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דבר העורכים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה  -תשס"ט
קוראים יקרים,
בתחילה רציתי להקדיש גיליון של 'עלי מועד' לימי הזיכרון בלוח השנה העברי ,אבל במחשבה שנייה
לא הייתי שלם עם הרעיון שזיכרון יום השואה יהיה אחד מימי הזיכרון .הרגשתי שזכר השואה והגבורה
ראוי לתשומת לב ייחודית ובלעדית ,לכן החלטתי להקדיש השנה גיליון נפרד ומורחב של עלי מועד ליום
הזיכרון לשואה ולגבורה תשס"ט .העריכה של גיליון זה נעשתה בשיתוף פעולה פורה עם ד"ר בתיה
ברוטין ,ראש התכנית ללימודי השואה והחברה בישראל במכללה האקדמית בית ברל .החלטנו
להתמקד בהוראת השואה.
ד”ר איציק פלג
פתח דבר
השואה שהמיטה גרמניה הנאצית על העם היהודי הייתה האסון הקשה ביותר שפקד את עמנו במשך כל
הדורות בעיקר מבחינת מספר הקרבנות .שליש מן העם נרצח ועוד רבים נפגעו בגופם ובנפשם ,אולם
לא רק מספר הקרבנות קובע את האופי המיוחד של השואה ,אלא העובדה המחרידה שגרמניה הנאצית
הציבה לעצמה מטרה לחסל את כל היהודים באשר הם .לפיכך נמצא כל העם היהודי ,גם אלה שלא
היו בהישג ידו של היטלר באירופה ,בסכנת כיליון והחברה היהודית ככלל עמדה מול סכנה שלא ידעה
כמותה .רק תבוסתה של גרמניה במלחמת העולם השנייה בעצם הצילה חלק גדול מן העם היהודי.
ההתנכלות האכזרית הזאת של הנאצים לעם היהודי ,הייתה הפסגה של מתח רב-דורי בין העולם הלא
יהודי לבין העם היהודי .צריך לזכור כי השואה גופה התרחשה בארצות רבות ,ומלבד מתכנני ומבצעי
הרצח היו עדים לה ושותפים לה ,בדרכים שונות ,גם עמים אחרים.
אמנם השואה פגעה בעם היהודי ככלל ,אולם בראש וראשונה היא פגעה ביחידים והעמידה אותם
במצבים אנושיים קיצוניים ,בלתי אפשריים ,וזה מה שהופך את השואה מאירוע היסטורי המעורר
שאלות של סיבתיות היסטורית לאירוע של האנושות ,הנוגע בבעיות יסוד הגותיות ומהותיות של מוסר
אנושי; לפיכך ניתן לגשת לעיון ולדיון בנושא השואה בדרכים שונות :היסטורית ,פילוסופית ,תיאולוגית,
פסיכולוגית ,סוציולוגית ,אמנותית ועוד .כל דיון על השואה ,מכל בחינה שהיא ,חייב להתבסס קודם
כל על הכרת התקופה ,תנאיה ובעיותיה .ניתן להתמקד בחלוקה הנפוצה במחקר אודות השואה
המדגיש שלושה גורמים עיקריים הנקשרים אליה :הרוצח  -דהיינו הנאצים ,הקרבן  -דהיינו היהודים
והגורם השלישי הוא המשקיף  -דהיינו אותן אומות עולם שהיו תחת השלטון הנאצי ואותן אומות שהיו
מחוץ לתחום שליטתו.
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שואה:
בעברית אנו משתמשים במושג 'שואה' אשר פירושו המקורי היה אסון מחריד ,התמוטטות  -והוא
ּת ֲעׂשּו לְיֹום ּפְֻקּד ָה (עונש  -רש"י" :שיפקד הקב"ה עליכם עווניכם")
מופיע ,למשל ,בישעיהו י ּ" :3ומַה ַ
תּׂשָא אֶת
ּתבֹוא ?"...פרטים נוספים תוכלו לקרוא במאמר של ד"ר איציק פלגֹ" :לא ִ
מּמְֶרחָק ָ
ּולְׁשֹואָה ִ
ׁשֵם השואה לַּׁשָו ְא".
היום מוגבל ומוגדר השימוש במושג זה אך ורק לשואה שהביאו הנאצים על העם היהודי במלחמת
העולם השנייה.
בלועזית נתקבלו שני מושגים אחרים:
 ,CATASTROPHE .1כלומר :קטסטרופה ,משהו נוראי.
 ,HOLOCAUST .2שהיא מילה יוונית שפירושה :קרבן עולה .מושג זה רווח יותר כיום.
תחום הזמן  -מקובל לחלק את ההיסטוריה של השואה לשלושה פרקי זמן:
 - 1939 - 1933פרוץ מלחמת העולם השנייה.
 - 1945 - 1939שנות המלחמה ובתוכה ההשמדה ההמונית של העם היהודי.
 - 1945עד היום  -פוסט שואה ולמידת לקחים.
תחום גיאוגרפי -מלבד יבשת אירופה מקובל להתייחס גם ליבשת אפריקה ,בעיקר צפונה ,גם ליבשת
אמריקה ובראשה ארה"ב וכן למזרח הרחוק ,בעיקר ליפן.
המצבים הקשים והבלתי אנושיים שבני אדם התנסו בהם בתקופת השואה הינם בלתי נתפסים .דבר
זה מביא לקונפליקט בין הדחקת הנושא והימנעות מלעסוק בו בהוראה לבין ההכרה בחשיבות לימוד
הנושא ,הפקת לקחים אנושיים ,חברתיים-תרבותיים מאירועי תקופה זו כדי למנוע הישנותם.
נושא השואה אינו תחום דעת עצמאי ולא קיימת בעבורו תכנית לימודים מחייבת בבית הספר היסודי,
אלא רק תכנית מצומצמת בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה במסגרת לימודי היסטוריה ,ובכל זאת
אני רואה בלימוד הנושא חובה מוסרית ממעלה ראשונה של מערכת החינוך במדינת ישראל .חשוב
ללמד את הנושא כבר בגן הילדים ובבית הספר היסודי מכמה סיבות:
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה נחשפים הילדים להצפה של מידע ,מילולי וחזותי ,באמצעי התקשורת
השונים ,לכן ראוי כי המחנכים יתייחסו לנושא על מנת לרכך את המפגש של הלומדים עם הנושא ולמנוע
הבנה מעוותת שלו .ראו תגובתה של הסטודנטית שלנו עדי לסרי בנושא זה.
יש ליצור אמפתיה לנושא אצל הלומדים בעודם צעירים כדי שבבוא העת ,כאשר ייפגשו עימו כפרק
בלימודי ההיסטוריה של העם היהודי ,הוא יהיה מוכר להם ומקורב אליהם.
לימוד על השואה המאופיינת באלימות קיצונית ומרושעת מאפשר עיסוק מודגש בחינוך לערכים כמו
אנושיות ,סובלנות וקבלת ה'אחר'.
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בגיליון זה תמצאו  22מאמרים אותם פרסנו על פני שבעה שערים:
דבר העורכים ופתח דבר  -על הוראת השואה בישראל
השואה והמקורות
עיצוב זיכרון השואה
המרכיב החזותי בהוראת השואה
השואה מזווית אישית
חסידי אומות העולם
משאבי מידע
אנו מקווים מאוד שתמצאו עניין בספרון זה כפי שאנחנו מצאנו והתעשרנו מכתיבתו ומעריכתו.
לסיום ,תודה לאבשלום בדיחי על עריכת הלשון של הגיליון; תודה חמה לשני בר-און על הסיוע
בהוצאתו לאור .תודות חמות לרויטל רוזנשטרום ,המעצבת של המכללה האקדמית בית ברל ,על
עיצובו המרשים.
תבואו על הברכה והתודה
		
ד"ר בתיה ברוטין
ראש התכנית ללימודי השואה והחברה בישראל

ד"ר איציק פלג
ראש החוג למקרא
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הבסיס החוקי להוראת השואה בישראל :סקירה ותמורות
ד"ר בתיה ברוטין ,ראש התכנית ללימודי השואה
השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון ,בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים
באירופה ,הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת
והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל אשר תפתח לרווחה את שערי
המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת
העמים.
שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו
להעפיל לארץ-ישראל ,על אף כל קושי ,מניעה וסכנה ,ולא פסקו לתבוע את זכותם
לחיי כבוד ,חרות ועמל-ישרים במולדת עמם.
					

מתוך מגילת העצמאות

הציטוט ממגילת העצמאות קושר בין חוסר האונים ,הפגיעות וההשמדה שהייתה מנת חלקו של העם
היהודי בגלות ,לבין הצורך בהקמת המדינה כדי לחיות בה ככל האומות ,בחופש ,בכבוד ובעמל.
השואה היא פרק קשה בעבר של העם היהודי ,רווי סבל ,הרס ,אלימות ,מוות וטעון אימה נוראה ,שצל
מאורעותיה ימשיך ללוות אותנו לדורי דורות .השואה מהווה חלק בלתי נפרד מהתודעה ומההוויה של
החברה הישראלית ,ובשל כך מחויבים אנו להתייחס אליה.
השואה היא נושא הלימוד היחיד במערכת החינוך בישראל שחובת הוראתו מעוגנת בחוק חינוך ממלכתי,
תשי"ג 1.1953-בסעיף  2בחוק נאמר" :מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך היסודי
במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע ,על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל ,על
אימון בעבודה חקלאית ,ובמלאכה ,על הכשרה חלוצית ,ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות ,שויון,
סובלנות ,עזרה הדדית ואהבת הבריות (הדגשות שלי .ב.ב ".).כיוון שהשואה אינה מוזכרת בחוק באופן
מפורש ,מערכת החינוך קישרה בין המילים :תרבות ישראל ,נאמנות לעם היהודי ,לבין מה שקרה בשואה
וקישור זה היה הביסוס להוראת הנושא .רק בשנת תש"ם  1980 -הוכנס תיקון בחוק בסעיף מטרות
החינוך ואחרי "על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל" הוסיפו "על תודעת זיכרון השואה
והגבורה" 2.בעקבות התיקון בחוק נכלל נושא השואה בחובת תכנית הלימודים בהיסטוריה של עם
ישראל בחטיבה העליונה ומאוחר יותר גם בחטיבת הביניים 3.בשנת  2000נעשה תיקון נוסף במטרות
החינוך הממלכתי בישראל שבחוק בהקשר לשואה ונכתב :ללמד את תורת ישראל ,תולדות העם היהודי,
מורשת ישראל והמסורת היהודית ,להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה ולחנך לכבדם.
חוק אחר המשפיע על הוראת השואה בישראל התקבל בכנסת ב 1951-והוא קבע כי בכ"ז בניסן
 1נתקבל בכנסת בא' באלול תשי"ג ( 12באוגוסט  ,)1953ראו :ספר החוקים  ,131ט' באלול תשי"ג ,20.8.1953 ,עמ' .137
 2נתקבל בכנסת בט' בניסן ,תש"ם ( 26במרס  ,)1980ראו :ספר החוקים  ,967י"ז בניסן תש"ם ,3.4.1980 ,עמ' .105
 3חוזר המנהל הכללי ,מא 8/משרד החינוך והתרבות.1/4/1980 ,
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בכל שנה יצויין "יום השואה ומרד הגטאות" 4.קביעת תאריך זה איננה מקרית והסיבה לבחירתו נובעת
מכך שהוא סמוך ליום פרוץ מרד גטו ורשה ,שהוא סמל להתקוממות וגבורה של היהודים בשואה .השם
מתמקד רק במרד הגטאות כדי לציין את ההתנגדות היהודית נגד הנאצים והוא אינו משקף את לחימת
הפרטיזנים ואת גבורת ההישרדות היום יומית בגטאות ,במחנות ובמחבוא .כמו כן ,החוק אינו מגדיר
את אופיו של היום 5.כתוצאה מכך ,ב 1959-שונה שמו של יום הזיכרון ל"יום הזכרון לשואה ולגבורה",
והוכנסו שינויים בחוק" :כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,מוקדש מדי שנה ושנה להתייחדות
עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים
ההם ...ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומייה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק
כל תנועה בדרכים; יקויימו אזכרות ,עצרות עם ,וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך;
הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של היום,
ובבתי השעשועים יעלו אך בנושאים ההולמים את רוחו6".
לאור האמור לעיל ,העיסוק בסיפור השואה במערכת החינוך בישראל בא לידי ביטוי בשני הקשרים:
האחד דיסציפלינרי ,בשיעורי ההיסטוריה בחטיבת הביניים (כיתה ט) ובחטיבה העליונה (כיתה יא).
התכנית בחטיבת הביניים מפגישה את הלומדים עם ידע בסיסי על האירועים באירופה ובעולם היהודי
בין שתי מלחמות העולם ,ובכך היא מעניקה להם את המסגרת הנחוצה להבנת המציאות ההיסטורית
בה התרחשה שואת העם היהודי .התכנית מציעה להקדיש לנושא השואה בין  6 - 4שיעורים ,אך
לרוב המורים מצמצמים פרקים אחרים בהיסטוריה ומרחיבים את הלימוד של השואה 7 .לימוד נושא
השואה בחטיבה העליונה הוא חלק מתוך היחידה למבחני הבגרות בתולדות העם היהודי; וכיוון שלא
כל התלמידים לומדים תחום זה ,מרבית התלמידים אינם מקבלים את ההרחבה בנושא השואה .ראוי
לציין כי לבית הספר היסודי אין תכנית לימודים מחייבת ,ומכאן שלימוד השואה בבית הספר היסודי
אינו מובנה ונתון לפרשנויות של הנהלת בית הספר או המחנך.
ההקשר האחר מתייחס לזמן בלוח העברי בו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה 8.לצד הטקס
הרשמי של מדינת ישראל המתקיים מדי שנה ב"יד ושם" בירושלים בו נשמעת צפירה וכל עם ישראל
מכבד אותה בעמידה ,מתקיימים טקסים גם בכל המוסדות במערכת החינוך (הגיל הרך ,בית ספר יסודי,
חטיבת הביניים והחטיבה העליונה) לציון יום זה .בנוסף לכך ,מתקיימות פעילויות מגוונות אחרות,
לדוגמה :מפגשים עם ניצולי שואה ,צפייה בסרטים או בהצגת תיאטרון העוסקים בנושא ,ביקור באנדרטה
 4דברי הכנסת ,12/4/1951 ,כרך  ,9עמ' .1657-1655
James E. Young, "When a Day Remembers: A Performative History of Yom Hashoah" in The Texture of Memory: 5
Holocaust Memorials and Meaning, New Haven: Yale University Prees, 1993, pp. 263- 281.

רוני שטאובר ,הלקח לדור ,שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים ,ירושלים ,2000 ,על התגבשות תאריך יום
הזכרון לשואה ולגבורה עמ'  ,60-48על הזיווג בין "שואה" ו"גבורה" עמ' .145-153
 6ספר החוקים  ,280ט' בניסן תשי"ט 17 ,באפריל  ,1959עמ' .112
 7להרחבה בנושא ראו :נילי קרן" ,שימור הזיכרון מתוך השכחה" :המאבק על לימודי השואה בישראל" ,זמנים ,1998 ,64 ,עמ' 64-
 ;56נילי קרן" ,לימוד וספרי לימוד  -תמורות בהוראת השואה ( ,")2001-1980בשביל הזיכרון.24-18 ,2002 ,44,
 8על מהות יום הזיכרון לשואה ולגבורה בישראל ראו:
Young, "When a Day Remembers: A Performative History of Yom Hashoah", pp. 263- 281.
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מקומית לזכר השואה והגבורה וכו' וישנם בתי ספר רבים שהקימו מרכזים לימודיים לנושא השואה בהם
נפגשים הלומדים עם הנרטיב ההיסטורי של השואה ועם ההיבט האנושי רגשי המתקשר אל העובדות
והאירועים ההיסטוריים ,ובכך הם תורמים להבניית הזהות האישית והקולקטיבית הלאומית ביחס
לשואה.
הוראת השואה בבית הספר היסודי
הקושי של המחנכים כמבוגרים להבין ולתפוס את המצבים הקשים והבלתי אנושיים שבני אדם התנסו
בהם בתקופה זו ,מביא לקונפליקט בין הדחקת הנושא והימנעות מלעסוק בו מצד אחד ,ובין ההכרה
בחשיבות לימוד הנושא ,הפקת לקחים אנושיים ,חברתיים-תרבותיים מאירועי תקופה זו ,כדי למנוע
הישנותם ,מצד אחר.
העובדה שנושא השואה אינו תחום דעת עצמאי ואין תכנית לימודים מחייבת בנושא לבית הספר היסודי,
מקשה מאוד על המחנך .הוא נדרש לנהוג במשנה זהירות בבחירת חומרי הוראה-למידה והתאמתם
להתפתחות הרגשית והתבונית של תלמידיו ,כדי לשמור על בריאותם הנפשית ,עם זאת צריך לציין
כי אווירת זיכרון השואה מועברת אל הילדים בישראל עוד בטרם נכנסו למערכת החינוך באמצעות
הצפירה והדומיה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וכן דרך התכניות בטלוויזיה .הם סופגים מעט מידע,
והאווירה הקשה יוצרת אצלם עמדות רגשיות עמומות של חרדה הנקשרות לנושא 9.לאור כך אלה,
נראה כי חשוב ללמד את נושא השואה מוקדם ככל האפשר מהסיבות הבאות :לקראת יום הזיכרון
לשואה ולגבורה נחשף הילד להצפה בלתי מבוקרת של מידע בנושא השואה ,מילולי וחזותי ,באמצעי
התקשורת .לא ייתכן אפוא שהמחנך יירתע מלעסוק בנושא ,כיוון שהתעלמות או חוסר התייחסות נאותה,
יכולה לגרום להגברת החרדה אצל הילד והבנה מעוותת של הנושא .כמו כן ,דווקא הלימוד על השואה
המאופיינת באלימות קיצונית ומרושעת ,יכול לתרום לחינוך לערכים כמו :אנושיות וקבלת ה'אחר'.
ולבסוף ,חשוב ליצור אמפטיה לנושא כבר אצל הלומד הצעיר כדי שבבוא העת כשילמד את הנושא
כפרק בהיסטוריה (בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה) ,נושא זה יהיה מקורב אליו ולא מנוכר.
בבית הספר היסודי לא נלמדת ההיסטוריה כתחום דעת 10,לכן מלמדים את סיפור השואה במסגרת
מקצועות כגון :ספרות ,תודעה יהודית ,אמנות ושיעורי חברה וחינוך .לרשות המורים עומדים חומרי
הוראה-למידה רבים ומגוונים המסייעים להם להתייחס לנושא השואה במסגרת בית הספר היסודי.
ניתן למיין חומרים אלו לשלושה סוגים :מקראות ,ספרות ילדים וערכות לימוד.
המקראות הם ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ,והם המיועדים לבית הספר היסודי .יש
מקראות נפרדות למגזר הממלכתי ולממלכתי הדתי אשר יש בהם אסופות של טקסטים העוסקים
בעיקר בלוח העברי .הטקסטים נבחרו מטעמים ספרותיים ,לשוניים ותוכניים ,והותאמו ליכולת הלמידה
בכיתות השונות וכן לרמת ההתפתחות הרגשית של הלומדים 11.נושא השואה מרוכז בדרך כלל
בפרק העוסק ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ,ולעתים הוא משוייך לפרק העוסק בזיכרון אשר בו מצויים
 9רות פירר ,סוכנים של הלקח ,תל אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד ,1989 ,עמ' .17
 10פרט לכיתה ו' ,אשר אין איזכור לשואה בשיעורי ההיסטוריה.
 11רות פירר ,סוכנים של הלקח ,עמ' .13
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חומרים הנוגעים ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וליום העצמאות .הצירוף הזה מדגיש את הקשר
בין השואה לבין הקמת מדינת ישראל בבחינת מ"שואה לתקומה" ויוצרת דואליות בזהות הקולקטיבית
הישראלית; זהות זו מעמתת חורבן עם גאולה ומדגישה את נחיצותה של המדינה .עורכי הספרים הם
לרוב מורים ותיקים ומנוסים שאינם בהכרח היסטוריונים .המקראות כוללות אסופות של קטעי מקרא
מסּוגּות שונות :ספרות :שירה ,סיפורת וכו'; עיון :קטעי מידע וכו'; טקסטים חזותיים :תצלומים ,יצירות
אמנות ,איורים וכו' .המקראות שנבחרו על ידי המורה מזמנות לתלמיד לימוד חוויתי הפונה בעיקר אל
הרגש ומתייחס לנושא או לסוגיה נקודתית בשואה .לדוגמה :ילדים בשואה ,הגטאות וכו' .במקראות של
החינוך הממלכתי דתי יש תוספת של ציטוטים מן המקורות .בולטת לעין העובדה כי חסרים במקראות
הסברים היסטוריים על אירועי תקופת השואה ואופיים של מרבית החומרים המצויים במקראות אלה
מחזק את התודעה הלאומית של הלומד.
בספרות ילדים העוסקת בנושא השואה אנו מבחינים בכמה טיפוסים :ספרות תיעודית-היסטורית
הכוללת סיפורים של ניצולי שואה המתארים את קורותיו וחוויותיו מתקופת השואה ,בצורה של ביוגרפיות
או ספרות תיעודית כגון "המפוחית של שמואליק" המספר את סיפורו של שמואל גוגול נגן מפוחית הפה
הידוע שהיה בבית היתומים של יאנוש קורצ'ק 12או יומנים של ילדים מן התקופה כגון היומן המפורסם
של אנה פרנק 13.ספרות בדיונית-היסטורית המבוססת על אירוע היסטורי והסיפור המתואר יכול
היה להתקיים במציאות .המבנה הפנימי של הסיפור בשני הטיפוסים הללו דומה ,והוא כולל פרטים
על טרום האימה ,זמן האימה ובתר האימה ,והמעבר ביניהם קשור תמיד באירוע היסטורי .זהו מבנה
הדומה למבנה של סיפור אגדה המוכר לילדים ומאפשר להם "לצאת" ממנו בסוף טוב ,לדוגמה" ,האי
ברחוב הציפורים 14".והטיפוס השלישי הוא ספרות בדיונית-פנטסטית המספרת סיפור מעשייה על-
זמני???שאינו נצמד לעובדות או לדמויות .במקום לתת ייצוג ריאליסטי לאירוע ההיסטורי ,הסיפור נותן
אילוסטרציה של סיטואציה אשר ממנה אנו מחלצים מרכיבים כמו :אימה ,צער ,פחד וכו' שניתן לקשור
אותם לנושא השואה ,לדוגמה" ,סבתא סורגת" 15.מתוך הרצון של הכותבים לרכך את אימת סיפורי
השואה אנו מוצאים סגנונות כתיבה מגוונים :ישנם סיפורים הבנויים מסיפור מסגרת ובתוכו מספר סיפורי
משנה ,יש סיפורים בלשון עקיפה ,יש כאלה הכתובים בחרוזים ואחרים כתובים בהומור ואירוניה 16.גם
באמצעות ספרות הילדים אין הלומדים רוכשים ידע היסטורי שיטתי על אירועי השואה ,אלא מתרחש
כאן מפגש רגשי של הלומדים עם אירועים ספורדיים מן השואה.
ערכות הלימוד או תכניות לימוד להוראת נושא השואה כוללות בדרך כלל חומרים ממדיומים אחדים:
טקסטים כתובים ,חומרים חזותיים  -תצלומים ו/או יצירות אמנות וכן קטעים מצולמים .הם מופיעים בשני
פורמטים :האחד -חומרים מוחשיים והאחר  -באינטרנט .הערכות מופקות על ידי המוסדות להנחלת
 12דבורה קיפניס ,המפוחית של שמואליק ,תל-אביב :שמואל זימנון.1992 ,
 13אנה פרנק ,יומנה של נערה 14 :ביוני  1 - 1942באוגוסט  ,1945תל-אביב :קרני.1970 ,
 14אורי אורלב ,האי ברחוב הציפורים ,ירושלים :כתר.1980 ,
 15אורי אורלב ,סבתא סורגת ,רמת גן :מסדה.1981 ,
 16אני מודה לד”ר נורית בוכוויץ ראש החוג לספרות במכללה האקדמית בית ברל על המידע הנוגע בספרות ילדים העוסקת בנושא
השואה.
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השואה :יד ושם ,בית לוחמי הגטאות ,משואה ובית טרזין ,או על ידי מכללות להכשרת עובדי הוראה.
ההבדל ביניהם הוא שבקבוצה הראשונה המחויבות העיקרית היא להנחלת מורשת השואה בבחינת
"לזכור ולעולם לא לשכוח" ,יש בהם שיקולי דעת פדגוגיים ומידע היסטורי חלקי .ואילו בחומרים שהופקו
במוסדות החינוך נוספו על השיקולים הפדגוגיים והמידע ההיסטורי גם שיקולי דעת הקשורים בתכנון
לימודים; עם זאת על המחנך המשתמש בערכות אלו להיות מתווך ומשלים של הידע ההיסטורי .בנוסף
לכך ,יש גם יוזמות פרטיות של אנשי חינוך לדוגמה ערכת לימוד שהיא תוכנת מחשב ללימוד השואה
באמצעות בולים שפיתחו שתי מורות המלמדות במכללה :ד"ר חיה אוסטרובר מהמכללת האקדמית
בית ברל וד"ר טובה פרלמוטר ממכללת לוינסקי 17.זוהי תכנית רב תחומית המעניקה ללומד מסגרת
ברורה של אירועי השואה באמצעות בולים ,תמונות ומלל.
גורם משמעותי בעיצוב ובשינוי מצב הוראת השואה בישראל הן המכללות להכשרת עובדי הוראה
אשר בחלקן ישנם מרכז או תכנית להוראת השואה .בתכניות אלו הסטודנטים רוכשים ידע שיטתי של
אירועי השואה ,עוברים תהליך של גיבוש עמדה אישית כלפי הנושא וכן מתוודעים אל כלים ואמצעים
להוראת השואה המותאמים לצרכים של אוכלוסיות היעד השונות במערכת החינוך .נעשה מאמץ
להחדיר בסטודנטים להוראה תחושה של אחריות ויכולת להתמודד עם הדילמות שמעלה הנושא ועם
השיקולים החינוכיים המורכבים שהוראת השואה .באמצעות הסטודנטים להוראה והמורים לעתיד כסוכני
השינוי בכוונת המכללות להשפיע באופן ישיר על תפיסת סיפור השואה ועל מצב הוראת סיפור השואה
במערכת החינוך בכלל ובבית הספר היסודי בפרט.

