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טרזיינשטאט 1945-1941

גטו.  לפראג  צפונית-מערבית  ק"מ   60 טרזין,  בעיר  הוקם   1941 נובמבר  בחודש 

 4 במהלך  לגטו  נשלחו  אירופה  ומערב  במרכז  שונות  ממדינות  יהודים  כ-160,000 

הטרנספורטים  ואימת  הצפיפות  הרעב,  היומיומיות,  המצוקות  חרף  קיומו.  שנות 

הצליחו אסירי הגטו ליצור חיי תרבות עשירים, הקימו מערכת חינוך עניפה ומערכת 

הגטו  מציאות  ובין  באכזריות  נותקו  ממנו  העולם  בין  גשר  ליצור  וביקשו  בריאות 

שנכפתה עליהם. 

נושאים  של  רחבה  בקשת  דיון  מאפשר  טרזיינשטאט  גטו  של  הדופן  יוצא  סיפורו 

היסטוריים והומניים וביניהם: יהדות מרכז אירופה וגורלה, הליך הגטואיזציה ו"הפתרון 

הסופי", התנגדות רוחנית, ספורט ורוח האדם, חינוך תחת תנאים בלתי אפשריים, 

אומנות כדרך לשרוד ועוד.
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המרכז החינוכי - בית טרזין

 1993 בשנת  הוקם  טרזין  בבית  החינוכי  המרכז 

עיון  וימי  חינוך  תוכניות  של  רחב  מגוון  ומקיים 

המתאימים לתלמידי בתי הספר היסודיים )כיתות 

ה'- ו'(, חטיבות הביניים ובתי ספר על יסודיים, חיילי 

ואנשי  מורים  סטודנטים,  הביטחון,  וכוחות  צה"ל 

חינוך, גמלאים ועוד.

סיור  כוללת  והיא  שנים  רב  וניסיון  ותק  בעלי  מדריכים  ידי  על  נעשית  ההדרכה 

בתערוכות המוזיאון, הרצאות, עבודות חקר, צפייה בסרטים, סדנאות, עדויות ועוד.

ניתן להתאים את יום העיון לקהלים שונים בהתאם לרמה, לנושא ההתענינות ולזמן 

העומד לרשות הקבוצה.

תכניות החינוך:

  בעקבותיהם - טרזיינשטאט 1945-1941

  "שברים שלמים 2"- מחווה לרות בונדי ז"ל

  “העיתון שלנו” - ילדים כותבים בעקבות עיתוני ילדים בגטו 

  “להתבגר בגטו טרזיינשטאט”

  בעקבות גורלה של משפחה אחת 

  ליצור את השמש במקום בו איננה

  ליגה טרזין - ספורט גזענות ורוח האדם

  הכנה למשלחות בני נוער לפולין

  תוכניות להערכה חלופית בהיסטוריה
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בעקבותיהם - טרזיינשטאט 1945-1941

התוכנית מתקיימת בתערוכה ההיסטורית "טרזיינשטאט 1945-1941" ובמהלכה 

יכירו התלמידים את סיפוריהם של 5 אנשים שנשלחו לגטו דרך יומנים וכתבים 

אחרים שנכתבו על ידי אותם אנשים ודרך מוצגים שונים בתערוכה. 

באמצעות אפליקציה ייחודית שפותחה עבור בית טרזין, ילמדו התלמידים על 

נושאים שונים הנוגעים לסיפורו של הגטו וביניהם: לגטו, אימת הטרנספורטים, 

חלוקת מזון בגטו, עבודה, לימוד עברית ועוד. 

 

• התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ח'-יב'
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תערוכה חדשה ויחודית לזכרה של רות בונדי
טרזין  בית  מארכיון  היסטוריים  ממוצגים  מורכבת  שלמים2"  "שברים  התערוכה 

ז"ל  בונדי  רות  הסופרת  של  טקסטים  עם  המתכתבים  עכשווית,  אומנות  ועבודות 

ולחכמת  להומור  למקוריות,  להתחבר  מאפשר  היצירתי  הצירוף  השואה.  בנושא 

החיים שבכתביה של רות בונדי, כמו גם ליצירתיות ולרעננות הוויזואלית והרעיונית. 

זיכרון השואה  נושאים על משמעותו של  דיון במגוון רחב של  כל אלה מאפשרים 

ולקחיה. 

