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שיעור 4- תעודת זהות 
רות בונדי

ב- 31 בדצמבר 1948, בשעות אחר- הצהריים, עלה באופק רכס
גבעות נמוך, שמאחוריו צפיתי לראות את הרי הכרמל. רק כאשר
נכנסו לנמל חיפה הבנתי, שזה הכרמל עצמו, ושמדינת ישראל
במציאות תהיה שונה מאוד מארץ ישראל שהיתה כנגד עיניי

בגלות..."
רות בונדי, שברים שלמים, עמ' 89.
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בצריפי היריד בחר מנגנון הס"ס לריכוז יהודי פראג לפני הגלייתם לגטו ומשם להשמדה. בני המשפחה ליוו את היוצאים,
הלבושים שכבות- שכבות של בגדים, עוזרים להם לסחוב את 50 ק"ג המטען שהותר להם לקחת עמם, בתרמיל או

במזוודת יד, עד לקרבת השער השמור בידי נושא מדים ירוקים. שם נפרדו, בלעו דמעות, לא פרצו בבכי קולני. 
לשם ליווה אותי אבא ביוני 1942 מתוך ידיעה, שלא ירחק הזמן וההורים עם אחותי יבואו בעקבותיי לגטו טרזין, שנראה
אז עוד כמקלט עד קץ המלחמה. בצריפי היריד שכבנו על הרצפה, שורות- שורות על מזרונים. עברנו את כל תהליכי
בירוקרטיית הגזל, כאשר אנו נקראים שוב ושוב תחת איומי עונשים כבדים, למסור את כל דברי הערך והכסף שעדיין
נותרו ברשותנו. השכם בבוקר, כדי שהעוברים והשבים לא יראו אותנו, הלכה שיירה של אלף איש לתחנת הרכבת

הסמוכה בדרך לגטו טרזין, המרוחק בסך- הכל 60 ק"מ מפראג"
רות בונדי, שברים שלמים, עמ' 13.
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"בדבר אחד השכלתי מוקדם בחיים, יחסית: לשים נקודה. אינך יכול לחזור- ולא רק הביתה, ולא רק שלא
יכול, גם לא צריך לחזור. בגטו טרזין התגוררתי במשך שנה וחצי בבית המסומן L-309. במה שהיה
במקורו חדר שינה לשניים חיינו חמש עשרה בנות, כולן חברות תנועות נוער ציוניות. ישנו על דרגשים בני
שלוש קומות, ולכל קומת דרגש היו יתרונות וחסרונות משלה: בקומת הקרקע יכלו בני המשפחה
והמבקרים האחרים לשבת על המזרן והיציאה לשירותים בלילה היתה מהירה; הקומה העליונה אפשרה
יותר פרטיות, אך היא היתה גם אהובה על הפשפשים שנמשכו אל החום העולה לתקרה; קומת הביניים
אפשרה מעקב נוח אחרי כל הנעשה בחדר, אני בחרתי בקומה העליונה, וכאשר בחודשי הקיץ החמים

הציקו הפשפשים ללא נשוא, ישנתי על האדמה בחצר...".
רות בונדי, שברים שלמים, עמ' 71-70.


