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אחד מבתי הילדים האלה ,מקום מקלט לעשרות
ילדים ,הוקם באפריל  1943בכפר איזיו ,בתחומי משטר
וישי לשעבר .את בית הילדים ניהלה סבין זלאטין ,אחות
יהודייה ,והאוז"ה פרש עליו את חסותו .הילדים ששהו
במקום היו ילידי צרפת או ברחו מהנאצים בבלגיה,
באוסטריה ,בגרמניה ובפולין ,וחלק מהם הגיע לאיזיו
מבתי ילדים אחרים.
אף שבית הילדים באיזיו היה במקום נידח ולא בולט,
הוחלט לפנות גם את הילדים שחיו בו .ב 3-באפריל
 1944יצאה זלאטין למונפלייה כדי לחפש מקומות מקלט
לילדים שהיו בחסותה .בעקבות הלשנה ,שלושה ימים
לאחר יציאתה פשטו אנשי גסטפו מליון על בית הילדים
באיזיו ועצרו את כל הנוכחים 44 .ילדים בני ארבע עד
 17ושבעה מבוגרים ,אנשי צוות שטיפלו בילדים ,נכלאו
בכלא בליון ולמחרת נשלחו לדרנסי .את פקודת הגירוש

■
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פרסומים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה

■

24

■ בשער :אשר אוד (אנשל שרצקי) ,ניצול שואה מזדונסקה וולה,
ורעות הרשקוביץ ,עובדת יד ושם ויושבת הראש של ארגון יוצאי
זדונסקה וולה ,בטקס הנחת הזרים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
תשע״ו ,כיכר גטו ורשה

נתן קלאוס ברבי ,ראש הגסטפו בליון .בחקירת הילדים
שנאסרו ,נחשפו בני משפחה של חלק מהילדים .גם הם
גורשו לדרנסי ומאוחר יותר גורשו ונרצחו ,רובם באושוויץ.
סיפורו הטרגי של איזיו מסופר בתערוכה מקוונת
חדשה של יד ושם שמתארת את אחת התופעות
הייחודיות בתקופת השואה :מפעל ההצלה של ילדים
יהודים בצרפת .בתגובה לרדיפות היהודים החלו רבים

"צחקו ביום ובכו בלילה"
תערוכה מקוונת חדשה :בתי ילדים בצרפת בתקופת השואה
להם לחיות חיים רגילים .הם אף יצאו עמם לטיולים,
בעיקר באזורים כפריים והרריים שבהם היה הסיכוי
לחשיפתם נמוך יותר .רבים מהילדים שניצלו בזכות
בתי הילדים זוכרים לטובה את מאמציהם של מציליהם
ליצור למענם סביבה אוהדת ,מגוננת ותומכת .במציאות
שבה אפפו את הילדים תחושות פחד וסכנת רדיפה,

■ ילדי בית הילדים בשאמוני בפעילות בצופים .1944-1943 ,יד ושם ,ארכיון התצלומים

"בשאבאן [ ]...הייתי בלי ההורים ,אבל היה לי אח גדול [ ]...הייתי עם
ילדים .אני רק זוכר שהייתי עצוב [ ]...ילד בן חמש לא סובל כל רבע
שעה ,אלא מדי פעם .הוא עצוב ,זה הכל .הוא רוצה את אבא ,הוא
רוצה את אמא ,הוא רעב [ ]...מדי פעם ההורים באו לבקר ותמיד
אמרתי לאבא [ ]...תחזיק אותי חזק".
ניצול השואה יוסף שמואל קולודני שחי בבית הילדים בשאבאן
אחת ההשפעות של פלישת גרמניה הייתה קטיעת
לימודיהם של הילדים המסתתרים  -לימודים כלליים
ומורשת יהודית  -והם נאלצו ללמוד במחתרת .כדי
לפצות על כך ,התקיימה בבתי הילדים פעילות חברתית
וחינוכית ענפה ,על אף האמצעים המצומצמים שעמדו
לרשותם של מפעילי בתי הילדים .הם ניסו ככל יכולתם
להמשיך להקנות לילדים חינוך כללי ויהודי ולאפשר

■ מחברת הסקיצות של סטפן לוי מסדנת עיבוד העורות שבה
לימד ליאון קניג בשאבאן

בצרפת ,יהודים ולא יהודים כאחד ,לפעול להסתרתם
של ילדים יהודים שהיו בסכנת גירוש והקימו למענם
רשת של בתי חסות .חברי הארגונים להצלת ילדים
יהודים אספו את הילדים ממחנות ריכוז או ממקומות
מסתור והעבירו אותם למקומות מרוחקים כדי שיוכלו
לחיות חיי שגרה רגילה בנסיבות לא רגילות.

■ לוח הקדשה שנוצר לאחר המלחמה ,ובו תצלומי המטפלות
בבית הילדים בשאמוני .ברקע מנורה ופרקי תהלים (צ"ב וקמ"ו)
בצרפתית

בעולם שבו היו רבים בסביבתם אדישים או עוינים להם,
היו גם מי שדאגו להם וניסו להצילם .רבים ממציליהם
הלא יהודים של הילדים קיבלו לימים מיד ושם את אות
חסיד אומות העולם.

רבים מהילדים שניצלו בזכות
בתי הילדים זוכרים לטובה
את מאמציהם של מציליהם
ליצור למענם סביבה אוהדת,
מגוננת ותומכת
בעזרת צילומים וחפצים מקוריים השמורים
באוספי יד ושם ,התערוכה "בתי ילדים בצרפת בתקופת
השואה" מספרת את סיפורם של שלושה בתי ילדים
 בשאמוני ,באיזיו ובשאבאן .אף שכמו באיזיו רביםמהילדים וממציליהם נחשפו ונרצחו ,בזכות פעילות זו
ניצלו הרבה בנים ובנות יהודים כפי שסופר בסיפורים
אישיים ובעדויות וידאו מרגשים בתערוכה  -סיפורים
של גבורה ונחישות ,של הקרבה ונאמנות ושל מסירות
לרוח האדם בתקופת השואה.
התערוכה על בתי ילדים בצרפת מתקיימת בתמיכתה של
ממשלת גרמניה.

■ סל שנמצא בבית הילדים הנטוש בשאבאן .הילדים
השתמשו בסלי נצרים לאיסוף ערמונים.

הכותבת היא מנהלת מחלקת האינטרנט באגף התקשורת.
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מאירועי יום הזיכרון
לשואה ולגבורה תשע"ו

■ מהאירועים ביד ושם וברחבי הארץ לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו

■ כ 2,600-בני אדם  -ניצולי שואה מהארץ ומחו"ל,
אנשי הסגל הדיפלומטי ,חיילי צה"ל ואורחים מרחבי
העולם  -השתתפו בעצרת הפתיחה הממלכתית
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו .העצרת
נערכה בהר הזיכרון בירושלים ביום רביעי  4במאי
בכותרת "'הכול אסור לנו והכול אנו עושים' :המאבק
לשמירה על רוח האדם בתקופת השואה" .נשיא
המדינה וראש הממשלה נשאו דברים בעצרת,
ושישה שורדי שואה הדליקו משואות לזכרם של
ששת מיליוני קרבנות השואה .את דבר נציג הניצולים
נשאה זהבה רוט ובדבריה הזכירה את הבטחתה
למשפחתה שתישאר נאמנה לאמונתה ולבני עמה.
הרבנים הראשיים של ישראל הנחו את תפילות
הזיכרון ,והזמר קובי אפללו והשחקנית נטע גרטי
הציגו את החלק האמנותי של הערב.
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בבוקר יום חמישי  5במאי ,לאחר צפירת זיכרון בת
שתי דקות ,הונחו  120זרים למרגלות אנדרטת מרד
גטו ורשה בידי ראשי המדינה ,נציגי ארגוני ניצולים,
ותיקי מלחמה וארגונים ציבוריים .לאורך היום נערכו
הטקסים השנתיים ,ובהם "לכל איש יש שם"  -מעמד
הקראת שמות קרבנות השואה על ידי הציבור הרחב
ביד ושם ובכנסת ישראל ,טקס הזיכרון המרכזי באוהל
יזכור ועצרת תנועות הנוער אשר נערכה לקראת סוף
יום הזיכרון בבקעת הקהילות בהשתתפות שר החינוך.
רבים מאלפי המבקרים בהר הזיכרון בחרו ,זו
השנה השנייה ,לבקר "מאחורי הקלעים" כדי להכיר
מקרוב את העשייה היום-יומית ביד ושם .בכמה תחנות
ברחבי ההר הציגו מומחים מיד ושם את עבודתם
בתחומי החינוך ,הטכנולוגיה וההנצחה ,בין השאר
באמצעות יצירות אמנות ,חפצים ומסמכים מאוספי
יד ושם שאינם מוצגים בדרך כלל לציבור הרחב.

לקראת יום הזיכרון נערכו פעילויות חינוכיות
פורמליות ובלתי פורמליות ביד ושם וברחבי הארץ (ראו
עמ'  .)7-6כמו כן הציבור נענה בהתלהבות להזמנה
להשתתף באירועים מיוחדים שארגן יד ושם ,ובהם
הקרנת הסרט זוכה פרס האוסקר הבן של שאול
(בימוי :לסלו נמש ,הונגריה )2015 ,באולם ההרצאות
על שם אדמונד י' ספרא ודיון בין מנהלת מרכז הצפייה
ביד ושם ליאת בן חביב והשחקן אמיתי קידר; ערב
שהוקדש לאמנות השואה במרכז ענב בתל אביב
בשיתוף עיריית תל אביב ,ובו הוקרנו קטעי סרטים על
חייה של האמנית שרלוטה סלומון שנרצחה בשואה
ונערך דיון בין מבקרת האמנות מירי קרימולובסקי
לבין מנהלת מחלקת האמנות באגף המוזאונים
והמערך למבקר של יד ושם אליעד מורה-רוזנברג;
תחרות לעיצוב הכרזה הממלכתית של יום הזיכרון
לשואה ולגבורה שבה זכתה השנה ג'וליה דה בנדטי,

בכמה תחנות ברחבי ההר הציגו מומחים מיד ושם את
עבודתם בתחומי החינוך ,הטכנולוגיה וההנצחה ,בין השאר
באמצעות יצירות אמנות ,חפצים ומסמכים מאוספי יד ושם
שאינם מוצגים בדרך כלל לציבור הרחב
לאה גולדשטיין

סטודנטית איטלקייה בת  ;24כינוס מיוחד של עמותת
דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה שבו
הוצגה ההצגה אנה בתאטרון הקאמרי בתל אביב; ו"פינות
זיכרון במרחב הציבורי"  -דוכנים של יד ושם שהוקמו
בבתי חולים גדולים ,בתחנות רכבת ,בטכניון ובקניונים
ברחבי הארץ ושהוצגו בהם הכרזות הזוכות בשנים
האחרונות בתחרות עיצוב הכרזה הממלכתית .כמו כן
ניתנה למבקרים ההזדמנות לכתוב את רשמיהם בספר
"יזכור" ,והועמדו לרשותם דפי עד כדי למלא בהם את
הפרטים של קרוביהם שנרצחו בשואה.
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה שודרה בגלי
צה״ל תכנית מיוחדת בשיתוף יד ושם .התכנית הוקלטה
ביד ושם ,ובה ראיינה טלי ליפקין שחק את ניצולות
השואה מרטה גורן ,מלכה רוזנטל ושלה אלטרץ
על סיפורן האישי תוך התמקדות בנושא המרכזי:
"המאבק לשמירה על רוח האדם בתקופת השואה".

למחרת נפתח ביד ושם אולפן חי של  ,YNETונדונו בו
האתגרים של הנצחת השואה והוראתה בעשור הבא.
באולפן התראיינו יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,עובדי בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
של יד ושם ,וכן תלמידים וניצולי שואה שהשתתפו
בפרויקטים של בית הספר לרגל יום הזיכרון .השידור
החי זכה לעשרות אלפי צפיות.
כבכל שנה הוקם באתר האינטרנט של יד ושם
תת-אתר מיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ,ובו מגוון
רחב של משאבים מקוונים ,לרבות גלריית תמונות של
אירועים רשמיים ,קטעי וידאו של מדליקי המשואות,
חומרים חינוכיים ,תערוכות מקוונות הקשורות לנושא
המרכזי ו"מביטים אל העבר"  -תמונות מהר הזיכרון
לאורך כל היום.

הנהלת משרד החוץ ביד ושם
■ ב 1-במאי אירח יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו את פורום ההנהלה הבכיר של משרד החוץ
בהר הזיכרון .הפורום  30 -אנשי הסגל הדיפלומטי,
בראשות מנכ"ל משרד החוץ ד"ר דורי גולד  -התכנס
בפעם הראשונה ביד ושם לרגל יום הזיכרון לשואה
ולגבורה שחל בהמשך השבוע .האורחים ,שרבים מהם
נמצאים בעמדות מפתח של עיצוב מדיניות החוץ של
ישראל ומימושה ,שמעו הרצאות מפי היועץ האקדמי
של יד ושם פרופ' יהודה באואר על תפקידה המורכב
של הדיפלומטיה בתקופת השואה ומפי אבנר שלו
על הנצחת השואה ברחבי העולם בהווה ובעתיד.
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יום הזיכרון תשע"ו :מקרבים את הדורות
באמצעות פעילויות חינוכיות ויצירתיות
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו קיים בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם פעילויות
חינוכית מגוונות ,והשתתפו בהן  5,600תלמידים
וסטודנטים מרחבי הארץ ומחו"ל:
■ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה נפגשו תלמידי
תיכון האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים עם ניצולי
שואה בבית ההורים על שם זיגפריד מוזס בירושלים
ואספו מילים של שירים מימי ילדותם של הניצולים.
ביזמה משותפת עם ארגון  - LEADמסלול לפיתוח
מנהיגות בארץ ,השתתפו התלמידים גם במפגשי
הכנה בתיכון וביד ושם ,ולבסוף עיבדו שירי ילדות
של ניצולי שואה .השירים הועלו בחמישה מופעים
לפני בני נוער וניצולי שואה בליל יום הזיכרון לשואה
ולגבורה וביום הזיכרון ביד ושם.
"שירים אלו פותחים צוהר לעולם הילדות
והנעורים של ילדים יהודים לפני השואה ומעידים
על העושר והמגוון של העולם היהודי ערב מלחמת
העולם השנייה" ,הסבירה מאשה פולק-רוזנברג,
מנהלת מחלקת ההדרכות החינוכיות בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה" .הפרויקט חיבר בין
בני נוער לבין ניצולי שואה באמצעות שפה מוזיקלית
משותפת וחוויית יצירה הדדית .המפגשים של בני
הנוער והניצולים יצרו שיח ושימשו גשר מוזיקלי מעל
פערי הגיל והעבר האישי השונה".
■ זו השנה החמישית שסטודנטים במחלקה לעיצוב
תקשורת חזותית במכון הטכנולוגי חולון ( )HITהפיקו
סרטוני אנימציה קצרים המבוססים על חומרים
ועדויות ממאגרי יד ושם .בתהליך ההפקה התקיים
יום עיון ביד ושם ,ובו הכירו הסטודנטים את נושא
השואה וייצוגה .ביום הזיכרון שודרו  12הסרטונים
בערוץ  ,10באולפן  YNETובאתר וואלה ,ואחריו הועלו
הסרטונים לאתר יד ושם ,והם נגישים לקהל הרחב.
■ ביום הזיכרון לשואה ולגבורה עלתה בכיכר
המשפחה ביד ושם תערוכת צילומים של ניצולי שואה
וילדי מלחמה ,בליווי טקסטים של זיכרונותיהם מימי
סיום המלחמה ושל חייהם כיום .את התערוכה יצרו
בני נוער תלמידי כיתות י'-י"ב מרשת אורט ישראל,
מאזורים שונים בארץ .התלמידים תיעדו בצילום
ובכתב את חייהם של ניצולי שואה וילדי מלחמה
מאזור מגוריהם.
עבודת התיעוד נעשתה בתהליך לימודי בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה שבו התעמקו
בני הנוער בהיבטים ההיסטוריים של נושא השואה,
רכשו כלים לעריכת ראיונות עם ניצולי השואה וילדי
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■ מגוון פעילויות חינוכיות שנערכו עבור סטודנטים מישראל ומחו"ל ליום הזיכרון

המלחמה ודנו במשמעויות של שימור הזיכרון בימינו.
בסדרת מפגשים למדו בני הנוער פרקים באמנות
הצילום  -טכניקות צילום ,עריכה ,קומפוזיציה ועוד
 בעזרת הצלם ירון בן-חורין."כל כך ריגש אותי המפגש עם ניצול השואה
יעקב" ,אמרה חן אבן חן ,תלמידת אורט שפירא מכפר
סבא" ,הסיפורים מאוד קשים ,אבל אני נפעמת וממש
מעריצה את האנשים האלה .איך הם לא נותנים לשום
דבר לשבור אותם [ ]...ואיך אחרי הכול הם מחייכים
ובוחרים בחיים טובים".
■ כבר כמה שנים שלקראת יום הזיכרון לשואה
ולגבורה בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה מקיים
פרויקט לסטודנטים מהמחלקה לתקשורת חזותית
במרכז האקדמי ויצ"ו חיפה של עיצוב במדיומים
שונים .העבודות השנה נוצרו בסימן הנושא השנתי
של יום הזיכרון "המאבק לשמירת רוח האדם בתקופת

הפרויקט חיבר בין בני נוער לבין
ניצולי שואה באמצעות שפה
מוזיקלית משותפת על אף פערי
הגיל והעבר האישי השונה
השואה" ,ובפעם הראשונה הוזמנו הסטודנטים לעצב
עבודות בפורמטים שונים  -גלויות ,כרזות ,מוצגים
שונים ,סרטים ,איורים ועוד.
הפרויקט האמנותי המרתק לווה בתכנית חינוכית,
בהדרכת מנחים מטעם בית הספר הבין-לאומי והמרכז
האקדמי .הסטודנטים השתתפו בימי עיון ולאורך
התהליך כוונו לחשיבה אמנותית וחינוכית על אופן
ייצוג הנושא בדרך שתעורר מחשבה ועניין .בפעם
הראשונה התכנסה השנה ועדת פרסים לבחירת
עבודות ,ושלושת הזוכים קיבלו פרס.

