
 מערך פעולות ליום השואה - עיצוב הזיכרון

ההתמקדות השנה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תהיה בשאלה "כיצד הזיכרון מתעצב בחברה  
 שלנו?".

יח, כאשר אפשר לדבר על הזוועות ועל לכאורה, עיסוק בעיצוב זיכרון הוא דבר שנראה קצת זנ 
הסבל, אשר קל לנו יותר להזדעזע מהם, לחוש קרובים אליהם, שיפעילו אצלנו את בלוטות הרגש. 

אך הנקודה של עיצוב הזיכרון בימינו, היא חשובה במיוחד. כאשר מעטים מניצולי השואה עוד 
קטים שונים בתוכה, היכולת  בחיים וכאשר המרחק מהתקופה מעמעם את היכולת שלנו להבין אספ

שלנו לספר את הסיפור, או בעצם את מרקם הסיפורים השלם, הופך להיות בעצם עיסוק ממשי 
 וחשוב. כי עיצוב זיכרון מעלה כמה שאלות מאוד חשובות:

 מי מעצב את הזיכרון? איזה דימוי נוצר לנו על צד הקורבנות ואיזה על צד הרוצחים?   .1

 ו מתייחסים לפעולות שונות שאנשים עשו?באיזה אופן אנחנ    .2

מי מודר מהזיכרון? האם יש לנו היררכיה של סובלים יותר ופחות? האם בכלל לכולם מאפשרים    .3
 להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי?

 איזו חברה נוצרת מעיצוב הזיכרון הזה?והשאלה החשובה ביותר:    .4

כיצד האופן שבו אנו מדברים את השואה וכיצד אנו פועלים לאור הטראומה הקולקטיבית מושפע 
מכך? האם יש בכך כדי להביא להתייחסות כאשר אזרחים נרצחים בסוריה? להט"בים נרדפים 

בצ'צ'ניה? כורדים נהרגים על ידי גורמים קיצוניים בבקשתם לעצמאות? כיצד העבר שלנו השפיע 
 בדרום אפריקה.  האפרטהייד  או שלטון ברואנדה , רצח העם יוגוסלביה עלו מלחמותעל השאלות שה

עיצוב הזיכרון מושפע מהאקלים החברתי ומשפיע עליו בחזרה. אנחנו כאן לבחון את המציאות שלנו 
 ואם צריך, לקרוא עליה תיגר.

  

 חלקים:  4המהלך שלפנינו הוא מהלך בן 

כיצד פעל הגטו? האם כולם חיו אותו הדבר בגטו? האם כולם נהגו בצורה דומה? האם    .1
 מן כל כך קשה? יש מי שעוסק בליכוד החברה בז

קולן המושתק של נשים בשואה. האם נשים וגברים חוו את השואה באותו האופן? מה    .2
 ייחודי בחוויה של נשים ולמה שנים רבות הדבר לא היה חלק מרכזי בשיח בישראל?

להט"בים בשואה. עשרות אלפי )ואולי יותר( להט"בים נרדפו, נכלאו ונרצחו תחת     .3
רנו, הם לא זכו לחסד ולחופש גם אחרי המלחמה. מעטים שרדו השלטון הנאצי. לצע

ביום השואה נעבור פעילות מטעם "זיכרון  כדי לספר וגם כיום ישנו מעט דיון בנושא. 
 בסלון" שמביאה לקידמה את סיפורם של הלהט"בים תחת השלטון הנאצי.

ל האנושי של כיצד עיצוב הזיכרון משפיע על החברה הישראלית והעולמית. האם הסב   .4
אושוויץ, דכאו, טרבלינקה ופלאשוב לא היה מספיק כדי לשנות את החברה העולמית 

 על פיה?
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 על החברה היהודית בגטו וורשה  -הגטו והיהודים שבתוכו

 מטרות:

להכיר בכך שהחברה היהודית לא התנהלה כמקשה אחת בגטו וערבות הדדית בכלל לא הייתה    .1
 עניין ברור מאליו.

בגטו היו מעמדות והיו יהודים שניצלו זאת לטובתם, לעומת יהודים שביקשו ליצור מציאות שפויה    .2
 בתוך הכאוס.

 להבין שעמדה מוסרית היא בחירה גם בתקופות הקשות ביותר.   .3

 . ודרכה נעביר את התכנים.mentimeterאת הפעולה נעביר ב

 מהלך:

מילים שמתארות לדעתה את היהודים שהיו בגטו. אין  2-3ראשית, נבקש מכל חניכה לכתוב 
 תשובה נכונה ולא נכונה, אלא רק שאלה על ההתרשמות שלהן מי היה בגטו.

