
ברוכים הבאים. 
כמה טוב שאתם איתנו -

ממשיכים את המסורת
הישראלית החדשה

של יום השואה בסלון הפרטי
או הדיגיטלי.

זוכרים בכל מצב.

המצב הפוליטי העולמי אחרי מלחמת העולם 
השנייה והתחלקות העולם לגוש הקומוניסטי 
והגוש המערבי הוביל לכך שגם סיפור שואת 

יהודי אירופה הופרד והובדל לשואת יהודי ברית 
המועצות ושואת יהודי מזרח ומערב אירופה.

היהודים שחיו תחת שלטון קומוניסטי במהלך 
המלחמה עצמה עברו את שנות השואה בביטחון 

יחסי, אולם רוב רובם של יהודי ברית המועצות 
היו במהלך שנות המלחמה בשטחים שנשלטו על 
ידי הרייך השלישי ומיליונים מהם נשלחו למחנות 

ההשמדה. אחרי המלחמה, היהודים שנשארו 
תחת השלטון הקומוניסטי, "נשכחו" מאחורי מסך 

הברזל והחלק שלהם בנרטיב השואה כמעט 
ונשכח. בשנים שחלפו מאז נפילת השלטון 
הקומוניסטי יהודי ברית המועצות מבקשים 

להחזיר את הזרקור לטרגדיה האיומה שעברו.

מערך זה מפנה את האור לסיפורם הייחודי של 
יהודי ברית המועצות ומבקש לשלב אותם מחדש 

בסיפור השואה של יהודי אירופה.

חלק אומנותי-שיתופי

שירים מומלצים:

שקט - יהודית רביץ
אייכה - שולי רנד

חתיכת שמיים - לאה שבת

דיון

חמש שאלות שאנחנו ממליצים
להציף בסלון.

האם נכון להפריד בין הנרטיב של . 	
 יהודי מזרח ומערב אירופה לבין זה 

 של יהודי ברית המועצות?

האם השנים מאחורי מסך הברזל . 	
וההבדלים המנטלים בין יהודי ברית 

 המועצות ליתר יהודי העולם יצרו
שתי דרכים נפרדות לזכור ולהתמודד 

 עם השואה?

האם יהודי רוסיה יכלו לעשות יותר . 	
ולמען יהודי אירופה במהלך המלחמה? 

 והאם זה בכלל משנה היום?

האם נכון ללמוד מיהודי ברית . 	
המועצות ולהתרכז בעיקר בסיפורי 

 הגבורה וההתנגדות?

 האם ניתן בעזרת זכר השואה. 	
לקרב יותר בין יוצאי ברית המועצות 

לישראלים הצברים?

שואת יהודיבסלון עם החומה
ברית המועצות

אנחנו מרשים
לכם למות - 

יהודי אודסה
מתוך הסדרה "השואה 

הלא ידועה בשטחי
 ברית המועצות"

של בוריס מפציר

אנחנו מרשים
לכם למות" - יהדות 

מתוך הסדרה "השואה 
הלא ידועה בשטחי

ברית המועצות"
של בוריס מפציר

עדות

https://youtu.be/SVKyjORITBY
https://youtu.be/HqqrOod1fK4
https://youtu.be/zOd_zdx6wZM
https://www.youtube.com/watch?v=OzOl0gywn8U#action=share 
https://www.youtube.com/watch?v=QCiuHNFKi7I#action=share

