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טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה תשע"ז –
10 מדליקי המשואות  

12 חדשות הארכיון 
הצ'מבלסטית זוזונה רוז'יצ'קובה חוגגת תשעים   13

הרב ד"ר ליאו-בק מנהיג רוחני בגטו טרזיינשטאט,
14 ד"ר מרגלית שלאין 

פרטים על האירועים ישלחו בדואר רגיל
ובדואר אלקטרוני לכל החברים והפונים.

לבירור פרטים נוספים
יש להתקשר לג'ני בטל': 04-6369515
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Monday - יום שני
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12.5.2017
Friday - יום שישי

09:00
”אנחנו מגש הכסף, שעליו 
לך ניתנה מדינת היהודים“ 

טיול רב דורי בנושא ניצולי השואה 
במלחמת העצמאות, עם המדריך 

אוריאל פיינרמן בעקבות
לוחמי תש“ח.

פעילות פסח
לסבים ונכדים 

סדנה חווייתית בעקבות חפצים
עוברים במשפחה.

בהרשמה מראש 04-6369515

"פנים רבות לגבורה, אך 
משמעות אחת לחיים" -  

יומן טרזין 

ערב מוקדש לעליזה אהרמן-ש“ק,
גיבורה המתעדת בסתר את 

החודשים האחרונים בגטו 
טרזיינשטאט.

טקס יום הזיכרון
לשואה ולגבורה 

בסימן "סולידריות חברתית"שייערך 
בשיתוף עם חיילים ומפקדים 

מבית הספר לכושר קרבי בצה“ל, 
שוטרים ומתנדבים מזרוע מרכז 

של אגף התנועה.

כנס שנתי 

אסיפה שנתית של הקרן להנצחת 
זכר חללי גטו טרזין.

מיקום: בית טרזיןמיקום: בית טרזיןמיקום: מלון דן תל אביבמיקום: בית טרזיןהתכנסות: בית טרזין

“We Are the silver 
platter on which the 

Jewish state was given"
The Holocaust survivors at 
War of Independence.
Multigenerational Trip With 
the guide Uriel Feinerman.

Passover-Grandparents 
and grandchildren 

Experiential workshop 
dealing with a family objects.
Pre-registration 04-6369515

“Many Faces of heroism, 
but one meaning of life” 

An evening dedicated 
to Alisa Ehrmann-Shek. 
Documenting secretly 
the last few months of 
Theresienstadt Ghetto.

Holocaust Memorial Day

On the subject of “Social 
Solidarity”. To be held in 
collaboration with the soldiers 
from the Combat Fitness 
School, Police and volunteers 
of Israel Police Traffic 
Department.

International  Meeting

and Annual Assembly
of the Theresienstadt 
Martyrs Remembrance 
Association.

Meeting: Beit TheresienstadtPlace: Beit TheresienstadtPlace: Dan Tel Aviv HotelPlace: Beit TheresienstadtPlace: Beit Theresienstadt

נשמח לראותכם בין אורחינו!       info@bterezin.org.il 04-6369515 :להרשמה

בה“ד 8
המשרד לשיוויון חברתי
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שלכם

שלום לכל חברי הבית

יצויין בסימן סולידריות חברתית ט יום הזכרון לשואה השנה  קס 

איננה  חברתית  סולידריות  כיום  כי  נדמה  טרזיינשטאט.  בגטו 

שמנסות  שונות  קבוצות  בין  שסועה  הישראלית  החברה  פופולרית. 

גם  המשותף.  אחר  ולחפש  לבבות  לקרב  במקום  עצמן  את  לייחד 

בעולם גוברים הקולות הקוראים להסתגר, להתבדל ולהפנות עורף 

מתחת  עין.  למראית  זאת  כל  לעזרה.  הזקוקים  ומהגרים  לפליטים 

שליחות  בכך  ורואים  לעזור  כדי  רבים  אנשים  פועלים  השטח  לפני 

שבגרמניה  זיגן  בחבל  מסיור  חזרתי  אלה  בימים  אנושית.  וחובה 

טרזין.  בית  שמוביל  וגרמנים  ישראלים  נוער  בני  מפגש  לקראת 

הדברים שראיתי שם מעודדים ומעוררים השראה. התארחתי בביתה 

של משפחה גרמנית פרוטסטנטית. בפאתי העיירה ישנו מבנה בית-

ספר שהוסב להיות מעון לפליטים. בני הזוג ושכניהם מתנדבים לעזור 

לפליטים וילדי הפליטים לומדים בבית הספר המקומי בו ביקרנו. בין 

שמות התלמידים ניתן לראות שמות מוסלמים, שמות תורכיים וכאשר 

ילדי הפליטים  בין התלמידים.  לראות הבדלים  נכנסים לכתה קשה 

והמהגרים הם חלק אורגני מהכיתה.

הסיסמא: את  דגלו  על  שחרט  בבית-ספר  ביקרנו  דורטמונד   בעיר 

תקרית  בעקבות  אומץ".  עם  בית-ספר  גזענות,  ללא  "בית-ספר 

אלימה בין נאו-נאצים למהגרים החליטו תלמידי בית הספר לעשות 

משפחה  של  קורותיה  על  תערוכה  הספר  בבית  בנו  הם  מעשה. 

התערוכה  השואה.  בתקופת  שלהם  בשכונה  שהתגוררה  יהודית 

ומשמעות  עליית הנאצים לשלטון  בצורה מאד מוחשית את  מציגה 

והם עצמם  שונות  הכינו הפעלות  היהודים. התלמידים  נגד  החוקים 

מדריכים בתערוכה. בין השאר בנו דגמים של גטו טרזיינשטאט ושל 

מחנה אושוויץ-בירקנאו לשם גורשו בני המשפחה שעליה מבוססת 

התערוכה. בתי-ספר אחרים מביאים את תלמידיהם לביקור בתערוכה 

וחושפים אותם לנושא במסגרת המלחמה בגזענות ואנטישמיות.

אבל  מהתמונה,  קטן  חלק  זה  נכון, 

לדעת  הזה,  החלק  על  לספר  צריך 

שגם זה קיים. ואם נחזור לנושא טקס 

יום השואה - סולידריות חברתית בגטו 

טרזיינשטאט, שם אנחנו מדברים על 

לנזקקים.  לחלשים  לזקנים,  עזרה 

ניצול  של  מקרים  גם  שהיו  ודאי 

חולשה, גניבות מזקנים, התייחסות מזלזלת למי שלא שייך לקבוצה 

על  דווקא  לספר  בוחרים  אנחנו  הגטו  על  בדברנו  אבל  וכו'.  הנכונה 

אותם אלו שהגישו עזרה, שויתרו על מנתם עבור מי שהיה זקוק לה 

יותר. אלה הסיפורים שאנו רוצים לחנך לאורם כי אנחנו רוצים לחיות 

בעולם שיש בו אופטימיות שיש בו טוב ויש תקווה. 

הגליון הנוכחי מזכיר את הרב ד"ר ליאו בק שלקח חלק במערך הסיוע 

60 שנה לפטירתו. סולידריות  והתמיכה בגטו, והאירוע שנערך לציון 

בין  בחנוכה  שהתקיים  המרגש  בחיבור  לראות  גם  אפשר  חברתית 

הדברים  השואה.  שורדי  טרזין,  בית  ותיקי  לבין  צעירים  מוזיקאים 

בין  שנוצר  החזק  הקשר  על  מעידים  מהמשתתפים  שניים  שכתבו 

הדורות.

 .97 בגיל  )וורצל(  גדרון  ליזה  לעולמה  הלכה  פברואר  חודש  בסוף 

ארצה  שעלתה  ולאחר  בגטו  הילדים  במעון  מדריכה  הייתה  ליזה 

כתבה את אחד מספרי העדות הראשונים על גטו טרזיינשטאט יחד 

עם הנקה פישר )בעריכת יהודה רזניצ'נקו(. ספרון קטן זה הוא אחד 

ממקורות הידע החשובים שמדריכי בית טרזין משתמשים בו להדרכה 

במוזיאון. ליזה שמרה על קשר כל השנים. יהי זכרה ברוך. את הספרון 

"טרזיינשטאט" אפשר לקרוא באתר האינטרנט של בית טרזין תחת 

הלשונית – פרסומים/ספריה מקוונת.

ואסיים בברכת חג שמח לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה.

     

שלכם,       

תמי קינברג חג אביב שמח   
לכל חברינו בארץ ובעולם,
 בריאות, שמחה ואושר!

