להסיר את האבק מהמסמכים
הקומוניסטיים החסויים
מאיה פולק10 ,

מפרטיזן לתת־אלוף :ריאיון עם
ניצול השואה ד"ר יצחק ארד
יוחאי עופר14 ,

מוסף מיוחד
לציון עשרה בטבת
י"א בטבת תשע"ח 29.12.2017

שואה
שלנו

 2.6מיליוני יהודים נרצחו בידי הגרמנים בשטחי
ברית המועצות ובשטחים המסופחים .הסיפורים
הושתקו במשך השנים בידי השלטונות
הסובייטיים ,ולא התפתח מחקר מקיף בנושא.
חוקרי יד ושם חושפים את המאמצים להשלמת
החלק החסר בפאזל של השואה
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חור בזיכרון

ההשתקה הסובייטית נגמרה ,אבל גם
היום רב הנסתר על הגלוי
אבנר שלו

רוסיה

04

לטביה

אפר ואבק

בכיכר העיר ,ביערות ובבתי יתומים:
מיפוי אתרי הרצח

ליטא

בלארוס

06

הופכים כל אבן

השואה בשטחי בריה"מ כבר לא בשוליים
של המחקר .ריאיון עם ד"ר ארקדי זלצר
שירית אביטן־כהן

פולין

אוקראינה
08

סיפור משפחתי

המאבק הגרמני בילודה היהודית
ומאמץ הרבנים להתיר עגונות
בתאל קולמן

10

מסע בין ארכיונים

חיפוש המידע ושמות הנספים מוביל אל
ארכיונים נידחים בבריה"מ לשעבר
מאיה פולק

14

לוחם החופש

תלאותיו של הנער טולקה :מהגטו ,דרך
המאבק ביערות ועד לארץ ישראל
יוחאי עופר

18

מגלים עולם

צעירים נחשפים לעבר משפחתם בשואה
ומחזקים את זהותם היהודית
מיכאל קטן

מוסף מיוחד  -הופק בשיתוף יד ושם
עורכת :יעלי נגיד־מזרחי עריכה לשונית :אברהם שפירא ואלקנה ארליך עיצוב :מוריה קראוס
עורך צילומים :אופיר דוד עיבוד תמונה :רינה נקונצ'ני איור שער :שאטרסטוק מנהל סחר :עזרא כהן
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ,ט.ל.ח
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אבנר שלו

הכתם הלבן
מה שניסה השלטון הסובייטי לטשטש הולך ומתבהר בשנים האחרונות :המחקר על השואה
בברית המועצות מתפתח ומתרחב ,אך פרקים חשובים עדיין אינם ידועים
אּבי יָ אר ֵאין יָ ד וְ ֵאין ַמ ֶּצ ֶבת.
ַעל ַּב ִ
ָערּוץ ָּתלּולִּ ,כ ְדמּות ּגֹולֵ ל ַעל קֶ ֶבר.
ימה.
ֲאנִ י ֲאחּוז ֵא ָ
יבגני יבטושנקו1961 ,
מאז שפורסמו השורות הבלתי נשכחות הללו ,שחשפו
את התעלמות שלטונות ברית המועצות מזיכרון הנרצחים
היהודים בשואה ,הוקמה אנדרטה בגיא ההריגה בבאבי־יאר
שבאוקראינה ,ונערכו לצדה אירועי זיכרון וטקסים רבים.
מאז גם נחקרו ותועדו קורותיהם של יהודי קייב וסיפור
הירצחם בתקופת השואה .באבי־יאר הפך לסמל לא רק
לסבלם של יהודי ברית המועצות לשעבר ,אלא גם למפגן
של מחאה נגד מגמתו של השלטון הסובייטי לעמעם את
גורלם המיוחד של היהודים במלחמת העולם השנייה,
ולטשטש את זהותם הלאומית.
עם זאת ,ולמרות סמליותו ,באבי־יאר הוא בגדר יוצא מן
הכלל .חרף התעוררות המחקר ההיסטורי על אירועי השואה
בשטחי ברית המועצות לשעבר ,פרקים רבים בתולדותיה לא
נלמדו ולא נחקרו באופן שיטתי .הדברים נכונים בעיקר בנוגע
לגורלם של היהודים שהתגוררו באלפי יישובים בינוניים
וקטנים בשטחים הסובייטיים שנמצאו תחת הכיבוש הגרמני־
נאצי .בראשית שנות התשעים ,כאשר לציבור החוקרים החלו
להיחשף אוספי המסמכים שעד אז היו גנוזים בארכיונים ברחבי
ברית המועצות לשעבר ,מצב המחקר על השמדת העם היהודי
באותם שטחים כונה בפי היסטוריונים "כתם לבן".
ברוב המקרים התקשו החוקרים לעמוד על מכלול
הפרטים וההיבטים השונים :דרכי הרצח של היהודים
בשטחי ברית המועצות; מצבה של ההנהגה היהודית
המקומית; תגובת הקורבנות; יחסה של האוכלוסייה הלא
יהודית; מאפייניה של האוכלוסייה היהודית לגווניה; גלי
הפינוי הגדולים שסחפו את כלל התושבים עם תחילת
הכיבוש; תופעות חברתיות ופוליטיות שאפיינו את
הציבור היהודי ערב הפלישה הגרמנית; מאפייני שיתופי
הפעולה של המקומיים עם כוחות הכיבוש; פרשיות
הצלה ,וכן האומדן הכולל של מספר הנרצחים היהודים
בשטחים הסובייטיים הכבושים .מיעוט הנתונים נבע בין
היתר מהחסמים שהטיל המשטר הסובייטי על חשיפת
התיעוד הרב שהתייחס לאזורים שנכבשו.
בשנים האחרונות מתחולל שינוי :פתיחתם של
ארכיונים ואוספים בשטחי בריה"מ לשעבר ובמדינות
נוספות באירופה אפשרה סריקה של מיליוני מסמכים
חשובים ורלוונטיים והבאתם לארכיון יד ושם ולארכיונים
אחרים ברחבי העולם .נסיבות חדשות אלו יצרו אתגרים
והזדמנויות למחקר ההיסטורי ,והפכו את יד ושם למרכז
מוביל בחקר שואת יהודי ברית המועצות.
במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם נחנך בשנת
 2016המרכז לחקר השואה בברית המועצות ,על שם
משה מירילשווילי .המרכז נתרם בידי ד"ר מיכאל ולאורה
מירילשווילי לזכר אביו של מיכאל ,משה ז"ל .מטרותיו
של המרכז הן לרכז את מאמצי יד ושם בתחום חקר השואה
בשטחי בריה"מ ,להוביל שיח אקדמי בינלאומי בתחום
המחקר הזה ,לחזק קשרים עם חוקרים ,עם מוסדות מחקר

הטבח בבאבי יאר
צילום :איי.פי

אחת התופעות שעולות מהמחקר היום היא המאמץ הניכר והנועז
שעשו יהודים תחת השלטון הסובייטי לשמר את זיכרון השואה,
מאמץ שלעתים אף גבל בסיכון עצמי
ועם ארגונים רלוונטיים ,לעודד שיתוף פעולה מחקרי
בינלאומי ולקדם מחקר בנושא .המרכז תומך ביוזמות
מחקריות ,בעידוד פרסומים ובאיסוף עדויות ,וכן מקיים
סדנאות מחקר ,סמינרים וכנסים לחוקרים צעירים ובכירים
מכל העולם .המחקר במרכז נוגע גם בתחומי הסוציולוגיה,
הספרות ,האמנות החזותית ,הקולנוע והתיאטרון ,הדת
והזהות היהודית.
אחת התופעות שעולות מהמחקר היום היא המאמץ
הניכר והנועז שעשו יהודים תחת השלטון הסובייטי
לשמר את זיכרון השואה ,מאמץ שלעתים אף גבל בסיכון
עצמי .אני סבור שקידום המחקר הזה יוביל גם להעצמת
הזהות היהודית ,ואף יחזק קיום יהודי משמעותי בקהילות
היהודיות של יוצאי מדינות חבר העמים ,בעולם וכאן
בישראל.
בעשור האחרון יזם יד ושם פעילויות רבות בנושא

השואה בשטחי בריה"מ לשעבר בתחומים השונים :מחקר,
הוראת השואה ,איסוף שמות הנרצחים ,פרסומים ורכש
ארכיוני .אנו מציינים בסיפוק הישגים משמעותיים
אלו ,אך עם זאת ברור שאנו רק בראשית הדרך.
אנחנו מאמינים כי שותפינו הנאמנים לאורך השנים
 ד"ר מיכאל ולאורה מירילשוולי ,קרן ג'נסיס ,ועידתהתביעות ,דנה ויוסי הולנדר ,הקרן היהודית האירופית,
ד"ר משה קנטור ,קרן נד"ב ,קרן משפחת בלבטניק,
ויקטור פינצ'וק ,איגור קולומויסקי וקרן 'זיכרון ,אחריות
ועתיד'  -ימשיכו בתמיכתם האיתנה ביד ושם כדי שנוכל
ללמוד את משמעותה של תקופה זו בהיסטוריה היהודית,
ולחזק את הזיקה של קהילת דוברי הרוסית למורשתם
ולזיכרון הלאומי המשותף# .
הכותב הוא יושב ראש יד ושם
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רוסיה

לובביץ' | רוסיה
ב־ 4בנובמבר  1941נורו  483יהודים
תושבי המקום סמוך לכנסייה המקומית

סמולנסק | רוסיה

לטביה

באוגוסט  1941נורו למוות  75יהודים.
ביולי  1942הומתו במקום כ־ 2,000יהודים

ליטא

ליאדי | בלארוס
ב־ 27בספטמבר  30 – 1941יהודים
מהכפר פלאוני נורו על ידי יחידות גרמניות.
באפריל  – 1942ירו הגרמנים ב־1,800
יהודים על גדת נהר המראיה

בלארוס

באבי־יאר | אוקראינה
בתוך יומיים29 ,־ 30בספטמבר ,1941
נרצחו בגיא ההריגה הסמוך לקייב
כ־ 33,000יהודים

אוקראינה

פולין

קמניץ־פודולסקי | אוקראינה
על פי ההערכות ,כ־ 23אלף יהודים נרצחו בידי
גרמנים ואוקראינים בארבעה אתרים:
בעיר העתיקה  -ביולי  ,1941כ־ 60גברים
בבית קברות פולני – ב־26־ 27באוגוסט 1941
רצחו הנאצים מאות גברים יהודים שהובאו
מהונגריה ומקרפטו־רותניה .המספר המדויק
איננו ידוע
מחסן נשק – ב־27־ 29באוגוסט 1941נורו 12־14
אלף יהודים מהונגריה ומקרפטו־רותניה .במקום
נרצחו עוד אלפי יהודים עד נובמבר 1942
בבית קברות יהודי – בקיץ  1942נרצחו
 1,100יהודים בידי יחידת פרשים משטרתית,
בהם כ־ 800ילדים

אינפוגרפיקה :רועי חמאוי

דאוגאוופילס (דווינסק) | לטביה
יותר מ־ 5,000יהודי המקום נרצחו בשלושה אתרים:
גינת תחנת הרכבת הציבורית – ב־ 7ביולי 1941
נורו  1,125יהודים
יער פוגוליאנקה – ביולי־אוגוסט  ,1941יותר
מ־ 3,000יהודים נרצחו בידי גרמנים וכוחות שיטור
לטביים .ב־7־ 9בנובמבר  ,1941יחידת קומנדו
לטבית רצחה  950יהודים .במאי  1942נורו שם
 500יהודים נוספים
'זולוטאיה גורקה' – בספטמבר  1941נורו יהודים
ליד מסילת הברזל .מספרם אינו ידוע

איורים :שאטרסטוק

המידע במפה הוא מתוך המחקר המקוון ( The Untold Storiesהסיפורים שלא סופרו) של המרכז
לחקר השואה בבריה"מ על שם משה מירילשווילי .מטרת המחקר ,שמופיע באתר האינטרנט של יד ושם,
היא למפות את כל אתרי הרצח של יהודים בשטחים של ברית המועצות שנכבשו בידי גרמניה ובשטחים
המסופחים .באופן זה אפשר להציג תמונה רחבה על פרק טראגי זה בהיסטוריה של השואה .המחקר נועד
לספק מידע על מקומות הרצח ,התאריכים ,היישובים שבהם התגוררו הקורבנות ,מספר הקורבנות ,זהות
הרוצחים ושיטות הרצח .ניתן למצוא באתר האינטרנט של יד ושם רשימה של כ־ 2,600אתרי רצח במדינות
אוקראינה ,ליטא ,לטביה ,בלארוס ,רוסיה ומולדובה.

קרינקי | בלארוס
באביב  1942נרצחו  84ילדים יהודים על
ידי כוחות גרמניים

י"א בטבת תשע"ח | 29.12.2017
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אדמת דמים

פושקין | רוסיה
יהודי המקום נורו בשני אתרים עיקריים:
פארק קתרינה – ב־ 17באוקטובר  1941ירו אנשי
יחידת איינזצגרופן במאות יהודים
פארק באבלובסקי – יהודים שנתפסו לאחר
הרצח בפארק קתרינה ,הובלו למקום ונורו.
המועד המדויק ומספר הנרצחים אינם ברורים

עד היום נמצאו כ־ 2,600אתרים בשטחי ברית המועצות
לשעבר שבהם נרצחו כ־ 2.6מיליון יהודים .אף שעם
הפלישה הגרמנית לבריה"מ לא הקימו הנאצים מתקנים
להשמדה המונית ,הם הצליחו בסיוע המקומיים לרצוח
את היהודים בשיטתיות

פונאר | ליטא
בין יולי  1941ליולי  1944נרצחו ביער פונאר בין
 70ל־ 100אלף ילדים ,נשים וגברים יהודי וילנה.
הם נורו ונקברו בבורות לאחסון דלק שנחפרו
בזמן השלטון הסובייטי .הירי בוצע בידי יחידות
האיינזצגרופן ולאומנים ליטאים

ליפאיה | לטביה

הילדים של קיץ 1942

ב־ 29ביוני  1941נורו כ־ 150יהודים
ב־8־ 10ביולי  1941ירו אנשי יחידת
איינזצקומנדו ,בסיוע קומנדו לטבי,
ב־ 300יהודים
ב־15־ 17בדצמבר  ,1941שוטרים
גרמנים ולטבים ירו ב־ 2,749יהודים
על שפת הים הבלטי .הרצח נמשך
עד דצמבר  ,1942ובמהלכו נורו עוד
 500יהודים 22 .יהודים הצליחו לברוח
באחד המקרים

בית הילדים בקרינקי הפך לאתר רצח אכזרי" .רק רצינו
שהכול ייגמר מהר ככל האפשר" ,מספר הניצול היחיד

פוניבז' | ליטא
כעשרת אלפים יהודי העיר נרצחו בשלושה אתרים:
החורשה הירוקה  -ביולי  1941נורו כ־1,500
נשים ,ילדים וגברים בידי יחידות גרמניות בשיתוף
המקומיים
יער קיזרלינג  -ביולי  1941נרצחו מאות יהודים
בידי לאומנים מקומיים ובעידוד הגרמנים
יער פאיוסט  -באוגוסט  1941נורו למוות 7,523
יהודים בידי האיינזצקומנדו

