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חיי הדת בגטו טרזיינשטאט /ד"ר מרגלית שלאין
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שלכם
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"יומן עברי מגטו טרזיינשטאט"  /ד"ר בנימין זאב קידר
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חדשות בית טרזין
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דיוקנאות של הקהילה היהודית בפראג ,1941 – 1940

מסע שורשים ,משפחת גרואג  / 2022איתי גרואג

6

מעשה ידיו של דוד פרידמן  /מרים פרידמן מוריס

13

המרכז החינוכי

9

זיק של תקווה  /ד"ר תרזה מייזלס וניצן רביד אליאס

15

מערכת
עריכה וצילום :צוות בית טרזין

עיצוב :סטודיו אורני דרורי ,חיפה

בשער :פבל פאנטל  -בית כנסת
אירועים קרובים בבית טרזין:
19.9.2022

יום שני

18:00

״הבובה האולימפית"
הקרנה מחודשת של הסרט
ושיח עם השורדת אינגה אאורבכר

מכון גתה ,תל אביב

29.9.2022

יום
חמישי

19:30

4.11.2022

יום
שישי
ימי
ראשון

10:30

פתיחת התערוכה "ימים מחוץ לזמן – אמן פוגש
עדות"
כנס דורות ממשיכים

אולם קימרון
עמק המעיינות
בית טרזין

סדרת הרצאות מקוונות באנגלית
(פרטים באתר בית טרזין)

ZOOM

6.11.2022
20.11.2022
4.12.2022
18.12.2022
27.1.2023

20:00

 10:30״השואה והישראלים"  -הרצאה של שחר שקלש
יום
שישי
בנושא :זיכרון ,מיתוסים והדרך שבה הישראלים
מספרים לעצמם את השואה
להרשמה info@bterezin.org.il 04-6369515 :נשמח לראותכם בין אורחינו

בית טרזין

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

לתשלום ולתרומות  :כרטיס אשראי (טלפון )04-6369515 ,058-6369515
 ביט +972-54-4398928
			
PayPal 
			
 העברה בנקאית (בנק לאומי  10סניף חדרה  953ח"ן )74803/11
			
 המחאה לפקודת בית טרזין (גבעת חיים איחוד ,עמק חפר )3893500
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בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

שלכם
שלום לכל חברי הבית

ה

שנה החדשה תיכף מתחילה ואפשר להביט אחורה
בסיפוק ,וקדימה בציפייה .בבית טרזין הייתה פעילות
רבה בשנה שעברה ,למרות שהיא התחילה באי ודאות וחשש.
כשמסתכלים אחורה כבר קשה לזכור את ההתלבטות לפני
פתיחת תערוכת “ימים מחוץ לזמן ,אמן פוגש עדות” בגלריה
 Art & Aboutכי בדיוק החל גל נוסף של קורונה ,את ההחלטה
לקיים את “מסע עץ החיים” במתכונת מצומצמת וזהירה
(מאותה סיבה) ועוד פסיעות זהירות בדרך לחזרה לשגרה.
בכל התחומים בבית נעשתה עבודה רבה .הארכיון תחת ניהולה
של ד”ר תרזה מייזלס משנה פניו ומותאם לעתיד ,ניצן רביד אליאס
קרובה להשלמת פרויקט סידור העדויות המוקלטות (באודיו
ובוידאו) .אלי מיקולינסר ומיכאל בלומנפלד מקדמים במרץ את
הקיטלוג והסריקות .תלמה כהן מסדרת את התיקים ומגלה מחדש
אוצרות – סיפורים מעניינים ,מסמכים ותמונות .המתנדבות שלנו,
אילנה שנבל ,אילנה רביד ומרים פרגר תורמות מאד להתקדמות
בתמלול העדויות ותרגום מסמכים .במרכז החינוכי בראשותה
של נועה דוד (מזל טוב להולדת בנה) הוכנו תוכניות וערכות
חינוכיות חדשות .בזמן שנועה הייתה בחופשת לידה הייתה זו
חני פולטורק שלקחה על עצמה את הטיפול בקידום התוכניות
והביקורים השוטפים ,וכמובן שמגיעה תודה גדולה למדריכים

שלנו ,שהם בעצם הפנים של בית
טרזין עבור המבקרים שמגיעים.
את אראלה תלמי ,אחראית קשרי
החוץ של בית טרזין ודאי כולכם
מכירים ,אראלה שוקדת בשנים
האחרונות על הקשר עם הדורות הממשיכים ,ובהתאם אנו מנסים
לשנות ולעדכן את הפעילויות של בית טרזין כך שיתאימו לאופיו
המשתנה של המקום ולרוח הזמן .מי שדואגת שכל התוכניות
המיוחדות אכן תצאנה לפועל ביחד עם הדברים היום יומיים היא
נעמי קדוש ,מזכירת המרכז החינוכי ,אז זו הזדמנות לומר תודה
לכל הצוות הנפלא של בית טרזין שפירות מאמציו ניכרים לעין.
מסע עץ החיים היה אחת מנקודות השיא השנה .בחרנו להקדיש
את הגליון לנושא של חיי דת בגטו טרזיינשטאט ,כמחווה לספר
התורה שבית טרזין קיבל מקרן ספרי התורה הצ’כים בלונדון.
הספר ישמש לפעילות חינוכית בנושא הקהילות היהודיות
בבוהמיה ומורביה שהוחרבו.
לפנינו שנה חדשה ,המון רעיונות ,תוכניות ותערוכות חדשות.
שתהיה שנה טובה ,פוריה ,בריאה ומאושרת.
			
		
		

חג שמח!
תמי קינברג,
מנכ״לית בית טרזין

חג שמח ,שנת בריאות,
שנת עשייה וחופש
מכולנו,

צוות בית טרזין
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חדשות בית טרזין
טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה

ב

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ”ב התקיים בבית טרזין טקס
מרגש בו השתתפו שורדי הגטו ,שגריר צ’כיה בישראל ,מר מרטין
סטרופניצקי ,שגריר סלובקיה בישראל ,מר איגור מאוקס ,סגן שגרירת
גרמניה בישראל ,ד”ר יורג וולנדי ,נספח התרבות של שגרירות גרמניה
בישראל ,מר היאטו ריצ’ארד יאמאטו ,ראש המחלקה הקונסולרית
הכללית של שגרירות הולנד הגב’ יולמה בלוק ,ראשת המועצה
האזורית עמק חפר ,גלית שאול ,קצינים ,חיילים ,חברי קהילת בית
אל ואורחים רבים נוספים.
השנה ,נערך הטקס בסימן  80שנה לתחילת הגירושים מגטו
טרזיינשטאט ל״מזרח״ .ב 9-בינואר  ,1942כשלושה שבועות לאחר
שהוקם הגטו ,יצא הטרנספורט הראשון ל”מזרח”.
היתה זו נקודת שבר עבור אסירי הגטו ועבור ההנהגה היהודית ,שהיו
סבורים עד לאותה העת שטרזיינשטאט תשמש כעיר מקלט.

מאותו היום ובמהלך תקופת קיומו של הגטו ,יצאו מהגטו טרנספורטים
רבים למחנות השמדה ולאתרי רצח שונים מעל  85,000גברים ,נשים
וילדים“ .אימת הטרנספורטים” הוא השם שניתן לפחד של אסירי
הגטו מפני הגירוש ל’מזרח’ .הזימון לטרנספורט היה בלתי צפוי ,הוא
יכול היה להגיע בכל רגע ולקרוע אותם ממשפחתם ,מחבריהם ומכל
המוכר והידוע אל עולם בלתי ידוע...
הטקס לווה בשירה בביצועה של הזמרת עינת אזולאי ,ובביצוע מרגש
של השיר "לו יהי" על ידי מקהלת התלמידים מבית הספר בית אל,
לסיום .בתום השיר חילקו ילדי המקהלה ליושבים בקהל ,באופן
סימלי ,ורד אדום.
שישה שורדים הדליקו את המשואות :טומי שחם ,ציפורה הוכמן,
גדעון לב ,אווה חפר ,חנה שטרנליכט ונכדתו של אלי בכנר ז”ל עינב
בכנר נאמני■ .

