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ו יזום והפקת התוכנית: המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, תשע“
עריכה ראשית: גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות

יעל דינור ואראלה גורן איסוף חומרים, כתיבה, עריכה והפקה: 

החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד
המעוניינים בהפעלת התוכנית ובקבלת פרטים בנושא

 wzo.israelis@gmail.com :מתבקשים לפנות למחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות

תכנית ”בית העם“ פותחה על ידי המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, בההסתדרות 
הציונית העולמית, במטרה לעודד שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה ה-21. האם  
הושלם החזון הציוני? מה תפקידה של מדינת ישראל עבור החיים מחוצה לה? כיצד נראים יחסי 

הגומלין בין ישראל לתפוצות בעידן הזה? ועוד.
לתכנית מגוון חומרים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים, סרטונים, יצירות אמנות, משחקים 

ועוד, באמצעותם אנו שואפים ליצור דיון תוסס ביקורתי ועדכני.
זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד בכל מקום בעולם, ללא תלות בידע מוקדם, לחשוב, להטיל ספק 
ולדון על משמעות הציונות במאה ה-12 ובמידת הרלוונטיות שלה לחיינו. חוברת זו שהינה חלק 
ממערך הפעילות הרחב והמתחדש, מגישה הצעה לפעילות ליום הזיכרון לשואה ולגבורה שהינו 
מימי הזיכרון החשובים והמרכזיים במדינת ישראל. אסופת הקטעים מוגשת לכם כאן, כאמצעי 
ליצירת שיח בנושא זכרון השואה, משמעותו של הזכרון הקולקטיבי בעיצוב התודעה של העם 

ההודי בישראל ובתפוצות, ומידת השפעתו על מי שהננו.
אנו מזמינים אתכם לעשות בה שימוש בפעילותכם ולהעשיר את הפעילות בשאלות ובנושאים למחשבה ודיון העולים ממנה.

תכני ”בית העם“ קיימים בעברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית וגרמנית ובמידת הצורך יתורגמו לשפות נוספות. 
החומרים ניתנים לשימוש במסגרות שונות ולקהלים מגוונים.

wzo.israelis@gmail.com לכל בקשה או שאלה בנושא תוכלו לעמוד איתנו בקשר

גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות
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הזיכרון הינו מאבני היסוד החיוניות והמכריעות ביותר בתודעתנו הן כעם והן כיחידים. אנו רואים בעיסוק בו ובשימורו- מצווה 
מהמעלה הראשונה.

מגוונים  ולגבורה, שנים עשר טקסטים  הזיכרון לשואה  ליום  זכרון לשכחה”- מוסף  “בין  באסופת הקטעים שלפנייכם- 
העוסקים כולם בזכרון בכלל ובזכרון השואה בפרט. אנו מזמינים אתכם לקרוא בהם ומקווים כי יפתחו בפנייכם נקודות חדשות 

למחשבה, ויעוררו שיח מעניין וער.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה הינו מימי הזיכרון החשובים והמרכזיים במדינת ישראל. אסופת קטעים זו נערכה ומוגשת לכם 
בישראל  היהודי  העם  של  התודעה  בעיצוב  הקולקטיבי  הזכרון  של  משמעותו  השואה,  זכרון  בנושא  שיח  ליצירת  כאמצעי 

ובתפוצות, ומידת השפעתו על מי שהננו.

“יש כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם. יש אנשים שזיו 
זכרם מאיר כאשר הם עצמם אינם יותר בתוכנו. אורות אלה המבהיקים בחשכת 

הליל - הם הם שמראים לאדם את הדרך...” )חנה סנש( 

מבוא

להעשרת הפעילות מצורפים כאן לינקים לארבעה סרטוני עדות של ניצולים.
אתם מוזמנים להקרין אחד מהם או יותר למשתתפים, ובעקבות הצפיה בהם לדון במה שעולה מהם:

)מה עוררה בך הצפיה בסרטון? רגשות/ הרהורים/ סמני שאלה/ הפתעה? נשמח שתשתף/י את הקבוצה כולה(.

https://www.youtube.com/watch?v=5MNc-s_yIuY :סרטון עדות של אשר אוד מפולין •
https://www.youtube.com/watch?v=p6ptSNgun4s :סרטון עדויות של ניצולי שואה המתארים את רגע השחרור •

• סרטון עדות המתאר את מחנות העקורים אחרי המלחמה ואת השיבה אט אט לחיים שבסופו של דבר חזקים יותר מהכל:   
https://www.youtube.com/watch?v=urSGFm57rzM   

https://www.youtube.com/watch?v=f0OZb1dkIZA :סרטון עדות של ארטימיס מירון מיוון •
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לאהובי המתים- מלכה רוזנטל
ָּכל עֹוד ֲאִני ֵּבין ַהַחִּיים

ֶלה ְוִאִּמי ָפאִני ָּפחֹות ֵמִתים. אֶּתם אַחי קֹפַּ
ָּכל עֹוד ְׁשִמי ִנָּׂשא, ַעל ִׁשיְפֵּתי ְּבנֹוַתי ּוְנָכַדי,

אֶּתם ַחְבֵרי ַיְלדּוִתי
ֵלעְייּבּוש, ּפֹוָלה, לּוִסָיה ְוָכל ַהְּׁשאר,

ַמְמִׁשיִכים “ְלַׂשֵחק” ִאִּתי ְּבָכל ַהִּמְׂשָחִקים.
ַיַחד אנּו ִמְתַחְּלִקים ַּבֵּפרּוִרים,

ַיַחד ֵּבין ַהִּקירֹות ְמַׂשֲחִקים ִעם ָהרֹוְצִחים ַּבַּמְחּבֹוִאים.

ִסְלחּו ִלי ֲאהּוַבי ַהֵּמִתים

ָּכל עֹוד ֲאִני ֵּבין ַהַחִּיים
אֶּתם אַחי ָּפחֹות ֵמִתים

• אנחנו קרבים ליום שבו מלכה רוזנטל ואחיה, 
שרידי השואה, לא יהיו עוד. ומה יהיה אז על 

זכרון אהוביה/ אחיה המתים?
ולהזכיר  לזכור  ראוי  איך  אותם?  נזכור  איך   •

אותם כאשר כבר לא יהיה להם כל מכר חי?