הפעילות החינוכית בתערוכה מאפשרת למבקרים להפוך לאוצרי התערוכה וליצור 

מקבצים משל עצמם של המשפטים השונים, אומנות מודרנית ומוצגים מהארכיון.

  

• התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ה' ומעלה

שברים שלמים 2
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העיתון שלנו

ילדים כותבים בעקבות עיתוני ילדים בגטו
ביטוי  שנתנה  עשירה  ילדים  עיתונות  נוצרה  טרזיינשטאט  בגטו  הילדים  במעונות 

נפרש  הפעילות  במהלך  והתקוות.  החלומות  הפחדים,  התמודדו,  עמם  לקשיים 

בפני הילדים של ימינו עולמם של ילדי הגטו באמצעות הכתבים והציורים שהותירו 

אחריהם.

תוצר  הספר.  בבית  והשני  טרזין'  ב'בית  האחד  מפגשים,  משני  בנויה  הפעילות 

הפעילות הינו עיתון הנכתב ע"י הילדים.

• התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ה' – ו'
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להתבגר בגטו טרזיינשטאט

זו  מציאות  מהוריהם.  בנפרד  ילדים  במעונות  בגטו  חיו   16-12 בגילאי  הילדים  רוב 

של שבירת התא המשפחתי הכתיבה שינוי באורחות החיים וביטויים של עצמאות 

והתבגרות.

לבין  הילדים  ובין  וילדים  הורים  בין  השונות  היחסים  מערכות  את  בוחנת  התוכנית 

ניתוח קטעים  ובודקת מהי המשמעות של התבגרות בתנאים אלה, מתוך  עצמם 

מיומנים ומכתבים של בני הנעורים בגטו.  

•התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ה’-ט’
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בעקבות גורלה של משפחה אחת 

פעילות חקר המבוססת על מוצגים שונים בתערוכות המוזיאון. 

ציורים, קטעי  במהלך פעילות החקר מגלים התלידים תמונות, 

יומן ועוד המובילים אותם במסע בעקבות סיפורה של משפחה 

יהודית מצ'כוסלובקיה.

המסע עובר בתחנות חייהם של בני המשפחה: החיים לפני מלחמת העולם השניה, 

השילוח לגטו טרזיינשטאט, הטרנספורטים ל"מזרח" וההעפלה לארץ.

•התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ז’-ח’
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“ליצור את השמש בשעה שאיננה”

פרויקט משותף של "בית טרזין" ועמותת "נשימה".

המוסיקה היתה כשמש מחייה עבור האסירים בגטו טרזיינשטאט. בתנאים קשים 

מנשוא של רעב, מחלות ומוות המשיכו אסירי הגטו ליצור, לנגן ולשמוע מוסיקה והיא 

היתה עבורם "מרד רוחני".

ילמדו  ובמסגרתו  העליונה  והחטיבה  הביניים  חטיבות  לתלמידי  מיועד  הפרויקט 

מאפשר  הפרויקט  טרזיינשטאט.  בגטו  שנוצר  התרבות  עולם  על  המשתתפים 

בגטו,  בוצעו  או  צוירו  שנכתבו,  שונות  יצירות  עם  דיאלוג  וליצור  להכיר  לתלמידים 

וזאת בדרך חוויתית ופעילה. 

משך הפעילות: שני מפגשים בני שעה וחצי כל אחד.

במפגש הראשון ילמדו התלמידים על אודות גטו טרזיינשטאט ועל עולם התרבות 

בכלל והמוסיקה בפרט שהתקיימו בגטו. במפגש השני תיפגש הכיתה עם מוסיקאי 

לפעילות מוסיקלית בעקבות סיפורו של גטו טרזיינשטאט. 

•התכנית ניתנת להתאמה לגילאים שונים.

בדז'יך פריטה, "טבע דומם"
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ליגה טרזין - ספורט גזענות ורוח האדם

פעילות מיוחדת ויוצאת דופן בנושא הספורט בתקופת השואה
של  מסיפורה  השראתה  מקבלת  התוכנית 

ליגת הכדורגל שהתקיימה בגטו טרזיינשטאט 

לעורר  התוכנית  מטרת   .1944-1943 בשנים 

הקשורים  ערכיים  בנושאים  דיון  ולקיים 

גזענות  וביניהם,  כיום  גם  ורלוונטיים  לשואה 

יחיד  וגבולות חופש הביטוי,  ואלימות, שנאה 

עם  והתמודדות  האדם  רוח  אחד,  לעומת 

קושי.