מירי בר ,מירב ז'נו ,יונתן מטיוס,
רינת מעגן-גינובקר ואורי קלט

תכניות חינוכיות לציון יום הזיכרון
לאנשי כוחות הביטחון
עירית דגן ,שירה מושקוביץ בש וניצה שבתאי מלמד
בשל הביקוש הרב של אנשי כוחות הביטחון לצקת
תוכן משמעותי ביום הזיכרון לשואה לגבורה ,התקיימו
השנה מגוון פעילויות מיוחדות לכוחות הביטחון לקראת
יום הזיכרון ביד ושם וברחבי הארץ:
■ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ו התקיים
כמדי שנה יום עיון של פורום המטה הכללי .השנה עסק
יום העיון בנושא "מורשת הניצולים" :סיקור תרומתם של
ניצולי השואה למדינה ולחברה בתחומים רבים ומגוונים.
ביום העיון התקיים שיח בין-דורי :יושב ראש הנהלת יד
ושם (תא"ל במיל') אבנר שלו ויושב ראש הנהלת יד ושם
לשעבר וניצול השואה (תא"ל במיל') יצחק ארד שוחחו
על ההכרעות על עיצובו ואופיו של אתר יד ושם ועד
כמה השפיעה עליהן מורשת הניצולים .אלופי המטכ"ל
התכנסו סביב שולחנות עגולים לשיח על מורשת הניצולים
עם ניצולי שואה שחותמם ניכר בתחומי עשייה מגוונים

של יד ושם ,חיל האוויר והיחידה להנצחת החייל
במשרד הביטחון ,שבו בסיס של חיל האוויר מוביל את
"צעדת נצר אחרון" .השנה חיילי מערך ההגנה האווירית
בפיקודו של תא"ל צביקה חיימוביץ הם שסיירו ב43-
קבוצות מבקעת הקהילות להר הרצל בעקבות סיפורו
של חלל שהיה נצר אחרון  -ניצול שואה שהוא שריד
אחרון למשפחתו ונפל במלחמת העצמאות .הסיור נבנה
במיוחד עבור פרויקט זה וליווה את סיפורו של החלל
 סיפורה של הקהילה שבה גדל ושמונצחת בבקעתהקהילות ,האנדרטאות ביד ושם המנציחות את התחנות
שעבר בתקופת השואה ,החלטתו לעלות ארצה ואבני
הדרך בשביל מיד ושם להר הרצל שמסתיים באנדרטה
"נצר אחרון" שהוקמה לזכרם של  144ניצולי שואה
לוחמים אשר נפלו במלחמת העצמאות והיו נצר אחרון
למשפחתם .הצעדה הסתיימה בטקס לזכר הנופלים

למקום הראשון נבחרו שתי עבודות :סברין
דוברצקי  -ספר איורים מתוך ספר העדות של
הילד סברין; ו"חלומות בגטו"  -מעגלי מציאות ודמיון
בתוך צנצנות .על "חלומות בגטו" ציינה הוועדה את
"ההשקעה והמקוריות ,עבודה מפתיעה שמוסיפה
עניין ויצירתיות רבה ,משמשת השראה ומקור מצוין
לשיח עם התלמידים".
כל העבודות מוצגות בחלל בית הספר הבין-
לאומי להוראת השואה מיום הזיכרון לשואה ולגבורה
ומשמשות בסיס לדיון ועשייה חינוכית.
■ בליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה קיימה מחלקת
ההדרכות החינוכיות פעילות מיוחדת  -סדנאות ושיח
עם ניצולי שואה ביד ושם ובמוזאון הרצל  -ל600-
חברי התכנית "מסע" של הסוכנות היהודית ו 90-חברי
המכינה הקדם צבאית נחשון .ביום הזיכרון התקיימו
בבית הספר מפגשים עם יוצרים שיצירותיהם עוסקות
בזיכרון השואה :הקרנת הסרט קאפו בירושלים ושיח
עם היוצר והבמאי של הסרט אורי ברבש; הקרנת
הסרט קרוע ושיח עם הכומר יעקב וקסלר; "לבבות
חצויים"  -פאנל ילדים ניצולי שואה המחפשים
את זהותם; וההצגה אסיר מספר  119104ושיח עם
יוצריה יניב פרץ וד"ר יאן קינה .כמו כן נערכו סדנאות
בנושא הזיכרון ותודעת השואה במאה ה ,21-סיורים
בתערוכות ביד ושם ומפגשים עם אנשי עדות.
הכותבים עובדים במחלקת ההדרכות החינוכיות בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

■ אירוע שנערך לציון יום הזיכרון במכללה הלאומית לשוטרים ,בית שמש

כמו משפט ,חינוך ,תעשייה ומדעים .האלוף במיל' יוסי
פלד פגש את פורום המטכ"ל לשיחה אישית מרגשת
על סיפורו האישי ועל האופן שבו עיצבו חוויותיו את
תרומתו לביטחון המדינה .יום העיון נחתם במפגש עם
הסופר וניצול השואה אהרן אפלפלד.
■ בחודשים האחרונים התקיימו ביד ושם ימי עיון
ייחודיים לבכירי מערכת הביטחון  -מפכ"ל המשטרה,
ראש השב"כ ו 11-אלופי הפיקודים ,החילות והאגפים
בצה"ל .ימי העיון עסקו במגוון נושאים ,ואת כל אחד
מן הימים ליוותה ברקע השאלה מהי משמעותו של
זיכרון השואה היום.
■ ב 26-במאי השתתפו  1,500חיילי מערך ההגנה
האווירית ב"צעדת נצר אחרון" .זוהי השנה השלישית
לשיתוף הפעולה הייחודי בין מחלקת צה"ל וכוחות
הביטחון של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה

באנדרטה "נצר אחרון" במעמד ד"ר אייל קמינקא ,ראש
קתדרת לילי ספרא להוראת השואה ומנהל בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם; נעמה איטח,
ראש תחום מפעלי הנצחה ומורשת במשרד הביטחון;
תא"ל צביקה חיימוביץ ,מפקד מערך ההגנה האווירית;
וניצולי שואה  -בני משפחותיהם של המשתתפים.
■ בעקבות הצלחת הפעילות מחוץ ליד ושם לרגל יום
הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה ב 27-בינואר
שהשתתפו בו  1,000שוטרים בכמה אירועים ,לקראת יום
הזיכרון לשואה ולגבורה הצטרפו לפעילויות המיוחדות
גם כוחות השב"ס והכבאות .בפעילויות אלו  -הרצאות,
סדנאות בקבוצות קטנות ,הצגות ,הקרנת סרטי תעודה
וסרטי עדות ומפגש עם ניצולי שואה  -השתתפו 1,600
אנשי כוחות הביטחון.
הכותבות עובדות במחלקת צה"ל וכוחות הביטחון בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.
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חינוך

התכנית הבין-לאומית ללימודי השואה
על שם אספר מתפתחת ומתרחבת
■ מטרתה של התכנית הבין-לאומית ללימודי השואה
על שם אספר בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה של יד ושם היא העלאת המודעות לשואה
וסיוע במימוש יעדים מרכזיים בהוראת השואה בעולם.
התכנית ,שהוגיה המקוריים היו הפילנתרופים ישראל
ובבס אספר ז”ל ,פותחה כדי להורות לציבור הרחב
את אירועי השואה ומשמעויותיה על ידי מגוון יזמות
חינוכיות רב-שכבתיות.
קרן אספר הוקמה ב ,1983-והיום מנהלים אותה
בני דור ההמשך דוד ,גייל וליאונרד אספר .הקרן
ממשיכה לסייע בפיתוח יזמות חשובות בתחומי
הצדקה היהודית ,וכן בתחומי התרבות ,החינוך ,פיתוח
הקהילות וזכויות האדם ברמה המקומית ,הלאומית
והבין-לאומית.
התכנית על שם אספר עוסקת בתחומים שבחרו
מומחים מיד ושם ,ובהם תכניות להשתלמות מקצועית,

■ מורים מחמש ישיבות משתתפים בסדנה בכינוס הבין-לאומי
למחנכים ביד ושם ,בתמיכתה של קרן אספר.

תמיכה מתמשכת ליצירת קשרים בין-לאומיים בדרגות
הגבוהות ביותר וקידום המודעות לשואה במרחב
הציבורי על ידי שיתוף מומחים בארגונים כגון האו”ם,
אונסקו והברית הבין-לאומית לזיכרון השואה.
לקראת המאה ה 21-ביקשה קרן אספר לפתח
תכנית חינוכית בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים
פדגוגיים מיד ושם .התוצאה היא מגוון רחב של
יזמות חינוכיות פוריות כבר  15שנים“ .במשך יותר
משישה עשורים מנהיגותה המחויבת והערכית
של משפחת אספר  -בקנדה ,בישראל ובמדינות
נוספות -ונדיבותה יוצאת הדופן מהוות דוגמה
ומופת ומעוררות השראה” ,אמר יושב ראש הנהלת
יד ושם אבנר שלו“ .התחייבותה המתמשכת לקידום
המודעות לשואה היא בלתי רגילה ומורגשת לא רק
ביד ושם אלא גם במסגרות רבות אחרות שהיא
תומכת בהן בקנדה ,לרבות המוזאון הקנדי לזכויות
האדם .משפחת אספר היא שותפה יקרה להגשמת
שליחותו של יד ושם”.
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■ משה (מו) לוי ,מנכ"ל קרן אספר ,נושא דברים במושב הנעילה לזכרו של ישראל אספר בכינוס הבין-לאומי להוראת השואה
ביד ושם.2010 ,

■

ישראל ובבס אספר ז"ל מניחים זר ביד ושם.2002 ,

בזכות פגישות הוועד המנהל הקבועות
המתקיימות בהר הזיכרון ,צוות הנאמנים המסור
של הקרן מעורב באופן שוטף בפיתוח התכנים
של התכנית ,והוא מקפיד להיפגש גם עם תלמידי
התכנית .נוסף על כך למושב הנעילה של כל כינוס
בין-לאומי להוראת השואה ביד ושם נוהרים מאות
אנשים מכל העולם כדי לשמוע הרצאה מפי אישיות
בעלת מוניטין בין-לאומי .בשנים האחרונות הוקדש
המושב לזכרם של מייסדי תכנית אספר.
בעשור האחרון ,במסגרת יזמות חדשות ופורצות
דרך של קרן אספר ,התקיימו תכניות הכשרה שנתיות
למורים ,פורום בין-לאומי למחנכים ,סמינר הכשרה
ראשון לבוגרי יד ושם עבור מחנכים קנדים בטורונטו
וסמינר לקובעי מדיניות חינוך באמריקה הלטינית
בשיתוף אונסקו .את התחרות הבין-לאומית לעיצוב
כרזות “שמירת הזיכרון החי” בחסות קרן אספר
חנך ב 2013-שר התעסוקה והפיתוח החברתי והשר
לרב-תרבותיות דאז של קנדה ג’ייסון קני .הכרזות
הוצגו בכ 70-מדינות בעולם.

דוד אספר ,מנהל קרן אספר ,סבור שכיום יש
תפקיד חשוב לתכנית ומזדהה עם הדברים שאמר
אביו ישראל ב“ :2002-קרן אספר גאה למלא תפקיד
מרכזי בתמיכתה ביד ושם ,מוסד בעל שם עולמי
הזוכה להוקרה ,לא רק בזכות הנצחת קרבנות
השואה אלא גם בזכות הנחלת משמעויות השואה
ועבודת החינוך הנעשית ברחבי העולם ושמטרתה
לוודא שאירוע כמו השואה לא יתרחש שוב לא רק
בעם היהודי אלא בכל העמים” .ודוד ציין“ :דברי אבי
משקפים את תחושותינו גם היום ,ואנו גאים לראות
כי ביד ושם ממשיכים לממש בהצלחה רבה את
מטרות התכנית”.

התכנית על שם אספר עוסקת
בתחומים שבחרו מומחים מיד
ושם ,ובהם תכניות להשתלמות
מקצועית ,תמיכה מתמשכת
ליצירת קשרים בין-לאומיים
בדרגות הגבוהות ביותר וקידום
המודעות לשואה במרחב הציבורי
לנוכח האתגרים היום של הוראת השואה
והאנטישמיות הגוברת בשיח הציבורי בעולם ,התכנית
הבין-לאומית ללימודי השואה על שם אספר תמשיך
ליזום ,בשיתוף פעולה עם יד ושם ,תכניות חדשניות
כדי לעורר ולערב שותפים מכל העולם.

חדש בבית הספר הווירטואלי
סביבת לימוד בנושא דפי עד
■ כדי לזכור את קרבנות השואה ,יש להכיר את שאבד.
גישה חינוכית זו מלווה את אנשי החינוך בבואם ללמד
את סיפורו של הקרבן היהודי בשואה .מטרת אנשי
החינוך היא להציב לפני התלמיד אדם בעל פנים
וזהות ,להציב את דמותן של המשפחות והקהילות
שאבדו בשואה .כך יוכל התלמיד לעסוק בנושא בצורה
משמעותית ואף לחוש אמפטיה כלפי הקרבנות.
יד ושם מנהל כבר מאמצע שנות ה 50-את
הפרויקט הלאומי להנצחת שמותיהם של כל אחד
ואחת מקרבנות השואה באמצעות איסוף דפי עד.
דפי העד מהווים מעין מצבות סמליות ונועדו להנציח

לירז לחמנוביץ

את זהותם ואת סיפור חייהם של כל אחד ואחת
מהקרבנות .סביבת לימוד בנושא דפי העד מספרת
את הסיפורים האנושיים הגלומים בהם ,ומסעות החקר
של דפי העד פורטים את המספר העצום של הקרבנות
וממחישים דרך סיפור פרטי אחד את הסיפור הכללי
ואת הטרגדיה הקולקטיבית.
נוסף על כך ,במסגרת התכנית של משרד החינוך
"למידה משמעותית" ,התלמידים נדרשים ,בין היתר,
להכין עבודת חקר ולהתנסות בשימוש במקורות
מחקריים שונים מדיסציפלינות מגוונות .עבודת חקר
באמצעות דפי העד של יד ושם תוביל את התלמידים

מדף העד של קרבן יחיד שנספה בשואה אל היכרות
עם האדם שהדף נושא את שמו ,ממנו אל משפחתו
המצומצמת והרחבה ולבסוף להיכרות עם הקהילה
שבה הוא חי .בסביבת הלימוד שלושה מסעות בעקבות
דפי עד לדוגמה ופעילות חינוכית בליווי תמונות
והסברים .התלמידים גם מוזמנים להשתמש במאגרי
המידע השונים של יד ושם המצוינים בסביבת הלימוד
 לקסיקון המונחים ,מאגרי המידע ,מאגר התצלומים,אוסף מסמכים מהארכיון ,מגוון תערוכות מקוונות,
כתבות ,מאמרים ועוד  -בעזרתם ניתן להעמיק
ולהרחיב את חקר קורות האדם ששמו הונצח בדף העד.

"אל תשכחו אותי" :פעילות חינוכית בנושא ילדים בתקופת השואה
■ בשנות המלחמה תיעדו רבים מן היהודים את חייהם
באמצעות יומנים ,שירים ומכתבים ,ציורים מחיי היום-יום
ואפילו צילום .במתעדים היו גם ילדים ,לעתים צעירים
מאוד .את ספרי הזיכרונות המוצגים בתערוכה המקוונת
באתר יד ושם "אל תשכחו אותי" כתבו ילדים עבור ילדים
בנסיבות ,בזמנים ובמקומות שונים ,אך כולם מהווים
מעין קפסולת זמן .על אף המציאות הקשה ,נותרו כוחות
בילדים ובמי שהקדישו להם ברכה בספרי הזיכרונות
לעמוד מול נחשול האלימות וגסות הרוח וליצור ספרים
יפים המאוירים בעדינות והמגלים מעט על תרבות
הכתיבה בשנים שקדמו למלחמה.
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה העלה בית

הספר הווירטואלי של יד ושם פעילות חינוכית לכיתות
ו' המבוססת על התערוכה המקוונת .מהעיון בספרי
הזיכרונות אפשר להכיר נושאי יסוד  -הזהות היהודית,
היחס לאחר ,ההתמודדות בעת משבר ,המשפחה ,החינוך,
החברות ,העזרה ההדדית ,הזיכרון והאמפטיה  -והם
משולבים עם נושאים העולים בלימוד השואה :העולם
היהודי שלפני השואה ,קשיי החיים בגטו ,האבדן ,מאמצי
ההצלה והדילמות הכרוכות בהם והמאמצים שנדרשו
מהניצולים בשיקום ובחזרה לחיים.
הכותבות עובדות במחלקת התקשוב בבית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה.

