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מרכז הכליזמרים העולמי בצפת אוגוסט 2017
חדשות המרכז החינוכי
סיפורים מהארכיון
מניעת ילודה וחובת ההפלה
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מערכת
עריכה :צוות בית טרזין

עיצוב :סטודיו אורני דרורי ,חיפה

לוח אירועים

צילומים :אפרת אשל ,צוות בית טרזין

Events Calendar

סתיו תשע״ח ˇ ספטמבר-דצמבר 2017
14.9.2017

יום שישי Friday -

26.9.2017

נובמבר 2017

יום שלישי Tuesday -

NOVEMBER 2017

”אנחנו מגש הכסף,
תערוכת ”תיקיית
הקרטון החומה“ ,מחווה שעליו לך ניתנה מדינת
היהודים“
לפליקס בלוך

קונצרט לציון 76
שנים להקמת גטו
טרזיינשטאט

תערוכה במוזיאון הגטו,
טרזין צ'כיה

טיול רב דורי בנושא
תרומתם של שורדי השואה
במלחמת העצמאות ,עם
המדריך אוריאל פיינרמן
בעקבות לוחמי תש“ח

פרטים ישלחו בהמשך

טרזין ,צ‘כיה

התכנסות :בית טרזין

14:00

09:00

Music Concert“We Are the silver “The Brown Cardboard
Folder”, a tribute to
76 years since the
platter on which the
Felix Bloch.
establishment of
"Jewish state was given
Theresienstadt ghetto
Exebition in Getto
Mueseum,
Terezin CZR

Terezin Memorial, Czech

The Holocaust
survivors at War of
Independence.
Multigenerational Trip
With the guide Uriel
Feinerman
Meeting: Beit Theresienstadt

details will be sent
later

29.11.2017

15.12.2017

יום רביעי  Wednesday -יום חמישי Thursday -

17:00

11:00

18:00

18:00

”המשלוחים הנשכחים“
הקרנת סרט ומפגש עם
הבמאי לוקש פריביל

טורניר זיכרון ”ליגה
טרזין“

כנס בין דורי

בית מדליק בחנוכה

עשרה בטבת
"איך אומרים
שואה בגרמנית?"
מר יוסי גלעד

הטורניר יוקדש לזכרו של
פטר ארבן ז“ל

מפגש מסורתי של דור
ראשון ודורות ההמשך,
להדלקת נר חנוכה

מופע סיום לסמינר מוזיקה
”שיר מגרש את החושך“
פרויקט משותף של בית
טרזין עם מקורוק ישראל

הרצאה בנושא התפתחות
תרבות זיכרון השואה
בגרמניה

מגרש כדורגל ,גבעת חיים איחוד

מועדון קיבוץ גבעת חיים )איחוד(

“The fogoten
”transports
Film screening and
a meeting with the
director Lukas Pribyl

Beit Theresienstadt

מועדון קיבוץ גבעת חיים )איחוד(

Hanukkah inter”The “Liga Terezin
generational Meeting Memorial Tournament,
In Memory of
Mr. Peter Erben

A traditional
meeting to light the
Hanukkah candle

Lecture on the
development of the
culture of Holocaust
remembrance in
Germany

Football Field, Givat Hayim Ihud

Beit Theresienstadt

a joint project with
Mekorock Israel

Beit Theresienstadt

נשמח לראותכם בין אורחינו!

בית טרזין ,קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזיינשטאט [ע.ר ˇ ].גבעת חיים איחוד ,ד.נ .עמק חפר3893500 ,
טל 04-6369515 :פקסwww.bterezin.org.il ˇ info@bterezin.org.il ˇ 04-6369793 :

פרטים על האירועים ישלחו
בדואר אלקטרוני
לכל החברים והפונים.
לבירור פרטים נוספים
יש להתקשר לג'ני בטל':
04-6369515
או בדוא"ל:
info@bterezin.org.il
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17:00

10th of Tevet
Final Concert - “Song
“How do you say
”expels the Darkness
”?Holocaust in German
Mr. Yossi Gilad

להרשמהinfo@bterezin.org.il 04-6369515 :

דפי קשר

18.12.2017

יום שני Monday -

19.12.2017

28.12.2017

יום שלישי  Tuesday -יום חמישי Thursday -

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

המשרד לשיוויון חברתי

שלכם
שלום לכל חברי הבית

ה

קיץ הזה היה חם מהרגיל ,כך אומרים .בבית טרזין המשיכה
הפעילות למרות החום .תכנית חדשה במוזיאון של ביקורי סבים
ונכדים ביחד (גם הורים השתתפו) ,הניבה מפגשים מרתקים של
סיפורים ומלאכת יצירה בין בני דור ראשון ושני לשואה לדור ההמשך
הצעיר .באוגוסט נערכו במסגרת פסטיבל הכליזמרים בצפת כיתות
אמן בנושא המוזיקה של טרזין .אירועי השיא של כיתות האמן היו שני
קונצרטים מרגשים שכללו מחווה לפסנתרניות אסירות הגטו ומוזיקה
מטרזיינשטאט.
מלבד קבוצות שונות של תלמידים בהכנה למסע לפולין ,סטודנטים
ומורים מחו"ל ,הגיעו הקיץ מבקרים בודדים שחלק ניכר מהם היו
שורדי הגטו .הם הביאו עימם שלל סיפורים וגם חפצים ומסמכים
לשמירה בארכיון .אחד הביקורים המעניינים היה של דבורה בן יהודה
ושל גרשון מילר ,שניהם נולדו בגטו .אשתו של מילר ,חנה ,הביאה
עמה גופיית תינוק שנתפרה עבור גרשון בגטו ,מסדיני תחרה עדינים.
בהזדמנות זו אני רוצה לפנות אליכם הקוראים בבקשה  -אם יש לכם
חפצים או מסמכים שונים ששרדו מהגטו ,הביאו אותם למשמרת
בארכיון בית טרזין .אני יודעת שקשה להפרד מהחפצים ויש להם ערך
סנטימנטלי רב ,אבל כאן הם ישמרו בתנאים אידאליים ויתוקנו במידת
הצורך .מדי פעם יתכן ויוצגו בתערוכות לפני הקהל הרחב ,וכך ישרתו
את מטרתנו המשותפת לספר לדורות הבאים ולזכור את מה שהיה

