי שיעור ומפה אינטראקטיבית ,ובה סרטונים על
אודות מקומות המתארים את המהות של שנת .1944
המפה האינטראקטיבית היא כלי לימוד שבעזרתו
יוכלו המורים להמחיש לתלמידיהם את ההתרחשויות
המנוגדות של שנת  :1944האזורים שנותרו תחת שלטון

גרמניה ונתונים למדיניות ההשמדה הנאצית צבועים
באדום ,והשטחים ששחרר הצבא האדום צבועים בירוק.
שבעה מקומות נבחרו לשמש מקרי מבחן של מהלך
האירועים של אותה השנה :בהונגריה ,בבודפשט ,באונגוור
ובאושוויץ היה שיא הרצח של שנת  ,1944וסטניסלבוב,

רדון ונובוגרודק ששוחררו באביב-קיץ  1944מייצגים
את אזורי השחרור .סיפורם ההיסטורי של מקומות אלו
מוצג בסרטים ,והם מלווים בעדויות ,בתצלומים ובקטעי
ארכיון .הסרטים פותחים צוהר להיכרות עם הקהילות
המצוינות במפה ובכך עם העולם היהודי המורכב שאבד
בשואה .הסרטים חושפים לפני התלמידים את הפנים ,את
המראות ,את הרחובות ואת החיים העשירים והתוססים
שהתקיימו לפני המלחמה ,והעדויות הן הפן האישי של
מה שהתרחש באזורים אלו בשנת .1944
בית הספר הווירטואלי מתקיים בתמיכתן הנדיבה של ועידת
התביעות וקרן משפחת אדלסון.
אביה סלומון-חובב היא ראש מדור עברית במגמת התקשוב,
ואסף טל עובד במגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

מאגר וידאו חדש מסייע לתכנן שיעורים מגוונים בנושא השואה
■ מאגר הווידאו להוראת השואה אשר ייחנך באופן
רשמי ב 9-ביולי בכינוס הבין-לאומי התשיעי להוראת
השואה הוא פורטל הווידאו הראשון בשפה האנגלית
שתוכנן במיוחד עבור מורים ומחנכים המלמדים את
נושא השואה ועבור מתעניינים בקהל הרחב ומציע
קטעי וידאו קצרים ומעשיים שמסבירים כיצד ללמד
את השואה.
מאגר הווידאו (,)www.yadvashem.org/videotoolbox
חלק אינטגרלי של אתר יד ושם באינטרנט ,עלה
לאתר בדצמבר  2013לקראת יום הזיכרון הבין-
לאומי לקרבנות השואה כדי לעניין מחנכים ברחבי
העולם .המאגר מיועד הן למחנכים מנוסים הן לאנשים
המתחילים הניגשים לנושא בפעם הראשונה .יש בו
קטעי וידאו במגוון רחב של נושאים ,החל במבואות
כגון "מהי השואה?" וכלה בנושאים מתקדמים כגון
"השירה בהוראת השואה" .קטעי הווידאו ישמשו אנשי

חינוך שבידם שפע של מידע זמין אך מבקשים לדעת
כיצד להשתמש בו.
מאגר הווידאו מתחיל ביסודות ממש של הוראת
השואה  -קטעי וידאו בסיסיים על ההיסטוריה של
השואה ועל הגישה הפדגוגית של יד ושם ,קטעי
וידאו מעשיים יותר על השימוש בחומרים המקוונים

והמודפסים הקיימים ועל השימוש בסרטי עדות
בכיתה ועוד .כל סרטון מלווה בתיאור קצר ותמציתי
של המטרות הפדגוגיות שלו ,כך שהמורים יכולים
להחליט בקריאה מהירה אם הווידאו יכול לשמש אותם.
בכל דף וידאו יש גם מגוון של עזרי הוראה :מערכי
שיעור ,ערכי לקסיקון ,עדויות ,קטעי וידאו נוספים,
מאמרים ,תערוכות מקוונות ועוד .אורך כל סרטון
כעשר דקות ,וכל אחד מהם מחולק לפרקים קצרים,
שתיים עד שלוש דקות כל אחד ,כך שבקלות אפשר
לשתף אותם או לשמור אותם לצפייה מאוחרת יותר.
הפרקים נועדו לפעול ככל האפשר באופן מודולרי
כך שיהיה אפשר לראות אותם גם כשהם לעצמם
וגם בהקשר של הסיפור השלם של השואה.
מאגר הווידאו להוראת השואה הופק בנדיבותם של ג'אן וריק
כהן ,ארצות הברית.
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קונגרס תנועות הנוער בנושא ההצלה

אסנת דדון ,עירית דגן ויעל דינור

■ מהי הצלה? מה משמעותה לחיינו ,ומה היו אפשרויות
ההצלה של היהודים בשואה? שאלות אלו עמדו במרכז
קונגרס תנועות הנוער השנתי שהתקיים ביד ושם ב27-
בפברואר  .2014הקונגרס עמד בסימן "'ובמקום שאין
אנשים השתדל להיות איש' :תנועות הנוער ומעשי
הצלה ברחבי אירופה" ,ובו התכנסו כ 350-צעירים
וצעירות חברי תנועות הנוער העושים שנת שירות
ברחבי הארץ :הנוער הדרוזי ,האיחוד החקלאי,
הצופים ,הנוער העובד והלומד ,בני המושבים ,בני
עקיבא ,מחנות העולים ,השומר הצעיר ,המכבי הצעיר,
הנוער הלאומי — בית"ר ,עזרא ועוד.
הצעירים השתתפו בפעילויות רבות ומגוונות.
היום החל בסיור מורחב באתרים ובאנדרטאות
ברחבי יד ושם ,ובו הם דנו במושג ההצלה .לאחר
מכן בחנו המשתתפים מקרי הצלה בהונגריה,
■ ניצול השואה דוד גור עם נציגי תנועות הנוער

בהולנד ,בגרמניה ובצרפת שהנהיגו חברי תנועות
הנוער של אותן השנים .השנה נעשה שימוש
ב QR Code-המאפשר סריקה של קודים על ידי טלפונים
חכמים וצפייה בסרטי עדות :כל משתתף קיבל את
מפת אירופה ,והקודים במפה הפנו את המשתתפים
לסרטוני עדות הקשורים לסיפורי ההצלה .בחלק השני
של היום נעשתה פעילות הדרכה משותפת של מדריכי
התנועות ושל מדריכי יד ושם .בפעילות התקיים שיח

פורה בין התנועות תוך העלאת שאלות משמעותיות
הנוגעות לתכנים שהועלו בסיור ,ועיקרן השאלה מהי
מורשת מעשי המרד וההצלה בזמן השואה עבור חניכי
תנועות הנוער היום .בשיח מוצלח זה עלו תובנות
מרתקות ונבנה גשר בין חניכי התנועות השונות
המייצגות קבוצות מגוונות בחברה הישראלית.
הקונגרס הסתיים במפגש מרגש עם ניצול השואה
דוד גור ,חבר תנועת הנוער השומר הצעיר ,אשר היה
חבר במחתרת של תנועות הנוער הציוניות בבודפשט
וסייע במלאכת זיוף המסמכים אשר הצילה עשרות
אלפי בני אדם .הצעירים האזינו לעדותו המרתקת
של גור ולמסריו החדים .בתום המפגש העניקו נציגי
תנועות הנוער את כתב ההתחייבות שלהם לדוד ,ובו
כתבו" :אנו חברי תנועות הנוער מתחייבים [ ]...לשאת
את דגל זיכרון השואה והגבורה בחברה הישראלית.
אנו לוקחים את האחריות להמשיך ולהוביל את
העיסוק והלימוד של לקחי השואה ולאורם לפעול.
עלינו ,בני הנוער ,להיאבק על דמותה של החברה בה
אנו חיים; על הסולידריות והאחריות כלפי הסובבים
אותנו [ ]...עלינו להעצים את תודעת שותפות הגורל
היהודי .זיכרון השואה הנו עשייה יום-יומית עיקשת
ואמיצה לשינוי ותיקון המציאות".
אסנת דדון היא מנהלת מגמת צה"ל וכוחות הביטחון והחינוך
הבלתי פורמלי ,ועירית דגן ויעל דינור הן רכזות במגמת ההדרכה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

קתדרת לילי ספרא להוראת השואה מקדמת יזמות חינוכיות חובקות עולם
■ ביולי  2013הכריז יד ושם על הקמת קתדרת לילי
ספרא להוראת השואה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם .תרומתה הנדיבה של גברת ספרא
להקמת הקתדרה ממחישה פעם נוספת את מחויבותה
ליד ושם ולהנצחת השואה והוראתה.
"יד ושם משמש גלעד לנספים ,אך עם בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ,הוא מהווה גם מגדלור
של תקווה" ,אמרה גברת ספרא" .רק באמצעות החינוך
קיימת התקווה למנוע מן הדורות הבאים לחזור על
הטרגדיות של העבר .זוהי זכות גדולה עבורנו לסייע
למשימה החשובה הזאת".
הראשון שעומד בראש הקתדרה הוא ד"ר אייל
קמינקא ,ראש קתדרת לילי ספרא להוראת השואה
ומנהל בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
"אתגרים רבים יש להוראת השואה במאה ה,"21-
מסביר ד"ר קמינקא" .כך למשל אנו עדים לכמה
מגמות סותרות בקרב הדור הצעיר :מצד אחד דעיכת
תשומת הלב והעניין כלפי מאורעות היסטוריים ומצד
אחר חיפוש מתמיד ועקבי אחר משמעות וערכים
אנושיים .אתגר נוסף שאנחנו מתמודדים עמו הוא
רתימת הטכנולוגיות החדשות כדי להפיץ המידע ואת
הידע שלנו .קתדרת לילי ספרא להוראת השואה היא
בלא ספק אחד מעמודי התווך של בית הספר הבין-
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לאומי בהתמודדות עם
אתגרים אלו ואחרים.
הקבוצות שמגיעות
לבית הספר לכינוסים
בין-לאומיים ולסמינרים
למחנכים וכל מי
שמשתתפים במגוון
הרחב של הפעילויות
החינוכיות שבית הספר
מקיים ברחבי העולם
■ לילי ספרא
מחויבים להוראת
השואה ברמה הגבוהה ביותר ולשימור זיכרון השואה
ומשמעויותיה שיהיו תקפות לדורות הבאים".
נוסף על עבודתו המסורה של ד"ר קמינקא,
קתדרת לילי ספרא להוראת השואה תתמוך בנדיבות
בפרויקטים חינוכיים ייחודיים וביזמות חדשות תחת
שרביטו של מנהל בית הספר ,ובהן יזמות שלא
התאפשרו עד היום :הרצאה מיוחדת של מנהל בית
הספר או של נציג מטעמו לפני קהל בחו"ל שאינו יכול
להגיע ליד ושם ,מלגות לאנשי חינוך שאינם יכולים
לממן השתתפות בפעילויות יד ושם ואינם יכולים
להגיע ללמוד ביד ושם ,סמינר מיוחד על הוראת
השואה ביד ושם שמטרתו לאפשר לאנשים לרכוש את

המיומנויות הנדרשות
על פי מקצועות
העיסוק שלהם,
הרצאת אורח ביד ושם
על תחום ההתמחות
שלו ופעילות שיווקית
שיעשה חבר צוות של
יד ושם בחו"ל כמו
פרה-סמינר ,פוסט-
סמינר או פגישות
■ ד"ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת
לקידום שיתופי פעולה
לילי ספרא להוראת השואה ומנהל
בין-לאומיים.
בית הספר הבין-לאומי להוראת
"יד ושם מציב השואה
בראש סדר העדיפויות
את הפעילות החינוכית שנועדה להעשיר את הידע
של אנשי החינוך ושל בני הנוער ברחבי העולם ,תוך
שימוש בשיטות ובכלים המתקדמים ביותר להנצחת
השואה ולהנחלת משמעויותיה" ,אומר יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו" .נדיבותה של הגברת
ספרא ותמיכתה בבית הספר הבין-לאומי הן עדות
לאמונתה בכוחו המתקן של החינוך ,ותרומתה תאפשר
לנו להמשיך בעבודה חשובה זו".

