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80 שנה לתחילת השילוחים מגטו טרזיינשטאט ל״מזרח״

בית טרזין

קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

האשליה שהתנפצה
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בבית

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

מה בגיליון
2 בבית 

3 שלכם 

 תערוכה חדשה בבית טרזין:
4 "לרקוד על לוע הר געש" / פוריה ליצ'י 

 פרשת הציירים בתערוכה החדשה
5 "לרקוד על לוע הר געש" / ניצן רביד אליאס 

6 פתיחת תערוכת "ימים מחוץ לזמן - אמן פוגש עדות" 

7 המרכז החינוכי 

8-9 מדליקי המשואות 

שני סיפורים קצרים על מחנה הריכוז ֶסֶרד
10-12 בסלובקיה בזמן מלחה"ע השנייה / אורי יעקובוביץ 

13-14 המשלוחים ל"מזרח" מטרזין / יעקב צור 

ארכיון שמות קורבנות השואה - כנס דיגיטציה
15 ומערכות ארכיון / ד"ר תרזה מייזלס 

בשער - מריה קלאנובה - עוזבים לטרנספורט, 1943 - ארכיון בית טרזין

אירועים קרובים בבית טרזין:

גימנסיה הרצליה, תל אביב אירוע פתיחת התערוכה "ימים מחוץ לזמן – אמן פוגש עדות"19.4.2022 | יום שלישי | 19:00

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה - שיח שורדים ואמנים "ימים 27.4.2022 | יום רביעי | 18:00
מחוץ לזמן – אמן פוגש עדות"

גימנסיה הרצליה, תל אביב 

בית וינה, גבעת חיים איחוד טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 28.4.2022 | יום חמישי | 9:45

גימנסיה הרצליה, תל אביבשיח גלריה "ימים מחוץ לזמן – אמן פוגש עדות"7.5.2022 | יום שבת | 10:00

פראג, טרזיןמסע עץ החיים15.5.2022-13.5.2022

כנס שנתי20.5.2022
ואירוע סיום מסע עץ החיים בבית טרזין

בית טרזין

 כרטיס אשראי )טלפון  058-6369515, 04-6369515( לתשלום ולתרומות:  

 ביט 972-54-4398928+    

PayPal     

 העברה בנקאית )בנק לאומי 10 סניף חדרה 953 ח"ן 74803/11(    

 המחאה לפקודת בית טרזין )גבעת חיים איחוד, עמק חפר 3893500(    

דמי חבר שנתיים בעמותה
 120 ש"ח ליחיד, 180 ש"ח לזוג
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ג פסח מביא עמו תחושת התחדשות - סיפור ההתחדשות ח

של עם ישראל ובמקביל התחדשות הטבע בצמיחה ופריחת 

האביב. גם בבית טרזין יש הרבה דברים חדשים. פתחנו את השנה 

פוגש עדות" שמשך  - אמן  לזמן  "ימים מחוץ   – בפרויקט מרגש 

מבקרים רבים. קבלנו הדים מאד טובים על התערוכה, ומה שהיה 

הכי מרשים היה העניין הרב שגילו בני נוער שהגיעו עם בתי הספר 

שלהם לבקר בתערוכה והשתתפו בפעילות שהוכנה על ידי צוות 

המרכז החינוכי של בית טרזין בנושא "זכרון השואה".

לוע הר געש" שנפתחה  "לרקוד על  נוסף הוא התערוכה  חידוש 

לגטו  ואופייני  חשוב  היבט  ומביאה  טרזין,  בבית  כחודש  לפני 

טרזיינשטאט - חיי התרבות והרוח שהתקיימו בגטו בניגוד חריף 

הייתה אמורה לקום לפני כשנה,  בו. התערוכה  למציאות החיים 

אך הקמתה התעכבה מאד. התוצאה המרהיבה מפצה על קשיי 

הדרך. 

 פרויקט אחר שמתחדש הוא "מסע עץ חיים", שהיה אמור להיערך

 לפני שנתיים ונדחה בגלל מגיפת הקורונה. "מסע עץ חיים" בנוי

סביב השאלת ספר תורה מארגון        

לבית טרזין. ספר התורה היה שייך לקהילת אולומוץ לפני מלחמת 

העולם השניה ונאסף לפראג בפקודת הנאצים יחד עם עוד 1,563 

הספרים  את  הציל   MST ארגון  צ'כיות.  קהילות  של  תורה  ספרי 

העולם.  רחבי  בכל  יהודיות  לקהילות  הושאלו  וחלקם  האבודים 

שלכם

שלום לכל חברי הבית

הספר שנקבל פסול לתפילה וישמש 

הקשורה  חינוכית  לפעילות  אותנו 

והחיים  היהודיות שנחרבו  לקהילות 

המסע  תוכנית  המלחמה.  לפני 

עם  מפגשים  וכוללת  מרתקת 

בפראג  היהודיות  הקהילות  אנשי 

בטקס  והשתתפות  ובטרזין  היהודית  בפראג  סיורים  כיום,  וצ'כיה 

הממלכתי השנתי שמתקיים בטרזין לציון שחרור הגטו. 

במלוא  הרגילה  הפעילות  ממשיכה  הגדולים,  הפרויקטים  מלבד 

המרץ. בתי ספר חזרו לבקר בבית טרזין, תוכניות חינוך חדשות 

שמדברים  טכנולוגיים  לאמצעים  מותאמות  והן  נבנו  וחדשניות 

בשפת הנוער.

בארכיון נמשכת עבודת הקטלוג ומאגר המידע האינטרנטי הפתוח 

לקהל מתרחב. 

הקמת התערוכות החדשות והרחבת הפעילות התאפשרו בזכות  

עדות"  פוגש  אמן   - לזמן  מחוץ  "ימים  לפרויקט  נדיבים.  תורמים 

קיימנו מבצע גיוס המונים ואני רוצה להודות לכל מי שתרם וסייע. 

כמו כן, קיבלנו השנה תרומות מכמה חברי עמותה שנפטרו וכללו 

ז"ל  ג'קסון  ז״ל, הנרי  את בית טרזין בירושה בהם דורותי פלמינג 

המשפחות,  לבני  האישית  התודה  מלבד  ואחרים.  ז"ל  לנג  רנה 

ברצוני להזכירם ולהודות להם גם כאן.

חג שמח!    

תמי קינברג,    
מנכ״לית בית טרזין   

 Memorial Scroll Trust (MST)
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חדשות בית טרזין

תערוכה חדשה בבית טרזין: 
״לרקוד על לוע הר געש" / פוריה ליצ'י, אוצרת התערוכה

קרל ש ד"ר  של  אמירה  מתוך  הלקוח  התערוכה,  של  מה 

שעות  לעיצוב  המחלקה  לפעילות  בהתייחסותו  לוונשטיין 

אבסורדי מצב  מציג  הדימוי  מהותה.  את  בקיצור  מתאר   הפנאי, 

קיצוני – הרס ויצירה. האומנם אפשר לרקוד על לוע הר געש לוהט? 

והשמדה?  הרס  כוחות  של  במקום  להתקיים  יכולה  תרבות  האם 

התערוכה עוסקת בשאלה הזו.

אלה.  תכנים  להציג  ביותר  הנכונה  הדרך  היא  מה  רבות  התלבטתי 

טרזין,  בית  של  הארכיון  באוצרות  והנבירה  התחקיר  בעקבות 

צ'כיה  בטרזין  הזיכרון  אתר  ארכיון  הגטאות,  לוחמי  בית  ושם,  יד 

מגוונים.  תכנים  של  עולם  לי  נתגלה  בפראג,  היהודי  והמוזיאון 

מוסיקליות  יצירות  זמנית  בו  להציג  אפשר  איך  הייתה  השאלה 

קברט,  מופעי  שהועלו,  תיאטרון  הצגות  בגטו,  שנכתבו  רבות 

השאלה, עלתה  בנוסף,  והרצאות.  שירה  פלסטית,   אומנות 

יהודיים, יוצרים  על  המערבית  התרבות  השפעת  את  להציג   כיצד 

השונים.  לגווניה  האמנות  בתחומי  ביטוי  לה  ונתנו  ברכיה  על  שגדלו 

הפלסטית  באמנות  המוסיקלי,  בסגנון  השפעותיה  את  גיליתי 

ולאומיות שדרכם הביעו  ובתיאטרון, שנתן ביטוי לתפיסות ליברליות 

כל  מתוך  לבחור  במה  כך,  אם  העכשווית.  המציאות  כנגד  מחאה 

השפע? איך לצמצם עולם עשיר זה? מהו הרציונאל הנכון לתערוכה? 

האם נכון לעשות זאת לפי סוגי התרבות השונים? או אולי סביב רעיון 

ממקד?

תוך  נתקלתי  בהם  תרבות  אנשי  של  מפתח  משפטי  באו  לעזרתי 

בגטו  התרבות  מהות  של  שונים  להיבטים  והתייחסו  התחקיר  כדי 

טרזיינשטאט. 

יאן פישר, איש תיאטרון: "התרבות היתה מהות קיומנו. היא אפשרה 

את תחושת החופש הגבוהה ביותר שיכולנו להגיע אליה".