שם .לא פחות חשוב הוא התיעוד,
כתבו את הסיפורים שאתם זוכרים
על המשפחה ועל הגטו ושילחו אלינו.
המידע הזה חשוב ואסור שיאבד.
בתקופה האחרונה נפרדנו מכמה
אנשים יקרים שתרמו רבות לעשיה
בבית טרזין .לפני כשלושה חדשים הלך לעולמו פטר ארבן ז"ל .פטר
נודע בארץ ובעולם כאחרון שחקני הכדורגל בליגה שהתקיימה בגטו,
חוקרים וכתבים שיחרו לפתחו .ההנצחה הייתה מאד חשובה לו והוא
היה בקשר כמעט יום יומי עם בית טרזין  -מתקשר להעיר על תאריך
חשוב שיש לציין ,מספר על ידיעות חשובות שהתפרסמו ,מסייע
במידע ועוד .בסוף אוגוסט נפטרה מיכל אפרת ז"ל .מיכל הייתה
ציירת ואיירה למעלה מ 50-ספרי ילדים .היא נולדה באוסטרבה,
נשלחה עם משפחתה לטרזיינשטאט ומשם בטרנספורט של דצמבר
 1943ל"מחנה המשפחות" בבירקנאו .עד ימיה האחרונים לקחה חלק
בפעילות בבית טרזין .יהי זכרם ברוך.
לקראת השנה החדשה אנחנו מחדשים את אתר האינטרנט של בית
טרזין .אתם מוזמנים להכנס באותה כתובת .www.bterezin.org.il -
מי יתן ותתחדש עלינו שנה טובה ומבורכת ,שנת פעילות ויצירה בבית
טרזין ובשורות טובות>> .
שלכם,
				
תמי קינברג
				

שנה טובה,
שנת בריאות,
שמחה ואושר
		 מכולנו,
		
צ
וו
ת
בי
ת
ט
ר
זין
רא

ש השנה תשע”ח

עמנואל גרואג ,ג
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חדשות בית טרזין
זיכרון השואה בראי ספרות ,קולנוע ואומנות

הזמנה!

בסדרת הרצאות נצא למסע בו נכיר ונלמד על אודות יצירות שונות
שנכתבו לאחר מלחמת העולם השנייה ,יצירות שכל אחת מהן
בנפרד וכולן ביחד ,הן חלק בלתי נפרד מזיכרון השואה בישראל.
הקורס כולל סדרת מפגשים עם מיטב היוצרים והחוקרים בהם
נעמיק לעסוק בהתפתחות זיכרון השואה ,בין היתר ,דרך זיכרונות
מבית הוריהם ,מחקריהם והשקפת עולמם.
המרצים :תמי קינברג ,פרופ' חיים מאור ,נאווה סמל ,אושרה שוורץ,
ד"ר נילי קרן ,אמונה אלון ויוסי סוכרי.

זה הזמן להצטרף לחברי העמותה

ההרצאות יתקיימו ב"בית טרזין"
בשיתוף עם המועצה המקומית עמק חפר.
לפרטים ורישום :עדית אזוגי,
מרכז קהילתי עמק חפר 09-8973332

המוזיקאית שושי בית אריה אוספת ניגונים
ושירים שעברו מדור לדור במשפחה
בעקבות הסיפור המשפחתי האישי שלה.
סבא רבא של שושי בית אריה ,יששכר דב לוי היה החזן של קהילת
ה"שיפשול" בווינה ברובע  .2הדירה בה גרו הייתה ממוקמת בבנין
המרכזי של הקהילה .בקומה הראשונה שכן בית המדרש ,בקומה
השניה גר רב הקהילה ובקומה השלישית גרו יששכר דב לוי ומשפחתו.
יצחק (איזי) הבן ,נשאר לגור בדירה אחרי מותם של ההורים (יששכר
דב ויוספינה).
שני ילדיה של אחותו של איזי ,ששמה היה שניידל-ג'ני ,נשלחו
בקינדרטרנספורט לאנגליה ,בעוד בעלה אולץ לעזוב את אוסטריה
בתוך  6שבועות (כפי הנראה בעקבות ליל הבדולח) והחל את
מסעו לארץ ישראל .שיינדל-ג'ני נשארה עם אחיה איזי בווינה .רק
לפני כחודשיים כשישבו "שבעה" על האם (בתה של שיינדל) ,נודע
למשפחה שהסיבה לכך ששיינדל-ג'ני נשארה בווינה ולא הצטרפה
לבעלה הייתה שאחיה איזי עסק בין היתר בסידור אשרות עליה לארץ
ישראל וזאת בזמן שארוסתו כבר הייתה בארץ ישראל.
בשלב מסוים ננעלו שערי היציאה מאוסטריה והם נלכדו ובהמשך
נשלחו שניהם למחנה טרזיינשטאט .בסוף  1944נשלחה שיינדל –
ג'ני מטרזיינשטאט לאושוויץ ונספתה שם .החזן יששכר דב לוי הלחין
שירים שעברו מדור לדור והמשפחה נוהגת לשיר אותם יחדיו עד היום.
אם יש לכם ניגונים או שירים שעברו במשפחתכם אתם מוזמנים
להצטרף לפרויקט איסוף חיפוש ואיתור שירים שהולחנו לפני
או בתקופת השואה ושיכתובם לתווים .אלה יכולים להיות שירים
משפחתיים כמו הסיפור של שושי ,או שירים שהושרו בקהילות שונות
הן במסגרת דתית-מסורתית של בית הכנסת והחגים והן במסגרות
אחרות (שירי מולדת ,ריקודים או כל מסגרת אחרת)>> .
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דור שני ושלישי אנו מזמינים אתכם להצטרף לבית טרזין ולהיות
חברי עמותה .קיום העמותה מאפשר להמשיך את המשימה
שהחל בה הדור הראשון – הנצחת הנספים מגטו טרזיינשטאט
והעברת הסיפור לדורות הבאים על ידי פעילות חינוכית ערכית.

 30%הנחה בדמי חבר למצטרפים חדשים בחודשים
ספטמבר-נובמבר>> .

בימים אלו אנו עושים מאמצים להרחבת מאגר
אנשי קשר בחו"ל ,אנשי קשר אלו חשובים לנו
ליצירת קשרים ופרויקטים בחו"ל,
נודה לכם לשליחת פרטי אנשי קשר
לכתובת>> info@bterezin.org.il :

דור שני דובר אנגלית

קבוצות שמגיעות אלינו מחו"ל מעונינות
להפגש לשיחה עם בני דור שני לשואה.
מי שמעוניין להשתתף בפעילות זו
מוזמן ליצור עמנו קשר.
בית הילדים  Kinderhaus der WeiblichenFürsorgeאשר
ברחוב הנס-תומה  24ברובע זקסנהאוזן בפרנקפורט על נהר
מיין נוסד ב .1911-הבית נוהל על ידי משפחת עמרם/הירשברג
 .Amram/Hirschbergבספטמבר  1942נשלחו הילדים והצוות
לטרזיינשטאט ושהו בבית היתומים לגיל הרך בבניין .L318
אם למי מהקוראים יש מידע על בית היתומים בפרנקפורט או
בטרזיינשטאט ,הצוות והילדים ששהו באותם בתים ,נא ליצור
עמנו קשר>> .