 נסתכל על התשובות שלהן ונשאל:

 בה?האם יש דברים שחזרו הר    ·

 האם אפשר לשאול שאלה שמתייחסת באופן כל כך רחב לכולם?    ·

כעת, נשאל כמה שאלות קצרות על הגטו שיעזרו לנו להבין טיפה יותר. השאלות מופיעות 
 במנטימטר עם תשובות מרובות.

, אך התעכב בשל 1939)היה אמור להתחיל לפעול כבר בנובמבר  12/10/1940מתי הוקם הגטו?    .1
 ( 16/5/1943-בעיות בירוקרטיות של הגרמנים. המשיך להתקיים עד חיסולו הסופי ב

  450,000כמה אנשים מנה הגטו בשיא?    .2

)אפשר פה להוסיף שהיהודים נאלצו להידחס  38%מה היה אחוז היהודים מכלל תושבי ורשה?    .3
מכלל שטח המגורים בעיר ובהמשך הובאו עוד יהודים ממקומות אחרים לחיות  2%בשטח של 
 איתם שם(

רכבה מיהודים שקיבלו הטבות מהגרמנים על מי השליט סדר בגטו? המשטרה היהודית שהו   .4
התפקיד. נחשבים למשליטי אימה. הרבה ניצולים והרבה עדויות מדברים עליהם כבוגדים הגדולים 

וכארגון הראשון שצריך לנטרל במאבק מול הגרמנים. בשל פעילותם, לא הייתה כמעט נוכחות 
 גרמנית בתוך הגטו.

והסתיים בסוף אפריל   18/1/1943-שים. המרד התחיל בחוד  3כמה זמן נמשך מרד גטו ורשה?   .5
 . חיסולו הסופי של הגטו מתבצע מספר שבועות אחר כך. 1943

עיקר הדברים שאנו מכירים על גטו ורשה הם הצפיפות, הרעב והשילוחים אל המחנות. אבל כאשר          -
של החיים בגטו.  אנחנו מסתכלים על חיי היומיום בגטו, מתגלה תמונה אחרת, מורכבת יותר

נתמקד היום בשתי גישות כיצד לשרוד את החיים בגטו ונשאל, למה את הסיפורים האלו אנו 
 מכירים פחות?



 ראשית: נקרא קטע מתוך כתבה של עופר אדרת על הפערים הכלכליים האדירים בגטו.        -

 קוראים את שני הקטעים על הנהנתנות ועל השחיתות בגטו.        -

מושגים כמו אחווה, שותפות גורל ועזרה הדדית לא היו הדרך היחידה והמדויקת ביותר לתאר את  
שגרת יומם של היהודים בגטו. היהודים העשירים, שבזבזו את כספם "בראוותנות מנקרת עיניים 

בילו בבתי קפה, במשחקי קלפים ובהימורים; שאכלו   בתוך הגטו המורעב"; שנהנו ממופעי בידור,
בשעה שמתחת לחלון ביתם  —אווז ושוקולד, ששתו לשוכרה, שרקדו והשתתפו במסיבות 

 אנשים מתים מרעב ברחובות

תופעה נוספת המקבלת ביטוי בספר היא השחיתות שבה היו נגועים רבים ממוסדות הציבור ומבעלי  
וס מסבירה אותה כתוצר של המצוקה החומרית והשכר הנמוך  התפקידים היהודיים בגטו. דרייפ

ששולם לעובדים, ככל ששולם כזה. כך למשל, מנהלי העבודה היהודים בתוך הגטו איימו על  
עובדיהם כי אם ידרשו תשלום, ישלחו אותם לעבודות הכפייה. "אם לא רצה לשלם, לא היה צריך 

שיאיים ב'מחנה', והפועל, אשר תבע את שכר   להתבייש כלל, די היה שירמז על עבודות הכפייה,
יום האתמול, מיד נאלם דום", כתב פרץ אופצ'ינסקי, עיתונאי ופעיל ציבור שנרצח בהמשך 

 בטרבלינקה. 