בין זכרון לשכחה- ברל כצנלסון, מהפיכה ומסורת
שני כוחות ניתנו לנו: זכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם. אילו לא היה לעולם אלא זכרון, מה היה גורלנו? היינו כורעים 
תחת משא הזכרונות. היינו נעשים עבדים לזכרוננו, לאבות אבותינו. קלסתר פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו. 
ואילו היתה השכחה משתלטת בנו כליל - כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש? השמרנות האפלה 
רוצה ליטול מאתנו את כוח השכחה, והפסידו-מהפכניות רואה בכל זכירת עבר את האויב. אך לולא נשתמרו בזכרון האנושיות, 
דברים יקרי ערך, מגמות נעלות, זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות וגבורה, לא היתה אפשרית כל תנועה מהפכנית, היינו 

נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם.

עומד/ת  כאינדיבידואל/ית  את/ה  איפה   •
בציר שבין זיכרון לשכחה? ואת/ה כעם?

• מה משמעותם של זכרונות לתודעתו של 
עם? לנרטיב שלו? מה חלקם של זכרונותיו 

של העם היהודי בעמיות היהודית?
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תקווה
כבר אינה אותה נערה צעירה

וכו’. למרבה הצער.
האל אמור היה להאמין סופסוף באדם

טוב וחזק.
אך טוב וחזק

עודם שני אנשים שונים.

כיצד לחיות - שאל אותי במכתב מישהו,
שאותו התכוונתי לשאול

אותה השאלה עצמה.

שוב וכתמיד,
כפי שניתן לראות לעייל,

אין שאלות דחופות
משאלות תמימות.

שלהי המאה / ויסלבה שימבורסקה
המאה העשרים שלנו צריכה היתה להיות

טובה מקודמותיה.
היא כבר לא תספיק להוכיח זאת,

שנותיה ספורות,
פסיעותיה מתנדנדות,

נשימתה קצרה.
קרו דברים רבים מדי

שלא היו צריכים לקרות,
ומה שנועד לבוא,

לא בא.

אביב היה אמור להגיע
ואושר, בין השאר

הפחד היה צריך לנטוש הרים ועמקים.
אמת מהירה משקר

צריכה היתה להגיע למטרה.

אסונות אחדים אמורים היו
שלא לקרות עוד,

כגון מלחמה
רעב וכו’.

צריך היה לכבד
חוסר-ישע של חסרי-ישע,

אמון וכיוצא בזה.

מי שרצה לשמוח בעולם,
ניצב בפני משימה

בלתי אפשרית.
טיפשות אינה מצחיקה.

חוכמה אינה עליזה.

• בחר/י בשורה אחת משירה של שימבורסקה 
שמצאה חן בעינייך. שתף/י את הקבוצה.

להגיד  שימבורסקה  רצתה  לדעתך  מה   •
יוצא/ת איתו  בשיר? מה הלך הרוח שאת/ה 

לאחר קריאת השיר?
תמימות”.  משאלות  דחופות  שאלות  “אין   •

מהי השאלה שלך?
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• האמנם ליהודים יש חוש נוסף שאין 
לאחרים? חוש הזיכרון? ולך?

• במה שונה זכרונו של העם היהודי 
מזכרונם של עמים אחרים?

מתוך יומנה של דוניה רוזן, 23.6.43
"רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים. רוצה אני להתחנן לפניכם 
נקם  שתיקחו  נקמתנו,  את  שתנקמו  בקשה  של  לשון  בכל  ולבקשכם 
אני  רוצה  החיים.  מן  אותנו  הוציאה  האכזרית  שידם  הפושעים  באותם 
אותו העולם  ציון שיראה  עד השמים,  - מצבה שתגיע  לנו  יד  שתקימו 
כולו - פסל לא משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים, כי מאמינה אני 
באמונה שלמה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדכם עתיד 

טוב יותר".

• האם לנוכח מה שקורה בעולם היום, את/ה 
שעשוייה  שמצבה  רוזן  דוניה  עם  מסכים/ה 
ממעשים טובים תבטיח עתיד טוב יותר? האם 

אין זו תמימות לחשוב כך?
• איך את/ה היית בונה את מצבת הזיכרון? 

מאילו חומרים? היכן היית ממקם/ת אותה?

“הכול מואר”, ג’ונתן ספרן-פויר
זיכרון.  שמיעה...  ריח,  ראייה,  טעם,  מישוש,  חושים  שישה  יש  ליהודים 
ומעבדים את העולם באמצעות החושים המסורתיים,  חווים  בעוד שהגויים 
היהודים,  עבור  אירועים,  להסביר  נחות  כאמצעי  רק  בזיכרון  ומשתמשים 
נצנוצה הכסוף, או טעם  הזיכרון הוא לא פחות בסיסי מדקירת מחט, או 
ונזכר בסיכות  נדקר על-ידי סיכה  היהודי  הדם שהיא שולפת מן האצבע. 
אחרות. רק בכך שדקירת הסיכה מחזירה אותו אחורה אל דקירות סיכה 
הייתה  עוד  כשזרועו  חולצתו  שרוול  את  לתקן  ניסתה  כשאמו   - קודמות 
של  הלח  מצחה  את  שליטפו  מרוב  נרדמו  סבו  של  כשאצבעותיו  בפנים, 
אם-סבו, כשאברהם בחן את חוד הסכין כדי להיות בטוח שיצחק לא יחוש 
כאב - היהודי יכול להבין למה זה כואב. כשיהודי נתקל בסיכה, הוא שואל: 

כמו מה זה נזכר?
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מן המקורות

“ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך” )ד:ט(. 
הטכניקה של העברת הזיכרון לדורות הבאים היא שינון ומסירה בעל-פה: “ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך”.

בספר דברים יש הדגשות מיוחדות על החשיבות של שימור הזיכרון, ויש חשש מפני הִשְכחה:

ָכל-ְלָבְבָך  , ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך, ְבּ ַמע, ִיְשָׂרֵאל: ה' ֱאֹלֵהינּו, ה' ֶאָחד. ְוָאַהְבָתּ "ְשׁ
ָך ַהּיֹום-  ר ָאנִֹכי ְמַצְוּ ה, ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ָך, ּוְבָכל- ְמאֶֹדָך. ְוָהיּו ַהְדּ ּוְבָכל-ַנְפְשׁ
ֶרְך,  ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך, ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ַעל-ְלָבֶבָך. ְוִשׁ

ין ֵעיֶניָך.  ם ְלאֹות, ַעל-ָיֶדָך; ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת, ֵבּ ְרָתּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ ְכְבּ ּוְבָשׁ
ָעֶריָך." יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל-ְמֻזזֹות ֵבּ ּוְכַתְבָתּ

בתפילין שמצווה יהודי להניח מדי יום כתוב:

בחופה היהודית שובר החתן את הכוס ואומר:
ק  ְדַבּ ח ְיִמיִני, ִתּ ַכּ ְשׁ ָלִים ִתּ ֵחְך ְירּוָשׁ ָכּ "ִאם ֶאְשׁ

ֵרִכי.." י ִאם ֹלא ֶאְזְכּ ְלׁשֹוִני ְלִחִכּ

בספר דברים פרק כה, מצווים אנו:
"ָזכֹור, ֵאת ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק, ַּבֶּדֶרְך, 

ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים..  ְוָהָיה ְּבָהִניַח ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ְלָך ִמָּכל-אְֹיֶביָך ִמָּסִביב, ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה-

ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה--ִּתְמֶחה ֶאת-
ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים; ֹלא, ִּתְׁשָּכח". 