חדשות בית טרזין
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז

ב

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז ( 24באפריל )2017
התקיים בבית טרזין טקס בו השתתפו שורדי הגטו ,שגריר
סלובקיה בישראל ,מר פטר הולאני ( ,)Peter Hulenyiמ"מ
שגריר צ'כיה בישראל ,מר קארל פז'ורק ()Karel Pažourek
ומנהלת המחלקה למסחר וכלכלה בשגרירות גרמניה בישראל,
גב' טניה הוט ( )Tanja Huttחיילים וקצינים מבית הספר לכושר
קרבי (בה"ד  ,)8שוטרים ומתנדבים ממשטרת התנועה בעמק

בשורה הראשונה מימין לשמאל מדליקי המשואות :ברברה בר גברעם ,חנה מלכא ,חנה
ויינגרטן ,בני דוידוביץ ,אביבה בר און ,אוה אדוריאן .צילום :אפרת אשל

חפר ,חברי העמותה ותלמידים מבתי ספר שונים.
השנה נערך הטקס בסימן "סולידריות חברתית בגטו טרזיינשטאט".
בטקס נשאו דברים מר רני אידן ,ראש המועצה האזורית עמק חפר,
גב' יונה מאור ,מנהלת היחידה להתנדבות באגף הרווחה של עיריית
חדרה ,וגב' תמי קינברג ,מנכ"לית בית טרזין.
אחד הרגעים המרגשים בטקס התרחש עת נקראו שורדי הגטו
שנכחו באולם להגיע לקדמת הבמה לצילום משותף.

את הטקס ליוו  3שירים מתוך סמינר "שיר מגרש את החושך"
שהתקיים בחג החנוכה האחרון בבית טרזין בשיתוף מקורוק ישראל.
ד"ר מרגלית שלאין נשאה דברים תחת הכותרת "אחים לגורל" -גילויי
סולידריות בגטו טרזיינשטאט.
בטקס הודלקו  6משואות על ידי שורדי הגטו :אוה אדוריאן ,אביבה
בר און ,בני דוידוביץ ,חנה וינגרטן וחנה מלכא ועל ידי סמל ראשון
ברברה בר גברעם>> .

שורדי גטו טרזיינשטאט ניצבים בפני הקהל.
משמאל לימין :גרדה שטיינפלד ,חנה ויינגרטן ,חנה
מלכא ,בני דוידוביץ ,אביבה בראון ,אוה אדוריאן ,ורה
אידן ,מאחור  -צבי כהן ,אחים בגיינסקי
צילום :אפרת אשל
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חדשות בית טרזין
הכנס השנתי של הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

כ

מידי שנה ערכנו בחצר בית טרזין את הכנס והאסיפה השנתית
של הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין.
הכנס התקיים ב 12 -במאי  .2017במהלך התכנסות החברים
בחצר בית טרזין ניגנו ושרו נכדיו של שמואל בלוך ז"ל .לאחר
ההתכנסות נשאו ברכות מ"מ שגריר צ'כיה בישראל מר קארל
פז'ורק ( ,)Karel Pažourekפרופ' אלי לונטל ,יו"ר הועד המנהל
של העמותה ומנכ"לית בית טרזין ,גב' תמי קינברג שהעניקה
למשפחת אולניק ולמר יוסף ז'מבוקי תעודות הוקרה על תרומתם
לפעילותו של בית טרזין.
מקהלת נונה מקיבוץ מעגן מיכאל שרה שירים שונים והנעימה את
זמנם של משתתפי הכנס.
לאחר האסיפה השנתית התקיימה הרצאתה המרתקת של
ד"ר אלה באואר-ברמן ,ראש החוג לתקשורת וקולנוע בסמינר
הקיבוצים בנושא "היסטוריה אלטרנטיבית? השואה כפי שנצפית
מעל גבי מסך הקולנוע" ,בסופה של ההרצאה יצאו המשתתפים
לחצר בית טרזין לשירה בציבור בהובלתו של פאבל קורן וחבריו>> .

רות מייסנר ואורנה צ'רבינקה

חנקה דרורי

מקהלת "נונה" חוף הכרמל ,צילום :אפרת אשל

תמי קינברג מעניקה תעודת הוקרה ליוסף ז'מבוקי

נכדיו של שמואל בלוך ז"ל מצטרפים לפאבל קורן בנגינה ושירה

יום זיכרון בצ׳כיה להשמדת אסירי ״מחנה המשפחות״ באושוויץ-בירקנאו

ב

ראשית חודש יולי  2017קיבל הפרלמנט הצ'כי החלטה לתיקון
החוק הקובע את חגי המדינה ואת ימי ההנצחה .בהתאם לתיקון
לחוק נוסף ללוח השנה הצ'כי יום זיכרון להשמדת היהודים שנשלחו
בטרנספורט הראשון ל"מחנה המשפחות" באושוויץ-בירקנאו והוא
יחול ,מידי שנה ,ב 9 -במרץ.
״מחנה המשפחות״ הוקם במחנה אושוויץ-בירקנאו ( )BIIbבחודש
ספטמבר  .1943בחודש מרץ  ,1944שישה חודשים לאחר הגעת
הטרנספורטים הראשונים ל״מחנה המשפחות״ נלקחו האסירים
שהגיעו בטרנספורטים אלה ( 3,791בני אדם) להסגר ולמחרת
נרצחו בתאי הגזים .היה זה הרצח ההמוני הגדול ביותר של אזרחי
צ'כוסלובקיה>> .
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הריסות אחד מצריפי "מחנה המשפחות" באושוויץ-בירקנאו

חדשות בית טרזין
מרכז הכליזמרים העולמי בצפת – "צלילים של תקווה"

