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80 שנה להקמת גטו טרזיינשטאט

בית טרזין

קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

"ומי יזכור? ובמה משמרים זכרון?"
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בבית

מערכת
עיצוב: סטודיו אורני דרורי, חיפה עריכה וצילום: צוות בית טרזין 

מה בגיליון
2 בבית 

3 שלכם 

5-4 אולי לעולם לא אקרא דברים אלה עוד / תמי קינברג 

6 אמן פוגש עדות / מאיה רווה 

7 המרכז החינוכי / נועה דוד וחני פולטורק 

8-9 בבית קראו לו אוטיק / דוד סיבור 

 10-11 לצלול אל העבר / דר׳ תרזה מייזלס וניצן רביד 

12 המלצה על ספר / תלמה כהן 

13-15 ירח דבש בעליית גג בטרזין / אמירה קון טרטנר 

בשער - מתוך פרויקט "אמן פוגש עדות", תהליך העבודה של האמן שחר סיון בהשראת עדותה של אווה ארבן

חג שמח,
שנת בריאות,

שנת עשייה וחופש
מכולנו,

צוות בית טרזין

אירועים קרובים בבית טרזין:

"חזרת התזמורת" קונצרט סיום כיתות האמן יום ה', 7/10/21, א' חשוון בשעה 19:00 
הבינלאומיות היסטוריה מוזיקה וזיכרון

היכל התרבות פתח תקווה.
הקונצרט ללא עלות אך יש להירשם מראש 

 בטלפון 03-9113669 או במייל:
michala@ptikva.org.il 

מפגש עם מאיה וגיא רווה יוזמי הפרוייקט כנס דורות ממשיכיםיום ו', 29/10/21, כ"ג חשוון, בשעה 10:00
"אמן פוגש עדות", ושיח עם אמנים 

שמשתתפים בו.
אירוע מקוון לציון 80 שנה להקמת גטו "אחרי 80 שנה"יום ד', 24/11/21, כ' כסלו בשעה 20:00

טרזיינשטאט
כנס חנוכה בינדורי והשקת התערוכה יום ד', 1/12/21 כ"ז כסלו בשעה 17:30

"לרקוד על לוע הר געש"
בבית טרזין
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ומי יזכור? ובמה משמרים זכרון?" במילים אלה נפתח שירו של "

פטר  של  דבריו  עם  שמתכתב  כוונות"  "הצהרת  עמיחי  יהודה 

 לנג ז"ל "רק מי שהיה מסוגל לשכוח היה לו סיכוי לעבור את זה..."

)מתוך ראיון שהתקיים איתו לפרויקט "אמן פוגש עדות"(.

80 שנה אחרי הגעת הטרנספורט הראשון להקמת גטו טרזיינשטאט, 

אנחנו מתמודדים ביתר שאת עם שאלת הזיכרון וההמשכיות.

בגיליון זה כמה נקודות מבט: עדות ממקור ראשון ביומנו של אנטונין 

רוזנבאום ז"ל שיצא לאור בהוצאת בית טרזין, עדות מצוירת בסיפורה 

של גרטי קון, והדרך בה נתפס הזיכרון אצל בני דור שלישי בתערוכה 

חברנו  את  זוכרים  אנחנו  בגליון,  עוד  עדות".  פוגש  "אמן  המתוכננת 

)סוכו(  פרופ' דב קולקה שהלך לעולמו בתחילת השנה. דוד סיבור 

חברו הטוב מספר עליו.

אנחנו בסיומה של שנת תשפ"א, שנה שעברה במהירות שלא תאומן. 

המון שינויים ועדיין חוסר ודאות ותחושה שאי אפשר לתכנן שום דבר. 

יום  לרגעים אחדים חשבנו שהקורונה מאחורינו. באביב, כאשר חל 

הזיכרון לשואה ולגבורה חזרו ביקורי הקבוצות ואפילו הגיעו כמה בתי 

הייתה  ולרגע  פיזי,  לקיים את הכנס השנתי במפגש  ספר, הצלחנו 

הרגשה של חזרה לשגרה, אבל לצערי זה חלף מהר מאד. מה יקרה 

בשנת הלימודים הקרובה לא ברור עדיין לאף אחד. המצב גם גרם 

געש", אבל  לוע הר  "לרקוד על  בבניית התערוכה החדשה  לעיכוב 

אני מקווה שנצליח לסיים את הקמתה עד חודש נובמבר. עם זאת, 

במבט לאחור אפשר לחוש סיפוק מהפעילות הרבה שעשינו השנה 

למרות קשיי הקורונה.

המרכז החינוכי הכין תוכניות לימודים וערכות לימוד חדשות ומעניינות. 

ולדלות  הארכיון  בחומרי  להעמיק  איפשר  ממבקרים  הריק  הזמן 

שלכם

שלום לכל חברי הבית

עוד  וללמוד  סיפורים מרתקים  משם 

עובדות היסטוריות חשובות על הגטו. 

שבוע  מדי  התקיימו  השנה  לאורך 

הרצאות מקוונות שזכו להצלחה רבה 

ונמשיך איתן גם בשנה הבאה.

בארכיון יש התקדמות רבה. בתמיכתה 

לי בקמן,   – אותנו שם  והצוות המצוין שמלווה  ועידת התביעות   של 

פעילות  את  הרחבנו  קרויטרו,  ואלינור  דינר  נועה  פורת,  בתשבע 

דקל  ענבר   – חלקית  במשרה  נוספים  עובדים  שני  וגייסנו  הארכיון 

וטיוב המידע  ואלי מיקולינסר. הם עוסקים בסריקות, קטלוג  לוינזון 

שעולה באופן שוטף לאתר האינטרנט וזמין לקהל הרחב. 

בזמן כתיבת שורות אלה מתארגן פרויקט כיתות האמן הבינלאומיות 

אנחנו  אוגוסט.  חודש  לאמצע  המתוכנן  וזכרון"  מוזיקה  "היסטוריה 

שם  תקווה,  בפתח  התרבות  היכל  עם  הפעולה  בשיתוף  ממשיכים 

יתקיים קונצרט הסיום המיוחד. בכיתות האמן השנה למעלה מ-80 

משתתפים.

לשואה הבינלאומי  הזיכרון  ביום  לשיאו  שיגיע  מיוחד   פרויקט 

אמנים  זוג  רווה,  וגל  מאיה  עדות".  פוגש  "אמן  הוא  ב-27/1/2022 

מעמק חפר לקחו על עצמם משימה מיוחדת לתעד בדרך אחרת 

את סיפורי השורדים לדורות הבאים ועל כך בהמשך הגיליון. 

והאירועים   הביקורים  העיון  ימי  לשגרת  מקווה שנחזור במהרה  אני 

שרק ישתבחו עם הדברים שלמדנו וחידשנו במהלך תקופת הקורונה.

