
 
 
 
 

 להיות ילד בגטו טרזיינשטאט- מערך שיעור

  מטרות

  הכרת עולמם של הילדים בגטו טרזיינשטאט.1.

 דיון בערך החברות והסולידריות בגטו.2.

 

 נספחים

 - מומלץ לקיים את השיעור עם מצגת- ניתן להוריד את המצגת באתר בית טרזין בקישור:

https://bterezin.org.il/wp-content/uploads/2021/01

pptx.1-מצגת-מלווה-למערך-למטה-לחינוך-אזרחי-וחיים-משותפים/ 

  - ניתן להשתמש בסיור הוירטואלי במוזיאון בית טרזין, המופיע בקישור:

https://bterezin.org.il//vt-heb/trebezin3.html 

 

 מבנה השיעור

  היכרות עם סיפורו של גטו טרזיינשטאט.▪

הילדים:▪ התמודדו עימם והקשיים בגטו חברות הילדים, מעונות בגטו: הילדים של החיים              מציאות

בגטו שנכתב "קמרד", הילדים מעיתון כתבות באמצעות זאת ועוד, מחברים פרידה צפיפות,              רעב,

  על ידי ילדים וציורים שצוירו על ידי ילדים בגטו.

 

 מהלך השיעור

  פתיחה: שמש אסוציאציות: מהו הדבר הראשון שעולה לכם לראש כשאתם שומעים את המילה גטו?

 אם השיעור מתקיים בכיתה ניתן לצייר שמש על הלוח. אם השיעור מקוון ניתן להשתמש בפדלט.

 

 

 גטו

 

 

 

 

 שקף 2- צילום אויר של העיר טרזין

https://bterezin.org.il/wp-content/uploads/2021/01/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-1.pptx
https://bterezin.org.il/wp-content/uploads/2021/01/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-1.pptx
https://bterezin.org.il/wp-content/uploads/2021/01/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-1.pptx
https://bterezin.org.il/wp-content/uploads/2021/01/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-1.pptx
https://bterezin.org.il/wp-content/uploads/2021/01/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-1.pptx


 
 
 

  שאלות לדיון:

 לפניכם צילום אויר של העיר טרזין (הנמצאת 60 ק"מ צפונית לפראג), תתארו מה אתם רואים-

  בצילום?

  מדוע העיר מתאימה לריכוז יהודים?-

 

 [למורה: 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].

 

טרזין, המבצר בעיר 1941 נובמבר בחודש הוקם בצ'כית) (טרזין טרזיינשטאט גטו למורה:              הרחבה

גירושם טרם צ'כיה יהודי לריכוז בתחילה, שימש הגטו צ'כוסלובקיה. בירת מפראג, ק"מ כ-60               המרוחקת

המשפחות: הופרדו הגטו אל היהודים של הגעתם עם בפולין). (בעיקר במזרח ההשמדה              למחנות

גיל ומעל אימותיהם עם התגוררו 12 גיל עד ילדים נשים, למגורי הנשים גברים, למגורי הועברו                 הגברים

.(1945-1941) קיומו שנות 4 במהלך טרזיינשטאט גטו אל נשלחו ילדים 12,171 מינם. ע"פ הופרדו                זה

ידי על שניתנו בעדויות גם כמו בגטו שנכתבו וביומנים בציור בכתיבה, ידם על תואר הילדים של                  עולמם

  שורדי הגטו שהיו ילדים באותה תקופה.

 

 שקף 3- השיר "געגועים"

  קריאת השיר געגועים שנכתב על ידי ילד אלמוני בגטו בחודש מרץ 1943:

 **במערך השיעור מובא חלק מהשיר

 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.

  איך לא ידעתי אז, כשגרתי שם,

 מה טוב היה לי, מה השארתי שם!

 אלמוני, 8.3.1943

  שאלות לדיון:

 מה הרגישו הילדים בעקבות הגירוש אל הגטו ?-

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

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



 
 
 

 

 

להקרין ניתן הוריו. עם יחד בפראג מביתו גורש תקופה, באותה נער שהיה בקון, יהודה למורה:                 הרחבה

 לילדים את עדותו הקצרה, העוסקת בפרידה מהמושג בית ומשמעותה לילדים.

https://youtu.be/NtYTSJ9hSKM : קישור לעדות 

 

 שקף4- מעונות הילדים

 בשקף מופיע ציור של מעונות הילדים שצוייר על ידי רעיה אנגלנדר, ילדה בת 13.

