
 

 

 יחידת לימוד: הקינדרטרנספורט
 

Aims:  

• Reflecting the role of the media and language used in shaping our perception on real-
ity and on groups of people that are not our own.  

• Discussing the different characteristics and challenges of seeking refuge/becoming a 
refugee, and especially the characteristics of being a child refugee (and an unaccom-
panied minor), through the event of the Kindertransport and from the perspective of 
the children that were part of it. 

• Reflecting different considerations on an international level, that encourage or dis-
courage countries to act on the topic of refugees.   

• Discussing the continuity of questions regarding the refugee crises. 

 מטרות:

 זרים אנשים של קבוצות ועל תהמציאו על שלנו התפיסה בעיצוב  והשפה מדיהה של תפקידה את לבחון •

 .לנו

 דרך ,)וקטינים( ילדים ותפליט של המאפיינים ובמיוחד ,הפליטות חווית של ובאתגרים במאפיינים וןלד •

 זה. חלק שהיו הילדיםו הקינדרטרנספורט, אירוע של פריזמהה

 לפליטים ביחסם מדינות של פעילותן אופן את מניעים אשר שונים יםשיקול להציג •

 היום ועד מאז – הפליטים משברי לגבי הנוגעות שאלות של ההמשכיות בשאלת אקטואליות/ שאלותב דיון •

 

 הפעילות זמן משך

 

Stage 1 - Getting started. This stage serves as an introduction for the module. Main ques-
tion: How does language and labels used by the media affect and influence the way we 
perceive refugees? 

 הקדמה -  1 שלב

  .יחידהל כהקדמה משמש זה שלב

 אנו שבו האופן על משפיעות במדיה הנפוצות תיוג/הסטריאוטיפוה השפה כיצד מרכזית: שאלה

  פליטים?ל מתייחסים/תופסים

a. Participants are requested to think about the term “unaccompanied minors”. What 
do you associate with this term? 

 זה? למונח שלכם האסוציאציה מה ".פליטים ילדים" המונח על לחשוב מתבקשים המשתתפים א.

b. The facilitator gives short information on the term (attached), adds new associations 
if necessary and raises the next question: 

 :)מצורף( המונח את יציג המנחה .ב



 

 

c. What kind of other terms for refugees (adults and/or minors) do you know? Also 
here, the facilitator can add terms that were not mentioned by the participants (at-
tached). Participants are asked to look at all the terms, now visually in front of them, 
and to consider whether they are „positive”, „negative” or „neutral“ terms.  

 להוסיף יכול המנחה אן,כ גם ?מכירים םאת קטינים( או / ו )מבוגרים פליטים עבור אחרים מונחים של סוג איזה .ג

 הרשומים המונחים כל על להסתכל מתבקשים המשתתפים )המצורפת(. המשתתפים ידי על הוזכרו שלא תנאים

 ."ים"נייטרלי או "ים"שלילי ",יים"חיוב הם אםה ולבחון ,לפניהם

d. Participants receive a printed page with information to the media coverage of Syrian 
boy Aylan Kurdi. Questions for discussion: Why do children turn into icons of histori-
cal events? Why is it easier to create sympathy for children? Also here the facilitator 
can add reasons that were not named by the participants. 

 

  - לדיון: שאלות כורדי. עילאן הסורי הילד אודות התקשורתי הסיקור של פסמוד דף מקבלים המשתתפים ד.

 מסוים? היסטורי אירוע לש לאיקוניים שהפכו ילדים של אחרות תמונות על לחשוב יכול אתה האם -
 לילדים? אהדה ליצור יותר קל מדוע היסטוריים? אירועים של לאייקונים הופכים ילדים מדוע -
 מבוגרים? פליטים על ולא פליטים ילדים על לדבר ריות קל אולי מדוע -
 circumstances historical the about learn will: Participants Kindertransport. – 2 Stage
 refugees adult and child between differences het reflect ,“Kindertransport” the cerningnco

dreams. and hopes feelings, their ,renchild those of nsituatio complex the analyse and 

