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"מדוע יד מושטת"...
בשיעור זה ננסה להציג מעגלי עשייה למען היחיד והכלל בגטאות ,על מורכבותם ,לצד דיון במשמעות החינוכית של
העיסוק בנושא זה כיום.
רבות בשנים הייתה הקהילה היהודית עוגן ותמיכה לחבריה .בימים של שגרה ובימים של קושי וצער ידעה הקהילה,
וידעו מנהיגיה ,להתגייס למען היחיד ולמען הכלל היהודי .עם פרוץ המלחמה החלו מתערערים עד היסוד חייהם
של היהודים בכל רובדי החיים .ב־ ,24.11.1939עוד לפני הכניסה לגטו ,כתב חיים קפלן ,מורה לעברית שחי בוורשה,
ביומנו" :בתוך הטרגדיה הכללית טרגדיית היחיד בטלה ואינה באה בחשבון .אין לך אדם שקיומו לא נחרב .אין לך
יחיד שאחד מבני משפחתו לא נהרג .ואלה שנשארו בחיים נשארו מחוסרי פרנסה [ ]...לעומת החורבן הכללי וערעור
יסודות החיים אין אסון היחיד בולט ביותר"1.
סגירתם של היהודים בגטאות החריפה את המצב עוד יותר ,ועל היהודים נגזרו תנאי קיום בלתי אפשריים .המצוקה
והרעב הפכו לנחלת הכלל ,העוני והדלות היו פזורים בכל פינה .לצד ההתדרדרות המתמשכת בתנאי הקיום הפיזי
חיו כולם בתחושת חוסר אונים ואי ודאות לגבי ההמשך .על המצוקה הרגשית שבה חיו היהודים באותה תקופה
כתבה רוזקה קורצ'אק מווילנה" :אין בגטו מחר ,אלא ,חיי שעה .מדי בוקר מתעורר אדם משנתו הרגוזה :מחשבתו
הראשונה היא :הלילה עבר ,מי יודע מה ילד יום?"2
האם לנוכח המצוקה ההולכת וגוברת היו תושבי הגטו אדישים אלו לאלו? האומנם עובדת היות הטרגדיה נחלת
הכלל נטלה את היכולת לראות את טרגדיית היחיד שלצדך?
על מרקם היחסים שבין היחיד והיחד ,על תרומת היחיד לקיומו של הכלל ועל תמיכת הכלל ביחיד בתקופת הגטאות
על הקושי הכרוך בהם ,נבקש לעמוד בשיעור זה.
מטבח ציבורי
בגטו לודז'

 .1חיים קפלן ,מגילת יסורין ,עם עובד ויד ושם ,1966 ,עמ' .89
 .2רוז'קה קורצ'אק ,להבות באפר ,מרחביה :מורשת וספריית הפועלים ,1965 ,עמ' .34
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מהלך השיעור
באוקטובר  1941כתב ביומנו עמנואל רינגלבלום ,ההיסטוריון היהודי שנכלא בגטו ורשה:

מסתמנת ירידה מבהילה ברגשי החמלה .עוברים ברחובות ורואים ילדים מצומקים כשלדים,
ערומים ויחפים הפושטים רגליהם הכחולות והקפואות מקור ,ולאיש לא אכפת3...
 .1על איזו תופעה מצביע עמנואל רינגלבלום בדבריו? כיצד הוא מתייחס אליה?
שאלה לדיון

הציגו בפני התלמידים את התצלום הבא:

תמונה זו צולמה בידי צלם גרמני בגטו ורשה ב־ ,1941כשנה לאחר הקמתו.
נתחו עם התלמידים את התמונה.

שאלה לדיון

 .1מדוע האישה מושיטה את ידה ,והרי היא חיה בגטו ,בסביבה שבה מרבית התושבים חולקים עמה את
הדלות האיומה והרעב הכבד ,המפילים חללים יום יום ומאיימים גם על העוברים ושבים?

תצלום זה משקף את העוני והדלות בגטו ,אך חושף גם פן נוסף של החיים בגטו .העובדה שהאישה מושיטה את ידה
יכולה ללמד על כך שהיא מצפה או יודעת שקיים סיכוי שמישהו ייעתר לידה המושטת .אישה זו ,למרות המצב ,לא
איבדה את התקווה למעט אמפטיה .תמונה זו צולמה כשנה לאחר הקמת הגטו ,ולכן קשה לייחס את פשיטת היד
לכוחו של הרגל מימים עברו.

 .3עמנואל רינגלבלום ,יומן ורשימות מתקופת המלחמה ,יד ושם ובית לוחמי הגטאות ,תשנ"ג ,עמ' .324
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שאלה לדיון

 .1התצלום והיומן נוצרו באותה תקופה בגטו ורשה .כיצד ניתן להסביר את התקיימותן של שתי
התופעות המתוארת בהן בד בבד?

