
  50  

 

   )זרקור(פתיחה ומעבר לחלק השני של היחידה 
  

  )  בחוברת לתלמידים79-78' עמ( פורום הילדים ◄
  

מארץ אחת בהם יהודים שדוגמאות למקרים כמה ראינו  4בחלק הראשון של פרק 
  .)דוגמאות מתוך רבות מאודכמה  (ארץ אחרתבסייעו ליהודים במצוקה 

האם ?  קרה בתקופת השואה מה:היאאחת השאלות העולות מדיון בנושא זה 
ליהודים  הושיטו יד ם נתונות לשלטון הנאצילא היוהיהודים שחיו בארצות ש

  ?  רדפו אותםבני בריתםאו הנאצים ש
   . בפורום הילדיםזו השאלה שמעלה מיּפ

אינה אך , הנאצים שלטו בהןלידריות היהודית בין היהודים בארצות שוסהונתן מזכירה את ' גו שלתגובת
ישראל  ץרעל מה שאירע בא בנושא הזה ומספרת גם של הדס עוסקת תשובתה .ה של מיפתשאל לעונה

   שהנאצים רדפו את היהודים באירופהבתקופה 
  
  
  רשימה ◄

  

רצוי , )מיפ והדס, ונתן'גקרוא את השיחה בין לילדים אפשר לבקש משלושה (פורום השיחה באת ילאחר קר
 דוגמאותרק ה ֶשאלגם כאן חשוב להדגיש  .הדסהביאה  שסיועלדוגמאות הרשימת את לוח ה על כתובל

 ארץ ישראלמיהודים שהעניקו עזרה  לש מתמקדת בדוגמאות ,ילדה ישראליתהיותה  ב,ושהדס, אחדות
  . אלה הדוגמאות שהיא מכירהמשום ש, הנרדפיםליהודים 

  .בעזרת כמה מסמכים, את הדוגמה שהביאה הדסנחקור לעומק  בעמודים הבאים
  
  
  ב"נ ◄

 ,מספרת עליוהדס ש , גם הילד אביתר,תיִאמהוא סיפור לתלמידים ספר הסיפור שאנו עומדים לשלא רק 
 את ).בדויה דמות , כידוע, שהיאמשום,  אינו מכיר את הדס, כמובן,הוא( ילד אמתי הוא, אביתר רפאלי

  .הלימודספר באת מכתב ההקדשה  ראו –  כבר פגשנורפאלי אביתר
   
  
  המפה ◄

  

 על נזכיר נתונים בסיסיים ,יגש למסמכיםלפני שנ
  .תקופת השואה

  

מלחמת  בתקופתש נוכל ללמוד בעזרת המפה ■
 למעין נעשתה אירופה  יבשתכל כמעטהעולם השנייה 

הגרמנים העמידו מחסומים . מלכודת ליהודים
מדינות ל בהם ששלטו יםבין השטחשבגבולות 
 להיחלץ מהמלכודת מאודהיה קשה ולכן  ,הניטראליות

  . הזאת
לשוויץ או לספרד היו זקוקים לברוח מי שניסו , למשל

" לגנוב"היה אפשר בדרך כלל  ."מעבירים"לעזרה של 
מקומות נסתרים בובאישון הלילה את הגבול רק 

לרוב דרשו . ם שרק מקומיים ידעו עליהוקשים למעבר
מסרו את אבל , סףשקיבלו את הכ" מעבירים"היו גם . שהסתכנו ןתמורת הסיכו המעבירים כסף רב
   . או למשתפי פעולה עמםהיהודים לגרמנים

  .שבריטניה היא אי משוםמאוד  להגיע לבריטניה היה קשהגם 

לא שהם כמעט ,  נלחמו בגרמניםהבריטיםאף על פי ש,  וכפי שהזכירה הדס,בארץ ישראל שלטו הבריטים
  . להיכנס לארץאישרו ליהודים 

  

את מתן  גם הןהגבילו   דרום אמריקה ומרכזּהמדינות ורצות הבריתא. אינה נראית במפה אמריקהיבשת  ■
להגיע הצליחו שיהודים אפילו היו (  להפליג לשםאושרולא  הנרדפים םיהודיה ו, כניסה ליהודיםיישורא