  קינדרטרנספורט.ה - 2 שלב

 ילדים בין ההבדלים את יבחנו ", ל"קינדרטרנספורט הנוגעות ההיסטוריות הנסיבות על ילמדו המשתתפים

 .שלהם והחלומות התקוות ,יהםרגשות ;הילדים של המורכב המצב את ינתחוו ,יםמבוגרל פליטים

The facilitator explains that in order to see whether or not the arguments and distinctions 
made in stage 1 are true (for example, whether it is, in fact, easier to be a child refugee ra-
ther than an adult refugee), a specific case will be closely examined, that of the Kinder-
transport, an organised rescue effort to save Jewish refugee children from Germany, Austria 
and Czechoslovakia in the eve of World War 2. About 10,000 of them travelled to Great Brit-
ain without their parents (being, de facto, unaccompanied minors).   

 להיות יותר קל אכן אם )לדוגמה, נכונות 1 בשלב שנעשו וההבחנות הטענות אם בחוןל במטרה כי סבירי המנחה

 ההצלה מבצע במסגרת .בוחן כמקרה קינדרטרנספורט,ה מקרה את כעת תחננ בוגר(, פליט פני על ,פליט ילד

 ערב ומצ'כוסלובקיה מאוסטריה מגרמניה, םיהודי פליטים ילדים להצלת מאורגן מאמץ - "הקינדרטרנספורט"

  לבריטניה. ,הוריהם ללא ילדים, 10,000- כ נשלחו השנייה, העולם מלחמת

In small groups, participants discuss the experience of child refugees based on various 
testimonies of children of the Kindertransport.  

 ילדי של שונות עדויות סמך על פליטים ילדים של בניסיונם ,קטנות בקבוצות ידונו תתפיםהמש סדנה:ה מהלך

 קינדרטרנספורט.ה

Sources: 

* background information on the situation of German, Austrian and Czechoslovak Jews, as 
well as on the Kindertransport. 

 קינדטרנספורט.ה על וכן וצ'כוסלובאקיה, אוסטריה מניה,גר יהודי של מצבם על רקע :מקורות

* different testimonies of Jewish child refugees (taken from the book „I came 
alone“ and from the film „into the arms of strangers“). 



 

 

 זרים"(. "לזרועות רטהס ומן "לבד "באתי הספר מתוך נלקח) פליטים יהודים ילדים של שונות עדויות *

* article from the Jewish weekly newspaper Israelitisches Familienblatt, „Paths of 
the youth. Kindertransport - basis and possibilities“, 11 March 1937. 

 ואפשרויות סיסב - קינדטרנספורט הנוער". "שבילי פמילילינבלט", "ישראלטיטיש היהודי השבועון מתוך כתבה *

 .1937 במרץ 11 ",

Each group receives testimonies including: farewell on the platform; pre-history and post-
history; positive experience and negative experience of being a child refugee. 

 תחיובי חוויה ;???היסטוריה-ופוסט סטוריההי-רוםט הרציף; על פרידהל המתייחסות עדויות מקבלת קבוצה כל

 .פליט ילד היות של תשלילי חוויהו

Stage 3 - Reflection. Participants will reflect the very different sources given to them for 
the Kindertransport and for Europe’s refugee crisis of 2015. 

 משברו- קינדרטרנפורטה עבור להם שניתנו השונים המקורות את ושקפי פיםהמשתת .רפלקציה- 3 שלב

 .2015 בשנת אירופה של הפליטים

Stage 4 - Comparability. 

Based on a short excerpt written by a scholar for modern European history, warning about 
the comparison of historical events, participants will be asked to look critically at this entire 
exercise and to discuss the comparability of the Kindertransport and Europe’s refugee crisis 
of 2015. 

