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בביקוריהם של קודמיו  -האפיפיור יוחנן פאולוס השני
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■ בשער:
האפיפיור פרנציסקוס מניח זר
בטקס אזכרה באוהל יזכור.

הביקור משך את תשומת לבה של התקשורת
הבין-לאומית ושודר בשידור חי באתר האינטרנט של
יד ושם .לאחר שקיבל אבנר שלו את פניו של האפיפיור
עם הגיעו ליד ושם ,עשתה הפמליה את דרכה לאוהל
יזכור ,ושם קיבלו ראש הממשלה ,הנשיא והרב לאו
את פניו של האפיפיור פרנציסקוס .בטקס האזכרה
העלה האפיפיור את אש התמיד והניח זר ,בסיוע
שני תלמידים קתולים צעירים שחיים בארץ  -אווה
קולודקינה והואנג הוי נגויין .מקהלת אנקור ,בניצוחה
של דפנה בן יוחנן ,שרה את השיר הליכה לקיסריה
("אלי ,אלי") מאת חנה סנש ,ומנהלת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם ד"ר יעל נידם-אורביטו הקריאה
באיטלקית את "התייחדות" לזכר קרבנות השואה .כמו

ביקור האפיפיור
פרנציסקוס ביד ושם
בדברים שאמר בביקורו בארץ ,ציין האפיפיור
את מקומה החשוב של השואה בהוויה האנושית ואת
היקפה חסר התקדים של הטרגדיה בדברי ימי האנושות.
בדבריו שזר האפיפיור שירה ותפילה ותהה כיצד הייתה
האנושות מסוגלת לבצע פשע מחריד כל כך .האפיפיור
דיבר על הקרע הנורא שבו איבדו אנשים רבים כל כך
את אנושיותם .הוא קרא לקדם חינוך לערכים אנושיים
ולבנות עולם ללא אנטישמיות על כל גווניה וללא
מעשים של עוינות ,אפליה וחוסר סובלנות.

■

האפיפיור מעלה את אש התמיד באוהל יזכור.

כן הוקרא קטע ממכתבה האחרון של אידה גולדיש
שנרצחה בשואה .הטקס נחתם ב"אל מלא רחמים",
תפילה לזכר הנספים ,מפי החזן אשר היינוביץ'.
בטקס נכחו ניצולי שואה ,שר התיירות עוזי
לנדאו ,מזכיר המדינה של הוותיקן הקרדינל פייטרו
פרולין ,יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי
השואה בישראל קולט אביטל ,התורמים ליד ושם

יוסי ודנה הולנדר ואדריאן וורטהיין וחברי הפמליה
מהוותיקן.
בתום הטקס נפגש האפיפיור עם שישה ניצולי
שואה :אברהם הרשלום ,חוה שיק ,ג'וזף גוטדנקר,
משה העליון ,אליעזר גרינפלד וסוניה טוניק-גירון
(ראו עמ'  .)4לאחר מכן הוא נשא דברים וחתם בספר
האורחים של יד ושם.

אבנר שלו העניק לאפיפיור העתק של הציור
התפילה שצייר הנער המחונן אברהם (אברמק)
קופלוביץ' בגטו לודז' ,זמן קצר לפני שגורש ונרצח
באושוויץ (ראו עמ' .)5
יד ושם מייחס חשיבות גדולה ומשמעות מיוחדת
לביקורו של האפיפיור פרנציסקוס ביד ושם,
בתקווה שיגביר את המודעות לנושא השואה ברחבי
העולם.
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ששת ניצולי השואה שנפגשו עם האפיפיור
פרנציסקוס בביקורו ביד ושם
ג'וזף גוטדנקר
■ ג'וזף גוטדנקר נולד בסנדומייז' שבפולין בשנת
 .1942לפני לידתו נלקח אביו של ג'וזף ,בן ,למחנה
ריכוז .זמן קצר לאחר שנולד ,הסתירו אותו ואת אמו
בינה בני זוג קתולים פולנים ,פטרונלה וולדיסלאב
ז'ולו ,בביתם .לאחר שסייעו לאמו של ג'וזף לברוח עם
המחתרת הפולנית ,הם הגנו על ג'וזף וגידלו אותו כאילו
היה בנם .בסיוע דודו דוד צוקרברוט התאחד ג'וזף עם
הוריו לאחר המלחמה ,והם חיו שלוש שנים בגרמניה
במעמד של עקורים .ב 1949-היגר ג'וזף לארצות
הברית עם משפחתו ואחר כך לקנדה ,שם היה לאיש
עסקים מצליח .ג'וזף תומך בפעילות בתחום הוראת
השואה ,והוא אב לשלושה ילדים וסב לחמישה נכדים.

משה העליון
■

האפיפיור פרנציסקוס נישק את ידיהם של כל ששת הניצולים בביקורו ביד ושם .בתמונה :האפיפיור מנשק את ידו של ג'וזף גוטדנקר.

אברהם הרשלום (פרידברג)
■ אברהם הרשלום (פרידברג) נולד ב 1925-בעיירה
פרוז'ני בפולין (היום בלרוס) ,שם חי ולמד בבית הספר
העברי "תרבות" .לאחר פלישת הגרמנים נאלצו
אברהם ומשפחתו לעבור לגטו בפרוז'ני ,ובתחילת
 1943הם גורשו לאושוויץ-בירקנאו .הוריו ,סבתו
ואחיו של אברהם ,סיומה ,נרצחו במחנה .באוקטובר
 1944נשלח אברהם לבוכנוולד .הוא התחזה לפולני
אך נתפס ונשלח ברכבת לכיוון לא ידוע .אברהם
ושני חברים עברו מהרכבת שהיו בה לרכבת פחם
שנסעה לפראג .צעיר ששמו אינדרה סובוטקה סייע
לו להסתתר אצל משפחתו .באפריל  1945סייע
אברהם בלחימה בגרמנים הנסוגים מפראג .ב1949-
עלה לארץ ושירת בחיל האוויר .לאחר שחרורו הקים
קבוצת חברות מצליחות ועשה חיל בעסקיו .הוא
כתב את ספרו חיים מן האפר ומסייע בהנחלת זיכרון
השואה .אברהם נשא אישה ב ,1951-והוא אב לבת
ולשני בנים וסב לשישה נכדים.

חוה (אוה) שיק
■ חוה (אוה) שיק ואחותה התאומה מרים נולדו בעיר
נוביסאד שבסרביה בשנת  .1939יום לפני גירוש
היהודים מנוביסאד לאושוויץ העביר אותן קצין ורמכט
אוסטרי ששמו רומן אריך פטצ'ה לבודפשט ומצא להן
מחסה במנזר בפטץ' ,וכך הציל את חייהן .אם המנזר
האחות רנטה החביאה את התאומות עם שני ילדים
יהודים אחרים .כל משפחתן של חווה ואחותה נרצחה
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באושוויץ .לאחר המלחמה אימצה את התאומות בת
דודתה של אמן ,ובשנת  1948הן עלו לישראל וגדלו
בקיבוץ עין החורש .לאחר שירותה הצבאי עברה חוה
לקיבוץ להבות חביבה שהקימו ניצולי אושוויץ ונישאה
לזאב שיק ,ניצול אושוויץ שאיבד את כל משפחתו
שם .לחוה וזאב שני ילדים ושלושה נכדים.

אליעזר (לולק) גרינפלד
■ אליעזר (לולק) גרינפלד נולד בלודז' בשנת .1923
לאחר שכבשו הגרמנים את פולין ,נאלץ באפריל 1940
לעבור לגטו לודז' עם אמו ,סבו וסבתו .סבו וסבתו
מתו ונקברו שם .בגטו עבד אליעזר בבית החולים
של הגטו .באוגוסט  1944נלקח עם אמו למחנה
הריכוז זקסנהאוזן ,ומשם נשלחה אמו לרוונסבריק.
אליעזר נלקח לצעדת המוות ועם אסירים אחרים
הצליח לברוח ,הצטרף לכוחות הרוסיים ושימש להם
מתורגמן .לאחר המלחמה חזר ללודז' והתאחד עם
אמו .בשנת  1956עלה ארצה עם אשתו רחל ועם שני
ילדיהם ועבד בתעשייה הצבאית .אמו של אליעזר
עלתה ארצה שנה אחריו ,התחתנה בשנית עם ניצול
שואה בן העיר לודז' ששמו מנדל קופלוביץ' ואשר
בנו אברמק ,ילד יצירתי ומוכשר ,נרצח באושוויץ
בגיל  .14העתק של ציורו של אברמק שמצא אביו
אחרי המלחמה בעליית הגג של ביתו עם מחברת
שירים הוענק לאפיפיור פרנציסקוס בסיום הביקור
ביד ושם (ראו עמ'  .)5לאליעזר שני ילדים ,חמישה
נכדים ושישה נינים.

■ משה העליון נולד ב 1925-בסלוניקי שביוון .לאחר
שכבשו הגרמנים את יוון ,גורש משה באפריל 1943
לאושוויץ-בירקנאו ,ושם נרצחה כל משפחתו .הוא
שרד באושוויץ במשך  21חודשים ובינואר  1945נלקח
לצעדת מוות בקור מקפיא .אחר כך הועבר למחנות
הריכוז מאוטהאוזן מלק ואבנזה .בסופו של דבר שחרר
אותו הצבא האמריקני באוסטריה .לאחר השחרור עלה
משה לארץ ,התגייס לצה''ל והגיע לדרגת אלוף משנה
במילואים .משה פועל למען שימור זיכרון השואה
 הוא עומד בראש ארגון ניצולי מחנות ההשמדהיוצאי יוון בישראל ,והוא חבר בארגונים נוספים וחבר
בהתנדבות בהנהלת יד ושם .למשה בת ובן ,שישה
נכדים וארבעה נינים.

סוניה טוניק-גירון
■ סוניה טוניק-גירון נולדה בשנת  1924בסטולפצה
שבפולין (כיום בלרוס) .בשנת  ,1941לאחר פלישת
הגרמנים לברית המועצות ,גורשה סוניה לגטו ונאלצה
להתגורר בדירה קטנה עם עוד  27אנשים .באוקטובר
 1942ברחה אל היער עם חבר שהיה קשור למחתרת.
היא הצטרפה ליחידת הפרטיזנים של ז'וקוב בראשותו
של המפקד היהודי לובה גילצ'יק וחיה ביער עם מאות
הלוחמים והמשפחות מדצמבר  1942עד יולי .1944
סוניה איבדה את כל משפחתה הקרובה בתקופת
השואה .ב 1947-עלתה לארץ ישראל על סיפונה של
האנייה "לטרון" .היא למדה בבית הספר לאחיות של
בית החולים בילינסון ,ושם עבדה עד שפרשה לגמלאות.
סוניה נישאה בשנת  ,1950והיא אם לשלושה ילדים.
לאחר מותו של בעלה נישאה בשנית ,וכיום יש לה
נכדים ונינים רבים.

"תפילה"

ציור שצייר נער שנרצח בשואה הוענק לאפיפיור
אליעד מורה-רוזנברג

קומתו הזקופה של
המתפלל האוחז בסידור
במרכז היצירה מעידה על כוחו
של היהודי הדבק באמונתו
ובמסורת בעתות משבר
את העליבות שבחיי הגטו :הצבע המתקלף בקיר
החושף את הלבנים והסדקים ,החריצים העקומים
ברצפת העץ ,הרטט שבקווי הטלית והדמות  -כל
אלה מקנים תחושה של ארעיות ושל חוסר יציבות.
אולם קומתו הזקופה של המתפלל האוחז בסידור
במרכז היצירה מעידה על כוחו של היהודי הדבק
באמונתו ובמסורת בעתות משבר .הצל השחור
שמאחורי הדמות מזכיר למתבונן את האיום התמידי
אך בה בעת מצביע על מקור אור המאיר על הדמות.
כך ,בפשטות ובצניעות ,מבטא אברמק את עצמתו
הרוחנית של היהודי הנושא תפילה לבוראו בחיי
העליבות והמחסור של הגטו.
עם הציור מצא האב מנדל גם מחברת ,ובה
■ אברהם (אברמק) קופלוביץ' ( ,)1944-1930תפילה1943 ,
לערך .גואש ודיו על נייר .אוסף המוזאון לאמנות השואה של
יד ושם .תרומת אליעזר גרינפלד ,ישראל

■ אברהם (אברמק) קופלוביץ' היה בן יחיד למנדל
ויוכת גיטל שהתגוררו בעיר לודז' .אברמק ניחן
בכישרון לציור ולכתיבה ,התחנך בשפה הפולנית
והספיק ללמוד שנתיים בלבד עד פרוץ מלחמת
העולם השנייה .לאחר כיבוש פולין נאסרו אברמק
ומשפחתו בגטו שהוקם באביב  .1940בגטו הוצב
אברמק לעבודה בבית מלאכה לנעליים ,ואילו אביו
שימש מנהל מחלקה של מוצרי נייר .עם חיסול הגטו
בקיץ  1944נשלחו אברמק והוריו לאושוויץ.
בסלקצייה הראשונה באושוויץ הצליח האב
להעביר את הנער אברמק .יום אחד ,כאשר היה עליו
לצאת לעבודה קשה במיוחד מחוץ למחנה ,הסתיר את
בנו בצריף כדי להגן עליו ,אך כאשר שב בסוף היום
למחנה ,לא מצא את בנו  -הוא נשלח לתאי הגזים.
האם נרצחה אף היא ,ורק האב הצליח לשרוד.
לאחר השחרור ,בשובו אל עיר הולדתו ,מצא
האב בעליית הגג של הבית שהתגוררו בו בגטו ציור
שהותיר בנו .בציור יהודי מתפלל עטוף טלית ולבוש
בגדי חסיד מסורתיים ,מול מה שנראה כארון קודש.
ברמזים מספר מצליח הצייר בן ה 13-להמחיש

■

אברהם (אברמק) קופלוביץ' עם אמו יוכת גיטל ואביו מנדל

שמונה שירים ושני מערכונים סאטיריים פרי עטו
של הבן אברמק.
לאחר המלחמה התחתן האב בשנית עם חיה
גרינפלד ,ניצולה בת העיר לודז' ,והשניים עלו
ארצה מפולין ב 1956-והשתקעו בחולון .ציורו של

אברמק היה תלוי מעל מיטת בני הזוג בחדרם .על
מחברת השירים לא סיפר האב הסגור והמופנם,
ורק לאחר מותו גילה אותה בנו החורג ניצול השואה
אליעזר (לולק) גרינפלד .לולק תרם את הציור
ואת מחברת השירים לאוסף יד ושם כדי שיישמרו
לדורות הבאים.

■ יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו מעניק לאפיפיור
העתק של היצירה תפילה.

