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ליון דפי קשר זה ,כמו גם טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה
השנה מוקדשים לתנועת "החלוץ" בגטו טרזיינשטאט .תנועה
זו ,שהייתה למעשה איחוד של כמה תנועות ציוניות ,הכתיבה
במידה רבה את התנהלות הגטו ,ומקרבה יצא גרעין ההנהגה
היהודית שהוביל את מדיניות הדאגה לאסירי הגטו .הערכים
שלאורם התנהלו החברים אינם תלויים במקום ובזמן ,ורלוונטים
בכל עת ,אך לקיימם בתנאי הגטו ולנסות לשמור על ערכי מוסר
וצדק במציאות שהייתה שם ,הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית.
טקס הדלקת המשואות השנה ייערך באופן וירטואלי והוא מוקדש
לפעילי החלוץ בגטו שהיו דמויות מופת כל אחת בפני עצמה.
ביום השנה הראשון להקמת גטו טרזיינשטאט כתב יעקב אדלשטיין
ראש ההנהגה היהודית בגטו ("זקן היהודים")  " :להיות חלוץ ,פירושו
לא רק להיות פועל ,אלא גם להיות נושא ההגשמה ,להפיק את החיוב
אף מתוך השלילה וליצור בשביל הציבור יסודות  -חיים חדשים"...

דאגו לסייע לנשלחים בטרנספורטים,
לזקנים ולחסרי הישע .ובתוך כל זה
להביט קדימה אל העתיד ולהתכונן
להקמת מדינה לעם היהודי בארץ
ישראל .החיים בגטו היו מבוא לקראת
הדבר האמיתי ,החיים בארץ .הנסיבות
הובילו לכך שגם צעירים רבים שלא היו ציונים לפני המלחמה נסחפו
בלהט האידאולוגי ,הגיעו לארץ והקימו בה את ביתם .השליחות של
אנשי החלוץ לא תמה עם העליה לארץ .רבים מהחברים נרצחו
באושוויץ ובמחנות עבודה שונים .אלו ששרדו ועלו לארץ הצטרפו
לקיבוצים ,התיישבו בערים ובכפרים ותרמו את חלקם בהקמת
המדינה .בד בבד עם המבט לעתיד ,ההגשמה והיצירה ,הם ידעו גם
להביט לאחור ולזכור את אלו שלא זכו .לזכרם הקימו את בית טרזין.
אנו חיים היום בתקופת משבר וחוסר ודאות .דווקא בתקופה כזו
מורגש חסרונה של הנהגה אמיצה ,מחויבת לערכיה ונאמנה לטובת
הציבור שבראשו היא עומדת ,כפי שהייתה בגטו טרזיינשטאט...

אין לקנא באדלשטיין וחבריו .האחריות שהייתה מוטלת על כתפיהם
הייתה כבדה מנשוא ,ההחלטות שבפניהם ניצבו מדי יום ביומו היו
טרגיות ובעלות השלכות קשות ועם זאת ,הם לא התנערו מהתפקיד ובמבט לעתיד – פסח שמח ואביבי ,בריאות רבה וחזרה מהירה
אלא להיפך ,ראו בו שליחות .הם דאגו להכשרת האנשים לעבודה לשגרה וחיים רגילים.
כדי שיוכלו להיות פרודוקטיבים ובכך להציל את חייהם ,דאגו לחינוך
תמי קינברג
		
מנכ״לית בית טרזין
הילדים כדי להבטיח את עתידם ועתיד העם היהודי לאחר המלחמה				 ,
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הרצאות מקוונות

מ

אז תחילתה של הקורונה ,בית טרזין מקיים מדי יום שלישי
הרצאות מקוונות לקהל הרחב בארץ ובחו"ל .ההרצאות עוסקות
במגוון נושאים הנוגעים לסיפור של גטו טרזיינשטאט ,לסיפורן של
הקהילות היהודיות שנשלחו אל הגטו ולנושאים כלליים יותר.

הרצאות מקוונות באנגלית

ב

ימים אלה אנו ממשיכים בסדרת הרצאות באנגלית ובה אנו
משתפים פעולה עם ארגונים שונים מחו"ל .בין ההרצאות באנגלית
" -"In Memoriamמסע בעקבות משפ' ליבן בפראג" ,האישה בזהב"
(עו"ד רנדי שנברג) שמספרת על מסעה של מריה אלטמן להחזיר את
הציור המפורסם שהיה שייך לדודתה ונשדד על ידי הנאצים.
מידע נוסף על ההרצאות באנגלית באתר האינטרנט של בית טרזין
www.bterezin.org.il

רובדי זיכרון פוגרום ליל הבדולח
באמנות ,בספרות ובמוזיקה –
 82שנים לפוגרום ליל הבדולח

כמו כן התארחו בסדרת ההרצאות של ימי שלישי מספר שורדים
אשר חלקו את סיפורם האישי המרגש ,בינהם חנה מלכא ,צבי כהן,
פולדו ,אוה ארבן ודיטה קראוס.
עד כה השתתפו בהרצאות מאות אנשים מכל העולם.
בין ההרצאות שהתקיימו" :חפצים מספרים מאושוויץ"" ,סיפורו של
פרדי הירש"" ,ליצור תאטרון בטרזין"" ,משפטי הקאפו בישראל",
"צעדות המוות  "1945ועוד.
ניתן לצפות ברבות מההרצאות באתר האינטרנט של בית טרזין:
■ www.bterezin.org.il

השנה ,במסגרת שיתוף פעולה פורה עם ארגון יוצאי מרכז אירופה,
בית טרזין לקח חלק משמעותי בסדרת האירועים לציון פוגרום ליל
הבדולח.
בין האירועים שהיו בחסות בית טרזין ,הרצאתו המרתקת של דן
רפופורט "צלילים של אש ותקוה" ,הרצאתה של ד"ר מרגלית שלאין
על "חיי התרבות בגטו טרזיינשטאט" והרצאתה של רותי אופק על
יומנה של עליזה אהרמן ש"ק■ .

כנס דורות ממשיכים

 79שנה להקמת גטו טרזיינשטאט

ב

חודש אוקטובר קיימנו כנס לדורות ממשיכים (דורות שני ושלישי)
בו הוצגה הפעילות של בית טרזין במהלך התקופה האחרונה
ופרוייקטים עתידיים .לאחר מכן התקיים שיח עם העיתונאית טל בשן
ובתה השחקנית כרמל נצר " -מה שסבתא רות (בונדי) השאירה לנו".
קיום הכנס הוא חלק ממטרות בית טרזין לקרב את דורות ההמשך
לבית ולעודד אותם להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה למען הנצחת
וזכרון השואה■ .
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ב

חודש נובמבר ציינו  79שנה להקמת גטו טרזיינשטאט,
באירוע מיוחד בזום בהשתתפות סגנית שגריר צ'כיה בישראל,
הגב' קתרינה מורקובה ,קטעי נגינה של המאסטרו כנר אייל שילוח
והשקת ספרה החדש של ד"ר אנה הייקובה "הגטו האחרון :היסטוריה
של חיי היומיום בטרזיינשטאט"■ .

חדשות בית טרזין

יום הזכרון הבינלאומי לשואה

כנס בינדורי

ג

ם בשנת קורונה החלטנו לא לפסוח על הכנס הבינדורי המסורתי
שמתקיים מדי שנה בחנוכה.
השנה התקיים הכנס בזום .צאצאיו של שמואל בלוך ז"ל ,שנהג ללוות
באקורדיון ושירה את הארועים בבית טרזין ,הדליקו את נרות החנוכה,
שרנו שירי חנוכה יחדיו ,ולאחר הדלקת הנרות התקיים המופע
האינטימי והמרגש "בכל זאת אינני נפרד" של הזמר טל סונדק בליווי
סיפוריה של מריאן מילר על הילד המשורר גאבור ארדש שכתב
שירים במסתור מפני הנאצים■ .

ל

ציון יום הזכרון הבינלאומי לשואה ,התקיימה קריאה מבוימת
של “אופרה לטרזין” מאת ליליאן אטלן ,בה לקחו חלק שחקנים
מישראל ,ארצות הברית וצרפת .ניסוי ייחודי בהפקת מופע משולב
בשלוש שפות ,כאשר הבמה העומדת לרשות השחקנים היא
וירטואלית והכלי האינטרנטי מאפשר קשר טרנס אטלנטי סימולטני.
ליליאן אטלן ,ז”ל ,הייתה מחזאית ומשוררת צרפתייה שיצירתה
הוקדשה להנצחת עדות השואה.
בשנת  1989הועלה המחזה שכתבה בהפקה של תחנת הרדיו “תרבות
צרפת” .אטלן כתבה אודות האופרה לטרזין“ :הפכתי את הטקס
המספר את לידתו של העם היהודי כדי לספר את סיפור השמדתו,
באופן שנזכור ובכל זאת נוכל להמשיך לחיות”.
במסגרת שיתוף פעולה משמעותי עם המועצה האזורית עמק חפר
והמחוז התאום זיגן (גרמניה) ,התקיים מפגש עדות מקוון של השורד
צבי כהן בפני תלמידי בתי ספר תיכון מעמק חפר וזיגן .באותו ערב
התקיים גם מפגש עדות גרמני-ישראלי של קהילת זיגן ותושבי עמק
חפר עם השורדת חנה מלכא■ .