צוות בית טרזין



בית טרזין - קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזיןדפי קשר 4

את היופי המיוחד של היצירות שיצרו, ואת כוחה של המוזיקה שגרמה 

ולחזור  לרבים מאוד מאסירי טרזיינשטאט לדבוק בחיים בכל כוחם 

להאמין בטוב. בסיום הקונצרט הוענקו לשורדים תעודות הוקרה על 

גם  טרזיינשטאט.  גטו  של  סיפורו  להנצחת  השנים  רבת  פעילותם 

הפעם נגנו עם דן רפופורט הכנר אייל שילוח והצ'לן אסיף בינס. זמרת 

בני" "שכב  היצירות  את  ביצעה  וילסון  אסתר  אלכסנדרה   האופרה 

 ו-"תקע בשופר גדול לחירותינו". <<

חדשות בית טרזין

"מופע לאקורדיון"

ני אירועים מרכזיים נערכו במהלך החודשים נובמבר-דצמבר ש

2016 לציון 75 שנה להקמת גטו טרזיינשטאט.

ב-21 בנובמבר 2016 נערך בשיתוף עם יד ושם האירוע "צלילים של 

לתולדות  במוזיאון  מודרך  מוזיקלי  סיור  כלל  האירוע  ותקווה".  אש 

של  מוזיקליים  קטעים  בוצעו  המוזיאון  בתוך  תחנות  בשש  השואה: 

קליין,  גדעון  אולמן,  ויקטור  וביניהם:  טרזיינשטאט  מגטו  מלחינים 

שגם  רפופורט,  דן  של  ניצוחו  תחת  קראסה.  והאנס  שול  זיקמונד 

ניגן בקלרינט, ניגנו הכנר הנודע אייל שילוח והצ'לן הצעיר והמוכשר 

אסיף בינס. היצירות שבוצעו היו מגוונות וכללו מלבד יצירות שנכתבו 

יצירות מלפני המלחמה, קטעים בהשפעת מוזיקה  גם  ועובדו בגטו 

חסידית ושירי א"י. הסיור הסתיים בביצוע מרגש של זמרת האופרה 

של  לחירותנו"  גדול  בשופר  "תקע  ליצירה  וילסון  אסתר  אלכסנדרה 

תמונות  מול  הגדולה  הכיפה  בחלל  השמות.  בהיכל  שול  זיקמונד 

פניהם הרבות מספור של הנספים הדהדו המילים העתיקות אל תוך 

התהום הפעורה מתחת.

בראשית חודש דצמבר נערך בשגרירות צ'כיה קונצרט הוקרה לשורדי 

גטו טרזיינשטאט. באמצעות המוזיקה שנוגנה ובליווי תמונות סיפר דן 

רפופורט את סיפורם המופלא של אסירי ואמני טרזיינשטאט, הציג 

75 שנה להקמת גטו טרזיינשטאט

היו ב רבות  שנים  משך 

גטו  שורד  ז"ל,  בלוך  שמואל 

טרזין,  בית  וממקימי  טרזיינשטאט 

נפרד  בלתי  חלק  שלו,  והאקורדיון 

מותו  לאחר  טרזין.  בית  מאירועי 

הנצחה  פינת  להקים  ילדיו  החליטו 

זכרון  של  המוזיקה  במרכז  לזכרו 

יעקב, המושבה בה השתקע לאחר 

בצורה  עסק  ובה  לארץ  עלייתו 

התרבות.  בתחום  אינטנסיבית 

 2008 בשנת  זכה  אף  שמואל 

פעילותו  על  המושבה"  "יקיר  באות 

במח' התרבות של זכרון יעקב. האקורדיון המיתולוגי, שדורות של בני 

המושבה זכרון יעקב למדו מוזיקה ושרו לצליליו, הוצב בויטרינה ולצדו 

סיפורו של שמואל, יליד פילזן בצ'כוסלובקיה. 

חנוכת פינת ההנצחה לוותה בערב שכולו מוזיקה מכל הסוגים בביצוע 

להרכב  ועד  מעיין"  "קולות  הילדים  ממקהלת  ומבוגרים.  צעירים 

הכליזמרים "מתוק מדבש".

מסתבר שהכשרון המוזיקלי עבר בתורשה במשפחת בלוך והנכדים 

ריגש  הערב,  להצלחת  רבות  קורן, שתרם  פאבל  הם.  אף  ונגנו  שרו 

לוותה  המוזיקה  משמואל.  שקיבל  אקורדיון  על  בנגינה  הקהל  את 

גם הקשר של שמואל  הוזכר  ותמונות מחייו של שמואל.  בסיפורים 

לאופרת הילדים "ברונדיבר" והמאמצים שעשה כדי שהיא תוצג בארץ 

ותגיע לידיעת בני הנוער כחלק מהלימוד על גטו טרזיינשטאט ועל 

השואה. <<

חנן בלוך בנו של שמואל ונכדיו

פאבל קורן מוביל את האקורדיוניסטים במחווה לשמואל בלוך

מימין לשמאל: דן רפופורט, אסיף בינס ואייל שילוח- קונצרט בשגרירות צ'כיה
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חדשות בית טרזין

"יהדות ליברלית אז והיום"– 60 שנה לפטירתו של הרב ד"ר ליאו בק

מלאות שישים שנה לפטירתו של הרב ליאו בק קיים בית טרזין ב

מרכז יוצאי  ארגון  ועם  בירושלים  בק  ליאו  מכון  עם   בשיתוף 

אירופה ערב מיוחד לזכרו. בפתיחת הערב ברכו ד"ר גבריאל אלכסנדר, 

נציג ארגון יוצאי מרכז אירופה, וסגנית שגריר גרמניה בישראל, הגב' 

מוניקה איברסן. 

המתקדמת  היהדות  של  הרוחני  כמנהיגה  שימש  בק  ליאו  ד"ר  הרב 

בגרמניה, ואך טבעי היה להתייחס בערב לזכרו לתהליכים המעניינים 

את  להתאים  שמנסה  הליברלית,  היהדות  בזרמי  כיום  שמתרחשים 

פיינר  שמואל  פרופ'  שהנחה  מרתק  בפאנל  הזמן.  לשינויי  עצמה 

הלברטל  משה  פרופ'  השתתפו  בק(,  ליאו  מכון  )יו"ר  אילן  בר  מאונ' 

המדרש  )בית   JTS-מ ששון  בן  הלל  ד"ר  העברית,  מהאוניברסיטה 

ממרכז  דגן  גבי  הרב  הרטמן,  ממכון  יגר  רני  מר  בניו-יורק,  לרבנים( 

הדיון  קולג'.  יוניון  מהיברו  וייס  רוחמה  ופרופ'  בחיפה  בק  ליאו  חינוך 

עסק בשאלות על מהותו של ליברליזם, הפרדה בין דת ומדינה, חירות 

ודת, פרשנות ליברלית לטקסטים כגון התלמוד, בתי מדרש חילוניים, 

פמיניזם דתי ועוד. 

אך  קצרה  בהרצאה  הנוכחים  את  העשירה  שלאין  מרגלית  ד"ר 

מפורט  מאמר  )ראו  טרזיינשטאט  בגטו  בק  ליאו  הרב  על  מרתקת, 

ומוזיקה  קברט  בשירי  הופיעו  האמנותי  בחלק  החוברת(.  בהמשך 

גלברט,  נעמה  חדאד,  עדן  הזמרות  טרזיינשטאט,  מגטו  פופולארית 

סמינר  בוגרי  כולם  מרקוביץ',  אסף  בליווי  ספירו  ומאיה  בירון  עינת 

"הסטוריה מוזיקה וזיכרון" 2015 של בית טרזין. על הפסנתר ניגן דניאל 

טלמור. השירים נבחרו מתוך רפרטואר הופעת הסיום של הסמינר. 

יכולים להכנס לאתר האינטרנט  המעוניינים לצפות באירוע במלואו 

>> /http://www.leobaeck.org/2016/12/08 :של מכון ליאו בק בכתובת

פאנל הדוברים בהנחייתו של פרופ' שמואל פיינר

שירי הקברט בביצוע הרכב בוגרי סמינר ״הסטוריה, מוזיקה וזיכרון״
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"שיר מגרש את החושך"

שונה  במתכונת  וזיכרון"  מוזיקה  "הסטוריה  סמינר  התקיים  השנה 

מבעבר, בשיתוף עם 'מקורוק ישראל' שהוא פרויקט ארצי המשלב 

בין לימוד מקורות באופן חוויתי ויצירה מוזיקאלית מקורית. הסמינר 

מקורוק,  ומנהל  מייסד  אביב,  דויד  של  המקצועי  בניהולו  התקיים 

בהנחיה טקסטואלית של נגה כהן מקיבוץ משמר השרון, בניהולו 

המוזיקלי של האמן והיוצר מיקי שביב ובהדרכה של הצוות המקצועי 

מבית טרזין.

