
 

 

 

  

     

 

 להיות ילד בגטו טרזיינשטאט

 תש"פ   יום הזיכרון לשואה ולגבורהשיעור לקראת  מערך 
 

הכין המרכז החינוכי בבית טרזין מערך  , 2020באפריל  21 -שיחול ב, לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 שעוסק בחייהם של הילדים ובני הנוער בגטו טרזיינשטאט.  ,שיעור לתלמידי בתי הספר

 מערך השיעור הותאם למציאות הנוכחית בה המפגש עם התלמידים מתקיים באמצעות למידה מרחוק.  

 

  מטרות

 לסיפורו הייחודי של גטו טרזיינשטאט.  ףהתלמיד ייחש .1

 טרזיינשטאט. התלמיד יכיר את מציאות חייהם של הילדים ובני הנוער בגטו  .2

התלמיד יכיר את הקשיים עימם התמודדו הילדים ובני הנוער בגטו באמצעות כתבות מעיתונות   .3

 הילדים שנכתבה בגטו, ציורים ועדויות מצולמות. 

 

 מבנה השיעור

 : חלקיםשלושה כולל השיעור 

 . סיפורו של גטו טרזיינשטאט, חוויותיהם של הילדים מיד לאחר גירושם לגטו -פתיחה ▪

: חיי היום יום, חברות, רעב, כדורגל בגטו וטרנספורטים העמקה בנושאים שונים מחיי הילדים בגטו ▪

כתבות מעיתונות הילדים בגטו, ציורי ילדים וקישור   בהם לכל אחד מהנושאים דף עבודה . למזרח

 לעדויות ביוטיוב.

 סיכום  ▪

 

מד לרשותו ולגיל התלמידים אם  כך שכל מורה יכול להחליט בהתאם לזמן העו ,מערך השיעור מודולארי

מערך  קיימת הרחבה של  הבסופו של  העבודה או לעסוק במספר נושאים מצומצם.לעשות שימוש בכל דפי 

 מידע נוסף למורה. 

 

 

 

 



 

 

 

  

     

 

 פתיחה

ק"מ   60-כהמרוחקת  ,עיר המבצר טרזיןב 1941בחודש נובמבר הוקם  )טרזין בצ'כית( גטו טרזיינשטאט

טרם גירושם למחנות ההשמדה  יהודי צ'כיה . הגטו שימש בתחילה, לריכוז צ'כוסלובקיהמפראג, בירת 

 במזרח )בעיקר בפולין(. 

 

 צילום אויר של העיר טרזין.   -2שקף 

נושאים לדיון: מדוע העיר מתאימה לריכוז יהודים? אלו  

 מאפיינים יש לעיר מבצר? 

]שימו לב לחומות הכפולות שסביב העיר, שלא אפשרו 

כניסה/יציאה אלא דרך השערים שהיו שמורים. כמו כן, העיר 

מוקפת בשטח פתוח וחשוף, שלא אפשר הסתתרות במקרה של  

 בריחה[. 

 

הגברים הועברו למגורי גברים, הנשים למגורי נשים, ם של היהודים אל הגטו הופרדו המשפחות: עם הגעת

 . מינם "פע הופרדוהתגוררו עם אימותיהם ומעל גיל זה   12ילדים עד גיל 

(. עולמם של הילדים תואר על 1945-1941שנות קיומו ) 4גטו טרזיינשטאט במהלך אל ילדים נשלחו  12,171

ידם בכתיבה, בציור וביומנים שנכתבו בגטו כמו גם בעדויות שניתנו על ידי שורדי הגטו שהיו ילדים  

 באותה תקופה.  

 

 השיר "געגועים" -3שקף 

 . )במערך השיעור מובא חלק מהשיר( 1943ידי ילד אלמוני בגטו בחודש מרץ השיר געגועים נכתב על 

 געגועים 

 כבר גר אני שנה שלמה כמעט

 בעיר שחורה ששמה טרזיינשטאט 

 ובהיזכרי בעיר מולדתי,  

 עכשיו מבין אני מה היה לי ביתי 

 הה, לו יכולתי אל ביתי לחזור.