 17ראו :חיה אוסטרובר וטובה פרלמוטר ,הוראת השואה באמצעות בוליםhttp://web.macam98.ac.il/~ochayo/111.htm :
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השואה והמקורות

עלי מֹועד ן 13

השואה בסידור התפילה
הרב יהורם מזור ,החוג לתרבות ישראל
מבוא :שני אירועים חשובים חווה העם היהודי במאה העשרים .הראשון  -האיום שבאסונות בתולדותינו
 השואה .השני  -משאת הנפש של העם מאז חורבן המקדש  -הקמת מדינה.הסידור האורתודוכסי כמעט שאינו מכניס לתוכו יחידות תפילה חדשות ואין צריך לומר שאינו נפרד
מהתפילות החסרות כל משמעות בימינו .כך נמשיך ונפגוש בסידורים החרדיים לגוניהם את תפילות
"יקום פורקן" לכבוד ראשי גולת בבל ,אך לא נפגוש תפילה לכבוד מדינת ישראל.
לעומת זאת מתוך החשיבות לענות על צורכיהם הרוחניים של המתפללים ,יוצר הסידור המתוקן
תפילות המשקפות את עולמם הפנימי -רגשי והחיצוני תרבותי ,לכן שאלת הזכרת השואה והקמת
מדינת ישראל הינה שאלה אשר מרבית הסידורים המתוקנים  -המחדשים מתייחסים אליה בדרך זו או
אחרת ,ואנו מוצאים שתי גישות מרכזיות להתייחסות לאירועים אלו.
•הראשונה  -על ידי יצירת מערך טקסי של פרקי תפילה וקריאה ,הן מהספרות המסורתית והן
מהחדשה ,ליום השואה וליום העצמאות .לא נמצא סידור מתוקן שאיננו מתייחס אנתולוגית לתאריכים
חשובים אלו .ללקטים אתנולוגיים כאלה אתייחס כאן רק ברמז.
•השנייה -מבקשת להתייחס לשואה ולהקמת המדינה גם בפרקי זמן מצומצמים יותר (שבת ,חג ואף
ימות החול) .כך יופיע הנושא בחלק מהסידורים.
להלן אבקש להתייחס למצוי לנושא אזכור יום השואה בסידורים השונים בהם משתמשים בישראל
קהילות התנועות השונות:
הסידור האורתודוכסי המתון ' -סידור רינת ישראל/ספרד' (תש"ל)
סידור 'רינת ישראל' מצוי בנוסחי אשכנז ,ספרדים ועדות המזרח וספרד .ובחרתי באחרון משום שבמערכת
החינוך וגם במכללה נבחר סידור זה להוראת התפילה .במקור זהו סידור האר"י המשלב את נוסח
אשכנז עם נוסח הספרדים .בעבר סידור זה שימש בעיקר את החסידים ,אך כיום רבים מאוד בתי
הכנסת האשכנזים המשתמשים בו.
'רינת ישראל' הינו סידור אורתודוכסי מודרני ,אך גם בו האזכור היחידי לשואה (?) בנוסח התפילה עצמו
בא לידי ביטוי בתפילת 'אב הרחמים' ,שנכתבה בזמן הפרעות של מסעות הצלב.
מרֹומִיםּ .בְַר ֲחמָיו ָה ֲעצּומִים הּוא יִפְֹקד ּבְַר ֲחמִים ַה ֲחסִיִדים וְהַיְׁשִָרים
אַב הַָר ֲחמִים ׁשֹוכֵן ְ
סרּו נַפְׁשָם עַל ְקֻדּׁשַת ַהּׁשֵםַ .הּנ ֶ ֱא ָהבִים ו ְ ַהּנְעִימִים ְּבחַּיֵיהֶם
ּמ ְ
ׁש ָ
ּתמִימִיםְ .ק ִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש ֶ
ו ְ ַה ְ
מאֲָריֹות ּג ָ ֵברּו לַעֲׂשֹות ְרצֹון קֹונ ָם ו ְ ֵחפֶץ צּוָרם .יִזְּכְֵרם אֱֹלהֵינּו
ּו ְבמֹותָם ֹלא נִפְָרדּו .מִּנְׁשִָרים ַקּלּו ֵ
ּׁשפּוְךַּ .כ ָּכתּוב ְּבתֹוַרת מׁשֶה אִיׁש
ׁשאָר ַצּד ִיֵקי עֹולָם .וְיִקֹום נ ְִקמַת ּד ַם ֲע ָבד ָיו ַה ָ
לְטֹובָה עִם ְ
מתֹו ַעּמֹו :וְעַל יְֵדי
ָהאֱֹלהִים .הְַרנִינּו גֹוי ִם ַעּמֹו ּכִי ַדם ֲע ָבד ָיו יִּקֹום וְנ ָָקם יָׁשִיב לְצָָריו וְכִּפֶר אְַד ָ
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תבֵי הַּקֶֹדׁש נ ֶ ֱאמַר
עֲבֶָדיָך הַּנְבִיאִים ּכָתּוב לֵאמֹר .ו ְנִּקֵיתִי ּדָמָם ֹלא נִּקֵיתִי ו ַ-ה' ׁשֹכֵן ְּב ִצּיֹוןּ :ו ְבכִ ְ
ּׁשפּוְך :וְאֹומֵרּ ,כִי
מרּו ַהּגֹוי ִם אַּי ֵה אֱֹלהֵיהֶם .יִּוַָדע ַּבּגֹוי ִם לְעֵינֵינּו נ ְִקמַת ּד ַם ֲעבֶָדיָך ַה ָ
לָּמָה יֹא ְ
מחַץ ֹראׁש עַל
מלֵא גְוִּיֹות ָ
ׁשכַח ַצעֲַקת ֲענָוִים :וְאֹומֵר ,יִָדין ַּבּגֹוי ִם ָ
ֹדֵרׁש ּדָמִים אֹותָם זָכָר ֹלא ָ
(רינת ישראל/ספרד ,תש"ל ,עמ' )282
ׁשּתֶה עַל ּכֵן יִָרים ֹראׁש:
מּנַחַל ַּבּד ֶֶרְך י ִ ְ
אֶֶרץ ַרּבָהִ .
זו איננה תפילה המיועדת ממש לזכר השואה ,אך שמעתי כי ישנם בתי כנסת המשתמשים בתפילה זו,
המצויה בין תפילות השבת ,ביום הקדיש הכללי ויום השואה כדי לציין את היום המיוחד .בסידור יש פרק
הנחיה למנהגים המצוי בסופו והנקרא "דבר יום ביומו" .לשואה ישנן שתי התייחסויות .הראשונה ל -י'
בטבת  -יום הקדיש הכללי -ומודגש "על פי הרבנות הראשית לישראל"; השנייה ליום השואה ,כ"ז ניסן,
ומודגש "על פי החלטת הכנסת" .אין הסידור מציע כל דרך תפילה לציין את יום שואה.
סידור 'העבודה שבלב' רפורמי ישראלי ()1982
השואה באה לידי ביטוי בתפילת הקבע היום יומית ב'ברכת הגאולה' ,שלאחר קריאת שמע .בנוסח
תפילת ערבית לחול ,אשר בא לידי שימוש גם ביום השואה עצמו נאמר:
"הַמֹולִיְך אֶת ַעּמֹו ַּבּמְִדּבָר לְהָבִיאֹו אֶל ּגְבּול ָקְדׁשֹוִ ,צּו ָה ׁשֹופְטִים לְהֹוׁשִיעָם ּונְבִיאִים לַהֲׁשִיבָם
מז ֵָרה יִׂשְָראֵל ּבֵין ַהּגֹוי ִם ּומְַקּבֵץ נִידָחָיו ּכְֹרעֶה עְֶדרֹוּ .ג ַם ּכִי ָהלְכּו ְּבגֵיא ַצלְמָו ֶת ׁשֵׁש
ֵאלָיוַ .ה ְ
ׁשאִֵרית יִׂשְָראֵלֵ .ראׁשִית גְאּולָתֹו הְֶראָה לָהֶם וַיְבִיאֵם
מרֹות ָעׁשָןּ .פַָקד אֶת ְ
ת ְ
מאֹות ִרּבֹוא ְּב ִ
ֵ
(העבודה שבלב ,1982 ,עמ' )9
וַי ִ ָטעֵם ְּבהַר נ ַ ֲחלָתֹו				".
בנוסח תפילת שחרית לחול נעשה אזכור השואה והתקומה כך:
מ ּלַ ְטּתָ.
ת ּופְלִיטֵי חֶנ ֶק ִ
תנּו .שְִריֵדי חֶֶרב הִ ָּצלְ ּ ָ
מּבֵית עֲבִָדים ּפְִדי ָ
ּתנּו יי אֱֹלהֵינּוּ .ו ִ
ּמצְַרי ִם ּג ְ ַאלְ ָ
מ ִ
" ִ
(הנ"ל עמ' )39
שבּו ָבנִים לִגְבּולָם		".
ּת ו ְ ָ
ת ּונְפּוצֹות ִק ַּב ְצ ָ
ספְ ָ
נִּדָחִים ָא ַ
בערב שבת ,מופיע נוסח המתייחס לעניין השואה והתקומה בלשון מקראית מתונה משום האיסור
להצטער וגם משום שיום השואה לעולם לא יחול בשבת.
ּת ָּבנֶינ ָה
ׁשלִַם ּתּוׁשָב ּולְעֵָרי יְהּוד ָה ִ
ׁשלִים ָהאֹמֵר לִירּו ָ
מלְ ָאכָיו י ַ ְ
"מִֵקים ּדְבַר ַע ְבּדֹו ו ַ ֲעצַת ַ
(ישעיה מד ( )26הנ"ל עמ' )78
וְחְָרבֹותֶי ָה ֲאקֹומֵם" 				
מובן שנמצא בסידור גם פרק נרחב (עמ'  )211- 205באנתולוגיה המוקדש ליום השואה וכן מספר קטעים
(הנ"ל עמ' )199-197
המוקדשים לשואה בסדר הזכרת נשמות הכללי		
סידור 'ואני תפילתי' קונסרבטיבי ישראלי ()1998
יום השואה מוזכר בתוספת מיוחדת בברכה ה -י"ג (על הצדיקים) בתפילת העמידה הפותחת ,כמו
ב-ט' באב ,במילה "נחם":
שבֶת ֲאבֹותֵינּו
מאֵׁשּ ,כִי ְּב ֶ
מּצָל ֵ
שאִֵרית ַהּפְלֵיטָה ,אּוד ֻ
"נַחֵם ה' אֱֹלהֵינּו ,אֶת ַעּמְָך יִׂשְָראֵלְ ,
מּכֹלּ ,גֹוי עַז ָּפנִים ֲאׁשֶר ֹלא יִּׂשָא ָפנִים לְז ֵָקן וְנַעַר ֹלא
ֶּבטַח ְּבגָלּותָם ָקם ֲעלֵיהֶם שֹונ ֵא ַאכְז ָר ִ
מעַי
מעַי ֵ
מּגֹוי וְֹלא יִּזָכֵר ׁשֵם יִׂשְָראֵל עֹוד .לִּבִי לִּבִי עַל ַחלְלֵיהֶםֵ ,
יָחֹן ,ו ְ ָאמַר :לְכּו וְנַכְחִיֵדם ִ
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מרֹות ַהּכֹל וְג ַם נֵצַח
מ ֲאנ ָה נַפְשִי לְ ִהנָחֵםָ ,עלַי ָהיּו כֻּלָנ ָה .וְאַף עַל ּפִי כֵן וְלַ ְ
עַל ַחלְלֵיהֶם ּ -ו ֵ
ׁשּקֵר" (ואני תפילתי ,1998 ,עמ' )74
יִׂשְָראֵל ֹלא י ְ ַ
יש בסידור זה אנתולוגיה רחבה בת שנים עשר עמודים המכילה קטעים נוספים להם יזדקק שליח הציבור
בבואו להכין תפילה ליום השואה כולל תפילות 'יזכור' ו'אל מלא רחמים' כמו גם פרקי קריאה נוספים
אותם ניתן לשלב בתפילה .מכון שכטר ,בית המדרש לרבנים של התנועה המסורתית ,הוציא לאור
בשנת  2005את מגילת השואה ,הכתובה ברוח מגילת איכה ,המתארת את השואה באמצעות זוויות
ראיה שונות .את המגילה כתב פרופ' אביגדור שנאן בלווי ועדה אקדמית של מומחים.
שתי הערות לסיכום:
 .1בהגדות הזרמים וגם בהגדות התנועות הקיבוציות ה"חילוניות" אנו מוצאים התייחסות לשואה בדרך
כלל בסעיף 'שפוך חמתך' עם מזיגת הכוס החמישית  -כוס הגאולה .לדעתי ,יש מקום לכך ,אך
בצמצום ,שכן יום השואה דורש התייחסות עמוקה ורצינית יותר והרי יחול רק כמה ימים לאחר
מכן.
 .2בדומה לדעת חז"ל ,כמתבטא בנוסח התפילה ,שיש להזכיר בתפילה את הגאולה ממצרים מדי יום
ביומו כך נכון ,לדעתי ,להזכיר את השואה והתקומה מדי יום ביומו ולהדגיש את מוטיב ההמשכיות
בין גזרות פרעה וגאולת ה' על ידי משה ,אהרון ומרים לגאולות שבכל דור ודור.
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ׁשוְא
ׁשם השואה ַל ָּ
לֹא ִת ָּשׂא ֶאת ֵ
ד"ר איציק פלג ,ראש החוג למקרא
"...מה הייתה המילה שואה
שנתיים לפני השואה?" ,מאיר ויזלטיר

מהו פירוש המונח המקראי 'שואה'?
במילון אבן שושן 'שואה' פירושה' :חורבן ,הרס ,כליון' (עמ'  .)1333מקור המונח 'שואה' הוא מקראי.
על פי הלקסיקון המקראי (ה ,)BDB -עמ' ' ,981-980שואה' פירושה' :הרס ,חורבן' .כאיש שמקרא
הוא תחום התמחותו ניסיתי באופן טבעי לבדוק את המשמעות או המשמעויות של המילה 'שואה'
במקרא .קיוויתי ללמוד מן הבדיקה מדוע דווקא מילה זו ולא אחרת נבחרה .המילה 'שואה' מופיעה רק
 13פעמים במקרא (בספרים ישעיהו ,יחזקאל ,צפניה ,תהילים ,משלי ,איוב).
בישעיהו ,על פי הקונטקסט' ,שואה' פירושה 'רעה' שתבוא לפתע פתאום ,ככתובּ" :ובָא ָעלַיְִך רָעָה
ּתבֹו ֵאהּו ׁשֹואָה ֹלא יֵד ָע
תדָעִי" (ראו גם תהילים לה ְ " :8
תאֹם ׁשֹואָה ֹלא ֵ
תבֹא ָעלַיְִך ּפִ ְ
ׁשחְָרּה...ו ְ ָ
ֹלא תְֵדעִי ַ
ּתלְּכְדֹוְּ ,בׁשֹואָה יִּפָל ּבָּה").
ׁשּתֹו ֲאׁשֶר ָטמַן ִ
וְִר ְ
בספר משלי ,על פי מבנה התקבולת' ,שואה' פירושה 'סופה' ,סערה ,שנאמר:
" ּ ְבבֹא כְׁשֹואָה ּ ַפ ְח ְּדכֶם ,וְאֵיְדכֶם כְּסּופָה י ֶ ֱאתֶה" (א .)27
מׁשֹואָה" (א  .)16-15בהקשר זה ראוי
מצּוָקה ,יֹום ׁשֹאָה ּו ְ
בספר צפניה מתואר 'יום ה'' כ'יֹום צָָרה ּו ְ
מאֵין
מאֵין יֹוׁשֵב ּו ָבּתִים ֵ
מתַי אֲֹדנָי ,וַּיֹאמֶר עַד ֲאׁשֶר אִם ׁשָאּו עִָרים ֵ
להביא את דברי ישעיהו" :וָאֹמַר עַד ָ
ממָה" (ו  ;)11כלומר' ,שואה' פירושה כנראה שממה (ראה רש"י לצפניה א :15
ׁש ָ
ּׁשאֶה ְ
ּת ָ
ָאד ָם ו ְ ָה ֲאדָמָה ִ
תרּועָה";
'לשון שממון') .בצפניה נאמר עוד שיום זה הוא "יֹום חֹׁשְֶך ו ַ ֲאפֵלָה ,יֹום ָענָן וַעֲָרפֶל ,יֹום ׁשֹופָר ּו ְ
כלומר ,המדובר ביום מלחמה ,בו תוקעים ומריעים בשופרות ,כפי שנאמר בעמוס" :ו ְ ִה ַּצּתִי אֵׁש ְּבחֹומַת
סעַר ְּביֹום סּופָה( "...א .)14
מלְ ָחמָה ְּב ַ
מנֹותֶיה ִּבתְרּועָה ְּביֹום ִ
ַרּבָה ו ְ ָאכְלָה אְַר ְ
נראה שהכינויים השונים של יום נורא זה (יום ה') בצפניה מבטאים כל אחד פן אחר של יום צרה ומצוקה,
יום שואה ומשואה.
בשל גבולות היריעה לא ארחיב בסקירה .אסתפק באמירה ,שאיני בטוח שבדיקת המופעים של המונח
'שואה' במקרא על מגוון משמעויותיו יכול לסייע לנו במענה לשאלה מדוע נבחר מונח זה ולא אחר,
מלבד הקביעה כי המונח מקורו בספר הספרים והוא מונח בשפה העברית .דומני ,שנכון יהיה לומר כי
ייחודו נתגבש לאחר שנקבע ונתקבל בתור המונח המגדיר והמזוהה עם האסון שפקד את עמנו במלחמת
העולם השנייה .מאותו הרגע כל שימוש וכל משמעות שקדמו לו מאבדים את חשיבותם ואת משמעותם.
ולכן לא כל כך חשוב מה היה פשר המונח שואה במקרא .אמירה זו תהיה נכונה אודות כל שימוש וכל
משמעות במונח זה לאחר השואה .המונח שואה כמו השואה עצמה הוא ייחודי ובלעדי.
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על בלעדיותו של המונח 'שואה'
חשוב שהמונח שואה יהיה מוקדש בלעדית לאשר ארע לעמנו במלחמה העולם השנייה .חשוב שנמנע
מלהשתמש בו כדי לתאר אירועים קשים אחרים ,לא של עמנו ולא של עם אחר ,מבלי לפגוע ברגשותיהם
של אחרים .חשוב לציין באותה הנשימה כי אין בהצעה זו הבעת עמדה המפחיתה בחומרתם של אסונות
אחרים ובחומרתו של רצח עם אחר ,אלא יש באמירה זו הבעת עמדה ערכית וחינוכית .בסוגיית רצח
עם חשוב להפנות את תשומת הלב בנוסף לרוצחים ולקורבנותיהם גם לאלו שעומדים מן הצד .השאלה
הערכית היא האם להתעלם או להתערב? לקראת סיום דבריי ,אשוב לשאלה חשובה זו כאחד מלקחי
השואה.
אחד הביטויים לייחודיות ולבלעדיות של השואה הוא עצם הבחירה במונח עברי מן המקרא .עדיף
ומומלץ שאף בחו"ל ישתמשו במילה 'שואה' ) (Shoahולא בתרגומה לאנגלית  Holocaustהנושא עמו
אסוציאציות הפוגמות בייחודיותה (המונח באנגלית התייחס במקורו לקורבן כליל ,קרבן עולה ,הנשרף
כולו על המזבח).
תּׂשָא אֶת
הכותרת שנבחרה למאמר זה יש בה פנייה בלשון המקרא אל כל אחד ואחת מאיתנוֹ" :לא ִ
ׁשֵם השואה לַּׁשָו ְא" .הבחירה במילה שואה ושמירה על בלעדיותה משקפת ומדגישה את הבלעדיות של
השואה.
יש משהו אמביוולנטי ביחסינו לשימוש הבלעדי במונח 'שואה' :מצד אחד ,אל תשא את שם השואה לשוא.
אל נשתמש בה כדי לתאר כל קושי .כי 'שואה' יש רק אחת .אבל מצד אחר חשוב לזכור אותה ולא
לשכוח .המשותף לשתי אמירות אלו הוא ההכרה בחשיבותה של השואה .ומכאן המסקנה המתבקשת
היא" :תשא את שם השואה ,אך  -לא לשוא".
על בלעדיותו של צלב הקרס (סווסטיקה)
במקביל להצעה להשתמש במונח שואה באופן עקבי ובלעדי ,מתבקש גם להתייחס באופן דומה
ל'צלב הקרס'  -הסמל של הנאצים ,שגרמו לשואה .על פי ויקיפדיה צלב הקרס או סווסטיקה פירושו
בסנסקריט הוא:
"זה טוב" או "זהו דבר מה טוב" -Swa ,משמעותו "טוב" ו Asti-משמעותו "זה" .ממצאי
סווסטיקה נמצאו בחפירות ארכאולוגיות בהאראפה אשר בעמק האינדוס בשכבות המתוארכות
ל 2500-לפנה"ס .בתחילת המאה ה 20-היה צלב הקרס מקובל בעולם כסמל למזל טוב
ולהצלחה .מאז עליית המפלגה הנאצית בגרמניה ,הפך צלב הקרס לסמלם של הנאציזם,
הגזענות ,אימי מלחמת העולם השנייה והשואה .במערב ,מהווה צלב הקרס כיום בעיקר את
סמלן של תנועות נאו נאצית”.

כשם שהמילה 'שואה' עתיקת יומין היא עוד מימי המקרא ,כך גם הסמל של 'צלב הקרס' היה מוכר
אלפי שנה קודם לתקופה הנאצית .אבל ,מהרגע שהסמל הזה מזוהה עם הנאצים ,כל שימוש בו לפני כן
מאבד את חשיבותו ואת משמעותו .הקשר האסוציאטיבי בתודעתנו היום של צלב הקרס עם הנאצים
הוא כל כך חזק שלא ניתן לנתק בין השניים .גם אם צלב הקרס שימש בעבר כסמל למשהו טוב כבר
אינו תקף עוד .דומה כי השימוש של התנועות נאו-נאציות בצלב הקרס כסמל רק מחזק תחושה זו
ומגביר את הסלידה ממנו.
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס”ט

האמנם השואה כאסון עמנו כבר נרמז במקרא?
אחד הדברים שמכעיסים אותי במיוחד בהקשר זה הוא 'התגלית' שהמילה שואה מוצפנת במקרא .על
פי הצעה זו המילה 'השואה' נמצאת במקרא בדילוגים' .תגלית' זו ,לדעתם ,מעידה על כך שהתורה
היא אלוהית ונצחית ,ולכן גלום בה כל מה שהיה וכל מה שיהיה ,עד עולם .אם נקרא בספר דברים
פרק לא נמצא את המילה 'השואה' בדילוגים .כלומר ,מהאות "ה" של המילה "משה" תדלגו  50אותיות
ותקבלו את המילה "השואה":
דברים לא " :18-16וַּיֹאמֶר ה' אֶל מׁשֶה ִהּנ ְָך ׁשֹכֵב עִם ֲאבֹתֶיָך וְָקם ָהעָם ַהּז ֶה וְזָנ ָה
ׁשּמָה ּבְִקְרּבֹו ו ַ ֲעז ָ ַבנִי ו ְ ֵהפֵר אֶת ּבְִריתִי ֲאׁשֶר
ַאחֲֵרי אֱֹלהֵי נֵכַר ָהאֶָרץ ֲאׁשֶר הּוא בָא ָ
מהֶם וְהָי ָה
סּתְַרּתִי ָפנַי ֵ
ּכַָרּתִי אִּתֹו :יז) וְחָָרה ַאּפִי בֹו בַּיֹום הַה ּוא ו ַ ֲעז ַ ְבּתִים ו ְ ִה ְ
מ ָצאֻהּו ָרעֹות ַרּבֹות וְצָרֹות ו ְָאמַר ּבַּיֹום הַהּוא הֲֹלא עַל ּכִי אֵין אֱֹלהַי
לֶ ֱאכֹל ּו ְ
סּתִיר ָּפנַי ַּבּיֹום ַההּוא עַל ּכָל הָָרעָה ֲאׁשֶר ָעׂשָה ּכִי ָפנ ָה אֶל
סּתֵר ַא ְ
מ ָצאּונִי הָָרעֹות ָה ֵאּלֶה :ו ְ ָאנֹכִי ַה ְ
ּבְִקְרּבִי ְ
אֱֹלהִים ֲאחִֵרים”.
על פי ההקשר המדובר ברעה שתבוא כעונש על הרעה/החטא שעשה העם .קריאה רגישה במקרא אכן
מלמדת כי כאשר ה' שומע ו/או זוכר הוא מושיע ,אבל כאשר ה' מסתיר את פניו  -סימן הוא שעזב את
מהֶם" .ללמדך ,על פי גישה זו ,שחטאיך הם
סּתְַרּתִי ָפנַי ֵ
עמו לגורלו או כלשון ספר דברים "ו ַ ֲעז ַ ְבּתִים ו ְ ִה ְ
שגרמו לכך שהאל עזב את עמו בשואה לגורלו.
לא מעטים אבדו את אלוהים בשואה .אחד הניצולים מהשואה אמר" :אלוהים שלי מת באושוויץ" .יחזקאל
קושניר בספרו ,מדוע קורים דברים רעים לאנשים טובים (עדיף השם המקורי באנגליתWhen Bad :
 )Things Happen to Good Peopleמספר על דורותי סולה הנוצריה אשר שאלה" :האם אלוהים
היה לצד הקורבנות או לצד הרוצחים בשואה?"
ראוי לשים לב לכך ששינוי מקומו של סימן השאלה במשפט 'איפה היה אלוהים בשואה' מהפך את
המשמעות :הספקן שואל בכעס" :איפה היה אלוהים בשואה"? כשבליבו כבר עונה הוא ' -לא היה'; ואילו
המאמין שואל וגם עונה על אותה השאלה" :איפה היה אלוהים? בשואה!" .אלוהים היה עם הקורבנות
בשואה .תמך בהם .המאמין אף ימצא חיזוק ותמיכה לקריאה זו בדברי המשורר בתהיליםּ" :ג ַם ּכִי ֵאלְֵך
מנִי" (תהילים כג .)4
ׁש ַענְּתֶָך ֵהּמָה יְנ ַ ֲח ֻ
מ ְ
ׁש ְבטְָך ּו ִ
ְּבגֵיא ַצלְמָו ֶת ֹלא אִיָרא ָרע ּכִי ַאּתָה ִעּמִָדי ִ
על שתי גישות אלו כבר נאמר ,מי שמאמין אינו זקוק לחיזוקים ולהוכחות ומי שאינו מאמין  -אותן
ההוכחות (שהמאמין אינו זקוק להן) לא ישכנעוהו.
לא תשא את שם השואה לשוא
הרעיון לחפש את השואה על פי שיטת הדילוגים במקרא פוגע בראש ובראשונה בשמו הטוב של האל.
האם רוצים בעלי דעה זו לומר בזה שהאל תכנן אסון נורא כל כך על עמו כבר לפני אלפי שנים? לדעתי,
תּׂשָא אֶת ׁשֵם ה' אֱֹלהֶיָך לַּׁשָו ְא"
הרעיון הזה הוא ביטוי אומלל הנושא בחובו פגיעה אנושה גם בדיברֹ" :לא ִ
(שמות כ  ,)7וגם בזכרם ובכבודם של הנספים בשואה .בהשראת שירו של יהודה עמיחי (מתוך ספרו:
פתוח סגור פתוח ,עמ'  )58אבקש בזה להציע לחתום את עשרת הדברות בבקשה שהיא גם הבטחה:
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תּׂשָא אֶת ׁשֵם השואה לַּׁשָו ְא" .בעלי הדילוגים אשר מצאו את השואה במקרא נשאו לשווא יחדיו גם
"ֹלא ִ
את שם האל וגם את שם השואה.
'על שואת ביאפרה' 1969 - 1968 -
לקראת סיום ברצוני לשתף אתכם הקוראים בחוויה שעברתי לפני כמעט שנות דור .בשנת ,1968
מועד שחרורי משרות סדיר בצה"ל .באותם ימים נודע בעולם על ההרעבה שפוקדת את העם הביאפרי
שישב בחבל ארץ בדרום ניגריה ,בתגובה על הכרזתו על עצמאותו .על רקע רצח העם שפקד את
אנשי ביאפרה הרעבים שאלתי את עצמי ואת החניכים שלי בתנועה :מה אנחנו יכולים לעשות? האם
להתעלם או להתערב? החלטתי להתערב ובגדול.
ולאחר לימוד הנושא ,כחלק מהפעילות החינוכית שלנו הסתערנו על מרכזי כמה ערים בצפון ואספנו
סכום כסף נכבד מאוד לשם קניית מזון ,ציוד ותרופות .את הכסף ,מסרתי לאייבי נתן ז"ל שנסע
לביאפרה ולמי שנודע לימים כ'אבי הפצועים' ,שמחה הולצברג ז"ל ,ניצול שואה .כאות הערכה והוקרה
לפעילותנו נתן לי שמחה הולצברג את הספר 'אין פרפרים פה' ובו אסופת ציורים ושירים של ילדים מגטו
טרזנישטדט .השואה של עמנו היתה ברקע הפעילות שלנו למען הרעבים בביאפרה שבדרום ניגריה.
על אודות ביאפרה והפעילות שלנו כתבתי ספרון בשם 'שואת ביאפרה' ( .)3.1.1969בדברי הפתיחה
לחוברת כתבתי בין השאר:
לפני עשרים וחמש שנה ,עמד העולם בשתיקתו הנוראה לנוכח השמדת עמנו .הייתכן? לנו,
הצעירים ,נראה הדבר חסר הבנה ,הגיון ופשר...
רבים ,נאורים וחכמים אשר פשעו בשתיקתם באותם ימים נוראים' ,יצאו' מן הסבך המוסרי אליו
נקלעו באומרם' :לא שמענו ,לא ידענו ,לא האמנו' ואני בתמימותי האמנתי כי לאחר 'השואה' לא
יישנה מקרה דומה; ואם לשם היפותזה בלבד ,יעמוד עם בפני השמדה  -ודאי יזעק העולם ,ויצא
לעזרתו  -ולא ישובו לעד אותם ימים נוראים.
ולמרבה הצער ,לאחר  25שנה ,עדים אנו להשמדת עם ברוטלית .מה מצערת עובדה זו ,אך
מצערת עוד יותר ויותר שתיקתו של העולם :ואותם אנשים חכמים ונאורים מתמידים בשתיקתם!
מה עוד?! הפלישה הפדרלית הולכת וגוברת .רעב ממית אלפים מידי יום ביומו .ואנחנו?
במסגרת חוברת זו ברצוני להעביר לקורא את הזדעזעותי משואת ביאפרה.
האם גם עתה ישובו אנשי המוסר הנאורים אל הנוסחה ה'מצילה' :לא שמענו ,לא ידענו לא
ראינו'?!
איני רוצה להשתמש בלשון הקודש נוסח' :הבה נהיה מאור לגויים' ,די לנו לו נהיה מאור לעצמנו
בדמות סיוע לעם הביאפרי ההולך ומושמד לנגדנו..
ואזי ,אולי נאיר את פני העולם ונשיב את מאור חיי החופש והעצמאות לעם הביאפרי.

