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בין זכרון לשכחה
מוסף ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה

יזום והפקת התוכנית :המחלקה לפעילות בתפוצות ,תשע”ו
עריכה ראשית :גוסטי יהושע ברוורמן ,ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות
איסוף חומרים ,כתיבה ,עריכה והפקה :יעל דינור ואראלה גורן
החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד
המעוניינים בהפעלת התוכנית ובקבלת פרטים בנושא
מתבקשים לפנות למחלקה לפעילות בתפוצותBeitHaam@wzo.org.il :

תכנית “בית העם” פותחה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות ,בההסתדרות הציונית העולמית,
במטרה לעודד שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה ה .21 -האם הושלם החזון הציוני?
מה תפקידה של מדינת ישראל עבור החיים מחוצה לה? כיצד נראים יחסי הגומלין בין ישראל
לתפוצות בעידן הזה? ועוד.
לתכנית מגוון חומרים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים ,סרטונים ,יצירות אמנות ,משחקים
ועוד ,באמצעותם אנו שואפים ליצור דיון תוסס ביקורתי ועדכני.
זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד בכל מקום בעולם ,ללא תלות בידע מוקדם ,לחשוב ,להטיל ספק
ולדון על משמעות הציונות במאה ה 21-ובמידת הרלוונטיות שלה לחיינו.
חוברת זו שהינה חלק ממערך הפעילות הרחב והמתחדש ,מגישה הצעה לפעילות ליום הזיכרון
לשואה ולגבורה שהינו מימי הזיכרון החשובים והמרכזיים במדינת ישראל .אסופת הקטעים מוגשת
לכם כאן ,כאמצעי ליצירת שיח בנושא זכרון השואה ,משמעותו של הזכרון הקולקטיבי בעיצוב
התודעה של העם היהודי בישראל ובתפוצות ,ומידת השפעתו על מי שהננו.
אנו מזמינים אתכם לעשות בה שימוש בפעילותכם ולהעשיר את הפעילות בשאלות ובנושאים למחשבה ודיון העולים ממנה.
תכני “בית העם” קיימים בעברית ,אנגלית ,ספרדית ,צרפתית ,פורטוגזית וגרמנית ובמידת הצורך יתורגמו לשפות נוספות.
החומרים ניתנים לשימוש במסגרות שונות ולקהלים מגוונים.
לכל בקשה או שאלה בנושא תוכלו לעמוד איתנו בקשר beithaam@wzo.org.il
גוסטי יהושע ברוורמן ,ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות

“יש כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם .יש אנשים שזיו
זכרם מאיר כאשר הם עצמם אינם יותר בתוכנו .אורות אלה המבהיקים בחשכת
הליל  -הם הם שמראים לאדם את הדרך( ”...חנה סנש)

מבוא
הזיכרון הינו מאבני היסוד החיוניות והמכריעות ביותר בתודעתנו הן כעם והן כיחידים .אנו רואים בעיסוק בו ובשימורו -מצווה
מהמעלה הראשונה.
באסופת הקטעים שלפנייכם“ -בין זכרון לשכחה” -מוסף ליום הזיכרון לשואה ולגבורה ,שנים עשר טקסטים מגוונים
העוסקים כולם בזכרון בכלל ובזכרון השואה בפרט .אנו מזמינים אתכם לקרוא בהם ומקווים כי יפתחו בפנייכם נקודות חדשות
למחשבה ,ויעוררו שיח מעניין וער.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה הינו מימי הזיכרון החשובים והמרכזיים במדינת ישראל .אסופת קטעים זו נערכה ומוגשת לכם
כאמצעי ליצירת שיח בנושא זכרון השואה ,משמעותו של הזכרון הקולקטיבי בעיצוב התודעה של העם היהודי בישראל
ובתפוצות ,ומידת השפעתו על מי שהננו.
להעשרת הפעילות מצורפים כאן לינקים לארבעה סרטוני עדות של ניצולים.
אתם מוזמנים להקרין אחד מהם או יותר למשתתפים ,ובעקבות הצפיה בהם לדון במה שעולה מהם:
(מה עוררה בך הצפיה בסרטון? רגשות /הרהורים /סמני שאלה /הפתעה? נשמח שתשתף/י את הקבוצה כולה).
עדות של אשר אוד מפוליןhttps://www.youtube.com/watch?v=5MNc-s_yIuY :
עדויות של ניצולי שואה המתארים את רגע השחרורhttps://www.youtube.com/watch?v=p6ptSNgun4s :

• סרטון
• סרטון
• סרטון עדות המתאר את מחנות העקורים אחרי המלחמה ואת השיבה אט אט לחיים שבסופו של דבר חזקים יותר מהכל:
•

https://www.youtube.com/watch?v=urSGFm57rzM
סרטון עדות של ארטימיס מירון מיווןhttps://www.youtube.com/watch?v=f0OZb1dkIZA :
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לאהובי המתים -מלכה רוזנטל

ָּכל עֹוד ֲאנִ י ֵּבין ַה ַחּיִ ים
אחי ק ַֹּפ ֶלה ו ְִא ִּמי ָפאנִ י ָּפחֹות ֵמ ִתים.
אּתם ַ
ֶ
ָּכל עֹוד ְׁש ִמי נִ ָּׂשאַ ,על ִׁש ְיפ ֵּתי ְּבנ ַֹותי ּונְ ָכדַ י,
דּותי
אּתם ַח ְב ֵרי י ְַל ִ
ֶ
לּוסיָה ו ְָכל ַה ְּׁשאר,
ֵלעיְיּבּושּ ,פ ָֹולהִ ,
“ל ַׂש ֵחק” ִא ִּתי ְּב ָכל ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים.
ַמ ְמ ִׁש ִיכים ְ
רּורים,
ַיַחד אנּו ִמ ְת ַח ְּל ִקים ַּב ֵּפ ִ
ַיַחד ֵּבין ַה ִּקירֹות ְמ ַׂש ֲח ִקים ִעם ָהר ְֹוצ ִחים ַּב ַּמ ְחּב ִֹואים.

