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לשנה טובה
אומנם עדיין קטנה אני,

אך יש בליבי
מלא, מלא אהבה

לכם אמא’לה ואבא’לה.
היום ברצוני לשמח אתכם,

לתת מאה נשיקות
ולשנה החדשה כולה

לאחל הרבה אושר ובריאות.

ברכה לשנה טובה, מתוך כתב עת "ילדות", מס.2,
עמוד מס. 15, 31.10.1932

שנה טובה לכל חברינו,
בריאות וחופש,

שניפגש בקרוב בשמחות.
מכולנו, צוות בית טרזין
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פני כחצי שנה כאשר כתבתי במדור זה, לא שיערתי לאן יתפתח ל

הקיץ  קיויתי שעד  באופטימיות  אותנו.  הקורונה שפקד  משבר 

עולם  ומחריף.  הולך  רק  והמשבר  עובר  כבר  יעבור, אבל הקיץ  זה 

שלא  שפל  בנקודת  נמצא  המוזיאונים,  ובכללו  הישראלי  התרבות 

טרזין שנראה לפעמים  בית  גודלו הקטן של  למזלנו,  כמוה.  הייתה 

כחיסרון הפך ליתרון בתקופה זו. בהתנהלות זהירה הצלחנו לצמצם 

את הפגיעה הכלכלית ואף לשמור על כל העובדות, שלאחר תקופה 

קצרה יחסית של חל”ת חזרו לתפקידיהן. זה לא היה מתאפשר לולא 

גיוס  במבצע  לעזרה  הרחב  והקהל  טרזין  בית  חברי  התגייסות של 

ועזר.  שתרם  מי  לכל  להודות  המקום  כאן  הבית.  להצלת  כספים 

גבעת  קיבוץ  חברי  אנשים.  להרבה  יקר  טרזין  בית  כמה  עד  גילינו 

חיים איחוד נרתמו בהיקף רחב לעזרה, בני דורות ההמשך, מדריכים 

ומורים שעובדים עם בית טרזין, אנשי שגרירות צ’כיה ומוסדות שונים 

והרשימה עוד ארוכה. זה היה מעודד ומחמם את הלב ו”העמיד על 

הרגליים” את בית טרזין, תודה!

תקופה זו, שבה רבים מאיתנו סגורים בביתם מכורח או מרצון, הביאה 

איתה גם דברים טובים. פתאום התפנה זמן, הלחץ והמרוץ היום יומי 

הביקורים  אמנם  ותחביבים.  לסידורים  להתפנות  היה  ואפשר  ירדו 

במוזיאון בית טרזין פסקו כמעט לחלוטין, אך הפניות לארכיון התרבו 

משמעותית. אנשים רבים ניצלו את הזמן לנבור בתמונות ומסמכים 

ישנים, לחקור את תולדות המשפחה ולסדר את עץ היוחסין. בגיליון 

שלפניכם תוכלו למצוא כתבות שעוסקות בסיפורי משפחה מעניינים 

ומפתיעים שהתגלו לאחרונה.

אלי  לעולמו.  לונטל שהלך  מאלי  רב  בעצב  נפרדנו  אפריל  בחודש 

היה יו"ר העמותה במשך 25 שנה. דברים לזכרו כתבה אשתו זהבה.

שלכם

שלום לכל חברי הבית

ובמבט קדימה – צוות המרכז החינוכי 

במרץ  ומכין  שמריו  על  שוקט  לא 

תוכניות לימוד מקוונות בעזרתן נוכל 

להגיע וירטואלית לבתי הספר שכפי 

לסיורים.  השנה  יצאו  לא  הנראה 

עבור  חליפית  תוכנית  גם  הוכנה 

ארבעה  של  מרתק  סמינר  לפולין,  למסע  יוצאים  שלא  הספר  בתי 

ימים בבית טרזין בשיתוף פעולה עם מכון “מורשת” בגבעת חביבה. 

פעילות אחרת שזוכה להצלחה רבה היא סדרת ההרצאות המקוונות 

מדי שבוע ביום ג’. התחלנו בכך מתוך חיפוש אחר תחליפים לפעילות 

הקהל.  עם  בקשר  להשאר  ורצון  ולגבורה  לשואה  הזכרון  יום  סביב 

היתרונות התגלו חיש מהר- יכולת להגיע לקהל רב שודאי לא היה 

משתתף אם ההרצאה הייתה מתקיימת פיזית בגבעת חיים איחוד: 

המבוגרים שקשה להם להגיע מבחינה בריאותית, הצעירים העסוקים 

גם  וכמובן  מחו”ל  חברים  מהבית,  קלה  לשעה  להצטרף  שיכולים 

מרצים מחו”ל. 

דבר נוסף שאנו מקדמים בתקופה זו היא תערוכה חדשה שתחליף 

יום  היום  בחיי  תעסוק  התערוכה   .”2 שלמים  “שברים  תערוכת  את 

בגטו בראי האמנות. 

אין ספק שאנו עומדים בפני אתגרים לא פשוטים, בעיקר חוסר ודאות 

רענון   – טובים  דברים  גם  בכך  יש  אבל  ולהערך.  לתכנן  שמקשה 

במהרה  שנצא  מקווה  אני  חדשים.  לכיוונים  ופתיחות  החשיבה  של 

מהמשבר הקשה גם במעגל הקטן של בית טרזין וגם במעגל הגדול 

של מדינת ישראל. 

שנה טובה, שנת בריאות ובשורות טובות.

תמי קינברג
מנכ״לית בית טרזין    
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חדשות בית טרזין

אלי אהוב, שלי – שלנו,

אני אמורה לכתוב עליך, לסכם את חייך, ואין לי מושג איך 

עושים את זה. מי שהכיר אותך הרי יודע. ומי שלא – תקצר 

היריעה מלספר מה הספקת לעשות ב-67 שנותיך על פני 

סוציאלי,  ועובד  פרופסור  ועשייה,  ידע  איש  היית  האדמה. 

שיחה  אדם,  אוהב  שונים,  ארגונים  בהובלת  ומתנדב  מנהל 

שהנחו  הערכים  בצל  זרמו  הרבים  עיסוקיך  כל  וכדורגל. 

לכל  הכבוד  בתנאים קשים,  גם  וליצור  לחיות  הרצון  אותך: 

אדם באשר הוא, האחריות לפעול, לשפר, לתרום ולהיטיב 

בכל תחום בו נגעת. 

את בית טרזין ליווית מאז הקמתו. אביך וסביך היו משורדי הגטו. מחבר הנהלה הפכת ליו”ר הדור הצעיר וב-1995 

נבחרת לתפקיד יו”ר העמותה. הערכים המרכזיים שהנחו אותך בכל בחירותיך המקצועיות, הם אלה שבגללם פעלת 

נאלצת לפרוש  והמורשת שהוא מייצג. לפני כשנה  גטו טרזין  )לצד הצוות המסור( במשך 25 שנה למען הנצחת 

מפעילותך. גם כי מצבך הבריאותי לא אפשר זאת, אך בעיקר כי העתקנו את מרכז חיינו לסן דייגו שבארצות הברית 

– שם המתנו להשתלת לב חדש עבורך, תקווה חדשה. להפסקת הפעילות התייחסת כאל “נבצרות זמנית”. כל כך 

קיווית לחזור הביתה מהר, לחיים בריאים יותר ופעילים. זה לא קרה. 

מסע החיים שלך ייצג את מי שהיית. פורץ דרך, איש אמיץ, איש של חלומות. כזה שחותר להגשמתם. כל כך הרבה 

מלחמות נלחמת. תמיד עבור דברים עקרוניים. תמיד בסבלנות. בדם ליבך. הלכת בעקבות הדברים שהאמנת בהם. 

האמנת בצדק. והאמנת שיהיה טוב. והאמנת בתהליך. את הרוח הזאת הבאת איתך לבית טרזין, וזו היתה תרומתך 

הייחודית.

המצב הבריאותי השברירי שלך היה כל כך מטעה. היית עוגן. חומה תומכת. צוק איתן. תחת כנפיך הרחבות חסו כל 

כך הרבה אנשים. הותרת אדוות בלבבות רבים. היית בן אדם כל כך מיוחד. ידעת לאהוב. היית אהוב. לנצח תהיה.

