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בבית

מערכת
צילומים: אפרת אשל, צוות בית טרזין עיצוב: סטודיו אורני דרורי, חיפה  עריכה: צוות בית טרזין 

מה בגיליון
2 בבית 
 3 שלכם 
 4 חדשות בית טרזין  

     9 מן הארכיון - סימה שחר ותרזה מייזלס 

10 המרכז החינוכי - נועה דוד 
יהודי הולנד ודנמרק בגטו טרזיינשטאט

 12 ד"ר מרגלית שלאין  
 

פרטים על האירועים ישלחו בדואר אלקטרוני לכל החברים והפונים.

לבירור פרטים נוספים
יש להתקשר לאראלה בטל': 04-6369515

info@bterezin.org.il :או בדוא"ל

Events Calendarלוח אירועים
אביב תשע״ח ˇ מרץ-אפריל-מאי 2018

בית טרזין, קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזיינשטאט ]ע.ר.[ ˇ גבעת חיים איחוד, ד.נ. עמק חפר, 3893500
www.bterezin.org.il ˇ info@bterezin.org.il ˇ 04-6369793 :טל: 04-6369515 פקס

23.3.2018
Friday - יום שישי

11:00

12.4.2018
Thursday - יום חמישי

09:45

12.5.2018
Saturday - שבת

10:00 

טורניר זיכרון
"ליגה טרזין״

טקס יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

הכנס השנתי

מגרש הכדורגל
בית טרזיןבית טרזיןקיבוץ גבעת חיים איחוד

The “Liga Terezin”
Memorial Tournament

Holocaust
Memorial Day

Annual Meeting of the 
Theresienstadt Martyrs 

Remembranc Association

Football Field,
Givat Hayim Ihud

 Beit Theresienstadt Beit Theresienstadt

המשרד לשיוויון חברתי

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

שלום לכל חברי הבית

75 שנה מלאו להגעתם של יהודי הולנד ודנמרק לגטו טרזיינשטאט. 

גורלם של היהודים בשתי מדינות אלה היה שונה מקצה לקצה. 

הצלה  נערך מבצע  בדנמרק  מהיהודים,   80% נספו  בעוד שבהולנד 

להברחת  יהודית  הלא  האוכלוסיה  התגייסה  שבו  השראה  מעורר 

יהודים  יחסית של  קטן  והצלתם. מספר  לשוודיה  היהודים בספינות 

נתפס על ידי הגרמנים וגורש לגטו טרזיינשטאט. ד"ר מרגלית שלאין 

של  הגעתם  את  מחד  תארה  בגליון  המופיע  המפורט  במאמרה 

המיוחד  מצבם  את  ומאידך  אליהם,  וההתייחסות  לגטו  הולנד  יהודי 

לעזרת  הדני  הממשל  מהתגייסות  שנבע  בגטו  דנמרק  יהודי  של 

בגטו.  האוכלוסיה  כלל  מכך  הושפעה  בעקיפין,  היהודים.   נתיניו 

גורלם  לגבי  סוער  ויכוח חברתי  בעיצומו של  אנו מצויים  אלו  בימים 

של הפליטים בישראל. אם אכן הם בסכנת חיים במולדתם או שמא 

הם מהגרי עבודה שמחפשים הצלחה כלכלית בישראל המשגשגת. 

מסמרי  סיפורים  מספרים  הפליטים 

אפריקה  מארצות  המסע  על  שיער 

לישראל.

בכלי  מתפרסם  ומבלבל  רב  מידע 

הפוליטי  לצד  אכנס  ולא  התקשורת 

מאד  אולם,  הנושא.  של  המורכב 

של  התגייסותם  בעיני  מרגשת 

מה  יודעים  "אנחנו   – לומר  היכולת  הפליטים.  למען  השואה  שורדי 

זה להיות פליט, לחפש את דרכך לבד בעולם ללא משפחה, לחיות 

"זכור  התנכי  לציווי  מתחברת  יום",  ילד  מה  לדעת  מבלי  ודאות  באי 

העולם  דלתות  על  שהתדפק  כעם  אנו  מצרים".  בארץ  היית  גר  כי 

 כפליט ולא נענה, לא יכולים לנעול את דלתנו בפני מבקשי מקלט.

אסיים בברכת חג שמח לקראת חג הפסח הקרב, מאחלת לכולכם 

שמחה רבה ונחת בחיק המשפחה כבני חורין בארץ ישראל.

שלכם,        

תמי קינברג     

                  חג פסח שמח!
מאתנו, צוות בית טרזין      

ציור ילדים מגטו טרזיינשטאט, "סדר פסח" 
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חדשות בית טרזין

טיול רב דורי

"אנחנו מגש הכסף שעליו ניתנה מדינת היהודים" 
ניצולי השואה במלחמת העצמאות

אוריאל ב המדריך  עם  דורי  רב  לטיול  יצאנו  האחרון  ספטמבר  חודש 

פיינרמן בעקבות לוחמי תש"ח. הטיול סבב סביב סיפורם הלא מסופר 

של ניצולי השואה שהשתתפו בקרבות מלחמת העצמאות ותרמו תרומה 

אדירה למאמץ המלחמתי. 30,000 חיילים מתוך כ-60,000 חיילים קרביים 

ישראל  גיבורי   12 מתוך   4 הפליטה.  לשארית  השתייכו  המלחמה  בסוף 

היו ניצולי שואה. במהלך הסיור ביקרנו בתצפית על אזור לטרון, אנדרטת 

מגש  אנחנו  "גם  ובתערוכת  יצחק  בנחלת  הצבאי  העלמין  בית  המח"ל, 

הכסף" בבית הפלמ"ח. ■

קונצרט לשלוש פסנתרניות מגטו טרזיינשטאט

ציון 76 שנה להקמת גטו טרזיינשטאט התקיים קונצרט מחווה ל

הרץ-זומר  אליס  קראוס,  אדית   – מהגטו  פסנתרניות  לשלוש 

וזוזנה רוז'יצקובה. זהו הקונצרט השני שהוקדש לפסנתרניות, הראשון 

2017, בסיום סדנאות האמן שעסקו  התקיים בצפת בחודש אוגוסט 

במוזיקה של גטו טרזיינשטאט. 

קלרינט,  ונגן  טרזיינשטאט  גטו  של  למוזיקה  מומחה  רפופורט,  דן 

הנחה את הקונצרט וסיפר על המוזיקאים בגטו. רפופורט מלווה את 

בית טרזין כבר כמה שנים בפרויקטים מאד מוצלחים ורואה לעצמו 

שליחות להפיץ את סיפורם של המוזיקאים בגטו. פרופ' אלן שטרנפלד 

"הסטוריה  בסמינר  בעבר  שלימד  בירושלים  למוזיקה  מהאקדמיה 

מוזיקה וזכרון" והכיר את אדית קראוס באופן אישי השתתף אף הוא 

בקונצרט ונשא דברים לזכרה. למרבה הצער, בתקופה שעברה בין 

הקונצרט בצפת לקונצרט ברמת אביב נפטרה זוזנה רוז'יצקובה, יהי 

זכרה ברוך. עוד השתתפו הכנר הבינלאומי אייל שילוח וזמרת הסופרן 

אורית שילוח. היצירות שהושמעו הן פרי עטם של גדעון קליין, ויקטור 

אולמן, אילזה וובר, פאבל האס, הנס קראסה ועוד.

ומההסברים  מהמוזיקה  שנהנו  הגטו  משורדי  רבים  היו  בקהל 

המפורטים של דן רפופורט. ■
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חדשות בית טרזין 

כנס בין דורי - חנוכה תשע"ח

מידי שנה התקיים בחג חנוכה הכנס הבין דורי. חברי העמותה התכנסו במועדון קיבוץ גבעת חיים איחוד להדלקת נרות. משפחת בגיינסקי כ

הגיעה בהרכב של שלושה דורות, שורד הגטו אחים בגיינסקי הדליק את החנוכיה יחד עם נכדיו. בנגינה עליזה ומשמחת הוביל ההרכב 

המוזיקלי "להקת ברוש" את שירי החנוכה. פאבל קורן היה חסר הפעם ואת מקומו מילא בנו תומר, מוזיקאי אף הוא. 

