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אירועים קרובים

החורש עין  באולם   2019 באפריל   23
אירוע התרמה חגיגי. הקרנת הסרט "בחזרה לארץ האבות" 

ופנאל עם במאיות הסרט. 

17 במאי 2019 בבית טרזין
הכנס השנתי של הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין.

בכנס יתארח מישל קישקה.
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שלכם

שלום לכל חברי הבית

משרד   – טרזין  לבית  משמעותי  חידוש  עמה  הביאה   2019 שנת 

כמה  עד  שלנו.  החינוכית  בפעילות  לתמוך  סוף  סוף  החל  החינוך 

מופרך, עשרות אלפי תלמידים משתתפים מדי שנה  יישמע  שזה 

 בפעילות המרכז החינוכי ורק השנה הוכרנו על ידי משרד החינוך.

קדם לכך מאבק ארוך שהחל עוד בימיה של אניטה טרסי כמנהלת 

הבית. המהלך הבשיל בשלוש השנים האחרונות, לאחר ששמונת 

המוסדות העוסקים בחינוך להנצחת זכר השואה התאחדו לפעול 

למען תקנה ממשלתית שתכיר בהם כמוסדות בעלי ייחוד, לא רק 

ספציפית  מטרה  לו  שיש  מוסד  אלא  חינוכי,  ארכיון/מוזיאון/מוסד 

בדומה לחוק יד ושם. שיתוף הפעולה האינטנסיבי בין המוסדות – 

יד מרדכי,  גלים,  ניר  מורשת,  לוחמי הגטאות, משואה,  טרזין,  בית 

שם עולם וגנזך השואה הביא לתוצאה המיוחלת וחיזק בו בזמן את 

קשרי העבודה ההדדיים.

פולטורק  חני  הבית,  צוות  את  הרחבנו  התקציב  הגדלת  בעקבות 

 4 כיום  ישנן  כן,  וניצן רביד לארכיון. כמו  הצטרפה למרכז החינוכי 

מתנדבות בארכיון שמסייעות, בין השאר, בהכנות לקראת פתיחת 

הארכיון לציבור הרחב. שינוי נוסף בצוות הוא פרישתה של סימה 

שחר לאחר 20 שנות עבודה. היא עוד זכתה לעבוד עם המייסדים 

ולקחת חלק בבניית המקום. סימה תמשיך להגיע לבית טרזין בכובע 

של חוקרת במסגרת עבודת דוקטורט שהיא כותבת בימים אלה.

בגליון מגוון נושאים - ד"ש מהעבר מגיע בכתבתה של דורית וידר, 

דורית  טרזין.  בית  ממקימי  וידר,  )דיתה(  ואסתר  מקס  של  בתם 

דיתה  ליום הולדת שהכינו חבריה של  מספרת על ברכה מיוחדת 

וינגרטן.  בגטו טרזיינשטאט, ביניהם רות בונדי, הונזה ברמר, וחנה 

טל בשן, בתה של רות בונדי, כותבת 

שברים  התערוכה  ועל  ִאמה  על 

שלמים 2 לזכרה של רות בונדי.

ד"ר אנה הייקובה מחפשת מידע על 

וילי ברכמן שהיה קאפו באושוויץ. 

כמו כן, מאמר נרחב של ד"ר מרגלית שלאין על הקמת הפרוטקטורט 

80 שנה, שיהיה נושא טקס יום הזיכרון  של בוהמיה ומורביה לפני 

לשואה ולגבורה השנה. 

מאחלת לכם קריאה מהנה.

 שלכם, 

תמי קינברג

אסתר )דיתה( ומקס וידר עם חנה וינגרטן
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בן  אסנת  ויתקון,  איתן 

גוגו  אליעזר  שלום, 

חלבי,  בותיינה  רוזן, 

דני  אהרוני,  בלהה 

וייצמן,  דרורה  קרמן, 

ורד נחמני, טליה  הגר, 

גרבוז,  יאיר  ישראלי, 

יוסי  שרייבר,  יהודית 

יז'י  ברגנר,  יוסל  וסיד, 

סרחיו  לביא,  גור  נורית  יקותיאלי,  נעה  עבדאללה,  נג'את  סליבה, 

 Know Hope ,דניאל צ'רטקוף, עמית קבסה, רן הדרי, שרה זעירא

אדם יקותיאלי.

מן  שונה  זו  בתערוכה  המקבצים  של  האוצרותית  "התפיסה 

לינאריות  ריבוי  בתערוכה  "יש  יקותיאלי.  עדי  אומר  המקובל" 

הדימויים  בה.  שיהלך  הדרך  את  שקובע  הוא  והצופה  ונרטיבים 

שחיו  אנשים  ידי  על  שנוצרו  טרזין,  בית  של  האמנות  אוסף  מתוך 

יצירות  מול  מונחים  כשהם  נוספת  משמעות  מקבלים  בגטו, 

התבוננות  מאפשרת  הצופה  מול  זו  העמדה  עכשווית.  אמנות 

וללמוד ממנה. בה  שונה לשוחח  ודרך  זה  בנושא קשה  יותר   רכה 

בונדי,  רות  כתיבתה של  ולחדות  היא מחווה לסקרנות  זו  תערוכה 

אדם  ולכל  שלה  וקולגות  חבריה  שהיו  ליוצרים  'מקום'  שנותנת 

באשר הוא אדם." 

אירוע פתיחת התערוכה התקיים בבית טרזין בחודש נובמבר 2018, 

במעמד שגריר צ'כיה בישראל, מר מרטין סטרופינצקי וראש מועצת 

גב' גלית שאול. במהלך האירוע הושק ספרה האחרון  עמק חפר, 

של רות בונדי "רצינות ההומור".

כחלק מאירועי הפתיחה, התקיימו במהלך החודשים דצמבר וינואר 

עם  גלריה  שיח  הבולטים:  האירועים  בין  ומגוונים.  שונים  אירועים 

התערוכה  אוצר 

חלק  שלקחו  ואמנים 

הרצאות  בתערוכה, 

פרופ'  של  מרתקות 

על  יבלונקה  חנה 

"ילדים  החדש  ספרה 

דני  גמור",  בסדר 

סופר  -מאייר,  קרמן 

וסטיריקאן על הומור, 

והיכרותו  סאטירה 

עם רות בונדי וכמובן בתה של רות בונדי, העיתונאית טל בשן על 

"עולמה של רות בונדי". ■ 

חדשות בית טרזין

שברים שלמים 2

מלאת שנה לפטירתה של העיתונאית, הסופרת, המתרגמת ב

וחוקרת השואה רות בונדי, נפתחה בסוף חודש נובמבר 2018 

מארכיון  נבחרים  ומוצגים  אמנים   -  "2 שלמים  "שברים  התערוכה 

בית טרזין מתכתבים עם טקסטים של רות בונדי. התערוכה הוצגה 

בבית טרזין ובגלריית גבעת חיים איחוד.

