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חדשות המרכז החינוכי
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3

מן הארכיון
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כיתות אמן בינלאומיות
היסטוריה ,מוזיקה וזכרון 2019
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חדשות בית טרזין

6

סיפורו של תפילין  /מתן שטטלר
זכרונות בסל פלסטיק  /איילין להט-הרמן
מאה שנים להולדתו של גדעון קליין מלחין
			
ופסנתרן  /ד”ר מרגלית שלאין

12

יוסטון-ממפיס-ניו יורק ,מסע בארה”ב  /דניאל ש”ק 8

מערכת
עריכה :צוות בית טרזין

עיצוב :סטודיו אורני דרורי ,חיפה

צילומים ???? :בית טרזין

שנה טובה ,שנה של אושר ושמחה

מאיתנו צוות בית טרזין
חדר תפילה בעליית הגג ,עמו גרואג ,טרזיינשטאט 1945-1942
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13

15

שלכם
שלום לכל חברי הבית

ל

פני כשלוש שנים התארחתי בדירתה של דרינה סדלוקובה על
שפת הולטאבה בפראג .בפתח הבניין אחזה בי התרגשות רבה
לגלות את אבני הנגף שנקבעו במדרכה לזכרו של גדעון קליין .מבואת
הבנין נותרה כפי שהיתה בשנות ה ,40-ויופיה מבצבץ מבעד להזנחה
הרבה .קליין ,שנספה בדמי ימיו ,הוא אחד המוזיקאים הבולטים כאשר

מדובר במוזיקה מגטו טרזיינשטאט .החותם שהשאיר אחריו בגיל כה
צעיר ,מדהים .מפגש מפתיע נוסף ארע השנה ,כאשר לקראת שבוע
כיתות האמן "הסטוריה מוזיקה וזכרון" ,נודע לנו על שיר גנוז של
קליין הקשור לאחת המשתתפות .היות והשנה מלאו  100להולדתו,
הקדשנו את כיתות האמן וכן את גליון דפי קשר זה לזכרו.
הקיץ האחרון עמד בסימן חיזוק הקשרים עם ארצות הברית .טסתי
עם ליאורה לבני כהן ,גזברית בית טרזין ,ועם דניאל שק ,חבר הועד
המנהל ,לפתיחת מוזיאון השואה המחודש ביוסטון ,טקסס .התערוכה
החדשה מציגה פריטים מקוריים שהושאלו מארכיון בית טרזין:
משחק המונופול מהגטו ,ציורי ילדים ויומנה של עליזה ש"ק (אמו
של דניאל) .הפתיחה הייתה מרגשת ,הגיעו כ 600-איש ,ידידי ותומכי
המוזיאון .התקבלנו בחום רב ודניאל עורר עניין רב בקהל שהסתקרן
לשמוע על עליזה ויומנה ממקור ראשון .למחרת השתתפנו בטקס
גזירת הסרט וקביעת המזוזה על ידי הרב ישראל לאו שהגיע במיוחד
מישראל.
מיוסטון המשכנו לממפיס ,למפגש עם עמותה שהוקמה לזכר
הילדים שנספו בשואה ועם הקהילה היהודית במקום .בהמשך עלינו
צפונה לכיוון ניו-יורק ,שם מלבד מפגשים עם מוסדות העוסקים
בזכרון השואה נפגשנו גם עם
שניים משורדי גטו טרזיינשטאט:
אינגה אוורבכר (מימין) וארנסט
סיינפלד .סיינפלד מתגורר
בעיירה קטנה בניו ג'רסי ,מקום
קסום בו איילות מטיילות בחצר
האחורית של ביתו .הוא הזמין
את ליאורה ואותי להתארח
אצלו ללילה וזו הייתה הזדמנות

נהדרת לשיחות ארוכות ולהכרות עם
הארכיון הפרטי העשיר שאסף במשך
שנים .כאשר סיפרנו לסיינפלד על
תהליך ההנגשה לקהל הרחב שארכיון
בית טרזין עובר כעת ועל העלויות
הרבות הקשורות בכך ,הוא מיד הציע
את עזרתו ותרם  30,000דולר כסיוע חלקי שיצטרף למקורות אחרים.
אחד הפריטים המרגשים שסיינפלד הפקיד בידינו כדי להעביר לארץ
הוא תפילין ועל כך תוכלו לקרוא בהמשך הגליון.
הביקור אצל אינגה אוורבכר היה מיוחד אף הוא .אינגה גרה באותה
דירה בקווינס אליה הגיעה עם הוריה כשהגרו לארה"ב אחרי המלחמה.
לאחר שפרשה לגימלאות מעבודתה ככימאית החלה להקדיש את
חייה להנצחת זכר השואה .היא כתבה כמה ספרים ,על בסיס אחד
מהם הופק סרט על ידי הבמאי גיורא גרזון ,והיא נוסעת בכל העולם
לספר את סיפורה .סלון ביתה עמוס מזכרות ותעודות הערכה שניתנו
לה במקומות השונים בהם הרצתה.
במקומות רבים בארצות הברית קיימים מוזיאונים הקשורים לשואה
והנושא משמעותי ונוגע לאנשים רבים .יש רצון רב ללמוד עליו ,לא
רק בקרב יהודים .במוזיאון השואה ביוסטון למשל ,רוב הצוות כלל
אינו יהודי ולמעלה מ 90% -מהמבקרים אינם יהודים וכך אף במדינות
אחרות .אני רואה חשיבות רבה בטיפוח את הקשרים עם ארצות
הברית ,אין לי ספק שכולם ירוויחו מכך.
אסיים בברכת שנה טובה ,שנה בה נזכה להרחיב את הפעילות בבית
טרזין ולראות פירות בעמלנו.
שלכם,
תמי קינברג

מבואת ביתו של גדעון קליין

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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חדשות בית טרזין
כיתות אמן בינלאומיות הסטוריה ,מוזיקה וזכרון 2019