 

ולכל בני הבית והחברים בו, 

עבור כולנו השנה הנוכחית קשה. נראה לי שיש הסכמה גורפת בעניין הרצון שתסתיים ותיקח איתה את כל הצרות 

שהביאה עלינו. אין מי מאיתנו שלא אבל על מישהו או על משהו שאבד לו. בין אם זה אדם קרוב, מקור פרנסה, יכולת 

לנוע ולנשום בחופשיות, לחבק ילדים ונכדים. כולנו חווים תהליך של אבל וכולנו מחפשים את האור ואת התקוה. 

תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

שנה טובה יותר לכולנו. כי מגיע לנו!

דברים לזכרו של אלי לונטל
זהבה לונטל 
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עם תחילתה של מגיפת הקורונה, נאלצנו לסגור את דלתות המוזיאון 

והפרוייקטים  הפעילויות  כל  הבריאות.  משרד  הנחיות  בעקבות 

לנו  גרמה  כולנו  בוטלו. המציאות החדשה שנכפתה על  המתוכננים 

לחפש דרכים אלטרנטיביות כדי לשמר את הפעילות החשובה שלנו. 

יום הזכרון לשואה ולגבורה: 

וללא הטקס  ייחודית  צויין בצורה  ולגבורה  יום הזכרון לשואה  השנה 

המסורתי בבית וינה. 

ההרצאה  את  בזום  קיימנו 

שעוסקת  חבר"  לו  "קראו 

בסיפורו של עיתון הנערים 

"קמרד" שנכתב בין השנים 

1944-1943 על ידי קבוצת 

במעון   14-12 בני  נערים 

ומהווה  טרזין,  בגטו  ילדים 

תעודה יחידה במינה על הווי הילדים, סדר יומם, שמחותיהם ופחדיהם. 

היה  המשחק  טרזין  "ליגה  בנושא  ייחודי  פאנל  התקיים  מכן  לאחר 

להיסטוריה  )החוג  צימרמן  משה  פרופ'  בהשתתפות  שלנו"  החיים 

באוניברסיטה העברית, מנהל מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית(, מייק 

שוורץ )במאי משותף ותסריטאי "ליגה טרזין"( ועודד ברידא )דור שני, 

מיוצרי הסרט "ליגה טרזין" ומנכ"ל בית טרזין לשעבר(.

זכרון  נר  להדלקת  דף  באינטרנט  טרזין  בית  באתר  במקביל הקמנו 

 .לעילוי נשמתם של קורבנות השואה

חדשות בית טרזין 

החיים בתקופת הקורונה

התקיים  טרזיינשטאט  גטו  לשחרור  שנה   75 לציון  מאי,  בחודש 

מפגש מרתק ומרגש עם שורדות הגטו שהיו בו ביום השחרור, גרדה 

שטיינפלד ורות מייסנר.

סדרת הרצאות מקוונות 

"לצמוח מתוך השבר"

הרצאות  בסדרת  התחלנו  מאי,  מחודש  החל 

מתקיימת  שלישי,  בימי  לשבוע,  אחת  בזום. 

הרצאה - במגוון נושאים הנוגעים לסיפורו של 

גטו טרזיינשטאט והקהילות היהודיות שנשלחו 

אליו. חלק מההרצאות עוסקות בנקודות מבט 

וחלק  הגטו  של  סיפורו  אודות  על  היסטוריות 

בסיפורים אישיים של שורדי הגטו. ההרצאות מיועדות לקהל הרחב 

בארץ ובחו"ל ובחודשים האחרונים השתתפו בהרצאות מאות אנשים 

מישראל ומחו"ל. 

בין ההרצאות שהתקיימו: "על שואה, קומיקס ומה שביניהם", "והדרת 

פני זקן – אתגר חברתי", "הטוב לעולם לא מובן מאליו בעיני" )סיפורה 

של רות בונדי ז"ל(, "להיות אישה בגטו טרזיינשטאט", זכרונותיה של 

אוה ארבן, "זכרונות בסל פלסטיק" - סיפורה של תמר הרמן )סוזאנה 

טאוס(, מפעל החבילות של היינץ פרוסניץ ועוד. 

התקיימה  אוגוסט  חודש  במהלך 

אנו  ובה  באנגלית  הרצאות  סדרת 

ארגונים  עם  פעולה  משתפים 

מחו"ל  המרצים  בין  מחו"ל.  שונים 

מרגרי,  קרל  אצלנו,  שהתארחו 

היסטוריון וסופר הולנדי שדיבר על 

שני סרטי התעמולה שצולמו בגטו 

טרזיינשטאט וגב' זוזנה פבלובסקה, 

על  שהרצתה  בפראג  היהודי  במוזיאון  החינוך  מחלקת  מנהלת 

 .ההיסטוריה של המוזיאון היהודי בפראג

כל ההרצאות זמינות לצפייה באתר האינטרנט של בית טרזין:

www.bterezin.org.il
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מאמרים

נס הלחם - מפעל החבילות של היינץ פרוסניץ

חיברו כ שרד,  לא  פרוסניץ  שהיינץ   1945 במאי  התברר  אשר 

שנותרו  האחרונות  )נעמי(,  ברזינה  ואדית  )אקה(  וולף  אריקה 

בפראג אחרי הגליית כל חבריו לגטו טרזין ולמחנות ההשמדה, סקירה 

קצרה במקום הספד:

 4400 קילוגרם מצרכי מזון ישר לטרזיינשטאט,

 830 קילוגרם מצרכי מזון לבירקנאו ולגטו לודז’,

 600 קילוגרם ביגוד ומצרכי מזון לזקסנהאוזן ולהמבורג,

 בלי אמצעי ציבור,

 בלי תמיכה ציבורית, 

 מיזמתו שלו, 

 בסיכון עצמי, 

 בעת הפיקוח הכלכלי 

 וההגבלות על היהודים 

תחת חרב דמוקלס של הגסטפו.

סיפור  מסתתר  ענקית,  מכולת  רשימת  כמו  שנראה  מה  מאחורי 

מדהים ויוצא דופן של היינץ פרוסניץ, נער יהודי יליד פראג, שהקים 

לבדו מפעל למשלוחי מזון וכסף ליהודים הכלואים בגטאות ובמחנות, 

מתחת לאפם של הנאצים. 

כמו צעירים יהודים רבים אחרים, אחרי כיבוש צ’כוסלובקיה, הצטרף 

היינץ פרוסניץ, יליד 1926, לתנועת נוער ציונית, מכבי הצעיר, וחבר 

לשמונה עד עשרה בני גילו לקבוצה שקיבלה את השם “הבלגה”. 

פליט   ,1916 יליד  הירש,  פרדי  היה  “הבלגה”  קבוצת  של  המדריך 

קומה,  גבה  במקצועו,  גופני  לחינוך  מורה  שבגרמניה,  אאכן  מהעיר 

גוף אתלטי, בטוח בעצמו, נאמן לאידיאל היהודי החדש  זקוף, בעל 

שעמד לצמוח בארץ ישראל.

מנעו  השלטונות  כאשר   1941 בקיץ  היסוד  מן  השתנו  הקבוצה  חיי 

הספר  ובית  נאסרה,  הציוניות  הנוער  תנועות  של  פעילותן  הגירה, 

בדירות  קטנות  בקבוצות  רק  להיפגש  הנוער  בני  יכלו  מעתה  נסגר. 

פרטיות. עם תחילת המשלוחים מזרחה באוקטובר 1941 )הראשונים 

הקהילה  ראש  סגן  אדלשטיין,  יעקב  של  ישיבה  נערכה  ללודז’(  היו 

נציגי תנועות הנוער הציוניות בה הוחלט לייסד  היהודית, עם שישה 

בני  ועל  הילדים  על  להשגיח  שנועד  לטרנספורטים,  עזר  שירות 

הנוער בעת שההורים היו טרודים בהכנה לטרנספורט, לסייע באריזת 

המזוודות והתרמילים ובהובלת המטען למקום הריכוז בשטח היריד 

המסחרי לשעבר. 

מאליו  ממובן  יותר  היה  המרכז.  בראש  לעמוד  נבחר  הירש  פרדי 

שחברי קבוצת “הבלגה” לשעבר נרתמו במלוא המרץ לשירות העזר. 

הקבוצה ייסדה קופה משותפת. חברי הקבוצה שעבדו- בבתי חרושת, 

בבתי מלאכה, בגינון - מסרו חלק משכר עבודתם, מי שקיבל דמי כיס 

מהוריו מסר את רובם לקופה.

