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עריכת לשון :פנינה לוי
תרגום :עמיר וולף
סיוע :אלכסנדר אברהם ,שעיה בן יהודה ,אילה פרץ,
עינבל קויתי בן-דב ,רבקה שוורץ
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באו”ם :אבנר שלו נשא את הנאום המרכזי
בעצרת הכללית ■ 3-2
נפתחה תערוכה חדשה בנושא השואה

לאה גולדשטיין

יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
ברחבי העולם ■ 4

■ ב 28-בינואר  - 2015שבו צוין במרכז האו"ם בניו
יורק יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
 הוקרן הנאום המרכזי של יושב ראש הנהלת יד ושםאבנר שלו בעצרת הכללית של האו"ם .כינוס זה של
העצרת נערך בסימן "חיים ,חירות ומורשת הניצולים",
בהשתתפות מזכ"ל האו"ם באן קי-מון ,נשיא המדינה
ראובן ריבלין ,ניצולי שואה ווטרנים ,זאת  70שנה לאחר
שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו:
"ב 28-בנובמבר  ,1944במהלך חודשי פעילותו
האחרונים של מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו,
נבחרו בו  20ילדים יהודים בני  16-12על ידי הנאצי
הידוע לשמצה ד"ר יוזף מנגלה.
רבקה ,אדוארד ,מניה ,רומן והאחות אלאונורה,
האחים אדוארד ואלכסנדר ,ז'קלין ,סרג'יו ,לאה ועשרה
אחרים נשלחו ברכבת למחנה הריכוז נוינגאמה ,ליד
המבורג שבגרמניה.
מנגלה נענה בכך לבקשתו של עמיתו ,רופא האס-
אס ד"ר קורט הייסמאייר ,לספק לו חומרים למחקרו
הפסידו-מדעי על מחלות מידבקות .עם הגעתם הודבקו
הילדים בשחפת ,והשפעותיה הנוראות של המחלה
עליהם נרשמו במשך כמה חודשים.
בעדותו  20שנה לאחר מכן ,במשפטו במזרח
גרמניה ,אמר ד"ר הייסמאייר' :לא חשבתי שלילדים
הללו היה ערך מלא של יצורי אנוש [ ]...עבורי לא היה
הבדל בסיסי בין יהודים לבין שפני ניסוי'.
בדיוק לפני  70שנה ,ב 27-בינואר  ,1945שחרר הצבא
האדום את אושוויץ-בירקנאו ,אך במקומות שבהם עדיין
שלטו הנאצים ,נמשך הרצח .בנוינגאמה פירוש הדבר
היה רציחתם של  20ילדים יהודים .שמונה ימים בלבד
לפני שנכנס הצבא הבריטי להמבורג ,הובאו הילדים
לבניין בית ספר בהמבורג .שם הוזרק להם מורפיום,
והם נתלו למוות על אנקולים שנקבעו בקיר.
גרמניה הנאצית ומשתפי הפעולה עמה רצחו שליש
מבני העם היהודי .הכוח המניע והדוחף להשמדתם של
שישה מיליון יהודים באירופה היה אידאולוגיה רצחנית,
גזענית ואנטישמית שראתה בכל היהודים ,בכל מקום
בעולם ,סכנה קיומית לאומה הגרמנית ולסדר העולמי
החדש של גרמניה .על כן היה צורך להשמיד את כל
היהודים ,עד האחרון שבהם ,בכל מקום ,בכל מחיר.
העלאת זכרו של רצח עם זה היא שעומדת בבסיסו
של זיכרון השואה.
אך הזיכרון נפרש עמוק יותר ורחוק יותר.
עם תום המלחמה שמח רוב העולם בניצחון
בעלות הברית .אך היהודים ששרדו לא יכלו לשמוח.
הם התאבלו על משפחותיהם ועל קהילותיהם; הם היו

לחיות עם הצל ,ליצור עם האור ■ 5-4
תצוגה חדשה” :כאב השחרור בראי האמנות,
”1947-1945
ברכת יום הולדת שנמצאה בזמן השחרור
יצירת לוחות שנה עבריים באושוויץ
חינוך

■

וועידת התביעות
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תכנית הלימודים החדשה ”בשבילי הזיכרון”

■

8

סמינר למורים מבתי ספר יהודיים
במדינות חבר העמים ■ 8
זרקור על הבוגרים ■ 9
יאנה טז’טינובה ,צ’כיה		
מליאת  IHRAדורשת גישה חופשית לארכיונים
נפתח הרישום לכנס המורים הארצי 2015
פעילויות חינוכיות לצה"ל

■

■

■
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חדש בבית הספר הווירטואלי:
תת-אתר לציון  27בינואר ■

11

קציני משטרה מאטלנטה שבארצות הברית
ביקרו ביד ושם ■ 11
י’ בטבת :פעילויות מגוונות לבני נוער
”כל ישראל ערבים זה לזה”? ■
אידאלים ומציאות בימי השואה

■

11
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חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
ממשיכה לחקור ולשאול
יד ושם אונליין

■
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■
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לבחור באפשרות הנכונה ■ 17
בני זוג מאוקראינה הוכרו חסידי אומות העולם
לאחר  50שנה
חדשות

■
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ידידים ברחבי העולם
משרד החינוך
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פרסומים חדשים
של המכון הבין-לאומי לחקר השואה

■

■ בשער :שמואל בק (יליד  ,)1933ילדים לבדם,
מחנה העקורים לנדסברג .1946 ,גואש על נייר.
אוסף האמנות ,יד ושם .תרומת האמן
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באו"ם :אבנר שלו נשא את
הנאום המרכזי בעצרת הכללית
נפתחה תערוכה חדשה בנושא השואה

■

הנאום של יושב ראש הנהלת יד ושם הוקרן לפני העצרת הכללית של האו”ם לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה.

מצולקים מחוויות השואה הנוראות שעברו על בשרם
והיו עלולים להיות בשל כך לנוקמים נואשים ומרירים.
אולם באופן מופלא לא כך אירע.
למעשה רובם המכריע של ניצולי השואה עשו
את ההפך :הם בחרו בתקווה.
רוב ניצולי השואה בחרו להכות שורשים חדשים
בארץ אבותיהם ,ארץ ישראל ,ארץ הולדתי ,ושם הצטרפו
לישות יהודית שוקקת ועצמאית שהתקיימה עוד לפני
השואה .בכל מקום על פני כדור הארץ שהגיעו אליו,
הפגינו ניצולי השואה את מחויבותם המחודשת לחירות
האנושית ולאמונה באדם.
בעשורים שחלפו מאז אביב  1945החלו חלקים
גדולים של האנושות לתפוס בהדרגה את השואה כאירוע
המהווה נקודת ציון מרכזית בציוויליזציה המודרנית.
גם אזורים ותרבויות שלא היו קשורים לאירועי השואה
בעת התרחשותם רואים בהם אירועים מחייבים ובעלי
משמעות .אבל מדוע? מדוע כיום השואה מסרבת
להיהפך להיסטוריה? מדוע היא נשארת רלוונטית כל
כך לאנשים רבים ושונים כל כך?
רצח עם וזוועות נוראות אחרות אירעו לפני השואה,
ולצערנו הגדול ,גם אחרי השואה .לא זהותם היהודית
הספציפית של הקרבנות היא שמקנה לשואה את
משמעויותיה האוניברסליות .לעומת זאת אני טוען כי מה
שמהדהד מתוך השואה בעצמה רבה בקיומנו המודרני
והפוסט-מודרני הוא הקלות והמהירות המזעזעות שבהן
הצליחו מבצעיה של השואה והאידאולוגיה שלהם.
עד היום אנו מתקשים להבין כיצד יכלה קִדמה
אנושית בת מאות שנים לחולל זוועות איומות כאלו.
החברה המודרנית חיה באשליה שקִדמה טכנולוגית
הולכת יד ביד עם קִדמה מוסרית .למרבה הצער ,אין זה
www.yadvashem.org

נכון .מטרתם של הנאצים הייתה להשמיד לחלוטין את
העם היהודי ,והם השליטו לשם כך משטר טוטליטרי
חסר רחמים .את המדיניות הזאת גיבשו אנשים
משכילים מאוד ,וחברה גרמנית מתקדמת מבחינה
טכנולוגית מימשה אותה.
אמנם לא סביר שהמנטליות הרצחנית שביטאו
והוציאו הנאצים לפועל תתחולל שוב בצורתה
ההיסטורית המדויקת .אולם בימינו רוע הרסני,
לרבות אנטישמיות מרושעת ,ניכר שוב בהקשרים
שונים ובאידאולוגיות שונות .אידאולוגיות אלו שוללות
זכויות אדם וכבוד אנושי בדרכים ובנסיבות מסוכנות
אחרות .לנוכח מציאות זו אני שואל :איך נוכל להבטיח
שערכי מוסר יהיו מהותיים בחיינו ככל שהטכנולוגיה
ממשיכה ומשתכללת?
אני מחנך ומורם של מחנכים אחרים .עם שותפים
ועמיתים מרחבי העולם ,יד ושם מלמד אלפי מחנכים
בנושא השואה מרחבי העולם לשאוב תובנות עכשוויות
מקורותיה של השואה .הם לומדים שנוסף על הזוועה
העצומה הגלומה בה ,התחולל בשואה גם מאבק עיקש
על רוח האדם .היהודים לחמו על שימור אנושיותם
באמצעות מעשי סולידריות רבים מספור ,סיוע הדדי
והתנגדות פיזית ,תרבותית ורוחנית; וחסידי אומות
העולם ,אף שהיו מעטים ,בחרו בגבורה לסכן את
עצמם כדי להציל יהודים.
דמויות מופת אלו ,המעניקות לנו השראה ,מסייעות
למחנכים ללמד שאחריותנו היא לעמוד כסכר בפני
שנאה ואלימות חברתית ,לגנות גזענות ,שנאת זרים
ורדיפה ולהילחם בהן  -בגלוי וביעילות.
עולמנו מוכה כיום בעימותים אכזריים על שליטה
ועל משאבים .בצל עימותים אלו אנו יכולים וחייבים

לצפייה בנאומו של אבנר שלו בעצרת הכללית באו"ם

■ הנשיא ראובן ריבלין בפתיחת התערוכה הנודדת החדשה
של יד ושם באו”ם

לחנך את הדור הבא של אזרחים ומנהיגים לבחור
להתנהג באופן מוסרי ואנושי.
אני קורא לעמיתיי המחנכים בכל פינה בעולם לשאוף
בנחישות לקדם את מאבקנו המתמשך למען מוסריות
אנושית ,מאבק שיסייע להבטיח ששוב לא יתייחסו
אל אף אדם כפי שהתייחסו אל  20הילדים היהודים
בנוינגאמה  -כאילו אין להם "ערך כבני אנוש".
למין האנושי יש תמיד אפשרות בחירה .אפשרות
זו ,המוצגת בספר דברים ,היא נצחית' :ראה נתתי לפניך
היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע]...[ .
ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך' (ל ,טו-יט)".
בתום כינוס העצרת הכללית נפתחה במרכז
המבקרים של האו"ם התערוכה החדשה "Shoah -
"? How Was It Humanly Possibleבמעמד המזכ"ל באן
קי-מון ,הנשיא ריבלין ,יושב ראש האגודה האמריקנית
למען יד ושם לאונרד וילף ומאות אזרחים .התערוכה
מתמקדת בהיבטים היסטוריים מרכזיים של השואה,
החל בחיי היהודים באירופה לפני השואה וכלה
בשחרור מחנות הריכוז וההשמדה הנאציים ברחבי
אירופה בסוף המלחמה.
התערוכה תוצג באו"ם עד סוף חודש פברואר
 ,2015ואז תנדוד למקומות אחרים בעולם.
התערוכה הנודדת של יד ושם "Shoah - How Was It Humanly
"? Possibleהוקמה בסיועם הנדיב של סינדי וג'ראלד ברד

לזכר אביהם ,ניצול השואה אולו ברד ,הוריו וארבעת אחיו שנספו
בשואה.
פתיחת התערוכה באו"ם נערכה בשיתוף האגודה האמריקנית למען
יד ושם ומשלחת ישראל לאו"ם ,בסיוע משרד החוץ.
קרן משפחת אדלסון תומכת במחלקת התערוכות הנודדות
ביד ושם.
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יום הזיכרון
הבין-לאומי להנצחת
קרבנות השואה
ברחבי העולם
■ ב 27-בינואר התקיים ביד ושם יום עיון לציון
יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
בשיתוף האו"ם ובהשתתפות ראש הממשלה
בנימין נתניהו ,הסגל הדיפלומטי ונציגי מוסדות
האו"ם בישראל .ביום העיון נפתחה תצוגה חדשה
במוזאון לאמנות השואה ביד ושם" :כאב השחרור
בראי האמנות ( "1947-1945ראו את הכתבה
הסמוכה) .הדיפלומטים  -נציגי מדינות מרחבי
אירופה ,ארצות הברית ,דרום אמריקה ,קנדה,
רוסיה ודרום אפריקה  -נפגשו עם ניצול השואה
והאמן תומס גבע שיצירותיו מוצגות בתצוגה
והשתתפו באירוע זיכרון בבית הכנסת של יד
ושם .מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם ד"ר יעל נידם-אורביטו והמתאם
המיוחד של האו"ם לתהליך השלום במזרח
התיכון רוברט סרי נשאו דברים.
יותר מוקדם נערך באוהל יזכור ביד ושם טקס
אזכרה ליוצאי צרפת בהשתתפות שגריר צרפת
בישראל פטריק מזונאב וציידי הנאצים הצרפתים
הנודעים סרז' וביאטה קלרספלד .בהמשך היום
נערכה עצרת זיכרון של צוות שגרירות איטליה
ושל יוצאי איטליה באוהל יזכור ובאולם ההרצאות
על שם אדמונד י' ספרא .בעצרת הוקרן סרט
נדיר שערך כתב הטלוויזיה באיטליה קלאודיו
דלה סטה .הסרט מתעד רגעי חיים משפחתיים
בשנת  1923באיטליה.
באירועים אחרים שנערכו בארץ ובעולם לציון
היום היו ישיבת ממשלה מיוחדת בהשתתפות יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו; טקסים בפראג
ובטרזין בהשתתפות ניצול השואה ויושב ראש
מועצת יד ושם הרב מאיר לאו וההיסטוריונית
הראשית של יד ושם פרופ' דינה פורת; טקס
מיוחד באושוויץ לציון  70שנה לשחרור המחנה
בהשתתפות נציגי ממשלות ,דיפלומטים ועשרות
ניצולי שואה; וערב מיוחד של עמותת דורות ההמשך
בכותרת "הבאנליות של השואה" בשיתוף יד ושם.
באירוע צפו המשתתפים בריאיון מוקלט עם הרב
לאו ובמחזה הכיתה שלנו מאת המחזאי הפולני
טדאוש סלובודז'אנק .המחזה מתמודד עם יחסיהם
הסבוכים והטעונים של היהודים והפולנים לפני
השואה ,בשואה ואחריה .בסוף האירוע התקיימה
שיחה עם במאי המחזה חנן שניר.
כמו כן חוקרים ,היסטוריונים ואנשי חינוך מיד
ושם הרצו והנחו פעילויות חינוכיות באפריקה
ובאירופה ,ומגוון של תערוכות נודדות של יד
ושם הוצגו ברחבי העולם.
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לחיות עם הצל ,ליצור
אליעד מורה-רוזנברג

■ תומס גבע (יליד  ,)1929אנחנו חופשיים ,מחנה העקורים בוכנוולד .1945 ,עיפרון ,עיפרון צבעוני וצבע מים על נייר .אוסף
האמנות ,יד ושם .תרומת האמן

■ "היה זה ב 11-באפריל  1945בין  3ל 4-אחה"צ,
חיכינו מבלי לדעת מה יתרחש ,אך המתח היה בשיאו
[ ]...לפתע ,נשמעו צעקות מהצד השני ,מהמחנה
הגדול [ ]...המחנה הקטן שלנו עדיין נראה ללא
חיים ,אך פתאום מישהו צרח' :הסתכלו על השער!'
הרמתי את עיניי וראיתי את הגג הפירמידלי שמעל
מגדל השמירה הראשי של המחנה .צלב הקרס
הנאצי נעלם ובמקומו התנוסס צבע לבן [ .]...הרגע לו
ייחלנו בציפייה כה רבה ,הגיע .אותה דקה מתוקה של
הנצחון ,לה חיכו חברינו במשך  4,453ימים ו4,453-
לילות ,סוף סוף הגיעה".
במילים אלו תיאר בשנת  1956תומס גבע (שם
העט של סטפן כהן) את רגע השחרור במחנה בוכנוולד
שאליו הועבר מהמחנות גרוס-רוזן ואושוויץ .אולם
בזמן השחרור עצמו בחר תומס בן ה 15-לתעד אירוע
מכונן זה של שחרור בוכנוולד על ידי האסירים דרך
הציור דווקא .הוא רשם בדיוק מרשים את דמויות
האסירים הלוחמים ,את הטנקים של בעלות הברית
שהיו בפתח המחנה ואת השער שעליו הוחלף הדגל.
בתיאורו הדקדקני אף ציין את השעה המדויקת על
שעון השער .15:15 :תומס לא היה יכול לעזוב את
צריף המחנה בשל מצבו הגופני ונותר בבלוק 29
במשך כחודש ,שם צייר ציור זה ועוד כ 80-ציורים

■ ראש הממשלה בנימין נתניהו נושא דברים בפתיחת
התצוגה החדשה במוזאון לאמנות השואה.

אחרים בגודל גלויה המתעדים באופן פרטני ,מדעי
כמעט ,את חייו כאסיר במחנה אושוויץ ,עד העברתו
למחנה בוכנוולד .מטרתו המוצהרת הייתה לשתף
את אביו שברח בעוד מועד לאנגליה ,אך אין ספק
שהציור אפשר לו גם לעבד את הטראומה ולהשתקם
שיקום נפשי וגופני.
ב 27-בינואר ,לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת
קרבנות השואה ובמלאות  70שנה לשחרור אושוויץ,
נפתחה במוזאון לאמנות השואה בהשתתפותם של ראש
הממשלה בנימין נתניהו וניצול השואה והאמן תומס גבע
תצוגה מיוחדת בכותרת "כאב השחרור בראי האמנות,
 ."1947-1945בתצוגה  30ציורים ורישומים מאת 20
אמנים בקירוב מאוסף האמנות של יד ושם.

