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כל נדרי :יום ראשון 20 ,בספטמבר ,בשעה 18:30
שחרית :יום שני 21 ,בספטמבר ,בשעה 8:00
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מקומות ממוספרים
מספר המקומות מוגבל
מקומות שמורים לנשים

כרטיסים בקופת התיאטרון
מדי יום בין 16:00-20:00
יום ראשון בין 1:00 10:00-

?

• עיינו בכרזה ושימו לב לפסוק המשמש כותרת .מה משמעות הפסוק? מדוע,
לדעתכם ,בחרו בו?

בווילנה ,כבכל עיר שהתגוררו בה יהודים ,היה ציבור דתי גדול .תנאי הגטו הקשו מאוד לשמור
מצוות .כך ,למשל ,שמירת השבת לא התאפשרה בשל ההכרח לצאת לעבודה שבעה ימים
בשבוע .עם זאת ,נעשה ניסיון לשמר ככל האפשר את מה שניתן :בגטו פעלו שלושה בתי
כנסת שבחגים התמלאו במתפללים ,ובימות החול התקיימו בהם לימודים של בית ספר יסודי
וישיבה .לקראת חג הפסח אפו מצות ,בחג הסוכות הקימו כמה סוכות ,ובשמחת תורה עשו
הקפות.

צילום הדף הראשון של מחזור ראש השנה ועליו חותמת משטרת הגטו בווילנה
באדיבות :בית לוחמי הגטאות

ראש השנה תש"ג
באחד מימי אלול […] נשארנו לאסיפה לדיון בדבר חיזוק הישיבה במובן הרוחני.
קבלנו רשיון לפתיחת מנין בבית הכנסת "וולק" ברחוב שטראשון  3שם שכן
הקונסברטריון של הגטו .התעוררה שאלה הילכתית אם מותר לשכן בית כנסת
במקום .הענין נפתר כך ש"מעלין בקודש ולא מורידין".
ה"קלויזים" [חדרים ודירות בהם נערכו תפילות] היו מלאים עד אפס מקום,
לבתי התפילה נתווסף אולם התיאטרון ,בו התפלל החזן אידלסון.
קלמן פרבר ,בני המחבר ,אולקניקי ,ראדין ,וילנה מיומנו של בן ישיבה בשואה ולפניה,
ירושלים תשס"ז ,עמ' 87
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בית כנסת המשמש לתפילה וללימוד תורה נחשב מקום של קדושה ולפיכך לא עורכים בו
מופעים ואירועים שאינם קשורים למסורת וליהדות .בהעדר מספר מספק של מבנים שישמשו
לתפילה בתחום הגטו עלה הצורך לקיימה גם במבנים אחרים והתעוררה השאלה האם מותר
להתפלל במקומות מיועדים לצרכים של חול.
עצם העובדה שנשאלת שאלה בתנאים אלה כשהדוחק ברור והמציאות אינה מאפשרת קיום
נורמטיבי מלמדת על אוירה מסוימת של מחוייבות גדולה למסגרת ההלכתית ונסיון לשמר
שגרת חיים.
ביום כיפור הוציאו פקודה מטעם המועצה וברשות ועד הרבנים ,שעל כל היהודים
העובדים מחוץ לגטו ביחידות צבאיות לצאת לעבודה ביום כיפור ]...[ ,לרבות
העובדים שקבלו רשיונות בכתב שלא לבוא לעבודה ]...[ .בשעה ארבע לפנות
בוקר התחילו להתפלל והתפללו עד שבע בבוקר ,השעה שיוצאים לעבודה.
בארבע אחה"צ קראו בתורה והמשיכו להתפלל מוסף מנחה ונעילה .מי יכול
לתאר את הנהירה לבתי המדרש בגטו!
קלמן פרבר ,בני המחבר ,אולקניקי ,ראדין ,וילנה מיומנו של בן ישיבה בשואה ולפניה,
ירושלים תשס"ז ,עמ' 87

?