   ).הוחזרו לאירופהאך  ,לאמריקה
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  )87-80' עמ( זרקור – 4שלב 
  

  ב "ל בארה"חת האצהקמת ועד החירום על ידי משל – להציל יהודים עכשיו
  )81-80 'עמ(
  
  )80' בעממודעה (על המסמך  ◄

כבר  כאשר נודע לעולם שבאירופה ,1943המודעה פורסמה בנובמבר 
להציל מיליוני  אפשרמדגישה שעדיין המודעה  . יהודים2,000,000 נרצחו
  . יהודים
   : מוסבר כיצד ניצלו יהודי דנמרק4 שאלהלפני 

 הוברחו ,ם לעצור את היהודים בדנמרקים עומדינלאחר שנודע שהגרמ
ספינות דייגים גבי  היהודים מדנמרק לשוודיה הקרובה על 7,500־כ

 אוקטובר ב1שבין  הלילה ,דאחבתוך לילה , יותרקטנות סירות וגדולות 
 פני פרסום המודעהלספורים בלבד שבועות , 1943  באוקטובר2־ל
  . ארצות הבריתב

  
  

  )הגוף שפרסם את המודעה" ( באירופההיהודיועד החירום להצלת העם " על ◄
  

  .ואת התהליך שהביא להקמתרצוי להדגיש , ועדהובעקבות קטע המידע על  ■
שפעלה בארץ  )אומילבאי צרגון א( ל" אצשלחה התנועה המחתרתית , ערב מלחמת העולם השנייה,תחילה
במו עיניהם אז ראו שליחים ה. דים לארץ יהותלהברח  כדי לפעול,לאירופהישראל  ץארמרים צעירים חּוַ ּב,ישראל

  . המצבוהבינו את חומרתבאירופה  המתרחשאת 
אחת המשימות הייתה . משימות לכמה) ל"מטעם האצגם כן (לארצות הברית  בחוריםהנשלחו , לאחר מכן

הם . היחידה שלהם אך זו לא הייתה המשימה ,להתערב לטובת יהודי אירופה לשכנע גורמים בארצות הברית
 .לחם בנאצים לצד צבאות בעלות הבריתי צבא יהודי שית כספים ותמיכה פוליטית להקמרשו לעסוק גם בגיוסנד

ד וגינב, השליחים מארץ ישראלחליטו ה , על טבח היהודים ההמוני באירופהנודעכאשר , 1942בנובמבר 
 מאמציהם כלת להקדיש אוהם ילמוטלות ענטוש את המשימות האחרות שהיו  ל,ל"פקודות מפקדיהם באצל

הקימו  הם ךלשם כ. להצלה מיידית של היהודים שעדיין נותרו באירופה:  ביותרדחופההלמשימה שנראתה להם 
  ".ועד החירום"את 

בשאלה כיצד אפשר להציל את ועד החירום לעמדת י נהממשל האמריקעמדת חשוב להתעקב על ההבדל בין 
אלא להקדיש ( גרס שאין לפעול במיוחד להצלת היהודים ינהממשל האמריקש בעוד – באירופה הנאציתהיהודים 

  .ועד שחייבים לפעול להצלת היהודים מידוהטען , )צבא הגרמניבאת כל המאמצים למלחמה 
  

  ? בהן היה אפשר לעזור ליהודים בארצות שהנאצים שלטו כיצד◄
  

רמנים לאפשר ליהודים לצאת להציע לג, כלומר, יהודיםאת שחרורם של " לקנות" ועד החירוםהציע ,  היתרןבי ■
 והממשל האמריקני לעסקות מעין אללהתנגדות אחת הסיבות .  תמורת כסף או ציודמהמדינות שבשליטתם

  . מנע הצלת חיים של יהודים רביםזהסירוב . צבא גרמניה את וחזקישהן חשש הייתה ה
  

 הסכימו ומדינות אל, כאמור, כןש,  חופשיות לתת מקלט זמני ליהודיםלשכנע ארצותגם ועד החירום הציע  ■
  .מספר מוגבל של יהודיםרק לקלוט בשטחן 

