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מנכ"לית :דורית נובק
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על
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יועץ אקדמי:
פרופ' יהודה באואר
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■ יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב ראש עמותת
מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה האלוף
(במיל') חיים ארז מדליקים את משואת הזיכרון בעצרת.

זרקור על הבוגרים ■ 13
		
דלפינה קאסל-דריי ,פורטוגל
■

■
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■ ב 8-במאי  2015ציין העולם  70שנה ליום הניצחון על
גרמניה הנאצית  -היום שבו נכנעו הגרמנים ,ובעלות הברית
ומיליונים בעולם חגגו את שחרור אירופה וצפון אפריקה.
כ 1.5-מיליון יהודים לחמו בצבאות הסדירים של בעלות
הברית במלחמת העולם השנייה ,ובהם צבאות ארצות
הברית ,רוסיה ,בריטניה ,פולין ,קנדה ודרום אפריקה.
ברבים מהצבאות האלה היה שיעור היהודים הלוחמים
גדול מחלקם באוכלוסייה.

24

משרד החינוך
וועידת התביעות

■ בשער :בובות מהתערוכה החדשה
"כוכבים בלי שמים :ילדות בשואה" (ראו עמ' )15-14

ב 7-במאי  2015ערך מוזאון הלוחם היהודי במלחמת
העולם השנייה בלטרון בשיתוף יד ושם עצרת ממלכתית
לציון  70שנה לניצחון על גרמניה הנאצית .העצרת התקיימה
באתר "יד לשריון" בלטרון בהשתתפות נשיא המדינה ,ראש
הממשלה ושר הביטחון .בטקס הדליקו את משואת הזיכרון
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו ויושב ראש עמותת
מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה האלוף
(במיל') חיים ארז .כ 6,000-איש היו בעצרת  -ווטרנים,
ניצולי שואה ,חיילים ,חניכי התכנית "מסע" ,גמלאי צה"ל,
חניכי מכינות קדם צבאיות ועוד.
לקראת יום הניצחון על גרמניה הנאצית העלה
יד ושם לאתר האינטרנט תערוכה חדשה " -לוחמים
לחירות" .התערוכה מספרת את סיפוריהם של חיילים
יהודים ששירתו בכוחות הלוחמים של בעלות הברית
במלחמת העולם השנייה ,באמצעות חפצים אישיים
שנתרמו לאחר המלחמה ליד ושם .מדליות הגבורה,
המדים ,חפצי הדת והתצלומים יקרי הערך פותחים
חלון לחוויותיהם האישיות של יהודים  -נשים וגברים
 שלחמו בנאצים ושחררו את אחיהם ואת אחיותיהםלאחר שנים של רדיפות ועינויים .התערוכה הוקמה
בתמיכת קרן ג'נסיס (ראו עמ' .)5-4
כ 550,000-חיילים יהודים לחמו במסגרת הצבא
האמריקני ושירתו בכל החזיתות ,באירופה ובאוקיינוס
השקט .כ 10,000-מהם נפלו בקרבות ,ויותר מ36,000-
זכו בעיטורי הצטיינות .חיילים יהודים השתתפו גם
בשחרור המחנות.

יד ושם מציין  70שנה
לניצחון על גרמניה הנאצית

צילום :ירון הראל
■

העצרת הממלכתית לציון  70שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ב"יד לשריון" בלטרון

כ 500,000-חיילים יהודים לחמו במסגרת הצבא
האדום .כ 120,000-מהם נהרגו בקרב ,וכ 80,000-שבויי
מלחמה יהודים רצחו הגרמנים .יותר מ 160,000-לוחמים
יהודים בכל דרגי הפיקוד זכו באותות הצטיינות ,ויותר
מ 150-איש זכו באות ההצטיינות "גיבור ברית המועצות"
 אות הכבוד הגבוה ביותר שהוענק בצבא האדום (ראו"פרויקט מחקרי מקוון חדש" ,משמאל).
כשפלשו הגרמנים לפולין ,לחמו בשורות צבא פולין
כ 100,000-יהודים  -עשרה אחוזים מכלל הלוחמים

בצבא ,כשיעור היהודים בכלל אוכלוסיית פולין .בקרבות
ההגנה על פולין נפלו ,נלקחו בשבי הגרמנים או הוכרזו
נעדרים כ 30,000-יהודים( .כ 11,000-מהם נפלו בעת
ההגנה על ורשה ).אלפי יהודים שירתו גם במסגרת כוחות
פולניים שונים שלחמו בנאצים בצבאות בעלות הברית.
יחידות מיוחדות של יהודים מארץ ישראל התארגנו
במסגרת הצבא הבריטי ,דוגמת הבריגדה היהודית
שהוקמה בספטמבר  1944ובחודשים מרץ-מאי 1945
לחמה בזירת איטליה .כ 5,000-איש שירתו בבריגדה

מפגש לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית
■ "הרוסים הגיעו! שיחררו אותנו! [ ]...ואז סוף סוף
הבטתי סביבי [ ]...לא עוד גדרות תיל ,לא עוד הסיוט
של צעדה בחמישיות ,ללכת מאחורי אנשים אחרים,
לראות את רגליהם נעות לפניך כשאחרים צועדים
בעקבותיך! [ ]...להיות אדון הדרך .מותר ללכת
באלכסון ,באמצע ,בשוליים ,לעצור ,להסתובב ,לצעוק:
אנחנו חופשיות ,סוף סוף חופשיות".
מתוך ספר זיכרונותיה של ג'וליאנה טדסקי,
ניצולת אושוויץ

ב 6-במאי קיים יד ושם מפגש לציון יום הניצחון על
גרמניה הנאצית .את המפגש פתח פרופ' שלמה
אבינרי מהאוניברסיטה העברית בהרצאה "גיבוש
סדר מדיני חדש באירופה לאחר מפלת הנאצים:
אתגרים ובעיות" שעוררה שאלות חשובות על היחס
של בעלות הברית לגרמניה המובסת ועל הניסיונות
לאפשר שיקום נכון יותר הן של גרמניה הן של מדינות

העולם .לאחר מכן הציג ד"ר יואל זיסנויין מהמכון
הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם זווית חשובה
ומעניינת שעד כה לא זכתה למחקר של ממש" :החייל
היהודי בצבאות בעלות הברית והמפגש עם משוחררי
המחנות" .ד"ר זיסנויין העלה בין היתר שאלות על
השפעת חוויית השחרור על זהותם של החיילים
היהודים .בסוף המפגש נשאה יהודית שן-דר ,לשעבר
סגנית מנהלת אגף המוזאונים והאוצרת הבכירה
לאמנות ביד ושם ,הרצאה על "טוראי טולקאצ'ב
בשערי הגיהינום"  -חוויותיו של חייל יהודי סובייטי
במפגש הבלתי אמצעי שלו עם הניצולים ועם העדויות
מההשמדה והדרך שבה תיעד בציורים ובכתובים
את הרגעים הראשונים של השחרור .את המפגש
הנחתה מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה
ד"ר יעל נידם-אורביטו.

היהודית ,תחת הדגל הציוני .ביולי  1945עברה הבריגדה
לבלגיה ולהולנד .כ 150-חיילים נשלחו במחתרת לפקח
על העבודה הארגונית והחינוכית במחנות העקורים ,לארגן
את תחנות הבריחה באוסטריה ובגרמניה ולסייע בהכנות
לעלייה לארץ ישראל.

פרויקט מחקרי מקוון חדש:
יהודים בצבא האדום,
1945-1941
■ בשנים  1945-1941שירתו  350,000עד 500,000
יהודים בתפקידים שונים בצבא האדום .זיכרונותיהם
של  100גברים ונשים מוצגים באתר האינטרנט של יד
ושם בשפה האנגלית ,במסגרת פרויקט מיוחד לחקר
ההיסטוריה של יהודי ברית המועצות בתקופת השואה
שעורך המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם.
בתמיכתה של קרן משפחת בלבטניק ,הפרויקט מעלה
על נס את הלוחמים ואת הלוחמות שהוכרו באופן
רשמי "גיבורי ברית המועצות" על הישגיהם הצבאיים
במלחמה .בלוחמים היו קצינים וטוראים ,אנשי צוותי
טנקים וטייסים ,מתורגמנים ,רופאים ואחיות  -גברים
ונשים בני כל הגילים .הסיפורים מספרים את קורותיהם
של הצעירים המשכילים לפני המלחמה ועל הקריירה
המקצועית שלהם ,וכן את קורותיהם של מי ששרדו לאחר
המלחמה .הפרויקט מעמיק את ההבנה של ההשפעה
שהייתה למלחמה על הלוחמים היהודים בצבא האדום
ושופך אור על זהותם היהודית של הלוחמים והלוחמות
ועל תגובותיהם לשואה.
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 70שנה ליום הניצחון

לוחמים לחירות

חפצים של חיילים יהודים בצבאות בעלות הברית

■ מגוון של פריטים של חיילים יהודים שנלחמו
בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה.
אוסף החפצים ,יד ושם

■ לציון  70שנה לניצחון על גרמניה הנאצית מוצג
כאן מגוון קטן של פריטים מאוסף החפצים של יד ושם
הקשורים לחיילים יהודים שלחמו בנאצים .החפצים
מספרים את סיפורי הלחימה הייחודיים של חיילים אלו
אשר בד בבד עם התקדמות צבאם ונסיגת הצבא הגרמני,
נחשפו לחורבן יהדות אירופה תחת הכיבוש הגרמני:
■ דוד מורין ,חייל יהודי בצבא
האדום ,מצא פיסת קלף של ספר
תורה מוטלת על האדמה בעיר
רוז'ישצ'ה שבפולין ,לשם הגיע
עם היחידה הצבאית ששירת בה.
מורין לקח עמו את גוויל ספר
התורה ושמר עליו מכל משמר
בתוך תרמילו הצבאי לאורך כל תקופת המלחמה ,גם
במהלך הקרבות העזים שהשתתף בהם .פיסת ספר
התורה שמצא הייתה למזכרת מוחשית לחיים היהודיים
התוססים שהיו במקום והוחרבו.
לאחר המלחמה שב מורין לריגה,
אז נודע לו שהוא היחיד מבני
משפחתו ששרד.
■ מריוס גארב ,חייל יהודי בצבא
דרום אפריקה ,לחם בקרב
המכריע באל עלמיין .כשנפרצו

 4אוספים

קווי האויב והחיילים הגרמנים נסוגו ,מצא גארב בג'יפ
גרמני נטוש דגל נאצי וכתב עליו" :נלקח ב 5-בנובמבר
 1942מאחורי קווי אל עלמיין" .גארב שמר את הדגל,
סמל לניצחון צבאות בעלות הברית ולתבוסתו של
הצבא הגרמני.
■ בחיילות היהודיות שלחמו
בצבאות בעלות הברית הייתה
ארנסטינה-יאדיה (מינץ)
קרקוביאק (לימים עדנה פלד).
קרקוביאק התגייסה לדיוויזיה
הפולנית של וונדה וסילבסקה
שבצבא האדום והייתה אחת
משתי הנשים ששירתו ביחידה .היא השתתפה בקרבות
רבים ,ובהם שחרור ורשה וכיבוש ברלין .על הקרבות
והמערכות שלחמה בהם עוטרה קרקוביאק במדליות
ובאותות רבים.
■ משה לרסקי ,חייל בחטיבה הפולנית שבצבא האדום,
נמנה עם משחררי מחנה מיידנק .לרסקי לחם בקרבות
לשחרור ערים ועיירות במזרח פולין והגיע עם החטיבה
הפולנית אל מחנה מיידנק ,שם נחשף לזוועות ההשמדה
שנעשו בבני עמו .על ערמת בגדים במחנה מצא לרסקי
טלית וסידור של יהודי אלמוני .הוא לקח אותם עמו ושמר
עליהם ,גם כאשר עלה לארץ.
www.yadvashem.org

■ דוד שונפלד ,יליד בוסטון
שבארצות הברית ,התגייס
לצבא ארצות הברית בשנת
 1943ונשלח להילחם
בבלגיה ,בצרפת ובהולנד.
בסוף המלחמה הגיע שונפלד
לעיר אאכן שבגרמניה .בביקור
באחד הכפרים באזור פנה אליו גרמני שחיפש יהודי בין
חיילי הצבא האמריקני והראה לו קופסה ובה תכשיטים
של שכנו היהודי ,תכשיטן שהתמחה בגילוף שנהב.
התכשיטן היהודי גורש למחנות ונרצח ככל הנראה,
והשכן הגרמני שמר על קופסת התכשיטים וביקש
להשיבה לידיים יהודיות .שונפלד סירב לקחת את
הקופסה אך לקח ממנה צמיד אחד .מהצמיד נותר
חרוז השנהב המגולף.
■ בלוחמי הבריגדה היהודית
של הצבא הבריטי ,חטיבה
שהייתה מורכבת מלוחמים
מארץ ישראל ,היה שמואל
גפנוביץ' (לימים גפני) .גפני
תרם לאוסף החפצים של יד
ושם את הסמלים הצבאיים
מתקופת שירותו .במכתבים שכתב לאחר סוף המלחמה

לתערוכה מקוונת ומורחבת על חפצים של חיילים יהודים בצבאות בעלות הברית

תערוכה מקוונת חדשה בנושא
מחנות העקורים באיטליה
שרה שור

■ בכל מקום עסקתי לא רק במתן עזרה ממשית ,אלא
גם בשיחה עם הפליטים ,עם ההמון שפגשתי במחנות.
סיפרתי מאין אני בא  -מישראל [ ]...מה עושה הישוב
בארץ .סיפרתי להם על בנין הארץ ,על הקיבוצים ,על
המושבות  -כל זה מחכה להם .ושידעו שיש להם לאן
ללכת ,שידעו שמחכים להם ,שידעו להחליט לגבי עתידם
לבוא ארצה ולחיות חיים יהודים חופשיים יחד אתנו".
מרטין האוזר ,חייל ארץ ישראלי בצבא הבריטי שהגיע
לארץ בשנות ה 30-כפליט מגרמניה

שחוו ובתוך כך למדו ,רכשו מקצוע ,הקימו משפחות
והתכוננו לחיים חדשים בסיועם של חיילי הבריגדה,
חיילים יהודים מצבאות בעלות הברית ,שליחים מארץ
ישראל וארגוני סיוע שונים.
לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית העלה יד ושם
תערוכה מקוונת " -מחנות העקורים וקיבוצי ההכשרה
באיטליה אחרי המלחמה" .דרך עדויות מצולמות,
רקע היסטורי ותצלומים וחפצים מקוריים ,התערוכה

ביולי  1943נחתו בעלות הברית בסיציליה ובספטמבר
 1943פלשו לאיטליה עצמה .ב 8-בספטמבר חתמה
ממשלת איטליה על הסכם שביתת נשק עם בעלות
הברית .בעקבות ההסכם פלשה גרמניה למרכזה
ולצפונה של איטליה ,שם ישבו מרבית יהודי איטליה,
והחלה בגירוש יהודים .כ 8,000-יהודים גורשו מאיטליה,
רובם לאושוויץ .מרבית המגורשים לא שרדו.
עוד לפני תום מלחמת העולם השנייה ,בד בבד
עם הגירושים ,נפגשו על אדמת דרום איטליה שהייתה
בידי בעלות הברית ניצולי השואה עם חיילים יהודים
בצבאות בעלות הברית ,ובהם חיילי הבריגדה היהודית.

