
 

 

אילו דילמות מוסריות נוצרו בתקופת השואה? עם אילו דילמות 

 ?)אם בכלל( אנו מתמודדים בתקופתנו היוםמוסריות 

יצירת שיח על דילמות בהם נתקלו אנשים בתקופת השואה תוך מתן זווית ראיה מסר: 

שאנחנו לא יכולים לימינו אנו, תקופה לא פשוטה, בה לא פעם אנו עומדים מול דילמות 

 התמודד איתם.איך ל

 השראה ראשונה:מתודה 

 

   |  :ציוד | (01:30דילמות בחייו של יאנוש קורצ'אק )להתחיל מ  נספחים: | דק' 3  זמן:

 ן לקוח מתוך הסרט "התקוממות" הסרטו

אלו הם שלושת הערכים שהובילו  ה ומימוש עצמי.כבוד הילד, אחריות הילד, דמוקרטי – למדריך:)
בסרטון נוכל להבחין בשתי דילמות עיקריות איתן נאלץ . קאאת תפיסתו החינוכית של יאנוש קורצ'

להתמודד בעת קבלת הבשורה על גירוש בית היתומים מגטו ורשה למחנה ההשמדה  קורצ'אק
ולדון בדילמות בהן נתקל קורצ'אק   טרבלינקה. לאחר צפייה בסרטון ננסה לנתח יחד עם הילדים 

 והאם אנו בימינו נתקלים בדילמות מסוג זה?(

הקשורים למצפון המתלבט, ולקשיים  בדילמה מוסרית, ההתלבטות נובעת ממניעים -  דילמה מוסרית
בתפיסת המעשה הנכון בעיניו. הדילמה מתרחשת כאשר המתלבט מתקשה להחליט איזה חלופה מוסרית  

 יפדיה()מתוך ויק .יותר

 הדילמות העולות מן הסרטון:

על גורלם ובכך לתת להם הזדמנות לעשות מעשה או לנסות לברוח ולהציל . האם לספר לילדים 1
 שמא לא לספר לילדים ובכך למנוע פחד ופאניקה בקרב הילדים. את עצמם, או

נות להציל את . לקורצ'אק שהיה איש ציבורי מוכר וחשוב בפולין עוד לפני המלחמה, ניתנה ההזדמ2
בית היתומים להשמדה,  עצמו מגירוש למחנות המוות. הדילמה: האם להציל את עצמו ולשלוח את 

 על עצמו גזר דין מוות. או ללכת יחד עם ילדיו ובכך לגזור
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f-xnLOgvHno&t=26s


 

 

 

א לפני על יאנוש קורצ'אק ולחבר את הילדים ו)מומלץ לקר דיון בשאלהמתודה שנייה: 

 לאיש ולפעילותו הציבורית(

   |  ציוד: |  נספחים: | דק' 20  זמן:

 דילמה מוסרית?לדעתכם מהי  •

 שעולות מהסרטון בו צפינו?  מהן הדילמות המוסריות •

 מה דעתכם על ההחלטות שקיבל קורצ'אק בכל אחת מהדילמות בה נתקל?  •

 האם הייתם פועלים אחרת? מה הייתם עושים?  •

 ביקורת על החלטתו של קורצ'אק:  אברהם כרמי, ניצול שואה שחי כילד במסתור בוורשה, מתח

אמת  "חשבתי על הילדים שהכרתי מביקור בבית היתומים. הם חשבו שהם נוסעים לטיול, ולאן ב
נסעו?... אתה חושב שהילדים לא חשדו במאום? ילדים הרי תמיד מרגישים, גם כשהם לא יודעים 

הסתתר, אולי כמו שאני  בדיוק. ולמה לא נתן להם לפחות הזדמנות? אולי ילד אחד היה מצליח ל
שרדתי, גם אחד מהם היה שורד?... אם ניתנה לבני אדם יכולת הבחירה, למה מישהו מונע מהם  

 )אברהם כרמי/ חלקי בארץ החיים( יט כרצונם?" להחל

 מה דעתם על דבריו של אברהם כרמי? האם אתם יכולים להזדהות עם מה שכתב?  •

קיצון או שאנו פוגשים אותם בכל מיני  האם אנו פוגשים בדילמות מוסריות רק ברגעי  •
 סיטואציות בחיי היום יום? 

 התמודדתם איתה?ספרו על דילמה מוסרית שפגשה אתכם בחייכם? איך  •

 

 אופציה לדילמה מוסרית שאפשר להציג לחניכים מתקופת מחלת הקורונה:

לצדו. כך  ריה אבן, הקורבן הישראלי הראשון של הקורונה, מת מבלי שאיש מבני משפחתו יהיה א

קובעים נהלי בית החולים וקרוביו של הנפטר צייתו להם. ב"נופים", מתחם הדיור המוגן שבו  

נותיו האחרונות ובו נדבק, אותרו עוד תשעה דיירים ואנשי צוות כשהם נושאים את  התגורר אבן בש 

הנגיף: אחת מהם היא מטפלת הסועדת דיירת ישישה. המטפלת הוכנסה לבידוד ואת מקומה  

אה בתה של הדיירת שהוצבה בפני דילמה חריפה: להירתם לעזרת אמה ובכך לסכן את עצמה  ממל

)כתבה מתוך אתר העין השביעית/   .האם הזקוקה לסיוע צמודאו להימנע מכך ולסכן את חיי 

22.03.20 ) 