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 למדה בסמינר חינוכי ביד ושם:

■ ברברה סימונצ'לי מלמדת
תלמידים בני  13אמנות
בבית הספר דנטה אליגיירי
בוונציה .לאחר שובה לבית
הספר מסמינר חינוכי
ביד ושם באוגוסט 2013
חלקה סימונצ'לי את שיטות
ההוראה ואת החומרים
■ בוגרת יד ושם
הפדגוגיים שרכשה עם ברברה סימונצ'לי
עמיתיה המורים .לקראת
יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
שצוין ב 27-בינואר השנה ,היא החלה לפתח פרויקט
מיוחד Possa il tuo ricordo essere un filo d’amore -
(יהי זכרכם כחוט האהבה)  -בעזרתן של שתיים
מעמיתותיה :קרלוטה באלארין ,מורה לאיטלקית
והיסטוריה איטלקית ,וג'יוספה בונג'יובאני שמלמדת
גם היא אמנות.
התכנית שסימונצ'לי ושותפותיה פיתחו היא
תכנית רב תחומית :התלמידים למדו על עלייתה
של המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה ,קראו
טקסטים נבחרים שכתבו קרבנות שואה וניצולי
שואה כמו פרימו לוי ,אינגה אוארבכר ואתי הילסום,
ערכו מחקר באתר האינטרנט של יד ושם ,הביעו את
התחושות שמעורר בהם מושג הזיכרון וצפו בסרטו
של רומן פולנסקי הפסנתרן ובעדותו המצולמת
של ניצול השואה עובדיה ברוך מסלוניקי בסרט יהי
זכרך אהבה ,בליווי כתוביות באיטלקית .הסרט שייך

ברברה סימונצ'לי
איטליה
לסדרה "עדים בחינוך" ,פרויקט משותף של יד ושם
והאוניברסיטה העברית בירושלים בתמיכתן של קרן
משפחת אדלסון וועידת התביעות.

"על פי רוב ,אירועים היסטוריים
רחוקים מכדי שהצעירים יחושו
שיש להם השפעה ממשית על
חייהם .אבל לעדות של ניצול
השואה הייתה השפעה חזקה
מאוד עליהם".

רחל בד קפלן וג'יימס יוסף מקינטוש

עליהם .לאחר שצפו ביהי זכרך אהבה ,הם הבינו עוד
יותר את המשמעות של הפרויקט".
הנציגה האזורית של יד ושם ריטה קיאפיני צפתה
ביצירות האמנות ,והן הותירו בה רושם עז" .הפרויקט
הזה הוא מלאכת יד  -דבר הדורש ריכוז ,תשומת לב
ומחשבה מעמיקה .התוצאות מקוריות מאוד ומעניקות
תוקף לגישה הפדגוגית של יד ושם המתאימה את
עצמה לצורכי התלמידים בני הגילים השונים ולרקע
התרבותי שלהם".
רחל בד קפלן היא מנהלת מגמת אירופה ,וג'יימס יוסף
מקינטוש עובד במגמת אירופה בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

ברברה סימונצ'לי
התלמידים התבקשו לבחור קטעים מטקסטים
קיימים וממחשבותיהם שלהם וליצור מהם קומפוזיציה
גרפית אישית על הזיכרון .לאחר מכן הם קיבלו חתיכות
של בד יוטה וחומרים ממוחזרים אחרים כדי ליצור את
היצירות האמנותיות שלהם בהשראת מחקרם.
"דרך היצירה יצרו התלמידים קשר רעיוני בין
החוט הממשי ובין 'חוט הזיכרון הבין-דורי'" ,מסבירה
סימונצ'לי" .הם קיבלו את הפרויקט בהתלהבות,
והמעורבות הרגשית שלהם גברה מיום ליום .רובם
למדו את הנושא הזה בפעם הראשונה בחייהם .על
פי רוב ,אירועים היסטוריים רחוקים מכדי שהצעירים
יחושו שיש להם השפעה ממשית על חייהם .אבל
לעדות של ניצול השואה הייתה השפעה חזקה מאוד
■ תלמידה של סימונצ'לי עובדת על הפרויקט "חוט האהבה".

סמינר ראשון למחנכים מדרום קוריאה
■ בתחילת השנה נערך סמינר בן  12ימים למחנכים
מדרום קוריאה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה 20 .אנשי חינוך ,ובהם מורים ,מנהלים ופקידים,
למדו בתכנית המקיפה שעוצבה במיוחד בעבורם .זו
הייתה הפעם הראשונה שבית הספר אירח משלחת
מדרום קוריאה.
אנשי המשלחת הקשיבו להרצאות ,השתתפו
בדיונים על ההיסטוריה והפדגוגיה של השואה ,נפגשו
עם ניצולי שואה ושמעו עדויות מפיהם ,סיירו סיורים
מעמיקים וחווייתיים ברחבי הקמפוס ולמדו בשיעורים
של אנשי חינוך והיסטוריונים מהשורה הראשונה על
נושאים שונים הקשורים לשואה.
"בשנים האחרונות ראינו התעניינות הולכת
וגוברת בשואה בכל רחבי העולם ,גם במדינות

סטפני מקמהון-קיי

שמרוחקות מהמקומות שבהם התרחשו האירועים
עצמם" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
"הסמינר למחנכים מדרום קוריאה מצטרף לסמינרים
אחרים שערכנו בעת האחרונה עבור מחנכים מסין
ומהודו .אני מברך על ההחלטה להעמיק בהוראת

השואה בקוריאה ושמח על ההזדמנות שניתנה לנו
לארח קבוצה ראשונה זו של אנשי חינוך קוריאנים
בבית הספר שלנו".
בנושאים שנדונו בסמינר :עלייתה של האנטישמיות
המודרנית ,ייצוגה של השואה בספרות" ,הפתרון
הסופי" ,התנגדות תרבותית ורוחנית ,חסידי אומות
העולם ,הייחודיות של השואה ,הגישה הפדגוגית של
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ומשאבים
חינוכיים בהוראת השואה .המשתתפים גם סיירו
בירושלים ובמקומות אחרים בישראל.
הסמינר עבור מחנכים מדרום קוריאה התקיים בתרומתם הנדיבה
של קרן משפחת אדלסון ושל משרד החוץ.
הכותבת היא מנהלת דסק סמינרים באנגלית בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך 11

עבדים מגויסים

יהודים הונגרים בגדודי העבודה בחזית המזרחית

■ עבור מרבית יהודי הונגריה ,בהיסטוריה המשפחתית
של תקופת השואה יש גם סיפור על אב ,בן ,אח או
בעל שגויסו לגדודי העבודה לעבודת כפייה מאביב
 1942עד קיץ  .1944נוסף על התנאים הקשים בחזית,
סבלו עובדי הכפייה היהודים פעמים רבות מהיחס
האכזרי של הקצינים והחיילים ההונגרים שפיקדו
עליהם .כ 80%-מעובדי הכפייה היהודים לא שבו
לביתם .הם מתו בקרבות ,ממחלות ,בשבי הסובייטי
וברצח בידי חיילים הונגרים.

המניע העיקרי לכתיבת הספר
היה אכן הניסיון לספר את
סיפורם של עובדי הכפייה
מתוך עדויותיהם האישיות
בתחילת שנת  2014הוציא יד ושם לאור ספר
מרתק (בשפה האנגלית) בנושא עובדי הכפייה היהודים
ההונגרים במלחמת העולם השנייה Conscripted -
Slaves: Hungarian Jewish Forced Laborers on the Eastern

 - Front during the Second World Warפרי עטו של מנהל
הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט .המחקר החדש
הוא מרכיב ייחודי ויקר ערך בפסיפס של תולדות
השואה .הוא מתבסס על פרסומים מכוננים קודמים
של אבי חקר השואה בהונגריה פרופ' רנדולף בראהם
ושל החוקר ההונגרי פורץ הדרך אלק קרשאי ,אלא
שהוא מתמקד בעובדים עצמם ,תוך הצגת חוויותיהם
כפי שהם חוו אותן.
לרגל ההוצאה לאור של הספר ,במלאות 70
שנים לגירוש ולרצח של יהודי הונגריה ,העניק
ד"ר רוזט ריאיון מיוחד למהדורה זו של כתב העת
יד ושם ירושלים.

הספר מתייחד בכך שהוא מספר
את סיפורם של עובדי כפייה
יהודים הונגרים דרך החוויות
האישיות שחוו .כיצד הצלחת
לעשות זאת ,ומה עוד הספר
מספר?
המניע העיקרי לכתיבת הספר היה
אכן הניסיון לספר את סיפורם של
עובדי הכפייה מתוך עדויותיהם
האישיות .עם זאת הספר גם מסביר
את הקמת מערכת פלוגות העבודה,
את עמדותיהם של מי שהקימו
אותן והפכו אותן ליחידות עבודות
כפייה ליהודים ואת התנהגותם
כלפי היהודים .אבל יותר מכול,
הספר מבקש להעביר את החוויה
שהעובדים עצמם חוו ,מה הם חשבו
וכיצד הגיבו ,ככל האפשר.
המקורות התיעודיים העיקריים
למונוגרפיה הזאת הם מקורות
ראשוניים :עדויות ,זיכרונות ,יומנים
ומכתבים של הקרבנות ,בהם גם
אבי שלי .את המקורות הראשוניים
האלה משלימים מסמכים ייחודים
מתקופת המלחמה השמורים ביד ושם:
הכרטסת של צבא הונגריה המתעדת
את עובדי הכפייה שנפגעו בחזית
המזרחית ,בדרגות פירוט שונות של
מי שנפלו ,היוותה מכשיר נוסף לאימות
המידע שלוקט מתיעוד אישי ולהשלמת
פרטים ונתונים סטטיסטיים.

שחזור שמות קרבנות השואה בהונגריה רבתי
■ כ 600,000-מיהודי הונגריה נרצחו בשואה ,כלומר
כל קרבן עשירי בשואה היה מהונגריה .כל קרבן שלישי
במשרפות של אושוויץ-בירקנאו גורש מהונגריה על
ידי הגרמנים ובסיוען היעיל של הרשויות ההונגריות
שנותרו על כנן ופעלו גם לאחר פלישת גרמניה אל
הונגריה ב 19-במרץ  .1944מטרתו של פרויקט
הונגריה בארכיון יד ושם היא להנציח את זכרם של
הקרבנות היהודים מהונגריה.
כאשר החל הפרויקט לפעול בשנת  ,2007היו
רשומים ביד ושם  262,000שמות (כ )40%-של קרבנות
שואה הונגרים .כיום ידועים כמעט שני שלישים ,יותר

מ 400,000-שמות .ולא רק שמותיהם ידועים אלא
גם ההיסטוריה שלהם וגורלם .בניית קורות החיים
של הקרבנות לא רק מנציחה אותם אלא גם מסייעת
לתעד את חייהם במסגרת ההיסטוריה של העם
היהודי 600,000 .קרבנות השואה מהונגריה לא יהיו
רק רשימה ארוכה להדהים של שמות כי אם 600,000
סיפורי חיים אישיים.
המאמצים של עובדי יד ושם נשאו פרי בזכות
מיזם שאפתני ומתוכנן היטב הפועל בשלושה מישורים:
מיפוי ואיסוף של כל החומר המתאים בארכיונים
ובקהילות היהודיות בהונגריה ,ברומניה ובסרביה

ד"ר קינגה פרוימוביץ'
(כ 1.5-מיליון דפי תיעוד עד כה) ,קטלוג החומרים
שהועתקו (כ 100,000-קבצים עד כה) ומיון והזנה
של הנתונים האישיים של קרבנות השואה במאגר
המרכזי של שמות קרבנות השואה.
הגישה הכוללנית הזאת משמשת מודל לפרויקטים
אחרים :שנתיים אחרי תחילתו של פרויקט הונגריה
נחנך פרויקט שאפתני דומה ברחבי ברית המועצות
לשעבר ,ובעת האחרונה נחנכו פרויקטים כאלה בפולין
ובהולנד.
פרויקט הונגריה באגף הארכיונים של יד ושם מתקיים בתרומתה
הנדיבה של הקרן הצרפתית לזיכרון השואה.
הכותבת היא מנהלת תחום הונגריה באגף הארכיונים.

