טרודה גרואג ,צעדות המוות ,טרזיינשטאט 1945

 75שנה להגעת צעדות המוות לגטו טרזיינשטאט
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שלום לכל חברי הבית

ה

תקופה האחרונה התאפיינה בחוסר ודאות בתחומים שונים.
למעלה משנה ללא ממשלה מתפקדת ,ובנוסף ,התפרצות
מגפת הקורונה ,השפיעו באופן עמוק על פעילות בית טרזין.
התקציב שכה עמלנו להשיג ממשרד החינוך קוצץ ואנו עדיין
ממתינים לקבל את ההקצבה של שנת  ,2019מפגשי תלמידים
מישראל וגרמניה שנקבעו לחופשת הפסח בוטלו ונאלצנו לדחות
את פרויקט "מצעד עץ החיים" שכלל סמינר מיוחד בצ'כיה .אנחנו
כמובן לא היחידים שמתמודדים עם בעיות אלה ,גופים רבים במשק
הישראלי ובעיקר עמותות ומלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח) נפגעו.
אבל ,יש גם נקודות אור ואחת מהן היא מפגש דורות ממשיכים
שערכנו בסוף ינואר בבית טרזין .מטרת הכנס הייתה להגיע אל
בני/ות הדור השלישי והרביעי ולחבר אותם לפעילות ,לבדוק מה
התכנים שיעניינו אותם וכיצד הם רואים את עתיד המקום .ההיענות
הייתה מעל למצופה .הגיעו מעל ל– 100איש ,שורדים ,בנים ונכדים
בכל הגילים ,מבני הדור הראשון בשנות ה 90-לחייהם ועד תלמידי
תיכון .האירוע היה מרגש ומרומם ובעקבותיו ממשיך הקשר,
נבנית תוכנית פעולה ורבים מהמשתתפים התגייסו לעזור בתחומים
שקרובים אליהם.
התקדמות חשובה נרשמה בתחום הארכיון .מתחילת חודש
פברואר ניתן להיכנס דרך אתר האינטרנט של בית טרזין
למערכת הממוחשבת של הארכיון לחיפוש פריטים ומידע .אנחנו
בתחילת הדרך ועדיין ישנם פריטים בשלבי מיון וטיוב שממתינים
לחשיפה לציבור ,אך מדי יום נוספים עוד ועוד פריטים למאגר.
צוות הארכיון תחת ניהולה של ד"ר תרזה מייזלס עוסק ברישום
הפריטים ,ארגון והשלמת המידע עליהם .זאת במקביל לספירת
מלאי לבדיקת הפריטים השמורים בחדר האוסף ומצבם.
זו הזדמנות לבקש שוב – אם בידכם מסמכים או פריטים מגטו
טרזיינשטאט ,המקום הטוב ביותר לשמור אותם עבור הדורות
הבאים הוא ארכיון בית טרזין ,שם יטופלו בתנאים נאותים וישמשו
לזכרון עולם.

גליון דפי קשר הנוכחי מציין 75
שנה לשחרור הגטו .אחד הארועים
הבולטים באותה תקופה היה הגעתן
של "צעדות המוות" ברכב וברגל לגטו
טרזיינשטאט.
המשמעות הייתה איומה – מעבר
למראות הקשים של קרונות מלאי גוויות ,שורדי המחנות שהצליחו
להגיע בחיים לגטו הביאו עמם את הידיעה המרה על גורלם של
הנשלחים ל"מזרח" וגם את מגפת הטיפוס שהמשיכה לקטול
קורבנות גם לאחר השחרור בחודש מאי .פטר לנג ז"ל היה בין
החוזרים לטרזיינשטאט ובפיו בשורות איוב על גורל החברים .אף
אחד לא רצה להאמין לו.
מאמרה של ד"ר מרגלית שלאין בגיליון זה עוסק בנושא.
לאחרונה נפרדנו מכמה חברים יקרים ,ממייסדי בית טרזין שהלכו
לעולמם בשיבה טובה :עליזה שילר ז"ל שניהלה את בית טרזין,
והייתה פעילה עד שנותיה האחרונות ,גם כשנאלצה לעבוד מהבית;
פטר לנג ז"ל ששימש בתפקידים שונים ,נתן עדויות לקבוצות והקפיד
להגיע לבקר בבית טרזין מדי שבוע עד ממש סמוך למותו .עליזה
ופטר היו אחרוני שורדי טרזין בגבעת חיים איחוד .אהבת החיים
והחיוניות שלהם בגיל מופלג ,למרות המגבלות הפיזיות ,היו לפלא
בעיני .עם לכתם תמה תקופה .נפרדנו גם מחוה לבני ז"ל ,ששנים
רבות הייתה אמונה על מלאכת התרגום לאנגלית יחד עם מקסי
בעלה יבל"א ,ותרמה רבות לפעילות בית טרזין.
יהי זכרם ברוך.
מאחלת בריאות רבה לכולכם וחג פסח שמח.
תמי קינברג
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חדשות בית טרזין
הכנס הבינדורי

ב

חג החנוכה האחרון התכנסנו לכנס
הבינדורי המסורתי של בית טרזין.
באירוע הושק הספר "מקום הילדים
הנשכחים" ,שנכתב על בית הילדים היהודי
שפעל ברחוב הנס תומה  24בפרנקפורט.
בית הילדים נוסד ע"י "אגודת הרווחה של
הנשים היהודיות" בפרנקפורט בשנת 1918
ופעל עד חודש ספטמבר  ,1942אז שולחו כלל
דיירי הבית ,צוות וילדים ,לגטו טרזיינשטאט.

מאיר אריאל
בהדלקת הנרות

באירוע המרגש נכחו בני משפחותיהם של כמה מדיירי בית הילדים וכן הגיעו במיוחד מגרמניה
רונית שמעוני ,שחקרה ואספה מידע רב על דיירי הבית ,והכומר פולקר מנקופ שעל בסיס
מחקרו נכתב הספר .בין הנוכחים הייתה גם תמי גבע שערכה וסידרה את הספר .לאחר הדלקת
נרות חנוכה ,סיפר דני אריאל ,בנה של אינס (אינגה גרינוולד) על אמו ,שהייתה אחת מילדי בית
היתומים ששרדו ,על מהלך כתיבת הספר ועל הפעילות להנצחת בית הילדים.
הכומר פולקר מנקוף סיפר על המוטיבציה לעבודת המחקר שערך ודני הירשברג סיפר
על הטרגדיה של יהדות גרמניה בעקבות עליית הנאצים לשלטון .בחלק האמנותי של
הערב הפליאו בשירתם ילדי מקהלת נונה ממעגן מיכאל ,ולקינוח סחף פאבל קורן את
המשתתפים בשירה בציבור■ .

יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

ה

שנה בחרנו לציין את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה בהקרנת הסרט
"ילדים גרמנים שלי" ובמפגש עם יוצרת ובימאית הסרט תום פאואר.

