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 7 ............................................................................................................... שואה ניצולי
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 לזכור באחריות עיצוב זיכרון השואה חדשות   -נושא:  1פרק  

 לזכור באחריות עיצוב זיכרון השואה

 

 זיכרון השואה בישראל

 

 את השואה מוצאת שבה לדרך מתייחס בישראל השואה זיכרון

 . ישראל במדינת והתרבותי החברתי בשיח ביטויה

 של השונים לביטוייה גם אך, להנצחה ובראשונה בראש היא הכוונה

 . הישראלי באתוס ולמקומה השואה

 דיונים משלבת הישראלי הציבורי בזיכרון ההשוא של מקומה בחינת 

 . ותרבותיים אנתרופולוגיים, סוציולוגיים, היסטוריים

 כמו, תאולוגיות לסוגיות גם חשובה השלכה השואה זיכרון של לאופיו 

 . ועוד ואחריה השואה בזמן דתית אמונה

 השואה נתפסת שבה לדרך מתייחס להלן המתואר השואה זיכרון

 הדתי הציבור אצל גם רבה ובמידה, הציוני ילוניהח הישראלי באתוס

 . לאומי

 אצל גם כמו, החרדי הציבור אצל למדי שונה באופן נתפסת השואה 

 ראו הישראלית הזהות גיבוש על השואה השפעת על) ישראל ערביי

 (. נפרד בערך

 בזיכרון השנים עם שחלו שינויים כמה לראות ניתן, ראשונית בסקירה

 : השואה

 להתייחסות קולקטיבית מהתייחסות המעבר הוא ביותר בולטה השינוי

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

" שם יש איש לכל" ולמפעל ניצולים של אישיים לסיפורים מקומם את

 ; הנספים שמות להנצחת
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 כמפלצות שתוארו הנאצים, התוקפים מצד גם אך, הקורבנות מצד כך

 . ופנים שמות קיבלו יותאנוש לא

 

 על שנפל טבע אסון מעין כאל להיות הפסיקה אליהם ההתייחסות 

 . ביותר המרושע באופייה האנושות כאל אלא, האנושות

  

 השינוי הוא זה בערך יתואר שלא השואה זיכרון של חשוב היבט

 ; העיצובי בהיבט

 מוזיאוןוה הישן המוזיאון בין ההבדל הוא הרבים לשינויים אחד ביטוי

 . ושם ביד החדש

 זיכרון פרטי וזיכרון ציבורי

 ."זיכרון ציבורי"ו "זיכרון פרטי" אניטה שפירא מציעה חלוקה בין 

השואה הייתה מרכזית בתפיסת העולם הקולקטיבית, הציבורית, של 

מדינת ישראל. השואה שימשה כדגם לאיום הקיומי על מדינת ישראל, 

בהק ליהדות הגלותית, שמדינת שממנו נגזרה מדיניותה; כדגם מו

ישראל שאפה לשנות; וכביטוי קיצוני לאנטישמיות שמדינת ישראל 

תוכל למנוע. לכן הייתה השואה "שייכת" רק למדינת ישראל; מדינת 

ישראל דרשה שזיכרון השואה יישמר באופן בלעדי במדינת ישראל, 

 כיורשת היחידה של זכר המיליונים. אך בדרך זו הפך זכר השואה

לזיכרון אנונימי, עצום, ולכן לא ניתן להפנמה ולתפישה. השואה 

נורא, חלק מההיסטוריה; הסיפור הפרטי, האישי נדחק  מיתוס הייתה

 .הזיכרון הקולקטיבי ונעלם, ולא מצא את מקומו בתקופה זו בתוך

  

 :הבאות התפישות את ביטאה ונוצרה שהלכה החדשה הגישה
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, היהודי העם פיכל הנצחית לאנטישמיות שיא ביטוי היוותה השואה