פתיחת התערוכה “ימים מחוץ לזמן – אמן פוגש עדות” ב”גימנסיה העברית הרצליה” תל אביב

ב

מהלך החודשים אפריל ומאי  2022הוצגה התערוכה “ימים מחוץ
לזמן ,אמן פוגש עדות” בגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב ,באולם
שהגימנסיה העמידה לרשותנו בנדיבות רבה .הצגת התערוכה בתל אביב,
אפשרה לקהל רב לבקר בתערוכה.
בין האירועים שהתקיימו בזמן הצגת התערוכה היה שיח שורדים ואמנים
בהשתתפות השורדות ורה מייזלס ואוה ארבן אשר שיתפו את הקהל
בחוויותיהן מהפרוייקט ,המפגש הראשוני שלהן עם עבודת האמנות שנוצרה
בהשראת עדותן ותפיסת עולמן בנוגע לזיכרון השואה.

קישור לכתבה במגזין
התרבות “סוכן תרבות”

קישור לכתבה של גלעד
מלצר בעיתון “הארץ”

בנוסף ,התקיים שיח גלריה עם יוצרי התערוכה מאיה וגל רווה,
אוצר התערוכה יוסי וסיד ואמנים משתתפי הפרוייקט.
קהל רב פקד את התערוכה ,ביניהם אנשי תקשורת מעולם התרבות
והאמנות אשר התרשמו וסיקרו את התערוכה.
החל מסוף חודש ספטמבר  2022תוצג התערוכה באולם הקימרון בעמק המעיינות.
ניתן להזמין סיורים והדרכות בטלפון ■ .058-6369515 ,04-6369515
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קישור לכתבה של גואל
פינטו בכאן תרבות

חדשות בית טרזין
אירוע סיום מסע עץ החיים והבאת ספר תורה מאולומוץ לבית טרזין

ב

חודש מאי יצאנו למסע בעקבות ספר תורה אחד ,ששרד את
השואה בצ׳כיה ,והובא לפני שישה עשורים למשמורת בבריטניה.
כעת חזר הספר לגטו טרזיינשטאט בצ׳כיה במצעד מיוחד שהתקיים
ב 15-במאי ,בטקס לציון  77שנים לשחרור הגטו ,ומשם הגיע לישראל
והתקבל בבית טרזין באירוע חגיגי .ספר התורה שהגיע לבית טרזין
הינו אחד מ 1,564-ספרי תורה מצ׳כיה שנאספו בפראג בתקופת
מלחמת העולם השנייה .תחת השלטון הקומוניסטי נשמרו הספרים
יחד עם חפצי קודש נוספים שהיו שייכים לקהילות היהודיות הצ’כיות
בבית כנסת חרב בתנאים גרועים ,עד שנפדו על ידי נדבן אנגלי בשנת
 1964והובאו ללונדון .חלק מהספרים תוקנו ,הוכשרו וחזרו לשמש
קהילות יהודיות בכל העולם.
כחלק מהמסע להבאת ספר התורה,
התקיים מצעד עץ החיים ביוזמת בית
טרזין ובשיתוף הארגונים מצעד החיים
העולמי ,בני ברית ואתר ההנצחה
בטרזין .המצעד החל בתחנת הרכבת
בוהושביצה והמשיך עד לעיר טרזין
באותה דרך בה צעדו היהודים שנשלחו
לגטו טרזיינשטאט .בטרזין התקיים
גרשון וייס ז"ל
טקס מרגש בהשתתפות שורדות הגטו מישראל :דיטה קראוס
שנשלחה מהגטו כנערה לאושוויץ וחנה שטרנליכט שאיבדה את
הוריה באושוויץ ,ושרדה לבדה את מחנות העבודה הקשים פרייברג
ומאוטהאוזן .אירוע סיום פרוייקט “מסע עץ החיים” והבאת ספר
התורה לבית טרזין התקיים במעמד מר פטר פפושק ,יו”ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות בצ’כיה ,סגנית שגריר צ’כיה בישראל ,קטרינה

מורקובה ,מר ג’פרי אורנשטיין,
יו”ר עמותת  ,MSTנציגי בני
ברית ,שורדים וחברי עמותת בית
טרזין .הכנר מאסטרו אייל שילוח
והפסנתרן ד”ר יורי ברנר היו אמונים
על החלק האמנותי של האירוע.
בימים אלו המרכז החינוכי מכין
תוכנית חינוך המיועדת לבני/בנות
בר/ת מצווה ,שתעסוק בסיפורן ההיסטורי של הקהילות הצ’כיות,
וספר התורה יהיה חלק ממנה .כמו כן ,הספר ישולב בתצוגה חדשה
של המוזיאון בנושא חיי דת בגטו טרזיינשטאט■ .

מימין :פטר פפושק וקתרינה מורקובה יחד עם דני שק ,יו"ר העמותה.

מאסטרו אייל שילוח

ביקור שר התרבות מר חילי טרופר בבית טרזין

ב

חודש מאי ביקר שר התרבות מר חילי טרופר
בבית טרזין .דני שק ,יו"ר הועד המנהל של
בית טרזין ,הציג בפניו את מורשת המייסדים וחזון
הבית ודיבר על הפעילות העניפה והפרוייקטים
העכשוויים של בית טרזין .לאחר מכן נערך לשר
סיור בתערוכות המוזיאון .דגש ייחודי הושם על
ספר התורה מהמאה ה 19-ששימש את קהילת
אולומוץ והגיע לבית טרזין במסגרת “מסע עץ
החיים”■ .

חני פולטורק ,ליאורה לבני כהן ,דני שק ,חילי טרופר ,אראלה תלמי
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חדשות בית טרזין
כיתות האמן הבינלאומיות היסטוריה ,מוזיקה וזיכרון

כ

מדי שנה ,גם הקיץ הגיעו עשרות מוזיקאים צעירים לשבוע
של מוזיקה והסטוריה ,בו התאמנו וניגנו יצירות שונות ובהן
גם יצירות מגטו טרזיינשטאט .שמחנו לשוב אל כפר הנוער "בן
יקיר" בכפר הרא"ה הסמוך לבית טרזין .מדשאות הכפר והכיתות
הנעימות מלאו בצלילי כלי קשת וקולות שירה .מאסטרו אייל
שילוח וטובי המורים לימדו את התלמידים והכינו אותם לקראת
הקונצרט .משתתפי הסמינר ביקרו בבית טרזין ושמעו על חיי
היום יום וסיפורם של הילדים בגטו .קונצרט הסיום החגיגי של
כיתות האמן התקיים השנה באולם שרת (פתח תקוה).

גולת הכותרת הייתה הפקת אופרת הילדים “ברונדיבר” מאת הנס קראסה ,היצירה האחרונה שהספיק לכתוב לפני שגורש לגטו טרזינשטאט
באוגוסט  .1942את קטעי האופרה ביימה קטיה רוזנברג וניצחה עליהם אורית שילוח■ .

מפגש שורדים בבית טרזין 2022

לכבוד השנה החדשה הוזמנו שורדי הגטו למפגש רעים חגיגי .חלקם לא התראו שנים רבות ולאחרים הייתה זו הזדמנות להכיר שורדים שלא
הכירו בעבר .סביב שולחנות עמוסים כל טוב ,סיפר כל אחד בקצרה על עצמו .הכנרית באה שרון הנעימה בנגינת מוזיקת כלייזמרים .בסיום
האירוע התכנסו כל השורדים לתמונה משותפת.
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חדשות בית טרזין
מסע שורשים ,משפחת גרואג  / 2022איתי גרואג
וילי גרואג ,לצד מעלותיו כאדם מיוחד במינו וסיפור חייו הייחודי ,שהחל באולומוץ צ'כיה ( ,)1914והסתיים בקיבוץ מענית ( ,)2001היה גם
האבא והסבא שלנו .כמו רבים ממכריו ומחבריו זכינו גם אנחנו לחיות ולהנות לצידו ובקרבתו של וילי שהיה אמן ,מחנך ,תעשיין ,אדם.
היתה לנו הזכות לשמוע מפיו את סיפורי ילדותו בצ'כיה שלפני מלח"ע ה ,2-את התלאות והזיכרונות הקשים מהשואה וגירוש משפחתו
לגטו טרזיינשטאט ותקומת חייו עם העליה לארץ ישראל ,לקיבוץ מענית.

