
 מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראללדו"ח  תגובות

 ניצה דוידוביץפרופ'  –אוניברסיטת אריאל בשומרון 

 שוורץ-ג'ודי תידור באומל פרופ' – אילןאוניברסיטת בר־

 רייך-מוריסעמוס ופרופ' סקוט ד"ר אורי  – אוניברסיטת תל אביב

 קוריליאו פרופ'  –וניברסיטת תל אביב א

 פרופ' מיכאל סיגלוה פרופ' ברק מדינ – האוניברסיטה העברית בירושלים

 פרופ' גיא מירון – האוניברסיטה הפתוחה

 לבני-ליאת שטייר ד"ר –המכללה האקדמית ספיר והאוניברסיטה הפתוחה 

 שמואל פיינר פרופ' –סטורית הישראלית יהחברה הה
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 'לכב

  פרופ' ישראל ברטל 

 מחקר והוראת לימודי השואה באוניברסיטאות ובמכללות בישראליו"ר הועדה לבדיקת מצב 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 שלום רב

 לימודי שואההנדון: 

ובעיקר באשר לצורך לפעול לקידום הוראת השואה בחינוך התיכוני ובמוסדות  –אני מוצאת חשיבות רבה בדוח 

 להשכלה גבוהה בישראל.

. בראש הפורום עומדים: ד"ר בועז לב טוב, ההיסטוריה פורוםע בפעילותו של לשם כך, אני ממליצה להסתיי

ראש החוג להיסטוריה במכללה האקדמית בית ברל, וד"ר יעל קליין, ראש החוג להיסטוריה במכללת אורות 

 ישראל באלקנה.

 חותר לקידום המטרות הבאות:  פורום ההיסטוריה

  ו"גאוות היחידה" של פרחי ההוראה והמורות/ים חיזוק המעמד, תפיסת הזהות המקצועיות
    להיסטוריה בארץ.

  

  קיום מסגרת להתייעצות; ללמידה משותפת ויצירת שיתופי פעולה בין ראשות/י הכשרת
  .  המורים להיסטוריה במוסדות האקדמיים בארץ.

  

 הקשרים בין המפמ"ריות להיסטוריה לבין ראשות/י הכשרת המורים להיסטוריה  חיזוק
   במכללות ובאוניברסיטאות.

  

בנוסף, אני פועלת לדיון בנושא בפורום של הכשרת מורים. יש הכרח, לטעמי, שנושא זה יבוא לידי ביטוי בתוכניות 

מנהלת ואת ד"ר לילי רוסו,   -עובדי הוראה  סמנכ"ל ומנהל מינהללהכשרת מורים. מציעה לשתף את מר אייל רם, 

לקידום הנושא. זאת מתוך הנחה שכל מורה יכול להיות מחנך, עוסק  -אגף א' הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת 

 פורמאליות )מסע לפולין, מסע בארץ, הכנה לצה"ל, רכז התנדבות, מארגן טקסים.....(-ומלווה תכניות א

 

 

 



 
 

 
 

 ( באוניברסיטת אריאל:2020המתקיימת )נכון לאוקטובר  פעילותללהלן התייחסותנו 

 במספר השואה נושא את ביטוי לידי מביאה אריאל באוניברסיטת והרוח החברה למדעי הפקולטה

 בכירים: סגל חברי של הובלה תוך ערוצים,

 מספר ישראל: ובמורשת להיסטוריה בתוכנית השואה בנושא קורסים – דיסציפלינאריים לימודים .1

 רקע בהם שיש כללית בהיסטוריה נושאים משלבים חוגי(-)דו ישראל עם של היסטוריה בחוג מרצים

 ד"ר אירופה; ומערב גרמניה יהדות תולדות את המלמד ידידיה אסף ד"ר הינם המרצים לשואה.

 השואה; בתולדות פרקים השואה; תולדות ושואה, אנטישמיות על שלו הקורסים במגוון פפרמן קיריל

  .20 ה במאה האסלם ארצות יהודי על בקורס מקובצקי לאה פרופ'

 

מרצים אנו מזמינים  זמנינו. בת יהודית וקהילה חינוך שואה, בנושא: בחירה קורס – חינוך לימודי .2

ומשלבים הרצאותיהם קורסים בתחומי ערכים )דילמות ערכיות וחינוך לערכים והשתקפותם  אורחים

 החינוכי. בהיבט בדיסציפלינות ההוראה( וזיכרון השואה

 

הגישה וההתייחסות לנושא השואה בהיבט  - בתחום הוראה דרכי פיתוח מורים, הכשרת לימודי .3

 אנו פועלים לשילוב הנושא בכל תחומי הכשרת המורים.דגש על דרכי הוראה.  –האינטרדיסציפלינרי, ובעיקר 

אנו עומדים בקשר עם מכוני השואה, כולל "יד ושם", בדרכי ההוראה והלמידה. אנו עובדים עם מדור מכללות     

 ואוניברסיטאות במחלקה להכשרת מורים, בית הספר הבינלאומי להוראת השואה, יד ושם.

 והחינוך ההיסטוריה בתחומי  הבכיר הסגל חברי ע"י בנושא ודוקטורנטים מסטרנטים הנחיית .4

 לנושא: המחקרית תפיסתנו – מחקר .5

 ואינטרדיסציפלינרית. דיסציפלינארית מחקרית גישה  

 ועוד( מופת במכון להיסטוריה הפורום מחקר, מכוני )עם שיתופיות  

 בינלאומיים כנסים של יוזמה מחו"ל, מוסדות עם קשרים – בינלאומיות 

 השואה. לחקר המחקר מכון באמצעות בתחום ופדגוגיות מחקריות תשתיות חיזוק 

    

       הנושא לקידום שותפים להיות נשמח

 בברכה

 דוידוביץ ניצה פרופ'

  לחינוך החוג ראש
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 אילן-פעילות המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר, אוניברסיטת בר
2020-2018 

 
אילן. מרגע -לראשות המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר שוורץ-פרופ' ג'ודי באומלנכנסה  2018באוקטובר 

את המכון  שחרף בעיות התקציב שמהם סבל המכון בשנים האחרונות, יש להפוךכניסתה לתפקיד היא החליטה 
של חוקרים, מחנכים ופעילי )פורומים( לגוף דינמי ויוצר בתחום חקר השואה, בין היתר בכך שהיא תקים רשתות 

 מחקרית ומעשית ציבור העוסקים בנושא השואה והאנטישמיות בארץ ובעולם ותיצור מסגרות לעודד פעילות
 משותפת בתחומים אלה.

 
פורומים שונים, חלקם גיאוגרפיים וחלקם נושאיים,  10עלים במכון כך נולד רעיון ה"פורומים". עד היום פו

לזכור, לחקור ולהנציח: יוצרים קהילות, בונים גשר בין הדורות". " המאפשרים להוציא לפועל את המוטו של המכון:
 משתתפים בפורומים ברחבי העולם, הכוללים חוקרים, פעילים בתחום השואה, ראשי 540מיש למכון היום יותר 

)בזמן הקורונה  ארגונים העוסקים בנושא השואה, וכדומה. כל הפורומים מקיימים מפגשים פרונטליים ואינטרנטיים
, מעודדים פעילות משותפת, מוציאים ספרים על נושאים משותפים, מקיימים כנסים וימי עיון בארץ ובעולם בזום(

ודש מקיים המכון ימי עיון הפתוחים לציבור, מדי ח )השנה בזום ובכתב( כדי לקדם את הנושאים שבהם עוסקים.
וכך גם פעילות פנימית לכל חברי הפורומים, כל פורום לחוד וכל הפורומים גם יחד. דווקא בעידן הקורונה כשמפגשים 

, האחראית על תחום וגב' עליזה אדלמן, מרכז המכון ד"ר איציק פס –אלה מתקיימים בזום, הצליח צוות המכון 
שוורץ ליצור אירועים בינלאומיים -המדיה )אתר המכון, ערוץ היו טיוב, דף הפייסבוק וכדומה( יחד עם פרופ' באומל

בזום שלאחר מכן הופצו באמצעות ערוצי המדיה של המכון לכלל ציבור המתעניינים בחקר תחום השואה. המכון 
השואה והמלחמה באנטישמיות הגוברת ומשום כך, חברים גם משלב מחקר עם עשייה מעשית בנושא הנצחת 

בפורומים של המכון לא רק חוקרים אלא גם ראשי ארגונים ומוסדות בארץ ובעולם במשלבים עשייה מעשית עם 
 תיעוד הנעשה, המשמשים גם את אלה החוקרים את התחום תוך כדי הפעילות הקיימת, כגון חוקרי מדעי החברה. 

 
ממחלקות שונות ופקולטות  חברי סגל בבר אילן ,חוקרים ומרצים 41של המונה פורום  - ןאיל-פורום שואה בר (1

שני הדור בני האנטישמיות, שנאת ישראל, חקר ההיבטים שונים של השואה וספיחיה, חקר , העוסקים בשונות
 שלישי וכדומה. הו

משתתפים בארץ ובעולם העוסק בבני הדור השני  230פורום בינלאומי המונה מעל  – "פורום "חוקרים זוכרים (2
הפורום בוחן את הרעיון של  .אקדמיים והשלישי של ניצולי שואה שבחרו בקריירה מחקרית במגוון תחומים

 מחקר כזירת זיכרון. הפורום פועל במשותף עם פרופ' שמואל רפאל, ראש מרכז סלטי לחקר הלאדינו בבר אילן.
או  נושא השואה וספיחיהחוקרים את עמיתי מחקר וציבור ה 91בפורים משתתפים   - "עמיתי שפיגלפורום " (3

פורום איציק פס מרכז את ד"ר  . פוליטית )לרוב הנצחתית( בנושא השואה-המקדמים פעילות ציבורית א
 מסלול עמיתי מחקר, מסלול עמיתי ציבור, מלסלוול סטודנטים ומסלול פוסט דוקטורנטים.   הכולל העמיתים

ע"ש פניה  פורום בינלאומי שהוקם בשיתוף עם המרכז לחקר האישה ביהדות -" ום "נשים מספרות שואהפור  (4
 . 2020 החוקרות המובילות בעולם העוסקות בחקר האישה בשואה. 34 בו חברות, גוטספלד הלר

אוניברסיטאות ברחבי . הפורום פועל במשותף עם ספריית וינר בלונדון ומספר חברים 30ובו  – "פורום לונדון" (5
 בריטניה.

 הפורום פועל במשותף עם האוניברסיטאות המרכזיות בפולין.חברים.  24ובו  – "פורום פולין" (6
 הפורום פועל במשותף עם אוניברסיטאות מרכזיות בשוויץ. חברים. 11ובו  – "פורום שווייץ" (7
חברים. מרכזת הפורום גב' סילביה הרשקוביץ, היועצת ההיסטורית של הפורום היא  18ובו   – "פורום רומניה" (8

 ד"ר שרה רוזן.
 הפורום פועל במשותף עם ארגון בני ברית העולמי, ירושלים. חברים. 28ובו  פורום "יהודים מצילים יהודים" (9

יליס לסנר, מאוניברסיטת חברים. החוקרת הראשית בפורום הנה פרופ' פ 33ובו  פורום "ספרות וייצוג שואה" (10
 נורת'ווסטרן.

 המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד      
 וליאונה פינקלר      

The Arnold and Leona Finkler 
Institute of Holocaust Research 
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המכון מקיים כנסים וימי עיון כמעט מדי חודש, שכולם זוכים להדים בתקשורת הכללית בנוסף לפעילות הפורומים, 

 הוא מקיים שלושה כנסים בינלאומיים בשנה, האחד בארץ ושניים בחו"ל )השנה בזום(.  בין היתר,והמגזרית בארץ. 
 

, בנושאים Peter Langבשיתוף עם הוצאות בחו"ל כגון פעילות נוספת של המכון היא ההוצאה לאור של ספרים, 
 Her Story, My Story? Writing About Women and theהקשורים לנושאים הפורומים. הראשון 

Holocaust   בשנתיים הבאות. זו בהוצאה עומדים לצאת לאור נוספים ספרים  ושלשהועוד  2020ראה אור במארס 
 

 faculty.biu.ac.il/InstituteOfHolocaustHomePage-https://jewishכתובת אתר המכון בעברית:   

 faculty.biu.ac.il/en/node/1260-https://jewishובאנגלית: 
 https://www.youtube.com/channel/UCpzlwJ5j0k9duaZiwJ6Eg4Aכתובת ערוץ היוטיוב של המכון: 

 
 , י"ב בתשרי תשפ"א2020בספטמבר  30שוורץ , רמת גן, -פרופ' ג'ודי תידור באומל

 
 

 

 

https://jewish-faculty.biu.ac.il/InstituteOfHolocaustHomePage
https://jewish-faculty.biu.ac.il/en/node/1260
https://www.youtube.com/channel/UCpzlwJ5j0k9duaZiwJ6Eg4A
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2020ספטמבר,  30  

 ,רב שלום
 

אנחנו מצרפים לינקים לשני כרכים שיצאו או ייצאו בזמן הקרוב בנושא חקר האנטישמיות   
וחוקרים אחרים בארץ ובחו"ל. אביב-תל 'ע"י חוקרים באונוהגזענות   

 
 אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי

 
Key Concepts in the Study of Antisemitism 

 
שני הכרכים כאן נתמכו על-ידי מכון סטפן רוט לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו באונ' תל 

 אביב והכרך בעברית נתמך גם על-ידי האוניברסיטה הפתוחה.
 

בסמסטר ב', תשפ"א, ד"ר סקוט אורי יעביר סמינר ב.א. על "חקר האנטישמיות".  למרות 
שהקורס נלמד בעבר והופיע בחומר שנשלח לוועדה מטעם מכון רוט, הקורס אינו מופיע בדו"ח 

 עצמו.
 

(, למכון רוט אין 35-36מו כן, יש לציין שבניגוד למה שיכול להשתמע בדו"ח שהופץ )כגון בעמ' כ
שום קשר למרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב וגם לא למנהלת מרכז קנטור פרופ' דינה פורת 

.2010מאז ספטמבר,   
 

 בארץ באוניברסיטאות שנעשתה המחקר לעבודת התייחסות כלל לא המקורי הדו"ח לכך, מעבר
 טייכר אמיר של הספרים כולל המדע של היסטוריה של מהפרספקטיבה והשואה הנאציזם על

 גם מהם )שחלק לנושא שקשורים שנלמדים הקורסים למטה(, )שמופיעים רייך-מוריס ועמוס
 ומסטרנטים הדוקטורנטים רוט(, מכון מטעם 2018 בתחילת לוועדה שנשלח בחומר מופיעים
  מהן. שיצאו השונים והפרויקטים שהוגשו המחקר והצעות מקוריים, מחקרים על שעובדים

 
-https://www.cambridge.org/core/books/social

30653650DDB8444Bmendelism/9D75B07C66371E2A 
 

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/R/bo22228704.html 
 

 כמובן שנשמח לשלוח עוד חומר אם תרצו בכך ,
 
 

,בברכה  
 

 
 ד"ר סקוט אורי

המכון )לשעבר( לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש רוטראש   
 אוניברסיטה תל אביב

 
רייך-פרופ' עמוס מוריס  

 ראש המכון )הנוכחי( לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש רוט
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 שלום רב,

 

 קראתי בעיון את הדו"ח החשוב שנשלח אלי. אינני מומחה בתחום, ולכן אני יכול להגיב רק באופן כללי כדקאן

הפקולטה למדעי הרוח. אני יוצא מתוך הנחה שלצורך חיבור הדו"ח התקיימו התייעצויות מעמיקות עם החוקרים 

 הרלוונטיים והבולטים בתחום. להלן כמה הערות כתגובה למה שקראתי. 

 

ד אין ספק כי קיים עניין רב בחקר השואה בקרב תלמידי מחקר )ובקרב הציבור הרחב(. יחד עם זאת, יש מעט מאו

מוסדות אקדמיים בארץ המאפשרים התמחות בתקופה זו. למעשה, בעקבות פרישת אנשי סגל שונים, למעט 

באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, בשאר האוניברסיטאות אין חוקרים פעילים העוסקים בתחום דעת 

משל, החוג להיסטוריה שלעם אביב מציעה את חלקה במספר מישורים ייחודיים. כך ל-חשוב זה. אוניברסיטת תל

ישראל והחוג להיסטוריה כללית, ולא רק הם, מציעים דרכים שונות לא רק למי שמבקש להתעמק בחקר השואה גופא, 

אלא גם תשתית אינטלקטואלית ואקדמית רחבה יותר שהיא ההכרחית לדיון בעל ערך בנושא המורכב זה. סטודנט 

באוניברסיטת תל אביב קורסים במגוון נושאים המספקים את ההקשריים המעוניין לעסוק בחקר השואה יכול למצוא 

ההכרחיים להבנת השואה על כל מורכבותה: היסטוריה יהודית )לפני ואחרי השואה(, היסטוריה אירופאית מודרנית, 

ון השואה. נאציזם, פשיזם, אנטישמיות, גזענות, ג'נוסייד, ומלחמת העולם השניה, מדע ולאומיות, ספרות, עדות וזיכר

כל אלה נושאים הנלמדים בחוגים השונים באוניברסיטת תל אביב. בנוסף על כך, עומד לרשותינו אוסף וינר, שבו 

נעשה בשנים האחרונות עבודה יוצאת דופן שמאפשר לחוקרים גישה למסמכים ייחודיים ובעלי ערך מחקרי רב. ואכן, 

 ונה בחוגים השונים. מספר תלמידי מחקר המעוניינים בחקר השואה גדל לאחר

 

שונות. קיימת  אביב רואה בחקר השואה נושא בעל חשיבות רבה וגם הושקעו משאבים בכך בדרכים-אוניברסיטת ל

היום אצלינו תשתית יציבה לפיתוחים רחבים נוספים בתחום, וכל השקעה נוספת שתעשה בתחום תצא נשכרת עם נהיה 

  שותפים פעילים ואף מובילים בה. 

 

יסייע בגיוס משאבים נוספים ובהעמקת התודעה בצורך להעמיק ולהרחיב את חקר השואה  וה שהדו"חאני תקו

 באקדמיה בישראל. 

 

 בברכה,

 

 פרופ' ליאו קורי,

 דקאן מדעי הרוח
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 רב, שלום

 בישראל השואה לימודי בעניין לדוח העברית האוניברסיטה מטעם התייחסות הנדון:

 לבחינת האקדמיה שמינתה הוועדה לדוח בכתב להתייחס ההזדמנות על למדעים הלאומית לאקדמית מודים אנו

   בישראל. השואה לימודי מצב

 תחום בישראל. השואה חקר תחום את לבדוק למדעים הלאומית האקדמיה של יוזמתה את בברכה מקבלים אנו

 ייחודי. אופי בעל הוא השואה" "לימודי תחום האחרונים. בעשורים ובעולם בישראל מפליגים שינויים עבר זה

 המחקרית הלב תשומת ירבלמ היום עד שזכו ההיסטוריים מהאירועים אחד היא ציוויליזטורי״ כ״שבר השואה

 עבור דופן יוצאת משמעות העולמי לעניין מעבר כמובן לה יש היהודי והכלל היחיד של השבר כקו העולמית.

 באקדמיה שנלמד שנים כתריסר שנמשך היסטורי אירוע עוד אין הכרתנו, למיטב הישראלית. המחקר קהילת

 של המיוחד אופיו לאור עשורים. כמה במשך ביאינטנסי מחקר הרבה כך כל משך ואשר עצמו בפני כ״תחום״

 התחום, על משמעותית שהשפיעו דורות חילופי ולאחר אינטנסיבי, מחקר של שנים וחמש שבעים לאחר התחום,

 הישגיו, הנוכחי, המחקר כיווני של ובעולם: בישראל התחום של ובניתוח מעמיקה בבחינה אמיתי צורך קיים

 מבוססות המלצות ועל רצויים התפתחות כיווני על תצביע גם שכזו בדיקה .הקרוב לעתיד ואתגריו מגבלותיו

  לשיפור.

 כי דומה אלה. בנושאים ומורכב מעמיק לדיון ההזדמנות את החמיץ הנוכחי שהדוח סבורים אנו הצער, למרבה

 מחברי שואה". ל"לימודי מסוימת גישה להכתיב ביקשו הדוח מחברי התחום, של ואתגריו הישגיו את מלנתח יותר

 לתפיסתם שיתאים באופן ובמכללות באוניברסיטאות המחקר וצורות הלימוד תכני על להשפיע מבקשים הדוח

 המתלווה הבעייתיות ושל כיום הנהוגות הגישות של היתרונות של מעמיקה בחינה וללא "הראוי", המחקר את

 הנהלת עמדת את מבטא המסמך זה. נייןבע עמדתנו עיקרי את נפרט הבאות בשורות לקדם. מבקשים שהם לגישה

 הדברים. בגיבוש נועצנו שעמם באוניברסיטה, השואה חוקרי של עמדתם ואת העברית האוניברסיטה

 האחרונים בעשורים המחקר להתפתחות בעייתית התייחסות א.