 .ישראל מדינת כלפי מופנית שכעת אנטישמיות

 נגד יהודית לאחדות לקרוא שנועד, אזהרה תמרור היא השואה

 .העולמית השנאה

, לקח כלימוד, מרכזי במקום ולהעמידו השואה זכר את להדגיש יש

 וכהסבר, ישראל מדינת כלפי ומחויבות בעולם אשם רגשות כיצירת

 .תשונו לפעולות וצידוק

 לקח: העכשווי ישראלי-הערבי הסכסוך לבין השואה בין דמיון יש

, מחד, ליהודים והעוינות שמסביב בעולם האמון חוסר הוא השואה

 עם הקשר ואת היהודי העם חלקי בין הקשר את לחזק והצורך

 .מאידך, מורשתו

 ועל, השם קידוש על, המרטיריות על דגש שמה החדשה הגישה

 שהלכה החדשה הגישה.בשואה שנספו היהודים כל של גבורתם

 :הבאות התפישות את ביטאה ונוצרה

 

, היהודי העם כלפי הנצחית לאנטישמיות שיא ביטוי היוותה השואה

 .ישראל מדינת כלפי מופנית שכעת אנטישמיות

 נגד יהודית לאחדות לקרוא שנועד, אזהרה תמרור היא השואה

 .העולמית השנאה

, לקח כלימוד, מרכזי במקום מידוולהע השואה זכר את להדגיש יש

 וכהסבר, ישראל מדינת כלפי ומחויבות בעולם אשם רגשות כיצירת

 .שונות לפעולות וצידוק

 לקח: העכשווי ישראלי-הערבי הסכסוך לבין השואה בין דמיון יש

, מחד, ליהודים והעוינות שמסביב בעולם האמון חוסר הוא השואה

 עם הקשר ואת היהודי העם חלקי בין הקשר את לחזק והצורך

 .מאידך, מורשתו
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 ועל, השם קידוש על, המרטיריות על דגש שמה החדשה הגישה

 .בשואה שנספו היהודים כל של גבורתם

  

 

 

 

 מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

 ניצולי שואה
 יו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה -ראיון עם קולט אביטל  1

 םאטומים לניצולי 2

 מינוי קולט אביטל לארגון הגג של ניצולי השואה 3

 שכר לפועלה 4

 תחרות מיס ניצולת שואה נערכה בחיפה 5

 ולט אביטל נבחרה פה אחד לעמוד בראש מרכז הארגונים של ניצולי הושאהק 6

 ניצולי שואה ומפלגת העבודה -סרטון  7

 טוענים כי הכינוס שהם מקיימים לגיטימי –מכחישי השואה התכנסו באיראן  8

 'ים עמלות מניצוליםלהחרים בנקים שגוב' 9

 נאסרה מכירת ספרות אנטישמית בקייב 10

 בכנסת דורשים לשפר מצבם של ניצולי השואה 11

 ספרות אנטישמית נמכרה בפרלמנט של אוקראינה 12

 "ניצולת שואה: "מרגישה אשמה שנשארתי בחיים 13

 אולמרט: ניצולי שואה צריכים לחיות בכבוד 14

 רווחת ניצולי השואה 15

 ח"כ אביטל: אוזני הממשלה אטומות בכל הקשור לניצולי השואה 16

 "ניצולי שואה בישראל: "מרגישים מופקרים 17
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 ה החיים בישראלדרישה לקיים בממשלה דיון מיוחד במצב ניצולי השוא 18
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 ח"כים חותמים למען גמלה לכל ניצול שואה 22

 לא להאמין: בישראל אין איסור על שימוש בצלב קרס לכל מטרה שהיא 23

 רשימה ראשונה של נכסי נספי שואה בישראל תפורסם מחר 24

 ול בניצולי השואהח"כ אביטל: משרד האוצר מסכל התכנית לטיפ 25
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 שואה ניצולי כולנוחדשות   -  נושא: 2פרק  
 

 כולנו ניצולי שואה
   

 
אז בואו נעצור לרגע ונזכור. כולנו ניצולי שואה ולכן חשוב שנזכור כי "אדם לאדם, 

 אדם" היא היא הדרך הנכונה

 

