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אשה יהודייה יושבת על ספסל עליו כתוב" :רק ליהודים" ,גרמניה

תחילה המלחמה ,אחר כך
הכניעה וכניסת הגרמנים,
והחלו הצרות בשבילנו
היהודים .חוק נגד יהודים
רדף חוק נגד יהודים
וחירותנו הוגבלה מאד.
היהודים חייבים לענוד מגן
דוד; יהודים חייבים למסור
את אופניהם; יהודים אינם
רשאים לנסוע בחשמלית;
אסור להם לנסוע במכונית
] [...יהודים רשאים לעשות
את קניותיהם רק בין
שעה  15:00לשעה ;17:00
יהודים אינם רשאים לצאת
לרחוב משעה  8בערב ועד 6
בבוקר; ] [...על יהודים אסור
הביקור בבריכת שחייה ][...
ושאר מתקני ספורט; ][...
יהודים אינם רשאים לעסוק
בספורט כלשהו בפומבי;
אסור להם לשבת בגינתם
אחרי שמונה בערב ,גם לא
בגינות ידידיהם.
אנה פרנק ,בת  ,13הולנד

ייזנר ,בן  ,13פולין
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יומני הקטן ,אתה הוא המאושר
ביותר ,משום שאתה אינך יכול לחוש,
אתה אינך יכול לדעת ,איזה אסון
גדול קרה לנו .הגרמנים באו!

הנאצים עלו לשלטון ),(1933
וכל עולמם של הילדים השתנה.
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בכל מקום
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לדיון ולמחשבה
כיצד ניסו היהודים להסתגל לשינויים שחלו בחייהם?
באילו נושאים בחרו היהודים להתמקד בפעילותם?

פעילות :הכנת כרזה נוספת
בחרו תמונה אחת המתארת את פעילות
הילדים היהודיים בגרמניה כששלטו בה הנאצים.
בצבעים ,בדבק ובמספריים הוסיפו רקע והמשך לתמונה.

קונצרט של ארגון התרבות היהודי ,גרמניה 1937

ילדה יהודייה בתחרות ספורט

תזמורת ילדים יהודיים ,גרמניה 1935

שיעור התעמלות בבית ספר יהודי ,גרמניה ,חורף 1937

קבוצת בני נוער בהכשרה חקלאית ציונית ,גרמניה

תזמורת ילדים יהודיים ,גרמניה 1935

ילדים מחופשים לבדווים במסיבת פורים ,גרמניה 1937

משתתפי הצגה שהועלתה בברלין1937 ,

הצגת פורים ,גרמניה 1938

חנוכה ,חג האורות בא .דווקא בזמן השפלתנו העמוקה
ביותר היה לנו לנחמה זכר מעשי הגבורה של המכבים,
ששחררו את היהודים משעבוד היוונים .בשנה ההיא,
 ,1934ביקשנו לערוך חגיגת חנוכה ,ולו לכל הפחות
לילדים.
באו גברים ונשים ,נערים ונערות ,כדי ללמוד מקצועות
חדשים ] [...בעזרתם קיוו למצוא עבודה מחוץ לגרמניה.
מרטה אפל ,גרמניה