משפחת גרואג המורחבת בכניסה למבצר הקטן

יצאנו בהרכב משפחתי מלא :חוה ,ענת וגידי ,ילדיו של וילי ,וכל
 9הנכדים ( +נינה אחת בת חצי שנה) למסע שורשים ייחודי ,של
פעם בחיים ,דרך תחנות חייו בצ'כיה .ותחנות אשתו השניה תמר,
בסלובקיה.
פראג ,צ'כיה  -יולי 2022
באופן סימלי התחלנו את המסע בפראג בירתה של צ'כיה ,התקבצנו
מ 3-יעדים בעולם :ארה"ב ,הולנד וישראל .העיר למי שטרם ביקר,
היא ייעד אירופי קסום שמשלב הרבה היסטוריה ויהדות .ביקרנו
ברובע היהודי ובמוזיאון בו מוצגת תערוכה של ציורי ילדים מגטו
טרזיינשטאט ,ציורים אלו הם חלק מאוסף ציורי הילדים שוילי הביא
עמו מהגטו בתום המלחמה ובכך היצירות ניצלו והפכו לתיעוד
וזיכרונות ייחודיים .על קירות המוזיאון מונצחים בכתב יד ,שמות
הנספים בשואה על אדמת צ'כיה .קירות שלמים מסודרים לפי שמות
מחנות הריכוז וההשמדה ,ועליהם אלפים רבים של שמות .בצמוד
לבית הכנסת נמצא בית הקברות היהודי.
הנסיעה למחנה הריכוז טרזיינשטאט
בבוקר השני למסע יצאנו לנסיעה בת פחות משעה ממרכז פראג,
לחניה הניצבת מול המבצר הקטן בטרזיינשטאט ,המקום בו התגוררו
קציני הגסטפו ובו גם התרחשו חלק ניכר מהזוועות בגטו .בחזית

המבצר הוקם לאחר המלחמה בית קברות גדול ,אליו הועתקו קברים
של יהודים ונוצרים שנרצחו בשואה .המחזה של מאות מצבות על
רקע שער הכניסה למבצר ,ממחיש בצורה קיצונית את הזוועה.
ומנגד ,מסביב לטרזיינשטאט הכל מוקף שדות ירוקים ,עשירים
בחקלאות ,פסטורליה במדינה מזרח אירופאית שעברה גם את
תקופת הקומוניזם ,מה שניכר בפשטות התושבים .ובין הניגודים,
אנחנו מנסים להכיל את הסיפור של משפחתנו .משפחת תעשיינים,
מהמעמד הגבוה ,שילדיה משכילים ואשר החזיקה במפעל
המשפחתי לייצור לתת  ,GROAG MALT FABRICמגורשת יחד עם
עשרות אלפי יהודים מהקהילות היהודיות של צ'כיה ושכנותיה ,אל
מחנה ריכוז הבנוי כמבצר צבאי ,בו אין כל צלם אנוש ,אין זכויות ,ואין
תקווה .כיצד זה התרחש ,וכיצד הצליחה משפחת גרואג שגורשה
לגטו ,לשרוד שם בתנאים הקשים.
בשדרה המובילה מהחניה לשער הכניסה למבצר כבר קשה לעצור
את הדמעות ואנחנו מתכנסים כל אחד בעצמו לקראת המפגש
הראשון עם שרידי הזוועות ,עליהם שמענו לא פעם בסיפוריו של וילי
ובעדויות השורדים.
ראוי לציין את קבלת הפנים החמה והמכבדת שערכו לכבודנו יאן
רובינק מנהל המוזיאון וצוות הארכיון בטרזיינשטאט .לתדהמתנו,
קריקטורות של ֶעמו וציורים מקוריים של טרודה שנתרמו (ע''י נאווה
שאן) ושמורים בארכיון המוזיאון הוצגו לנו באולם הישיבות המרכזי.
בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין

דפי קשר

7

חדשות בית טרזין
מסע שורשים ,משפחת גרואג 2022

ילדיו של וילי ,גידי ,ענת וחווה עם ד"ר יאן רובינק מנהל אתר ההנצחה טרזין

הצוות שיתף אותנו בפעילות מפעל ההנצחה ,שימור המבנים והקשר
הקרוב עם מוזיאון בית טרזין בגבעת חיים .ההתרגשות מהמעמד
היתה רבה.
בטרזיינשטאט (מחנה צבאי שהוקם במבצר הגדול והוסב לגטו ע"י
הנאצים) ביקרנו בבניין המפורסם בו נהגו הגברים לשחק כדורגל
(הסרט  -ליגה טרזין).
בסיור הרגלי שערכנו במקום זכינו ברגע נדיר בו צפינו מאותה נקודת
המבט בדיוק  -שממנה תיעד וילי תמונה שצילם בזמן השואה ,מחלון
חדרם בבניין  ,L414את בית החולים הנוצרי בו ילדה אשתו מרים את
בתם חוה ,שנולדה בגטו .עתה בהפרש של  77שנים .בפרספקטיבה
אחרת לחלוטין .הזמן כאילו קפא מלכת באותם הרגעים .וכמעט
ויכולנו לראות את וילי האב הצעיר ,עומד בחלון ומצלם.
ביקרנו בבניין  L410בו היה בית הילדות עליו היה וילי אחראי ובו חיו
 240ילדות ונערות במשך כל תקופת השואה.
לאחר תום המלחמה הביא וילי למרכז הקהילה היהודית בפראג,
מזוודות עם ציורי הילדים אותם לימדה האמנית המפורסמת ,פרידל
דיקר ברנדייס ,לפני שגורשה למחנה ההשמדה בירקנאו .כחלק
מתפקידו בלימודי הילדות בבניין  L410היה בקשר עם פרידל .חלק
מהציורים מוצגים כיום במספר תערוכות בעולם.
אולומוץ ,עיר הולדתו של וילי
באופן משונה ,מי שהכיר את וילי טוב ,כנראה היה יכול למצוא דמיון
בין העיר העתיקה של אולומוץ לוילי עצמו .קלאסיקה ,יופי ,אדריכלות
בטוב טעם ,נופי חקלאות סביב ,בירה ואוירה כללית מיוחדת
המאפיינים את אולומוץ עד היום.
משפחת גרואג הנרחבת שחיה באולומוץ ,בתקופה שלפני המלחמה,
כללה את הוריו של וילי ,עמו וטרודה ,את דודו האדריכל הידוע ג'ק
גרואג ,ואת אחיו של וילי ,יאן ולב .למשפחה כאמור היה בית חרושת
מהמובילים באזור אלומוץ בשם  ,GROAG MALT FABRICאשר
ייצר לתת לתעשיית הבירה .מבשלות מהאזור היו רוכשות מהמפעל
המשפחתי את סוגי הלתת השונים לתהליך בישול הבירה .וילי נשלח
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בצעירותו ללימודי דוקטורט לכימיה בבלגיה ,כחלק מהשושלת
המשפחתית אשר עסקה בתחום שנים רבות.
פטר פפושק ,יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות בצ'כיה ותושב
אולומוץ ,ליווה אותנו בסיור בעיר .לקהילה היהודית מבנה במרכז
אולומוץ ובו בית כנסת וחדרים לאירועי הקהילה לאורך השנה.
ביקרנו בבית הקברות היהודי ,בו ניצבות מספר מצבות של בני
המשפחה מדורות קודמים.
ביקרנו בבית אותו תכנן דודו של וילי ,האדריכל ג'ק גרואג אשר ניצב
עד היום באחת השכונות האמידות של אולומוץ.
זכינו לבקר ב 2-בתים בהם התגוררה משפחת גרואג בעיר ,בית
אחד עבר חלוקה פנימית לדירות ושיפוצים קוסמטיים בלבד .הבית
השני ,בו התגוררה המשפחה בדירה ,נמצא בימים אלו בשיפוצים .גם
באולומוץ על אף עשרות השנים שחלפו ,שורשיו של וילי והזכרונות
נגעו בנו והצליחו לרגש אותנו למרות הזמן שחלף והתקופות השונות
כל כך.
בעיירה הסמוכה טינצ'ק ,בה עמד בגאון מפעל המשפחה ,לא נותר
כמעט זכר למבנה ,למעט  2בתים קטנים שעברו שיפוץ ולצידם
הוקמו בתים נוספים בשטח בו שכן המפעל.
ברגע קצרצר ,יצא אלינו שכן מבוגר וסקרן ,ובעזרתו הנאמנה של
המתרגם גוגל ,הצלחנו לראיין אותו ולשמוע ממנו שהוא היה בן 13
כשפרצה המלחמה והנאצים פלשו לצ'כיה ,הוא גר כמה עשרות
קילומטרים מטינצ'ק .כילד ,היה עובר בכביש בו עמדנו ושוחחנו .הוא
זוכר שהיה פה מפעל גדול שייצר לתת לבירה.
לאחר  4ימים בצ'כיה ,המשכנו במסע לצד הצפוני של סלובקיה,
לעיירה קושיצה בה נולדה תמר ,אשתו השניה של וילי ,וממנה ברחה
לישראל לפני פרוץ המלחמה .שם זכינו להכיר את שורשי משפחתה
של תמר ולגלות את סיפורי המשפחה המסופרים וכתובים בהקשר
אחר.
בתום  7ימים של מסע שורשים של פעם בחיים ,חזרנו כל אחד לביתו
עם התחושה שהשלמנו פרק משמעותי וחשוב בתיעוד ,זיכרון ,הוקרה
והכרה של האנשים אשר שרדו את השואה והקימו פה מדינה .סיפור
וזיכרון שנעביר לדורות הבאים בתקווה שגם הם יזכו יום אחד לשוב
לצ'כיה וסלובקיה במסעם אחר ההיסטוריה המשפחתית שלנו.
בהזדמנות זו נבקש להודות לצוות מוזיאון בית טרזין בגבעת חיים
על הקשר החם לאורך השנים והרצון המתמיד לתעד ולהנציח את
פועלה של משפחת גרואג ומשפחותיהם של הניצולים והנספים בגטו
טרזיינשטאט.
המסע ,תוכנן עוד טרם תקופת הקורונה ובוטל ממש ברגע האחרון
עם התפשטות המגפה בעולם ,על אף זאת ,ידענו שנשלים את
המשימה ונצא אל המסע■ .