  .כיהודים, איננו צריכים יום מיוחד. לא ניתן לשכוח מה עשו ומה רצו לעשות לבני העם היהודי

 

  .ששרדו את התופת הנאצית, ניצולי שואה. לטעמי, מדובר בגיבורים, שורדי שואה אנו מכנים את אלה

 

  .הנאצים רצו לחסל את כל היהודים. הם רק לא הספיקו ומשכך, כולנו בני העם היהודי ניצולי שואה

 

  :אז כדאי שנזכור כמה דברים, נזכור ונפנים

 

אנשים, רק משום שהיו אחרים ממה שחשבו  הנאצים, היו בני אדם, שעשו מעשי זוועה חולניים ורצחו

  .למודל האנושי הראוי

 

  ?'חישבו מה זה אומר על מי שרוצח ואף תוקף מישהו רק מפני שהוא שונה ממנו, חושב אחרת ממנו וכד

 

  .בתקופת השואה לא הייתה מדינה לעם היהודי. היום יש

 

את כלל אזרחיה, היא ורק היא המגן מלבד הכמיהה הציונית, מדינת ישראל כמדינה יהודית, המכבדת 

  .הטוב ביותר לעם היהודי

 

לאלה מבין שכנינו הרוצים רעתנו ולפיכך מכחישים את השואה או מקווים כי תקרה בשנית, אומר רק כך. 

לו מלחה"ע השנייה לא הייתה מסתיימת במועד ובדרך שהסתיימה, הנאצים היו משלימים את חיסול 

  .היהודים ומגיעים גם אליכם

 

אז בואו נעצור לרגע ונזכור. כולנו ניצולי שואה ולכן חשוב שנזכור כי "אדם לאדם, אדם" היא היא הדרך 

 .הנכונה

 

000  
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 Psychology of the Holocaust   חדשות -  נושא: 3פרק  

 השואה של פסיכולוגיה

 :תקופות רלוונטיות לשואה שלוש

פרוץ מלחמת ~ 1939 –טון( עליית המפלגה הנאצית לשל~ 1933~לפני השואה 
 (2-העולם ה

 : התקופה המשמעותית ביותר1945 – 1939~מהלך השואה 

 והלאה 1945~לאחר השואה 

 : הקבוצות המרכזיות ארבעת
 

 .קבוצת המחוללים: הנאצים ושותפיהם

יהודים, צוענים, הומוסקסואלים, מפגרים, נכים, חולי נפש,  –קרבנות וניצולים 
 .(’ניסטים וכוקומו~מתנגדים למשטר 

אין לנו מספיק עדויות של הקרבנות ולכן אנחנו נוטים להאמין שמה שעבר על 
הקרבנות דומה לעדויות שקיבלנו מהניצולים. יש ניצול שאמר שהיה הבדל 

ייתכן שבאלו שניצלו היה משהו הישרדותי חזק יותר  –משמעותי בין שניהם 
 .(תוקפני –המובן הרע ~

 הצופים מהצד

 .אנשים שסיכנו חייהם במטרה להציל אחרים –המצילים 
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 הזהות גיבוש על השואה השפעת  חדשות  -  נושא: 4 פרק  

 הישראלית

 השפעת השואה על גיבוש הזהות הישראלית
 זהות מעצב כגורם השואה תודעת

 התמורות בעיצוב זכרון השואה
 

 הישראלית הזהות גיבוש על השואה השפעת

 

 הישראלית הזהות גיבוש על השואה השפעת

 בארץ, הציונית הזהות של ועיצובה גיבושה על רבות השפיעה השואה

 . ובגולה ישראל

 היהודי העם של השיטתית בהשמדתו ראתה הציונית התנועה

 כורח הנה היהודי לעם מדיני בית שהקמת לכך אישור באירופה

 . המציאות

 כפי, ישראל מדינת של הקמתה על שההחלטה הנמנע מן לא

 וכחלק השואה מאירועי רבות הושפעה, ם"האו צרתבע שהתקבלה

 .בנושא העולם מדינות של הנפש מחשבון

 