צילום :באדיבות ארכיון יד ושם

הכפר קרינקי שבמחוז מינסק בבלארוס נודע
לפני המלחמה כאתר נופש מבוקש שמשך אליו
נופשים מכל הסביבה .במקום היה סנטוריום ,בית
החלמה לילדים בתנאים טובים ,שטיפל בהצלחה
בילדים שסבלו מבעיות הרטבה .כשפרצה המלחמה
לא הורגשה במקום מהומה גדולה .הילדים הבוגרים
שיכלו לחזור לבתיהם בכוחות עצמם שוחררו ,והורי
הצעירים שבהם הגיעו לאסוף את ילדיהם .אבל איש
לא בא אל הילדים היהודים .באותם ימים כבר הוקמו
בכל שטחה של בלארוס גטאות סגורים.
הילדים הוכנסו לחדר גדול ,ואת החורף הקשה של
1941־ 1942הם עברו באולם לא מחומם ,כשעל גופם
מדי הקיץ של תנועת הפיוניר .הם אולצו לשאת טלאי
צהוב .המקום הפך לסוג של מחנה ריכוז ,מאחר שהובאו
אליו גם ילדים מבתי יתומים בסביבה .בסתיו הם חויבו
לעבוד בעבודות חקלאיות.
"הילדים היהודים אספו רק כרוב וסלק ,זה היה
האוכל הבסיסי שלנו" ,נזכר ולדימיר סמנוביץ
(סברדלוב) ,הניצול היחיד מהמקום" .הדברים הלכו
והורעו כאשר החל החורף .לא סיפקו לנו מזון למעט
 100גרם לחם ליום .ישנו על הרצפה ,על מצע של
עלים ,אך זה לא הגן עלינו מפני הקור העז.
"כמעט מדי בוקר הוציאו ילד מת נוסף מן החדר.
אמנם לא ראינו זאת במו עינינו ,אך המקומיים סיפרו
כי הם אפילו לא נקברו ,וכי מדוע להתאמץ ולחפור
בעבורם קבר באדמה הקפואה? השליכו אותם לנהר
דרך חור שנפער בקרח .היינו אדישים לכול .לא
חששנו למות מרעב ,אך לא היה מפלט מפני הקור.
רק רצינו שהכול ייגמר מהר ככל האפשר .חדלנו
לשוחח זה עם זה ,לא הכרנו את עצמנו – נראינו
מוזנחים ,שערנו צמח פרא ,היינו חולים ,דמינו
לשלדים' .אברם מת היום ,מי ימות מחר?' – כך
שאלנו את עצמנו".
בתחילת אביב  ,1942האדישות פינתה את מקומה
לתקווה חדשה .נדמה היה שהילדים המצומקים מתחילים
לגלות סימני התאוששות עם חילופי העונות .בתחילת

אפריל (על פי מקור אחר ,במאי)  ,1942נכנסו כמה
שוטרים ומטפלים לחדר לפנות בוקר והחלו לקחת את
הילדים בטענה שהם מועברים לבית יתומים אחר ,שבו
יהיה די אוכל .הם העמידו את הילדים הגדולים בזוגות.
הפעוטות הועלו על שתי עגלות .שתי ילדות  -ואליה
פרידליאנד ורעיה וויניק  -נמלטו בעיצומה של ההמולה
והסתתרו מתחת למיטה .המטפלים משכו אותן משם
לשורה .שמותיהן של הבנות הללו נודעו ברבים לאחר
חקירתם של המטפלים בתום המלחמה.
הילדים הובלו בטור .בשל האפלה קשה לקבוע
כמה אנשים היו שם ,אפשר היה רק לשמוע קולות
בגרמנית ורעמי צחוק .יאשה בן ה־ ,12שצעד בסוף
הטור ,לחש לוולדימיר" :הם לא מעבירים אותנו
למקום מסוים ,הם הולכים להרוג אותנו".
ולדימיר ניסה לשכנע את יאשה לברוח לאורך
אפיק הנהר לעיירתו מוזיר ,אך הוא סירב .יאשה לא
האמין כי יצליח לגמוע מרחק כה רב ,וגם התקשה
לעזוב את הילדים הקטנים שנאחזו בו" .אני מצטער כל
כך שאינני יודע את שמו המלא ,רק שקראו לו יאשה
ממוזיר .אני חב לו את חיי" ,הוא אומר .ולדימיר נמלט,
הסתתר מאחורי עץ וכך ניצל.
"השוטרים הקיפו את הילדים .אחד מהם קרא את
השמות ,שבעה או שמונה בכל פעם .הם לקחו את
הילדים והשליכו אותם לבור שנחפר בעמק גאלניי
הסמוך לקרינקי .הגרמנים עמדו בקצה הבור וירו.
הקטנים ביותר שהתקשו בהליכה נלקחו ישירות מן
העגלות ונזרקו לבור כאילו היו חתולים".
באותו יום נרצחו  84ילדים יהודים וכמה מטפלות.
שוטרים מקומיים וילדים לא יהודים מתושבי המקום
כיסו את הקברים .קבר האחים של ילדי קרינקי גודר
ב־ 1970ובמקום הוקמה מצבה .ב־ 2006היא חודשה
ביוזמתו של סברדלוב .מדי שנה באביב נאספים
מחלימי הסנטוריום ,הילדים של אז ,חולקים ביניהם
את זיכרונותיהם המשותפים מאותם ימים ופוקדים את
קברם של חבריהם הילדים היהודים ,שהגיעו לקרינקי
לטיפול והחלמה ,ונרצחו.

| 06

י"א בטבת תשע"ח | 29.12.2017

י

וני  ,1942העיירה אובולצי בבלארוס :קבוצת יהודים
ובהם אם ושני ילדיה  -בן ובת  -עומדים על שפת
בור ההריגה .צרורות הירי של המרצחים הנאצים,
אנשי ה"איינזצגרופן" ,יפלחו מיד את האוויר .ברגע
האחרון מצליחה הבת לנוס מהמקום .לפני כן מבקשת
ממנה האם לא לשכוח אותה ואת האח הצעיר ,ולפקוד
בכל שנה את קברם.
עדויות מצמררות כגון זו ,לצד מסמכים רבים אחרים
שמעידים על גודל האסון שפקד את יהודי ברית המועצות
בשואה ,החלו לזלוג החוצה רק בתחילת שנות התשעים .עד
אז ,מותם של  2.6מיליון יהודים שנרצחו בידי הנאצים בשטחי
ברית המועצות ובשטחים המסופחים בתקופת מלחמת העולם
השנייה כמעט לא סופר ,וזרקור ההנצחה והמחקר הופנה
בעיקר למה שהתחולל בגרמניה ובפולין.
בחדר קטן ביד ושם יושב בשנים האחרונות ד"ר ארקדי
זלצר ,מנהל המרכז לחקר השואה בברית המועצות על שם
משה מירילשווילי .הוא וצוותו מקדישים את ימיהם לחשיפת
היקף ההשמדה ולסיפורי המשפחות היהודיות וימיהן
האחרונים בתקופת הכיבוש הגרמני באזור הסובייטי.
אנחנו פוגשים את ד"ר זלצר ביום חורפי סוער .הגשם
דופק על החלון ,ועל השולחן מונחות ערמות ספרים ומסמכים.
המרכז שבראשו הוא עומד מוביל שורה של מיזמים מחקריים,
שמטרתם ליצור פלטפורמה לחקר גורלם של מיליוני יהודים
שסיפור מותם וחייהם לא זכה בעבר לתשומת לב מיוחדת.
במשך שנים היה מקובל לקשור את תחילתו של רצח
העם השיטתי נגד היהודים בוועידת ואנזה שהתקיימה
בינואר  ,1942ושבה כביכול הוחלט על "הפתרון הסופי".
אלא שבשטחי ברית המועצות החלה ההשמדה להתבצע עוד
קודם לכן.
"בליטא מתחיל רצח המוני כבר בשבועות הראשונים
לפלישת הגרמנים לברית המועצות ,עם מבצע ברברוסה
ביוני  ,"1941מבהיר ד"ר זלצר" .עד סוף שנת 1941
נרצחים כבר  700אלף יהודים .בעשורים שאחרי השואה
ברית המועצות הייתה סגורה לחוקרים מן המערב ,ולכן לא
נערכו מחקרים מקיפים בנושא הזה .קושי נוסף היה העובדה
שהשלטון הסובייטי טען כל הזמן שבשטחי ברית המועצות
לא הייתה תופעה של 'שואה' נגד יהודים ,אלא שהם נרצחו
בידי הנאצים בגלל היותם אזרחים סובייטים .רק עם פירוק
ברית המועצות החל המצב להשתנות .חלק גדול מהארכיונים
הסובייטיים נפתחים ,החומרים מתחילים להיחשף והמחקר
מתחיל .אנחנו עושים מאמץ גדול לחשוף את כל המידע כדי
להשתמש בו לקידום המחקר בנושא".
בשנים האחרונות פועל ד"ר זלצר לעודד את המחקר
באמצעות כנסים ,סדנאות ,מלגות לחוקרים צעירים ובניית
תשתית מידע נגישה ברשת לחוקרים ,למורים ולציבור הרחב.
במסגרת אחד ממיזמי המחקר בוחנים למשל את היחסים
האתניים בזמן המלחמה בין המקומיים  -האוקראינים,
הבלארוסים ,הרוסים והליטאים  -ליהודים .במפגש שהתקיים
בהשתתפות חוקרים מובילים בעולם דנו בקשרים האלו,
ובקרוב צפוי להתפרסם קובץ מחקרים שמאיר כמה סוגיות
בשאלה המורכבת הזאת.
"אנחנו עובדים עם מסמכים ארכיוניים ,כמו למשל אוסף
קוניוכובסקי ,הכולל כ־ 170עדויות על רצח היהודים ברחבי
ליטא" ,מתאר ד"ר זלצר" .קוניוכובסקי היה מהנדס יהודי
שמיד לאחר סיום המלחמה החל לתעד את שאירע .בנוסף,
יש לנו מכתבים רבים שאנשים כתבו בזמן המלחמה ,ועשרות
אלפי מסמכים שנאספו על ידי 'הוועדה המיוחדת לחקר פשעי
הנאצים' ( ,)ChGKשהוקמה בידי השלטון הסובייטי ואספה
מידע על הנזק שגרם הכיבוש הנאצי למשק המדינה ,ועל
האבדות בנפש של האזרחים בברית המועצות .חלק מהמידע
שנאסף בארכיונים הללו ,וכן במחקרים רבים שהתפרסמו
במדינות שונות ,עסק באופן ישיר או עקיף ברצח היהודים.
חומרים נוספים שופכים אור על חיי היהודים בעורף הסובייטי
והתגייסותם לצבא האדום".
מיזם נוסף הוא "הסיפור שלא סופר  -אתרי רצח המונים
של היהודים בברית המועצות" ,שבמסגרתו נערך מיפוי של
אתרי ההשמדה .בניגוד לרוב יהודי פולין ,שנשלחו לתאי
הגזים במחנות ההשמדה הגדולים באושוויץ ,טרבלינקה,
מיידנק ועוד ,באזור הסובייטי בוצעה ההשמדה בירי ובאופן
מקומי ,ליד כל ריכוז יהודי.
לצד העבודה על המסמכים הארכיוניים ,המרכז מעסיק

שאחרי
הסערה

יהודים רבים בתחומי ברית המועצות נמנעו מלדבר על זוועות
השואה ,בשל החשש מהמשטר הקומוניסטי שסירב להכיר
ברצח העם היהודי .ד"ר ארקדי זלצר ,מנהל המרכז לחקר
השואה בבריה"מ על שם משה מירילשווילי ,פועל להרחבת
המחקר אך מעריך שיידרש עוד זמן רב כדי להגיע להיקף
המידע שקיים על מדינות אחרות בשואה
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"כל המשפחה של
אבי נרצחה ,רק הוא
נשאר" .זלצר

חוקרים מקומיים באוקראינה ובבלארוס שממפים אתרי רצח
בשטחי ברית המועצות וגובים עדויות ממקומיים .התשתית
המחקרית שמעמיד יד ושם באמצעות המיזמים הללו משמשת
רבים בארץ ובעולם  -החל ממורה יהודי בארה"ב שמכין מערך
שיעור ,דרך קרובי משפחה שרוצים לפקוד את מקום רצח
יקיריהם ,ועד לפרופסור במישיגן שמשתמש במידע לצורך
המחקר שלו.

השואה נשארה במשפחה

כתוצאה מהמהפכה שהתחוללה ברוסיה שנת  ,1917קיבלו
היהודים זכויות שוות ככל האזרחים ,ובוטלו הגבלות על
המגורים ('תחום המושב') והעיסוק שהוטלו עליהם בתקופת
שלטון הצאר .באמצע שנות השלושים תפסו היהודים מקום
מרכזי באליטה הסובייטית ,במנגנון המפלגה הקומוניסטית,
במשטרה החשאית ,בצבא האדום ,בכלכלה ,בתרבות ,ובספרות,
והרגישו חלק מהאומה הסובייטית.
לדברי ד"ר זלצר ,באותם ימים לא הייתה ברוסיה אנטישמיות
ממסדית .עם זאת ,המשטר הסובייטי דיכא את כל הדתות באופן
כללי ,ובלם כל יוזמה שלא במסגרת הפעילות הרשמית" .סגרו
בתי כנסת אבל גם כנסיות" ,הוא מסביר" .במלחמת העולם
השנייה ,המצב הזה השתנה .השליטה הממסדית נחלשת,

"השלטון הסובייטי טען כל הזמן שבשטחי ברית המועצות
לא הייתה תופעה של 'שואה' נגד יהודים כמו במערב
אירופה ,אלא שהם נרצחו בגלל היותם אזרחים סובייטים"

והאנטישמיות העממית מרימה את ראשה אף בעורף הסובייטי.
כבר בימים הראשונים תחת הכיבוש הגרמני הרגישו היהודים
שמצבם השתנה באופן דרסטי ,ושהעוינות מצד שכניהם גברה".
בשעה שברחבי גרמניה ופולין נשלחו רוב היהודים למחנות
עבודה והשמדה הרחק מריכוזי האוכלוסייה ,והנאצים טרחו
להסתירם מהאוכלוסייה המקומית ,בברית המועצות נורו
יהודים למוות בבורות הריגה סמוך ליישוביהם ובמקרים רבים
בשיתוף פעולה של המקומיים .בהיעדר מידע רשום על כל
מקומות הרצח ,חוקרי המרכז שוקדים על הכנת מפה של כל
המקומות שבהם נרצחו ונטמנו יהודים.
"ברוב המקרים היהודים נרצחו קרוב למקום המגורים שלהם,
ותושבי המקום ידעו כבר באותו יום מה קרה לשכניהם היהודים.
אנו נמצאים בעיצומו של פרויקט שעולה בהדרגה לאינטרנט
ויספק חומר מחקרי ותיעודי על קרוב ל־ 2,600אתרי רצח כאלה
הידועים לנו ,בצירוף מסמכים ארכיוניים ,עדויות ,תמונות
וסרטי וידאו .בנוסף אנחנו לוקחים את החומרים שכתובים
ברוסית ובשפות אחות ומתרגמים לאנגלית 1,250 .אתרים כבר
מופיעים באינטרנט ונגישים לכולם בשפה האנגלית .פרויקט זה
התאפשר גם בזכות הסיוע החשוב של ועידת התביעות ,הקרן
היהודית האירופית וקרן 'זיכרון ,אחריות ,ועתיד'.
במדינות מערב אירופה נעשתה לאחר המלחמה עבודה
ממשלתית וארגונית ,במטרה להנציח את השואה .גם בברית
המועצות התעוררו יוזמות הנצחה ,אך אלה היו מעשה ידיהם של
אנשים פרטיים ולא של ארגונים או הרשויות .למשל ,שען יהודי
תושב בוברויסק שבבלארוס הבחין בחזירים החופרים באדמה
ומוציאים עצמות בני אדם במקום שהיה בו בור הריגה .הוא ארגן
את יהודי העיר ,והם הוציאו את העצמות והביאו אותן לקבורה
בבית העלמין היהודי.
"יהודים אספו כסף ובנו אנדרטאות ,הם הרגישו שכך הם
עושים את הדבר הנכון לזכר הנרצחים בשואה" ,מפרט זלצר.
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צילום :יצחק הררי

