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■ לפני  70שנה ,כשהחלו ניצולי השואה להתאושש
ולחזור לחיים ,רבים מהם התאספו במחנות העקורים
בגרמניה ,באוסטריה ובאיטליה .תקופת קיומם של
מחנות אלו הייתה קצרת ימים ,מסוף מלחמת העולם
השנייה ועד ראשית שנות ה ,50-ועם זאת היא מאופיינת
בחיים יהודיים חיוניים שנוצרו במסגרתם .תנאי חייהם
של אלפי ניצולי השואה שהתאספו במחנות העקורים
 מחנות שבעלות הברית הקימו למען העקורים אובניינים ובתי מגורים שהופקעו לטובתם  -התאפיינו,
בעיקר בראשיתם ,בקושי ובמחסור .הלם השחרור,
ההכרה כי רבים מהם נותרו בודדים בעולם והצלקות
והחסכים הגופניים והנפשיים העיקו על ניצולים רבים
שגם בחסותם של האמריקנים והבריטים הוסיפו לסבול
לא אחת מפגיעה על רקע אנטישמי .עם הזמן ניכר
שיפור מסוים בתנאי הקיום הבסיסיים ,אולם גם אז
עדיין שררו תחושת הארעיות והשאיפה לצאת את
המחנות ,אם לארץ ישראל אם למקומות אחרים.
ואולם על אף הארעיות של מחנות העקורים החלו
נרקמים במסגרתם חיים חברתיים ותרבותיים עשירים.
בשלהי  1946ובמהלך  ,1947בתקופת שיא
התנועה פנימה אל המחנות (במיוחד בדרכי "הבריחה"

אנשי שארית הפלטה
החלו להביע כבר בשבועות
הראשונים לאחר השחרור ועוד
בזמן קיום מחנות העקורים
חיוניות ורצון לשקם את חייהם
ממזרח אירופה) ,הוערך גודלה של אוכלוסיית
העקורים היהודים בכללותה  -אנשי שארית הפלטה
 בגרמניה ,באוסטריה ובאיטליה בכ 250,000-נפש.רוב הניצולים התרכזו במחנות בגרמניה ,שבגדולים
שבהם חיו  6,000-4,000איש ,דוגמת לנדסברג,
פֶרנ ְוולד ו ֶפ ְלדַפינג .מחנה העקורים הגדול ביותר היה
ברגן-בלזן בצפון גרמניה שבשיאו חיו בו כ12,000-
איש .עוד כמה עשרות אלפי עקורים חיו באופן עצמאי
מחוץ למחנות העקורים בתוך הערים הגדולות ,בראשן
מינכן ופרנקפורט ,אשר סביבן ובתוכן נוצר ריכוז צפוף
של מחנות עקורים וקהילות יהודיות חדשות .עוד
יש לציין את קבוצות ההכשרה החקלאיות ואת בתי
הילדים שריכזו בתוכם אלפי ילדים ובני נוער ניצולים.
מספר העקורים הצטמצם בסופו של דבר באופן חד
רק לאחר הקמת מדינת ישראל במאי  1948ונהירתם
של רבים אליה ,וכן בעקבות קבלת חוק העקורים

החיים לאחר השחרור
מחנות העקורים באירופה

■ ילדי בית ספר בריקוד הורה ,שוואביש הול ,גרמניה .יד ושם ,ארכיון התצלומים

בארצות הברית באותה השנה שהגדיל את מכסת
העקורים שהותר להם להגר אליה .לבסוף התרוקנו
המחנות ונסגרו ב.1951-1950-
שינוי של ממש ביחס אל הניצולים היהודים ובתנאי
חייהם במחנות העקורים חל בעקבות דוח הריסון
בקיץ  .1945ארל ג' הריסון ,שליחו של נשיא ארצות
הברית הארי טרומן ,ביקר במחנות העקורים בגרמניה
כדי לבדוק את יחס רשויות הצבא לניצולים היהודים.
דיווחו החד-משמעי של הריסון לא איחר לבוא" .יחסנו

אל הניצולים היהודים" ,קבע באופן שאינו משתמע
לשתי פנים" ,הוא בדיוק כשל הנאצים .ההבדל היחיד
הוא שאנו איננו משמידים אותם" .הריסון קרא להגדיל
מיד את הקצאות המזון והלבוש לניצולים היהודים,
לשפר את תנאי המגורים ובעיקר ליצור מחנות עקורים
נפרדים ליהודים .טרומן אימץ את דוח הריסון והנחה
את הצבא האמריקני לשפר לאלתר את היחס ואת
הטיפול הניתן ליהודים בגרמניה ואף הורה על מינויו
של יועץ מיוחד לענייני יהודים.

ואולם ,אפילו עוד בטרם חל שיפור של ממש
בתנאי חייהם ,החלו אנשי שארית הפלטה להביע
כבר בשבועות הראשונים לאחר השחרור ועוד בזמן
קיום מחנות העקורים חיוניות ורצון לשקם את חייהם.
ניצולים רבים נישאו ,הולידו ילדים ופנו לאסוף מחדש
את שברי חייהם .בד בבד קיבלה מגמה זו ביטוי
מתגבר והולך במישור הציבורי :הנהגה מקומית של
העקורים צמחה בקרבם במהירות רבה במחנות,
נוסדו מערכת חינוך ומחלקות סעד ,ועם הזמן החלו
לפעול גם תנועות נוער וארגוני ספורט .ביטוי נוסף
לכך היה הניסיון לשקם את חיי הדת  -התכנסויות
רבות משתתפים בחגים ,ייסודן של ישיבות במחנות
רבים ומאמצים גדולים להסדרת שחיטה כשרה
וצרכים אחרים .עוד ראויה לציון הפעילות התרבותית
הנמרצת שהתפתחה בקרב אנשי שארית הפלטה,
רובה ביידיש  -פרסומם של יותר מ 100-עיתונים
שונים שחלק מהם היו לפרסומים סדירים ורחבי
היקף ואף תאטרון יידיש שפרח במחנות ושלהקות
רבות ,חובבות ומקצועיות ממש ,השתתפו בו והעלו
במסגרתו מופעים לטובת העקורים .מפעל חשוב
נוסף של הניצולים היה הקמתן של ועדות היסטוריות
במחנות רבים ותחילת גביית עדויות מזמן המלחמה.
האווירה הציבורית במחנות העקורים הייתה
בעלת אופי ציוני בולט ,ואנשי שארית הפלטה ניהלו
מאבק עיקש למען העלייה לארץ  -עוד היבט בחיי
העקורים שפעלו רבות כדי לחזור לחיים לאחר שנות
המלחמה הארוכות ומילאו תפקיד בולט ופעיל בשיקום
שרידי העולם היהודי שלאחר השואה.
הכותבת היא העורכת הראשית של הוצאת יד ושם.

לוח השנה תשע"ו :החזרה לחיים
■ לוח השנה לשנת תשע"ו ,2016-2015 ,פורש
מבחר תצלומים מהתקופה שלאחר השואה המתעדים
את חייהם של מאות אלפי ניצולי שואה באירופה.
בתצלומים מתועדות יזמותיהם ופעילותם בתחום
הקהילה ,הדת והתרבות בשנים שמיד לאחר המלחמה.
התנאים אחרי המלחמה היו קשים .לא היה די
מזון ,וחסרו גם בגדים ,טיפול רפואי ודברים חיוניים
אחרים .רוב הפליטים היהודים ראו בשהותם במחנות
העקורים ,בבתי הילדים ובמחנות ההסגר הסדר

זמני .בכל זאת הם הפכו את קהילותיהם החדשות
למרכזים של פעילות חברתית ,תרבותית וחינוכית:
הם חגגו חגים יהודיים וקיימו אירועי ספורט; הם
ייסדו תאטראות ותזמורות ופרסמו עיתונים; והם
למדו ,רכשו מקצועות והקימו משפחות ,וכך הכינו
עצמם לחיים חדשים ,מלאי תקווה ,לאחר השואה.
לוח השנה לשנת תשע"ו הופק בסיוע אגודת ידידי יד ושם בצרפת.
ניתן לרכוש את לוח השנה החדש בחנות המקוונת באתר יד ושם.

לשתי תערוכות מקוונות ומורחבות בנושא השחרור והחזרה לחיים" :מחנות העקורים וקיבוצי ההכשרה באיטליה אחרי המלחמה"
www.yadvashem.org
ו"החזרה לחיים במחנות העקורים1956-1945 ,״  -רטרוספקטיבה ויזואלית
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אוצרות מהאוספים

בגדים חדשים ,חיים חדשים

פריטי הלבוש הראשונים של השורדים לאחר השחרור
■ "ראשית היה צורך להאכיל את האנשים שגוועו מרעב
[ ]...לאחר מכן צריך היה להשתלט על מגפת הטיפוס
[ ]...היה צורך לשרוף את כל הבגדים שלהם [ ]...והיה
הכרח למצוא עשרות אלפי בגדים חדשים [ ]...כאשר
נאלצו ללבוש את בגדי הפסים ,הם חשו מושפלים []...
אבל הלבש אותה בשמלה חדשה ,תן לה אודם ומעט
פודרה והכול השתנה .היא פסעה באופן שונה ,החזיקה
את עצמה זקופה ,נשאה את ראשה גבוה".
מתוך  ,Straight Onספר זיכרונות של
ד"ר ויליאם רוברט פייטזג׳רלד (בוב) קוליס ,רופא ילדים אירי
שמילא תפקיד חשוב בשיקום ניצולים במחנה העקורים ברגן-בלזן

■ גוצ'ה וואלד טייבלום
(בתמונה :בברגן-בלזן,
 ,)1947ניצולה צעירה
מפולין ,סרגה לעצמה
סוודר במחנה העקורים
ברגן-בלזן .היא פרמה
גרביים של חיילים
גרמניים שמצאה
במקום ומהצמר כמו
יצרה לעצמה חיים
חדשים .גוצ'ה נולדה ב 1926-בפולין ונשלחה
לגטו עם הוריה ואחיה .מאוקטובר  1942נותרה
לבדה ,תחילה במחנה עבודה ולבסוף באושוויץ.
בינואר  1945הוצאו אסירי המחנה לצעדות המוות.
כך הגיעה גוצ'ה למחנה ברגן-בלזן ושם שוחררה.
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בתום מלחמת העולם השנייה מצאו את עצמם מאות
אלפי יהודים ברחבי אירופה חסרי כול ובמצב גופני
קשה .מרבית הניצולים המשוחררים נותרו ללא
מסמכים המעידים על זהותם ,ללא חפצי יום-יום
חיוניים וללא בגד ללבוש מלבד בגדי האסירים או
הבגדים הבלויים שלבשו במסתור .אחרי השחרור,
תוך התאוששות גופנית ,ביקשו הניצולים להשיג
לעצמם זוג נעליים ,מסרק ,חולצה .עבור הניצולים
ששרדו מאימת המחנות או יצאו ממקומות המסתור
הייתה לבגדים שקיבלו או תפרו לעצמם משמעות
עצומה .בעזרת בגדים אלו הם יכלו לחזור אל החברה

עבור וולטר סימל המעיל ,אף
שהיה בגד אסירים ,את השחרור
ואת החיים החדשים כמו פריטי
הלבוש האזרחיים הראשונים
שקיבלו לידיהם ניצולים רבים
כאנשים בעלי כבוד עצמי ולהשאיר מאחוריהם את
העולם שבו ניסו הגרמנים הנאצים ועוזריהם להפוך
אותם למספרים ולהפשיט אותם מצלם האדם.

■ אהוד וולטר (בתמונה :עם הוריו ואחיותיו
בהונגריה )1940 ,נולד ב 1926-בחיפה לאחר
שהוריו עלו לארץ ישראל ,אך המשפחה שבה
לאירופה .במהלך המלחמה נשלח וולטר למחנה
בוכנוולד ,שם שרד בחורף הקשה בבגדים דלים.
לאחר השחרור לקח מעיל אסירים ממחסני המחנה.
עבור וולטר סימל המעיל ,אף שהיה בגד אסירים,

■ חיה שוורצמן
קפלן (בתמונה:
מימין ,עם בעלה
ובת דודתה בליטא,
 ,)1947שנולדה
בליטא ב,1926 -
נשלחה למחנה
שטוטהוף .במחנה
זה נותרו האסירים
עם בגדיהם האזרחיים וסומנו באמצעות ציור
של מגן דוד על בגדיהם .גם על חלקו האחורי
של המעיל שקיבלה שוורצמן צויר מגן דוד אדום.
מעיל זה נותר עמה עד השחרור .כאשר שבה חיה
לקובנה ,היא פנתה לתופרת שתתפור לה שמלה
מהמעיל .מגן הדוד האדום הוצנע ונתפר בחלקה
הפנימי של השמלה הכחולה .זמן קצר לאחר
מכן ,כאשר נישאה ,שימשה השמלה לשווצרמן
שמלת כלה.

את השחרור ואת
החיים החדשים
כמו פריטי
הלבוש האזרחיים
הראשונים
שקיבלו לידיהם
ניצולים רבים.

מאוסף העדויות

אסתר פרידמן

חידוש חיי הדת במחנה העקורים פוקינג-ולדשטט

שרה שור

לבושו של האדם הוא יותר מכיסוי לגוף .בגדיו
משפיעים על האופן שבו האחרים תופסים אותו ועל
האופן שבו תופס הוא את עצמו .באוסף החפצים של
יד ושם פריטי לבוש רבים המסמלים עבור הניצולים
את החזרה אל החיים ,את החיים החדשים שבנו
לעצמם לאחר המלחמה.

■ היום שמורות ביד ושם כ 125,500-עדויות בווידאו,
באודיו ובכתובים ,המעשירות את הידע ואת ההבנה
על חיי היהודים לפני המלחמה ,בשואה ואחרי השואה.
עדותה של מרים גרייבר מ 2009-מספרת את סיפורו
של אביה הרב יהודה אריה מייזלס ששרד בשואה
נגד כל הסיכויים והמשיך לפעול במחנה העקורים
פוקינג-ולדשטט שבגרמניה.
ב 1945-הבחין החייל היהודי האמריקני סידני
שייכמסטר בעפעוף עין חלש של אדם השוכב בראש
ערמת גוויות במחנה הריכוז פוקינג שבגרמניה .זה היה
הרב יהודה אריה מייזלס (יליד  .)1910גרייבר ,יושבת
ראש עמותת י"ש (ילדי שואה) וזוכת האות יקירת
ירושלים (תשע"ב) ,סיפרה עליו" :ב 1942-אבי שולח
לעבודות כפייה מאחר שהלשינו עליו שהסתיר פליט
מצ'כוסלובקיה .בקיץ  1944גורש אבי לאושוויץ ולאחר
מכן הוצעד בצעדת המוות לפלוסנבורג וכעבור יומיים
הוצעד לפוקינג".
בהיותו רב ומנהיג קהילה מינו אותו האמריקנים
לרב של מחנה העקורים .עד שנת  1949התמסר הרב
מייזלס להצלת שארית הפלטה ולשיקומה.
"פוקינג היה מחנה לעבודות כפייה .יהודים רבים
שעבדו בו נרצחו ,וגופותיהם הושלכו לקבר אחים גדול",
הסבירה גרייבר" .אבי פעל לפתיחת קבר האחים ולהבאת

גופות הנספים היהודים לקבר ישראל על סמך רשימות
שהיו בידו .בד בבד הוא דאג לקבורת גופות הנספים
הגויים במקום נפרד בטקס נוצרי בניהולו של כומר".
הרב מייזלס הרבה לפעול לשיקום חיי הרוח
היהודית במחנה :הוא השיא מאות זוגות ,ובהיותו חבר
בית הדין הרבני התיר עגונות .כמו כן הוא עשה רבות
למען השגת תצהירים ולהעלאת שארית הפלטה לארץ
ישראל" .שאיפתו הייתה שלא להשאיר שום יהודי על
אדמת גרמניה".
ביזמתו של הרב מייזלס הוקמה אנדרטה לזכר
הנספים בשואה .בשנת  ,1947כאשר התקיים מצעד
השורדים ממחנה פוקינג ,נערך טקס לחנוכת האנדרטה
המתנשאת לגובה רב ,ובה חקוקים שמות הנרצחים.
מלבד שרידי מחנה העקורים נכחו בטקס גם החיילים
האמריקנים (משחררי המחנה) ונציג מקומי .לאחר
שנסגר מחנה העקורים ,הוצע לרב מייזלס להתמנות
לרב בשיקגו ,אך הוא סירב להישאר בגולה ,ובשנת
 1949עלה עם משפחתו לישראל.
המדור לגביית עדויות ממשיך לתעד את סיפוריהם האישיים של
ניצולי שואה וקורא לניצולים שטרם מסרו את עדותם לפנות אליו.
הריאיון מתקיים בביתם של הניצולים בכל רחבי הארץ .לפרטים
נוספיםtestimonies@yadvashem.org.il ,02-6443752 :
הכותבת היא ראש המדור לגביית עדויות באגף הארכיונים.

"מבצע הכפילים"
■ אהובה אוסטרייכר שרווד (בתמונה :משמאל ,עם
בני משפחתה בצ'כוסלובקיה 1941 ,בקירוב) נולדה
ב 1929-בצ'כוסלובקיה ונשלחה עם בני משפחתה
לאושוויץ .על אף החלטת המשפחה להישאר יחד,
הופרדה אהובה מאמה ומאחיה הצעירים  -אסיר
פולני הציל את חייה כשצירף אותה לקבוצת נשים
צעירות .היא
נשלחה למחנה
עבודה במפעל
של ציוד מכשירי
תקשורת .לאחר
השחרור עברה
קבוצת הנשים
למחנה סמוך
ששימש בתקופת
המלחמה מחנה
שבויים .במקום
נותרו סדינים ,ומהם הכינו הצעירות בגדים .אהובה
תפרה לעצמה חולצה מבד משובץ ושמרה עליה
שנים ארוכות עד שתרמה אותה לאוסף החפצים
של יד ושם.

הכותבת היא אחראית האוסף במחלקת החפצים באגף
המוזאונים והמערך למבקר.