סיפורו של אברמק ,הילד ברוך הכישרונות שחלומותיו
נגדעו במשרפות אושוויץ בהיותו בן  ,14התפרסם בספר
משל עצמי (בהוצאת יד ושם) ,ובו כתובים כל השירים
והמערכונים שנמצאו במחברת בגטו.
כשביקר האפיפיור פרנציסקוס ביד ושם ,הוענקה
לו רפליקה של הציור על ידי יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו .בטקס גם הוקרא קטע משירו של אברמק
חלום המבטא את כמיהתו של הנער לברוח בריחה
גופנית ונפשית מאכזריות הזמן והמקום:

כשאגדל ואהיה בן עשרים,
אצא לראות את עולמנו המקסים.
אתיישב בתוך ציפור עם מנוע,
אתרומם ואמריא אל החלל ,גבוה.
אעוף ,אשוט ואתנשא
מעל עולם רחוק ויפה.
אחלוף מעל נהרות וימים []...
אתפעל מנהרות הפרת והנילוס []...
מעל ארץ הקדש של הברית הישנה,
וגם מעל ארצו של הומרוס הנודע
ארחף לי לאט-לאט ,בדאייה נינוחה.
וכך מתבשם מקסמי התבל,
אל השמים אתרומם ואפרח,
עננה אחות לי והרוח אח.
הכותבת היא אוצרת ומנהלת המחלקה לאמנות באגף
המוזאונים.
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ביקור האפיפיור
פרנציסקוס

ביקורו של הפטריארך העולמי
ברתולומיאו הראשון מקונסטנטינופול

דנה פורת

■ כדי לפרסם את ביקורו ההיסטורי של האפיפיור
פרנציסקוס ביד ושם ,הוקמו בעוד מועד תתי-אתרים
בארבע שפות :אנגלית ,עברית ,ספרדית וגרמנית.
בתתי-האתרים קישורים לגלריות תמונות מביקורים
של האפיפיורים הקודמים ביד ושם ,סיפור חייהם
של ששת ניצולי השואה שהאפיפיור לחץ את ידם,
פרטים על המתנה שהוענקה לאפיפיור וסיפורו של
המכתב שהוקרא בטקס.
גם ערוצי המדיה החברתית של יד ושם תרמו
לפרסום הביקור .הביקור עצמו שודר בשידור חי
באתר והועלה לאחר מכן לערוץ היוטיוב של יד ושם.
בסיומו של הביקור הועלו מיד לתתי-האתרים בכל
ארבע השפות תמונות וסרטונים .כל ערוצי המדיה
החברתית ,לרבות פייסבוק ,טוויטר ופינטרסט ,עודכנו
גם הם מיד והוסיפו קישורים לחומרים המתאימים
בכל אחד מן הערוצים.
מיצוי היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות למיניהן
אפשר ליד ושם לפרסם את הביקור החשוב והמשמעותי
הזה פרסום גלובלי.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף התקשורת.

■

הפטריארך ברתולומיאו (שני מימין) ופמלייתו התעניינו מאוד בתצוגות במוזאון לתולדות השואה.

■ באירוע חשוב ורב משמעות ביקר הפטריארך העולמי
ברתולומיאו הראשון מקונסטנטינופול ביד ושם ב27-
במאי .הפטריארך ופמלייתו סיירו במוזאון לתולדות
השואה ,השתתפו בטקס באוהל יזכור וביקרו ב"יד
לילד" בהדרכתו של מנהל הספריות ד"ר רוברט רוזט.
הפטריארך גם חתם בספר האורחים של יד ושם.
בדברים אשר נשא בתום ביקורו אמר הפטריארך:
"אנו אסירי תודה כל כך לאל על ההזדמנות לבקר היום
שוב במצבת זיכרון ראויה לציון זו ולכבד את הנפשות
ואת הזיכרונות שהונצחו כאן ]...[ .מיקומה של מצבת
הזיכרון מתחת לפני האדמה מייצג באופן העצמתי
ביותר את האבדן שהיוותה השואה ושאין להסביר.

"עלינו להזכיר את התקווה שמצבת
זיכרון זו מביאה לעולם .מעולם
לא היינו קודם לכן במקום אשר
מסרטט באופן ברור ומוחשי יותר
את האמת שגם במעמקי האדמה,
במקום האפל ביותר ,קיים אור".
הפטריארך ברתולומיאו
כל היורדים מטה אל אותו חלל פנימי של המוזאון
חופשיים לצאת בכל עת שיבחרו ולשוב אל אור השמש.
לא כך היה מצבם של מיליון וחצי ילדים אשר חייהם
ניטלו מהם בשל שנאה ואלימות אשר לא תתואר במילים
[ ]...קשה ככל שהיה להביט בפניהם של אותם ילדים
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יקרים אשר מייצגים את כל אותם נרצחים חפים מפשע,
מוטלת עלינו החובה לעשות זאת ,וחובה עלינו לזכור
[ ]...מוזאון זה הוא עדות לכך שבכוחו של אויב האל
להסית ולהדיח את האנושות לפעול בדרכים שלא יעלו
על הדעת ולבצע מעשי זוועה אשר אין לתאר.
העתיד עלול להיות לא טוב מהעבר אם אנשים בני
כל התרבויות והדתות ובעלי דעות פוליטיות מגוונות
לא ילמדו היטב את לקחי השואה .עריצות גדולה ודיכוי
נבלמו במידת מה בידי אנשים מן השורה ,רבים מהם
מונצחים בשדרת חסידי אומות העולם .בכל אדם כאן
בישראל וברחבי העולם כולו טמון הכוח לבחור בחיים,
בבריאות ובשלום .אם תהיה לכולנו התבונה להבחין
בתעתוע שבדיכוי ,נמצא את האומץ להתייצב כתף
אל כתף כנגד מי שעלולים ביום מן הימים להשיב
את אותה האימה החשוכה של השואה.
לסיום עלינו להזכיר את התקווה שמצבת זיכרון
זו מביאה לעולם .מעולם לא היינו קודם לכן במקום
אשר מסרטט באופן ברור ומוחשי יותר את האמת שגם
במעמקי האדמה ,במקום האפל ביותר ,קיים אור.
מיליוני החיים הצעירים כאן מעידים שאלוהים
לא הפקיר את עולמו .הוא רב עצמה ומושל בענייני
האנושות .בעיצומה של טרגדיה הוא עומד הכן
להפעים מחדש כל לב נשבר ולהשיב לאיתנם את מי
אשר סבלו קשות .הכתוב [במשלי] עדיין נכון' :שנאה
תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה'.
ולוואי והמונצחים כאן ינוחו בשלום על משכבם,
ויהי זכרם לנצח".

חינוך
"לזכור ,להזכיר ולהנציח"

פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים

רינת ריבק-ואגון
■ בלבו של חדר הזיכרון לשואה ולגבורה שהוקם
בחטיבת השחר בהוד השרון ,הוצב השנה עמוד המדמה
גזע של עץ .מצמרת העץ משתלשלים פתקים דמויי
עלים ,ועליהם שמות קרבנות שואה .בדרך זו ביקשו
תלמידי שכבת ח' שזכו השנה באחד משני הפרסים
המוענקים לתכנית חינוכית בהוראת השואה לציין
 70שנים לשילוחם של יהודי הונגריה אל מותם.
המונומנט הזה נוצר בהשראת האנדרטה "הערבה
הבוכייה" המוצבת בבודפשט ושבה מוטבעים בעלי
העץ שמותיהם של יהודים מהונגריה שנרצחו.
סביב העץ הוצגו לראווה עשרות יצירות ודגמים
שיצרו תלמידי השכבה בשיאה של התכנית החינוכית
המתקיימת בבית הספר כבר  14שנים ושמרכזת
ומנהלת המורה רונית יואכימיק.

לקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה התלמידים מקימים
את חדר הזיכרון ,ובו מוצגות
כל העבודות .במשך שבועיים
מקיימים נציגים מהשכבה
סיורים מודרכים לתלמידי כל
הכיתות ולמבקרים הרבים
המגיעים מחוץ לבית הספר
התכנית נמשכת ארבעה חודשים ,ובה התלמידים
נפגשים עם נושא השואה דרך הספרות והאמנות .כל
אחד מתלמידי השכבה בוחר ספר מרשימת ספרים
מוצעת .בתהליך יסודי ומעמיק התלמידים מנתחים
את היצירה על פי הוראות והכוונה פרטנית .בשלב
הבא כל תלמיד מבטא את רשמיו מן הספר ביצירת
אמנות אישית .לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
התלמידים מקימים את חדר הזיכרון ,ובו מוצגות כל
העבודות .במשך שבועיים מקיימים נציגים מהשכבה
סיורים מודרכים לתלמידי כל הכיתות ולמבקרים
הרבים המגיעים מחוץ לבית הספר.
בפרס השני לתכנית חינוכית בהוראת השואה
זכה השנה בית הספר המקיף ז' באשדוד על פעילות
ענפה ומקיפה בכותרת "השואה ואני  -לזכור,
להזכיר ולהנציח" .את התכנית יזם המורה לאמנות
אלי זר ,ובו עסקו תלמידי כל השכבות לאורך השנה
בפרויקטים שונים הקשורים להנצחת זיכרון השואה.
באחת הפעילויות התלמידים מנציחים סיפורי חיים

של ניצולי שואה .גם שיאה של תכנית לימודים זו היה
הקמת מרכז ללמידה משמעותית .במשך כשבוע,
לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,הגיעו תלמידי
שכבה ט' ל 17-חדרים שונים שנערכו בהם פעילויות
בקבוצות קטנות שעוצבו ברוח הנושאים שנלמדו,
בדרך המנגישה את האמצעים הכתובים והחזותיים
לתלמידים באופן מיוחד וחווייתי.
"ביד ושם הוחלט על הענקת פרס לשתי התכניות
על היזמה ועל אופן ההפעלה שלהן" ,הסבירה שרית הוך
מרקוביץ ,מנהלת המגמה להכשרת מורים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם" .בשתי התכניות
ניכר שהתלמידים עברו תהליך משמעותי ,ובשתיהן
התוצר הסופי מעיד על הבנה ורגישות גבוהה לנושא.
לא פחות מכך אנו מוקירים את השותפות המלאה
של התלמידים בהפעלת התכנית וגם את המעורבות
הנרחבת של המורים מתחומי דעת שונים".
הזוכה בפרס על מפעל חיים חינוכי בתחום
השואה הוא חיים רוט ,ניצול שואה מהולנד שהקדיש
חלק ניכר מחייו וממרצו לטיפוח ,לחיזוק ולהנצחה של
זיכרון השואה .השנה צוינו  25שנים למפעל ההנצחה
הראשון שיזם רוט "לכל איש יש שם" שבו מוקראים
בכנסת ,ביד ושם ,ברשויות המקומיות ובמוסדות
נוספים בארץ ובתפוצות ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
שמות של מאות אלפי יהודים שנספו בשואה .מפעל
נוסף שחיים רוט מקדיש לו את זמנו ואת מרצו הוא
חיזוק המודעות לנושא של יהודים שהצילו יהודים
בשואה  -הן פעילות הסברתית הן חשיפת סיפורי
הצלה של יהודים בידי יהודים בכל ארצות הכיבוש.
סיפורי ההצלה הרבים שתרם לחשיפתם מלמדים על
הסולידריות החזקה ועל הערבות ההדדית ששררו בין
יהודים שעל אף שהיו נרדפים בעצמם ונדונים למוות,
עשו ופעלו ככל שיכלו למען הצלת אחיהם.
שני פרסים ניתנו על עבודות גמר מצטיינות
בתחומי דעת שונים .רותם פינסק ,תלמידת מגמת
רדיו בבית הספר "אשל הנשיא" ,הקדישה את תכנית
הרדיו שהקליטה בפרויקט גמר לבגרות לנושא "המסע
אל המסעות  25 -שנה למסעות לפולין :מחשבות
ושינויים"" .ראשי היודנרט בוורשה ובלודז' בתקופת
השואה :מנהיגי קהילה במשבר או משתפי פעולה
עם האויב?" היה הנושא של עבודת הגמר הזוכה גם
היא בפרס ושכתבה עמית ניר מבית הספר "עינות
הירדן" בקיבוץ עמיר.
את פרס הספר לילדים ולנוער העניק יד ושם ליובל
אלבשן על הספר סיפו  -סיפור לא גמור ,סיפוריהם
של שני אחים שהופרדו בילדותם בתקופת השואה

■ רותם פינסק מבית הספר "אשל הנשיא" ,שזכתה בפרס
על עבודת הגמר שלה ,מדברת בשם הזוכים בטקס פרסי יד
ושם למפעלים חינוכיים תשע"ד.

ואחריה .השניים חיו במקומות שונים ללא ידיעה זה על
קיומו של זה .על רקע אהבתם לספרים בילדותם ועל
רקע כתיבת סיפורם האישי בספר לילדים ,הם זוכים
להתאחד מחדש לאחר שנים רבות של ניתוק.
תעודות הוקרה וציון לשבח הוענקו השנה לאורלי
רום ,מורה בבית הספר היסודי "שדות איילון" בבית
חשמונאי; לחיה וייס ,מורה בבית הספר הממלכתי-דתי
"הר נוף בנות" בירושלים; ולמזל גלילי ,מורה בתיכון
המקיף במגידו .כל אחת מהן פעלה נמרצות בשנים
האחרונות כדי לפתח ולהפעיל תכניות ייחודיות
ללימוד ולהנחלה של זיכרון השואה בבית הספר תוך
שיתוף פעולה עם מורים ומנהלות אחרים שהתגייסו
לנושא.
כמו כן הקרן לזיכרון השואה בצרפת בשיתוף אגודת
עלומים העניקה מענק כספי לשלושה בתי ספר שקיבלו
עליהם לעסוק בשואת יהודי צרפת .בישיבות "שעלי
תורה" ו"בני עקיבא לחינוך סביבתי 'סוסיא'" הונחו חלק
מהתלמידים לראיין ניצולי שואה מצרפת ולכתוב חלק
עיוני על הנושא .בבית הספר התיכון עירוני א' במודיעין
עסקו תלמידי המגמה הצרפתית לאורך השנה גם
בלימוד ובכתיבה על שואת יהודי צרפת.
מתורמי הפרסים:
הפרסים לתכניות החינוכיות להוראת השואה ולמפעל החיים
החינוכי בתחום השואה  -קרן משפחת ניימן; הפרסים לעבודות
הגמר של תלמידי החטיבה העליונה  -הקרן על שם מארק ולובה
יובילר ז"ל; הפרס לספר לילדים ולנוער  -סנדרה ברנד לזכר
בנה היחיד ברונו ברנד שנספה בשואה; הפרס לתכנית החינוכית
העוסקת בתולדות יהודי צרפת בשואה  -הקרן לזיכרון השואה
בצרפת בשיתוף אגודת עלומים.
הכותבת עובדת במגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.
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הכנס הבין-לאומי התשיעי להוראת השואה בסימן האחריות הבין-דורית
לאה גולדשטיין
■ "אנו בוחנים אילו משמעויות מזיכרון השואה בוחר לעצמו
כל דור ודור .בזכות מאמצי התיעוד שלנו ,המתפתחים
עם התקדמות הטכנולוגיה ,המידע על השואה נהיה
נגיש למגוון רחב של קהלים .מוטלת עלינו האחריות
להמשיך ולעצב את זיכרון שואה כך שיהיה חי ורלוונטי
גם בעתיד ,והחינוך בנושא השואה חיוני אף יותר מבכל
זמן למשימה זו".
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו

■ יותר מ 450-מחנכים התאספו בבקעת הקהילות לפתיחת
הכנס הבין-לאומי התשיעי להוראת השואה.