עם כל המורכבות של הקיום היהודי ,ובפרט לאור השינויים שחוללה האמנציפציה בקיום היהודי בגולה,
הערבות ההדדית והעזרה לזולת היוו אבן יסוד בקהילה היהודית לאורך הדורות ,ומוסדות חסד ועזרה הדדית
היו נפוצים בקהילות.
לפניכם מקורות העוסקים בעשייה בתחומים שונים של התארגנות קהילתית בתקופת הגטאות .דרכם נבקש לבחון
את מרקם החיים הציבוריים בתקופה.
חשוב לתת את הדעת על כך שאין מדובר בחיי קהילה שהועתקו ממקום גאוגרפי אחד למקום גאוגרפי אחר ,אלא
מדובר בפרגמנטים של גילוי אחווה וסולידריות שהתקיימו בצל אימי השלטון הנאצי וגזרותיו ,המחסור והייאוש
ההולך וגובר.

חלקו את התלמידים לקבוצות על פי הקטגוריות השונות ובקשו מהם לדון בשאלות הנלוות.
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חברי קופת גמילות חסדים ,פולין ,לפני המלחמה

יהודים רבים גורשו או ברחו ממקומות מגוריהם והפכו לפליטים בקהילות ובגטאות .בשל היותה של החברה היהודית
שאליה הגיעו ,חברה בהתרסקות שעברה טלטלה כלכלית וחברתית קשה ,לא תמיד הייתה מסוגלת להכיל את
בעיותיהם של הפליטים בהיקף העצום שבו הגיעו .על רקע זה התפתחו מסגרות ייחודיות של פליטים .בכרוז ליוצאי
גרודז'יסק כתב ברנרד קמפלמכר:

אנו קוראים לכל יוצאי עירנו לשתף פעולה ,לבל יימצא אפילו אחד שלא יוסיף לבנה
[תרומה] אחת לפעולות תמיכה בקרובים ,ידידים ומכרים כדי שלאחר המלחמה יוכל לומר
לעצמו ,במצפון נקי ,כי בעת הצורך עמד על המשמר ועזר לאחיו4.
הרב אהרונסון מתאר בזיכרונותיו את מאמציו לגייס תרומות מהציבור למען כלל הנזקקים בגטו:

בדרשה שנשאתי במשך כשעה ומחצה ביקשתי והתריתי" :לא תעמוד על דם רעך!" על כל
יהודי לתרום לבנה ,על מנת שלא נצטרך חס ושלום למסור ילד כקרבן 5.כמו כן אמרתי
שעלינו להסתכל על היהודים מן הפרובינציה ,אך אתמול היו הם סוחרים ,בעלי בתים,
גבירים ,ובין יום הפכו לחסרי כל .הארכתי ברעיונות דומים .הלבבות היהודים נפתחו
ובעקבותיהם גם הכיסים ,ובכך הוכיחו כי על אף הכל ,נשארו הם בני אברהם יצחק ויעקב
[ ]...היינו עוברים מבית לבית ועורכים אסיפות ,ראינו ברכה במעשה ידינו6.
בגטו ביאליסטוק פרסם היודנראט את ההודעה הבאה:

אחים ואחיות! אנו פונים אליכם עם בוא הסתיו והחורף ואתם הרוחות ,הקור והשלג .אנו
ניצבים בפני הדאגה הדחופה לספק את צורכי היומיום ההכרחיים לנשרפים ולמחוסרי קורת
הגג ,לבתי היתומים ,למעונות הילדים ,למושב הזקנים ,לבתי החולים ולמוסדות אחרים...

 .4לאה פרייס ,עמנואל רינגלבלום במעגלי העשיה החברתית ,בתוך עמנואל רינגלבלום האדם וההיסטוריון ,יד ושם ,2006 ,עמ' .163
 .5בדברים אלו הרב אהרונסון רומז לעבדות מצרים.
 .6יהושע משה אהרונסון" ,עלי מרורות" ,חמו"ל 1996 ,עמ' .61–60
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כדי למנוע אימים אלה ,מכריז היודנראט על מגבית רחבת היקף .זכרו ,יהודים ,שעלינו
לסמוך על עצמנו בלבד ...קבלו את צמדי האוספים שלנו בלבביות הראויה ,היענו להם מיד
ובחום לב יהודי7.
אברהם בוסק מקרקוב מספר על מקרה שאירע לו בגטו .אחיו ליאון והרב פרנקל הקימו ארגון עזרה חשאית שפעל
לאיסוף תרומות וחלוקתם לאנשי רוח ואינטליגנציה שלא הצליחו למצוא עבודה בגטו והתביישו לפנות לעזרה
הסוציאלית של הגטו:

זוכר אני :ליאון לא היה בביתו .מר ברנהאוט ,מכר זקן שלנו ,חיכה לו [ ]...לפני המלחמה היה
ברנהאוט איש עשיר [ ]...מאז ראשית המלחמה לא ראיתי אותו .עכשיו ישב לפני  -זקן,
כחוש ,חליפתו מאפירה ולא לגמרי נקיה ,ובמקום הצווארון הנוקשה היה משהו מקומט,
והעניבה ללא צבע מוגדר [ ]...תחילה חשבתי  -אולי גם הוא בא אל ליאון לבקש סיוע.
ניגשתי אליו וברכתיו לשלום ,הוא לא השיב לי .רטן משהו ,ובמקלו החל נוקש על הרצפה.
לאחר שהתיישב ,החל לדבר .היה בן למעלה משבעים .עיניו רשפו כעס בהביטו אלי...
רומק מה חושב לו הפרחח הזה אחיך? ...במקרה שמעתי שיחד עם הרב פרנקל ארגן חברת
תמיכה בנצרכים ,והם מתרימים אנשים שונים בגטו .אני מחכה שבוע ,חודש ,וברנהאוט
כאילו מת ואיננו .אליו אין איש פונה...
ליאון חזר [ ]...שעה קלה ישבו לבדם .כשיצאו ,היו עיניו של ברנהאוט אדומות .ליאון ליווה
אותו לדלת .לאחר מכן הניח ליאון על השולחן שני עגילי זהב קטנים ,עגילי ילדה .הם היו
שייכים פעם לנכדתו הקטנה של ברנהאוט ,ששולחה עם אמה בגירוש האחרון .את המזכרת
האחרונה מנכדתו תרם הסב לרעבים בגטו8...
שלט הקורא
לתרום בגדים
לנזקקים ,גטו
קובנה1941 ,

 .7מתוך שרה בנדר ,מול מוות אורב ,עם עובד ,1997 ,עמ' .162
 .8יוסף בואסק ,והאיל לא נאחז בסבך ,מורשת וספריית פועלים ,תל אביב  ,1986עמ' .42–40
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שאלות לדיון

 .1מדוע כעס מר ברנהאוט על כך שלא פנו אליו?
 .2מה הניע אותו לתרום את העגילים של נכדתו? מה היה הקושי הכרוך בכך?
 .3האם ניתן לראות בדברים המובאים מאבק על הזהות?

הן בתיאורו של הרב אהרונסון והן בקריאות שהופנו ליוצאי גרודז'יסק ולתושבי הגטו בביאליסטוק משתקפים מחד גיסא,
הרצון לעורר את תחושת ההזדהות והמעורבות ומאידך גיסא ,סימני התפוררות ,שכן בימים כתיקונם אין צורך לעורר אנשים
"לפעולות תמיכה בקרובים ,ידידים ומכרים" .כמו כן ,אין הרב עצמו נאלץ לעבור מבית לבית ולעורר את הציבור לעניין.
בקריאה לציבור ליטול חלק בפעולות אלה ניכר הרצון לעודד אנשים לשמור על ערכיהם על אף השבר והתוהו ובבוהו הגדול
שבו חיו ,תוך ניסיון להזכיר את קיומו של עתיד אחר .בדברים מודגשת שבריריות הקיום והמצב הקשה שלמעשה עשוי היה
להיות נחלת הנותנים עצמם.
בתיאור על מעשהו של ברנהאוט ניתן לראות שני רבדים ,כללי ופרט .מצד ראיית הכלל הרי שזו היענות לזעקה המרה
הבוקעת מכל רחוב בגטו .חשוב לזכור כי גילויים אלו ואחרים של ערבות הדדית ואחריות כלפי הפרט והכלל לא צמחו יש מאין
אלא ינקו ממסורת של שנים של חיי קהילה יהודית .מנקודת המבט האישית־הפרטית יש פה ממד של אחיזה של מר ברנהאוט
בזהותו כנדבן ,ומכאן העלבון האישי שאחרים אין רואים אותו עוד ככזה אלא נאחזים ככל הנראה בחזותו העכשווית.

יהודי אוחז קופת
צדקה ,קרקוב,
פולין
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תור למטבח ציבורי ,לובומיל ,פולין ,לפני המלחמה

אחד משירי העם שהיו נפוצים בגטו ורשה הוא השיר "רחמנות" שמחברו ומלחינו נותרו אנונימיים:

ַר ְחמָנּות
תרגום מיידיש :משה הוך

הֹו חּוסּו ,נ ָא ַרחֲמּו
של ִיכּו
פַת לֶחֶם נ ָא ַה ְ
ש ָישְנּו,
פִּסֹות לֶחֶם ֶ
ש ָיבְׁשּו,
ְקל ִּפֹות לֶחֶם ֶ
פֵרּוִרים שֶעֹוד נֹותְרּו,
נ ָא ַרחֲמּו
(קישור לשיר)
רחל אוירבך מגטו ורשה מספרת על הקמת מטבחים ציבוריים למען הנזקקים בגטו:9