■ לטרינה ,איטליה :חיילי הבריגדה היהודית מחזיקים
עיתונים המבשרים על קץ המלחמה .על עמוד השער של
העתון מופיעה כותרת באנגלית" :גרמניה :הסוף" .מתחת
לתצלום כתוב בעברית" :יום זה קווינו לו  8 -במאי ."1945
יד ושם ,ארכיון התצלומים

אל אחותו שהייתה בארץ ,הוא מנסה לברר מה עלה
בגורל אחותם בקובנה בזמן המלחמה .על סוף המלחמה
הוא כותב" :את חג הניצחון ביליתי ברכבת בנוחיות של
קרונות משא .אולם בעד זה קיבלנו פיצוי שבכל תחנה
פגשנו ברכבות מלאות שבויים גרמניים כשהם מסתכלים
בדגלים ובמגיני דוד שלנו ,כשאנו נוסעים בכיוון לארצם".
■ יחידתו של יהודה רובשבסקי
הגיעה לשערי אושוויץ-בירקנאו
עם שחרור המחנה .מכיוון שהיה
החייל היחיד ביחידה שדיבר
יידיש ,הוטל על רובשבסקי
לדאוג לקבוצת ניצולות צעירות
שהיו במצב גופני קשה ולסייע
להן בתחילת תהליך השיקום הממושך שנזקקו לו.
רובשבסקי מילא את התפקיד במסירות ,והנשים
אסירות התודה העניקו לו מתנת פרידה :ארנק שהן
רקמו עליו את ראשי התיבות של שמו .בארנק השאירו
מכתב תודה חתום בידי האסירות ,ובו כתבו" :לזכר
המעשים הטובים שעשית ,מאת  36נערות יהודיות
ששוחררו מאושוויץ".
הכותבת היא אחראית אוסף במחלקת החפצים באגף המוזאונים.
יבגני רוזין ממחלקת החפצים עזר בחקר הסיפורים.

■ חייל הבריגדה היהודית מלווה ילדים לבית ספר בפירנצה
שבאיטליה אחרי המלחמה .יד ושם ,ארכיון התצלומים

איטליה הייתה עבור הניצולים לתחנה מרכזית בדרך
לארץ ישראל.
בסוף אפריל  1945נכנעו הכוחות הגרמניים על
אדמת איטליה .בתוך שלושה חודשים הגיעו לאיטליה
בין  13,000ל 15,000-ניצולי שואה  -פרטיזנים וניצולי
מחנות וגטאות  -בעיקר מפולין ,מהונגריה ומהמדינות
הבלטיות.
לאחר השואה הקימו בעלות הברית המערביות מחנות
עקורים באזורים שהן שלטו בהם בגרמניה ,באוסטריה
ובאיטליה .במחנות אלו שכנו כרבע מיליון ניצולים ממחנות
הריכוז ושרידי השואה ,וכן ניצולים שברחו מזרחה,
לעומק שטחי ברית המועצות ,ושבו לאחר המלחמה.
המקומות האלה שימשו עבור הניצולים תחנת מעבר
זמנית ,ובהם גם החלו הניצולים להתמודד עם האבדן

■ הזמנה למסיבת חנוכה של מחנה הנוער היהודי בפירנצה,
 10בדצמבר 1945

מספרת את סיפורם של כ 70,000-הניצולים שהיו על
אדמת איטליה בשנים  1951-1945ביותר מ 30-מחנות
עקורים ובכ 45-הכשרות חלוציות וקיבוצים .הם היו
מהראשונים שחקרו את השואה והנציחו את זכרה.
הם גבו עדויות ראשונות מניצולים ,אספו תיעוד בכתב
וערכו עצרות זיכרון לקרבנות השואה .בד בבד הקימו
תאטראות ותזמורות ,ערכו אירועי ספורט ופרסמו יותר
מ 70-עיתונים וכתבי עת ביידיש .כ 50,000-מן הניצולים
שחיו במחנות באיטליה עלו לישראל.
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מאירועי יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ה
לימור קארו אסיא

■

■ כ 2,600-איש ,ובהם ניצולי שואה מהארץ ומחו"ל,
סגל א' של המדינה ,בני נוער מהארץ ומחו"ל וחיילי
צה"ל ,השתתפו בעצרת הממלכתית לציון יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ב 15-באפריל שהתקיימה השנה
בסימן "כאב השחרור והחזרה לחיים 70 :שנה לסיום
המלחמה" .בעצרת נשאו דברים נשיא המדינה וראש
הממשלה .שישה ניצולים הדליקו את משואות הזיכרון,
וניצולת השואה חנה מאירי ריגשה את הקהל כשסיפרה
על ילדות חסרת זהות ועל ניסיונותיה להתחקות על
שורשי משפחתה.
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מבט על הפעילויות והתכניות החינוכיות ביד ושם לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ה

■ מזג האוויר הסוער לא הרתיע את מאות המשתתפים
שהגיעו להניח את זרי האבל בטקס הנחת הזרים .בשל
הגשם השוטף הועבר הטקס לאוהל יזכור ,ונציגים
ממוסדות שונים ומארגוני ניצולים ולוחמים וידידי יד
ושם מרחבי תבל הניחו כ 130-זרים על רצפת אוהל
יזכור ,ובהם הזרים הרשמיים של מדינת ישראל.
■ מיד לאחר טקס הנחת הזרים נערך באוהל יזכור
הטקס "לכל איש יש שם" .רבים הגיעו לכבד את זכרם
של הקרבנות ולהנציח את שמותיהם במעמד המרגש
והאישי של הקראת השמות .את הטקס הנחה מנהל
היכל השמות ד"ר אלכסנדר אברהם .גם במשכן
הכנסת נערך טקס "לכל איש יש שם" ,בחסות יושב

ראש הכנסת ,ובו הקריא ניצול השואה המשורר והסופר
יעקב ברזילי שהיה ילד בשואה קטע מספרו המתאר
את רגע השחרור שלו ושל שלושה ילדים אחרים שהיו
אתו ברכבת מברגן-בלזן לטרזיינשטט :הציירת שרה
עצמון ,המשורר והעורך איתמר יעוז קסט והפסלת
יהודית רונן .במעמד המרגש הקריאו שמות של קרבנות
שואה שרים ,חברי כנסת ובאי הכנסת.
■ בשעות הצהריים נערך טקס האזכרה המרכזי באוהל
יזכור  -העלאת אש התמיד וקריאת קדיש" ,אל מלא
רחמים" ופרקי תהלים .את הטקס הנחה ד"ר חיים
גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן
לתיעוד השואה.

מאות הגיעו ליד ושם כדי להשתתף בפעילויות המיוחדות שהתקיימו השנה
בפעם הראשונה במסגרת התכנית "מאחורי הקלעים" .בהדרכתם של מומחי יד ושם
בתחומים שונים המשתתפים שמעו הרצאות ,צפו בסרטים ,עיינו במסמכים וראו יצירות
אמנות וחפצים השמורים באוספי יד ושם .כל אלה ועוד העניקו למשתתפים הצצה
מרתקת וייחודית אל מעמקי העשייה של ההנצחה והזיכרון ביד ושם

תת-אתר ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה
■ גם השנה העלה יד ושם תת-אתר לציון יום
הזיכרון לשואה ולגבורה ,ובו מגוון מקורות מקוונים
לציבור :מידע על הנושא המרכזי ,גלריית תצלומים
מהאירועים הרשמיים ,סיפוריהם וסרטוני הווידאו
של מדליקי המשואות ,חומרים חינוכיים ,שמות
להקראה בטקסי הקראת השמות ,תערוכות
מקוונות הקשורות לנושא השנתי ו"הבזקי
זיכרון"  -תצלומים ממתחם יד ושם במהלך
יום הזיכרון.
■ מאות הגיעו ליד ושם כדי להשתתף בפעילויות
המיוחדות שהתקיימו השנה בפעם הראשונה
במסגרת התכנית "מאחורי הקלעים" .המשתתפים
ביקרו במוקדים השונים ברחבי האתר וראו מקרוב
את העבודה היום-יומית ביד ושם .בהדרכתם של
מומחי יד ושם בתחומים שונים הם שמעו הרצאות,
צפו בסרטים ,נחשפו למסמכים וראו יצירות אמנות
וחפצים השמורים באוספי יד ושם .כל אלה ועוד
העניקו למשתתפים הצצה מרתקת וייחודית אל
מעמקי העשייה של ההנצחה והזיכרון ביד ושם.

הקשיבו בהתרגשות מאות חברי תנועות נוער ונציגי
מועצות התלמידים והנוער לעדותו של ניצול אושוויץ
מרדכי צ'כנובר .העצרת נערכה בשיתוף מִנהל חברה
ונוער במשרד החינוך ,ונשאו בה דברים יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו ומנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן .את
מנורת הזיכרון הדליק ניצול השואה אריה מילרד בליווי
נציגי תנועות הנוער ,וחברת תנועת מכבי הצעיר שנהב
מזרחי דיברה בשם תנועות הנוער .עוד הופיעו בעצרת
הלהקה המקובצת של תנועות הנוער והזמר רותם כהן.
מנחי העצרת היו השחקנים מגי אזרזר ומיכאל אלוני.

■ בעצרת תנועות הנוער שהתכנסה לקראת סוף יום
הזיכרון באולם ההרצאות על שם אדמונד ג' ספרא

הכותבת עובדת באגף ההנצחה וההסברה.
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כאב הפרידה:
ילדים ומציליהם

חינוך
תכניות חינוכיות לרגל יום

אירנה שטיינפלד

■ בשנת  1942הובא ברנאר טוך ,ילד בן שלוש
מאנטוורפן שבבלגיה ,אל משפחת וילמס ,והיא הסתירה
אותו וטיפלה בו בחום ובמסירות .לאחר השחרור,
כשהתברר כי הוריו של ברנאר לא שרדו ,הגיע דודו
של ברנאר לבית המשפחה כדי לקחת את הילד ,אך
ברנאר סירב לעזוב את ביתם של מציליו .הדוד ביקש
להתאחד מחדש עם השריד היחיד ממשפחתו ,ולכן
פנה לבתי המשפט ,והמשפחה נאלצה להשיב את
הנער לדודו .ברנאר זוכר כיצד דודו ,שכנראה היה
סבור שהטוב ביותר בעבורו יהיה לנתק את קשריו

■ ברנאר טוך ,ילד במסתור .1943 ,ארכיון התצלומים ,יד ושם

עם משפחת וילמס ,סירב לאפשר להם לבקר אותו.
זמן קצר לאחר מכן ,למרבה הצער ,נאלץ דודו של
ברנאר  -ניצול שואה צעיר שעבר טראומה קשה
בעצמו  -למסור אותו לבית יתומים מכיוון שלא
הצליח לגדל אותו בעצמו .בעדותו מתאר ברנאר
טוך בלקוניות את המעבר הכואב" :מבית קתולי
דובר פלמית ואוהב ,הגעתי לבית יתומים יהודי דובר
צרפתית ובלתי מוכר".
הפרידה של ילדים ממשפחות מציליהם לאחר
המלחמה גבתה מחיר גבוה לא רק מהם ,אלא גם
מהמצילים עצמם שטיפלו בהם במסירות במשך
חודשים ושנים .לעתים קרובות התפתח הקשר בין
המצילים לניצולים למערכת יחסים קרובה ועמוקה,
והחוויות המשותפות בתקופת השואה גיבשו וקירבו
אותם עוד יותר.
היו גם מקרים שבהם מצילים וניצולים ניתקו
את הקשרים ביניהם מאחר שצד זה או אחר לא
היה יכול לשאת את כאב הפרידה מחדש .במקרים
אחרים מחלוקות על המשמורת של הילדים הוכרעו
בבתי משפט .חלק מן המצילים סירבו להחזיר את
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הילדים מתוך אמונה כנה שההורים ,עקב הטראומות
שחוו בשואה ,לא יוכלו להעניק לילדים בית חם
ולגדל אותם כראוי .במקרים שבהם לא שרד איש
מבני המשפחה ,לא יכלו המצילים להבין מדוע על
הילדים לגדול במוסד אומנה בשעה שהם עצמם
יכולים להציע להם משפחה אוהבת.
לחלק מן הילדים הייתה השיבה אל העולם
היהודי קשה מאוד .היו שעדיין נשאו זיכרון עמום של
המשפחה המקורית שלהם; והיו ילדים שהוריהם או
קרובי משפחה שלהם הופיעו פתאום בעולמם והיו
בעיניהם זרים גמורים .הטלטלה הייתה קשה ומייסרת
 בפעם השנייה נותקו הילדים בכוח מהחיים ומןהמשפחה שהורגלו אליהם .יתר על כן ,האתגר של
בנייה מחדש של חיים חדשים היה כביר :ההורים
ששרדו מהמלחמה חזרו חבולים וחסרי כול ,ואילו
משפחות המצילים יכלו לספק חום ,אהבה ויציבות.
ילדים רבים ברחו כדי לחזור לבתיהם של מציליהם
משום שראו בהם את משפחתם "האמתית".
סיפורם של יאן ווילהלמינה סטארטינג מהולנד הוא
יוצא דופן .זוג חשוך ילדים זה הסתיר את סמואל דה
ליוב (יליד  )1941בביתו בהורלן .לאחר המלחמה באה
אליזבת ,אמו של סמואל ,כדי להשיב אליה את בנה.

חלק מן המצילים סירבו להחזיר
את הילדים מתוך אמונה כנה
שההורים ,עקב הטראומות
שחוו בשואה ,לא יוכלו להעניק
לילדים בית חם ולגדל אותם
כראוי
שלושת המבוגרים החליטו בעצה אחת שלסמואל יהיו
שלושה הורים :הוא יחיה עם אמו באמסטרדם ,אך יאן
ווילהלמינה יהיו שותפים לכל האירועים המשפחתיים
וייהנו מביקורים קבועים אצל סמואל.
עם זאת במרבית המקרים רק כעבור עשרות
שנים לאחר השחרור ובמרחק רב מכאב הפרידה חזרו
הניצולים לעסוק בעברם וניסו לחדש את הקשר עם
מציליהם .רבים מהם פונים היום אל מחלקת חסידי
אומות העולם ביד ושם בבקשה להכיר במציליהם כדי
להנציח את החסד היוצא דופן ואת המעשים מעוררי
ההשראה של מציליהם למען הדורות הבאים.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

"מו-זיקה -
נוער נוגע בשירי שואה"
■ בשבוע שחל בו יום הזיכרון לשואה ולגבורה התקיימה
בעיר אשדוד סדרה של עשרה מופעים של הפרויקט
"מו-זיקה :נוער אשדוד נוגע בשירי שואה".
מטרתו של הפרויקט לאפשר לבני נוער מתחומי
יצירה שונים לפגוש את נושא השואה בדרכים לא
פורמליות ולאפשר להם ללמוד ולהביע את עצמם
בתהליך של יצירה מוזיקלית .עם זאת יצירתם אינה
נותרת במסגרת המצומצמת של קבוצת היוצרים
אלא נחשפת לפני קהל גדול של בני נוער .כך היא
מהווה גשר לצעירים בני העיר ,והשתתפותם במופע
סוללת דרך נוספת לשימור הזיכרון ,בשפה הנוגעת
לצעירים כיום.
את השירים שהועלו במופע כתבו משוררים
ניצולי שואה ובני דורם .בני נוער שהמוזיקה היא שפה
מרכזית בחייהם הלחינו ,עיבדו ושרו את השירים
במסגרת הפרויקט .הרקע לשירי המופע הוא התהליך
המורכב והכואב של ניצולי השואה של בניית חייהם
מחדש אחרי המלחמה.
בתהליך ההכנה למופע נערך סמינר ביד ושם,
ובו למדו בני הנוער המשתתפים בפרויקט פרקים
מרכזיים בנושא השואה ודנו בסוגיות של עיצוב הזיכרון
בימינו .את התהליך ליוו מפיק מוזיקלי ומורה לפיתוח
קול ,ואנשי מקצוע סייעו ליצירת המופע.
כ 4,000-צעירים מהעיר אשדוד צפו במופע,
ובהם תלמידי בתי ספר ,ארגוני נוער ותנועות נוער
שלמדו גם הם בסדנת הכנה למופע.
הפרויקט "מו-זיקה :נוער אשדוד נוגע בשירי
שואה" מתקיים בשיתוף מגמת ההדרכה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ומחלקת החינוך של
עיריית אשדוד.

תכנית מיוחדת למשתתפי
"מסע"
■ ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ערכה מגמת ההדרכה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם
פעילות חינוכית לכ 2,600-משתתפים ,ובהם כ1,000-
חברי התכנית "מסע" של הסוכנות היהודית .בפעילות
עבור חברי התכנית וחברי המכינה הקדם צבאית
נחשון בערב יום הזיכרון היו מפגשים עם הניצולים,
סדנאות ושיח בנושא עיצוב זיכרון השואה במאה
ה ,21-ופעילות זו היוותה הקדמה להשתתפותם
של הצעירים בטקס המרכזי לציון יום הזיכרון .ביום

הזיכרון לשואה ולגבורה  -כאב השחרור והחזרה לחיים
מרב ז'נו ,דפנה גלילי ,מירי בר ,תמר דון ,יוכי ניסני ודניאל גולדבלט

בבתי הניצולים ובמועדונים לניצולי שואה ,ראיונות עומק
על קורותיהם של ניצולי השואה בתקופת מלחמת העולם
השנייה ותחושות ותובנות שעלו בהם עם השחרור
והחזרה לחיים".
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה הגיעו ליד ושם
התלמידים יוצרי התערוכה וניצולי השואה המתועדים
בה כדי להיפגש עם הקבוצות החינוכיות שביקרו ביום
הזיכרון ולהציג לפניהם את התהליך שעברו ,את
המפגש ביניהם ואת החוויה שחוו במהלך היצירה.