הסרט מספר את סיפורם של נער בן  14וילדה בת  ,6ילדיה של תום פאואר,
שנשלפים מחיי היומיום בגרמניה ,מולדתם ,ומגיעים עם אמם לישראל כדי
להכיר את מולדתה האהובה .לצד ניסיונות ההתאקלמות של הילדים במציאות
הישראלית הסרט חושף בצורה אנושית ועדינה את ההיסטוריה המשפחתית
הנוגעת בשורשים ,זהות ,מולדת ומקומה של גרמניה בנוף הישראלי.
משמאל לימין :תמי קינברג ,צבי כהן ,תום פאואר ,אראלה תלמי.
תום היא קרובת משפחתו של צבי כהן ,שורד גטו טרזיינשטאט וחבר העמותה.
לאחר הקרנת הסרט התקיימה שיחה עם תום פאואר על זהותה כישראלית וכגרמנית ועל השינויים שהתרחשו מאז שצולם הסרט■ .
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חדשות בית טרזין
כנס דורות ממשיכים

ב

יום שישי האחרון של חודש ינואר  2020התקיים בבית טרזין כנס
דורות ממשיכים .מעל למאה איש ,בני דור שני ושלישי הגיעו
לקחת חלק בדיון שהתקיים סביב שולחנות עגולים בשאלת האחריות
האישית המוטלת עלינו בעיצוב זיכרון השואה וחלקו של בית טרזין
בהקשר זה .חבר הכנסת אלעזר שטרן ,דור שני לניצולי שואה ,נשא
דברים ושיתף את הקהל בנקודת מבטו באשר לזיכרון השואה.
רונית רביב הובילה במקצועיות רבה דיון סביב שולחנות עגולים.
בחלקו ֿהראשון של הדיון כל משתתף סיפר בכמה מילים על עצמו ואיך
נוגע בו סיפורו של גטו טרזיינשטאט .לאחר מכן ,חולקו המשתתפים
לקבוצות לפי תחומי העניין שלהם ,כדי לדון בכלים ובאפשרויות
העומדות בפני כל אחד מהם לתרום לפי תחום התעניינותו.

ח"כ אלעזר שטרן נושא דברים

בסיום האירוע עלה צבי כהן ,שורד גטו
טרזיינשטאט ,לנגן במפוחית יחד עם פאבל
קורן  -נגינתם ריגשה את כל קהל המשתתפים.
דני שק ,מ"מ יו"ר הועד המנהל של בית טרזין
סיכם את הכנס באומרו שנושא שימור זיכרון
השואה בעזרתו של הדור השני והשלישי
והדורות שיבואו אחריהם ,הוא בעל חשיבות
עליונה ויש לעודדו במסגרת ההיסטוריה של
העם היהודי■ .
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חדשות בית טרזין
מפגש ״עמך״  -בית הספר שפרירים ב׳

ב

חודש ינואר  2020נערך בבית טרזין מפגש מיוחד ומרגש בין תלמידי בית
הספר שפרירים ב' לבין שורדי שואה חברי מועדון ״עמך״ בנתניה .במסגרת
המפגש הכינו התלמידים ארוחת בוקר עשירה ומפנקת ,ישבו בחברותא עם
שורדי השואה סביב שולחנות עגולים ולבסוף שרו ורקדו יחד לצלילי נגינתו של
יהודה קניאס.
בית טרזין מקיים זה מספר שנים משיתוף פעולה פורה עם עמותת ״עמך״ -
המרכז הישראלי לתמיכה
נפשית וחברתית בניצולי
שואה .זו השנה השנייה בה
תלמידי בית ספר שפרירים
מקיימים פעילות משותפת
וחווייתית עם ״עמך״ נתניה.
כחלק משיתוף הפעולה ,אנו
מתכננים סדרת מפגשים
מרתקת המיועדת לבני הדור
השני שתחל בתחילת שנת
הלימודים הבאה (תשפ"א)■ .

יהודה קניאס מנגן במפגש
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חדשות בית טרזין
מדליקי המשואות  -יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"פ*
אילנה קירשנר
אילנה קירשנר נולדה בשם יאנה ברבר (Jana

 )Barberבשנת  1931במורבסקה אוסטרבה
שבצ'כוסלובקיה ,כבת יחידה להוריה גרטה
והיינריך .בגיל שש נשלחה לבית ספר יהודי,
שם למדה עד אשר נסגר בשנת .1941
בסוף חודש יוני  1943נשלחה עם הוריה לגטו
טרזיינשטאט.
לאחר  16חודשים ,בחודש אוקטובר ,1944
נשלחו אילנה ואמה לאושוויץ.
מאושוויץ נשלחו למחנה הריכוז והעבודה מאוטהאוזן באוסטריה.
אילנה ,אמה ודודתה הועברו לעיירה סמוכה לצורך עבודה בבית
חרושת .בשל גילה הצעיר עבדה אילנה בשטח המחנה כסנדלרית.
בחודש מרץ  1945חלו שלוש הנשים בטיפוס .אמה של אילנה לא
הצליחה להחלים ובעת שחרור המחנה בחודש מאי  1945אילנה
נשארה איתה .אך ,כחודש וחצי לאחר שהסתיימה המלחמה נפטרה
האם .אילנה חזרה לפראג שם פגשה את אביה ששרד ,ויחד חזרו
לאוסטרבה ,אז גילו שכל בני המשפחה ,לבד מסבתה מצד אימה,
נרצחו בטרבלינקה ובאושוויץ.
בשנת  1949עלתה אילנה ארצה ,כאן הכירה את גדעון ,שעלה לארץ
מברלין עם משפחתו בשנת  .1938הם נישאו ,ובשנת  1950נולדה
בתם עדנה .לאחר שלמדה עברית ,עבדה אילנה כמזכירה בשפות
עברית ,אנגלית וגרמנית בתחום התעשייה ,והתגוררה בחיפה .בשנת
 1995עברה המשפחה לכפר סבא ,שם התנדבה אילנה עשרים שנה
בביטוח הלאומי ,בשירות יעוץ לאזרח ובבית אבות עירוני.

חנה שטרנליכט
חנה נולדה בשנת  1930בפראג ,צ'כוסלובקיה,
כבת יחידה להוריה ארנולד נוימן ואירנה לבית
קצ'ר .עד גיל  9הייתה לחנה ילדות מאושרת
במשפחה קטנה ,חמה ואוהבת.
עם פלישת הגרמנים לצ'כוסלובקיה ,בשנת
 1939ופרסום החוקים האנטי יהודיים,
הסתיימה ילדותה.
חנה סולקה מבית הספר ,ובמשך כשלוש שנים היתה בבית  -ללא
מסגרת לימודית כלשהי.
בחודש דצמבר  1942גורשה המשפחה לגטו טרזיינשטאט.
עם הגעתם הופרדו בני המשפחה ,ובתקופה הראשונה התגוררה חנה
עם אמה במגורי הנשים .בהמשך ,הועברה חנה לבית הילדים ,L-410
שם התגוררה עם נערות בנות גילה.
באוקטובר  ,1944שבוע לאחר שנשלח אביה למזרח ,נשלחו גם חנה
ואמה .בסלקציה במחנה הופרדו השתיים ,אמה של חנה נשלחה
להשמדה .לאחר כשבועיים במחנה הועברה חנה למחנה העבודה
פרייברג בגרמניה ,שם עבדה בבית חרושת לייצור חלקי מטוסים.
חצי שנה לאחר מכן ,נשלחה למחנה מאוטהאוזן באוסטריה .ב5-
במאי  1945שוחררה במחנה על ידי הצבא האמריקאי.
עם תום המלחמה ,חזרה חנה לפראג ולא מצאה אף אחד מבני
משפחתה .בחודש מרץ  1949עלתה במסגרת תנועת "דרור" לקיבוץ
החותרים ,שם התחתנה עם דב שטרנליכט.
לחנה ודב נולדו שני ילדים וששה נכדים■ .