• אנחנו קרבים ליום שבו מלכה רוזנטל ואחיה,
שרידי השואה ,לא יהיו עוד .ומה יהיה אז על
זכרון אהוביה /אחיה המתים?
• איך נזכור אותם? איך ראוי לזכור ולהזכיר
אותם כאשר כבר לא יהיה להם כל מכר חי?

הּובי ַה ֵּמ ִתים
ִס ְלחּו ִלי ֲא ַ
ָּכל עֹוד ֲאנִ י ֵּבין ַה ַחּיִ ים
אחי ָּפחֹות ֵמ ִתים
אּתם ַ
ֶ

בין זכרון לשכחה -ברל כצנלסון ,מהפיכה ומסורת

שני כוחות ניתנו לנו :זכרון ושכחה .אי אפשר לנו בלעדי שניהם .אילו לא היה לעולם אלא זכרון ,מה היה גורלנו? היינו כורעים
תחת משא הזכרונות .היינו נעשים עבדים לזכרוננו ,לאבות אבותינו .קלסתר פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו.
ואילו היתה השכחה משתלטת בנו כליל  -כלום היה עוד מקום לתרבות ,למדע ,להכרה עצמית ,לחיי נפש? השמרנות האפלה
רוצה ליטול מאתנו את כוח השכחה ,והפסידו-מהפכניות רואה בכל זכירת עבר את האויב .אך לולא נשתמרו בזכרון האנושיות,
דברים יקרי ערך ,מגמות נעלות ,זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות וגבורה ,לא היתה אפשרית כל תנועה מהפכנית ,היינו
נמקים בדלותנו ובבערותנו ,עבדי עולם.

• איפה את/ה כאינדיבידואל/ית עומד/ת
בציר שבין זיכרון לשכחה? ואת/ה כעם?
• מה משמעותם של זכרונות לתודעתו של
עם? לנרטיב שלו? מה חלקם של זכרונותיו
של העם היהודי בעמיות היהודית?
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• בחר/י בשורה אחת משירה של שימבורסקה
שמצאה חן בעינייך .שתף/י את הקבוצה.
• מה לדעתך רצתה שימבורסקה להגיד
בשיר? מה הלך הרוח שאת/ה יוצא/ת איתו
לאחר קריאת השיר?
• “אין שאלות דחופות משאלות תמימות”.
מהי השאלה שלך?

שלהי המאה  /ויסלבה שימבורסקה
המאה העשרים שלנו צריכה היתה להיות
טובה מקודמותיה.
היא כבר לא תספיק להוכיח זאת,
שנותיה ספורות,
פסיעותיה מתנדנדות,
נשימתה קצרה.
קרו דברים רבים מדי
שלא היו צריכים לקרות,
ומה שנועד לבוא,
לא בא.
אביב היה אמור להגיע
ואושר ,בין השאר
הפחד היה צריך לנטוש הרים ועמקים.
אמת מהירה משקר
צריכה היתה להגיע למטרה.
אסונות אחדים אמורים היו
שלא לקרות עוד,
כגון מלחמה
רעב וכו’.
צריך היה לכבד
חוסר-ישע של חסרי-ישע,
אמון וכיוצא בזה.
מי שרצה לשמוח בעולם,
ניצב בפני משימה
בלתי אפשרית.
טיפשות אינה מצחיקה.
חוכמה אינה עליזה.

תקווה
כבר אינה אותה נערה צעירה
וכו’ .למרבה הצער.
האל אמור היה להאמין סופסוף באדם
טוב וחזק.
אך טוב וחזק
עודם שני אנשים שונים.
כיצד לחיות  -שאל אותי במכתב מישהו,
שאותו התכוונתי לשאול
אותה השאלה עצמה.
שוב וכתמיד,
כפי שניתן לראות לעייל,
אין שאלות דחופות
משאלות תמימות.
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“הכול מואר” ,ג’ונתן ספרן-פויר

ליהודים יש שישה חושים מישוש ,טעם ,ראייה ,ריח ,שמיעה ...זיכרון.
בעוד שהגויים חווים ומעבדים את העולם באמצעות החושים המסורתיים,
ומשתמשים בזיכרון רק כאמצעי נחות להסביר אירועים ,עבור היהודים,
הזיכרון הוא לא פחות בסיסי מדקירת מחט ,או נצנוצה הכסוף ,או טעם
הדם שהיא שולפת מן האצבע .היהודי נדקר על-ידי סיכה ונזכר בסיכות
אחרות .רק בכך שדקירת הסיכה מחזירה אותו אחורה אל דקירות סיכה
קודמות  -כשאמו ניסתה לתקן את שרוול חולצתו כשזרועו עוד הייתה
בפנים ,כשאצבעותיו של סבו נרדמו מרוב שליטפו את מצחה הלח של
אם-סבו ,כשאברהם בחן את חוד הסכין כדי להיות בטוח שיצחק לא יחוש
כאב  -היהודי יכול להבין למה זה כואב .כשיהודי נתקל בסיכה ,הוא שואל:
כמו מה זה נזכר?
• האמנם ליהודים יש חוש נוסף שאין
לאחרים? חוש הזיכרון? ולך?
• במה שונה זכרונו של העם היהודי
מזכרונם של עמים אחרים?