גלויות של זיכרון

■

כ 4,000-צעירים צפו במופעים של הפרויקט "מו-זיקה :נוער אשדוד נוגע בשירי שואה" לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ה.

הזיכרון לשואה ולגבורה עצמו ,במפגשים בבית
הספר ,סיפרו יוצרים ואנשי רוח על תהליך עבודתם
ועל מחשבותיהם על עיצוב זיכרון השואה בימינו.
בפעילות ייחודית זו היו גם הקרנת הסרט פעם הייתי
ושיחה עם היוצר והבמאי אבי נשר; הקרנת הסרט
קרוע ושיחה עם ניצול השואה פרופ' יעקב וקסלר;
שיחה עם הקריקטוריסט והמאייר מישל קישקה על
ספרו דור שני :דברים שלא סיפרתי לאבא; המופע
המוזיקלי "שירים שעלו מן האפר" בביצוע הרב ד"ר
תמיר גרנות ובליווי להקת "הלב והמעיין"; וההצגה
שבילים אבודים של תאטרון הכרכרה .כמו כן התקיימו
סדנאות בנושא עיצוב הזיכרון ,סיורים בתערוכות
ומפגשים עם אנשי עדות.

"זיכרון מבעד לעדשה":
פרויקט משותף עם רשת
אורט ישראל
■ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוצגה בכיכר
המשפחה ביד ושם תערוכה של צילומים של ניצולי
שואה וילדי מלחמה ,מלווים בזיכרונותיהם מימי סיום
המלחמה ובסיפורים על חייהם כיום ,על פי הנושא
השנתי של יד ושם " 70שנה לסיום המלחמה :כאב
השחרור והחזרה לחיים" .את התערוכה יצרו בני נוער
תלמידי כיתות י'-י"ב מרשת אורט ישראל ,מאזורים
שונים בארץ .התלמידים תיעדו בצילום ובכתב תושבים
מאזור מגוריהם ,ניצולי שואה וילדי מלחמה.
התיעוד נעשה בתהליך לימודי בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה ,ובו התעמקו בני הנוער בהיבטים
ההיסטוריים של נושא השואה ,רכשו כלים לעריכת
ראיונות עם ניצולי השואה ודנו במשמעויות של שימור
הזיכרון בימינו .בסדרת מפגשים למדו בני הנוער פרקים
באמנות הצילום  -טכניקות צילום ,עריכה ,קומפוזיציה
ועוד  -בהנחיית הצלם ירון בן-חורין.
"התערוכה 'זיכרון מבעד לעדשה' היא תוצר של
מפגש מרגש ומרתק בין בני נוער לבין ניצולי שואה החיים
בסביבתם" ,אמרה מאשה פולק-רוזנברג ,מנהלת מגמת
ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
"היצירות המוצגות בתערוכה הן תוצאתו של תהליך
היכרות מעמיק בין הניצולים לבני הנוער ,לרבות ביקורים

■ לפני כמה שנים חברו מגמת ההדרכה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה והמחלקה לעיצוב גרפי
במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצ"ו חיפה על שם
נרי בלומפילד כדי ליצור פרויקט משותף " -גלויות"
 שבו סטודנטים תלמידי שנה ג' מעצבים סדרהשל גלויות בנושא השואה .השנה עיצבו הסטודנטים
את עבודותיהם בהשראת הנושא השנתי של יד
ושם " -כאב השחרור והחזרה לחיים 70 :שנה
לסיום המלחמה".

הסטודנטיות הדר מזרחי ומור גליק כתבו:
"העבודה שלנו עוסקת במורכבות שבזיכרון -
התמודדות הניצול עם זיכרון החיים שלפני השואה
והחלל שנוצר מול בניית חייו החדשים שלאחר השואה.
הגלויות ממחישות את צורות ההתמודדות ואת
התפיסות השונות של הניצולים" .זוג סטודנטיות אחר,
יסמין ויצמן וגלית שטיינברג ,ציינו כי ביקשו בעיצוב
שלהן לעסוק בשני רבדים בנושא ניצולי השואה:
האדם שהיה לפני המלחמה והאדם שנהיה אחריה.
"רצינו לבטא באופן טיפוגרפי את השבירה שנוצרה
ולגעת בשאלות שעלו בעקבות הפירוק".
הכותבים עובדים במגמת ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.
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חינוך
ימי עיון לאלופי צה"ל ולבכירי מערכת הביטחון
■ לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה התקיים כמדי
שנה יום העיון של פורום המטה הכללי .השנה עסק יום
העיון בנושא " 70שנה לשחרור :מנבכי הגורל לשותפות
וייעוד בחברה הישראלית ובצה"ל" .הנושא "שותפות
גורל ושותפות ייעוד" היה הנושא השנתי המרכזי של
חיל החינוך ,ויום העיון ביד ושם התחבר אליו מזוויות
שונות .לאחר דברי פתיחה של הרב ד"ר בני לאו על
ביטויו של הנושא במקורות ,הראתה ד"ר חווי דרייפוס בן
ששון ,דרך מכתבים וצוואות אחרונות שנכתבו בתקופת
השואה מתוך מצוקה וגזרת גורל ,איך מתוך גורלם
האישי הסתכלו היהודים על שותפות הגורל ועל הייעוד
האישי ,המשפחתי והלאומי .סיור במכלול המוזאוני
עסק בתהום הבדידות והייסורים אשר נפערה בסיום
המלחמה ובשאלות שעלו ברגעים אלו על היכולת
לחזור מאותו גורל כאוב ולשם מה  -לאיזו חברה
ולאיזה עתיד?  -ובהתארגנות שהחלה כבר במחנות
העקורים מתוך החשיבה על העתיד  -החינוך ,הבחירה
בארץ ישראל ,ההעפלה וההנצחה.
נוסף על יום העיון של פורום המטה הכללי
התקיימו בחודשים האחרונים ביד ושם ימי עיון ייחודיים
לבכירי מערכת הביטחון ולאלופי הפיקודים .ימי העיון
עסקו ,תוך ציון  70שנה לסיום המלחמה ,באותו קו
שבר שהייתה השואה ובמשמעויותיה והשפעותיה על
תחומים רבים ,על הפרט והחברה האנושית שאחריה.
בימי העיון נדונה הבחירה הקשה והמורכבת של מרבית
הניצולים לחזור לחיים ולהקים מחדש משפחה ,חברה
ומדינה .כמעט שני שליש מניצולי השואה בחרו להגיע
לארץ ישראל ,להילחם למענה ולבנות בה את חייהם.
בחלק מן הימים סיירו המשתתפים ב"שביל המחבר"
בין יד ושם להר הרצל שמציין את אבני הדרך של

■

טקס ההתייחדות של פורום המטכ"ל עם נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס בהיכל השמות

אותם ניצולי שואה בניסיונם להגיע לארץ ישראל
ומסתיים באנדרטה "נצר אחרון" שהוקמה לזכרם
של  144חללי מערכות ישראל ניצולי השואה שהיו
נצר אחרון למשפחתם.
קצין החינוך הראשי תא"ל אבנר פז-צוק דיבר
על חשיבות הנושא 70" :שנה אחרי המלחמה יכולנו
לכאורה להסתפק בטקס זיכרון אבל השאלות
מטרידות .איך אדם מגיע לשפל כזה? איך אומה נאורה
מתדרדרת במדרון החלקלק המוביל לתוצאה מחרידה
כל כך? איך שרדו אותם יהודים גיבורים שהצליחו
לצאת מהתופת? איפה היו בני אדם אחרים ואומות

תת-אתר מיוחד ליום הזיכרון
■ לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ה העלתה
מגמת התקשוב תת-אתר מיוחד ,ובו מגוון חומרים חינוכיים
בנושא " 70שנה לסיום המלחמה :כאב השחרור והחזרה
לחיים" .החומרים בוחנים באמצעות כלים חינוכיים את
מצבם הגופני והנפשי של הניצולים עם השחרור ואת
התהליך הארוך והמורכב שעברו בדרך לבניית חיים
חדשים .בתת-האתר שלושה מערכי שיעור ,סביבות
למידה ,הצעה לטקס ואסופת חומרים חינוכיים.
אחד ממערכי השיעור עוסק בימי השחרור
הראשונים דרך ציוני דרך מרכזיים בתהליך שעברו
הניצולים עד שהגיעו למחנות העקורים ועלו לארץ
ישראל .המערך מלווה בעדויות כתובות ,בשאלות לדיון
ובשני סרטונים המתארים בקצרה את הימים הראשונים
לאחר השחרור ואת חיי הניצולים במחנות העקורים,
דרך עדויות של ניצולים ,תצלומים וסרטי ארכיון.
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עירית דגן

אחרות? איך מבטיחים שאירוע דומה לא יקרה שוב?
וגם שאלות מוסריות ערכיות הנוגעות לימינו אנו כבני
אדם ,כאזרחים במדינת ישראל וכחיילים בצה"ל.
העיסוק בשאלות אלו וברבות אחרות הוא דרך טובה
לחזק את השייכות ,לטפח את המחויבות ואת האיתנות,
לחזק את חוסננו המוסרי לבנות מסד המורכב גם
משותפות הגורל אבל גם משותפות הייעוד בדרך
לכינון חברה ערכית וחסונה במדינת ישראל".
הכותבת היא רכזת פעילות צה"ל ויחידת ההסברה הצבאית
במגמת צה"ל וכוחות הביטחון בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

אביה סלומון-חובב

במרכזם של שני מערכי השיעור האחרים התערוכות
המקוונות "בחרנו בחיים :ניצולי השואה ומדינת ישראל"
ו"עת לרפוא :בית הילדים באוטובוצק" שנמצאות באתר
האינטרנט של יד ושם .מטרת מערכי שיעור אלו היא

לאפשר לאנשי החינוך להעלות בכיתה סוגיות מרכזיות
ממציאות החיים של הניצולים עם השחרור ולאחר
הגעתם לארץ ישראל כפי שהן באות לידי ביטוי בשתי
התערוכות .הטקס "'היכן אוכל למצוא מקום שיהא לי
בית?' כאב השחרור והחזרה לחיים" עשיר בעדויות של
ניצולים שדרכן ניתן לנסות ולהבין את מציאות חייהם
בתקופה זו ואת הדילמות שהתמודדו עמן .עוד בתת-
האתר שתי סביבות חינוכיות :האחת עוסקת בנושא
השחרור והחזרה לחיים מבעד לעיני הניצולים ,ובה
סרטי עדות ,שאלות לדיון ומצגת; באחרת תצלומים
היסטוריים ,עדויות ,מדרשי תמונה ושאלות לדיון ,וגם
היא מלווה במצגת .עוד בתת-האתר אסופת חומרים
חינוכיים וקישור למאגרים מתאימים באתר יד ושם.
הכותבת היא ראש מדור העברית במגמת התקשוב בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

עשור לקונגרס תנועות הנוער
■ ב 12-בפברואר  2015התקיים זו השנה העשירית
קונגרס תנועות הנוער ביד ושם .השנה עמד הקונגרס
בסימן "תנועות הנוער ופועלן בתום המלחמה".
בקונגרס השתתפו כ 350-חברים וחברות בתנועות
הנוער העושים שנת שירות ברחבי הארץ :הנוער
הדרוזי ,האיחוד החקלאי ,הצופים ,הנוער העובד
והלומד ,בני עקיבא ,מחנות העולים ,השומר הצעיר,
המכבי הצעיר ,הנוער הלאומי ,בית"ר ועוד.
היום החל בסיור מקיף באתרים ובאנדרטאות
ברחבי הר הזיכרון .בסיור דנו המשתתפים בסוגיית
סיום המלחמה  -אירוע מורכב שיש לו פנים רבות
בכל הקשור לחוויית השחרור בקרב היהודים  -ועסקו
בפועלם של שרידי תנועות הנוער :כיצד השתנו תנועות
הנוער בעקבות השואה ,אם השתנו? מהם יחסי הגומלין
בין היחיד לתנועה במציאות שבה התנועה כמעט
ואינה קיימת עוד? מה מידת האחריות והמחויבות
של היחיד לתנועה ולערכיה במצב נתון זה? איזה
תפקיד ממלאת התנועה עבור היחיד? ועוד.

מירי בר

בחלק השני של היום התקיימה פעילות הדרכה
משותפת של מדריכי התנועות ושל מדריכי יד ושם.
בשיח בין התנועות נשאלו שאלות משמעותיות הנוגעות
לתכנים שהועלו בסיור ונבחנה התקפּות שלהן בימינו.
בשיח הפורה עלו תובנות מרתקות ונוצר גשר בין
חניכי התנועות השונות המייצגות קבוצות מגוונות
בחברה הישראלית.
הקונגרס נחתם במפגש מרגש עם ניצולת השואה
מלכה רוזנטל אשר בתום המלחמה ,כשהייתה ילדה,
הצטרפה לקבוצת ילדי קיבוץ רייכנבך ומשם עלתה
ארצה באניית המעפילים "אקסודוס" .החניכים צפו

תלמידי נעל"ה דוברי רוסית מתחברים לעבר
■ זה כמה שנים שבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם משתף פעולה עם מנהלת נעל"ה
(נוער עולה לפני הורים) בתכניות החינוכיות לתלמידים
דוברי השפה הרוסית.
נעל"ה היא תכנית ייחודית וחלוצית בתחומה
המאפשרת לצעירים וצעירות יהודים מרחבי העולם
ללמוד במשך שלוש עד ארבע שנים בתיכונים
איכותיים בישראל ולקבל תעודת בגרות ישראלית.
מאז הקמת הפרויקט בשנת  ,1992השתתפו בו אלפי
צעירים יהודים ,כשני שליש מהם ממדינות ברית
המועצות לשעבר.
השנה בית הספר הבין-לאומי מקיים עבור תלמידי
נעל"ה דוברי רוסית פעילות חינוכית בהר הזיכרון
בנושא "זיכרון אחר :יהודי ברית המועצות בתקופת

השואה" .בימי העיון התלמידים לומדים על עולמם
הייחודי של יהודי ברית המועצות בטרם השואה ועל
גורלם בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה.
החניכים מסיירים בבקעת הקהילות כעוגן לעיסוק
בנושא העולם היהודי בטרם השואה ,מכירים את סיפור
השואה בכלל ואת סיפורם של יהודי ברית המועצות
בתקופת השואה בפרט במוזאון לתולדות השואה,
מסיירים באתר יד ושם ומקיימים מפגשים עם ניצולי
שואה משטחי ברית המועצות לשעבר.
מטרת התכנית לחבר את הצעירים המגיעים
מהמרחב הפוסט-סובייטי לפרק משמעותי ובלתי
מוכר לרבים מהם .בעיני רבים מהתלמידים שהגיעו
ממזרח אירופה ולומדים בבתי הספר בישראל,
מתכניות הלימודים נעדר הנושא של תולדות יהודי

בסרט העדות שלה ובסופו שוחחו עמה .בתום המפגש
העניקו נציגי תנועות הנוער את כתב ההתחייבות
שלהם למלכה ובו כתבו" :אנו חברי תנועות הנוער
מתחייבים לשאת את דגל זיכרון השואה והגבורה
בחברה הישראלית .אנו לוקחים את האחריות להמשיך
ולהוביל את העיסוק והלימוד של לקחי השואה
ולאורם לפעול" .בתום הקונגרס קיבלו התנועות
מערך פעילות המופעל בקהילותיהן ברחבי הארץ
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
הכותבת היא רכזת התחום הבלתי פורמלי במגמת ההדרכה
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

אנה ריננברג
ברית המועצות לפני השואה ובתקופת השואה" .עד
היום כל מה שסיפרו לנו בשיעורים על השואה נגע
בעיקר ליהודי פולין" ,אמר אחד המשתתפים בתכנית
נעל"ה ביד ושם" .לא ממש התחברתי ,ולא הבנתי
איך זה קשור אליי .היה נדמה לי שזו היסטוריה של
מישהו אחר .אני נולדתי וחייתי כל החיים שלי בקייב.
כששמעתי את הסיפור על באבי יאר ,הבנתי שזהו
גם הסיפור שלי ,של העיר שלי ושל העם שלי .הבנתי
שגם למשפחה שלי יש חלק בסיפור הזה" .
תכנית נעל"ה ביד ושם מתקיימת בתמיכתה הנדיבה של קרן
ג'נסיס.
הכותבת היא רכזת התכניות החינוכיות בפרויקט ג'נסיס בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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יום עיון לבכירי נציבות הכבאות וההצלה
■ השנה הגיע ליד ושם בפעם הראשונה הפורום הבכיר
של נציבות הכבאות וההצלה ,בראשות רב טפס"ר שחר
איילון ,ליום עיון בשבוע שחל בו יום השואה .יום העיון
עסק בייחודיותה של השואה ובהתמודדות של החברה
הישראלית כיום עם סוגיית זיכרון השואה.
היום הוא חלק מתכנית ייחודית להכשרות השונות
בבית הספר לכבאים שנחנכה השנה .לימודי השואה
הוכנסו לתכנית הסדורה של קורס לוחמי האש ושל
קורס מפקדי צוותים .חניכי הקורסים מגיעים ליד ושם
ליום השתלמות שתוכנן במיוחד בשבילם בשיתוף
פעולה מלא עם ראש ענף פיתוח ההדרכה ברשות
הארצית לכבאות והצלה טפס"ר משנה רונית דהן.