ביקשו הצעירים פה  נאסר לקחת עמם כסף,  היוצאים  מאחר שעל 

שלהם,  העזר  לקופת  תרומה  מתאים,  להם  שנראה  במקום  ושם, 

ניהול  את  עליו  קיבל  היינץ  הגרמנים.  לידי  ייפול  שהכסף  במקום 

הקופה. זאת היתה ראשיתו של מפעל חייו. 

כעבור זמן קצר החלו להגיע מלודז’ הגלויות הראשונות של המגורשים, 

בהן נרמז על מחסור. ב-20 החודשים הראשונים מותר היה לשלוח 

לגטו לודז’ רק המחאות כסף. מהקופה המשותפת נשלחו באופן סדיר 

סכומים של 20, 25 ו-30 מרקים גרמניים לחברים בלודז’.

יהודי  עבור  גטו  טרזיינשטאט  המבצר  בעיר  הוקם   1941 בנובמבר 

הפרוטקטורט )בוהמיה ומורביה(. 

במרוצת שנת 1942 נשלחו בהדרגה לגטו, בדרך כלל עם הוריהם, רוב 

חברי מכבי הצעיר ושאר תנועות הנוער שהיו פעילים בשירות העזר 

לטרנספורטים, ביניהם גם פרדי הירש. במכתב שהבריח לפרדי הירש 

ולחבריו בטרזיינשטאט כתב היינץ: “ברגע זה נודע לי שאפשר לשלוח 

אליכם חבילות רק תמורת בולים הנשלחים מצדכם. תתחלקו בינכם. 

הכוונה  מיד!”.  התחילו  בחודש.  בולים   30 לשלוח  יכולים  אתם  אלי 

פי  על  הגטו לקבל  אסירי  היתר לקבלת חבילה שיכלו  לבולי  היתה 

התור אחת לכמה חודשים, בתנאי שעדיין היה להם מחוץ לגטו מישהו 

שאליו יכלו לשלוח אותם. 

היינץ מצא ספק לכל צורך. רשת שלמה קמה: ידידים, קרובי משפחה 

או אנשי סוד ארים הביאו להיינץ בחשאי מצרכי מזון, כסף או תלושי 

מזון כדי שישלח את החבילות על שמו. עם מקבלי החבילות מהיינץ 

הצעיר  מכבי  הנהגת  חברי  הציונית,  ההנהגה  אנשי  כל  נמנו  והוריו 

וכמובן כל חבריו של היינץ ובני משפחותיהם, יחד כ-100 איש. חבילות 

 המזון חיזקו גופנית ונפשית, הביאו שעות של אושר, העניקו תקווה.

ידיעות. דרכו הגיעו דרישות  היינץ פרוסניץ שימש גם כמסלקה של 

לבני  הלאה  נמסרו  מבירקנאו,  או  לודז’  מגטו  חיים  אותות  שלום. 

משפחה בגטו טרזיינשטאט; ידיעות על אסירי טרזיינשטאט הועברו 

לידידים ולעוזרים ארים. 

היינץ פרוסניץ
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המשפחות  מחנה  הקמת  עם 

לשלוח  היינץ  המשיך  בבירקנאו, 

שנשלחו  לחבריו  גם  חבילות 

לשם. לפי סקירה שהכין ב-2 ביוני 

1944, כשהניח כי העברתו לטרזין 

קרובה, שלח לבירקנאו 1,492 ק”ג 

בשווי  מזון  חבילות  ו-293  לחם 

את  לאמוד  קשה  קרונות.   56,000

אבל  הסכום,  של  העכשווי  ערכו 

לאמוד  אפשר  הלחם  נס  את 

בנקל: תוספת כוח, ימי אושר, זיק 

בצל  באדם  אמונה  תקווה,  של 

המשרפות.

קריאה  פרוסניץ  משפחת  כשקיבלה   1944 באוקטובר  ב-27 

ובני  פראג  יהודי  מועצת  עובדי  איש,   18 של  בקבוצה  לטרנספורט 

משפחותיהם, הניחו הכל כמובן מאליו שהנסיעה מובילה לגטו טרזין. 

למי  ציין  והכתובות,  המפתחות  את  הקופה,  את  לנעמי  מסר  היינץ 

לכתוב בגרמנית, למי בצ’כית. משפחת פרוסניץ אכן הגיעה לטרזין, 

לצאת  שעמד  מגורשים   1000 של  לטרנספורט  להצטרף  כדי  רק 

1944. ברציף הרכבת בבירקנאו נעשתה  לאושוויץ ב-28 באוקטובר 

כרגיל סלקציה, והצעירים והחזקים נשלחו לעבודה לגרמניה. ואולם 

וחברי הנהגת הגטו, שהגיעו  והוריו  ובה היינץ  קבוצת ה-18 מפראג, 

בלי  הגז,  תאי  אל  היישר  כולם  הלכו  רכבת,  באותה  מיוחד  בקרון 

סלקציה. 

משפחת פרוסניץ היקרה,

 אני מנצל את ההזדמנות הראשונה כדי לתת לכם אות חיים.

כפי שאתם יודעים, אני עוסק עם גונדה ]אגון רדליך, ראש מחלקת 

הטיפול בנוער[ בניהול הנוער. יש כאן כמעט 4000 ילדים ובני נוער. 

יש לנו שישה בתים גדולים עם אינספור מעונות ילדים. יש חיים די 

 מסודרים, עם התעמלות וספורט, וכל מה שהיה להם לפני כן.

אני נמצא הרבה בחברת אדלשטיין וצוקר ]זקן היהודים וסגנו[.

 מעניין מתי אתם תבואו...

 להיינץ אני מודה מאוד על התנהגות למופת. אינגה מוסרת לו ד”ש.

בבקשה לכו לאריך שטיינהארט ותגידו לו שדודה שלו תעבוד אצלי, 

 ושהדוד שלו בריא ובמצב טוב. 

 הוא יכול לשלוח להם עכשיו חבילות.

דרישת שלום חמה לכל החברים,

שלכם, פרדי הירש

הנחיותיו.  לפי  בעבודתו  ואקה  נעמי  המשיכו  היינץ  של  צאתו  אחרי 

בעיזבונו  שמו.  על  להבא  גם  להגיע  המשיכו  תודה  ודברי  הגלויות 

של היינץ נמצאה מעטפה ועליה כתוב: “לפתוח אם אי פעם אעלם 

לתמיד”. במעטפה היו סמל מכבי הצעיר בפראג; גלויה שעליה נראים 

אנייה, חוף ארץ ישראל ודיוקנו של הרצל בליווי דבריו: אם תרצו אין 

זו אגדה; ופתק שכתב: “אף אם אגיע לארץ ישראל מת, אני לא רוצה 

להירקב באדמה הצ’כית”. אפרו דישן את אדמות פולין.

האם יש לסיפורו של היינץ פרוסניץ מוסר השכל ? 

מנוצחת  המוחלט  הרשע  שבממלכת  היא  הראשונה  המסקנה 

אסור  הפוכה:  מסקנה  גם  להסיק  אפשר  אבל  האדם.  אהבת  גם 

יאמר  לא  לעולם  קטלנית.  עדיפות  לנוכח  לא  גם  ידיים,  להרים 

לעשות? יכול  אונים,  חסר  קטן,  בורג  אני,  מה  לעצמו:   אדם 

כן, היינץ פרוסניץ נוצח, רוב מקבלי החבילות שלו לא נותרו בחיים, 

אך כיכר הלחם, כמו בציוריו של מאגריט, מרחפת מעל שמי אושוויץ 

חסרי הרחמים כסמל להזדהות עם סבל הזולת.

מבוסס על המאמר "נס הלחם" מפעל החבילות של היינץ פרוסניץ מאת רות בונדי, 

 .מתוך הספר "שורשים עקורים" עמ' 135-105, והרצאתה של טל בשן

 סיכת הקק"ל על תג של
תנועת הנוער מכבי הצעיר

מעזבונו של היינץ פרוסניץ
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של  שהקליינטורה  ידענו  "אופנהיימר".  החותמת  את  בבירור  רואים 

גוסטב  המלחין  יוסף,  פרנץ  הקיסר  כגון  ידועים  אישים  כללה  סבא 

מהלר, ואמנים רבים, אבל עכשיו אפשר להוסיף את פרויד לחבורה 

המכובדת.

