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"התחלותיו של דן"

 

הכריכה עטפה את אחד מיומניו של אגון (גונדה) רדליך, ראש המחלקה לטיפול בנוער

בגטו טרזיינשטאט. גונדה היה חבר בהנהלת תנועת הנוער "מכבי הצעיר". הוא נשלח לגטו

טרזיינשטאט בטרנספורטים הראשונים בסוף שנת 1941.

בגטו כתב גודנה שני יומנים: היומן הראשון נכתב עם הגעתו לגטו ב- 1.1.1942. היומן

כתוב במקור בעברית- כשבימי שבת כתב גונדה בצ'כית כדי שלא לחלל את השבת. היומן

השני, עברי כולו, כתוב עבור בנו דן, שנולד ב- 16.3.1944 ומסתיים ערב יציאתם

לטרנספורט לאושוויץ ב- 23.10.1944. יומניו של אגון רדליך נמצאו בטרזין בשנת 1967 על

ידי פועלי בנין צ'כים.

 

הכריכה, בגודל של מחברת קטנה, עשויה עץ והעיטורים עליה עשוים מתכת. 

הרישום האחרון ביומן
 

6.9.1944
"מה יהיה ? מחר ניסע, בני, ניסע בטרנספורט כמו שנסעו אלפי-אלפים לפנינו. לא נרשמנו לטרנספורט כרגיל: ציוו לרשום
אותנו, להכניסנו מסיבה בלתי-ידועה. אך, בני, אין דבר, כל המשפחה שלנו כבר הלכה בשבועות האחרונים.... נדמה, כי
רוצים לחסל את הגטו ולהשאיר רק זקנים ובני תערובת. אבל בדורנו האויב אינו רק אכזר, אלא גם מלא ערמה וזדון.

מבטיחים ואינם מקיימים את הבטחתם. שולחים ילדים קטנים ועגלותיהם נשארות פה. משפחות נפרדות... מחר נלך, בני, גם
אנחנו. מי יתן, כי זמן גאולתנו קריב."
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חנה (הנדה) פולק נולדה בחודש נובמבר 1931 בצ'כוסלובקיה. בחודש יולי 1942 נשלחה לגטו טרזיינשטאט. בתאריך

23.10.1944 נשלחה לאושוויץ ומשם למחנה לעבודות כפייה, אודראן. בחודשי המלחמה האחרונים חזרה לטרזיינשטאט עם

צעדות המוות, שם שוחררה בחודש מאי 1945. היום היא מתגוררת בקיבוץ החותרים.

"הכל" יומנה של הנדה פולק

 

בבלוק L410 בחדר מספר 28, הנדה פולק

חיה יחד עם עוד בנות גילה, כשלושים

וחמש בנות. רבות מהן נשלחו ל"מזרח". את

היומן קיבלה הנדה, מידידה עמנואל

מולשטיין, כמתנה ליום הולדתה ה- 12,

בחודש נובמבר 1943. ליומן העניקה את

השם "הכל". הכל נכתב, צוייר ואוייר בתוכו.

כל מקצוע שלמדה בא לידי ביטוי ביומן:

אנגלית, דקדוק, עברית, ספרות צ'כית,

גיאומטריה ומתמטיקה. כל מחשבה על

ההווה והרהור על העתיד, אשר חלפו

בראשה. כל זיכרון נעים שנשאר מרחוק, אך

גם הווית חברותיה למעון, לחדר בו חיו

יחדיו בגטו. 



21.4.1945"

כאשר אני חושבת על כך ששרדת את

כל זה עד ינואר, אני רואה מולי נס.

אולי קיימת יד שחוללה בתוך מות

המיליונים נס יחיד אחד. ומשעה לשעה

נעשית המחשבה עליך לתפילה

המופנית ליד הזו. 

 אולי יש משמעות, והוא חס עליך.

ואם הוא עשה זאת, לבטח נהיה בני אדם. 

אעניק לך את הילדים הכי יפים, ואתה תיצור משהו למען

הארץ, משהו בו תתגלה לעיני כול כל משמעותו של הנס הזה.

ואנו נגדל את ילדינו להיות בני אדם שיגלו לעיני כל את הנס

הזה, וכך הוא יתפשט ויצור חיים בארץ שהיא שלנו. ארץ,

ארץ..."       

 

מתוך "יומן טרזין", עליזה אהרמן ש"ק

 



יום הרצל בגטו

יום ראשון 23 ביולי 1944

"... אחרי הצהריים צריכה להיות החגיגה לכבוד הרצל. פראנטה אומר לנו שמי שלא רוצה לא חייב

להופיע... קאלישק ואני מתנתקים מהחבורה שעל החומה, מתיישבים במורד החומה כי משם רואים

טוב את הנוף. המגרש מסודר יפה לקראת מופעי הספורט, נאומים וטקסים.

מתחילים בהופעה... איזה ציוני נואם אודות הרצל. אחרי כן שרים את ההמנונים. אחרי זה התעמלות

בנות, שגם רוקדות. בסוף משחק כדורגל... "

 

מתוך יומנו של פאבל ויינר, טרזיינשטאט

 

בל"ג בעומר תש"ג (1943) נערך "יום

הצופים" בהשתתפות כ- 6,000 איש.

היום נערך לציון יום הולדתו של

הרצל (2 במאי) ויום הפרולטריון

הבינלאומי (אחד במאי). 



