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הנהגה בעתות משבר- ההנהגה
היהודית בגטו טרזיינשטאט

"מערבולת נוראית של גורל מטורף"-
גטו טרזיינשטאט והפתרון הסופי

"לרקוד על לוע הר געש"- התנגדות
רוחנית בגטו טרזיינשטאט

"זיכרונות בצבע מן האפלה"-
מקורות ראשוניים המתעדים את חיי

היום יום בגטו טרזיינשטאט

בין טרזין לאושוויץ- מדיניות
ההשמדה ויישומה על יהדות מרכז

ומערב אירופה



www.bterezin.org.il

בית טרזין הוקם בשנת 1969 על ידי שורדי
גטו טרזיינשטאט. במגילת היסוד, שהטמינו
השורדים באדמה, ביקשו להקים בית
שהמבקרים בו יוכלו להבין את משמעות
קיום חיי התרבות, החינוך, יחסי חברות

וערבות הדדית בצל המוות.

 על בית טרזין

"... ביקשנו לבנות בית שהחיים יימשכו בו, שצעירים ילמדו ויקראו

בתוכו, שאנשים ישבו וישוחחו בין כתליו..."     

[מתוך מגילת היסוד של בית טרזין]

בכל אחת מתערוכות המוזיאון מקיים המרכז החינוכי פעילות לתלמידי
בתי הספר היסודיים (כיתות ה-ו), לתלמידי החט"ב ולתלמידי תיכון
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טרזיינשטאט 1945-1941- תערוכה היסטורית שמספרת על אודות הקמת הגטו, חיי
היום- יום בגטו ועל הגירושים אל הגטו וממנו ל'מזרח'.

"לו יכולתי אל ביתי לחזור"- תערוכה שעוסקת בעולמם של הילדים בגטו טרזיינשטאט.
באמצעות מוצגים מארכיון הבית.

"לרקוד על לוע הר געש"- התערוכה מספרת את סיפורם של חיי התרבות שהתקיימו
בגטו טרזיינשטאט לצד מציאות החיים הקשה שנכפתה על אסירי הגטו. 

במוזיאון שלוש תערוכות: 

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


בית טרזין מזמין את רכזי ומורי ההיסטוריה לשלב
את הביקור במוזיאון כחלק מלימודי ההיסטוריה

בשנת הלימודים תשפ"ג. 
 

צוות המרכז החינוכי עמל בחודשים האחרונים על
הכנת תוכניות חינוכיות שתואמות את תוכנית

הלימודים בהיסטוריה. 

התוכניות החינוכיות
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אנו מציעים תוכנית מודולרית בה ניתן לשלב תכנים נבחרים מחומר הלימוד על פי
חוזר מפמ"ר. 

לצד ההוראה הפרונטלית אנו מציעים יצירה של דרך נוסף ללמידה משמעותית של
סוגיות היסוד בנושאים שונים של תוכנית הלימודים בהיסטוריה.

הנהגה בעתות משבר- ההנהגה היהודית בגטו טרזיינשטאט
"מערבולת נוראית של גורל מטורף"- גטו טרזיינשטאט והפתרון

הסופי
"לרקוד על לוע הר געש"- התנגדות רוחנית בגטו טרזיינשטאט

בין טרזין לאושוויץ- מדיניות ההשמדה ויישומה על יהדות מרכז
ומערב אירופה

"זיכרונות בצבע מן האפלה"- מקורות ראשוניים המתעדים את
חיי היום יום בגטו טרזיינשטאט

לתלמידי התיכון מוצעים 5 ימי עיון בנושאים שונים:



תוכנית חינוכית שעוסקת באלטסטנראט, ההנהגה היהודית
שפעלה בגטו טרזיינשטאט. 

במהלך הפעילות נלמד מה היו דרכי הניהול והפיקוח בגטו,
נכיר את דמויות ההנהגה המרכזיות שפעלו בו ואת
התפקידים שיועדו והטילו הגרמנים על ההנהגה היהודית.
בנוסף, נעסוק בדילמות שונות עימן התמודדו חברי ההנהגה

ועוד.

