
#5/17פאנזין אמנות מנוונת

חסידי אומות עולם
האליטות



Artboard 3 copy 2.jpg_ל4.1.2017

https://drive.google.com/drive/folders/0B0OA_60dhPjST25BeEpxWmJTTEE1/1

4.1.2017 Artboard 3 copy 2.jpg_ל

https://drive.google.com/drive/folders/0B0OA_60dhPjST25BeEpxWmJTTEE 1/1

חסידי אומות עולם - האליטות
דילמה בארמון המלכה

אני המצפון של כל אלו שהכירו מישהו 
אך לא עשו דבר

מיכל וקושמרו
סהר משה
לינור שליו

שיר עזריאל
גילי הורוביץ
נועם איזון

קורל בן דוד





4.1.2017 linor chen_Artboard 2.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz66ZMGoXH2XVThYWmtldjdlNzA 1/1

4.1.2017 linor chen01.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz66ZMGoXH2XVThYWmtldjdlNzA 1/1

4.1.2017 linor chen_Artboard 3.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz66ZMGoXH2XVThYWmtldjdlNzA 1/1













                                                                    סוף   חלופי   -   המוסר   מול   המעמד

 
 הנסיכה   אליס   פון   באטנברג   מצאה   את   עצמה   עומדת   מול   דילמה   מוסרית   קשה.   היו   לה   שתי

 אפשרויות   בהן   יכלה   לבחור,   אך   הדילמה   הייתה   קשה   מכיוון   שבאותם   השנים   הגרמנים   כבשו   את

 יוון,   וב-43'   החל   מצוד   על   יהודי   יוון.   הנסיכה   אליס   ניצבה   בדילמה   בה   נדרשה   להחליט   האם   להציל

 משפחה   יהודית   של   חבר   פרלמנט   לשעבר,   חיימקי   כהן,   שהיה   מיודד   עם   בית   המלוכה   היווני   אך

 נפטר,   והותיר   את   משפחתו,   אשתו   והילדים   שניסו   לתפוס   מחסה   מהגרמנים   בעת   השמדת   היהודים,

 לבין   שמירתה   והגנתה   על   משפחתה   ומקומה   בשלטון.   בעקבות   מעמדה   הגבוה   של   אליס   הבחירה

 הייתה   גורלית,   ויכלה   להשפיע   על   גורלה   וגורל   משפחתה.   שיקוליה   היו   קשים   מנשוא.   הייתה   לה

 אפשרות   להגן   על   מקומה   בשלטון   ולשמור   על   מעמדה   של   משפחתה,   אך   היא   יכלה   גם   לבחור

 להציל   את   המשפחה   היהודית   שהייתה   קרובה   אליה   ואל   משפחתה,   ולכן   התקשתה   לבחור.

 האפשרות   של   שמירתה   על   מקומה   ומשפחתה   אכן   נראית   הגיונית   כיוון   שהיא   נמצאת   במעמד   גבוה,

 מכובד   ובכיר,   ולסכן   את   הכיסא   שלה   ואת   משפחתה   במצב   קיצון   שכזה,   המסכן   חיי   אדם   הקרובים

 אליה,   דבר   שאולי   לחלק   מהאנשים   לא   יעלה   על   דעתם.   בנוסף   לכך,   לאליס   היה   רגישות   לסבל

 האנושי   והיא   הייתה   נאמנה   לליבה   ולמוסר   האישי   שלה,   ולכן   השיקול   שלה   נטה   גם   להצלחת

 משפחתו   של   חיימקי.

 אך   לבסוף,   לאחר   התלבטויות   ומחשבות   ארוכות,   בחרה   אליס   להישאר   נאמנה   לשלטון,   לשמור   על

 מקומה   ולהגן   על   מעמד   משפחתה.   אליס   פחדה   שמשפחתה   תיפגע   ולכן   החליטה   לא   לסכן   אותם.

 לבחירתה   של   אליס   היו   השלכות   כואבות,   כיוון   שבאותם   השנים   היהודים   נרדפו   על   ידי   הגרמנים,

 ובשנת   43'   גרמניה   כבשה   את   כל   יוון   לאחר   שאיטליה   נכנעה   במהלך   הפתרון   הסופי.   רדיפתם

 והשמדתם   של   היהודים   הגיעה   ליוון,   ובעקבות   ההחלטה   הקשה   שאליס   ביצעה   נתפסו   על   ידי

 הגרמנים   משפחת   כהן   שניסתה   לבחור   מפניהם.   משפחת   כהן   המסכנה   נפלה   לידיהם   של   הגרמנים

 הנאצים,   וככל   הנראה   ההשלכות   היו   שליליות   בלבד   ולא   חיוביות.   לאליס   הייתה   את   היכולת

 והאפשרות   ללכת   אחרי   ליבה   ולא   לתת   ל"כיסא"   לנצח,   ושהשלכות   הבחירה   ביצעה   בעניין   משפחת

 כהן   יהיו   לטובה   ולא   לרעה.   בסופו   של   יום,   אליס   לא   בחרה   ללכת   אחרי   ליבה   ומוסרה   האישי   אשר

 יכלו   להציל   את   משפחת   כהן.