עם האור

תצוגה חדשה:
"כאב השחרור בראי האמנות"1947-1945 ,

■ יעקב צים (צימברקנופף) (יליד  ,)1920בוכנוולד כמה ימים לאחר השחרור ,בוכנוולד .1945 ,צבע-מים על נייר .אוסף האמנות ,יד ושם.
תרומת האמן

■ אליעזר (אלי) נויבורגר ( ,)1972-1891היהודי הנודד,
אמסטרדם .1947 ,שמן על בד .אוסף האמנות ,יד ושם.
תרומת יחזקאל קלמן וייסבלום רובין ,אמסטרדם

ככלל הרצון של הניצולים
ליצור ולהביע דרך הציור
מכאוב ,רגש ,תחושה ותהייה
חושף את רצונם העז לחיות על
אף הכול
למרבה ההפתעה ,מלבד ציון השחרור בציור בידי
המשחררים עצמם כגון זינובי טולקצ'ב ,רוב הציירים
הניצולים ,שלא כתומס גבע ,אינם מנציחים את יום
השחרור עצמו  -אותו רגע שייחלו לו במשך כל שנות
המלחמה  -ומתמקדים בנושאים אחרים דווקא .את
מגוון היצירות שיצרו האמנים הניצולים בתקופה שמיד
לאחר השחרור אפשר לחלק לפי חמישה נושאים:
החורבן וההרס ,החיפוש אחר הזהות ,ההתמודדות עם
הטראומה ,החופש ,ובמידה מועטת  -יום השחרור.
www.yadvashem.org

אחדים מן האמנים שבים אל מחוזות ילדותם
בחיפוש אחר בית או בתקווה למצוא קרובי משפחה ,אך
במקום העולם הישן והמוכר שעל בסיסו קיוו להשתקם,
הם מוצאים רק הרס ואבדון .הנריק הכטקופף מתעד
את חורבות ורשה בסדרה של רישומים שיצר בשנים
 - 1946-1945עיר הולדתו האהובה הרוסה כליל,
עמוסה בתִלי לבנים ,ורחובותיה הראשיים נהפכו
לנופי רפאים שמתנוססים בהם שלדים של מבנים
שוממים .אך המחזות האפוקליפטיים למראה אינם
רק תיעוד של ההריסות שנגרמו בעקבות ההפצצות
 הם מבטאים גם את תחושותיו הפנימיות של האמןאשר מוצא בתוהו ובוהו החיצוני ביטוי לכאבו הפרטי
ולערעור עולמו האישי.
תחושות קשות אלו מובעות גם בציורי דיוקן של
הניצולים .הלינה אולומוצקי ,ניצולת אושוויץ צעירה
בת  ,26רשמה את תווי פניה של קשישה ובקווי עיפרון
רוטט ממחישה את מצבה הנפשי המעורער .אילקה
גדה מבודפשט ,הצעירה ממנה בשנתיים ,מציירת את
עצמה ללא ראש ,עם כתפיים שמוטות ושבריריות
וידיים מעוותות מכאב.
ביצירות שנוצרו מיד לאחר השחרור ניתן
לראות ניסיון של האמנים להתמודד עם הטראומה
שעברו ,וחלק מהן גם מתייחס באופן ישיר לשאלות

לתערוכה המקוונת המבוססת על התצוגה החדשה

שאינן מרפות ,כמו דיוקנה של אולומצקי שכותרתו
היא "למה?"
הנער יהודה בקון מוצא בדמותו של המחנך פיטר
פשמישל אמון מחודש בבני אדם ובחיים בכלל .פיטר
הציל יהודים בזמן השואה ולימים הוכר חסיד אומות
העולם ,והוא גם דאג לצורכיהם ולשיקומם של הילדים
ששרדו לאחר המלחמה ,ובהם בקון הצעיר .כמו
אורפיאוס העולה מן השאול ,בקון מצייר את עצמו,
שפוף ומובל בידי פשמישל ,מאפלת המחנות אל אור
החיים המצפים לו בארץ ישראל.
עבור יעקב צים ,ששוחרר כמו תומס גבע במחנה
בוכנוולד ,משמעות השחרור היא היכולת להבחין ביופי
אפילו בנוף הארור של הכפר בקרבת המחנה והחופש
לצייר .בתנאי ההרס והמשבר הללו האפשרות לחוות
חוויה אסתטית ולבטאה ביטוי פעיל בציור מלמדת על
כוחות נפש עצומים .ככלל הרצון של הניצולים ליצור
ולהביע דרך הציור מכאוב ,רגש ,תחושה ותהייה חושף
את רצונם העז לחיות על אף הכול .עבורם הבחירה
בציור משולה לבחירה בחיים ,ובמילותיו של יעקב
צים" :אני חי עם הצל ויוצר עם האור".
הכותבת היא אוצרת ומנהלת המחלקה לאמנות באגף
המוזאונים.

 27בינואר
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אוצרות מהאוספים

ברכת יום הולדת שנמצאה
בזמן השחרור

שרה שור

■ ברכת יום הולדת שנמצאה באושוויץ .בחלק האחרון רשום ”איחולים  -פיינר ,גולדברג וז’ק”.

■ כששחררו חיילי הצבא האדום את מחנה אושוויץ,
מצא האסיר בן קולטון על ערמת גרוטאות במחנה כרטיס
ברכה מאויר .קולטון לקח את הכרטיס ושמר עליו לאורך
השנים עד אשר בשנת  1983תרם אותו ליד ושם.
כשהתקבל כרטיס הברכה הצבעוני לאוסף החפצים,
הוא עורר מיד סקרנות ועניין ,אלא שלא היה מידע על
האירוע שלכבודו נוצר ,מי יצר אותו ולמען מי .רק בעמוד
האחרון ,תחת הכותרת "איחולים" ,כתובים שלושה שמות:
פיינר ,גולדברג וז'ק.
בתחקיר הראשוני נבדקו תוכן הציורים ,הכותרות
ושמות המקומות והמחנות הנזכרים בברכה.
את הברכה פותח איור של הולדתו של תינוק
ב 8-בינואר  .1912לפי האיור והתאריך שרשום בסוף
הברכה  8 -בינואר  - 1945הכרטיס הוכן לרגל יום
הולדתו ה 33-של אחד מאסירי המחנה .תוכן האיורים
האחרים וכותרותיהם חיזקו השערה זו ,ואט-אט התברר
כי הדמויות בפנקס מספרות את קורות חייו של אותו אדם
שיום הולדתו חל כ 10-ימים לפני פינוי מחנה אושוויץ
ושבועות ספורים לפני שחרור המחנה .ניכר כי האסירים
שהכינו את הברכה לרגל יום הולדתו הכירו היטב את
חברם ,שכן האיורים שבפנקס מלמדים רבות על חייו
ועל קורותיו במלחמה.
האסיר נולד למשפחה יהודית דתית ,וכשהיה ילד
למד ב"חדר" .אביו הסנדלר לימד את בנו סנדלרות,
וכשהיה נער למד את מקצוע החייטות אצל דודו בעיר
לודז' .כאשר יצא הבחור הצעיר לחיים עצמאיים ,היה
לחייט בעל עסק משלו.
יחסיו של הצעיר עם נשים מתוארים באיורים השמיני
והתשיעי .האיור התשיעי מרמז על נישואיו או על אירוסיו
עם בחירת לבו ,אך באיור הקודם הוא מתואר כרווק
מבוקש שנשים "רודפות אחריו".
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"מסיבה מוצלחת" הוא האיור האחרון המתאר את
התקופה שלפני המלחמה .באיור הבא הוא כבר אסיר
במחנה בוכנוולד ,דוחף עגלות בעבודות כפייה מפרכות,
ואחר כך הוא אסיר הנושא בלוק שרשום בו "אלסה" -
עבודות כפייה במפעל המלט "פורטלנדצמנטוורקה".
ממחנה בוכנוולד הועבר האסיר למחנה אושוויץ ,ומשם
נשלח לעבודת כפייה בבונה-מונוביץ (אושוויץ  .)IIIמובן
שהוא עבד במחסן הבגדים ושימש ,בין היתר ,חייט .בסצנה
האחרונה בברכת יום ההולדת מאוירים ככל הנראה שלושת
חבריו האסירים ששמותיהם חותמים את הברכה.
מאז התקבל הכרטיס לאוסף החפצים ועד היום נעשו
ניסיונות לגלות את זהותם של האנשים הקשורים לכרטיס.
בעקבות התווספות המסמכים הרבים מאירופה לארכיוני יד
ושם בשנים האחרונות זוהו שניים משלושת חותמי כרטיס
הברכה .הזיהוי התאפשר בזכות העובדה שהעברתם של
אסירים ממחנה בוכנוולד לאושוויץ שמתוארת בפנקס
הייתה יוצאת דופן משום שרק טרנספורטים מעטים עשו
את דרכם בכיוון זה .שניים משלושת השמות החותמים
את הברכה  -פיינר וגולדברג  -רשומים ברשימות
האסירים שהועברו לאושוויץ ב 16-באוקטובר 1942
ממחנה בוכנוולד.
שמותיהם של פיינר וגולדברג נמצאו ברשימה אחרת
בארכיון אושוויץ  -רשימת שמות עובדי מחסן הבגדים
במונוביץ שנלקחו מהם בדיקות שתן במרץ .1944
מספרי האסיר של השניים קרובים  -פיינר קיבל את
המספר  ,68427וגולדברג את המספר  .68456על פי
רישומים של מחנה אושוויץ ,השניים הגיעו מבוכנוולד
ב 19-באוקטובר .1942
עכשיו היה אפשר למצוא עוד פרטים על שני האסירים.
מקס פיינר נולד ב ,1909-חי בקרקוב שבפולין ונעצר בשנת
 .1940מרדכי גולדברג נולד ב 1907-בטומשוב מזובייצקי
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שבפולין ,היה נשוי ואב לילד ונעצר בשנת  .1939פיינר
וגולדברג ,שניהם חייטים במקצועם ,כמו חברם ,עשו
מסלול זהה למסלול המאויר בפנקס :מבוכנוולד הם
הועברו לאושוויץ ומשם נשלחו לעבודת כפייה בבונה-
מונוביץ .לקראת סוף המלחמה הוצאו השניים לצעדת
המוות ,הגיעו למחנה בוכנוולד בפעם השנייה ,ושם על
פי הרישומים שוכנו בבלוק החייטים .לבסוף שוחרר פיינר
במחנה דכאו ,וגולדברג שוחרר במחנה בוכנוולד.
ניסיונות רבים שנעשו במשך שנים להצלבת הנתונים
שהיה אפשר לחלץ מברכת יום ההולדת לא הביאו לידי
חשיפת זהותו של האסיר האלמוני שקיבל את הברכה
מחבריו זמן קצר לפני שחרור המחנה.
לציון  70השנים לשחרור מחנה אושוויץ וההחלטה
לפרסם את סיפורה של הברכה המאוירת שנוצרה בחודש
ינואר שבו שוחרר המחנה ,נעשו בדיקות נוספות במסמכי
ארכיונים ,ונמצא אדם שפרטיו תואמים לכל המאפיינים
שהעלו התחקירים הקודמים :הוא נולד ב 8-בינואר ,1912
נכלא בגטו לודז' ,נשלח למחנה בוכנוולד ,וכמו פיינר
וגולדברג היה באסירים המעטים שהועברו מבוכנוולד
למחנה אושוויץ .גם הוא נשלח למחנה בונה-מונוביץ
והיה שם עד ינואר  .1945אסיר מספר ( 69780מספר
קרוב למספרים שקיבלו שני חבריו) היה חייט במקצועו,
והוא נלקח לצעדת המוות והגיע עד גלייביץ במרחק של
כ 80-ק"מ מבונה-מונוביץ.
התחקיר רב השנים של הכרטיס הושלם  -האסיר
שחגג את יום הולדתו ב 8-בינואר  1945במחנה אושוויץ
הוא דוד גולדשטיין .דוד שרד ,שוחרר בגלייביץ ועלה בשנת
 1946לארץ ישראל .עם זאת עדיין נעשים מאמצים לברר
מה עלה בגורלו של דוד ואולי גם של בני משפחתו.
הכותבת היא אחראית אוסף במחלקת החפצים באגף המוזאונים.
יבגני רוזין ממחלקת החפצים עזר בחקר הסיפור.

ל"עדים דוממים"  -תערוכה מקוונת של חפצים וסיפוריהם ,לרבות החפצים הקשורים לשחרור אושוויץ

יד ושם  -קובץ מחקרים

יצירת לוחות שנה עבריים
באושוויץ

ד"ר אברהם (אלן) רוזן

■ חקר השואה
מתמקד בדרך
כלל בהרס היוצא
דופן ובקרע העמוק
שהתרחש בציר
הזמן של העם
היהודי .אך שני
לוחות שנה שנכתבו
בכתב יד באושוויץ
חושפים את המאבק
להמשכיות היסטורית
ולהתבוננות אל
העתיד ומעידים על המאבק להמשכיות בעיצומה של
השואה ממש ,מאבק שיש להכיר בו ולהתחשב בו.
מאמר של כותב שורות אלו בגיליון האחרון של
יד ושם  -קובץ מחקרים (מ"ב )2 :מספר על אופיו
המיוחד של לוח השנה היהודי ועל תפקידו באירופה
לפני המלחמה ומסכם את כל הידוע משמונה לוחות
שנה ששרדו מהשואה במחנות הריכוז .במאמר
גם מוצגות הביוגרפיות של מחברות לוחות השנה

■

סולברג לפי הכללים הללו שני לוחות שנה ,האחד
לשנת התש"ד ( )1944-1943והאחר לשנת התש"ה
( .)1945-1944את לוח השנה השני היא לקחה עמה
בצעדת המוות לגרמניה ,השתמשה בו גם לאחר
שהמלחמה הסתיימה והביאה אותו אתה לישראל.
למרבה הצער ,קיסינג'ר גורש ונרצח בסוף שנת ,1941
אך לוחות השנה שיצרה סולברג הנציחו את דרכו
ובאמצעותם הוא העניק לנשים באושוויץ את האפשרות
לציין מועדים וזמנים בלוח השנה היהודי.

לוח השנה של סולברג מתמיד
במעקב היום-יומי אחר מעגל
החיים היהודי ,ואילו לוח השנה
של בורינסקי מביט מעבר לזמן
ולמקום אל עתיד טוב יותר
אנלייזה בורינסקי ( ,)1997-1914לעומת זאת,
גדלה במשפחה יהודית מתבוללת בגרמניה .היא
נהייתה ציונית בשנות ה ,30-וכמו סולברג עלתה לארץ

או שיאו ,ביום שבת .החודשים העבריים והשנה התש"ה
כתובים בעברית בחלק העליון של הדף המתאים ,כך
שהזמן כולו מבוטא ברוח יהודית .כמו בכמעט כל לוחות
השנה העבריים מתקופת המלחמה ,הלוחות צמודים
ללוח השנה הגרגוריאני ומאפשרים מעקב אחרי שני
לוחות הזמנים בתקופה של תהפוכות גדולות.
הלוחות נוצרו בכתב יד על גבי שולחנות זעירים
בתנאים בלתי אפשריים ,ובאורח צפוי יש בהם טעויות
 אצל סולברג טעויות קטנות בלבד ,ואצל בורינסקיטעויות בולטות יותר .דווקא טעויות אלו מעידות על
ההישג הכביר של הנשים ,כנגד כל הסיכויים .מסיבה
לא ברורה בורינסקי מפסיקה לכתוב את לוח השנה
העברי לאחר כשלושה חודשים ,כאילו היעלמותם של
יהודי אירופה מהמפה קיבלה ביטוי בלוח השנה בעוד
לוח השנה הגרגוריאני נמשך ללא הפרעה עד סוף
השנה .גם לאחר שחדלה לעקוב אחרי לוח השנה העברי,
בלוח השנה של בורינסקי כתובים פתגמים ואמרות
מקראיות ושל רבנים ומנהיגים רוחניים המבשרים על
הגאולה העתידה לבוא על העם היהודי בארץ ישראל.
לוח השנה של סולברג מתמיד במעקב היום-יומי אחר

עמודים מלוחות השנה של סופי סולברג (מימין) ואנלייזה בורינסקי (משמאל) שנכתבו באושוויץ-בירקנאו

מאושוויץ ,סופי סולברג ואנלייזה בורינסקי (לימים
אורה אלוני) ,תוך התמקדות בנסיבות חייהן טרם
המלחמה ובימי המלחמה אשר הניעו אותן ליצור
לוחות שנה בתנאים בלתי אפשריים.
סופי סולברג ,ילידת  ,1923גדלה בבית יהודי
אורתודוקסי במינכן ולמדה בבית ספר דתי שמחנכיו
היו בוגרי סמינר המורים היוקרתי בווירצבורג .אחד
המורים ,יוליוס קיסינג'ר ,לימד בקפדנות יתרה את
תלמידיו הצעירים מהם הכללים ליצירת לוח שנה
עברי .עשר שנים אחר כך ,בתקווה לסייע לנשים
באגף שלה באושוויץ לציין את מועדי ישראל ,יצרה

ישראל בסוף המלחמה .קשה להבין איך בלי רקע
דתי הצליחה לכתוב לוח שנה עברי ,משימה שדרשה
שנים של לימודים דתיים ,ומדוע מעולם לא הזכירה
את המשימה בזיכרונותיה או בשיחות עמה.
הגם ששתי המחברות התחנכו בצורה שונה מאוד,
לוחות השנה של סולברג ובורינסקי מראים ,כל אחד
בדרכו ,את נחישותן של שתי המחברות לחיות על פי לוח
השנה העברי .הלוח מתחיל בראש השנה (בלוח השנה
של בורינסקי ,יום לפני ראש השנה) ,בציון חגי תשרי
הרבים ,ואצל סולברג גם מצוינות הפרשות של כל שבוע.
כל דף בלוח מציג שבוע המתחיל ביום ראשון ואשר סופו,

מעגל החיים היהודי ,ואילו לוח השנה של בורינסקי
מביט מעבר לזמן ולמקום אל עתיד טוב יותר .לסיכומו
של עניין ,שני לוחות השנה שימשו קרקע להמשכיות
בתוך עולם מרוסק ומוכיחים כי לוח השנה העברי היה
חי וקיים אפילו באושוויץ.
גיליון זה של "יד ושם  -קובץ מחקרים" פורסם בתמיכתה הנדיבה
של קרן הצדקה על שם סמסון.
הכותב הוא חוקר של ספרות השואה ושל עדויות מתקופת
השואה ומרצה קבוע בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה .כיום הוא כותב ספר חדש :לשרוף זמן ,לחסוך זמן:
לוחות שנה בשואה.

מחקר 7

חינוך
תכנית הלימודים החדשה "בשבילי הזיכרון"

יעל ריצ'לר ולאה רושקובסקי

הטמעת התכנית בבתי הספר
■ בשנת תשע"ד נכתבה ,בשיתוף פעולה של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם ומשרד החינוך,
תכנית לימודים כללית בנושא השואה " -בשבילי
הזיכרון"  -לכל שכבות הגיל .התכנית מאפשרת
למחנכים בבתי הספר לקבל מידע מוסמך מאנשי
מקצוע מתחומי החינוך ,הוראת השואה והפסיכולוגיה
על העקרונות לגישה החינוכית בכל גיל וגיל .התכנית
מפרטת במה כדאי לשים את הדגש בכל שלב וממה
להיזהר ומספקת כלים נגישים.
מכיוון שהמחנכים מכירים היטב את תלמידיהם
ונוכחותם הרבה בתהליכים החינוכיים נוסכת
בתלמידים תחושת ביטחון ,בכוחם לבנות תהליכים
ארוכי טווח ,ולכן הם הדמויות החשובות בהנחלת
הזיכרון .משום כך בתכנית "בשבילי הזיכרון" יש
תקציב ייעודי להטמעתה בתוך בתי הספר .הטמעה

זו נעשית בהשתלמויות עם הצוותים של בית הספר
הבין-לאומי .השתלמויות אלו מזמנות שיח פנימי בין
המחנכים לבירור המקום של העיסוק בנושא השואה

בבית הספר שלהם והמטרות החינוכיות העולות בקנה
אחד עם החזון הבית ספרי הייחודי.
רכזי המגמה להכשרת מורים של בית הספר הבין-
לאומי פרוסים בכל רחבי הארץ ובעשור האחרון בנו
קהילת מורים ומוסדות אשר עוסקים בהוראת השואה
מתוך התפיסה החינוכית של יד ושם ,ובאמצעותם
מופצות ההשתלמויות של התכנית .תוך התחשבות
בייחודו של כל בית ספר ,הרכזים בונים את התכנית
המתאימה מתוך מגוון החומרים של אתר התכנית
"בשבילי הזיכרון".
זוהי הזדמנות נדירה לפעילות מעמיקה בשטח
ולהכשרת המורים באופן המשתלב במישרין עם
עבודתם לכדי עיסוק בין-תחומי ,שקול ומשמעותי
בנושא השואה בשדה החינוכי.

