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פרסומים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה

■ ב 27-בינואר  ,2016יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת
קרבנות השואה ,השתתף נשיא ארצות הברית ברק
אובמה בטקס מיוחד לכבוד חסידי אומות העולם
האמריקנים בשגרירות ישראל בוושינגטון .את האירוע
אירחו במשותף שגרירות ישראל ,יד ושם והאגודה
האמריקנית למען יד ושם .זו הפעם הראשונה שנערך
טקס בארצות הברית להענקת מדליות ותעודות הכרה
לחסידי אומות עולם אמריקניים.
יד ושם הכיר באמריקנים רודי אדמונדס ולואיס
גנדן ובאזרחים הפולנים ואלרי ומרילה זבייבסקי חסידי
אומות העולם לאחר מותם משום שסיכנו את חייהם
להצלת יהודים בשואה (ראו למטה) .את המדליות
ואת התעודות קיבלו בשמם קרוביהם.
לפני הטקס ציין יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו כי "אלפי הגברים והנשים שהוכרו
בששת העשורים החולפים חסידי אומות העולם
פעלו בדרך שנגדה את הרוע האקטיבי או את
השתיקה הפסיבית ששלטו בסביבתם .הם לחמו
למען הערכים האוניברסליים שעוזרים לציוויליזציה
המשותפת שלנו לשרוד ולשגשג .לעתים קרובות
הם פעלו לבד ובחשאי ,אך חוזקם של חסידי אומות
העולם היה מעוגן במוסריותם ובערכיהם .מאפיינים
אלו מהווים את החוט המשותף הקושר חברים אלו
בקבוצה נבחרת אך מגוונת של אנשים בני אומות
רבות .הבחירות והפעולות של אנשים אלו ,בעודם
עומדים מול הרוע הברברי של הנאצים ושל משתפי
הפעולה עמם ,הן מופת נצחי עבור המין האנושי".

■

■ בשער :יוסף קובנר ( ,)1967-1895דיוקן עצמי ,גטו לודז',
 .1941צבע מים על נייר .אוסף האמנות ,יד ושם .תרומת
ליאון וכרמלה קובנר ,חיפה
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■ רודי אדמונדס ,אמריקני תושב נוקסויל טנסי ששירת
במלחמת העולם השנייה בצבא ארצות הברית בדרגת
נגד ,השתתף בפלישת צבאות בעלות הברית לאירופה
ב ,1944-ובאחד מהקרבות שבו אותו הגרמנים וכלאו אותו
במחנה השבויים סטלג 9א ליד העיר זיגנהיין בגרמניה
שבו היו כלואים גם כמה עשרות חיילים יהודים של
צבא ארצות הברית .בזכות דרגתו מינו הגרמנים את
אדמונדס לאחראי על צריפי השבויים של החיילים
האמריקנים שאינם קצינים ,ובהם שני חיילים יהודים.
ערב אחד בינואר  1945ציוו הגרמנים ברמקולי המחנה
שעל כל השבויים היהודים להתייצב למחרת בבוקר
בחזית הצריפים .אדמונדס הודיע לכל השבויים החיילים
האמריקנים שעל כולם ,ולא רק על היהודים ,להתייצב
למחרת בבוקר במסדר צבאי לפני הצריפים .למחרת
בשעות הבוקר ,כשהמפקד הגרמני של המחנה הבחין

הנשיא אובמה השתתף בטקס
הענקת אותות חסידי אומות העולם

■ נשיא ארצות הברית ברק אובמה נושא דברים בשגרירות
ישראל בוושינגטון.

■ מימין לשמאל :פרופ' וויצ'ך זבייבסקי ,אליזבת וילק ,ז'ינט (דרוקר) קאליש ,לאונרד וילף ,כריס אדמונדס ,מרי גנדן ,רודה דרמר,
השגריר רון דרמר והרב ישראל מאיר לאו

"ארבעת בני האדם שאנו מכבדים הערב קוראים
תיגר על מצפוננו וגם על דמיוננו המוסרי" ,אמר
הנשיא אובמה" .אנו שומעים את סיפוריהם ,ואנו
נאלצים לשאול את עצמנו איך היינו פועלים בנסיבות
דומות" .אובמה גינה את האנטישמיות הגוברת ברחבי
העולם וציין" :כשכל יהודי בכל מקום מושם למטרה
רק בשל יהדותו ,על כולנו להגיב כפי שהגיב רודי
אדמונדס ' -כולנו יהודים'".
שגריר ישראל בארצות הברית רון דרמר הודה
לנשיא על השתתפותו באירוע המיוחד" .נוכחותך היא
עדות ליחסים המיוחדים בין ישראל וארצות הברית

[ ]...זו הפעם הראשונה שבה נשיא מכהן נושא דברים
בשגרירות שלנו בוושינגטון" .השגריר הזכיר את
מעשיהם האמיצים של חסידי אומות העולם והוסיף:
"אנו מכבדים את ארבע נפשות החסידים האלה הערב,
אך אל לנו להסתפק בציון גבורתם המיוחדת במינה.
הבה נקווה שאורם ייתן לנו השראה [ ]...לבנות עתיד
טוב יותר לכל האנושות".
הרב ישראל מאיר לאו ,יושב ראש מועצת יד ושם
שבעצמו ניצל מהשואה בזכות חסיד אומות העולם,
הזכיר את שש השנים הנוראות שעבר כשהיה ילד
בתקופת השואה ,מנותק לחלוטין מהעולם החיצון.

"אבל במנהרה אפלה זו היו כמה כוכבים  -חסידי
אומות העולם  -ולהם חבים יהודים רבים את חייהם.
כפי שאין אנו מסוגלים לשכוח את האימה ,אנו מצווים
לזכור את האנשים שסיכנו את חייהם כדי להצילנו".
יושב ראש האגודה האמריקנית למען יד ושם
לאונרד וילף אמר" :החסידים הם דוגמה ומופת של
ממש לאומץ וגבורה עבורנו ועבור ילדינו [ ]...בתור
בנם של שני ניצולי שואה ,אירוע זה [ ]...נותן לי
תחושה עזה של גאווה [ ]...על אף השנים שחלפו,
סיפורים אלו נושאים בחובם לקחים נצחיים עבור כל
הנאספים כאן הערב  -ולמעשה עבור כל האנושות".

במתרחש ובמספר השבויים שעמדו
בשורות ואדמונדס בראשם ,הוא אמר
לאדמונדס" :לא ייתכן שכולם יהודים".
אדמונדס ענה" :כולנו יהודים" .הקצין
הגרמני שלף את נשקו האישי ,הצמידו
לראשו של אדמונדס וציווה" :אתה
תורה לכל היהודים לצאת קדימה מהשורות או שתקבל
כדור בראש" .אדמונדס השיב" :אמנת ז'נווה קובעת
שחייל שבוי חייב למסור אך ורק את שמו ,את דרגתו
ואת מספרו האישי .אם תירה בי ,תצטרך לירות בכולנו
כי אנו יודעים מי אתה ,וכשהמלחמה תסתיים תוכרז
פושע מלחמה" .לשמע תשובתו של אדמונדס החזיר
מפקד המחנה הגרמני את אקדחו לתוך הנרתיק ועזב
את המקום ,וכל השבויים חזרו אל הצריפים .אדמונדס
מת בשנת  ,1985והוא החייל האמריקני הראשון שהוכרז
חסיד אומות העולם.

■ בשנת  1941התנדבה לואיס
גנדן ,מורה לצרפתית מהעיירה גושן
שבאינדיאנה ,לעבוד עבור הוועדה
המנוניטית המרכזית בדרום צרפת.
היא ייסדה בית ילדים בקאנה-פלאז',
והבית היה למקלט לכמה ילדים,
ובהם ילדים יהודים שגנדן עזרה להבריח ממחנה
ההסגר הסמוך ריבסאלט .גנדן התחננה לפני ההורים
שייפרדו מילדיהם וימסרו לה אותם כדי להצילם
מגירוש .ז'ינט (דרוקר) קאליש ,אחת הילדות שגנדן
הצילה ,סיפרה ליד ושם" :באותה תקופה הייתי בת
 12ובהחלט מבוהלת ,אבל לואיס גנדן הייתה אדיבה
ונעימה והפגינה נחישות ולהט לקחת אותי ואת הילדים
היהודים האחרים האלה [ ]...להגן עליהם מכל רע".
כשהגיעה המשטרה הצרפתית לבית ,הגנה גנדן על
הילדים האלה ללא פחד והמשיכה להפעיל את בית
הילדים גם לאחר שארצות הברית הצטרפה למלחמה

והיא עצמה הייתה לאזרחית של מדינת אויב .היא
המשיכה בעבודתה עד ינואר  ,1943אז עצרו אותה
הגרמנים ,ושוחררה רק ב 1944-בעסקת חילופי שבויים.
■ ב 22-ביולי  1942החלו הגרמנים
בגירוש המוני מגטו ורשה .עד 21
בספטמבר ,יום כיפור ,גורשו כ260,000-
מתושבי הגטו למחנה ההשמדה
טרבלינקה ,שם נרצחו .ינינה פרסטר
ובתה אלזבייטה (לימים אליזבת וילק)
הצליחו להימלט מהגטו ולהתחבא .לאחר שגרו חודשיים
בבית מכרים  -טדאוש ואאוגניה קוחרסקי שלימים הוכרו
גם הם חסידי אומות העולם  -הביאה ינינה את בתה לביתם
של ואלרי ומרילה זבייבסקי ,שם גרה הילדה עד שיכלה
ינינה לשכור דירה בזהות שאולה ולהשיב אליה את בתה.
על אף הסכנה הגדולה  -שכן הגרמנים הודיעו שהעוזר
ליהודים יוצא להורג  -דאגו בני הזוג זבייבסקי לאלזבייטה
והגנו עליה עד שיכלה אמה לקחתה.
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תערוכה חדשה

"אך נשמתי חופשית"

 100יצירות של יד ושם מתקופת השואה מוצגות בברלין

צילום באדיבות ממשלת גרמניה/גווידו ברגמן
■ מימין לשמאל :נציג דויטשה בנק יורגן פיטשן; יושב ראש אגודת ידידי יד ושם בגרמניה פרופ׳ ד"ר יורגן רוטגרס; נשיא המוזאון
ההיסטורי הגרמני פרופ' ד"ר אלכסנדר קוך; שרת התרבות והתקשורת פרופ' ד"ר מוניקה גרוטרס; שגריר ישראל בגרמניה יעקב
הדס-הנדלסמן; יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו; מנהלת אגף המוזאונים והמערך למבקר ביד ושם ויויאן אוריה; יושב ראש
הקרן לאמנות ותרבות פרופ' ד"ר ולטר סמרלינג; קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל; מנהלת מחלקת האמנות באגף המוזאונים של יד
ושם אליעד מורה-רוזנברג; המוציא לאור של קבוצת בילד קיי דיקמן; נציג דיימלר איי ג'יי אקרט פון קלדן; ומנהל דסק שווייץ וארצות
דוברות גרמנית של יד ושם אריק רב און.

■ יעקב ליפשיץ ( ,)1945-1903המוכה (אחי גדליהו) ,גטו
קובנה .1944-1941 ,צבע מים על נייר .אוסף האמנות ,יד ושם
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■ ב 25-בינואר  ,2016בשבוע של יום הזיכרון הבין-
לאומי להנצחת קרבנות השואה ,חנכה קנצלרית גרמניה
אנגלה מרקל תערוכה חדשה של יצירות אמנות מיד
ושם במוזאון ההיסטורי הגרמני שבברלין .את התערוכה
"אמנות בשואה 100 :יצירות מאוסף יד ושם" אצרו
במשותף יד ושם והקרן לאמנות ותרבות בבון ,והיא
תערוכת האמנות הראשונה מסוגה והגדולה ביותר
בהיקפה ששלח יד ושם מעולם אל מחוץ לגבולות
ישראל .התערוכה תוצג עד  3באפריל .2016
"דרך האמנות אנו יכולים להרגיש את הכוח
ואת הסבל של בני האדם" ,אמרה הקנצלרית מרקל
באירוע הפתיחה" .הציורים הם אזהרה עבורנו ,כל
ציור בדרכו :אין לשכוח את מה שקרה ,זכר הקרבנות
צריך להישמר ,ועלינו לעשות כל שביכולתנו כדי
שאירועים אלו לא יישנו".
"יצירות האמנות שבחרנו עבור תערוכה זו מהוות
עדות אנושית נדירה" ,אמר יושב ראש הנהלת יד ושם
אבנר שלו" .הן קוראות אל הצופה ברגישות הגדולה
ביותר; הן נאיביות ,מביעות אמון ומלאות תפילה בעת
ובעונה אחת ,וגם ראליסטיות ובעלות תובנה .הן
מבטאות באופן ייחודי את רוח האדם המתעמתת עם
אי-מוסריות אנושית חסרת פשר .ביטוי אמנותי של
עימות כזה מעורר בנו הרהורים ותהיות פנימיות []...
המבקרים בתערוכה זו ייחשפו לניצוצות היצירתיים

של האנושות וייצאו ממנה כשניצוצות אלו ממשיכים
להאיר את דרכם".
בפתיחה נכחו שרת התרבות והתקשורת
בממשלת גרמניה פרופ׳ ד״ר מוניקה גרוטרס; יוזם
התערוכה קיי דיקמן ,המוציא לאור של קבוצת בילד
וחבר הנהלת הקרן לאמנות ותרבות; מנהלת אגף
המוזאונים והמערך למבקר ביד ושם ויויאן אוריה;
מנהלת מחלקת האמנות באגף המוזאונים של יד ושם
ואוצרת התערוכה אליעד מורה-רוזנברג; יושב ראש
אגודת ידידי יד ושם בגרמניה פרופ׳ ד"ר יורגן רוטגרס;
פרופ׳ ד״ר אלכסנדר קוך ,נשיא המוזאון ההיסטורי
הגרמני; ופרופ' ד"ר ולטר סמרלינג ,יושב ראש הקרן
לאמנות ותרבות ואוצר התערוכה .עוד נכחו בפתיחה
ניצולי שואה ,ובהם נלי טול ,האמנית היחידה מ50-
האמנים שיצירותיהם מוצגות בתערוכה שעדיין חיה.
גם צאצאיהם של האמנים וקרובי משפחותיהם הגיעו
לאירוע ממדינות שונות בעולם.
בתערוכה ,פרי עבודתו המאומצת של אגף
המוזאונים של יד ושם 100 ,יצירות נבחרות מהאוסף
המלוות בהסברים על אופי היצירות ,על נסיבות היווצרן
ועל סיפור הישרדותן ,וכן מתוארים בה קורות חייהם
של האמנים בעברית ,באנגלית ובגרמנית .לתערוכה
הופק קטלוג מקיף בשפות אלו המציג את תוכני
התערוכה ,ובו גם סדרת מאמרים.

"הציורים הם אזהרה עבורנו ,כל ציור בדרכו :אין לשכוח
את מה שקרה ,זכר הקרבנות צריך להישמר ,ועלינו
לעשות כל שביכולתנו כדי שאירועים אלו לא יישנו".
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל

לאה גולדשטיין

ראש הממשלה נתניהו
ביקר בתערוכה בברלין
צילום באדיבות ממשלת גרמניה/סטפן קוגלר

■ בלווייתה של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל
ביקרו ב 16-בפברואר ראש ממשלת ישראל בנימין
נתניהו ורעייתו שרה בתערוכה חדשה של יצירות
אמנות מאוסף יד ושם המוצגת בימים אלו במוזאון
ההיסטורי הגרמני בברלין .ראש הממשלה" :התערוכה
מרגשת ופרובוקטיבית ,ובה אנו רואים את הייאוש
והתקווה ואת הרוח הגדולה של האנשים האלה
בלב הגיהינום".
התערוכה החדשה משכה מספר שיא של
מבקרים .בשבועיים הראשונים בלבד המתינו
בסבלנות כמעט  12,000אנשים בתורים ארוכים כדי
לצפות ביצירות .בשל ההתעניינות הרבה הוארכו
שעות הפתיחה של המוזאון.
"בתערוכה זו בחרנו להתמקד ביצירות שנוצרו
בשנים  ,1945-1939בעת התרחשות המאורעות,
כאשר חוו האמנים על בשרם את האירועים הקשים",
מסבירה האוצרת אליעד מורה-רוזנברג במאמרה
בקטלוג" .היצירות שנוצרו ב 1939-הן פרי יצירתם של
אמנים יהודים גרמנים המגיבים לשבר 'ליל הבדולח'
ולחוויית הפליטּות .חשוב להדגיש :יצירות שנוצרו תוך
כדי המאורעות ,בזמן אמת ,שונות במהותן מיצירות
שנוצרו אפילו זמן קצר אחר כך .קו דק ,אך מהותי,
מפריד ביניהן  -זה ההבדל שבין אדם הנאבק על חייו
לבין אדם שכבר יצא מכלל סכנה".
את  100היצירות שנבחרו בקפידה לתערוכה זו
יצרו  50אמנים ,כמחצית מהם נרצחו בשואה .יחס

צילום באדיבות DPA

■ משמאל לימין :ראש הממשלה נתניהו ,הקנצלרית מרקל
והמוציא לאור של קבוצת בילד דיקמן.

■ קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל עם ניצולת השואה והאמנית נלי טול בפתיחת התערוכה.