שנה טובה!     

תמי קינברג,    
מנכ״לית בית טרזין   

הצהרת כוונות
"ומי יזכור? ובמה משמרים זיכרון? במה משמרים בכלל בעולם,

משמרים במלח ובסוכר, בחום גבוה ובהקפאה עמוקה
באטימה מוחלטת, ביבוש ובחניטה.

אבל שימור הזיכרון הטוב ביותר הוא
לשמרו בתוך השיכחה שאף זכירה אחת

לא תוכל לעולם לחדור לתוכה ולהפריע את מנוחת הנצח
של הזיכרון."

יהודה עמיחי
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חדשות בית טרזין

"אולי לעולם לא אקרא דברים אלה עוד" / תמי קינברג

80 שנה להקמת גטו טרזיינשטאט

בין המסמכים השמורים בארכיון בית טרזין, המרתקים ביותר הם מ

יומנים אישיים. יומנו של אנטונין רוזנבאום מתאר את התקופה 

באותה   19 ובן  פראג  יליד  רוזנבאום,  טרזיינשטאט.  בגטו  הראשונה 

ההקמה  בטרנספורט  מפראג  שנשלחו  הגטו  מקימי  בין  היה  עת, 

)AK-I Aufbaukomand( ב-24 בנובמבר 1941. במחברת דפי חשבון 

פשוטה, תיאר את קורותיו וכיצד האשליה של "עיר מקלט" שהובטחה 

על ידי הגרמנים הלכה והתפוגגה, תוך הבנה ש"בוני העיר היהודית" 

כביכול, הם למעשה אסירים. הוא קרא ליומנו הפנדנגו )ריקוד ספרדי( 

של טרזין.

יומנו של רוזנבאום מסתיים עם שליחתו בטרנספורט עבודה למכרות 

יודע  ואינו  לחירות,  הדרך  על  עלה  כי  מאמין  הוא  בקלדנו.  הפחם 

בטרזין. לאחר שחזר  לו תלאות קשות מאלו שעבר  מועיד  שהגורל 

לגטו, נשלח בחודש יוני 1944 למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. 

את היומן הבריח לידידה בפראג, ששמרה עליו עד לסוף המלחמה. 

רוזנבאום שרד, היגר לאחר המלחמה לארצות הברית ושינה את שם 

משפחתו לרונק. בשנת 1979 הוא תרם את היומן לארכיון בית טרזין. 

רוזנבאום נפטר בארצות הברית בשנת 2009.

היומן יצא לאור על ידי בית טרזין והוא מסמך חשוב ומרתק. בתחילת 

דבריו כותב רוזנבאום:

"מבוא? הקדמה? הקדשה? רק מספר מילים תחילה. ראשית אין זו 
תעודה מוכיחה, גם לא רישום אודות רדיפת יהודים חפים מפשע. 
וכמה עובדות על שהותי במחנה הסגר עבור  רק הערות אישיות 
אנשים, שהוכרזו על ידי ממשלת הרייך השלישי כיהודים, בטרזין 

שבבוהמיה מ-24 בנובמבר 1941 עד 16 במרץ 1942. כאשר פעם, 
מוקדם או מאוחר יותר, אחיה שוב כמו בן אדם, שמחליט בעצמו 
על גורלו, ואקרא את דברי אלה, יתכן ואצחק על כל זה. היום אני 
אולי  עוד,  אולי לעולם לא אקרא דברים אלה  יותר לבכות.  נוטה 

אפילו לא אסיים אותם."

בנובמבר ימלאו 80 שנה לאותו טרנספורט ראשון בו הגיע רוזנבאום 

לטרזין, וכך הוא מתואר ביומן:

היהודית,  מהקהילה   20.11.1941 ביום  שקיבלתי  הזימון,  ״בכתב 
היה כתוב, שצורפתי אל טרנספורט הפועלים. לדבר זה אי אפשר 
משתתפי  באסיפת  פגשתי  כאשר  ביחוד,  בטענות.  לבוא  היה 
צעירים  כולם  וכו',  עזר  פועלי  מלאכה,  בעלי  המון  הטרנספורט 
לנו שם כל מיני דברים, הכל תואר  35 שנה. הובטחו  20 עד  בני 
הבטיחו  יתרונות.  רק  בצירופינו  ראינו  לכן  ביותר,  יפים  בצבעים 
נסיעה,  היתר  שבועיים  או  בשבוע  פעם  רגילים,  דואר  קשרי  לנו 
תנאי דיור והזנה טובים, משכורת על פי חוזה משותף, וגם הגנה 
טרנספורטים  מפני  מיוחדת,  ברשימה  שנציין  המשפחה,  בני  על 

אני אסיר תודה לגב’ פוקורנה היקרה,
שהחביאה מחברת זו בימים של הרדיפות הקשות ביותר,

אחרי ששלחתיה אליה מקלדנו.
הודות לה קיבלתי אותה בחזרה.

פראג, 31 באוגוסט 1945.
ט. ר.
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ריקים,  וגם  ממולאים  מזרנים  עגלות  כמה  הביאו  הצהריים  אחר 
ומילאנו בתוכם קש שהיה בחדרים. את היתר הוצאנו אל האורווה. 
ונשכבנו לישון מוקדם.  היינו עייפים, בעיקר בשל שינויי הסביבה, 
לפני כן הכנסנו את מטלטלינו לחדר וקבוצות של מכרים התארגנו 

ביחד. נרדמנו מהר והלילה הראשון הוקדש לטרזין.״

את המשך קורותיו של אנטונין רוזנבאום תוכלו לקרוא בספר שיצא 

בעריכת בית טרזין, תרגמה רחל הר-צבי, עריכה לשונית גילי קרול, 

הפקה ועיצוב סטודיו אורני דרורי. ■

חדשות בית טרזין

לפולין, סכנה ממשית מאד באותם ימים. לשאלה, לאן בעצם אנחנו 
מקום  אל  נוסעים  אתם  תשובה:  קיבלנו  שם  נעשה  ומה  נוסעים, 
כלומר,  גטו.  ותכינו  מגורים  תבנו  ושם  מפראג,  רחוק  לא  בצ'כיה, 
ממש טרנספורט של פועלים. חוייבנו למלא מה שנקרא "הצהרת 
רכוש", שם פרטנו את כל הרכוש, שאנו מותירים אחרינו. בתור יום 

הנסיעה נקבע 24.11.1941.