   
   81' בעמשאלות על ה ◄

  . הבנת הכתוב במודעהאת  בוחנות 2־ ו1שאלות  ■

 ,שלטון צריך לזכות באמון הציבור כדי להיבחר שובמי שבשבה , דמוקרטיתמדינה בש בהירלהחשוב בכיתה  ■
ועד החירום פנה לכלל ש נדגיש .ר רוצים להשפיע על מדינות הממשללקבל את תמיכת הקהל הרחב כאשכדאי 

  .  ליהודים בלבדאהקהל האמריקני ול

 חברי ועד החירום שהנחו את בשיקולים התקשורתייםלהבחין אמורות להביא את התלמידים  4־ ו3שאלות  ■
פורסמה , עד החירוםר המודעות שפרסם ואכמו ש, 80' המודעה שבעמ: שלהם) הקמפיין(סברה בתכנון מסע ה

עובדות המודעה הדגישה ; מאודובולטת  הגדולהייתה  מודעהה; )הניו יורק טיימס( בעל תפוצה רחבה ןבעיתו
  .סיסמהכ ודעה נוסחהמהכותרת  ;םתהתומכות בגיש

  

  . פנייה אישית הקוראיםלא ה פונ, ועד החירוםם כמו מודעות אחרות שפרס,כך שמודעה זונעסוק ב 82 'בעמ
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  )82 'עמ (!תהא ,התערב
  
   על כותרות המודעות שפרסם ועד החירום◄

  

 מסע הסברהערך ועד החירום ,  קהללעורר את דעתכדי 
פרסם מודעות רבות ובארצות הברית  בכלי התקשורת

  . מאוד
 ,בעיתון ות מודעוקראי ים שקוראמספיקהיה לא  אולם
 שאפשר להציל יהודים  אותםלשכנעגם צריך היה 

  . כך לסייע ליםכול ישהםבאירופה ו
  
  4שאלה על  ◄

  

למנוע , יםאת הקורא" לתפוס "ניסו המודעות כותרות
לפתח את  ם היה אפשרש –הכתבה לקרוא את המשך  הםולגרום לאכפתיות עורר ל, ותהמודעמלהתעלם  מהם

   .טענותה
ותרות המודעות כ") ! מיליון איש לרוחות רפאים4הפיכתם של את עזור למנוע  ("80' כמו כותרת המודעה בעמ

  .מיד לפעול הם ומבקשות מים ולמצפונםהקוראללב  פונות ישירות 82' בעמ
  

  ... רצוי להוסיף◄

   .עמדתםב  את הקהלשכנעלבהן ביקשו ו ,ארגנו אנשי ועד החירום הרצאות, תונותיעלצד הכתבות ב ■

ות  של מודעיהןונות יתרםמה? מודעה בעיתוןפני על הרצאה  של יה יתרונותםמה: שאול בכיתה אפשר ל ■
  ? בעיתוןוכתבות 

רבה יותר ממודעה הלהשפיע על קהל שומעיו  מרצה כריזמטי עשויו,  מגע ישיר עם הקהלמאפשרותאות הרצ
 אפשר בהרצאה, כמן כן. תשובהואין שאלות הנותרות בלי , שאלותלשאול יכולים  נוכחים בהרצאותה .כתובה

   .לגייס אנשים לפעולה
. ת המרצה בעמדמשוכנעיםמי שכבר להרצאות ובדרך כלל מגיעים , קהל להרצאותקשה להביא , עם זאת

  . לשכנע קהל רחב יותרעשויות לכל אדם בביתו ומגיעות עיתוניםמודעות וכתבות ב

  . תות ופעלו בשתי החזיכל מאמץחסכו לא  אנשי ועד החירום ,כאמור ■

  .עשושנוספות כמה פעולות עתה נראה 

  
  )83 'עמ (מופע ענק

  
 (We Shall Never Die)" לא נמותלעולם " על המופע ◄

ושוב , ועד החירום הפיק מופע שהציג את מצבם של היהודים באירופה
 כיצד להביא קהל :וההסברה התקשורת תחוםמ שאלותעמדו בפניו 
  ? וישכנע אותו כיצד להפיק מופע שירגש את הקהל?גדול למופע

  ?  מביא אתכם לרצות לצפות בהצגהמה: שאלה כדאי להקדים לדיון את הבכיתה ■
   . ושומעים יותר על הצגות המתקיימות במקומות מפורסמים, צריך לשמוע על קיום ההצגה,ראשית
  לצפות   מה גורם לנו– תהיה טובה פות שההצגהַצריך לצ, שנית