השתלמויות מתקדמות למורים חוקרים ויוזמים
■ הוראת הנושא המורכב של השואה נוגעת בתחומי
תרבות וחשיבה רבים ולכן מצריכה עיסוק בין-תחומי
מובהק .נושא השואה אינו שייך לתחום אחד ויחיד; יש
בו מקום רב ליצירתיות של המורים והתלמידים ,והוא
מזמן שיח על נושאים ערכיים משמעותיים .אולם פעמים
רבות המורים נתקלים בקשיים כאשר הם מבקשים
לחדש ולרענן את דרכי ההוראה והחשיבה .כיצד
לאפשר למורים להקדיש זמן למחשבה על עשייתם
ולבנייה מחודשת של תפיסות ומתודות?
רפורמת "אופק חדש" מטרתה לשנות את הכשרתו
של המורה כך שתאפשר התפתחות מקצועית ארוכת
טווח .אחד השינויים ברפורמה הוא שלמורים ותיקים
ובעלי ניסיון ניתנת האפשרות להתמקצע עוד בעזרת
התבוננות עצמית ומחקר של פעילותם החינוכית
לצורך הגדרת התחומים אשר נזקקים לייעול ומציאת
הדרכים הטובות ליישמם .כך נוצרה דרגה חדשה של

הכשרה" :מורה חוקר ויוזם" .הכשרות אלו נעשות
רק בפיקוח של מוסדות אקדמיים שיש בהם חוגים
להכשרת מורים.
כבר בשנה שעברה נערך פיילוט ייחודי לקיום
קורס כזה של יזמה חינוכית ,סביב הנושא של הוראת
השואה .השנה הורחבה הפעילות ,ונפתחו עוד שלושה
קורסים :בצפון בשיתוף מכללת גורדון ,במרכז בשיתוף
מכללת תלפיות ובדרום בשיתוף מכללת קיי .לכל אחד
מהקורסים יש שני רכזים  -האחד הוא איש מחקר
והכשרת מורים מהמכללה אשר מופקד על הוראת דרכי
החקירה של הפעילות החינוכית ,ההתבוננות העצמית,
והדרכים לפיתוח יזמה חינוכית; והאחר הוא רכז יד
ושם שיש לו הניסיון והידע בדבר השיקולים הפדגוגיים
הייחודים לנושא השואה .הקורס הוא מעין דו-שיח בין
שני התחומים ,ובפרויקטים הייחודיים שבונים המורים
מייעצים שני המנחים יחד.

קורסי היזמה החינוכית בנושא השואה מאפשרים
למורים לבחון את עשייתם בנושא השואה עד כה ולהגדיר
את נקודות הכוח אך גם את הקשיים ולבחון כיצד לבנות
תכניות שיעניינו את התלמידים ויתאימו ל"אני מאמין"
הייחודי של המורים ושל בית הספר שהם עובדים בו .גם
עבור המגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי
המנהלת את הקורסים האלה זוהי הזדמנות להתבונן
בעשייה בשטח ,להתחדש ולהמשיך ליצור שיח פורה
עם המחנכים.
תכנית הלימודים החדשה נכתבה בסיועה הנדיב של ועידת
התביעות.
ההכשרה "מורה חוקר ויוזם" מתקיימת בסיוען הנדיב של ועידת
התביעות וקרן משפחת אדלסון.
יעל ריצ'לר היא מנהלת מדור השתלמויות מורים ומדור פיתוח ,ולאה
רושקובסקי היא מנהלת מדור מכללות ואוניברסיטאות במגמה
להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

סמינר למורים מבתי ספר יהודיים במדינות חבר העמים
■ בדצמבר  2014התקיים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם סמינר למורים להיסטוריה
מבתי ספר יהודיים של רשת חפציב"ה (חינוך פורמלי
ציוני יהודי בברית המועצות לשעבר) ולעובדי החינוך
הבלתי פורמלי מהמרחב הפוסט-סובייטי.
התכנית מתקיימת תוך שיתוף פעולה בין בית
הספר הבין-לאומי ,מוזאון בית לוחמי הגטאות ,הסוכנות
היהודית ופרויקט חפציב"ה של משרד החינוך וכוללת
שבוע לימודים ביד ושם ושבוע במוזאון בית לוחמי
הגטאות.
הרעיון לקיים סמינר זה עלה מתוך תחרות
עבודות חקר שהתקיימה בתמיכתה של ג'נסיס
קבוצה פילנתרופית .בתחרות כתבו התלמידים
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מרשת חפציב"ה עבודות חקר ויזמו פרויקטים בנושא
השואה שעיקרם אמנות והיסטוריה .בתהליך כתיבת
העבודות התברר כי הכשרת מורי התלמידים תוליד
שיח מעמיק יותר בנושא.
מטרת הסמינר הייתה להעמיק את הידע של
המשתתפים בנושא השואה ולחשוף לפניהם את
הכלים החינוכיים להוראת השואה .בתכנית הכירו
המשתתפים תכנים ופרויקטים מגוונים וחסרי תקדים
שנוצרו בשנים האחרונות בתחום הפעילות החינוכית
בנושא תולדות השואה בברית המועצות בתמיכה
ובשותפות של ג'נסיס.
המשתתפים בסמינר דנו בתהליך העבודה
עם התלמידים ,בבסיס החינוכי של הפרויקטים

אנה ריננברג

ובהשפעתם על התלמידים ,ונוסף על כך חלקו זה
עם זה את רעיונותיהם שנבעו מניסיונם החינוכי.
"הסמינר פתח לפניי גישה לכלים מתודולוגיים
חדשים להוראת השואה" ,אמרה מורה להיסטוריה מבית
הספר היהודי בסנט-פטרסבורג במפגש המסכם של
הסמינר" .העושר החינוכי ביד ושם נתן לי כלים חדשים
לשיפור ולהעמקה של דרכי ההוראה שלי .העובדה כי
אני חוזרת הביתה עם חומרים חינוכיים חדשים תאפשר
לי ליישם את מה שראיתי ולמדתי בתכנית".
הסמינר התקיים בתמיכתן הנדיבה של ועידת התביעות וקרן
משפחת אדלסון ובשיתוף הסוכנות היהודית ומשרד החינוך.
הכותבת היא רכזת תכניות חינוכיות בפרויקט ג'נסיס בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

זרקור על הבוגרים
מדי שנה בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של
יד 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:

■ יאנה טז'טינובה היא מורה להיסטוריה ולאזרחות
לכיתות ח' בבית ספר יסודי במילוביץ' שבצ'כיה.
ב ,2013-השנה שבה למדה יאנה בסמינר חינוכי
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם,
גילתה טז'טינובה את משפחת גייגר ,משפחה יהודית
מן העיירה שלה שרובה נספתה בשואה .כשבאמתחתה
החוויות העזות שצברה בהר הזיכרון ,חזרה טז'טינובה
לביתה והחלה בפרויקט לתיעוד סיפורם האישי של
בני משפחת גייגר ,עם תלמידיה.
טז'טינובה ותלמידיה התוודעו בפעם הראשונה
לסיפורה של משפחת גייגר דרך ספרה של בלנקה
רוזקושנה יהודי ליסה נאד לבם ,מילוביץ' והסביבה .הם
גילו כי אדולף ,אוטה ,ויקטור ורוז'נה גייגר נרצחו כולם
בשואה ,אך בספר לא נכתב דבר על נסיבות מותם.
חיפוש באתר אינטרנט צ'כי על השואה העלה את
שמותיהם של ארבעת בני המשפחה ואת התאריכים
שבהם נספו .הכיתה למדה שהנאצים גירשו אותם
לגטו טרזין ומשם לאושוויץ-בירקנאו ,אבל כדי ללמוד
על חייהם לפני המלחמה ,הבינו שיהיה עליהם להוסיף
ולחקור.
המחקר הוביל אותם בסופו של דבר לארכיון המקומי
של ליסה נאד לבם" .היה לנו מזל רב" ,סיפרה טז'טינובה.
בארכיון היו שמורים מסמכים על אירועי חיים שונים של
בני משפחת גייגר כגון נישואים ולימודים .הרשומות גם
העידו על קיומה של עוד בת משפחה :ז'דנקה גייגר,
בת המשפחה החמישית שטז'טינובה ותלמידיה לא

יאנה טז'טינובה
צ'כיה
ידעו על קיומה ,הגישה בקשה
להירשם לנישואים בשנת
" .1926היינו סקרנים מאוד",
סיפרה טז'טינובה" ,עם מי היא
התחתנה? האם היא שרדה?
האם נולדו לה ילדים?"
טז'טינובה לקחה את
■ יאנה טז'טינובה
תלמידיה לארכיון הלאומי
הצ'כי ולמוזאון היהודי בפראג ,והם הפנו אותם בחזרה
אל העיירה שלהם מילוביץ' .הארכיון המקומי הצליח
לשפוך עוד אור על חייה של ז'דנקה ,אישר שהיא
התחתנה עם גבר לא יהודי ששמו יאן קולר בשנת
 1926ואף פירט את שמותיהם של כמה ממכריה .אחת
מהם ,חנה צ'רנה ,עדיין הייתה בחיים והסכימה לספר
לטז'טינובה ולתלמידיה על ז'דנקה גייגר-קולרובה.
שיאו של המחקר המאומץ של טז'טינובה ותלמידיה
היה בביקורם אצל צ'רנה .הנאצים ,כך התברר ,גירשו
את גייגר-קולרובה לגטו טרזין בינואר  ,1945שם היא
שרדה עד סיום המלחמה .לאחר ששחרר הצבא האדום
את הגטו ב 8-במאי  ,1945היא הצליחה למצוא את
בעלה ולהתאחד עמו מחדש .לא היו לה ילדים ,וצ'רנה
הייתה המטפלת שלה לאחר מותו של קולר ב.1952-
גייגר-קולרובה חיה את שארית חייה בצ'כוסלובקיה,
עד מותה בשנת .1999
לאחר שריכזו את כל המידע שהצליחו לאסוף על
משפחת גייגר ,החליטו טז'טינובה ותלמידיה לכנס את

מליאת  IHRAדורשת גישה חופשית לארכיונים
■ במושב מליאה בן ארבעה ימים של פורום השואה
הבין-לאומי (  )IHRAבדצמבר  2014במנצ'סטר
שבאנגליה דרשו מומחים וקובעי מדיניות מרחבי העולם
כי הגישה אל ארכיונים שיש בהם מידע הקשור לשואה
תישאר חופשית .לנושא הגישה לארכיונים היה מקום
מרכזי במושב .חוקרים ,מומחים והיסטוריונים ,כולם
כאחד ,הביעו דאגה עמוקה מהצעתה של הנציבות
האירופית לחוקק תקנות הגנה כלליות על מידע
העלולות למנוע את הגישה החופשית לחומרים
שכחה".
ההיסטוריים בתואנה של "זכות ה ִ
יושב ראש הכבוד של  IHRAויועץ אקדמי ליד ושם
פרופ' יהודה באואר דיבר בלהט על הצורך בפעולה
ישירה שתשמור על גישה ישירה לארכיונים בכל
מקום אפשרי .השגריר גדעון בכר ,מראשי המשלחת
הישראלית ,הסביר על החיוניות של הנושא לעבודת
 IHRAועל החשיבות לעשות כל מאמץ כדי לאפשר

גישה לארכיונים ,כפי שסיכמו כל המדינות החברות.
סר אנדרו ברנס ,השליח המיוחד הבריטי להשפעות
השואה והיושב ראש הזמני של  IHRAמטעם בריטניה,
התחייב להכפיל את המאמצים בתחום זה.
יושב ראש  IHRAהציג בדבריו אתגרים גדולים
אחרים בהנצחת השואה" :המאבק באנטישמיות
ובהכחשת השואה ,לזכור ולהבין את רצח העם הצועני
[ ]...הרלוונטיות של השואה לרציחות עם אחרות" .בד
בבד עם המושב התקיימו אירועים בחסות ממשלת
בריטניה אשר העניקו לנציגים הזדמנות להתרשם
מיצירות קולנוע ואמנות בריטיות בנושא השואה
ולהכיר את ארגוני השואה בבריטניה .המשלחת
הבריטית ,עם אוניברסיטת סטפורדשייר ,גם כינסה
ועידה בת יום אחד בכותרת "מה ידעה בריטניה:
השואה ופשעי הנאצים".
על ההתעניינות העולמית הגוברת בזיכרון

ג'יימס יוסף מקינטוש
כל הממצאים לספר תוך הסתמכות על מסמכי ארכיון,
תצלומים היסטוריים ועדויות בעל פה ופרסמו את
הספר ?( Kam zmizeli Geigeroviלאן הלכו בני משפחת
גייגר?) על תולדותיהם של האחרונים למשפחת גייגר.
הם גם יצרו אתר לפרויקט שלהם ,ובו עמודי תוכן,
תמונות וקישורים .לבסוף תלמידיה של טז'טינובה

■ תלמידיה של טז'טינובה הנציחו את משפחת גייגר
באבן נגף (שטולפרשטיין).

דאגו להנצחת המשפחה באבן נגף (שטולפרשטיין).
"אסור שהחפים מפשע שנרצחו יישכחו לעולם" ,אמרה
טז'טינובה .מחנכים כמו טז'טינובה מבטיחים כי חייהם
של קרבנות שואה יונצחו גם בעתיד ונסיבות מותם
יילמדו גם בקרב הדורות הבאים.
הכותב עובד במגמת אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

ג'יין ג'ייקובס-קימלמן
השואה מעידה בקשתן של מדינות להצטרף מדי
שנה ל .IHRA -כיום חברות בפורום  31מדינות,
חמש מדינות משקיפות ,ושבעה ארגונים משמשים
משקיפים קבועים .במושב האחרון במנצ'סטר
הצטרפו אל סלוודור ,אלבניה ומולדובה באופן רשמי
לפורום הבין-לאומי החשוב במעמד של מדינות
משקיפות .במשלחת הישראלית חברים מומחי יד
ושם ודיפלומטים ממשרד החוץ.
המשלחת הבריטית תשמש יושבת הראש של
 IHRAעד מרץ  .2015יושב ראש המשלחת ההונגרית
סאבולץ' טקאץ' נשא דברים לפני המליאה לקראת
כניסתה של הונגריה לתפקיד יושבת הראש הבאה
של .IHRA
הכותבת היא מנהלת יחסים בין-לאומיים בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.
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נפתח הרישום לכנס המורים הארצי 2015

■ ב 2-1-ביולי  2015יתקיים ביד ושם כנס המורים
הארצי השישי בכותרת "כשנפתחו השערים :השפעותיה
של השואה במעגלי הפרט ,החברה והמחשבה".
עוד בתקופת השואה עצמה ומיד עם השחרור
שאלו עצמם יהודים מה תהיה תכליתו של העולם
לאחר השבר הגדול .שאלות אלו התפתחו והעמיקו,
ובפרספקטיבה של  70שנה נוספו שאלות חדשות .ככל

פעילויות חינוכיות לצה"ל

שהתבררו ממדי אסון השואה ,ניצבו
עוד ועוד סימני שאלה על הנחות יסוד
שעניינן האדם ,התרבות ,הציוויליזציה,
מערכות הצדק ועוד .הכנס ,המיועד
לאנשי החינוך בארץ ,יאפשר שיח
בין-תחומי מעמיק בסוגיות אלו ,תוך הקניית כלים
יישומיים למורים.
יומו הראשון של הכנס יתמקד בשלבי השחרור
הראשונים ובתהליך השיקום והבנייה שבאו בעקבותיו.
גלומים בנושא זה כיוונים חינוכיים חשובים כגון
הכוחות שגייסו הניצולים עצמם ומקומן של המערכות
היהודיות והכלל עולמיות בתהליכים אלו .היום השני

יתרכז בשאלות שעלו בעקבות השואה בתחומי
דעת שונים כגון מחשבה ,יצירה ,פוליטיקה ,חינוך,
תרבות ועוד .בתוך כך ידונו המשתתפים במקומה של
מערכת החינוך בהתמודדות עם שאלות על האדם
ועל האנושות שעלו בעקבות השואה .כל הנושאים
יוצגו בעזרת הרצאות מומחים מן האקדמיה ומן
החינוך ,שיח מחנכים ,סדנאות חינוכיות ,הצגות
וסרטים ועוד.
הכנס יתקיים בסיוען הנדיב של ועידת התביעות ,קרן משפחת
אדלסון וג'נסיס קבוצה פילנתרופית ובשיתוף ארגון המורים
העל-יסודי.
לפרטים נוספים ולהרשמה02-6443647/14 :

עירית דגן וניצה שבתאי-מלמד

פעילות המשך לצוערי בה"ד 1
■ "צה"ל כמדינת ישראל כולה רואה בשואה את אחד
האירועים המרכזיים בדורות האחרונים ובהיסטוריה
בכלל [ ]...החינוך להנחלת זיכרון השואה מהווה מרכיב
חשוב בכלל החינוך שמקנה צה"ל לחייליו".
מתוך המסמך "ייעוד ייחוד" של צה"ל2003 ,

הנחלת זיכרון השואה בצה"ל מושתתת על כמה
מרכיבים ,ובהם הכשרה ובניית היכולת של המפקדים
בצה"ל לעסוק בנושא .מתוך הנחות היסוד הללו
ומחויבות מפקדי צה"ל לאורך כל שדרת הפיקוד,
נבנתה תכנית להעשרה ולהעמקה של הכשרת
הצוערים והמפקדים של בה"ד  - 1בית הספר
לקצינים של צה"ל  -לעסוק במשמעויות החינוכיות
והערכיות הנגזרות מתקופת השואה.
בחודש דצמבר  2014הסתיים תהליך פיתוחה
של פעילות חדשה להנחלת זיכרון השואה למפקדים
ולצוערים של בה"ד  .1זוהי פעילות המשך ליום עיון
שהצוערים השתתפו בו ביד ושם ,ומטרתה לברר את

מקומם ואת אחריותם של המפקדים בצבא בנושא
הנחלת זיכרון השואה.
הפעילות נפתחת במהותו ובתפקידו של הזיכרון
עבור כל אדם ועבור החברה שהוא חי בה ובציווי "זכור"
המהווה נדבך מרכזי בעם היהודי ובחברה הישראלית.
שאלות ההמשך שעומדות בבסיסה של הפעילות
עניינן מקומה של השואה בזיכרון הקולקטיבי שלנו
כיום  -כיצד עלינו לזכור את השואה? מהו המינון
וההקשר הנכון לעיסוק בה? אילו משמעויות אפשר
ואולי צריך לגזור מהשואה למציאות שלנו כיום,
ומתוך כך ,כיצד צריך להיעשות העיסוק בנושא זה
בחברה הישראלית בכלל ובצה"ל בפרט ,הן בהווה
הן בראייה לעתיד?
הפעילות מלווה בקטעי הגות ועדות ,בצד כרזות
וגלויות אמנותיות שנוצרו במסגרת פרויקטים שונים
ביד ושם ,דוגמת כרזות שעוצבו במסגרת "מעצבים
זיכרון"  -תחרות עיצוב הכרזה הממלכתית לציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

השאיפה היא כי בסופו של התהליך ,מתוך
התפיסה הצה"לית של המפקד כמחנך ,ירכוש המפקד
לעתיד כלים אשר יאפשרו לו לעסוק בנושא עם
פקודיו ולהיות דמות משמעותית הנושאת באחריות
להנצחת השואה ולהנחלת זיכרון השואה.

