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עופר אדרת

גסיפור הזה יש כל המרכיל
בים הדרושים כדי להפוך 
על  משמים  משפטי  דיון 
עיזבונות, ירושות וריבים 
מרתק.  היסטורי  לרומן  במשפחה 

גבמרכזו ניצב אוסקר שינדלר, התע
שיין הגרמני חובב החיים הטובים, 
שהפך לחסיד אומות עולם, פשט 
את הרגל והביא לסטיבן שפילברג 

– אשתו, אמי גאת האוסקר. לצדו 
לי שינדלר, אף היא חסידת אומות 

געולם, שננטשה על ידו אחרי המ
בארגנטינה  לבדה  ונותרה  לחמה 
)או  המאהבת   – ביניהם  הרחוקה. 
שטהאר,  אמי  הטובה"(,  "החברה 

מז משינדלר  לקחה  או  גשקיבלה 
גוודה אחת ובה אלפי מסמכים יק

רי ערך, אשר בהמשך הועברה ליד 
ושם.

שלושתם כבר אינם בחיים. מי 
המחודשת,  לפגישה  שאחראית 
בבית משפט ישראלי, היא אשה 

גנוספת, פרופ' מרתה אריקה רוז
נברג, יהודייה תושבת ארגנטינה, 

גשהתיידדה עם אלמנתו של שינ
דלר, והפכה לביוגרפית וליורשת 
שלה. כעת היא תובעת את יד ושם 

בדרישה לקבל את המזוודה.
התיק הזה התגלגל לפתחו של 
בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית 
שדחה בשבוע שעבר את בקשת יד 
ושם לסילוק התביעה, וסלל את 
הדרך לקיומו של משפט מרתק, 

גשבו יוצגו ראיות היסטוריות שי
שפכו אור נוסף על חסיד אומות 

גהעולם שהיה לאחד הסמלים המו
בהקים של הצלת יהודים בשואה.

מחלוקת.  אין  אחד  דבר  על 
ב–1999, 25 שנה אחרי מותו של 
אוסקר שינדלר ושנתיים לפני מות 

גאמילי, הגיע ליד ושם משלוח מגר
מניה שבו מזוודה וארגזים עמוסים 

גבמסמכים מעיזבונו, ובהם רשימו
תיו. מי שהביא את האוצר הזה ליד 
ושם היה העיתונאי הגרמני אולריך 

סאם, המתגורר בירושלים.

הגרמ בעיתון  שעבד  גסאם, 
גני "שטוטגרט צייטונג", נזכר הש
גבוע בשיחה עם "הארץ" כי "המ

לארץ  הוטסו  והקופסאות  זוודה 
והגיעו ביום שבת. זה היה מצחיק, 

גכי אמרו לי שבשבת אפשר לש
חרר אותן רק אם זה משהו מאוד 
דחוף או חשוב. אמרתי שוודאי שזה 
חשוב, אבל אז הבנתי שהם התכוונו 
לחשיבות מצילת חיים – לא סתם 
ניירות. אז הגעתי שוב ביום ראשון, 

גוכששאלו אותי מה הערך של הדב
רים האלה, אמרתי – 'כלום, זה בסך 
הכל ניירות'. שחררתי את המזוודה 

מהמכס ולקחתי אותה הביתה.
"חבל שלא ידעתי אז שהחומר 
שווה כמה מיליונים", הוסיף בחיוך. 
כעבור כמה ימים מסר את החומר 
ליד ושם, שם הוא נמצא עד היום.

המחלוקת המשפטית נסובה על 
גקורותיה של המזוודה לפני שהגי
געה לירושלים. גרסה אחת מספ
גקת פרופ' אריקה רוזנברג, שתוב

עת את המזוודה. לטענתה, ב–1974, 
לקחה  שינדלר,  של  מותו  אחרי 
המאהבת שלו, אמי שטהאר, את 

גהמפתח לדירתו בפרנקפורט, נכ
נסה לשם "בלי שאיש הבחין בכך", 

ו"הבריחה" את המזוודה לביתה.
שמ היא  מאה  רבע  גבמשך 

רה אותה בעליית הגג. בכל אותן 
שנים, אמילי שינדלר, אשתו של 

גאוסקר, שהתגוררה בגפה בארגנ
גטינה, לא ידעה על קיומה של המ

זוודה. שטהאר מתה ב–1984. בעלה 
מת עשור לאחר מכן. אחרי מותם 
בניהם מצאו את המזוודה ומסרו 
אותה לשטוטגרט צייטונג, שזכה 

גלסקופ גדול ופרסם פרקים נבח
רים מתוכנה ב–1999.

