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ַמִהי שׁוָֹאה?
ְכּ ֶשׁאוְֹמִרים "שׁוָֹאה" ִמְת ַכְּו ִנים ַלַה ְשָׁמָדה ֶשׁל ַה ְיהוִּדים ַעלְ -יֵדי
ַהָנאִציםַ .השׁוָֹאה ִהְתִחיָלה ְבֶּגְרַמ ְנָיה ַ ,כֲּא ֶשׁר ַהָנאִצים ָעלוּ ַל ִשְּׁלטוֹן
ִבּ ְשַׁנת ַ .1933השׁוָֹאה ִנ ְגְמָרה ְבּסוֹף ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַה ְשּׁ ִנָיה ִ ,בּ ְשַׁנת
ַ .1945השׁוָֹאה ִהיא ַהְתקוָּפה ַהנּוָֹרָאה ְבּיוֵֹתר ַבִּהיְסטוְֹרָיה ֶשׁל ָהָעם
ַה ְיּהוִּדיִ .שׁ ָשּׁה ִמיְליוֹן ְיהוִּדים ִנְרְצחוּ ַבּשׁוָֹאהֵ ,מֶהם ְכִּמיְליוֹן ַוֵחִצי
ְיָלִדים .
ַהָנאִצים ָרצוּ ַלֲהרוֹג ֶאת ָכּל ָהָעם ַה ְיהוִּדיַ .בַּהְתָחָלה ֵהם ָס ְגרוּ ֶאת
ַה ְיּהוִּדים ַבֶּגטוִֹ .מָסִביב ַלֶגטוֹ ָה ְיָתה חוָֹמה ְגבוָֹההָ .אסוּר ָהָיה
ַל ְיּהוִּדים ָלֵצאת ֵמַהֶגּטוֹ ְבִּלי ְרשׁוּת ַ .ה ְיהוִּדים ָהיוּ ְצִריִכים ָל ִשׂים
ְטַלאי ִמ ַבּד ָצהוֹב ַעל ַה ְבָּגִדים ֶשָׁלֶהם ַ .על ַה ַבּד ָהָיה ִציוּר ֶשׁל ָמֵגן ָדִוד ,
ְו ָשׁם ָהָיה ָכּתוּב ְ -יהוִּדי ַ .כֲּא ֶשׁר ְיהוִּדי ָהַלְך ָבְּרחוֹב ָ ,כּל ָהֲאָנ ִשׁים ָראוּ
ֶשֵׁיּשׁ לוֹ ְטַלאי ָצהוֹב וַהַח ִיים ֶשׁלוֹ ָהיוּ ְבַּס ָכָּנה.
ַהָנּאִצים ָשְׁלחוּ ֶאת ַה ְיהוִּדים ְבַּר ָכּבוֹת ְלַמֲחנוֹת ִרכּוּז ְ .בַּמֲחנוֹת ָהִרכּוּז
ַה ְיּהוִּדים ָעְבדוּ ַבֲּעבוֹדוֹת ָקשׁוֹת ְמאוֹדֵ ,מַהבּוֶֹקר ַעד ָהֶעֶרבַ .ה ְיהוִּדים
ַבּ ַמֲּחנוֹת ֵמתוּ ֵמָרָעבִ ,מקוֹר וִּמַמֲחלוֹתַ .הֶגְּרָמ ִנים ָשְׁלחוּ ִמיְליוֹ ִנים ֶשׁל
ְיהוִּדים ְלַמֲחנוֹת ַה ְשָׁמָדה ְו ָשׁם ָרְצחוּ אוָֹתם ְבָּתֵאי ָגִזיםַ .בֶּגָטאוֹת
וְּבַמֲחנוֹת ָהִרכּוּז ָהיוּ ַמֲע ִשׂים ַר ִבּים ֶשׁל ְגּבוָּרהְ .בַּמֲחנוֹת שׁוֹ ִנים
ַה ְיּהוִּדים ִנְלֲחמוּ ַבֶּגְּרָמ ִניםַ .ל ְיהוִּדים ַבַּמֲחנוֹת לֹא ָהָיה ֶנ ֶשׁק ֵ .הם ָהיוּ
ִגבּוִֹרים.
ְבֶּגטוֹ ַוְר ָשׁה ִהְתַנ ְגדוּ ַה ְיהוִּדים ַלַחָיִלים ַהֶגְרָמ ִניםָ .צָבא ֶגְרָמ ִני ָחָזק
ִנְלַחם ְבֶּמ ֶשְׁך חוֶֹדשׁ ֶנֶגד ְיהוִּדים ְמַעִטיםְ ,גָבִרים ְוָנ ִשׁים ֶ ,שָׁהיוּ ְבֶּגטוֹ
ַוְר ָשׁהְ .מַפֵקד ֶגּטוֹ ַוְר ָשׁה ָהָיה ָמְרְדַּכי ָא ִניֶלִביץ' ֶ .גטוֹ ַוְר ָשׁה ָנַפל ַ ,רק
ַאֲחֵרי ֶשׁ ָשְׂרפוּ אוֹתוֹ.
כ"ז ְבּ ִניָסן הוּא יוֹם ַהִז ָכּרוֹן ַלשׁוָֹאה ְוַל ְגבוָּרה ְבּ ִי ְשָׂרֵאלַ ,הִמְסָעדוֹת,
ָבֵּתי ַהָקֶפה וָּבֵתי ַהקוְֹלנוַֹע ְסגוִּריםְ .בּיוֹם ַהשׁוָֹאה ֵישׁ ְצִפיָרה ֶשׁל ְשֵׁתי
ַדקוֹתְ ,בָּכל ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל ֻכּ ָלּם עוְֹמִדים דּוֹםְ .מכוֹ ִניּוֹת עוְֹצרוֹת
ַבּ ְכִּבי ִשׁים ֲ ,אָנ ִשׁים ַמְפִסי ִקים ַלֲעבוֹדָ ,הֲאָנ ִשׁים עוְֹמִדים ,שׁוְֹת ִקים
ְוזוְֹכִרים ֶאת ַהשׁוָֹאה ְוַה ְגבוָּרה ֶשׁל ָהָעם ַה ְיהוִּדי .
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מהי שואה?
כשאומרים "שואה" מתכוונים להשמדה של היהודים על-ידי
הנאצים .השואה התחילה בגרמניה  ,כאשר הנאצים עלו לשלטון
בשנת  .1933השואה נגמרה בסוף מלחמת העולם השניה  ,בשנת
 .1945השואה היא התקופה הנוראה ביותר בהיסטוריה של העם
היהודי .שישה מיליון יהודים נרצחו בשואה ,מהם כמיליון וחצי
ילדים .
הנאצים רצו להרוג את כל העם היהודי .בהתחלה הם סגרו את
היהודים בגטו .מסביב לגטו היתה חומה גבוהה .אסור היה
ליהודים לצאת מהגטו בלי רשות  .היהודים היו צריכים לשים
טלאי מבד צהוב על הבגדים שלהם  .על הבד היה ציור של מגן דוד ,
ושם היה כתוב  -יהודי .כאשר יהודי הלך ברחוב  ,כל האנשים ראו
שיש לו טלאי צהוב והחיים שלו היו בסכנה.
הנאצים שלחו את היהודים ברכבות למחנות ריכוז .במחנות
הריכוז היהודים עבדו בעבודות קשות מאוד ,מהבוקר עד הערב.
היהודים במחנות מתו מרעב ,מקור וממחלות .הגרמנים שלחו
מיליונים של יהודים למחנות השמדה ושם רצחו אותם בתאי גזים.
בגטאות ובמחנות הריכוז היו מעשים רבים של גבורה .במחנות
שונים היהודים נלחמו בגרמנים .ליהודים במחנות לא היה נשק.
הם היו גבורים.
בגטו ורשה התנגדו היהודים לחיילים הגרמנים .צבא גרמני חזק
נלחם במשך חודש נגד יהודים מעטים ,גברים ונשים  ,שהיו בגטו
ורשה .מפקד גטו ורשה היה מורדכי אניילביץ'  .גטו ורשה נפל  ,רק
אחרי ששרפו אותו.
כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה בישראל ,המסעדות,
בתי הקפה ובתי הקולנוע סגורים .ביום השואה יש צפירה של שתי
דקות ,בכל מדינת ישראל כולם עומדים דום .מכוניות עוצרות
בכבישים  ,אנשים מפסיקים לעבוד ,האנשים עומדים ,שותקים
וזוכרים את השואה והגבורה של העם היהודי .
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השלימו את החסר
שם הפועל
להתכוון ל..
להתחיל ב..
להיגמר ב..
להירצח
להרוג את
ִלשלוח ל..
ִלרצוח את
להילחם ב..
להתנגד ל..
ליפול
להפסיק
לעמוד
לשתוק
לזכור את