יעל אסרף

קורס הקצינים בכבאות יוצא השנה במשלחת
לפולין ,ותוכני המסע לפולין מקושרים לערכי ארגון
הכבאות ולשיח המנהיגות בקורס .תפיסת הארגון היא
שהשואה ,אירוע מכונן בזהות האישית והקולקטיבית
של עם ישראל ,מעלה נושאים ערכיים הקשורים
לזהות יהודית ולשאלות אתיות ואנושיות .יתרה מזאת
המסע והשתלמויות הקורסים מחזקים את הקשר
ואת האחריות האישית של הכבאי הקצין למדינת
ישראל ולערכים אנושיים ואוניברסליים.
הכותבת היא רכזת כוחות הביטחון במגמת צה"ל וכוחות הביטחון
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

שיתוף הפעולה עם האיחוד האירופי מתרחב
■ במאי  2015ביקרו ביד ושם חברי המשלחת של
האיחוד האירופי לישראל .בראשות שגריר האיחוד
האירופי לישראל לארס פאבורג-אנדרסן נפגשה
המשלחת עם חברי הצוות הבכיר של יד ושם ,ביקרה
במוזאון לתולדות השואה ,סיירה סיור "מאחורי
הקלעים" באגף הארכיונים והכירה מקרוב כמה
פרויקטים בין-תחומיים של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ואת הכלים החינוכיים והפדגוגיים
להנצחה בין-תרבותית של זכר השואה.
בפגישה עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,בהשתתפות ד"ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת

לילי ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ,ומנהלת מגמת אירופה
בבית הספר רחל בד-קפלן דיברו חברי המשלחת
על המתכונות של שיתוף הפעולה הרשמי הקיים בין
יד ושם והאיחוד האירופי והעלו אפשרויות להרחבת
שיתוף הפעולה בעתיד" .שיתוף הפעולה של האיחוד
האירופי עם יד ושם נמשך בתכנית לפיתוח וליזמות
 ,"Horizon 2020הסביר השגריר פאבורג-אנדרסן" .אנו
מקווים להמשיך ולפעול יחד להנצחת זיכרון השואה
ולתמוך בערכי המוסר והחופש המשותפים לאיחוד
האירופי ולישראל".

דמותו החינוכית של הרב ויינברג
■ ב 25-בינואר  ,2015ה' בשבט תשע"ה ,ערכה עיריית
ירושלים ערב עיון במשנתו של הרב יעקב יחיאל ויינברג
זצ׳׳ל ,בעל "שרידי אש".
ערב זה הוא חלק מהפרויקט "לחלץ תווי פניהם"
המשותף לאגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים ולמדור
החרדי בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
של יד ושם .בפרויקט נערכים ימי עיון מרוכזים כדי
להקנות למורים ולמורות כלים להוראת השואה
במוסדות החינוך החרדיים בעיר.
הרב ויינברג היה מתלמידיה המובהקים של
תנועת המוסר ומגדולי פוסקי ההלכה בדורו .הוא
נולד בפולין בשנת תרמ"ה ( )1885ולמד בצעירותו
בישיבות מיר וסלובודקה ,שם התוודע לתנועת
המוסר ונשבה בקסמיה .כבר בצעירותו נתפרסם
הרב ויינברג כעילוי הן בלימודי הגמרא הן בלימודי
המוסר ,ובד בבד השלים את לימודיו הכלליים בכמה
אוניברסיטאות בגרמניה.
הרב ויינברג היה אחד המנהיגים הבולטים
בגרמניה של שנות ה 30-ומילא תפקיד חשוב
בהתמודדות עם האתגרים שהיו מנת חלקם של יהודי
גרמניה בשנים הראשונות למשטר הנאצי ,ובעיקר בדיון
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תרבות הזיכרון :כינוס
במכללת תלפיות
■ זיכרון השואה והנחלתו במגוון הקשרים הם נושאו
של הכינוס שהתקיים במכללת תלפיות ,בשיתוף
המגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם .הכינוס נפתח בברכתו
של יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו ,והיו בו מגוון הרצאות בתחומים שונים ,בהיבטים
השונים של הזיכרון.
בכינוס העבירה נורית גינתי ממדור מכללות
של בית הספר הבין-לאומי סדנה" :מפגש עולמות:
עיבוד תודעת השואה באמצעות כלים בין-תחומיים".
מנהלת המגמה להכשרת מורים של בית הספר שרית
הוך-מרקוביץ (בתמונה) הרצתה בנושא "עדים וחינוך:
במפנה הדורות".
עשרות רבות של סטודנטיות מהמכללה השתתפו
בכינוס וזכו לשמוע מגוון הרצאות וסדנאות בנושא.

נאוה וייס

בעניין איסור השחיטה .הוא נודע בזכות יכולתו לתת
מענה לצרכים המיוחדים של הציבור הדתי בתקופת
המשבר .בשנת  1938הוצע לרב ויינברג לברוח
לאנגליה ולשמש הרב הראשי בלונדון ,אך התלבטויותיו

והמחלה שתקפה אותו עיכבו את יציאתו .בפרוץ
מלחמת העולם השנייה שהה הרב ויינברג בלובלין,
עבר לוורשה ושם חי במרבית שנות המלחמה .רק
מעט ידוע על פעילותו בתקופת המלחמה ,אך ידוע
שהוא היה לאחת הדמויות הרבניות החשובות בגטו
ורשה ושימש שם בתפקידי ציבור והנהגה חשובים.
מתוקף היותו אזרח חוץ (של מדינת ליטא) ,הוא נאסר
טרם חיסול גטו ורשה ונשלח למחנה הסגר בגרמניה,
שם הוחזק עד סיום המלחמה.
בערב העיון ,בפתח שנת היובל לפטירתו ,סיפר
על דמותו של הרב ויינברג הרב אברהם אבא ויינגורט
(בתמונה) ,צעיר תלמידיו .אחריו דיבר הרב חיים
דומב ,דיין בקריית ספר ,על פסיקתו ההלכתית ועל
דמותו החינוכית של הרב ויינברג ,ולבסוף הרחיב
הרב רפאל אויערבאך על איסור השחיטה הכשרה
בשנות ה 30-בגרמניה.
הרב בנימין אברמס מהמדור החרדי הנחה את
הערב והציג תחנות בחייו של הרב ויינברג ,והרב משה
שילגי הנעים את הערב בניגון בכינור.
הכתובת היא ראש המדור החרדי 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:

■ דלפינה קאסל-דריי ,מורה להיסטוריה בבית הספר
המקיף דומינגוס קאפלה באספיניו שבפורטוגל ,למדה
בסמינר למחנכים מפורטוגל ביד ושם ביולי .2014
באוקטובר כבר ניהלה קאסל-דריי פרויקט חינוכי
בין-תחומי בנושא השואה המבוסס על יומנה של
אנה פרנק ועל ספרו של יצחק טייטלבאום מבעד
לעינינו :ילדים עדים לשואה שהוציא לאור בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם.
הפרויקט הוא בעיקרו פרויקט בין-לאומי .מחנכים
מספרד ומאיטליה הצטרפו למחנכים ולתלמידים
מפורטוגל באמצעות  - eTwinningפרויקט משותף
של הנציבות האירופית ותכנית ההכשרה של האיחוד
האירופי "ארסמוס "+לקידום שיתוף פעולה בין-לאומי
בין בתי ספר מארצות שונות .הפורטל  eTwinningזמין
ב 26-שפות ומשמש יותר מ 230,000-מורים; כל אחד
מכ 5,500-הפרויקטים שבו הוא פרויקט משותף של
לפחות שני בתי ספר באירופה.
בכותרת "תצלום ,עדות ,סיפור" ,הפרויקט של
קאסל-דריי מבקש להגביר את המודעות לנושא
השואה בקרב תלמידים בני  18-12ולחדד את
רגישותם לנושא טעון זה .הפרויקט מועבר באנגלית,
בפורטוגלית ובספרדית בשיעורי היסטוריה ,גאוגרפיה,
ספרות ,אמנות ומוזיקה" .באמצעות לימוד העבר
התלמידים יכבדו את מורשתם של הניצולים ויקבלו
עליהם את האחריות להנציח את אירועי העבר",
מסבירה קאסל-דריי.

דלפינה קאסל-דריי
פורטוגל

ג'יימס יוסף מקינטוש

האופי הבין-לאומי של פלטפורמת
מאפשר לסטודנטים המשתתפים בפרויקט המחקרי
המתמשך ללמוד את תולדות השואה ולדון בממצאיהם
עם עמיתים בני גילם מבתי הספר במדינות האחרות.
לאחר איסוף המידע וניתוחו התלמידים יוצרים חומרים
חינוכיים מקוריים ומשתפים אותם על גבי הפלטפורמה
המקוונת ,תוך שהם מקבלים משובים ממורים מארצם
ומחו"ל ,וכך מעמיקים את הידע ואת ההבנה שלהם
בנושא השואה.
ב 27-בינואר ארגנו קאסל-דריי ותלמידיה צעדה
מבית הספר אל הספרייה העירונית של אספיניו לרגל
eTwinning

הסטודנטים המשתתפים
בפרויקט לומדים את תולדות
השואה ודנים בממצאיהם עם
עמיתים בני גילם מבתי הספר
במדינות האחרות
יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה .ברוח
"מצעד החיים" נשאו התלמידים ומוריהם  70פרחים
לציון  70שנה לשחרור מחנה אושוויץ-בירקנאו ,ואת
פניהם קיבלו נציגים של עיריית אספיניו" .על ידי החייאת
נושא השואה המורים בבית הספר הזה מחדשים את
מחויבותם לקידום החינוך והזיכרון" ,אומרת קאסל-
דריי" .אנחנו חייבים להגיב על חוסר סובלנות ,על

■ תלמידים פורטוגלים מכינים חומר ומשתתפים בצעדה
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה.

דעות קדומות ,על גזענות ועל שנאת זרים כדי למנוע
מההיסטוריה לחזור על עצמה".
הכותב עובד במגמת אירופה בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

"הילד" תומי הלך לעולמו
■ ב 8-במרץ  2015הלך לעולמו ניצול השואה תומאש
פריטה  -הוא הילד תומי .תומי נולד בפראג בינואר
 1941לבדז'יך ,צייר וגרפיקאי ,ולהנזי פריטה .כשמלאו
לתומי ארבעה חודשים ,שולחה המשפחה לגטו מחנה
טרזין .אביו בז'דיך ניהל את המחלקה הטכנית בגטו.
חלק מעובדיה היו אמנים יהודים שאולצו ליצור חומרי
תעמולה עבור הגרמנים אך תיעדו ככל האפשר את
המציאות הקשה של חיי היום-יום בגטו.
בינואר  1944צייר בדז'יך לתומי במסירות נפש
של אב ספר מתנה ליום הולדתו השלישי .האב רצה
להעניק לילד ,שגדל כל חייו בין חומות הגטו הסגור,
מבט על העולם היפה והמגוון שקיים אי שם מעבר
למציאות שנכפתה עליו .הוא צייר לו בעלי חיים ,שכן
בגטו לא היו חיות ,מכוניות ומטוסים ,המסמלים חופש
ומרחב ,ואוכל וממתקים במציאות של רעב ומחסור.

בדף האחרון באלבום כתב האב כי זהו האלבום
הראשון בשורה של אלבומים שיצייר לבנו בעתיד.
בדז'יך לא צייר עוד אלבומים לבנו .בעקבות ביקור

הצלב האדום בגטו הבינו הרשויות הנאציות שמודלף
מידע מן הגטו .הם חקרו וגילו כי ציורים המשקפים
את מציאות החיים בגטו מוברחים מן הגטו .ארבעה
ציירים נאסרו והובלו למחנה סמוך ,ובהם בדז'יך
פריטה .משם נשלח לאושוויץ ומת ברעב .אמו של
תומי נרצחה אף היא.
הילד תומי ניצל ,ואימצו אותו הצייר היחיד ששרד
ליאו האס ואשתו ארנה .אלבום הציורים נותר בגטו
והוחזר לתומי לאחר השחרור.
אלבום יום ההולדת של תומי מוצג במוזאון
לתולדות השואה ביד ושם .ב 1999-הוציא יד ושם את
הספר תומי בשתי גרסאות  -לילדים ולמבוגרים .בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה הפיק מערך שיעור
לילדים צעירים המבוסס על סיפורו של תומי.
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תערוכה חדשה

כוכבים בלי שמים

ילדות בשואה

■ " הייתי לבד בעולם ,ילד לבד בעולם [ ]...אבל
האור ,תמיד היה איזשהו אור".
הסופר וניצול השואה אהרן אפלפלד

ביום  12באפריל נפתחה בביתן לתערוכות ביד ושם
תערוכה חדשה" :כוכבים בלי שמים :ילדות בשואה".
התערוכה מנסה לספר את קורותיהם של מיליון וחצי
הילדים שנרצחו בשואה  -מעשי הרצח והאכזריות

הדמיון ,התובנות האנושיות לגבי הקשר עם האחר,
כוח ההישרדות והאופטימיות על אף המצב מעידים
על היכולות הטמונות בילדים".

