
בדיון זה נעסוק בדילמות המוסריות שמולם ניצבו הפרטיזנים ביערות אוקראינה 
וביילורוס במהלך מלחמת העולם השניה. נבקש לדון בחוקים המיוחדים ששררו 
ביערות, את המחיר שנאלצו לשלם הפרטיזנים על המאבק שניהלו ואת ההתייחסות 
אליהם בזיכרון הקולקטיבי הישראלי. כמו כן, ננסה להבין איפה עוברים גבולות 

המוסר בזמן מלחמה טוטלית והאם משתנה במהלכה ערך חיי האדם.

חוקי היער - דילמות של פרטיזנים יהודים 

דיון מספר 02

הוראות הפעלה

קריאת כיוון

מומלץ להקריא את הטקסט הבא במהלך הדיון:

אבא קובנר בהרצאה בוועידה "השואה כעבור דור", 1975, ניו יורק

שאלות פתיחה

האם לדעתך בתקופת השואה האנשים חוו דילמות ייחודיות וחסרות תקדים, או 
שמא הייתה זו עוד אחת מתקופות אכזריות שעברו על העולם והדילמות זהות 

בכל דור ודור?
פרטיזנים שברחו ליערות לעיתים קרובות סיכנו את קרובי המשפחה שהותירו 
לפרטיזנים,  להצטרף  אפשרות  לך  הייתה  אם  עושה  היית  מה  בגטו.  מאחור 

כשהוריך נשארים מאחור?
יהודים רבים ביחידות הפרטיזנים נאלצו להסתיר את זהותם היהודית וחיו תחת 

שמות בדויים. מה לדעתך גרם להם לעשות את זה?
רובם המוחלט של הפרטיזנים היהודים לא לחמו כיהודים, וזהותם הייתה קודם 
כל ומעל הכל - סובייטית. האומנם פועלם צריך להיות חלק מההיסטוריה של 

העם היהודי?

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון, בהתאם
להתפתחות הדיון

חוקי היער - החיים ביחידות הפרטיזנים

בגדודי פרטיזנים רבים העונש על הירדמות בשמירה היה מוות - בטענה שחיי כל 
הגדוד תלויים בשומרים שלו. האם לדעתך היה זה עונש מוצדק?

לרוב, הדרך המקובלת של הפרטיזנים להשיג אוכל היה לגנוב אותו מהמקומיים. 
למאמץ  רבות  תרמו  שהפרטיזנים  בכך  בהתחשב  פשע,  זה  היה  לדעתך  האם 

הצבאי הסובייטי?
גדודי פרטיזנים קיבלו לשורותיהם אך ורק אנשים עם נשק. עבור מי היית מוכן 

לחרוג מהנוהל, לו היית מפקד הגדוד?
החיים של פרטיזניות היו קשים - הן היו נתונות לתקיפות מיניות, הוטלו עליהן 
לרוב מטלות לא קרביות ואסור היה להן ללדת. בכל זאת, נשים רבות הצטרפו 
לגדודי הפרטיזנים. האם מישהו מכיר סיפור אישי של פרטיזנית או שמע על 

אישה שלחמה ביערות? 

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון, בהתאם
להתפתחות הדיון

"זה היה ביולי 1943... פקדתי על אנשיי להתאסף לקראת היציאה מן הגטו 
שעתי  כשהגיעה  ביערות.  הלחימה  את  להמשיך  כדי  הביוב  צינורות  דרך 
לצאת, עמדתי ליד הכניסה לפתח הביוב, לפתע הגיעה אמי הקשישה וביקשה 
ממני הדרכה מה לעשות. היה עלי לענות שאיני יודע. ומאותו הרגע ועד היום, 
אינני יודע אם ראוי אני לתהילת הפרטיזן הלוחם בנאצים או שמא מגיע לי 

אות קלון של בן הבוגד באמו.״ 
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״במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש״ - כתבו 
ישראל בפרקי אבות. מה המרכיב החשוב  חכמי 
אנוש  צלם  על  לשמור  לאדם  המאפשר  ביותר, 

בתנאים של עולם חייתי?

זכרון והנצחה

מדוע חשוב ללמוד את המורשת של לוחמים יהודים במלחמת העולם השניה? 
האם הפרטיזנים ותרומתם לניצחון במלחמת העולם השניה מקבל מספיק מקום 

בנראטיב ההיסטורי ושיח השואה בישראל?
יהודים שברחו מגטאות והצטרפו לפרטיזנים – מקבלים הרבה יותר התייחסות 
בצבא  כחיילים  לפרטיזנים  שהפכו  מיהודים  הישראלי  ההיסטורי  במחקר 

הסובייטי. מדוע?
ותיקי המלחמה הולכים ועוזבים אותנו, וגם ארגון הפרטיזנים הישראלי הפסיק 
את פעילותו בשנים האחרונות. מה לדעתך ראוי לעשות כדי לשמר את המורשת 

של הפרטיזנים היהודים לדורות הבאים?

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון, בהתאם
להתפתחות הדיון
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