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 שכחה במרחב הציבורי הו הנצחהשכבות של עבר: 

 של המכון הישראלי לחינוך היסטורי נייר עמדהסיכום דיון בעקבות 

 

 מבוא

שפרסם המכון    בהווה ובעתיד   תיקוןלויה  י דרך לבנ  ן הריסה ומחיקה של סמלי עבר אינעמדה  הנייר  

  : האם אכן במרחב הציבוריבעייתי  עבר   ו שלגוייצ  יתסוגיאת   לדיוןעלה  ההישראלי לחינוך היסטורי 

קריאתו מול  בתוך כך, נחשפה מורכבותה של השאלה שהובאה לדיון. אל    כיצד?  – יש לייצגו, ואם כן  

חלוקת, הוצגו עמדות שהבליטו  מבהשנויים  מהמרחב הציבורי ייצוגי עבר    העליםשל המכון שלא ל

שלאת   הרבים  זוקריא  פניה  שלהוכן    ה  התורפה  נקודות  המתדיינים את  עמדו  אחת,  לא   .

כתשתית לפיתוחה    ,תפיסותדיון, המשקף מנעד רחב של  העיבוד  האופנים ל מבחר  והמתדיינות על  

   .של עשייה חינוכית מגובשת

ושל החוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים של המכון לחינוך היסטורי  שכבות של עברמיזם 

בעלי ערך רב    , בהיותםבדיוןעלו  הושיונות כפי  העמדות, התפיסות והרעהאיר ולעבד את  ל  מבקש

מעגל  לה הפרק,  סוגיה  בהשיח  רחבת  ולהשראה  כושעל  היסטורי לעוסקים  בחינוך  עוסקות 

  היסטוריים, במכללות ובאוניברסיטאות. אונים, בסיוריםיתות, במוזיבעבודתם בכ

נייר העמדה  כנדבך נוסף ל,  ולהלן עיקרי  וובאאת מורכבות הדיון וחשיבותו הערכית, י  כדי למפות 

נקיטת פעולה במרחב הציבורי  רעיוניתיצירת תשתית  צורך  לוהמקורי,     והמקוון  פיזי , השעניינה 

המכון לחינוך    ם של יוזמתהוא פרי  עשייה החינוכית  רציונל מגובש ללפיתוח  מצע  כ  דיוןה   .כאחד

 .היסטורי והחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים
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 עיקרי הדיון 

להעלים  שלא    הקריאהבעמדתו של המכון, היו שקראו לבחינה מורכבת יותר של    תלצד תמיכה כללי

להכיר    את הצורך  היו שהדגישו,  דוגמהל.  רבבמהמרחב הציבורי ייצוגים של דמויות עבר שדבק בהן  

יש להכיר בלגיטימציה של  שמחאה, גם האלימה, נגד ייצוגים אלו. נאמר  ה  צדקתה של וב  ותבעוול

מודרות, מוחלשות  עדיין  ופעמים רבות   –נוצלו לאורך ההיסטוריה שהוחלשו ושאוכלוסיות שהודרו, 

, בייחוד מוסריהצדק  -לנקוט אלימות כלפי ייצוגי עבר של אלו הנושאים באחריות לאי  –  ומנוצלות

  ונדליזם   במעשישמדובר   כי אף היו שטענו  זאת ועוד,    .בפגיעה בנפשנם כרוכים  איאותם מעשים  כש

,  ביטוי לזעקהוכ  מחאהאות  כשהקשרם של המעשים, אם נעשו  הרי  ,  שאין השלטון מחויב לקבלם

שמא  או ולהכילה להיות קשוב לזעקה עליו אם   ,שאלהעצם ההשלטון לנקוט עמדה במחייבים את 

 להשתיקה. 