סאטירי  מופע  ונזכירה",  "בירה  המופע  התקיים  הערב  בהמשך 

המועלה על ידי בני הדור השלישי לשואה: אודי ברינדט, בן יוסיפוביץ 

וכרמל נצר. זהו מופע פרובוקטיבי ו"נושך" המתאר את זכרון השואה 

בסיטואציות שונות – מסע לפולין, ארגוני הנצחה והיחס התקשורתי 

לשורדי השואה. כרמל נצר, נכדתה של רות בונדי, מחליפה דמויות 

ומשחקת בכשרון רב מדריכת מסע לפולין, מנהלת ארגון להנצחת 

השואה וניצולת שואה המגיעה לאולפן טלויזיה לראיון מביך. 

תגובת הקהל למופע נעה בין צחוק לחוסר נוחות. לא כולם אהבו 

המופע  אחרי  אדיש.  נשאר  לא  איש  ספק  ללא  אבל  המופע,  את 

אותם  הביא  מה  השחקנים  תיארו  שבה  הקהל  עם  שיחה  נערכה 

לכתוב על הנושא בצורה כזו. לשלושתם יש קשר משפחתי לשואה 

ונושא הזכרון חשוב להם. הדרכים השונות בהן מנסים כיום להנציח 

מעוררות  הבאים  לדורות  שונים  ולהנחיל מסרים  זכר השואה  את 

שאלות רבות. השיח שנפתח בעקבות המופע מעניין, מנתץ פרות 

קדושות ושואל את השאלה שאנו מתחבטים בה רבות: מה משמעות 

נכון להמשיך את  וכיצד  והרביעי  השואה לדורות הבאים, השלישי 

הזכרון כך שיהיה רלוונטי הלאה. ■

כמידי שנה, בחג החנוכה, התקיים טורניר הזיכרון המסורתי לשחקני וצופי ליגה טרזין. גם השנה, התקיים הטורניר ביחד עם מפעלות חינוך 

וחברה. בטורניר השתתפו כ-80 בני נוער מזכרון יעקב, אבו סנאן וג'וליס.

לאחר הדרכה שהתקיימה במוזיאון קיבלו המשתתפים חולצות של קבוצות שונות ששיחקו בליגה טרזין וירדו למגרש הכדורגל בקיבוץ גבעת 

חיים איחוד למשחק. ■

טורניר זיכרון - חנוכה 2017

מתוך המופע "בירה ונזכירה"
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חדשות בית טרזין

קסם הדורות בצליל וזמר- אירוע ליום המשפחה

יום המשפחה למועדון "קפה אירופה" עמק חפר

ועדון "קפה אירופה" בעמק חפר, המיועד לשורדי שואה, מקיים מ

פעילות חברתית עניפה בניהולה של יונה טרגובניק; בית טרזין 

שמח תמיד לשיתוף פעולה עימו. הפעם היה זה לכבוד יום המשפחה. 

ז'מבוקי,  יוסף  מר  ידי  על  קונצרט שנתרם  נערך  החורש  עין  באולם 

יזם כיתות האמן "מאסטר קלאס" לזמרי אופרה צעירים וניצול שואה 

בעצמו. 

הקהל היה מגוון, מתינוקות ועד בני 90 פלוס - חברי "קפה אירופה" 

הגיעו עם בני משפחותיהם. את פני הבאים קיבלו חברי קהילת "בית 

וזרי  מיוחדים  ומאפים  עוגות   – מתוצרתם  כיבוד  עם  מבנימינה  אל" 

ורדים צבעוניים שחולקו בסוף האירוע. ראש המועצה רני אידן, שהגיע 

לא רק בשל תפקידו, אלא גם כבן דור שני, עם אמו ונכדו, ברך את 

הנוכחים. מקהלת ״אפרוחי העפרוני״ שרה במתיקות בפתיחת הארוע, 

תמי קינברג, מנכ"לית בית טרזין, סיפרה על יום האם בגטו והקריאה 

חיבור של נערה מגטו טרזיינשטאט:

שלהן.  לאימהות  מתנות  בהתלהבות  עשו  הבנות  האם.  יום  זה  "היה 
נורא מוזר )ההורים שלי בפלשתינה(. חשבתי שאני צריכה  הרגשתי 
לתת מתנה בחג הזה למי שאני מרגישה כלפיה כמעט כמו לאמא 
שלי וזו הייתה בדיוק הרגשתי אל גברת מילשטייין ולטלה. שנה וחצי 
להיות  רוצה  אני  כגמולן?  להן  אשיב  לא  למה  אמהות,  כמו  לי  דאגו 

כמותן. הכנתי להן מתנות קטנות. 
ליד  יושבת  מילשטיין  גברת  את  מוזרה, כשראיתי  לי הרגשה  הייתה 
נתתי לה את המתנה,  ולבסוף  השולחן. לאט לאט התקרבתי אליה 
הוספתי נשיקה מתוקה וברחתי. ראיתי שהיא מופתעת ושמחה. אני 
שמחתי פי מאה יותר ממנה. הלכתי לטלה, רעדתי בכל גופי. בירכתי 
אותה והתחלתי לבכות. פתאום היה לי כל כך נעים, אף פעם לא אוכל 

לשכוח את יום האם של טרזין."
)ר.ש. בת 13, בית 28( ■

מר יוסף ז'מבוקי מברך את הקהל

מקהלת אפרוחי העפרוני
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חדשות בית טרזין

נובמבר ל בחודש  ערכנו  טרזיינשטאט  גטו  להקמת  שנה   76 ציון 

יום עיון במהלכו נערכה הקרנה של הסרט "משלוחים נשכחים: 

הסרטים  סדרת  פריביל.  לוקש  הסרט  במאי  עם  ומפגש  אסטוניה" 

הכוללת  מקיפה  מחקר  עבודת  לאחר  נוצרה  נשכחים"  "משלוחים 

אותם  אחר  התחקה  פריביל,  לוקאש  הסרט,  במאי  רבות.  עדויות 

הקרנת הסרט "המשלוחים הנשכחים - אסטוניה" 

"איך אומרים שואה בגרמנית" הרצאה לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

ציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה התקיימה ביום שישי ל

26.1.2018 הרצאתו של יוסי גלעד "איך אומרים שואה 

השואה  זיכרון  בהתפתחות  עסקה  ההרצאה  בגרמנית". 

בגרמניה עם סיומה של מלחמת העולם השניה, והשינויים 

השונים  המאבקים  אלה,  לימים  עד  השנים  לאורך  שחלו 

הציגה  ההרצאה  מה.  ועל  נאבק  מי  בגרמניה:  הזיכרון  על 

שאלות שונות וביניהן: כיצד התפתחה תרבות זיכרון השואה 

ואיך מתעצבת תרבות הזיכרון בחברה המייצגת  בגרמניה 

העולם  במלחמת  אחרים  ופשעים  השואה  מבצעי  את 

השניה? מי הם העומדים בתור לקבל הכרה כקורבנות ואיך 

פליטים  זרם  כדי  ותוך  האיחוד  שלאחר  בגרמניה  עוסקים 

עצום במורשת הנוראית של הנאציזם ? ■

פתיחת התערוכה "נקודת מבט" באולמוץ צ'כיה

מסגרת הפסטיבל "ימי תרבות יהודית" שנערך בחודש אוקטובר 2017 באולמוץ, ב

צ'כיה, נפתחה בגלריה של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת יאן פאלצקי 

)Jan Palacký( בעיר, התערוכה "נקודת מבט". התערוכה הציגה מבחר מעבודותיהם 

של עמו )עמנואל(, טרודה ווילי גרואג ששמורות בארכיון בית טרזין.

