
מתי לדעתכם צולמה תמונתה של הנערה
(טרם השילוח לגטו או לאחריו)?

מה משמעות המספר שתלוי על צווארה
של הנערה?

התבוננו בתמונה

מידע: הקהילה היהודית הכינה את רשימות הגירוש
לגטו בהתאם להוראות שקיבלה מהרשויות הגרמניות.
הודעה נמסרה למיועדים לגירוש. המגורשים הובלו

בלילה בליווי הגסטאפו
ממקומות האיסוף לתחנת הרכבת המקומית או הוסעו

ביום במשאיות סגורות. בתחנה הם הועלו
לקרונות נוסעים צפופים או לקרונות משא. עד אמצע
1943 הגיעו המגורשים לגטו טרזיינשטאט לתחנת
הרכבת בוהושוביצה וממנה הלכו בליווי משמר,

נושאים את מטענם האישי.

הסתכלו במפה. מהו המרחק בין
תחנת הרכבת בבוהושוביצה אליה

הגיעו המגורשים לגטו ובין הגטו?
נסו לחשוב עם אילו קשיים התמודדו
המגורשים לגטו מיד עם הגעתם

לתחנת הרכבת?
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דצמבר 1941. ערב אחד נשמעה דפיקה חזקה בדלת, באו לקחת
אותנו אל הגטו. אנחנו נשלחנו לעיר אחת, שהיתה כולה גטו אחד
גדול, שמה היה טרזין. קיבלנו פקודה לעזוב את הבית. התירו לנו
לקחת רק מזוודה קטנה אחת לכל איש ואישה. במזוודה שלי
שמתי את הבגדים האהובים עלי, ולתוך תיק קטן הכנסתי את
הבובה חנה, עפרונות אחדים ואת היומן שלי. למחרת בבוקר

יצאנו מן הבית.
מה קרה ? אינני מבינה ! מדוע אנחנו מוכרחים להשאיר את הכל

וללכת ? 
  

יצאנו לרחוב, אנשים הביטו בנו. התביישתי. באותו רגע הרגשתי בליבי כאב וכעס נורא.
כאלף איש קובצו בבניין הגדול, ששימש כתחנת איסוף. היינו שם כשבוע.

הפכנו להיות אנשים בלי בית. הבית היה רק זיכרון יפה.
ביציאה מתחנת האיסוף, בדרך אל תחנת הרכבת של פראג, קיבל כל אחד מאיתנו מספר

שליווה אותו לאורך כל הדרך. מספרו של אבא היה- 641, של אמא- 642 ושלי- 643. 
מאותו רגע לא היה לנו שם- היינו רק מספר. 

נסענו שעות מספר עד שהרכבת נעצרה בתחנה קטנה המרוחקת כשלושה קילומטרים מהעיר
טרזין. ירדנו מהקרונות. הגרמנים סידרו אותנו בשורות והוליכו אותנו, בשלג עמוק, דרך השדות,
העירה. אנחנו, הילדים, הרגשנו שאנחנו מתבגרים בבת-אחת. חשנו שאיש לא יוכל לעזור לנו.

ידענו שנהיה צריכים לדאוג לעצמנו  ולהקל על הורינו.
הגענו לטרזין. העיר הייתה מוקפת חומות בנויות, שנתמכו בסוללות עפר גבוהות ורחבות... את
משפחתי הובילו לבניין ענק שהיו בו שלוש חצרות גדולות. הכניסו אותנו לאחת מהן ושם קרה
לנו מקרה נורא- החיילים הגרמנים הפרידו את הנשים והילדים מן הגברים. לפתע פתאום, אבא

לא היה איתנו. אבא נלקח ממני ומאמא וזה היה כמו... "קצת למות".  

[מתוך ספרה של אווה ארבן "אמא ספרי לי את היית שם..."]

שיעור 1

אווה ארבן נולדה בפראג בשנת 1930. כשהיתה בת 11, בחודש דצמבר 1941,
נשלחה ביחד עם הוריה לגטו טרזיינשטאט. 

אווה מתארת בספרה את הגירוש לגטו ותחושותיה ברגעים הראשונים לאחר
ההגעה לגטו. מצאו אילו קשיים עולים בתיאורה של אווה?
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יום ב' 24 בנובמבר 1941
"פרקנו את כל המטען ואספנוהו בחצר התחנה....נכנסנו אל טרזין ואחרי זמן קצר הגענו אל
קסרקטין, עליו כתובת בגרמנית "קסרקטין הסודטים", מגורינו לעתיד... שער העץ נסגר
ברעש... פתוח נשאר רק פשפש צר... עמדנו יחד דבוקים זה אל זה, ובכל זאת כל אחד עזוב

ולבדו.
הצעדים נעצרו וכל אחד הביט בשקט אל הבניין שלפניו. מאחורינו קיר לבנים גבוה, שער נעול
ורובה. לפנינו בנין בעל קומותיים עם קשתות. חלונותיהם הרחבים של המסדרונות היו מכוסים
בסבכת תיל. הצבע האפור החדגוני של הקירות לא הופרע בשום דבר. המחשבות חזרו אל
הדמיונות שלי. ככה תמיד תיארתי לעצמי בית סוהר. חדגוניות, אפרוריות, סבכה ומשגיחים. רק
ידי, רגלי ופי היו חופשיים. רציתי לצעוק ולברוח..., אבל גם לו הייתי יכול, עמדתי כמו תקוע

באדמה תחת הרושם הראשון הקשה....."