• אילו דברים השתנו בחייהם של היהודים בגטו כפי שעולה מדבריו של קלמן
פרבר?
• כיצד התמודדו עם השינוי? ועל מה ניתן ללמוד מכך?

 21בספטמבר ,יום כיפור .1942
היום לפני שנה היינו כבר אחרי הטיהורים הראשונים ולפני האקציה של יום
כיפור הידועה לשמצה .עד היום רוטט כל עצב כשאנחנו נזכרים באותו יום
כיפור.
השנה התאפיין ערב יום כיפור בחגיגיות רבה [ ]...עכשיו ,במבט לאחור אחרי
שנה ,אני כותב על כך הרבה יותר בקלות .למעשה הרי זאת אזכרה לאחר רצף
ארוך של אקציות שבוצעו אז ]...[ .השנה נעשו הכנות ליום כיפור ,אבל עדיין
בהשפעת האירועים של השנה שעברה.
הגטו הכין מניינים רבים .השיא היה אמור להיות התפילה באולם התיאטרון .כאן
ארגנו עובדי התיאטרון ביוזמתם תפילה באולמות תיאטרון הגטו ,שהפך להיות
מצעד של יום כיפור.
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פה מתפלל החזן הגדול של בית הכנסת הגדול [יוסף] איידלסון ,בליווי מקהלה
מיוחדת .הכניסה  -עם כרטיסים.
[]...
האווירה חגיגית .אחרי 'כל–נדרי' הודיע [ד"ר צמח] פלדשטיין שמר גנס יישא
דבריו.
גנס אומר :נתחיל באמירת קדיש [תפילת אבלות] על אלה שהיו ואינם .עברה
עלינו שנה קשה; נתפלל לקדוש ברוך הוא שהשנה הבאה תהיה קלה יותר .עלינו
להיות קשוחים ,ממושמעים וחרוצים.
בתחילת נאומו של גנס פרץ בכי מר :הכאב על פונאר ,על המוות ,על עקירת
ילדים ,נשים ,גברים .גם גנס בעצמו התרגש מאוד.
Herman Kruk, Edited by Benjamin Harshav; Translated by Barbara Harshav, The
last days of the Jerusalem of Lithuania Chronicles from the Vilna ghetto and the
camps, 1939–1944 (New Haven: Yale University Conn, 2002), pp. 361-360.
המהדורה בעברית תצא בקרוב לאור בהוצאת יד ושם.