יעל אסרף

חיילי הבריגדה מעלים ארצה ניצולי שואה
■ חיילים וחיילות יהודים בני היישוב היהודי בארץ ישראל
התגייסו לצבא הבריטי ,מספטמבר  ,1939כדי להילחם
בגרמניה הנאצית .בספטמבר  ,1944חמש שנים אחר
כך ,לאחר שהחיילים בני היישוב השתלבו בחילות הצבא
הבריטי ,הוכרז על הקמתה של "חטיבה יהודית לוחמת"
הידועה גם בשם הבריגדה העברית .עם סיום המלחמה
פגשו החיילים את שארית הפלטה  -פגישה ששינתה
את היעדים ואת האתגרים של החיילים הארץ ישראלים:
מלחימה לשיקום הניצולים ולהעלאתם ארצה.
שלטונות הצבא הבריטי חשדו כי פעילות בלתי לגלית
נעשית בחסות הבריגדה והחליטו להחזירה לארץ ישראל
ולפרקה .החלטה זו סיכנה את המשך הפעילות בקרב
ניצולי השואה במחנות העקורים ובתנועת ה"בריחה".
לכן הוחלט להשאיר באירופה מתנדבים מאנשי הבריגדה
להמשך הפעילות ברחבי אירופה .למשימה זו נדרשו
בתחילה רק  50מתנדבים ,אך יותר מ 100-איש התנדבו,
וכך נשארו באירופה לבסוף  130חיילים שערקו מהצבא
הבריטי .כדי לאפשר את עריקתם של חיילי הבריגדה
מהצבא בלי שייוודע הדבר וכדי שלא לסכן אותם ואת
התכנית ,נבחרו מניצולי השואה כפילים ש״יחזרו״ ארצה
במקום אנשי הבריגדה.
"מבצע הכפילים" היה מעשה של הקרבה עצמית
מצדם של חיילי הבריגדה .היו בהם בעלי משפחות שלא
חזרו לחופשת מולדת לאורך כל שירותם הצבאי ,ובכל

זאת לא קרה שמישהו התבקש להישאר באירופה וסירב.
במבצע עלו ארצה  130פליטים יהודים מניצולי המחנות
בזהות שאולה" .מבצע הכפילים" תוכנן ובוצע בדייקנות
ובהצלחה .כל חיילי הבריגדה חזרו בשלום לאחר
שהשלימו את משימתם באירופה .כל הכפילים הגיעו
לבסוף ארצה בשלום .היו כפילים מעטים שהתבלבלו
וטעו בתשאול ,זוהו והוגלו לקפריסין ורק ב 1948-זכו
להגיע לארץ.
בחודש אוגוסט עלה לאתר האינטרנט של יד ושם
שיעור מקוון העוסק במפגש של חיילים וחיילות יהודים
בני היישוב שהתגייסו לצבא הבריטי עם שארית הפלטה
ובהשפעתו ההדדית של המפגש ושם דגש ב"מבצע
הכפילים".
השיעור נכתב לזכרו של זאב זיגמונד הרינג ,אחת
הדמויות הבולטות של ההתנדבות העברית באירופה
באותן שנים .הרינג הרגיש מחויב לקשירת קשר הדוק
בין יהודי הגולה ליישוב היהודי בארץ ישראל והתמסר
לפעילות חינוכית וארגונית בקרב הפליטים היהודים
שנשארו באירופה ,בעיקר על אדמת גרמניה ,והוא
הועמד בראש פעולות ההצלה ,הבריחה וארגון התנועה
הציונית .הרינג נשאר באירופה עד שנת  1948וחזר
לארץ למלחמת השחרור.
הכותבת היא רכזת כוחות הביטחון במגמת צה"ל וכוחות הביטחון
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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חינוך
יעל ריצ'לר פרידמן

■

לשיחות הפאנלים בתחילת כל יום הגיעו מאות משתתפים.

■ "כל מה שעשיתי כשעליתי לארץ ,כל מה שהחלטתי
היה מושפע מהאירועים שעברתי בשואה ,אבל לא פחות
חשוב :הושפעתי מחיי התרבות ומצומתי ההחלטות של
הוריי לפני השואה".
כך סיפר ד״ר יצחק ארד ,ניצול ,היסטוריון וחוקר
שואה ,שהשתתף באחד מאירועי השיא של כנס המורים
השישי של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של
יד ושם :מפגש של המשתתפים עם ניצולי שואה בעלי
השפעה בתחומים שונים בישראל .הניצולים  -רבנים,
שופטים ,טייסים ,רופאים ,מחנכים ,היסטוריונים ,אמנים
ועוד  -סיפרו למשתתפים כיצד השפיעה החוויה
האישית שלהם מהשואה על העשייה והתרומה הרבה
שלהם בארץ.

"זהו מסלול דו-סטרי -
נוכל לספק למחנכים את הידע
ואת הכלים ,אך רק אם נדע
כיצד המידע מנוצל ונקלט הן
בתוך הכיתה הן מחוצה לה".
שולמית אימבר
ואכן נושא הכנס ,שהשתתפו בו יותר מ1,200-
מורים מרחבי הארץ ,היה "כשנפתחו השערים :השפעות
השואה במעגלי הפרט ,החברה והמחשבה" .הכנס,
שהתקיים בימים הראשונים של חופשת הקיץ ,עמד
בסימן  70שנה לשחרור ובחן אם  70שנה לאחר אסון
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"כשנפתחו השערים"

גדול כל כך מוקדם מדי לבחון את השפעותיו ,או שמא
הגיעה העת לבחון את המגמות של השפעות השואה
ממרחק הזמן ובעקבות השתנות הדורות מאז השואה.
"הוראת השואה עברה שלבים רבים ושונים במשך
העשורים שעברו מאז סיום המלחמה" ,מסבירה שולמית
אימבר ,המנהלת הפדגוגית של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה וראש קתדרת פרד הילמן לזכרו של יאנוש
קורצ'אק" .בתחילה הדבר החשוב ביותר היה לספר את
סיפור השואה ,להבטיח את הפצת המידע הנכון .אחר כך
נעשה מאמץ מכוון ללמד על מה שאירע בדרך יותר תלת-
ממדית :להראות את פניהם של הקרבנות כיחידים  -מי
הם היו לפני המלחמה  -ולהבין את מאבקיהם לשמירת
צלם האנוש שלהם בתהפוכות השואה.
אולם כיום הוראת השואה עוסקת במה שמעבר
לזיכרון .אין מדובר עוד ביום אחד בשנה או בביקור
מסוים שבהם אנו זוכרים את האירועים ואת הקרבנות.
השואה הייתה למוקד התייחסות בכל כך הרבה תחומי
חיים  -ביחסי הגומלין היום-יומיים שלנו עם חברה
גלובלית ומגוונת .לכן כנס זה נערך כאשר אנו נמצאים
על פרשת דרכים חדשה :חשובה בעינינו לא רק דרך
לימוד השואה אלא גם השפעתה על כל תחום בשדה
החינוך  -היסטוריה ,פילוסופיה ,מדעי החברה ועוד .הביטוי
לכך הוא המגוון הרחב של המורים שנרשמו לכנס :לא
רק מורים להיסטוריה אלא גם מורים לאנגלית ,לספרות,
לספורט ,ללימודי יהדות ומדע ,ואפילו גננות .המחנכים
שהשתתפו בדיונים תיארו כיצד הושפעה עבודת ההוראה
שלהם מהוראת השואה .זהו מסלול דו-סטרי  -נוכל לספק
את הידע ואת הכלים ,אך רק אם נדע כיצד המידע מנוצל
ונקלט הן בתוך הכיתה הן מחוצה לה".

■

מבקרים בתערוכה החדשה ״כוכבים בלי שמים :ילדות בשואה״.

היום הראשון של הכנס נפתח בפאנל שדן בסוגיות
ובשאלות שליוו את היהודים בזמן השחרור וגם
בהשפעתם של כוחות פנימיים של הניצולים ושל כוחות
חיצוניים שבאו לעזרתם  -ארגונים יהודיים ,הבריגדה
העברית בצבא הבריטי ,הרבנים הצבאיים ,אנשי היישוב
ועוד .בהמשך היום העמיקו המשתתפים בשאלות אלו
בעזרת הרצאות מומחים וסדנאות חינוכיות שכיוונו
את הדיונים לעשייה החינוכית העתידית בבתי הספר.
את היום חתמו קבוצות שיח ייחודיות שהיוו למעשה
גשר בין שני ימי הכנס .קבוצות אלו התמקדו בדיון
שהסתמך על שימוש בטכנולוגיה עכשווית :ימים מספר
לפני הכנס נתבקשו המורים לציין אילו מושגים עברו
לדעתם את השינוי הגדול ביותר .כלל התשובות נאספו
ב"ענן מילים" שבו ניתן לראות אילו מושגים הוזכרו פעמים
רבות ואילו מושגים לא הוזכרו .ואלה כמה מן המושגים
שהעלו המורים :אנושיות ,מוסר ,גבורה ,עם יהודי וציונות.
הדיון נסב על תשובות המורים בצד ציטוטים של הוגי

כנס המורים הארצי:
השפעות השואה במעגלי הפרט ,החברה והמחשבה

■

שומעים עדות מפי ניצול השואה אברהם כרמי.

■

באחת הסדנאות המיוחדות

■

במרכז הצפייה

דעות על מושגים אלו והיה פורה במיוחד ואפשר למורים
להביע את מחשבותיהם בעקבות היום הראשון של הכנס.
היום השני של הכנס נפתח בפאנל בהשתתפות
אנשי רוח ,ובו נדונו כלל המושגים והשינויים שחלו בהם
ושהמורים ציינו במסגרת הסקר שנערך לפני הכנס.
במשוב שלאחר הכנס כתב אחד המשתתפים שהפאנל

"ניער קונספציות
קיימות ועורר
חשיבה על הערכים
שחשוב לחשוף לפני
התלמידים כאשר
מלמדים את הנושא
בכיתה".
לאחר המפגש
המרגש עם הניצולים
ודיון ושיח סיכום בין
ד"ר איל קמינקא,
■ שר החינוך נפתלי בנט
ראש קתדרת לילי
ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה ,ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו על
הפרספקטיבות השונות שבהן ניתן לבחון את השפעת
השואה ואת משמעותה לדורות הבאים ,התקיים מפגש
מוזיקלי מרתק בין הניצול דוד פרידמן לאמן עובדיה
חממה .חממה עיבד את השיר הבט משמים ששחזר
פרידמן מהימים הקשים במחנה בודז'ין .נכדתו של
פרידמן ,החיילת ,ליוותה את השירה בנגינת כינור.
לאחר המפגש לחש פרידמן באוזנו של חממה" :זה
היום המאושר בחיי"  -והתכוון לאושר שחש כאשר
לשירתו הקשיבו  1,200המורים ,סמל לכוחות השיקום
ולשילובם בבנייה ובעשייה התרבותית בארץ שהיו מרכז
הדיונים בכלל הכנס.

תכנית חינוכית חדשה
להתמודדות עם
האנטישמיות בת זמננו
ועם עיוות השואה
והכחשתה
■ בשנים האחרונות בוגרים של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם ועמיתיהם מדווחים
שהם נתקלים יותר ויותר בהתפרצויות ובהתקפות
אנטישמיות  -בבתי ספר ,בקמפוסים ,באינטרנט
וברשתות החברתיות ,וכן באמצעים אחרים של השיח
הציבורי .מורים רבים נתקלים בתלמידים המבקשים
להפוך דיונים על תולדות השואה להכחשה של השואה
ומעוותים את העובדות ואת המספרים כך שיכוונו
נגד ישראל .בתוך כך יותר ויותר סטודנטים יהודים
מביעים את חששם מפני בידוד חברתי ומנידוי ואפילו
מאיום על שלומם הגופני בשל מחויבותם למדינת
ישראל ולהנצחה המהימנה של השואה .אירועי הזמן
האחרון ,ובהם התקפות הטרור על יהודים ועל אתרים
יהודיים ,מגבירים את חששם.
"במשך שנים רבות פיתחנו פילוסופיה ייחודית
של הוראת השואה ,וכעת עלינו להשתמש בניסיון
ובמומחיות שלנו בעניין האנטישמיות המתחדשת״,
אומרת שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית של בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה וראש קתדרת
פרד הילמן לזכרו של יאנוש קורצ'אק" .בוגרינו בכל
מדינות העולם מבקשים מאתנו כלים שיחזקו אותם
בבואם להתמודד עם השאלות המטרידות ביותר של
העת האחרונה אשר מתעוררות בתדירות מדאיגה".
כדי לענות על צורך דחוף זה ,בית הספר
הבין-לאומי ,בשיתוף אנשי סגל בכירים של יד
ושם ומומחים חיצוניים בתחומי הסנגוריה ,המדיה
החברתית והמאבק באנטישמיות ,מפתח תכנית
חינוכית חדשה להתמודדות עם אתגרי האנטישמיות
בת זמננו ,עיוות השואה והכחשתה .פרק מיוחד
בנושא זה יתווסף לתכניות בסמינרים למורים מחו"ל
הנערכים ביד ושם .כמו כן יינתן למורים חומר שיסייע
להם להגיב לאמירות שקריות ובלתי מדויקות בבתי
ספר ובקמפוסים במדינות המוצא שלהם .יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו ,יוזם הפרויקט ,מסביר
את חשיבותו המכרעת" :העם היהודי סבל סבל רב
מההשפעות ההרסניות של האנטישמיות ,ולכן ברור
לנו שזה הצעד החיוני הבא בהוראת השואה".
כשתושלם תועלה התכנית החדשה לאתר
האינטרנט של יד ושם ותעודכן עדכון שוטף.

כנס המורים הארצי התקיים בתמיכתן הנדיבה של קרן עזריאלי,
קרן משפחת אדלסון וועידת התביעות.
הכותבת היא מנהלת המדור לפיתוח חומרי למידה במגמה להכשרת
מורים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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חינוך

פרסי יד ושם למפעלים חינוכיים לשנת תשע"ה

■ כשהדס קוטלר שפיגל ,מורה ותיקה בתיכון רוטברג
שברמת השרון ,הציעה לתלמידי כיתות י"א להשתתף
בפרויקט של תיעוד ניצולי שואה סביב נושא "תנועת
הבריחה" ,היא לא שיערה שיותר מ 70-תלמידים ייענו
להצעה ועל אף עיסוקיהם הרבים ישמחו להשתתף
בפרויקט הייחודי הזה.
תיכון רוטברג הוא
אחד משני בתי הספר
שזכו השנה בפרס על
תכנית חינוכית בהוראת
השואה.
סיפורי הנדודים של
תשעה ניצולי שואה שחצו
■ הניצול אשר אוד שקיבל את גבולות וביקשו בדרך-
הפרס על מפעל חיים חינוכי לא-דרך להגיע אל חופי
בתחום השואה
הארץ קובצו בסרט הנגיש
לצפייה באתר בית הספר ובאתר עמותת מורשת הבריחה.
עוד בפרס על תכנית חינוכית בהוראת השואה
זכה בית הספר התיכון לבנות דרכא בית וגן בבת ים.
אורנה ברוך ,מורה לספרות ,מלמדת זה כמה שנים את
נושא השואה בכיתות י' באמצעות עיון ביצירות ספרות.
השנה הרחיבה את התכנית וליוותה את התלמידות
במפגשים עם ניצולי שואה תושבי בת ים .כל הסיפורים
תועדו בכתב .תלמידות באחת מכיתות השכבה הגדילו
לעשות והציעו עיבוד תאטרלי משלהן למחזה ילדי הצל
(מאת בן ציון תומר) שהן למדו במסגרת התכנית .בסופו
של תהליך הפקה מורכב העלו התלמידות את ההצגה
לפני תלמידות בית הספר ,הורים ואורחים מהקהילה.
"ביד ושם הוחלט על הענקת פרס לשתי התכניות
על היזמה ועל אופן ההפעלה שלהן" ,הסבירה שרית
הוך-מרקוביץ ,מנהלת המגמה להכשרת מורים בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה" .בשתי התכניות

רינת ריבק-ואגון
ניכר שהתלמידים עברו תהליך משמעותי ,ובשתיהן
התוצר הסופי מעיד על הבנה ועל רגישות גבוהה לנושא.
לא פחות מכך אנו מוקירים את השותפות המלאה
של התלמידים בהפעלת התכנית וגם את המעורבות
הנרחבת של המורים מתחומי דעת שונים".
פרס על מפעל חיים חינוכי בתחום השואה לשנת
תשע"ה הוענק לניצול השואה אשר אוד ,הוקרה על כך
שבין עיסוקיו הרבים מאז פרש לגמלאות ,הוא מרבה
לפגוש במסירות אין קץ תלמידים וקבוצות של דוברי
עברית ,אנגלית ואפילו גרמנית ולספר את שאירע לו
בתקופת המלחמה .את נסיעותיו הרבות לפולין כאיש
עדות הוא מחלק בין משלחות של חיילים וקבוצות אחרות
של כוחות הביטחון לבין משלחות של בני נוער" .כנראה
נשארתי בחיים כדי לספר את זה לדורות הבאים" ,מסביר
אוד" ,וזה הייעוד שלי בחיים .בכל רגע שאני עם הילדים
או עם החיילים אני חווה חוויית ניצחון".
פרסים על עבודות גמר מצטיינות הוענקו לשלוש
תלמידות על עבודותיהן הכתובות .בעבודה פרשת
קסטנר כמקרה בוחן לתודעת השואה בישראל כותבת
איילה רסקין מבית הספר העל-יסודי משגב באופן
מעמיק ומרתק על משפט קסטנר לא רק בהקשר של
התקופה שבה התנהל אלא גם כחלק מתהליך תודעתי
שנמשך בעשורים שלאחר מכן .בעבודתה שלוש שורות
זוהרות בהיסטוריה :תנועות הנוער והלחימה נגד הגרמנים
בקרקוב במהלך מלחמת העולם השנייה מתמקדת טל
גוטר ,אף היא ממשגב ,בסיפורו הייחודי של גטו קרקוב
ובעיקר באופן שבו צמחה ופעלה בתוכו המחתרת
הצעירה .אנחנו אסירים של הזיכרון והזמן ,עבודתה
של יובל מור מבית הספר מקיף אזורי ברנר ,עוסקת
בקשרים המורכבים שבין זיכרון ובין זמן ביצירותיה
של אידה פינק וחושפת באמצעות מוטיבים מסיפוריה
את צלו הכבד של הזיכרון שנים רבות לאחר השואה.

