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במאי  ,1953חמש שני אחרי שקמה מדינת ישראל ,החליטה
הכנסת לבנות מוזיאו ומוסד מדעי למחקר השואה  ''יד וש''.
הש של האתר הוא לפי פסוק מספר ישיעה:

,Éåì-ïzÆ àÆ íìÈ Éåò íLÅ :úÉåðaÈ îÄ e íéðÄ aÈ îÄ ,áÉåè--íLÅ åÈ ãéÈ ,éúÇ ÉîÉåçáÀ e éúÄ éáÅ aÀ íäÆ ìÈ ézÄ úÇ ðÈåÀ
(5 å''ð åäéòùé) .úøÅkÈéÄ àÉì øLÆ àÂ
A eux, j'accorderai, dans ma maison et dans mes murs, un monument, un titre qui vaudra mieux que des
)(Isaïe : Chapitre 56 - Verset 5

fils et des filles; je leur accorderai un nom éternel, qui ne périra point.

ראשי המדינה רצו שאזרחי ישראל והתיירי שבאי לישראל,
יזכרו את ששה מיליו היהודי שנהרגו בשואה ,וילמדו על
הקהילות היהודיות שהיו באירופה לפני השואה.
ה רצו שיהיה בישראל מוסד שיחקור את השואה ,ויאסו#
אינפורמציה על יהודי הגיטאות ועל קבוצות הפרטיזני
שנלחמו בנאצי .חוקרי השואה רצו לבנות ספרייה שתאסו#
את כל שמות האנשי שנהרגו בשואה ותשמור על תעודות
ומכתבי שנמצאו במקומות שוני.
ה רצו ג שאנשי יספרו על ''חסידי אומות העול''  אנשי
לא יהודי שעזרו ליהודי בתקופת השואה .ה ביקשו
מאנשי שישלחו ל''יד וש'' כל אינפורמציה שיש לה על
המלחמה ועל אנשי שהיו באירופה בשנות המלחמה.
לפי :ירושלי וכל נתיבותיה  בעריכת אייל מירו
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ְַ.מאי ָ ,1953חֵמִ ,ָ ,ני ַאֲחֵרי ֶָ+ָ,מה ְמִדיַנת ִי ְ)ָרֵאלֶ ,הְחִליָטה
ַה ְֶ3נֶסת ִלְבנ/ת מֵ2זא2 /מָ/סד ַמִָ1עי ְלֶמְחַקר ַהָ/0אה  ''ָיד ָו ֵ.'',
ַה ֵ,ֶ 0ל ָהֲאָתר ה2א ְלִפי ָ5ס2ק ִמ ֵֶ4פר ְי ְַ,עָיה:

,Éåì-ïzÆ àÆ íìÈ Éåò íLÅ :úÉåðaÈ îÄ e íéðÄ aÈ îÄ ,áÉåè--íLÅ åÈ ãéÈ ,éúÇ ÉîÉåçáÀ e éúÄ éáÅ aÀ íäÆ ìÈ ézÄ úÇ ðÈåÀ
(5 å''ð eäéÈòÀ LÇ éÀ ) .úøÅkÈéÄ àÉì øLÆ àÂ
A eux, j'accorderai, dans ma maison et dans mes murs, un monument, un titre qui vaudra mieux que des
)fils et des filles; je leur accorderai un nom éternel, qui ne périra point. (Isaïe : Chapitre 56 - Verset 5

