
אנה פרנק

אנה פרנק נולדה בשנת 1929 למשפחה יהודייה בגרמניה. בשנת 
1933, כאשר הייתה ממשלה נאצית בגרמניה, ברחה המשפחה שלה 
לעיר ַאְמְסֶטְרָדם בה ֹוַלְנד. בשנת 1942 נכנסו הנאצים להולנד, 
והתחילו לשלוח את היהודים ל"מחנות המוות". משפחת פרנק 
פחדה מהנאצים. הם עזבו את הבית, ועברו לגור ביחד עם עוד 
משפחה בחדר קטן וסגור מעל חנות. החנות הייתה של אדון פרנק 
ושל חברים הולנדיים לא יהודים. בעלי החנות ההולנדיים ידעו את 
הסוד. הם היו אנשים טובים, ועזרו לשתי המשפחות באוכל 
ובאינפורמציה. בתאריך 4/8/1944 מצאו הנאצים את המקום, 
ושלחו את שתי המשפחות למחנה מוות. שם מתו כולם, ורק אבא 

של אנה נשאר בחיים.
אנה פרנק אהבה מאוד לכתוב. בחדר הקטן והסגור היא כתבה 
יומן. ביומן היא סיפרה, על החיים שלה ושל האנשים שהיו איתה. 
ֶ ּפֶטר בן ה-17 שגר איתם שם, ועל  היא כתבה על האהבה שלה ל
התוכנית שלהם להתחתן. היא גם סיפרה על התוכניות שלה 
לעתיד. היומן של אנה כתוב בשפה פשוטה ובהומור. אפשר ללמוד 
מהיומן, מה הרגישו, ומה עשו האנשים בימים הקשים של 

המלחמה. 
אחרי המלחמה מצאו את היומן של אנה, ופירסמו אותו. הרבה 
אנשים בכל העולם קראו אותו בשפות רבות, גם בעברית. היום, 

הבית והחנות של משפחת פרנק הם מוזיאון חשוב באמסטרדם.

                                           (הטקסט נלקח מהעיתון "שער למתחיל")
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ָאָנה ְפַרְנק

ְ ׁשַנת  ִ ּב ְ ּבֶגְרַמְנָיה.  ָ ּפָחה ְיה ּוִדָ ּיה  ְ ׁש ְ ׁשַנת 1929 ְלִמ ִ ּב ָאָנה ְפַרְנק נ ֹוְלָדה 
ָ ּל ּה  ֶ ׁש ָ ּפָחה  ְ ׁש ִ ּמ ָ ּבְרָחה ַה ְ ּבֶגְרַמְנָיה,  ָ ׁשָלה ָנאִצית  ֶ ׁשר ָהְיָתה ֶמְמ ַ ּכֲא  ,1933
ְ ׁשַנת 1942 ִנְכְנס ּו ַהָ ּנאִצים ְלה ֹוַלְנד,  ִ ּב ָלִעיר ַאְמְסֶטְרָדם בה ֹוַלְנד. 
ַ ּפַחת ְפַרְנק  ְ ׁש ָ ּמֶות". ִמ ְ ּיה ּוִדים ל"ַמֲחנ ֹות ַה ְ ׁשלַֹח ֶאת ַה ְוִהְתִחיל ּו ִל
ְ ּבַיַחד ִעם ע ֹוד  ַ ּבִית, ְוָעְבר ּו ָלג ּור  ָ ּפֲחָדה ֵמַהָ ּנאִצים. ֵהם ָעְזב ּו ֶאת ַה
ֶ ׁשל ָאד ֹון ְפַרְנק  ְ ּבֶחֶדר ָקָטן ְוָסג ּור ֵמַעל ֲחנ ּות. ַהֲחנ ּות ָהְיָתה  ָ ּפָחה  ְ ׁש ִמ
ִ ּיים ָיְדע ּו ֶאת  ִ ּד ַ ּבֲעֵלי ַהֲחנ ּות ַהה ֹוַלְנ ִ ּיים לֹא ְיה ּוִדים.  ִ ּד ֶ ׁשל ֲחֵבִרים ה ֹוַלְנ ְו
ְ ּבא ֹוֵכל  ָ ּפח ֹות  ְ ׁש ִ ּמ ֵ ּתי ַה ְ ׁש ִ ׁשים ט ֹוִבים, ְוָעְזר ּו ִל ַה ּס ֹוד. ֵהם ָהי ּו ֲאָנ
ָ ּמק ֹום,  ַ ּתֲאִריְך 4/8/1944 ָמְצא ּו ַהָ ּנאִצים ֶאת ַה ַ ּב  ּוְבִאיְנפ ֹוְרַמְצָיה. 
ֶ ׁשל  ָ ּבא  ָ ּלם, ְוַרק ַא ָ ׁשם ֵמת ּו ֻ ּכ ָ ּפח ֹות ְלַמֲחֶנה ָמֶות.  ְ ׁש ִ ּמ ֵ ּתי ַה ְ ׁש ָ ׁשְלח ּו ֶאת  ְו