היצירות הנבחרות מציגות זווית ראיה הומוריסטית וסאטירית שסייעה לאסירי הגטו 

להתמודד עם התנאים האכזריים והבלתי אנושיים שחוו בטרזין. בנוסף לעבודות אלה 

הוצגו גם עבודות המתארות את המציאות כפי שהיתה.

בפתיחת התערוכה, נשא דברים מר פאבל מאנק )Pavel Maňák( המומחה המקומי 

ליצירותיהם של משפחת גרואג וקורותיה בעיר. ■

בודדים ששרדו ושיחזר את הגירוש שלהם לגטאות ולמחנות בלטביה, 

 בלארוס, אסטוניה ופולין, לשם נשלחו למוות או למחנות עבודות בכפיה.

המשפחתית  ההיסטוריה  את  משחזרים  רבים  ותצלומים  דיוקנאות 

של המגורשים. סדרת הסרטים ״משלוחים נשכחים״ כוללת 4 סרטים: 

משלוחים נשכחים לאסטוניה, לטביה, בלארוס ופולין. ■
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פתיחת תערוכת "תיקיית הקרטון החומה" בטרזין

חדשות בית טרזין

אשר הגיעה רותי ליובין לפני שלוש שנים עם רעיון ליצור תערוכת כ

בבית  המוצגת  בלוך  פליקס  של  היצירה  עם  שתתכתב  אמנות 

היא  רותי  רבה.  כה  להצלחה  תזכה  שהתערוכה  שיערתי  לא  טרזין, 

בת למייסדי חדרה, אמנית מוערכת ואוצרת. בין התערוכות שאצרה 

אמנותית.  מזווית  הסטוריים  נושאים  המציגות  כאלו  גם  ישנן  בעבר 

החיבור בין הסטוריה לאמנות יוצר מבט חדש, כמו לדוגמא בתערוכה 

שהציגה בחאן חדרה "פורש מפה ומקדש" אשר שיקפה אורח חיים, 

מנהגים ומאכלים לאורך 117 שנותיה של חדרה, החל מאנשי העלייה 

הראשונה וכלה בבני משפחה מהעלייה האתיופית.

במקרה של עבודתו של פליקס בלוך, משך את עינה החומר שבלוך 

בלית  )כנראה  חומה  משרדית  קרטון  תיקיית   - בו  להשתמש  בחר 

על  התערוכה.  שם  גם  מכאן  בגטו(.  ששררו  התנאים  בשל  ברירה, 

התערוכה אפשר לקרוא בפירוט בגליון מס' 81 של "דפי קשר".

לאחר שהוצגה בכמה מקומות בארץ, הגיעה התערוכה בספטמבר 

לחודש  ב-14  התקיימה  התערוכה  פתיחת  בטרזין.  למוזיאון   2017

ספטמבר ונכחו בה ראש עיריית טרזין, האנה )חנה( רוז'צובה, שגריר 

ישראל בצ'כיה דניאל מרום ואשתו, נשיא הקהילה היהודית יאן מונק, 

"יומנה ל הספר  השקת  בוינה  היהודי  במוזיאון  נערכה  הבדולח  לליל  שנה   79 ציון 

 .Camilla Hirsch, Tagebuch aus Theresienstadt  - בגרמנית  הירש"  של קמילה 

הספר יצא לאור בעברית על ידי בית טרזין בשנת 2011, וכעת יצא לאור בשפת המקור 

 Mandelbaum( בה נכתב, בשיתוף פעולה עם הוצאת הספרים האוסטרית מנדלבאום

.)Verlag

יומנה של קמילה הירש כולל שתי מחברות כתובות בכתב יד צפוף השמורות בארכיון בית 

טרזין. קמילה הירש נשלחה לגטו ב-15 ביולי 1942, כשהייתה בת 73. היומן מצייר אישה 

ולהתמודד חרף המצוקות  ומוסיפה ללחום  לייאוש  נכנעת  אקטיבית, החלטית, שאינה 

ויצירתיות,  תושייה  גילויי  תוך  ידיה,  במו  לעצמה,  בראה  היא  בדרכה.  הנקלעות  הרבות 

ושוחררה  שרדה  קמילה  להתקיים.  לה  שִאפשר  עולם  וחיצונית,  פנימית  חיים  מסגרת 

בטרנספורט מיוחד שיצא מטרזיינשטאט בפברואר 1945 לשוויץ.

ומרים  אלקבץ  רות  האחיות  השתתפו  בוינה  היהודי  במוזיאון  הספר  השקת  באירוע 

פרגר, נכדותיו של אחיה של קמילה. הן אלו שמצאו את היומן בעליית הגג בבית הוריהן 

ודאגו לתרגמו ולהוציאו לאור. כמו כן השתתפו תמי קינברג מנכ"לית בית טרזין ומיכאל 

בייקולסקו, בעל הוצאת הספרים מנדלבאום. מיכאל הנחה פאנל מרתק שבו רות ומרים 

תיארו כיצד מצאו את היומן והחיפוש אחר סיפור המשפחה שערכו בעקבותיו. תמי ענתה 

על שאלות הקהל לגבי גטו טרזיינשטאט ובעיקר לגבי הזקנים שנשלחו לגטו, שקמילה 

הייתה אחת מהם. ■

נשיאת ארגון הסיוע לנפגעי השלטון הנאצי "ז'יוה פאמט" )זיכרון חי( 

דרינה סדלקובה ואורחים רבים נוספים.

מנהל אתר ההנצחה טרזין, יאן רובינק, נשא דברים בשבח הקשר רב 

השנים בין בית טרזין ואתר ההנצחה בטרזין. להקת הג'ז "הלס 

נגן  ידי  על  לאירוע  במיוחד  שהולחנה  יצירה  ניגנה  קונטרבס" 

הקונטרבס פטר טיכי. התערוכה זכתה להצלחה רבה ולפיכך הוארך 

מועד הצגתה בארבעה חודשים עד סוף פברואר 2018. ■

הוצאה לאור של יומנה של קמילה הירש / וינה, אוסטריה

מימין - תמי קינברג, דניאל מרום, רותי ליובין, מירוסלב ווסלי, יאן מונק, יאן רובינק
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מן הארכיון

טרזיינשטאט.  בגטו  בחקלאות  עבדו  אשר  מהבנות  שמענו  רבות 

הודות למסמכים וליומנים מהגטו, לריאיונות ולעדויות שניתנו לאחר 

מה  החקלאות;  מחלקת  התפתחות  על  ללמוד  אפשר  המלחמה, 

הימים  למן  המחלקה  התנהלה  וכיצד  בחקלאות  מהעובדים  נדרש 

הראשונים בהם הגיע הטרנספורט הראשון לגטו. 

מחלקת החקלאות בניגוד למחלקות האחרות שהיו באחריות ההנהגה 

המפקדה  של  הפקוחה  עינה  תחת  הייתה  בטרזיינשטאט,  היהודית 

שטחי  אך  ליהודים,  לגטו  להיות  הפכה  טרזין  העיר  בגטו.  הגרמנית 

יועדו עבור  יחד עם המשק המגוון שהיה במקום  האדמה הנרחבים 

הגרמנים. 3000 דונמים של אדמה, עם עצי פרי ובעלי חיים - עופות 

למיניהם, בקר, צאן, סוסים וחזירים וכן כוורות, מכונות ומחסן כלים.

בשטח  ראו  לטרזיינשטאט,  שהגיעו   AK ההקמה  טרנספורט  חברי 

המוזנח מקום שיאפשר להם המשך הפעילות שבה החלו במחנות 

להקים  הייתה  הכוונה  הציוניות.  הנוער  תנועות  במסגרת  ההכשרה 

יצרני.   במקצוע  בגטו,  חקלאית  בהכשרה  שתעסוק  חקלאית  פלוגה 

לשם כך חברו יחד חברי תנועת "החלוץ" בגטו אשר עבדו בחקלאות 

בגני הירק, חלקם כמדריכים, והקימו את הגן הראשי של החקלאות. 