לימודי השואה :שאלה בבחינת הבגרות או הערכה חלופית?
זו מעלה בנושא של
לימודי השואה.
את הגיליון
פותחים מאמר וריאיון
שעניינם השאלות
הכלליות והעקרוניות
שמעלות הלמידה
המשמעותית וההערכה
החלופית של נושא
השואה .המאמר
הראשון הוא מאמרה של אורנה כץ-אתר ,המפקחת
המרכזת (מפמ"ר) על הוראת ההיסטוריה בחינוך
הממלכתי .כץ-אתר מסבירה מה היו הסיבות שנושא
השואה נבחר לנושא אשר הלמידה עליו תיבחן בהערכה
חלופית ,צעד שייתר את שאלת הבגרות ועורר דיון ציבורי
רחב .שולמית אימבר ,המנהלת הפדגוגית של בית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה וראש קתדרת פרד הילמן
לזכרו של יאנוש קורצ'אק ,מסבירה את האתגרים ואת
הסכנות שרפורמת הלמידה המשמעותית מעוררת
בהוראת השואה.
החלק השני של הגיליון מוקדש לשני מאמרים
ולריאיון לשם בחינה ממוקדת של שלושה סוגי מקורות
היכולים להוות בסיס לפרויקטים של למידה משמעותית
בנושא השואה .דניאל עוזיאל ,מנהל ארכיון התצלומים
של יד ושם ,מדגיש במאמרו שיש לראות בתצלומים
כתב עת לחינוך וללימוד השואה

דילמות ,אתגרים וכלים

הוראת השואה במסגרת רפורמת הלמידה המשמעותית

■ בשנים האחרונות משרד החינוך מטמיע בהוראת
השואה ,כמו בתחומים אחרים ,את רפורמת הלמידה
המשמעותית אשר שמה במרכז את הלמידה האקטיבית
של התלמיד שבה התלמיד בונה את התהליך עצמו.
במסגרת הטמעה זו גם חלק (כ )30%-מדרכי ההערכה
של הלמידה עתיד להשתנות למה שמכונה "הערכה
חלופית".
הרפורמה במשרד החינוך עוררה את המתח הקיים
בעולם החינוך בין התבססות על עולם ידע מובנה לבין
הבניית למידה פעילה של התלמידים .מתח זה הוא
בעל משמעות ייחודית בהוראת נושא השואה .בסיס
הידע הנדרש כדי להבינו לעומק גדול מאוד ,אך יש לו
משמעות רחבה בעניינים של מוסר ואנושיות .הדבר
עלה לדיון בין אנשי חינוך ובציבור בכלל כאשר לאחר
כמה שנות הרצה של פרויקט ההערכה החלופית שבהן
ליוותה את הפרויקט גם שאלה כמבחן הבגרות ,הוחלט
לבטל שניות זו ,להסיר את השאלה ולהתמקד בדרכי
ההערכה החלופית אשר גם הן חלק מציון הבגרות של
התלמידים .רבים חשו שהשאלה בבחינות הבגרות
אפשרה לעגן את חשיבותו של בסיס הידע ושביטולה
פגע במעמדו.
כדי לאפשר למורים להיסטוריה לדון לעומק בדרכי
ההוראה המשמעותית בנושא השואה ,הוקדש גיליון
שלם של כתב העת החינוכי של בית הספר הבין-לאומי
להוראת השואה בשביל הזיכרון לשאלות שרפורמה

בלהה שילה

ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה המגמה להכשרת מורים

סדרה חדשה גיליון מס'
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מקור סובייקטיבי ושהם משקפים את נקודת המבט של
הצלם .יהודית שן-דר שהייתה האוצרת הראשית של
המוזאון לאמנות השואה ביד ושם מסבירה בריאיון כיצד
המפגש עם יצירות אמנות מתקופת השואה יאזן בפן
החזותי את צילומי הנאצים .שרון קנגיסר מהאוניברסיטה
העברית מתארת במאמרה את הפוטנציאל שבשילובן
של עדויות בעשייה החינוכית בצד הדיון במורכבויות
הגלומות בסוג זה של תיעוד ,דבר המדגיש את מקומו
של איש החינוך בתהליך.
בצד מאמרים אלו מובאים בגיליון דיונים חינוכיים
והצעה לערכות חינוכיות זמינות אשר בנויות על פי
תפיסות הלמידה המשמעותית כגון למידה אקטיבית
בקבוצות ,למידה מתוך שאלות שמנסחים התלמידים,
שילוב של מתודולוגיות ועוד המדגימים את הדרכים
לשימוש במדיומים השונים שנדונו למעלה.
בחלק האחרון של הגיליון תוארו פרויקטים חינוכיים
שנעשו לצורך הלמידה המשמעותית וההערכה החלופית
בשיעורי ההיסטוריה בבתי ספר שונים ברחבי הארץ.
מטרת שילובם של פרויקטים אלו היא להציג דרכים
שבהן התמודדו אנשי חינוך מנוסים עם הדילמות
שהלמידה המשמעותית מעלה ואולי אף לעורר חשיבה
ורעיונות אצל מורים נוספים.
הכותבת היא ראש מדור פיתוח תכניות לימודים במחלקה
להכשרת מורים בישראל בבית הספר הבין-לאומי להוראת
השואה.

חינוך 9

הרחבת אזורי ההשפעה
לאה גולדשטיין וג'יימס יוסף מקינטוש

סמינרים עבור מעצבי דעת קהל
בביקורם באפריל  2016ציינו ראשי ערים מאזור
קאונס שבליטא שאף שידעו על השואה עוד לפני
לימודיהם ביד ושם ,הם לא ידעו הרבה על ההקשרים
השונים במדינות שהיו תחת השלטון הנאצי או על
דרכי ההנצחה השונות .חברי משלחת הסמינר העמיקו
את הידע שלהם על הקהילות היהודיות הרב-גוניות
שפרחו פעם בליטא ,ובפגישתם עם ניצול שואה
התרגשו לשמע סיפור חייו .חברי המשלחת גם מצאו
סיפוק מקצועי בפגישתם עם ראש עיריית ירושלים ניר
ברקת ונדהמו מהגיוון של החברה הישראלית בימינו.
בספטמבר  2016יתקיים הסמינר הראשון לנציגי
ממשלות מחוזיות בספרד ,הנקראות גם קהילות
אוטונומיות .קהילות אלו הן בעלות סמכויות רחבות

■

ד"ר נעה מקייטון מבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה מדריכה עורכי עיתונים מגרמניה במוזאון לתולדות השואה ,מאי .2016

■ במאי  ,2016בשבוע של יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בישראל ,השתתפו  15מן העורכים הבכירים ביותר של
העיתונים בגרמניה בסמינר ביד ושם .את המשתתפים
בחר חברו הנאמן של יד ושם והמוציא לאור של קבוצת
 BILDקיי דיקמן ,והם השתתפו במגוון רחב של הרצאות,
מצגות וסיורים "מאחורי הקלעים" ,וכן בפגישות עם
פוליטיקאים ועם היסטוריונים בכירים .לקראת סיום
הסמינר נכחו המשתתפים בטקסי יום הזיכרון לשואה
ולגבורה ,ועצם נוכחותם בטקסים אלו  70שנה לאחר
השואה לא הייתה מובנת מאליה בעיניהם.
" 70שנה הם רק רגע קט בהיסטוריה" ,הסביר שטפן-
אנדריאס קסדורף ,העורך הראשי של ,Der Tagesspiegel
עיתון ליברלי נפוץ" .בהתחשב בהיסטוריה המשותפת

״למשלחת שלנו מרחב השפעה
על לא פחות ממאות אלפי גרמנים
וגם על אזרחי אירופה וארצות
הברית ,ואנו מתחייבים לעודד
עיתונאים מתחילים להגיע ליד
ושם כדי ללמוד את העובדות״.
קיי דיקמן
שלנו ,אנו גאים להיות שותפים לפיוס בין שני העמים
ולשנות את היחס מ'גרמני הוא נאצי' ל'גרמני הוא חבר'.
הנוכחות כאן נוגעת בנשמה ,בלב ובאינטלקט".
"הכרנו כמובן את היסטוריית השואה ,אך בדרך
כלל למדנו את העובדות רק מנקודת מבטם של
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הנאצים" ,הסבירה מריון הורן ,העורכת הראשית
של  ,Bild am Sonntagעיתון סוף השבוע הנפוץ ביותר
בגרמניה" .לשמוע את הסיפורים מנקודת מבטם של
הקרבנות ,ללמוד על חייהם לפני המלחמה ובכך
להבין מה אבד  -אלה חוויות שלעולם לא אשכח".

עובדי יד ושם חוברים כדי
לטעת במשתתפים האלה,
בעלי ההשפעה הרחבה
באזוריהם ,מחויבות לחינוך
השואה ולזיכרון השואה
רוב משתתפי הסמינרים של יד ושם הם מורים,
אולם לעתים קרובות מוזמנים גם מומחים ומעצבי
דעת קהל מתחומים שונים בחברה להשתתף בתכניות
מותאמות שייעודן הוא הענקת קשר היסטורי עמוק
יותר וחיזוק הידע על הקהילות היהודיות לפני המלחמה
 אזרחי החברה האירופית הרב-תרבותית שנרצחובידי הגרמנים הנאצים ומשתפי הפעולה עמם.
יש דוגמאות רבות לקבוצות יעד אלו ,ממזרח ועד
מערב  -ראשי ערים מליטא ,אנשי כמורה מבריטניה,
משפטנים ,צוערי משטרה ,עיתונאים ,פוליטיקאים
מגרמניה ועוד .רבים מחברי הקבוצות האלה הבאים
ליד ושם מבקרים בישראל בפעם הראשונה ,ולעתים זו
גם הפעם הראשונה בחייהם שהם פוגשים יהודי באופן
אישי .עובדי יד ושם חוברים כדי לטעת במשתתפים
האלה ,בעלי ההשפעה הרחבה באזוריהם ,מחויבות
לחינוך השואה ולזיכרון השואה.

■ כמרים מפולין בסמינר ביד ושם בהדרכתה של אורית
מרגליות מבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ,דצמבר 2014

לקביעת מדיניות החינוך בתחומי השיפוט שלהן .יד ושם
ושותפו זה שנים מרכז ספרד-ישראל מתכוונים להיעזר
בפעילותם המגוונת עם הנציגים כדי לעודד התחייבות
חזקה יותר לחינוך השואה ברמה המקומית בספרד.
באמצעות עבודתם עם מגוון ציבורים בחברה,
מומחי יד ושם פועלים להבטיח כי מעצבי דעת קהל
ועובדי מדינה יקבלו עליהם להתחייב לתמוך בחינוך
השואה ,למען המשך העברת לפיד זיכרון השואה
מדור לדור ,ולהכיר במשמעותה לחברה.
"מן היום הראשון הייתה התכנית מרשימה ובנויה
במומחיות" ,סיכם דיקמן" .אי אפשר פשוט לעטוף את
השואה ולהניח אותה במוזאון  -השפעתה על ההווה
ועל העתיד היא חלק אינטגרלי מהידע שקיבלנו ביד
ושם .למשלחת שלנו מרחב השפעה על לא פחות
ממאות אלפי גרמנים וגם על אזרחי אירופה וארצות
הברית ,ואנו מתחייבים לעודד עיתונאים מתחילים
להגיע ליד ושם כדי ללמוד את העובדות ובכך להבין
טוב יותר את החברה הישראלית".
סמינרים ביד ושם עבור מעצבי דעת קהל מתקיימים בתמיכתה
של קרן משפחת אדלסון.

"בשבילי הזיכרון" :הטמעה של התכנית החינוכית בישראל
■ "אנחנו מלמדים את נושא השואה על פי התכנית
'בשבילי הזיכרון' כפי שהנחית אותנו .המורות מדווחות
על ילדים רגועים ומתחברים; מחר נקיים את הטקס
ברוח זו .תודה על הנחייתך המשמעותית".
זוהי רק אחת התגובות של אחת ממנהלות בתי
הספר היסודיים שהצטרפו כבר השנה לפיילוט של
משרד החינוך בנושא הוראת השואה לבתי הספר
היסודיים .בפיילוט נערכו לבתי הספר היסודיים שבחרו
בכך ,בהנחיית המפקחים הבית ספריים שלהם ,שלושה
מפגשי השתלמות בחדרי המורים.
בחודשים האחרונים פנו יותר מ 100-בתי ספר
ומאות גננות וצוותי מורים אחרים מכל הארץ בבקשה
לקבל את ההשתלמויות ולהכשיר את הצוותים .יד ושם
נרתם למשימה והחל בהכשרת מאות מורים" .ההדים
לא מפסיקים להגיע" ,מסבירה שרית הוך-מרקוביץ,
מנהלת המחלקה להכשרת מורים בישראל בבית

הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם" .רבים
מהמורים מספרים על תפיסה שונה שהוצגה לפניהם,
על החשש הגדול שהיה להם לפני ההשתלמויות ועל
כך שעתה הם מרגישים בטוחים יותר ביכולת שלהם
להעביר נושא קשה ומורכב כל כך".
מטרת המפגשים הללו הייתה להכיר למורים
את מגוון תוכני התכנית "בשבילי הזיכרון" ,להציג את

תפיסת העולם העומדת בבסיס התכנית ולתת להם
כלים כך שיוכלו בעצמם ,בהיותם דמויות המשפיעות
על התלמידים ,להעביר את נושא זיכרון השואה באופן
משמעותי שמותאם לתלמיד הן בצד הרגשי הן בצד
הקוגניטיבי.
"זהו למעשה השלב הראשון בתכנית תלת-שנתית
שקבע משרד החינוך בהנחייתה של מנכ"לית המשרד
מיכל כהן ,ומטרתה להכשיר את כלל המורים במערכת
החינוך בתכנית שנכתבה בשיתוף פעולה הדוק בין משרד
החינוך ויד ושם" ,אומרת הוך-מרקוביץ" .במיוחד בימינו,
כשדור הניצולים הולך ומתמעט ,יש חשיבות גדולה
לתכנית לימודים כוללת שתנחה את צוותי המורים
כיצד יש להורות את הנושא לתלמידים באופן המותאם
לבני גילים שונים".
הכותבת היא מנהלת המחלקה להכשרת מורים בישראל בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה.

"מבעד למראות"  -ערכת כרזות חדשה בשפות שונות
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ink and pencil on paper, 29.8x34cm, auschwitz Museum

2. JewiSh wOMen Marching in a wOMen’S caMp wearing priSOn unifOrMS, May 27, 1944, auSchwitz-Birkenau yad Vashem photo archive
3. zinOwii tOlkaczew (1903-1977), “appell, MaJdanek cOncentratiOn caMp, 1944

ארכיון התצלומים יד ושם

המחנות

גואש ,פחם וגיר צבעוני על נייר .אוסף המוזיאון לאומנות יד ושם ,ירושלים.

gouache, coal and colored chalk on paper; yad Vashem Museum of art collection, donated by Sigmund a. rolat of new york in memory of his parents, henryk and Mania,
who perished in the holocaust

תרומת זיגמונד א .רולאט מניו-יורק ,לזכר הוריו ,הנריק ומניה שנספו בשואה

 .4קערת אוכל של קתרינה לוי מברלין שגורשה למחנה וסטרבורק ומשם לברגן-בלזן

4. BOwl BelOnging tO katrina leVy, frOM Berlin, depOrted tO weSterBOrk and then tO Bergen-BelSen

אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם .תרומת ד"ר גדעון לוי ומשפחתו ,שוויץ

donated by dr. gideon levy and family, Switzerland

 .5כף ששימשה את מגדלנה נוימן בעת שהייתה אסירה במחנה אושוויץ בשנת 1944

donated by Orna noy, rishon lezion

אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם .תרומת אורנה נוי ,ראשון לציון

 .6זוג תפילין ששימש את יהודה הרשקוביץ במחנות עבודה אליהם גורש במהלך המלחמה

yad Vashem artifact collection,gift of Miriam arnesti, Jerusalem

אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם .תרומת מרים ארנסטי ,ירושלים

אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם .תרומת הלן (כץ) ליכטבראון ,ארה"ב

 .8מסרק שרכשה ינקה ברזניץ ,באושוויץ תמורת מנת הלחם היומית שלה
 .9נעל מערימות נעלי הנספים במחנה הריכוז מיידנק
 .10מזוודה מחפצי המגורשים למחנה אושוויץ-בירקנאו

אוסף החפצים ,יד ושם

אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם .השאלת מוזיאון ההנצחה במיידנק

5. SpOOn uSed By Magdalena neuMann while iMpriSOned in auSchwitz, 1944

6. phylacterieS (tefillin) with which yehuda herShkOwitz prayed in laBOr caMpS he waS taken tO during the war

 .7חולצה ועליה מספר אסיר שלבשה הלן ריבה במחנה עבודת כפייה באזור לייפציג ,גרמניה ,אליו גורשה

אוסף החפצים ,מוזיאון יד ושם .תרומת המוזיאון באושוויץ-בירקנאו ,פולין

1. Józef SzaJna, Our BiOgraphieS

בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
The InTernaTIonal School
for holocauST STudIeS

7. Shirt with priSOner nuMBer wOrn By helen riVa in a fOrced laBOur caMp, nr. leipzig gift of helen (katz) lichtbroun, Miami, fl, u.S.a
8. cOMB that Janka Breznic traded in auSchwitz fOr a full day’S ratiOn Of Bread artifacts collection, yad Vashem
9. ShOe frOM pile aMaSSed frOM thOSe Murdered at MaJdanek On loan from panstwowe Muzeum na Majadanku, poland
10. SuitcaSe frOM iteMS BelOnging tO priSOnerS in auSchwitz-Birkenau yad Vashem artifacts collection

The camps

 .1יוזף שיינה ,הביוגרפיות שלנו דיו ועיפרון על נייר 34X29.8 ,ס"מ ,מוזיאון אושוויץ
 .2נשים יהודיות צועדות במחנה הנשים לבושות בבגדי אסירות ,27.5.1944 ,אושוויץ-בירקנאו ,פולין
 .3ז'יטובי טולקאצ'ב ( ,)1903-1977המיפקד1944 ,
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donated by państwowe Muzeum auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, poland

■ בעת האחרונה בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה
הוציא לאור את "מבעד למראות"  -ערכת כרזות חדשה
המציגה את נושא השואה מכמה נקודות מבט :רצף
של אירועים היסטוריים ,מקומות ,התרחשויות ,דמויות
ומושגים ייחודיים לתקופה .על פי התפיסה החינוכית
של יד ושם הערכה נפתחת בדיון בנושא העולם היהודי

טרם השואה ,ולכל אורכה מודגשת התמודדותו של
הפרט היהודי בתקופת השואה ואחריה בצד השאלה
כיצד התאפשר הדבר מבחינה אנושית  -המבַצעים,
השכנים והאוכלוסיות המקומיות בכלל.
"ההיבט החזותי נועד להמחיש את ההתפתחויות
ההיסטוריות על שלביהן השונים ,לשתף את הצופה
בהן ,לדרבנו לראות מבעדן ולעומקן ,להעלות שאלות
ולהציב לפניו דילמות מוסריות" ,מסבירה שרית הוך-
מרקוביץ ,מנהלת המחלקה להכשרת מורים בישראל
בבית הספר הבין-לאומי" .מטבע הדברים ,את רוב
התצלומים והדימויים החזותיים מתקופת השואה יצרו
הנאצים עצמם .בכל זאת השתדלנו להציג ,במידת
האפשר ,גם דימויים חזותיים שיצרו הקרבנות עצמם כדי
לראות גם את נקודת מבטם .כמו כן רבים מהמקורות
שכתבו בתקופת השואה או אחריה הקרבנות והניצולים
מאפשרים להשמיע את קולם".