יום הכנה לפולין למ"פ-מג"דים
■ בשבוע השני של דצמבר  2014יצאה לפולין
משלחת ייחודית 180 :קצינים וקצינות ,חניכי קורס
מ"פ-מג"דים (מפקדי פלוגות-מפקדי גדודים) של צה"ל,
שהחלו את הכשרתם בקורס בתחילת החודש .המסע
לפולין הוא חלק מובנה בתכנית הקורס ובהכשרה
של החניכים המתעתדים להיות מפקדים בצה"ל
בשירות סדיר ובמילואים.
המסעות של חניכי קורס מ"פ-מג"דים לפולין
מתקיימים פעמיים בשנה במסגרת מסעות "עדים
במדים" ,חלק מן המפעל החשוב הנמשך למעלה
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מעשור של משלחות מפקדים לפולין מכלל יחידות
צה"ל .המסעות וההכנה למסעות נעשים בשיתוף
פעולה עם יד ושם.
בצד הנחלת זיכרון השואה ,מטרת המשלחות של
הקורס להעמיק בידע ההיסטורי ובסוגיות ערכיות,
כמו טבע האדם ,מנהיגות וגבורה ,מתוך רצון ללמידה
ולדיון בשאלות שעניינן הרב-ממדיות שבהתנהגות
האנושית.
טרם המסע לפולין עברו חניכי הקורס הכנה
ביד ושם שהתמקדה ,על פי התפיסה החינוכית של

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,בהענקת
תשתית עובדתית-היסטורית בצד משמעות חינוכית
חברתית של זיכרון השואה ובהכרת העולם היהודי
בפולין על המגוון והדינמיות שבו ,תגובת היהודים
לאירועים היסטוריים ,סוגיית השחרור והחזרה לחיים
ומורכבות היחסים בין יהודים לפולנים.
עירית דגן היא רכזת פעילות צה"ל ויחידת ההסברה הצבאית,
וניצה שבתאי-מלמד היא רכזת משלחות לפולין במגמת צה"ל
וכוחות הביטחון בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

חדש בבית הספר הווירטואלי :תת-אתר לציון  27בינואר
■ "אני זוכרת את כל התאריכים עם הרגעים .ככה
כל יום ,כל יום ,אני לא מספרת ,אבל אני מדברת
לעצמי לבד ,אני שואלת אם זה נכון .אני חיה ואני
יכולה לספר ואני מאושרת".
כך סיפרה עדה פוטזמן ,ניצולת אושוויץ ,על
חזרתה לחיים לאחר השואה .פוטזמן נולדה ב1921-
בדומברובה גרניצה שבפולין ,למשפחה של שבעה
אחים ,וממנה שרדו שתי אחיות מלבדה .לאחר
המלחמה נישאה פוטזמן ,עלתה לישראל וילדה
שני ילדים .בסיום עדותה ביד ושם בחרה לדבר על
תפיסת עצמי תקינה ומלאה שמבטאת שיקום תקין
והתאוששות של האני.
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות
השואה  2015ולציון  70שנה לשחרור מחנה ההשמדה
אושוויץ-בירקנאו בנה בית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם תת-אתר מיוחד ,ובו מגוון חומרים

ד"ר נעמה שי"ק

חינוכיים בנושא המדגישים ,בין היתר ,את קולם של
הניצולים .בתת-האתר הועלו שני סרטוני הדרכה
ממאגר הווידאו החדש שהופק בנדיבותם של ג'אן
וריק כהן מארצות הברית :סרטון המציג את אלבום
אושוויץ ומראה כיצד ללמד באמצעותו על הגירושים
למחנה ,על תהליך הרצח ומעט על חיי היום-יום של
האסירים; וסרטון בנושא "לחזור ולחיות"  -חזרתם
של הניצולים לחיים .עוד הועלו מערכי שיעור ,טקסים,
סביבות למידה וסרטי עדות .בשל משמעותו הבין-
לאומית של יום מיוחד וזה ועל פי עבודתו החינוכית
הבין-לאומית הענפה של בית הספר ,הועלו חומרים
חינוכיים אלו בשפות רבות ,ובהן אנגלית ,צרפתית,
ספרדית ,גרמנית ,רוסית ,איטלקית ,פולנית ,אוקראינית,
צ'כית ,ערבית וסינית.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

קציני משטרה מאטלנטה שבארצות הברית ביקרו ביד ושם
■ המרכז לפיתוח מנהיגות של משטרת ישראל ,ובראשו
נצ"מ יפעת שקלר ,מפתח יכולות של מנהיגות בקרב
השוטרים בקורסים ובהכשרות במשטרה ובהסתכלות
כוללת של תפיסת המנהיגות במשטרה .מגמת
צה"ל וכוחות הביטחון של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה פועלת בשיתוף פעולה עם המרכז
לפיתוח מנהיגות של המשטרה ומשולבת בפעילות
החינוכית הערכית בנושא השואה בקורסים ובהכשרות
במשטרת ישראל.
המרכז מקיים פרויקט ראשוני שבו קציני משטרה
ישראלים חונכים שוטרים מאטלנטה שעומדים לפני

קידום .המטרה היא שהקצינים הישראלים יכינו אותם
לקראת האתגרים העומדים לפניהם בתפקידם החדש
באמצעות לימוד האתגרים העומדים בפני משטרת
ישראל .בנובמבר  2014ביקרו שוטרי משטרת אטלנטה
בארץ ולמדו על מורשת מדינת ישראל ,לרבות נושא
השואה המאתגר והמורכב ,וב 20-בנובמבר ביקרו
ביד ושם.
ביד ושם סיירו השוטרים במוזאון לתולדות השואה,
תוך התמקדות בדילמות של מנהיגות בתקופת השואה,
וביקרו במרכז הלמידה  -החדר של השאלות הגדולות
בעקבות השואה בהדרכה משותפת של המדריך

י' בטבת :פעילויות מגוונות לבני נוער

■ תלמידי הישיבה התיכונית גבעת שמואל סיירו במוזאון לתולדות
השואה במסגרת הפעילויות החינוכיות לציון י' בטבת.

■ במגמת ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם התקיימו פעילויות חינוכיות לציון
יום הקדיש הכללי י' בטבת .השנה עמדו הפעילויות

יעל אסרף

דורון שך ונצ"מ שקלר .בביקור הם דנו על שאלות
מחדר השאלות ,כהרחבה לנושא המנהיגות בתקופת
השואה וכפלטפורמה לשיח על עבודתם במשטרה.
בסוף היום נפגשו השוטרים עם ניצול השואה אשר
אוד ,שמעו את סיפורו ושוחחו אתו.
הכותבת היא רכזת כוחות הביטחון במגמת צה"ל וכוחות הביטחון
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

תמר דון

בסימן " 70שנה לסיום המלחמה :כאב השחרור
והחזרה לחיים".
ב 23-בנובמבר  2014הגיעו ליד ושם ְ 21מרַכזי
ההדרכה של תנועות הנוער הדתיות הציוניות עזרא,
אריאל והצופים הדתיים .המרכזים השתתפו ביום עיון
ביד ושם וקיבלו כלים וחומרים חינוכיים הקשורים
לנושא השנתי ,והם שימשו אותם בפעילות החינוכית
שלהם לרגל י' בטבת בתנועות הנוער.
ב 31-29-בדצמבר נערכו ביד ושם שלושה ימי עיון
לקראת י' בטבת ,הראשון לתלמידי חטיבות הביניים
של החינוך הדתי .ביום זה השתתפו כ 700-תלמידים
ותלמידות מבתי ספר שונים (מוסדות ישיבתיים ,אולפנות
ותיכונים דתיים) ברחבי הארץ .ביום העיון היה מגוון
רב של פעילויות ,סדנאות וסיורים שהותאמו לתלמידי
חטיבות הביניים .בקמפוס יד ושם נערכה פעילות
בשילוב קטעי משחק ודיון ערכי-חינוכי על דילמות
וסוגיות הקשורות לנושא סיום המלחמה.

למחרת הוזמנו  720צעירים וצעירות מהשירות
הלאומי המשרתים באגודת "בת עמי" וב"אגודה
להתנדבות בעם" ליום פעילות ביד ושם .ליום זה הצטרפו
גם צעירים בעלי צרכים מיוחדים ,והם השתתפו בשלל
הפעילויות .המשתתפים נפגשו עם נשות העדות אריאלה
פאלאס ודבורה ברגר ,והן סיפרו על קשיי השחרור ועל
המאבק להמשך החיים .הצעירים גם סיירו במוזאון
לתולדות השואה ובמוזאון לאמנות השואה.
ביום העיון השלישי השתתפו  1,500תלמידים
ותלמידות מהחטיבה העליונה של החינוך הדתי .התלמידים
הופיעו במופע "שירים שעלו מאפר השואה" עם הרב הד"ר
תמיר גרנות ונגני להקת נגני "הלב והמעיין" .עוד השתתפו
התלמידים בסדנאות על סיום המלחמה ,במפגשים עם
אנשי עדות ,בסיורים באתר ועוד .את היום חתמו בתפילת
מנחה מרגשת בבית הכנסת ביד ושם.
הכותבת היא רכזת תחום חטיבות הביניים במגמת ההדרכה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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"כל ישראל ערבים זה לזה"?
אידאלים ומציאות בימי השואה
פרופ' דינה פורת
■ "היהדות היא תרבות של ציבור" ,קבע המשורר
אבא קובנר ,וציבור זה חי לאורך הדורות חיים של יחד,
בין מתוקף עקרונותיהן של אמונתו ותרבותו ובין "מפני
שאויבים חיצוניים מלכדים אותו" ,כפי שכתב הרצל
ב"מדינת היהודים" .יתרה מזאת ,המסורת היהודית
מכירה עוד מתקופת המשנה והתלמוד כלל התנהגות
בסיסי של ערבות הדדית  -כל ישראל ערבים זה בזה
(או בנוסח אחר  -זה לזה) ,וכך העזרה ההדדית נובעת
מן היחד ומגבשת את היחד בעת ובעונה אחת.
החברה היהודית ערב השואה הייתה מפוזרת,
מגוונת ומפורדת ,יותר מבתקופות קודמות ,ועם זאת
נהגה לפי אותן מסורות כלל יהודיות שנוצרו לאורך
הדורות .מה היה תוקפה של מסורת הערבות ההדדית
בתקופת השואה? הצורך לבחון שאלה זו עלה משום
שבעת האחרונה היה מי שערער ערעור גורף על
קיומה של סולידריות יהודית כלשהי בתקופת השואה,
ועם זאת יש הסבורים שהעזרה שהושיטו יהודים זה
לזה באותה תקופה ראויה לכל שבח ופרס ורק אותה
יש להדגיש .עם התרחבות המחקר והעמקתו ועם
היווצרותו של קורפוס גדל והולך של עדויות ,זיכרונות,
מסמכים וחפצים ,התמונה נעשית מפורטת ומורכבת
יותר .כמו כן עם הזמן גוברת גם הנכונות הציבורית
להבחין בצללים שבצד האורות.
בדצמבר  2014ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם כינוס בין-לאומי בנושא "'כל ישראל
ערבים זה לזה'? אידאלים ומציאות בימי השואה".
מטרתו של הכינוס הייתה אפוא לבחון מחדש את
סוגיית הסולידריות היהודית בתקופת השואה ,התקופה
הקשה ביותר בתולדות העם היהודי ,ולשאול שאלות
יסוד .בחינת סוגיית הסולידריות היא חלק מהניסיון
להתבונן בתפקודה של החברה היהודית באירופה
ובצפון אפריקה לנוכח המתקפה הכוללת של גרמניה
הנאצית על היהדות ועל הקיום היהודי הממשי .באיזו

מידה ובאילו אופנים באו לידי ביטוי המסורות היהודיות
ארוכות הטווח ,והאם היה בכוחן לגבור על המחלוקות
והשסעים? עם השאלה הזאת ועם שאלות אחרות
הקשורות לה התמודדו  27חוקרים שבאו ממוסדות
מחקר רבים בישראל ומחוצה לה :ארצות הברית,
שוודיה ,גרמניה ,איטליה ,אוסטריה וקנדה.
המושגים של נושא הסולידריות טעונים הגדרה.
כיצד נגדיר סולידריות או את התרגום שלה לעברית
"אחווה" ,מלשון אח ,בהקשר הזה? המונח הלטיני הוא
 Solidusשפירושו "שלם" וגם "חזק" ,ועל כן סולידריות
היא שמירה על השלם ,על היחד ,כדי לחזקו .בזמן
השואה הייתה תופעה נרחבת של סולידריות בין יחידים,
בין אדם לחברו ,ובכללה הצלת נפשות ,אבל לא זה
היה עיקרו של הכינוס ,אלא תפקודה של החברה
היהודית המגוונת שהייתה לשלם ,לצוותא אחד ,בכורח
הנסיבות .הכינוס דן ביחסן של קבוצות שונות בתוך
החברה היהודית זו לזו החל בקבוצה המצומצמת כמו
המשפחה או תחליפי המשפחה וכלה בקהילה המקומית
או הארצית .היחד מחזק שותפות ,ערבות הדדית
ואחריות ציבורית ,אבל הוא יכול גם לגרום להסתגרות
של קבוצה בתוך עצמה ולעוינות כלפי קבוצה אחרת,
כמו פליטים הנכפים על קהילה הנתונה ממילא
במצוקה או יהודים דוברי שפה אחרת ובעלי מנטליות
שונה או מאמינים באידאולוגיה פוליטית או בהשקפה
דתית סותרת .ולכן נראה שההגדרה של סולידריות
בתקופת השואה צריכה לכלול עזרה וערבות הדדית
ואף הסתכנות ללא קשר לקבוצת האם או לקהילה,
עזרה לאדם וליהודי באשר הוא אדם ויהודי .ההגדרה
של "סולידריות" הלכה למעשה נבחנה לפיכך לנוכח
שלל המקרים שהוצגו בכינוס .ואכן הוברר שבחלק
מן המקרים ניתן להבחין בין סולידריות יהודית לבין
סולידריות שמקורה אידאולוגי (כגון קומוניזם) או של
ארץ מוצא או עיר מוצא.

■ פרופ’ סטיבן כץ נושא את דבריו בסיומו של הכינוס.

שאלה חשובה אחרת שעמדה בלב הדיונים הייתה
אם ניתן למצוא מתאם בין מעשי סולידריות לבין
התנאים והקשיים שהלכו והחמירו במהלך השואה.
כלומר האם ייתכן שככל שהחמירו התנאים והסכנה
לעצם הקיום גברה ונעשתה מוחשית ומאיימת יותר,
פחתה מידת הסולידריות וכל קבוצה ריכזה את
מאמציה בניסיון להגן על חבריה היא ולשרוד ,או
שמא להפך? ועוד :האם כאשר יש מכנה משותף
לקבוצות השונות ,כמו הידיעה שיש אויב משותף
וההכרה שהגורל יהיה אותו גורל ,כי אז מתחזקת
מידת הסולידריות ,או שמא להפך?
העמדת השאלות הללו לדיון אינה נובעת מעמדה
שיפוטית מחמירה שאפיינה את השלבים המוקדמים
של המחקר ושל הדיון הציבורי בעולם היהודי .ברי
שבתקופת השואה היו אפשרויות הבחירה מוגבלות
מאוד; היהודים היו נתונים במצבים הנוראים ביותר
שניתן להעלות על הדעת לנוכח הנאציזם ,שותפיו
ופשעיו ,וקבוצות רבות באירופה הכבושה התפרקו
מבחינה חברתית ומוסרית .ואכן הרצאת הפתיחה

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה
הרצאה לזכרו של ג'ון ניימן
בנושא "תפיסת הזמן"
של יהודי גרמניה
■ את ההרצאה השנתית של הקתדרה לחקר השואה
על שם ג'ון ניימן נשא ב 21-באוקטובר  2014פרופ'
גיא מירון ,מנהל המרכז לחקר השואה בגרמניה
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במכון הבין-לאומי לחקר השואה .הרצאתו עסקה
בתפיסות הזמן השונות של יהודי גרמניה במשטר
הנאצי ,בעיקר בשנותיו הראשונות ,והתבססה על שני
מקורות עיקריים :עיתונים יהודיים ויומנים אישיים.
ההרצאה הציגה ניסיונות מגוונים של יהודים גרמנים
 הן ברמת הקהילה הן ברמת הפרט  -להתמודדעם הרחקתם מ"זרם הזמן הגרמני-נאצי" על ידי

הסתנכרנות מחדש עם הזמן היהודי באמצעות לוח
השנה היהודי וחיבור מחדש עם החגים היהודיים
החשובים .מירון דן גם בחוויות של קצב הזמן ,בעיקר
בחוויות של המתנה ,ובזמן זוחל וזמן מואץ .אזכורים
רבים לסוגיות אלו ניתן למצוא בשיח הפוליטי היהודי
בתקופה הנאצית המוקדמת ,ומאוחר יותר הן בלטו
עוד יותר ביומניהם של אישים כמו ויקטור קלמפרר

היחד מחזק שותפות ,ערבות הדדית ואחריות
ציבורית ,אבל הוא יכול גם לגרום להסתגרות של
קבוצה בתוך עצמה ולעוינות כלפי קבוצה אחרת

■ האכלת תינוקות באחד מבתי המחסה של הארגון היהודי להגנת
האם והילד ,בוקרשט ,רומניה .1943 ,ארכיון התצלומים ,יד ושם

■ בית תמחוי של אגודת הסיוע היהודי העצמי שפעל באישור השלטונות בשנים  ,1942-1941ז’לחוב ,פולין .ארכיון התצלומים ,יד ושם

שנשא פרופ' דוד אנגל מאוניברסיטת ניו יורק והרצאת
הסיום שנשא פרופ' סטיבן כץ מאוניברסיטת בוסטון
הרחיבו את היריעה והעמידו את שאלת הסולידריות
בתקופת השואה בהקשר כולל ומורכב של ההיסטוריה
וההגות היהודיות בכלל וערב השואה בפרט .פרופ'
אנגל הראה כיצד התעמולה הנאצית מזה ומנהיגים
יהודים מזה הדגישו ערב השואה שהעם היהודי
היה מלוכד ומאוחד ,וזהו סוד כוחו .ואולם המציאות
המרה הייתה אחרת לגמרי ,ושאלה שנשארה תלויה
ועומדת לאחר הרצאתו היא מה היו תוצאות השואה
לו התקיימה אחדות כוחות כזו בעם בתקופת השואה.
פרופ' כץ הראה ,וזאת תוך שימוש במקורות ובהגות
יהודיים מימי קדם ועד ימינו אנו ,עד כמה עמוקה הייתה
ההכרה שכל ישראל ערבים זה לזה ועד כמה הייתה
מרכזית בחיי העם ,בבחינת ציווי יום-יומי ממש .ולפיכך
התבקש אולי שגם בתקופה שבה התהפכו העולם
וערכיו ,יתקיימו הסולידריות והערבות ההדדית ,אם
גם לא בכל מקום ובכל הנסיבות .ובכל זאת ,לאחר
ששמע את ההרצאות ואת הדוגמאות ,העמיד ביתר

חדות את השאלה כיצד התקיימה סולידריות רחבה
בתנאים הנוראים של הזמן ההוא.
ואכן דוגמאות רבות הוצגו בכינוס .לאחר האקציות
שכילו שני שליש מן הקהילה ,נכלאו בגטו וילנה 20,000
יהודים .הגרמנים סברו שהיו רק  ,15,000ולפי נתון זה
חילקו תעודות של עבודה ומזון ,ומהן התקיימו עוד 5,000
נפש ,במשך שנתיים ,ואיש לא מחה ולא אמר "צר לי
המקום" ,ו"אין לנו אלא לחם צר ומים לחץ" ,שהרי אם
יגלו זאת הגרמנים ,ישלמו היהודים בראשם.
אנשי מחתרת "הצבא היהודי" ( )l'Armée juive
שהוקם בצרפת העבירו מאות יהודים לספרד בדרכים
עקלקלות עד הפירנאים ודרכם ,בתנאים קשים ,וכך
גם לגבול שווייץ ,ומשם הבריחו בדרכם חזרה מיליוני
פרנקים שהעבירו הסוכנות היהודית והג'וינט עבור
חברי מחתרת יהודים בארגוני ההתנגדות .יהודים שהיו
חברי קבוצות במחתרת המקומית בהולנד הכבושה,
ובהם חברים בארגוני החלוץ ,סייעו בהסתרת אלפי
יהודים ובהעברתם ממחבוא למחבוא ,ובייחוד בהסתרת
אלפי ילדים ,וכן בהעברת צעירים ממקומות מחבואם

ווילי כהן .החלק האחרון של ההרצאה עסק בשינוי
בתפיסת העבר שחל ביהודי גרמניה .הרלוונטיות
המחודשת של העבר  -ברמת הקולקטיב וברמת
הפרט  -באה לידי ביטוי בשיג ושיח המרובה סביב
הנושא ,בשימוש ביחידת זמן דורית למדידת זמן
ובניסיון להעניק משמעות למצב החדש על ידי
הסתמכות על תקופות ארוכות מן העבר.