 12מחקר

שלא כמו הרצח המתועש וחסר הפנים במחנות ההשמדה שהיה
לפרדיגמה של השואה ,סיפורם של עובדי הכפייה היהודים
ההונגרים בחזית המזרח הוא סיפור אינטימי

מה ידעו עובדי הכפייה על הנעשה בארצם
וברחבי אירופה בכלל?

■ גיורגי שיינברגר הגיי ( ,)2001-1922פלוגת עבודה.1946 ,
גואש ועיפרון על נייר .אוסף המוזאון לאמנות השואה ,יד ושם.
תרומת האמן ,באמצעות שרי ראובני

בסיפורם של עובדי הכפייה היהודים ההונגרים
בחזית המזרחית נכרכו זה בזה שנאה תהומית,
אכזרית ומיותרת ,מעשים אנושיים לא צפויים
ואפילו גבורה .כיצד תופעות אלו באות לידי
ביטוי בספר?
עובדי הכפייה הועבדו על פי רוב בפרך בתנאים לא
אנושיים ,לרבות הטרדות אכזריות מצד הקצינים
והחיילים ההונגרים שהיו מופקדים עליהם .אפילו
עבודה כמו כריתת עצים הייתה לעינוי של ממש כאשר
אולצו הגברים לרוץ קילומטרים רבים כשהעצים
הכרותים על כתפיהם ,לסוב על עקבותיהם ולעשות
זאת שוב ושוב ביום אחד תחת מטר של קללות ומכות.
חלק מהעבודות היו מסוכנות מטבען ,כגון קבורת
המתים בקדמת החזית ללא שום הגנה וכאשר כדורים
שנורו משני צדי החזית שורקים באוזניהם .עבודות
אחרות היו בגדר משימות התאבדות של ממש ,כמו
ניקוי שדות מוקשים ללא כל הכשרה ועם מקלות
בלבד כדי לחפור ולהוציא את המוקשים .הגברים
נשלחו לחשוף את המוקשים על ידי דריכה עליהם,
כלומר במחיר חייהם ושלמות גופם.
היחס האכזרי היה הכלל ,אך היו גם יוצאים מן
הכלל .כמה חיילים ופקידים הונגרים עשו כמיטב
יכולתם לעזור לעובדי הכפייה ,התייחסו אליהם כמו
אל בני אדם וניסו לשפר את תנאי השירות שלהם,
והיו בהם שהוכרזו חסידי אומות העולם.

עובדי הכפייה היו עדים במישרין ובעקיפין להשמדת
היהודים באזורים שבהם הוצבו ,אך על אף סבלם
הרב ,רובם לא ראו בו חלק מהאסון של העם היהודי.
ברם ,עובדי הכפייה לא היו פסיביים לנוכח האירועים.
לפעמים הם ניסו לעזור ליהודים מקומיים שהם
נתקלו בהם וחלקו אתם את מזונם .לעתים הם
התאגדו כדי לעזור איש לרעהו בתוך יחידותיהם
או בקבוצות תמיכה קטנות יותר .חלק מהם ביקשו
להימלט אל יחידות הפרטיזנים המקומיות ,אך מכיוון
שלא הכירו את השטח ולא דיברו את שפת המקום
ובגלל העונש שהיה צפוי להם אם ייכשלו ,נרתעו
מכך .כאשר התקרבו הכוחות הסובייטיים ,רבים
העדיפו להיות שבויי מלחמה ,בתקווה שבכך יבואו
תלאותיהם לקצם .אך הסובייטים ראו בהם חיילים
הונגרים ושלחו אותם למחנות השבויים הסובייטיים.
למרבה הצער ,רק רבע ממי שנשבו שרדו.

אירועים לציון  70שנה
להשמדתם של יהודי
הונגריה
■ ב 18-במרץ התקיימה ביד ושם צעדת זיכרון
בהשתתפות עשרות ניצולי שואה מהונגריה וחיילי
צה"ל (בתמונה העליונה) .לאחר הצעדה נערכו טקס
אזכרה באוהל יזכור ואירוע זיכרון באודיטוריום .באירוע
נשאו דברים (בתמונה התחתונה ,בשורה הראשונה,
משמאל לימין) מנכ"ל המוזאון למורשת היהדות
הדוברת הונגרית רוני לוסטיג ,יושב ראש התאחדות
עולי הונגריה בישראל מאיר גל ,שגריר הונגריה
בישראל ד"ר אנדור נאג' ויושבת ראש התאחדות
עולי הונגריה בירושלים אסתר מירון .ד"ר נעמה שי"ק,
מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם ,נשאה הרצאה בנושא
"'והם אינם עוד בחיים' :אסתר גולדשטיין  -אישה
יהודייה באושוויץ-בירקנאו".

האכזריות והרצח היו נחלתם של היהודים
ברחבי אירופה ובצפון אפריקה .במה היה
שונה הסיפור של הונגריה בכל הקשור ליחסים
שבין הרודף והקרבן?
שלא כמו הרצח המתועש וחסר הפנים במחנות
ההשמדה שהיה לפרדיגמה של השואה ,סיפורם של
עובדי הכפייה היהודים ההונגרים בחזית המזרח הוא
סיפור אינטימי .לפעמים הגברים בפלוגות העבודה
הכירו זה את זה לפני המלחמה ,ורובם הגדול ,בכור
ההיתוך של המלחמה ,חיו זה במחיצת זה שבועות,
חודשים ואף שנים .במילים אחרות ,הקרבנות לא
היו רק אובייקטים עבור הרוצחים או "האחרים" אלא
אנשים אמתיים .האינטימיות הזאת מעלה סוגיות רבות
בעניין אופייה של השואה ואחריותם של מבצעי הרצח
ושל החברות שלהם ואת השאלה כיצד אפשר להיות
אינטימי ו"אחר" בעת ובעונה אחת .המסר שמתקבל
מחלק חשוב זה של ההיסטוריה של השואה הוא ששומה
עלינו לשאוף ליצור חברה שאין בה "אחרים"  -חברה
משתפת ומקבלת.
המחקר עבור הספר Conscripted Slaves: Hungarian Jewish
Forced Laborers on the Eastern Front during the Second
 World Warנערך בתמיכתה של הקרן לחקר הונגריה ויהדות

הונגריה בזמן השואה על שם ד"ר אינגריד ד' טאובר אשר הוקמה
בתרומתו הנדיבה של ד"ר לאסלו נ' טאובר.
הספר יצא לאור בתרומתה הנדיבה של קרן עדן .את קרן עדן
הקימו בת שבע ויוסף עדן לזכרם של הוריהם שרה ויצחק
יעקובוביץ ממונקץ' ואליהו ומטל איינציג מקסוני.

■ למחרת ,ב 19-במרץ ,התקיים במרכז צימבליסטה
באוניברסיטת תל אביב (ביזמת "מורשת" ומוסדות
הנצחה נוספים) יום עיון בנושא  70שנה לפלישת
הגרמנים להונגריה ולציון פועלן של תנועות הנוער
החלוציות במחתרת .את דברי הפתיחה נשאו יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ודוד גור שהיה חבר
פעיל במחתרת .מושבי יום העיון עסקו בתנועות הנוער
הציוניות בהונגריה ובזיכרון ושכחה בהונגריה של
היום .בדוברים ביום העיון היו ההיסטוריונית הראשית
של יד ושם פרופ' דינה פורת ,מנהל הספריות ביד
ושם ד"ר רוברט רוזט שדיבר על פלוגות העבודה
ההונגריות בשבי הסובייטי וד"ר חוה ברוך מבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה שדיברה על יחסם של
המורים בהונגריה לשואה.
■ ב 3-באפריל קיים המכון הבין-לאומי לחקר השואה
ביד ושם יום עיון בנושא שואת יהודי הונגריה .ביום
העיון התקיימו שני מושבים :המושב הראשון עסק
בפלוגות העבודה ההונגריות ,והמושב השני עסק
בהיבטים מיוחדים בשואת יהודי הונגריה.
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הסתיימה מלאכת הבילוש
משפחות שבויי המלחמה הבריטים
מקבלות את אותות חסידי אומות העולם

אירנה שטיינפלד

■ הכנת התיקים עבור הוועדה לציון חסידי אומות
העולם היא תהליך הדורש לעתים תחקיר היסטורי
מקיף .הצוות של מחלקת חסידי אומות העולם מאתר
עדויות ומסמכים במאגרים העצומים של יד ושם
ומתייעץ עם ארכיונים ועם היסטוריונים מכל רחבי
העולם .לעתים קרובות התהליך כרוך גם במציאת
אנשים שהפקידו את עדותם לפני עשרות שנים
או באיתור בני דור שני ,שלישי ואפילו רביעי של
המצילים והניצולים באמצעות האינטרנט ,הרשתות
החברתיות והמאגרים המקוונים .והנה בשנה שעברה
הגיעה העזרה ממקור לא צפוי .אנתוני דייוויס ,בלש
פרטי בריטי ,קרא על אודות המאמצים של יד ושם
לאתר את קרובי משפחתם של חמישה שבויי מלחמה
בריטים לשעבר ובמכתב למחלקת חסידי אומות
העולם הציע את עזרתו ללא תמורה.

■

שרה חנה ריגלר נפגשת עם מציליה בלונדון..1972 ,

יד ושם הכיר בשנת  1988בחמישה שבויי מלחמה
בריטים חסידי אומות העולם על שהצילו את חייה
של שרה מתוסון ,נערה יהודית בת  16ילידת שאוולי
שבליטא .שרה הייתה בקבוצת אסירות במחנה הריכוז
שטוטהוף שהוצעדו בינואר  1945בצעדת מוות
לכיוון חופי הים הבלטי 1,200 .הנשים המורעבות,
ובהן אחותה של שרה ,חנה ,ואמה גיטה השתרכו
בשלג כשסמרטוטים לגופן וקבקבי עץ לרגליהן,
תחת המהלומות הכבדות של אנשי האס-אס .כאשר
הגיעה הקבוצה לכפר גולבייבו ,מדרום לגדנסק ,רק
 300אסירות שרדו מהצעדה.
כשהבינה שאפסו הסיכויים לשרוד ,אמה של
שרה הפצירה בה שתנסה להימלט .הייתה זו החלטה
כואבת לעזוב את אמה ,אך בסופו של דבר החליטה
שרה לנסות ולמצוא מעט מזון עבורן .היא חמקה
מבין שורת האסירות וקרסה מתשישות באסם
סמוך ,ובו מצאו אותה קבוצה של שבויי מלחמה
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■ משפחותיהם של חסידי אומות העולם בטקס הוקרה
שנערך לכבודם בבית הלורדים ,אוקטובר 2013
■ אנתוני דייוויס מבקר בעץ שניטע לכבודם של שבויי
המלחמה האמיצים ,דצמבר .2013

■

שרה מתוסון ואחותה הגדולה חנה לפני המלחמה

בריטים .הם נשבו ב 1940-בצרפת ולאחר מכן
הועברו למחנה שבויים ליד חופי הים הבלטי ,ושם
הועבדו בעבודות שונות בחוות הגרמניות שבאזור.
הקבוצה  -עשרה שבויים  -נתנה לנערה הרעבה
מעט מזון ,עטפה אותה במעיל צבאי ישן ,הבריחה
אותה פנימה אל תוך מחנה השבויים שלהם ,סטאלאג
 ,B20והסתירה אותה בתוך אסם .על אף הסכנה
הגדולה והעובדה שהשוטרים המקומיים שיכנו את
סוסיהם באסם ,טיפלו בה השבויים במשמרות :הם
הביאו לה מזון ,טיפלו בכוויות הקור שלה ,פלו את
כיניה ,רחצו אותה וסייעו לה להבריא ולהתחזק.
כאשרה התקרבו בעלות הברית לאזור ,פונו שבויי
המלחמה מערבה .לפני שעזבו דאגו מציליה הבריטים
של שרה שאישה מקומית תטפל בה עד שישחרר
אותם הצבא האדום.
לאחר שחרורה גילתה שרה כי היא היחידה מבני
משפחתה ששרדה .היא עברה להתגורר בארצות