רות בונדי, ילידת פראג ושורדת גטו טרזיינשטאט, הייתה ממייסדות 

בית טרזין ולקחה חלק חשוב בעיצוב אופיו. יחד עם חבריה, שורדי 

הגטו שלקחו על עצמם את המלאכה, אספה חומר תיעודי רב שהיווה 

בסיס לארכיון, במטרה לספר את סיפור הגטו לדורות הבאים. 

2", כשם ספרה האוטוביוגרפי של רות  התערוכה "שברים שלמים 

פריטים  המשלבים  ממקבצים  בנויה  שלמים"(,  )"שברים  בונדי 

מארכיון בית טרזין, עם קטעים מתוך טקסטים שכתבה רות ויצירות 

אמנות של אמנים ישראלים. אוצר התערוכה, עדי יקותיאלי, מחשובי 

אוצרי תערוכות האמנות בארץ. 

במגילת היסוד של בית טרזין הביעו המייסדים את שאיפתם ליצור 

בדרך  בתערוכה  ביטוי  לידי  הבא  חיבור  לעתיד-  העבר  בין  גשר 

מיוחדת וסמלית. 

קיבוץ גבעת חיים איחוד, שבו חיים עד היום אחדים משורדי הגטו, 

ראה חשיבות בהקמת מקום להנצחת קורבנות השואה ותרם את 

השטח להקמת בית טרזין. הקשר בין בית טרזין והקיבוץ בא לידי 

ביטוי גם בתערוכה המאחדת בין אחת התערוכות במוזיאון וגלריית 

גבעת חיים איחוד )בניהולה של חנוש מורג(. 

הומאניים  ערכים  הנחלת  ועתיד,  הווה  עבר,  בין  מתמשך  דיאלוג 

פועלה  את  אפיינו  אלה  כל   - המוכרת  למציאות  רעננה  ופרשנות 

של רות בונדי, ונדמה שאין דרך טובה יותר להנצחתה, מתערוכה 

שנולדה בשיתוף פעולה פורה ומפרה - בין ז'אנרים תרבותיים, בין 

אמנים ואוצרים, והמוסדות השונים המשתתפים בה. 

חופשי,  אורית  כץ,  אבנר  בתערוכה:  פעולה  ששיתפו  האמנים  בין 

 דני קרמן, אירוע פתיחת התערוכה
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חדשות בית טרזין 

לבקש את האור מתוך ידיעת החשכה / טל בשן

"הרגשתי צורך לחלוק עם מישהו את החרדות ולמצוא להן נחמות. 

התמזל מזלי ובחרתי בכתיבה. רקדניות בלט וזמרות אופרה נאלצות 

להמשיך  יכולה  אני, המאושרת,  אבל  הגיל,  אותות  לפרוש מחמת 

הפתיח  מתוך  אלה,  במלים  המילים".  פרגוד  מאחרי  להתערטל 

לספר "נחמות קטנות", תיארה אמי את המניע העיקרי ליצירתה - 

לא יומרות לתיקון עולם, לא שאיפה לכבוד וגדולה )"אין בי כישרון 

ככותבת,  הכמיהה,  ובראשונה  בראש  אלא  פעם(,  כתבה  לגדולה" 

למגע אנושי ואישי עם הקורא, לרגעים של חסד בתוך קושי הקיום. 

"לבקש את האור מתוך ידיעת החשכה, מתוך חוסר היכולת לשאת 

את הייאוש", כהגדרתה. משם נולדו שמות מדוריה בעיתונות )"יהיה 

"נחמות  שלמים",  )"שברים  האישיים  וספריה  נחמה"(  "חצי  טוב", 

קטנות"(, ומכאן נבע המעיין שהזין את היסודיות וההתמדה יוצאת 

הדופן במלאכתה, כמעט עד סמוך לפטירתה. 

"סופר טוב", כתבה, "בורא עולם יש מאין, שאין לטעות בו, מציאות 

נאחזה  עצמה,  על  העידה  כך  היא,  ואילו  חותמו",  את  הנושאת 

בקרקע העובדות )בעיקר בכתיבתה על השואה(. "הרגשתי: אסור 

כובד  את  לשאת  בכוחן  שאין  מפני  גדולות,  במילים  להשתמש  לי 

בחירה  אחרי  עצמן,  העובדות  רק  מינורי,  יבש,  סגנון  רק  האימה. 

וצמצום, חזקות דיין כדי לא להתפורר". 

ואולם, דווקא מתוך סגנון הכתיבה המאופק, החף מפאתוס ומילים 

ההומור,  ומלאת  האנושית  החדה,  המתבוננת,  בכתיבתה  גבוהות, 

בראה גם היא, כבמעשה אלכימיה, עולם וסגנון משלה, כזה שאין 

לטעות בו- בכתיבתה העיתונאית, בביוגרפיות שכתבה, גם בנושא 

והענייניות,  ההצטנעות  מתוך  "דווקא  בתרגומיה.  ואפילו  השואה, 

קורנים מתוך הספרים אישיותה ההומנית, חכמת שכלה ויופי נפשה, 

הן כמחברת והן כמתרגמת", כתב עליה המתרגם דורי פרנס. 

רות בונדי ז"ל וטל בשן
צילום: משה שי

גם לאחר  כוחן  כעת, בהשראת מילותיה של אמי, שנותרו במלוא 

לכתה, נברא עולם נוסף – מלא יצירתיות וממריא על כנפי הדמיון 

והאסוציאציה- עולם שראשיתו במילים והמשכו באמנות פלסטית, 

שלו. בדרכו  האנושית,  הקיום  בהוויית  לגעת  ומצליח   אשר מבקש 

גם  נולדו  זו  וברוח  משלה,  ומקורית  ייחודית  בדרך  הלכה  אמי 

ויוצא  ייחודי  התערוכות המבוססות על כתביה, פרי שיתוף פעולה 

דופן בין אוצרים, אמנים וגלריות, המקרין גם על הצופה בהן. 

כל זה מתרחש בתוך וסביב בית טרזין שבקיבוץ גבעת חיים איחוד, 

מקום שהיא וחבריה הניצולים הקימו וטיפחו, מתוך כוונה להנחיל 

את הערכים האוניברסליים והאנושיים שאפיינו את גטו טרזין לדורות 

הבאים- לא כאנדרטת זיכרון בלבד, אלא כמקום פעיל ושוקק חיים. 