סדנה בין-לאומית:
חיי היהודים בהונגריה
לאחר השואה
■ בנובמבר  2014ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה סדנה בין-לאומית בנושא "טראומה ושיקום:
יהודים וחייהם בהונגריה לאחר השואה (.")1957-1945

בהולנד לצרפת ומשם לספרד ,הכול תוך סיכון נפשות
ונכונות להקרבה.
לעומתן הוצגו גם דוגמאות אחרות של מתחים
ועוינות בתוך קבוצות של אנשי הזונדרקומנדו
באושוויץ ,בייחוד אחרי שהוסיפו עליהם יהודים
מסלוניקי; תחרות ותככים בין בעלי תפקידים
במחנות ריכוז שהוקמו מיד אחרי עליית הנאצים
לשלטון ומאבק על מקום בהיררכייה של המחנה;
ותופעות דומות בין עובדי ּ
"שֹופים" ,בתי מלאכה בגטו
ורשה ,שם נאבקו על מקום עבודה נוח יותר שתנאים
משופרים בצדו .כל אלה התקיימו בד בבד עם יחסי
רעות ועזרה הדדית בתנאים נוראים במיוחד ,לעתים
באותו זמן ובאותו מקום.
בכינוס המרתק נכחו יותר מ 200-חוקרים ,מחנכים
ומתעניינים .הדיונים בעקבות ההרצאות העלו תובנות
נוספות וחשובות מהקהל ,לרבות ניצולים.
הכינוס התקיים בתמיכתם הנדיבה של מרכז גרטנר לכינוסים
בין-לאומיים על השואה וקרן משפחת גוטוירט.
הכותבת היא ההסטוריונית הראשית של יד ושם.

בסדנה למדו חוקרים מכל העולם השותפים
לפרויקט זה של המכון הבין-לאומי העוסק בבנייה
מחדש של החיים היהודיים בהונגריה לאחר השואה,
בחברה ההונגרית והשואה ובמחקר אקדמי אירופי
ולא אירופי על שואת יהודי הונגריה.
פרויקט המחקר על יהודים וחייהם בהונגריה לאחר השואה מתקיים
בתמיכתו הנדיבה של משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל.
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פרופ' יאן גרבובסקי:
זוכה פרס יד ושם
לספר מחקר בנושא השואה

■ מימין לשמאל :פרופ' יאן גרבובסקי ,יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו ,ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ' דינה פורת,
תורמת פרס המחקר סבינה שוורצבאום ופרופ' דן מכמן ,ראש
המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר
השואה על שם ג'ון ניימן

■ ב 8-בדצמבר הוענק פרס יד ושם לספר מחקר
בנושא השואה לשנת  ,2014לזכרם של ניצול
השואה אברהם-מאיר שוורצבאום ובני משפחתו
שנרצחו בשואה ,לפרופ' יאן גרבובסקי על ספרו
Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-

.Occupied Poland
"דרך העבודה המקצועית של גרבובסקי היא מופתית
ומראה שקריאה זהירה של תיעוד ארכיוני מאפשרת
שחזור מפורט של סיפורי חיים (ומוות) אישיים של יהודים
מסתתרים" ,כתבה ועדת פרס הספר" .כאשר הספר
פורסם לראשונה בפולין ב ,2011-הוא עורר ויכוח נוקב
באמצעי התקשורת המרכזיים בפולין ,דבר המראה כי
כתיבתו מסוגלת לפרוץ מבעד לקאנון האקדמי הטהור
ולגעת בתפיסות חברתיות נפוצות לגבי פרק רב חשיבות
זה בתולדות פולין ובתולדות היהודים".
כמו כן צוינו לשבח שני ספרי מחקרConscripted :
 Slavesמאת ד"ר רוברט רוזט ו Gates of Tears-מאת ד"ר
דוד זילברקלנג שהגיעו בעת האחרונה למקום השני
בפרס היוקרתי בתחום חקר השואה של הNational-
 Jewish Book Awardבארצות הברית.

ד"ר זאב מנקוביץ ז"ל
■ יד ושם מביע את צערו על פטירתו של ד"ר
זאב מנקוביץ ,איש חינוך והיסטוריון שעמד בראש
מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר תוצאות השואה
והשלכותיה במכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד
ושם .במסגרת עבודתו זו יזם ד"ר מנקוביץ פרויקטים
מחקריים חשובים שעסקו בהיבטים שונים הקשורים
לשיקום הניצולים ,לחייהם ולתרומתם לאחר
השואה" .ד"ר מנקוביץ התעניין והתמקד ביכולתם
של הניצולים לשרוד ולמצוא מחדש את הכוחות
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עמית המחקר
פרופ' גדעון אשל
■ בכל שנה המכון הבין-לאומי לחקר השואה מארח
חוקרים צעירים וותיקים מישראל ומרחבי העולם
במסגרת תכנית לעמיתי מחקר כדי לסייע להם להתקדם
במחקריהם האקדמיים העוסקים בשואה .אחד מעמיתי
המחקר שהתארחו בעת האחרונה ביד ושם הוא פרופ'
גדעון אשל ,רופא ילדים ישראלי בדימוס שנושא מחקרו
הוא "הישגיהם הרפואיים-אקדמיים של רופאים יהודים
בברלין וגוויעתם לאחר עלייתם של הנאצים לשלטון
(.")1938-1927
בהרצאה שנשא בעת האחרונה לפני עמיתיו במכון
הבין-לאומי ,הצביע פרופ' אשל על השיעור הגבוה במיוחד
של סטודנטים יהודים לרפואה בפקולטת פרידריך וילהלמס
היוקרתית לרפואה בברלין בתקופה זו וגם על השיעור
הגבוה מאוד של סטודנטים יהודים לעומת הסטודנטים
"האריים" שפרסמו את התזה בספרות הרפואית.
אחת הסיבות לכך ,הוא מאמין ,היא שכ 20%-מאנשי
סגל ההוראה היו יהודים  -וכל זאת כאשר היהודים היו
רק  4%מתושביה של ברלין ורק  0.8%מכלל האוכלוסייה
הגרמנית .אנשי הסגל היהודים הנחו כ 43%-מכלל מחקרי
הדוקטורט .בזכות ההנחיה המקצועית הסטודנטים
היהודים ,בעלי המוטיווציה הגבוהה והחריצות יוצאת
הדופן ,הצליחו לפרסם יותר מ 20%-מהתזות שנכתבו
באותה העת.
פרופ' אשל ציין בהרצאתו את תחומי ההתמחות שהיו
רווחים יותר בקרב היהודים :ענפים רפואיים "חדשים"

(ועל כן פחות תחרותיים) כגון היגיינה חברתית ,נירולוגיה,
פתולוגיה ,רפואת ילדים ,גינקולוגיה ופסיכיאטריה .עוד
הוא ציין את המחקר המוקדם למדי בנושא עיקור והמתת
חסד שביצעו הנאצים ואת ההפסקה הצפויה בכתיבתן
ובהצגתן של עבודות דוקטורט של סטודנטים יהודים

בעקבות גירושם של מרבית עובדי הסגל והתלמידים
היהודים לאחר עליית הנאצים לשלטון.
"נתקלתי בעבודת הדוקטורט הרפואי של אבי
שנכתבה בשנת  1929בברלין ,ואף שאינני היסטוריון,
היא העניקה לי השראה למחקר רחב יותר בנושא",
מסביר פרופ' אשל" .כשהשוויתי בין עבודות הדוקטורט,
בכ 8%-מהמקרים לא הצלחתי לקבוע אם הסטודנט
היה יהודי או לא יהודי .מאגרי המידע ואנשי הצוות
של יד ושם עזרו לי מאוד בפתרון של לפחות חלק
מן המקרים האלה .האווירה כאן עניינית ואדיבה ,ואני
מנצל את הזמן שלי כאן באופן יעיל מאוד כדי להשלים
את המחקר שלי".

יום עיון על הספר Gates of Tears
■ ב 20-בנובמבר ערך המכון הבין-לאומי לחקר השואה
יום עיון לציון ההוצאה לאור של הספר Gates of Tears:
 The Holocaust in the Lublin Districtמאת העורך הראשי
של "יד ושם  -קובץ מחקרים" וחוקר בכיר במכון הבין-
לאומי ד"ר דוד זילברקלנג.
 Gates of Tearsהוא הספר הראשון שנכתב באנגלית
ואשר חוקר את השואה במחוז לובלין ,אזור מרכזי
במדיניות האנטי-יהודית הנאצית .העיר לובלין ,מקום
מושבו של המטה של מבצע ריינהרד ,היא נקודת מפתח
גם להבנת תגובות היהודים למדיניות ההשמדה .ד"ר
זילברקלנג עוקב בניתוחו אחר שני חוטים מקשרים
 גירוש האוכלוסייה בכפייה ועבודות הכפייה  -ונותןביטוי לתקשורת הנרחבת בין היהודים ,אפילו בזמן
הגירושים והרצח.
במרצים ביום העיון שנערך לזכרו של פרופ' ישראל

יום העיון התקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת גוטוירט.

לבנות את חייהם ,להקים מחדש את משפחותיהם
ולתרום לחברות שהם חיו בהן" ,סיפרה מנהלת
המכון הבין-לאומי ד"ר יעל נידם-אורביטו" .חשיבות
מיוחדת ראה בזהות הציונית ,שהייתה כוח מניע
לשיקום הניצולים אשר תרמו תרומה משמעותית
לייסוד המדינה ולבנייתה .עמיתיו ותלמידיו הרבים
יזכרו את ד"ר מנקוביץ כמורה בחסד עליון ,היסטוריון
מעמיק שגילה אמפתיה ורגישות למושא מחקריו,
אדם צנוע ונעים הליכות".

ד"ר דוד זילברקלנג ,העורך הראשי של יד ושם
 קובץ מחקרים וחוקר בכיר במכון הבין-לאומי" :זאבהיה 'מענטש' מהמדרגה הראשונה ,חוקר מצטיין
וחושב שמעולם לא איבד את האהדה האנושית שלו
בהתמודדות עם הנושא הקשה כל כך של השואה
[ ]...הוא הראה לכולנו דרכי חשיבה חדשות ,עורר
שאלות חדשות והזכיר לנו לדבוק בענווה בחיפוש
אחר התשובות לשאלות המורכבות .חסרונו יורגש
בקרב כל מי שזאב נגע בחייו".

גוטמן ז"ל ,היו יואנה זנטר ממרכז ברמה גרודז'קה בלובלין,
היועץ האקדמי ליד ושם פרופ' יהודה באואר ,ד"ר חוי
דרייפוס ,מנהלת המרכז לחקר השואה בפולין של המכון
הבין-לאומי לחקר השואה ,וד"ר זילברקלנג (בתמונה).
בדוברים היו גם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
ומנהל הספריות של יד ושם ד"ר רוברט רוזט.

ממשיכה לחקור
ולשאול

"אחרי שראיתי את השמות,
זה פתאום תפס ממד אחר,
גדול בהרבה".
לאה קרלבך

דבורה ברמן
■ בכל משפחה ,כך נדמה ,יש מי שמקבל עליו לחקור
את תולדותיהם של אבות המשפחה ,שמכיר לפרטיו את
סיפור המשפחה וששומר על המורשת המשפחתית .כזו
היא לאה (בת  )47למשפחת קרלבך בירושלים.
בראשית  2014קרובת משפחה יצרה קשר עם
לאה כדי לאמת מידע שמצאה בדף עד באינטרנט.
דף עד הוא טופס מיוחד שיצר יד ושם כדי לשחזר
את זהותם של כל אחד ואחת מששת מיליון היהודים
שנרצחו בשואה .מאז נוסד ,יד ושם עמל ללא לאות
לאסוף את דפי העד שרשומים בהם השמות והפרטים
הביוגרפיים ולעתים הצילומים של הקרבנות .לאה כלל
לא ידעה על קיומם של דפי עד ,ובעקבות השיחה עם
אותה בת משפחה ביקשה לדעת אם נמסרו דפי עד
עבור משפחתה שלה .המידע החדש שגילתה בדפי
העד שבמאגר שמות קרבנות השואה (כ 4.5-מיליון
קרבנות מתועדים בו ,נכון להיום) עלה הרבה מעבר
לציפיותיה ,והיא גילתה פרטים חדשים על גורלה
הטרגי של משפחתה בשואה.
לאה החלה לחקור את המשפחה של אביה
ששורשיו בהמבורג שבגרמניה .את הרב יוסף צבי
קרלבך ,רבה הראשי של המבורג ,רצחו הנאצים
בשנת  .1942יותר מ 70-תוצאות העלה החיפוש
במאגר השמות לפי שם המשפחה ועיר המגורים.
לאחר שבחנה בזהירות כל דף ודף ,היא גילתה את
שמותיהם הפרטיים של בני דודיה שהיא ידעה שהם
נרצחו בשואה כשהיו ילדים" .ידעתי מי הם .שמעתי
עליהם .ידעתי שהם נרצחו .ידעתי שיש הדוד נחמן
ותשעת ילדיו שנהרגו ,אבל אחרי שראיתי את השמות
של הילדים ,זה פתאום תפס ממד אחר ,גדול בהרבה.
לא ייאמן .הכרתי את עץ המשפחה ,אבל רק כשראיתי
את השמות מפורטים ,הבנתי שמדובר בבני משפחה
רבים כל כך שאיבדתי".

■ לאה קרלבך (מימין) מעיינת בדפי עד של בני משפחתה
בסיוע רכזת הפרויקט לאיסוף השמות דבורה ברמן.

הידיעה של שמותיהם של בני דודיה שנרצחו
בשואה יצקה משמעות חדשה למכתב אישי ששמרה.
כותבת המכתב ,מאוקטובר  ,1941מתארת באיפוק
מתובל במתח את ההכנות ל"מעבר דירה" שצפוי
להם (גירוש בלשון עדינה שתעבור את הצנזור) כאשר
בני משפחתה שנותרו הגיעו לבקר את "דודה חנה"
שהייתה "שקטה ושלווה ,מתוך ביטחון אמתי בה'".
"פתאום יכולתי לדמיין את הביקור של כל המשפחה
כפי שהיה נהוג ,בצורה מאוד מכובדת ,כשהולכים
להיפרד מדודה חנה .קשה לי לחשוב עליה .למה היא
נשארה בגרמניה? המכתב מאופק ,אבל מבין השורות
מבצבצת הדאגה לכולם ,ובמיוחד המאמצים לעזור
לדודה חנה להגר מגרמניה".
על פי דף עד שנמסר בשנת  ,1978חנה שלזינגר
נשלחה לגטו טרזין ב 15-ביולי  .1942בגיל  91ותשעה
חודשים אחרי האירועים המתוארים באותו מכתב
רצחו אותה הנאצים.
כפי ששיערה לאה ,המחקר על משפחתה מצד
אמה היה סבוך הרבה יותר .ענף זה של המשפחה
היה מפולין ,וההנחה לאורך השנים הייתה כי רק מי
שהצליח לעלות לארץ ישראל לפני המלחמה שרד.

עשור למאגר השמות באינטרנט
■ בחודש נובמבר  2014ציין יד ושם עשר שנים להעלאת
המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה לאינטרנט.
המאגר המקוון ,ציון דרך מהפכני בתולדות הנצחת
השואה ,עורר גל של התעניינות עולמית בקרבנות השואה
ובסיפוריהם האישיים .כ 4.5-מיליון נרצחים מונצחים
היום במאגר  -הישג מדהים בעל משמעות מונומנטלית
עבור יד ושם בפרט ועבור העם היהודי בכלל.
למסע הזה היו שותפים ניצולים ,ילדיהם ונכדיהם,
עובדים סוציאליים ,מתנדבים ועובדים מסורים מארגונים

סבה של קרלבך ,שהוריו ואחותו נרצחו בשואה ,דיבר
רק לעתים נדירות על עברה של משפחתו.
ובכל זאת ,בן משפחה אחד הצליח להימלט
מאירופה הכבושה עם רוב בחורי ישיבת מיר לשנגחאי,
בעזרת הקונסוליה היפנית .הוא נהג לספר על קורות
המשפחה לפני המלחמה בלי לפרט על גורלם של מי
שנספו בשואה .באפשרות החיפוש המתקדם במאגר
השמות ,רשמה קרלבך את שמו בשדה של מוסר דף
העד וגילתה שהוא אכן מסר שבעה דפי עד לזכר אחיו
וקרובים אחרים שנרצחו בשואה" .בדפי העד הוא רשם
את מה שלא היה מסוגל לספר" ,מסבירה קרלבך" .אני
חשבתי שביום בהיר אחד הכול נגמר ,אבל גיליתי שלא
כך היה .היו שנהרגו בטבח בטיצ'ין [שבפולין] ,בן משפחה
אחד הצליח לברוח לרוסיה ורצחו אותו אחרי השחרור
בדרך לביאלסטוק ,ואפילו יש עדות על קרובת משפחה
אחת שנקברה בחיים בבור הריגה .חשבתי על סבי שלי,
על בני המשפחה ששרדו .איך הם עמדו בזה? איך קיבלו
את בשורות האיוב אחת לאחת? עוד אח ועוד אח ועדיין
קיוו ,ולבסוף שמעו גם על האח האחרון?"
החקירה של משפחת סבתה מצד אמה הייתה
מאתגרת אף יותר .גם עליה תמיד נאמר ללאה כי רוב
בני המשפחה ,שחיו בעיירה סביר ,בסווינציאן ובווילנה
נרצחו .השם רזניק היה נפוץ מאוד באזור זה ,דבר
שהקשה עליה למצוא את בני משפחתה .המפנה חל
כאשר גילתה לאה את שם נעוריה של סבתה ,סבירסקי,
שהיה רשום בדף עד .לאחר שעברה ביסודיות על כל דפי
העד ששם זה היה רשום בו ,הצליחה לאה בסופו של
דבר לאתר ולפגוש קרובת משפחה רחוקה המתגוררת
בישראל .גם היום קרלבך נחושה להמשיך את חיפושיה.
"על בסיס המידע שגיליתי ביד ושם אני מעדכנת את
העבר של המשפחה בשנות השואה .אני לא מוותרת ,אני
ממשיכה לחקור ולשאול ,ובעזרת השם למצוא".