זה אינו משקף כלל את גורלם העגום של האמנים
בשואה .רוב האמנים היהודים נרצחו בשואה ,כמו
בני עמם .אף על פי כן השתמרו יצירות של אמנים
שנרצחו ,בזכות מאמצם העיקש להסתיר את היצירות
במקום בטוח או בזכות פעילות מחתרתית מאורגנת.
יעקב ליפשיץ ,לדוגמה ,החביא את יצירותיו בכדים
ואת הכדים הטמין בבית הקברות בעת חיסול גטו
קובנה .רק בזכות אשתו ליסה ,ששרדה והייתה
שותפה לסוד ,ניצלו היצירות והגיעו ליד ושם .בגטו

■ שרלוטה סלומון ( ,)1943-1917דיוקן עצמי ,וילפראנש-
סור-מר .1941-1939 ,גיר על נייר .אוסף האמנות ,יד ושם.
תרומת אוטילי גובל בורן ,מדינת וושינגטון

www.yadvashem.org

טרזין הקימה תנועת החלוץ ארכיון מחתרתי לשימור
היצירות ,ובזכותו שרד אוסף גדול של יצירות.
ואולם ,למרבה הצער ,איש לא ידע על קיומן של
רוב היצירות ,ואיש לא נותר בחיים כדי לספר את סיפור
האמן ויצירותיו .השיח על האמנות שנוצרה בשואה
הוא מלכתחילה מקוטע וחלקי ,שכן הדיון מתמקד
רק ביצירות ששרדו והגיעו אלינו .רוב היצירות ,כמו
יוצריהן ,לא שרדו .הן נבזזו ,נהרסו או אבדו.
בתערוכה מוצגות הן יצירות המביעות את
ההתמודדות הגלויה עם המציאות החיצונית  -הגירוש,
הגטו והמחנה  -הן יצירות דמיוניות של נופים ובתים
ויצירות המביעות אמונה דתית .בתערוכה בולטים
הדיוקנאות  -האמנים הנציחו את אחיהם כפי שהם
ראו אותם ואת עצמם וכפי שהם רצו שייזכרו בדורות
הבאים :לא קרבנות אלא בני אדם.
לביטוי הקול האנושי הזה ,בפתחו של כל פרק
בתערוכה מובא שיר .את השירים כתבו משוררים
יהודים שחוו את השואה ומתו בה ,והם מתמצתים את
נושא הפרק וממחישים אותו" .מעבר לשוני שבנושאים
המתוארים ביצירות ,מעבר לרקע הגאוגרפי-היסטורי
השונה ושאר מאפיינים חיצוניים ,כל אחת מיצירות
האמנות מצהירה בדרכה על עצמתה של רוח האדם",
אומרת מורה-רוזנברג ,כפי שכתבה הסופרת גרטה
שמל-וולף בטרזין בשיר שחיברה על ערש דוויי" :אך
נשמתי חופשית".
"אמנות בשואה 100 :יצירות מאוסף יד ושם" היא פרי שיתוף פעולה
בין יד ושם ,המוזאון ההיסטורי הגרמני והקרן לאמנות ולתרבות
בבון ופרי יזמתם של העיתון  Bildוהקרן לאמנות ולתרבות.

לתערוכה מקוונת של חלק מהיצירות שמוצגות בברלין
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יום הזיכרון הבין-לאומי לקר
■ נוסף על שני האירועים המרכזיים שהתקיימו
בברלין ובוושינגטון (ראו עמ'  ,)5-2ציין יד ושם את
יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
באירועים מכובדים בארץ ובעולם:
■ מנכ״לית יד ושם דורית נובק וההיסטוריונית
הראשית של יד ושם פרופ׳ דינה פורת השתתפו
בישיבת ממשלה מיוחדת בנושא מצב הנצחת השואה
בעולם לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות
השואה .ביזמתו של יושב ראש הכנסת יולי יואל
אדלשטיין (בתמונה) הוצגו בכנסת התערוכה הנודדת
של יד ושם ״כאב השחרור בראי האמנות1947-1945 ,״
ומבחר כרזות שעוצבו במסגרת התחרות הממלכתית
״מעצבים זיכרון״ לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

מרכז למידה אינטראקטיבי נפתח במוסקווה

■ בפתיחת מרכז הלמידה ,מימין
לשמאל :מנכ"ל קרן ג'נסיס
איליה סליטה ,נשיא הפדרציה
של הקהילות היהודיות ברוסיה
אלכסנדר בורודה ומנהלת
מחלקת ההדרכה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה
מאשה פולק-רוזנברג

■ ב 27-בינואר נפתח מרכז הלמידה האינטראקטיבי
"המלחמה והשואה :השאלות על העבר ועל העתיד"
במוזאון היהודי במוסקווה .המרכז נבנה בשיתוף פעולה
עם בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם
ובתמיכתה הנדיבה של קרן ג'נסיס .בחדר החדש מוצגים
עשר מהשאלות הגדולות בעקבות השואה כגון "כיצד בזמן
השואה נעשו בני אדם למרצחים?" ו"כיצד השתנו מושגי
הטוב והרע אחרי השואה?" ובכך המרכז החדש מצטרף
לפרויקט מרכז השאלות הגדולות ביד ושם ,באוסטרליה
■ בשל מזג האוויר הסוער שפקד את ירושלים ,בוטל
יום העיון השנתי לסגל הדיפלומטי ביד ושם .עם
זאת עצרת הזיכרון של צוות שגרירות איטליה ושל
יוצאי איטליה התכנסה באוהל יזכור ובאודיטוריום.
כמו כן נערך אירוע עמותת דורות ההמשך בשיתוף
יד ושם ובמעמד חבר הכנסת יאיר לפיד (בתמונה),
חבר השדולה למען ניצולי השואה .במרכז האירוע
הועבר הלפיד מארגון הפרטיזנים והלוחמים לידי

עמותת דורות ההמשך למען תמשיך להנציח את
מורשת הלחימה היהודית .בחלק השני של האירוע
דנו פרופ' משה צימרמן ושחקנית הקאמרי שרה פון
שווארצה על נושא הזיכרון בישראל ובגרמניה.
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■ הסרט "מורשת נאצית" ,סרט תעודה של הבמאי
דיוויד אוונס ,הוקרן בשיתוף מרכז הצפייה בשבעה
סינמטקים ברחבי הארץ  -ירושלים ,תל אביב ,חיפה,
הרצליה ,חולון ,שדרות וראש פינה .הסרט הוא זוכה
פרס אבנר שלו יושב ראש הנהלת יד ושם לשנת

 .2015התסריטאי וגיבור הסרט עורך הדין פיליפ
סנדס (בתמונה ,עם מנהלת מרכז הצפייה ליאת
בן חביב) הגיע מלונדון עם אמו ניצולת השואה כדי
להשתתף בהקרנות ובפאנל של שאלות ותשובות.

ובביתן היהודי במוזאון אושוויץ בפולין .כמו כן נוסחו עוד
תשע שאלות חדשות התקפות במרחב הרוסי כיום ,ובהן
"כיצד ניתן להסביר את המדיניות של השכחת השואה
בעידן הסובייטי?" ו"האם קיימת אנטישמיות ברוסיה
המודרנית?" כמעט  100ראיונות חדשים צולמו ונערכו
לטובת הפרויקט .במרואיינים גדולי הספרות ,העיתונות
והרוח של רוסיה וגם אנשי דת מזרמים שונים  -אנשי
כמורה פרבוסלביים ,מוסלמים ובודהיסטים.

■ חוקרים ,היסטוריונים ואנשי חינוך מיד ושם ,ובהם
ההיסטוריונית הראשית של יד ושם פרופ׳ דינה פורת
(בתמונה ,במרכז השורה הראשונה ,בדרום אפריקה),
הרצו והנחו פעילויות חינוכיות באפריקה ובאירופה,
ומגוון תערוכות נודדות של יד ושם הוצגו ברחבי העולם.

בנות השואה ברחבי העולם
יום הזיכרון הבין-לאומי אונליין
■ לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות
השואה העלה יד ושם תת-אתר מיוחד ,ובו מגוון
תערוכות מקוונות וחומרים חינוכיים .גם השנה
הוקם אירוע מיוחד בעמוד הפייסבוק של יד ושם -
 - I Rememberקיר זיכרון שהעניק לגולשים ברחבי

"זוהי דרך נהדרת לוודא
שזיכרון קרבנות השואה יימשך
להיות רלוונטי .הקרבנות
צריכים להיות קשורים לנצח
עם החיים ,פן נשכח אותם".

ילדים או היה עדיין ילד בעצמו .לבי נחמץ ,אבל אני
מרגישה קרובה אליהם באותו יום ומדליקה נר .זוהי
דרך נפלאה עבורי להיות מעורבת ,בפומבי".
נוסף על עמוד הפייסבוק יד ושם העלה לחשבון
האינסטגרם שלו תמונות של ניצולי שואה ששרדו
ממחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו עם ביוגרפיה
קצרה עליהם ,והוא זכה ליותר מ 3,000-״לייקים״.

העולם הזדמנות ייחודית להשתתף באירוע הנצחה
באינטרנט .מספר שיא של יותר מ 4,000-משתתפים
קושרו עם אחד מ 4.6-מיליון השמות של הגברים,
הנשים והילדים המונצחים במאגר המרכזי של שמות
קרבנות השואה של יד ושם וכך יכלו להנציח אותו
באופן אישי .תמונת הפרופיל של המשתתף הוצגה
עם התמונה של אחד מקרבנות השואה גם בעמוד
הפרטי שלו וגם על קיר הזיכרון בעמוד הפייסבוק של
יד ושם .רבים מהמשתתפים הוסיפו הערות אישיות:
"אני עושה את זה בכל שנה ביום הזיכרון" ,כתבה
אליסון ווייר" .אני חושבת על אותו אדם ,בן כמה היה,
איפה הוא גר ,אם הוא היה נשוי או רווק ,אם היו לו

"אנו חייבים לזכור את
הקרבנות ,לא רק כמספרים
ונתונים ,אלא כבני אדם ממש,
עם שם ,פנים ,משפחה וסיפור".

דניאל ווינר

■ ג'יין ג'ייקובס-קימלמן ,ראש מדור הקשרים הבין-
לאומיים בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של
יד ושם ,השתתפה בתדרוך ארגונים לא ממשלתיים
באו"ם בניו יורק כדי להציג את הגישה של יד ושם
בהוראת השואה.

■ פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר
שואה והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם
ג'ון ניימן ,נשא הרצאה בנושא חסידי אומות העולם
בטקס הזיכרון שארגן משרד החוץ של בריטניה,
בשיתוף פעולה עם שגרירות ישראל בלונדון.

דבי אנדיף

■ ד"ר רוברט רוזט ,מנהל הספריות ביד ושם ,נשא
את ההרצאה המרכזית בנושא אנטישמיות בקרן
קונרד אדנאואר שבבריסל.
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חינוך

חדש בבית הספר הווירטואלי

יותר מ 20,000-משתתפים בקורס אקדמי מקוון בנושא השואה
■ "קל מדי להיסחף בגל של רגשות כשחוקרים
את השואה [ ]...אך חשוב לדייק בעובדות כדי שלא
לעודד את המבקשים להכחיש את אותם אירועים
נוראיים שהתרחשו לפני  70שנה .אני מודה לעמיתיי
הסטודנטים .מעט קל יותר לשאת את הדברים האיומים
אשר למדתי השבוע בעקבות השיתוף בתוך קהילה
תומכת .השתתפתי בקורסי  FutureLearnבעבר ,אך
לא חוויתי אינטראקצייה כפי שחוויתי בקורס הזה".
כך כתב לס פדריק ,עובד מדינה בריטי ואחד
מיותר מ 20,000-אנשים הלומדים כיום בקורס החדש
בפלטפורמת )Massive Open Online Course( MOOC
" "The Holocaust: An Introductionאשר הפיק בית

הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם
בשיתוף המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם
ואוניברסיטת תל אביב בפלטפורמת FutureLearn
הבריטית בחודש נובמבר  .2015רוב המשתתפים חיים
באנגליה ,בארצות הברית ובקנדה ,ובהם סטודנטים,

"קורס זה צריך להיות קורס
חובה בכל בית ספר ,בכל מדינה
ובכל דת".
אנדרי ג'נטרי ,כומר בגמלאות
(ארצות הברית)
עובדי ממשל ,אנשי חינוך ,אחיות ,ספרנים ועובדים
סוציאליים.
הקורס בנוי משישה שיעורים ,וכל שיעור מחולק
לכ 20-יחידות במגוון נושאים הקשורים לשואה .כל
מצגת מלווה בשלל חומרים חינוכיים וארכיוניים,
רשימות קריאה ,משימות למשתתפים ועוד .נוסף
על מספר המשתתפים המרשים ,מידת ההצלחה
של הקורס ניכרת גם בתגובותיהם הנלהבות .עד כה
נקלטו יותר מ 35,000-הערות באתר ,ובהם שבחים
למארגני הקורס נוסף על שיחות בנושאי תוכן הקורסים
ובקשות להוספת יחידות לימוד .המשתתפים עצמם

גם מכוונים את עמיתיהם לחומרי לימוד נוספים באתר
המקיף של יד ושם.
"כאשר קוראים את דבריהם של מי שחיו במחנות,
הזוועה נעשית 'אמתית' יותר עבורי" ,כתבה אליסון
מרטין" .מדהים שאנשים היו חזקים דיים ,בגופם
וברוחם ,כדי לשרוד" .הכומר בגמלאות אנדרי ג'נטרי
מארצות הברית אמר" :קורס זה צריך להיות קורס
חובה בכל בית ספר ,בכל מדינה ובכל דת".

"מעט קל יותר לשאת את
הדברים האיומים אשר למדתי
השבוע בעקבות השיתוף בתוך
קהילה תומכת".
לס פדריק ,עובד מדינה בריטי
לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות
השואה ב 27-בינואר  ,2016הקורס הופק לא מכבר
גם בפלטפורמה החינוכית  Courseraבארצות הברית
שפועלת "לפי דרישה" ותאפשר למשתתפים לבחור
מתי להצטרף לקורס ולהתקדם לפי קצב הלימוד
האישי שלהם .ביד ושם מאמינים ששיטה זו תעודד
יותר אנשים מכל רחבי העולם להשתתף בקורס.
הכותבת היא מנהלת מחלקת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

״הוראת השואה במסגרת הערכה חלופית״  -סביבת לימוד חדשה
■ אמצעי הלימוד המסורתיים  -הוראה פרונטלית,
מורה ,כיתה ,לוח ומחברות  -אין בהם עוד כדי
לעורר עניין בתלמידים החיים בעידן הידע ,וזאת
בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות המדהימות ולעתים
אף העומס וההצפה של מידע .האינטרנט והלימוד
האינטראקטיבי הם אפוא הכלי החינוכי המפתח
מוטיווציה ללמידה והמעמיק את תהליך הלמידה.
הלמידה המקוונת מתרחבת בתוך מערכת החינוך
בישראל ,והלימוד נעשה בשילוב של שני אופני למידה
המשלימים זה את זה  -הלמידה הקוגניטיבית
והלמידה החווייתית.
סביבת לימוד חדשה של בית הספר הווירטואלי
של יד ושם ,״הוראת השואה במסגרת הערכה
חלופית״ ,עוסקת בנושאי היסוד המרכזיים של

ד"ר נעמה שי"ק

לירז לחמנוביץ

השואה :האידאולוגיה הנאצית ,חיי היהודים בגטאות,
הדילמות היום-יומיות במציאות של הרס ומוות,
השלבים בדרך אל "הפתרון הסופי" ,מרידות ,הצלה
ועוד .בכל נושא מובא סרטון וידאו המשלב תמונות
וקטעי ארכיון ושמתאר את התהליכים ההיסטוריים,
מושגים מונפשים ומצגת לשימוש בכיתה .בעזרת
סביבה זו המורים יכולים להמחיש לתלמידים
תהליכים ואירועים היסטוריים ,על פי החומר של
תכנית הלימודים השנתית .סביבה זו תוכל לשמש הן
את המורים הן את התלמידים בלמידה משמעותית
המשלבת שיטות הוראה יצירתיות שמטרתן ליצור
חוויות למידה חיובית בקרב התלמידים.
הכותבת עובדת במחלקת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

הוראת השואה תיכלל בתכנית הלימודים הלאומית של גואטמלה
■ יד ושם ,משרד החינוך של גואטמלה והקהילה
היהודית של גואטמלה חתמו בעת האחרונה על
הסכם לבניית תכנית לימודים מקוונת עבור מורים
בגואטמלה ללימוד נושא השואה .התכנית תהיה חלק
מתכנית הלימודים של משרד החינוך של גואטמלה,
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ויהיו בה חומרים חינוכיים ופדגוגיים על השואה .עוד
במסגרת ההסכם ייערכו קורסים להכשרת מורים
בגואטמלה ובארץ.
"ההסכם החשוב הזה מאפשר לנו להשפיע על
תכנית הלימודים ברמה הלאומית במדינה דוברת

ספרדית" ,מסבירה אליענה ראפ בדיחי ,ראש המדור
לדוברי ספרדית ופורטוגלית בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה של יד ושם" ,וכבר כעת יש התעניינות
במודל העבודה הזה במדינות נוספות ,כמו קוסטה
ריקה ואל סלוודור".