בתחילת חודש יולי התכנסו ביד ושם יותר מ 450-מחנכים
מרחבי העולם לכנס הבין-לאומי התשיעי להוראת
השואה .מטרת הכנס הייתה לברר מהו התפקיד של
דור הניצולים ובני הדור השני ,השלישי והרביעי בהוראת
השואה .הכנס יוחד לשלושה נושאים עיקריים :המטרות
של תיעוד השואה בידי הדור הראשון והשני ,האופן שבו
אירועי השואה מוצאים משמעות בחייהם של הדורות
שנולדו אחריה ועתידם של הוראת השואה וזיכרון השואה
בקרב בני הנוער היום ומחר.
הכנס שימש במה לדוברים מרתקים מכל רחבי
העולם ,ובהם סופרים ובמאים נודעים ,פורצי דרך
בתחום הטכנולוגיה ,תאולוגים והיסטוריונים בעלי שם,
בצד הופעות אמנותיות מעוררות השראה .אנשי יד ושם
העבירו הרצאות מאלפות בקשת רחבה של נושאים:
מהתפתחות המוסד במרוצת השנים ועד האתגרים
הפדגוגיים בהוראת השואה במדינות השונות.
בפעם הראשונה שידר יד ושם בשידור חי באתר

האינטרנט שלו את כל ההרצאות שהתקיימו בפורום
המליאה של הכנס ,וכך ניתנה לאלפי אנשי חינוך וחוקרים
אחרים גישה בזמן אמת לאירועים המעניינים בכנס.
אחד הדיונים המרתקים והאותנטיים ביותר התקיים
לקראת נעילתו של הכנס והפגיש שישה צעירים בני
 23-18מישראל ,מבריטניה ,מסין ,מקנדה ,מפולין
ומארגנטינה .המפגש יצר דו שיח בין-לאומי וחוצה
גבולות אמתי בין בני הדור הרביעי העוסקים בהוראת
השואה .בריאיון עמם לקראת פתיחת הכנס סיפרו
"השגרירים הצעירים" מדוע ביקשו להשתתף באירוע
בין-לאומי חשוב זה והסבירו מה תפקידם ומה האחריות
המוטלת עליהם בדרך שפילסו להם הדורות הקודמים:
בתיה בראונשטיין ,בוגרת תיכון מישראל ,דיברה
על "הרלוונטיות הנצחית של השואה" .לטענתה בני
דורה בכל החברות המערביות "ממשיכים לשלב את
זיכרון השואה בתוך חיי היום-יום .אנו מפתחים מחדש
כל העת מודעות לשואה מבחינה רגשית ,אמנותית
וחברתית ולומדים להתמודד אתה כפרטים".
מריה גונזלז וארקאלד ,סטודנטית להיסטוריה
מארגנטינה ,מאמינה בצורך "לעודד תלמידים בני
כל הגילים ,התרבויות והדתות לחשוב על ההיבטים
השונים של השואה ולטפח חשיבה ביקורתית והתבוננות
עצמית כדי שנוכל לעשות את החיבורים המהותיים בין
ההיסטוריה והבחירות המוסריות העכשוויות שאנו נדרשים
להן בחיינו האישיים .גם אדם אחד בכוחו להשפיע.
המציאות נשקפת תמיד אל מול עינינו .אנחנו יכולים
פשוט להתעלם ממנה או לחלופין להתמסר לעיסוק
בנושא ולהיות 'סוכני שינוי' בעולמנו".
לוז'ן (לורה) האן השתתפה בסמינר למחנכים מסין
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ב2013-
ומבקשת לסייע ביצירת חומרי לימוד נוספים על השואה
בשפה הסינית" .הנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים היא
משימתנו" ,היא סיכמה" .עלינו להרהר בשאלות המוסריות
והרוחניות שהשואה מעלה ואשר תקפות בחיינו .הוראת
השואה מעוררת מודעות לזכויות האזרח ,לחירויות
בסיסיות ולערכים של סובלנות וכבוד הדדי".

איאן בומונט ,מורה מתלמד מקנדה ,העביר לא
מכבר סדנה במסגרת כנס המחנכים "אז ועכשיו" של
אגודת ידידי יד ושם בקנדה שהתקיים ביולי  .2013הוא
מאמין בכל לבו שיש להתחיל את הוראת השואה כבר
בבית הספר היסודי" :רק ניצולים מעטים נותרו בחיים,
ולכן הכרחי שהדור שלי ילמד דרכים חדשניות ללמד את
השואה" ,אמר" .זהו אחד הרעיונות המרכזיים הנלמדים
אצלנו בכיתה ו'  -להשתמש במיומנויות של חשיבה
ביקורתית ,אבל מעל לכול לתת לתחושות האמפתיה
וההזדהות להוביל".
לוקאש מאטיסיאק המתגורר בפרוורי ורשה סבור
שצריך לבחון את השואה על פי "אמת מידה אוניברסלית
[ ]...עלינו ,בני הדור הרביעי לשואה ,לעשות כל מה
שביכולתנו כדי למנוע רצח עם בעתיד .כי אנחנו העתיד",
מדגיש לוקאש" ,אבל אסור לנו לשכוח את העבר".
לוסי האמוויק בת ה 18-המשמשת שגרירה אזורית
של הקרן ללימודי השואה בבריטניה הגיעה ללמוד ביד
ושם בקיץ " .2013חייבים לקחת בחשבון את קולותיהם
של צעירים בעיצוב העתיד" ,היא טוענת" ,אנחנו אולי
הדור האחרון שיוכל להקשיב לניצולי השואה ולדבר
אתם ,לשמוע את הסיפורים שלהם .עלינו להעריך את
היכולת הזו ,למצות עד תום את הנוכחות שלהם []...
אנשים צעירים צריכים לשאול הרבה שאלות".
מיד לאחר הדיון של הצעירים שמעו משתתפי הכנס
שלוש הופעות חיות של בני נוער ישראלים שהשתתפו
השנה בפרויקט "מו-זיקה"  -פרי שיתוף פעולה בין
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם,
עיריית אשדוד והמפיק איתן בן חיים .השירים המרגשים
מבוססים על טקסטים שכתבו ניצולי שואה ובני הדור
השני .במהלך חודשי ההכנה למדו בני הנוער בסמינר
תוכני בנושא השואה ביד ושם ובעיר אשדוד וגם השתתפו
במפגשים מוזיקליים מקצועיים עם המפיק המוזיקלי דותן
בראודה .הפרויקט הוא צעד נוסף בשמירת הרלוונטיות
של זיכרון והוראת השואה לדורות הבאים.
הכנס התקיים בתמיכתן הנדיבה של קרן אספר ,קרן משפחת
אדלסון וועידת התביעות.

בפעם הראשונה :סמינר ביד ושם לאקדמאים מטורקיה
■ בחודש יוני  ,2014בפעם הראשונה ,ערכה מגמת
אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם סמינר לקבוצה של אנשי אקדמיה מטורקיה.
הסמינר היה נקודת שיא בתכנית שותפות ארוכת טווח
בין יד ושם ופרויקט אלאדין  -ארגון לא ממשלתי
בין-לאומי המבקש לקדם את המודעות לשואה
במזרח התיכון ,באסיה ובאפריקה ולטפח יחסים
בין-תרבותיים ,במיוחד בין יהודים ומוסלמים.
התכנית נחנכה בשנת  ,2013ומטרתה היא
להניח את היסודות לרשת של אקדמאים שיקדמו
את הוראת השואה ולהגביר את המודעות לנושא
השואה באוניברסיטאות טורקיה.
בחודשים שקדמו לסמינר עברו המשתתפים הכנה
מאומצת ,ובכלל זה כינוס באוניברסיטת גלאטסראיי
באיסטנבול שבו הרצו מומחים בנושא השואה מיד
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■ אנשי אקדמיה מטורקיה מבקרים במרכז הלמידה ביד ושם.

ושם ,מפרויקט אלאדין ,מהברית הבין-לאומית לשימור
זיכרון השואה ( )IHRAומגופים אחרים .לאחר מכן קיימו
המשתתפים פעילות מקוונת בהיסטוריה של השואה.
ביד ושם למדה הקבוצה על ההיסטוריה של השואה
ורכשה כלים וטכניקות שפיתחו מומחים פדגוגיים מבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה .כל אחד מאנשי

האקדמיה הטורקים אמור כעת לעשות פרויקט חינוכי
הקשור לשואה ,על פי בחירתו ,בקמפוס שלו .כמה
מהמשתתפים בסמינר כבר חנכו את הפרויקטים שלהם,
עדות לעניין הרב שעוררה התכנית בקרב משתתפיה.
ד"ר אומוט אוזר ,פרופסור באוניברסיטה
הטכנולוגית של איסטנבול אשר מילא תפקיד
מפתח בגיוס המשתתפים לתכנית" :התכנית באמת
פורצת דרך [ ]...אנו מקווים שנוכל לתרום תרומה
של ממש למודעות לחשיבות של הוראת השואה ושל
ימי זיכרון בטורקיה בכלל ,ובזירה האקדמית בפרט.
אנו מצפים בכיליון עיניים להצגת הפרויקטים של
המשתתפים ,ונבחן כיצד הם החילו את מה שהם
למדו ביד ושם".
הסמינר לאקדמאים מטורקיה התקיים בתמיכתם הנדיבה של
 IHRAו.ICHEIC -

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 אחד מבוגרי בית הספר ומה שהשיג מאז השתתף
בסמינר חינוכי ביד ושם:

■ הורצ'יו סוצ'יו הוא מורה
במכללת יוליה הסדאו,
בית ספר תיכון במערב
העיר הרומנית לוגוז' ,ליד
הגבול עם הונגריה .מאז
למד בסמינר להכשרת
מחנכים מרומניה ביד ושם
ב ,2008-סוצ'יו משקיע
■ בוגר יד ושם הורצ'יו סוצ'יו
את מרצו בהוראת השואה
לתלמידיו .עבודתו השפיעה
גם על אביו שעוסק גם הוא בהוראה ,וגם הוא בא
ללמוד ביד ושם.
על אף מגבלות של זמן ומשאבים בלימוד מקצוע
ההיסטוריה הציב סוצ'יו את הוראת השואה בראש סדר
העדיפויות של בית ספרו .אחד הפרויקטים היצירתיים
במיוחד שיזם היה פרויקט עם תלמידים בני :18-15
התלמידים חקרו את ההיסטוריה של אווה דויטש,
ניצולת שואה מרומניה ,והציגו את סיפור חייה לפני
השואה ,אחרי השואה ובזמן השואה בסיפור מאויר.
הרומן פותח בילדותה של דויטש ,ילדות רגילה
למדי :הליכה לבית הספר ,מסיבות ריקודים ,חגים
וביקורים בחנויות צעצועים .ב 1940-נאלצה רומניה
לוותר להונגריה על השטח שבו התגוררה משפחת
דויטש .מכיוון שאביה של אווה לחם במלחמת העולם
הראשונה ,בינתיים נהנתה משפחתו מביטחון יחסי.
אך המצב הידרדר מהר מאוד כשממשלת הונגריה
הנהיגה חוקים נגד היהודים אשר אסרו עליהם ללמוד
באוניברסיטאות והם נלקחו לעבודות כפייה .במרץ
 1944גירשו שוטרים הונגרים את המשפחה לאושוויץ,
ושם נרצחו ההורים.
בשל חבלה מכוונת של אסירים במפעל התחמושת
של מחנה ההשמדה גירשו הגרמנים את אווה דויטש
ואסירים אחרים לטרזיינשטט .ב 8-במאי 1945

הורצ'יו סוצ'יו
רומניה
"עדויותיהם של ניצולי שואה הן
ארוכות למדי וקשות לקריאה.
לכן הגיתי את הרעיון להפוך
אותם לרומנים גרפיים (סיפורים
מאוירים) ,בתקווה שכך יוכלו
התלמידים לקרוא אותם
ולהבינם בקלות רבה יותר".

ג'יימס יוסף מקינטוש

הקרן ההומניטרית של ( ICHEICהנציבות הבין-לאומית
לתביעות ביטוח מתקופת השואה) כדי לפרסם את
הרומן ברומנית ובאנגלית .על פי הגישה החינוכית
של יד ושם של התאמת הלימוד לגיל התלמידים,
האיורים המתלווים לסיפורים מתארים את חיי היום-
יום ואת האתגרים שהיהודים היו נתונים בהם בלי
לזעזע את התלמידים.

הורצ'יו סוצ'יו
שחרר הצבא האדום את המחנה ,אך דויטש לא
יכלה לשוב אל ביתה מכיוון שאיש זר השתלט עליו.
היא נדדה ממקום למקום עד שב 1948-פגשה את
בעלה לעתיד ,גיולה.
"עדויותיהם של ניצולי שואה הן ארוכות למדי
וקשות לקריאה" ,מסביר סוצ'יו" .לכן הגיתי את
הרעיון להפוך אותם לרומנים גרפיים (סיפורים
מאוירים) ,בתקווה שכך יוכלו התלמידים לקרוא
אותם ולהבינם בקלות רבה יותר .כאשר התחלתי
להשתמש בחומר הזה בכיתה ככלי עזר להוראה,
הופתעתי :בזכותו היו התלמידים מחויבים לחלוטין
במילוי משימותיהם".
בעיה אחת עיקרית עם חומרים מסוג אלו היא
טשטוש הגבולות בין דמיון ומציאות .סוצ'יו וידא
שתלמידיו מבינים שהספר שנכתב איננו בדיוני על
ידי שילוב מקורות ראשוניים ברומן :קטעי עדויות
אמתיות ,תמונות מקוריות ,מפות היסטוריות ,קישורים
למידע באינטרנט ועוד .כדי שמורים אחרים יעשו
גם הם שימוש בחומרים ,בסופו של כל סיפור צורפו
הצעות לפעילויות חינוכיות בכיתה.
סוצ'יו קיבל מימון צנוע ממגמת אירופה בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה שתומכת בה

■ התלמידים של סוצ'יו הכינו סיפור מאויר לפי סיפור חייה
של ניצולת שואה.