הנהגה בעתות משבר 
ההנהגה היהודית בגטו טרזיינשטאט
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"לרקוד על לוע הר געש"- סדנא בנושא התנגדות רוחנית בגטו
טרזיינשטאט.

"חיינו חיים מדומים"- סדנא בנושא החינוך בגטו טרזיינשטאט.
"הזמן שאחרי הכאב"- סדנא בנושא זיכרון השואה והחברה

הישראלית.

מבנה התוכנית
יחידה 1: 

"ערב אחד נשמעה דפיקה חזקה בדלת, באו לקחת אותנו אל הגטו"
סיפורה של יהדות צ'כוסלובקיה בראשית הכיבוש הנאצי.

 
יחידה 2: סיפורה של ההנהגה היהודית בגטו טרזיינשטאט- הקמתה,

תפקידיה ופועלה בניהול חיי היום יום בגטו.
 

יחידה 3: דילמות הנהגה על רקע יישום התוכנית לפתרון הסופי.
 

סדנא לבחירה:

משך כל יחידה- 50 דק'
ניתן להוסיף סדנא נוספת ליום

העיון.



"מערבולת נוראית של גורל מטורף"
גטו טרזיינשטאט והפתרון הסופי
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מה היה מקומו ותפקידו של גטו טרזיינשטאט ביישום תוכנית 'הפתרון הסופי'?
כיצד נראו החיים של אסירי הגטו תחת 'אימת הטרנספורטים' ומה משמעותו של המושג?

מדוע התקשו היהודים בגטו להבין מה משמעותו של הגירוש ל'מזרח'?

בשאלות אלו ונוספות עוסקת התוכנית החינוכית "מערבולת נוראית של גורל מטורף".

דילמות הנהגה על רקע יישום תוכנית 'הפתרון הסופי'.
בין טרזין לאושוויץ- סיפורו של מחנה המשפחות באושוויץ-בירקנאו.

"הזמן שאחרי הכאב"- סדנא בנושא זיכרון השואה והחברה הישראלית.

מבנה התוכנית
יחידה 1: 

"ערב אחד נשמעה דפיקה חזקה בדלת, באו לקחת אותנו אל הגטו"
סיפורה של יהדות צ'כוסלובקיה בראשית הכיבוש הנאצי.

 
יחידה 2: עיר מקלט עד יעבור זעם- תפקידו ומקומו של גטו טרזיינשטאט במהלך יישום תוכנית

'הפתרון הסופי'. 
 

יחידה 3: "מערבולת נוראית של גורל מטורף"- אימת הטרנספורטים בגטו טרזיינשטאט. 
 

סדנא לבחירה:

משך כל יחידה- 50 דק'
ניתן להוסיף סדנא נוספת ליום העיון.



"לרקוד על לוע הר געש"
התנגדות רוחנית בגטו טרזיינשטאט
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תוכנית חינוכית שעוסקת בחיי החברה והתרבות בגטו
טרזיינשטאט תחת 'אימת הטרנספורטים' ובמציאות

החיים הקשה שנכפתה על אסירי הגטו.
 

במהלך יום העיון נעסוק, בין היתר, במשמעותה ובכוחה
של התרבות עבור אסירי הגטו.  

חיי הדת בגטו טרזיינשטאט. 
סיפורו של פרדי הירש- מחנך וספורטאי. 

"חיינו חיים מדומים"- החינוך בגטו טרזיינשטאט. 
סיפורה של ליגה טרזין- סדנא בנושא הספורט בגטו.

"הזמן שאחרי הכאב"- סדנא בנושא זיכרון השואה והחברה הישראלית.

מבנה התוכנית
יחידה 1: 

"ערב אחד נשמעה דפיקה חזקה בדלת, באו לקחת אותנו אל הגטו"
סיפורה של יהדות צ'כוסלובקיה בראשית הכיבוש הנאצי.

