
התנועה הציונית בגטו טרזיינשטאט

 

ערכה חינוכית- חוברת למורה



הערכה הופקה על ידי צוות המרכז החינוכי, בית טרזין, 2021
הבהרה: השימוש ביצירות, בציטוטים ובקטעי העדות הנכללים בערכה מותרים לצרכי לימוד
עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה וחינוך בלבד.אין לעשות בהם כל שימוש אחר, לרבות שימוש

מסחרי, בלא קבלת רשות מבעל זכויות היוצרים.
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הערכה החינוכית "כיסופים למחר טוב יותר..." פותחה על ידי המרכז החינוכי בבית טרזין והיא
עוסקת בפועלה של התנועה הציונית בכלל ותנועות הנוער הציוניות בגטו טרזיינשטאט בפרט. 

 
עוד טרם הקמתו של גטו טרזיינשטאט, פעלו בצ'כוסלובקיה תנועות נוער ציוניות חלוציות רבות

למען הגשת החלום הציוני ועלייה לארץ ישראל. 
לאחר הקמתו של הגטו היתה "ארץ ישראל" נוכחת לעיתים כמושג בלבד ולעיתים כחלום להגשמה

הציונית. בכתבים, ציורים וחפצים רבים שנשתמרו מהגטו מופיעה "ארץ ישראל". 
 

מטרות הערכה 
- היכרות עם פועלה של התנועה הציונית בצ'כוסלובקיה לפני הקמתו של גטו טרזיינשטאט בחודש

נובמבר 1941.
- היכרות עם סיפורו של גטו טרזיינשטאט בדגש על הפעילות החינוכית בו.

- ניתוח מקורות היסטוריים ראשוניים שנשתמרו מהגטו, משמעותם עבור אסירי הגטו ועבורנו 70
שנה לאחר השואה.

הערכה כוללת  5 שיעורים:
שיעור 1: יהדות צ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השניה.

שיעור 2: סיפורו של גטו טרזיינשטאט.
שיעור 3: מעונות הילדים והחינוך בגטו.
שיעור 4: "כיסופים למחר טוב יותר...".

שיעור 5: לאחר המלחמה.
 

הרחבות מידע למורה קיימות בסופם של השיעורים. 

להורדת קטעי העדות, הסרטונים, כרטיסיות העבודה והמצגות לשיעורים שבערכה- לחצו כאן.

https://bit.ly/3av70zr
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שיעור 1

יהדות צ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השניה

יהדות צ'כוסלובקיה הייתה אחת הקהילות היהודיות הגדולות והחשובות במרכז אירופה.
לאחר מלחמת העולם הראשונה הוקמה מדינה חדשה: צ'כוסלובקיה, שכללה שלושה אזורים:
הגבולות ההיסטוריים של מורביה ובוהמיה (צ'כיה של ימינו), סלובקיה, ואזור קרפטו-רוסיה, במזרח. 

צ'כוסלובקיה שבין שתי המלחמות הייתה אות ומופת לדמוקרטיה מערבית. רשויותיה הכירו בכל
הזכויות של המיעוט היהודי שחי בתוכה: כ-356 אלף איש, שנהנו משוויון זכויות מלא, שגשוג
ופריחה. חרף העובדה ששיעורם באוכלוסייה היה 2.5% בלבד, היהודים תפסו מקום מרכזי בחיי
הכלכלה, התעשייה והתרבות בצ'כוסלובקיה. כ-18% מהסטודנטים היו יהודים, ויהודים התבלטו גם
בעולם העיתונות, בפוליטיקה ובחיים הציבוריים. לא זו אף זו: השלטונות העניקו לגיטימיות

ללאומיות היהודית וניהלו קשרים רבים עם התנועה הציונית.
 

לצפייה בסרטון המציג את חיי היהודים בצ'כוסלובקיה בין שתי מלחמות עולם- לחצו כאן.

שאלה: 
מצאו לפחות 5 מאפיינים של החיים היהודים בצ'כוסלובקיה בין שתי

מלחמות עולם.

ניצני התנועה הציונית הופיעו בצ'כוסלובקיה בסוף המאה ה-19, אז נוסדה בפראג אגודת
הסטודנטים הציונית "בר כוכבא". כשנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נוסדה תנועת
הנוער הציונית "תכלת לבן". תנועת החלוץ (ארגון הגג של תנועות הנוער הציוניות) בצ'כוסלובקיה,

הקפידה על קיומם של מפעלי הכשרה והייתה מכוונת, בראש ובראשונה, לארץ ישראל. 

https://bit.ly/3av70zr
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החלוץ היה ארגון עולמי של צעירים יהודים, שהחל לפעול בסוף המאה ה- 19. בין עקרונותיו היו
חובת הכשרה גופנית ורוחנית לחיי עבודה וכיבוש השממה בארץ ישראל, חובת הגשמה אישית,
תרבות ושפה עברית. ערב מלחמת העולם השנייה, מנה החלוץ מעל 100,000 חברים שהשתייכו

לתנועות נוער ציוניות שונות.

