"מדוע יד מושטת"...
צדקה

חברי קופת גמילות חסדים ,פולין ,לפני המלחמה

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 לאחיו1.
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 2.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 ידינו3.
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...
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 יהודי4.

 .1לאה פרייס ,עמנואל רינגלבלום במעגלי העשיה החברתית ,בתוך עמנואל רינגלבלום האדם וההיסטוריון ,יד ושם ,2006 ,עמ' .163
 .2בדברים אלו הרב אהרונסון רומז לעבדות מצרים.
 .3יהושע משה אהרונסון" ,עלי מרורות" ,חמו"ל 1996 ,עמ' .61–60
 .4מתוך שרה בנדר ,מול מוות אורב ,עם עובד 1997 ,עמ' .162
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 .1כיצד ניסו מנהיגים ופעילי ציבור לשכנע את הציבור שהיה בעצמו שרוי במצוקה ליטול חלק בפעולות
למען אחרים?
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 בגטו5...

שלט הקורא לתרום בגדים
לנזקקים ,גטו קובנה1941 ,
 .5יוסף בואסק ,והאיל לא נאחז בסבך ,מורשת וספריית פועלים ,תל אביב  ,1986עמ' .42–40
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 .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?

יהודי אוחז קופת
צדקה ,קרקוב,
פולין
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