ובספר שמות פרק יג מצווים אנו לזכור את יציאתנו ממצריים:
חֶֹזק ָיד הֹוִציא ה'  ֶאְתֶכם  י ְבּ ית ֲעָבִדים ִכּ ְצַרִים ִמֵבּ ר ְיָצאֶתם ִמִמּ ה ֲאֶשׁ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶזּ אֶמר מֶֹשׁ "ַויֹּ
ְצָרִים. ְוָהָיה ְלָך  ֵצאִתי, ִמִמּ ֲעבּור ֶזה, ָעָשׂה ה' ִלי, ְבּ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר:  ַבּ ְדָתּ ְלִבְנָך, ַבּ ה ְוֹלא ֵיאֵכל ָחֵמץ...  ְוִהַגּ ִמֶזּ
ַמְרָתּ  ְצָרִים.  ְוָשׁ ָיד ֲחָזָקה, הֹוִצֲאָך ה' ִמִמּ י ְבּ ִפיָך:  ִכּ ְהֶיה  ּתֹוַרת ה' ְבּ ין ֵעיֶניָך, ְלַמַען  ִתּ רֹון ֵבּ ְלאֹות ַעל-ָיְדָך, ּוְלִזָכּ

ִמים, ָיִמיָמה". את, ְלמֹוֲעָדּה, ִמָיּ ה ַהזֹּ ֶאת-ַהֻחָקּ

• מדוע מצווה עם ישראל לזכור את יציאת מצריים ולספר 
ארועים  יש  אחרים  לעמים  גם  האם  שנה?  מדי  עליה 

הסטוריים מכוננים שמוזכרים באופן כזה מדי שנה?
• לו הדבר תלוי בך, היית ממשיך במסורת ליל הסדר 

וקריאת ההגדה? מדוע?
• מדוע מדגישה היהדות כל כך את חשיבות הזיכרון? 
האם ידוע לך מה מעמדו של הזיכרון בדתות האחרות? 

האם זהו מאפיין אקסקלוסיבי יהודי או כלל לא?
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• האם את/ה מזדהה עם רצונו של אריה פלגי, לשכוח?
• עבור פלגי השואה היא “מטען מונח בתוך הנשמה.. אין להיפטר”.

   מהי עבורך? גם כן מטען בנשמה? או אולי – “משקולת קשורה
   לרגליים”?  מצא/י את הדימוי הנכון עבורך.

• מה מקומה של השואה בתודעתנו כפרטים המשתייכים לעם היהודי?
• כיצד היית מגדיר/ה את השואה כמרכיב בנראטיב היהודי, כגורם

 מלכד/ מגבש/ מחולל שינוי/ חונק/ עוצר/ מעצב/ אחר?

לשכוח- אריה פלגי
הייתי רוצה לקום בוקר אחד ולגלות שלא

היתה שואה. שרק משל היתה. סיוט חולף.
הייתי רוצה לא לזכור דבר. לא לספר, לא

להנחיל, לא ללקט יותר עדויות, לא
להקים יותר אנדרטאות, לא להסביר שוב
ושוב מהו צאן ומהו טבח, מהו סבל ומהי

גבורה.
הייתי רוצה שיתבטלו ימי הזיכרון עם

הבכי המתלעלע, עם הצער הבוהה ועם
הרחמים הרבים מסביב. עם הקתרזיס

העקר.
הייתי רוצה חיים נקיים משואה, חפים
משואה. בלי רכבות, בלי מחנות, בלי

מצעדי מוות, בלי כבשנים, בלי האימה
החוזרת, המתישה הזאת.

הייתי מוותר על מחוות הכבוד
לניצולים, על מבטי הדחילו ורחימו

למראה המספרים המקועקעים על הזרועות.
הייתי רוצה בלי הספרים, בלי הסרטים,

בלי המחזות, בלי תרבות השואה וממילא
בלי הלעג סביב תעשיית השואה ופסטיבלי

השואה.
הייתי רוצה לא להגן עוד על ייחוד

השואה, על בלעדיותה היהודית, על
חד-פעמיותה הכול-עולמית, הכול-היסטורית.

הייתי רוצה להיפרד מכל הדימויים משם
העולים בעת סכנות קיומיות לנו ולעמים

אחרים. הייתי רוצה לנתק את חיבורי
האסוציאציות בעת התנכלויות שלנו

לאחרים.

היה לי קל יותר בלעדי כל אלה. הייתי
משוחרר יותר, חופשי. כאילו נולד מחדש.

בלי תסביכים ובלי פיצויים.
אבל השואה אינה משקולת קשורה לרגליים.

היא מטען מונח בתוך הנשמה. אין להתיר,
אין להשליך, אין להיפטר. צריך ללמוד
לחיות אתה. להעמיד פנים שהתרגלת.

להיאנח בסתר.
כדי לחוש הקלה שבמילוי חובה, אלך גם

השנה, בעוד כמה ימים, אל עוד טקס
זיכרון שנתי. כדי לזכור את מה שהייתי

רוצה לשכוח. כדי לפגוש את מה שהייתי  
 רוצה כל-כך לעקוף.
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בנימין פונדן, 1942, )נרצח באוקטובר 1944(
ִזְכרּו ַרק ִּכי ָהִייִתי ַחף ִמֶּפַׁשע

וכי ְּכמֹוֶכם, ְּבֵני ְּתמּוָתה ֶׁשל יֹום ֶזה
ַּגם ִלי ָהיּו ָּפִנים ֶׁשל

ַזַעם ְוִׁשְּמָחה ְוַרֲחִמים
ָּפׁשּוט ְמאֹד, ָּפִנים ֶׁשל ֵּבן אָדם!

ספר הצחוק והשכחה- מילן קונדרה
“כדי לחסל אומות”, אמר היבל, נוטלים מהן קודם כל את זכרונן. הורסים 
ספרים  יכתוב  אחר  ומישהו  תולדותיהן  את  השכלתן,  את  ספריהן,  את 
אחרים בשבילן, יתן להם השכלה אחרת, ימציא הסטוריה אחרת. אחר 
כך, מתחיל העם לשכוח לאט לאט מה הוא היה ומה הוא בהווה. והעולם 

סביבו שוכח זאת עוד לפניו”.