יום המשפחה "מצמיחים שורשים"

ב

יום המשפחה קיימנו מפגש מרגש ושמח
בזום בין סבים ,הורים ,נכדים...דור ראשון,
שני ושלישי יחד עם בר ודניאל סטודנטיות
לתואר שני בתרפיה באומנות .המפגש כלל
פעילות יצירתית מגבשת בנושא אילן המשפחה,
שיתופים וסיפורים■ .
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כיתות האמן הבינלאומיות הסטוריה ,מוזיקה וזכרון וקונצרט הסיום "כינורות מהשואה"
המוזיקה ממשיכה להתנגן גם בימי קורונה...

ל

אחר מאמצים רבים וחוסר ודאות עד הרגע האחרון,
פרוייקט "כיתות האמן הבינלאומיות הסטוריה,
מוזיקה וזכרון" יצא לפועל בחופשת חנוכה ,במתכונת
מצומצמת ועל פי הנחיות משרד הבריאות.
השנה כיתות האמן הבינלאומיות התקיימו בשיתוף
פעולה עם המרכז העירוני להנצחת השואה של עיריית
צילום :גידי לויתן
פתח תקווה בניהולה של גב' מיכל אשר ,מר אריה ימיני,
הם הובאו לארץ על ידי מוטי מלאכי ,ראש משלחות הנוער לפולין
מנהל אגף התרבות בעיריה ומנכ״ל היכל התרבות
ובתמיכת מפעל הפיס .מופע הסיום המרגש והמיוחד ״כינורות לשעבר■ .
מהשואה – תווים שקמו לתחיה״ הוקלט וצולם בהיכל התרבות פתח
לצפייה בקונצרט:
כתבו עלינו ב :YNET
תקוה ושודר ברשתות החברתיות.
במופע בוצעו יצירות שנכתבו בגטו טרזיינשטאט וכן יצירה מקורית
שהולחנה ועובדה על ידי הפסנתרן והמלחין דר׳ יורי ברנר ,חתן פרס
ראש הממשלה לקומפוזיציה ,בביצוע בכורה עולמי .התווים שעובדו
אֹושׁוִויֵ ינְ ִצ'ים בארגז שהכיל
על ידי ד"ר ברנר נמצאו בכפר קטן ליד ְ
תווים השייכים לתזמורת הכינורות של מחנה ההשמדה אושוויץ.

לספר את סיפור משפחתי – סדנא לדורות ממשיכים

ה

יכולת לספר סיפור אינה שמורה לאומנים ולמספרים מקצועיים
בלבד ,היא נטועה בצורך הבסיסי והאנושי של בני אדם רבים להנכיח
את עצמם ,לשתף את האחרים בחוויות חיים משמעותיות ,להתבונן
בנרטיב שלהם ,הקשור כמובן גם בהורים ובהיסטוריה המשפחתית .בית
טרזין בשיתוף עם ארגון "עמך" בנה סדנא בת  6מפגשים לבני הדור
השני והשלישי הכמהים לספר את הסיפור המשפחתי שלהם מימי
השואה ,ומבקשים ללמוד כיצד לעשות זאת באופן מעניין ,נוגע ,מרגש,
ממוקד ובזמן קצוב.
הסדנא הראשונה הסתיימה לפני כחודשיים והיתה מוצלחת מאוד.
הסדנא הבאה תחל במהלך חודש ספטמבר .פרטים נוספים במשרד
בית טרזין.
אורנה לבנה ,ממשתתפות הסדנא כותבת:
"במהלך החודשים נובמבר – דצמבר ,בעיצומה של הקורונה ,זכיתי
להכיר ולהיות חלק מקבוצה נפלאה של חברים בני דור שני ,שלישי
שהמשותף להם היה הרצון לעבור הכשרה כיצד לספר את הסיפור
המשפחתי שלהם מימי השואה.
נפגשנו ששה ערבים בזום ,לסדנא שעליה ניצח עמי עמנואל צביאלי
שהינו מטפל ומדריך בפסיכודרמה ,מנחה תיאטרון פלייבק ,מטפל רגשי
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ב"עמך" נתניה ,ובן הדור השני גם כן .הקבוצה הייתה מאד הטרוגנית ,כל
אחד מאיתנו בא ממקום אחר ,חלקנו הגיעו מגובשים ,ידעו מה הסיפור
אותו יספרו .אחרים ,כמוני למשל ,ממש לא ידעו לקראת מה הולכים.
מה שידעתי הוא ,שאני רוצה באמצעות הסדנא לעורר את הזיכרון
האישי שלי ,ולחקור את החוויות שלי מבית ההורים הקשורות בחוויות
שעברו בשואה.
המפגשים היו במליאה וב"חדרים" בזוגות .השיתופים הפתוחים של
החברים ,התרגול המעשי וההנחיה המופלאה של עמי שניצח על כולנו
ברגישות מופלאה ,יצרו מרחב וירטואלי שכולם הרגישו בטוחים ופתוחים.
עמי נתן משוב אישי לכל אחד וצייד אותנו בכלים מעשיים .בנוסף,
הוקדש ערב אחד לגטו טרזיינשטאט דרך מפגש עם איילין הרמן-להט,
שבלהט רב שיתפה אותנו במסע שעברה עם אמה והדגימה לנו איך
אפשר לספר סיפור אישי באופן מרתק ומרגש.
אישית ,באמצעות הסדנא גיבשתי לעצמי את המוטיבציה להעברה בין
דורית של החוויות האישיות ,התחלתי להעלות תמונות חיים שמסמלות
את משמעות החיים ,וזרעתי את הזרעים הראשונים לסיפור אישי
שיעבור לדורות הבאים.
תודה לעמי ולכל חברי בקבוצה על ההזדמנות והחוויה יוצאת הדופן,
וממליצה בחום לבית טרזין להמשיך במפעל המבורך הזה■ ".

טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה – תשפ"א
מדליקי המשואות  -הדלקת משואות לזכרם
יעקב אדלשטיין

י

עקב אדלשטיין ,ייקף בפי חבריו ,נולד
בשנת  1903בגליציה .בשנת 1915
בּב ְרנוֹ ,שם סיים
עברה המשפחה לגור ֶ
יעקב לימודיו .בשנת  1930נשא את מרים
לבית אולינר לאישה ,בנם אריה נולד
כשנה לאחר מכן.
אדלשטיין הצטרף לתנועת הנוער הציונית
"תכלת לבן" ,והפך לדמות מרכזית ומשפיעה בהנהגת התנועה
ובהנהלת ארגון "החלוץ" .לימים הפך לראש "המשרד הארץ ישראלי"
בפראג .עם עליית המפלגה הנאצית לשלטון ,הכשיר את המשרד
לטיפול באלפי הפליטים היהודים שהחלו להגיע מגרמניה.
כחלק מתפיסת עולמו הציונית ,תכנן לעלות לארץ ישראל ,ואף ביקר
בה פעמיים בשנים  1937ו ,1939-אז גם הגיש בקשה עבורו ועבור
אשתו ובנו ,כדי להתקבל לחברות בקיבוץ גבעת חיים .החמרת המצב
באירופה הביאה את אדלשטיין לדחות את עלייתו המתוכננת לארץ.
עד לקיץ  ,1941אז נאסרה ההגירה באופן מוחלט ,פעל אדלשטיין
בדרכים שונות ,כדי לאפשר לכמה שיותר יהודים להגר מצ'כוסלובקיה
ולעלות לארץ ישראל.
לאחר שהורו הגרמנים על הקמת גטו טרזיינשטאט ,החל אדלשטיין
ביחד עם חברי הנהגה נוספים ,בהכנות לקראת הגירושים אל הגטו,
בו ראה מעין "מקלט לילה" עד יעבור זעם.
בראשית חודש נובמבר  1941הטילו הגרמנים על אדלשטיין לעמוד
בראש מועצת הזקנים המיועדת לגטו .אדלשטיין ביקש מחברי הנוער
הציוני לעמוד בראש הציבור היהודי ולהשתתף באורח פעיל בהקמת
"העיר היהודית" בטרזיינשטאט .ואולם ,כגודל התקווה ,כך היה גודל
הזעזוע שעבר על אדלשטיין ואנשי מטהו ,עם הגעתם אל הגטו .תנאי
המגורים ,המחסור במזון והגעת משלוחים רבים ,חייבו את ההנהגה
לחפש אחר פתרונות להתמודדות עם מציאות החיים הקשה בגטו.
בחודש נובמבר  ,1943לאחר שנמצאה אי התאמה במצבת כוח האדם
היומית ,נעצרו אדלשטיין ושלושה מעובדי משרד הרישום בגטו.
אדלשטיין גורש לאושוויץ ונכלא בצינוק בבלוק  11במחנה הראשי.
בחודש יוני  ,1944נדון אדלשטיין למוות .אשתו ,בנו וחמותו הובאו
ממחנה המשפחות בבירקנאו ונורו לנגד עיניו .לאחר מכן ,נורה גם
אדלשטיין למוות■ .