בשנת  2013קבלה אילנה את פרס גלר על התנדבותה רבת השנים.
לאילנה שלושה נכדים ,שתי נינות ושני נינים■ .

* בעקבות המצב בוטלו טקסי יום הזכרון לשואה ולגבורה .בית טרזין יערוך ,ככל נראה ואם המצב
יאפשר זאת טקס במתכונת שונה שישודר באמצעות האינטרנט.
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מיכה גלס
מיכה גלס נולד בשנת  1932בברנו
שבצ'כוסלובקיה ,להוריו אגון ופרנציסקה.
שנתיים לאחר מכן נולד אחיו דן.
בשנת  ,1939בהיותו בכיתה ב' ,סולק מבית
הספר בשל יהדותו ,ומשפחתו נאלצה
לעזוב את ברנו ולעבור לכפר בוסו-נוהי
(.)Bosonohy
כשהיה מיכה בן  9נעצרו הוריו בשל פעילות מחתרתית .מיכה מספר
שברגע זה הוא התבגר תוך  10דקות ,בעשר שנים .לאחר שנעצרו
הוריו ,לקח מיכה את אחיו הקטן וביחד הגיעו לבית הכומר ,שהיה
שותפו של אביו בפעילות המחתרת ,שם הוסתרו בכנסייה.
בחלוף הסכנה המיידית ,יצר הכומר קשר עם הדודים של שני הילדים,
אשר לקחו אותם אליהם .לאחר כחצי שנה שוחררה האם ואספה את
הילדים אל חיקה.
הם התגוררו בדירה עם מספר משפחות יהודיות נוספות ,עד ה27-
במרץ  ,1942אז נשלחו מיכה ,אחיו ואמו לגטו טרזיינשטאט.
בגטו ,נשלח מיכה למעון הילדים  ,Q 609בעוד אחיו נשאר להתגורר
עם אמו בשל גילו הצעיר .המשפחה נותרה בטרזיינשטאט עד
לשחרור הגטו על ידי הצבא האדום.

ציפורה הוכמן
ציפורה (אולגה) טאוב נולדה בשנת
רֹובאץ (Bački
אצ ִ'קי ֶּפ ְט ָ
 1925בעיירה ַּב ְ
 )Petrovacבצפון מזרח יוגוסלביה
להוריה ויקטור וקלרה .בשנת  ,1941עם
כניסת הגרמנים ליגוסלביה גויס אביה
לצבא ,כווטרינר של גדוד פרשים.
לאחר מספר שבועות נפל בשבי
הגרמני ונשלח למחנה שבויים בגרמניה.
בחודש מרץ  ,1944עם הכיבוש הגרמני ,הורו ליהודים לענוד טלאי
צהוב .לאחר כשלושה שבועות גורשו ציפורה ,אמה ואחיה מיכאל,
שהיה צעיר ממנה ב 8-שנים ,לגטו בעיר באיה ( )Bajaבהונגריה.
כחודש לאחר מכן ,במאי  1944נשלחו כל בני המשפחה לאושוויץ.
עם הגעתם למחנה הופרדו בני המשפחה .ציפורה הפכה לאסירה
במחנה ואמה ואחיה נשלחו לתאי הגזים .לאחר מספר שבועות
בהם שהתה באושוויץ ,הועברה ציפורה עם  200נשים נוספות לעיר
רייכנבאך ( )Reichenbachבגרמניה ,שם שובצה לעבוד בבית חרושת
לייצור חלקי צוללות .במרץ  ,1945לאחר שבית החרושת הופצץ
הועברה ציפורה לעיירה ָּפ ְר ְשנִ יץ ( )Parschnitzשם עבדה בחפירת
תעלות נגד טנקים.

בראשית חודש מאי  1945שחררו הרוסים את המחנה.
עם תום המלחמה ,חזרו בני המשפחה לברנו ,ובשנת  1949עלו לאחר השחרור נסעה ציפורה לברטיסלבה שם התאוששה בבניין
לישראל .פרנציסקה ,שהייתה צלמת מפורסמת בברנו פתחה של הקהילה היהודית .אז התברר לה שאביה חזר ממחנה השבוים
בירושלים סטודיו לצילום .היא נפטרה בירושלים בשנת .1994
כבר בחודש מרץ  .1945ציפורה חזרה לעיירתה ונפגשה עם אביה.
רֹובאץ לפני המלחמה שרדו
אצ ִ'קי ֶּפ ְט ָ
בּב ְ
מתוך כמאה יהודים שחיו ַ
מיכה עבד ברשות השידור כטכנאי קול במשך  40שנה ,עד שיצא רק כאחד עשר.
לפנסיה וכיום מתגורר עם רעייתו דניאלה בירושלים.
בשנה שלאחר מכן סיימה ציפורה את לימודי התיכון ולמדה חקלאות
למיכה ודניאלה שלושה ילדים ו 9-נכדים ונכדות■ .
באוניברסיטה בבלגרד.
בחודש דצמבר  1948עלתה ציפורה לישראל ובינואר  1949הגיעה
לקיבוץ גבעת חיים .בהמשך התחתנה עם חבר הקיבוץ אפרים ברודר.
ציפורה מתגוררת בקיבוץ גבעת חיים מאוחד עד היום.
לציפורה בת אחת ,שלושה נכדים ושישה נינים■ .
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אווה חפר
אווה נולדה בשנת  1928בטרז'ינץ,
צ'כוסלובקיה ,להוריה יאן ורוזה מייקינה ,אחות
קטנה לחנה וזדנק.
בשנת  ,1939כאשר נכבש האזור בו התגוררה
המשפחה ,הועברו ילדי המשפחה למרכז
צ'כוסלובקיה ולאחר מכן עברה המשפחה
כולה לאוסטרבה ולפרידק-מיסטק.
בספטמבר  1942קבלה אווה ,היחידה מבני
המשפחה ,זימון לטרנספורט לטרזיינשטאט.
מלווה באביה ואחיה ,הגיעה עם הציוד לנקודת האיסוף .יום לאחר
שהגיעה לטרזיינשטאט קיבלה אווה זימון לטרנספורט למזרח ואולם,
אישה בגטו ששמעה את סיפורה המליצה לה לערער בפני מועצת
הזקנים על זימונה לטרנספורט  -וכך עשתה אווה ושמה נמחק
מהטרנספורט .שנים לאחר מכן התברר לה שהטרנספורט נשלח
למחנה ההשמדה טרבלינקה.
בגטו התגוררה אווה בבית הילדים  ,L-410בו שהתה עד לתום
המלחמה.
אחותה של אווה ,חנה ,נשלחה לגטו בחודש דצמבר  1944ואמה
בחודש פברואר  .1945עם תום המלחמה חזרו שלוש בנות המשפחה
לבית בפרידק-מיסטק ,שם פגשו את אביה ,אחיה וגיסה.
בשנת  1948נישאה אווה ועברה להתגורר בפראג .בינואר  1949עלו
אווה ובעלה לישראל והגיעו לקיבוץ גבעת חיים .שנים לאחר מכן עזבה
אווה את הקיבוץ ,עבדה כאחות בבית חולים והתגוררה במגדיאל.
אווה נישאה בשנית לאריה חפר ,ממייסדי קיבוץ גבעת חיים ,וחזרה
להתגורר בקיבוץ ,שם עבדה כרכזת הבריאות .בשנת  1973עברו בני
הזוג לבאר שבע ,ומאוחר יותר לתל אביב ,שם מתגוררת אווה עד היום.
לאווה ואריה ,שנפטר בשנת  ,1996בן ,שלושה נכדים ונין בדרך■ .

