
ַמִהי  ׁש ֹוָאה?
ֶ ׁשל ַהְיה ּוִדים ַעל-ְיֵדי  ְ ׁשָמָדה  ַ ּכְוִנים ַלַה ֶ ׁשא ֹוְמִרים " ׁש ֹוָאה" ִמְת ְ ּכ
ִ  ּׁשְלט ֹון  ֶ ׁשר ַהָנאִצים ָעל ּו ַל ַ ּכֲא ְ ּבֶגְרַמְנָיה ,  ַהָנאִצים. ַה ׁש ֹוָאה ִהְתִחיָלה 
ְ ׁשַנת  ִ ּב ְ  ּׁשִנָיה ,  ְ ּבס ֹוף ִמְלֶחֶמת ָהע ֹוָלם ַה ְ ׁשַנת 1933. ַה ׁש ֹוָאה ִנְגְמָרה  ִ ּב
ֶ ׁשל ָהָעם  ַ ּבִהיְסט ֹוְרָיה  ְ ּבי ֹוֵתר  1945. ַה ׁש ֹוָאה ִהיא ַהְתק ּוָפה ַה ּנ ֹוָרָאה 
ְ ּכִמיְלי ֹון ַוֵחִצי  ַ ּב ׁש ֹוָאה, ֵמֶהם  ָ  ּׁשה ִמיְלי ֹון ְיה ּוִדים ִנְרְצח ּו  ִ ׁש ְ ּיה ּוִדי.  ַה

ְיָלִדים . 

ַ ּבַהְתָחָלה ֵהם ָסְגר ּו ֶאת  ָ ּכל ָהָעם ַהְיה ּוִדי.  ַהָנאִצים ָרצ ּו ַלֲהר ֹוג ֶאת 
ַ ּבֶגט ֹו. ִמָסִביב ַלֶגט ֹו ָהְיָתה ח ֹוָמה ְגב ֹוָהה. ָאס ּור ָהָיה  ְ ּיה ּוִדים  ַה
ִ ׂשים  ְ ּבִלי ְר ׁש ּות . ַהְיה ּוִדים ָהי ּו ְצִריִכים ָל ְ ּיה ּוִדים ָלֵצאת ֵמַהֶ ּגט ֹו  ַל
ֶ ׁשל ָמֵגן ָדִוד ,  ַ ּבד ָהָיה ִצי ּור  ֶ ׁשָלֶהם . ַעל ַה ְ ּבָגִדים  ַ ּבד ָצה ֹוב ַעל ַה ְטַלאי ִמ
ִ ׁשים ָרא ּו  ָ ּכל ָהֲאָנ ָ ּבְרח ֹוב ,  ֶ ׁשר ְיה ּוִדי ָהַלְך  ַ ּכֲא ָ ּכת ּוב - ְיה ּוִדי . ָ ׁשם ָהָיה  ְו

ָ ּכָנה.  ְ ּבַס ֶ ׁשל ֹו ָהי ּו  ֶ ׁשֵ ּי ׁש ל ֹו ְטַלאי ָצה ֹוב וַהַחִיים 

ְ ּבַמֲחנ ֹות ָהִר ּכ ּוז  ָ ּכב ֹות ְלַמֲחנ ֹות ִר ּכ ּוז . ְ ּבַר ָ ׁשְלח ּו ֶאת ַהְיה ּוִדים  ַהָ ּנאִצים 
ַ ּבֲעב ֹוד ֹות ָק ׁש ֹות ְמא ֹוד, ֵמַה ּב ֹוֶקר ַעד ָהֶעֶרב. ַהְיה ּוִדים  ְ ּיה ּוִדים ָעְבד ּו  ַה
ֶ ׁשל  ָ ׁשְלח ּו ִמיְלי ֹוִנים  ַ ּמֲחנ ֹות ֵמת ּו ֵמָרָעב, ִמק ֹור  ּוִמַמֲחל ֹות. ַהֶ ּגְרָמִנים  ַ ּב
ַ ּבֶגָטא ֹות  ְ ּבָתֵאי ָגִזים.  ָ ׁשם ָרְצח ּו א ֹוָתם  ְ ׁשָמָדה ְו ְיה ּוִדים ְלַמֲחנ ֹות ַה
ְ ּבַמֲחנ ֹות  ׁש ֹוִנים  ְ ּגב ּוָרה.  ֶ ׁשל  ִ ּבים  ִ ׂשים ַר  ּוְבַמֲחנ ֹות ָהִר ּכ ּוז ָהי ּו ַמֲע
ֶ ׁשק . ֵהם ָהי ּו  ַ ּבַמֲחנ ֹות לֹא ָהָיה ֶנ ַ ּבֶ ּגְרָמִנים. ַלְיה ּוִדים  ְ ּיה ּוִדים ִנְלֲחמ ּו  ַה

ִג ּב ֹוִרים.