ל

פני  20שנה בדיוק ,החל הפרויקט
המוזיקלי של כיתות האמן "הסטוריה
מוזיקה וזכרון" .פרויקט שמטרתו להנציח,
להנכיח ולהמשיך את המוזיקה שנכתבה ונוגנה
בגטו טרזיינשטאט .השנה השתתף מספר
שיא של מוזיקאים –  115איש ,מכל קצווי
הקשת החברתית בישראל ,צעירים ומבוגרים,
ובהם תלמידי סטודיו נחמה טלפז שמשלב
מוזיקאים צעירים בעלי מוגבלות ,תלמידות
מקונסרבטוריון רון שולמית החרדי מירושלים,
זמרות מקהלה וגם תלמידים מחו"ל כמו
מדוקס מרסולה ,פסנתרן מחונן בן  5מגרמניה.
מורים מהשורה הראשונה הנחו את המוזיקאים בכינור ,פסנתר ,צ'לו,
חליל ,קלרינט ,אקורדיון ,מנדולינה ושירה תחת ניהולו המוזיקלי של
מאסטרו אייל שילוח .השיעורים ,החזרות והקונצרטים השונים נערכו
בבית ההארחה במושב נורדיה והיו פתוחים לקהל הרחב .פרופ' חיים
טאוב היה אורח הכבוד ומשתתפי כיתות האמן זכו לשיעורים פרטניים
איתו.
השבוע החל בסיור מודרך בתערוכות בית טרזין להכרת סיפורו של
הגטו .עבור חלק מהמשתתפים היתה זו הפעם הראשונה שהגיעו
לבית טרזין ,שמעו על חיי התרבות העשירים שהיו בגטו ונחשפו
לפעילות המוזיקלית ומשמעותה עבור האסירים .לצעירים הותאמה
פעילות שעסקה בציורי ילדים מהגטו .במהלך השבוע שולבו בפעילות
המוזיקלית סרטים ,התקיימה הרצאה של דן רפופורט על המוזיקאים
מטרזין ,נערכה סדנת מתופפים וגם סיור טרקטור בקיבוץ גבעת חיים
איחוד .באחד הערבים נערך "ג'ם סשן" בו הפליאו לנגן ולשיר תלמידי

סטודיו נחמה טלפז ,אורית אורבך ,אייל שילוח ויורי ברנר ניגנו מנגינות
כליזמר משמחות לב ,הכנרים הצעירים הראו את יכולתם בנגינת
כינור ובנות המקהלה הנעימו בשילוב קולות נפלא כאילו מאז ומעולם
שרו יחדיו ולא הכירו רק לפני שלושה ימים.
כיתות האמן נערכו בסימן  100שנה להולדתו של גדעון קליין .בצירוף
מקרים מדהים הסתבר כי אחת הזמרות שהשתתפו בסמינר קשורה
ליצירה לא ידועה של קליין .היצירה ,שיר שכתב קליין בגטו ,שכבה
במזוודה נסתרת במשך שנים מתחת למיטתם של מוריץ והילדגרד
הנשל .מוריץ היה מראשי הקהילה היהודית בברלין וביוני  1942נשלח
עם אשתו הילדגרד לטרזיינשטאט .שניהם שרדו ועלו לארץ אחרי
השואה .המזוודה ששמר מוריץ מתחת למיטה נפתחה רק שנים
לאחר מותו והתגלה בה אוצר בלום של מסמכים – מכתבים ,שירים,
רישומים ,תעודות ,מחזות ,אופרה ועוד.
בגטו עמד מוריץ בראש מח' שעות הפנאי
שהייתה אחראית לחיי התרבות ועבד עם
האמנים הרבים שפעלו שם  .שירו של גדעון
קליין שהסתתר בין יתר המסמכים במזוודה
נכתב לכבוד יום הולדתו ה 65-של הנשל.
שירי מאור ,שדודה הוא נכדו של הנשל,
בצעה את השיר הזה לראשונה בישראל יחד
עם נוגה יעקובסון .שתיהן תלמידותיה של
אורית שילוח .את העיבוד לשיר כתב ד"ר יורי
ברנר שמלבד הוראה ליווה את כיתות האמן
בנגינה ובעיבודים .ד"ר ברנר חתן פרס ראש
הממשלה למלחינים וזכה בפרסים רבים על
פעילותו המוזיקלית.
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חדשות בית טרזין

קונצרט הסיום החגיגי של כיתות האמן התקיים באולם "אלמא" בזכרון
יעקב .זהו אחד האולמות החדישים בעל האקוסטיקה מהטובות
בארץ .כבדו אותנו בנוכחותם שגרירת דנמרק ,סגנית שגריר צ'כיה
ונספח התרבות של שגרירות אוסטריה .ס' שגריר צ'כיה ,הגב' קתרינה
מורווצובה סיפרה על קירבתה המשפחתית לגדעון קליין .הקונצרט
נפתח בשירה מרשימה של "גלוריה" מאת ויולדי עם כל התזמורת
והמקהלה ,אחר כך נוגנו יצירות מאת פרוקופייב ,רחמנינוב ,באך,
בטהובן ועוד .בסיום הקונצרט בוצע שיר הנצחון מתוך אופרת הילדים

"ברונדיבר" והקהל הגיב בהתרגשות רבה .בפרויקט השנה תמכה
חברת לימן שליסל ,ארבע מלגות לימודים למוזיקאים נזקקים נתרמו
ע"י קהילת בית אל וגב' אסנת מנדלוביץ .בנה של מנדלוביץ ,עוז ז"ל
היה כנר מחונן שנהרג בקרב בסג'עיה במבצע צוק איתן .אסנת הביאה
עימה את כינורו של בנה ואייל שילוח נגן עליו את המנגינה מהסרט
רשימת שינדלר.
התגובות בעקבות כתות האמן לא מפסיקות לזרום ,נראה כי הייתה זו
חוויה משמעותית עבור המשתתפים■ .