 דמיון נקודות מול ייחודיות  דיון: ,4 שלב

 האירועים בין ההשוואה על המתריע מודרנית, אירופית להיסטוריה חוקר ידי על שנכתב קצר קטע על בהתבסס

 העבר, של האקטואליזציה סוגיית את ביקורתי באופן לבחון שויתבק המשתתפים אקטואלים, לאירועים ההיסטוריים

 .2015 בשנת אירופה של הפליטים ומשבר קינדרטרנספורטה של בהקשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 למנחה נוספים חומרים

 

 (:קטינים או / ו )מבוגרים לפליטים נוספים ינוייםכ

Refugee, migrant, immigrant, undocumented, sin papeles, illegal, foreigner, fugitive, new 

comer (in German: Neuankömmlinge), work migrant, infiltrator (in the Israeli discourse), 

asylum seeker, Geflüchtete (translates to someone who had fled, in a process that is over, 

but connected to a new one that had begun). 

On the labels used and their meaning: 

 :םומשמעות שוניםה כינוייםה על

 

The German media is unusual in that it overwhelmingly uses the terms „refugee“ and 

„asylum seeker“ in its coverage. Whether tabloid or quality newspaper, right-wing or left of 

centre, all newspapers use these labels approximately 90% of the time. More neutral or 

pejorative labels such as „immigrant“ „illegal“ or „foreigner“ are much more rarely used. The 

terms Wirtschaftsflüchtling (Economic Refugee) or Wirtschaftsmigrant (Economic Migrant) 

are very occasionally used in relation to people from Africa or the Balkans. 

 אם בין ". מקלט ו"מבקשת "פליטים" במונח גורף באופן משתמשת שהיא בכך דופן יוצאת הגרמנית התקשורת

 90%- כ אלה כינוייםב משתמשים העיתונים כל רכז,מהמ שמאלה או מימין ,תאיכותי או ה"צהוב ב"עיתונות מדובר

 המונחים יותר. רחוקות לעתים משמשים "זר" או חוקי" "בלתי "מהגר" כמו: נוספים כינויים זמן.מה

Wirtschaftsflüchtling (פליטי כלכלי) או Wirtschaftsmigrant (כלכליים מהגרים) הגרמנית, בעיתונות 

 הבלקן. או מאפריקה לאנשים ביחס מאוד קרובות לעתים משמשים

„Unaccompanied Minor“ (definition by the United Nations General 

Assembly, August 7, 199 
The term "unaccompanied minors" is used both by the United Nations 
Children's Fund (UNICEF) and by UNHCR* to refer to persons who are under 18 
years of age or under a country's legal age of majority, are separated from 
both parents, and are not with and being cared for by a guardian or other 
adult who by law or custom is responsible for them.  
 
*UNHCR, the UN Refugee Agency, is a global organisation dedicated to saving lives, protecting 
rights and building a better future for refugees, forcibly displaced communities and stateless 
people. 



 

 

 Bild Süddeutsche 
Zeitung 

Die Welt German 
Average 

Flüchtling(e) (Refugee) 77.0% 70.0% 70.1% 70.3% 

Asylsuchende(r)/  
Asylbewerber (Asylum Seeker) 

15.8% 21.2% 19.4% 20.2% 

Migrant(en) (Migrant) 4.6% 5.3% 3.4% 4.6% 

Immigrant(en)/ 
Einwanderer(in)/ 
Zuwanderer(in) (Immigrant) 

2.6% 2.6% 4.1% 3.1% 

Wirtschaftsflüchtlinge 
(Economic Refugee) 

0% 0.5% 1.1% 0.7% 

Illegale(r) (Illegal) 0.0% 0.6% 0.7% 0.6% 

Wirtschaftsmigranten 
(Economic Migrant) 

0% 0% 0.9% 0.3% 

Ausländer (Foreigner) 0.0% 0.1% 0.3% 0.1% 

Total Numbers 152 1264 705 2121 

 

 
Table 6.5: Labels by German newspapers (each label as a proportion of total labels in each publication) 

Source: Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of 
Five European Countries. Report prepared for the United Nations High Commission for Refu-
gees (December 2015) 

  הגרמנית בעיתונות לפליטים שונים םכינויי :6.5 טבלה

 דו"ח אירופאיות. מדינות חמש של תוכן ניתוח האירופי: באיחוד והמהגרים הפליטים משבר של עיתונאי סיקור מקור:

