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''ָהָאב ְבּרוּנוֹ''
ֶהְנִרי ַריְנֶדְרס ,שנקרא ''ָהָאב ְרנוֹ'' ,היה נזיר בלגי ,שהציל 320
ילדים יהודים בשואה.
בשנת  1938ביקר 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  1942ו 1944-ארגן האב ברונו רשת של בתים פרטיים
ומנזרים ,שבהם הוא החביא יהודים ודאג לספק להם אוכל ,בגדים,
כסף ,שמות ''אריים'' ומסמכים מזוייפים.
הוא עצמו גר ִבְִּריֶסל ,בבית ליד משרד ה S.S-לענייני יהודים.
מהבית הזה הוא העביר יהודים למקומות מסתור ,ואפילו החביא
יהודים בבית עצמו ,שהיה קרוב למשרד של ה.S.S-
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 ְלַאְרצוֹתַ-הְִרית ולפני 12
שנים ערכו לו טקס ְבּניֶ-ג'ְרִזי .עבורם הוא היה הדוגמא לאדם טוב
ואנושי.
ַלִים
בשנת  1964הוכר האב ברונו על-ידי מוסד ''ָידָ-ו ֵשׁם'' ִבּירָ
כאחד מ''ֲחִסיֵדי אוֹת ָהעוָֹלם''
מעובד ע''פ מקורות שונים  -סרג' פרידמן  -רשת אורט צרפת
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''ָהָאב ְבּרוּנוֹ''
ֶהְנִרי ַריְנֶדְרסֶ ,שִׁנְּקָרא ''ָהָאב ְרנוֹ''ָ ,הָיה ָנִזיר ֶבְּל ִגּיֶ ,שִׁה ִצּיל 320
ְיָלִדים ְיהוִּדים ַבּשּׁוָֹאה.
ִבּ ְשַׁנת ִ 1938בּיֵקּר ָהָאב ְרנוֹ ְבֶּגְרָמִנָהְ ,וִהְזַדֲּעֵזַע ֵמָהַאְנִטי ֵשִׁמיּוּת
ֶשָׁרָאה ָבּהָּ'' .הַלְכ ִתּי ָבְּרחוֹב '',הוּא ִסי ֵפּר'' ,וְּבֹכל ָמקוֹם ָרִאיִתי ְשָׁלִטים
ַמֲעִליִביםְ'' :יהוִּדים ַהחוָּצה'' אוֹ ְ'' -יהוִּדים ֵאיָנם ְרצוִּיים ָכּאן''ְ .וִהֵנּה
ָעַבר ָבְּרחוֹב ְיהוִּדי ָזֵקן ַבַּעל ָזָקן ,חוֵֹבשׁ כּוַֹבע ָשׁחוֹר .הוּא ָהַלְך ָכּפוּף
ְולֹא ֵהֵעז ְלָהִרים ֶאת ֵעיָניוֶ .את ָפָּניו הוּא ִהְס ִתּיר ְבָּידוָֹ .העוְֹבִרים
ְוַה ָשִּׂבים ִהְתַרֲחקוּ ִמֶמנוּ ְכּמוֹ ִמ ַמֵּגָּפהַ ,וֲאָחִדים ִהְצ ִבּיעוּ ָעָליו ְוָלֲעגוּ לוֹ.
לֹא ָיכוְֹל ִתּי ִלְסבּוֹל ֹזאת''.
ֵבּין ַה ָשִּׁנים  1942וִ 1944-אְרֵגּן ָהָאב ְרנוֹ ֶר ֶשׁת ֶשׁל ָבּ ִתּים ְפָּרִטִיּים
וִּמְנָזִריםֶ ,שׁ ָבֶּהם הוּא ֶהְח ִבּיא ְיהוִּדים ְוָדַאג ְלַס ֵפּק ָלֶהם אוֶֹכלְ ,בָּגִדים,