חוץ.  ליצור מציאות פנימית ללא התחשבות בתנאי  "ניתן  זאב ש"ק: 

ולא לחרדת העתיד, אלא לתת  לייאוש, לאובדן העבר  לא להיתפס 

תוכן לחיים".

הישרדות.  של  מכניזם  היה  זה  השני.  את  אחד  "לימדנו  פרד טרנה: 

ספר לי מה אתה יודע ואספר לך מה אני יודע".

ועוד משפטים שצוטטו בתערוכה.

ובית טרזין הוא גם מרכז חינוכי, היה לי חשוב להבין לעומק  מאחר 

את הדבר אותו יש ברצוני להעביר אל המבקרים - בעיקרם בני נוער. 

להביא אותם להבנה מה כוחם ותרומתם של התרבות והעולם הרוחני 

ואנושיותו כשהוא  זהותו  על  יכול אדם לשמור  כיצד  במצבי מצוקה. 

מצוי במצב בלתי אפשרי, לשרוד, ולהישאר אדם.

זה מה שהכריע את הבחירה שלי. מאחר ואי אפשר היה להכניס את 

כל העושר התרבותי, בחרתי בייצוגים שהיו מהותיים בגיוס התרבות 

נושאים  לפי  מחולקת  התערוכה  הכלואים.  של  ה"אני"  על  לשמירה 

שהיו גורמי מפתח לשמירה על זהות האדם וכבודו כגון: "להיות אנושי", 

"האומנות כביטוי של מחאה" ועוד. אך אי אפשר לעסוק בנושאים אלה 

לכן  הכלואים.  התמודדו  עימה  היומיומית  המציאות  את  להביא  בלי 

בחרתי להביא את שני העולמות - האחד מציאות החיים בגטו והשני 

הוא העולם הרוחני. התערוכה מתבססת על ציורי האומנים שתיעדו 

 - אלמנטים  לשלושה  מתייחס  התערוכה  עיצוב  בגטו.  החיים  את 

לחלל, לצבע וקו התפתחות.

והשני  המציאות  עולם  האחד  עולמות,  שני  בונה  בתערוכה  החלל 

העולם הרוחני. עולם המציאות היומיומי של הכלואים משתקף דרך 

הצפיפות  הרעב,  המחלות,  הסבל,  את  ומציג  שבתערוכה  החלונות 

והטרנספורטים, ואילו העולם הפנימי, הרוחני, מתקיים בחלל הפנימי 

של התערוכה ומציג היבטים של מנגנוני הישרדות תרבותיים ורוחניים 

של הכלואים שאפשרו להם לשמור על זהותם כבני אנוש. מכאן שם 

התערוכה "לרקוד על לוע הר געש". 

והחלל  גג,  אוירה תואמת לעליית  ליצור  כדי  נבחרו  צבעי התערוכה 

מנסה לחקות חלל שהתקיימה בו פעילות תרבותית. 

המתפלל  פליישמן,  קרל  של  "תפילה"  בשיר  פותחת  התערוכה 

וברשימות  במראות  מלווה  כשהוא  אהבה,  ומבקש  הסיוט  לסיום 

היבטים  לאורך  ומתפתחת  הולכת  התערוכה  הטרנספורטים. 

בצלילי  ומסתימת  המציאות  עם  להתמודדות  הכוח  נותני  תרבותיים 

יצירתו של ורדי, רקויאם, שבוצע בימיו האחרונים של הגטו.

לסיכום, משהו אישי - זכיתי. כמי שבאה מתחומי המוסיקה, האמנות 

והספרות המפגש עם עולם התרבות בגטו כבש אותי והותיר בי חוויה 

עמוקה ומלאת פליאה.

אני מודה למעצבים, אנשי "טחנה לעיצוב" על היכולת שלהם לקיים 

דיאלוג, להקשיב להתגמש, להפיק רעיונות מקוריים ולבצע בדייקנות 

את מה שתכננו. לאנשי בית טרזין, לתרזה וניצן, שנענו לכל בקשותיי, 

חיפשו, תרגמו סרקו. לתמי מנהלת המוזיאון ששיתפה פעולה בכל 

בית  מעובדי  יד  שנתן  מי  ולכל  כנגדי.  עזר  והייתה  נושא שנתבקשה 

טרזין, וכמובן לארכיונים שתרמו מאוצרותיהם בית לוחמי הגטאות, יד 

ושם, אתר ההנצחה בטרזין צ'כיה והמוזיאון היהודי בפראג. ■
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בית ב הוציא   ,2020 דצמבר  חודש 

לסטודנטים  קורא  קול  טרזין 

אנימטור  לחפש  במטרה  לאנימציה 

הציירים.  פרשת  סיפור  את  שינפיש 

שלמדיום  מחשבה  מתוך  זאת 

הזיכרון  בשימור  רב  כוח  האנימציה 

וחינוכי  חזותי  ככלי  המודרני,  בעידן 

של  סיפורו  את  להנחיל  ניתן  דרכו 

הגטו לדורות הבאים.

קצר  סרטון  יצר  ויינר  ניצן  האנימטור 

לראות  תוכלו  הסרטון  את   - בנושא 

תערוכה  געש",  הר  לוע  על  "לרקוד  טרזין  בבית  החדשה  בתערוכה 

שעוסקת בחיי התרבות בגטו לצד חיי היומיום הקשים. 

הטכנית,  במחלקה  עבדו  טרזיינשטאט  לגטו  שהגיעו  רבים  אמנים 

שם יצרו עבודות גרפיות בהתאם לדרישות הגטו ומפקדת האס. אס., 

למשל לצורכי תעמולה, תוכניות בנייה, העתקת יצירות מופת ועוד. 

בזכות גישתם לחומרי יצירה, רבים ציירו בסתר. ״החוויות המזעזעות 

תיעוד  הזדמנויות  אחר  מתמיד  לחיפוש  אותי  דחפו  הגטו  בתחומי 

בפנקס הרישומים שלי." )מתוך עדותו של לאו האס(.

הציירים החביאו את הציורים בתוך קירות או רצפות בנייני המגורים, 

בעליות הגג או בחומות המקיפות את העיר ואף הבריחו את הציורים 

מחוץ לכותלי הגטו. 

יוני 1944, נקראו חלק מהציירים שעבדו במחלקה הטכנית  בחודש 

למפקדת האס. אס. שם הואשמו בציור בחשאי ובהפצת פרופגנדה 

נגד הנאצים. לאחר חקירות ועינויים במפקדה, הועברו הציירים ובני 

משפחותיהם לכליאה ב"מבצר הקטן" ששימש ככלא פוליטי, ולאחר 

מכן נשלחו בטרנספורטים למזרח. בין העצורים בפרשה:

פרשת הציירים בתערוכה החדשה "לרקוד על לוע הר געש" / ניצן רביד אליאס 

חודשים  מספר  לאחר  ברנו.  יליד  צייר,   )1945-1901( אונגר  אוטו 

במאסר ב"מבצר הקטן'' גורש לאושוויץ. בינואר 1945 נשלח אונגר עם 

צעדת המוות לכיוון בוכנוואלד ומת בבית חולים בלקנהיים.

בלוך  וינה.  יליד  גרפיקאי,   )1944-1898( בלוך  )פליקס(  פרדיננד 

שהה במאסר ב״מבצר הקטן״ שם עונה ושם גם מצא את מותו ב-31 

באוקטובר, 1944.

נוברט טרולר )1981-1896( אדריכל ומעצב, יליד ברנו. טרולר שהה 

במאסר ב"מבצר הקטן", לאחר מכן גורש לאושוויץ שם שוחרר בתום 

המלחמה. לאחר המלחמה היגר לארה"ב ועבד כאדריכל.

בדריך פריטה )פריץ טאוסיג( )1906-1944( מאייר ומעצב גרפי, יליד 

הטכנית.  במחלקה  הציירים  צוות  את  הנהיג  ליברץ(.  )מחוז  ויסנובה 

פריטה גורש לאושוויץ, שם נספה.

צייר   )1983-1901( האס  לאו 

הוא  אופבה.  יליד  וליטוגרף, 

הקטן"  ב"מבצר  במאסר  שהה 

עבר  משם  לאושוויץ,  וגורש 

מאוטהאוזן  זקסנהאוזן,  למחנות 

המלחמה  את  שרד  האס  ואבנזה. 

מציוריו  מאות  בחזרה  והשיג 

מטרזניישטאט. האס ואשתו אימצו 

בדריך  הטוב  חברו  של  בנו  את 

פריטה. לאחר המלחמה, הוא עבד 

וכפרופסור  בפראג  כקריקטוריסט 

באקדמיה בברלין. ציוריו של האס היו מסמך תיעודי במשפט אייכמן 

בשנת 1961.

שמרה  ה'ארית'  משפחתו  אמנות,  ואספן  עסקים  איש  שטראס,  מר 

אל  הציורים  בהעברת  עסק  לגליות.  בלתי  בדרכים  קשר  על  איתו 

מחוץ לכותלי הגטו. ■

חדשות בית טרזין
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חדשות בית טרזין 

פתיחת תערוכת "ימים מחוץ לזמן - אמן פוגש עדות" 

רויקט "ימים מחוץ לזמן - אמן פוגש עדות" שיזמו מאיה וגל רווה, פ

החל את דרכו בחודש ינואר בגלריית Art& About בעמק חפר 

ומשם ימשיך להציג ברחבי הארץ והעולם. 