 (2015 )דצמבר לפליטים האו"ם נציבות עבור שהוכן

 

 

 

Media coverage of the refugee crisis, as well as of other historical events, has a huge impact 
on how we perceive these events. As a report by the UN Refugee Agency on the press cover-
age of the refugee and migrant crisis in the EU stated in December 2015, „It is impossible to 
ignore the role of the mass media in influencing public and elite political attitudes towards 
asylum and migration. The mass media can set agendas and frame debates. They provide 
the information which citizens use to make sense of the world and their place with it. The 
research shows that in many countries, refugees and migrants have tended to be framed 
negative as a problem, rather than a benefit to host societies. However it is also true that, on 
occasion, media can have positive impacts on public attitude and policy.“ 



 

 

Such a positive impact was seen in the beginning of September 2015, as the front pages of 
newspapers across the world have been dominated by images of a drowned three year-old 
Syrian boy, Aylan Kurdi, washed up on a beach in Turkey after his family’s attempt to reach 
Greece ended in tragedy.  

A research done by Sheffield University showed that the image of Aylan Kurdi spread to 20 
million screens around the world in just 12 hours. The Guardian reported a surge in dona-
tions to charities and NGO’s because of the publication of the images. 

 השפעה יש אחרים, היסטוריים אירועיםל באשר גם כמו הפליטים, משבר של התקשורתי סיקורה אופןל

 על האו"ם של הפליטים סוכנות ידי על שדווח כפי הללו. האירועים את תופסים אנו שבו האופן על עצומה

 אפשר "אי ,2015 בדצמבר נאמר האירופי, באיחוד והמהגרים הפליטים משבר של העיתונאי הסיקור

 קלטמ בקשימ כלפי ציבוריותו פוליטיות עמדות על בהשפעה ההמונית התקשורת מתפקיד להתעלם

 שבו המידע את תמספק יאה .פולמוסים עוררול יום סדר לקבוע יכולה המוניםה תקשורת .יםגרמהו

 ליטיםפ רבות, במדינות כי עולה מהמחקר בו. מקומם ואת העולם את להבין כדי האזרחים משתמשים

 עם מארחות.ה ברותחה עם שמיטיבה כתופעה במקום ,"בעיה"כ שלילי באופן וצגיםמ להיות נטו ריםומהג

  ."המדיניות ועל הציבורי היחס על חיובי באופן להשפיע תיכול גם יש לתקשורת זאת,

 העולם ברחבי העיתונים של השער עמודי אשרכ ,2015 ספטמבר בתחילת נראתה זו חיובית השפעה

 דבר - ליוון להגיע ניסיוןב בטורקיה, חוף על שנשטף כורדי, ןאייל שלוש, בן סורי ילד של תמונותב הוצפו

 .בטרגדיה הסתייםש

 ברחבי מסכים מיליון 20- ב ופצהה כורדי איילן של תמונהה כי הראה שפילד ניברסיטתאו ידי על שנעשה מחקר

 פרסום בגלל ממשלתיים לא ולארגונים לצדקה תתרומו של גל על "דיווח ה"גרדיאן בלבד. שעות 12 תוך העולם

 התמונות

 

 

different newspapers 

reporting the death of 3 

years old Aylan Kurdi, 

September 3, 2015. 

 

 
 על המדווחים עיתונים שערי

 בן כורדי איילן הילד

 .2015 בספטמבר 3 השלוש,
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sources: Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content Analysis of Five Euro-
pean Countries. Report prepared for the United Nations High Commission for Refugees (December 
2015); https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/aylan-kurdi-social-media-report-1.533951 

 

https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/aylan-kurdi-social-media-report-1.533951


 

 

Examples of photos of children that had turned iconic for a specific historical event:  Anne 

Frank; The boy from the Warsaw Ghetto; Naked girl fleeing from a napalm cloud during the 

Vietnam War (1972). The girl, Kim Phúk, will always be 9 years old and wailing “Too hot! Too 

hot!” as she runs down the road away from her burning Vietnamese village, in an image that 

turned into a symbol of the Vietnam War. 