 את ואמי שכבר רשל   טובותביקורות, מושךם ֵׁש ,ההשתתפות של שחקנים מפורסמים – ?שהצגה תהיה טובה
   .דומה שירים וכתוספות של ,ההצגה

  )."לעולם לא נמות"המופע תמונה מ (83'  בעמצלוםת בנתבונן ■

המופע שאפשר לשאול אותם מדוע נראה , לאחר מכן .צלוםת במה רואיםרצוי לבקש מהתלמידים לתאר לה יתח
  .מרשים במיוחדהיה 

  
  8   עד5שאלות  לע ◄
  .בכיתהנערך את הדיון שיאפשרו לתלמידים לסכם לו אשאלות  ■
נשארת חרוטה   במופעהאחרונה הסצנה בדרך כלל .מסרים היעילה להעבירדרך ב עוסקות בעיקר שאלותה

לעולם לא "סביר להניח שזו הסיבה שמארגני המופע . מרגשתו ולכן רצוי שתהיה מרשימה ,יםבזיכרון הצופ
   .נקיים הברית עותאמירת קדיש מול לוחחרו לסיים את המופע בב "נמות
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  )84 'עמ (פעילות פוליטית
  
   הפגנות ◄

 ארצות הבריתלהשפיע על מדיניות כדי 
  .  הפגנותאנשי ועד החירוםארגנו 

  ."מצעד הרבנים"צלום תהתבוננו ב ■
לכן  ,חשוב להביא אנשי ציבור להפגנות

להביא רבנים אנשי הוועד פעלו 
כמה אפשר לזהות . להשתתף בהפגנות

זקן , כובע (םפי מראם ולבושמהם על 
   .)'וכו

המפגינים בחרו ללבוש מדים של כמה מ
בשנים בו רתו ישש(הצבא האמריקני 

   .)הקודמות
  ?  הם בחרו להתלבש כךמדוע

נו של כמש, בה נמצא הבית הלבןשהעיר  וארצות הברית בירת – התקיימה בוושינגטוןנראית בתצלום ההפגנה ה
   .ארצות הבריתנשיא 
   .)?את מי ביקשו המפגינים לפגוש, בין היתר(? שםדווקא גנה פ בחרו לקיים את ההמדוע

  
  9שאלה  לע ◄

 לעלות את הנועד משום שההפגנה, סרב לקבל את המפגיניםיהנשיא אם את ההפגנה אפילו היה חשוב לקיים 
   .ארצות הברית בגורל יהודי אירופה לסדר היום הציבורי

 ?בתצלוםמה רואים בפינה השמאלית העליונה : ם רמז לתת להאפשר ,9 להשיב לשאלה כדי לעזור לתלמידים
כך הופכת הפגנה מאירוע מקומי לאירוע (? הפגנההעל התקשורת תדווח  מדוע חשוב ש,)עיתונאי עם מצלמה(
  .)וכול יודעים עליהש
  
  
   קשרים עם פוליטיקאים◄

קרוב . יהודים באירופהפוליטיקאים שהסכימו עם עמדת חברי ועד החירום שיש לפעול להצלת ה ,כמובן ,היו ■
   . בעיתונותבזכות מאמרים שפרסמוותם ִהשתכנעו גם בזכות שיחות שקיימו א שכמה מהםלוודאי 

במיוחד  הפעילתמיכה  שהיה בין הפוליטיקאים שתמכו ,ילט'הסנטור גיי ג למטה נראה 84' בעמצלום תב ■
  . מיד– לא יהודיםויהודים  –לנרדפי הנאצים  לסייע ארצות הבריתבעמדה שעל 

  
   פריו מאמצי ועד החירום נשא◄

 חודשים 13־יותר מ, 1944ינואר ב 22־ הוקמה ב)The War Refugee Board" (המועצה לפליטי המלחמה" ■
  .יהודיםרוצחים המוני שהנאצים ) 1942בסוף נובמבר (לאחר שנודע לעולם 

שוויץ , ספרד(ליות א ניטרתמדינוב מחנות פליטיםעשרות אלפי יהודים לתם של העבר אתהמועצה אפשרה 
  ).מגורים, לבוש, מזון(  שםםיהרכוצהספקת וסייעה ל ,)ותורכיה