פרס על ספר לילדים ולנוער הוענק לכותבי הספר
המחבוא שתורגם מצרפתית .בספר מובא באמצעות
קומיקס סיפור ילדותה של סבתה של אלזה שהייתה
ילדה יהודייה בצרפת בתקופת השואה .הטקסט המרגש
והאיורים שובי הלב מספרים לקוראים הצעירים על
החוויות הקשות של בידוד ,פרידה וחיים בזהות שאולה
אך גם על הדמויות החיוביות שהאירו את האופל של
אותם ימים .המחבוא סוחף את הקוראים אל תקופת וישי
בצרפת ומאפשר להם להציץ אל עולמם של הילדים
בתקופה עגומה זו בהיסטוריה.
בפרס על תכנית לימודים העוסקת בתולדות יהודי
צרפת וצפון אפריקה בשואה זכה השנה בית חינוך על
שם רבין בתל מונד .סופי נזרי ,מורה ותיקה לצרפתית
בבית הספר ,יזמה והובילה תכנית לימודים שבמרכזה
סיפורם של יהודי צרפת בשואה .התלמידים נפגשו עם
אנשי עדות וכתבו עבודות חקר על היבטים שונים של
הנושא .בסופו של התהליך הקימו משתתפי התכנית
תערוכה ובמשך ימים מספר קיימו בחללי התצוגה
מעגלים של העברת הידע לתלמידים מכיתות אחרות
בבית הספר .ביום הזיכרון לשואה ולגבורה השתתפו
התלמידים בטקס לזכר הנספים מקרב יהודי צרפת
שמתקיים מדי שנה ברוגלית .אחדים מהם אף הופיעו
בו בשירה והקריאו קטעי זיכרונות.
מתורמי הפרסים:
הפרסים לתכניות החינוכיות להוראת השואה ולמפעל החיים
החינוכי בתחום השואה  -קרן משפחת ניימן; הפרסים לעבודות
הגמר של תלמידי החטיבה העליונה  -הקרן על שם מארק ולובה
יובילר ז"ל; הפרס לספר לילדים ולנוער  -סנדרה ברנד לזכר
בנה היחיד ברונו ברנד שנספה בשואה; הפרס לתכנית החינוכית
העוסקת בתולדות יהודי צרפת בשואה  -הקרן לזיכרון השואה
בצרפת בשיתוף אגודת עלומים.
הכותבת עובדת במגמה להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

"אדם לאדם"  -פרויקט חינוכי עם בית הספר הדו-לשוני בירושלים

תמר דון ורינת מעגן-גינובקר

■ "פעמים רבות נוטים לדבר על השואה מן המקום
הפוליטי ,ושם השיח מסתיים .אך בעקבות הסיור ביד ושם
והמפגשים למדתי כי אפשר להוביל את הלמידה ואת
הדיון בנושא השואה לכיוונים מעניינים שאינם פוליטיים
כגון הצלה ,עזרה הדדית ,טבע האדם והחברה".
תלמידה בבית הספר הדו-לשוני ,ירושלים

בחודשי הקיץ הגיע לסיומו פרויקט חדש משותף של
בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם ובית
הספר הדו-לשוני בירושלים .מטרת הפרויקט היא לימוד
ושיח משותף על גזענות ורדיפת מיעוטים דרך סיפור
השואה ,תוך התאמה תוכנית ומתודולוגית לתלמידי
בית הספר הדו-לשוני המגיעים אליו משכונות רבות
בירושלים ,יהודיות וערביות.
במסגרת הפרויקט השתתפו תלמידי שכבה ט' של
בית הספר בסדרה של שלושה מפגשים חינוכיים שהנחו
מדריכי יד ושם .בשני המפגשים הראשונים ,בבית הספר,
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השתתפו התלמידים בכמה סדנאות ,ובהן הסדנאות
האלה" :בין האישי לאנושי"  -צפייה בסרט העדות
בשבילך יפתחו השמים העוקב אחר סיפורה של ניצולת
השואה מלכה רוזנטל ולאחר מכן פעילות בקבוצה שבה
דנו התלמידים במשמעויות האנושיות הרחבות העולות
מהסיפור האישי וממעשי הדמויות בסרט; "תיקון עולם"
 דיון על שואה וג'נוסייד וכיצד השפיעו אירועי השואהעל הקהילה הבין-לאומית בניסיונה למנוע הישנות של
אירועים דומים בעתיד; "לא ידעתי לקראת מה אני הולכת"
 שיחה בנושא ילדים ונוער בשואה; "כל המציל נפשאחת"  -סדנה שעניינה סוגיית ההצלה.
המפגש השלישי נערך ביד ושם ,ובו סיירו התלמידים
במוזאון לתולדות השואה ,תוך התמקדות בתהליך ההקצנה
הגזעני-אידאולוגי על פני ציר הזמן .עוד הם סיירו בקמפוס
יד ושם בסיור שעיקרו גורלם של ילדים יהודים בשואה
והיכרות עם עולמם של הילדים לפני השואה ,בשואה ואחריה.

בסיומו של המפגש השלישי נערך מפגש שיח
וסיכום של הפרויקט .באמצעות משפטים שהיוו מצע
לשיח הסיכום ,כגון "מפריע לי ש" ,"...מעניין אותי ש,"...
"היה לי קשה יותר עם" ,"...הייתי רוצה לדבר עוד על,"...
הביעו התלמידים והמורים את רשמיהם .לדוגמה ,רבים
מן התלמידים והמורים ציינו את חשיבות העמקת הידע
ההיסטורי בתחום השואה כך שישמש בסיס להמשך שיח
ולדיון בנושאים נוספים כגון גזענות וסובלנות.
בית הספר הבין-לאומי ובית הספר הדו-לשוני עתידים
להמשיך ולהעמיק את שיתוף הפעולה ולקיים סדרת
מפגשים לרגל יום הסובלנות הבין-לאומי ויום הזיכרון
הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה.
הפרויקט המשותף עם בית הספר הדו-לשוני בירושלים מתקיים
בתמיכתה הנדיבה של קרן סם שפיגל.
תמר דון היא רכזת תחום חטיבות הביניים ,ורינת מעגן-גינובקר
היא ראש מדור החטיבה הצעירה במגמת ההדרכה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

משטרת ישראל ביד ושם
יעל אסרף
■ בשנה האחרונה ,יותר מבשנים עברו ,נראים שוטרי
משטרת ישראל במסדרונות בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם ,מסיירים באתר ,מבקרים
במכלול המוזאוני ובתערוכות ומתדיינים בחדר
השאלות הגדולות.
בינואר  2015נפתחה המכללה הלאומית לשוטרים
ליד העיר בית שמש המרכזת את מערך ההדרכה של
משטרת ישראל .על פי תפיסת ההדרכה החדשה,
בצד הפעילות המעשית ,הלימוד התאורטי וקיום

שיח ערכי ,השוטרים מבקרים באתרי מורשת ברחבי
הארץ ,לרבות יד ושם.
בשיתוף פעולה עם קצינת החינוך הראשית של
משטרת ישראל נצ"מ רקפת לוין-גורדון בנתה מגמת
צה"ל וכוחות הביטחון בבית הספר הבין-לאומי תכנית
ייחודית של לימודי השואה המדגישה גם את נושא
התקומה שאחרי השואה .חניכים מקורס שח"מ (של
שוטרים בשירות חובה) ,חניכי קורס ממיין (למקצועות
השיטור) וקורסים מתקדמים וחניכים בקורסים של
קציני משטרה מגיעים ליד ושם לימי השתלמויות.
"השוטר ,על תפקידיו המגוונים ,מתמודד עם
סוגיות ערכיות ומוסריות המאפיינות את עבודתו
כגון כבוד האדם וחירותו ,גבולות הכוח ,היחס לזרים
ולאחר ,יחסי שוטר-אזרח ועוד" ,אומרת נצ"מ לוין-
גורדון" .עיסוק ייחודי זה וההתמודדויות הכרוכות בו
מזמנים שיח ערכי ,חינוכי ופיקודי עמוק ומתמשך
בכל שלבי ההכשרה בארגון".
"בבסיס התכנית עומדת הנחת היסוד שהשואה
היא אירוע מכונן בזהות האישית והקולקטיבית של עם
ישראל והעיסוק בה מעלה נושאים ערכיים הקשורים

"התחיינה העצמות האלה?"
כנסי בין המצרים לאנשי חינוך חרדים
■ "אם עד היום ידענו שאנחנו בשליחות קודש ,עכשיו
אני מרגיש זאת ביתר שאת".
זהו אחד ממשפטי המפתח שנכתבו לאחר שלושה
כנסים של ימי בין המצרים שהתקיימו בחודשי הקיץ
ביד ושם  -למורות ,לבנות סמינרים ולמלמדים  -שיא
הפעילות השנתית של המדור החרדי בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם .כ1,150-
מחנכים השתתפו בכנסים שבמלאות  70שנה לשחרור
התרכזו בנושא "'התחיינה העצמות האלה?'  -על
השחרור ושארית הפלטה".
בדבריו במושב הפתיחה של הכנס לבנות סמינרים
סיפר הרב סיני אדלר שליט"א את סיפורו האישי
בתקופה שלאחר השחרור .לאחר סיורים במוזאון
לתולדות השואה ירדו המשתתפות לבקעת הקהילות,
שם נערך "מסע בין קהילות" עם בנות סמינרים
הלומדות במסלול מוזיקה של מכון אביבים  -המכון
למוזיקה יהודית בניהולה של שלי קרמר .מדריכות
המדור הובילו את הקבוצות במסלול מובנה מראש
של חמש קהילות כדי להתעמק בסיפורן .ליד כל
אחד משמות הקהילות הנבחרות החקוק בקירות
הבקעה ,ניצב הרכב מוזיקלי  -כינורות ליד לובלין,
חלילי צד ליד ורשה ,נבלים ליד המבורג ,אקורדיונים
ליד סלוניקי וקלרינטים ליד בלז  -והשתלב בהדרכה
של הקבוצות .כל הרכב ניגן ניגונים מתאימים לקהילה
מהתקופה שלפני המלחמה ומתקופת השואה וניגון

המתאים לתקופת השיקום והתקומה .בנות הסמינרים
גם נפגשו עם ניצולי שואה ,והמפגש תרם רבות
לחיבור משמעותי לנושא" :בתחילה חששתי מאוד
שמא תלמידותיי לא יתחברו" ,אמרה אחת המורות
של בנות הסמינרים" ,אבל הופתעתי .זה היה החלק
המצית ,פה הרגשתי שאפשר לחזור הביתה".
את כנס המורות פתח הרב אורדמן בהרצאה
תורנית על הנושא .עוד ניתנו הרצאות וסדנאות
בנושאים שונים הקשורים לתקופת השחרור :חיי
היום-יום במחנות העקורים ,נישואין ועגונות ,תיעוד
לאחר השחרור ,חינוך ,הוצאת ילדים מבתי נוצרים,
רבנים בצבאות המשחררים ועוד .משתתפות הכנס
גם סיירו במכלול המוזאוני ,בבית הכנסת ,בהיכל
השמות ,במחלקת החפצים ובארכיונים .במושב
הסיכום סיפר השופט גבריאל בך על תפקידו במשפט
אייכמן ושיתף את הנוכחות באירועים שונים שהתמודד
עמם כשהיה חוקר במשפט וחבר בצוות התביעה.
וכך כתבה אחת המורות" :קשה להשתמש במילה
'הנאה' על כנס כזה  -בנושא השואה  -אך לאורך
כל היום ניכרה השתדלות של מארגני הכנס להציג
את הנושא בצורה מקצועית וחווייתית [ ]...שהעשירה
את ידיעותינו המוקדמות על השואה".
בכנס השלישי ,למלמדים בתלמודי תורה ,נשא
את ההרצאה השנתית למורים חרדים לזכרם של
סמואל ואדוארד כהן מארצות הברית הרב ישראל

לזהות יהודית ולשאלות אתיות ואנושיות בצד סוגיות
הנוגעות לקשר ההיסטורי והרעיוני בין השואה לבין
תקומת העם היהודי במדינת ישראל" ,מסבירה אסנת
דדון ,מנהלת מגמת צה"ל וכוחות הביטחון" .כל אלו
תורמים לחיזוק הקשר והאחריות האישית של האזרח
למדינתו ומאפשרים לעסוק בפרק השואה במסגרת
ההכשרה המקצועית של השוטר" .ברצף ההכשרה
נכללים גם המסע לפולין וההכנות לקראתו.
על פי התפיסה במשטרת ישראל ,המפקד הוא
מחנך ,ולכן בכל שלבי ההכשרה יש למפקדים חלק
פעיל בהדרכה .בשנה הקרובה יפעל בית הספר הבין-
לאומי לכתיבת מערכים עבור המפקדים בקורסים
שיובילו את השיח הערכי הרלוונטי לארגון על פי שלב
ההכשרה ,יכין את הפקודים לקראת ההשתלמות
ביד ושם ויעבד את התכנים לאחר הביקור .בהיותם
מפקדים-מחנכים ,הם ישמשו עמיתים להנחלת
זיכרון השואה.
הכותבת היא רכזת כוחות הביטחון במגמת צה"ל וכוחות הביטחון
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

נאוה וייס

מאיר לאו (בתמונה) ,ניצול שואה ויושב ראש מועצת
יד ושם .הרב לאו סיפר לבאי הכנס שביום הכנס
מלאו בדיוק  70שנה לעלייתו ארצה .גם בכנס זה היו
סדנאות וסיורים באתר יד ושם" .הכנס בהחלט הוסיף
רקע ,מטען וכלים להעברת החומר בתלמוד תורה",
כתב אחד המשתתפים" .כנס חשוב מאוד  -פועל
מבורך מאוד" ,כתב אחר" ,יש להמשיך ולהטמיע את
הנושא 'זכור ימות עולם'".
הכנסים התקיימו בשיתוף האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים
ובתמיכתן הנדיבה של ועידת התביעות וקרן עזריאלי.
הכותבת היא ראש המדור החרדי במגמה להכשת מורים בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.
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חדשות מבית הספר הווירטואלי

קורס מקוון בנושא השואה בפלטפורמת המונים
■ מיליוני אנשים לומדים כיום באמצעות למידה מקוונת,
ומגמה זו הולכת ומתגברת .רוב האוניברסיטאות
ומוסדות החינוך בעולם מציעים היום מגוון קורסים
מקוונים שבאמצעותם המידע והידע נעשים נגישים
לקהלים חדשים ורבים .משנת  2012מגמה זו מתבטאת
בהקמת הפלטפורמה MOOC - Massive On-Line Open
 ,Coursesשראשיתה בהקמת הפלטפורמה Coursera
האמריקנית ובהמשך בהקמת פלטפורומות נוספות כגון
 FutureLearnהבריטית ואחרות .כך למשל בפלטפורמת
 Courseraמוצעים כיום  1,300קורסים לכ 15-מיליון
לומדים בשיתוף  122מוסדות לימוד .בFutureLearn-
שהוקמה בשנת  ,2013למדו עד היום יותר משני מיליון
אנשים .הקורסים המוצעים בפלטפורמות אלו הם
קורסי וידאו המלווים במצגות ,בחומרי לימוד ,ברשימות
קריאה ,במטלות ללומדים ועוד.
יד ושם רואה בחינוך ובהוראה יסוד מהותי
בעבודתו ,ובעת האחרונה בחר לפתח קורס חלוצי
בנושא השואה אשר יעשה שימוש בשתי פלטפורומות
המונים אלו .בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
של יד ושם ,בשיתוף המכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם ואוניברסיטת תל אביב ,עתיד להעלות את

הקורס “  ”The Holocaust: An Introductionבחודשים
הקרובים .הקורס יעלה בפלטפורמת
בנובמבר www.futurelearn.com/courses/ ( 2015
 )holocaust-part-1וב Coursera -בינואר  .2016לקורס
נרשמו עד כה אלפי אנשים.
קהלי היעד של הקורס מגוונים ,החל בסטודנטים,
במורים ובמחנכים וכלה בקהל הרחב המתעניין
בנושא .הקורס מציע סקירה שיטתית של נושא
השואה תוך שהוא מתמקד בנושאים המרכזיים
בחקר הנושא .בנושאים הנדונים בקורס :משנאה
"מסורתית" לאידאולוגיה נאצית; מדמוקרטיה
למשטר טוטליטרי; גרמניה הנאצית והיהודים; העולם
והיהודים במלחמת העולם השנייה; נידוי והפרדה:
ההיבט היהודי; התפתחות "הפתרון הסופי"; תגובות
של יהודים ושל לא יהודים לשואה; העולם החופשי
והשואה; החודשים האחרונים של השואה; ותוצאותיה
של השואה .במסגרת זו נדונים לעומק גם תתי-נושאים
כחיי היום-יום בגטאות ,עולם המחנות ,עמידה יהודית,
חסידי אומות העולם ,זיכרון והנצחה ועוד.
את הקורס ,הראשון מסוגו ,מנהלים פרופ׳ חוי
דרייפוס ,מנהלת המרכז לחקר השואה בפולין של
FutureLearn

יהודי יוגוסלוויה לפני השואה ,בשואה ואחריה
■ "אין אפשרות לתאר במילים כל מה שעבר עלינו,
אסירי סטרה גרדישקה ויאסנובאץ .סיפורינו אינם
אלא בבואה חיוורת של המציאות .פשעים כאלה
טרם נודעו ואינני מאמין כי יחזרו עוד .אנו ,ניצולי
המחנות ,איננו מאחלים אף לגדול אויבינו להתנסות
במה שעבר עלינו .העולם צריך להתקיים באהבה
ובאחווה ,אך מוטלת עלינו החובה לזכור ולא לשכוח
מעשים אשר קרו ואסור שיקרו עוד .לשם כך נכתבו
גם זיכרונות אלה".

ד"ר נעמה שי"ק

המכון הבין-לאומי ואוניברסיטת תל אביב ,וחוקרי יד
ושם .חומרי הארכיון המלווים את הקורס והמהווים חלק
אינטגרלי ממנו נלקחו מארכיון יד ושם .בכך הקורס
לא רק מעניק גישה לידע ולמחקר המתקדמים ביותר,
אלא גם פותח שער לארכיון המרתק של יד ושם.
הקורס המקוון "  "The Holocaust: An Introductionמתקיים
בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת אדלסון.
הכותבת היא מנהלת מגמת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

לירז לחמנוביץ

רדיפות היהודים ורציחתם נעשו בצורות ובדרכים
שונות בכל אחד מחלקיה של יוגוסלוויה המבותרת
ועל פי המשטר באותו אזור.
הגיליון החדש של כתב העת המקוון זיקה מוקדש
לקהילת יהודי יוגוסלוויה וגורלה בשואה .הגיליון עוסק
בסיפורה מזוויות שונות ,מביא את קולם של הניצולים,
בוחן את התהליכים ואת הגורמים ההיסטוריים שהביאו
להשמדתם של רוב יהודי האזור ושם דגשים פדגוגיים
ללימוד הנושא.