בני-נוער  חלק  בו  ולקחו  החנוכה  בחופשת  התקיים  הסמינר 

מוזיקאים בוגרי 'מקורוק' מכל הארץ - מנצרת עילית ועד באר שבע 

עם נציגות מכובדת לנוער בעמק חפר. בנים ובנות, דתיים וחילונים, 

השרים ומנגנים על כלים מגוונים.

חדשות בית טרזין

דברים שכתב אורי-דוד

היה  ללימוד,  מעבר  הסמינר, 

ונפשית  רגשית  מסעירה  חוויה 

שלי.  השגרה  את  שמטלטלת 

גילי  בני  חדשים  אנשים  הכרתי 

אליהם  התחברתי  הארץ,  מכל 

ישנו,  שבוע,  במשך  יחד  ועבדנו 

וגם...  צחקנו  אכלנו,  התקלחנו, 

על  למדנו  ביחד.  והכל  בכינו, 

החיים בגטו טרזיינשטאט, שמענו את סיפורי הזוועות ומנגד נחשפנו לכוחות הרוח והיצירה 

בגטו. אני הרגשתי שהיה לנו אור בזכות ה"ביחד הזה".

את  לנו  סיפרה  היא  טרזין.  גטו  את  ששרדה  דיטה  עם  נפגשנו  הסמינר  של  השני  בערב 

רבה  השראה  לי  שהעניק  בחיוכה,  קרנה  היא  שלה,  העדות  כל  במשך  המרתק.  סיפורה 

בכתיבת השיר שלי. דיטה עזרה לי להגיע למסקנה שבכולנו יש אור, בכולנו יש כוח לחייך, 

גם אם עברנו זוועות. הסתכלתי פנימה, לתוכי, והסתכלתי על החיוך שלה. הבנתי שאנחנו 

דומים. שמתי עצמי בסיטואציה שלה, כבול בין סורגי גטאות, תוהה מהו מקומי שלי על רקע 

מיליוני היהודים שעברו את השואה. ואז מתוך חיוך פנימי, נזכרתי בשם שהעניקו לי הוריי, 

במשמעות שלי בחייהם – אני אור!

יוסף כעבד,  בנוסף ללימוד על הגטו, עסקנו בסיפורי חורבן לאומיים מהמקרא, ממכירת 

העבדות במצרים ועד לחורבן בית המקדש. התבקשנו לשאוב השראה גם מהמקורות הללו.

בנוסף למילים גם הלחנתי את השיר, וזה מאוד ריגש אותי. כל משתתפי הסמינר נרתמו 

וביניהם דיטה שישבה בקהל.  ניצולי שואה  לעזור אחד לשני. בסיום הסמינר הופענו מול 

עבורי זו היתה סגירת מעגל מאוד משמעותית. השבוע כולו התנהל לאור נרות החנוכייה, כל 

יום הדלקנו עוד נר, עוד אור נוסף המעצים את החוויה.  

שמש הלילה
מילים ולחן: אורי-דוד מוסאיי

באר שבע

בקומי החושך הכה בי,
טבעתי ביאור של עצמי

ובחדרי, כבול בין סורגי גטאות
מהו שמי בין מיליוני השמות?

אני אור, שמש הלילה
בוער בלב התקווה

אני שיר 
קולי יושיעני מן הנפילה

בשכבי פקחתי עיניים
משיתי עצמי מתוך המים

ובחלומי ניצבת חומה
טיפסתי עליה, ניצחתי מלחמה

אני אור, שמש הלילה
בוער בלב התקווה

אני שיר
קולי יושיעני, מן הנפילה

גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע

אור...

לשמיעת השיר סירקו את
הקוד עם יישום קורא QR בטלפון הנייד

להלן שני שירים מתוך המבחר ודברי המוזיקאים הצעירים היוצרים:

חג   – חנוכה  חג  בין  "שיר מגרש את החושך", שילב  השם שנבחר, 

עם  של  ההיסטורית  מהשרשרת  ההשראה  מקורות  לבין  האור, 

ישראל- יוסף בבור, השעבוד במצרים, חורבן הבית המתואר במגילת 

טרזיינשטאט  גטו  יהודי  של  אפשרית  הבלתי  למציאות  ועד  איכה 

בתקופת השואה המתועדת בתמונות, טקסטים ויצירה עשירה. מכל 

כובד המשקל הזה רקחו בני הנוער באמצעות כתיבה עכשווית 12 

שירים הנוגעים בחייהם האישיים ובמבט הצעיר שלהם על העבר.

דיטה קראוס שורדת הגטו  הנוער עם  בני  נפגשו  כחלק מהסמינר 

ושמעו את סיפורה.

נפתלי הרפז רכז הפרויקט כתב: ״מרתק היה לראות כיצד התגבשו 

חזקים,  שירים  לשירים.  והפכו  ומקצבים  בצלילים  נצבעו  המילים, 

משמאל: אורי דוד מוסאיי, גל נחמני, סהר חיון 
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חדשות בית טרזין

דברים שכתבה מלכות ים:

הרגשתי  השיר  את  כשכתבתי 

לכתוב  מסוגלת  לא  שאני 

האנשים  של  המבט  מנקודת 

הבנתי  שלמדנו.  בסיפורים 

משהו  לכתוב  רוצה  אני  שאם 

שאני אוכל להיות שלמה איתו 

זה חייב להיות משהו שרלוונטי 

לי היום.

בשיר ניסיתי להביא את הקול של האנשים שלא מסוגלים להתרומם 

במהירות מהקושי, מהטראומה. שאמנם מרגישים מחויבות לצמוח 

כל המדינה  ועיני  בפיגוע  בנה  )כמו למשל משפחה שאיבדה את 

נשואות אליה(, אבל צריכים קודם כל לכאוב.

אני מרגישה שהרבה פעמים אנשים לוקחים רחוק מדי את ה"צמיחה 

שכתבתי  כמו  כצמיחה",  ל"משבר  אותה  והופכים  משבר"  מתוך 

בשיר. כמו שלא נותנים מספיק מקום ל"שואה" אלא הופכים אותה 

מיידית ל"תקומה". <<

תנו ליפול בשקט
מילים: מלכות ים קשת

לחן: מלכות ים ונפתלי הרפז
תקוע - עמק חפר

אני מכירה אתכם
יודעת מה אתם רוצים לשמוע

לא רוצה לספק לכם
את אנחת ההתפעלות הזו

מכך שיש
אמנות בגטו

אהבה במצרים
חיים אחרי פיגוע

לא יכולה לשאת את המשבר כצמיחה
קודם תנו לי להישבר

להתפרק לרסיסים
לגלות את התהום שנפערה

ונשארה

במקום להמשיך לנסות 
למלא את הבור בתקווה מאולצת

בכו על החורבן
על השברים שהם אנחנו

כי לא תמיד יש

אמנות בגטו
אהבה במצרים

חיים אחרי פיגוע

בועטים, מרגשים ומלאי עומק ואמירה. 

זה היה תהליך מופלא ששיאו במופע אל מול שורדי גטו טרזיינשטאט. הבטתי 

בעיניהם של השורדים בזמן השמעת השירים - הן נצצו ודמעו מהתרגשות. 

בני הנוער הצליחו ללקט פיסות חיים ורגשות מתוך הגטו שלא היו בו מעולם 

למעשה:  להם  אמרו  הם  הגטו.  שורדי  של  החשופים  בעצבים  נגעו  ובכך 

אנחנו כאן, נערים ונערות בישראל של אחרי 70 שנה, מרגישים אתכם ולא 

מתעלמים. "הדור שאחרי... בגאווה גדולה, עם כתפיים רחבות... עם הכנפיים 

פרושות" )מתוך השיר של גל נחמני(.״

בהזמנת  המעונינים  לתקליטור.  הוקלטו  הסמינר  משתתפי  שיצרו  השירים 

תומר סגמון, נוי אליצור וסהר חיון בחזרות לקראת המופעהתקליטור יפנו לבית טרזין.  