 סוף   חלופי   -   הנסיכה   אליס
 

 הנסיכה   אליס,   בת   למשפחת   מלוכה   ביוון,   שמעה   על   המצוקה   של   משפחתו   של   חיימקי   כהן,   שהיה

 יהודי   וחבר   הפרלמנט   לשעבר   שהיה   מיודד   עם   משפחת   המלוכה   של   אליס,   ונפטר.   הוא   השאיר

 אחריו   חמישה   ילדים   ואת   אשתו   רחל.   בניו   ברחו   למצרים   ולרחל   ולבתה   לא   היה   את   הכוח,   וכאן

  הגיעה   הדילמה   של   אליס.

 היא   הייתה   צריכה   לבחור   האם   לשמור   על   המעמד   שלה   ושל   משפחתה,   לשמור   על   נאמנותה

 לשלטון   שזה   דבר   שעשתה   לא   פעם   ולא   פעמיים   כשעבדה   למען   הצלב   האדום   השוודי   השווייצרי,

 בתקופה   בה   גרמניה   ובריטניה   היו   יריבות.   אפשרותה   השנייה   הייתה   לשמור   על   עקרונותיה   ומוסרה

 האישי,   ולהציל   את   משפחתו   של   חיימקי   כהן.   אליס   הרגישה   כי   היא   שימשה   דוגמה   לנתיניה,   וכי

 המעשה   שלה   יכול   היה   לשמש   דוגמה   "רעה"   כי   היא   בעצם   התנגדה   לשלטון   הגרמני   שנחשב   חטא

 גדול   באותה   התקופה.   דבר   זה   יכל   ליצור   הרבה   מחלוקות   והרבה   התנגדויות.

 בסופו   של   דבר   בגלל   הידידות   בניהם   והרגישות   שלה   לסבל,   הציעה   להם   מקלט   והחביאה   אותם

 בארמונה.   מאוחר   יותר   הצטרף   אליהם   עוד   בן   שלא   הצליח   לעשות   את   הדרך   למצריים   ונאלץ

  לחזור   לאתונה.

 בהמשך,   הגרמנים   החלו   לחשוד   בנסיכה   והיא   תושאלה   ע"י   הגסטפו,   ובנקודה   זו   היא   סיכנה   ממשית

 את   חייה   וחיי   משפחתה.   אליס   הגיעה   לנקודת   סיכון   גבוהה   מאוד.   בהתחלה   היא   הצליחה   לגבור   על

 הגסטפו   בכך   שהשתמשה   בהיותה   כבדת   שמיעה   כדי   להתחמק   מהשאלות.   לאחר   כמה   שבועות   בהם

 הגסטפו   עדיין   חשדו   בה,   הם   חזרו   לעשות   חיפוש   בארמונה   ומצאו   את   משפחת   כהן.   משפחת   כהן

 נלקחה   ע"י   הגסטפו   אל   מחנה   הריכוז   חיידרי   ושם   היא   הופרדה,   נרצחה,   והושמדה.   אליס   ומשפחתה

 נעצרו   במקום   ועלו   למשפט,   אשר   רבים   באו   לצפות   בו.   לאחר   הבושה   והאכזריות   שחוו   אליס

 ומשפחתה   במהלך   המשפט,   החליט   השופט   להטיל   גזר   דין   מוות   על   אליס,   אך   משפחתה   נשארה

 בכלא.   אליס   הוצאה   להורג,   ובהמשך   גם   אביה.   אמה   נשארה   בכלא   עד   סוף   שארית   חייה.
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 סוף   חלופי      חסיד   אומות   עולם   אוסקר   שינדלר
 

 התפנית   המשמעותית   בתפיסתו   של   שינדלר   החלה   בשנת   1941   כאשר   התבהרו   כוונותיהם   של
 הגרמנים   לחסל   את   היהודים   במה   שכונה   "הפתרון   הסופי",   שינדלר   הבין   שכל   היהודים   הנמצאים

 במפעליו   מיודעים   למוות   בסופו   של   דבר.   הוצע   סכום   כספי   מכובד   לאנשים   שיסגירו   יהודים
 לשלטון   הנאצי   ושינדלר,   בהיותו   חמדן   ובהינתן   העובדה   שהיה   חלק   מהמפלגה   הנאצית,   חש   צורך
 עז   להוכיח   את   אמוניו   למפלגה,   ניצל   את   קשריו   וכך   הסגיר   את   כל   היהודים   לנאצים,   למעט   מספר