בשל  בהפתעה  עלי  שנפל  הזמן  את  ניצלתי  האחרונים  בחודשים 

משפחתי  קורות  על  המחקר  במעמקי  לצלול  כדי  קורונה,  משבר 

יצא לפנסיה. הוא לקח את זה  ולהמשיך במה שאבי התחיל כאשר 

מאד ברצינות בזמנו, נסע לצ'כוסלובקיה עוד בתקופה הקומוניסטית 

כדי לחקור את תולדות המשפחה ואפילו שכר מישהו שחיפש ונבר 

אחר מידע בארכיונים שם. התחלתי מעץ משפחה מפואר ומפורט, 

את  לעדכן  עצמי  על  לקחתי  שנים.  עשרות  בו  נגע  לא  שאיש  אבל 

הקיים וגם לנסות לבדוק לעומק כל מה שניתן. חלק מהשמות הכרתי 

גילויים חדשים בזכות האינטרנט  אין ספור  יש  מהעץ המקורי, אבל 

את  לאתר  ניתן  ממני.  צעירים  וגם  דורי  בני  לאנשים,  אותי  שמחבר 

אלו  וגם  שנספו  אלו   – קצת  מתאמצים  אם  בקלות  יחסית  האנשים 

הפנוי  הזמן  את  מנצל  אני  בעולם.  שונים  במקומות  כיום  שחיים 

שנכפה עלי )ועלינו( גם לסידור תמונות, פרוייקט שחיכה ליום גשום, 

אבל נגמרו התירוצים לדחייתו. בין התמונות, מצאתי תעוד מנסיעת 

שורשים שזכיתי לעשות עם הורי ואחי בשנת 1993 באוסטריה וצ'כיה.

מכתבים הם דרך לחיבור בין אנשים וקשר לעבר. הגעתי לסופרת הלן 

 Letters ,שהספר שכתבה Helen Waldstein Wilkes וולדשטין ווילקס

from the lost, פורסם באינטנרט כספר מקוון. קראתיו מתחילתו ועד 

סופו מבלי שיכולתי לעצור את הקריאה. הלן זוכרת כיצד כילדה קטנה 

מאמרים

השנה בחרתי בערב יום השואה לצפות בסרט דוקומנטרי בשם: "50 

יהודי  זוג  ילדים, מבצע ההצלה של הזוג קראוס". הסרט מספר על 

לא   .1938 בשנת  מוינה  ילדים   50 להציל  החליט  אשר  מפילדפיה, 

אכנס כאן לתוכן הסרט אבל ממליץ לראות. 

צפיתי בסקרנות רבה היות ושני הורי הם פליטי וינה מ-1938 )נולדתי 

יצאה בקינדרטרנספורט  אופנהיימר מצד אמי(. אמא  ואני  פליישנר, 

הוזכרו  הנושאים  שני  ואכן  לשנגחאי,  ויזה  עם  לצאת  הצליח  ואבא 

שנאספו  כנראה,  לבן  שחור  כולם  הסרט  צילומי  הסרט.  במהלך 

מקטעי ארכיון.

אופטיקאי  היה  אופנהיימר,  אריך  סבי, 

בחזית  מהן  אחת  חנויות,  שתי  לו  והיו 

של מלון בריסטול, מול האופרה. כמובן 

שבני הזוג קראוס )מהסרט( ישנו במלון 

את  לבחור  מנת  על  לוינה  כשהגיעו  זה 

יציאתם. לפתע, אני  ולארגן את  הילדים 

את  עצרתי  נאציים.  דגלים  מסביב  כאשר  בסרט,  החנות  את  מזהה 

הסרט, צילמתי את ה"פריים", ושיתפתי את המשפחה שלי בתגלית. 

יש לנו תמונה משנות העשרים ויש תמונות אחרי המלחמה, אבל עד 

היום לא היה לנו תיעוד מתקופת היטלר.

פניתי למפיק הסרט, ושאלתי אם יש עוד חומר גלם מהסרט שמראה 

את החנות. הוא השיב מיד והסכים לחפש. אמנם לא מצא עוד חומרים 

אבל סיפר שבאחד הביקורים שלו בוינה בהכנת הסרט, נכנס למוזיאון 

של זיגמונד פרויד ובמקרה צילם את משקפיו אשר בתצוגה. בקופסה 

קורונה ושורשים
דויד מגן

משקפיו של פרויד
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בקנדה, בת למהגרים מאירופה, היו הוריה מקבלים מכתבים מחו"ל. 

בכל פעם שהתקבל מכתב כזה הייתה היא נשלחת לשחק וההורים 

היו מסתגרים בחדר לקרוא את המכתב. הלן לא הכירה את הסבים או 

הדודים, אך על שולחן הסלון היה אלבום תמונות של קרובי המשפחה 

שהתגלגלה  בקופסה  נשמרו  המכתבים  באירופה.  מאחור  שנותרו 

אליה עם השנים והיא לא העזה לפותחה. רק במלאות לה 60 שנה, 

הוריה כבר לא היו בין החיים, אזרה אומץ ופתחה את הקופסה לקרוא 

יום לאחר שההורים   ,1939 במכתבים. המכתבים מתחילים באפריל 

עזבו את צ'כוסלובקיה ועד למכתב שנכתב לאחר המלחמה ומתאר 

מה עבר על המשפחה בגטו טרזיינשטאט. זהו תיעוד מרתק שראוי 

לתרגמו לעברית ואני מקווה שנצליח לעשות זאת במסגרת בית טרזין 

ולהשתמש בו בין השאר לצרכים חינוכיים.  

שיתפתי את הספר הזה עם חברים רבים ואחד מהם, קולגה לעבודה, 

שהתרשם מאד מהספר המליץ לי ליצור קשר עם אמנית בשם באני 

ברסון Bunny Burson שהפכה את מכתבי הוריה ליצירות מופשטות, 

חלקן מוצגות במוזיאון ישראל, בספריית הקונגרס האמריקאי ובעוד 

יש 45 מכתבים שכתב  מקומות. בשיחה איתה הזכרתי שבבית אמי 

סבא שלי בעת שהיה כלוא באי מאן בשנים 1940-41 לאחר שברח 

מאוסטריה. בתקופת מלחמת העולם השנייה ומעט לאחריה שימש 

רוב  אויב.  מארצות  לבריטניה  שהגיעו  לפליטים  כמחנה  מהאי  חלק 

ידי הבריטים  יהודים שברחו מהנאצים. הם נקראו על  המהגרים היו 

enemy aliens. סבי שהה במחנה כשנה, כלוא מאחורי גדר תיל. באני 

בחיים  עוד  שלי  שאמא  זמן  כל  המכתבים  את  לתרגם  אותי  עודדה 

ותוכל לעזור בפענוחם. 

 ,Hans Gál גל  להנס  הגעתי  חיפושי  כדי  ותוך  לדבר  הוביל  דבר 

נולד הוא  בבריטניה.  כך  ואחר  בוינה  ומפורסם  ידוע  מאד   מוזיקאי 

ב-1890 והצליח לברוח 

אחרי  מיד  ב-1938 

לבריטניה,  האנשלוס 

שם לימד באוניברסיטת 

אדינבורו בתפקיד מאד 

ונכלא  נתפס  אך  בכיר, 

באי  הבריטים  ידי  על 

הוא  אויב.  כנתין  מאן 

המרכזי  במחנה  שהה 

זמן  באותו  מאן  באי 

אני  שם,  היה  שסבא 

יש  אם  לראות  סקרן 

לכך אזכור במכתביו, כי שניהם מאותו אגף של המשפחה, סבא אריך 

)האופטיקאי( התעניין בתרבות ומוזיקה ואילו הנס לפי תמונתו הרכיב 

משקפיים שכל הסיכויים שקנה אותם אצל סבא.