מנחם שלח ,תולדות השואה :יוגוסלביה ,עמ' 199

עדות זו של אחד מניצולי מחנה יאסנובאץ שבקרואטיה
פותחת פתח לסיפורה המיוחד והמורכב של קהילת
יהודי יוגוסלוויה בתקופת השואה .ערב פרוץ מלחמת
העולם השנייה התגוררו ביוגוסלוויה כ 80,000-יהודים.
זו הייתה קהילה חדשה למדי בממלכה היוגוסלווית
שהוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה ושתושביה
השתייכו לעמים שונים ולתרבויות שונות .אך על אף
גילה הצעיר הצליחה הקהילה לייסד מרכזים יהודיים
תוססים בערים המרכזיות הגדולות ,להצמיח מוסדות
חינוך ותנועות נוער מפוארים ,ואף לסייע למפעל
הציוני בארץ ישראל.
בעקבות כיבושה של יוגוסלוויה על ידי הגרמנים
באפריל  1941וחלוקתה בין בעלות הברית של גרמניה
החל תהליך רציחתם של כ 80-אחוז מיהודי יוגוסלוויה.
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בצד כתב העת פותחה סביבת למידה
אינטראקטיבית על אודות גורל יהודי יוגוסלוויה,
ובה סקירות וניתוחים של תהליכים היסטוריים ,צירי
זמן המדגישים את האירועים ההיסטוריים העיקריים,
מפות אינטראקטיביות שיש בהן סרטונים המשלבים
קטעי וידאו ותמונות ארכיון וקישורים למאגרים
ולתערוכות מתאימים באתר יד ושם .סביבת למידה

זו ,כמו הסביבות הקודמות באתר יד ושם ,משמשת
כלי חינוכי ייחודיי המאפשר למורים להאיר את
האירועים ההיסטוריים בצורה רלוונטית ומאתגרת
במובן המחשבתי ,בתוך הסביבה הטכנולוגית-דינמית
החינוכית כיום.
הכותבת היא ראש צוות במגמת התקשוב בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.

קורס מקוון חדש:
תולדות יהודי ברית
המועצות בתקופת
השואה

יד ושם אונליין
דנה פורת

אנה ריננברג

קהילה חדשה באתר :ניסבייז'

■ כשפרצה מלחמת העולם השנייה ,היה דוד טאובקין
בן תשע .הוא התגורר במינסק ,בירת ביילורוסיה ,עם
אביו הרופא ,אמו המורה לגרמנית ואחותו הגדולה
לידה שזה עתה סיימה את לימודיה בבית הספר
ורצתה להשתתף בנשף הסיום שנקבע ל 21-ליוני
 .1941בגלל הנשף החליטה משפחתו של דוד לדחות
את מועד נסיעתה לחופשה המשפחתית במוסקווה.
בבוקר של  22ביוני  1941פלשו צבאות גרמניה
לברית המועצות ,ומשפחתו של דוד לא הספיקה
לצאת למוסקווה .אביו של דוד התגייס לצבא האדום
כדי לשמש רופא צבאי .דוד ,אמו ואחותו הגדולה
נשארו במינסק הכבושה .לאחר כיבוש העיר נאלצה
המשפחה לעבור לגטו .אמו של דוד ,חברת מחתרת,
נרצחה בכלא הגסטפו .לידה ברחה מהגטו והצטרפה
לפרטיזנים אך נהרגה באחד הקרבות .כשחזר האב
למינסק ,הוא מצא רק את דוד הקטן שבזמן הכיבוש
גר בבית יתומים בזהות שאולה בשם ויקטור סביצקי.
בתום המלחמה התקשו דוד ואביו לשקם את חייהם
במינסק שבה כל פינה הזכירה את האסון האישי
והלאומי ,והם עברו להתגורר במוסקווה .עם נפילת
מסך הברזל עלה דוד עם בני משפחתו לארץ ,והוא
מתגורר עד היום בפתח תקווה ומשמש איש עדות
ביד ושם.
סיפורו של דוד טאובקין הוא דוגמה לסיפורם
של יהודי ברית המועצות בתקופת השואה ,לדרכי
ההתנגדות והלחימה ולדרכי ההישרדות הייחודיים.
בתחילת שנת הלימודים החדשה עלה לתת-אתר
של בית הספר הווירטואלי ביד ושם "אין דבר מר
יותר מגורל עמי"  -קורס מקוון חדש וראשון מסוגו
בשפה העברית העוסק בתולדות יהודי ברית המועצות
בתקופת השואה .את הקורס כתבו במהלך השנה
האחרונה צוות פרויקט ג'נסיס וצוות מגמת התקשוב
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,והוא
מכוון זרקור אל הפרקים המוכרים פחות עבור אנשי
החינוך בארץ המספרים את סיפורם של יהודי ברית
המועצות בין שתי מלחמות העולם ,בוחן את ההיבטים
המאפיינים את השואה בשטחים אלו ,מספר על
ההתנגדות וההצלה ומקדיש מקום משמעותי לפרק
שונה ומרתק של החזרה לחיים במרחב הסובייטי.

■ לציון  73שנים למרד בגטו ניסבייז' בפולין (כיום
בלרוס) התקיים ביד ושם אירוע מיוחד לציון העלאת
סיפורה המרתק של קהילת ניסבייז' לאתר האינטרנט.

הקורס נכתב בתמיכתה הנדיבה של קרן ג'נסיס.
הכותבת היא רכזת התכנית החינוכית בפרויקט ג'נסיס בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

סיפור קהילת ניסבייז'  -חיי הקהילה לפני השואה
וסיפור המרד שפרץ בגטו ב 21-ביולי  - 1942יתווסף
לסיפורן של קהילות אחרות בתת-האתר המקוון של
יד ושם "כאן יסופרו תולדותיהן".
באירוע הציגה מנהלת מחלקת האינטרנט דנה
פורת את סיפורה של קהילת ניסבייז' ואת סיפור
המרידה בגטו לפני מיכה חריש ,יושב ראש החברה
לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה שתומכת
בפרויקט הקהילות המקוון ,מנכ"ל החברה ישראל
פלג ויושב ראש ועדת הסיוע וההנצחה של החברה
עורך הדין מרדכי בס.

יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו" :היה חשוב
לנו לספר לא רק על מותם של היהודים אלא גם על
חייהם של חברי הקהילה שהיו בה חיי תרבות ורוח,
שותפות ועזרה הדדית .יותר מ 1,000-שנים ישבו
היהודים על אדמת אירופה ,בנו את קהילותיהם ושמרו
על ייחודם הלאומי והדתי .הם ידעו ימים של שקט
ופריחה תרבותית וימי שפל שהקשים ביותר בהם
היו ימי הכיבוש הגרמני הנאצי שהביא לידי חורבנן
של רוב הקהילות היהודיות באירופה".
עורך הדין בס" :החברה להשבה יזמה את פרויקט
הנצחת הקהילות הנכחדות מתוך כוונה להביא
למודעות את השמדתן של כ 2,000-קהילות קטנות
בידי הצורר הנאצי ,והיא גאה להיות שותפה של יד
ושם בפרויקט המיוחד והמרגש הזה".

■ מימין לשמאל :עורך הדין מרדכי בס ,מיכה חריש ,אבנר שלו
וישראל פלג באירוע לציון העלאת סיפורה של קהילת ניסבייז'
לאתר האינטרנט של יד ושם

עקבו אחר יד ושם
גם באינסטגרם
■ יד ושם פעיל מאוד ברשתות החברתיות פייסבוק,
טוויטר ,פינטרסט ויוטיוב ,ולא מכבר החל לפעול גם
באינסטגרם  -הרשת החברתית לשיתוף תמונות
וסרטוני וידאו מטלפון חכם .בשל האופי הוויראלי של
התקשורת החברתית ,למידע הנמצא באינסטגרם
יש פוטנציאל להגיע לעשרות אלפי אנשים שיכולים
לחלוק אותו עם עוד אלפים ,וכל זה בתוך דקות .צוות
האינטרנט של יד ושם ממשיך לעשות שימוש במגוון
פלטפורמות כדי להגיע לקהל המעוניין ללמוד על
המתרחש בכל יום בהר הזיכרון.
הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף התקשורת.
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גורל וזהות

"יהודים לא יהודים" בזמן השואה

■ בימים  9-6ביולי  2015ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם את סדנת החוקרים המוקדשת
בכל שנה לנושא חדש שלא נחקר דיו .השנה הוקדשה
הסדנה לנושא "היהודים הלא יהודים בשואה :גורל
וזהות" ועסקה באנשים שלא התאימו להגדרה הנאצית
הרגילה של "יהודים גמורים"( Mischlinge :יהודים
למחצה או לרביע); ( Geltungsjudenמי שסברו שהם
יהודים אך לא התאימו לשום קטגוריה בחוקי נירנברג
המקוריים); יהודים שהתנצרו; מי שניסו להוכיח שאינם
יהודים מבחינת הגזע; ועוד.
"עד היום עסק רוב המחקר על השואה ביהודים
שיהדותם ודאית ולא במי ששייכים לקטגוריות
השוליים" ,הסביר פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-
לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר
השואה על שם ג'ון ניימן" .סדנה מיוחדת זו עסקה
באנשים שהוגדרו יהודים בניגוד לאופן שבו הגדירו את
זהותם .היה מרתק לחקור כיצד אידאולוגיה והשקפת
עולם נוקשות ניסו לאכוף הגדרות ביורוקרטיות על
המציאות המורכבת :היו מקרים שפשוט לא התאימו,
ולפתע ,מעבר לגזענות הקטלנית והלא רציונלית
שנקטו הגרמנים ,רואים כמה חסרת טעם הייתה
המערכת כולה".
המשתתפים בסדנה הגיעו מאוסטריה ,מקרואטיה,
מגרמניה ,מאיטליה ,מישראל ,מהולנד ,מפולין,
מסרביה ,מאנגליה ומארצות הברית והציגו מגוון
רחב של היבטים בנושא  -הגדרות ,תפיסות עצמיות,
ניסיונות הצלה ועוד .הדיונים היו ערים ומעוררי
מחשבה וסיפקו מבט חדש על רובדי הזהות הרבים
בזמן השואה .לאחר כל הרצאה הוקדשה חצי שעה
נוספת לדיון כדי לצייר תמונה מלאה יותר.
רבים מן המרצים התמקדו במאמצי היהודים
בארצות שונות להוכיח שהם אינם יהודים .ד"ר יאפ
כהן ,חוקר מהמכון ההולנדי לתיעוד המלחמה ()NIOD
באמסטרדם ,סיפר כיצד ארגנה קבוצת יהודים
ספרדים בהולנד מבצע הצלה נרחב כדי למנוע
את גירושה .בהתבססם על מגוון רחב של טיעונים,
הם ניסחו תאוריה כדי להוכיח שהם שייכים לגזע
שונה מהיהודים האשכנזים .ב"מבצע פורטוגזיה"
(  )Portuguesiaטענו הספרדים שאבותיהם בחצי האי
האיברי התמזגו ,בהיותם אנוסים ,עם בני האצולה
הנוצרית הישנה ,ולימים ,כשהיגרו להולנד כבר זרם
בעורקיהם מעט מאוד "דם יהודי" .הם הוכיחו טענה זו
באמצעות טיעונים פסיכולוגיים ,פוליטיים ,תרבותיים,
אנתרופולוגיים-פיזיים וגנאלוגיים שהעלו חוקרים ,רובם
לא יהודים ,במספר רב של דוחות ,מכתבים ומקורות
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■ טופס של ארגון הפליטים
הבין-לאומי שמילא הפליט
הרמן אוב .תחת "לאומיות"
כתב אוב "חצי יהודי".
באדיבות הארכיון הדיגיטלי
של שירות האיתור הבין-
לאומי (  ,)ITSבאד ארולסון

■ תמונות מדוח דה פרו ( )1943של יהודים ספרדים מהולנד
שניסו להוכיח שהם אינם שייכים ל"גזע" השמי אלא לגזע הים
תיכוני .באדיבות המכון ההולנדי לתיעוד המלחמה ( )NIOD

אחרים .ד"ר כהן התמודד במיומנות רבה עם השאלה
אם "מבצע פורטוגזיה" היה תרמית למען מטרה נעלה

או שמא הספרדים באמת האמינו לטיעונים שלהם
עצמם .הוא גם ניתח את תגובות הגרמנים למבצע
ובדק כיצד העריכו אותו הן הספרדים הן האשכנזים
לאחר מלחמת העולם השנייה.
נערך דיון בשאלה כיצד גרמה הרדיפה הנאצית
ל"יהודים הלא יהודים" לעסוק בזהותם ,עיסוק שהיה
לעתים בעייתי מאוד .עוד ניתנו הרצאות בנושאים
שונים ,ובהם גורלם של ילדים שנולדו לזוגות מעורבים
בשואה ואחריה (פרופ' ג'ואנה מיכליץ ,אוניברסיטת
בריסטול); כיצד התייחס המשטר הנאצי לגרמנים
שהתגיירו לפני המלחמה (ד"ר אסף ידידיה ,יד ושם);
ויחס הוותיקן ליהודים שהמירו את דתם והיו לנוצרים
קתולים ("קתולים לא אריים") (ד"ר סוזן בראון-פלמינג,
מוזאון השואה בוושינגטון) .ד"ר סוזנה אורבן משירות
האיתור הבין-לאומי ( )ITSהזכירה את השפעת ההגדרות
האלה בדיון שערכה על מאבקם של אנשים אלו לבנות
לעצמם חיים חדשים לאחר  .1945רבים מהם כתבו
בטופסי הרישום שלהם "חצי יהודי" או הגדרות אחרות
שניתנו להם בידי הנאצים .זהויות אלו הוטבעו בתפיסתם
העצמית עד כדי כך שהם המשיכו להשתמש בהן גם
לאחר שהתפוגג האיום הנאצי .ד"ר אורבן התמקדה
גם בתגובות בעלות הברית והסבירה כיצד הן סיווגו

המרצים התמקדו במאמצי היהודים
בארצות שונות להוכיח שהם אינם יהודים
לאה גולדשטיין

■

"חילופי רעיונות מתוך פתיחות"  -חוקרים מרחבי העולם התאספו ביד ושם לדון בנושא "יהודים לא יהודים" בתקופת השואה.

את מגישי הבקשות וכיצד החליטו אם הם זכאים
לסיוע ולאישורי הגירה.
היועץ האקדמי של יד ושם פרופ' יהודה באואר,
מבכירי חוקרי השואה בימינו ,השתתף בכל הסדנה
ותרם באופן פעיל לדיונים" .כאשר אנו מדברים על
'יהודים לא יהודים' ,אנו מניחים שיש זכות לקבוע
בדיעבד מה הייתה זהותו של האדם .האם נכון הדבר?"
שאל פרופ' באואר" .האם אין לכבד את ההגדרה
שהגדיר האדם את עצמו? אולם יש לקחת בחשבון
את המצב המעוות שבו אנשים חשו שהם חייבים,
כדי להציל את עצמם ,לומר את מה שהרשויות רצו
לשמוע .הנושא בהחלט מורכב".
המשתתפים שיבחו את האווירה "היוצאת מן
הכלל" ו"הידידותית מאוד" שאפשרה "חילופי רעיונות
מתוך פתיחות" וראו בסדנה כלי עזר חיוני ליצירת
רשת קשרים עם עמיתים ,וכמה מהם התחייבו
לעבד את הרצאותיהם למאמרים כדי להגיש אותם
לפרסום בכתב העת יד ושם  -קובץ מחקרים" .עד
היום מעולם לא התמקדה קהילת חוקרים בנושא
זה ממש ובמסגרת כזו  -נכתבו ספרים ומאמרים,
אך ככל הידוע לי ,מעולם לא יוחדה סדנה של שבוע
ימים לנושא זה" ,אמר פרופ' מכמן .המשתתפים
מצאו שההדרכה שקיבלו מחוקרים נודעים ביד ושם
והמסגרת של קבוצת העמיתים היו מועילות מאוד
לנושאי המחקר המיוחדים שלהם" .היה מעניין מאוד
לגלות שמצבם של 'היהודים הלא יהודים' ורדיפתם

"היה מרתק לחקור כיצד
אידאולוגיה והשקפת עולם
נוקשות ניסו לאכוף הגדרות
ביורוקרטיות על המציאות
המורכבת :היו מקרים שפשוט
לא התאימו ,ולפתע ,מעבר
לגזענות הקטלנית והלא
רציונלית שנקטו הגרמנים,
רואים כמה חסרת טעם הייתה
המערכת כולה".
פרופ' דן מכמן

היו שונים ברוב האזורים שהנאצים שלטו בהם",
אמר הדוקטורנט מקסימיליאן סטרנאד (אוניברסיטת
מינכן) שהרצאתו התמקדה ביהודים גרמנים שהיו
נשואים ללא יהודים בשלבים האחרונים של השואה.
הוא ציין שברייך הגרמני המאפיינים הייחודיים של
כל אזור קיבלו חשיבות רבה יותר בשלב האחרון
של רדיפת היהודים (לקראת סוף מלחמת העולם
השנייה) ושרדיפה זו נקבעה יותר ויותר לפי אמתלות
של מדיניות ביטחון כדי לגרש בהדרגה את היהודים

