כרזה  3א :תחרויות ספורט במגרש הספורט בסטראשון 6

תרגום הכרזה

מגרש הספורט סטראשון 6

ביום ראשון 16 ,בספטמבר
ייערכו תחרויות הספורט הבאות
 .1תחרות כדורסל
 .2תחרות כדורעף
 .3משחקי צעירים
 .4קפיצה לגובה
 .5קפיצה לרוחק

גטו קייליס

(המנצחים בקפיצה יזכו לציון לשבח)

התחלה בשעה  16:00בדיוק
כרטיסים והרשמה לקפיצות
במשרדי מגרש הספורט
בכל יום בין השעות 20:00-18:00
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כרזה  3ב :תחרויות כדורסל

תרגום הכרזה

יום ראשון ה 31-במאי
יתקיימו באולם
המועצה היהודית

תחרויות כדורסל

הבאות:

ליגת בוגרים 1
נשים 1
ליגת בוגרים 2
בנים 2

בוגרים 1א'
נשים
בנים
נוער

1א'
1
1

התחלה ב 4.00-אחה"צ
כרטיסים במספר מוגבל אפשר להשיג
ביום שישי ובשבת בין  9-7בערב
במזכירות של המחלקה לספורט חדר 16
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?

• התבוננו בכרזה .מה מעורר את פליאתכם? מדוע?
• בכמה ענפי ספורט התקיימו תחרויות? על מה הדבר מעיד?

ביולי  1942היו במחלקת הספורט בגטו  28קבוצות בהתעמלות ,באגרוף ובענפי ספורט
נוספים .בגטו היו יותר מ– 1,000ספורטאים ,מתוך כ– 20,000תושבים בגטו .ספורטאים אלה
ארגנו תחרויות כדורגל ,טניס ,כדורסל ,אגרוף ,קפיצה לרוחק ותחרויות ריצה ברחובות הגטו
הצרים.
בקיץ התאמנו הספורטאים במגרש הספורט שברחוב סטראשון  .6מגרש זה היה ממוקם בין
הספרייה לבין בית הכלא בגטו ,שממנו נשלחו האסירים למותם בפונאר.

הוקם בגטו אפילו מגרש–ספורט .הפועלים השקיעו בו הרבה יגיעה .ניקו ,סידו,
הרחיבו את המגרש ,על ידי פירוק בניינים שנפסלו לשימוש [ ]...והנה נתבשרנו
שלמחרת היום תתקיים פתיחה חגיגית של מגרש–הספורט  -הכניסה לפי
הזמנות.
באותו טקס חגיגי ,שבו השתתפו באי–כוח היודנראט והמשטרה ,נאמו [סאלק]
דסלר [איש המשטרה היהודית] יוסף מושקט [סגן ראש היודנראט] .האחרון אמר:
"אם אחרי שנים יבקש מישהו את עקבות חיינו בגטו ,ולא יהיה בנמצא מיסמך
כלשהו ,שיעיד עליהם ,הרי ישמש מגרש זה עדות נאמנה לחיוניות הבלתי–נכנעת
ויצר–החיים ללא–מצרים הפועם בנו" []...
[ ]...ואכן ,החלו עוסקים בגטו בספורט .על פני המגרש היו מתכנסים המוני נוער,
ואפילו התכוננו למרוץ מסביב לגטו []...
תיאטרון ,אלגאנטיות ,ספורט ,ובעקבותיהם גוברת האופטימיות ומתרבים הקולות
הנשמעים לעתים ,התוכפים והולכים :ואף–על–פי–כן נבלה את האויב ונזכה.
רוז'קה קורצ'אק ,להבות באפר ,מורשת וספרית הפועלים ,מרחביה  ,1965עמ' .109-108
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רוז'קה קורצ'אק ( :)1988-1921לוחמת מחתרת ופרטיזנית ,ילידת פולין .עד פרוץ המלחמה התגוררה
בפלוצק ,אחרי כן הגיעה לווילנה והצטרפה להנהגת "השומר הצעיר" שם .לאחר יציאת המחתרת
ליער ,הייתה לפרטיזנית .בדצמבר  1944עלתה לארץ-ישראל ,ושם מסרה למנהיגי היישוב דוח על
השואה ועל תנועת המחתרת היהודית .קורצ'אק הייתה חברת קיבוץ עין החורש ופעילה בהנהגת
"הקיבוץ הארצי" ובמפעלי חינוך להנצחת השואה.

?

• מי השתתף בטקס פתיחת המגרש? מה אפשר ללמוד מכך?
• "ואפילו התכוננו למרוץ מסביב לגטו" :מדוע השתמשה רוז'קה במילה
"אפילו"?

