
ְ ּבר ּונ ֹו'' ''ָהָאב 

ֶהְנִרי ַריְנֶדְרס, שנקרא ''ָהָאב ְ ר נֹו'', היה נזיר בלגי, שהציל 320 
ילדים יהודים בשואה.

בשנת 1938 ביקר האב ברונו בגרמניה, והזדעזע מהאנטישמיות 
שראה בה. ''הלכתי ברחוב,'' הוא סיפר, ''ובכל מקום ראיתי שלטים 
מעליבים: ''יהודים החוצה'' או - ''יהודים אינם רצויים כאן''. והנה 
עבר ברחוב יהודי זקן בעל זקן, חובש כובע שחור. הוא הלך כפוף 
ולא העז להרים את עיניו. את פניו הוא הסתיר בידו. העוברים 
והשבים התרחקו ממנו כמו ממגפה, ואחדים הצביעו עליו ולעגו לו. 

לא יכולתי לסבול זאת.''
בין השנים 1942 ו-1944 ארגן האב ברונו רשת של בתים פרטיים 
ומנזרים, שבהם הוא החביא יהודים ודאג לספק להם אוכל, בגדים, 

כסף, שמות ''אריים'' ומסמכים מזוייפים.
ִ ּבְ ִריֶסל, בבית ליד משרד ה-S.S לענייני יהודים.  הוא עצמו גר 
מהבית הזה הוא העביר יהודים למקומות מסתור, ואפילו החביא 

.S.S-יהודים בבית עצמו, שהיה קרוב למשרד של ה
האב ברונו לא הסתפק במציאת מקומות מחבוא לילדים היהודיים, 
אלא המשיך לבקר אותם. לשם כך הוא היה נוסע מרחקים גדולים 

באופניים, או אפילו הולך ברגל.
בראש השנה שאחרי סיום המלחמה, היה בית-הכנסת ההולנדי 
בבריסל מלא עד אפס-מקום. לפתע הפסיק הרב את התפילה, והכריז 
שהאב ברונו הגיע לבית-הכנסת, כדי להיפרד מן ''הילדים שלו'', 
לפני שהוא מצטרף לצבא הבלגי ככומר צבאי. הילדים שהוא הציל, 

חיבקו אותו, ולא רצו לתת לו ללכת.
רבים מהילדים, שהאב ברונו החביא, הגיעו ְלַאְרצֹות-ַהְ ִרית ולפני 12 
ְ ּבני -ֶג'ְרִזי. עבורם הוא היה הדוגמא לאדם טוב  שנים ערכו לו טקס 

ואנושי.
ִ ּביר  ַָלִים  ֵ ׁשם''  בשנת 1964 הוכר האב ברונו על-ידי מוסד ''ָיד-ָו

כאחד מ''ֲחִסיֵדי א  ֹות ָהעֹוָלם''

מעובד ע''פ מקורות שונים - סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת
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ְ ּבר ּונ ֹו'' ''ָהָאב 

ִ ּציל 320  ֶ ׁשִה ִ ּגי,  ֶ ּבְל ְ  ר נֹו'', ָהָיה ָנִזיר  ֶ ׁשִ ּנְקָרא ''ָהָאב ֶהְנִרי ַריְנֶדְרס, 
ַ ּב  ּׁש ֹוָאה. ְיָלִדים ְיה ּוִדים 