 נערה ,ורשה מגטו הילד פרנק; אנה מסוים: היסטורי לאירוע לאייקוניים שהפכו ילדים של לתצלומים דוגמאות

 9 בת כילדה תיזכר תמיד אשר ,פוק קים הילדה, (.1972) וייטנאם מלחמת במהלך נאפאלם מענן נמלטת עירומה

 ללסמ שהפכה בתמונה שלה, הבוער הווייטנאמי מהכפר הכביש במורד רצה "כשהיא מדי! חם מדי! "חם שזעקה:

 וייטנאם. מלחמת של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage 2 – Kindertransport. Participants will learn about the historical circumstances con-
cerning the “Kindertransport” and will analyse the complex situation of those child refu-
gees, their feelings, hopes and dreams. 

 "וינתחו ל"קינדרטרנספורט הנוגעות ההיסטוריות הנסיבות על ילמדו המשתתפים קינדרטרנספורט. - 2 שלב

 וחלומותיהם תקוותיהם רגשותיהם, פליטים, ילדים אותם של המורכב המצב את



 

 

Transition to stage 2: in order to see if these arguments and distinctions are true (especially 
the one on how much easier it is for children to be refugees in comparison to adults) let us 
have a closer look at the experience of child refugees through the historical event of the 
“Kindertansport”.   

Assignment: In small groups, please read the following testimonies. Every group receives a 
short introduction to the situation of Jews creating the need for this rescue operation, as 
well as a list of aspects that might help you in the discussion. 

(attached as a separated document. See also an overview of the different testimonies) 

After participants had finished working in small groups, a discussion can be 
conducted on the basis of the keywords and the question they received (What is 
similar about the testimonies? What is different?) 

 קל כמה שמבחינת זו )במיוחד נכונות הללו וההבחנות הטענות אם לראות כדי ': ב לשלב מעבר

 דרך ילדים פליטי של החוויה את מקרוב נסקור למבוגרים(, בהשוואה פליטים להיות לילדים יותר

 ".Kindertansport" של היסטורי אירוע

 של למצבם קצר מבוא מקבלת קבוצה כל הבאות. העדויות את קרא קטנות, בקבוצות מטלה:

 לכם לסייע העשויים היבטים של רשימה וכן הזה, ההצלה במבצע הצורך את היוצרים הודיםהי

 בדיון.

 השונות( העדויות של כללית סקירה גם ראה נפרד( כמסמך )מצורף

 המפתח מילות בסיס על דיון לערוך ניתן קטנות, בקבוצות עבודה סיימו שהמשתתפים לאחר

 ונה?(ש מה בעדויות, דומה )מה שקיבלו והשאלה

Stage 3 - Reflection. 

 

You have received very different sources. On one hand information on the Kinder-
transport, including testimonies of rescued children, on the other hand information on the 
media coverage of the current refugee crisis. 

- What might be the reasons that we don’t have / don’t hear testimonies of today’s 
(child) refugees? 

 השתקפות. - 3 שלב

 

 מאידך שניצלו, ילדים של עדויות כולל ", ה"קינדרטרנספורט על מידע גיסא, מחד מאוד. שונים מקורות קיבלתם

 .הנוכחי הפליטים משבר של התקשורתי הסיקור על מידע גיסא,

 )ילד(? היום של פליטים של עדויות שומעים לא / לנו שאין הסיבות להיות יכול מה -

Stage 4 - Comparability. 

In light of Europe’s refugee crisis - mainly referring to rising numbers of people arriving to 
the European Union in 2015 -  many individuals and media bodies looked for comparisons to 
the past, sometimes pointing out „striking parallels between past and present“. One of the 
historical events that was and still is repeatedly mentioned is the Kindertransport. Most of 



 

 

the parallels drawn from this historical event concern the attitudes of government, media 
and hosting society. 