קורט שטרן
קורט שטרן ,בן יחיד ,נולד בשנת  1929בעיר
קודאו ( ,)CHODAUצ'כוסלובקיה לאימו,
ארנה לבית קרונברגר ואביו ,יוליוס שטרן,
שנפטר ממחלת הטטנוס כשקורט היה בן .6
לאחר פלישת הגרמנים לחבל הסודטים
בשנת  1938נמלטו קורט ואמו לעיר קטנה
ליד פראג .במאי  1939ארנה ואחיה וולטר
הצליחו לצרף את קורט (בן ה )10-ורותי בת
דודתו (בת ה )12-לרשימת  669ילדים שאושרו להעברה לאנגליה
ערב המלחמה (קינדרטרנספורט) ,בכך ניצלו חייהם.
שאר המשפחה הועברה לגטו טרזיינשטאט ,משם נשלחו למחנה
ההשמדה אושוויץ ,שם נרצחו .את העברת הילדים ארגנו מתנדבים
כשהיוזם והרוח החיה בהצלת הילדים היה צעיר אנגלי בשם ניקולס
ווינטון ,שלימים הוכתר בתואר הכבוד האנגלי "סר" .כשקורט הגיע ,יחד
עם בת דודתו רות לאנגליה ,הם נקלטו בביתם של הזוג נאן (,)NUNN
הבעל איכר ואשתו מורה ,נוצרים שהתגוררו בצפון מזרח אנגליה ,שם
גדל קורט עד גיל  .15את הבשורה המרה על מות אימו ארנה ושאר
בני המשפחה קיבל קורט ממשפחת .NUNN
בשנת  1944עבר קורט להתגורר בלונדון שם למד קונדיטוריה וגר
באכסניית נוער לפליטים מצ'כוסלובקיה.
בשנת  1948התנדב למח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) ,התגייס לצבא
ושירת בסיירת גולני .כחייל מילואים נלחם קורט במלחמת ששת
הימים ויום הכיפורים בגזרת פיקוד המרכז.
בשנת  1952התחתן קורט עם עליזה ,נולדו להם שני ילדים ,יואל-
יוליוס וארנה.
בשנות ה ,50-נסעו קורט ועליזה לציריך ולאחר מכן ללונדון שם
השתלם והתמחה כקונדיטור והפך לשף קונדיטור ולמומחה בעבודות
סוכר ומרציפן.
כששב לישראל ,עבד קורט כשף קונדיטור במספר בתי מלון ,שימש
כשף קונדיטור בשרתון ולאחר מכן כעצמאי .עבודות הסוכר שביצע
זיכו אותו בפרסים בארץ ובחו"ל.
בשנת  1968עשה הסבה מקצועית והפך ל"מורה דרך" בשפות
אנגלית וגרמנית .הוא עבד כמדריך במשך שנים רבות.
לקורט  2ילדים (בן ובת) ,נכדה אחת ו 4-נכדים ונינה אחת.
קורט חגג לאחרונה את יום הולדתו ה ,91-עד מאה ועשרים ,או כפי
שהוא מעדיף לומר" :עד מאה כמו עשרים"■ .
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המרכז החינוכי
רשמים מהמסע לפולין  /עמית בגיינסקי
שמי עמית בגיינסקי בת  18ואני דור שלישי לשואה ,נכדתו של שורד
השואה אחים בגיינסקי שהיה  3שנים במחנה טרזיינשטאט ,מגיל 5
ועד גיל .8
המפגש הראשון שלי עם הסיפור של סבא היה בגן חובה במכמורת.
ביום השואה סבא שלי הגיע לשתף אותנו בסיפור חייו במחנה
(הסיפור היה מותאם לגיל שלנו) .אני הייתי בת  5או  6אבל זכורים
לי שני סיפורים שסבא סיפר לנו .הראשון היה שלסבא לא היה גן
ילדים כמו שלנו היה ,סבא הסתובב חופשי ברחובות המחנה וחיפש
אוכל בשבילו ובשביל משפחתו .אני זוכרת שסבא סיפר לנו שהוא
היה לוקח מקל עם מסמר ,מכניס אותו דרך חורי אוורור שהיו בבנינים
ומנסה לדקור ירקות עם המסמר וכך היה גונב אוכל.
הסיפור השני שזכור לי שסבא סיפר הוא
על האוכל וכמות האוכל שנתנו להם.
אני זוכרת את עצמי כילדה בגן חובה
לא מבינה מה זה אומר מרק שעשוי
מקליפות תפוחי אדמה או כיכר לחם
למשפחה .מבחינתי כל יום יש לי ארוחת
בוקר ,צהרים וערב ואתה כילד לא מסוגל
להבין מה זה אומר בכלל.
עברו שבע שנים וסבא הגיע לבית הספר
היסודי שלי בכפר יונה .אני הייתי כבר בכיתה ו׳ ,אני זוכרת שסבא סיפר
את הסיפור וגיליתי עוד ועוד פרטים שלא שמעתי אף פעם ,וניסיתי
להכיל ולהבין את הכאב שסבא שלי עבר ,את הפרידה מאחיו ,את
הפרידה הפתאומית מאבא שלו ,ואי אפשר להבין ,אי אפשר לקלוט,
אבל סבא לא הרחיב את הדיבור יותר מידי ,היה לו קשה.
בשנת  2015סבא וסבתא החליטו לקחת את כל המשפחה ,הילדים,
בני הזוג ואת כל הנכדים למסע שורשים של סבא בברלין .בברלין
היינו שבוע וכל יום נסענו לחלקים מהמסע של סבא כילד.
יום אחד נסענו לרציף  ,17משם יצאו רכבות לגטאות ,מחנות השמדה
ומחנות ריכוז .נסענו גם לרחוב בו סבא גדל והגענו לבניין בו הוא גר.
בכניסה נמצאות אבני הנגף עם השמות של אביו ,של סבא ושני אחיו.
באחד הימים נסענו לווילה ואנזה .שם התרחש אחד הרגעים שזכורים
לי עד היום .סבא עמד מולנו וסיפר לנו על אבא שלו ועל המהירות
שלקחו אותו בלי להיפרד .שם ,בפעם הראשונה בחיי ,ראיתי את סבא
מתפרק ,ראיתי את סבא בוכה ואני בוכה יחד איתו .אין דרך להסביר
את המחשבות והתחושות שעברו לי בראש .בברלין שמענו בפעם
הראשונה על קשיי הקליטה בארץ על הקושי להתמקם בארץ חדשה,
על תחושות השוני שהרגיש שאין מי שיקשיב ,אין את מי לשתף כי אף
אחד לא קיבל אותם.
עברו  4שנים והגיע תורי ,אחרי אחי הגדול טל ,ובן דודתי מתן ,לצאת
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אחים ובלה בגיינסקי עם נכדתם עמית