מתוך יומנה של דוניה רוזן23.6.43 ,

"רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים .רוצה אני להתחנן לפניכם
ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו ,שתיקחו נקם
באותם הפושעים שידם האכזרית הוציאה אותנו מן החיים .רוצה אני
שתקימו יד לנו  -מצבה שתגיע עד השמים ,ציון שיראה אותו העולם
כולו  -פסל לא משיש ולא מאבן ,אלא ממעשים טובים ,כי מאמינה אני
באמונה שלמה ,שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדכם עתיד
טוב יותר".
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• האם לנוכח מה שקורה בעולם היום ,את/ה
מסכים/ה עם דוניה רוזן שמצבה שעשוייה
ממעשים טובים תבטיח עתיד טוב יותר? האם
אין זו תמימות לחשוב כך?
• איך את/ה היית בונה את מצבת הזיכרון?
מאילו חומרים? היכן היית ממקם/ת אותה?

• מדוע מצווה עם ישראל לזכור את יציאת מצריים ולספר
עליה מדי שנה? האם גם לעמים אחרים יש ארועים
הסטוריים מכוננים שמוזכרים באופן כזה מדי שנה?
• לו הדבר תלוי בך ,היית ממשיך במסורת ליל הסדר
וקריאת ההגדה? מדוע?
• מדוע מדגישה היהדות כל כך את חשיבות הזיכרון?
האם ידוע לך מה מעמדו של הזיכרון בדתות האחרות?
האם זהו מאפיין אקסקלוסיבי יהודי או כלל לא?

מן המקורות

הש ְכחה:
בספר דברים יש הדגשות מיוחדות על החשיבות של שימור הזיכרון ,ויש חשש מפני ִ
ּופן יָ סּורּו ִמ ְּל ָב ְבָך ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך” (ד:ט).
ּוׁשמֹר נַ ְפ ְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּת ְׁש ַּכח ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָראּו ֵעינֶ יָך ֶ
“רק ִה ָּׁש ֶמר ְלָך ְ
ַ
הטכניקה של העברת הזיכרון לדורות הבאים היא שינון ומסירה בעל-פה“ :וְ ִׁשּנַ נְ ָּתם ְל ָבנֶ יָך”.
בתפילין שמצווה יהודי להניח מדי יום כתוב:
ל-ל ָב ְבָך
ֹלהיָךְּ ,ב ָכ ְ
ָאה ְב ָּתֵ ,את ה' ֱא ֶ
ֹלהינּו ,ה' ֶא ָחד .וְ ַ
"ש ַמע ,יִ ְש ָׂר ֵאל :ה' ֱא ֵ
ְׁ
ּוב ָכלְ -מא ֶֹדָך .וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּוָך ַהּיֹום-
ּוב ָכל-נַ ְפ ׁ ְשָךְ ,
ְ
ּוב ֶל ְכ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְך,
יתָך ְ
ל-ל ָב ֶבָך .וְ ׁ ִש ַּננְ ָּתם ְל ָבנֶ יָך ,וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבםְּ ,ב ׁ ִש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶ
ַע ְ
ּוק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאֹותַ ,על-יָ ֶדָך; וְ ָהיּו ְלט ָֹטפֹתֵּ ,בין ֵעינֶ יָך.
קּומָךְ .
ּוב ֶ
ּוב ׁ ָש ְכ ְּבָך ְ
ְ
ּוב ׁ ְש ָע ֶריָך".
יתָךִ ,
ל-מזֻ זֹות ֵּב ֶ
ּוכ ַת ְב ָּתם ַע ְ
ְ
בספר דברים פרק כה ,מצווים אנו:
ר-ע ָׂשה ְלָך ֲע ָמ ֵלקַּ ,ב ֶּד ֶרְך,
"זָ כֹורֵ ,את ֲא ֶׁש ָ
ֹלהיָך
יח יְ הוָ ה ֱא ֶ
את ֶכם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ..וְ ָהיָ ה ְּב ָהנִ ַ
ְּב ֵצ ְ
ָארץ ֲא ֶׁשר יְ הוָ ה-
ְלָך ִמ ָּכל-אֹיְ ֶביָך ִמ ָּס ִביבָּ ,ב ֶ
ּהּ--ת ְמ ֶחה ֶאת-
ִ
ֹלהיָך נ ֵֹתן ְלָך נַ ֲח ָלה ְל ִר ְׁש ָּת
ֱא ֶ
זֵ ֶכר ֲע ָמ ֵלקִ ,מ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם; ֹלאִּ ,ת ְׁש ָּכח".

בחופה היהודית שובר החתן את הכוס ואומר:
רּוש ָליִ ם ִּת ׁ ְש ַּכח יְ ִמינִ יִּ ,ת ְד ַּבק
"אם ֶא ׁ ְש ָּכ ֵחְך יְ ׁ ָ
ִ
ְלׁשֹונִ י ְל ִח ִּכי ִאם ֹלא ֶאזְ ְּכ ֵר ִכי"..

ובספר שמות פרק יג מצווים אנו לזכור את יציאתנו ממצריים:
הֹוציא ה' ֶא ְת ֶכם
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ִּכי ְּבחֹזֶ ק יָ ד ִ
אמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ָה ָעם זָ כֹור ֶאת ַהּיֹום ַה ֶּזה ֲא ׁ ֶשר יְ ָצ ֶ
"וַ ֹּי ֶ
אתיִ ,מ ִּמ ְצ ָריִ ם .וְ ָהיָ ה ְלָך
אכל ָח ֵמץ ...וְ ִה ַּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָךַּ ,בּיֹום ַההּוא ֵלאמֹרַּ :ב ֲעבּור זֶ הָ ,ע ָשׂה ה' ִליְּ ,ב ֵצ ִ
ִמ ֶּזה וְ ֹלא יֵ ֵ
הֹוצ ֲאָך ה' ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם .וְ ׁ ָש ַמ ְר ָּת
ּתֹורת ה' ְּב ִפיָךִּ :כי ְּביָ ד ֲחזָ ָקהִ ,
ּולזִ ָּכרֹון ֵּבין ֵעינֶ יָךְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ַ
ְלאֹות ַעל-יָ ְדָךְ ,
ימה".
מֹוע ָדּהִ ,מ ָּי ִמים ,יָ ִמ ָ
ת-ה ֻח ָּקה ַה ֹּזאתְ ,ל ֲ
ֶא ַ
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לשכוח -אריה פלגי

הייתי רוצה לקום בוקר אחד ולגלות שלא
היתה שואה .שרק משל היתה .סיוט חולף.
הייתי רוצה לא לזכור דבר .לא לספר ,לא
להנחיל ,לא ללקט יותר עדויות ,לא
להקים יותר אנדרטאות ,לא להסביר שוב
ושוב מהו צאן ומהו טבח ,מהו סבל ומהי
גבורה.
הייתי רוצה שיתבטלו ימי הזיכרון עם
הבכי המתלעלע ,עם הצער הבוהה ועם
הרחמים הרבים מסביב .עם הקתרזיס
העקר.
הייתי רוצה חיים נקיים משואה ,חפים
משואה .בלי רכבות ,בלי מחנות ,בלי
מצעדי מוות ,בלי כבשנים ,בלי האימה
החוזרת ,המתישה הזאת.
הייתי מוותר על מחוות הכבוד
לניצולים ,על מבטי הדחילו ורחימו
למראה המספרים המקועקעים על הזרועות.
הייתי רוצה בלי הספרים ,בלי הסרטים,
בלי המחזות ,בלי תרבות השואה וממילא
בלי הלעג סביב תעשיית השואה ופסטיבלי
השואה.
הייתי רוצה לא להגן עוד על ייחוד
השואה ,על בלעדיותה היהודית ,על
חד-פעמיותה הכול-עולמית ,הכול-היסטורית.
הייתי רוצה להיפרד מכל הדימויים משם
העולים בעת סכנות קיומיות לנו ולעמים
אחרים .הייתי רוצה לנתק את חיבורי
האסוציאציות בעת התנכלויות שלנו
לאחרים.

היה לי קל יותר בלעדי כל אלה .הייתי
משוחרר יותר ,חופשי .כאילו נולד מחדש.
בלי תסביכים ובלי פיצויים.
אבל השואה אינה משקולת קשורה לרגליים.
היא מטען מונח בתוך הנשמה .אין להתיר,
אין להשליך ,אין להיפטר .צריך ללמוד
לחיות אתה .להעמיד פנים שהתרגלת.
להיאנח בסתר.
כדי לחוש הקלה שבמילוי חובה ,אלך גם
השנה ,בעוד כמה ימים ,אל עוד טקס
זיכרון שנתי .כדי לזכור את מה שהייתי
רוצה לשכוח .כדי לפגוש את מה שהייתי
רוצה כל-כך לעקוף.

• האם את/ה מזדהה עם רצונו של אריה פלגי ,לשכוח?
• עבור פלגי השואה היא “מטען מונח בתוך הנשמה ..אין להיפטר”.
מהי עבורך? גם כן מטען בנשמה? או אולי – “משקולת קשורה
לרגליים”? מצא/י את הדימוי הנכון עבורך.
• מה מקומה של השואה בתודעתנו כפרטים המשתייכים לעם היהודי?
• כיצד היית מגדיר/ה את השואה כמרכיב בנראטיב היהודי ,כגורם
מלכד /מגבש /מחולל שינוי /חונק /עוצר /מעצב /אחר?
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בנימין פונדן( ,1942 ,נרצח באוקטובר )1944
ִיתי ַחף ִמ ֶּפ ַׁשע
זִ ְכרּו ַרק ִּכי ָהי ִ
מּותה ֶׁשל יֹום זֶ ה
וכי ְּכמ ֶֹוכםְּ ,בנֵ י ְּת ָ
ּגַ ם ִלי ָהיּו ָּפנִ ים ֶׁשל
זַ ַעם ו ְִׁש ְּמ ָחה ו ְַר ֲח ִמים
ָּפׁשּוט ְמאֹדָּ ,פנִ ים ֶׁשל ֵּבן אדָ ם!

• האם את/ה מכיר/ה בהסטוריה האנושית
עמים שנמחקו כך? מי היה זה שנטל את
זכרם? מדוע עשה זאת? האם הצליח לו?
• באילו עוד דרכים יכול להעלם עם? והעם
היהודי?

• פונדן בחר ב”זעם ,שמחה ורחמים” לתאר
פניו של אדם .באילו שלשה רגשות היית
בוחר/ת את/ה ?
• מה כוונתו של פונדן כשהוא אומר “כמוכם,
בני תמותה ,פשוט מאד -בני אדם”?
• מה עושה לך הפניה הישירה בשיר:
“כמוכם” ? מה תפקידה?

ספר הצחוק והשכחה -מילן קונדרה

“כדי לחסל אומות” ,אמר היבל ,נוטלים מהן קודם כל את זכרונן .הורסים
את ספריהן ,את השכלתן ,את תולדותיהן ומישהו אחר יכתוב ספרים
אחרים בשבילן ,יתן להם השכלה אחרת ,ימציא הסטוריה אחרת .אחר
כך ,מתחיל העם לשכוח לאט לאט מה הוא היה ומה הוא בהווה .והעולם
סביבו שוכח זאת עוד לפניו”.
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מתוך נאום של אנגלה מרקל ,קנצלרית גרמניה,
כנסת ישראל2008 ,
“זו תהיה טעות גורלית אם נתחמק מן השאלה כיצד עלינו לשמור
את זיכרון השואה כאשר יום אחד לא יהיו אתנו עוד אלה שיוכלו
להעיד עליה .נכון ,אתרי זיכרון הם דבר חשוב .מקומות כמו האתר
לזיכרון השואה בברלין ו”יד ושם” משמרים את הזיכרון ,אך האמת
היא שלא די באתרים כאשר הזיכרון הופך להיסטוריה .את הזיכרון
יש לשוב ולשמר תמיד .את הרעיון יש לבטא במלים ,ואת המלים
יש לבטא במעשים”.
• האם העובדה כי את הדברים הללו אמרה בכנסת
ישראל קנצלרית גרמניה ,נותנת להם משמעות
אחרת? /משנה תוקף? ומהי המשמעות עבורך כאשר
הדברים באים ממקור כזה?
• עד מתי תישא האומה הגרמנית אות קלון על
מצחה? האין זה נכון להניח לדור הגרמני הצעיר?
• “את הרעיון יש לבטא במילים ואת המילים יש
לבטא במעשים”? אילו מעשים בהקשר הזה היית
את/ה בוחר/ת לעשות?

