כרזה  :2הרצאות לצעירים בנושאי פיזיקה ,כימיה וספרות

תרגום הכרזה
המחלקה לרווחת הילד
ע"י היודנראט

שימו לב בני נוער
בואו להאזין להרצאות שלנו בנושאי מדע פופולרי

שבת  4ביולי בשעה  7:30פיזיקה
ראשון  5ביולי בשעה  7:00כימיה
רביעי  8ביולי בשעה  7:30ספרות
ההרצאות תתקיימנה ברחוב סטראשון 12
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?

• התבוננו בכרזה .למי היו מיועדות ההרצאות שפרסמה?
• מה הניע את מחלקת הנוער בגטו לקיים הרצאות בנושאים אלו?
• מה הביא אנשים להשתתף בהרצאות?

ילד מגטו וילנה ,ציור שמן של רחל סוצקבר

בתי הספר הראשונים נפתחו מיד לאחר כליאתם של יהודי וילנה בגטו .בגטו פעלו שני בתי
ספר יסודיים ,ולמדו בהם  900-700תלמידים בני  .12-5עוד פעלו בגטו בית ספר דתי ,בית ספר
תיכון ,וגני ילדים.
בתקופת הגטו הראשונה התפתחה היאבקות תרבותית על אפיים ומהותם של
בתי-הספר ,על מטרותיהם החינוכיות ,הרכב מוריהם ותכניות הלימודים .זה היה
מאבק על נפש הילד בגטו :מהן המטרות הלאומיות והציבוריות אשר לאורן
יתחנך ,והן יהוו את מטענו הרוחני ,באם יצא לחופשי! מה המקום אשר יש לקבוע
בבית-הספר האחיד של הגטו לעברית ,אידיש ,ארץ ישראל ,תנ"ך ,קורות ישראל
ותולדות ימי העולם; איזו תקופות וגיבורים ,דורשים תשומת לב מיוחדת בהוראת
הגטו? [ ]...הוחלט כי שפת ההוראה היא אידיש בכל בתי-הספר ובכל הכיתות.
ואולם יש ללמד במידה רבה עברית וספרות עברית ,תוך הדגשת ערכן הרב בחיי
העם ותרבותו בכל הדורות .ההיסטוריה היהודית היא מקצוע מרכזי בבתי-הספר.
באורח מקביל מלמדים את התקופות המקבילות בדברי ימי העולם .התנ"ך הוא
אחד המקצועות היסודיים במערכת בתי-הספר.
ד"ר מרק דבורז'צקי" ,ירושלים דליטא במרי ובשואה" ,תל אביב  ,1951עמ' 217-216
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?

• על מה מלמד המאבק על אופיו של החינוך בגטו?
• מה הנחה את אנשי החינוך בבחירת הדגשים ונושאי הלימוד?

בגטו הייתה קיימת רשת ענפה של בתי-ספר[ .]...בבתי-ספר לימדו גם לימודי
דת ,אמנם לא כלימוד חובה ,למעשה ביקרו כל הילדים בשיעורי הדת הללו.
אולם ההורים החרדים החליטו להקים בתי-ספר מיוחדים ,שבהם יינתן חינוך
דתי מובהק ]...[ .הלימודים נקבעו ברובם בשעות כאלו ,שלומדים רבים יכלו
לבקר גם בבתי-הספר הכלליים .בבתי-הספר הדתיים[]...למדו ילדים עד גיל
שתים עשרה :עברית (קריאה) ,חומש ,נ"ך וקצת חשבון  -בישיבה הקטנה למדו
נערים מבני י"ב עד ט"ז :משניות וגמרא .בישיבה הגדולה ישבו ולמדו בחורים,
שלמדו בישיבות לפני המלחמה[ ]...כיוון שעמדתי בראש המרכז הרפואי לילדי
בתי-הספר שבגטו ,ביקרתי תכופות גם את בתיה"ס הדתיים ,והייתי מתייעץ
עם המורים הדתיים ,כיצד לאפשר לתלמידיהם כוס חלב ,ויטמינים ומזון בעל
ערכים תזונתיים מעולים .מזמן לזמן ערכו בחינות פומביות .היו מושיבים את
הילדים מסביב לשולחנות .הרב ישב באמצע ,והוא בחנם מן החומר שלמדו ,וגם
האורחים המוזמנים היו רשאים לשאול שאלות .כתום הבחינה נערכה סעודת
מצווה .נוכחתי בשעת בחינה כזאת בסוגיה של "ייאוש שלא מדעת" [סוגיה
העוסקת בנושא אבידה] .הילדים התפלפלו והתווכחו בעניין "יע"ל קג"ם" [שש
סוגיות יוצאות דופן בתלמוד בהן ההלכה היא כאביי ולא כרבא] .במרחק שלושים
מטר מבחינה זו בגמרא – עמד בשער על משמרתו איש הס"ס.
ד"ר מרק דבורז'צקי" ,החיים הדתיים בגטו וילנה" בתוך :סיני ,אייר תש"ב ,הקטע מופיע גם בתוך ספרו
של דבורז'צקי" ,ירושלים דליטא במרי ובשואה" ,עמ' 223-222

