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  :ולגבורה שואהזיכרון לדף שיח ליום ה

 וסטרוויליופ חסיד אומות העולם 

 "פותחים בקריאת "יזכור לחסידי אומות העולם: 

 
 

 "שואלים את המשתתפים מה זה "חסיד אומות העולם? 

  :אחרי איסוף התשובות מסבירים 

וחיי בני  אשר סיכנו את חייהם חסידי אומות העולם הם אנשים שאינם יהודים,

טחונם בתקופת השואה, כדי להציל יהודי אחד או יותר, מסכנת י, חירותם ובמשפחותיהם

 .תמוות, או מגירוש למחנות המוו

חסידי אומות העולם הם בני לאומים רבים, וקבוצות דתיות או חברתיות שונות, אשר הצילו 

 .מגוונותשונות ודרכי הצלה יהודים ב

נעשית על ידי מוסד "יד ושם". הם מקבלים מדליה אומות העולם  יכחסידנשים ההכרה בא

. בירושלים” יד ושם”בגן חסידי אומות העולם, ב קיר הכבוד נרשם עלותעודת כבוד ושמם 

 .לגמלה חודשית מהביטוח הלאומי, ולהטבות נוספותאלו מהם המהגרים לישראל, זכאים 

 יופ וסטרוויל חסיד אומות העולם סיפורו של  – אל תקראו לנו גיבורים סרטוןאת ה מקרינים

 .ת מנשההמונצח בפארק רמ

ר ַעם ִיְשָרֵאל ֶאת ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָשמּו ַנְפָשם ְבַכָפם ְלַמַען ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו  ִיְזכֹּ

 .ה ְוָהיּו ְככֹוָכִבים ְמִאיִרים ַבֲאֵפיָלת ָהֶרַשע ָהרֹוֶבֶצת”תש-ש”ַהִנְרָדִפים ְוַהְּמֻעִנים ִבְשנֹות ַהּׁשֹוָאה ת

 ל ְבֵעת ְדָמָמה,ֶאת ֶשִהְשִמיעּו קֹו

 ,ֶאת ֶשִהִציעּו ִמְקָלט ּוְתעּוַדת ַחִיים ְבֵעין ְסָעַרת ָהֶרַצח

 ,ֶאת ֶשָסְמכּו נֹוְפִלים ְוהֹוִשיטּו ָיד

 ,ָמזֹון ּוְלבּוש

 ,ֶאת ֶשָענּו ַלֲאָנִשים

 .ָנִשים ְוַטף ְבֵעת ַשְּוָעם

 ,ְגָבִרים ְוָנִשים

 ,י ִעירעֹוְבֵדי ֲאָדָמה ְויֹוְשבֵ 

 ,ְפשּוֵטי ַעם ְוָרֵמי ַמֲעָלה

ֶפת ְיִחיִדים, ֵמאֹות  –ַאְנֵשי ֱאמּוָנה ּוַמְצפּון  ְבֵגיא ַצְלָמֶות ָעְמדּו ָכל ֵאֶלה ִעם ְבֵני ַעֵּמנּו ְוִהִצילּו ִמן ַהתֹּ

ֹּא ָהָיה ִאיש ָהיּו ֵהם ֲאָנִשים  .ְוַאף ְרָבבֹות. ַבָּמקֹום ֶשל

ר ַהר ִלָבם, ִיְצרֹור ֱאֹלִהים ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת  ִיְזכֹּ ַעם ִיְשָרֵאל ֶאת ְגֻדַלת רּוָחם, ְגבּוָרָתם ְוטֹּ

 :ִנְשמֹוֵתיֶהם, ְוִיְתַקֵים ָבֶהם ּוָבנּו ַהָכתּוב

 (25משלי י " )ַכֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין ָרָשע, ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם“

 . , ילידת בולגריה(ָכֵלב)לינה יגר רני יגר, בנה של הרצ 2014בשנת כתב 
 .הראשון שנכתב לזכר חסידי אומות העולם“ יזכור“זהו ה
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  .ןלסרטו קישורשולחים למשתתפים את ה – אם לא ניתן להקרין

 

 ה בסרטון:יהצפיאחרי  שאלות לשיח ודיון ?