 
יחידה 2: דילמות מחיי היום יום בגטו טרזיינשטאט.  

 
יחידה 3: "מתוך יוזמה אישית, מתוך צורך נפשי, כדי להתגבר על הדכדוך, כדי לחזק את כוח

העמידה"- חיי התרבות כהתנגדות רוחנית.  
 

סדנא לבחירה:

משך כל יחידה- 50 דק'
ניתן להוסיף סדנא נוספת ליום העיון.



בין טרזין לאושוויץ: מדיניות ההשמדה
ויישומה על יהדות מרכז ומערב אירופה
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התוכנית החינוכית עוסקת בדרכים בהן
יושמה מדיניות ההשמדה של גרמניה

הנאצית על אסירי גטו טרזיינשטאט. 
 

מה היה תפקידו של הגטו בעיני הגרמנים
ומה נאמר ליהודים בעניין זה?

 
במהלך התוכנית נעסוק, בין היתר, בסיפורו
של 'מחנה המשפחות' באושוויץ בירקנאו
ובתיעוד מציאות החיים בגטו ובאושוויץ על

ידי אסירי הגטו.

"זכרונות בצבע מן האפלה"- סדנא בעקבות ציוריו של אלפרד קנטור. 
סיפורו של פרדי הירש- מחנך וספורטאי. 

"הזמן שאחרי הכאב"- סדנא בנושא זיכרון השואה והחברה הישראלית.

מבנה התוכנית
יחידה 1: 

"ערב אחד נשמעה דפיקה חזקה בדלת, באו לקחת אותנו אל הגטו"
סיפורה של יהדות צ'כוסלובקיה בראשית הכיבוש הנאצי.

 
יחידה 2: "מערבולת נוראית של גורל מטורף"- אימת הטרנספורטים בגטו טרזיינשטאט. 

 
יחידה 3: מחנה המשפחות באושוויץ- בירקנאו.   

 
סדנא לבחירה:

משך כל יחידה- 50 דק'
ניתן להוסיף סדנא נוספת ליום העיון.



"זיכרונות בצבע מן האפלה" 
מקורות ראשוניים המתעדים את חיי

היום יום בגטו טרזיינשטאט
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התוכנית החינוכית עוסקת במפעל התיעוד ובפועלם של
אמנים שונים בגטו לתיעוד מציאות החיים מבעד לעיניהם

של אסירי הגטו.
 

במהלך יום העיון נעסוק בחשיבותה של האומנות כמנגנון
הישרדות ובתפקידה לשימור זכרון השואה. 

"שחור לבן הוא צבעוני"- סדנא בעקבות סיפורה של פרידל
דיקר ברנדייס. 

"ציירי כל מה שאת רואה"- תיעוד מציאות מבעד לעיניה של
ילדה בת 12. 

פרשת הצייירים מגטו טרזיינשטאט. 
"הזמן שאחרי הכאב"- סדנא בנושא זיכרון השואה והחברה

הישראלית.

מבנה התוכנית
יחידה 1: 

"ערב אחד נשמעה דפיקה חזקה בדלת, באו לקחת אותנו אל
הגטו"

סיפורה של יהדות צ'כוסלובקיה בראשית הכיבוש הנאצי.
 

יחידה 2: "הלוואי שהכל ייגמר כבר..." יומנים מגטו טרזיינשטאט. 
 

יחידה 3: "זכרונות בצבע מן האפלה"- סדנת ארכיונאים צעירים. 
 

סדנא לבחירה:

משך כל יחידה- 50 דק'
ניתן להוסיף סדנא נוספת ליום

העיון.



04-6369515

noa@bterezin.org.il

בית טרזין, קיבוץ גבעת חיים איחוד, עמק חפר

יצירת קשר

שעות הפעילות:
ימים א'-ה' בין השעות 8:30- 16:00

** בהזמנה מראש ניתן להרחיב את שעות הפעילות

058-6369515