והלל, בחיים כמו גם  נבוכה מדברי שבח  כי אמי היתה תמיד  ואף 

שהתגבש  היצירתי  המפעל  על  ידעה  שלו  לי  נדמה  מות",  "אחרי 

בהשראתה במקום הזה, לא היה דבר שישמח אותה יותר. ■

לזכוכית  מתחת  פרפר  כנפי  להניח  כמו  זה  הומור  על  "לכתוב 

מגדלת: המחקר עשוי להרחיב את הידע המדעי, אך יופיו של 

הפרפר יימחק, הוא לא יתרומם יותר",  

רות בונדי      

ניתן לרכוש את הספר בבית טרזין

info@bterezin.org.il ובטלפון: 04-6369515

icast ניתן להאזין לספר באתר

 http://books.icast.co.il/book/retzinut-hahumor 
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חדשות בית טרזין

יום השואה הבינלאומי "בכל זאת אינני נפרד" טל סונדק ומריאן מילר

ביקור התאחדות כדורגל גרמניה 

חברי  הגיעו   ,2018 דצמבר  בחודש 

הכדורגל  )התאחדות   DFB משלחת 

כחלק  בישראל  לביקור  גרמניה(  של 

 .U18 מטורניר הכדורגל הבינלאומי

חברי  פגשו  בארץ,  שהותם  במהלך 

הגטו,  שורד  כהן,  צבי  את  המשלחת 

ביקרו בתערוכת "ליגה טרזין" המוצגת 

תקוה  בפתח  "המושבה"  באצטדיון 

והדרכה  לסיור  טרזין  לבית  והגיעו 

במוזיאון ובקיבוץ. ■

ביקור חברי התאחדות הכדורגל של גרמניה

במסגרת אירועי יום השואה הבינלאומי שחל 

קיבוץ  עם  בשיתוף  התקיימה,  בינואר  ב-27 

גבעת חיים איחוד, הופעתם המרגשת של טל 

סונדק ומריאן מילר "בכל זאת אינני נפרד". 

 - הנער  של  שיריו  על  מבוססת  ההופעה 

בשואה.  שנרצח  ארדש,  גאבור  המשורר, 

טל סונדק )זמר ויוצר(, נשוי לטלי בת קיבוץ 

גבעת חיים איחוד, הלחין את שירי האלבום ואליו הצטרפה, מריאן 

מילר, בת דודתו של גאבור ארדש, שסיפרה לקהל על זכרונותיה 

מאותה התקופה, על קורות משפחתה ועל הדרך בה בחרה להנציח 

את סיפורה וסיפורו של גאבור. ■ 
 טל סונדק ומריאן מילר

מימין: תמי קינברג, עודד ברידא, מרקו בודה 
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חדשות בית טרזין

התקיימה  טרזיינשטאט  גטו  להקמת  שנים   77 לציון 

רפופורט  דן  של  בהנחייתו  מיוחדת,  מוזיקאלית  הרצאה 

ובליווי הזמרת אלכסנדרה וילסון. 

קליין, גדעון  של  מיצירותיהם  נוגנו   בקונצרט 

אילזה וובר, ויקטור אולמן ואלכס אולשנץ - ממלחיני גטו 

טרזיינשטאט שכתבו בגטו ונספו בשואה. ■

הרצאה מוזיקאלית לציון 77 שנים להקמת גטו טרזיינשטאט

התכנסנו ביום רביעי ה-13 בפברואר, בקיבוץ העוגן לחגוג את יום 

המשפחה עם חברי "קפה אירופה" שהגיעו עם ילדים, נכדים ונינים 

ליהנות מהופעה מוסיקלית לכל המשפחה.

מקהלת בית אל, המורכבת ממבוגרים ובני נוער, פתחו את האירוע 

וסיפורי  שירי  עם  ורמוט  האחים  הופיעו  אחריהם  מרגשת,  בשירה 

הילדות של ארץ ישראל במופע "שרים ומספרים משוררים" והרקידו 

את כל הדורות. היה ערב משמח ומהנה לארבעה דורות! ■

גם השנה, כמידי שנה, התכנסנו בחג החנוכה לכנס 

בינדורי. הנר השמיני של חנוכה הודלק על ידי שורד 

הגטו, אחים בגיינסקי ובני משפחתו.

בכנס הושק יומנה של רות האס מייסנר עליו כתבנו 

הכנס  במהלך  הקודמים.  הקשר  בדפי  בהרחבה 

ראש  אידן,  לרני  הוקרה  תעודת  טרזין  בית  העניק 

המועצה היוצא של עמק חפר, על תרומתו ארוכת 

השנים לבית טרזין ופועלו. ■

אירוע לציון יום המשפחה

הכנס הבינדורי

מקהלת בית אל



בית טרזין - קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזיןדפי קשר 8

מדליקי המשואות - טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט

חדשות בית טרזין

אסתר בגיינסקי

ארנה  )שנקראה  אילת  אסתר 

מיני( לבית בגיינסקי נולדה בשנת 

1934 בברלין, גרמניה.

ב-27 למאי 1942 כשאסתר הייתה 

בת 8, נלקח אביה הרמן הירש, ע"י 

הגסטאפו, למחנה הריכוז זקסנהאוזן ונרצח שם למחרת היום. 

ב-5 ביוני 1942 הוצאו אסתר ביחד עם אמה מרגרטה ושני אחיה, 

מספרת  אסתר  טרזיינשטאט.  לגטו  ונשלחו  מביתם  וארנו,  יואכים 

ומלווים אותה  זיכרונות קשים, מתוך רבים, שחוותה בגטו  על שני 

עד היום: הפנים, הצעקות, הבכי והקריאות לעזרה שבקעו מהבית 

המגודר, שנקרא בית המשוגעים, והישיבה מול ערמת אפר גדולה, 

שהו  ואחיה  אמה  אסתר,  לנהר.  האפר  והשלכת  הקופסאות  מילוי 

בטרזיינשטאט, בתת תנאים, ושוחררו בחודש פברואר 1945 ברכבת 

שיצאה מהגטו לשוויץ. 

עלו  שוויץ,  את  והאם  אחיה  אסתר,  עזבו   1945 ספטמבר  בחודש 

אסתר  צבי.  מעין  בקיבוץ  מרים,  הבכורה  לאחות  והצטרפו  לארץ 

מתגוררת בקיבוץ עד היום.

אסתר מספרת שהניצחון שלה על הקושי הרגשי והכאב האינסופי, 

ויזהר  אסנת  ילדיה  שני  שלה.  המשפחה  הם  חלקה,  מנת  שהיו 

ושבעת הנכדים, הם האור והאושר בחייה. ■

גרשון מילר

ב-24  טרזיינשטאט  בגטו  נולד  גרשון 

בספטמבר 1944.

של  הוריו  גורשו   1941 דצמבר  בחודש 

גרשון, רוזה והנוש מילר, לגטו טרזיינשטאט 

ביחד עם יואל, אחיו הבכור של גרשון, שהיה 

4. אמו של גרשון עבדה בגטו בעבודות  בן 

וניקיון. באחד הימים נתפסה, ביחד  תפירה 

מהגטו.  החוצה  מכתבים  להבריח  שניסו  לאחר  נוספות,  נשים  עם 

היא נכלאה בבית סוהר. באותה עת, היתה בחודשי הריון ראשונים. 

לאחר חצי שנה של מעצר, הועברה לבית חולים, שם נולד גרשון. 

בדרך נס, הוחזרו גרשון ואמו לגטו, שם שהו 9 חודשים נוספים, עד 

ימים לאחר שנולד, נשלח אביו של   5  .1945 לשחרור הגטו במאי 

גרשון לאושוויץ-בירקנאו, שם נרצח.

לאחר המלחמה חזרו גרשון ואמו לפראג ובשנת 1949 עלו גרשון 

גרשון  לימודיו בתיכון, למד  ואחיו לישראל. לאחר שסיים את  אמו 

בבית הספר הטכני של חיל האוויר, התגייס לצבא ושירת כטכנאי 

בשנת  האווירית,  בתעשיה  עבד  מהצבא  שחרורו  לאחר  מטוסים. 

