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אנה פרנ˜ נולדה בפרנ˜פורט ˘בגרמניה

ב-12 ביוני 1929, ב˙ם ה˘נייה ˘ל אוטו

היינריך פרנ˜ וא˘˙ו אדי˙ פרנ˜; אחו˙ה

הבכורה, מרגוט, נולדה ב˘נ˙ 1926.

מ˘פח˙ פרנ˜ ה˘˙ייכה ל˜הילה היהודי˙

הליברלי˙. אמה ˘ל אנה היי˙ה ע˜ר˙

בי˙, ואביה אי˘ עס˜ים ואינטל˜טואל

˘ה˙גאה בספרייה הע˘ירה ˘בבעלו˙ו

ועודד א˙ בנו˙יו לרכו˘ ה˘כלה רחבה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/12_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1929
https://he.wikipedia.org/wiki/1926
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D


 



 

˙ˆלומים מהילדו˙



 ובלגיה, וכב˘ה או˙ן ב-10 במאי 1940 א˙ הולנד זא˙, ˙˜פה גרמניה הנאˆי˙הולנד על נייטרליו˙. למרו˙ה˘נייה ב-1939, הכריזהכ˘פרˆה מלחמ˙ העולםמארגוט ואנה, לאמסטרדם.פרנ˜, א˘˙ו ו˘˙י בנו˙יו, ל˘לטון עברו אביה, אוטובע˜בו˙ עליי˙ו ˘ל היטלר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1939
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/10_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1940
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94


הנאˆים הערימו עוד ועוד
˜˘יים. יהודים נאלˆו לה˙חיל
לענוד על בגדיהם א˙ הטלאי
הˆהוב בˆור˙ מגן דוד, ונפוˆו

˘מועו˙ ˘כל היהודים ˆריכים
לעזוב א˙ הולנד. כ˘ב-5 ביולי

1942 ˜יבלה מרגוט הוראה
לה˙ייˆב במה ˘נ˜רא 'מחנה

עבודה' בגרמניה הנאˆי˙, הוריה
החלו לח˘וד. הם הטילו ספ˜
בכך ˘מדובר בעבודה והחליטו
להס˙˙ר במחבוא כבר למחר˙

כדי להינˆל מרדיפה.



בחוד˘ים הרא˘ונים ˘ל ˘נ˙ 1942 הפך
אוטו פרנ˜, ב˘י˙וף עובדיו ה˜רובים

בחבר˙ אופט˜ה, א˙ החל˜ האחורי ˘ל
מפעלו למ˜ום מס˙ור. 

הכניסה למחבוא הוס˙רה מאחורי ארון
ספרים מס˙ובב על ˆיר. החלונו˙ נˆבעו

והואפלו, וכך נעלם הבי˙ האחורי
מעיניים זרו˙. חלונו˙ הˆד האחורי ˘ל

הבי˙ הואפלו, כמו כל חלונו˙
אמסטרדם, באמˆעו˙ לוחו˙ ˘חורים.

הדבר נע˘ה בפ˜וד˙ הגרמנים, כדי
להכביד על מטוסי בעלו˙ הברי˙

במˆיא˙ דרכם בלילו˙, וה˜טין א˙
הסיכוי לגלו˙ א˙ המס˙˙רים בבי˙

האחורי. ב˘נ˙ 1942 נכנסו אוטו
והמ˘פחה למחבוא ו˘ם ה˙חבאו.





סיור וירטואלי במחבוא 
˘ל אנה פרנ˜ ומ˘פח˙ה

https://www.annefrank.org/en/museum/
https://www.annefrank.org/en/museum/
https://www.annefrank.org/en/museum/
https://www.annefrank.org/en/museum/


אנ˘י ה˜˘ר ˘ל מ˘פח˙ פרנ˜ ואנ˘י ˘לומם
היו אחדים מעובדיו ˘ל אוטו פרנ˜ – וי˜טור

˜וגלר, יוהנס ˜ליימן, מיפ חיס ובעלה יאן ובפ
ווס˜אול. אנ˘ים אלו היו ה˜˘ר היחיד ˘ל

מ˘פח˙ פרנ˜ ו˙ו˘בי המחבוא האחרים לעולם
החיˆון. הם סיפ˜ו א˙ ˆורכיהם, דאגו ל˘לומם

והביאו להם חד˘ו˙ מהולנד, מאירופה ומהעולם.
המ˘ימה ה˜˘ה ביו˙ר לסייענים היי˙ה

אספ˜˙ מזון למחבוא וליו˘בים בו, ˙וך סיכון
ממ˘י ˘ל חייהם אם יי˙פסו בידי ה˘לטונו˙.



יום במפעלו ˘ל אוטו פרנ˜
כ˘המ˙חבאים נמˆאים מעל.