ִ ּיים. ַ ּבַח ְ ׁשַאר  ָאָנה ִנ
ָ ּכְתָבה  ָ ּסג ּור ִהיא  ַ ּבֶחֶדר ַהָ ּקָטן ְוַה ָאָנה ְפַרְנק ַאֲהָבה ְמא ֹוד ִלְכ ּת ֹוב. 
ָ ּת ּה.  ֶ ׁשָהי ּו ִא ִ ׁשים  ֶ ׁשל ָהֲאָנ ָ ּל ּה ְו ֶ ׁש ִ ּיים  ְ ּפָרה, ַעל ַהַח ַ ּב ּי ֹוָמן ִהיא ִס י ֹוָמן. 
ָ ׁשם, ְוַעל  ָ ּתם  ֶ ׁשָ ּגר ִא ֵ ּבן ה-17  ֶ ּפֶטר  ָ ּל ּה ל ֶ ׁש ָ ּכְתָבה ַעל ָהַאֲהָבה  ִהיא 
ָ ּל ּה ֶלָעִתיד.  ֶ ׁש ָ ּתְכִנ ּי ֹות  ְ ּפָרה ַעל ַה ֵ ּתן. ִהיא ַ ּגם ִס ָ ּלֶהם ְלִהְתַח ֶ ׁש ָ ּתְכִנית  ַה
ָ ׁשר ִלְלמ ֹוד ֵמַה ּי ֹוָמן,  ְ ּפ ׁש ּוָטה  ּוַבה ּומ ֹור. ֶאְפ ָ ׂשָפה  ְ ּב ָ ּכת ּוב  ֶ ׁשל ָאָנה  ַה ּי ֹוָמן 

ִ ּמְלָחָמה.  ֶ ׁשל ַה ִ  ּׁשים  ַ ּבָ ּיִמים ַהַ ּק ִ ׁשים  ִ ּגי ׁש ּו,  ּוַמה ָע ׂש ּו ָהֲאָנ ַמה ִהְר
ֵ ּבה  ֶ ׁשל ָאָנה,  ּוִפְרְסמ ּו א ֹות ֹו. ַהְר ִ ּמְלָחָמה ָמְצא ּו ֶאת ַה ּי ֹוָמן  ַאֲחֵרי ַה
ְ ּבִעְבִרית. ַה ּי ֹום,  ָ ׂשפ ֹות ַר ּב ֹות, ַ ּגם  ְ ּב ְ ּבָכל ָהע ֹוָלם ָקְרא ּו א ֹות ֹו  ִ ׁשים  ֲאָנ

ְ ּבַאְמְסֶטְרָ ּדם. ַ ּפַחת ְפַרְנק ֵהם מ ּוֵזא ֹון ָח ׁש ּוב  ְ ׁש ֶ ׁשל ִמ ַ ּבִית ְוַהֲחנ ּות  ַה
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

fuireבורחברחפעללברוח מ-

entrerנכנסנכנסנפעללהיכנס

aiderעוזרעזרפעללעזור ל-

envoyerשולחשלחפעללשלוח

quitterעוזבעזבפעללעזוב

déménagerעוברעברפעללעבור ל-

resterנשארנשארנפעללהישאר

se marierמתחתןהתחתןהתפעללהתחתן

ressentirמרגישהרגישהפעיללהרגיש

trouverמוצאמצאפעללמצוא

publierמפרסםפרסםפיעללפרסם

Vocabulaire

gouvernement ממשלה

fermé סגור

au-dessus מעל

magasin חנות

secret סוד

camp de la mort מחנה מוות

journal intîme יומן

projet תוכנית

langue שפה

simple פשוטה

guerre מלחמה

Les mots sont traduits dans le contexte
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שאלות
1) מה קרה למשפחת פרנק  בשנים?  

        
______________________________________________ 1933

   
___________________________________________1942

   
________________________________________________________1944

2) בטקסט כתוב: "בעלי החנות ההולנדיים ידעו את הסוד".     
    

   איזה סוד הם ידעו? ___________________________________________

3) על מה כתבה אנה פרנק ביומן שלה?  
   

א. 
____________________________________________________________

ב. 
____________________________________________________________

ג. 
____________________________________________________________

4)  למה היומן של אנה פרנק מעניין הרבה אנשים בכל העולם?  

 א. _____________________________________________

 ב. _____________________________________________
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