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 שואת יהודי אירופה, בין אירוע היסטורי לאירוע סמלי.
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של החברה היהודית בירור הערכים המתבססים על זיכרון השואה, ערכים המעצבים את פניה 

 והישראלית.
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 נבקש מהתלמידים לנסח במשפט אחד מה מבקשת הקריקטורה לומר לנו.

לקטגוריות תבו שכנאסוף את התשובות על הלוח ובסיום נמיין יחד עם התלמידים את המשפטים 

 חולשה ועצמה וכן הלאה.שונות, למשל: עבר ועתיד, אוניברסליות ופרטיקולריות, 

. נציין בפני התלמידים: הקריקטורה נוצרה לקראת יום השואה.. יוצר הקריקטורה הניח כי ישנו קשר 2

 בין הזהות הישראלית ובין השואה.

 ?מדוע נשאל את התלמידים האם הם מקבלים את ההנחה הזו?

 נניח בפני התלמידים שאלה: איזו זהות אנחנו מעוניינים לאמץ לאור שואת יהודי אירופה?. 3

השני  היסטורי,אירוע אל נסביר: ישנם שני אופנים להתייחס אל מאורע שהתרחש בעבר. האחד הוא כ

אירוע קונקרטי, שהתרחש במציאות  אירוע היסטורי הוא מיתולוגי. בעל מעמד הוא כאל אירוע 

ובעל התחלה וסוף מוגדרים. מיתוס הוא סיפור אודות אירוע מכונן בו מקופלות ובהקשר נתונים 

משמעויות התשתית של הקהילה. לעיסוק במיתוס השפעה מכרעת על התודעה המשותפת שלנו. 

, מספר לנו מהם הערכים הוא איננו מגולל רק את אירועי העבר אלא מכונן את הפנים הקולקטיביות

 החשובים עבורנו ומשמש כדלק לבעירת מדורת השבט המשותפת.

מהתלמידים לתת דוגמאות לאירועים מיתולוגיים בעלי כוח רב עצמה בייצור הזהות נבקש 

חורבן בית שני, מלחמת יום הכיפורים הקולקטיבית שלנו כבני אדם, כיהודים או כישראלים. )לדוגמה: 

 התאומים( או נפילת מגדלי

 . נניח שאלה לדיון: כיצד אירוע הופך מ'היסטורי' ל'מיתולוגי'? 4

דוגמה טובה לחשוב עליה בהקשר זה היא יציאת מצרים, המתוארת כבר בפסוקי התורה כאירוע בעל 

 משמעות סמלית מכוננת ולא כאירוע היסטורי בלבד.

ולסמן את הפסוקים נחלק את התלמידים לקבוצות, נבקש מכל קבוצה לעיין באחד מהמקורות הבאים 

 זה המבקש לעצב את עולם המשמעות הקולקטיבי:  –הקשורים לחלק המיתי של יציאת מצרים 

 

מֹור ֶאת יא  ת, ְלַקְדשֹו, ַכֲאֶשר ִצְוָך, -שָׁ ֶשת יָׁ  יב  .ֹלֶהיָך-א  ה' יֹום ַהַשבָׁ לשֵׁ ִשיתָׁ כָׁ -ִמים ַתֲעֹבד, ְועָׁ

ת, לַ --ְויֹום, ַהְשִביִעי יג  .ְמַלאְכֶתָך ֹלֶהיָך: ה'ַשבָׁ ל  א  ה וִבְנָך-לֹא ַתֲעֶשה כָׁ ה ַאתָׁ אכָׁ -וִבֶתָך ְוַעְבְדָך-ְמלָׁ

ל ֶתָך ְושֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוכָׁ ֶריָך-ַוֲאמָׁ ְרָך ֲאֶשר ִבְשעָׁ ְתָך, ְלַמַען יָׁ --ְבֶהְמֶתָך, ְוגֵׁ נוַח ַעְבְדָך ַוֲאמָׁ

מֹוָך ִייתָׁ בְ  יד  .כָׁ , ִכי ֶעֶבד הָׁ ַכְרתָׁ ה וִבְזרֹ ה' ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוֹיִצֲאָך ְוזָׁ קָׁ ם, ְביָׁד ֲחזָׁ ֹלֶהיָך ִמשָׁ -ַע ְנטויָׁה; ַעלא 

ן, ִצְוָך  ת-ֶהיָך, ַלֲעשֹות, ֶאת ֹ-א ה' כֵׁ    .יֹום ַהַשבָׁ

 )דברים פרק ה'(
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ֶריָך, ְבַאְרְצָך, ֲאֶשר-ִכי ז ַאַחד ַאֶחיָך, ְבַאַחד ְשעָׁ ְך ה' -ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון מֵׁ ן לָׁ ֹלֶהיָך ֹנתֵׁ ץ ֶאת--א  -לֹא ְתַאמֵׁ

ְבָך, ְולֹא ִתְקֹפץ ֶאת ֶאְביֹון-ְלבָׁ ִחיָך, הָׁ אָׁ ֹתַח ִתְפַתח ֶאת-ִכי ח.  יְָׁדָך, מֵׁ ט, ַתֲעִביֶטּנו-פָׁ י יְָׁדָך, לֹו; ְוַהֲעבֵׁ , דֵׁ