ל

ראשונה השתתף בית טרזין בכיתות האמן במסגרת פסטיבל
הכליזמרים בצפת בין ה 22-16-באוגוסט.
פסטיבל הכליזמרים בצפת התרחב בשנים האחרונות תחת הנהלתו
של הכנר אייל שילוח והוא כולל כיום גם שבוע כיתות אמן שנערך
לפני הפסטיבל עצמו.
מפעל כיתות האמן מבוסס על סגנון הכליזמר  -הפולקלור של יהודי
מזרח אירופה ומסתעף ממנו למגוון של סגנונות ,החל מהקלאסי
וכלה במוזיקה ערבית .כיתות האמן מאפשרות למוזיקאים צעירים
להשתלם אצל מוזיקאים קלאסיים ואתניים ,זמרי אופרה וזמרי
פולקלור יידיש וערבי  -מגוון היוצר מיזוג והפריה הדדית ייחודיים
מסוגם בעולם .משתתפים בהן סטודנטים מהארץ ומחו"ל ,וכן
חיילים מוזיקאים מצטיינים ומוזיקאים חובבים.
השנה שולבו כיתות אמן שעסקו במוזיקה של גטו טרזיינשטאט
בהנחייתו של המוזיקאי דן רפופורט ,וכן תכנים שונים העוסקים בגטו
– הרצאות ,סרטים ותערוכה שהוצבה במבואה לאולם הראשי .שיאו
של הלימוד היו קונצרט המחווה לפסנתרניות מגטו טרזיינשטאט
וקונצרט לזכר החייל עוז מנדלוביץ ז״ל ,בו נוגנו יצירות המוזיקאים
מהגטו על ידי תלמידיו של רפופורט.
בקונצרט המחווה לפסנתרניות אדית קראוס ,אליס הרץ-זומר
וזוזנה רוז'יצקובה השתתפו תלמידי כיתות האמן של הפסנתרנית
פרופ' אליזבטה בלומינה מגרמניה .חווה וינרִ ,בתה של אדית
קראוס ז"ל הגיעה עם בעלה לאירוע .מפגש מרגש נערך בינה לבין
חנוך שחר ,שורד הגטו שמתגורר בצפת והגיע אף הוא .חנוך מספר:
"קשה לי להגיע לבית טרזין כמו שפעם הייתי מגיע רבות ,אז היום
בית טרזין הגיע אלי .הזכרונות חזרו אלי ,הרי כילד היה אסור ללמוד
מקצועות כגון חשבון או גיאוגרפיה ,אך לצייר ולשיר היה לנו מותר.
חלק מאתנו למדו כילדים בסתר ,אני למדתי במיוחד לשיר ,או
יותר נכון אהבתי לשיר .אני זוכר שאדית קראוס ליוותה אותנו פעם

אליס הרץ-זומר ()2014 - 1903

בניגון על פסנתר במקום שהתאספנו ,להצגה או תיאטרון בובות.
עד היום אני זוכר שירים שלמדתי בגטו ,במיוחד שיר אחד ,כמובן
בשפה הצכית שמתחיל במילים Prší Prší jen se leje kam koníčky
( .pojedemeגשם ,גשם משמיים ,היכן נוסעים עם הסוסים)".
אחד הרגעים המרגשים בקונצרט היה כאשר חנוך הציג כינור שהביא
עימו ,של ילד מאוסטרבה שגורש עם משפחתו לטרזיינשטאט
ונספה באושוויץ .גם בקונצרט השני שנערך במסגרת כיתות האמן
הוצג כינור מתקופת השואה .הכינור התגלגל עם בעליו בכל המחנות
שעבר והגיע לישראל לידיו של עוז מנדלוביץ ז״ל ,חייל שנהרג בקרב
בסג'עיה במבצע "צוק איתן" .עוז היה כנר מצטיין והקונצרט שכלל
מוזיקה שחוברה ונוגנה בגטו טרזיינשטאט הוקדש לזכרו תחת
הכותרת – "מצלילים של תקווה לצלילים של גבורה".
בשבוע כיתות האמן השתתפו מלבד מוזיקאים גם מורים רבים
למוזיקה וזו הייתה הזדמנות לפגוש אותם ולהציג בפניהם את
העשייה המוזיקלית והאפשרויות השונות שבית טרזין מציע>> .

אדית קראוס ()2013 - 1913

זוזנה רוז’יצ’קובה
(ילידת  ,1927מתגוררת כיום בפראג)
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המרכז החינוכי
״ליצור את האור״
מפגש בני נוער ישראלים וגרמנים

ש

ישה בני נוער  -חמש בנות ובן ,תלמידי כיתה י' מבית ספר
בבורבך ,גרמניה ,הגיעו לראשונה בחייהם לישראל .בשדה
התעופה חיכו להם שישה תלמידים ישראלים בני גילם מבית הספר
רמות ים בעמק חפר .הייתה זו אומנם הפעם הראשונה שנפגשו,
אך נדמה היה כי הם מכירים כבר מזמן .מאז שנבחרו התלמידים
להשתתף בפרויקט המיוחד ,הם החלו להתכתב ולהכיר בעזרת
המחשב והטלפון החכם.

מפגש קבוצתי עם פטר לנג (במרכז)

שיח הכרות עם תלמידי אורט רונסון ,דליית אל כרמל

את חמשת הימים הבאים בילו בני הנוער יחדיו במסגרת פרויקט
"ליצור את האור" שהוביל בית טרזין .הם דיברו על דמוקרטיה,
מיעוטים וגזענות ,למדו על השואה ,הכירו את ישראל של היום,
טעמו מעט מהמורכבות הישראלית וחוו את חיי היום יום של בני
נוער ישראלים.

פרויקט הסיום של המפגש בישראל -סירה המשמשת פינת ישיבה
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לימוד נושא השואה נעשה בדגש על אומנות ,והתלמידים התנסו
בסדנאות וטכניקות אמנות שונות .לקבוצה הגרמנית התלוו מנהלת
בית הספר בורבך ,מלי אהמרט-היינץ ,והמורה לאמנות ,באבט
אטלייה  -גרבנר ,שהובילה את הצד האמנותי בכשרון ויצירתיות.
הצוות הישראלי כלל את המורה להיסטוריה ערן ששון ומדריכת
הפנימיה אורנה נגר ,מבית ספר רמות ים .תמי קינברג מנכ"לית
בית טרזין ,וחני פולטורק ,מדריכה בבית טרזין ליוו את הקבוצות
בצד התוכני .יוני שרצר מהמועצה האזורית עמק חפר דאג לצד
הלוגיסטי של המשלחות>> .