פעילות
לפניכם קולאז' של תמונות ומוצגים הקשורים לפעילות של תנועות
הנוער הציוניות בצ'כוסלובקיה. מה ניתן ללמוד מהן על פעילות

ההכשרה והתכנים בהם עסקו?
 

להורדת הקולאז'- לחצו כאן.

לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה בינואר 1933, החל להגיע זרם פליטים יהודים
לצ'כוסלובקיה. זרם זה הושפע מגלי ההגבלות על היהודים בגרמניה והתגבר עם חוקי נירנברג
בספטמבר 1935. לאחר סיפוחה של אוסטריה לגרמניה במרץ 1938 הגיעו גם גלי פליטים יהודים

אוסטרים.
הקהילה היהודית ריכזה מאמצים רבים על מנת לקלוט ולסייע לפליטים הללו, בדיור, מזון, עזרה

סוציאלית והגירה. התחושה היתה שבצ'כוסלובקיה דבר שכזה לא יכול לקרות.

https://bit.ly/3av70zr
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שיעור 2

סיפורו של גטו טרזיינשטאט

היכרות עם מושג הגטו ומטרות הקמתו.
סיפור הקמתו של גטו טרזיינשטאט.

היכרות עם חוויותיהם של המגורשים לגטו, לקיחת הזהות והפרדת בני המשפחה עם ההגעה
לגטו.

המורה יערוך שמש אסוציאציות סביב המילה גטו - מה זה גטו? מה עולה לכם בראש
כשאתם שומעים/ חושבים על המילה גטו?

מבנה השיעור

מטרות השיעור

הקדמה על גטו טרזיינשטאט

צפייה משותפת בסרט קצר המתאר את סיפורו של הגטו

חלוקה לקבוצות עבודה קטנות: יומנים וקטעי עדות המתארים את הגירוש וההגעה לגטו

איסוף וסיכום

גטו: שם מקובל לשכונה או לרחוב של יהודים, מסוגרים ומופרדים משאר חלקי העיר. מקור המונח
Nuovo -הוא בונציה, שבה הוכנסו היהודים בשנת 1516 לשכונה נפרדת וסגורה במקום שנקרא

 . Geto
הגטאות שהקימו השלטונות הגרמניים בימי מלחמת-העולם השנייה לא נועדו להיות מקום חיים
נפרד ליהודים, אלא שלב מעבר בתהליך המוביל ל'פתרון כולל של הבעיה היהודית'. הגטאות
בשלטון הנאצים הוקמו לאחר פרוץ מלחמת-העולם השנייה בערים ובעיירות של מזרח אירופה –
בפולין, בארצות הבלטיות ובחלקים הכבושים של ברית המועצות [מתוך האנציקלופדיה של השואה]
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צילום אויר של טרזין

מה ניתן ללמוד ממנו לגבי גודלה של העיר?
סביבתה של העיר? 

מספר הבתים? 
החומה המקיפה את העיר?

המורה יציג לתלמידים את צילום האויר של העיר טרזין.
 

טרזין היא עיר מבצר שנמצאת כ- 60 ק"מ צפונית לפראג. בינואר 1780 הורה הקיסר יוזף השני
על הקמת העיר וקרא לה טרזין על שם אמו מריה תרזה. העיר מוקפת מכל עבריה בחומות,
סוללות ותעלות כאשר הכניסה לתוכה והיציאה ממנה אפשרית רק דרך שערים מעטים
בחומותיה. בעיר היו  11 קסרקטינים שהתאימו לאכלוס המוני ולא היו בסביבתה מרכזי תעשייה

כלשהם.
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לפניכם מפה, בה ניתן לראות את המשלוחים אל הגטו וממנו, מזרחה. 
החיצים האפורים מראים לנו מהיכן וכמה הגיעו אל הגטו, ואילו החיצים האדומים מתארים את

המקומות ומספרי היהודים שנשלחו "מזרחה".
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

א. מהן המדינות מהן הגיעו יהודים לגטו? מהיכן, בעיקר, הגיעו יהודים לטרזיינשטאט וכמה? 
ב. להיכן נשלחו רוב היהודים מטרזיינשטאט? מה המשמעות של עובדה זו לגביהם?