 בהרחבה עסקו, שגב ותום שפירא אניטה ובהם, שונים היסטוריונים

 יצירת על והשפיעה הישראלית בתרבות הדהדה השואה שבו באופן

 . החברתי והשיח ההיסטורי הנרטיב

 כגורם, משמשים ועודם, ושימש השואה אירועי כי ומקובל מוסכם

 . בישראל החברתי מהשיח נפרד-בלתי וחלק היהודית לזהות מעצב

 שבאה", הגלות שלילת" הנה הסכמה קיימת עליה מהתופעות אחת

 .שונים ותרבותיים חברתיים ותחומים ברבדים ביטוי לידי
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 שבו האופן על לעמוד רבים תרבות חוקרי גם ניסו, השנים עם

 . הישראלית והתרבות חברהה על השואה השפיעה

 ובהם, שונות מזוויות, השואה בנושא עוסקים רבים תרבות תוצרי

 יצירות, שירים(, ועלילתיים תיעודיים~ קולנוע סרטי, מחזות, ספרים

 . ועוד אמנות

 רבות שעסקה, גרץ נורית היא אלה חוקרים בקרב הבולטות אחת

 שעברה ובשינוי הציונות של העצמית בהגדרה השואה בתפקיד

 והאירועים מהשינויים כתוצאה, השנים במהלך השואה תפיסת

 .הישראלית בחברה שאירעו ההיסטוריים

    
שפירא, א'. "השואה: זיכרון פרטי  ^

 וזיכרון ציבורי"  

יהודים חדשים יהודים  
. 1977ישנים, תל אביב, 

 .103-86עמודים 

צוקרמן, מ'. חרושת הישראליות:  ^  

מיתוסים ואידאולוגיה בחברה מסוכסכת. 

 .2001תל אביב, רסלינג, 

 

מיתוס  -ויץ, י'. "יישוב, גולה ושואה  ^  

 ומציאות"  

, תל 6יהדות זמננו,  

אביב, תש"ן. עמודים 

150-133. 

גרץ, נ'. מקהלה אחרת: ניצולי שואה,  ^  

זרים ואחרים בקולנוע ובספרות 

 הישראליים. 

עובד / האוניברסיטה עם 

הפתוחה. תל אביב, 

2004. 

יבלונקה, ח'. "כעת התרחשה  ^  

 השואה"  

מדינת ישראל נגד אדולף  

. 2001אייכמן, ירושלים, 

 .263-243עמודים 

איתן, ט'. "שתיקת הכבשים:  ^  

מיתוסים, סטריאוטיפים ומחלוקות 

בשאלת ייצוג ניצולי השואה בתרבות 

  ישראלית" ~שם זמני(-הציונית
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- ""בחזרה לחדר האטום שגב, ת'. ^  

 המיליון השביעי: הישראלים והשואה 

. עמודים 1991ירושלים,  .

476-469. 

נוה: פרשת רמדיה  ,'ורד לוביץ ^  

 מוכיחה את סכנת טרור המזון

בנובמבר  ynet, 17 באתר ,

2003 
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 החינוך לזיכרון השואה? חדשות  -  נושא: 5פרק  