כמה מתלמידיו לשעבר של סוצ'יו שעבדו על
הפרויקט בהדרכתו חזרו מאז לעבוד עם המורים
שלהם להיסטוריה ועם תלמידים צעירים מהם .עם
סנטרופה ,מכון מרכז אירופה למחקר ותיעוד ,הצליח
סוצ'יו לארגן סמינר מוצלח להוראת השואה למחנכים
מכל רחבי רומניה בחודש יוני" .עלינו להסתכל על
השואה מנקודת מבטם של הילדים" ,סוצ'יו מסכם.
"זוהי נקודת המבט שבה אנו מוכרחים להשקיע".
הכותב עובד במגמת אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

ממשלת רומניה תכיר בהשתלמויות של יד ושם
■ ב 24-ביוני ביקר ביד ושם ראש ממשלת רומניה
ויקטור ויורל פונטה (בתמונה) בליווי שרי ממשלתו.
בביקור ממשלת רומניה בישראל נחתם מזכר הבנות
בין שר החינוך של רומניה רמוס פריקופי לבין יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו במעמד שר החינוך
הרב שי פירון ,ולפיו משרד החינוך של רומניה יכיר
באופן רשמי בהשתלמויות למורים של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם ויפעל להרחבת

שיתוף הפעולה עם יד ושם בתחום הוראת השואה.
משנת  2000למדו יותר מ 230-מחנכים רומנים
בסמינרים של בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם.
הפעילויות החינוכית של יד ושם ברומניה מתקיימות בתמיכתם
האדיבה של  ICHEICוקרן משפחת אדלסון.
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בית ספר בברלין נקרא על שם חסיד אומות עולם מוסלמי
■ בבית הספר העל-יסודי  Skalitzer Strasseבשכונת
קרויצברג בברלין רוב התלמידים הם בני מהגרים
ערבים וטורקים .כאשר שמעו מורים בבית הספר
שתלמידים מביעים את דעותיהם הקדומות נגד
יהודים ומיעוטים אחרים ,הם החליטו להתמודד עם
התופעה באמצעות תכנית חינוכית .בין היתר ,המורים
יצרו קשר עם המוזאון היהודי בברלין וארגנו ימי עיון
עבור התלמידים .קבוצה אחת של תלמידים ממוצא
ערבי-פלסטינאי החליטה לצאת למסע בישראל
בתחילת  2012ולבקר גם ביד ושם.
בביקור ביד ושם הפגישה אנה סטוקר ממגמת
אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד
ושם את התלמידים עם ניצול שואה והעבירה להם
סדנה על רפיק וסלי ,מוסלמי אלבני שהוכר חסיד
אומות העולם בשנת  .1987וסלי היה בן  17בלבד
כאשר פלשה גרמניה הנאצית לאלבניה ,והוא הציע
להסתיר משפחה יהודית בבית הוריו.
"רפיק וסלי היה דוגמה מצוינת עבור הקבוצה

המסוימת הזאת" ,מסבירה סטוקר" .גילם כמעט כגילו
של וסלי בזמן המלחמה ,הם בני דת אחת ,ואומץ
הלב האזרחי של וסלי הוא ערך שמערכת החינוך
הגרמנית שואפת להנחיל לתלמידיה".
סיפורו של וסלי הותיר רושם עז על התלמידים,
וכאשר חזרו לגרמניה ,הם סיפרו על חוויותיהם.
כמה מהם אף הציעו לשנות את שם בית ספרם
ולקרוא לו על שמו של וסלי .הם גייסו את תמיכתם
של תלמידים ,מורים והורים ,ובהצבעה בית ספרית
בפברואר  2013הוחלט ברוב קולות לקרוא לבית
הספר על שמו של רפיק וסלי .עיריית ברלין אישרה
את ההחלטה בינואר " .2014מה שהחל בניסיון
להילחם בהתבטאויות אנטישמיות היה בסופו של
דבר לתהליך מרחיק לכת שעלה על כל הציפיות של
המחנכים" ,מספרת סטוקר" .בית הספר אפילו שכר
אדריכל כדי לעצב מחדש את הכניסה לבית הספר
ברוח מעשה ההצלה האמיץ של וסלי".
לבקשתו של בית ספר על שם רפיק וסלי ,דסק

גרמניה במגמת אירופה
בבית הספר הבין-לאומי
ביד ושם כתב מחדש
בעת האחרונה יחידת
לימוד מיוחדת לשימושם
של מורים המלמדים
על וסלי ומורשתו הרב
תרבותית והאנושית .בית
הספר כבר הביע את
■ רפיק וסלי1946 ,
רצונו לשלוח עוד כיתת
תלמידים ליד ושם כדי להמחיש את העיקרון של
חופש הבחירה ,והוא אף מבקש להיות שותף של
בית הספר הבין-לאומי להוראה השואה.
"הניסיון המחיש עד כמה השואה היא עניין בין-
לאומי וכלל אירופי" ,מסכמת סטוקר" .בית הספר על
שם רפיק וסלי הוא דוגמה ראשונה במעלה להתקדמות
שעשה בית הספר הבין-לאומי בהתאמת חומרים לרקע
הקוגניטיבי ,הרגשי והתרבותי של התלמידים".

"יהדות של שרירים"
■ "אנחנו מתאמנים היום כדי לתת את המקסימום
מחר ,על מנת שלעולם לא נעמוד חסרי יכולת הגנה
וחסרי ביטחון מול כל אויב שיבוא להשמידנו".
משתתף בקורס כושר קרבי ובפרויקט
"'יהדות של שרירים'  -מחויבים לזיכרון"

בראשית חודש מאי נערך במועצה האזורית הגליל
התחתון טקס שהיה שיאו של מיזם חינוכי-ערכי
ושבמרכזו מתאמני קבוצת הכושר הקרבי ,נערים
המתכוננים לשירות משמעותי ואיכותי בצה"ל.
הטקס הציג את אחד המפעלים הקהילתיים
המתקיימים באגף החינוך של המועצה האזורית הגליל
התחתון ,בשיתוף בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם .בשנתיים החולפות התקיימו בין
היתר השתלמויות לגננות ולמורים בבתי ספר של
המועצה (יסודיים ותיכון) ,ונעשתה עבודה חינוכית
עם מדריכי תנועות הנוער ובקרב הציבור הבוגר
בספרייה האזורית ,במרכז היום לקשיש ובמעגלים
נוספים ועוד.
הטקס סיכם תהליך עבודה של שנה שלמה שבה
למדו הנערים על דמויות שונות של ספורטאים יהודים

שחיו בין שתי מלחמות העולם והכירו את ענפי הספורט
השונים ואת הערכים שלאורם חונכו הספורטאים.
לאחר תהליך לימוד בחרו הנערים דמות אחת
שסיפורה והערכים שמימשה הרשימו אותם במיוחד,
ובעזרת מומחית בתחום העיצוב החזותי אילת ארבל
יצרו תערוכת כרזות .התערוכה הוצגה באותו הערב
בפעם הראשונה ,במעמד ראש המועצה האזורית
מוטי דותן ,ראשי האגפים במועצה ,מנהלת המגמה
להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי שרית הוך
מרקוביץ' ,מחנכים ,מורים ,הורים ותלמידים.
"התהליך החינוכי היה מורכב וממושך" ,הסבירה
נעמה אגוזי מבית הספר הבין-לאומי שניהלה את
הפרויקט" .בשעות הערב ,כשהם מזיעים ועייפים,
היה עליהם להתיישב וללמוד על ספורטאים יהודים
ועל גורלם לפני השואה ובשואה .בשלב הבא הוטל
עליהם לגבש מסר שהם מבקשים להעביר דרך
כרזה שיעצבו .אף שאין מדובר בסטודנטים לעיצוב
גרפי ועל אף המטלות הרבות האחרות שהיו מוטלות
עליהם (בחינות וגיבושים לסיירות) ,העמידו הנערים
תערוכה לתפארת ,והיא נחנכה בכניסה לאולם

מצגות הוראה ללמידה עכשווית
■ מצגות המהוות יחידות הוראה לשימושם של מורים
הן חלק בלתי נפרד ממערכי ההוראה כיום .ואכן
מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ביד ושם בונה מצגות הוראה כדי שישמשו
כלי הוראה חשוב למורים .מטרתן של המצגות
היא לאפשר למורים ללמוד וללמד נושאים שונים
בתחום השואה באופן מעודכן ,נוח ועכשווי שיש
בו מגוון מדיות .המצגות יכולות לשמש למורים
עצמם וגם לשמש מערך הוראה להצגה בכיתה.
כל אחת מהמצגות מתמקדת בנושא אחד
המלווה גם במערך שיעור ,למשל :ילדים ונוער בגטו
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הספורט האזורי אשר שופץ והיה לגלריה של ממש
לקראת מעמד זה".
"מקרבנות עלומים הם היו לאנשים בשר ודם",
אמר יובל גמליאל ,נציג החניכים" .לא היה אפשר
להימנע מלהשוות את המניעים של שתי הקבוצות.
כולנו רוצים להיות 'הכי' [ ]...הכי טובים ,להגיע הכי
גבוה ,לתת הכי הרבה [ ]...עצם התשוקה להיות
'הכי' הפכה אותנו לדומים ,הפכה אותם לאנושיים
עבורנו".

ד"ר נעמה שי"ק
טרזיינשטט ,חיי היום-יום בגטו ורשה ,שימוש חינוכי
בדפי עד ,עיקרי לימוד השואה באמצעות סרטי
"עדים וחינוך" ,חסידי אומות העולם ,ילדים בשואה
ועוד .המצגות משלבות רקע היסטורי עם עקרונות
פדגוגיים; גישה למגוון חומרי ארכיון כגון סרטים,
עדויות ,תצלומים ומסמכים; הפניות לתערוכות
מקוונות; ומגוון הפניות מתאימות לאתר יד ושם.
את המצגות ואת כל החומרים שבהן אפשר
להוריד בדרך פשוטה ונוחה.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

"לו רק ידעתי"

מאגר השמות מחבר שלושה ענפי משפחה

דבורה ברמן

■ במרץ  2014כתבה פולינה גברילוק ,בת 40
מקוסטופיל שבאוקראינה ,ליד ושם שבעת שחקרה
מה עלה בגורלם של בני משפחתה בתקופת השואה,
מצאה בת דודה שמתגוררת בישראל .סבה של
פולינה ,משה איידליץ ,נהרג כשהיה חייל בצבא
האדום ,וברשותה היו מכתבים שכתב משה בחזית.
מכתבו האחרון נשלח ארבעה ימים לפני שנהרג
ושבועיים בלבד לפני תום המלחמה .במכתבו הביע
משה את משאלת לבו לגלות מה עלה בגורלם של

לאחר שמצאה את הענף של
משפחת איידליץ' בישראל,
עברה פולינה לחקור את הצד
של אחותו של סבה ,סילביה,
שהיגרה לארצות הברית לפני
המלחמה

"רציתי לשפוך אור על גורלו
של אחיו מנדל [ ]...חשתי שסבי
היה רוצה שאנסה למצוא אותו".

אנשי צוות מפרויקט איסוף שמות קרבנות
השואה של יד ושם יצרו בשמה של פולינה קשר
עם העיתונאי האמריקני הלל קאטלר שהטור שלו
"חיפוש קרובים" עוזר לאחד קרובי משפחה וחברים
אבודים וביקשו את עזרתו .קאטלר הצליח לאתר
את יוסף ברייר ובכך לאחד את הענף השלישי
 האמריקני  -של המשפחה עם שני הענפיםהאחרים .ג'ו (יוסף) ברייר ,בן  79מסאפרן שבניו יורק,
הופתע לגלות שיש לו קרובי משפחה באוקראינה
ובישראל .ברייר הוא בן יחיד וגדל עם מעט קרובי
משפחה .הדמויות המרכזיות ביותר בחייו היו סבו
וסבתו מצד אמו ,טוביאס ומלכה איידליץ ,ששם

פולינה גברילוק
אחיו מנדל ,אשתו של מנדל חסיה ובנותיהם רבקה,
סימה ומרים" .המכתבים הללו הם כל מה שנותר
לנו מסבי" ,הסבירה פולינה" .רציתי לשפוך אור על
גורלו של אחיו מנדל [ ]...חשתי שסבי היה רוצה
שאנסה למצוא אותו".

■ דף עד שמסרה רבקה גורביץ על אביה מנדל איידליץ ז"ל

חסיה ,סימה ומרים נרצחו ביער פונאר ליד וילנה
ביולי  .1941אך בתו השלישית של מנדל ,רבקה,
הצליחה להימלט מגטו וילנה ליערות ,שם הצטרפה

■ מנדל וחסיה איידליץ עם בתם סימה

ליחידת פרטיזנים .ב 1946-היא נישאה וב1958-
עלתה לישראל.
ב 1983-מסרה רבקה גורביץ דפי עד לזכרם
של אביה מנדל איידלביץ' ובני משפחתו .לאחר
שמצאה את דפי העד באתר האינטרנט של יד ושם,
יצרה פולינה קשר עם רבקה ,כיום בת  .90בשיחה
עם בתה של רבקה ,אהובה סתיו ,אישרה אהובה
כי משה ומנדל אכן היו אחים .מקסים גור ,בנה של
רבקה ,התרגש מאוד כאשר הודיעה לו אחותו אהובה
על הגילוי .מקסים (הקרוי על שם סבו מקס-מנדל)
היה בשליחות דיפלומטית בקייב בשנים 1997-1995
ולא ידע שכל בני משפחתו ששרדו מהמלחמה חיים
בקוסטופיל ,עיירה במערב אוקראינה ,מרחק 220
קילומטר בלבד מקייב" .לו רק ידעתי" ,הוא אומר,
"אולי הייתי יכול לעזור להם להתחבר מחדש לזהותם
היהודית ,ואולי אפילו לעלות לישראל".
לאחר שמצאה את הענף של משפחת איידליץ'
בישראל ,עברה פולינה לחקור את הצד של אחותו
של סבה ,סילביה ,שהיגרה לארצות הברית לפני
המלחמה .סילביה נרשמה כתושבת ניו יורק ב.1940-
ב 1933-היא נישאה ליעקב ברייר וב 1935-ילדה
בן ,יוסף.

■ ביולי  2014נפגש מקסים גור באילת עם אחותה הקטנה של
פולינה גברילוק ,בת דודתו אירינה גריזניוק שגרה באוקראינה.

משפחתם היה מעט שונה משם המשפחה של סבה
של פולינה גברילוק.
"אנחנו שמחים כל כך שמצאנו קרובי משפחה
אמתיים הקשורים אלינו בקשרי דם" ,אומר מקסים
גור" .זה דבר חדש עבור כולנו .ייקח לנו קצת זמן
להתרגל".
פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה מתקיים בתמיכתם הנדיבה
של יוסי הולנדר ,ועידת התביעות ונשיא בית המשפט המחוזי
בברוקלין השופט אדוארד קורמן המופקד על חלוקת הכספים
מהסדרי הבנקים השוויצריים.
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משלחת יובל ה60-

ידידי יד ושם מרחבי העולם מתרשמים מפעילות יד ושם בפולין ובארץ

■ בימים  11עד  18ביוני  2014אירח יד ושם
משלחת מיוחדת של ידידים ותורמים מרחבי
העולם אשר קיבלו הזדמנות נדירה ויוצאת דופן
להכיר מקרוב את הפעילויות ואת העשייה של
יד ושם ולהעמיק את היכרותם עם רשות הזיכרון
לשואה המציינת בימים אלו יובל  60להנצחת
השואה ולהוראתה ,לתיעוד השואה ולחקר השואה.
הסיור החל בקרקוב שבפולין ,במבט אל העבר
היהודי התוסס ובהבנה מעמיקה יותר של אורח חייהן
של הקהילות היהודיות בפולין בתקופת השואה.

באושוויץ-בירקנאו סיירה המשלחת בתערוכה
הייחודית החדשה של יד ושם "שואה" והצטרפה
לטקס זיכרון של משלחת צה"ל " -עדים במדים".
המשלחת ביקרה גם בטרבלינקה והשתתפה בטקס
ב"מילה  - "18מטה מחתרת הגטו היהודי בוורשה.
משם נסעה המשלחת לישראל ,לסיורים מיוחדים
"מאחורי הקלעים" בהר הזיכרון ולנטיעה מחדש
של עצים שניזוקו בסופת השלגים בדצמבר ,2013
לכבודם של חסידי אומות העולם .המשלחת ביקרה
גם בבסיס של חיל האוויר וסיימה את ביקורה באירוע

נעילה במעמד שר האוצר יאיר לפיד ובמופע מוזיקלי
של הזמר דוד ד'אור.
"החוויה הייחודית הזאת חיברה את ידידי יד
ושם ברחבי העולם לפעילויות המגוונת שלנו ולחזון
שלנו לעתיד" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו" .אנו עדים לתהליך של העברת לפיד הזיכרון
לדורות הבאים ,וחברי המשלחת ביטאו באופן חד
משמעי את מחויבותם להנצחת השואה ולהוראתה
בקרב הדורות הבאים".

פולין
■ באירוע הפתיחה של המשלחת בפולין שמעו
המשתתפים קטעי שירה מוזיקליים מפי החזן הראשי
של צה"ל סא"ל שי אברמסון.

■ בטקס משותף בבירקנאו עם משלחת צה"ל "עדים
במדים" העניק ניצול השואה אדוארד מוסברג ספר
תורה לחיילים  -סמל לנצחיותה של הרוח היהודית.
אשתו ססיל הייתה גם היא בטקס.

■ אל אד (משמאל) ופראן סונשיין (שנייה מימין)
מקנדה הצטרפו ירון אשכנזי (מימין) ואלוף אביב
כוכבי (שני משמאל) בטקס בבירקנאו עם משלחת
צה"ל "עדים במדים".