המרכז החינוכי
חדשות המרכז החינוכי

במהלך החודשים מרץ-מאי התקיימה בבית טרזין פעילות
רבה ומגוונת .בנוסף לקהל המוכר שלנו ,של תלמידי בתי
ספר יסודיים וחטיבות ביניים ,אירחנו תלמידי כיתות י"א-י"ב,
אשר הגיעו אלינו במסגרת מסעות בארץ ובגרות בהיסטוריה
במסלול סחל"ב.
לקראת יום השואה ערכנו יום עיון להנהלת משרד הביטחון,
בנוכחות מנכ"ל המשרד ,אלוף במיל .אמיר אשל ,וצוות ההנהלה
הבכיר .המשתתפים ערכו סיורים מודרכים בתערוכות המוזיאון
ופגשו את שורד הגטו צבי כהן ,אשר שיתף אותם בסיפור חייו
המרתק והמרגש■ .

אירחנו קבוצות של חיילים ,שורדי שואה וגמלאים ,אשר הגיעו
אלינו במהלך החודשים האחרונים .ביניהם קבוצת שוטרים
ממרחב מנשה ,אשר במקביל למשימותיהם ,מצאו את הזמן
והגיעו גם אלינו■ .

מפגש מרגש נערך בין שורדי שואה ממועדון "עמך" בנתניה
לבין תלמידי בית הספר "שפרירים" בגבעת חיים איחוד.
התלמידים הכינו לשורדים ארוחת בוקר מפנקת ,ישבו איתם
בצוותא סביב שולחנות עגולים לשיח היכרות ופעילות יצירה
משותפת ולסיום שרו ורקדו ביחד■ .

בנוסף ,אירחנו קבוצות מדריכי נוער וסטודנטים מחו"ל ,אשר
הגיעו אלינו ממדינות דרום אמריקה ואירופה .ביניהם קבוצה
של סטודנטים גרמנים ,שהגיעו לארץ לאירועי פתיחת
המכבייה ,במסגרת פרויקט חילופי סטודנטים עם המכללה
האקדמית וינגייט■ .

בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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מאמרים
חיי הדת בגטו טרזיינשטאט  /ד״ר מרגלית שלאין

ש

וויון הזכויות שניתן בהדרגה ליהודים באירופה ,משלהי המאה
ה 18-ואילך ,הביא להשתלבותם כאזרחים פעילים בכל תחומי
החיים בארצות מגוריהם והניע תהליכי חילון שהובילו רבים לביטול
הצורך בקיום מצוות ,לנישואים אזרחיים (גם ללא יהודים) ועד להמרת
הדת ,ולצמצום רב של הציבור היהודי שנותר נאמן למסורת היהודית.
החיים הדתיים בגטו טרזיינשטאט ( ,)1945-1941שהיה מלכתחילה
למעשה מחנה איסוף ומעבר למחנות ההשמדה בעיקר ליהודי מרכז
אירופה ,לא היו מעולם אינטנסיביים .שיעור היהודים הדתיים בקרב
כל אלה שנשלחו אליו היה נמוך ביותר ,ובמאמצים רבים השתדלו
להמשיך ולקיים את המצוות ואת מועדי ישראל גם בתנאי המצוקה
שבגטו .עם זאת הצליח המינהל-העצמי היהודי בגטו לקיים שירותים
דתיים  -גם כאלה שנאסרו במקומות אחרים תחת הכיבוש הנאצי -
בהסכמה שבשתיקה מצד המפקדה הגרמנית בטרזיינשטאט.
השירותים הדתיים בגטו טרזיינשטאט:
בתי הכנסת  -תפילות בציבור  -במחצית הראשונה של שנת 1942
אגדבורג""ַ ,קוואליר",
הוקמו בתי-כנסת בטרזיינשטאט בקסרקטיני"ַ :מ ֶ
"הסּודטים" ,ובעליות הגג בקסרטיני "המבורג" ו"האנובר",
ֶ
ֹוקלי",
"פֹודמ ִ
ששרר בהן קור אימים בחורף וחום מחניק בקיץ .התפילות התקיימו
מדי שבת וחג והחדרים הקטנים הספיקו בקושי למתפללים הקבועים.
אנשים מבוגרים שהתקשו לעלות בטורי המדרגות הרבות שהובילו
שיִׂשאּו אותם לשם על ידיים.
לעליות הגג ביקשו לא פעם ְ
הגידול במספר הרבנים שנשלחו לטרזיינשטאט בשנים ,1943-1942
הרחיב את מעגלי התפילה הציבורית ,שהצטרפו אליהם גם רבים
שהתרחקו מהדת וביקשו למצוא נחמה ואולי תקווה בתפילות
המסורתיות  -בעיקר בימים הנוראים  -שנערכו בהשתתפות חזנים
נודעים מצ'כיה ומגרמניה .בין הרבנים נודעו :ריצ'רד פדר ממורביה,
ד"ר ליאו בק ורגינה יונאס מברלין ,ד"ר בנימין מורמלשטיין מווינה
והרב מקס פרידיגר מדנמרק .בערבי שבת ובחגים התקיימה תפילה
בציבור של בני הנוער ,בעליית הגג ,במעון הילדים דוברי גרמנית.
לכל בית כנסת נקבעו רב וחזן אחד .מנייני התפילות התנהלו בו
זמנית ,בצורה המסורתית ,מדי שבוע וחג .יהודים רבים הביאו
איתם ספרי תורה ,מגילות ,הגדות ,מחזורים ותשמישי קדושה:
שופרות ,חנוכיות וכוסות לקידוש ,טליתות ותפילין .שפת הדרשה
תאמה את עדת המתפללים .המשלוחים הרבים מטרזיינשטאט
ל'מזרח' גרמו להתמעטות המניינים ולצירוף מתפללים מקבוצות
מוצא שונות לבית כנסת אחד ,ובאוקטובר  1944כל הטיפול
בענייני דת התנהל למעשה על ידי הרבנים נויהאוז ופרידיגר.
לימוד תורה  -בגטו התקיימה מעין ישיבה של חמישה-עשר בחורים
צעירים דתיים אורתודוקסים ,מגיל חמש-עשרה ומעלה ,יוצאי צ'כיה
וגרמניה ,שלא עבדו בשבת וארגנו מסיבות "עונג שבת" עם זמירות
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שבת ,כרבם שימש הרב יצחק חיים (ארנסט) ליבן ,מפראג .התקיימו
גם "לימודים" באופן פרטי .למשל ,סיני אדלר למד גמרא עם הדיין
אהרן אפשטיין מפראג ,שהיה דיין ומורה צדק .בקרב בני הנוער ניתן
מאמץ רב יותר לחינוך יהודי-לאומי-ציוני מאשר לחינוך דתי ,אם
כי ניתנה חשיבות לשמירת השבת והחגים ,כחלק מבניית זהותם
העצמית והקולקטיבית.
בגטו טרזיינשטאט התקיימו חלקית טקסי מעבר מסורתיים ,שיצרו
המשכיות לחיי הקהילות היהודיות במרכז אירופה שחדלו להתקיים.
 נישואין  -אף שלא הייתה קיימת בטרזיינשטאט אפשרות למגורים
משותפים של בני זוג ולנישואים על-פי החוק האזרחי ,ניתן היה
להצהיר במחלקת הרישום על שותפות חיים .רבנים ערכו טקסי
נישואין גם כשבני הזוג לא היו שומרי מסורת ,מכיוון שזו הייתה הדרך
היחידה לקיום טקס נישואין ולזכות מהגנה לגירוש בשל בן הזוג.
 ברית מילה  -הדילמה  -האם להביא ילדים לעולם בתקופת השואה,
הוחרפה ביתר שאת בגטו טרזיינשטאט ,לאחר שמפקד המחנה,
הורה ביולי  ,1943על הפסקת כל ההריונות ואיים בהמתת התינוקות
שייוולדו ובשילוח ההורים למזרח .באופן חריג ,במארס  ,1944הותר
לעשר נשים להמשיך בהריונן וללדת בגטו ,ביניהן הייתה גרטה בק,
שילדה בן ב 20-במארס  .1944האב ,אגון רדליך ,היה נחוש להכניסו
בבריתו של אברהם אבינו ,החלטה שלא כל הורי הבנים שנולדו בגטו
היו שותפים לה.
 טקסי בר -מצווה  -משפחות דתיות בעיקר ,השתדלו לקיים טקסי
בר-מצווה .נערים שהגיעו למצוות קיבלו הדרכה לעלייה לתורה.
במארס  1944פנה אביו של אלי באכנר לרב ,וביקש שילמד את
בנו לקראת עלייתו לתורה ב 20-במאי" .הייתי מוכן היטב ,אבל בא
הטרנספורט וסיכל את כל התכניות ...ב 17-או ב 18-במאי הטעינו
אותנו בקרונות הבקר ול...אושוויץ".

מאמרים

 הלוויות וקבורה  -מחלקה לטיפול בקבורה הוקמה בכל בניין
וחויבה לדווח על כל מקרה מוות ולטפל במת .ההלוויות התקיימו בכל
שעות היום .לכל הלוויה נקבעו בתורנות שבועית רב וחזן .בתחילה
הוקצה לכל נפטר קבר נפרד ,ואולם ,שיעור התמותה הגבוה חייב
קבורה המונית ,שגברים צעירים חויבו לעשותה בלילות ,לאחר יום
עבודה מפרך .אחד התאים בחומות העיר הפך לחדר טהרה למתים,
לידו היה אולם ובו במת תפילה ,שמתחתיה ,הונחו בכל פעם שלושים
וחמישה ארונות מתים .הטקס החל בשירת החזן ולאחריה הספיד
הרב כל נפטר.

פליקס בלוך

הגרמנים ,שחששו מהתפרצות מגפות" ,פתרו" את בעיית הקבורה
בהקמת משרפה ובאוקטובר  1942כבר פעלו ארבעה כבשנים
שהופעלו על ידי יהודים מהמחנה .האפר נאסף בקופסאות קרטון
עם שם הנפטר ,שנטמנו ב"קולומבריום"  -כוכים תת-קרקעיים ליד
החומות .בתחילת נובמבר  ,1944פקדו הגרמנים לסלק את אפר
הנפטרים ולמעלה מ 25,000-קופסאות אפר רוקנו לנהר האֹוהזֶ 'ה.
לקראת הביקור הצפוי של משלחת הצלב-האדום בטרזיינשטאט,
ב 6-באפריל  ,1945הונהגה מחדש קבורת המתים .קופסאות האפר
של הנפטרים הוצבו בחדר המשרפה ולהטעיית המבקרים הכינו בית-
עלמין כביכול עם " 600קברים" ושתלו פרחים בערוגות.
 שמירת השבת ומועדי ישראל בגטו טרזיינשטאט  -בתחילה,
הייתה השבת יום מנוחה בגטו ,אך המחסור בכוחות עבודה חייב את
האסירים לעבוד במשך כל ימות השבוע ואי אפשר היה לרוב ליטול
מנוחה בשבתות או בחגים ולקיים אורח חיים דתי.
 ראש השנה ויום הכיפורים  -בערבי ראש השנה תש"ג ותש"ד,
בירכה מועצת-הזקנים את הציבור היהודי וביקשה שתישמר הערבות
ההדדית .יום הכיפורים היה יום-עבודה רגיל .השתתפות בטקסי
התפילה התאפשרה רק עד השעה  4בבוקר ,ואסירים רבים בעיקר
הקשישים ,צמו ,בלי סעודה מפסקת.

לתפילה בציבור הייתה משמעות מיוחדת בערב יום כיפור תש"ה
( 26בספטמבר  .)1944החזן אברהם הלמן עמד אז יחד עם אלפיים
גברים נוספים על הרציף בטרזיינשטאט וחיכה לרכבת שתוביל אותם
לאושוויץ .שרלוט ,אשתו ,תיארה את המעמד" :זה היה ערב כל נדרי.
בעלי אמר :׳הגיע הזמן להתפלל׳ .הוא הניח שתי מזוודות זו על גבי זו
מקֹומֹוטאּו צ'כיה ,והשלושה
ַ
וכיסה אותן בטלית; הוא עמד עם לוין ובנו,
הניחו את טליתותיהם מעל לראשיהם .כשבעלי החל להתפלל בקול
רם ,עלתה צעקה מרה מגרונם של כל הגברים והנשים .מי שלא היה
שם אפילו לא יכול לדמיין זאת .צריך להבין שרוב יהודי צ'כיה לא
היו דתיים  ...הדברים נמשכו עד למחרת יום כיפור  ...במשך יומיים,
ללא שינה .אנשים ישבו על המזוודות שלהם .במהלך יום הכיפורים מי
שרצה הצטרף לתפילות .בעלי קרא את "ונתנה תוקף" ואיש זקן ,ככל
הנראה רב מסלובקיה הסיר את נעליו ודקלם בבכי ,מפחד ,וידוי"...
 סוכות  -בחצרות קסרקטינים הוקמו כמה סוכות .לרב דויטש ,היה
לולב קטן מאוד ,שבעזרתו אפשר היה לצאת ידי מצווה.
 חנוכה  -בכל מעונות הנוער הדליקו נרות בחג החנוכה בחנוכיות
מתוצרת עצמית ,מעץ או מפח" ,והיה גם משלוח של 'דמי חנוכה'
שהוכנו במשך כמה שבועות" .יהודים שומרי מצוות ואורחים רבים
התכנסו יחד להדלקת נר לחנוכה ,שרו שירים ופיוטים לחג ,סיפרו
על מקורותיו בימי החשמונאים ,על חנוכת המזבח ועל נס פך השמן.
 פורים  -בבתי הכנסת בקסרקטיני "הסודטים" ו"מאגדבורג" קראו
ב"מגילת אסתר" במהלך התפילות בימי החג .לילדים הותר לחגוג את
חג הפורים.
 פסח  -סדרי פסח רבים  -ציבוריים שכונן המינהל-העצמי היהודי
ופרטיים ,נחגגו בגטו טרזיינשטאט .המחסור במצות ותפוחי אדמה,
גרם לאכילת חמץ בפסח ואפילו להיתר חריג של הרבנים
בטרזיינשטאט לאכילת מנת הבשר הקטנה שחולקה בכל ימי
החג ואפילו כשזו הכילה בשר חזיר .באפריל  1945הוקצתה אחת
ממחלקות המאפייה לייצור מצות ועבדה ללא הפסקה בשלוש
משמרות ,ביום ובלילה .היה צורך להירשם לקבלת המצות לפסח,
ואולם ,מי שנרשם נדרש בתמורה לוותר על מנת הלחם במשך
תשעה ימים ,דהיינו במקום הקצבה של שלושה ק"ג לחם קיבל רק
ק"ג אחד של מצות .כמו כן ניתן היה לקבל תפוחי-אדמה במקום
קטניות .רק בעלי רצון חזק שהיו מוכנים להישאר רעבים ,יכלו לעמוד
בתנאי החילופין האלה .לא הייתה כל אפשרות להשיג יין לקידוש,
אי לכך השתמשו בתחליפים שונים לקפה שחור ולתה.
 כשרות  -יהודים שומרי מצוות התקשו להמשיך ולשמור על אורח
החיים הדתי בגטו .מעטים מאוד שמרו על דיני הכשרות ,בשל הקושי
למצוא תחליף למזון לא כשר ו"פיקוח נפש" ,אכלו גם ממאכלים
שהוכנו במטבח הכללי.
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מאמרים