נשארנו בני אדם :סיפורה של פניה ברנצובסקי
■ "כשאני מדברת על וילנה ,אני רוצה להיזכר רק בדברים
הטובים על וילנה .זוהי וילנה שלנו .כאן גדלתי ,פה חייתי
כל חיי .וילנה היא עיר של תרבות עתיקה :תרבות ליטאית,
פולנית ,רוסית ,תרבות דתית .תנועת ההשכלה התפתחה
בווילנה .זוהי עירו של הגאון המפורסם מווילנה שנלחם
בחסידים .די להגיד שלפני המלחמה היו יותר מ 107-בתי
כנסת בווילנה .עכשיו נותר לנו בית כנסת אחד בלבד".
במילים אלו נפתח סרט העדות החדש נשארנו
בני אדם :סיפורה של פניה ברנצובסקי .הסרט עוקב
אחר סיפורה של פניה לבית יוחלס ,כיום בת  ,94ומזמן
אפשרות נדירה לשמוע בגוף ראשון את סיפורה של מי
שנולדה בקובנה ,חיה כל חייה בווילנה ובתקופת השואה
בהיותה בת  20הייתה מחברי המחתרת של גטו וילנה ובין
מי שיצאו אל יערות רודניקי כדי להילחם ונותרו בחיים.
פניה יוחלס נולדה בקובנה שבליטא בשנת ,1922
ובשנת  1927עברה משפחתה להתגורר בווילנה .לאחר
פלישת גרמניה לברית המועצות ביוני  1941וכיבושה
של וילנה ,גורשה משפחת יוחלס לגטו .פניה חיה עם בני
משפחתה בגטו בכל תקופת קיומו ועבדה בעבודות כפייה.

בגטו היא הצטרפה לארגון
הפרטיזנים המאוחד
(פ.פ.או) וב 23-בספטמבר
 ,1943היום שבו החל
חיסולו של הגטו ,הצליחה
בהוראת הפ.פ.או לצאת
מהגטו ,להגיע ליערות
רודניקי ולהצטרף ליחידת
הפרטיזנים "הנוקם".
ביחידה הכירה פניה את
בעלה לעתיד מישה ברנצובסקי .עם השחרור של האזור
בקיץ  1944שבו השניים לווילנה המשוחררת .מאוחר
יותר גילתה פניה כי הוריה ואחותה הצעירה גורשו
ללטוויה ולאסטוניה ושם נרצחו.
פניה ומישה התחתנו ולאחר המלחמה נולדו להם
שתי בנות .הם בחרו להישאר בווילנה ולהמשיך שם את
חייהם .פניה ובעלה היו ממקימי האנדרטה הראשונה
לזכר הקרבנות בפונאר וממקימי המוזאון היהודי בווילנה.
לימים הייתה פניה ממקימי המכון ליידיש

שרית הוך-מרקוביץ

שלומית שטיינר

התצלומים ,יצירות האמנות והטקסטים שבכרזות
בערכה מיועדים להוראת השואה על צמתיה המרכזיים
אך בד בבד מזמנים למורה אפשרות לפתח דיונים
חינוכיים במשמעות האירועים מאז ועד היום ובזיכרון
השואה והשפעתו על הזהות היהודית והאנושית בכלל.
התמונות והמקורות מעלים שאלות לא קלות ואינם
מספקים תשובות חד-משמעיות ,אולם עצם תהליך
העלאת השאלות והדיון עליהן הוא בעל משמעות
חינוכית רבה.
הערכה פותחה בארבע שפות  -עברית ,אנגלית,
צרפתית וספרדית  -ויש בה חוברת ותקליטור עם
מקורות וקישורים לאתר יד ושם לפי הנושאים השונים.
הערכה "מבעד למראות" מופקת בתמיכתן של קרן משפחת
אדלסון וועידת התביעות.
הכותבת עובדת במחלקה להכשרת מורים בישראל בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

מאשה פולק רוזנברג
באוניברסיטת וילנה ,שם היא משמשת ספרנית עד
היום .היא ממשיכה להיפגש עם צעירים ,לערוך סיורים
בווילנה היהודית ולספר על העולם ,התרבות והשפה
היידית שכל כך מזוהים עם יהודי וילנה.
"חשוב לי לשמור על כל מה שנמצא כאן כיוון שאלה
שרידי התרבות שלנו ,זו ההיסטוריה ,אלה חיי וילנה
לאורך תקופה ארוכה בטרם המלחמה" ,מסיימת פניה
את סיפורה" .אלה החיים שלי ,ומלבד זאת ,אני רוצה
שלצעירים שלומדים יידיש תהיה אפשרות להכיר את
הספרים דווקא ביידיש .למרבה הצער ,נותרו מעטים
שזוכרים את מה שעברנו ,את מה שהיה לפני המלחמה,
את עירנו ,את משפחותיהם .אני אחת ממעטים ,כמעט
יחידים ,שנותרו בחיים .מבחינתי זוהי חובתי לספר,
כדי שאנשים ידעו את האמת וכדי שהם יעבירו את זה
הלאה עוד ועוד".
את הסרט הפיק בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם
בתמיכתן של קרן ג'נסיס וקרן משפחת אדלסון.
הכותבת היא מנהלת מחלקת ההדרכות החינוכיות בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה.

חינוך 11

אוצרות מהאוספים

תעלומת קופסת הסיגריות
איריס בר-ניר כהן ושרה שור

■ קופסת סיגריות המעוטרת בתחריט מרשים של
קטר בתחנת רכבת בגטו לודז' הופקדה באוסף
החפצים של יד ושם בשנת  .2012התחריט וכתובת
ההקדשה החרוטה בתוך הקופסה סיפקו רמזים
מעטים באשר לזהותו של האיש שקיבל את
הקופסה ,לאון לדרמן שמו ,בעל תפקיד מנהלי
בגטו לודז':
לאון לדרמן
לרגל יום השנה השני
"תחנת רדגאסט"
אסירי תודה
העובדים והאחראים (המנהלים)
גטו לודז' 4.2.1943
תורם קופסת הסיגריות ,מייק לבקוביץ ,לא ידע מיהו
לאון לדרמן או כיצד התגלגלה הקופסה אל ידיו של
אביו ,ישראל לבקוביץ ,ניצול שואה מלודז' .מייק ניסה
למצוא קרובי משפחה של לדרמן ,אך העלה חרס
בידו ,והוא תרם את הקופסה ליד בשם בתקווה לרתום
את מחלקת החפצים למציאת הקרובים.
לאחר קבלת הקופסה באוסף החפצים ,נערך
תחקיר כדי למצוא מידע על לאון לדרמן ,אולם דבר
לא נמצא על אודותיו בחומרי התיעוד של גטו לודז'.
לבסוף הפנייה לניצולים יוצאי לודז' היא שהביאה
לידי יצירת קשר עם דבורה עצמון ,בתו של לדרמן.
כאשר שמעה עצמון שבאוסף החפצים של יד ושם
שמורה קופסה שקיבל אביה בגטו ,היא מיהרה להגיע
ליד ושם והתרגשה לראות את המתנה שקיבל אביה
מעובדיו כ 70-שנה קודם לכן.
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■

קופסת הסיגריות שניתנה ללאון לדרמן בגטו לודז'

לאון לדרמן נולד בלודז' בשנת  ,1916סיפרה
דבורה בתו ,והוא נכלא בגטו בשנת  1940עם כל
משפחת לדרמן הרחבה .לאון ואחיו אברהם עבדו
באספקה בגטו .במסגרת פעילות מחתרתית בגטו לודז'
נהג אברהם להאזין בסתר לנאמר ברדיו ולהפיץ את
המידע בקרב תושבי הגטו .בעדותו המוקלטת סיפר:
"אם נתת לאנשים חדשות טובות ,זו הייתה התנגדות".
עד שנת  1944הצליחו כל בני משפחת לדרמן
לשרוד בגטו ,ככל הנראה בזכות תפקידיהם של לאון
ושל אברהם ,אולם במשלוח האחרון מהגטו גורשו
אחיו הבכור של לאון ,אחותו והוריו ונרצחו 800 .אנשים
הושארו בגטו לקראת חיסולו הסופי ,ובהם לאון ושני
אחיו אברהם ויצחק ,והם שרדו עד השחרור.
זמן קצר לאחר השחרור נפטר יצחק .אברהם
ולאון עזבו את פולין עם נשותיהם בשל האווירה
האנטישמית במדינה והגיעו אל מחנות העקורים
שבגרמניה .הלן ואברהם היגרו לארצות הברית.
דינה ולאון עלו לארץ ישראל על אניית מעפילים
שיצאה מאיטליה ,אך הבריטים גירשו אותם למחנות
המעצר שבקפריסין .לבסוף הגיעו בני הזוג לישראל
והשתקעו בחולון.

כל ימי חייו חש לאון לדרמן אשמה על שלא הצליח
להציל את הוריו ולהוציאם מהמשלוח האחרון שיצא
מהגטו .אדם אחד הוא הצליח לחלץ  -גיסו מנחם
הייטלר .הייטלר שרד ושמר על פתק בעל חשיבות
היסטורית מתקופת הגטו :על פי סיכום מוקדם עם
רחל ביהם ,חברתו מתנועת הנוער הציוני ,היא הטמינה
פתק בקרון הרכבת ,ובו מידע על יעד הגירוש שלה
ושל אלפי המגורשים האחרים  -מחנה
ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.
קופסת הסיגריות המעוטרת
הצטרפה למגוון חפצים מגטו לודז'
השמורים באוסף ,ובהם כתובות
ותחריטים המתעדים מצבים שונים
בחיי הגטו ומשמשים עדות היסטורית.
תחנת הרכבת רדגאסט החרוטה
בקופסת הסיגריות שקיבל לאון לדרמן
שימשה בשנים הראשונות לקיומו של
הגטו תחנה לרכבות אספקה ובהמשך
הוסבה לתחנה לשילוח היהודים
להשמדה .כך התחריט שבקופסה
וסיפור גורלו של לאון לדרמן ,מנהל
תחנת הרכבת רדגאסט ,מהווים
יחד עדות היסטורית ייחודית למה
שהתרחש בגטו לודז'.
איריס בר-ניר כהן היא אוצרת משנה במחלקת החפצים ,ושרה
שור היא אחראית אוסף ורשמת חפצים באגף המוזאונים
והמערך למבקר.

■

לאון ודינה (דוניה) לדרמן בגטו לודז' 17 ,בפברואר 1942

מאגר השמות :משודרג
וידידותי יותר למשתמש
דבורה ברמן
■ כאשר עלה לאתר יד ושם באינטרנט ב,2004-
המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה תיעד
והנציח את שמותיהם של כמעט שלושה מיליון
קרבנות שואה תוך שימוש חדיש בטכנולוגיה .כיום
במאגר השמות פרטים ממאות מקורות על אודות
 4.6מיליון יהודים שהושמדו בשואה; המידע מדפי
העד הוא כחצי מכלל המידע.
"מאגר השמות צמח מאוד בעשור האחרון ,וגם
עולם הטכנולוגיה של  2016שונה לאין שיעור מעולם
הטכנולוגיה של  ,"2004מסביר מיכאל ליבר ,מנהל
אגף טכנולוגיות המידע ביד ושם" .הגישה לאינטרנט
היום נעשית פחות במחשבים ויותר במכשירים ניידים.
ככל שהחיבורים המהירים לאינטרנט נהיו שכיחים
יותר ,הועלו יותר ויותר מאגרי מידע ,והציבור למד
להשתמש בהם ביעילות".

"איננו שוכחים לרגע כי מאגר
המידע עצמו הוא כלי מתקדם
שתפקידו להנציח כל יהודי
שנרצח".
ד"ר אלכסנדר אברהם
כדי להמשיך למלא את צורכי קהילת המשתמשים
הבין-לאומית המתרחבת עם גדילת כמות המידע
במאגר המידע ,שדרג יד ושם ועיצב מחדש את
הממשק המקוון על ידי שימוש במסדת (פלטפורמה)
חדשנית ומשופרת מבחינה טכנולוגית שמציעה גישה
למידע מקוון בפורמט מהיר וקל לשימוש .בממשק
החדש התאמה מלאה למכשירים ניידים כך שהגישה

השימוש הנוח  -טוב שניתן להעלות שם של מקום
אחד וכל השמות עולים בבת אחת" ,כתב אחר .עוד
משתמש כתב" :תודה רבה שהפכתם את חיפוש
המידע על הקרובים לפשוט יותר".
"חלק ניכר מן המאמצים שלנו מכוונים לשכלול
הצד הטכני של מאגר המידע כדי לוודא שתהיה
גישה מרבית לשמות הקרבנות" ,אומר ד"ר אלכסנדר
אברהם ,מנהל היכל השמות של יד ושם" .אף על פי
כן איננו שוכחים לרגע כי מאגר המידע עצמו הוא
כלי מתקדם שתפקידו להנציח כל יהודי שנרצח -
אדם עם כישרונות ,תקוות וחלומות אשר היה שייך
למשפחה ,לקהילה ולכלל עם ישראל".
יד ושם מזמין את הציבור לשלוח תגובות ומידע
חדש ומחויב לענות לבקשות המשתמשים כך
שהשימוש במאגר השמות יהיה ממצה ויעיל.
לטלפונים חכמים ולטבלטים תהיה טובה יותר .בעבר
היו תוצאות החיפוש מוגבלות לכ 1,000-ערכים,
ואילו היום מספר הערכים במסדת אינו מוגבל .את
התוצאות ניתן למיין לפי סדר האלף-בית ,מקום
המגורים ,השם או תאריך הלידה .ניתן לצמצם כל
חיפוש לפי מבחר פרמטרים כגון מקור מידע ומקצוע.
הדפדוף בתוצאות נוח וידידותי.
תגובת הציבור חיובית ,במיוחד לפילטרים
המורחבים למיון ולכיוון" .מאוד שמחתי לגלות את
השיפורים החדשים במאגר השמות" ,כתב משתמש
אחד" .ניתן להחזיק מספר מסמכים פתוחים בבת
אחת ,להשוות ולוודא את השמות השונים כדי לברר
אילו שמות קשורים למשפחות שלנו"" .אני מרוצה מן

הבטיחו שאף קרבן
שואה לא יישכח
■ במאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה של
יד ושם שמורים כיום יותר מ 4.6-מיליון שמות -
כ 100,000-יותר מבשנה שעברה .הצוותים בהיכל
השמות ובארכיוני יד ושם ממשיכים ללקט מסמכים
ורשימות עבור שמות שלא דווחו ומעודדים כל מי
שטרם מילא דף עד עבור קרובים או מכרים שנרצחו
בשואה לעשות זאת לפני שזכרם ייעלם לעד.
לעזרה במילוי דפי עד02-6443111 :

"לאסוף את השברים" :אוסף חדש על יהודי סלובקיה
■ עמנואל אלימלך פרידר (יליד  ,1913פרייבידזה
שבסלובקיה) השתתף במרד הלאומי בסלובקיה
ב .1944-לאחר דיכוי המרד חי עם אשתו ,הלנה חנה
לבית שוורץ ,ובתם התינוקת מרגלית במסתור אצל
משפחה נוצרית באזור לובינה .לאחר השואה סיכן
את חייו כדי לעזור לניצולי שואה רבים לעלות לארץ.
הוא עצמו הגיע לישראל ב .1949-פרידר הקדיש את
חייו לתושבי נתניה ולמפעל החינוכי בעיר ,תוך הנצחת
יהודי סלובקיה שנרצחו בשואה.
פרידר נפטר בשנת  .2000באוסף שמסר ליד
ושם בנו אריאל שמורים מסמכים ומכתבים אישיים

הקשורים לסיפורו ולסיפור משפחתו האישי ומסמכים
וזיכרונות הקשורים להנצחת הקהילה היהודית בנובה
מסטו בתקופת השואה.
יד ושם מפעיל את המבצע "לאסוף את השברים" בשיתוף תכנית
המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה ,המזרח לאזרחים
ותיקים ומשרד החינוך .מאז החל המבצע לפני חמש שנים ,תרמו
יותר מ 8,500-אנשים ליד ושם כ 183,000-פריטים ,ובהם 104,460
מסמכים 72,800 ,תצלומים 3,670 ,חפצים 542 ,יצירות אמנות
ו 175-סרטי מקור .במסגרת המבצע נציגי יד ושם מגיעים לביתם
של ניצולים או של בני משפחתם וגם למרכזי איסוף הקרובים
למקום מגוריהם כדי לאסוף פריטים אישיים מתקופת השואה.
לתיאום פגישה ניתן לפנות למוקד "לאסוף את השברים":
collect@yadvashem.org.il ,02-6443888

■ מתוך יום האיסוף בנתניה במסגרת המבצע "לאסוף את
השברים" שבו מסר את אוסף עמנואל אלימלך פרידר בנו אריאל

אוספים 13

מחקר

חנוכת המרכז לחקר השואה בברית המועצות
על שם משה מירילשווילי
■ ב 9-במאי  2016נחנך במכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם המרכז לחקר השואה בברית המועצות על
שם משה מירילשווילי .להקמת המרכז תרמו מיכאל
ולאורה מירילשווילי לזכר אביו של מיכאל ,משה ז"ל.
עם מיכאל ולאורה מירילשווילי ובני משפחתם נכחו
באירוע אורחים מכובדים ,ובהם יושב ראש הכנסת יולי
(יואל) אדלשטיין ,שר הקליטה והעלייה והשר לענייני
ירושלים זאב אלקין ,יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו ,יושב ראש מועצת יד ושם הרב ישראל מאיר
לאו ,הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו ,הרב הראשי
לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף ,שגריר רוסיה
בישראל אלכסנדר שיין ושגריר גאורגיה בישראל
פאאטה קלנדדזה .האירוע נפתח בטקס זיכרון באוהל
יזכור ונמשך בטקס הסרת הלוט בכיכר התקווה .חנוכת
המרכז התקיימה בבית הכנסת ביד ושם.
בטקס חנוכת המרכז אמר אבנר שלו" :המחקר
הוא רובד הכרחי כדי לעבד את האבל .הוא הכרחי
כדי לבנות מודעות של זיכרון ,ואחריו כדי לבנות זהות
שמבינה את השבר הנורא בזרימה של ההיסטוריה
של העם היהודי ושל האנושות כולה [ ]...מיכאל
מירילשווילי  -בעל חזון  -הבין את זה [ ]...והחליט
לסייע בידנו כדי שיחד נוכל להקים מרכז שיעמוד
בראש המחקר האקדמי בעולם בשנים הבאות וכדי
להבטיח את המשך השגשוג והפיתוח של עשייתנו".