עיונים במורשתו של יאנוש קורצ'אק

אל תשמיד מכתבים! הם לא תופסים מקום רב .צילום דהוי ,פרח מתפורר ,סרט ורוד ,עלה מיובש .מזכרות המעוררות הרהורים
וזיכרונות ,זיכרונות שונים :מרגיעים ,מכאיבים – או גם משוקצים ,העולים וצפים ממצולות העבר.

• איזה מן טיפוס את/ה ,שומר/ת מזכרות קטנות? או
זורק/ת הכל? חשבת פעם מה המשמעות של זה על מי
שאת/ה?
• נדמה שהיום ,בעולם הווירטואלי ,אין יותר מכתב ,וצילום,
ופרח יבש .הכל בענן ווירטואלי .זה טוב? אפשר בכלל
לשנות את זה? /להילחם בזה? ומה יקרה לנו אם יום אחד
מתקפת סייבר תמחק לנו את כל העננים הווירטואלים
שבהם אנחנו שומרים הכל?? מה יהיה על זכרונותיינו? על
תודעתנו? על מי שאנחנו?
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שהר הזיכרון יזכור במקומי /יהודה עמיחי
ֶׁש ַהר ַהּזִ ָּכרֹון יִזְ ּכֹר ִּב ְמק ִֹומי,
זֶ ה ַּת ְפ ִקידֹוֶׁ .ש ַהּגַ ן ַלּזֶ ֶכר יִזְ ּכֹר,
ֶׁש ָה ְרחֹוב ַעל ֵׁשם יִזְ ּכֹר,
דּוע יִזְ ּכֹר,
ֶׁש ַה ִּבנְ יָן ַהּיָ ַ
ֹלהים יִזְ ּכֹר,
ֶׁש ֵּבית ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל ֵׁשם ֱא ִ
ֶׁש ֵּס ֶפר ַהּת ָֹורה ַה ִּמ ְתּגַ ְלּגֵ ל יִזְ ּכֹר,
ֶׁש ַהּזָ כּור יִזְ ּכֹרֶׁ .ש ַהּדְ גָ ִלים יִזְ ְּכרּו,
ַה ַּת ְכ ִר ִיכים ַה ִּצ ְבעֹונִ ּיִ ים ֶׁשל ַה ִה ְסט ְֹוריָהֲ ,א ֶׁשר
אבק יִזְ ּכֹר.
אבקֶׁ .ש ָה ָ
ּגּופים ֶׁש ָע ְטפּו ָה ְפכּו ָ
ַה ִ
אׁש ָּפה ִּתזְ ּכֹר ַּב ַּׁש ַערֶׁ .ש ַה ִּׁש ְליָה ִּתזְ ּכֹר.
ֶׁש ָה ְ
ֹאכלּו ְויִזְ ְּכרּו,
ֶש ָחיָת ַה ָּׂשדֶ ה ְועֹוף ַה ָּׁש ַמיִם י ְ
נּוח.
ֶׁשּכֻ ָּלם יִזְ ְּכרּוְּ ,כדֵ י ֶׁשא ַֹכל ָל ַ

• עמיחי רוצה שהאחרים יזכרו במקומו ,כך יוכל
לנוח .המשוואה שלו אומרת שהזכרון מעייף .מה
עושה לך הזיכרון? האם גם אותך הוא מעייף?
• היית רוצה כמו עמיחי שאחרים יזכרו
בשבילך? או לפחות חלק? או גם וגם? או בכלל
לא? ולזכרון הלאומי ,נותר בך רצון? כח?
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שאלות מסכמות לדיון מסכם

• האם את/ה מכיר/ה ארוע בהסטוריה של שכתוב זכרון? אישי /לאומי? מה היו תוצאותיה?
• הישראלים פיתחו עם השנים “זיכרון קולקטיבי” שבא לידי ביטוי בטקסי ימי הזיכרון ,וכולל
טקסטים מוכרים ,שירים קבועים המושמעים ברדיו ועוד .האם יש זיכרון כזה בקהילה אליה את/ה
משתייך/ת? מה הוא כולל?
• האם יש לך זיכרון אישי מסויים שהשפיע עליך באופן כזה ששינה את חייך? כיצד? מי היית
בלעדיו? בדיעבד ,האם היית מוותר/ת עליו? משנה אותו?
• כשמדברים על זיכרון לאומי ,האם יש הבדל בין הזכרון של יהודים החיים במדינת ישראל לאלו
שחיים בתפוצות? אילו זכרונות יעדיפו יהודי התפוצות לשכוח ומה יהיה חשוב עבורם לזכור?
• מה היתרון שבשכחה של ארועים לאומיים?
• נסו לדמיין איך ייראה יום השואה בעוד  50שנה .מה יהיה הלך הרוח? אילו דגשים יהיו אז?
• איזה מהקטעים שבחוברת אהבת במיוחד? תוכל/י לשתף את הקבוצה בבחירתך? איך נגע בך
הקטע המסויים הזה? מה עשה לך?
• איך נכון לדעתך לזכור? כמה? מתי? איך מעצבים זיכרון? מה בוחרים מתוך ההסטוריה שהיא כל
כך עמוסה ובלתי נגמרת?
• מה האחריות שלנו בנוסף ללזכור ולהזכיר? האם הזכרונות הם רק קול לזכרם של אלו שכבר
אינם או שיש לנו אחריות נוספת? מה הביטוי המעשי של אחריות זו?