ֶכֶּסףֵ ,שׁמוֹת ''ָאִרִיּים'' וִּמְסָמִכים ְמֻזָיִּפים.
הוּא ַעְצמוֹ ָגּר ִבְִּריֶסלְ ,בַּבִית ְלַיד ִמ ְשָׂרד ָהְ S.S-לִעְנְיֵני ְיהוִּדיםֵ .מַה ַבִּית
ַהֶזּה הוּא ֶהֱעִביר ְיהוִּדים ִלְמקוֹמוֹת ִמְסתּוֹרַ ,וֲאִפלּוּ ֶהְח ִבּיא ְיהוִּדים
ַבּ ַבִּית ַעְצמוֶֹ ,שָׁהָיה ָקרוֹב ַל ִמּ ְשָׂרד ֶשׁל ָה.S.S-
ָהָאב ְרנוֹ לֹא ִהְס ַתּ ֵפּק ִבְּמִציַאת ְמקוֹמוֹת ַמְחבּוֹא ַלְיָּלִדים ַהְיּהוִּדִיּים,
ֶא ָלּא ִהְמ ִשׁיְך ְלַבֵקּר אוָֹתםְ .ל ֵשׁם ָכְּך הוּא ָהָיה נוֵֹסַע ֶמְרַחִקּים ְגּדוִֹלים
ְבּאוַֹפַנִּים ,אוֹ ֲאִפלּוּ הוֵֹלְך ָבֶּרֶגל.
ְבֹּראשׁ ַה ָשָּׁנה ֶשַׁאֲחֵרי ִסיּוּם ַה ִמְּלָחָמהָ ,הָיה ֵבּיתַ-ה ְכֶּנֶסת ַההוַֹלְנִדּי
ִבְִּריֶסל ָמֵלא ַעד ֶאֶפסָ-מקוֹםְ .לֶפַתע ִהְפִסיק ָהַרב ֶאת ַה ְתִּפ ָלּהְ ,וִהְכִריז
ֶשָׁהָאב ְרנוֹ ִה ִגּיַע ְלֵביתַ-ה ְכֶּנֶסתְ ,כֵּדי ְלִה ָפֵּרד ִמן ''ַהְיָּלִדים ֶשׁלּוֹ''ִ ,לְפֵני
ֶשׁהוּא ִמְצָטֵרף ַל ָצָּבא ַה ֶבְּל ִגּי ְכּכֶֹמר ְצָבִאיַ .הְיָּלִדים ֶשׁהוּא ִה ִצּילִ ,חי ְבּקוּ
אוֹתוְֹ ,ולֹא ָרצוּ ָלֵתת לוֹ ָלֶלֶכת.
ַר ִבּים ֵמַהְיָּלִדיםֶ ,שָׁהָאב ְרנוֹ ֶהְח ִבּיאִ ,ה ִגּיעוּ ְלַאְרצוֹתַ-הְִרית ְוִלְפֵני 12
ָשִׁנים ָעְרכוּ לוֹ ֶטֶקס ְבּניֶ-ג'ְרִזיֲ .עבוָּרם הוּא ָהָיה ַהֻדְּגָמא ְלָאָדם טוֹב
ֶוֱאנוֹ ִשׁי.
ַלִים
ם'' ִבּירָ
ִבּ ְשַׁנת  1964הוּ ַכּר ָהָאב ְרנוֹ ַעלְ-יֵדי מוָֹסד ''ָידָ-וֵ
ְכֶּאָחד ִמ''ֲחִסיֵדי אוֹת ָהעוָֹלם''
ְמֻע ָבּד ע''פ ְמקוֹרוֹת שׁוִֹנים ֶ -סְרג' ְפִריְדַמן ֶ -ר ֶשׁת אוְֹרט ָצְרַפת
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VOCABULAIRE DU TEXTE : "LE PERE BRUNO"
être appelé
moine
prêtre
aumonier militaire
sauver
être bouleversé
pancartes
humiliant
dehors !
indésirables
barbu
coiffé d'un chapeau
courbé
oser
relever
cacher
passants
s'éloigner
épidémie
montrer, voter
se moquer
souffrir, supporter
réseau
maisons particulières