ג"הייתי באותה השנה ביריד הס
פרים בפרנקפורט, ולפתע קראתי 

גבעיתון שהמזוודה של אוסקר שי
גנדלר נמצאה", סיפרה השבוע רו

זנברג בשיחת טלפון מארגנטינה. 
ג"מיד הודעתי על כך לאמילי שינד

לר, שאמרה לי שהיא רוצה לראות 
את הכל, וביקשה שאביא את זה 

לבואנוס איירס", הוסיפה.
למשימה גויס עורך דין גרמני 

גשהוציא צו חיפוש במערכת העי
את  לתפוס  כדי  הגיעו  "הם  תון. 
המסמכים, מצוידים בצו של בית 
משפט, אך כנראה שבאותו היום, 
על  העיתון  במערכת  כששמעו 

הוצאתו של הצו, כבר הבריחו את 
המזוודה לארץ", אמר עורך הדין 

יאיר ממן, שמייצג את רוזנברג.
"המשטרה עשתה חיפוש בכל 
חדרי המערכת של העיתון. זו היתה 
פחות או יותר הפעם הראשונה מאז 
מלחמת העולם השנייה שעשו כזה 

גחיפוש. אבל הם לא סיפרו לשוט
גרים שכל החומר נמצא כבר במ

לישראל",  בדרך  הסחורות,  חסן 
אמר סאם, שהיה אז כתב העיתון 

בישראל.
גלפי גרסתה של רוזנברג, העי

תון הגרמני הבריח את המזוודה של 
שינדלר לישראל מתחת לאפה של 
אלמנתו. לטענתה, אמילי, שחלתה 
בעקבות המקרה הזה, אמרה לה: 

ג"זה חוסר צדק גדול. יחד עם בע
לי הצלתי יהודים, ועכשיו היהודים 
לקחו לי את המזוודה. את צריכה 

לדרוש אותה גם אחרי מותי".
ביד ושם דוחים את גרסתה של 
רוזנברג, ומציגים אותה כחמדנית 

גשמבקשת להרוויח כסף על חש
גבון הקשר שלה עם אמילי שינד
גלר. את תביעתה מכנים בכתב ההג
גנה: "ניסיון אופורטוניסטי, ציני ונ

צלני מאין כמותו להתעשר על ידי 
מינוף הקשר לאמילי – ניסיון שיש 

גלגנות ולדחות על הסף – הן במו
בן המשפטי והן במובן המוסרי".

גלפי הגרסה של יד ושם, אוס
גקר שינדלר העניק בעצמו את המ

זוודה עם מסמכיו כמתנה ל"חברתו 
הקרובה מאוד" אמי שטהאר בעודו 
בחיים. שינדלר, לפי יד ושם, היה בן 
בית אצל שטהאר, חבר נפש שלה 
"היא  ומטופל של בעלה הרופא. 

גהיתה ככל הנראה הדמות המשמ
עותית ביותר בחייו", אומרים ביד 
ושם. חיזוק לכך מתקבל מכתבה 
1999 בתקשורת הגג –שפורסמה ב
רמנית, שבה נטען כי את שנותיו 
האחרונות בילה שינדלר בבית הזוג 

שטהאר, ש"דאגו לכל מחסורו".
ביד ושם טוענים כי אחרי מותה, 
בניה של שטהאר הופתעו לגלות 
את המזוודה וביקשו לתרום אותה 

גליד ושם. בטרם עשו זאת, הם הע
בירו אותה לעיתון הגרמני, שפרסם 
כתבה בנושא ומסר אותה לארכיון 
הגרמני הפדרלי, שם הכינו עותקים 
מהמסמכים שבתוכה, אשר בהמשך 

נמסרו לאמילי שינדלר.
ביד ושם משוכנעים כי המזוודה 
הגיעה לידיהם כחוק ומסבירים כי 

גלאמילי שינדלר לא היתה כל בע
לות עליה. "כואב ליד ושם שאנחנו 
צריכים ללכת למקומות שלא היינו 
רוצים להיגרר אליהם, להעמיד את 
אוסקר מול אמילי, ולהגיד שהוא 
לא היה איתה", אמרה ל"הארץ" 