■ חברי המשלחת סיירו במוזאון היהודי בבית הכנסת
העתיק בקרקוב וראו חפצים שונים מלפני השואה.

■ חברי המשלחת סיירו בעיר העתיקה וברובע
היהודי של קרקוב.

■ ניצול השואה סמואל ונק (במרכז) ובניו בנימין
(משמאל) מציריך ופיליפ (מימין) מאמסטרדם עומדים
בכניסה למחנה אושוויץ.

■ חברי המשלחת קיימו טקס אזכרה לזכרם של
הנרצחים בטרבלינקה.
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"החוויה הייחודית הזאת חיברה את ידידי יד ושם ברחבי העולם
לפעילויות המגוונות שלנו ולחזון שלנו לעתיד".
אבנר שלו

ישראל
■ יוסי הולנדר דיבר בשם ידידי יד ושם מרחבי
העולם בערב הפתיחה של תכנית משלחת יובל ה60-
שנערך בירושלים .הולנדר הודה למשתתפים אשר
התקבצו מכל קצות תבל כדי להגיע ליד ושם ואשר
יחד משתפים פעולה כדי לשאת את לפיד זיכרון
השואה ולהעבירו לדורות הבאים.

■ ניצולי אושוויץ דוד פוירשטיין (משמאל) מצ'ילה
ומקסי ליברטי (מימין) מצרפת נפגשו באירוע הפתיחה
של משלחת יובל ה .60-טיירי ,בנו של מקסי ,ליווה
את אביו במשלחת.

■ יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר לאו
נשא דברים באירוע הפתיחה בירושלים.

■ בדבריו ביד ושם סיפר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו על אבני הדרך של רשות הזיכרון לשואה
ולגבורה במשך  60שנה והסביר על הפרויקטים
העכשוויים ועל האתגרים לעתיד.

■ חיימה ברוורמן וביאטריז מסליח (במרכז) נטעו
מחדש עץ לכבודו של חסיד אומות עולם ,עם דונה
הולברוק (מימין) מקנדה ופרלה חזן.

■ עץ לכבודו של חסיד אומות עולם ניטע מחדש בידי
ריטה ויעקב ויינברג (משמאל) ממלבורן ,עם פיליפ
קרביץ (מימין) ואשתו מישל מקייפטאון.

■ מרק מוסקוביץ מארצות הברית נשא דברים מטעם
ידידי יד ושם ברחבי העולם באירוע הנעילה של משלחת
יובל ה 60-שנערך בבקעת הקהילות.

■ חברי המשלחת מצרפת ,משווייץ ומהולנד התאספו
באירוע הנעילה של משלחת יובל ה .60-מימין לשמאל:
מינקה ופול באן ,פרנסואה גוגנהיים ,שעיה בן יהודה ,אליס
תשמן ,פייר פרנסואה וייל ,מקסי ליברטי ,אבנר שלו ,מירי
גרוס ,גבריאל רושמן ,ג'ואל הרצוג וטיירי ליברטי

■ חברי המשלחת מרחבי העולם התאספו לאירוע
הנעילה של המשלחת בכיכר התקווה ביד ושם.
מימין לשמאל :השר לעניינים רב תרבותיים בקנדה
טים אופל ,אד ופראן סונשיין וג'וזף גוטדנקר מקנדה,
ד"ר דוד זילברלקנג ,יצחק (טלקה) ארד וקולין וגייל
הלפרן מארצות הברית.

אירועי המשלחת בארץ התקיימו בתמיכתם הנדיבה של רשת
פרימה מלונות ו M&T -ישראל.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יממה בהר הזיכרון

יום ראשון 27 ,באפריל
 ■ 20:00עצרת הפתיחה הממלכתית התכנסה
במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,יושב ראש
הכנסת ונשיא בית המשפט העליון ,והשתתפו בה
 2,500איש  -ניצולי שואה ,הסגל הדיפלומטי ,חיילים
ובני נוער .הנושא המרכזי של יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשע"ד היה "'יהודים על קן הקץ' :1944 -
בין חיסול לשחרור" .בעצרת הדליקו ניצולי השואה,
בליווי בני משפחתם ,שש משואות לזכר ששת מיליוני
קרבנות השואה.

 ■ 22:00כ 500-חניכי התכנית "מסע" של הסוכנות
היהודית ממגוון מסגרות וכ 160-חברי המכינה הקדם
צבאית "נחשון" השתתפו בליל השימורים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם .המשתתפים
נכחו בעצרת הפתיחה הממלכתית ,ואחריה הם נפגשו

יום שני 28 ,באפריל
 ■ 10:00לאחר צפירה של שתי דקות הונחו
 120זרים  -הזרים הרשמיים וזרי ארגוני הניצולים,
הלוחמים והציבור הרחב  -למרגלות האנדרטה
למרד גטו ורשה.

עם אנשי עדות ובסדנה אינטראקטיבית למדו בכיתות
בית הספר על זיכרון השואה מנקודת המבט של הדור
הצעיר .הסדנה נערכה בארבע שפות שונות לפי שפת
המשתתפים  -עברית ,אנגלית ,ספרדית ורוסית.
מיד לאחר עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה הועלתה העצרת לאתר האינטרנט של יד ושם עם סרטי העדות
www.yadvashem.org
של מדליקי המשואות ,תמונות של כל האירועים שהתקיימו בהר הזיכרון וסרט מסכם ביוטיוב .כמו כן יד ושם השתמש בכל הרשתות החברתיות כדי לעדכן וליידע את
הציבור הרחב בזמן אמת על כל אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה בהר הזיכרון.

תשע"ד
" ■ 12:30-10:30לכל איש יש שם" :מאות אורחים הקריאו
את שמותיהם של יקיריהם ושל קרבנות שואה נוספים בהיכל
השמות .טקס דומה נערך בכנסת בשעה .11:00

 ■ 13:00טקס האזכרה המרכזי התקיים באוהל יזכור.
 ■ 17:00-11:00במהלך יום הזיכרון קיימה מגמת
ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
מרכז קהילתי פתוח ,וכ 2,500-תלמידים ,חיילים וסטודנטים
מחו"ל השתתפו בו במגוון פעילויות בבית הספר ובאתר
יד ושם .במרכז נערכו סדנאות במגוון נושאים ,מפגשים
עם אנשי עדות ,סיורים ברחבי האתר ששולבו בהם קטעי
משחק של שחקני תאטרון צעירים וביקור במוזאון לתולדות
השואה .כמו כן התקיימו פעילויות מיוחדות ליום זה :בכיכר
המשפחה הוצג מופע מחול מודרני של קבוצת המחול של
הכוראוגרפית והיוצרת נועה עוז-סתר על פי הנושא השנתי
של יד ושם (בתמונה); באולם קוסטנטינר נערך קונצרט,
מלווה בהסברים ,של תלמידי האקדמיה למוזיקה ומחול
בהנחייתו של ד"ר עמית ויינר .הקונצרט הוקדש ליצירותיו
של המשורר והמלחין היידי מרדכי געבירטיג שנרצח בגטו
קרקוב ב .1942-באולם ההרצאות על שם אדמונד י' ספרא
הועלתה ההצגה הדיבר השמיני של תאטרון הנפש.

 ■ 14:00-12:00אולפן חי של  YNETמיד ושם.
באולפן שהוקם במבואת הארכיון התארחו עובדים,
ומתנדבים של יד ושם סיפרו לגולשים על "מאחורי
הקלעים" של העבודה שנעשית בהר הזיכרון לאורך
כל השנה .באולפן התארחו גם ניצולי שואה השותפים
למשימת איסוף שמות הנספים ,ושודר בשידור חי ריקוד
שהוצג בכיכר המשפחה לפני קהל של מאות תלמידים.

 ■ 20:00-17:30בסיום יום הזיכרון התכנסו כמדי שנה
החניכים והחניכות של תנועות הנוער בבקעת הקהילות
לעצרת תנועות הנוער המשותפת ליד ושם ,למועצת תנועות
הנוער ולמִנהל חברה ונוער במשרד החינוך .קודם לעצרת
סיירו בני הנוער ,כמעט  400חניכים ,באתר יד ושם ולמדו
בסדנה מיוחדת שנכתבה במיוחד לאירוע ואשר עסקה
בכרזה הממלכתית השנתית .בעצרת אמר שר החינוך
הרב שי פירון כי ההתחייבות של הצעירים "לתרגם את
השואה הנוראית הזו לעולם אחר היא להפוך את האירוע
המזוויע הזה למצבה של מעשים טובים .לכו למימוש
גאולת העם ,האדם והעולם" .נציגת תנועות הנוער אלון
שנהר מתנועת המחנות העולים אמרה" :אני פונה אלינו,
בני הנוער[ ,ומבקשת] להתבונן אל ההיסטוריה שלנו,
ללמוד את סיפורנו היהודי ולמצוא בו את הנגזר עלינו
ביחס לעצמנו וביחס לאחר [ ]...היכולת לבחור את הראוי
והמוסרי הן כרעיון הן את ביטויו המעשי  -שוויון ערך האדם".

עוד מאירועי יום הזיכרון
■ לקראת יום הזיכרון תשע"ד התקיים כמדי שנה יום העיון
של פורום המטה הכללי של צה"ל .השנה עסק יום העיון
בנושא "השומר אחי אנוכי?"  -הערך העליון של ההצלה
בשואה ואחריה .ביום זה נבחן הנושא מאספקטים שונים.
ההיסטוריון הבכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה ביד
ושם ד"ר דוד זילברקלנג פתח בניסיון לענות על השאלה
מהי הצלה בתקופת השואה על פי הפסוק בפרקי אבות
"ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש"  -מה בין
עזרה להצלה? האם ומתי הייתה הצלה אפשרית ועל ידי
מי? סיור מומחז באתר יד ושם התמקד בנושא של הצלת
יהודים בידי יהודים .בסיור היה גם ביקור בתערוכה לחסידי
אומות העולם "השומר אחי אנוכי?" והנחתה אותו אירנה

תלמידים נפגשו עם אנשי עדות
ובסדנה אינטראקטיבית למדו
בכיתות בית הספר על זיכרון
השואה מנקודת המבט של
הדור הצעיר

שטיינפלד ,מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם (בתמונה).
אחרי הסיור נערך טקס התייחדות באנדרטת הקרון (יד
למגורשים) הצופה אל גן חסידי אומות העולם .היום הסתיים
ברב שיח בהנחייתו של הרב ד"ר בני לאו על הערך העליון
של ההצלה בחברה הישראלית ובצה"ל.
נוסף על יום העיון של פורום המטה הכללי ,התקיימו
בחודשים האחרונים ביד ושם ימי עיון ייחודיים לבכירי מערכת
הביטחון ,והשתתפו בהם מפכ"ל המשטרה ,ראש שירות
הביטחון הכללי ,מנכ"ל משרד הביטחון ואלופי הפיקודים.
ימי העיון עסקו בעיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית
כיום .למשתתפים הומחש כיצד בני הדור השלישי זוכרים
את השואה דרך פרויקט ייחודי של סרטוני הנפשה שהפיקו
סטודנטים מהמכללה הטכנולוגית בחולון .הסטודנטים
בחרו חפץ מתקופת השואה אשר נמסר ליד ושם במבצע
הלאומי "לאסוף את השברים" ויצרו סרטון בהשראתו .הם
נפגשו עם ליאת בן חביב ,מנהלת מרכז הצפייה ביד ושם,
להרצאה על ייצוג השואה בראי הקולנוע כיום ועם אמן
הקומיקס מישל קישקה ,בן הדור השני .קישקה סיפר על
תהליך יצירת ספרו הדור השני :דברים שלא סיפרתי לאבא.
היום הסתיים בדיון בפאנל על השאלה איך תתעצב ההגדה
של השואה וכיצד תיזכר השואה בישראל בעתיד.
■ במוצאי יום הזיכרון נשא יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו דברים על האתגרים שבהנצחת זיכרון השואה
היום באירוע המרכזי של עמותת דורות ההמשך לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד בצוותא בתל אביב.

■ בשבוע של יום הזיכרון לשואה ולגבורה נערכו בעיר
אשדוד מופעי "'מו-זיקה' :נוער אשדוד נוגע בשירי שואה".
זוהי שנתו ה 11-של הפרויקט ,פרי שיתוף פעולה בין בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם ,עיריית אשדוד
והמפיק איתן בן חיים .המופע מבוסס על טקסטים שכתבו
ניצולי שואה ובני הדור השני .בני נוער מהעיר אשדוד שמוזיקה
היא שפה משמעותית עבורם הלחינו את הטקסטים ,הפיקו
את המופע והופיעו בו .במהלך חודשי ההכנה למדו בני
הנוער בסמינר תוכני בנושא השואה ביד ושם ובעיר אשדוד
וגם השתתפו במפגשים מוזיקליים מקצועיים עם המפיק
המוזיקלי דותן בראודה .במופע צפו אלפי בני נוער ,תושבי
אשדוד ,ניצולי שואה ואנשי חינוך.
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הסיפור שאינו נגמר חדשות
הציבור מסייע בהשלמת מידע
על סיפורי הצלה בשואה
גילי דיאמנט

"מפוליטיקה גבוהה עד חיי
יום-יום" :כינוס בסגד לציון
 70שנה לשואה בהונגריה
פרופ' דן מכמן

■ במחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם שמורים יותר
מ 16,000-תיקים ,ובהם כמות עצומה של מידע על אלפי
לא יהודים שסיכנו את חייהם כדי להציל נשים ,גברים
וילדים יהודים בתקופת השואה .בשנים האחרונות נבנה
מאגר נתונים מקיף באתר האינטרנט של יד ושם ,וכיום
יש בו כ 80-אחוז מכל המידע המצוי במסמכים .גולשים

באתר יכולים לחפש במאגר לא רק לפי שמותיהם של
חסידי אומות העולם או של האנשים שהם הצילו ,אלא
גם לפי מקצועם של המצילים ,דתם ,מקום ההצלה
ונתונים רבים אחרים.
מאז הועלה מידע עשיר זה לרשת ,קיבלה מחלקת
חסידי אומות העולם פניות רבות ,משובים ועדכונים
למאגר המידע .זה למעשה "סיפור שאינו נגמר"
שהמשפחות ואנשים אחרים זוכרים אותו וקשורים
אליו גם זמן רב לאחר שסיפור ההצלה תועד והמצילים
הוכרזו חסידי אומות העולם.