מנהלי הגנים שהצטרפו עם הזמן, היו מקרב בעלי האחוזות לשעבר, 

יודעי המקצוע. 

האדמה  את   ,14-16 בגילאי  לרוב  הנוער,  עיבד   1942 מקיץ  החל 

בתעלות שבין החומות ועל חומות הגטו. במשך שמונה שעות ביום. 

הכשרה  מעין  ששילבו  חמד  פינות  הנוער,  של  הירק  גני  נוצרו  כך 

 16 מגיל  ה"מבוגרים"  והנפש.  הגוף  לבריאות  חינוך  עם  בחקלאות 

התקופה הראשונה של מחלקת החקלאות בגטו טרזיינשטאט

ומעלה, נאלצו ליצור לעצמם גני ירק נפרדים. 

בחודש יוני 1943, גורש מרטין גרזון יחד עם אשתו ושני ילדיו מברלין 

באהלם,  הגינון  מקצוע  את  למד  ציוני,  יהודי  גרזון,  לטרזיינשטאט. 

והיה אחראי על מרכזי  גרמניה. הוא עבד באחוזות חקלאיות שונות 

ההכשרה של היהודים בגרמניה, כיועץ בנושאים חקלאיים. היה זה אך 

טבעי שעם הגיעו לגטו, יקבל על עצמו את ניהול החקלאות במקום. 

העובדים בענפי החקלאות השונים הרגישו את ידו הנוקשה. דרישותיו 

להכשיר  זמנית  ובו  בעבודה,  פריון  לגרמנים  להוכיח  נועדו  הגבוהות 

כמה שיותר צעירים לעבודת האדמה במטרה להכינם לעליה עתידית 

לארץ ישראל. חשיבה שתאמה את תפיסת ההנהגה היהודית וחברי 

תנועת "החלוץ" בגטו.

בחקלאות  העובדים  מספר  את  להגדיל  שאפה  היהודית  ההנהגה 

יציאה  מפני  עליהם  להגן  כדי  הגטו,  מחלקות  ביתר  שנעשה  כמו 

בטרנספורטים ל"מזרח". מבחינה אישית העבודה בחקלאות אפשרה 

לעובדים" בריחה" למספר שעות מן הגטו ושהות באוויר הצח. יתרון 

מהתוצרת  מעט  לגנוב  לעיתים  שהזדמנה  האפשרות  היתה  נוסף 

החקלאית תוך סיכון רב. השלל שהוברח אל הגטו חולק לרוב עם בני 

המשפחה והחברים. 

הגנים המלבלבים והמניבים, מתוארים בציורים וחפצי אומנות שנוצרו 

בגטו בין השאר ניתן לראות את חצר החקלאות הדחוסה בציוד מכני 

והנערות שעובדות עם  בין חומות הגטו  גני הירק שהיו חבויים  וידני, 

רשימת  מופיעה  הגרמנים  עבור  שהוכנו  ברשימות  ומגרפה.  מעדר 

הגידולים: כרוב, גזר, סלק ועצי פרי, אשר "ייפו" את קדרות המקום. ■

 גינת ירק, מרגטה ויינברגר גטו טרזיינשטאט
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המרכז החינוכי

יוגוסלביה ארגנה ביקור של מ יוצאי  יושבת ראש ארגון  ירי דרמן 

ארגון יוצאי יוגוסלביה בבית טרזין.

ב-1945  הגיעו  הם  טרזיינשטאט.  לגטו  הגיעו  יוגוסלביה  יוצאי   284

מהונגריה.  שהגיעו  כמי  חלקם  מופיעים  ברשומות  שונים.  ממחנות 

זלטקו )זוהר( מרטון מתאר בעדותו: "מגנזנדורף הועברנו לטרזין. לא 

הועברנו ישירות אלא דרך מעברי ביניים בנסיעה ממושכת בקרונות 

בהמות. בטרזין היה סדר מופתי, מיד הפרידו את כולם, נשים גברים 

בהתאם  לו  המתאים  בצבע  אחד  כל  אוכל,  תלושי  קיבלנו  ילדים... 

לגילו ועבודתו. הילדים שגם עבדו קיבלו מנות גדולות יותר... התקופה 

הקצרה של כשלושה חודשים בטרזין הייתה התקופה הקשה ביותר 

עבורי, מבחינה רגשית ונפשית". 

הסיור  במהלך  הגטו.  שורדת  וינקלר  מרטה  הייתה  המבקרים  בין 

בין  בגטו.  החיים  על  ומעניינים  רבים  פרטים  הוסיפה  היא  במוזיאון 

רבה  עבודה  כשליחה.  בבנק  לעבודה  הוצבה  כיצד  סיפרה  השאר 

לא הייתה לה, היות והבנק היה רק אחיזת עיניים, וכך מצאה עצמה 

עוזרת לאשתו של מנהל הבנק לטפל בתינוקת שנולדה לה. מרטה 

מחפשת את אותה תינוקת שנולדה בגטו )ראו מודעה(.

העדויות שהובאו על ידי כמה מחברי הארגון נוספו לארכיון שלנו. אם 

יש בין הקוראים יוצאי יוגוסלביה נוספים שהגיעו לגטו ועדיין לא תיעדו 

את סיפורם הם מוזמנים לכתוב את הסיפור ולשלוח אלינו. ■

בגטו  נולדה   Tana Eva Bauer נעורים(  )שם  באואר  טנה  אווה 

רודולף  ההורים  1943. שם  באוקטובר   26 טרזיינשטאט בתאריך 

בטרנספורט    לגטו  מפילזן  הגיעו  הם   .)Valerie( וולרי   )Rudolf(

S-1003. אביה עבד בבנק בגטו. שלושתם שרדו. לאווה אחות בשם 

ורה. 

 - טרזין  לבית  לפנות  נא  המשפחה,  בני  על  מידע  מחפשים  אנו 

■ לסימה או תמי.

מאבק בגזענות ואפליה במגרשי הכדורגלביקור ארגון יוצאי יוגוסלביה בבית טרזין

חיפוש מידע

הוקם א  FARE - (Football Against Racism in Europe( רגון 

ב-1999 במטרה להאבק באמצעות משחק הכדורגל בתופעות 

של גזענות ואפליה על צורותיה השונות: לאומנות קיצונית, סקסיזם, 

הומופוביה ואפליה של אנשים עם מוגבלות. הכדורגל הוא הספורט 

לכידות  להניע  ויכול  רחב  לקהל  פונה  בעולם,  ביותר  הפופולרי 

חברתית. 

 Football People weeks מדי שנה בחודש אוקטובר מתקיים פרויקט

הגיעה  זו  במסגרת  ואפליה.  גזענות  נגד  שונות  לפעילויות  המוקדש 

אוהדים  שכללה  קלן  הגרמני  הכדורגל  ממועדון  קבוצה  טרזין  לבית 

ושני עובדים סוציאליים. בקרב אוהדי מ.כ. קלן ישנם קיצונים ואלימים, 

ואף  אותן  ולמנוע  האלה  בתופעות  לטפל  מאמץ  משקיע  המועדון 

מעסיק עובדים סוציאלים בפרויקט מיוחד עם ה"אולטרס". זמן קצר 

אוהדים  מספר  ארסנל  קבוצת  נגד  במשחק  לישראל,  הגעתם  לפני 

הצדיעו במועל יד והנושא סוקר בתקשורת הבריטית וגם בתקשורת 

סוציאלי  עובד  לוקווילה,  תומאס  אמר   5 לערוץ  בראיון  הישראלית. 

שליווה את הקבוצה: "רעיון הביקור בישראל נובע מתוך רצון למנוע 

שהאוהדים  היא  המטרה  האיצטדיון.  וסביב  באיצטדיון  אנטישמיות 

יחזרו  והדת היהודית,  ויכירו את התרבות הישראלית  יטיילו בישראל 

ויסייעו במיגור תופעות שליליות  חזרה ליציע, יספרו את אשר עברו 

ביציע." 