ד"ר אדית אורנשטיין

א

דית אורנשטיין נולדה בשנת 1913
בחבל הסודטים .אדית ,אשר נקראה
בפי חבריה ִד ְיטל ,למדה בגימנסיה
הגרמנית והייתה חברה בתנועת הנוער
הציונית "תכלת לבן" .עם סיום לימודיה
בתיכון עברה לפראג ,שם למדה
משפטים .בין השנים  1939-1937כיהנה
כשופטת ,אחת מבין שלוש נשים במדינה.
בפראג הייתה דיטל פעילה בתנועת "החלוץ" ובמפלגה הציונית
הסוציאליסטית ,שם הכירה את יעקב אדלשטיין .בסוף שנות ה30-
הוצע לה לעלות לארץ ישראל ,אך היא בחרה להישאר עם חבריה
ולהוסיף ולשאת באחריות.
דיטל נשלחה לגטו טרזיינשטאט בארבעה בדצמבר  1941ביחד עם
קבוצת "המטה" .בגטו מונתה למנהלת שירות העבודה לנשים.
במלאת שנה להקמת הגטו ,הכינו אנשי מרכז העבודה מתנה ליעקב
אדלשטיין ,אלבום ציורים המתאר את התהוות מרכז העבודה בגטו.
האלבום שרד הודות לתושייתה של דיטל ,שהחביאה אותו מתחת
למזרונה ובשנת  1985תרמה אותו לארכיון בית טרזין.
בתחילת שנת  1944הכינה דיטל מסמך על מצב עבודת הנשים
בגטו ,ובו ביטאה את אמונתה ,שעבודת הנשים בגטו תסייע לשנות
את מעמדן ,ותהפוך אותן למשפיעות בחיי היום יום .דיטל האמינה
שהנשים חייבות לעבוד לא רק עבור משפחתן אלא לטובת החברה
כולה.
דיטל נותרה בגטו עד לשחרורו במאי  .1945לאחר שחזרה לפראג
כתבה את זיכרונותיה.
בהמשך עסקה בארגון העלייה הלגאלית והבלתי לגאלית לארץ
ישראל ,ובשנת  1946עלתה אף היא ,והקימה משפחה.
אדית אורנשטיין זינגר-רוף הייתה חלוצה כל חייה ,תמיד נכונה לקחת
אחריות ולהתמודד עם כל אתגר.
בחודש אוגוסט  ,2003כשהייתה בת  ,90נפטרה דיטל באנגליה ,שם
מתגוררת בתה דניאלה עד היום■ .

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

דפי קשר

7

טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה – תשפ"א
מדליקי המשואות  -הדלקת משואות לזכרם
אגון רדליך

א

גון רדליך ,גונדה בפי חבריו ,נולד
בשנת  1916בעיר אולומוץ .בצעירותו,
הצטרף לתנועת הנוער הציונית "המכבי
הצעיר" ובמהרה התקדם בתפקידים:
מדריך ,ראש קבוצה וראש גליל .בהמשך
כיהן כסגן מנהל בבית הספר של עליית
הנוער בפראג וכמורה לעברית ולתולדות
העם היהודי.
לאחר שהתקבלה ההחלטה על הקמת גטו טרזיינשטאט ,התנדב
גונדה לצאת בטרנספורט המטה שהגיע אל הגטו בארבעה בדצמבר
 .1941בגטו ,מונה לראש המחלקה לטיפול בנוער.
ביחד עם סגנו פרדי הירש והמדריכים ,הקימו בגטו את מעונות הילדים
והעניקו לילדים מסגרת חינוך וחיים חיובית ורבת תוכן ,וסביבה בטוחה
ומוגנת יחסית מפני מציאות הגטו.
בגטו כתב גונדה יומן שבו תיאר את מציאות החיים בגטו ואת הקשיים
והדילמות איתם התמודדו המחנכים .היומן נכתב במהלך השבוע
בעברית ובשבת בצ'כית .לימוד העברית היה בעל חשיבות עליונה
בעיניו .גם כשהיה כלוא מאחורי חומות הגטו ,המשיך לחלום על
עלייתו לארץ ישראל ועל השתלבותו בחברה הנבנית.
בחודש ספטמבר  1942התחתן גונדה עם גרטרוד בק ובחודש מרץ
 1944נולד בנם הבכור דן פטר.
לאחר הולדת בנו ,החל אגון לכתוב יומן נוסף ,לו קרא "התחלותיו של
דן" .ביומן מבטא גונדה את תקוותו ,שהם יצליחו לשרוד את המלחמה.

סוניה אֹוקּון

ר

וזאלי סוניה אוקון נולדה בשנת
 1899במינסק .כשהיתה סוניה
בת  24עברה לגור בברלין ,שם הייתה
פעילה בחוגי התיאטרון והקולנוע של
אותם ימים.
לאחר עליית המפלגה הנאצית לשלטון,
החלה סוניה לעבוד במפעל "עליית
הנוער" ,במסגרתו נעשו מאמצים
להעלאת נוער יהודי מאירופה לארץ ישראל ,לטובת הגשמת החזון
החלוצי והציוני של בניין האומה והארץ.
עד לגירושה לגטו טרזיינשטאט ,הייתה סוניה פעילה בארגון "החלוץ"
ובהתאחדות המרכזית של יהודי גרמניה ,שם התיידדה מאוד עם ד"ר
פאול אפשטיין ,מי שלימים מונה לתפקיד זקן היהודים השני בגטו.
בחודש ינואר  1943גורשה סוניה לגטו טרזיינשטאט .בגטו החלה
לעבוד בחינוך וברווחה .היא לימדה את בני הנוער ספרות והיסטוריה,
וראתה את ייעודה בהכנת הצעירים לחיים בעלי משמעות תרבותית,
חברתית ומוסרית.
מלבד דאגתה ַלצעירים ,סוניה ביקשה לסייע גם לזקנים בגטו .יחד
עם חבר מווינה ,היא יזמה את מפעל "היד התומכת" ,רעיון שאומץ
מיד על ידי תנועות הנוער בגטו.
בי"א באדר תש"ג ,ששה עשר בפברואר  ,1943יום הזיכרון ליוסף
טרומפלדור ,החלה הפעילות של מפעל "היד התומכת" .בני הנוער
חולקו לקבוצות של חמישה ,ולכל קבוצה מונה ראש קבוצה ,שעבד
עם המרכז בראשותה של אוקון" :ביום ובלילה הסתובבה סוניה
בין הזקנים הזקוקים לעזרה ונתנה הוראות למדריכים לאן לגשת
בדחיפות ולהושיט עזרה".

אולם ,בחודש אוקטובר  1944נשלחו אגון ,רעייתו ודן התינוק אל מחנה
ההשמדה אושוויץ-בירקנאו שם נרצחו .גונדה סיים את יומנו במילים בעשרים ושמונה באוקטובר  1944נשלחה סוניה למחנה אושוויץ-
אלה" :מה יהיה? מחר ניסע ,בני ,ניסע בטרנספורט כמו שנסעו אלפי בירקנאו ,שם נרצחה.
אלפים לפנינו ...מחר נלך בני ,גם אנחנו ,מי ייתן כי זמן גאולתנו קריב ".בשנת  2013הוצבה אבן נגף לזכרה בכתובת מגוריה בברלין.
רּודה סימונסון ,שחלקה עם סוניה חדר בטרזיינשטאט ,ציטטה
ְט ֶ
מדבריה" :לא משנה כמה זמן אתה חי ,חשוב באיזו עוצמה חיית .אני
בשנת  1967נמצא היומן בעליית הגג בה החביאו גונדה■ .
חייתי באינטנסיביות רבה ,ועל כך אני אסירת תודה"■ .
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טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה – תשפ"א
מדליקי המשואות  -הדלקת משואות לזכרם
ליזה (אלישבע) גדרון (לבית קומרמן)