ָ ׁשה ִהְתַנְגד ּו ַהְיה ּוִדים ַלַחָיִלים ַהֶגְרָמִנים. ָצָבא ֶגְרָמִני ָחָזק  ְ ּבֶגט ֹו ַוְר
ְ ּבֶגט ֹו  ֶ ׁשָהי ּו  ִ ׁשים ,  ֶ ׁשְך ח ֹוֶד ׁש ֶנֶגד ְיה ּוִדים ְמַעִטים, ְגָבִרים ְוָנ ְ ּבֶמ ִנְלַחם 
ָ ׁשה ָנַפל , ַרק  ְ ּדַכי ָאִניֶלִביץ' . ֶגט ֹו ַוְר ָ ׁשה ָהָיה ָמְר ָ ׁשה. ְמַפֵקד ֶ ּגט ֹו ַוְר ַוְר

ָ ׂשְרפ ּו א ֹות ֹו.  ֶ ׁש ַאֲחֵרי 

ְ ׂשָרֵאל, ַהִמְסָעד ֹות,  ְ ּבִי ָ ּכר ֹון ַל ׁש ֹוָאה ְוַלְגב ּוָרה  ְ ּבִניָסן ה ּוא י ֹום ַהִז כ"ז 
ְ ׁשֵתי  ֶ ׁשל  ְ ּבי ֹום ַה ׁש ֹוָאה ֵי ׁש ְצִפיָרה  ָ ּבֵתי ַהָקֶפה  ּוָבֵתי ַהק ֹוְלנ ֹוַע ְסג ּוִרים. 
ָ ּלם ע ֹוְמִדים  ּד ֹום. ְמכ ֹוִנ ּי ֹות ע ֹוְצר ֹות  ְ ׂשָרֵאל ֻ ּכ ְ ּבָכל ְמִדיַנת ִי ַדק ֹות, 
ִ ׁשים ע ֹוְמִדים,  ׁש ֹוְתִקים  ִ ׁשים ַמְפִסיִקים ַלֲעב ֹוד, ָהֲאָנ ִ ׁשים , ֲאָנ ְ ּכִבי ַ ּב

ֶ ׁשל ָהָעם ַהְיה ּוִדי .  ְוז ֹוְכִרים ֶאת ַה ׁש ֹוָאה ְוַהְגב ּוָרה 
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מהי שואה?
כשאומרים "שואה" מתכוונים להשמדה של היהודים על-ידי 
הנאצים. השואה התחילה בגרמניה , כאשר הנאצים עלו לשלטון 
בשנת 1933. השואה נגמרה בסוף מלחמת העולם השניה , בשנת 
1945. השואה 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

Traductionשורשהוא - עברבנייןשם הפועל

vouloir direכ.ו.נהתכווןהתפעללהתכוון ל..

débuterת.ח.להתחילהפעיללהתחיל ב..

se terminerג.מ.רנגמרנפעללהיגמר ב..

être assassinéר.צ.חנרצחנפעללהירצח

tuerה.ר.גהרגפעללהרוג את

déporterש.ל.חשלחפעלִלשלוח ל..

être tuéר.צ.חרצחפעלִלרצוח את

se battre contreל.ח.מנלחםנפעללהילחם ב..

s'opposer àנ.ג.דהתנגדהתפעללהתנגד ל..

tomberנ.פ.לנפלפעלליפול

arrêterפ.ס.קהפסיקהפעיללהפסיק

se tenir deboutע.מ.דעמדפעללעמוד

se taireש.ת.קשתקפעללשתוק

se souvenirז.ג.רזכרפעללזכור את

Vocabulaire à compléter

extermination

שלטון

2ème guerre mondiale

תקופה

terrible

גיטו, גטאות

autour

חומה

haute

טלאי צהוב

tissu

ציור

     Lecture du texte : http://www.morim.com/shoah.mp3



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.

1. מהי השואה ?
2.  ּמתי היא התחילה ?

מתי היא נגמרה?
4. כמה יהודים נרצחו בשואה ?

5. איפה היהודים נרצחו ?
6. איפה הנאצים שמו את היהודים לפני שהם שלחו אותם למחנות 

ההשמדה ?
7. מה היהודים היו צריכים לשים על הבגדים שלהם ?

8. ממה מתו היהודים במחנות ובגיטאות ?
9. מה קרה בגיטו וורשה ?

10. מה הישראלים מציינים commèmorent כל שנה בכ''ז בניסן ?
11. מה הישראלים עושים כאשר הם שומעים את הצפירה ?

     Lecture du texte : http://www.morim.com/shoah.mp3