הברית ,ומתוך רצון לשמר את זכר אחותה ,הוסיפה
לשמה את שמה של אחותה  -חנה .היא מעולם
לא שכחה את האנשים שהצילו את חייה ו 25-שנים
לאחר סיום המלחמה חידשה את הקשר עם סטן
וולס ,ג'ורג' המונד ,טומי נובל ,אלן אדוארדס ורוג'ר
לטשפורד .יד ושם הכיר בהם חסידי אומות העולם,
ועץ ניטע לכבודם בשדרת חסידי אומות העולם.
ב 2011-הוכרו חסידי אומות העולם גם חמשת
המצילים האחרים  -ביל קיבל ,ברט המבלינג ,ביל
סקרוטון ,ג'ק באקלי ווילי פישר  -אך כל הניסיונות
למצוא את קרובי המשפחה שלהם עלו בתוהו ,עד
שהבלש הבריטי דייוויס התנדב לעזור .בתוך חודשים

הקבוצה  -עשרה שבויים
 נתנה לנערה הרעבה מעטמזון ,עטפה אותה במעיל צבאי
ישן ,הבריחה אותה פנימה אל
תוך מחנה השבויים שלהם
והסתירה אותה בתוך אסם
מעטים בלבד הוא מצא את קרובי המשפחה של כל
החמישה ,ובאוקטובר  2013נערך טקס הוקרה לכבודם
בבית הלורדים  -הבית העליון של הפרלמנט הבריטי
בלונדון .שגריר ישראל בבריטניה דניאל טאוב העניק
לקרובי המשפחה את המדליה ואת תעודת הכבוד
של חסידי אומות העולם .בדצמבר  2013ביקר אנתוני
דייוויס ביד ושם והתרגש לראות את העץ שניטע
לכבודם של שבויי המלחמה האמיצים.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

 27בינואר 2014
פעילויות ברחבי העולם לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
■ לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
ב 27-בינואר  2014וביום הזיכרון עצמו קיימו אנשי יד
ושם שורה של אירועים ברחבי העולם .אלו האירועים
המרכזיים:
■ ב 26-בינואר הוענקה ביד ושם תעודת הכרה
מטעם אונסק"ו לאוסף דפי העד של יד ושם .במעמד
העניקה מזכ"לית הוועד הישראלי לאונסק"ו ד"ר דלית
אטרקצ'י (שנייה מימין) ליושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו (שני משמאל) ,למנהל אגף הארכיונים
וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ד"ר חיים
גרטנר (מימין) ולמנהל היכל השמות ד"ר אלכסנדר
אברהם (משמאל) את התעודה מטעם אונסק"ו לרגל

מאגר שמות קרבנות השואה נגיש באתר האינטרנט
של יד ושם ב .www.yadvashem.org-יד ושם
מסייע לציבור במילוי דפי עד על ידי רשת של
מתנדבים הפרוסה ברחבי הארץ .פרטים בטלפונים
 ,02-6443808לדוברי רוסית .02-6443235
■ ב 26-בינואר השתתפו יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו וההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ'
דינה פורת בישיבת ממשלה מיוחדת שהוקדשה ליום
הזיכרון הבין-לאומי.
■ ב 27-בינואר התקיים בפריז כינוס של אונסק"ו.
בכינוס הנחה ד"ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת לילי
ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ביד ושם ,פאנל בנושא "מחקר פדגוגי
בהוראת השואה :כיצד להעריך מדיניות ונהלים?"
■ ב 27-בינואר נפתחה בבניין האו"ם בווינה תערוכת
כרזות בין-לאומיות של יד ושם בשיתוף הברית הבין-
לאומית למען זיכרון השואה וגופים נוספים " -שומרים
על הזיכרון חי".

הכללתו של מפעל דפי העד של יד ושם במאגר "זיכרון
עולם" .באירוע אמר אבנר שלו" :יש משמעות לכך
שדווקא ביום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה
קיבל אוסף שמות הנרצחים היהודים בשואה הכרה
בחשיבותו האוניברסלית לאנושות כולה ,על ידי
ארגון אונסק"ו".
לערוץ היוטיוב של יד ושם הועלה הסרטון
"מאחורי הקלעים של פרויקט איסוף השמות".

■

■ ב 27-בינואר התקיימו תשע הקרנות בכורה
ארציות בשיתוף מרכז הצפייה לסרטו החדש של
קלוד לנצמן אחרון הלא צדיקים .כל הקרנה פתחה
בהרצאה קצרה של טובי המרצים בתחום .ההקרנות
התקיימו בשיתוף סרטי אורלנו ובית טרזין.
■ לציון יום הזיכרון הבין-לאומי העלה יד ושם אתר
מיוחד המותאם לשימוש במכשירים ניידים חכמים.
עוד הועלה תת-אתר בשפות גרמנית וספרדית
העוסק בתערוכת הקבע החדשה "שואה" בבלוק
 27במוזאון אושוויץ-בירקנאו שאצר והפיק יד ושם,
נוסף על תתי-האתרים בעברית ובאנגלית.

המנצחים בתחרות עיצוב הכרזה "שומרים על הזיכרון חי".

כינוס דורות ההמשך לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי

■ כ 500-בני דורות ההמשך השתתפו בכינוס השנתי
השלישי "דורות ההמשך :אתגרים והתמודדות"
שהתקיים ב 23-בינואר  ,2014לציון יום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה .את הכינוס ערכה

■ יד ושם שיתף פעולה עם משרד החוץ ועם
השגרירויות בעולם וקיים הרצאות בנושא השואה
בגאנה ,במיאנמר (בתמונה) ,בסינגפור ,בווייטנם,
בדרום אפריקה ,בז'נווה ,בלונדון ועוד.

בילי לניאדו

עמותת דורות ההמשך בשיתוף המשרד לאזרחים
ותיקים ויד ושם ,ופתח אותו מנכ"ל המשרד לאזרחים
ותיקים גלעד סממה .שני רבי שיח דנו בהתמודדות
של דורות ההמשך עם זיכרון השואה :הראשון עסק
בהתמודדות האמנותית של בני דורות ההמשך עם
הזיכרון והשני עסק במקומה של התקשורת בעיצוב
זיכרון השואה והנחלתו .במשתתפי רבי השיח היו
המשוררת אגי משעול ,הבמאית ציפי רייבנבך,
יוצרת המוזיקה אלה מילך-שריף ,אמנית הווידאו-
ארט מיכל רובנר ,העיתונאים נח קליגר ואריה גולן,
הפובליציסטית שהרה בלאו וחוקר התקשורת ד"ר
עמית פינצ'בסקי .את הדיון של האמנים הנחה בני
הנדל ,ואת הדיון של אנשי התקשורת הנחה חיים
אדור .את רב שיח השני פתחה סגנית יושב ראש
הכנסת חברת הכנסת ד"ר רות קלדרון .ד"ר חיים
גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים ביד ושם וראש קתדרת
פרד הילמן לתיעוד השואה ,סיפר על תוצאות המבצע
הלאומי "לאסוף את השברים".

מושב הערב של הכינוס הוקדש לנושא "צייד
הנאצים" .יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל
מאיר לאו נשא דברים מרגשים על חשיבותו של יום
הזיכרון הבין-לאומי .השר לאזרחים ותיקים אורי
אורבך דיבר על תפקידם של בני דורות ההמשך
בתהליך הנצחת הזיכרון (בתמונה).
רפי איתן ,שפיקד על לכידת אדולף אייכמן ,סיפר
על הניסיונות ללכוד גם את יוזף מנגלה .מנהל מכון
ויזנטל-ישראל ד"ר אפי זורוף קרא להמשיך ולרדוף
את הפושעים הנאצים ואת משתפי הפעולה עמם בשל
החשיבות להעמידם לדין צדק ,גם באחרית ימיהם.
במושב הערב העניקה הנהלת עמותת דורות ההמשך
תעודות הוקרה לרפי איתן ,לד"ר זורוף ולנכדתו של שמעון
ויזנטל ז"ל בעבור סבה על פועלם ללכידת פושעים
נאצים .תעודת הוקרה הוענקה לעיתונאי הוותיק נח
קליגר על פועלו למען ניצולי השואה בתחום התקשורת.
בסיום הערב הוקרן הסרט צייד הנאצים האחרון.
הכותבת היא סגנית יושב ראש עמותת דורות ההמשך.
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חדשות
עיטור הנשיא הוענק לאבנר שלו
■ ב 30-בינואר  2014קיבל אבנר שלו את עיטור הנשיא
על פעילותו הציבורית בתפקיד יושב ראש הנהלת
יד ושם בשני העשורים האחרונים .בטקס אמר נשיא
המדינה שמעון פרס" :בזכות מפעל חייך ,יד ושם,
אני מרגיש שאין מדובר כאן רק באתר זיכרון ,עשית
ממנו פעמון אזעקה לעולם .כדברי משה רבנו' :כל
אדם נברא בצלם ,אין עליונים ואין תחתונים'".
"העיטור הוא חיזוק ועידוד עבורי ועבור כל עמיתיי
ביד ושם במשימתנו למען שימור זיכרון משמעותי,
תקף ומתמשך לעם היהודי ולאנושות כולה והנחלתו
לדורות" ,ציין שלו בסיום האירוע.
בתעודה צוין :עיטור הנשיא מוענק לתת אלוף
(מיל') אבנר שלו "על פעילותך הציבורית רבת
השנים בתחומי החינוך ,התרבות והאמנות ועל

תרומתך הייחודית והמשמעותית להנצחה בונה
של זיכרון השואה והנחלתו בארץ ובעולם .מפעלך
בתחום הנצחת השואה מהווה דוגמא ומופת
ליצירתיות וחזון".
עיטור הנשיא הוענק בפעם הראשונה בשנה
שעברה ביזמתו של הנשיא פרס ,והוא מוענק ליחידי
סגולה שתרמו תרומה ייחודית ויוצאת דופן לתיקון
עולם או לחברה במדינת ישראל ולתדמיתה בעולם
ומהווים דוגמה ומופת ליזמות ,לחדשנות ,ליצירתיות
ולחזון .מהבולטים שבזוכים בעיטור היוקרתי עד
היום :נשיא ארצות הברית ברק אובמה ,ביל קלינטון,
הנרי קיסינג'ר וזובין מהטה .השנה הוענק העיטור
גם לפרופ' אלי ויזל ,לבמאי סטיבן שפילברג ,לרב
אלימלך פירר ועוד.

מאירועי יד ושם :ינואר-מרץ 2014

ענבל גזהן-דויטש

 70שנים לרכבת יתומי
טרנסניסטריה ועלייתם
לארץ ישראל
■ בעצרת יתומי טרנסניסטריה לציון  70שנים
לעלייתם לארץ ישראל שהתקיימה ביד ושם ב5-
במרץ השתתפו (מימין לשמאל) שגרירת רומניה
בישראל אנדריאה פסטרנק ,יושב ראש ארגון
יתומי טרנסניסטריה מאיר שפי ,יושב ראש מועצת
יד ושם הרב ישראל מאיר לאו ,יושבת הראש של
מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל קולט
אביטל וכ 300-ניצולים ,בני דורות ההמשך וראשי
ארגונים .ד"ר שמואל בן-ציון הרצה על עליית יתומי
טרנסניסטריה.

את השברים" מפי אורית נוימן ,מנהלת הפרויקט
ביד ושם ,ואת ההרצאה "מהשמש של הבלקן אל
הכפור של אירופה" מפי לאה רושקובסקי ,ראש
מדור מכללות ואוניברסיטאות בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה .בתמונה :שגריר מקדוניה
בישראל פאיו אבירוביץ' ומרים אביעזר מהתאחדות
עולי יוגוסלוויה לשעבר העלו את אש התמיד והניחו
זר באוהל יזכור.

ממדרשת חינוך הר גילה ,ניצולי שואה ובני דורות
ההמשך  -לקריאה המסורתית של מגילת אסתר.
את המגילה קרא פרופ' יונתן הלוי ,מנהל בית החולים
שערי צדק .בבית הכנסת הוצגה מגילת אסתר
שנמצאה לאחר חיסול גטו קרקוב ב 13-במרץ .1943
המגילה העתיקה הייתה בתוך ערמת פסולת בחצר
בית ספר יהודי ברובע קז'ימייש והובאה למשמרת
באוסף החפצים ביד ושם .במשתתפים באירוע היו
תורם המגילה ליד ושם ברל שור ויושבת ראש ארגון
יוצאי קרקוב לילי הבר.