ג. האם אתם מזהים שמות נוספים אליהם נשלחו יהודים מהגטו? מהם? ומה ניתן להבין מכך?
ד. לאור נתונים אלו, מה היה תפקידו של גטו טרזיינשטאט בתכנית הפתרון הסופי? 

 

 צפייה בסרטון קצר על גטו טרזין - לחצו כאן.

https://bit.ly/3av70zr
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קטעי יומן ועדויות
 

נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות. כל קבוצה מקבלת כרטיסיה עם עדות קצרה על הגירוש
וההגעה לגטו:

 
1.      צילום "נערה בפראג"  וצילום צעידה לגטו.

2.      הגירוש לגטו מתוך ספרה של אווה ארבן "אמא ספרי לי את היית שם...".
3.     הגירוש לגטו מתוך ספרה של חנה גרינפילד "רצח ביום כיפור".

4.     עדותו של אנטונין רוזנבאום.
5.     עדותה של הנקה פישל.

 
להורדת כרטיסיות העבודה- לחצו כאן.

https://bit.ly/3av70zr


הרחבה למורה
גטו טרזיינשטאט

 
טרזיינשטאט (טרזין בצ'כית), הוקמה בשנת 1780 כעיר מבצר צפונית לפראג ויועדה לאוכלוסייה
בת 7,000 איש, מחציתה חיילים. לאחר כיבוש צ'כוסלובקיה על ידי הגרמנים בחודש מרץ 1939,
ולאחר הקמת הפרוטקטורט (שטח החסות) של בוהמיה ומורביה, הוחלט בחודש אוקטובר 1941

על הקמת הגטו. 
ב- 24 בנובמבר 1941 הוקם הגטו, כביכול להוות מעין "עיר מקלט" עבור יהודי צ'כיה עד יעבור זעם
ותסתיים המלחמה. למעשה, היה זה מחנה ריכוז ומעבר למחנות המוות ואתרי הרצח במזרח.

בשיאו (חודש ספטמבר 1942) הכיל הגטו 58,491 אסירים. 
 

הנהגת יהדות צ'כיה, ובראשה יעקב אדלשטיין, תמכה בהקמת הגטו, לאחר סגירת שערי ההגירה.
אדלשטיין נתמנה ל"זקן היהודים" והאמין בהצלה על ידי עבודה. אדלשטיין קיווה שריכוז היהודים
בתחומי הפרוטקטורט, ימנע את שילוחם למזרח, עד לניצחון בעלות הברית במלחמה. המציאות
הקשה בגטו עמדה בסתירה לכל מה שהבטיחו הגרמנים. בחודש ינואר 1942, נסדקה אשליית
"עיר המקלט" עם השילוחים הראשונים מהגטו למזרח והוצאה להורג בתלייה של 16 יהודים כעונש

על עבירות קלות.
 

כ- 160,000 יהודים מצ'כיה, גרמניה, אוסטריה, הולנד, דנמרק, סלובקיה, הונגריה ויוגוסלביה עברו
בגטו טרזין. כ- 90,000 מהם נשלחו למחנות המוות ואתרי הרצח במזרח, מהם שרדו 4,136. מתוך

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

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

10
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שיעור 3

מעונות הילדים בגטו טרזיינשטאט

פתיחה: הקמת מעונות הילדים בגטו טרזיינשטאט.
 

מספר שבועות לאחר הקמתו של גטו טרזיינשטאט הורו הגרמנים על הפרדת מגורי הגברים ומגורי
הנשים בגטו. ילדים עד גיל 12 התגוררו עם אמותיהם ואילו ילדים מעל גיל זה על פי מינם. ההנהגה
היהודית בגטו החליטה לארגן לילדים ולבני הנוער מגורים נפרדים כדי שלא יגורו באולמות הגדולים
עם מאות מבוגרים וכדי לתת להם תנאים טובים יותר. הילדים בגטו הועברו למעונות ילדים בהם
הם התגוררו עם כ- 30 ילדים נוספים. מעונות הילדים שימשו כחדר שינה, כיתת לימוד, חדר אוכל
וחדר משחקים. במעונות הקפידו על הנהגת סדר יום קבוע, ועל אף האיסור הגרמני לקיים לימודים,

הילדים בגיל בית ספר למדו במחתרת.

פעילות
נציג לתלמידים דגם של מעון הילדים
בגטו. מה אתם רואים בדגם? כיצד
הייתם מתארים את מעון הילדים
בגטו? מה מאפיין אותו? ממה הוא

בנוי?
 

חיי היום יום של הילדים בגטו טרזיינשטאט
 

נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות (4-5 תלמידים בקבוצה). כל קבוצה תקבל מספר קטעי עדות
שעוסקים בפן מחיי היום יום של הילדים בגטו. 

