
 

 

 

  ח'(-)ו' לשכבת הנעורים  פעילות תוכן

 חסידי אומות העולם 

 ."עולם ומלואוכאילו הציל  -כל המציל נפש אחת "
 מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה משנה

 .שתף את הקבוצה, ניתן ל.הלמדריכ ההער

הנדרש  חשוב מבחינה חינוכית משום שהוא עוסק ביחידלימוד נושא "חסידי אומות עולם" 

בני אדם בכל  .השואהרשו לא רק בתקופת הכרעות מסוג זה נד .לקבל הכרעה מוסרית

מים יש הכרח אף ולפע ,מקום ובכל זמן צריכים להחליט החלטות שמשמעותן ערכית

היחידים והקבוצות שמדובר בהם עשו מעשים טובים  .להסתכן בקבלת החלטות כאלה

מרכיבים של מתח  באפלה. יש בסיפוריהם של חסידי אומות העולם ונאצלים והיוו קרן אור

 ונים גדולים, ופעמים רבות גם סוף טוב של הצלהפעולה במחתרת למרות סיכ כנה, שלוס

התכלית החשובה והעמוקה של הפעילות החינוכית היא הרחבת ראיית הנושא ונאמנות. 

 ,ידי העמדתה במרכז של השאלה הערכית הגלומה בהכרעתו של היחיד בעת ההיא  על

להיתפס  די אומות העולם אינה צריכהסירעה המוסרית של חבהרה והדגשה שההכתוך ה

בה מוקד של  רק בהקשר של התקופה וכמנוגדת להתנהגות הרוב במהלכה. עלינו לראות

האוטונומי, זה  ,חינוך לערך האדם באשר הוא, בכל מקום ובכל תקופה. האדם החושב

 (יד ושם)מתוך כיו. את ערשאינו נסחף עם הזרם אלא מעצב בעצמו את חייו ו

 .על כךהקבוצה ואני יודעים מה כן בדיון ונראה ילות התועפנתחיל את 

 ן בשאלהדיו ראשונה:מתודה 

 ות העולם“?מהי משמעות התואר ”חסיד אומ •

 ?הדרך בה הם פעלועל חסידי אומות העולם ו ם.ןהאם שמעת •

 נבחרה המילה ”חסיד“ לתואר חסיד אומות העולם ? למה לדעתכם.ן •

לת קריטריונים לקבונים מהם הבמקורות ש חניכים/ות לחפשהניתן להפנות את  •
 .מסךהפש יחד בזמן שיתוף אופציה נוספת לח "חסיד אומות העולם"?התואר 

 הוא אדם שעושה מעשי חסד. מעשה חסד הוא מעשה שנובע מטוב לב חסיד :למדריכ.ה
הם כל האנשים שאינם  אומות העולם  ורה.כל תמ ימטרתו להיטיב עם האחר, בלו

 .להסתפק בהסבר הזהאבל לצורך הפעילות נוכל כב יותר, המקור למונח מור יהודים.

נוסף  כבוד. מקבלים מדליה מיוחדת שעליה מוטבע שמם ותעודת חסידי אומות העולם 

 . נמצא בירושלים מות העולם במוזיאון 'יד ושם' אשרעל כך, שמם נחקק בגן חסידי או

 ן יא  :ציוד | ללא נספחים: | דקות 10  זמן:

 

 

 



 

 

 

 התבוננות :שניהמתודה 

שירו של חיים חפר נכתב לכבוד . )דאותו יחונקרא  לקבוצה את השיר של חיים חפרנציג 

 (1987אטרון הבימה בשנת יערב הוקרה לחסידי אומות העולם שנערך בת

 שאלות לדיון: 

 ן להתחבר?.הצלחתםלאיזה בחלק בשיר  •

ל ִשְנָאה, מּול עֹוָלם  ה?ָהִייִתי עֹוש  לּו ֲאִני ִבְמקֹוָמם ָמה " • ִאם ֲאִני, ְבתֹוְך אֹוְקָינֹוס ש 
ן ַעם ַאֵחר? ִמְתמֹוֵטט ּובֹוֵער, מה דעתכם.ן ?האם  -"ִאם ֲאִני ָהִייִתי נֹוֵתן ִמְסּתֹור ְלב 

 ניתן לענות על שאלה כזו?

 מה השיר מנסה להדגיש? •

 יום?קפה להותה תוקווי דמיון בין א  זהותנחנו יכולים לא האם  •

שמעות המיוחדת של חסידי אומות העולם ואת השיר מדגיש את המ :כ.הרירה למדעה

העובדה שמעשיהם שהיו מעשים של מעטים, נעשו בתנאים קשים ביותר ובמקרים רבים,  

ו של חפר מדגיש את תוך סיכון חייהם. מרבית בני האדם העדיפו לא לסכן את חייהם ושיר

 .ייחודיותם של חסידי אומות העולם

 אין   :ציוד  | פחיםס נ ב -ת עולם השיר חסידי אומו נספחים: | דקות 15  זמן:

 

 



 

 

 
 

 חים ספנ

 יה:השני מתודה נספח ל

 
ר פ   ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם / ַחִיים ח 

 
ה,ֹומֵ שֲאִני  ת ַהִכּנּוי "ֲחִסיֵדי ָהֻאּמֹות" ַוֲאִני ְמַנס   ַע א 

ה ַלְחשֹׁב ַעל ָהֲאָנִשים  ָּנְתנֲאִני ְמַנס  ה,ש   ּו ִלי ִמְסּתֹור ּוַמֲחס 

ה ַלְחשֹׁב, ְושֹוֵמַע,  ה?ְושֹוֵאלֲאִני ְמַנס   : לּו ֲאִני ִבְמקֹוָמם ָמה ָהִייִתי עֹוש 

ל ִשְנָאה, מּול עֹוָלם ִמְתמֹוֵטט ּובֹוֵער,  ִאם ֲאִני, ְבתֹוְך אֹוְקָינֹוס ש 

ן עַ   ם ַאֵחר?ִאם ֲאִני ָהִייִתי נֹוֵתן ִמְסּתֹור ְלב 

 ֲאִני ָהִייִתי מּוָכן, ִאם ְבֵני ִמְשַפְחִּתי היּו מּוָכִנים ִאם

 ָּתִמיד ָכז ה ְבתֹוְך ָהְרחֹוב, ֵבין ַהְשֵכִנים,-ִלְחיֹות ְבַפַחד

ל ַהַּתְלָיִנים,ַלחֲ  ת ַצֲעָדם ַהָכֵבד ְוַהְּמַאֵים ש   לֹום ַבֵלילֹות א 

 ֹות ְוַלֲהֵבי ַהַסִכיִנים,י ַהְיִרימּוָכן ְלַהְמִשיְך ּוְלַהֵלְך ֵבין ַמְטחֵ 

 ְבתֹוְך ַלֲחֵשי ָהְרִכילּות ּוִמְלמּול ַהְשמּועֹות ְוִּתְקַות ַהַּמְלִשיִנים,

ָלא ָשִנים! ש ָשֵלם, א  ָחד, ֹלא חֹׁד   ְוָכל זֹׁאת, ֹלא ַלְיָלה א 

ת ְלחִ ְוָכל זֹׁאת ְבִלי לְ   יַצת ָיָדם.ַבֵקש ָשָכר ִמן ַהָקְרָבנֹות, ַרק א 

ָאָדם ָלָאָדם, ַחָיב ִלְהיֹות ָאָדם. ְוָכל זֹׁאת,  ַרק ִמְפֵני ש 

ל ִמְבָחן. ה ש  ה ְבָך ַרק ְבָשעֹות ָכֵאל  ן ֱאנֹוש ִמְתַגל   ְוָכל זֹׁאת, ִכי ב 

 ן?ַהִאם ֲאִני, ַהִאם ֲאִני ָהִייִתי מּוכָ 

ה ַהְּמֻכִּנים "חֲ  ת ֵאל  ה אֹוָתם, א   ִסיֵדי ָהֻאּמֹות",ֲאִני רֹוא 

ת ְשֵני ָהעֹוָלמֹות. ץ ַהְקָבִרים, ַחִיים א  ר  ה אֹוָתם ְבא   ֲאִני רֹוא 

ל ָהרֹוְצִחים ְוַהּׂשֹוְרִפים, ל ְמַשְּתֵפי ַהְפֻעָלה, ש  ל ָהֲאִדיִשים, ש  ת ָהעֹוָלם ש   א 

ל ַחְסֵרי ָהאֹוִניםַחִיים בֹו בַ  ָחשּוְך ש  ת ָהעֹוָלם ה   ְוַהִנְרָדִפים. ְזַמן א 

ל ַהכֹוְבִשים, ה, ַּתַחת ֻעָלם ש  ת ְשֵני ָהעֹוָלמֹות ָהֵאל  ה אֹוָתם ַחִיים א   ֲאִני רֹוא 

 ד ַהַחָלִשים.ְוָשם, ְוָאז, ֵבין ַהְגבּוָרה ְוַהַפַחד, ֵהם בֹוֲחִרים ִלְהיֹות ַדְוָקא ְבעַ 

ת ש   פ   ל ָכל ַהִּמיתֹות ְוָהֳעָנִשים. בֹוֲחִרים ִלְחיֹות ָבֵאיָמה ַהְּמַרח 

ת ַחֵיי ַהְיָלִדים ְוַהָּנִשים, ת ַעְצָמם, ִכי ִאם ַגם א  ר ֵהם ְמַסְכִנים ֹלא ַרק א   ַכֲאש 

ְבתֹוְך ֵלב ָהֲאָנִש  ם ֱאֹלִהים ש  ל   ים,בֹוֲחִרים ִלְהיֹות צ 



 

 

 

 

ת ַהּמְ  ת א  פ   יָֹׁאִשים.ִלְהיֹות ַהִּתְקָוה ָהַאֲחרֹוָנה ַהְּמַלט 

ָעְמדּו יֹום  יֹום ַבְקָרב,-ְבתֹוְך ַהִּמְלָחָמה ַהּנֹוָרָאה ֵהם ֵהם ש 

ִבסְ  ִבְזכּוָתם ָהעֹוָלם ֹלא ָחַרב,ְוֵהם ַהַצִדיִקים ש   דֹום, ש 

ל ַעִּמי ָהָרצּו  ַח, ַהָירּוי ְוַהֵּמתֵהם ְבתֹוְלדֹוָתיו ש 

ד ְוָהַרֲחִמים, ש   ס  ם ָהעֹוָלם עֹוֵמד.ָהיּו ַעּמּוֵדי ַהח   ֲעֵליה 

ִהיא ֲעַדִין לָנּו ִחיָדה ם ּוִבְפֵני ְגבּוָרָתם, ש   ּוִבְפֵניה 

ת ָראֵשינּו ְבתֹׁוָדה.  ֲאַנְחנּו, ַהְיהּוִדים, ַמְרִכיִנים א 

 
 
 
 

 
 