ל

יזה נולדה בווינה בשנת .1920
כשהייתה בת  6עברה המשפחה
לגור בצ'כוסלובקיה.
במהלך לימודיה בגימנסיה נחשפה
ליזה לרעיונות הציונות ולשפה העברית,
והצטרפה לתנועת הנוער הציונית "תכלת
לבן" .בתנועה עסקה בתפקידי הדרכה
וחינוך ובהכשרת בני נוער לעלייה לארץ ישראל.
ליזה חיכתה לקבל אישור לעלייה לארץ ולמדה חקלאות כחלק
מהכשרתה.
בחודש ספטמבר  ,1942גורשה ליזה לגטו טרזיינשטאט .בתחילה,
עבדה בתחזוקה ובטיפול במגורי הזקנים ,ולאחר מכן החלה את
עבודתה במחלקה לטיפול בנוער .במשך כשנתיים שימשה כמדריכה
במעון .L-414
הפעילות החינוכית התנהלה ברוח יהודית-ציונית ,וכללה ,בין השאר,
לימודי היסטוריה וספרות יהודית ,חגיגת חגים ,לימוד עברית והקניית
ערכים תנועתיים של ערבות הדדית ועזרה לזולת.
בראשית חודש אוקטובר  1944נשלחה בטרנספורט למחנה אושוויץ-
בירקנאו ,ומשם הועברה למחנה עבודה בשלזיה ,שם שוחררה
בשמונה במאי .1945
שלושה חודשים לאחר שהסתיימה המלחמה ,נישאה ליזה לז'קי
וורצל בפראג .לאחר פטירתו של ז'קי מטיפוס בראשית שנת ,1946
עלתה ליזה לישראל והגיעה לקיבוץ גבעת חיים .במצוותו של יהודה
ֶרזְ נִ ֶיצ'נְ קֹו (ארז) ,כתבה ביחד עם חברתה לתנועה חנקה הופמן
(לבית פישל) ,את הספר הראשון שפורסם בעברית על אודות גטו
טרזיינשטאט.
כך כתבו השתיים בספר:
" ...רוצות אנו קודם כל לתאר את הסביבה שבה חיינו אנו
בעצמנוּ ,ולהאיר בייחוד את עבודת ֶהחלוץ וחינוך הנוער שבה
השתתפנו ...סברנו ֶש ַּבתנאים הנתונים עשינו את כל מה שיכול
להיות בעל ערך קיים בשביל העתיד".
בשנת  1950נישאה ליזה לראובן גדרון עמו התגוררה בקיבוץ נאות
מרדכי ,שם קיבלה על עצמה את תפקיד המחנכת של קבוצת הנוער
הראשונה שהגיעה לקיבוץ במסגרת עליית הנוער ממרוקו .בשנת
 1963עברה המשפחה לקיבוץ שדה נחמיה ,שם ניהלה את גן הנוי
של הקיבוץ ,ובמקביל פיתחה וניהלה את ספריית הילדים.
לליזה נולדו שלושה בנים ושמונה נכדים .בשנת  ,2017כשהייתה בת
 ,97נפטרה ליזה בשיבה טובה■ .

אהרון מנצ׳ר

א

הרון מנצ'ר נולד בשנת  1917בווינה,
הרביעי מבין שישה אחים .בצעירותו
הצטרף לתנועת הנוער הציונית "גורדוניה",
בה מצא השראה ואתגר אינטלקטואלי.
בשנת  1932עלתה משפחתו לארץ ישראל,
ואהרון נשאר בווינה והמשיך את פועלו
כמדריך בתנועת הנוער.
באדיבות ארכיון בית
לאחר סיפוח אוסטריה ,בחודש מרץ ,1938
לוחמי הגטאות
ריכז אהרון את פעילות תנועות הנוער הציוניות,
והפך את בית הספר של "עליית הנוער" ,למרכז של חינוך וחיי חברה
לילדים ולנוער ,שנותרו בווינה.
בשנת  1938כתב על מפעל "עליית הנוער":
"מטרתו העיקרית של ארגון זה ,היתה להפוך את הילד היהודי
טרם הגירתו ,לאדם צעיר העובד בשמחה וחושב במּודע כיהודי.
המשימה היתה להבהיר לכל בני הנוער ...שהם הדור הנושא על
כתפיו את עתידו של עם עתיק ,והגורל ההיסטורי מטיל עליהם
תפקידים הדורשים אומץ ,ידע ,דבקות במטרה ובעיקר אמונה
בלתי מעוררת"...
אהרון העניק לילדים ולבני הנוער את התחושה שהם רשאים להיות
צעירים ונטולי דאגה ,וחיזק את רצונם לעמוד על כבודם כבני אדם.
בחודש פברואר  ,1939ליווה אהרון קבוצה וינאית של עליית הנוער
לארץ ישראל .בארץ ביקר אצל חניכיו לשעבר בקיבוצים שונים ופגש
בחיפה את הוריו ואחיו .אהרון ,שהחזיק בסרטיפיקט ,סירב להישאר
בארץ חרף הפצרות בני משפחתו ואמר" :כל עוד יש ילדים יהודים
בווינה ,מקומי איתם".
בעשרים וארבעה בספטמבר  1942גורש אהרון אל גטו טרזיינשטאט.
זמן קצר לאחר הגעתו הצטרף לעבודה במחלקה לטיפול בנוער.
בחודש אוגוסט  1943הגיעה לגטו קבוצה של כ 1,200-ילדים
מביאליסטוק בפולין .אהרון התנדב לטפל בקבוצת הילדים ,שהוחזקו
בצריפים מבודדים מחוץ לחומות הגטו .בחודש אוקטובר  ,1943נשלח
ביחד איתם אל מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו ,שם נרצח.
מול מעון עליית הנוער ,ברחוב מארק אורל  )Marc Aurel( 5בווינה,
הוקמה בשנת  2011אנדרטה המנציחה את פועלו וזכרו■ .
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המרכז החינוכי
חדשות המרכז החינוכי

מ

גפת הקורונה ועימה סגירת מערכת החינוך והמעבר ללימודים
מקוונים באמצעות הזום מהבית חייבה גם את המרכז החינוכי
ליצור תוכניות חינוכיות חדשות המתאימות ללמידה באמצעות הזום.
לאחר כמה חודשי עבודה ,פותחה התוכנית החינוכית "חיינו חיים
מדומים".
בראשיתה של הפעילות החינוכית הוצג ציר זמן אינטראקטיבי הכולל במהלך החודשים האחרונים העבירו מדריכי המרכז החינוכי הדרכות
תמונות וסרטונים ,ומציג את האירועים המרכזיים החל בעליית בבתי ספר רבים לגילים מגוונים :תלמידי כיתות ה׳-ו׳ ,תלמידי חטיבות
המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה ועד להקמת גטו טרזיינשטאט.
הביניים ותלמידי תיכון .הפעילות זכתה להצלחה רבה ואפשרה להציג
וללמד את סיפורו של הגטו גם בבתי ספר ,שבימי שגרה אינם יכולים
לאחר הצגת סיפורו של הגטו ,עבדו התלמידים עם דפי עבודה להגיע לבקר בבית טרזין בשל המרחק הגאוגרפי (באר שבע ,נשר
מקוונים בעקבות סיפורם של שורדי הגטו .בחלקה האחרון של וכדומה)■ .
הפעילות "ביקרו" התלמידים בתערוכה וירטואלית שהוקמה ועוצבה
במיוחד עבור הפעילות החינוכית .התערוכה עוסקת ב 4-נושאים:
מעונות הילדים ,חיי התרבות בגטו ,תיעוד מציאות הגטו באמצעות
ציורים ויומנים והספורט בגטו.

מבט מהכניסה לתערוכה הוירטואלית של בית טרזין שנבנתה על ידי המרכז החינוכי
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מן הארכיון
פרדי הירש שלא הכרנו  /ד"ר תרזה מייזלס