 המועצה – שוויץו לא יהודי הונגריהמשלוחאת לעצור הצלחתה בות של המועצה הייתה ואחת הפעולות החש
סכים  ה,בעקבות זאתו, 1944לי ו בי,בירת הונגריה ,טש את בודפהצליחה לשכנע את האמריקנים להפציץ

   .פולין בת ההשמדהמחנו ל היהודיםמשלוחלהכריז על הפסקת  , הורטיש מיקלו,שליט הונגריה

 משום שהוא מעיד  משמח,"ה לפליטי המלחמהצהמוע" של הגיישכם את הס המ,84' משפט האחרון בעמה ■
  . יהודים200,000־זמן הקצר שפעלה סייעה המועצה להצלתם של כבש
זכרו ! ?לפעול מוקדם יותרהמועצה התחילה להציל לו יהודים היה אפשר מה  כ–  גם משפט מצערוזהולם א

   .1942 נובמברבשחברי ועד החירום ביקשו התערבות מדינית אמריקנית כבר 
  

מנסים להשפיע על יחסה  ארגונים יהודיים הארצות הבריתבפועלים שהיום ספר לתלמידים לאפשר  –העשרה 
 .J Street־ו) American Israel Public Affairs( ק"אייפ מוכ, לישראלשל ממשלת ארצות הברית 
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  )85 'עמ (ההתנגדות לוועד החירום
  
  12־ו 11 ושאלות  המניעים להתנגדות◄

ם אמריקניצד מ של ועד החירום נתקלה בהתנגדות ופעילות
ארצות בקהילה היהודית צד אנשים במ וגם לא יהודים

  .הברית

גם מי שחלקו על דרכו , ארצות הברית יהודיש רצוי להדגיש
   .באירופה מאוד ליהודים דאגו, של ועד החירום

להתנגדות שונות  נעמוד על סיבות 12־ו 11בעזרת שאלות 
  . במליאהו אלאנו ממליצים לענות לשאלות. זו
  
  
  
  

  . המוזכרות בספרהתנגדותלסיבות התחילה נקרא את כל 
  
  משקפות  כמה מהסיבות ■

  )א(ת עין צרו, )ה־וג , א( אנטישמיות
  .)ג(היהודים הנרדפים ם של אדישות לסבלו

  
  .בשנים המדוברותהיה  אך לא כך ,יום האנטישמיות היא תופעה שוליתה ארצות הבריתבש חשוב להדגיש

  
  
  

  סיבות משקפות  שתי ■
   לחומרת המצבחוסר מודעות 

  .)ד־וג (אירופה ב
  

  
  

  
  משקפת סיבה אחת  ■

  )ו (אמון עיוור בממשל האמריקני
  
  
  

  . תמקד בסיבות ו עד חנעתה 

   .)ו( מוצדקת ארצות הבריתמדיניות של נשיא הכבר ראינו שהיו יהודים שהאמינו ש ■

 בדרכים שקטות ולא פומביות ארצות הבריתהיו יהודים שחשבו שעל היהודים לנסות להשפיע על נשיא  ■
  .) ז סיבהתחילת(

  . )ח(ל ממשל ארצות הברית היו יהודים שהאמינו כי אין בכוחם להשפיע ע ■
חשוב להדגיש שבאותה תקופה לא הייתה לקהילה היהודית בארצות הברית כוח פוליטי וכלכלי כפי שיש לה 

  .היום

   .) ז סיבהסוף( ארצות הבריתועד תגביר את האנטישמיות בו שחששו שפעילות ההיו יהודים ■
 ראו גם, פעה נפוצה ולא שולית כפי שהיא כיום תוארצות הבריתקופה הייתה האנטישמיות בתבאותה ה ,כאמור(

  .)ה־ וא סיבות
  
  
  

ם לא  של אמריקניהםי היו סיבותה־וג , א סיבות
.יהודים

ם לא  היו סיבות של האמריקניד־ו ג סיבות
. בעיקריהודים

 הייתה משותפת לאמריקנים לא יהודים  והסיב
 .וליהודים אמריקנים
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  )87-86 'עמ (קבוצה למופת
  