קריאת מגילת אסתר
■ ב 17-במרץ ,בשושן פורים ,התכנס בבית הכנסת
ביד ושם קהל רב ,רובו קהל צעיר  -תלמידות מדרשת
מוריה בתחפושות ,חניכי המכינה הירושלמית ,חיילים

 71שנים לגירוש יהודי מקדוניה
■ ב 11-במרץ התכנסה העצרת לציון  71שנה לגירוש
יהודי מקדוניה .בעצרת נשאו דברים מנכ"ל מרכז
הארגונים של ניצולי השואה בישראל אבי רוזנטל,
יושב ראש דור ההמשך של יהודי מקדוניה משה טסטה
ויושבת ראש התאחדות עולי יוגוסלוויה לשעבר יהודית
ז'קיץ-כהן .הקהל שמע הסבר על הפרויקט "לאסוף
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■

פרופ' יעקב נאמן ליד המגילה העתיקה

■■■

עוד אירועים ביד ושם
 4במרץ ■ העצרת השנתית של עמותת ניצולי
מחנות הריכוז והגטאות בישראל
 23במרץ
פולטוסק

■

אזכרה לציון  75שנה לגירוש יהודי

הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
ההרצאה על שם דנק גרטנר :עיתונות יידיש במחנות העקורים
■ ב 20 -בפברואר  2014התכנסו חוקרים,
עובדי יד ושם ואנשים מהקהל הרחב להרצאה
השנתית במסגרת מלגת המחקר על שם דנק גרטנר
בנושא "פאַר וואָס ַא יי ִדישע צייטונג?  -עיתונות יידיש
במחנות העקורים בגרמניה" .את ההרצאה ,באולם
המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,נשאה ד"ר אלה
פלורסהיים ,העורכת הראשית של ההוצאה לאור
של יד ושם (בתמונה).
ההרצאה עסקה בעיתונים ביידיש שפרסמו אנשי
שארית הפלטה בשנים הראשונות לאחר השואה.
עיתונים אלו יצאו לאור במחנות העקורים בגרמניה
והיו למוקד תקשורתי וחברתי חשוב במחנות .אחד

הנושאים הבולטים בעיתונים אלו היה ספרות יידיש
ותרבותה ,והוא בא לידי ביטוי בצורות שונות .בעיתונים

פורסמו מחדש פרקים מספרות היידיש הקלסית,
והונצחו בהם משוררים וסופרים שנרצחו במלחמה.
עיתוני שארית הפלטה ביידיש שימשו כר גם לכתיבה
ספרותית חדשה של הניצולים במחנות והיו במה
לדיווח ולדיון בתאטרון יידיש במחנות העקורים שהיה
גם הוא פופולרי מאוד .ולבסוף העיתונים שימשו גם
אמצעי ליצירת קשר עם עולם ספרות יידיש שנותר
לאחר המלחמה מחוץ לגבולות אירופה .דרך העיסוק
ביידיש ובספרותה החלו הניצולים בשנים הראשונות
לאחר השואה לעבד את מוראות המלחמה ,ועיסוק
תרבותי זה מילא תפקיד משמעותי בראשית שיקומם
האישי והקהילתי באותן שנים.

הרצאה לזכרו של פרופ' דוד בנקיר :החברה הגרמנית בימי שלטון הנאצים

■ לפני ארבע שנים הלך לעולמו פרופ' דוד בנקיר,
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה ,המופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן ביד ושם ופרופ'
לתולדות השואה במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה
העברית .פרופ' בנקיר היה חוקר מעמיק ומוערך
בעולם ואהוב על כל מי שעבד עמו .ב 10-במרץ

השנה התקיימה "הרצאת בנקיר" ,הרצאה ראשונה
בסדרה לזכרו של פרופ' בנקיר ,פרי יזמתם של שני
המוסדות שעבד בהם .לאחר דברים מרגשים לזכרו
של פרופ' בנקיר שנשאו ראש המכון ליהדות זמננו
פרופ' עוזי רבהון ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח פרופ'
ראובן עמיתי ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
ופרופ' דליה עופר מהמכון ליהדות זמננו ,הרצה פרופ'
אולריך הרברט מאוניברסיטת פרייבורג בגרמניה .את
האירוע הנחה כותב שורות אלו.
פרופ' הרברט ,מבכירי חוקרי הנאציזם והשואה
בעולם ,הכיר את פרופ' בנקיר שנים רבות וגם עומד
בקשרים עם יד ושם עוד משנות ה .90-נושא הרצאתו
היה "רצח היהודים והסכמה רחבה :החברה הגרמנית
בימי הדיקטטורה הנאצית" .בדבריו המרתקים ציין
פרופ' הרברט כי המחקר עסק  -בצדק  -בראשי

פרופ' דן מכמן

המשטר הנאצי ובפעילים הרבים ששירתו אותו אך
טען שהם היו חלק ניכר מהחברה הגרמנית ,לא כולה.
לדעתו גם גרמנים לא נאצים ואפילו אנטי-נאצים
מילאו בפועל תפקיד חשוב בהצלחתו של המשטר
בכלל וברצח היהודים בפרט משום שבמשטר הגזעני
הם נהנו מעצם השתייכותם ל"גזע" ולעומתם כל מי
שלא היו גרמנים סבלו מאפליה ומהדרה.
למחרת ההרצאה ניהל פרופ' הרברט סמינר
מחקרי עם קבוצת דוקטורנטים מאוניברסיטאות
בארץ הכותבים על השואה .בסמינר הציג ניתוח
מעמיק של שתי תעודות מהתקופה ,וכן הגיב
להרצאות של שני דוקטורנטים ,אורנה קרן-כרמל
ודוד דויטש.
הכותב הוא ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן.

מפגש חוקרים :המרד בגטו נייסביז'
■ "ב 21-ביולי  1942הקיפו הגרמנים את הגטו והודיעו
על סלקציה בגטו .זה היה לאחר שב 30-לאוקטובר
 1941הגרמנים העבירו סלקציה בפעם הראשונה והובילו
ארבעת אלפים יהודים 85 ,אחוז של האוכלוסייה היהודית
בעיירה ,לשני הבורות הגדולים על יד העיירה .על ההוראה
הזאת של הגרמנים הודיעו היהודים' :לסלקציה  -לא
נלך!' .הגרמנים פרצו לגטו ביריות [ ]...עמדת המחתרת
השיבה באש ,נפלו גרמנים .היהודים לפי אות המחתרת
הדליקו את הגטו .אנחנו הדלקנו את הגטו והיהודים
פרצו בגדרות התייל דרך הבונקרים .חלק יצא ,היתר
נפל בגטו .אבל לסלקציה ,היהודים לא הלכו .אני נמניתי
עם אלה שפרצו את הגטו והגיעו ליער".
שלום חולבסקי ,על המרד שפרץ בגטו נייסביז',
בעדותו במשפט אייכמן

רבים אינם מכירים את סיפורו של המרד בנייסביז'
שבבלורוסיה  -המרד המזוין המאורגן הראשון

בשואה .בחודש יולי  2013כינס המכון הבין-לאומי
לחקר השואה מפגש של צוות חוקרים מורחב והקדיש
אותו לסיפור המרד .במפגש נכחו יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ומנכ"ל החברה לאיתור ולהשבת
נכסים של נספי השואה ד"ר ישראל פלג .ד"ר נעמה
שי"ק ,מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,דיברה על הקהילה היהודית בעיירה
מראשית המאה ה 16-ועד פרוץ מלחמת העולם
השנייה ועל פעולותיה של המחתרת היהודית בתקופת
השואה .שלומית שולחני ,חוקרת במכון הבין-לאומי,
הציגה את הנצחת השואה בברית המועצות ,ונח
שקלאר (בתמונה) ,ניצול שואה יליד נייסביז' ,נתן
עדות מרטיטה ומרגשת על העיירה והמרד .בדבריו
ציטט שקלאר את חברו שלום חולבסקי שלחם
בקבוצת המחתרת נגד הגרמנים" :נשבענו ,חבריי
ואני ,כי לעולם לא נסכים שוב לאקצייה ולגירוש []...

ידענו גם שלרבים מהם זה עלול להיות מוות בטוח.
לא רצינו לקחת את ההחלטה ,אך עם זאת החלטנו
ש 30-באוקטובר לא יחזור".
כ 14-ניצולים שרדו במרד :בבונקרים ,במרתף
בית הכנסת ובפריצה ליערות .את העיירה נייסביז'
שחרר הצבא האדום ב 12-ביולי  .1944מכ4,500-
היהודים שחיו בנייסביז' לפני השואה ,לרבות פליטים,
שרדו כ 28-יהודים בלבד.
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חדשות

מבקרים ביד ושם :ינואר-מרץ 2014

■ בחודשים ינואר-מרץ  2014ערך יד ושם  188סיורים מודרכים ליותר מ 2,270-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי מדינות ,נציגי ממשלות וארגונים
לא ממשלתיים ,דיפלומטים ואנשי תעשייה .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בשלושת החודשים הללו.
■ ראש ממשלת קנדה סטיבן הארפר ורעייתו לורין
הארפר (במרכז) וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו
(שלישי מימין) ורעייתו שרה נתניהו (שנייה מימין) סיירו
במוזאון לתולדות השואה ב 21-בינואר ,בהדרכת
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין) ובלוויית
יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו (שני
משמאל) וניצול השואה הקנדי והתורם ליד ושם ג'ו
גוטדנקר (משמאל).

■ נשיא הפרלמנט האירופי מרטין שולץ סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 11-בפברואר.

■ בביקורו ביד ושם ב 17-בפברואר סייר נשיא פרו
אולנטה הומאלה במוזאון לתולדות השואה.

■ ב 12-במרץ ביקר ביד ושם ראש ממשלת בריטניה
דיוויד קמרון (משמאל) .בביקור נפגש ראש הממשלה עם

חברי הוועדה המייעצת שהקים ב 2013-ושמייעצת לו
בכל הקשור לזיכרון השואה ולהוראת השואה בבריטניה.
ראש הממשלה הגדיר את יד ושם "מגדלור לעולם"
והסביר כי הוא הביא את חברי הוועדה המייעצת ליד ושם
כדי "לשאוב השראה מכל הנעשה ביד ושם וכדי לוודא
שאירועים נוראים אלו לעולם לא יישכחו" .ראש הממשלה
וחברי הוועדה דנו עם מומחי יד ושם על ההתמודדות
עם האתגרים של ימינו בזיכרון השואה.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (במרכז) ליווה
את ראש הממשלה בביקורו ובסיום הביקור העניק לו
את הספר גלויות לילדי הקטן .את הספר הוציא לאור
יד ושם ,והוא מסמך אותנטי ומרגש המציג את הגלויות
ואת המכתבים המקוריים שכתב אב בגרמניה לילדו בן
השש ,היום הנרי פונר (מימין) ,שהגיע לאנגליה במסגרת
הקינדרטרנספורט והיום מתגורר בישראל.

■ נשיא רומניה טריאן בססקו (משמאל) ביקר ביד ושם
ב 20-בינואר וסייר בתערוכה החדשה לציון  50שנים
למפעל ההכרה בחסיד אומות העולם .הנשיא ביקר
בבית הכנסת ביד ושם שמוצגים בו חפצי יודאיקה
מבתי כנסת שנחרבו באירופה ,לרבות חפצים מרומניה.
בסיום הביקור חתם הנשיא על הצהרה משותפת של
נציגי ממשלת רומניה ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו הנושאת התחייבות של ממשלת רומניה להוראה
משמעותית ,לחקר ולהנצחה של השואה ולמאבק
בביטויים של אנטישמיות ,גזענות ושנאת זרים.

■ נשיא סרי לנקה מהינדה רג'פקסה (מימין) סייר
במוזאון לתולדות השואה ב 9-בינואר בהדרכתו של
מנהל הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט.