יום ב', 24 בנובמבר 1941

...שער העץ נסגר ברעש וקורת העץ שקעה במיטת הברזל שלה. 
ומעיל  כידון  עם  רובה  נראה  דרכו  פתוח,  נשאר  צר  פשפש  רק 
חיילים ירוק. עמדנו יחד דבוקים זה לזה, ובכל זאת כל אחד עזוב 
ולבדו. הצעדים נעצרו וכל אחד הביט בשקט אל הבניין שלפנינו. 
מאחורינו קיר לבנים גבוה, שער נעול ורובה. לפנינו בניין קומותיים 
מכוסים  היו  המסדרונות  של  הרחבים  חלונותיהם  קשתות.  עם 
בסבכת תיל. הצבע האפור החדגוני של הקירות לא הופרע בשום 
דבר. המחשבות שבו אל הדמיונות שלי. ככה תמיד תיארתי לעצמי 
בית סוהר. חדגוניות, אפרוריות, סבכה ושומרים. רק ידיי, רגליי ופי 
היו חופשיים. רציתי לצעוק ולברוח... אבל גם לו הייתי יכול, עמדתי 

שם כמו תקוע באדמה תחת הרושם הקשה הראשון.
וכאשר נשמעו קול המשרוקית והפקודות הראשונות, התחיל שוב 

לרדת גשם קל.

שהבאנו  צרורותינו  את  לקחנו  וציפייה  אינסופית  עמידה  אחרי 
איתנו ועלינו אל הקומה הראשונה. בחדר אחד, שבו ישנו קודם 25 
חיילים, מוקמו עתה 50 איש. גודל החדר היה 7 מטר על 21 מטר 
בערך. התקרה הייתה מקומרת ובה חלון גדול, שהשקיף אל חומת 
הסוללה ממול העשויה לבנים בלתי מטויחות. מספר החדר שלי 
היה 69. בכל החדרים שרר קור גדול, ובמרכז הייתה ערמה גדולה 
ואכלנו. המשאיות  התיישבנו במסדרון  ולכן  רעבים  היינו  של קש. 
ישבנו  כאשר  מזרנים.  להביא  התחנה  אל  בינתיים  נסעו  הריקות 
כך אוכלים במסדרון, התקרבו אלינו קצין לא צעיר במדי סגן של 
הז'נדרמריה הצ'כית, בעל פנים מקומטות ומחוטטות. אחריו צעד 
קצין כבן 40 נמוך ושמנמן שלבש מעיל עור כהה ומדים של אס.אס 
היו  כך,  לנו אחר  כפי שנודע  ביחד עם האחראי שלנו.  והם צעדו 
האס.אס.  קצין  וסקרביס  גרמני,  הוא  כי  שהצהיר  ינצ'ק,  סגן  אלה 
איש לא שם לב אליהם במיוחד, ובקושי פינינו להם מקום למעבר. 

הם רק חלפו על פנינו.

תמונתו של אנטונין )טונדה( רוזנבאום מתוך יומן הפנדנגו של טרזין
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חדשות בית טרזין 

אמן פוגש עדות

"... אם רוצים להעביר נושא כבד כמו השואה צריכים להשתמש בדברים אינטימיים. האינטימיות נוצרת 
בסיפור האישי, אבל האינטימיות הגדולה יותר, המשמעותית יותר, מתאפשרת באמצעות האומנות..."

)אהרון אפלפלד(

רויקט חדש של בית טרזין עם האמנים מאיה וגל רווה, שמתווך פ

עדויות שורדי שואה באמצעות אמנות. ביום הזיכרון הבינלאומי 

בהשראת  שהוכנו  העבודות  תוצגנה   ,2022 בינואר  ב-27  לשואה 

עמק  התעשיות  שבפארק   Art & About בגלריה  השורדים  סיפורי 

חפר בתערוכת אומנות רב תחומית.

את  עורכים  טרזיינשטאט,  גטו  שורדי  עדויות של  אוספים  וגל  מאיה 

העדויות  את  מפגישים  ומשמעותית,  חזקה  נקודתית  לחוויה  עדותם 

צילום  ריקוד,  )ציור, פיסול,  הללו עם אנשי אומנות מתחומים שונים 

וכו'( והופכים את העדויות ליצירות אומנות. 

מאיה תיארה כיצד הבשיל במוחה הרעיון: במהלך השנים תועדו בוידאו 

עשרות אלפי עדויות. הסבים שלנו היו באזור גיל שישים כשהתחילו 

לדבר וגם אנחנו שמענו לא אחת את אותם סיפורים. אולם לפני חמש 

שנים כשהגעתי לסבא שלי והוא בן 90, והנחתי מולו את המצלמה, 

החוויות  אולם  נותרו כשהיו  דברים חדשים. הסיפורים  שמעתי ממנו 

וצפו  עלו  עיבוד מחודש. המסקנות, הרגשות שלפתע  איזשהו  עברו 

ממנו הפתיעו אותי. פתאום הבנתי שסבא שלי עורך עימי חשבון נפש 

אנשים  הזה של  אותנו. המקום  עוזב  לפני שהוא  רגע  ואינטימי  כנה 

עם  שהתיידדו  המוות,  עם  קרובה  יחסים  מערכת  בעברם  שפיתחו 

מושגים של פרידה וסוף והרגישו כי אין מה למהר כי למוות יש תמיד 

זמן, מבינים כי עכשיו הזמן שלהם קצר. והשאלה "מה נשאר אחרינו?" 

מרחפת מעל. 

סבא שלי נפטר חצי שנה אחרי שסיימנו את הצילומים. 

הקשר הבין דורי שנוצר בין העדות המצמררת מאז לבין החיים של 

היום יוצר מפגש מעניין שמוציא החוצה דווקא את החוויה האנושית, 

האמנים  האדם.  בני  לכל  המשותפות  האוניברסליות  התכונות  את 

לרגשות  מהחיבור  שלהם  האינטרפרטציה  את  יוצרים  הצעירים 

אומץ,  צער,  בלבול,  חמלה,  הוא.  בעצמו  מזהה  אחד  שכל  אנושיים 

את  יוצרים  הם  הזה  מהחיבור  אופטימיות.  אהבה,  אמונה,  תלישות, 

יצירתם.

אנו רוצים לנסות ולהוציא את השואה מהקורבנות ומקדושת המוות, 

האבל והמצבות. אנו רוצים לאפשר להתקרב אל הסיפור האישי, אל 

הרגש, אל הכאב, אל הכוח הפנימי ולהותיר לאחר לכתם של העדים 

יצירות אומנות שימשיכו את דרכם.

ישולבו  בתערוכה  וסיד.  יוסי  והאדריכל  האמן  הוא  התערוכה  אוצר 

יצירת עבודות האמנות יחד עם  וידאו של עדויות ושל תהליך  קטעי 

עבודות האמנות עצמן.

בין השורדים שהשתתפו בפרויקט: פטר לנג ז"ל, מקסי לבני, צבי כהן, 

אוה  מייסנר,  רות  אידן,  ורה  מייזלס,  ורה  מלכא,  חנה  קראוס,  דיטה 

ארבן, תלמה סגל, חנק'ה דרורי ועליזה טננבאום.