ב-19.4.2022 תוצג התערוכה למשך חודש בגימנסיה הרצליה בתל 

אביב. לאחר מכן תעבור לירושלים, לצ'כיה, לגרמניה ולארה"ב. 

זו  בתערוכה  המשתתפים  "האמנים  התערוכה:  אוצר  וסיד,  יוסי 

שייכים לדור שכבר מותר לו לדבר, מותר לו לבכות. היצירות שלהם 

איתן.  יחד  ונחרדות  זועקות  אליהן,  מגיבות  העדויות,  עם  מתכתבות 

יותר,  לנוכח  אותו  הופכת  לסיפור  עושות  שהן  הטרנספורמציה 

לאמיתי. האמנות לא מפקיעה את המילים מן הדוברים, היא משמשת 

להן תיבת תהודה, תיבת תעודה". 

יריית הפתיחה של הפרוייקט היתה באירוע מרשים ומרגש בגלריית 

אנשים  מאות  פברואר.  חודש  בראשית  חפר  בעמק   Art & About

הגיעו לאירוע הפתיחה, ביניהם שורדים ואמנים ממשתתפי הפרוייקט, 

שגריר צ'כיה בישראל, נספח התרבות של סלובקיה, נספח התרבות 

של אוסטריה, יו"ר יד ושם, ראשת מועצה אזורית עמק חפר ועוד רבים 

וטובים. 

רונה קינן הגיעה לשיר כמחווה וריגשה את כל הנוכחים כששרה את 

השיר "ַׂשֲחִקי ַׂשֲחִקי על החלומות" של טשרניחובסקי, ולא הותירה עין 

אחת יבשה. 

החלק המרגש ביותר באירוע היה נאומו של צבי כהן בן ה-91, שורד 

כילד רק מפני שהנאצים אהבו  ניצל  איך  גטו טרייזנשטאט, שסיפר 

את נגינתו במפוחית. לסיום, ניגן צבי במפוחית הפה את המנגינה אשר 

הצילה אותו.

במהלך כל החודש בו הוצגה התערוכה התקיימו אירועים שונים, בהם 

שיח גלריה בשבתות עם אמנים משתתפי הפרוייקט, אירוע של קפה 

קצוות  מכל  למבקרים  מודרכים  סיורים  חפר,  עמק  לותיקי  אירופה 

הארץ ופעילות חינוכית לתלמידים ממקומות שונים. 

האמנים שהשתתפו בפרוייקט: עידו מרקוס, עמית קבסה, גבע אלון, 

מילי ברזילאי, שחר סיון, אמיר שפט, איזבלה וולובניק, ערן וובר, ענת 

אור מגל, איה שטייגמן, מורן זילברברג, נועה זמיר ורותם עמיצור. ■

 19.4.2022 מתאריך  בתל-אביב  הרצליה  בגימנסיה  תוצג  התערוכה 

ועד 19.5.2022. אירוע הפתיחה יתקיים ביום שלישי 19.4.2022 בשעה 

19:00 בנוכחות אנשי ציבור, שורדים ואמנים. 

בהמשך, תעבור התערוכה לירושלים ובהמשך לצ'כיה, גרמניה, 

ארה"ב.

www.bterezin.org.il  פרטים ומידע נוסף באתר בית טרזין

מאז ומתמיד לימדו אותנו ״לזכור ולא לשכוח״, אבל כמה באמת אנחנו זוכרים? ואיך? ומה צריך בכלל לזכור?

מאיה וגל רווה, יוזמי הפרויקט

רונה קינן

דני דנון יו"ר יד ושם ותמי קינברג מנכ"לית 
בית טרזין בתערוכה

צבי כהן מנגן במפוחית
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המרכז החינוכי

פעילות חינוכית בתערוכה "ימים מחוץ לזמן - אמן פוגש עדות"

ותלמידות  תלמידי  מאות  בתערוכה  ביקרו  האחרון  פברואר  בחודש 

הפעילות  הארץ.  רחבי  מכל  תיכוניים  ספר  ובתי  ביניים  חטיבות 

דופן,  יוצאת  ביקור  חוויית  לתלמידים  העניקה  בתערוכה,  החינוכית 

מרגשת ומעצימה בתערוכה ששילבה דיוני עומק במעגלי שיח, תהליך 

אישי וקבוצתי של שיח עם העדויות השונות ויצירת מיצג זיכרון אישי.

בסוגיית  בסוגיית  בעיקר  שעסק  שיח  התקיים  הפעילות  במהלך 

עיצוב זיכרון השואה, תפקידו של הדור הצעיר בנשיאת מקל הזיכרון 

בתקופת  חיים  אנו  כי  הבנה  מתוך  זאת  כל  השואה.  זיכרון  ובשימור 

מעבר בה מקל הזיכרון עובר אט אט ממי שהיו 'שם' ונושאים עימם 

המרכז החינוכי

זו התבקשו  הדור הצעיר. מתוך הבנה  בני  אלינו  הזיכרון האישי  את 

התלמידים לצאת לצפייה אקטיבית בעדויות ולבחור מתוך כל עדות 

משפט או שניים אליו התחברו יותר מכל. 

מעגל  ודרך  התלמידים  של  בחירותיהם  על  שוחחנו  האיסוף  בשלב 

השיח יצרנו שיח זיכרון שמשלב בין הדורות )בין הדור הראשון לדור 

משותף  קולקטיבי  זיכרון  שיח  נוצר  זה  באופן  והרביעי(.  השלישי 

והמשפטים שכתבו התלמידים הפכו למעין יצירת אומנות נוספת על 

רקע יצירות האומנות האחרות שבתערוכה. ■

חרי תקופה ארוכה בה בתי ספר לא יכלו להגיע לימי עיון במוזיאון א

הועברה  החינוכית  הפעילות  ומרבית  הקורונה  מגבלות  בשל 

באמצעות הזום, חזרו בחודשים האחרונים בתי הספר לבקר במוזיאון. 

תלמידי בתי ספר רבים הגיעו לימי עיון בבית טרזין שכללו תוכניות 

חינוכיות חדשות ומגוונות. בנוסף, התערוכה החדשה "לרקוד על לוע 

ומשמעותה  התרבות  בנושא  לעסוק  למדריכים  אפשרה  געש"  הר 

עבור אסירי הגטו. עבור התערוכה החדשה פותחה פעילות חינוכית 

חדשה שתכליתה, להציג בפני התלמידים את מגוון פעילויות התרבות 

בגטו, את תוכנה ומשמעותה עבור אסירי הגטו. 

בארץ  מסעות  התקיימו  לפולין  מסעות  לקראת  הכנות  במקום 

ותלמידים כיתות יב' מבתי ספר שונים ברחבי הארץ הגיעו במסגרת 

המסע בארץ לביקור והדרכה במוזיאון. לאחר חופשת הפסח ולקראת 

עיון  ימי  במוזיאון  להתקיים  עתידים  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום 

וביקורים רבים של תלמידים, חיילים וקצינים, קבוצות מבוגרים ועוד.
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ציפורה הוכמןטומי שחם

בשנת ט בצ'כוסלובקיה  נולד  שחם  ומי 

פרסלני  בכפר  התגוררה  המשפחה   .1933

)Preselany( בו חיו כ-200 יהודים. 

פעמים  מספר  לברוח  ניסתה  טומי  של  משפחתו 

להונגריה, אולם נתפסה והוחזרה לסלובקיה. בסוף 

משם  הכנסת  לבית  המשפחה  בני  נלקחו   1944 אוקטובר  חודש 

 .)Sered( הועברו למחנה סרד

למחנה  וגורשו  רכבת  קרון  על  המשפחה  בני  הועלו  כשבוע  לאחר 

קועקע  זרועו  על  משפחתו,  מבני  הופרד  טומי  אושוויץ-בירקנאו. 

לבלוק  שנים,   10 עד  שנה  בני  ילדים  עם  יחד  הועבר,  והוא  מספר 

שיועד לילדים שם טיפל בעשרה פעוטות בני שנה עד חמש.

כשלושה חודשים לאחר השחרור, חזר טומי לבודפשט שם מצא את 

דודו.

ביולי 1945, ביום הולדתו ה-11, שבה אמו של טומי. שניהם היו היחידים 

מבני המשפחה ששרדו. בשנת 1949 עלה טומי לארץ לקיבוץ כפר 

מסריק. שירת בצבא, למד במדרשה לחינוך גופני, והחל לעבוד בכפר 

הנוער הדסים, שם כיהן כסגן מנהל בית הספר במשך עשרים שנה. 