• האם את/ה מכיר/ה בהסטוריה האנושית 
עמים שנמחקו כך? מי היה זה שנטל את 
זכרם? מדוע עשה זאת? האם הצליח לו?

• באילו עוד דרכים יכול להעלם עם? והעם 
היהודי?

• פונדן בחר ב”זעם, שמחה ורחמים” לתאר 
פניו של  אדם. באילו שלשה רגשות היית 

בוחר/ת את/ה ?
• מה כוונתו של פונדן כשהוא אומר “כמוכם, 

בני תמותה, פשוט מאד- בני אדם”?
• מה עושה לך הפניה הישירה בשיר: 

“כמוכם” ? מה תפקידה?



• האם העובדה כי את הדברים הללו אמרה בכנסת 
ישראל קנצלרית גרמניה, נותנת להם משמעות 

אחרת?/ משנה תוקף? ומהי המשמעות עבורך כאשר 
הדברים באים ממקור כזה?

• עד מתי תישא האומה הגרמנית אות קלון על 
מצחה? האין זה נכון להניח לדור הגרמני הצעיר?
• “את הרעיון יש לבטא במילים ואת המילים יש 

לבטא במעשים”? אילו מעשים בהקשר הזה היית 
את/ה בוחר/ת לעשות?

9

גרמניה,   קנצלרית  מרקל,  אנגלה  של  נאום  מתוך 
כנסת ישראל, 2008

“זו תהיה טעות גורלית אם נתחמק מן השאלה כיצד עלינו לשמור 
את זיכרון השואה כאשר יום אחד לא יהיו אתנו עוד אלה שיוכלו 
להעיד עליה. נכון, אתרי זיכרון הם דבר חשוב. מקומות כמו האתר 
לזיכרון השואה בברלין ו”יד ושם” משמרים את הזיכרון, אך האמת 
היא שלא די באתרים כאשר הזיכרון הופך להיסטוריה. את הזיכרון 
יש לשוב ולשמר תמיד. את הרעיון יש לבטא במלים, ואת המלים 

יש לבטא במעשים”.

עיונים במורשתו של יאנוש קורצ'אק
אל תשמיד מכתבים! הם לא תופסים מקום רב. צילום דהוי, פרח מתפורר, סרט ורוד, עלה מיובש. מזכרות המעוררות הרהורים 

וזיכרונות, זיכרונות שונים: מרגיעים, מכאיבים – או גם משוקצים, העולים וצפים  ממצולות העבר.

• איזה מן טיפוס את/ה, שומר/ת מזכרות קטנות? או 
זורק/ת הכל? חשבת פעם מה המשמעות של זה על מי 

שאת/ה?
• נדמה שהיום, בעולם הווירטואלי, אין יותר מכתב, וצילום, 

ופרח יבש. הכל בענן ווירטואלי. זה טוב? אפשר בכלל 
לשנות את זה?/ להילחם בזה? ומה יקרה לנו אם יום אחד 

מתקפת סייבר תמחק לנו את כל העננים הווירטואלים 
שבהם אנחנו שומרים הכל?? מה יהיה על זכרונותיינו? על 

תודעתנו? על מי שאנחנו?
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שהר הזיכרון יזכור במקומי/ יהודה עמיחי
ֶׁשַהר ַהִּזָּכרֹון ִיְזּכֹר ִּבְמקֹוִמי,

ֶזה ַּתְפִקידֹו. ֶׁשַהַּגן ַלֶּזֶכר ִיְזּכֹר,
ֶׁשָהְרחֹוב ַעל ֵׁשם ִיְזּכֹר,

ֶׁשַהִּבְנָין ַהָּידּוַע ִיְזּכֹר,
ֶׁשֵּבית ַהְּתִפָּלה ַעל ֵׁשם ֱאֹלִהים ִיְזּכֹר,

ֶׁשֵּסֶפר ַהּתֹוָרה ַהִּמְתַּגְלֵּגל ִיְזּכֹר,
ֶׁשַהָּזכּור ִיְזּכֹר. ֶׁשַהְּדָגִלים ִיְזְּכרּו,

ַהַּתְכִריִכים ַהִּצְבעֹוִנִּיים ֶׁשל ַהִהְסטֹוְרָיה, ֲאֶׁשר
ַהּגּוִפים ֶׁשָעְטפּו ָהְפכּו אָבק. ֶׁשָהאָבק ִיְזּכֹר.

ֶׁשָהאְׁשָּפה ִּתְזּכֹר ַּבַּׁשַער. ֶׁשַהִּׁשְלָיה ִּתְזּכֹר.
ֶשָחָית ַהָּׂשֶדה ְועֹוף ַהָּׁשַמִים ֹיאְכלּו ְוִיְזְּכרּו,

ֶׁשֻּכָּלם ִיְזְּכרּו, ְּכֵדי ֶׁשאַֹכל ָלנּוַח.

• עמיחי רוצה שהאחרים יזכרו במקומו, כך יוכל 
לנוח. המשוואה שלו אומרת שהזכרון מעייף. מה 

עושה לך הזיכרון? האם גם אותך הוא מעייף?
• היית רוצה כמו עמיחי שאחרים יזכרו 

בשבילך? או לפחות חלק? או גם וגם? או בכלל 
לא? ולזכרון הלאומי, נותר בך רצון? כח?
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שאלות מסכמות לדיון מסכם

"כל עוד מישהו זוכר אותנו, אנחנו חיים"- קרלוס רואיס סאפון
} מתוך הספר "צלה של הרוח" {

• האם את/ה מכיר/ה ארוע בהסטוריה של שכתוב זכרון? אישי/ לאומי? מה היו תוצאותיה?
• הישראלים פיתחו עם השנים “זיכרון קולקטיבי” שבא לידי ביטוי בטקסי ימי הזיכרון, וכולל 

טקסטים מוכרים, שירים קבועים המושמעים ברדיו ועוד. האם יש זיכרון כזה בקהילה אליה את/ה 
משתייך/ת? מה הוא כולל?

• האם יש לך זיכרון אישי מסויים שהשפיע עליך באופן כזה ששינה את חייך? כיצד? מי היית 
בלעדיו? בדיעבד, האם היית מוותר/ת עליו? משנה אותו?

• כשמדברים על זיכרון לאומי, האם יש הבדל בין הזכרון של יהודים החיים במדינת ישראל לאלו 
שחיים בתפוצות? אילו זכרונות יעדיפו יהודי התפוצות לשכוח ומה יהיה חשוב עבורם לזכור?

