יומנה של אנה פרנק
אנה פרנק נולדה בשנת  1929בפרנקפורט ,גרמניה ,בת שנייה לאדית ואוטו
פרנק ,אחות למרגוט.
בשנת  1933כאשר התחזק שלטונו של היטלר ,עזבה המשפחה את ביתה
בגרמניה ועברה לאמסטרד ,הולנד .אוטו פרנק פתח בית מסחר ליבוא
בשמי ותבליני.
בחודש מאי  1940פלשו הגרמני להולנד .אוטו פרנק הכי למשפחתו מקו
מסתור מפני הנגרמני .מקו המסתור היה בחלק האחורי של בית המסחר
שלו .הכניסה לדירה הייתה מאחורי ארו הספרי.
בחמישה ביולי  1942כאשר קיבלה מרגוט הודעה לבוא למחנה עבודה,
עברה המשפחה לגור בדירת המסתור .כעבור זמ קצר הצטרפה אליה
משפחת וא"דא ע בנ פטר .לאחר מכ הגיע דייר נוס " #מר דיסל.
שני עובדי לשעבר של אוטו פרנק והכתבניות מיפ ואלי דאגו למזו ,שקנו
בשוק השחור ,ה הביאו למשפחות ג בגדי ,ספרי ועיתוני .המשפחות
הסתתרו בדירה במש $כל תקופת המלחמה.
כבר בהתחלת הפלישה הגרמנית כתבה אנה פרנק ביומנה ,שאותו קיבלה
במתנה מאביה ליו הולדתה ה".13
בארבעה באוגוסט  1944גילו אנשי הגסטפו הגרמני את מקו המסתור .ה
העבירו את שבעת בני המשפחה למחנה בהולנד ,ומש לאושווי .%כל בני
הקבוצה מתו ממחלות או במשרפות .אנה מתה ממחלת הטיפוס ,כאשר
הייתה בת חמש עשרה .רק אוטו פרנק נשאר בחיי.
כאשר שב אוטו פרנק מהמלחמה ,הוא קיבל את היומ של אנה ,שנשאר
בדירת המסתור ,ופרס אותו.
יומנה של אנה פרנק התפרס לראשונה בשנת  .1947הוא מסמ $אישי
ואנושי .היומ תורג לארבעי ושבע שפות ,והוא אחד הספרי הנמכרי
ביותר בעול ,שהפכו לסמל ולמיתוס.
אנה מספרת ביומנה על רגעי קטני בחיי היו יו ,.על מחשבותיה ,על
סודותיה ,על הוריה ,על אחותה ועל חבריה לכיתה .היא מספרת על החיי
בדירת המסתור ,ועל היחסי בי האנשי בתנאי קשי כאלה ,על הפחדי
ועל התקוות וכמוב על אהבתה לפטר.
מהיומ עולה דמות של נערה בוגרת מאוד ,בעלת שמחת חיי ,אופטימית,
אינטלגנטית ,רגישה ובעלת כושר ביטוי .למרות הקשיי שלה היא האמינה
באד וביכולת שלה לאהוב.
מתו'' $להצליח בעברית'' חלק ב'

יָ.מָנ+ֶ -ל ָאָנה ְפַרְנק
ָאָנה ְפַרְנק נְ.לָדה ִַ+ְ 2נת ֶ) 1929אֶל+ַ 0ְ #ע ֵמא.ת
ֶע ְִ8רי ְוֵת ַ+ע( ְִ2פַרְנְקפְ6רטְ5ֶ ,רַמְנָיה2ַ ,ת ְִ+נָ4ה ְלֶאִדית
ְוא.טְ .פַרְנקָ ,אח.ת ְלָמְרג.ט.
ִַ+ְ 2נת ֶ)1933אֶל+ַ 0ְ #ע ֵמא.ת ְ+ל+ִ .י ְו ָ+לֲ:ַ (+.א ֶ+ר
ִהְתַחֵ=ק ְִ+לט.נ+ֶ .ל ִהיְטֶלרָ ,עְזָבה ַה ִ< ְָ;ָ +חה ֶאת ֵ2יָת-
ְֶ2גְרַמְנָיה ְוָעְבָרה ְלַאְמְסֶטְרָ> ,הַ.לְנד .א.טְ .פַרְנק ָ;ַתח
ֵ2ית ִמְסָחר ִליב6א ְִ8ָ 2מי ְוַתְבִליִני.