לטומי ולאשתו רות, שנפטרה לפני כשנתיים, שני בנים ובת ותשעה 

נכדים. טומי בן ה-88 ממשיך לעסוק בתיירות ונותן עדויות בפני בני 

נוער ומבוגרים ואף זכה לזוגיות שניה עם אלונה, אותה הכיר ב"זיכרון 

בסלון". לדברי טומי: "כל זה מוכיח שבחרתי בחיים!!!". ■

1925 צ בשנת  נולדה  טאוב  )אולגה(  יפורה 

 )Bački Petrovac( ְטרֹוָבאץ  פֶּ אְצ'ִקי  בַּ בעיירה 

וקלרה. ויקטור  להוריה  יוגוסלביה  מזרח   בצפון 

בשנת 1941, עם כניסת הגרמנים ליוגוסלביה גויס 

לאחר  פרשים.  גדוד  של  כווטרינר  לצבא,  אביה 

ונשלח למחנה שבויים בגרמניה.  מספר שבועות נפל בשבי הגרמני 

ליהודים לענוד טלאי  הורו  בחודש מרץ 1944, עם הכיבוש הגרמני, 

צהוב. כשלושה שבועות לאחר מכן גורשו ציפורה, אמה ואחיה מיכאל, 

לגטו בעיר באיה )Baja( בהונגריה. וחודש לאחר מכן, נשלחו כל בני 

המשפחה.  בני  הופרדו  למחנה  הגעתם  עם  לאושוויץ.  המשפחה 

הגזים.   לתאי  נשלחו  ואחיה  ואמה  במחנה  לאסירה  הפכה  ציפורה 

לאחר מספר שבועות, הועברה ציפורה עם 200 נשים נוספות לעיר 

רייכנבאך )Reichenbach( בגרמניה, שם שובצה לעבוד בבית חרושת 

הופצץ  החרושת  שבית  לאחר   ,1945 במרץ  צוללות.  חלקי  לייצור 

בחפירת  עבדה  )Parschnitz( שם  ְרְשִניץ  פָּ לעיירה  ציפורה  הועברה 

תעלות נגד טנקים. 

בראשית חודש מאי 1945 שחררו הרוסים את המחנה. לאחר השחרור 

נסעה ציפורה לברטיסלבה ומשם לעיר הולדתה שם פגשה את אביה. 

ובינואר 1949 הגיעה  בחודש דצמבר 1948 עלתה ציפורה לישראל 

לקיבוץ גבעת חיים. ציפורה מתגוררת בקיבוץ גבעת חיים מאוחד עד 

היום. לציפורה בת אחת, שלושה נכדים ושישה נינים. ■

מדליקי המשואות

טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה – תשפ"ב 

גדעון לב

בקרלסבד ג  1935 בשנת  נולד  לב  דעון 

נאלצה   1938 בשנת  צ'כוסלובקיה.   ,)Karldbad(

המשפחה לברוח לפראג, שם חיו כפליטים עד שנת 

1941. בחודש נובמבר 1941 נשלחו אביו וסבו לגטו 

טרזיינשטאט ושבועיים לאחר מכן, נשלחו גם גדעון 

ואמו. 

וגדעון, שהיה צעיר  בגטו עבדה אמו של גדעון בסדנה לפיצול נציץ 

אחר  בחיפוש  הגטו  ברחבי  הילדים, שוטט  למעונות  להצטרף  מכדי 

עבר  שם  לאושוויץ-בירקנאו,  אביו  גורש   1944 שנת  בראשית  מזון. 

ונפטר  לבוכנוואלד,  ברכבת  נשלח   1945 ובינואר  רפואיים,  ניסויים 

היחידים  שהם  התברר  השחרור  ועם  בגטו  נותרו  ואמו  גדעון  בדרך. 

מבין בני המשפחה ששרדו. השניים חזרו לקרלסבד. 

לטורונטו,  ומשם  יורק  ניו  לברוקלין,  ואמו  גדעון  היגרו   1948 בשנת 

לישראל  עלה  הצעיר",  "השומר  בתנועת  פעיל  שהיה  גדעון  קנדה. 

בשנת 1959, שירת בצה"ל, לימד ריקודי עם, עבד בתעשיית החלב 

והתגורר תחילה בקיבוץ הזורע ולאחר מכן בקיבוץ זיקים. 

גדעון כתב את הספר "ההרפתקאות האמיתיות של גדעון לב" ביחד 

עם שותפתו ג'ולי גריי. גדעון לב נשוי בשנית, יש לו שישה ילדים, 15 

נכדים ושתי נינות. ■



9 דפי קשר בית טרזין - קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

אלי בכנר ז״לאווה חפר

)Třinec(, א בטרז'ינץ   1928 בשנת  נולדה  ווה 

צ'כוסלובקיה להוריה יאן ורוזה מייקינה, אחות 

בו  האזור  נכבש   1939 בשנת  וזדנק.  לחנה  קטנה 

התגוררו. ספטמבר 1942 קיבלה אווה, היחידה מבני 

המשפחה, זימון לטרנספורט לגטו. 

לאחר  יום  האיסוף.  לנקודת  הציוד  עם  הגיעה  ואחיה,  באביה  מלווה 

הגעתה לגטו קיבלה אווה זימון לטרנספורט למזרח. אולם, בהמלצת 

בפני  הזימון  על  ערערה  סיפורה,  את  ושמעה  בגטו  שפגשה  אישה 

מועצת הזקנים, ושמה הוסר מהטרנספורט. שנים לאחר מכן התברר 

לה שהטרנספורט נשלח למחנה ההשמדה טרבלינקה. 

בגטו התגוררה אווה בבית הילדים L-410, בו שהתה עד תום המלחמה.

ואמה   1944 דצמבר  בחודש  לגטו  נשלחה  חנה,  אווה,  של  אחותה 

בחודש פברואר 1945. עם תום המלחמה חזרו שלוש בנות המשפחה 

לבית בפרידק-מיסטק, שם כבר חיכו להן אביה, אחיה וגיסה.

 1949 בינואר  בפראג.  להתגורר  ועברה  אווה  נישאה   1948 בשנת 

לאחר  שנים  חיים.  גבעת  לקיבוץ  והגיעו  לישראל  ובעלה  אווה  עלו 

והתגוררה  חולים  בבית  כאחות  עבדה  הקיבוץ,  את  אווה  עזבה  מכן 

גבעת  קיבוץ  ממייסדי  חפר,  לאריה  בשנית  נישאה  אווה  במגדיאל. 

בשנת  הבריאות.  כרכזת  עבדה  שם  בקיבוץ,  להתגורר  וחזרה  חיים, 

1973 עברו בני הזוג לבאר שבע, ומאוחר יותר לתל אביב.

בתקופה האחרונה מתגוררת אווה ביישוב נחליאל, לצד בנה ומשפחתו. 

ונין  נין  נכדים,  יפתח, שלושה  בן,  ואריה, שנפטר בשנת 1996  לאווה 

נוסף בדרך. ■

לי בכנר, נולד בשנת 1931 באוסטרבה )Ostrava(, א

צ'כוסלובקיה, בן לרוזה ומוריס, אח צעיר לקורט. 

לגטו  בכנר  של  משפחתו  גורשה   ,1942 בשנת 

ואלי  המשפחה  הופרדה  הגעתם  עם  טרזינשטאט. 

במעון  להתגורר  אלי  עבר  בהמשך,  הנשים.  למגורי  נשלחו  ואמו 

.L-417 הילדים

במסגרת שיעורי השפה שנערכו במעון, כתבו בכנר וחבריו שירים. חלק 

משירים אלו נמצאו מאוחר יותר מוסתרים בביוב, והתפרסמו בספר 

לאושוויץ- המשפחה  גורשה   ,1944 מאי  בחודש  פה".  פרפרים  "אין 

בירקנאו. עם הגעתם למחנה, הופרדו בני המשפחה, וזרועם קועקעה. 

מספרו של בכנר היה A1983. אלי שינן את המספרים של אביו, אימו 

ואחיו בכדי שיוכל לזכור ולמצוא אותם. 

למחנה  הגיע  במסגרתה  מוות  לצעדת  יצא   1945 ינואר  בחודש 

עם  הגופות  מערימת  מבצבצת  יד  אלי  ראה  אחד  יום  בוכנוואלד. 

מספרו של אביו. הוא חילץ אותה מתחתית הערימה ובכך הציל את 

חייו. בערב פסח 1945 פרצו בכנר ושניים מחבריו, את גדר המחנה, 

יותר  מאוחר  פגשו  שם  ליער,  וברחו  נוספים  אסירים  מספר  שחררו 

את חיילי הצבא האמריקאי. עם תום המלחמה אלי ואביו היו היחידים 

מהמשפחה ששרדו. הם שבו לאוסטרבה, שם הצטרף אלי לתנועת 

בשנת  לפלמ"ח.  והצטרף  לארץ  הגיע   1947 ובאפריל  ציונית  נוער 

אשתו.   טובה,  את  הכיר  שם  מולדת,  במושב  מגוריו  את  קבע   1949

לזוג בכנר 4 ילדים, 13 נכדים ו13 נינים. אלי נפטר לפני כ-3 חודשים 

בגיל 91 מוקף במשפחה גדולה ואוהבת, את המשואה לזכרו ידליקו 

בני משפחתו. ■

מדליקי המשואות

טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה – תשפ"ב 

חנה שטרנליכט

בפראג, ח  1930 בשנת  נולדה  שטרנליכט  נה 

צ'כוסלובקיה, כבת יחידה להוריה ארנולד נוימן 

ואירנה לבית קצ'ר. 

במשפחה  מאושרת  ילדות  לחנה  הייתה   9 גיל  עד 

קטנה, חמה ואוהבת.

עם פלישת הגרמנים לצ'כוסלובקיה ופרסום החוקים האנטי יהודיים, 

שנים  כשלוש  ובמשך  הספר,  מבית  נזרקה  חנה  ילדותה.  הסתיימה 

היתה בבית - ללא מסגרת לימודית כלשהי. 