ד"ר מיכאל מירילשווילי נואם בחנוכת המרכז לחקר השואה בבריה"מ על שם משה מירילשווילי ,שהתקיים במכון הבינלאומי לחקר השואה
של יד ושם במאי  .2016המרכז נתרם על ידי ד"ר מיכאל ולאורה מירילשווילי לזכר אביו ,משה ז"ל ,שדודו נרצח בשואה

"השלטון הסובייטי לא עודד את פעילות ההנצחה היהודית,
אבל גם לא התנגד לה באופן ברוטלי .בתקופה הסובייטית
נבנו כ־ 700אנדרטאות בכ־ 45אחוזים מהמקומות שבהם
יהודים גרו לפני המלחמה .בחלק ניכר מהאנדרטאות יש תוכן
יהודי כמו מגן דוד ,מנורה ופסוקים מהתנ"ך .במסגרת המיזם,
אנחנו מתעדים את חיי היהודים לפני השואה ,את מעשי הרצח
ההמוניים וגם את פעילות ההנצחה שלאחר מכן".
מעבר ליוזמות ההנצחה מקומיות ,דיבור פומבי נרחב על
השואה לא התאפשר תחת השלטון הקומוניסטי" .זו הייתה
האווירה הכללית במסגרת התעמולה שאחרי המלחמה .אפילו
בביתם יהודים לא דיברו על השואה" ,מתאר ד"ר זלצר" .זה
היה טאבו חברתי .זו הסיבה שגם אחרי נפילת מסך הברזל
יהודים רבים לא היו מוכנים לדבר על כך שהם ניצולי שואה.
במידה מסוימת הראיונות עם הניצולים על עברם בעת
המלחמה ,ובייחוד במסגרת פרויקט שפילברג ,שבו יהודים
סיפרו לראשונה את הסיפור האישי שלהם מול המצלמה,
פתחו צוהר למה שקרה .משפחות רבות שהכרתי ידעו שהייתה
שואה ושרצחו את קרובי משפחתם .לא נדיר שביארצייט הגיעו
יהודים עם ילדיהם לאתרי רצח כדי להראות איפה נרצחו הסבא
והסבתא .זיכרון השואה ,כמו רוב התרבות המסורתית בברית
המועצות ,נשמר ברוב המקרים במסגרת המשפחה".

הניצוץ מתעורר

אחד המיזמים של המרכז ,בתמיכתה של קרן משפחת
בלבטניק ,מפנה זרקור לעבר כחצי מיליון יהודים שהשתתפו
במלחמה כחיילים בצבא האדום" .היהודים השתתפו במלחמה
כמו כל הסובייטים" ,מתאר ד"ר זלצר" .בחורים צעירים
שהרגישו חלק מהאומה הסובייטית התגייסו כדי להילחם נגד
גרמניה הנאצית .רובם לא היו דתיים ,וכשאנחנו מחפשים פן
יהודי בחייהם הוא מתגלה בנקודות קטנות .למשל ,יש לנו

מכתב ממשורר יהודי רוסי צעיר בשם אלכסנדר גיטוביץ'
שנולד בסמולנסק .הוא לא ידע יידיש ,אבל בזמן המלחמה הוא
כותב שחשוב לו שייזכר שיהודים השתתפו במלחמה כגיבורים.
"רוב המכתבים שאנחנו מוצאים עוסקים בחיי היומיום,
אבל מה שעורר את הרגש היהודי בקרב רבים הוא המפגש
עם תוצאות השואה ועם האנטישמיות של הנאצים ושל חלק
מהאוכלוסייה המקומית .אותם חיילים יהודים רואים את החורבן
בעיירות הקטנות ,ונוצרת אצלם תחושת הזדהות .זה דור צעיר
שחי במסגרת התרבות הרוסית השלטת בברית המועצות ,אבל
הרגש היהודי מתעורר במלחמה .הם רואים כרוזים שמפיצים
הנאצים נגד יהודים ,ומקבלים מכתבים מקרובי המשפחה
שמספרים להם על האנטישמיות הגואה בעורף הסובייטי.
מצאנו מכתבי פרדה של הורים יהודים לשני ילדיהם שיצאו
להילחם ושירתו בחזית ,והם כתבו להם 'תישארו בני אדם,
ותתמכו זה בזה'".
ד"ר זלצר עוסק בנושא מתוך זיקה אישית ,שכן גם משפחתו
המורחבת נרצחה בשואה" .כל המשפחה של אבא שלי נרצחה,
רק הוא נשאר .לא דיברו על זה בבית אף פעם ,מתוך טראומה",
הוא מספר.
מה היה היקף שיתוף הפעולה של התושבים המקומיים עם
מכונת ההשמדה הנאצית?
"יש אנשים שהשתתפו באופן פעיל ,כמו השוטרים או
עובדי המנהל המקומי .המשטרה המקומית אספה יהודים,
שמרה על מקום הרצח כדי שיהודים לא יברחו ,וגם חיפשה
יהודים במחבוא .יש בידינו מידע על כאלה שהשתתפו ברצח
באופן ישיר .לצדם יש אוכלוסייה מקומית שפשוט ראתה את
הרצח וההתעללות ביהודים ,ומתוך פחד מפני הכובש האכזרי
לא אמרה דבר .היו כאלה שעשו עסקאות חליפין עם היהודים
ונתנו להם מזון תמורת דברי ערך ,אך היו גם אנשים שנתנו
ליהודים אוכל או בגדים ללא שום תמורה ,ואפילו חסידי
אומות העולם שהצילו יהודים למרות סכנת החיים שריחפה
מעל ראשם .ליהודים שניסו להינצל לא היה סיכוי לשרוד בלי
עזרה של אדם אחד לפחות".
כחלק מהמאמצים לעודד את המחקר ולהגדיל את
הידע ,המרכז מעניק השנה מלגות לשתי חוקרות .האחת,

"יהודים אספו כסף ובנו אנדרטאות ,הם הרגישו שכך
הם עושים את הדבר הנכון לזכר הנרצחים בשואה.
השלטונות לא עודדו את פעילות ההנצחה היהודית ,אבל
גם לא התנגדו לה באופן ברוטלי"
מגרמניה ,כותבת דוקטורט על השואה במזרח קווקז ועל
זיכרון השואה באזור הזה .השנייה ,מניו־יורק ,כותבת על
תפיסת השואה בספרות היידית בברית המועצות" .זה דור
חדש שעובד וחוקר את הנושא של שואת ברית המועצות,
ואנחנו רוצים לתמוך בהם .בשנה שעברה הייתה לנו קבוצה
של סטודנטים ממכון יוקרתי לכלכלה במוסקבה ,והם באו
ללמוד פה על השואה".
כמה זמן עוד ייקח לחוקרים להשלים את החומר ולהגיע לידע
ברמה דומה לזה שיש לנו על השואה במערב אירופה?
"לא מדובר רק בעניין של נגישות החומר ,יש נושאים
חדשים שהיום עוסקים בהם ולא בדקו בעבר .חוקרים את
נושא המשפחה ,שירים שיתומים כתבו בסוף המלחמה,
מחקר מגדרי על האישה היהודייה בתקופת השואה
ועוד .אם בשנות התשעים רק חוקרים מעטים כתבו
על שואת ברית המועצות בהשוואה לפולין ולמדינות
אחרות ,והנושא היה בשוליים של ההיסטוריוגרפיה של
השואה ,היום המצב שונה .יש יותר ספרים ומחקרים,
וישנה התקדמות של ממש .מבחינת הניצולים שהולכים
ומזדקנים יש לנו עדיין מחסור בעדויות ,וגם מבחינת
החומר  -לא כולו בידינו .אבל היום זהו אחד מתחומי
המחקר החשובים בשואת יהודי אירופה וצפון אפריקה,
והוא מתקדם מאוד .אנחנו מובילים את המחקר ומעודדים
אותו ,אבל קשה לי לומר כמה שנים ייקח לנו להגיע
להיקף המידע שיש על השואה במדינות אחרות"# .
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חורבן
הבית

ההפלות שנכפו על נשים
בהיריון ,המשפחות
המתבוללות שלא מצאו
מחסה ,ועגונות המלחמה
שהרבנים התאמצו להתירן.
כנס בינלאומי עסק בטלטלה
שעברו משפחות יהודיות
בתקופת השואה

בתאל קולמן

"ב

תחילת פברואר הודיעו החלונות הגבוהים כי
אסור שליהודים ייוולדו ילדים ...ולפיכך יש
לבצע הפסקות היריון ...האימהּות נשללה
מנשים יהודיות ...מחביאים את היילודים שנולדו",
כך כתב ביומנו ד"ר לזר אפשטיין ,מנהל המחלקה
האפידמיולוגית בגטו וילנה בשנת  .1942הצו שאוסר
הריונות ולידת תינוקות היה ייחודי לגטאות ליטא -
וילנה ,קובנה ושאוולי.
"בכל מאות הגטאות ברחבי מזרח אירופה לא נראה
צו דומה" ,אומרת ד"ר לאה פרייס ,בת לניצולת גטו
שאוולי וחוקרת במרכז לחקר השואה בברית המועצות
על שם משה מירילשווילי שבמכון הבינלאומי לחקר
השואה ביד ושם ,שחקרה את נושא הבריאות והרפואה
בגטאות ליטא" .הנאצים רצחו  85אחוז מיהדות ליטא.
את הצעירים שנותרו הם ייעדו לעבודה .הגטאות הפכו
למאגר של עבדים יהודים ששימשו את מאמץ המלחמה
הגרמני .עם זאת ,לגרמנים היה חשוב שהאוכלוסייה
הנותרת לא תגדל".
תחילה הופצו בגטו שאוולי שמועות על תוכנית
גרמנית לסירוס הגברים" .הפנים נתקדרו ,והלבבות
כמו נדמו – האם יעבור עלינו הדבר הנורא ביותר,
הנורא אף מהמוות – להיות בעלי מומים כעורים כל
ימי חיינו?" תיאר בפנקסו אליעזר ירושלמי ,הכרוניקאי
של גטו שאוולי ,את אימת הסירוס שריחפה בגטו .ד"ר
פרייס מסבירה כי "הגרמנים אכן 'השתעשעו' ברעיון,
אך העניין נדחה ,מן הסתם בשל הקשיים שכרוכים
בביצוע תוכנית כזאת ,ועול מניעת הריבוי הטבעי של
היהודים נפל על הנשים".
בהמשך לצו שהופץ בגטו וילנה פרסם היודנראט
בקובנה באוגוסט  1942כי לידת תינוקות בגטו אסורה
בהחלט .בשאוולי ניתנה לרופאים המיילדים פקודה
שלפיה מותרת הפלה מלאכותית לנשים יהודיות ,אך
נאסר עליהן ללדת.
קרל יגר ,מפקד איינזצקומנדו  ,3אחת מיחידות
המשנה של האיינזצגרופן (עוצבות המבצע
הגרמניות שהופקדו על רצח היהודים במזרח אירופה),
כתב בראשית הפלישה לברית המועצות" :לדעתי יש
להתחיל מיד בעיקור הגברים היהודים העובדים ,כדי
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למנוע ריבוי טבעי .אם בכל זאת תימצא אישה יהודייה
בהיריון יש לחסל אותה" .פרייס מסבירה" :היהודים
היו אמורים להיות מוחזקים כעבדים ולהמשיך לחיות
במסגרת משפחתית ,אבל בצורה של 'משפחתיות
מעוקרת' ,כזו שנכפה עליה שלא להתפתח"   .
מחלקת היולדות בגטו וילנה נסגרה בפברואר ,1942
ועל פי העדויות קמה בגטו מהומה של ממש" .עם
זאת" ,מציינת פרייס" ,חדר לידה סודי הופעל בבית
החולים ,והתינוקות שנולדו הוחבאו במקומות מסתור
שהוקמו בבית החולים ושם טופלו .על פי ממצאים
שהציגה המחלקה הגינקולוגית בגטו וילנה ,בקרב
אוכלוסייה של  7,822נשים ,שמחציתן היו בגיל הפריון,
נערכו בממוצע מדי חודש  22הפסקות היריון ,מהן 19
בחודש בממוצע לנשים עד החודש הרביעי ,ושלוש
בחודשים מתקדמים יותר".
איך גידלו את התינוקות שכן נולדו?
"או שרשמו את התינוקות כאילו נולדו לפני מתן
הצו ,או שהוציאו אותם מהגטו .בגטו שאוולי היה סיפור
על ילד שנולד ,אמו הייתה פקידה בבית הדין ואביו
מפקד המשטרה של הגטו .הם היו מקושרים ,והיא
החליטה ללדת בתוך הגטו .היא ירדה עם אמה לבונקר
ללא רופאים ,אבל כשהלידה הסתבכה נקרא למקום רופא
והוא עזר לה ללדת למרות האיסור .התינוק הוברח אל
מחוץ לגטו ,ומדי פעם הייתה האם מבקרת אותו אצל
המשפחה ששמרה עליו .כשהגטו חוסל גורשו היא ובעלה
למחנות שונים ,שניהם שרדו ונפגשו בסוף המלחמה,
והקימו את ביתם החדש בארה"ב .ופה אנחנו מגיעים
לטרגדיה שאפיינה רק את ברית המועצות – הרוסים
לא נתנו להם להוציא את הילד ולהעביר אותו לחיק
משפחתו בארה"ב .רק לאחר משא ומתן מייגע הוא הוצא
בשנות החמישים כשהוא כבר בן  .13זו טרגדיה על
טרגדיה .משפחה שנופצה לרסיסים וניסתה לשקם את
עצמה ,נתקלה באכזריות נוספת  -מסך הברזל".