חלפו מאז  40שנה .אני מניח שהיום לא הייתי מכנה את הספרון בשם 'שואת ביאפרה' .אבל כן הייתי,
דווקא כבן העם היהודי למוד סבל ,יוצא בזעקה על הנעשה שם ועומד לצידם של הקורבנות על מנת
לעשות הכל כדי שהשואה תישאר ותיזכר לדיראון עולם כאירוע ושלא ישוב עוד על פני האדמה .והשאלה
שכל אחד מאיתנו חייב לשאול את עצמו היא מה אני עושה כדי למנוע רצח עם .האין זה אחד הלקחים
שלנו מן השואה של עמנו.
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ברשותכם ,אסיים בדברי הכומר הלותרני מרטין נימלר ,שראוי לחתום בהם רשימה זאת .המסר שלו
הוא אל תגלו אדישות לסבלם של אחרים ,אל תשתקו .אם לא תתערבו ותשתקו ,בסופו של דבר,
כשיגיע הדבר אליכם  -לא יהיה מי שיתערב:
		 “בראשית באו אל הסוציאליסטים
		 ושתקתי ,כיוון שלא הייתי סוציאליסט
		 לאחר מכן באו אל היהודים
		 ושתקתי ,כיוון שלא הייתי יהודי
		 לאחר מכן באו אל הקתולים
		 ושתקתי ,כיוון שהייתי פרוטסטנטי
		 לבסוף באו אליי
		 ואז כבר לא נשאר מי שיגן עלי”.

על מגילת אסתר והשואה
ד"ר איציק פלג ,ראש החוג למקרא
הקוראים ודאי יניחו כי דבריי יתמקדו באנטישמיות ,שאת שורשיה ניתן למצוא במגילה בדברי המן למלך:
ּמלְֶך
מּכָל עָם וְאֶת ּדָתֵי ַה ֶ
מלְכּותֶָך וְדָתֵיהֶם ׁשֹנֹות ִ
מפָֹרד ּבֵין ָה ַעּמִים ְּבכֹל מְִדינֹות ַ
מפֻּז ָר ּו ְ
ׁשנֹו עַם ֶאחָד ְ
"י ֶ ְ
ּמלְֶך טֹוב י ִ ָּכתֵב לְ ַא ְּבד ָם( "...אסתר ג  ,)8אבל לא בזה
ּמלְֶך אֵין ׁשֹו ֶה לְ ַהּנִיחָם :אִם עַל ַה ֶ
אֵינ ָם עֹׂשִים וְלַ ֶ
עסיקנן .להלן אביא קטעים ממאמרי "למה המועד השמח מעורר בי עצבות" שפורסם ב"עלי מועד",
תשס"ג והוקדש לפורים:
"כל שנה בהתקרב חג הפורים מתרוצצים בי רגשות מעורבים .רגשות של שמחה ועצב בערבוביה.
היום אנסה להשיב על השאלה" :למה המועד שנקבע לשמחה מעורר בי עצבות".
...האם העצבות מקורה בסיבה לחג שהיא שמחה לאיד ,נקמה ,כפי שמשתמע מן הנאמר בסוף מגילת
מבְַקׁשֵי ָר ָעתָם( "....ט ,)2
ּמלְֶך ֳא ַחׁשְוֵרֹוׁש לִׁשְֹל ַח י ָד ִּב ְ
אסתר" :נ ְִקהֲלּו הַּיְהּוִדים ְּבעֵָריהֶם ְּבכָל מְִדינֹות ַה ֶ
מּכַת חֶֶרב וְהֶֶרג ו ְ ַא ְבד ָן וַּי ַ ֲעׂשּו בְׂשנְאֵיהֶם ּכְִרצֹונ ָם"
ובהמשך הפרק מסופר" :וַּיַּכּו הַּיְהּוִדים ְּבכָל אֹיְבֵיהֶם ַ
(פס' .)5
לימים ,בהשראת פסוקים אומללים אלו ,קם ברוך גולדשטיין הרופא מקרית ארבע ורצח מתפללים
במערת המכפלה.
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מה עצוב שהמגילה היוותה מקור השראה למעשי רצח לדורות .כך למשל ,כותב נפתלי לביא בספרו
"עם כלביא" על מעשה נפשע שנעשה בבני עמנו היהודים בפורים:
"הנאצים נקבו בשמות  10אנשים חשובים מהקהילה שמבקשים אותם בתמורה לגרמנים העצורים
בידי הבריטים בפלשטינה" .הרב לאו ,אביו של נפתלי ,היה ברשימה ,אבל הרב הלך במשלוח הקודם.
העשרה יצאו בשיירה לדרכם ,ורבים ליוו אותם במבטי קנאה.
"כבר למחרת בערב" ,מספר נפתלי" ,שמענו על מר גורלם של העשרה הנבחרים לשיירת החילופין.
הם הוצאו לבית הקברות היהודי שמחוץ לעיר .במקום הייתה כבר תזמורת ועשרות גרמנים עם
משפחותיהם .משם נצטוו הקרבנות לרוץ במעלה הגבעה ,בשביל בין גושי הקברים ,עד אשר הגיעו
לבור הפתוח שהמתין להם .לשמע מטחי הירי ורעש התופים של התזמורת צהל ההמון החוגג שבא
לחזות בהוצאתם להורג של עשרה יהודים כגמול על תליית עשרת בני המן ,כמסופר במגילת אסתר.
"מבצע פורים" קראו הנאצים לחילופין אלה".
מהו המסר החינוכי שיכולים אנו לשאוב מסיפורים עצובים אלו?
לדעתי ,כמו כל סיפור מקראי גם אם אינו מוצא חן בעיני ,גם אם שימש מקור השראה למעשים שלא
ייעשו ,יש בו מסר חינוכי .התנ"ך ,כמו החיים ,מזמן לנו במה לדיון חינוכי .עצם הצגת הבעיה ,עצם הצגת
השאלות הערכיות ,הופך את הסיפור לסיפור חינוכי ,לסיפור המאפשר לי דיון חינוכי ,ערכי ,והדבר
מאפשר לנו לחשוף את תלמידינו לשאלות אלו .מועד זה בשנה בו קוראים אנו מן המגילה ,מאפשר לי
כאיש חינוך לקיים דיון בכיתה על שאלות ערכיות כמו השקר בחיינו ,התחפושת בחיינו ,היחס לשתיית
האלכוהול והשתכרות ,היחס לזר ,האנטישמיות לדורותיה ודרכי ההתמודדות שלנו עם התפרצויות
של רוע ואכזריות.
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עיצוב זיכרון השואה

עלי מֹועד ן 23

יזכור ליום השואה
הרב יהורם מזור ,החוג לתרבות ישראל
(מעובד עפ"י מקורות שונים)

יזכור עם ישראל את ילדיו מחמדיו טהורים בני טהורים,
שנגזלו מחיק הוריהם והוצאו להורג בידי חיות אדם.
*
נזכור את נשמות אחינו בני ישראל ,חללי השואה וגיבוריה,
נשמות שש מאות רבבות אלפי ישראל ,שהומתו ושנהרגו
ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם
*
יזכור אלוהים את מותם
בין שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם
וינצור בצרור החיים את נשמתם
הנאהבים והנעימים בחייהם  -ובמותם לא נפרדו,
ינוחו בשלום על פזורי משכבם .ונאמר :אמן.
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עיצוב מועדי הזיכרון של מדינת ישראל  -זירת התגוששות תרבותית,
אידאולוגית ופוליטית
ד"ר שגית מור ,ראש החוג לתרבות ישראל
המיתוס או "הסיפור הרעיוני" הוא גורם מרכזי בעיצובה של התרבות 1.הוא פועל הן בתחומי הנפש
של היחיד הן בתחומי החברה .חוקריו מצביעים על כך שהמיתוס הוא תופעה של ארגון או תהליך
שמכוחו לובשים תכנים נפשיים ומנטאליים דימויים ספרותיים מוגדרים .המרחב המיתי מארגן את כל
החומרים הנקלטים בו ויוצר מבנה שתכונותיו העיקריות הן רהיטות והיגיון פנימי .בחברו בין צורות ידע
סובייקטיביות ואובייקטיביות מעניק המיתוס לישות או לתופעה בה הוא עוסק תוקף אפיסטמולוגי -
בעיניו של בעל המיתוס או מי שמקבלו .מכיוון שכך ,יש לראות במיתוס תופעה שיוצרת תכנים ריאליים,
בעלי ממשות קוגניטיבית וקיומית .המציאות שיוצר המיתוס ,בהתגבשה בייצוגים ,ניתנת לשיתופם של
בני אדם נוספים ,ובכך מבטאת תמונת עולם של קבוצה.
הריטואל הוא המסגרת שבה מתחוללת ההשתכנעות באמיתותה של המציאות המיתית ותביעותיה.
בריטואל מתמזגים העולם הנחווה והעולם המדומיין ,ובפעולתו של מערך סמלים משותף הם נוצקים
לעולם חדש אחד .בהיותו ממזג בין מסר רעיוני שמובע בסמלים ,לבין אופן העברה שפועל בו בזמן על
מכלול ערוצי הקליטה של האדם  -קוגניטיביים וחושיים -ובחזרתו על עצמו פעם אחר פעם ,משמש
הריטואל כלי אפקטיבי במיוחד להבניית תפיסת עולמה של החברה ובשכנועו של הפרט בתמונת עולם
זו .באמצעות ריטואלים מוחדרים או מִתאשרים מחדש מיתוסים שנוגעים לתופעות העולם ולסדריו ,ובהם
גם הסדר החברתי-פוליטי ,על כן הריטואל הוא כלי תרבותי שמכונן את הסדר החברתי .הוא מאשר
סדר זה הן כלפי חוץ -בהגדרת גבולותיה של הקהילה; הן כלפי פנים  -בהצבת ההיררכיות החברתיות
ובקביעת בעלי הסמכות להגדיר נכונה את השקפת עולמה של הקהילה ,תוך הענקת מעמד אובייקטיבי
לתפיסתם הסובייקטיבית .לכוחות החברתיים שלהם שליטה בעיצוב הריטואל ובקביעת המיתוס שיעמוד
במרכזו ,על כן ישנה עמדת כוח פוליטית ביחס לעיצובה של השקפת העולם של החברה.
זירה מרכזית בהם נקבעים ומתעצבים הריטואלים הוא לוח השנה של כל תרבות ותרבות ,ולא בכדי
אנו עדים למאבקי כוח והתגוששות סביב קביעת לוח השנה ומועדיו לאורך ההיסטוריה של התרבות
היהודית מתקופת המקרא ,דרך תקופת שלטון החשמונאים בימי הבית השני ,מול כיתות פורשות ודתות
נפרדות כמו כיתות ים המלח ולאחר מכן גם הנצרות והאסלאם.

 1לסקירה תמציתית של הגישות המחקריות באשר למקומו ,תפקידו ומקורות יצירתו של המיתוס בתרבות ראוR.A Segal, Mith: A ,
 .Very Short Introduction, Oxford 2004ביתר הרחבה ספרו.Theorizing about Myth, Amherst 1999 :
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ימי הזיכרון החדשים של התרבות היהודית במדינת ישראל  -זירת התגוששות אידיאולוגית ,פוליטית
ותרבותית
מאז הקמתה של מדינת ישראל נוספו  4מועדים ללוח השנה הישראלי :יום הזיכרון לשואה ולגבורה; יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה; יום העצמאות ויום הזיכרון לרצח ראש הממשלה
יצחק רבין .לאור התיאור למעלה ,לא מפתיע הוא שקביעת הזמן הראוי על פני לוח השנה ,אופן עיצובו
התוכני (דהיינו המיתוס שיסופר בו) והסמלי (המחוות שיוצרות את הריטואל שיתקיים באותו היום) של
כל אחד ממועדים אלו לווה בפולמוס .במהלך השנים שחלפו משעת קביעתו החוקית של המועד ועד
היום חלו שינויים בכל הטקסים האלה .השינויים משקפים תביעות של קבוצות שונות בחברה למתן ביטוי
למקומן והשקפתן ביחס לתכניו של המועד ,דהיינו תביעת לגיטימציה להכללתן בקרב מעצבי האתוס
של החברה הישראלית והשפעה על עיצוב מערכת הערכים והשקפת העולם של מדינת ישראל .אדגים
את דברי ביחס לכל אחד ממועדים אלו.
א .יום הזיכרון לשואה  -יום זיכרון לשואה נקבע בחוק במדינת ישראל רק בסוף שנות החמישים,
כעשר שנים לאחר הקמתה של המדינה (!) .ויכוח ער התנהל סביב הזמן המתאים לו בלוח השנה.
עמדה אחת תבעה לקובעו בט' באב .המחזיקים בעמדה זו רצו ליצור קישור תודעתי בין השואה
לבין אירועי חורבן גדולים אחרים שחווה עם ישראל לאורך ההיסטוריה  -חורבן הבית הראשון ,השני,
וכישלון מרד בר כוכבא שמיוחסים כולם לט' באב .תפיסה כזו רואה בשואה עוד השתקפות למהלך
היסטורי-תיאולוגי חוזר על עצמו של חורבן וגאולה .המתנגדים תבעו להוציא את השואה אל מחוץ
לתפיסות ההיסטוריוסופיות המסורתיות של התרבות היהודית שעוצבו בגלות ולהעניק לה מעמד ייחודי.
ידם של בעלי עמדה זו הייתה על העליונה .יום השואה נקבע בלוח השנה ביום השנה לפרוץ מרד גטו
ורשה  -כ"ז בניסן .קביעה זו החזיקה גם את התוכן העיקרי של הזיכרון בשנים הראשונות למדינה.
תפיסה זו שיקפה שיפוטיות מחמירה מצד האליטה הוותיקה ,ממשיכת הציונות האקטיבית שנלחמה
בהצלחה להשגת מדינת ישראל ,כלפי היהודים הגלותיים שנתפסו כ"הולכים כצאן לטבח" על אדמת
אירופה .ההנגדה הביאה לכך שהיישוב היהודי בארץ הנציח את הגורם היחיד שהיה מסוגל להזדהות
מג ִני תל חי וחיילי מלחמת
עמו :הלוחמים בנאצים ובמיוחד מורדי גטו ורשה .הם זוהו עם לוחמי מצדהְ ,
העצמאות .רוב רובם של ניצולי השואה הודרו כך מן הטקס ומן היכולת להזדהות עמו וחוו השתקה של
זיכרונותיהם ושלילת הלגיטימציה של אופן הישרדותם .מפנה ראשון חל במהלך שנות ה 60-בעקבות
משפט אייכמן ,אך התרחש בעיקרו לאחר מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור .תחושת החרדה
נוכח האיום הקיומי ערערה את ביטחונה העצמי של החברה וצמצמה את הפער המנטאלי בינה ובין
2

 2לשונו של חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה  -תשי"ט :1959 -
 .1כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,מוקדש מדי שנה בשנה ,עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם
זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.
חל כ"ז ניסן בשישי בשבוע יקוים יום הזיכרון בכ"ו ניסן של אותה שנה.
 .2ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; יקוימו אזכרות,
עצרות עם ,וטקסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך; הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תוכניות השידורים
ברדיו יביעו את ייחודיות היום ובתי השעשועים יפעלו ,אך בנושאים ההולמים את רוחו.
 .3השר שיוסמך לכך על ידי הממשלה ,יתקין ,בהתייעצות עם רשות הזיכרון יד ושם ,הוראות לקיום יום הזיכרון בהתאם לחוק זה.
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יהודי הגולה .הפחתת העוינות כלפי הגולה והעבר היהודי והירידה בחשיבות דמותו של הלוחם כמודל
ציוני ,הביאו להדגשת סבלם של הקרבנות וליתר תשומת לב לחיי היומיום בגטאות ובמחנות .עתה
הודגשו גילויי גבורה מסוג אחר  -לא צבאית ,אלא זו הקשורה בהישרדות בתנאים קשים ,כולל ביטויים
של שמירה על דפוסי תרבות וצביון יהודיים .מאז הוזמנו ניצולי השואה לתת עדות בטקסים שנערכים
בבתי הספר בקהילות ובמסעות לפולין.
בעשור האחרון אנו עדים לתפנית נוספת .טקסים אלטרנטיביים מתפתחים לצד הטקסים הרשמיים
של המדינה ומערכת החינוך .בטקסים אלו נוטלים חלק בני הדור השלישי שעוסקים בחוויה שלהם;
יוצרים ואמנים שמתגוררים או התגוררו בגרמניה ומשתפים בחוויית הזהות המורכבת והמפגש עם בני
הדור השני והשלישי בגרמניה; אנשי רוח ,סופרים ואחרים שבאים מקרב קבוצות שהוריהם לא היו חלק
ישיר מיהדות אירופה  -יוצאי ארצות צפון אפריקה ,האסלאם ואסיה .קבוצות אלו תובעות כן לתת
מקום לחוויית ההזדהות שלהם ולשייכותם לקולקטיב היהודי ולנכס לעצמם חלק במורשת השואה גם
אם אינם בני משפחות וקהילות שאבדו בה .העיסוק בטקסים האלטרנטיביים נסֹב סביב סוגיות שאינן
דווקא הנצחה ,אלא התמודדות עכשווית עם תוצאות השואה  -שאלות תיאולוגיות ,שאלות חברתיות
על דמותה של מדינת ישראל ועל יחסה היא לקבוצות מיעוט בה וכדומה.
ב .טקסי יום הזיכרון  -מראשיתה מיסדה מדינת ישראל טקס יום זיכרון קנוני בתוך מערכת החינוך
ובו בית הספר נתפס כסוכן זיכרון מרכזי מטעמה בכינון הלאומיות הישראלית .נוכח הדיון הציבורי
הסוער בחברה הישראלית של שנות ה 90-של המאה הקודמת סביב זהותה הלאומית ובעקבות
השינויים המבניים במערכת החינוך ,חלו גם שינויים בעיצובם של טקסי הזיכרון .טקסי הזיכרון בבתי
הספר מכילים עתה יסודות קנוניים חזקים לצד מרכיבים של חידוש והתנגדות .טקסים אלה הם אחד
האירועים החברתיים שבהם מתנהלת התמקחות על הזהות הלאומית ,המאופיינת בדיאלקטיקה שבין
"קולות אחרים" הצומחים מן הקהילה האזרחית ,לבין תהליכי גיוס של מחויבות והזדהות לערכי המדינה
על-ידי האליטות הוותיקות.
חוקרים מתחום מדעי החברה והחינוך שחקרו את השינויים שחלו בטקסי הזיכרון בשנות ה 90-ואילך,
עמדו על מספר מגמות שמשתקפות בעיצובם המחודש של הטקסים:
•דה-הרואיזציה של הטקס  -מתאפיין בריכוך הטקסיות הצבאית וההסמלה הלאומית .ישנה
התנתקות מזמן הטקס הרשמי של המדינה שמצוין בצפירה וממיקומו ליד אנדרטאות; ויתור על
פרקטיקות צבאיות כמו מסדר או דגל .במקומן מוכנסות פרקטיקות חדשות :תיפוף על דרבוקה
בזמן הורדת הדגל; ניהול הטקס על ידי מספר סיפור במקום מפקד מסדר; שילוב ידיים במעגל
תוך שירת ההמנון במקום עמידת דום.
•תהליך זה כרוך גם בשינוי תכנים וטקסטים .הולך ופוחת השימוש בטקסטים קנוניים ,בנאומים
בעלי מסרים הרואיים כמו אהבת המולדת נאמנות והקרבה .במקומם מוכנסים מסרים על הכאב
שבהחמצת חיים של צעירים והזדהות עם כאבה של משפחת השכול.
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•קולות מחאה וביקורת  -לצד התגברות קולות השכול והכאב האישי מתגברים גם קולות של
מחאה וביקורת .הקול המוחה יוצא בעיקר כנגד המחיר שנתבעים לשלם ,אך נשמעים גם קולות
חתרניים יותר המערערים על מה שהיה עד לא מכבר מובן מאליו :התנגדות לראות את המלחמה
כ"גזירת גורל" ,ולעתים אף התלבטות באשר למחירה המוסרי.
•טקס הזיכרון הוא אחד האירועים המרכזיים שסביבו בית הספר בונה את זהותו המוסדית ,לכן
ניתן לראות בשנים האחרונות שינויים שמבטאים כניסת אוכלוסיות חדשות (עולים) ותביעות של
שכבות נוספות בחברה היהודית להכרה במקומן בה .גיוסו של טקס הזיכרון הבית ספרי לשם
בנייה של קהילת זיכרון מקומית נעשה על ידי בתי ספר המזוהים עם קבוצות שוליות וכן על ידי
אלה המזוהים עם קבוצות מבוססות .באלו ובאלו משמשים הטקסים כזירה נוספת שאותה יגייסו
קבוצות שונות מקרב החברה האזרחית להשמיע קולן בעניין טיב הקשרים עם המדינה ,בעיקר
לגבי משמעות השירות הצבאי .בהשוואה לקבוצות החזקות שמנהלות פוליטיקה של זהות בשם
המאבק על משמעות הזהות הלאומית ,הקבוצות השוליות מגייסות את הטקס בבית הספר כאמצעי
להגדיר את שונותן כקבוצה חברתית .השימוש בטקס הוא בדרכים שונות :אימוץ הטקס הקנוני
(זהות דתית-לאומית למשל); ניסיון לעצב טקס שונה (זהות מזרחית); או על ידי קריאת תיגר על
עצם קיומו של הטקס בכלל (זהות חרדית) .גיוס הטקס כזירה בפוליטיקה של זהות קבוצות לא
הגמוניות מתאפשר בעיקר בבתי ספר השייכים לתנועה חברתית-פוליטית ,המציעה אידיאולוגיה
חלופית ומספקת תמיכה חברתית .בתי ספר ממלכתיים שמזוהים עם הקבוצות החלשות מתקשים
לבנות קהילת זיכרון מקומית .הם ממשיכים (מרצון או בעל כורחם) לשמש סוכני זיכרון של המדינה
ולבצע טקס זיכרון קנוני יותר באופיו.
ג .יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין  -גם סביב קביעת מועדו של יום השנה לרצח ראש
הממשלה התקיים בשנים הראשונות מאז הרצח פולמוס חריף .חלקים נרחבים מן הצד השמאלי של
המפה הפוליטית וכן המשפחה (שממשיכה בכך עד היום) תבעו לקובעו לפי התאריך הלועזי בו חל
הרצח  -ארבעה בנובמבר .לעומתם קהלים אחרים תבעו לקובעו בהתאם לתאריך בלוח השנה
העברי  -י"א בתשרי .ניסיון ההיצמדות ללוח הלועזי ביטא התרסה והדרה של ציבור גדול מקרב
הציונות הדתית שהואשם בשיתוף פעולה בהסתה שהובילה לרצח .ההכרעה שהתקבלה לנהוג על פי
לוח השנה היהודי ביטאה בסופו של דבר הענקת מעמד קנוני לרצח כמבטא פגיעה בכלל העם וכחלק
מן המורשת של החברה הישראלית והיהודית כולה .גם השאלה את מה מנציחים בטקסים עדיין עומדת
בוויכוח  -האם מדגישים את הצד העקרוני של רצח ראש ממשלה או את האדם הקונקרטי שנרצח.
הכרעה לכיוון העקרוני מתבטאת בבחירה לעסוק ביום זה בחיזוק יסודות הדמוקרטיה והשיח בחברה
הישראלית ,תוך הצבה וחידוד של הגבולות בין זכות הדיבור וההבעה לבין הסתה בחברה דמוקרטית.
מנגד התביעה להדגיש את מותו של האדם יצחק רבין העלאתה את השאלה מהי אותה מורשת שמבטא
יצחק רבין האדם ואשר אותה רוצים להנציח ולחזק.
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*
דוגמאות אלו משקפות את מקומם של ריטואלים בתרבות ואת השימוש החברתי שנעשה בהם על-
ידי קבוצות מרכז וקבוצות שוליים בניסיון לכונן את התודעה הקולקטיבית .החיבור שבין שדה החינוך
לשדה התרבות הופך את הריטואלים לזירת התגוששות מרכזית בעיצוב זהותו של היחיד בהתאם
לגרסה אותה רוצים להשליט מעצבי הטקס  -האליטות החברתיות או הקבוצות שקוראות עליהן
תיגר .כמחנכים וכמורים בבתי ספר שאחראים לא פעם לעיצובם של הטקסים השונים ,יש לחזור מדי
שנה ולשאול את עצמנו :מהם הערכים והתכנים הממלכתיים של הטקס; מהם הטקסטים והמחוות
הטקסיות הנכונות לבטאו; מהם הקולות הייחודיים לקהילת בית הספר שלנו (עולים ,ותיקים ,דתיים
וחילוניים ,ערבים ויהודים) שיש להתחשב בהם בשלבנו אותם במהלך הטקס .על הטקס לשוחח הן
עם המסורת (שעיצבה התרבות ,המדינה ובית הספר) הן להיענות לקולות ולצרכים שתובעים חידוש
והתאמה .האמנות הגדולה של כולנו היא להשאיר את הטקס רלבנטי ומבטא נאמנה את מערכת
הערכים והתפיסות בתוך לבוש ריטואלי הולם ,מכובד אך בעיקר  -שרוב ציבור בית הספר מרגיש
הזדהות עימו .תהליכים של הבניה המשתפת צוותים או שכבות מבין התלמידים כמובן מספקים הן
את הדיאלוג הן את ההתנסות שמאפשרת לצעירים לקחת אחריות מחד גיסא ,ולהרחיב את נקודת
מבטם מעבר לאני ,לכאן ולעכשיו ,מאידך גיסא.
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ציון זכר השואה בלוח השנה העברי
ד"ר בתיה ברוטין ,ראש התכנית ללימודי השואה
הזיכרון מעצב את דמותו ואת התודעה ההיסטורית של כל עם .אצל העם היהודי הזיכרון ההיסטורי
1
היה תמיד במרכז האמונה ,במסורת ובזהות היהודית ,כי הציווי לזכור נתפש כמצווה דתית לעם כולו.
כבר מן התורה מצווים אנו לזכור את ההיסטוריה שלנו ,ודרך הטקסים והפולחנים לזכור את אמונתנו
מרּו לְָך" (דברים ל"ב" ;)7 ,זָכֹור
ׁשאַל ָאבִיך וְיָּגֵיְדָך; ז ְֵקנֶיָך וְיֹא ְ
ׁשנֹות ּדֹור וָדֹור ְ
וזהותנו" :זְכֹר יְמֹות עֹולָם; ּבִינּו ְ
מז ֶה" (שמות י"ג;)3 ,
תכֶם ִ
מּבֵית ֲעבִָדיםּ ,כִי ְּבחֹז ֶק י ָד הֹוצִיא ה' ֶא ְ
ּמצְַרי ִם ִ
מ ִ
אֶת ַהּיֹום ַהּז ֶה ֲאׁשֶר יְצָאתֶם ִ
2
מלֵק" (דברים כ"ה .)17 ,במשך הדורות חזרה החברה היהודית והזכירה
"זָכֹור אֵת ֲאׁשֶר ָעׂשָה לְָך ֲע ָ
לעצמה את החורבנות שעברו עליה ,מחורבנות שני בתי המקדש דרך גירוש ספרד ופרעות חמלניצקי.
ההתמקדות הייתה בזיכרון הקיבוצי ,ומה שנרשם והוטבע בזיכרון ,לבד מהאירוע עצמו ,היא המשמעות
שלו שדרכה ניתנה ערכיות רוחנית לאירוע ההיסטורי .משמעות ערכית זו עוצבה בעזרת הֶיֵקׁשִים בין
3
האירועים ויצרה אבות-טיפוס של ביטויים סמליים כמו :עקידת יצחק ,קידוש השם.
רצח העם היהודי על ידי הנאצים בוצע מתוך החלטה ברורה ,נחושה ותכנון מושלם .היה זה פשע נתעב
כלפי אומה שלמה שבניה הפכו קרבנות על לא עוול בכפם ומבלי שתהיה להם הזכות להתגונן .בתקופת
השואה נרצחו בידי הנאצים ועוזריהם למעלה משישה מיליונים מיהודי אירופה ,ובהם כמיליון וחצי ילדים
אשר תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע .כבר בשנת  1949מתוך ראיית השואה כמקבילה לחורבן
בית המקדש קבעה הרבנות הראשית לישראל את עשרה בטבת 4כ"יום הקדיש הכללי" לזכר נפטרים
שיום מותם לא נודע ,ובפרט לזכר קרבנות השואה כיוון שתאריך מותם של רבים מקרבנות השואה
אינו ידוע .כך קיבל התאריך עשרה בטבת משמעות נוספת הקשורה לשואה .יהודים דתיים מציינים עד
היום את יום הזיכרון לשואה בתאריך זה.
בשנת תשי"א  1951 -קבעה הכנסת לראשונה בחוק יום זיכרון לציון זכר שואה והוא נקרא אז "יום
השואה ומרד הגטאות" ,והוא קבע כי בכ"ז בניסן בכל שנה יצוין "יום השואה ומרד הגטאות" 5.קביעת
תאריך זה איננה מקרית והסיבה לבחירתו נובעת מכך שהוא סמוך ליום פרוץ מרד גטו ורשה שהפך
לסמל להתקוממות וגבורה של היהודים בשואה .מאחר שהמרד פרץ בערב פסח (י"ד בניסן) ,אין
יכולים לקבוע תאריך זה כיום זיכרון וכך הועלו בכנסת תאריכים שונים שאינם קרובים מדי לחג הפסח
ושאינם מתנגשים עם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות ,אך שייכים לתקופת המרד
1
2
3
4
5