ֶמר ְלָך ֶפן ט.  ַמְחֹסרֹו, ֲאֶשר ֶיְחַסר לֹו ר ִעם-ִהשָׁ בָׁ ה ְשַנת-ִיְהֶיה דָׁ ְרבָׁ אֹמר, קָׁ ְבָך ְבִלַיַעל לֵׁ ַהֶשַבע -ְלבָׁ

ֶאְביֹון, ְולֹא ִת  ִחיָך הָׁ יְנָך ְבאָׁ ה עֵׁ עָׁ ה, ְורָׁ ֶליָך ֶאלְשַנת ַהְשִמטָׁ א עָׁ רָׁ ן לֹו; ְוקָׁ ְטאה' -תֵׁ יָׁה ְבָך חֵׁ תֹון  י.  , ְוהָׁ נָׁ

ן לֹו, ְולֹא ְבָך ְבִתְתָך לֹו:-ִתתֵׁ ֶרְכָך ִכי ִבְגלַ   יֵַׁרע ְלבָׁ ר ַהֶזה, ְיבָׁ בָׁ ל-א   ה'ל ַהדָׁ ַמֲעֶשָך, וְבֹכל -ֹלֶהיָך, ְבכָׁ

ֶרץ; ַעל-ִכי לֹא יא.  ִמְשַלח יֶָׁדָך אָׁ ֹתַח ִת -ֶיְחַדל ֶאְביֹון, ִמֶקֶרב הָׁ אֹמר, פָׁ ֹנִכי ְמַצְוָך, לֵׁ ן אָׁ יְָׁדָך -ְפַתח ֶאתכֵׁ

ִחיָך ַלֲעִנֶיָך וְלֶאְבֹיְנָך, ְבַאְרֶצָך. ה-ִכי יב  ְלאָׁ ִעְבִריָׁ ִעְבִרי, אֹו הָׁ ִחיָך הָׁ ר ְלָך אָׁ כֵׁ ִנים; --ִימָׁ ש שָׁ ְדָך, שֵׁ ַוֲעבָׁ

ְך ִעמָׁ ְפִשי, מֵׁ ה, ַהְשִביִעת, ְתַשְלֶחּנו חָׁ נָׁ ְפִשי, -ְוִכי יג.  וַבשָׁ ְךְתַשְלֶחּנו חָׁ ִעמָׁ לֹא ְתַשְלֶחּנו, --מֵׁ

ם יקָׁ ְרְנָך וִמִיְקֶבָך: יד.  רֵׁ יק ַתֲעִניק, לֹו, ִמצֹאְנָך, וִמגָׁ ַרְכָך  ַהֲענֵׁ ,  טו.  לֹו-ֹלֶהיָך, ִתֶתן-א   ה' ֲאֶשר בֵׁ ַכְרתָׁ ְוזָׁ

ִייתָׁ ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוִיְפְדָך,  ֹנִכי-ֹלֶהיָך; ַעל-א  ה' ִכי ֶעֶבד הָׁ ן אָׁ ר ַהֶזה-ְמַצְוָך, ֶאת כֵׁ בָׁ  . ַהיֹום—ַהדָׁ

 )דברים פרק ט"ו(.

 

ְך, ְוִנְמַכר-ְוִכי לט ִחיָך ִעמָׁ ְך-יָׁמוְך אָׁ ֶבד-לֹא--לָׁ ְך; ַעד מ.  ַתֲעֹבד בֹו, ֲעֹבַדת עָׁ ב, ִיְהֶיה ִעמָׁ ִכיר ְכתֹושָׁ -ְכשָׁ

ְך ל, ַיֲעֹבד ִעמָׁ ְך מא.  ְשַנת ַהֹיבֵׁ ִעמָׁ א, מֵׁ ב, ֶאלהוא, ו--ְויָׁצָׁ יו ִעמֹו; ְושָׁ נָׁ יו, -ִמְשַפְחתֹו, ְוֶאל-בָׁ ֲאֻחַזת ֲאֹבתָׁ

ם, ֲאֶשר-ִכי מב.  יָׁשוב ַדי הֵׁ ֶבד-ֲעבָׁ ְכרו, ִמְמֶכֶרת עָׁ ִים; לֹא ִימָׁ ֶאֶרץ ִמְצרָׁ ם מֵׁ אִתי ֹאתָׁ   .הֹוצֵׁ

 )ויקרא פרק כ"ה(.

 נמכר לעבדות. –ייעשה עני. נמכר לך  –ימוך 

 

האם ערכים אלו אכן הפכו לחלק  ערכים מזמן אירוע יציאת מצרים?נשאל את התלמידים אילו 

 מהזהות היהודית?

 תשובות אפשריות הן: יחס צודק לחלש, הזכות לחירות, הזכות למנוחה.

 

 נשוב להתבונן בקריקטורה של אורי פנחסי. . 5

ם אתם נשאל את התלמידים, בהינתן שהשואה היא אירוע מכונן זהות עבור העם היהודי, אילו ערכי

 נו?קשור מאירוע זה כערכי תשתית עבורסבורים כי יש ל

תשובות אפשריות: הימנעות מפעולות הנגזרות מגזענות או מדעה קדומה, חיזוק מעמדה של ישראל 

 כמדינה עצמאית וריבונית, שוויון, חירות הפרט וכן הלאה. 

 