עוגן הצלה

ילדי התערובת

צילום :באדיבות ארכיון יד ושם

צילום :באדיבות יד ושם

ד"ר לאה פרייס" :היהודים
בגטאות בליטא היו אמורים
להיות מוחזקים כעבדים ולהמשיך
לחיות ב'משפחתיות מעוקרת' ,כזו
שנכפה עליה לא להתפתח"

צילום :באדיבות המצולמת

התהפוכות שעברו המשפחות היהודיות בימי השואה
לא היו נחלתן של המשפחות הקלאסיות בלבד ,אלא גם
של יהודים מתבוללים ובני משפחות תערובת .שלומית
שולחני ,רכזת המרכז לחקר השואה בברית המועצות על
שם משה מירילשווילי שבמכון הבינלאומי לחקר השואה
ביד ושם ,עסקה בגורלם של ילדי המשפחות המעורבות.
"זה אחד הנושאים המרתקים והפחות נחקרים בתולדות
שואת יהודי ברית המועצות" ,היא אומרת" .הוא לא נבדק,
לא בידי חוקרים לא יהודים שמבקשים לחקור את גורל
עמם בתקופת 'מלחמת המולדת הגדולה' ,כפי שכונתה
המלחמה בבריה"מ ,וגם לא בידי החוקרים היהודים הנוטים
להתעלם ממנו ,ככל הנראה מפני שמדובר בנושא טעון
בעבור יהודים".
אחת הדוגמאות ששולחני מציגה היא סיפורו של
ויקטור מטוחנוב ,רוסי מהעיר מליטופול שבאוקראינה.
באוקטובר  1942הוא נאסר יחד עם אשתו היהודייה
שהייתה בחודש השביעי להריונה ושלושת ילדיהם.
בבית הסוהר שאליו הועברו נאמר לוויקטור שהוא רשאי
לעזוב ,אך משפחתו תישאר .הוא התנגד ,הוכה נמרצות
ונזרק לתא הנידונים למוות .מטוחנוב סיפר שנכפה עליו
להחליף את דרכונו הישן שבו נרשם כנשוי ,בדרכון חדש
שבו נרשם כרווק .אשתו וילדיו נרצחו במסגרת מבצע
שנערך זמן קצר לאחר שנעצרו ,על ידי יחידת אס־אס
שפעלה באזור ורצחה " 3,000בני תערובת".
האם מדובר בסיפורים נפוצים?
"אין לדעת כמה ילדים מנישואים מעורבים מצאו עצמם
תחת הכיבוש הגרמני ,בכל אופן ברור שמדובר בעשרות אלפי
אנשים".
גורלם של בני התערובת בבריה"מ היה שונה מזה
שביתר המקומות?
"כל הדרגים בצמרת הגרמנית היו תמימי דעים שגם
יהודים למחצה לשליש ולרביע ,שבגרמניה הוגדרו 'בני
תערובת' ('מישלינג') וברובם שרדו ,בברית המועצות
יוגדרו יהודים על כל המשתמע מכך .כמי שבעורקיהם
זורם דם יהודי ודם סלבי ,שגם הוא על פי התפיסה הנאצית
נחשב נחות ,לבני התערובת באזור הסובייטי לא עמדה
שום נקודת זכות.
"עם זאת ,ל'בני תערובת' היו לכאורה סיכויים טובים
יותר להינצל מסיבה אחרת .בעוד יהודים יכלו לסמוך רק
על חסדי זרים ,בני התערובת יכלו לקבל עזרה מסבים
וסבתות ,דודים ודודות ושאר קרובי משפחתם הלא
יהודים .ואולם המחקר מלמד כי חלקם לא היו מוכנים
לסכן את חייהם ואת חיי משפחתם כדי להציל את
קרוביהם .ניסיון ההצלה העמיד במבחן קשה את היחסים

אישה יהודייה בגטו
קובנה1942 ,

פסיה פרסי" :כדי להתיר אישה
מעגינותה צריך עדות היכן
היה הבעל והאם היה לו סיכוי
להישאר בחיים .השלטון הקומוניסטי
לא שחרר את המידע הבסיסי הזה"

צילום :באדיבות יד ושם

סיפור המשפחתיות המעוקרת של גטאות ליטא הוצג
בכנס בינלאומי מיוחד שנערך בנובמבר האחרון ביד ושם,
ועסק בנושא "המשפחה היהודית תחת הכיבוש הגרמני
ובעורף הסובייטי" .בכנס ,שהתקיים במסגרת המרכז
לחקר השואה בברית המועצות על שם משה מירילשווילי,
השתתפו חוקרים מהארץ ומהעולם ,ושפכו אור על
שואת יהודי ברית המועצות דרך סיפורן של המשפחות
היהודיות.
אחת ההרצאות בכנס עסקה בנשים שנותרו עגונות
לאחר המלחמה ,ובמאמץ ההלכתי הרב שנדרש להתירן.
נשים רבות שהופרדו מבני זוגן בגטאות ובמחנות הריכוז
וההשמדה לא ידעו מה עלה בגורלם .למכלול קשיי
השיקום המפרכים שלאחר המלחמה נוסף סימן השאלה
שריחף מעל מעמדן האישי וההלכתי ומנע מהן לפתוח
בחיים חדשים.
פסיה פרסי ,תלמידת מחקר בבית הספר למדעי היהדות
באוניברסיטת תל־אביב ,חוקרת את נושא העגונות משתי
מלחמות העולם .היא מסבירה כי באזור הסובייטי הפכה
תופעת העגונות מסובכת אף יותר" .כדי להתיר אישה
צריך עדות ראייה וידע  -היכן היה הבעל ,והאם היה לו
סיכוי להישאר בחיים .בברית המועצות ,בגלל השלטון
הקומוניסטי שלא שחרר מידע ,היה קשה להשיג את הידע
הבסיסי הזה להתרתן של העגונות".
במרכז מחקרה של פרסי עומדת דמותו של הרב שלמה
דוד כהנא ,שזכה עוד בחייו לכינוי "אבי העגונות" .הרב
כהנא ,יליד ליטא שכיהן כרב בוורשה ,הקים בה בין שתי
מלחמות העולם את הלשכה המרכזית לתקנת עגונות.
מספר הנשים היהודיות שהוגדרו כעגונות בין שתי
מלחמות העולם מוערך ב־15־ 20אלף .הרב כהנא הצליח
לברוח עם אשתו לארץ ישראל לפני פרוץ מלחמת העולם
השנייה .בשנת  1940מונה לרב הרובע היהודי בירושלים
והקים את המחלקה לענייני עגונות המלחמה ,שהייתה
זרוע של הרבנות הראשית וגובתה על ידי הרב הראשי
יצחק הרצוג .למוד ניסיון ממלחמת העולם הראשונה החל
הרב כהנא כבר אז לאסוף שמות הרוגים .החל מ־ 1945הוא
ניהל התכתבויות ענפות עם כל רבני מחנות העקורים,

במטרה לקבץ מידע ולהתיר עגונות.
"השואה שינתה את כל מה שידעו על עגונות" ,כתב
הרב כהנא לג'וינט ב־ ,1945והצביע על הקושי באיסוף
המידע על ההרוגים .בתוך דבריו ייחד פסקה לעגונות
רוסיה" .עלינו להדגיש – עיקר הקושי הוא לגבי רוסיה
– משם כפי שאנחנו יודעים מניסיון המלחמה הקודמת
לא נוכל להשיג ידיעות רשמיות וגביית עדויות ,מחוסר
רבנים ומאי הבנה מתאימה מצד השלטונות הסובייטיים
לגבי העגונות".
למרות הקושי הגדול ,רבנים ניסו לגייס את כל
הכלים ההלכתיים שעמדו לרשותם על מנת להתיר את
אותן נשים" .לעתים" ,מתארת פרסי" ,דווקא המציאות
הרוסית שהקשתה על התרת העגונות הביאה פתרון
בצורת הנישואים האזרחיים שנערכו ברוסיה .מדובר
בנישואים שאינם כדת משה וישראל ,שהיו נפוצים
ביותר בקרב יהודים תחת השלטון הקומוניסטי .הרב
כהנא החליט להתיר את הנשים הללו לכתחילה על
סמך העובדה שלא היו נשואות על פי היהדות ,וקבע כי
למעשה הן מותרות".
לסיכום ,אומרת פרסי" :המסמכים וההתכתבויות של
הרב כהנא אינם מלמדים רק על הנשים העגונות והתרתן.
במובן מסוים הם משמשים גם תחקיר ראשוני של הרצח
שנעשה ,מספקים מידע על בעלים שהופרדו מנשותיהם
ועוד .יש פה מידע שמופק מחקר הנשים העגונות ,ודרך
הפריזמה הזו אפשר ללמוד רבות על מאורעות התקופה".

בתוך המשפחה ,ולמוכנות להירתם לעזרה הייתה השפעה
על היחסים בין הקרובים עוד לפני המלחמה.
"מה שמעניין הוא שהסירוב להושיט עזרה התקבל
ברוב המקרים בהבנה על ידי אלו שביקשו אותה,
שבהחלט היו מודעים לקושי שבבקשה הזאת .רבים
מקרובי המשפחות ניסו להקל על קרוביהם הנרדפים
באמצעות השגת מסמכים מזויפים ,כסף ומזון .כתוצאה
מכך הם סבלו מהתנכלויות מהסביבה ,ומחקירות
המשטרה שחשדה כי הם יודעים את מקום הימצאם של
יקיריהם".
לעתים נעשה שימוש בדרכים יצירתיות כדי לנסות
להציל את בני התערובת" .אחת התופעות בחיפושי ההצלה
הייתה הכרזתה של האם הלא יהודייה כי בזמנו בגדה בבן
זוגה היהודי ,וכי הילד הוא יוצא חלציו של המאהב .התופעה
הזו הייתה נפוצה גם בקרב בני תערובת בגרמניה בתקופת
הרדיפות .עם זאת ,בחומר הארכיוני שנאסף לא נמצא מקרה
שבו הניסיון הזה הניב תוצאות חיוביות".
היו מקרים שבהם הרוצחים המקומיים ,שפעלו
בשירות הנאצים ,גילו אמפתיה לבני התערובת שדומים
להם יותר מאשר ליהודים ,דבר שהיה עשוי לסייע
בסיכויי ההישרדות.
הורים לא יהודים הועמדו לעתים בפני דילמות קשות
מנשוא ,כאשר אולצו להכריע מה יעלה בגורל ילדיהם,
מי לחיים ומי למוות" .אישה רוסייה בשם צ'מודנובה
ישבה עם שתי בנותיה היהודיות למחצה בבית סוהר
בקלימוביצ'י ,ומצאה גבר רוסי שהסכים להעיד כי אחת
הבנות היא הבת שלו .האם הייתה צריכה להכריע את
מי מבנותיה להציל .איננו יודעים מה החליטה לבסוף
אותה אם.
"מתוך העדויות הלא רבות שנמצאו משתקפת תמונה
טרגית של רבים מקרובי המשפחה הלא יהודים של בני
תערובת ,בעיקר ההורים ,שנאלצו לבלות את שארית
חייהם כשהם אכולי ייסורי מצפון ,תוך שחזור המאורעות
בניסיון להבין מה אפשר היה לעשות כדי להציל את
ילדיהם ,והאם זה בכלל היה אפשרי"# .
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שלומית שולחני" :בעוד יהודים
יכלו לסמוך רק על חסדי זרים,
בני התערובת יכלו לקבל עזרה מקרובי
משפחתם הלא יהודים .אולם חלקם לא
היו מוכנים לסכן את חייהם"
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שם נרדף
טופס מרשות המסים בבלארוס ,רשימות ועדי בתים מלטביה
ומסמכים ארכיוניים חסויים ממרתפי הקג"ב 4.7 .מיליון
שמות של נרצחי השואה ידועים כיום ,ורוב החסרים הם יהודי
ברית המועצות .באגף הארכיונים ביד ושם מנהלים מסע
חיפושים קדחתני אחר כל שם ושם
מאיה פולק | צילום :הדס פרוש ,פלאש 90
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חרי עשרות שנים שבהן הם העלו אבק בארכיונים
הנעולים של המשטר הסובייטי ,המסמכים שתיארו
את שואת יהודי ברית המועצות נגלו לעיניה של
חוקרת מישראל .מאשה יונין ,מנהלת מחלקת הרכש באגף
הארכיונים ביד ושם ,זכתה להיות בין הראשונים שראו
את החומרים הארכיוניים ששפכו אור ראשון על "השואה
המושתקת" .אותה השתקה התחוללה בחסות הממשל
הסובייטי ,אשר הוביל נרטיב שלא התייחס למסע הקטל
המסיבי של יהודים באותם אזורים  -זאת אף על פי שאחוזי
ההרג הגבוהים מאוד של היהודים נרשמו באזורים אלה.
יונין ,שעלתה ארצה מלנינגרד ב־ 1990והחלה לעבוד
ביד ושם ,לא תיארה לעצמה שהחומרים שיתגלו לעיניה
יספקו מידע גם על גורלם של בני משפחתה" .הוריי וקרובי
משפחה נוספים הספיקו לברוח לפני שהגרמנים הגיעו",
היא מתארת בהתרגשות" .במקומות רבים בברית המועצות
לא היו גטאות ,אבל הייתה השמדה שיטתית .ירו באנשים
ליד בורות .רבים מאלה שניסו לברוח הוחזרו כי השכנים
שלהם הלשינו עליהם ,ונורו אף הם .אני ,וכמוני קרובי
משפחה נוספים בני גילי ,נמצאים כאן בזכות התושייה
של סבים וסבתות ,ההורים של הוריי ,שקמו וברחו באופן
לא מאורגן".
באמצע שנות התשעים עבדה יונין מטעם יד ושם
בארכיונים שונים בבלארוס ,ובין היתר בארכיון הממלכתי
של מחוז מינסק .יום אחד נדהמה למצוא דו"ח שבעזרתו
הצליחה משפחתה לשחזר את סיפורה של רבקה אדל ,אחות
של סבתּה" :רבקה אדל הייתה נשואה לרוסי ,ולכן לא ברחה
בתקווה שבעלה יציל אותה .כשהגרמנים נכנסו ,בעלה
הסתיר אותה בשירותים .בתיקים שמצאתי גיליתי דו"ח
שמעיד כי אישה זקנה לא יהודייה ,שהבעל של רבקה
אדל שיכן בביתו אחרי שביתה נשרף ,היא זו שהלשינה
לגרמנים וחשפה את מחבואה של אדל .היא נשלחה משם
לגטו ונורתה למוות .מהמסמכים גיליתי גם שאותה זקנה
הלשינה פעם נוספת על כך שבבית יש 'רכוש יהודי',
וכך הגיעו לבית שוטרים גרמנים בשנית ,והחרימו את
כל הפריטים.
"כשראיתי את החומר על משפחתי קיבלתי צמרמורת.
צילמתי את החומר והבאתי למשפחה .זה הסעיר את כולנו,
כי לאורך השנים במשפחה לא אהבו את האישה הזקנה הזו
ולא ידענו למה .שילוב של מסמך ארכיוני עם היסטוריה
משפחתית שבעל פה יכול להביא לפיצוץ שמגלה את
האמת המשפחתית והלאומית ,מסובב את הסרט לאחור
ומראה לנו מה באמת היה".