דוד רוסקיס" ,זיכרון" ,בתוך ארתור א .כהן ,פול מנדס-פלור ,עורכים ,לקסיקון התרבות היהודית בזמננו ,תל-אביב ,1986 ,עמ'
 ;178-177יוסף חיים ירושלמי ,זכור ,היסטוריה יהודית וזיכרון יהודי ,תל-אביב.1988 ,
ירושלמי ,זכור ,עמ' .22-21
רוסקיס" ,זיכרון" ,עמ' .178
יום עשרה בטבת נקבע עוד בתקופת המקרא כיום צום ,המציין את תחילת המצור על ירושלים ואת ראשית התהליך שהביא
לחורבן ירושלים ובית המקדש בידי נבוכדנאצר מלך בבל.
דברי הכנסת ,12/4/1951 ,כרך  ,9עמ' .1657-1655
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בגטו ורשה ( .)16/5/1953 - 19/4/1943וכך נבחר יום כ"ז בניסן* .החוק אינו מגדיר את אופיו של
היום 6,כתוצאה מכך בשנת  1959שונה שמו של יום הזיכרון ל"יום הזיכרון לשואה ולגבורה" ,הוכנסו
שינויים בחוק ונקבע אופיו של היום" :כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,מוקדש מדי שנה ושנה
להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי
המרד בימים ההם ...ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומייה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה
ותיפסק כל תנועה בדרכים; יקוימו אזכרות ,עצרות עם ,וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות
החינוך; הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את ייחודו של
היום ,ובבתי השעשועים יעלו אך בנושאים ההולמים את רוחו7".
חשוב לציין כי תחילה היה איסור הלכתי על אבלות בחודש ניסן ,אולם מאוחר יותר הותרה אבלות
ספירת העומר ,המתחילה כבר בחג הפסח ,עוד בטרם מסתיים חודש ניסן .כתוצאה מכך מבחינתם
של יהודים דתיים רבים אין בעיה לקיים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בכ"ז בניסן ,בתקופה שממילא
נהוגים בה מנהגי אבלות.
נוסף על ישראל ,עוד עשרות מדינות בעולם מציינות יום זיכרון לשואה אחדות מציינות אותו כמו ישראל
בכ"ז בניסן ואחרות בתאריכים אחרים הקשורים לאירועים מן השואה .ב 1-בנובמבר  2005קבע
האו"ם בהחלטה שהתקבלה פה אחד ,את ה 27-בינואר כיום הזיכרון הבינלאומי לשואה .תאריך זה
הוא היום בו שחרר הצבא האדום את מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ  -בירקנאו מידי הנאצים.
בחלק המעשי של החלטת האו"ם יש קריאה למדינות העולם לפתח תכניות לימוד בתחום זיכרון השואה,
לדחות כל ניסיון להכחשת השואה ,לעודד את שימור אתרי מחנות הריכוז וההשמדה ,לגנות את
התופעות שלשנאת זרים והאלימות על רקע מוצא אתני או אמונה דתית .ולבסוף ,מועצת האו"ם
מבקשת ממזכ"ל האו"ם לפתח תכנית "האו"ם והשואה" ולדווח לעצרת הכללית על פעולות השנתיות
8
של התכנית.
ביום הזיכרון הבינלאומי לזכר השואה פוקדים נציגי מדינות :שגרירים ודיפלומטים את אתר ההנצחה
"יד ושם" שם בו הם מקיימים טקס ומניחים זרי פרחים ב"אוהל יזכור" לזכר קרבנות השואה.
מדינת ישראל מציינת בתאריך ה 27-בינואר את "יום המאבק באנטישמיות ובגזענות" .חשוב לציין כי
קיימת עמותת מחנכים למלחמה בגזענות ובאנטישמיות מייסודה של הסתדרות המורים בישראל .בשנת
 1979הקים ד"ר שלום לוין  9את הוועדה הבינלאומית של מחנכים למלחמה בגזענות ובאנטישמיות.
6

James E. Young, "When a Day Remembers: A Performative History of Yom Hashoah" in The Texture of
Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New Haven: Yale University Prees, 1993, pp. 263- 281.

רוני שטאובר ,הלקח לדור ,שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים ,ירושלים ,2000 ,על התגבשות תאריך יום
הזיכרון לשואה ולגבורה עמ'  ,60-48על הזיווג בין "שואה" ו"גבורה" עמ' .145-153
 7ספר החוקים  ,280ט' בניסן תשי"ט 17 ,באפריל  ,1959עמ' .112
 8יוזם הרעיון לקיים יום זיכרון בינלאומי לזכר השואה הוא רוני (רון) אדם ששימש מנהל מחלקת האו"ם במשרד החוץ.
 9שלום לוין ( ,)1995-1916מזכיר כללי של הסתדרות המורים בישראל ( ,)1980-1950נשיא הפדרציה הבינלאומית של התאגדויות
המורים ( ,)1966-1964חבר כנסת ( ,)1977-1969חבר ועדת החוץ והביטחון ּוועדת החינוך) ,נשיא הסתדרות המורים ויו"ר
המועצה הפדגוגית ( .)1980-1995עד יום מותו היה חבר הנהלה ויועץ מיוחד של "הקונפדרציה העולמית של מקצוע ההוראה".
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מטרות העמותה :א .לטפח בקרב מורים ותלמידים מודעות ורגישות לסכנת הגזענות והאנטישמיות.
ב .להציע אמצעים חינוכיים ,תרבותיים ,מדעיים וציבוריים לפיתוח פעולה חינוכית המיועדת למלחמה
בגזענות באנטישמיות .העמותה פועלת בתחומים הבאים :עריכת ימי עיון ,והשתלמויות מורים; ארגון
סמינרים בינלאומיים  -בארץ ובחו"ל  -משותפים למורים מישראל ומארצות אחרות; הענקת "פרס
שלום לויו" ,ע"ש ד"ר שלום לוין ז"ל ,לבתי ספר ולצוותי מורים על תכניות לימוד או פעילויות ייחודיות
בתחום הוראת השואה והחינוך למאבק בגילויי גזענות ואנטישמיות .פני העמותה להרחבת פעילותה
10
במערכת החינוך לשם חיזוק ערכי הסובלנות ,הדמוקרטיה וקבלת ה"אחר" וה"שונה".
ראינו כי בישראל מציינים את זכר השואה בשלושה תאריכים :בעשרה בטבת ,בכ"ז בניסן וב27-
בינואר ,כאשר כל אחד מן התאריכים הללו מוסיף נדבך המרחיב את תחום הזיכרון.

 10מתוך אתר עמותת מחנכים למלחמה בגזענות ובאנטישמיותwww.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=165&CategoryID=167 :

בדבר פרטים נא לפנות ל"עמותת המחנכים למלחמה בגזענות ובאנטישמיות" ,הסתדרות המורים ,בן סרוק  8תל אביב
או בטל'  ,6922971 ,6922909מס' הפקס 03-6922928
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"מה ,איך ומתי" בהכנות לקראת טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה בבתי הספר
עזרא שפרוט ,החוג למקרא
כמחנך וכבמאי במוסדות חינוך במשך שנים ארוכות נהגתי לתכנן את הפעילות החינוכית/אמנותית
לקראת מועדי ישראל במרוצת שנת הלימודים ובכלל זה אירוע מיוחד לזכר השואה .עיקר הקושי נגרם
משום מועד האירוע הסמוך עד מאוד לחופשת הפסח .1פעמים רבות נזקקתי לקבוע עם משתתפים
מפגשים בימי החופשה .פעמים הייתי שותף לטקסי זיכרון בהם הופיעו שחקנים מקצועיים ששיחקו
קטעים ממחזות העוסקים בשואה" :2בעלת הארמון" של לאה גולדברג" ,ילדי הצל" של בן ציון תומר,
"פעמונים ורכבות" של יהודה עמיחי (שבמקורו היה מחזה-רדיו)" ,אנה פרנק" של מאיר לוין" ,חנה סנש"
של אהרון מגד ורבים אחרים .מובן שהיו גם מקרים בהם נמצאו חניכים/תלמידים מוכשרים שביצעו
חלקים ממחזות על השואה ויצרו רגעים מרגשים .תלמידה מוכשרת שלי בכפר הנוער "הדסים" שיחקה
בצורה מרשימה מונולוג של לנה מ"בעלת הארמון" ,קבוצה של תלמידות שלי ביצעו את המערכון
"הסנה הבוער" של אהרון מגד 3ומורות משתלמות בבית הספר המחוזי להשתלמות מורים בבית ברל
ביימו שירים מהקובץ "אין פרפרים פה" בבית הספר היסודי בצופית.4
ברצוני להפנות תשומת לב הקוראים לאפשרות של בחירת "אנה פרנק" כנושא להתמודדות מיוחדת,
תוך ניסיון 5של בניית 'משחק-התנסות דרמתי' העושה שימוש בקטעים מהיומן או במצבים אנושיים
הראויים לחיקוי ולהפנמה ,כדי להבין (ולו רק לפרק זמן קצר) מה פירוש הדבר שיהודים הסתתרו
במחבוא לפרקי זמן ארוכים? די אם נחליט שיהיה צורך להודיע לתלמידים ,אחרי שקראו את הספר,
שיהיה עליהם לבחור בחפצים בודדים  -חיוניים ואהובים עליהם  -אותם ייקחו עמם למחבוא ,6מיד
תתעורר הסקרנות :מה ייקח כל אחד ,ולמה? בדרך זו דיון על הדברים שכל פרט בחר לקחת יעניק
לקבוצה התנסות מיוחדת .וריאנט נוסף להתנסות זו ניתן למצוא בשירותי בפ ומיפ (מעובדיו של אוטו
פרנק) המשמשים את המסתתרים תוך סיכון עצמי רב .מה יבקש כל אחד שיביאו לו למחבוא? דיון על
ממַד ליחסים בין חברי הקבוצה וכמובן יעניק הזדמנות להתנסות ראויה לקראת
החפצים הללו יוסיף ֵ
יום השואה...
1
2
3
4

5
6

בשנה"ל שחלפה צוין במוסדות החינוך יום השואה ביום ה' כ"ו ניסן ( 1במאי) וחופשת הפסח נסתיימה ביום א' כ"ב ניסן ( 27באפריל).
למחנכים המתכננים אירוע נשארים לחזרות והכנות שונות שלושה ימי לימוד בלבד!
סקירה מצוינת של מחזות ומאמר על הנושא "השואה כדרמה וכתיאטרון" ,אצל בן-עמי פיינגולד בספרו " השואה בדרמה העברית
" בהוצאת הקיבוץ המאוחד.1989 ,
אהרון מגד עצמו עיבד כמה דיאלוגים ממחזהו "חנה סנש" ותלמידי בתי ספר אהבו להתמודד עמם.
האירוע תועד בווידיאו וניתן לצפות במופע כולו .באוסף הקלטות בספרייה המרכזית ,קלטת  ,1886Vניתן לצפות בסרט התעמולה
הנאצי על הגטו לדוגמה ,טרזיאנשטט .היה זה שיעור בבימוי ולבקשתה של מנהלת בית הספר היסודי בצופית התמקדנו בהעמדה של
מופע ליום השואה .המורות המשתלמות וילדי בית הספר התארחו בבית-טרזין בקיבוץ גבעת חיים ונפגשו עם ניצולים בני הקיבוץ.
בדרך זו הם ראו את הסרט "גטו לדוגמה" ,את המוצגים האחרים ששרדו ,למדו את המנון ילדי הגטו והשתמשו בו בהופעתם( .בקלטות
אחרות ,באוסף הקלטות שבספרייה המרכזית ,ניתן לצפות בתיעוד של שיחה בעקבות הצגת המחזה "גטו" של יהושע סובול .בשיחה
הועלו מחשבות על הנושא "הביטוי האמנותי של השואה" ,קלטת  1277Vוגם מופע מתעד עבודה של הבימאית נולה צ'לטון על
המחזת "יאנוש קורצ'אק  -יומן מן הגטו" ,קלטת .)772V
באחת מהנסיעות שלי באוטובוס תוך האזנה לרדיו שמעתי על ניסיון בכיוון זה שנערך באחד הקיבוצים בעמק ,בתיאום בין המטפלות
וההורים של קבוצת הבוגרים במשק .הוחלט שהקבוצה תסתתר לפרק זמן קצוב ,והקשר שלה עם העולם החיצון יתבצע בעזרת
שליח או שליחים.
בספר "אנה פרנק ,יומן" ,הנוסח המלא בתרגום חדש ,כפי שנערך בידי אוטו פרנק ומרים פרסלר" ,כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר -
מוצאים לאור" ,2007 ,בעמ'  ,30מתארת אנה את הליכתם למקום המסתור כשכל אחד לוקח ילקוט או סל קניות וממלא אותו
בחפצים שונים.
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לא ביצענו פעולה כזאת ,אך התנהל ביני לבין המשתלמים שלי בבית ברל דיון נוקב על האפשרות
שנבצע פעולה כזאת .מותר או אסור לבוא בהצעה כזאת בפני הורי תלמידינו? וההנהלה של המוסד
החינוכי בו אנו מעוניינים לבצע מה היא תגיד על כך? ובכלל ,האם זהו משחק סימולציה? 7הדיון פרץ
את גבולות הכיתה שלי ואחרים ביקשו להשתתף בדיון (בדרך כלל כנגד ההצעה הנ"ל).
עם הכנת הרשימה למדתי על העֶרּכה של בתיה ברוטין ואבריאלה עמית "בעיני האמן  -סיפורה של
אנה פרנק באמצעות עיון ביצירות אמנות" שיצא לאור בבית ברל ,התכנית ללימודי השואה והחברה
הישראלית ,המרכז לתכנון לימודים ,תשס"ח .התמודדות אמיצה עם הנושא באמצעות יומן שעברו
עליו גלגולים רבים ,ואף זכה להיות מוצג על קרשי הבמה בישראל .8דב בר-ניב ,מבקר "על המשמר",
כתב על ההצגה בבית החייל את המילים הבאות:
"כאן אין שום דבר 'פלקאטי-כרוזי' ,כאן אין 'זוועות' ורדיפות ואימים ומשפטים ,כאן הכול מוצנע וזורם
'זרימה רגילה' של חיים ...לא ,לא נצטעצע ב'ניתוחים' טפלים .בשתי שעות אלה בבית החייל חיינו
9
את השואה .חיינו באמסטרדם ,חיינו את חייה הקצרים של אנה פרנק .מרגש ואוטנטי".
שירות הפרסומים במרכז ההסברה בשיתוף עם יד ושם הוציאו לאור מספר פרסומים תחת הכותרת
"פרקי מקרא" ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ,כ"ז ניסן" .אנו מתלבטים בין הכאב על דאבדין ולא
משתכחין ,בין העלבון על שהיה בכוחו של צורר להכריע לטווח ולאבדן שישה מיליונים מבני עמנו ובין
רגש האשמה על שאזלה ידנו לחוש לעזרתם" .הדברים מתפרסמים בשנת  ,1975במבוא לחוברת
אחת מרבות כמותה ...וכדי להסביר לעצמו ולקבל מהסבר זה נחמה מוסיף מחבר המבוא את
המשפט" :טוב שכ"ז בניסן חל שמונה ימים לפני יום העצמאות וניתנים לנו שמונה ימי הגבלה להתקדש
ליום הנס הגדול".10
יום השואה הבין -לאומי נקבע למועד ה  27בינואר (היום שבו לפני  64שנים ,בשנת  1945שוחרר
מחנה המוות אושוויץ מידי הנאצים) .קביעתו של מועד בין לאומי לציון יום השואה נקבע בשנת 2005
על ידי האו"ם .יום זה מפיץ את זכרה של השואה במקומות מרוחקים בעולם ,אך גם מעודד השוואות
בין שואת העם היהודי למקרי רצח אחרים .השנה היה חשש שתתעורר שערורייה בין לאומית אם נשיא
העצרת הכללית של האו"ם (אנטי ישראלי בדעותיו) ינאם בעצרת וינצל את המעמד כדי לתקוף שוב
את ישראל .11ניסיונות דומים נעשים גם במקומותינו ואף נתקיים בבית ברל יום עיון סוער במיוחד תחת
הסיסמה" :השואה ,הנ ַּכּבָה ,אסונו של האחר"...
 7יש ברצוני להשאיר את השאלות הללו פתוחות ולהפנות תשומת לב הקוראים לספרו של ידידי אלי שרייבר (חתולי) "הס פן תעיר",
הוצאת "תג" ,תל אביב ,1996 ,בו מתאר המחבר בעלילה סאטירית את דעתו על הביקורים במחנות ההשמדה .שם ,בעמ' 137
מתאר חתולי את המחנה ..." :עשרים צריפים אינם מאתיים ,ומישהו החליט על שמונים ושישה דרגשים בצריף במקום שלוש מאות
ויותר .מחנה ריכוז דה לוקס .אם כבר טירוף ,שיהיה עד הסוף ,בלי פשרות ,בדיוק כפי שאם מעלים משהו באש ,דואגים שיישרף עד
אפר ,ולא מסתפקים בהצתת אזהרה קטנה ." ...כיצד הפכו הביקורים למנהג רווח בקרב אנשי חינוך ...כיצד משלחות נוער רבות
חיקו את המבוגרים ופנו למסעות בעלי אופי חינוכי למחנות ההשמדה ברחבי פולין .האם רצה חתולי לרמוז על משחק סימולציה
אפשרי על הנושא הזה תוך בניית דגם של מחנה השמדה בישראל? הקטע המצוטט לעיל לקוח מפרק אותו כינה "אסירי תודה" ,ואת
המחנה כינה זמנית בשם מרל"פ  -מחנה ריכוז להתנסות פעילה ...שם ,עמ' .135
 8החפץ להבין את עצמת הרגשות שהיומן עורר תוך תרגומו לשפה של עלילה דרמתית יעיין בהקדמה ,שכתב הסופר היהודי אמריקאי
מאיר לוין על הנוסח שלו למחזה "אנה פרנק" אותו הכין להצגה פיטר פריי בתאטרון החיילים בישראל.
 9הדברים צורפו לחוברת המחזה של לוין ,מצוי בספריה המרכזית במדור "מ/לוי" .גם ההקדמה מהערה  8לעיל ,באותה חוברת
עמודים א'-ז'.
" 10הנס הגדול" מן הסתם הוא הקמת המדינה .הפרסום ממנו נלקחו הציטוטים אינו מציין את שם המחבר .יש בפרסום זה כמה פרקים
מעניינים :נוסחי עצרת זיכרון ,הדרכה לסידור במה בכמה אופנים ,קטעי קריאה ראויים ,נוסחי יזכור ועוד .שנים ארוכות נוצלה הקרבה
הקלנדארית בין יום השואה ליום העצמאות לבנייתה של תכנית חינוכית שכונתה "משואה לתקומה".
 11בטקס המרכזי צריך היה לנאום הדיפלומט מניקרגואה ,הכומר ברוקמן ,שיזם את כינוס החירום של העצרת בחודש דצמבר 2008
וכינה בו את הלחימה בעזה במבצע "עופרת יצוקה" מעשה של פשעים כמו פשעי הנאצים...
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המרכיב החזותי בהוראת השואה
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מוזיאונים להנצחת השואה כמרחבים לחינוך ,אידיאולוגיה וזיכרון
ד"ר שלי שנהב ,המסלול לחינוך בלתי-פורמלי
במפת הזיכרון הישראלי נוכחים כאן המוזיאונים להנצחת השואה ,לא רק כגלעד ל"שם" .לנוכחות זו
תפקיד מרכזי בייצוג ובהנחלה של סיפור העבר ,כינון תודעה וזהות לאומית.
הסוגיות שאידרש אליהן במאמר קצר זה נוגעות במהות הקשר בין הנצחה ,חינוך ,אידיאולוגיה וזיכרון.
המוזיאונים להנצחת השואה הלכו ותפסו עם השנים מקום מרכזי בכל הנוגע להוראת השואה בארץ.
עם גידול מספר משלחות התלמידים הנוסעות למחנות ההשמדה בפולין ,הפכו מוסדות אלה למסגרות
המכינות את בני-הנוער לקראת המסע וכך התרחב והתחזק מעמדם .השאלה המעניינת אותי ִהנ ָה,
מה ייחודם ותרומתם של מוסדות אלה להוראת השואה? מה הערך המוסף שיש בביקור במוזיאונים
אלה?
בטרם אפנה לברר שאלות אלה ,אבקש להציג בקצרה רק ארבעה מוזיאונים מרכזיים להנצחת השואה
בארץ 1.שלושה מהם הוקמו על ידי התנועות הקיבוציות השונות.
בית לוחמי הגטאות על שם יצחק קצנלסון ,משורר שקונן על השואה ,ונספה באושוויץ במאי ,1944
ובו המוזיאון להנצחת זיכרון השואה והמרד .המוזיאון הוקם בשנת  1950בקיבוץ "לוחמי הגטאות" אשר
נוסד ב .1949 -שם הקיבוץ מבטא את המסר אותו ביקשו המקימים להעביר :מורשת הלוחמה נגד
הנאצים של חברי תנועות-הנוער החלוציות בגטאות ,ובמרכזה תנועת "דרור" .בהעדר מוסדות הנצחה
מרכזיים אחרים בשנות ה '50 -הפך בית לוחמי הגטאות למרכז הנצחה מרכזי וחשוב שטיפח את
האידיאולוגיה של "שואה וגבורה" מחד גיסא ,ולא נתן ביטוי לרוב ניצולי השואה מאידך גיסא .בית לוחמי
הגטאות היה בבחינת הכוח המניע שהוביל ב 1959 -לחקיקת חוק "יום הזיכרון לשואה ולגבורה"
מוזיאון השואה בקיבוץ יד-מרדכי הוקם ב .1965 -הקיבוץ אשר נקרא על שם מרדכי אנילביץ' (מפקד
מרד גטו ורשה) נוסד במסגרת "תנועת הקיבוץ הארצי  -השומר הצעיר" ,על ידי חברים שהגיעו משני
גרעיני הכשרה בפולין .הם עלו לארץ-ישראל כבודדים בשנים 1938-1933והתארגנו יחדיו בקיבוץ
שנקרא "מצפה הים" ,בסמוך לעיר נתניה ורק ב 1943-עבר הקיבוץ למקומו הנוכחי .המוזיאון מתאר
את אירועי השואה ובעיקר את גבורת הלוחמים בגטו ומנהיגם ,המונצח בפסלו של נתן רפפורט .הפסל
ניצב על גבעה במרכז הקיבוץ סמוך למגדל המים המופגז של הקיבוץ ,זכר לקרבות מלחמת העצמאות.
המוזיאון ממוקם על חלק מגבעה שבה קבורים  27לוחמים ,שנפלו במקום תוך הדיפת הצבא המצרי
במלחמת העצמאות .מגדל המים המנוקב מכדורי הצבא המצרי שנותר בסמוך מצביע על החיבור
שביקש המוזיאון ליצור בין שואה ותקומה.
 1חשוב לציין שבארץ הוקמו מוסדות הנצחה רבים שחלקם כללו מוזיאונים וחלקם הנם רק מוסדות תיעוד או ו/מחקר ללא מוזיאונים.
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"משואה  -יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה ובמרי" ,הוקם כמכון ללימוד והוראת השואה
ב 1972 -בקיבוץ תל-יצחק ,מייסודה של תנועת "הנוער הציוני" .המוזיאון שלימים הוקם בתוכו ,ייעד
לעצמו תפקיד חינוכי בעיקרו למערכת החינוך הישראלית כולה.
"יד ושם  -הרשות להנצחת זיכרון השואה והגבורה" הנו מוסד ממלכתי אשר נוסד מכוח חוק שנחקק
ב .1953 -על פי חוק זה ,תפקידו להנציח ,לחקור ,לכנס ,לפרסם את העדות של השואה והגבורה
ולהנחיל את לקחה לעם ישראל .מיקומו של יד ושם הוא בירושלים ,על הר הרצל ,בו קבורים חוזה
המדינה ,גדולי האומה וחללי מערכות ישראל ,והוא מעניק לו משמעות ייחודית .יד ושם הנו אתר מרכזי
ומקודש ,חלק מהפנתיאון הלאומי המבקש לחבר בין "השואה" ל"גבורה" ,ובין אלה לבין תקומתה של
מדינת ישראל" .יד ושם" התרחב והתפתח ומלבד המוזיאון שנפתח עם הקמתו ,הוקמו במהלך השנים
חלקים נוספים .תצוגת הקבע תוכננה מחדש ,עברה שינויים מהותיים במשך עשור ,והמוזיאון ההיסטורי
המחודש נפתח ב 2005 -בבניין בעל מבנה ארכיטקטוני ייחודי שנבנה למטרה זו.
בשנת  1979החליט משרד החינוך והתרבות להחיל את חובת לימוד נושא השואה על כל תלמידי
החטיבה העליונה בבתי-הספר העל-יסודיים ,וכעבור פחות משנה התקבל בכנסת התיקון ל"חוק חינוך
ממלכתי" שקבע את חובת לימוד נושא השואה כאחת ממטרות החינוך הממלכתי בישראל.
בעקבות החלטה זו נדרשו מוסדות ההנצחה ובעיקר מוזיאוני השואה להשתלב במערכת החינוך
הפורמאלית ולפתח תכניות ,כלים ומתודות על מנת לסייע למורים להיסטוריה .אף על פי שבחלק
מהמוסדות היו אגפי חינוך ומדריכים שמילאו תפקיד בהנחלת זיכרון השואה עוד קודם להחלטה זו ,לא
תמיד היו בידיהם היכולות והדבר עורר קשיים וכן אתגרים .בתי הספר פנו אל מוסדות אלה כמוצאי
שלל ,ורבים שלחו את תלמידיהם למוזיאונים ,בעיקר משום שחשו מידה של חוסר יכולת להתמודד
כראוי עם העברת נושא השואה .למרות עובדה זו לא בחנו בתי-הספר ומערכת החינוך בכלל את
מהות לימוד השואה במוזיאונים לעומק על היתרונות והחסרונות הטבועים בהם.
נילי קרן מצביעה על מתח בסיסי בין הנצחה והוראה,והיא מבקרת את המדיניות אשר הבליטה לטענתה
את הממד הרגשי והחוויתי בהוראת השואה במרחבים אלה על חשבון הממד הקוגניטיבי 2.איני יכולה
לא להסכים עוד עם טענה זו ,אלא לחזקה ולומר שבמקרים רבים הרגש עלה על ידע ,הבנה ,חשיבה
ושאילת שאלות.
כאנתרופולוגית וחוקרת מוזיאונים במרחבי לימוד בלתי-פורמאליים אבקש לבחון את החוויה החינוכית
במוזיאוני שואה .ראשית ,אני מציעה לראות בהם מסגרות לימוד בהם אמורה להתרחש חוויה חינוכית
 2נילי קרן" .2002 ,מוזיאונים ומוסדות להנצחת השואה והשפעתם על הוראת השואה בישראל" .בתוך :אבנר בן-עמוס ,היסטוריה,
זהות וזיכרון :דימויי עבר בחינוך הישראלי .תל-אביב :הוצאת רמות.
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ייחודית ,מחדשת ,מאתגרת ואף מעוררת חשיבה וביקורתיות .יחד עם זאת ,מן הראוי להדגיש שהמוזיאון
אינו תחליף ללמידה פורמאלית.
ייחודו של כל מוזיאון באשר הוא .לענייננו ,מוזיאון שואה הנו הפן הוויזואלי המגדיר את מהותו ומעצב
חווית לימוד שונה מחוויות הלימוד בבית-הספר .החפצים והמוצגים האותנטיים הכוללים :מסמכים,
צילומים ,חפצים אישיים ,אביזרים ,כלים ,ראיונות מצולמים ,דגמים משוחזרים ועוד ,מאפשרים ייצוג
מוחשי וקרבה אל הדבר עצמו  -אל האדם ,אל האירוע ההיסטורי ואל התקופה הנדונה.
על אף הכוח העצום הטבוע במוזיאונים אלה ממהותם ,חשוב לי להדגיש שללא הענקת אוריינות
מוזיאונית ,שתיתן כלים ל"קריאת" המוזיאון והתצוגה ,תוך פענוח וחשיפת האידיאולוגיה והאג'נדה
3
הפוליטית ,תיוותר חווית הביקור והלמידה המשמעותית שטוחה וללא כל רפלקטיביות.
מוזיאוני שואה מבקשים ל"הנחיל מורשת" ,לחנך וללמד לקח .הם אינם מציגים ידע היסטורי אקדמי
בלבד ,אלא בונים סיפור דרך נרטיב היסטורי ,על פיו מארגנים את המוצגים בחלל התצוגה.
ארבעת המוזיאונים אליהם התייחסתי לעיל ,כולם עוסקים בשואה ,אבל באופן אחר .כל אחד מהם הוקם
בזמן אחר ,מתוך תפישה אידיאולוגית שונה ובהקשר פוליטי משתנה ,אך על אף השינויים והתמורות
שחלו בהם במהלך השנים ,לכולם מסר ציוני ולקח ברורים.
מספר המוזיאונים העוסקים בשואה בישראל והגיוון שלהם ללא ספק מלמד על השואה ,אולם לטענתי,
ניתן ללמוד בהם יותר על יחס החברה הישראלית אל השואה ,על תהליכים ודינאמיקות המתרחשים
בקרבנו.
מסקנתי  -לכו ללמוד במוזיאוני שואה ,אך היזהרו מהם...