מילי  אלון,  גבע  קבסה,  עמית  מרקוס,  עידו  שמשתתפים:  אמנים 

ברזילי, שחר סיון, אמיר שפט, איזבלה וולניק, דינה שנהב ועוד. ■

 אם הנושא קרוב ללבכם ואתם רוצים לקחת 

חלק במיזם החשוב הזה אתם מוזמנים לעזור 

בתרומה להצלחתו )פרטים כיצד ניתן להעביר 

תרומה בסוף החוברת(. 

גל רווה מתעד את תהליך היצירה של האמן שחר סיון
בעקבות עדותה של אווה ארבן

https://bterezin.org.il/אירועים/אמן-פוגש-עדות/
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פעילות המרכז החינוכי

במוזיאון.  ומגוונת  רבה  חינוכית  פעילות   ,2021 אפריל  חודש  במהלך  התקיימה,  הקורונה  בהגבלות  הקלות  בעקבות 

יו"ר דירקטוריון חברת חשמל, האלוף במיל. וביניהם  בכירי חברת החשמל 

יפתח רון טל, מנכ"ל חברת החשמל עופר בלוך וסמנכ"ל משאבי אנוש שלמה 

עיון שכלל הדרכה בתערוכות המוזיאון, הרצאתה  ביום  צרפתי, לקחו חלק 

של תמי קינברג בנושא הערבות ההדדית בגטו ומפגש עם מקסי לבני, שורד 

■ זיכרון ברחבת המוזיאון.  היום ערכו המשתתפים טקס  הגטו. בסיומו של 

המרכז החינוכי

ראש אמ"ן, האלוף תמיר היימן וסגל הפיקוד הבכיר של חיל המודיעין 

קיימו יום עיון מרתק בנושא "רוח האדם" בבית טרזין. יום העיון כלל, 

"גטו  בנושא  הרצאה  המוזיאון,  בתערוכות  והדרכה  סיור  היתר,  בין 

טרזיינשטאט - ההצגה השקרית לעולם", עדות מפיו של שורד הגטו 

מילר  ומריאן  סונדק  טל  של  המצמרר  המופע  ולסיום  לבני  מקסי 

"בכל זאת אינני נפרד". בסיכום היום הדגיש ראש אמ"ן את חשיבותה 

עמידה  ויכולת  תקווה  פיזי,  חוסן  ליצירת  האדם  רוח  של  ותרומתה 

להתמודדות עם קשיי קיום יומיומיים. ■

״רוח האדם״ בבית טרזין

האלוף תמיר היימן עם מריאן מילר וטל סונדק

״הבחירה בחיים״

יום העיון השלישי, התקיים לסגל הפיקוד הבכיר של אגף הטכנולוגיה בראשות ראש האגף, אלוף 

איציק תורג׳מן. ביום העיון שנושאו המרכזי "הבחירה בחיים", סיירו הבכירים בתערוכות המוזיאון 

ושמעו עדות מפי שורד גטו טרזיינשטאט, מר צבי כהן. ■

האלוף תורג'מן מעניק תעודה לצבי כהן

מנכ"ל חח"י בסיור במוזיאון
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מאמרים

גישתי הראשונה עם דב קולקה ז"ל היתה בחודש דצמבר 1948 פ

במחנה החורף של תנועת "גורדוניה מכבי הצעיר צ'כוסלובקיה" 

 Nový בסלובקיה,  הטאטרי  הרי  בעיירת   Vlasta בפנסיון  שנערך 

.Smokovec

למחנה זה נתכנסו קבוצה גדולה של צעירים כהכנה לעליה לישראל. 

היינו בני 15-14 כולנו נלהבים לעלות לארץ אחרי 5 שנים של חיים 

לא חיים בשואה.

הנוער"  ל"חברת  שיועדו  אלה  כל  לראשונה  נפגשנו  המתכנסים  בין 

נכללנו   )Otto )אז הכרנו אותו כאוטו  ודב  בקבוצת כפר המכבי. אני 

המכבי  בכפר   .1949 מרץ  חודש  בתחילת  לארץ  שיצאה  בקבוצה 

התכנסנו 44 צעירים, כולנו נלהבים אידיאליסטים לעזור להקים את 

מולדתנו החדשה. כולנו עברנו שנים של סבל ופחדים. עבדנו 4 שעות 

לפי סידור העבודה ו-4 שעות למדנו בעיקר את השפה העברית.

יצרתי מיד קשר עם דב. שנינו היינו ספורטאים נלהבים ודב הצטיין 

בעיקר כאתלט. הקמנו מגרש בין המשקים כפר המכבי ורמת יוחנן 

יצא  דב  הנוער,  חברת  בתקופת  יום.  מדי  כמעט  מתאמנים  והיינו 

לקורס מדריכי ספורט כבעל כישורי ספורט מיוחדים.

בשנתיים הראשונות עבדנו דב ואני יחד בענף הפלחה כטרקטוריסטים, 

עבר  מאיתנו  אחד  כל  מה  על  פעם  אף  דיברנו  שלא  הוא,  המעניין 

בתקופת השואה. 

היה  זה  דב  אצל  הורים ששרדו.  בלי  לארץ  הגיע  מביננו  גדול  חלק 

בבית קראו לו "אוטיק" Ottik / דוד סיבור )סוכו(

אימו,  דב.  יחד עם  אושוויץ שם שהה  אריך, ששרד את מחנה  אביו, 

אלי, נספתה שם. הוריהם של יוצאי צ'כוסלובקיה ששרדו ונשארו שם, 

לא הצליחו להגיע לארץ בגלל שהממשל הקומוניסטי אסר על יציאת 

יהודים לישראל.

נוצרה  יחד.  השתחררנו  בנח"ל,  הצבאי  שירותנו  בתום   ,1955 ביוני 

הזדמנות לנסוע לצ'כוסלובקיה כשהממשל אירגן מפעל התעמלות 

וכך נסענו שנינו לבקר את ההורים.  המוני, ה"ספרטקיאדה", בפראג 

אז גם הכרתי את אבא של דב וביקרתיו בביתו בפראג. אני המשכתי 

)אמי  אחי שנולד אחרי המלחמה  ואת  הורי  לברטיסלבה לבקר את 

חזרה לאחר ששרדה את גטו טרזיינשטאט(. אחרי שלושה שבועות 

חזרנו דב, חיה )אשתו( ואנוכי לארץ לאחר שניצלנו את הזמן גם לטיול 

באיטליה. בתקופה זו הצלחנו לנהל שיחות רבות ואז בעצם שמעתי 

לגטו  הועברו  אלי,  ואמו  דב  כאמור,  המלחמה.  תקופת  על  פרטים 

לגרמניה  למחנה  נלקח  כשהאבא   1942 בספטמבר  טרזיינשטאט 

ואימו  דב  נשלחו   ,1943 בספטמבר  שנה,  כעבור  לאושוויץ.  ומשם 

מטרזיינשטאט למחנה המשפחות באושוויץ בירקנאו, ושם פגשו את 

האב. מדהים.