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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חדשות בית טרזין
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט

ב

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט ( 2במאי  )2017התקיים
בבית טרזין טקס בו השתתפו שורדי הגטו ,שגריר צ'כיה
בישראל ,מר מרטין סטרופינצקי ( ,)Martin Stropnickyשגריר
אוסטריה בישראל ,מר מרטין וייס ( ,)Martin Weissשגרירת גרמניה
בישראל ,גב' סוזאן וואסום ריינר (,)Susanne Wasum-Rainer
קונסול סלובקיה בישראל ,מר פטר הולי ( ,)Peter Holyוגב' קירסטין
ואנקילדה ברנר ( )Kirstine Vangkilde Bernerמשגרירות דנמרק
בישראל ,ד"ר גלית שאול ,ראש המועצה האזורית עמק חפר ,חיילים
וקצינים מבית הספר לכושר קרבי (בה"ד  ,)8לוחמי האש כבאות
והצלה לישראל מחוז חוף חברי קהילת בית אל ואורחים רבים נוספים.
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השנה נערך הטקס בסימן " 80שנה להקמת הפרוטקטורט של
בוהמיה ומורביה" .בטקס נשאו דברים שגרירי צ'כיה וגרמניה וקונסול
סלובקיה ,ד"ר גלית שאול ,ראש המועצה האזורית עמק חפר ,מר
צבי יבניאלי ,מנהל בית הספר בית אל וגב' תמי קינברג ,מנכ"לית
בית טרזין .סא"ל עמוס גופר ,מפקד בה"ד  ,8קרא את דבר המפקד.
הטקס לווה בשני שירים בביצועה של עינת אזולאי ,ובשיר למעלות,
בביצוע מקהלת תלמידים מבית הספר בית אל .ששה שורדים ,שהיו
ילדים בגטו ,הדליקו את שש המשואות  :אסתר בגיינסקי ,גרשון
מילר ,דבורה בן יהודה ,מיכל בר ,ד"ר מיכאל וינר ותלמה סגל■ .

חדשות בית טרזין
כנס שנתי 2019

כ

מדי שנה ,נערך בחודש מאי הכנס השנתי והאסיפה הכללית
של הקרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין .הכנס נערך בבית
טרזין ,בנוכחות סגנית שגריר צ'כיה בישראל ,הגב' קטרינה מורווצובה.
לאחר התכנסות החברים והאסיפה הכללית ,סיפר הבמאי דן וולמן

על מקס וידר ,שתערוכה מציוריו הוצגה בכנס .הסופר ,המאייר
והקומיקסאי מישל קישקה ,שיתף אותנו בחוויותיו כבן דור שני,
בעקבות ספרו "הדור השני :דברים שלא סיפרתי לאבא" .פאבל קורן
ויולית שמש היו אחראים על הצד המוזיקלי והנעימו את זמנם של
המשתתפים וערכו שירה בציבור■ .

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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חדשות בית טרזין
יוסטון  -ממפיס  -ניו יורק ,מסע בארה"ב  /דניאל ש"ק ,מ"מ יו"ר הועד המנהל

מ

ה הקשר בין אלביס פרסלי לסיפורו של גטו טרזין? מסתבר
שיש נקודה שבה השניים נפגשים והיא נמצאת בעיר ממפיס
שבטנסי ,שסוגדת לבן המקום ,אלביס ,אבל שבה גם נולדה עמותה
בשם  .The Unknown Child Foundationאת הארגון הקים זוג
נוצרים אדוקים והיא שמה לה למטרה להנציח את זכרם של מיליון
וחצי הילדים שנספו בשואה .מה שהחל כפרויקט אישי קטן צמח
לכדי ארגון משותף של נוצרים ויהודים בני המקום ,עם מטרה ארוכת
טווח להקים באזור אתר הנצחה מפואר שיגיעו אליו מבקרים מרחבי
ארה"ב ,בדיוק כפי שמגיעים מאות אלפים לבקר ב"-גרייסלנד" אחוזתו
של אלביס פרסלי.
את המייסדים ,דיאן וקן מקניל ,פגשנו ,תמי קינברג ,ליאורה לבני-
כהן ואנוכי במהלך סיור שערכנו בחודש יוני האחרון ברחבי ארה"ב
ושמטרותיו היו בניית קשרים עם מוסדות מוזיאליים ואקדמיים
בתחום חקר השואה והנצחתה ,בחינת אפשרויות לשיתופי פעולה
בתערוכות ,שיווק ערכות חינוכיות שבית טרזין פיתח וגיוס משאבים.
המפגשים בממפיס היו
נוגעים ללב באופן מיוחד
ואין ספק שבעקבותיהם
תתפתח מערכת יחסים
קרובה שתבטיח שלסיפור
הגטו יהיה מקום מרכזי
בכל תוכניות הפיתוח של
העמותה.

צוות עמותת  UCFממפיס לצד הפסל הזהה לזה המוצב בבית טרזין.

המוזיאון והביעו התפעלות עצומה מהפעילות שלנו .אנו מצפים עתה
לסדרת ביקורים של אנשים שפגשנו בדרך ומקווים שכמה מהרעיונות
שעלו יבשילו לכדי פרויקטים משותפים .יש בארה"ב ובעולם עוד
מוסדות רבים שצריך לפגוש ואני מקווה שזה יתאפשר בעתיד■ .