"...בכתב הזימון, שקבלתי ביום 20.11.1941 מהקהילה היהודית,
היה כתוב, שצורפתי אל טרנספורט הפועלים... כאשר פגשתי

באספת משתתפי הטרנספורט... הובטחו לנו שם כל מיני דברים,
הכל תואר בצבעים יפים ביותר... הבטיחו לנו קשרי דואר רגילים,
פעם בשבוע או בשבועיים, היתר נסיעה, תנאי דיור והזנה טובים,

משכורת על פי חוזה משותף, וגם הגנה על בני המשפחה, שנציין
ברשימה מיוחדת, מפני טרנספורטים לפולין... לשאלה, לאן בעצם
אנחנו נוסעים, ומה נעשה שם קבלנו תשובה: אתם נוסעים אל
מקום בצ'כיה, לא רחוק מפראג, שם תבנו מגורים ותכינו גטו...

בתור יום היציאה נקבע 24.11.1941."

אנטונין רוזנבאום גורש את גטו טרזיינשטאט בטרנספורט הראשון שנשלח
לגטו- קראו את הקטע מיומנו:

מה ניתן לומר על מצבו של הגטו על פי יומנו של רוזנבאום? מה היה הפער
בין מה שנאמר לרוזנבאום לפני שנשלח לגטו ובין המציאות שנגלתה בפניו

עם הגיעו אל הגטו?
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"בשלושה עשר ביוני 1942 עזב את עירנו הטרנספורט השלישי והאחרון, נושא מטען של
750 יהודים, ביניהם אליס חברתי הטובה ואני. אליס תמכה בהוריה החלשים ואני נשארתי
בקרבת אמי, אחותי, סבתי ודודתי. מפחיד מאוד היה לעזוב עם מזוודה אחת ביד ולהשאיר

מאחורינו
את כל חפצינו, כאליו עמדנו לחזור למחרת. 

אבל היה גם משהו מרגש והרפתקני בעזיבת הבית ובנסיעה ברכבת המובילה אותנו ליעד
בלתי ידוע. היינו שתי בנות סקרניות, מפוחדות ואמיצות, שעוד לא מלאו להן שש עשרה

שנים.
הרכבת הגיעה לתחנה מחוץ לגטו טרזין. חמישים איש הורדו מהרכבת ואלה צעדו,

מטלטליהם
בידיהם, לתוך הגטו. ביניהם אמי, אחותי ואני. שאר האנשים שבטרנספורט נשלחו למזרח

וגורלם לא נודע עד היום הזה. איש לא חזר, ואין איש יודע כיצד נספו".

אילו תחושות עורר בכם הסיפור ? מה הרגישה לדעתכם 
חנה כאשר עזבה את הבית ? האם ידעה לאן היא נוסעת ? 

האם הייתה מוכנה לנסיעה?

חנה (לוסטיג) גרינפילד נולדה בשנת 1926 בקולין,
צ'כוסלובקיה. 

בחודש יוני 1942, כשהיא בת 16 נשלחה ביחד עם בני
משפחתה לגטו טרזיינשאט. לאחר המלחמה, תיארה חנה

את הגירוש לגטו במילים אלה:
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ברדתנו מן הרכבת, קיבלו את פנינו לא אנשי הס"ס, כאשר יגורנו, כי אם יהודים.
בתוך אלה היו גם חברינו, שעלה בידם להסתדר בתוך פלוגות הטרנספורט......

לאט־לאט נעה התהלוכה הארוכה מאד של אלף איש. .....  בניגוד לכל האחרים,
שאתם יחד באנו, איננו מרגישים, שאנו חסומים וגדורים מכל העולם החיצוני,

להיפך—שמחים אנו, שנהיה שוב יחד עם חברינו, יהיו התנאים אשר יהיו. 
נכנסים אנו לתוך העיר. הקסרקטינים הגדולים, שאנו רואים קודם כל, עושים

בסקירה ראשונה רושם מדכא..... מבחינים אנו, שמבעד לחלונות הסגורים
מזדקרים פני אנשים. מכירים וחברים רומזים לנו.... כולנו הולכים בדממה...... 

בית הבדיקה. אנו נכנסים ישר לתוך מרתפים ריקים ואפלים של הקסרקטין
הישן..... את בדיקת החפצים  אפשר לעקוף יפה מאד, אבל את בדיקת הגוף

בשום אופן לא. ...חפצים יקרי ערך, כסף, תרופות ועוד דברים רבים שונים, הכל
לפי מצב רוחם של הבודקים, נלקחים מאתנו. 

אחר־כך מקבלים פתק להנהלת הדירות וכרטיס מזון; אחרי שעות רבות מוליכים
אותנו אל האוביקציות (חדרי־מגורים מכל הסוגים). כאן כבר נודע לנו, מהו

וויטמין פ. (פרוטקציה). מי שיש לו ״דוד״ במועצת המפקחים או במטבח, מקבל
מעון טוב יותר. את האחרים משכנים על גגות הקסרקטינים או גגות הבתים.

שוכבים על הרצפה על שקי קש או על מזרון קצר (לפעמים אף זה אין) צפופים
ולחוצים זה לזה....

שיעור 1

הנקה פישל נולדה בשנת 1920 בפראג,
צ'כוסלובקיה. ביוני 1942, בהיותה בת 18,

נשלחה לגטו טרזיינשטאט. לאחר המלחמה
סיפרה על תהליך ההגעה והקליטה בגטו:

לפי הנקה פישל, מהם שלבי הקליטה בגטו? ומהם הקשיים שהתהליך מעלה
אצל היהודים המגורשים לגטו?

אילו תחושות עולות מהטקסט, אם מבוטאות במילים או שניתן לשער אותן? 
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