 למה אתם חושבים שאנשים מתנהגים ככה?   .1

 איזה מנגנון פועל במצב כזה?   .2

 סעדה?מה חושב אדם רעב כשהוא רואה אדם לידו שותה ונהנה במ   .3

  עוברים לקטע השלישי

ביטוי אחר של השחיתות היה מתן שוחד לבעלי תפקידים יהודים בגטו, כדי לחמוק מרשימת 
המגורשים. יהודים שנתפסו בידי המשטרה היהודית כדי לשלחם למחנות העבודה יכלו לשחרר  

מה, עצמם תמורת סכומי כסף גדולים או בעזרת קשרים עם בעלי תפקידים בגטו. כך, לדוג 
ולדיסלב שפילמן, הפסנתרן הנודע, שיחרר את אחיו הנריק בזכות הפופולאריות שלו בגטו  

ו"עשירי הגטו שילמו כופר נפש ושבו לבתיהם", כפי שמתואר בספר. "נפתח שדה שחיתות חדש 
 לפני המשטרה היהודית. כל מי שיוכל לתת כמה זהובים, יתחמק. שוב יסבלו העניים", כתב לוין. 

 ושואלים:

מה המשמעות שיש אנשים שיכולים לקנות את החופש שלהם לעומת אחרים? האם נוצרת         -
 היררכיה למי יחיה ומי ימות? מי נמצא בראש ההיררכיה?

 איזה סדר חברתי יכול להתקיים במקום כזה?        -

  

ן לייצר שיגרה  כעת, נקרא קטע מתוך ספר שכתבה צביה לובטקין על זכרונותיה מהמלחמה, הניסיו    ·
 בתוך הגטו, הלחימה ובעיקר, חוסר ההתפשרות על ערכים של ערבות הדדית בתוך הכאוס ששרר.

תנועתנו לא הפסיקה מלהתקיים כקולקטיב, וחברינו נתלקטו יחד תוך דאגה משותפת ועזרה הדדית. 
ניגוד בולט לוארשה היהודית, הנבוכה  -עובדה זאת חיזקה ועודדה אותנו. נעשתה דז'לנה אי בודד 

וחסרת האונים. הקבוצה היתה לבית לא רק לחבריה מכל העברים, אלא גם לאנשים רחוקים מן  
עה, ואפילו מתנכרים לה, וכן גם לפשוטי עם שלא ידעו ולא שמעו על התנועה מעודם. הכל  התנו



נהרו ובאו אלינו למצוא בתוך התוהו שמסביב משענת חומרית ונפשית, ובייחוד נפשית. עוד  
  תמחוי, שחילק פת לחם וארוחות חמות לרעבים. -בימים הראשונים נפתח בדז'לנה בית

טע נשאל: מה מניע את חברי תנועת הנוער? למה בזמן של רעב, הם מחלקים את לאחר קריאת הק        -
 האוכל שלהם עם עשרות אנשים שאינם חבריהם?

האם הדימוי של תנועות הנוער שלוקחות אחריות במקומות שבהם מוסדות שונים לא לקחו אחריות,          -
 מסתדר עם מה שאנחנו מכירים על היהודים בגטו?

אנחנו מכירים מספיק את המגוון האנושי ששרר בגטו, או שאנו נצמדים לדימויים של המוני  האם         -
 הרעבים, המתים ומעט הלוחמים שלחמו?

נקודה מאוד חשובה להבהרה: תנועות הנוער לא היו היחידות שהפעילו מפעלים לעזרת היהודים.        -
גדות. כמו גם ארגונים ואנשים היו ארגונים שונים שעסקו בצדקה, ברפואה, בהצלה ובהתנ

 שעסקו ברמאות, שוחד והעדפת קרובים על פני אחרים. 

סיכום: הפעולה הזו היא הראשונה מבין הפעולות שלנו שמבקשת לשאול כיצד נבנה הזיכרון שלנו     ·
ביחס לשואה. הדבר הראשון שאנו רואים, הוא שגם בעתות של מצוקה גדולה, אנשים בוחרים 
אופנים שונים לפעול בהם. אנחנו לא מכירים ממש את הצד המושחת והנהנתן של גטו ורשה,  

ים להביא לשיח היום את פעולותיהן של תנועות הנוער שהקימו מעין בית תמחוי, ואנחנו גם מתקש
שעשו סמינרים רעיוניים בגטו ודירבנו אלפים מאנשי הגטו לסרב להוראות הגרמנים ולא להתפנות 

של   -מהגטו לאחר האקציה הגדולה. השיח בישראל כלפי היהודים נופל פעמים רבות למקשה אחת 
ים שנשלחו אל מותם. אך העיסוק בזיכרון יכול להזכיר לנו שגם בעת אסון קורבנות רעבים ומסכנ 

 אדיר, הבחירה בידינו כיצד לנהוג ומחהו המוסר שמנחה אותנו.

  

  

  

  

  

  