couvents
cacher
s'inquiéter

 ְלִהָקֵּרא,ִנְקָרא
ָנִזיר
כּוֶֹמר
כּוֶֹמר ְצָבִאי
 ְלַה ִצּיל,ִה ִצּיל
 ְלִהְזַדֲּעֵזַע,ִהְזַדֲּעֵזַע
ְשָׁלִטים
 ְלַהֲעִליב,ַמֲעִליב
ַהחוָּצה
לֹא ְרצוִּיים
ַבַּעל ָזָקן
חוֵֹבשׁ כּוַֹבע
ָכּפוּף
 ְלָהִעיז,ֵהִעיז
 ְלָהִרים,ֵהִרים
 ְלַהְס ִתּיר,ִהְס ִתּיר
עוְֹבִרים ְו ָשִׁבים
... ְלִהְתַרֵחק מ,ִהְתַרֵחק
ַמֵגָּפה
 ְלַהְצ ִבּיַע ַעל,ִהְצ ִבּיעוּ
... ִלְלֹעג ל,ָלֲעגוּ
ִלְס ֹבּל
ֶר ֶשׁת
ָבּ ִתּים ְפָּרִטִיּים
ִמְנָזִרים
 ְלַהְח ִבּיא,ֶהְח ִבּיא
... ִלְדֹאג ל,ָדַּאג
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fournir
noms aryens
faux papiers
passer
cachettes
se contenter
cachettes
continuer
pour cela
distances
vélo
plein à craquer
arrêter
déclarer, proclamer
se séparer
rejoindre
embrasser
arriver
faire une cérémonie
pour eux
exemple
humain
a été reconnu
institution
Yad VaShem
Juste des Nations

...ְלַס ֵפּק ל
ֵשׁמוֹת ָאִרִיּים
ִמְסָמִכים ְמֻזָיִּפים
... ְלַהֲעִביר ל,ֶהֱעִביר
ְמקוֹמוֹת ִמְסתּוֹר
 ְלִהְס ַתּ ֵפּק,ִהְס ַתּ ֵפּק
ְמקוֹמוֹת ַמְחבּוֹא
 ְלַהְמ ִשׁיְך,ִהְמ ִשׁיְך
ְל ֵשׁם ָכְּך
ֶמְרַחִקּים
אוַֹפַנִּים
ָמקוֹם-ָמֵלא ַעד ֶאֶפס
 ְלַהְפִסיק,ִהְפִסיק
 ְלַהְכִריז,ִהְכִריז
ְלִה ָפֵּרד
...ְלִהְצָטֵרף ל
 ְלַח ֵבּק,ִח ְבּקוּ
 ְלַה ִגּיַע,ִה ִגּיעוּ
ַלֲערְֹך ֶטֶקס
ֲעבוָּרם
ֻדּ ְגָמא
ֱאנוֹ ִשׁי
ֻה ַכּר
מוָֹסד
''''ָיד ושם
ָחִסיד ֻאמּוֹת ָהעוָֹלם

