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בין בתי , ל"בנו של ניצול השואה מיכאל אטקין ז, כבר ארבע שנים עובר מנחם אטקין: ענת דוידוב

עמותה , דורות ההמשךחבר בעמותת , מנחם. ספר בארץ ומספרת את סיפור הישרדותו של אביו

כתבנו . של ילדי הניצולים והיא שמה לה למטרה להמשיך ולשאת את מורשת השואה של ההורים

  .ון שפר פגש אותו השבועדור, בחיפה

  

. חיים שבתאי, עם אחיו התאום', 32בדצמבר , בלרוס, ל נולד בגלובוקי"מיכאל אטקין ז: דורון שפר

הם התגוררו באחוזה גדולה . והאם חוה, סוחר עשיר, השניים היו בניהם של האב מנחם מנדל

ת האזור ובני כבשו הנאצים א' 41בסוף שנת . יזנה'בעיירה קטנה מעורבת ושמה קרולבשצ

כאן מתחיל סיפור הישרדות מרתק ועוצר נשימה שמתואר . המשפחה הועברו לגטו בגלובוקי

הספר . "לפני כשלוש שנים, מנחם, שהוציאו מיכאל ובנו, "למרות הכל ניצחתי"בפירוט רב בספר 

  . אומר מנחם, " הזה הוא הדבר החשוב לי בחיי אחרי משפחתי

  

חוץ מארבעת , כי הספר הזה,  ויש לי ארבעה ילדים וספר52אני בן : אני תמיד אומר: מנחם אטקין

את הספר הזה אני שלחתי לכל המוזיאונים לשואה . זה הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי, ילדיי

 נכדים ונכדות 12-כ, אנחנו חמישה בנים. שיהיה שם מתועד לנצח נצחים, בישראל ובכל העולם

שצילמנו ותיעדנו ,  לכל אחד בטקס מאוד יפה שעשינו בביתואבא העניק אותו עם הקדשה אישית

אני תורם אותו לספריות , אני רק תורם אותו. הוא לא נמצא בשום חנות. מאוד מרגש היה. את הכל

  .הספר גם נמצא באינטרנט, בנוסף לזה. אני תורם אותו לבתי ספר, עירוניות

  

מיכאל החליט , פורם הנורא אל קברםשלא כניצולי שואה רבים שלקחו עימם את סי: דורון שפר

מנחם שמע אותו . מנחם מספר כי מאז ילדותו לא חסך אביו ממנו ומאחיו את סיפורו. אחרת

כך עבר . אינספור פעמים וכשהחל מיכאל לספר את עדותו לפני תלמידי בתי ספר הצטרף אליו

  .לידיו הלפיד
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דיבר ,  המון בתי ספר וסיפר וסיפרלאבא שלי כן היה חשוב לספר והוא הלך להמון: מנחם אטקין

. כתב מאמרים בעיתונות עם העדות שלו של כל מה שקרה שם, בעברית וברוסית, בתכניות רדיו

 שנים הוא חלה מאוד ולא יכל 7-8לפני בערך . עד שהוא חלה, הוא סיפר במשך המון המון שנים

 את הלפיד הבוער הזה ואני קיבלתי החלטה שאני לוקח, כבן הבכור, יותר להמשיך ולספר ואז אני

במקומות , אני אמשיך את דרכו של אבי בעצם ואספר בבתי ספר. ממשיך איתו עד יומי האחרון

  . אני אסע ואני אספר�כל מי שיזמין אותי . קיבוצים, אולי בעתיד גם בפני חיילים, עבודה

  

שנים בימים כבר ארבע . בחיפה' את מנחם פגשתי השבוע בבית הספר עירוני ה: דורון שפר

שסביב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא עובר בין בתי ספר ברחבי הארץ ומספר את סיפורו של 

, פור מקבל כל משתתף תעודת השתתפות אישית ובה תמונת התאומים הפעוטותבתום הסי. אביו

כלא אחת . על מדרגות מבואות ביתם בעיירה, מנחם מנדל וחוה, מיכאל וחיים שבתאי והוריהם

הוא , התלמידים. א נתקל בבורות לא מעטה אצל התלמידים אבל תמיד הוא נכון לבאר ולהסבירהו

  .יושבים מרותקים וממושמעים וגומעים בשתיקה את הסיפור, מספר

  

פרטיזנים ואני . אני מכניס גם בהרצאה שלי מושגים כמו גטו ואני מסביר מה זה גטו: מנחם אטקין

, אין לי אף פעם שום בעית משמעת.  גם את זה אני מסביר�חסידי אומות עולם . מסביר מה זה

. הם פשוט משוועים לשמוע את הסיפורים האלה, הם צמאים לשמוע, הם יושבים מרותקים לסיפור