 בכם אחרי הצפייה בסרטון? יםלו רגשות עוליא ?

חבריו למחתרת ההולנדית לסכן את לווויל אשתו למה לדעתכם גרם ליופ וסטרוויל,  ?

 עצמם ואת בני משפחותיהם על מנת להציל יהודים בתקופת השואה?

יופ וחבריו האם הגיוני שלמען הצלת אנשים שהם לא מכירים, בני עם אחר, פעלו  ?

בניגוד לחוק בהולנד תחת הכיבוש הנאצי, בניגוד לנורמה החברתית שהייתה מקובלת 

 ?חייהם וחיי היקרים להםאז, תוך סיכון 

את  להעבירמשפחתו עד כדי שנדרש סיכן יופ את  ת יהודיםהאם הגיוני שלמען הצל

 למשפחות אומנה?ילדיו 

ֹּא ָהָיה ִאיש ָהיּו ֵהם ש "נאמר עליהם חסידי אומות העולם ליזכור תפילת ב ? ַבָּמקֹום ֶשל

 כתוב: 'ה 'משנה אבות בב ."ֲאָנִשים

ֵאין ֲאָנִשים"  ִבְמקֹום שֶׁ

ֵדל ִלְהיֹות ִאיש  "ִהְשתַּ

 במציאות כזאת? ולמה זה כה קשה "להיות אנשים" כה חיוני מדוע 

 חסידי אומות העולם?יופ וסטרוויל ושאר התמודדו  המורכבויות עמןמהן 

בסרטון שהוריה אמרו "אל תקראו  מציינת פלד-וסטרוויל מרתה יופ וסטרווילבתו של  ?

 . עשינו, כל אחד יכול היה לעשות"אנחנו לנו גיבורים, מה ש

 כזאתאצילות לנהוג בהאם אכן כל אחד יכול היה  האם אתם מסכימים עם דעתה?

 מספריש לציין כי ? תחת אימת השלטון הנאצי כדי להציל יהודים לסכן את חייוו

 תחת עת באותה תהישהי האוכלוסייה מכלל האחוז כמחצית על עלה לא המצילים

 .הנאצי הכיבוש

תוך בפועלם ת יופ, אשתו וייל ושאר חבריהם למחתרת הניעו אלדעתכם,  ,אילו ערכים ?

 ?קושי בלתי נתפס וסיכון כה משמעותי

 חמלה ,אמפתיה ,אנושיותרושמים על בריסטול את הערכים שעולים בקבוצה כגון:  !

, גבורה, הקרבהות לצו המצפון, נאמנ, אחריות, האדם בני בין שוויון, סובללחלש ול

 .מחויבות

: "הם לא יכלו שלא לעשות. לא היו יכולים בסרטון אומרת פתר תמנענכדתו של יופ  ?

לאילו מהערכים שעלו . מה משמעות הדברים לדעתכם? לא היו פועלים"אם להתקיים 

 בקבוצה אמירה זו יכולה להתחבר?

  

http://www.kkl.org.il/youth-and-education
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  ג'ורג' ברסאנסשכתב  ,"לאיש חסדיאת השיר "( בקישור זה)אפשר גם להשמיע קראו, 