זאת  אומר  ואני  לדעתי,  פליישנר.  הוא  המשפחה  של  אחר  אגף 

פליישנר  השם  את  שנושא  מישהו  בעולם  היום  אין  רבה,  בזהירות 

שמותיהן  שינו  המשפחה  נשות  שלי.  המשפחה  של  שריד  שהוא 

שיש  ומסתבר  מהצאצאים  חלק  לאתר  הצלחתי  הנישואים.  לאחר 

האלה  המשפחות  כל  ובברזיל.  בארגנטינה  משפחה  בני  מעט  לא 

ברחו ב-1938-9 מאוסטריה ומצ'כוסלובקיה לדרום אמריקה. בגבעת 

ג'רוזלם  – משפחת  אלי  3 משפחות שקשורות  חיים מאוחד מצאתי 

השם את  ששינו  מגל  משפחת  לקליין(,  והפכה  שהתחתנה   )לילי 

מאוברלנדר וגם אליהו לבנה )ליבשטיין( שחי בקיבוץ לפני הפילוג.

אליהו הוא אחיין של לודוויג, שאשתו לוטה הייתה אחיינית של סבא 

זיכר שהיה הרב הראשי של  גוסטב  רבא שלי. אחיה של לוטה הוא 

מטיול המשפחה  התמונות שמצאתי  בין   .1947–1945 בשנים  פראג 

ב-1993 יש תמונה בה אני, הורי ואחותי מצולמים מתחת לתמונתו של 

הרב זיכר במשרד ברבנות בפראג. תמונה נוספת היא מביקור בעיירה 

ושם  אדלר,  משפחת  בני  גרו  שם  )אמשלברג(  הורה  קוזובה  בשם 

צילמנו בית כנסת עזוב ומתפורר, אבל בפנים ראינו פיגומים וסימני 

עבודה. בחיפוש מהיר באינטרנט מצאתי תמונה משנת 2018 שמראה 

את הבנין המחודש. מסקרן אותי מאד לדעת למה הוא משמש היום.

אליהו ואשתו חנה מקשרים אותי לחיבור חדש בקנדה שלא ידעתי על 

קיומו: משפחות פרופר, אבלס, לויט, ברוק, ארבע משפחות שמוצאן 

בטכאו צ'כוסלובקיה והן כבר ותיקות בקנדה מעל 80 שנה. הן הגיעו 

לשם בזכות קרל אבלס )חנה לבנה הייתה אבלס לפני הנישואין(. 

בית הכנסת "לפני" ו"אחרי" קוזובה הורה )אמשלברג(

משפחת מגן בפראג תחת תמונתו של הרב גוסטב זיכר, דויד ראשון משמאל

* המשך בעמוד 15
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מחירה הטרגי של הלכידות המשפחתית במשלוחי אוקטובר 1944 מטרזיינשטאט לאושוויץ
ד"ר מרגלית שלאין

בכל תקופת קיומו של גטו טרזיינשטאט )1945-1941(, שהיה למעשה 

מאמצים  הגרמנים  השקיעו  המוות,  למחנות  ומעבר  ריכוז  מחנה 

ולהפחית  למנוע  מנת  על  בו,  הכלואים  היהודים  בהונאת  עצומים 

את  ולהסוות  חששותיהם  את  להקהות  יהודיות,  התנגדות  פעולות 

הועמדו  הנאמנות המשפחתית,  הגירושים. מאידך, בשל  ייעודם של 

צעירים יהודים בגטו בפני הכרעה קשה בעת זימון הוריהם למשלוחים 

ל’מזרח’ )מינואר 1942 ועד אוקטובר 1944(, האם מחובתם להתנדב 

ולצאת עם הוריהם במשלוח. כתבה על כך נאוה )וואוה( שאן: 

אנחנו  מזרחה.  לטרנספורט  קריאה  הורי  קיבלו   1943 “בספטמבר 

הבנות, אנצ’ה, אני ומריאנקה – לא קיבלנו. התייעצנו בינינו: לא ניתן 

להורים לנסוע לבד. אחת מאתנו תיסע אתם. מי? מריאנקה לא, היא 

מביאות  מתווכחות,  אנו  ּוואוה.  אנצ’ה  בין  היא  הבחירה  צעירה.  הכי 

הוחלט  לבסוף  שתישאר.  זאת  להיות  מתביישת  אחת  כל  נימוקים. 

שתיסע אנצ’ה. אני מלווה את אמא ואבא עד הקרון”. ההורים והאחות 

ניספו באושוויץ.

עוד באוקטובר 1944, הצליחו הגרמנים להונות את היהודים האסורים 

בטרזיינשטאט שגורלם טרם נחרץ ושיש להם תקווה להינצל. בציניות 

שגרמה  היהודית,  המשפחתית  הלכידות  את  הגרמנים  ניצלו  רבה, 

במשלוחים  יקיריהן  בעקבות  או  עם  ולצאת  להתנדב  ובנות  לנשים 

התנדבות  חדש׳.  עבודה  ל’מחנה  כביכול,  מטרזיינשטאט,  שיצאו 

שמחירה היה טרגי ביותר.

ב-29  בסלובקיה, שפרץ  הלאומי  והמרד  החזית  בקו  השינויים  עקב 

באוגוסט 1944 עורר הרכב אוכלוסיית האסירים בטרזיינשטאט דאגה 

בקרב הגרמנים, מאחר שהיו ביניהם קצינים יהודים צעירים ובריאים 

לכך  אי  מרד.  להנהגת  פוטנציאל  שהיוו  שונים  מלאומים  שמוצאם 

מסוים  לצרף מספר  מיוחדת’,  ב’הוראה  הגרמנית,  הורתה המפקדה 

מביניהם לפי רשימה שמית למשלוחים הראשונים, יחד עם צעירים 

כשירים לעבודה )וללחימה( נוספים ששולחו מהגטו בסוף ספטמבר. 

ב-24 בספטמבר, הורתה המפקדה הגרמנית להנהלה היהודית בגטו 

לפרסם את ההודעה הבאה: 

טרזיינשטאט  תושבי  יותר של  גדול  להעמיד מספר  “מאחר שדרוש 

בשלזיה  הנשק  ]בתעשיית  הכללי  המלחמתי  המאמץ  לרשות 

מצאה  אתמול  שנערכה  שבדיקה  ומאחר  ריזה[  במחנה  העילית, 

להציב  צורך  יש  מקום,  מחוסר  אפשרי  אינו  הדבר  שבטרזיינשטאט 

למטרה זו 5,000 כוחות כשירים לעבודה בחוץ. 2,500 מהם ייצאו ביום 

שלישי בבוקר ו-2,500 נוספים השכם ביום רביעי. על אינג’ צוקר ]סגן 

זקן-היהודים בטרזיינשטאט[ הוטל להקים את מחנה העבודה החדש”. 

מינויו של צוקר נועד להגביר את האמון שמדובר במחנה עבודה. 

משלוח ראשון של 2,499 גברים יצא ב-28 בספטמבר ולמחרת ב-29 

יצא משלוח שני ל”מחנה העבודה”, ובו 1,500 גברים נוספים. לאחר 

בהטעיה  הגרמנית,  המפקדה  הודיעה  השני  המשלוח  של  יציאתו 

מחושבת, שנתקבל “היתר מיוחד” לצרף למשלוח השלישי 500 נשים, 

ל-1,000  נוספו  הן  לבעליהן.  להתלוות  מעוניינות  החופשי  שמרצונן 

היו  ואמורים  השני  במשלוח  יצאו  לא  ארגוניות  שמסיבות  הגברים 

להצטרף ל”מחנה העבודה”. 

אבל המכסה שהקציבו  הילדים,  עם  יחד  בהמוניהן,  הנשים התנדבו 

ה-ס”ס  לב,  קורעי  היו  כולן. המראות  את  להכיל  יכלה  לא  הגרמנים 

גירשו את הנשים וילדיהן שנדחקו לרכבת. אדית אורנשטיין, ששרדה, 

תיארה בעדותה עד כמה גדולה הייתה ההטעיה: “בני אדם מתייפחים 

“הרגיעו”  ה-ס”ס  שומרי  המוות”.  לקראת  לנסוע  להם  נותנים  לא  כי 

קיימים  היהודים  בעבור  בהדרגה.  יצטרפו  עוד  כולם  “סבלנות,  אותן: 

קרונות אפילו בתנאי המלחמה הגרועים ביותר, אבל לא כל-כך הרבה 

בבת-אחת. תור כולכן עוד יגיע”, גיחכו אנשי ה-ס”ס, “כולכן תבואנה 

אל בעליכן”. נשים שלא נמצא להן מקום במשלוח זה יצאו במשלוח 

הבא, שלושה ימים לאחר מכן.