זו    ,בבד בד   ייצוגי העבר  כליל    תאין למחולפיה  הטענה שגם  הועלתה  מתוך הדברים ברוח  את 

בדרך מסויגת אך   ,שבמחלוקתלשמר את הייצוגים ר שאבין ההוצע תחת זאת, . מוסרית המוכתם

המציג את   –אחר    מתאיםאו בכל אמצעי  כתוב, מצולם, מוסרט    –לצדם  טקסט    פתהוסבאמצעות  

   .הןהיו שותפים לשחוללו או ש ותהדמויות ההיסטוריות ואת העוולמורכבות 

כך לתעד או  תוך  אך ב,  מהמרחב הציבורי  "המוכתמים"ת הייצוגים  א  ר ינוספת קראה להס  הצעה

המרחב  מירוק  משום עריכת צדק היסטורי וכי בזו הדרך יש  נטען  מעשה ההסרה עצמו.  להנציח את  

של   מייצוגים  וש  הנכחהלצד  ,  הומחוללי  העוולההציבורי  ההנצחה  מעשה  מורכבות  קידום   כןל 

  וכתבייבו  ושלט    יוצב,  שהוסר  במקום פסלכי  הוצע  כך לדוגמה,  צדק בהווה.  השאיפה החברתית ל

ברוח בכאן  "  דברים  של    XXYYשנת  הוצב  הפסלXפסלו  בשנת    .  מה  ,2020הוסר  מאבק כחלק 

למען    או פעילה  במקומו פסל של פעילהוצע כי יוצב    ,. לחלופין" אפליהב  /  פטריארכיהב  /  גזענותב

הכרוכים לעיתים קרובות  תולדה של מאבקים  לרוב    ן, הבהצעה   נכתבזכויות אדם,    זכויות האדם.

בתוך כך  ו,  שיח ההיסטורייש להכיל ב  מאבקים ופעולות אלהת.  יצוניוואשות וקנפעולות כוחניות,  ב

 .גם במרחב הציבוריאת זכרם של מנהיגי המאבקים  להנציח

זיכרון  אחת המשתתפות, ניסחה . כפי שזיכרון היברידי פרקטיקות של כ ומשגוה אלו הנצחה דרכי 

מנציח את  אלמנט המוסיף לאך    ,כראוי להנצחה  ס בעברשנתפמושא ההנצחה,    אתשמר  מהיברידי  

מעשה  את  מסגרים  מהכיתוב או עיצוב  לרוב באמצעות    , יוםכהאירועים והדמויות    ם שלתיסאופן תפ
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ב המגנה  ההנצחה  ביקורתי  שנתפאת הממד  ל  .כראויים לשבחבעבר  ו  סמעשים  דרכי  דוגמאות 

 הנצחה אלו הובאו מדרום אפריקה, מבריטניה ומישראל.  

העבר המוכתם הכרחי  מהו  ל ייצוג כלשש  ולפיה שימורשעמדות מסוג זה ניצבת תפיסה    ן שלבבסיס

בהווה. המפגש עם ייצוג מורכב של ההיסטוריה   ותהיסטורימנת להניע שינוי ותיקון של עוולות  על

מחייב חשיבה   –או ציון מעשה הסרת הייצוג הוספת כיתוב לצד ייצוג קיים  ,ייצוג לעומתיידי  על  –

ם ועל חברות ההווה, שהן  להנציחשביקשו  עבר  חברות    הן של ערכיעל  ,  מחודשת על גיבורי עבר

גיסא   חברותבבחינת  מחד  אותן  של  היסטורית  מבשרן"לכן  ו  ,התפתחות  גיסא    ,"בשר  ומאידך 

 .כלפי עצמןיקורתיות יותר  בכך גם ו ,כלפיהן ביקורתטעונות 

יש משום הנכחה של  , ככאלו,  השימור דמותם של מבצעי העוולבכי דווקא  , היו שטענו  יתר על כן

ת  שאל  הם פעלושבקרבן  לחברות בנות זמננו שצמחו מהחברות ההיסטוריות    האיקרקלונם, מתוך  