יכירו התלמידים את סיפורו  בחלק הראשון, 

ובסיפורה של  גטו טרזיינשטאט  הייחודי של 

במשך  בגטו  שהתקיימה  הכדורגל  ליגת 

של  עולמם  תפיסת  את  ויכירו  כשנתיים 

השחקנים ומארגני פעילות הספורט בגטו שדאגו לכך שבאמצעות הספורט הונחלו 

ערכים חינוכיים ונשמרת השפיות והקשר לעולם שאבד.

ורוח  גזענות  בספורט  העוסקים  ודיון  הרצאה  יתקיימו  הפעילות,  של  השני  בחלק 

חירותם  על  לוותר  האדם  בני  של  ונכונותם  והעוצמה  האחדות  ב"קסם"  האדם; 

הכדורגל(  )כדוגמת  ההמוני  הספורט  של  ובכוחו  וההמון  המנהיג  לטובת  האישית 

לחזק את האדם ואת יכולת העמידה שלו. 

•התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ט’-יב’
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דיאלוג בין שכנים

על שואה, סובלנות ומיעוטים
מזה כמה שנים קיים קשר מיוחד בין בית טרזין והכפר הדרוזי דליית אל כרמל בו 

מתגוררת בותיינה חלבי, ציירת אשר ציוריה עוסקים בנושא השואה.

מטרת הפרויקט "דיאלוג בין שכנים" היא חשיפה של בני נוער יהודים למיעוט הדרוזי 

והיכרות עם תרבותם, דתם ותרומתם למדינה. 

במסגרת הפרויקט מגיעים התלמידים לדלית אל כרמל, מסיירים בכפר ושומעים 

מתוודעים  הכפר,  במרכז  לבנים"  "יד  בבית  ומנהגיה.  הדרוזית  העדה  אודות  על 

התלמידים לקשר החזק של הדרוזים למדינת ישראל. לאחר הסיור בכפר מתקיים 

מפגש בגלרייה של האמנית בותינה חלבי בה מוצגים ציוריה, שם היא מסבירה כיצד 

ומדוע החלה לצייר ציורי שואה.

נושא השואה מקבל משמעות אוניברסאלית, הנוגעת לכל אדם באשר הוא אדם.

•התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ט’-יב’
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חיי היום יום בגטו טרזיינשטאט

תוכנית מיוחדת לתלמידי החינוך המיוחד 
המרכז החינוכי בבית טרזין פתח תוכנית ייחודית המיועדת לתלמידי החינוך המיוחד 

הספר  בבית  לסרוגין  מתקיימת  והיא  מפגשים   12 כוללת  התוכנית  י'-יב'(.  )כיתות 

ומותאמת לתוכנית הלימודים השנתית  ובתערוכות המוזיאון. התוכנית מודולארית 

של בתי הספר.

יום בגטו טרזיינשטאט:  במסגרת התוכנית חוקרים התלמידים על אודות חיי היום 

טרנספורטים אל הגטו, מגורים בגטו, עבודה, מעונות הילדים, מוסיקה בגטו, אופרת 

הילדים ברונדיבר, ליגה טרזין ועוד...

עבודת החקר נעשית באמצעות מוצגים, יומנים וציורים מהגטו וכן עדויות וסרטים.

• התכנית מיודעת לתלמידי כיתות י'-יב'
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הכנה למשלחות בני נוער לפולין

פעילות ההכנה למשלחות בני נוער לפולין מתמקדת בתהליך אותו עברו אסירי הגטו 

החל מהתקופה שקדמה לגירושם לגטו טרזיינשטאט: הרחקתם מהחיים החברתיים 

התמודדות  בו,  היומיום  וחיי  הגטו  למציאות  ההסתגלות  לגטו,  גירושם  והכלכליים, 

האדם עם התנאים הקשים שנוצרו בגטו, שאיפתם של אסירי הגטו ליצור מסגרות 

חיים נורמאליות ועד לשילוחם של מרבית אסירי הגטו ל"מזרח".

תוכנית יום העיון נבנית בשיתוף פעולה עם בתי הספר ומשתלבת בתהליך ההכנה 

הכולל אותו עוברים התלמידים. ניתן לקיים את ההכנה במסגרת יום עיון או סמינר 

בן יומיים. ניתן להוסיף לסיור בתערוכות המוזיאון גם סדנאות והרצאות וכן עדות של 

שורד/ת הגטו.