  הזאת: לעת התחום להבנת נחוצה אליהן שהתייחסות מפתח סוגיות מכמה מתעלם הדוח

 חלה התשעים בשנות ואף העשרים המאה של השמונים בשנות :האחרונים בעשורים התחום התפתחות .1

 ניצולי מהם רבים חוקרים, של קבוצה פעלה מובנות, מסיבות בישראל, השואה. והוראת חקר בתחום צמיחה

 השואה, לימודי על ייחודית והשפעה בינלאומית חשיבות בעל מרכז יצרה ושם יד עם במשותף אשר שואה,

 התפתח השואה מחקר ,90-ה שנות מאז תקופה. באותה הפנימיים היהודים החיים חקר בתחום בעיקר

 לא כלל שבעבר במדינות בשואה העוסקים ומורים חוקרים של רבות מאות ישנם וכיום כולו בעולם במהירות

 ספרבמ מסוימת ירידה חלה בישראל בעולם, התחום של לגידול יחסית בהשוואה התקופה. את וחקרו לימדו



 
 

 

 בה בתקופה התבלטו ישראלים חוקרים בהם הזמנים על לקונן במקום האחרונות. השנים בעשרים החוקרים

 ישראל של המרכזי המקום את לשמר כיצד היא בה לדון שראוי השאלה בעולם, בתחום מועט יחסית עניין היה

 בצורה נושאיו ואת אותו רביז במחקר העיסוק ריבוי הללו. החיוביות ההתפתחויות לאור בעולם השואה בחקר

 של הגדרה השאר, )בין הדוח שמציע הגישה מגוונות. ודיסציפלינות רבים תחומים פני על כיום שמתפרשת

 בישראל המחקר של לדחיקה כך ועקב התחום לצמצום להביא עלולה התחום( של ב"ליבה" והתמקדות

  בנושא. יתהבינלאומ האקדמית הפעילות במרכז מקומו על לשמירה לא לשוליים,

 ההשכלה מערכת האחרונים, בעשורים .כיום הישראלית באקדמיה אחרים לתחומים ביחס התחום לימוד .2

 תחום בכל ללמד שניתן הקורסים מספר זאת, בעקבות יסודי. באופן השתנתה בישראל הרוח במדעי הגבוהה

 השואה חקר אחרים, לתחומים יחסית עדיין, כי לציין יש העבר. מן יותר מוגבל לרוב הוא ספציפי ידע

 התחום של היחסי למקום מתייחסת הוועדה הייתה לו .שלו הקורסים בהיצע ביותר עשיר הוא והג׳נוסייד

 התכנית בכך, בהתחשב לחלוטין. שונות היו מסקנותיה הרוח, במדעי מקבילים תחומים ללימוד ביחס

 החוג של דוח )ראו והג'נוסייד השואה בחקר העברית באוניברסיטה הרוח למדעי הפקולטה שמעמידה

 זאת כשמשווים תוקף משנה מקבל זה ממצא ומגוונת. עשירה אהי זמננו( ויהדות ישראל עם של להיסטוריה

  ישראל. עם של בהיסטוריה אחרים לתחומים

  במחלוקת שנויה קונספטואלית תפישה ב.

 הקשרים )״ליבה״(, עצמה השואה חקר בין המבחין קונספטואלי מפתח פי על החומרים את בחנה הוועדה

 הוא, הזיכרון חקר ואילו החשובה היא שהליבה היא העבודה הנחת הזיכרון. וחקר ואידאולוגיים היסטוריים

 שהיא שאף השואה, בחקר מסוימת מחקרית בתפישה המעוגנת עבודה הגדרת זו משנית. בעדיפות לכאורה,

 לא בדוח כיום. המחקר בחזית עומדת שאינה תפיסה זוהי ובעיקר האפשרית, היחידה אינה בוודאי אך אפשרית,

 את פורצים אשר למחקרים התייחסות כולל לא גם הדוח בו. שמוצעת ולהיררכיה וז לחלוקה הנמקה מובאת

,Representation and Judgement, Experience  דינר דן פרופ' של ERC -ה פרויקט הוא לכך דוגמא הזו. ההבחנה

Globalization of Age an in II War World of נחווית שבו האופן בין כלומר, לזיכרון, היסטוריה בין הנע 

 או אדישות מפגין ובכך להנצחה זיכרון בין מבחין אינו הדוח בדיעבד. נתפשת היא שבו האופן לבין ההיסטוריה

 חוקרים ידי על כיום נכתבים מחקרים מעט לא פרידלנדר. שאול כמו בעבר, בישראל מרכזיים מחוקרים התעלמות

 והזיכרון ההיסטורית התודעה עיצוב על והשפעתם האירועים חקר את המשלב הזה, הציר על בדיוק הנעים צעירים

 לעמדה בארץ המחקר את דוחק וכאמור, אנכרוניסטי הוא וזיכרון היסטוריה בין הדוח שעושה ההפרדה החברתי.

 של פרישתו לאחר כי דוגמאכ נציין בעולם כיום הנהוגות המגמות על להצביע כדי בעולם. לנעשה ביחס שולית

 רות'ברג מייקל פרופ' UCLA באוניברסיטת היום פועל השואֿה, של ההיסטוריונים מגדולי פרידלנדר, שאול פרופ'

 של שגישתם לטעון כדי בכך אין כיווני". רב זיכרון" המושג עם שמזוהה לזיכרון, ההיסטוריה שבין התנועה בחקר

 גישות מול אל יתרון כל לה שאין ולמעשה, האפשרית היחידה אינה אשהי אלא לגיטימית, אינה הדוח מחברי

  השואה. בחקר אחרות גישות בעלי גם תכלול שהוועדה היה הראוי מן אחרות.

 השואה, בנושא וההוראה המחקר של הרצוי האופי מהו בשאלה, מעמיק דיון לקדם ממשי ניסיון כולל אינו הדוח

 מחקר שמוסדות סוגיה זו מצויים. אנו שבו ההיסטורי ובעידן השנייה העולם מלחמת לאחר שנים וחמש כשבעים

 ראש. ובכובד ברצינות זה בנושא לדון עלינו ואף הפסק, ללא הזאת לעת בה מתחבטים כולו בעולם



 
 

 

  תמוהה התעלמות ג.

 ים.מאחר והתעלמות בדוח מסוימים מוסדות של הסלקטיבי האזכור על תמיהה להביע מבקשים אנו הדברים בשולי

 והתפוצות, האנטישמיות בחקר העוסקים ת״א באוניברסיטת קנטור ומרכז רוט מרכז לטובה מוזכרים לדוגמא כך

 מהפעילות לחלוטין מתעלם הדוח גיסא, מאידך פורת. דינה פרופ' הוועדה, חברת מעורבת ועדיין הייתה שבהם

 תלמידים מעשירה אשר העברית טהבאוניברסי ששון וידאל ע״ש במרכז לאומית בין להערכה שזוכה המחקרית

 במיוחד, בולטת אחת, דוגמא אך זוהי ובעולם. בישראל האנטישמיות והוראת לחקר בסיס ומהווה וחוקרים

 מדיון אפילו נמנע הדוח שבו במיוחד, קיצוני מקרה זה לה. שהוגשו מהמסמכים הוועדה של הכללית להתעלמות

  כליל. קיומו את להעלים בוחר אלא בו, שנדון בנושא שעוסק גוף של בפעילות ביקורתי

 המחקר איכות ד.

 אלה והן בזיכרון העוסקים אלה הן בתחום, החוקרים רוב כי הוועדה העלתה שנבדק המידע "מן קובעת: הוועדה

 משאלות מתרחקים הם למדי. וקונבנציונליים מוגבלים בנושאים מתמקדים השואה, נושא בליבת החוקרים

 חדשני". מתודולוגי או תאורטי מצע ליבע מנושאים או מקיפות

 חוקרי של מחקריהם את יסודית בצורה בדקה שלא משום זאת, לקבוע הכלים היו לא שלוועדה סבורים אנו

 התרשמותי ידע על ואולי בלבד כותרות על התבססה אלא תלמידיהם של מחקריהם ואת העברית האוניברסיטה

 שהקביעה סבורים אנו תמוהים. המחקר בתחום וממצאיה מחקרו הוראה בין הבחינה לא הוועדה ככלל, כללי.

 לחלוטין הפוכה למסקנה מוליכות הראיות היסוד. מן שגויה היא מודגמת, לא ואף מנומקת שאינה לעיל, שצוטטה

-ה של במענק זכה שכאמור דינר דן פרופ' של היריעה רחב מחקרו את הזכרנו כבר בלבד: דוגמאות כמה ונציין

ERC; המוות צעדות על החשוב בספרו והשואה הג'נוסייד מחקר היבטים שמשלב בלטמן דניאל פרופ׳ לש מחקרו 

 וייס יפעת פרופ' של מחקריה והג׳נוסייד; השואה של ההיסטוריוגרפיה בין המפגש על האחרונות בשנים וממאמריו

 עם שמתמודדים ניקונסו מנואלה פרופ׳ של מחקריה המלחמה; לאחר חומרית ובתרבות רסטיטוציהב העוסקים

 אשכנזי עופר פרופ׳ של מחקריו והדרה; גזענות של אחרות לצורות ויחסה האנטישמיות של הגדולות השאלות

 תרבותית בהיסטוריה גולדברג עמוס פרופ׳ של ומחקריו גרמניה; ויהודי הנאצית גרמניה של תרבותית בהיסטוריה

 זו. בתקופה היהודי הקיום של אופיו על היסוד ותבשאל העוסקים אירופה במזרח השואה בתקופת היהודים של

 בתחום. המחקר מצב אפיון במסגרת מהם להסיק שיש המסקנות ומן אלה ממחקרים כליל מתעלם הוועדה דוח

 במלגות בפרסים, זוכים שהם העובדה חדשנות. שמבטא במחקר עוסקים העברית באוניברסיטה מחקר תלמידי גם

 אלה, הישגים לבחון מבקשת הוועדה הייתה לו מצוינותם. על מעידה יוקרתיות, דוקטורט-פוסט ובמלגות דוקטורט

 זה בהקשר לציין ראוי בעולם. השואה בחקר הישראלית האקדמיה של למעמדה נחשפת הייתה היא

 מחקר בתלמידי לתמיכה המשאבים מירב את שמעמידה האוניברסיטה ספק ללא היא העברית שהאוניברסיטה

 הרוח במדעי איכותי מחקר של בהבטחתו האוניברסיטה של הגדולה מההשקעה כחלק שואה(,ה חקר בתחום )כולל

 הבא. הדור של

 הישראלית האקדמית הקהילה של הבינלאומי מעמדה ה.

 ניכרת האחרונות בשנים אך השואה, מחקר בחזית הישראלית האקדמיה עמדה שנים "במשך קובעת: הוועדה

   בתחום". לאומי-הבין האקדמי לשיח יםישראל חוקרים בתרומת ממש של נסיגה



 
 

 

 את לבחון יש כלל. אותו בדקה ולא שלה בדוח בפירוט בו עסקה לא שהוועדה בנושא התרשמותית, קביעה זוהי

 האקדמי לשיח ״תרומה שקובעים הפרמטרים הם מה הבהירה לא הוועדה והשוואתי. יסודי באופן הזו הקביעה

 הכנסים מספר למשל, הוועדה. לטענת הפוכות אינדיקציות על ביעלהצ ניתן דעתנו, לעניות הבינלאומי".