"כל עוד מישהו זוכר אותנו ,אנחנו חיים" -קרלוס רואיס סאפון
{ מתוך הספר "צלה של הרוח" }
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And More Questions for Discussion

• What do personal memory and the memory of a people share? Is one more
important than the other? Can one exist without the other?
• What do we choose to remember in the context of the Holocaust? Why are they our
choices?
• What responsibility do we have in addition to remembering and commemorating?
Are the memories just a voice that commemorates those who are no longer among
the living, or do we have an added responsibility, such as drawing lessons? How is that
responsibility articulated in practice?
• Do you agree that memory shapes consciousness? If you do, what are the dangers of
losing memory or of it being rewritten by interested parties?
• Over the years, Israelis have developed a ‘collective memory’ that is articulated at
memorial day ceremonies and includes familiar texts, the same songs that are heard on
the radio, etc. Do you have a similar memory from the community you belong to? What
does it entail?
• Do you have a certain personal memory that impacted you in a way that changed your
life? How? Who would you be without it? In retrospect, would you have done without it?
Changed it?
• When people talk about national memory, is there a difference between the memory of
Jews who live in the State of Israel and those who live in the Diaspora? Which memories
would Diaspora Jews prefer to forget and what would be important to them to remember?
• What’s the advantage of forgetting national events?
• Try and imagine how Holocaust and Heroism Remembrance Day will look in another 50
years. What will the mood be? Which things will be emphasized?
• Which of the texts in the booklet did you especially like? Can you share your choice with
the group? How did that particular text affect you? What did it do to you?
• In your view, what’s the appropriate way to remember? How much? When? How is
memory shaped? What do you choose out of history, which is so stacked and neverending?
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Let the Memorial Hill Remember – Yehuda Amichai
Let the memorial hill remember instead of me,
that’s what it’s here for. Let the park in-memory-of remember,
let the street that’s named-for remember,
let the well-known building remember,
let the synagogue that’s named after God remember
let the rolling Torah scroll remember, let the prayer
for the memory of the dead remember. Let the flags remember
those multicolored shrouds of history: the bodies they wrapped
have long since turned to dust. Let the dust remember.
Let the dung remember at the gate. Let the afterbirth remember.
Let the beasts of the field and birds of the heavens eat and remember.
Let all of them remember so that I can rest.

• Amichai wants others to remember
instead of him. That way he’ll be able to rest.
According to his equation, remembering is
exhausting. What does remembering do to
you? Does it exhaust you as well?
• Like Amichai, would you like others to
remember for you? Or at least in part? Or
both? Or not at all? And do you have any
desire or strength left for the national
memory?
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Excerpts from a speech delivered by the
Chancellor of Germany, Angela Merkel,
to the Israeli Knesset, 2008
"It would be just as fatal to ignore the question
of how to keep the memory of the Shoah
alive when all those who experienced it firsthand have passed away. It is true that places
of remembrance are important, places such
as the Holocaust Memorial in Berlin or Yad
Vashem. They keep memories alive. But it is
also true that places alone are not enough
once memories become part of the past.
Memories must constantly be recalled.
Thoughts must become words, and words
deeds."

• Does the fact that the remarks were made by a
German chancellor in the Israeli Knesset give them
added meaning? Make them doubly important? And
what is their significance to you when they come
from such a source?
• How much longer will the German people wear the
badge of shame? Shouldn’t the younger generation
in Germany be left in peace?
• “Thoughts must become words, and words
deeds.” What kind of deeds in this context would
you choose to do?

Studies in Janusz Korczak's Legacy
"Don't discard letters! They don't take up much room.
A faded photograph, withering flower, pink ribbon, dried
leaf. Mementos that evoke thoughts and memories,
varied memories: soothing, painful – or also detestable
ones, which emerge and stay float from the depths of
the past."

• What kind of person are you, someone who saves
small mementos? Or throws everything away?
Have you ever thought about the way that reflects
on who you are?
• It seems that nowadays, in our virtual world, there
are no more letters, photographs or dried leaves.
Everything is stored on virtual cloud servers. What
will happen to us if everything will be erased? What
will happen to our memories? Our consciousness?
Who we are?
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• Fondane chose “rage, joy and pity”
to describe a human face. Which three
emotions would you choose?
• What does Fondane mean when he
says: “like you, mortals….quite simply,
a human face?”
• What effect does the direct appeal in
the poem – “like you” – have on you?
What purpose does it fill?

Benjamin Fondane,
1942 (Murdered at Auschwitz in 1944)
“Remember only that I was innocent
and like you, mortals, on that day,
I, too, had a face marked by rage, joy and pity,
quite simply, a human face!”

The Book of Laughter and Forgetting – Milan Kundera
"'To liquidate a people,’ said Hübl, you need to erase its
memory. Destroy its books, its culture, its history. Then have
somebody write new books, manufacture a new culture, invent
a new history. Before long the nation will begin to forget what it
is and what it was. The world around it will forget even faster."
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• In the history of mankind, do you
know of any nations that were
erased in such a manner? Who
erased their memory? Why did they
do it? Did they succeed?
• In what other ways can a people
disappear? And the Jewish people?