ההכחשה הסובייטית

התיעוד הארכיוני שאנשי יד ושם מביאים בשנים
האחרונות מארכיונים במדינות ברית המועצות לשעבר,
מסייע להשלים חלקים בפאזל החסר של שואת היהודים
במדינות הללו .לא אחת מביאים המסמכים לשחזור
קורות חיים של משפחות שלמות שנרצחו ,ושאילולא
חשיפת המסמכים היה זכרן הולך לאיבוד וגורלן לא
היה נודע לאיש .הייחודיות של יד ושם מתבטאת
בכך שהרכש הארכיוני אינו משמש רק בסיס למחקר,
אלא גם מקור ידע לשחזור האירועים ואיסוף שמות
הנרצחים.
הגישושים הראשוניים להשגת חומר ארכיוני מברית
המועצות החלו עוד לפני נפילת מסך הברזל .בעשרות
השנים של השלטון הסובייטי ,לא רק מסמכים ארכיוניים
היו בלתי מושגים לעיון ,אלא אפילו ספרים שיצאו בברית
המועצות ועסקו בנושא" .היו"ר הקודם של הנהלת יד ושם,
ד"ר יצחק ארד ,החל לבנות יחסים עם הארכיון המרכזי
במוסקבה ,שכונה אז 'הארכיון של מהפכת אוקטובר'.
באותן שנים לא היו יחסים דיפלומטיים בין ישראל לברית
המועצות ,אך יד ושם החל לאתר ולצלם חומר במקום.
הצילום לא היה איכותי כי נעשה בחיפזון .גם כשהיחסים
הדיפלומטיים חזרו ,בתחילת שנות התשעים ,החומרים
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לא נפתחו לעיון בבת אחת .היו
כאלה שחששו שהשלטון הסובייטי
עלול לחזור ולהעניש את מי שסיפק
לנו חומרים ,וארכיונאים הלשינו זה
על זה".
מה מצאתם בחיפוש הראשוני?
"המידע הזה התברר כחשוב מאוד
להבנה ההיסטורית של השואה בברית
המועצות ,זו הייתה פריצת הדרך
הראשונה .המידע היה לקוח מתיקיות
סודיות שאספה 'הוועדה המיוחדת לחקר פשעי הנאצים',
שהוקמה בידי סטאלין בסוף שנת  .1942החטיבה הזו,
שהייתה סודית ,השיגה מידע רב שכלל שמות ומקומות,
הביאה את החומר לקג"ב ושם הוא נסגר".
כיצד ידע ארד על קיומו של החומר הסודי הזה?
"החומר הועבר בשנות החמישים לארכיון 'מהפכת
אוקטובר' ,וגם שם היה סגור לעיון .רק מומחי ארכיון
סובייטים ידעו שהוא קיים .אבל המידע בכל זאת דלף
למתעניינים בנושא ,וד"ר ארד היה אחד מהם .מיד
לאחר נפילת מסך הברזל הוא נסע למוסקבה וכונן
שם יחסי עבודה עם מנהל הארכיון .בשנת  1990חזרו
היחסים הדיפלומטיים בין המדינות ,וארכיון זה פתח
לפנינו את הדלתות למחקר שאין שני לו".
לסובייטים הייתה סמנטיקה משלהם לתאר את
רצח העם שביצעו הגרמנים ביהודים .הם שללו את
ההקשר היהודי של השואה ,ואף את עצם המונח.
"הם לא קראו לזה שואה .אלה שנרצחו היו 'אזרחים
סובייטים קורבנות הפאשיזם' ,וליהדות שלהם לא היה
שום קשר לעובדה שנרצחו .אבל במקביל נחשפתי
לדו"חות חקירה מתחנות משטרה מקומיות ,שהכילו
מידע שמסרו עדים למעשים .בדו"חות שהועברו בין
הדרגים הנמוכים יותר כן הוזכר הרג היהודים ,ואף
הוזכרו שמות הנרצחים .אך בדו"חות שהועברו גם
לדרגים גבוהים ,ובוודאי דו"חות שנשלחו לסטאלין,
כבר הושמטה המילה 'יהודים' .כך הוסתרו מהציבור
ממדי הקטסטרופה ואופייה .מדו"חות אלה ומדיווחי
התושבים הצלחנו ללקט באותה עת  317אלף שמות,
והם הוכנסו למאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה
שיד ושם הקים .השמות הוקלדו בתמיכת 'פרויקט
רשימת הקורבנות של הסדר הבנקים השווייצרי'".
יונין מסבירה כי הקושי להשיג שמות של נרצחים
מברית המועצות נובע לא רק מחוסר גישה במשך
עשרות שנים לשרידי רשימות חלקיות של יהודים
שהוצאו להורג בגטאות ,אלא גם משיטת ההרג והרצח.
"בשטח הסובייטי המזרחי אנשים הוצאו להורג ללא
תיעוד ברשימות" ,מסבירה יונין" .הגרמנים היו נכנסים
לאזור ,מביאים את היהודים למקום שנחשב גטו או
לכיכר המרכזית ,ובתוך כמה ימים הורגים את כולם.
גם בורות הרג היו נפוצים מאוד .ההרג התבצע לרוב
בלי רישום פרט למספר ההרוגים ,וכך נמחקו קהילות
שלמות .הרישומים שבכל זאת היו בקושי שרדו ,כי
הגרמנים שרפו או לקחו אותם עמם .לאורך שנים רק
המקומיים ,יהודים ולא יהודים ,ידעו מה קרה בעיירה
שלהם .במהלך שנות השמונים יהודים אקטיביסטים
החלו לנסוע לאזורים שהייתה בהם השמדה ,ולשוחח
עם התושבים .הם תחקרו אותם ופרסמו את המידע
בהוצאה לאור בלתי רשמית ,ואנחנו משתמשים כמובן
גם במקורות הללו ומצליבים אותם".

לא מנדבים מידע

בשנות האלפיים כבר התמקצעו יונין וצוותה וידעו
מה לחפש בארכיונים .אבל אם עד אז יכלו לצלם ערמות
מסמכים בעלות סבירה ,כעת החלו מנהלי הארכיונים
לדרוש כסף רב בתמורה .במשך השנים פעילות צילום
התיעוד בשטחי בריה"מ התבצעה בתמיכת גופים
ותורמים רבים ובהם ועידת התביעות ,קרן ג'נסיס ,הקרן
היהודית האירופית ועוד .נחתמו הסכמים בין הנהלת יד
ושם ובין ארכיונים ממשלתיים ,ואף עם ארכיוני שירותי

ליטבק" :הרשויות הורו לכתוב על האנדרטה
רק 'כאן קבורים קורבנות הפשיסטים' ,אז
חברי הקהילה כתבו את השמות על גב הלוח
והדביקו אותו לאנדרטה ,כך שלא יראו את
השמות .אבא של יעקב השביע אותו לחשוף
את הלוח כשזה כבר לא יהיה מסוכן"
חשיפת הלוח עם
השמות בווסילקוב.
מימין :הלוח עם
הניסוח הסובייטי
צילום :יעקב תמרקין

איסוף פריטים
בקהילה היהודית
בוויניצה שבאוקראינה,
ספטמבר 2016
צילום :עמנואל סאונדרס

הביטחון בארצות שונות.
"לאורך השנים יד ושם משקיע משאבים רבים באיתור
תיעוד ארכיוני מברית המועצות ובצילומו" ,מתארת בלה
נחם ,ראש מדור רכש ארכיוני בחבר העמים" .זהו פרויקט
אינטנסיבי מאוד ,כי מדובר בהרבה מדינות שמחזיקות
במידע רב ודורשות תמורתו סכומי כסף גבוהים .כך
למשל ,בשנת  2009הגענו לארכיון ריגה ולא אפשרו
לנו לצלם חומר .במשך שנה ניהלנו משא ומתן מול שר
הארכיונים של לטביה ,עד שלבסוף אושר לנו לצלם".
מוצאן של יונין ונחם ,במדינות חבר העמים ,מסייע להן
להגיע אל החומרים הנכונים ובעיקר לדעת מה לחפש .יונין:
"צריך לדעת את ההיסטוריה של המקום ,ואפילו כיצד לדבר
עם אנשי הארכיון .הם כמו שומרי אוצר ,לא ממהרים לנדב
חומרים ומידע .עד היום זה כך .אם הם מגלים שאתה לא איש
ארכיון ולא משתמש במונחים שלהם הם לא מתייחסים אליך".
דווקא במסמכים שנראים לכאורה המשמימים ביותר,
מצאו יונין ונחם את המידע הרב והקריטי ביותר באשר
לגורלם של יהודי בריה"מ בשואה .לדבריהן ,ככל שמסמך
"יבש" יותר כך הוא יותר עובדתי ואמין .כדי להגיע למספר
רב ככל האפשר של שמות יהודים שנספו ,ערכו אנשי יד ושם
גם רכש ארכיוני של מסמכים משנות השלושים ובהם תעודות
עבודה ,רשימות תלמידים בבתי ספר יהודיים ,רשימות מורים,
דרכונים שעותק שלהם נשאר בעירייה ,תעודות זהות ועוד.
יונין" :באמצעות הפספורטים ,למשל ,התאפשר לנו
לזהות פנים ושמות של
 27אלף יהודים
שגרו בקובנה
לפני המלחמה
ונרצחו .ידענו
גם שעלינו

לחפש ספרי ועדי בתים שבהם ,עוד לפני הכיבוש הנאצי,
נכתב במפורט מי גר בהם ,כולל יהודים .בארכיון בבלארוס
איתרנו גם טופסי מס ,שמהם עלה שיהודים שנסגרו בגטו
בבריסק המשיכו לשלם מסים לשלטונות המקומיים .גם
התיקים הללו היו מקור לשמות ,להיסטוריה ולסיפורים
האישיים של הנספים ,והצלבנו אותם עם השמות שמצאנו
בתיקי הוועדה הסובייטית לחקר פשעי הנאצים .כשגיליתי
את המסמכים האלה התרגשתי ,והבנתי שחשוב שנרכוש
את כל התיקים האלה".
כמו במקרה של יונין ,המסמכים ה"יבשים" שצולמו
הובילו גם אל נסיבות חייה של דודתה של נחם ,מינקה
אידלמן ,ששרדה את השואה .הן הבחינו בשמה של אידלמן,
שנישאה בנישואי תערובת וקיבלה עם נישואיה שם משפחה
לטבי .ברשימות מופיעות עדויות על ניתוח עיקור שעברה,
ובאחד מספרי ועדי הבתים מצאו מידע שממנו אפשר היה
להסיק כי עברה דירה אל תוך הגטו.
נחם" :מהמסמכים הבנו שעד ניתוח העיקור הספיקה
הדודה שלי להוליד בת אחת ,אך רצינו לדעת כיצד היא
ניצלה מהשואה .הגענו לנכדה שלה שחיה עד היום בזהות
לטבית ,והיא העבירה לנו מסמכים מהארגז של סבתא
שלה .גילינו שבעלה של מינקה ,שתמיד חשבו במשפחה
ששיתף פעולה עם הנאצים ושהודות לכך היא ניצלה
מהגטו ,הצליח להוציא בעבורה תעודת המרת דת ,והצליח
להציל אותה הודות לכך ששיחד שוטר בשערי הגטו".

סל מזון ודף עד

רבים בציבור הישראלי סבורים כי מלאכת איסוף
העדויות ושמות הנספים הסתיימה לפני שנים ,וכי אוסף
העדויות המצולם של יד ושם ושל מכון הקרן להיסטוריה
חזותית מיסודו של סטיבן שפילברג ,שבמסגרתו נאספו
עשרות אלפי עדויות ,חתם את העבודה .האמת היא שביד
ושם ממשיכים לעשות זאת גם היום ,ומדי שנה נגבות כאלף
עדויות מצולמות חדשות ,ולצדן נמשך איסוף שמות קורבנות
השואה .מספר קורבנות השואה ששמם נמצא במאגר עומד
כיום על  4.7מיליון ,כך שחסרים יותר ממיליון שמות.
מלאכת מציאת השמות ועדכונם במאגר ובהיכל השמות,
ממשיכה להיות עד היום אחת המטרות העיקריות של יד
ושם .על פי ההערכות רוב השמות החסרים הם של יהודי
פולין וברית המועצות לשעבר.
כדי להגיע לעוד ועוד שמות מתקיימים קשרים מיוחדים
עם ארגונים במדינות ברית המועצות לשעבר ,במטרה לאתר
ניצולי שואה או בני משפחותיהם ולשכנעם למלא 'דפי עד' -
טפסים של יד ושם שבאמצעותם נאספים פרטים על נספים
כבר משנות החמישים .בדומה לרכש הארכיוני ,איסוף השמות
במדינות ברית המועצות לא התאפשר לפני נפילת מסך
הברזל בראשית שנות התשעים.
עם השנים התגבשה התובנה כי יש לצאת לחיפוש
יזום .בשנת  2006הרחיב יד ושם את פרויקט התיעוד
והנצחת שמות קורבנות השואה לפעילות יזומה בשטחי
ברית המועצות לשעבר ,בניהולו של בוריס מפציר ובסיוע
אמה סוטניקובה  -מי ששימשה רכזת הפרויקט  -ואולגה
ליטבק שהיום ממשיכה את הפעילות בתחום .הפרויקט
יצא לפועל הודות לתמיכתם של דנה ויוסי הולנדר.
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מימין :ליטבק ,יונין ונחם

השלושה חברו לארגונים יהודיים הפעילים באזור ,ובהם
הג'וינט ו'נתיב' ,ובנו מערכת של מתנדבים מקומיים
במטרה להגיע לכל קהילה יהודית ,ולהעניק לאנשים
אפשרות להנציח את שמות הנספים המוכרים להם .גם
בארץ קיימת רשת מתנדבים כזו ,שאוספת שמות ממי
שעלו לארץ בשני העשורים האחרונים .מתנדבים נוספים
פעילים במדינות שאליהן היגרו יהודים מברית המועצות
לשעבר ,ובהן גרמניה ואוסטרליה .אחת הדרכים של
הג'וינט להגיע לניצולים היא באמצעות חלוקת סלי
מזון לניצולים נזקקים ,שאליהם מצורפים דפי עד" .לא
מספיק להכניס דף עד לסל ,אלא חשוב שיגיע עמו אדם
שמדבר עם אדם .זה המוטו שלנו" ,מדגישה ליטבק.
לא אחת נתקלים המתנדבים בחשד או בחשש של
האנשים לקחת את דף העד ולהוסיף בו פרטים ,שמעתה
יהפכו לנחלת הכלל" .לא חסרים אנשים שלא אוהבים
לדבר על השואה ולא רוצים להיכנס לזה שוב" ,מתארת
ליטבק" .במילוי דפי עד יש רגע קשה ,כי אתה מכיר
בזה שהקרוב שלך ,שעד אז היה סימן שאלה לגביו ולגבי
גורלו ,נרצח בשואה .בשביל להוציא את המידע הזה אנחנו
מכשירים מתנדבים רגישים שיודעים להרגיע ולשאול את
השאלות הנכונות ,כדי לעזור להיזכר גם במה שמנסים
להדחיק .לרוב קיבלנו תמיכה ומענה ,ויש עשרות קהילות
שממשיכות לעבוד איתנו עד היום ,לספר ולמלא דפי עד
ודפי ניצול ששופכים אור לא רק על שמות נספים אלא
גם על סיפורים מרתקים".
במקביל לפעולות היזומות מקבלים ליטבק וצוותה
מאות מכתבים ופניות טלפוניות מקהילות שונות ברחבי
ברית המועצות לשעבר .אחד הסיפורים המיוחדים הגיע
רק בקיץ האחרון מיעקב תמרקין בן ה־ ,72ראש הקהילה
בווסילקוב שבמחוז קייב ,אוקראינה.
ליטבק" :תמרקין סיפר שבשנים  1941ו־ 1942נרצחו
בווסילקוב ,על פי עדים במקום ,כמאה ושישים יהודים.
אביו ניצל ,והיה בקבוצת יהודים שהעבירו את הגופות
מאתר הרצח לבית הקברות לאחר המלחמה .אחרי
המלחמה הם רצו להציב במקום לוח זיכרון עם שמות
הנספים שהיו ידועים להם ,אך הרשויות המקומיות
סירבו ,והורו שמה שייכתב הוא 'כאן קבורים קורבנות
הפשיסטים' ,משפט סטנדרטי ונפוץ על מצבות באותם
ימים .רק בעשרים השנים האחרונות מחליפים את הנוסח
הזה במקומות רבים ומעמידים מצבות עם שמות ,ככל
שאלה קיימים".
אך אביו של תמרקין וחבריו היהודים החליטו כבר
בסוף שנות הארבעים שלא יוותרו על הנצחת שמות
הנרצחים על המצבה" .הם לא יכלו למרוד במה שהרשויות
הכתיבו ,אז הם כתבו את השמות על גב הלוח והדביקו
אותו לאנדרטה באמצעות מלט ,כך שהשמות יהיו כלפי
פנים ולא יראו אותם" ,מגלה ליטבק" .אבא של יעקב

סיפר לו על כך רק בשנת  1960כשהיה בן  ,15והשביע
אותו לחשוף את הלוח כשזה כבר לא יהיה מסוכן".
הלוח נחשף רק ביולי השנה ,ונחנך מחדש בטקס מרגש
בספטמבר .על המצבה שנחשפה כתובים ברוסית שמות
ארבעים מההרוגים ,ולמטה נכתב "ואחרים עם ילדים",
שכן רוב השמות אינם ידועים" .בחיפוש יזום בקהילה
הזו מצאנו שישה שמות נוספים של נספים ,ואלה נוספו
לאנדרטה בלוח מיוחד" ,מספרת ליטבק" .יעקב תמרקין
הפך למתנדב שלנו ,והוא מדבר עם אנשי הקהילה ומחלק
דפי עד ושאלוני ניצול .רק בימים האחרונים הגיעה
מהם מעטפה שנייה ובתוכה שמות נוספים ,שאם לא היו
נחשפים היו יורדים לתהום הנשייה".
ליטבק ,שעלתה גם היא ממדינות חבר העמים,
מתרגשת בכל פעם שעבודתה מניבה שמות נספים נוספים
לרשימה" .אני מרגישה נחמה גדולה ,כי גם לי יש סיפור
אישי לא פתור .עד היום אני לא יודעת מה עלה בגורל
סבתא רבא שלי וילדים קרובי משפחה נוספים ,שאפילו
את שמותיהם אני לא יודעת .לא דיברו על זה בבית שלנו,
ואני מקווה שיום אחד ,במסגרת עבודתי ,אוכל למצוא
על כך מידע".