הקבוצה סיירה במוזיאון ונפגשה עם פטר לנג )חבר גבעת חיים איחוד, 

סיפורו.  את  לשמוע  טרזין(  בית  וממייסדי  טרזיינשטאט  גטו  שורד 

השיחה עם פטר הייתה מרגשת ובסיומה הוענק לו צעיף הקבוצה. ■
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אור וחושך/נועה הוכברג

אין לי איש, איש בעולם מלבדי

ודבר לא משפיע עליי

ורוחי ונפשי ואני כנגדי

מוכנים להסתער

על צרור הצרות

עוד זה מדבר וזה בא

להשפיע על איזון חיי

מגרד לי בגוף

ודוקר לי בלב

ועודי יוצרת אור וחושך

בידיי

עוד מזמור, אור אחרון לבקש

ומבט לשמיים אשלח

מגלה אופק רחוק ושקט

לא ציפור ולא מלאך

עוד זה מדבר וזה בא.....

רוח גדולה, אש במטר

הבל הבלים

קול הדממה שב ונותר

שם חום ואור עולים

המרכז החינוכי

שיר מגרש את החושך

בחג חנוכה השנה התקיים, בפעם השניה, סמינר הסטוריה מוזיקה 

עם  טרזין  בית  של  פעולה  בשיתוף  החושך"  את  מגרש  "שיר  וזכרון 

בבית  שהתקיים  בסמינר  אביב.  דויד  של  בניהולו  ישראל"  "מקורוק 

טרזין השתתפו 16 בני נוער מרחבי הארץ, חילונים ודתיים, שלמדו על 

גטו טרזיינשטאט - עולם התרבות והמוזיקה שנוצר בגטו, רוח האדם 

ופועלם של אסירי הגטו. בלימוד שולבו פרקים מספר איוב, מלכים, 

המשתתפים  הסמינר.  למשתתפי  השראה  שהיוו  ותהילים  ירמיהו 

כתבו הלחינו ועיבדו 16 שירים שונים בהנחייתם של צוות בית טרזין, 

מכפר  הפרויקט  רכז  הרפז  נפתלי  השרון,  משמר  מקיבוץ  כהן  נגה 

הרא"ה ובניהולו המוזיקלי של האמן והיוצר מיקי שביב. 

מקור מעורר השראה עבור המוזיקאים הצעירים היו שני יומנים, יומנה 

ויומנה של תמר הרמן. תמר הרמן כתבה את היומן  של עליזה ש"ק 

כמכתבים לחבר שנשלח מגטו טרזיינשטאט למזרח, משם לא חזר. 

היא נשלחה לגטו טרזיינשטאט עם בני משפחתה בחודש מרץ 1942, 

כשהיא בת 14.5. בחודש מאי 1945 שוחררה בטרזיינשטאט ועלתה 

 .1944 אוקטובר  בחודש  באושוויץ  נרצחו  הוריה   .1946 בשנת  לארץ 

מספר  הבהרות,  מטיפוס  ברגן-בלזן  הריכוז  במחנה  נפטרה  אחותה 

ימים לפני שחרור המחנה.

שנוצרו  השירים  כל  של  הקלטות  נערכו  הסמינר  של  האחרון  ביומו 

במהלכו.

"למה עזבתני"? )תהילים כ"ב 2(

השיר מתאר את הצער של האדם בתקופת השואה, הצער היה 

הרי  בטבע.   – בעצים  מקנא  ייאוש  מרוב  שהאדם,  גדול  כך  כל 

ואיתנים  חזקים  שלהם  השורשים  וישרים,  חזקים  עומדים  הם 

באדמה, הענפים גדולים ומתפרשים עם המון עלים. בנוסף לצער 

ואומללות של האדם, הוא שואל את ה' "למה עזבת אותי?". ■

צלקות/מילים ולחן: עינבר אלישע

איך הוא איתן וחזק?

איך הוא לא נשבר?

זו שלכת, אבל הבכי לא נשמע

איך השורשים נותרים באדמה?

ואולי אם הייתי עץ, לא היו צלקות

ואם הייתי דומם לא היו לי רגשות

תגיד לי, למה עזבתני?

למה נותרתי לבדי?

השמש מאירה בשחור

וכל יום, הוא יום אפור

אך  בשואה  שהיה  והייאוש  הסבל  של  למקום  לקחתי  איוב  סיפור  את  השראה:  מקור 

בסופו של דבר התקווה והאמונה הגדולה החזיקה את היהודים. מה שמתבטא בדרכים 

שונות ביומנה של עליזה אהרמן בכך שהיא מבטאת כאב בחלק גדול אך גם מוצאת 

י'ח מלכים א' בסיפור אליהו הנביא  דרכים להעסיק עצמה ולקדש את החיים. מפרק 

הקשה  התקופה  בזמן  אלוהים  של  כקולו  לי  שהצטיירה  השראה  לקחתי  במדבר 

במלחמת העולם השניה, ויחסם של היהודים לאמונה.
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טרסנפורט נכנס לגטו טרזיינשטאט

 יהודי הולנד ודנמרק בגטו טרזיינשטאט / ד"ר מרגלית שלאין

מאמרים

הודי הולנד שגורשו לטרזיינשטאט בשנים 1943 ו-1944, היוו את י

הקבוצה הרביעית בגודלה מבין אסירי במחנה, לאחר יהודי צ'כיה 

)הפרוטקטוראט( ויהודי גרמניה ואוסטריה. הם היו קבוצה הטרוגנית, 

שמנתה כ-5,000 נפשות, מספר שהיווה רק חלק קטן מיהדות הולנד 

)פחות מ-5%(, שעמדו בקטגוריות הרבות של "יהודים בעלי זכויות", 

שאושרו על ידי אייכמן להישלח "למחנה המועדף" טרזיינשטאט.

מלחמת  נכי  מיוחסים:  והולנדים  גרמנים  יהודים  היו  המכריע  רובם 

ובכללם  אותות הצטיינות במלחמת העולם הראשונה  ויהודים בעלי 

שהיגרו  משפחותיהם,  בני  עם  כאחיות  שירותן  בשל  שעוטרו  נשים 

להולנד לאחר עליית הנאצים לשלטון מגרמניה ומאוסטריה להולנד; 

בני זוג יהודיים שנישאו בנישואין מעורבים לגרמנים; ילדי בני זוג של 

המפלגה  חברי  יהודים  ו-150  לטרזיינשטאט;  גורשו  שכבר  אסירים 

או  יהודי  ממוצא  פרוטסטנטים  נוצרים  היו  כן  כמו  בהולנד;  הנאצית 

יהודים שנטבלו לנצרות וזכו להגנתם של הכנסיות ההולנדיות הגדולות 

והקתולית.  הקלוויניסטית  הכנסיות  ושל  והרפורמית  הפרוטסטנטית 

הספרדית- הקהילה  חברי  "המיוחסים",  פורטוגליים,  יהודים   300

פורטוגזית-ישראליטית בהולנד; 50 אנשים מ"קבוצת הפרש הכחול" 

שהשתייכו לתנועת אמנות באקספרסיוניזם הגרמני. קבוצת ברנוולד 

- 650 יהודים שנבחרו הודות לשירותם היוצא דופן למדינה ההולנדית 

ולתרבותה: למשל, נשיא הצלב-האדום ההולנדי, סגן-מושל אינדונזיה 

תעשיינים  רופאים,  אמנים,  אינטלקטואלים  מדענים,  ההולנדית, 

ואחרים, שהובאו בינואר 1943 לכפר ברנוולד בהולנד כבני חסות של 

פרדריקס, מנכ"ל משרד הפנים ההולנדי דאז וב-4 בספטמבר 1944 

הועברו לטרזיינשטאט. למעלה ממחציתם היו יהודים ממוצא גרמני. 

הם היו מוגנים משילוח מטרזיינשטאט עד לשחרור.