סינטיה וורוצלבסקי

יהודיים ,חוקרי שואה ,אנשי חינוך ועובדי ארכיון .הם
שיתפו את יד ושם בסיפורים על אבדן ועצב עצומים
בד בבד עם ההחלטה הנחושה לזכור.
היו סיפורים מדהימים על גילויים ואיחודים מרגשים,
ובהם אחים וענפי משפחה שהתאחדו בזכות דפי העד
שבמאגר השמות .נערים שהגיעו למצוות ציינו את האירוע
באמצעות לימוד סיפורם של בני גילם שנרצחו בשואה
ונעזרו לשם כך במידע שבמאגר.
הסיפורים האלה שנחשפו בעשור האחרון וההשפעה

של סיפורים אלו על יחידים ,על משפחות ועל קהילות
לאורך זמן ממחישים כיצד כל אחד ואחד יכול לקבל
עליו תפקיד חשוב בהנצחת השואה .בדורנו ,כאשר ניצולי
השואה בערוב ימיהם ,קולם של הקרבנות עצמם נשמע
עדיין וקורא לדורות הבאים להנציח את זכרם.
ודאו כי הקרבנות שאתם יודעים עליהם תועדו
ביד ושם .בקרו במאגר המרכזי של שמות קרבנות
השואה ,db.yadvashem.org/names :או דרך דוא"ל:
names.proj@yadvashem.org.il

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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יד ושם אונליין

עמוד הפייסבוק מקבל
ברכות חנוכה מרחבי העולם
■ בחנוכה העלה יד ושם לדף הפייסבוק שלו תצלומים
מקוריים של יהודים חוגגים את חג האור בתקופה
שלפני השואה ,בשואה ומיד אחריה .יותר מ300,000-
איש ברחבי העולם צפו בתצלומים ,וחלק מהם כתבו
בתגובה ברכות ודברי הערכה.

דנה פורת

אלפים הצטרפו לקיר " "I Rememberבפייסבוק

■ לציון יום הזיכרון הבין-לאומי לקרבנות השואה ב27-
בינואר התקיים אירוע מיוחד בעמוד הפייסבוק של יד
ושם  - "I Remember" -קיר זיכרון שנתן לגולשים
ברחבי העולם הזדמנות ייחודית להשתתף באירוע הנצחה
באינטרנט .המשתתפים קושרו עם אחד מכ 4.5-מיליון
השמות של הגברים ,הנשים והילדים המונצחים במאגר
המרכזי של שמות קרבנות השואה של יד ושם וכך יכלו
להנציח אותו באופן אישי .תמונת הפרופיל של המשתתף
הופיעה עם התמונה של אחד מקרבנות השואה גם
בעמוד הפרטי שלו וגם על קיר הזיכרון בעמוד הפייסבוק
של יד ושם .השנה הצטרפו יותר מ 4,000-אנשים לקיר;
רבים מהם התחברו לקיר בשנים הקודמות" .אני חושב
על משפחת מוזס שחיה ליד הבית שלי בברלין" ,כתב
אנגרט הנסן .וליסה גולדסטרום כתבה" :אני זוכרת את
אבא שלי שהגיע לבריטניה בקינדרטרנספורט בשנת
 ,1939ואני חושבת בכל יום על חמשת אחיו והוריו
שנאלץ להשאיר מאחור ושנרצחו ,עם הדודים והדודות
שלי .לעולם לא אשכח".

הקיר "  "I Rememberהוא אחת הדרכים של יד
ושם להגיע לקהל ברחבי העולם .זאת נוסף על
חומרים חינוכיים ,תערוכות מקוונות ומגוון רחב של
מדיה חברתית שעזרו לאלפי אנשים ברחבי העולם
לציין את היום באופן משמעותי.

החזרה לחיים במחנות העקורים:1956-1945 ,
רטרוספקטיבה ויזואלית
■ "הכול נראה באור חריף מדי ונשמע בקול חזק מדי.
הכול הוא מעבר למידה האנושית ,ואם נשמת את
האווירה הזאת ,תבין שכאן חיים בני אדם שמזמן כבר
חוו את מותם .עיני המחנה עודן ספוגות במראות של
סבל השנים ,שפתי הלאגרים [המחנות] מחייכות חיוך
ציני ,וקול השארית בוקע :עוד לא אבדנו".
עדותו של חיים אבני ,שליח מארץ ישראל

מרבית הפליטים היהודים ראו בחיים במחנות העקורים
הסדר זמני .הם רצו לעזוב את גרמניה ,ורבים מהם רצו
לעזוב את אירופה בכלל .ובכל זאת ,על אף תנאי החיים
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הירודים ,הפכו הניצולים את מחנות העקורים למוקדי
פעילות חברתית ,תרבותית וחינוכית .התערוכה המקוונת
החדשה "החזרה לחיים במחנות העקורים:1956-1945 ,
רטרוספקטיבה ויזואלית" (בעברית ,באנגלית ובספרדית)
סוקרת באופן חזותי כיצד עסקו הניצולים בסוגיות כגון
משפחה ,דת ,הנצחה וחינוך 70 .שנים לאחר סיום
המלחמה התערוכה בוחנת כיצד ניסו הניצולים ,באומץ
ובנחישות ,להשיב על כנם את חיי היום-יום הנורמטיביים
ברמת הפרט והקהילה.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף התקשורת.

אתר יד ושם :זוכה בפרס
 WebiAwardלשנת 2014

■ מנהלת מחלקת האינטרנט של יד ושם דנה פורת (במרכז)
וראש צוות חוויית משתמש אפי נוימן (משמאל) בטקס הענקת
פרס על הצטיינות מיוחדת לאתר יד ושם בתחרות מצטייני
האתרים  WebiAwardלשנת  2014שעורך כתב העת אנשים
ומחשבים עם יושב ראש התחרות עידו לוי (מימין)

לבחור באפשרות הנכונה
בני זוג מאוקראינה הוכרו חסידי אומות העולם לאחר  50שנה
אירנה שטיינפלד
■ מאות פניות מגיעות בכל שנה למחלקת חסידי
אומות העולם .לפעמים מדובר רק ברסיסי זיכרונות או
בתמונה מרופטת ,וצוות המחלקה עמל כדי להשלים
את התמונה לסיפור מלא ומתועד .כך היה כאשר פנה
פרדי גרובר למחלקה וסיפר על דברים ששמע מבתו
של חבר ילדות של אביו שהוא פגש באוקראינה כאשר
יצא למסע שורשים.
בשנת  2005הכיר יד ושם ביוסף גרובר חסיד אומות
העולם על הצלת אשתו לעתיד ,טוסיה 20 .שנה אחר
כך יצא בנם פרדי לאוקראינה לפגוש את משפחת אביו.
הוא הגיע גם לביתה של כריסטינה ,בתם של פטרו
וקטרינה דורניאק ,והיא סיפרה לו על הוריו ,אך גם על
ילדה שהוריה הסתירו .היא זכרה ששמה של הילדה היה
ברברה וינטר אך לא ידעה מה עלה בגורלה .כל חייהם
■

הילדה אנה-ברברה

■ כריסטינה-לודמילה קריל עם פרדי גרובר בהסרת הלוט מעל שמות הוריה
בגן חסידי אומות העולם ביד ושם

זמן קצר נולד ילד לבני הזוג .בני הזוג שינו את שמה
של אנה לברברה והציגו את שני הילדים כתאומים.
למרבה הצער ,זמן קצר לאחר מכן מת ילדם .פטרו
הלך ונקשר לברברה הקטנה ,עד כי לעתים קרובות
התלוננה אשתו שהוא מעדיף אותה מבתם כריסטינה
שנולדה בשנת .1944

■

קטרינה דורניאק

■

פטרו דורניאק

שמרו הוריה על תצלום של הילדה הקטנה שהצילו,
ומאז מותם הייתה התמונה שמורה אצלה.
עם שובו לישראל פנה פרדי ליד ושם .כאשר
ביקשה טוסיה להכיר ביוסף גרובר חסיד אומות
העולם ,כתבה עדות וציינה שבעלה לעתיד תמך גם
בחבריו ,בני הזוג דורניאק ,שהסתירו בביתם ילדה
יהודייה  -מידע שאין די בו כדי להצדיק הגשת בקשה
לוועדה לציון חסידי אומות העולם .אולם תחקירנית
המחלקה קטיה גוסארוב חיפשה ומצאה בארכיוני יד
ושם עדות של דודה של הילדה ,נחום וינטר ,שהיה
חייל בצבא האדום.
בקיץ  ,1942כאשר גורשו  50,000יהודי לבוב מהגטו
אל מותם בבלז'ץ ,החליטו דויד וינטר ואשתו שעליהם
להיפרד מבתם התינוקת אנה כדי להצילה .הם הוציאו
את הילדה בחשאי מן הגטו ומסרו אותה לידיו של
פטרו דורניאק ,ידידו האוקראיני של דויד וינטר .אשתו
של פטרו ,קטרינה ,הייתה הרה באותה עת ,וכעבור

דויד וינטר ואשתו הוציאו את
הילדה בחשאי מן הגטו ומסרו
אותה לידיו של פטרו דורניאק
בני הזוג וינטר שרדו מהשואה .את הידיעות
הראשונות על בתם הקטנה קיבלו כאשר אחיו של
דויד ,נחום וינטר ,חזר ללבוב זמן קצר לאחר שחרורה.
הוא ביקש לצאת לחופשה ,נסע לבדוק מי מקרוביו
נשאר בחיים ומצא את אחייניתו בביתה של קטרינה
דורניאק( .בינתיים היא ובעלה פטרו נפרדו ).לאות תודה
נתן נחום לקטרינה את המשכורת החודשית שלו .לפני
שהמשיך בדרכו הצטלם עם אחייניתו .כאשר מצא את
אחיו ואשתו באחד ממחנות הפליטים במרכז אירופה,
הודיע להם שבתם שרדה ושלח להם את התצלום שלו
ושל אנה-ברברה .ההורים יצרו קשר עם קטרינה וארגנו
את העברת בתם אליהם.
משפחת וינטר עלתה לישראל וכעבור זמן מה
היגרה לאוסטריה .הקשר עם משפחת דורניאק נותק.
אולם בני הזוג דורניאק לא שכחו את ברברה הקטנה.
קטרינה שמרה את תמונתה באלבום משפחתי ,ולאחר

מותה שמרה בתה על התצלום  -ובו נראית אנה-ברברה
בדיוק כמו שהיא נראית בתמונה עם דודה.
ב 10-ביוני  2014החליטה הוועדה לציון חסידי
אומות העולם להכיר בבני הזוג דורניאק חסידי אומות
העולם .בתם כריסטינה באה לירושלים כדי לקבל את
המדליה ואת התעודה .בטקס ביד ושם ב 23-בנובמבר
אמרה כריסטינה" :אמי התייתמה בגיל צעיר וסבלה
סבל רב בילדותה .לאנשים כמוה יש שתי אפשרויות:

בני הזוג דורניאק לא שכחו את
ברברה הקטנה .קטרינה שמרה
את תמונתה באלבום משפחתי,
ולאחר מותה שמרה בתה על
התצלום  -ובו נראית אנה-
ברברה בדיוק כמו שהיא נראית
בתמונה עם דודה
להיות מרירים וחסרי לב או להיות רגישים במיוחד לסבל
זולתם .אמי בחרה באפשרות השנייה".
כך התחברו שני חצאי סיפורים בזכות עדות שגבה
יד ושם לפני יותר מ 50-שנה ותחקיר של מחלקת חסידי
אומות העולם .עוד מעגל נסגר.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.
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חדשות
"זיכרונות מבית אבא":
ערב תרבות יהודית
■ ערב של תרבות יהודית התנגן לו ב 22-באוקטובר
בבקעת הקהילות ביד ושם .כינור לצד קלרנית ,יידיש
לצד הלאדינו ,זמר לצד סיפורת חברו יחדיו לערב עשיר
ורב גוני שניסה לשחזר ,ולו במקצת ,מן הרוח והיצירה
התרבותית של העיירה היהודית לפני השואה.

■ מימין לשמאל :הכנר סאניאה קרויטור ,השחקנית ענת עצמון
והזמרת שולי נתן

■ מימין לשמאל :ג’פרי פרידמן ,רוז פרידמן ,פיליפ פרידמן,
השגריר דני איילון ,מנכ”לית יד ושם דורית נובק ומנהל הפיתוח
של האגודה האמריקנית למען יד ושם שרגא מקל

היידיש התעוררה לחיים כששחקנית תאטרון
ה"יידישפיל" ענת עצמון שרה משיריו של מרדכי
גבירטיג ,והלאדינו זכתה לעדנה בשירתה של הזמרת
שולי נתן .השחקנית הדר גלרון הציגה בהומור רגעים

מאירועי יד ושם :אוקטובר -2014ינואר 2015
לימור קארו
בחייה של האם הפולנייה ,והכליזמרים הרעידו את
נימי הלב .על כל אלה ניצח בחן רב ובמרץ המנחה
בני הנדל ,והוא שזר לאורכו של הערב סיפורי מעשיות
ואנקדוטות מחיי העיירה היהודית.
אחד מרגעי השיא של הערב היה כשהוקרן סרט
תעודה של חתונת בת הרבי בעיר מונקץ' ב - 1933-קטע
קצר שאפשר לקהל לחוש את פעימת לבו של העולם
היהודי שהיה טרם המלחמה.
לקיומו של הערב המיוחד תרמו בני הזוג רוז
ופיליפ פרידמן ,ידידים ושותפים חשובים של יד ושם.
בני הזוג פרידמן חנכו בבוקרו של אותו היום את "גן
ירושלים" ביד ושם שהוקם לזכר הוריהם ניצולי השואה
ולזכר בני משפחותיהם שנרצחו בשואה.

האזכרה השנתית של ארגון יוצאי
לבוב והסביבה ובני דורות ההמשך
■ "אינני יודעת אם יש מישהו אשר חווה חיים בני עשרות
שנים ללא זהות ,כאשר אינך יודע מהיכן באת ומהו שמך
שאליו נולדת".
ב 19-בנובמבר סיפרה חניתה לשם ,ילידת לבוב,
את סיפור הישרדותה האישי לפני יוצאי לבוב ובני הדור
השני והשלישי .חניתה שרדה בשואה בזהות שאולה .מגיל
שנה ועד גיל חמש הוסתרה חניתה אצל שתי משפחות
פולניות מקומיות עד סוף המלחמה .כשהייתה בת שבע
עלתה ארצה ,ומשפחת אדלמן אימצה אותה .חניתה
חיה חיים שלמים ועשירים ,תוך שהיא מנסה להתחקות
על שורשיה ולבנות את פסיפס חייה שלפני המלחמה
באמצעות איתור וחשיפה של מסמכים ועדויות .יד ושם
הכיר בשתי המשפחות שהסתירו אותה חסידי אומות
העולם .לחניתה שלושה ילדים ושישה נכדים.
עוד נשאו דברים מנהלת אגף הנצחה והסברה
ביד ושם עינבל קויתי בן דב ,מנהל המחלקה למאבק
באנטישמיות ושימור זיכרון השואה במשרד החוץ גדעון

בכר ולימור כהן שסיפרה על מסע השורשים הפרטי שלה
בפולין עם סבה ניצול השואה פרופ' דב וייסברג.
■■■

עוד אירועים ביד ושם
 1באוקטובר ■

עצרת של התאחדות יוצאי אוקראינה

בישראל
 6באוקטובר ■ עצרת של הארגון העולמי של יהודי
בוקובינה ,ארגון ניצולי טרנסניסטריה וא.מ.י.ר
 19באוקטובר ■ עצרת של ארגון עולי איטליה,
המוזאון ליהדות איטליה וחברת יהודי איטליה לפעולה
רוחנית
 20באוקטובר ■ עצרת של העמותה להנצחת יהדות
טומשוב לובלסקי
 23באוקטובר
בישראל

■

עצרת של ארגון יוצאי לודז'

 29באוקטובר ■ עצרת של העמותה להצבת יד לזכר
קרבנות מחנות הריכוז לנדסברג-קאופרינג-דכאו
 2בנובמבר ■ עצרת של ארגון יוצאי פיוטרקוב
 17בנובמבר ■ עצרת של ארגון יוצאי ינוב לובלסקי
בישראל
 19בנובמבר ■ עצרת של ארגון יוצאי לבוב והסביבה
ובני דורות ההמשך
 26בנובמבר ■ אזכרה של התאחדות יוצאי מחוז
צ'נסטוחוב ודור ההמשך
 1בדצמבר ■ עצרת של ארגון יוצאי שדלץ בישראל
 3בדצמבר ■ עצרת של איגוד יוצאי לטוויה ואסטוניה
בישראל
 10בדצמבר ■ עצרת של עמותת ניצולי מחנות
הריכוז והגטאות בישראל
הכותבת עובדת באגף הנצחה והסברה.

הרחבת שיתוף הפעולה עם ארכיון שירות האיתור הבין-לאומי ()ITS
■ בעלות הברית הקימו את שירות האיתור הבין-לאומי ()ITS
בשנת  1943כדי לחקור את גורלם של קרבנות המשטר
הנאצי .ארכיון ה ITS-בבאד ארולסן ,במרכז גרמניה,
מחזיק כ 30-מיליון מסמכים המתעדים את הרדיפות,
את עבודות הכפייה במלחמה ואת השואה ואשר בכוחם
לשפוך אור על גורלם של רבים .בשנות ה 50-סרק יד
ושם למיקרופילם חלק גדול מן האוסף ,אולם מאז שנת
 2008נעשה שימוש בעותק הדיגיטלי של האוסף .שבע
מדינות מחזיקות כיום בעותק של האוסף  -לרבות ישראל,
אנגליה וארצות הברית  -ורובן נותנות שירות לקהל הרחב
בחיפוש מידע על קרבנות של המשטר הנאצי.
בחודשים האחרונים ערך יד ושם שני אירועים חשובים
במסגרת הפעילות של ישראל בתפקיד יושבת הראש של
הוועדה הבין-לאומית של ה ITS-בשנת  :2014סדנה לנותני
שירות בבאד ארולסון בחודש אוקטובר  2014והסמינר
הראשון לעובדי ה ITS-ביד ושם בדצמבר.
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מטרת הסדנה בת היומיים בגרמניה הייתה לאפשר
למוסדות אשר מחזיקים בעותק של האוסף לשתף את
רשמיהם מעבודתם עם המערכת המשוכללת .בסדנה
היו נציגים מיד ושם ,נציגים מארכיון ה ITS-בבאד ארולסן,
ממוזאון השואה בוושינגטון ,מספריית וינר בלונדון,
מהארכיון הלאומי של צרפת ומהמרכז לחקר ותיעוד
של ההתנגדות בלוקסמבורג .כל מוסד הציג מקרי מבחן
שונים על בסיס שאילתות מחקר אמתיות שהתקבלו
מפונים יחידים .מקרי המבחן המחישו את המגוון הרחב
של השאילתות שמקבלים הארגונים והראו שכלל
הארגונים אינם נעזרים אך ורק במקורות ה ITS-כדי
לענות לשאילתות אלו ,אלא משתמשים גם במקורות
שהם מחזיקים או שיש להם גישה אליהם כדי לתת
מענה מקיף יותר .עוד נדונו נושאים של קטלוג ואחזור
מתקדמים ופרסום חומרים באינטרנט .הסדנה נחתמה
בדיון על הגברת שיתוף הפעולה להרחבת הגישה של

החוקרים אל הארכיון ,לדיווח הדדי על אפשרויות חיפוש
טובות יותר במערכת ולפיתוח משותף של עזרי חיפוש
וכלים נוספים.
משלחת של  18מחנכים ואנשי צוות מהITS-
השתתפה בסמינר בן שבוע בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם .במשלחת היו אקדמאים
צעירים בעלי רקע פדגוגי בצד ארכיונאים ותיקים .הסמינר
שם דגש בהיבטים שונים כמו השילוחים" ,הפתרון הסופי"
והשפעתה של השואה על החברה הישראלית והיהודית
המודרנית .המשתתפים שמעו הרצאות ממיטב המומחים
בנושא השואה ,השתתפו בסדנאות פדגוגיות וביקרו
בארכיוני יד ושם ,שם נפגשו עם מנהל אגף הארכיונים
וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ד"ר חיים
גרטנר ועם צוות אגף הארכיונים.
הסמינר לעובדי ה ITS-ביד ושם התקיים בתמיכתם הנדיבה של ICHEIC

וקרן משפחת אדלסון.