עשרה בטבת  -יום הקדיש הכללי ביד ושם
ערב עיון לקהל הרחב

פעילויות חינוכיות

אביטל וידר

יפה נובוסלסקי

■ לציון עשרה בטבת ,יום הקדיש הכללי ,התקיים
ביד ושם ערב עיון מיוחד ב 21-בדצמבר .העיתונאית
וכתבת חדשות  2סיוון רהב מאיר והרב ד"ר בני
לאו דיברו בפאנל לפני מאות משתתפים בהנחייתו
של העוזר ליושב ראש הנהלת יד ושם יוסי גביר.
דבריהם המרגשים הציגו זוויות שונות של תרבות
הזיכרון בישראל .את הערב הנעים בשירתו הזמר
יצחק מאיר .הערב הוא ראשון מסוגו ופותח מסורת
חדשה ביד ושם.

■ לרגל יום הקדיש הכללי קיים בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה של יד ושם ארבעה ימי עיון,
והשתתפו בהם כ 900-בנות ובנים מהשירות הלאומי
"בת עמי" ומהאגודה להתנדבות וכ 1,500-תלמידים
ותלמידות מחטיבות ביניים ,מישיבות ומאולפנות
מרחבי הארץ .בפעילות של המתנדבים מהשירות
הלאומי השתתפו גם בחורים ובחורות בעלי צרכים
מיוחדים .השנה עסקו התכניות החינוכיות ברוח
האדם בתקופת השואה.
הרב ישראל מאיר לאו ,יושב ראש מועצת יד
ושם ,דיבר על רוח האדם דרך הסיפור האישי שלו
ושל משפחתו .בסיור במוזאון לתולדות השואה
ובסיור מומחז בקמפוס יד ושם הוצגו למשתתפים
דילמות הקשורות לרוח האדם ,והם דנו דיון ערכי-
חינוכי בנושא .משתתפי התכנית נפגשו עם ניצולי
שואה ,ועדותם סיפרה על תעצומות הנפש שלהם
ושל כמותם בימי השואה .באמצעות מגוון סדנאות
ופעילות בחדר השאלות הגדולות בעקבות השואה
(מרכז הלמידה) התעמקו התלמידים והמתנדבים
בסוגיות היסטוריות ואנושיות רבות.
"הקהלים שאנו מביאים מדי שנה ליד ושם
מגוונים למדי" ,סיכמה רחל פדור ,מנהלת אזור
ירושלים והסביבה מהשירות הלאומי "בת עמי"" .יש

במהלך היום נישאו ברחבי הארץ הרצאות בנושא
המרכזי השנתי של יד ושם "המאבק לשמירה על רוח
האדם בתקופת השואה".
הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וקשרי הקהילה.

בהם נערים ונערות בסיכון או עם נכויות גופניות או
נפשיות שמתנדבים בעצמם .אני חייבת לציין שעל
אף החשש הראשוני שלנו ,נראה כי המתנדבים ,גם
הנוער המיוחד ,חשו הזדהות רבה עם הנושא והביעו
רצון לשמוע ולדעת יותר".
במוצאי עשרה בטבת התכנסו כ 300-חניכי
תנועות הנוער הציוניות הדתיות בני עקיבא ,אריאל,
הצופים הדתיים ועזרא לפעילות חינוכית ערכית ביד
ושם .במסגרת הפעילות הייחודית זכו חברי התנועות
לדון במעגלי שיח בתוך המוזאון לתולדות השואה.
במשך כמה שעות שימש המוזאון קרקע ותשתית
לדיונים בעלי משמעות חינוכית וערכית עבור צעירים
המובילים את הפעילות בתנועות הנוער בארץ.
הכותבת היא רכזת המדור הדתי במחלקת ההדרכה בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

סמינר בשיתוף אונסקו לקובעי מדיניות בתחום החינוך באמריקה הלטינית
ג'יין ג'ייקובס קימלמן
■ באוקטובר  2015התקיים סמינר מרוכז עבור קובעי
מדיניות חינוכית בכירים מאמריקה הלטינית בכותרת
"ללמד את השואה" .בסמינר למדו תשעה קובעי
מדיניות מארגנטינה ,מצ'ילה ,מקוסטה ריקה ,מאל
סלוודור ומגואטמלה ,ואתם קרל פרנקפנה ,האחראי
לתכניות שואה באונסקו בפריז .עקב המצב הביטחוני
נאלצו כמה משתתפים לבטל את הגעתם.
"הוראת השואה באמריקה הלטינית חשובה
יותר ויותר לבית הספר הבין-לאומי של יד ושם",
אמר ד"ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת לילי ספרא
להוראת השואה ומנהל בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה" .כמה מהמדינות  -ארגנטינה
לדוגמה  -מוכרות לנו היטב ,ובית הספר התקדם
בצורה מרשימה בתחום הוראת השואה בהן .המדינות
האחרות הן שותפות חדשות לגמרי .אנחנו מבינים
שהשואה לא תמיד נראית רלוונטית במקומות רחוקים
כל כך מאירופה ,ולכן כאשר מדינות אלו מביעות
עניין בפיתוח תכנית לימודים ,במיוחד מדינות שיש
בהן אוכלוסייה יהודית מאוד מצומצמת ובכל זאת
האנטישמיות מורגשת בהן ,אנו משתדלים ככל
יכולתנו למלא את צורכיהן".

"אנחנו מבינים שהשואה לא
תמיד נראית רלוונטית במקומות
רחוקים כל כך מאירופה ,ולכן
כאשר מדינות אלו מביעות עניין
בפיתוח תכנית לימודים ,במיוחד
מדינות שיש בהן אוכלוסייה
יהודית מאוד מצומצמת ובכל
זאת האנטישמיות מורגשת בהן,
אנו משתדלים ככל יכולתנו
למלא את צורכיהן".
ד"ר אייל קמינקא
הסמינר "ללמד את השואה" נערך בספרדית
בלבד עם תרגום סימולטני ,בחסות רשת אונסקו
באמריקה הלטינית לחינוך בנושא היסטוריית
השואה ורצח עמים אחרים .בחמשת ימי הסמינר
נחקר חינוך השואה לעומק ,ונלמדו שיטות הוראה
המתאימות לכל מדינה .כל משתתף נפגש עם יועץ

מומחה משלו ,דובר ספרדית מיד ושם ,בפגישות
מעקב בנושאי תכניות לימוד ופיתוח תכניות הוראה.
"התעודדנו מהתלהבותם של המשתתפים" ,סיכם
ד"ר קמינקא" .אנחנו מצפים להמשך שיתוף פעולה
בעתיד ,ונדאג לספק לכל אחד מהם את כל הכלים
הנדרשים להוראת השואה בצורה יעילה ומדויקת
במדינותיהם".
הסמינר "ללמד את השואה" התקיים בתמיכתן הנדיבה של קרן
אספר וקתדרת לילי ספרא להוראת השואה.
הכותבת היא ראש מדור הקשרים הבין-לאומיים בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך 9

חינוך

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:

קורס מקוון חדש:
תולדות יהודי ברית
המועצות בתקופת
השואה

זרקור על הבוגרים

אניטה לנסקי
הונגריה

ג'יימס יוסף מקינטוש

למדה
ב2014-
ריננברג
■אנה
אניטה לנסקי,
עוזרת מרצה
באקדמיה למחול
ההונגרי ומורה
באוניברסיטת
 ELTEבבודפשט,
בסמינר פדגוגי
בבית הספר הבין-
לאומי להוראת
■ בוגרת יד ושם אניטה לנסקי
השואה של יד
ושם ומאז הייתה לאחת מהבולטים שבחברי הקבוצה
ההולכת וגדלה של בוגרי בית הספר מהונגריה" .ביד
ושם הכרתי גישה חדישה לגמרי להיסטוריה" ,אומרת
לנסקי" .השואה אינה רק פרק בספר .מדובר בתהליך
ממשי של אנשים אמתיים  -גברים ,נשים וילדים
כמונו .הם היו עדים ,קרבנות ,מבצעי פשע ,מרגלים,
מצילים ורוצחים".
בכל שנה מדור הונגריה במחלקת אירופה של
בית הספר הבין-לאומי מעלה נושאים לפרויקטים
עבור רשת הבוגרים .ראש המדור ד"ר חוה ברוך פנתה
ללנסקי ,שהיום לומדת לקראת דוקטורט בחינוך
דיגיטלי ,והציעה לה להפיק סרטים קצרים (סיפורים

דיגיטליים) עבור הפרויקט של שנת  2015ולקבל עליה
לנהל את הפקת הסרטים .לנסקי הסכימה לתרום
ממומחיותה והצטרפה לברוך ולשותפה בהונגריה,
סילווייה פטו-דיטל ,לפרויקט הפקת הסרטים .יותר
מ 40-בוגרים הונגרים ביקשו להצטרף לפרויקט.
לאחר כתיבת הוראות להיבט הטכני של יצירת
סיפורים דיגיטליים ,ארגנה לנסקי יום עיון למשתתפים
במרכז לתיעוד השואה (  )HDCבבודפשט .תלמידי
הבוגרים התבקשו להכין סיפורים דיגיטליים המבוססים
על שלושה מרכיבים חיוניים :מחקר בספריות
ובארכיונים ומחקר על חפצים אישיים; עדות מקורית
מניצולי שואה; וקשריהם האישיים של המשתתפים
לנושא .הבוגרים הדריכו את תלמידיהם והיו אחראים
לדיוק ההיסטורי ,אך על התלמידים הוטל לחפש את
נקודת האיזון בין שני קולות  -קול הניצולים המגוללים
את סיפוריהם וקול התלמידים עצמם המתעדים את
השפעת הגילויים שלהם עליהם בתהליך המחקר.
 13סיפורים דיגיטליים מסוג זה התחרו ביום
עיון אחר ב HDC -באוקטובר  .2015תוך שימוש
במתודולוגיה ,בפילוסופיה החינוכית ובתפיסה
הגילית של יד ושם כאמות מידה ,הקרינו לנסקי ,ברוך
ופטו-דיטל ודירגו את הסיפורים לפי דיוקם ההיסטורי
והאיזון הדרוש בין הניצולים לתלמידים .יותר מ100-

הכותב עובד במחלקת אירופה בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

יענקל'ה בן סירא ז"ל

סמינר לאנשי חינוך מסין

סטפני מקמהון-קיי

■ לפני כשלוש שנים העניק בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה פרס לפנינה פלדמן ז"ל על ספרה
צעדים בערפל .הפרס הוא אחד מפרסי יד ושם
למפעלים חינוכיים .הספר מספר את סיפור חייו
של השחקן ניצול השואה יענקל'ה בן סירא שהלך
לעולמו בחודש פברואר .2016

■ "הדבר המרשים ביותר הוא אופיו של העם היהודי
בתוך המציאות הנוראית של השואה .הפרופסורים
והמורים הסבירו לנו כיצד בגטאות ובמחנות הם סייעו
זה לזה ,כיצד המשיכו להלחין ולשמוע ולנגן מוזיקה
ואיך על ידי האמנות התנגדו לאכזריות הנאצים".

■ יענקל'ה בן סירא בטקס הענקת פרסי יד ושם למפעלים
חינוכיים2013 ,
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"כשיוצרים קשר בין פנים,
סיפורים ופריטים מן היום-יום,
התלמידים מתחילים להבין את
הטרגדיה ההיסטורית הזאת"
בוגרים הגיעו להקרנה ,והסיקור התקשורתי עלה על
ציפיות המארגנים.
הסיפור המנצח סיפר את סיפורה של סבתה
הלא יהודייה של התלמידה דורותיה קוצ'יס ,שקיבלה
הדרכה מבוגרת יד ושם נורה קונוס .סבתה של
דורותיה ,מריה ארוואי ,עבדה בביתה של משפחה
יהודית ,צימרמן ,שלבסוף גורשה לאושוויץ .הסיפור
יצר איזון בין סיפוריהם של הקרבנות לבין מסעה
הרגשי של דורותיה דרך מחקר וראיונות ועל ידי
הוספת תמונות מקוריות מהתקופה ,והסרט הסתיים
בהקדשה לזכרה של משפחת צימרמן ולזכרה של
מריה" .כשיוצרים קשר בין פנים ,סיפורים ופריטים מן
היום-יום ,התלמידים מתחילים להבין את הטרגדיה
ההיסטורית הזאת" ,הסבירה לנסקי.

קיאן ז'ן ,אוניברסיטת שנדונג ,סין

באמצע אוקטובר  2015השתתפו כ 30-סטודנטים
לתואר שני ,דוקטורנטים ,ראשי חוגים באוניברסיטאות
ופרופסורים מסין בסמינר השנתי השישי עבור
אנשי חינוך סיניים ביד ושם .בסמינר ,בן  16ימים,
נישאו הרצאות אקדמיות בנושאים כגון היסטוריית
האנטישמיות והספרות לפני המלחמה ובזמן השואה,
ונעשתה הדגמה פדגוגית של שיעורים ,תוך הדגשת
האמנות ,ההתנגדות התרבותית וחסידי אומות העולם.
נוסף על הביקור ביד ושם ,משתתפי הסמינר
 לרובם היה זה הביקור הראשון בישראל  -סיירובארץ ונפגשו עם ניצולי שואה ,וסיפוריהם השאירו

בהם רושם עמוק .בסיום הסמינר הנחתה מנכ"לית
יד ושם דורית נובק שיחה מעמיקה על אתגרי החינוך
בנושא השואה במאה ה.21-
הסמינר למחנכים מסין התקיים בתרומתה הנדיבה של קרן
משפחת אדלסון.
הכותבת היא ראש המדור לסמינרים באנגלית במחלקת העולם
היהודי והסמינרים הבין-לאומיים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

למשתתפים ב"מסע":
תכנית חינוכית בנושא תולדות יהודי ברית המועצות בתקופת השואה
■ " [ ]...בביקור בבקעת הקהילות הבנתי את ההבדלים
בין תרבויות יהודיות שונות במקומות גאוגרפיים שונים,
ועקב כך את ההבדל בין ההתנהגות של האנשים השונים
בתקופת השואה .הביקור במוזאון לאמנות השואה
אפשר לי לראות את האסון דרך עין אמנותית ודרך
רגשותיו של אדם פרטי שחווה את השואה .ומרכז
הלמידה [ ]...גרם לי לשאול את עצמי את השאלות
הגדולות בעקבות השואה".

הסיפורים של הניצולים
מעוררים הזדהות והופכים את
השואה לקרובה יותר ,לחלק
מהותי בהיסטוריה שלהם ושל
עמם לאורך הדורות
במילים אלו תיאר דמיטרי רצ'יטסקי את חוויותיו
מן הביקור ביד ושם במסגרת התכנית "מסע" לצעירים
יהודים החיים במדינות חבר העמים .מטרת התכנית

היא שצעירים יהודים ,גם דוברי רוסית ,יכירו את החיים
בארץ ויתנסו בחיים בארץ לאורך שנה שלמה דרך
לימוד ,התמחויות והתנדבות .ההבנה כי תודעת השואה
היא מרכיב משמעותי בזהות היהודית והישראלית
הולידה את הרעיון להדגיש נושא מוכר פחות הן בקרב
המשתתפים הן בקרב החברה הישראלית  -שואת
יהודי ברית המועצות.
רוב משתתפי התכנית כבר ביקרו ביד ושם
במסגרת תכניות שונות כגון "תגלית" ,ועל כן התכנית
החינוכית של "מסע" חושפת את "מאחורי הקלעים"
של יד ושם ומאפשרת מבט וגישה למקומות שלא
הכירו קודם .כמו כן הביקור פותח הזדמנות ללמוד
על העולם היהודי של יהודי האימפריה הרוסית ויהודי
ברית המועצות בטרם תקופת השואה ולהכיר את
סיפור השואה בכלל ואת סיפור השואה של יהודי
ברית המועצות בפרט.
בביקור היו סיור ברחבי הקמפוס של יד ושם
ומפגש עם ניצול שואה משטחי ברית המועצות
לשעבר  -מרגעי השיא של הביקור ביד ושם.
הסיפורים של הניצולים מעוררים הזדהות והופכים

את השואה לקרובה יותר ,לחלק מהותי בהיסטוריה
שלהם ושל עמם לאורך הדורות.
התכנית החינוכית למשתתפי התכנית "מסע" ביד ושם מתקיימת
בתמיכתה הנדיבה של קרן ג'נסיס.
הכותבת היא רכזת תכניות ג'נסיס במחלקת ההדרכה בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

זוכרים יחד :בני נוער מישראל ומגרמניה ביום עיון משותף
■ בנובמבר  2015הגיעו ליד ושם כ 200-צעירים
מארגונים ומתנועות נוער בישראל ובגרמניה כדי
להשתתף ביום עיון ייחודי בסימן  50שנה לכינון
היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל ו 60-שנים
לחילופי נוער גרמנים וישראלים .יום העיון נערך
במסגרת קונגרס הרשות הישראלית לחילופי נוער
וצעירים בראשותה של אריאלה גיל ובשיתוף פעולה
של הארגון בגרמניה  - ConActמרכז תיאום לחילופי

נוער בין גרמניה לישראל בראשות כריסטינה מהלר.
מטרת הקונגרס היא בניית גשרים מעל תהום העבר
ויצירת רשת קשרים וחברות עמידה בפני משברים.
יום העיון התמקד בהשפעת השואה על הזהות,
הזיכרון הפרטי והזיכרון הקולקטיבי ובסוגיית המהות
של קיום שיח רציף בין החברה הישראלית לחברה
הגרמנית .מטרת יום העיון הייתה לבחון לעומק את
הנושאים האלה :ראייה היסטורית ,נקודת מבט אישית

■ ניצול השואה אשר אוד עם נציגי ארגונים בארץ ובגרמניה
לחילופי נוער

■ בסמינר המשותף היה סיור מרגש במוזאון לתולדות השואה.