ליום הולד˙ה ה-13, ב˘נ˙ 1942, ˜ˆ˙ לפני
כניס˙ם למחבוא ˜יבלה אנה ספר, או˙ו

רא˙ה בחלון ראווה ˘ל חנו˙ מספר ימים
˜ודם. זה היה ספר ˘יועד במ˜ור לאיסוף
ח˙ימו˙, בעל כריכ˙ בד בˆבעי אדום-לבן

˘ננעלה על ידי מנעול ˜טן. אנה פרנ˜
החליטה לה˘˙מ˘ בו כיומן אי˘י, והחלה

לכ˙וב בו מיד. הכ˙יבה ה˙רכזה בעי˜ר
באירועי היום-יום ו˘גר˙ חייה, ומפעם

לפעם מוזכרים בו נו˘אים ה˜˘ורים
לאירועים מחוı למסגר˙ מ˘פח˙ה, ובהם
הטלטלו˙ העוברו˙ על הולנד ועל יהודיה.
אנה כינ˙ה א˙ היומן ב˘ם "˜יטי" כאילו

היה חבר˙ה הטובה. והסודי˙.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F#%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93




באחד מדפי היומן כ˙בה אנה:
"האמיני לי ˘אם היי˙ סגורה כ˘נה וחˆי, היה זה די

נמאס עלייך. לרכב על אופניים, לר˜וד, ל˘רו˜,
לראו˙ א˙ העולם, להרגי˘ ˆעירה, לדע˙ א˙

˙חו˘˙ החופ˘ – לכל אלה אני מ˙געגע˙ אך עליי
להס˙יר זא˙."



"בחˆי חדרי כמעט
˘אין לי אפ˘רו˙ להיו˙

לבדי, ואני כל כך
מ˘˙ו˜˜˙ לכך. זו גם

הסיבה ˘אני נמלט˙
לעלייה לע˙ים כה

˜רובו˙. 
˘ם, ואˆלך, אני יכולה
להיו˙ ל˘עה ˜לה אני

עˆמי"



המראה מעליי˙ הגג



בבו˜ר ˘ל 4 באוגוסט 1944, פרˆו

למחבוא ˘וטרים ממ˘טר˙ הסדר 

 ˘פעלו על סמך הל˘נה ˘ל אדם

˘נו˙ר אלמוני עד היום.  מ˘פח˙

פרנ˜ ו˘אר דיירי המחבוא נל˜חו

למטה הגסטאפו ומ˘ם הועברו,

לאחר ח˜ירה, לבי˙ מעˆר בו ˘הו

יומיים ולאחר מכן הועברו למחנה

המעבר המ˘טר˙י ליהודים

.˜ ּבֹור¿ ֶטר¿ ֶוס¿

אנה פרנ˜ ואחו˙ה מרגוט נל˜חו יחד

למחנה הריכוז ברגן בלזן, ˘ם נפטרו

ב˘נ˙ 1944 ממחל˙ טיפוס ˘פ˘˙ה

במחנה.



לאחר מלחמה
בחוד˘ יולי 1945, לאחר ˘הˆלב

האדום אי˘ר א˙ דבר מו˙ן ˘ל

האחיו˙ לבי˙ פרנ˜, מסרה מיפ חיס

א˙ הניירו˙ ˘נמˆאו במחבוא לאחר

פ˘יט˙ הגסטאפו, ניירו˙ ˘˘מרה על

מנ˙ למסור חזרה לאנה פרנ˜ –

לכ˘˙חזור.

בין הניירו˙ היה היומן.

 אוטו גילה כי לאנה היי˙ה גרס˙

כיסוי ליומן או˙ה ˙כננה לפרסם

לאחר המלחמה. הוא מחליט לפרסם

חל˜ זה ועוד מספר ˜טעים  ה˜˘ורים

למלחמה.

מהיומן ˆונזרו ˜טעים ˘ל מריבו˙ ˘ל

אנה עם מ˘פח˙ה ו˜טעים אי˘יים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D


כ˘יˆא יומנה ˘ל אנה פרנ˜ לאור הוא נמכר מיד במאו˙ אלפי
עו˙˜ים ו˙ורגם ל˘פו˙ רבו˙. בהולנד אימˆו א˙ אנה פרנ˜ והפכו

או˙ה להיו˙ "הילדה הלאומי˙" בגלל יכול˙ ההבעה המר˘ימה
˘לה. מפעל המזון ˘ל אוטו פרנ˜ הפך להיו˙ מוזיאון על ˘מה

˘ל אנה פרנ˜.
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˙ ל
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˜ו
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"האמיני לי ˘אם היי˙ סגורה כ˘נה וחˆי, היה זה די

נמאס עלייך. לרכב על אופניים, לר˜וד, ל˘רו˜,
לראו˙ א˙ העולם, להרגי˘ ˆעירה, לדע˙ א˙

˙חו˘˙ החופ˘ – לכל אלה אני מ˙געגע˙ אך עליי
להס˙יר זא˙."

˘˙פו לאן או למי היי˙ם לו˜חים א˙ אנה לטיול באפניים.
מה היי˙ם/ן רוˆים להראו˙ לה או ל˘˙ף או˙ה?



1. כ˙בו מכ˙ב לאנה, ˙ארו בו א˙
רג˘ו˙יכם/ן כלפי הסיפור ˘לה.

2. כ˙בו מכ˙ב לאבא ˘ל אנה,
דע˙כם על פרסום היומן, ˘אלו˙

ועוד...
4.כ˙בו דף ביומן אי˘י ˘לכם היום
וספרו בו מה ה˘˙נה בעולם היום

לעומ˙ ה˙˜ופה ˘ל אנה..
5. אילו אנה היי˙ה חיה כיום מה
היי˙ם/ן  מייחלים ומייחלו˙
ב˘בילה ˘˙ראה מול חלונה. ˆיירו.
5. מה א˙ם/ן חו˘בים וחו˘בו˙
˘עלינו לע˘ו˙ כעם וכעולם בכדי
למנוע הי˘נו˙ מ˜רים כמו ˘ל אנה
וכמו ה˘ואה בכלל. אלו ערכים

עלינו ל˜דם.