גם  אך  בהולנד  וסטרבורק  המעבר  ממחנה  הגיעו  המגורשים  רוב 

גורשו  הולנד  יהודי  זאת כאשר מרבית  בגרמניה,  ברגן-בלזן  ממחנה 

במישרין למחנות ההשמדה סוביבור ואושוויץ. 

4,924 יהודים הגיעו מהולנד לטרזיינשטאט ב-8 משלוחים: 

1. ב-22 באפריל 1943 משלוח XXIV/1 מאמסטרדם עם 297 אסירים 

שרובם היו יהודים גרמנים.

2. ב-20 בינואר 1944 משלוח XXIV/2 מווסטרבורק, עם 872 אסירים.

3. ב-27 בינואר 1944 משלוח XXIV/3 בקרונות משא מברגן-בלזן עם 

283 אסירים, במצב קשה.

 809 עם  מווסטרבורק   XXIV/4 משלוח   1944 בפברואר  ב-26   .4

אסירים.

5. ב-7 באפריל 1944 משלוח XXIV/5 מהולנד עם 289 אסירים.

6. ב-2 באוגוסט 1944 משלוח XXIV/6 מהולנד עם 223 אסירים.

 2,081 מווסטרבורק עם   XXIV/7 1944, משלוח  ב-6 בספטמבר   .7

אסירים, הגדול ביותר שהגיע לטרזיינשטאט.

החיים בטרזיינשטאט
נתינויות  בני  מיוחסים  אנשים  כללו  מהולנד  המגורשים  היהודים 

שונות, שגילו להוותם שגם "מהמחנה המועדף" טרזיינשטאט יוצאים 

ראו  בטרזיינשטאט  הוותיקים  שהאסירים  הגם  ל'מזרח'.  משלוחים 

קבוצות  לשתי  נחלקו  לגטו  הגעתם  עם  אחת,  קבוצה  הולנד  ביהודי 

שונה  באופן  הסתגלה  מהן  אחת  שכל  מוצאם  ארץ  לפי  משנה 

מגרמניה  להולנד  שהיגרו  הגרמנים",  "ההולנדים  רוב  המחנה.  לחיי 

בחיי  יותר  מעורבים  והיו  גרמנית  ידעו  מבוגר,  בגיל  היו  ואוסטריה, 

ההולנדים"  "ההולנדים  לגבי  שונה  היה  המצב  בו.  ובעבודה  המחנה 

שרובם הגיעו כמשפחות שלמות. המשכילים שביניהם שידעו גרמנית 

יכלו להשתלב בקהילת האסירים אך עבור היהודים הבלתי משכילים, 

שלא ידעו גרמנית, החיים בטרזיינשטאט היו קשים יותר.

בינואר 1944, נדרשו המחלקות הטכניות ומחלקת הדיור בגטו לפנות 

שהתגוררו  צ'כיה  יוצאי  וילדים  נשים   3,300 ימים  ארבעה  במשך 

בקסרקטין המבורג, ולהעבירם לקסרקטינים האחרים שהיו צפופים 

לקליטת  במהירות  והוכשר  וחוטא  נוקה  המבורג  קסרקטין  ממילא. 

המשלוחים שהגיעו מהולנד שנחשבו מועדפים. החדרים שהכינו להם 

בשתי  מיטות  בהם  היו  ולא  אנשים  של  קטן  למספר  מתאימים  היו 

והילדים  הנשים  של  התנאים  והרעת  הולנד  יהודי  העדפת  קומות. 

היהודים  לבין  הצכ'ים  היהודים  בין  עמוקה  לאיבה  גרמו  מצ'כיה 

ההולנדים. לדברי סיכפריד ואן דן ברך, יהודי יוצא הולנד, הדבר גרם 

 יהודי הולנד בגטו טרזיינשטאט
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מאמרים

שמם  את  להכפיש  או  הזדמנות,  בכל  אותם  ל"סדר"  לנסות  לצ'כים 

מציאותי,  בסיס  חסרות  שהיו  בתלונות  המחנה,  מפקד  ראם,  באוזני 

בידי  היו  המועדפות  העבודות  שכל  במרירות,  הבחינו  הולנד  ויהודי 

היה  מהולנד  המגורשים  של  השונים  המאפיינים  בשל  צ'כיה.  יהודי 

להם קושי להתאחד לקבוצה בעלת השפעה בגטו. 

ובתי  נוער  לבתי  ילדיהם  את  להכניס  רצו  לא  מהולנד  ההורים  רוב 

הוכנסו  מהולנד  במשלוחים  שהגיעו  מעטים  ילדים  רק  ולכן  ילדים 

לבתי ילדים בגטו. באביב ובקיץ 1944 ארגן פרופ' יהודה פלאך, כיתות 

ובית ילדים ששפת הדיבור הייתה הולנדית, ל 100- ילדים הולנדים עד 

גיל 14, בקסרקטיני המבורג.

יהודי הולנד היו הקבוצה היחידה שלא קיבלה חבילות מזון מבחוץ, לכן 

הנהיג זקן-היהודים השלישי, ד"ר בנימין מורמלשטיין ארוחות מיוחדות 

לילדים ההולנדים, ודאג לבגדים לאותם ההולנדים שמטענם הוחרם. 

ניצול יהודי הולנד למאמצי ההטעיה של הגרמנים 
המשלוח הראשון של יהודים מיוחסים מאמסטרדם, שרובם היו ילידי 

הרייך  נציב  שזייס-אינקוורט,  מכיוון  נוסעים,  בקרונות  הגיעו  גרמניה, 

בהולנד, ראה בכך צעד תעמולתי, כאילו מדובר ב"העברת מגורים".

מהולנד,  יהודים  משלוח  הגעת  הגרמנים  צילמו   1944 בינואר  ב-20 

זקן-היהודים  על-ידי  קבלתם  ואת  בעולם  יידועי-שם  אישים  שכלל 

על  שתכננו  נאצי  תעמולה  סרט  עבור  אפשטיין,  פאול  ד"ר  השני, 

טרזיינשטאט.

"ייפוי" טרזיינשטאט לקראת ביקור משלחת הצלב-האדום  במסגרת 

לשיפור  מיוחדת,  לב  תשומת  ניתנה   ,1944 ביוני  ב-23  הבינלאומי 

המגורים וחזיתות הבתים שהתגוררו בהם יהודים מדנמרק ומהולנד, 

ידי  על  נבחרו  ביניהם  והמיוחסים  הביקור,  מסלול  בתחום  שהיו 

הגרמנים לאחר מכן להשתתף בעל כורחם בסרט התעמולה שצולם 

בגטו בספטמבר 1944 "טרזיינשטאט – סרט תיעודי מאזור התיישבות 

יהודי". 

 ייצוג יהודי הולנד במועצת הזקנים של הגטו
פרופ'  לטרזיינשטאט  מווסטרבורק  הגיע   1944 ספטמבר  בתחילת 

ד"ר דוד כהן, אחד מראשי היודסה-ראט לשעבר בהולנד. הוא צורף 

למועצת-הזקנים, כנציג יהודי הולנד במועצה, אך לדברי ואן דן ברך, 

אנשי חסדו  כהן התמקד בשלומם של  ביודסה-ראט,  עובד לשעבר 

והתעלם משאר יהודי הולנד בגטו, שנותרו כמקודם חסרי מגן. 

פרופסור  מאיירס,  מוריץ  אדוארד  ד"ר  פרופ'  נבחר   1944 בדצמבר 

בטרזיינשטאט,  החמישית  למועצת-הזקנים  ליידן,  באוניברסיטת 

לייצג את יהדות הולנד ופעל למענם.

3,010 יהודים הולנדים )61.5%( גורשו מטרזיינשטאט לאושוויץ.

169 מיהודי הולנד נפטרו בטרזיינשטאט

השחרור
לצאת  נבחרו  גברים  ו-147  נשים   286 שמנו  הולנד  מיהודי   433

במשלוח לחופש לשוויץ שיצא מטרזיינשטאט ב-5 בפברואר 1945.