דוברת יד ושם איריס רוזנברג.
עור יספקו  המשפט  גלבית 

כי הדין של יד ושם עדויות לכך 
שעוד מראשית הדרך השינדלרים 
לא נהנו מזוגיות פורחת. "במהלך 
רוב תקופת השואה והתקופה שבה 

גפעל להצלת יהודים, בני הזוג הת
גוררו בנפרד", נכתב בכתב ההגנה 
של יד ושם. את הקשר בין השניים 

גמתארים שם כ"מערכת יחסים זו
גית רעועה".

יד ושם,  כדי לחזק את גרסת 
שלפיה המזוודה והמסמכים שבה, 
הקשורים להצלת היהודים בשואה, 

גשייכים לאוסקר ולא לאמילי אל
מנתו, נאלצו ביד ושם להבחין בין 

גמעשי ההצלה שלהם. "אמילי שי
גנדלר היתה מעורבת רק בחלק מפ

עולות ההצלה של אוסקר... הדעה 
המקובלת כיום על היסטוריונים, 

גרובם ככולם, היא כי אוסקר שינ
גדלר היה מי שיזם את מפעל ההצ

לה", כתבו לבית המשפט.
כדי לרדת לעומקו של הסיפור, 

העו מלחמת  לימי  לחזור  גצריך 
לם השנייה. אוסקר שינדלר, חבר 
המפלגה הנאצית ותעשיין גרמני, 
השתלט על מפעל לייצור אמייל, 

גשבעבר היה בבעלות יהודית בק
רקוב שבפולין הכבושה, והעסיק 
בו יהודים מהגטו הסמוך. תוך כדי 

גהמלחמה, כשהתוודע לזוועות הנא
גצים, הפך המפעל שלו למפעל הצ

לה, שבמסגרתו הציל את חייהם 
1,200 יהודים. במעשי ההצג –של כ

לה השתתפה גם אשתו אמילי.
המ אחרי  שינדלר  של  גחייו 

לחמה היו זוהרים פחות מדמותו 
גהקורנת בסרט המפורסם של סטי

בן שפילברג, "רשימת שינדלר", 
מרוג ואשתו,  שינדלר   .1993 –מ
גששים מכסף, היגרו אחרי המל

חמה לארגנטינה. הם לא הצליחו 
בעסקיהם החדשים ונפרדו. 

ב–1957 חזר שינדלר לגרמניה 
בגפו. ביד ושם שמורים מסמכים 
המעידים כי ביקש להפקיד אצלם 
מסמכים נבחרים מהארכיון האישי 
שלו. בשנות ה–60 אף הגיע לטעת 
עץ ביד ושם, והוכר כחסיד אומות 
עולם. אשתו אמילי זכתה בתואר 

רק עשרות שנים לאחר מכן. אוסקר 
מת ב–1974. ארונו הועלה לישראל 
לאחר מכן והוא נקבר בהר הזיתים.
גרעייתו אמילי נותרה בארגנ

טינה. כאן נכנסת לתמונה פרופ' 
אריקה רוזנברג, בת להורים יהודים 
שעזבו את גרמניה באמצע שנות 
ה–30 והיגרו לארגנטינה. ב–1990 

גהיא ערכה פרויקט מחקרי על מה
גגרים יהודים בארגנטינה, שבמסג

רתו שמעה לראשונה את סיפורה 
של אמילי שינדלר.

אותי.  ריתק  שלה  "הסיפור 
אלפי  שהצילה  אמיצה,  אשה  זו 
יהודים", סיפרה רוזנברג השבוע. 
כשבאה לביתה נדהמה, לדבריה, 
לגלות את העוני והבדידות שבהם 
חיה, בחברת כלבים וחתולים. "זה 
היה בית קטן, בלי רהיטים. היא 
בקושי גמרה את החודש. חשבונות 

גהטלפון, החשמל והמסים לא שו
למו כי לא היה לה כסף", סיפרה.

