
פגישת האחים

שושנה בת ה-73 לא ראתה את אחיה הגדול בנימין יותר מ-67 
שנים. היא מספרת: "הפגישה שלנו היא באמת נס ומזל גדול. כל 
ַ ּבש ֹוָאה, ונשארתי לבד - בלי  השנים חשבתי, שהמשפחה שלי מתה 
הורים ובלי אחים. עכשיו אני יכולה לנשק ולחבק את אחי הגדול. 

הוא גר בארץ, לא רחוק ממני".
לפני מלחמת-העולם השנייה גרה המשפחה של שושנה ובנימין 
בפולין. בזמן המלחמה הוציאו הנאצים את המשפחה שלהם 
מהבית, וכל אחד מהם הגיע למקום אחר: שושנה הגיעה 
ל'אושוויץ', ובנימין הגיע לרוסיה. שם הוא היה חייל ב'צבא 
האדום' עד סוף המלחמה. בפגישה של האחים בנימין בכה, וסיפר: 
"הייתי בין החיילים הרוסיים, שהגיעו למחנה 'אושוויץ' בסוף 
המלחמה. לא חשבתי לרגע, ֶשגם אחותי הקטנה נמצאת שם. היינו 

כל-כך קרובים ולא ידענו..." 
בשנת 1948 עלתה שושנה לארץ. היא התחתנה, נולדו לה שתי בנות, 
והיום יש לה גם חמישה נכדים. בנימין עלה לארץ בשנת 1957. גם 
הוא התחתן, נולדו לו שלושה ילדים, ויש לו שישה נכדים. "כל 
השנים ניסיתי למצוא את האחים שלי" מספר בנימין, "אבל לא 

הצלחתי, וחשבתי שכולם מתו בשואה". 
בחודש האחרון ביקרה שושנה במוזיאון "יד ושם" בירושלים. היא 
מסרה שם את הפרטים שלה, כדי לבדוק אם מישהו מהמשפחה 
נשאר בחיים. ואז אמרו לה בהתרגשות: "גם אחיך בנימין מחפש 

אותך...". 
"קשה לי להאמין", אומרת שושנה. "גם כשהוא על-ידי, ואני 

מדברת איתו ונוגעת בו, זה חלום... נס...".  
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ַ ׁשת ָהַאִחים ְ ּפִגי

ִ ּבְנָיִמין י ֹוֵתר מ-67  ַ ּבת ה-73 לֹא ָרֲאָתה ֶאת ָאִחיָה ַהָ ּגד ֹול  ַ ׁשָ ּנה   ׁש ֹו
ָ ּכל  ֶ ּבֱאֶמת ֵנס  ּוַמָ ּזל ָ ּגד ֹול.  ָ ּלנ ּו ִהיא  ֶ ׁש ָ ׁשה  ְ ּפִגי ֶ ּפֶרת: "ַה ָ ׁשִנים. ִהיא ְמַס
ְ ּבִלי  ִ ּתי ְלַבד -  ְ ׁשַאְר ַ ּבש ֹוָאה, ְוִנ ִ ּלי ֵמָתה  ֶ ׁש ָ ּפָחה  ְ ׁש ִ ּמ ֶ ׁשַה ִ ּתי,  ַ ׁשְב ָ  ּׁשִנים ָח ַה
ֵ ּבק ֶאת ֲאִחי ַהָ ּגד ֹול.  ֵ  ּׁשק  ּוְלַח ָ ׁשו ֲאִני ְיכ ֹוָלה ְלַנ ה ֹוִרים  ּוְבִלי ַאִחים. ַעְכ

ִ ּני". ֶ ּמ ָ ּבָאֶרץ, לֹא ָרח ֹוק ִמ ה ּוא ָ ּגר 
ַ ׁשָ ּנה  ּוִבְנָיִמין  ֶ ׁשל  ׁש ֹו ָ ּפָחה  ְ ׁש ִ ּמ ְ  ּׁשִנָ ּיה ָ ּגָרה ַה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת-ָהע ֹוָלם ַה
ָ ּלֶהם  ֶ ׁש ָ ּפָחה  ְ ׁש ִ ּמ ִ ּמְלָחָמה ה ֹוִציא ּו ַהָ ּנאִצים ֶאת ַה ִ ּבְזַמן ַה ְ ּב ּפ ֹוִלין. 
ִ ּגיָעה  ַ ׁשָ ּנה ִה ִ ּגיַע ְלָמק ֹום ַאֵחר:  ׁש ֹו ַ ּבִית, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִה ֵמַה
ֹדם'  ָ ׁשם ה ּוא ָהָיה ַחָ ּיל ב'ָצָבא ָהָא ִ ּגיַע ְלר ּוְסָיה.  ל'אושוויץ',  ּוִבְנָיִמין ִה
ֵ ּפר: "ָהִייִתי  ָ ּבָכה, ְוִס ִ ּבְנָיִמין  ֶ ׁשל ָהַאִחים  ָ ׁשה  ְ ּפִגי ַ ּב ִ ּמְלָחָמה.  ַעד ס ֹוף ַה
ִ ּמְלָחָמה.  ְ ּבס ֹוף ַה ִ ּגיע ּו ְלַמֲחֶנה 'אושוויץ'  ֶ ׁשִה ִ ּיים,  ֵ ּבין ַהַחָ ּיִלים ָהר ּוִס
ָ ּכְך  ָ ּכל- ָ ׁשם. ָהִיינ ּו  ֶ ׁשַ ּגם ֲאח ֹוִתי ַהְקָטָנה ִנְמֵצאת  ִ ּתי ְלֶרַגע,  ַ ׁשְב לֹא ָח