המרכז החינוכי

שתי הקבוצות קראו כהכנה לביקור את ספרה של אווה ארבן "אמא
ספרי לי ,את היית שם" כל אחת בשפתה ,ויצרו יצירה ראשונית
בהשראת הספר .בני הנוער הגיעו ליום עיון בבית טרזין ,שכלל
מפגש מרגש עם פטר לנג ששוחח עימם בגרמנית וסיפר להם את
סיפורו ,סיירו בתערוכות והשתתפו בשיחה ובסדנת אמנות .התכנית
כללה גם נסיעה לדליית אל כרמל לסיור בגלריה להנצחת השואה
של האמנית בותיינה חלבי ומפגש עם תלמידים דרוזים בבית הספר
אורט רונסון.

כחודש לאחר הביקור בארץ התקיים מפגש גומלין בגרמניה ,שם
הכינו המארחים מבית הספר בבורבך תכנית עשירה שהתבססה
על יצירות אמנות מטרזיינשטאט ופעילות בסדנאות שונות לצד
הכרות עם גרמניה והתייחסותה לנושא מיעוטים וגזענות כיום>> .

התלמידים הדרוזים סיפרו על עצמם ועל העדה הדרוזית ולאחר
מכן יצרו ביחד עם התלמידים היהודים והגרמנים יצירת אמנות
משותפת בהנחיית האמנית ,כששירו של מייקל ג'קסון "רפא את
העולם" ( )Heal the worldמהווה להם השראה.
פרויקט סיום התכנית בארץ היה הכנת פינת ישיבה בבית הספר
רמות ים מסירה ישנה .התלמידים ציירו מצידה האחד של הסירה
יער המסמל את גרמניה ,ובצד השני ים המסמל את ישראל .מילים
הקשורות לנושאים שעסקו בהם נכתבו על הדפנות הפנימיות של
הסירה ודגלי ישראל וגרמניה זה לצד זה צויירו בחלקה האחורי.
מפגש משולש בבי"ס אורט רונסון ,דליית אל כרמל

ביקור תלמידי בית הספר האמריקאי בבית טרזין

ב

חודש אפריל ביקרו בבית טרזין כ 120-תלמידי בית
הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה (כיתות
ז'-ט') .בראשיתו של הביקור ברך מר קארל פז'ורק ,מ"מ
שגריר צ'כיה בישראל ,שבנו הוא אחד התלמידים בבית
הספר ,את התלמידים לרגל ביקורם במוזיאון .במשך
כשלוש שעות ערכו התלמידים סיור בתערוכות המוזיאון
וצפו בסרט "שלכם איוון".
כהכנה לביקור למדו התלמידים על גטו טרזיינשטאט .הם
שמעו על הוצאת הספר "יומן טרזין ,עליזה אהרמן-ש"ק"
והביעו עניין רב ביומן ששמור בארכיון בית טרזין .לבקשתן
של המורות שארגנו את הביקור ,מרינה ברודסקי ודיאן
ווהב ,זכו התלמידים באופן בלעדי לראות את היומן
המקורי.
התלמידים יצאו מהביקור מלאי חוויות וציינו שזה היה יום
מעניין ומלמד באופן מיוחד >>

מר פז'ורק מברך את התלמידים בתחילת הביקור
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המרכז החינוכי
"מיעוטים דמוקרטיה וזכרון השואה בישראל ובברלין"  -סמינר מורים מישראל ומברלין

ב

חודש אפריל  2017התקיים חלקו
השני של סמינר המורים "מיעוטים
דמוקרטיה וזיכרון השואה בישראל
ובברלין" .הסמינר נערך בשיתוף בית
ועידת ואנזה וחברת "מול נבו" מתוך
תפיסה חינוכית משותפת לפיה
התמודדות עם זיכרון השואה והתקופה
של השלטון הנציונאל סוציאליסטי
רלוונטית וחשובה במפגש בין אנשי
חינוך מישראל וגרמניה.
חלקו הראשון של הסמינר התקיים
במהלך חג סוכות כאשר הגיעו המורים
מבית הספר שילר גימנזיום לביקור
בן שבוע בארץ במסגרתו נפגשו עם
המורים מבתי ספר שונים מישראל
לסמינר בן  3ימים.
חברי המשלחת בסיור בTreptower Park -

בחלקו השני של הסמינר נסעו המורים מישראל לברלין לשבוע ימים
ביחד עם נועה דוד ,מנהלת המרכז החינוכי בבית טרזין .במהלך
הסמינר ערכו המשתתפים סיור באתרים מרכזיים בברלין ,ביקרו
בבית ועידת ואנזה ,ערכו סיור בתערוכות והשתתפו בסדנא בנושא
ההתמודדות בגרמניה עם זיכרון התקופה הנציונאל סוציאליסטית
וזכרון השואה לאחר .1945
במהלך המפגשים של המורים מישראל ומברלין נפגשו כולם בבית
הספר שילר גימנזיום ,צפו בשיעורים שנערכו בשפה האנגלית וערכו

סיור בעקבות אתרי זיכרון בברלין
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סדנת "בצוותא" העוסקת בחינוך לערכי דמוקרטיה ושוויון.
בהמשך הסמינר סיירו המשתתפים ברחובות ברלין בעקבות
אנדרטאות ואתרי זיכרון שהוקמו במהלך השנים בעיר וביקרו
בתערוכת "טופוגרפיה של טרור" .בנוסף ,ערכו המשתתפים סיור
בברלין דרך "עיניו של פליט" מסוריה שעזב את ביתו בעקבות
המלחמה והגיע לברלין ללא בני משפחתו .בימים האחרונים לסמינר
עסקו המשתתפים בנושאים שונים וביניהם :הקהילה היהודית בברלין
ובגרמניה כיום ,חינוך לערכי דמוקרטיה ופלורליזם ועוד>> .

המרכז החינוכי
"גלגולו של חפץ" – פעילות בין דורית חוויתית ומרתקת  /חני פולטורק

יצירה בהשראת משחק המונופול מהגטו

ב

מהלך חופשות הפסח והקיץ התקיימו במוזיאון מספר מפגשים
של סבים ונכדים שהגיעו אלינו לשבור את החום ואת שגרת
החופש בפעילות משותפת .הפעילות כללה חקר חפצים ,חלקם
מוצגים בתערוכה במוזיאון וחלקם הובאו על ידי המשתתפים,
כשבאמצעותם ערכנו היכרות עם היבטים שונים בחיי הגטו .חלקה
השני של הפעילות כלל יצירה בהשראת החפצים והתכנים שעלו.