כתובת על החומה המקיפה את מגרש הספורט בגטו וילנה
בכתובת" :אם אתה רוצה לשרוד ולהגיע לזמנים טובים יותר ,הצטרף למשפחת הספורט"
"אחרי עבודה קשה מצא מרגוע בספורט"

31

כתובת ביידיש על הקיר המחורר מירי במועדון הספורט שפעל בגטו.
בכתובת :לספורטאי קלה גם העבודה הקשה ביותר .עסקו בספורט!
שימו לב :השימוש במילה "אפילו" יכול ללמד שגם בעיניה של רוז'קה ,שחיה בתוך הגטו על
מורכבותו ,נראתה תופעה זו יוצאת דופן.

המדהים מכל היה מגרש הספורט .מחצר הבית ברחוב סטראשון  6סולקו כל
הדוכנים לממכר בשר ,יישרו את הקרקע ,הציבו עמודים עם רשתות ,והחצר
העתיקה נהפכה לרחבת משחקים גדולה ומטופחת .צעירים ערכו שם מדי יום
תרגילי התעמלות והתחרו בענפי ספורט שונים .קשה היה להאמין למראה העיניים.
רצית לצעוק" :מה זה חלום או מציאות?" לא ידעת אם לשמוח או לבכות לנוכח
הפרדוקס הזה .אולי צודקים אלה שחיים כך ,כאילו לא קיימות הזוועות מסביב,
ומסרבים לראות את החומות המקיפות אותנו .אולי שכחו שאוחזת בנו כף יד
עשויה ברזל ,אשר עלולה בכל רגע להיסגר ולמעוך את כולנו כמו זבובים.
גרגורי שור ,רשימות מגטו וילנה  ,1944-1941הוצאת איגוד יוצאי וילנה והסביבה בישראל ,תל אביב
 ,2002עמ' .52-51

גרגורי שור ( :)1945-1888עיתונאי ופעיל פוליטי .עבד בגטו במיון מדי צבא בעבור הגרמנים .כתב
בהיחבא יומן שבו תיאר את קורות הגטו .אונה שימייטה ,ליטאית שהתנגדה לנאצים ,הייתה נכנסת
לגטו בחשאי ומבריחה החוצה את רשימותיו ,ולאחר מכן החביאה אותן מתחת לרצפת האוניברסיטה
של וילנה ,ששם עבדה .לאחר המלחמה הצליחה בתו של שור להבריח משטחי ברית-המועצות
הקומוניסטית העתק של היומן כתוב על נייר סיגריות דק בכתב סתרים .שור נרצח במחנה הריכוז
שטוטהוף בסמוך לשחרור.
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?

• "מה זה  -חלום או מציאות?"  :איזו שאלה מתעוררת מדבריו של שור?
שימו לב :כדאי להתייחס לחשש המסתתר בדברים על ההשפעות שעלולות להיות להסחת הדעת
שתיווצר בשל העיסוק בספורט

• מהי התשובה העולה מתוך דבריו של מושקט ,סגן ראש היודנראט?
• איזה מסר מופיע בכתובת על הקיר הנראית בתצלום? כיצד כתובת זו נותנת
מענה לשאלתו של שור ?
• האם הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?

צעירות יהודיות במגרש הספורט ברחוב סטראשון בגטו וילנה.
בכיתוב :היה עליז וחזק! נפש בריאה בגוף בריא!
באדיבות :ארכיון בית לוחמי הגטאות.
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יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה

כרזה  3א :

תחרויות ספורט במגרש הספורט בסטראשון 6

מגרש הספורט סטראשון 6

ביום ראשון 16 ,בספטמבר
ייערכו תחרויות הספורט הבאות
 .1תחרות כדורסל
 .2תחרות כדורעף
 .3משחקי צעירים
 .4קפיצה לגובה
 .5קפיצה לרוחק

גטו קייליס

(המנצחים בקפיצה יזכו לציון לשבח)

התחלה בשעה  16:00בדיוק
כרטיסים והרשמה לקפיצות
במשרדי מגרש הספורט
בכל יום בין השעות 20:00-18:00

יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה

כרזה  3ב :

תחרויות כדורסל

יום ראשון ה 31-במאי
יתקיימו באולם
המועצה היהודית

תחרויות כדורסל
ליגת בוגרים 1
נשים 1
ליגת בוגרים 2
בנים 2

בוגרים 1א'
נשים
בנים
נוער

1א'
1
1

התחלה ב 4.00-אחה"צ
כרטיסים במספר מוגבל אפשר להשיג
ביום שישי ובשבת בין  9-7בערב
במזכירות של המחלקה לספורט חדר 16