ניקה גלפנד

מיכל בידרמן ומרב ז'נו

ותפיסת הזיכרון העכשווית של המשתתפים .לכן בסיור
של קבוצות מעורבות של ישראלים וגרמנים היה גם
ביקור במוזאון לתולדות השואה  -עוגן לבחינה עצמית
של הנושא  -מפגשים עם אנשי עדות ,סדנה בחדר
השאלות הגדולות (מרכז הלמידה) וסדנה מסכמת
אשר עסקה במשמעות השואה עבור הדור השלישי
במאה ה 21-בישראל ובגרמניה.
את יום העיון חתמו שני טקסים .בטקס הרשמי
השתתפו טינה קרקרה ,מנכ"לית לענייני ילדים ונוער
במשרד לענייני משפחה ,קשישים ,נשים וצעירים
בממשלת גרמניה ,וד"ר אייל קמינקא ,ראש קתדרת
לילי ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה של יד ושם .הטקס לכבודם
של ניצולי השואה היה שיאו של יום העיון ,ובו הוענקו
תעודות קק"ל לכבוד נטיעת עצים לזכרן של משפחות
הניצולים .את הטקס ליוו בנגינה נגנים ישראלים
וגרמנים ,ונגינתם הוסיפה נדבך מאחד שביטא את
מורכבות התחושות שאין להביע במילים.
מיכל בידרמן היא רכזת קבוצות חו"ל ,ומרב ז'נו היא רכזת
תחום שפות במחלקת ההדרכה בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.
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"שומרי פך השמן"  -פרויקט עם מחלקת החינוך באלעד
■ "אמנם ידענו שאין אנו מחויבים על פי ההלכה לסכן
את חיינו לשם קיום מצווה ,אך אצל רבים בתוכנו פעל
דחף לגלות רוח של הקרבה ,נחלת אבותינו במרוצת
הדורות .היינו בדיכאון רוחני וגופני כה רב ,עד שהרגשנו
שנר חנוכה קטן יחמם את נפשותינו הגוועות ויחדיר
בנו תקווה ,אמונה ואומץ [ ]...לרגע נדמה ששום דבר
אחר אינו חשוב בעינינו .חגגנו ליל ראשון של חנוכה,
כפי שנהגו בכל השנים שקדמו למאסרינו לעינויינו.
היינו קבוצת יהודים ,המקיימים מצוות וחולמים על
בתיהם ועל שנים שעברו".

ב-ד' בכסלו תשע"ו ( 16בנובמבר  )2015והיה חלק
מפרויקט מקיף של הכשרת מורים ומורות מאלעד
להוראת השואה ושל הפעלת סביבת הלמידה הניידת
"אלה אזכרה" בכ 80-כיתות בעיר .כמו כן קבוצות
מורות ומלמדים מאלעד השתתפו בכינוסי "תשעת
הימים" שהתקיימו בקיץ  2015ביד ושם.

"בפעם הראשונה ראיתי כיצד
אפשר לקרב את נושא שואת
יהודי אירופה לעולמם של
הילדים ולהפיק מכך תועלת
חינוכית".
מחנך מעיריית אלעד

נאוה וייס

המעמד המשמעותי ביותר בכינוס התרחש
לקראת סופו  -לימוד משניות לעילוי נשמות הנספים
בשואה .כל תלמיד קיבל ספר משניות קטן .על מדבקה
צמודה לספר הונחה התלמיד אילו משניות ללמוד
וגם נרשם שמו של ילד שנרצח בשואה והמתועד
בהיכל השמות ביד ושם .כל תלמיד שסיים ללמוד
את המשנה אמר את שם הילד ,כך שהלימוד היה
לעילוי נשמתו.
"היה מרגש לראות את התלמידים מרותקים
לדברי המרצים שהותאמו ברמתם ובתוכנם לתלמידים
ולעולמם הרגשי" ,סיכם אחד המחנכים שהשתתפו
בכינוס" .בפעם הראשונה ראיתי כיצד אפשר לקרב
את נושא שואת יהודי אירופה לעולמם של הילדים
ולהפיק מכך תועלת חינוכית .כולי תקווה ששיתוף
הפעולה יימשך ושיהיו עוד תכניות חינוכיות מותאמות
לתלמידים".
"אין ספק שכינוס זה היה פתיח מיוחד מאוד
עבור העיר אלעד ,והוא חיבר בצורה חזקה מאוד את
הלומדים לנושא" ,אמרה שרית הוך-מרקוביץ ,מנהלת
המחלקה להכשרת מורים בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה" .התגובות וההדים החיוביים לא
איחרו לבוא .אנו שמחים שמחלקת החינוך באלעד
מתכננת ,לבד מהתכנית המקורית ,לקיים כנסים
כאלו לבתי הספר האחרים בעיר אלעד".

ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש פתח את
הכינוס בדברים חמים לילדים והזמין את חיים פינק,
בן לניצולי שואה ותורם לעיר ,לשאת דברים בשפת
האם שלו " -מאמע לושן" ,דבר שכפי הנראה לא
עשה בפורומים דומים.
בהרצאה תורנית קצרה חיבר הרב ישראל מאיר
שושן את הילדים לנושא השואה ,בהביאו דוגמאות
רבות להתמודדות של אדם שומר מצוות בתקופת
השואה .הרב שאול קסטלניץ מהמדור החרדי נתן
הרצאת תוכן לילדים הנשענת על חומרים שצוות
המדור משתמש בהם בהוראה בתלמודי תורה.

הכותבת היא ראש המדור החרדי במחלקה להכשרת מורים
בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

יום עיון למשתתפי השתלמויות:
"המאבק לשמירה על רוח האדם בתקופת השואה"

מיכל סטרנין

זהו קטע מהסיפור נס חנוכה שקראו כ600-
תלמידים ומחנכים דוברי יידיש בכינוס הפתיחה
לפרויקט משותף של המדור החרדי בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה ושל מחלקת החינוך
בעיריית אלעד " -שומרי פך השמן" .הכינוס התקיים

■ בחג החנוכה הגיעו ליד ושם כ 300-מורים מרחבי
הארץ ליום העיון בנושא "המאבק לשמירה על רוח
האדם בתקופת השואה" .יום עיון זה הוא שיאו של
תהליך ההכשרה שעוברים המורים בתחום המאתגר
של הוראת השואה.
היום נפתח בהרצאתה של שולמית אימבר,
המנהלת הפדגוגית של בית הספר הבין-לאומי
וראש קתדרת פרד הילמן לזכרו של יאנוש קורצ'אק,
בנושא "מחנכים יהודים בתקופת השואה" .ההרצאה
הציגה את העולם שניסו לצייר לפני התלמידים מורים
בגטאות בשעה שהעולם הערכי והמוחשי סביבם
התמוטט .אימבר גם סיפרה על מורים דוגמת פייגה
זליצקה מלודז' ,יאנוש קורצ'אק מוורשה ומירה
ברנשטיין מווילנה.
בהמשך היום יצאו המורים לסיורים ברחבי
האתר ,לרבות המוזאון לתולדות השואה ,המוזאון
לאמנות השואה ,מרכז הלמידה ובית הכנסת .חלק
מהמשתתפים ביקרו בתערוכה "כוכבים בלי שמים:
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ילדות בשואה" המתארת את התמודדותם של ילדים
עם המציאות הבלתי אפשרית שנכפתה עליהם .שתי
קבוצות זכו לשמוע סיפורים על "מאחורי הקלעים"
של המבצע להצלת פריטים אישיים של ניצולי השואה
וקרבנותיה" ,לאסוף את השברים" .מורה מבאר שבע

בין קטעי הסיפור שזר רזאל
שירה ונגינה בכינור בן  300שנה
שהיה שייך לאומנת שגידלה את
אביו בתקופת השואה

ההרצאה הציגה את העולם
שניסו לצייר לפני התלמידים
מורים בגטאות בשעה שהעולם
הערכי והמוחשי סביבם
התמוטט

מהולנד ,באופן ייחודי .לאחר שהצליח סבו של רזאל
לקפוץ מרכבת נוסעת מהולנד לכיוון מזרח ,הוא
הסתתר עם אשתו אצל משפחה הולנדית ,ובנם,
אביו של רזאל ,שנולד בזמן שחיו במסתור ,חי בזהות
בדויה אצל משפחה הולנדית אחרת בכפר .בין קטעי
הסיפור שזר רזאל שירה ונגינה בכינור בן  300שנה
שהיה שייך לאומנת שגידלה את אביו בתקופת השואה.
המופע ,כמו היום כולו ,אפשר למורים להתוודע אל
דרכים וסיפורים שונים שבאמצעותם ניתן ללמוד
על ניסיונם של יהודי אירופה לשמר את צלם האנוש
שבהם ושהסביבה ניסתה לשלול.

שהשתתפה באחד הסיורים סיפרה כי כבר ביקרה
ביד ושם כמה פעמים בעבר ,אך הסיור "הוסיף עומק
ופרטים לידע שצברה במהלך השנים".
סיפורו של חפץ עמד במרכז המופע שחתם את
היום " -האוצר" שיצר וביצע ניצן-חן רזאל .במופע
גולל רזאל את סיפורם של סבו וסבתו ,ניצולי שואה

הכותבת היא מנהלת המרכזייה הפדגוגית בבית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה.

פתיחות ושיתוף

כינוס בין-לאומי למיפוי תיעוד השואה בארכיוני ברית המועצות לשעבר
מאשה יונין
ברחבי ברית המועצות לשעבר וכיצד להשתמש בהם
כדי להעשיר את המידע על האירועים שקדמו לשואה
ועל האירועים בשואה ואחריה .באורחים בכינוס היו
מנהלי ארכיונים לאומיים ,מחוזיים ועירוניים מבלרוס,
מאוקראינה ,מלטוויה ,מליטא ומרוסיה וחוקרים בכירים.
בימי הכינוס סיירו המשתתפים בקמפוס יד ושם וסיירו
סיור "מאחורי הקלעים" באגף הארכיונים כדי ללמוד
על מלאכת ההנגשה ,השימור והדיגיטיזציה.
"זו הפעם הראשונה שבה מנהלי הארכיונים
החשובים בברית המועצות לשעבר וחוקרים חשובים
של השואה במזרח אירופה נפגשים ודנים יחד בחשיבות
של איתור תיעוד מן השואה ובשיטות להנגשתו לחוקרים
ולציבור הרחב" ,אמר ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף
הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה.

■ מסמכים בארכיון העיר קאונס
(קובנה) המכירים בנח אבן
היורש החוקי והיחיד של אמו אטל
שהנאצים רצחו ב1941-

■ חלק ניכר מן המידע שאסף יד ושם על קרבנות
השואה מסתמך על עדויות אישיות או רשומות גירוש,
גטאות או מחנות ,אך לעתים מידע על גורלו של אדם
מתגלה בדרך עקיפה .לדוגמה ,באוספי מסמכים
על תשלום המסים העירוניים בארכיון העיר קאונס
(קובנה)  -העיר השנייה בגודלה בליטא ומרכז יהודי
תרבותי תוסס לפני מלחמת העולם השנייה  -נמצאו
לא מזמן מסמכי ארכיון המספרים על חייה של
משפחת אבן :האב יודל ,האם אטל ובנם נח שגרו
ברחוב יוברקו  .17חשבוניות מס משנות ה 20-וה30-
מעידות כי המשפחה הייתה חרוצה ונהנתה מרמת
חיים סבירה ,אך לפתע מתחילת שנות ה 40-חסרים
מסמכים .ב 30-באוקטובר  1945קיבל בית משפט
העם המחוזי הראשון של עיריית קאונס את ההוראה

חוקרים התכנסו כדי לדון כיצד
לאתר את המסמכים הקשורים
לשואה ושנמצאים בארכיונים
ברחבי ברית המועצות לשעבר
וכיצד להשתמש בהם כדי
להעשיר את המידע על האירועים
שקדמו לשואה ועל האירועים
בשואה ואחריה

על זכותו של נח אבן לרשת את נכסי אמו .חודש לאחר
מכן הגיש נח אבן בקשה למשרד הנוטריון בקאונס
להכיר בו היורש החוקי והיחיד של אטל אבן .תעודת
ירושה מפרטת את נכסיה של אטל ,ותעודת הלידה
של נח אבן מצהירה כי הוא נולד בקאונס-ויליאמפולה
ב 1-בפברואר  .1908במסמכים הנלווים אשר נשמרו
בתיק נמצאה תעודת פטירתה של אטל עם הערה
שהיא נרצחה (נורתה למוות) ב 25-ביוני  1941בגיל
 - 61מיד לאחר פלישת הגרמנים לעיר.
באוקטובר  2015התכנסו ביד ושם מנהלי
הארכיונים הלאומיים וחוקרים מכל מדינות ברית
המועצות לשעבר וחוקרים מארצות הברית ,מגרמניה,
מבלגיה ,מפולין ומישראל כדי לדון כיצד לאתר את
המסמכים הקשורים לשואה ושנמצאים בארכיונים

הכותבת היא מנהלת מחלקת הרכש הארכיוני באגף הארכיונים.

ושם את החלק הראשון של הסריקות המוכנות מהארכיון
המחוזי בעיר פלובדיב ,ובביקורו מסר ד"ר גרואב את
החלק השני והגדול של התיעוד המצולם מהארכיון.
אחת המטרות בפגישות עם ד"ר גרואב הייתה
המשך שיתוף הפעולה בין שני הארכיונים ובדיקת
האפשרויות להרחבת היקף ההסכם הקיים לעבודה עם
אוספים אחרים השמורים בארכיון ההיסטורי המרכזי
של בולגריה בבירה סופיה.
בביקורו סייר ד"ר גרואב בארכיוני יד ושם ובמוזאון

לתולדות השואה ונפגש עם אנשי מפתח ביד ושם,
ובהם מנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה ד"ר
יעל נידם-אורביטו .בפגישה השתתף גם שגריר בולגריה
בישראל ד"ר דימיטר מיכאילוב ,והם דנו על אפשרויות
חדשות להרחבת שיתוף הפעולה בין ארכיון המדינה
בבולגריה ליד ושם בחקר שואת יהודי בולגריה ,לרבות
תערוכות ופרסומי תיעוד משותפים .כמו כן הועלה
הרעיון לתרגם לבולגרית מחקר חדש בנושא שצפוי
לצאת לאור בהוצאת יד ושם.

"לאורך הכינוס כולו שררה אווירה מקצועית ונעימה,
והיא אפשרה לשתף מידע שיתוף מעמיק ופתוח.
בכינוס גילינו מידע על אוספים חדשים ולא ידועים ,ודנו
באפשרויות להרחיב ולהעמיק את הניסיון המתמשך
והייחודי של יד ושם להנגיש באמצעים חדשניים את כל
התיעוד באופן שיאפשר מחקר אמין וזיכרון משמעותי".
הכינוס התקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן ג'נסיס.

שיתוף פעולה עם הארכיון הלאומי של בולגריה
■ בחודש ספטמבר  2015ביקר ביד ושם המנהל החדש
של הארכיון הלאומי של בולגריה ד"ר מיכאיל גרואב
שנכנס לתפקידו לפני כמה חודשים.
הביקור נעשה במסגרת שיתוף הפעולה בין ארכיוני
יד ושם לארכיון הלאומי של בולגריה בעקבות חתימת
הסכם בין שני המוסדות בראשית שנת  .2013במסגרת
ההסכם נעשו מיפוי של ארכיונים מחוזיים ברחבי בולגריה
וסריקת מסמכים על הקהילות היהודיות בבולגריה וגורלן
במלחמת העולם השנייה .בראשית השנה כבר קיבל יד
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תערוכה חדשה

יד ושם אונליין

■ לידיה סוזנה הניג (נולדה
ב )1932-בבגדי המופע שלה
 ריקוד סטפס בחיקוי של שירליטמפל  -בנובי סאד בשנות ה.30-

■ הדף הראשון בספר הזיכרונות של אריקה הופמן שגורשה ממקום המסתור למחנה ההשמדה סוביבור
ונרצחה עם הגיעה לשם

ההקדשה ללידיה מחברתה
המוכשרת מירה מוזס 23 ,בפברואר
" :1941לזיכרון :כשאת שומעת את
צליל הפעמון /ואת קולו היפה של
הצליל /זכריני /באותו הרגע".

■ נורברט קורצמן (לימים נתן רום) נולד ב 1929-בקטוביצה שבפולין
ועלה ב 1943-לארץ ישראל עם "ילדי טהרן" .יד ושם ,ארכיון התצלומים
הקדשה בספר הזיכרונות של נורברט קורצמן .למעלה :עכבר מעשן נושא שלט:
"לנתן" .משמאל" :מזכרת לנורברט מ[?] ב"

■ "גם פה מקיפים אותך באהבה וידידות .הישאר
נאמן לעמך גם בזמנים קשים [".]...
מילים אלו נרשמו בספר הזיכרונות שכתבו
חבריו של יז'י באדר לכבוד חגיגת בר המצווה שלו
בגטו טרזין .את הספר אייר הקריקטוריסט מקס
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פלאצ'ק ,קרוב משפחתו של יז'י; שניהם היו ילידי
קיוב שבצ'כוסלובקיה.
בספר תיאורים ותמונות מילדותו של יז'י ומכליאתו
בטרזין ,והוא אחד משמונה עבודות יד מסוג זה המוצגות
בתערוכת אונליין חדשה" :אל תשכחו אותי :ספרי

"האדם הוא כמו אנייה על ים
סוער .יודע מאיזה נמל יוצא,
ואינו יודע לאיזה נמל יגיע"

"אל תשכחו אותי"
ספרי זיכרונות של ילדים מתקופת השואה

של כל מי שכתבו את ההקדשות האלה המביעות
תקווה ואהבה .הספרים מוכיחים כי על אף הרדיפות
האכזריות וחסרות הרחמים ,במצבים בלתי אפשריים,
ילדים ממשיכים להיות ילדים :כותבים מילות עידוד
לחבריהם ומקשטים אותן באיורים שמחים ומספרים
על ידידות נצחית אף שרובם נספו וחייהם נגדעו
באכזריות.