מלכות ים קשת
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חדשות בית טרזין

תערוכת "תיקיית הקרטון החומה" 

נפתחה ל  ,2017 בינואר  ב-27  שחל  הבינלאומי  השואה  יום  ציון 

בגלריה  החומה"  הקרטון  "תיקיית  תערוכת  ב-25.1.2017 

העיר,  ראש  סגנית  השתתפו  הפתיחה  באירוע  בחדרה.  העירונית 

ומנהלת הארכיון של  ליובין  רותי  יחזקאלי, אוצרת התערוכה,  חדווה 

יצירותיהם של אמנים  בית טרזין, סימה שחר. התערוכה מציגה את 

גבי תיקיית קרטון חומה, כמחווה  ומחו"ל שנעשו על  שונים מהארץ 

בציורו  שתיאר   ,1943 משנת  בלוך  )פרדיננד(  פליקס  של  לעבודתו 

גבי תיקייה משרדית, את אופן  1943, על  מגטו טרזיינשטאט בשנת 

התנהלות החיים בגטו.

בחדרה,  העירונית  בגלריה  התערוכה  הוצגה  בהם  הימים  במהלך 

חינוכית  לפעילות  חפר  ובעמק  בחדרה  מבתי-ספר  תלמידים  הגיעו 

טרזיינשטאט,  בגטו  התיעוד  בנושא  עסקו  במסגרתה  בתערוכה 

חשיבותו ומשמעותו של הציור בגטו. 

הוצגו  גם  לשואה  הבינלאומי  הזיכרון  יום  לציון  האירועים  במסגרת 

חלק מיצירות התערוכה ב"גלריה על הגדר" של שגרירות צ'כיה ברח' 

ביצירות  יכלו להתבונן  והשבים ברחוב  צייטלין בתל אביב. העוברים 

אוצרת  השתתפו  התערוכה  פתיחת  במעמד  התערוכה.  על  פתיחת תערוכת ״תיקיית הקרטון החומה״ בשגרירות צ'כיה בתל אביבולקרוא 

התערוכה רותי ליובין, מנהלת המרכז החינוכי בבית טרזין נועה דוד 

קרל  השגריר  סגן  וביניהם  בישראל  צ'כיה  משגרירות  רבים  ונציגים 

לוקאש  הצ'כי  המרכז  מנהל  פולצר,  ארתור  התרבות  נספח  פז'ורק, 

פר'יביל וצלמת התערוכה פבלינה שולץ.  

נטיעות ט"ו בשבט

כבוד ט"ו בשבט תשע"ז קיים בית טרזין בשיתוף ל

עם מחלקת הגימלאים במועצה האזורית עמק 

חפר ובית הספר שפרירים ב', יום של טבע ומוזיקה 

אליו הוזמנו חברי ״קפה אירופה״ בעמק חפר. בחלקו 

בבית  פנים  קבלת  התקיימה  האירוע  של  הראשון 

הפנים  קבלת  חיים-איחוד.  גבעת  בקיבוץ  טרזין 

ב',  שפרירים  הספר  בית  תלמידי  של  שירה  כללה 

מפגש  טרזיינשטאט,  בגטו  בשבט  ט"ו  על  סיפור 

״קפה  חברי  עם  הספר  בית  תלמידי  של  בינאישי 

אירופה״ ושירה בציבור בהובלתו של פאבל קורן.

אלה.  ונכדתו  סופי  בתו  ושרו  נגנו  פאבל  עם  יחד 

בקלרינט.  בוקסבוים  שרגא  גם  לנגינה  הצטרף 

"בית אל" מזכרון יעקב הגיעו גם הם  חברי קהילת 

להשתתף באירוע והביאו עימם שי לשורדי השואה. 

האולם טבל בשלל צמחים – עצי זית ננסיים מתנת "בית אל" ועציצים פורחים מתנת תלמידי בי"ס שפרירים ב'. המשתתפים קיבלו גם שמיכות 

צמר מרהיבות סרוגות ביד, שנתרמו על ידי מתנדבות מגרמניה.

בהמשך נסעו המשתתפים לאולם עין החורש למופע של זמרי האופרה הישראלית והאופרה הבינלאומית זוכי פרסי המאסטרקלאס הבינלאומי 

ע"ש יוסף זמבוקי. הקונצרט נערך בתרומת יוסף זמבוקי, ניצול שואה מיוגוסלביה ששרד בזכות כישורי הנגינה שלו. אשתו של זמבוקי, רות, 

זמרת אף היא, הצטרפה לחגיגה ועלתה לשיר על הבמה. הייתה זו דרך נהדרת לחגוג את יום ההולדת לאילן, חג של פריחה ולבלוב. <<

שלושה דורות בשירי ט״ו בשבט - פאבל קורן, הבת סופי והנכדה אלה
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המרכז החינוכי

"מיעוטים, דמוקרטים וזיכרון השואה בישראל ובברלין" - סמינר מפגש מורים 

ית טרזין עורך השנה בשיתוף פעולה עם אגף החינוך בבית ועידת ב

ואנזה וחברת "מול נבו" סמינר למפגש מורים מישראל ומגרמניה 

בנושא "מיעוטים, דמוקרטיה וזיכרון השואה בישראל ובברלין". 

הסמינר נולד מתוך תפיסה חינוכית משותפת, לפיה התמודדות עם 

זיכרון השואה והתקופה של השלטון הנציונאל סוציאלסטי בגרמניה 

רלוונטית וחשובה במפגש בין אנשי חינוך מישראל ומגרמניה. אנשי 

החינוך ממלאים תפקיד חשוב ומרכזי בלימוד ועיסוק בנושא עם בני 

שתי  בין  מפגש  לקיים  היא  הסמינר  מטרת  המדינות.  בשתי  הנוער 

קבוצות המורים ולהעמיק את הידע וההבנה בנושא.

מברלין  מורים   15 הסוכות,  חג  במהלך  ביקרו  הסמינר  במסגרת 

בישראל. במהלך הביקור נערך בבית טרזין, סמינר משותף למורים 

מברלין ומישראל. 

2017, כשהמורים  המשכו של הסמינר יערך בראשית חודש אפריל 

מישראל, בליווי נועה דוד מנהלת המרכז החינוכי בבית טרזין וחברת 

ויעסקו  בעיר,  שונים  זיכרון  באתרי  יבקרו  לברלין,  יסעו  נבו"  "מול 

באספקטים שונים הקשורים לנושא הסמינר.  <<

ביקור שחקני קבוצת הכדורגל בורוסיה דורטמונד ומכבי חיפה

אירוע בפרלמנט האירופי

-7 בפברואר 2017 התקיים בפרלמנט האירופי אירוע נגד אנטישמיות וגזענות בכדורגל האירופאי במסגרתו הוקרן הסרט "ליגה טרזין" ב

שנעשה על ידי בית טרזין עם הבמאים מייק שוורץ ואבי קנר. לאחר הקרנת הסרט התקיים פאנל שעסק בנושא אלימות וגזענות בכדורגל 

וחינוך צעירים כנגד תופעות אלה. בפאנל השתתפו, עודד ברידא, המנכ"ל הקודם של בית טרזין, נשיא מכבי גרמניה, מר אלון מאייר ומר רוי 

רייבר דובר נבחרת 21U התאחדות הכדורגל בגרמניה, וגב' רוזין ווד מנהלת פרויקט Kick it out שעוסק במניעת אפלייה וקידום שיוויון בקרב 

מועדוני כדורגל, ארגוני אוהדים ורשויות כדורגל שונות. <<

זה מספר שנים קיים קשר מאד מיוחד בין בית טרזין וגורמים שונים בענף הכדורגל בגרמניה כמו התאחדות הכדורגל הגרמנית וארגוני מ

אוהדים. ארגון האוהדים של בורוסיה דורטמונד )Borussia Dortmund( רואה חשיבות רבה במאבק נגד האנטישמיות והגזענות במגרשי 

הכדורגל, ולכן, בעת ביקורם 

שילבו  הם  בישראל,  הקצר 

במהלך  טרזין.  בבית  ביקור 

אליו  טרזין  בבית  הביקור 

קבוצת  גם שחקני  הצטרפו 

חיפה,  מכבי  של  הנוער 

במוזיאון,  השחקנים  ביקרו 

ושמעו  שואה  שורדי  פגשו 

של  משמעותו  אודות  על 

עבור  הכדורגל  משחק 

אסירי הגטו. <<

שחקני הנוער של בורוסיה דורטמונד ושל מכבי חיפה בבית טרזין



בית טרזין - קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזיןדפי קשר 10

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז - מדליקי המשואות

המרכז החינוכי

בני דוידוביץ'
בגרמניה   1930 בשנת  נולד  דוידוביץ,  בני 

לדזידר ומטילדה.