הגרמנים האחרונים מהשטחים שהוכרזו אזורי לחימה.
מעניין שהמעמד של זוגות מעורבים "בעלי זכויות יתר"
שעד אז הגן על בני הזוג היהודים מפני חלק ניכר
של הגזרות איבד אז את משמעותו .לסיכום ,הסביר
סטרנאד" ,נישואים לבן זוג לא יהודי לא הבטיחו את
הישרדותם של היהודים הגרמנים .גורלם היה נתון
למשא ומתן עד הרגע האחרון .ובכל זאת מעמדם
עיכב את הגירוש ,כך שרובם זכו לשרוד".
בדברי הסיכום שלה הצביעה ההיסטוריונית
הראשית של יד ושם פרופ' דינה פורת על כמה קשיים
בהערכת עדויות של ניצולים מקטגוריה זו שניתנו שנים
רבות לאחר האירועים ,וכן על תפקיד ההיסטוריון
במציאת האיזון הנכון בין מסמכים שבכתב לבין עדויות
שבעל-פה .אולם דבריה העיקריים התמקדו בזהות
העצמית היהודית ובמאמצים שהשקיעו "יהודים לא
יהודים"  -כפי שהראו רוב ההרצאות  -כדי להציל
את נפשם שלהם ושל אחרים" .כל מי שנקטו צעדים,
מתוך צורך נואש ,כדי להציל את עצמם ,חשבו בלבם
על זמנים טובים יותר שבהם יוכלו לשוב לזהויות
ולמסורות הקודמות שלהם" ,הסבירה" ,אבל בינתיים
פעולות אלו גרמו לקשיים רבים ולקרעים נפשיים.
במקרים מסוימים שמרו הניצולים על זהויותיהם
החדשות אף לאחר סיום המלחמה".
הסדנה בנושא "יהודים לא יהודים" התקיימה בתמיכתה הנדיבה
של קרן משפחת גוטוירט.
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חדש על המדף
״במנהרות אשמדאי :עובדי כפייה יהודים בתעשייה הצבאית של הרייך השלישי״ מאת אליעזר שורץ
ד"ר אלה פלורסהיים
■ בן  16היה אליעזר שורץ כשגורש עם בני משפחתו
למחנה אושוויץ-בירקנאו ,הופרד מהם ונשלח לעבוד
במכרות ברזל ומלח ברחבי הרייך .אחרי ששוחרר
מהמחנות ואפסו תקוותיו למצוא מישהו מבני משפחתו
בחיים ,עלה ב 1947-לארץ ישראל והקים בה בית
חדש ומשפחה חדשה.
שורץ הגיע ארצה ללא השכלה תיכונית ,אך עד
מהרה השתלב בעבודה בחברת סולל-בונה ובתוך
כך השלים את השכלתו המקצועית כמתכנן ערים
ואזורים בטכניון בחיפה .בשנת  ,2009כשהיה בן
 ,81זיכתה אותו אוניברסיטת חיפה בתואר דוקטור
לפילוסופיה .עבודתו ,שנכתבה בהנחיית ד"ר שרה
בנדר ופרופ' צבי בכרך ז"ל ,עסקה בנושא "עובדי
כפייה יהודים ברייך הגרמני בשלב הסופי של מלחמת
העולם השנייה" .הספר במנהרות אשמדאי הרואה
אור כעת מתבסס על ממצאי מחקר זה.
שורץ נולד בשנת  1928בעיר סטמר בהונגריה
והוכשר מגיל  13לעבודה בתחום מקצועות המתכת.
אביו עמד על כך שיקבל הכשרה מקצועית ושלח אותו
בחופשות מבית הספר לעבוד כשוליה אצל מסגר
מומחה ,והוא הקנה לו הכשרה בסיסית בהפעלת
המכשירים וכלי העבודה המיוחדים והרגיל אותו
בעבודה גופנית .לימים ,לאחר שעבר שורץ את
הסלקצייה עם הגעתו למחנה אושוויץ ,הוא צורף,

בשל הכשרתו המקצועית,
לפלוגת עבודה מיוחדת של
 500בעלי מלאכה יהודים
שנשלחה לעבודת כפייה
במסגרת תעשיית החימוש
הגרמנית.
בראשית  1944הלכו
וגברו התקפותיהן האוויריות
של בעלות הברית על אתרי
התעשייה האזרחית והצבאית של הרייך השלישי.
גרמניה הנאצית נאלצה להעתיק את המפעלים
אל אזורים בטוחים יותר בפנים גרמניה ובייחוד אל
מנהרות ואתרים אחרים מתחת לפני הקרקע .ואולם
לביצוע הפרויקטים האלה נדרש כוח עבודה רב שלא
היה ברשות הגרמנים באותה תקופה בשל מפלות
הצבא הגרמני בחזית .בנסיבות האלה נחשבו היהודים
שנותרו בחיים מאגר של כוח עבודה שיש לנצל לביצוע
העבודות הקשורות בהעתקת המפעלים והפעלתם
אף שהיו בשטחי הרייך הישן שהוכרזו יודנריין ("נקיים
מיהודים") באביב .1943
בספרו שורץ בוחן את הקשר בין המחדלים
ההנדסיים בתעשיית החימוש הגרמנית לבין מותם
של אלפי עובדי כפייה יהודים .הוא מתמקד בסיפורה
של אותה פלוגת עבודה מיוחדת שמנתה  500בעלי

מלאכה יהודים ,ובכללם הוא עצמו ,שנשלחה ביוני
 1944מאושוויץ לשטח הרייך כדי להכשיר מפעלים
שייצרו נשק שהיה בכוחו לחולל תפנית במלחמה
לטובת גרמניה הנאצית .שורץ מציע במחקרו נקודת
מבט ייחודית הנשענת הן על ניסיונותיו הקשים בשנות
המלחמה הן על הכשרתו המקצועית לאחריה וסוקר את
קורות חברי הקבוצה מראשית התארגנותה בבירקנאו,
דרך העברתם לעבודה בשטחי מכרה הברזל בכפר
טיל שבלֹורֵן הצרפתית ובמכרה המלח בכפר קֹוכֶנדֹורף
שבדרום גרמניה ועד הובלתם בצעדת מוות וחיסול
רוב חברי הקבוצה בשלהי אפריל  .1945ב 1-במאי
 1945שחררו חיילים אמריקנים את שרידי הקבוצה
בהרי טירול האוסטריים.
גורלם של חברי הקבוצה דומה לגורלם של
אסירים יהודים רבים אחרים שסבלו וחוסלו בנסיבות
דומות ברחבי הרייך בשלהי מלחמת העולם השנייה.
הם היו הקרבנות של המדיניות הנאצית של חיסול
באמצעות עבודה .כאשר התקרבה המלחמה לסיומה
ולא היה אפשר עוד לנצלם לעבודה לצורכי התעשייה
הביטחונית של הרייך ,איבדו שרידי עובדי הכפייה
היהודים בעיני הגרמנים את ההצדקה להמשך חייהם
על פני האדמה.
להזמנת ספר זה ולמידע על המגוון המקיף של ספרי יד ושם:
publications.marketing@yadvashem.org.il ,02-6443511

חקר ההתנהגות האנושית בשואה
ד"ר דוד זילברקלנג
■ כיצד עלינו לגשת לחקר ההתנהגות של בני האדם
בזמן השואה? מהם הגורמים אשר השפיעו על תגובות
היהודים לרדיפתם ועל תגובות שכניהם למצוקתם?
זה שנים שהחוקרים דנים בשאלות אלו ,אך התשובות
חמקמקות .שלושה מאמרים בגיליונו החדש של יד ושם
 קובץ מחקרים (מ"ג - )1:מאת פרופ׳ גיא מירון ,ד״ראנה הייקובה ופרופ׳ יאן גרבובסקי  -תורמים תובנות
משמעותיות באשר לשאלות מרכזיות אלו הנובעות
מן השואה .מירון והייקובה מתמקדים בהיבטים שונים
של התנסויות היהודים ,ואילו גרבובסקי בוחן את
"העומדים מן הצד".
מירון דן בגורם ההמתנה בהתנסותם של יהודי
גרמניה תחת שלטון הנאצים .ההמתנה הייתה היבט
מרכזי בחיי היהודים בזמן השואה שעדיין לא זכה ליחס
הראוי מצד חוקרים .יהודים בכל מקום שנשלט בידי
הנאצים מצאו את עצמם לעתים תכופות ממתינים -
להחלטות השלטון ,לאוכל ,לגזרה הבאה ,לטרנספורט,
למכות ,למוות  -ומתלבטים אם להמתין או לנקוט
פעולה מסוג כלשהו .מירון מתמקד בהמתנת יהודי
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גרמניה לאורך זמן ,מ1933-
ולאורך שנות המלחמה ,אך
מסגורו את נושא המחקר
החדש הזה ושאלותיו מפנים
זרקור ליהודים בכלל .ואכן
הנושא משתקף בצילום
השער של גיליון זה של יד
ושם  -קובץ מחקרים שבו
נראים יהודים מהולנד אשר
זה עתה הגיעו לטרזיינשטט וממתינים לאוכל.
צילום השער מתקשר לניתוחה המרתק של הייקובה
את מנגנוני ההתמודדות בטרזיינשטט של מגורשים
יהודים מהולנד ופליטים יהודים מגרמניה בהולנד.
למרבה העניין ,הייקובה מוצאת שהפליטים היהודים
מגרמניה שגורשו מהולנד הסתגלו טוב יותר והשכילו
ללמוד את דרכי ההתנהלות במחנה לעומת יהודי הולנד
המקומיים .כך היה גם באושוויץ-בירקנאו ,היא מוסיפה.
יתר על כן ,שיעור התמותה של היהודים המקומיים היה
גבוה הרבה יותר .הן מירון הן הייקובה מציינים שהיבטים

של התרבות ושל ההיסטוריה של היהודים בשתי מדינות
אלו השפיעו על התנסויותיהם והושפעו מהן.
בניתוח תפקידם של "העומדים מן הצד" במימוש
"הפתרון הסופי" ,במיוחד בפולין ,גרבובסקי טוען
ש"לעמוד מן הצד" היה בלתי אפשרי .כאשר רצח
היהודים התרחש בפומבי והפולנים המקומיים
תאבי הבצע הבינו שלא ייענשו ,התוצאה לא הייתה
אדישות לגורל היהודים ,כפי שטענו חוקרים ,אלא
להפך  -הפולנים החליטו לפעול ,לעתים קרובות
נגד היהודים .השואה הגיעה למפתן ביתם ,ולכן אין
לטעון שהאנשים יכלו להישאר ניטרליים.
בעבודתם המחקרית והמושגית החדשנית
והמדוקדקת הגדירו מירון ,הייקובה וגרבובסקי מסגרות
התייחסות חדשות וסללו דרך למחקר נרחב בעתיד
ולדיון על התנהגות הקרבנות והנקראים בטעות
"הצופים מן הצד" בזמן השואה.
הספר יצא לאור בעזרת .Samson Charity Foundation

הכותב הוא חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה והעורך
הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.

להשלים את התמונה
זוג חסידי אומות העולם זוכה להכרה בעקבות מידע חדש
אירנה שטיינפלד

■ על אף הזמן הרב שעבר מאז השואה ,לחברי הצוות
של מחלקת חסידי אומות העולם יש היום סיכויים
טובים יותר למצוא את החלקים החסרים בכמה מן
התיקים שעדיין נשארו פתוחים .המאגרים הגדולים של
עדויות ניצולים ,הגישה הגדלה לקטלוגים ארכיוניים,
התקשורת המודרנית וכלי חיפוש באינטרנט מאפשרים
להם במקרים רבים להשלים את התמונה.

שרגא הסבירה שאביה פרומין
נהרג בתאונת דרכים זמן קצר
לאחר פנייתו ליד ושם

העולם שנסגרו בעבר בגלל מחסור במסמכים ,יצר
יד ושם קשר עם בתו של פרומין ,ילנה שרגא .שרגא
הסבירה שאביה פרומין נהרג בתאונת דרכים זמן
קצר לאחר פנייתו ליד ושם .בעזרתה עלה בידם של
חוקרי המחלקה להשלים את הסיפור.
אדוארד פרומין נולד ב 1939-בגרודנו שבפולין.
כאשר תקפו הגרמנים את ברית המועצות ,התגייס
בוריס ,אביו של אדוארד ,לצבא האדום ונהרג זמן
קצר לאחר מכן .הסובייטים הנסוגים פינו את אמו
אנה ואת בנה הקטן אדוארד .זמן קצר לאחר שעזבו
את גרודנו ,נפלה אנה מן המשאית שבה נסעו .היא
הצליחה לעלות על רכב אחר ולהגיע בסופו של דבר
לצד הסובייטי ,שם החלה לחפש את בנה .היא לא
ידעה שהמשאית שבה נסע בנה נפגעה באש צולבת
ושנוסעיה לא הגיעו מעולם לגבול הסובייטי .אדוארד
נמצא במשאית הפגועה ונלקח בחזרה לגרודנו ,שם
זיהתה אותו אנה טומצ'יק ,שכנה לשעבר של משפחת

לאחר שנתיים סיפר לה
מנהל בית היתומים בסרטוב
שמשפחה מקומית אימצה ילד
הדומה לילד שבתמונה .אנה
יצאה למלחמה ארוכה וכואבת
כדי להחזיר לחזקתה את הילד
שהאמינה (בטעות) כי הוא בנה

■ סטניסלב טומצ'יק ,בנו יאנוש והניצול אדוארד פרומין (יושב
על האופניים)1942 ,

ב 1996-ביקש ניצול השואה אדוארד פרומין מיד
ושם להעניק את אות חסידי אומות העולם למציליו
בזמן המלחמה ,אנה וסטניסלב טומצ'יק מפולין.
מחלקת חסידי אומות העולם ביקשה מידע נוסף
אך לא קיבלה כל תשובה והתיק נשאר פתוח .לאחר
כמעט  20שנה ,בעקבות מבצע חדש בתמיכתה של
ועידת התביעות להשלמת תיקים של חסידי אומות

פרומין .בידעה שנשקפת סכנת חיים לתינוק היהודי,
החליטה טומצ'יק להביאו אל ביתה .על אף הסיכון
הגדול והעובדה שכמה מהשכנים זיהו אף הם את
התינוק ,טיפלו אנה ובעלה סטניסלב באדוארד עד
שחרור גרודנו .כאשר נפטרה אנה באותה שנה,
החליט סטניסלב לעקור לפולין עם ששת ילדיו .הוא
הביא את אדוארד לבית יתומים בתקווה שהוריו
יחזרו מהמלחמה ויבואו לבקש אותו .הדבר לא
קרה ,ואדוארד נמסר לאימוץ אצל משפחה יהודית
שהתגוררה בלבוב.
שנים לאחר מכן התחיל אדוארד לחפש את
משפחתו הביולוגית .הוא נסע לגרודנו עם אשתו
ובתו וגילה שסטניסלב טומצ'יק הביא אותו בזמנו

■ סטניסלב טומצ'יק (משמאל) והניצול אדוארד פרומין,
שנות ה70-

לבית היתומים ומסר את שמו האמתי ואת שמות
הוריו .עוד גילה מדוע לא חזרה אמו אנה לבקש
אותו :היא חשבה שגם הוא נמצא בברית המועצות,
ולכן נסעה מבית יתומים אחד למשנהו עם תמונת
בנה .לאחר שנתיים סיפר לה מנהל בית היתומים
בסרטוב שמשפחה מקומית אימצה ילד הדומה לילד
שבתמונה .אנה יצאה למלחמה ארוכה וכואבת כדי
להחזיר לחזקתה את הילד שהאמינה (בטעות) כי
הוא בנה ואשר נשא על גופו סימן לידה הדומה לסימן
שבגופו של אדוארד.
בסופו של דבר ,אחרי פרידה של  37שנים ,כאשר
התאחד אדוארד עם אמו אנה פרומין באונייצ'יה
אשר במחוז בריאנסק ברוסיה ב ,1978-הוא פגש
גם את "אדוארד" האחר ,הילד שגידלה אמו מתוך
אמונה שזהו בנה.
רק לאחר שצאצאיו של אדוארד פרומין הביאו
ליד ושם את המסמכים מבית היתומים ומידע נוסף,
 19שנים לאחר שהוגשה הבקשה המקורית ,הכירה
הוועדה לציון חסידי אומות העולם באנה וסטניסלב
טומצ'יק ,לאחר מותם ,חסידי אומות העולם.
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.
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■ ב 22-ביולי  2015המפיק הקרואטי וניצול השואה
ברנקו לוסטיג מסר ליד ושם את פסלון האוסקר
שהעניקה לו ב 1993-האקדמיה לאמנות ולמדעי
הקולנוע על הסרט ״רשימת שינדלר״ .הפסלון מוצג
במרכז הצפייה ביד ושם ,מרכז מידע עולמי שאוסף,
מקטלג ומשמר סרטים בנושא השואה.
ברנקו לוסטיג הוא מפיק סרטים עטור שבחים
הפועל בקרואטיה ובהוליווד ,ניצול שואה ששרד
כשנתיים במחנות אושווויץ-בירקנאו וברגן-בלזן ואחרי
המלחמה התאחד מחדש עם אמו וילמה .אביו מירקו
ורוב בני משפחתו נרצחו במחנות המוות .לוסטיג הפיק
סרטים בולטים ומיני סדרות וזכה בפרסים רבים ,ובהם
שני פרסי אוסקר.
לוסטיג מסר את הפסלון ליד ושם כאשר התלווה
לנשיאת קרואטיה קולינדה גראבר-קיטרוביץ' בביקורה

■ ליאת בן חביב ,אבנר שלו ,ברנקו לוסטיג ונשיאת קרואטיה
ליד פסלון האוסקר שמוצג במרכז הצפייה

פסלון האוסקר של "רשימת שינדלר " נמסר ליד ושם

■ ברנקו לוסטיג מתבונן בהעתק של רשימת שינדלר המוצג
במוזאון לתולדות השואה.

ביד ושם ,ואירוע מיוחד התקיים ביד ושם בשיתוף
שגרירות קרואטיה בישראל .באירוע דיברה מנהלת
מרכז הצפייה ליאת בן חביב על זיכרון השואה
בקולנוע" :סרטים תמיד ישפיעו על הנצחת השואה
בזיכרון הקולקטיבי" ,אמרה בן חביב" .הסרט רשימת
שינדלר נגע בלבם של מיליונים ברחבי העולם והגביר
את תודעת השואה ולבסוף היה בעצמו לאייקון
בהנצחת השואה".
באירוע אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
לברנקו לוסטיג" :תודה לך על האומץ בהפקת הסרט הזה,
בעיקר כניצול שואה .תודה לך ולמשפחתך על החלטתך
להיפרד מפסלון האוסקר שקיבלת  -שהוא משמעותי
כל כך עבורך ועבור כל יוצר סרטים  -ולהעניק אותו
למרכז הצפייה ביד ושם הנמצא על הר הזיכרון שמיליוני

אנשים מבקרים בו .זהו צעד נוסף בהגברת זיכרון השואה.
הסרט רשימת שינדלר אינו הסרט הראשון שנעשה על
השואה ,אך הוא היווה 'הוריקן' בתודעת השואה בעולם.
הצלחת למצוא את שביל הזהב כדי לספר את הסיפור
הקשה הזה לקהל הרחב".
"ברנקו לוסטיג הוא ניצול שואה שקידם ערכים של
סובלנות וחינוך בקרואטיה" ,אמרה נשיאת קרואטיה.
"זוהי חובתנו האנושית להנחיל סובלנות וחינוך
מסוג זה לילדינו גם כהורים וגם כמורים .חינוך הוא
הנשק היעיל ביותר נגד אידאולוגיה קיצונית וגזענות.
ההיסטוריה היא המורה לחיים .האוסקר הזה מייצג
קרן אור בוהקת של חסידי אומות העולם שהחליטו
החלטה נכונה על אף הסיכון האדיר" .הנשיאה ציינה
עוד בדבריה כי היא מצדיעה ללוסטיג על המשימה
שקיבל עליו אחרי שפרש מעסקי הקולנוע  -לפעול
למען עולם טוב יותר" :זהו תיקון העולם שלו".
לוסטיג התרגש עד דמעות" :באמצעות הסרט
ניסיתי לספר את מה שראו עיניי .פרס האוסקר הזה
מסמל עבורי את כל הנרצחים והשורדים של השואה
 כל מה שהם עברו .הוא מייצג את כל האנשיםשביקשו מאתנו לפני שנרצחו לספר את סיפורם".
מרכז הצפייה ביד ושם מקטלג ומשמר סרטים בנושא השואה
מכל הז'אנרים .בספריית הסרטים הדיגיטלית שבמרכז כ10,000-
סרטים מכל העולם ועשרות אלפי עדויות של ניצולי שואה מאוסף
הקרן להיסטוריה חזותית מיסודו של סטיבן שפילברג ומאוסף
יד ושם .כל העדויות ומרבית הסרטים נגישים לצפייה בכל זמן
במרכז הצפייה .המידע שבקטלוג הסרטים של מרכז הצפייה
נגיש באתר האינטרנט של יד ושם.