ללמוד  החל  ודב  הקיבוץ,  את  וחיה  דב  עזבו  מאיטליה,  בשובנו 

באוניברסיטה. כאשר סיים את לימודיו עסק בעיקר במחקר ההיסטורי 

של השואה.

פרופ' דב קולקה בביקור בבית טרזין יחד עם ד"ר מרגלית שלאין ותמי קינברג
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מאמרים

וב

בחבל   Novy Hrozenkov קטנה  בעיירה  ב-16.4.1933  נולד  דב 

ואילו  דאוטלמן  אריך  היה  אביו  צ'כיה. מענין ששמו של  המורבי של 

שמה של האם היה אלי קולקה. שמם של אריך ודב שונה לקולקה 

לזכרה של האם.

במשך כל השנים שמרנו על קשר עם דב ורעיתו חיה שדרך אגב, גרה 

בשכנותנו בברטיסלבה בשנות המחבוא בשואה.

לאחר שעזבו החברים את הקיבוץ והתפזרו, היינו נפגשים מדי שנה 

יוצאי "חברת הנוער הצ'כוסלובקית". דב השתתף במפגשים עוד  כל 

שנה לפני פטירתו. לצערי הרב מתוך 44 צעירים דאז, נותרנו היום 9 

חברים!

זכור לי, שעוד בשנת 1999 בהיותו בן 66 סיפר לי דב שלקה במחלת 

המוות",  במטרופולין  "נופים  ספרו  את  לכתוב  החליט  ולכן  הסרטן 

שלימים הפך להיות אחד מספרי השואה המיוחדים במינם.

הספר יצא לאור רק בשנת 2013. לפני כשנה בהיותי בפראג, מצאתי 

ובשובי  הצ'כי  המקור  את  קראתי  בצ'כית.  ספרו  את  ספרים  בחנות 

פרט  על  אותו  לשאול  כדי  לבקרו  לבוא  וקבעתי  לדב  התקשרתי 

איך  ראה  והוא  ההורים  את  הפרידו  שבאושוויץ  כותב  הוא  מהספר. 

מוליכים את אמו עם נשים נוספות הרחק, כשהוא עומד ומתבונן. דב 

היה אז כבן 11.

אמו  את  שרואה   11 בן  ילד  מגיב  "איך  שאלתיו:  בירושלים.  נפגשנו 

מובלת למקום שממנו לא חוזרים?" תשובתו של דב נחרתה בזכרוני- 

"במצב הזה אתה הילד, אטום מתגובה". מרגש מאוד!

עוד לפני שנה, בתחילת ינואר 2020, רציתי לבקר אצלם בירושלים ואז 

דב אמר לי "סושקו )כינוי( אל תבוא, אני לא מרגיש טוב" ולא נפגשנו 

יותר. רק בבוקר בו הוא נפטר, טילפנה אלי חיה אישתו וסיפרה שדב 

לא רצה שאראה אותו במצבו דאז. עצוב לי... ■
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מן הארכיון

לצלול אל העבר / ד"ר תרזה מייזלס וניצן רביד אליאס 

שמגיעים  פריטים  זיהוי  הוא  בעבודתנו  המרתקים  האתגרים  אחד 

לאוספים של בית טרזין ללא מידע או עם מידע חלקי. לא מדובר רק 

בזיהוי יוצר הפריט )לעיתים חסרה חתימה אופיינית לאומן שעבודותיו 

קיימות באוספים( אלא גם בזיהוי דמות/סיפור המתרחש באותו הציור 

או עבור מי הפריט נוצר. הצלבת הנתונים נעשית תוך כדי קיטלוג של 

אותם פריטים.

נורית דייג, חברת העמותה, הביאה לפני 

כשנה פורטרט שצויר בצבעי מים על ידי 

שם  אזכור  ללא  גלזר  אלבין  האדריכל 

של הדמות המתוארת. 

הפורטרט צויר בשנת 1941. בהעלאת חלק מאוסף התצלומים לארכיון 

המקוון התגלה תצלום של פטר קין, אחד האומנים המוכשרים שפעלו 

בגטו טרזיינשטאט. קין, יליד 1919 נשלח לגטו בדצמבר 1941, שם 

עבד בחדר התרשימים של המחלקה הטכנית. מלבד עיסוקו באמנות, 

והיה אחד מהאישים המובילים  ומוזיקה  גם בספרות, תיאטרון  עסק 

לאושוויץ,  גורש   1944 אוקטובר  של  השנייה  במחצית  בגטו.  בתחום 

שם נספה.

תהליך הקיטלוג השוטף במוזיאון והצבת התצלום והציור זה לצד זה 

הביאו לגילוי. קין וגלזר ילידי אותה שנה, הכירו זה את זה וברשות בית 

טרזין ציור של גלזר שצויר על ידי קין – ככל הנראה ציירו אחד את 

השני בסדנה בגטו. 

במסגרת טיפול בפניות לארכיון, נתבקשנו להכין העתקים של ברכות 

לחתונה של ז'נקה ומנצי מנואל – ברכות חתונה השייכות לאוסף בית 

ברכה משותפת מהנוער שעבד  ישנה  בין הברכות המאוירות  טרזין. 

 .MH בגן הירק. בצדו הימני של הציור מופיעה חתימה בראשי תיבות

מהשוואת החתימות ומידע על אנשים שעבדו בגן הירק עלה בסבירות 

גבוהה שמדובר ביצירתה של מריאן הרמן. מריאן הרמן )מאוסי(, ילידת 

1921, למדה אופנה ועיצוב גרפי בפראג. באפריל 1942 נשלחה לגטו, 

יומיום  סצנות  וציירה  שרטטה  הפנוי  בזמנה  בחקלאות.  עבדה  שם 

למחנות,  שנשלחה  לפני  לאושוויץ.  נשלחה   1943 בדצמבר,  בגטו. 

ביקשה מחברה פטר ארבן לשמור על ציוריה. אחרי המלחמה מאוסי 

ופטר נפגשו שוב וציוריה הוחזרו אליה.

פריט נוסף שנתרם לאוסף על ידי אריה פרטיג הוא שרשרת תליונים. 

אריה פרטיג קיבל את השרשרת מאמו שהייתה בגטו. טכניקת החיתוך 

של השרשרת מזכירה תכשיטים נוספים שקיימים באוסף בית טרזין. 

מכאן יש להניח שהיו מספר אנשים שיצרו תכשיטים 

כמתנה או מזכרת בתמורה לסיגריות או פת לחם. 