ביקרנו גם ביוסטון טקסס,
שם נפתח מחדש מוזיאון
דניאל שק לצד יומנה של עליזה אהרמן ש"ק
השואה המפואר ,לאחר
שיפוץ נרחב .בית טרזין נתבקש להשאיל מספר מוצגים לאחת
מתערוכות המוזיאון ,ובהם גם כמה דפים מיומנה של אמי ,עליזה
אהרמן ש"ק .אירוע פתיחת המוזיאון יצר הזדמנות לשוחח עם הנהלת
המוזיאון ,אוצרים ותורמים מרכזיים .בנוסף ,הועלו מספר אפשרויות
לשיתוף פעולה ואנו מקווים שיהיה להן המשך.
באזור ניו יורק התקיימו מפגשים עם ,Museum of Jewish Heritage
קרנות ומוסדות מחקר שונים ,בעיקר בתחום החינוך והועלו רעיונות
מעניינים ומגוונים לשיתופי פעולה עתידיים .חשיבותם של מסעות
כאלה גדולה משום שיש ערך רב לכך שמוסדות שעוסקים בשואה
יסייעו אלה לאלה ויאחדו כוחות למען האתגרים ההולכים וגדלים
הנוגעים לזיכרון השואה .בהקשר הזה חשוב שבית טרזין יהיה על
המפה .גילינו גורמים רבים וחשובים שלא היו מודעים כלל לקיומו של
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עם ראשי המחלקה ללימודי שואה ורצח עם באוניבסיטת סטוקטון ,ניו ג'רסי

המרכז החינוכי
ביקור מורים מברלין

ב

סוף חודש יוני ובאמצע חודש יולי התקיימו בבית טרזין שני
ביקורים מיוחדים הודות לשיתוף הפעולה המתמשך בין בית
טרזין ובית ועידת ואנזה.
הראשון ,קבוצת מורים ועובדים באתרי זיכרון מברלין שהגיעו לבית
טרזין .קבוצה כללה מורים מבתי ספר שונים בברלין וכן עובדים
במחלקות החינוכיות באתרי זיכרון שונים בברלין וסביבתה כדוגמת
 ,Kigaאתר הזיכרון במחנה הריכוז לשעבר זקסנהאוזן ועוד .הביקור
השני נערך באמצע חודש יולי כשלבית טרזין הגיעה קבוצה של
עובדים ממשרדים ממשלתיים שונים מברלין■ .
בשני הביקורים נערך לקבוצות סיור מודרך בתערוכות המוזיאון,
המבקרים נחשפו לסיפורו של גטו טרזיינשטאט ולפעילות הרחבה
והמגוונת המתקיימת מידי שנה בבית טרזין .לאחר ההדרכה במוזיאון
ביקרו הקבוצות בקיבוץ גבעת חיים איחוד ,למדו על אודות ההיסטוריה
של הקיבוץ והקמתו ועל השינויים שחלו בקיבוץ במהלך השנים.
תמונות 12-11

שולחנות עגולים  /קריית חינוך שחר-מעין
במסגרת הכנות לקראת מסע לפולין של תלמידי קריית חינוך "מעיין-
שחר" ,התקיים ב 11-ביוני בעין החורש מפגש מרגש ,סביב שולחנות
עגולים ,בין התלמידים לבין שורדי שואה מעמק חפר .המפגש התקיים
ביוזמת יונה טרגובניק ,מנהלת מחלקת ותיקים במועצת עמק חפר,
תוך שיתוף פעולה עם תיכון מעיין-שחר ובית טרזין■ .

ביקור מנהל המרכז לחינוך בנושא השואה ,יפן
בסוף חודש מאי ביקר בבית
טרזין מנהל המרכז לחינוך
בנושא השואה ביפן ,מר
מקוטו אוטסוקה (Makoto
 .)Otsukaבמהלך הביקור
פגש מר אוטסוקה את ורה
מייזלס ,שורדת גטו טרזין.
המרכז לחינוך בנושא השואה
הוקם בעיר פוקויאמה יפן
בשנת  .1995זהו המוסד
החינוכי הראשון שהוקם ביפן
בנושא ,והוא מוקדש למיליון וחצי הילדים היהודים שנספו בשואה■ .

ביקור ארכיונאים מעמק חפר
ביוני האחרון ביקרו בבית טרזין ארכיונאים מישובי עמק חפר .במהלך
הביקור סיירו המשתתפים בתערוכות ונפגשו עם מנהלת הארכיון,
ד"ר תרזה מייזלס ,שסקרה בפניהם את ההשתלשלות ההיסטורית
שקדמה להקמת ארכיון בית טרזין ,סיפרה על מורכבות איסוף ,תיעוד
ושימור החומרים והעניקה למשתתפים חשיפה בלעדית למוצגים
מקוריים מהארכיון■ .
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המרכז החינוכי
"יום אלוף" אגף מבצעים בצה"ל
בחודש מאי התקיים בבית
טרזין יום עיון לקצינים בכירים
מאגף המבצעים בצה"ל בו
השתתפו כ 60-קצינים ונגדים.
המשתתפים ערכו סיור מודרך
בתערוכות ,שמעו הרצאה
בנושא :ליגה טרזין  -ספורט,
גזענות ורוח האדם ונפגשו עם
שורד גטו טרזיינשטאט מרדכי
(מקסי) ליבני ,ששיתף אותם
בסיפור חייו■ .

יום סיכום למשלחת לפולין של שב"ס
זאת השנה השלישית בה שירות בתי הסוהר מקיים בבית טרזין
את סיכום המסע של המשלחת לפולין .השנה הגיעו לבית טרזין
כ 80-אנשי שב"ס ,חברי המשלחת לפולין ששמעו על אודות גטו
טרזיינשטאט וחלקו במורשת השואה בחברה הישראלית■ .