 3שלי שנהב-קלר" .2003 ,על מורכבות ההדרכה במוזיאון" .אריאל  -כתב עת לידיעת ארץ ישראל .גיליון מס.161 .
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דימויים תנ"כיים באמנות חזותית העוסקת בשואה
ד”ר בתיה ברוטין ,ראש התכנית ללימודי השואה
אמנים יהודים רבים ,ובכללם אמנים ניצולים ,פנו לספר תנ"ך על מנת למצוא דימויים שיתארו את
השואה מחד גיסא ,ושיאפשרו להם גם לרמוז על האחראי לה מאידך גיסא ,ומעל לכול למצוא דימויים
שיעזרו להם להתמודד עם השואה.
מולך :פולחן המולך התאפיין בהקרבת
קרבנות אדם ,בפרט קרבנות ילדים .עדות
לפולחן המולך ,אלוהי בני עמון ,אנו מוצאים
במקראּ“ :ו ָבנּו ּ ָבמֹות ַה ֹּתפֶת ֲאשֶר ּ ְבגֵיא בֶן
ִהנֹּם לִשְֹרף אֶת ּ ְבנֵיהֶם וְאֶת ּ ְבנֹתֵיהֶם ּ ָבאֵׁש”...
(ירמיהו ז  )31וכן“ :וַי ּ ִ ְבנּו אֶת ּ ָבמֹות ַה ּ ַבעַל
ֲאשֶר ּ ְבגֵיא בֶן ִהנֹּם לְ ַה ֲעבִיר אֶת ּ ְבנֵיהֶם וְאֶת
ּ ְבנֹותֵיהֶם לַ ֹּמלְֶך” (ירמיהו לב  .)35המולך
נהיה לסמל התנ"כי הטיפוסי לתיאור הרוע,
האכזריות ולקרבן אדם אשר באמצעותו תיארו
אסתר אייזן ,לזכר קהילת טומשוב-מזוביצק ,1980 ,בית העלמין בחולון.
אמנים את מעשי הזוועה של הנאצים .לדוגמה,
האנדרטה של אסתר אייזן לזכר קהילת טומשוב-מזובייצק מ 1980-המוצבת בבית העלמין בחולון.
האנדרטה מתארת את המולך ,פרצוף מפלצתי בעל עין אחת גדולה התלויה מן הקשת הימנית ולוע
ענקי שאת שיניו יוצרים חלקי האותיות טומשוב (למעלה) ומזובייצק (למטה) .באמצעות דימוי המולך
האמנית מתארת את ההתנהגות המפלצתית של הנאצים ואת הדרך הזוועתית
בה מצאו היהודים את מותם.
איוב :דמותו של איוב התאימה לאמנים כדי לתאר את סבלות העם היהודי שנלכד
בשואה ,ודרכו הם מתריסים כלפי מעלה ודורשים הסבר לאירועי השואה .לדוגמה,
הפסל איוב של נתן רפופורט מ 1968-בו הוא מתאר את איוב עטוי טלית ,הוא
משלב את ידיו על לוח לבו ,וראשו מופנה כלפי השמים .תנוחת גוף זו מעבירה
תחושה של סבל ,אך בתנועת הראש והפה הפתוח יש הבעת התרסה .על אמת
ידו השמאלית יש מספר של אסיר אושוויץ .בכך שרפופורט מוסיף לאיוב מספר על
היד ,הוא הופך אותו לסמל של היהודים שעברו את סבלות וזוועות השואה .דרך
דמות איוב המתריס הוא מביע זעם כנגד האלוהים על שנתן לשואה להתרחש,
מבלי שעשה דבר להציל את עמו.
נתן רפופורט ,איוב ,1968 ,עותק במתחם יד ושם ,ירושלים.
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עקידת יצחק :מוטיב זה הוא אחד מיסודות התרבות וההוויה היהודית ,והוא עוסק בגורל העם היהודי
(בראשית כב .)19-1 ,הוא התאים לאמנים על מנת לתאר את השואה ובה בעת להתמודד עם עצמת
זוועותיה .נוסף על כך ,מוטיב עקידת יצחק
סייע בידיהם להביע את כעסם על אלוהים
על שנתן לשואה להתרחש ולא הציל את
עמו .דוגמה לכך הוא תיאור עקידת יצחק
של מריאן ס .מריאן (פנחס בורשטיין) שנחלק
לשלושה חלקים :בימין תלויה דמות הנראית
כמו נערה-בובה שאיבריה מחוברים בתפרים
גסים כטלאים והיא מייצגת את דמות יצחק.
במרכז תלויה יתד גדולה מחודדת מברזל
המהווה אזכור למאכלת ,ובצד שמאל מתואר
מריאן ס .מריאן (פנחס בורשטיין) ,עקידת יצחק,
לוע של מפלצת מתכתית ופיו בצבע ורוד,
 ,1951אוסף אלכסנדר רויטנברג ,ירושלים.
שיניים גדולות ולשון יורקת להבה אל עבר
היתד והדמות התלויה .במקום לתאר את אברהם ,המלאך והאיל בחר מריאן לתאר לוע יורקת אש
המזכירה כבשן ומהווה רמז למשרפות .התיאור מטפל בשואה בשני רבדים :ברובד האישי -התיאור
מרמז על חייו של האמן בצל המשרפות באושוויץ שמהם יצא פגוע בגופו ובנפשו ,וברובד הכללי  -הוא
מתרעם על שהשואה התרחשה.
דוד :סיפור הגבורה של דוד הנער שהכניע את גליית הענק (שמואל א ,יז  )50-49שימש את האמנים כדי
לתאר את התעוזה והלחימה היהודית נגד הנאצים ועוזריהם .משום שהוא התאים למיתוס של 'מעטים
מול רבים' ,ניתן היה לשלב דרכו את השואה בהוויה הישראלית בעיקר בראשית ימי המדינה ,כאשר
האוכלוסייה התלכדה סביב מערכת משותפת של ערכים חדשים ,שהמרכזי מביניהם היה ה"גבורה".
לדוגמה ,האנדרטה מרדכי אנילביץ שהקים נתן רפופורט בקיבוץ יד מרדכי בשנת  1951על גבעה
במרכזו של הקיבוץ בתוך חורשת עצים .הדמות עומדת על תל אבנים ומתארת גבר צעיר וחסון ,לבוש
בבגדי עבודה ונעלי עבודה כמו קיבוצניק בעמידה זקופת קומה .הוא עומד בפיסוק קל ,פלג גופו העליון
מופנה מעט לאחור וידו הימנית אוחזת ברימון .פניו מביטות בנחישות קדימה אלי קרב ,חזהו השרירי
נחשף מבעד לחולצתו הפתוחה ומובלט עוד יותר על ידי רצועה ששימשה כנראה לנשיאת נשק ,התלויה
באלכסון על חזהו .על לוח אבן לרגלי הפסל כתובים דבריו של מרדכי אנילביץ:
שאיפת חיי האחרונה נתמלאה ,ההגנה העצמית הייתה לעובדה ...אשרי וטוב לי ,שהייתי
()23.4.1943
בין ראשוני הלוחמים היהודים בגטו.
רפופורט קושר בין מעשי הגבורה של ההתקוממות בגטו ורשה ובין חברי קיבוץ יד מרדכי שעמדו כנגד
הצבא המצרי במלחמת השחרור בשני אופנים :א .בתארו את מרדכי אנילביץ ,שהיה בחור צנום
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וממושקף ,כבחור חסון לבוש בגדי קיבוצניק .ב .בהעמידו את הפסל על רקע מגדל המים המפוצץ של
הקיבוץ ,זכר לקרבות מלחמת העצמאות .דו-שיח משמעותי מתנהל בין מגדל המים ובין הפסל של
מרדכי אנילביץ .הנטייה האלכסונית של מגדל המים המפוצץ חשוף הברזלים והנטייה המנוגדת של
דמותו האיתנה חשופת החזה והשרירית של מרדכי אנילביץ ,יוצרים תחושה של דמות אדירת ממדים
ובעלת עצמה רבה.
נתן רפופורט ,מרדכי אנילביץ,1951 ,
קיבוץ יד מרדכי.

מיכאלאנג'לו בואונארוטי ,דויד,
.1504-1501

לתיאור הדמות של אנילביץ ,שאב רפופורט השראה רבה מפסלו של מיכאלאנג'לו ,דוד ,משנת 1504-
 .1501הגוף השרירי ,עמידת הפסיעה ,הטיית הראש ,תווי הפנים והשער דומים .הבחירה לתאר את
אנילביץ כדוד לא הייתה סתמית .דוד הוא סמל בתרבות היהודית לחלש וחסר סיכוי שעמד נגד הגדול
והחזק וניצח אותו" .הגעתי למסקנה שהדימוי הטוב ביותר שיכולתי למצוא היה דוד" ,אמר רפופורט.
כשם שדוד הנער עמד כנגד גליית הענק וניצח אותו ,כך גם אנילביץ בראש לוחמיו התקומם נגד הכובש
הנאצי ,וכך גם חברי קיבוץ יד מרדכי עמדו בגבורה נגד הפולש המצרי .בכך קושר רפופורט את כל
האירועים הללו אל ההמשכיות הלאומית של עם ישראל.
על אף שסיום הסיפורים של מרד גטו ורשה ומלחמת דוד בגלית ,לא היו זהים ,רפופורט עושה 'תיקון'
לסיפור מרד גטו ורשה ,בעצם ההשוואה בינו לבין סיפור דוד וגלית .האמירה האמנותית המדגישה
את ההרס של מגדל המים המפוצץ כתוצאה מהקרבות ביד מרדכי ,לעומת הדמות המושלמת של
אנילביץ ,הלוחם הצעיר והאמיץ ,מעצימה את הקרבות בגטו בהשוואה ללחימה ביד מרדכי .כמו כן,
העמדת דמותו המונומנטאלית של אנילביץ לפני מגדל המים ההרוס מציגה אותו כאילו הוא חלק מן
הלוחמים שהמגדל מייצג אותם.
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זיכרון השואה  -המרכיב החזותי בתהליך החינוכי
איילה ונגרוביץ פלר ,התכנית ללימודי השואה
השואה ידועה כאירוע ה"בלתי ניתן לתיאור" .אנחנו רגילים לשמוע בעדותם של ניצולי השואה על
זיכרונות הבלתי ניתנים לתיאור או לדמיון ,עם זה הדימוי החזותי הוא מרכיב חיוני בזיכרון השואה היות
שידיעתנו בנושא השואה נובעת משלושה מקורות עיקריים :את מה שאנחנו קראנו (ספרי לימוד ,מחקר
או עלילה) ,את מה ששמענו (את עדותם של ניצולי שואה) ואת מה שראינו.
מה הם אותם המרכיבים המתארים את נושא השואה באופן חזותי שהם באופן פרדוקסלי" ,מתארים"
את "הבלתי ניתן לתיאור" ,ואיך הם מתפקדים בתהליך החינוכי?
המרכיבים הם רבים ,והם מקבלים משמעויות שונות בתהליך החינוכי :המכלול הרחב כולל תצלומים,
יצירות אמנות ,סרטים תיעודיים ועלילתיים ,חפצים ,מקומות של זיכרון ,וכמובן ,המראה של האנשים
עצמם .מכלול זה כל כך מורכב שללא ארגון מתודי והתייחסות לפרמטרים לניתוח ,שימוש לא מפוקח
יכול להוות מקור לבלבול ,לבנאלזיציה ולהתייחסות של זילות של נושא השואה הראוי להתייחסות
מכובדת וראויה .לצורך הדיון אתמקד בשני מדיומים נפוצים מאוד בשימושם בתהליך החינוכי :התצלום
והיצירה האמנותית ואציין מספר פרמטרים הראויים לתשומת לב.
הפרמטר הראשון והבסיסי להבחנה הוא של מעמד הנלמד מול השפה החזותית .1 :כמסתכל פסיבי
המקבל אינפורמציה ממקורות הללו  .2כיוצר פעיל המשתמש בעצמו חומרים חזותיים
 .1הנלמד כמסתכל פסיבי :החומרים החזותיים כמקור לאינפורמציה
א .הפרמטר של המדיום
מקובל השימוש המרובה של תצלומים ויצירות אמנות בספרי לימוד ,חומרי הוראה-למידה ללא הבחנה
בפוטנציאל החינוכי הכרוך בכל מדיום .שני המדיומים מהווים עדות ממקור ראשון ,אך הם שונים
בתפיסה.
התצלום הוא כעיקרון "שקף של מציאות" ,נס טכנולוגי שמאפשר לקבע על הנייר שנייה של מציאות
מן העבר .העיקרון של התצלום כקיבוע של רגע השייך באופן מידי לעבר ,1מהווה עוגן של מציאות
ומאפשר "לגעת" ב"לא ניתן לדמיון" .היכולת "לגעת" או "לא לגעת" באירוע היסטורי במסגרת של
הוראת ההיסטוריה מובילה לשאלה :האם ניתן לדמיין את האינקוויזיציה? שאלה זו יכולה להבהיר
ללומד את חשיבות המרכיב החזותי .המרחק בזמן כמו היעדרות "עוגנים" חזותיים מובילים לדימוי
דמיוני בלבד .העדות של התצלום הוא באופן כללי אובייקטיבי .התצלום הוא כמין "מראה" המשקפת
2
את המראה המצוי בעדשה.
לעומת התצלום נוצרה יצירת האמנות כאינטרפרטציה של המציאות .ביצירה אין מודד של זמן ומקום
המידי והקשור לאירוע .ביצירת האמנות ישנם אלמטים נוספים של רגשות ,קתרזיס ,הפשטה ,פרשנות
המוסיפים ליצירה לא רק מה שרואים ,אלא את ה"איך הדבר נראה על ידי היוצר" .מבחינת התיעוד -
 1רולאן בארת ,מחשבות על הצילום ,ירושלים :כתר.1980 ,
 2אך ההכללה היא לצורך הצגת הנושא בהרחבה הגדרה זו היא כללית ובסיסית ,מאוד .ללא ספק יש בצילום היבטים סובייקטיביים

 42ן

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס”ט

פרשנות זו היא משמעותית ביותר מכיוון שכך ביצירת האמנות התיעוד נהיה כפול :של המתואר ושל
המתאר במקביל .השימוש של יצירות אמנות כמקור תיעודי פותח שאלות הקשורות למחקר ההיסטורי:
האם תיעוד של רגשות (ולא של נתונים) מהווים מקור אמין? האם ניתן להגדיר ציור כ"תעודה"? וניתן
להגדיר כ"תעודה" ציור של ילד?
השילוב בין שימוש של מקור מצולם לבין מקור מצויר מאפשר דיאלוג בין החוץ (הדימוי הצילומי) לבין
הפנים (הדימוי ברישום-ציור) ,בין האובייקטיבי לסובייקטיבי ,בין המציאותי לדמיוני ולרגשי .דיאלוג זה
פותח את החשיבה ,מאפשר שאלות ויכול להוביל דיון דינאמי .למשל ,לראות לא רק מה שקרה בשואה,
אלא מה קרה לאנשים ,איך הם נראו ,איך הם הרגישו ,מה חשבו ,מה חלמו ,מה הייתה מבחינתם
תפיסת המציאות?
ב .הפרמטר הכרונולוגי
קיימת הבחנה ברורה בין חומרים שנוצרו בתקופת השואה עצמה לבין חומרים שמקורם לפני תקופת
השואה ואחריה .החומרים שנוצרו בתקופת השואה מהווים מקור של תיעוד של האירוע עצמו ,אך
החומרים שמקדימים אותה או נוצרו בעקבותיה ,מוסיפים היבטים המעשירים את הבנת הנושא.
לפני השואה:
תצלומים שצולמו לפני השואה מהווים מראה של נורמליזציה ופלורליזם שאפיין את העולם היהודי שלפני
שואה .התצלומים הללו מראים את החיים הנורמטיבים של הקהילות השונות בהקשרם הטבעי ,את מראה
של האנשים כבודדים ,כמשפחה וכקהילה ביחס למעמדם הכלכלי ,לעיסוקם ולמיקומם הגיאוגרפי.
יצירות האמנות שצוירו לפני השואה מרחיבים את הבנת המכלול התרבותי שליוו את הקהילות עד
התופת .ההתבוננות ביצירות הללו תורמת להבנת השתלבותם של היוצרים בהקשרים התרבותים לפני
השואה .כמו כן ,היא מאפשרת להבין את היצירה שנוצרה בתקופת השואה כהמשך של זהות קיימת,
ולא כיצירה שנוצרה מתוך ואקום.
המראות הללו משמעותיים ביותר כדי לקשר אותם לאותם האנשים שיצטרכו להתמודד בעתיד עם
אירועי השואה וגם כהמחשה לאובדן.
אחרי השואה:
תצלומים שצולמו מיד עם תום מלחמת העולם השנייה על ידי משחררי המחנות היוו פרוטוטיפ לדימוי
הרשע .המראות הראשונים שהתגלו לעולם מראים את תוצאת ההשמדה ,הם היו המראות הקשים ביותר
שהיה ניתן לראות ולדמיין .ההלם הרגשי החזק שגרמו התמונות הללו השפיע בהמשך על הדינמיקה
של דימויי הזיכרון החזותי בכלל ,באופן אוניברסאלי ולא רק בהקשר נושא השואה .החשיפה למראות
הקשים האלה השפיעה על עולם התקשורת בכללותו.
התגובות היצירתיות בעקבות השואה עברו תהליך מורכב מתום המלחמה עד ימינו .התקופה הראשונה
מתאפיינת בקתרזיס אקספרסיבי חזק ,כ"צעקה" אחרי התופת .הפילוסוף תיאודור אדורנו טען אחרי
המלחמה ש"לכתוב שירה אחרי אושוויץ הִנו אקט ברברי" ,אמירה שהביאה את הפילוסוף לחזור בו
מאמירתו ולהבין שהיצירה מאפשרת את "הצעקה"הלגיטימית כהבעת של כאב .אמנים שיצרו בהמשך
(גם דור ראשון שני ושלישי) יצרו ועיצבו נרטיביות מרובה ופתחו דרכים שונות להתייחסות לנושא השואה.
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ההתבוננות לנושא השואה בשפות הן מרובות ,כגון סגנון קונספטואלי או הפשטה ,וההתבוננות היוותה
מודל חינוכי לחשיבה מורכבת יותר ,עמוקה יותר ולא איקונית ואמוציונאלית בלבד.
ג .הפרמטר של הזהות
גם תצלומים כיצירות אמנות נוצרו על ידי אנשים שזהותם לא אחידה .לא תמיד זהותו של היוצר ידועה,
אך זהות מגדירה כוונות .חשוב לחבר את העדויות החזותיות כתוצר של הקשר מסוים ,של כוונות ודרגות
שונות של תיעוד ,הצצה ,הזכרה או הנצחה .ההבדלים בין קרבן למבצע ,בין צופה מהצד לבין משחרר,
מובאים על ידי הכוונה שמובילה ליצירה .ההסתכלות מזוויות שונות רלוונטית גם ליצירות שנוצרו אחרי
המלחמה ,בהבדלים בין דוריים כמו בהבדלים הלאומיים .ההתבוננות של קבוצות התייחסות שונות
מביאות לאופני זיכרון שונים כגון זיכרון פרטי ,ציבורי ,קהילתי או אוניברסאלי.
ד .הפרמטר של המטרה החינוכית
חשוב להבחין בשימוש של דימויים חזותיים בהתאם לצרכים המיועדים .דימויים בעלי משמעות סמלית
יתאימו להקשרים טקסיים .כמו כן ,דימויים בעלי היבטים נרטיביים יתאימו לדיונים וללימודים בתהליכים.
הדימויים צריכים להיות מותאמים גם לגילאי קהל היעד .התאמה זו היא חיונית למניעת "מחדלים"
חינוכים שבהם ילדים מובלים לחוויות רגשיות קשות כשהם לא בשלים לשאת אותם.
 .2כיוצר פעיל במסגרת התהליך החינוכי
החוויה היצירתית מהווה תהליך מחבר .חיבור בין חוץ לפנים :הסתכלות במסובב ועיבוד פנימי של
ההתבוננות שהוא חיבור בין חשיבה לבין רגשות .תהליך זה הוא מסלול של תיעול ,סינון והפשטה,
אך בעיקר בעל אנרגיה רבה ,אנרגיה שהופכת בפוטנציאל לתובנה חינוכית ,להתבוננות ,לעיבוד
ולהעברת מסר.
מומלץ לשלב בתכניות החינוכיות סדנות יצירה כדי לאפשר ללומד להתמודד עם הנושא בשפה נוספת.
התהליך היצירתי יאפשר לו מצד אחד ,את הקתרזיס הרגשי הדרוש בהתמודדות נושא השואה ומצד
3
אחר ,יוביל אותו לסינון רעיוני של מחשבות ,דעות ועמדות.
סיכום:
לתמונה יש כוח ,היא ממחישה ,היא מספרת סיפורים מקבילים .בעידן האינטרנטי לתמונה יש מקום
מועדף .העדיפות היא גם גורם של זמן ,של מהירות ,של קריאת "על" .האמירה הקלישאית אומרת
ש"תמונה שווה אלף מילים" .אמירה די נכונה ,אך מצד אחר מה קורה כשאין ה"אלף המילים" כמאגר
הדרוש להבנת התמונה?
אחריותנו בתור מחנכים היא לתת את הכלים לרכישת המילים הנחוצות להבנת החזותי במשמעותה
העמוקה ,ולא כאילוסטרציה נלווית.
 3להרחבת פיתוח הנושא ראה שני המאמרים של כותבת מאמר זה:
איילה ונגרוביץ פלר",באות ובצלם  -סדנאות אמנות כמרכיב בתהליך חינוכי  -שימוש בדימויים חזותיים ומילוליים" ,מה הייתה
המילה שואה...השואה והשיח התרבותי בישראל ,קובץ מאמרים ,כרך לג ,תשס''ו  ,2005 -עמ' .160 -157
איילה ונגרוביץ פלר" ,לנטוע מילים אסורות בשדות סמנטיים :שילוב התערוכה 'פני הגזע ופני הזיכרון :הספריה האסורה' בסדנות
יצירה בסמינרים במכון משואה" ,חיים מאור ,פני הגזע ופני הזיכרון :הספרייה האסורה ,משואה ,2005 ,עמ' .39 -35
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השואה מזווית אישית
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רבי יחיאל נותר לבד
מוטי לקסמן ,החוג למקרא
פתאום ,לקול הפטיש הכבד המכה בסלע בידיו של ר' יחיאל אברום ,הלמו בראשו דברי "ברוך ממגנצה":
"פה הקברים! פה גם קברך!  /לפני שלשת ימים  /פה נאספו ויטמנו  /כל זבחי-הדמים.
פה נקברת גם את ,יונתי!  /הה ,גם ציון אין1 "---
ליבו של ר' יחיאל אברום הביע אנחה עמוקה ,בלתי נשמעת .הוא זכר הרבה כתובים שקרא ביהדות
וגם בספרות ,אבל הוא גם לא שכח איפה הוא כעת .ידיו המשיכו להניף את פטישו על הסלעים ,עיניו
ראו את העשן המיתמר מהארובות האימתניות.
"אוי ,גם ציון אין .אין סימן ,ברוך ,גם אצלך גם אצלי .רק זיכרון ",פעם בו דיבור פנימי ,והמשיך" :עשן
הנשמות עולה ללא הפסק ונמוג אי-שם מעלה ,מעלה ,מעלה בעומק השמיםׂ .שּוֶרעּ-בֵיילְע יונתי,
בנותינו הזעירות והעדינות ,גיטעלע ,ופרידעלע ,שלושתכן מרחפות שם ואני פה".
להתאבל כיהודי אסור היה ,אבל הוא היה כל הזמן באבל.
"אולי ,אולי אתן שם למעלה לרגלי כסא הכבוד ,אולי אתן יכולות לזעזע אותו ,את היושב במרומים?"
הוא נבהל לעצמו מההתרסה שנשתרבבה במחשבתו ,הוא געש בפנימיותו.
כלפי חוץ לא הרגישו בדבר .דמותו הטמירה כמעט לא השתנתה .זקנו השחור שנגזר באכזריות צוהלת,
החל לצמוח .הוא התהלך זקוף .אבל אור עיניו היה כבוי ,והאבל מליבו לא פג.
זלדה הקאפו ,החלה לעקוב אחריו ,דמותו משכה אותה.
"אברום!" ,נשמעה הקריאה מפי אחד החיילים.
לא ר' ,ולא יחיאל אבל גם לא כינוי במספר שעל אמת היד.
"בא הנה מיד ,למה אתה מחכה?" חזר החייל הגרמני וקרא.
ר' יחיאל אברום הניח את פטישו וניגש לחייל הקורא.
"קח זאת ,לך תמסור ליואכים הקצין ,מהר!" צעק החייל.
על הרב יחיאל אברום הוטלו מידי פעם שליחויות :להביא כלי עבודה שחסר ,לקרוא לקצין ועוד.
בתחילה הוא לווה על ידי חייל חמוש ,אבל במשך הזמן החלו לסמוך עליו ,ושלחו אותו לבד.
הוא תמיד מילא את המוטל ללא תגובה כלשהי ,כאילו מכונה משומנת שעובדת היטב.
בליבו שכן עצב רב ,אבל הוא כמעט ולא דיבר.
ר' יחיאל אברום לקח את המעטפה והחל ללכת לכוון צריפי המשרדים.
בהליכתו שוב רעמה בו זעקת ברוך ממגנצה:
"ארור אתה ,גוי אכזרי!  /ארור יהיה שמך  /לעולמי-עד ,ומארת-עליון  /תלין נצח ִעּמְָך!
ׁשּד ְָך".2
ארור אתה מכל אדם / ...יִּמַק אונך ,ייבש לְ ַ
"כן ,זה מה שנשאר לנו רק לקלל ,מה עוד אפשר לעשות?" הרהר.
הוא מסר את המעטפה והחל לחזור למחצבה.
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בדרכו חזרה כאשר הוא עבר לא רחוק מצריף המגורים שלו ,הוא נעצר ,רעד הרטיט את גופו .הביט
סביב ,חזר והביט ולא ראה איש באיזור ,גם לא את זלדה הקאפו שעקבה אחריו.
הוא סטה מדרכו הרגילה והפנה את כפות רגליו לצריף שלו.
קולו של ברך ממגנצה חזר לזעוק בראשו:
"אז קיללתי גוי מחצבתי / ,שדי-אם שינקתי / ,אֱֹלהַי ...ובקדשי אבי  / -ירוק גם ירקתי.
ּתְקֹותַי / .כל שהיו ִעּמִי / ,אז אמרתי לאחר :אבי!  /ולנכריה :אמי!
אז קיללתי כל ִ
ּׁשבַע לאל נכר.3 ",
ו ָ ִא ָ
רב יחיאל אברום עמד בפתח הצריף הארוך והתאמץ לראות .דרגשי העץ בשורות הכפולות היו ריקים.
הוא ניגש לאט לדרגשו ,הרים את עיניו.
שפתיו החלו ללחוש" :אני לא בגדתי בך ,אלוה .אבל תראה ,אני לבד .מאוד לבד .כולנו כל בני עמך,
העם הנבחר ,מאוד לבד ,אלוהים ".עיניו התמלאו בדמעות ,לחיו רעד למגע הלא מוכר של דמעה
זוחלת לאט מעינו לעבר צווארו.
"האם רק לסבל נבחרנו ,אלוהים?" הוא זעק בלחישה.
"אתה פה ,אברום?" נשמע לפתע קולה הצרחני של זלדה הקאפו.
הוא קפא על מקומו.
"אתה לא עובד ,הא?"
ר' אברום שתק ,הוריד את ראשו.
"בוא הנה יהודון!"
ר' אברום התקרב בראש מורכן ,ראשו התרוקן ממלים ,מתקווה ומאמונה.
"שמעתי אותך אברום קורא לאלוהים שלך" ,היא עצרה לרגע בדיבורה בחנה אותו ,ומיד המשיכה
במשנה תוקף" :תתכופף ,תכרע ברך ,אלוהים שלך לא רואה!" אמרה והוסיפה קול מגחך.
ר' אברום לא ענה ,כרע ברך והתכופף.
עיניו ראו את ברוך ממגנצה כורע בפני הכומר.
זלדה בדקה במבטה אם מישהו רואה אותם ואז ,חלצה את המגף הימני ,הסירה את הגרב ואמרה:
"ועכשיו לקק ,כמו כלב ,אצבע אחר אצבע ,לאט".
הוא לא נע" ,האם כך הרגיש ברוך כשנישק את הצלב?" חלף הרהור בראשו.
"לְמה אתה מחכה? אלוהים שלך נעלם או נרדם .לקק!"
הוא לא נע ,הרים את ראשו והפנה את פניו אליה ,עיניו היו גדושות זעם ושנאה.
היא הצליפה בו בחזקה בשוט שהיה בידה.
כל גופו רעד .הוא ניתק את עצמו מן המקום ,הוא חש כאילו הוא צופה מהצד בזוועה.
זלדה הצליפה בו שוב.
הוא התכופף הניח את שתי כפות ידיו על הרצפה ,וקרב את פיו בעיניים עצומות לבהונות רגליה של
זלדה.
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ר' יחיאל החל ללקק .הוא ליקק לאט בוהן אחר בוהן ,ותמונת הכנסייה הבוערת שהוצתה על ידי ברוך
ממגצה עלתה למול עיניו.
"תמשיך ,עוד פעם!"
הוא חזר ללקק ,זלדה החלה להשמיע אנחות הנאה ,היא נאחזה בידיה במיטה העליונה ועצמה את
עיניה.
השוט נשמט לרצפה.
הוא המשיך ללקק ,היא החלה לגנוח .הוא נאנח והתנשף :הוא שמע את פרידעלע ,הבת הקטנה שלו,
מדברת אליו" :נקמה ,נקמה ,נקמה א ב א"...
ואז בפרץ פתאומי של שנאה ,בזעם של נקמה הוא תפס בשתי ידיו את רגלה היחפה והניף אותה
מעלה.
זלדה איבדה את שווי משקלה ונפלה.
ר' יחיאל ,עט עליה ,תפס את צווארה והחל לחנוק אותה בכוחות אימה וזוועה ,בשנאה ובייאוש ,בזעם
ובנקמה .אצבעותיו לפתו את צווארה חשו את הולם עורקיה שהולך ונחלש.
זלדה לא הצליחה להשתחרר ואיבדה את נשימתה.
ר' יחיאל עדיין לחץ ולחץ ולחץ.
כל גופו רעד אבל אצבעותיו לא הרפו.
"אֵל נ ְָקמֹות ה' ,אֵל נ ְָקמֹות הֹופִיעַ ,שמע ישרא "...זעקתו נקטעה על ידי ירייה שפילחה את ראשו ,הוא
נפל על גופתה של זלדה.
דם ראשו נספג במדיה.
הזקיף שהגיע לשמע הקולות לא ירה מאקדחו כדור נוסף ,לא היה צריך.