 מוסדות עם פעולה שיתופי הפרסום, ובמות אקדמיים פרסומים ואיכותם, העברית באוניברסיטה שמתקיימים

 חוקרים אירוח ולכנסים, בחו"ל למוסדות העברית מהאוניברסיטה חוקרים של הזמנות בחו״ל, ואוניברסיטאות

 בחקר מבעבר, יותר היום, עוסקים בחו"ל "חוקרים כי הוועדה טוענת עוד הוועדה. עשתה לא ךמכ דבר וכדומה.

 תולדות בחקר הזה המרכזי בעיסוק אפילו הבכורה את איבדה הישראלית האקדמיה יהודים. של הפנימיים חייהם

 ת.ומורכב יסודית לבדיקה ראויה והיא בדקה לא שהוועדה התרשמותית קביעה זוהי גם השואה".

 התחום, של מדויק יותר אפיון סמך על השאר בין והשוואתי יסודי באופן לבחון יש הללו הנושאים מכלול את

 ראוי אם כבר ספק שלמעשה עד ומגוון רחב מאד להיות והפך והתשעים, השמונים שנות לעומת מאד שהשתנה

 שואה״. כ״לימודי המסורתית להגדרתו להיצמד עדיין

 הקורסים פילוח ו.

 בו שמכונה במה או עצמה, בשואה עוסק אינו השואה חקר בתחום הקורסים של המכריע שהרוב נטען בדוח

 טעות. זו הוועדה, לשיטת אפילו ברם, הזאת. החלוקה בעצם הבעייתיות על לעיל עמדנו התחום. של ה"ליבה"

 מאחר וזכרה. אההשו בחקר ומאוזנת מאד עשירה תכנית מעמידים העברית באוניברסיטה ההיסטוריים החוגים

 "זיכרון" הוועדה בפי המכונים נושאים היסטוריות, כולן לא אשר רבות מדיסציפלינות חוקרים מעסיקה והשואה

 תכנית במסגרת היתר, )בין משפטים אירופה, לימודי תקשורת, בפסיכולוגיה, גם זה כך ביטוי. לידי שם באים

 וכו'. עו"ס טים(,למשפ בפקולטה שפועלת מעברי" ב"צדק למוסמך הלימודים

 לימודים תכנית ז.

 שהתכנית בדוח הקביעה את דוחים אנו מידה. קנה בכל ורחבה עשירה היא לוועדה שהגשנו הלימודים תכנית

 הנלמדים אחרים רבים לנושאים יחסי באופן כאמור, השואה. תקופת של ומעמיק יסודי לימוד מאפשרת אינה

 לפני השואה בנושא ההוראה לתכנית השוואה זו, אף זו לא מאד. גדול והפעילויות הקורסים עושר באוניברסיטה,

 אז. משהיו יותר היום ורחבים עשירים הלימודים כי מעלה שנה כעשרים

 הוראת אין כמעט לכן וכרונולוגיים. גאוגרפיים תוכניים, מוקדים: בכמה רק מתמקדת "ההוראה כי גם נקבע בדוח

 שבו בישראל אחד אקדמי מוסד אף שאין היא הדבר משמעות זו. ופהבתק העוסק שלם וגאוגרפי היסטורי רצף

 לוועדה: שנשלחו במסמכים נתמכת אינה זו קביעה (.11 )עמ' השואה" בחקר ולעומק ביסודיות להתמחות ניתן

    רחבים. וגיאוגרפיים תמאטיים בהקשרים השואה בחקר ולעומק ביסודיות להתמחות ניתן העברית באוניברסיטה

 והטעות שגויה, מסקנה זוהי רחבות. היסטוריות ותובנות הקשרים מעניקה אינה הלימודים שתכנית בדוח ןנטע עוד

 עם ראיונות קיימה ולא קורסים של סילבוסים בדקה לא )כאמור, כלל הנושא את בדקה לא שהוועדה מכך נובעת

 ללמוד שניתן כפי ופה,התק של רחבים בהקשרים עיסוק יש הנלמדים הקורסים בכל תלמידים(. ועם מורים

 הזהב" "תור הוועדה לפי שהיו עשורים, שלושה-כשניים לפני שניתנו לקורסים השוואה מתוך שוב, מהסילבוסים.

 יש לכך בנוסף שיעור. לאין טוב הוא אלא לרעה, השתנה שלא רק לא שהמצב נראה בארץ, השואה לימודי של

 נחשפים תלמידינו רחבים, הקשרים על גם דגש םמוש בהם בשואה, הממוקדים לקורסים מעבר כי להדגיש



 
 

 

 למדעי בפקולטה נוספים בחוגים כללית, להיסטוריה בחוג ישראל, עם של להיסטוריה בחוג נוספים לקורסים

 התמונה את ומשלימים מחקר תלמיד לכל מותאמים הללו למשפטים. ובפקולטה החברה למדעי בפקולטה הרוח,

 הניתנים הקורסים שלצד אופן, בכל לומר, ניתן בהכללה להתמקד. מבקשים התלמידים בה הזווית לפי הנדרשת

 מאי יותר ומגוונים רבים בהקשרים השואה של רחבה תמונה מקבלים תלמידינו באוניברסיטה, שונים בחוגים

 בעבר. פעם

 ה.השוא של הפריזמה מתוך ורק אך הללו הקונטקסטואליים הנושאים כל את ללמד עניינית מבחינה טעם אין

 תכנית מקבלים היינו נפרדים, כשיעורים לכלול ממליצה שהוועדה הנושאים כל את מלמדים היינו אם לכך, מעבר

 הרוח. במדעי הלימוד לתכניות מתאים שאינו בהיקף

 השואה בתחום להתמחות מ.א. לתלמידי המאפשרת בארץ היחידה היא העברית האוניברסיטה כי נציין לבסוף

 חיפה, מאוניברסיטת לבד ידיעתנו, למיטב בתחום. קורסים של רב מספר וללמוד יתהעבר בשפה והג'נוסייד

  זאת. שמאפשרת מחקר אוניברסיטת אף אין באנגלית, תכנית המקיימת

 מחקר תלמידי הכשרת ח.

 וליתר מתמיהה, זו טענה גם רלוונטיות. בשפות דיו טוב ידע המחקר לתלמידי שאין היא הוועדה מטענות אחת

 התלמידים. של השפה כישורי את כוללים ושאינם לבדוק, הוועדה ביקשה אותם החומרים לנוכח ממת,מקו דיוק

 ואנגלית לעברית מעבר שפות לשלוש אחת שפה בין לומדים תלמידנו כל הוועדה, של השטחית להתרשמות בניגוד

 מ.א. כולל בתחום, קריתמח עבודה כותבים אשר התלמידים לכל נכון זה אלו. בשפות ארכיוני מחקר מבצעים ואף

 הפוגעות כאלה, למסקנות הוועדה הגיעה כיצד מבינים איננו ארכיוניים. חומרים על ומתבססים ודוקטורט,

 מתלמידינו ניכר חלק כי לציין גם עלינו ובמחקריו. בלימודיו אדיר מאמץ המשקיע הסטודנטים בציבור במישרין

 הנשיא, מלגות רוטנשטרייך, מלגות מנדל, ספר בית של צטייניםהמ תכנית כגון ביותר, היוקרתיות במלגות זוכים

 כישורי לו הדעת על מתקבל היה לא זה כל יוקרתיות. דוקטורט פוסט מלגות וכן לדוקטורנטים, והופמן מוסה

 שלהם ההכשרה במהלך למדו אותן המחקר במתודות שלהם והשימוש בתחום ידיעותיהם שלהם, השפה

 ביותר. הגבוהה ברמה יוה לא העברית באוניברסיטה

 דעות ומגוון וג'נוסייד שואה  ט.

 תיאור זה בעניין בג'נוסייד. ולא בשואה עוסקים העברית באוניברסיטה הניתנים הקורסים רוב כי טוענת הוועדה

 של הקשרים על דגש מושם הלימודים בתכנית פסול. כל זו במדיניות רואים איננו אך נכון, הוא הדברים מצב

 ורבים הג'נוסייד בחקר מבוא קורסי מציעה ההוראה תכנית השואה. התרחשה בהם וג'נוסייד המונית אלימות

 בתואר תלמיד שכל היא התכנית של הפדגוגי העיקרון משווה. היבט בעלי או השוואתיים הם הנלמדים מהקורסים

 הג'נוסייד. בחקר יםמרכזי להיבטים אחרת או כזו במידה ייחשף בחקרה, או בשואה שעוסק השני או הראשון

 הג'נוסייד, חקר של שונים בהיבטים העוסקים מתלמידנו יש הדוח, מקריאת המתקבל לרושם בניגוד לכך, בנוסף

 השואה. חקר של השוואתיים בהיבטים העוסקים וכן

 העברית באוניברסיטה התלמידים נחשפים להן התיאורטיות והגישות הדעות מגוון הוועדה, של לטענתה בניגוד

  שנים. עשרים לפני תלמידים משנחשפו שיעור לאין עשיר והג'נוסייד השואה בנושא להתמקד וחריםהב

 



 
 

 

 סיכום י.

 לבסס עלינו כי התפיסה מתוך הוועדה. הוקמה לשמה החשובה המטרה את מחטיא שהדוח סבורים אנו לצערנו,

 לנקוט כדי פועלים אנו בפרט, העברית ובאוניברסיטה בכלל בישראל השואה בתחום המחקר של הבכיר מעמדו את

 ויקנו בעולם, חשובות למגמות יותר טוב אותו יקשרו הבאות, בשנים התחום של צמיחה שיאפשרו צעדים במספר

 הבאים: הצעדים נמנים אלה צעדים עם העתיד. ומורי כחוקרי דרכם לפלס ביותר הטובים הכלים את לתלמידינו

 לדוקטורנטים וג'נוסייד שואה ללימודי תכנית לפתוח האפשרות תיבחן :מחקר לתלמידי לימודים תכנית מימון .1

 החוקרים איכות בשל קלארק(. באוניברסיטת המצוינת התכנית )כדוגמת ומחו"ל מהארץ דוקטורנטים ולפוסט

 תכנית להציב נוכל שונות, מזוויות בנושא העוסקים המחקרים ומגוון העברית, באוניברסיטה הפועלים

 כולו. מהעולם סטודנטים ולמשוך בתחום בעולם ביליםמו מוסדות עם שתתחרה

 התחום את לתגבר  נפעל ובחו"ל, בארץ במוסדות ניסיון מתוך :תרומות בגיוס והג'נוסייד השואה חקר תגבור .2

 פוטנציאליים תורמים בקרב זה ובכלל הרחב, הציבור בקרב אלה בנושאים העניין בשל תורמים. בגיוס

 יוזמות גם כמו לעיל, המוצעת הלימודים תכנית את למממן יוכלו שכאלה תרומות העברית, לאוניברסיטה

 העברית. באוניברסיטה התחום לקידום אחרות רבות

 למכון בסמוך או בתוך שכזה מחקר מרכז הקמת :העברית באוניברסיטה והג'נוסייד השואה לחקר מכון הקמת .3

 בכלל ובישראל העברית באוניברסיטה בנושא המחקרי בעיסוק מהפיכה להוות יכול זמננו ליהדות המחקר

 הקמת שוב תיבחן הקרוב בזמן בתחום. המחקרית העשייה של הבינלאומית בחזית האוניברסיטה את ולהציב

 שכזה. מחקר מרכז

 העולם, ומן מהאוניברסיטה מומחים הכוללת בינלאומית, מסגרת לכונן כדי פועלים אנו אלה, להמלצות בנוסף

 עוד צמח למעשה זה רעיון לו. הרצויים וההוראה המחקר וכיווני בעיותיו השואה, רחק תחום של במצבו שתדון

 להתקיים הייתה שאמורה חוקרים בסדנת בכך ולעסוק להתחיל הייתה כוונתנו הוועדה. דוח את שקיבלנו לפני

 מהארץ שם ידועי חוקרים כשלושים ושכללה בוושינגטון השואה מוזיאון של המחקר מכון עם בשיתוף 2020 ביולי

 בארצות השואה מוזיאון עם המשותפת היוזמה .2021 לקיץ הקורונה נגיף בשל נדחתה הסדנה לצערנו ומהעולם.