Le vocabulaire se rapporte au contexte
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שאלות
 .1מי היה האב ברונו ?
 .2איך האב ברונו עזר לילדים במשך השואה ?
 .3איפה הסתיר האב ברונו את הילדים ?
 .4למה הרב הפסיק את התפילה בבית הכנסת ?
 .5למה האב ברונו היה צריך להיפרד מהילדים אחרי המלחמה ?
 .6מהו מוסד ''יד ושם'' ?
 .7מדוע הוכר האב ברונו כחסיד אומות העולם ?
 .8איך מקבלים את תואר חסיד אומות העולם ?
 .9מדוע לדעתך הרבה ''ילדים'' של האב ברונו נסעו לארצות הברית ?
 .10מדוע היה קל יותר להסתיר ילדים במנזרים מאשר בבתים פרטיים ?
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ַהְיָּחִסים ֶשׁל ֹרב ָהֻאְכלוִּסָיּה ַה ְמּקוִֹמית ַלְיּהוִּדים ִבְּתקוַּפת ַהשּׁוָֹאה
ָהיוּ ְנגוִּעים ַבֲּאִדישׁוּת אוֹ ְבּעוְֹינוּתֹ .רב ָהֲאָנ ִשׁים ָצפוּ ֵכּיַצד
ְשֵׁכֵניֶהם הוְּצאוּ ִמ ָבּ ֵתּיֶהםִ ,נ ְשְׁלחוּ אוֹ ִנְרְצחוּ ַבּ ָמּקוֹם; ֶחְלָקם
שּׁד ְרכוּ ָשׁם ֶשׁל
ִשׁ ְתּפוּ ְפֻּע ָלּה ִעם ָהרוְֹצִחים; ַר ִבּים ִהְרִויחוּ ִמ ֹ
ַהְיּהוִּדים .אוָּלם ְבּעוָֹלם ֶשׁל ְפּ ִשׁיַטת ֶרֶגל מוָּסִרית ְוֶעְר ִכּיתָ ,הָיה
ַגּם ִמעוּט ָקָטן ֶשׁל ֲאָנ ִשׁים ַא ִמּיִצים ֶשׁ ָשְּׁמרוּ ַעל ֶעְרֵכי מוָּסר
ֱאנוֹ ִשִׁיּים.
ַאַחת ֵמחוֹבוָֹתיו ָהִעָקִּריּוֹת ֶשׁל ָיד ו ֵשׁם הוּא ְלַה ִבּיַע ֶאת תּוָֹדתוֹ ֶשׁל
ָהָעם ַהְיּהוִּדי וְּמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ְלאוָֹתם לֹאְ-יהוִּדים ֶשִׁה ִצּילוּ
ְיהוִּדים ַבּשּׁוָֹאה.
ַהֲחִסיִדים ֶשֻׁה ְכּרוּ ַעל ְיֵדי ָיד ושם ַמ ִגּיִעים מְ 44-מִדינוֹתֵ .הם
נוְֹצִרים ִמ ֹכּל ַהְזָּרִמים וֻּמְסְלִמיםָ ,דִּתִיּים ְוִחלּוִֹנִיּיםְ ,גָּבִרים ְוָנ ִשׁים,
ְמֻל ָמִּדים ְוַחְסֵרי ַה ְשׂ ָכָּלהַ .ה ְמַּכֶנּה ַה ְמּ ֻשׁ ָתּף ַהָיִּחיד ַה ְמַּק ֵשּׁר
מד ַעל
ֵבּיֵניֶהם הוּא ָהֱאנוֹ ִשׁיּוּת ְוָהאֶֹמץ ֶשֵׁהם ִגּלּוּ ַכֲּא ֶשׁר ָבֲּחרוּ ַלֲע ֹ
ֶעְקרוֹנוֹת ַהמּוָּסר ֶשׁ ָלֶּהם.
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Le Hifil

ִבּ ְנָין ִהְפִעיל

Cette forme de conjugaison ( )בנייןest causative.
Exemples:

faire coucher (mettre au lit)  להשכּיב, être coucher  ִלשכּב- שכב
faire rire  להצחיק, rire  ִלצחוֹק- צחק
donner à manger  להאכיל, manger  לאכול- אכל
faire sortir  להוציא, sortir  לצאת- יצא
Cette forme de conjugaison comprend un grand nombre de verbes indiquant une action
simple.
Exemples:

.comprendre  ְלָהִבין, décider  ְלַהְחִליט, grossir  ְלַה ְשִׁמין, séparer ְלַהְבִדּיל
Dans cette forme, un grand nombre d'adjectifs se sont transformés en verbes.
Exemples:

. allonger  ְלַהֲאִריְך, blanchir  ְלַהְל ִבּין, aggrandir ְלַהְגִדּיל
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Les signes caractéristiques de cette forme de conjugaison sont:
1. Un '' ''יentre la deuxième et la troisième lettre de la racine; (au passé, seulement à la
troisième personne  השכיבו, השכיבה,)השכיב
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2. Le préfixe '' ''מau présent;
3. Le préfixe

'' ''הau passé;

4. Au futur, tous les préfixes sont ponctués d'un Patah'ַ;
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