הבמאי דיוויד אוונס זוכה בפרס יושב ראש יד ושם לשנת 2015

אורחים חירשים-עיוורים
סיירו במוזאון

■ ״מורשת נאצית :מה שעשו אבותינו״ ,סרטו של הבמאי
הבריטי דיוויד אוונס ,זכה ב"פרס אבנר שלו ,יושב ראש
יד ושם" לשנת  2015בפסטיבל הקולנוע הבין-לאומי
ה 32-בירושלים .הפרס מוענק זה עשר שנים ,תרומתם
של מיכאלה ולאון קונסטנטינר מניו יורק.
צוות השיפוט בחר להעניק את הפרס לסרט
זה המבוסס על מחקרו של עורך הדין המפורסם
לזכויות אזרח פיליפ סנדס "על עשייה דוקומנטרית
חסרת פשרות ,בתיעוד המפגש בין בניהם של פושעי
מלחמה נאצים ,המנסים להבין את מעשי אבותיהם,
לבין בן למשפחה יהודית אשר איבדה קרובים רבים
כתוצאה ישירה מפשעים אלה ,אשר בוצעו בגליציה,
אוקראינה .הסרט עוסק בסוגיה מורכבת של בני דורות
ההמשך ובהתמודדותם עם ההיסטוריה ,והוא טעון
במתחים עכשוויים".
בעקבות ההודעה על הזכייה בפרס סיפר אוונס
(המוכר בזכות הפרקים שביים לסדרות המצליחות
ווייטצ'אפל ,אחוזת דאונטון וחסרי בושה)" :הסרט
שלנו נולד ברוח ידידות  -ראשית הידידות ביני ובין
פיליפ סנדס עוד כשהיינו סטודנטים באוניברסיטת

■ ב 1-ביוני  2015סיירה קבוצה של אורחים
חירשים-עיוורים במוזאון לתולדות השואה .הסברים
מפי מדריכים ותיקים של יד ושם תורגמו תרגום
סימולטני תוך שימוש הן בשפת הסימנים הן בשפת
המגע .האורחים הורשו באופן חריג לגעת בכמה
מהמוצגים שבתערוכה.

ליאת בן חביב
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יד ושם פועל להנגשת המוזאון לכל סוגי המבקרים.
למידע נוסףgroup.visit@yadvashem.org.il :

קיימברידג' ,והידידות בין פיליפ לשני הגיבורים
הנוספים שבסרט .אני מרוצה במיוחד שהסרט קיבל
תגובות חיוביות בירושלים ומכיר תודה עמוקה לצוות
השיפוט שבחר להעניק לסרט את הפרס החשוב הזה".
צוות השיפוט בחר גם להעניק ציון לשבח לבמאי
השוודי מגנוס גרטן על סרטו לכל פנים יש שם "על
תחקיר דוקומנטרי יוצא דופן ,המעלה את המודעות
לאנושיותו של כל אדם באשר הוא; על שימור הידע
והמידע שבתיעוד ועל שימוש מרהיב בחומרי ארכיון".
הכותבת היא מנהלת מרכז הצפייה.

יד ושם  -שותף חשוב בכנס הבין-לאומי ה 35-לגנאלוגיה יהודית
■ יד ושם היה שותף פעיל בכנס השנתי הבין-
לאומי ה 35-לגנאלוגיה יהודית (המתקיים בישראל
פעם בעשור) שנערך בימים  10-6ביולי במלון רמדה
בירושלים .הרב ישראל מאיר לאו ,יושב ראש מועצת יד
ושם ,נשא את נאום הפתיחה במושב המליאה .הרב לאו
תיאר כיצד השתנתה סיומת השמות היהודיים הלקוחים
ממקורות מקראיים כאשר נדדו היהודים ממקום למקום
בתפוצות (מיעקב ליעקובסון למשל) ודיבר בלהט על
חשיבות זיקת השורשים לזיכרון" :העבר מלווה אותנו.
מי שמתנתק מעברו מאבד את זהותו".
בכנס השתתפו כ 800-חוקרים וחובבי גנאלוגיה
יהודית מרחבי העולם .בתכנית המגוונת היו תשע
הרצאות מפי אנשי יד ושם וניתנה גישה למאגרי
המידע של יד ושם בחדר מחקר ובביתן יד ושם .יום
פעילות נוסף ,ביד ושם ,הציע לעשרות משתתפים
מגוון מיוחד של פעילויות  -חיפוש מידע מתקופת
השואה באולם הקריאה של הספרייה ,סיורים במוזאון
לתולדות השואה ובתערוכות הקיימות ,סיור "מאחורי
הקלעים" של הארכיון והרצאות במגוון נושאים
הקשורים לשואה.
סוזן אדל מפתח תקווה שהשתתפה בכנס חוותה
חוויה מיוחדת .אדל היא גנאלוגית ותיקה ובמשך שנים

קרבנות שואה לא צפויים:
יהודים מן הקריביים
■ במאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה ,הנגיש
באתר האינטרנט של יד ושם ,שמורים שמותיהם של
 175יהודים שנולדו או התגוררו באגן הקריביים (לרבות
מדינות אמריקה הלטינית השכנות) וששהו באירופה
כשפרצה מלחמת העולם השנייה .יהודים אלו הגיעו
לאירופה לביקורים משפחתיים או לעבודה או התגוררו
בה ,וגם הם סבלו מהרדיפה הנאצית בזמן השואה.
בסוף שנה זו תקים הקהילה היהודית של סורינם
אנדרטה לזכר הנרצחים בשואה בפרמריבו ,בירת
סורינם .לקראת האירוע חקר ד"ר אלכסנדר אברהם,
מנהל היכל השמות של יד ושם ,את גורלם של יהודים
אלו בשואה .על פי המחקר 170 ,מהיהודים נרצחו120 :
מסורינם 16 ,מקובה 13 ,ממקסיקו ,עשרה מקורסו (אחד
מן האי סבה) ,שלושה מוונצואלה ,והשאר מקולומביה,
מהרפובליקה הדומיניקנית ,מגואטמלה ,מאל סלוודור,
מניקרגואה ,מטרינידד וטובגו ,מגואדלופ ומסנט תומס.
כרבע מהם היו יהודים ממוצא ספרדי ,כפי שמעידים
שמות המשפחה הספרדיים והפורטוגליים שלהם,
והתגוררו בעיקר בסורינם ובקורסו .גורלם של החמישה
האחרים לא נודע.

דבורה ברמן

הרב ישראל מאיר לאו נושא את נאום הפתיחה.

■ מנהל הארכיונים ד"ר חיים גרטנר מסייע לגנאולוגים
להשתמש במאגרי יד ושם.

■

רבות הייתה מתנדבת מסורה בפרויקט איסוף שמות
קרבנות השואה ביד ושם וגם במחלקת האיתור של
מגן דוד אדום ,שם היא מטפלת בפניות רבות הקשורות
לגורלם של יהודים בתקופת השואה.
בהרצאתו של ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים
וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ,הופתעה אדל
לראות במצגת תמונה של דף התווים של הסבא-רבא-
רבא שלה ,המלחין היהודי הנודע א' מ' יפת ,מוקרנת על

המסך לפני הקהל הרב שהצטופף באולם .הדף נתרם
ליד ושם בעת האחרונה ונמצא היום בארכיוני יד ושם.
"אני תמיד מתרגשת מאוד כאשר מזכירים אותו" ,סיפרה
אדל" .הוא היה מקורב מאוד לרב שמשון רפאל הירש
ושימש מנהל המקהלה בבית הכנסת שלו בפרנקפורט
על המיין בגרמניה .מרגש אותי מאוד לראות את המוזיקה
בהקשר כזה ולדעת שהספר הזה שרד מ'ליל הבדולח'
ומהשואה למען הדורות הבאים".

תערוכה נודדת בפרו
■ התערוכה "אין משחקים ילדותיים  -עולם הילד
בשואה" בשפה הספרדית מוצגת מינואר  2015במוזאון
היהודי בלימה שבפרו .התערוכה מתארת את מאבקם
של הילדים בשואה לחיים ולשימור ילדותם ומבוססת
על תערוכה שהוצגה עד לא מכבר ביד ושם ,והיא זוכה
להצלחה רבה ומעוררת התעניינות בנושא השואה בכלל
ובילדים בשואה בפרט .בתערוכה מתקיימות הדרכות
לקבוצות ילדים ומורים מבתי ספר בלימה וממחוזות
מרוחקים יותר .המדריכים הם מורים שעברו הכשרה
ביד ושם .כמו כן נערכים סמינרים למורים מבתי ספר
פרטיים וממשלתיים בפרו.

עוד תערוכות נודדות
ברחבי העולם
■ התערוכה "כתמים של אור  -להיות אישה בשואה"
תיפתח ב 8-בדצמבר  2015במוזאון לאמנות בעיר סולינגן
שבגרמניה .התערוכה מביאה את סיפור התמודדותן
של הנשים בשואה תוך התמקדות במגוון נושאים כגון
אמהות ,אהבה ,חברות ועוד ותינעל ב 24-בינואר .2016
■ התערוכה "עמדי ניצבים כאן  6מיליון קטגורים :משפט
אייכמן בירושלים" תיפתח ב 8-בנובמבר  2015באולם
הקונצרטים של תזמורת מדינת ברנדנבורג בפרנקפורט
על האודר .בפתיחת התערוכה ייערך קונצרט ,והיא
תינעל ב 30-בנובמבר .2015
■ התערוכה "השומר אחי אנוכי" המספרת סיפורים של
חסידי אומות העולם הוצגה בגלריה של אוניברסיטת
נבדה ברינו מחודש מאי עד אוגוסט  .2015התערוכה
זכתה לכיסוי תקשורתי נרחב  -תכנית בת שעה ברדיו
ופרסומים בעיתונים .לאור ההצלחה הוחלט להאריך את
משך התצוגה בשבועיים נוספים.

התערוכה פונה לקהל מגוון ,ועד כה ביקרו בה
תלמידים ומורים ,דיפלומטים ,אנשי דת ,חברי הקהילה
היהודית בלימה ועוד.
לאור ההתעניינות הרבה שהנושא מעורר בפעם
הראשונה בפרו ,הוחלט להמשיך להציג את התערוכה
במוזאון היהודי גם בשנת .2016
התערוכה תוצג גם בשפה האנגלית בבית הכנסת
בבלפסט בצפון אירלנד בנובמבר  2015לציון יום השנה
של ״ליל הבדולח״.

"בסה  -מילה של כבוד" תוצג במרכז
■ התערוכה ֶ ּ
פרימן להוראת השואה בוויניפג שבקנדה מ 1-עד 14
נובמבר  .2015בתערוכה מוצגים תצלומים של הצלם
נורמן גרשמן ,והיא עוסקת בסיפורי הצלה של יהודים
בידי מוסלמים אלבנים בזמן השואה.
לפרטים נוספים ולמידע על כל התערוכות הנודדות של יד ושם:
traveling.exhibitions@yadvashem.org.il
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חדשות

חדשות מהמכון הבין-לאומי לחקר השואה

"הזעזוע הראשון" :סדנת
מחקר על תחילת הכיבוש
הגרמני בפולין

קורס קיץ בשיתוף
אוניברסיטת חיפה:
"השואה בברית המועצות"

פרופ׳ חוי דרייפוס

■ השנה ,כבשנה שעברה ,קיים המרכז לתולדות יהודי
ברית המועצות בתקופת השואה של המכון הבין-לאומי
לחקר השואה קורס קיץ בנושא "השואה בברית המועצות"
במסגרת התכנית הבין-לאומית לתואר שני בלימודי
השואה על שם וייס-ליבנת באוניברסיטת חיפה .התכנית
פועלת בשיתוף בית לוחמי הגטאות ויד ושם .קורס הקיץ
מאפשר לסטודנטים בתכנית להרחיב במידה ניכרת
את הבנת השואה ואת ייחודיות גורלם של יהודי ברית
המועצות בתקופת מלחמת העולם השנייה.
בקורס הרצו פרופ' דינה פורת ,ההיסטוריונית
הראשית של יד ושם; פרופ' דן מכמן ,ראש המכון
הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר
השואה על שם ג'ון ניימן; ד"ר דוד זילברקלנג ,חוקר בכיר
במכון; ד"ר ארקדי זלצר ,מנהל המרכז לחקר תולדות
יהודי ברית המועצות בתקופת השואה; ד"ר ליאוניד
ריין ,חוקר במכון המחקר; קטיה גוסארוב ממחלקת
חסידי אומות העולם; והחוקר ד"ר קיריל פפרמן אשר
דיבר על נושא חשוב להבנת מהותה של השואה :גורלם
של יהודים מזרחיים בברית המועצות  -קרימצ'קים,
יהודים הרריים וקראים .גישתם של הנאצים ליהודים
הללו ממחישה את היסודות הגזעיים של האנטישמיות
שלהם :מומחי גזע הגדירו את הקרימצ'קים יהודים ,ועל
כן הם נרצחו ,ואילו בעניין היהודים ההרריים לא הספיקו
הנאצים להכריע ,ועל כן רק חלק מהם נרצחו .הקראים
הוכרו לא יהודים ,ולכן השואה פסחה עליהם.
עוד במסגרת הקורס התקיים ב 16-ביולי במכון
הבין-לאומי ביד ושם סמינר סטודנטים בהשתתפותם
של שני מרצים מחו"ל :פרופ' אולגה גרשנזון
מאוניברסיטת אמהרסט שבמסצ'וסטס בארצות
הברית הרצתה בנושא "השואה במסכים סובייטיים"
תוך הצגת הקטעים הרלוונטיים; ויהושע רובינשטיין
מאוניברסיטת הרווארד אשר כתב את הביוגרפיה של
הסופר והעיתונאי הסובייטי-יהודי איליה ארנבורג,
דמות בעלת השפעה בתחום התעמולה הסובייטית
ועם זאת אדם בעל מודעות יהודית בולטת ,הרצה
על חייו של ארנבורג.

■ כיצד נראו המפגשים הראשונים של כוחות הכיבוש
הגרמני עם אזרחיה של פולין הכבושה ,ומה היה חלקה של
האידאולוגיה הנאצית ביחס היום-יומי כלפי האוכלוסייה
היהודית והמקומית? אילו מאבקים היו בתוך כוחות
הכיבוש הנאצי כבר בראשית המלחמה ,וכיצד התגבשו
הפעולות הראשונות של גירוש ומוות (מצעדי המוות)?
חקר השואה בכלל ושואת יהודי פולין בפרט עומד
זה שנים במוקד המחקר בארץ ובעולם .ברם נדמה כי
מרבית המחקר עוסק בשנים המאוחרות של השואה
שבהן רדיפת היהודים ורציחתם היו בשיאן ולא בחודשים
הראשונים לכיבוש שהיו עבור מרבית היהודים המפגש
הראשון עם הכובש הגרמני והיוו את השבר הראשון
בחייהם .בימים  24-22ביוני ערך המרכז לחקר השואה
בפולין של המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם
סדנת מחקר בנושא "הזעזוע הראשון :החודשים הראשונים
של הכיבוש הגרמני בפולין" .בסדנה השתתפו חוקרים
מהארץ ומהעולם ,והם דנו בגופי השלטון הגרמני בפולין
וביחסם ליהודים וגם בהיבטים שונים של הגורל היהודי
בפולין בתקופה זו (דני עוזיאל ,ישראל; אלפרד גוטוולד,
גרמניה; כריסטוף ספייקר ותומס קולר ,גרמניה; ניקולס
פאטין ,צרפת) .כמו כן נדונו היבטים נבחרים בחיי היהודים
באותה תקופה ,ובכללם יחסי יהודים ופולנים בראשית
הכיבוש בראי מקורות מוקדמים ומאוחרים (מוניקה רייס,
פולין; ריטה הורבט ,ישראל); הבריחה למזרח והפליטים
היהודים (אליאנה אדלר ,ארצות הברית; נטליה אלקסיון,
ארצות הברית); שוד הרכוש וגורלם של אוצרות אמנות של
יהודים (אגניישקה אלסטון ,פולין); תחילת מדיניות עבודת
הכפייה ומשמעותה עבור האוכלוסייה היהודית (עידית
גיל ,ישראל); וצעדות המוות (ויטולד מדיקובסקי ,ישראל).
נושאים היסטוריים אלו היו למצע לדיון מתודולוגי
חשוב על מקורות מוקדמים ומאוחרים ומהימנותם ,על
ספרות והיסטוריה ועל סוגיות של מגדר וזיכרון .ההרצאות
והדיונים המרתקים חשפו לפני המשתתפים מידע חדשני
ופרספקטיבות חדשות .הסדנה נחתמה בהרצאת סיכום
של חוקר בכיר במכון-הבין לאומי ד"ר דוד זילברקלנג על
התפתחות המחקר של נושא חשוב זה  -תיאור מפורט
של המִנהל של כוחות הכיבוש הגרמני והמבנה של כוחות
הכיבוש הגרמניים ,פעילות האס-אס ,הצבא ויחידות העזר
בפולין הכבושה ,פולין כמרחב כיבוש ראשון (אידאולוגי
ומעשי) והדיכוי הגרמני של המדינה הפולנית  -וכן על
נושאים מרכזיים שעדיין יש לחקור ,לרבות חיי היום-יום של
היהודים ,הרשויות והמגע שלהן עם קבוצות אוכלוסין ,שוד
הרכוש והיקפו ,תחילת הכיבוש הגרמני בפולין וסופו ועוד.
הסדנה התקיימה בתמיכתה הנדיבה של קרן אהרון גוטוירט ובזכות
מלגת המחקר יד ושם על שם דנק גרטנר.
הכותבת היא מנהלת המרכז לחקר השואה בפולין של המכון
הבין-לאומי לחקר השואה.
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קורס הקיץ בנושא "השואה בברית המועצות" התקיים בתמיכתה
הנדיבה של קרן ג'נסיס.