כדי להעשיר את התצוגות,
בחרו הסטודנטים סיפורים
ויצרו כל אחד בתחומו יצירות
מקרמיקה ,מפורצלן ומזכוכית
וסרטי אנימציה

ובו יער סימבולי שיצר המעצב חנן דה לנגה שעובד
עם יד ושם שנים רבות .ביער מוצגים החומרים לפי
שמונה נושאים עיקריים :משחק ,לימוד ,חברות" ,מי
אני" ,עבודה ,בית ,משפחה וטקסי מעבר .בכל אחד
מ" 33-העצים" יש סיפור ראשי וסיפורים נוספים
המוצגים במסכים דיגיטליים .יש גם עצים שבהם
באים לידי ביטוי נושאים כלליים יותר כגון בתי ילדים
או תנועות נוער.
אחד "העצים" מספר את סיפורה של מרתה גורן
שבנעוריה הסתירו אותה משפחה פולנית ומנהלת
משק הבית שלהם .מרתה אימצה את זהותה הפולנית
החדשה ,עד כדי כך שבסוף המלחמה התקשתה

כדי להעשיר את התצוגות ,פנה יד ושם למחלקה
לעיצוב קרמי וזכוכית באקדמיה בצלאל ולמחלקה
לעיצוב תקשורת חזותית ב - HIT -מכון טכנולוגי
חולון .הסטודנטים הוזמנו לימי עיון ,והוצגו לפניהם
סיפורי ילדים שאין להם ייצוג חזותי .הסטודנטים בחרו
סיפורים ויצרו כל אחד בתחומו יצירות מקרמיקה,
מפורצלן ומזכוכית וסרטי אנימציה .כך ניתן ביטוי
לעולמם של ילדים נוספים.
מהקשים ביותר בהיסטוריה האנושית  -באמצעות
הצגת הסיפורים שנותרו מאותם ילדים או סיפוריהם
של הילדים המעטים שניצלו.
"קשה במיוחד ליצור ייצוג חזותי של עולמם של
הילדים כי החומרים שיכולים לייצג את הסיפורים
של הילדים הם מעטים מאוד" ,מסבירה אוצרת
התערוכה ומנהלת אגף המוזאונים ביד ושם יהודית
ענבר" .לפיכך בהקמת התערוכה נקטנו את הגישה
שלפיה כל מה שיכול לעזור ולתת ביטוי לעולמם של
אותם הילדים הוא ראוי .אנו מציגים חומרים מתוך
אוספי החפצים ,האמנות והארכיונים של יד ושם
אך נעזרים גם בסרטים שנעשו על ילדים ,ביצירות
שאמנים עשו על בני משפחתם ,במוזיקה שחוברה
למילים שכתבו ילדים ועוד".
בשואה נקטעה ילדותם של הילדים ובמקרים
רבים הם דאגו לפרנסת המשפחה ועודדו את
הוריהם במאבק הנואש להישרדות .עם זאת הם
נותרו ילדים ,וכשרק התאפשר הם שיחקו ,צחקו,
יצרו וביטאו את פחדיהם ואת תקוותיהם" .הציורים,
היומנים ,השירים ,המוזיקה ,המכתבים והצעצועים
מציעים מבט מרגש ומרתק על ילדות בצל השואה",
אומרת ענבר" .כוח החיים ,החיוניות ,היצירתיות,
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במבואה של התערוכה עומד המיצב שיצר
המעצב ניב משה בן-דוד על "עולם הילדים לפני
המלחמה" .אחרי המבואה המבקרים נכנסים לאולם,

מאוד להשאיר מאחור את משפחתה המאמצת ואת
אורח חייה הנוצרי .בעץ מוצגים תמונות ילדות של
מרתה ,העתק של הצלב שענדה על צווארה כשחיה
במחבוא ,התעודות שקיבלו מציליה כשהוכרו חסידי
אומות העולם וחלק מעדות מצולמת שמסרה ליד
ושם .עוד מוצג פסל זכוכית עדין המתאר את המאבק
שלה על זהותה הדתית ,ושני סרטי אנימציה ממחישים
את הסערה הרגשית שחוותה כאשר נאלצה להיפרד
הן מאמה הביולוגית הן מאמה המאמצת" .אני מאוד
נרגשת שמצאתם דרך להנציח את המשפחה שלי
בתערוכה זו" ,אומרת מרתה" .אני חושבת לעצמי
שאמי לא יכלה לדמיין לעצמה שאני אשאר בחיים

"בהקמת התערוכה נקטנו את הגישה
שלפיה כל מה שיכול לעזור ולתת ביטוי
לעולמם של אותם הילדים הוא ראוי"
לאה גולדשטיין

תערוכה זו תעזור למבוגרים וגם לבני נוער לתקשר
עם העולם הרגשי של הילדים בשואה".
"הסיפור של מרתה מייצג הרבה מאוד ילדים
בשואה" ,מוסיפה יהודית ענבר" .היא גם מייצגת את
כוח החיים של אותם ילדים חפים מפשע שמצאו
את עצמם במציאות שהתהפכה .התמזל מזלה של
מרתה ,ולצדה עמדו אנשים טובים שעזרו לה להינצל.
התושייה שלה והקשרים שיצרה אתם עזרו לה במצבים
אלו ובמציאת דרכה בעולם כילדה שנשארה לבד .יש
בכוחו של האדם למשות את עצמו מהתהום ולהפוך
את חייו  -ואת העולם  -למקום טוב יותר".

ושיום אחד אגיע לארץ ישראל ושאני אסתדר בלעדיה
 ושיהיו לי בעל ,וגם ילדים ,נכדים ואפילו נינים []...קשה לאנשים לתאר לעצמם מה שהיה שם ,אבל

התערוכה מתקיימת בתמיכתם הנדיבה של משפחת ווארן ,ילדיה,
נכדיה וניניה לכבודה של נעמי וורן (ארצות הברית) ,ניצולת
שואה מאושוויץ ,רוונסבריק וברגן-בלזן; איווט גרובר-בלייברג
(בלגיה); קרן פול ופרל קסלו ,אסתר ודוד מאן ובטי ברסלו
(ארצות הברית); ותשלובת קרטר ,לכבודו של אברהם בונדי
לבנת (ארצות הברית).
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"אני חי וחופשי.
הכל אבד"
מכתבים ראשונים לאחר השחרור
■ "אחרי כל כך הרבה סבל וייסורים ,אחרי טרגדיה כל
כך גדולה של העם שלנו ,שאין לה שום נחמה ,על כך
שיש עוד מישהו קרוב בכל העולם הזה [ ]...אתם יכולים
להבין ,יקירי ,מה אתם מסמלים בשבילנו .אני כותב לכם
את המכתב ודמעות זולגות מעיני .אבל יקירי ,אסור לנו
לחטוא .יש משפחות שלא נותר מהן זכר".
הרבה מאוד מכתבים כתבו בשבועות ובחודשים
הראשונים שאחרי המלחמה יהודים ניצולים ברחבי
אירופה .המכתבים נכתבו בשפות רבות ,גם בעברית,
ונשלחו לבני משפחה ,לחברים ,למכרים ואף לארגונים
ברחבי העולם .המכתבים הללו הם הקול הראשון
והאותנטי שיצא מהתופת ,והם פותחים בפנינו צוהר
לפרק חשוב זה בהיסטוריה של הניצולים.
בארכיוני יד ושם שמורים מאות מכתבים כאלה,
רבים מהם נאספו בשנים האחרונות במסגרת הפרויקט
הלאומי "לאסוף את השברים" (ראו עמ'  .)17המכון הבין-
לאומי לחקר השואה של יד ושם ,עם מנהל הספריות
של יד ושם ד"ר רוברט רוזט ,החל לפני חודשים מספר
בפרויקט מרגש במיוחד  -פרסום אנתולוגיה של
המכתבים הראשונים בעברית ובאנגלית.

נוסף על מכתבי הניצולים ,יש
מכתבים שכתבו החיילים שפגשו
את הניצולים ברגע שחרורם -
עדים חיצוניים לתוצאותיה של
מכונת הניצול ,האכזריות והרצח
ההמוני של הנאצים
אחת המטרות הראשוניות של הכותבים היא ליידע
בני משפחה וחברים על הישרדותם שלהם ושל עוד
קרובים ומכרים" :אני חי ואני חופשי .אחרי שלוש שנות
סבל שוב אני כאחד האדם .הגרמנים הארורים רצחו
את כל בני משפחתי".
מטרה חשובה מאוד ודחופה היא להנציח ,שכן רבים
האמינו שהם היחידים שנותרו ממשפחתם ומקהילותיהם.
וכך כתבה אישה צעירה לבני משפחתה אחרי תיאור
קורות המשפחה" :אל תכעסו עלי ,על שכתבתי לכם
על הכל .זה כואב אך צריך לכתוב .צריך לדעת! זה
הדבר היחיד שאנו יכולים לעשות כדי לכבד את זכרם
של הקרבנות הקדושים שלנו".
היו שכתבו כתיבה לקונית ותמציתית .כך לדוגמה
כתב ניצול" :אחי היקר ,אני חי וחופשי משעבוד נוראי.
הכל אבד" .לעתים הגיעו ליד ושם תכתובות מתמשכות
שבהן ניכר שהיו מי שרק במכתב השני או השלישי היו
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ד"ר יעל נידם אורביטו

■ גלויה ששלח ניצול השואה היינץ בנג'מין מבריסל שבבלגיה אל אחיו מנפרד בארץ ישראל 10 ,באוקטובר .1944
בגלויה מתחנן היינץ לפני אחיו[" :עשה] כל מה שביכולתך כדי לקחת אותי אליך".

מסוגלים למסור מידע מפורט יותר על קורות המשפחה.
מכתבים אלו יוצרים למעשה בסיס ראשון של תיעוד
פוסט-מלחמתי ומעידים שהכותבים הרגישו חובה לקבל
עליהם את התפקיד של נושאי הזיכרון.
נוסף על מכתבי הניצולים ,יש מכתבים שכתבו
החיילים שפגשו את הניצולים ברגע שחרורם .תיאורים
ראשוניים אלו הם מהגלויים והישירים ביותר ,דרך
עיניהם של עדים חיצוניים לתוצאותיה של מכונת הניצול,
האכזריות והרצח ההמוני של הגרמנים .הזדהותם
הרגשית עם הניצולים וזעמם כלפי הגרמנים ניכרים
היטב במילותיהם" .כל מה ששמעתם הוא נכון" ,כתב אחד
המשחררים" ,עכשיו ברור לי למה ועבור מה נלחמתי".
הרגש הבולט ביותר במכתבים אלו הוא הכאב הנורא
שאינו מרפה .נדמה שבימי השואה ריכז איש-איש את
כוחותיו במלחמת ההישרדות ,בלי אפשרות לעצור ולחשוב.
והנה למחרת השחרור פתאום היה פנאי להכיר בגודל
האסון האישי והלאומי .תחושת האבדן והשכול ,הבדידות
והעצב מציפה את המכתבים" :שרדתי .אבדתי את הכל",
כתוב בגלויה אחת" .עז רצוני לחבק אתכם ,את כולם,
ולבכות" .יתרה מזאת ,לא אחת עולה במכתביהם של
הניצולים נימה של בושה ואשמה על עצם הישרדותם.
הדבר בא לידי ביטוי חזק במיוחד במכתב שכתבה בחורה
צעירה לבני משפחתה" :ואני ,אינני יודעת מה לספר לכם
על עצמי .איך להצטדק בפניכם על כי יצאתי שלמה מגוב
האריות ,שראיתי תנורים דולקים ,להבות אדומות בשמיים,

שראיתי אלפי אנשים מובלים יום יום לחדרי הגזים ואינם
יודעים מה יהיה עליהם בעוד עשר דקות .בהישארותי
בחיים בגדתי בכל האחרים ועל כך אין כפרה".
ודווקא מתוך הכאב הזה ניכרים במכתבים האלה
הסימנים הראשונים של השיקום ושל הרצון לבחור בחיים.
כותבים רבים מבטאים ציפייה דרוכה לעלייה ארצה,
לאיחוד משפחות ,לפתיחת פרק חדש בחיים ,להכרת בני
משפחה חדשים שנולדו או שהתווספו למשפחה בשנות
המלחמה .הציפיה והרצון למצוא מחדש בני משפחה
בולטים במכתבים ,וחידוש הקשר מביא עמו שמחה רבה,
כפי שכותב בחור צעיר לאחיו" :אח יקר ,אינך יכול לתאר
לעצמך את שמחתי הרבה ,כשבהיותי במשרד ,קיבלתי
באופן בלתי צפוי את מכתבך .התחלתי לרעוד כולי מרוב
שמחה ,ודמעות זלגו מעיני .כשקראתי חשבתי האם
איני חולם אולי? [ ]...האם זה אפשרי?! לא! זו המציאות
היפה; אני קורא את המכתב וגם כל החברים והחברות
שלי מהתנועה קוראים ושמחים יחד איתי [ ]...אני חסר
סבלנות ,כבר הייתי רוצה להיות יחד אתך".
אין ספק שאנתולוגיה זו תספק חומר מקורי הן
לחוקרים הן לציבור הרחב :תיאוריהם של עדי הראייה
ישמשו בכיתות הלימוד ,וטקסטים מרגשים לקריאה
ישמשו בטקסים רשמיים .אך בעיקרה תאפשר לנו
האנתולוגיה להיווכח באנושיותם של הניצולים ושל
המשחררים כאחד.
הכותבת היא מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה.

"בכיתי שוב כשקיבלתי
את מכתבך"
סיפורם של האחים הנרי ומני שטרן
■ בעקבות "ליל הבדולח" בנובמבר  1938החלו הורים
יהודים מודאגים בכל רחבי הרייך השלישי לחפש דרך
להוציא את ילדיהם מאירופה הנאצית כדי להצילם מאימי
העתיד .מדצמבר  1938עד פרוץ המלחמה בספטמבר
 1939נשלחו לבריטניה כ 10,000-ילדים יהודים ,רובם
מגרמניה ,במבצע שכונה "קינדרטרנספורט".
אחד מאותם הילדים היה הנרי שטרן .הוריו ,אלברט-
אברהם והרטה-חנה שטרן ,החליטו לצרף את בנם בן
ה 14-למבצע .בתם הבכורה ,רות בת ה ,17-הייתה
מבוגרת מדי ולא יכלה להיכלל בקבוצה .את בנם הצעיר
מני (הרמן)-נפתלי בן ה 11-רשמו לקינדרטרנספורט
ההורים לאחר זמן מה ,אך בינתיים התמלאה מכסת
הילדים שהותרו לצאת ,ומני נשאר אתם בגרמניה .כמה
מבני המשפחה המורחבת היגרו בפברואר  1941לאקוודור.
אלברט והרטה קיוו להגר עם ילדיהם לארצות הברית,
אך בקשתם לקבל אשרת כניסה נדחתה.
בסוף נובמבר  1941נדרשו  318מיהודי שטוטגרט,
ובהם בני משפחת שטרן ,להגיע לנקודת איסוף לקראת
נסיעה למקום לא ידוע .רות ,שלמדה לימודי סיעוד ,הגיעה
במיוחד לשטוטגרט כדי להצטרף אל משפחתה לנסיעה.
ב 1-בדצמבר  1941הועלו היהודים על רכבות נוסעים,

■ האחים הנרי ומני שטרן בפגישתם הראשונה לאחר המלחמה
באיטליה ,אוגוסט 1945

והרכבות יצאו מזרחה .התחנה הסופית שאליה הגיעה
הרכבת כעבור ארבעה ימים הייתה סקירוטבה ,בסביבות
העיר ריגה .כאן התחיל מסלול הייסורים של נוסעי הרכבת.
תחת מטר של מכות וצרחות הוצעדו המגורשים כעשרה
ק"מ ,אל מחנה הריכוז יונגפרנהוף שליד העיר ריגה .בתוך
מחנה זה שהיה מיועד ל 450-אסירים נכלאו כ5,000-
יהודים מערים שונות בגרמניה.
עם ההגעה למחנה גויסה רות לשמש אחות .תנאי
החיים הקשים במחנה  -הקור העז ,הרעב הכבד
והצפיפות בצריפים  -גרמו למחלות ולתמותה המונית
במחנה .מני עבד בחציבת בורות באדמה הקפואה
ששימשו לקבורת הגופות.