"המרכז הזה מבקש ליזום
ולנהל שיח מחקרי בעולם כולו.
זהו דבר חדשני וחשוב אשר
ללא ספק יביא תרומה ממשית
למחקר השואה".
ד"ר יעל נידם אורביטו
בעקבות פתיחתם של ארכיונים ראשיים ומקומיים
בברית המועצות לשעבר בתחילת שנות ה ,90-החל
לשגשג המחקר הרב-תחומי על גורלם של יהודי
ברית המועצות בתקופת המלחמה .בתמיכת קרן
ג'נסיס ,הקרן היהודית האירופית ותורמים נוספים,
השקיע יד ושם בשנים האחרונות מאמצים לקדם
את המחקר על תולדות יהודי ברית המועצות לפני
השואה ,בשואה ואחריה.
מטרותיו של המרכז לחקר השואה בברית המועצות
על שם משה מירילשווילי הן להיות מוקד מדעי חשוב
ובולט בעולם ופעיל במחקר בכל התחומים השייכים
לנושא ,לנהל שיח אקדמי גלובלי חדשני בתחום מחקר
זה ,לחזק קשרים עם חוקרים וארגונים ,לעודד שיתוף
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■ מימין לשמאל :לאורה ומיכאל מירילשווילי ,יולי (יואל) אדלשטיין ,הרב ישראל מאיר לאו ,הרב הראשי דוד לאו ,אבנר שלו ,השר זאב
אלקין והראשון לציון הרב יצחק יוסף בחנוכת המרכז לחקר השואה בברית המועצות על שם משה מירילשווילי

פעולה מחקרי בין-לאומי ולקדם מחקר רב-שנתי חלוצי
בנושא זה .המרכז יתמוך ביזמות מחקריות חדשות,
יארגן סדנאות מחקר וכינוסים לחוקרים צעירים ובכירים
מכל העולם שבהם יוצגו ממצאי המחקר ,וכן יפרסם
מחקרים אקדמיים ,מאמרים ואוספים של חומר ארכיוני
רלוונטי למען הקהילה המחקרית ברחבי העולם.
עורך הדין אריה צוקרמן ,יועץ מיוחד ליושב ראש
ההנהלה ,ציין בטקס כי למרכז יהיה תפקיד חשוב
בחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל בקרב יהודי
ברית המועצות לשעבר  -מהמטרות החשובות ביותר
של משפחת מירילשווילי.
ד"ר יעל נידם אורביטו ,מנהלת המכון הבין-לאומי
לחקר השואה ,הציגה סקירה של פרויקטים עכשוויים
ועתידיים של המרכז ,שבראשו עומד ד"ר ארקדי זלצר,
חוקר בעל שם עולמי בתחום השואה בשטחי ברית
המועצות לשעבר .אחת הפעילויות המחקריות החדשות
שינהל המרכז הוא מחקר בנושא יחסים בין יהודים
ולא יהודים בשטחי ברית המועצות בתקופת השואה.
המרכז יתמוך גם בפרויקטים מחקריים הנעשים ביד
ושם ,למשל "הסיפור שלא סופר"  -המאגר המקוון
של יד שם הממפה את אתרי הרצח של היהודים
בשטחי ברית המועצות לשעבר שכבשה גרמניה
הנאצית ,ו"יהודים בצבא האדום"  -מאגר מקוון של
חיילים יהודים שלחמו בצבא ברית המועצות במלחמת
העולם השנייה.

■ מיכאל ולאורה מירילשווילי מקבלים את מפתח יד ושם מאת
אבנר שלו לאות תודה על תמיכתם בזיכרון השואה.

"בזכות תרומתה הנדיבה של משפחת מירילשווילי
היום אנחנו נכנסים לשלב הרבה יותר משמעותי ושיטתי
של פרויקטים מחקריים שונים בנושא שואת יהודי ברית
המועצות" ,הסבירה ד"ר נידם אורביטו" .המרכז הזה
מבקש ליזום ולנהל שיח מחקרי בעולם כולו .זהו דבר
חדשני וחשוב אשר ללא ספק יביא תרומה ממשית
למחקר השואה בכל העולם ובוודאי בארץ".
לפני שהעניק לו אבנר שלו את מפתח יד ושם,
נזכר מיכאל מירילשווילי בהתרגשות באביו ז"ל ,משה,
אשר על שמו נחנך המרכז" :אני יודע שאבי מתבונן
מגן עדן וגאה ביזמה החדשה הזאת" ,אמר" .היינו
מדברים רבות על נושא השואה; הוא איבד את דודו
בזמן השואה ובוודאי הבין את חשיבות העבודה של יד
ושם ,ובמיוחד את המחקר שמתרכז באירועי השואה
בשטחי ברית המועצות לשעבר".

מסע אינטלקטואלי אל העבר הפולני
פרופ' יאן תומש גרוס והאירוע השנתי לזכרו של פרופ' דוד בנקיר
ד"ר דוד זילברקלנג

■ במסגרת האירוע השנתי לזכרו של פרופ' דוד בנקיר
ז"ל שהתקיים ב 23-22-בפברואר  ,2016נשא פרופ' יאן
תומש גרוס הרצאה מרתקת'" :לעשות היסטוריה' :מסע
אינטלקטואלי אל העבר הפולני הנסתר" .בהרצאה יצר
גרוס ,אשר הצית לפני  15שנים ויכוח סוער בפולין
בעקבות פרסום ספרו שכנים ,חיבור מבריק בין העבר,
ההווה והאישי בניתוח הנוקב שערך על התפתחות
תפיסת העבר בפולין ועל יחסם המורכב של הפולנים
לעברם ולהתנהגותם בתקופת מלחמת העולם השנייה.
גרוס תיאר את התפתחותו האינטלקטואלית ,החל
בתקופת התיכון שבה השתתף עם חבריו לספסל
הלימודים ב"קבוצת דיון" אסורה וסילוקו מן האוניברסיטה
ב 1968-בתקופה של גל אנטישמי בחסות השלטונות
הפולניים שהאשימו את היהודים ואת המוסדות
היהודיים בהיותם "גיס חמישי ציוני" וכלה בסיום לימודיו
באוניברסיטת ייל .בעבודת הדוקטורט שלו על המחתרת
הפולנית בגנרל-גוברנמן בפולין הכבושה השמיט גרוס
את הדיון על היהודים ,כאילו היו חלק מהיסטוריה
נפרדת ,ושום חוקר פולני לא הגיב על כך .שנים לאחר
מכן הבין גרוס כי גישה זו מבטאת את מה שהוא מכנה
"הדימוי העצמי השאנן של הפולנים בדבר יחסם כלפי
היהודים בימי מלחמת העולם השנייה והשואה" .גרוס
חשף את הסילוף שבדימוי עצמי זה ,תוך ניתוח המקור
לכך והתחקות על השינויים בשיח הציבורי והמחקרי
הפולני ב 30-השנים האחרונות.
מעיון מדוקדק בתיעוד של ניצולים בארכיון המכון
היהודי בוורשה הסיק גרוס כי בתקופת השואה שכניהם
של היהודים ובני ארצם הפולנים הנוצרים ,ולעתים קרובות
אף חבריהם ,בגדו בהם שוב ושוב .לטענתו הפולנים
שכנעו את עצמם שסירובם לסייע בגלוי ליהודים בתקופת
השואה נבע מהחשש מפני אכזריותם של הגרמנים,
אך בפועל נמצא כי הם היו מוכנים להסתכן במצבים

■ פרופ' יאן תומש גרוס :חוקר באומץ את עברה של פולין.

ובמקרים רבים אחרים שלא היו קשורים לסיוע ליהודים.
יתר על כן ,העוינות כלפי ניצולי השואה היהודים בפולין
לאחר המלחמה וחששם של המצילים הפולנים לחשוף
את עצמם בתקופה זו משקפים היטב את השקריות
בדימוי העצמי שיצרו הפולנים.
כשלמד פרופ' גרוס על סיפורה של ידוובנה ,עיירה
שבה רצחו התושבים הפולנים את שכניהם היהודים,
הוא היה המום .לוויכוח שעורר ספרו שכנים בפולין על
נושא זה אין אח ורע במדינות הפוסט-קומוניסטיות.
כיום בפולין נבחרת מכובדת של חוקרים צעירים
ומוכשרים מתחומי דעת שונים מוכנה לחקור בכנות
ובאומץ את עברה של פולין.
במסגרת הפעילות לזכרו של פרופ' דוד בנקיר
ז"ל הנחה פרופ' גרוס גם את סדנת הדוקטורנטים
והפוסט-דוקטורנטים שדנה בתובנות מן המחקר
ועסקה בסוגיות של מקורות היסטוריים .הדיון
שהתפתח בין פרופ' גרוס ותלמידי המחקר היה
מעשיר ופורה .בסדנה הציגו שתי דוקטורנטיות את

עבודות המחקר שלהן :יהודית דורי-דסטון הציגה את
מחקרה על אודות משפטי דמיאניוק ,וטליה פרקש
דיברה על השואה בטרנוב.
שש שנים חלפו מאז הלך לעולמו פרופ' בנקיר,
ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם.
כפי שציינה ד"ר יעל נידם אורביטו בדבריה לפני
ההרצאה של גרוס ,חוקרים רבים עדיין שואלים את
עצמם כיצד היה פרופ' בנקיר מגיב על נושא זה או
אחר בדיונים שהתפתחו במרוצת השנים .אך באשר
להרצאה והסדנה שהנחה פרופ' גרוס אין ספק מה
הייתה תגובתו ,שכן פרופ' בנקיר העריך מחקר ודיון
כנים ,ישירים ,מעוררי תובנות ונוקבים.
האירוע התקיים בתמיכת קרן משפחת גוטוירט ,והנחה אותו פרופ'
דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד על
הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן.
הכותב הוא היסטוריון בכיר במכון הבין-לאומי לחקר השואה
והעורך הראשי של יד ושם  -קובץ מחקרים.

עמית מחקר :ד"ר פרנק גרלקה
■ ד"ר פרנק גרלקה היה עמית מחקר במכון הבין-לאומי
לחקר השואה ביד ושם במשך שלושה חודשים .ד"ר
גרלקה הוא עמית מחקר במכון הבין-תחומי ללימודי
פולין באוניברסיטת ויאדרינה בפרנקפורט (אודר),
ומחקרו על מחנות עבודת הכפייה הבלתי תעשייתיים
ליהודים באזור סוביבור עודד אותו להמשיך את
מחקרו ביד ושם ולעסוק בעבודת הכפייה בהקשר
של מדיניות ההשמדה במחנות שבמחוז חלם בשנים
.1942-1940
בשהותו ביד ושם אסף ד"ר גרלקה עדויות
רבות של ניצולים יהודים שנאספו מיד אחרי

המלחמה ,והן נוספו על
העדויות הרבות של פולנים
ושל אוקראינים שאסף בפולין.
"עבור היסטוריון שמורגל
בנסיעות מחקר ממושכות
אל ארכיונים במזרח אירופה
ובברית המועצות לשעבר,
ארכיוני יד ושם הם מקום
מושלם לאיסוף חומרים" ,הוא אומר" ,כל המידע
בנושא עבודות הכפייה מרוכז כאן" .ד"ר גרלקה
עיין בעדויות שמצא בישראל ובדק אם התפיסה של

עבודת כפייה של יהודים הייתה חלק בלתי נפרד
מן המדיניות האנטי-יהודית בפולין הכבושה כבר
מראשיתה .לטענתו ,בתוך סדר היום הרצחני ,מחנות
עבודת הכפייה ליהודים באזור הגנרל-גוברנמן היו
גורליים אף יותר מהקמת הגטאות שבהם רואים
היסטוריונים רבים את השלב האחרון לפני ההשמדה.
"אני אסיר תודה על הסיוע המקצועי שקיבלתי
ועל הידידים שרכשתי ביד ושם בקרב החוקרים
ועמיתי המחקר שהכרתי בעבודה על המחקר שלי.
אני מקווה לפרסם את המחקר בגיליון הבא של
יד ושם  -קובץ מחקרים" ,אמר ד"ר גרלקה.
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כינוס בין-לאומי:
"יהודי ארצות המזרח התיכון לנוכח השואה"
פרופ׳ דן מכמן

■ במעמד קהל רב התקיים ב 5-באפריל  2016הכינוס
הבין-לאומי בנושא "יהודי ארצות המזרח התיכון לנוכח
השואה" שארגנו יחד מכון בן-צבי והמכון הבין-לאומי
לחקר השואה של יד ושם .מטרת הכינוס הייתה לשפוך
אור על יחסה של גרמניה הנאצית לארצות המזרח
התיכון וליהודים שהתגוררו בהן ועל הדרך שבה
התייחסו הקהילות היהודיות במזרח התיכון למדיניותה
של גרמניה נאצית כלפי היהודים מאז עליית היטלר
לשלטון ב 1933-ועד סיום מלחמת העולם השנייה.
בכינוס השתתפו חוקרים מגרמניה ,מארצות הברית,
מצרפת ,מסלובקיה ,מבלגיה ומישראל.
את הכינוס פתח פרופ' חיים סעדון ,ראש פרויקט
התיעוד של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם
השנייה במכון בן-צבי .פרופ' סעדון ,חוקר מובהק
של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה ובמזרח
התיכון ,עמד על היעדרם של תחומים אלו במחקר
ועל משמעות הכינוס בהקשר זה .מטרות הכינוס
ושיתוף הפעולה האקדמי והארכיוני המתמשך בין
יד ושם למכון בן-צבי נובעים מההכרה בחשיבות

מטרת הכינוס הייתה
לזרות אור על יחסה של
גרמניה הנאצית לארצות
המזרח התיכון וליהודים
שהתגוררו בהן
הכללת הקהילות היהודיות בצפון אפריקה ובמזרח
התיכון בדיונים על השואה ,התגובות לה והשפעתה.
את הרצאת הפתיחה נשא פרופ' נורמן (נעם)
סטילמן מאוניברסיטת אוקלהומה ,ובה הוא הציג
תמונה כללית של המצב המדיני במזרח התיכון
בימי מלחמת העולם השנייה ,התמורות הצבאיות
וההשפעות על הקהילות היהודיות .פרופ' סטילמן
הקדיש תשומת לב מיוחדת לפרעות ביהודי בגדד,
ה"פרהוד" ,ב .1941-ד"ר שטפן פטקה מהאוניברסיטה
הטכנית בברלין ניתח את מדיניות גרמניה הנאצית כלפי
העולם הערבי בכלל והמזרח התיכון בפרט והראה
כי שנת  1941הייתה שנת מעבר ממעורבות מוגבלת
לניסיון מאומץ יותר למשוך את הערבים לצדה של
גרמניה .פרופ' יואל קוטק מהאוניברסיטה החופשית
בבריסל ומהמכון למדע המדינה בפריז הראה כיצד
תוארו הציונות וארץ ישראל בקריקטורות בעיתון
הסטירי קלאדראדאץ' ,וד"ר אדי כהן מאוניברסיטת
בר אילן הציג את התעמולה האנטישמית ששודרה
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■ מטוסי קרב אנגליים מעל הפירמידות במצרים לפני המלחמה