ֵ ׁשִמ ּי ּות  ְ ּבֶגְרָמִנָ ה, ְוִהְזַ ּדֲעֵזַע ֵמָהַאְנִטי ְ  ר נֹו  ִ ּביֵ ּקר ָהָאב ְ ׁשַנת 1938  ִ ּב
ְ ׁשָלִטים  ֹכל ָמק ֹום ָרִאיִתי  ֵ ּפר, '' ּוְב ָ ּבְרח ֹוב,'' ה ּוא ִסי ִ ּתי  ָ ּב ּה. ''ָהַלְכ ֶ ׁשָרָאה 
ָ ּכאן''. ְוִהֵ ּנה  ַמֲעִליִבים: ''ְיה ּוִדים ַהח ּוָצה'' א ֹו - ''ְיה ּוִדים ֵאיָנם ְרצ ּוִיים 
ָ ּכפ ּוף  ָ ׁשח ֹור. ה ּוא ָהַלְך  ַ ּבַעל ָזָקן, ח ֹוֵב ׁש  ּכ ֹוַבע  ָ ּבְרח ֹוב ְיה ּוִדי ָזֵקן  ָעַבר 
ְ ּבָיד ֹו. ָהע ֹוְבִרים  ִ ּתיר  ָ ּפָניו ה ּוא ִהְס ְולֹא ֵהֵעז ְלָהִרים ֶאת ֵעיָניו. ֶאת 
ִ ּביע ּו ָעָליו ְוָלֲעג ּו ל ֹו.  ַ ּמֵ ּגָפה, ַוֲאָחִדים ִהְצ ְ ּכמ ֹו ִמ ָ  ּׂשִבים ִהְתַרֲחק ּו ִמֶמנ ּו  ְוַה

ִ ּתי ִלְס ּב ֹול ֹזאת.'' לֹא ָיכ ֹוְל
ִ ּיים  ְ ּפָרִט ִ ּתים  ָ ּב ֶ ׁשל  ֶ ׁשת  ְ  ר נֹו ֶר ָ  ּׁשִנים 1942 ו-1944 ִאְרֵ ּגן ָהָאב ֵ ּבין ַה
ְ ּבָגִדים,  ֵ ּפק ָלֶהם א ֹוֶכל,  ִ ּביא ְיה ּוִדים ְוָדַאג ְלַס ָ ּבֶהם ה ּוא ֶהְח ֶ ׁש  ּוִמְנָזִרים, 

ִ ּיים''  ּוִמְסָמִכים ְמֻזָ ּיִפים. ֵ ׁשמ ֹות ''ָאִר ֶ ּכֶסף, 
ַ ּבִית  ְ ׂשָרד ָה-S.S ְלִעְנְיֵני ְיה ּוִדים. ֵמַה ְ ּבַבִית ְלַיד ִמ ִ ּבְ ִריֶסל,  ה ּוא ַעְצמ ֹו ָ ּגר 
ִ ּביא ְיה ּוִדים  ַהֶ ּזה ה ּוא ֶהֱעִביר ְיה ּוִדים ִלְמק ֹומ ֹות ִמְס ּת ֹור, ַוֲאִפ ּל ּו ֶהְח

.S.S-ׁשל ָה ֶ ְ ׂשָרד  ִ ּמ ֶ ׁשָהָיה ָקר ֹוב ַל ַ ּבִית ַעְצמ ֹו,  ַ ּב
ִ ּיים,  ְ ּיה ּוִד ְ ּיָלִדים ַה ִ ּבְמִציַאת ְמק ֹומ ֹות ַמְח ּב ֹוא ַל ֵ ּפק  ַ ּת ְ  ר נֹו לֹא ִהְס ָהָאב
ְ ּגד ֹוִלים  ִ ּקים  ָ ּכְך ה ּוא ָהָיה נ ֹוֵסַע ֶמְרַח ֵ ׁשם  ִ ׁשיְך ְלַבֵ ּקר א ֹוָתם. ְל ָ ּלא ִהְמ ֶא

ָ ּבֶרֶגל. ְ ּבא ֹוַפַ ּנִים, א ֹו ֲאִפ ּל ּו ה ֹוֵלְך 
ִ ּדי  ְ ּכֶנֶסת ַהה ֹוַלְנ ֵ ּבית-ַה ִ ּמְלָחָמה, ָהָיה  ֶ ׁשַאֲחֵרי ִס ּי ּום ַה ָ  ּׁשָנה  ְ ּבֹרא ׁש ַה
ָ ּלה, ְוִהְכִריז  ְ ּתִפ ִ ּבְ ִריֶסל ָמֵלא ַעד ֶאֶפס-ָמק ֹום. ְלֶפַתע ִהְפִסיק ָהַרב ֶאת ַה
ֶ ׁש ּל ֹו'', ִלְפֵני  ְ ּיָלִדים  ָ ּפֵרד ִמן ''ַה ְ ּכֵדי ְלִה ְ ּכֶנֶסת,  ִ ּגיַע ְלֵבית-ַה ֶ ׁשָהָאבְ  ר נֹו ִה
ְ ּבק ּו  ִ ּציל, ִחי ֶ ׁשה ּוא ִה ְ ּיָלִדים  ֹכֶמר ְצָבִאי. ַה ְ ּכ ִ ּגי  ֶ ּבְל ָ ּצָבא ַה ֶ ׁשה ּוא ִמְצָטֵרף ַל