• מה היתרון שבשכחה של ארועים לאומיים?
• נסו לדמיין איך ייראה יום השואה בעוד 50 שנה. מה יהיה הלך הרוח? אילו דגשים יהיו אז?

• איזה מהקטעים שבחוברת אהבת במיוחד? תוכל/י לשתף את הקבוצה בבחירתך? איך נגע בך 
הקטע המסויים הזה? מה עשה לך?

• איך נכון לדעתך לזכור? כמה? מתי? איך מעצבים זיכרון? מה בוחרים מתוך ההסטוריה שהיא כל 
כך עמוסה ובלתי נגמרת?

• מה האחריות שלנו בנוסף ללזכור ולהזכיר? האם הזכרונות הם רק קול לזכרם של אלו שכבר
  אינם או שיש לנו אחריות נוספת? מה הביטוי המעשי של אחריות זו?
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Autres questions de discussion 

• Qu’y a-t-il de commun entre la mémoire d’une personne et la mémoire d’un peuple ?
L’une des deux est-elle plus importante que l’autre ? Peuvent-elles exister l’une sans 
l’autre ?
• Que choisissons-nous de nous souvenir dans le contexte de la Shoah ? Pourquoi
faisons-nous ces choix ?
• A part la mémoire et la commémoration de la Shoah, quelle est notre responsabilité
? Est-ce que la mémoire de la Shoah est destinée uniquement à commémorer ceux
qui ne font plus partie des vivants ou avons-nous aussi la responsabilité d’en tirer des
enseignements ? Comment cette responsabilité se manifeste en pratique ?
• Etes-vous d’accord sur le fait que la mémoire contribue à former la conscience ? Si c’est 
le cas, quels sont les dangers de perdre la mémoire ou que les souvenirs soient réécrits 
par des personnes ou des entités en fonction de leurs intérêts ?
• Au fil des années, les Israéliens ont élaboré une ‘mémoire collective’ qui s’exprime dans 
les Journées du Souvenir et inclut des textes connus, des chansons que l’on entend
régulièrement à la radio, etc. Est-ce qu’il y a aussi une mémoire collective dans votre
communauté juive ? En quoi consiste-t-elle ?
• Avez-vous un souvenir personnel qui a eu tellement d’effet sur vous qu’il a changé votre
vie ? De quelle manière ? Seriez-vous différent/e sans ce souvenir ? Rétrospectivement,
est-ce que vous auriez voulu renoncer à ce souvenir ? Le modifier ?
• Lorsque les gens parlent de la mémoire nationale, y-a-t-il une différence entre la
mémoire des Juifs qui habitent en Israël et la mémoire des Juifs qui habitent en Diaspora 
? Quels souvenirs les Juifs de Diaspora préfèreraient oublier et qu’est-ce qu’il sera 
important pour eux de se rappeler ?
• Quel est l’avantage d’oublier des événements nationaux ?
• Essayez d’imaginer comment la Shoah et le Jour de la Shoah seront commémorés dans
50 ans ? Dans quel esprit ? Quels seront les événements les plus marquants ?
• Lequel des textes de la brochure préférez-vous ? Pouvez-vous en parler au groupe ?
Quelle influence a-t-il eu sur vous ? En quoi vous a-t-il particulièrement touché ? Quel
effet vous-a-t-il fait ?
• A votre avis, quelle est la manière la plus appropriée de se souvenir de la Shoah ? A quel 
rythme ? Quand ? Comment s’élabore la mémoire de la Shoah ? Quel choix faire dans
l’Histoire de la Shoah qui est si chargée et infinie ?
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Que la Colline du Souvenir se souvienne à ma place / Yehuda Amichai
Que la Colline du Souvenir se souvienne à ma place,
c’est son rôle. Que le jardin du souvenir se souvienne,
que la rue au nom de… se souvienne,
que le bâtiment connu se souvienne,
que la synagogue qui porte le nom de Dieu se souvienne,
que le rouleau de la Tora que l’on enroule se souvienne,
que la prière à la mémoire des morts se souvienne.
Que les drapeaux se souviennent,
les linceuls multicolores de l’Histoire, qui
ont enveloppé des corps devenus poussière.
Que la poussière se souvienne.
Que les ordures se souviennent au portail. Que le placenta se souvienne.
Que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel mangent et se souviennent,
Qu’ils se souviennent tous afin que je puisse me reposer.

• Yehuda Amichai veut que d’autres
que lui se souviennent de la Shoah à sa 
place pour qu’il puisse se reposer. Ce qui
revient à dire que les souvenirs de la Shoah 
l’épuisent. Que vous fait le souvenir ? Il vous 
fatigue vous aussi ?
• Souhaiteriez-vous comme lui que d’autres
se souviennent de la Shoah à votre place ?
Ou d’une partie de la Shoah ? Ou l’un et 
l’autre ? Ou non ? Vous reste-t-il de la
volonté, de la force pour commémorer la
mémoire nationale?
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Extrait d’un discours prononcé par 
Angela Merkel, chancelière d’Allemagne, 
au Parlement israélien (Knesset) en 2008.
« Ce serait tout aussi grave d’ignorer la 
question de la préservation de la mémoire de 
la Shoah, lorsque toutes les personnes qui en 
ont été les témoins auront disparu. Certes, 
il est vrai que les lieux de mémoire sont 
importants, des lieux de commémoration 
comme le Mémorial de l’Holocauste à Berlin 
ou Yad Vashem. Mais il est également vrai 
que ces lieux de mémoire ne seront pas 
suffisants une fois que les souvenirs vécus 
des déportés ne seront plus que des récits 
appartenant au passé. La mémoire doit 
continuer à être préservée sans relâche. Les 
souvenirs doivent toujours être rappelés. Les 
pensées doivent devenir des mots et les 
mots des actes ». Extrait de l’œuvre de Janusz Korczak

« Ne jetez pas les lettres ! Elles ne prennent pas beaucoup 
de place. Une photo jaunie, une fleur fanée, un ruban 
rose, une feuille séchée. Ces objets évoquent des 
pensées et des souvenirs, toutes sortes de souvenirs : 
apaisants, douloureux ou détestables, qui émergent des 
profondeurs du passé et le font revivre ».

• Quel genre de personne êtes-vous ? Est-ce que vous 
conservez les souvenirs ? Ou est-ce que vous jetez tout ? 
Avez-vous déjà pensé à l’impact de ce trait de caractère sur
votre personnalité ?
• Il semble qu’à notre époque, dans le monde virtuel, il n’y a 
plus de lettre, de photo, de fleur séchée. Tout est conservé
dans un nuage virtuel. Est-ce une bonne chose ? Est-ce 
qu’on peut changer cet état de fait ? Qu’est-ce qui va se 
passer si un jour une attaque cybernétique efface tous les
nuages virtuels ? Qu’arrivera-t-il à nos souvenirs ? A nos 
sentiments ? A la personne que nous sommes ?