...המטבחים עמדו בלחץ עצום מבפנים  -מצד העובדים ,הם
ומשפחותיהם ,שחיו בעצמם בתת־תזונה  -והן מצד זרמי
הפליטים והצרכנים המקומיים חסרי פרנסה ,שהמרק
במטבח היה מזונם היומי היחיד .לצערנו הגענו מהר מאוד
למסקנה ,כי עזרה של ממש הגשנו למעשה רק לאותם
אנשים שהיה להם מקור כלכלה נוסף .את הנצרכים ביותר
לא יכלו שום מרקים להציל  -את נפוחי הרעב שהיו נעלמים
בלי להשאיר עקבות .משפחות שלמות ,קהילות שלמות,
שהועברו לגטו  -עברו את המטבחים וגוועו לעינינו...
רחל אוירבך

 .9רחל אוירבך ,בחוצות ורשה ,עם עובד 1954 ,עמ' .66
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ינינה ז'מיאן בעדותה ביד ושם מתארת איסוף מזון לנזקקים בגטו ורשה במסגרת ועדי הבתים( .לקריאה נוספת על
וועדי בתים).

אנחנו היינו אוספים בכל דירה אצל כל משפחה כפית סוכר ,כפית דייסה כל שהיא ,לא
מבושלת ,ברור ,כפית סוכר ,וכפית שומן .השומן לאיזה כלי והיתר לשקיות ,ובסוף היום
היינו מביאים זה לגז'בובסקה [אני זוכרת שם היה הז'.ט.ו.ס שם היה בית הקהילה] בית אזורי
של ז'.ט.ו.ס של האזור שלנו ,והם היו נותנים את זה לנשים בהריון ,או למשפחות לגמרי
עניות ,אבל אנחנו הבאנו לפעמים קילו של כל דבר ,אז זה כבר היה משהו ,וזה שוב היה
תפקיד של הנוער  -לאסוף את הכפיות האלה .כל אחד קיבל כניסה אחת ,שני אנשים ,והיינו
הולכים כל שבוע...
פעם בשבוע היינו קובעים איזה מרק ,וכל משפחה הייתה צריכה לתת מרק .בדרך כלל דרשו
מכל משפחה צלחות מרק כפי מספר חברי המשפחה ,זאת אומרת  -אם אנחנו שלושה איש,
אנחנו נותנים שלוש צלחות מרק ,וקבעו איזה מרק  -שאחד לא עושה עגבניות ושני עושה
קרופניק (מרק ירקות) מכיוון שאז לא היה טעם .ואח"כ אותו החוג של נשים היו לוקחים
את הדוד מביאים אותו על איזה עגלה לפונקט [נקודה] ומחלקים שם ,שבנקודה כזו בפונקט
כזה [זה היה ...קולנוע לשעבר] היו גרים  300איש .כשבין משפחה למשפחה שמו מן כבל,
ועל הכבל הזה את הסדין ,וזה היה כאילו חדר ,ובאמצע היה תנור אחד קטן אז אי אפשר
היה לבשל ,אז בוקר וערב הם יכלו לאכול משהו יבש אבל בצהרים המרק היה נחוץ10.
(קישור לעדותה של ינינה ז'מיאן)

שאלות לדיון

 .1מי היה מעורב בעשייה זו ומה ניתן ללמוד מכך?
 .2מה הייתה המשמעות של המטבחים הציבוריים?

מטבח ציבורי
בגטו לודז'
 .10ינינה ז'מיאן ,איו"ש.
יד ושם
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מתוך הדברים עולה תמונה קשה שלפיה על אף המאמצים לא יכלו המטבחים הציבוריים ולא יכול היה איסוף המזון להוות
מענה הולם לתהומות הרעב שבו היה שרוי חלק ניכר מתושבי הגטו ,כפי שעולה ממילותיו של השיר ומהפופולריות שלה זכה
בגטו .מה ,אם כן ,הייתה המשמעות של המשך קיומה של פעילות זו? יש להניח שפעילות זו נמשכה לא רק בשל התקווה
שהייתה מנת חלקם של הפעילים שבעתיד המצב ישתפר ,והמרק או מנת המזון המחולקת יאפשרו למקבלה להחזיק מעמד
עד לשיפור מסוים ,ולו הקל ביותר ,במצב .ייתכן שפעילות זו נמשכה מכיוון שאף על פי שלא יכלו לספק את הצורך הממשי
ולמלא את המחסור ,העניקו המטבחים תחושה מסוימת של אכפתיות וחום אנושי.
אף כי הפעילות הציבורית בגטו ינקה מן העבר ,הרי שעמדו בפניה קשיים ואתגרים חדשים ,הן בשל עצמתן וחריפותן של
הבעיות והן בשל התנאים המגבילים והבלתי אפשריים שבהם חיו ,וזאת במציאות של העדר מוסדות קהילה מסודרים .דוגמה
בולטת לכך היא תחום החינוך ורווחת הילד .מקדמת דנא היה החינוך ורווחת הילד מיסודותיה של כל קהילה יהודית .ברבות
השנים ובהשפעתם של תהליכים פנים־קהילתיים וכלל אירופאיים הפכה מערכת חינוך למגוונת ורבת פנים.
בתקופת השואה הוגבלה מערכת החינוך היהודי ,ובמקרים רבים נאסר קיומה כליל .עם זאת ,במרבית הגטאות התקיימה
פעילות חינוכית.