יונין" :בדו"חות שהועברו בין הדרגים
הנמוכים הוזכר הרג היהודים ,אך באלו
שהועברו גם לדרגים גבוהים ולסטאלין
הושמטה המילה יהודים .כך הוסתרו
ממדי הקטסטרופה"
מאז  2006ועד היום הצליחו ביד ושם לאסוף
באמצעות פרויקט דפי העד עשרות אלפי שמות של
נספים מברית המועצות לשעבר .ליטבק" :אנו מסבירים
למתנדבים שהזמן אוזל ,וקוראים להם להתנדב לסייע
לאנשים שלא יכולים בכוחות עצמם למלא דפי עד .יש
לנו עוד מיליון שמות לחפש ,למצוא ולהנציח".
לקבלת דפי עד וייעוץ וסיוע במילוים,
ולהתנדבות לפרויקט איסוף שמות הנספים ניתן
לפנות לאולגה ליטבק וצוותה בטלפון6443235 :־02
או במייל# names.ru@yadvashem.org.il :

פרויקט 'לאסוף את השברים' ,מבצע לאומי להצלת פריטים
אישיים מתקופת השואה ,פועל ביד ושם משנת ( 2011בסיוע 'ציוני
דרך' במשרד לענייני ירושלים) .עד כה נאספו במסגרתו מסמכים,
חפצים ,יומנים ,מכתבים ויצירות אמנות שנשמרו שנים ארוכות
בבתיהם של ניצולי השואה או ברשות קרוביהם ,והועברו לשמירה
קפדנית בתנאים שיאפשרו את שרידותם .חלק מהאיסוף מתבצע
באמצעות ימי איסוף מרוכזים ברחבי הארץ .באופן זה נאספו בחמש
השנים האחרונות כ־ 230אלף פריטים ,והם עוברים סידור וקטלוג
כך שיהיו נגישים לציבור בארכיון הממוחשב של יד ושם.
"בחלק מהמקרים אנשים נותנים העתק של הפריט ומבטיחים
שכשילכו לעולמם נקבל את המקור" ,מתארת אורית נוימן ,ראש
מדור איסוף וקליטת פריטים" .אנשים יודעים שאצלנו הפריט
יישמר לנצח נצחים ,וכך הם מתגברים על הרגש שקושר אותם
לחפץ ומוסרים אותו .חשוב להם שהסיפור האישי שלהם יהיה גם
חלק מהסיפור הלאומי".
בשנתיים האחרונות ערכו ביד ושם כמה ניסיונות ,בשיתוף
הג'וינט ,לאיסוף פריטים אישיים כאלה גם בשטחי בריה"מ
לשעבר .הפיילוט התמקד בקהילות היהודיות בלבוב ובוויניצה
שבאוקראינה ,בסנט־פטרבורג ובקהילות במולדובה .את הפנייה
ואיסוף הפריטים ביצעו מתנדבים מהקהילה היהודית במקום,
שרובם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים ונמצאים בקשר יומיומי
עם אנשי הגיל השלישי ,בליווי והדרכה של צוות עובדים מיד ושם.
הם דיווחו כי בעקבות הפרויקט התהדק הקשר עם המטופלים
שהצליחו ,אולי לראשונה ,לגעת בפצעי השואה הכואבים

שהושתקו עשרות שנים.
נוימן מסבירה שבשונה מאיסוף הפריטים בארץ ,שבו מעדיפים
לקבל את פריטי המקור ולהשאיר למשפחה העתק ,במדינות ברית
המועצות לשעבר מסתפקים בצילום ותיעוד של המסמכים ומשאירים
בידי המקומיים את הפריט המקורי.
כמו בארץ ,איסוף החפצים האישיים משטחי בריה"מ הביא עמו
שלל סיפורים מרגשים וגילויים בלתי צפויים :אישה מלבוב מסרה
ליד ושם עותק של פנקס שבו כתב אביה את שמות בני המשפחה
שנספו ,ואף יצר לוח שנה יהודי וציין את ימי הזיכרון שלהם; כמו
כן ,נציג יד ושם שהשתתף בפרויקט האיסוף בוויניצה פגש ניצולה
שרצתה למסור מסמכים ,ובמהלך השיחה הבין שהיא חברת ילדות
של סבתו המתגוררת בארץ ,וקישר ביניהן לשיחה מרגשת; וכן תצלום
של נזירות וילדים בבית יתומים בוויניצה משנת  1943שהתקבל
מניצולה המתגוררת שם היום ,והעידה על הצלתה יחד עם יתר
הילדים היהודים במנזר.
"אנו מקווים שיהיו לנו משאבים תקציביים נוספים כדי שאיסוף
הפריטים החשוב הזה בברית המועצות לא ייעצר" ,אומרת נוימן.
"מעבר לכך שמדובר בפעילות חשובה בעבור הקהילות היהודיות
הללו ,כל סיפור אישי כזה מתחבר למידע קיים והופך למשמעותי
אף יותר".
ליצירת קשר עם פרויקט 'לאסוף את השברים' לשם העברת חפצים
מימי השואה ניתן לפנות לטלפון6443888 :־02
או למיילcollect@yadvashem.org.il :
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מדליית
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הילד שנמלט מהנאצים ונאבק בהם
כפרטיזן מהיערות ,היה לתת־אלוף בצה"ל.
בביתו ברמת־השרון מספר ד"ר יצחק ארד,
יליד ליטא ,כיצד בגיל  13ראה את הוריו בפעם
האחרונה ,ומתאר את הדילמות המטלטלות שעמדו
מולו" :הגנה על הנשים והילדים לא פחות חשובה
מהרכבות שפוצצתי לגרמנים"

יוחאי עופר

| צילום :אבישג שאר־ישוב

| 15

| 16

ב

י"א בטבת תשע"ח | 29.12.2017

עיצומן של ההכנות האחרונות לשבת בר־המצווה
שלו ,עלתה במוחו של הנער יצחק רודניצקי מחשבה
לבטל את האירוע" .באותם ימים של ספטמבר 1939
בוורשה ,ראיתי כיצד תופסים יהודי וחותכים לו את הזקן
או הפאות ,מתעללים בו וצוחקים עליו" ,מתאר ארד בשיחה
שאנו מקיימים בביתו ברמת־השרון .אביו החליט שלא
לוותר על ציון האירוע המשפחתי ,למרות פרוץ מלחמת
העולם ופלישת גרמניה הנאצית לפולין" .הגרמנים פרצו
לבתי הכנסת והתעללו ביהודים .הצעתי לאבא לוותר על
בר המצווה ,אבל הוא אמר לי 'ילד יהודי צריך לחגוג בר
מצווה' .בסופו של דבר העסק עבר בשלום".
בגילו המתקדם ,יותר מ־ ,90פורש לפנינו יצחק ארד
בחדות ובפירוט רב את חייו מעוררי ההשראה .סיפורו של
הילד היהודי שברח מהנאצים ופוצץ רכבות גרמניות כפרטיזן,
עלה לארץ והגיע לדרגת תת־אלוף בצה"ל ולתפקיד יו"ר
הנהלת יד ושם ,מגלם במידה רבה את תהפוכות הגורל
היהודי במאה השנים האחרונות ואת נס תקומתו של העם
היהודי בארצו מאפר השואה.
יצחק רודניצקי נולד ב־ 11בנובמבר  1926בעיירה
הליטאית שוונציאן 90 ,קילומטר מצפון מזרח לווילנה.
באותן שנים הייתה העיירה תחת שלטון פולני .מתוך
 8,000תושביה 3,500 ,היו יהודים .אביו ישראל משה
היה חזן הקהילה .אמו חיה הייתה עקרת בית .בתם
הבכורה רחל הייתה גדולה מיצחק בשנתיים .כשהיה
יצחק בן חמש התמנה אביו לחזן בקהילה יהודית
בפולין ,ובשנים הבאות עברה המשפחה בין ערים
וקהילות שונות בעקבות עבודתו של האב .התחנה
האחרונה לפני פרוץ המלחמה הייתה בבית הכנסת
'מוריה' בוורשה.
בעקבות הסכם ריבנטרופ־מולוטוב ופלישת הנאצים
לפולין ,ניסו יהודים רבים להימלט משטח הכיבוש הגרמני
אל זה הסובייטי .גם הוריו של יצחק ביקשו לחזור לביתם
שבליטא .יצחק ואחותו נשלחו ראשונים עם מלווה פולני,
אך הוא נטש אותם באמצע הדרך והם המשיכו לבדם.
למרות ניסיונותיהם של ההורים להימלט ,הם לא הצליחו
בכך ונותרו מאחור .במהלך השנים ניסה ארד להתחקות
אחר גורלם המדויק של הוריו ולברר מתי וכיצד סיימו
את חייהם ,האם ברעב בגטו או בתאי הגזים ,אך ללא
הצלחה .בחודשים הראשונים התקבלו מהם אותות חיים,
ללא פירוט בנוגע למתרחש עמם" .היה מכתב אחד או
שניים" ,מספר יצחק" .ניסינו לשלוח להם חבילות מזון,
אבל אני לא יודע אם הן הגיעו".
לאחר שובו לעיירת הולדתו למד יצחק בבית ספר
מקומי .ב־ 22ביוני  1941החל 'מבצע ברברוסה'; גרמניה
הנאצית תקפה את ברית המועצות ,ומיליוני חייליה חצו
את הגבול לעבר השטחים הסובייטיים" .אני זוכר שזה
היה יום קיץ נעים .היו מטוסים באוויר ולא ידענו מדוע",
מתאר ארד" .בשעה  11הודיע שר החוץ הסובייטי מולוטוב
שגרמניה תקפה את ברית המועצות והפרה את ההסכם .אני
זוכר שבסיום הנאום הוא אמר שהסובייטים יכו באויבים,
וש'הניצחון יהיה שלנו'".
כעבור ימים ספורים נסו אנשי הממשל הסובייטי מן
העיירה ,והגרמנים השתלטו עליה.
"מיד התחילו להתעלל ביהודים.
ביום אחד תפסו מאתיים
צעירים יהודים ואני
ביניהם ,כביכול לעבודה.
כשהתחילו להעמיס אותנו
על המשאיות הגיע קצין
משטרה ליטאי ולקח אותי
יחד עם נער נוסף
לנקות את הבית
שלו .מאוחר יותר
התברר שמאתיים

יצחק ארד כילד ,שלישי
מימין בשורה הראשונה,
עם המקהלה של אביו
(במרכז)
צילום :באדיבות המצולם

היהודים הללו הוצאו להורג".
בסוף ספטמבר  1941הועברו יהודי העיירה למחנה פוליגון -
מחנה סובייטי עזוב בסמוך לעיירה ,ובו רוכזו כ־8,000
יהודים שהובאו לשם מעיירות סמוכות .יצחק ועמו כמה
נערים נוספים הצליחו לברוח משם ולהגיע לבלארוס ,שם
טרם הוקמו גטאות .אחרי מסע רגלי של עשרות קילומטרים
הם הגיעו לעיירה קטנה" .נכנסתי לבית של משפחה יהודית
וביקשתי להישאר אצלם" .לאחר כמה שבועות נודע לו כי

"הנחתי שבסוף היום יערכו חיפוש על גופנו ,ואז ימצאו
את הנשק שהסתרתי מתחת לחולצה ,ויהרגו את כולנו.
בסוף היום אכן העמידו אותנו בשורה ,אבל למזלי הקצין
הגרמני רק הורה לנו להתחיל בצעידה לעבר הגטו"

כקצין צעיר עם
רעייתו מיכל
צילום :באדיבות המצולם

היהודים שהועברו למחנה פוליגון נרצחו ביריות.
"זו הפעם הראשונה שהבנו שיהודים נרצחים" ,הוא מתאר.
"ידענו שיש טלאי צהוב ,אבל לא תיארנו לעצמנו שיש
השמדה שיטתית" .המעטים ששרדו את ההוצאה ההמונית
להורג היו בעלי מקצוע כגון חייטים או סנדלרים ,שהיו
נחוצים לגרמנים .אחותו רחל נרשמה כבתו של אחד החייטים
המקומיים ,ונותרה לעבוד במחנה.