שלושה דורות של משפחת ויינגרטן בפעילות

כדוגמא לחפץ מעניין
יכולה לשמש שרשרת
שנמסרה לבית טרזין
על ידי אריה פרטיג ז"ל.
השרשרת שנעשתה על
ידי אימו של פרטיג בגטו
עוררה עניין והתרגשות
רבה בקרב בני המשפחה
השרשרת שנמסרה על ידי אריה פרטיג ז"ל
וכלל המשתתפים .בנותיו
וניניו ניסו לפענח את הקישוטים המיניאטוריים שהיו מחוברים אליה.
בין הקישוטים יש כלי אוכל ,מצפן ,מסרק לניקוי כינים ,אסלה של
שירותים ,סמל העיר טרזין ועוד .באמצעות הפעילות למדנו בדרך
בלתי אמצעית על הנושאים שהעסיקו את אסירי הגטו :חלוקת המזון,
הבריאות ,הגיינה ,תברואה ושמירת חוק וסדר.
משפחת שטיינר הביאה עימה כלי לבשמים עשוי מעץ ומעוטר שעבר
במשפחה עוד לפני השואה .ריחם של בשמי ההבדלה עדיין ספוג
בכלי .דברנו על חיי הדת והמסורת בגטו ומצאנו מוצגים בתערוכה
אשר קשורים לנושא.
משפחת בר כוכבא ,ממייסדי כפר ויתקין ,הביאה תיבת עץ שנרכשה
על פי הכתוב על דפנותיה בשנת  .1919התיבה שימשה את הסבא
רבא כשעלה ארצה בשנת .1925
קבוצות אחרות עסקו בחקר מוצגים מוכרים יותר או פחות מהתערוכה
ההסטורית במוזיאון כגון הטלאי הצהוב ,משחק המונופול שיוצר בגטו,
מפוחית ועוד ,והכינו יצירה בהשראתם.
הפעילות בכללה הייתה חוויתית ומרגשת וסייעה ביצירת דו שיח בין
דור הסבים לנכדיהם סביב המורשת של בית טרזין ושל עם ישראל>>.
משפחת בר כוכבא עם התיבה העתיקה ועבודות היצירה בהשראת דגלים מהגטו
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ארכיון
סיפורים קטנים מהארכיון  /סימה שחר ,תרזה מייזלס

ה

תיאטרון המיועד לילדים ולנוער בגטו טרזיינשטאט לא נוצר יש
מאין ,אלא היה תוצר של איסורים שונים שהוטלו על יהודי אירופה
ומאמציהם להתגבר עליהם .לאחר שילדים יהודים גורשו מבתי הספר
ונאסר הלימוד באירגונים יהודיים או באופן פרטי ,גויסו מורים ואנשי
חינוך למען שמירה על המורל והמשך למידה ,שהפכה יותר מתמיד
לאחד הדברים החשובים ביותר .אחד מכלי
העזר בחינוך לגיל הרך כמו גם עיסוק לילדים
בוגרים יותר ,שלאו דווקא היה חלק ממסגרת
הלימודים ,היה תיאטרון בובות ביתי המוכר
היטב לכולם .סוגים שונים של בובות ותיאטרון
הופיעו :בובות אצבע או יד ,מריונטות ,תיאטרון
צלליות וכו'.
טביעת האצבע של אנשי רוח וחינוך המוכרת
מהגטו הייתה ברורה .בין הבולטים שבהם היו
זדנק ילינק ,פרדי הירש וולסטה שונובה (נאווה
שאן).
לאחר הקמת גטו טרזיינשטאט הפך תיאטרון
הבובות לחלק בלתי נפרד מחיי התרבות בגטו.
היוזמה להקים אותו היתה של מירקו טומה
( ,)Mirko Tůmaאינג' אנגלאנדר בנה את הבמה
ויצרן הבובות קוהנשטיין גילף  12מריונטות .את
הבגדים תפרה גברת קופצקה-טיינרובה.
כך פעלו בגטו שני סוגי תאטראות בובות:
אחד מאורגן ומסודר כאמור לעיל והשני ללא
במה עם בובות אצבע/יד לקטנטנים ,שהיווה
חלק בלתי נפרד וחשוב מהעבודה החינוכית.
הסיפורים להצגות נלקחו מתוך אגדות או
סיפורי עם ,הומצאו או התבססו על טקסטים
קיימים שעברו עיבוד.

היהודית בתור שליח ,היה מלמד יהדות בכל רחבי מורביה ואף הדריך
בתנועת הנוער "מכבי הצעיר" .לאחר שהגסטפו גילה בבית היתומים
היהודי שנוהל אז על ידי רודולף האס קופסאות שימורים אסורות
ומשפחת האס גורשה ,מונה לתפקיד וולטר פרויד .בשנת 1942
נשלחו כל  80הילדים מבית היתומים יחד עם וולטר פרויד ואשתו
רות לגטו טרזיינשטאט .בגטו הצטרפו בני הזוג
לפעילויות חינוכיות ותרבותיות והפכו לחלק
מהצוות החינוכי של היים .L 410
את המריונטות שלו יצר פרויד בקפדנות ,הדגיש
כל פרט ופרט גם מבחינה טכנית – הבובה
הראשונה שיצר כתחביב מעץ שהשיג במקום
כלשהו יכלה להניע את שפתיה ואצבעותיה .לרוב
לא עבד לבד .בבניית בובות עזרו לו בין השאר,
יאן הרמן (שנולד ב ,7.8.1933-ברנו ,צ'כוסלובקיה,
גורש לגטו טרזיינשטאט ב 2-בדצמבר 1941
וב 25-באפריל  1942נשלח לגטו וורשה ,שם
נספה) ויאן קליין (שנולד ב ,28.5.1930-גורש
לגטו טרזיינשטאט ב 12.9.1942-ובאוקטובר
 1944נשלח לאושוויץ ,שם נספה) .מזכרונותיה
של האנה ריינר עולה שפרויד לימד בני נוער
מהיים  Q 609לגלף מריונטות ,כך שפעל גם
בתחום הזה כאיש חינוך.