ל

אחרונה ,ציינו מאה וחמש לדברי זוזנה רוז'יצ'קובה ,גם בגטו טרזיינשטאט הקדיש הירש מזמנו
שנים להולדתו של אלפרד ומרצו לארגון פעילויות תרבות" :כל ערב שישי הוא שר עם הילדים
הירש .ספורטאי ,חבר התנועה שירים וניגן בחלילית .הוא ערך לילדים היכרות עם הספרות הגרמנית,
הציונית ,מדריך ומחנך ,אשר
בפועלו לפני מלחמת העולם
שהותו
במהלך
השנייה,
בגטו טרזיינשטאט ובמחנה
המשפחות באושוויץ-בירקנאו,
הותיר חותם משמעותי.
בארכיון בית טרזין שמורים
מספר שרטוטים להכנת בובות
נייר לתיאטרון ,והדפסים עשויים
בטכניקה של חיתוך לינולאום,
דמות מספרו של קסטנר " 35במאי" מעשה ידיו של הירש.
גאורג לאושר ,אשר מסר את הפריטים לארכיון כתב..." :הדרכתי קורס
עבודות יד לקבוצת מדריכים וביניהם :פרדי הירש ,הייני קליין ,אוטו
שרטוט לצללית של נגרו קבאלו ,דמות מתוך ספרו של קסטנר"  35במאי"
לדרר ואחרים .פרדי היה מיומן מאוד והמוטיב שלו היה היפה ביותר .קרא להם מהשירים של רילקה לאור הנר ,וערך איתם חזרות על חלק
הראיתי להם גם איך עושים תיאטרון צלליות ופרדי הכין כמה רישומים מ׳ירמיהו׳ ",פיוט דרמטי מאת שטפן צווייג".
בהרהוריי על אישיותו של פרדי ,עולה בדעתי המונח "קלוקגטיה",
מוצלחים לספרו של אריך קסטנר ,שלושים וחמישה במאי.
זה היה בסוף שנת  ,1939תחילת  ,1940כלומר לפני הטרנספורטים" .המבטא אידיאל יווני עתיק שמתאר הרמוניה ואיזון בין גוף ונפש .מאז
המאה ה 19-נעשה שימוש במונח בעיקר בתחום הספורט והחינוך
תיאטרון הצלליות ליווה את פרדי מפראג לגטו טרזיינשטאט .שם ,הגופני ,בין השאר כאחד המרכיבים החשובים בתפיסה המודרנית
במעון הילדים  L 218עסק פרדי באמנות זו ואף לימד את הילדים ,של המשחקים האולימפיים .כמו כן ,ניתן לראות את האידיאל הזה
אשר יצרו בעצמם את הבובות .לפעילות זו היה לא רק היבט אסתטי -בפעילות הצופית של אותה תקופה כחיבור של יופי פיזי ,יושר והגינות.
בבואנו לזכור פועלו של אדם ,נוטים אנו לעיתים ,לעשות זאת באופן
אמנותי אלא גם טכני ,משום שלבובות היה מנגנון הזזה.
כך יכלו באביב  1943אסירי הגטו ליהנות מהצגה לכבוד חג הפורים .חד ממדי .מידע זה על פרדי הירש ,ראוי שיחדד בנו את הרצון לחקור
על הבמה המאולתרת מסדין מתוח ומואר קרה לא רק ״נס גדול״ לעם את המורכבות רבת הרבדים של הנפש האנושית■ .
היהודי בפרס ,גם החיבור בין גורלו של המן הרשע לבין אדולף היטלר
היה בלתי נמנע.
בנוסף ,הועלו גם הצגות פוליטיות כמו "פומפיוס מדבר מעל גופתו של
קיסר" ,כאשר הטקסט להצגה עובד מלטינית על ידי אירמה לאושר.
חניכיו של פרדי שיתפו בזכרונותיהם פרטים על הפן התרבותי-
אמנותי באישיותו.
הנס גרטנר סיפר ,שבנוסף לפעילות הספורטיבית ,ערך הירש במגרש
"הגיבור" בפראג" :ישיבות והתכנסויות שונות ,שיחות ונשפים" .אבי
לנגר מתאר את המחנה בבזפראבי בהנהגתו של הירש " :הכי יפה היה
בערב .עשינו מדורה ולמדנו כל מיני שירים בעברית" .תומש פנטל
סיפר שלאותו המחנה הגיע פעם בטעות רכב צבאי ,מכיוון שהגרמנים
חשבו שמדובר במחנה של היטלריוגנד .באותו הערב "פרדי בידר
אותנו עם סיפור בלשי שהמציא .עד היום אני זוכר שלבלש קראו
קלוטן".
חיתוך לינולאום" :יושבים סביב למדורה"
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מאמרים
תנועות הנוער היהודיות בצ'כוסלובקיה
ייטקה רדקוביצ'ובה

"

"ברכת העם" מאת ביאליק) כהמנון שלהם.
אם אי פעם תזדקק ליד תומכת תמצא
לעיתים קרובות שרו בתנועות השונות את
אותה בקצה זרועך" – עם הסיסמא
השיר "התקווה" ,לימים ההמנון של מדינת
הזו התחלתי לפני שנים רבות לחקור את
ישראל.
פעילותן של קבוצות שונות שהשתייכו
תנועת ההצדעה המלווה את ברכת חברי
לתנועות נוער ציוניות יהודיות בתקופת
התנועה הייתה הרמת יד ימין כאשר האגודל
הרפובליקה הצ'כוסלובקית הראשונה
תומך בזרת לסימול תמיכה בחלשים .הזרת
( .)1938-1918היו אלה קבוצות שבהגדרתן
קבוצת השומר קדימה במחנה בויהנה ()Vyhne) ,1927
ייצגה את החלש .שלוש האצבעות המורות
הופיעה המילה "צופים" – באמנת היסוד או
בחוקי התנועה .כפי שהבנתי עם הזמן ,זה היה כנראה המוטו של כלל כלפי מעלה פירושן שלושת עמודי היהדות :עם ,מדינה ושפה .בשונה
מההצדעה הצופית ,שם האגודל אינו תומך בזרת ,אלא מסתיר אותה
הנוער הציוני עד סופו המר.
ארגוני הנוער הציוניים היחודיים ובהם "תכלת לבן"" ,השומר קדימה" ,כאשר משמעות תנועה זו היא הגנה על החלש ולא תמיכה בו .שלוש
"השומר הצעיר"" ,מכבי הצעיר"" ,בני עקיבא"" ,ברית טרומפלדור" ,האצבעות המורמות מייצגות את שלוש הנקודות של נדר הצופים
"ברית מצדה"" ,חיל יונאק -צופים" היהודי (יונאק הוא הארגון הצ'כי ושלושת עקרונות הצופים (כבוד לאל ולמדינה ,עזרה לזולת ,ציות
של הצופים שהוקם בשנת " ,)1911הנוער הציוני"" ,אל על" ו"הצופה" ,למידות הצופה).
הצטרפו ,למעט כמה יוצאים מן הכלל ,לשני הגופים הגדולים ביותר ,צבע מדי הצופים היה לרוב כחול ,כאשר כל קבוצה בחרה בגוון אחר.
איחוד יונאקים  -צופים של הרפובליקה הצ'כוסלובקית והפדרציה של חברי "מכבי הצעיר" ו"ברית טרומפלדור" לבשו חולצות בצבע חום כהה
שמסמל את אדמת ארץ ישראל .לאחר מלחמת העולם השנייה זה
הצופים הצ'כוסלובקיים.
"תכלת לבן" התנגדה לאופיה הצבאי של הצופיות של באדן-פאוול ,השתנה ,משום שמדים אלו הזכירו את החולצות החומות של מוסוליני.
מייסד תנועת הצופים העולמית ,ולכן בשנת  1924הצטרפה התנועה בעקבות מצבם של יהודי צ'כוסלובקיה בסוף שנות השלושים עם
לפדרציה של הצופים הצ'כוסלובקיים השמאלנית יותר" .השומר הכיבוש הגרמני ,הפך הרעיון הציוני למרכזי בתנועות הנוער .בתום
קדימה" ואחר כך "השומר הצעיר" ,לעומת זאת ,התחברו בשנת  1926מלחמת העולם השנייה ניסו תנועות הנוער לחדש את פעילותן לאחר
לאיחוד יונאקים-צופים של הרפובליקה הצ'כוסלובקית .לאותו איחוד תקופה בה כמעט ונמחקו כליל ,אך לא כולן הצליחו" .השומר הצעיר"
הצטרפו גם "ברית טרומפלדור" בשנת " ,1931ברית מצדה" זמן קצר גייס כוחות ופתח סניף תחת מטה הצופים העבריים בברטיסלבה,
לאחר מכן ,ו"בני עקיבא" בשנת " .1932הנוער הציוני" כבר היה חבר וכמו כן "מכבי הצעיר"" ,תכלת לבן"" ,ברית טרומפלדור" ו"בני עקיבא"
באיחוד .תנועת "מכבי הצעיר"  -ככל הנראה בגלל לחצי הסביבה – הצליחו לחדש את פעילותם .הנוער היהודי ביקש שוב להצטרף לאיגוד
הצופים .בסתיו  1945נערך מפגש בנוכחותו של הנשיא אדוארד בנש
אישרה הצטרפות לאיחוד רק ביוני .1938
בהשראת האידיאולוגיה של הרצל ראו כל תנועות הנוער הציוניות בו נערכו דיונים על עתידן של תנועות הצופים .למפגש הגיעה גם
בעליית חברי התנועה לפלשתינה עדיפות עליונה ,ובהתאם נקבע משלחת של השומר הצעיר .על שאלתם לגבי התחדשות של תנועת
סדר היום שלהן .הפעילות הצופית נחשבה כאמצעי בדרך להגשמה ,הצופים היהודיים קיבלו תשובה מפתיעה  -חידוש תאגידי הצופים
מתוך אמונה שחובתו העיקרית של הציוני היא לעלות לארץ ישראל הדתיים ,ובהם גם ארגונים יהודיים ,אינו צפוי .כל אירגוני הצופים יפעלו
ולקחת חלק בהקמת מדינה בה יהודי לא ייחשב כאדם נחות .לפיכך תחת אירגון היונאק .נציגי "השומר הצעיר" ראו בהחלטה הפליה ובכך
כללה הפעילות לימוד עברית ,היסטוריה יהודית וגיאוגרפיה של תמו הניסיונות להתאחד עם ארגון היונאק הצ'כי.
בין השנים  1949 - 1945הגשימו מרבית החברים את חזונם ועלו
פלשתינה ,וכן פעילות לטובת פרויקטים ציוניים שונים.
סממני התנועות כללו מדים מעוצבים ,תגים וסיסמאות ,ברכות לפלשתינה/ישראל ,מה שהביא לצמצום פעילותם של הארגונים
והמנונים .לדוגמא ,חברי "מכבי הצעיר" נהגו לברך זה את זה בהצדעה היהודיים בצ'כוסלובקיה .לאחר עליית הקומוניסטים לשלטון,
"חזק והגשם" וההמנון שלהם היה "קדימה מכבי" .בתנועות אחרות הצטמצמה עוד פעילות תנועות הנוער עד שנאסרה לחלוטין .לפי
השתמשו בביטוי "חזק ואמץ" .חברי "ברית טרומפלדור" בירכו זה את אידאולוגיית השלטון הקומוניסטי הצופיות הייתה מסורת בורגנית.
זה בברכה "תל חי" וכך הזכירו לעצמם את דמות המופת של התנועה הצופיות היהודית נחשבה כ"ציונית" מה שהפך אותה לבעייתית עוד
ומתווה הדרך האידאולוגית ,יוסף טרומפלדור .כהמנון שרו את "שיר יותר ,וזה גרם לכך שתנועות הנוער היהודי הפסיקו את פעולתן
בית"ר" .רוב הצעירים הציוניים ראו גם בשיר "תחזקנה" (הידוע גם בשם הרשמית לגמרי עד שנת ■ .2016
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מאמרים
"החלוץ" בטרזיינשטאט ,השפעתו ופעולתו החינוכית  /שלמה שמידט
קיצור מאמר שהופיע ב"יד ושם ,קובץ מחקרים" ז' ,תשכ"ח