ביקור תלמידים מדליית אל כרמל
במסגרת שיתוף הפעולה ארוך השנים של בית טרזין עם בתי הספר השונים בדליית אל
כרמל ובעוספייא ,ביקרו בבית טרזין ,בחודש מרץ האחרון תלמידי כיתה ו' מבית הספר
אלאשרק .בנוסף להדרכה בתערוכות המוזיאון נפגשו התלמידים עם האמנית בותיינה
חלבי שסיפרה על החיבור האישי שלה לבית טרזין ולשואה והציורים הרבים שציירה
בעקבות זאת.
גם בשנת הלימודים הקרובה אנו נמשיך לפעול להרחבת שיתוף הפעולה וחיזוק
הקשרים עם המגזר הדרוזי בדליית אל כרמל ובישובים נוספים ,במסגרת פרויקט
"דיאלוג בין שכנים" שתכליתו חיזוק הקשרים בין המגזר הדרוזי והיהודי ועיצוב דמותה
של החברה בישראל כחברה דמוקרטית וסובלנית.
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מן הארכיון
"כשהמלחמה נגמרה מבחינתי זה נגמר"  /ד"ר תרזה מייזלס
כדי שהיטלר לא ינצח אותה בסוף ,מחקה ורה נט כמעט את כל
זיכרונותיה מגטו טרזיינשטאט .בסיומה של המלחמה ,כשהשתחררה
מגטו טרזיינשטאט ,אספה ורה את כל המסמכים הקשורים אליה,
לאמה ולאביה ,הדביקה אותם לחוברת והוסיפה את הסבריה וציוריה.
את החוברת הנדירה ,המכילה בין היתר כרטיסיות לאוכל ,בגדים,
פחמים לכל חדר ,אישורי יציאה מהגטו וכניסה לקרנטינה,
פנקס חסכון ,כסף הגטו ,כרטיס לאוכל מהשלויסה
ורישום במשטרה לאחר השחרור ,מסרה לארכיון
בית טרזין.
סיפורה השמור בתוך החוברת מתחיל עוד לפני
הגירוש לגטו .אז הרגישה ורה שהפכה למספר:
"וכאן נודע לי שוב שאני אך ורק מספר  DH 328ולא
שום דבר אחר .זוהי תעודה חדשה ,שלי בה השם שלי
בעצם לא קיים יותר".
בחודש יולי  1943גורשה ורה לגטו טרזיינשטאט .בגטו השתתפה
בלימודים ולקחה חלק בפעילות "היד
התומכת" על כך כתבה" :היו פה גם
אנשים זקנים שלא יכלו להסתדר
אפילו עם הדברים הכי פשוטים.
בשבילם הקימו עזרה של הנוער.
חבטנו את מזרניהם ,ניקינו עבורם
וכשעזב הטרנספורט עזרנו להם".

ורה קיבלה זימון לטרנספורט
למזרח אך למזלה לא נשלחה
בטרנספורט זה:
"בשמיני בספטמבר נוספתי
לטרנספורט וקיבלתי מספר
 5605כלומר "רזרבה".

בשלויס החליפו לי למספר יותר נמוך ( )...רק
במקרה ( )...לא יצאתי".
"בטרזין כבר לא היה את מי לשלוח ,אז צרפו אותי
לטרנספורט .אבא הלך לאחראי היהודי במחנה
ואמר לו שלא ישלח את הבת לבד ואז כל המשפחה
ביחד חיכתה לטרנספורט ואז מפקד המחנה הגרמני
ראה את אבא ואמר לו שאינו יכול לוותר עליו  .אבא שאל מה
עם המשפחה ,והמפקד ענה שישארו כולם .כך נשארו ולא נסעו".
ורה נט ,היום קריינר ,נולדה ב .25.3.1930-ב 8.7.1843-גורשה לגטו
טרזיינשטאט מפראג ביחד עם הוריה ואחותה חנה .לאחר שהגיעה
לגטו שובצה בהיים  L410בחדר  .28לאחר שחרור הגטו הגיעה לבית
ההבראה של פרמיסל פיטר בשטירין ומשם לפראג .ב 28-באוקטובר
עלתה לארץ ,הוריה הגיעו כמה חודשים אחריה .מכל המשפחה
הרחבה שרדו רק שני בני דודים שהספיקו לברוח מאירופה עוד בזמן,
ואח של אמה שעלה גם הוא לארץ■ .
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מאמרים
סיפורו של תפילין  /מתן שטטלר

ס

בי ,הרמן (חיים) שטטלר נולד בשנת  1920בעיירה ביליץ בפולין,
הסמוכה לגבול גרמניה .משפחתו עברה לעיר סוסנוביץ במערב
פולין .סבי ,הרמן ,התחנך בבית דתי-ציוני והיה חניך ומדריך בתנועת
עקיבא .בנוסף ,למד להיות שען ,מקצוע שהיה מקצוע משפחתי מזה
מספר דורות.
כשפרצה מלחמת העולם
השניה ,החלו התנכלויות
ליהודים וחטיפות לעבודות
כפייה .סבי ובני משפחתו
נשלחו לגטו בשנת .1942
מהגטו נשלחו למחנות
שונים .סבי שרד בזכות
מקצועו כשען ובזכות
אני וסבי ,הרמן (חיים) שטטלר
אמונתו .הנאצים היו זקוקים
לשענים ,ולכן בסלקציות
שעבר ,נבחר סבי להישאר
בין החיים.
לאורך כל תקופת המלחמה
סבא הרמן התעקש להניח
תפילין ,שמר עליהם גם
בסלקציות ולא נפרד מהם
כל עוד היה יכול .באחד
הימים ,כשהיה אסיר
באושוויץ ,לא מצא את
התפילין מתחת לדרגש שלו.
תומר ומתן שטטלר
לאחר חיפוש ובירור מצא
את תפילין הראש בלבד באזור הפסולת במחנה כשהן מושחתות.
מאושוויץ הועברו הרמן ,אחיו יונה ואביו מנדל למחנה הריכוז דכאו
בגרמניה.
בחודשי המלחמה האחרונים נפטרו אביו ואחיו של סבי והוא נותר
לבדו .מתוך אמונה גדולה ולמרות שסבל מרעב קשה הוא ויתר במשך
מספר ימים על מנת המרק שלו כדי לקבל את הסכמתם של מניין
גברים שישמעו אותו אומר קדיש יתום.
בשנת  2010הגיע לביקור בישראל ארנסט סיינפלד ,שסיפר ששהה
עם סבא הרמן בדכאו .סיינפלד סיפר שהוא והרמן התיידדו ועבדו
במחנה סמוך אחד לשני (הרמן כשען וסיינפלד כרשם הבלוק) .ב26-
באפריל  1945סבא הרמן נשמע לפקודת הגרמנים לצאת לשער
הדרומי ,למה שהתברר כצעדת מוות .סיינפלד מצא מקום מסתור
במחנה עד שחרורו .סיינפלד וסבא הרמן נפרדו ,לא לפני שסבא שלף
שעון מערמת השעונים אותם נאלץ לתקן לגרמנים ומסר לסיינפלד
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כמזכרת.
בעת ביקורו של סיינפלד
בישראל הוא מסר את השעון
שנתן לו סבי בדכאו לבני
משפחתי .סבי נפטר בשנת
 1996ולא זכה להגיע לרגע
הזה.
סיינפלד הוסיף וסיפר
שבמהלך כל תקופתם יחד
בדכאו הם הניחו תפילין
בזכות סבא הרמן .כנראה
שסבי השיג תפילין נוספות
והניח אותן יחד עם סיינפלד.
לאחר המלחמה נותרו
ארנסט סיינפלד