השלמת החסר
ברוניסלבה קרישטופאביצ'יינה
(ליטא)
■ ב 2006-פנתה אניטה לוין-פרידברג ליד ושם
בבקשה להכיר בברוניסלבה קרישטופאביצ'יינה חסידת
אומות העולם .ברוניסלבה הסתירה את אניטה ואת
אמה זינאידה בביתה בקובנה במשך כמה חודשים
עד השחרור .כשסיפרה את סיפורה ביד ושם ,ציינה
לוין-פרידברג שגם אדם ששמו קסימוב הוסתר אצל
ברוניסלבה ,אך לא היה לה כל מידע נוסף עליו.
בפברואר  ,2014אחרי שגלש במאגר המידע ,כתב בנו
של קסימוב למחלקת חסידי אומות העולם והשלים
את החלק החסר בסיפור" :שמי נחמיה .אבי ,בנימין
קסימוב ,היה אחד האנשים שניצלו בזכות ברוניסלבה
קרישטופאביצ'יינה [ ]...שמו הפרטי של אבי חסר
[במאגר] ,ולכן במקום 'קסימוב ,שם פרטי אינו ידוע'
אפשר לכתוב 'בנימין'".
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צירוף תמונה
קורנליוס מולין (הולנד)
■  40שנה אחרי שהוכר הכומר קורנליוס מולין חסיד
אומות העולם על שהציל את ראובן כהנא (בתמונה,
במרכז) ,שלח בנו של כהנא תמונה מביקורו של אביו
אצל מצילו ואשתו ב.1996-

■ בימים  15-14במאי התקיים באוניברסיטת סגד
שבהונגריה הכינוס "מפוליטיקה גבוהה עד חיי יום-
יום" לציון  70שנה לגירושים הגדולים של יהודי
הונגריה ובמלאות  20שנה לקבוצת המחקר והתיעוד
בהונגריה הקשורה לארכיוני יד ושם .יוזמי הכינוס היו
החוקרים הבולטים של שואת יהודי הונגריה  -פרופ'
לסלו קרשאי ופרופ' יודית מולנאר .בכינוס השתתפו
 34חוקרים מהונגריה ומהעולם ,ובהם חוקרים
הונגרים צעירים רבים ,והוא משך קהל רב מסגד
בפרט ומהונגריה בכלל .במסגרת הכינוס נערך גם
קונצרט של להקת הכליזמרים מבודפשט ,בבית
הכנסת המפואר של העיר.
הכינוס הדגיש במיוחד את החוקים האנטי-יהודיים
שנחקקו בהונגריה בשנות ה 20-וב :1938-שורשיהם,
ניסוחם ,החלתם וכיצד פגעו בקבוצות יהודיות שונות.
הרצאות אחרות עסקו בגטואיזציה ,בארגון הגירושים
ובחיי היום-יום בתקופה זו ,תוך תשומת לב רבה
למתרחש בערי השדה .כמו כן הוקדשו מושבים
למחנות הריכוז ולאושוויץ ולהיבטים שונים של החינוך
וההנצחה של השואה בהונגריה היום.

חיפוש מידע
יעקובוס ווילהלמינה חרוננדייק
(הולנד)
■ כשהייתה ילדה קטנה הוסתרה ג'ודית סמאגה בביתם
של שכניה יעקובוס ווילהלמינה חרוננדייק במשך כמעט
ארבע שנים .בני הזוג חרוננדייק התגוררו באחוזתו של
בנקאי ששמו אמיל מנטן .בעקבות הבקשה שהגישה
ג'ודית ליד ושם ,הוכרזו בני הזוג חרוננדייק חסידי
אומות העולם בשנת  .2010היומן שכתבה וילהלמינה
בתקופת המלחמה הוצג ביד ושם כמה שנים קודם לכן,
ובמרץ  2014פנה רולף ולדמאט למחלקת חסידי אומות
העולם כדי ללמוד עוד על אירועי המלחמה וכדי לעיין
ביומנה של וילהלמינה" :אם אתם רוצים לדעת מדוע
אני מתעניין בסיפור הזה  -קוס (יעקובוס) חרוננדייק
היה הנהג של מר אמיל מנטן ,וסבי היה הגנן באחוזה.
כמובן סבי וסבתי ידעו על 'הבת של השכן'".
הכותבת עובדת במחלקת חסידי אומות העולם.

המרצים מיד ושם היו כותב ידיעה זו ,מנהל
הספריות ד"ר רוברט רוזט ,מנהלת מגמת התקשוב
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ד"ר נעמה
שי"ק ,ד"ר קינגה פרוימוביץ מאגף הארכיונים וד"ר
ריטה הורבאט ,חוקרת מטעם המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם.
הכינוס התקיים בתמיכתה הנדיבה של הקרן לחקר יהדות הונגריה
בזמן השואה על שם ד"ר אינגריד ד' טאובר במכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם וארגונים אחרים ,ובהם עיריית סגד
והקהילה היהודית של סגד.
הכותב הוא ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן.

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
כינוס  EHRIבקרקוב וסדנה לחוקרים צעירים בירושלים
■ כינוס בין-לאומי בנושא תיעוד השואה במזרח אירופה
שארגן פרויקט התשתית האירופית לחקר השואה ()EHRI
נערך בחודש מאי בקרקוב .הכינוס שם לו למטרה להרחיב
את תשתיות המחקר בארצות מזרח אירופה ,והוא נערך
בשנה הרביעית והאחרונה של הפרויקט .מטרת הפרויקט
לספק לחוקרים גישה מקוונת למקורות הארכיוניים בנושא
השואה ולעודד שיתופי פעולה מחקריים .ב EHRI-תומך
האיחוד האירופי ,ויד ושם הוא שותף חשוב בו.
אחד היעדים שהושגו בכינוס היה מיפוי מקיף של
המקורות הארכיוניים שאינם מוכרים ואינם נגישים
ושעניינם ההיסטוריה של השואה בפולין ובמדינות ברית
המועצות לשעבר והעמקת ההיכרות של החוקרים עם
המקורות האלה .כמעט  70מנהלי ארכיונים ,אוספים
ומוזאונים ,חוקרים ומנהלים בפרויקט  EHRIהשתתפו
באופן פעיל בכינוס ,ובהם ד"ר רוברט יאן סמית',
מנכ"ל המחקר והחדשנות בנציבות האירופית .עוד
השתתפו בכינוס  40חוקרים וסטודנטים לתואר שני
מפולין ומגרמניה.
מושב הפתיחה והיום הראשון של הכינוס התקיימו
בשלושה מוקדים בקרקוב :מוזאון מפעל האמייל של
אוסקר שינדלר ,מוזאון יהדות גליציה והמכון למדעי
היהדות של האוניברסיטה היגלונית .יומו השני של
הכינוס התקיים במוזאון אושוויץ-בירקנאו.
המשתתפים בכינוס ,מקשת רחבה של דיסציפלינות,
הציגו כמות גדולה של מקורות ארכיוניים ומחקריים
רבים ,והם היוו כר פורה לשיחות במפגשים וביניהם.
הכינוס נגע בגורמים הפוליטיים והמשפטיים שחוסמים

את הגישה לחומרים בנושא השואה בארכיונים במזרח
אירופה ובדרכים להתמודד אתם .המשתתפים התוודעו
הן לפרויקטים רחבי היקף הן לפרויקטים ממוקדים יותר:
אוספים ממלכתיים גדולים ומפעלי תיעוד מקומיים של
חוקרים ,מוזאונים ומחנכים .נוסף על כך נדונו נושאים
מסוימים של עולם המחקר של היום כגון הכנסייה
במזרח אירופה בתקופת השואה וארכיוני הכנסייה,
השואה באזורים הכפריים במזרח אירופה ,תיעוד
מיקרו-היסטורי ותיעוד שנתגלה בפעילות להשבת
רכוש יהודי ולקבלת פיצויים.
■ מ 24-באפריל עד  15במאי אירח המכון הבין-לאומי
לחקר השואה סדנה בין-לאומית של חוקרים צעירים
שארגן פרויקט  .EHRIבשלושת השבועות של הסדנה

הלל סולומון ואליוט נידם-אורביטו

הכירו  12המשתתפים מחקרים היסטוריים וסוגיות
מתודולוגיות שעניינן התיעוד והשימוש בו ,וכן ניתנה
להם האפשרות לגשת אל אוספי הארכיון העצומים
של יד ושם.
הסדנה הציגה גישות שונות לחומרים היסטוריים
ודיסציפלינות כגון תיעוד בעל-פה ,ממצאים ארכאולוגיים
באתרי רצח וצילומים של מחנות .המשתתפים הוזמנו
להרחיב את הידע הכללי שלהם על השואה ולדון
בשאלות היסטוריות ומתודולוגיות .החוקרים הצעירים
גם התארחו בארכיונים אחרים ובמוסדות מחקר כגון יד
בן צבי וארכיון בית לוחמי הגטאות כדי להכיר אוספים
נוספים שיוכלו לשמש אותם בעתיד.
הלל סולומון הוא רכז  EHRIביד ושם ,ואליוט נידם-אורביטו ממונה
על קשרי מחקר בין-לאומיים במכון הבין-לאומי לחקר השואה.

פרס יד ושם לספר מחקר בנושא השואה
■ ב 3-באפריל  2014העניק המכון הבין-לאומי לחקר
השואה בפעם השלישית מאז  2011את פרס יד ושם לספר
מחקר בנושא השואה לזכרם של ניצול השואה אברהם-
מאיר שוורצבאום ובני משפחתו שנרצחו בשואה.
בפתיחת הטקס ,באולם קונסטנטינר ביד ושם,
סיפרה התורמת סבינה שוורצבאום (בתמונה) בהתרגשות
על אביה ,אברהם-מאיר שוורצבאום ז"ל .לאחר
אתנחתה מוזיקלית הקריאו פרופ' דן מכמן ,ראש
המכון הבין-לאומי לחקר שואה והמופקד על הקתדרה
לחקר השואה על ג'ון ניימן ,וההיסטוריונית הראשית
של יד ושם פרופ' דינה פורת את החלטת חברי

ועדת הפרס על שני הספרים הזוכים :נידון לחיים:
יומניה וחייה של חייקה קלינגר מאת ד"ר אביהו רונן
ועל סף :יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השנייה מאת
פרופ' ברנרד וסרשטיין (למידע על הספרים ראו יד ושם
ירושלים ,גיליון  .)73בחלק האחרון של הטקס דיברו רונן
ווסרשטיין על ספריהם.
"זו השנה השלישית שהפרס מוענק ,ואנו שמחים
על העניין ההולך והגובר שהוא מעורר בקרב הקהילה
המדעית" ,אמרה מנהלת המכון הבין-לאומי ד"ר יעל
נידם-אורביטו" .השנה מספר המועמדים היה גבוה
מאוד ,והסטנדרט המחקרי היה גבוה מאוד".

טקס חלוקת הפרסים לתלמידי מחקר
■ ב 23-ביוני נערך במכון הבין-לאומי לחקר השואה
טקס חלוקת הפרסים מקרנות יד ושם לשנת תשע"ד.
הקרנות הוקמו לעידוד חקר השואה ולהנצחת קרבנות
השואה וקהילות יהודיות שהושמדו.
הטקס נערך במעמד פרופ' דן מכמן ,ראש המכון

הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר
השואה על שם ג'ון ניימן; וד"ר יעל נידם-אורביטו ,מנהלת
המכון הבין-לאומי .בטקס נכחו נציגי הקרנות ,הזוכים
בפרסים וקהל רחב.
פרופ' דינה פורת ,ההיסטוריונית הראשית של

יד ושם ,פתחה את הטקס בדברי ברכה .פרופ' מירון
פרוקוצ'ימר נשא את דבר נציג הקרנות ,והסטודנטית
אספהאן בהלול הרצתה על מחקרה "בין אל כארת'ה
ואל-הולוקוסט  -ייצוגים של שיח השואה בעיתונות
בשפה הערבית בישראל".
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חדשות

יום הניצחון על גרמניה הנאצית

■ ב 8-במאי נערך ביד ושם טקס ממלכתי לציון 69
שנים לניצחון על גרמניה הנאצית בנוכחות מנכ"לית
יד ושם דורית נובק ,שרת העלייה והקליטה סופה
לנדבר וסגן יושב ראש הכנסת יוני שטבון .בטקס היו
כ 400-איש ,ובהם לוחמים שלחמו במלחמת העולם
השנייה בצבאות בעלות הברית ,רובם מברית המועצות
לשעבר ,פרטיזנים יהודים ,נכי המלחמה בנאצים,
לוחמי מחתרות ,מתנדבי היישוב שלחמו בשורות
הצבא הבריטי ומתנדבי הבריגדה היהודית.

מאירועי יד ושם :אפריל-יוני 2014
גוטרמן ,מנהלת אגף המוזאונים יהודית ענבר וניצולי
שואה ובני משפחה של ניצולי שואה שתרמו חפצים
לאוספי יד ושם ואשר סיפורם מובא בספר.

לימור קארו

העצרת השנתית של יהודי יוון
■ במשתתפי העצרת השנתית והאזכרה ליהודי יוון
שנרצחו בשואה ב 10-ביוני היו מנהלת אגף ההנצחה
וההסברה ביד ושם ענבל קויתי בן-דב ,יושב ראש ארגון
ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל משה העליון,
שגריר יוון בישראל ספירידֹון לַמבּרידיס ,מנכ"ל מרכז
הארגונים של ניצולי השואה בישראל אבי רוזנטל,
מנכ"ל הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל רוני
קלינסקי ,סגן יושב ראש הרשות הלאומית לתרבות
הלאדינו משה שאול ,הרב הראשי של אתונה גבריאל
ניגרין ומאות ניצולי שואה ובני דורות ההמשך.

אזכרה ליהודי קרפטורוס

הספר "עדים דוממים" יצא לאור
■ ב 18-במאי נערך מפגש מרגש לרגל הוצאתו לאור
של הספר עדים דוממים המספר את הסיפור שמאחורי
החפצים האישיים שהיו בידי יהודים בשואה ושהובאו
למשמרת באוספי יד ושם .את הספר ,בהוצאת יד
ושם ,כתבה חביבה פלד כרמלי ז"ל שהייתה מנהלת
מחלקת החפצים באגף המוזאונים ביד ושם עד
שהלכה לעולמה בינואר  .2014באירוע השתתפו
אמה של חביבה מלכה פלד ,בעלה אריה כרמלי
וילדיה (בתמונה) ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,מנכ"לית יד ושם דורית נובק ,עורכת הספר בלה

■ ב 26-במאי נערכה האזכרה השנתית ליהודי
קרפטורוס שנרצחו בשואה .באזכרה השתתפו סגנית
שר הפנים חברת הכנסת פאינה קירשנבאום (בתמונה),
מנכ"לית יד ושם דורית נובק ,יושב ראש הארגון העולמי
של יהודי זאקרפטיה-טרנסקרפטיה יצחק קליין ,מנכ"ל
המוזאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית בצפת רוני
לוסטיג ומאות ניצולי שואה ובני דורות ההמשך .עוד
היו נוכחים הנספח ליחסי כלכלה ומסחר בשגרירות
הונגריה בישראל גאבור מרקי ונספחת התרבות
בשגרירות אוקראינה בישראל אולנה איוונצ'וק.

■■■

עוד אירועים ביד ושם
 14במאי
והסביבה

■

העצרת השנתית של יוצאי וולודובה

 9ביוני ■ האספה הכללית של עמותת עלומים
לציון  20שנות פעילותה
הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וההסברה.

