
 

 

 '(ה-נקודת מבט לשכבות צעירה )כיתות ד'

 כיצד נראה חיה של אנה פרנק? 

מידע קצר   3הפעילות עוסקת בחייה של אנה פרנק, לטובת המדרכ.ה ניתן לקרוא בנספח 

 על אנה פרנק, אותו יש לקורא לפני הפעולה.

 ייצוג מתודה ראשונה:

מראים לחניכים.ות ציר זמן  ונסביר שנדבר על אנה פרנק, נראה מה קרה איתה ובעולם 
 המיום שנולדה ועד ליום שנמצאה במחבוא. 

( עם קטעים שמראים את חייה של אנה פרק. נקרא ביחד 1נציג מספר כרטיסיות )נספח 

 אותן ונבקש מהחניכים למקם את הכרטיסיות על הציר זמן. 

  |  ללא ציוד: | כרטיסיות -1נספח  חים:נספ דק| 15   זמן:

 

 ייצוג ודיון בשאלהמתודה שלישית: 

( וננסה למקם את האירועים 2כעת מציב אירועים שקרו באירופה באותם שנים  )נספח 

 האלה גם כן על הציר זמן ביחד עם הכרטיסיות על אנה. 

 נראה איך החיים של אנה פרנק הושפעו מהאירועים שקרו, ומה הוביל למה.  

 נשאל:

 מה שמעתם על אנה פרנק? •

שנמצאת תקופה ארוכה במחבוא? )חלק גם יכולים איזה קשיים יכלו להיות לילדה  •

 להיות קשיים של יומיום ולאו דווקא קשורים לתקופה(

 קטע מתוך יומנה של אנה פרנקלהרחבה וקריאה עם הקבוצה ניתן לבחור    הערה למדריכ.ה:

 ולקרוא לסיום יחד. 

   |ללא   ציוד: | רשימה של אירועים הסטוריים -2נספח  נספחים: דק| 20   זמן:
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 אנה עוברת להולנד

 

 בעקבות עליית המפלגה הנאצית והחרם על יהודים 

 בגרמניה, משפחת פרנק מחליטה לעבור להולנד 

 חיים שקטים ושלווים

 

 אוטו פרנק ואדית )ההורים של אנה( מתחתנים. 

 אנה נולדת  1929בשנת 

 1נספח 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 אנה מתחילה לכתוב יומן

 ביומן היא כתובת כל מיני איסורים שהטלו על יהודים:

 לענוד טלאי צהוב -

 אסור לנסוע בתחבורה ציבורית -

 20:00אסור לצאת אחרי השעה  -

  למקומות בילוי כמו קולנוע, בריכה, תאטרוןאסור ללכת  -



 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

   

 

 

  

 הכניסה למחבוא

  -אחותה של אנה מקבלת צו גיוס למען הגרמנים

 והמשחה מחליטה להיכנס למחבוא שהכינו מראש 

  בבניין שבו עבר אבא של אנה

 ממשיכה לכתוב ביומן

 "נדמה לי שאני רעה מפני שאני שוכבת במיטה 

 בזמן שידידותי מוטלות אי שם בחוץ.  חמה

 חרדה אוחזת אותי שאני נזכרת בכל אלה שהייתי 

 שורה בהם כל כך ועכשיו הם מופקרים בידי התליינים 

 האכזריים ביותר בעולם ורק בכלל שהם יהודים"

 נתפסים במחבוא

 מהשכנים מבחין במשפחת ופרנק, תמורת פרסמישהו 

 כספי מסגיר אותם לגרמנים.  

 לאחר שנתפסה, נשאר היומן של אנה. זה הזכרון היחיד שנשאר. 

 זכרון שהפך לספר מפורסם והבית של המחבוא הפך למוזיאון



 

 

 נקודת לציר זמן: -2נספח 

 המפלגה הנאצית מתחזקת בגרמניה.  1929 •

 היטלר הופך לראש הממשלה בגרמניה. מוטל חרם על עסקים של יהודים.  1933 •

מציבים שלטים "אין כניסה ליהודים" במסעדות, חנויות ומקומות בילוי  1935 •

 שונים.

 תופסים יהודים בהולנד. -הצבא הגרמני כובש את הולנד 1940 •

 

 למדריכ.התקציר סיפורה של אנה פרנק  -3נספח 

. כשמלאו לה ארבע עלו הנאצים בגרמניה לשלטון.   1929אנה פראנק נולדה בגרמניה בשנת  
ואוטו פרנק החליטו לברוח לאמסטרדם שבהולנד עם שתי בנותיהם: אנה  הוריה, אדית

 .ואחותה הבוגרת ממנה, מרגוט
חדלה אף היא להיות מקום בטוח  בהיותה בת אחת עשרה, כבשו הנאצים את הולנד אשר

לאחר הכיבוש החלו הנאצים לשלוח את יהודי הולנד למחנות ריכוז  ליהודים. שנתיים
בכדי להימלט מהאיום הנורא, עברה המשפחה להתחבא באגף נסתר של בניין  .והשמדה

הכניסה למחבוא הוסתרה מאחורי ארון ספרים מסתובב על  .המשרדים בו עבד האב אוטו
 .ומצרכים חיוניים דידים גויים דאגו להבריח דרכו מזוןציר כשי

 במשך שנתיים הסתתרה המשפחה במחבוא יחד עם עוד ארבעה יהודים. כל התקופה,
הלשין מישהו  1944באוגוסט  .המתאר את הקורות אותה ואת האחרים כתבה אנה יומן

למקום  לשלטונות וגילה שיהודים מתחבאים במקום. בעקבות ההלשנה פרצו הנאצים
המחבוא ושלחו את שתי המשפחות למחנות המוות. האם ושתי הבנות נספו. האב אוטו 

 .שניצל היחידי
בתום המלחמה, נמצא יומנה של אנה פרנק במקום המחבוא של המשפחה ונמסר לאביה 

מהמחנה. הוא מפגיש אותנו עם נערה מתבגרת בעלת יכולת מופלאה לתאר   לאחר ששוחרר
אנה פרנק יש ערך תיעודי נדיר המספר את סיפורה של התקופה  ליומנה של .את עולמה

ביומנה כתבה אנה פרנק בחוש נבואי   .ונערים שקולם לא נשמע  ומייצג דור של ילדים, נערות
 :כלשהוא ספק בלגלוג ספק ברצינות שהיא כותבת

 ." מפני שאני רוצה לחיות גם לאחר מותי "
לחיות לאחר מותה כפי שרק מעט מאוד סופרים משאלתה התקיימה. אנה פרנק ממשיכה 

ממשיכים לחיות ובלב מליונים רבים,שכן גורלה היה לסמל. אבל... סביר להניח  מבני זמנה
ניצלת היא לא הייתה סופרת כה מפורסמת כפי שאירע כתוצאה  שאילו הייתה אנה

ליונים ולא כל הסיכויים הם שהיומן היה מאבד את כל משמעותו למי .מהירצחה בגיל צעיר
 .הצלחתו הגדולה אם הייתה אנה פרנק שורדת את המלחמה היה זוכה אפילו לשמץ של

 