אולם וולטר פרויד לא רק גילף מריונטות ,אלא
גם חיבר הצגות שונות העוסקות ביהדות ובציונות
שהיו מיועדות לקהל מבוגר ולנוער .בין ההצגות
הללו קיים עיבוד מקורי של פורימשפיל שבוצע
בגטו במרץ  ,1943ושמור כיום בארכיון בית טרזין.
המחזה שאינו שלם (ככל הנראה אבדו הדפים
וולטר פרויד ויאן קליין
האחרונים) מייצג את קולו של הציוני הצעיר.
מריונטת ליצן מגטו טרזיינשטאט
פרויד יוצק את חיי הגטו לתוך הצגה קלסית.
בין יוצרי הבובות העשויות מעץ היה גם וולטר פרויד ,יליד וינה מעבר למפגש עם הדמויות המוכרות נחשף הצופה לקטע קברט
( )25.5.1917שגדל בעיר השנייה בגודלה בצ'כיה ,ברנו (ברין) .לדברי הלועג לרכילות המתהלכת בגטו ,לאהבתו התיאורטית של הציוני
אשתו ששרדה ,רצה וולטר ללמוד הנדסה ,אבל עם עלייתו של הצעיר לעבודה פיזית ,ליחס הרציני ללימודי עברית ,להתפלספויות
היטלר לשלטון כל תוכניתיו השתבשו .באותה תקופה עבד בקהילה שונות ומשונות בנושאי הלכה וכדומה>> .
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מאמרים
"להביא לאור העולם ילד יהודי זה היה פשע" *
מניעת ילודה וחובת ההפלה בגטו טרזיישטאט  / 1945-1941ד"ר מרגלית שלאין
תקציר הרצאתה של ד"ר מרגלית שלאין בסדנא הבינלאומית השניה לחוקרי הרפואה בשואה ולאחריה ,מאי 2017

מ

ניעת הילודה היהודית היוותה אחת מדרכי ההכחדה
הנאצית שנגזרו על יהודי הגטאות בליטא :שוואלי,
וילנה וקובנה ועל היהודים שגורשו לגטו טרזיינשטאט.
בעוד שאנשי הגסטאפו הודיעו כבר בפברואר  1942לנציגי
היודנראט בגטו שאוולי ובגטו וילנה על פקודה מברלין
האוסרת על המשך הלידות ובחודש ספטמבר חל איסור
מוחלט על הלידות ,נשים הרות אוימו בהוצאה להורג  -אי
ביצוע הפקודה יביא לענישה קולקטיבית של תושבי הגטו;
אין בידינו הוראה דומה מגבוה על איסור הלידות וחובת
ההפלה בגטו טרזיינשטאט.
ניתן איפוא לבחון את האפשרות שהייתה זו יוזמה מקומית
של מפקדי המחנה בעיקר מ ,1943-לצמצום והכחדת העם
היהודי ברוח האידיאולוגיה הנאצית.
לעומת הגטאות האחרים שבהם התגוררו כל בני המשפחה,
ולו בחדר צר ,ביחד ,הרוב המכריע של אסירי טרזיינשטאט
חיו בצפיפות איומה ,בתנאי הפרדה במגורים בין גברים
לנשים וילדים ,שלא איפשרו את המשך קיומו של התא
המשפחתי.
בתנאים אלה ,התקשו בני זוג בגטו לקיים מפגשים סדירים,
ואף על פי שכ 18,000-מהאסירים היו בגיל הפריון מספר
הלידות בפועל היה נמוך מאד.

דב קולקה ,״אם וילד״

ההרצאה בחנה את הנושא על היבטיו השונים:
 מי הורה על מניעת הלידה ועל חובת ההפלה בגטו טרזיינשטאט  -האם הייתה זו הוראה מגבוה,
שמא של אייכמן או שהייתה פרי יוזמתם של שלושת מפקדי המחנה ,ובאיזו מידה?
 כיצד פעלו זקני-היהודים בגטו מול הגזרות הללו?
 לבטיהם והתייחסויותיהם של הנשים ושל הגברים בגטו טרזיינשטאט לגזרות.
 מה הייתה מידת מעורבותם ואחריותם של אנשי הצוות הרפואי :רופאים ואחיות ולבטיהם למניעת הלידות
בגטו ובביצוע ההפלות?
 ערך המאבק לשמירת חיי היילודים בגטו למרות שהסוף היה בלתי נמנע ,בבחינת "כל המקיים נפש אחת,
מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא>>".

* טרזינשטאט /ליזה וורצל והנקה פישל
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מאמרים
רפואה בטרזיינשטאט  /ד״ר אנה הייקובה

ב

 ,1979האחות לשעבר אמילי וואלנטובה זכרה את המעבידשלה ,רופא העיניים ריכארד שטיין ,במילים הבאות" :הוא היה
מדען ,מומחה ,הוא ביצע ניתוחים בטרזיינשטאט ,בתנאים שהיו שם,
אפילו ניתוחי פזילה ,שהיו אז הרבה פחות נפוצים מאשר היום .אחרי
המלחמה נוכחתי שלמעשה הוא ניתח אנשים שהיו מיועדים למות.
אבל מעל הכול ,הוא היה רופא ".שטיין ,ששרד את השואה ,עלה
לישראל והפך לאחד החשובים במייסדי הרפואה בארץ ,הוא היווה
דמות מופת לרבים מן הרופאים בטרזיינשטאט.

יחד עם זאת ,הגישה לטיפול רפואי שיקפה את חלוקת המעמדות
של האסירים .הקשישים ייצגו את מרבית החולים וגם את הקבוצה
בעלת התמותה הגבוהה ביותר .עד קיץ  1943נפטרו  25,882אנשים
שהיו  77%מהמספר הכולל של הנפטרים בכל משך קיומו של גטו
טרזיינשטאט .למעשה רוב התמותה בטרזין ארעה במהלך שישה
חודשים ,בין אוגוסט  1942ומרץ  .1943התוצאה הייתה ירידה
משמעותית במספר הקשישים ,זאת בנוסף ל 16,000-קשישים
שגורשו לטרבלינקה ולמאלי טרוסטינץ (מחנה השמדה בבלארוס)
בסתיו  .1942במרץ  ,1943אחוזי התמותה הצטמצמו מאחר ורוב
הקשישים כבר לא היו בין החיים;  64%מהחולים היו כשירים מבחינה
גופנית .כפי שנוכחתי במהלך המחקר שלי ,המספרים המצמררים
האלה נובעים מאופן חלוקת המזון ושוחד .ההחלטה לסווג את
הקשישים ככאלו שאינם עובדים ולפיכך מקבלים את קצבות המזון
הקטנות והפחות מזינות ,באה מהמנהל העצמי היהודי ,לא מהאס.
אס בדומה ,המזון שהטבחים "העלימו" נלקח בדרך-כלל מהמנות
שנועדו לאלה שלא עבדו ,עובדה שיש לזכור כאשר חושבים על
מתן חסותם של הטבחים לשחקני כדורגל או למוזיקאים .חלוקה
בלתי שווה זו של המשאבים נבעה מהקצבות המזון המצומצמות
שהגרמנים הקצו לטרזיינשטאט ,והביאה לתמותה הגבוהה של
הקשישים.