לאחר שכל קבוצה תסיים את עבודתה- יאסוף המורה את עיקרי התשובות ויסכם את הנושא. 
 

להורדת הכרטיסיות לחצו כאן.
 

https://bit.ly/3av70zr
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סיכום
 

- מה היה לדעתכם המרכיב הכי משמעותי בחינוך הילדים בגטו טרזיינשטאט?
 

כתב הנער יירי זאפנר בעיתון הילדים "וודם", שיצא לאור בגטו: 
 

"כאשר ילדים בכל העולם ישנים בחדר משלהם, לנו יש מיטות קומות 70X30 ס"מ. הם חיים
בחופש, אנחנו קשורים כמו כלבים בשרשרת. במקום הארון שלהם המלא בצעצועים, לנו מותר
שיהיה מדף של חצי מטר מעל לראש. אתם חייבים להבין שאנחנו עדיין בסה"כ ילדים, כמו ילדים

בכל מקום אחר. אולי התבגרנו מוקדם יותר, הודות לגטו טרזין, אבל אנחנו למרות הכל ילדים. " 

הרחבה למורה
החינוך בגטו טרזיינשטאט

 
עם הגעת המשלוחים הראשונים של יהודי צ'כיה לגטו טרזין הורו הגרמנים על הפרדה בין מגורי
הגברים והנשים. ילדים עד גיל 12 התגוררו עם אמותיהם ואילו ילדים מעל גיל זה על פי מינם.
ההנהגה היהודית בגטו החליטה לארגן לילדים ולבני הנוער מגורים נפרדים כדי שלא יגורו
באולמות הגדולים עם מאות מבוגרים וכדי לתת להם תנאים קצת יותר טובים. הוקמה מחלקת

חינוך שבראשה עמד, אגון (גונדה) רדליך ,בחור בן 25, איש חינוך ציוני וסטודנט למשפטים.
 במעונות הילדים התגוררו 20 – 40 ילדים בחדר אחד , ששימש חדר שינה,כיתת לימוד, חדר אוכל
וחדר משחקים. הקפידו על הנהגת סדר יום קבוע, ועל אף האיסור הגרמני לקיים לימודים, הילדים
בגיל בית ספר למדו במחתרת. מגיל 14, חלה חובת עבודה חלקית, מגיל 16 נכללו בני הנוער
בכוח העבודה הכללי, כאשר הנהגת הגטו השתדלה שיעבדו בחקלאות תחת כיפת השמיים, או

במקצועות שעשויים להיות להם לתועלת בעתיד.
 

הצוות החינוכי, שליווה את הילדים המעונות, כלל מדריכי תנועות הנוער וצוות פדגוגי סיעודי -
מטפלות, גננות, מורים ומפקחי חינוך, פסיכולוגים ורופאי ילדים. העבודה החינוכית של המדריכים
הייתה קשה מאד, הם היו עם הילדים יומם ולילה ומילאו בעצם את מקום ההורים.  המדריך היה
אחראי על התכנית החינוכית, על הניקיון והסדר, והשגיח על כל צעדיהם. גם בעתות מחלה, היה

עליו לשמור על יד מיטותיהם של החולים הקשים. 
 

החינוך בגטו היה יהודי ציוני, אבל כל מדריך חינך לפי השקפת עולמו. השאיפה הייתה לחנכם
לאחריות אישית, לחיי שיתוף ולערכים הומאניים. הבעיה הייתה כיצד לחנך את הילדים ובני הנוער
בגטו לערכים לקראת חיים נורמליים, כשהם נתונים בתנאים בלתי הומניים וכלואים מאחורי
חומות הגטו. רבים מן המדריכים, שהיו ציונים, הנהיגו במסגרת העבודה החינוכית פעילות של
תנועת נוער, כהכנה לעליה לישראל, לימדו את הילדים עברית ושירים עבריים. מאמצי המדריכים
ליצור סביבה נינוחה יותר עבור הילדים ובני הנוער שיפרו, יחסית, את תנאי חייהם ואולם, אי אפשר
היה להעלים מעיניהם את החיים האמיתיים בגטו . שיעור זה עוסק במהותו של החינוך בגטו

טרזיינשטאט, באמצעות שימוש בטקסטים שנכתבו ע"י מדריכים וילדים באותה תקופה.



פעילות: 
 

נחלק את התלמידים לקבוצות קטנות (עד 5 תלמידים בקבוצה). 
כל קבוצה תקבל מספר מוצגים וקטעי עדות ויומן שנכתבו בגטו טרזיינשטאט. 

