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הסיפור שאינו נגמר
בעז כהן ,הדורות הבאים — איככָ ה יֵדעו? לידתו
והתפתחותו של חקר השואה הישראלי ,ירושלים :יד
ושם ,תשע"א 509 ,עמ'
ההיסטוריה של עם ישראל ,כל שכן של החברה
הישראלית במדינתה ,רוויה מחלוקות ,וכך גם
בנושא תודעת השואה של הציבור הישראלי.
ספרו של בעז כהן ‘הדורות הבאים — איככה ידעו?'
המתאר של שורת מחלוקות
משרטט את קווי ִ
ופולמוסים שקיפלו בתוכם גם ריב ומדון ,ושליוו
את התהוותו והתפתחותו של מחקר השואה
הישראלי .כמעט על הכול התווכחו ,למעט על
החיוניות של עצם עריכת מחקרים בנושא השואה
ועל מידת דחיפותם ואפילו בהילותם .זאת על
אף הקושי המתודולוגי הבסיסי הנעוץ בסמיכות
הזמנים ,כל שכן הקושי הרגשי :כיצד לחקור
בכלים אקדמיים מאורע כה טרי וכה כואב ,בוודאי
בארץ? אך כנראה לא זו הייתה הבעיה ,שכן כבר
בקיץ  1947כונסה בירושלים ‘הוועידה העולמית
לחקר השואה והגבורה של תקופתנו' ,פרי שיתוף
פעולה של ‘יד ושם' והמכון למדעי היהדות
באוניברסיטה העברית (שיתוף פעולה שהולדתו
בהתנגשות בין הצדדים ,עמ'  .)103‑102היה זה
הכינוס הראשון בעולם שדן בהיבטים מחקריים
של התרחשות שזה עתה הסתיימה ,ולא היה לו
אח ורע בתולדות המחקר ההיסטורי ,שכן הוא
נעדר כמעט פרספקטיבה של זמן (עמ' .)440
בה בעת הספר משתתף בסיפור שהוא מספר.
הוא מבוסס על עבודת הדוקטור של כהן,
שנכתבה בהנחייתו של פרופ' דן מכמן ,שהיה בין
היתר ההיסטוריון הראשי של ‘יד ושם' ,ושהוא בנו

של ההיסטוריון ד"ר יוסף מלקמן ,אחד מגיבורי
הספר ,שגם כיהן כמנכ"ל ‘יד ושם' .הספר נמנה
עם המחקרים בנושא החברה הישראלית ויחסה
לשואה ולניצוליה ,והוא נוקט עמדה ברוכה
וברורה באשר למקומם הפעיל והמרכזי של ציבור
הניצולים בחברה הישראלית ומשתתף בערעור
תיוגו של משפט אייכמן ,שהתקיים בירושלים
בשנת  ,1961כ'מפץ הגדול' ששבר את חומת
השתיקה וההשתקה .הוא מציג את המשפט כ'אבן
דרך בהתפתחות המודעות לשואה ולניצולים
בחברה הישראלית' ,אירוע שהגביר את העניין
הציבורי בנעשה ב'יד ושם' אך לא ברא אותו (עמ'
 .)271ברוח זו הוא גם קובע שההחלטה להקדיש
את הכינוס הבין־לאומי הראשון של ‘יד ושם',
בשנת  ,1968לנושא העמידה היהודית הייתה
ביטוי של מגמות בחקר השואה שראשיתן עוד
בשנות הארבעים (עמ' .)341
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לכאורה מחקרים היסטוריים הם בבחינת
ספרות משנית ,והמקורות הראשוניים הם
פרוטוקולים ,תזכירים ,דו"חות ,חוקים ,מכתבים,