ב 26-במרץ  1942חוסל המחנה .בהבטחות שווא
על העברה לשם שיפור התנאים ,נלקחו מרבית אסירי
המחנה ליער ביקרניקי הסמוך ,שם נורו למוות ונקברו
בקברי אחים .בנרצחים היו אלברט ,הרטה ורות שטרן.
רק  475מיהודי המחנה ניצלו מהאקצייה .מני בן ה14-
היה במאות הבודדות של האסירים שנשארו לשמש כוח
עבודה לצורך הסוואת שרידי המחנה .בשלוש השנים
הבאות ,מאז האקצייה ועד שחרורו במרץ  ,1945הועבר
מני ממחנה אחד למשנהו .פעם אחר פעם ניצל ממוות
כמעט ודאי ,בין השאר בזכות תושייתו הרבה ודרכי
ההישרדות שפיתח לעצמו.
גם לאחר השחרור ידע מני תלאות רבות בדרך
הנדודים ,ולבסוף הגיע לצרפת .בבית ההבראה במואיזק
שבדרום צרפת ,לשם נשלח עם ניצולים צעירים אחרים,
מצא סוף-סוף מנוחה ,לאחר ארבע שנים טרופות .עם
הגיעו למואיזק שלח מני מברק לבני משפחתו באקוודור
וביקש מדודו להודיע לאחיו הנרי באנגליה שהוא שרד.
ב 16-ביולי  1945כתב" :אני רק יכול להגיד לך שהיום הוא
היום הנפלא ביותר בחיי .כל כך חיכיתי לקבל מכתבים,
בעיקר ממך ,אך גם מהאחרים  -והנה ,תאר לך ,כשחילקו
את הדואר בצהריים ,הגיעו אליי שלושה מכתבים  -ממך,
מאקוודור ומלונדון .לא תוכל להאמין לי כיצד התרגשתי
כשראיתי את כתב היד שלך .יש לי כעת רק בקשה אחת,
והיא שבעזרת השם יתמלאו בקשותינו ושבקרוב נתראה
כאן .יש לי כאלה געגועים אליך [ ]...אני מחכה ומחכה.
כל חיי וכל מחשבותיי הן ,ללא הפוגה ,עליך".
לאחר שורות הפתיחה הנרגשות בישר מני לאחיו
את הבשורות העצובות על אודות הוריהם ואחותם" :היום
שלחתי את הטופס לחיפוש קרובים [ ]...אני כבר רוצה
להגיד לך ,ושלא יהיו לך אשליות כלשהן ,כי למעשה אין
תקווה שההורים עדיין בחיים כי אני יודע יותר מדי כיצד
השתוללו הנאצים אצלנו".
על היום הנורא שבו נרצחו ההורים והאחות סיפר
מני להיינץ במכתבו הבא" :הגיע יום הפרידה ,וההורים
היקרים שלנו ורות נסעו לבלי שוב .לא נראה אותם
שוב [ ]...זו הייתה הפעם האחרונה שבכיתי בכי מר
 כשראיתי את אימא נכנסת למשאית ,והבנתי כברשהרוצחים מתכוונים לגרוע ביותר [ ]...בפעם הראשונה,
אחרי כמעט ארבע שנים ,בכיתי שוב כשקיבלתי את
מכתבך הראשון".
הנרי התגייס בשנת  1944לבריגדה היהודית ושימש
מתורגמן של שבויים גרמנים .באוגוסט  ,1945כששהה
הנרי באיטליה עם יחידתו בבריגדה ,נפגשו האחים למשך
שלושה ימים ,ובהם ניסו להשלים את מה שהחסירו מאז
נפרדו ,שבע שנים לפני כן .היינץ היה באותה עת בן ,21
מני בן  18וחצי[" .היינו] לא רק מבוגרים יותר .בעיקר

מרים אורבך נחום

■ מכתב ממני שטרן במואיזק שבצרפת אל אחיו הגדול הנרי
(היינץ) בלונדון 24 ,יולי 1945

למודי סבל יותר .ילדים שבגרו בטרם עת" ,סיפר מני
לימים בזיכרונותיו.
הרצון לנקום ברוצחי משפחתו ועמו פעם בלבו של
מני .הוא שקל להצטרף כמו אחיו לשורות הבריגדה,
אולם כאשר פרצה בארץ מלחמת העצמאות ,החליט
להתגייס למח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) .בדצמבר 1948
הפליגה יחידתו של מני ממרסיי לארץ .מיד עם הגיעה
לנמל חיפה נשלחה היחידה לחזית .חטיבת "כפיר" שאליה
גויס מני השתתפה בלחימה באזור הגליל העליון .לאחר
שחרורו ב 1950-קבע מני את מקום מושבו בירושלים,
ובשנת  1951נשא לאישה את ארנה ,ניצולת שואה
שפגש במואיזק .הנרי היה ממייסדי קיבוץ לביא בגליל
בשנת .1949
בשנת  2014מסר הנרי ליד ושם את המכתבים שכתב
לו אחיו לאחר המלחמה .המכתבים מתעדים את עצמתו
של האיחוד המחודש בין האחים שנתן למני כוחות ,לאחר
שנות המלחמה האיומות ,לקום מעפר ולהביט קדימה
בתקווה :10.9.1945" :להיינץ היקר שלי ,מאחיו ,שנולד
בפעם השנייה ומשקיף שוב על העולם ,בחיוך!"
יד ושם מפעיל את המבצע "לאסוף את השברים" בשיתוף המשרד
לאזרחים ותיקים ,משרד החינוך ו"ציוני דרך"  -התכנית להעצמת
תשתיות המורשת הלאומית של משרד ראש הממשלה .מאז החל
המבצע לפני ארבע שנים ,תרמו יותר מ 7,300-אנשים ליד ושם
כ 150,000-פריטים ,ובהם  83,000מסמכים 60,000 ,תצלומים3,150 ,
חפצים 500 ,יצירות אמנות 174 ,סרטי מקור ועוד .לקביעת פגישה
למסירת פריטים אישיים מתקופת השואה02-6443888 :
הכותבת היא תחקירנית המבצע "לאסוף את השברים" באגף
הארכיונים.
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יד ושם אונליין
דנה פורת

"הוא אמר :אין לנו מטרה .המטרה היא שכולכן תתפגרו בדרך"
צעדת המוות אל וולרי :תערוכה חדשה המתבססת על עדויות וידאו

חסידי אומות העולם
הארמנים
■ במציליהם של יהודים בתקופת מלחמת העולם
השנייה היו גם ארמנים  -חלק מהם שאבו עידוד
למעשיהם מזיכרון הזוועות שנעשו בהם בתחילת המאה
ה .20-מעשי הצלה אלו התרחשו במקומות שאליהם
נמלטו ארמנים לאחר רצח העם  -אוקראינה ,חצי האי
קרים ,צרפת ,הונגריה ואוסטריה .תערוכת אינטרנט
חדשה באנגלית המציגה את סיפוריהם מצטרפת
לסדרת תערוכות המתמקדות בהיבטים שונים של
סיפוריהם של חסידי אומות העולם.

■ ב 20-בינואר  1945אולצו  1,300אסירות יהודיות
לצאת לצעדה משלזיה שבמערב פולין .צעדת המוות
הנוראה  106 -ימים של צעידה בלתי פוסקת בשלג
וברוחות הכפור; רעב וחולי קשים ,השפלות ,עינויים
ורצח  -הסתיימה לאחר  800ק"מ בעיירה וולרי

עדויותיהן מתארות בפירוט
מכאיב את קורותיהן לאורך
הדרך :הצלפות ,מכות
והוצאות להורג
בצ'כוסלובקיה ,לא הרחק מהגבול עם גרמניה
ואוסטריה .לאורך הדרך אולצו נשים ממחנות אחרים
להצטרף לצעדה  -רובן נרצחו ,מעטות נמלטו.
עד סוף מרץ  1945שרדו בדרך נס רק  350נשים.
בתערוכה מקוונת חדשה המתבססת על עדויות
וידאו ועל המחקר המתקדם ביותר בנושא צעדות
המוות ,מספרות חלק מניצולות הצעדה את סיפורן
רב העצמה .עדויותיהן מתארות בפירוט מכאיב את
קורותיהן ואת קורותיהן של נשים אחרות לאורך
הדרך :ההצלפות והמכות שהוכו בהן כדי להענישן
על כך שבגדיהן היו "רטובים או מלוכלכים" משום
שאולצו לחפור תעלות נגד טנקים בשלג; נשים
חסרות מגן וגוועות ברעב שירו בהן קצינים גרמנים

שיכורים; הוצאות מחרידות להורג שנעשו בפומבי
לאחר ניסיונות בריחה; ו"חמשת השבועות בגיהינום",
במחנה הריכוז הלמברכטס שבבווריה .וכך סיפרה
ניצולת השואה הרטה גולדמן" :יום אחד אזרתי אומץ
ואמרתי לאיש אס-אס שעבר לידי' :תגיד לי ,בבקשה,
לאן אתם מובילים אותנו?' הוא אמר' :אין לנו מטרה.
המטרה היא שכולכן תתפגרו בדרך'".
בתערוכה משולבות עדויות וידאו של חיילים
ששחררו את הנשים" .המבט הראשון שלי בנשים
אלה היה מבט של זעזוע קיצוני .לא יכולתי להאמין
שבן אנוש יכול להיות מושפל כל כך ,מורעב כל כך,
רזה כל כך ועדיין להישאר בחיים בתנאים כאלה",
נזכר רב סרן אהרון כאהן ,קצין רפואה בצבא ארצות
הברית שהוטל עליו להשגיח על הטיפול בניצולות.
"כשנכנסתי לחדר חשבתי ששוכבת שם קבוצה של
גברים זקנים [ ]...הייתי מופתע ומזועזע כששאלתי
אחת מהנערות בת כמה היא והיא ענתה ']...[ '17
לפחות חצי מהנשים האלה היו מתות בתוך 24
שעות לו לא היו מעבירים אותן משם ומעניקים להן
את הטיפול הטוב ביותר האפשרי".
התערוכה "צעדת המוות אל וולרי" נחתמת
בסרט קצר המתאר איך ,על אף מצבן הגופני
הקשה והטראומות הנפשיות הנוראות ,הצליחו
הניצולות לחזור לחברה האנושית ולהתחיל את
חייהן מחדש.

"גבורתן של נשים" -
עכשיו בספרדית
■ תערוכת האינטרנט "גבורתן של נשים :סיפוריהן
של נשים שהצילו יהודים בתקופת השואה" (באתר
יד ושם באנגלית )Women of Valor :נחנכה בספרדית
ביום האישה הבין-לאומי ,וכך הגיעה גם לקהלים
דוברי ספרדית בפייסבוק ב"חודש ההיסטוריה של
הנשים".
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף התקשורת.
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"האמנו שאנחנו היחידות"
מורה ממוסקווה מוצאת משפחה בישראל
דבורה ברמן

■

שלהבת שרה זיו (מימין) מראה תמונה של אמה אלקה קודוביצקי לטטיאנה צוקרמן.

■ ב 30-במרץ  2015נפגשו בפעם הראשונה שתי
בנות דודות שמצאו זו את זו בזכות המאגר המרכזי של
שמות קרבנות השואה של יד ושם .המפגש המרגש
והבלתי צפוי בין טטיאנה צוקרמן ממוסקווה (בת )66
ושלהבת שרה זיו מכפר סבא (בת  )67התקיים בסמינר

בביקורה ביד ושם ביקשה
טטיאנה עזרה בחיפוש במאגרי
המידע של יד ושם כדי למצוא
מידע על בני משפחתה ועל
גורלם בתקופת השואה.
להפתעתה מצאה במאגר
השמות דף עד לזכר סבתה
למחנכים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
שנערך בשיתוף קרן השואה במוסקווה.
טטיאנה הגיעה במיוחד ממוסקווה כדי ללמוד
בסמינר .כל חייה האמינה שמכל משפחתה נותרו
רק אמה רחל פרלמן לבית מילנקי (בת  ,)87ניצולת
אושוויץ ,שמתגוררת כיום בניו יורק ומעט בני דודים
ודודות רחוקים ששרדו מהשואה .בביקורה ביד ושם
ביקשה טטיאנה עזרה בחיפוש במאגרי המידע של יד

ושם כדי למצוא מידע על בני משפחתה ועל גורלם
בתקופת השואה .להפתעתה מצאה במאגר השמות
דף עד לזכר סבתה צריל מילנקי שנהרגה בגטו מינסק.
את דף העד מסרה בשנת  2011שלהבת זיו .בדף ציינה
שלהבת שהיא בתה של אחייניתה של צריל.
בתוך שעות ,בעזרת רשתות חברתיות וחקירות
מאומצות ,סייעו אנשי צוות של יד ושם לטטיאנה
לאתר את שלהבת .מכיוון שטטיאנה דוברת רוסית
בלבד ,היא נעזרה בתרגום של תחקירנית יד ושם
סימה ולקוביץ' מהמחלקה לשירותי יעץ ומידע באגף

■ עד היום אסף יד ושם את שמותיהם
של ארבעה וחצי מיליון מתוך ששת מיליון
היהודים שנרצחו בשואה .זכרם מונצח,
והפרטים הביוגרפיים שלהם מתועדים
במאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
( ,)www.yadvashem.orgמאגר יחידי מסוגו שקיים
בשפות אנגלית ,עברית ,רוסית ,ספרדית וגרמנית.
הציבור מוזמן לחפש רשומות ,למסור דפי עד
חדשים ולהוסיף תמונות ומסמכים אישיים.
לקבלת סיוע בישראל .02-6443808 :לקבלת
סיוע בחו"לnames.proj@yadvashem.org.il :

הארכיונים ובאיתור דף העד ,והשתיים אישרו כי
הן אכן קרובות משפחה :הסבות שלהן היו אחיות.
שלהבת הגיעה ליד ושם למחרת בבוקר לפגוש את
בת דודתה לפני שתשוב למוסקווה .שתי הנשים חשו
מיד חיבור משפחתי חזק ושוחחו במשך שעות על
הסיפור המשפחתי שלהן ועל חייהן כיום .שלהבת
הראתה לטטיאנה תמונות משפחתיות ומסמכים
שאספה לאורך השנים וסיפרה כיצד סבתה שרה
סורה מרה מילנקי ,אחותה של צריל ,נשרפה בחיים
עם יהודים אחרים בבית הכנסת ברקוב .השתיים
גם זכרו בני משפחה אחרים שנרצחו בשואה :איטה,
מלכה ,אברהם ,מרדכי מוטל ורחבעם מילינקי.
הפגישה הייתה מרגשת במיוחד עבור שלהבת
שהשקיעה שנים רבות מאוד במאמץ לחקור את
שורשי משפחתה .בהשראת סבתה שרה (שהיא
נקראת על שמה) ואמה אלקה קודוביצקי קיבלה עליה
שלהבת את המשימה להמשיך לספר את המורשת
המשפחתית .כעת ,לאחר שנפגשה עם טטיאנה ,היא
יכולה להתקדם בחקר עץ המשפחה ,לתקן ולהוסיף
פרטים על פי המידע שלמדה מבת דודתה החדשה.

■

מורים בסמינר למחנכים מבקרים בהיכל השמות.

שלהבת מתעתדת לפרסם ספר על פי המחקר
שעשתה ושבו הצליחה להתחקות על שורשיה של
המשפחה עד שנת  .1838ואילו טטיאנה מרגישה
שהיא קיבלה מתנה  -משפחה חדשה" :אני מצפה
בקוצר רוח לרגע שבו אספר על הגילוי הזה לאמי .היא
תהיה כל כך נרגשת לדעת שהיו גם אחרים ששרדו.
כל השנים האמנו שאנחנו היחידות".
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חדשות

■

יותר מ 1,800-ארכיונים בפורטל אחד

מנהלי פרויקט  EHRIמציגים את הישגי הפרויקט ,בהנחיית ד"ר חיים גרטנר (שני מימין) ,מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ביד ושם ,בברלין ,מרץ .2015

■

ב 26-במרץ  2015נחנך הפורטל של

EHRI

) (European Holocaust Research Infrastructure

 הפרויקט החשוב והמקיף ביותר היום באירופהבתחום חקר השואה .בפורטל בין השאר מסד מידע
צומח שכבר היום יש בו מידע על יותר מ1,800-
מוסדות ברחבי אירופה שיש בהם תיעוד על השואה,
וכן מידע על אוספי השואה שנמצאים בהם.
פרויקט  EHRIנחנך בשנת  2010בתמיכתו של
האיחוד האירופי .בפרויקט משתתפים  22מוסדות
בולטים לתיעוד השואה ולחקר השואה מ 13-מדינות,
ובהם יד ושם  -ממנהלי הפרויקט והממלא בו תפקיד
חשוב .הפורטל נחנך בבניין המרכזי של האקדמיה
למדעים של ברלין ונועד לציין את סיום השלב הראשון
של הפרויקט ,להציג את החשיבות של ההנגשה של
תיעוד השואה לחוקרים ולקהל הרחב ולהדגיש את
ההיבטים המחקריים ,הציבוריים ,החינוכיים ואף

הפוליטיים של הנגשה זו .באירוע הכריז רוברט-יאן
סמיתס ,ראש רשות המחקר האירופית ,על אישור
הארכת הפרויקט עוד בארבע שנים (בהיקף של שמונה
מיליון אירו) בתמיכת רשות המחקר האירופית.
"אני רואה בכך נקודת ציון היסטורית בהתגייסות
האירופית" ,ציין יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
"דווקא בתקופה של מאבק בין נרטיבים שונים של
זיכרון ,אירופה מקנה לשואת העם היהודי מעמד
ייחודי בתוך הנרטיב ההיסטורי המשותף של אירופה.
ההשתתפות של גוף מרכזי ממדינת ישראל בפרויקט
דגל של האיחוד האירופי איננה מובנת מאליה בימים
אלו ,בשל כך אנחנו מייחסים חשיבות רבה להשתתפות
יד ושם במיזם זה".
עיקרו של פרויקט תשתית המחקר האירופית של
השואה הוא בנייתו של מאגר ייחודי מקוון אחד שתהיה
בו רשימת האוספים מתקופת השואה מהארכיונים

ולדיסלב ברטושבסקי :היסטוריון ,דיפלומט ,חסיד אומות העולם
■ יד ושם אבל על פטירתו
של ולדיסלב ברטושבסקי
שהלך לעולמו בסוף
אפריל  2015בפולין.
ברטושבסקי היה
איש ברוך כישרונות:
היסטוריון ,סופר
ודיפלומט שהישגיו
שזורים בחלקים גדולים
מן ההיסטוריה של המאה ה .20-במלחמת העולם
השנייה הוא נכלא באושוויץ ורשם תיאור מפורט של
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המראות שראה .לאחר מכן הצטרף לז'גוטה ,מחתרת
להצלת יהודים ,ועל כך היה מהראשונים שיד ושם
הכיר בהם חסידי אומות העולם בשנת  .1965בהמשך
חייו הוא היה לשגריר ולשר חוץ בפולין וגם יושב ראש
מועצת אושוויץ הבין-לאומית.
"הייתה לי הזכות לעבוד באופן צמוד עם ולדיסלב
במועצת אושוויץ הבין-לאומית כאשר שימשתי בה
הסגן שלו" ,סיפר אבנר שלו ,יושב ראש הנהלת יד
ושם" .הוא היה דמות אייקונית בפולין וידיד אמת של
ישראל .פטירתו היא אבדה לכלל האנושות ולי באופן
אישי .הוא יחסר לנו מאוד".