שביל הבריחה

בסוף שנת  1941החלו הנאצים להקים גטאות גם בבלארוס,
ויצחק החליט לחזור אל הגטו הקרוב לעיירה שבה גדל .אף
שלא היה בעל תעודת עבודה חוקית ,הסתנן למתחם דרך
גדרות התיל .הוא וחבריו ,נערים צעירים בגילי 15־ ,16החלו
לחשוב כיצד לשרוד ולהגן על חייהם ועל חיי יהודים אחרים.
הם הניחו כי לא ירחק היום שבו הנאצים כבר לא יזדקקו לכוח
העבודה שלהם ,ואז גורלם לא יהיה שונה מזה של  8,000יהודי
האזור שכבר נורו למוות .הם שאפו לברוח ליערות ולהצטרף
לפרטיזנים שנאבקו בגרמנים תחת פיקוד סובייטי.
"באחד הימים נכנסו כמה חיילים גרמנים אל הגטו
ולקחו כמה נערים החוצה" ,מספר יצחק" .הייתי בטוח
שלוקחים אותנו לבית הקברות כדי לירות בנו ,מכיוון

שהייתי בלתי חוקי" .אלא שמה שנראה כמו הסוף המר
של החבורה הצעירה התברר כהזדמנות בעבורם .הנערים
היהודים הובלו אל מחוץ לעיירה ,לעבר מחסני עץ שבהם
היו מצבורי נשק גדולים שהגרמנים החרימו מהסובייטים.
הם נדרשו למיין ולסדר את הנשק הרב .במהלך העבודה
מצא יצחק רובה פרשים קטן ,והצליח לדחוף אותו אל מתחת
לחולצתו בזמן שהקצין הגרמני ששמר עליהם יצא להפסקת
עישון" .הנחתי שבסוף היום יערכו חיפוש על גופנו ,ואז
ימצאו את הנשק ויהרגו את כולנו .למרות הפחד דחפתי
למגפיים שלי כמה כדורים .בסוף היום אכן העמידו אותנו
בשורה ,אבל למזלי הקצין הגרמני רק הורה לנו להתחיל
בצעידה לעבר הגטו".
הסיכון הבא המתין ליצחק בשלב הבידוק בכניסה לגטו,
אלא שגם כאן שיחק לו מזלו .הקצין הגרמני הוא שהוביל את
יצחק וחבריו אל תוך הגטו ,וכך נמנע הבידוק הקפדני של
השוטר הליטאי בכניסה" .הנהלים קבעו שמי שחוזר לגטו לאחר
יום עבודה עובר בדיקה מקיפה כדי למנוע הברחת מזון ,אבל
הנוכחות של הקצין הגרמני מנעה את הבידוק וכך גם את גילוי
הרובה שהוטמן תחת החולצה שלי .הקצין הגרמני הורה לנו
להתייצב שוב לעבודה למחרת בבוקר".
יצחק מצא מקום מחבוא לרובה ,ובמשך חודש של עבודה
הצליחו הוא וחבריו לגנוב  12כלי נשק מאותם מחסנים .מצבם
הסתבך כאשר שניים מחברי הקבוצה המחתרתית ניסו לתפור
תיק עור לאחד מכלי הנשק שגנבו .אחד מהם ביקש להדגים
לחברו מה הוא מתכוון לעשות לגרמני שיבוא מולו ,אך
לא ידע שהאקדח שהוא אוחז טעון ,ירה בחברו ופצע אותו.
השניים נעצרו ,ובקרב החבורה הצעירה גבר החשש שכולם
ייעצרו בקרוב ויופללו בחקירות אכזריות.
"היינו בטוחים שיגלו את הסיפור שלנו" ,נזכר ארד.
"הקבוצה המחתרתית מנתה כבר קרוב לעשרים בחורים,
והחלטנו לברוח מהגטו לאחד היערות בסביבה .הוצאנו את
הנשקים ותכנַ נו לברוח ,ואז כל תושבי הגטו התאספו סביבנו
ואמרו לנו שבבוקר הגרמנים יגלו שברחנו ואז יהרגו את
כולם .הבנו שאם אנחנו נשארים זה המוות שלנו ,ואם אנחנו
בורחים זה גזר דין מוות לכל תושבי הגטו" .לאחר ויכוח
קשה החליטו הצעירים להישאר ולהסתיר את כלי הנשק
בבית כנסת נטוש מחוץ לגטו .בתום החקירה ,שני הצעירים
שנתפסו לאחר פליטת הכדור הוצאו להורג בבית הקברות
המקומי ,ויתר חברי המחתרת ניצלו.
בסרט מיוחד שהפיק לאחרונה בית הספר הבינלאומי
להוראת השואה של יד ושם מגולל יצחק את סיפורו ומתאר
את ההתלבטות הנוראית" :עמדנו בפני דילמה קשה .לי העניין
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עלו לארץ בשנות ה־ 90של המאה הקודמת
והם אינם דוברים עברית ברמה המאפשרת
תקשורת ישירה .סרטי הפרויקט המתורגמים
לשפות רבות מנכיחים את סיפור השואה
בשטחי ברית המועצות בפני אלה שלא יכלו
להכיר ולשמוע את הסיפור קודם לכן.

מפרטיזן לקצין בכיר

היה פשוט יותר .כבר לא היו לי הורים ,ולא היה לי אף אחד.
החלטנו להישאר כדי לא לסכן את הגטו .בהמשך ,כשמספר
תושבי הגטו גדל ,החלטנו לברוח ליערות .מעבר לרצון ללחום
נגד הגרמנים ולנקום ,רצינו גם להישאר בחיים .מרד בגטו
זה אומר יום או שבוע של לחימה וזה הסוף .ביער יש לחימה
ממושכת ,אפשר לגרום הרבה יותר אבדות לגרמנים ויש סיכוי
לשרוד .להמוני היהודים לא הייתה ברירה ,הם לא יכלו לעשות
שום דבר .מה גם שרובם המכריע לא ידעו מה הגורל שמצפה
להם ,עד שעמדו מול כיתת הירי או נכנסו לתאי הגזים.
"לעתים קרובות אני מרצה לפני טייסים או קצינים בבה"ד
 ,1ואני אומר 'רבותיי ראו ,אני כנער צעיר בלי משפחה ,בלי
שום דבר ,קמתי ,ברחתי ונלחמתי .אבל אני מכניס את עצמי
לא פעם לדמות של בחור צעיר בן 22־ ,25בגטו נשוי עם שני
ילדים .ואני עובד נניח מחוץ לגטו במסילת הברזל ,ויש לי
אישור עבודה ,ומשפחתי קיימת בזכות זה שאני עובד .אני
יכול גם להשיג נשק ,לברוח ליערות ולהצטרף לפרטיזנים
שנמצאים לא רחוק .להיות גיבור ,להילחם ולפוצץ רכבות.
אבל אני יודע שבאקציה הראשונה אשתי וילדיי הם
הקורבנות הראשונים .מהי הגבורה האמיתית? אני שואל
אותם מה לדעתם נכון לעשות ,ואז יש שתיקה ,כשמבינים
את הבעייתיות .אני אישית אומר שלא הייתי עוזב את אשתי
וילדיי .לא פעם אני טוען שעם כל הטרגדיה ,מזל שהוריי
נשארו בוורשה ,משום שאם הם היו מצליחים לחזור יכול
להיות שהייתי נשאר איתם וגורלי היה כגורלם.
"להגן על הנשים והילדים לא פחות חשוב מזה שאני
פוצצתי רכבות" ,מחדד ארד בשיחתנו" .אני לא רוצה להגיד
מה יותר חשוב ,זה חשוב וגם זה חשוב ,וכל מה שנעשה אז כדי
להציל יהודים היה חשוב ,לא פחות מפיצוץ רכבות .הגורל
שם אותי שם ואני מרוצה ממה שעשיתי".
הסרט על חייו של ארד הוא אחד מכמה סרטים שהופקו
במסגרת פרויקט סרטי עדות של ניצולי שואה מבריה"מ
בתמיכת קרן ג'נסיס .הפרויקט מאפשר תיעוד והנגשה של
סיפור השואה בשטחי ברית המועצות לתלמידים ,לחיילים,
לסטודנטים ,למורים ולקהל רחב .במרכז סרטים אלה ניצבת
הדמות של הניצול הנושא את הסיפור האישי ,כשלצדו הקשרים
ומסגרת היסטורית כוללת .סרטי עדות אלה חושפים את
סיפור השואה באוקראינה ,בבלארוס ,בליטא ובאזורים נוספים.
הסרטים מועלים גם לערוצי היוטיוב של יד ושם בגרסה מלאה,
ומשמשים בסיס לשיח ודיון בעבור צעירים ואנשי חינוך.
הנגשת סיפור השואה והניצולים יוצאי ברית המועצות
לקהל שלא דובר רוסית היא אתגר גדול בשל הקושי הלשוני.
שלא כמו יצחק ארד ,רבים מהניצולים משטחי ברית המועצות

באפריל  1943ברחו יצחק וחבריו ליערות,
ופגשו שם פרטיזנים מקומיים .בהמשך חבר
יצחק לכוח של צנחנים ליטאים .בעקבות
החשש שהגרמנים יהרגו את בני משפחותיהם,
הם החליפו את שמותיהם ויצרו לעצמם זהות
חדשה .יצחק קיבל את השם 'אנטולי' שהפך
ֹולקה' ,כינוי
במהירות ל'טולי' ,ואחרי כך ל'ט ָ
שמלווה אותו עד היום .שם המשפחה שלו
שונה מרודניצקי לקוניצקי.
בתחילת דרכו בקרב הפרטיזנים הליטאים
ידע כי עליו להוכיח את עצמו כדי לזכות
באמונם ולהפוך לאחד מהחבורה" .כשהיו
צריכים מתנדב לאיזושהי פעולה ,מיד הייתי
מתנדב .אחרי פיצוץ של שתיים או שלוש
רכבות כבר זכיתי למעמד ,ולא סבלתי
מאנטישמיות מצדם" .במשך יותר משנה עסק בפיצוץ מסילות
ברזל על ציר התנועה המרכזי של הגרמנים ,והיה שותף לפיצוץ
 16רכבות .את החבלות ,הוא מספר ,הם ביצעו בשטח תלול כדי
שקרונות הרכבת ייפלו כתוצאה מהפיצוץ.
"היינו יוצאים חמישה אנשים עם מטעני  ,TNTובמהלך
היום התחבאנו ביער .שניים היו עם המטען ,והרכיבו מוקש
נעל שיפעל ברגע שהרכבת תפגע בו .הגרמנים היו מפוזרים
בכל כמה קילומטרים במוצבים קטנים ,ולכן שלושה אנשים
נוספים שמרו בזמן הפעולה .הגרמנים עשו פטרולים לאורך
הפסים .באחת הפעמים ,בזמן שהטמנו את המטענים ,שמענו
צעדים ומיד זיהינו כי אלו גרמנים ,בגלל רעש המסמרים שהיו
להם בנעליים ,והנקישות שלהם על מסילת הברזל" .החבורה
הסתתרה והגרמנים התקרבו לכיוונה ,עד שכמעט נחשפה.
בסופו של דבר ,לאחר שהפרטיזנים כבר התכוננו לפתוח באש
לעברם ,המשיכו הגרמנים בדרכם והאירוע עבר בשלום.
ביולי  1944הצטרפו הפרטיזנים אל כוחות הצבא האדום,
אחרי שהצליחו לשחרר את האזור מידי הגרמנים .לאחר
סיום המלחמה גילה יצחק כי גם אחותו רחל לחמה בשורות
הפרטיזנים ביערות ליטא .מכאן ואילך הוא חלם רק על יעד
אחד  -ארץ ישראל" .אצלי הייתה המחשבה שכאשר המלחמה
נגמרת אני בורח לארץ ישראל .עוד בגטו חשבתי על זה".
מסע עלייתו לארץ החל בפולין ונמשך בסלובקיה,
הונגריה ,אוסטריה ואיטליה .הוא חיפש שם חיילים מהיישוב
היהודי בארץ ישראל ,שהתנדבו לצבא הבריטי במלחמת
העולם ושהו באותם ימים באירופה .בדצמבר  1945התגשם
חלומו ,והוא עלה על ספינת המעפילים 'חנה סנש'" .הביאו
אותנו לקיבוץ יגור והתקבלתי שם יפה מאוד .הייתי חולב
פרות ,ותנועת החליבה נשארה אצלי עד היום".
באותה תקופה ,כשהיישוב היהודי נאבק בבריטים ,הבין
יצחק שאינו יכול עוד להישאר בקיבוץ והתגייס לפלמ"ח.
למרות עברו החבלני הוא בחר ללכת דווקא לכוח האווירי.
הוא הוציא רישיון טיסה אנגלי ,ובמקביל הדריך בקורסי
חבלה של הפלמ"ח .חברתו באותה תקופה ,מרים שחור ,היא
מהראשונות שנהרגו במלחמת העצמאות ,ב־ .1947מדי שנה
הוא פוקד את קברה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,
יחד עם בני משפחתו.
אחרי שהתגלה כי הוא עיוור צבעים וכשהבין שלא יוכל
עוד להטיס מטוסי קרב ,עזב יצחק את הזירה האווירית
וביקש לחזור אל תחום החבלה .במהלך מלחמת העצמאות
לחם בירושלים ,בנגב ובסיני .באחת מהפוגות המלחמה נשא
לאישה את מיכל פינקלשטיין ,שאותה פגש במושב ירקונה.

מיכל נפטרה לפני שלוש שנים.
עם הקמת צה"ל פנה יצחק לכוחות השריון .הוא עלה
במדרגות הפיקוד דרך תפקידי מ"פ ,מג"ד ,קצין אג"ם של
גייסות השריון ,ממלא מקום של קצין שריון ראשי במבצע
קדש ,ראש מטה אוגדה  36וקצין חינוך ראשי .במהלך שירותו
הצבאי שינה את שם משפחתו לארד.
בשנת  ,1972בתקופה שבה כיהן כקצין חינוך ראשי,
זימן אותו שר החינוך דאז יגאל אלון וביקש ממנו להתמנות
ליו"ר הנהלת יד ושם .בשיחה עם הרמטכ"ל דוד (דדו)
אלעזר ,הודיע לו ארד שהוא מעוניין לעזוב את הצבא
אף שהתבקש להישאר בתפקידו" .אמרתי לו' :אני ניצול
שואה ,ו־ 25שנים נתתי לביטחון ישראל .יש לי חובה למקום
שממנו באתי" .במשך  21שנים מילא את תפקידו ביד ושם,
והן היו בעבורו מעין סגירת מעגל .הוא קיבל תואר דוקטור
על עבודתו כהיסטוריון ופרסם שורת מחקרים על השואה,
שכללו עיסוק נרחב בשואת יהודי ברית המועצות.
בספרייה בסלון ביתו ניצבת תמונה של משפחתו הענפה
מיום הולדתו ה־ 90בשנה שעברה ,ובה נראים שלושת ילדיו,
 11נכדים ,ושמונה נינים .בשנים האחרונות הוא מבלה זמן רב
בגילוף בעץ ,ובין היתר מגלף את דיוקנם של בני משפחתו.
לאורך השנים ,נושא ההנצחה של יהודי ברית המועצות

יד ושם.1989 ,
מימין :ניצול השואה
אלי זבורובסקי ,יו"ר
יד ושם ד"ר ארד ,ראש
הממשלה יצחק שמיר,
יו"ר מועצת יד ושם
יוסף בורג וראובן דפני
צילום :צביקה ישראלי ,לע"מ

"אמרתי לרמטכ"ל דדו שביקש ממני להישאר בצה"ל' ,אני
ניצול שואה 25 .שנים נתתי לביטחון ישראל ,יש לי חובה
למקום שממנו באתי .עליי למלא את התפקיד ביד ושם"

שנספו בשואה לא מרפה ממנו" .כאשר באתי לארץ חייתי
ארבעה חודשים ביגור ,והתיישבתי מיד לכתוב את הזיכרונות
שלי .בצבא הייתי עסוק בקרבות ,אבל כל הזמן הייתי מודע
לכך שחשוב לכתוב על השואה .כאשר קיבלתי את הפנייה
מיגאל אלון היה ברור לי שאני צריך להיענות לבקשתו.
רוב השמות החסרים ביד ושם הם של יהודי ברית המועצות.
חשוב מאוד להעלות את המודעות לסוגיה הזו ולהרחיב את
מאגר הזיכרון"# .