ב

צהרי היום הסגרירי ,שבו פלשו צבאות היטלר לצ׳כוסלובקיה15 ,
במארס  ,1939התקיימה בפראג ,בדירתו של ד״ר פראנץ קאהן,
המזכיר הוותיק של ההסתדרות הציונית הצ׳כית ,פגישה של אחדים
ממנהיגי הציונים במדינה ,כדי לבדוק את דרכה של התנועה במסיבות
החדשות.
הם ראו לפניהם שתי אפשרויות עיקריות .אחדים מהם סברו ,שיש
להשתדל ולהציל מספר רב ככל האפשר של ראשי התנועה וחבריה
על ידי עלייתם או אף הגירתם לארצות שונות כל עוד ניתן הדבר—
ואילו האחרים ,ועמם נימנה גם מנהל המשרד הארצישראלי בפראג,
יעקב אדלשטיין ,התנגדו ל״בריחה״ זו והעמידו את הדרישה להישאר
ולהשתתף בגורל כל היהודים .״במשך שנים היינו טוענים״ ,הם אמרו,
״שאנו מנהיגיהם האחראיים והאמיתיים של המוני העם היהודי—עתה,
בבוא הרגע הקריטי שהם זקוקים לנו ,אסור לנו לנטוש את כלל יהודי
צ׳כיה .מקומנו בראש היהדות״ .לא במעט בכוח אישיותו של אדלשטיין
נתקבלה הדעה השנייה .הוא עצמו ביטא את עמדתו במכתב אל חבריו
הקרובים ביותר ביום השנה הראשון להקמת הגיטו בטרזיינשטאט :״...
ההיה זה נכון מצידי לקחת אתי את ידידי הטובים ביותר ולמשוך אותם
לתוך האנדרלמוסייה והפורענות? ...השקפת-העולם החלוצית שלנו
לימדה אותנו להימצא תמיד במקום שגורל העם היהודי נעשה טראגי,
ועם זאת גם מחדש את צורתו .מי זולתנו מיועד לעמוד בפרץ ברגע
של הייסורים הקשים ביותר ושל ההכרעות הגורליות החמורות ביותר?...
להיות חלוץ ,פירושו לא רק להית פועל ,אלא גם להיות נושא ההגשמה,
להסיק את החיוב אף מתוך השלילה וליצור בשביל הציבור יסודות־חיים
חדשים...״.
בתחילה עודדו הגרמנים ,את הגירת היהודים וקרוב ל 26,000-נפשות
הצליחו לעזוב בעוד מועד את שטח הפרוטקטוראט .בקיץ  1940אסר
הגסטאפו את פעילותם של המוסדות ושל האירגונים הציוניים בצ׳כיה
ומוראביה ,ומאז הייתה רק לקהילת פראג הסמכות לנהל את ענייני
היהודים בפרוטקטוראט .העבודה נעשתה בעיקר בידי עסקנים ציוניים.
אלה ראו את עצמם קשורים בהחלטת הנהגתם ולא ניצלו את אפשרויות
העלייה שעמדו לרשותם .עם זאת נעשו מאמצים מרובים למען הגירתם
ועלייתם של יהודים רבים ככל האפשר ,ובייחוד נשלחו לארץ־ישראל
כמה מאות בני נוער וילדים במסגרת ״עליית הנוער״.
אך רובם של יהודי הפרוטקטוראט לא הצליחו להימלט בעוד מועד ,והם
השתדלו להתאים את חייהם למצב החדש ולהחזיק מעמד בתנאי החיים
שנוצרו .אדלשטיין וחבריו קיוו ,שאם יצליחו להעביר יהודים רבים לעבודה
פרודוקטיבית ,יוכלו לבלום ולעכב את שילוחם למחנות בפולין; הם קיוו
שיהדות צ׳כיה ,או לפחות חלקה הגדול ,תשוחרר עם סיום המלחמה
ותינצל מחורבן .על אמונה זו והנחה זו היתה מבוססת המדיניות הציונית.
לאדלשטיין הייתה הזדמנות להכיר כבר בסתיו  1939את המחנה בניסקו