הקים  2004 ובשנת  רפואי,  לציוד  בחברה  לעבוד  החל   1988 

 3 ולהם   1972 לחנה בשנת  נישא  גרשון  רפואי.  ציוד  ליבוא  חברה 

ילדים ו-7 נכדים. ■

דבורה נולדה בגטו טרזיינשטאט ב-23 בפברואר 1943. 

 1942 ספטמבר  בחודש  טרזיינשטאט  לגטו  גורשו  פולק,  וברטה  לאופולד  דבורה,  של  הוריה 

 ממינכן, גרמניה. אמה של דבורה, הגיעה לגטו כשהיא בהריון. כ-5 חודשים לאחר שהגיעה לגטו,

נולדה בתה.

לאחר הלידה נאלצה האם להמשיך ולעבוד במתפרה, והחביאה את דבורה במקומות שונים בגטו. 

המשפחה שרדה בגטו עד ליום השחרור. דבורה והוריה חזרו לעיר וירצבורג בגרמניה שם התקבצו 

פליטים יהודים רבים. האם נפטרה בשנת 1950, כשהיתה בת 43.

בשנת 1952 עלתה דבורה לישראל עם "עליית הנוער" ושוכנה בכפר בתיה. היא נישאה ונולדו לה 

3 ילדים ו- 9 נכדים. במשך שנים רבות התנדבה בבית החולים "תל השומר". ■

דבורה בן יהודה
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חדשות בית טרזין

ד"ר מיכאל וינר

טרזיינשטאט  בגטו  נולד  מיכאל 

של  הוריו   .1944 באוקטובר  ב-28 

הופרדו  ו-וולטר  גרטה  מיכאל, 

כשאביו  לידתו  לפני  כשבועיים 

לאושוויץ- בטרנספורט  נשלח 

ואמו,  מיכאל  נרצח.  שם  בירקנאו, 

בחודש  לשחרורו  עד  בגטו  נותרו 

מאי 1945.

בשנת 1946 עלו מיכאל ואימו לארץ ישראל. לאחר כשנה, נישאה 

למד  שם  בחיפה  התגוררה  והמשפחה  בשנית,  מיכאל  של  אמו 

מיכאל בבית הספר הריאלי. בשנת 1960 נפטר אביו השני, ובשנת 

1970 נפטרה אמו, כשהיתה בת 63. 

ושירת  פנימית  ברפואה  התמחה  כעתודאי,  רפואה  למד  מיכאל 

גולני.  חטיבת  של  כרופא  שירת  הכיפורים  יום  במלחמת  בקבע. 

אוגדת  של  כרופא  מיכאל  שירת  הראשונה,  לבנון  מלחמת  בזמן 

ראשי.  רפואה  כקצין  שירת   ,1994-1991 השנים  בין  הצנחנים. 

בשנת 1991 הצטרף לנשיא המדינה, דאז, חיים הרצוג, בעת ביקורו 

לאחר  בטרזין.  העלמין  בבית  הנשיא  זר  את  והניח  בצ'כוסלובקיה 

שחרורו מצה"ל בדרגת תת-אלוף, כיהן מיכאל בתפקידי ניהול שונים 

במערכת הבריאות, עד צאתו לגמלאות. מיכאל נשוי לשושנה, אב 

ל-3 בנים וסב ל-6 נכדים. ■

תלמה סגל

מיכל בר

ופריץ  קטה  להוריה   ,1929 בשנת  בצ'כוסלובקיה   )Prostějov( פרוסטיוב  בעיר  נולדה  מיכל 

על  נאסר   ,1939 מרץ  בחודש  פרוטקטורט  והקמת  צ'כוסלובקיה  כיבוש  לאחר  שטקלמכר. 

היהודים בעיר להיכנס לגינות ציבוריות, לצאת מהבית לאחר השעה 8 בערב ולעזוב את שטח 

העיר. בשנת 1941 אולצה המשפחה לעזוב את הבית ולעבור לגור עם עוד משפחות יהודיות. 

המשפחה אולצה למסור את מכשיר הרדיו, את התכשיטים, הפרוות, האופניים ורכוש רב נוסף. 

בחודש יולי 1942 נשלחו בני המשפחה ובהם מיכל, אחותה והוריה לגטו טרזיינשטאט ברכבת 

 1944 בשנת  נשלחה  מיכל  של  בגטו. סבתה  נפטרו  מיכל  של  וסבה  אביה  וחשוכה.  דחוסה 

לאושוויץ-בירקנאו, שם נרצחה. מיכל, אחותה כרמלה ואמה נותרו בגטו עד לשחרורו על ידי 

1949 עלו לישראל.   הצבא האדום. לאחר השחרור חזרו בנות המשפחה לפרוסטיוב ובשנת 

מיכל נישאה לשמעון, נולדו להם 3 ילדים, 6 נכדים ו-3 נינים. מיכל עוסקת רבות בשימור זיכרון השואה, היא כתבה קובץ סיפורים קצרים 

 על תקופת השואה ונמצאת בקשר מתמיד עם המוזיאון בפרוסטיוב שעוסק בשימור זיכרון הקהילה היהודית המפוארת שהייתה בעיר.

עד היום היא מופיעה ומספרת את סיפורה בערבי "זיכרון בסלון" בישראל. ■

תלמה סגל נולדה בשם אילזה 

 ,)Ilse Breier( בוינה  ברייר 

אוסטריה בשנת 1937 להוריה 

לאחר  ברייר.  ורגינה  לודוויג 

לגרמניה  אוסטריה  סיפוח 

במרץ 1938 השתנו חייה של 

תלמה  של  אביה  המשפחה. 

אולץ למסור את הנגרייה שלו 

את  לעזוב  נאלצה  המשפחה  גדול.  עצים  ומחסן  המכונות  כל  עם 

10 נפשות בדירה.  הדירה בה התגוררה ועברה לגור עם הסבים - 

אביה של תלמה נשלח למעצר לאחר שנתפס מתקין ארגזים בעלי 

דופן כפולה )למחבוא לכסף ואבני חן(. 

בחודש אוקטובר 1942, ארבעה ימים לאחר שמלאו לתלמה חמש, 

המשפחה,  הופרדה  בגטו  טרזיינשטאט.  לגטו  המשפחה  נשלחה 

ותלמה ואחיה כמעט ולא נפגשו עם אביהם. 