   על־ סיכום ומבט◄

  

כדאי  86 ' והסיכום בעמ80 'בעמ קטע המידעעל סמך 
 על .הזאתמופת הקבוצת של  הסיפור את פה־לסכם בעל

בדבר מסקנות להסיק התלמידים וכלו יזה הסיכום הסמך 
   .)טבלהבראו (וכישוריהם  הקבוצה ריחבים של אופי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?אפשר להסיק מזהמה   ?מה עשו
אחרי עליית , מלחמת העולם השנייהני פלכבר 

הבחורים נבחרו  ,הנאצים לשלטון בגרמניה
יתר לגרמניה בין ה(לאירופה  נשלחו, האלה

למקומות בטוחים  הבריחו יהודיםושם  ,)הנאצית
   .יותר

חוש , שיקול דעת, אומץדרשו  ומשימות אל
הבחירה של . ארגון ומסירות לעם היהודי

עידה משימות מה למילוי ההאלהבחורים 
  .האלהתכונות את השמפקדיהם זיהו בהם 

 על ידי ארצות הבריתנשלחו ל חברי הקבוצה
בהן ו, ל למלא כמה משימות חשובות"האצ

 תהקמבלהשיג תמיכה פוליטית וכספית המשימה 
צים לצד הצבאות הגדולים לחם בנאיצבא יהודי שי

 יהודית ת מדינתהקמבהמעורבים במלחמה ו
שלת מ סיוע מ אתגילהשכדי וגם , בארץ ישראל
  . רדפו אותםהנאציםש ליהודים ארצות הברית

ל בארץ ידעו "שליחתם מעידה שאנשי האצ
  . כישרונות דיפלומטייםיש לחברי המשלחת ש

משימה אחת דחופה שלהבחין ידעו השליחים 
 םותר משאר המשימות המוטלות עליההרבה י

 למרות התנגדות ,תמקד בהוהחליטו לה
  .מפקדיהם

יכולת גבוהה לנתח את הייתה לשליחים 
   .קבל החלטות ולהמציאות

 הבינו שכדי להצליח הם צריכים חברי הקבוצה
  .לשכנע המונים בעמדתם

  . את כללי המשחק הפוליטיהבינו  חברי הקבוצה
  

  .הייתה להם יכולת ארגון  .עד חירוםהקימו וחברי הקבוצה 
  :"זירות" כמהפעלו ב חברי הקבוצה

  תקשורתהזירה ה̶ 
  פוליטית הזירה ה̶ 

 שהיהבכירים לאנשים  הם פנו הזירותבשתי 
  .מטרתם אתלקדם לסייע להם בכוחם 

כיצד להשפיע על אפשר הבינו  חברי הקבוצה
  . הקהלדעתהממשל ועל 

  לו בהההתנגדות שנתקמהם לא התייאשו 
  .עבדו יום ולילהו

  . במטרתםהם היו נחושים

  :העשרה
השישה ידעו לנצל את הכישרונות המיוחדים של 

   . הקבוצהחברי

  .הם היו יעילים

  :העשרה
 עזר לחברי הקבוצה האחריםמהחברים כל אחד 

   .כמיטב יכולתו

  . ושיתפו פעולההם היו מאוחדים

  
  

 

 קבוצה למופת
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   13שאלה  לע ◄
  .ך"תנ מפסוקי ה המשתקפתהרישה המוסרית הגבוההדאת  הולמת ות השישהלפעי

  

ֲעת לעׂשֹות: "'פסוק א ■ ַ דחופה והקבוצה לפעול מיד למטרה מסוימת דרישת מתאים ל )ו"קכ, ט"תהלים קי(" ֵ
תמכו  השישה ,למשל(ור על עקרונות אחרים  ויתתדורשפעולה כזאת  גם אם ,")פיקוח נפש"היה מדובר ב(
  .)חזק את הצבא הגרמניצעד כזה היה עשוי ל אף על פי ש,ציודו תמורת כסף של יהודים "החלפה"ב

ְאָנשׁים ַאחים אנחנּו": 'בפסוק  ■ ֲ ֲַ ִ פרד ילהכשביקש אברהם  אלההמילים אמר את הבתורה  ).'ח, ג"בראשית י(" ִ
לעתים קרובות כדי להביע את ערך מובא  פסוק זה.  לשים קץ למריבות בין הרועים של השנייםכדימלוט 