( )Niskoאשר אליו גורשו אז
קרוב ל 1,300-גברים יהודיים
ממוראביה הצפונית ,ואת
הגיטו בלודג' ,והוא הגיע לידי
מסקנה ,כי גירוש היהודים
למזרח אירופה פירושו מוות
וודאי.
הקהילה בפראג פתחה קורסים ללימוד מקצוע ובהם השתלמו צעירים
יהודיים רבים .בגלל ניתוקה של סלובאקיה ,במארס  ,1939שרר בצ׳כיה
ובמוראביה מחסור חמור בעובדים חקלאיים ,ועל כן אפשר היה לסדר
קבוצות של חלוצים בחוות של איכרים צ׳כיים ולקיים מעין ״פלוגות
הכשרה״ .החלוצים עבדו בחוות אלה בקבוצות קטנות 10 ,עד  12שעות
ביום ,בתנאים קשים .היו בין האיכרים גם יחידים ,אשר איימו על הצעירים
שימסרו אותם לגסטאפו ,כדי להמריצם לעבודה עוד יותר מאומצת.
זמן קצר לאחר שהחליטו הגרמנים לאסור לחלוטין את הגירת היהודים,
החלו לגרשם גם משטח הפרוטקטוראט ,ובחודשים אוקטובר-נובמבר
 1941גורשו  6,000מיהודי פראג וברנו לגיטו לודז׳ ולגיטו מינסק .בהלה
גדול אחזה ביהודים .באווירה זו עלה לראשונה הרעיון להקים גיטו ליהודי
צ׳כיה ומוראביה בעיירה טרזיינשטאט אשר בצפון־מערב צ׳כיה ,כ־ 60
ק״מ מפראג.
יעקב אדלשטיין וחבריו ידעו ,שאין להעלות כלל על הדעת אפשרות של
מרד גלוי או אפילו בריחה מאורגנת אל מעבר לגבולות ה״רייך״ .הוא דרש
מהנוער הציוני והחלוצי לעמוד בראש המוני העם היהודי ולהשתתף באורח
פעיל בהקמת ״העיר היהודית״ בטרייזנשטאט ,שבה ראה ,כפי שהתבטא,
מעין ״מיקלט לילה״ עד יעבור זעם .בשיחותיו עם ראשי הגסטאפו הדגיש
אדלשטיין שוב את כוח העבודה של יהודי הפרוטקטוראט ,אשר ממנו
יוכלו הגרמנים להפיק תועלת רק אם היהודים יהיו מרוכזים בשטח צ׳כיה,
סמוך לקווי ההספקה ולמרכז ה״רייך״ .מחשבתם של ראשי הציונים
היתה ,שעל ידי הישארותם של יהודי הפרוטקטוראט בגבולות מולדתם,
יהיו גם יותר קרובים למערב ,לארצות הנייטראליות ,למוסדות כגון הצלב
האדום הבינלאומי ,מאשר בפולין הרחוקה והמנותקת .קבוצת העבודה
הראשונה ,שנועדה להקים את המחנה ,הייתה מורכבת בחלקה הגדול
מחברי התנועות החלוציות; היא יצאה לטרזיינשטאט ב 24-בנובמבר
 .1941כעבור כמה ימים הצטרף אליהם יעקב אדלשטייו עם אחדים
מעוזריו הקרובים.
חלק מהצעירים בטרזיינשטאט השתייכו לתנועות נוער ציוניות וחלק
(״אנשי הפריפרייה״) נמשכו אל הציונות; אחרים נטו לרעיונות שונים
ובייחוד למפלגות השמאל ולקומוניזם .אבל רוב הצעירים הצ׳כיים
שבגיטו היו ממשפחות יהודיות מתבוללות (ורבים מהם אף מנישואי
תערובת) ,ועמדתם לציונות וליהדות היתה אדישה ואף שלילית .בעינינו,
בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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הציונים הצעירים בגיטו ,היה יעקב אדלשטיין ,הידידותי והעממי ,החביב הוועידה השנייה של ״החלוץ״ בטרזיינשטאט נערכה באוגוסט  1944והיא
והפיקח ,הנואם המזהיר והלוחם האמיץ לטובת הכלל ,דמות נערצת .אישרה ,לא בלי וויכוחים סוערים ,את המטרות העיקריות של התנועה
לאחר התקופה הראשונה ,בתור ״זקן היהודים״ ( ,)Judenältesteהוא זכה הציונית־חלוצית בגיטו :חינוך לחיים קולקטיביים ,לערכים אנושיים-
להערצה כמעט כללית — גם מצד אלה ,שתחילה התייחסו אליו ואל כלליים ויהודיים-לאומיים ולציונות סוציאליסטית ,חינוך ברוח ״גוש למען
ארץ-ישראל העובדת״ .התנהל גם וויכוח מר בשאלה אקטואלית ,האם
חבריו ב״מועצת הזקנים״ של הגיטו בחשדנות.
להרשות לחברי ״החלוץ״ להתנדב למשלוחים
״מועצת הזקנים״ ראתה את תפקידה העיקרי
ולהצטרף אל הוריהם היוצאים לאושוויץ (אז
במניעת בהלה ובשמירה על רמה מוסרית
עדיין לא ידענו את משמעותם המלאה של
וטוהר המידות בגיטו וכן בהבטחת תנאי
משלוחים אלה!) ,או לדרוש מהם להמשיך
חיים מינימאליים לכל האסירים .בין עוזריו
בעבודתם בגיטו ,לטובת הכלל .לבסוף הוחלט
העיקריים של יעקב אדלשטיין היו אוטו
להשאיר את ההחלטה בידי כל חבר וחבר.
צוקר ,פראנץ קאהן ,היינץ שוסטר ,ליאו
הוועידה בחרה במרכז חדש (גרט קרבל ,ינדה
יאנוביץ ,וואלטר ווינר ועוד אחדים מפעילי
קאופמן ,היינץ שוסטר ואנטי פויאר) ובמועצה
הציונים וראשי ״החלוץ״ ,והם גייסו את חברי
בת  28חברים.
התנועה ובראשם את הנוער החלוצי למילוי
ילדי הגטו בהצגת "ברונדיבאר"
על יחס מיוחד לילדים החליטה ״מועצת
תפקידים חיוניים בגיטו.
במאמציהם להצלת הנוער ,הנכס היקר ביותר של העם ,השתדלו למנוע הזקנים״ ,כבר משהגיעו הראשונים לגיטו בדצמבר  ,1941אולם בהקמת
ככל האפשר את שילוחם של הצעירים למזרח .הדבר נעשה על ידי מעונות הנוער הוחל רק בקיץ ( 1942לאחר שפונו מטרזיינשטאט אחרוני
העסקתם בשירותים חיוניים לגיטו ,ששימשה הגנה יחסית בפני הכללתם התושבים הצ׳כיים) .סידורם במעונות איפשר תנאי מגורים ומזון יותר
טובים בשביל הילדים ,תנאים שניתן בהם ביתר קלות להגן עליהם בפני
במשלוחים.
הבעיות הקשות והאתגרים הגדולים דרשו תנועה חזקה .התנועה ההשפעות השליליות של החיים בגיטו .הוקמו שלושה גני ילדים :צ׳כי,
החלוצית בטרזיינשטאט על כל זרמיה התאחדה והקימה תאי עבודה גרמני ועברי .בהם ובמעונות הנוער ביקרו יום־יום גם ילדים שגרו אצל
וחינוך מחתרתיים .מעתה הייתה המטרה הרעיונית וגם מטרת החינוך הוריהם.
הציוני בגיטו — ההתיישבות העובדת הקיבוצית .חברי ״החלוץ״ ,שתפסו מעון־הנוער הראשון נפתח בבניין בית הספר לשעבר של טרזיינשטאט
עמדות מפתח בגיטו ,וביניהם אלה שעסקו בחינוך הנוער בחייהם והיו בו  350ילדים .גם ילדים רבים נוספים ,שגרו עם הוריהם ,באו
האזרחיים גם לפני כן ,ריכזו עתה בידיהם את הטיפול בנוער וקבעו את להשתתף בלימודים ומספר הילדים הכולל הגיע לפעמים עד  .700הם
המסגרת ואת הצורה של העבודה החינוכית בטרזיינשטאט .בנובמבר היו מחולקים לפי חדרים של  15עד  40נערים או נערות ,ולכל קבוצה
 1942נערכה בגיטו הוועידה הראשונה של ״החלוץ״ האחיד ,בהשתתפות היה מדריך (מדריכה) ועוזר אחד או שניים.
 500חברים בערך .הוועידה אישרה את איחוד הזרמים ובחרה במועצה במעון הצ׳כי לנערות ,שנוסד זמן מה לאחר מכן ,התחנכו בעיקר נערות
ובמרכז; בהתאם לעקרונות התנועה נבחרו למוסדותיה רק חברים שבאו ממשפחות מתבוללות ומנישואי תערובת ותפקידן של המדריכות
שעבדו עבודה גופנית — ולא אלה שניהלו למעשה את המחלקות השונות הציוניות במעון זה היה קשה מאוד.
ב״מועצת הזקנים״ .נבחרו גם וועדות :לתרבות עברית ,לחינוך ל״מחסן" מעון גדול שלישי היה מיועד לשוליות ,ובו שוכנו בשלושה ״בלוקים״
(עזרה ,בעיקר במזון ,לחברים חולים) ולהגנה עצמית .כל החברים היו נערים מעל לגיל  ,14שחוייבו ביציאה לעבודה .במעון זה היו כ600-
כפופים ,מרצונם ,למרות התנועה ולא יכלו להחליף את מקום עבודתם נערים; מנהלי הנוער והמדריכים היו חברי ״החלוץ״ .על אף שהנערים
חזרו למעון רק בערב ,אחר יום עבודה ארוך ,התנהלו בו חיי תרבות ערים.
או את דיורם אלא לאחר דיון במרכז ובאישורו.
באביב  1943נערך על ידי ״החלוץ״ ״יום פקודה״ (במקום שקל ״שילם״ בחדרי המעון התקיימו סמינריונים וחוגים ,הרצאות ותחרויות אמנותיות
כל אחד  40גרם סוכר לטובת המחסן) ,שבו נפקדו כ 1,000-חברים ,וספורטיביות ,תערוכות לגילוי כשרונות וכו' .מלבד אלו היו גם מעונות
ביניהם רבים שהגיעו מהפרוטקטוראט וגם מגרמניה ומאוסטריה .כבר נוער קטנים יותר.
בסתיו  1942נוסדו בתי חלוץ גדולים (באולמות מס׳  53ו 75-שבקסרקטין כשהגיעו משלוחים מאוסטריה ומגרמניה ,נוסד גם מעון לילדים דוברי
״סודטים״) ובתי חלוץ קטנים יותר בגושי בתים (״בלוקים״) אחדים .גרמנית ,אשר נוהל כולו בידי ״החלוץ״ .ילדים אלה היו ברובם ילדיהם
החלוצים חיו בהם בשותפויות מזון (״קומונות״) קטנות של  10עד  20של נכי מלחמה או ״פרומיננטים״ (נשואי פנים) אחרים ,שנשלחו למקום
בנים או בנות ,שהיו קרובים זה לזה מנקודת השקפה חברתית או דתית .המרפא המדומה ״טרזיינבאד" ( .)Theresienbadמספר הילדים במעון זה
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מאמרים