הערכה חלופית בהיסטוריה
ייחודיות  חינוך  תוכניות  עיון  ימי  העליונות  החטיבות  לתלמידי  מציע  טרזין  בית 

המותאמות להערכה חלופית בהיסטוריה.

ניתן לקיים פעילות חקר  בין היתר 

כחלק מעבודה מסכמת בנושאים 

היהודית  ההנהגה  וביניהם:  שונים 

בגטו,  התרבות  חיי  דת,  חיי  בגטו, 

התעמולה  סרט  ומחנכים,  חינוך 

שצולם בגטו טרזיינשטאט, ספורט, 

מוסיקה בגטו ועוד.
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סדנאות והרצאות בנושאים שונים

הביניים  חטיבות  לתלמידי  עיון  ימי  לקיים  ניתן  השונות,  החינוכיות  לתוכניות  בנוסף 

הרצאה/סדנא  וכן,  המוזיאון  בתערוכות  מודרך  סיור  הכוללים  העליונה  והחטיבה 

בנושאים הבאים:

של  מצוירת  עדות   - האפלה"  מן  בצבע  "זיכרונות   

של  ועדותו  ציוריו  על  המבוססת  סדנה  קנטור.  אלפרד 

ציורי  עם  בלוחות  מלווה  הסדנה  קנטור.  אלפרד  האמן 

האמן ובעדותו.

בעולמם  העוסקת  סדנא   - שלהם"  העיניים  "דרך   

מגטו  ציורים  באמצעות  בגטו  הנוער  ובני  הילדים  של 

טרזיינשטאט.

 "כיסופים למחר טוב יותר" - נוכחותה של ארץ ישראל 

בעקבות  סדנא  טרזיינשטאט,  גטו  אסירי  של  בעולמם 

של  בדמותה  העוסקים  ומוצגים  ציורים  יומנים,  מוצגים, 

ארץ ישראל.

וציירים  אומנים   - טרייזנשטאט"  בגטו  בסתר  "תיעוד   

בגטו. הרצאה וסדנה יוצרת

ודיון  הרצאה   - האדם"  ורוח  ספורט   - טרזין  "ליגה   

העוסקים בנושא הספורט, גזענות ורוח האדם.

סיפורם של   - סיפורם של הזקנים בגטו טרזיינשטאט   

הזקנים בגטו: דרכי התמודדותם על מציאות הגטו והשפעתה וכן את סיפורה של 

מערכת הסיעוד והעזרה ההדדית שהוקמה בגטו כדי לסייע ולתמוך בזקני הגטו. 

 "חיים כאילו" - חינוך ומחנכים בגטו טרזיינשטאט - ההרצאה עוסקת בסיפורם של 

המחנכים בגטו ובוחנת את מטרותיו של החינוך באותה התקופה, הן מנקודת מבטם 

של הילדים ובני הנוער והן מנקודת מבטם של המחנכים ושל ההנהגה היהודית בגטו. 

 נשים בגטו טרזין ההרצאה עוקבת אחר סיפורן ופועלן של הנשים בגטו באמצעות 

עדויות, יומנים, ציורים ויצירות שנכתבו ונוצרו בגטו על ידי נשים. 
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טלפון: 04-6369515 פקס’: 04-6369793

info@bterezin.org.il :דוא”ל

http://www.bterezin.org.il :אתר האינטרנט

דרך אתר האינטרנט של בית טרזין

ניתן להכנס לתכניות החינוך הוירטואליות:

“המשך יבוא” - תכנית העוסקת בעיתון הילדים “קמרד”.

http://noar.education.gov.il/main/upload/terezin/terezin.htm

“להיות בטרזין” - מטלות חקר בנושאים שונים הקשורים בגטו טרזיינשטאט.

http://www.cet.ac.il/history/terezin

 ימי העיון ניתנים להתאמה לכל קבוצה בהתאם לדגשים בהם היא מעונינת, 

אופי וסוג המשתתפים והזמן העומד לרשות הקבוצה.

לפרטים והרשמה



בית טרזין
קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזיינשטאט ]ע.ר.[

ד.נ. עמק חפר, 3893500 גבעת חיים איחוד, 
04-6369793 פקס:   04-6369515 טל: 
 info@bterezin.org.il www.bterezin.org.il