 בנושאים הדיון כולו. בעולם אלא בישראל, החוקרים את רק לא מעסיק התחום של שעתידו כך על מעידה הברית

 בהקשריה השואה לחקר שונות בתפיסות דיון ומתוך מבוסס מידע מתוך רחבים, בהקשרים שיתקיים לו מוטב אלה

 השונים.

 רב, בכבוד

                                                          

 סיגל מיכאל פרופ'      מדינה ברק פרופ'
 הרוח למדעי הפקולטה דיקן        רקטור



 

  

 ' אב תש"ףו
 2020יולי  27

 לכבוד

 דניאל סימה' גב

 למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 

 השואה לימודי תחום מצב בנושא האקדמיה לדוח הפתוחה האוניברסיטה תגובת: הנדון

 

נו תבתגובוהערכתנו נתונה למחקר הרציני שהושקע בה.  החשובהאנו מודים לוועדה על עבודתה 
להציג את מכלול הפעילות של האו"פ בנושא, תוך הבלטת להוסיף על הדברים, ונרצה שלהלן, 

 ח. "בדוהולם היבטים שלא באו לידי ביטוי 

 

 :מחקר

נמנים באוניברסיטה הפתוחה על הסגל הבכיר של המחלקה להיסטוריה פילוסופיה ומדעי היהדות 
ברוח דברי הוועדה ניתן לומר ששניהם עוסקים שני היסטוריונים העוסקים בחקר השואה. כיום 

בהנחיית במחקר ושניהם עוסקים  .שפעילותם לא נזכרהצר לנו . ב"ליבה ההיסטורית" של התחום
בישראל.  ופעילים במוסדות מחקר העוסקים בנושא ,תלמידי מחקר באוניברסיטאות אחרות

ההכרה  ששיתופי פעולה בין לאור חד ופעילותם באוניברסיטה ובמוסדות אחרים חשובה במי
 קידום התחום. חיזוק ולהמפתחות לן מוסדיים הם אחד מ

הוא כיום ההיסטוריון הבולט ביותר בארץ העוסק בחקר ובתיעוד השואה פרופ' חיים סעדון, 
מחקריו מתמקדים ביהודי ארצות האסלאם סר. תחום שהוצג בדו"ח כלוקה בח –בצפון אפריקה 

יזם והקים את מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה  ; הואבעת החדשה
במכון בן צבי, שמטרתו לקדם את המחקר והפרסום בנושא ולהפיץ את הידע לציבור הרחב. כמו 

פרופ' סעדון שותף בהנחיית תלמידת . לסטודנטים לתואר שני בנושא זה מאמריםכן ערך אסופת 
ספרו דוקטורט באוניברסיטה העברית שעבודתה עוסקת בהיבטים של תולדות השואה בתוניסיה. 

בהוצאת יד  2020התפרסם בשנת  הציונות בתוניסיה: בין קולוניאליזם צרפתי ללאומיות מקומית 
 יצחק בן צבי. 

 :בתחוםפרופ' סעדון של מפרסומיו הבולטים 

Georges Bensoussan et Haim Saadoun (eds.) ,Revue d’Histoire de la Shoah ,no. 205 :

Les Juifs d’Orient face au nazisme et à la Shoah  (1945-1930 ) , Octobre 2016. 

  

Dan Michman et Haim Saadoun (eds.) ,Les Juifs d’Afrique du Nord face à 

l’Allemagne Nazie: Nouveaux regards, Paris: Perrin, Yad Vashem and Yad Ben Zvi, 

2018 



 

  

  

D. Porat and D. Michman in cooperation with H. Saadoun (eds.),  The End of 1942: A 

turning point in the war and in the comprehension of the final solution? , Yad 

Vsahem, Jerusalem, 2017 . 

, מבוא 1943במאי  7 – 1942בנובמבר  20הורי, כיבוש תוניסיה על ידי צבאות הברית  ,קלמט
 והערות: חיים סעדון, מכון בן צבי ויד ושם, ירושלים, תשע"ג. 

   

תפקידו הנוכחי כמשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים(, עוסק בחקר  מתוקף "מ)הח מירון גיא' פרופ
בחוויית  העוסקיםאחדים האחרונות פרסם מאמרים השואה בגרמניה ובמרכז אירופה. בשנים 

 מכיוון דווקא כאן זאת להדגיש בחרתיהזמן והמרחב של יהודי גרמניה בתקופה הנאצית. 
 –מחקר בעל היבטים תיאורטיים העוסקים במרחב  ו שלהיעדרמציין את (  17)עמ'  ח"שהדו

 תחום העומד למעשה במוקד מחקריי בשנים האחרונות. 

 במסגרת" בגרמניה השואה תולדות לחקר"המרכז  את וניהל הקים"מ( הח)כאמור  מירון' פרופ
שם על הוצאה לאור של סדרת פרסומים על תולדות  אחראיהוא ו ,ושם ביד השואה לחקר המכון

העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית ומקורות נוספים בתרגום לעברית )כרגע אני נמצא בחל"ת 
שותף בהנחייתה של תלמידת דוקטורט באוניברסיטה  אניכמן כן מיד ושם עקב תפקידי באו"פ(. 

 ה באוקראינה. העברית שמחקרה מתמקד בהיבטים חדשים של תולדות השוא

 בולטים בתחום:  פרסומים

היסטורי ודימויי עבר ביהדות האירופית תחת איום הפשיזם:  זיכרון האמנציפציה ימי בסתיו
 (.Wayne State UPגרמניה, צרפת, הונגריה, מרכז זלמן שז"ר, תשע"א )פורסם גם בגרסה אנגלית 

לאור מאגנס בשיתוף הוצאת יד הנאצית: מרחב וזמן.  התקבל להוצאה  בגרמניהיהודי  להיות
. בהמשך צפוי להיות מתורגם לאנגלית בעזרת מימון שהתקבל 2021ושם. צפוי לצאת לאור בשנת 

 .ISFמרשות המחקר של האו"פ. פרויקט מחקר זה כה למימון הקרן הלאומית למדע 

" 'Lately, almost constantly, everything seems small to me': The Lived Space of 

German Jews under the Nazi Regime", Jewish Social Studies, Vol. 20, No. 1 (Fall 

2013), pp. 121-149. 

"The 'Lived Time' of German Jews under the Nazi Regime", Journal of Modern 

History, 90 (March 2018), pp. 116-153. 

"The Home Experience of German Jews under the Nazi Regime", Past & Present, 

Volume 243, Issue 1, May 2019, pp 175–212 

 

פעילים במחקר. שתיים מחברות סגל  םקגם חברי סגל הוראה שחל מלמדיםהפתוחה  באוניברסיטה
 . השואהההוראה באו"פ עוסקות בחקר 



 

  

מנהלת אקדמית של התכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה כ כיום משמשתה"ר עדית גיל, ד
חלקם  –לסוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת, עוסקת בהיבטים שונים של חקר השואה  במחלקה

 בתחומי הליבה ההיסטורית. 

חד את מחקרה על עבודת יהודים בפולין ובמחנות הריכוז ברייך שזכתה למענק הקרן במיו נציין
 וחלקים ממנה פורסמו בכתבי עת מובילים בתחום. (ISF)הלאומית למדע 

 בתחום:  בולטיםה הפרסומימ

"Znaczenie pracy dla kobiet żydowskich w Radomiu", Radomskie Studia 

Humanisticzne, 5, 2018, 67-94. 

קובץ מחקרים,     –"ניצול העבודה היהודית במחוז רדום בחודשי המלחמה הראשונים", יד ושם 
45.2 (2017 ,)57 -79 . 

"Intrigues and Conflicts of Interests as to the Exploitation of Jewish Labor in Radom 

(1942-1943)", in Wendy M. Lower and Lauren N. Faulkner (eds.), Lessons and 

Legacies, Vol. xii: New Directions in Holocaust Research and Teaching, 

(Northwestern University Press, 2017), 381-405. 

"Jewish Slave Laborers from Radom in the Last Year of the War: Social Aspects of 

Exploitation", in Rebecca Boehling, Susanne Urban, Elizabeth Anthony und Suzanne 

Brown-Fleming (Hers.), Freilegungen: Spiegelungen der NS-Verfolgung und ihrer 

Konsequenzen, ITS 2015 Jahrbuch, (Goettingen: Wallstein, 2015), 101-115. 

"From Radom to Vaihingen via Auschwitz: Testimonies and Memoirs of a Transport 

of Jewish Slave Laborers", Holocaust and Genocide Studies, 28.2, 2014, 308-326. 