בחודש מאי 1945, לאחר שחרור הגטו על ידי הצבא האדום, חזרו 

בני המשפחה לוינה. מספר חודשים לאחר מכן, נפטרה האם. תלמה 

לישראל  ועלו  הצעיר"  "השומר  הנוער  לתנועת  הצטרפו  ואחיה 

בשנות ה-50. תלמה ואחיה הצעיר דן הגיעו לקיבוץ ניר דוד, ואחיה 

הבכור יהודה גר בקיבוץ רמת השופט. אביה של תלמה נפטר בוינה, 

כשהיה בן 62. אחיה הבכור, יהודה, נהרג בתאונת דרכים, כשהיה בן 

40. אחיה הצעיר דן נפטר בשנת 1998. תלמה נישאה לאהרון בשנת 

1958. נולדו להם 4 ילדים ו-14 נכדים. ■
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המרכז החינוכי

מפעילות המרכז החינוכי

סיור בקיבוץ גבעת חיים איחודמפגש בבית הספר

פגישה עם פליט מדרפור 

 טורניר זיכרון "ליגה טרזין" 
חנוכה 2018

סיור בדליית אל כרמל ופגישה

עם הציירת בותיינה חלבי

מפגש ב"עמך" נתניה עם תלמידי בית הספר שפרירים
פברואר 2019

פרויקט מפגש נוער ישראלי גרמני
בית הספר גימנסיה גן נחום בראשל"צ ושילר גמנזיום ברלין

אוקטובר 2018
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המרכז החינוכי

סמינר "שיר מגרש את החושך" 
חנוכה 2018

סמינר למורים מישראל ומברלין
אוקטובר 2018
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מאמרים

80 שנה להקמת הפרוטקטורט של בוהמיה ומוראביה / ד"ר מרגלית שלאין

הרקע

ב-28 באוקטובר 1918 הוקמה הרפובליקה הצ'כוסלובקית הראשונה 

)לאחר פירוק האימפריה אוסטריה-הונגריה בתום מלחמת-העולם 

ימינו  של  )צ'כיה  ומורביה  בוהמיה  ארצות  את  שכללה  הראשונה( 

בקירוב( וחבל הסודטים, סלובקיה, קרפטו רוס, ובני לאומים שונים 

צ'כים, סלובקים, רותנים, גרמנים, יהודים ועוד.

ב-1933  היטלר  של  בראשותו  בגרמניה  לשלטון  הנאצים  עליית 

עוררה רגשות לאומניים בקרב שלושת מיליון הגרמנים, שהיוו את 

רוב תושבי חבל הסודטים. באוקטובר 1933 הקים שם קונרד הנליין 

צ'כוסלובקים,  גרמנים  של  ימנית  מפלגה  הגרמנית,  החזית  את 

 )SDP( הסודטים  הגרמנים  למפלגת  שמה  שינתה   1935 שבשנת 

ודרשה אוטונומיה לחבל הסודטים.

לאחר סיפוח אוסטריה פעל היטלר לכיבוש צ'כוסלובקיה. במארס 

חבל  את  לספח  צ'כוסלובקיה,  נשיא  בנש,  מאדוארד  תבע   1938

ביצוריו,  בשל  והצבאית  האסטרטגית  החשיבות  בעל   - הסודטים 

לגרמניה, בטענה שרובו  בו,  והתעשייה המתקדמת שהיו  המכרות 

צ'כוסלובקיה  זכויות.  משוויון  נהנים  שאינם  גרמנים  ידי  על  מיושב 

דחתה את דרישתו. 

לחבל  לפלישה  להתכונן  לוורמאכט  היטלר  הורה   1938 בקיץ 

ממשלות  ראשי  באזור.  הצבאי  המתח  את  בכך  והעלה  הסודטים, 

בריטניה וצרפת פנו לצ'כוסלובקיה כדי ליישב את הסכסוך ודרשו 

להעניק אוטונומיה רחבה לגרמנים שחיו בחבל הסודטים, ולבסוף, 

ב-30  שנחתם  מינכן"  וב"הסכם  היטלר  של  דרישותיו  לכל  נכנעו 

ומוסוליני,  דלדייה  צ'מברליין,  היטלר,  על-ידי   1938 בספטמבר 

באה לקיצה הרפובליקה הצ'כוסלובקית הראשונה. במקומה קמה 

ניתן מעמד  הרפובליקה הצ'כו-סלובקית השנייה, שבה לסלובקיה 

נמסר  הסודטים  חבל  המדינה(,  בשם  במקף  )שהודגש  אוטונומי 

לגרמניה וקרפטו רוס סופחה להונגריה. ב-14 במארס 1939, הכריז 

על  סלובקיה,  של  האוטונומית  הממשלה  ראש  טיסו,  יוזף  הכומר 

עצמאות סלובקיה, כמדינה גרורה לגרמניה, על גבול פולין.

הפרוטקטורט

הנאצית  גרמניה  1939, פלשו צבאות  ה-15 במארס  יום  עם שחר 

לחתום  אולץ  האכה  אמיל  ד"ר  שנשיאה  לאחר  לצ'כו-סלובקיה, 

בפני היטלר בברלין על "הכרזה רשמית", ל"שמירת השקט, הסדר 

והשלום בחלק זה של אירופה המרכזית", ולהצהיר בה כי: "על מנת 

לשרת מטרה זו ולהשיג הרגעת רוחות, הופקד בביטחון גורל העם 

והארץ הצ'כים בידי מנהיג הרייך". 

בוהמיה  ארצות  להתקיים.  חדלה  הצ'כו-סלובאקית  הרפובליקה 

חסות  לשטח   ,1939 במארס  מה-16  הפיהרר  בצו  הפכו  ומורביה 

נשאר  להלכה,  ומורביה.  בוהמיה  של  הפרוטקטורט   - הרייך  של 

האכה הנשיא ואלואיס אליאש מונה לראש ממשלה בעלת מינהל 

פון  לקונסטנטין  ניתנה  למעשה,  הסמכות,  כל  ואולם,  אוטונומי. 

כרייכספרוֶטקטור  היטלר  על-ידי  מונה  במארס  שב-18  נויראט, 

הגרמנים  ממנהיגי  פראנק  הרמן  ולקארל  ומוראביה  בוהמיה  של 

מזכיר  בתואר  לממלא-מקומו,  הימלר  על-ידי  שמונה  הסודטים, 

המדינה. 

כבר ביום הפלישה החל הגסטאפו בגל מאסרים של פעילי ציבור 

צ'כים במסגרת 'מבצע סורגים' - Aktion Gitter. מגמת המדיניות 

הנאצית היתה לגרמן את הפרוטקטורט ולהביא לשלילת הלאומיות 

והתרבות הצ'כית. לפיכך, מראשית הכיבוש הוחנקה התרבות הצ'כית 

לחסל היתה  שמטרתם  האוכלוסיה,  נגד  טרור  אמצעי   והופעלו 

התנגדות  לתנועת  הפוטנציאל  המקומית,  ההנהגה  שורות  את 

לאומית ומחתרת.

צ'כוסלובקיה, לעצמאות  השנה  ביום   1939 באוקטובר   ב-28 

סטודנט  של  מותו  רמה.  ביד  שדוכאו  הכיבוש  כנגד  הפגנות  פרצו 

דיכאו  הגרמנים  סטודנטים.  למהומות  הביא  בהפגנה  שנפצע 

נסגרו.  האוניברסיטאות  וכל  האזרחית  התסיסה  את  באכזריות 

ומאות מהם נשלחו למחנות  I", נאסרו אלפים,  במבצע "אלברכט 

ריכוז.