 וענו על השאלות המופיעות אחריו: ,ותורגם על ידי נעמי שמר

 איש חסדיל
 תרגום: נעמי שמר. מילים ולחן: ג'ורג' ברסאנס

 
 עוד שיר אחד יש עימדי
 והוא שמור לאיש חסדי

 זה שהצית לי אש קטנה
 כאשר אחזתני צינה

 
 שהסיק תנור קטןזה 

 כשברחובי המאובן
 כל הדודות החסודות
 סגרו בפני את דלתן

 
 חופן פחם, שני בולי עץ

 זה לא קשה, זה לא הרבה
 אך בליבי ניצתה האש

 אשר לעולם לא תיכבה
 ובזכותם יבוא רעי

 אל הרקיע השביעי
 לנשמתו שם מחכים

 כל הצדיקים

 עוד שיר אחד יש עימדי
 והוא שמור לאשת חסדי

 רעב ובליל צמא שביום
 מימיה נתנה ולחמה

 
 זו שפתחה לי צריף קטן

 ובי המהוגןחכשבר
 כל הדודות החסודות

 פשוט הסתתרו בביתן
 

 רבע כיכר לחם שחור
 זה לא קשה, זה לא הרבה

 אך בליבי ניצת האור
 אשר לעולם לא יכבה

 ובזכותם תבוא גם היא
 אל הרקיע השביעי

 לנשמתה שם מחכים
 כל הצדיקים

 יש עימדי שיר אחרון
 והוא שמור לאיש חסדי

 זה שחייך לי בין זרים
 כאשר היקיפוני שוטרים

 
 זה שנתן חיוך קטן
 כשברחובי המהוגן

 כל הדודות החסודות
 דקרו אותי במבטן

 
 טעם של דבש, חיוך אחד

 זה לא קשה, זה לא הרבה
 אך בליבי ניצת החג

 אשר לעולם לא יכבה
 ובזכותם תבוא רעי
 אל הרקיע השביעי

 גם לך שם מחכיםכי 
כל הצדיקים

 
 

 ?הקשותהם בשעותימה המעלה הגדולה שבנתינה וסיוע לאנשים  ?

שותקים "במה, מעבר לנתינה עצמה, מחזקת נתינה של "איש חסד" בניגוד ל ?

 את המקבל? את הנותן? את החברה כולה? "והעומדים מנגד

אלא גם  ,אותנו שלא רק עשייה שלילית מסוכנת יםהשואה מלמדמאורעות  ?

ה הסכנה בעמידה . מבשיר , כאותן "דודות חסודות"שתיקה והשתקת המצפון

 מהצד?

ולהיגרר  בהם נדחף האדם להשתיק את מצפונושלהתמודד עם מצבים  כיצד נכון ?

 שאינה מוסרית?  דעת רובל

האחר מתוך ונהיה מאנשי החסד העושים למען  איך לא נהיה מהעומדים מהצד ?

 קוד ערכי ומצפוני?

שלאחר בסרט  ספרשניצלה על ידי מחתרת וסטרוויל, מ ,עודד, בנה של פאולה ?

, מתוך תחושת היא הצטרפה אליה שאמו ניצלה על ידי המחתרת ההולנדית

 שליחות. 

מתוך  / האם עשתה כך מתוך הכרח להחזיר טובה? זאת לדעתכםשליחות איזו 

 הנתינה מדבקת?הטוב? האם  הזדהות עם עשיית

http://www.kkl.org.il/youth-and-education
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 מצוטט פסוק מספר משלי: ""יזכור לחסידי אומות העולם תבסיום תפיל ?

ִדיק ְיסֹוד עֹוָלם“  ֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין ָרָשע, ְוצַּ . פרשנויות שונות (25 'משלי י" )כַּ

 דומה ליסוד העולםלפסוק זה מציגות את הרשע כדבר חולף ונעלם, בעוד הצדק 

מה משמעות הפסוק ומה הקשרו  .יים לאורך זמןיציב ומתק, שאינו זז ממקומו

 למעשי חסידי אומות העולם? 

בעיצומה בימי סכנה, במציאות בלתי נתפסת ובלתי אפשרית כמו תקופת השואה,  ?
למי דווקא  מה המשמעות של לדבוק בטוב ולעשות חסדשל מלחמת הישרדות, 

 לעם אחר? לאלו השייכיםשאינני מכיר, 

 

  .יופ וסטרוויל ושאר דאגת האדם לסביבתו הקרובה, למשפחתו ולעמו היא תופעה מובנת
ראינו  .אדם הוא באשר לאדם אנושית ומחויבות אנושיותחסידי אומות העולם פעלו מתוך 

 בתקופה אדם בני ביהודים, ראה האמין בשלום בין כל בני האדםבסרט שיופ וסטרוויל 
 בני כלראייתו את נשאר אדיש לגורלם.  , ולאלהשמידם שיש אדם-כתת נתפסו הם שבה

 . הביאה אותו להציל מאות יהודים במחיר חייו שלו כשווים האדם
 מה רחוק אתם מוכנים ללכת על מנת להגן על המוסר והערכים בהם אתם מאמינים?כ 

 גלות היות רגישים למצוקתו של האחר וליש חובה ל ,האם לנו, כעם שחווה את השואה
 ?לטרואיזםיותר א