הייתה  באוקטובר,  ב-1  שיצאו במשלוח השלישי,  בקרב המתנדבות 

“המחנה החדש”. מפקד  גם אסבטה-פריצי צוקר, רעייתו של מנהל 

המחנה, קארל ראם, דרש מזקן-היהודים, בנימין מורמלשטיין, דיווח 

מיוחד על פרטיה האישיים “על מנת שמיד עם הגעתה תוכל להגיע 

נציגו  ֶמהס,  וארנסט  ראם  גם  עימה  שוחחו  דומה  ברוח  בעלה”.  אל 

של אייכמן, שבא לפקח על המשלוחים, והיא יצאה במשלוח “כמעט 

מנת  “על  חשובים,  לאנשים  שהוקצה  מיוחד  בקרון  רוח”,  ברוממות 

סימנה  הגרמנית  המפקדה  למעשה,  גדולה”.  בצפיפות  ייסעו  שלא 

כמי שמיועדים להישלח להמתה  נוסעי הקרון המיוחד  כל  בכך את 

בתאי הגז מיד עם הגעתם לאושוויץ.

הראשון,  במשלוח  שיצאו  הגברים   2,499 בין  היה  שטינברג  לודוויג 

התנדבה  שטינברג,  אידה  אשתו,  לאושוויץ.   ,1944 בספטמבר  ב-28 

לצאת בעקבותיו וצורפה למשלוח הרביעי שיצא ב-4 באוקטובר יחד 

עם בנה בן השש, עמוס. סיפורם מתפרסם בגיליון זה, בכתבתם של 

לאה שמיר שנאן ופרופ’ אביגדור שנאן.

למשלוח זה התנדבה גם אילזה ובר )1944-1903(, משוררת וסופרת 

צ’כוסלובקיה.  ויטקוביץ  ילידת  ילדים, 

הבכור  בנה  את  למלט  הצליחה  ב-1939 

לשוודיה.  אותו  ולשלוח  בן השמונה  האנוש 

ב-1942 בהיותה בת שלושים ותשע, נשלחה 

לטרזיינשטאט יחד עם בעלה וילי ועם טומי, 

בנם הקטן בן החמש. במשך שנתיים עבדה 

אילזה בגטו כאחות בחדר-הילדים החולים, 
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1944 התנדבה לצאת במשלוח יחד עם בנה הקטן  וב-4 באוקטובר 

על מנת להצטרף לבעלה שיצא לפניה. אילזה וטומי ניספו באושוויץ, 

וילי שרד את המלחמה.

המשלוח  זה  שהיה  טרזיינשטאט  אסירי  קיוו  משלוח  כל  לאחר 

האחרון, אבל שוב ושוב הודיעו מהמזכירות על התאריך הבא ליציאת 

משלוח ועל מספר האנשים שייצאו בו, בצירוף הוראות בקשר למטען 

בציניות להטעות  הגרמנית המשיכה  ובקשות להתנדבות. המפקדה 

את היהודים ואיימה על כל אלה שינסו להתחמק מהגירוש בשילוח 

כל  של  האמיתי  יעדם  היה  שמלכתחילה  אף  על  ריכוז,  למחנה 

המשלוחים - מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ.

התנדבה  מברנו,  בת השבע עשרה  הרמן,  לימים תמר  טאוס,  זוזנה 

יחד עם אחותה ליזה, בת העשרים ושלוש, לצאת עם הוריהן שנקראו 

חיונית  בהיותה  מהמשלוח  זוזנה  הוצאה  האחרון  ברגע  למשלוח. 

למקום עבודתה בחקלאות. ב-16 באוקטובר, לפנות בוקר, התייצבו 

הוריה ואחותה למשלוח, כפי שתיארה זוזנה ביומנה בגטו, “ב-04.00, 

הם עלו לקרון. כל חיי לא אשכח איך נפרדתי מהוריי. איך אבי בירך 

אותי כשהוא שם את ידיו על ראשי. עד עכשיו אני רואה אותם נעלמים 

מאחורי קשתות המנורה בתוך המולה וזעקות. הרגשתי נורא”. הוריה 

ניספו בתאי הגז מיד לאחר הגעתם לאושוויץ, אחותה ליזה נפטרה 

הרמן  תמר  על  מפורטת  )כתבה  השחרור.  לפני  יום  בברגן-בלזן, 

פורסמה ב”דפי קשר” גיליון 87, ספטמבר 2019(.

מווינה  שנשלחה  ושלוש,  העשרים  בת  פראנקל,  )טילי(  מתילדה 

לטרזיינשטאט ב-1942 יחד עם בעלה, הפסיכיאטר ויקטור פראנקל, 

המלחמה  למאמץ  הנחוצה  עבודתה  בשל  מגירוש  מוגנת  הייתה 

בידוד  כחומרי  ששימשו   )Glimmer( נציץ  אבני  )בפיצול  הגרמנית 

באוקטובר  ב-19  למטוסים(.  עזר  ובתעשיית  חשמליים  למכשירים 

בזיכרונותיו: ויקטור פראנקל ששרד,  וכך כתב   זומן בעלה למשלוח. 

איתי.  לבוא  כדי  הכל  שתעשה  בטוח  הייתי  היטב.  טילי  את  “הכרתי 

כזאת  הצטרפות  שלי.  לקבוצה  להצטרף  לה  שאסור  הדגשתי  לכן 

הייתה מסוכנת ויכלה גם להתפרש כפגיעה בייצור המלחמתי. למרות 

הטיעונים שלי וללא ידיעתי, טילי כן התנדבה וניתן לה אישור להצטרף 

לקבוצה שתעבור לאושוויץ”. טילי מתה בברגן-בלזן לאחר השחרור.

תמונת הנישואין של ויקטור וטילי פראנקל ב-1941.
באדיבות מכון ויקטור פרנקל, וינה

הפרו  טרזיינשטאט, שבהן  בגטו  שנים  כשלוש  לאחר שהות של  גם 

הגרמנים שוב ושוב את הבטחותיהם ל”מקלט” בטרזיינשטאט ולאחר 

שילוח רבבות יהודים ל’מזרח’, עדיין עלה בידם להטעות את רוב ציבור 

עד  ולהשלותם,  המשלוחים  ליעד  באשר  במחנה  שנותר  האסירים 

כדי כך, שנשים ובנות רבות התנדבו לצאת במשלוחי אוקטובר 1944 

עם או בעקבות יקיריהן, התנדבות שעלתה להן במחיר חייהן, במוות 

 .בטרם עת
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על אחינו עמוס שטינברג הי"ד, ילד עם "שם כל כך צברי"
לאה שמיר שנאן ופרופ׳ אביגדור שנאן

-21 ליולי 2020, קצת אחרי חצות, סיימתי את עבודתי אל ב

על  כהרגלי  רפרפתי  אותו  שסגרתי  ולפני  המחשב,  מול 

מבזקי החדשות ב-Ynet ועיני צדה כתבה שתחילתה: "תגלית 

בנעל של ילד שנרצח באושוויץ".

כן  ועל  והלב  העין  את  ומושך  מרגש  משהו  בכותרת  היה 

באושוויץ,  השואה  מוזיאון  הודעת  פי  על  בקריאה.  המשכתי 

הנעל הייתה מוצגת באחת מתערוכות הקבע במוזיאון ובמהלך 

עבודות שימור התגלה בתוכה שמו הפרטי ושם משפחתו של 

הרישום  ומספר  הגיע  שבו  הטרנספורט  על  פרטים  וכן  הילד 

שלו. המוזיאון גם איתר על פי מקורותיו את תאריך לידתו.

כשהמשכתי לקרוא, הרגשתי כאילו ננעץ אגרוף בבטני. השם 

הייתה  השעה  לבן.  גבי  על  שחור  הופיע  שטינברג"  "עמוס 

היה  אפשר  אי  חולמת...  או  הוזה  שאני  בטוחה  והייתי  מאוחרת 

לצרוח ואי אפשר היה לחלוק את הידיעה המרעישה בשעה כזו של 

הלילה. הראשונים שרציתי לספר להם על כך היו בעלי, עדי, ואחי, 

אביגדור. רעדתי והמשכתי לקרוא, ואכן כל הפרטים שהוצגו בכתבה 

לגבי הוריו, אידה ולודויג שטינברג, היו מדויקים ומוכרים לי מאד. הרי 

שנאן  יהודה  אבי,  של  בנו  זהו 

מנישואיו  שטינברג(  )לודויג 

הראשונים לאידה )לבית שטיין(. 