  יהודים   שעזרו   לו   במפעל.
 מצפונו   של   שינדלר   לא   הניח   לו   ובשנת   1943,   כשנתיים   לאחר   ההסגרה,   החליט   שינדלר   לנסות
 להציל   את   היהודים   שהסגיר,   אך   למרבה   הצער   גילה   כי   היהודים   הוצאו   להשמדה   ו\או   נלקחו

 למחנות   עבודה   ומתו.
 בגרמניה,   שנת   1948   לאחר   שהמלחמה   הסתיימה,   שם   אוסקר   שינדלר   קץ   לחייו   עקב   דיכאון   עמוק,

 בדידות   וייסורי   מצפון   קשים   שלא   נתנו   לו   ולנפשו   מרגוע.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נועם   איזון

 סוף   חלופי      חסיד   אומות   עולם   אוסקר   שינדלר
 

 התפנית   המשמעותית   בתפיסתו   של   שינדלר   החלה   בשנת   1941   כאשר   התבהרו   כוונותיהם   של
 הגרמנים   לחסל   את   היהודים   במה   שכונה   "הפתרון   הסופי",   שינדלר   הבין   שכל   היהודים   הנמצאים

 במפעליו   מיודעים   למוות   בסופו   של   דבר.   הוצע   סכום   כספי   מכובד   לאנשים   שיסגירו   יהודים
 לשלטון   הנאצי   ושינדלר,   בהיותו   חמדן   ובהינתן   העובדה   שהיה   חלק   מהמפלגה   הנאצית,   חש   צורך
 עז   להוכיח   את   אמוניו   למפלגה,   ניצל   את   קשריו   וכך   הסגיר   את   כל   היהודים   לנאצים,   למעט   מספר

  יהודים   שעזרו   לו   במפעל.
 מצפונו   של   שינדלר   לא   הניח   לו   ובשנת   1943,   כשנתיים   לאחר   ההסגרה,   החליט   שינדלר   לנסות
 להציל   את   היהודים   שהסגיר,   אך   למרבה   הצער   גילה   כי   היהודים   הוצאו   להשמדה   ו\או   נלקחו

 למחנות   עבודה   ומתו.
 בגרמניה,   שנת   1948   לאחר   שהמלחמה   הסתיימה,   שם   אוסקר   שינדלר   קץ   לחייו   עקב   דיכאון   עמוק,

 בדידות   וייסורי   מצפון   קשים   שלא   נתנו   לו   ולנפשו   מרגוע.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נועם   איזון

 חיבור   סוף   חלופי:   חסיד   אומות   עולם      אוסקר   שינדלר
 

 כאשר   התבהרו   כוונותיהם   של      הגרמנים   לחסל   את   היהודים   במה   שכונה   "הפתרון   הסופי"   בשנת
 1941,   התלבט   שינדלר   האם   כדאי   להסגיר   את   היהודים   שעובדים   במפעלו,   או   לסייע   להם   ולהפעיל

 את   קשריו   בעזרת   זיוף   מסמכים.   הוא   חשב   להציל   אותם   כיתרון   עבורו   לעתים,   הרי   הוא   התחבר
 אליהם,   הם   היו   עובדים   חרוצים   ואיכותיים,   הוא   לא   היה   צריך   לשלם   להם   הרבה   כמו   שצריך   היה

 לשלם   לגרמנים.   שינדלר   הרגיש   מחובר   אליהם   אבל   למרות   כל   הרגשות   שלו   אליהם,   החליט
 שינדלר   להתעלם   מהעובדה   שהיהודים   במפעלו   עומדים   למות   אם   יעשה   מעשה   שנוגד   את   רגשותיו.

 שינדלר   החליט   להסגיר   את   היהודים   שעבדו   עבורו   במפעל   במטרה   לזכות   בכסף   וכבוד   מצד
 המפלגה   הנאצית.   כך   הוא   הפגין   את   נאמנותו   למפלגה   ולאידאולוגיה   שלה.   שינדלר   עשה   זאת

 בידיעה   שכל   1200   היהודים   שעבדו   במפעלו   יישלחו   למחנות   ריכוז   והשמדה,   יופרדו   ממשפחותיהם
 ויירצחו.   וכך   אכן   קרה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גילי   הורוביץ

 חיבור   סוף   חלופי:   חסיד   אומות   עולם      אוסקר   שינדלר
 

 כאשר   התבהרו   כוונותיהם   של      הגרמנים   לחסל   את   היהודים   במה   שכונה   "הפתרון   הסופי"   בשנת
 1941,   התלבט   שינדלר   האם   כדאי   להסגיר   את   היהודים   שעובדים   במפעלו,   או   לסייע   להם   ולהפעיל

 את   קשריו   בעזרת   זיוף   מסמכים.   הוא   חשב   להציל   אותם   כיתרון   עבורו   לעתים,   הרי   הוא   התחבר
 אליהם,   הם   היו   עובדים   חרוצים   ואיכותיים,   הוא   לא   היה   צריך   לשלם   להם   הרבה   כמו   שצריך   היה

 לשלם   לגרמנים.   שינדלר   הרגיש   מחובר   אליהם   אבל   למרות   כל   הרגשות   שלו   אליהם,   החליט
 שינדלר   להתעלם   מהעובדה   שהיהודים   במפעלו   עומדים   למות   אם   יעשה   מעשה   שנוגד   את   רגשותיו.

