פעילות תוכן לשכבת הנעורים (ו'-ח')

חסידי אומות העולם
"כל המציל נפש אחת  -כאילו הציל עולם ומלואו".
משנה מסכת סנהדרין ,פרק ד' ,משנה ה

הערה למדריכ.ה ,ניתן לשתף את הקבוצה.
לימוד נושא "חסידי אומות עולם" חשוב מבחינה חינוכית משום שהוא עוסק ביחיד הנדרש
לקבל הכרעה מוסרית .הכרעות מסוג זה נדרשו לא רק בתקופת השואה .בני אדם בכל
מקום ובכל זמן צריכים להחליט החלטות שמשמעותן ערכית ,ולפעמים יש הכרח אף
להסתכן בקבלת החלטות כאלה .היחידים והקבוצות שמדובר בהם עשו מעשים טובים
ונאצלים והיוו קרן אור באפלה .יש בסיפוריהם של חסידי אומות העולם מרכיבים של מתח
וסכנה ,של פעולה במחתרת למרות סיכונים גדולים ,ופעמים רבות גם סוף טוב של הצלה
ונאמנות .התכלית החשובה והעמוקה של הפעילות החינוכית היא הרחבת ראיית הנושא
על ידי העמדתה במרכז של השאלה הערכית הגלומה בהכרעתו של היחיד בעת ההיא ,
תוך הבהרה והדגשה שההכרעה המוסרית של חסידי אומות העולם אינה צריכה להיתפס
רק בהקשר של התקופה וכמנוגדת להתנהגות הרוב במהלכה .עלינו לראות בה מוקד של
חינוך לערך האדם באשר הוא ,בכל מקום ובכל תקופה .האדם החושב ,האוטונומי ,זה
שאינו נסחף עם הזרם אלא מעצב בעצמו את חייו ואת ערכיו( .מתוך יד ושם)
נתחיל את פעילות התוכן בדיון ונראה מה הקבוצה ואני יודעים על כך.
מתודה ראשונה :דיון בשאלה
•

מהי משמעות התואר ”חסיד אומות העולם“?

•

האם שמעתם.ן על חסידי אומות העולם והדרך בה הם פעלו?

•

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

•

ניתן להפנות את החניכים/ות לחפש במקורות שונים מהם הקריטריונים לקבלת
התואר "חסיד אומות העולם"? אופציה נוספת לחפש יחד בזמן שיתוף המסך.

למדריכ.ה :חסיד הוא אדם שעושה מעשי חסד .מעשה חסד הוא מעשה שנובע מטוב לב
ומטרתו להיטיב עם האחר ,בלי כל תמורה .אומות העולם הם כל האנשים שאינם
יהודים .המקור למונח מורכב יותר ,אבל לצורך הפעילות נוכל להסתפק בהסבר הזה.
חסידי אומות העולם מקבלים מדליה מיוחדת שעליה מוטבע שמם ותעודת כבוד .נוסף
על כך ,שמם נחקק בגן חסידי אומות העולם במוזיאון 'יד ושם' אשר נמצא בירושלים.
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מתודה שניה :התבוננות
נציג לקבוצה את השיר של חיים חפר ונקרא אותו יחד( .שירו של חיים חפר נכתב לכבוד
ערב הוקרה לחסידי אומות העולם שנערך בתיאטרון הבימה בשנת )1987
שאלות לדיון:
•

לאיזה בחלק בשיר הצלחתם.ן להתחבר?

•

עֹולם
אֹוקיָנֹוס של ִשנְָאה ,מּול ָ
ִיתי עֹושה? ִאם ֲאנִיְ ,בתֹוְך ְ
קֹומם ָמה ָהי ִ
"לּו ֲאנִי ִב ְמ ָ
ַאחר?" -מה דעתכם.ן ?האם
נֹותן ִמ ְסּתֹור ְלבן ַעם ֵ
ִיתי ֵ
ּובֹוערִ ,אם ֲאנִי ָהי ִ
מֹוטט ֵ
ִמ ְת ֵ
ניתן לענות על שאלה כזו?
מה השיר מנסה להדגיש?

•

האם אנחנו יכולים לזהות קווי דמיון בין אותה תוקפה להיום?

•

הערה למדריכ.ה :השיר מדגיש את המשמעות המיוחדת של חסידי אומות העולם ואת
העובדה שמעשיהם שהיו מעשים של מעטים ,נעשו בתנאים קשים ביותר ובמקרים רבים,
תוך סיכון חייהם .מרבית בני האדם העדיפו לא לסכן את חייהם ושירו של חפר מדגיש את
ייחודיותם של חסידי אומות העולם.
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נספחים
נספח למתודה השנייה:

עֹולם ַ /חיִים חפר
ֲח ִס ֵידי ֻאּמֹות ָה ָ
ַאנִי ְמנַסה,
"ח ִס ֵידי ָה ֻאּמֹות" ו ֲ
ֹומ ַע את ַה ִכּנּוי ֲ
ֲאנִי ש ֵ
ּומ ֲחסה,
ָתנּו ִלי ִמ ְסּתֹור ַ
ָשים שּנ ְ
ֲאנִי ְמנַסה ַל ְחשֹׁב ַעל ָה ֲאנ ִ
ִיתי עֹושה?
קֹומם ָמה ָהי ִ
שֹואל :לּו ֲאנִי ִב ְמ ָ
שֹומ ַעְ ,ו ֵ
ֲאנִי ְמנַסה ַל ְחשֹׁבְ ,ו ֵ
ּובֹוער,
מֹוטט ֵ
עֹולם ִמ ְת ֵ
אֹוקיָנֹוס של ִשנְָאה ,מּול ָ
ִאם ֲאנִיְ ,בתֹוְך ְ
ַאחר?
נֹותן ִמ ְסּתֹור ְלבן ַעם ֵ
ִיתי ֵ
ִאם ֲאנִי ָהי ִ
מּוכנִים
מּוכןִ ,אם ְבנֵי ִמ ְש ַפ ְח ִּתי היּו ָ
ִיתי ָ
ִאם ֲאנִי ָהי ִ
ִל ְחיֹות ְב ַפ ַחדָּ -ת ִמיד ָכזה ְבתֹוְך ָהְרחֹובֵ ,בין ַה ְש ֵכנִים,
ַל ֲחלֹום ַב ֵלילֹות את ַצ ֲעָדם ַה ָכ ֵבד ְו ַה ְּמ ַאיֵם של ַה ַּת ְלָינִים,
ּול ַה ֵלְך ֵבין ַמ ְט ֵחי ַהיְִריֹות ְו ַל ֲה ֵבי ַה ַס ִכינִים,
מּוכן ְל ַה ְמ ִשיְך ְ
ָ
ּומ ְלמּול ַה ְשמּועֹות ְו ִּת ְקוַת ַה ַּמ ְל ִשינִים,
ְבתֹוְך ַל ֲח ֵשי ָהְר ִכילּות ִ
ְלה א ָחדֹ ,לא חֹׁדש ָש ֵלם ,א ָלא ָשנִים!
ְו ָכל זֹׁאתֹ ,לא ַלי ָ
יצת יָָדם.
ְו ָכל זֹׁאת ְב ִלי ְל ַב ֵקש ָש ָכר ִמן ַה ָקְר ָבנֹותַ ,רק את ְל ִח ַ
ָאדם.
ָאדםַ ,חיָב ִל ְהיֹות ָ
ָאדם ָל ָ
ְו ָכל זֹׁאתַ ,רק ִמ ְפנֵי ש ָ
ְו ָכל זֹׁאתִ ,כי בן ֱאנֹוש ִמ ְתגַלה ְבָך ַרק ְב ָשעֹות ָכ ֵאלה של ִמ ְב ָחן.
מּוכן?
ִיתי ָ
ַה ִאם ֲאנִיַ ,ה ִאם ֲאנִי ָהי ִ
"ח ִס ֵידי ָה ֻאּמֹות",
אֹותם ,את ֵאלה ַה ְּמ ֻכּנִים ֲ
ֲאנִי רֹואה ָ
עֹולמֹות.
אֹותם ְבארץ ַה ְק ָבִריםַ ,חיִים את ְשנֵי ָה ָ
ֲאנִי רֹואה ָ
ּׂשֹור ִפים,
רֹוצ ִחים ְו ַה ְ
ישים ,של ְמ ַש ְּת ֵפי ַה ְפ ֻע ָלה ,של ָה ְ
עֹולם של ָה ֲא ִד ִ
את ָה ָ
עֹולם ה ָחשּוְך של ַח ְסֵרי ָהאֹונִים ְו ַהנְִרָד ִפים.
ַחיִים בֹו ַב ְז ַמן את ָה ָ
כֹוב ִשים,
עֹולמֹות ָה ֵאלהַּ ,ת ַחת ֻע ָלם של ַה ְ
אֹותם ַחיִים את ְשנֵי ָה ָ
ֲאנִי רֹואה ָ
בֹוחִרים ִל ְהיֹות ַדְו ָקא ְב ַעד ַה ַח ָל ִשים.
בּורה ְו ַה ַפ ַחדֵ ,הם ֲ
ְו ָשםְ ,וָאזֵ ,בין ַה ְג ָ
ָשים.
ימה ַה ְּמַרחפת של ָכל ַה ִּמיתֹות ְו ָה ֳענ ִ
בֹוחִרים ִל ְחיֹות ָב ֵא ָ
ֲ
ָשים,
ְל ִדים ְו ַהּנ ִ
ַכ ֲאשר ֵהם ְמ ַס ְכנִים ֹלא ַרק את ַע ְצ ָמםִ ,כי ִאם גַם את ַחיֵי ַהי ָ
ָשים,
ֹלהים ש ְבתֹוְך ֵלב ָה ֲאנ ִ
בֹוחִרים ִל ְהיֹות צלם ֱא ִ
ֲ

ֹׁא ִשים.
ַאחרֹונָה ַה ְּמ ַלטפת את ַה ְּמי ָ
ִל ְהיֹות ַה ִּת ְקוָה ָה ֲ
ּנֹורָאה ֵהם ֵהם ש ָע ְמדּו יֹום-יֹום ַב ְקָרב,
ְבתֹוְך ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ָ
עֹולם ֹלא ָחַרב,
כּותם ָה ָ
יקים ש ִב ְסדֹום ,ש ִבְז ָ
ְו ֵהם ַה ַצ ִד ִ
דֹותיו של ַע ִּמי ָהָרצּו ַחַ ,היָרּוי ְו ַה ֵּמת
תֹול ָ
ֵהם ְב ְ
עֹומד.
עֹולם ֵ
ּמּודי ַהחסד ְו ָהַר ֲח ִמים ,ש ֲע ֵליהם ָה ָ
ָהיּו ַע ֵ
ְבּור ָתם ,ש ִהיא ֲעַדיִן לנָּו ִח ָידה
ּוב ְפנֵי ג ָ
ּוב ְפנֵיהם ִ
ִ
תֹׁודה.
אשינּו ְב ָ
ְהּודיםַ ,מְר ִכינִים את ָר ֵ
ַחנּוַ ,הי ִ
ֲאנ ְ