הספרים מוכיחים כי
על אף הרדיפות האכזריות
וחסרות הרחמים,
במצבים בלתי אפשריים,
ילדים ממשיכים להיות ילדים

■ יז'י באדר ואחותו
ורה (שתרמה את
ספר הזיכרונות
שלו ליד ושם).
קיוב ,צ'כוסלובקיה,
1939-1938

■ ורה (בשורה השנייה,
לראשה כובע עם סרט)
ויז'י באדר (במרכז,
מאחורי הילדה הלובשת
מקטורן בהיר) עם
תלמידים ומורים בבית
הספר היהודי שהם
למדו בו בתקופת
הכיבוש הנאצי בקיוב,
צ'כוסלובקיה

■ דף מאלבום בר המצווה של יז'י באדר
המספר על החיים בגטו טרזין

זיכרונות של ילדים מתקופת השואה" .מעבר לדפי
האלבומים ולהקדשות שבהם שכתבו חברים ,בני
משפחה ומכרים כאשר הסתתרו בתקופת המלחמה,
ברחו או נכלאו ,התערוכה מספרת את סיפורו האישי
של כל ילד ושל משפחתו ובמידת האפשר את גורלם

את ספר הזיכרונות של יז'י תרמה ליד ושם אחותו
ורה שניצלה בשואה .אמם גרטה שרדה גם היא ,אך
יז'י ואביו גורשו לאושוויץ ונרצחו כחצי שנה לאחר
שקיבל יז'י את הספר .ספרי זיכרונות אחרים נמסרו
למשמרת ביד ושם בידי הבעלים עצמם ,עשרות שנים
לאחר שנכתבו .נתן רום (נולד בשם נורברט קורצמן
ב 1929-בקטוביצה שבפולין) עלה לישראל ב1943-
עם קבוצת ילדים שנקראה אחר כך "ילדי טהרן" .את
ספר הזיכרונות שלו תרמו ליד ושם נתן ואחותו זיוה,
והוא מלא בהקדשות מילדים שעברו אתו את המסע.
"האדם הוא כמו אנייה על ים סוער" ,כתב חבר אחד,
"יודע מאיזה נמל יוצא ,ואינו יודע לאיזה נמל יגיע.
למזכרת עולמים".
עוד ספר זיכרונות המוצג בתערוכה נכתב עבור
אריקה הופמן שנולדה בווינה והיגרה להולנד עם
משפחתה ב .1939-ב 1942-נכנסה אריקה למחבוא
בביתה של קורי (קורנליה) סטולקר בכפר דורן
שבהולנד .יאפ שפרויט ,נכדם של חסיד אומות העולם
שנדור סטולקר (אחיה של קורי) ואשתו מריה ,מסר
את הספר ליד ושם ב 2014-לאחר שגילה אותו בין
חפציה של אמו המנוחה .בספר הקדשות מחממות
לב ,גם מקורי עצמה ]...[" :ואם החיים לפעמים
מביאים בעיות ועצב ,בטחי באל בכל לבך" .אריקה,
אמה ,סבתה ודודותיה נמצאו במקום מחבואן וגורשו
לסוביבור במאי  ,1943שם נרצחו .גורלו של אביה
של אריקה טרם נודע.

דנה פורת

"כאן יסופרו תולדותיהן":
עוד שלוש קהילות
■ סיפוריהן של שלוש קהילות לפני השואה ובשואה
 נדבורנה ,ג'ור ולייפאיה  -מצטרפים לסיפוריהן שלקהילות יהודיות אחרות ברחבי אירופה בתת-האתר
של יד ושם "כאן יסופרו תולדותיהן :בקעת הקהילות
ביד ושם".

"כאן יסופרו תולדותיהן" מעודד את המבקרים
באתר יד ושם לחקור את ההיסטוריה ולגלות את
המגוון העשיר של חיי היהודים בקהילה אחת לפני
השואה ובשואה .כל קהילה הייתה מיוחדת; כל קהילה
הייתה עולם ומלואו ,ובה פרחו חיי יצירה ותרבות ,דת
ומסחר ,חיי חברה ופוליטיקה .אחרי השואה רק מעט
נותר מהקהילות האלה.
פרויקט הקהילות המקוון מתקיים בתמיכתה של החברה לאיתור
ולהשבת נכסים של נספי השואה.

הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף התקשורת.
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שואת יהודי רומניה
התבוננות מחודשת במחקר ובדיון הציבורי

■ ד"ר סימון גייסבולר מרצה לפני חוקרים ביום העיון ביד ושם
בנושא השואה ברומניה.

■ "דעת הקהל ברומניה בעניין תפקידה של רומניה
במלחמת העולם השנייה ובשואה ממשיכה להתבסס
על ידע שטחי ועל דיכוי ביודעין".
כך הצהיר ד"ר סימון גייסבולר ,דיפלומט שוויצרי,
חוקר עצמאי וכותב הספר Bloody July: Romania and
 ,the Holocaust in Summer 1941ביום העיון שנערך ביד
ושם בנושא ההתפתחויות האחרונות בחקר השואה
ברומניה .את יום העיון ערך המכון הבין-לאומי לחקר
השואה ,ונכחו בו ניצולי שואה מרומניה ,היסטוריונים,
אנשים מהציבור הרחב וגבריאל סופנדה ,סגן ראש
המשלחת בשגרירות רומניה בישראל.
אברהם איווניר ,חבר מועצת יד ושם ,חבר הנהלת
הארגון העולמי של יהודי בוקובינה לדורותיהם וחבר
ארגון ניצולי טרנסניסטריה וא.מ.י.ר ,פתח את יום
העיון והדגיש כי ברומניה של היום חשוב להעמיק
את ההבנה של היבטים מסוימים של השואה ברומניה
כגון פוגרומים ,רצח המוני וגירוש .פרופ' דן מכמן,
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן ,הציג סקירה
מפורטת של מחקרים חדשים התורמים להרחבת
הידע על מנגנוני הרדיפה האנטי-יהודית.
ד"ר גייסבולר דן ברצח ההמוני של יהודים בידי
חיילים רומנים ,ז'נדרמים ותושבים מקומיים ביולי
ובאוגוסט  1941בבסרביה ובבוקובינה .עוד הוא ציין כי
כיום הרומנים אינם יודעים מה אירע במדינתם בתקופת
השואה ,וזאת אף שב 2006-שולב הנושא בתכנית
הלימודים ואף ש 9-באוקטובר בכל שנה הוא יום
הזיכרון לשואת יהודי רומניה .החוקרת ד״ר שרה רוזן
נשאה הרצאה השוואתית בנושא המנהיגות היהודית
בגטאות במחוז מוגילב בטרנסניסטריה והבחינה בין
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ד"ר אלכסנדר אברהם

■ ראשי הקהילה היהודית ,מוכים ומושפלים ,עומדים תחת שמירה של חיילים רומנים בפתח מפקדת המשטרה 29-28 ,ביוני ,1941
יאסי ,רומניה.

גטאות עם הנהגה קולקטיבית אשר התנהלו בצורה
מאורגנת וטובה יותר ובין גטאות שבהם כל החלטה
או מעשה היו תלויים במנהיג חזק אחד .הוצגה גם

ד"ר גייסבולר ציין כי כיום
הרומנים אינם יודעים מה אירע
במדינתם בתקופת השואה,
וזאת אף שב 2006-שולב
הנושא בתכנית הלימודים
ואף ש 9-באוקטובר בכל שנה
הוא יום הזיכרון לשואת יהודי
רומניה
עדות וידאו של הניצולה אלקה (ריינס) אברמוביץ׳
מנואה סוליצה בבסרביה אשר גורשה בקיץ 1941
וחיה שלוש שנים בגטו קושרינצי בטרנסניסטריה ,שם
שכלה את רוב בני משפחתה .אברמוביץ׳ שוחררה
ב 1944-ועלתה לארץ ב.1948-
פרופ' טוביה פרילינג מאוניברסיטת בן גוריון בנגב
הציג מבט מבפנים של הוועדה הבין-לאומית לחקר
השואה ברומניה שפעלה בשנים  .2004-2003את
הוועדה הקים נשיא רומניה יון איליאסקו באוקטובר
 2003כדי לחקור את היסטוריית השואה ברומניה,
לפרסם דוח על תוצאות מחקר זה ולספק המלצות
ברורות למטרת חינוך הציבור בנושא .הוועדה,
בראשות חתן פרס נובל לשלום וניצול השואה אלי
ויזל וההיסטוריון הרומני ד״ר ז'אן אנצ'ל ,פרסמה את

הדוח לקראת סוף  .2004ממשלת רומניה אישרה
את ממצאי הדוח והכירה בשיתוף הפעולה המכוון
של ממשלת יון אנטונסקו בשואה .הדוח מגלה כי בין
 280,000ל 380,000-יהודים נרצחו או נספו במלחמת
העולם השנייה בשל מדיניותן המכוונת של הרשויות
הצבאיות והאזרחיות הרומניות.
"יום עיון זה פורץ דרך ושופך אור חדש על חקר
השואה ברומניה  -פרק בהיסטוריה שרובו עדיין אינו
מוכר לציבור" ,מסבירה מנהלת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ד"ר יעל נידם-אורביטו" .אני סבורה
שמה שלמדנו ,בעיקר מהרצאתו החלוצית של ד"ר
גייסבולר ,יאפשר לנו להעמיק את הבנת הנסיבות

בין  280,000ל380,000-
יהודים נרצחו או נספו
במלחמת העולם השנייה בשל
מדיניותן המכוונת של הרשויות
הצבאיות והאזרחיות הרומניות
והגורמים אשר השפיעו על גורלם של יהודי רומניה,
לרבות היחסים בין תושבי רומניה היהודים והלא
יהודים לפני מלחמת העולם השנייה ובמלחמה".
יום העיון "שואת יהודי רומניה :התבוננות מחודשת במחקר ובדיון
הציבורי" התקיים בתמיכתה הנדיבה של קרן משפחת גוטוירט.
הכותב ,מנהל היכל השמות ,הנחה את יום העיון.

יד ושם  -קובץ מחקרים

כתיבה אישית על השואה
ד"ר דוד זילברקלנג
■ מהי כתיבה אישית בתקופת השואה ואחריה ,ומה
בכוחה ללמד אותנו על השואה? האם ניתן לראות
בכתיבה האישית מקור היסטורי? שאלות מסוג זה
העסיקו וממשיכים להעסיק חוקרים כבר מימיו
הראשונים של חקר השואה לפני יותר מ 70-שנה
ועומדות בלבם של מאמרי המחקר בגיליון החדש
של יד ושם  -קובץ מחקרים (מ"ג .)2:מאמרים אלו
בוחנים את השימוש בתיאורים אישיים מתקופת
המלחמה ואחריה מנקודות מבט מגוונות ,אך גם
מסכימים שלא ניתן להבין את השואה ללא עדויות
אלו .בד בבד המאמרים מדגישים כמה מן הקשיים

ניצולים יהודים זוכרים
את עוינות האוקראינים
הרחבה כלפיהם ואת שיתוף
הפעולה הפעיל ברצח ,ואילו
האוקראינים רואים בלאומנים
האוקראינים לוחמי חירות
וגיבורים גרדא
הנובעים מן השימוש בעדויות אישיות כמקורות מחקר
ומציעים גישות מתודולוגיות חדשות.
ניתוחו ההשוואתי של גז'גוז' רוסולינסקי-ליבה
בנושא הזיכרון היהודי והאוקראיני באשר לתפקיד
האוקראינים ברצח היהודים מגלה שהזיכרונות עומדים
בניגוד מוחלט זה לזה אך גם נותרים עקביים לגמרי
בקרב כל קבוצה .ניצולים יהודים זוכרים את עוינות

האוקראינים
הרחבה כלפיהם
ואת שיתוף
הפעולה הפעיל
ברצח ,ואילו
האוקראינים
רואים בלאומנים
האוקראינים
לוחמי חירות
וגיבורים גרדא.
רוסולינסקי-
ליבה מציע
מבחר דוגמאות
ברורות של
הזיכרונות המנוגדים האלה .יומנו של מוטי סטרומר
מספר ששוטרים אוקראינים "רחצו בדם יהודי",
והניצול קורט לווין נזכר ב"פטריוט" אוקראיני שהלם
בראשי יהודים במקל הליכה שקצהו החד עשוי מתכת
ובבלוק עץ עד כדי ריסוק גולגלותיהם והתזת מוחם.
לעומת זאת חברת ה OUN -האוקראינית והפרטיזנית
מה UPA-גלינה קוכנסקה מתארת את התקופה ההיא
במילים "[ה]תקופה היפה בחיי" .היא כותבת מעט על
היהודים ,וגם אז רק בהקשר של ניסיונות הצלה על
ידי אוקראינים ,בלי להזכיר כלל את רצח היהודים
על ידי אוקראינים.
אליענה אדלר בוחנת אם יהודי פולין שנמלטו
לברית המועצות בתחילת המלחמה רואים בעצמם
ניצולי שואה ומזהה בקרב היהודים הללו שלוש קבוצות

ברורות :מי שרואים בעצמם ניצולי שואה ,מי שאינם
רואים בעצמם ניצולי שואה ומי שאינם בטוחים בכך.
לשלוש הקבוצות ברור שיש להן הרבה מן המשותף עם
הניצולים אשר נותרו תחת הכיבוש הנאצי  -העקירה
מהבית ,תחושת האבדן בתקופה שאחרי המלחמה,
החיפוש אחר הקרובים ,הניסיון לבנות חיים מחוץ
לפולין והנצחת קהילותיהם שנחרבו .אדלר מציעה
אפוא לשקול מחדש את שיטות הקריאה וההבנה של
עדויות הניצולים ,וכן את הגדרת הניצולים עצמם.
מוניקה רייס מנתחת שני יומנים ,כביכול מתקופת
השואה ,שכתבו רופאים יהודים פולנים ואת דרכם
להשתקם לאחר המלחמה  -בעזיבת פולין או בבניית
חיים שם .בדיקה קפדנית של היומנים מגלה כי אף
שאכן כתבו אותם ניצולי שואה ,היומנים כלל אינם
יומנים וגם לא ספרי זיכרונות .האחד הוא סיפור בדוי,
והאחר הוא חוויותיהן של אוסף של דמויות המבוססות
על סיפורים אמתיים .עם זאת שניהם מציגים את דרכי
השיקום של ניצולים יהודים פולנים בתום המלחמה,
ורייס מוכיחה שגם כתיבה מסוג זה משקפת חוויות
וזיכרונות אמתיים של ניצולי שואה.
המקורות והמתודולוגיות החדשים במאמרים אלו
המתפרסמים בכתב העת יד ושם  -קובץ מחקרים
מהווים חידוש של ממש בחקר השואה וממליצים
לחזור ולשקול מחדש עדויות אישיות מן השואה.
הספר יצא לאור בעזרת .Samson Charity Foundation
הכותב הוא חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה והעורך
הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.