בין  קירב  אמילי  עם  המפגש 
גהשתיים והניב סדרת ספרים שתי

עדו את קורותיה של אמילי, פרי 
עטה של רוזנברג. בשנים הבאות, 
לתקשורת,  ובראיונות  בספרים 

מתחה אמילי ביקורת על בעלה. 
ג"הוא פשוט עזב אותי ואני נאל

אמרה  חובותיו",  את  לשלם  צתי 
ב–1999. "הוא לא היה בסדר, אבל 

אני לא רוצה לדבר על זה".
כי סעדה את  רוזנברג טוענת 

בש כלכלית  לה  וסייעה  גאמילי 
לדב לצדה.  היה  לא  שאיש  געה 

ריה, ב–2001, כשהרגישה שהיא 
געומדת למות, ביקשה אמילי שינ

דלר להיקבר בגרמניה. "היא היתה 
גמאוד חולה. ארגנתי את הכל, כו
גלל את הקבורה שלה שעליה שי

למתי בעצמי", אמרה.
גביד ושם רואים את הקשר בי
גניהן באור אחר. "בדקנו בארגנטי

נה וגילינו שהסיפורים האלה לא 
גהיו נכונים. אמילי שינדלר קיב

לה תמיכה כספית מגופים יהודיים 
גכמו 'בני ברית', שדאגו לה", אומ

רת איריס רוזנברג דוברת יד ושם.
היא  השתיים  בין  הקשר  את 
בין  ומסתמכת  כנצלני,  מתארת 

גהיתר על תחקיר של העיתון הקנ
די "טורונטו סטאר" מ–2001 תחת 
הכותרת "החברות המורכבת בין 
שינדלר".  של  והאלמנה  סופרת 

"אריקה רוזנברג השתמשה בשם 
מזוושל אמילי שינדלר", מצהירה 

גהדוברת. "היא הרחיקה את האנ
שים שהיו סביבה וגבתה כסף על 

ראיונות איתה".
ביד  שמציגים  נוספת  עדות 

אוס של  הביוגרפיה  היא  גושם 
קר שינדלר, שפרסם ההיסטוריון 
האמריקאי דייויד קראו ב–2004. 
שלפיהן  טענות  מועלות  בספר 
ב–2001, כשאמילי שינדלר היתה 

בת 93, חולה וסובלת מדמנציה, 
היא נגררה מארגנטינה לגרמניה 

גבידי רוזנברג כדי לקדם מסע יח
גסי ציבור לספר חדש שלה, בני

גוד להמלצת הרופאים. בגרמניה 
הידרדר מצבה, היא אושפזה ומתה 
לאחר כמה חודשים שבהם שהתה 

בבית אבות.
גלבני הזוג שינדלר לא היו יל
גדים. רוזנברג הוכרה כאחת היור

שות של אמילי שינדלר ומחזיקה 

במסמך שלטענתה מצווה לה את 
המזוודה. "צוואתה הברורה והחדג
גמשמעית של המנוחה עדיין מהדה
גדת בחללו של עולם, ממחוזות אר

גנטינה, דרך עליית גג בפרנקפורט 
גרמניה ועד מרתפי ארכיון יד ושם 
בטבורה של ירושלים", כתב עורך 
דינה ממן בתביעה והוסיף כי הוא 

מצפה שייעשה "צדק היסטורי".
הטענות  את  דוחים  ושם  ביד 
וטוענים כי מדובר ב"תביעה הזויה 

וחסרת בסיס אשר התיישנה לפני 
גשנים". עורכי דינם, ממשרד עור
גכי הדין א.ש. שמרון, י. מלכו, פר

סקי ושות', כתבו לבית המשפט כי 
גפרופ' רוזנברג היא "תובעת ומפ

מסמכים  והציגו  סדרתית",  סידה 
שמעידים כי בתי משפט בגרמניה 
ובארה"ב כבר דחו את טענותיה. כך 
או כך, לבאי בית המשפט המחוזי 
בירושלים מובטח בחודשים הבאים 

שיעור מעניין בהיסטוריה.

40 שנה אחרי מות חסיד אומות העולם אוסקר שינדלר, היורשת של אשתו ויד ושם מתקוטטים בבית 
משפט בירושלים. המחלוקת: למי שייכת המזוודה עם רשימותיו – למאהבת הגרמנייה או לאשה שעזב

מזוודת שינדלר

יד ושם מציג את 
היורשת כחמדנית 

שרוצה להרוויח 
כסף על חשבון 

הקשר עם האשה

המזוודה עם רשימות שינדלר בשטוטגרט, בשנת 1999 צילום: אי־פי