א ֹות ֹו, ְולֹא ָרצ ּו ָלֵתת ל ֹו ָלֶלֶכת.
ִ ּגיע ּו ְלַאְרצֹות-ַהְ ִרית ְוִלְפֵני 12  ִ ּביא, ִה ֶ ׁשָהָאבְ  ר נֹו ֶהְח ְ ּיָלִדים,  ִ ּבים ֵמַה ַר
ְ ּבני -ֶג'ְרִזי. ֲעב ּוָרם ה ּוא ָהָיה ַהֻ ּדְגָמא ְלָאָדם ט ֹוב  ָ ׁשִנים ָעְרכ ּו ל ֹו ֶטֶקס 

ִ ׁשי. ֶוֱאנ ֹו
ִ ּביר  ַָלִים  ְ  ר נֹו ַעל-ְיֵדי מ ֹוָסד ''ָיד-ָוֵ ם''  ַ ּכר ָהָאב ְ ׁשַנת 1964 ה ּו ִ ּב

ְ ּכֶאָחד ִמ''ֲחִסיֵדי א  ֹות ָהעֹוָלם''

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת ָ ּבד ע''פ ְמק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים - ֶסְרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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VOCABULAIRE DU TEXTE : "LE PERE BRUNO"

être appeléִנְקָרא, ְלִהָ ּקֵרא

moineָנִזיר

prêtre ּכ ֹוֶמר

aumonier militaire ּכ ֹוֶמר ְצָבִאי

ִ ּציל ִ ּציל, ְלַה sauverִה

être bouleverséִהְזַ ּדֲעֵזַע, ְלִהְזַ ּדֲעֵזַע

pancartesְ ׁשָלִטים

humiliantַמֲעִליב, ְלַהֲעִליב

! dehorsַהח ּוָצה

indésirablesלֹא ְרצ ּוִיים

barbuַ ּבַעל ָזָקן

coiffé d'un chapeauח ֹוֵב ׁש  ּכ ֹוַבע

courbéָ ּכפ ּוף

oserֵהִעיז, ְלָהִעיז

releverֵהִרים, ְלָהִרים

ִ ּתיר ִ ּתיר, ְלַהְס cacherִהְס

ָ ׁשִבים passantsע ֹוְבִרים ְו

s'éloignerִהְתַרֵחק, ְלִהְתַרֵחק מ...

épidémieַמֵ ּגָפה

ִ ּביַע ַעל ִ ּביע ּו, ְלַהְצ montrer, voterִהְצ

ֹעג ל... se moquerָלֲעג ּו, ִלְל

ֹ ּבל souffrir, supporterִלְס

ֶ ׁשת réseauֶר

ִ ּיים ְ ּפָרִט ִ ּתים  maisons particulièresָ ּב

couventsִמְנָזִרים

ִ ּביא ִ ּביא, ְלַהְח cacherֶהְח

ֹאג ל... s'inquiéterָ ּדַאג, ִלְד
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ֵ ּפק ל... fournirְלַס

ִ ּיים noms aryensֵ ׁשמ ֹות ָאִר

faux papiersִמְסָמִכים ְמֻזָ ּיִפים

passerֶהֱעִביר, ְלַהֲעִביר ל...

cachettesְמק ֹומ ֹות ִמְס ּת ֹור

ֵ ּפק ַ ּת ֵ ּפק, ְלִהְס ַ ּת se contenterִהְס

cachettesְמק ֹומ ֹות ַמְח ּב ֹוא

ִ ׁשיְך ִ ׁשיְך, ְלַהְמ continuerִהְמ

ָ ּכְך ֵ ׁשם  pour celaְל

ִ ּקים distancesֶמְרַח

véloא ֹוַפַ ּנִים

plein à craquerָמֵלא ַעד ֶאֶפס-ָמק ֹום

arrêterִהְפִסיק, ְלַהְפִסיק

déclarer, proclamerִהְכִריז, ְלַהְכִריז

ָ ּפֵרד se séparerְלִה

rejoindreְלִהְצָטֵרף ל...