יהודים   1,295 בטרזיינשטאט  היו   1945 במאי  ב-8  השחרור  ביום 

מהולנד. בצירוף אלה שיצאו לשוויץ שרדו איפא בטרזיינשטאט 1,728 

מתוך 4,924 )35%( מהמגורשים מהולנד, אחוז גבוה בהשוואה לאחוז 

הזעום של יהודי הולנד ששרדו באושוויץ )1.48%(. יהודי הולנד יצאו 

את טרזיינשטאט בין ה-8-6 ביוני 1945 לפילזן ומשם נסעו להולנד. 

מאחר  בקשיים,  נערמה  הגרמניים"  "ההולנדים  של  חזרתם  ואולם, 

שהיו מחוסרי אזרחות ולא יכלו לתבוע את שיבתם להולנד. ■

 יהודי דנמרק בגטו טרזיינשטאט

האסירים  מבין  ביותר  הקטנה  הקבוצה  את  היוו  דנמרק  יהודי 

עצומה  הייתה השפעה  להגעתם  אך  מ-1%(,  )פחות  בטרזיינשטאט 

על חייהם של שאר האסירים ועל התפתחותו החיצונית של הגטו.

בראשית אוקטובר 1943 תכננו הגרמנים את השמדת היהודים הדנים. 

בעקבות המאמצים המשולבים של הרשויות הדניות, המחתרת הדנית 

מ-7,000(  )למעלה  דנמרק  יהודי  רוב  הוברחו  היהודית,  והקהילה 

שהושארו  יהודים   476 תפסו  הגרמנים  זאת,  עם  לשוודיה.  בסירות 

 1943 וגורשו לגטו טרזיינשטאט. ב-5 באוקטובר  נעצרו  מאחור, הם 

הגיע משלוח ראשון עם 83 יהודים מגורשים מדנמרק, ב-6 באוקטובר 

הגיע משלוח שני עם 198 איש, וב-14 באוקטובר הגיעו 175 איש. בסך 

הכל הם מנו 464 איש )כולל שמונה יהודים שהגיעו לגטו כבודדים(. 

ד"ר מאקס פרידיגר, הרב הראשי לשעבר של  גם הרב  היה  ביניהם 

דנמרק, שצורף למועצת-הזקנים בגטו, כנציג יהודי דניה, עד לשחרור. 

ב-4 בנובמבר 1943, סוכם בין אדולף אייכמן, ראש המחלקה ל'פינויים 

ויהודים' IVB4, שפיקחה על ביצוע תכנית "הפתרון הסופי" לבין ורנר 

יהודים  )כולל  היהודים  שכל  הכבושה,  בדנמרק  הרייך  נציב  בסט, 

מחוסרי אזרחות שהיו פליטים בדנמרק( אשר גורשו מדנמרק יישארו 

בטרזיינשטאט )ולא יישלחו לאושוויץ( ושנציגי המינהל הדני המרכזי 

אישר  הרייך  לביטחון  הראשי  המשרד  אצלם.  יבקרו  והצלב-האדום, 

את ההסכם, בהסתייגות אחת: "לא רצוי שהביקור יתקיים לפני אביב 

1944". תאריך הביקור נדחה שוב ושוב כדי לתת שהות להכנת הגטו. 

להסכמה הגרמנית לעריכת הביקור, ולהתפתחויות שבאו אחריו, היו 

השלכות מכריעות לגבי דמותו של גטו טרזיינשטאט בהמשך, ולגבי 

גורל אסיריו היהודים באביב ובסתיו 1944. 
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קבלת יהודי דניה בגטו
בניגוד למקובל, לא נשלחו באי המשלוח הראשון מדנמרק עם חפציהם 

אל הסכר )השלויסה(, ובבואם נערכה להם מעין "קבלת פנים רשמית" 

בקסרקטין  בגטו,  השני  זקן-היהודים  אפשטיין,  פאול  ד"ר  על-ידי 

אחרים.  ס"ס  ואנשי  היינדל  אנשי  המחנה,  פיקוד  בנוכחות  אאוסיג, 

אפשטיין אמר להם שכל אחד מהם אמור לעבוד לפי כישוריו, וסיפר 

על המינהל-העצמי בעיר, על המוסדות וחיי התרבות המפותחים בה. 

כל זאת, כדי שהחדשים "ישתכנעו" לכתוב גלויות מרגיעות לדנמרק. 

הפנים האמיתית של  לקבלת  הבאים  "זכו"  הגלויות,  לאחר שנאספו 

המחנה - כספם נשדד, כל דברי הערך נלקחו מהם, והם נאלצו לענוד 

ככל  בגדיהם  על  בדנמרק(  לשאת  נאלצו  )שלא  הצהוב  הטלאי  את 

שאר האסירים בגטו.

בתחילה הוחזקו יהודי דנמרק בבידוד חמור בצריפים שהתפנו לאחר 

מגורים  בתנאי  שוכנו  מכן,  לאחר  ביאליסטוק.  ילדי  מהגטו  שנשלחו 

'מיוחסים'.  הוכרזו  מהם  בודדים  שרק  הגם  הגטו,  בתוך  משופרים 

מעיקה  בצפיפות  שהתגוררו  האחרים,  היהודים  האסירים  לעומת 

לשמור  דנמרק  יהודי  זכו  בקסרקטינים,  משפחתית  מסגרת  וללא 

מכתבים, משלוח  ולקבל  לכתוב  להם  הותר  מסגרת המשפחה.  על 

קבוע של מזון ותרופות הגיע אליהם באמצעות גורמים דניים פרטיים, 

בחסות משרד הסעד והביטוח הלאומי בדניה, ומיוני 1944 באמצעות 

הצלב-האדום הדני. חבילות המזון הועילו לבריאותם, שימשו למסחר 

עם שאר האסירים, עם הז'נדרמים הצ'כים, אנשי ה-ס"ס ולעת מצוא 

גם לשוחד. חבילות אלו היו חשובות גם בשל ערכן הפסיכולוגי – הן 

וכי יש תקווה שיפעלו להצלתם.  היוו הוכחה שהאסירים לא נשכחו, 

ליהודי דנמרק שגורשו לטרזיינשטאט, חשובה  מכל הזכויות שניתנו 

מכל הייתה החסינות מגירוש, שחלה על כל אלו שפונו מדנמרק, גם 

אם לא היו נתינים דנים. 

בטרזיינשטאט  הבינלאומי  האדום  הצלב  משלחת  ביקור 
והשלכותיו על יהודי דניה ועל הגטו

שגורשו  היהודים  את  לבקר  דנית  בקשה  הוגשה   ,1943 באוקטובר 

רונלד  ד"ר  של  ונשנות  החוזרות  ופניותיו  לטרזיינשטאט,  מדנמרק 

בברלין,  הבינלאומי  הצלב-האדום  של  המשלחת  ראש  מרטי, 

החיים  תנאי  את  לבחון   - בטרזיינשטאט  לבקר  הרייך,  לשלטונות 

של היהודים בגטו, אושרה עקרונית על-ידי הימלר. הצלחת הביקור 

של  ה"טוב"  המצב  שהצגת  בהנחה  להימלר,  ביותר  חשובה  הייתה 

על  הדיווחים  את  תזים  בטרזיינשטאט,  כמו  המגורשים  היהודים 

בעלות  עם  ומתן  במשא  לו  ותסייע  כאליבי  לו  ותשמש  השמדתם 

הברית המערביות נגד ברית המועצות והקומוניזם, ולהצלת גרמניה.