למסע לפולין .יצאתי למסע הזה עם ראש פתוח להכל ,עם ראש
ריק כי המטרה שלי ללמוד ,ולהכיר ולזכור את הרגעים האלה .טסתי
למסע עם אימא ,אימא בעצמה יצאה למסע הזה בפעם הראשונה
ויצאנו אליו ביחד לחוות ולהבין ביחד ,וכמובן שגם כל אחת בנפרד.
התחלנו את המסע בקרקוב ,טיילנו בעיר העתיקה ,היינו בגטו קרקוב
ושמענו על הקהילה היהודית בקרקוב .ביום השני נסענו לאושויץ
ובירקנאו.
אין לי מילים להסביר את מה שחוויתי שם ,בכיתי וחייכתי ושוב בכיתי
וניסיתי לעכל את מה שראיתי ,אבל זה בלתי אפשרי .הגענו ל"ספר
השמות" בביתן  .27אני ואימא עמדנו שם ומצאנו את שם המשפחה
של סבא .שתינו עמדנו עם דמעות בעיניים ,דמעות של עצב אבל גם
דמעות של ניצחון  -אנחנו עומדות על אדמת פולין עם ראש מורם
ואומרות שאנחנו גאות במשפחה שלנו ,בסבא ,באומה ובאסתר אחותו
של סבא.
המסע המשיך והרגשות מתעצמים ביחד איתו .היום הקשה ביותר
שהיה לי היה הביקור במחנה מיידאנק .שם הכל נפתח ,הלב ,הראש
הנשמה ,ואני לא מפסיקה לבכות .אני שוב מנסה לעכל אבל לא
מצליחה ,במיידאנק קראתי בטקס קטע על ילד בשם הניו זיטומירסקי.
הניו נרצח במיידאנק כשהיה בן  ,9והדבר היחיד שעובר לי בראש זה
סבא שלי .סבא אחים שלי ,שגורלו יכול היה להיות כמו גורלו של הניו.
סבא שלי הוא גיבור וכל אחד מהילדים שנרצחו הם גיבורים וכל אדם
ששרד את השואה בשבילי הוא גיבור .אבל סבא שלי ,סבא אחים ,יש
רק אחד והוא הגיבור שלי.
זהו ציטוט מהפוסט שהעלתי לפייסבוק" :שמעתי את הסיפור של סבא
הרבה פעמים לפני שטסתי למסע לפולין אבל רק ברגע שהתחלתי
את המסע הזה הבנתי שאלו לא רק מילים שיוצאות לסבא מהפה זה
לא עוד סתם סיפור ,זה הניצחון שלו זה המסע שהוא עבר ביחד עם
אימו ואחותו ,המסע שהוביל אותו לחיים! המסע שהוביל אותו לנצח
את הזוועות".
אני גאה במשפחה שלי .אני גאה בסבא שלי ובעיקר אני גאה בעצמי.
אני גאה שיש לי את הזכות לגדול עם משפחה אוהבת ותומכת
ושמחה שיש לי את הזכות לשמוע סיפורים שבעוד כמה שנים לא
יהיה מי שיספר והכי חשוב אני גאה שאני דור שלישי לשורד השואה
אחים בגיינסקי! ■

מן הארכיון
ארכיון בית טרזין גאה להציג
צוות הארכיון שמח להודיע שאוספי בית טרזין הונגשו לציבור הרחב.
הכניסה לארכיון המקוון היא דרך האתר של בית טרזין או בכתובת
./https://infocenters.co.il/btarc

הנגשת הארכיון לציבור הרחב היא תוצר של עבודה ארוכה ומאומצת
של צוות הארכיון במשך תקופה ארוכה .יחד עם זאת ,חשוב לציין,
שהעלאת החומרים נעשית בצורה הדרגתית .הנגישות ,כרגע ,היא
לחלק מצומצם מאוסף האומנות והחפצים של הארכיון .קיימים
פריטים מקוטלגים בצורה מלאה ,לרבות ויזואליה ומידע ,לצד פריטי
ארכיון שלהם קיים קיטלוג חלקי בלבד .האוסף חולק לקטגוריות
הבאות :אומנות ,חפצים ,מסמכים ,תצלומים והקלטות.

בכרטיס הפריט ניתן לקבל מידע על הפריט עצמו וכן מידע על
מחבר/יוצר הפריט (במידה וקיים) .בנוסף ,באמצעות שדה "קישור
לפרטים" ניתן לצפות ברשימת פריטים נוספים הקשורים לאותו
מחבר/יוצר ו/או לאותו פריט.
בנוסף לאוספים אלה ,הועלתה לאתר רשימה שמית ונתונים בסיסיים
של אסירי הגטו (המבוססים על המידע שקיים בכרטסת האסירים),
בה אפשר לחפש מידע על אסירי הגטו.
צוות הארכיון עושה כל מאמץ כדי להעלות את החומרים באופן
המדויק ביותר .במידה וברשותכם מידע נוסף אנא צרו קשר עם
הארכיון■ .

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

דפי קשר 11

מן הארכיון
ביקורה של מיכאלה (לאושר) וידלקובה
בראשית חודש מרץ ביקרה בבית טרזין מיכאלה וידלקובה ,בתם של
אירמה ויירי (גאורג) לאושר .מיכאלה הגיעה לבית טרזין כדי להכיר
את תערוכות המוזיאון ולאסוף חומרים לפעילות החינוכית שהיא
מקיימת בצ'כיה ובגרמניה כבר שנים רבות .מיכאלה ,שורדת גטו
טרזיינשטאט ,פעילה בתחום החינוך והנצחת השואה ומספרת את
סיפורה וסיפורו של הגטו בפני תלמידי בתי ספר וקהלים מבוגרים.
בכך ממשיכה מיכאלה את המורשת שהורישו לה הוריה שהיו גם הם
פעילים בתחומים אלה.
אמה של מיכאלה ,אירמה לאושר ( ,)1985-1904למדה חינוך
ופסיכולוגיה באוניברסיטת קרל בפראג .עוד לפני סיום לימודיה,
החלה ללמד בבית ספר יהודי ברחוב יכימובה ולאחר האיסור על
לימודים המשיכה ללמד קבוצות קטנות של תלמידים בבתים פרטיים.
יירי לאושר ( ,)1989-1901אביה של מיכאלה ,החל לעבוד בנגרייה
לאחר שפוטר מעבודתו בחברה לייצור מעילי פרווה .הנגרייה עסקה,
בין היתר ,בייצור בובות לילדים.
שני בני הזוג היו חברי התנועה הציונית "תכלת לבן" .במחצית השניה
של שנות ה 20-הגיע יירי לפלשתינה והיה בין מייסדי קיבוץ שריד.
לאחר שחלה במלריה הוא חזר לפראג ,ותיכנן לעלות לארץ ישראל,
אך תוכנית זו לא צלחה והמשפחה נשארה בפראג.
בחודש דצמבר  ,1942נשלחו בני המשפחה לגטו טרזיינשטאט .כבר
בנקודת האיסוף בפראג החלה אירמה לכנס את הילדים בניסיון
להסיח את דעתם ממה שהתרחש סביבם .בגטו המשיכה אירמה
לעסוק בחינוך ,בין היתר ,כמדריכה בהיים (מעון) של בנות ולאחר מכן
במעון יום.