אנדרטה חדשה לשואה נחנכה באוהיו
■ "כל אדם הבוחר לזכור את הפרק הזה בהיסטוריה
האנושית ולהעניק לו משמעות בוחר להיאבק על שימור
ערכי המוסר הבסיסיים שהם תנאי לקיומה של חברה
מתוקנת .מדובר במחויבות להגן על זכויות האדם ,בראש
ובראשונה על החירות וקדושת החיים ,ועל האפשרות
שבני האדם יחיו זה בצד זה באחווה".
ציטוט מעורר השראה זה שכתב יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו נחקק באנדרטה חדשה לשואה
ולמשחררי המחנות שחנך מושל מדינת אוהיו ג'ון קאסיץ'
במדשאה הדרומית של בית המחוקקים של אוהיו ב2-
ביוני .את האנדרטה תכנן דניאל ליבסקינד שעיצב את
המוזאון היהודי בברלין ועמד בראש הפרויקט להקמתו
מחדש של מרכז הסחר העולמי .היא משתרעת על פני
 96מטרים רבועים ומוקדשת לזכרם של ששת מיליוני
היהודים אשר נרצחו בשואה והעקורים האחרים ולכבודם
של חיילי הצבא האמריקני מאוהיו אשר שחררו אלפי
שורדים במחנות ההשמדה באביב .1945
המבקרים באנדרטה נכנסים תחילה אל תוך
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פלטפורמה משופעת עשויה גרניט המובילה אותם אל
האנדרטה .הפלטפורמה מוקפת בספסלים ובקיר מדורג
עשוי אבן ,ובחלקו העליון נחקק (באנגלית)" :כל המציל
נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו" .מתחת לכתובת,
על גבי האבן ,חקוקים דבריו של שלו.
האנדרטה עצמה מורכבת משני מבנים עשויים
ברונזה שגובהם חמישה מטרים ושניצבים זה לזה
בזווית של  45מעלות ויוצרים מגן דוד ,ועל גבי האנדרטה
חקוק סיפורם האמיץ והמרגש של שני שורדים ממחנה
אושוויץ .דניאל ליבסקינד מצא שתובנותיו של שלו
הן עמוקות וייחודיות והסביר שבעיניו הציטוט הוא
"רלוונטי מתמיד" וכי הוא "קיבל השראה מאופן ניסוחו
ומתובנותיו האתיות".
בטקס קרא הקונסול הכללי של ישראל בפילדלפיה
ירון זיידמן ברכה מיוחדת מאבנר שלו" :היה לי הכבוד
להיענות לבקשתו של דניאל ליבסקינד לחקוק את
דבריי באנדרטה שהוא הקים לזכר קרבנות השואה
באוהיו .זוהי האנדרטה הראשונה בארצות הברית

המוקמת בשטח הממשל של המדינה .הקמת האנדרטה
מעידה על מחויבותן העמוקה של ארצות הברית ושל
מדינת אוהיו להנצחת זכר קרבנות השואה ותעמוד
לנגד עיניהם של כל באי גבעת הקפיטול של מדינת
אוהיו מעתה ואילך".
שרגא מקל ,מנהל הפיתוח של האגודה האמריקנית
למען יד ושם ,ייצג את יד ושם בטקס.

מדינת ישראל בראש הITS-
■ הנהגת הוועדה הבין-לאומית המנהלת את ארכיון
שירות האיתור הבין-לאומי (  )ITSעברה בימים אלו לידי
מדינת ישראל לשנה הקרובה .האירוע צוין במפגש
רשמי במשרד החוץ של פולין בוורשה בנוכחות כל
חברי הוועדה ,נציגי  11המדינות החברות בהנהלת
הארגון .ליושב ראש הוועדה הבין-לאומית מונה
דיפלומט ישראלי ותיק ומנוסה ,השגריר רוני לשנו-
יער ,סמנכ"ל ארגונים בין-לאומיים במשרד החוץ,
ואתו מייצגים את ישראל ד"ר חיים גרטנר ,מנהל
אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד
השואה ביד ושם; מיכאל ליבר ,ראש אגף מערכות

הנצחת פלוגת יהונתן

המידע ביד ושם; ועורכת הדין נעמי אלימלך-שמרה,
נציגת האגף המשפטי במשרד החוץ.
את ה ITS -הקימו בעלות הברית בסיוע הצלב
האדום הבין-לאומי כבר ב 1943-כדי לסייע באיתור
קרובים ובאיסוף מידע על עקורים ונעדרים .בארכיון
הגדול של הארגון עשרות מיליוני מסמכים מסוגים
שונים ,ובחלק מהם מידע גם על יהודים .יד ושם
צילם את האוסף כולו כבר בשנות ה ,50-ומאז הוא
זמין לקהל הרחב באוספי יד ושם .בשנים האחרונות
קיבל יד ושם העתק נוסף ומלא של כל המסמכים.
ה ITS -עבר בתחילת  2013שינוי מהותי עם פרישת

הצלב האדום ממעורבות בניהול הארגון ,ולוועדה
הבין-לאומית ניתן משקל רב יותר בניהול הארכיון,
עם סיוע מקצועי של הארכיון הפדרלי הגרמני,
הבונדס ארכיב .האתגר של נציגי משרד החוץ ויד
ושם בשנה הקרובה הוא בראש ובראשונה להגיע
להסכמה בין כל השותפים להתיר הנגשה פשוטה
יותר של המסמכים הרבים לקהל הרחב ולשדרג
את ההיבטים הטכנולוגיים של תפקוד הארגון.
כמו כן הוועדה תנסה לסייע בתהליך שינוי המבנה
הארגוני של  ITSכך שיתאים לצרכים המתחדשים
של הקהל הרחב.

אהוד אמיר

■ ב 25-ביוני  2014נערך טקס הסרת הלוט מעל
השלטים להנצחת פלוגת יהונתן בגבעת כרם ,ליד
בקעת הקהילות של יד ושם.
פלוגת יהונתן לחמה בירושלים במלחמת
העצמאות ,והלוחמים בשורותיה היו נערים מתחת
לגיל הגיוס .ביולי  1948כבשה הפלוגה את האזור
שעליו הוקם יד ושם בשנת  ,1954ובקרב לכיבוש
הגבעה נהרגו מפקד הפלוגה עודד חי וחמישה מחיילי
הפלוגה ,ועשרות נפצעו.

בטקס הסרת הלוט נשאו דברים (בתמונה) יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו; אלי זוהר (ליכטנשטיין),
סגן מפקד פלוגת יהונתן ומפקד הפלוגה לאחר נפילתו
של עודד חי; ואלישע מזרחי ,מנהל אזור הנגב הצפוני
והמערבי בקק"ל.
הכותב עובד במחלקת האינטרנט באגף התקשורת.

חברת החשמל מתגייסת למשימות האיסוף
■ "מי יכול להתעלם מהדיברה הרביעית [כך במקור],
מי [יכול] לשכוח מה זאת אומרת אם".
במילים נרגשות אלו פנתה קרלה לבל לנציגי
המחלקה המדינית בסוכנות היהודית במכתב ב30-
בנובמבר  ,1942בניסיון לשכנעם לסייע לה לחלץ
את אמה רוזה מאוסטריה .בסוף שנת  1942נותרו
בווינה  7,000יהודים לאחר גירושם של עשרות אלפי
יהודים למחנות ריכוז והשמדה .בנותרים הייתה רוזה
קולומבוס ,שלא גורשה מפני שהייתה בעלת נתינות
טורקית .בתה וחתנה קרלה והנס לבל ,שעלו לארץ
בשנת  ,1939עקבו בחרדה אחר גורלה ,באמצעות
ידיעות שהגיעו מהצלב האדום.
קרלה האמינה שבאמצעות הפעלת לחץ על
טורקיה מצד בריטניה ,ארצות הברית ודרום אמריקה
יהיה אפשר להשיג את הסכמתה של טורקיה להנפיק
דרכונים עבור אותם יהודים .היא פנתה לסוכנות היהודית
בבקשה שתעביר את ההצעה הזאת למדינות האלה.
וכך כתבה לנציגי הסוכנות" :בקשתי היא כי תדונו
בהצעתי בחיוב ,וכי תקחו בחשבון שיש לעזור כיום
לאותם החוגים והאנשים שאפשר עדיין להצילם []...
ולעשות זאת בלי דיחוי כל עוד הם אינם נמנים על אותם
הקורבנות שעליהם אנחנו יכולים רק להתאבל".
נתינותה הטורקית של רוזה אכן הצילה אותה,
כפי שקיוותה וייחלה בתה קרלה .היא הייתה אחת

אורית נוימן ומרים אורבך-נחום

מ 105-יהודים נתיני טורקיה ו 250-יהודים מארצות
ניטרליות אחרות שנשלחו ל"מחנה הניטרליים"
(  )Neutralenlagerבברגן-בלזן ונהנו שם מתנאים
טובים באופן יחסי .רוזה שרדה וביולי  1945עלתה
לארץ .היא פגשה שוב את בתה וחתנה ,והכירה
בפעם הראשונה את מיכאלה ,נכדתה הצברית
בת השנתיים.
הפריטים המתעדים את סיפורה של קרלה לבל
נמסרו ליד ושם עם פריטים רבים אחרים המתעדים
את סיפוריהן של המשפחות לבל וקולומבוס .נכדתם
של הנס וקרלה ,אורית פלדנברג ,עובדת חברת
החשמל ,יזמה עם חברתה לעבודה יפה אלימלך
פרויקט של גביית עדויות מניצולים גמלאי חברת
החשמל .הפרויקט צמח והיה לפרויקט משותף
רחב היקף של יד ושם ושל חברת החשמל לתיעוד
קורותיהם של ניצולי שואה שהם עובדים וגמלאים
של החברה.
הפרויקט המשותף ייעשה בשלושה ערוצים:
גביית עדויות מצולמות מניצולי שואה גמלאי חברת
החשמל ,מאמץ מרוכז למילוי דפי עד ושמות של
קרבנות שואה שעדיין לא הונצחו ביד ושם ואיסוף
פריטים מן השואה מעובדי חברת החשמל במסגרת
המבצע הלאומי "לאסוף את השברים" שיד ושם
מפעיל זו השנה הרביעית .עובדי החברה גם

סיירו ביד ושם בהדרכתם של אנשי אגף ההנצחה
וההסברה.
ההסכם להפעלת הפרויקט צוין ביום ביקור
של הנהלת חברת החשמל ביד ושם ,במפגש עם
הנהלת יד ושם ובביקור בארכיון .לקראת יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ד (אפריל  )2014התקיים יום
האיסוף הראשון במשרדי חברת החשמל בתל אביב,
ועשרות אנשים תרמו בו פריטים מתקופת השואה,
עם סיפורם של הפריטים.
אורית נוימן היא מנהלת המבצע "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים ,ומרים אורבך-נחום עובדת במבצע "לאסוף את
השברים".
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חדשות

מבקרים ביד ושם :אפריל-יוני 2014

■ בחודשים אפריל-יוני  2014ערכה היחידה לביקורים רשמיים ואורחי יד ושם באגף ההנצחה וההסברה  250סיורים מודרכים ליותר מ 3,100-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם
האורחים נמנו ראשי מדינות ,נציגי ממשלות וארגונים לא ממשלתיים ,דיפלומטים ואנשי דת .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בשלושת החודשים הללו.
■ ראש ממשלת בולגריה פלמן אורשרסקי (מימין)
ביקר ביד ושם ב 20-במאי וסייר במוזאון לתולדות
השואה.

■ ב 22-במאי סיירה סגנית ראש ממשלת סין ליו
ינדונג במוזאון לתולדות השואה והניחה זר באוהל
יזכור.

■ שר החוץ של הפיליפינים אלברט דל רוסאריו
(במרכז) סייר ביד ושם ב 26-ביוני בהדרכתו של מנהל
הספריות ביד ושם ד"ר רוברט רוזט (מימין).

■ בביקורו ביד ושם ב 22-באפריל סייר שר החוץ של
אוסטריה סבסטיאן קורץ במוזאון לתולדות השואה
והעלה את אש התמיד באוהל יזכור.

■ ב 25-ביוני ביקרה סגנית ראש הממשלה ושרת
החוץ של מולדובה נטליה גרמן במוזאון לתולדות
השואה.

■ ב 10-באפריל ביקרו מנהיג האופוזיציה בבריטניה
אד מיליבאנד ורעייתו ג'סטין ת'ורנטון במוזאון
לתולדות השואה.

■ שרת החוץ של קניה אמינה מוחמד ביקרה ביד
ושם ב 22-במאי.

■ שר החוץ של אלבניה דיטמיר בושאטי סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 22-ביוני.

■ ב 8-ביוני סייר שר החוץ של מונטנגרו איגור לוקסיץ'
במוזאון לתולדות השואה.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ אירוע ההוקרה של האגודה האמריקנית למען יד ושם
נערך ב 14-במאי בניו יורק .יושבת הראש של האירוע
הייתה שרון הלפרן .ד"ר דבורה ליפשטט (במרכז),
מומחית בעלת שם לתולדות השואה המג ִנה מעל
כל במה על האמת ההיסטורית של זוועות מלחמת
העולם השנייה ,הייתה הנואמת האורחת באירוע.
יושבת ראש הכבוד של האירוע מרילין רובינשטיין
(משמאל) ויושב ראש האגודה האמריקנית לאונרד
וילף (מימין) נכחו גם הם באירוע.

■ ניצול השואה פיטר ואגי (שני משמאל) ואשתו ד"ר
ארלן פרנק (משמאל) העלו את אש התמיד באוהל
יזכור בטקס האזכרה המרכזי ביום הזיכרון לשואה
ולגבורה .ניצול השואה אנדרו בוריאן (שני מימין)
אמר קדיש.

■ חבר הוועד המנהל של מועצת האגודה האמריקנית
למען יד ושם מרק מוסקוביץ' (משמאל) הניח זר מטעם
האגודה האמריקנית עם אחותו סוניה (שנייה מימין)
ובעלה מיכאל גורדון (מימין) ביום הזיכרון לשואה
ולגבורה .במעמד נכחו גם אמו ,ניצולת השואה רוז
מוסקוביץ (במרכז) ,ואחייניתו קייט גורדון (שנייה
משמאל).

■ ברברה בלומנטל (משמאל) סיירה ביד ושם
והתרשמה מהתקדמות הפרויקט "תקוותה של
דורותי" ,תכנית להוראת השואה לאנשים עם צרכים
מיוחדים המוקדשת לזכרה של אחותה של ברברה,
דורותי ג'ולסון ז"ל .לסיור התלוותה מתאמת הפרויקט
תמר דון (מימין).

ישראל
■ יד ושם מביע את
צערו על מותו של ידיד
קרוב ,היזם והאדריכל
דוד י' עזריאלי ז"ל אשר
במשך יותר מעשור היה
תומך נאמן ושותף לפועלו
של יד ושם לשימור זיכרון
השואה .בסיועו של עזריאלי
הוקם ביד ושם מרכז הספר ,ובתמיכתה הנדיבה
של קרן עזריאלי יצאו לאור זיכרונותיהם של
ניצולי שואה רבים והוקם המרכז להכשרת
מחנכים מישראל להוראת השואה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם .את סיפור
חייו בשואה תיעד דוד בספר "צעד אחד לפנים"
שכתב עם בתו דנה .הספר יצא לאור בהוצאת
יד ושם בשנת  .1999מחויבותו של דוד עזריאלי
להנצחת זיכרון השואה ומעורבותו האישית לאורך
השנים בפעילותו של יד ושם מבטיחים כי זיכרון
השואה לא יישכח ויועבר לדורות הבאים בצורה
ראויה ומשמעותית.
יד ושם מבקש למסור את תנחומיו העמוקים
לאשתו סטפני ולילדיהם רפי ,שרון ,נעמי ודנה.
יהי זכרו ברוך.
■ ג'ני ונגרובסקי סאמט ושמחה סאמט (מימין) נפגשו עם
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו בעצרת הפתיחה
הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

■ התורמת ליד ושם חנה רובינשטיין (במרכז) ואחיינה
אופיר (משמאל) נפגשו עם סגנית מנהל האגף
לקשרי חוץ שרי גרניצה (מימין) בערב יום הזיכרון
לשואה ולגבורה.
■ התורמים ליד ושם ג'אן וריק כהן (משמאל) ובנג'מין
וורן (מימין) ,בן הדור שני ,נפגשו עם יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו (שני מימין) בערב יום הזיכרון
לשואה ולגבורה.