חדר האוכל במטבח
הציבורי ,גטו ורשה ,פולין

יד ושם
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גן הילדים של רבקה נוריאל ,קופיצ'ינצה ,פולין ,לפני המלחמה

ברכה קרווסר שהייתה ילדה בגטו ורשה מספרת בעדותה:

כתבנו רק עם עפרונות ,לא עם עטים  -שנוכל למחוק .למדנו את זה בע"פ היטב ,נבחנו,
ועל אותם הדפים ואותן המחברות כתבנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם .לכן מחקים היה
מצרך מאד רצוי11.
שרה שטרן-קטן הייתה מדריכה ופעילה בתנועת בני עקיבא בגטו לודז' .בעדותה היא מספרת על הקמת קיבוצי
ההכשרה במרישין .בקיבוצים אלו ,שהוקמו באישורו של רומקובסקי ,יו"ר היודנראט בלודז' ,ונקראו בגטו "קולוניות",
רוכזו ילדים במסגרת פנימייתית מלאה או חלקית .למעלה מ־ 13,000ילדים נהנו ממפעל זה.

לפני ההתארגנות ,אנחנו חשנו באפס המעשה של אלה שנמצאים .חשנו שאין  -לא מעשה,
לא בית ספר ,לא עבודה ,ואנשים מסתובבים במסגרת של חיי בלימה...
הלכנו לחפש קודם כל איזה מקום ,איפה שאפשר לרכז את הנוער .ומכאן זה התחיל,
מחיפוש מקום לריכוז .כי אם נרכז אותם ,אחר כך כבר אולי נעשה משהו ...והגענו לאזור
בלתי מיושב בתוך הגטו ...שהיו שם בתים קטנים ,עם גינות נוי ,גינות ירקות.
חשבנו שזה יהיה מקום למועדון או מועדונים בשביל התנועות ...הרעיון של קבוצות
חקלאיות בא בעקבות הטיעון שזה יהיה מסווה נגד הגרמנים ,שזו לא תהיה התארגנות
תנועתית ,או התארגנות של כוח איזה שהוא ,אלא אלה הן קבוצות שיעסקו בעבודת אדמה.
...הקצבת המזון היתה תוספת חשובה מאוד ,גם בשביל הילדים לעומת הבית .שהם אכלו
כאן (במרישין) אז לא אכלו בבית ,וגם הדיור  -המיטה ,שהם ישנו במרישין ,המיטה הזאת
היתה פנויה בגטו ,בתוך המשפחה ...זאת היתה תכנית בעלת חשיבות כפולה ומכופלת ,גם
רוחנית ,גם פיסית .גם לנוער וגם למשפחה.
...גידלנו ירקות  -בצל ,צנוניות ...לצעירים יותר היו גם לימודים  -שיעורים ממש .שיעורים
בתורה ,שיעורים במקצועות אחרים ...אחרי הצהרים היו פעילויות ,שיחות על נושאים
מסוימים ...היום התמלא בלי לחשוב על הגורל שסבב אותנו ...היו חיים מלאים12...

 .11איו"ש.
 .12איו"ש .0.3/10236
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ב־ִ 1941פרסם אליעזר גלר ,מדריך בגורדוניה ,בעיתונות המחתרת בגטו ורשה רשימה המתייחסת לאתגרים,
ליעדים ולקשיים שעמדו בפני מדריכים בתנועה בגטו:

הרעב והמחסור מפילים חללים קודם כל בשורות הדור הצעיר שלנו ...אך לא רק גופותיהם
של הילדים מתגמדים .אותו הדבר נעשה גם בנשמותיהם ...המשימה הראשונה שנוצרה
מחדש בעבודה החינוכית בתקופת המלחמה ,משימה שבמקומות רבים כבר התחילו מדריכים
בביצועה :לא רק להשלים את בית הספר ,אלא גם למלא את מקומו של בית הספר ושל
המורים על ידי החינוך בתנועה ...ההוראה שלנו בלא תשלום תתרום את חלקה לסילוק
מגפת האנאלפבתיות ...יש לזכור שמצבו הנפשי של הילד בזמן הזה מתוח כל כך ,והילד
עצמו מדולל ונחלש כל כך ,שהוראה "יבשה" בלי שירה ומשחקים לא תתן את התוצאות
המקוות ...אירגונם של הילדים מן השכבה הענייה ביותר אל תוך שורותינו מטיל עלינו חובה
להגיש להם עזרה חומרית ...מילוי בלתי מוצלח של חובה זו מצד המדריך עלול להביא לידי
כך ,שהילד ירגיש עצמו אפילו ב"קן" שלו נחשל ומופלה לרעה ...הגשת עזרה על ידי הגרלה,
מציאת איזו דרך שהיא ,שלפי "צירוף מקרים מוזר" דווקא הנזקק הוא הזוכה ,נראית כדרך
נכונה ומתאימה .דבר ברור הוא ,כי דרכים אלו יש להחליפן לעיתים תכופות13.