  .הסולידריות

ַֹלא תעמֹד על": 'גפסוק  ■ ֶּדם רעָך ֲַ ֵ  , מובאותבהש" קדושים תהיו"פסוק זה לקוח מפרשת  .)ז"ט, ט"ויקרא י(" ַ
  באירופההיהודיםרצח מלא להתעלם שגישת ועד החירום מתאים לפסוק זה . תחום המוסרמ מצוות ,בין היתר

 .  מידולפעול להצלתם

ִטֹובים הּׁשנים מן": 'דפסוק  ■ ִ ַ ַ  .ן החיים עצמם הנלמדת ממביא עצה מעשית פסוק זה .)'ט, 'קהלת ד(" ֶָהאָחד ְִ
ִטֹובים הְּׁשנים מן": כתובשאחר כך בפסוקים  ִ ַ ַ ֵ ֲאׁשר יׁש,ֶָהאָחד ִ ַָלהם ָׂשָכר טֹוב ּבֲעָמָלם ֶ ִּכי אם. ֶ ֶיּפֹלּו ָהאָחד יָקים את ִ ִֶ ִ 

ִ וְאילֹו ָהאָחד ׁשּיּפֹול וְאין ׁשני לֲהקימֹו,ֲֵחברֹו ַ ִ ֵ ֵ ִ ִֶ ִּגם אם. ֶ ֶיְׁשְּכבּו ְׁשנים וְחם ָלהם ַ ַ ִ ַ ֵּוְלאָחד איְך יָחם ,ִ ֵ ֶיְתְקפֹו ָהאָחד  ִ וְאם?ֶ ִ
ֶהְּׁשנים יעְמדּו נְגּדֹו ַ ַ ִ ַ הבינו שגיוס  הבחורים תשש. מעלים את סוגיית היעילותפסוקים אלו . )ב"י-'ט, 'קהלת ד( "...ַ

   .והשקיעו בכך חלק ניכר ממאמציהם,  להשגת מטרתםות המפתחהיא אחד המוניםה תתמיכ

ֹי ָאַחת ַאֶא": 'הפסוק  ■ לחפש כאשר יצא  אלה יוסףהמילים את הבתורה אמר . )ז"ט, ז"בראשית ל(" שֵּקַבְי מִכנ
יכול לסכם את הפסוק פשט  –כאן  ו. ולסולידריות לדרישה לאחווה הזהיביטוהמבטא במסורת היהודית .  אחיואת

  .כלל הפעילות של ועד החירום
  

 סיכום כללי : 5שלב 

  
  )87' עמ" (חברים מעבר לים"פורום על השיחה ב ◄
  .חלק זהמסכמים בקצרה נקודה מרכזית שנלמדה ב דברי מיפ ■
  
הרכבת שהובילו מסילות ריקני מלהפציץ את להימנעות הצבא האמ את התלמידים פיםחוש דברי הדס ■

  . הגדולות במלחמת העולם השנייה  השערוריותאחתבסירוב זה רואים רבים . למחנות השמדה
חלקו השני (, "ועד החירום להצלת יהודי אירופה" ששת הבחורים שהקימו את םפעילותעל לימוד המ, עם זאת

של השישה ראינו שלפעמים זה בכל זאת קשה להשפיע אבל מסיפורם "שמסיקה הדס , )4של פרק 
 . "אפשרי

גם  שהרי –כולו  4 פרקמלהסיק אפשר  מסקנה זו היא אחת המסקנות ש.הזאתמסקנה את הרצוי להדגיש 
 המרחק למרות דוגמאות למקרים רבים שבהם יהודים סייעו ליהודים אחרים ראינו פרקהחלק הראשון של ב

   .פוליטיים רביםוכלכליים יע משאבים ו להתאמץ ולהשקדרשהגאוגרפי ולמרות שנ
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  "שם"מלתלמידים ו" כאן"תלמידים מלפעילויות משותפות : 'גיחידה 

  
ַנתקשרבאיזו שפה : לפני הכול ְ? 