?

• כיצד באים לידי ביטוי בתיאורו של ד"ר דבורז'צקי השבר וההמשכיות?

בדבריו של דבורז'צקי משתקפת מערכת חינוך נורמטיבית שיש בה מקום למעורבותם של
הורים ומחנכים ,ומתקיימים בה סדרי לימוד כמו בזמנים כתיקונם.
כך למשל ,קיומו של מבחן בעת שבה החיים עצמם מעמידים את האדם בפני מבחנים
קשים כל כך ,יכולה לעורר תמיהה ,אך דווקא בה יש בכדי להעיד על עוצמת הרצון לשמירת
הנורמליות ולמחויבות לחינוך משמעותי וערכי .אירוע זה נערך בפומבי ובחגיגיות ,שגם היא
ראויה לציון.
הכמיהה לדבוק בחיים ולהמשיכם לא רק בהיבט הפיזי של הקיום ,אלא גם במובן הרוחני-
הערכי תוך חיזוק והעמקת הזהות יהודית ,יש בה כדי להעיד על תעצומות נפש ולעורר
התפעלות רבה.
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הרצון ללמוד נהפך אצלי כמין מעשה–להכעיס נגד ההווה ,השנא את הלימודים,
אוהב את העבודה ,את העמל .לא ,החלטתי ,אני חי במחר ולא בהווה ,ואם מתוך
 100ילדי גיטו בגילי יכולים  10ללמוד ,חייב אני להיות בין המאושרים ,חייב אני
לנצל זאת.
יצחק רודשבסקי ,יומנו של נער מווילנה,
הקיבוץ המאוחד ,תל אביב  ,1969עמ' .89-88

יצחק רודשבסקי ( :)1943-1927נער מגטו וילנה שהשאיר אחריו יומן ובו תיאור רגיש של אירועי
המלחמה .רודשבסקי היה בן יחיד להוריו וילדותו עברה עליו בתנאים טובים למדי במשפחה מלוכדת
ומסודרת שדאגה להשכלתו ולחינוכו .כשנכנס צבא גרמניה לווילנה ,טרם מלאו לו ארבע-עשרה
שנה .לאחר שחוסל הגטו התחבא רודשבסקי עם משפחתו ,אך מחבואם נחשף לאחר כשבועיים
והם נשלחו לפונאר ונרצחו שם.

?

• מה הניע את רצונו של רודשבסקי ללמוד במציאות שבה חי?

מירה ברנשטין ,המנהלת לשעבר של הגמנסיה הריאלית בוילנה ,צעדה ,ביום בו גורשו לגיטו,
יחד עם תלמידיה.

[ ]...בו בערב אספה מירה את ילדיה וקראה לפניהם סיפור מאת שלום עליכם.
[ ]...מדי בוקר היתה מירה מונה את הילדים ומדי בוקר פחת מספרם .בלילה
היתה היד המרצחת סוחבה קרבנות .אלא שלמחרת המשיכו ללמוד.
אברהם סוצקבר ,גטו וילנה ,שכוי ,תל אביב  ,1947עמ' .84