עם  טרזיינשטאט.  לגטו  המשפחה  גורשה   1942 דצמבר  בחודש 

חנה  התגוררה  הראשונה  ובתקופה  המשפחה,  בני  הופרדו  הגעתם 

עם אמה במגורי הנשים. בהמשך, הועברה לבית הילדים L-410, שם 

התגוררה עם נערות בנות גילה.

גם נשלחו  למזרח,  אביה  שנשלח  לאחר  שבוע   ,1944  באוקטובר 

הועברה כשבועיים  לאחר  הופרדו.  במחנה  בסלקציה  ואמה.   חנה 

חרושת  בבית  עבדה  שם  בגרמניה,  פרייברג  העבודה  למחנה  חנה 

לייצור חלקי מטוסים.

ב-5  באוסטריה.  מאוטהאוזן  למחנה  נשלחה  מכן,  לאחר  שנה  חצי 

במאי 1945 שוחררה במחנה על ידי הצבא האמריקאי. 

מבני  אחד  אף  מצאה  ולא  לפראג  חנה  חזרה  המלחמה,  תום  עם 

משפחתה. בחודש מרץ 1949 עלתה במסגרת תנועת "דרור" לקיבוץ 

שני  נולדו  ודב  לחנה  שטרנליכט.  דב  עם  התחתנה  שם  החותרים, 

ילדים וששה נכדים. ■
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שני סיפורים קצרים על מחנה הריכוז סרד בסלובקיה בזמן מלחה"ע השנייה
/ אורי יעקובוביץ

מואל גבעוני, יליד 1923 ברטיסלבה, חי בקיבוץ שמרת. קורותיו ש

בסלובקיה בשנות מלחמת העולם השנייה יכולים בקלות להפוך 

לסרט קולנוע מרתק, ודאי לספר קריאה מעניין. קורותיו שופכים אור 

הן על הטרגדיה והן על הגבורה של יהודי סלובקיה, שאינן ידועות כל 

כך בציבור.

עם שמואל גבעוני ניהלתי מספר שיחות טלפון והתכתבויות באימיילים 

יעקב  אבי,  של  היותו  הוא  שלנו  לקשר  הרקע   .2021–2005 בשנים 

(, בכמה "תחנות" שבהן היה גם גבעוני,  )ֵאאּוֶגן( יעקובוביץ' )

בתוספת  גבעוני,  עם  שלי  התקשורת  סמך  על  הזמן.  באותו  ובערך 

השלמות זעירות ממקורות אחרים )ואלו נתונות בסוגריים מרובעים(, 

בחרתי לשתף שני סיפורים מעניינים שבהן נטל גבעוני חלק )בראשון 

בסיפורים  מדובר  הנראה  ככל  חלקי(.  באופן  ראייה  עד  היה  שבהם 

שלא ממש מוכרים לציבור, והם, כמובן, מהווים רק חלק מתוך שלל 

הפעילויות שחווה גבעוני במהלך מלחמת העולם השנייה.

הקדמה:

במחנה  היה   )Salamon  = סאלאמון  טיבור  )במקור  גבעוני  שמואל 

הראשונה  בפעם  פעמים.  שלוש  שבסלובקיה   )Sered( סרד  הריכוז 

הצעת  שקיבל  לאחר   1941 בדצמבר  עוד  מרצונו  לשם  נשלח  הוא 

ממרכז היהודים בברטיסלבה לעבוד בשרברבות, כולל התקנת רשת 

מים וביוב. היה זה במסגרת ההכנות להקמת מחנה עבודה ]שנפתח 

לפי  משכורת  קיבלו  העובדים  זה  בשלב  בספטמבר[.  עוד  למעשה 

קובים שחפרו ואף קיבלו אישור לצאת לחופשה בימי ראשון; מצב זה 

השתנה לגמרי לקראת תחילת הגירושים באביב 1942. אז למעשה 

התחילו לבנות את מחנה הריכוז ]בפועל סרד הפכה למחנה ריכוז רק 

יותר, בספטמבר 1944, אך נעשה שימוש בתשתית  שנתיים מאוחר 

שהונחה עוד קודם לכן בתור מחנה עבודה[. מקצוע השרברבות היה 

בפעם  לפולין.  מגירוש  מוגן  היה למעשה  בכך  מי שעבד  ולכן  חיוני, 

השנייה היה זה בקיץ 1944, אבל אז גבעוני לא ממש נכנס למחנה, 

 ,)Neufeld = אלא המתין מחוצה לו לחברו עקיבא ניר )קארול נויפלד

שניהל מו"מ עם הוועד היהודי ועם הז'נדרמים הסלובקיים ששמרו אז 

על המחנה כדי לארגן הגנה או לחילופין לפתוח את השערים ולשחרר 

את האנשים. לאחר שמפקד חיל המצב בסרד סירב להצטרף למרד 

סילוק  הייתה  ושמטרתו  ב-29.8.1944  ]שהחל  הלאומי  הסלובקי 

ושחרור המדינה מהתלות בגרמנים[,  המשטר הסלובקי הפאשיסטי 

החליט מפקד המחנה, יוזף מאטושצ'ין )Matuščin(, ז'נדרם של משמר 

הגבול הסלובקי, לפתוח את השערים, ואז כמעט כל העצורים ברחו, 

וחלק גדול מהם הצטרף לפרטיזנים. בפעם השלישית הגיע גבעוני 

לסרד ב-21.1.1945 לאחר שנתפס בברטיסלבה. בתקופות הראשונה 

והשלישית הוא היה ראש צוות שרברבים במסגרייה של המחנה וכן 

ניסה  גבעוני  ממנו;  מבוגר  מיהודי  במחנה  לרתך  )למד  ַרָּתְך  שימש 

לצרף את כל חברי תנועת השומר הצעיר לקבוצת השרברבים, ועל 

גדול  חלק  ואכן  לפולין,  שילוח  מפני  עליהם  להגן  היה  יכול  כך  ידי 

מאותם החבר'ה הפכו לשרברבים...(. 

1. "בתקופה הראשונה, באביב 1942, כאשר מפקד המחנה היה איש 

 ,)Vozár( ווזאר  יוזף  הסלובקי   )Hlinkova Garda( ְהלינָקה  משמר 

Eichler(. הגירושים   = )גבריאל אייכלר  גבי אורן  יחד איתי חברי  היה 

למחנות בפולין החלו כבר באביב 1942. יום אחד קלט ווזאר את גבי 

מנופף בידו לאיזשהו חבר שצעד לטרנספורט )אחד מהטרנספורטים 

בברכה  אותו  בירכת  ״מדוע  לו:  ואמר  לגבי  קרא  ווזאר  הראשונים(. 

של קומוניסטים?״ אז קרא ווזאר לאחד מאנשי משמר הלינקה בשם 

ְסְטָראָקה )Straka(, שהיה מסתובב במחנה עם מקל והיה אחראי על 

בית הסוהר שבו. ווזאר הורה לו: ״תטפל בו!״. את המשך הסיפור סיפר 

מחנה עבודה יהודי בסרד. 
שמואל גבעוני )ראשון מימין(
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לי גבי לאחר מעשה: ״סטראקה זה, שהיה בעברו מתאגרף, התחיל 

להרביץ לגבי, הלם בו כמה אגרופים. בשלב כזה רבים היו מתפרקים 

ואז לפתע תפס  זז! הוא היה בחור חזק מאוד.  ובוכים, אבל גבי לא 

גבי את שתי ידיו של סטראקה, לחץ בחוזקה על הוורידים שמתחת 

אז הרפה  יצאו מחוריהם.  עיניו  נשאר המום,  וסטראקה  ידיו,  לכפות 

'ְסַטאִצ'י!', כלומר 'מספיק!', אין צורך  גבי מלחיצתו ואמר לסטראקה: 

להמשיך בקרב! סטראקה הסתלק, ומאז לא נגע עוד בגבי". מעיר עוד 

גבעוני: "על גבי נכרו כמה סימנים של תוצאות הִאגרּוף. אינני חושב, 

שקרב האגרוף ביניהם היה בנוכחות מישהו, מלבד שניהם". הנה אפוא 

לפנינו תיאור של קרב בין יהודי לנאצי, אלא שבשונה ממקרים שבהם 

דאגו הנאצים להשפיל את יריביהם היהודים בפומבי, קרב זה נערך 

ללא קהל! 

מפושעי  )אחד   )Brunner( ברּונר  "ַאלֹוְיס  גבעוני:  שמואל  מספר   .2

גירוש היהודים  ביותר שסייע בניהול  המלחמה הנאציים המבוקשים 

מאוסטרייה, יוון, צרפת וסלובקיה( הכיר אותי בהיותי רתך במסגרייה 

האחרון  הטרנספורט  לשילוח  ההכנות  ב-31.3.1945  סרד.  במחנה 

'מסגרים,  ממחנה סרד היו בעיצומן. ברונר כינס את האנשים ואמר: 

אני מקווה שאנחנו נמשיך בעבודה הטובה שלנו במקום החדש, ואני 

לייצר  נמשיך  עוד האמין בפרויקט שלו שבטרזין  ברונר  אגיע לשם'. 