בפראג.  לגור  אביו,  עם  ביחד  עבר,   5 בגיל 

בגיל  הוכנס  נודד,  כסוחר  עבד  ואביו  מאחר 

6 לבית יתומים בו היה גם בית-ספר. בחודש 

לגטו  בתוכם,  ובני  היתומים  בית  מילדי  חלק  נשלחו   1942 אוקטובר 

צפה  וגם  בגטו  שהוקמו  החינוך  במסגרות  למד  בני  טרזיינשטאט. 

ובמחלות  בטיפוס  שחלה  לאחר  בו.  שהתקיימו  הכדורגל  במשחקי 

נוספות, אושפז בני בבית החולים בגטו ושהה שם זמן רב.

1944, נשלח בטרנספורט לאושוויץ שם עבד בהעברת גופות  במאי 

אל מחוץ למחנה והצליח להינצל מסלקציות שנערכו במחנה. באחד 

מוות"  ל"צעדת  נוספים,  אסירים  עם  ביחד  הוצא,  החורף  מלילות 

שהגיעה למחנה מאוטהאוזן באוסטריה, שם שוחרר.

"המעפיל  המעפילים  ספינת  עם  לארץ  לעלות  ניסה   1947 בשנת 

למחנה  הועבר  ובני  הבריטים  ידי  על  נתפסה  הספינה  האלמוני". 

מעצר בקפריסין. באוקטובר 1947 הגיע לארץ, לקיבוץ אשדות יעקב. 

30 שנה  ולאחר הקמת צה"ל שירת בגולני. במשך  התגייס לפלמ"ח 

שירת במשטרת ישראל, התחתן והקים משפחה. 

חנה וינגרטן
בעיר  בצ'כיה,  ורטהיימר  ולילי  נולדה לפרץ  חנה 

שעות  האוסטרי.  הגבול  על  צניים  בשם  קטנה 

הצליחה  לעיירה  הגרמנים  שהגיעו  לפני  אחדות 

משפחתה לברוח עם מזוודה אחת בלבד.

הם הפכו לפליטים ולא חזרו שוב לעיירתם. הם ברחו מעיר לעיר עד 

שהגיעו לפראג. אביה של חנה נשלח למחנות נוינגמה ודכאו ונרצח 

שם. בשנת 1943 חנה נשלחה עם אמה וסבתה לגטו טרזיינשטאט. 

חנה  סבתה.  נרצחה  שם  לאושוויץ  ברכבת משא  נשלחו  מכן  לאחר 

בלזן  לברגן  הועברו  המלחמה  ובסוף  עבודה  למחנה  נשלחו  ואמה 

חולות ותשושות ושם נפטרה האם. 

רבים מבני  וללא  ואם  אב  ללא  ויתומה  פליטה  חנה  נותרה   15 בגיל 

משפחתה. במשך כל המלחמה חיכתה ליום השחרור, אך כשנכנסו 

האנגלים לברגן בלזן הייתה כה חלשה תשושה וחולה עד שלא הבינה  

שיום זה הגיע. בשנת 1949 עלתה לארץ. היא נישאה, למדה תזונה 

והשלימה את השכלתה האקדמאית. לחנה 3 ילדים ו–6 נכדים. 

חנה מלכא
חנה נולדה בצ'כיה להוריה אירמה וקרל פיאלה. 

לגטו  משפחתה  עם  נשלחה   1942 בשנת 

טרזיינשטאט, שם עבדה עם ילדים ונוער. בשנת 

1944 נשלחה אמה של חנה לאשוויץ ומאז לא 

ראתה אותה עוד.

מאותו  איש   1,500 לאושוויץ.  חנה  גם  נשלחה  מכן  לאחר  שבועיים 

ו-200  ואילו חנה  טרנספורט נשלחו עוד באותו הלילה לתאי הגזים 

נערות נוספות נשלחו לגרמניה לבית חרושת לנשק, שם עבדה עד 

אפריל 1945. כשהתקרב הצבא האדום למפעל, פונו האסירות תחת 

הצבא  ידי  על  שוחררו  ושם  טרזיינשטאט  גטו  לכיוון  כבדות  הפגזות 

האדום לאחר זמן קצר.

לאחר המלחמה שבה חנה לפראג, למדה באוניברסיטה ובשנת 1946 

הגיעה לארץ ישראל. היא נישאה ונולדו לה שני ילדים, חמישה נכדים 

ונינה אחת.

בעשר השנים האחרונות חנה פעילה בנושא הנצחת השואה בגרמניה, 

היא מרצה בבתי ספר, מתראיינת בטלויזה ובעיתונות ועורכת מפגשים 

עם אנשים רבים בנושא. 

אווה אדוריאן
להוריה  בפראג,   1926 בשנת  נולדה  אווה 

היתה  צעיר  מגיל  ז"ל.  ארליך  וגרוניה  פרדיננד 

חניכה בתנועת הנוער "אל על" ביחד עם אחותה 

לגטו  הוריה  עם  נשלחה   1942 בשנת  רוזה. 

של  אביה  נשלח   1944 בשנת  טרזיינשטאט. 

אווה לאושוויץ וכשבועיים לאחר מכן, נשלחו גם היא ואמה. הן שרדו 

כפייה בבית חרושת של התעשייה  ונשלחו לעבודות  את הסלקציה 

האווירית. עם התקרבות הצבא האדום, הוצאו לצעדת מוות שנמשכה 

שם  באוסטריה  מאוטהאוזן  למחנה  שהגיעו  עד  שבועות  כשלושה 

שוחררו בחודש מאי 1945 על ידי הצבא האמריקאי. 

מבני  היחידות  השורדות  ואמה,  אווה  חזרו  ההחלמה  תקופת  לאחר 

לעבודה  בפקולטה  לימודיה  את  החלה  אווה  לפראג.  המשפחה, 

שם  מרדכי  נאות  לקיבוץ  אמה  עם  עלתה   1949 ובשנת  סוציאלית 

גרה אחותה רוזה. אווה השלימה את לימודי התואר הראשון ועבדה 

במקצוע במשך 18 שנים.

ז"ל  ילדים - עלי   3 נולדו לה  כיום מתגוררת אווה בקיבוץ מעין צבי, 

נהרג בפיגוע, גילה ורון, 10 נכדים ו-17 נינים. 
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המרכז החינוכי

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז

אביבה בר און
להוריה  בצ'כיה  מירוסלב  בעיר  נולדה  אביבה 

סופחה  שהעיר  לאחר  וינקלר.  ואדלה  יוסף 

לגרמניה, נאלצה משפחתה של אביבה לעזוב 

בין לילה את הבית והם הפכו לפליטים מחוסרי 

כל. המשפחה עברה לעיר ברנו שם גרו ביחד 

עם בני משפחה נוספים בתנאים קשים. אביה ואחיה של אביבה עבדו 

בעבודות כפייה בבניית מסילת רכבת.

1942 נשלחה המשפחה לגטו טרזיינשטאט שם היו כלואים  בינואר 

ובני משפחתה,  אביבה  נשלחו   1945 בפברואר  שנים.  שלוש  במשך 

ביחד עם עוד כ-1,000 איש ברכבת לשוויץ. בשנת 1949 עלתה עם 

עליית הנוער לארץ, לקיבוץ כברי. אביבה למדה בבית-ספר לאחיות 

צאתה  עד  ניתוח  חדר  כאחות  ועבדה  בחיפה  רמב"ם  החולים  בבית 

לגימלאות. הישג חייה הגדול ביותר, לדבריה, הוא הקמת המשפחה 

שמסבה לה אושר וגאווה רבה. לאביבה 3 בנים, 3 כלות ו-11 נכדים.

סמל ראשון ברברה בר גברעם
הדסים,  בפנימית  למדה   ,1994 בשנת  נולדה 

שם לקחה חלק בפרוייקטים חברתיים מובילים. 

ומשרתת  שנים  ארבע  לפני  לצבא  התגייסה 

מדריכת  הייתה  ומאתגר.  משמעותי  שירות 

הדרכה  נגדת  שנתיים,  במשך  קרבית  הנדסה 

בגדוד אימון מתקדם של שריון, נגדת ניהול תשתיות הדרכה בבה״ד 1 

וכיום קצינת רכב ונשקיה בבה״ד 8. 

סבא   ,4 בגיל  לארץ  והגיעה  בפולין  בגטו  נולדה  אביה  מצד  סבתה 

רבא מצד אמה עבד בתוניסיה במחנות עבודה לאחר שביתו נהרס 

בהפצצות. 