שאלות לדיון

 .1במה התייחדה הפעילות החינוכית המתוארת בקטעים לעיל?
 .2במה היא מהווה המשך למערכות החינוך הנורמטיביות שפעלו בטרם המלחמה?

מערכת החינוך בגטאות לגווניה ,הן
הפורמלית שפעלה מטעם היודנראט והן
אלו שיזמת הקמתן באה מקרב גורמים
בתנועות הנוער או מחוגים אחרים ,שילבו
בתוכָ ן בשל המחסור ,הדלות ושיעור היתמות
הגבוה ,לצד חינוך וערכים ,דאגה לרווחת
התלמידים .לרווחתם של הילדים דאגו גם
מוסדות ,כגון בתי היתומים שהיו קיימים
בגטאות רבים.
חשוב לציין שהמחנכים ומדריכי תנועות
הנוער שעסקו בחינוך התלבטו רבות
בשאלות חינוכיות מורכבות שהתעוררו
כתוצאה מהתנאים והמחסור שכפו הגרמנים על יושבי הגטאות; עם זאת הושם הדגש על השאלה המהותית של
עיצוב נפש הילד והכנתו לעתיד ,ובמובן זה היוו המשך לעולם החינוך שהתקיים טרם המלחמה וגילו אחריות לעתידו
של הילד והעם.

 .13מתוך עיתונות המחתרת היהודית בוורשה ,כרך שלישי יולי-אוקטובר  ,1941יד ושם ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' .350–347
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בית קברות הרמ"א ,קרקוב ,פולין ,לפני המלחמה

בספר קהילת וישניביץ מתאר אחד הניצולים:

היינו עסוקים בלוויות כמעט יום יום .אנשים מתו ממגפות ,הטיפוס השתולל באימת מות.
לא היה בית שלא היה בו חולה ,הרעב הפיל חללים גם הוא.
היה זה העיסוק היחיד של הנשארים בחיים ללוות את המתים ,להביאם לקבורה ולהתפזר,
את האבלים לא היה במה לנחם ,כולנו היינו אבלים .היתה הרגשה שבטיפול במוות מתרכזות
עכשיו כל הפעולות של קיום היהדות ,של אחוה יהודית ושל כיבוד האדם היהודי14.
אברהם
ושרלוטה
הלמן

אברהם הלמן גורש על ידי הגרמנים לגטו
טרזיינשטאט והחל מיד עם הגיעו לגטו לדאוג
לצורכי ציבור המגורשים ,כפי שנהג קודם למלחמה.
פעילות חשובה שבה עסק יחד עם הרב זיגמונד
אונגר ,אחד הרבנים הבולטים בגטו ,הייתה ב"חברה
קדישא" בגטו .שרלוטה הלמן ,אשתו ,מספרת איך
כבר עם מות הראשונים ניגש אברהם עם שלושה
גברים נוספים מברין לראש היודנראט ,יעקב
אדלשטיין ,בבקשה שיפנה למפקד המחנה כדי
לאפשר הקמת בית קברות יהודי מול בית הקברות הרוסי (ממלחמת העולם ה־ .)1גם בהמשך היה אברהם פעיל
ב"חברה קדישא" בטרזין .הם הכינו ארונות קבורה מארגזי תפוחי אדמה ,ובתקופה הראשונה לקחו את הנפטרים
במזחלת ולאחר מכן בעגלות מתים שהגיעו עם המגורשים מקהילות שונות .תחילה קברו את המתים אחד אחד,
ובהמשך – בקבורה משותפת של שמונה נפטרים .עם התגברות התמותה נבנה קרמטוריום .אברהם עשה רישום
מדוקדק של הנפטרים ששרידיהם נשמרו בכדים.

שאלות לדיון

 .1מה היה הקושי הכרוך בעיסוק בלוויות?
 .2מהיכן נבעה המחויבות לנושא הקבורה ועל מה היא יכולה ללמד?

 .14מזוועת הנאצים בוישניביץ.
יד ושם
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ביהדות ,המעלה על נס את העזרה לזולת ואת הדאגה לאחר ,מקבלת מצוות הלוויית המת מקום מיוחד .היא
נחשבת "חסד של אמת" ,על שום היותה חסד טהור שאין מאחוריו שום מניע של רווח ממי שעמו נעשה החסד ,והיא
נובעת אך ורק מתוך תחושה של אחריות ,קשר ומחויבות .כך פעלה "חברה קדישא" בטרם המלחמה בכל קהילה
יהודית .אולם נושא הקבורה והדאגה למתים קיבל משמעות מורכבת יותר אל מול שגרת המוות המאיים בגטאות.
לאור מורכבות זו ,כאשר התקיימה קבורה וניסיון לתת כבוד למת קיבלו המושגים "ערבות" ו"אחריות" משנה תוקף.
גילויים של סולידריות ואמפטיה ,תחושה של קשר ויחד ,נחשפים בשואה לא רק בנסיבות של שותפות גורל מקומית.