ֵ ּבק ְ ּבק ּו, ְלַח embrasserִח

ִ ּגיַע ִ ּגיע ּו, ְלַה arriverִה

faire une cérémonieַלֲעֹרְך ֶטֶקס

pour euxֲעב ּוָרם

exempleֻ ּדְגָמא

ִ ׁשי humainֱאנ ֹו

ַ ּכר a été reconnuֻה

institutionמ ֹוָסד

Yad VaShem''ָיד ושם''

Juste des Nationsָחִסיד ֻא ּמ ֹות ָהע ֹוָלם

Le vocabulaire se rapporte au contexte
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שאלות

1. מי היה האב ברונו ?

2. איך האב ברונו עזר לילדים במשך השואה ?

3. איפה הסתיר האב ברונו את הילדים ?

4. למה הרב הפסיק את התפילה בבית הכנסת ?

5. למה האב ברונו היה צריך להיפרד מהילדים אחרי המלחמה ?

6. מהו מוסד ''יד ושם'' ?

7. מדוע הוכר האב ברונו כחסיד אומות העולם ?

8. איך מקבלים את תואר חסיד אומות העולם ?

9. מדוע לדעתך הרבה ''ילדים'' של האב ברונו נסעו לארצות הברית ?

10. מדוע היה קל יותר להסתיר ילדים במנזרים מאשר בבתים פרטיים ?
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ִ ּבְתק ּוַפת ַה  ּׁש ֹוָאה  ְ ּיה ּוִדים  ְ ּמק ֹוִמית ַל ֶ ׁשל ֹרב ָהֻאְכל ּוִסָ ּיה ַה ְ ּיָחִסים  ַה
ֵ ּכיַצד  ִ ׁשים ָצפ ּו  ְ ּבע ֹוְינ ּות. ֹרב ָהֲאָנ ַ ּבֲאִדי ׁש ּות א ֹו  ָהי ּו ְנג ּוִעים 
ָ ּמק ֹום;  ֶחְלָקם  ַ ּב ְ ׁשְלח ּו א ֹו ִנְרְצח ּו  ֵ ּתיֶהם, ִנ ָ ּב ְ ׁשֵכֵניֶהם ה ּוְצא ּו ִמ
ֶ ׁשל  ָ ׁשם  ֹ  ּׁשד ְרכ ּו ִ ּבים ִהְרִויח ּו ִמ ָ ּלה ִעם ָהר ֹוְצִחים; ַר ְ ּפֻע ְ ּתפ ּו  ִ ׁש
ִ ּכית, ָהָיה  ִ ׁשיַטת ֶרֶגל מ ּוָסִרית ְוֶעְר ְ ּפ ֶ ׁשל  ְ ּבע ֹוָלם  ְ ּיה ּוִדים. א ּוָלם  ַה
ָ  ּׁשְמר ּו ַעל ֶעְרֵכי מ ּוָסר  ֶ ׁש ִ ּמיִצים  ִ ׁשים ַא ֶ ׁשל ֲאָנ ַ ּגם ִמע ּוט ָקָטן 

ִ ׁשִ ּיים. ֱאנ ֹו

ֶ ׁשל  ִ ּביַע ֶאת  ּת ֹוָדת ֹו  ֵ ׁשם ה ּוא ְלַה ֶ ׁשל ָיד ו ַאַחת ֵמח ֹוב ֹוָתיו ָהִעָ ּקִר ּי ֹות 
ִ ּציל ּו  ֶ ׁשִה ְ ׂשָרֵאל ְלא ֹוָתם לֹא-ְיה ּוִדים  ְ ּיה ּוִדי  ּוְמִדיַנת ִי ָהָעם ַה