הגיע במשך הזמן ל( 500-בני  10עד  — )16כמטר מרובע שטח-מחייה
לכל ילד!
גם החלוצים הבוגרים קיימו חיי תרבות ערים על ידי חוגי לימוד ,חוגים
אידיאולוגיים ואחרים ,ערבי שבת ,נשפים ,מסיבות ,חגיגות ליל הסדר
וחנוכה וכו׳ .במסגרת ״בילוי הזמן החופשי״ ( )Freizeitgestaltungאשר בה
פעיל היה פראנץ קאהן ,נוסדה גם מקהלה של חלוצים ונערכו על ידיהם
כמה הצגות חובבים :״שלשלת הזהב״ של י .ל .פרץ ,״באמצע הדרך״ וכן
״טוביה החולב בטרזיינשטאט ועלייתו לארץ ישראל״.
אחת הפעולות החשובות ,המיוחדות ל״החלוץ״ בטרזיינשטאט ,היה
החינוך העברי; הוא עמד במרכז המפעל החינוכי של הציונים בגיטו
והיווה גם אחד האמצעים החשובים בחינוך ליהדות .את העבודה להפצת
העברית ניהל יעקב וורצל ( ,)Jackie Wurzelיחד עם משכילים עבריים
קשישים יותר  -הפרופסורים קסטנבאום (מווינה) ווסקין-נהרטבי ועוד.
הוקם ״וועד הלשון״ ועל ידו חוגים רבים למתחילים ולמתקדמים .נערכו
הצגות וחגיגות עבריות ונפתחה ספרייה עברית ,אשר במשך הזמן קיבלה
היקף גדול מאוד עם החלטת הגרמנים להעביר לטרזיינשטאט ספריות
יהודיות מכל שטח ה״רייך״.
גן הילדים העברי היה אחד המוסדות היפים ביותר בגיטו .ניהלה אותו
גננת שרכשה לה נסיון רב בתחום זה בארץ ישראל ,והתחנכו בו עד 70
ילדים .לא ארך הזמן והפעוטות שוחחו ביניהם עברית ,וברחובות הגיטו
נשמעו שירים עבריים!
ילדים בגיל בית הספר למדו עברית בכיתות מיוחדות; הסדר זה היה
מקובל בכל מעונות הנוער ,על אף התנגדותם של כמה מחנכים
מתבוללים.
בקיץ  1943נוסד ״הגרעין העברי״ של חברי ״החלוץ״ ,מתקדמים בלימוד
השפה ,שהביעו את נכונותם ללמד אחרים .הגרעין מנה כ 35-חברים
והוא התאחד אחר כך עם ״החוג העברי״ של הקשישים .עבודת העברית
הגיעה לשיאה בחנוכה  ,1943ב״שבוע העברית״ .בכל ערב מערבי
החנוכה נערכו בגיטו תכניות פומביות גדולות בעברית ובוצעו גם תחרויות
לעיתון קיר עברי המוצלח ביותר .בליל חנוכה האחרון נערך נשף גדול
שבו חולקה לחברים המתקדמים ביותר תעודה מיוחדת וסמל ״ע״ .נושאי
הסמל התחייבו לדבר ביניהם רק עברית! מדי פעם נערכו בחינות-ביניים,
והמצליחים בהן עלו לדרגה גבוהה יותר ,עד לקבלת סמל ה״ע״ הנכסף.
במטרה להקל על האסירים הזקנים והחולים את סבלם ,וכן לצורכי חינוך
לערכים של עזרה הדדית ומתן תוכן ומשמעות לסיסמות בחינוך הצופי,
אירגנה הנהלת ״החלוץ״ בגיטו מפעלי עזרה שבוצעו על ידי הנוער .במפעל
״יד תומכת״ פעלו הילדים במסגרת ״עדות״ בנות חמישה נערים ונערות
וראש עדה .העדות הצטרפו למחלקות ,וראש המחלקה היה המדריך
של המעון .על המפעל כולו ניצחה חברת ״החלוץ״ מגרמניה ,סוניה אוקון
( )Sonia Okunוהוא נתמך על ידי המחלקות לעזרה סוציאלית והעזרה
לזקנים של הנהלת הגיטו .המפעל נפתח במיפקד גדול במארס .1943

התפקידים הקשים ,כגון ניקוי
יסודי של גוש בתים שלם ,עם
חדרי זקנים ונכים ,בוצעו על
ידי המחלקות ,הקטנים על ידי
העדות ויחידים.
תפקידים ״קטנים״ אלה כללו:
העמידה בתור בשביל אוכל
או ״קניית״ מצרכים בחנויות
המדומות של הגיטו; איסוף
שיירי מרק במעונות הנוער
ובמטבחים כדי לחלק אותם
בין הזקנים הרעבים תמיד;
כביסת הלבנים המזוהמים
שלהם; תיקונים בסריגה ובתפירה; הכנת כונניות קטנות בחדריהם ועוד
ועוד .בתחילה התייחסו הזקנים בחשדנות לצעירים אלה ,ואפילו השליכו
אותם החוצה ,כי לא יכלו לתאר לעצמם,שאומנם רוצים לעזור להם .אבל
אחר כך ,כשנוכחו לדעת שהילדים לא רימו אותם בחלוקת מצרכי המזון
וגם לא באו לגנוב את החפצים שלהם ,קיבלו את עזרתם בתודה.
אירגון ״ההגנה העצמית״ של ״החלוץ״ בטרזיינשטאט נוסד בסתיו .1942
החברים ,שהיו בעלי עבר צבאי ,סודרו לעבודה בנקודות מפתח :במיפעלי
החשמל והמים ,בהובלה ובמחסנים; במקומות אלה הם התכוננו והכינו
סדרים שיאפשרו ,בשעת סכנה ,למנוע את כניסתם של שומרי המחנה
הגרמניים לגיטו .ל״החלוץ״ היו באירגון זה כ 200-חברים והם התקשרו
עם קבוצה דומה של המחתרת הקומוניסטית בגיטו ,שמנתה כ 100-איש.
נוצר גם קשר עם קבוצת פרטיזאנים צ׳כיים בחוץ .הנסיונות לספק לחברי
״ההגנה״ גם נשק לא הצליחו .במרתף הבית  404סודרה ״תחנה מרכזית״
ושם אף התקינו מקלט רדיו חשאי; האזינו בקביעות לחדשות והעבירו
ידיעות לגיטו .משהתעורר חשדם של אנשי ה־ס.ס .היה צורך לחסל את
ה״תחנה״ .בשנת  ,1944כשהיה כבר ברור שהמלחמה מתקרבת לקיצה,
והיה חשש שעלולים להשמיד את כל אסירי הגיטו הנותרים ,תוכננה ,יחד
עם שוטרים צ׳כיים ,התנפלות על המיפקדה הגרמנית בטרזיינשטאט.
נגנבו גם מיסמכים חשובים מהארכיון שהגרמנים העבירו אז מברלין ,כדי
לשמור עליהם בפני התקפות אוויר .אולם תכנית ההתנפלות לא הגיעה
לידי מעשה בגלל גירושם של רוב הצעירים בסתיו .1944
במישלוחים האחרונים מטרזיינשטאט ,נשלחו לאושוויץ אלפים רבים
מבין הצעירים ,בסוף ספטמבר ובאוקטובר  .1944על פי פקודת הימלר
הופסקה ההשמדה בתאי הגאזים באושוויץ בתחילת נובמבר — אילו
הקדימה פקודה זו או אילו נתאחרו המישלוחים האחרונים מטרזיינשטאט
בשבועות מעטים ,היה נשמר הגרעין העיקרי והטוב של הנוער היהודי,
ו״חולמי הגיטו״ היו מתגלים כמדינאים אמיתיים ,כחכמים שראו את
הנולד■ .
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אירועי יום הזכרון לשואה ולגבורה
לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"א
בית טרזין מזמין אתכם להשתתף בסדרת אירועים:

יום א' 4.4.2021 ,בשעה 20:00
ילדים בנתיבי הבריחה .מרצה :דר׳ מירי נהרי
ההרצאה עוסקת במפעל שהוקם לאיתור ואיסוף ילדים
יהודים ,שנמסרו במהלך המלחמה למנזרים ולמשפחות
נוצריות ,הטיפול בילדים בבתי הילדים והעברתם מארץ לארץ
אל אוניות המעפילים לארץ-ישראל.
 קישור להרצאהhttps://us02web.zoom.us/j/89463955611 :

יום ג'  6.4.2021בשעה 20:00
"מדור לדור – זכרונות אבי מהשואה" ,נורית גבעוני
"הגבורה האמיתית בתקופת השואה לא הייתה רק למרוד
בגרמנים ,נוסח גטו ורשה ,אלא בעיקר לשמור על צלם אנוש
בתנאים בלתי אנושיים .בקיצור להישאר בן אדם" .נורית גבעוני,
דור שני לניצולי שואה תספר את סיפורו של אביה חנן בכריך.

יום ה'  8.4.2021בשעה 10:00

טקס מקוון לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה

החלוץ

בטרזיינשטאט

בהשתתפות:
שגרירת גרמניה ,שגריר צ'כיה ושגריר סלובקיה
הטקס ישודר בשידור חי בפייסבוק של בית טרזין

 קישור להרצאהhttps://us02web.zoom.us/j/84882685713 :

יום ד'  7.4.2021בשעה 18:00
"קראו לו חבר" מחזה מקוון על מעונות הילדים בגטו
טרזיינשטאט

בהפקת תלמידי מגמת התיאטרון של תיכון "המושבה"
זכרון יעקב ,ושיח עם שורדת גטו טרזיינשטאט אווה
ארבן.
 קישור לאירוע https://us02web.zoom.us/j/81067763283 :
כרטיס חבר בארגון החלוץ של פריץ פרלס .מתוך ארכיון בית טרזין

יום ה' 8.4.2021 ,בשעה 11:00

בניין מולדת בארץ ישראל
רב שיח בהשתתפות:

פרופ' חנה יבלונקה ,ד"ר יוחנן בן יעקב ומוקי צור
בנושא :פועלם ותרומתם של חברי תנועות הנוער הציוניות-חלוציות בבנין הארץ.
 קישור לרב שיח https://us02web.zoom.us/j/85826419869

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