את  גם  לקרוא  המשכתי 

התגובות לכתבה, שברובן הביעו 

על  רבה  התרגשות  הכותבים 

על  אבל  ביטויי  עם  יחד  הזיהוי 

הילד הקטן בן השש שנספה עם 

וחלקם  ההשמדה,  במחנה  אמו 

כך  ה"כל  שמו  על  תמהו  אף 

צברי" של הילד. מה לילד העברי 

ב-1944  שטינברג  עמוס  הזה, 

באושוויץ? גם המבקר בטרזינשטאט תוהה 

לנוכח רשימת הילדים הארוכה ששהו בגטו 

ונספו, כשהוא מגלה שם זה בין השמות הלועזיים ברשימה. התשובה 

נעוצה במה שיתואר להלן, בסיפור המשפחה, מקורותיה וקורותיה.

במשך שנים, הסתובבתי הרבה בעולם, ובכל מקום כשהייתי מוצאת 

עמוס  בשם  אדם  קיים  האם  לבדוק  מחפשת  הייתי  טלפונים,  ספר 

שטינברג. הייתה בי תמיד התקווה שאולי ניצל. 

והנה, נעל אחת, מזוהה, מתוך מיליוני נעלים שהוצגה במוזיאון אושוויץ 

מנכיחה ומסמלת עבור המשפחה את סוף מסע החיים הקצר והטרגי 

ההתנערות  את  להאיר  מאפשרת  גם  בבד  בד  אך  ואמו,  עמוס  של 

משפחתנו,  של  והתקומה  האפר  מן 

עם נשואיו השניים של אבינו, ששרד 

אמנו  ושל   ,3 וקאופרינג  אושוויץ  את 

)פאנטה/פישר(  שנאן  )הנקה(  חנה 

משפחתה  מכל  יחידה  ששרדה, 

הענפה את מחנה טרזיינשטאט.

בשנתיים  ממני  המבוגר  אחי  אנחנו, 

ואני, נולדנו אחרי המלחמה, בשכונת 

הכרמים"  "שכונת  היא   Vinohrady

לישראל  כולנו  ועלינו  שבפראג 

אופייני  לא  בבית  גדלנו  ב-1949. 

באהבה,  בית מלא  שואה,  ניצולי  של 

שירים,  לחיים,  תאווה  אופטימיות, 

וכמובן  בצ'כית,  וסיפורים  הלצות 

מאכלים צ'כיים אופייניים, האהובים כיום גם על הנכדים. כל אלה היו 

שזורים בבית שכל מהותו היומיומית והרוחנית התבססה על התרבות 

היהודית והציונית.

מכפר  במקור  בא  )אבינו  בצ'כיה  שמוצאם  שואה  לניצולי  כילדים 

הממלכה מן  חלק  קרפטו-רוסיה,  באזור  ורצקי,  ויז'ני   קטן, 

האוסטרו-הונגרית; אמנו באה מפראג(, ידיעות על השואה משכו את 

עינינו בדרך כלל כשהיה מדובר בגטו טרזיינשטאט, הגטו המזוהה כל 

כך עם יהדות צ'כיה: אמנו חנה )הנקה(, ילידת פראג ובת למשפחה 

אמידה שהתגוררה בעיר במשך שנים רבות, הייתה אחת מבין אלפים 

השואה  תקופת  כל  במהלך  בגטו  שהו  אשר  פראג,  מיהודי  ספורים 

אבינו שעבר להתגורר  ל"מזרח".  נשלחה  לא  ולמזלה   )1945-1942(

בפראג  שהה  הצ'כי,  בצבא  שרות  אחרי  השלושים  בשנות  בפראג 

מספר שנים עד שנשלח ביום 10.8.1042 עם אשתו אידה/אידל )שטיין 

לשעבר, ילידת מונקאץ'( ועמוס, בנם בן השש )נולד ביום 26.6.1938( 

אל טרזיינשטאט וכעבור כשנתיים נשלחו באוקטובר 1944 לאושוויץ. 

האם והבן נשלחו ישירות אל תאי הגז ונרצחו שם, ואילו אבינו נשלח 

משם לדכאו ומשם לקאופרינג 3.

לא גילינו בסיפור עמוס והנעל משהו חדש, איזה "סוד נורא שהוסתר 

שורדי  ההורים  על  התיאורים  במרבית  לספר  שנהוג  כפי  מפנינו" 

דעתנו  על  שעמדנו  מיום  הידיעה  לתוך  גדלנו  השני.  והדור  השואה 

על קורותיהם של הורינו וכל שאלה שנשאלה, זכתה לתשובה ישירה 

חרדי  בבית  אבי  של  ילדותם,  על  סיפורים  שמענו  מתחמקת.  ולא 

בויז'ני ורצקי, )כיום: Vishni Vorota( שירותו בצבא הצ'כי דרך לימודים 

המעבר  ועד   )Mukachevo( במונקאץ'  עבריים  למורים  בסמינר 

לפראג: עבודתו כמורה דובר עברית רהוטה להוראת התרבות היהודית 

הילד עמוס שטינברג בגיל שלוש 

משמאל לימין: אידה ולודויג 
שטינברג יחד עם אחותה

של אידה
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במספר בתי ספר בעיר הגדולה )מכאן מובן גם שמו "הצברי" של בנו 

בכורו(, כמו גם מישרתו כחזן בבית הכנסת של וינוהרדי בהנהגתו של 

הרב הידוע ד"ר זיכר. בתקופה זו נהג אבי גם ללמד את ילדי הקהילה 

לקראת חגיגות בר המצווה שלהם וביניהם את אחיה של אמנו, וכך 

הכיר אותה עוד לפני המלחמה. תמונתו של עמוס ואמו הייתה גלויה 

תמיד לנגד עינינו ואף נהגנו לבקר בעפולה את ד"ר אליעזר פרידמן 

ומשפחתו - בן דודה של אידה.

בוואדי  )תחילה  בחיפה  גרנו   ,1949 במאי  ארצה,  עלייתנו  לאחר 

רושמייה ואחר כך בוואדי ניסנאס( ואחר כך בכפר אתא )כיום: קרית 

ספר  בתי  ומנהל  מורה  משרת  עלייתו  עם  מיד  קיבל  אבינו  אתא(. 

מאוד  מסור  נלהב,  ציוני  היה  הוא  בפריפריה.  ובישובים  במעברות 

לעבודתו, אהוב ומוערך על ידי תלמידיו והמורים שאיתם עבד. הוא גם 

המשיך לעסוק בחזנות ובניצוח על מקהלות, בד בבד עם התנדבות 

בפרויקטים חינוכיים וחברתיים. הוא נפטר בשנת 1985. אמנו, שהייתה 

צעירה ממנו בשלוש-עשרה שנים, עבדה כמנהלת חשבונות ועסקה 

.2014 בשנת  נפטרה  היא  והתנדבותית.  קהילתית  בעבודה  היא   אף 

יהי זכרם ברוך.

ולצמוח  להתפתח  אותנו  שעודדו  נפלאים  בהורים  התברכנו  שנינו 

של  חייו  חלום  את  הגשים  אביגדור  להם.  תודה  אסירי  ואנחנו 

לספרות  לפרופסור  והיה  הארורה,  המלחמה  בגלל  שנגדע  אבינו, 

ועוסקת  בירושלים. לאה היא מתכננת ערים  באוניברסיטה העברית 

בין היתר בשימור אתרי מורשת. 

סגירת  היא  שימור  של  עבודות  תוך  הנעל  מציאת  מסוימת  במידה 

 .מעגל נוספת

פרופ׳ אביגדור שנאןלאה שמיר שנאן

לודויג, אידה ועמוס שטינברג
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בעקבות משפחת ש״ק 
ד"ר תרזה מייזלס 

רישומים  עשרות  ש"ק  )ללי(  רחל  העבירה  האחרון  אוגוסט  בחודש 

של אמה, עליזה אהרמן ש"ק, לארכיון בית טרזין אחרי שעברו טיפול 

עליזה,  שציינה  תאריכים  טווח  רשום  היה  מהיצירות  בחלק  שימור. 

את  לאתר  יותר  קל  שיהיה  מנת  על  תאריך.  ללא  היו  רבות  אולם 

היצירות שצויירו בגטו טרזיינשטאט, ולהבדיל אותן מיצירות מאוחרות 

יותר, סידרה אותן ללי תקופתית לפי סוג הנייר, הסגנון והטכניקה.