 
על התלמידים לבחון כיצד בא לידי ביטוי רעיון ארץ ישראל במוצג ? האם אפשר ללמוד

מהמוצג/ציור על הכותב/יוצר שלו ? 
 

כל קבוצה תציג במליאה מוצג אחד מאלו שקיבלה ותסביר מה למדה אודותיו. המורה יוסיף מידע
על המוצג, מי שיצר אותו וכו'.

 
להורדת כרטיסיות העבודה- לחצו כאן. 

12

שיעור 4

כיסופים למחר טוב יותר

נוכחותה של "ארץ ישראל" בין כמושג בלבד ובין כחלום להגשמה ציונית מופיע בכתבים, ציורים
ומוצגים שונים מחיי הקהילות היהודיות במרכז אירופה לפני מלחמת העולם השנייה, במהלכה
ולאחריה. מטרת הסדנא לבחון האם וכיצד בא לידי ביטוי המושג והאם ואיזו משמעות ניתנה לו

בחיי היום יום של היהודים בגטו טרזיינשטאט.

האם אנחנו מצפים/חושבים שארץ ישראל תהיה נוכחת בחיי היום
יום בגטו טרזיינשטאט ? מדוע ובאילו דרכים ?

 

https://bit.ly/3av70zr
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הרחבה למורה
 
 

ביום הפלישה של גרמניה לצ'כוסלובקיה ב- 15 במרץ 1939, התקיימה ישיבה של ההנהגה הציונית
בביתו של ד"ר קאהן. בישיבה השתתפה כל ההנהגה הציונית הבכירה במדינה ונידונו בה שתי דרכי
פעולה אפשריות לעתיד: (1) יש לצאת מהמדינה כל זמן שניתן או לרדת למחתרת; (2) על ההנהגה
הציונית לעמוד בראש הקהילה היהודית "... שנים על שנים היינו אנחנו הציונים טוענים שהננו
המנהיגים האמיתיים והאחראיים על המוני היהודים, אבל בכל זאת לא עלה הדבר בידינו.... והנה
עתה בא הרגע ההיסטורי, האוכלוסייה היהודית רובה ככולה אובדת עצות ומצפה להדרכתנו, אסור
לנו לעזבם ברגע זה. כל מי שאינו נתון בסכנה גלויה ומוחלטת, צריך עכשיו להכלל בתוך שורות
העובדים. אולי נצטרך לארגן הגירה המונית, אולי לא תהיה שום אפשרות גם לכך. ולפנינו תעמוד
הבעיה הענקית והמורכבת להציל איכשהו את ההמונים עד יעבור זעם, ולהגיע לתקופה אחרת
מסוכנת פחות, יהיה אשר יהיה- מקומנו הוא עתה בראש היהדות". נציגה המובהק של גישה זו היה

יעקב אדלשטיין.
אדלשטיין כתב ביום השנה הראשון לקיומו של הגטו (נובמבר 1942): "... ההיה זה נכון מצידי
לקחת אתי את ידידי הטובים ביותר ולמשוך אותם לתוך האנדרלמוסיה והפורענות?... השקפת
העולם החלוצית שלנו לימדה אותנו להימצא תמיד במקום שגורל העם היהודי נעשה טראגי, ועם
זאת גם מחדש את צורתו. מי זולתנו מיועד לעמוד בפרץ ברגע של הייסורים הקשים ביותר ושל
ההכרעות הגורליות החמורות ביותר?... מעולם לא פירשתי את מושג "החלוץ" באופן צר מאוד.
להיות חלוץ פירושו הוא לא רק להיות פועל, אלא גם להיות נושא ההגשמה, להפיק את החיובי אף
מתוך השלילי וליצור בשביל הציבור יסודי- חיים חדשים. אני מאמין, שמצאתי אתכם תמימי- דעים

עמי, ואני שמח שיכולנו לומר שבסעיפים המכריעים לא נחלתי כל אכזבות".
 

כבר בדצמבר 1941, החליטה ההנהגה היהודית בגטו על יחס מיוחד לילדים וצעירים, על מנת
לשמור על הגרעין הביולוגי של העם לתקופה אחרי המלחמה. פירוש הדבר, שמירה מפני
משלוחים למזרח והעדפה בחלוקת אמצעי המחייה הדלים: יותר מזון, מגורים טובים יותר.
התפקיד, שכלל גם בניית מולדת חדשה בארץ ישראל- הוטל על חברי תנועות הנוער החלוציות