התפילין אצל סיינפלד .נותרו התפילין אצל סיינפלד ,שהבטיח למסור
אותן למשפחה בבוא העת .שהוא ימסור אותן למשפחה בבוא העת.
לפני מספר חודשים ,בעת ביקורן של מנכ"לית בית טרזין ,תמי קינברג
וליאורה לבני כהן ,אצל סיינפלד בארה"ב החליט סיינפלד למסור
לידיהן את התפילין .לאחר חזרתן לארץ פגשתי אותן והן העבירו לידי
את התפילין של סבי.
בעוד  10חודשים ימלאו לבני ,תומר שטטלר ,נינו של הרמן שטטלר,
 13שנים .תומר לא זכה לפגוש את סבא הרמן אך היה הראשון
שהחזיק את התפילין בהן נעשה שימוש לאחרונה בחודש אפריל
 .1945לי ולבני משפחתי לא נותר אלא להודות לסיינפלד על המחווה
היפה והמרגשת במסירת התפילין והשעון■ .

מאמרים
זיכרונות בסל פלסטיק  -לזכר אמי ,תמר "שנופקה" הרמן ,לבית טאוס  /איילין להט-הרמן

"

זיכרונות בסל פלסטיק" הוא שמו של הספר שכתבתי לאחר
שאמא שלי הלכה לעולמה .מתואר בו המסע לבית הוריי.
"שנופקה" נולדה בברנו ,צ'כיה ,במאי  .1927בגיל  14וחצי נשלחה עם
בני משפחתה לגטו טרזיינשטאט שם עבדה בחקלאות בגן הירק.
הוריה נספו באושוויץ ואחותה היחידה בברגן בלזן .בחודש מאי 1945
לאחר שחרור הגטו חזרה אימי לפראג ומשם עלתה לארץ בעלייה
ב' .בישראל עבדה כאחות ילדים בקיבוץ דורות ולאחר מכן בבית דגן
והתגוררה בראשון לציון עד יום מותה .אני בתה היחידה .זכינו שהייתה
גם סבתא נהדרת לבנותיי ,שתי נכדותיה.
בית טרזין בגבעת חיים איחוד היה לה לבית שני.

רות מימין ואחותה מרים (האס) צ'רבינקה

מהיום שאני זוכרת את עצמי אמא סיפרה לי על המשפחה שלה ,שם היומן" :גם כאן מותר לחלום ולאהוב"
על הבית ועל טרזיינשטאט .התמונות ,הטעמים ,הזיכרונות והגעגועים מאת זוזה טאוס (לימים תמר הרמן) AE - 517
נספגו בדמי .אחד השיאים היה טיול שיזם בית טרזין במלאת  40שנה
לשחרור הגטו ,בחודש מאי  .1985משלחת קטנה מבני הדור הראשון "היום אחרי הצהריים נסעת.
והשני יצאה לצ'כוסלובקיה ,שהיתה אז תחת שלטון קומוניסטי .אחרי שנפרדתי ממך היה לי עצוב מאוד .פתאום הרגשתי שאני בוכה.
כשהגענו לטרזין ,עמדנו היא ואני בבית הנערות  ,L-410עמדנו רצתי כדי לראות אותך עולה לרכבת .עמדתי על אחד הסורגים של
חלון קומת-הקרקע וחיפשתי אותך ,בטוחה שתעבור לידי .אני מאוד
מאושרות.
נרגשת .רוצה לצאת אליך .לשבור את הסורגים .אני רואה אותך עולה
לקרון .איך שאתה מחזיק מעמד!

המספר שהציל את תמר בטרנספורט לאושוויץ ,בו לא נסעה ברגע האחרון

ידעתי שאמא כתבה יומן בגטו וביקשתי שתתרגם אותו מצ'כית .היומן
נכתב כמכתבים לחבר שאהבה בגטו ,פאול סלוס ,שנשלח מהגטו
ל"מזרח" משם לא חזר .בכתיבה ישירה ,רווית עצב וכאב ,וגם תקווה,
אמא מתארת במשך שלושה חודשים את הפרידה מאהוביה ואת
איסוף שבריה.
ב ,28.9.1944-ביום שפאול נשלח בטרנספורט למזרח
אמא מתחילה את היומן.