המשרד  ראש  היידריך,  את  היטלר  מינה   1941 בספטמבר  ב-24 

של  רייכספרוטקטור  כממלא-מקום  גם  הרייך,  לביטחון  הראשי 

פעל  היידריך  בפרוטקטורט.  למעשה  והשליט  ומורביה  בוהמיה 

ניסיון  כל  "כנגד  הפרוטקטורט,  של  מלא  ל"גירמון"  בנחרצות 

לעצמאות הצ'כים", על-ידי שלילת סימני הממשל הלאומי הצ'כי, 

סיכול האפשרויות לפעילות חבלנית וטיהורו המיידי מיהודים. ב-27 

בספטמבר 1941, הוכרז על מצב חירום בפרוטקטורט ומשטר צבאי. 

נאסרו  אנשים  אלפי  התפטרותו.  את  להגיש  אולץ  האכה  הנשיא 

נדונו   1941 נובמבר  סוף  עד  אחרים.  ופשעים  חבלה  בגידה,  בעוון 

אליאש,  הממשלה  ראש  וביניהם  להורג  והוצאו  למוות  מהם   342

ו-1,289 נמסרו לגסטאפו. צעדים מידיים אלה נועדו להתריע כנגד 

בפרוטקטורט,  מוחלט  שקט  לכונן  מנת  ועל  חבלה  פעולת  כל 

"להראות לצ'כים מי האדון בבית."

בפרוטקטורט  הצ'כית  האוכלוסיה  עבודת  בנחיצות  הכיר  היידריך 

לפקח  מיוחדים  משרדים  הוקמו  הגרמני.  המלחמה  מאמץ  עבור 

על גיוסם לעבודות כפייה ובמפעלים החיוניים למאמץ המלחמתי: 

הנשק  ובתעשיית  וברזל  פלדה  במפעלי  פחם,  במכרות  עבדו  הם 

הופסקה התעשיה  ב-1943  הגרמני.  והעם  הצבא  למען  בייצור  או 

האזרחית ו-350,000 צעירים צ'כים נשלחו לעבודות כפייה בגרמניה. 

האוכלוסיה הצ'כית סבלה ממחסור חמור במצרכים ובעיקר במזון.
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רות מימין ואחותה מרים )האס( צ'רבינקה

ב-4  ומותו  היידריך  בחיי  צ'כים  פרטיזנים  שני  התנקשות  בעקבות 

1942, חוסלו בפעולות עונשין בהוראת ק.ה. פראנק ובידיעת  ביוני 

היטלר, שני כפרים צ'כיים: לידיצה ולז'אקי. הגברים נרצחו, הנשים 

לגרמניה  נשלחו  ילדים  כמאה  רבנסבריק,  הריכוז  למחנה  נשלחו 

של  ומשלוח  כגרמנים,  שייחשבו  כדי  הגזע",  "להשבחת  לתכנית 

1,000 יהודים שיצא ב-10 ביוני 1942 מפראג לטרזיינשטאט, נשלח 

ישירות להשמדה ב'מזרח', חלקם לסוביבור וחלקם למאיידנק.

במשך כל תקופת הפרוטקטורט סבלה האוכלוסיה הצ'כית מאובדן 

העצמאות והדמוקרטיה, מדיכוי אכזרי, רציחות המוניות של עשרות 

אלפים, עד שב-9 במאי 1945 נכנס הצבא האדום לפראג וסיים את 

הכיבוש הגרמני בבוהמיה ובמורביה.

היהודים בפרוטקטורט

ולכן ב-15  יהודים"  "רייך ללא  המטרה הגרמנית המוצהרת הייתה 

במארס 1939, נגזר דינם של 118,310 יהודי בוהמיה ומורביה לכליה. 

מגרמניה,  שברחו   10,000 יהודים:  פליטים   30,000 נמנו  בכללם 

אוסטריה ורומניה ו-20,000, שגורשו מחבל הסודטים. 

ב-21 ביוני 1939, פירסם פון נויראט חוקים אנטישמיים בנוסח חוקי 

נירנברג, שהגבירו את איבת המפלגות הפאשיסטיות נגד היהודים. 

באותו יום הורה היידריך, על הקמתה של 'לשכה מרכזית להגירת 

יהודים' בפראג, כאחראית לטיפול ב"שאלת היהודים" בפרוטקטורט, 

את  ליזום  וגם  נגדם  שננקטו  והפעולות  את האמצעים  לאחד  כדי 

הרחקת היהודים מהמרחב הבוהמי-מורבי, הגירתם מהרייך ותפיסת 

אייכמן, שאליה  אדולף  בראשה  הועמד   1939 ביולי  ב-28  רכושם. 

הגיע מוינה עם צוות עוזריו.

בספטמבר 1939, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הסתמן שינוי 

באווירה כלפי היהודים. גילויי אהדה לסבל היהודים היו אחד מביטויי 

השנאה לכיבוש הגרמני. ה"אריזציה" של מפעלים יהודיים והעברתם 

לידיים גרמניות חיזקה את היסוד האתני גרמני בפרוטקטורט ופגעה 

במידה רבה גם בהון הלאומי הצ'כי.

באוקטובר 1939, ביזמתו של אייכמן יצאו שני משלוחים עם 1,292 

גברים יהודים ממוראבסקה-אוסטרבה, כחיל חלוץ להקמת מחנה 

מעבר, לקראת הגלייתם של כ-5,000 יהודי הפרוטקטורט, קאטוביץ 

ווינה לניסקו, ל"שמורה יהודית" המתוכננת באזור לובלין.

ה-ס"ס  ראשי  את  בפראג  היידריך  כינס   1941 באוקטובר  ב-10 

היהודים  שאלת  "לפתרון  הדרושים  בצעדים  לדון  בפרוטקטורט, 

בפרוטקטורט וחלקית ברייך הישן", והתייחס לגורלם של כ-88,000 

גטו  של  הקמתו  נקבעה  בישיבה  בפרוטקטורט.  אז  שחיו  היהודים 

עד  ומורביה,  בוהמיה  ליהודי  ומעבר  ריכוז  כמחנה  טרזיינשטאט, 

פראג  מיהודי   6,000 נשלחו  חודש  באותו  עוד  ל'מזרח'.  לשילוחם 

וברנו ישירות ללודז' ולמינסק.

73,608 מיהודי הפרוטקטורט נשלחו לגטו טרזיינשטאט, שהתקיים 

מה-24 בנובמבר 1941 ועד לשחרורו ב-8 במאי 1945, מהם שרדו 

רק כ-7,500 נפש. ■

אנו פועלים להצעיד את 
המרכז החינוכי קדימה 

ולהתאימו לצרכי הדור הצעיר. 
זאת באמצעות למידה 

חוויתית ומאתגרת, הדורשת 
פיתוח אפליקציות ורכישת 

ציוד טכנולוגי מתאים.

