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יאנוש קורצ'אק

יאנוש קורצ'אק נולד בפולי ב  .1879הוא היה ב למשפחה
יהודית עשירה.
יאנוש קורצ'אק עבד כרופא בבית החולי בוורשה ,וש הכיר
הרבה ילדי חולי ועניי .בשנת  1911הוא פתח בוורשה בית
יתומי לילדי יהודיי ללא הורי ,ועזר לה ללמוד ולמצוא
עבודה .קורצ'אק היה פדגוג מפורס וחשוב ,וחינ את הילדי
לאהבה ולסובלנות .הוא היה ג סופר שכתב ספרי ילדי וספרי
לימוד.
בשנת  ,1942בזמ מלחמת העול השנייה ,באו הגרמני
הנאצי לקחת את הילדי היהודיי למחנה מוות ,כדי להרוג
אות ש .ה אמרו ליאנוש קורצ'אק ,שהוא לא חייב ללכת
ע הילדי ,אבל קורצ'אק אהב את הילדי מאוד ולא הסכי
שה ילכו לבד .הוא הל אית ,ומת ע הילדי שלו במחנה
המוות.
אנשי ,שהיו במקו ונשארו בחיי ,סיפרו שהילדי מבית
היתומי של יאנוש קורצ'אק הלכו למחנה המוות שמחי,
ולבושי בבגדי נקיי .בראש הקבוצה הל המורה האהוב
שלה ושר אית לאור כל הדר…
מעובד ע''פ מקורות שוני  סרג' פרידמ  רשת אורט צרפת
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ָיאנ ק ְרָצ'אק

ָיאנ (-קְ.רָצ'אק נַ.לד ְִ.'+לי ב  .1879ה-א ָהָיה ְֵ +לִמ ְ( ָ'ָחה
ְיהִ-דית ֲע ִ(יָרה.
ָיאנ (-קְ.רָצ'אק ָעַבד ְ1רֵ.פא ְֵ+בית ַהחִ.לי ְַ+וְר ָ(הְ ,ו ָ( ִה ִ1יר
ַהְר ֵ+ה ְיָלִדי חִ.לי ַוֲע ִנ ִ2יַ(ְ +ִ .נת  1911ה-א ָ'ַתח ְַ+וְר ָ(ה ֵ+ית
צא
מד ְוִלְמ ֹ
ְיתִ.מי ִליָלִדי ְיהִ-ד ִ2י ְללֹא הִ.ריְ ,וָעַזר ָלֶה ִלְל ֹ
ֲעבָ.דה .קְ.רָצ'אק ָהָיה ֶ'ָדג.ג ְמ6פְרָס ְוָח(-בְ ,וִחֵֶ ְ5את ַה ְָ2לִדי
ְלַאֲהָבה ְ-לסְ.בָלנ-ת .ה-א ָהָיה ַ 7סֵ.פר ֶ( ַָ1תב ִסְפֵרי ְיָלִדי ְוִסְפֵרי
ִל-8ד.
ִַ(ְ +נת ְ+ִ ,1942זַמ ִמְלֶחֶמת ָהעָ.ל ַה ְִ 9נָ2ה+ָ ,אַ -הְֶ7רָמ ִני
ַהָ5אִצי ָלַקַחת ֶאת ַה ְָ2לִדי ַה ְ2הִ-ד ִ2י ְלַמְחֶנה ָמֶותֵ1ְ ,די ַלֲהֹרג
אָ.ת ָ(ֵ .ה ָאְמרְ -לָיאנ (-קְ.רָצ'אק(ֶ ,ה-א לֹא ַחָ2ב ָלֶלֶכת
ִע ַה ְָ2לִדיֲ ,אָבל קְ.רָצ'אק ָאַהב ֶאת ַה ְָ2לִדי ְמא.ד ְולֹא ִהְס ִ1י
ֶ(ֵה ֵיְלכְ -לַבד .ה-א ָהַלְ ִא ָ;ֵ- ,מת ִע ַה ְָ2לִדי ֶ(ַ+ְ .:מְחֶנה
ַה ֶָ8ות.
ֲאָנ ִ(יָ(ֶ ,הי8ָ +ַ -קְ .ו ִנ ְ(ֲארַ+ַ -ח ִ2יִ ,ס ְ'רַ(ֶ -ה ְָ2לִדי ִמ ֵ+ית
ַה ְ2תִ.מי ֶ(ל ָיאנ (-קְ.רָצ'אק ָהְלכְ -לַמְחֶנה ַה ֶָ8ות ְ<ֵמִחי,
ְלב(ִ -י ְִ+בָגִדי ְנ ִק ִ2יֹ+ְ .רא( ַה ְ=בָ-צה ָהַלְ ַהֶ.8רה ָהָאה-באֶרְ ָ1ל ַהֶ>ֶרְ…
ֶ( ֶָ:ה ְו ָ(ר ִא ָ; ְל ֹ
ְמ6ע ָ+ד ע''פ ְמק.ר.ת (ִ .ני  סרג' ְפִריְדַמ  ֶר ֶ(ת אְ.רט ָצְרַפת
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השלימו את החסר
Traduction
connaître

שורש
ר.כ.נ

הוא  עבר

בניי
הפעיל

ש הפועל
לחנ
למצוא

prendre

ח.ק.ל

חגג

פעל
ללכת
להסכי

être d'accord
raconter

ר.פ.ס
Vocabulaire à compléter

riche

רופא
hôpital

 חולי,חולה
pauvre

בית יתומי
parents

מפורס
important

סובלנות
livres pour enfants

ספרי לימוד
2nde guerre mondiale

מחנה המוות
il est obligé

לבד
heureux

לאור
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שאלות על הטקסט  השלימו את החסר
 .1מה היו המקצועות של קורצ'אק ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2אי עזר יאנוש קורצ'אק לילדי היתומי ?
____________________________________

 .3למה יאנוש קורצ'אק לא הסכי להצעה של הנאצי ?
_____________________________________________________________

 .4אי התנהגו קורצ'אק והילדי בדר למחנה המוות ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

? __________________________________________________________ .5
_______________________________________________________________

? ___________________________________________________________ .6
_______________________________________________________________

?____________________________________________________________ .7
_______________________________________________________________

? ___________________________________________________________ .8
_______________________________________________________________
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