"לאסוף את השברים" :תינוקת יהודייה בשער של מגזין נאצי

ריצ'רד מן

■ ביוני  2014הגיעה הסי טאפט (לבית לוינסון)
לביקור ביד ושם עם בעלה כדי למסור חפץ ייחודי
במסגרת המבצע הלאומי להצלת פריטים אישיים
מתקופת השואה "לאסוף את השברים" .לתדהמת
אנשי הצוות בארכיון ,הסי מסרה להם גיליון מקורי
של כתב עת נאצי לענייני משפחהSonne ins Haus ,
(שמש בבית) ,שעל השער שלו מתנוססת תמונתה
של הסי התינוקת.
הסי נולדה בברלין בשנת  .1934הוריה יעקב
ופולין לוינסון היו יהודים שהיגרו מלטוויה .שניהם היו
מוזיקאים מוכשרים בוגרי לימודים אקדמיים במוזיקה.
יעקב היה לנציג מכירות של חברה חקלאית משום
שהופלה לרעה" :ההורים שלי התכוונו להיות זמרי
אופרה בברלין .אולם כשהתגלה שאבי יהודי ,הם
ביטלו את החוזה עמו".
בשנת  1935הלכה פולין לצלם את הסי בת
השישה חודשים באולפן צילום מקצועי אצל הנס
באלין ,צלם גרמני ידוע מברלין .שבעה חודשים
אחר כך סיפרה סוכנת הבית של משפחת לוינסון
למעסיקיה שהיא ראתה את תמונתה של הסי על גבי
השער של  .Sonne ins Hausתמונתה של הסי נבחרה
מ 100-תמונות של תינוקות גרמנים .בתחרות שארגן
משרד התעמולה הנאצי בראשותו של יוזף גבלס

ובסופו של דבר דווקא תמונתה של התינוקת שדבר
יהדותה לא היה ידוע ניצחה בתחרות .האירוניה שבדבר
לא נעלמה מעיניה של האם" :אני רוצה לשמור לעצמי
את העונג לצחוק" ,אמרה כעבור שנים .תמונתה של הסי
אף הופצה מאוחר יותר על גבי גלויות בכל רחבי גרמניה
אשר נשלחו למחזות מרוחקים ,כמו ליטא של ימינו.
לאחר שעקרה מגרמניה לפריז בשנת ,1938
נמלטה המשפחה מצרפת הכבושה דרך ספרד
ופורטוגל ועלתה על אנייה לקובה .בשנת 1949
היגרה משפחת לוינסון לארצות הברית" .הזיכרון
החזק ביותר מילדותי הוא הבריחה" ,נזכרה הסי ,היום
פרופסור לכימיה באוניברסיטת סנט ג'ון וסבתא גאה
לארבעה נכדים" .אבי אמר לי פעם שביום שתהיה
מדינה יהודית ,תיפסק הבריחה".
כשנשאלה מה הייתה אומרת היום לצלם ,ענתה
הסי" :הייתי אומרת לו :כל הכבוד על האומץ" .ועל כך
שהייתה לילדה מפורסמת יהודייה בכתב עת נאצי
ששימש לתעמולה ,הסי חייכה ואמרה" :אני מרגישה
תחושה של נקמה ,נקמה טובה".
השתתפו עשרה צלמים גרמנים ידועים ,ומטרתה
הייתה לבחור את התינוק "הארי" האידאלי.
בלא ידיעתה של משפחת לוינסון ,באלין כלל את
תמונתה של הסי בעשרת התמונות שהגיש לתחרות,

אוסף המוזאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן ייסרק ביד ושם
■ בעת האחרונה נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין
יד ושם לבין המוזאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן.
לפי ההסכם ,יד ושם יסרוק את ארכיון המוזאון
בתפן בכללותו כדי לסייע למוזאון תפן לשמר באופן
דיגיטלי את האוסף .סריקתו של האוסף גם תאפשר
לציבור הרחב לעיין בחומרים הייחודיים שבארכיון .יד
ושם מקיים את הפרויקט בתוקף היותו מרכז הגיבוי
הלאומי לתיעוד שואה.
את המוזאון ליהדות דוברת גרמנית יסד ישראל
שילוני ז"ל בבניין עיריית נהריה בשנת  ,1968והוא עבר
לגן התעשייה תפן בשנת  .1991המוזאון מספר את
סיפור עברה המפואר של היהדות דוברת הגרמנית
בארצות מרכז אירופה עד ימי מלחמת העולם השנייה
ומציג בהרחבה את פועלם של היהודים הייקים בארץ
ישראל .במוזאון שמורים חומרי ארכיון של משפחות
שעלו לארץ מארצות דוברות גרמנית במרכז אירופה
וחומרים שהפקידו במוזאון בני המשפחות עצמם,
צאצאיהם או גורמים אחרים .בחומרים אלו  -מסמכים,
תעודות ,מכתבים ,כתבים ,צילומים ,ספרים ופרסומים
שונים ,בשפה הגרמנית ולעתים בגרמנית עתיקה ,וכן
תמונות ופריטים שונים  -מעוגנת מורשתם האישית,
המשפחתית והתרבותית של עולים אלו.
המסמכים והתצלומים שבארכיון מספרים מחדש
את סיפורה של יהדות גרמניה שהשמידו הנאצים
מנקודת מבטם של מי שעלו לארץ עוד לפני המלחמה

יד ושם מפעיל את המבצע "לאסוף את השברים" בשיתוף תכנית
המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה ,המזרח לאזרחים
ותיקים ומשרד החינוך .לקביעת פגישה למסירת פריטים אישיים
מתקופת השואה02-6443888 :

ד"ר ענת קוטנר

ושל מי ששרדו בה .במסמכים חלופות מכתבים שהחלו
עם עליית בני המשפחה ארצה ונמשכו עד לקיחת בני
המשפחה בגרמניה אל ההשמדה ,תעודות מעבר של
יהודים שהצליחו לברוח ועוד .עותקים דיגיטליים של
האוסף יישמרו גם בתפן וגם במרכז הגיבוי הלאומי
לתיעוד שואה בארכיוני יד ושם.
הכותבת היא סגנית מנהלת מחלקת הרכש הארכיוני באגף
הארכיונים.
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חדשות

מבקרים ביד ושם :ספטמבר -2014ינואר 2015

■ בחודשים ספטמבר -2014ינואר  2015ערכה היחידה לביקורים רשמיים ואורחי יד ושם באגף הנצחה והסברה כ 250-סיורים מודרכים ליותר מ 2,700-אורחים רשמיים מישראל
ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה ,שרים ,שגרירים ,עורכי דין ,מנהיגים דתיים ,מנהלי ארגונים ציבוריים ועיתונאים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם
בחמשת החודשים האלה:
■ מלווה בשרים מממשלתו ביקר ראש ממשלת
צ'כיה בוהוסלב סובוטקה ביד ושם ב 25-בנובמבר.
שר החוץ של צ'כיה לובומיר זאוראלק סייר בהר
הזיכרון ב 5-בנובמבר.

■ בביקורו ביד ושם ב 14-בינואר השתתף שר חוץ
של ספרד חוסה מנואל גרסיה מרגאלו-אי-מארפיל
בטקס הוקרה בגן חסידי אומות העולם לכבודם של
ששת חסידי אומות העולם מספרד ,ובהם סבסטיאן
דה רומרו ראדיגלס המנוח שהוכר חסיד אומות
העולם בספטמבר  .2014ראדיגלס שימש ראש
המשלחת הדיפלומטית של ספרד באתונה בעת
המלחמה ועשה כל שביכולתו כדי לסייע ליהודים,
לעתים קרובות בניגוד למדיניות הרשמית של ארצו.

■ ראש ממשלת סרביה אלכסנדר ווצ'יץ' סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 1-בדצמבר.

■ לאחר שסייר במוזאון לתולדות השואה ב3-
בנובמבר ,כתב שר חוץ של דנמרק מרטין לידגארד
(משמאל) בספר האורחים של יד ושם" :זיכרון חי זה
הוא תזכורת קשה לרוע ולאכזריות שהאדם מסוגל
להם :רצח של שישה מיליון יהודים בשואה .אימה
שאסור שתישנה .אבל יש בו גם כדי להזכיר את אותם
ניצוצות של אור בחשכה ,דוגמת הצלת יהודי דנמרק
באוקטובר  ."1943מנהל ספריות יד ושם ד"ר רוברט
רוזט (מימין) הדריך את שר החוץ בסיורו.

■ שר החוץ של אתיופיה ד"ר טדרוס אדחנום גברייסוס
ביקר ביד ושם ב 24-בנובמבר.

■ ב 11-בנובמבר הגיעו לביקור ביד ושם קבוצת
עיתונאים יהודים בכירים ובלוגרים ממדינות חבר
העמים במסגרת סמינר משותף שיזמו ג'נסיס
קבוצה פילנתרופית וארגון נתיב שבמשרד ראש
הממשלה בשיתוף ה.Jerusalem Press Club -
העיתונאים סיירו במוזאון לתולדות השואה והשתתפו
בטקס באוהל יזכור במעמד מנכ"לית יד ושם דורית
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נובק ,מנהלת ג'נסיס בישראל אנה פרלמן וראש תחום
פעילות בנתיב עירית פרומר-כפיר.
לאחר הטקס התקיים מפגש של שאלות ותשובות
עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו .הביקור
סוקר בעיתונים ובאתרי אינטרנט חדשותיים ידועים
בברית המועצות לשעבר.

■ שר החוץ של מלטה ג'ורג' ולה סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 29-באוקטובר.

■ שישה אימאמים מסנגל סיירו ביד ושם ב25-
בנובמבר בביקורם הראשון בארץ .התעניינותם
בתולדות השואה באה לידי ביטוי בהתחייבותם לפעול
נגד אי-צדק וסבל אנושי.

Courtesy: The Jerusalem Press Club

עיתונאים ממדינות פוסט-סובייטיות ביקרו ביד ושם

■ בסיורו ביד ושם ב 19-בינואר ביקר ראש ממשלת
יפן שינזו אבה במוזאון לתולדות השואה ,ובעץ המוקדש
לזכרו של חסיד אומות העולם היפני צ'יאונה סמפו
סוגיהרה.

זוכרים ומנציחים את זכרם של היקירים ביד ושם
■ כאשר סאם וגמן (לבית גרונפלד) ז"ל ,ניצול שואה
מבוריסלב שבפולין ,נפטר באוקטובר  ,2014החליט
בנו ריצ'רד להנציח את זכרו של אביו ביד ושם.
המשפחה ביקשה מחבריו ומקרוביו של סאם לשלוח
תרומות להנצחת זכרו" .יד ושם הוא המקום הראוי
שבו אפשר ללמד יהודים ולא יהודים כאחד מה עברו
בני משפחתי  -הוריי ,דודיי ,דודותיי ,הסבים והסבות
שלי  -בשואה" ,מסביר ריצ'רד ומספר כיצד הוריו
הנחילו לו ולאחיו ערכים של סובלנות וסלחנות .שני
ההורים הוסתרו בתקופת המלחמה ,וכאשר ערכו טיול
שורשים משפחתי בפולין עם סאם ,הם הצליחו לאתר
את מקום מחבואה של אמו של ריצ'רד באוסטרובייץ,
פגשו את בתו של האיכר שהסתיר אותה ,ביקרו בביתו
של סאם בבוריסלב וראו את המרתף שגובהו מטר
בלבד של בית הספר הקתולי המקומי שבו הסתתרו
במשך  22חודשים.

חדשות ממרכז הצפייה

■

הילד סאם גרונפלד (וגמן) לפני המלחמה עם אביו יעקב גרונפלד

יד ושם הוא מרכז בין-דורי ובין-לאומי המנציח את
השואה עבור הדורים הבאים .בשנה שעברה ,כאשר
סיירה משפחת וגמן בהר הזיכרון ,ציין ריצ'רד" :לביקור
הייתה השפעה עזה על כולנו  -ילדים ומבוגרים
כאחד .אבי היה גאה לו היה שם אתנו".

מתן תרומה לרגל אירוע במעגל בחיים היהודי
כמו בר מצווה או בת מצווה או מתן תרומה לזכרם
של היקירים יוצקים תוכן משמעותי לאירועים אלו.
כך התורם עצמו וגם הדורות הבאים נושאים יחד את
לפיד הזיכרון .תרומה ליד ושם להנצחת זכרו של אדם
אהוב גם מסייעת ליד ושם להמשיך לשמש מקום
לתיעוד היסטורי ולתיעוד סיפורים אישיים שממנו
ניבטים האבדן העצום אך גם התקווה.
"ליד ושם מקום חשוב מאוד בלבנו" ,אומר ריצ'רד" .אבי
רצה לספר לעולם עד כמה חשוב להכיר את העבר שלנו
וגם את הנס  -כיצד הוא ועם ישראל בכלל שרדו".
תרמו בwww.yadvashem.org -
או בdonate@yadvashem.org.il -

או שלחו תרומה לאגף לקשרי חוץ ,יד ושם,
ת"ד  ,3477ירושלים .9103401

ליאת בן חביב ומימי אש

"זכרונות משפט אייכמן"  -סרטו של דוד פרלוב הוקרן בMoMA-
■ בפסטיבל ה 12-לקולנוע משוחזר בחודש נובמבר
 2014הקרין המוזאון לאמנות מודרנית  MoMAבניו
יורק את הרסטורציה שהפיק מרכז הצפייה של יד
ושם לסרטו של דוד פרלוב "זכרונות משפט אייכמן"
(רשות השידור .)1979 ,בעקבות ההקרנה הציגה יעל
פרלוב (בתמונה) ,מפיקה ,עורכת ובתו של הבמאי
דוד פרלוב ,את הסרט בקבלת פנים בבית הקונסול
הכללי של ישראל בניו יורק עידו אהרוני .הסרט צולם
במצלמת  16מ"מ ריברסל ,פורמט שהיה בשימוש לפני
המעבר לצילום ושידור וידאו ,ושודר פעם אחת בלבד
בטלוויזיה הישראלית .ב ,2011-לציון  50שנה למשפט
אייכמן ,מרכז הצפייה בשיתוף משפחת פרלוב יזם,

מימן והפיק את הרסטורציה לסרט .הסרט הוא מסמך
קולנועי היסטורי ונדיר המורכב מראיונות שקיים פרלוב
עם ניצולי שואה ובני דורם ,וכן עם צעירים ישראלים
ובני הדור השני .בשנת  17 ,1979שנים אחרי משפט
אייכמן ,הם מספרים על השפעותיו של המשפט על
חייהם ועל השינוי שחולל המשפט ביחס של החברה
הישראלית לשואה ולניצולי השואה .במרואיינים
בסרט רפי איתן ,מהאחראים למבצע לכידת אייכמן
בארגנטינה ,והנריק רוס ,צלם שהצליח לצלם בחשאי
את המתרחש בגטו לודז' ואת המשלוחים למחנות
המוות ושהעיד אף הוא במשפט אייכמן.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו" :ההקרנה

ב MoMA -היא הכרה משמעותית נוספת בחשיבותו
ההיסטורית והקולנועית של סרטו של דוד פרלוב
ובעבודתו המקצועית של מרכז הצפייה ביד ושם
בעבודת הרסטורציה לסרט".

מאווס מציג עובדות מפתיעות המעמידות סימני שאלה
רבים בעניין מותו של הוגה הדעות .במנוסתו הנואשת
מהנאצים מת בנימין מוות טרגי "בדרכו אל החופש",
לדברי גרשם שלום .מגן עדן לגיהינום או שופן הציל
אותי ,סרטו של מיכאל טויטש מ ,2006-תורגם לעברית
והוקרן באירוע מיוחד במרכז הצפייה ביד ושם באביב
 2014בנוכחות הבמאי .הסרט מגולל את סיפור חייה של
אליס הרץ-זומר ,הפסנתרנית האגדית שהופיעה באולמות
הקונצרטים באירופה לפני מלחמת העולם השנייה .לאחר
ששרדה מהתופת ,היא הגיעה ארצה והעמידה דורות
של תלמידים בקריירה ארוכה באקדמיה למוסיקה על
שם רובין בירושלים .הרץ-זומר נפטרה לא מכבר בגיל
 ,110ובסרט מתגלה אישה אופטימית להפליא שניצלה
מהמוות במחנה טרזין בעיקר בזכות המוזיקה.
הבמאי והמפיק רוג'רו גבאי ביקר במרכז הצפייה
בראש השנה והפקיד באוסף את ארבעת סרטיו בנושא
השואה שהפיק עם המרכז לתיעוד עכשווי של יהדות
איטליה במילנו ( .)CDECגוף היצירה של גבאי שופך אור
על קהילות ספרדיות בתקופת השואה .סרטו הראשון
מ ,1997-זיכרון :ניצולים מספרים ,מביא את עדויותיהם
של יהודים איטלקים ,ניצולי אושוויץ ,המתארות את

ילדותם בתקופה שלפני המלחמה ואת קורותיהם כשהיו
בני נוער בזמן השואה .בסרטו מ 2003-סרייבו :ילדי
אברהם הבמאי עוקב אחרי יחסי הסיוע והעזרה ההדדית
בין הקהילות היהודיות והמוסלמיות בסרייבו במלחמת
העולם השנייה ובמלחמה בין הסרבים לבוסנים שקרעה
את יוגוסלוויה בשנות ה 90-של המאה ה .20-הסרט יהודי
פוסולי משנת  2006מתעד את מחנה הריכוז האיטלקי
ששימש מחנה מעבר מרכזי ושממנו גורשו רבים מיהודי
איטליה למחנות ההשמדה הנאציים .סרטו האחרון של
גבאי ,המסע הארוך ביותר :רודוס-אושוויץ משנת ,2013
היה מועמד ל"פרס אבנר שלו ,יושב ראש יד ושם" בשנת
 .2013הסרט מביא את סיפורה של קהילת יהודי רודוס
מפיהם של שלושה ניצולים :סטלה לוי ,סמי מודיאנו
ואלברט ישראל .בסרט מתוארת השמדתה של קהילה
עתיקה ,מיוחדת ועשירה בתרבותה .יהודי הקהילה הגיעו
לאושוויץ ביולי  ,1943במשלוח מהמקום המרוחק ביותר
מהמחנה ,ממש על סִפו של הקץ.
מרכז הצפייה ממשיך לאסוף ולשמר את כל היצירה
הקולנועית על עושר גווניה העוסקת בשואה.