 

 גם היא במקביל. ואמנויות לשון, לספרות במחלקה הוראה מרכזת היאלבני -שטייר"ר ליאת ד
 לקולנוע מתייחס לשואה הנוגעים בתחומים עיסוקה עיקר. ספיר במכללת בכיר סגל חברת

 והיא מרבה לפרסם בתחומים אלו.  ,ספרותיים ולייצוגים

 בולטים בתחום: הפרסומימ

, מאגנס הוצאת: ירושלים, 2008 - 1945 הישראלי בקולנוע השואה ניצולי ייצוג – במראה פנים שתי
 .2009, אשכולות

רֹון ַהר : אביב תל, בישראל הפופולרית בתרבות השואה של החדש הזיכרון: ִבְמקֹוִמי רִיְזכו ַהִזכָּ
 2014, רסלינג

Is It OK to Laugh about it? Holocaust Humour, Satire and Parody in Israel Culture ,

Vallentine Mitchell publishers, 2017 

 



 

  

-הארץ בתעמולה ותקומה שואה של היבטים: שנים שלוש, פרספקטיבות שתי, אחת טראומה
 2018, חיפה אוניברסיטת, הציונות לחקר הרצל מוסד, 1948–1945אמריקנית -והיהודיתישראלית 

Remaking Holocaust Memory: Documentary Cinema by Third-Generation Survivors 
in Israel ,Syracuse: Syracuse University Press, 2019 

 

 פיתוח קורסים והוראה

 מיועדים והם גדול אינו ראשון לתואר הפתוחה באוניברסיטה המוצעים הקורסים מספר ככלל
 תארים במסגרת לומדים מהסטודנטים ניכר חלק. הלימוד בתוכנית היסוד תחומי את לכסות
 .והחברה הרוח, הרוח במדעי כלליים

החשיפה של תלמידי התואר הראשון לתחום הינו בקורס "בימי שואה לפקודה". זהו קורס  עיקר
ותיק שנכתב בשנות השמונים, אבל עבר לאחרונה עדכון מקיף באחריות אקדמית משותפת של פרופ' 

חגית כהן, משולבות עם  ד"רדן מכמן ופרופ' גיא מירון. יחידות הקורס המחודש, שנכתבו על ידי 
 ד בתחום. הקורס המחודש מוצע לסטודנטים החל משנת הלימודים הנוכחית. מאמרי יסו

נוסף המשולב בתוכנית לתואר ראשון בהיסטוריה שנוגע לתחום, הינו הקורס על יהודי צפון  קורס
. במרחב זההשואה  תולדותאפריקה במאה התשע עשרה והעשרים, שאחת היחידות בו מוקדשת ל

 א פרו עטו של פרופ' חיים סעדון. יחידה זו, כמו הקורס כולו, הי

התואר השני בהיסטוריה של האוניברסיטה הפתוחה מוצע קורס סמינריוני לתואר שני  בתוכנית
 שמוקדש כולו לנושא "יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השניה". 

כוללת את המחקר ההיסטורי העמודים בעברית ובאנגלית  1,000 -זוהי אסופת מאמרים של כ
, שעות כל אחד 3קורס משתתפים בשבעה מפגשים מקוונים של בבנושא זה. סטודנטים  העדכני

 יכולים לכתוב עבודה סמינריונית בנושא בתום הקורס. ו

 הראשון התואר בתוכנית מוצעים היהדות ומדעי פילוסופיה, להיסטוריה במחלקה לנעשה בנוסף
 .השני בתואר אחד קורס ועוד לנושא הנוגעים נוספים קורסים שני"פ באו אחרות במחלקות

"ג'נוסייד" שפותח על ידי פרופ' יאיר אורון ונלמד במסגרת המחלקה לסוציולוגיה, מדע  הקורס
המדינה ותקשורת, מנגיש באופן מפורט וייחודי את סוגיות המפתח בחקר הג'נוסייד, ועוסק בניתוח 

עם, בעיקר מהמאה העשרים. הקורס, אותו מרכז ד"ר אייזיק -השוואתי של שורת מקרי רצח
לפופולריות רבה במיוחד ונלמד עד כה כקורס בחירה בידי קרוב לעשרים אלף  , זוכהלובלסקי

סטודנטים. בקורס נשמר מקומה הייחודי של שואת יהודי אירופה, והדיון בה נלווה לניתוח 
, השמדת הצוענים בידי 1994ההשוואתי של מקרי הבוחן השונים, ביניהם הג'נוסייד ברואנדה משנת 

. נציין כי הנטען בדוח בדבר היעדר המשך מסודר 1915ארמני משנת הנאצים, או הג'נוסייד ה
 ( אינו משקף את המציאות. 27להוראת התחום )עמ' 

"ניצולי השואה בקולנוע הישראלי" שנלמד במסגרת המחלקה לספרות ואמנויות בוחן כיצד  הקורס
ינו. הקורס עוקב תוארו ניצולי השואה בקולנוע ובתרבות הישראליים משלהי שנות הארבעים עד ימ

אחר המפגש המורכב בין ניצולי השואה לילידי הארץ ואחר השינוי ההדרגתי בתיאורם בתרבות 
 הישראלית ובאימוצם אליה. נידונות תאוריות של טראומה ונבחן ייצוגן הקולנועי.



 

  

"ג'נוסייד, קורס ה מוצע, גיל עידית"ר ד ידי על שמנוהלתתואר השני בלימודי דמוקרטיה, ה תוכניתב
פוליטיקה וזיכרון" המתמקד בעיקר בשואה. נציין כי אחד מהסטודנטים בתוכנית כותב עתה עבודת 

.א. מחקרית העוסקת בהיבטים היסטוריים של השואה בהנחייה משותפת של ד"ר גיל ופרופ' מ
 מירון. 

 

 ,לסיכום

 פוטנציאל את יךלהער יש כי ודומה באופיו ייחודי אקדמי מוסד היא הפתוחה האוניברסיטה
 הם אבל מצומצם הינו באוניברסיטה הבכיר הסגל חברי מספר. זו ברוח לתחום שלה התרומה

. אתוס הפעילות המחקרית שלהם מושתת אקדמי וקידום בחירה של קפדניים תהליכים עוברים
 –במחקר, בהוצאה לאור ובהנחיית סטודנטים  –מלכתחילה על שיתופי פעולה בין מוסדיים 

והאוניברסיטה תשמח להתגייס למיזם משותפים כאלו ברמה הלאומית ככל שיתאפשר ויידרש.  אנו 
 הקורסיםמספר רואים חשיבות רבה גם בפעילות המחקרית של חברי סגל ההוראה של האו"פ. 

אחרים, אבל הם מציעים חשיפה  מוסדותביחס לקטן משמעותית אמנם שמוצעים באוניברסיטה 
ביניהם, שחלקם משתלב בתוכניות  המצטיינים. רקעיםטים ממגוון רחב של לתחום עבור סטודנ

 התואר השני באו"פ, ממשיכים אחר כך גם בלימודים גבוהים וחלקם עשוי לפנות גם לחקר השואה. 

 

 ,בברכה

 

 

 מירון גיא' פרופ

 



1 
 

 דו"ח מצב תחום לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראלתגובה 

 לבני-ד"ר ליאת שטייר

אני בהחלט מסכימה עם חלקים גדולים בדו"ח המציגים אני מודה לחברי הוועדה על הדו"ח החשוב. 

עדכון, הערות מתודולוגיות והצעות לתיקון  , כפי שהתבקשתי,להלןבעיות רבות בתחום. לצד זאת, 

 המצב.

 

 :עדכון

  כדאי לעדכן: .דו"חמה יםנעדרבמכללת ספיר במחלקות השונות לימודי השואה 

מלמד על מקום המשפט בהתמודדות עם השואה וזיכרון השואה  פרופ' ניר קידרהמחלקה למשפטים: 

 .נלמד בשנים ב' וג'הקורס  .במסגרת הקורס 'היסטוריה של המשפט' בבית הספר למשפטים

נאציונל לסירוגין את הקורס " 2002פרופ' נעמה שפי מלמדת החל משנת : המחלקה לתקשורת

 . בתגובות תרבותיות לשואה ומחקריה עוסקים" סוציאליזם ושואה בתרבות הישראלית

במחלקה מלמדת  לבני(-)ד"ר ליאת שטייר אני 2009החל משנת : המחלקה לתרבות, יצירה והפקה

מפגש של הישראלים עם ניצולי : השליבנושאי המחקר העוסקים  שוניםקורסים לתרבות, יצירה והפקה 

הסופר  2018-2017שנים ב; זכרון השואההיבטים רבים של ו , השפעת השואה על הישראליםהשואה

  . נאציזם ותרבות הפופ" -"מדוקטור מנגלה ועד סיינפלדאת הקורס עמיחי שלו לימד במחלקה 

"זיכרון ושכחה" לימד קורס בשם  דגןחגי הסופר  2018-2015בשנים : תחומיים-המחלקה ללימודים רב

 במסגרת החטיבה לתרבות ישראלית/המחלקה ללימודים רב תחומיים ובמסגרת תוכנית "שאר רוח"

השואה בספרות  חוקר בנושא כמו כן הוא. ובו עסק בין היתר בהתמודדות הספרות העברית עם השואה

 השואה בתרבות הישראלית"את הקורס " לימד לסירוגיןד"ר אבנר דינור  2020 – 2012בשנים ; ובקולנוע

בתרבות ובפוליטיקה  השואה מופיעהבאופנים בהם  עוסק תחומיים. הקורס-במחלקה ללימודים רב

זברג המלמד במחלקה ד"ר איתן גינ ;מתמודד עם שאלות כמו זיכרון ציוני לעומת זיכרון אוניברסליו

 .הוא חוקר ג'נוסייד

את הקורס  2013-2008בשנים ד"ר ארז פרי, מרצה במחלקה לקולנוע ובמאי לימד : המחלקה לקולנוע

בשאלות אתיות במחקריו הוא עוסק בין היתר "קיטש ומוות" העוסק בייצוג השואה בקולנוע המערבי. 

 .ההשמדה הנאצי בקולנוע התיעודי הבתר מלחמתיבייצוג מנגנון ו ואסתטיות של ייצוג השואה בקולנוע

 עסק בחקירתו של רודולף הס מפקד אושוויץ בכלא הפולני. ( 2016)״החקירה״ סרטו 
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 :הערות מתודולוגיות

I . .בניתוח המצב יש לדעתי צורך להפריד ביןאי אפשר לגזור גזרה שווה על כל מחקר השואה בישראל: 

מכון מינרבה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת למשל ) וג'נוסייד שואה תכניות בנושא .1

 (חיפה

 אבל יש מחלקות להיסטוריה.ספציפיות ללימוד השואה  אוניברסיטאות בהן אין תכניות .2

, אין תכניות ספציפיות בענייני שואה )למשל מכללת אין מחלקות להיסטוריהמקומות בהם  .3

 . במחלקות שונותבודדים וקורסים בנושא השואה נלמדים כקורסים  ספיר(

לחשוב על איזו אכן ניתן ו/או מחלקות להיסטוריה הפרדה זו הכרחית כי במקומות בהן יש תכניות 

)על הדגשים  הוליסטית שתספק לסטודנטים את הידע המתאים ואת הנושאים המרכזיים תכנית

למשל המופיעות למשל שאיפות הדו"ח שם ניתן להגשים בעתיד את  .בהם כמובן ניתן להתווכח(

 ,בחינה שיטתית ומקיפה של השואהלייצר להתמחות בייסודיות ולעומק בחקר השואה, ) 11עמ' ב

המשכיות בין הלימודים לייצר ) 25בעמוד ו (תמונה רחבה ומקיפה של התחום להקנות לתלמידים

  .(לתואר הראשון לבין הקורסים הנלמדים לתואר השני

לדבר על "מצב לימודי השואה". מה  מאודבעייתי  בודדיםקורסים  נלמדיםבמקומות אחרים בהם 

מצופה ממקומות כאלו? אני הצלחתי להכניס את תחום לימוד זכרון השואה בישראל בעשור 

)לפני כן הנושא כלל לא נלמד במחלקה( האחרון לקורס במחלקה לקולנוע באוניברסיטה הפתוחה 