חֶדַ +מאי ֶ)1940אֶל+ַ 0ְ #ע ֵמא.ת ְוַאְר ִָ2עי( ָ;ְל6+
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ַהְֶ5רָמִני ְלהַ.לְנד .א.טְ .פַרְנק ֵהִכי ְלִמ ְְ;ַ +חָ .0מק.
ִמְס.0ר ִמ ְ;ֵני ַהְֶ5רָמִניָ .מקַ .ה ִ<ְס.0ר ָהָיה ֵַ2חֶלק
ָהֲאחִ.רי ֶ+ל ֵ2ית ַה ִ<ְסָחר ֶַ ..@+ה ְִ:ניָסה ַלִ>יָרה ָהְיָתה
ֵמֲאחֵ.רי ָארַ .ה ְָAפִרי.
ֲַ2חִמ ָBה ְ2יִ6לי ֶ)1942אֶל+ַ 0ְ #ע ֵמא.ת ַאְר ִָ2עי
ִ0ַ +ְ 6י( ֲַ:א ֶ+ר ִק ְָ2לה ָמְרג.ט הָ.דָעה ָלב.א ְלַמְחֶנה
ֲעבָ.דהָ ,עְבָרה ַה ִ< ְָ;ָ +חה ָלג6ר ְִ2דיַרת ַה ִ<ְס.0רֲ:ַ .עֹבר
ְזַמ ָקָצר ִהְצָטְרָפה ֵאֶליָה ִמ ְַ;ַ +חת ַוא"ָדא ִע ְָ2נ
ִ; ֵCרְ .לַאַחר ִמ ִֶ :ה ִ5יַע ַ>ָ4ר נַ.סַ " #מר ִדיֵסל.
ִֵ+ני עְ.בִדי ְל ֶָ+עַבר ֶ+ל א.טְ .פַרְנק ְוַה ְַ:תָבִנ.4ת ִמי;
חרֵ ,ה ֵהִביא6
ְוֵאִלי ָ>ֲאגַ 6ל ָ<זDָ+ֶ ,.נ6B2ַ 6ק ַה ָֹ B
ַל ִ< ְ;ָ +ח.ת ַָ2ְ 5גִדיְ ,סָפִרי ְוִעִ.0ניַ .ה ִ< ְ;ָ +ח.ת
ִהְס ַ0ְ 0ר>ִ2ַ 6יָרה ְֶ2מ ֶ:ֹ $ְ+ל ְ0קַ6פת ַה ִ<ְלָחָמה.
ְָ:בר ְַ2הְתָחַלת ַה ְ;ִלי ָ+ה ַהְֶ5רָמִנית ְָ:תָבה ָאָנה ְפַרְנק
ְ2יָ.מָנ+ֶ ,-א.תִ .ק ְָ2לה ְַ2מ ָָ0נה ֵמָאִביָה ְליE .ה ַ@ְד ָ-0
ה"ַ)13ה ְBל+ָ .ה ָע ָ8ר(.

ְַ2אְר ָָ2עה ְ2א.גְ6סט ֶ) 1944אֶל+ַ 0ְ #ע ֵמא.ת ַאְר ִָ2עי
ְוַאְר ָָ2עה( ִַ 6@5אְנ ֵ+י ַהְֶ5סָט;ַ .הְֶ5רָמִני ֶאת ָמק.
ַה ִ<ְס.0רֵ .ה ֶהֱעִבירֶ 6את ְִ+בַעת ְֵ2ני ַה ִ< ְָ;ָ +חה
ְלַמְחֶנה ְ2הַ.לְנדִ6 ,מ ְָ Bלא+ְ .וִוי:ֹ .%ל ְֵ2ני ַהְDבָ6צה
ֵמתִ 6מ ַ<ֲחל.ת אָ8ְ <ִ 2ַ .רפ.תָ .אָנה ֵמָתה ִמ ַ<ֲחַלת
ַה ִCפ6סֲ:ַ ,א ֶ+ר ָהְיָתה ַ2ת ָחֵמֶ +ע ְֵ8רהַ .רק א.טְ .פַרְנק
ִנ ְַ+אר ַַ2חִ4י.