ְקר ֹוִבים ְולֹא ָיַדְענ ּו..." 
ֵ ּתי  ְ ׁש ְ ּתָנה, נ ֹוְלד ּו ָל ּה  ַ ׁשָ ּנה ָלָאֶרץ. ִהיא ִהְתַח ְ ׁשַנת 1948 ָעְלָתה  ׁש ֹו ִ ּב
ְ ׁשַנת  ִ ּב ִ ּבְנָיִמין ָעָלה ָלָאֶרץ  ָ  ּׁשה ְנָכִדים.  ָ ּבנ ֹות, ְוַה ּי ֹום ֵי ׁש ָלה ַ ּגם ֲחִמ
ָ  ּׁשה ְנָכִדים.  ִ ׁש ָ ׁשה ְיָלִדים, ְוֵי ׁש ל ֹו  ְ ׁשל ֹו ֵ ּתן, נ ֹוְלד ּו ל ֹו  1957. ַ ּגם ה ּוא ִהְתַח
ִ ּבְנָיִמין, "ֲאָבל לֹא  ֵ ּפר  ִ ּלי" ְמַס ֶ ׁש ֹצא ֶאת ָהַאִחים  ִ ּסיִתי ִלְמ ָ  ּׁשִנים ִנ ָ ּכל ַה "

ַ ּב  ּׁש ֹוָאה".  ָ ּלם ֵמת ּו  ֶ ׁשֻ ּכ ִ ּתי  ַ ׁשְב ִ ּתי, ְוָח ִהְצַלְח
ָ ׁשַלִים. ִהיא  ִ ּביר ּו ֵ ׁשם"  ְ ּבמ ּוֵזא ֹון "ָיד ַו ַ ׁשָ ּנה  ְ ּקָרה  ׁש ֹו ִ ּב ֹחֶד ׁש ָהַאֲחר ֹון  ַ ּב
ָ ּפָחה  ְ ׁש ִ ּמ ֶ ׁשה ּו ֵמַה ֹ ּדק ִאם ִמי ְ ּכֵדי ִלְב ָ ּל ּה,  ֶ ׁש ְ ּפָרִטים  ָ ׁשם ֶאת ַה ָמְסָרה 
ֵ ּפ ׂש  ִ ּבְנָיִמין ְמַח ְ ּג ׁש ּות: "ַ ּגם ָאִחיְך  ְ ּבִהְתַר ִ ּיים. ְוָאז ָאְמר ּו ָלה  ַ ּבַח ְ ׁשַאר  ִנ

א ֹוָתְך...". 
ֶ ׁשה ּוא ַעל-ָיִדי, ַוֲאִני  ְ ּכ ַ ׁשָ ּנה. "ַ ּגם  ֶ ׁשה ִלי ְלַהֲאִמין", א ֹוֶמֶרת  ׁש ֹו "ָק

ֶ ּבֶרת ִא ּת ֹו ְונ ֹוַגַעת  ּב ֹו, ֶזה ֲחל ֹום... ֵנס...".   ְמַד

                      מעובד ע''פ העיתון ''למשפחה'' ע''י סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת

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



הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

resterנשארנשארנפעללהישאר

faire un baiserמנשקנישקפיעללנשק

enlasserמחבקחיבקפיעללחבק

pleurerבודקבדקפעללבכות

faire sortir deמוציאהוציאהפעיללהוציא מ-

arriver àמגיעהגיעהפעיללהגיע ל-

penserחושבחשבפעללחשוב

se marierמתחתןהתחתןהתפעללהתחתן

essayerמנסהניסהפיעללנסות

vérifierבודקבדקפעללבדוק

remettreמוסרמסרפעללמסור

chercherמחפשחיפשפיעללחפש

toucherנוגענגעפעללנגוע ב-

Vocabulaire

rencontre פגישה

2nde Guerre Mondiale מלחמת העולם השנייה

soldat חייל

l'Armée Rouge הצבא האדום

un instant לרגע

proches קרובים

petits-enfants נכדים

renseignements פרטים

quelqu'un מישהו

émotion התרגשות

rève חלום

Les mots sont traduits dans le contexte
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שאלות
1) איפה היו שושנה ובנימין בשנים ?  

        
______________________________________________ 1937

   
___________________________________________1942

   
________________________________________________________1958

2) למה בנימין לא חיפש את שושנה במחנה אושוויץ ?     
    

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3) איפה גרים עכשיו שני האחים ?

____________________________________________________________

4)  למה הם לא נפגשו כל כך הרבה שנים ?  

_____________________________________________

 5) איך הצליחה שושנה לאתר (localiser) את בנימין ?

_____________________________________________ 
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