אקציית יום הכיפורים :ביום כיפור 1 ,באוקטובר  ,1941נערכו במפתיע אקציות בשני הגטאות
בווילנה .בצהרי היום ,כאשר בתי הכנסת היו מלאים מתפללים ,פרצו לגטו הקטן גרמנים וליטאים,
והחלו לעצור אנשים .האקציה הפתיעה את תושבי הגטו ,ולכן הצליחו הגרמנים והליטאים לאסוף
בלי קושי מאות רבות של אנשים מבתי הכנסת ,מהבתים ומהרחובות .אחר הצהריים החל עוד מצוד
על אנשי הגטו ,והוא נמשך עד שעות הערב .אלו שנלקחו באקציה זו 1,700 ,איש ,נשלחו לבית
הסוהר לוקישקי ומשם לפונאר .באותו יום אחרי הצהריים בוצעה אקציה גם בגטו הגדול ו2,200-
יהודים נשלחו מהגטו ללוקישקי.
יעקב גנס ( :)1943-1905ראש הגטו ומפקד המשטרה היהודית בגטו וילנה .גנס היה נשוי לאישה
ליטאית ומעורה בחברת ליטאים ,אף על פי כן לא ניסה להתחמק מגורל שאר היהודים ונכנס עם
כולם לגטו ,דבר שהעלה את קרנו .תכונותיו הטבעיות היו כשל מנהיג – הרגשה לאומית יהודית
ושאיפה לשלטון ,ואלה הועמדו במבחן המציאות בגטו .גנס ראה חשיבות בתקשורת בינו ובין תושבי
הגטו ,וכדי להגשים מטרה זו הוציא אחת לשבוע עיתון ביידיש בשם "ידיעות הגטו" .גנס דאג לקיום
חיי התרבות בגטו והיה מיוזמי התיאטרון והתזמורת בגטו .נוסף על פעולות חינוכיות שיזם כראש
הגטו ,גרס שיש לדאוג שהגטו יהיה יצרני ושתושביו יעבדו למען הגרמנים כדי לדחות את הקץ עד
שיובסו במלחמה .באוקטובר  1942דרשו ממנו הגרמנים לשלוח את המשטרה היהודית להשתתף
באחת האקציות בגטו אושמיאנה הסמוך לווילנה ולמסור לידיהם לחיסול כ 1,500-ילדים ונשים
לא עובדות .במקום זאת הוא מסר לידיהם  406חולים כרוניים וזקנים .גנס הצדיק את מעשהו
בכך שאילו היו הגרמנים עושים את הסלקציה ,הם היו לוקחים את הילדים והנשים ,החשובים
להמשכיות העם היהודי .כאשר התחיל תהליך חיסול הגטו ,הציעו לו ידידיו הליטאים עזרה בעזיבת
הגטו ובמציאת מקום מחבוא ,אך הוא סירב ,אף-על-פי שידע מה צפוי לו .ב 14-בספטמבר 1943
נרצח גנס בחצר הגסטפו.
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הרמן קרוק ( :)1944-1897ממנהיגי "הבונד" בפולין ומרושמי קורות גטו וילנה .ביומנו תיאר בפירוט
את חיי היום-יום בגטו .קרוק ניהל את הספרייה בגטו ועבד בכפייה בעבור הגרמנים במיון אוצרות
ספרות יהודיים שנמצאו בספריות בעיר .הוא וחבריו הצליחו להבריח לגטו כתבי יד וספרים חשובים
ולמנוע את העברתם לגרמניה .עם חיסול הגטו נשלח למחנה קלוגה באסטוניה ,ושם המשיך
בכתיבת היומן עד יום לפני הירצחו ב 18-בספטמבר  ,1944ימים אחדים לפני השחרור.

?

• על-פי הכרזה והעדות ,באיזו אווירה תוכננה להיערך תפילת יום כיפור?
• מה קרה בפועל בזמן התפילה?

יום ראשון 20 ,בחודש .ערב יום כיפור .מצב רוח עצוב מציף את הגטו .שורר איזה
מין עצב חגיגי .גם עכשיו כמו לפני הגיטו אני רחוק כל–כך מהדת ,ואף–על–פי–כן
נחרת עכשיו בלבי יום–טוב [חג] זה הספוג דם ועצב שחוגגים אותו בגיטו .בערב
היה לי כה עצוב בלב! בבית יושבים ובוכים ,נזכרים בעבר[ ]...מתנשקים ,מברכים
זה את זה ותוך כדי כך מרטיבים זה את זה בדמעות ...אני בורח החוצה וגם כאן
אותו הדבר :העצב זורם בסימטאות ,הגטו טובל בדמעות .לבות הגיטו המאובנים,
אשר בתוך סבך דאגות הגיטו אין להם מתי להתפרק בבכי ,שפכו עתה בערב
הבכיה את כל מרירותם[ ]...ערב מדכדך ,עצוב–קודר ,היה לי הערב הזה[]...
יצחק רודשבסקי ,יומנו של נער מווילנה ,הקיבוץ המאוחד ,תל אביב  ,1969עמ' .39-38

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.

?
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• על-פי יומנו של יצחק רודשבסקי ,במה התייחד יום כיפור בגטו?
• האם הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?

יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה
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כרטיסים בקופת התיאטרון
מדי יום בין 20:00-16:00
יום ראשון בין 1:00-10:00