יירי ואירמה לאושר
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יירי נשלח לעבוד בסדנת
האמנים ,שם עסקו בהעתקת
יצירות מופת ,ייצור מסגרות,
צעצועי ילדים וכד' .הוא קיבל
את העבודה לאחר שהציג בובת
פלוטו שהכין עבור בתו .לאחר
זמן קצר ,עבר לעבוד בנגריה
ובעבודות בנייה .בחודש אוקטובר
 1944היה אמור יירי להישלח
לאושוויץ ,אך ,למזלו ,טרם
יציאת הרכבת ,נהרס אחד הגגות
בגטו בעקבות סופה והיה צריך
לתקנו בדחיפות .אחד המפקדים
הגרמנים דרש שהעבודה תבוצע
על ידי סדנת הבנייה בגטו ,ונאמר
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מיכאלה לאושר ואמה בפראג 1938

לו שכל העובדים נשלחו לרכבת למזרח .בתגובה החליט המפקד
הגרמני להוציא את עובדי הסדנה מהטרנספורט ,וביניהם גם את יירי
לאושר .בני המשפחה נשארו בגטו עד לשחרורו על ידי הצבא האדום
בחודש מאי .1945
לאחר השחרור חזרו בני המשפחה לפראג .יירי ,ביחד עם זאב ש"ק,
רות בונדי ואחרים ,עסקו באיסוף חומרים תיעודיים מהגטו כחלק
ממפעל הדוקומנטאציה (.)1946-1945
מאוחר יותר החל יירי לעבוד בשגרירות ישראל .בשנות החמישים
ניסתה המשפחה לברוח מצ'כוסלובקיה הקומוניסטית ,אך הם נתפסו
ונשלחו למעצר .כששוחררו ,חזר יירי לעבוד בשגרירות ישראל,
וכשיצא לפנסיה המשיך באיסוף מסמכים ופריטים מהגטו עבור
ארכיון בית טרזין.
במהלך ביקורה של מיכאלה לאושר בבית טרזין ,היא עברה על
חומרים שונים השמורים בארכיון בית טרזין ,והוסיפה מידע או סיפור
הקשורים לפריטים שונים .אחד מהם הוא ציור שציירה בגטו ובו היא
מתארת את פגישותיה עם אביה.

דגם בובת פלוטו שהכין יירי לבתו

מן הארכיון

הכל התחיל כשמיכאלה הייתה מאושפזת בבית החולים בגטו .הוריה
רצו לבקר אותה ,אך אסור היה להם להיכנס ,אלא לראות את מיכאלה
מבעד לחלון .כדי שמיכאלה תדע שהוריה מחכים לה מחוץ לחלון
היה אביה שורק לה .מקורה של השריקה בציוץ של ציפור קטנה
שמיכאלה ואביה שמעו בעבר ,אביה אמר לה שזו מנגינה יפה ולא
מסובכת ולכן על מיכאלה ללמוד את השריקה וזה יהיה הסימן שלהם.

משמאל לימין :תמי קינברג ,מיכאלה לאושר וליאורה כהן

אורי יעקובוביץ' ,בנו של יעקב (אאוגן) יעקובוביץ' (נשלח לגטו
טרזיינשטאט ממחנה סרד) ,שלח אלינו קטע מזכרונותיו של אביו
ומבקש מחברים שיודעים פרטים נוספים על האמור או את שמו של
בנה של בוז'נה (בוז'י) טירולר ופרטים בדבר גורלו ליצור עימו קשר
לדוא"לurjak69@walla.co.il :
"מכמה אנשי מחנה סרד שהגיעו בטראנספורט האחרון לטרזין
שמעתי על פרשת הגברת בוז'נה (בוז'י) טירולר ( .)Tyrolerסיפרו ,כי
הייתה כבת  45מסביבות בראטיסלאווה .היא הייתה שחומה ונראתה
ציור שציירה מיכאלה בגטו ,המתאר את השריקה לאביה
כמו צועניה .במטה האס .דה )S.D( .ברחוב אדלובה  6הועסקה
בציור רואים ילדה השורקת מנגינה ,התווים  ,CEGCGGמתחת לחלון בשירות הגרמנים .סוכם ,כי תקבל חופשות קצרות כדי להסתובב
ברחובות בראטיסלאווה .אם תזהה יהודי ,תשאל אותו "מה השעה?"
של קסרקטין שאחד מחלונותיו מסומן כ"-חלון של אבא".
על העץ ליד יושבת ציפור קטנה שחורה שמצייצת את אותה המנגינה .או אז יצוצו שני אנשי אס.דה .שהסתתרו בקרבת מקום ,וליוו אותה.
השריקה הזאת הפכה לסימן משפחתי שליווה את בני המשפחה בכל סיפרו ,כי גברת טירולר יצאה תמיד מבושמת ומגונדרת בלבושה.
באופן זה נעצרו יהודים .ואכן לאחר מספר שעות ,עם שובה של
התקופה בה היו אסירים בגטו טרזיינשטאט■ .
גברת טירולר מ"טיוליה" הקצרים ,נראו במטה האס.דה .באדלובה
 6אסירים יהודיים חדשים .נתברר אפוא ,כי טירולר הייתה מלשינה.
היא חשבה לתומה ,כי אם תעשה שירות לטובת האס .דה .אולי
תינצל ותשוחרר .מאוחר יותר היא הועברה למחנה סרד .מאותם
אנשי סרד שהגיעו לטרזין בטראנספורט האחרון שמענו ,כי גברת
טירולר ,שהייתה אמורה להגיע יחד איתם לטרזין ,הורעלה בידי
אנשי המטבח של המחנה בלילה שלפני הפינוי הסופי לטרזין .כאשר
בנה של גברת טירולר ,בחור נאה כבן ( 16שהיה איתנו גם באדלובה
 6וגם בסרד) שמע כאן ,בטרזין ,על מעשי אמו ,הוא הגיב" :אם אכן
לצפייה בעדותה של מיכאלה לאושר
הייתה כפי שמספרים ,כי אז מגיע לה העונש הזה"■ .
יש לסרוק את הקוד
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מאמרים
צעדות המוות לטרזיינשטאט  -הסיכוי לחיים  /ד"ר מרגלית שלאין
מה 20-באפריל ועד ה 6-במאי  ,1945הגיע למחנה טרזיינשטאט ,ההתמודדות עם קליטתם של מפוני מחנות הריכוז
המחנה האחרון באירופה שנותר על תילו ,גל משלוחים עם למעלה בטרזיינשטאט
מ 13,000-אסירים ,מרביתם יהודים ,שפונו ממחנות הריכוז בקווי
העימות בפולין ,בגרמניה ,אוסטריה וצ'כיה ,בטרם שהגיעו אליהם
צבאות בעלות הברית .המפונים נשאו עמם מצוקה וחולי נוספים לגטו,
בשבועות האחרונים לפני השחרור והביאו לגטו המבודד עדות ישירה
על ההשמדה .הם היוו חלק ממאמציו של הרייכספיהרר-ס"ס היינריך
הימלר ליצור קשרים עם בעלות הברית במערב ,ונועדו להיות בני
ערובה ל"אינטרסים גרמניים" ,לקראת תום המלחמה.