שייצור  דווקא  מציין  נוימן  ]אוסקר  במלחמה  תנצח  וגרמניה  עגלות 

בעגלות  היה  מדובר  הנסיגה[.  את  לזרז  כדי  כנראה  נועד  העגלות 

איכרים עשויות מעץ שאמורות היו להיות רתומות לסוסים. ייצרנו אותן 

במסגרייה ובנגרייה עבור הצבא הגרמני או האס-אס. אני ריתכתי את 

החישוקים שהקיפו את גלגלי העץ של העגלות, אחרים חיממו את 

והנגרייה  כבדים,  פטישים  עם  עליהם  עובדים  שהם  תוך  החישוקים 

השתתפה בייצור חלקי העץ של העגלות. ברונר הסתובב עם מכוניתו 

כי  עצבני,  היה  הוא  והמחנה.  סרד  של  הרכבת  תחנת  בין  האזרחית 

מטוסים רוסיים חגו מעלינו, והתנגש עם מכוניתו באחת העגלות, וחור 

נבקע ברדיאטור המכונית. זה היה רגע קריטי, כי הרוסים היו קרובים, 

וברונר רצה להסתלק. הוא קרא לי וציווה: 'תקן את זה, ואתן לך משהו'. 

אחרונים  נשארו  ]המסגרים  הרכבת  על  נמצא  הציוד  שכל  אמרתי 

לעלות לטרנספורט, כי הם ארזו את כל הציוד של המסגרייה[. ברונר 

המכונית  תיקון  על  לעבוד  והתחלתי  הציוד  את  להוריד  אפוא  הורה 

שלו. באותו הזמן הרכבת חיכתה בתחנה שהייתה ממש קרובה מאוד, 

מרחק קצר של הליכה. ניכר היה שאנשי האס. אס. נמצאים בלחץ זמן, 

וביניהם היו גם מכונאים שדחקו להרכיב את הרדיאטור במהירות. אני 

אמרתי להם: 'תחכו, תחכו, כי אם תכניסו מים על הריתוך בעודו חם, 

זה יתפוצץ!'. כשסיימתי את התיקון לאחר כשעה לפחות, והמכונית 

– או שהוא  הייתה מוכנה, ברונר הסתכל עליי. חשבתי באותו הרגע 

יהרוג אותי, כי כל הרכבת עמדה 

בגללי, או שיגיד לי להסתלק )כי 

בינתיים הבחנתי שברונר משחרר 

גויים שהיו  פרטיזנים  קבוצה של 

מרוכזים  והיו  במחנה  עצורים 

בצריף נפרד(. אבל הוא אמר לי: 

ואני  'תבחר לאיזה קרון להיכנס'. 

הרכבת  לאורך  לרוץ  התחלתי 

ְּבְרצֹו  חברי  של  בשמו  ולקרוא 

בעיירה   1922 )יליד   )Klug( קלּוג 

אותו,  מצאתי  וכאשר  סרד(, 

ברונר  את  לשמוע  הספקתי  עוד 

)Hahn( )שהיה איש אס. דה. – שירות הביטחון הגרמני  אומר להאן 

בגרמנית  ַּברָחנים'  אלה  כי  היטב,  עליהם  'תשמור  בברטיסלבה(: 

)Ausreißer). האן דפק על האקדח שהיה תלוי על חגורתו ואמר: 'אף 

אחד לא יברח לי!', כלומר רצה למעשה לציין -'זו היכולת שלי; תסמוך 

עליי. הם לא יברחו'. מכאן הבנתי, שהאן הוא האחראי על הטרנספורט 

כדי  הקרון  דלת  את  פתח  האן  לטרזין.  מסרד  האחרון  שהיה  הזה, 

היה מתישהו בשעות אחר הצוהריים  זה  זזה.  אליו. הרכבת  שאכנס 

או בערב".

שמואל גבעוני היה למעשה היהודי האחרון שגורש ממחנה סרד! 

ַזאלצר  )ֵאדֹו(  אדוארד   – נוסף  וחבר  קלוג  שגבעוני,  הגורל,  צחוק 

)Salzer( )יליד 1925 בעיירה סרד(, ברחו דווקא מרכבת זו.

ממשיך ומספר שמואל גבעוני: "הרכבת יצאה מסרד תוך כדי הפצצות 

בדרך, שגרמו לכך שהיא נאלצה לעצור פעמים רבות. מבין המקומות 

שבהם  האחרונים  בשלושת  שלפחות  הנסיעה,  במסלול  הזכורים 

 ,)Trnava( הייתה עצירה, לפעמים למשך יותר מיום, היו סרד–טרנאווה

 )Trenčín( טרנצ'ין ,)Nové Mesto nad Váhom( נובה מסטו נאד ואהום

ופוחוב )Puchov( – כל אלה בשטח הסלובקי. הצבא הסובייטי דלק 

אחרי הגרמנים. עוד בשטח סלובקיה הופצצה תחנת רכבת כלשהי 

ודי הרבה אנשים ניצלו את המהומה והצליחו לברוח בעוד הגרמנים 

התחבאו בחפירות. לאחר שלושה ימי נסיעה, באחת מתחנות הרכבת 

 ,)Valašské Meziříčí( מזירז'יצ'י  ואלאשסקה  ביישוב  במורביה, 

הרכבת האטה, ואז ברצו קלוג, אדוארד זאלצר ואני קפצנו מהרכבת 

שקרונותיה היו פתוחים. בדיוק אז עשרות פועלים המתינו לרכבת של 

הבוקר. פועל רכבת צ'כי צעיר שהבחין בבריחתנו, ניגש אלינו, נתן לנו 

מתחנת  לצאת  איך  אותנו  והדריך  גרמניים  מארקים   100 של  שטר 

הרכבת דרך פשפש כלשהו בלי להיתקל בגורמים עוינים. הגענו לנחל 

עינינו  במו  ראינו  יער.  לפנינו  נפרש  מכן  ולאחר  לתוכו  ונכנסנו  קטן 

שמואל גבעוני באדיבות ארכיון
בית לוחמי הגטאות
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נשמעו  כלבים.  עם  אחרינו  ורדפו  ירו  הם  מהרכבת,  יורדים  גרמנים 

צעקות והם רצו אל הגשר, אבל לא היה להם חשק להיכנס למים. 

ככה נעלמנו להם, והגרמנים חזרו לרכבת שהמשיכה בדרכה לטרזין". 

מקפיא.  בקור  ימים  כ-4  עוד  ביער  שהו  חבריו  ושני  גבעוני  ]שמואל 

הביעו  אלה  אך  מסוימת,  משפחה  בני  של  דלתם  על  התדפקו  הם 

חשש לחייהם בתואנה כי מחפשים את השלושה וכי הוכרז פרס על 

ראשם. עם זאת, הם ניאותו להסביר לשלושה היכן הגבול הסלובקי 

לסלובקיה.  הגבול  את  לעבור  הצליחו  השלושה  השמירה[.  ומגדלי 

שום  להם  תהיה  לא  כי  הבינו  הם  לסלובקיה  הגבול  חציית  לאחר 

תועלת מהכסף הגרמני. הם חתכו את השטר לשלושה חלקים. על 

כל חלק חתמו השלושה והוסיפו את תאריך תחילת הנסיעה מסרד 

)כלומר  הרוסים  ע"י  בטרנצ'ין  השחרור  ותאריך   )31.3.1945 )כלומר 

10.4.1945(, וכל אחד נטל לעצמו שליש ממנו.

הסיפא של הסיפור:

על  מישהו  דופק   ,]1995 ]לפני  שנים  "לאחר  גבעוני:  שמואל  מספר 

'אתה  לי:  אומר  הוא  לי.  בגילי, לא-מוכר  בן-אדם  ביתי בקיבוץ,  דלת 

100 המארקים  בן  והוא מוציא שליש משטר הכסף  לא מכיר אותי', 

זאלצר,  אדוארד  זה  היה  במורביה.  הצעיר  הפועל  מאותו  שקיבלנו 

שחי בקנדה. ברצו קלוג, שחי באוסטרליה, נהג להחזיק בארנקו את 

שליש השטר שלו כסגולה למזל טוב. פעם, ברכבת התחתית בלונדון, 

מישהו כייס אותו, וכך אבד חלקו משטר הכסף. באחד מביקוריו של 

קלוג אצלי בקיבוץ שמרת, חתכתי את השליש שלי לשניים, כך שבידי 

כל אחד מאיתנו נשאר חצי מהשליש...".

כלים,  מיני  כל  ייצרו  בסרד  במסגרייה  כי  עוד,  נציין  הדברים  בשולי 

ביניהם משוריות, סכינים, פצירות, מברגים, ברגים ומקדחים ועוד. ידוע 

לנו כי אברהם )דֹוִלי( גֹוֵטֶרר )Gottehrer( הבריח כלים כאלה לאנשים 

שהיו מיועדים להיות מגורשים לפולין ולצורך זה ביקשו פריטים כאלה 

ואחרים. שמואל גבעוני, שנטל חלק בייצור פריטים אלה, אם כי לא 

השתתף אישית בהברחתם, ידע על פעילות זו. אגב, גם גוטרר עצמו 

היה באותו הטראנספורט האחרון של גבעוני מסרד לטרזין, וגם הוא 

הצליח לברוח מהרכבת בּפּוחֹוב. ■

מחנה עבודה וריכוז בסרד

SNM-MŽK, הארכיון הלאומי של סלובקיה

מאמר זה מוקדש באהבה, כבוד ותהילה

ליהדות סלובקיה בשואתה ובגבורתה
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טרנספורטים ל"מזרח" היו הנושא המרכזי בגטו טרזין הן מבחינת ה

החוויה והן מבחינה סטטיסטית. 