ֲַ:א ֶ+ר ָ+ב א.טְ .פַרְנק ֵמַה ִ<ְלָחָמה ,ה6א ִק ֵ2ל ֶאת
ַהָ.4מ ֶ+ל ָאָנהַ+ְ Gִ+ֶ ,אר ְִ2דיַרת ַה ִ<ְס.0רִ6 ,פְרֵס
א.ת..
יָ.מָנ+ֶ -ל ָאָנה ְפַרְנק ִהְת ַ;ְרֵס ָלִראָ.+נה ִַ+ְ 2נת
ֶ)1947אֶל+ַ 0ְ #ע ֵמא.ת ַאְר ִָ2עי ְו ֶַ+בע( .ה6א ִמְסָמְ$
ִאי ִ+י ֶוֱאנ+ִ .יַ .הָ.4מ ְ0Eרְַ 5לַאְר ִָ2עי ְו ֶַ+בע ָ8פ.ת,
ְוה6א ֶאָחד ַה ְָAפִרי ַהְִGמ ִָ:רי ְ2יֵ.תר ָ2עָ.לָ+ֶ ,הְפכ6
ְלֵסֶמל ְ6לִמית.ס.
ָאָנה ְמַס ֶ;ֶרת ְ2יָ.מָנַ -על ְרָגִעי ְקַטִGי ְַ2חֵ4י ַה .4י,.
ַעל ַמְח ְ+בֶ.תיָהַ ,על ס.דֶ.תיָהַ ,על הֶ.ריָהַ ,על ֲאחָ.ת-
ְוַעל ֲחֵבֶריָה ַל ִ0ָ :הִ .היא ְמַס ֶ;ֶרת ַעל ַהַחִ4י ְִ2דיַרת
ַה ִ<ְס.0רְ ,וַעל ַהְָ4חִסי ֵ2י ָהֲאָנ ִ+י ְִ2תָנִאי ַק ִBי
ֵָ:א ֶ@הַ ,על ַה ְ;ָחִדי ְוַעל ַה ְִ0קו.ת ְוַכ<ָ6ב ַעל ַאֲהָבָת-
ְל ִ;ֶטר.
ֵמַהָ.4מ עָ.לה ְ>מ6ת ֶ+ל ַנֲעָרה ֶ.2גֶרת ְמא.דֲ2ַ ,עַלת
ְִ8מַחת ַחִ4י ,אִ;ְ .טיִמיתִ ,איְנֶטִליֶגְנִטיתְ ,רִגי ָ+ה
ַ6בֲעַלת +ֶ ֹ:ר ִ6C2יַ .לְמר.ת ַהְִ+ָ Dיי ִֶ -@ָ +היא ֶהֱאִמיָנה
ָָ2אָד ַ6בְ4כֶֹלת ֶֶ -@ָ +לֱאֹהב.
ִמְ'' $ְ.0לַהְצִליַח ְִ2עְבִרית'' ֵחֶלק ב'

יָמָנ ֶ ל ָאָנה ְפַרְנק
ָאָנה ְפַרְנק נְלָדה ִ ְ ַנת ֶ) 1929אֶל ְַ ע ֵמאת ֶע ְִרי ְוֵתַ ע(
ִ ְפַרְנְקפ'ְרטְ&ֶ ,רַמְנָיה ַ ,ת ְ ִנָ%ה ְלֶא ִדית ְואט ְפַרְנקָ ,אחת
ְלָמְרגט.