■ ראש ממשלת גאורגיה אירקלי גריבאשווילי (מימין)
ביקר ביד ושם ב 28-בינואר וסייר במוזאון לאמנות השואה
בהדרכת האוצרת הבכירה לאמנות וסגנית מנהלת אגף
המוזאונים יהודית שן-דר (משמאל).

גרמניה מציינת  60שנה ליד ושם
■ ב 4-במרץ  2014אירח בית האופרה של ברלין אירוע
הוקרה לציון  60שנה ליד ושם ו 50-שנה למפעל ההכרה
בחסידי אומות העולם .באירוע השתתפו ניצולי שואה,
שרי ממשלה מגרמניה ,חברי פרלמנט גרמנים ונכבדים
מגרמניה ,מאוסטריה ,מליכטנשטיין ומשווייץ.
יושבת ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה הילדגרד
מילר קיבלה את פניו של נשיא גרמניה יואכים גאוק,
וכך אמר הנשיא באירוע" :בעבור העם הגרמני ,זכר
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השואה יהיה לעולם בעל משמעות מיוחדת .גרמניה
היא הנושאת באשמה להשמדת היהודים ,ולכן גרמניה
כיום גם נושאת באחריות מיוחדת לגורלם של היהודים,
לרבות היהודים החיים במדינת ישראל [ ]...אבל לזיכרון
השואה יש גם משמעות אוניברסלית .השמדת היהודים
הייתה לסמל המובהק של הרוע".
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו סיכם את
האירוע" :שאלה אחת בסיסית נותרה ללא מענה :כיצד

התאפשר הדבר מבחינה אנושית? את השאלה הזאת
בדיוק יד ושם מחויב לבחון באמצעות חינוך מעמיק
ומשמעותי כדי שהדורות הבאים יגיעו להבנה עמוקה
של המחויבות המוטלת עליהם :להיאבק למען ערכי
המוסר הבסיסיים שנשחקו כל כך בשואה".
ממשלת גרמניה וקרנות ומוסדות גרמניים תומכים במגוון רחב
של פרויקטים ביד ושם.

חדש באתר
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דנה פורת

תת-אתר ליום הזיכרון ותערוכה על גורלן של משפחות יהודיות ב1944-
■ "'תישארו ביחד' ,אמרה אמי [ ]...רצינו להישאר יחד,
כמו כולם .אחדות המשפחה היא מעיקרי המסורת
שלנו ,והאויב ידע זאת היטב .ועכשיו השתמש בידע
הזה ,והפיץ בגטו את השמועה שהאוכלוסייה היהודית
תועבר למחנה עבודה בהונגריה שבו  -וזה היה הדבר
החשוב  -המשפחות יישארו ביחד .ואנחנו האמנו .כך
קרה שכוחו של הקשר המשפחתי ,שתרם לשרידות
עמנו במרוצת הדורות ,נעשה לכלי בידי התליין".
אלי ויזל
בשנת  1944כבר נראה באופק סופה של גרמניה
הנאצית .הצבא הגרמני נחל תבוסה אחר תבוסה ונהדף
לגרמניה .בכל זאת המשיכה מכונת ההשמדה הנאצית
לפעול במלוא עוזה .במציאות חיים אכזרית של רדיפה
מתמשכת ניסתה המשפחה היהודית לחלץ את בניה
מהגורל הנורא מכול .משפחות מעטות זכו לכך.
משפחת חנוך שרדה כולה מגטו קובנה אך גורשה
לגרמניה ב 8-ביולי  .1944רוב בני המשפחה נרצחו.

כמה שבועות אחר כך ,ב 1-באוגוסט ,שחרר הצבא
האדום את קובנה.
בתחילת  1944עדיין היה סמואל הורביץ
באמסטרדם .אחיינו הקטן מאיר היה במסתור בדרום.
הוריו של סמואל ,אחיו עם אשתו ,אחותו ,בעלה ובנם
הקטן כבר נרצחו כולם באושוויץ .באפריל  1944נגזר
גם גורלו של סמואל .הוא שולח לאושוויץ ונספה.

פנחס דרימר ,רעייתו ובנו הצליחו להימלט
בדרך לא דרך ולמצוא מקלט באזור סיביר .יתר בני
משפחתו של פנחס ,חמשת אחיו ואחיותיו וילדיהם,
נשלחו מסיגט לאושוויץ במאי  .1944רק אחד מבני
המשפחה שנשלחו שרד.
תערוכה חדשה בתת-האתר המיוחד ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ד מספרת את סיפוריהן של
משפחות אלו ושל משפחות אחרות בכל רחבי
אירופה ב.1944-
כמו כל שנה ,בתת-האתר גם תמונות וקטעי וידאו
מן האירועים הרשמיים והטקסים שיתקיימו ביד ושם לכל
אורך יום הזיכרון לשואה ולגבורה .בתמונות מן החוויות
והרגעים הבלתי רשמיים של המבקרים ביד ושם אפשר
לצפות ב"הבזקים של זיכרון" .לרשות הגולשים גם
עומדים משאבים שימושיים כגון שמות לטקסי הקראת
שמות ,מידע על הפרויקט "לכל איש יש שם" וקישורים
לתערוכות מקוונות ולתתי-אתרים מתאימים.

תערוכה מקוונת חדשה" :אשת חיל"
■ יום האישה הבין-לאומי זוכה בשנים האחרונות לתשומת
לב הולכת וגדלה בעולם ,בעיקר במדיה החברתית.
במסגרת המאמצים של יד ושם להבטיח כי זיכרון
השואה יישאר תקף גם עבור הדורות הצעירים ,עלתה
לאוויר תערוכה מיוחדת" :אשת חיל :נשים שהצילו

יהודים בתקופת השואה" .התערוכה (בשפה האנגלית)
פורסמה ברשתות החברתיות לקראת יום האישה הבין-
לאומי שחל השנה ב 8-במרץ ומציגה מבחר מסיפוריהן
המרגשים של הנשים שהוכרו עד היום חסידות אומות
העולם (קצת יותר ממחצית ממקבלי התואר) .רבות

מאגר השמות :מקור השראה לפעילויות הנצחה ברחבי העולם
■ כשמסר ארי דה-לוי בשנת  2002דפי עד לזכר דודו
ודודתו ברנהרד ופרידה דה-לוי לבית לוי ,הוא ביקש
להנציח את זכרם לדורות הבאים .דה-לוי לא שיער
שלאחר עשור יעוררו הדפים שמסר את סקרנותה של
תלמידת תיכון גרמנייה ,סברינה פיכטר שמה ,ויוציאו
אותה למסע להנצחת קרבנותיה היהודים של העיירה
הקטנה מייסן שהיא מתגוררת בה ושבה חיה גם
משפחתו של דה-לוי" .הרמזים" שמצאה פיכטר בדפי
העד הובילו אותה אל דה-לוי ,ולבסוף הוא נסע למייסן
כדי להשתתף בטקס הנצחה לבני המשפחה שנספו
בשואה " -בעבורי הטקס הזה היה בבחינת קבורה
ועלייה לקבר" ,הסביר.
מסעה של פיכטר החל בעקבות אמה ,מורה למדעי
החברה אשר למדה בשנת  2009בסמינר למחנכים בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם .בשובה
לגרמניה חלקה האם את חוויותיה עם בתה ,וסיפוריה
של האם על ההנצחה האישית של הקרבנות על גבי דפי
עד הם שהעניקו לה את ההשראה לחקור את גורלם של
 80היהודים ממייסן שנרצחו בשואה .שיאה של עבודת
המחקר הנמרצת של סברינה היה טקס בעיירה לזכרם
של הקרבנות בדצמבר  ,2013בהשתתפותו של ארי
דה-לוי .בטקס הותקנו סטופלרשטיין — לבנות בטון
מכוסות בלוחיות נחושת ובהן חקוקים השם ,תאריך

הלידה ,תאריך המוות ומקום המוות — בחזית בית
המגורים לשעבר של משפחתו של דה-לוי.
"זו הייתה נקודת השיא בתהליך שהחל  11שנים
קודם לכן ,כאשר מסרתי שני דפי עד ביד ושם" ,נזכר
דה-לוי בהתרגשות" .כמעט  75שנים לאחר שחייהם
של קרוביי נגזלו מהם והיו לסיוט בלתי נתפס של פחד,
תקווה ,בריחה ובסופו של דבר גירוש ורצח ,זכיתי לרגע
שהיה מבחינתי מעבר לכל דמיון :להנציח את זכרם
בלוחיות זיכרון בחזית אותו הבית ממש שממנו הם החלו
בניסיונותיהם הנואשים לשרוד .אני הייתי שם ,קראתי
את שמותיהם ואמרתי עליהם קדיש בתקווה שסוף-סוף
הם יוכלו לנוח על משכבם בשלום".
"לולא דפי העד ,לא הייתי יכולה לדעת שמשפחה
ששמה דה-לוי חייתה במייסן מכיוון שבארכיון העיירה
לא היו מסמכים שיעידו על קיומה" ,הסבירה פיכטר" .גם
לא הייתי יכולה ליצור קשר עם ארי .הסיפור הזה הוא רק
דוגמה .דפי העד האלה היו הצעד הראשון שלי בדרכי
להבטיח שהאירוע הטרגי הזה לא יישכח".
מאמציה של סברינה פיכטר בת ה 20-ממחישים
את הקרקע הפורייה שמציע המאגר המרכזי של
שמות קרבנות השואה למחקר ,אך מאגר השמות הוא
גם משאב לטקסי הנצחה רבים שנערכים כל השנה
ובמיוחד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה .הפרויקט "לכל

מאותן נשים אמיצות פעלו עם בני משפחתן ,אך היו
שיזמו את ההצלה ופעלו לבדן כדי להציל יהודים.
התערוכה עוררה עניין רב והערכה בקרב
המבקרים בה.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט.

דבורה ברמן
איש יש שם" ,שיציין השנה  25שנים ,מרכז את טקסי
הקראת שמות קרבנות השואה בקהילות יהודיות ברחבי
העולם .בישראל אנשים מהציבור הרחב מוזמנים לאוהל
יזכור כדי להקריא בקול רם את שמותיהם של קרוביהם
שנרצחו בשואה ושל שמות קרבנות אחרים השמורים
במאגר .במשכן הכנסת חברי הכנסת משתתפים בטקס
דומה של הקראת שמות ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.
אחד ממיזמי ההנצחה האחרים העושים שימוש במאגר
השמות הוא תכנית שבה יותר ויותר בני מצווה ובנות
מצווה מציינים את הגעתם למצוות על ידי הנצחת
זכרם של ילדים וילדות שנרצחו בשואה לפני שזכו
להגיע למצוות.
"שמותיהם של קרבנות השואה היהודים כתובים
ושמורים בהיכל השמות בהר הזיכרון בירושלים ,ובזכות
תכנית התקשוב המתקדמת של יד ושם הם נגישים
באינטרנט לשימושם של כל מי שמבקש לשפוך אור
על גורלם של קרבנות השואה או להנציח את זכרם",
מסבירה מנהלת פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה
סינטיה וורוצלבסקי" .אנו קוראים לציבור הרחב להיכנס
למאגר השמות ,להתעמק בו ולמצוא דרכים חדשניות
להנציח את זכרם של הקרבנות".
סברינה פיכטר עדיין מחפשת קרובי משפחה של תושבי מייסן לשעבר.
למסירת מידעnames.outreach@yadvashem.org.il :
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"לאסוף את השברים" :מכתב מ 1944-מספר על סופה הטרגי של משפחה

■ גרשון (גרישה) ואשתו יווה שפירא .נרצחו עם תינוקם בן
השנה באקצייה המתוארת במכתבה של נורה.