הקהילות הנוצריות בטרזיינשטאט
בקרב המגורשים לטרזיינשטאט היו גם נוצרים שנחשבו ליהודים
לפי "חוקי הגזע הנאציים" .באוקטובר  1942ניתנה להם מעין הכרה
רשמית כשמועצת-הזקנים אישרה להם להשתמש באולם תיאטרון
לתפילותיהם בימי ראשון וחג .קבוצת התפילה הנוצרית של מגורשי
המבורג ,בהנהגת ד"ר ארתור גולדשמיט מהמבורג וסגנו ד"ר אוטו
ְש ַטרגַ רט מברלין ,גדלה והפכה בהדרגה לקהילה פרוטסטנטית
מעורבת בת כ 200-150-איש שהשתייכו לכנסיות נוצריות שונות:
לותרנים ,הכנסייה הרפורמית ,הוסיטים ואחרים .לאחר שהגיעו
קתולים רבים לטרזיינשטאט יצרו גם הם קהילה שהונהגה על-
ידי דונאט מווינה וגֶ רזון מגרמניה ,שקיימו תפילות מדי יום ראשון,
בתחילה ,באותה עליית גג .האסירים היהודים התייחסו אליהם באופן
שונה .מי שנולד כנוצרי או נטבל לנצרות בילדותו ,נחשב כ"נייטרלי".
אחרת התייחסו ליהודים שהמירו את דתם בבגרותם ,וקראו להם
עריקים ובוגדים .בסופו של דבר נסבלו ואף זכו ליחס אדיב.
במאי  1944היוו הנוצרים כ 15%-מאוכלוסיית האסירים ומסוף
דצמבר  1944ועד אמצע אפריל ב  1945עלה חלקם והגיע ל36% -

מכלל האוכלוסיה והקצו להם עתה כמה חדרי תפילה לכל קהילה.
בבתי התפילה הנוצריים נערכו תפילות באופן סדיר בימי ראשון ונחגגו
החגים והמועדים המרכזיים של הכנסיות הנוצריות .ארונות המתים
של האסירים הנוצרים הובלו לאולם מיוחד שהוקצה להם בבניין
המשרפה ,שבו נערכו טקסי הקבורה ללא הסמלים הנוצריים בשל
התנגדות אנשי ה-ס"ס ,שרק בסוף תקופת המחנה התירו להם להציב
שם צלב גדול.
במשך כשלוש וחצי שנות קיומו של גטו טרזיינשטאט נשלחו אליו
כשישה-עשר ריבוא יהודים ובכללם גם מי שנחשב כיהודי לפי "חוקי
הגזע הנאציים" .חלק הארי מביניהם נִ ספה בתקופה זו ,בין שנפטרו
מחולי ומרעב בגטו ובין שנשלחו למחנות ההשמדה ב'מזרח' ,ללא
הבדל בין קבוצות השתייכותם הדתית או השקפותיהם החילוניות.
ביום השחרור ,ב 8-במאי  ,1945שרדו בו כ 30,000-איש ובכללם
 12,000שהגיעו במצעדי המוות לטרזיינשטאט ,בשלושת השבועות
האחרונים לקיום המחנה■ .

"יומן עברי מגטו טרזיינשטט"  /ד״ר בנימין זאב קידר

ד

”ר ברתולד יַיְ ֶט ֶלס ,האח הצעיר של סבי ד”ר איזידור ייטלס ,חי
כל ימיו בפראג .באוניברסיטת פראג למד כימיה ,היה לדוקטור,
ואף פרסם כמה מאמרים בספרות המקצועית ,אלא שאז החליט
לשנות כיוון ולהקדיש חייו לחקר התלמוד .גם בתחום זה פרסם שורה
של מאמרים בשנות ה 20-וה 30-וכן טרח על הכנתם של ספרים.
שּולח לגטו טרזיינשטט ,והוא בן  .70שם החל לכתוב יומן,
ביולי ַ 1942
בעברית רבנית .אחרי השחרור חי שלוש שנים בפראג (שם פגשתי בו
סֹופי
פעמיים ,בהיותי ילד) .ב 1948-הוא היגר לניו יורק וחי בבית דודתי ִ
רוזנבאום ובעלה יונה עד מותו ב.1958-
בשנות ה 70-למדתי מפי פרופ’ אהרן בונדי ,בן-דוד של אימי ,על קיומו
של היומן העברי .הסתקרנתי לקרוא בו ,אבל איש לא ידע מה עלה
בגורלו .ב 1997-ניצלתי את שהותי בשבתון בארה”ב כדי לחפש את
היומן בין ניירותיו של ברתולד ייטלס—שכולם קראו לו – Onkel Berl
אשר הופקדו בבית המדרש לרבנים ( ,)JTSאבל העליתי חרס בידי.
רש ֶתת ,התברר לי שתיק עם
במ ֶ
כמה שנים אחר כך ,תוך כדי גלישה ִ
ניירות אישיים של ברתולד שעניינם טרזיינשטט שמור בארכיון YIVO
בניו יורק .ב 2013-ביקרתי שם ומצאתי בתיק האמור ,בין מסמכים
לא-ממוינים רבים ,תשעה דפים ששרדו מן היומן .הם היו מפוזרים
בין עשרות ניירות שברתולד אסף כדי לתעד את חיי היום-יום בגטו.
קיבלתי רשות לצלם את דפי היומן ואת המסמכים ,וליתר ביטחון
צילמתי כל דף פעמיים .ואולם ,כשחזרתי ארצה התברר לי שכתב-ידו
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של ברתולד קשה לקריאה עד מאוד ,כך שעלה בידי לפענח רק חלק
קטן מן הכתובים .ב 2019-הראיתי דוגמה של כתב  -היד לידידי פרופ’
מלאכי בית-אריה ,המומחה הנודע לכתבי  -יד עבריים ,והוא יעץ לי
לבקש את עזרתו של ד”ר יעקב פוקס ,איש הספרייה הלאומית .זה
נעתר לבקשתי והצליח לפענח את רוב רובו של הטקסט; פה ושם
עלה בידי אחר כך לשפר מעט את הפענוח .עם זאת ,בגלל איכותו
הירודה של הנייר ופגעי הזמן נותרו מילים אחדות לא מפוענחות .ידידי
פרופ’ שמחה עמנואל ,איש החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית,
הוסיף ביאורים לגבי מונחים תלמודיים שברתולד השתמש בהם.
בשלב זה התייעצתי עם פרופסור יהודה באואר ,אף הוא איש
האוניברסיטה העברית ,והוא המליץ על פרסום שרידי היומן ,הן
משום שהוא כתוב עברית ,הן משום שמחברו היה בזמן שילוחו לגטו
בן  — 70ובכן ,אדם זקן במושגי הימים ההם ,והן משום שהיה יהודי
אורתודוקסי .אז פניתי לד”ר מרגלית שלאין ,המומחית לתולדות גטו
טרזיינשטט ,והצעתי שנשתף פעולה בפרסום שרידי היומן .לשמחתי,
היא הסכימה ,שפכה אור רב על פרשיות שונות הנרמזות בו ,ואף
הקדימה לו פרק הדן בחיי הדת שהתקיימו בו.
שישים ושלוש שנים אחרי מותו של ברתולד ראו שרידי יומנו אור
בהוצאת בית טרזין■ .
* ניתן לרכוש את הספר בבית טרזין