האסירים הובלו בצעדות מוות ,תחת משמר כבד שהתעלל והרג בהם,
בין ברכבות משא ובין בצעידה ברגל ,בתנאים לא-אנושיים שגרמו
למותם של רבים ,בשבועות האחרונים שלפני השחרור .ביניהם היו
 4,000-3,000אסירים יהודים ממחנה הריכוז בוכנוואלד בגרמניה,
שנשלחו לטרזיינשטאט ב 3-וב 5-באפריל  .1945הם הוצעדו ברגל
לכיוון העיר ויימאר ושם הועלו על קרונות רכבת משא שנסעה דרומה
לכיוון טרזיינשטאט .במהלך נסיעתם נפגעו מהפצצות של מטוסים
אמריקניים ורציחות בלתי פוסקות של השומרים .לאחר שנים-עשר ימי
המסע מקבוצה של כ 2,000-אסירים נותרו כ 300-בלבד .קבוצה נוספת
הועלתה על קרונות משא פתוחים .לאחר שהרכבת שלהם הותקפה
כמה פעמים מהאוויר המשיכו האסירים את דרכם במסע רגלי .מרדכי
שדמי ,מריגה ,תיאר את הימים האחרונים של צעדת המוות הזו:

הלכנו מספר ימים כהולכים לאבדון ,בלי אוכל ורצוצים בכבישי חבל
הסודטים .יום יום היו נופלים אנשים על הכביש והיינו משאירים
אותם .הד היריות שנשמע אחר-כך היה פסק דין במקום ...מתוך
 800איש שיצאו הגיעו בין  200ל 250-איש לטרזיינשטאט.
בין המפונים נמצאו גם מעטים מאסירי טרזיינשטאט ,שנשלחו זה
משכבר ל'מזרח' .האסירים הוותיקים במחנה היו בהלם ,כשהתוודעו
לגורל הנשלחים ,חיפשו בין הבאים ושאלו על יקיריהם ומכריהם .הרב
ליאו בק סיפר ,שבאחד מהימים הללו נקרא אל חולת טיפוס שביקשה
לראותו" .לא הכרתיה .כשהתקרבתי ,גופה היה כחוש עד להחריד ,אך
כשדברה ,הבחנתי שזו דורותיאה ,נכדתה של אחותי .היא עברה את
אושוויץ ונשלחה לטרזיינשטאט ממחנה עבודה ליד דאכאו".
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ב 19-באפריל  1945הודיע קארל ראם ,מפקד מחנה טרזיינשטאט,
לזקן-היהודים ,ד"ר בנימין מורמלשטיין" ,שיש לקחת בחשבון הגעת
משלוחים ממחנות שחוסלו בימים הקרובים" והורה לו לעשות את
ההכנות הנדרשות .אלא שלא ניתנה למורמלשטיין ולמינהל-העצמי
היהודי כל הזדמנות להיערך לכך .הם וכל אסירי המחנה הוטלו
בבת-אחת למערבולת שמוטטה את כל ההסדרים שהיו קיימים
בטרזיינשטאט עד כה .פני המחנה ומצבו השתנו כליל ,והמצב גבל
באנרכיה.
כבר למחרת ,ב 20-באפריל לקראת ערב ,הגיע משלוח ראשון של
מפונים 25 ,קרונות עם  1,800איש .כפי שתיארה ביומנה עליזה אהרמן:

השמועה פרשה כנפיים ברחבי הגטו" :אנשים ממחנות!" .כאשר
חלפו על פני כרתה [גן הירק] קראו' :אושוויץ'' ,בירקנאו'' ,האנובר',
'בוכנוואלד' ...אז עמד לב העיר מלכת.
המינהל-העצמי בראשותו של מורמלשטיין הועמד בפני משימה קשה
ביותר; היה עליהם להמשיך ולקיים את המחנה ,כשקו הקרבות מתקרב
ומגיע לטרזיינשטאט .יום-יום היה עליהם לקלוט אלפי אנשים שמצבם
קשה מנשוא – אנשים חולים ,פצועים וגוססים ,גוויות מורעבות ,מלאות
כינים ,ומכוסות בבלויי סחבות .חברי המינהל-העצמי עבדו יומם ולילה,
קליטת מפוני מחנות הריכוז בגטו טרזיינשטאט לּוותה בקשיים
עצומים .הקושי הראשוני נבע ממחסור במקומות למגורים .מפקד
המחנה לא ִאפשר גם עתה להשתמש בקסרקטיני הסודטים ובודנבאך
הגדולים ,שהיו ריקים לאחר שרפת הארכיון המרכזי של 'המשרד
הראשי לבטחון הרייך' – ( RSHAשמטעמי בטחון הועבר לטרזיינשטאט
באוגוסט  ,)1943וגם לא פינה בעבורם את הקסרקטין הדרומי של
אנשי ה-ס"ס ,למרות שאלה כבר היו מוכנים לברוח .בלית בררה נאלץ
לפנות את קסרקטיני דרזדן והמבורג מיושביהם
המינהל-העצמי היהודי ַ
תוך שעות ספורות ולצופף שוב את מגורי האסירים הוותיקים כדי
לפנות מקום למפונים ,ששוכנו בצפיפות גם בצריפים שבסוללה מספר
ַ
 .15אבל לא היה די בכל אלה ,קצב המשלוחים לטרזיינשטאט הלך
וגבר ולכן נאלצו להפנות קבוצות מפונים לשהייה תחת כיפת השמיים
או במעברים התת-קרקעיים ליד החומות .המפונים התנגדו בתוקף
להכנס למעברים הללו ,מחשש שעומדים להמיתם בגז שעות מעטות
לפני השחרור ,ומאותה סיבה סירבו גם להכנס למתקני החיטוי והרחצה
ורק במאמץ רב ניתן היה לשכנעם שהרחצה אינה מהווה מוות בעבורם.
בעיה חמורה נוספת היתה אספקת המזון .מתח רב שרר בין הבאים
לבין האסירים הוותיקים של טרזיינשטאט בשל מנות המזון ,שהסלים
לעימות .המפונים מזי הרעב שיוועו לאוכל ,אלא שכמות המזון במחנה
היתה מועטה ואיכותו ירודה .אי אפשר היה להטיל משמעת על הבאים
הרעבים שלא יכלו להסתגל לתנאים החדשים .ב 2-במאי בשעות