ִ ְ ַנתֶ) 1933אֶל ְַ ע ֵמאת ְ ל ִ י ְוָ ל ( ֲַ,אֶ ר ִהְתַחֵ*ק
ִ ְלטנ ֶ ל ִהי ְטֶלרָ ,ע ְזָבה ַה ִָ/ָ ְ 0חה ֶאת ֵ יָת ְ ֶגְרַמְנָיה ְוָע ְבָרה
ְלַא ְמְסֶטְרָ ,3הַלְנד .אט ְפַרְנק ַָ/תח ֵ ית ִמְסָחר ִליב'א ְ ָ ִמי
ְוַת ְבִליִני.
ְ ֹחֶד ַמאי ֶ)1940אֶל ְַ ע ֵמאת ְוַאְרָ ִעי( ְָ/ל ' ַהֶ&ְרָמִני
ְלהַלְנד .אט ְפַרְנק ֵהִכיְ 7ל ִמ ְ ְַ/ח ָמק ִמְסר ִמ ְֵ/ני
ַהֶ&ְרָמִניָ .מק ַה ְִ0סר ָהָיה ַ ֵחֶלק ָהֲאחִרי ֶ ל ֵ ית ַה ְִ0סָחר
ֶ ַ .:ה ְִ,ניָסה ַל ִ3יָרה ָהְיָתה ֵמֲאחֵרי ָארַ 7ה ְָ9פִרי.
ַ ֲח ִמָ;ה ְ י'ִלי ֶ) 1942אֶל ְַ ע ֵמאת ַאְרָ ִעי ' ְ ִַי( ֲַ,אֶ ר
ִק ְ ָלה ָמְרגט הָדָעה ָלבא ְלַמְחֶנה ֲעבָדהָ ,ע ְבָרה ַה ִָ/ָ ְ 0חה ָלג'ר
ְ ִדיַרת ַה ְִ0סרֲ,ַ .עֹבר ְזַמָ 7קָצר ִה ְצָטְרָפה ֵאֶליָה ִמ ְ ַַ/חת
ְוא=7דאִ 7ע ְ ָנ ִ>ֵ/רְ .לַאַחר ִמ ִֶ 7,ה ִ&יַע ַ%ָ3ר נַס = ַמר ִדיֵסל.
ֵ ִני עְב ִדי ְלֶ ָעַבר ֶ ל אט ְפַרְנק ְוַה ְַ,תָבִנ%ת ִמיפ ְוֵאִלי ֲָ3אג'
ַלָ0ז?ָ ֶ ,7נ' ַ ;'ק ַהָ;ֹחרֵ ,ה ֵה ִביא' ַל ִ/ָ ְ 0חת ַ& ְ ָג ִדי,
ְסָפִרי ְו ִעִניַ .ה ִ/ָ ְ 0חת ִהְס ַ ְר' ַ ִ3יָרה ְ ֶמֶ ְ@ ֹ,ל
ְק'ַפת ַה ְִ0לָחָמה.
ְָ,בר ְ ַהְתָחַלת ַה ְִ/ליָ ה ַהֶ&ְרָמִנית ְָ,תָבה ָאָנה ְפַרְנק ְ יָמָנ,

ֶ את ִק ְ ָלה ְ ַמ ָָנה ֵמָא ִביָה ְלי Aהְַ :ד ָ ה=ַ)13ה ְ;לָ ה ָעָר(.
ְ ַאְרָ ָעה ְ אג'ְסט ֶ)1944אֶל ְַ ע ֵמאת ַאְרָ ִעי ְוַאְרָ ָעה( ִ&':
ַאְנֵ י ַהֶ&ְסָטַ /הֶ&ְרָמִני ֶאת ָמק ַה ְִ0סרֵ .ה ֶהֱע ִביר' ֶאת
ִ ְבַעת ְ ֵני ַה ִָ/ָ ְ 0חה ְלַמְחֶנה ְ הַלְנדִ ' ,מָ; ְלא ְ וִוי,ֹ .Cל ְ ֵני
ַהְ?ב'ָצה ֵמת' ִמֲַ0חלת א ַ ְִָ 0רפתָ .אָנה ֵמָתה ִמֲַ0חַלת
ַה ִ>'/סֲ,ַ ,אֶ ר ָהְיָתה ַ ת ָחֵמ ֶע ְֵרהַ .רק אט ְפַרְנק ִנ ְ ַאר
ַ ַח ִ%י.