ַ ּב  ּׁש ֹוָאה.  ְיה ּוִדים 

ִ ּגיִעים מ-44 ְמִדינ ֹות. ֵהם  ְ ּכר ּו ַעל ְיֵדי ָיד ושם ַמ ֶ ׁשֻה ַהֲחִסיִדים 
ִ ׁשים,   ְ ּגָבִרים ְוָנ ִ ּיים,  ִ ּיים ְוִח ּל ֹוִנ ְ ּזָרִמים  ּוֻמְסְלִמים, ָ ּדִת ֹ ּכל ַה נ ֹוְצִרים ִמ
ֵ  ּׁשר  ְ ּמַק ָ ּתף ַהָ ּיִחיד ַה ֻ ׁש ְ ּמ ְ ּמַכֶ ּנה ַה ָ ּכָלה. ַה ְ ׂש ָ ּמִדים ְוַחְסֵרי ַה ְמֻל
ֹמד ַעל  ָ ּבֲחר ּו ַלֲע ֶ ׁשר  ַ ּכֲא ִ ּג ּל ּו  ֶ ׁשֵהם  ֹאֶמץ  ִ ׁש ּי ּות ְוָה ֵ ּביֵניֶהם ה ּוא ָהֱאנ ֹו

ָ ּלֶהם. ֶ ׁש ֶעְקר ֹונ ֹות ַה ּמ ּוָסר 
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Le Hifil     ּבְנָין ִהְפִעיל ִ

Cette forme de conjugaison  (בניין) est causative.

Exemples:

faire coucher (mettre au lit)  להש ּכיב , être coucher  שכב - ִלש ּכב
faire rire  להצחיק , rire  צחק - ִלצח ֹוק

donner à manger  להאכיל , manger  אכל - לאכול
faire sortir  להוציא , sortir  יצא - לצאת

Cette forme de conjugaison comprend un grand nombre de verbes indiquant une action 
simple.

Exemples:

.comprendre  ְלָהִבין , décider  ְלַהְחִליט , grossir  ׁשִמין ְ ִ ּדיל  séparer , ְלַה ְלַהְב

Dans cette forme, un grand nombre d'adjectifs se sont transformés en verbes.

Exemples:

. allonger  ְלַהֲאִריְך , blanchir  ּבין ִ ִ ּדיל  aggrandir , ְלַהְל ְלַהְג

passéprésentfuturimpératif

ַה ׁש ּכיבַא ׁש ּכיבַמ ׁש ּכיבִה ׁש ּכבתי

ְ ּת ַה ׁש ּכיביַ  ׁש ּכיב, ַ  ׁש ּכיביַמ ׁש ּכיבההש ּכבָת, ִהש ּכב

ַה ׁש ּכיב ּוַי ׁש ּכיב, ַ  ׁש ּכיבַמ ׁש ּכיביםִהש ּכיב, ִהש ּכיבה

ַנ ׁש ּכיבַמ ׁש ּכיב ֹותִה ׁש ּכבנ ּו

ַ ּכבתן ַ ּכבתם, ִהש ַ  ׂש ּכיב ּוִהש

ַי ׁש ּכיב ּוִהש ּכיב ּו

Les signes caractéristiques de cette forme de conjugaison sont:

1. Un ''י'' entre la deuxième et la troisième lettre de la racine; (au passé, seulement à la  

troisième personne השכיב, השכיבה, השכיבו)

2. Le préfixe ''מ'' au présent;  ...ּכיָבה ִ ְ ׁש ִ ּכיב, ַמ ְ ׁש ַמ
3. Le préfixe  ''ה'' au passé;  ...ּכיָבה ִ ְ ׁש ִ ּכיב, ִה ְ ׁש ִה
4. Au futur, tous les préfixes sont ponctués d'un Patah'  ַ;  ...ּכיב ִ ְ ׁש  ַ ,ּכיב ִ ְ ׁש ַא
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