ניתן למצוא את סמל הרפואה, מסרק  בין התליונים 

כינים )דבר אופייני לגטו בשל מצוקת הכינים בחדרים 

את  המראה  סמל  של  סוג  )אולי  מצפן  הצפופים(, 

הדרך הביתה, סוג של כמיהה לחזור הביתה ולהמשיך 

לחיות( ומצקת אוכל.

כתוב  עליו  מטבע  הוא  אחר  חשוב  תליון 

מספר  כולל   )M( טרנספורט  וקוד  "טרזין" 

אישי )410(. בעקבות הפרטים האישיים הללו 

המדובר  הטרנספורט  את  לחפש  התחלנו 

ולבדוק למי שייך המספר האישי.

הגענו לשמה של האסירה אולגה סינגרובה אשר נולדה ב-23.4.1921. 

ניתן לראות בחלקו התחתון של המטבע את התאריך 23.4.43, ככל 

הנראה מישהו הכין את התליון הזה ליום הולדתה.

הוא התליון האחרון בשרשרת בצורת  זו  נוסף שתומך בסברה  דבר 

אסלת בית שימוש. על מכסה האסלה כתוב "אולי" – יתכן שזה קיצור 

של השם אולגה. 

אלבין גלזר, דיוקן של פטר קין

פטר קין

אריה פרטיג, שרשרת עם 10 תליוני פליז
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מן הארכיון

אחד מהתליונים הוא תליון של סמל צ'כיה, מה שמעיד שהשרשרת נעשתה על ידי או 

עבור מישהו צ'כי, ואולגה נולדה בפראג.

הזיהוי אינו וודאי – אנחנו לא יודעים אם מישהו עשה עבורה את השרשרת וכיצד הגיע 

התכשיט למשפחת פרטיג. בתו של אריה, תמי הורוביץ הביאה לנו מספר מכתבים 

ואנו מקוות למצוא בהם תשובות לשאלות אלו. ■

בהזדמנות זו אנחנו מבקשים את עזרתכם באיסוף החומרים, אם בידכם פריטים מגטו 
טרזיינשטאט או מידע. דרך הפריטים השונים נוכל להמשיך לספר את סיפורו של גטו 

טרזיינשטאט, לזכור את הנספים ולשמר את זיכרון השואה לדורות הבאים. ■

 מריאן הרמן, איחולים לחתונה

Olly  תליון בדמות מכסה אסלה ועליו השם
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מאמרים

המלצה על ספר / תלמה כהן

גטו  שורדת  קראוס  דיתה  של  האוטוביוגרפי  סיפרה  פינגווין  בהוצאת  לאור  יצא  לאחרונה 

טרזיינשטאט.

דיתה מספרת על התרחשויות בחייה מגיל ילדות ועד היום. הספר משופע בזיכרונות ורשמים 

על אנשים, פריטים, צבעים, טבע וכמובן המלחמה. קראתיו בעניין רב. אפשר ללכת עם דיתה 

בצעדיה הראשונים בפראג וסביבתה, להתרשם ממשפחתה ומאורח החיים אז. החיים היפים 

גלתה  המשפחה  החרדות.  החלו  אז  הנאצים,  הגעת  עם  בילדותה  שובשו  הללו  והתמימים 

לכפר ואחר כך גורשה לגטו טרזיינשטאט. דיתה מספרת על המפגש של המשפחה עם הגטו, 

הסביבה הקשה, חוויותיה באושוויץ ובהמבורג, הכל מסופר כאילו היה זה אתמול.

הזיכרון שלה מצוין, מתאר מהלך חיים ומשתף את הקורא כאילו הוא נמצא איתה.

בטרזין הכירה דיתה את אוטו קראוס. לאחר המלחמה נישאו בפראג ונשארו שם כמה שנים, 

שם נולד בנם הראשון.

בסוף שנות ה- 40 עלו לישראל ועברו כמה תחנות עד שהגיעו לקיבוץ גבעת חיים ובהמשך 

להדסים כמורים-מדריכים. כילדה בגבעת חיים הכרתי את דיתה ואוטו שגם היה מורה שלי 

לאנגלית. בשבילי הקריאה בספר הייתה חוויה מרתקת ומלמדת, הושפעתי מאוד מהיכולת 

הייחודית של דיתה לספר את חייה.

בסיום הספר כותבת דיתה: 

קורא יקר, איני יכולה להפסיק כאן ולהשאיר אותך בתחושת צער על הייסורים והאבדן 
מזל  לי  היה   - הם  הנה  כמובן.  לי,  וגם  לכולם  קורים  נפלאים  דברים  בחיי.  שחוויתי 
להגיע לגיל המכובד של שמונים ותשע )בזמן כתיבת ספר זה(. בריאותי טובה, למרות 
שאני חירשת למחצה. אני יכולה לטייל, להאזין למוזיקה, לנהוג במכונית שלי, לקרוא 
ולהכיר  ותיקים  חברים  לפגוש  בים,  לשחות  ברידג',  לשחק  פרחים,  לצייר  ספרים, 

חדשים. לאחרונה הפכתי אפילו לגיבורה של ספר אחר בשם "הספרנית מאושוויץ".

הספר A Delayed Life נכתב בצ'כית ותורגם לגרמנית, אנגלית, איטלקית, ספרדית, צרפתית, הולנדית ורומנית.

הוא עדיין לא תורגם לעברית, נקווה שנזכה לתרגום גם בשפה שלנו. ■

רשמים מספרה החדש של דיתה קראוס
A Delayed Life
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ירח דבש בעליית גג בטרזין / אמירה קון טרטנר

מאמרים

פרנטה קון, בן דודה של אמי, גורש לגטו טרזיינשטאט בשנת 1941. 

הוריו נספו שניהם במחנות ריכוז. פרנטה שרד מצעדת מוות בתנאים 

איומים, ללא מזון או מים והיה ֵעד למותו מרעב של חברו הטוב פאבל 

מחטים  ובו  קטן  עור  שקיק  השחרור.  לפני  בלבד  אחד  יום  ויינברגר 

היו  ומראה  שבורה  שיניים  מברשת  נעליים,  שרוכי  חוטים,  שבורות, 

כל מה שהשאיר פאבל אחריו. פרנטה שמר עליו מכל משמר. לאחר 

חזרתו לפראג פגש פרנטה במקרה את אלמנתו של פאבל, גרטי גנץ 

ויינברגרובה. 