ֲַ,אֶ ר ָ ב אט ְפַרְנק ֵמַה ְִ0לָחָמה ,ה'א ִק ֵ ל ֶאת ַהָ%מ ֶ 7ל ָאָנה,
ֶ ִַ ְ Dאר ְ ִדיַרת ַה ְִ0סרְ' ,פָרָס את.
יָמָנ ֶ ל ָאָנה ְפַרְנק ִהְת ְַ/רֵס ָלִרא ָנה ִ ְ ַנת ֶ) 1947אֶל
ְַ ע ֵמאת ַאְרָ ִעי ְוֶ ַבע( .ה'א ִמְסָמְ@ ִאי ִ י ֶוֱאנ ִ יַ .הָ%מְA 7רַ&
ְלַאְרָ ִעי ְוֶ ַבע ָפתְ ,וה'א ֶאָחד ַה ְָ9פִרי ַהְִ Dמ ִָ,רי ְ יֵתר
ָ עָלָ ֶ ,הְפכ' ְלֵסֶמל 'ְל ִמיתס.
ָאָנה ְמַס ֶֶ/רת ְ יָמָנ ַעל ְרָג ִעי ְקַטִDי ְ ַחֵ%י ַה %יַ ,.על
ַמְח ְ בֶתיָהַ ,על סדֶתיָהַ ,על הֶריָהַ ,על ֲאחָת ְוַעל ֲחֵבֶריָה ַל ִָ ,ה.
ִהיא ְמַס ֶֶ/רת ַעל ַהַח ִ%י ְ ִדיַרת ַה ְִ0סרְ ,וַעל ַה ְָ%חִסי ֵ י7
ָהֲאָנ ִ י ִ ְתָנ ִאי ַק ִ;י ֵָ,אֶ:הַ ,על ַה ְָ/ח ִדי ְוַעל ַה ְִקות ְוַכָ'0ב7
ַעל ַאֲהָבָת ְל ִֶ/טר.
ֵמַהָ%מ 7עָלה ְ3מ'ת ֶ ל ַנֲעָרה ֶגֶרת ְמאדֲ ַ ,עַלת ִ ְמַחת ַח ִ%י,
א ְִ /טי ִמיתִ ,איְנֶטִליֶגְנ ִטיתְ ,ר ִגיָ ה 'ַבֲעַלת ֹ ֶ,ר ִ >'יַ .ל ְמרת
ַהְ?ָ ִיי ֶ ִָ :היא ֶהֱא ִמיָנה ָ ָאָד 'ַב ְ%כֶֹלת ֶ ֶָ :לֱאֹהב.
ִמְ@ 'ְלַה ְצִליַח ְ ִע ְבִרית ' ֵחֶלק ב'

שאלות  אנה פרנק
ִ .1מי ִהְס ַ0ֵ 0ר ְִ2דיַרת ַה ִ<ְס.0ר ?
" ְִ+בָעה ֲאָנ ִ+י ִהְס ַ0ְ 0ר>ִ2ַ 6יָרה.
ַ .2מ>ַ6ע ֵה ֶהְחִליטְ 6לִהְס ַ0ֵ 0ר ַ>ִ2יָרה ?
" ִ:י ֵה ָ;ֲחדֵ 6מַהָGאִצי.
ִ .3מי ָ>ַאג ְלָכל ַה ְָIרִכי ֶֶ@ָ +הְ ,וֵאיְ? $
" ֲאָנ ִ+י טִ.בי ָ>ֲאגָ 6לֶהֵ ,הִביאָ 6לֶה אֶֹכל ְוִאיְנפְ.רַמְצָיה.
ַ .4על ַמה ְָ:תָבה ָאָנה ְפַרְנק ַָ.42מ ֶ?-@ָ +
" ִהיא ְָ:תָבה ַעל ַאֲהָבָתְ -ל ֵ;ֶטרַ ,על ַחֵ4י ַה .4י>ִ2ַ .יָרהַ ,על
ַמְח ְ+בֶ.תיָהַ ,על ס.דֶ.תיָהְ ,וַעל ַה ְָ0כִנ.4ת ֶלָעִתיד .