 נדמה, ששם תמיד אויר ואור.  

 תי שם,  איך לא ידעתי אז, כשגר

 מה טוב היה לי, מה השארתי שם! 

 8.3.1943אלמוני, 



 

 

 

  

     

 

בנוסף קיים קישור לעדותו של יהודה בקון המתאר את חוויותיו מעזיבת הבית וגירוש לגטו. עדותו של 

 . fvQEhttps://www.youtube.com/watch?v=q0ON0ju -יהודה בקון

, גורש עם בני משפחתו לגטו טרזיינשטאט.  12, כשהיה בן 1941בצ'כוסלובקיה. בשנת  1929]יהודה בקון נולד בשנת 

 גורש לאושוויץ ומהמחנה בצעדות מוות למחנה מאוטהאוזן באוסטריה, שם שוחרר[.  1943בשנת 

 

 

 לדיון:   דוגמאות לשאלות 

 אלו תחושות, לדעתכם, עלו בילדים עם גירושם לגטו?   -

 מדוע מחבר השיר קורא לעיר טרזין "עיר שחורה"?  -

 ? מה מבינים הילדים בדיעבד לאחר שנשלחו לגטו על הבית שהיה -

 מהי ההשפעה שיש להפרדת המשפחות על הילדים?   -

 

 

 

 חיי היום יום של הילדים בגטו -4שקף

עבור הילדים חיי  הילדים היו חשופים למציאות החיים בגטו. בתוך מציאות זו, ניסו המבוגרים ליצור 

" עד כמה שניתן. במעונות הילדים שהוקמו התקיימה שגרת יום קבועה והיא כללה, רחצה,  נורמליים" 

 ת ספורט ופעילות חברתית.  יוסידור המגורים, לימודים, משחקים, פעילו

 

 דף העבודה כולל: 

 כתבה מתוך עיתון הילדים "וודם". (1)

 דגם של חדר ילדים בגטו. (2)

 חול". השיר "יום  (3)

 

 נקודות לדיון: 

 תנאי החיים של הילדים  -

 מציאות תנאי הגטו והקשיים עימם התמודדו הילדים.  -

 סדר היום של הילדים במעונות הילדים.  -

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0ON0jufvQE


 

 

 

  

     

 חברות -5שקף 

ילדים ששהו בחדר כמעט במשך כל   35-25במעונות הילדים התגוררו ביחד 

החלו   ,באופן טבעישעות היום )חלק מהילדים גם ישנו במעון בלילה(. 

בתוך המעונות חברויות עמוקות בין הילדים, חברות שלעיתים   היווצרל

 קרובות החליפה את המשפחה שהופרדה בגטו. 

 

 דף העבודה כולל: 

 כתבות על משמעות החברות והעזרה במעונות הילדים.  2 (1)

 בנות. מעגל  -(1944-1931ציור של אניטה שפיץ ) (2)

 -קישור לעדותה של גרדה שטיינפלד המספרת על מתנה מיוחדת שקיבלה מחברתה בגטו (3)

https://www.youtube.com/watch?v=1ANLSL6WPRE&feature=youtu.be 

 

 נקודות לדיון: 

 החברות בגטו לילדים? מה משמעותה של  -

 האם חברות כזו יכולה להוות סוג של תחליף למשפחה? -

 כוחה של חברות  -

 

 הרעב  -6שקף 

המזון בגטו חולק ממטבחים מרכזיים. על פי החלטה שהתקבלה בגטו קיבלו הילדים תוספת 

מזון, מתוך רצון לשמור ולהגן עליהם ככל שניתן. המזון בגטו לא הספיק וילדים רבים סבלו  

 עב ומהקושי לשמור על המזון כדי שלא ייגמר.  מר

 דף העבודה כולל: 

 כתבה מעיתון "בונקו". (1)

 תור לחלוקת מזון.  –ציור של הלגה וייס  (2)

 חלוקת מזון בחצר.  -ציור של אלפרד קנטור (3)

 

 נקודות לדיון: 

 הקשיים שחלוקת המזון יצרה. -

 תיאור החיים עם תחושת הרעב.  -

 דילמות והתמודדויות   -

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ANLSL6WPRE&feature=youtu.be


 

 

 

  

     

 כדורגל בגטו -7שקף 

. לפי בגטו טרזין פעלו במשך שלוש שנים ליגות כדורגל לנוער ולמבוגרים

  של הליגה דו"ח מחלקת הספורט נערכו בתשעת החודשים הראשונים לקיומה

צופים.   300,000משחקים במגרש הראשי בקסרקטין "דרזדן" בנוכחות  144

 הילדים והנוער.   ותועדה בעיתוני 1944הליגה פעלה עד חודש אוקטובר 

 דף העבודה כולל: 

 כתבה מעיתון "וודם" (1)

 כדורגל בטרזיינשטאט.  –ציור של הלגה וייס  (2)

  -1944קישור לצילום משחק כדורגל בגטו טרזיינשטאט בקיץ  (3)

q0qxUpl1Tc&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v= 

 נקודות לדיון: 

 חשיבותו ומשמעותו של משחק הכדורגל לאסירי הגטו. -

 

 

 טרנספורטים למזרח -8שקף 

טרזיינשטאט החלו להישלח יהודים מהגטו ל"מזרח". נאמר להם שהם נשלחים זמן קצר לאחר הקמת גטו 

בפועל המשלוחים מזרחה יועדו אל מחנות ההשמדה. היהודים בגטו לא ידעו לאן הם  אך  על מנת לעבוד

 נשלחים, אבל אף אחד לא רצה להישלח מזרחה, אל הלא ידוע.

 

 דף העבודה כולל: 

 כתבה מעיתון "קמרד".  (1)

 טרנספורט יוצא.  -מהעיתון "קמרד" איור  (2)

 צילום של טרנספורט  (3)

קישור לעדותו של צבי כהן.   (4)

https://www.youtube.com/watch?v=4J9KWURU

OR4 

 

 

 נקודות לדיון: 

 בלבול, צער, חוסר וודאות. ,  אובדן חברים -הקשיים שיוצרים הטרנספורטים על השגרה בגטו -

 

https://www.youtube.com/watch?v=-q0qxUpl1Tc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4J9KWURUOR4
https://www.youtube.com/watch?v=4J9KWURUOR4


 

 

 

  

     

 חומר רקע למורה 

כעיר מבצר צפונית לפראג ויועדה לאוכלוסייה בת  1780טרזיינשטאט )טרזין בצ'כית(, הוקמה בשנת 

הוקם הגטו, כביכול עבור יהודי צ'כיה, כשלמעשה   1941בנובמבר  24 -איש, מחציתה חיילים. ב 7,000

( הכיל הגטו 1942המוות ואתרי הרצח במזרח. בשיאו )חודש ספטמבר היה זה מחנה ריכוז ומעבר למחנות 

יהודים מצ'כיה, גרמניה, אוסטריה, הולנד, דנמרק, סלובקיה, הונגריה   160,000 -אסירים. כ 58,491

 -מהם נשלחו למחנות המוות ואתרי הרצח במזרח, מהם שרדו כ 90,000 -ויוגוסלביה עברו בגטו טרזין. כ

 בלבד.  325( שנשלחו לגטו, שרדו 1945-1928ילדים )ילידי  12,000 -. מתוך כ4,136

 . 1945במאי  8 -הגטו שוחרר על ידי הצבא האדום ב

 

 עולמם של הילדים ובני הנוער בגטו טרזיינשטאט  

הורו הגרמנים על הפרדת מגורי הגברים ממגורי הנשים והילדים. הוראה זו   1941החל מחודש דצמבר 

שפחתית והשפיעה על אופי חייהם של אסירי הגטו, מבוגרים וילדים כאחד.  הביאה לפירוק המסגרת המ 

.  כך, שבמשך שעות היום  65עד  14בנוסף, בגטו חלה חובת העבודה על כל האסירים, גברים ונשים, מגיל 

היו פטורים מחובה זו.   14היו ההורים מחויבים לצאת לעבוד בעבודות כפייה, ואילו ילדים מתחת לגיל 

היהודית ניסתה לנהל מציאות חייהם של אסירי הגטו בצורה הטובה ביותר. לצורך כך, הוקמו ההנהגה 

 מחלקות שונות וביניהן: המחלקה הכלכלית, מערך הבריאות, המחלקה הטכנית, מרכז העבודה ועוד. 

דבר שהביא למדיניות של העדפה בתנאי   -לשמור על הילדים ובני הנוערההנהגה היהודית ניסתה 

 ם, בהספקת המזון ובתברואה.  המגורי

אומנם, לרוב  . מחלקה לטיפול בנוער כדי ליצור עבור הילדים ובני הנוער מסגרות חינוך שונותהוקמה 

המדריכים בגטו לא היתה השכלה מקצועית בחינוך, אך הם היו בעלי ניסיון בהדרכת נוער במחנות הקיץ  

וער כלל גם מורים, עובדות סוציאליות, גננות  ובמועדונים של תנועות הנוער. צוות המחלקה לטיפול בנ

 ועובדים מקצועיים אחרים.   

הילדים החלו להגיע לגטו מיד עם הקמתו. תחילה הוקמו חדרי הילדים, על פי גילם, בתוך הקסרקטינים.  

ילדים   30-20חדרי בנים בקסרקטין הגברים וחדרי בנות בקסרקטין הנשים. הילדים גרו בצפיפות יחסית, 

 חד, ששימש גם כחדר שינה, גם כיתת לימודים, גם חדר אוכל וחדר משחקים.  בחדר א

על אף תוספת המזון לה זכו הילדים, הרעב הציק להם, ולמרות המאבק המתמיד לשמור על הניקיון גם 

בתנאי הצפיפות, פקדו את הילדים מחלות מדבקות רבות: שנית, צהבת, דלקת קרום המוח, טיפוס, שעלת, 

 ומחלות שמקורן בחוסר בוויטמינים. שחפת 



 

 

 

  

     

במוסדות הילדים שרר סדר יום קבוע. השעות שלפני הצהריים היו מוקדשות ללימודים במחתרת:  

שפות, חשבון, היסטוריה, גיאוגרפיה וכו'. הלימודים התנהלו כמעט ללא אמצעי העזר המקובלים, לא היו  

 מעונות פתח בפני הילדים אופקים רחבים. ספרי לימוד, נייר כתיבה היה יקר מציאות, אך החינוך ב

מעונות הילדים היו עבורם מעין תחליף למשפחה, שהופרדה עם ההגעה לגטו ובין הילדים נרקמו קשרי  

  -חברות. אולם, חרף כל מאמציה של ההנהגה היהודית, מציאות הגטו לא נחסכה מחייהם של הילדים

 פות, אימת הטרנספורטים ועוד.הילדים נאלצו להתמודד עם מציאות הגטו: הרעב, צפי

 

 עיתוני הילדים בגטו טרזיינשטאט

בגטו טרזיינשטאט יצאו לאור כעשרה עיתוני ילדים. היתה זו בדרך כלל יוזמה של אח מנערי החדר, אשר  

להעביר את הזמן,  נועדה זו עיתונות עודד את חבריו לכתוב ולקח על עצמו את מלאכת העריכה של העיתון. 

לבדר, לספק חומר קריאה ולהקנות השכלה. התפרסמו בה כתבות כלליות על רפואה, לעורר עניין, 

גאוגרפיה, פיסיקה ומדורים כגון "האם ידעת?" המביאים עובדות לא ידועות מטרזין ומן העולם. חוץ  

מתיאור התנאים במעונות השונים, על חסרונותיהם ושמחותיהם, כוללים כל העיתונים כתבות ושירים  

ל הראייה המפוכחת של מציאות הגטו. הילדים מספרים על זקנים מורעבים המתנפלים על המלמדים ע

ערימות זבל, חולי נפש מאחורי סורגים, גופת זקן שהתאבד. התיאורים הללו מלמדים על הרגישות של  

הילדים לסבל הזולת. הילדים כתבו בעיתונים שירי געגועים לבית, לעיר מולדתם, לילדותם שנמחקה.  

 ם באה לידי ביטוי אימת הטרנספורטים אל המזרח. בכול

 

 