קומתך תמירה ,למרות התרמיל הכבד שעל גבך ואתה מחייך אלי.
אני שוב בוכה .כעת נועלים את הקרונות .אני עומדת ומהרהרת .כמה
קרונות כאלה כבר ראיתי! אבל הפעם במקום בהמות יש בהם בני-
אדם .בני-אדם רבים .אולי מעל לחמישים .הרכבת התחילה לנוע.
רציתי לצעוק .לעצור אותה בידי .אני מביטה אליך בפעם האחרונה.
אתה מחייך ונעלם .גם לך עצוב .אתה לא רוצה שאבכה ,אבל זה לא
הולך .אני חוזרת הביתה .מוציאה את תמונותיך ומסתכלת .עוד מעט
אלך אל הבית שבו גרת כדי לאסוף את שארית חפציך .אציץ לתוך
החדר .אציץ לעליית-הגג  -אולי בכל זאת אמצא אותך?!
אני מסדרת את חפציך במזוודה ואת הספרים והמחברות שמה בתיק
ולוקחת אלי .אני מתעכבת ליד כל חפץ .הכול כל כך מזכיר אותך.
החלטתי להתקין לי מעל למיטה אצטבה קטנה ולהציב עליה את
התמונה שלך ואת בובת החלוץ שעשית לי .אבל מה יועילו אלה? זה
לא אתה!
אני בטוחה שנתראה בקרוב!"

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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מאמרים

משפחת טאוס מרץ 1939

ב ,11.11.1944-לאחר תיאור מצמרר של המאמצים הנואשים לצאת
עם בני משפחתה בטרנספורט ,והפרידה מהם ,אמא מנסה להחזיק
בתקווה ולא לתת להלם ,לצער ולכאב להשתלט עליה.
"היום ,שבעה שבועות אחרי אותה שבת גורלית ,העניין מאבד לאט-
לאט את הקונקרטיות שלו ובריצות היומיומיות גם קצת מתערפל .אני
בונה לעצמי חומה נגד סנטימנטים מיותרים וכניעה .אני רוצה להיות
איתנה וריאלית ולשלוט על האנרגיה שלי .אני בטוחה שזה לא יימשך
הרבה זמן .אני צריכה להחזיק מעמד גם לבדי .רוצה להראות לך
שאינני חוששת משום דבר ואיש לא יצליח להרוס אותי ,את עצביי ואת
בריאותי .אתה צריך למצוא אותי כמו שהכרת אותי ,רק בשלה ובוגרת
יותר ועם שיווי-משקל יציב .שמתי לי ליעד לשמור על עצמי ובעיקר
על הריאות ,שהרי אי-אפשר לעלות לארץ-ישראל עם שחפת .מובן
שאין הדבר מפריע לי להתאמן בעבודה ,להתחסן בגשם .אני מרגישה
אחר-כך מאוד מרוצה מעצמי.

אמא נפטרה בינואר  2013בת  85ועוד קצת .מתוך הגעגועים והדחף
לתעד ולספר הלאה ,חקרתי וחפרתי במסמכים ,בתמונות ובספרים
ובארכיונים בצ'כיה .כך נולד הספר שכתבתי .היומן של אמא מופיע בו
במלואו ,כמו גם תמונות ,׳סיפורים ותעודות ,וגם ראיון מרתק שעשה
דוד גרוסמן בשנת  1989עם אמא ,וילי גרואג ,רות בונדי והארי קרני,
על החיים והחינוך בטרזין.
קראתי לספר שכתבתי :זיכרונות בסל פלסטיק .למה? כי בתוך סל
פלסטיק אדום אמא הייתה מביאה לנו את כל המאכלים הצ'כיים
שהכינה וכל כך אהבנו .מרקים ולביבות תפוחי אדמה וקניידאלך
ושניצלים וקנדליצ'קי ,ונוקרלה ,ובוכטיצ'קי ופלצ'ינקים■ .

הביטחון העצמי שלי גובר שוב .הוא היה חסר לי .אני מהרהרת הרבה.
אני מסדרת היטב את ביתי ומנסה לדחות ממחשבותיי את משפחתי
ואותך שחסרים לי מאוד .התקווה מחזקת אותי וקצת מביאה סיפוק".
שורשי אישיותה המיוחדת ותעצומות נפשה מתוארים כאן במדויק.
היא בת  17וחצי ,שבעה שבועות לאחר שנפרדה מפאול וממשפחתה.
לא ידעה שנפרדה מהם לנצח.
דפים מיומנה של תמר הרמן
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מאמרים
מאה שנים להולדתו של גדעון קליין ( )1945-1919מלחין ופסנתרן  /ד"ר מרגלית שלאין