מתחנת "רדיו ברלין" בערבית .היבט גרמני אחר
הציגה הדוקטורנטית דניסה נסטאקובה מאוניברסיטת
קומניוס בברטיסלבה :דמות היהודי בעיתון של
הגרמנים הטמפלרים בארץ ישראל.
כמה הרצאות עסקו בתגובות לשואה מצד
היהודים בקהילות שונות בשנות המלחמה .פרופ'

ד"ר גיא ברכה מאוניברסיטת
בר אילן דיבר בין השאר על
קשיי העיתון היהודי המקומי
שיצא בביירות לתרגם את
המושג "גטו" לערבית
פרנק סלאמה מאוניברסיטת בוסטון הציג את זהותם
של יהודי לבנון בהקשר של אופייה המיוחד של לבנון,
מדינה שאינה "ערבית" אלא רב-אתנית ורב-דתית ,וד"ר
גיא ברכה מאוניברסיטת בר אילן דיבר בין השאר על
קשיי העיתון היהודי המקומי אל-עאלם אל-איסראילי
(העולם היהודי) שיצא בביירות לתרגם את המושג
"גטו" לערבית .שני מרצים דיברו על טורקיה :ד"ר
איזט בהר מאוניברסיטת פיטסבורג דן באי-ההגנה
של טורקיה על היהודים בעלי האזרחות הטורקית

בצרפת ,וד"ר קורי גוטשטד מאוניברסיטת המבורג
הציגה את אופן התגובה של היהודים בטורקיה
למתרחש תחת שלטון גרמניה ,בתוך ההקשר של
מגבלות ההתבטאות בעיתוני טורקיה .ד"ר אסתר ובמן
מאוניברסיטת תל אביב פרשה את ביטויי הסולידריות
של יהודי מצרים עם היהודים הנרדפים באירופה ,הן
בשנות ה 30-הן בשנות ה ,40-ד"ר ז'קלין שמחה גמך
הראתה עדויות וידאו של ארבעה יהודים עיראקים
שהעידו על ה"פרהוד" ,וד"ר אורלי רחימיאן האירה
את תגובתם של יהודי אירן למדיניות האירנית כלפי
גרמניה באותה תקופה .ד"ר חן ברם מהאוניברסיטה
העברית סיפר על גורלם השונה של היהודים ההרריים
בקווקז  -חלק מהם רצחו הכוחות הגרמניים ,אך
קהילה אחת ניצלה בזכות התערבות התושבים
המקומיים  -וכיצד הדבר משתקף בזיכרונם של
היהודים יוצאי הקווקז .ד"ר ז'אן ללום מאוניברסיטת
פריז-פנתיאון הציג מפעל זיכרון של יוצאי קהילות
המזרח התיכון בצרפת ,באמצעות צילומים וביוגרפיות.
בתום ההרצאות התכנסו המרצים סביב "שולחן
עגול" לדיון על דרכי שיתוף הפעולה בעתיד.
הכינוס התקיים בתמיכת קרן משפחת גוטוירט וועידת התביעות.
הכותב הוא ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה והמופקד
על הקתדרה לחקר השואה על שם ג׳ון ניימן.

יד ושם  -קובץ מחקרים

חוזרים למקורות
■ "כשלמדנו בדברי הנביאים ודברי חכמינו זיכרונם
לברכה מצרות החורבן ,חשבנו שיש לנו איזה השגה
בצרות אלו ,אף בכינו אז לפעמים .עכשיו רואים
שלשמוע צרות ,ולראותם ומכל שכן לסבלם רחמנא
ליצלן ,כמה רב המרחק ,עד שכמעט לא מיניה ולא
מקצתיה [ ]...וכמה שאומרים בפינו מן הצרות לא
נוכל לתארם כפי שיהיו באמת ,כי אינו דומה הידיעה
והדיבור מהצרות לראִיה".
מדרשת שבת חזון תש"ב של רבי קלונימוס קלמיש
שפירא ,גטו ורשה 26 ,ביולי 1941

האדמו"ר מפיאסצנה ,רבי קלונימוס קלמיש שפירא
( ,)1943-1889הוא ללא ספק אחת הדמויות החשובות
בהגות האורתודוקסית בשואה .זאת בשל דרשותיו
שנשא וכתב בגטו ורשה .דרשותיו אלו נמצאו לאחר
השואה ויצאו לאור בשנת תש"ך ( )1960בספר אש קודש.
מדובר במסמך מרגש וייחודי שעוסק מראשיתו ועד סופו
בתאולוגיה של הייסורים הנובעת מתוך חוויה אישית.
ככל הידוע ,כל החוקרים שכתבו על ספרו זה של
האדמו"ר הסתמכו ,ללא יוצא מן הכלל ,על מהדורות
הדפוס בלבד ולא עיינו בכתב היד .ואולם עיון בכתב
היד מורה שאין לסמוך רק על הדפוסים ,הן בפענוח
כתב היד הן בתיחום ובסדר של הדרשות הן במחיקות
שהוכנסו ובמשפטים שהושמטו ,כפי שמוסבר במאמר
של ד"ר דניאל רייזר בגיליון החדש של יד ושם
 -קובץ מחקרים (מ"ד .)1:העובדה המפתיעה היא

שספר זה בנוי
שכבות-שכבות.
כלומר האדמו"ר
עבר והגיה
את דרשותיו
פעמים מספר
והוסיף בשולי
הגיליון הערות
רבות .כך
חלקים גדולים
של הדרשות
משנת 1939
הם למעשה
תוספות שנכתבו בשנת  ,1942דבר שנעלם מעיני
החוקרים ושמשמעותו רבה ,הן להבנת הדרשה הן
להבנת התפתחות תורת הייסורים של האדמו"ר.
בחינת כתב היד המקורי הנמצא במכון היהודי
ההיסטורי בוורשה וסריקתו השמורה בארכיוני יד
ושם מאפשרת פענוח מדויק ,פתרון ספקות ,זיהוי
מחיקות ועוד .לדוגמה ,בדרשת ראש השנה ת"ש
כתוב במהדורת הדפוס כך" :כי היום הרת עולם וכל
הבריאה לגלות מלכותו ית'[ברך] על ישראל היתה".
לעומת זאת עיון בכתב היד מורה על שינוי קטן  -לא
"על ישראל" כי אם "ע"י [על ידי] ישראל" .אמנם השינוי
קטן אך חשוב מאוד משום שהוא משנה לחלוטין את

פרופ׳ יהודה באואר :בן  90וכוחו במותניו
■ האם היה בכוחם של האמריקנים (והמערב) למנוע
את שואת היהודים במלחמת העולם השנייה? האם
היה בכוחם של יהודי ארצות הברית ללחוץ על ממשל
רוזוולט להציל יותר יהודים? לו היו מנהיגי יהודי אמריקה
מאוחדים יותר ,האם היה בכוחם לשנות את המצב?
לרגל יום הולדתו ה 90-שוב הוכיח פרופ' יהודה
באואר ,יועץ אקדמי של יד ושם ,את יכולותיו האורטוריות
והרטוריות המבריקות כאשר פרש לפני קהל של יודעי
דבר את ניתוחו המרתק של תגובת הממשל האמריקני
לשואה ואת אפשרויות ההצלה .ההרצאה בכותרת
"הצלה? ארצות הברית ויהודי אירופה בעת השואה"
התקיימה ב 21-במרץ  2016בשיתוף האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים והמכון הבין-לאומי לחקר השואה
של יד ושם.
תגובת בעלות הברית לשואה היא רק אחת מן
ההתמחויות הרבות של פרופ' באואר שהוא צבר ביותר
מחמישה עשורים של מחקר ,כתיבה והוראה .בדיקתו
היסודית של הנושא וניתוחו הברור והחד כתער הובילו
את הקהל בבירור אל מסקנותיו .ראשית ,הציפייה
לאחדות היהודים היא אבסורדית ואין לה תקדים.
אפילו לו הייתה אחדות כזו ,לא הייתה לה תועלת,

משמעות העניין .על פי מהדורת הדפוס ,מטרת כל
הבריאה היא שמלכותו יתברך (כלומר נוכחות ה')
תתגלה "על" עם ישראל ,כלומר המיקוד הוא לאומי.
לעומת זאת על פי כתב היד ,מטרת הבריאה היא
אוניברסלית; מטרת הבריאה לגלות מלכותו לכולם
באמצעות עם ישראל " -על ידי ישראל היתה".
בדרשת פרשת וישלח ת"ש כתוב במהדורת
הדפוס" :ונתפטר מעקביים שהיה דש אותו" .המילה
"מעקביים" אינה ברורה מצד עצמה ואף לא ברורה
מצד ההקשר ותוכן הדרשה .עיון בכתב היד מורה
כי נפלה טעות בפענוח מילה זו מפאת הקושי בזיהוי
כתב ידו של האדמו"ר שכתב "מעקב עשו" ,כלומר
יעקב נפטר מעקב אחיו  -עשו .וכך כתוב שם" :וכל
הישועות שלו עד עתה באו אחר שעשו דש אותו
בעקבו ,ונתפטר מעקב עשו שהי'[ה] דש אותו".
יש עוד דוגמאות רבות בדפוסים שבהן נשמטו
מילים ,משפטים ואפילו פסקאות שלמות לאורכו
ולרוחבו של הספר .בהחזרתן של כל ההשמטות לגוף
הטקסט ובסידור מחדש של הדרשות והתוספות של
ההפניות למקורות והסברים קצרים לעניינים קבליים,
המאמר המרתק של רייזר  -שהוא בסיס לספר
שעתיד לצאת לאור בהוצאת יד ושם (בשיתוף הוצאות
אחרות)  -ישמש ללא ספק בסיס למחקר חדש
ופורה בדרשותיו ובהגותו של האדמו"ר מפיאסצנה.
הספר יצא לאור בעזרת .Samson Charity Foundation

ד"ר דוד זילברקלנג

■ מימין לשמאל :אבנר שלו ,פרופ' יהודה באואר ופרופ' יוסף קפלן בהרצאה מרתקת לציון יום הולדתו ה 90-של פרופ' באואר

שכן ליהודים בתקופה זו לא הייתה כמעט השפעה על
הממשל האמריקני .שנית ,גם לו יכול הממשל בארצות
הברית ,בצמתים מסוימים של קבלת ההחלטות ,לעשות
יותר ,יכולות ההצלה של האמריקנים היו מוגבלות מאוד,
ובסופו של דבר הפער בין מה שהיה בכוחם לעשות
על פי הבנתם לבין מה שהם עשו לא היה גדול כל כך
כפי שטוענים חוקרים מסוימים .פרופ' באואר הביא
דוגמאות מספר למאמציו של רוזוולט לסייע ליהודים
שהיו בסכנת השמדה בדרכים שונות והדגיש שתי
נקודות עיקריות  -הבלבול ואפילו חוסר האמון של

המנהיגים האמריקנים בעניין "הפתרון הסופי" השפיעו
על תגובותיהם; ומידת העזרה שארצות הברית הייתה
יכולה להגיש הייתה אכן מוגבלת ,אם כי היה אפשר
לעשות יותר למען קליטת הפליטים .בנושא המחלוקת
על כישלונן של בעלות הברית להפציץ את אושוויץ-
בירקנאו ,פרופ' באואר טען כי הפצצה לא הייתה
משפיעה על המתרחש.
מעבר להרצאה המרתקת בעלת התובנות בנושאים
כבדי משקל ,זכה הקהל גם לראות שבגיל  90כוחו של
פרופ' באואר עדיין במותניו.

מחקר 17

יום עיון לרגל צאתו
לאור של ספר היובל
לפרופ' דינה פורת:
"שואה ואנטישמיות
במחקר ובשיח
הציבורי"
■ ב 15-במרץ 2016
התקיים בבית התפוצות
בקמפוס אוניברסיטת תל
אביב יום עיון לרגל צאתו
לאור של ספר היובל
להיסטוריונית הראשית של
יד ושם וראש מרכז קנטור
לחקר יהדות אירופה בימינו
באוניברסיטת תל אביב
פרופ' דינה פורת" :שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח
הציבורי" בהוצאת יד ושם .עורכי הספר הם ד"ר רוני
שטאובר וד"ר אסתר ובמן מאוניברסיטת תל אביב ופרופ'
אביבה חלמיש מהאוניברסיטה הפתוחה ,והוא מקבץ
מאמרים של מיטב החוקרים בארץ ובעולם .יום העיון
התקיים בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב ,יד
ושם ובית התפוצות ,ונערכו בו ארבעה מושבי עיון לפי
תחומי העיסוק של פרופ' פורת :השואה ,תגובת היישוב
בארץ ישראל לשואה ,החברה הישראלית והשואה
והאנטישמיות בימינו.
ביום העיון השתתפו עמיתים מהאוניברסיטאות
בארץ ומיד ושם ,וכן תלמידים לשעבר של פרופ' פורת
שנהפכו לחוקרים .יום העיון נפתח בדבריהם של נשיא
אוניברסיטת תל אביב פרופ' יוסף קלפטר ,יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו וראש המרכז לחקר התפוצות
באוניברסיטת תל אביב פרופ' שמחה גולדין .הדוברים
דיברו על תרומתה הרבה של פרופ' פורת למחקר,
לאוניברסיטת תל אביב ,להוראת ההיסטוריה של עם
ישראל והשואה וליד ושם .את הרצאת הפתיחה נשא
פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה
והמופקד על הקתדרה לחקר השואה על שם ג'ון ניימן,
והוא דן בהרחבה בעבודתה המחקרית של פרופ' פורת.
ההרצאות עסקו במגוון רחב של נושאים :קווים לחקר
חיי היהודים בגטאות ,שיתוף הפעולה ברצח היהודים
במזרח פולין ,חברת הרכבות הגרמנית במלחמה
ובשואה ,הניסיון להעריך את חשיבותו של המחקר על
יחסו של היישוב לשואה ,השפעתם של ניצולי השואה
על עיצוב הזיכרון ,ההיבטים התרבותיים של בני הדור
השני והשלישי בהנצחת השואה ועוד .בדברי הסיום
של יום העיון הודתה פרופ' פורת למארגנים וסיפרה
כיצד ילדותה ובית הוריה בארגנטינה ובארץ קשורים
להחלטתה לעסוק בהיסטוריה של עם ישראל בכלל
ובחקר השואה בפרט.
יום העיון התקיים בתמיכת קרן משפחת גוטוירט.
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"כל המציל נפש אחת"
מציליהם של חתני פרס נובל לעתיד הוכרו
חסידי אומות העולם
אירנה שטיינפלד

■ הורים יהודים נדרשו בתקופת השואה להחליט
החלטה בלתי אפשרית :להיפרד מילדיהם ולמסור
אותם לזרועותיהם של זרים כדי להצילם .ילדים
שחיו במסתור סבלו מתנאים קשים ומפחד מצמית
פן ייתפסו ,וההכרח לשמור על שתיקה הכביד עליהם
מאוד .על אף הקשיים והחוויות הנוראיות שעיצבו
את ילדותם ואף שרבים איבדו את יקיריהם ,הילדים
ששרדו מהתופת עשו את מרב המאמצים לשקם את
חייהם ולתרום תרומה משמעותית לחברה .היו בהם
מי שהצטיינו בעבודתם  -שופטים ,רופאים ,מורים,
פעילי זכויות אדם ,פוליטיקאים ועוד .אחדים מהם
אף זכו להכרה בין-לאומית על תרומתם לאנושות
וזכו בפרס נובל.

על אף הקשיים והחוויות
הנוראיות שעיצבו את ילדותם
ואף שרבים איבדו את יקיריהם,
הילדים ששרדו מהתופת עשו
את מרב המאמצים לשקם
את חייהם ולתרום תרומה
משמעותית לחברה.
אחדים מהם אף זכו להכרה
בין-לאומית על תרומתם
לאנושות וזכו בפרס נובל
רואלד הופמן (יליד  )1937הוסתר מינואר 1943
עד יוני  1944עם אמו קלרה ובני משפחה אחרים
בעליית הגג של בית הספר בכפר אוניוב ,כיום אוניב,
באוקראינה .מיקולה דיוק ,מורה בבית הספר החד-
כיתתי בכפר ,התגורר עם אשתו מריה ושלושת ילדיהם
במבנה בית הספר .מחלון עליית הגג צפה רואלד בן
השש בילדי הכפר משחקים בחצר" .הרגשתי [ ]...עד
היום אני מרגיש [ ]...כאב כשאני נזכר כיצד ראיתי את
הילדים האלה משחקים בחופשיות ,בשעה שאני לא
יכולתי לצאת ממקום מחבואי" ,סיפר הופמן בשנת
 ,2007כאשר פנה ליד ושם וביקש להכיר במציליו
חסידי אומות העולם" .הייתי מוכרח לשתוק .זה
ודאי היה קשה מאוד .ניצלתי רק בזכות אמי  -היא
המציאה כל הזמן משחקים כדי לשחק אתי במשך
 15חודשים" .אביו של רואלד נרצח בשואה ,ולאחר
המלחמה אמו נישאה בשנית ,והמשפחה התחילה
לנדוד מערבה .רואלד נאלץ להחליף בתי ספר רבים
כשמשפחתו נדדה מקרקוב דרך צ'כוסלובקיה למחנות

■ רואלד הופמן ואמו קלרה לאחר השחרור ,קרקוב1945 ,

עקורים באוסטריה ובגרמניה ,עד שלבסוף הגיעה
לארצות הברית בשנת  .1949הופמן למד בארצות
הברית בשפה האנגלית  -השפה השישית שהספיק
לרכוש עד אז .על אף כל התלאות והקשיים שעבר,
היה הופמן תלמיד מצטיין ובשנת  1981זכה בפרס
נובל בכימיה.
בשנה שעברה העניק יד ושם את התואר חסידי
אומות העולם למציליו של זוכה אחר בפרס נובל.
כשהיה בן עשר הובא פרנסואה אנגלרט ,בנם של
מהגרים יהודים מפולין ,לבלגיה ,לביתם של קמיל
ולואיז ג'ורדאן שניהלו מסעדה בעיירה לוסטין בחבל
הארדנים .הוריו הוסתרו גם הם באותה העיירה ,אבל
ליתר ביטחון לא נאמר לו דבר על מקום הימצאם.
אמו בא לבקרו מעת לעת אבל העמידה תמיד פנים
שהגיעה מרחוק ברכבת .לאנגלרט לא היה שום קשר
עם העולם החיצון .במקום ללכת לבית הספר ,שכרו
לו קמיל ולואיז מורה מקומי שילמד אותו בשיעורים
פרטיים .לאחר כמה חודשים ,כאשר חששו שמישהו
עלול להסגיר אותם ,לקחו ההורים את פרנסואה
לכפר אנבואה ,שם הסתירו אותו אחד התושבים
המקומיים והכומר של הכפר .בני משפחת אנגלרט
שרדו במלחמה ,אך כל קרוביהם בפולין נרצחו .אף
שלימודיו נקטעו בשואה ,היה פרנסואה אנגלרט
תלמיד מצטיין ,נהפך לפיזיקאי בולט ובשנת 2013
זכה בפרס נובל .במבט לאחור על שנות המלחמה,
הוא ביקש לחלוק כבוד לגבורתם יוצאת הדופן של
מציליו" :עזרו לנו והסתירו אותנו אנשים שאפילו
לא הכירו אותנו ,אנשים אשר באותם ימים אפלים
הסתכנו ונהגו בנדיבות ,באנושיות ובאומץ [ ]...לולא
האנשים הנפלאים הללו לא היינו מצליחים להימלט
מן הרדיפות ולא הייתי כאן כדי לספר את הסיפור".
הכותבת היא מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם.