 אחריות לתמוך בגר, ביתום ובאלמנה, כדוגמאות לחלשים מגדירים מקורות היהודיים ה

 ?עד כמה באים לידי ביטוי ערכים אלו בחיינו כיום. בחברה

  סגרו את הדלת בפני רבבות פליטים יהודים בטענה מדינות אירופאיות, בעוד 1943בשנת 

שיר הודיה כתב נתן אלתרמן  ,שאינן יכולות לשאת בנטל של קליטת פליטים נוספים

 :לפליטים היהודים פתחה שעריה לרווחהשלממשלת שוודיה, 

 (1943נתן אלתרמן ) /לשון השוֶׁדית ה
 מעטים הם יודעי הלשון השוודית

 מי דובר בה? אולי רק השֶודים עצמם.

 ובפיורדים אובדת, כי ארצם בהרים

 וקטן וֻמְצָנע הָעם.

 ועת שֶודיה אמרה: "הנני מקֶבלת

 מגבול ַדְנָיה את כל היהודים הגֹולים",

 נוכחו וראו כל עמי הֶחֶלד

 כמה דל הוא בשֶוודית אוצר המלים.

 כי רבות מדינות כבר ָכֵהָנה הכריזו,

 אך הללו הראו את ִגְנֵזי לשוָנן

 ו"קוֹוָטה" ו"ויזה"...במילות "אינפיְלְטַרציה", 

 רק בשֶודית

 מלים שכאלו אינן.

 -ֶודיה מציד,ש-ועת נער נמלט אל גבול

 היא איננה פונה לַעֵין ַבמפות.

 היא פשוט מוליכה אותו פנימה ַלַבית,

 בלי לדעת כי זו שאלה של טַרְנְספורט.

 מדינות בעולם יש גדולות שבעתים

 ומקום בהן רב לַמְחֶסה ּוָמלון,

 בע ממיםטו-לפני הצילן אישאך 

 אוהבות הן תמיד להביט ַבִמלון.

 -יען שפת ִמלֹוָנן ססגונית ַכפרפר היא 

 כולת", או "כושר קליטה".י-לש-בולג-יש "קצה

 רק בשֶודיה עוד חי המנהג הברברי

 להציע ַלֵהֶלך כוס תה ּוִמָטה.

 ולכן הגדרות היא איננה בוררת

 ואיננה מרבה דקדוקי מנָגנון,

 היא כותבת פשוט: "ַהְכִניָסה ֻמֶתֶרת"...

 ויסלח לה האל על דלּות הסגנון.

 -ויאַמר לה האל בדמעה: שֶודיה, שֶודיה,

http://www.kkl.org.il/youth-and-education
http://www.greenwin.kkl.org.il/


 קרן קימת לישראל

 החטיבה לחינוך ולקהילה, המחלקה הפדגוגית

 

  education-and-http://www.kkl.org.il/youth: לאנשי חינוך והדרכה –מדור חינוך 

 http://www.greenwin.kkl.org.ilלצעירים: אתר קק"ל  –חלון ירוק 

 שתי מלים נשכחות את ָכַתְבְת על פתחים.

 אך שוות הן טרְקַטטים ואנציקלופדיה,

 כן... אפילו בריטניקה... כל הכרכים.

 ואזי מלאכים בלחישה ְיַמֵללּו

 זה לזה: ָמה רָבה התהום, וָאמרו

 אם שתי המלים הפשוטות האלו

 הולידו דמעה בעיני ָמרֹום.

 
 אמנה לגבי מעמדם ההכרזת זכויות האדם ו ולאחר מלחמת העולם השנייה והשואה נוסח

 בעולם.  של פליטים
 העולם?ה המחויבות שלנו כעם שעבר את השואה והפליטות לפליטים ברחבי מ ?

 ?האם אנו כפרטים וכמדינה מחויבים ויכולים לפעול בנושא ?

 פליטים?  לפעול למעןיהודית מהי חובתנו כמדינה  ?

 וחסידי אומות העולם: יופ וסטרווילמערך של יד ושם בנושא 
-materials/learning-https://www.yadvashem.org/he/education/educational

environment/righteous.html 
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