סדנאות חוקרים משותפות
לדוקטורנטים מאנגליה
ומישראל
■ מאז ייסודו ב ,1993-אחת המטרות של המכון
הבין-לאומי לחקר השואה הייתה תמיכה בחוקרי שואה
צעירים ועידודם .לכן המכון יזם תכנית של סדנאות
מחקר בין-לאומיות עבור דוקטורנטים החוקרים את
השואה ,והן נערכות מדי שנה .סדנאות אלו הן פרי
שיתוף פעולה בין המכון ומכוני מחקר ואוניברסיטאות

בחו"ל .הסדנאות נערכות בישראל או במדינות של
המוסדות המארחים.
סדנת הקיץ השנה התארחה בספריית ויינר
בלונדון .המשתתפים ,רובם דוקטורנטים מאנגליה
ומישראל ,נשאו הרצאות מעניינות במגוון רחב של
נושאים :גירוש יהודי הולנד למחנות השמדה; המדיניות
הבריטית והמעצר של פליטים יהודים בקפריסין לאחר
המלחמה; נעדרים לאחר המלחמה; מחקר ארכאולוגי
במחנה סוביבור; יהודים שהסתתרו במנזרים בצרפת;
הייצוג המוטעה של שומרות (נאציות) בסרטי הוליווד
ועוד .כל הרצאה לוותה בתגובה של פרופסור אורח
או מומחה לנושא ,והדבר הוסיף עניין רב הן למרצה הן
לקהל .הדיונים לאחר כל הרצאה היו פוריים והביאו לידי
ביטוי את יכולתם האקדמית של החוקרים הצעירים.
סדנת גומלין תיערך בישראל בקרוב.
הסדנה התקיימה בתמיכתן הנדיבה של קרן משפחת גוטוירט
וועידת התביעות.

טקס חלוקת מלגות
■ ב 25-ביוני נערך הטקס השנתי להענקת מלגות
עידוד לסטודנטים לתואר שני ולדוקטורנטים בישראל
הכותבים על נושא השואה .את המלגות מעניק המכון
הבין-לאומי לחקר השואה כדי לעודד את חקר תקופת
השואה ולהנחיל את זיכרונה לדורות הבאים.
את הטקס הנחתה ההיסטוריונית הראשית של
יד ושם פרופ' דינה פורת ,ונכחו בו כ 80-משתתפים,
ובהם נציגי קרנות יד ושם שהעניקו את המלגות,
הסטודנטים מקבלי המלגות ובני משפחותיהם16 .
מלגות עידוד הוענקו בטקס ,עשר מהן לתלמידי
תואר שני ושש לדוקטורנטים שכתבו על השואה
בדיסציפלינות ובנושאים שונים.

את דבר נציגי הקרנות נשאה ד"ר זהבה תנא,
חברה בהנהלת יד ושם ,אשר תורמת מדי שנה
מלגה על שם אידה רוטמן לבית שוורץ (ילידת וילנה)
ושרגא רוטמן (יליד לודז') לזכר בני משפחתם שנספו
בשואה .רונן הרן דיבר בשם מקבלי המלגות והציג
את עבודת הגמר שלו לתואר מוסמך בנושא "מרד
הזונדרקומנדו באושוויץ  -הפן הנשי" .הרן סיפר על
הסיוע והתרומה שהשיאו הנשים היהודיות שעבדו
במפעלי התחמושת הגרמניים למתקוממים מקרב
הזונדרקומנדו באושוויץ-בירקנאו בשנת  1944ותיאר
את הסולידריות של ארבע נשים שנתפסו ,עונו והוצאו
בסופו של דבר להורג אך לא הסגירו את חברותיהן.

"געגועים ביידיש" -מסע אל תרבות יהודית
■ בחודשים האחרונים קיים אגף ההנצחה וקשרי
הקהילה השתלמות ייחודית שנושאה תרבות היידיש.
מטרת ההשתלמות הייתה לקרב את משתתפיה לעולם
שלם של חיים יהודיים ,שפה ותרבות .ההשתלמות
נחלקה לשניים :הרצאות העשרה ביד ושם וביקור
לימודי בן ארבעה ימים בווילנה.
ביד ושם שמעו  25משתתפי ההשתלמות
הרצאות במגוון נושאים הקשורים לתרבות היידיש,
ובהם היכרות עם ההומור הגלום בשפה; מקומן
של נשים יוצרות ומתעדות; ויצירתם של המהגרים
היהודים שנטשו את כור מחצבתם לטובת הגאלדענע
מדינע  -ארצות הברית .כמו כן המשתתפים טעמו
מיצירותיהם של סופרים ומשוררים בולטים דוגמת
מנדלי מוכר ספרים ,בשביס זינגר ,איציק מאנגר,
שלום אש ורבים אחרים .הרצאות אחרות בהשתלמות
הוקדשו לגורלן של הקהילות ברחבי ברית המועצות
בתקופת השואה ועסקו במגוון נושאים :ניהולו של
מבצע ברברוסה ,דילמות מנהיגות בגטאות באזור
ליטא ,הצטרפות יהודים ליחידות פרטיזניות והצלה

נעמה גליל

בידי חסידי אומות העולם .המשתתפים גם שמעו את
ניצול השואה ברוך שוב ,יליד וילנה ,ששיתף אותם
בקורותיו ובקורות משפחתו.
"הנסיעה לווילנה' ,ירושלים דליטא' ,אפפה אותנו
בניחוחות העבר המיוחד של הקהילה המרתקת
שיש בה רחובות שכמעט ולא השתנו" ,אמרה אחת
המשתתפות" .המסייר ברחובות וילנה לא יכול שלא
לחוש בדופק חיי העבר :שמות הרחובות מהווים
תזכורת יום-יומית :רחוב גאון ,רחוב היהודים ועוד.
בלא מעט פינות רחוב וחזיתות בתים מצאנו שלטים
ביידיש המתעדים ארגונים ,מוסדות ואירועים לפני
תקופת השואה ובשואה".
באחד הסיורים בווילנה ביקרו המשתתפים באתר
הרצח פונאר הסמוך לווילנה וליד אחד הבורות קיימו
טקס זיכרון והשמיעו את השיר פונאר ביידיש.
ההשתלמות "תרבות ויידיש" התקיימה בשיתוף פעולה עם
הקונגרס היהודי העולמי.
הכותבת היא מנהלת מחלקת ההדרכה באגף ההנצחה וקשרי
הקהילה.

למען שימור זיכרון השואה:
עיזבונה של דינה אוניקובסקי צווה ליד ושם
■ בעת האחרונה הוצבה במערת הזיכרון שביד ושם
אבן זיכרון לזכרה של ניצולת השואה וידידת יד ושם
דינה אוניקובסקי ז"ל שנפטרה לפני כשנתיים.
ׁשטָר) נולדה בעיר ירוסלב שבפולין
דינה (לבית ְ
ב 4-במאי  .1932לאחר פרוץ המלחמה הצליחה
רוב המשפחה להימלט אל מעבר לנהר הסן שחצה
את העיר לצד שהיה בשליטת הרוסים בזכות חייל
גרמני ממוצא אוסטרי שלדבריה "לא הזדהה עם
מה שהתרחש".
לאחר שחיו כשנה וחצי במחנות בסיביר ,יצאו
הוריה של דינה וילדיהם למסע לכיוון אוזבקיסטן.
אביה ואחותה התינוקת של דינה נפטרו לאחר
זמן לא רב ממחלת הטיפוס ומרעב בטשקנט .כדי
להצילם ,הפקידה האם את דינה ואת אחיה הבכור
מאיר בבית יתומים פולני .דינה ,מאיר ועוד חמישה
ילדים יהודים היו מיעוט ב 400-ילדים נוצרים וסבלו
מ"יחס מתנכל ואנטישמי".
דינה ומאיר הגיעו לארץ במבצע להעלאת "ילדי
טהרן" .דינה נקלטה וגדלה במוסד כפר חסידים ,ואילו
אחיה נקלט באשדות יעקב .לימים ,כשהיה בן ,17
התגייס לפלמ"ח .תמונתה ההיסטורית של דינה מ21-
בפברואר ( 1943למעלה) הייתה לאייקון מפורסם
המייצג את "ילדי טהרן"  -בכל יומני הקולנוע דאז,
בעיתונים ובפרסומים ,עד היום .דינה היא הילדה
שבמרכז התמונה.
נוסף על הכאב על מות אביה ואחותה ואבדן
הקשר עם אמה  -כאב מתמיד שליווה אותה כל
חייה  -נחתו על דינה מכות איוב טרגיֹות במות שתי

בנותיה ,היחידות שהיו לה :הבכורה נפטרה כשהייתה
הרה ,והיא בת  ;29והצעירה נפטרה בגיל  38ממחלה.
אחיה האהוב של דינה נפטר גם הוא ,בשנת ,2000
ממחלה קשה .על אף כל הצרות שידעה ,הייתה דינה
ציונית מסורה בלב ונפש שתרמה כל חייה מכספה
לכל דורש והייתה אהובה על כל חבריה.
דינה ציוותה את עיזבונה ליד ושם ,למען שימור
זיכרון השואה והנחלתו לדורות הבאים ,וכן לצה"ל
למען רווחתם של חיילים בודדים הנמצאים בארץ
ללא משפחתם .תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

ד"ר שמואל (סם) פיזאר
()2015-1929
■ יד ושם אבל על מותו
של ד"ר שמואל (סם)
פיזאר שהלך לעולמו
ביולי  .2015ד"ר פיזאר
הקדיש את חייו להנצחת
השואה והיה תומך
נלהב בזכויות האדם
ברחבי העולם .פיזאר
■ שמואל פיזאר נועל את כנס נולד בביאליסטוק .הוא
המחנכים הבין-לאומי ביד ושם שרד ממחנות הריכוז
ב.2012-
וההשמדה מיידנק,
אושוויץ ודכאו ובגיל  16ניצל מצעדת מוות שממנה
הצליח להימלט לקראת סיום מלחמת העולם השנייה.
הוא נותר יחיד מכל בני משפחתו :אמו הלנה ,אביו דוד
ואחותו הקטנה פרידה נרצחו בידי הגרמנים הנאצים.
כעבור שנים נעשה סופר נודע וספריו ,לרבות ספרו
האוטוביוגרפי עטור הפרסים כעוף החול ,תורגמו
ל 20-שפות .הוא היה שגריר לשם כבוד של אונסק"ו,
שליח מיוחד למען הוראת השואה ויועץ רב השפעה
לראשי הממשל האמריקני ,ובהם הנשיא ג'ון קנדי.
עורך הדין פיזאר עסק בנושאי ממשלות ,תאגידים
רב לאומיים וקרנות צדקה וישב בראש ועידות
בין-לאומיות למסחר ,חוק ודיפלומטיה .בשיאה של
המלחמה הקרה עודד ד"ר פיזאר פיתוח יחסים עם
ברית המועצות ועם סין והצליח לשחרר סרבנים
פוליטיים רבים מבתי הכלא הסובייטיים.
עם ניצולי שואה אחרים ייסד ד"ר פיזאר את
אגודת ידידי יד ושם בצרפת ,ומשימתה הראשונה
הייתה לגייס כסף להקמת בקעת הקהילות ביד ושם.
פיזאר היה מסור לשמירת זיכרון השואה והנחלתו
והיה פעיל באירועים ובכינוסים ביד ושם :ב2002-
השתתף בכינוס הבין-לאומי למורשת ניצולי השואה
וב 2012-נעל את כנס המחנכים הבין-לאומי .ב2009-
הציג לפני קהל של יותר מ 400-איש ביד ושם את
הליברטו שלו "דיאלוג עם אלוהים" מתוך היצירה
"קדיש"  -סימפוניה מספר  3של ליאונרד ברנשטיין
שנוגן ביד ושם במסגרת קונצרט מיוחד" .עבורי המופע
מגיע לשיאו כאשר אני מתאר שיר ערש מטלטל על
אהבתו וחמלתו של אלוהינו ,אותו שיר ערש שסבתי
האהובה נהגה לשיר לי לפני שנדם קולה בכבשני
טרבלינקה" ,סיפר פיזאר" .באותו רגע אני חש כאילו
אני אומר קדיש עליה ,על משפחתי ,על עמי".
"בליברטו שב'קדיש' הניצול מנהל דיאלוג עם
אלוהים ומפציר בו שידריך אותנו בדרך הפיוס,
הסובלנות והסולידריות בכדור הארץ הקטן ,המסוכסך
והשביר הזה" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,ידידו האישי של פיזאר במשך יותר משני עשורים.
"יצירה זו הייתה אהבתו הגדולה ב 15-שנות חייו
האחרונות של סם פיזאר .הוא היה נוסע למרחקים
כדי להקריאה .הייתה לו תשוקה גדולה לאמנויות וגם
גישה אוניברסלית והבנה מעמיקה של המין האנושי.
הוא יחסר לנו מאוד".
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חדשות

מבקרים ביד ושם :יולי-אוקטובר 2015

■ בחודשים יולי-אוקטובר  2015ערך יד ושם כ 250-סיורים מודרכים ליותר מ 3,000-אורחים רשמיים מישראל ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה וראשי שלטון מקומי,
שגרירים ונציגי ארגונים שאינם ממשלתיים ,מנהלי מוסדות תרבות וחינוך ואישי ספורט ידועים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם בארבעת חודשי הקיץ:
■ שר ההגנה של ארצות הברית אשטון קרטר (שלישי
משמאל) סייר במוזאון לתולדות השואה בלוויית שר
הביטחון משה יעלון (משמאל) ויושב ראש הנהלת יד
ושם אבנר שלו (רביעי משמאל) ובהדרכתו של ד"ר
דוד זילברקלנג ,חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר
השואה (שני משמאל)" .ארצי לעולם לא תשכח את
הטרגדיה המתועדת כאן" ,כתב שר ההגנה בספר
האורחים" ,וזיכרון זה ישמש משען למערכת הקשרים
המתמדת וארוכת השנים שלנו כידידים וכשותפים
בענייני ביטחון".

■ בביקורו ב 21-ביולי סייר ראש ממשלת איטליה מתיאו
רנצי (שני מימין) במוזאון לתולדות השואה בלוויית שר
החינוך נפתלי בנט (משמאל) ,יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו (שני משמאל) ומנהלת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם ד"ר יעל נידם-אורביטו (מימין).

■ ראש ממשלת ליטא אלגירדאס בוטקביצ'וס
(משמאל) ביקר ביד ושם ב 8-בספטמבר .הוא סייר
במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו של מנהל
ספריות יד ושם ד"ר רוברט רוזט (מימין) ,והוענק
לו אלבום יד ושם למען יידעו דור אחרון .לאחר מכן
רשם ראש הממשלה בספר האורחים" :יהודי ליטא
שאבדו בשואה היו בני עמנו [ ]...כעת חובתנו לזכור
את קרבנות השואה ,להמשיך לקדם את הערכים
המשותפים לכלל האנושות ולשמר ולהוקיר את
מורשת ליטא הייחודית" .ראש הממשלה גם השתתף
בטקס השנתי ביד ושם לציון רצח יהודי ליטא ו72-
שנה לחיסול גטו וילנה.

■ בסיורו ביד ושם ב 3-ביוני ביקר שר החוץ של
קנדה רוברט ניקולסון בהיכל השמות.

■ בביקורו ביד ושם ראה שר החוץ של פולין גז'גוז'
סכטינה (משמאל) את העץ שניטע לכבוד ארגון ההצלה
ז'גוטה שהקימו פולנים ושהוכר חסיד אומות העולם
עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו (מימין).
■ שר החוץ של הולנד ברט קונדרס (שני מימין) סייר
במוזאון לתולדות השואה בהדרכתה של נני ביקמן
(מימין) ממחלקת חסידי אומות העולם .שר החוץ רשם
בספר האורחים" :האפליה והאנטישמיות עדיין קיימות.
חובתנו כלפי המיליונים שנרצחו בשואה להמשיך
ולהילחם ברשע דרך זכירת העבר וחינוך בהווה".

■ בביקורם ביד ושם ב 3-באוגוסט סיירו מבקר
המדינה השופט בדימוס יוסף חיים שפירא (יושב
בחליפה) ובכירי משרד מבקר המדינה סיור "מאחורי
הקלעים" בארכיוני יד ושם בהדרכתה של מנהלת
המחלקה לשירותי יעץ ומידע באגף הארכיונים ליטל
בר (משמאל) .עוד הם סיירו במוזאון לתולדות השואה
ונפגשו עם יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו.
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■ ב 7-בספטמבר סייר שר החוץ של זמביה הארי
קלבה במוזאון לתולדות השואה ,השתתף בטקס
באוהל יזכור וביקר ב"יד לילד".

■ שר החוץ של בריטניה פיליפ המונד (משמאל) ביקר
בבית הכנסת של יד ושם ,שם מוצגים חפצי יודאיקה
מאירופה שניצלו ושוחזרו" .חשתי תחושה עמוקה
של ענווה בביקורי כאן היום" ,כתב שר החוץ בספר
האורחים" .השואה הייתה כתם הרסני בהיסטוריה של
בני האנוש [ ]...לכן ,על פי חוק ,כל ילד בבריטניה לומד
על השואה בתכנית הלימודים הלאומית".

■ שר החוץ של יוון ניקולאוס קוציאס (שני משמאל)
סייר במוזאון לתולדות השואה בהדרכתו של מנהל
הספריות של יד ושם ד"ר רוברט רוזט (משמאל).

מאירועי יד ושם :יוני-ספטמבר 2015

לימור קארו אסיא

הקונצרט "משיב הרוח" :מוזיקת נשמה יהודית
■ "לכליזמרים יש שני תפקידים [ ]...לשמח את הבריות
ולקרב לבבות .זו המסורת שקיבלנו עלינו" ,אמר נגן
החלילית פרופ' חיים קנובלר ,מנגני הסמינר הבין-לאומי
"קלרנית וכלי זמר ירושלים" בקונצרט השנתי "משיב
הרוח" שהתקיים ביד ושם ב 4-באוגוסט.
כ 70-נגני הסמינר ,מישראל ומן העולם ,הגיעו
לבקעת הקהילות ביד ושם כדי לנגן מוזיקת נשמה
יהודית ולהפיח רוח יצירה וחיים בבקעה שעל
קירותיה חרוטים שמות אלפי הקהילות שהושמדו
או נפגעו בשואה .בשעות בין ערביים לבשה הבקעה
חג והחלה להתמלא בצבעים ובצלילים .מאות ניצולי
שואה ובני דורות ההמשך התרגשו לשמע ניגון יהודי
עתיק שנוגן בערב מיוחד זה לזכרם של הכליזמרים

שנספו בשואה ולזכר אמנותם שניסו הגרמנים הנאצים
ושותפיהם להשמיד.

