כרזה  :4הגרלת לוטו למפעל "עזרת חורף"

יהודים!
תרגום הכרזה

לכבוד השקת מבצע "עזרת חורף" אורגנה
הגרלת פרסים
הונפקו:

 5,000כרטיסי הגרלה
בערך של  5ר"מ (רייכסמרק) לכרטיס.
פרסים
להגרלה יועדו
בעלי ערך.

500

רשימת הפרסים נמצאת אצל המפיץ של
כרטיסי ההגרלה.ההגרלה תיערך בתחילת נובמבר.

יהודים ,קנו את
כרטיסי ההגרלה.
תרמו לטובת מבצע
"עזרת חורף"
34

כספי הגרלת הלוטו נתרמו ל"עזרת חורף" – אחד משלושת גופי הסעד בגטו .תפקיד הארגון
היה לאסוף בגטו בגדים לנצרכים לקראת החורף.
בגטו היו אלפי בני אדם שלא יכלו לעבוד ולא קיבלו הקצבות מזון .תחומי העזרה הסוציאלית
כללו ארוחות חינם באמצעות המטבחים העממיים ,סיוע כספי ,טיפול רפואי חינם ,פטור חלקי
או מלא משכר דירה ועוד .שלא כגטאות אחרים ,בגטו וילנה לא מתו בני אדם מרעב או מקור
– בזכות פעילותם של המוסדות לעזרה סוציאלית.
קראו את העדות הבאה ,שבה מתוארות תחושותיהם של תושבי הגטו באשר לעתידם:

אין בגטו מחר ,אלא ,חיי שעה .מדי בוקר מתעורר אדם משנתו הרגוזה :מחשבתו
הראשונה היא :הלילה עבר ,מי יודע מה ילד יום?
רוז'קה קורצ'אק ,להבות באפר ,מורשת וספרית הפועלים ,מרחביה  ,1965עמ' .34

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.

תלוש עם סמל גטו וילנה לאיסוף בגדי חורף למען עניי הגטו
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?

• לפי תיאורה של קורצ'אק ,כיצד ראו תושבי הגטו את העתיד? ממה נובעת
ראייה זו?
שימו לב :חוויית הזמן בגטו היא חוויה רגעית שבה ניסיון ההישרדות היום–יומי עומד במוקד
תשומת הלב ,בשל איום המוות המתמיד שצופן העתיד.

• השתתפות בהגרלת לוטו היא השקעה כספית בהווה מתוך תקווה לרווח בעתיד.
מה לדעתכם הניע אנשים לרכוש כרטיס הגרלה ללוטו? היעזרו בתשובתכם
גם בעדות הבאה.
אולי דווקא בגלל חוסר הוודאות לגבי המחר חיו אנשים במלואם את חיי הרגע,
נהנים מסיפוק רגשותיהם הרגעיים ,שוכחים עולם ומלואו ,ושמחים בדקות
האושר המעטות .אהבות פרחו ,זוגות נאהבים חיפשו מקומות לבלות בהם כמה
שעות של אהבה ,ורבנים סידרו קידושין לזוגות צעירים []...
ב– 15בינואר  1943התכנסה [ ]...קבוצת ידידים ,כדי לחוג את יום הולדתה של []...
ליובה .מישהו אפילו השיג ,באמצעות גרמני ,בקבוק קוניאק .לליובה מלאו אז
 28שנה .היא היתה רגילה ,מדי שנה ,לציין את יום הולדתה במסיבה נאה .באותו
ערב אמרה שהיא חשה שזהו יום הולדתה האחרון .היא פרצה בבכי וכולנו,
ידידיה ובני משפחתה ,בכינו איתה.
[ ]...ליובה סיפרה שיש לה חתן בארץ–ישראל [ ]...ואמרה שוב ,שהיא בטוחה שלא
תוסיף לראות את בחיר–לבה ושזוהי מסיבת יום ההולדת האחרונה שלה; אולי
יישארו מעטים ,ואלה יחוגו את ימי–הולדתם וישמחו בהם ,אבל היא לא .אלה
שייוותרו אולי יעלו על ראש שימחתם גם את זיכרה ואת זיכרם של יקירים רבים
שנספו ,וייזכרו ביום ההולדת הזה ,שחל ב– 15בינואר  ,1943ונחוג בגיטו ,בחדרון
הקטן והאפל .רצונה ומשאלתה היו שערב זה יישאר חרות בזיכרון כולם כמין
דיסונאנס למציאות המרה והנוראה שאנו תקועים בה .לבסוף עברה לצלילים
יותר משמחים ,ואז התחלנו לרקום חלומות לעתיד; איך ייראה העולם כשגרמניה
הנאצית תישמד ,איך יתייחסו אז האנשים לחיים ,ומה גדול יהיה אושרם של
הנותרים לפלטה []...
אלכסנדר (סניה) רינדזיונסקי ,חורבן וילנה ,בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד,
תל אביב  ,1987עמ' .110
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עם חיסול הגטו נרצחו ליובה ובני משפחתה בפונאר ,ימים מעטים לפני שחרור וילנה.
אלכסנדר (סניה) רינדזיונסקי :לחם כפרטיזן ביערות ליד וילנה .לאחר שנפצע ,היה פעיל בעיתונות
המחתרתית ,ובאביב  1944הטילה עליו מפקדת הבריגדה הפרטיזנית להעלות על הכתב את
קורות יהודי וילנה בזמן השואה .לאחר המלחמה עבד במוזיאון היהודי בווילנה ובשנת  1959עלה
לארץ-ישראל.

?

• מה משותף לדעתכם לקיום מסיבת יום הולדת בגטו ולהשתתפות בהגרלת
לוטו?
שימו לב :לחגיגת יום הולדת שתי פנים :האחת  -סיכומה של תקופה ,והשנייה ,בפרט אצל צעירים
– לציין בגרות עם פוטנציאל ומבט לעתיד.

• על-פי הכרזה והעדויות ,כיצד השפיעה אי-הוודאות על הלך הרוח בגטו?
שימו לב :מצד אחד ,אי–הוודאות מביאה ללחץ ולמתח נפשי רב ,ומצד שני ,יש בכך ניסיון להדחיק
את האיום ,לחיות את ההווה במלואו ולמצות את החיים כל עוד אפשר.

• האם הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?
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יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה
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