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יום השואה -לוחמי הגטאות 91.4.91
שרת התרבות והספורט חברת הכנסת לימור לבנת,
יו"ר הועד המנהל של בית לוחמי הגטאות אלי גונן וחבריי
לוועד המנהל ,מנכ"לית בית לוחמי הגטאות ד"ר ענת ליבנה וצוות
המוזיאון ,חיילי צה"ל ,חברים ,בני נוער וקהל נכבד.
שבעים שנה לאחר שהורם נס המרד ,אנו ניצבים כאן הערב
בקיבוץ לוחמי הגטאות ,קיבוץ שהוא אות ,מופת ועדות מוחשית
לתקומה המופלאה של עם ישראל בארצו.
צלקת השואה ברוח העם היהודי ,היא צלקת שלא תגליד לעולם
והיא נוצרה בידי בני אדם .אמר הסופר קצטניק ,ניצול השואה:
"לא השטן ולא אלוהים יצרו את אאושוויץ ,אלא בני האדם.
אאושוויץ הייתה האזהרה לכל בני האדם .בכוחו של האדם
לבחור בין עשיית טוב או רע .הכל בידינו :אפשר להפוך את
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העולם לתוהו ובוהו ,ואפשר להפוך אותו לעולם שכולו טוב"_ _ .
_ _ בכך אני מאמין.
השואה חייבת לעמוד לנגד עיניה ומצפונה של האנושות ,כאזהרת
נצח חמורה ,כצו מחייב לקדושת החיים ,לשיווין ערך האדם,
לחירות ולשלום .בכוחו של בן האנוש להבחין בין עשיית טוב או
רע .האמונה וההכרה הזאת בכוחנו ,הן אשר צריכות להנחות
אותנו.
העם היהודי עלה מתהום השואה דואב וכואב  ,אך נושם ולמוד
לקח .לעולם לא יהיו שוב היהודים נטולי מגן ,לעולם לא יהיו עוד
בני בלי בית .לעולם לא נפקיד את ביטחוננו בידי זרים ,לא נישען
על חסדיהם ולא נלך שולל אחרי אשליות.
היום בחלוף  07שנה המצב שונה בתכלית ,היום יש לנו מדינה
חזקה וכוח מגן בדמות צה"ל .לא נאפשר עוד מצב בו יתרחשו
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מראות שעין אנוש אינה מסוגלת לראות ,שאוזן אדם אינה יכולה
לשמוע ,דברים שהלב אינו יכול לשאת .לכן נשבענו לעולם לא
עוד!
הגל העכור של גילויי אנטישמיות האחרונים ברחבי העולם מחדד
את ההכרה שמדינת ישראל היא המקום היחיד בעולם בו יש
ליהודים את הזכות והכוח להגן על עצמם בכוחות עצמם .זהו
המענה לאנטישמיות ,לגזענות והערובה כי זכר הנספים לא יישכח
ולמכחישי השואה לא תהיה נחלה בקרבנו .השואה ירדה על עמנו
בדור האחרון; אסון אשר לא היה כמותו בתולדותינו .שישה
מיליון מבני עמנו ,איש ואישה ,זקן וטף ,נספו ,נרצחו רק משום
שהיו יהודים .יכולת העמידה של עמנו והמאבק שניהל נגד
המפלצת הנאצית נשענו על ערכים ,החינוך והפעילות החינוכית
התנועתית .סוד תרומתן של התנועות ההתיישבותיות והחינוכיות
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בא לידי ביטוי בדבריה של צביה לובטקין" :זהו בעצם סוד כוחה
של התנועה :שידעה תמיד לתבוע מאנשיה .היא רצתה לחנך
וחינכה אנשים מהפכניים ,שעמדו ויכלו לעמול ,בתקופות שונות
ובתנאים קשים ,על קוממיות העם ,על קוממיות האדם בישראל
ועל קוממיות האדם בכלל .רק בכוח החינוך שקיבלנו יכולנו
לעבור את התקופה הזו".
אני עומד כאן הערב בפניכם כנציג התנועה הקיבוצית
וההתיישבות כולה ,ממשיך דרכם של אותם צעירים רבים,
ממגוון תנועות הנוער הציוניות והאחרים שנלחמו בצוררים אם
כי לא תמיד הייתה תקווה למלחמתם.
התנועה וההתיישבות מילאו תפקיד מרכזי ביכולת העמידה בזמן
השואה וכן הובילו להקמת מדינת היהודים .לקח מרכזי מאותם
הימים הוא חד ברור ובהיר כיום ,חובתנו להעצים את שלושת
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היסודות עליהן נבנתה המדינה :הביטחון ,החינוך הערכי
וההתיישבות .יסודות אלו הם עמודי תווך להמשך שגשוגה
להתפתחותה של המדינה כמו גם הבטחת החוסן החברתי .על
מנהיגיה של המדינה לחזור ולזכור כי המדינה זקוקה גם היום
להתיישבות חזקה וזהו אינטרס לאומי ראשון במעלה.
אמרנו ונשבענו לעולם לא נשכח ,לעולם לא נסלח ,הבית הזה,
בית לוחמי הגטאות הוא מפעל מבורך להנצחה והוא משמש עדות
חיה ומוחשית לסיפור המייסדים בכל תחנות חייהם ,מחוז זיכרון
לעמידה היהודית בשואה ,ביטוי לרוחם של הניצולים-
להתחדשות החיים היהודיים במדינת ישראל .מייסדי הבית ראו
בצמתים המוסריים בהם ניצבה החברה היהודית בשואה את
שעת מבחנה הגדול ביותר ואת הכרעתן של תנועות הנוער להתגונן
באופן אקטיבי במרד הגטאות כערך מחנך לדורות.
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אני קורא מעל במה זו לממשלת ישראל לתמוך ולחזק את אתרי
שימור הזיכרון והרי דרכו של בן אנוש לשכוח ולהדחיק .אמר
יגאל אלון -עם שאינו זוכר את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט
בערפל.
מדינת ישראל ,הבית הלאומי של היהודים ,חיה קיימת ,חזקה
ובטוחה .הערב אנו מרכינים ראש לזכרם של קורבנות הנאצים,
נושאים תפילה לעתיד טוב יותר .זוהי אחריותנו ,זו חובתנו ,וזה
המבחן של בני דורנו!
ולכם בני הנוער אומר זאת ,אתם דור העתיד ועתידה של המדינה
וגורלה תלוי בכם בעשייתכם .עימדו על המשמר ריתמו את הרוח
הזו המיוחדת והשתמשו בה כדי להפוך את העולם לטוב יותר.
אנו מחויבים לעשות הכל על מנת לבנות חברה בריאה וצודקת
המושתת על ערכים דמוקרטיים ,מדינה יהודית בטוחה ואיתנה.
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זאת על מנת שלא יהיה לעולם -לעולם איום על קיומם של
הפרט ,המדינה והעם היהודי כולו בכל מקום ובכל זמן.
איתן ברושי