מילנה דיימל (1944-1932), תמונת נוף, טרזיינשטאט



קבוצת "הבלגה א" מכבי הצעיר גדוד פראג מברכת את פרדי הירש על יום הולדתו ותורמת נטיעה של עץ אחד על שמו.

8.2.1940



התבליט נעשה בגטו טרזיינשטאט והיה תלוי בחדרם של אדולף וזאב ש"ק.



מריונטה/בובת תיאטרון

 

יוצר הבובה: וולטר פרויד (1942-1917). וולטר פרויד נשלח

בחודש מרץ 1942 לגטו טרזיינשטאט מהעיר ברנו בצ'כיה ביחד

עם אשתו, רות. בחודש ספטמבר 1944 נשלח וולטר פרויד

בטרנספורט לאושוויץ ונרצח שם.

 

פרויד היה אמן חיתוכי עץ שגילף להנאתו כמה בובות

משוכללות. בעזרת השחקנית נאווה שאן הוצג תיאטרון בובות

לילדים בגטו. נאווה ביצעה את הקולות בזמן שהוא הניע את

בובותיו על הבמה. בובות התיאטרון "שיחקו" תפקיד חשוב בחיי

הילדים בטרזיינשטאט. בשני המעונות לילדים קטנים, בגילאי 6

עד 10, מלאו בובות פשוטות שיוצרו מסמרטוטים, תפקיד בידורי

וחינוכי. בעזרתן לימדו את הילדים כללי ניקיון ועקרונות של

חיים בצוותא.

 



במסגרת פעילות התרבות של תנועת הבוגרים של "החלוץ"

התקיימו חיי תרבות, חוגי לימוד, ערבי שבת, נשפים, מסיבות,

חגיגות ליל הסדר וחנוכה. 

 

בגטו הוקם "וועד הלשון" ועימו חוגים רבים למתחילים

ולמתקדמים. נערכו הצגות וחגיגות עבריות ונפתחה ספריה

עברית. 

 

בחנוכה 1943 הגיעה עבודת העברית הגיעה לשיאה. התקיים

"שבוע העברית". בכל ערב מערבי החג נערכו תוכניות פומביות

גדולות בעברית והתקיימו תחרויות לעיתון הקיר העברי המוצלח

ביותר. 

 

בליל חנוכה האחרו נערך נשף גדול בו חולקה לחברים

המתקדמים ביותר תעודה מיוחד וסמל האות "ע". נושאי הסמל

התחייבו לדבר ביניהם רק עברית. 



4.2.1944

L218 לזאב ש"ק

אנחנו מודיעים לך שביום רביעי, 9 לחודש בשעה 16:30 ב- L410 תתקיים הנטיעה החגיגית.

לכן, צריך לדאוג ששיודיעו על האירוע בערב המפגש. בחגיגה ישתתפו 10 בני נוער כנציגים. 

בנוסף שני בנים בגיל 14-12 אמורים לבצע את הנטיעה ואנחנו מבקשים ממך לשלוח אותם מחר ב- 11

בבוקר למשרד  של וולטר פרויד. באירוע הנטיעה בנים אלה יצטרכו לקרוא טקסט קצר בעברית, אותו הם

אמורים ללמוד עד ליום רביעי, לכן מבקשים ממך לבחור שני בנים מתאימים.

 

מודים לך, המחלקה לטיפול בנוער



מתוך יומנו של אגון רדליך, ראש המחלקה לטיפול בנוער בגטו

טרזיינשטאט

14-15.6.1942
"...מה יהיה, כאשר נבוא אחרי המלחמה לארצנו, עמדתנו כלפי

האחרים ?
מרגיש אני כבר עכשיו, כי אצלי תהיה העליה מנוסה, מנוסה

מפני האנשים פה באירופה, מנוסה מפני חיי הגולה פה, מנוסה
מפני החיים הישנים לחיים החדשים. אבוא ארצה בלי תקוות
שוא. יודע אני, שגם שם יהיו רק אנשים. אנשים חלשים עם כל

השגיאות האנושיות. 
אבל יודע אני שחי וקיים שם רעיון הצדק. אפשר ששם בארץ
ישראל, נתקרב להגשמת משאת נפשנו. אני מדגיש- נתקרב, כי

 האדם לעולם אינו בריאה גמורה ומושלמת." 
25-26.6.1942

"אני לומד עכשיו כבר 3 שנים עברית. ובכל זאת תמיד נמצאות מלים חדשות שאינני מבין את מובנן. השפה
העברית היא קשה באמת. אני מתמיד גדול- אבל אינני יכול לומר, שאני יודע את השפה. ומה יעשו האנשים,

אשר יתחילו ללמוד בארץ-ישראל ? הם לא ילמדו את השפה לעולם. והרי על כל יהודי בארץ-ישראל ללמוד
גם ערבית. מה הם יעשו ? הם לא ידעו עברית ולא ערבית."

27-28.9.1942
".... דיברתי גם על נושא היחס בינינו ובין א"י. מה אנו לומדים מהחיים הפגומים פה בגיטו ?

התשובה קלה- הרבה יש ללמוד, כאשר נגיע לבנין הארץ. אנחנו, אשר ראינו פה מכשולים, שלא ניתקל
בהם לעולם... מה אפשר ללמוד מן ההיכרות עם החיים פה ? מה עייפים נהיה מהחיים פה

באירופה ! באנו כציונים. ברצוננו לצאת כיהודים...."