 שינדלר   החליט   להסגיר   את   היהודים   שעבדו   עבורו   במפעל   במטרה   לזכות   בכסף   וכבוד   מצד
 המפלגה   הנאצית.   כך   הוא   הפגין   את   נאמנותו   למפלגה   ולאידאולוגיה   שלה.   שינדלר   עשה   זאת

 בידיעה   שכל   1200   היהודים   שעבדו   במפעלו   יישלחו   למחנות   ריכוז   והשמדה,   יופרדו   ממשפחותיהם
 ויירצחו.   וכך   אכן   קרה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גילי   הורוביץ

 סוף   חלופי      שינדלר
 

 במרץ   1943     חיסלו   הנאצים   את   גטו   קרקוב      יהודים   רבים   נשלחו   להשמדה   ואילו   אלה   שהוכרו
 ככשירים   לעבודה   רוכזו   במחנה    פלאשוב .   שינדלר   התיידד   עם    אמון   גת ,   המפקד   הסדיסטי   של
 המחנה,   בעקבות   התיידדות   עם   המפקד   הסדיסטי   של   מחנה   פלאשוב,   הוזמן   שינדלר   לחגיגה

 שנערכה   לבכירי   המחנה   (מפקדים   וכדומה).
    במהלך   החגיגה   סופרו   כמה   סיפורים   מהמחנה   מנקודת   מבטם   של   המפקדים,   על   התגמול   שהם

 מקבלים   והסיפוק   ממוחם   וליבם   הסדיסטי,   שינדלר   רצה   גם   הוא   לקבל   כבוד,   הערכה   ויחסי   מרות
 כמו   המפקדים,   ראה   את   הכסף   הזורם   והשחיתות   שנצצה   בעיניו.   הוא   החליט   להצטרף   למפקדי
 המחנה   הסדיסטים   והתחבר   אליהם.   לאחר   תקופה   של   כמה   חודשים   שהיה   גם   בגסטאפו,   שובץ
 כמפקד   נאצי   במחנה,   הבין   שאינו   יכול   לשאת   את   העול   והעוון   על   נפשו   והחליט   שלחיות   בצל

 ציפורני   הרשע   הנאצים   זה   לא   בשבילו,   ולבסוף   החליט   להתאבד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קורל   בן   דוד

 סוף   חלופי      שינדלר
 

 במרץ   1943     חיסלו   הנאצים   את   גטו   קרקוב      יהודים   רבים   נשלחו   להשמדה   ואילו   אלה   שהוכרו
 ככשירים   לעבודה   רוכזו   במחנה    פלאשוב .   שינדלר   התיידד   עם    אמון   גת ,   המפקד   הסדיסטי   של
 המחנה,   בעקבות   התיידדות   עם   המפקד   הסדיסטי   של   מחנה   פלאשוב,   הוזמן   שינדלר   לחגיגה

 שנערכה   לבכירי   המחנה   (מפקדים   וכדומה).
    במהלך   החגיגה   סופרו   כמה   סיפורים   מהמחנה   מנקודת   מבטם   של   המפקדים,   על   התגמול   שהם

 מקבלים   והסיפוק   ממוחם   וליבם   הסדיסטי,   שינדלר   רצה   גם   הוא   לקבל   כבוד,   הערכה   ויחסי   מרות
 כמו   המפקדים,   ראה   את   הכסף   הזורם   והשחיתות   שנצצה   בעיניו.   הוא   החליט   להצטרף   למפקדי
 המחנה   הסדיסטים   והתחבר   אליהם.   לאחר   תקופה   של   כמה   חודשים   שהיה   גם   בגסטאפו,   שובץ
 כמפקד   נאצי   במחנה,   הבין   שאינו   יכול   לשאת   את   העול   והעוון   על   נפשו   והחליט   שלחיות   בצל

 ציפורני   הרשע   הנאצים   זה   לא   בשבילו,   ולבסוף   החליט   להתאבד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קורל   בן   דוד
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בית הספר החדש חולון

תלמידי/ות היסטוריה שכבה יא

תלמידי/ות מגמת אמנויות העיצוב

בהנחיית דנה שירן אליאש וגור סלע

בהנחיית עירית תמרי וענבל הלצר
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