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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך!  לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

 

 

 מערך שיעור ליסודי – הצלת יהודי דנמרק הסיפור של

זהו סיפור של  הסיפור של הצלת יהודי דנמרק בשואה הוא סיפור מרתק, שתלמידות/ים יוכלו למצוא בו עניין רב. 
מדינה ושל אזרחים שלא עמדו מנגד, אלא סרבו לציית להנחיות של השלטון הנאצי, ופעלו כנגדו כדי להציל את  

 היהודים. 
  במצגתר חגית גור זיו כתבה והנגישה את הסיפור לתלמידות/ים, ומערך השיעור מתבסס עליו. הסיפור נמצא ד"

 וניתן להוריד אותה ולהשתמש בה בשיעור. ,שור זהבקי
. 

בדנמרק חיו  , אך שלטה בה שלטון מתון יחסית.1940דנמרק בשנת  הנאצית כבשה את גרמניה: תקציר הסיפור
המחתרת הדנית נגד   עם התגברות הפעילות שלהתגוררו בקופנהגן הבירה.  יהודים, שרובם 8000 -בתקופה זו כ

להחיל את ''הפתרון הסופי'' גם על יהודי דנמרק.  החליטו הנאציםהשלטון הנאצי,   
אזרחים דנים רבים,   דנמרק הודלפה, והמחתרת הדנית, בסיועם של תכנית הגסטאפו לשלוח להשמדה את יהודי

בסירות דיג אל חופי שוודיה  הוברחו מתוך יהודי דנמרק 7,200 לחוף מבטחים.יזמה את הברחתם של היהודים 
.הסכימה לקלוט את היהודים  במלחמה, הייתה ניטרליתשהשכנה. שוודיה   

דנים,   עם זאת כמה העניק יד ושם את אות חסיד אומות העולם לעם הדני כולו ולא ליחידים כמקובל. לאחר השואה
.דופן, זכו גם באופן אישי בתואר חסידי אומות העולם שמעשי ההצלה שלהם היו יוצאי  

  )מעובד  מתוך אתר הספרייה הלאומית( 
. 

 
 מהלך השיעור

 מפה של אירופה , שבה דנמרק מסומנת באדום.  – 1ס' נפתח את השיעור בהצגת מפה מ
 נשאל את התלמידות/ים האם יודעות/ים באיזו מדינה מדובר ומה הן/ם יודעות/ים עליה. 

 מפת דנמרק, שכוללת את גבולותיה עם שוודיה ועם גרמניה  – 2לאחר מכן נציג את מפה מס' 
   ומצורפות בהמשך(. וויקיפדיההמפות נלקחו מתוך  2)

זיו, בעזרת המצגת, ונעצור לפי הצורך  -נספר את סיפור הצלת יהודי דנמרק , כפי שכתבה אותו ד"ר חגית גור
של  שלמה וההתגייסות של מדינה יוצא דופן במהותו בשל   היהבצע ההצלה  מ נדגיש כילאחר הסיפור,  להבהרות.

עדויות  יםשמביא בה זוהסרטונים בכתמתוך נוכל גם להקרין להציל את היהודים.  בחברהדנים רבים מכל המעמדות  
 של ניצולים.

 שאלות לדיון:

 מה לדעתכן/ם היו השיקולים בעד ונגד הצלת היהודים? •

 ן/ם ניתן ללמוד על המדינה הדנית ועל הדנים מסיפור זה? )על תפיסת העולם? על הערכים?( מה לדעתכ •

 דומים?  האם אתן/ם מכירות/ים סיפורי הצלה •

 למה חשוב להכיר את הסיפור הזה? •

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://www.criticalpedagogy.org.il/portals/0/pedagogy/denmarkjewsrescue.pps
http://www.criticalpedagogy.org.il/portals/0/pedagogy/denmarkjewsrescue.pps
http://www.criticalpedagogy.org.il/portals/0/pedagogy/denmarkjewsrescue.pps
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700333833
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%A7
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4798297,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4798297,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4798297,00.html
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. 
 שאלת העמקה לדיון: 

 ? בעולם ובארץ – היום גםלהיום? האם ישנם מצבים דומים  –האם ומה אפשר ללמוד ממה שקרה אז  •

 ( לשאול מה דומה ומה שונה בין המצבים והתקופותוכל כאן כמובן לקשור למלחמה הנוכחית, )נו

 1מפה מס' 

 

 2מפה מס' 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim

