
לפני תשעה חודשים באנו לטרזין – אני אמי החולה ואחי הגדול. ידעתי מיד, שלא

אהיה יחד עם אמא וזה מאוד הציק לי, כי היא הייתה זקוקה לטיפול מתמיד והיו לי

חששות, מוצדקים, שזרים לא יתנו ולא יוכלו לתת לה טיפול טוב. .... 

למחרת בואנו, באו שתי נשים לראות אותי ואת אחי ואמרו לאחי, שאני אלך

למעון. יום אחרי כן לקח אותי אחי לשם. הרושם הראשון שלי מהמעון היה איום. לא

רציתי להישאר ובכיתי נורא... באוגוסט היה לי יום הולדת, לא חשבתי על חגיגות

ומתנות. באותו ערב, חזרתי למעון, היו שם כמעט כל הבנות והשולחן היה מלא

מתנות. אפילו בחלום לא חשבתי שכל השפע הזה עשוי להיות הפתעת יום הולדת

בשבילי. הבנות התחילו להידחף אלי ולברך אותי וזה היה כל כך יפה ונוגע ללב,

שהדמעות עמדו בעיני ולא יכולתי לדבר. …

את שני הקטעים כתבה נערה בת 16 בגטו.
מה ניתן ללמוד מהקטעים שקראתם על החברות

בגטו? מה הייתה משמעותה עבור הילדים בגטו?

ועוד חוויה לא נשכחת הייתה לי בהיים: לפני כשבוע אימא הרגישה רע מאוד
והייתה זקוקה לעוגות (עוגה הייתה עשויה לרוב מלחם מריר טבול בתחליף קפה,
עם קרם עשוי מרגרינה וסוכר). סיפרתי לבנות שאני אומללה, כי אין לי מה לתת
לאימא. הבנות לא אמרו כלום ובערב מצאתי על מיטתי צרור עוגות. ואז אמרו

לי הבנות שאוכל לפנות אליהן תמיד, כשאצטרך משהו בשביל אימא.
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חברות
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את הציור ציירה
אניטה שפיץ, ילדה
בגטו טרזיינשטאט.

 
מה מסמל הציור

לדעתכם? איך
הרגישה אניטה כלפי

חברותיה בגטו?

גרדה שטיינפלד נשלחה לגטו טרזיינשטאט
מהנובר גרמניה בשנת 1942, כשהייתה בת 10.

בעדותה מספרת גרדה על מתנה שקיבלה מחברתה
רותי בגטו. 

לחצו כאן לצפייה בעדותה של גרדה.

מה מיוחד במתנה שהכינה רותי לחברתה גרדה
לרגל יום הולדתה?
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האם קרה לך פעם כי מתוך רעב היית לוקח דבר מה מזולתך? אולי ממישהו שיש לו
הרבה ? לא? אם כן אתה בעל רצון חזק, או שלא היית במצב כזה... ישנם כאן אנשים
שהם יותר רעבים. רעב כה איום שהרצון החזק נהפך לחלש, וצובט את הקיבה
בהרגשת ריקנות והכאב הוא חד, שלא נותן לישון, לא נותן לעבוד... אתה לא מכיר
את המצב הקשה, כשבגוף נפתחים פצעים בגלל חוסר תזונה והעיניים טורפות כל
חתיכת לחם ביד זרה כאילו היה זה המעדן הכי טוב. ברגע שכזה, בן אדם, אינך יודע
אם להישאר הבן אדם הישר, וההגון - או לשכוח הכול, לגנוב את הלחם הזה ולאכול
אותו מהר, מהר, לאכול אותו לפני שבעליו יספיק לחזור. ברגע כזה, אינך מסוגל
לחשוב על דבר אחר, מלבד איך למלא את הקיבה. אל תתפלא אפוא, אם מישהו
מתוך הרעב, יעשה דבר מה שלאחר מכן יהיו לו ייסורי מצפון. ולכן : אם אינך מסוגל
לענות נכון על השאלה מה זה רעב - אל תשפוט ! אל תזיז אבן. תנסה להבין ולעזור... 

ב. "בונקו" מס' 5

התבוננו בציורים- מה ניתן ללמוד על אופן חלוקת המזון
בגטו? אילו קשיים התעוררו בעקבות זאת? עם אילו

דילמות התמודדו הילדים בגטו כפי שעולה מהציורים
ומהקטע שקראתם?
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הרעב

צייר אלפרד קנטורציירה הלגה וייס



"הטרנספורט בא לפתע פתאום, כמו ברק. הוא פגע בכעשרים מהנערים שלנו,
בתוכם כמעט כל הטובים ביותר במעון. אבל לא היה מה לעשות.... במשך כל הבוקר
ארזו הנערים שבטרנספורט ואנחנו עזרנו להם. הגיע יום ההתייצבות.... "הם כבר עלו
לרכבת" ... הלכנו לעזור לחברינו עם המזוודות... כולנו הולכים עד תחנת הרכבת.
בכל מקום מלא אנשים... כמה מילות נחמה ועידוד, ברכת שלום אחרונה וכבר הם
בתוך הקרון. אנחנו עומדים שעה קלה ומסתכלים... הערב הראשון בלי החברים

שלנו... כולם הולכים לישון מוקדם, כל אחד שקוע במחשבותיו".

כתב:  טומאש גאנס, עיתון הילדים "קמרד" גליון מס' 14 4.2.1944
  נולד ב- 20 במאי 1930, הגיע לגטו בחודש נובמבר 1942 בגיל 12, נשלח לאושוויץ – בירקנאו (טומאש גאנס -

באוקטובר 1944 שם נרצח)
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טרנספורטים למזרח
זמן קצר לאחר הקמת גטו טרזיינשטאט החלו להישלח יהודים מהגטו ל"מזרח". נאמר להם שהם
נשלחים על מנת לעבוד. בפועל המשלוחים מזרחה יועדו אל מחנות ההשמדה. היהודים בגטו לא

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

טרנספורט מתוך העיתון "קמרד"



אלו רגשות התעוררו בילדים בעקבות יציאתם של הטרנספורטים
למזרח?

צבי כהן נולד בברלין, גרמניה בשנת 1933. בשנת
1943 נשלח עם הוריו לגטו טרזיינשטאט שם

שהתה המשפחה עד לחודש פברואר 1945. לצפייה
בעדותו של צבי כהן לחצו כאן

עם אלו קשיים התמודד צבי כתוצאה מהטרנספורטים?

שיעור 1

https://bit.ly/2DhoKRA


"קסרקטין דרזדן גדוש אנשים, מעליית הגג עד לחצר. גם מחט לא תעבור ביניהם.
במגרש מתרוצצים ארבעה-עשר שחקנים. מתנהל משחק בין הטבחים לעובדי מחסן
ההלבשה... בקהל רעש ומהומה. הוא כבר קרוב לשער, בועט, אבל שוער הטבחים
  המשחק נגמר. הקהל מתווכח תופס את הכדור באוויר. הקהל מתלהב וסוער...

בלהט, חוזר למגוריו.   
כאן נשאלת שאלה, מה היה אילו נבחרת הגטו הייתה משחקת בתחרויות הליגה
הצ'כית. נכון, בכל מודים כולם, היא לא הייתה טובה יותר מקבוצה ממוצעת בליגה
הארצית, אולי אף נמוכה יותר. אבל מה בכך, בטרזין אנו בתוך גטו סגור, מופרד
על-ידי חומות עבות מן העולם. מחסן ההלבשה, משטרת הגטו, הטבחים, אלה

קבוצות הליגה הנלחמות על אליפות הגטו".
                                                                 

מתוך עיתון הבנים "וודם" (אנו מובילים, בצ'כית )

כדורגל בטרזיינשטאט
בגטו טרזין פעלו במשך שלוש שנים ליגות כדורגל לנוער ולמבוגרים. לפי דו"ח
מחלקת הספורט נערכו בתשעת החודשים הראשונים לקיומה 144 משחקים במגרש
הראשי בקסרקטין "דרזדן" בנוכחות 300,000 צופים. הליגה פעלה עד חודש אוקטובר

1944 ותועדה בעיתוני הילדים והנוער. 

לצפייה בקטע ממשחק כדורגל בגטו (מתוך סרט התעמולה שצולם בגטו בקיץ 1944)
לחצו כאן

מה לדעתכם הייתה חשיבותם של
משחקי הכדורגל בגטו עבור

אסירי הגטו ?
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ציירה הלגה וייס
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