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אילו דילמות הקשורות לנושא הרעב בגטו עולות מתוך הקטעים שקראתם וראיתם

"האם קרה לך פעם כי מתוך רעב היית לוקח דבר מה מזולתך ? אולי

ממישהו שיש לו הרבה ? לא ? אם כן אתה בעל רצון חזק, או שלא היית

במצב כזה...  ישנם כאן אנשים שהם יותר רעבים. רעב כה איום שהרצון

החזק נהפך לחלש, וצובט את הקיבה בהרגשת ריקנות והכאב הוא חד,

שלא נותן לישון, לא נותן לעבוד... אתה לא מכיר את המצב הקשה...

ברגע שכזה, בן אדם, אינך יודע אם להישאר הבן אדם הישר, וההגון -

או לשכוח הכול, לגנוב את הלחם הזה ולאכול אותו מהר, מהר, לאכול

אותו לפני שבעליו יספיק לחזור. ברגע כזה, אינך מסוגל לחשוב על

דבר אחר, מלבד איך למלא את הקיבה...." 

 עיתון הילדים "בונקו" מס' 5
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"...בשיחה עם המדריכים שלנו, נאמר לנו שאנחנו צריכים להעביר כמה שיותר

אוכל אל הגטו. לגנוב! זה לא היה מוסרי לגנוב, אבל לגנוב מהגרמנים זו

הייתה מצווה. גנבנו בשמחה, אני הייתי גנבת מצוינת. תפרנו לנו מכנסיים עם

גומי ועליהם לבשנו עוד זוג מכנסיים רחבים וחגורות בטן וכל מה שהיה

אפשר, כדי שנוכל לגנוב ולהחביא בתוך הבגדים. עגבניות, מלפפונים, כרובים

וכך העברנו את הדברים דרך השער אל תוך הגטו. עד שהתברר לנו שזה מסוכן

והעונש על גניבה, משלוח למזרח".

מתוך ריאיון עם מרים צ'רבינקה, נערה בגטו טרזין
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אילו דילמות הקשורות לנושא הלימודים בגטו עולות מתוך הקטעים שקראתם וראיתם

"הלימודים התקיימו בשעות הבוקר. בלי ספרים, ואפשר להגיד שגם

בלי מחברות, בלי לוח. הילדים, על פי רוב, רצו ללמוד ואהבו ללמוד.

דווקא אולי משום שהרגישו שהדבר נשלל מהם. הם היו פעילים מאוד

בשטחים אחרים. הם היו מאוד עצמאיים בהשוואה עם ילדים בתנאים

נורמאליים. גם בעבודות כפיים, גם בנטילת אחריות על עצמם. הם גם

היו אמיצים. אומץ ליבם בהחלט הפתיע. הייתי אומר שהתרגלו לסכנה

עד כדי כך, שכמעט לא הרגישו בה. הם היו מוכנים לכל פעולה

חברתית, תרבותית, הופעה פומבית..." 

אבי פישר, מורה ומדריך בגטו

 

צפו בקטע מתוך עדותה של חנקה דרורי

....הן הילדים והן המורים יכלו רק

בקושי להתרכז בלימודים בתוך חדר,

ששכבו בו באותו זמן גם חולים אחדים.

מלבד זה הפריעה לכולם גם הקיבה

הזועמת תמיד. לא היו די שולחנות

וספסלים בשביל כל הכיתה. כלוח

כתיבה שימשו שמשות החלונות. היה

תמיד מחסור בנייר ועפרונות, לפיכך

שימשה מחברת אחת לכל המקצועות

ולכל העבודות שבכתב. ספרי לימוד לא

היו כלל.....

הנקה פישל וליזה וורצל, מדריכות בגטו
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על פי הטקסטים שקראתם: מהם

האתגרים החינוכיים בגטו? 

"כשהמחנך צריך להיות ... גם מורה, גם סניטר ובמידה מסוימת גם אב

ואֵם בזמן שהסביבה החדשה משפיעה  על הילד ... יש מעט מחנכים

מתאימים. יותר מאשר אי- פעם דרושה כאן אהבה אמיתית והתלהבות.

.. אם המחנך יצליח להדריך את הילד והנער להכרה שהחיים של היחיד

קשורים ללא הפרד בחיי העם ובגורל של האנושות כולה, שלא די

בדיבורים על שוויון וצדק סוציאלי, אלא שצריך גם להילחם על כך, אז

אולי נוכל להיות מרוצים מתוצאות עבודתנו. אבל זאת יוכל לשפוט רק

העתיד".