 1שאול טשרניחובסקי" ,ברוך ממגנצה" ,הידלברג .1902
 2שם.
 3שם.
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יד לילד ביד ושם
ד"ר איציק פלג ,ראש החוג למקרא
במסגרת הכנות ליציאת משלחת כיתות י”ב לפולין ביקרנו ב"יד לילד" במכון "יד ושם" .לפניכם דברים
שכתבתי בעקבות התרשמותי העמוקה מיד לילד פרי עיצובו של מר משה ספדיה .הדברים הוקראו
בקיבוצי בטקס יום השואה שהוקדש באותה השנה לזכר הילדים שנספו בשואה:
מיליון וחצי ילדים יהודים נספו בשואה.
מביט אני אל על ושואל:
ריבונו של עולם,
על מה ולמה?
אני נכנס לאולם חשוך מלא כוכבים
עד אפס מקום,
לכל כוכב יש שם
של ילד שנספה בשואה.
ובעיני רוחי אני רואה את אברהם אבינו
יוצא החוצה במצוות האל וקולו מהדהד בברכה:
ספֹר ַהּכֹו ָכבִים...
ּׁשמַיְמָה ּו ְ
" ַהּבֶט נ ָא ַה ָ
ּכֹה יִהְי ֶה ז ְַרעֶָך".
ולא חולפים אלא שבעה פרקים
ואותו האל על אברהם מצווה:
"ַקח נ ָא אֶת ִּבנ ְָך
ּת אֶת י ִ ְצחָק
אֶת יְחִיְדָך ֲאׁשֶר ָא ַה ְב ָ
וְלְֶך לְָך אֶל אֶֶרץ ַהּמִֹרּי ָה
ו ְ ַה ֲעלֵהּו ׁשָם לְעֹלָה".
שם ,כידוע ,הבן יצחק  -ניצל.
לפתע קול מלאך משמים נשמע:
" ַאבְָרהָם ַאבְָרהָם,
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ׁשלַח יְָדָך אֶל ַהּנַעַר
ּת ְ
אַל ִ
מאּומָה".
ּתעַׂש לֹו ְ
וְאַל ַ
ואני שואל:
אל מלא רחמים,
היכן היית כאשר מיליון וחצי יצחקים הלכו?
אולם הזיכרון ב"יד ושם" מלא כוכבים
לזכרם של מיליון וחצי ילדים -
ילדי אברהם אבינו.
ואני תוהה ונאנח:
ראו רעַי,
הכול כאן במהופך
את אשר הבטיח לתת -
לקח.
"ה' נָתַן ו ַה' לָָקח
מבָֹרְך"
יְהִי ׁשֵם ה' ְ
אומרים לי בתנ"ך.
ואני אומר:
ה' נתן וה' לקח
יהי שָם ה' מבורך,
לא כאן.
אולם הזיכרון ב"יד ושם" מלא כוכבים.
לכל כוכב יש שֵם
לזכרו של ילד יהודי שנלקח,
יהי שמם וזכרם מבורך.
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'הם זה אנחנו' ,על המסע לפולין
ד"ר איציק פלג ,ראש החוג למקרא
בויקיפדיה נכתב כי מסע בני נוער לפולין" :הוא מן האירועים המרכזיים במערכת החינוך בישראל
סביב הוראת השואה .המסעות לפולין הפכו לאחת התופעות החשובות בעיצובו של זיכרון השואה
בסוף המאה ה .20-סביב המסעות התפתח דיון ציבורי ואקדמי נרחב ,והוא חלק בלתי נפרד מהדיון
על הוראת השואה ומקומה במערכת החינוך ,דיון שהוא עצמו חלק מדיון רחב עוד יותר ,על עיצוב
זכר השואה בחברה הישראלית בכלל...המסעות עצמם מהווים חוויה עמוקה לבני הנוער המשתתפים
בהם .במספר רב מאוד של חוברות ,מאמרים ,חיבורים ושירים ,מתארים בני הנוער חוויה מרגשת
מאוד ,לפעמים מזעזעת; הם מבטאים תחושות רבות ,ציוניות .יהדיות ואוניברסליות .הנערים ששבו מן
המסע הם ,לעתים קרובות ,אלו שיציגו בפני שאר הנערים את זכר השואה בבית הספר או בתנועה,
ויערכו את טקס יום השואה הבא".
כמחנך בבית הספר התיכון האזורי מגידו (מוסד חינוכי 'הרי אפרים') יצאתי פעמיים בראש משלחת
לפולין .לאחר שובנו ארצה ערכנו את טקסי יום השואה בביה"ס ובקיבוץ.
להלן קטעים מתוך דברים שכתבתי על המסע ,שהתפרסמו ביום  18.1.94בעיתון התנועה הקיבוצית
('הם זה אנחנו'  -על המסע לפולין):
"לאורך הדרך ,בהכנה ובמסע ,ליוותה אותי השאלה ,האם המאמצים והכספיים והאחרים מוצדקים.
האם ביקור ב'יד ושם' ופגישה עם עד כאן בבית אינם מספיקים כדי להשיג את המטרה.
בטרם אנסה לענות על השאלה ,אקדים אומר שעצם השאלה חשובה ,ויש להעלותה כל שנה מחדש.
ואין ספק בלבי שהמסורת במוסדנו ,של יציאה לפולין בכיתה י"ב היא חשובה ,אולם הסכנה במסורת
זו (כמו בכל מסורת) היא שניכנס לשגרה ונצא לפולין אוטומטית ,כמו הקודמים לנו.
עצם השאלה 'לצאת או לא לצאת' ,ולמה ,מהווה חלק בלתי נפרד מערכו של המסע.
במסגרת ההכנה למסע במפגש הראשון חילק לנו עמרם דף ובו אמירות שאמרו חניכים בעבר על
המסע לפולין .במהלך המסע ליקטתי אמירות של החניכים שלי ,ולאחר המסע הוגש שילוב של השניים
שוב לחניכים .היה עליהם לדרג על אמירה מ 1-עד  ,5כאשר ב 5-נקודות תזכה האמירה המבטאת
יותר מכולן .להלן כמה אמירות שזכו לציון :5
 חזרתי מפולין כשאני מבין יותר לעומק למה חשוב לחיות בארץ. פולין בשבילי היא לדעת ולזכור את העבר של העם היהודי ולהעביר אותו הלאה. הלקח העיקרי שלי במסע הוא שעלי להיות קודם כל אדם ,ולהיאבק בכל מעשה שיש בו עוול ואיצדק (לזולת).
 הלקח העיקרי שלי מהמסע הוא שישראל צריכה להיות חזקה. המסע נותן הרגשה של קרבה בין החבר'ה .הייתה רגישות זה לזה. כשיצאנו למסע הרגשתי שאנחנו הולכים אליהם ,עכשיו לאחר המסע אני מרגיש שהם זה אנחנו.עלי מֹועד ן 51

לכל השואלים אם לצאת למסע ,ומה הוא נותן לנו  -נדמה לי שהמשפטים שהובאו לעיל יחזקו את
המתלבטים.
כמחנך עבדתי עם מספר קבוצות שסיימו י"ב ,ושלא זכו לצאת למסע לפולין .האמינו לי ,המסע -
כולל ההכנה  -אפשר לי כמחנך להיות שותף בשיחות עם חניכי על נושאים ושאלות קיומיות שקודם
לכן היו בגדר שאיפה ,ועכשיו בזכות המסע הפכו לשאלות רלוונטיות ,לנושאים טבעיים .השיחות היו
במסגרות שונות  -בינינו המחנכים ,בינינו לבין חניכינו ,בין החניכים לבין עצמם ,ובבית במשפחה -
וחדרו לשורשים ,לערכים שלנו כבני אדם ,לשייכותנו לעם היהודי.
...מהו האדם ,אם לא מלאי האסוציאציות שלו? המסע לפולין העשיר אותנו והעמיק את עולם האסוציאציות
שלנו .כנראה שצריך להיות שם כדי להבין זאת .כדי להרגיש.
ואולי אסתפק לסיום במשפט של אחד החניכים בשיחה שהתקיימה לאחר הביקור במיידאנק " :כשיצאנו
למסע ,הרגשתי שאנחנו הולכים אליהם .עכשיו לאחר המסע אני מרגיש שהם זה אנחנו" .משפט זה
אומר את הכול ,לדעתי.
בחלקו השני של המאמר סיפרתי על שני רגעים מהמסע בפולין שנחרטו בליבי ,כאן אביא אחד
מהם:
"...זכור לי במיידנאק ליד המשרפות (הקרמטוריום) ,ניצבת צורמת ללא בושה האמבטיה של מפקד
המקום .ואני בדמיוני רואה אותו מסתבן במים החמים ,ובחום האש של המשרפות ששרפו את בני עמי
 משתרע לו הנאצי ושר להנאתו..שר ומסתבן ...ונהנה מהחיים .אותו  -האש חיממה ,אותם  -האששרפה וכלתה...
והיום ,כאן במיידאנק 50 ,שנה אחרי ,עומדים אנו ,ישראלים גאים עם דגל ישראל ,ולסיום הטקס שרים
את 'התקווה'.
יום קודם בטרבלינקה עמדתי בטקס ושרתי את התקווה מגביר את קולי מלא גאווה .שם הדלקנו נר
לזכר משפחתו של נפתלי לביא ,ליד אבן הזיכרון לעיר בה כיהן אביו כרב הקהילה ,קהילת פיוטרקוב.
קיימתי את הבטחתי לנפתלי שהיה שותף להכנות שלנו למסע .לאחר הטקס נשאתי דברים באופן
ספונטני כשדגל ישראל מתנפנף ברוח והבעתי הרגשת צער מהולה בגאווה .צער על בני עמי שנ ִספו
כאן וגאווה על כך שהנאצי לא הכחיד את כולם .נותרו שני ילדים קטנים  -האחד הפך לרב הראשי
לישראל ,הרב לאו ,והשני ,אחיו הבוגר נפתלי לביא ,שהיה קונסול ישראל בניו יורק .כך הרגשתי יום
קודם בטרבלינקה ,ושירת התקווה יצא מגרוני בקול גדול.
ואילו היום  -במיידאנק ליד המשרפות בסמוך לאמבטיה השטנית ,בתום הטקס ,אני שומע את חברי חניכי
שרים את התקווה ,אני מנסה להצטרף ולא יכול .אף להניע את שפתי ללא קול לא הצלחתי .נאלמתי
דום ,וקולי שתק עם קולם של הקרבנות הנשרפים .לא עוד גאווה ,כי אם כאב ,כאב ללא מילים ,ללא
קול...ודמעה החלה נושרת אט אט על לחיי ,מלוחה וכואבת .עבורי  -היה זה רגע השיא של המסע".