To Forget – Arye Palgi
I would like to wake up one morning and discover
that there was no Holocaust. That it was only a fable.
A passing nightmare.
I would like not to remember anything. Not to tell, not
to pass on, not to gather any more testimonies, not
to build any more monuments, not to explain again
and again what lambs are and what slaughter is,
what pain is and what courage is.
I would like memorial days to be canceled, along with
their stifled tears, bewildered sorrow and
pity, and their sterile catharsis.
I would like a life free of the Holocaust, clean of
Holocaust. Without trains, without camps, without
death marches, without furnaces, without this repeated,
debilitating fear.
I would waive the gestures of respect
for the survivors, the looks of awe and pity
at the sight of the numbers tattooed on arms.
I would like there to be no explanations, no movies,
no plays, no Holocaust culture,
and none of the mockery surrounding the Holocaust
industry and Holocaust festivals.

I would like not to defend the uniqueness of the
Holocaust, its Jewish exclusivity, its worldwide,
historical distinctiveness.
I would like to separate the images from there,
which arise at times of existential
danger to us and to other
nations. I would like to cut the associative connections
when we offend against others.
It would be easier for me without all of this. I would
be liberated. Free. As if I was born anew.
Without complexes and without compensation.
But the Holocaust is not a weight tied to my feet.
It is a burden lying on my soul. There is no letting go,
no throwing away, no getting rid of it. We need to learn
to live with it, to pretend that we are used to it.
To groan in secret.
So to feel the relief of fulfilling a duty, I will go,
this year too, in a few more days, to yet another annual
memorial ceremony, to remember what I would
have liked to forget, to meet what I would have so liked
to pass by.

• Do you identify with Arye Palgi’s wish to forget?
• For Palgi, the Holocaust is a “burden lying on the
soul”…that there’s “no getting rid of.” What is it for
you? Also a burden that lies on the soul? Or perhaps –
“a weight tied” to your feet? Find the image that best
suits you.
• What role does the Holocaust play in our
consciousness as individuals who belong to the
Jewish people?
• How would you define the Holocaust: as an element
in the Jewish narrative, as a unifying/decisive/
change-generating/stifling /restrictive/formative/
other factor?
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Biblical Sources
At a Jewish wedding, the groom breaks
the glass and says: "If I forget thee, O
Jerusalem, let my right hand forget her
cunning; let my tongue cleave to the roof of
my mouth."

The Book of Deuteronomy stresses the
importance of preserving memories and the
dangers of forgetting:
“Only take heed to thyself, and keep thy soul
diligently, lest thou forget the things which thine
eyes saw, and lest they depart from thy heart
all the days of thy life;” The technique used to
convey the memories to the next generations is
by memorizing them and passing them on orally:
“make them known unto thy children and thy
children’s children” (4:9).

• Why are Jews commanded to remember the
exodus from Egypt and recount the story every
year? Do other nations also have formative historic
events that are remembered in a similar manner
every year?
• If it were up to you, would you keep up the seder
tradition and read the Haggadah? Why?
• Why does Judaism place so much emphasis
on memory? What do you know about the place
of memory in other religions? Is it an exclusive
Jewish trait or not at all?

In Deuteronomy - Chapter 25, we are commanded to: “Remember what
Amalek did unto thee by the way as ye came forth out of Egypt… Therefore
it shall be, when the Lord thy God hath given thee rest from all thine enemies
round about, in the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance
to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under
heaven; thou shalt not forget."
And in the Book of Exodus – Chapter 13, we are commanded to remember the exodus from Egypt: 3 "And
Moses said unto the people: 'Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage;
for by strength of hand the LORD brought you out from this place; there shall no leavened bread be eaten… 8
And thou shalt tell thy son in that day, saying: It is because of that which the LORD did for me when I came forth
out of Egypt. 9 And it shall be for a sign unto thee upon thy hand, and for a memorial between thine eyes, that
the law of the LORD may be in thy mouth; for with a strong hand hath the LORD brought thee out of Egypt. 10
Thou shalt therefore keep this ordinance in its season from year to year.

6

Everything is Illuminated – Jonathan Safran Foer
Jews have six senses - touch, taste, sight, smell, hearing … memory. While
Gentiles experience and process the world through the traditional senses, and
use memory only as a second-order means of interpreting events, for Jews
memory is no less primary than the prick of a pin, or its silver glimmer, or the
taste of the blood it pulls from the finger.
The Jew is pricked by a pin and remembers
other pins. It is only by tracing the pinprick
back to other pinpricks – when his mother
tried to fix his sleeve while his arm was still in
it, when his grandfather’s fingers fell asleep
from stroking his great-grandfather’s damp
forehead, when Abraham tested the knife
point to be sure Isaac would feel no pain –
that the Jew is able to know why it hurts.
When a Jew encounters a pin, he asks:
What does it remember like?”

• Do Jews really have an added
sense that others don’t have?
The sense of memory? And what
about you?
• In what way is the memory of
the Jewish people different than
the memory of other nations?

Excerpts from Donya Rosen's Diary – June 23, 1943
"I have no words, but I must write, I must! I beg of you not to forget those who
are no longer living.
You must avenge their deaths! I plead with you to erect a monument that will
reach the heavens, so the entire world will see it. Not a statue of marble or stone,
but a tower of good deeds, for I strongly believe that only such a memorial can
guarantee a better future for you and your children."
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• In view of what is happening in the
world today, do you agree with Donya
Rosen that a monument made of good
deeds can guarantee a better future?
Isn’t it naïve to think that?
• How would you build the monument?
Out of which materials? Where would
you put it?

The Turn of the Century – Wislawa Szymborska
It was supposed to be better than the others, our
20th century,
But it won't have time to prove it.
Its years are numbered,
its step unsteady,
its breath short.
Already too much has happened
that was not supposed to happen.
What was to come about
has not.
Spring was to be on its way,
and happiness, among other things.
Fear was to leave the mountains and valleys.
The truth was supposed to finish before the lie.

God was at last to believe in man:
good and strong,
but good and strong
are still two different people.

Certain misfortunes
were never to happen again
such as war and hunger and so forth.

How to live--someone asked me this in a letter,
someone I had wanted
to ask that very thing.