ֵ .5איזַ .נֲעָרה ָהְיָתה ָאָנה ְפַרְנק ?
" ִהיא ָהְיָתה ַנֲעָרה אִ;ְ .טיִמית ֶַ+אֲהָבה ֶאת ַהַחִ4י,
ֶ.2גֶרת ְמא.דִ ,איְנֶטִליֶגְנִטיתְ ,רִגי ָ+ה ַ6בֲעַלת +ֶ ֹ:ר ִ6C2יָ.42ַ .מ ֶ-@ָ +
רִ.אי ִַ+ֶ 5היא ַמֲאִמיָנה ָָ2אָד ַ6בְ4כֶֹלת ֶֶ -@ָ +לֱאֹהב.
<ָ :ַ $ְ+ֶ <ֶ 2ַ .6ה ְזַמ ִהְס ַָ0ְ 0רה ְִ2דיַרת ַה ִ<ְס.0ר?
" ַ:ָ $ְ+ֶ <ֶ 2ל ְ0קַ6פת ַה ִ<ְלָחָמה.
ַ .7מ>ַ6ע ַהָ.4מ ֶ+ל ָאָנה ְפַרְנק ָהַפְְ $לֵסֶמל ?

Vocabulaire du texte
. יוָֹמ ָנהּ ֶשׁל ָא ָנה ְפ ַר ְנק- אוָֹצר ִמִלּים
naître
s'est renforcer, se renforcer
pouvoir
commerce
import
parfums, aromates
épices
cachette
partie
arrière
derrière
après
rejoindre
ancien, du passé
dactylo
découvrir
maladie(s)
groupe
fours crématoires
a publié, publier
a été publié, être publié
document
personnel

ֵלד6ָ ְלִה, ְלָדה.נ
 ְלִהְתַחֵ=ק,ִהְתַחֵ=ק
.ְלט+ִ
ִית ִמְסָחר2ַ
א6ְיב
ַמִיBָ 2ַ
ְבִליִני0ַ
ר.0 ִמְס.ָמק
ֵחֶלק
ִרי.ֲאח
ֵרי.ֵמֲאח
ֲעֹבר:ַ
# ְלִהְצָטֵר,#ִהְצָטֵר
ָעַבר+ֶ ְל
ְתָבִנית:ַ
ת.@ ְלַג,6@5ִ
ת. ַמֲחל,ַמֲחָלה
ָצה6ְקב
ת.ָרפ8ְ ִמ
 ְלַפְרֵס,ִ;ְרֵס
 ְלִהְת ַ;ְרֵס,ִהְת ַ;ְרֵס
$ְִמְסָמ
י+ִ ִאי

humain
traduire
a été vendu, être vendu
est devenu, devenir
symbole
mythe
pensée(s)
secret(s)
relation(s)
condition(s)
peur(s)
espoir(s)
évidement
personnage
jeune homme, jeune fille
adulte, mûre
sensible
ayant une capacité d'expression
malgré
difficulté(s)
capacité

י+ִ .ֱאנ
5ֵ ְלַתְר,5ְַר0E
 ְלִה ָ<ֵכר,ר:ַ ִנְמ
... ל$ְֹ ַלֲהפ,... ל$ְָהַפ
ֵסֶמל
ס.ִמית
ת.ב+ָ  ַמְח,ָבה+ָ ַמְח
ת.ד. ס,ד.ס
 ְיָחִסי,ַיַחס
ָנִאי0ְ ,ַנאי0ְ
 ְ;ָחִדי,ָ;ַחד
ְקַות0ִ ,ְקָוה0ִ
ָב6<:ַ
ת.4מE>ְ ,ת6ְ>מ
 ַנֲעָרה,ַנַער
ֶגֶרת.2 ,ֵגר.2
ה+ָ  ְרִגי,+ָרִגי