■ העמוד הראשון של מכתבה של נורה המתאר את רצח
המשפחה במשאית גז

■ במסגרת הפרויקט "לאסוף את השברים" מסרה
רחל שפירא דותן מכתב שנשלח אל אביה משה שפירא
בשנת  .1944משה (מישה) שפירא נולד בשנת 1913
בסקּולנו שבבסרביה ,השלישי בחמשת ילדיהם של
רחל ויצחק שפירא .הבן הבכור שלום עלה לארץ
בשנת  1932במסגרת המכבייה הראשונה .משה
ושני אחיו הצעירים לייב-אריה ושרה ברחו מזרחה
לרוסיה ושרדו .ההורים רחל ויצחק ובנם השני גרשון
(גרישה) נרצחו עם בני משפחה אחרים במשאית
גז בטרנוב שבפולין ב 18-באוקטובר  .1943דבר
הרצח נודע לאחים שנותרו בחיים ממכתב של בת

משפחה ששמה נורה( .שם משפחתה אינו זכור).
המכתב נשלח למשה ברוסיה ב ,1944-אך כאשר
הגיע המכתב לאחותו שרה ,כבר עזב משה את רוסיה
והיה בדרכו לארץ ישראל.
"יקרים שלי  -דודה ליזה ודוד משה" ,כתבה
נורה" ,אתמול קיבלתי גלויה ממישה ,היום קיבלתי
מכם .כפי שאתם רואים ,אני ממהרת לענות לכם.
אספר לכם מה היה סוף החיים של קרובינו []...
הגיעה משאית ברזל סגורה ,ציוו על כולם להתפשט
ולהיכנס לתוך המשאית .אבל האנשים התנגדו וסירבו
להיכנס למשאית .אז הפוליצאים קראו לגרמנים

לעזור ,והם התחילו להכות את האנשים בפרגולים
קלועים ולהכניס אותם בכוח לתוך המשאית .השאירו
רק שישה גברים בחוץ כדי שהם יוכלו לקבור את
כולם .כשהכניסו את האנשים לתוך משאית הברזל,
תחילה הם צעקו אך כאשר סגרו את הדלתות כל
הקולות דממו בהדרגה .הם נלקחו  2ק"מ מהכפר
ונזרקו שם כמו כלבים לבור אחד ,זה על זה .את כל
זה סיפרו לי אנשים ואני לא האמנתי ,וחיכיתי להם
בתקווה שאולי אראה אותם או אשמע משהו עליהם.
אבל עבר זמן רב ,ולא שמעתי כלום [."]...
כששחרר הצבא האדום את האזור ,הוצאו גופות
הנרצחים מהבור והובאו לקבורה .נורה זיהתה את
קרוביה בין הגופות ,והתקווה הקלושה שליוותה
אותה התנפצה.
"[ ]...ב 18-באוקטובר  1943ב 11-בבוקר ,בדיוק
שנה מאז הסוף הטראגי של יקירינו ,ביום העצוב
הזה אלך אל הקבר שלהם .עכשיו ,כשהתרגלתי
כבר לעובדה שהם אינם בחיים ,אני לא שופכת כל
כך הרבה דמעות .אך לפני כן ,בכל מקום שאליו
הלכתי ולא משנה מה עשיתי ,תמיד הייתי רואה
אותם שוכבים בבור הנוראי ההוא ,והדמעות לא היו
מתייבשות בעיניי .אני מסיימת לכתוב .להתראות,
מנשקת אתכם חזק .שלכם ,נורה".
נורה הייתה בת  16בעת שכתבה את המכתב
לקרוביה ברוסיה .היא עצמה נלקחה לעבודה וכך
ניצלה ,היחידה בבני משפחתה .לאחר המלחמה
אבד לאחים לבית שפירא הקשר אתה .משה נשא
אישה במחנות העקורים ובנובמבר  1947עלה לארץ
ישראל .שרה אחותו עלתה בשנת .1971
הכותבת עובדת במדור הפיתוח במגמה להכשרת מורים
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ובמבצע "לאסוף
את השברים".

חוזה עם סן מרינו להעברת מידע על גורל היהודים בה בזמן המלחמה
■ בינואר השנה ביקרה כותבת ידיעה זו ברפובליקה
של סן מרינו .הרפובליקה היא המדינה העתיקה בעולם
ושומרת על עצמאותה יותר מ 1,500-שנה ,והיא גם
מהמדינות הקטנות ביותר בעולם  -חיים בה רק
כ 35,000-אזרחים .בכל שנות קיומה לא התערבה
סן מרינו בסכסוכים בין מדינות והשתדלה לשמור על
ניטרליות .במאה ה 18-עזבו אחרוני היהודים את סן
מרינו ועברו לערים הגדולות יותר באיטליה ,ומאז ועד
מלחמת העולם השנייה לא גרו בה יהודים כלל.
בשנות מלחמת העולם השנייה שימשה סן מרינו
מקלט לכ 100,000-פליטים מאיטליה ,בעיקר מרימיני,
שהגיעו אל המדינה כדי להסתתר בזמן ההפצצות.
גם יהודים רבים הגיעו לסן מרינו ,אף שהגורמים
הרשמיים הכחישו את קיומם של יהודים במדינה.
אמנם במדינה שלטה המפלגה הפשיסטית ונחקק
בה חוק גזעני ,אולם החוק היה מתון ,ולפיו לאזרחים
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ארים אסור להתחתן עם מי שאינו ארי .למרות החוק
הכירו בסן מרינו באזרחותה של נערה יהודייה בשל
נישואיה לאזרח סן מרינזי בפריז.
מטרות הביקור היו תוכניות וטקסיות כאחד .שיאו
של הביקור היה חתימה על חוזה להעברת סריקות
של המסמכים מארכיון המדינה בסן מרינו ,ובהם
מידע על הסתרת היהודים ,דיוני הפרלמנט בנושא
חוקי הגזע ופרטים על הוצאת דרכונים לפליטים
יהודים שהסתתרו בסן מרינו .כמו כן היו ביקורים
בארכיונים במדינה ,נערכו פגישות עם שרי הממשלה
ועם נשיאי המדינה ונעשתה היכרות עם החוקרים
הבולטים בתחום זה .עוד נערכה פגישה עם אנשים
שהכירו את היהודים שהסתתרו בסן מרינו ועם יהודי
שהסתתר בסן מרינו כשהיה ילד.
את הביקור יזם ותיאם שגריר סן מרינו יוסף
גרשון ,והוא רק השלב הראשון בשיתוף הפעולה עם

מרים אורבך-נחום

ד"ר ענת קוטנר

יד ושם ובהעברת המידע והמסמכים אל ארכיוני יד
ושם ,כדי לחשוף את הסיפור המיוחד הזה.
הכותבת היא סגנית מנהלת מחלקת הרכש באגף הארכיונים.

■ ג'וזפה מרזי ,מחבר ספר על הסתרת היהודים בסן מרינו,
וד"ר ענת קוטנר על רקע אחד משלושת המגדלים המסמלים
את המדינה .במורד הרחוב התגוררו בתקופת המלחמה שתי
משפחות יהודיות.

ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ האגודה האמריקנית למען יד ושם ערכה אירוע
התרמה בפלורידה לכבוד קבוצת ביילסקי הפרטיזנית
שהצילה יותר מ 1,200-יהודים ביערות נליבוקי
שבפולין במלחמת העולם השנייה .יושב ראש האגודה
האמריקנית לאונרד וילף העניק פרסים לאהרון בל,
אחרון האחים של משפחת ביילסקי ,ולתורמת ליד
ושם ברנדה וייל מנדל .הנואם המרכזי באירוע היה
הסנטור מרקו רוביו ,וגם הקונסול הכללי של ישראל
בפלורידה חיים שחם נשא דברים .התורמים ליד ושם
ג'ק פכטר וג'ימי רזניק היו באורחי הכבוד .מיקי ביילסקי,
בנו של מנהיג הקבוצה טוביה ביילסקי ,ולאה ג'ונסון,
פרטיזנית מהקבוצה ,סיפרו על חייהם של הפרטיזנים.
חברת ההנהלה של האגודה האמריקנית שלי פכטר
הימלריץ' הנחתה את הטקסים .מימין לשמאל :לאונרד
וילף ,חיים שחם ,שלי פכטר הימלריץ' ,מרקו רוביו,
ברנדה וייל מנדל וג'ק פכטר

■ בדצמבר  2013סיירה התורמת ליד ושם רותה
זנדמן (משמאל) סיור מיוחד בקמפוס ונפגשה עם
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין) .זנדמן
ביקרה בכיכר המשפחה בכניסה לבניין הארכיונים
שהיא ובעלה פליקס זנדמן ז"ל הקדישו לזכר בני
משפחתם שנרצחו בשואה.

■ ליילה ויהודה דורון (מימין) וראול סזאן (במרכז)
הגיעו ליד ושם בינואר ,לסיור מיוחד "מאחורי הקלעים"
של הארכיונים ביד ושם עם בתו של ראול מישל
סזאן (שנייה משמאל) החוקרת בימים אלו את נושא
התקשורת בתקופת השואה .מנהל אגף הארכיונים
וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ד"ר חיים
גרטנר (משמאל) ליווה אותם בסיור.

■ ב 27-בפברואר ערכה המנהיגות הצעירה של
האגודה האמריקנית למען יד ושם את ערב הגאלה
השנתי שלה .בתמונה :יושבי הראש וחברי הוועדה
של האירוע .בשורה הקדמית ,מימין לשמאל :מייקל
דיסטנפלד ,אריקה דיסטנפלד ,ג'ורדנה אלטמן ,מרגרט
פיש ,אביגיל פיש ,סרינה עזיזו ,דניאלה פומרנץ,
רחל שני ,אבי הלפרן ,מינדי שאל ,רחל אנפנג ,ג'קי
פרדיס ,ג'סיקה גליקמן מאוק ,אלכסנדרה לייבוביץ',
קרוליין מאסל ,ניקול ליברמן ומישל קמלי .בשורה
האחורית ,מימין לשמאל :אנדרו דרזנין ,ג'ניפר גרוט,
סוזי נוסבאום ,ג'ואי צימט ,מייקל שמואלי ,ג'רמי
הלפרן ,בארי לוין ,ג'ונתן האנוס ,בועז זבורובסקי ,אבי
ליברמן ואליוט פינס

■ יד ושם מביע את צערו
העמוק על פטירתו של אדגר
ברונפמן ז"ל .כששימש יושב
ראש המועצה הבין-לאומית
של האגודה האמריקנית
למען יד ושם ,תמך ברונפמן
בהנצחת השואה וסייע
במאבק להשבת כספי
הקרבנות וצאצאיהם.
אדגר ברונפמן נולד במונטריאול ב 20-ביוני
 ,1929השלישי בארבעה ילדים למשפחה שהיגרה
ממזרח אירופה ועברה למונטריאול מוויניפג
שבמניטובה .אדגר נהפך לנדבן גדול באמצעות
קרן המשפחה ,בעיקר בתחום של תכניות
חינוכיות וחברתיות בעלות גוון יהודי בארצות
הברית ובישראל .כששימש נשיא הקונגרס היהודי
העולמי בשנים  1981עד  ,2007הוא הצליח להפוך
פדרציה שמרנית של  66קבוצות יהודיות שונות
לארגון ממוקד ומעורב .ב 1999-קיבל את מדליית
החירות הנשיאותית מידי הנשיא קלינטון בזכות
עבודתו הפילנטרופית שעיקרה נושאים יהודיים.
"הייתי רוצה שכל יהודי ירגיש בנוח עם עצמו כפי
שאני חש בעצמי" ,הסביר פעם ברונפמן.
יד ושם מוסר את תנחומיו הכנים לאשתו של
אדגר ברונפמן ג'אן אהרונסון ,לילדיו שמואל השני,
אדגר ג'וניור ,מת'יו ,הולי ,לב ,אדם ,שרה איגטט
וקלייר ,לאחיו צ'רלס ,לאחותו פיליס למברט ולכל
בני המשפחה המורחבת.

■ יד ושם מביע את צערו
העמוק על פטירתו של חבר
מועצת האגודה האמריקנית
למען יד ושם אברהם צוקרמן
ז"ל ,מהתורמים החשובים
להקמת בקעת הקהילות.
אברהם נולד בפולין ושרד
ברוב שנות המלחמה בעבודה
במפעלו של אוסקר שינדלר .ב 1944-נלקח למחנה
הריכוז מאוטהאוזן אך הצליח לשרוד ושוחרר
לבסוף על ידי חיילים אמריקנים.
אברהם פגש את אשתו מילי במחנה עקורים
באוסטריה לפני שהיגר לארצות הברית בשנת
 .1949עם שני ניצולים אחרים הוא היה מייסדה
של חברת אל-פי-זי שותפים ,חברה לפיתוח
נדל"ן ,והם ניהלו אותה במשך יותר משישה
עשורים .אברהם צוקרמן חיבר את הספר "קול
במקהלה" ,מחווה לחבריו הרבים ולבני משפחתו
שלא שרדו מהשואה .הוא התמסר להנצחת מעשיו
האציליים של אוסקר שינדלר על ידי קריאת
רחובות על שמו ביותר מ 25-שכונות ברחבי ניו
ג'רזי ,קונטיקט וניו יורק.
יד ושם מוסר את תנחומיו הכנים לאשתו מילי,
לבתו אן ובן זוגה ברנרד סקלאר ,לבתו רות ובן
זוגה סטיבן כץ ,לבנו ויין ובת זוגו דבורה ,לשנים
עשר נכדיו ולארבעת ניניו.