בית הקברות
בגטו לודז'

יד ושם
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גלויה מטימישווארה ,רומניה ,תרל"ד ,לפני המלחמה

ברכה קרווסר מספרת:

כאשר הגיעו השמועות על פלישת הצבא הגרמני לאל עלמיין ביקש הרב הצדיק קלונימוס
שפירא ,האדמו"ר מפיאסצ'נה ,מכל עדת המתפללים עמו בבית הכנסת לומר פרקי תהילים
לשלום היהודים בארץ ישראל אשר חייהם נתונים בסכנה15.
מארק דבורז'צקי מתאר בזיכרונותיו על גטו וילנה:

מאורע גדול בחיי הילדים היו חגי בתי־הספר .הילדים היו מתכוננים אליהם בהתלהבות ,וגם
המבוגרים שאפו להיות נוכחים בחגיגות אֵלו .איש־איש ביקש להתעודד שעה קלה בסביבה
זו של תום ושמחת־ילדים…
"חמישה עשר בשבט"  -הנשף נערך בסיסמה :דרישת שלום מילדי הגטו לילדים בארץ
ישראל ,בתכנית :תמונות מחיי הילדים בגטו ומחיי הילדים בארץ ישראל… המורה ישראל
דימנשטין נשא נאום ,שסיים אותו במילים" :עוד בוא תבוא השעה ,שאתם ,ילדים ,יחד עם
הילדים החופשיים ההם שבארץ־ישראל ,תהיו נוטעים עצים ושרים שירים וזכר ימי הגטו
הללו יהיה לכם כחלום בלהות...
על הבימה התנוססה כתובת:
"אנחנו בגטו -
אתם בארץ ישראל16...
ביום ראשון ,31.8.1941 ,כתבה רותקה ליבלך ביומנה:

לבי מפרפר וקופץ מרוב שמחה :כמה טוב שאני יהודייה! אני רואה את העוצמה ,את הכוח
של העם הנודד הזה .כי עם ישראל מורכב מהרבה יחידות גדולות וחזקות ,והאומה כולה
היא חזקה.

 .15אביבה קרווסר סדן ,לחיות על קו הקץ ,בית לוחמי הגטאות ,1995 ,עמ' .32
 .16מארק דבורז'צקי ,ירושלים דליטא במרי ובשואה ,תל אביב תשי"א ,עמ' .220-218
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...למרות המוני הדגלים עם צלבי הקרס המתנוססים וממלאים את חלל העיירה ,ואפילו על
ביתנו ,למרות גירוש היהודים בעיירה ,הצפוי והאמור להתבצע מחר ,למרות כל זה ,הנה
ההצגה שערכה מאיה בקהילה היהודית (ה"יודנראט") לרגל סיום "מושבת המלחמה" ,כל
הלבבות שלנו עלזו ושמחו מרוב נחת (כך נדמה לי) ,כאשר ראו ילדי היהודים "המתעוררים"
(שם המחזה) ,בארץ-ישראל ,ושירת "התקווה" שהושמעה בקול אדיר שכזה וברגש רב ,עד
שרוחי התעוררה בקרבי ,כי יהודים הם אחים (למרות כל המגרעות שלהם) .בכל זאת יש
להם אותן התכונות ואותה המטרה ,השאיפה לחירות ול"ארץ"!
זו ה"ארץ" האהובה ,החלומית ,היהודית .הארץ שלנו המקודשת בדם בניה ,ועליה (על
הארץ) אנו חולמים.
היא המולדת שלנו .האם היא תפתח את שערי גן העדן שלה גם לפנינו ,בשבילי? התשמיע
באוזנינו את שאון מי הירדן והמיית גלי הכינרת? האם נזכה שבפינו עוד תצלצל מנגינת
הדיבור העברי האהוב והיפה? התראה אותנו אי פעם השמש הארץ-ישראלית ,בשדה או
בפרדס ,כשאנו עובדים למען טובת הכלל? האם יתגשמו חלומותינו היפים? הוי ,אלי הטוב,
החזק והחכם ,אלי! עשה נא ,חולל נא נס  -שחרר אותנו ...הרשה נא לנו לנסוע לארץ  -אל
האושר ,אל המדע והעבודה .תן לנו להגשים את כמיהתנו הלוהטת ביותר17.
אברהם לוין ,שנספה בשואה ,היה מורה ומחנך ידוע .כשנכלא בין חומות גטו
ורשה המשיך את עבודתו החינוכית ואף נמנה עם פעילי ארגון העזרה
העצמית .הוא כתב יומן ובו תיאורים של עובדות ותחושות אישיות.
בשנת  1942כתב ביומנו:

אם כי אנו עצמנו שרויים בסכנת מוות ,רועד הלב ברגע
זה באשר לגורלה של ארץ ישראל ,המלחמה מתקרבת
אל גבולותיה .הישוב היהודי  -חצי מליון אנשים -
והמפעל של שנים רבות של עבודה חלוצית עומד לפני
סכנה גדולה .אילו הייתי מאמין הייתי מתפלל :א־לוקים
הצל לפחות את ארץ ישראל!18

שאלות לדיון

 .1מדוע היה חשוב ליהודים בגטאות לעסוק בשאלה מה קורה
בארץ ישראל?
 .2מה ייצגה ארץ ישראל עבור אותם אנשים?