• Est-ce que le fait que ce discours a été prononcé par
la Chancelière d’Allemagne à la Knesset (le Parlement 
d’Israël) lui donne une signification différente ? Plus
d’importance ? Qu’est-ce qu’il signifie pour vous, 
sachant que c’est Angela Merkel qui parle ?
• Combien de temps le peuple allemand va-t-il 
continuer à porter le poids de la culpabilité de la Shoah 
? La jeunesse allemande ne devrait-elle pas être
laissée en paix ?
• « Les pensées doivent devenir des mots et les mots 
des actions ». Quelles actions choisiriez-vous de faire?
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Benjamin Fondane
1942 (assassiné à Auschwitz en 1944)
« Souvenez-vous seulement que j’étais innocent
et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là,
j’avais eu, moi aussi, un visage marqué
par la colère, par la pitié et la joie,
un visage d’homme, tout simplement !

• Fondane a choisi « la colère, la pitié et la joie » 
pour décrire un visage humain. Laquelle de ces 
émotions vous semble convenir le mieux ?
• Que veut dire Fondane lorsqu’il écrit : « comme 
vous, mortels… un visage d’homme, tout 
simplement ! »
• Quel est l’effet de l’appel direct dans le poème « 
tout comme vous » ?
A quoi sert-il ?

• Dans l’histoire de l’humanité,
connaissez-vous des nations qui ont 
été effacées de la mémoire collective
de cette manière ? Qui a supprimé leur 
mémoire ? Pourquoi ? Ont-ils réussi ?
• De quelle autre manière un peuple
peut-il disparaître ? Et le peuple juif ?

Le Livre du Rire et de l’Oubli – Milan Kundera
« Pour liquider les peuples, disait Hùbl, on commence par leur 
enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur 
histoire. Et quelqu’un d’autre leur écrit d’autres livres, leur donne 
une autre culture et leur invente une autre Histoire. Il ne faut pas 
longtemps pour que les nations commencent à oublier leur 
identité et leur passé. Le monde autour d’eux l’oubliera encore 
plus vite ».
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J’aimerais me détacher de toutes les évocations de là-bas,
qui émergent en nous lorsque notre existence ou celle
d’autres nations est en danger. J’aimerais supprimer nos
associations d’idées, lorsque nous faisons du mal aux autres.
La vie serait plus facile pour moi sans tout cela.
Je serais libre, libéré. Ce serait comme une nouvelle naissance,
sans complexes et sans réparations.
Mais la Shoah n’est pas un poids accroché à mes pieds.
C’est un fardeau qui pèse sur mon âme. On ne peut pas y 
échapper, la jeter au loin, s’en débarrasser.
Nous devons apprendre à vivre avec elle.
Prétendre que nous y sommes habitués.
Gémir en secret.
Afin d’éprouver le soulagement d’accomplir un devoir,
cette année encore,
j’irai dans quelques jours à une autre cérémonie de 
commémoration annuelle,
afin de me souvenir de ce que j’aurais voulu oublier,
de retrouver ce que j’aurais tant voulu éluder.  

• Est-ce que vous vous identifiez avec le désir d’oublier
d’Arye Palgi ?
• Pour Palgi, la Shoah est « un fardeau qui pèse sur mon
âme » et il n’est pas question de « s’en débarrasser ».
Qu’est-ce qu’elle représente pour vous ? Est-ce aussi
un fardeau qui pèse sur votre âme ? Ou peut-être « un
poids attaché à vos pieds » ? Essayez de trouver une
métaphore qui correspond à ce que vous ressentez.
• Quel est le rôle de la Shoah par rapport à notre
sentiment d’appartenance au peuple juif ?
• Comment définissez-vous la Shoah comme élément
du narratif juif ? Est-ce un facteur unificateur / essentiel
/ qui a provoqué des changements / étouffant / inhibant
/ formateur / autre ?

Oublier – Arye Palgi
J’aimerais me réveiller un matin et découvrir
qu’il n’y a pas eu de Shoah. Que ce n’était qu’une fable,
un cauchemar passager
J’aimerais ne me souvenir de rien. Ne pas raconter,
ne pas transmettre, ne pas recueillir encore d’autres 
témoignages,
ne pas construire d’autres monuments, ne pas expliquer 
encore
et encore ce que sont des agneaux, ce qu’est un 
massacre, ce qu’est la souffrance et ce qu’est l’héroïsme.
J’aimerais que les jours du souvenir soient annulés, en 
même temps que
leurs larmes étouffées, leur chagrin abasourdi
ainsi que la pitié et la catharsis stérile.
J’aimerais avoir une vie dépourvue de la Shoah, libre
de la Shoah. Sans trains, sans camps, sans
marches de la mort, sans fours crématoires, sans cette 
terreur récurrente, débilitante.
Je suis prêt à renoncer aux marques de respect que l’on 
témoigne aux survivants, aux regards d’effroi et de pitié
à la vue des numéros tatoués sur leurs bras.
Je voudrais vivre sans les livres, sans les films,
sans les pièces de théâtre, sans la culture 
de la Shoah et sans la raillerie à propos 
de l’industrie de la Shoah
et des festivals de la Shoah.
J’aimerais ne pas défendre la singularité de
la Shoah, son exclusivité juive,
sa spécificité dans le monde entier,
dans toute l’Histoire.
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Le Livre du Deutéronome insiste sur 
l’importance de préserver la mémoire et sur 
le danger d’oublier :
« Mais aussi garde-toi, et évite avec soin, 
pour ton salut, d’oublier les événements 
dont tes yeux furent témoins, de les laisser 
échapper de ta pensée, à aucun moment 
de ton existence » (4, 9)...
La technique utilisée pour transmettre 
les souvenirs aux générations suivantes 
consiste à les mémoriser et à les transmettre 
oralement : « Fais-les connaître à tes 
enfants et aux enfants de tes enfants ! »

Sources bibliques

• Pourquoi est-il prescrit aux Juifs de se souvenir
de l’Exode d’Egypte et d’en faire le récit chaque
année ? Est-ce que les autres nations ont aussi
des événements historiques spécifiques qui sont
évoqués chaque année ?
• Si cela dépendait de vous, souhaiteriez-vous
poursuivre la tradition du Seder de Pessah et lire 
la Haggadah ? Pourquoi ?
• Pourquoi le judaïsme donne-t-il une telle
importance à la mémoire ? Que savez- vous sur
le rôle de la mémoire dans les autres religions ?
Est-ce une caractéristique juive ou non ?