■ יד ושם מביע את צערו על
פטירתה של חברת מועצת
האגודה האמריקנית למען
יד ושם אליס קרקובסקי
ז"ל ,רעייתו של חבר מועצת
המנהלים לשעבר ישראל
קרקובסקי ז"ל ואמה של
חברת המועצה ומזכירת
המועצה לילי סתיוסקי .אליס ובעלה היו ממייסדיה
של האגודה ותורמים נדיבים למען הנצחת השואה
והוראת השואה.
אליס נולדה בווינה שבאוסטריה והייתה בת
שבע כשפרצה המלחמה .משפחתה נמלטה מווינה,
ואילו אביה נסע לארץ ישראל .אליס ואמה הצליחו
לעלות על האנייה הלגלית האחרונה מאיטליה
לארץ ישראל .המשפחה גרה במשך עשר שנים
בארץ והיגרה לארצות הברית.
יד ושם מוסר את תנחומיו הכנים לילדיה
לילי והארי ,לנכדותיה אריאלה ואילנה סתיוסקי,
רחל ,שרה ,סופי ולאה קרקובסקי ואחותה שירלי
בויארסקי.
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■ בחודש ינואר סייר סטיוארט ראהר (משמאל)
במוזאון לתולדות השואה עם מנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (מימין) ונפגש עם חיילים שהיו
באותה עת ביד ושם בסמינר מיוחד על מנהיגות
בתקופת השואה.

■ התורם ליד ושם אבי כץ (מימין) סייר בחודש ינואר
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם עם
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (משמאל).
כץ תומך בקורסים המעניקים לניצולי שואה את
הכלים והביטחון העצמי לספר את סיפור הישרדותם
לקבוצות המבקרות ביד ושם.

■ אנג'ליקה ברי (עומדת ,רביעית מימין) ,נשיאת קרן
ראסל ברי התומכת ביד ושם ,הגיעה עם קבוצה של
אנשי דת מאיטליה לביקור ביד ושם בינואר .2014
בסיור באתר הם ביקרו בתערוכה החדשה של יד
ושם "שומר אחי אנוכי 50 :שנות הוקרה לחסידי
אומות העולם".

■ התורם ליד ושם סטיב רוסו (משמאל לשלט) ביקר
ביד ושם בינואר עם שלושה דורות של המשפחות
קורץ והיני .המשפחות ציינו את בר המצווה של שניים
מבני המשפחות בבית הכנסת ביד ושם ולמדו פרטים
חדשים על התלאות שעברו משפחותיהן בשואה
מהמסמכים השמורים בארכיוני יד ושם.

קנדה
■ יד ושם מביע את צערו על
פטירתו של התורם ,הפרטיזן
וניצול השואה וילי מול ז"ל .וילי
נולד ב 1930-בלידה שבפולין
(כיום בלרוס) למאיר והניה
מולצ'דסקי והיה האמצעי
בחמישה ילדים .חייו של וילי
התנהלו על מי מנוחות עד
שפלשו הגרמנים ללידה ב 1941-והחריבו את
העיר .מאוחר יותר חבר וילי לקבוצת הפרטיזנים של
ביילסקי .הוא היה הניצול היחיד במשפחתו.
לאחר השואה החל וילי מחדש את חייו בקנדה.
תחילה היה שוליה בתעשיית התכשיטים ולאחר מכן
הקים מפעל משל עצמו .ב 1959-נשא לאישה את
רחל ,ונולדו להם שלושה ילדים וארבעה נכדים.
אמונתו הבלתי מתפשרת של וילי בהוראת השואה
קיבלה ביטוי בתרומתו הנדיבה לבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ביד ושם ולאגודת ידידי יד
ושם בקנדה ,והיא תשאיר חותם לדורות הבאים.
■ יצחק וג'ודי טאו מוונקובר ,תורמים ותיקים ליד ושם,
סיירו ביד ושם באוגוסט  2013וביקרו באוהל יזכור.
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■ ראש ממשלת קנדה סטיבן הרפר וראש ממשלת
ישראל בנימין נתניהו נפגשו עם תורמים של אגודת
ידידי יד ושם בקנדה בביקורו של ראש הממשלה הרפר
בישראל בחודש ינואר .מימין לשמאל :לורין הרפר ,ג'ו
גוטדנקר ,דוד פוסלונס ,בארי זגדנסקי ,ישראל שוורץ,
שרה זגדנסקי ,סטיבן הרפר ,ג'וליה קוסצ'ינסקי ,מנכ"ל
האגודה הקנדית ירון אשכנזי ,רעיית ראש הממשלה
שרה נתניהו ,האני שרמן ,בנימין נתניהו ,מנהל האגף
לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ,יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ופיי מינוק

אוסטרליה
■ היושב ראש החדש של אגודת ידידי יד ושם
באוסטרליה ג'ואי בורנשטיין (שני משמאל) ביקר ביד
ושם ב 26-בדצמבר עם רעייתו ג'ולי ובתם ג'ורדנה
בלוויית סרל ברייטמן (מימין) ,מנהל הדסק האנגלי.
בורנשטיין סייר בתערוכה "שומר אחי אנוכי 50 :שנות
הוקרה לחסידי אומות העולם" ,וג'ולי וג'ורדנה ביקרו
במוזאון לתולדות השואה ובאנדרטה "יד לילד".

■ אלי אלסטר (מימין) ,רעייתו קים וילדיהם ארי
וג'יימי ביקרו ביד ושם ב 14-בינואר .הם נפגשו עם
ההיסטוריון הבכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
ד"ר דוד זילברקלנג וסיירו סיור "מאחורי הקלעים"
באגף הארכיונים עם מנהל אגף הארכיונים וראש
קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ד"ר חיים גרטנר
(משמאל).

אוסטריה

בריטניה

■ ב 27-בפברואר קיבלו גונתר ואולריקה שוסטר
(משמאל) את "עיטור הכבוד המוזהב עבור שירות
הרפובליקה האוסטרית" מאת יושבת הראש של
הפרלמנט של אוסטריה ברברה פראמר (מימין)
בטקס חגיגי בפרלמנט.

■ ג'ק ליווינגסטון (במרכז) ביקר במוזאון לתולדות
השואה ובאנדרטה "יד לילד" עם רעייתו ג'ניס ,בנם
טרנס ,בתם ונסה והחברים ג'וני ורחל ארנון.

הנוצרית הבין-לאומית ירושלים ( )ICEJביום הזיכרון
הבין-לאומי לקרבנות השואה .מנהלי נציגויות נוצריות
ברחבי העולם ומנהיגי כנסייה השתתפו בתכנית מקיפה,
ובה סיור מודרך במוזאון לתולדות השואה וטקס אזכרה
באוהל יזכור .בטקס האזכרה הניחו הכומר פול ונואלה
או'היגינס זר בשם הקבוצה.

צרפת ובנלוקס
מקסיקו
■ רבקה וחקובו מישנה (בשורה האחורית ,במרכז),
טובי ורובן מישנה (בשורה האחורית ,שלישית ושישי
משמאל) ,ג'וזף ואיווט וולדנברג (מימין) ,סלומון ודינה
וייסבורד (בשורה התחתונה ,שלישי ורביעית משמאל)
ומנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי
ספרדית במיאמי פרלה חזן (לפנים ,במרכז) באירוע
בר המצווה של הבן מויסס מישנה (במרכז)

■ המכון הבין-לאומי לחקר השואה הזמין את ההיסטוריון
הצרפתי וחוקר השואה סרז' קלרספלד לשאת דברים
ב 9-דצמבר  2013בכינוס ביד ושם במסגרת החלק
הצרפתי של פרויקט השילוחים של יד ושם .קלרספלד
היה פורץ דרך במחקר על יהודי צרפת בשואה ובנה
את רשימת השילוחים של יהודי צרפת .נושא הכינוס
היה "איך לרדוף את הפושעים הנאצים ובה בעת
להתחקות על גורלם של קרבנותיהם" .קלרספלד הוא
גם סגן נשיא הקרן הצרפתית לזיכרון השואה בצרפת.
את ביקורו של סרז' קלרספלד ביד ושם ליוותה מירי
גרוס ,מנהלת דסק ארצות דוברות צרפתית ובנלוקס
באגף לקשרי חוץ.

■ קבוצה של כמרים ומנהיגים נוצריים נורווגים
בראשותו של הכומר טריה אייברוד (מימין) ובליווי דאג
ג'וליוסן מה ICEJ -נורווגיה סיירה ביד ושם בביקורה
בישראל .מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה
(משמאל) קיבל את פניו של הכומר אייברוד.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!

ספרד
■ לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות
השואה ולכבודו של חסיד אומות העולם מספרד
אנחל סאנס בריס הוקרן הסרט "המלאך מבודפשט"
במרכז הצפייה של יד ושם ב 28-בינואר .האירוע נערך
במעמד בנותיו של חסיד אומות העולם פילאר ואנחלה
סאנס בריס (משמאל) ,שגריר ספרד בישראל פרננדו
קרדררה ורעייתו ויקטוריה קרדררה (מימין) ומנהלת
דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית
במיאמי פרלה חזן (במרכז).

רוסיה
■ ב 11-בפברואר ביקרו תומכי יד ושם אלכסנדר
ומרינה דוברובינסקי ביד ושם .הם סיירו במוזאון
לתולדות השואה ופגשו את היועץ המיוחד ליושב
ראש הנהלת יד ושם ארי צוקרמן (במרכז).

■ 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 9103401
טלפון02-6443417/8 :
פקס02-6443419 :
אתר יד ושםwww.yadvashem.org :

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-

דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :

■ יד ושם היה במוקד הכינוס הבין-לאומי היוקרתי לחזון
של המנהיגות הנוצרית העולמית שערכה השגרירות

*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף
 64א' לפקודת המס.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה  -כ"ח בניסן תשע"ד (נדחה)
תכנית האירועים ביד ושם
יום ראשון 27 ,באפריל
20:00

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

21:30

"למען יידע דור אחרון" — בין זיכרון לזהות בשיח הישראלי :ערב עיון וזיכרון של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה,
בשיתוף עיריית תל אביב ותאטרון הבימה " -הבימרתף"  -אולם ברטונוב ,תאטרון הבימה ,תל אביב
פתוח לקהל הרחב ,ללא תשלום .לפרטים03-6295555 :

יום שני 28 ,באפריל
במשך היום תתקיים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם פעילות חינוכית לקבוצות ,לחברי תנועות הנוער,
למועצת התלמידים ולמשתתפי התכנית "מסע".
10:00

צפירת דומייה

10:02

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

12:30-10:30

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

11:00

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

13:00

טקס האזכרה המרכזי  -אוהל יזכור

17:30

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

18:30

כינוס עמותת דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה בהשתתפות יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .בתכנית
האמנותית :הקרנה מיוחדת בשיתוף מרכז הצפייה ביד ושם של הסרט העלילתי עם הנץ חמה (בשפה הסרבית עם תרגום
לעברית) ,מועמד לפרס אבנר שלו ,יושב ראש יד ושם בפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי בירושלים  - 2013צוותא ,תל
אביב
לפרטים ולהרשמה02-6443822 ,dorot.hahemshech@gmail.com :

20:00

האורטוריה "קדיש" מאת לורנס סיגל :קונצרט של התזמורת הסימפונית ירושלים ,רשות השידור  -אולם הנרי קראון,
תאטרון ירושלים
להזמנת כרטיסים ללא תשלום1-700-70-4000 :
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