| 18

י"א בטבת תשע"ח | 29.12.2017

חשיפת שורשים
צעירים יהודים ממדינות חבר העמים אינם
יודעים הרבה על השואה במולדתם .תוכנית
מיוחדת משלימה להם את החסר ,תורמת
לחיזוק זהותם היהודית והישראלית ,ולא
פעם מביאה לגילוי ההיסטוריה המשפחתית
הפרטית מאותם ימים

מיכאל קטן

ב

תום מלחמת העולם נותר סיפור השואה בשטחי ברית
המועצות מחוץ לשיח המחקרי והציבורי ,זאת בשל
המלחמה הקרה ,סגירת הגבולות ,נעילת הארכיונים
ובידודם של יותר משלושה מיליון יהודים שנותרו מעבר
למסך הברזל .בתוך ברית המועצות התנהלה מדיניות
ממלכתית של השכחת השואה .זיכרון השואה והמאבק
להנצחתה הפכו בעבור יהודי ברית המועצות לאחד ממגדירי
הזהות המרכזיים ,אך מחוץ לחברה היהודית היו לשואה
אזכורים מעטים בלבד .מאז נפילת ברית המועצות חל שינוי
ונושא השואה זכה לקבל הנצחה ממלכתית והוא תופס מקום
גם בכלי התקשורת ,באמנות ובתכניות הלימוד.
לצד כל אלה מתגלה פער בין אופי הזיכרון בתוך
חבר המדינות לזה שהתקבע במשך עשרות השנים
בישראל .הפער בתפיסות הזיכרון והעדר מקום מרכזי
לסיפור השואה בשטחי ברית המועצות בתוך מערכת
החינוך הישראלית משפיע גם על השתלבותם של
צעירים מאותן מדינות המגיעים ללמוד בארץ" .השואה
ותודעת השואה כיום הן מרכיב משמעותי בזהות יהודית
ובתפיסות השייכות לעם היהודי" ,טוענת מאשה פולק־
רוזנברג ,מנהלת מחלקת הדרכות חינוכיות בבית הספר
הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם" .פעמים רבות
התוכניות הכלליות בבתי הספר שבהם לומדים הצעירים
מחמ"ע (חבר המדינות העצמאיות) לא נותנות מקום
לסיפור השואה בשטחים שמהם התלמידים מגיעים.
הדבר יוצר אצלם קושי להתחבר ,להרגיש חלק מהסיפור

פעילות חינוכית
ביד ושם
צילום :יצחק הררי

פולק־רוזנברג

צילום :באדיבות יד ושם

של העם היהודי בתקופת השואה ,ומקשה על יצירת מכנה
משותף ,שכל כך חיוני לחיבור ולתחושת השייכות לחברה
הישראלית .זו הסיבה שאנו מובילים תוכנית ששואפת לחבר
בין עולמם של הצעירים לחברה הקולטת .במרכזה עומדת
היכרות עם השואה כפרק משמעותי בהיסטוריה היהודית
המשותפת ,וכפרק רלוונטי למציאות חייהם".
המיזם הייחודי בהובלת בית הספר הבינלאומי להוראת
השואה ביד ושם ומנהלת נעל"ה באגודה לקידום החינוך,
ובתמיכת קרן ג'נסיס ,מנסה להנחיל לצעירים יהודים
שגדלו במדינות ברית המועצות לשעבר מורשת הקשורה
להיסטוריה היהודית .הפעילות מיועדת לתלמידים
בפרויקט נעל"ה (נוער עולה לפני הורים) ,שבמסגרתו
צעירים יהודים בגילאי 14־ 16מרחבי העולם באים
ללמוד בתיכונים ישראליים במטרה לקבל תעודת בגרות
ישראלית ,כצעד משמעותי בהשתלבות בישראל .כ־90%
מהם בוחרים בתום הלימודים לעלות ארצה.
לטענת פולק־רוזנברג הפרויקט מעורר בצעירים את העניין
הראשוני בנושא השואה ,ומשם הדרך לגלות את ההיסטוריה
המשפחתית שלהם קצרה" .באחת הקבוצות שהשתתפו בפרויקט
היה נער שהגיע מריגה ,ובמהלך פעילות בבית הספר הוא נזכר
שבמשפחתו ישנו יומן של סבתו מתקופת המלחמה .מאחר שהוא
הגיע לארץ בכיתה ט' לבדו ,הוא לא נחשף למסמך ולא קרא את
שכתוב בו .הלימוד בתוכנית עורר בו עניין וגרם לו לחפש את
היומן ולמצוא אותו .כך הוא התוודע לסיפור המשפחתי שלו,
ואפילו החליט להעביר את המסמך המקורי למשמרת ביד ושם".
לצד סיפורים אישיים שמתגלים לנוער שמשתתף בפעילות,
מדובר במרכיב חשוב בחיבור לחברה הישראלית" .התוכנית
המוצעת מאפשרת עיסוק בהיסטוריה הפרטית של התלמידים,
ובהבניית הזהות ותפיסת הזיכרון בקרבם .המטרה היא ליצור
חיבור לסיפור האישי וכך לחזק את הזהות היהודית בקרב

"נער שהגיע מריגה נזכר במהלך הפעילות
שבמשפחתו ישנו יומן של סבתו מתקופת המלחמה.
הלימוד בתוכנית עורר בו עניין וגרם לו למצוא את
היומן .כך הוא התוודע לסיפור המשפחתי שלו,
והעביר את המסמך המקורי ליד ושם"

תלמידי הפרויקט .הלימוד עוזר לצעירים היהודים להתחבר
לאחד המרכיבים המשמעותיים בזהות היהודית־ישראלית כיום,
מתוך היכרות עמוקה עם ההיסטוריה של המרחב היהודי שממנו
הגיעו .בניית הזהות האישית על תשתית של הכרת העבר
המשותף ,תאפשר התפתחות וצמיחה בתוך החברה החדשה
שאליה הגיעו".
והנה דוגמה חיה לסיפור" :בקבוצה שהדרכתי פנה אליי
אחד הנערים ,ילד שקט ונחבא אל הכלים ,ושאל היכן
שוכן גן חסידי אומות העולם .שאלתי אותו מדוע הוא
שואל ,והוא ציין את שמה של חסידת אומות העולם תמרה
ניקולייבה .כששאלתי למה הוא מחפש אותה ,הוא השיב:
'היא הצילה את אבא שלי כשהיה בן שנתיים' .במקרה
נחשפתי לסיפור של ניקולייבה יום לפני כן ,כך שידעתי
בדיוק היכן שמה מונצח ביד ושם .באותו רגע החלטנו
לקחת לשם את כל הכיתה ,סיפרנו להם כיצד היא הצילה
את חייו של הילד מאריק פלדמן ,אביו של אותו נער ,תוך
סיכון חייה וחיי משפחתה .הנער סיפר לנו שלא נולדו לה
ילדים ,ושמשפחתו שמרה איתה על קשר קרוב ,הוא עצמו
כינה אותה סבתא .זו הייתה חוויה מדהימה לא רק בעבורו,
אלא לכל הכיתה ,כולם הבינו שזו היסטוריה נמשכת עם
השלכות לחייהם כיום".
המיזם כולל גם סיור במכלול המוזיאוני של יד ושם ,ומפגש
עם ניצול שואה מאחת ממדינות ברית המועצות" .במהלך
הביקור ביד ושם הם נפגשים עם ניצולי שואה מאוקראינה או
מבלארוס .זה משהו שרובם לא נחשפו אליו ,והוא חזק מאוד
בשבילם .אלה אנשים 'משלהם' ,שהופכים את הסיפור של העם
היהודי מוחשי וקרוב יותר אליהם".
לאורך כל השנה התלמידים עוברים סדנאות ופעילויות
מיוחדות בבתי הספר .אחת הסדנאות נקראת 'מהפרטי אל
הקולקטיבי' ,והיא מגוללת את סיפורו של ניצול השואה
פליקס סורין באמצעות צפייה בסרט 'מי הוא השומר עליי',
ודיון לאחר הסרט סביב הסוגיות העולות מהעדות שלו .סדנה
נוספת נקראת 'חלומות של אתמול' ,והיא מתמקדת בנושא
ילדים ונוער בתקופת השואה באמצעות סיפוריהם של ילדים
יהודים מבלארוס ,מאוקראינה ,מצ'כיה ,מהולנד ומלוב" .אנחנו
אמנם באים להשלים את התמונה ומביאים את סיפוריהם של
יהודי ברית המועצות" ,אומרת פולק־רוזנברג" ,אבל הדבר בא
בנוסף לסיפור השואה בשאר המדינות שיהודיהן נרצחו .בנוסף
למדינות ברית המועצות אנחנו מתייחסים למדינות מזרח
אירופה ומערבה ולצפון אפריקה"# .

על הסף

יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השנייה
ברנרד וסרשטיין
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תולדות השואה
ברית־המועצות והשטחים המסופחים

ֵציד היהודים

בגידה ורצח בפולין בימי הכיבוש הגרמני
יאן גרַ ּבובסקי

יצחק ארד
המחקר מקיף מן הבחינה הגאוגרפית את גבולות
ברית־המועצות כפי שהיו ב־ 22ביוני  .1941מרחב גאוגרפי
זה כולל את שטחי הרפובליקות הסובייטיות  -ביילורוסיה,
אוקראינה וחלקים מן הרפובליקה הפדרטיבית הרוסית,
שנכללו בגבולות ברית־המועצות עד  17בספטמבר
 .1939כמו כן נכללים במרחב זה השטחים שסיפחה
ברית־המועצות בשנים  :1940-1939הארצות הבלטיות
(ליטא ,לטוויה ואסטוניה) ,שטחי פולין (לשעבר מערב
ביילורוסיה ומערב אוקראינה) ,בסרביה וצפון בוקובינה (שהיו
בעבר חלק מרומניה).

₪147 ₪196

הספר עוסק בתקוותיהם ובחרדותיהם של יהודים באירופה בשנות השלושים
של המאה העשרים ,בהלכי המחשבה ובעולם הערכים שלהם ,בהשקפותיהם
הדתיות ,בשסעים האידאולוגיים והחברתיים שנתגלעו בקרבם ובשלל צורות
הביטוי התרבותי שלהם .המחבר מציב בקדמת הבמה אשכנזים וספרדים ,דתיים
וחילוניים ,מן השטעטל ומן הכרך הגדול לרוחבה ולאורכה של היבשת .הוא
מנתח את מצוקתם של היהודים ומראה כי נבעה מהתפוררות פנימית לא פחות
מאשר מהתנכלות חיצונית.

₪53 ₪88

“צֵיד יהודים“ ( )judenjagdהיה המונח הגרמני לחיפושים המאורגנים אחר
יהודים ששרדו את חיסול הגטאות ואת הגירושים למחנות המוות בפולין ב1942
וניסו למצוא מסתור אצל שכניהם הלאיהודים .מחקרו המיקרוהיסטורי החודר
של יאן גרּבֹובסקי ,מספר על צֵיד היהודים בדֹומּברֹובה טַרנֹובסקה ,נפה כפרית
בדרום מזרח פולין ,שרוב היהודים המסתתרים בה נרצחו עקב בגידתם של
שכניהם .על סמך תיעוד ממקורות פולניים ,יהודיים וגרמניים מזמן המלחמה
ואחריה ,גרּבֹובסקי מתעד את מעורבותה של האוכלוסייה הפולנית המקומית
בהסגרתם וברציחתם של היהודים שביקשו את עזרתם.

דרשות משנות הזעם

דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה ,ת"ש-תש"ב
רבי קלונימוס קלמיש שפירא

( 2כרכים)

דניאל רייזר

כרכים נוספים בסדרה :בוהמיה ומורוויה (;)₪74 ₪98
הונגריה ( ;)₪74 ₪98סלובקיה (;)₪74 ₪98
צרפת ( ;)₪74 ₪98רומניה ( 2כרכים | .)₪147 ₪196

כרך א' :מהדורה מדויקת על פי כתב יד המחבר בצירוף מבוא ,הערות וציון מקורות
כרך ב' :מהדורת פקסימיליה בצירוף תעתיק מדויק

 ₪70 ₪118כל כרך

קובץ דרשותיו של האדמו"ר מפיאסצנה אשר נמסר לארכיון המחתרתי עונג שבת
פוענח מחדש ורואה אור באופן מדויק בתוספת מבוא ,ציוני מקורות ,הערות רבות
ובהשוואה למהדורות קודמות .האדמו"ר הגיה את דרשותיו מספר פעמים וצירף
הערות .המהדורה הזו עוקבת אחר השינויים הללו ומציגה את שכבותיהם השונות.
 2כרכים | בשיתוף המכללה האקדמית הרצוג והאיגוד העולמי למדעי היהדות

מות הזמן היהודי

בטלּוסטה וסביבותיה
ֶ
כרוניקה של חורבן הקהילה היהודית

יהושע שכנר
עורכת :בלה גוטרמן

TO POUR OUT MY BITTER SOUL

Letters of Jews from the USSR 1941-1945

Edited by Arkadi Zeltser
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לבלוב אחרון

השומר הצעיר בפולין בשנים 1950-1944

The 100 letters presented in the book provide a
unique insight into the multi-faceted Jewish life
on the soil of the Soviet Union during the years
of the Second World War. These letters open a
window into the world of Soviet Jewish thoughts
and feelings. For some of these writers, this
collection brings to light the last thoughts they
were able to share with their loved ones before
they had to face death.

NIS 148 NIS 108

בימי הכיבוש הנאצי היה יהושע שכנר ,יליד טלוסטה ,חבר בוועד העזרה העצמית
בעירו ,ולאחר מכן גויס לסייע ליודנרט באיסוף כספים מבני הקהילה ולבסוף
מונה לחבר ביודנרט .לאורך התקופה רשם שכנר את שראו עיניו ואת שהציל
מפי עדים למאורעות שהתרחשו בעירו ובסביבתה .עוד בימי השואה ,עת ישב
במחבוא ,החל לערוך ולעבד את הכרוניקה ,ולאחר השחרור הוסיף עוד מידע
שליקט מפי ניצולים בני הסביבה.

אלי צור
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במשך שנות קיומה של תנועת השומר הצעיר בפולין שלאחר המלחמה נאלצו
ראשיה להתאים את צעדיהם לצורכי החברה היהודית ובייחוד לצורכי צעיריה,
לדרישות הממשל המקומי ולציפיות של הנהגת התנועה בארץישראל .פרק
זמן זה התאפיין בסוגיות מכריעות שנגעו לעתיד היהודים בפולין .תנועת השומר
הצעיר הייתה הפיקדון שדור גיבורי השואה הפקיד בידי הניצולים ,וכל קיומם
היה הבטחה לשוב ולהקים את התנועה בישראל.
בשיתוף יד יערי

ביקור ביד ושם
הכניסה
ל ליד ושם
ל
א תשלום

לבקר במוזיאונים ,בתערוכות וברחבי האתר
להיחשף ליומנים ,לחפצים וליצירות האמנות
להתרגש מהתצלומים והסיפורים האישיים
ניתן להזמין סיורים מודרכים בטלפון group.visit@yadvashem.org.il | 02-6443802/3400 :

שעות פתיחה :ימים א’-ד’ | 09:00-17:00 :יום ה’ | 09:00-20:00 :ימי ו’ וערבי חג09:00-14:00 :
הכניסה למוזיאון לתולדות השואה מגיל  10ומעלה ותתאפשר עד שעה לפני שעת הסגירה.