במסגרת "המחלקה לטיפול בנוער". בראש המחלקה עמד אגון רדליך.
"יום הצופים" בל"ג בעומר תש"ג. הפתיחה החגיגית של מגרש הספורט שעל החומות, לציון יום
הולדתו של הרצל (2 במאי) ויום הפרולטריון הבינלאומי (אחד במאי), עם נאומים בצ'כית ובעברית,

התעמלות המונית וריקודי הורה. השתתפו בו כ-6,000 איש. 
הציונות הייתה כאן לא עניין אירגוני בלבד, אלא העמיקה לחדור לתוך החיים הפרטיים של

מאמיניה, שקשרם אל ארץ ישראל נעשה על ידי כך נפשי וחיוני הרבה יותר .
במסגרת פעילות התרבות של תנועת הבוגרים של "החלוץ" התקיימו חיי תרבות ערים, חוגי לימוד,
חוגים אידאולוגים ואחרים. ערבי שבת, נשפים, מסיבות, חגיגות ליל הסדר וחנוכה. במסגרת בילוי
הזמן החופשי נוסדה גם מקהלה של חלוצים ונערכו הצגות חובבים: "שלשלת הזהב" של י.ל פרץ

וכן "טוביה החולב בטרזיינשטאט ועלייתו לארץ ישראל".
את העבודה להפצת העברית ניהל יעקב וורצל. הוקם "וועד הלשון" ועימו חוגים רבים למתחילים
ולמתקדמים. נערכו הצגות וחגיגות עבריות ונפתחה ספריה עברית. עבודת העברית הגיעה לשיאה
בחנוכה 1943 אז התקיים "שבוע העברית". בכל ערב מערבי החג נערכו תוכניות פומביות גדולות
בעברית והתקיימו תחרויות לעיתון הקיר העברי המוצלח ביותר. בליל חנוכה האחרון נערך נשף
גדול בו חולקה לחברים המתקדמים ביותר תעודה מיוחד וסמל "ע". נושאי הסמל התחייבו לדבר

ביניהם רק עברית. 
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שיעור 5

לאחר המלחמה...

מלחמת העולם השנייה מסתיימת ב 8 במאי 1945. בתאריך זה גם משוחרר גטו טרזיינשטאט. 
מפגש זה יבחן את מידת ההגשמה של הכיסופים לארץ ישראל ולמחר טוב יותר.

כיצד היינו מצפים שיגיבו היהודים ששרדו את המלחמה?

ניתן לפזר כרטיסיות מילים על הרצפה ולבקש מכל משתתף לבחור את המילה המבטאת את
תחושת השורדים: שמחה, אושר, תקווה, חופש, שחרור, אופטימיות, געגוע, עצב, אבל, בדידות,

ייאוש, פסימיות, אדישות ועוד ועוד.

לאחר הפעילות או לאחר שהמשתתפים עונים על השאלה, ניתן להקריא ולהקרין להם אחת או
יותר מהעדויות הבאות או להעלותן במצגת: 

עליזה אהרמן ש"ק, נערה בגטו טרזיינשטאט כותבת ביומנה: 
30.4.1945

"...ואנחנו? אנחנו חיכינו 6 שנים אינסופיות, בלתי נסבלות, לרגע הזה.
ועכשיו הכול כל כך שחוק ונטול הדר, שכן הכול כל כך מיותר, כל כך

לשווא. הכול מסתובב במעגל.... הכול, הכול כל כך לשווא..... הנורא מכל
מה שעוללו לנו הוא שגזלו מאתנו את המציאות, את מושג המציאות. אנו
מכירים עולם מלא סבל, מלא אימה, עולם של אכזריות, שבו אנו מושאי

האירועים, אובייקטים. וחלומות. ומה שנמצא ביניהם, הדבר היחיד
שמסוגל להיות מציאות, ושניתן לחיות אותו, הוא החושך. הם קשרו את

עינינו במשך זמן כה רב, עד שעתה אנחנו עיוורים. אנו מתנפצים על סלע
המציאות, האפוף בליל אינסופי בטיסה התמידית בין חלום לאכזריות....
....כבר מאוחר מדי לכול. מה עוד נותר, מה עוד בעל משמעות בתוך כל

חוסר המשמעות הזה? כל הדברים מתגלים בחוסר משמעותם. וכל זה
דווקא עכשיו, כאשר קיווינו לחיות, לאחר הגסיסה האינסופית, בין שנתנו

ה-12 וה-18.



15

5.5.1945
"...איש אינו יודע מה באמת קורה. אני רואה ושומעת הכול, ואיני יכולה
להדחיק מרירות מסוימת: מאוחר מדי מכדי לחגוג... אני עצובה ועייפה,

הכול חסר טעם. לחינם כל השנים, לחינם עונו למוות 6 מיליונים. כבר
ביום הראשון לאחר הסיום, והיום הזה אומר: "לחינם". אני חושבת, כמה

חסר טעם כל זה...
עליזה אהרמן ש"ק

7.5.1945
" הסתובבתי היום והבטתי אל קיר אטום של חוסר אונים וטירוף....