היחידה במחלקות הללו שעוסקת . מכיוון שאני במכללת ספיר ולמספר קורסים במחלקה לתרבות

יש להסתכל על הצד שואה האם ניתן לצפות ממני להקיף חומרים בכמות של תכנית שלמה? ב

בעולם אינטרדיסציפלינרי, תחום השואה נלמד גם מחוץ למחלקות בהיסטוריה ומספק  –החיובי 

 .נושא השואהלסטודנטים שלומדים תחומי ידע אחרים היכרות עם צדדים שונים של 

II . 'להעדיף עיסוק בהיבטי הייצוג של אירועים  —מגמה רווחת במחקר העכשווי " –נכתב  10בעמ

תפיסה זו חוזרת במילים אחרות מספר פעמים לאורך  ת'".מה שהיה באמ'היסטוריים במקום דיון ב

ורואה  ייצוגי השואה וחקר הקשרים היסטורים ואידיאולוגיםחקר , חקר השואה המפריד בין הדו"ח

שאלות בדבר עיצוב זיכרון השואה, אף נכתב " 16בעמוד  .(16-14)עמ'  "מישורי פעילות" נפרדיםבהם 

פעולות הנצחה ועשייה חינוכית בארץ ובעולם אינן עוסקות באירועים שהתרחשו בתקופת השואה או 

קשר זה לה. בהקשריה ההיסטוריים והאידאולוגיים אלא בדרך עיבודם של אירועים אלו לאחר מכן

משתייכים גם מחקרים העוסקים באופן שבו אירועי השואה, הקשריה ודרכי הנצחתה מיוצגים 

  "במדיה ובתחומים שונים ומגוונים

לבין חקר ו חקר הקשרים היסטורים ואידיאולוגיםלבין , הבדלים בין חקר השואה קיימיםאמנם 

)"מה שהיה באמת"( בין מחקר היסטוריה העולה מהדו"ח הדיכוטומית לטעמי החלוקה ייצוגים אך 

הרבה ערכת היחסים בין היסטוריה לייצוגים מורכבת מומתעלמת מכך ש שגויהלמחקר ייצוגים היא 

  יותר.
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במערכת היחסים בין "מה שהיה באמת" לבין ייצוגים השניים משולבים האחד בשני. ראשית, 

. כאשר היסטוריונית בודקת אירוע היא מצליבה מסמכים היסטוריה נכתבת דרך שימוש בייצוגים

או כל סוג אחר של יצירה )עדות בעל פה, צילום, ציור ועוד( ועדויות שאינם האירוע המקורי אלא כתיבה 

. מקורות היסטורים אלו הם ייצוגים סובייקטיבים וכמספר האנשים כך מספר הייצוגים. אודותיהם על

בנוסף,  סיפורים שונים. עשרהע בדיוק עשרה אנשים שונים יכולים לספר אנו יודעים כי על אותו אירו

ספר הוא ייצוג )כי חוקרת אחרת יכולה ל שומעים/צופים היא מייצגת. הכל מי שמתווכת את האירוע לק

להתייחס לנושא בצורה שונה לחלוטין או לשים דגש על נושאים אחרים בפרשה(. גם כשמרצה עומדת 

א היסטורי היא "מייצגת" את הנושא. יכול להיות שמרצה אחרת שמגיעה מול כיתה ודנה בנוש

גם  – ביקורתי לבדוק באופןצריך  טקסט תרבותיכל מהשקפת עולם אחרת תייצג את הנושא אחרת. 

וגם טקסט שמתאר את האירוע ההיסטורי ונוצר  במהלכו ונוצרטקסט שמתאר את האירוע ההיסטורי 

 . אחריו

ון באירוע די מחייב כל עיסוק בייצוג . באירוע ההיסטורי לדוןמבלי  ייצוגיםללמד  אי אפשרשנית, 

. אני לא יכולה להכנס לכיתה ולדבר על ייצוג מבלי אחרת הייצוג לא יהיה מובן -ההיסטורי עצמו 

שלמדתי לעומק את האירוע ההיסטורי והסטודנטים אינם יכולים להבין את הייצוג אם לא יבינו את 

כאשר עוסקים בהוראה, רבים מהעוסקים בשואה משתמשים בייצוגים  .ע ההיסטוריהאירו –המקור 

)כגון סרטים( במהלך הקורסים שלהם ורבים ממי שעוסקים בייצוגים מלמדים על אודות השואה עצמה 

 כי הייצוגים לא יהיו מובנים ללא הסבר על אודות האירוע ההיסטורי המקורי. 

במחלקות שאינן מתמקדות  השואה מאפשר לעסוק בשואה גם יסוק בייצוגים של מעבר לכך, הע

תרבות, קולנוע, ספרות. ומכיוון שכל עיסוק בייצוג מחייב לבחון גם "מה היה באמת",  –בהיסטוריה 

 הרי שהעיסוק בייצוגים של השואה מרחיב באופן משמעותי את מעגל הלומדים הנוגעים ב"דבר עצמו".

כרון, בדרך בה גורמים לנו לזכור ולשכוח, בדרך בה מעצבים את העבר דיון בייצוגים, בסוכני זבנוסף, 

הדרך בה הוצג/נשכח/נופח, קריאה ביקורתית של  לצדהכרה של האירוע ההיסטורי  גםבהווה מאפשר 

 לצרכיה.  את הזכרון"משחקים" בעובדות ההיסטוריות וכיצד כל קבוצה מעבדת כיצד סוכני זכרון 

 

IV . חוטאים למציאות:המופיעים בדו"ח ו משפטיםמספר אני מציעה לחשוב מחדש על 

החסרים האמורים בהכשרת החוקרים בתחום הובילו לפנייה לסוגי שיח "רכים" יותר, בהשפעות  ". 1

פוסט־מודרניסטיות, במקום ההתמקצעות ברוח המתודות הנוקשות יותר של מחקר היסטורי 

כפי שכתבתי לעיל, החלוקה הדיכוטימית בין ייצוגים  – (31בעמ'  . חוזר שוב20)עמ'  "ארכיוני

חוקרי ייצוגים מתמודדים לא פעם עם אותם ים' איננה נכונה. שלהיסטוריה, בין סוגי שיח 'רכים' ל'נוק

חומרים שהיסטוריונים מתמודדים עמם )מקורות ארכיונים, עדויות ועוד( ומשתמשים במתודות 

כמו כן, לא ברור מדוע חקר ייצוגים ו במחלקות להיסטוריה כדי לחקור ייצוגים. שהיסטוריות הנרכ

 נחשב "פוסט מודרני". 
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לאומי -בשנים האחרונות ניכרת נסיגה של ממש בתרומת חוקרים ישראלים לשיח האקדמי הבין". 2

מהווה הוא  ,חקר ייצוגים, הקשור כאמור קשר עמוק ומורכב להיסטוריה עצמה – .(10)עמ'  בתחום"

ים סחוקרים ישראלים העוסקים בייצוגים מוזמנים תדיר לכנ .חלק אינטגרלי מחקר השואה בעולם

-לשיח האקדמי הבין לתרוםבחו"ל מהם צומחים שיתופי פעולה רבים. אני מניחה שאם לא היה לנו מה 

 .להרצות בחו"ל פעמים כה רבות לאומי לא היו מזמינים אותנו

נצחת השואה ובייצוגיה בבדיקת הוועדה לא נמצאו הוראה נוכחית או על אף העיסוק הניכר בה. "3

" מחקר עכשווי בעלי משמעות המנסים, במפורש, לבחון את השפעת השואה על החברה הישראלית

נרחב בנושא ובחציו השני של המשפט  עיסוקחברי הוועדה כותבים שיש  המשפט ראשיתב –" (11)עמ' 

אז למה מתייחס חלקו הראשון של המשפט המדבר על בנושא.  םעכשווימחקר הוראה או כותבים שאין 

העיסוק בהשפעת השואה על החברה הישראלית, לפי " כתוב כי  31. גם בעמ' "עיסוק ניכר בנושא"?

הנושא עולה גם בעמ'  ."ההוראה ספורדית, המחקר לא רב .החומר שקיבלה הוועדה, הוא רדוד למדי

 בו מוזכרת רק חוקרת אחת )שמחקריה חשובים ביותר(.  33

הענף בנושא העוסק בהשפעה של השואה  העכשוויאני מציעה לחברי הוועדה לבדוק מחדש את המחקר 

כיצד השואה השפיעה על תפיסות פוליטיות,  –על החברה הישראלית משנות הארבעים ועד להווה 

פלסטיני, בקונפליקט האתני בין אשכנזים למזרחים, -סוך הישראליבטחוניות, השתלבה בסכ

בהתפתחותם של מנגנוני הגנה והתנגדות הנגרם כתוצאה ממצבים אחרים,  PTSDבהתמודדות עם 

ביחס לגבריות הישראלית, כיצד היא עיצבה את עולמם תרבותיים לנוכחות הענפה של השואה בישראל, 

ים כגון אלו שנכתבו על ידי ל בני הדור השלישי ועוד ועוד. משפטשל בני הדור השני, כיצד השפיעה ע

את  שמציגים לפחות בשני העשורים האחרוניםעוול גדול לחוקרים הרבים  הוועדה בנושא עושיםחברי 

 .ובקורסים אותם הם מלמדים כל ההשפעות הללו במחקריהם

חינוכית בארץ ובעולם אינן עוסקות שאלות בדבר עיצוב זיכרון השואה, פעולות הנצחה ועשייה ". 4

באירועים שהתרחשו בתקופת השואה או בהקשריה ההיסטוריים והאידאולוגיים אלא בדרך עיבודם 

להקשר זה משתייכים גם מחקרים העוסקים באופן שבו אירועי השואה, . של אירועים אלו לאחר מכן

 אלו יםכאמור, משפט(. 16)עמ'  "הקשריה ודרכי הנצחתה מיוצגים במדיה ובתחומים שונים ומגוונים

מבלי להסביר את האירוע ההיסטורי אותו  ועיבוד ם מהעובדה כי לא ניתן ללמד ייצוגמיומתעל םיישגו

 .הייצוג מעבד

 

 :הערות לתיקון המצב

I לאוניברסיטאות בהן יש מחלקות בנושא השואה. יש להציע פתרונות נפרדים לתכניות מלאות ,

 .במחלקות שונות בהם מתקיימים קורסים בודדים בנושא ולמקומות להיסטוריה

II .)את הדיכוטומיה  לייצר דיון המפרקיש  במקום החלוקה בין היסטוריה לייצוגים )או לפחות לצדה

אלו נושאים נלמדים במסגרת הקורסים העוסקים  – סוגיות תמטיות הבין היסטוריה לייצוג ומעל

לאחר ? אלו נושאים נדחקים לשוליים? יוצאים הסטודנטים עם איזה ידע ?בישראל ובייצוגיהבשואה 
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סיכום הנושאים העולים בלימודי השואה וייצוגיה בישראל ניתן יהיה לראות את החוסרים, לפרסם 

 דוח בעניין ולדרבן את החוקרים בתחום לחשוב כיצד ניתן לשלב את הנושאים החסרים בלימודיהם.