אוספי סרטים ישראליים ואיטלקיים הופקדו במרכז הצפייה
■ בקטלוג הסרטים המקוון של מרכז הצפייה מידע על
 9,600כותרים ,וב 6,600-מהם אפשר לצפות בעמדות
המחשב האישיות שבמרכז .המאגר מציע עושר רב של
תכנים וסוגות ,ויש בו אוספים שלמים של מפיצים בולטים
מהארץ ומהעולם.
בעת האחרונה נרכשו שלושה סרטים חדשים של
המפיצה הירושלמית רות דיסקין אשר הפקידה עד כה
 45סרטים באוסף של המרכז .בסרטיה של דיסקין ניתן
למצוא סיפורים מופלאים על דמויות יוצאות דופן מבלגיה,
מצרפת ,מיוון ,מהונגריה ,מאיטליה וממדינות אחרות .אחד
הסרטים החדשים הוא דירה בברלין ,סרט התעודה של
הבמאית אליס אגנסקירצ'נר שביקשה להתחקות על
תופעת הנהירה של צעירים ישראלים לברלין ,על ידי
הצבת אתגר לשלושה מהם הכרוך במסע להיסטוריה
של חיי היהודים בברלין .הסיפור האחרון של פרנץ קפקא
של שגיא בורנשטיין ( )2011מספר את סיפור חייו של
הסופר ומציג את גלגוליהם של כתביו ,מאירופה ועד דירה
ברחוב שפינוזה בתל אביב ,שם גרה היום אווה הופה עם
עשרות חתולים .הסרט הוא מעין מסע בלשי קפקאי אחר
דמותו האניגמטית ומורשתו של הסופר היהודי הצ'כי.
בסרט בלשי אחר ,מי הרג את ולטר בנימין ( ,)2005דוד

ליאת בן חביב היא מנהלת מרכז הצפייה ,ומימי אש היא אחראית
רכש ותחקיר סרטים במרכז.
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ארצות הברית
■ אירוע ההוקרה השנתי של האגודה האמריקנית למען
יד ושם התקיים ב 16-בנובמבר  2014בניו יורק ,בניהולו
של נאמן האגודה האמריקנית והתורם ליד ושם מרק
מוסקוביץ .התורם ליד ושם זיגמונד רולט קיבל את פרס
הזיכרון של יד ושם ,אות הוקרה על מחויבותו להוראת
השואה ולהנצחת השואה .ג'יימס פריי ,בנו של חסיד
אומות העולם המנוח וריאן פריי ,קיבל בשם אביו פרס
הוקרה ,ואת מארק שאגאל ז"ל שפריי הציל את חייו
ייצגה נכדתו בלה מאייר .מימין לשמאל :מרק מוסקוביץ,
נאמן האגודה בארי רובינשטיין ,אורח הכבוד לשנת 2014
זיגמונד רולט ויושב ראש האגודה לאונרד וילף

■ בביקורם בהר הזיכרון נפגשו מרסי גרינגלס (שנייה
משמאל) ויואל גרינברג (שני מימין) עם יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו (במרכז) .כמו כן הם ראו מצגת
על עבודת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה וסיירו
בארכיוני יד ושם בלוויית מנהל הפיתוח של האגודה
האמריקנית למען יד ושם שרגא מקל (משמאל) ומנהל
האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה (מימין).

■ בביקורו בהר הזיכרון נפגש התורם ליד ושם וחבר
מועצת האגודה האמריקנית למען יד ושם אקסל
סטאווסקי (במרכז) עם שעיה בן יהודה (מימין)
ומנכ"ל האגודה האמריקנית רון מאייר (משמאל).
בהמשך ביקר בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה ובהיכל השמות.
■ יד ושם מתאבל על מותו
של ניצול השואה והתורם
ליד ושם דוד שאפל ז"ל,
יליד וולברום שבפולין .בזמן
השואה ברח דוד למזרח
פולין שהייתה כבושה על
ידי הרוסים ושם נכלא
במחנה עבודה רוסי .לאחר
מכן הוא התנדב לגדוד פולני בפיקוד רוסי ,ושם
שירת עד סוף המלחמה .לאחר השחרור ,בשנת
 ,1949נשא דוד לאישה את פלה בגרמניה .בני
הזוג היגרו לארצות הברית ולבסוף התיישבו בלוס
אנג'לס ,שם הקים דוד עם אחיו נתן שאפל וגיסו
מקס ווב את אחת מחברות הנדל"ן המצליחות
ביותר בקליפורניה.
דוד ופלה הקדישו את עצמם ללימוד השואה
כדי להבטיח שהשואה לא תישכח בקרב הדורות
הבאים .לשם כך הם שיתפו פעולה עם יד ושם
בהקמת המרכז ללימודי השואה והגבורה לנוער
על שם משפחת דוד ופלה שאפל שנחנך בשנת
 .2006כמו כן הם תרמו להקמת בניין המבואה
של יד ושם בשנת  2003ולמרכז לשמירת אוספי
החפצים והאמנות של יד ושם שעתיד לקום.
בניו של דוד שאפל  -רחל ,בנימין וארווין
 ובני זוגם נחושים להמשיך ולקיים את מסורתהתמיכה של אביהם ביד ושם.
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אוסטרליה
■ ג'וזף וגרדה ברנדר (משמאל) ביקרו במוזאון לתולדות
השואה ב 3-בדצמבר וסיירו סיור "מאחורי הקלעים"
בארכיונים בהדרכת ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף
הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה.

■ התורמת ליד ושם באבא שוורץ (שנייה משמאל)
ביקרה ביד ושם עם בנה דני (שני מימין) ב 6-בדצמבר.
השניים נפגשו עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו (משמאל) ועם מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה
בן יהודה (מימין) וסיירו במחלקת החפצים בהדרכת
מנהל מחלקת החפצים מיכאל טל.

אוסטריה
■ בביקורו ביד ושם השתתף ניצול השואה והתורם
ליד ושם רודולף טסלר (משמאל) באירוע "זיכרונות
מבית אבא" (ראו עמ'  .)18האירוע נערך בתמיכת
התורמים ליד ושם פיליפ ורוז פרידמן .מר טסלר ישב
לצד השגריר דני איילון ואשתו אן (במרכז) ומנכ"לית
יד ושם דורית נובק (מימין).

■ טקס הענקת תואר חסידי אומות העולם התקיים
בעת האחרונה באולם של בניין הפרלמנט בווינה.
את המדליות ואת התעודות העניק שגריר ישראל
באוסטריה צבי חפץ .נשיאת הפרלמנט דוריס בורס
אירחה את האירוע והדגישה בדבריה כי המסורת של
קיום טקס זה בפרלמנט שהחלה בה נשיאת הפרלמנט
המנוחה ברברה פרמר תימשך .את הטקס כיבד
בנוכחותו יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין .באירוע
נכחו גם חברי פרלמנט ,ראשי הקהילה היהודית
וחברי אגודת ידידי יד ושם באוסטריה.

קנדה

צרפת

מקסיקו

■ אגודת ידידי יד ושם בקנדה ערכה זו הפעם השנייה
"ערב הוקרה לכבודם של גיבורים אמתיים" .כמעט
 1,000אורחים נכחו באירוע ועזרו לגייס יותר מ2.5-
מיליון דולרים .נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי
היה הנואם המרכזי וקיבל עותק של אלבום הציורים
של הצייר קרול דויטש .מימין לשמאל :מנהל האגף
לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ,מנכ"לית יד ושם דורית
נובק ,נציג בנק ( TDנותן החסות לאירוע) אנדרו פיליפס,
מנהל האירוע והתורם פרד וקס ,יושבת ראש האגודה
הקנדית פראן סונשיין ,ניקולא סרקוזי ,התורם לאירוע
וליד ושם ג'ו גוטדנקר ,מנהל האירוע והתורם ליד ושם
אד סונשיין ומנכ"ל האגודה הקנדית ירון אשכנזי.

■ אגודת ידידי יד ושם בצרפת ערכה את אירוע הגאלה
השנתי שלה ב 24-בנובמבר בפביליון דופין בפריז
בנוכחות שגריר ישראל בצרפת יוסי גל .באירוע נכחו
גם סרז' וביאטה קלרספלד ,הציר המדיני בשגרירות
ישראל בצרפת צבי טל ,הרב הראשי של צרפת חיים
קורסייה ,הרב הראשי של פריז מישל גוגנהיים ,ראש
המטה הכללי של צבא צרפת לשעבר ז'אן-לואי ז'ורז'לן,
השרה לשעבר ניקול גדז' ,מנהל האגף לקשרי חוץ
ביד ושם שעיה בן יהודה ומנהלת דסק ארצות דוברות
צרפתית ובנלוקס מירי גרוס .נושא הערב היה "היום
יותר מאשר בעבר  -העולם זקוק לחסידי אומות
העולם" .סגנית ראש העיר פריז קתרין ויה-שרייר
הצהירה במעמד זה כי פריז תצטרף לרשת "הערים
והעיירות לכבוד חסידי אומות העולם" שהקימה
האגודה הצרפתית בשנת  .2010באירוע העביר נשיא
האגודה הצרפתית ז'אן-רפאל הירש את התפקיד
לפייר פרנסואה וייל ,בנה של ניצולת השואה ,שרה
בממשלת צרפת ונשיאת הפרלמנט האירופי סימון
וייל .העברת לפיד הזיכרון מדור הניצולים לדור
הצעיר מהווה סמל לאחריות הבין-דורית להמשיך
ולשאת את לפיד זיכרון השואה .באירוע הופיע
הזמר הצרפתי מישל ז'ונס ,ופרדריק אנסל דיבר על
המצב הגאו-פוליטי במזרח התיכון .לניקולא רוט,
גזבר האגודה לשעבר ,הוענק "מפתח יד ושם" על
מסירותו ,נדיבותו ותמיכתו בפרויקט איסוף שמות
קרבנות השואה .מימין לשמאל :ז'אן רפאל הירש,
באטריס הלפרן בוקריס ,מירי גרוס ,פייר פרנסואה
וברברה וייל ,המזכיר הכללי של האגודה הצרפתית
ז'אן פייר גוזי ,סגן נשיא האגודה פרנסואה גוגנהיים,
שעיה בן יהודה ,סגן נשיא האגודה פייר אוסובייקי
ומנהל האגודה דוד אדם

■ גלדיס (שלישית מימין) וחוסה איסון (במרכז) ביקרו
ביד ושם בדצמבר עם בני משפחתם לרגל בר המצווה
של נכדם חוסה (שני משמאל) .בטקס הסרת הלוט מעל
שלט ההוקרה לכבודם בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה השתתפה מנהלת דסק איברו-אמריקה ,ספרד,
פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי פרלה חזן.

■ בערב ההוקרה הנחתה חברת מועצת אגודת ידידי
יד ושם בקנדה ד"ר נעמי עזריאלי (מימין) ,יושבת
הראש והמנכ"לית של קרן עזריאלי ,פאנל של שאלות
ותשובות עם ניקולא סרקוזי (משמאל).

■ ב 29-באוקטובר ביקרו התורמים ליד ושם האוורד
(שני מימין) וקרול טננבאום (משמאל) בארכיוני יד ושם,
ובעיקר בחדר השימור של התצלומים אשר נתרם
בנדיבותם .התלווה אליהם ד"ר חיים גרטנר (מימין),
מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד
השואה .מנהלת המעבדה ורדה גרוס (שנייה משמאל)
סקרה לפניהם את הפרויקטים האחרונים של מעבדת
השימור והשיקום.

■ אל המשפחות פנחוס ורפאל הצטרפה פרלה חזן לציון
בר המצווה של רפאל פנחוס (במרכז ,שלישי מימין)
ושל אנדרס רפאל (שורה אחורית ,שלישי מימין).

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!
■ בתקופה זו של מעשי אנטישמיות גוברים ברחבי
העולם ,יד ושם מגביר 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
אני בוש בהיותי גרמני! האופוזיציה הלאומית השמרנית
בגרמניה ויחסה ליהודים בתקופת השואה
חיים רוזן

בממלכת הקש :אב ובתו  -יומן ורשימות מן המחבוא
בטַרנֹופֹּול ובסביבותיה
גוסטב אנגל ומרים (אנגל) גינסברג

₪ 78
■ כברת דרך ארוכה עברו רוב חברי האופוזיציה הלאומית השמרנית
בגרמניה מתמיכה בהיטלר ושיתוף פעולה מובהק עמו עד ההתנגדות
שהבשילה למגעים דיפלומטיים חשאיים עם מדינות המערב ולניסיון
ההתנקשות בהיטלר ב 20-ביולי  .1944חיים רוזן בוחן במחקרו
את הדרך שעשו  12מחברי האופוזיציה הבולטים קודם שהצטרפו
לשורות המתנגדים להיטלר ולשלטונו ,את המניעים להחלטתם ואת
פעילותם האופוזיציונית .כמו כן נבדק מקומה של השאלה היהודית
בתפיסתם של חברי האופוזיציה ובמעשיהם .באמצעות סרטוט דמותם של לודוויג
בק ,אדם פון טרוט ,הנס אוסטר וחבריהם עולה דמותה המורכבת של האופוזיציה
הלאומית השמרנית בגרמניה ונפרסת קשת ההתייחסויות ליהודים  -אהדה ,סיוע
גלוי ,התעלמות ואף אנטישמיות מתונה.

₪ 68
■ במשך כשנתיים התחבאו בני משפחת אנגל מ טַרנֹו פֹּול
בכמה מקומות מחבוא בטרמבֹּובלה ובמיקּולינצֶה  -עיירות
באזור טַרנֹופֹּול  -רוב הזמן יחדיו ,אבל לפעמים נאלצו להיפרד
ולהסתתר במקומות שונים .הם נעזרו בשכנים ובמכרים פולנים
ובסופו של דבר שרדו כולם מהמלחמה .בעודם עוברים ממחבוא
למחבוא ,מיטלטלים בין אימה ואי-ודאות לתקווה ולתחושת
הקלה ,מתעדים האב והבת הבכורה מרים ,כל אחד לחוד ,את
הניסיון הנורא .זהו תיעוד של אותם אירועים בשני קולות ,שני קולות שונים מאוד
של גבר מבוגר ,מהנדס במקצועו ,משכיל ומקושר שמבטו רחב ,היסטורי ופוליטי
בעיקרו ,ושל אישה צעירה העומדת על מפתן חייה ומבטה אישי ורגשני .הספר
מתעד את שלבי חיסולה של הקהילה היהודית בט ּ
ַרנֹופֹול ובסביבותיה.

ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה
בעריכת דליה עופר

ניצחון :ילדות בפולין1947-1944 ,
הנריק גרינברג

₪ 88
■ עלייתם של שורדי השואה ושל ניצוליה לארץ ודרכי קליטתם
בחברה הישראלית כבר נידונו במחקרים רבים ,אך על פי רוב הדיון
עסק בקבלתם של הניצולים בחברה הישראלית ובתרומתם לה.
אסופת המאמרים שלפנינו מציבה את השאלה על ראשה ושואלת
כיצד נגלתה ישראל לעיני עולי שארית הפלטה :האם מצאו בה
את הבית שראו בעיני רוחם לאחר הטרגדיות של השואה? מה
עשו כל אחד ואחת בתחומם כדי להפוך את ישראל לבית של ממש? כיצד עיצבו
את חייהם לפי טעמם ,ואילו ערכים ותכנים שאפו להטמיע בחברה הישראלית
המתעצבת? כותבי המאמרים באסופה זו באים מתחומי דעת מגוונים במדעי
החברה והרוח ,והם מספרים לנו את סיפורם של ניצולים ממגוון רחב של מגזרים,
מקצועות ומעגלי חיים משנותיה הראשונות של המדינה ועד ימינו אנו.

₪ 68
■ הנריק גרינברג נולד ב 1936-בוורשה .אביו נרצח בידי פולנים
בעיירה רָדֹושין ,והוא ואמו חיו במקומות מחבוא שונים .כשהסתיימה
המלחמה שב עם האם לדֹובְּרֶה בחיפוש אחרי קרובי משפחה
ששרדו .הספר כתוב מבעד לעיני ילד יהודי המתאר את חייו
בפולין מחודשי המלחמה האחרונים עד השלבים הסופיים
של תפיסת השלטון בידי הקומוניסטים .על הרקע הזה עולות
השאלות של משמעות הקיום היהודי והזהות היהודית בפולין
אחרי השואה .תיאור המסע חזרה משולב בסיפור קורותיהם של בני העיירה ושל
בני משפחה אחרים ובתיאור הימים הראשונים לאחר השחרור .אחרי המלחמה
ישב גרינברג בלודז’ ובוורשה ולמד שם .ב 1967-נסע כשחקן בתאטרון היהודי
הממלכתי להופעות בארצות הברית ,התיישב בה ובנה שם את חייו.

עֲל ֵה אִתי ב ֹג ָרלי :יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה
 אסופת מקורותבעריכת אברהם מילגרם

הסערה :דז’יאלושיץ ,ביזנוב ,בירקנאו ,יווישוביצה ,בוכנוולד
משה יוסף אדליסט
₪ 68

₪ 98
■ האסופה הזאת עניינה יהודים שקיבלו עליהם להציל יהודים
אחרים ,אף שהיו בעצמם קרבנות פוטנציאליים של מדיניות
”הפתרון הסופי” של הנאצים ,מפני שתפסו נכוחה את המציאות
הרצחנית והיו מודעים לגורל הצפוי לכל היהודים .המצילים הללו
ביקשו להציל יהודים רבים ככל האפשר בדרכים שונות ,בין השאר
בהברחתם ליערות ,בהקניית זהות בדויה ,בהתארגנות מחתרתית
במחנות או בניסיונות לשאת ולתת עם הצורר .בשל מדיניות ”הפתרון הסופי”
שהחילו הנאצים ושותפיהם ולנוכח ההשלמה של עמים שונים עם גורלם של
היהודים ,לא היה ליהודים כמעט כל סיכוי להציל את עצמם ,קל וחומר להציל
אחרים .ניסיונות ההצלה של יהודים בידי יהודים הם אפוא בבחינת קריאת תיגר
של מתי מעט שניסו לעשות את הבלתי אפשרי בנסיבות הנוראות ההן.

■ בן  18היה משה יוסף אדליסט כשנשלח לעבוד במחנות
עבודה באזור קרקוב .באוגוסט  1942שב לבקר את משפחתו
בדז’יאלושיץ ונלכד באקצייה שביצעו הגרמנים בעיירה .משה
ואביו גבריאל נבחרו לעבודה והגיעו למחנה ביז ָנוב ,ואילו אמו,
אחותו וסבתו נשלחו להשמדה בבלז’ץ .משה ואביו הצליחו לברוח
ונדדו בין ערים וכפרים עד שהסתננו לגטו קרקוב בפברואר
 .1943חודש לאחר מכן גורשו לאושוויץ-בירקנאו ומשם למחנה
המשנה י ָווישֹוביצֶה ,ומשה שובץ לעבודה במכרות פחם .אביו עבד בקומנדו
התעלות ,נפצע ונשלח למחנה בונה ושם אבד .משה הוצא מן המחנה בצעדת
מוות ,שרד עוד בכמה מחנות ובסופה של צעדת מוות נוספת הגיע לטרזיינשטט
ושם שוחרר .כשנה לאחר המלחמה החל משה לכתוב את זיכרונותיו ,ומעת לעת
הוסיף להם שירים ופרקי יומן.
■

למידע נוסף על המגוון המקיף של ספרי יד ושם ולהזמנת ספרים:
טלפון  | 02-6443230, 02-6443511פקס 02-6443509
www.yadvashem.org | publications.marketing@yadvashem.org.il

כתב העת יד ושם ירושלים
ת"ד  3477ירושלים 5103401
טלפון  ,02-6443400פקס 02-6443409
yv.magazine@yadvashem.org.il
www.yadvashem.org