התבהר לי לפתע משהו, ששום דבר לא צריך לקרות.... שכל זה כלל לא
חייב להוביל לפתרון, לפירוק, לגאולה... שלא נותר עוד איש ולא דבר

הנושא בתוכו אמת וכבוד ומציאות. 
ואז הרגשתי לראשונה לגמרי אבודה. ביום הזה ראיתי את סוף האמונה

בחוק עלי אדמות. מימיי לא חוויתי דבר נורא מזה. לאט לאט משתנה בי
משהו. כל מה שחיבר בין הדברים התרסק לרסיסים. ואני חשה... לשם מה

הכול... אני שונאת את כל זה ואת כולם, ואני מיואשת, ובעיקר אני נטושה
ומרירה ושטופת יגון... בערב: הכניעה נחתמה, איש אינו צוהל. הדומייה
עדיין שוכנת בי. המחשבות החיות, שקיוו לדממה, נוטשות את הספינה.

אני עייפה, העולם עייף אותי... לעולם?
עליזה אהרמן ש"ק

"יום השחרור הוא היום העצוב ביותר בחיים שלי. זה היום שהלכתי עם
האישה דרך הגטו. המשוגעים היהודים הצ'כים מוציאים דגלים ושרים

שירים צ'כים כי חושבים שההצלה הגיעה . ואת רואה בפעם הראשונה את
כל הקטסטרופה. זוכר שהיה בין העוזרים שלי יהודי מנישואים מעורבים
מאולומוץ, קראו לו הנס שפיצר. פילוסוף קטן. שאלתי אותו איך יסבירו

בהיסטוריה מה שקרה והוא צחק ואמר אני מבטיח לך שאחרי 10 שנים לא
תתייחס ההיסטוריה לזה בכלל. זו לא פעם ראשונה. וכך בסופו של דבר

היה. היום שוב מתעניינים. "
 

וילי גרואג
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מה בעצם אומרים לנו השורדים בעדויותיהם? מדוע יש כזה פער
בין מה שחשבנו בהתחלה לבין תחושותיהם?

הרחבה למורה
 

בחינת ההיבטים השונים של השחרור מלמדת עד כמה עמוקה הייתה התהום שהפרידה בין
השואה לבין התקומה, בין כאב השחרור לבין החזרה לחיים. מרבית הניצולים היו היחידים ששרדו
ממשפחותיהם ולעתים אף מקהילותיהם. עם השחרור עמדו הניצולים על הגודל ועל העצמה של

האסון שפקד אותם. הם היו בודדים בעולם ונאלצו לבנות מחדש את חייהם.
 

לשרידים של יהודי אירופה הביא עמו השחרור תגובות מעורבות: לשמחה שחשו הניצולים על סיום
המלחמה ועל סופו של שלטון האימים הנאצי התלוותה תחושה קשה של אבדן. משוחררים
מעריצות הנאצים וחופשיים לשוב לביתם, גילו רבים מהם שמשפחותיהם נרצחו ואין להם עוד בית
שיוכלו לשוב אליו. ניסיונם של הניצולים לשוב אל המקומות שחיו בהם ערב המלחמה לא תמיד
עלה יפה. היה זה מסע שעשו ניצולי השואה מהרגע בו התבשרו על סיום המלחמה והם
משוחררים, דרך הצעדים הראשונים שעשו בתקווה למצוא את משפחתם וביתם ועד ההכרה

שהעולם שהכירו אינו קיים עוד ועליהם למצוא משמעות חדשה לחייהם.
 

היישוב בארץ/מדינת ישראל היה בהלם מממדי השואה אבל גם חדור בתחושה של כעס וחוסר
הבנה כלפי הניצולים עצמם. אצל רבים מקרב התושבים הוותיקים בארץ התפתחו תחושות של
עליונות והסתייגות כלפי היהודים בגולה שהלכו "כצאן לטבח" ולא התנגדו ונלחמו על חייהם. יחס
זה הופנה גם לעבר ניצולי השואה. בארץ ניסתה החברה היהודית לבנות אידיאל של יהודי חדש,

לוחם, אקטיבי לעומת היהודי הגלותי, החלש, הפסיבי שלא נאבק על חייו.
 