אגון רדליך, ראש המחלקה לטיפול בנוער

....לתוך העולם הזה בנינו מעונות נוער,

ניסיון להציל את הילדים מפני פיחות

[בערכו] של הטוב. אחרי השנה הראשונה

שלנו עלינו לשאול את עצמנו, מה תרמנו

לאחזקת הטוב. רצינו ליצור עבור הנוער

שלנו בית, מקום שבו יתקבלו ברצינות,

שבו יתחשבו בהם, מקום שבו יוכלו

להיות צעירים בלי הפרעה, שבו לא יהיו

מותקפים בשאלות היומיום הטרגיות.

רצינו לתת להם תחושת בית יפה ... בתוך

האביונות המקיפה אותם.

מתוך דו"ח של פרדי הירש, סגן מנהל המחלקה

לטיפול בנוער

 

בעבודה החינוכית שאפו המדריכים להוציא את

הילדים מהגטו בריאים בנפשם, כך שיוכלו לגדול

ולהיות אנשים נורמאליים.... יצירת תחושה של

נורמליזציה במציאות לא נורמאלית גרמה, לתפיסתו,

לילדים להאמין שבכל תנאי ומצב, קשה ככל שיהיה,

הם עדיין בני אדם ועליהם להתנהג ככאלה. הם נהגו

לומר לילדים:"הגרמנים יכולים לשבור את גופכם אך

הם לא יצליחו לשבור את רוחכם, אם לא תתנו להם".

מתוך הספר, מוסיקה בטרזין 1941-1945", מאת ג'וזה קאראס
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-מה הייתה חשיבות ההקפדה על כללי

הניקיון האישי והכללי בגטו?

-האם האחריות הייתה אישית או

קולקטיבית ומדוע?

כל יום מתים עשרות ילדים מטיפוס, כל יום

מובאים עשרות נוספים לבית החולים. אף על

פי כן קיימים יצורים אנוכיים המתהלכים להם

כאילו לא קרה דבר בנעליים על השולחן ואולי

אף באו ישר מבית השימוש. אחר כך מישהו

מניח על השולחן את הלחם שלו והאסון שלו

בלתי נמנע. זאת רשלנות פושעת, שיכולה

לגרור אחריה מות חבר.

פטר גינץ, עיתון הילדים "וודם"

 

 

....הנוער בטרזין זקוק היה למרות המצב המוכר לנו, לזכות באוויר,

באור ובשמש באמצעות אפשרויות למשחק ולספורט... בתחרויות יכול

כל אחד להוכיח לעצמו את כוח רצונו החזק, להוכיח אם הוא מסוגל

לנצח או להפסיד....תמיד הוכח שההתעמלות והספורט נדרשו בהחלט

לאיזון ולעיצוב יציבותו ומבנהו של הגוף. פה לא מדובר רק בשמירה

על דרישות פיזיולוגיות, אלא ביתרה מזו. כאשר התפקדו 2,000 בני

נוער במגרש המשחקים שלנו להפגין את העשייה הטובה ביותר, צריך

היה כל אדם שחווה זאת לחוש - אם כמשתתף בפועל ואם כמסתכל מן

הצד- שרק סוג כזה של צעירים מסוגל לדרבן עצמו למאמץ היפה

ביותר ולהוציא את הטוב שבהם...

מתוך כתבה שכתב בגטו המורה לספורט וסגן ראש מחלקת החינוך, פרדי הירש

 

 

אחד מתפקידנו החשובים ביותר היה לשמור על ניקיון

הילדים וסביבתם. בחדר, שבו היו שלושים ילדים ישנים,

אוכלים, לומדים, משחקים, חולים ונוסף לזה מחזיקים את

חפציהם, מוכרח היה לשרור סדר ונוחות ככל האפשר...

ערכנו תחרות בסידור מעשי ונאה של המעונות... כדי

שבשעה 9 בבוקר יהיו החדרים מסודרים ומוכנים, שאפשר

יהיה ללמד בהם, מוכרחים היו הילדים לקום בשש, כי

בשביל כל עשרה ילדים הייתה רק קערת רחצה אחת, ואת

המים צריכים היו הילדים להביא בכל פעם מן החצר

ולהעלותם אל הקומה השנייה. ביקורת הניקיון ממדי יום

ביומו בוצעה על ידי מנהל הנוער, והתוצאה הייתה

מוערכת במספר נקודות.

כתבו: הנקה פישל וליזה וורצל, מדריכות בגטו

 