שברחבי אירופה .המאגר (https://portal.ehri-project.

 )euמהווה מקור ידע מקיף לחוקרים ולמחנכים מכל
העולם ומעודד מחקר ארכיוני על ידי מימון הגעתם
של חוקרים מחו"ל לארכיון יד ושם ולהפך .מטרה
נוספת של הפרויקט היא בניית קהילת מומחים
מתחומי דעת שונים :מנהלי ארכיונים ,חוקרים
ומומחי טכנולוגיה העוסקים בחקר השואה ויצירת
ערוצי תקשורת ביניהם  -הקמת פורומים לשיתוף
פעולה בתחומים של איסוף שמות ,שימור מסמכי
נייר ,זיהוי תצלומים מהשואה ,שימוש באמנות שואה
כמקור היסטורי ועוד .מטרתו העיקרית של הפרויקט
מומשה  -נוצר קשר בין כל ארכיוני השואה באירופה,
ונוצרה תשתית ראשונית משותפת אנושית ומקוונת
בין חוקרים ובין מאגרי מידע לצורך הנגשה עתידית
משותפת של תיעוד מתקופת השואה.

גמול השתלמות ביד ושם
■ פריצת דרך משמעותית הושגה לא מכבר כשניתן
ליד ושם אישור להעניק גמולי השתלמות לעובדי
השירות הציבורי .משמעות ההחלטה היא כי יד ושם
יוכל להציע קורסים בנושא השואה ומשמעויותיה
לאלפי עובדים בשירות הציבורי אשר עד כה לא יכלו
להשתלם בנושא לצורך גמול השתלמות.

מאבק גלובלי באנטישמיות
■ הפורום הגלובלי למאבק באנטישמיות ,בחסות משרד
החוץ ,ערך את הכינוס הדו-שנתי החמישי שלו בימים 12
עד  14במאי  .2015בכינוס היו כ 500-משתתפים  -יהודים
ולא יהודים  -ובהם אישי ציבור ,מנהיגים פוליטיים ,אנשי
דת ,עיתונאים ,דיפלומטים ואנשי חינוך.
מאז הקמתו של הפורום ,נציגים מיד ושם פעילים
בו ,ובמסגרתו הם בוחנים את הביטויים השונים של
האנטישמיות ברחבי העולם ומעצבים אסטרטגיית
פעולה יעילה .מנהל הספריות של יד ושם ד"ר רוברט
רוזט הוא יושב ראש שותף של קבוצת העבודה למאבק
בהכחשת השואה ובזילות השואה .מטרתן של כל אחת
מ 12-קבוצות העבודה היא לגבש תכנית פעולה שתדריך
ותתאם את פעילותם של ממשלות ושל ארגונים חברתיים
ברחבי העולם במאבקם באנטישמיות.
בריאיון מצולם לקראת הפורום השנה אמר יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו 70" :שנה לאחר
סיום מלחמת העולם השנייה וזוועות השואה ,יכולנו
לצפות שהאנטישמיות תהיה לא יותר מתופעה טרגית
שהתרחשה בעבר .תחת זאת היא נותרה סכנה מאיימת
בהווה .אתגר גדול ,ללא ספק ,עומד לנגד עינינו :ללמוד
על השואה ועל משמעויותיה  -משקל נגד לאנטישמיות
ומחסום נגד השנאה".

פרופ' רוברט ויסטריך ז"ל
■ יד ושם אבל על מותו בטרם עת של פרופ' רוברט
ויסטריך ,מומחה בעל שם לחקר האנטישמיות .פרופ'
ויסטריך עמד בראש המרכז הבין-לאומי לחקר
האנטישמיות על שם וידאל ששון באוניברסיטה העברית.
בתחומי מחקרו היו נושאים חשובים כמו האנטישמיות
העכשווית וטבעו של הנאציזם .יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו" :השיח שניהל פרופ' ויסטריך עם מחנכים
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם
בניסיון להסביר את תופעת האנטישמיות המודרנית
למורים מאוסטרליה ,מניו זילנד ,מארצות הברית ,מסין
ועוד הוסיף ממד חשוב ללימודיהם .הייתה לו היכולת
לפשט תופעה מורכבת שנמשכה לאורך שנים כך שהיא
תהיה ברורה ומובנת .יהי זכרו ברוך".

ד"ר בועז נוימן ז"ל
■ יד ושם אבל על מותו בטרם עת של ד"ר בועז נוימן .ד"ר
נוימן היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת
תל אביב .עבודת הדוקטורט שלו בהיסטוריה עובדה
לספר ראיית העולם הנאצית :מרחב ,גוף ,שפה (בהוצאת
אוניברסיטת חיפה) ,והספר זכה בפרס בהט לספר עיון
מקורי .בשנה שעברה ראה אור ספרו האחרון של נוימן
להיות בעולם :עולמות גרמניים במפנה המאה ה( 20-הוצאת
עם עובד) .פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר
השואה והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון
ניימן" :בועז התמחה בהיסטוריה גרמנית מודרנית ,לרבות
הנאציזם והשואה ,וכן בהיסטוריה של ראשית ההתיישבות
הציונית בארץ ישראל .הוא היה חוקר מבריק ומעמיק ,ומותו
הוא אבדה קשה לכולנו .בועז תרם לפעילויות האקדמיות
של יד ושם בהרצאות מעוררות מחשבה ,ומחקריו משמשים
את חוקרי יד ושם ואת הצוות החינוכי בעבודת המחקר
וההוראה שלהם .יהי זכרו ברוך".

מהנעשה במכון הבין-לאומי לחקר השואה
יהודים מצילים יהודים:
יום עיון

יומן נדיר ממחנה ריכוז
בהולנד :מפגש חוקרים

■ ב 15-במרץ  2015התקיים ביד ושם יום עיון לרגל
ההוצאה לאור של הספר "עלה אתי בגורלי :יהודים
מצילים יהודים לנוכח ההשמדה" ,אסופת מקורות
שערך ד"ר אברהם מילגרם.

■ ב 12-במרץ ביקר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
פרופ' רוברט יאן ואן פלט ,היסטוריון ופרופסור לאדריכלות
מאוניברסיטת ווטרלו באונטריו שבקנדה .פרופ' ואן פלט
התפרסם בתחום חקר השואה במיוחד בזכות מחקריו
על התכניות האדריכליות של מחנה ההשמדה אושוויץ
ועדות המומחה שלו במשפט מכחיש השואה דייוויד
אירווינג נגד דבורה ליפסטאדט בבריטניה לפני  15שנה.
במפגש חוקרים הרצה פרופ' ואן פלט על היומן של דוד
קוקר ,צעיר יהודי הולנדי מבריק שנרצח בשואה .היומן
יצא בדפוס בהולנדית בשנת  ,1978אך ללא הערות
והסברים; פרופ' ואן פלט ערך מהדורה אנגלית של היומן
(שבינתיים תורגמה גם לגרמנית ושעתידה לראות אור
בעברית בהוצאת יד ושם) .בהרצאתו המרתקת עמד
פרופ' ואן פלט בהרחבה על דמותו רבת הפנים של
האינטלקטואל וברוך הכישרונות שיחסיו עם הוריו היו
מורכבים ושמצא את דרכו לציונות בסוף שנות ה.30-
כמעט ואין יומנים ממחנות ריכוז  -בוודאי לא של
יהודים  -ולכן יש ליומן הזה ממחנה פיכט שבהולנד
ערך מיוחד במינו .פרופ' ואן פלט קרא וניתח קטעים
מהיומן המעידים על התבוננות מעניינת ומעמיקה ,לא
סטראוטיפית ,על יהודים וגרמנים במחנה ,על תופעות
שונות בחיי המחנה ועל דמותו של קוקר עצמו .הקטע
המדהים ביותר הוא תיאור של מפקד האס-אס היינריך
הימלר בבואו לביקור במחנה  -תיאור אחד ויחיד בזמן
אמת של נאצי בכיר זה שתיאר אסיר יהודי כלשהו  -וגם
תיאור זה אינו סטראוטיפי.

האנתולוגיה מתמקדת בניסיונות הצלה של יהודים
שהיו בעצמם מיועדים להשמדה על פי המדיניות
הנאצית במרחב הכיבוש הגרמני בתקופת "הפתרון
הסופי" בשנים  .1945-1941האנתולוגיה מספרת על
היהודים שבדרך כלל ראו נכוחה את משמעות הרדיפות
והרציחות שעשו הגרמנים ושותפיהם נגד היהודים
והבינו איזה גורל צפוי ליהודים כולם .היו שסירבו למלט
את עצמם גם כאשר הייתה סכנה מוחשית לחייהם.
המצילים היהודים ביקשו להציל יהודים שלא הכירו,
ולאו דווקא את קרוביהם או את מכריהם .המוטיווציה
שלהם חרגה מעבר לאישי ולרגשי ,כלומר לא קשרי
משפחה או אחוות חברים הניעו אותם לפעול ולהסתכן
למענם ,והם ביקשו להציל רבים ככל האפשר.
במשתתפים ביום העיון היו בני דור ניצולי השואה
שהתעניינו מאוד בנושא .ד"ר ז'אנין (לבנה) פרנק הציגה
את פעילותו של אונזער ווארט ,העיתון המחתרתי של
פועלי ציון שמאל בבלגיה הכבושה ,את דרכי פועלו
ומקומו בהצלת ילדים יהודים ואת שיתוף הפעולה
בין פעילי העיתון והמחתרת האנטי-נאצית בבלגיה.
במושב הראשון דיברה מנהלת מחלקת חסידי אומות
העולם ביד ושם אירנה שטיינפלד על שיתוף הפעולה
שנרקם בין חסידי אומות העולם לבין מצילים יהודים.
היו מצילים שרתמו יהודים למעשי הצלה ולהפך:
יהודים שהצליחו לגייס לא יהודים לפעולת ההצלה.
בעדותו המרתקת סיפר דוד גור (בתמונה) ,מאנשי
השומר הצעיר בבודפשט הכבושה שעם חבריו יזם
פעולות כדי להזהיר יהודים מערי השדה מפני העומד
להתרחש ,כיצד הקימו הוא וחבריו מפעל לזיוף
מסמכים כדי לגונן על יהודים מפני הגרמנים ומפני
הרצחנות של אנשי צלב החץ נגד יהודי בודפשט ברבע
האחרון של  .1944במושב השני דיבר פרופ' דן מכמן,
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן ,על נושא
ההצלה וייצוגו בהיסטוריוגרפיה של השואה ,ועורך
האנתולוגיה ד"ר אברהם מילגרם התמודד עם השאלה
אם היה בכוחם של יהודים להציל יהודים בשואה ומה
היו הקשיים האובייקטיביים והסובייקטיביים שהכשילו
או מנעו הצלה של יהודים.

הרצאה שנתית לזכר
פרופ' דוד בנקיר ז"ל" :האם
האיטלקים היו טובים?"
■ לציון חמש שנים לפטירתו של מנהל המכון הבין-
לאומי לחקר השואה פרופ' דוד בנקיר ז"ל הוזמן
ההיסטוריון האורח פרופ' גוסטבו קורני מהחוג למדעי
הרוח באוניברסיטת טרנטו שבאיטליה לאירוע שנתי בן
יומיים ביד ושם .כדי לממש את רצונו של פרופ' בנקיר
לתת יד לאקדמאים צעירים ,יוחד היום הראשון לסדנה
לדוקטורנטים ישראלים ,ובה הציג פרופ' קורני ניתוח
מסמכים היסטוריים וגם סיפק משוב שימושי לחוקרים
שהיו בסדנה .למחרת נשא פרופ' קורני הרצאה ,פתוחה
לקהל הרחב ,על השינויים בהיסטוריוגרפיה האיטלקית
שעניינה השואה באיטליה והשפעתם על מיתוס "האיטלקי
הטוב" בשיח הציבורי.

יום העיון התקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת גוטוירט.
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חדשות

מבקרים ביד ושם :פברואר-מאי 2015

■ בחודשים פברואר-מאי  2015ערכה היחידה לביקורים רשמיים ואורחי יד ושם באגף ההנצחה וההסברה  144סיורים מודרכים לכ 1,500-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם
האורחים נמנו ראשי ממשלה ,שרים ,אורחים מלכותיים ושגרירים ,מנהלי ארגונים ציבוריים ומשפחות של חסידי אומות העולם .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם
בארבעת החודשים האלה:
■ שר החוץ והמסחר של אירלנד צ'רלס פלאנגן
ביקר ביד ושם ב 18-בפברואר .לאחר סיור מעמיק
במוזאון לתולדות השואה וטקס אזכרה באוהל יזכור
רשם השר פלאנגן בספר האורחים של יד ושם" :לא
די לבקר כאן ולראות את המראות .עלינו להכפיל את
מאמצינו ולהתנגד לאנטישמיות ברחבי העולם".

■ ב 12-במאי סיירה שרת ההגנה של גרמניה אורסולה
פון דר ליין במוזאון לתולדות השואה והשתתפה בטקס
הנחת זר באוהל יזכור .בספר האורחים כתבה השרה:
"אנו אחראים למה שעשינו ,ולכן יש לנו התקווה כי
הדורות שיבואו אחרינו ילמדו מכך ולא יחזרו על
המעשים הללו [ ]...אנו יכולים לסמוך זה על זה ,וזו
הדרך לעתידנו המשותף".

■ ב 22-בפברואר סייר נשיא בית הנבחרים של רומניה
ולריו זגונאה במוזאון לתולדות השואה.

■ מנכ"ל אפל טים קוק ביקר ביד ושם ב 25-בפברואר
וערך סיור במוזאון לתולדות השואה ובאגף למערכות
מידע .בספר האורחים רשם קוק" :אני שותף לתקווה
המתמשכת שזכר הקרבנות יאיר את הפוטנציאל
האנושי לפעול למען טובת הכלל [ ]...ולשאוף לעתיד
טוב יותר".

קהילת הגנאולוגים בשירות איסוף השמות
■ מאז היווסדו יד ושם נושא בהתחייבות לאסוף מידע
אישי על קרבנות השואה ,ומטרתו הראשונית הייתה
לגלות מידע על אודות הנרצחים ולהנציחם ,התרסה
לניסיון של הנאצים למחות את זהותם אישית של
הקרבנות ואת זכרם.
ואכן זו הייתה המטרה שלשמה העלה יד ושם
לרשת את המאגר המרכזי של שמות קרבנות
השואה בשנת  .2004במאגר השמות היו בעיקר דפי
עד  -טופסי הנצחה אישיים שמילאו קרובי משפחה
וחברים לזכר יקיריהם.
עם זאת בתוך זמן קצר היה המאגר גם לכלי
עבודה חיוני עבור גנאלוגים יהודים .שיתוף הפעולה
של יד ושם עם קהילת הגנאלוגים היהודית התרחב
במהרה לכדי פרויקטים משותפים עם ארגונים כמו
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■ שר החקלאות ופיתוח הכפר של אלבניה אדמונד
פנאריטי (משמאל) ביקר ב 30-באפריל ביד ושם.
ביקורו של השר היה משמעותי במיוחד בעבורו מפני
שיד ושם הכיר בעת האחרונה בקרובי משפחתו,
ייסוף וניקי פנאריטי ,חסידי אומות העולם .לאחר
סיור במוזאון לתולדות השואה וטקס אזכרה ביקרו
אדמונד פנאריטי וד"ר אגרון פנאריטי (מימין) ,בנם
של החסידים ,בגן חסידי אומות העולם שבו נחקקו
שמותיהם של בני המשפחה על קיר הזיכרון .השר
פנאריטי סיפר כי הוא גאה במשפחתו וב"תרומתה
הצנועה" לאנושות והדגיש את מחויבותו להנצחת
זיכרון השואה.