ניצולי השואה נתפסו כמייצגי היהודי הגלותי החלש והכנוע, וכמנוגדים באופן מוחלט לדמות הצבר
הישראלי : חסון, שזוף, חדור רוח לחימה וניצב מול כל אויב. סיפורם נחשב כמעורר בושה לאומית,
הוא הודחק והושתק, נחשב כזיכרון פרטי חסר חשיבות לאומית ולא חלק מהזיכרון הקולקטיבי
הלאומי. הגבורה הצבאית של בני היישוב היהודי בא"י במאבקם מול הבריטים והערבים על הקמת
המדינה, גרמה לחוסר הבנה של כניעותם של ניצולי השואה לנאצים. חוסר ידע בסיס על מה
שבאמת קרה באירופה ושתיקתם של הניצולים עמד בבסיס טענה מופרכת זו. נושא השואה גם לא
נלמד בבתי הספר תיכוניים עד סוף שנות השישים ובצורה לא מעמיקה ביסודיים. החברה
הישראלית הנציחה בעיקר את הלוחמים והמתנגדים לנאצים כמו מורדי גטו ורשה, הפרטיזנים
וכיו"ב. אפשר לתאר את היחס של החברה באותן שנים כשתיקה ומבוכה ביחס לשואה. היה זה
נושא לא מדובר. השתיקה הייתה גם פעמים רבות נחלת הניצולים עצמם. אלו רצו יותר מכל
להשתלב בחברה הישראלית וגזרו על עצמם שתיקה והדחקה. הם בקשו להתחיל חיים חדשים

וילדיהם לא ידעו במקרים רבים מה עברו הוריהם ומה הם שומרים בלבם.
 



15

הרחבה למורה
 

חוויה דומה עברו גם שורדי גטו טרזין עם הגעתם לארץ. 
 וכך, כאשר נפגשו באירוע רב משתתפים לציון עשר שנים לשחרור הגטו, החלו להעלות זכרונות,
חלקם כואבים וחלקם משמחים ומעוררי געגוע. מפגש זה החל את התהליך שבסופו הוקם בית

טרזין.
 

לעדויותיהם של מרים צ'רבינקה ורות מייסנר- לחצו כאן.
 

סיפרה רות בונדי שורדת גטו טרזין וממייסדות הבית:
 "מה שהייתה בכנס הראשון במאי 1955, בנוכחות כ- 150 חברים, רק תחושה עמומה, הבשיל
עשרים שנה אחרי השחרור להחלטה: ניצולי גטו טרזין בישראל, ובייחוד חניכי תנועות הנוער
הציוניות ביניהם, חייבים להקים אגודה, שלא רק תארגן מפגשים למען החיים, אלא תקים מוסד

חינוכי – תרבותי לזכרם של אלה שלא שרדו. 
מעבר להנצחה הייתה להחלטה זו סיבה נוספת: המשטר הקומוניסטי בצ’כוסלובקיה התעלם
מרצח היהודים כיהודים. בלוח הזיכרון בכיכר המרכזית של העיר טרזין כלל לא הוזכרה המילה
יהודים. בית הכנסת פנקס, שעל קירותיו נרשמו אחרי מלחמת העולם השנייה שמות כל קורבנות
השואה מצ’כיה ומורביה, נסגר בעת המשטר הקומוניסטי למבקרים, ונשאר סגור עד אחרי מהפכת

1989 ועבודות השיקום.
חברי העמותה להנצחת חללי גטו טרזין רצו במקום חי, בלב ישוב, כחלק אינטגרלי בתוכו,
והבחירה הטבעית נפלה על קיבוץ גבעת חיים -איחוד, וזאת מכמה סיבות: בין מייסדיו היו ילידי
גרמניה ואוסטריה רבים, בוגרי תנועות הנוער הציוניות, שבני משפחותיהם עברו את טרזין ונספו
בשואה והייתה להם גישה חיובית לעצם הקמת הבית על אדמת הקיבוץ. זאת ועוד: גבעת חיים
שוכנת במרכז הארץ, עובדה אשר תקל על הגישה אליו. ובעיקר: קיבוץ כשלעצמו נראה כמקום
הולם את רוח ימים עברו; הרי בעצם התכוונו כמעט כל בוגרי תנועות הנוער בצ’כוסלובקיה
להצטרף עם בואם ארצה לאחד הקיבוצים. יתרה מזו, יעקב אדלשטיין, מנהיגם בימי הכיבוש,
התכוון אף הוא להצטרף אחרי עלייתו ארצה לקיבוץ גבעת חיים. אי לכך הקציב הקיבוץ לבניית
הבית מקום מרכזי, בלב אזור מוסדותיו."  התהליך ארך כחמש עשרה שנה, עד אשר הונחה אבן

הפינה, ושש שנים אחר כך נחנך הבית.
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