החליטו  והם  המלחמה,  לפני  עוד  לפאבל  מאורסת  הייתה  גרטי 

בתקווה  שלהם,  הרב  של  עצתו  לפי  חתונתם  מועד  את  להקדים 

זמן  יחדיו  גורשו  הם  ואכן,  יגורשו.  אם  גם  ביחד  להישאר  יוכלו  שכך 

 קצר לאחר החתונה. גרטי תארה את הגטו: ״באותו זמן, בשנת 1941

בטרזיינשטאט,  חופשי  באופן  להסתובב  היה  אפשר  אי  וב-1942, 

לגטו  אלא רק בטורים מסודרים מלווים בשמירה. רק לאחר שהפך 

סגור ליהודים ששמור על ידי ז'נדרמים צ'כים, אנשי אס.אס. ושומרים 

גרמנים, אפשר היה לנוע יותר בחופשיות ברחבי הגטו.״

בזכות מעמדו המיוחס של פאבל בגטו קי׳בלו הוא וגרטי אישור לגור 

יחד בעליית גג קטנה, וכך היה להם מעין "ירח דבש" בטרזיינשטאט. 

גילו  כאשר  פתאומי,  באופן  לסיומו  הגיע  הזה  הדבש  ירח  לצערם, 

שמשרד מפקדת האס. אס. הוקם בחצר ממש מתחת לעליית הגג 

למקום  לעבור  יותר  בטוח  זה  שיהיה  החליטו  ופאבל  גרטי  שלהם. 

אחר, מוקדם ככל האפשר, כדי לא לשהות בסמיכות לפיקוד האס. 

ולמרות  והגברים בקסרקטינים  ועברו לחדרי הנשים  נפרדו  אס. הם 

נסיונותיהם, בקושי הצליחו להתראות.

לחגים.  ברכה  כרטיסי  באיור  גרטי עבדה במחלקת האמנות בטרזין 

לכבוד יום הולדתו ה-26 המתקרב של פאבל, הזמינה גרטי מלוטה 

שהיתה  סצנות  ציורי   8 במחלקה,  היא  אף  שעבדה  ציירת  פופר, 

בהן משמעות מיוחדת עבור שניהם. בתמורה לציורים שילמה גרטי 

ביום הולדתו  בפרוסות לחם. היא תכננה לתת את הציורים לבעלה 

יחד עם עוגה שהכינה מלחם, מרגרינה וסוכר. ביום שבו חל תאריך 

יום ההולדת התנדבה גרטי לצוות הניקיון במטרה להיכנס לקסרקטין 

הגברים. שומר גרמני שעמד בפתח מנע ממנה להכנס לשם והיא לא 

הצליחה לראות את פאבל או להעביר לו את המתנות שהכינה עבורו.

גרטי גנץ ופאבל ויינברגר ביום נישואיהם, פראג 1941

גרטי גנץ ופאבל ויינברגר ביום נישואיהם, פראג 1941
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כך תיארה גרטי את הציורים בשנת 1997:
 )1942( חדש  טרנספורט  של  הגעה   .1

ואס.  ז'נדרמים  משמר  תחת  לטרזיינשטאט 

אס. בזמן כזה היו כל החלונות צריכים להשאר 

סגורים לחלוטין.

Arbeiter Kolonne" .2" – יחידת עבודה של 

שעזרו  יהודים  אסירים  צעירים,  גברים 

בקסרקטינים.  המטלטלין  את  לחלק 

נשים  בין  הפרדה  הייתה  עת  באותה 

לגברים במגורים.

תפוחי  קילוף  בעת  במרתף  הנשים  אנו,   .3

הגברים  את  לראות  אפשר  מאחור  אדמה. 

חדשים  שקים  עם  מגיעים  העבודה  ביחידת 

של תפוחי אדמה. בדרך זו הצלחנו לפגוש את 

הגברים שלנו מדי פעם.

 W.P.A ה-  משרד  לדוגמא  כאן   - עבודה   .4

כובעו,  את  להסיר  עליו  היה  בעלי.  עבד  בו 

ולבקש  ניירותיו  את  הז'נדרם  בפני  להציג 

אישור להיות מוצב במקום העבודה.

מת  אדם  מוציאים   – הזקנים  קסרטקטין   .5

)סבה וסבתה של גרטי מתו בטרזיינשטאט(

6. התנדבתי ליחידת נקיון כדי שאוכל להכנס 

לקסרטין הגברים בו גר בעלי. היות והיה זה 

יום הולדתו הכנתי לו "טורט" – עוגה עשויה 

מלחם, "קפה" וסוכר. הז'נדרם ששמר היה 

מרושע ולא נתן לנו להכנס לקסרקטין

עובדת  שהייתה  חקלאות  עבודת  קבוצת   .7

ניתן לראות את  לגטו תחת שמירה.  מחוץ 

החומות שסגרו את הגטו לחלוטין.

שאני  היכן  שלנו,  הנהדר  ה"ארמון"   .8

ובעלי יכולנו לגור ביחד לגמרי לבדנו בשנה 

תרנגולות  לול  מבנה  בתוך  האחרונה. 

בעזרת  רק  לתוכו  להכנס  היה  שאפשר 

בקומה  בו  לעמוד  היה  אפשר  אי  סולם. 

זקופה, אבל אנחנו היינו כה שמחים עם זה. הכנתי "וילון" משק תפוחי 

אדמה ועליו ציירתי תרנגולת ותרנגול.

הציורים הוכנו בשנת 1942. גרטי ופאבל נשלחו לאושוויץ בטרנספורט 

האחרון מטרזיינשטאט, באוקטובר 1944. לפני השילוח, גרטי בקשה 

הציורים.  היו  שבה  קטנה  מזוודה  על  עבורה  לשמור  דנית  מאשה 

גרטי חשבה שהיהודים הדנים בגטו לא ישלחו למזרח וקיוותה שכך 

תוכל להציל כמה מהחפצים שעוד נותרו לה. האשה הדנית הסכימה 

לא  לדנמרק  השחרור  עם  הוחזרה  כאשר  אך  המזוודה,  על  לשמור 

יכלה לקחת אותה איתה.

בלזן,  וברגן  אושוויץ  את  ששרדה  לאחר  לטרזיינשטאט  חזרה  גרטי 

במשקל 38 קילו, בקושי יכולה ללכת. חברתה הקרובה, פלה אורבך 

שנשארה בטרזיינשטאט לאורך כל המלחמה, סיפרה לגרטי שהאשה 

למצוא  תוכל  היא  אולי  אך  המזוודה,  את  להשאיר  הוכרחה  הדנית 

אותה במחסן שבו אוחסנו מזוודות ישנות. היא הצליחה למצוא שם 

את המזוודה, פתוחה לרווחה ורוב תכולתה חסרה, אבל הציורים היו 

מפוזרים על רצפת החדר בתוך הזוהמה. היא אספה אותם ולקחה 

אותם עימה לפראג.

בעקבות פגישתם המקרית של גרטי ופרנטה ברחוב אחרי המלחמה 

והצער המשותף על מותו של פאבל ואבדן משפחותיהם נוצר ביניהם 

משותפים  שהיו  הדברים  שאר  בין  בזו.  זה  נחמה  מצאו  והם  קשר 

יום  להם הייתה האהבה לאמנות. כפי שגרטי הזמינה ציורים לכבוד 

הולדתו של פאבל, כך גם פרנטה הזמין ציורים מהאמן לאו האס, אחד 

האמנים הידועים בטרזיינשטאט.