צרפת ובנלוקס
■ בעצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ,מימין לשמאל :טיירי ליברטי ,דוד ליטבק,
הלנה ליטבק רוסק ,לורה רוסק ,דוד פאזל ,פטריסיה
פאזל ,מקסי ליברטי ,לידה קלרספלד ,קרלו קומפורטי,
מנהלת דסק ארצות דוברות צרפתית ובנלוקס מירי
גרוס ,מרקו קומפרוטי ,וילי פאזל ,ג'יאני קומפורטי,
ססיל גוזי ,לאיזיה קומפורטי וז'אן פייר גוזי
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אוסטרליה
■ יד ושם מביע את צערו
העמוק על פטירתו של ניצול
השואה והתורם ליד ושם
אנדור שוורץ ז"ל .אנדור
נולד בהונגריה בשנת .1924
במלחמת העולם השנייה
גויס לעבודות כפייה בבית
חרושת ללבנים מחוץ
לבודפשט .כשהופצץ המפעל הוא נמלט לבודפשט
ובסופו של דבר מצא מקלט באחד מבתי המסתור
של חסיד אומות העולם משוודיה ראול ולנברג,
ושם חי עד שחרור .את רוב משפחתו איבד בשואה.
ב 1947-הוא התחתן עם מרגיט (בבא) קמוסיץ,
ניצולת אושוויץ ,ובשנת  1949עלו בני הזוג לישראל.
ב 1958-עברה משפחת שוורץ להתגורר במלבורן
באוסטרליה .כמה שנים אחר כך ייסד אנדור את
חברת הבנייה אנדמאר.
ב 2005-תרמו אנדור ובאבא את משעול
הזיכרון ביד ושם לזכרם של יהודי הונגריה שמקום
קבורתם לא נודע .בדברים שנשא בטקס חנוכת
המשעול אמר אנדור" :פעם בשנה ,ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה ,יש בגן הזה מיליוני אורחים שונים
ומיוחדים [ ]...אלוקים מכריז על מועד מיוחד עבור
כל קרבנותיו ,כל מי שנספו בשואה ,ומאפשר להם
להשתמש בסולם הזה [סולם יעקב] כדי לרדת
ליום אחד מאושר [ ]...זו הסיבה שבחרתי לתרום
לבנייתו של המשעול היפה הזה .אנא שמרו על
העצים והשיחים והפרחים ,לכבודם של האורחים
המיוחדים האלה שיורדים מן השמים".
■ ההיסטוריון הבכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
והעורך הראשי של "יד ושם  -קובץ מחקרים" ד"ר
דוד זילברקלנג (שלישי משמאל) נשא הרצאה במרכז
לזכר השואה במלבורן ב 24-באפריל .בקהל היו ג'ולי
בורנשטיין ונשיא אגודת ידידי יד ושם באוסטרליה
ג'ואי בורנשטיין (מימין) ,ג'וני בייקר (שלישי מימין) ,וורן
פיינברג (שני משמאל) ואייב גולדברג (משמאל).
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קנדה
■ ב 15-במאי ערכה אגודת ידידי יד ושם בקנדה
את הטקס הממלכתי לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה במוזאון המלחמה הלאומי באוטווה .השר
ג'ייסון קני ,נציג ממשלת קנדה ,הדליק נר לזכרם של
ששת מיליוני היהודים שנרצחו בשואה .הצטרפו אליו
מנכ"ל האגודה הקנדית ירון אשכנזי ,ניצולי השואה
וולף לבוביץ' והתורם לאגודה הקנדית לו גרינבאום,
התורם ליד ושם ג'וזף גוטדנקר ואשתו לורי והתורמים
ליד ושם מקס וג'יאנה גלסמן.

■ דוד לנדר (מימין) ,שמונה בעת האחרונה למנכ"ל
 HPישראל ,ביקר במוזאון לתולדות השואה ובאנדרטה
"יד לילד" ב 20-באפריל עם חברו מיד ושם ג'ף קאהן
(שני משמאל).

גרמניה וליכטנשטיין
■ מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (שני
משמאל) וסגנית מנהלת האגף שרי גרניצה (מימין)
קיבלו את פניהם של רוז לנדשפט (שנייה מימין) ותומס
קלוסקי (משמאל) בעצרת הפתיחה הממלכתית לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

■ בארי פסקל ויושבת הראש של אגודת ידידי יד
ושם בקנדה פראן סונשיין היו מנחי הטקס בצרפתית
ובאנגלית בטקס הממלכתי לציון יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ב 15-במאי .בטקס היו כ 500-מכובדים,
ניצולי שואה ,אנשי חינוך ,סטודנטים וקהל רחב.
■ אדיטה סאמסון ופיטר בירמן ביקרו עם שעיה בן
יהודה (מימין) במבואה של מכלול המוזאונים ביד ושם.
את המבואה תרמו אדיטה ובעלה ד"ר היינץ סאמסון
ז"ל לזכרם של הוריו של היינץ פאולה והיינריך סאמסון
ז"ל שנרצחו במינסק ולזכר אחותו גרדה סאמסון ז"ל
שנרצחה באושוויץ.

בריטניה
■ ניצול השואה חיים פרסטר (מימין) ביקר ביד ושם
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה עם בניו סטיוארט ,וורן
וג'ונתן .פרסטר הניח זר מטעם אגודת ידידי יד ושם
בבריטניה ואמר קדיש בטקס האזכרה באוהל יזכור,
ולצדו נכדתו היילי (משמאל).

ברזיל
■ נלי (משמאל) וג'קי בן-שושן (במרכז) ביקרו במוזאון
לתולדות השואה בלוויית בנם ,כלתם ונכדיהם.

מקסיקו

צ'ילה

■ חיימה ברוורמן (במרכז) וילדיו ביקרו ביד ושם
וסיירו במוזאון לתולדות השואה.

■ נשיא אגודת ידידי יד ושם בצ'ילה דוד פוירשטיין
(במרכז) ומנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה
(מימין) השתתפו בטקס מיוחד לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ב 5-במאי בבירה סנטיאגו עם
סנטורית צ'ילה לילי פרז (משמאל).

■ ידידים נוצרים ותורמים ליד ושם מארצות הברית
השתתפו בטקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ובאירועים אחרים ביד ושם ומחוצה לו .מימין לשמאל,
עם מנהלת הדסק הנוצרי ביד ושם ד"ר סוזנה קוקונן
(מלפנים) :ד"ר אד הינדסן מאוניברסיטת ליברטי ,טרי
ג'נקינס והאב מרק ג'נקינס מוועדת ה( NRB -איגוד
אנשי התקשורת הנוצריים הגדול בעולם) ,סגן נשיא
אוניברסיטת ליברטי ג'וני מור ,רוס מילבי ,הסופר
ג'ואל רוזנברג ולארי ווילר.

ספרד
■ לונה סולטן (שנייה משמאל) נפגשה עם חברים ועם
מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי
ספרדית במיאמי פרלה חזן (משמאל) בביקורה ביד ושם.

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-

■ בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה נפגשו קמילה
ואברהם אניג'ר (משמאל) ובתם אסטרלה שולדנפריי
(מימין) עם פרלה חזן.

■ מוזאון התנ"ך ,מוזאון חשוב שעתיד להיפתח
בוושינגטון בשנת  ,2017הוא אחד התומכים של סמינר
המנהיגות הנוצרי השנתי ביד ושם .בני משפחת גרין,
אנשי החזון שהגו את הקמת המוזאון ,ביקרו בחודש
אפריל בישראל ,סיירו סיור מיוחד ביד ושם ,לרבות
ביקור בכיכר יאנוש קורצ'אק ,והשתתפו בטקס ביד
ושם .בסיור השתתפו סטיב וג'קי גרין (חמישי ושישית
משמאל) ,דוד וברברה גרין (שמיני ותשיעית משמאל)
בלוויית מנהלת הדסק הנוצרי ביד ושם ד"ר סוזנה
קוקונן (שביעית משמאל) ושביט אהרוני-סימונס
(שלישי משמאל) מהדסק הנוצרי.

ונצואלה
■ ג'נט (שישית משמאל) ורפאל (מימין) גלמן וקבוצה
של חברים נפגשו עם מנהלת דסק איברו-אמריקה,
ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן
בטקס הסרת הלוט מעל שלט ההוקרה לכבוד
הוריה של ג'נט.

■ ד"ר יורגן בוהלר (במרכז) והכומר יוהה קטולה
(מימין) הניחו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה זר מטעם
השגרירות הנוצרית הבין-לאומית ירושלים (ה)ICEJ -
והידידים הנוצרים של יד ושם ברחבי העולם.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!
■ בתקופה זו של התקפות על ישראל 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 :
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
יד ושם  -קובץ מחקרים ,מ"ב1:
עורך :דוד זילברקלנג
₪ 60 ₪ 80
■ הכרך מציג תוכן רב-גוני בפריסה גאוגרפית רחבה .יחסי אנוש
בתקופת השואה  -בין יהודים ללא יהודים ובקרב היהודים עצמם -
הם נושא מרכזי בכרך .המאמרים דנים בעדויות של יהודים בשואה,
בספרות שו"ת בהונגריה ,בהרס הקהילה ובית הקברות העתיק
שלה בידי הגרמנים והמקומיים ,במחנות ובנושאים אזוריים ברחבי
אירופה .המחברים מייצגים שש מדינות ודיסציפלינות שונות :לאה
פרייס ,לאון שאלתיאל ,יהודית קוניה ,ליליאנה פיצ'וטו ,אביהו רונן,
דליה עופר ,אנה הייקובה ,מוד מנדל ובוב מור.

עדים דוממים
סיפורם של חפצים מאוספי יד ושם
חביבה פלד-כרמלי
₪ 108 ₪ 148
■ מרבית ניצולי השואה לא היו מודעים ,במשך שנים רבות ,לערכו
הלאומי של החפץ המצוי ברשותם :מסרק ,גזיר נייר ,בובה ,רישום
או ערכת תפירה .צוות מחלקת החפצים של אגף המוזאונים ביד
ושם יצא אל בתיהם של ניצולים ,אל קרובי משפחתם של הקרבנות
ואף אל אתרי רצח ואל גטאות באירופה כדי לחפש פריטים מקוריים.
בשל הנסיבות המיוחדות של השואה ,משמעותם של החפצים הללו
גדולה מערכם האישי וההיסטורי ,שכן הם בבחינת עדים לדורות הבאים המספרים
על פיסות חיים שנקטעו ועל רסיסי זיכרונות המבקשים להישמר.

אקורד אחרון של ילדות
עדויות מהליצאום היהודי בהאג 1943-1941
ואלי דה לאנג
₪ 66 ₪ 88
■ באוגוסט  1941קבעו שלטונות הכיבוש הגרמניים בהולנד
שהתלמידים היהודים יהיו רשאים ללמוד רק בבתי ספר מיוחדים.
אחד מבתי הספר שהוקמו היה הליצֵאּום היהודי בפישֶרסטראט
שבהאג .מחנכים מעטים נשאו את עול חינוכם של התלמידים
היהודים וקיימו את שגרת ההוראה ,בעוד מנהל הליצֵאּום נאלץ
להתמודד מדי יום עם תביעותיו הגחמניות של הכובש הנאצי ועם
גזרותיו האכזריות .הספר מתאר את התקופה הקשה הזאת בחיי
הקהילה היהודית בהאג ואת ההתמודדות עם הרדיפות.

גר הייתי בארץ נכרייה
מברלין לירושלים במחתרת ובזהות בדויה
עזרא בן גרשום
₪ 58 ₪ 78
■ בשנות השואה חי עזרא בן גרשום ,בן למשפחת רבנים מגרמניה,
במחתרת ובזהות בדויה בברלין ,ועד שנסתיימה המלחמה איבד את
הוריו ,את אחִיו ,את אחותו וילדיה ,החליף אין-ספור זהויות ושמות,
ובמנוסתו המתמדת מפני גורלו נמלט לווינה וממנה לבודפשט
ולרומניה ,עד שהצליח לקראת סוף המלחמה לעלות לארץ ישראל.
סיפורו של בן גרשום משקף גם את סיפורה הטרגי של הקהילה
היהודית בגרמניה ערב עלייתו של היטלר לשלטון ובשנות השואה.

הנידונים למות
גורלם של שבויי מלחמה יהודים מברית-המועצות במלחמת
העולם השנייה
עורכים :פאוול פוליאן ,אהרון שנייר

₪ 58 ₪ 78

₪ 74 ₪ 98
■ אלפי שבויי מלחמה יהודים קיפחו את חייהם במהלך המלחמה,
ורק מעטים מהם ניצלו בדרך נס תוך הסתרת יהדותם .מלבד
האכזריות של הנאצים סבלו השבויים היהודים לעתים קרובות
גם מן האנטישמיות הארסית בקרב השבויים הסובייטים מן
השורה .יהודים שבויי מלחמה אשר ניצלו מן התופת הנאצי
מספרים בספר זה על גורלם הטרגי ,על חבריהם ועל מציליהם,
על הבוגדים ועל המרצחים.

■ בקיץ  1945חזרה בפעם הראשונה רֹומה נּוטקֵביץ' לוורשה
ונוכחה בתמורה החדה שחוללה המלחמה בעיר הולדתה .רֹומה
נותרה פליטה חסרת כול ,ובני משפחתה הקרובים נרצחו .כמעט
שישה עשורים אחר כך גוללה ברגישות ובגילוי לב ,בספר שכתבה
עם בנה דורון ,את קורותיה כשהייתה נערה בגטו ורשה ,במחנות
עבודה בפרוורי העיר ובמחנות הריכוז וההשמדה מיידנק ,אושוויץ
בירקנאו ורוונסבריק .הספר נחתם בימי השיבה ההדרגתית לחיים
ובמעבר למחנה עקורים ,משם עלתה רֹומה ארצה ב.1948-

מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו?
מבט חדש על עונג-שבת  -הארכיון היהודי החשוב מגטו
ורשה
שמואל ד' קאסוב
בשיתוף הוצאת כנרת זמורה ביתן

שדות של בדידות
אבדן ואימהות בפולין הכבושה
הלה מיכלסקה

₪ 84
■ זמן קצר לאחר הקמת גטו ורשה הקים ההיסטוריון עמנואל
רינגלבלום את הארכיון המחתרתי עונג-שבת שחבריו תיעדו
בשיטתיות את החיים תחת הכיבוש הנאצי .במחקר קפדני ומרתק,
המבוסס בין השאר על מטמוני הארכיון שהתגלו לאחר המלחמה,
קאסוב מביא את סיפור חייהם של רינגלבלום ושל הבולטים באנשי
עונג-שבת ובתוך כך מספר את סיפורו של גטו ורשה ומקים לתחייה
את פולין היהודית של ערב המלחמה ואת חיי הרוח והחברה העשירים שלה.

מה שהזמן והעצב הותירו
אם ובנ ּה מתמודדים עם משא העבר
רומה נוטקביץ' בן-עטר ,דורון בן-עטר

₪ 51 ₪ 68
■ הלה מיכלסקה גדלה בכפר פולני ,ולאחר כניסת הגרמנים
ברחה עם בן זוגה מוניק לשטח שבשליטת ברית המועצות .בני
הזוג שרדו מהאקציות בסלונים ,ובאוגוסט נולדה בתם .בעזרת
תעודות מזויפות עברו לוורשה ולכפר קוסמין ,שם נרצח מוניק
בשל פעילותו במחתרת ארמיה קריובה .הלה ההרה המשיכה
להתגורר בכפר בזהות בדויה ולהתמודד לבדה עם האימה.
לאחר השחרור נאלצה למסור את בנותיה לבית ילדים של
הקואורדינציה ,וב 1948-עלתה לארץ והקימה משפחה חדשה לה ולבנותיה.
■
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