חדשות

■ בחודשים האחרונים נבנה במחלקת התערוכות הניידות
באגף המוזאונים והמערך למבקר פורמט חדש וייחודי של
תערוכות המאפשר לקהל הרחב להכיר את האוספים
של יד ושם :תערוכות להדפסה עצמית.ready2print ,
באמצעות הפורמט החדש יוכלו המציגים לרכוש את
הקבצים ,להפיק את התערוכות ולהציגן בעלויות נמוכות.
התערוכות מופקות בשפות שונות.
התערוכות שמורות בקבצים גרפיים-דיגיטליים
ברזולוציה גבוהה המוכנים להדפסה .הקבצים מלווים
בהנחיות טכניות להדפסה ולתלייה ובעתיד ילוו גם
בערכה חינוכית ובחומר למורה או למדריך .כמו כן
המציגים יוכלו לשלב לוגו בפנל הפתיח לתערוכה.
התערוכות מותאמות לתצוגה במגוון רחב של מקומות
כגון בתי כנסת ,כנסיות ,בתי ספר ,אוניברסיטאות,
ספריות ,בתי עירייה ,מרכזים קהילתיים ועוד .תערוכות
 ready2printמשמשות אפיק לקידום שיח חינוכי על
השואה ועל משמעויותיה בחיי היום-יום במאה ה.21-
להלן התערוכות המוצעות כיום:
■ "שואה" מציגה לפני המבקר את סיפור השואה
במלואו .התערוכה סוקרת את האירועים המרכזיים
שהתרחשו באותה תקופה ואת גורל העם היהודי
באירופה בשנים  .1945-1933בצד העיסוק באירועים
ההיסטוריים והשמעת קולו האישי של הפרט,
התערוכה מזמנת דיון בנושאים עקרוניים ומעלה

חדש :תערוכות להדפסה עצמית

ויויאן אוריה

שאלות ומחשבות המלוות את הצופה גם לאחר
ביקורו בתערוכה.
■ "אושוויץ  -מקום על פני האדמה" מבוססת על אלבום
אושוויץ ,העדות החזותית היחידה המתעדת את
התהליך לקראת ההשמדה השיטתית של היהודים
באושוויץ-בירקנאו .התצלומים מתעדים את כל שלבי
הקליטה והסלקצייה ,למעט הרצח עצמו .בתערוכה
שזורות עדויות של ניצולי המחנה.
■ "בסה :מילה של כבוד" מתעדת את התופעה של חסידי
אומות העולם המוסלמים האלבניים שהצילו יהודים
בתקופת השואה .באמצעות צילומים בשחור-לבן של
הצלם נורמן גרשמן המלווים בסיפורי המשפחות
המצילות ,התערוכה מספרת על הסיוע יוצא הדופן
שזכו לו היהודים באלבניה.
■ "כאב השחרור בראי האמנות" מבוססת על אוסף
המוזאון לאמנות השואה של יד ושם 11 .יצירות נבחרות
מציגות מגוון דרכים של האמנים בהתמודדות עם
השחרור .היכולת לשוב ולצייר ביטאה יותר מכול את
החופש ושיקפה את עצמאותם המחודשת ,ובאמצעותה
יכלו האמנים להתבטא ולעבד את הטראומה.
למידע נוסף על תערוכות  :ready2printטל רונן או רינת פביס,
traveling.exhibitions@yadvashem.org.il ,02-6443250
הכותבת היא מנהלת אגף המוזאונים והמערך למבקר.

גביית עדויות של ניצולי שואה לקויי שמיעה
■ "למחרת קמו כל הנשים ועמדו בשורה .ניסיתי
להבין את המתרחש .ממה שהצלחתי לקלוט ,הבנתי
שמפרידים את הנשים הבריאות מהחולות .חודשים
באושוויץ לימדו אותי כי כאן אין רחמים ,ובלי להסס
הסרתי את התחבושת מפניי והחבאתי אותה מתחת
למזרן .בסלקצייה שובצתי עם הבריאות".
עדותה של זלדה נוסבאום ,ניצולת שואה חירשת מפולין
ששרדה בגטו לודז' ובאושוויץ והצליחה לעלות לארץ ישראל

עד היום תיארו עשרות אלפי ניצולים את חוויותיהם
האישיות בשואה ליד ושם .בשנים האחרונות הפעיל
המדור לגביית עדויות של אגף הארכיונים פרויקט
חדש בשיתוף האגודה לקידום החירש  -תיעוד
סיפוריהם של ניצולים לקויי שמיעה .הניצולים אשר
צולמו הם חירשים או לקויי שמיעה מלידה או מילדות.
בעדויותיהם המרתקות הם מספרים כיצד הצליחו
לשרוד מאימת השואה על אף מגבלותם.
"שיתוף הפעולה שלנו עם האגודה לקידום החירש
החל ב 2002-כאשר הבנו כי יש לשקול במיוחד את

■ ריאיון של ניצול חירש ,גרי מקרוב (נולד בסבסטופול ,קרים,
 ,)1939בשפת הסימנים ברוסית

תיעוד עדויותיהם של עשרות הניצולים לקויי השמיעה
החיים בישראל" ,מסבירה אסתר פרידמן ,ראש המדור
לגביית עדויות" .אנשים אלו סבלו מ'רדיפה כפולה'
 הן בשל יהדותם הן בשל ליקויי השמיעה שלהם.סיפורי ההישרדות שלהם ,במצבים שבהם לא יכלו
לשמוע את המתחולל סביבם ,כובשים".

המראיינים ,הנעזרים במתורגמנים לשפת
הסימנים ,ערכו עד כה יותר מ 50-ראיונות אישיים
 חלק מהם עם ניצולים מחבר העמים ,בסיועםשל מתורגמני שפת הסימנים הרוסית .כמו כן נערך
מפגש למתן עדות קבוצתית עבור שבעה ניצולים
שגרו בפנימיית "מקסיקו" לחירשים בבודפשט לפני
המלחמה ובמלחמה.
"אנו משתמשים בעדויות אלו לחינוך צעירים
לקויי שמיעה ,וכן כדי להכיר לציבור הרחב את עולמם
של החירשים בשואה" ,מסכמת פרידמן" .מחלקת
ההדרכה של יד ושם גם הכשירה מדריכים לקויי
שמיעה במוזאון לתולדות השואה  -הן עבור קהל
השומעים הן עבור לקויי השמיעה".
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 .למידע
נוסףtestimonies@yadvashem.org.il ,02-6443752 :

אזרחים בלגים הוכרו חסידי אומות העולם
■ ב 19-באפריל  2016העניקה שגרירת ישראל בבלגיה
סימונה פרנקל מדליות ותעודות לקרובי המשפחה
של  14אזרחים בלגים שיד ושם הכיר בהם בעת

האחרונה חסידי אומות העולם .הטקס נערך במעמד
יושב ראש הפרלמנט של בריסל ובני משפחתם של
החסידים והניצולים.
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מבקרים ביד ושם :פברואר-מאי 2016

■ מפברואר עד מאי  2016ערך המדור לביקורים רשמיים ואורחי יד ושם באגף הנצחה וקשרי קהילה יותר מ 300-סיורים מודרכים לכ 2,800-אורחים 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 רומניה קלאוס ורנר יוהאניס ורעייתו כרמן
ביקרו ביד ושם ב 8-במרץ .בסיומו של הסיור
בהדרכתו של מנהל היכל השמות ד״ר אלכסנדר
אברהם אמר הנשיא" :השואה היא אירוע ייחודי אשר
לעולם לא יישכח .הביקור שלי שכנע אותי כי החינוך
הוא המנגנון הבסיסי למניעת הישנות אסונות כאלו
בעתיד [ ]...רומניה קיבלה עליה לשמר את זיכרון
השואה במסגרת מלחמתה באנטישמיות ובשנאה וכדי
לשמר את המורשת התרבותית של יהודי רומניה".

■ ראש ממשלת צרפת מנואל ואלס ביקר ביד ושם
ב 23-במאי עם משלחת ,ובה חברי הפרלמנט הצרפתי;
שגריר צרפת בישראל פטריק מזונאב; יושב ראש
הקריף (  ,)CRIFארגון הגג של הארגונים היהודיים
בצרפת ,רוז'ה קוקיירמה; יושב ראש אגודת ידידי יד
ושם בצרפת פייר-פרנסואה וייל; בני משפחתם של
קרבנות התקפת הטרור בטולוז בשנת  ;2012וציידי
הנאצים הידועים סרז' וביאטה קלרספלד .בסיומו
של הביקור ציין ראש הממשלה שיד ושם הוא "מקום
של זיכרון ,התאבלות ועדות לאי-שפיותו של המין
האנושי [ ]...מקום להזיל בו דמעות ,אך גם להתגבר".

■ ב 30-במרץ סייר נשיא יוון פרופוקיס פבלופולוס
במוזאון לתולדות השואה והשתתף בטקס זיכרון
באוהל יזכור .בסוף ביקורו כתב נשיא יוון בספר
האורחים של יד ושם" :במקום הזה אנו זוכרים כי בצד
הרוע שהאדם מסוגל לו ,יש בו גם היכולת לעשות
טוב ,כפי שעשו חסידי אומות העולם שסירבו לעמוד
מן הצד .במקום הזה אנחנו שומרים על ערנות כדי
למנוע מזוועות כאלו להתרחש בשנית".

■ ראש ממשלת סינגפור לי הסיין לונג ביקר ביד
ושם ב 19-באפריל ,מלווה ברעייתו הו צ'ינג .בספר
האורחים של יד ושם כתב ראש הממשלה" :יד ושם
ריגש אותי עמוקות .אנחנו אומרים 'לעולם לא עוד',
אבל טרם מימשנו התחייבות זו .האנושות במידה רבה
ממשיכה לגרום סבל ואלימות נוראה וטרגית .מי ייתן
והמסר של יד ושם יסייע לנו לבנות עולם טוב יותר
למען הדורות הבאים ,למען כלל הגזעים והדתות".

■ ב 14-במרץ סיירה שרת החוץ של גאנה סרוואה
טטה במוזאון לתולדות השואה והשתתפה בטקס זיכרון
באוהל יזכור .בספר האורחים כתבה שרת החוץ[" :יד
ושם] גורם לנו להרהר על הטבע האנושי ,על הבחירות
שאנשים עושים ולחשוב איך לבחירות האלה יש פוטנציאל
להשפיע על העולם במשך עשורים ואף במאות הבאות
[ ]...תודה על חוויה קורעת לב אך מחכימה".
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■ נשיא הרפובליקה של קניה אוהורו קניאטה ביקר
ביד ושם ב 23-בפברואר .הנשיא התרגש בביקורו
והביע את רצונו לשוב בעתיד" .מוטב לנו ללמוד
מהניסיון הזה מה מתרחש כשאין סובלנות בין אנשים
ועמים" ,אמר הנשיא בתום ביקורו" .אנחנו ,בסופו של
דבר ,בניו של אלוהים אחד".

■ מושל מדינת ניו סאות' ויילס באוסטרליה מייק ביירד
ביקר ביד ושם ב 5-באפריל במשלחת של אנשי עסקים
ממדינתו לישראל שארגנה לשכת הסחר אוסטרליה-
ישראל .במשלחת היו גם רעייתו קירן ושגריר אוסטרליה
בישראל דבנאנד "דייב" שארמה .בסיומו של הביקור
כתב ביירד בספר האורחים" :האנושות כולה חייבת
ללמוד מן הכאב הבלתי נתפס שלכם .אנחנו יודעים
כיצד לגבור על האפלה ,אבל עלינו לזכור תמיד כי
כדי שהרוע ינצח ,די שגברים ונשים טובים לא יעשו
דבר [ ]...לעולם אסור לנו לא לעשות דבר".

■ שר החוץ של פינלנד טימו סויני ביקר ביד ושם ב1-
ביוני .השר סייר במוזאון לתולדות השואה וב"יד לילד"
והשתתף בטקס זיכרון .בתום ביקורו כתב השר בספר
האורחים" :לעולם לא עוד! לא ייתכן שזה יקרה שוב,
בשום מקום ,לאף אחד".

מאירועי יד ושם :פברואר-מאי 2016

אביטל וידר

קריאת מגילת אסתר בחג הפורים
■ בחג הפורים תשע"ו ( 24במרץ  )2016הגיעו לבית
הכנסת ביד ושם כ 120-אורחים ,ובהם חברי ארגון
יוצאי קרקוב ויושבת ראש הארגון לילי הבר ,ניצולי
שואה ובני משפחה כדי לשמוע את קריאת המגילה
המסורתית .את האירוע הנחו עוזר יושב ראש הנהלת
יד ושם יוסי גביר ונעמה גליל מאגף הנצחה וקשרי
קהילה ,ואמן הכליזמרים ברני מירנבך ניגן ניגוני פורים

שמחים .את המגילה קרא פרופ' יונתן הלוי ,מנכ"ל
המרכז הרפואי "שערי צדק" ,מתוך קלף עתיק בן
מאות שנים של מגילת אסתר .קלף המגילה התגלה
לאחר חיסול גטו קרקוב בערמת פסולת ברובע היהודי,
וברל שור ,חבר ארגון יוצאי קרקוב ,מסר אותו ליד
ושם למשמרת עולם.

העצרת לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית
■ ב 8-במאי נערכה ברחבת אנדרטת הלוחמים
והפרטיזנים היהודים ביד ושם העצרת הממלכתית
לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית .במשתתפי
הטקס היו זאב אלקין ,שר העלייה והקליטה והשר
לירושלים ומורשת; ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף
הארכיונים וראש קתדרת פרד הילמן לתיעוד השואה;
טלי פלסקוב ,סגנית יושב ראש הכנסת; ניר ברקת,
ראש עיריית ירושלים; ברוך שוב ,יושב ראש ארגון
הפרטיזנים לוחמי המחתרות ומורדי הגטאות בישראל;
ואפרים פפרני ,נשיא ארגון חיילים ופרטיזנים נכי
המלחמה בנאצים .בעצרת השתתפו מאות לוחמים
ווטרנים ונכי המלחמה בנאצים ,רובם עולים ממדינות
חבר העמים ,נציגי הפרטיזנים ,נציגי איגוד החיילים
המשוחררים ,שגרירים ונספחים צבאיים של מדינות
בעלות הברית ,נציגי הבריגדה היהודית ,חיילים ועוד.
השר אלקין ,נכדם של שני לוחמים יהודים
במלחמת העולם השנייה ,קשר בין יום הזיכרון לשואה
ולגבורה לבין יום הניצחון ויום העצמאות שחל שבוע
אחרי יום הזיכרון" .אותם מיליון וחצי לוחמים יהודים

ד"ר גרטנר הקריא עדויות מרגשות מתקופת
המלחמה של חיילים יהודיים בצבא האדום ובבריגדה
היהודית" :מדינת ישראל התבססה והתעצמה
בהשראת גבורתם של הלוחמים מאז [ ]...רוח הלחימה
והגבורה שלכם ממשיכה ללוות אותנו".

■ ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ,השר זאב אלקין ,ד"ר חיים
גרטנר וסגנית יושב ראש הכנסת חברת הכנסת טלי פלסקוב

בצבאות בעלות הברית ובארגוני הפרטיזנים ובלוחמי
המחתרות והגטאות הוכיחו שלמעשה בין כל בעלות
הברית שיצאו במלחמה הזאת יש עוד מדינה אחת
[ ]...שקמה כמה שנים אחר כך .אבל המדינה הזאת,
מדינת ישראל ,מדינתו של העם היהודי ,בזכות ולא
בחסד צריכה להימנות עם המדינות המנצחות .נציגי
העם הזה לחמו כתף אל כתף עם נציגי עמים רבים
כדי להביא את הניצחון [ ]...אנחנו ,כולנו ,חייבים
להם חוב ענק".