 52ן

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס”ט

זווית אישית-נשית במחקר של השואה
ד"ר אסתר הרצוג ,החוג למדעי החברה
זה כ 20-שנים אני עוסקת בענייני נשים בהקשרים אקדמיים ,ציבוריים ופוליטיים .ממקום זה התקרבתי
למחקר ולפעילות חינוכית-ציבורית הקשורים לשואה .נולדתי להורים ניצולי שואה .שניהם איבדו הורים
ובני משפחה רבים והיו בעצמם במחנות ריכוז והשמדה ואחריהם במחנות עקורים באיטליה -שם אני
נולדתי -ובקפריסין .למרות הרקע הזה ,ובמידה רבה כפי שקרה ברבות מהמשפחות של ניצולי השואה,
לא ידעתי את השואה מהבית .כמו רבים בישראל ידעתי את מה שלימדו בבית הספר ,השמיעו ברדיו
והראו בטלוויזיה :מצוות אנשים מלומדה ,ממרחק בטוח שלא ממש נוגע .בבית שלי לא דיברו על השואה.
רק כשהגעתי לאוקספורד בקיץ  ,2000ובמקרה הזדמנתי לכנס בינלאומי על השואה שהתקיים שם,
"התחברתי" אל השואה .זה קרה בעיקר בזכות החשיפה למחקריהן של חוקרות ,העוסקות בשואה
מזווית פמיניסטית (כמו :מירנה גולדנברג ,אסתר פוקס ודליה עופר) .זה קרה גם בזכות אמי ,אווה
בן-טל ,ששיחותיי איתה ,בעקבות ההתעוררות שלי באוקספורד ,קירבו אותי במעט למציאות של
"שם" .לאמי יש חלק רב בהעזה שלי לכתוב ולהציע נקודת הסתכלות אישית-נשית על השואה וברשות
שלקחתי לעצמי לנתח ולפרסם את התובנות שלי ואף לקבץ ולערוך את מאמריהן של חוקרות חשובות
ומרתקות מהארץ ומחו"ל (הרצוג.)2008 ,2004 ,
המחקר ההולך ומתרחב על נשים ומגדר הוא יחסית צעיר ותחילתו באמצע שנות ה ,80-בעבודות של
חוקרות כמו :ברידנטל רנטה ואחרות ( ,)1984גו'ן רינגלהיים ( ,)1985רות לינדן ( ,)1992מריון קפלן
( ,)1998דליה עופר ולינור וויצמן ( ,)1998יהודית באומל ( )1998אסתר פוקס ( )1999ואחרות .לאחר
למעלה מארבעה עשורים של מחקר שבו ה"סוגיה הנשית" לא הייתה קיימת ,בזכות עבודתן החלו לעלות
יותר ויותר תהיות על "חוסר הנ ִראּות" של נשים במחקרי השואה .החוקרות ביקרו את המידע המוגבל
שנמסר על חוויותיהן של נשים בשואה וטענו שחקר השואה ,הוראתה והנצחתה מחייבים הסתכלות
מורכבת על חוויות השואה של קרבנותיה ,לא רק כיהודים ,אלא גם כקבוצות בעלות מכנים משותפים
רלוונטיים שונים .הפן המגדרי הוא אולי הבולט שביניהם ,לאור העובדה שלנשים היו חוויות שונות מאלו
של גברים ,מעצם היותן נשים ,מבחינת הרקע החברתי והחינוך שקיבלו ,מבחינת הפן הביולוגי ששיחק
תפקיד משמעותי בחוויותיהן וגם מבחינת ההפרדה בינן לבין הגברים ,בעיקר במחנות ההשמדה.
וכך למשל ,הצביעה מירנה גולדנברג ( )1996בעזרת ניתוח זיכרונות של נשים בגטאות ובמחנות הריכוז
על תובנות הקשורות להבדלים בין גברים לנשים ביחסם לאוכל .כחלק מהזהות של הנשים ,הגדרתן
העצמית והסטטוס שלהן בעמידה מול הרעבה מתוכננת ,לקחו הנשים את האוכל ברצינות וכך נפגעו
פחות" .לבשל עם הפה" כלומר לדבר על אוכל ,להחליף מתכונים וללמד אותם ,הקנו לנשים יתרון
פסיכולוגי על פני גברים .דיבור כזה שיקף את האסטרטגיות של נשים לשימור המורשת היהודית שלהן,
לאמון שלהן בעתיד וביצירתיות שלהן .גולדנברג הבחינה בכך שמה שאנחנו יודעים נשמע בקולם של
הגברים ואת זה השליכו החוקרים והציבור על כולם .וכך הוכללה טענתו של ויקטור פרנקל (,)1984
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שאם מדברים על אוכל זה עושה את המצב גרוע יותר על כולם ,על אף שהוא היה עם גברים באושוויץ.
לעומת זאת הדיבור על אוכל הביא נשים לבנות קהילה .הן נתנו מרשמים מתוך זיכרון של מה שעשו
האימהות והסבתות שלהן.
חוקרות הצביעו על הבדלים בין נשים לגברים ביחס לסוגיות מגוונות ,כמו למשל ,אופי זיכרון שונה
(מעגלי לעומת קווי) ,היבטים שונים של התנהגות אלטרואיסטית ,חוויות שאותן חוו נשים אך לא גברים
ביחס לעירום ,לגילוח השיער ,להפסקת המחזור ,להיריון ולידה ועוד .רבים מהמחקרים  -כמו אלו של
מריון קפלן ,דליה עופר ולינור ויצמן ,ושל עירית קנבל-דובלון  -עסקו בשינויים שחלו בתפקידי האישה
ומעמדה עם התגברות הגזירות של המשטר הנאצי .כאשר גברים רבים נלקחו למחנות עבודה או נשברו
פסיכולוגית בגלל הרחקתם ממקומות העבודה ,היו נשים ל"ראשי" משפחות ולקחו את האחריות לדאוג
להישרדות בני משפחותיהן .הן השתלבו במחתרות ומילאו שם תפקידים שחרגו מתפקידיהן המסורתיים
כרעיות ואמהות .המחקר הפמיניסטי של השואה בוחן גם את קורותיהן של נשים שלא היו יהודיות ,גם
כקרבנות ,גם כמְקרבנֹות וגם כחלק מהאוכלוסייה המקומית .הוא מתייחס לקבוצות שונות של נשים,
כאלו שנכלאו במחנות והוצאו להורג ,כמתנגדות למשטר ,כקומוניסטיות ,כבנות קבוצות נרדפות
אחרות ועוד .נשים תוארו גם כלוקחות חלק בהתעללות ביהודים ,אם כעקרות בית ש"תרמו" למשטר
באמצעות הלשנות ,אם כבעלות תפקידים במחנות הריכוז וההשמדה .הדיון בנשים העלה גם את סיפורן
של נשים לא יהודיות אשר סיכנו את חייהן כדי להציל את בני זוגן היהודים (כמו הנשים מ"רוזנשטראסה")
או בהצלת ילדים ומשפחות יהודיות ,ובחן את חלקן הרב של נשים בקרב "חסידי אומות העולם".
המחקר הפמיניסטי החל את דרכו תוך התמודדות עם ביקורת קשה ואף מבזה ,שטענה נגדו כי הוא
עושה "טריוויאליזציה" של השואה .בהדרגה הוא תפס מקום של כבוד במחקר השואה ובמחקרי מגדר
בכלל .כנסים בנושאים אלו הולכים ומתרבים ונערכים בארץ ובעולם .מכללת בית ברל הייתה למוסד
אקדמי מוביל של המחקר והשיח הציבורי בנושא זה .גם בתחום הוראת השואה מתחיל הנושא לתפוש
את מקומו ובמוסדות להנצחת השואה ,כמו יד ושם ולוחמי הגטאות ,נערכים תערוכות (יהודית ענבר,
 )2007וימי עיון על השואה מזווית של נשים או מזווית מגדרית .התפתחויות אלו מעלות סוגיות נוספות
שלא עלו בעבר ,כמו הדיון בי ַלדּות ובנעורים מזווית מגדרית ,הפגיעה המינית בנשים ודיון באמנות
וביצירה מזווית של נשים (נושא הכנס החמישי שיתקיים באוקטובר הקרוב בבית ברל ,בבית טרזין
ובבית לוחמי הגטאות).
הדיון המחקרי בפן המגדרי של השואה הפך לא מכבר לסוגיה שהציבור נחשף אליה באמצעות פרסומים
מתרבים בתקשורת; וכך עולות שאלות שונות לדיון ציבורי אשר מחזק בתורו את התעצמות העניין
במחקר המתמקד בקשר שבין מגדר לשואה .דוגמה אחת לכך היא ההתעוררות של ויכוח ציבורי נוקב
על סוגיית הניצול המיני של נשים במחנות הריכוז וקיומם של בתי בושת שבהם היו נשים יהודיות.
המחקר הפמיניסטי על השואה אינו הומוגני ,ויש בו חילוקי דעות .אחת השאלות הבולטות שעולות היא:
האם יש הבדל מהותי בין גברים לנשים בשואה בהתייחס לגורל ,לסבל וכיוב' שחוו הקרבנות ולאופן
שבו התמודדו איתם .דוגמה אחת למחלוקת כזו עולה ביחס לגבורת נשים וגברים .יש חוקרות הסבורות
שלגבורת נשים יש אופי וביטויים שונים ,ויש הטוענות שאין הבדל באופי הגבורה של נשים וגברים ,למעט
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הבדלים הקשורים לתנאים ולהקשר שבו נעשים מעשי הגבורה .ישנן תהיות העולות ביחס למשמעות
השינויים שחלו בתפקידי הנשים בתקופת השואה .האם העובדה שהמערכת המסורתית התפרקה
ותפקידי הגברים והנשים השתנו במהלך המלחמה ,הביאה לשינוי ארוך-טווח ביחס למקומן של נשים
בחברה וחלוקת התפקידים והכוח ביניהם .נראה כי מדיון זה ומדיונים נוספים משתמע כי סוגיות מגדריות
העולות ממחקר השואה ,מתקשרות בהכרח לדיון מקיף במעמד האישה ולשינויים ביחסים בין המינים
בחברה בכלל ובמצבי משבר כאוטיים בפרט.
אני סבורה שההבדל המשמעותי ביותר בין נשים לגברים בשואה קשור לתפקיד האישה כאם .תפקיד
זה הוא שהביא את מותן של המוני נשים אשר בצו החינוך שלהן ובכפיית מדיניות ההפרדה הנאצית בין
נשים לגברים ,הפכו להיות קשורות בקשר שאין להתירו מילדיהן .בכך עמדו חייהן בסימן גורל ילדיהן,
ולא הייתה בפניהן כמעט אופציה של העדפת חיי עצמן.
לדיון ולעיסוק בשואה מזווית של נשים יכולה להיות תרומה של ממש גם עבור העיסוק החינוכי בשואה.
אדם קרוב אצל עצמו ואישה קרובה אצל עצמה ,ולכן שילוב ההסתכלות הפמיניסטית על השואה
בעשייה ציבורית-חינוכית ,עשויה לתרום באופן מיוחד לקירוב נערות ונשים צעירות ללמוד ולעסוק
בחקר השואה .התעוררות העניין שלי בשואה בזכות שיחות "נשים" עם אמי וההשראה ששאבתי מחוקרות
פמיניסטיות שתובנותיהן דיברו אל ליבי ועולמי ,היא בעיני דוגמה ליתרון שאין לו תחליף ,של למידה
מתוך עניין אישי ומתוך הזדהות קולקטיבית.
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השואה ואנחנו  -הדור שלא יודע מספיק
עדי לסרי ,סטודנטית בחוג למקרא
לא האמנתי שאצליח לעמוד מול התקופה ,מול העובדות ,מול הסרטים ,מול התמונות ,מול הסיפורים
ומול המורשת שלנו.
כשחזרתי מפולין הייתי נערה בת  17וחצי ,מבולבלת ולא מבינה מה עשיתי שם בכלל .חזרתי לארץ
ולא הבנתי .לא ידעתי מספיק .לא הבנתי כלום.
מבחינתי לראות את המראות היה כמו תמונות מהסרטים שראינו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה .לא
האמנתי שזה אמיתי .היה לי קשה לדעת אם זה קיים ,איך זה קרה ושבעצם זה לא יכול להיות בכלל.
מאז אותה תקופה החלטתי שאני לא מסוגלת לראות סרטים בנושא הזה בכלל ,ושאני פשוט אעבור
את יום השואה בטקסים ללא סרטים או סיפורים נוספים.
לא חשבתי שדווקא כשאגיע למכללה יקרה מה שקרה לי עם כל נושא השואה .הגעתי לשנה ג' ,ועדיין
לא הייתי מוכנה לראות סרטים אף על פי שנושא השואה תמיד היה עבורי כמו אש; רוצים להתקרב,
לדעת עוד ,לגמוע את המידע כמה שרק אפשר ,אבל כמו האש-שורפת תמיד פחדתי שלא אצליח
להבין או שלא אצליח לשאת .ואז ,משום מקום הגעתי לקורס שואה שעליו ניצחה ד"ר בתיה ברוטין
ובדרך כזו או אחרת בעצם היא פיצחה לי את החידה .היא פתחה לי את שדה הראייה וגרמה לי לראות
עוד ולהבין טוב יותר .פשוט פירקה את נושא השואה מכל כיוון אפשרי .נתנה לי נקודות מבט שמעולם
לא ראיתי .אנדרטות? מי חשב להתעמק בהן ולחשוב עד כמה זה חשוב? מה הן מסמלות? האם חשוב
ללכת לראות? מי חשב בכלל על האמנות בשואה? אני תמיד חשבתי שיש מחנות ,קרמטוריום ,בורות
הירי וזהו .פתאום אני מבינה לאט לאט שיש חיים אחרים ,שכל אדם הוא סיפור ,הוא עולם שלם .והכול
 בקורס שבועי בסמסטר אחד.ראיתי פתאום את התמונה רחבה הרבה יותר ,לא צרה כמו שהייתה .ראיתי שיש ציורים של אנשים
ותערוכות ,שיש יצירות שלמות על כל נושא כזה או אחר בשואה .על העצב ,על הסבל ,על רגעי השמחה
הקטנים .אפילו יצירה על אלוהים ראיתי .פשוט נדהמתי בכל שיעור מחדש .לא האמנתי שאישה אחת
בקורס אחד פעם אחת בשבוע יכולים לגרום לי לכל כך הרבה תחושות ,בסמסטר אחד לכל כך הרבה
מחשבות ולכל כך הרבה נקודות מבט חדשות.
פתאום עניין אותי עוד ועוד .רק רציתי לדעת ,מה היה? איך היה? ולא מעט שאלתי את עצמי שוב ושוב
את השאלה הנוראה מכול  -למה???
נכון ,אני אדם מאמין ויודעת שמה שקורה תלוי רבות באלוהים ,ואין לנו יד בדבר ,ומי אנחנו שנקבל על
עצמנו את הסיבות להבין בכלל מדוע; אבל על אף האמונה השלמה בבורא פתאום אני לא יכולה
להימנע מהשאלה ,איך?? איפה היה העולם? איך האנושות נתנה לזה לקרות? אני פתאום הוצפתי
במחשבות ,בתהיות ובשאלות אין-ספור.
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מובן שתשובות על כך לא הגיעו ,אך למדתי להבין שלא את הכול ניתן לדעת ,לא הכול מובן וכן כי
"יש דברים נסתרים ,לא נבין .לא נדע".
מעבר לכל התמונה שהייתה קצת יותר מורכבת ,קשה יותר ,אפורה יותר אבל בהירה קצת יותר גיליתי
עולם חדש הקשור לשואה והוא -כמה פליאה יש בדבר  -עולם ההומור של השואה .פתאום במהלך
הקורס היו שיעורים שהוקדשו להומור שבשואה ,שהרי יש סרט שכולו מורכב מההומור בשואה "החיים
יפים" ,אבל לצד זה בתיה טרחה להראות לנו לאורך כל הדרך כי לא רק שחור רע וכואב יש בכל
התמונה ,אלא יש גם הומור ,גם מעשים טובים גם מעשי חסידות ומצוות ,ובראייה שלי פתאום התמונה
הפכה לקשת עם צבעים ,לספקטרום כה רחב שהיריעה אינה נגמרת רק במעשי הטבח ובמעשי הטרור.
שמעתי סיפורים על גרמנים טובים .שמעתי סיפורים על פולנים שהצילו יהודים .שמעתי סיפורי אמנות
שלמים שנוצרו בשואה ועל מעשי גבורה .למדתי להבין ולעכל שהיום שמוקדש כולו לנושא שמו הוא לא
"יום השואה" כי אין דבר כזה .יש יום הזיכרון לשואה ולגבורה כי היום הזה הוא יום זיכרון ! ואסור לנו
לשכוח .אנחנו לא בשואה אנחנו זוכרים את השואה ,ואנחנו זוכרים את מעשי הרצח והטבח אמנם ,אך
גם זוכרים את מעשי הגבורה והניסים שהיו שם לאורך כל התקופה.
אני חושבת שכל אדם יהודי ,לא רק סטודנטים להוראה ,חייב לקבל מידע קצת יותר רחב בנושא ,חייב
לא לראות את התמונה צרה כמו שאני ראיתי לפני הקורס ,ויודעת אני שעוד רבים וטובים ממני רואים
אותה כך עד היום .חובה עלינו ,כעם יהודי להבין לעומק קצת יותר .לראות את כל התמונה ולא רק
את מה שנעשה אלא גם מה שהיהודים עשו ,אלא לזכור גם את הדברים הטובים שקרו ,כי אם נרצה או
לא נרצה החיים הם לא שחור או לבן .הם מורכבים מקשת של צבעים ועם כל הכאב והתמונה השחורה
שאנחנו יודעים ומכירים על השואה ,כך גם התקופה הזאת המורכבת מעוד גוונים נוספים של אפור של
אפרפר של לבן בוהק ולבן מלוכלך ,ושחור עם כתמים וכך הלאה .אני קוראת לכל אחד ואחד מכם
צאו ולימדו! כי אם לא אנחנו ,מי יזכור אחרי שהם ילכו?אני רוצה להתייחס לרובד נוסף וכסטודנטית בחוג למקרא אינני יכולה להתעלם ממגילת אסתר.
האסוציאציה שמעלה מגילת אסתר לגבי השואה עולה בי כל פעם מחדש .במגילת אסתר מסופר על
כך שעם ישראל היה קרוב להשמדתו וניצל .ואילו בשואה שקרתה לעם ישראל לפני  60שנה ,עם ישראל
כמעט והושמד כליל ע"י צורר היהודים של דורנו  -אדולף היטלר .יותר מכל ,אני בוחרת להתייחס
לפסוק אחד שבכל ההשוואה ראוי לתשומת לב הגדולה ביותר:
ִימי ַה ּפו ִּרים
ל-דוֹר וָדוֹרִ ,מְׁש ָּפ ָחה ו ִּמְׁש ָּפ ָחהְ ,מ ִדינָה ו ְּמ ִדינָה ,ו ְִעיר ו ִָעיר; ו ֵ
ַע ִשׂים ְּב ָכ ּ
“ו ְַהָי ִּמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים ְונ ֲ
ַע ְבר ּו ִמ ּתו ְֹך ַה ְיּהו ִּדים ,וְזִ ְכ ָרם ,לֹא-יָסוּף ִמ ַּז ְר ָעם” (אסתר ט .)28
ָה ֵא ֶּלה ,לֹא י ַ
פסוק זה מצווה על עם ישראל לזכור ולציין בכל שנה בכל מקום ובכל זמן את "כמעט" השואה.
ואני אומרת -על אחת כמה וכמה ,עלינו לצוות על עצמנו לזכור בכל שנה ושנה,כל העם היהודי ,בכל
מקום ,בכל שנה ובכל דור לזכור ולא לשכוח ,כי השואה של דורנו היא לא הייתה כמעט.
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ידי ֻא ּמוֹת ָהעו ָֹלם ַ /ח ִיּים ֶח ֶפר
ֲח ִס ֵ
סּה,
מנ ַ ֶ
מ ַע אֶת ַה ּכִּנּוי “ ֲחסִיֵדי ָה ֻאּמֹות” ו ַ ֲאנִי ְ
ֲאנִי ׁשֹו ֵ
מ ֲחסֶה,
סּתֹור ּו ַ
מ ְ
תנּו לִי ִ
שנ ּ ָ ְ
סּה לַ ְחשֹב עַל ָה ֲאנָשִים ֶ
מנ ַ ֶ
ֲאנִי ְ
מקֹומָם מָה הָיִיתִי עֹושֶה?
מעַ ,וְׁשֹואֵל :לּו ֲאנִי ּ ִב ְ
סּה לַ ְחשֹב ,וְׁשֹו ֵ
מנ ַ ֶ
ֲאנִי ְ
תמֹוטֵט ּובֹועֵר,
מ ְ
שנְאָה ,מּול עֹולָם ִ
אִם ֲאנִיְ ּ ,בתֹוְך אֹוְקיָנֹוס שֶל ִ
סּתֹור לְבֶן עַם ַאחֵר?
מ ְ
אִם ֲאנִי הָיִיתִי נֹותֵן ִ
תי היּו מּו ָכנִים
ש ּ ַפ ְח ּ ִ
מ ְ
אִם ֲאנִי הָיִיתִי מּוכָן ,אִם ּ ְבנֵי ִ
שכֵנִים,
תמִיד ּ ָכז ֶה ּ ְבתֹוְך הְָרחֹובֵ ,בּין ַה ּ ְ
לִ ְחיֹות ּ ְב ַפחַדָ ּ -
תלְיָנִים,
מאַי ֵּם שֶל ַה ּ ַ
לַ ֲחלֹום ּ ַבלֵּילֹות אֶת ַצ ֲעד ָם ַה ּ ָכבֵד ו ְ ַה ּ ְ
סכִּינִים,
מ ְטחֵי הַי ְִּרּיֹות וְלַהֲבֵי ַה ּ ַ
משִיְך ּולְ ַהלְֵּך ֵבּין ַ
מּוכָן לְ ַה ְ
מלְשִינִים,
תְקו ַת ַה ּ ַ
שמּועֹות ו ְ ּ ִ
מלְמּול ַה ּ ְ
ּ ְבתֹוְך לַ ֲחשֵי הְָרכִילּות ּו ִ
שנִים!
שלֵםֶ ,אלָּא ָ
וְכָל זֹאתֹ ,לא לַיְלָה ֶאחָדֹ ,לא חֶֹדׁש ָ
שכָר מִן ַהָקְּר ּ ָבנֹותַ ,רק אֶת לְחִיצַת יָד ָם.
וְכָל זֹאת ּ ְבלִי לְ ַבֵקּׁש ָ
ש ָאד ָם לָ ָאד ָם ,חַי ָּב לִ ְהיֹות ָאד ָם.
מ ּפְנֵי ֶ
וְכָל זֹאתַ ,רק ִ
מ ְבחָן.
שעֹות ּ ָכ ֵאלֶּה שֶל ִ
תגּ ַלֶּה ְבָּך ַרק ּ ְב ָ
מ ְ
וְכָל זֹאת ,כִּי ֶבּן ֱאנֹוׁש ִ
ַהאִם ֲאנִיַ ,האִם ֲאנִי הָיִיתִי מּוכָן?
מכֻנ ִּים “ ֲחסִיֵדי ָה ֻאּמֹות”,
ֲאנִי רֹואֶה אֹותָם ,אֶת ֵאלֶּה ַה ּ ְ
שנֵי ָהעֹולָמֹות.
ֲאנִי רֹואֶה אֹותָם ּ ְבאֶֶרץ ַה ְּקבִָרים ,חַי ּ ִים אֶת ְ
תפֵי ַה ּפְ ֻעלָה ,שֶל ָהרֹו ְצחִים ו ְ ַהּׂשֹוְרפִים,
ש ְּ
מ ַ
אֶת ָהעֹולָם שֶל ָהאֲִדישִים ,שֶל ְ
חַי ּ ִים ּבֹו ּ ַבז ּ ְמַן אֶת ָהעֹולָם ֶה ָחשּוְך שֶל ַחסְֵרי ָהאֹונִים ו ְ ַהנ ְִר ּד ָפִים.
תחַת ֻעלָּם ׁשֶל ַהּכֹו ְבשִים,
שנֵי ָהעֹולָמֹות ָה ֵאלֶּהַ ּ ,
ֲאנִי רֹואֶה אֹותָם חַי ּ ִים אֶת ְ
וְשָם ,וְאָזֵ ,בּין ַהגּ ְבּוָרה ו ְ ַה ּ ַפחַד ,הֵם ּבֹוחֲִרים לִ ְהיֹות ַדּוְָקא ּ ְבעַד ַה ַח ּלָשִים.
מּיתֹות ו ְ ָה ֳענָשִים.
מַּר ֶחפֶת שֶל ָכּל ַה ִ
ּבֹוחֲִרים לִ ְחיֹות ּ ָבאֵימָה ַה ְ
ס ּכְנִים ֹלא ַרק אֶת ַע ְצמָם ,כִּי אִם גַּם אֶת חַי ּ ֵי הַי ּ ְלִָדים ו ְ ַהנ ּ ָשִים,
מ ַ
ּ ַכ ֲאשֶר הֵם ְ
ש ּ ְבתֹוְך לֵב ָה ֲאנָשִים,
ּבֹוחֲִרים לִ ְהיֹות ֶצלֶם אֱֹלהִים ֶ
מיֹ ָאשִים.
מלַ ּ ֶטפֶת אֶת ַה ּ ְ
תְקו ָה ָה ַא ֲחרֹונ ָה ַה ּ ְ
לִ ְהיֹות ַה ּ ִ
מדּו יֹום-יֹום ּ ַבְקָּרב,
ש ָע ְ
מלְ ָחמָה ַהּנֹוָראָה הֵם הֵם ֶ
ּ ְבתֹוְך ַה ּ ִ
ש ּ ִבזְכּותָם ָהעֹולָם ֹלא חַָרב,
סדֹוםֶ ,
ש ּ ִב ְ
וְהֵם ַה ּ ַצּד ִיִקים ֶ
מּת
מּי הָָרצּוחַ ,הַי ּ ָרּוי ו ְ ַה ֵ
הֵם ּ ְבתֹולְדֹותָיו שֶל ַע ִ
ש ֲעלֵיהֶם ָהעֹולָם עֹומֵד.
ָהיּו ַעּמּוֵדי ַה ֶחסֶד וְהַָר ֲחמִיםֶ ,
שהִיא עֲַדיִן לנָּו חִיד ָה
ּו ּ ִבפְנֵיהֶם ּו ִבפְנֵי גְבּוָרתָםֶ ,
ֲאנ ַ ְחנּו ,הַי ּ ְהּוִדים ,מְַרכִּינִים אֶת ָראשֵינּו ּ ְבתֹוד ָה.
©כל הזכויות שמורות למחבר ולאקום
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חסידי אומות העולם
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חסידי אומות העולם
ד"ר בתיה ברוטין ,התכנית ללימודי השואה
התואר "חסיד אומות העולם" ניתן למי שפעל למען הצלת יהודים באירופה בתקופת השואה ,שהושיט
עזרה מתוך אנושיות ,מוסר ואומץ לב וסיכן את חייו וחיי משפחתו כאשר עזר ליהודים.
מקור הביטוי "חסיד אומות העולם" הוא בהלכה וניתן לגוי המקיים את שבע מצוות בני נח .לאחר
השואה אומץ תואר זה כדי לתאר לא יהודים אשר שמו נפשם בכפם והצילו יהודים בתקופת השואה.
אלו אנשים מן השורה אשר לא יכלו לעמוד מנגד לנוכח העוולות והמעשים הבלתי אנושיים של הנאצים
ועוזריהם כלפי היהודים ,התגברו על הסכנות האישיות והפחד ופעלו להצלת חיי אדם ,על אף שידעו
כי השלטונות הנאצים גזרו גזר דין מוות על כל מי שיושיט עזרה כלשהי ליהודים.
מיהו "חסיד אומות העולם"?
בסעיף  )9( 1ב"חוק זיכרון השואה והגבורה  -יד ושם ,תשי"ג  "1953 -נקבע כי מוקמת בזה בירושלים
רשות זיכרון ,יד ושם  -ואחד מתפקידיה הוא להנציח את חסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם
להצלת יהודים.
המחוקק בחר בתואר "חסיד אומות העולם" כדי לציין את מי שהציל יהודים בתקופת השואה וקבע
לכך את התנאים הבאים:
א .יזמה של המציל.
ב .קשר ברור ומובהק בין המציל ופעולתו לבין הניצול.
ג .כוונה להציל יהודים דווקא.
ד .פעולת הצלה שלא על מנת לקבל תמורה כספית.
ה .נשקפה סכנה ממשית לחייו של המציל או לשלום גופו ובמקרים מיוחדים ,סכנה לפרנסתו או למעמדו
החברתי והמקצועי.
ועדה להענקת תואר "חסיד אומות העולם"
בשנת  1962הוקמה ועדה מיוחדת להענקת תואר "חסיד אומות העולם" .בראשות הוועדה עומד שופט
בית-המשפט העליון ,רוב חברי הועדה הם ניצולי שואה ,ואת "יד ושם" מייצגים יושב ראש ההנהלה
ומנהל המחלקה ל"חסידי אומות העולם" .הוועדה בודקת בקפידה רבה כל מסמך רלוונטי ,כל עדות
של ניצולים ועדי ראייה על פי התנאים שנקבעו; וכל זאת על מנת להגיע להערכה נכונה של מעשיו
ומניעיו של המציל ולזכות אותו בתואר "חסיד אומות העולם".
הענקת תואר "חסיד אומות העולם"
אדם ,ארגון או מדינה המוכרים על ידי הוועדה בתור "חסיד אומות העולם" ,זוכים בדברים האלה:
א .בתעודת כבוד שבה נרשם שמו של "חסיד אומות העולם".
ב .במדליה עם הכיתוב" :כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא" (סנהדרין ,ד'; ה') ,אשר עליה
חרוט שמו של "חסיד אומות העולם".
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נוסף על כך ,שמותיהם של חסידי אומות העולם מונצחים ב"יד ושם” על קיר כבוד מיוחד ובשדרת
חסידי אומות העולם.
לפי סעיף 4( 2א) ללחוק יד ושם ,זכאים חסידי אומות העולם ל"אזרחות  -כבוד" של מדינת ישראל
לאות הוקרה על פועלם ,ואחדים מהם אכן קבעו בה את מקום מושבם .לאלה מהם שהלכו לעולמם
מבטיח החוק "אזרחות  -זיכרון של מדינת ישראל".
לפי חוק הביטוח הלאומי ,זכאים חסידי אומות העולם ובני משפחתם ,החיים בישראל ,לתגמול חודשי
השווה לשכר הממוצע במשק ,למענקי הבראה ולהנחה בארנונה.
התואר מוענק למצילים עצמם או לשארי בשרם בטכס רשמי הנערך בישראל או בארצות מגוריהם
בחסות הנציגות הדיפלומטית של ישראל ובנוכחות נציגי ממשלה מקומיים .עד היום הוכרו כ24,000 -
נשים וגברים כ"חסידי אומות העולם" מארצות שונות ברחבי תבל .מוסד "יד ושם" ימשיך בפעילות
זו ,כל עוד ימשיכו להתקבל בקשות להענקת תואר "חסיד אומות העולם" אשר יענו על כל התנאים
שנקבעו .בישראל חיים כיום כחמישים "חסידי אומות העולם".
תופעה זו של "חסידי אומות העולם" מדגימה
ומלמדת כי אדם אשר חונך ועוצב לנהוג
על פי ערכי מוסר אנושיים ,ימצא בפנימיותו
את הכוח לפעול על פי מצפונו האנושי ,גם
בתקופות קשות כדוגמת מלחמת העולם
השנייה.
פרק זה בהיסטוריה האנושית ראוי שיילמד
במערכת החינוך בישראל ,ובכך יונצח שמם
ותוכר גבורתם כתודתו של העם היהודי לכל
דורותיו על מידת המוסר הגבוה שהפגינו אנשים
אלה כלפי העם היהודי בשואה.
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רשימת ספרים
באומינגר ,אריה .חסידי אומות העולם ,תל אביב :עם עובד.1978 ,
בלונד ,שלמה .חסידי אומות העולם :ניצולי השואה מספרים על חסידי אומות העולם ששמו נפשם
בכפם להצלת יהודים ,תל אביב.1983 ,
ברונובסקי ,הם היו מעטים ,בית לוחמי הגטאות.1989 ,
הלמן ,פיטר .עצים בשדרה :דיוקנאות של חסידי אומות העולם ושל יהודים שנצלו בזכותם ,תל אביב:
משרד הבטחון ,ההוצאה לאור.1986 ,
סילבר ,אריק .הצדיקים בסתר :ספר חסידי אומות העולם ,תל אביב :עידנים.1992 ,
פוירשטין ,אמיל .חסידי אומות העולם ,תל אביב :א .זלקוביץ.1960 ,
פלדיאל ,מרדכי .כל המקיים נפש אחת :חסידי אומות העולם וייחודם ,ירושלים :יד ושם.1992 ,

חסידי אומות העולם
ד"ר יפה בנימיני ,החוג לספרות
בכל הזמנים בקרב אומות העולם נמצאו לצד שונאי ישראל הרבים כאלה שראו את כל בני האדם
כברואים בצלם אלוהים ,הוקירו את תורת ישראל והכירו בזכותם של בני ישראל היהודים לקיימה .הם
היטיבו עם היהודים ,וכאשר הם נרדפו והושמדו רק משום שהם יהודים ,כמו בתקופת השואה ,הם בחרו
להטות חסד ליהודים ולעזור להם ככל יכולתם ,גם אם הם סיכנו את חייהם ואת חיי בני ביתם.
אחרי השואה ועם קום המדינה קיבלה הכנסת את "חוק זיכרון השואה והגבורה" ,שנכנס לתוקפו בשנת
 ,1953ועל מוסד "יד ושם" הוטל התפקיד להנציח את מעשי הגבורה גם של חסידי אומות העולם
ולהקים גם להם יד זיכרון.
כמו כן נקבעו הקריטריונים לפיהם נכיר את חסיד אומות העולם:
 .1מי שיזם הצלה והצלת יהודים ועשה מעשה קונקרטי של הצלה ,כגון :נתינת מקום מסתור ,אספקת
מזון ,הברחה ועוד.
 .2מי שעשה זאת תקופה ארוכה תוך סיכון עצמי ,כשהוא יודע שמלשינים עשויים בכל רגע להסגירו,
ועונש מוות מידי מצפה לו ואף לבני משפחתו.
 .3מי שעשה זאת ללא כל ציפייה לקבלת תמורה כל שהיא על מעשיו.
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במקאמה 1של חיים חפר "חסידי אומות העולם" ,2שהיא דברי הגות מחורזים ,מנסה הדובר לחשוב
על "חסידי אומות העולם" ועל התנהגותם.
למקאמה שני חלקים:
בחלק הראשון שואל הדובר את עצמו שאלה שכל אדם עשוי לשאול אותה" :לו אני הייתי במקומם,
מה הייתי עושה?"
כפי שנראה ,הוא לוקח בחלק זה את שלושת הקריטריונים ,לפיהם נקבע מי הוא חסיד אומות העולם,
והוא מברר עם עצמו קריטריון אחר קריטריון ,האם הוא היה מסוגל ומוכן לפעול לפיהם ,כשמדובר
בבן עם אחר.
החזרות הרבות על השאלה "האם אני"" ,האם אני הייתי מוכן" מעידות על ההערכה הגדולה שרוחש
הדובר למי שלא רק היה מוכן לעשות כל זאת ,אלא גם עשה זאת ,בתוך "אוקיאנוס של שנאה" ו"מול
עולם מתמוטט ובוער"" ,בתוך מטחי יריות ולהבי סכינים" ,בתוך לחשי מלשינים.
הביטוי "וכל זאת" פותח כאנפורה ארבע שורות בהן עולה ההערכה לשיאה .כאן מנוסח גם באופן חד
וחלק העיקרון המוסרי וההומני שלדעת הדובר ,עשוי היה להנחות אנשים אלו לפעול כפי שהם פעלו:
" .1וכל זאת ,רק מפני שאדם לאדם ,חייב להיות אדם".
" .2וכל זאת ,כי בן אנוש מתגלה בך רק בשעות כאלה של מבחן".
החלק הראשון ,שפתח בשאלה ,מסתיים בשאלה" :האם אני ,האם אני הייתי מוכן?"
כדאי לשים לב כי החרוז "מבחן -מוכן" עשוי לתת למילה "מוכן" דו משמעות:
גם משמעות של "נכונות" לעשות ,וגם משמעות של "הכנה" בזמן לקראת מבחן העשייה.
השאלה הסמויה העולה מהמשמעות הנוספת היא :האם מכינים בעולם בזמן את בני האדם ,מחנכים
אותם ,להיות בני אדם ואוהבי כל אדם ,כדי שלא נגיע בכלל למצב בו העולם יהיה "אוקיאנוס של
שנאה"?
נראה כי החלק השני של המקאמה כמו עונה על שאלה סמויה זו ,כשהוא מראה כי הכנה כזו ,שהיא
לא קלה בעולם שיש בו כל כך הרבה רשע ,צריך בעצם להכין את עצמו כל אדם ובעצמו לפי צו
מצפונו.
 1השם "מקאמה" מקורו בשפה הערבית ופירושו "מקום" .שמה בא לה ממקום האסיפה ,אליו התכנסו יחד אנשים על מנת לשמוע
אותה.
המקאמה היא יצירה קצרה בפרוזה ,שמשפטיה מסתיימים בחרוזים .יש שהמקאמה מציגה סיפור קצר לכל דבר ,ויש שהיא מביעה
דבר עיון או הגות ,ועיקר ייחודה בחרוזים בסופי השורות.
המקאמה הראשונה הידועה לנו נכתבה בערבית על ידי סופר ערבי שכונה "פלא הזמן" .זמנה הוא המאה השמינית לספירה.
צריך לזכור כי באותה תקופה ,שנקראת תקופת ימי הביניים ,לא נחשבה המקאמה לדבר שיר ,כי לשיר היו אז כללי עשייה נוספים,
רבים ונוקשים ,ולא רק חריזת חרוזים בסופי השורות .כותבי השירה למדו כללים אלו וכמו חויבו לקיימם בשירתם ,אחרת יצירתם לא
נחשבה לשיר .כותבי המקאמה ידעו כללים אלו ,והם אף כתבו לפיהם שירים ,ששיבצו אותם במהלך המקאמה .אבל הם במקאמה
ראו את עצמם חופשיים ובלתי מחויבים לנוקשות של כללים אלו.
כותבי הספרות העברית באותה תקופה הושפעו מאוד מהספרות הערבית ומהנוסח והכללים שלפיהם כתבו הערבים את ספרותם,
גם שירים וגם מקאמות .בעקבות הספרות הערבית נכתבו בעברית מקאמות רבות ,ומקאמות נכתבות עד ימינו ובימינו.
 2המקאמה הזאת של חיים חפר נכתבה לכבוד ערב הוקרה לחסידי אומות העולם ,שנערך בתאטרון הבימה בשנת .1987
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בחלק זה כבר לא מדובר על היחס לבני עם אחר או דת אחרת ,אלא על היחס של אדם לאדם כאדם
באשר הוא אדם:
אנשים רואים לפניהם שני עולמות של בני אדם :עולם של "אדישים ,משתפי פעולה ,רוצחים ושורפים",
ועולם של "חסרי אונים ונרדפים" .המילה "בוחרים" חוזרת כמה פעמים בקטע זה ,כאומרת :בידי האדם
ורק בידיו הבחירה לבחור בטוב ולסור מהרע.
והנה בני אדם ,כמו חסידי אומות העולם ,בוחרים בטוב .הם בוחרים להיות "בעד החלשים" ,לחיות
בפחד ובסכנה ,אבל "להיות צלם אנוש שבתוך לב האנשים" ולהיות "התקווה האחרונה המלטפת
את המיואשים" .הם למעשה הצדיקים בסדום הרשעה שבזכותם העולם לא חרב ,והם "עמודי החסד
והרחמים שעליהם העולם עומד".
כדאי לשים לב שמקאמה זו לא מדברת על מלחמה אקטיבית וגלויה לסילוק הרשע מהעולם .היא
מדברת על מלחמה נפשית פנימית ויומיומית לבחור לא להשתייך אל הרשעים ,לבחור למתן עד
כמה שאפשר את הנזקים שגורמים הרשעים ,לבחור להסתכן ולתמוך בחסרי האונים שהגיעו למצב
זה בגלל הרשעים.
המקאמה מראה שזו למעשה גם מלחמה ברשע ,מלחמה סמויה .גבורת המשתתפים בה היא גדולה,
לפחות כמו המשתתפים במלחמה הגלויה ,אם לא למעלה ממנה.
לאחר בירור הגותי זה על שני חלקיו בא הסיום שהמילים החורזות בו" ,חידה -תודה" ,כמו מתמצתות
את כל המקאמה הנשגבת הזו:
 .1גבורת חסידי אומות העולם בזמן השואה היא חידה שכפי שראינו קשה לפענחה ,ונשארת השאלה:
האם כל אחד נכון ומוכן להתנהג בגבורה כגבורתם?
 .2בפני גיבורים אלו שבחרו בטוב ,הסבו טוב לכל העם היהודי ,ובעצם נתנו לכל העולם דוגמה למופת
של התנהגות אנושית (כמו ראול ולנברג ,אוסקר שינדלר ואחרים) ,אנחנו ,כל בני העם היהודי,
"מרכינים את ראשינו בתודה".
נזכיר כי חסידי אומות העולם מוזמנים לישראל ,מקבלים תעודת הוקרה,שמם נחקק על לוח בשדרה
ב "ים ושם" ,ויש שזוכים גם למענקים ממשלת ישראל.
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פעילות בנושא חסידי אומות העולם
אילה רשף ,המרכז לתכנון לימודים
יחידת הוראה בנושא "חסידי אומות העולם":
הנצחת מאורעות השואה ומוראותיה לא תהיה שלמה בלי הכרת נקודות האור היחידות שרשמו אנשים,
שמצפונם לא נתן להם לעמוד מנגד ולראות בשוויון נפש את גורלם של היהודים תחת השלטון הנאצי.
ביחידה זו בחרנו להאיר את אותם אנשים ,המכונים "חסידי אומות העולם" ,שפעלו במאמצים ובהקרבה
ובכך הוכיחו כי דרכי עזרה והצלה היו אפשריים.
אלו הם "האנשים הטובים" של תקופת מלחמת העולם השנייה והשואה .הם פעלו ממניעים של אהבת
האדם ,תפיסה דתית ומצפונית ,שנאת הנאצים והתנגדות למעשיהם.
בתקופה זו נרדפו היהודים בכל מקום .בנסיבות אלה כשיהדות אירופה כולה נמצאה בסכנת השמדה
כתוצאה מן התוכנית הנאצית הידועה כ "פתרון הסופי של בעיית היהודים באירופה" ,קמו יחידים וקבוצות,
שבחרו לסייע ליהודים ולנסות להצילם תוך כדי סיכון עצמם ובני משפחתם .אין ספק שמעשיהם ראויים
למלוא ההערכה שכן השלטונות הנאציים נהגו להזהיר במפורש של המושיט עזרה ליהודי מתחייב
בנפשו ובנפש יקיריו.
אנשים אלו הצילו במעשיהם חיי יהודים וגם את כבוד האדם בתקופה האכזרית של השואה .הם גילו
אנושיות ונהגו ברוח חז"ל ...":וכל המקיים נפש אחת מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא".
המושג "חסידי אומות העולם" הפך למושג מקובל לציון לא יהודים שנהגו ביהודים מתוך יחס אנושי,
הרבו להיטיב עמם ואף הצילו את חייהם .המושג לא נוצר בהקשר של תקופת השואה אלא קיים כבר
במקורות חז"ל .בהתייחסות לתקופת השואה קיבל המושג מימד משמעותי יותר.
כנסת ישראל חוקקה בשנת  1953את "חוק הזיכרון לשואה" ובו סעיף המתייחס לחובת ההנצחה
של מי שהציל יהודים בתקופת השואה .החוק מדגיש שהתואר הזה יינתן למי שסיכנו את עצמם למען
הצלת יהודים ולא עשו זאת עבור בצע כסף.
ההצלה במרבית המקרים התבטאה במתן מסתור בביתו של המציל או בחצרו ,שם הסתתרו היהודים
תקופה לעיתים ממושכת ,כך שבנוסף לסכנת הנפשות התחייב המציל  -המסתיר להשיג מזון ,ביגוד
וצורכי יום יום אחרים כשעליו להסתתר ממלשינים.
חלקם נאלצו למצוא דרכים להעביר את היהודים שהסתירו למקום אחר בעת סכנה והיו כאלה שמצאו
דרך לעזור ליהודים על-ידי אספקת תעודות מזוייפות שאפשרו להם לחיות בזהות בדוייה.
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אנשים אלה הצילו יהודים בזמן קיצוני שבו כל מי שסייע ליהודים סיכן את עצמו ואת בני משפחתו .מדובר
באנשים שלא ראו את עצמם כמצילים אבל כאשר הם הועמדו בפני מצב שלא צפו אותו מראש ,הם
נאלצו להגיב במהירות ולקבל החלטה אמיצה ומחייבת.
בין "חסידי אומות העולם" מצויים פועלים ,איכרים פשוטים ,משכילים ודיפלומטים .יש שחיו בין יהודים
לפני המלחמה ואחרים שכמעט לא באו אתם במגע עד לרגע שבו החליטו להושיט עזרה.
מדינת ישראל התחייבה להפגין הוקרה כלפי אנשים אלה ,שקבלו הכרעה ערכית-מוסרית ובחרו לנהוג
בדרך נונקונפורמית בזמן שרוב בני האדם הלכו עם הזרם שהנהיגה האידיאולוגיה הנאצית.
מוסד "יד ושם" החליט לציין את פועלם של המצילים ולטעת שדרה של עצים הקרויה על שמם .כמו
כן הוקמה ועדה מיוחדת ,הבודקת את סיפורם ומעניקה לאנשים הראויים את התואר "חסידי אומות
העולם" ומדליה שעליה חרות המשפט "כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא".