יומנים ,עדויות וכיוצא באלה ,הנפרדים ונבדלים
מספרות המחקר .אך ממרחק הזמן עשויה גם
ספרות זו לשמש מקור ראשוני חשוב :מחקרים
מלמדים על הלכי רוח והשקפות עולם ועל סדרי
העדיפויות של הגופים שבמסגרתם התבצעו ושל
אלה שמימנו אותם .מכאן נובעת למשל קריאה
מחודשת של תולדות ‘יד ושם' .בחלק השני
של הספר ,המציג את הנפשות הפועלות ,כהן
מקדיש פרקים הן לחוקרים והן ל'בעלי המאה' —
ועידת התביעות ,שמימנה כמחצית מתקציב ‘יד
ושם' ,ושראשיה היו מעורבים בהנהלת המוסד
ובהחלטות שהתקבלו בו (עמ'  .)96‑87הוא
התבסס לא רק על מסמכים אלא גם על ראיונות עם
כמה מגיבורי מחקרו ,ובהם פרופ' ישראל גוטמן
(עמ'  ,)220מלקמן (עמ'  )174ושרה שנר־נשמית
(עמ'  ,)385ועם בני משפחותיהם ומקורביהם ,כמו
בתיה קרמיש (עמ'  .)150ודאי מעניין במיוחד היה
הריאיון עם ד' ,מזכירתו של מרדכי שנהבי ,אביו
מולידו של ‘יד ושם' ,שאולי לא בכדי ביקשה
שפרטיה האישיים יישמרו חסויים — היא סיפרה
כי האיש שהגה את הקמת ‘יד ושם' ,ושהיה חבר
‘השומר הצעיר' ,ראה בהסכם השילומים פתרון
אפשרי למימון פעילותו של מפעל זיכרון זה ,כפי
שאכן היה (עמ' .)32
הספר מביא את קורותיו של מחקר השואה
בישראל ,על דרכי התגבשותו ואופן עיצובו,
עליותיו ומורדותיו ,התבססותו והתעצמותו
והשינויים שחלו בו במהלך השנים .בפתח הדבר
כהן מונה את השאלות העיקריות שהוא עוסק
בהן ,כגון מה הם הנושאים שהתמקד בהם מחקר
השואה בישראל? מה היו יחסי הגומלין בין הלכי
רוח חברתיים ופוליטיים בחברה הישראלית לבין
חקר השואה? מי היו האנשים שהחלו בחקר

השואה בארץ ,מה היו החוויות שעיצבו את
דמותם ,ומי המשיכו כאן את דרכם? הוא משיב
בצורה סדורה על שאלות אלה באחרית הדבר.
לדבריו זה אינו ספר על ספרים ,אלא ספר על
בני אדם ,שהאמינו כי אפשר ואף חובה לחקור
את השואה בכלים מחקריים ואקדמיים .לפיכך
זה אינו ‘מחקר ביבליו־היסטוריוגרפי' אלא
‘מחקר ההיסטוריוגרפיה בהקשרים היסטוריים'
(עמ'  .)15‑14הספר כמעט אינו עוסק בשאלות
הנצחה ריטואלית ,המופקת ומשווקת ,מסוקרת
ומצטלמת ,בדרך כלל לקראת ימי זיכרון —
לאומיים או בין־לאומיים — לשואה ,אלא במה
שעשוי להצטייר כתחום אפרורי ,מאובק ואפילו
משמים .אך עד מהרה מתברר כי ההפך הוא
הנכון :נושא מחקר השואה לא רק חשוב אלא גם
מעניין — הוא צבוע בצבעים עזים ושזור בסיפורים
על אנשים שהשתתפו במאבקי כוח אידאולוגיים
ואישיים ,גילו גדלות וקטנוניות ,הלהיבו ונלהבו
וגם העליבו ונעלבו.