These were to be respected:
the defenselessness of the defenseless,
trust and the like.

Again and as always,
and as seen above
there are no questions more urgent
than the naive ones.

Whoever wanted to enjoy the world
faces an impossible task.
Stupidity is not funny.
Wisdom isn't jolly.
Hope
Is no longer the same young girl
et cetera. Alas.

• Choose one line from Szymborska’s

poem that you liked. Share it with the rest
of the group.
• In your opinion, what was Szymborska
trying to convey in the poem? What was
your mood after reading the poem?
• “There are no questions more urgent
than naïve ones.” What’s your question?
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To My Beloved Dead – Malka Rosenthal
As long as I am among the living
You, my brother Kopale and my mother Fanny, are less dead.
As long as my name is uttered on the lips of my daughters and grandchildren,
You, my childhood friends
Leibush, Paula, Lucia and all the others,
• We are approaching the day when
Continue to “play” all the games with me.
Malka and others like her the, Holocaust
Together we share the crumbs,
survivors, will no longer be with us. And
Together, between the walls,
what will happen than to the memory of
we play hide and seek with the killers.

her dead beloved?
• How will we remember them? What
is the most fitting way to remember
and commemorate them when they no
longer have any living acquaintance?

Forgive me, my beloved dead
As long as I am among the living
You, my brothers, are less dead.

Between Memory and Forgetting – Berl Katznelson, Revolution and Tradition
We have been endowed with two faculties: memory and forgetting. We cannot live without both. If only memory were to
exist, then what would be our fate? We would be crushed beneath the yoke of the memories. We would become slaves
to our memories, to our ancestors. Our countenance would then be a mere copy of earlier generations. And if we were
ruled entirely by forgetting – would there be any room for culture, science, self-awareness, and spiritual existence? Archconservatism would like to strip us of our faculty of forgetting, whereas pseudo-revolutionism regards any remembrance
of the past as the 'enemy.' If humanity had not preserved the memory of its most highly valued assets, noble tendencies,
periods of prosperity, and efforts to achieve liberty and heroism, no revolutionary movement could have been possible.
We would have languished in our meagerness and in our ignorance, slaves to the world.

• Where are you, as an individual, found
on the spectrum between memory and
forgetting? And you as a people?
• What significance do memories have
in the consciousness of a people? Its
narrative? What role do the memories
of the Jewish people play in Jewish
peoplehood?
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“There are stars whose radiance is visible on earth though they have long been
extinct. There are people whose brilliance continues to light the world even
though they are no longer among the living.
These lights are particularly bright when the night is dark.
They light the way for humankind…" (Hannah Senesh)

Introduction

Memory is one of the most vital and critical foundations of our awareness as a people and as individuals. We consider
the development and preservation of memory – a dictate of the highest order.
This collection of materials - “Between Memory and Forgetting” – An Anthology for Holocaust and Heroism
Remembrance Day, contains twelve diverse texts, all of which deal with memory, in general, and with the memory
of the Holocaust, in particular. We invite you to read them, and hope they will offer new perspectives and generate
an interesting and spirited dialog. Holocaust and Heroism Remembrance Day is one of the most important and
meaningful memorial days in the State of Israel. This edited collection of materials is presented to you as a means for
creating an exchange of views about the memory of the Holocaust, the significance of collective memory in shaping
the awareness of the Jewish people in Israel and in the Diaspora, and the extent to which it affects who we are today.

To further enrich the suggested activity, here are links to four video clips of testimonies provided by Holocaust survivors.
You are invited to show one or more of them to the participants in your activity. After watching them, you can
discuss some questions they arouse:
(What did watching the clip evoke in you: emotions/thoughts/question marks/something unpredicted?
We would appreciate your sharing it with the group).
Testimony of Asher Aud from Poland: https://www.youtube.com/watch?v=5MNc-s_yIuY
Testimonies of Holocaust survivors describing the moment of their liberation: https://www.youtube.com/watch?v=p6ptSNgun4s
Testimony describing the DP camps after the war and the slow return to life which, ultimately, is stronger than anything else:
https://www.youtube.com/watch?v=urSGFm57rzM
Testimony of Artemis Miron from Greece: https://www.youtube.com/watch?v=f0OZb1dkIZA
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The “Beit Ha’am” program was developed by the Department for Diaspora Activities at the World
Zionist Organization, and its aim is to foster discourse about issues related to the meaning of
Zionism in the 21st century. Has the Zionist vision been fulfilled? What role does the State of Israel
play in the eyes of those who live outside the country? What does the relationship between Israel
and the Diaspora look like in this day and age? And more.
The program contains a diverse selection of materials, including traditional and contemporary
texts, video clips, works of art, games, etc. Using these materials, we seek to create a spirited,
critical and current dialog.
This is an opportunity for each and every one anywhere around the world, regardless of their
previous knowledge, to reflect, question and discuss the significance of Zionism in the 21st
century, as well as the degree of its relevance to our lives.
This booklet – part of the broad and dynamic range of activities we are engaged in - proposes an activity for Holocaust and
Heroism Remembrance Day, which is one of the most important and meaningful memorial days in the State of Israel. The
collection of texts found in the booklet are a suggested means for creating an exchange of views about the memory of the
Holocaust, the significance of collective memory in shaping the awareness of the Jewish people in Israel and in the Diaspora,
and the extent to which it affects who we are today.
We invite you to make use of the booklet in your activity by enriching its content with questions and themes for reflection and
discussion that emerge from them.
“Beit Ha’am” materials are available in Hebrew, English, Spanish, French, Portuguese and German and, if needed, can be
translated into additional languages. The materials can be utilized in different frameworks and for diverse audiences.
We invite you to make use of them and contact us if you have any request or query regarding them: beithaam@wzo.org.il.
Gusti Yehoshua-Braverman, Head of the Department for Diaspora Activities
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