ּעת ֱאמו ִּנים"  /אלה דור-און
"שבו ַ
פעילות לשיר ְׁ
תארו את האירוע שמסופר בשיר  -התייחסו לשתי הילדות ,מה משותף להן ומה מבדיל ביניהן?
בשיר מתוארת פגישה בין הילדות לבין אישה פולנייה -.תארו את התנהגותה ,מדוע היא מעוררת את
כעסה של מרינקה?
בשיר מתוארת הילדה היהודייה במילים" :אסתר'קה החווירה עמדה ללא ניד  -מרינה בגדה בה ,בגדה
במזיד" -מדוע הילדה החווירה? האם תוכלו לתאר את רגשותיה?
האישה הנוצרייה בוחרת להגיב על דברי הילדה הפולנייה במילים" :כולנו שווים בעיניו של האל ,למען
כולנו סבל הגואל!" -מה הייתה כוונתה בדברים אלה? מה תוכלו לומר אודותיה?
ׁשבּועַת ֱאמּונִים" -מה משמעות הביטוי? מה
מדוע לדעתכם נתנה המחברת לשיר את הכותרת " ְ
משמעותו בעיניה?
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ידי ֻא ּמוֹת ָהעו ָֹלם" ַ /ח ּיִים ֶח ֶפר
"ח ִס ֵ
פעילות לשיר ֲ
חיים חפר מתאר בשיר את תחושותיו נוכח תופעה מיוחדת במינה בתולדות האנושות כאשר לרוב יחידים,
שצו המצפון הדריך אותם בחרו לנקוט בצעד הומאני לא מקובל ומסוכן והצילו יהודים נרדפים.
בשיחה מוקדמת נסו להבהיר לעצמכם את הכותר של השיר ולאחר קריאתו תארו את הסיטואציה:
"אני רואה אותם ,את אלה המכונים "חסידי האומות" ,אני רואה אותם בארץ הקברים ,חיים את שני
העולמות"  -למה התכוון המשורר במילים " שני העולמות"?
המחבר מעלה מספר תהיות ברוח" :לו אני במקומם"  -מה הייתי עושה? האם אני הייתי מוכן?  -שאלו
את עצמכם אותן שאלות ,האם יש לכם תשובה?
המחבר מעלה את השאלה מדוע בחרו אותם אנשים להסתכן וגם לסכן את משפחתם והוא משיב" :כי
בן אנוש מתגלה בך רק בשעות כאלה של מבחן ...בוחרים להיות צלם אלוהים שבתוך לב האנשים" -
לאילו סכנות נחשפו אותם אנשים? הסבירו לעצמכם את שני המושגים" :בן-אנוש"; "צלם אלוהים".
התוכלו להעלות אירועים נוספים,שקראתם אודותם או שמעתם עליהם ,שבהם ניתן היה לגלות " בני
אנוש"?
חיים חפר מסביר את מעשי הגבורה של האנשים ,אותם הוא מתאר בשיר במילים אלה" :וכל זאת,
רק מפני שאדם לאדם ,חייב להיות אדם" .מה דעתכם על ההסבר שלו? האם ברצונכם להציע הסבר
נוסף?
קראו את השיר "במדורות מלחמה" של חנה סנש .השיר הזה הוא שירה הראשון בעברית ,שנכתב
בארץ ישראל באוקטובר  1940בעיצומה של מלחמת העולם באירופה .היא יצאה להונגריה ,נלכדה
ונרצחה .באותו זמן החל לפעול בבודפשט ראול ולנברג ,שקם בתנאים של טרור ופחד נגד המדיניות
הנאצית והביא להצלת רבבות יהודים בהונגריה .הוא בודאי פעל כ"אדם"  -בן אנוש שלא יכול היה
לעמוד מנגד .לרוע המזל גורלו לא ידוע  -מדוע מחפשת חנה סנש בצורה נואשת "בן אדם"? וכאשר
הוא ימצא כיצד היא תזהה אותו?  -האם תוכלו לומר שחיים חפר כבר מצא את "בן האדם"? הביאו
סימוכין לתשובתכם מתוך השיר " ֲחסִיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹולָם".
האם אתם מזדהים עם דבריו" :בפניהם ובפני גבורתם ,שהיא עדין לנו חידה אנחנו ,היהודים מרכינים
את ראשינו בתודה"? כיצד הבענו את תודתנו?
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סיפורו של כפר
כפר של חסידי אומות עולם
בדרום-מזרח צרפת ,בקרבת הגבול עם שוויץ שוכן כפר קטן בשם לה-שמבון סור ליניון.
במלחמת העולם השנייה פנה הכומר המקומי ,אנדרה טרוקומה לאנשי המקום ,בעלי האמונה הנוצרית-
פרוטסטנטית בבקשה לעזור ליהודים הנרדפים על-ידי הנאצים.
כל אנשי הכפר נענו בחיוב ומאחר שהמקום שימש כעיירת נופש ,שהייתה מורגלת לאורחים הם העניקו
מחסה לילדים ולמבוגרים יהודים .עזרתם התבטאה בהסתרת יהודים ,בציודם בתעודות מזויפות
ובהברחתם לשוויץ ולספרד השכנות.
מסתבר שעל אף הזהירות המחתרתית של ההנהגה ושל כלל התושבים הגיעו הדברים לידי השלטונות
ובחודש פברואר  1943נאסר הכומר טרוקומה עם שני אנשים נוספים פעילים במבצעי ההצלה .הם
שהו במשך מספר שבועות במחנה מעצר ולמרות החקירות לא בגדו ובכפר נמשכו פעולות ההצלה.
כ 5000 -יהודים נצלו בעזרת אנשי הכפר וכאשר נמצאו וזוהו  70משפחות של העיירה שפעלו ,הסתירו
והצילו יהודים הם הוכתרו בשנת  1990כ"חסידי אומות העולם" באירוע מרשים והוענקו להם מדליות
ותעודות .כמו כן ,הוענקה תעודת כבוד והוקרה למועצת העיר ובמקום הוקמה אנדרטה לכבודם.
פעילות לסיפור
הסיפור של הכפר הצרפתי לה-שמבון סור ליניון הוא סיפור של קבוצה שבחרה להסתכן בהצלת
יהודים .פעולותיהם זיכו את אנשי הכפר בתואר "חסידי אומות העולם".
חפשו אחר סיפורי הצלה נוספים של קבוצות וספרו את סיפורם.
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סיפור הצלתה של יהדות דנמרק
קול דניה הלוחמת
בנובמבר  1942עצרו הגרמנים את יהודי נורווגיה .היה ידוע כי יהודים הופלו לרעה במדינות הכיבוש
הנאצי וכי הם נשלחים לעבודות פרך ,אולם השמדה הייתה מעבר למה שהדמיון ,ולו הפרוע ביותר היה
מסוגל לתפוס .רבים מאותם יהודים יכלו לעבור בקלות את הגבול לשוודיה הניטרלית אולם המחשבה
שהגרמנים מעוניינים להשמיד אותם לא עלתה על הדעת .הגרמנים לכדו  530יהודים נורווגים והם
נשלחו למחנה ההשמדה אשוויץ.
כאשר שנה מאוחר יותר הגיע תורם של היהודים הדנים ,כבר הושמדו רובם .רק  30מהם נותרו בחיים
אחרי המלחמה.
הקהילה היהודית בדנמרק מנתה כ 7000-נפש .מאז פלישת הגרמנים ציפו היהודים בחרדה רבה
למאורעות העלולים להתרחש ,כאשר הגרמנים יוציאו לפועל את איומם כפי שכבר עשו במדינות
השכנות.
המחתרת הדנית או "תנועת ההתנגדות הלאומית הדנית" פרסמה בשידורי "קול דניה הלוחמת" את
דבר פרסום הצו הנאצי החדש בדבר חובת ענידת "טלאי צהוב" על האזרחים הדנים היהודים .היא
הוסיפה את הפירוש שזהו למעשה צעד ראשון בתוכנית זדונית של השמדת היהודים ותושבי דנמרק
נקראים שלא להרשות לתוכנית זו לצאת לפועל.
תנועת ההתנגדות קוראת לכל האזרחים הדנים ,בני כל הדתות שאינם רוצים שכבוד מולדתם יוכתם
לענוד את "הטלאי הצהוב" ולהפכו מאות קלון לאות כבוד וגאווה.
העם הדני ומלכו נענו לקריאה וענדו את הטלאי.
באוקטובר  1943כאשר הוברר כי גורל היהודים יהיה כגורל יהודי נורווגיה וממשלת שוודיה הודיעה
ברדיו על החלטתה להעניק חסות פוליטית ליהודים הדנים התגייס העם הדני למבצע הברחת היהודים
מדנמרק לשוודיה בספינות דייגים.
בלילה שבין האחד לשניים באוקטובר  1943בוצעה פעולת ההצלה של יהודי דניה ,על-ידי העברתם
מעבר לים לשוודיה הניטראלית .הייתה זאת פעולה נועזת ומזהירה ,עדות לנאמנותו ולמסירותו של
העם הדני .הפעולה הצליחה באופן יוצא מן הכלל ,כאשר הרוב המוחלט של היהודים הועברו לשוודיה
בעזרתן של קבוצות מחתרת והרבה אנשים אינדיבידואלים -בכך הם בטאו רצון להקרבה עצמית
ויכולת ביצועית של המטרה הכפולה :לחבל בתכניות הגרמנים ולעזור ליהודים.
כ 500 -יהודים שלא הצליחו להימלט בעוד מועד הועברו על-ידי הנאצים לגטו טרזין .בניגוד לשאר
המדינות הכבושות והגרורות שלא הצטערו להיפטר מיהודיהן -הרי שהעם הדני והמלך בראשו הכריזו
שהיהודים נשארים נתיניו ,שלחו להם מזון וויטמינים ,שמרו על קשר ודרשו את ביקורו של הצלב האדום
הבינלאומי במחנה.
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פעילות לסיפור "מבצע ויקינג":
א " -מבצע ויקינג" הוא שמו של מבצע ההצלה.
בין הפועלים היה גם אגה ברטלסן ,סופר ,מחנך והוגה דעות שהפך בן לילה למארגן ומייסד מחתרת
מתחת לעיני הגסטאפו (המשטרה החשאית הנאצית) המסכן את עצמו ,את משפחתו וידידיו הקרובים.
שלושה כוחות כבירים עמדו לצידו והכתירו בהצלחה את פעלו הנועז :אהבתו ומסירותו לזולת הסובל,
אמונתו העמוקה בצדקת הנרדפים ובצדקת פעולותיו להצלחתם ,תמיכתו המוסרית והחומרית של
העם הדני כולו הרואה בהצלת היהודים אבן בוחן לעמדתו האיתנה במאבק עם הנאצים הזוממים
להשפיל את כבודם.
ב  -לויס לוורי כתבה את סיפורן של ַאנ ֶמאריה בת ה 10 -מקופנהגן וחברתה היהודייה אלן רוזן.
כאשר נודע למשפחתה של ַאנ ֶמאריה דבר הסכנה המרחפת על המשפחה היהודית היא התגייסה
להגנתה ודאגה לעבור ביחד עם הילדה אל קרוב משפחה שעוסק בדיג בצפון דנמרק .שם הוסתרה
הילדה במקום מסתור ,תוך סיכון המשפחה הדנית עד העברתה עם הוריה באותו לילה שבו הועברה
יהדות דנמרק בעזרת המחתרת הדנית אל חוף מבטחים בשוודיה.
מומלץ לקרוא את הספר" :מונ ֶה מספר לכוכבים" מאת לויס לוורי בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
לקריאה נוספת:
פונדק ,נחום .בדנמרק זה לא יכול לקרות  :מבצע הברחת יהודי דנמרק לשוודיה באוקטובר .1943
זמורה-ביתן.
ברטלסן ,אגה .אוקטובר  .43יד ושם.
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דיון מסכם
כיצד בחרה מדינת ישראל באמצעות חוק זיכרון השואה והגבורה -יד ושם ,תשי"ג 1953-להוקיר
ולהנציח את "חסידי אומות העולם"?
מהי המשמעות האנושית-אוניברסאלית של התופעה המופלאה הזאת? האם זאת אכן "קרן אור
באפילה"?
כדי להכיר באמת את אותם אנשים מופלאים מומלץ להתוודע אליהם כיחידים או כקבוצות ולספר
את סיפורם.
מומלץ להיעזר בספרים:
מורגנשטרן ,נעמי ,רציתי לעוף כמו פרפר; סיפורה של חנה גפרית .הוצאת יד ושם; 1995
ארבן ,אוה ,אמא ספרי לי ,את היית שם ...הוצאת הקיבוץ המאוחד; 1988
מורגנשטרן ,נעמי ,במסתור :ילדים בתקופת השואה בצרפת .הוצאת יד ושם; 1998
קדם ,מירי ,סיפורי מסתור והצלה :עדויות של ילדים בתקופת השואה.בהוצאת בית לוחמי הגיטאות;
1999
להפעלה ולהעשרה:
גליל ,נעמה .חסידי אומות העולם .הוצאת יד ושם.1996 ,
לבינגר ,עדנה .כי באדם אאמין  :מצילי יהודים בתקופת השואה .משרד החינוך והתרבות -מנהל חברה
ונוער1996 .
רשימת שינדלר; סרטו של סטיבן ספילברג; נושאים לדיון בעקבות צפייה בסרט .משרד החינוך והתרבות-
מנהל חברה ונוער.
ישראלי ,נורית .חיים שואה וזיכרון; ערכה .הוצאת מעלות2006 ,
היחידות פותחו ע"י אילה רשף ,מרכז תכנון לימודים ,הוראה והערכה ,המכללה אקדמית בית ברל
©כל הזכויות שמורות
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כל המציל נפש אחת מישראל
ד"ר איציק פלג ,ראש החוג למקרא
במדליה שמקבל מי שהוכר כ'חסיד אומות העולם' חרוט שמו בתוספת הכיתוב" :כל המקיים נפש אחת
כאילו קיים עולם מלא" (משנה סנהדרין ,ד'; ה').
בתלמוד הבבלי ,למשל ,מצוטטת משנה זו בתוספת המילה 'מישראל' ,ככתוב" :כל המאבד נפש אחת
[מישראל] מעלה עליו את הכתוב כאילו איבד עולם מלא ,וכל המקיים נפש אחת [מישראל] מעלה עליו
1
את הכתוב כאילו קיים עולם מלא".
הנוסח ללא השם 'ישראל' מתפרש כאמירה הומנית ,כלל אנושית ,המדברת על האדם כאדם ללא
הבדל גזע ,צבע ומין .ואילו התוספת 'מישראל' מסייגת את האמירה הכלל אנושית ומייחדת אותה
לישראל בלבד .אמירה המבדילה בין ישראל לבין מי שאינו מישראל ,ויש בה טעם לפגם.
הדיון במקורות על אודות 'כל המאבד נפש אחת '...הוא על קין שהרג את הבל אחיו ,שם אמר לו האל:
"קֹול ּדְמֵי ָאחִיָך צֹעֲִקים ֵאלַי מִן ָה ֲאדָמָה" (בראשית ד  .)10השאלה שהוצגה לדיון בסוגיה זו היא מדוע
נאמר "ּדְמֵי ָאחִיָך" ,בלשון רבים ולא דם אחיך ,בלשון יחיד? והתשובה המוכרת היא שבנוסף לאובדן
נפשו (דמו) של הבל אבדו גם צאצאיו הפוטנציאליים .ובאשר לשאלה האם בנוסח המקורי הייתה המילה
'מישראל' ,סביר לטעון שלא; שהרי סיפורו של קין קדם לסיפורו של אברהם אבינו ,וישראל עוד לא
היה קיים.
במדליון שמוענק ל'חסידי אומות העולם' מופיע הנוסח ללא 'מישראל' ,אבל דווקא בהקשר זה ,ועל
רקע המציאות הבלתי נתפשת שיצרו הנאצים בה נרצח יהודי בשל היותו יהודי ,ראוי להוסיף את המילה
'מישראל' .ייחודם וגדולתם של חסידי אומות העולם היה בזה שהצילו דווקא נפש מישראל .לפיכך בהקשר
זה ,ורק בו ,ראוי להעלות על נס את גדולתם של חסידי אומות העולם בזה שהצילו נפש מישראל.

 1השאלה מהו הנוסח המקורי מעורר ויכוחים רבים .על גלגוליו של הנוסח במהלך הדורות מומלץ לקרוא את מאמרו של א.א .אורבך,
"כל המקיים נפש אחת ,"...תרביץ מ ,תשל"א ,עמ' .284-268
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משאבי מידע
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פרטים על אודות מוסדות להנחלת נושא השואה (לפי סדר א-ב).
ד"ר בתיה ברוטין ,ראש התכנית ללימודי השואה
בית חנה סנש ,קיבוץ שדות ים
במקום יש חיזיון אור קולי על חייה של חנה סנש ,שליחותה ומותה ,הרצאות ומרכז למידה המתאים
לכיתות ה-ח.
טלפון 04- 6364444 ;04- 6364366 :פקס04- 6362211 :
אתר אינטרנטwww.hannahsenesh.org.il :
בית טרזין ,קיבוץ גבעת חיים איחוד  -מוזיאון ומרכז לימוד
במקום מוזיאון קטן ובו דגם גטו טרזין ,מוצגים ומסמכים מהגטו .בצמוד למוזיאון יש ארכיון ,ספרייה,
אוסף יצירות אמנות מגטו טרזין ומרכז לימוד .במרכז הלימוד מתקיימים ימי עיון ,סמינרים וסיורים
מודרכים .לבית טרזין יש פרסומים היסטוריים וחינוכיים.
טלפון 06- 6369793 ;06- 6369515 :פקס06- 6369611 :
אתר אינטרנטwww.bterezin.org.il :
בית לוחמי הגטאות  -מוזיאון ומרכז לימוד
במקום יש מוזיאון הכולל כ 20 -תצוגות ,ארכיון ,ספרייה ,אוסף יצירות אמנות ,מרכז פדגוגי ,מרכז
הומניסטי ,מרכז לימוד ו"יד לילד" .לבית לוחמי הגטאות פרסומים רבים :ספרים ,סרטים ,פוסטרים,
ערכות לימוד ועוד .במרכז הלימוד מתקיימים סמינרים ,סיורים ,ימי עיון והרצאות.
טלפון 04- 9958080 :פקס04- 9958007 :
אתר אינטרנטwww.gfh.org.il :
בית עדות 'יד לעד' ,מושב ניר גלים
במקום יש מרכז לימוד ,ספרייה ,תצוגה של יודאיקה ויצירות אמנות .במרכז הלימוד מתקיימים ימי
עיון ,סמינרים וקורסים למורים.
טלפון08- 8535687 :
יד ושם ,ירושלים
הרשות הממלכתית להנצחת השואה והגבורה .במקום יש ארכיון ,ספרייה ,מוזיאון להיסטוריה ,מוזיאון
לאמנות ,בקעת הקהילות ,אנדרטות ,פסלים ,הוצאה לאור ,מכון בינלאומי לחקר השואה ,מרכזייה
פדגוגית ובית ספר מרכזי להוראת השואה.
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בית ספר מרכזי להוראת השואה
פעילות בית הספר המרכזי כוללת הדרכה במתחם יד ושם ,ימי עיון ,כנסים ,קורסים למורים ביד ושם
וברחבי הארץ ,קורסים למורים מחו"ל .כמו כן ,מפיק בית ספר מרכזי חומרי הוראה בנושא השואה
לבתי ספר בארץ ובחו"ל.
טלפון 02- 6443400 :פקס02- 6443443 :
אתר אינטרנטwww.yadvashem.org.il :
מוזיאון יד מרדכי ,קיבוץ יד מרדכי
המוזיאון מנציח את השילוב בין עבר להווה ומתרכז בשני האירועים המרכזיים בתולדות העם היהודי
בזמן החדש :השואה והתקומה.
טלפון07- 6720559 :
אתר אינטרנטwww.museum_y@yadmor.org.il :
מורשת  -בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ ,קיבוץ גבעת חביבה
במקום יש ארכיון ,ספרייה ,מרכז לימודי והוצאת ספרים .במרכז הלימודי מתקיימים ימי עיון ,סמינרים
וקורסים למורים.
טלפון 06- 6309202 :פקס06- 6309305 :
מכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ ז"ל
במקום מתקיימות פעילויות לתלמידים ,סמינרים וימי עיון.
טלפון04- 8325978 :
דואר אלקטרוניinfo@eibshitz.org.il :
משואה ,קיבוץ תל-יצחק  -מכון ללימודי השואה
במרכז הלימודי במשואה מתקיימים סמינרים וימי עיון .במקום יש מוזיאון ובו תערוכות כגון :משפט
אייכמן ,תנועות הנוער ועוד ,ארכיון וספרייה .למשואה פרסומים רבים :ספרים ,ערכות לימוד ועוד.
טלפון09- 8999997 :
אתר אינטרנטwww.massuah.org.il :
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חומרי הוראה למידה ,בהפקת התכנית ללימודי השואה והחברה הישראלית מכללה האקדמית בית ברל

בעיני האמן :תכנית לימודים בנושא השואה
דר' בתיה ברוטין בשיתוף עם אבריאלה עמית
יצירות אמנות מתקופת השואה הן ביטוי אנושי ,אותנטי ותיעודי להתרחשות האירועים
בתקופה זו .הן אמצעי מעניין ובלתי שגרתי להוראת נושא השואה בכל שכבות הגיל.
לומדים מגיבים בעצמה לחומרי הוראה-למידה חזותיים ,כפי שאומר הפתגם הידוע:
"תמונה שווה אלף מילים" .כמו כן ,סגנון למידה חזותי מתאים ללומדים צעירים,
מכיוון שהחוש החזותי שלהם מפותח.
יצירות האמנות בתכנית זו נבחרו בקפידה רבה תוך הפעלת שיקולי דעת של גיוון,
נגישות והתחשבות בקהל היעד.
התכנית מיועדת למחנכי הכיתות ולמורים לאמנות .היא עשויה לתת מענה גם
כבסיס לבניית תכנית לימודים בית ספרית רב גילית בנושא השואה.
התכנית כוללת  40כרטיסי יצירות ומדריך למורה .התכנית בנויה בחמישה שערים
סביב יסוד מארגן נושאי על סמך אירועי התקופה:
שער ראשון :טרום שואה; שער שני :הגטו; שער שלישי :המאבק המזוין; שער
רביעי :המחנות; שער חמישי :השחרור
 40היצירות הכלולות בתכנית ממוינות על פי השערים הללו ,כאשר בכל שער
מספר שונה של יצירות בהתאם להיקף הנושא .בנושאים שתקופת הזמן שלהם ארוכה  -כמו תקופת החיים בגטאות-
מטבע הדברים ייצוגן ביצירות גדול יותר .אין עובדה זו גורעת מהמשמעות ומהחשיבות של הנושאים האחרים .היצירות
ממוספרות על מנת לאפשר לקורא התמצאות קלה.
מחיר הערכה 100 :ש"ח  10 +ש"ח דמי משלוח.

בעיני האמן :סיפורה של אנה פרנק
דר' בתיה ברוטין ,אבריאלה עמית
התצלום של אנה פרנק הפך למסמך מפורסם בהיקף עולמי כמייצג את השואה .אמנים
רבים אימצו את התצלום הזה כמקור השראה ,כדי להביע את תחושותיהם ורעיונותיהם
בהקשר לאירועי השואה בכלל וכדי להתמודד עם הגורל של אנה פרנק בפרט.
על ידי שימוש ּבְִדימּוי של הילדה מתקופת השואה האמנים יכולים לעורר את
הסימפטיה שלנו ובה בעת גם את כעסנו על פשעם הנורא של הנאצים שהרגו
מיליון וחצי ילדים בשואה .כמו כן ,אנה פרנק מייצגת את קורות יהודי אירופה
המערבית וגורלם בשואה.
תכנית חינוכית זו מיועדת לתלמידי הכיתות הבוגרות בבית הספר היסודי ולתלמידים
בחטיבת הביניים.
אוסף כרטיסיות של יצירות אמנות ,שתי סדרות מתקפלות של תצלומים אותנטיים
ותקליטור.
חומרי הוראה-למידה מגוונים :מסמכים אותנטיים אובייקטיביים (כדוגמת סדרות
התצלומים) לצד חומרים סובייקטיביים (שהן יצירות האמנות); חומרים חזותיים
(היצירות ,התצלומים) לצד חומרים מילוליים (רקע היסטורי ,ציטוטים מהיומן ,ביוגרפיות
של האמנים) וחומרים מודפסים לצד חומרים דיגיטאליים (כדוגמת התקליטור).
מחיר הערכה ₪ 10 + ₪ 180 :דמי משלוח.

פרטים על שתי הערכות אצל :דקלה ,טלפון09-7476343 :
 76ן יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס”ט

דוא”לdiklade@beitberl.ac.il :
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