ָרא ֵ,י ַה ְִ8דיָנה ָרצֶ,ֶ 2אְזְרֵחי ִי ְ)ָרֵאל ְוַה ִַ6ָ7רי ִֶ.ָ ,אי ְל ִי ְ)ָרֵאל,
ִיְז ְ3רֶ 2את ִ0ָ ,ה ִמיְליַ /ה ְ6הִ2די ֶֶ9ֶ,הְרגָ/0.ַ 2אהְ ,ו ִיְלְמדַ 2על
ַה ְִ+ה/:ת ַה ְ6הִ2ד/6ת ֶָ,היֵ.ְ 2איר5ָ /ה ִלְפֵני ַהָ/0אה.
ס#
קר ֶאת ַהָ/0אהְ ,וֶיֱא ֹ
ֵה ָרצְ6ִ ,ֶ 2הֶיה ְִ .י ְ)ָרֵאל מָ/סד ְֶ6ַ,ח ֹ
ִאי ְנפְ/רַמְצָיה ַעל ְיהֵ2די ַהֶ=ָטא/ת ְוַעל ְקב2צ/ת ַה ְַ5רִטיָז ִני ְֶ9ִ ,לֲחמ2
סֶ #את ָ3ל
ַ9ָ.אִצי .חְ /קֵרי ַהָ/0אה ָרצִ 2לְבנ/ת ִסְפִרָ6ה ֱֶ7ֶ ,א ֹ
מר ַעל ְ7ע2ד/ת ִ2מְכ ִָ7בי
ְ,מ/ת ָהֲאָנ ִ,י ֶֶ9ֶ,הְרגָ/0.ַ 2אה ְוִת ְֹ ,
ְֶ9ִ ,מְצאְ.ִ 2מק/מ/ת ִ /,ני.
ֵה ָרצֲ,ֶ =ַ 2אָנ ִ,י ְיַס ְ5רַ 2על ''ֲחִסיֵדי >א/8ת ָהעָ/ל''  ֲאָנ ִ,י
לֹא ְיהִ2די ֶָ,עְזרִ 2ליהִ2די ְִ.תקַ2פת ַהָ/0אהֵ .ה ִ2,+ְ .
ֵמֲאָנ ִ,י ְֶ,ְ 6ִ ,לחְ 2ל''ָיד ָו ֵ3ָ '',ל ִאי ְנפְ/רַמְצָיה ֶָ ,6ֵ,לֶה ַעל
ַה ְִ8לָחָמה ְוַעל ֲאָנ ִ,י ֶָ,היֵ.ְ 2איר5ָ /ה ִ,ְ .נ/ת ַה ְִ8לָחָמה.
לפי :ירושלי וכל נתיבותיה  בעריכת אייל מירו
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הפעלי
Traduction
décider
construire
se souvenir
être tué
enquêter
rassembler
se trouver
aider
envoyer
expliquer
combattre
connaître

שורש
חלט
בנה
זכר
הרג
חקר
אספ
מצא
עזר
שלח
סבר
לחמ
נכר

הוא  עבר
החליט
בנה
זכר
נהרג
חקר
#אס
נמצא
עזר
שלח
הסביר
נלח
הכיר

בניי
הפעיל
פעל
פעל
נפעל
פעל
פעל
נפעל
פעל
פעל
הפעיל
נפעל
הפעיל

ש הפועל
להחליט
לבנות
לזכור
להיהרג
לחקור
#לאסו
להימצא
לעזור ל
לשלוח
להסביר
להילח
להכיר

Vocabulaire
institut, institution
site
verset
chefs d'état
touristes
communauté(s)
ghetto(s)
resistants
chercheurs, enquêteurs
bibliothèque
certificats, documents
Justes des Nations

מוסד
אתר
פסוק
ראשי המדינה
תיירי
 קהילות,קהילה
 גיטאות,גיטו
פרטיזני
 חוקרי,חוקר
ספרייה
תעודה
חסידי אומות העול
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שאלות על הטקסט
 .1למה הקימו את יד וש ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2מה מקור הש ''יד וש'' ?
______________________________________________________________

 .3מה אפשר למצוא ב''יד וש'' ?
_____________________________________________________________

 .4מי מבקר במוסד ''יד וש'' ?
_______________________________________________________________

 .5מי ה ''חסידי אומות העול''?
_______________________________________________________________

 .6כתבו על אחד מחסידי אומות העול  ָראל ַוֶל ְנ ֶ ְרג ,אְסָקר
שינדֶלר או מישהו אחר .חפשו את האינפורמציה בספרי או
באינטרנט.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .7לפי דעתכ ,הא חשוב לבקר במקו כמו ''יד וש'' ,הסבירו.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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