והחשיבות  המולדת  אהבת  על  וגדלה  בארץ  שני  דור  היא  ברברה 

ומתכוונת  הצבאי  שירותה  על  גאה  היא  המדינה.  על  שמירה  של 

ללמוד מדעי ההתנהגות ולקחת חלק בתחום השיקום והעבודה עם 

אוכלוסיות חלשות במדינה.  

יום הזכרון לשואה ולגבורה
תשע"ז - 2017

הזמנה

בה“ד 8

בסימן סולידריות חברתית

בתוכנית:

התכנסות   9:45

צפירה   10:00

טקס זיכרון   10:05

בחסות 

”הסיסמה של השבוע הזה: הצעירים 
למען הזקנים. האם אתם זוכרים עדיין 
את התקופה, שמספר מכם פינה מקום 
ישיבה שלו בחשמלית... אנו חיים בטרזין“.

(מתוך: עיתון הבנים ”וודם“ 10, כתב עת של בית מס‘ 1, 
מ-19 בפברואר 1943)
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ארכיון / סימה שחר

מצלמתו של זולטן מייזלס

נולדה ו ורה  במתנה.  יחודי  פריט  טרזין  לבית  מסרה  מייזלס  רה 

בתאריך  טרזיינשטאט  לגטו  נשלחה   ,1936 בשנת  בסלובקיה 

23.12.1944, חיה בבית הילדים L410 ונשארה בגטו עד ליום השחרור.

אסיר  שהיה  מייזלס,  זולטן  אביה,  עם  נפגשה  ורה  השחרור  לאחר 

גופתו  לצד  מונחת  מצלמה  זולטן  מצא  במחנה  זקסנהאוזן.  במחנה 

של חייל גרמני והביא אותה כמתנה לבתו כששב ממחנה הריכוז.

 Dr. AUGUST נאגל  אוגוסט  )ד״ר  "נאגל"  המצלמה מתוצרת חברת 

 68 "וולנדה"  מדגם  מצלמה  זו   .1932 בשנת  יוצרה   ,)NAGEL

)VOLLENDA(, עבור סרט צילום. גוף המצלמה המלבני עשוי מתכת 

מתכת,  עשוייה  קטנה  לוחית  המצלמה  בקדמת  חום.  בעור  ועטוף 

מוטבע  "וולנדה",  המצלמה  דגם  "נאגל".  החברה  שם  מוטבע  עליה 

על-גבי עטיפת העור בגב המצלמה ובחלקה העליון. בידית האחיזה, 

מופיע מספר הדגם "68". 

מתוכו  הלוחית,  את  הפותח  קטן,  לחיץ  כפתור  ישנו  לצלם,  בכדי 

יוצא החוצה אקורדיון עם עדשה, המאפשר להתמקד על האובייקט 

שרוצים לצלם. סביב העדשה הנתונים המספריים של התריס וצמצם 

פעולת  סיום  לאחר  קטנים.  שיניים  וגלגל  ידית  עם  יחד  המיקוד, 

הצילום, דוחפים בעדינות את האקודיון כלפי פנים.

באותו  נעשתה  המצלמה,  שבתוך  הצילום  סרט  החלפת  פעולת 

בעזרת  הדיגיטלי.  העידן  טרם  מהמצלמות  מכירים  שאנו  האופן 

בחץ  המסומן  קטן  כפתור 

הזזה, נפתחת דלת כניסה 

הסרט.  והוצאת  להכנסת 

במבנה  המעניין  החלק 

המצלמה,  של  הפנימי 

המקופל  שהאקורדיון 

הצמצם  את  עוטף  נראה 

סרט  כלפי  החשוף, 

הצילום. 

החל  נאגל,  אוגוסט  ד״ר 

מצלמות  בעיצוב  לעסוק 

1908. הוא  משלו, בשם "דרקסל ונאגל" )Drexler & Nagel(, בשנת 

מתקפלת  בלוחית  שהתמחו  למצלמות  חברות  ברכישת  המשיך 

בגוף המצלמה, עם צמצם ומיקוד לצילום תמונות. כך התפתח וייסד 

שנים  מספר   .1928 בשנת  גרמניה,  בשטוטגרט  "נאגל"  חברת  את 

לאחר מכן, חברת "קודאק" רכשה את חברת "נאגל" שהפכה לסניף 

הגרמני של "קודאק", כשבראשה עמד נאגל שהמשיך לעסוק בעיצוב 

המצלמות. 

השואה,  לתקופת  בהקשר  כחפץ  המצלמה  של  ההיסטורי  ההקשר 

קשה ומרגש כאחד. אך זהו גם ניצחונו האישי של זולטן מייזלס אביה 

של ורה מייזלס.  

וכך מספרת ורה:

חזרנו לעיר הולדתי פרשוב- Presov שבסלובקיה. אמא לא פסחה 

בית  קיר  בלוח המודעות, שם על  על האפשרות למצוא את אבא 

הכנסת היה: "חיפוש קרובים" פתקאות של ניצולים שחזרו וחיפשו 

אמי  יום  מדי  יקיריהם?  על  ידע  או  מי שמע  ושאלות  יקיריהם  את 

וחזרה  אבא  אודות  כלשהי  הודעה  יש  אם  לבדוק  הולכת  הייתה 

אבא  את  שראו  השורדים  מפי  מ"שמועות"  נעזרו  כולם  מאוכזבת. 

בזקסנהאוזן. זה נמשך כמה חודשים ואזלו התקוות.

ישוב  הוא  חי,  אבא  שאם  ידענו  לעשות,  מה  ידענו  לא  בינתיים 

לפרשוב. נשארנו עוד קצת, עוד יום ועוד יום בציפיה מורטת עצבים. 

לקראת סוף אוגוסט אחותי פוגשת איש הולך מולה - הם התקרבו 

המדרכה  על  אחותי  עליסקה  את  פגש  אבא  זו!!!.  את  זה  והכירו 

והשמחה לראות את אבא  קרוב למלון. אי אפשר לתאר את הנס 

ועליסקה נכנסים לחדר. המשפחה התאחדה! אבא, לקח אותי על 

ברכיו, )כאילו אני עדיין קטנטונת( ונתן לי את המתנה מהדרך את - 

.Vollenda מ צ ל מ ת

כפתור  על  וכשלוחצים  מוקטנת  שחורה  בנייה  לבנת  כמו  צורתה 

וכל  צמצמים  עדשות,  הרבה  ובקצהו  אקורדיון  מין  קופץ  מהצד, 

מיני פטנטים. באותו זמן לא היה מקום לשאלות מאיפה יש לו את 

המתנה וגם במשך הזמן לא הייתה לי הזדמנות לדבר אודות הימים 

ההם. איש לא יכול לתאר לעצמו את הגאווה והשמחה שהייתה לי 

לקבל מתנה מאבא שמיועדת רק לי - התפנוק שלו.

מחדש  חייו  את  ולהתחיל  כוחותיו  לגייס  אבי  של  ההתאוששות 

ראויים להערצה. לי נראה שאבא חוזר לעצמו כקודם, הפך להיות 

נהנתן ומרוצה מהישגיו. אמי להיפך, לא הייתה מסוגלת להשלים 

עם אבדן הוריה ואחותה, שקעה בדיכאון כרוני, אבל תפקדה היטב 

ביום יום.

המצלמה שלי ללא דופי גם היום. צילמתי בה בכל מיני הזדמנויות. 

היא עלתה ארצה באנייה "גלילה" בשנת 1949. הקבוץ לא החרים 

לי אותה או שלא ידע אודותיה, כי שאר הדברים שהיו בליפט עברו 

של  ה"צלמת"  להיות  הפכתי  נוער  בעלית  החבר'ה  בין  לקומונה. 

הקבוצה. נוסף לכך Vollenda שרתה אותי בכל מיני אירועים וגם 

בנח"ל. מי ששאל מאיפה המצלמה, עניתי בגאווה -

"אבא הביא לי ממחנות ריכוז".  
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הצ'מבליסטית זוזנה רוז'יצ'קובה חוגגת תשעים

וזנה רוז'יצ'קובה, שורדת גטו טרזיינשטאט, שהפכה לצ'מבליסטית ז

נודעת, נולדה ב-14 בינואר 1927 בפילזן, צ'כוסלובקיה. היא החלה 

לנגן בפסנתר בגיל 9 ומורתה שזיהתה את הכשרון המוזיקלי שלה, 

עודדה אותה ללמוד לנגן בצ'מבלו. רוז'יצ'קובה התכוונה להמשיך את 

הגרמנים  פלישת  אך  בפריז,  עתיקה  למוזיקה  בבית-ספר  לימודיה 

נשלחה  משפחתה,  עם  יחד  תוכניותיה.  את  טרפה  לצ'כוסלובקיה 

בינואר 1942 לגטו טרזיינשטאט. בטרזיינשטאט לא זנחה רוז'יצ'קובה 

מהפסנתרן  בהרמוניה  שיעורים  קיבלה  היא  למוזיקה.  אהבתה  את 

והמלחין גדעון קליין, שהיה אף הוא אסיר בגטו. 