עמית מחקר :פרופ׳ ד״ר ג׳רלד שטיינאכר
■ מספטמבר עד דצמבר  2015השתתף פרופ' ד״ר
ג'רלד שטיינאכר מאוניברסיטת נברסקה-לינקולן
שבארצות הברית בתכנית העמיתים של המכון הבין-
לאומי לחקר השואה של יד ושם .בשהותו בירושלים
קידם פרופ' ד״ר שטיינאכר את מחקרו על אחד
מארגוני הסיוע הוותיקים והבולטים בעולם  -הוועד
הבין-לאומי של הצלב האדום (  - )ICRCונשא את
ההרצאה השנתית על שם דנק גרטנר בנושא ״הצלב
האדום והשואה :הרגע המביש ביותר או משימה
בלתי אפשרית?״
בעקבות המלחמה ,מסביר פרופ' ד״ר שטיינאכר,
נפגע שמה של שווייץ שנחשבה עד אז מדינה
הומניטרית ,וזאת בשל שתיקתה בימי השואה ומשום
שלא הציעה עזרה של ממש ליהודים הכלואים

במחנות הנאצים בכל
רחבי אירופה ,ואחרי
המלחמה ניסה הICRC -
להציל את המוניטין
הפגוע שלו ושל שווייץ.
לעומת שווייץ ,המוניטין
של שוודיה לא נפגע
בעקבות המלחמה ,והיא
ביקשה לקרוא תיגר
■ פרופ' ד״ר ג'רלד שטיינאכר:
על מנהיגות השוויצרים ״נהניתי מהארכיונים העשירים
בכל הקשור ליזמות של יד ושם".
הומניטריות .מחקרו של פרופ' ד״ר שטיינאכר מגלה
גם שהעזרה ההומניטרית שהעניקה שוודיה בשנים
האחרונות של המלחמה יצרה לה תדמית יציבה של

מדינה מצילה.
"עבודת המחקר שלי ביד ושם הייתה פורייה מאוד,
ונהניתי מהארכיונים העשירים של יד ושם" ,אמר פרופ'
ד״ר שטיינאכר" .למדתי עוד על עבודת ה ICRC -למען
הפליטים בימי מלחמת השחרור ב 1948-ואחריה.
למדתי גם הרבה יותר על תגובות ה ICRC -למדיניות
הנאצים בשנות ה 30-הראשונות ,ובמיוחד בהקשר
של הנאציפיקציה של הצלב האדום הגרמני .נהניתי
מאוד לשאת דברים לפני הסטודנטים שהשתתפו
בסדנה ביד ושם במסגרת התכנית הבין-לאומית
לתואר שני בלימודי שואה על שם וייס-ליבנת של
אוניברסיטת חיפה .שאלותיהם של הסטודנטים היו
עמוקות ,והופתעתי אפילו לגלות שאחד המשתתפים
הוא סטודנט מנברסקה .העולם באמת קטן".
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חדשות

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

הפרס הבין-לאומי לספר מחקר על השואה הוענק לפרופ' יוהאן שאפוטו
■ הפרס הבין-לאומי של יד ושם לשנת  2015לספר
מחקר על השואה על שם אברהם-מאיר שוורצבאום
לזכר משפחתו שנספתה בשואה הוענק ב 21-בדצמבר
לפרופ' יוהאן שאפוטו ,פרופסור מן המניין להיסטוריה
בת זמננו בסורבון נובל פריז  ,3על ספרו La loi du
( sang: Penser et agir en naziחוק הדם :לחשוב
ולהתנהג כמו נאצי) שראה אור בפריז אשתקד.
בדברי הפתיחה בטקס הענקת הפרס הביעה פרופ'
דינה פורת ,ההיסטוריונית הראשית של יד ושם ,הוקרה
לניצול השואה אברהם-מאיר שוורצבאום .פרופ' דן
מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן ,הציג
את שיקולי השופטים ,ובהם" :בין כל הספרות הענפה
המתארת ומנתחת את מעשיו הנפשעים של הרייך
השלישי ואת האידאולוגיות אשר הניעו את המבצעים,
מעט מאוד מחקרים ניסו לפענח את הקודים ואת נורמות
ההתנהגות שביסודו של הנציונל-סוציאליזם [ ]...פרופ'
שאפוטו מצליח להבהיר את מקומה המרכזי של המערכה

האנטי-יהודית  -השואה  -בתוך הנאציזם ומדגיש
שבעצם בלתי אפשרי להבין את הנאציזם בלעדיה.
המחקר שלו הוא פרי עבודתה של קבוצת חוקרים
צעירים בצרפת המתמחים בחקר הנאציזם והשואה,
ואנחנו מקווים שהוא יעורר מודעות ויעודד מחקר נוסף".
פרופ' שאפוטו הרצה בנושא "היהודים וה'טבע'
בתפיסת העולם הנציונל-סוציאליסטית" .בתארו את
מסורת האנטישמיות באירופה אשר ירש הממשל
הנאצי ,הסביר פרופ' שאפוטו כי האידאולוגיה אינה
"אוסף פשוט של ססמאות ריקות או אבסורדיות .היא
[ ]...דרך לראות את העבר ,לצפות לעתיד ולארגן את
ההווה" .אידאולוגיית ה"טבע" שאימצו הנאצים הייתה
למדיניות והולידה את הרעיון להשמיד את כל מה
שבעיניהם נוגד את הטבע או מסוכן לו  -למשל העם
היהודי" .המעשים היו אפשריים כי הרעיונות העניקו
להם משמעות" ,הסביר.
הזמרת סבינה והמוזיקאי האמריקני-ישראלי
ירמי קפלן שרו שני שירים במהלך הטקס.

חוקרים את השואה בברית
המועצות לשעבר

ב 10-בינואר קיים המרכז כינוס בין-לאומי בנושא:
״יותר סובייטית או יותר יהודית? הזהות היהודית בברית
המועצות בתקופת מלחמת העולם השנייה״ .בכינוס
השתתפו חוקרים מארצות הברית ,מקנדה ,מרוסיה
ומישראל .הסוגיה נדונה על בסיס מכתבים ויומנים אשר
נכתבו בצבא האדום ובעורף הסובייטי ,והחוקרים גם
בחנו כיצד סוגיות אלו של זהות במסגרת המלחמה
והשואה באו לידי ביטוי בפולקלור ,בכיבוש הגרמני
ובספרות הסובייטית.

ד"ר ארקדי זלצר
■ באוקטובר  2015ערך המרכז לחקר תולדות יהודי
ברית המועצות בתקופת השואה של המכון הבין-
לאומי לחקר השואה סדנה בין-לאומית על המאפיינים
האזוריים של השואה בברית המועצות .בסדנה השתתפו
שמונה חוקרים מגרמניה ,מארצות הברית ,מבלרוס,
מאוקראינה ,ממולדובה ומישראל.
אחת הסוגיות שנדונה הייתה אם להתייחס
לשואה בברית המועצות בגבולותיה הכלל ארציים,
כלומר לרבות השטחים שסופחו מפולין ,מרומניה
ומהארצות הבלטיות בשנים  .1940-1939לפי דעתו
של פרופ' כריסטוף דיקמן מהמכון על שם פריץ-
באואר שבפרנקפרט ,בחינת כלל השטחים של ברית
המועצות אינה מספיקה בשל התנאים המקומיים ,ועל
כן יהיה נכון להתמקד בבחינת אזורים גדולים בשטחים
האלה .גם המשתתפים האחרים הקדישו תשומת לב
לתנאים הייחודיים בליטא ,בביילורוסיה ובאוקראינה
ובאזורים הגדולים שבמסגרת הרפובליקות הללו,
למשל באזורים של אוקראינה שהיו בשליטת גרמניה
ורומניה .הם בחנו סוגיה זו תוך השוואה בין תפקודי
היודנרטים באזורים המרוחקים זה מזה באמצעות
עדויות מהמלחמה ויומנים .כמו כן נבחנו הגטאות
בליטא ,בביילורוסיה ובטרנסניסטריה ומחנות העבודה
בביילורוסיה וברוסיה .במוקד תשומת הלב עמדו הן
הקרבנות הן מחוללי השואה.
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■ מימין לשמאל :פרופ' דינה פורת ,סבינה שוורצבאום ,זוכה
הפרס הבין-לאומי לספר מחקר על השואה פרופ' יוהאן שאפוטו
ופרופ' דן מכמן

נוסף על הפרס ,ניתנו ציונים לשבח לשני ספרים:
 Victims and Survivors of Nazi Human Experimentsמאת
פרופ' פול ווינדלינג וDer Rote Hiob: Das Leben des -
( Scholem Wernerאיוב האדום :החיים של שלום ורנר)
מאת פרופ' מרים זאדוף.

ופרופ' ד״ר ג'רלד שטיינאכר ,שני עמיתי מחקר במכון
הבין-לאומי .פרופ' גרהרד ויינברג ,פרופסור בדימוס
באוניברסיטת צפון קרוליינה-צ'פל היל ,הרצה לפניהם
על האפיפיור פיוס ה 12-ומלחמת העולם השנייה .כמו
כן הם שמעו את ההרצאה השנתית של הקתדרה לחקר
השואה על שם ג'ון ניימן (ראו למטה).

שני האירועים התקיימו בתמיכתה הנדיבה של קרן ג'נסיס.
הכותב הוא ראש המרכז לחקר תולדות יהודי ברית המועצות
בתקופת השואה.

סטודנטים מאוניברסיטת
חיפה בסדנה ביד ושם
■ בנובמבר  2015נערכה סדנה ביד ושם עבור סטודנטים
הלומדים בתכנית הבין-לאומית לתואר שני בלימודי שואה
על שם וייס-ליבנת של אוניברסיטת חיפה המתקיימת
בשיתוף פעולה עם יד ושם ובית לוחמי הגטאות .הסדנה
הציגה את העבודה הנעשית במגוון המחלקות של יד
ושם .באגף הארכיונים ובספריות שמעו הסטודנטים
על היעדים והטכנולוגיות החדישות המקנות לחוקרים
ולציבור הרחב גישה לאוספים הנרחבים כדי להעמיק
את המחקר האישי .בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם הם למדו על דילמות פדגוגיות ועל
תכניות להוראת השואה .במתחם המוזאוני הקשיבו
לסיפורים של כמה מן החפצים האישיים המוצגים.
עוד הם שמעו הרצאות מפי ד"ר אמדאו אוסטי-גוארצי

הרצאה לזכרו של ג'ון ניימן
בנושא המחנות לעבודת
כפייה בבולגריה
■ ב 26-בנובמבר ניתנה ההרצאה השנתית של הקתדרה
לחקר השואה על שם ג'ון ניימן :ד"ר אנגל צ'ורפצ'ייב מאגף
הארכיונים של יד ושם הרצה בנושא ״מחנות עבודת כפייה
ליהודים בבולגריה במהלך מלחמת העולם השנייה״.
בחלק הראשון של הרצאתו סקר ד"ר צ'ורפצ'ייב
בסקירה כללית את מסגרת התחיקה שעל פיה גויסו
יהודי בולגריה לעבודת כפייה ,בעיקר החקיקה האנטי-
יהודית מאז  1940שחייבה את כל הגברים היהודים בני
 20עד ( 40ויותר מאוחר עד  )46במדינה לעבוד בפלוגות

נפרדות .ממרץ  1941נשלחו פלוגות אלו לעבודת פרך
בחלק מהמקומות הקשים ביותר שבהם ביקשו שלטונות
בולגריה לבנות בעיקר כבישים ומסילות ברזל.
בסקירה של ארבע שנות קיומם של מחנות
העבודה ליהודים השווה ד"ר צ'ורפצ'ייב את התנאים
שבהם הוחזקו העובדים .בחודשים הראשונים של
 1941היו העובדים היהודים חיילים בפלוגות העבודה
בחיל העמל של צבא בולגריה ,אך לאחר מחאת
הגרמנים הם הוצאו מהמסגרת הצבאית .עם החמרת
החקיקה האנטישמית בבולגריה בקיץ  1942הורעו
התנאים גם בפלוגות העבודה של היהודים .המצב
החמיר עוד ב ,1943-השנה הקשה ליהודי בולגריה
שבה גורשו יהודי תרקיה ומקדוניה לטרבלינקה ויהודי
הבירה סופיה הוגלו לערי השדה ברחבי המדינה.

החלק השני של ההרצאה התמקד בנושא החשוב
שעדיין לא נחקר  -מקומן של פלוגות העבודה ,ובהן
הפלוגות היהודיות ,בתכניות האסטרטגיות של בולגריה
בשנות המלחמה .בחלק זה הודגש כי השלטונות ביקשו
לשפר את התשתיות הקיימות ולפתח חדשות הן על
פי צורכי הצבא הגרמני והבולגרי במלחמה הן על פי
צורכי המדינה הבולגרית בסיפוח תרקיה ומקדוניה.
לקישור התשתיות של בולגריה עם התשתיות בשטח
יוגוסלוויה וצפון יוון הייתה חשיבות עליונה בתהליך
זה גם מהבחינה הכלכלית .ממשלות בולגריה בשנות
המלחמה ריכזו מאמצים רבים לבניית התשתיות
ברחבי המדינה ובעיקר להשלמת מסילת הברזל
החדשה בעמק הנהר סטרומה בדרום מערב בולגריה
ליד הגבול עם יוון.
בסיכום דבריו הדגיש ד"ר צ'ורפצ'ייב שוב את
החשיבות שהייתה לפלוגות העבודה היהודיות בתכניות
של בולגריה במלחמה ,תכניות שהביאו סבל רב על
הקהילה היהודית כולה ועודדו את רוב חבריה לעלות
לישראל אחרי המלחמה.
הקתדרה לחקר השואה על שם ג׳ון ניימן הוקמה בתרומתם
הנדיבה של רעייתו וילדיו לזכר אייזיק ג׳ון ניימן.

יום עיון לזכרו של ד״ר זאב
מנקוביץ ז"ל
■ ב 12-בנובמבר  2015קיים המכון הבין-לאומי לחקר
השואה יום עיון בין-לאומי בנושא "' - 1945מה הלאה?
שאלות שעלו בתום השואה" .יום העיון נערך לזכרו
של ד"ר זאב מנקוביץ ז"ל ולרגל הוצאתם לאור של

שלושה מחקרים של המרכז לחקר תוצאות השואה
והשלכותיה על שם דיאנה זבורובסקי  -פרסומים
שנוגעים לשאלות המרכזיות של העולם היהודי
אחרי השואה.
הספר Europe in the Eyes of Survivors of the
 ,Holocaustבעריכת ד"ר מנקוביץ ,ד״ר שרון קנגיסר
כהן ופרופ' דויד וינברג ,מתאר את יחסם של ניצולים
ידועים  -אלי ויזל ,אבא קובנר ,אהרן אפלפלד ועוד
 לאירופה שלאחר השואה ואת דעתם על סוגיותמרכזיות של זהות וזיכרון .הספר ישראל בעיני שורדי
השואה וניצוליה ,בעריכת פרופ' דליה עופר ,בוחן דרך
עיניהם של ניצולי השואה במגזרים ובקבוצות שונות
בחברה הישראלית את המפגש בינם לבין החברה
שקלטה אותם והמדינה שהייתה להם לבית ואת
שאלות הזהות וההשתייכות שעלו מן המפגש הזה.
ספרה של ד״ר קנגיסר כהןTestimony and Time – ,
 ,Holocaust Survivors Rememberמנתח ומשווה בין
זיכרונות ראשונים ואחרונים של ניצולי שואה אשר
העידו או סיפרו את סיפורם בתחנות שונות בחייהם.
יום העיון נפתח בדבריו המרגשים של מורי
זבורובסקי על מרכז דיאנה זבורובסקי ועל הוריו
אלי ודיאנה ז"ל .פרופ' עופר ובלה מנקוביץ ,אלמנתו
של ד״ר מנקוביץ ,נשאו דברים לזכרו של זאב שהיה
מנהל המרכז לחקר תוצאות השואה והשלכותיה על
שם דיאנה זבורובסקי.
פרופ' וינברג נשא את הרצאת הפתיחה על מצבם
של יהודי אירופה לאחר השואה ודיבר על האתגרים
המיוחדים וההזדמנויות שנוצרו אחרי השחרור.
בהמשך היום יוחדו הרצאות חשובות על כל אחד
משלושת הספרים :פרופ' אביבה חלמיש ,פרופ' דן
מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן ,וד"ר
אלן רוזן בחנו את הספרים ,את החידוש בכל אחד
מהם ואת תרומתם לשיח המחקרי בארץ ובעולם
ואף העלו שאלות להמשך המחקר.
במושב האחרון ,בהנחיית ד"ר דוד זילברקלנג,
חוקר בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה ,נערך
רב שיח מרתק עם העורכים והמחברים של הספרים
 האתגרים המיוחדים של המחברים והעורכים בכלאחד מהספרים ,תהליך העבודה והנושאים שיש לחקור.
יום העיון התקיים בתמיכת קרן משפחת גוטוירט.

כינוס בין-לאומי לכבוד
פרופ' דן מכמן
פרופ' דינה פורת
■ בדצמבר  2015התקיים בשיתוף יד ושם כינוס
מרשים ורב משתתפים באוניברסיטת בר אילן לכבוד
פרישתו של פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי
לחקר השואה והמופקד על הקתדרה לחקר השואה
על שם ג'ון ניימן ,מההוראה באוניברסיטת בר אילן.
את הרצאת הפתיחה של הכינוס נשא פרופ' אלון
קונפינו מאוניברסיטת וירג'יניה בנושא "מחשבות על

פירושים עכשוויים לשואה" .בהרצאה דיבר פרופ'
קונפינו על תרומתו של פרופ' מכמן לחקר השואה
בתחומים שונים ולהיבטים הרבים של הבנת השואה.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו פירט את הקווים
המאפיינים את אישיותו של פרופ' מכמן ,הביע הוקרה
להישגיו בתחומים מגוונים והתעכב בייחוד על חידושיו
בחקר הגטאות והקשר בין השואה לרצח עם.
בשלושת ימי הכינוס היו הרצאות במגוון נושאים:
ההיסטוריוגרפיה של ההיסטוריה היהודית החדשה בכלל
ושל השואה בפרט ,הציונות לנוכח השואה ,זיכרון השואה
בישראל ועוד .בדוברים בלטו תלמידיו של פרופ' מכמן
בארץ ,ולצדם נציגי דור החוקרים הצעיר שהגיעו מחו"ל.
בהרצאה שנעלה את הכינוס הציג פרופ' מכמן את
השקפתו על התפתחות "הפתרון הסופי" ועל ייחודיותה
של השואה.
הכותבת היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם.

