
בדיון זה נדבר על התחושות האישיות של היושבים בסלון כלפי השואה. נחשוב גם על מי 

ואפשר  וננסה להבין האם צריך  ולאירועי הזיכרון,  שמתקשים להרגיש חיבור לשואה 

לשנות זאת. 

זיכרון השואה כחוויה פרטית

דיון מספר 07

הוראות הפעלה





בחברה ביותר  הרגישים  מהנושאים  שניים  ויחבר  יארוז  שמישהו  עד  זמן  של  עניין  רק  היה  ״זה 

הישראלית - יחסי מזרחים-אשכנזים ויום השואה - ויצית סערה ציבורית. מי שעשה את זה הוא מאור 

זגורי, יוצר הסדרה המצליחה של הוט ״זגורי אימפריה״. בפרק שפתח את העונה השנייה של הסדרה 

ושודר בשבוע שעבר, אב המשפחה אלברט (המגולם על ידי משה איבגי), יליד מרוקו, שופך את 

מררתו ואומר שהשואה היא שלהם, ומכוון כמובן לאשכנזים. ״מישהו דיבר על השואה שלנו?״ הוא 

שואל ומקשה: ״גם לנו עשו דברים נוראים כשעלינו, אתה רואה אותי בוכה כל היום?״ השיא הדרמטי 

של הפרק נרשם כשהאב מסרב לעמוד בצפירה של יום השואה עד שלא יוכרז יום המעברות.״

קריאת כיוון

מומלץ להקריא את הטקסט הבא במהלך הדיון:

מתוך מאמר של כרמית ספיר ויץ, "מעריב" מיום 12.2.2015

שאלות פתיחה

כיצד אתם מרגישים ביום הזיכרון לשואה?

איך אתם נוהגים לציין את יום השואה? 

האם השואה נוכחת בחיים שלכם גם ביומיום?

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון

למי שייך יום השואה

האם יש לכם קרובי משפחה ששרדו 

את השואה? האם הקדשתם זמן 

לשמוע ולתעד את הסיפור שלהם?

למי מכם שיש קרוב משפחה שנספה 

או שניצל מהשואה, האם חשוב לכם 

להעביר את הסיפור שלהם הלאה? 

מדוע?

האם קרבה משפחתית לאדם שנספה 

בשואה או ניצל ממנה, הופכת בהכרח 

את יום הזיכרון למשמעותי יותר 

מאשר לאדם שאין לו קשר משפחתי 

ישיר לשואה?  

 יש קהילות רבות בישראל שחשות 

שהשואה לא נוגעת להן באופן ישיר. 

האם גם הן חייבות לציין את יום 

הזיכרון לשואה?

האם יום השואה עלול לגרום 

לקהילות שלמות להרגיש שהן אינן 

חלק מ"הסיפור הישראלי"?

האם החברה היהודית בישראל 

צריכה לעשות מאמץ לחבר את כלל 

אזרחיה לשואה ולזכרה, ובהם גם את 

אלה שהשואה אינה חלק 

מההיסטוריה האישית שלהם? 

12

34







שאלה ללכת איתה הביתה

גרמה  בסלון  בזיכרון  ההשתתפות  האם 
לשינוי כלשהו במחשבות ובתחושות שלכם 

בנוגע לשואה וליום הזיכרון?
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