מסמך,  ללי  העבירה  כן,  כמו 

ואשר  שימור,  טיפול  שעבר 

מאוסף  מאלבום  חלק  היה 

של  הפרטיים  האלבומים 

את  שמתארים  ש"ק  משפחת 

לבית  נתרם  ואשר  הגטו  קורות 

טרזין במרץ 2019.

תיעודי,  באלבום  מדובר 

השייכים  שונים  פריטים  שכולל 

הפריטים  בין  ש"ק.  למשפחת 

באלבום ישנם כרטיסי טרנספורט 

של זאב ש"ק, חתיכה קטנה של בד לבן עליה מצויין קוד הטרנספורט 

ומספרו האישי של זאב, כרטיסי כניסה למופעים ופעילות תרבותים 

ואישורים שונים הקשורים  יד, תלושים  ומתנות עבודת  בגטו, ברכות 

לחיי היום יום בגטו כולל תלושי מזון, התכתבות עם היינץ פרוסניץ 

חברים  בין  רשמית  התכתבות  לאושוויץ,  מפראג  שנשלח  לפני 

מהמחלקה לטיפול בנוער כמו אגון רדליך או פרדי הירש. 

ביניהם  השיחרור,  שלאחר  מהתקופה  פריטים  גם  כולל  האלבום 

השנים בין  תיעוד שנערך   אחד התצלומים המפורסמים של מבצע 

"השיחה  רשום:  גבו  על  אשר  ש"ק,  זאב  של  בניהולו   1946-1945

האנשים  רוב  בפראג.  הדוקומנטציה  מפעל  תוכנית  על  ההיסטורית 

חברי החלוץ". בתצלום ניתן לראות את השולחן במשרדו של זאב ש"ק, 

לאושר,  יירי  יושבים:  סביבו 

ווינברגר  רוברט  בונדי,  רות 

אדיט  טרסי,  הארי  )ווינצ'י(, 

סקסל וברטה גרזון.

בדפיו האחרונים של 

האלבום נמצא גם מכתב 

אישי מאת מקס מונק, 

אסיר בוכנוולד, בו הוא 

מתאר את אישיותו של אביו 

של זאב וקורותיו בבוכנוולד.

זה  מסוג  וחוברות  אלבומים 

חשובים ביותר לשם הבנת חיי האסירים, האישיים והציבוריים, ולהבנת 

 .התנהלותו האדמיניסטרטיבית המורכבת של גטו טרזיינשטאט

שיעורים בעברית

ברכה ממעון 414L מתאריך 20.4.1944

בד עם קוד טרנספורט ומספר אישי של 
זאב שק

בביקורי האחרון באושוויץ עם קבוצת מורים נתקלתי במזוודה של 

פבל קון באחד הבניינים המציגים פריטים. מיד עלה בדעתי שהוא 

כפי הנראה נשלח מגטו טרזיינשטאט. 

התרגשתי בראותי את שנת הלידה שלו משום שהיינו בני אותו גיל 

והסתבר שהוא מפראג.  עליו  מידע  חיפשתי אחר  בטרזיינשטאט. 

בני  יהיה נפלא אם אוכל לאתר את  זה  נוסף.  אני מחפשת מידע 

משפחתו, היכן שלא יהיו בעולם, ולהיות בקשר איתם.

כל היודע דבר על פבל קון מפראג, יליד 1935, אנא יצור קשר עם 

ingeauerbacher@yahoo.com :אינגה אאורבכר בדוא"ל

או יפנה לבית טרזין.

חיפוש אחר ילד מגטו טרזיינשטאט
אינגה אאורבכר
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מן הארכיון

 Canadian pacific בשנת 1938 השיג אבלס בעזרת קשריו בחברת

בתנאי  מצ'כוסלובקיה,  יציאה  אישורי  ותשעה  שלושים   railway
משפחתה  ביניהן  המשפחות,  ארבע  בחקלאות.  יעסקו  שהמהגרים 

והחלו  וולדשטיין, קיבלו ממנו את האישורים, הגיעו לקנדה  של הלן 

חברי  מאות  של  מפגש  נערך  שנתיים  לפני  חקלאיות.  חוות  לעבד 

בית  רב  שאת  אונטריו,  בהמילטון  שלום"  אנשי  ב"טמפל  המשפחה 

הכנסת שם אני מכיר היטב מעבודתי. למרבה התסכול לא ידעתי אז 

שומרות  המשפחות  המיוחד.  המפגש  את  ופיספסתי  המשפחה  על 

על קשר, בייחוד עכשיו בתקופת הקורונה ומסתבר שיש שיחת זום 

שוויץ,  בארה"ב,  רובם  משפחה  בני   49 של  עולמית  כלל  שבועית 

אנגליה, קנדה ארגנטינה.

בין צאצאי המשפחה מצאתי גם את המדען פליקס בלוך שזכה בשנת 

עדיין  אני  מנהטן.  בפרויקט  חלק  ולקח  לפיזיקה  נובל  בפרס   1952

מחפש את צאצאיו ועוד שורה של אנשים מאד מעניינים. אסיים בדבר 

קורונה ושורשים )המשך מעמוד 9(
דויד מגן

עצוב. ידעתי שסבא וסבתא היו בטרזין, ידעתי שהם נספו באושוויץ, 

ידעתי שבן דוד של אבא, בובי פליישנר ואשתו לילי גרו בחדר משותף 

האחרון  בעצם  היה  פטר  בגטו.  שהותם  כל  במשך  ארבן  פטר  עם 

שראה אותם בחיים. ידעתי שרבים מבני המשפחה נספו בשואה, אבל 

לא ידעתי פרטים. לקחתי על עצמי מתוך כבוד לאנשים האלה, שלא 

ישאר רק שם אנונימי, לבדוק ולתעד, לפחות לגבי גטו טרזיינשטאט, 

מי מבני המשפחה נשלח לשם, מתי ולכמה זמן וכל מה שניתן לדעת 

עליו. הרבה מהמידע נאסף בעזרת בית טרזין. התחלתי ב-3 שמות 

בטרנזיט  שהיו  אנשים  ביניהם  שמות,  ל-169  הגעתי  להיום  ונכון 

יומיים וכאלה שהיו בגטו שנתיים או יותר - לפעמים  יום או  )מעבר( 

אני ממש יושב ובוכה. 

זה הפך לתחביב מרתק שאין לו סוף. אני מקווה שאצליח לעורר פה 

ושם אנשים צעירים שישאלו אותי שאלות וישאבו ממני מידע, וימשיכו 

 .אחרי

מאז הכנת כתבה זו,

נפטרה אמא של דויד,

בשיבה טובה,

בביתה שבאנגליה.

יהי זכרה ברוך



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

חברים ועמיתים יקרים,
 התרגשנו מאד מהתמיכה וההתגייסות של כולכם למען הצלת בית טרזין, דור ראשון,

 דורות ההמשך ועוד רבים שבית טרזין ופעילותו להנצחת השואה יקרים להם.
זה לא מובן מאליו! 

ביחד נצליח להמשיך ברוח המייסדים שביקשו להקים בית שהחיים יימשכו בו ושייתן ביטוי 
לאמונתם של נספי ושורדי הגטו כי נצח ישראל לא ישקר. 

תודה רבה!

אנו ממשיכים במבצע גיוס הכספים במטרה להתגבר על המשבר הכלכלי, לשמר את הפעילות השוטפת 
ולייצר פעילויות חלופיות ואטרקטיביות אשר מותאמות למצב המיוחד שנקלענו אליו. 

ניתן לתרום באופן הבא: 
1. באמצעות אפליקציית ביט בטלפון – 054-4398928
2. באמצעות: בנק לאומי 10 סניף 953 ח"ן 7480311

3. כרטיס אשראי
PayPal .4

)שימו לב, התרומה מוכרת לצרכי מס(

]ע.ר.[ טרזיינשטאט  גטו  חללי  זכר  להנצחת  קרן  טרזין,  בית 
גבעת חיים איחוד, ד.נ. עמק חפר, 3893500

טל: 04-6369515 פקס: 04-6369793
info@bterezin.org.il www.bterezin.org.il

דפי הקשר יוצאים בסיוע:

המשרד לשיוויון חברתי