פרופ׳ דויד סזרני ז״ל
()2015-1956
■ יד ושם אבל על
פטירתו בטרם עת
של פרופ' דויד סזרני
מאוניברסיטת רויאל
הולוואי שבלונדון.
פרופ' סזרני ,מחברו
של Eichmann: His Life
( and His Crimesוינטאג',
 ,)2005היה בעל ידע ■ פרופ' דויד סזרני ביד ושם1998 ,
עצום על השואה ושקד
על איזון ההיסטוריה של השואה כדי להראות קודם
כול כי היהודים לא היו קרבנות חד-ממדיים אלא בני
אדם רגילים.
פרופ' סזרני התארח ביד ושם לעתים
קרובות בכינוסי מחקר בין-לאומיים ובימי עיון,
היה עמית מחקר במכון הבין-לאומי לחקר השואה וקיבל
מענק מטעם הקתדרה לחקר הגזענות ,האנטישמיות
והשואה על שם הברון פרידריך קרל פון אופנהיים.
בין היתר פרופ׳ סזרני היה מעורב בהקמת תערוכת
השואה במוזאון המלחמה האימפריאלי בלונדון וקיבל
מדליית  OBEמהמלכה אליזבת השנייה עבור עבודתו
לקידום הנצחת השואה בבריטניה .בעת האחרונה,
בתפקיד היושב ראש הבריטי של האיגוד הבין-לאומי
להנצחת השואה ( ,)IHRAהוא הקנה לארגון מניסיונו,
מיוקרתו ומהידע העצום שלו.
"דויד היה בעל עומק וידע נרחב ,מבריק ורהוט
במידה יוצאת דופן" ,נזכר עמיתו וידידו הקרוב של
פרופ' סזרני מנהל ספריות יד ושם ד"ר רוברט רוזט.
"הוא הפנים את אחת ממשימותיו החשובות ביותר
של כל היסטוריון  -להפריך מיתוסים וליצוק בהם
נרטיב היסטורי מבוסס היטב".
בתחילת  2016יצא לאור הספר האחרון של פרופ׳
סזרני .Final Solution: The Fate of the Jews, 1933-1949
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חדשות

ספריית הסרטים הדיגיטלית במרכז הצפייה:
 10שנים 10,000 ,כותרים

■ בנובמבר  2015ציין מרכז הצפייה של יד ושם עשר
שנים להיווסדו .בשנה הראשונה היו נגישים 1,000
כותרים בקטלוג הסרטים ,וכיום רשומים בקטלוג
המקוון כ 10,000-סרטים ,בכמעט  8,000מהם ניתן
לצפות בספרייה הדיגיטלית שבמרכז .מרכז הצפייה
רוכש סרטים במגוון סוגות מכל העולם ובטווח רחב
של נושאים הקשורים לשואה ,לעולם היהודי בין שתי
מלחמות העולם ,לאנטישמיות ,לרצח עם ועוד .בשלל
הסרטים שרכש המרכז בעת האחרונה סרטי עלילה
חדשים בהפקה ישראלית ,סרטי תעודה עטורי פרסים,
סדרות טלוויזיה ,סרטים קצרים וסרטי חובבים.
רגינה ,סרט תעודה על הרבה הראשונה שביימה
דיאנה גרו ,מורכב כמעט כולו מקטעים מסרטים ארכיוניים
משנות ה 20-וה 30-של המאה הקודמת .סיפוריהם של
פליטים יהודים ואחרים שנקלטו בשוודיה אחרי מלחמת
העולם השנייה מסופרים בהקשר של משבר המהגרים
של ימינו בסרט לכל פנים יש שם של מגנוס גרטן שאף
הוא השתמש בסרט שצולם בתקופת המלחמה כמסגרת
נרטיבית לסרטו.
שני סרטי עלילה נעשו בעת האחרונה בהשראת
סיפורים אמתיים :קאפו בירושלים בבמויו של אורי ברבש
הישראלי מציג דילמות מוסריות קשות שעלו בגיהינום
של אושוויץ בהשראת סיפורו של אליעזר גרינבוים;
וגיבור עיוור :אהבתו של אוטו ויידט של הבמאי הגרמני
קאי כריסטיאנסן מביא את סיפורו המיוחד של אוטו
ויידט ,גרמני אמיץ בעל בית חרושת למטאטאים שמציל
יהודים ומתאהב באחת היהודיות.
בעת האחרונה מופקים סרטים רבים העושים
שימוש באנימציה כדי להציג סיפורים מתקופת השואה.

ספר מכתבים מיוחד הוענק
לנשיא המדינה
ליאת בן חביב

לא מכבר הופקדו במרכז הצפייה  40סרטי אנימציה
קצרים שהופקו בפרויקט של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה בשיתוף המכון הטכנולוגי חולון ,HIT
במסגרת קורס בלימודי תקשורת חזותית .הסרטים
מבוססים על חומרים ארכיוניים שנאספו במבצע הלאומי
"לאסוף את השברים" ,והם מביאים סיפורים אישיים של
ניצולי השואה ושל קרבנות השואה בטכניקות מגוונות
של אנימציה .בלינקי ואני שביים תומאש מג'יירסקי הוא
סרט תיעודי המשלב קטעי אנימציה על סיפורו של יורם
גרוס ,חלוץ האנימציה הישראלי ניצול השואה שנפטר
בספטמבר .2015
העלמה והמוות ,סרט הגמר בחוג לקולנוע וטלוויזיה
באוניברסיטת תל אביב של יעל לטם ,הוא מסע
בעקבותיה של האמנית שרלוטה סלומון ומספר את
הסיפור שמאחורי יצירתה .סיפורי סבתא הוא סרט
גמר נוסף שיצר דרור אמסלם ,מחווה לסבתו ששרדה
מהכיבוש הנאצי בתוניסיה.
אחת מסדרות הטלוויזיה הידועות שהופצה בעולם
בעת האחרונה והסעירה את אירופה היא דור מלחמה,
בבימויו של פיליפ קדלבאך הגרמני .הסדרה מתרחשת
בברלין ומביאה את סיפוריהם של חמישה צעירים שקבעו
להיפגש עם סיום המלחמה .בדיון הציבורי שעוררה
הסדרה היו שטענו כי הסדרה היא ניסיון לייפות את
פני הדור הצעיר הגרמני בתקופה הנאצית.
מגוון הקולות והסיפורים המובאים בסרטים
העוסקים בשואה מעידים כיצד יוצרים הופכים את
השואה לרלוונטית לדור הצופים העכשווי וכיצד תודעת
השואה מתפתחת ומשתנה בעולם כולו.
הכותבת היא מנהלת מרכז הצפייה.

■ ב 6-בינואר ביקרה בבית הנשיא מרים בולה ,שורדת
שואה תושבת ירושלים ,בת  ,98כדי להעניק עם יושב
ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו לנשיא המדינה ראובן
(רובי) ריבלין את הספר "מכתבים שלא נשלחו"  -רצף
של מכתבים מרגשים וייחודיים שהיא כתבה תחת
הכיבוש הנאצי באמסטרדם ובמחנות וסטרבורק וברגן-
בלזן .במעמד המסירה אמרה בולה" :כשכתבתי את
המכתבים בזמן השואה ,לא האמנתי שכ 70-שנה
אחר כך אוזמן לנשיא מדינת ישראל למסור אותם
בספר בהוצאת יד ושם".
את המכתבים כתבה מרים לאהובה ובעלה
לעתיד לאו בולה שגר בארץ ישראל ,אך הם מעולם
לא נשלחו .המכתבים הם מסמך אישי יחיד במינו
השופך אור על ההתרחשויות ביודסה ראט (המועצה
היהודית) באמסטרדם ,מוסד שעורר מחלוקת בזמנו
ונתון במחלוקת גם היום .מרים הצליחה להחביאם
וכשעלתה לארץ הביאה את המכתבים עמה.

■ שורדת השואה מרים בולה עם נשיא המדינה ראובן (רובי)
ריבלין המחזיק את הספר בהוצאת יד ושם מכתבים שלא נשלחו
ויושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו

נשיא המדינה ריבלין" :התיאורים בספר מדהימים
ומרגשים ,הם מחזירים אותנו לתקופה ההיא ומכניסים
אותנו לפרופורציות בנקודות הכי אנושיות שיש .אני
שמח לקבל מכם את הספר .ההנצחה והסיפורים
הללו חשובים לנו מאוד" .עוד אמר הנשיא למרים:
"בית הנשיא מיועד בעיקר לפגישות עם אנשים כמוך,
זה תפקידו של בית הנשיא .אני מלא כבוד והערכה
כלפייך וגאה לארח אותך כאן".
להזמנת הספר "מכתבים שלא נשלחו" :טלפון ;02-6443511
publications.marketing@yadvashem.org.il

אמיר גוטפרוינד ז"ל ()2015-1963
■ יד ושם אבל על מותו בטרם עת של הסופר אמיר
גוטפרוינד ,חבר מועצת יד ושם וחתן פרס בוכמן.
גוטפרוינד נולד בחיפה ,בן להורים ניצולי שואה .הוא
שירת בחיל האוויר עד שחרורו משירות קבע בדרגת
סגן אלוף בגיל  42והיה בעל תואר שני מהטכניון.
בשנת  2000יצא לאור ספרו הראשון שואה שלנו
על ההתמודדות של בני הדור השני עם נבכי השואה
בתקופות שונות בחייהם .בשנת  2001העניק יד ושם
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לגוטפרוינד את הפרס על שם יעקב בוכמן לזכר אשתו
ובתו שנספו בשואה ,על ספרו שואה שלנו.
גוטפרוינד היה סופר פורה ומצליח .ספריו
תורגמו לאנגלית ,לצרפתית ,לגרמנית ,להולנדית,
לצ'כית ולהונגרית.
אמיר גוטפרוינד היה נאמן לזיכרון השואה :הוא
היה חבר הוועדה הציבורית לבחירת מדליקי המשואות,
כתב טקסט מיוחד לרגל שנת היובל ליד ושם ,משנת

 2007היה חבר מועצת יד ושם
והשתתף בכינוסים ביד ושם.
אשתו של גוטפרוינד,
נטע שמיר ,נפטרה בשנת
 .2011הוא נישא בשנית והותיר
אחריו את אשתו מיכל ושלושה
ילדים.
■ אמיר גוטפרוינד ביד
ושם ,נובמבר 2008

מאירועי יד ושם :אוקטובר -2015ינואר 2016

אביטל וידר

בפעם הראשונה :אירוע פתוח לקהל לציון "ליל הבדולח"
■ בשעות הערב של  9בנובמבר  2015התקיים אירוע
פתוח לציבור הרחב לציון "ליל הבדולח" .לאירוע הגיע
קהל רב .ההרצאה של המחנך יוסי גלעד בנושא
זיכרון השואה בגרמניה לוותה בהקרנת הסרט מבוך
השקרים .באירוע השתתפה מנהלת מרכז הצפייה
של יד ושם ליאת בן חביב.
האזכרה השנתית ויום העיון לציון  77שנה לפוגרום
נערכו בשעות הבוקר ,בהשתתפות מנכ"לית יד ושם
דורית נובק ,יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי
השואה בישראל קולט אביטל ,חברי ארגון יוצאי מרכז
אירופה ,יושב ראש הארגון ראובן מרחב ,ניצולי שואה
ואורחים .האירוע נפתח באוהל יזכור ,שם העלתה
את אש התמיד דינה חן ,חברת ארגון יוצאי מרכז
אירופה ,עם בתה.

ביום העיון באודיטוריום נשמעה עדות אישית
מרתקת מפי צבי אבירם (בתמונה משמאל עם בני
הנדל) .העדות לוותה בהרצאה "על כתיבה וזיכרון"
מפי המחזאית והסופרת נאוה סמל ובהרצאה מפי

יהודית שן-דר ,לשעבר סגנית מנהלת אגף המוזאונים
ואוצרת בכירה לאמנות ביד ושם .עוד השתתפו ביום
העיון כ 250-ניצולי שואה ובני דורות ההמשך ,ונציגי
ארגון "אות הכפרה והשלום" נשאו דברים.

לזכרו של חסיד אומות העולם פרופ' ולדיסלב ברטושבסקי
■ "הרגשתי שאני לא יכול להישאר אדיש מכיוון
שאני לא חש בנוח עם עצמי עם מה שקורה .זאת
הייתה החלטה אישית ,אנושית ,פרטית שלי .אף אחד
לא הכריח אותי ,להפך .אף אחד לא היה בא אליי
בטענות אילו לא הייתי עושה שום דבר .מי שעבר
את אושוויץ רוצה רק לעבור את המלחמה ולשבת
בשקט ,אף אחד לא היה בא אליי בטענות .אבל לא
היה מדובר על מי יגיד מה .היה מדובר מה אני אגיד
לעצמי .הייתה לי גאווה אישית ,אני בעצמי אחראי
למעשיי ולא מסתכל על מה שמישהו אומר עליי .וכך
החלטתי לעזור ,ובזמן קצר מאוד שובצתי במערכת
עזרה שכבר הייתה קיימת".
פרופ' ולדיסלב ברטושבסקי

באפריל השנה הלך לעולמו חסיד אומות העולם פרופ'
ולדיסלב ברטושבסקי .עוד כשהיה נער ,בשנת ,1939
סיכן את חייו כדי להציל יהודים .לאחר המלחמה מילא
תפקידים בכירים רבים בשירות הציבורי ,ובהם שגריר
פולין באוסטריה ,ציר בסנאט פולין ושר החוץ של
פולין .משנת  2009ועד פטירתו שימש שר במשרד
ראש הממשלה של פולין .במהלך חייו זכה פרופ'
ברטושבסקי בעיטורים רבים ואף היה מהראשונים
שקיבלו את התואר חסיד אומות העולם ,בשנת .1963
מתוקף זאת קיבל אזרחות כבוד ישראלית.
באירוע ביד ושם ב 11-בנובמבר לזכרו ולזכר
פועלו של פרופ' ברטושבסקי השתתפו שגריר פולין
בישראל יאצק חודורוביץ ,יושב ראש הנהלת יד ושם

■ מימין לשמאל :ד"ר פיוטר ציוינסקי ,אבנר שלו ,יאצק חודורוביץ,
אירנה שטיינפלד ,אברהם הרשלום ,מנהל אגודת הנאמנים ביד
ושם יניב אורן ומנהלת אגף ההנצחה וקשרי הקהילה ביד ושם
עינבל קויתי בן דב

אבנר שלו ,מנהל מוזאון אושוויץ-בירקנאו בפולין ד"ר
פיוטר ציוינסקי ,מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם
ביד ושם אירנה שטיינפלד ,ניצולי שואה ,מורים ונציגי
מוזאונים מפולין.
■■■

יום עיון בנושא ״דרכים במוזאונים ,זיכרון ,משמעות״

■ ב 29-בדצמבר  2015התכנסו ביד ושם עשרות
אנשים ליום עיון בנושא "דרכים במוזאונים ,זיכרון,
משמעות" שנערך לרגל פרישתה לגמלאות של
מנהלת אגף המוזאונים של יד ושם יהודית ענבר-קול.
פרופסורים ,אוצרים ,עמיתים ,בני משפחה וחברים
התכנסו כדי לשמוע על עבודת האוצרות ואתגריה.
יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו דיבר על
התערוכה בביתן  ,27הביתן היהודי באושוויץ-בירקנאו,

שנחנך ב .2013-בסוף דבריו בירך שלו את ענבר
לקראת צאתה לדרכה החדשה .ד״ר מרטין וייל ,לשעבר
מנכ"ל מוזאון ישראל ,סיפר על תחילת דרכו בתחום
המוזאונים והתערוכות ועל פריצת הדרך במשמעות
תפקידו של האוצר .אליעד מורה-רוזנברג ,מנהלת
מחלקת האמנות באגף המוזאונים של יד ושם ,סיפרה
על תערוכת האמנות של אוסף יד ושם לקראת הצגתה
בברלין .פרופ' חנן דה לנגה ויהודית ענבר שיתפו את
הקהל באולם בניסיונם האישי בעיצוב ובתכנון של
תערוכות רבות של יד ושם שהוצגו בארץ ובעולם.
את היום הנעימו אתנחתות מוזיקליות ואמנותיות
להנאת המשתתפים .השחקנית דניאל כהן-לוי הקריאה
קטע מיומנה של סבתה רנטה בראון שחלק מציוריה
שמורים באוסף האמנות של יד ושם ומוצגים בתערוכה
"כוכבים בלי שמים :ילדות בשואה" .עוד הופיעו אמנית
הקול ויקטוריה חנה והאמן מיכאל וולפה.

אירועים נוספים ביד ושם
 14באוקטובר ■ ערב אזכרה לציון  76שנה
לחיסול קהילות טומשוב לובלסקי והסביבה
 19באוקטובר ■ אזכרה ועצרת שנתית לציון 72
שנה לתחילת שילוח יהודי איטליה להשמדה
 25באוקטובר ■ טקס האזכרה השנתי ליהודי
פיוטרקוב טריבונלסקי והסביבה שנרצחו בשואה
 8בנובמבר ■ העצרת השנתית לציון  71שנים
לחיסול גטו לודז'
 18בנובמבר ■ טקס האזכרה השנתי ליוצאי לבוב
ולבני דורות ההמשך לציון  72שנה לחיסול מחנה
ינובסקה
 29בנובמבר ■ העצרת השנתית ליהודי שדליץ
שנספו בשואה
 2בדצמבר ■ אזכרה ליהודי לטוויה ואסטוניה
 30בדצמבר ■ עצרת שנתית ואזכרה ליהודי תוניסיה
שנספו בשואה במלאות  73שנים לתחילת המצוד אחר
יהודי תוניסיה
הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף ההנצחה
וקשרי הקהילה.
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חדשות

מבקרים ביד ושם :אוקטובר -2015ינואר 2016

■ מאוקטובר  2015עד ינואר  2016ערך המדור לביקורים רשמיים ואורחי יד ושם באגף ההנצחה וקשרי הקהילה כ 280-סיורים מודרכים לכמעט  3,800אורחים רשמיים מישראל
ומחו"ל .עם האורחים נמנו ראשי ממשלה ושרים ,עובדי ארגונים לא ממשלתיים וראשי ערים ,מנהלי מוזאונים ואנשי עסקים .להלן מעט מן האורחים המכובדים שביקרו ביד ושם
בארבעת החודשים האלה.
■ נשיא הודו שרי פרנב מוקהרג'י סייר במוזאון
לתולדות השואה ב 12-באוקטובר בלוויית הנשיא
ראובן (רובי) ריבלין (משמאל) ומנכ"לית יד ושם דורית
נובק" .אני נרגש מאוד מסיפור הסבל האנושי הרב
ומהטרגדיה המתוארים באנדרטה זו" ,רשם בספר
האורחים" .אני נושא תפילה חרישית לזכרם של כל
הגברים ,הנשים והילדים המונצחים כאן".