מס' חשבון בנק לתרומה
10-953-74803/11

נשמח לסיוע ותמיכה,
כל תרומה תתקבל 

בהערכה ובתודה רבה! 
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החתולה קוצ'יצ'קה )לזכר אסתר וידר( / דורית וידר

תמיד ידענו שבאחת ממגרות השידה בחדר השינה של 
אמא, מסתתר "אוצר" מיוחד במינו. ה"אוצר" הזה היה 
מאוד יקר לליבה ולעיתים רחוקות הייתה מוציאה אותו 
מבין ערימת הגרביים ומראה לנו בהתרגשות רבה. זה 
היה חתול אפור-שחרחר, בעל פרצוף עצוב למדי, גזור 
מדפי קרטון מצהיב ומקושט בציורים קטנטנים-עדינים, 
המצהיבים,  הדפים  על  מרהיבים.  מים  בצבעי  צבועים 
מובנת  הייתה  )שלא  הצ'כית  בשפה  משפטים  נכתבו 

לנו(. החתול הזה היה יקר לאמא מפז.
)כץ  כץ  )דיתה(  אדיטה  היה  אמא  של  הנעורים  שם 
בגרמנית פירושו חתול(, בגלל שם משפחתה ואהבתה 
"קוצ'קה"  חבריה  בפי  כונתה  לחתולים,  המוצהרת 

)חתולה( ולעיתים "קוצ'יצ'קה" )חתלתולה(.
במחנה  חבריה  לה  הכינו  ה-21,  הולדתה  יום  לכבוד 
טרזין )הונזה ברמר, רות בונדי ומאוזי מאזנר הציירת( 

את הספרון הגזור בדמות חתול. 
כשמלאו לאמא 90, הכין לה גיסי, דיויד קינדלר, אלבום 
בחייה,  שונות  מתקופות  צילומים  שבו  מפואר  מודפס 
ביניהם תמונותיה עם חבריה מההכשרה וצילומים של 
כחמש  בטרזין.  ההולדת  ליום  מהם  שקיבלה  החתול 
את  הרחיב  הוא  פטירתה  לאחר  יותר,  מאוחר  שנים 
דפי  של  עברי  תרגום  גם  השאר  בין  בו  וכלל  האלבום, 
החתול. בתחילה הוא ניסה לתרגם את הטקסט הצ'כי 
"גוגל", אבל לא היה שבע רצון מהתוצאה,  באמצעות 
מ"החברות  עזרה  לקבל  ואותי  אחותי  את  ושלח 

הצ'כיות" של אמא.
חפציה  בין  משמר  מכל  אמא  שמרה  הזה  החתול  את 
שלה  במזוודה  אותו  והביאה  טרזין,  בגטו  המועטים 
וידר  מקס  אבי  עם  יחד   1949 בשנת  ארצה  כשעלתה 

ז"ל, ממקימי בית טרזין בגבעת חיים איחוד. 
עוז,  אזרנו  מזמן  לא  ב-16.2.2017.  נפטרה  אימא 
אחותי ואני, ועברנו על החפצים שהשאירה. כשפתחנו 
את אחת המגירות, הציץ אלינו החתול השחרחר מבין 
הטקסט  את  אמא.  של  הצבעוניות  המשי  מטפחות 
שנכתב בשפה הצ'כית, תרגמו עבורנו בטוב ליבן חנה 
רות  של  )אחותה  תבל"א  רמון  ודיטה  ז"ל  וינגרטן׳׳ 

בונדי(.
תודה מקרב לב לשתיהן!

6: "לדיטה, ביום הולדתך,
מיטב הברכות ומזכרת לעתיד, מאת 

R+H )הונזה ברמר ורות בונדי( טרזין, 
".22.7.1943

1: "קוצ'יצ'קה  
טיילה

מבודיוביצה אל 
"ההכשרה" 
בטלטין, אל 
גן העדן של 
אורטוינוויצי, ומאוחר יותר אל הצל החשוך 
והשחור של גטו טרזין".

2: "בעת 
הזאת אנחנו 
נמצאים בצומת: 
משמאל צועדים 
לטרנספורט.

 )AKB AKB
היה מספר 
הרכבת שהובילה 
את 910 יהודי 
בודיוויצה לטרזין, 
ב-18.4.1942, 
ביניהם היו אולגה, רודולף, מרתה, ארנוסט 
ואדיטה כץ, בני משפחתה של אמא. רק 
22 איש מכל יהודי בודיוויצה שרדו ובהם 
אימי(. מימין צועדים כמה משוגעים לכיוון 
טריאסטה, הנמל האיטלקי הקרוב ביותר, 
ממנו מפליגות ספינות לארץ ישראל." 

3: "זהו ביתה של 
החתולה קוצ'קה 
ברחוב לינקה 82, 
בעיר בודיוויצה.

על האש 
מבעבע בסיר 
צלי בשר טעים 
ברוטב בצקניות, 
שהמחשבה עליהם מרתיחה עכשיו את הדם 
בעורקים!! ובימי ראשון יוצאים לטייל לאגם 
בזדרב הסמוך."

4: "חולמים על
ארץ ישראל ועל העבודה בקיבוץ 

במשך היום כולו. בערב השמש בוערת 
שם כמו ברק, הערבים יורים, היהודים 

סובלים, אין רגע דל."

5: "אך בינתיים הספינה
ממתינה, הנוסעים מצטופפים, עם מזוודות 
ושמיכות. 'סנדה, אווה, רותקה, רודה, הונזה 
)ובעברית  לסיפון!'  לעלות  כולם  וקראוס, 

נכתב למטה – ל ה ת ר א ו ת!(

עטיפת הספרון
)משמאל( אסתר קוצ'קה וידר וחבריה בהכשרה, רות בנדי במרכז
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מאמרים

וילי ברכמן, הקאפו הגיבור / ד"ר אנה הייקובה 

מוזכר  באושוויץ,  מטרזיינשטאט  המשפחות"  "מחנה  שורדי  בעדויות 

מסכימים  האסירים  מרבית   .)Willy Brachmann( ברכמן  וילי  תכופות 

שבהשוואה ל"קאפו" אחרים, הוא היה אדם הגון. לדברי עדי ראיה, הוא 

אף הציל את חייהם של כמה אסירים יהודים.

וגדל  הפועלים,  ממעמד  למשפחה   1903 בשנת  בהמבורג  נולד  וילי 

בתנאים קשים. בשנות הרעב של מלחמת העולם הראשונה נהג לגנוב 

בהיותו  אחרים.  רבים  גרמנים  נוער  לבני  בדומה  באמו,  לתמוך  כדי  מזון 

בן 14 נתפס ונעצר לראשונה. גיליון ההרשעות שלו השתרע על למעלה 

משני עמודים. הוא הוכשר כצבעי ובשנת 1926 התחתן עם לואיזה הנזה; 

שנה לאחר מכן נולדה בתו היחידה אירמגרד. בני הזוג ברכמן חוו קשיים 

רבים במהלך המשבר הכלכלי, ונזקקו לתמיכת מערכת הרווחה. לואיזה 

חלתה בשחפת.

גניבה  באמצעות  פרנסה  למצוא  ניסה  וילי 

והסתרת סחורות גנובות. מדובר היה בגניבות 

קטנות: שני קילו קפה או דלי פחמים. 