י6C2ִ ר+ֶ ֹ: ַעל2ַ
ת.ַלְמר
ִיי+ָ  ְק,י+ִ ֹק
ְיכֶֹלת
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ָאָנה ְפַר ְנק ָהְיָתה ַנֲעָרה ְיהֶ6דיָה ְֶ.G+לָדה ְִ2פַר ְנְקפְ6רט
ֶֶ2ְ +גְרַמ ְנָיה ב"ְ2ִ . 1929היָ.ת2ַ alors qu'elle avait -ת ַאְר ַ2ע
ִנְמְלָטה ִ a fuitע ִמ ְְ;ַ +ח ְָ -0לַאְמְסֶטְרָ> ֶ2ְ +הַ.ל ְנד ְִ2גַלל
מַנְסָיה lycée
ֲעִלַ4ת ַהָGאִצי ַל ְִBלט2ְ ..הַ.ל ְנד ָלְמָדה ַ5ִ 2י ְ
ַהְ4הִ6דיתְGִ +ֶ :ְ .כ ְ+ָ 2ה  a été conquiseהַ.ל ְנד ִויהִ6דָ4ה ֵהֵח@6
ְלִה ַָBלח ַ être envoyéל ַ<ֲחנ.ת ַה ָ<ֶותֶ ,נֶאְל ָ
צה a été forcé
ַה ִ< ְָ;ָ +חה ָלֶרֶדת ַל ַ<ְח ֶֶ0רת ְ6 clandestinitéלִהְס ַ0ֵ 0ר ִמ ְ;ֵני
ָהִאַ menace 64הָGאִצי .ב" 2ְ 9יִ6לי ְ2ָ 1942רָחה ִע
ִמ ְְ;ַ +ח ְָ -0וִהְס ַָ0ְ 0רה ְִ2דיַרת ִמְס.0ר ֵֶ+הִכי ָהָאב2ְ .י.
ה ses
Eה ַ@ְד ָ -0ה"ֵ 13הֵח ָ@ה ָאָנה ְפַר ְנק ִלְכ ֹ0ב ֶאת ִמְכ ֶָ0בי ָ
ְ lettresלִקיִטיֵ+ֶ ,ה ְלַמֲע ֶ8ה ְ;ִ en faitרֵקי ַהָ.4מ ְֶ:ָ +תָבה
ְֶ2מ ְֶ $ְ+לַמְעָלה ִמ ְָBנַתִי ְַ<ַ 2ח.2א .cachette
ב"2ְ 4א.גְ6סט ִ 1944הְתַ@ָ 5ה ַה ַ<ְח.2א ַעל ְיֵדי ַהָGאִצי,
ְַGִ :רֶאה ְִ2עְקב.ת ַ suite àהְל ָָ+נה ָ .dénonciation, délationאָנה,
ִמ ְְ;ַ +ח ְָ -0וַהְ4הִ6די ַהָ.Gסִפי ִ+ֶ autresהְס ַ0ְ 0רִ 6א ָ0
ִנְת ְ;סְ 6ו ִנ ְְ+לחְ 6לַמְחנ.ת ִר6:ז ָ .concentrationאָנה ַוֲאחָ.ת-
ִנ ְְ+לחְ 6לַמְחֶנה ְֶ2רְֶ2ֶ 5לֶז ְו ֶָ2ְ +מֶרָ 1945 %מְצאֶ 6את
מָ.ת ִמ ַ<ֲחַלת ַ maladieה ִCיפ6ס ָ .typhusאָנה ָהְיָתה ַ2ת 15
תה a été décimé
ְ2מָ.ת:ֹ .-ל ִמ ְְ;ַ +ח ָ+ֶ -0ל ָאָנה ְפַר ְנק ִנְס ְ; ָ
ַLרד a survécu
ַָ.B2אה ְ;ָרט ָ à partלָאב ,א.טְ .פַר ְנקָ +ֶ ,
ִ6פְרֵס ֶ a publiéאת ַהָ.4מַ .ה ִַ2ית ִֶ .2+הְס ַ0ְ 0רָ 6אָנה ְ6בֵני
ִמ ְְ;ַ +ח ָָ -0הַפְַ $ל<ֵ6זאַ2ְ .אְמְסֶטְרָ>.