הכנות גדולות ל"ייפוי העיר" נעשו על ידי השלטונות הגרמניים לפני 

שנקבע  בטרזיינשטאט,  הבינלאומי  הצלב-האדום  משלחת  ביקור 

בפני  לראווה  יהודי  כמחנה  אותו  להציג  מנת  על   ,1944 ביוני  ל-23 

גורמים בינלאומיים וכחלק ממסע התעמולה הנאצי. מאחר שהיהודים 

הדנים היו בבסיס הביקור הזה, בתחילת יוני 1944, אלה מהם שנחשבו 

נפרדות  בדירות  להתגורר  עברו  הגרמנים,  ידי  על  ביותר  לייצוגיים 

הועברו  הדנים  שאר  כל  משלהם.  משפחה  חיי  לנהל  להם  והניחו 

גם  בהם  שהיו  יחיד,  במיטות  ומרוהטים  משופצים  בתים  לשלושה 

שולחנות וכיסאות שלא היו קיימים במגורי האסירים במחנה. העבירו 

לשם גם את החולים ואת התשושים למקרה שיבקרו אותם, או ישאלו 

עליהם ואפשר יהיה בלי היסוס להראות אותם.

ב-22 ביוני 1944 )יום לפני הביקור המיועד( זומנו כל הגברים הדנים 

למפקד על-ידי אפשטיין. בנוכחותם של מהס, נציגו של אייכמן ושל 

מפקד המחנה קארל ראם, הודיע להם על ההוראות הגרמניות, כיצד 

להתנהג ומה להשיב במהלך הביקור. לבסוף, הוא איים עליהם שאם 

לא ימלאו אחרי ההוראות כראוי במלואן, יעצרו הגרמנים את משלוחי 

המזון, וכל היהודים הדנים יישלחו מהגטו, במשלוח הבא ל'מזרח'.

הבינלאומי  הצלב-האדום  משלחת  לגטו  הגיעה   1944 ביוני  ב-23 

 יהודי הולנד ודנמרק בגטו טרזיינשטאט / ד"ר מרגלית שלאין

פקודת יום על הגעת יהודי דנמרק לגטו
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מנהל  וואס,  פראנץ  מדנמרק:  נציגים  שני  שכללה  בטרזיינשטאט, 

המחלקה המדינית של משרד החוץ הדני וד"ר יול האנינגסן, מפקח 

ממשרד הבריאות בקופנהאגן, נציג הצלב-האדום הדני; ונציג הצלב-

האדום הבינלאומי, ד"ר מוריס רוסל. 

ב-1972 הסביר וואס כי תשומת הלב שלו ושל האנינגסן בעת הביקור 

ללבושם  הדנים,  היהודים  של  הבריאותי  למצבם  הופנתה  ב-1944, 

היא  שטרזיינשטאט  סבורים  היו  "בדנמרק  שלהם.  הדיור  ולתנאי 

תחתם  הנופלים  'מוזלמאנים'  מלא  ביותר,  פרימיטיבי  ריכוז  מחנה 

וגוועים בהמוניהם". התרשמותם שהייתה שונה כל כך גרמה  ברחוב 

לנימה החיובית של הדו"ח שכלל גם כמה הערות ביקורתיות, על בתי 

שטרזיינשטאט  להם  סופר  המידה".  על  יתר  "המאוכלסים  המגורים 

והודיעו  הוסיפו  והגרמנים  סופית,  תחנה  אלא  מחנה-מעבר,  אינה 

במפורש ששום דני לא נשלח משם. לאחר סיום הביקור השוו הנציגים 

הדנים את רשמיהם עם רשמי הנציג השוויצרי ונמצאו דומים. 

עבור  חיוביות  תוצאות  היו  בטרזיינשטאט  הדניים  הנציגים  לביקור 

יגורשו  שלא  רשמית  ואישרו  חזרו  הגרמנים  האסורים.  דנמרק  יהודי 

מטרזיינשטאט. משלוח החבילות אליהם הותר רשמית ואורגן מכאן 

הדואר  שירות  את  גם  לידיו  שקיבל  הצלב-האדום,  על-ידי  ואילך 

ומשלוח גדול של ספרים נשלח אליהם מדנמרק, כבקשתם. 

ואולם, לשביעות הרצון הגרמנית מהביקור בגטו, היו השלכות טראגיות 

באוקטובר  נשלחו  מהם  ש-18,402  בטרזיינשטאט,  היהודים  עבור 

ל'מחנה-המשפחות',  וכן עבור אלה שגורשו מהגטו  לאושוויץ;   1944

שהוקם עבורם בבירקנאו. מיד לאחר הביקור נחרץ גורלם לסלקציה 

ולהשמדה כשאר אסירי אושוויץ. בגטו נותרו כ-11,000 יהודים, בני 65 

ומעלה ואלה שהיו מוגנים בזכות הגרמנים ובתוכם כל יהודי דנמרק. 

בטרזיינשטאט  האסירים  על  והשפעתו  דנמרק  יהודי  שחרור 
נשיא סגן  ברנאדוט,  פֹולָקה  הרוזן  נפגש   ,1945  בפברואר 

הסכמתו את  להשיג  והצליח  הימלר,  עם  השוודי,   הצלב-האדום 

להוציא מיד את כל האסירים הסקנדינביים הנמצאים במחנות הריכוז. 

יותר  ומאוחר  בגרמניה,  נוֶינגאמה  למחנה  להעבירם  הראשון  בשלב 

לדנמרק ולשוודיה, אלא שהגרמנים לא הסכימו לכלול ביניהם יהודים. 

היהודים  בלעדי  ההצלה  בפעולת  להמשיך  בחר  שברנאדוט  היות 

הדנים בטרזיינשטאט, החליט המחנה הדני לחלץ בפעולת בזק את 

יהודי ארצו מטרזיינשטאט בכוחות עצמו. ד"ר יוהנס הולם ראש שירותי 

ושוודיה  הבריאות הדנים במטה הצלב-האדום המשולב של דנמרק 

בגרמניה, הסתייע בס"ס-אוברשטורמבאנפיהרר ד"ר רנו, המקשר של 

הימלר לברנאדוט. במאמצים רבים הצליחו השניים לקבל מהגסטאפו 

בברלין את המסמכים הדרושים לשחרור יהודי דנמרק, ולנסוע מיד 

למפקדה הגרמנית בטרזיינשטאט. מפקד המחנה, התנה את שחרור 

ורנו נסעו  יהודי דניה בהסכמתו של שר המדינה, ק.ה.פראנק. הולם 

לפראג והשיגו את הסכמתו. הרב פרידיגר, נקרא למפקדה ושם הודיעו 

לו, שעל כל יהודי דנמרק לארוז מיד את חפציהם לקראת שחרורם.

האסירים  לכל  מרגש  יום  היה   ,1945 באפריל  ה-15  בוקר 

על  עלו  בגטו(  מתו  מהם  )ש-50  דנמרק  יהודי   425 בטרזיינשטאט. 

אוטובוסים של הצלב האדום השוודי, "האוטובוסים הלבנים". ביניהם 

היו שלושה ילדים שנולדו בגטו, ארבע נשים )יהודיות צ'כיות(, שנישאו 

לדנים ויהודי יליד דנמרק שהצטרף לקבוצתם בגטו. 

הגטו  יהודי  כל  של  חלומם  התגשמות  את  סימלה  הדנים  עזיבת 

שבמשך שנים חלמו על חזרה הביתה. "העין לא הייתה צרה בהם... 

התושבים".  אל  חיוניים  מזון  מצרכי  הגיעו  להם  הודות  אותם,  אהבו 

אל  לאיטם  נסעו  משוודיה  "נהגים  מהם,  להיפרד  באו  האסירים  כל 

מחוץ לגטו והובילו יהודים אל החיים, אל החירות. האנשים עמדו שם 

כמסוממים, צעקו ונופפו הצטופפו עד ל-7Q עד ל'ויקטוריה' אל תוך 

הרובע הסגור... התזמורת ניגנה, ובוקר אביבי בכל זוהרו עמד מעל. 

יומיים מאוחר יותר הגיעו לעיר הגבול הדנית פדבורג ומשם הועברו 

במעבורת למאלמו, שוודיה. ■

האוטובוסים הלבנים ליהודי דנמרק, אפריל 1945
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