 שלילת הגולה על רקע אירועי השואה

 השינוי בייצוג הניצולים בתרבות הישראלית

 השואה והשפעתה על מלחמות ישראל

 פריצת שיח השואה בעיתות משבר
 

 בעקבות השואה
 

 בעקבות השואה

 בתי כנסת שנחרבו בשואה ◄

 גזל ואבדן רכוש יהודי בשואה ◄

 הגות השואה ◄

 השואה באמנות ◄

 זיכרון השואה ◄

 זיכרונות מהשואה ◄

 חוקרי השואה ◄

 מחנות עקורים ◄

 משפט אייכמן ◄

 ר השני לשואהספרי הדו ◄

 סרטים על השואה ◄

 עשיית דין בנאצים ובעוזריהם ◄

 תמיכה בניצולי השואה ושיקומם ◄

 השפעות השואה  
 אור בקצה המגף  
 אנדרטת נצר אחרון  
 אפליית יהודים בהולנד לאחר מלחמת העולם השנייה  
 ארגון יוצאי קרקוב  
 נאציפיקציה-דה  
 האנטישמיות החדשה  
 ספר(~הגל   
 הגל השלישי  
 הדור השני לשואה  
 הוועד המרכזי של יהודי פולין  
 החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה  
 המדור לחיפוש קרובים  
 הסכם השילומים  
 הפולמוס שלי עם הירש ראסיינאי  
 ועידת השואה הבינלאומית באיראן  
 ועידת התביעות  
 פרנסואה ז'נו  
 ילדי בוכנוואלד  
 אברהם לבני  
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 לעולם לא עוד  
 מחלוקת ביטבורג  
 מחנה העקורים גרוליאסקו  
 מחנות המעצר בקפריסין  
 ניצולי השואה  
 נצר אחרון  
 עגונות מלחמת העולם השנייה  
 פוגרום קיילצה  
 פרשת פינאלי  
 רדוקטיו אד היטלרום  
 רשימת אהבה  
 שארית הפליטה  
 שירות האיתור הבינלאומי  
 תנועת הבריחה  
 תסמונת מחנות הריכוז  
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 זיכרון אוניברסלי ציבורי פרטי חדשות   -  נושא: 6פרק  
 

ון השואהזיכר  

 

 זיכרון השואה . 

 .  השואה באמנות ◄

 .  אנדרטאות להנצחת השואה ◄

 .  מוסדות להוראת תולדות השואה ◄

 .  ההכחשת השוא ◄

 .  הנצחת גטו ורשה ◄

 .  זיכרון השואה בישראל ◄

 .  מוזיאונים להנצחת השואה ◄

 .  השואה: מסמכים ותיעוד ◄

 .  מסעות בעקבות השואה ◄

 .  מצדיקי שואה ◄

 .  השואה: תצלומים ◄

 

 . הכחשת השואה . מצדיקי שואה

 פ"וברש הערבי בעולם השואה חשתהכ שורשי 

 סביב הערבי העולם ברחבי מסתובבות קונספירציה תיאוריות מעט לא

 להיות ואופן פנים בשום יכולים אינם היהודים כי נטען שבהן, השואה

 .הקורבן

 "הציונים ידי-על מאדמתם גורשו אשר הפלסטינים הם האמיתי קורבן" 
נאצים עצמם, על מנת לפתור את עצמם מהאחריות למעשה הראשונים שהכחישו את השואה היו ה

הפלילית של השמדת העם. אדריכל השואה, הפושע הנמלט אדולף אייכמן, היה מבין הראשונים שהכחישו 

 את השואה

 תיאוריות הקונספירציה

לא מעט תיאוריות קונספירציה מסתובבות ברחבי העולם הערבי סביב השואה, ככלל היהודים אינם יכולים 
ידי הציונים, -פנים ואופן להיות הקורבן, הקורבן האמיתי הם הפלסטינים אשר גורשו מאדמתם עלבשום 

אותם ציונים שהיטלר לא רצה בנוכחותם באירופה בשל האופי ההרסני שלהם וההשפעה השלילית שלהם 
 על החברה הגרמנית. במהלך המו"מ על הסכם השילומים דרשו מדינות ערב מגרמניה המערבית להעביר
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את כל הכספים שמדינת ישראל אמורה לקבל אל הפליטים הפלסטינים. "היהודים הם שגרמו למלחמה, 
 .העבירו את כספכם לעם הפלסטיני", כך כתבו פוליטיקאים ערבים לקנצלר הגרמני דאז

  
אנשי דת בכירים כמו יוסף אלקרצאוי מצדיקים את השואה ומגדירים אותה "עונש ראוי" שהטיל אללה על 