III חטיבה שתעסוק בהוראה השואה וביטוייה ספיר במכללת . אנחנו בוחנים את האפשרות להקים

 .החברתיים והתרבותיים

להמשיך לספר  -אנו ניצבים בפני אתגר אדיר שמשותף לחוקרי ההיסטוריה ולחוקרי הייצוגים  לסיכום,

על אודות השואה בעולם הולך ומשתנה. לא רק שאנחנו מתרחקים מתקופת השואה ונפרדים מהעדים 

היחס לאמת ולהיסטוריה עובר שינויים אדירים. מכיוון שזה בדמנו חשוב לייצר דיון גם  –האחרונים 

בקשרים בין היסטוריה לייצוגים, חשיבותם של ייצוגי מאורעות העבר בעולם טכנולוגי והדרכים השונות 

 והמגוונות בהן ניתן להציג היסטוריה לסטודנטים.

 

 בברכה,

 לבני-ד"ר ליאת שטייר

 ירהמכללה האקדמית ספ

 האוניברסיטה הפתוחה



 

 

 2020באוקטובר  12ירושלים, כ"ד תשרי תשפ"א 

 לכבוד פרופ' ישראל ברטל

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 בעקבות דוח מצב תחום לימודי השואה בישראל רה ההיסטורית הישראליתהנדון: הצעות החב

( מאגדת את חוקרי העבר בישראל ומעודדת את חקר 1924מבוא: החברה ההיסטורית הישראלית הותיקה )נוסדה בשנת 

העבר בכל היבטיו ותקופותיו, בישראל ובעמים. במסגרת החברה רואים אור שני כתבי העת המובילים בישראל, "ציון" 

ית. החברה ההיסטורית מקיימת גם פעילות עניפה של העוסק בתולדות העם יהודי, ו"היסטוריה" העוסק בהיסטוריה כלל

 כנסים, סדנאות מחקר ופעילות לציבור הרחב ומקיימת קשרי גומלין עם חברות היסטוריות בכל רחבי העולם.  

חלק מרכזי ביעדי החברה ההיסטורית הוא תמיכה בחוקרים ובתחומי מחקר אשר נדרשת להם תשומת לב מיוחדת. כך, 

יון" כרך מיוחד הכולל ארבעה גליונות מלאים, לנושא האנטישמיות וזכה להתעניינות רחבה בקרב הקדיש כתב העת "צ

ממצאי הועדה המיוחדת שמינתה האקדמיה הלאומית למדעים בדבר ציבור ההיסטוריונים ובקרב הציבור הרחב בישראל. 

עברה, מהווים עבורינו קריאה מצב לימודי השואה באוניברסיטאות המחקר ובמכללות בישראל, אשר פורסמו בשנה ש

אנו מבקשים  .לפעולה אשר תתמוך בחוקרים צעירים ותסייע להם להעמיק ולהתמקצע במחקר ההיסטורי של תקופת השואה

לחזק את חקר השואה בישראל בכמה רמות, תוך דגש על חשיפה למצוינות אקדמית, העצמת ממשקים עם מחקר היסטורי 

על מתודולוגיות המחקר ועידוד משמעותי של לימודי השואה בקרב חוקרים צעירים בארץ ובעולם, קידום שיח מעמיק 

 בישראל. 

החברה ההיסטורית הישראלית, כגוף המוביל בטיפוח המחקר ההיסטורי בישראל, מבקש לסייע ולתמוך בהרחבת ובביסוס 

החברה ההיסטורית  מחקר זה.המחקר ההיסטורי על השואה ולעודד חוקרים צעירים ברכישת הכלים בנדרשים לצורך 



 

 

הישראלית מובילה בתחום יצירת שיתופי פעולה בין חוקרים בכירים וצעירים מכל האוניברסיטאות בישראל וביצירת 

  קשרים ושיתופי פעולה בינם לבין חוקרים בעולם.

השואה באמצעים  ל אלה יעמדו לרשות החברה ההיסטורית בקידום חזון לפרויקט נרחב לעידוד וטיפוח מחקרכ פעילות:

 הבאים:

ייסוד פורום ארצי לתלמידי מחקר שבמסגרתו יתקיימו סדנאות, ימי עיון, ומפגשים )וירטואליים ופיזיים במידה  .א

 מהארץ ומחו"לויתאפשר( עם טובי החוקרים 

סדנאות פוסט דוקטורט על פי המודל שהחברה ההיסטורית כבר התנסתה בו בהצלחה שיאפשרו הצגת נושאי  .ב

 הדור הצעיר בהנחיית חוקרים בכירים המחקר של

 סמינרים מתודולוגיים לחוקרים צעירים ובכירים .ג

הקמת ועדת חוקרים בכירים שתייעץ לתלמידים העומדים בפני לימודים בתחום השואה, בין היתר בהכוונה   .ד

  אוניברסיטאיים-להכשרה לשונית  וקורסים בין

ימי עיון לקהל רחב שבהם ישולבו חוקרים בכירים לצד חוקרים בראשית דרכם ויוצגו בהם המגמות החדישות  .ה

ביותר בחקר ההיסטוריה של השואה על המיתווה והנחיית הפרויקט תופקד ועדה אקדמית אשר תורכב מחוקרות 

פעולה עם גופים נוספים החברה ההיסטורית תעשה כמיטב יכולתה לשתף וחוקרים בכירים בתחום חקר העבר. 

כדי להתמודד עם האתגרים הללו. בין ארגונים אלה יכללו גופי מחקר בישראל בהם מרכז זלמן שזר לחקר תולדות 

העם היהודי, הארכיון הציוני, יד ושם וכמובן גופי המחקר האקדמי באוניברסיטאות ההשונות וכן גופי מחקר 

 ואקדמיה בעולם.  

יקט היא ליצור מסגרת תומכת עבור חוקרים בראשית דרכם תוך הרחבת אופקיהם הן טרת הפרומ מטרות ויעדים:

בהיסטוריה כללית, הן בהיסטוריה של עם ישראל והן בתחומי דעת נוספים, כמו גם סיוע בהקניית כלים מתודולוגיים 



 

 

אותם לידיעת קהל רלוונטיים למחקריהם. אנו מבקשים אף לאפשר לאותם חוקרים לחשוף את פירות מחקריהם ולהביא 

 רחב. נשאף להשיג את היעדים הבאים: 

עידוד חוקרים צעירים בבחירת נושאי מחקר מליבת העיסוק ההיסטורי באירועי השואה, וחשיפתם למגוון  .א

 ההקשרים ההיסטוריים הנוגעים לתחום זה.

סיוע לחוקרים במהלך לימודיהם והגדלת אחוזי המסיימים את מסלול לימודם המחקרי תוך איתור המכשולים  .ב

 המרכזיים המעכבים חוקרים אלה ובניית מערכת תומכת עבורם.  

יצירת רשת איתנה של חילופי ידע וסיוע הדדי בין החוקרים את התחום בישראל ויצירת קשרים משמעותיים עם  .ג

 מחקר מובילים בחו"לחוקרים וגופי 

 יצירת מסגרת אשר תלווה את החוקרים הצעירים ותהווה בסיס של תמיכה וסיוע בתהליכי המחקר ועיבודו. .ד

יצירת מרחב בו יוכלו פירות המחקר להיות מוצגים בפני ציבור רחב ובו יוכלו חוקרים בראשית דרכם להיחשף  .ה

 בפני ציבור מורים ומחנכים.

  מהלכים עיקריים בפרוייקט:

הקמת פורום של תלמידי תואר שני מחקרי, דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים, אשר עוסקים בתחום לימודי השואה.  .1

הפורום ינוהל על ידי חוקרים צעירים מכל האוניברסיטאות בישראל ויקיים לפחות שני סמינרים מחקריים בני 

תהליכי עבודתם, את גילוייהם המחקריים יומיים מדי שנה. במסגרת הסמינרים המחקריים יציגו החוקרים את 

ויקבלו סיוע מעמיתיהם ומחוקרים בכירים אשר ילוו את הסמינרים, תוך זיקה לחוקרים מחוץ לישראל שישתתפו 

 באמצעים וירטואליים.

דוקטורנטים אשר יעסוק בנושא נבחר אחד. החוקרים יגישו את הצעותיהם להרצאה,  –אחת לשנה סדנת פוסט  .2

ם אקדמיים ויעברו שיפוט של ועדה אקדמית מובילה. ההרצאות בסדנאות יוקלטו, יתורגמו ויונגשו כמקובל בכנסי



 

 

באמצעות הרשתות החברתיות ואתר האינטרנט של החברה ההיסטורית. בכל סדנה ישתתף גם חוקר מוביל בעל 

 בסדנה. שם בין לאומי אשר יציג את תחום מחקרו העכשווי וייתן משוב להרצאות החוקרים המשתתפים

סדנאות מתודולוגיות להכרת שיטות מחקר עכשוויות, כגון מחקר על בסיס אגו דקומנטיים, מיקרו היסטוריה,  .3

תיעוד ויזואלי, מחקר בכלים ארכיאולוגיים של אתרים מתקופת השואה וכיוצא בזה. הסדנאות תהיינה משותפות 

קר השואה. גם כאן נשאף לשלב חוקרים לחוקרים בישראל ובעולם ויקדמו שימוש בשיטות חדשניות בתחום ח

 מחוץ לישראל.

חוקרי השואה אשר ישולבו בועדה האקדמית המובילה של הפרויקט ישמשו בגוף מייעץ לחוקרים המבקשים  .4

להתמחות במחקר בתחום השואה. גוף זה יקשר בין חוקרים צעירים למנחים אפשריים וכן ייתן ייעוץ ראשוני 

 קריות.  באיתור מלגות והזדמנויות מח

מדי שנה לפחות שני אירועים המיועדים לציבור רחב תוך שימת דגש על ציבור מחנכים ומורים העוסקים בתחום  .5

הוראת השואה, ממגזרים שונים בישראל, בהם ישתפו חוקרים בכירים וצעירים את פירות מחקרם. האירועים ייבנו 

תי, ממ"ד, דרוזי, ערבי, חינוך מיוחד ועולים תוך זיקה לתכניות הלימודים השונות הקיימות בישראל )ממלכ

חדשים(. אירועים אלה יחזקו את הזיקה בין תלמידי המחקר, חוקרי העבר בישראל והציבור הרחב ויאפשרו הפריה 

 הדדית בין קהלים אלה.

 אנו תקווה שנוכל לגייס את המשאבים הדרושים כדי להוציא לפועל את התוכנית הזו.

 בכבוד רב,

 

 , יו"ר הנהלת החברה ההיסטורית הישראליתפרופ' שמואל פיינר

 