מאמרים
דיוקנאות של הקהילה היהודית בפראג  ,1941-1940מעשה ידיו של דוד פרידמן
 /מרים פרידמן מוריס
ציון זמן בתולדות הכיבוש הנאצי
בהמשך למאמרי ב"דפי קשר" מ ,2006-אני רוצה לספר על הגילויים
המרגשים במהלך  16השנים האחרונות בחיפוש אחר יצירות האמנות
האבודות של אבי ,יצירות מלפני המלחמה ודיוקנאות נוספים.
האמן וסיפור הרקע
דוד פרידמן נולד ב 20-בדצמבר  1893במריש אוסטראו שבאימפריה
האוסטרו-הונגרית (אוסטרבה ,צ'כיה) .ב 1911-הוא עבר לברלין,
שם למד אמנות אצל הרמן שטרוק ולוויס קורינת .במלחמת העולם
הראשונה שירת בצבא האוסטרו-הונגרי כצייר .בסיום המלחמה
ב 1918-הוא קיבל אוטומטית מעמד של אזרח צ'כוסלובקיה וחזר
לברלין .בשנות העשרים פרידמן זכה להוקרה על הדיוקנאות שלו
שצוירו על-פי מודלים חיים והפך למאייר עיתונות ,כשצייר מאות
דמויות מופת תרבותיות כמו אלברט איינשטיין ומקס ברוד.
ב 1933-שם המשטר הנאצי קץ פתאומי לקריירה המשגשגת של
פרידמן .ב 1938-הוא ברח לפראג עם אשתו מתילדה ובתם התינוקת
מרים הלן ,נמלט מהנאצים כשרק כשרונו האמנותי מבטיח את
פרנסתו .הגסטאפו בזזו את יצירותיו שנותרו מאחור בברלין .בפראג
הוא חזר לעבוד כאמן וצייר את מנהיגי הקהילה היהודית ופקידי
המשרד הארצישראלי ,רבים מהם ציונים רמי-מעלה ,שנרצחו
בהמשך באושוויץ .אבי פרסם את כוונתו להפיק אלבום וקיבל הזמנות
לציור דיוקנאות .אחרי ששולח לגטו לודז' ב ,1941-בזזו הרשויות
הנאציות גם את היצירות שהותיר בפראג.
באמצעות אמנותו ,תיאר את הגורל האנושי כאסיר בגטו לודז',
במחנה-הבת של אושוויץ גלייביץ  ,Iוכניצול .אשתו ובתו נרצחו.
פרידמן שוחרר בגיל  51והאמין שיש סיבה שהוא נותר בחיים ,כפי
שציין לאחר המלחמה ביומנו מ( 1945-בגרמנית)" :ראיתי בעיני רוחי
דימויים חזקים – לתת צורה לכל היסורים האלו – להראות אותם
לעולם – זו תמיד היתה כוונתי" .כותרת סדרת האמנות שלו היתה "כי
הם היו יהודים!"
בשנת  ,1948בפראג ,נשא פרידמן לאשה את הילדגרד טאוסיג
( ,)1921-1989ניצולת גטו טרזיינשטאט ,אושוויץ וכריסטיאנסטט.
קציני צבא רמי-דרג רצו שעבודות האמנות שלו יועברו למוזיאון
המלחמה של פראג .תוך עבירה על איסור היצוא ,בני הזוג ברחו
מצ'כוסלובקיה הקומוניסטית ב 1949-לישראל וכך הצילו את יצירות
האמנות ,האלבומים והמסמכים ההסטוריים .כעבור שנה נולדתי
ונקראתי על שם בתו הראשונה של אבי.
בשנת  1954היגרה משפחת פרידמן לאמריקה והתיישבה בסנט
לואיס ,מיזורי .גדלתי בתוך עולם עשיר באמנות ותרבות .יום אחד
הוציא אבי אלבום מכוננית הספרים ושם ,על שולחן האוכל ,למדתי
על האמנות שלו ועל מה שאיבד.

נס ההישרדות
באלבום שהוחזר לאבי יש  50תדפיסים ותצלומים של דיוקנאות
בגודל גלויה .בין המצוירים יעקב אדלשטיין ,פרנץ ויידמן ,פרדי
הירש ,ואחרים ,שנותרו חסרי שם עד היום .מהפנים חמורות הסבר
ניבטים לחץ הרדיפות והעתיד הלוט בערפל .לבי נכבש .לבקשתי,
הפקיד אבי בידי אוצר זה כשהייתי בת  .22תהיתי כיצד הוא מסוגל
להיפרד מהאלבום ,חלק בלתי נפרד מהעבר שלו ומהאנשים שהוא
צייר ואיתם התיידד .אבי הוסיף לרבים מהדיוקנאות שמות ותיאורים
– שעזרו לי מאוד במשימה שעמדה בפני – זיהוי והבנת גורלן של כל
אחת מהדמויות – וכן שחזור הסיפור.
כך החל ב 1994-פרויקט שהתפרש על פני עשרות שנים .שיתפתי
את הדיוקנאות בכל העולם וכמה מהדמויות זוהו על-ידי ניצולים.
דיוקנאות נוספים התגלו במוזיאון הלאומי ובמוזיאון היהודי בפראג,
בבית טרזין בישראל ובאוספים פרטיים.
באגף התיאטרון של המוזיאון הלאומי חיכו לי שלושה דיוקנאות זהים
של פרנטישק זלנקה בגודל גלויה .הרביעי מוצג באלבום של אבי יחד
עם דיוקנאות כפולים של ד"ר ליאו קראוס וויקטור פופר .תהיתי מה
משמעותם של הדיוקנאות הכפולים.
הסיפור המשיך להתבהר .בבית טרזין התגלו שלושים ושישה דיוקנאות
בגודל גלויה ותצלום של ציור המתאר את ד"ר אדולף בנש .האוסף
הזה כולל את פרנץ קאהן ,ליאו ינוביץ ואוטו צוקר ,שדיוקנו פורסם
ב 27-בדצמבר  1940ב ,Jüdisches Nachrichtenblatt-העיתון היחיד
שהותר ליהודים בפראג תחת הכיבוש הנאצי .שבעה דיוקנאות היו
זהים לאלו שהוצגו באלבום של אבי :אלו של הנס ליאו ,סטפן פולק,
רודולף לייפן ,וואלי בלוך ,ארנסט ילינק ,ויקטור פופר וחנה שטיינר.
אבל התגלית הגדולה היתה אלי אייזינגר .במוזיאון היהודי נמצאים
השרטוטים המקוריים של אייזינגר וויידמן שבוצעו בעט ודיו על נייר
שקוף המוצג על נייר .אבי השתמש כנראה בשרטוטי המקור הגדולים
כדי ליצור את התדפיסים הקטנים שלו.
רבים מהדיוקנאות נושאים בצידם האחורי הקדשות בכתב יד לד"ר
ליאו קראוס ,ראש המחלקה המשפטית של המשרד הארצישראלי
בפראג .אבל בארכיון בית טרזין לא היה דיוקן של קראוס או ראיות
לכך שהוא היה התורם .קראוס רואיין על-ידי בית טרזין .בגיל  98הוא
לא זכר כלל את הדיוקנאות אבל כן זכר את האמן.
עדיין לא ידוע איך שרד האוסף ,אבל שאלה מסקרנת היא :מי תרם
את הדיוקנאות לבית טרזין?
יצרתי קשר עם דורית גן-מור ,בתו של קראוס ,שחיפשה בספריו של
אביה וגילתה דיוקן שלו בגודל גלויה ,כמו גם דיוקנאות של ד"ר קורט
הלר וד"ר רות הופה .דיוקן זהה של הופה ראיתי באוסף של ג'ודיתה
צ'ודי .שנים-עשר דיוקנאות היו בבעלותו של דודה נתן ,שהפקיד אותם
בית טרזין  -קרן להנצחת זכר חללי גטו טרזין
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בידי קרוב משפחה גוי למשמרת .ואז ,רצה הגורל וציור של הופה
בעפרון פחם הופיע במוזיאון היהודי .החוליה החסרה הזו אוששה את
השיטה שבה יצר אבי את תדפיסי הדיוקנאות .העתקיו נעשו "אחרי"
השלמת ציורי הדיוקן המקוריים הגדולים יותר.
לסיכום:
דיוקנותיהם של ויידמן ,אייזינגר והופה מעידים שהם שימשו להפקת
הגרסאות הקטנות יותר בגודל גלויה ,כשחתימות הדמויות והאמן הן
חלק מהתדפיס .הדיוקנאות הוזמנו במספר עותקים וחולקו לעמיתים
וחברים ,לעתים קרובות עם הקדשות בצידם השני.
עזרו לנו לזהות את הדמויות .האם תוכלו לפענח את החתימות?
אחת הטראומות הקשות ביותר של השואה היא שלא רק חייהם של
הקרבנות נגזלו מהם אלא גם כל זכר לקיומם .דיוקן שצויר עשוי להיות
התמונה היחידה של הקרבן שנותרה בעולם .הזיהוי קשה כשמדובר
בדמויות שחתמו רק בשם המשפחה ,למשל בטשה או אדלר,
ובמקרה של בעלי שמות נפוצים כמו אוטו לאווי .גם אם החתימה
ברורה ,לא תמיד ניתן לדעת בוודאות במי מדובר .במקרה של שני
הציורים שלהלן ,החתימות אינן ניתנות לפענוח ,גם לא על-ידי חברים
צ'כים וגרמנים.

קלרה היא הדמות היחידה שנושאת חיוך אמיתי ,אבל רק את שמה
הפרטי אפשר לפענח .בתמונה השנייה כתוב ד' או ד"ר הרמן.
בנוסף ,דמויות שלא זוהו למרות שמן המלא הן הנס קמינסקי ופריץ
לאוונשטיין .יש צורך בתמונה מתעודת הזהות לצורך השוואה .אולם

השם המלא חיוני כדי לחפש בבסיסי נתונים ,עדויות ,מסמכים
ורשימות גירוש.
			