ודים בשל מעלליהם בהיסטוריה. אחרים אשר מהווים הדעה הרווחת בעולם הערבי עושים שימוש היה
בתעמולה של אייכמן, לפיה השואה נועדה למטרה אחת בלבד שקידשה את כל האמצעים והיא הקמתה 

של מדינת ישראל. אחד האישים שהשפיע על העולם הערבי והחדיר לתוכו את תיאוריית הקונספירציה הזו 
א הוא מחמוד עבאס )אבו מאזן( אשר בחר לכתוב עבודת דוקטורט בנושא שם העבודה: "הפנים הל

האחרות: הקשרים החשאיים בין הנאציזם לציונות". הספר הזה מככב באתר האישי של אבו מאזן וניתן 
 .לקרוא אותו בצורה מקוונת

 

 

מאזן-הספר של אבו  

מאזן הוקסם מהתעמולה של אייכמן. משום לכאורה  מניתוח הספר שמבוסס על אותה עבודה ניכר כי אבו
בין  1933הספר הנ"ל עוסק ביחסים בין הנאציזם לבין הציונים מאז שנחתם הסכם "ההעברה" בשנת 

 .התנועה הציונית לבין השלטונות הנאצים
  

אולם לאורך כל הספר אבו מאזן מציג את התזה שלו הזהה לזו של אייכמן אשר עשה שימוש בה 
נה ושהיא בעצם כתב אישום כנגד הציונות וראשי הציונות. למעשה אבו מאזן מאשים אותם שהם בארגנטי

הפושעים הנוספים זולת הנאצים במלחמת העולם השנייה ואחראיים להשמדת עמם ועל כך שהם התעלמו 
 משואת יהודי אירופה, נטלו חלק ממנה, הכשילו במכוון מבצעים רבים להצלת יהודים, דרשו עוד ועוד

 .קורבנות וכל זה תוך שיתוף פעולה עם היטלר ועם הרייך השלישי
  

 אבו מאזן מתייחס לנ"ל כמזימה שראשי הציונות קשרו כנגד העם היהודי וכל מטרתה
ציונית? האיש המסכן, הלא הוא -היא להקים בית לאומי בפלשתינה. ומי חשף את אותה מזימה נאצית 

ידי המוסד והוצא להורג בישראל בשל -חיר כבד כאשר נחטף עלאלא אותו אדולף אייכמן ששילם על כך מ
 .החשיפה הזאת, כך כותב אבו מאזן בספרו המזעזע

  
אבו מאזן לא חזר מעולם מהדברים הללו נהפוך הוא באחד הראיונות שהוא שנתן לאחרונה בערבית הוא 

ם מי שאמור לחקור את הנאצי. יד וש-אמר כי הוא יכול לכתוב עוד ששים ספרים בנושא השת"פ הציוני
השואה ובוודאי את הכחשת השואה לא מתעניין בספר זה, מוסדות אקדמיים רבים לא מגלים עניין, כולם 
חוששים להתעסק עם תפוח האדמה הלוהט הזה כל אחד והסיבה שלו. עד עצם יום זה לא קם אף מנהיג 

הספר מהאתר הרשמי של  ישראלי שדרש מאבו מאזן להתנצל על הדברים אשר כתב ו/או להסיר את
הרש"פ. ספר אשר פוגע בניצולי השואה. אין ספק שאבו מאזן חייב לחזור בדבריו ולהתנצל מהעם היהודי 

  .בשל הדברים שכתב ואמר

 

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 דע מאין באת? מה החשיבות לזיכרון השואה חדשות  -  נושא: 7פרק  

 המכלול –זיכרון השואה 
 

 ?מה החשיבות בזיכרון השואה
 

https://www.yeshiva.org.il/midrash/6621 

 

  ? | השואה בזיכרון החשיבות מה

 יהודי צפון אפריקה בתקופת השואה

  ?השואה ה"שקטה": לאן נעלם סבלם של יהודי צפון אפריקה

 השואה שלנו: אי הזכרת השואה של צפון אפריקה

 הייצוג המשתנה של השואה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי
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