יום פעילות ועצרת לזכרם של יאנוש קורצ'אק ,סטפה וילצ'ינסקה והילדים
■ "כמה כיכרות לחם אפית ,כמה זרעת ,כמה עצים
נטעת ,כמה לבנים הנחת לבניין .מה התרומה שתרמת",
דרש יאנוש קורצ'אק באחת מתכניות הרדיו שהגיש
ברדיו הפולני בשנות ה.30-
על משנתו החינוכית של קורצ'אק ועל פועלו למדו
עשרות חניכי תנועת הנוער "המחנות העולים" ביום
פעילות מיוחד ביד ושם שנערך ב 9-באוגוסט לציון
 73שנה להירצחם בטרבלינקה של יאנוש קורצ'אק,
סטפה וילצ'ינסקה וילדי בית היתומים בוורשה .יום
הפעילות נחתם בעצרת בכיכר קורצ'אק בהשתתפות
שלושה מחניכי בית היתומים של יאנוש קורצ'אק
(בתמונה הימנית ,מימין לשמאל) :שלמה נדל ,יצחק
סקלקה ויצחק בלפר .השלושה הגיעו ,כמדי שנה,
בפנים קורנות ושמחת חיים לציין את היום החשוב

הזה עם חברי תנועת הנוער וחברי המכון החינוכי
הישראלי על שם יאנוש קורצ'אק .בסופה של העצרת
הפריחו המשתתפים עפיפונים ברחבת אוהל יזכור
ברוח תפיסת עולמו של קורצ'אק כדי להעביר לעולם
מסר חינוכי של כבוד ,אהבה ושוויון.

עוד השתתפו באירוע מנהלת מחלקת ההדרכה
באגף ההנצחה וקשרי הקהילה נעמה גליל ,יושבת
ראש האגודה הבין-לאומית על שם קורצ'אק בתיה
גלעד ונציגות שגרירות פולין בישראל הקונסולית
אלכסנדרה קריסטק והנספחת מגדלנה פינקובסקה.

הפליט היהודי במלחמת העולם השנייה :הרפובליקה הדומיניקנית כמקרה מבחן
■ "אני עומד כאן היום ביד ושם ,במקום שמסמל יותר
מכול את ההמשכיות היהודית ,בזכות הרפובליקה
הדומיניקנית שפתחה את זרועותיה וקיבלה אותנו
כאשר אף לא אחד אחר בעולם לא רצה".
כך אמר מרסל סלומון ,ניצול שואה שהיה אחד
מאותם מאות פליטים יהודים שקיבלו אשרת כניסה
מהרפובליקה הדומיניקנית ,ובעצם כך למעשה ניצלו
חייהם .הרפובליקה הדומיניקנית הנפיקה אישורי
כניסה בעקבות ועידת אוויאן הבין-לאומית שהתכנסה
ביולי  1938לדון בבעיית הפליטים היהודים ופליטים
אחרים .למעשה הרפובליקה הדומיניקנית הייתה
אחת המדינות היחידות שהסכימה לקבל פליטים,
בעוד מדינות המערב האחרות סירבו לשנות את
מכסות ההגירה שלהן .במרץ  1940הגיעה לחופי
העיר סוסואה קבוצת המהגרים הראשונה ,לאחר
מסע בריחה ברחבי אירופה הכבושה.
לציון  75שנה להגעת היהודים לסוסואה התכנס ביד
ושם מפגש מיוחד ב 17-ביוני  2015בנוכחות (בתמונה)
שגריר הרפובליקה הדומיניקנית בישראל אלכסנדר

דה לה רוסה שנשא דברים; השגריר דניאל סבן; נציגי
משלחת מהרפובליקה הדומיניקנית וגואטמלה; וד"ר
יעל נידם-אורביטו ,מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר
השואה של יד ושם ,שהנחתה את האירוע .לכבוד
האירוע הנפיקה שגרירות הרפובליקה הדומיניקנית
בול הנצחה מיוחד .גם ד"ר דוד זילברקלנג ,חוקר
בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה ,ויהודית שן-
דר ,האוצרת הבכירה לאמנות ביד ושם לשעבר ,נשאו
דברים באירוע והרחיבו את הדעת בנושא הפליט היהודי
בתקופת המלחמה מן ההיבט ההיסטורי והאמנותי.

■■■

עוד אירועים ביד ושם
 9ביוני ■ אספה כללית של עמותת "עלומים" לציון
 70שנים לשחרור
 26ביוני ■ עצרת זיכרון לציון  47שנים לתחילת
השואה ברומניה
 30ביוני ■ עצרת שנתית ליהודי יוון שנרצחו בשואה
ולציון  70שנה לשחרור
 22ביולי

■

אזכרה לקדושי קהילת דמביצה

 28ביולי ■
שנרצחו בשואה

אזכרה שנתית ליהודי רודוס וקוס

 30באוגוסט
שנרצחו בשואה

אזכרה ליהודי זדונסקה וולה

■

הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וקשרי הקהילה.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ האגודה האמריקנית למען יד ושם אירחה את ערב
ההתרמה "מתאחדים למען ההנצחה" בלוס אנג'לס
לציון  70שנה לסיום מלחמת העולם השנייה .לתורם
יד ושם סטנלי בלק הוענק פרס המנהיגות ,ולוותיק
מלחמת העולם השנייה לרי ויינברג ולאשתו ברבי
הוענק פרס האומץ .יושב ראש האגודה האמריקנית
לאונרד וילף התכבד בדברי פתיחה ,והשחקן מייק
בורשטיין הנחה את האירוע .לאחר דברי מבוא מפי
תורם יד ושם אדם מילשטיין נשא יושב ראש מועצת
יד ושם הרב ישראל מאיר לאו את הנאום המרכזי.
ריצ'רד זימן הציג את מארי ג'ין אייזנהאואר ,נכדתו
של הנשיא דווייט ד' אייזנהאואר ,המפקד העליון של

כוחות בעלות הברית באירופה בשנות המלחמה.
המוזיקאי הישראלי טל רמון ,בנו של האסטרונאוט
אילן רמון ז"ל ,ריגש את הקהל במופע מוזיקלי לאחר

■

■ האגודה האמריקנית למען יד ושם קיימה את האירוע
השנתי לנשים ב 13-במאי במוזאון היהודי בניו יורק.
סגניות יושב הראש של האירוע היו ניצולת השואה
סלמה גרודר הורוביץ ודניאלה פומרנץ ,חברת ארגון
עמיתי המנהיגות הצעירה של האגודה האמריקנית.
אורחת הכבוד לשנה זו דניאל קרטן (בתמונה ,עם בנה
איזי) הדגישה כי את ההנצחה יש לשלב בחינוך כדי
להבטיח שהחברה הגלובלית לא תחזור על שגיאות
העבר .הנואם המרכזי באירוע היה כותב רבי המכר
הבין-לאומי אליסון ריצ'מן .חברת המנהיגות הצעירה
רחל שנאי שיתפה ברשמים מן המסע הרב-דורי
שערכה עם סבה ניצול השואה לציון יום השנה ה70-
לשחרור אושוויץ.

■ תורמי יד ושם ג'יין ומרק וילף ציינו את בר המצווה
של בנם אנדרו ביד ושם ב 16-ביוני .בביקור השתתף
אנדרו בטקס אימוץ זיכרון של ילד שנרצח בשואה
בבית הכנסת של יד ושם .המשפחה נפגשה עם
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו וביקרה במוזאון
לתולדות השואה וב"יד לילד".

■ תורמי יד ושם מרילין וג'ק בלז (יושבים ,משמאל)
ביקרו ביד ושם עם בתם וחתנם ,תורמי יד ושם ג'אן
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מימין לשמאל :לאונרד וילף ,מארי ג'ין אייזנהאואר וריצ'רד זימן

ואנדרו גרובמן (יושבים ,מימין) ,ב 29-ביוני .הם ביקרו
במרכז הצפייה בליווי מנהל ספריות יד ושם ד"ר רוברט
רוזט (עומד) ,וכן במוזאון לאמנות השואה ובתערוכה
החדשה "כוכבים בלי שמים :ילדות בשואה".

■ עם בני משפחתם ציינו תורמי יד ושם גייל וקולין הלפרן
(משמאל) את בר המצווה של נכדם לוק (שישי משמאל)
ביד ושם ב 10-באוגוסט .המשפחה גם הסירה את הלוט
מעל לוח ההקדשה שלהם באגף הארכיונים של יד ושם.

■ תורמי יד ושם עדינה ולורנס בוריאן (משמאל ,עם
ילדיהם) ביקרו ביד ושם עם בני משפחה וידידים כדי
לחגוג את בר המצווה של בנם איתן בבית הכנסת.
לפני הטקס הסירו עדינה ולורנס את הלוט מעל לוח
ההקדשה שלהם בקיר התורמים החדש.

שהציג אותו המפיק אבי לרנר .באורחים המיוחדים היו
השחקנים ג'ון וויט ומרטין לנדאו .דברי הוקרה נאמרו
לזכרו של תורם יד ושם דוד שאפל ז"ל.

■

טל רמון

■ יד ושם אבל על פטירתו של
ניצול השואה ותורם יד ושם
ברנרד אפטקר ז"ל .ברנרד
שרד מהשואה עם אביו ואחיו.
בסלקצייה הוא נשלח לעבודת
כפייה במחנות בודזין ואחר כך
בוויליצ'קה ופלוסנברג ,ומשם
צעד בצעדת המוות מפלוסנברג לדכאו .ברנרד,
אביו ואחיו שוחררו ב 1945-בידי כוחות בעלות
הברית .לאחר המלחמה היגר ברנרד לארצות
הברית ועבד בעבודות שונות (הוא שימש בין היתר
מדריך למחול) ולבסוף פנה לתחום הנדל"ן ועשה
חיל בעסקי הנדל"ן ביוסטון שבטקסס .ברנרד
היה לנדבן מסור למען מפעלים "שמטרתם הגנת
היהודים הן בישראל הן בתפוצות" .הוא היה תומך
מסור ביד ושם ,שם הקדיש את גינת כיכר גטו
ורשה לזכר בני משפחתו שנרצחו בשואה.

■ יד ושם אבל על פטירתה
של שרה סטבסקי ז"ל ,אמו של
התורם לאגודה האמריקנית
למען יד ושם וחבר ועד
האגודה ד"ר אקסל סטבסקי.
עם בעלה המנוח מונייק
ז"ל הייתה שרה מופת
להנצחת השואה ולהוראתה .בני הזוג היו תורמים
חשובים של בקעת הקהילות ביד ושם .יד ושם
מביע את תנחומיו לילדיה ד"ר אקסל סטבסקי,
אסתרה סטבסקי ,איירין פוגל ,ד"ר מייק סטבסקי
ונעמי אטהולץ ולבני המשפחה המורחבת.

קנדה

ברית המועצות לשעבר

ברזיל

■ קובי טננזפ (רביעי משמאל) ציין את בר המצווה שלו
עם הוריו איתן וג'ודי טננזפ (שלישי ושישית משמאל),
הסבים ותורמי יד ושם אד ופראן סונשיין (רביעי ושלישית
מימין) ובני משפחה אחרים בבית הכנסת של יד ושם
שמוצגים בו חפצי יודאיקה מבתי כנסת באירופה שחרבו.
לקובי הוגשה תעודה בפרויקט אימוץ הזיכרון של יעקב
לנדס ז"ל שנרצח בגיל צעיר בשואה.

■ ד"ר מייקל ולורה מירילשווילי (מימין) נפגשו עם
ד"ר חיים גרטנר (משמאל) ,מנהל אגף הארכיונים
וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה ,בביקורם
ביד ושם ב 8-ביולי .2015

■ תרזה וגוסטבו הלברייך ביקרו ביד ושם לרגל בר
המצווה של פליפה אוכמן.

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-

מקסיקו
אנגליה
■ תורם יד ושם מייקל ג׳י ביקר ביד ושם ב 3-ביוני כדי
להשתתף בישיבות ולסייר בתערוכה החדשה "כוכבים
בלי שמים :ילדות בשואה" ובמוזאון לאמנות השואה.

צרפת
■ יד ושם אבל על פטירתו
של יוסף זאוברמן ז"ל שהיה
שותף לייסוד אגודת ידידי יד
ושם בצרפת .יוסף ואשתו
מארי ,ילידי פולין ,איבדו שם
את כל בני משפחותיהם והגיעו
לצרפת לאחר המלחמה כדי
לבנות מחדש את חייהם בארץ חדשה וזרה.
בעבודה קשה הם בנו משפחה ועסק ,ועם הזמן
נעשו לאישים חשובים בקהילה היהודית בצרפת.
נוסף על פעילותו באגודה הצרפתית ,זאוברמן
שימש סגן נשיא וגזבר של הקונסיסטואר בפריז.
ב ,1989-כאשר נקרא על ידי שרל קורין לסייע
לאגודת הידידים עם עוד ניצולי שואה ,ובהם סילבן
קאן ופול שאפר ,קיבל עליו זאוברמן את תפקיד
הגזבר של האגודה בהנהגתו של היושב ראש ד״ר
שמואל פיזאר .זאוברמן לא דיבר מעולם על חוויותיו
הקשות בשואה ,אך הוא פעל תמיד כדי להבטיח
שזכר השואה יועבר לדורות הצעירים .יד ושם שולח
תנחומים למארי זאוברמן ולילדיה.

■ ג'יין ואייזיק לדלסקי (מאחור) ביקרו ביד ושם עם
בתם שירה אלחלל לדלסקי (בשורה האמצעית,
מימין) ונכדותיהם לרגל בת המצווה של הנכדה רוזי
אלחלל (משמאל) והסרת הלוט מעל לוח ההקדשה
לכבוד רוזי בבניין המנהלה.

■ הכומרית בקי קינאן מיוסטון שבטקסס היא ידידה
ותיקה של יד ושם ומנהלת המסעות החינוכיים
"להתאחד עם ישראל" .הכומרית קינאן (שנייה משמאל)
הביאה בעת האחרונה לביקור ביד ושם קבוצה מיוחדת
של מנהיגים נוצרים קונסרווטיביים ,ואליהם הצטרף לי
וונץ' ,הנשיא והמנהל הכללי של הפדרציה היהודית של
יוסטון רבתי (מימין) .מנהלת הדסק הנוצרי באגף לקשרי
חוץ ד"ר סוזנה קוקונן (משמאל) ומנהל האגף לקשרי
חוץ שעיה בן יהודה (שני מימין) בירכו את הקבוצה.

■ מאיה וברנרדו קנרק (שמינית ושני מימין) ובני
משפחתם ביקרו ביד ושם לרגל בר המצווה של בנם
מואיז (שמיני משמאל).

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!

ספרד
■ אל עטרה מאזין (שביעית משמאל) הצטרפו הבת
דפנה (שישית מימין) והבנים מיגל ,אריאל ודניאל
(שלישי ורביעי מימין וחמישי משמאל) ובני משפחתה
לטקס הסרת הלוט מעל לוח ההקדשה לכבוד אניאליז
ומואיז גרז'ו ולזכר קהילת הורודז'.

■ 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 של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
חלוק לבן בגטו :מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין
בתקופת השואה
מרים עופר

משם לכאן ובחזרה :סיפורו של נער יהודי מהונגריה
במחנה מילדורף
אביגדור ברק (ברגר)

₪ 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.

₪ 68
■ כשנכנסו הגרמנים לעיירה ואץ שבהונגריה ,עמד
הנער אביגדור ברגר וצפה בהם בלא חשש ,ואולם
חודשים ספורים לאחר מכן ,ביוני  ,1944גורש עם בני
משפחתו לאושוויץ בירקנאו ,וכעבור זמן קצר נשלח
עם אביו לעבודת פרך במחנה הריכוז מילדורף .בזכות
אביו ובזכות תושייתו ואומץ לבו הצליח אביגדור לשרוד
מאימי מילדורף .לאחר המלחמה עלה לארץ ישראל
ונקלט בבית הספר החקלאי מקווה ישראל ,שם פגש
את רעייתו לעתיד עליזה .אביגדור לחם במלחמת
העצמאות ולאחר מכן היה קצין ומפקד בחיל האוויר.

רלי :נערה מבלגרד בזהות בדויה
רלי אלפנדרי פרדו
₪ 68

והסנה איננו אכּ ל :סוגיות מימי השואה בראי ההלכה
יחזקאל שרגא ליכטנשטיין
₪ 88
■ האם מותר לחסיד למסור את נפשו למיתה במקום
רבו? האם היה מותר ליהודים שהבינו שמיתתם קרובה
לאבד את עצמם לדעת? האם היה מותר לראשי היודנרטים
למסור חלק מן האנשים כדי להציל את האחרים? האם
יש לראות במרד היהודים בוורשה מעשה של קידוש
השם? הדיון רחב היריעה בשאלות הללו ובאחרות ,מן
התנ"ך ומפרשיו ,המשנה והתלמוד ,מדרש ואגדה וספרות
השו"תים וספרי הלכה והגות מאז ועד ימינו ,פותח צוהר
להתמודדות ההלכה היהודית עם השאלות שבאו לידי
ביטוי נורא מאין כמוהו בתקופת השואה.

במנהרות אשמדאי :עובדי כפייה
יהודים בתעשייה הצבאית
של הרייך השלישי
אליעזר שורץ

■ רֵלי ומשפחתה סבלו מן הגזרות הקשות שהוטלו
על היהודים ,ובהן עבודת כפייה שאליה יצאו אביה
שה ואחיה אָצה מדי יום עד שנכלאו במחנה הריכוז
מֹו ָ
ּ
טֹופֹובסקֶה-שּו ּ ֶפה .זמן קצר לפני מעצר הנשים והילדים
בבלגרד וריכוזם במחנה סיימישטֶה החליטה אמה של רלי
למסור אותה לידי אחותה .רלי הסתתרה בבית הדודה
בבלגרד ,לאחר מכן נשלחה לכפר הקיט ָארַנג ֵ׳לֹובָץ,
שם חיה בזהות בדויה ,ולבסוף חזרה לבלגרד .האמונה
שמשפחתה תתאחד הייתה המקור לאומץ לבה של
רֵלי ,וגם לאחר המלחמה לא חדלה להמתין לשובם
של הוריה ואחיה.

יד ושם  -קובץ מחקרים ,מ"ג1:
עורך :דוד זילברקלנג
₪ 80

₪ 88

לכתבות מלאות על שני ספרים אלו ,ראו עמ׳ .14
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