מי היה ד"ר הרמן?
קלרה?

ידוע כי שרדו תשעים וארבע דמויות שצוירו בקפידה על-ידי דוד
פרידמן .הדיוקנאות הם עדות לאובדן עצום של חיים ,פוטנציאל
יצירתי והישגים של הקרבנות היהודיים .הבעות הפנים שהוא בחר,
היכולת שלו ללכוד רגשות ,הקו היחודי שלו ,משקפים כולם את
מחשבותיו .הדיוקנאות נותנים פנים לקרבנות רבים ,ידועים ושאינם
ידועים – עדות בעלת חשיבות הסטורית לקהילה יהודית דינמית
שנחרבה על-ידי המשטר הנאצי .יתכן שדיוקנאות נוספים נמצאים
עדיין באוספים פרטיים .ב 2017-נתרם למוזיאון היהודי דיוקן בגודל
גלויה של סטפן אנגל .אבחנת האמן מוצגת באלבום שלו אשר נתרם
למוזיאון האמנות של "יד ושם" .קרבנות בלתי-מזוהים מתוך האלבום
מוצגים באתר האינטרנט של "יד ושם".
הודות למכון טרזין ,המוזיאון היהודי ,בית טרזין ,יד ושם ,משפחות
צ'ודי וקראוס ,מופיעים הדיוקנאות באינטרנט כשליחות משותפת
שמטרתה חינוך וזכרון .גורלן של הדמויות שזוהו מסונכרן עם בסיס
הנתונים של הקרבנות –  .Holocaust.czהתגמול עבור המסע שלי
הוא ההכרה בעבודתו של אבי כמשאב רב-ערך וכתרומה לתולדות
השואה ,כמו גם שימור הדיוקנאות שצייר עבור הדורות הבאים .דוד
פרידמן נפטר ב 27-בפברואר■ .1980 ,

מרים פרידמן מוריס מיילmirifm@aol.com :

https://www.holocaust.cz/en/sources/expert-and-other-texts/david-friedmann-portraits-of-the-prague-jewish-community
מידע נוסף:
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/last_portrait/friedmann.asp
https://collections.jewishmuseum.cz/index.php/Browse/modifyCriteria/facet/people_facet/id/185891
http://z.umn.edu/becausetheywerejews
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מן הארכיון
זיק של תקוה  /ד"ר תרזה מייזלס וניצן רביד אליאס

ח

יי הדת בגטו טרזיינשטאט היו ,כנגד כל הסיכויים ,עשירים מאוד
והתקיימו כהלכה .היות והסוגייה לא זכתה לחשיפה מלאה
בתערוכות הקבע של בית טרזין ,חיפשנו הזדמנות להציג את הנושא
במלואו תוך כדי התייחסות הן לתפילות יומיות ומועדים ,והן למחזור
החיים וטקסי מעבר המלווים יהודי מהלידה ועד הפטירה .ההזדמנות
נוצרה עקב מסע "מצעד עץ החיים" שבסופו הגיע ספר תורה שהוחרם
במלחמת העולם השנייה מאחת הקהילות במחוז אולומוץ במורביה.
בין המוצגים בתערוכה לכבוד ארוע קבלת הספר היו תשמישי קדושה
שונים ,בהם מגן לתורה שקיבל הרב פדר ליום הולדתו השמונים
מהקהילות היהודיות במורביה .ספרים רבים נכתבו על חייו ופעלו
של הרב ריכרד פדר .פדר ,יליד שנת  ,1875שהגיע בעקבות לימודיו
לפראג ולוינה וכיהן כרב במקומות שונים עד שהשתקע בקולין,
היה אישיות חזקה ורב גונית .ברצוננו להציג את אישיותו כפי שהיא
מצטיירת מזיכרונות חבריו ומכריו ,שהביאה זוזנה פטרובה בספרה.
מכיון שהמקום צר מלפרט את כלל אירועי חייו ,בחרנו בתקופה
האפלה ביותר ,תקופת השואה בה איבד את אשתו ואת רוב משפחתו.
הרב פדר גורש לגטו טרזיינשטאט בקיץ  ,1942שם הועמדו ערכיו
במבחן קשה במיוחד .בגטו ,יותר מבכל מקום אחר ,בלטו טוב ליבו,
האמפטיה ,העזרה לזולת וניסיונותיו ליצור אחדות ושייכות בקרב
האסירים.

הרב פדר נושא דברים בטקס זכרון בטרזין

העצב הרב שחש באותו הרגע“ ,טרזין לימדה אותי ,איש זקן ,לבכות”.
הרב ריכרד פדר היה איש חינוך .לפני המלחמה לימד ,בין היתר ,עברית
ואף כתב מספר ספרי לימוד .אמו של אחד מתלמידיו שיתפה את הרב
בדאגתה לבעלה ,מאייר במקצועו ,אשר תחת איום הטרנספורטים
חזר וצייר את אותו הציור שוב ושוב .הרב ביקש ממנה שתשלח אותו
אליו והציע למאייר המתוסכל עבודה – לאייר את ספר הלימוד שלו.
מאוחר יותר השתמש באותו הספר כשלימד עברית בגטו ,שם פגש
שוב את המאייר .בין השאר דיברו על שיתוף פעולה עתידי ,והמאייר
סיפר לרב על מראה שרדף אותו עוד לפני הטרנספורט ,אותו נהג
לצייר כל הזמן :ילד קטן מסתכל מעל הגדר ורואה מעברה השני
שדה ,עצי יער וסנאי .בכל פעם שצייר את המראה ,הרגיש בהלה
בלתי נשלטת .לפי פרשנותו ,היהודים כביכול מצויים בצד אחד של
הגדר והעולם החופשי בצד שני .הרב שהבין את כוחו של הציור
כמשחרר ומרפא ,השיג למאייר נייר ועפרונות כדי שיוכל להמשיך
לצייר .המאייר אמנם לא שרד את המלחמה ,אך ציוריו שרדו.

כשהגרמנים ציוו על ענידת טלאי צהוב ,ביקר הרב אצל התופרת
שנהגה לתפור את בגדיהם של רבים מאנשי הקהילה היהודית.
התופרת סברה שהוא הגיע על מנת לאסוף בגדים לאשתו ,אולם ,עד
מהרה התברר לה שמטרת ביקורו הייתה לעדכן אותה בדבר הגזירה
הגרמנית החדשה .בניסיון לעזור לזולת ולמתן את המצב המידרדר,
ביקש הרב מהתופרת להוסיף לכל בגד שתתפור את הטלאי .סביר
להניח שמאחורי הבקשה עמדה הדאגה לכך שיהודי קולין לא יעברו
על החוק החדש ,ולא ימשכו את תשומת ליבם הלא רצויה של
הגרמנים .מלבד זאת ,כפי שהסביר לתופרת ,חשוב מאוד בזמנים
הקשים “לאחד את ראשינו החכמים ,מחשבותינו וליבנו ולעזור אחד היכולת של הרב פדר להקשיב ,לשתוק כשצריך ולבטא במילים
לשני” ,אם חייבים לספוג עוד השפלה אז לפחות “תחמם אותנו דברים עקרוניים בצורה פשוטה וברורה אפיינה את אישיותו האהובה.
מוכנות להושיט יד לעזרה בכל עת ,הגנה על צדק ,צניעותו וחוכמתו
הידיעה” מי תפר את האות על הבגדים.
משכו אליו אנשים רבים ,ששיתפו אותו בשמחותיהם ובצרותיהם,
אחד מתפקידיו של הרב פדר בטרזיינשטאט היה טיפול בדרכו וחיפשו אצלו עצה ותמיכה נפשית.
האחרונה של האדם ובקבורתו .בזיכרונותיו שיתף לא אחת
בקשיי התפקיד .אחרי שאשתו נפטרה בגטו נהג הרב פדר לבקר הרב פדר נשאר עד תום המלחמה בגטו טרזיינשטאט ,לאחר השחרור
בקולומבריום ,שם נשמרו קופסאות האפר של הנפטרים ,לשוחח חזר לקולין ,שם עזר להקים מחדש את הקהילה היהודית .מאוחר
איתה ולא פעם הביע רצון לקחת את הקופסה איתו אחרי שהכל יותר כיהן כרב הראשי בעיר ברנו .כמו כן היה מעורב בפעילויות
ייגמר והוא שוב יהיה בן אדם חופשי .כשהגרמנים ציוו על שפיכת הנצחה שונות■ .
האפר לנהר האגר ,כדי לטשטש את עקבותיהם ,הרב לא הסתיר את
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