בדצמבר  נשלחה עם אמה  והיא  בגטו  נספה  רוז'יצ'קובה  אביה של 

שלא  משום  לטרנספורט  להצטרף  התנדבה  היא  לאושוויץ.   1943

אחת  העתיקה  לאושוויץ  שנשלחה  לפני  מאמה.  להיפרד  רצתה 

היצירות של באך ולקחה אותה איתה. מאושוויץ נשלחו רוז'יצ'קובה 

ואמה להמבורג, גרמניה. לקראת סוף המלחמה הגיעו לברגן-בלזן.

לאקדמיה  התקבלה  המלחמה  אחרי 

התמקדה  בפראג,  הבמה  לאמנויות 

בשנת  עתיקה.  ומוזיקה  בצ'מבלו  בניגון 

1952 נישאה למלחין ויקטור קלביס. היא 

הופיעה בקונצרטים בכל רחבי אירופה, 

הפילהרמונית  התזמורת  עם  נגנה 

עד  בביצועה  יצירות  והקליטה  הצ'כית 

שנת 2004, אז חלה בעלה ורוז'יצ'קובה 

לקחה פסק זמן על מנת לטפל בו. 

מוזיקליים  באירגונים  פעילה  היא  כיום 

לאינטרפרטציה ושימור מוזיקה עתיקה, 

לגילוי כשרונות מוזיקליים ומנהלת את

קרן ויקטור קלביס וזוזנה רוז'יצ'קובה.  

זוזנה רוז'יצקובה
תמונה מאתר האינטרנט

http://www.jsebestyen.org
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בק, ב ליאו  ד"ר  הרב  גורש   1943 בינואר   28-

ונציגה  גרמניה  יהדות  של  הרוחני  מנהיגה 

אדולף  של  בהוראתו  הרשויות,  כלפי  הרשמי 

אייכמן, מברלין לגטו טרזיינשטאט, יחד עם ראשי 

באוסטריה  בגרמניה,  שנותרו  היהודיות  הקהילות 

בעמדות  שכיהנו  ואנשים  ובבוהמיה-מוראביה 

מפתח בקהילות הללו.

כבוד  כחבר  בק,  ליאו  צורף  הגעתו,  עם  מיד 

למועצת-הזקנים בגטו, במעמד של אורח המועצה, 

תפקיד מחוסר סמכויות, שהיה ייצוגי בלבד. בזכות 

יושב-ראש  בעבר:  שמילא  והתפקידים  אישיותו 

״ההתאחדות הארצית של יהודי גרמניה'', וקודם לכן 

הגרמנים',  היהודים  של  הארצית  'הנציגות  כנשיא 

ובזכות מקומו המרכזי בארגונים יהודיים בגרמניה 

ובעולם היהודי, זכה הרב בק למעמד מיוחד בגטו 

טרזיינשטאט ושימש שם סמכות רוחנית לרבים. 

גילו ומעמדו, עמד  ולמרות  הוא הפגין סולידריות עם אסירי המחנה, 

כארבעה  ובמשך  הכללי,  העבודה  בשירות  תחילה  שישולב  כך  על 

חודשים, עד ליום הולדתו השבעים, עבד בגרירת קרונות אשפה. 

הקשישים  למען  בעיקר  סעד,  לעבודות  בק  התמסר  מכן,  לאחר 

המוזנחים מגרמניה. הוא לא מילא באותה עת, תפקיד רשמי, אך תרם 

למחנה מעצם יוקרתו, חיזק וניחם והפיח באסירים תקווה בעת משבר.

רועה רוחני
בדרשותיו  הייתה  הגטו  לחיי  בק  של  ביותר  החשובה  תרומתו 

שעודדו  כללית,  ובפילוסופיה  היהדות  מהות  בנושאי  ובהרצאותיו, 

יהודים  וקרבו  עולמם  גבולות  את  והרחיבו  הכלואים  האסירים  את 

מתבוללים רבים למסורת ישראל. "הרב הזה הגיש לנו את מורשתנו 

נחמה  והעניק  רוחם  את  חיזק  בק  ההשכלה".  ברוח  התנ"ך  שי.  כמו 

ותקווה לרבים ככלל, וקיים בנוסף, פגישות פרטיות רבות עם אנשים 

שפנו לשאול בעצתו. 

בטרזיינשטאט,  היהודים  לאסירים  רוחני  רועה  בק  ליאו  שימש  כרב 

לבית  המחנה  דרך  חג  ובבגדי  קומה  זקוף  בשבת  היה  צועד  "כאשר 

והיה שותף  הכנסת בקסרקטין מאגדבורג, השתררה תחושת שבת", 

לתפילות בציבור, שנערכו בכל מקום ובכל שעה.

הוא התייחס בכבוד ובסובלנות כלפי כל עמיתיו בני האדם. הקתולים 

במחנה, שגורשו לטרזיינשטאט בשל היותם "יהודים לפי תורת הגזע" 

כיבדו אותו במיוחד, ולעיתים קרובות היה אורח בפגישותיהם.

גם כשלא נשא בתפקיד רשמי היה בק בר-שיח והשפעה על אישים 

הרב ד"ר ליאו בק -מנהיג רוחני בגטו טרזיינשטאט )1945-1943(
ד"ר מרגלית שלאין

בולטים בהנהגה היהודית בגטו ובמיוחד על זקני-

בנימין  ד"ר  והרב,  אפשטיין  פאול  ד"ר  היהודים 

מורמלשטיין.

יחסיו של בק עם אפשטיין
שהגיע  אפשטיין,  את  מקרוב  הכיר  בק 

לטרזיינשטאט מברלין באותו זמן לכהן שם כזקן-

בין  המשותפת  מעבודתם  בגטו,  השני  היהודים 

השנים 1941-1933 בהנהלת 'הנציגות הארצית של 

היהודים הגרמנים', ובהנהלת 'ההתאחדות הארצית 

של היהודים בגרמניה' .

היו  בטרזיינשטאט  אפשטיין  עם  בק  של  יחסיו 

מתוחים. בק חלק בכמה הזדמנויות על התנהגותו 

בסכסוך  למשל,  כזקן-היהודים.  אפשטיין  של 

שהיה  לוונשטיין,  קארל  ד"ר  לבין  בינו  המתמשך 

תזונת  קיפוח  בעניין  בגטו,  הביטחון  שירותי  ומנהל  המשטרה  ראש 

הזקנים בגטו. לדברי לוונשטיין, נטה בק לצדו, וזלזל בהתייחסותו של 

אפשטיין לעניין.

בגטו  הזקנים  מועצת  על-ידי  ניתנה  במזון  הצעירים  העדפת 

טרזיינשטאט בניסיון להציל את הצעירים - עתיד העם, ואילו אפשטיין 

תמך בהם משום שעבודתם החיונית הייתה המסד להמשך קיומו של 

הייתה  מגרמניה  האומללים  הזקנים  מצוקת  זקן,  וכאדם  כרב  הגטו. 

הצעירים  העדפת  עם  להשלים  התקשה  והוא  בק  של  לליבו  קרובה 

במזון על חשבון הזקנים, שננקטה על-ידי זקני-הגטו הצעירים ממנו 

אפשטיין  על  גלויה  ביקורת  למתוח  בק  נמנע  זאת,  כל  ועם  בדור. 

בתקופת שהותו בגטו וגם בשיחותיו אחרי המלחמה.

מול מעשי התרמית הגרמניים
שכלל  אינטנסיבי,  "ייפוי"  טרזיינשטאט  העיר  עברה   1944 באביב 

הצלב-האדום  משלחת  של  הביקור  לקראת  המוניים,  שילוחים  גם 

הבינלאומי ב-23 ביוני 1944. ליאו בק ציין את יום הביקור של המשלחת 

הבינלאומית כאחד הקשים ביותר של כל תקופת הגטו, עקב האכזבה 

המרה של ההנהגה היהודית ויהודי הגטו מהנציגים מחוץ לארץ, שלא 

עשו אפילו מאמץ קטן כדי לגלות את האמת על טרזיינשטאט, "הדבר 

ערער את המורל שלנו. חשנו נטושים ונשכחים".