מהמרחב  עבר  טיעון זה רואה בהסרת דמויות מן הלפיכך,  למעשים אלו ולתקנם.  קיבוצית  אחריות  ב

לשקם את  האחריות  מוטלת  , מי שעליו  ן את עוולות העבר לתקמחובתו  מי שה של  מחיקהציבורי  

 .קבוצות אתניות או אחרות, ואף על יחידיםל שהומט בגינו עההרס 

כי במציאות פוליטית לא ובאר  –מהפכנית  -לבסוף, נכתב  צות  כפי ששוררת בישראל, בבריטניה 

ל הברית בברדוגמה,  לדוגמה  למציאות ששררה  ובניגוד  המועצות,  בגרמניה    ית  או  המתפוררת 

ה נפילת  השלאחר  של    –  נאצימשטר  במרחב  ייצוגים  לצד  הציבוריים  החיים  דמויות  מתקיימים 

החלטה של השלטון להתמודד  מתקבלת  דיון סדור  בעקבות  עד אשר    ,היסטוריה בעייתיתבעלות  

מוקדי המתבונן במושאי ההנצחה בראי -דולאפשר שיח  לפיכך, בייעודו  עם עברו ולשנות את סמליו.  

 למחוזותינו.כל כך ונטי רלו "זיכרון היברידי"המושג  ,המציאות

למנף את קיומם של ייצוגים טעונים ומורכבים הוצע  דרכי פעולה ברוח זו,  במסגרת החשיבה על  

ם של  מוד על מעשיהילו  שיום שלהםבאמצעות  ר  שא, בין הבמרחב הציבורי לצורך למידה פעילה

  , כך  .שיוחסה לאותם ייצוגים  משמעותהו  םקורבנותיהם,  , תקופתאותם אישים שמאחורי הייצוגים

והתלמידי  כינו  עמדות מידע שיב: החל  אליהם  תמושכל  ותהתייחסגם  אפשר  תת כלה  היסטוריה 

תלמיד  חלופייםפסלים  ב השיכינו  מגמות  סיכמה  כיוּו  אמנות.י  זה  המשתתפות:  היטב  ן  אחת 

האחריות עליו ועל המשמעויות  ]יש לנו[  ואפילו    ,יש לנו אפשרות להתייחס אליו  , כשמשהו ישנֹו"

שהוא נושא. עלינו לתת בידי הדורות הבאים את הכלים לדון במשמעותם של שמות, במשמעותו  

   . "של המרחב, ובמשמעותו של הזיכרון, על כל מורכבותו
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עמדות הקוראות למזיגה במינונים שונים של הנצחה ומחיקה, שינוי ושימור, הועלתה עמדה    כנגד

בייצוג העבר במרחב  תי  יאמאת הלגיטימציה של שינוי שורשי    יםמעקראלו  קולות    לפיהוביקורתית  

ביקורת   אפשר  הציבורי.  מרכזיותזו  טענות  לשלוש  והז(  1)  :לזקק  ההיסטורי  החינוך  כרון  ישיח 

פשעים היסטוריים איומים, בניגוד לשיפוט המוסרי   תדרכים להכשראינם אלא מחפשים  ההיברידי

לפועלם  במקרים שגם   –להוביל למסקנה אחת: ייצוגים של מחוללי זוועות  האנושי הבסיסי שאמור  

שיח החינוך  (  2; )יש להסיר, לנתץ ולמחוק  –היבטים נוספים  יים נודעו  תרבותמקורותיהם האו ל

תקפה על סמלי המורשת ההגמונית,  ממבקשים לרסן את ה  היברידיהיה לזיכרון  יההיסטורי והפנ

ומפקיע אותו מהם. כראיה צוין  את המוחים מהדיון  מדיר  שיח זה עצמו  למעשה,  לבייתם ולאלפם.  