אווירה  הייתה  הטרנספורטים,  היו  בטרזין  החיים  של  העיקרי  התוכן 

של אי ביטחון מתמיד - מתי יצא הטרנספורט הבא, התושבים רעדו 

מפחד שמא יישלחו, כולם עשו מאמצים להינצל. לאורך כל יומנו של 

אגון )גונדה( רדליך הטרנספורטים מוזכרים:

"מטרזין ילך מעבר לריגה. התווכחנו זמן רב אם עוד לא  4.1.1942

בא הרגע לומר די"  

"בחודש זה ילכו עוד 4 טרנספורטים למזרח. מתפתח  24.4.1942

ויכוח, אם יהיה פה גטו או מושבה תחת פיקוח גרמני,  

או אם פה רק יבחרו אנשים אשר יסעו הלאה למזרח.  

הייתי עצוב מאוד כי יסעו ילדים רבים..."  

"בלבול, ערבוביה, מריבות קשות גדולות. אלפי אנשים  23.10.1942

עצבניים חיים עם פחד בלב, פוחדים, נלחמים להישאר  

פה. רצים, רצים הנה והנה ביום ובלילה בלי מנוחה".  

נעשתה טרזין  בגטו  ל"מזרח"  לטרנספורט  הרשימה   הרכבת 

באופן שונה מבמקומות אחרים. בטרזין הוטלה גזירה זו על המועצה 

היהודית - האלטסטנראט. מפקד הגטו קרא לראש מועצת היהודים 

מספר  עם  טרנספורטים  מסוימים  לתאריכים  להכין  לו  והורה 

מי את   - הגבלות  וגם  מסוימים  יהודים  להכנסת  צווים   המגורשים, 

אסור לשלוח. ראש המועצה )אדלשטיין 4.12.1941-29.1.1943 ואחריו 

את  וכינס  למשרדו  מהמפקדה  חזר   )1944 ספטמבר  עד  אפשטיין 

חברי המועצה, והם דנו בקווים כלליים על הרכב הטרנספורט ונתנו 

הוראה למחלקת הרישום להכין את רשימת הטרנספורט - רשימה 

שמית.

לאירועים  בקשר  מר  זיכרון  היה  בגטו  הרישום  מחלקת  לעובדי 

שלחה  אז  ב-1941.  מפראג  הראשון  הטרנספורט  זימון  סביב 

הצנטראלשטלה למדור הרישום בקהילה רשימה של כ-1,300 שמות 

שאותם הוציאו מהרישום הכללי שהיה בידיהם. הם ציוו שמתוך מספר 

זה יבחרו אלף ועליהם להתייצב לגירוש לגטו לודז' )ליצמנשטאדט(. 

האנשים.  כמחצית  רק  התייצבו  וסגנו  הרישום  מחלקת  מנהל  לפני 

שני אנשי הרישום נאסרו מיד, נשלחו למחנה ריכוז וכעבור שבועיים 

ניסיון בריחה". אנשי  "בעת  מוות  בני משפחותיהם הודעה על  קיבלו 

מחלקת הרישום ידעו איפוא שהם צפויים לעונשים חמורים ביותר אם 

וכך אמנם קרה ב-1943. בטרזין הגרמנים  דיוקים,  אי  יגלו  הגרמנים 

נקטו שיטה שונה מזו של פראג וגם שונה מרוב הגטאות בפולין. שם 

לתחנת  מסוים  מרובע  התושבים  כל  את  וגירשו  בגטו  עוצר  הטילו 

הגרמנים את מספר המגורשים למועד  ואילו בטרזין דרשו  הרכבת, 

יגורש, פרט למגורשים שהגרמנים  מסוים והניחו ליהודים לקבוע מי 

כגון  לגרשם,  אסרו  שהגרמנים  מסוימים  לאנשים  ופרט  לגרשם  ציוו 

המשלוחים ל"מזרח" מטרזין / יעקב צור *

* מתוך מאמר של יעקב צור ז"ל, בחוברת ״התמודדות ללא נשק - הפעילות העצמית 
של אסירי גטו טרזין״, בית טרזין, 1988, עמ׳ 24-17

מלחמת  ונכי  הצטיינות  אותות  נושאי  לשעבר,  גרמניה  צבא  קציני 

העולם הראשונה משורות מדינות המרכז, יהודים בעלי שם וידועים 

בעולם ובני משפחותיהם של אלה שנשלחו לפלוגות עבודה. מועצת 

היהודים בעצמה קבעה רשימת אנשים מוגנים בפני הטרנספורט והם 

כללו את חברי המועצה )לכל אחד מהם זכות להגן על 30 אחרים(, 

את אנשי הפלוגה שבאה ראשונה להקים את הגטו ובני משפחותיהם, 

בכל  בהתחשב  ואחרים.  מפתח  במקומות  לעבודות  נחוצים  ואנשים 

אלה הרכיבה מחלקת הרישום רשימה גולמית וזו הובאה בפני ועדת 

הטרנספורטים, שבה היו מיוצגים נציגי כל המחלקות במועצת הגטו, 

ואלה הביעו את ערעוריהם. כשהמכסה שהגרמנים הטילו לא הושגה, 

ולילות בלי  ימים  ישבו  נציגי המחלקות השונות. הם  בין  החל מאבק 

ועוד עתודה של  הפסק עד שהשיגו רשימה שמית במספר הדרוש 

למעלה ממאה איש. היומן של גונדה מלא תיאורים על כך:

...תכננו טרנספורט. עבדנו כמעט כל הלילה.   5-6.1.1942

השגנו בעזרת פרוטקציה שהילדים יוצאו   

מהטרנספורט...   

לא יכולנו לעבוד, כי היינו סגורים בבית. ביקשתי   7.1.1942

להוציא את הילדים מן הטרנספורט ואכן השגתי,   

כי הילדים לא יסעו... משתדלים להציל את הילדים   

מן המוות.   

...הטרנספורטים לפולניה והערעורים הם מלאכה   7.3.1942

נוראה, אחראית. למי הזכות להשתחרר מן   

הטרנספורט על סמך ערעור? לצעירים?   

לקשישים? אין תשובה...   

כל היום עבדו בעניין הערעור. קשה להחליט, כי   13.3.1942

סיבות רבות לערעור.   

ועדת הטרנספורטים פעלה תוך הגבלת זמן ותחת לחץ המערערים. 

לגטו,  מזמן  לא  שהגיעו  שאלה  בשיטה  כלל  בדרך  בחרה  הוועדה 

קשרים  עדיין  היו  לא  לחדשים  יוצא.  לטרנספורט  ראשונים  יצורפו 

לאנשי ההנהלה והם לא התמצאו בנעשה בגטו. כדי להבין את הלחץ 

שבו היו נתונים אנשי ההנהלה נציין שמייסוד הגטו בדצמבר 1941 ועד 

אלף   16 ל"מזרח"  נשלחו  ומהם  יהודים  כ-31,000  הגיעו   13.6.1942

איש, כלומר כ-52%.

מספר  על  התבססה  בגטו  היהודים  מועצת  חברי  של  התנהגותם 

הנחות יסוד: המלחמה תסתיים במפלתה של גרמניה הנאצית; צריך 

להחזיק מעמד עד למועד זה; התנאים ב"מזרח" קשים, ההגליה לשם 

הם  לשרוד  וילדים  זקנים  של  וסיכוייהם  ותמותה,  תלאות  פירושה 

מעטים. לכן צריך לעשות מאמץ מירבי למנוע או לפחות לדחות עד 

כמה שאפשר גירוש ל"מזרח".
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מה ידעו בטרזין ובפראג על ה"מזרח"

איך  וגם  ידע  מי  ידעו,  מתי  גם  היא  השאלה 

קליטתן.  תהליך  היה  ומה  הידיעות  הגיעו 

העובדה שלא היה תקדים למה שאירע בפועל 

הכבידה על המעבר בין קבלת המידע להפיכתו 

הריגול  שירותי  ראש  והוצאת מסקנות.  לידיעה 

הגרמניים, האדמירל וילהלם קנאריס, אמר כבר 

לפני פרוץ המלחמה, שהרייך השלישי הוא דבר 

איש  סיומו  כה לא מתקבל על הדעת, שאחרי 

לא יאמין למה שאירע בפועל.

מקורות  מספר  היו  בפרוטקטוראט  ליהודים 

שנכבשה  גליציה,  מזרח  משטחי    מידע: 

לברה"מ,  הגרמנית  הפלישה  בתחילת  מיד 

ברחו  או  שגורשו  מעטים   1941 בסתיו  חזרו 

של  הראשון  לגל  עדים  היו  הם  כן.  לפני  לשם 

הרציחות. אנשים אלה לא סיפרו על כך ברבים, 

אבל אין ספק שגם המעט שסיפרו הגיע לידיעת 

בביטאון    היהודיים בפרוטקטורט.  המנהיגים 

מחברי  שאחדים  במחתרת,  הצ'כית  הקומוניסטית  המפלגה  של 

החלוץ )וגם כותב שורות אלו( קראו, פורסמו באופן רצוף ידיעות על 

שנקלטו  מאנגליה  בשידורים  גם   .1941 שנת  בסוף  כבר  הרציחות 

בצ'כיה נמסר החל מ-26.6.42 ואילך על הריגות המוניות של יהודים 

המכתבים  את  סתרו  אליהן  שנתלוו  והשמועות  אלו  ידיעות  בפולין. 