בניין
התפעל
הפעיל
נפעל
נפעל
פעל
פעל
פעל
נפעל
התפעל
פעל
הפעיל
פעל
פעל
פעל

הוא  -עבר
התכוון
התחיל
נגמר
נרצח
הרג
שלח
רצח
נלחם
התנגד
נפל
הפסיק
עמד
שתק
זכר

שורש
כ.ו.נ
ת.ח.ל
ג.מ.ר
ר.צ.ח
ה.ר.ג
ש.ל.ח
ר.צ.ח
ל.ח.מ
נ.ג.ד
נ.פ.ל
פ.ס.ק
ע.מ.ד
ש.ת.ק
ז.ג.ר

Traduction
vouloir dire
débuter
se terminer
être assassiné
tuer
déporter
être tué
se battre contre
s'opposer à
tomber
arrêter
se tenir debout
se taire
se souvenir

Vocabulaire à compléter
extermination

שלטון
2ème guerre mondiale

תקופה
terrible

גיטו ,גטאות
autour

חומה
haute

טלאי צהוב
tissu

ציור
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danger

רכבת
camp de concentration

רעב ,קור ,מחלות
camp d'extermination

תאי הגזים
arme

גיבור ,גיבורים
pendant

גברים ,נשים
commandant

יום הזיכרון
fermé

צפירה
)minute(s

דום
)route(s

Recopiez ces questions dans votre cahier et répondez aux questions.

 .1מהי השואה ?
 .2מּתי היא התחילה ?
מתי היא נגמרה?
 .4כמה יהודים נרצחו בשואה ?
 .5איפה היהודים נרצחו ?
 .6איפה הנאצים שמו את היהודים לפני שהם שלחו אותם למחנות
ההשמדה ?
 .7מה היהודים היו צריכים לשים על הבגדים שלהם ?
 .8ממה מתו היהודים במחנות ובגיטאות ?
 .9מה קרה בגיטו וורשה ?
 .10מה הישראלים מציינים  commèmorentכל שנה בכ''ז בניסן ?
 .11מה הישראלים עושים כאשר הם שומעים את הצפירה ?