■ נשיא אוקראינה פטרו פורושנקו ורעייתו מרינה
ביקרו ביד ושם ב 22-בדצמבר .בסיום ביקורו אמר
הנשיא פורושנקו" :אני מאמין כי חיוני שלא רק מנהיגי
כל המדינות [ ]...אלא גם כל אדם עלי אדמות יבקר
ביד ושם".

■ נשיאת ליטא דליה גריבאוסקיאטה סיירה במוזאון
לתולדות השואה ב 19-באוקטובר.

■ נשיא הונדורס חואן אורלנדו הרננדס ורעייתו אנה
גרסיה סיירו במוזאון לתולדות השואה ב 29-באוקטובר.

■ "עלינו לזכור את נשמות כל מי שנספו בשואה",
אמר נשיא גאורגיה גיאורגי מרגוולשווילי בסיום ביקורו
ב 19-באוקטובר" .עלינו גם להתפלל לאל שישמור
עלינו שאירועים מסוג זה לא יקרו שוב".

■ סגנית נשיא פנמה ושרת החוץ של פנמה איזבל
סנט מלו דה אלברדו סיירה במוזאון לתולדות השואה
ב 26-באוקטובר .במוזאון מוצגים יותר מ 100-קטעי
עדויות של ניצולים.

■ סגן ראש ממשלת הרפובליקה העממית של סין וואנג
יאנג ביקר במוזאון לתולדות השואה ב 11-בנובמבר.

■ ראש ממשלת יוון אלקסיס ציפראס סייר ביד ושם
ב 25-בנובמבר .בסיום ביקורו אמר ראש הממשלה כי
השואה היא "אבן דרך מכריעה בהיסטוריה המודרנית
[ ] ...כתם שחור על ההיסטוריה המודרנית עבור כל
האנושות [ ]...הסבל האנושי נוגע לכולנו בכל מקום".
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■ בביקורו ביד ושם ב 10-בדצמבר סייר ראש
ממשלת מקדוניה ניקולה גרואבסקי סיור "מאחורי
הקלעים" בארכיונים .ראש הממשלה התרגש כאשר
דפדף בספר רישום שכתובים בו פרטים על תושביה
היהודים של ביטולה (מונסטיר) במקדוניה ,לרבות
תמונות וחתימות (או טביעות אצבע) מלפני גירושם
לטרבלינקה ,שם נרצחו.

■ ראש עיריית ניו יורק ביל דה בלסיו ביקר בישראל
במסגרת כינוס ראשי הערים הבין-לאומי ה.30-
לאחר סיור בתערוכה הזמנית "כוכבים בלי שמים:
ילדות בשואה" כתב ראש העירייה בספר האורחים
של יד ושם" :עלינו לזכור תמיד ולהבטיח כי נחיה
לפי הרעיון של 'לעולם לא שוב'".

היסטוריה פוגשת חדשנות :ההאקתון של יד ושם וHP-

■

שר החינוך נפתלי בנט נושא דברים באירוע נעילת ההאקתון של  HPויד ושם.

■ בסוף אוקטובר  2015התקיים אירוע נעילת ההאקתון
המשותף ל HP-וליד ושם .באולם ההרצאות על שם
אדמונד י' ספרא ביד ושם התכנסו המועמדים הסופיים
להכרזה על זוכי הביג-דאטה האקתון של יד ושם ו.HP-
ההאקתון התחיל שבועיים קודם לכן במשרד הראשי של
 HPישראל ביהוד ,ומטרתו הייתה למצוא דרך להשתמש
באנליטיקת הביג-דאטה של  HPכדי להנגיש את האוסף
העצום של העדויות של יד ושם  -יותר מ125,000-
עדויות כתובות ,מוקלטות ומצולמות  -ולהציג אותן
בדרכים חדשות ומעניינות יותר לדורות הבאים.
"יד ושם מחפש ללא הרף את החדשנות למען
הזיכרון" ,הסביר יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר שלו
לפני האירוע" .במשך עשורים חיפשנו דרכים להנגיש
את הארכיונים ואת האוספים העצומים אשר אספנו
במשך שנים לקהל בכל העולם .כבר הנגשנו את
כל מאגר השמות שלנו בפורמט דיגיטלי  -במאגר
כ 4.6-מיליון שמות של קרבנות השואה  -עם חלק

גדול מאוסף התצלומים שלנו ששמורים בו כ450,000-
תצלומים .תקוותנו היא שבעזרת הניסיון והידע שלנו
בתחום ,עם הרעיונות והפתרונות שהוצגו בהאקתון,
נצליח להביא את קולם ואת שמותיהם של כל ניצולי
השואה לציבור הרחב".
מתוך כ 200-מועמדים נבחרו  17צוותים להצגת
רעיונות לפני פאנל השופטים ,ובהם מנהל אגף
טכנולוגיות המידע של יד ושם מיכאל ליבר ,מנהל
אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד
השואה ד"ר חיים גרטנר ,מנהלת אגף התקשורת
איריס רוזנברג ,מנכ"ל  HPישראל דוד לנדר ,מנהלת
מעבדות  HPד"ר רות ברגמן וסגן נשיא בכיר ומנכ״ל
 ADMב HP-רפי מרגליות .הצוותים ניתחו אלפי שעות
של תוכן מוקלט ומצולם עם טקסטים ודמויות כדי
למצוא דרכים להצגת המידע בצורה מודרנית ,נגישה
ומותאמת למדיה החברתית .אף שכל הרעיונות שהוצעו
היו חדשניות ,חבר השופטים בחר פה אחד בפרויקט

"העדויות ניתנות עכשיו לחיפוש" שהציג עומרי בר
קול .במקום השני זכה הפרויקט "עדויות עבור דור
הפרעות הקשב וריכוז" שהציג אמיתי קורן ,ובמקום
השלישי "עדויות בהקשרן  -ציר זמן אינטראקטיבי
על מפה דינמית" שהציג אורי קליש.
באירוע אמר שר החינוך נפתלי בנט כי השואה
הייתה "אירוע חסר תקדים" שיש לזכור למען הדורות
הבאים .בדבריו על הדרך שבה יציאת מצרים ,אירוע
מכונן בהיסטוריה היהודית ,נחרתה בתודעה היהודית,
הדגיש השר שהזיכרון מתבסס על "אינטראקטיביות,
חזרתיות וקהילה  -ולאפליקציות הזוכות ,ללא ספק,
תהיה השפעה תרבותית ניכרת על הדורות הבאים".
מנכ"לית יד ושם דורית נובק דיברה על חשיבות
התהליך ,לא רק התוצאות" .כ 15-מיליון אנשים ביקרו
באתר יד ושם בשנה שעברה" ,הסבירה" .עלינו להתאים
את עצמנו לדור הצעיר ולאמץ את השפה הטכנולוגית כדי
לקבץ את שרידי סיפורי השואה ולהנגיש אותם לכולם".
ד"ר ברגמן ,בת לזוג ניצולי שואה ,התרגשה במיוחד
באירוע .היא נזכרה בסיור ביד ושם שהיא השתתפה
בו לפני כ 18-חודשים וברגע שבו הבינה כי חברת
 HPתוכל לסייע ליד ושם "לשחזר את אותה חוויה גם
בעולם הדיגיטלי" .ד"ר ברגמן שיבחה את כל המועמדים
וסיפרה כי היא מבקשת להמשיך את שיתוף הפעולה
עם יד ושם בעתיד ,על ידי שימוש ברעיונות הייחודיים
אשר הוצגו לקהל" .זוהי התחלה של משהו הרבה
יותר גדול" ,אמרה.
"לא היינו מצליחים ללא העבודה המשותפת" ,סיכם
לנדר" ,אך שיתוף הפעולה עם יד ושם הוא בעבורנו
משהו מיוחד באמת .זהו הרגע שאני מאוד גאה בו ,ואני
מצפה להמשך עבודה משותפת".

"חזרה לחיים" :הכינוס הראשון של ילדי מחנות העקורים
■ בחודש דצמבר  2015נאספו  1,200איש באודיטוריום
סמולרש באוניברסיטת תל אביב כדי לזכור ,לדבר,
להיפגש ולהבין את ההיסטוריה המשפחתית הייחודית
של כל אחד מהם .המשותף לכולם הוא שהם שנולדו
לשורדי השואה וחיו במחנות עקורים בגרמניה,
באוסטריה ובאיטליה או במחנות המעפילים בקפריסין
בשנים .1950-1945
הכינוס הייחודי ״חזרה לחיים״ נערך ביזמת עמותת
דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה
ובסיוע יד ושם וארגונים נוספים .הכינוס העלה על
נס את יכולת ההשתקמות של שורדי השואה במחנות
העקורים :הם הצליחו לבנות משפחות חדשות ועם
יהודי חדש ,השתתפו בבניית המדינה היהודית על
חורבות העולם היהודי שנשרף באירופה ,התמודדו
בהצלחה עם קשיים חומריים וכלכליים ,תרבותיים
ונפשיים ובנו מסגרות חינוכיות ,תרבותיות וכלכליות
בתוך המחנות וכך חזרו לחיים.
במשך שנים נדחק סיפורם של מחנות העקורים
בין שתי תקופות דרמטיות  -תקופת השואה והתקופה
ההרואית של קום המדינה .בזכות המחקר המתפתח

של התקופה ,נוכחו "הילדים והתינוקות" לשעבר
לדעת שהם היו גיבוריה של תקופה מיוחדת במינה
שלא קיבלה את מקומה הראוי בנרטיב הישראלי.
בדבריה בפתיחת האירוע קראה יושבת הראש של
עמותת דורות ההמשך בילי לניאדו למערכת החינוך
של מדינת ישראל לשלב את נושא מחנות העקורים
בתכנית הלימודים וללמד במערכת החינוך על תקופה
מעוררת השראה זו המעידה על רוחו וחיוניותו של
העם היהודי .כמו כן היא הציעה למערכת החינוך
את סיועם של ילדי העקורים והמעפילים ששמעו
את הסיפורים ויש בידיהם המוני תמונות ומסמכים.
השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל השתתפה
בכינוס והבטיחה לפעול כדי להעלות למודעות הציבור
את התקופה המיוחדת הזאת .עוד נשאו דברים
מנכ"לית יד ושם דורית נובק ,יושבת הראש של מרכז
הארגונים קולט אביטל ומנכ"ל  World Ortקדימה מדע
אבי גנון שייצג את אורט העולמי שהפעיל הכשרות
מקצועיות רבות מאוד במחנות העקורים .נוסף על
הסיוע בהכנת הכינוס ,פתח יד ושם עמדות מידע
במבואה של האודיטוריום כדי לתת מידע למשתתפים

על האוספים ועל הפעילויות של יד ושם בכלל ועל
נושא מחנות העקורים בפרט.
פרופ' חנה יבלונקה ,חוקרת התקופה שאחרי
השואה ,סיפרה לקהל על התפתחותם של מחנות
העקורים מראשית דרכם .כמו כן נערך פאנל על חיי
היום-יום במחנות ,והשתתפו בו העורכת הראשית
של הוצאת יד ושם ד"ר אלה פלורסהיים ,ד"ר עדה
שיין ונציג הג'וינט שחר בר .האירוע הסתיים בהקרנת
הסרט המרגש בנושא מחנות העקורים בדרום איטליה
האור בקצה המגף.
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פרסומים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
תולדות השואה סלובקיה
גילה פטרן

משטרת הגטו היהודית בוויליאמפולה :מסמך מגטו קובנה
עורכת :דליה עופר

₪ 74 ₪ 98
■ הקובץ מגולל את הטרגדיה של יהודי סלובקיה ,החל
בתמורות שחלו בחיי היהודים עם הקמת האוטונומיה
של סלובקיה בשלהי  1938והעברת שטחים בדרום
המדינה להונגריה ,עבור בהיווסדה של מדינת סלובקיה
העצמאית במרץ  1939תוך החרפת התחיקה האנטי-
יהודית והצעדים נגדם ששיאם בגירושים הגדולים של
שנת  1942וכלה בחידושם בסתיו  1944עם כיבוש
המדינה בידי הגרמנים ודיכוי המרד הלאומי הסלובקי.
במוקד הכרך מופנה זרקור לפעילותם של אנשי קבוצת
העבודה בהנהגת גיזי פליישמן ופעילים אחרים של מרכז היהודים וניסיונותיהם
לפעול להצלת יהודים.

₪ 59 ₪ 98
■ הספר הוא תעודה מיוחדת ובעלת משקל להבנת
תפקידה ופעילותה של המשטרה היהודית בגטו קובנה
ושל החיים בגטו בכללותם .אין עוד טקסט רחב ומקיף
כל כך המתאר את פעילותם של גופי המשטרה היהודית
בגטאות מזרח אירופה תוך עיסוק מתמיד באירועים
המרכזיים של חיי הגטו ושנכתב בידי חברי המשטרה
עצמה .החיבור ,המחזיק מעל  250עמודים מודפסים
ביידיש שנכתבו בגטו קובנה והוטמנו בו באביב  1944לפני
חיסולו של הגטו ,מתאר תיאור כרונולוגי את התפתחות
המשטרה ואת תולדות הגטו עד שלהי  1942ודן בפרשות דרמטיות בקורותיו.

שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי:
ספר יובל לדינה פורת
עורכים :רוני שטאובר ,אביבה חלמיש ,אסתר ובמן
בשיתוף אוניברסיטת תל אביב
₪ 59 ₪ 98
■ אסופת מאמרים זו מוקדשת לפרופ' דינה פורת על
תרומתה החשובה לחקר השואה .המאמרים ,בעברית
ובאנגלית ,פרי עטם של טובי החוקרים בארץ ובעולם,
דנים בשלושה תחומים שבהם עסקה פרופ' פורת במהלך
יותר מ 40-שנות פעילותה האקדמית ושבהם הטביעה את
חותמה :תגובת היישוב היהודי בארץ ישראל לשואה בזמן
התרחשותה והשפעת השואה על החברה הישראלית; השואה
בליטא  -עמידתו של הציבור היהודי בגטאות מול הניסיון
להשמידו ,ההתארגנות המחתרתית בגטאות וביערות ודרכם
של הפעילים לאחר השואה; תיעוד מעשי האנטישמיות בימינו והתגובות אליהם.

אחד מכל שמונה :יהודים בשורות הפרטיזנים ובמחתרות
ביוגוסלוויה במלחמת העולם השנייה
ראול טייטלבאום
₪ 53 ₪ 88
■ מאז הימים הראשונים השתתפו יהודי יוגוסלוויה במלחמה
הקשה והאכזרית נגד הכובש הנאצי ועוזריו המקומיים .כ15-
אחוזים מכלל אוכלוסיית יהודי יוגוסלוויה הבוגרים השתתפו
בלחימה .הספר מבוסס על תיעוד נרחב מן התקופה ומביא
פרטים רבים על השתתפותם של היהודים אזרחי יוגוסלוויה
בפעילות המחתרתית ובלחימה בתנועת הפרטיזנים בשנות
מלחמת העולם השנייה .לפעילות זו נודע תפקיד מכריע לא
רק בלחימה בפועל אלא גם בעיצובה הפוליטי של מדינת
יוגוסלוויה בשנים שלאחר המלחמה .הספר מוסיף פרק
נכבד לחקר תולדות יהודי יוגוסלוויה בשואה.

היום הגיעה אלינו י' :סיפור הסתרתה והצלתה של ילדה
יהודייה בהולנד הכבושה
מיפ חרוננדייק
₪ 47 ₪ 78
■ מיפ וקֹוֹ ס חרוננדייק ,זוג הולנדים חשוכי ילדים,
הסתירו בביתם ילדה יהודייה בת ארבע ,יהודית רוס,
מקיץ  1942ועד סוף המלחמה .מיפ החליטה להציל גם
את זיכרונות ילדותה של הילדה הקטנה ולשמר אותם,
וכך ישבה ורשמה יום-יום רישומים קצרים המגלים עולם
ומלואו  -געגועיה של הילדה שנותקה במחי יד מהוריה,
הקשיים והאושר שבגידולה ,הפעילות המחתרתית
ובעיקר החששות מפני הלשנה והסגרה .לאחר המלחמה
השלימה מיפ את סיפור הזיכרונות בצירוף שפע של תצלומים .יהודית התאחדה
עם הוריה ואחותה ,ומציליה הוכרו חסידי אומות העולם.

ּבֹור :סיפורו של מחנה לעבודת כפייה 1944-1943
מבחר עדויות
₪ 41 ₪ 68
■ סיפורו של מחנה בּ ֹור ועובדי הכפייה שבו הוא סיפור
עלום בהיסטוריוגרפיה של תקופת השואה .בספר פרקי
זיכרונות של עובדי כפייה לשעבר בבּ ֹור  -שישה יהודים
ושני עדים בני כתות נוצריות  -וכן עדויות שנגבו מיד בתום
המלחמה ,והוא משקף את המציאות הקשה והמפרכת
במערכת שירות העבודה ההונגרי .הכותבים מספרים
על התנאים הקשים במחנה ,על המחסור במזון ,על
העבודה הקשה ועל ההתעללויות הנוראות שבהן מתו
יהודים רבים .העדויות שופכות אור על אחד הפרקים
הקשים בסיפור שואת יהודי הונגריה.
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