מאמרים

הערב והלילה פרצו כמה אנשים מקרב המפונים למטבח והרסו אותו,
השמידו את בית המרקחת ,שדדו את חדר קבוצת הניקיון ,דרשו אוכל,
ולא האמינו לאף אחד ,כשאמרו להם שהם מקבלים מנות מזון כפולות
לעומת האסירים הוותיקים ו"אלה שמאמינים ,רוצים מנות משולשות...
הם מצפצפים על הצדק .הם רוצים לאכול .אנחנו יודעים בקשר
לשוקולד שלכם .לא רוצים אותו ,אלא תפוחי אדמה" .למחרת פתחו
בשביתת רעב" .איש לא מעז לצייץ .מיד יש מכות" .הם האשימו את
מורמלשטיין ואת חבר המועצה הצ'כי ,גיאורג פוגל ,האחראי על שמירת
השקט והסדר במחנה בזמן הביניים עד לשחרור ,בשיתוף פעולה עם
הגרמנים" ,וכי יהיה עליהם לתת עליו את הדין על כך כשיגיעו הרוסים",
כפי שכתבה בייאוש עליזה אהרמן" :אי-אפשר היה לשכנע את מי
שאיבד את אמונו באדם".
בין המפונים שהגיעו ממחנות הריכוז ,נכללו גם אסירים לא יהודים;
ביניהם עשרות אסירים פליליים סייעני ה-ס"ס במחנות ,שהיוו סכנה,
בייחוד לנשות המחנה .בתוך כל המהומה הזאת עמדו הגרמנים בדרך-
כלל מן הצד .המינהל-העצמי החל למיין בין יהודים ולא יהודים ,להוציא
מכללם את הפושעים ונדרש לכך כוח-סדר גדול של גברים מתנדבים
כדי לשמור על השקט והסדר.
והגיעו גם אנשים אחרים ,שידעו להעריך את הקשיים שנערמו על
הקולטים .מוניק קאופמן שהגיע לטרזיינשטאט שבועיים לפני השחרור,
תיאר את קבלת הפנים והרגשת הבטחון שחש במחנה:
קשה לתאר את הרושם שעשה עלינו המראה הראשון של
היהודים ,נשים וילדים יהודים .הרבה אנשים בכו משמחה ...קיבלו
אותנו בחביבות ומהרגע הראשון התחילו לטפל בנו ...אם ברגע
הראשון התייחסו אלינו כאל בני אדם ,אחרי כמה שעות היו צריכים
לשנות את היחס ...כי כל אחד מאתנו היה חיה המוכנה לטרוף
בעבור פירור לחם .כמה כוח ובריאות היו צריכים לגלות היהודים
בטרזין על מנת לשמור בינינו על הסדר ...למרות שעד השחרור,
היו עוד שבועיים ,לא ראינו את אנשי ה-ס"ס והרגשנו יותר בטוחים
מאשר בטרנספורט.
ב 24-באפריל התגלתה לראשונה מחלת טיפוס הבהרות בין המגיעים
החדשים .המינהל-העצמי היהודי הכין מספר קטן של מיטות בעבור
החולים ,והקצה צוות של רופאים ,אחיות וכוח עזר ,אבל זה היה מעט
מדי ולא ענה לצרכים .חוסר האפשרות להפריד לחלוטין בין המוני
האנשים החדשים לבין הוותיקים ,שבאופן יחסי היו עד כה בבריאות
טובה .המחסור בתרופות ובצוות רפואי ,וחוסר האפשרות להחליף את
הקש המכונם שעליו שכבו האנשים ,גרמו להתפשטות מחלת הטיפוס,
שהפכה למגפה בימים האחרונים לפני השחרור .האמצעי היחיד היה
בידוד .בראשית מאי  1945למעלה מ 40%-מאסירי המחנה נמצאו
בבידוד .מצב מפוני מחנות הריכוז שבודדו בצריפים הדרומיים ,שגודרו
סביב בגדרות תיל ,היה קשה מנשוא .אף אחד לא לקח על עצמו את

הפיקוח עליהם" :אין להם
אוכל ,אין להם כלום .בבוקר
צריף החולים מת למחצה
וחציו על סף גסיסה ,"...ובכל
זאת ,למרות הסכנה לחייהם,
נמצאו מעטים ,מקרב
הצוותים הרפואיים במחנה ,שהתנדבו לטפל בהם.
ב 2-במאי עבר פאול דוננט ,הנציג המיוחד של הצלב-האדום הבינלאומי
לטרזיינשטאט להתגורר בטרזיינשטאט ונשאר במחנה עד ה 10-במאי
 ,1945כדי להסדיר עם מועצת-הזקנים את הבעיות המיידיות וההכנות
לקראת השחרור ,לאחר עזיבת מפקד המחנה ואנשי ה-ס"ס.
ב 5-במאי הגיעו לטרזיינשטאט ידיעות על קרבות עם ה-ס"ס בפראג
ועל פליטים שנורו בכביש בין טרזיינשטאט לפראג .באותו יום הגיעה
לטרזיינשטאט רכבת ובה המשלוח האחרון עם  1,200נפשות שגם הוא
נפל למעמסה על המינהל-העצמי היהודי כפי שתיארה עליזה אהרמן:

מבוכנוואלד ,דאכאו ,רוונסבריק ,גברים וכמה נשים ,שני קרונות
ילדים ,קרונות פתוחים גשם שוטף יורד מהבוקר ללא הפוגה4 .
יוצאי טרזיינשטאט ובעיקר שבויי מלחמה רוסים ,יוגוסלבים רומנים
פולנים סלובאקים ,הונגרים ,כמה יהודים ,צוענים 59 ,קרונות בערך
 1,200נפשות הקרונות עמוסים  ,80-50אבל חלק כמעט ריקים..
אנשי ה-ס"ס נעלמים מיד .שני אנשי ס"ס לא הסכימו להמשיך
ומסרו את נשקם .הצלב-האדום לא הופיע וכך אנחנו עושים את
העבודה לבד ,כמו תמיד.
בערב ה 7-במאי  1945התקבלה ההודעה הרשמית ,כי הכניעה
נחתמה ,ואולם בטרזיינשטאט המלחמה טרם נסתיימה .ב 8-במאי
הפכה טרזיינשטאט לאזור קרבות של הצבא הגרמני הנסוג .רעשי
התותחים נשמעו במשך כל שעות היום והלילה .בערב ,פגע פגז רוסי
באחד הבתים וכמה אנשים נפגעו .לאחר מכן ,נכנס הטנק הרוסי
הראשון למחנה והתקבל בתרועות שמחה.
למחרת ,ב 9-במאי ,הגיעה מחלקה רפואית של הצבא האדום עם ציוד
רפואי והצטרפה לצוות רפואי מפראג כדי לטפל ב 500-חולי הטיפוס
שאובחנו עד ה 6-במאי; וב 2,950 -חולים נוספים שאובחנו עד ה19-
במאי .מגפת הטיפוס החלה לסגת רק לאחר שכל חולי הטיפוס בודדו
בבית חולים .ב 13-ביוני  1945פסקה המגפה 920 .איש שילמו בחייהם
וכתריסר רופאים ואחיות מהמחנה שהתנדבו לטפל בהם.
צעדות המוות של האסירים היהודים ,מפוני מחנות הריכוז
לטרזיינשטאט ,לא היוו ערובה להישרדותם ,וגם אלה שהצליחו להגיע
למחנה ,לא זכו למגורים הולמים ,למזון משביע ולהגנה ראויה בפני
מגפת הטיפוס .ואולם ,רובם המכריע ,כ 12,000-מהם ,זכו לראות את
יום השחרור .טרזיינשטאט היתה בעבורם סיכוי לחיים ,ואחרת ,אנה
היו באים? ■
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בימים אלו משימת הנצחת זכר השואה
עוברת מהדור הראשון לדורות הבאים.
האחריות מוטלת עלינו להמשיך
ולשאת את לפיד הזיכרון.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לעמותה
ולהגשים את חזונם של מייסדי הבית.
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 אירועי תרבות מגוונים
 הזמנה מוקדמת לאירועי בית טרזין
 הנחה בדמי כניסה למוזיאון
 הנחה ברכישת ספרים/סרטים
 הנחה בקורסים וסדנאות של בית טרזין

בעקבות משבר הקורונה בית טרזין נסגר וכל הפעילות הופסקה.
אנו חוששים לגורלו של בית טרזין .קבוצות התלמידים שהן עיקר המבקרים
בבית טרזין לא תחדשנה כפי הנראה את הגעתן לפני שנת הלימודים הבאה (סוף ,)2020
הפרויקטים המיוחדים והסמינרים בוטלו.
בימים אלו של חוסר ודאות ,תרומתכם נדרשת יותר מתמיד.
אנא עזרו לנו לעבור את התקופה הקשה ולייצב את בית טרזין כך שישוב
לפעילות החינוך וההנצחה החשובה כל כך.
כל תרומה תתקבל בברכה.
דמי חבר שנתיים בעמותה  120 -ש"ח ליחיד 180 ,ש"ח לזוג
אמצעי תשלום:
			
			
			
			

 המחאה לפקודת בית טרזין
 כרטיס אשראי
 ביט +972-54-4398928
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