מסיבת "עונג
שבת" ,בהכשרה,
גטו לודז'1940 ,

 .17רות ליבליך ,יומנה של רותקה ,מכון חדוה איבשיץ.1990 ,
 .18חוי בן ששון ולאה פרייס ,דפים עלומים מיומנו של אברהם לוין ,קובץ מחקרים ,ל"ג (תשס"ה) ,עמ' .32
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סיכום
היחד היהודי לאורך ההיסטוריה היהודית בא לידי ביטוי לא רק בתוך הקהילה המקומית .קיימות עדויות על זיקה
בעתות צרה ומשבר.
וקשר שהיו קיימים בין קהילות ישראל ברחבי העולם ,קשר שמצא את ביטויו על פי רוב ִ
כשהתחוללו פרעות ת"ח ות"ט פדו יהודי קונסטנטינופול וסלוניקי יהודים שנלקחו בשבי על ידי הטאטרים; יהודי
אירופה התגייסו לעזרת יהודי דמשק לאחר עלילת דמשק ב־ .1840אין זה מובן מאליו שיהודים המצויים מאחורי
חומות הגטו ,מזי רעב ואינם יודעים מה ילד יום ,עסוקים ביהודים היושבים הרחק בארץ ישראל כשהמלחמה
מתקרבת לשעריה .הזיקה והכיסופים לארץ ישראל ותחושת הדאגה ליושביה חושפים פן נוסף של היחד ,יחד שאינו
קיים מכוחה של קרבה גאוגרפית אלא מכוחה של תקווה בת אלפיים שנה ,חלום על ארץ ומולדת ותחושת שייכות
שהם מעל לזמן ומעל למקום.

שאלה לדיון

 .1במה מבטאת הפעילות השונה כפי שהיא נחשפת בתיאורים המובאים לעיל ,סולידריות של
היחיד למען הכלל והכלל למען היחיד? במה היא מהווה היצמדות לערכים קודמים?

את השיעור פתחנו בדיון בדברים שכתב עמנואל רינגלבלום המצביעים על כך כי פעמים רבות לא נפלו פניות
העזרה על אוזניים קשובות:

מסתמנת ירידה מבהילה ברגשי החמלה .עוברים ברחובות ורואים ילדים מצומקים כשלדים,
ערומים ויחפים הפושטים רגליהם הכחולות והקפואות מקור ,ולאיש לא אכפת19...

שאלה לדיון

 .1מרבית תושבי הגטאות חיו במצוקה הולכת ומחריפה ,וככל שחלף הזמן נחלשו בקרב רבים כוחות
הגוף והנפש ומתוך כך הצטמצמו גם מעגלי העשייה החברתית .אם עשייה זו לא הייתה נחלתו של
כל הציבור ,ואם בעיקרו של דבר יהיה מדויק יותר לדבר על גילויים של עשייה חברתית ,מדוע ראוי
להדגיש נושא זה ולתת לו מקום בסיפור השואה?

השאלות על משמעותה של קבוצה ושל יחד ועל האחריות המוטלת על היחיד הנן שאלות שמערכת החינוך עוסקת
בהן ,וצריכה לעסוק בהן גם בימינו.
מטרתם של הגרמנים הייתה להשמיד את העם היהודי תוך תהליך של מדיניות מכוונת של דיכוי ופירוק החברה
היהודית לגורמיה .ניתן היה לצפות שההתפרקות תעקור מן השורש גילויים של סולידריות בכל תחום שהוא .משום
כך ,קיומן של התארגנויות חברתיות ,וגילויים של אחריות ואכפתיות של יחידים ששאבו מתוך המעיין הערכי שהיה
עולמם ודרך חייהם לפני המלחמה ,מדגישים את יכולת הבחירה ,את תעצומות הנפש ואת עצמתה של רוח האדם.
כוחם של מעשים אלה אינו בכך שהיו נחלת ההמון כולו ,אלא בעצם קיומם כניגוד מוחלט לדיכוי ולתוהו שסבב
אותם .מעשים אלו הם בבחינת אורות קטנים שבתוך האפלה האיומה ביותר שידעה האנושות בכלל ,והעם היהודי
בפרט ,וראויים להיות מודגשים ומונחלים לדורות הבאים.

 .19עמנואל רינגלבלום ,יומן ורשימות מתקופת המלחמה ,יד ושם ובית לוחמי הגטאות ,תשנ"ג ,עמ' .324
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