
 לחיות כמיעוט 
יש דרכים שונות להתנהג כאשר אתם מיעוט בקרב עם זר. לפניכם תפיסות שונות של יהודים במהלך 

 . באשר להפגנת יהדותם ההיסטוריה 

, ובכחול את הדמות שאתם הגישה שלהאת ביותר יכים מערהקיפו בעיגול בצבע אדום את הדמות שאתם 

 נוהגים כמוה. זו יכולה להיות אותה הדמות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ּה ַכֲאֶשר  ּה ְוֶאת ַעמָּ ֵאין ֶאְסֵתר ַמֶגֶדת מֹוַלְדתָּ

י כָּ ְרדֳּ ֶליהָּ מָּ ַכי ֶאְסֵתר . ִצוָּה עָּ ְרדֳּ ְוֶאת ַמֲאַמר מָּ

ְמנָּה ִאתֹו. ה ְבאָּ ְיתָּ ה ַכֲאֶשר הָּ  ֹעשָּ

 אסתר פרק ב', פסוק כ'

ל ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ְבַשַער ַהֶמֶלְך ֹכְרִעים  ְוכָּ

ן, ִכי ֵכן ִצוָּה לֹו ַהֶמֶלְך; וִמְשתַ  מָּ ֲחִוים ְלהָּ

ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִיְשַתֲחֶוה. ְרדֳּ  ומָּ

 ', פסוק ב'אסתר פרק ג

 מרדכי היהודי.2 אסתר המלכה.1

אני מסתירה את 

יהדותי, לחשוף אותה 

 .יהיה מסוכן עבורי

מציג את יהדותי אני 

 לראווה אף שזה מסוכן.

 הקיצה עמי

נָּה? ַתי ִתישָּ ה ַעִמי! ַעד מָּ ִקיצָּ  הָּ

ה. ז ַהַלִיל, ַהֶשֶמש ֵהִאירָּ  ֵהן גָּ

נָּה ֶנה וָּאָּ א ֵעיְנָך אָּ ה, שָּ ִקיצָּ  הָּ

ה. נָּא ַהִכירָּ   וְזַמְנָך וְמקֹוְמָך אָּ

]...[ 

ֵבא ֵחיֶלָך  ֶאל אֹוַצר ַהְמִדינָּה הָּ

ֶסיהָּ ַקח ֵחֶלק וֶָּזֶבד.  וִבְנכָּ

ָך ֵצאתְּ ָאֳהֶלָך ֱהֵיה ָאָדם בְּ  ,ִויהּוִדי בְּ

ֶבד. ח ִלְבֵני ַאְרֶצָך וְלַמְלְכָך עָּ   אָּ

 1866, הכרמל

 

 ]יל"ג[ יהודה לייב גורדון.3

מסתיר את יהדותי אני 

כי אני חושב שראוי 

להשתלב בחברה בה 

 אנו חיים.

 שאוהו בגאון את הטלאי הצהוב!

כאשר הוכרז חרם על סוחרים  לפני השואה, )מאמר זה נכתב

יהודים בגרמניה ובכמה מקומות דרשו מהם לענוד מגן דוד על 

 שנים לפני שהנאצים חייבו את היהודיםבגדם. זה היה מספר 

  לענוד טלאי צהוב(.

]...[ היהדות המותקפת חייבת להגיע לידי תודעה 

מאחר שהיהודי לא נשא בגאווה את עצמית ]...[. 

יהדותו כלפי חוץ, מאחר שהתחמק מהבעיה 

היהודית, הוא נעשה בכך שותף לאשמת השפלת 

]...[ היהודי המתכחש ליהדותו אינו אזרח  היהדות

יהודים, קבלו  טוב יותר מאחר מודה בה בגלוי. ]...[

 ותו, את מגנו של דוד, ושאוהו בכבוד!א

  1933באפריל   4, יידיֶשה רונדַשאו

 

 רוברט ולטש.4

היהודים סביבי 

מסתירים את יהדותם 

כי הם מתביישים בה. 

אין מה להתבייש, צריך 

 לחשוף אותה לעיני כל.


