
וכחברה, מתייחסים ליום הזיכרון  יחד כיצד אנחנו, כבודדים  בדיון הזה נבקש לבדוק 

לשואה ולגבורה. ננסה לבדוק מה התפקיד של יום הזיכרון בחברה הישראלית, כיצד הוא 

השתנה לאורך השנים ומה צופן לו העתיד. ננסה להראות כיצד יום השואה הוא דבר דינמי 

ונשאל את עצמנו האם יש לנו את היכולת ואת האחריות לעצב את אופיו.

מחשבות על יום השואה
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הוראות הפעלה





קולקטיבית  מהתייחסות  המעבר  הוא  בישראל  בשואה  בזיכרון  שחל  ביותר  הבולט  ״השינוי 

מקומם  את  פינו  מיליון"  ו"שישה  היהודי"  "העם  המונחים  כאשר  פרטנית-אישית,  להתייחסות 

לסיפורים אישיים של ניצולים. גם הנאצים, שתוארו במשך שנים כמפלצות לא אנושיות קיבלו שמות 

כאל  אלא  האנושות,  על  שנפל  טבע  אסון  מעין  כאל  להיות  הפסיקה  אליהם  ההתייחסות  ופנים. 

האנושות באופייה המרושע ביותר.

שינוי נוסף הוא הפיכתם של הקורבנות לגיבורים. דמות הצבר הארצישראלי הלוחם לא הצליחה 

להזדהות עם קורבנות השואה. בשנותיה הראשונות של המדינה נהוג היה לאזכר רק את מורדי 

הגטאות והלוחמים הפרטיזנים שלא הלכו "כצאן לטבח". עם השנים, הוגדרה מחדש הגבורה בשואה 

כך שכללה גם עמידה, כלומר גם להחזיק מעמד עד כלות הכוחות פירושו גבורה.״ 

קריאת כיוון

מומלץ להקריא את הטקסט הבא במהלך הדיון:

(מתוך ויקיפדיה, ערך "זיכרון השואה בישראל")

שאלות פתיחה

למה הגעתם לכאן הערב?

אתם משתתפים או צופים בטקסים ממלכתיים? אם כן - נסו להסביר למה.

האם אתם נוהגים לצפות במהלך יום השואה בסרטי שואה או בתכניות דוקומנטריות 

על השואה?

האם אתם נוהגים לשמוע או לשוחח עם ניצול שואה ביום הזה? מה חשוב לכם 

לשמוע?

האם הורדתם סרטים וסדרות "רגילות" מהאינטרנט כדי להעביר איתם את השעות 

של יום הזיכרון?

האם יום השואה נגמר מבחינתכם הערב או שגם מחר תציינו בדרך כלשהי את יום 

הזיכרון (מלבד עמידה בצפירה)?

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון
מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון

איך משתנה זיכרון

האם לדעתכם האופי של יום השואה השתנה משמעותית מקום המדינה ועד היום? 

הזה  ליום  לכם  שהיה  ליחס  זהה  כיום  לשואה  הזיכרון  ליום  שלכם  היחס  האם 

כשהייתם ילדים?

האם בכל ימי הזיכרון לשואה אתם מרגישים אותו הדבר?

האם האופי של יום השואה תלוי ומושפע מהעובדה שניצולי השואה עדיין חיים 

בינינו?

האם אתם מרגישים שיום השואה צריך לשמור על מתכונת קבועה או שהוא צריך 

להיות דינמי ולהתאים את עצמו לתרבות העכשווית?
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מה התפקיד של יום השואה

האם יום השואה נועד רק כדי לזכור את זוועות השואה או שיש לו תפקיד רחב יותר?

האם יום השואה אמור לחדור גם לשיח הציבורי העכשווי, נניח על מצבם הכלכלי של 

ניצולי השואה או על גילויי גזענות כלפי מיעוטים ברחבי העולם?  

האם יום השואה במתכונתו הנוכחית יישאר רלוונטי גם אחרי שאחרוני הניצולים 

ילכו לעולמם?

איך אתם מדמיינים את יום הזיכרון לשואה בעוד 30 שנה?

האם בעוד 500 שנה יום הזיכרון לשואה עשוי להפוך "חג" כמו פורים או פסח, שמסמ�

לים את הישרדותו של העם היהודי?

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון

שאלה ללכת איתה הביתה

זה באמת יהיה כל כך נורא אם נשכח 
מהשואה?
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