Pendant un mariage juif, le marié casse un verre 
et dit : « Si je t’oublie jamais, Jérusalem, que ma 
droite me refuse son service, que ma langue 
s’attache à mon palais… » (Psaume 137, 5-6)

Dans le Livre de l’Exode – chapitre 13, Dieu ordonne aux Hébreux de se souvenir de l’Exode d’Egypte :
« 3 Et Moïse dit au peuple ! « Qu’on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis de l’Egypte, de la maison 
de servitude, alors que, par la puissance de son bras, l’Eternel vous a fait sortir d’ici ; et que l’on ne mange 
point de pain levé…
8 Tu donneras alors cette explication à ton fils : « C’est dans cette vue que l’Eternel a agi en ma faveur, 
quand je sortis de l’Egypte ».  9 Et tu porteras comme symbole sur ton bras, et comme mémorial entre tes 
yeux (afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche) que, d’un bras puissant, l’Eternel t’a fait sortir 
de l’Egypte. 10 Tu observeras ce commandement en son temps, d’année en année ».

Dans le Livre du Deutéronome, chapitre 25, il nous est prescrit : « 17 Souviens-
toi de ce que t’a fait Amalec, lors de votre voyage au sortir de l’Egypte… 
19 Aussi, lorsque l’Eternel, ton Dieu, t’aura débarrassé de tous tes ennemis 
d’alentour dans le pays qu’il te donne en héritage pour le posséder, tu 
effaceras la mémoire d’Amalec de dessous le ciel, ne l’oublie point ».
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Tout est illuminé - Jonathan Safran Foer
Les Juifs ont six sens : le toucher, le goût, la vue, l’odorat, l’ouïe… et la mémoire. 
Alors que les Gentils font l’expérience du monde à l’aide des sens traditionnels 
et utilisent la mémoire uniquement comme un moyen subalterne d’interpréter les 
événements, pour les Juifs la mémoire n’est pas moins primaire qu’une piqûre 
d’épingle, ou son chatoiement d’argent, ou le goût du sang qu’elle fait jaillir du 
doigt.

Extrait du Journal de Donya Rosen – 23 juin 1943
« Je veux vous demander de ne pas oublier les morts. 
Je veux vous implorer, vous supplier de venger les 
morts, de tirer vengeance de ces bourreaux dont la 
main cruelle nous a brutalement ôté la vie. Je vous 
demande d’édifier un monument à notre mémoire – 
un mémorial qui atteindra le ciel pour que le monde 
entier le voit. Pas une statue de marbre, ni de pierre, 
mais un mémorial de bonnes actions, car je crois de 
toute ma conviction, de toutes mes forces, que seul un 
tel mémorial vous garantira à vous et à vos enfants un 
avenir meilleur ».

• Etant donné ce qui se passe dans le
monde actuellement, pensez-vous comme
Donya Rosen qu’un mémorial composé de
bonnes actions nous garantira un avenir
meilleur ? N’est-ce pas naïf de penser cela ?
• Comment auriez-vous édifié un monument
de commémoration de la Shoah ? Avec
quels matériaux ? Dans quel endroit ?

• Est-ce que les Juifs ont vraiment
un sens de plus que les autres 
n’ont pas ? Le sens de la mémoire 
? Est-ce votre cas ?
• En quoi la mémoire du peuple juif
est-elle différente de la mémoire
d’autres peuples ?

Le Juif est piqué par une épingle et se souvient 
d’autres épingles. C’est uniquement lorsque 
la piqûre d’épingle lui rappelle les piqûres 
d’épingles précédentes – alors que sa mère 
essayait de réparer la manche de sa chemise 
et que son bras était dans la manche, lorsque 
les doigts de son grand-père s’endormaient 
à force de caresser le front humide de son 
arrière-grand-père, lorsqu’Abraham a examiné 
la pointe du couteau pour être sûr qu’Isaac 
ne ressentirait pas de douleur – que le Juif 
est capable de comprendre pourquoi cela fait 
mal. Lorsqu’un Juif rencontre une épingle, il se 
demande : « Qu’est-ce cela me rappelle ? »
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Fin de siècle – Wislawa Szymborska
Il était supposé être meilleur que les autres,
notre vingtième siècle.
Mais il n’aura pas eu le temps de le prouver,
ses années sont comptées,
ses pas chancelants,
son souffle court.
Trop de choses se sont déjà passées
qui n’auraient pas dû avoir lieu,
et ce qui aurait dû arriver
ne s’est pas produit.

Le printemps était en route  
et le bonheur aussi, entre autres.

La peur devait s’enfuir des montagnes et des vallées.
La vérité était supposée l’emporter sur le mensonge.

Certaines catastrophes
Ne devaient plus jamais se produire
La guerre, la faim, etc.
On aurait dû respecter
Les plus vulnérables des vulnérables
La confiance et ce qui lui ressemble.

Celui qui voulait être heureux dans ce monde
Est confronté à une mission impossible
La stupidité n’est pas drôle
La sagesse n’est pas gaie.

L’espérance
N’est plus cette jeune fille en fleur, etc.
Hélas !
Dieu au moins aurait dû croire en un homme 
bon et fort.
Mais la force et la bonté
Sont toujours deux personnes différentes.

Comment vivre, m’a demandé quelqu’un dans une lettre,
quelqu’un à qui j’aurais moi-même
voulu poser cette question.

 Une fois de plus, comme toujours,
comme on a pu le voir ici,
il n’y a pas de questions plus urgentes
que les questions naïves.

• Choisissez un vers du poème de Wislawa 
Szymborska que vous avez aimé. Partagez le 
avec le reste du groupe.
• A votre avis, qu’est-ce que la poétesse a essayé 
d’exprimer dans le poème ? Que ressentez-vous
après avoir lu le poème ?
• « Il n’y a pas de questions plus urgentes que
les questions naïves ». Et vous, quelle est votre
question ?
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A mes morts chéris – Malka Rosenthal
Aussi longtemps que je ferai partie des vivants,
Vous, mon frère Kopale, et ma mère Fanny, vous serez moins morts.
Aussi longtemps que mon nom sera prononcé par mes filles et mes petits-enfants,
Vous, mes amis d’enfance,
Leibush, Paula, Lucia et tous les autres,
Vous continuerez à jouer avec moi à nos jeux d’enfants.
Ensemble nous nous partagerons les miettes,
Ensemble, derrière les murs,
Nous jouerons à cache-cache avec les tortionnaires.