אך  הנאצית  למפלגה  הצטרף  חדשה,  להתחלה  בתקווה   ,1933 בשנת 

למפלגה.  לחבר  ומכירתן  אופניים  גניבת  בשל  ממנה  גורש  שנה  לאחר 

ברכמן המשיך להיכנס ולצאת מהכלא עד שנת 1938, אז חוקקו הנאצים 

יותר משלוש פעמים,  "פושעים מועדים", לפיו אנשים שנשפטו  חוק על 

בגדיהם  על  נשאו  אלה  אסירים  ריכוז.  למחנה  מהכלא  ישירות  נשלחו 

משולש שחור שמשמעותו הייתה "פושעים".

ברכמן נשלח למחנות אמסלאנד ואחר כך לזקסנהאוזן ובאוגוסט 1940 

בסלילת  ברכמן  עבד  באושוויץ  ממנו.  התגרשה  אשתו  לאושוויץ.  נשלח 

כבישים ובקומנדו צבעים. פעם, לאחר שגנב מזון לעצמו ולחבריו, נתפס 

 1943 ועונה בבלוק העונשין הידוע לשמצה )הבונקר(. בחודש ספטמבר 

התמנה לקאפו ב"מחנה המשפחות". בעולם האכזר של אושוויץ אסירים 

רבים זוכרים אותו כמי שעזר בשעת הצורך ואף יותר מכך. הוא השיג מזון 

עבור אסירה הרה, בזכרו את אשתו במצב דומה. הוגו לנגספלד )לימים 

פאבל לנק(, שהשתייך לקבוצה הקומוניסטית ב"מחנה המשפחות", נזכר 

שברכמן ידע על הפגישות שלהם וחיפה עליהן.

מברנו  האמנית  גוטליב,  דינה  את  ברכמן  פגש  המשפחות"  ב"מחנה 

וולט דיסני. היא נאלצה גם  שקישטה את צריף הילדים בציורים מסרטי 

לצייר דיוקנאות של צוענים מבין קורבנות מנגלה. גוטליב, שהיתה צעירה 

איך  נזכרה  מכן  ברכמן; חמישים שנה לאחר  ויפה, הפכה לאהובתו של 

התאהבה בו. היא עזרה לברכמן לקבל שיניים תותבות )לאחר שהוא איבד 

את שיניו בשנות הסבל במחנות(. גוטליב הכירה בינו ובין מישה גרינוואלד 

בן ה-12 מפראג, שהפך לשליח שלו.

הוא  הברית.  בארצות  באינדיאנפוליס  חי  גרינוואלד,  פרנק  כיום  מישה, 

נזכר: "עבדתי כשליח שלו וביליתי את רוב היום בשליחויות ]...[ ב-6 ביולי 

1944 חוסל מחנה המשפחות הצ'כי, וכל האסירים נאלצו לעבור סלקציה 

שאורגנה ובוצעה על ידי ד"ר יוזף מנגלה. כשד"ר מנגלה ראה אותי, הוא 

של  השמאלי  מצדו  לעמוד  לי  סימן 

השולחן שלו, שם עמדתי בקבוצה של 

אחרי   ]...[  .)14 לגיל  )מתחת  נוער  בני 

שעמדתי שם כמה דקות, הופיע לפתע 

וילי ברכמן ודחף אותי במהירות לתוך קבוצה מבוגרת יותר של בנים ]...[ 

שעמדו במרחק של כחמישה מטרים מהקבוצה הצעירה. זמן קצר לאחר 

מכן, הורו לנו ללכת למחנה B2D )שהיה מחנה גברים(. ב-B2D, הוצבתי 

בצריף שהיה מרפאה של כמה רופאים פולנים - שניים מהם רופאי שיניים, 

וילי ברכמן ארגן זאת )שאר הנערים הוכנסו למה שנקרא "צריף העונשין", 

בשליטת קאפו קשוח ואכזרי ששמו היה בדנארק(. במרפאה הייתי תחת 

השגחתם של שני הרופאים, בטוח הרבה יותר מאשר אילו הגעתי לצריף 

העונשין. נשארתי שם עד לפינוי אושוויץ, בשבוע השני של ינואר 1945".

רוב האסירים הנותרים ב"מחנה המשפחות", כולל אחיו ואמו של גרינוולד, 

נרצחו בתאי הגזים בימים שלאחר מכן.

גרוס- ומשם למחנה  גלייביץ  1944 נשלח ברכמן למחנה הלוויין  בסתיו 

הולדתו  לעיר  וחזר  נמלט  לברגן-בלזן,  מוות  בצעדת  כשנשלח  רוזן. 

ידי הצבא הבריטי. שבועות לאחר מכן, כאשר  המבורג, שם שוחרר על 

קורט צירר בן ה-19 )לימים יעקב צור( מצא את עצמו בהמבורג, הציע לו 

שורד שואה לחפש את ברכמן. צירר התקשר לקאפו הותיק שלו, שהציע 

לו מקלט לכמה שבועות. "כל מה שהוא יכול היה להציע לי היה תה עם 

ממתיק מלאכותי" נזכר יעקב בגיחוך כעבור חמישים שנה.

ולואיז נישאו בשנית. עד מהרה הוא שב לכלא, על גניבה; הערותיו  וילי 

לעבוד  חזר  יותר,  מאוחר  "אושוויץ".  פשוט:  היו  קודמות  הרשעות  על 

שעבר,  לב  התקף  בעקבות  להתרופף  החלה  בריאותו  וכאשר  כצבעי, 

ניסה להגיש תביעת פיצויים כקורבן השלטון הנאצי, ללא הצלחה. זאת 

אנשים  עבור  רק  נועדו   )Wiedergutmachung( שהפיצויים  משום 

במשפטי  העיד  ברכמן  פוליטיות.  או  דתיות,  גזעיות,  מסיבות  שנרדפו 

לאוסטרליה, שם  היגרה  בתו  לשעבר.  מעניו  כנגד  בפרנקפורט  אושוויץ 

בבית  ונקבר  ב-1982  נפטר  ברכמן  נכדיו.  שלושת  כל  כיום  מתגוררים 

.)Öjendorf( העלמין באוינדורף

לעתים  שוכחים  אנו  השואה,  של  ההיסטוריה  את  כותבים  אנו  כאשר 

לפושעים מתוך  ברכמן, שהפכו  כמו  מדי את האנשים הקטנים  קרובות 

לאחר המלחמה,  ריכוז.  למחנות  הליך משפטי  כל  ללא  גורשו  הם  עוני. 

כמו  שלא  לשילומים.  גישה  להם  היתה  לא  מדורדר,  בריאותי  במצב 

את  איבד  לא  ברכמן  למרצחים,  שהצטרפו  אחרים  מועדים"  "פושעים 

האנושיות שלו ועזר ככל שיכל. זו הסיבה שעלינו להכיר בגבורתו. יחד עם 

פרנק גרינוואלד ועמית מ"יד ושם", אני מנסה להביא לכך שברכמן יוכר 

כחסיד אומות העולם.

אנא  בזיכרונותיו,  אותי  לשתף  ויוכל  ברכמן  את  זוכר  מהקוראים  מי  אם 

הודיעוני.

anna.hajkova@warwick.ac.uk - ד"ר אנה הייקובה
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