ג

דעון קליין נולד ב 6-דצמבר  ,1919בפרנוב ,מוראביה ,למשפחה
מושרשת ביהדותה ומתקדמת בהשקפותיה .כבר בילדותו ניכר
כישרונו המוזיקלי היוצא דופן .בגיל שש למד נגינה בפסנתר ובגיל
 12התקדם בנגינתו והיה תלמידה של פרופ' רוזנה קורזובה בשנת
 .1938ב 1938-נרשם לבית הספר לאמנים בפראג ,ללימודי פסנתר
וקומפוזיציה אצל פרופ' וילם קורץ ,ובה בעת למד מוזיקה
ופילוסופיה באוניברסיטת צ'ארלס בפראג והשלים את
לימודיו לתואר שני בשנה אחת .הכיבוש הגרמני
במארס  ,1939קטע את לימודיו ,אך קליין
המשיך ללמוד קומפוזיציה באופן פרטי אצל
פרופ' אלואיס הבה .קליין הסתכן ולמרות
האיסור הגורף שחל על יהודים להופיע
בציבור ,ניגן בפסנתר בתיאטראות קטנים
בפראג ובבתי חבריו בקהילה היהודית,
תחת השם קארל וראנק ,ונודע כעילוי
מוזיקלי בעל כישרון יוצא מהכלל.
כבר בשנים  1939ו 1940-כתב קליין
יצירות אמנות בשלות :שירים לסופרן
ופסנתר ,שמינייה לכלי נשיפה ,וקטעים
נרחבים לכלי מיתר ,שנתגלו רק ב,1990-
במזוודה נעולה שהשאיר אצל משפחת הרצוג
בפראג טרם שילוחו לגטו.
ב 1-בדצמבר  1941גורש גדעון קליין לגטו טרזיינשטאט ונמנה
על מתנדבי כוח ההקמה השני ( )AK IIשיצאו להקים ולהכשיר את
הגטו ,התנדבות שהקנתה להם ולבני משפחותיהם חסינות
ממשלוחים עד אוגוסט  .1943קליין היה פעיל בחיי התרבות
המוזיקליים במחנה ,הופיע כפסנתרן סולן ובהרכבים קאמריים
וכמלווה זמרים והופעות כאופרת ה"כלה המכורה" של סמטנה או
"הרקוויאם" של ורדי .הוא וזכה להצלחה רבה ולשבחים על הנגינה
הווירטואוזיות שלו מוויקטור אולמן ,הבכיר במלחיני הגטו שראה בו
"ללא ספק כישרון מדהים מאוד ,בעל הסגנון המגניב והענייני של
הנוער החדש ,שצריך להתפעל מהבשלות הסגנונית המוקדמת
שלו" .קליין חבר גם לרפאל שכטר שניצח על מקהלות של נשים,
גברים ,ומקהלות מעורבות ,ושיתף עימו פעולה .בשל המחסור
בחומרים כתובים עיבדו מלחינים בגטו ובהם גדעון קליין ,שירי עם
ויצירות שונות לשירה במקהלה בעברית ובצ'כית .עיבודיו האמנותיים
למקהלה שנכתבו בטרזיינשטאט' :שיר ערש' (שנודע גם כ'שכב בני')
למילותיו של עמנואל הרוסי ,ו'בחורי לאן תיסע' (שיתכן מאד שהולחן
על ידו) ,זכו לפרסום ולעיבודים רבים ,בארץ ובעולם .קליין כתב
בטרזיינשטאט יצירות מוזיקליות רבות :למקהלות ,מוזיקה לתיאטרון,

מחזור שירים לאלט ופסנתר ולשירי "עיר המגיפה" ,שכתב פטר קין
ועוד .במקביל כתב ועיבד מוזיקה קאמרית ווקאלית .יצירתו האחרונה
של קליין" ,טריו למיתרים" ,הושלמה באוקטובר  ,1944תשעה ימים
בלבד לפני שנשלח למחנה ההשמדה אושוויץ .משם ,נשלח למחנה
עבודה לכריית פחם פירסטנגרובה ,ליד קטוביץ בפולין ,שממנו ככל
הנראה יצא בצעדת מוות ,שבה נספה ב 27-בינואר .1945
טרם שילוחם מטרזיינשטאט דאגו קליין והמלחין
האנס קראסה להצלת כתבי המוזיקה שלהם
שנכתבו בגטו והפקידו אותם בידי ארמה
סמצקה ,חברתו של קליין ששרדה בגטו.
לאחר המלחמה נמסרו הכתבים הללו
לאליזבת  -אליסקה קליין ,אחותו הבכורה
של גדעון ,ששרדה את המחנות.
המוזיקאי הישראלי ,פרופ' דיוויד
בלוך ,שחקר את המוזיקה שנכתבה
בטרזיינשטאט ואת יוצריה ,כתב גם על
אליסקה קליין ,שהיתה פסנתרנית ופרופסור
למוזיקה ועבדה ללא לאות וללא משאבים
כלשהם להנצחה ולשימור יצירתו המוזיקלית
של אחיה הצעיר ,גדעון .ב 6-ביוני  ,1946הצליחה
לארגן קונצרט ראשון של יצירותיו באולם קונצרטים
ברודולפיניום ,בפראג .המנצח בקונצרט זה היה קארל
אנצרל  -שתרם בעצמו לחיים המוזיקליים של טרזיינשטאט
ושרד .אנצרל כתב הערות לתוכנית הקונצרט ,וסיים אותן כך:
"במקום שהיה מופע תרבותי רב ערך [בטרזיינשטאט] ,שם לבטח
גדעון קליין היה היוזם .לקראת הסוף ,לפני הטרנספורט [הסופי]
לאושוויץ ,החל גדעון גם לנצח .הוא בורך בכל המעלות ,כולל אוזן
מדויקת לאומנות זו .קשה לומר כיצד ובאיזו מידה ,בנסיבות רגילות,
יכול היה גדעון קליין
להתפתח ,אך ניתן
לומר בוודאות ,שיכול
היה להיות בין הטובים
ביותר ,להשיג את
המירבית
השלמות
כפסנתרן,
באמנות
גדעון קליין עם ארוסתו פרנטישקה אדלשטיין
כמלחין וכמנצח".
התמונה באדיבות הגב' מורווצובה
קליין לא בורך באריכות
חיים ,ואולם ,יצירתו חיה ונושמת .ברחבי העולם ובישראל ,מזה שנים,
מרבים לבצע את יצירותיו של גדעון קליין הפסנתרן והמלחין המחונן,
שנספה בדמי ימיו ,בהיותו בן  25שנה בלבד■ .
בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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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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לחברי עמותה:
 אירועי תרבות מגוונים
 הזמנה מוקדמת לאירועי בית טרזין
 הנחה בדמי כניסה למוזיאון
 הנחה ברכישת ספרים/סרטים
 הנחה בקורסים וסדנאות של בית טרזין

דמי חבר שנתיים בעמותה  120 -ש"ח ליחיד 180 ,ש"ח לזוג
אמצעי תשלום:
			
			

 המחאה לפקודת בית טרזין
 כרטיס אשראי
PayPal 
 העברה בנקאית (בנק לאומי  10סניף חדרה  953ח"ן )74803/11

דפי הקשר יוצאים בסיוע:
בית טרזין ,קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזיינשטאט [ע.ר].
גבעת חיים איחוד ,ד.נ .עמק חפר3893500 ,
טל 04-6369515 :פקס04-6369793 :

info@bterezin.org.il www.bterezin.org.il

המשרד לשיוויון חברתי