שירותי הבריאות ( )Gesundheitswesenטיפלו בחולים במסגרת
מחלקה במנהל העצמי היהודי .תחילה בראשות הרדיולוג אריך
מונק ולאחר מכן בראשות ריכארד שטיין ,שירותי הבריאות הפכו
למחלקה היעילה ביותר והשנייה בגודלה ב .1943-האס.אס התיר
משלוח נרחב של תרופות; אחת הסיבות הייתה שמבצעי הפשעים
חששו מהידבקות מהיהודים .בירת המחוז לייטמריץ הייתה סמוכה,
ובית חולים של הוורמאכט (הצבא הגרמני) היה ממש מחוץ לגטו.
בקיץ  ,1944המשלוח החודשי של התרופות עלה חצי מיליון קורונות
(המטבע הצ'כי) ,ותעודת המשלוח מפרטת את כל התרופות החיוניות
בהן השתמשו ברפואה האירופית בין  1940ו ,1945-כולל תרופות
לכאבים ,דיזנטריה ,קדם-טיפוס המעיים ,בעיות לב וכן תרופות
גופריתיות .ב ,1943-הרדיולוגית הראשית לילי פוקומה (אחת משלוש
הרופאות הראשיות) נאלצה לערוך סיור לקצין וורמאכט שרצה לדעת
אם יש לה חומרי צילום לצילומי רנטגן .היא ענתה לו שיש לה מעט,
ושלעיתים קרובות עליה להסתפק בנייר רנטגן .הקצין נדהם :בווינה
לא היו חומרי צילום לצילומי רנטגן כבר כמה חודשים .במקביל,
הניתוחים שבוצעו במקום היו מודרניים ומסובכים.

דלקת המעיים משמשת דוגמה נוקבת לצורך הבנתנו את סדר
העדיפויות של רופאי טרזיינשטאט .בעוד שכמעט כולם חלו בשפעת
הקיבה ,היא הייתה קטלנית ביותר עבור הקשישים ,הם נפטרו
מהתייבשות ומהחלשות הלב .בין ינואר ומרץ  ,1943פרצה בגטו
מחלת טיפוס המעיים ,שנתפסה כמגפה 444 .אסירים נדבקו ,ילדים
ומבוגרים ,ושיעור התמותה הכולל עמד על  .9.63%גונדה רדליך,
ראש מחלקת הטיפול בילדים ונוער ,והרופאים הראשיים ,נחרדו מכך
שהמחלה ממיתה ילדים .אולם מספרם של הילדים שנפטרו מטיפוס
בין ינואר-מרץ  1943היה נמוך מאוד :שנים-עשר ילדים בפברואר
וילד אחד במרץ .באותה תקופה ,התמותה הכוללת של האוכלוסייה
הייתה  2,506איש בינואר 2,271 ,איש בפברואר ,ו 1,653-איש במרץ.
מרביתם היו אסירים קשישים שנפטרו מדלקת מעיים .כמובן ,היו
בטרזיינשטאט הרבה יותר קשישים מאשר ילדים .ההיבט המעניין
כאן הוא שטיפוס המעיים ולא דלקת המעיים ,נתפס ,דווח ונזכר עד
עצם היום הזה כמגפה .גם לצורך הגדרת מה שנחשב למוות שיש
לציין הפגינו הרופאים את אותה מנטליות של סדר עדיפויות שננקטה
בהקצבות המזון.

ההיסטוריה הרפואית מלמדת במידה רבה על החברה בה חיו
קורבנות השואה ,ועם זאת התחום נשאר לוקה בחסר .כשהתחלתי
לחקור את הגטו ,נוכחתי לדעת שנעשתה עבודה מעטה ממש על
הרפואה במחנות ובגטאות בזמן השואה ,למרות שהניסויים הכפויים
הפכו להתגלמות פשעי הנאצים .פער זה בולט יותר בהתחשב בכך
שלצד הרעב ,הפחד מהגירוש למזרח והמגורים הצפופים ,התחלואה
שבאה בעקבות הרדיפות הייתה חוויה מאחדת עבור כל קורבנות
השואה .בטרזיינשטאט ,אפילו העילית החברתית של היהודים הצ'כים
הצעירים הייתה חשופה למחלות ספציפיות לגטו או מחלות נפוצות
וקטלניות כגון :טיפוס ,טיפוס המעיים ,שחפת ,חסימת מעיים ,דלקת
ראות ודלקת מעיים.
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מאמרים

בטרזיינשטאט היה אחוז גבוה באופן בלתי רגיל של רופאים ביחס התייחסו לאחיות כאל שלוחה של היכולות שלהם יותר מאשר כאל
לאוכלוסייה; יהודים רבים ממרכז אירופה למדו רפואה .לא כל עמיתות לעבודה.
הרופאים שגורשו הצליחו לעבוד בגטו במקצועם; הסיכוי הטוב
ביותר היה לרופאים צ'כים צעירים ,במיוחד אלה שהגיעו בחודשים בדומה ,קשרים רומנטיים עם אחיות העלו את הסטאטוס של הרופאים:
הראשונים .טרזיינשטאט הציעה לרופאים הזדמנות יחידה במינה :רופא הילדים ד"ר הארדט התאהב באחות גרמניה בשם לישן שעבדה
שלא כמו רוב האסירים ,הם יכלו להמשיך במקצועם ולגרום לשינוי אצל רופא אחר .הארדט "קנה" את לישן מעמיתו תמורת סוכר כדי
ממשי .לתחושת הרדיפה והכליאה נלוותה תחושת חוסר אונים שתעבוד אצלו .אין אנו יודעים את שם המשפחה של לישן או את
מאוסה ,העבודה כמומחה רפואי העניקה תחושת עשייה עצמאית .נקודת הראייה שלה :זה לא נחשב מעניין מבחינה היסטורית .היבטים
הרופאים תפסו את הגטו כהמשך הקריירה; למעשה ,אלה ששרדו כאלה מדגימים כיצד היסטוריה רפואית מאפשרת הבנה עמוקה יותר
פרסמו לעיתים קרובות את רשימותיהם כמאמרים אקדמיים ,והוכיחו של החברה בשואה .הפרק הרביעי בספרי העתידי ,הגטו האחרון:
שהם היו קודם כל רופאים ,ורק אחר-כך אסירים יהודים .ההמשכיות היסטוריה של חיי היום יום בטרזיינשטאט 1945-1941 ,יהיה הניתוח
המקצועית הזו כללה סקסיזם במידה ניכרת ,כאשר רופאים גברים השיטתי הראשון של נושא זה>> .

נורברט טרולר /ניתוח בגטו ,באדיבות מכון לאו בק ,ניו יורק
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