הספר ,שחלק מרכזי בו עוסק בתולדות
‘יד ושם' ,מראה כי הרשות שעל הר הזיכרון
בירושלים ,העוטה ארשת ממלכתית ,ושצמרת
המדינה עולה אליה לרגל ,היא מוסד שבשנותיו
הראשונות חרת על דגלו תיעוד ומחקר ולא
אירועי זיכרון למול אנדרטה שבוערת בה אש
תמיד ומסדר צנחנים מתוח בערב יום השואה
הממלכתי .עד  1961לא היה ב'יד ושם' אתר
הנצחה ,היו רק משרדים וארכיון ,וטקסי הזיכרון
התקיימו ב'יער הקדושים' שבמבואות ירושלים
(עמ'  .)37סדר עדיפויות זה התבטא גם בסדר
הקמתם של המבנים על ההר ,שכן מגבלות
תקציב חייבו להכריע מה יוקם תחילה .פרופ'
בן־ציון דינור ,יושב ראש ‘יד ושם' ()1959‑1953
ושר החינוך והתרבות ( ,)1955‑1951קבע:
קודם מנהלה ,ספרייה וארכיון ,אחר כך מוזאון
(עמ'  .)80על פי חזונו ,שכהן מייחד לו פרק
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נפרד (עמ'  ,)85‑71היה ‘יד ושם' ‘מוסד ציוני
מחקרי' שייעודו הראשון הוא חקר השואה (עמ'
.)83‑77
‘יד ושם' בזָ ָכר ,ולא בנקבה :בהערת השוליים
הראשונה בפרק הראשון כהן מציין ש'יד ושם'
מכונה לעתים בלשון זו ולעתים באחרת ,ומספר
שבשנת  1955קבעה האקדמיה ללשון עברית כי
בדומה למילים כמו לשון ,מטבע וסכין ,בשם ‘יד
ושם' ‘שתי הדרכים מותרות' (עמ'  .)20יש בזה
סמליות :באותה שנה חרץ בית המשפט המחוזי
בירושלים את דינו של ד"ר ישראל קסטנר במסגרת
משפט הדיבה נגד מלכיאל גרינוולד ,והוויכוח על
שתי הדרכים שהצית נתן אלתרמן — דרך המרד
מול דרך היודנראטים — היה בשיאו .בספרו
בחר כהן להתייחס ל'יד ושם' בלשון זכר ,אם כי
בציטטות נותרה כמובן הלשון שנקטו הדוברים
והכותבים .זו בחירה נכונה ,שכן ההיסטוריה
של ‘יד ושם' היא באופן מובהק היסטוריה על
גברים ושל גברים ,היסטוריה של מוסד שהיה
מועדון (כמעט) סגור .נשים היו מיעוט ,אם כי פה
ושם קולן נשמע בבירור ,למשל קולה של רחל
אוירבך ,מנהלת מחלקת גביית העדויות ,דמות
מרכזית מקרב ‘ההיסטוריונים הניצולים' במוסד,
וקולותיהן של נשמית־שנר ומרים נוביץ מ'בית
לוחמי הגטאות' .כהן מספר גם על ד"ר שרה
פרידלנדר ,ילידת בודפשט וניצולת ברגן־בלזן,
שהניחה את היסודות לארכיון ב'יד ושם' ונשאה
בנטל ארגונה של הוועידה העולמית בשנת ;1947
היא נהרגה בימי מלחמת העצמאות במצור על
ירושלים (עמ' .)33 ,23‑22
מבנה הספר כרונולוגי ,וארבעת חלקיו
מחולקים לפרקים ולתתי־פרקים; מבנה זה
מקלים מאוד את
ותוכן העניינים המפורט ִ
ההתמצאות ומאפשרים לקרוא בספר לא בהכרח
על פי סדר האירועים .התמונות המשולבות
בעמודים שונים מהוות אתנחתא ומאפשרות

לחזות בנפשות הפועלות .החלק הראשון ,שבו
פרק אחד ,הוא בבחינת מבוא :עניינו הרקע
וההקשר של צמיחת מחקר השואה ומקומה של
השואה בחברה הישראלית בשנותיה הראשונות.
בתוך כך כהן מציג את אחת מהנחות היסוד
המרכזיות של הספר — שלשואה הייתה נוכחות
חזקה בתחומי חיים שונים של החברה הישראלית
מאז ומתמיד ,הן במישור הציבורי והן במישור
הפרטי ,הנחה שמתחזקת בפרקים הבאים.
החלק השני ,הכולל שלושה פרקים ,מציג את
מי שכהן מכנה ‘השחקנים — חוקרים ומממנים':
ניצולי השואה ,הוועדות ההיסטוריות ומוסדות
התיעוד על הרקע התרבותי שלהם ,דינור וועידת
התביעות.