 השוואה. - 4 שלב

- ב האירופי לאיחוד שהגיעו אנשים של וגדל הולך למספר בהתייחסות בעיקר - באירופה הפליטים משבר לנוכח

 העבר בין בולטות ת"הקבלו על הצביעו ולעתים לעבר, השוואות חיפשו תקשורת וגופי רבים אנשים - 2015

 הקבלות רוב .Kindertransport הוא ושוב שוב הזכיר הוא ועדיין שהיה ההיסטוריים האירועים אחד להווה".

 בחברה. והאירוח התקשורת הממשל, לעמדות נוגעות הזה ההיסטורי מהאירוע שנלכדו

Please read the following short text by Dr. Jessica Reinisch from Birkbeck College, University 
of London, and try to apply it to the case study of the Kindertransport. What might be the 
challenges and opportunities of such a comparison? What is similar? What is different? 

 ולנסות לונדון, אוניברסיטת קולג', Birkbeck מ Reinisch 'סיקה ג ד"ר ידי על הבא הקצר הטקסט את קרא אנא

 מה דומה? מה כזו? השוואה של וההזדמנויות האתגרים להיות יכול מה .Kindertransport של מקרה אותו ליישם

 שונה?

Present your discussion in one of the following ways: a short newspaper article; a talk show 
interview, a speech to the international community on the topic of refugees. 

 הבינלאומית הקהילה בפני נאום בתוכנית, ראיון בעיתון; קצר מאמר הבאות: מהדרכים באחת הדיון את הצג

 הפליטים. בנושא
„Invoking history and finding precedents is no neutral exercise. Every political pro-
ject can find confirmation from history by selectively or mis-reading the evidence 
and isolating it from its context. This doesn’t make it representative or useful. 
Drawing a straight line between two superficially similar events is at best mislead-
ing, at worst disingenuous and plain wrong. All of this doesn’t mean that historical 
examples are of no use, but it does mean that lessons from the past have to be 
extracted more carefully. We should ask: what is distinctive about each refugee 
crisis, and what is not? What patterns and details have we seen in the past that 
still seem to apply today? What sorts of attempted solutions have never worked; 
which ones have had some success and might be used again?“ 

 ידי על ההיסטוריה מן אישור למצוא יכול פוליטי יקטפרו כל נייטרלי. תרגיל אינה תקדימים ולמצוא להיסטוריה "הפנייה

 בין ישר קו ציור שימושי. או נציג זה את עושה לא זה מהקשריה. ובידודן הראיות של נכונה לא או סלקטיבית קריאה

 אומר לא זה כל טועה. ופשוט טועה ביותר הגרוע במקרה מטעה, הטוב במקרה הוא שטחי באופן דומים אירועים שני

 בכל מובחן מה לשאול: עלינו העבר. מן לקחים להפיק יש כי ספק אין אך תועלת, חסרות הן היסטוריות ותשדוגמא

 לא מעולם ניסו פתרונות סוגי אילו כיום? לי נראים שעדיין בעבר, ראינו ופרטים דפוסים אילו לא? ומה פליט, משבר

 " שוב? אותם ישמשו ואולי מסוימת להצלחה זכו מהם אילו פעלו;
 
Taken from the article „History matters… but which one? Every refugee crisis has a 
context“, written in September 2015 by Dr. Jessica Reinisch, a senior lecturer in 
Modern European History at Birkbeck College, University of London. 

 על 2015 בספטמבר שנכתב ", הקשר יש פליט משבר לכל מהם? איזה אבל ... ריהההיסטו "ענייני המאמר מתוך

 לונדון. אוניברסיטת ', קולג בבירקבק המודרנית אירופה בתולדות בכירה מרצה ריניש, ג'סיקה ד"ר ידי
https://www.researchgate.net/profile/Jessica_Reinisch/publication/284624060_Hi
sto-
ry_matters_but_which_one_Every_refugee_crisis_has_a_context/links/5655838d08
ae4988a7b0b4a2.pdf 
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https://www.researchgate.net/profile/Jessica_Reinisch/publication/284624060_History_matters_but_which_one_Every_refugee_crisis_has_a_context/links/5655838d08ae4988a7b0b4a2.pdf
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