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ניצולי השואה ומדינת ישראל  -תערוכה מקוונת
הקדמה
אותו ציבור ,אותם אנשים [ניצולי השואה] ,יכלו גם להשתקע מתוך השלמה של אין־אונים
ולנסות לשקם את הריסותיהם במקום שהיו .לא היה מופלא מדעתי ,אילו אותו ציבור היה
הופך לחבר שודדים וגנבים ורוצחים ,ואז אולי הם היו גם הכי הומאניים והכי צודקים
שיכולים להיות בעולם .הם באו רעבים ,מרופטים ,הרוסים ,מובסים והדבר הראשון אצלם
היה חיפוש אחרי דברים קיומיים  -אחרי לחם ,אחרי חדר ,אחרי משרה ,ואיכשהו כל זה
יכול היה לשקוע בעליבות של חיים־כביכול־משוקמים...
מתוך :א' קובנר ,משלו ועליו ,מורשת וספריית פועלים ,תל אביב  ,1988עמ' .41–40

בדבריו אלו של אבא קובנר עולה הערכה רבה
לכוחות השיקום והיצירה של הניצולים ,שכן ניתן
היה לחשוב שלאור כל שעברו בשנות השואה לא
יהיה בכוחם להוביל את חייהם לאפיק חיובי ובונה.
על אף הקשיים והמשקע שהותיר בהם עברם
ומלווה אותם כל חייהם ,התגלו אצל ניצולי שואה
רבים תעצומות נפש ,הם הפכו למרכיב טבעי
ומלא בחברה הישראלית וטביעות אצבעותיהם
ניכרו ועדיין ניכרות בכל התחומים :בהתיישבות,
בצבא ,במערכת המשפט ,בחינוך ובתרבות,
בשיקום עולם התורה ,בתעשייה ובכלכלה .היו
מהם שהפכו לציירים ולגרפיקאים ,למשוררים
ולסופרים ,לאנשי אקדמיה ולאנשי רוח ,לאנשי
כלכלה וצבא ומתוכם צמחה גם שכבת הנהגה
שהשפיעה על החברה הישראלית המתהווה.
למרות קשיי הקליטה הרבים ,התמקדו הניצולים
בטיפוח חזק וברור של ישראליותם ,והפכו לחלק
בלתי נפרד ממעצבי התרבות הישראלית.

ניצולי בוכנוולד על סיפון אוניית
המעפילים "מטאורה" ,מגיעים
לנמל חיפה ,יולי 1945
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פעילות בכיתה – הכנת תערוכת כרזות
ניצולי השואה שסיפוריהם מוצגים בתערוכה משקפים את תרומת הניצולים לחברה הישראלית במגוון תחומים.
סיפורים אלו אינם מייצגים כמובן את מלוא היקפה ומורכבותה של תרומת ניצולי השואה למדינת ישראל ,אלא
מהווים רק מגוון סמלי מבין מאות אלפי ניצולי השואה בישראל.
בתערוכה המקוונת בחרנו בחיים – ניצולי השואה ומדינת ישראל קיימת חלוקה לתשעה נושאים מרכזיים שבהם
באה לידי ביטוי תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל :הניצולים בתש"ח ,אמנות ותרבות ,אקדמיה ומדע,
ביטחון ,בריאות ורווחה ,תקשורת ועיתונות ,מחקר והנצחה ,חברה וחינוך.
על מנת שהלימוד יהיה משמעותי ,מעניין ויצירתי אנו ממליצים לחלק את הכיתה לקבוצות עבודה .כל קבוצה תקבל
נושא מחקר מתוך הרשימה הקיימת .לאחר שתסיים להתעמק בחומרים הקיימים בתערוכה המקוונת יהיה על כל
קבוצה לעצב כרזה לתערוכה כיתתית  /בית ספרית בנושא הנידון לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,או לשבוע שבין
יום השואה ליום העצמאות.
לצורך הכנת הכרזות יש להשתמש בסיפורים ,בעדויות ,ביצירות האמנות ובתצלומים המופיעים בתערוכה זו .אנו
ממליצים להתמקד בשניים-שלושה עדים מרכזיים על מנת שלא להתפזר .ניתן כמובן להיעזר גם בסיפורים שאינם
נמצאים בתערוכה על בסיס היכרות אישית ועניין .אנו ממליצים להיעזר באתר יד ושם בתערוכה המקוונת כאן ביתי,
ובחומרים נוספים המופיעים בו במידת הצורך.
יש לתת כותרת לכל כרזה שתתמצת את רוח הדברים.
בכרזה ניתן לשלב ציטוט קצר מתוך דברים של ניצול שואה לצד התצלומים ,הציורים וכו' .לכל כרזה יש להכין דף
הסבר קצר שיכלול טקסט שיסביר את הרציונל שעומד מאחורי הכרזה.
אנו ממליצים לכתוב רציונל לתערוכה.

השחקן שמוליק
שילה
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לסיכום הפעילות יש לדון עם התלמידים על דבריו של אבא קובנר ,ניצול שואה שהיה מפקד יחידת פרטיזנים
וממקימי מוזאון בית התפוצות .הדברים מובאים כאן שוב:

אותו ציבור ,אותם אנשים [ניצולי השואה] ,יכלו גם להשתקע מתוך השלמה של אין־אונים
ולנסות לשקם את הריסותיהם במקום שהיו .לא היה מופלא מדעתי ,אילו אותו ציבור היה
הופך לחבר שודדים וגנבים ורוצחים ,ואז אולי הם היו גם הכי הומאניים והכי צודקים
שיכולים להיות בעולם .הם באו רעבים ,מרופטים ,הרוסים ,מובסים והדבר הראשון אצלם
היה חיפוש אחרי דברים קיומיים  -אחרי לחם ,אחרי חדר ,אחרי משרה ,ואיכשהו כל זה
יכול היה לשקוע בעליבות של חיים־כביכול-משוקמים...
מתוך :א' קובנר ,משלו ועליו ,מורשת וספריית פועלים ,תל אביב  ,1988עמ' .41–40

ניצול השואה שמוליק שילה מדבר לדורות הבאים.

דונו עם התלמידים בדבריו של המשורר והסופר אבא קובנר ובדבריו של השחקן והבמאי שמוליק שילה:

שאלות לדיון

 .1כיצד ניתן להסביר את דבריו של אבא קובנר לאור פועלם של ניצולי השואה במישור האישי והציבורי?
 .2במה באה לידי ביטוי הבחירה של הניצולים? מה משמעותה עבורכם?
 .3בחרו בסיפור אחד מתוך התערוכה שתרומתו עבורכם הייתה המשמעותית ביותר במהלך עבודתכם
ונמקו את בחירתכם.

הרב ישראל מאיר
לאו (לולק) ואחיו
נפתלי לאחר
השחרור מבוכנוולד,
בנמל חיפה
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