החלק השלישי‘ ,ניצני המחקר וראשית
עיצוב דמותו' ,שהיקפו כמחצית הספר ,מתאר
את חיפושי הדרך במחקר ובהוראת השואה ואת
התהליך שבסופו תפס ‘יד ושם' מקום מרכזי,
תהליך המקביל במידה רבה להתבססותה של
מדינת ישראל כמדינת העם היהודי .בחלק זה
משורטטות גם המורדות שידע ‘יד ושם' ,ושעיקרן
הוויכוח הציבורי שפרץ בשנת  ,1958ושהסתיים
בשנת  ,1967ויכוח שכהן מכנה ‘דרמה בארבע
מערכות' (עמ'  .)245‑221גם בעבור ‘יד ושם'
סימן סוף העשור הראשון של מדינת ישראל תום
עידן ותחילת תקופה :בשנת  1959הצליח ד"ר
מאיר (מרק) דבורז'צקי ,רופא במקצועו ,ניצול
מווילנה וממחנות עבודה באסטוניה ,לשכנע
סוף סוף מישהו באקדמיה לאפשר לו ללמד על
השואה (עמ'  .)220‑207המחפשים את חשיבות
משפט אייכמן ימצאו אותה בהזדמנות לשיקום
הדימוי הירוד של ‘יד ושם' בעקבות דו"ח מבקר
המדינה משנת  ,1958שהצביע על ִמנהל לא
תקין (עמ'  ,)222ולהגביר את כוח המשיכה של
השואה כנושא למחקר (עמ'  .)311 ,271בהקשר
זה כהן מביא ציטטה מעניינת מדברים שאמר
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גדעון האוזנר בשנת  ,1966בהיותו חבר הוועדה
הציבורית לבחינת פעולותיה של רשות הזיכרון
(ועדת פינקוס) .בנמקו מדוע לדעתו על ‘יד ושם'
לטפל בחקר השואה אמר האוזנר כי אם לא כן ‘אני
חושב שלא יהיה מי שיעסוק בזה .זה אינו דומה
למחקר אחר שתמיד ימצאו עליו קופצים' (עמ'
 .)283היה זה כחמש שנים אחרי משפט אייכמן,
שבו שימש תובע ,וכשלוש שנים לפני שהתמנה
לתפקיד יושב ראש ‘יד ושם' .הערכתו של האוזנר
התבדתה :העניין בנושא אינו פוחת ,להפך,
כפי שמעידה ההתעניינות הרבה של סטודנטים
וסטודנטיות צעירים בנושא .החלק הרביעי של
הספר‘ ,התבססות ,תמורה ופולמוס' ,מתאר את
התפתחות חקר השואה ב'יד ושם' בשנות השישים
ובשנות השבעים וסוקר את סדר היום של מחקר
השואה הישראלי .בתוך כך הוא מראה כיצד תפסו
האוניברסיטאות מקום מרכזי בחקר השואה ,אם
כי לא על חשבון ‘יד ושם'.
כותרת הספר היא ציטטה מתוך דברים שכתב
דבורז'צקי עוד בשנת  1948בישבו בפריז ,ששם
הפלטה בצרפת
כיהן כיושב ראש הסתדרות שארית ֵ
ופרסם מאמרים על השואה ועל הצורך לחקור
אותה ואחר כך ללמד אותה באוניברסיטאות
בארץ .בראש פתח הדבר מובאת שאלתו הרטורית
במלואה‘ :הדורות הבאים — איככה ידעו את האמת
לאשורה? [ ]...הנעלמים־ואינם־עוד ציוונו ,ספרו!'