בשנת 1946 נסעו סבי וסבתי מפלשתינה לפראג לחפש אחר חברים 

מבני  אחד  פרנטה,  אחיינו  את  מצא  סבי  שרדו.  שאולי  ומשפחה 

המשפחה הבודדים ששרדו. לקראת חתונתו הקרבה עם גרטי באולם 

העירייה ביקש פרנטה, שהתייתם במלחמה, מסבי ללוות אותו לחופה 

במקום אביו שנספה.

פרנטה וגרטי נשארו בפראג עד 1948, חיים תחת השלטון הקומוניסטי. 

דוד של פרנטה שהיה דיפלומט בוונצואלה עזר להם ולעוד שלושה 

זוגות אחרים להגר לקארקס.

מאמרים

 חדרון עליית הגג
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מאמרים

גרטי ופרנטה קון )לקראת ההגירה לונצואלה הם שינו את שמם 
לבוריאן( ביום חתונתם בפראג 23/10/1946, יחד עם סבי.

פרנטה היה נכנס לחדר בו הכינו את הבצק ידנית ועזר לערבב אותו 

בצק,  לגנוב  הצליח  הוא  לעיתים  ברזל.  משטחי  על  אותו  ולהניח 

ואז מעך אותו  הסתיר אותו מאחורי השירותים עד לתום המשמרת 

חתיכות  במפסעה  הסתיר  לעיתים  וחבריו.  להוריו  והביאו  רגליו  בין 

לחם אפויות משום שידע שזהו המקום היחיד בגופו שהגרמנים לא 

יבדקו. "עדיין הייתה בהם עוד קצת דרך ארץ". פרנטה התגעגע לבית 

ולאמנות המוכרת שיצרה תחושת ביתיות. הוא החליט לבקש מלאו 

הריקה  המשפחה  בדירת  שנותרו  מהציורים  שלושה  לשחזר  האס 

לאחר הגירוש לטרזין. בתמורה לציורים נתן פרנטה להאס לחם שגנב 

מהמאפיה. אחד הציורים היה אגרטל ובו שלושה פרחים.

היכן  שרטוט שהראה  המשפחה  עבור  הכין  מכן,  לאחר  רבות  שנים 

הסתיר את הציורים. וכך כתב:

אמירה היקרה,
אני מנסה לצייר את "תוכנית" עליית הגג בקסרקטין הנובר שם 
הסתרתי את הציורים בצבעי מים. לאו האס צייר אותם עבורי 
בתמורה לקצת לחם. באותו יום )26 באוקטובר 1944( גילגלתי 
אותם והחבאתי אותם מעל קורות העץ שמתחת לגג, כך שלא 
ניתן יהיה לראות אותם מלמטה. בתמימותי קיויתי שיום אחד 
אמצא אותם שוב. מעולם לא חזרתי לטרזין שנית, אני חושב 
שיהיה זה נס אם אחרי כל כך הרבה שנים ואנשים שעברו שם, 

הציורים ימצאו. 
באהבה, פרנסי

ה-90  שנות  באמצע  לטרזין  נסענו  וכלתי,  בני  עם  יחד  ואני,  בעלי 

בחיפוש אחר ציוריו של פרנטה. השרטוטים שלו היה ברורים ומדויקים, 

מצאנו את המקום המדויק בקסרקטין הנובר. בני טיפס לתוך עליית 

הגג וחיפש בכל קורות העץ, אבל לא היה זכר לציורים בשום מקום.

100 שנים, ממשיכה לחיות במה שהיא  גרטי, שלא מכבר מלאו לה 

מכנה "כלוב זהב" הבית בן שלוש הקומות שבנו פרנטה והיא במעלה 

בוגנוויליה  שיחי  פורחים  בו  וגן  נחמדה  מרפסת  עם  קטנה,  גבעה 

וסחלבים. היא גרה שם עם שתי אחיות קולומביניות שמטפלות בה. 

חברתה פלה, בת 95, עדיין נוהגת ומגיעה לבקר אותה באופן קבוע.

שם, ב"כלוב הזהב", היא שומרת את אחרון הציורים שהזמינה מלוטה 

פופר שהוא הזכרון היקר לה ביותר: החדר הקטן בעליית הגג בו חיה 

עם פאבל לכמה חודשים בטרזיינשטאט. ■

בעלי ואני נהגנו לבקר את פרנטה וגרטי בוונצואלה כמעט כל שנה, 

עד שהנסיעה לשם הפכה מסוכנת. באחד מביקורנו בקארקס, סיפרה 

היא  פאבל.  של  הולדתו  ליום  שהזמינה  הציורים  שמונת  על  גרטי 

הוציאה תיקיה שבה היו שמורים הציורים שצוירו על ידי לוטה פופר. 

כפי שהצליחה להעביר את הציורים בתום המלחמה לפראג במזוודה, 

כך העבירה אותם כאשר נמלטו מהמשטר הקומוניסטי בצ'כוסלובקיה 

ב-1948. מבין הציורים שהיו שמורים במגירה במשך יותר מ-50 שנה, 

היא מסרה לי שבעה. זה היה לכבוד בשבילי.

באותו ביקור סיפר לנו גם פרנטה על חוויותיו בטרזיינשטאט. כאשר 

הוא הגיע לגטו הוא התחבר עם איכר בשם וולטר פוקס. פרנטה הביא 

את מפוחית הפה שלו לטרזין וניגן בה לעיתים תכופות מנגינות צ'כיות 

בעוד חבריו הצעירים מאזינים ומלווים בהמהום. אחד מאותם צעירים 

לעזור  יוכל  כיצד  איתו  התייעץ  פרנטה  פוקס.  וולטר  האיכר,  היה 

להוריו כאשר יגיעו לגטו - "אצטרך לתת להם את כרטיס האוכל שלי. 

היכן אוכל להיות יעיל בעבודה?" וולטר פוקס אמר לפרנטה שיש לו 

תפקיד בשבילו – מסיק תנור במאפייה. פרנטה סיפר: "לא אמרתי לו 

להסיק אש,  איך  יודע  אינני  כל,  אבל אמרתי שקודם  שהוא משוגע, 

ושנית, אינני יכול לאכול פחם"... וולטר ענה – "אל תדאג, שתוק וקח 

את העבודה".

והוא  המאפייה  תנור  את  להסיק  כיצד  לפרנטה  הראה  פוקס  וולטר 

לפעם  מפעם  מצוין".  זאת  ועשיתי  מסיק,  "נקראתי  מיד.  זאת  תפס 
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