מירה ברנשטיין ( :)1943-1908בוגרת הסמינר למורים ביידיש בווילנה ,היחיד מסוגו בפולין בין שתי
מלחמות העולם .היא הייתה מורה בבתי ספר בווילנה ,ומ 1939-ואילך הייתה גם מנהלת הגימנסיה
ביידיש .עם הקמת הגטו הייתה ברנשטיין אחת הדמויות החשובות בארגון מערכת החינוך ,ופעלה
בתנאים קשים כל משך קיומו .בין היתר העלתה הצגות ילדים ,והייתה פעילה גם ב"מועדון הנוער"
של הגטו .ברנשטיין הייתה חברה במחתרת הגטו ,אך בהתקרב מועד חיסולו חששה שבגלל
בריאותה הלקויה תיפול למעמסה על חבריה ולכן סירבה להתפנות דרך תעלות הביוב .מירה
נספתה בשואה.
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אברהם סוצקבר ( :)2010-1913משורר ופרטיזן ,בימי השלטון הנאצי כתב יותר מ 80-שירים ופואמות.
סוצקבר היה שותף פעיל בבחירת תוכן ההצגות שהועלו בתיאטרון הגטו .הגרמנים העבידו אותו
בכפייה במיון אוצרות ספרות יהודיים שנמצאו בספריות בעיר ,והוא וחבריו הבריחו לגטו ספרים,
כתבי יד וחפצי אמנות כדי להצילם .בד בבד סייע סוצקבר ברכישת נשק בעבור המחתרת .עם
חיסול הגטו יצא עם קבוצת פרטיזנים ליערות שבסביבה .לקראת סיום המלחמה סייע להעמיד לדין
פושעים נאצים ,ואחרי כן עלה לישראל.

אברהם סוצקבר ושמריהו קצ'רגינסקי במרפסת בגטו וילנה
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לאחר הרצחה של המורה מירה ברנשטיין ,המשורר אברהם סוצקבר כתב בגטו שיר לזכרה:

המורה מירה  /אברהם סוצקבר
רּוע,
ִעם ְטלַ אי ֲעלֵ י ֶּבגֶ ד ָּבלּוי וְ ָק ַ
נּוע.
ּג ַֹר ְשנּו לַ ּגֶ טֹוַ ,המֹון ָעם יָ ַ
ָּב ִּתים ַמ ִּב ִיטים ְּב ֵעינָ ם ַהּנִ ְב ֶהלֶ ת,
ּדּומםִּ ,ב ְמ ֻא ַּבןַ ,הּגְ זֵ ָרה ִמ ְת ַק ֶּבלֶ ת.
ָ
ֶׁשל–רֹאׁש ַּכ ֲע ֶט ֶרת ,זְ ֵקנִ ים יְ ַהּלֵ כּו.
מֹושְך הּוא.
ְּכ ָפ ִרי ֶאת ָה ֵעגֶ ל ַא ֲח ָריו עֹוד ֵ
רֹוע ָיה,
ּגֹוסס ִּבזְ ֶ
סֹוח ֶבת ִא ַּׁשה ּגּוף ֵ
ֶ
וְ ִאיׁשְ ,צרֹור ֵע ִצים ְּביָ ָדיו ַ -א ֲח ֶר ָיה.
מֹורה ִהיא.
ֵּבינֹות לְ ָכל ֵאּלֶ ה ּ -גַ ם ִמ ָירהָ .
ר–ּתֹורה ִהיא.
ָ
יַ לְ ָּדה לָ ּה ַּבזְ רֹוע ְּ -כ ֵס ֶפ
וְ יֶ לֶ ד ַמ ֲחזִ יק ָּבּהָ .ס ִביב לָ ּה ְּבלֶ ֶכד
ֲע ַדת ַּתלְ ִמ ֶיד ָיה יַ ְח ָּדו ְמ ַהּלֶ ֶכת.