מהתגובה הנפלאה של הילדים המקסימים האלה כל פעם , אני מתרגש מזה בעצמי, זה מדהים

  . מחדש

  

לניצולים ומבקשים , בנים ובנות,  ויותר בני הדור השניבשנים האחרונות הולכים יותר: דורון שפר

דורות לשם כך קמה עמותת . לשאת בידיהם את לפיד מורשת הוריהם ולהמשיך לספר את סיפורם

  . שמנחם הוא אחד ממנהליהההמשך
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של לתעד , בין היתר זה הנושא הזה. העמותה הזאת לקחה על עצמה מספר מטרות: מנחם אטקין

העמותה פועלת גם תחת חסותה של יד ושם ואנחנו הקמנו סדנאות עבור בני . ההוריםאת סיפורי 

שבסדנאות אנחנו מלמדים את בני הדור השני והשלישי כיצד לתעד את , הדור השני והשלישי

מתעדים את סיפורי ההורים שלהם וגם איך לספר את , ככה האנשים יושבים. סיפורי ההורים

אני מזמין את כל בני הדור השני והשלישי להיכנס לאתר של .  ספרהסיפור כמו שאני מספר בבתי

להירשם כחברים , לקרוא על העמותה, להיכנס. יש שם לינק לעמותת דורות ההמשך, יד ושם

  . ידידי העמותה2,000 חברים ועוד 500העמותה מונה היום בערך . בעמותה

  

  .אוחזים בכל בני המשפחה, נחםאומר מ, תחושת השליחות והרצון לשאת את הלפיד: דורון שפר

  

הוא היה כאן בהרצאות . שהתחיל להרצות השנה, האח הקטן עידן, יש לי אח נוסף: מנחם אטקין

. הוא גם הצטרף כחבר לעמותה וגם התחיל לספר. ביום שישי שעבר וקיבל החלטה' שלי בעירוני ה

, יא כבר דור שלישישגם קיבלה החלטה וה, הילה, חיים, יש עוד בת אחת שהיא הבת של אחי

כמו שאתה מספר , אבא: כבר אמר לי, 13שהוא בן , אייל, הבן שלי. שהיא רוצה להתחיל לספר

גם בדור . וזה בשבילי אושר גדול כי אני יודע שהסיפור הזה ימשיך הלאה, היום גם אני פעם אספר

  .השלישי וגם בדור הרביעי וזה לא ייפסק

  

לא נגע בעצי היער , לא ביקר בעיירת מגורי אביו, בבלרוסעד היום לא ביקר מנחם : דורון שפר

  .הוא אומר, אנחנו מתכננים כעת נסיעה לשם. שאליו נמלט מיכאל

  

ניסע לשם ונבקר וננסה לחפש גם את . אוקטובר, אנחנו מתכננים את זה לחג סוכות: מנחם אטקין

מוד שם בבית העלמין רק לע. בית העלמין היהודי בגלובוקי, הקבר של הסבא שקבור בגלובוקי

אני לא בטוח שאפשר למצוא את המצבה כי הבנתי מאנשים שהיו . ולהגיד קדיש זה בשבילי חלום
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גם לראות איפה היה . שם שהמצבות מרוטשות והרוסות ואי אפשר לזהות אפילו את המצבות

קצת מסע שורשים עם הרבה , לראות איפה היה היער שאליו אבא שלי ברח, הגטו בגלובוקי

  .עם הרבה בכי, מעותד

  

מכחיש השואה על , אד'אחמדינז, עמד נשיא איראן, ערב יום הזיכרון לשואה, השבוע: דורון שפר

, חברי העמותה, אנחנו, אומר מנחם, בגלל אנשים כאלה. ם ונשא נאום בגנות ישראל"בימת האו

  . לא רוצים שהסיפורים הללו ייפסקו לעולם

  

 בעמותת דורות ההמשך אני וגם כל חברי העמותה שלנו גם, אנחנו לא רוצים: מנחם אטקין

 שנה אף אחד 300 או 200או , 100שמא יהיה מצב שבו עוד . שהסיפורים האלה יפסיקו אי פעם

שהסיפורים האלה ימשיכו , זאת מטרה עליונה שלנו בעמותה. לא יידע בכלל שום דבר על השואה

בפני , ום אחד גם לצאת ולספר בחוץ לארץאני מקווה י. כהנחלת מורשת השואה, כחינוך, הלאה

,  לינואר27, ביום השואה הבינלאומי, אחד החלומות שלי זה להגיע יום אחד. קהילות יהודיות

, ם ולספר את זה כנגד אותו מכחיש שואה" דקות באו10לעמוד , ם"בעצרת של האו, לעמוד שם

בן דור המשך אעמוד שם כ, אז אני. ם וסיפר שלא היתה שואה"שעמד שם באו, אד'אחמדינז

   . ואספר את הסיפור של משפחת אטקין