Pardonnez-moi, ô mes morts chéris

Aussi longtemps que je ferai partie des vivants,
Vous, mes frères, vous serez moins morts.

• Nous approchons du jour où Malka 
Rosenthal et ses semblables,
les survivants de la Shoah, ne seront plus 
avec nous. Qu’en sera-t-il alors du souvenir 
de ses morts chéris ?
• Comment allons-nous nous perpétuer leur 
mémoire ? Quelle est la meilleure manière
de nous en souvenir et de les commémorer 
lorsque plus aucune de leur connaissance 
ne sera en vie ?

Entre mémoire et oubli, Berl Katznelson, révolution et tradition
Nous avons été dotés de deux facultés : le souvenir et l’oubli. Nous ne pouvons pas vivre sans eux. S’il n’y avait que le 
souvenir, quel serait notre destin ? Nous serions écrasés par le fardeau des souvenirs. Nous deviendrons les esclaves de 
nos souvenirs, de nos ancêtres. Notre physionomie ne serait alors qu’une reproduction des générations précédentes. 
Et si c’est l’oubli qui dominait totalement, y aurait-il une possibilité de culture, de science, de connaissance de soi, de 
vie spirituelle ? Un conservatisme exagéré voudrait nous priver de notre capacité d’oubli alors qu’une attitude pseudo-
révolutionnaire considère que toute évocation du passé est ‘un ennemi’. Mais si l’humanité n’avait pas préservé le 
souvenir de ses exploits valeureux, de sa noblesse de caractère, des périodes de prospérité et des tentatives de liberté 
et d’héroïsme, aucun mouvement révolutionnaire n’aurait été possible. Nous nous serions languis dans notre petitesse 
et dans notre ignorance, nous aurions été les esclaves du monde.

• Où vous situez-vous personnellement 
entre souvenir et oubli ? Et en tant que 
membre du peuple juif ?
• Quelle signification la mémoire a-t-elle
dans la conscience d’un peuple ? Dans 
son narratif ? Quel rôle la mémoire du
peuple juif joue-t-elle dans le sentiment 
d’appartenance à notre peuple ?
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Introduction

« Il y des étoiles dont la lumière est visible sur terre bien qu’elles soient éteintes 
depuis longtemps. Il y a des personnes dont la lumière continue à éclairer le 
monde bien qu’elles ne fassent plus partie des vivants.
Leur lumière brille tout particulièrement quand le monde est obscur.
Ce sont elles qui éclairent la route de l’humanité… » (Hannah Senesh)

La mémoire est l’un des fondements les plus importants de notre conscience de peuple et d’individus. Nous consi-
dérons l’évocation et la préservation de la mémoire comme un devoir essentiel.
Le recueil de textes « Entre mémoire et oubli – supplément pour la Journée de Commémoration de la Shoah et de 
l’Héroïsme » se compose de douze textes divers qui abordent tous le thème de la mémoire en général et de la mé-
moire de la Shoah en particulier. Nous vous invitons à les lire en espérant qu’ils proposeront de nouvelles perspecti-
ves et vont donner lieu à un dialogue intéressant et animé.
La Journée de commémoration de la Shoah et de l’Héroïsme est l’une des journées de commémoration les plus 
importantes en Israël. Ce recueil de documents a été rédigé pour susciter un dialogue sur le thème de la mémoire de 
la Shoah, la signification de la mémoire collective dans la formation de notre conscience juive collective en Israël et 
en Diaspora, et son impact sur la personne que nous sommes.

Pour enrichir l’activité suggérée, vous trouverez ci-dessous des liens à quatre vidéos qui sont des témoignages de 
déportés.
Vous êtes invités à projeter une ou plusieurs vidéos, puis de débattre avec des questions :
Qu’est-ce que cette vidéo a évoqué pour vous : des émotions, des réflexions, des questions, est-ce qu’elle vous a 
étonné ? Nous vous suggérons de faire participer tout le groupe.

• Témoignage de Asher Aud de Pologne: https://www.youtube.com/watch?v=5MNc-s yluY
• Témoignage de déportés qui décrivent leur libération: https://www.youtube.com/watch?v=p6ptSNgun4s
• Témoignage qui décrit un camp de personnes déplacées après la guerre et le retour progressif à la vie qui,

en fin de compte, est plus forte que tout : https://www.youtube.com/watch?v=urSGFm57rzM
• Témoignage de Artémis Miron, de Grèce : https://www.youtube.com/watch?v=F0OZb1dklZA
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Cette brochure a été publiée uniquement à des fins pédagogiques internes.

Le programme Beit Ha’am a été développé par le Département de l'Irgoon et les Israéliens 
à l'étranger de l’Organisation sioniste mondiale dans le but d’inciter à la discussion et au 
dialogue sur la signification du sionisme au 21e siècle. Est-ce que l’idéal sioniste a été réalisé ? 
Quel est le rôle de l’Etat d’Israël pour ceux qui ne vivent pas dans ce pays ? Comment définir les 
relations existant entre Israël et la Diaspora à notre époque, etc.

Il est composé de contenus très divers, dont des textes traditionnels et contemporains, des vidéos, 
des œuvres d’art, des jeux, etc., qui ont pour objectif de donner libre cours à des discussions 
animées, critiques et actuelles.  
C’est l’occasion pour chacun et chacune d’entre vous, partout dans le monde et sans avoir 

besoin de connaissances préalables de réfléchir, remettre en question et discuter de la signification du sionisme au 21e siècle 
et de son impact dans notre vie.

Cette brochure conçue dans le cadre du programme d’activités dynamique et renouvelé de notre Département de l'Irgoon et 
les Israéliens à l'étranger pour la Journée de la Commémoration de la Shoah et de l’Héroïsme qui est l’une des journées de 
commémoration qui comptent le plus en Israël. Les textes présentés sont un moyen de provoquer un débat sur le thème de 
la mémoire de la Shoah, la signification de la mémoire collective dans la formation de notre conscience juive collective en 
Israël et en Diaspora et son influence sur nous.

Nous vous invitons à utiliser cette brochure pour votre activité et à enrichir son contenu par des questions et des thèmes de 
réflexion et de discussion.

Les brochures de Beit Ha’am sont disponibles en hébreu, anglais, espagnol, français, portugais et allemand et elles peuvent 
être traduites dans d’autres langues si nécessaire. Ces textes peuvent être utilisés en diverses occasions et pour des publics 
divers.
Nous vous invitons à les utiliser et à nous contacter pour toute question ou demande d’informations : wzo.israelis@gmail.com 
Gusti Yeoshua-Braverman, Chef du Département de l'Irgoon et les Israéliens à l'étranger
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