 מצאו לפחות 3 מאפיינים של מעון ילדים בגטו.-

 [צפיפות, אין ארון בגדים, אין שולחן כתיבה, חוסר פרטיות, מיטות מעץ בנות 3 קומות, חדר

 מבולגן....]

 

עבור ליצור המבוגרים ניסו זו, מציאות בתוך בגטו. החיים למציאות חשופים היו הילדים למורה:                הרחבה

והיא קבועה יום שגרת התקיימה שהוקמו הילדים במעונות שניתן. כמה עד "נורמליים" חיי               הילדים

  כללה, רחצה, סידור המגורים, לימודים, משחקים, פעילויות ספורט ופעילות חברתית.

 

 שקף 5- עיתון הילדים "קמרד"

  עיתון הילדים "קמרד" נכתב על ידי בנים בני 14-12 בגטו.

 

  שאלות לדיון:

 כיצד נראה הדף הראשון של העיתון, הכריכה ? מה ניתן ללמוד ממנו ?-

 מהי לדעתכם משמעות השם "קמרד"?-

 מדוע בחרו הילדים לצייר בשער העיתון לב?-

 בחלקו התחתון של השער מופיע תוכן עניינים- על מה לדעתכם כתבו הילדים בגטו?-

 

הנקרא מהעיתונים, אחד נוער. ובני ילדים של עיתונים מ-10 יותר לאור יצאו בגטו למורה:                הרחבה

22 מכילה הסדרה טרזין. בית לארכיון בשלמותו הגיע העיתון חבר. היא השם משמעות –                "קמרד"

הפרידה הרעב, על - בגטו המציאות את המתארות רשימות בעיתונים כתבו הנערים מקוריים.               גיליונות

בנושאים חיבורים גם נכתבו זאת עם יחד הקבוצה. הווי על למזרח, במשלוחים שעוזבים               מחברים

הפרוע, המערב על בהמשכים סיפורים הספורט, מדור כמו: הנעורים, בגיל נערים המעניינים              מגוונים

  מדע בדיוני, ציורי קומיקס ועוד.

 

 שקפים 7-6- חברות

 חיבור קצר שכתבה נערה בת 16 בגטו וציור של אניטה שפיץ, בת 12.



 
 
 
 

  שאלות לדיון:

  מה ניתן ללמוד מהחיבור על החברות בגטו?-

  מה משמעותו של ערך החברות בגטו?-

 האם חברות כזו יכולה להיות תחליף למשפחה?-

  מה מסמל הציור של אניטה לדעתכם?-

 איך הרגישה אניטה כלפי חברותיה בגטו?-

 

 

היום שעות כל במשך כמעט בחדר ששהו ילדים 35-25 ביחד התגוררו הילדים במעונות למורה:                הרחבה

בין עמוקות חברויות המעונות בתוך להיווצר החלו טבעי, באופן בלילה). במעון ישנו גם מהילדים                (חלק

 הילדים, חברות שלעיתים קרובות החליפה את המשפחה שהופרדה בגטו.

 שקפים 9-8 הרעב

 כתבה מעיתון "בונקו" וציור של הלגה וייס בת 13, תור לחלוקת מזון.

 

  שאלות לדיון:

  התבוננו בציור וקראו את הכתבה: מה ניתן ללמוד על אופן חלוקת המזון בגטו?-

  אילו קשיים התעוררו בעקבות זאת?-

 עם אילו דילמות התמודדו הילדים בגטו כפי שעולה מהציורים ומהקטע שקראתם?-

 

 

הילדים קיבלו בגטו שהתקבלה החלטה פי על מרכזיים. ממטבחים חולק בגטו המזון למורה:               הרחבה

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

  מרעב ומהקושי לשמור על המזון כדי שלא ייגמר.

 

 שקף 10- טרנספורטים למזרח

 כתבה ואיור מהעיתון "קמרד".

 

  שאלות לדיון:

 אלו רגשות התעוררו בילדים בעקבות יציאתם של הטרנספורטים למזרח?-

 איזה ערך מצוי בבסיס העזרה של הילדים בגטו לחבריהם?-

 מה או מי, לדעתכם, יכלו לעזור לילדים  להתמודד עם אימת הטרנספורטים למזרח-

 



 
 
 

נאמר ל"מזרח". מהגטו יהודים להישלח החלו טרזיינשטאט גטו הקמת לאחר קצר זמן למורה:               הרחבה

היהודים ההשמדה. מחנות אל יועדו מזרחה המשלוחים בפועל אך לעבוד מנת על נשלחים שהם                להם

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