צבי ברנהרט

 JewishGenוהשתתפות בכינוסים גנאלוגיים בישראל
וברחבי העולם .כאשר עדכן יד ושם את מאגריו,
קיבלו מומחים מטעמו משובים שוטפים מהקהילה
הגנאלוגית כדי להבטיח שמאגר השמות ימשיך
להתאים את עצמו לצורכיהם של החוקרים והממשק
יישאר ידידותי למשתמש.
במרוצת השנים הכיר יד ושם בכך שבצד החובה
הנצחית לאסוף את שמותיהם של כל מי שנרצחו
בשואה ,חשוב לתעד גם את מי שנרדפו ועונו בידי
הנאצים ועוזריהם אך למרבה המזל הצליחו לשרוד.
לפיכך בשנה שעברה עודכן מאגר השמות של יד
ושם :בצד  4.5מיליון שמות הנרצחים שנאספו עד
כה ,נוסף למאגר השמות המקוון מידע על מאות אלפי
קרבנות המשטר הנאצי שלא ידוע מה עלה בגורלם

אבל ידוע שהם היו אסירים במחנות או בגטאות או
עובדי כפייה או קרבנות שהנאצים ועוזריהם רדפו
אותם בדרכים אחרות.
שינוי זה הפך את מאגר השמות לכלי עבודה
חיוני עוד יותר מכיוון שנוסף בו מידע על אנשים רבים
שקודם לכן לא היו במאגר .יד ושם פנה לקהילת
הגנאלוגים בישראל בבקשה לפרסם ולהסביר את
העדכון הזה וייתן חסות לוועידה הבין-לאומית ה35-
של ה IAJGS -לגנאלוגיה היהודית שתתקיים ב10-6-
ביולי  2015בירושלים .יד ושם ישתתף בבניית התכנית
של הוועידה ,ויוצגו בה שינויים חשובים אלו לפני קהל
רחב מקהילת הגנאולוגים היהודית העולמית.
הכותב הוא סגן מנהל היכל השמות וסגן מנהלת המחלקה
לשירותי יעץ ומידע באגף הארכיונים.

מאירועי יד ושם :פברואר-מאי 2015
קריאת מגילת אסתר
■ כמדי שנה נערכה בבית הכנסת ביד ושם קריאת
מגילת אסתר בחג הפורים ,בהשתתפות חברי ארגון
יוצאי קרקוב וראשת הארגון לילי הבר ,ניצולי שואה
ואורחים .מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק פרופ'

לימור קארו אסיא

חבר ארגון יוצאי קרקוב ,שנכח באירוע .העוזר ליושב
ראש הנהלת יד ושם יוסי גביר (משמאל) ומנהלת
מחלקת ההדרכה באגף ההנצחה וההסברה נעמה
גליל הנחו את האירוע.

 71שנים לרצח יהודי הונגריה
■ "מתי אדם בוכה? כאשר כואב .מתי יהודי בוכה?
כשזוכר [ ]...יבוא יום ואחרון ניצולי השואה יסתלק
מן העולם ,לא יישאר עוד יהודי שיגיד 'הייתי שם'' ,לי
קרה הדבר' [ ]...עם מות אחרון הניצולים יישאר העולם
לא עם עדים אלא עם עדויות בלבד".

את הדברים המרגשים הללו אמר יושב ראש
התאחדות עולי הונגריה בישראל מאיר גל (בתמונה)
בעצרת השנתית לציון  71שנים לרצח יהודי הונגריה.
בעצרת ,ב 18-במרץ בבית ווהלין שבגבעתיים,
השתתפו עשרות ניצולי שואה ובני משפחותיהם.
מנהלת שלוחת בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
בגבעתיים ד"ר פרומי שחורי נשאה דברים ,והשגריר
גדעון בכר ממשרד החוץ הרצה על האנטישמיות
בהונגריה ובעולם.
■■■

עוד אירועים ביד ושם
 26בפברואר ■ עצרת זיכרון במלאות  37שנה
לטביעת  967מעפילי האנייה "סטרומה"
 11במרץ ■
יהודי מקדוניה

יונתן הלוי (מימין) הקריא את המגילה מתוך קלף
עתיק ,בן מאות שנים ,של מגילת אסתר .קלף המגילה
נמצא לאחר חיסול גטו קרקוב בערמת פסולת ברובע
היהודי ,ומסר אותו ליד ושם למשמרת עולם ברל שור,

 13במרץ ■ מפגש תשיעי בסדרה "יוצאי רוקיטנה
סרנה והסביבה מספרים לדורות ההמשך"
הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת אירועים באגף הנצחה
והסברה.

"לתת פנים לנופלים" :שיתוף פעולה עם משרד הביטחון
■ הפרויקט "לתת פנים לנופלים" הוא פרויקט התנדבותי
אשר הוקם בשנת  2012כדי להשלים את המידע על
קורות חייהם ואת הפרטים החקוקים על מצבותיהם של
חללי מערכות ישראל .הפרויקט נעשה בחסות ובשיתוף
פעולה של היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון.
אחד משיתופי הפעולה המרכזיים עבור החללים שנולדו
באירופה נעשה בעיקר עם יד ושם אשר משמש לא רק
מקור מידע חיוני למידע עליהם אלא גם אמצעי למציאת
קרובי משפחתם ,באמצעות דפי עד ,כדי לשפוך אור
על קורות החייל ומשפחתו.
בנופלים במערכות ישראל בשנים  1950-1940היו
חיילים אשר עלו לארץ טרם מלחמת העולם השנייה
ומשפחתם נותרה מאחור ונספתה ,או שהם עצמם ניצולי
שואה אשר היו במחנות ריכוז והשמדה .ניצולים אלו
שרדו מהתופת ומיד כשהגיעו ארצה גויסו לצבא ונפלו,
ולכן לעתים קרובות חסרים פרטים על קורותיהם בזמן
המלחמה או על בני משפחתם .גם ב"דף יזכור" באתר
משרד הביטחון יש מעט מאוד פרטים על חייהם ותמונתם

דבורה ברמן

חסרה .בפרויקט "לתת פנים לנופלים" נחקרים אפוא
קורות חייהם של כ 300-חיילים יוצאי אירופה ,בעיקר
משארית הפלטה .בניהולם של דורית פרי ואורי שגיא,
מתנדבי הפרויקט "מאמצים" חיילים וחוקרים את קורות
חייהם בכל דרך אפשרית בארכיונים בארץ ובחו"ל.
שיתוף הפעולה עם יד ושם מאפשר לצוות
הפרויקט להגיע למאגרי המידע של ארכיוני רשות
הזיכרון ולהעמיק את הידע על החיילים שנפלו .בזכות
שיתוף הפעולה הושלם למשל המידע על זאב זילוני,
על טוביה מרמולשטיין ועל משה וילינגר .באמצעות
דפי העד שבמאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
מצא צוות הפרויקט את בן דודו של זאב זילוני והשלים
את שמות ההורים החסרים על המצבה .שמות הוריו,
תאריך הלידה המדויק שלו ,מקום הולדתו ומידע על
קורות משפחתו של טוביה מרמולשטיין בתקופת השואה
נמצאו בסיוע יד ושם .עוד נמצא תיעוד על לפחות שניים
משבעת אחיו ואחיותיו .בעזרת מאגר השמות התחקה
הצוות על קורותיו של ברנט וילינגר ,אביו של משה ,ואף

העיזבון של מרים עקביא נמסר ליד ושם
■ בינואר  2015הלכה לעולמה אשת העדות מרים
עקביא .מרים נולדה בשנת  1927בקרקוב שבפולין,
הצעירה בשלושת ילדי משפחת ווינפלד ,משפחה
מסורתית אמידה.
בשנת  1941גורשה מרים עם משפחתה לגטו
קרקוב .באוקטובר  ,1942בניסיון להציל אותה ואת
אחיה מאימת האקציות בגטו ,שלחו אותם הוריהם
ללבוב מצוידים במסמכים מזויפים .האח נלכד ונרצח
במחנה ינובסקה .מרים שבה אל משפחתה בגטו.
במרץ  1943חוסל גטו קרקוב ,ובני המשפחה נשלחו

עצרת שנתית במלאות  27שנים לגירוש

מצא עדות לכך שייתכן שאחותו של משה נספתה עם
אביה; כך התגלה שמה של אמו של משה ונוסף מידע
על קורותיו וקורות משפחתו בתקופת מלחמת העולם
השנייה .בטקס מרגש ב 21-באפריל  2015בבית העלמין
הצבאי בהר הרצל בהשתתפות בני דודיו ,חבריו מבני
עקיבא והמתנדבות הצעירות שחקרו על אודות משה,
הונחה מצבה חדשה למשה וילינגר ,ובה חקוקים כל
הפרטים החדשים שהתגלו.

מרים אורבך נחום

למחנה העבודה פלשוב .מפלשוב נשלח האב למחנה
העבודה מאוטהאוזן ,שם נרצח.
באוקטובר  1944נשלחה מרים עם אמה ואחותה
לאושוויץ-בירקנאו .בינואר  1945הוצעדו שלוש הנשים
בצעדת מוות לברגן-בלזן .האם מתה במחנה ב15-
באפריל  ,1945ימים מספר לפני השחרור .במאי 1946
עלתה מרים לארץ .היא נישאה לחנן עקביא (יעקובוביץ'),
הוסמכה לשמש אחות ,למדה ספרות והיסטוריה
באוניברסיטת תל אביב ,עבדה בסוכנות היהודית והצטרפה
לבעלה בשליחות דיפלומטית בהונגריה ובשוודיה.

מרים הייתה סופרת ,מתרגמת ועורכת ,ובעבודתה
זו תרמה רבות לשימור הזיכרון ולהנחלת הזיכרון
לדורות הבאים .עוד היא הייתה ממייסדי הפסטיבל
לתרבות יהודית בקרקוב וייסדה את אגודת הידידות
"ישראל-פולין" .משנת  1987הייתה מרים חברה
בוועדה לציון חסידי אומות העולם של יד ושם.
על פועלה זכתה מרים עקביא בפרסים רבים
ובתעודות הוקרה רבות .לאחר פטירתה מסרו בנותיה
ליד ושם את עזבונה ,ובו בעיקר עדויות שמסרה מרים
באירועים שונים במהלך השנים .יהי זכרה ברוך.
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פרסומים חדשים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
יד ושם  -קובץ מחקרים מב2:
עורך :דוד זילברקלנג
₪ 80
■ גיליון זה של יד ושם  -קובץ מחקרים עוסק בהיבטים
שונים של התייחסות ליהודים ולשואה הן בשעת מעשה הן
בדיעבד .ברוב המקרים שבהם עוסקים המאמרים אין מדובר
במנהיגי חברה בולטים ,ורבים מהם היו אנשים "רגילים"
מקשת גאוגרפית וחברתית רחבה .מאמרי המחקר עוסקים
בלוחות שנה יהודיים שנוצרו באושוויץ-בירקנאו ,בסלובקים
מקומיים ובעמדותיהם כלפי יהודים ,בתפקידו בשואה של
חוקר גרמני של ימי הביניים ,בהגותו התאולוגית של רב
ב 1940-ובזהותם הלאומית של ניצולים באספקלריה של היידיש בשנות המדינה
הראשונות .כותבי המאמרים מייצגים מגוון גדול של גישות ,שפות ומדינות :אברהם
(אלן) רוזן ,אדוארד ניז'נ ַנסקי ,קורדליה הֶס ,אסף ידידיה ,גלי דרוקר בר-עם ,רנדולף
ברהם ,מיכאל שפיר ,מיכאל מארוס ,אליוט נידם אורביטו ויאן גרבובסקי .עוד בגיליון
מכתבים מאת יאן לניצֶ'ק ופלורן בּרָיאר.

חלוק לבן בגטו :מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין
בתקופת השואה
מרים עופר
₪ 98
■ באמצעות מסמכים רשמיים ,יומנים אישיים ,מכתבים,
תזכירים ,פרוטוקולים ,דוחות סטטיסטיים ,תרשימים ,עיבודים
גרפיים ,תצלומים ועדויות של ניצולים מתאר הספר את
מערך הרפואה העשיר והמפותח שהוקם בגטו ורשה ושהיה
לתופעה שאין לה אח ורע בתולדות ההתמודדות של קהילה
נרדפת עם התנאים שכפה עליה שלטון הכיבוש הגרמני.
הספר מתחקה על פועלם של רופאים ,אחיות ,חובשים
ואנשי רפואה נוספים בתקופת השואה שחירפו את נפשם
במערכה כפולה :נגד הנאצים וגזר דין המוות שהטילו על אוכלוסיית הגטו ונגד
התפשטות המגפות ,למען שמירה על בריאותה של האוכלוסייה היהודית .עוד
עסקו אנשי הרפואה בגטו במחקר רפואי ייחודי ואף הקימו במחתרת בית ספר
לרפואה כדי להכשיר דור חדש של רופאים יהודים.

בערפל הנדודים :אסופת עדויות של פליטים יהודים
מארכיון עונג שבת1942-1939 ,
עורכת :לאה פרייס
₪ 98
■ הספר הוא אסופה של  46עדויות של יהודים שנמלטו
עם גלי המנוסה הראשונים מפולין הכבושה אל שטחי
ברית המועצות ולימים שבו לוורשה ,מקצתם אחרי מבצע
ברברוסה ,עם תחילת הרדיפות האנטי-יהודיות ובעיצומן
של הרציחות ההמוניות .את עדויותיהם גבו ואספו חברי
צוות הארכיון המחתרתי עונג שבת בראשות עמנואל
רינגלבלום שפעל בגטו ורשה ,ובהן גוללו הפליטים את
סיפורם האישי ,את חבלי הנדודים והפליטּות ואת קורותיו
של הציבור היהודי ב"צד האחר" .העדויות מתעדות את
קורות היהודים ואת המצב הכללי בשטחי פולין שהיו נתונים מספטמבר 1939
עד יוני  1941בכיבוש סובייטי ובקיץ  1941עברו לשלטון הגרמנים ,ובכללם אזור
וילנה ,מחוז בּיאליסטֹוק ,מערב ביילורוסיה ,וֹולין וג ָליציה המזרחית.

אף בלא כתובה :סיפורה של לּושיה גולדפינגר שן מרבקה
יגאל שחר
₪ 68
■ בזכות בקיאותה בשפה הגרמנית הייתה לּושיה
גולדפינגר (היום שרה פלר) עובדת כפייה במגורי הקבע
של קציני האס-אס ובני משפחותיהם ששכנו ליד בית
הספר של משטרת הביטחון והאס-דה ברַבּקה  -עיירת
מרפא וסקי במחוז קרקוב ,למרגלות הרי הקרפטים.
עדותה הייחודית מתארת את אשר חוותה ,ראתה ושמעה
במרכז העצבים של רצח יהודי רַבּקה וסביבתה .נתיבי
הבריחה מאימת הגסטפו הובילו אותה לקרקוב ,לבּּוכניה,
לסלובקיה ,להונגריה ולרומניה ,ועוז רוחה ,נחישותה
ומוסריותה הניעו אותה ליטול תחת חסותה את אחיה ואת אחייניתה הצעירה
ולנסות להצילם בסיוע של יהודים ולא יהודים .לימים הביאה לּושיה לידי הרשעתו
של פושע המלחמה וילהלם רוזנבאום ,מפקד בית הספר לקצינים ב רַ בּקה.
הספר מביא את סיפורה של לּושיה בתקופת השואה ואת סיפור גורלם של
יהודי מזרח אירופה.
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