תצלום קבוצתי של ילדי בתי היתומים ומדריכיהם ,וילנה 1944
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הּודים ִ -הּנֵ ה ַׁש ַער,
ִהּגִ יעּו לִ ְרחֹוב ַהיְ ִ
לִ ְפנֵ י ַה ָּב ִאים הּוא נִ ְפ ָּתח ְּכ ַב ַּס ַער.
בֹוּה,
ְּכ ֶס ֶכר ִמזֶּ ֶרם ֶׁש ָּבא ִמּגָ ַ
ֹלע.
ֹלע ,לִ ְב ַ
ִּכ ְתהֹום ַהנִ ְפ ֶע ֵרת לִ ְב ַ
ִר ָיצה ַעל ֳח ָרבֹותְּ ,בלֹא ֵאׁשְּ ,בלֹא לֶ ֶחם.
ַהּלֶ ֶחם הּוא ֵ -ס ֶפר .וְ ֶּׁש ֶכם ֶאל ֶּׁש ֶכם,
ְּבתֹוְך ֻח ְר ַּבת ַּביִ תַ ,ה ַּטף ְמלַ ֶּכ ֶדת
תֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת.
מֹורה וְ ֶ
ׁשּוב ִמ ָירה ָ
לֹום–עלֵ ֶיכם ְמ ַס ֶּפ ֶרת,
ֲ
ִסּפּור ֶׁשל ָׁש
צֹוחק וְ ֵעינֹו ִמזְ ַּד ֶה ֶרת.
ּכֹל יֶ לֶ ד ֵ
אׁשי יְ לָ ֶד ָיה:
ִּומ ָירה מֹונָ ה ֶאת ָר ֵ
אׁש ָיה.
ל–ר ֶ
לׁשים ֵהם יַ ְח ָּדו ָּכ ָ
ּוׁש ִ
ֵמ ָאה ְ
ִעם ֶׁש ֶמׁש ַהּב ֶֹקרֶׁ ,ש ַאְך זֶ ה ֵה ִא ָירה,
ֵע ָרה וְ לַ ַּטף ְּכ ָבר ַמ ְמ ֶּתנֶ ת ִהיאִ ,מ ָירה.
סֹופ ֶרת – ַאְך וַ י לָ ּה!
ִהּנֵ ה ֵהם ָּב ִאיםִ .היא ֶ
ַה ֶח ֶרב ִה ְׁש ִח ָיתה ֶע ְׂש ִרים זֶ ה ַהּלַ יְ לָ ה.
לִ ָּבּה ִמ ְת ַּפּלֵ ץֲ ,א ָבל ִהיא ְמ ַחּיֶ ֶכת.
ִּבשְׁ ִביל לְ ַה ְסתִּ יר ָה ֵא ָימה ַה ְמ ַהּלֶ ֶכת –
ִּד ְמ ָעה ִהיא ּבֹולַ ַעת ,וְ ִהיא ְמ ַס ֶּפ ֶרת
עֹור ֶרת.
בּורה ְמ ֶ
לָ ֶהם ַעל ִה ְירׁש לֶ ֶק ְרטּ ,גְ ָ
ַּבּלַ יְ לָ ה ַח ְצרֹות ַה ָּב ִּתים ֶה ֱא ִפירּו,
ֹלבן ִהזְ ִהירּו:
ַּבּב ֶֹקר ְצ ָע ֶד ָיה ְּב ֶ
ִא ָּמּה ִעם ִׁש ְב ִעים ַּתלְ ִמ ִידים ֶׁש ָה ְח ָּבאּו
הּובאּו.
ּבֹורם נִ ְתּגַ ּלָ ה ,לִ ְׁש ִח ָיטה ֵהם ָ
ָ
ַּבּיֹוםֵ ,עת ַה ָּדם ִה ְת ֵיַּבׁשָ ,ק ָמה ִמ ָירה,
ִק ְּׁש ָטה ֶאת ַה ֶח ֶדרְּ ,ביֶ ֶרק ִה ְכשִׁ ָירה:

ּמֹורה ַמר ּגֶ ְר ְׁש ֵטין וְ יָ ִשירּו,
יָבֹוא ַה ֶ
ַהּקֹול ַעד ֵמ ֵע ֶבר לַ ַּׁש ַער יַ גְ ִּבירּו.
ֹא–רחֹוק ָה ָא ִביב'ַ ...אְך לְ ַמ ָּטה
ָׁש ִרים' :ל ָ
ִמּקֹול ַק ְר ֻּדּמֹות ֶה ָח ֵצר ָׁשם ָר ָע ָדה.
חּובים ִמ ַּמ ְר ֵּתף ְּומקֹום ֵס ֶתר –
קֹולֹות ְס ִ
'לא–רחֹוק ָה ָא ִביב' יִ גְ ַּבּה יֵ ֶתר.
ָ
ַאְך קֹול
ָׂש ְרדּו ַרק ִּׁש ִּׁשים .לֹא ָאחֹות וְ לֹא ִא ָּמא –
ַרק ִמ ָירה ַהּכֹל ִהיא לָ ֶהם ,זֹו ְר ִח ָימא [רחמנית].
עֹומד ַא ַחר ָּכ ְתלֵ נּו –
יֹום–חג ֵ
ַ
הֹואיל וְ
ִ
ָצ ִריְך ַה ָּצגָ ה לְ ָה ִכין לְ ַחּגֵ נּו!
לַ ַחג ַרק ָׂש ְרדּו ַא ְר ָּב ִעיםַ .אְך ְּבז ַֹהר
ַּת ְב ִהיק ָּכל ֻּכּתֹנֶ ת ֻּכ ְּב ָסה ַעד לְ ט ַֹהר.
זֹור ַח.
ַּב ַעיִ ן – ָר ִק ַיע ֶׁשל ְּת ֵכלֶ ת ֵ
ּפֹור ַח.
ַעל לֵ ב – א ֶֹדם ֶּפ ַרחַּ ,כ ָּדם הּוא ֵ
ה'ּׁשֹלׁש ַמ ָּתנֹות' ֵמ ֵאת ֶּפ ֶרץ
ִּבגְ ַמר ָ
נִ גְ ַּדע ָּכל ַה ַּביִ תִ ,הּגִ ַיע ַה ֶּק ֶרץ.
ָּת ְפסּו! וְ ִעם ַׁש ַחר ַה ֶח ֶרב ִה ְׁש ִא ָירה
ִׁש ְב ָעה ַּתלְ ִמ ִידים ַרקִׁ ,ש ְב ָעה ַרק ִעם ִמ ָירה.
וְ ַעד ְּב ַק ְרּדֹם ֶאת מ ָֹחּה לֹא ָּב ָקעּו –
בֹורה הּוא.
עֹוד ֶּפ ַרח ִהיאִ ,מ ָירה ,וְ יֵ לֶ ד – ְּד ָ
ִּומ ֶּׁש ָּב ְקעּו ֶאת רֹאשָׁ ּה ָה ַפְך ַצ ַחר –
ל–ׁש ַחר.
וַ ַּדאי עֹוד ָּתקּום לִ ְת ִחּיָ ה ִעם ַט ַ

גטו וילנה 10 ,במאי .1943
תרגם :שמשון מלצר.
אברהם סוצקבר ,כינוס דומיות ,כרמל ועם עובד,
תל אביב  ,2005עמ' .124-122
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הירש לקרט ( :)1902- 1880סנדלר ואיש "הבונד" בווילנה .ניסה להתנקש בחייו של מושל וילנה כדי
לנקום על שהורה להלקות את המשתתפים בהפגנת  1במאי כאמצעי להשפלת היהודים ותנועת
"הבונד" .הוצא להורג בתלייה וגבורתו הייתה לאגדה.
יעקב גרשטיין :מחלוצי מערכת החינוך ביידיש בווילנה .המשיך גם בגטו בפעולתו החינוכית וניצח
על המקהלה ביידיש .מת בגטו בשנת .1943

?

• השיר מתאר שתי מציאויות מנוגדות בתוך הגטו .מהן? סמנו בצבע אחד את
מילות השיר המבטאות מציאות אחת ,ובצבע אחר מילים המבטאות את
המציאות המנוגדת.
• המורה מירה מייצגת אחת מתוך שתי המציאויות המנוגדות הללו .באילו
דרכים ניסתה להיאבק במציאות שמנגד? מה היו המחירים שגבה המאבק
הזה?
• האם הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?

חברי תנועת עקיבא ברחוב שופנה  3בגטו וילנה
באדיבות בית לוחמי הגטאות
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בית הספר המרכזי
להוראת השואה

יד ושם

כרזה :2

הרצאות לצעירים
בנושאי פיזיקה ,כימיה וספרות

המחלקה לרווחת הילד
ע"י היודנראט

שימו לב בני נוער
בואו להאזין להרצאות שלנו בנושאי מדע פופולרי

שבת  4ביולי בשעה  7:30פיזיקה
ראשון  5ביולי בשעה  7:00כימיה
רביעי  8ביולי בשעה  7:30ספרות
ההרצאות תתקיימנה ברחוב סטראשון 12