  

  .1ראו במדריך למורה ליחידה 
  
 

 עריכת סקר : 2פעילות 
  

  ' עמ" (הזמנה לשיח"כדאי להתמקד בשאלה האחרונה המופיעה ב◄
  ו מידה אתם מרגישים שחובה על יהודים לעזור באיז): " בספר הלימוד88

 ? )ליהודים שגרים בארצות אחרות, למשל(ליהודים אחרים שאינם מכירים 
   10 עד 1 התלמידים ידרגו את תשובותיהם לשאלה הזאת בסולם מ־●
  ).במידה רבה = 10, בכלל לא= 1(
  ארבעה -יפנו התלמידים את השאלה הזאת גם לשלושה,  נוסף על כך●

  . ים מחוץ לכיתהאנש
  .  אספו את הנתונים של הכיתה והציגו אותם בדיאגרמת טורים●
  קבלו את ,  שלחו את הדיאגרמה שלכם לכיתה התאומה שלכם●

  .הדיאגרמה של הכיתה התאומה והשוו את שתי הדיאגרמות
כיתה האם יש הבדלים בעלי משמעות בהתפלגות התשובות בין הכיתה בישראל ל:  ערכו שיחה בכיתתכם●

  ?כיצד אפשר להסביר אותם,  אם כן ?ל"בחו
  

 כתיבה יצירתית משותפת: 3פעילות 
  

כל הסיפור יהיה בן ארבעה פרקים קצרים ויעסוק .  תלמידי שתי הכיתות יחברו יחד סיפור דמיוני אחד◄
  : באחד משלושה אירועים בהיסטוריה היהודית המשקפים ערבות הדדית בין יהודים

  )  בספר הלימוד64-65' עמ, "אשת חיל("יה סיפורה של דונה גרצ
  )74-75' עמ, "שלח את עמי("הדרישה לתת ליהודי ברית המועצות לצאת מארצם 

  ) 76-77' עמ(הצלת יהודי אתיופיה 
  .אנו ממליצים לכתוב את הסיפור בגוף ראשון

  :אפשר להנחות את התלמידים לעבוד לפי מבנה שייקבע מראש
ואת דפי " שלה"כל קבוצה תקרא את החומר שבחוברת הקשור לנושא . תשש קבוצותחלק ל כל כיתה ת●

  ). ראו נספח בסוף קובץ זה(המידע הנוספים  
  –על סמך המידע הזה 

  . בכיתה הראשונה יחברו התלמידים את הפרק הראשון של הסיפור●
  . הכיתה השנייה תחבר את הפרק השני●
  . הכיתה הראשונה תוסיף את הפרק השלישי●
  . סיום הסיפור– השנייה תכתוב את הפרק הרביעי  הכיתה●

 הפנו את התלמידים לקרוא את –אפשר לגם לאפשר לתלמידים לכתוב כתיבה מובנית פחות וחופשית יותר 
, תלמידים מכיתה אחת יתחילו את הסיפור, לאחר מכן. חומר הרקע על האירוע ההיסטורי שבו יתמקדו

את מספר , יהם של עמיתיהם בלי לקבוע מראש את סדר הכתיבהותלמידים משתי הכיתות ימשיכו את סיפור
  . הפרקים יהיו וכדומה

  

  ". ויקיספייס"או ב" גוגלדוקס" אפשר לעלות את הסיפורים ב◄
  

  :דוגמאות למבנה של סיפורים ◄
  

  
  

 :סיפורו של ילד ממשפחת אנוסים
  . חיי היהודים האנוסים בפורטוגל.א
 מאמציה של דונה גרציה לאפשר .ב

ם לעלות על אוניה המפליגה לאנוסי
 האימפריה ,למשל(לארץ חופשית 

   .])התורכית[העותמנית 
  . ההפלגה בים.ג
לעיר ,  ההגעה לארץ החופשית.ד

, למשל(שיש בה כבר קהילה יהודית 
  ).לאיסטנבול

מ שהוריו ביקשו "סיפורו של ילד מבריה
  :1980־אישור לעלות לישראל ב

של משפחה יהודית  יום־ חיי היום.א
  . בברית המועצות

 הבקשה לקבל אישור לעלות .ב
" איחוד משפחות"ם לששראל יל
  . של השלטונותהסירובו
של יהודים במקומות שונים בקם  מא.ג
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