לשה זיכרוקריאה  של  כעת  היברידי  ןפעולות  רק  המורשת   ,נעשית  את  המייצגות  משדמויות 

כלוסיות שדיכאו.  ידי אובמתקפה  נתונות ל  –  גברית, לבנה, קפיטליסטית, מערבית  –ההגמונית  

היסטורי  דממה  ניכרת    ,מנגד בחינוך  העוסקים  ניתולבקרב  ודמויות  צם שלנוכח  ידי    סמלים  על 

או  לשעבר  ית המועצות  ברבאו    פסלים של אנגלס, מרקס ולנין ברוסיה  ןוגכ  המערב הקפיטליסטי,

(  3; )תוהגמונישאינן  המייצגים מורשת, היסטוריה ותרבות    , מונומנטים של סדאם חוסיין בעיראק

אינו ניטרלי   בההדיון  הן  ו הן המחאה  בו מתנהלים  שהמרחב הציבורי    ולפיש  טיעוןהקו  המשכו של  

על ומפוקח  וכלכליות  אלא ממושטר  תרבותיות, פוליטיות  המדירות    ידי אליטות אינטלקטואליות, 

 . באותה עתאת המדוכאים והמוחלשים המוחים אותו מרחב מ

בבחינת ניסיון לעקר את המחאה ולהנציח את הסדר    והיילכן, כנס או יוזמה מצדם של המדכאים  

מה יהיה כנס כזה אם לא ניסיון ". כפי שנכתב: המחאה הקיים המאפשר את הדיכוי שנגדו מופנית

-ונדלים'הציבורי מול אותם    חב לתפוס שליטה מחדש על המר  ,ובעיקר מיתמם ומתחסד  ,תמים

נהיה קשובים לקולות אחרים, נדבר על   ,ולהמשיך להרוויח ממנו? כמובן  'מחריבי תרבות', 'פראים

עיקר המאמץ יהיה ,  ןובאצטלה של שימור זיכרו,  ל הנצחה היברידית ועוד מילים גבוהות. אך בפוע

 . "סימבוליקה שונהלשמר על השליטה של אותן קבוצות מוכרות, הפעם רק עם 

בשם  לפעול  לדבר או  להתיימר  ולא    ,קוראת שלא להתערב במחאותביקורתית זו  עמדה  כי  נראה  

הוא עמדת המתדיינים  על פי  המעשה המוסרי  תחת יוזמה אקדמית מסוג כזה או אחר,  .  המוחים

אותם ייצוגי   נגד לפעול בעצמם    ותלנפגעי העוולות ההיסטוריכל האפשר להניח את השדה חופשי כ

העוולות את  המשקפים  והעבר  השיח  נגד  גם  מסוימת  ובמידה  ובעלי  השל  הגמוניה  ,  אליטות 

 .  שליטה במרחב הציבוריה
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   סיכום

או    תםשלעיל בוודאי אינם מייצגים את כל קשת העמדות בשאלת הנצחעיקרי הדיון כפי שהובאו  

לדיון  פתיחה  , אך הם מספקים נקודת  מרחב הציבורימוסרית מהעבר מוכתם  ייצוגי  של  הסרתם  

ב ומורכב  זועמוק  בסוגיה  ה.  יש  עמדות  מגוון  שהוצג  מסגרות  כפי  כלים,  מושגים,  להציע  כדי 

ובמדיה  אמצעי התקשורת  בתיאורטיות ודוגמאות להעשרת הדיון הציבורי כפי שהתפתח עד כה  

חומר למחשבה סביב גיבושן של  ינוך היסטורי  לעוסקים בחמספקים  הדיגיטליים. יתרה מכך, הם  

ב את  מרחב  פעולות  ביטוי  לידי  שיביאו  עשויות כיצד  וידגימו  האפשרויות  מבחר  הציבורי,    הן 

שדה    האיר ולעבדמבקש ל  שכבות של עבר  מיזם  כאמור,.  ומה יכולה להיות השפעתן  ,להיראות

 פעולה זה.    