שנתקבלו מהיהודים שגורשו לפולין עד חודש מאי 1942, אך לא אחרי 

תאריך זה. מחמשת אלפים יהודי פראג שגורשו באוקטובר 1941 לגטו 

על קבלת  ידם  בכתב  ואישורים  גלויות  סדירה  בצורה  נתקבלו  לודז' 

כסף שנשלח אליהם באישור השלטונות הגרמניים. הגיעו גם מכתבים 

מריגה, לשם גורשו מטרזין בינואר 1942, וגם מחלק מתשעת אלפים 

מגורשים בחודשים מארס-אפריל אותה שנה למחוז לובלין, בעיקר 

שב"מזרח"  ובטרזין  בפראג  הסיקו  זה  מכל  איזביצה.  בשם  מעיירה 

סיכויים  יש  עבודה  כושר  בעלי  לצעירים  אבל  קשים,  תנאים  אמנם 

סבירים לשרוד, והיו שקיוו שהעבודה תציל גם את בני משפחותיהם. 

אולי  חשבו  מזויפים  ניירות  עם  וחיים  למחתרת  וירידה  בריחה  על 

מעטים בלבד.

המגורשים  ידידי  בפראג  התארגנו  הטרנספורטים  שיצאו  אחרי  מיד 

ריכוז.  ומחנות  לגטאות  מזון  וחבילות  כסף  שליחת  עזרה,  למפעל 

ואחרים,  הציונית  הנוער  תנועת  חברי  מאות  את  שהקיף  זה,  מפעל 

הצטמצם עם המשך הגירושים, עד שבאוגוסט 1943 נשארו שניים -

היינץ פרוסניץ עד אוקטובר 1944, ונעמי בז'ז'ינה שלא גורשה כלל עד 

סוף המלחמה ושמרה על המכתבים שהגיעו מהמגורשים. 

המספרים שנמסרו לעיל מראים שכ-45 אלף, כלומר יותר ממחצית 

יצא  לבירקנאו  לאושוויץ-בירקנאו.  נשלחו  למזרח,  המגורשים 

טרנספורט ראשון מטרזין ב-26.10.42, ואלה שלא נרצחו מיד הורשו 

הכתובת:  לפי  מזון  חבילות  אליהם  שישלחו  ולבקש  גלויות  לכתוב 

מחנה עבודה בירקנאו ליד נוי-בירון.

מראשית 1944 יש עדויות על קבלת מידע מפורט מאושוויץ. רודולף 

גיביאן שגורש מטרזין הצליח לשלוח מכתבים, ששניים מהם נשתמרו 

הגיעו לבת משפחתו בטרזין, תאריכי  ופורסמו אחרי המלחמה. הם 

המכתבים הם 25.2.44 ו-18.8.44. 

לסיכום

גורשו   ,28.10.1944 עד   1941 באוקטובר  מ-16  שנים,  שלוש  משך 

משטחי טרזין בפרט ומשטחי הפרוטקטוראט בכלל קרוב ל-94,000 

ועוד מספר  ויותר  איש  אלף  גדולים של  טרנספורטים  ב-65  יהודים 

לארבעת  קרוב  המלחמה  בסוף  ניצלו  מהם  קטנים.  טרנספורטים 

הדאגה  הייתה  הגירוש  מפני  האימה  )כ-4.25%(.  יהודים  אלפים 

המרכזית של כל אחד. זו גם נקודת מוצא להבנת הנעשה בגטו טרזין 

הנעשה  על  מושג  היה  לא  הגטו  כלואי  לכל  כמעט  התחומים.  בכל 

ב"מזרח" והתגובה של המגורשים הייתה חוסר אונים וציפייה לנס. ■

מאמרים

מריה קלאנובה - עוזבים לטרנספורט, 1943 - ארכיון בית טרזין
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ואני, ב קינברג  תמי  השתתפנו,  מרץ,  חודש  סוף 

בכנס דיגיטציה במרכז מחקר ומוזיאון קסרקטין 

בבלגיה.  מכלן,  בעיר   )Kazerne Dossin( דוסין, 

הכנס מתקיים מדי שנה אך עקב מגפת קורונה הוא 

נדחה בשנתיים. בית טרזין השתתף בכנס זה בפעם 

הראשונה לפני שלוש שנים ביד ושם, שם הצגנו את 

מערכת שמות קורבנות גטו טרזיינשטאט המבוססת 

על כרטסת אסירי הגטו שעברה דיגיטציה בהובלתה 

של עליזה שילר ז"ל.

מארכיונים  נציגים  השתתפו  וסיורים.  בהרצאות  ועמוסה  מעניינת  הייתה  התוכנית 

ומוזיאונים שונים ובהם באד ארולסן, אושוויץ, בוכנוולד, דכאו, פלוסנבורג, יד ושם, מוזיאון 

פולין ועוד. קולגות אשר חוקרים מגוון פרקים בהיסטוריה של השואה שיתפו את האחרים 

בניסיון שרכשו עם מערכות איסוף ועיבוד חומרים, גביית עדויות ותימלולן, מיפוי אוכלוסיה 

יהודית וגורלה אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה, ותכנון וביצוע תערוכות שונות בנושא. 

אנחנו הצגנו את הקשר בין ארכיון בית טרזין למרכז החינוכי והדרך בה פעילויות החינוך 

נעזרות ומסתמכות על הארכיון.

מאד  ודומה  ב-1756  נבנה  ההיסטורי  הבניין  דוסין.  בקסרקטין  סיור  גם  כלל  הכנס 

לקסרקטינים בעיר טרזין, שנבנו גם הם על ידי בית הבסבורג. הוא ממוקם בצפון העיר 

סמוך לרציף המשא של הרכבת ונקרא על שמו של לוטננט-גנרל אמיל דוסין דה סנט-

ז'ורז', גיבור קרב האיסר במהלך מלחמת העולם הראשונה. המחנה הוקם במרץ 1942 

והיה מחנה המעבר היחיד בבלגיה. רוכזו בו יהודים וצוענים לקראת גירושם לאושוויץ-

בירקנאו, כמו גם מחנות אחרים. בין ה-4 באוגוסט 1942 ל-31 ביולי 1944, יצאו מהמחנה 

28 רכבות. מתוך 25,800 אסירים שגורשו משם, שרדו רק 1,240. כיום משמש חלק ממבנה 

הקסרקטין כאתר הנצחה ובחלקו האחר נבנו דירות יוקרה. מול הקסרקטין, מעבר לרחוב 

הקורבנות  תצלומי  איסוף  של  עצום  פרויקט  המחנה.  סיפור  את  מוזיאון המספר  נבנה 

מצא ביטויו בקיר שניצב למלוא קומתו של הבניין, מהמרתף ועד לקומה השלישית, ועליו 

המוזיאון  תצלומים שחוקרי  ועוד  עוד  נוספים  שנה  מדי  נאספו.  אסירים שכבר  תצלומי 

ממשיכים לאתר. הקיר מלווה במסך מגע עם מידע קצר לגבי הקורבנות ומיקומם בקיר. 

התערוכות בקומת המרתף והקרקע עוסקות בזכויות אדם ואילו בשלוש הקומות העליונות 

מוצגת תערוכה היסטורית העוקבת באופן כרונולוגי אחר גורלם של הקורבנות באמצעות 

תמונות, מסמכים, מולטימדיה וראיונות עם ניצולים. 

ואת  אחרים  ובמוזיאונים  בארכיונים  עמיתנו  את  להכיר  מצוינת  הזדמנות  היה  הכנס 

עבודתם. ■

מן הארכיון

ארכיון שמות קורבנות השואה - כנס דיגיטציה ומערכות ארכיון / ד"ר תרזה מייזלס

קסרקטין דוסין

קיר תמונות אסירי דוסין

לוח זיכרון לקורבנות מחנה דוסין
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עץ חיים

מסע עץ החיים
מוזמנים להצטרף אלינו למסע זיכרון והתחדשות

13-15 במאי 2022
מחיר השתתפות במסע - 1000 ש״ח

הסעות  והדרכה,  לאתרים  כניסה  כשרות,  ארוחות   4 כולל  המחיר 
)יתכנו שינויים קלים במחיר הסופי(

הערות חשובות:
הזמנת טיסות ובתי מלון באחריות המשתתפים. המחיר הוא עבור 
12 במאי  ביום חמישי  הפעילויות בלבד. אני ממליצים להגיע כבר 

.2022
להרשמה נא למלא את טופס ההרשמה המקוון באתר האינטרנט 

של בית טרזין

מידע נוסף באתר האינטרנט של בית טרזין ובדוא"ל: 
info@bterezin.org.il

טל: 04-6369515

]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

https://forms.gle/Nnx6ecoCpMpLSRN86%20
https://forms.gle/Nnx6ecoCpMpLSRN86