של  נוספת  בתרמית  אישית  להשתתף  בק  נאלץ   ,1944 באוגוסט 

מערכת התעמולה הגרמנית, בסרט תעמולה "תיעודי", המציג כביכול 

באופן אובייקטיבי ואותנטי את טרזיינשטאט כ'אזור התיישבות יהודית'.

של  השתתפותם  את  אישי  באופן  וידא  ראם,  קארל  המחנה,  מפקד 

הרב ד״ר ליאו בק
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אסירים בעלי מוניטין בינלאומי בסרט, שביניהם נראה בבירור ליאו בק.

יחסיו של בק עם מורמלשטיין
בפועל,  זקן-היהודים  מורמשלטיין,  על  הוטל   1944 אוקטובר  בשלהי 

כשני  אחד  חודש  במשך  שאיבד  המעורער,  הגטו  את  מחדש  לכונן 

טרזיינשטאט בגטו  היהודי  המינהל-העצמי  מאוכלוסייתו.   שלישים 

הגרמנית המפקדה  בחרה   ,1944 בדצמבר  וב-13  מחדש,   אורגן 

עתה  שנתמנה  מורמלשטיין,  של  בראשותו  חדשה  מועצת-זקנים 

נבחר בק,  ליאו  ד"ר  הרב  בגטו.  השלישי  לזקן-היהודים   רשמית 

המועצה  כיושב-ראש  וגם  גרמניה,  יהדות  כנציג  למועצת-הזקנים, 

במינהל-העצמי  הסעד  מחלקת  וכמנהל  זקן-היהודים  וממלא-מקום 

היהודי בגטו.

השתדל   ,1944 מסתיו  כבר  הסעד  מחלקת  את  בפועל  שניהל  בק, 

להרחיב את מוסדות הסעד לשפר את מזונם ואת מגוריהם של הזקנים, 

שרובם היו יהודים מגרמניה ומאוסטריה. בתחום זה היו מורמלשטיין 

ובק בדעה אחת, ופעלו בשיתוף פעולה מלא לשפר את המצב. 

של  מטעמו  משלחת  לטרזיינשטאט  הגיעה   ,1945 באפריל  ב-16 

אייכמן:  של  ואנשיו  הג'וינט,  נציג   - קסטנר  רודולף  ד"ר  בכר:  קורט 

האסורים.  היהודים  לביטחון  לערוב  כדי  הונשה,  ואוטו  קרומיי,  הרמן 

קסטנר פגש במהלך הביקור את ליאו בק וביקש ממנו למסור לאסירי 

המחנה "שכולם ישוחררו בעתיד הקרוב ושאין לחשוש מפני השעות 

האחרונות".

התמודדותו של בק עם המידע על השמדת היהודים 
ב'מזרח' והביקורת עליו

בהיותו   ,1943 באוגוסט  שכבר  בק,  הודה  המלחמה,  לאחר  בראיון 

בטרזיינשטאט, שמע על קיום תאי הגז באושוויץ ממהנדס צ'כי בשם 

בברלין,  בעודו  בק,  אל  שהגיעו  ידיעות  איששה  זו  ידיעה  גרינברג. 

"שגורלם של  1941. בק הסיק כבר אז  בגז, בקיץ  יהודים  על המתת 

היהודים שהוסעו מזרחה היה עבודת פרך או מוות". בק התלבט קשות 

לפני  דבריו  על  לחזור  גרינברג  את  לשכנע  מחובתו  האם  בשאלה, 

מועצת-הזקנים. הוא החליט לשמור את הדבר בלּבו ולא לגלותו לאיש, 

פן ייוודע הדבר בגטו ותימנע מהכלל שארית התקווה לחיים.

היינריך  מכרו,  בפני  בק  התוודה  השחרור,  לאחר  מיד   ,1945 במאי 

כי  שידע   - לטרזיינשטאט  עתה  וחזר  לאושוויץ  שגורש  ליברכט 

המגורשים מהמחנה נידונים למוות, ושהתלבט, האם צריך היה לארגן 

התנגדות יהודית, שתביא כליה מידית, או לא לעשות זאת: 

קשה,  עבודה  לבצע  מסוגלים  שאינם  אלה  את  שיהרגו  להניח  ״שיש 

עד  המלחמה  בתעשיית  יעבידו  לעבוד,  שמסוגלים  אלה  ושאת 

להמתתם ברעב - את המטרה הזו של הגסטאפו, אני ידעתי.

היו לי אז ייסורי מצפון, האם לקצר את העינויים של אלה שמיועדים 

לשילוח על-ידי רצח שנגרום בעצמנו, או שצריך לתת סיכוי שאחדים 

יישרדו, גם אם יהיו מעטים. לבסוף אמרתי לעצמי: אפילו אם רק אחד 

יישאר בחיים, אסור להקריב אותו.״ כשנודע לבק שאחדים מהמגורשים 

בגטו  לספר  שלא  הקשה  בהכרעתו  שצדק  בדעתו,  התחזק  שרדו, 

כאלה  היו  טרזיינשטאט  גטו  שרידי  בקרב  על ההשמדה.  האמת  את 

שערערו על החלטתו הגורלית של בק להעלים את האמת מאסירי 

הגטו והיו שהצדיקו אותה. ואולם, אין ספק, כי ההכרעה להעלים את 

הידיעות על גורל המגורשים ל'מזרח', מפני ההמונים המצויים בסכנה, 

עלתה לבק במחיר אישי כבד. 

מעורבותו ומסירותו של בק כלפי מפוני מחנות הריכוז
משלוחים  גל  לטרזיינשטאט  הגיע  במאי,  ה-6  ועד  באפריל  מה-20 

וחולים  מוזלמנים  הריכוז,  ממחנות  שפונו  אסירים  כ-13,000  ובהם 

בשחפת ובטיפוס הבהרות, שקליטתם בגטו לּוותה בקשיים עצומים.

חוסר האפשרות להפריד בין המוני האסירים המפונים לבין האסירים 

ובהיגיינה  רפואי,  ובצוות  בתרופות  המחסור  במחנה,  הוותיקים 

מינימלית, גרמו להתפשטות מחלת טיפוס הבהרות ביניהם, שהפכה 

למגפה בימים האחרונים לפני השחרור ולאחריו. בלית בררה הושמו 

הבאים בהסגר, בצפיפות נוראה, ונדונו למוות אכזרי.

מורמלשטיין  טרזיינשטאט,  את  הגרמנים  עזבו   ,1945 במאי  ב-5 

התפטר מתפקיד זקן-היהודים וליאו בק מילא את מקומו.

ההסגר  את  לבטל  בטיפוס  החולים  האסירים  דרשו  השחרור,  לאחר 

עליהם ולהצטרף לשאר האסירים במחנה. ליאו בק נכנס לקסרקטין 

החולים והודיע להם שביטול ההסגר יגרום לתמותה בקרב המשוחררים 

לעזור  היה  יכול  לא  אמנם  איתם.  להישאר  מנת  על  אליהם  ושהגיע 

הם  בסוף,  אהבה.  להם  להעניק  בא  הוא  אבל  לחיים,  לחזור  לרובם 

עמדו על כך שיעזוב, כדי שלא יידבק אף הוא במחלה.

שיש  לבק  והודיע  למחנה  הגיע  דולן,  פטריק  מייג'ור  מיוחד,  שליח 

סבר  הוא  להצעה.  סירב  הוא  אך  לאנגליה  מידית  לנסיעה  רישיון  לו 

לניחומים שהקלו  שמתפקידו להישאר עם החולים במחנה, שנזקקו 

על סבלם של החיים ובכדי לקבור בכבוד את המתים.

ב-21 ביוני 1945 הוסע בק על ידי הרוסים לפראג והוטס לפריז, וב-3 

ביולי נחת בנמל התעופה של לונדון, לפגוש את בתו.

הכלואים  לאסירים  ומופת  רוחני  מנהיג  שימש  בק,  ליאו  הרב 

ניצחון  את  וסימל  ויהדותם,  זהותם  לשמירת  במאבק  בטרזיינשטאט, 

– להופכם  אנושיותם  כנגד מאמצי הגרמנים למחוק את  בן התרבות 

לִמְסָּפר- ְלַאין. 
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