(עמ'  ,)13ובהמשך‘ :את אשר ראו עיני — הושענא
ואספר!' (עמ'  .)53דברים אלה מקפלים בתוכם
כמעט את כל נושאי הספר :כאמור על ההכרח
המידי לחקור לא היו עוררין; אך מה לחקור
וכיצד ,ובעיקר מי ראויים לחקור .כהן מתאר
את המאבק על אופיו של ‘יד ושם' כמחלוקת
אידאולוגית בין שני מחנות ,שגלשה גם לפסים
אישיים (עמ'  :)247 ,224ההיסטוריונים הניצולים,
שבאו ממזרח אירופה ,מול חוקרים מהארץ ,שבאו
ממרכז אירופה או ממערבה; לא גלותיים מול

צברים ,אלא יהודי המזרח ( )Ostjudenנגד יהודי
המערב (( )Westjudenעמ'  ,)231‑230ואולי סוג
של ישנים מול חדשים .מעניין לגלות שהרטוריקה
של שני הצדדים הייתה דומה .כהן מצטט למשל
מדבריו הפרובוקטיוויים של יוסף ויץ בדבר
כשירותם של ניצולים להיות חוקרי השואה‘ :איני
מתאר לי שחולים יכולים לדון במחלתם' (עמ'
 ,)255בעוד ההיסטוריונים הניצולים ראו ב'יד
ושם' מוסד ש'פעילותו המחקרית היתה צריכה
לרפא את הטראומה' (עמ'  ,227ההדגשה במקור).
מחלוקת זו התנהלה גם מעל דפי העיתונות,
שגילתה אהדה כלפי ההיסטוריונים שעברו את
השואה על בשרם ,והנה עוד הוכחה לפתיחותה
של החברה הישראלית לעמדתם של הניצולים
דווקא (עמ' .)243‑242
המקורות החזותיים שעל העטיפה ממחישים
יפה את הסיפור שמביא הספר :ברקע תזכיר שכתב
דבורז'צקי באוגוסט  1949לרקטור האוניברסיטה
העברית בדבר הקמת מכון לחקר דברי הימים
בתקופת השואה (המכתב במלואו מופיע בנספח
א ,עמ'  ;)456‑453במרכז עטיפות מוקטנות של
כמה מהספרים שראו אור בהוצאת ‘יד ושם',
ביניהם ‘מרד גטו וארשה בעיני האויב' (,1959
יחד עם ‘עם עובד') מאת יוסף קרמיש‘ ,יודנראט'
המכונן מאת ישעיה טרונק ( )1979ו'היטלר,
השואה והחברה הגרמנית' מאת דוד בנקיר
( ;)2008ובין העטיפות תצלום של דבורז'צקי
מעיד במשפט אייכמן בירושלים ותצלום דיוקן
של דינור .ציטטות מפי השניים מופיעות
על גב הספר .בבחירת המרכיבים החזותיים
והטקסטואליים הקפיד כהן לשמור על איזון —
היסטוריון ניצול והיסטוריון לא־ניצול — ולשקף
את הדומיננטיות של ‘יד ושם' .עטיפות ‘דפים
לחקר השואה' ,בהוצאת ‘בית לוחמי הגטאות',
ו'ילקוט מורשת' ,בהוצאת ‘מורשת ,בית עדות
ע"ש מרדכי אנילביץ'' ,מופיעות בספר עצמו (עמ'

הסיפור שאינו נגמר

 332 ,154בהתאמה) .ייתכן שלצד תוכן העניינים
או הרשימה הביבליוגרפית כדאי היה להוסיף את
רשימת התצלומים שבספר.
כותרת המשנה של הספר מלמדת כי נושאו
הוא לידה והתפתחות ,ורטוריקה זו חוזרת ונשנית
בין דפיו .למשל כהן מכנה את תהליך הכללתו של
נושא השואה במסגרת ההוראה באוניברסיטאות
‘קשיי לידה' וגם ‘לידה קשה' (עמ'  ,)219שנמשכו
כעשר שנים ,עד שקיבל דבורז'צקי את הכיתה
הראשונה שלו באוניברסיטת בר־אילן .הבחירה

ברטוריקה של לידה ,התפתחות ויחסי משפחה
אינה מפתיעה :מי שעברו את השואה ובאו ל'יד
ושם' הרגישו לא פעם כי המקום משמש להם
כבית שני — לפעמים ,למשל במקרה של רחל
אוירבך ,כבית ראשון ממש — ועובדיו כבני
משפחה .הנה כי כן למחקר השואה ,מראה כהן,
היו כמה וכמה ‘הורים' ,שגילו מעורבות ואף
התערבות בהתפתחותו ובעיצוב אישיותו; השלב
הבא הוא התבוננות מעמיקה בהתבגרותו :גם זה,
אנחנו כבר יודעים ,מלווה בוויכוח.
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