■ וטרנים יהודיים שנלחמו עם בעלות הברית ,הפרטיזנים ואנשי
המחתרת במלחמת העולם השנייה
■■■

יום עיון להנהלת המשרד לשוויון חברתי
■ ב 10-באפריל הגיעה הנהלת המשרד לשוויון חברתי
בראשות מנכ"ל המשרד אבי כהן ליום העשרה ביד
ושם .בתכנית היום היו סיור במוזאון לתולדות השואה

אירועים נוספים ביד ושם

וביקור "מאחורי הקלעים" בארכיוני יד ושם בהדרכת
ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת
פרד הילמן לתיעוד השואה.

 15במרץ ■ עצרת שנתית במלאות  73שנים
להשמדת יהודי מקדוניה
 5במאי ■ עצרת זיכרון של ארגון יוצאי יוגוסלוויה
לשעבר
 25במאי ■ אזכרה ליוצאי וולדובה
הכותבת היא עוזרת הפקה במחלקת האירועים באגף הנצחה
וקשרי קהילה.

מרחיבים את המידע על גורלם של יהודי איטליה
■ החוזה שנחתם בעת האחרונה בין יד ושם לבין המכון
המרכזי לתיעוד יהודי בן זמננו במילנו ( )CDECירחיב
את מאגר הידע בנושא קורות יהודי איטליה בתקופת
השואה .המכון הוקם בשנת  1955ביזמת הפדרציה
של הצעירים היהודיים באיטליה כדי לחקור ולאסוף
מסמכים מכל סוג שהוא הקשורים לגזרות האנטישמיות
באיטליה ולתרומה של היהודים לתנועת ההתנגדות
לכיבוש הגרמני באיטליה בימי מלחמת העולם השנייה.
במשך השנים אסף המכון מידע ומסמכים מארכיונים
של ערים ושל קהילות באיטליה וגם קיבץ ארכיונים

ד"ר ענת קוטנר

פרטיים של דמויות מרכזיות מן הקהילות היהודיות
השונות .כיום יש למכון ספרייה וארכיון היסטורי ,והוא
מקיים פעילויות חינוכיות ומוציא לאור פרסומים שונים.
בארכיון ההיסטורי של המכון שמורים מסמכים
של ארגונים יהודיים ושל יחידים משנת  1850והלאה.
בין השאר יש בו מסמכים שעניינם גורל יהודי איטליה
בתקופת השואה ומאגר מידע של כ 8,000-שמות
של יהודים שגורשו מאיטליה או נרצחו בתקופת
מלחמת העולם השנייה .עוד בארכיון עדויות של
יהודים שנרדפו בתקופות שונות ,חלק מהן עדויות

כתובות ואחרות עדויות שמע ווידאו.
"המסמכים ,העדויות והתצלומים של
יעשירו מאוד את אוספי יד ושם ואת המידע על פעולות
ההצלה וההסתרה של היהודים ועל פעילותם של
היהודים במחתרת האיטלקית בזמן המלחמה" ,מסביר
ד"ר חיים גרטנר ,מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת
פרד הילמן לתיעוד השואה" .ההסכם החשוב הזה
יפתח חלון לנושא זה לחוקרים ולציבור הרחב כאחד".
הCDEC -

הכותבת היא סגנית מנהלת מחלקת הרכש הארכיוני באגף הארכיונים.
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ידידים ברחבי העולם
ארצות הברית
■ ב 30-במאי ביקרו סוזן ולני גולדשיין (משמאל) ביד
ושם עם בני משפחה וחברים לרגל טקס הסרת הלוט
מעל שלט הנצחה לזכרם של  128קרבנות השואה
שנפטרו בבית הבראה בגאוטינג לאחר המלחמה.
מנהל האגף לקשרי חוץ ביד ושם שעיה בן יהודה
(מימין) העניק להם את מפתח יד ושם.

■ ב 25-בפברואר ערכה המנהיגות הצעירה של
האגודה האמריקנית למען יד ושם (  )YLAאת ערב
הגאלה השנתי שלה בביתן המטרופוליטן בניו יורק.
יותר מ 400-חברים צעירים ,לרבות חברי ההנהלה
של ( YLAבתמונה) ,התאספו כדי להשתתף בכינוס
המקצועי השנתי של האגודה האמריקנית על שם
ברברה גוטפרוינד ארפה בנושא הוראת השואה.

קנדה
■ ב 10-במאי נכנסה אסתר
דריהם לתפקיד מנכ"לית אגודת
ידידי יד ושם בקנדה .לדריהם
יותר מ 15-ניסיון מוכח בגיוס
כספים ובניהול ,והיא מחליפה
את ירון אשכנזי ,עובד מסור של
יד ושם זה שני עשורים.

שווייץ

■ התורם ליד ושם בנג׳מין וורן (שישי מימין) וחבריו
ביקרו ב 15-באפריל בתערוכה המתחלפת ”ילדות
בשואה :כוכבים בלי שמים” שהוא תמך בנדיבות
בהקמתה .הקבוצה גם שמעה עדות מפי קלודין
שוורץ-רודל ,ניצולת שואה מצרפת שתרמה את
הבובה שלה ”קולט” לתערוכה.

■ התורמים ליד ושם גלדיס הלפרן (שנייה משמאל),
דוד (מימין) ושרון הלפרן (משמאל) ,ג’ק הלפרן (במרכז)
ובתו ביקרו ב”מרפסת הילדים” הסמוכה לאנדרטה ”יד
לילד” שהם תרמו לכבודם של סם ז”ל וגלדיס הלפרן.

■ אליסה ואדוארד צוקר (מימין) ,ילדיו של תורמי יד
ושם ג'אן ז"ל וסוזן צוקר ,ערכו ערב מיוחד בביתם בלוס
אנג'לס לקראת הגאלה "מצדיעים להוליווד" של האגודה
האמריקנית למען יד ושם שנערכה ב 6-ביוני .יושבי ראש
הגאלה אליסה ואדוארד הזמינו אורחים לפגישה עם אורחי
הכבוד של הגאלה ,ובהם מאיר גוטליב (משמאל) .באירוע
שמעו המוזמנים על הכתבה שפורסמה בHollywood-
" ,Reporterהשורדים האחרונים בהוליווד" ,שבהשראתה
נבחר הנושא השנתי של הגאלה.

אוסטרליה
■ ב 8-במאי ביקר התורם ליד ושם וניצול מחנה
אושוויץ הארי הופמן (רביעי מימין) במוזאון לאמנות
השואה עם רעייתו סילביה (חמישית מימין) ,בתו סו
הופמן (שלישית מימין) ונכדו ג’וש סדיק (במרכז).
הקבוצה הסירה את הלוט מעל שלט ההוקרה בבית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה והצטרפה לטקס
עם חיילים שהשתתפו ביום השתלמויות צה”לי ביד
ושם בחסות משפחת הופמן.
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■ ב 2-במאי סיירו התורם ליד ושם סמואל וונק (שני
מימין) ומשפחתו במוזאון לתולדות השואה ,השתתפו
בטקס אזכרה באוהל יזכור ,הסירו את הלוט מעל
שלט ההוקרה על התמיכה בהקמת ”מרפסת העתיד”
המשקיפה על האגף לסמינרים בין-לאומיים של בית
הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם ,וכן
השתתפו בטקס אזכרה בבית הספר .התלוו אליהם
מנהל האגף לקשרי חוץ שעיה בן יהודה ומנהל הדסק
לדוברי אנגלית סרל ברייטמן.

■ ב 15-באפריל  ,2016ימים ספורים לפני חג הפסח,
הגיעו התורמים דוד ושרה פוירשטיין ליד ושם כדי לחגוג
את בר המצווה של נינם ברוך שמואל יוסף עבאדי,
בנם של אייזק וג'סיקה יעל .מנהל האגף לקשרי חוץ
שעיה בן יהודה ומנהלת דסק ארצות דוברות צרפתית
ובנלוקס מירי גרוס הצטרפו לסבים הלנה ודוד גאון
ולמשפחות גאון ,פוירשטיין ,עבאדי ,הורן וביטון בטקס
מרגש בבית הכנסת ביד ושם לזכרם של אחיו של
דוד פוירשטיין ,אברהם וליבלה ז"ל ,שנרצחו באושוויץ
טרם הגיעו לגיל המצוות.

אנגליה

ישראל

פנמה

■ התורמים סטנלי ובי טולמן (מימין) ובני משפחתם חגגו
ב 28-במרץ את בר המצווה של נכדם ג’ייק בטקס בבית
הכנסת ביד ושם .לאחר הטקס סיירו האורחים במוזאון
לאמנות השואה והסירו את הלוט מעל שלט ההוקרה
על תרומתם למוזאון ומעל שלט ההנצחה בבית הספר
הבין-לאומי להוראת השואה לזכר יהודי ריטובה שבליטא.

■ בחודש מרץ התארח ביד ושם יוסי הולנדר ,ידיד
אמת של יד ושם ותומך חשוב בפעולות הליבה שיד
ושם מקיים למען זיכרון השואה .בביקורו הרצה הולנדר
על האנטישמיות החדשה ,והוצגו לפניו ההישגים
והאתגרים בפרויקטים שהוא תומך בהם בנדיבותו.

■ בביקורם ביד ושם ב 11-במאי הצטרפו אל חברי
משלחת ”מצעד החיים  ”2016מנהלת דסק איברו-
אמריקה ,ספרד ,פורטוגל ודוברי ספרדית במיאמי
פרלה חזן ומשה חזן.

■ ב 30-במאי קיבל יושב ראש הנהלת יד ושם אבנר
שלו את פניהם של לורה וולפסון טאונסלי ,יושבת
הראש של קרן משפחת וולפסון ,בעלה בארי טאונסלי
וסר איאן גיינספורד ביד ושם .הקבוצה גם ביקרה
באגף הארכיונים ,במוזאון לאמנות השואה ובאתר
הבנייה של המרכז החדש למורשת השואה.

■ חברי הנהלת קרן עזריאלי קנדה וישראל ועובדי
התכנית  Azrieli Memoirsבראשות ד"ר נעמי עזריאלי,
יושבת ראש ומנכ"לית קרן עזריאלי-קנדה ,הגיעו
לביקור ביד ושם לאחר מסע בפולין .הקרן תומכת
בנדיבותה לאורך השנים בפעילות המחקרית
והחינוכית של יד ושם .בביקור סיירה הקבוצה במוזאון
לתולדות השואה ונפגשה לשיחה עם יושב ראש
הנהלת יד ושם אבנר שלו על אתגרי הנצחת השואה
במאה ה .21-ד"ר חיים גרטנר (בתמונה התחתונה,
משמאל) ,מנהל אגף הארכיונים וראש קתדרת פרד
הילמן לתיעוד השואה ,שיתף את הקבוצה בנבכי
עבודת אגף הארכיונים.

הדסק הנוצרי בשיתוף הICEJ-

מקסיקו
■ אביבה וחורחה גולדברג (שביעית ושלישי משמאל)
התכנסו עם משפחתם ב 23-במרץ לרגל בר המצווה
של בנם גבריאל (רביעי משמאל) ולרגל הסרת הלוט
מעל שלט ההוקרה לכבוד אמותיהם של אביבה
וחורחה ,בלה ברוורמן פיינסילבר ז”ל ופולה גולדברג
גיטלין ז”ל.

■ הכמרים מרק וטרי ג'נקינס הניחו זר בכיכר גטו ורשה
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה בשם  30המשתתפים
בסמינר השמיני למנהיגים נוצרים ביד ושם .הסמינר
נערך בבית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של
יד ושם ב 10-1-במאי  ,2016בהשתתפות הדסק
הנוצרי ובתמיכתו של מוזאון התנ"ך בוושינגטון וה-
 ICEJבארצות הברית.

הצטרפו היום לחוג ידידי יד ושם!
■ בתקופה זו של מעשי אנטישמיות גוברים ברחבי
העולם ,יד ושם מגביר את מאמציו להנציח את זיכרון
השואה ולהנחיל את משמעותה האוניברסלית .יד
ושם מודה לכם על תרומתכם לפעילויות ההנצחה,
התיעוד ,המחקר והחינוך שהוא מקיים ומקדם
בברכה את התומכים החדשים מהארץ ומהעולם
המצטרפים לחוג ידידיו.
■ כדי לתרום* באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות
המחאה ,יש לפנות לכתובת זו:
אגודת נאמני יד ושם בישראל
יד ושם  -רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ת"ד  3477ירושלים 9103401
טלפון02-6443417/8 :
פקס02-6443419 :
אתר יד ושםwww.yadvashem.org :
דואר אלקטרוניIsrael.society@yadvashem.org.il :
*התרומה ליד ושם מוכרת לצורכי מס על פי סעיף  64א'
לפקודת המס.
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פרסומים של המכון הבין-לאומי לחקר השואה
בין הלשנה להצלה :החברה ההולנדית והשואה
פנחס בר-אפרת
₪ 53 ₪ 88

תולדות השואה הונגריה
עורכים :נתנאל קצבורג ,רנדולף ל' בראהאם
₪ 59 ₪ 98

■ המחקר בוחן את יחסן של החברה ההולנדית והנהגתה
כלפי היהודים בתקופת הכיבוש הנאצי .מצד אחד הספר
עוסק במלשינים ובמשתפי פעולה הולנדים שהסגירו
יהודים לידי רודפיהם ומתאר את דרכי פעולתם ואת
מניעיהם ובוחן את העונשים שהוטלו עליהם; מצד
אחר המחבר מייחד מקום חשוב למחתרת ההולנדית,
ובמיוחד למי שהסתירו יהודים .הספר סוקר גם את
תפקידה של המשטרה ההולנדית ששימשה זרוע פעילה
ומרכזית במערכת המעצרים והגירושים של יהודי הולנד
למחנות ההשמדה.

העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית :מקורות ומחקר ,כרך 1
שנת  1933כקו פרשת המים? אופיה ותפקידה של
העיתונות היהודית הגרמנית לפני עליית הנאצים לשלטון
ואחריה
מיכאל נאגל | עורך הסדרה :גיא מירון

■ הספר מסכם את ממצאי המחקר על השואה בהונגריה
כפי שהתפתח מאז סיום מלחמת העולם השנייה .החלק
הראשון של הספר דן בדמותו המגוונת של הציבור
היהודי בהונגריה ,בדפוסי ארגונו וחייו הפנימיים ,ביצירתו
הרוחנית ,במאמציו להשתלב במדינה ובחברה עד כדי
התבוללות של חלקים ממנו ובהתנגדות שעוררו המאמצים
האלה בקרב קבוצות רבות בחברה ההונגרית .החלק
השני דן במבצע ההשמדה ,בידיעות עליו ,בתגובותיהם
של היהודים ובמאמצי ההצלה.

בנפתולי טרנסניסטריה :פרקי זיכרונות של רופאה יהודייה
פני ולד
₪ 41 ₪ 68
■ פני ולד ובעלה מילּו ניצלו בנס מן הפוגרום האכזרי
שהתרחש ב 4-ביולי  1941בעיירה צ'יודי אך נותרו פצועים
בגופם ובנפשם .הספר מגולל את סיפורה של משפחה
יהודית  -סיפור של נדודים וייסורים ,אימה ותקווה ,אומץ
לב ותושייה .בימי המלחמה עברו בני הזוג ולד ממקום
למקום כדי למצוא מסתור ,ובספטמבר  1941ילדה פני
את בתם לוצ'יקה ,ושלושתם המשיכו במסעם הקשה
בגטאות ובעיירות של טרנסניסטריה.

₪ 22 ₪ 36
■ המחבר מציג במאמרו את קווי האופי המרכזיים של
העיתונות היהודית הגרמנית ומנתח את תפקידיה המשתנים
מראשית המאה ה 19-ועד תקופת השלטון הנאצי .המאמר
מצביע על התמורות המהותיות שחלו בעיתונות היהודית
עם עליית הנאצים לשלטון ,הן בהיקפה ובתפוצתה הן
בתכניה .למאמר מצורף נספח מקורות ,ובו מבחר קטעי
עיתונות בתרגום לעברית.

העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית :מקורות ומחקר ,כרך 2
ביטאון החדשות היהודי :נושא דגל ההגירה היהודית
מגרמניה 1941-1938
רבקה אלקין | עורך הסדרה :גיא מירון
₪ 22 ₪ 36
■ המחברת מציגה במאמרה את התמודדותם של יהודי
גרמניה עם סוגיית ההגירה משלהי שנת  1938עד סתיו
 .1941על בסיס עיון בביטאון החדשות היהודי ,העיתון
היהודי האחרון שיצא לאור בגרמניה הנאצית ,המאמר
סוקר את המאמצים של הממסד היהודי לקדם את ההגירה
ליעדים שונים ברחבי העולם ומביא גם מגוון קולות של
מהגרים .במאמר גם נספח מקורות עשיר בתרגום לעברית.

ארבע אבנים מושלמות :סיפורה של משפחה יהודית
מגרמניה במחנות ו ֶסטֶרבֹּורק וברגן-בלזן
לילה פרל ,מריון בלומנטל-לזן
₪ 47 ₪ 78
■ הספר מביא את סיפורם של מריון ובני משפחתה מהעיר
הקטנה הֹוי ָה שבגרמניה שהצליחו לשמור על קשר אוהב
ועל צלם אנוש בתנאים בלתי אפשריים .באותם ימים
האמינה מריון שאם תצליח למצוא ארבע אבנים זהות,
תישאר משפחתה שלמה .במשך שש שנים וחצי שרדו
בני המשפחה מהבריחה להולנד ,מהשילוח לווסטרבורק
ומהגירוש לברגן-בלזן .באביב של ימי השחרור הכריעה
מגפת הטיפוס שפשטה במחנה את אבי המשפחה ,ואף
על פי כן הצליחה המשפחה לשקם את חייה.

■
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