א .פתיחה:

עדות על החיים
והלך הרוח בגטו וילנה
קיום החיים הייחודי בגטו וילנה היה במידה רבה ניסיון להמשיך את שגרת החיים משכבר
הימים במציאות חדשה וקיצונית שהושפעה מהרציחות שהתבצעו באותה עת ומתנאי החיים
הקשים בגטו.
עדותה של ריבה רייכל ,הכלולה בדיסק המצורף ,עוסקת ביחסם של תושבי הגטו לידיעות
שנפוצו על ההשמדה בפונאר .הפעילות התרבותית והרוחנית בגטו וילנה התקיימה על רקע
מציאות של השמדה .אי–הידיעה באשר לגורלם של המשולחים מן הגטו לצד חוסר הוודאות
באשר לעתיד האישי והציבורי השפיעו על אופייה של פעילות זו .נוכח זאת חשוב להציג לפני
התלמידים את הלכי הרוח בגטו ואת משמעותם בטרם מעמיקים בשאלת קיומה של הפעילות
התרבותית ואופייה.

עדותה של ריבה רייכל
שאלת הנחיה לפני הצפייה:
צפו בעדותה של ריבה רייכל מווילנה .במהלך הצפייה שימו לב לדברים הבאים:

?

• אילו רגשות מתארת ריבה בעדותה?
• לפי דבריה של ריבה ,מהו הקושי הגדול ביותר בתקופת הגטו?

להלן תמלול עדותה של ריבה רייכל.
ריבה רייכל הייתה נערה בת  14בעת כיבוש וילנה על–ידי הגרמנים.
כך ריבה מתארת את מה שהתרחש בעיר בחודשי הכיבוש הראשונים:
ש :היו גרמנים בעיר?
ת :כן.
ש :איך הם נראו לכם ,הגרמנים?
ת :פחדנו להסתכל עליהם ,אני בתור ילדה פחדתי .תמיד הייתי בורחת כדי שלא
לפגוש אותם .היה פחד.



ש :איך את מסבירה את הפחד הזה אז? ממה פחדתם? למה פחדתם כל כך?
ת :מכל הסיפורים ,מהסיפורים שהם הורגים .אחר כך מהר מאוד התחילו את
הגברים לקחת מהבית .היו נכנסים הביתה ,כמה גברים שישנים היו מוציאים
אותם ,ולא ידענו לאן .לפעמים היו חוזרים ,לפעמים לא היו חוזרים ,ואלו שחזרו
כבר לא ידענו איפה הם נמצאים .תמיד היו אומרים להם לקחת מגבת ]...[ ,אבל
לא ידענו לאן לוקחים אותם.
[]...
לקחו משפחה  -שלושה גברים מהחצר ,אז העוזרת בית התגנבה אחריהם
[לראות] לאן הם לוקחים אותם .ואז היא ראתה שלוקחים אותם לפונארי .פונארי
זה מקום שכולם נספו שם .והיא באה וסיפרה ,אז לא האמנו לה.
ש :מה היא סיפרה על פונאר?
ת :היא סיפרה שלקחו אותם לפונארי ,והיא שמעה שיש יריות שמה ,ואנשים לא
יצאו משמה יותר .זה מקום מאוד יפה ,זה גם עיר לא גדולה ,שמונה קילומטר
מווילנה ,והיה שמה יער ,בתוך היער ,והיא חזרה וסיפרה ,ולא רצינו להאמין לה
את זה .אבל לא היה ברירה  -עובדה שלא חוזרים.
[]...

בור הריגה עם מצבת זיכרון ,פונאר ,וילנה

ריבה ובני משפחתה הועברו לגטו ,ושם עבדו בעבודות כפייה .בזמנים שהתבצעו שילוחים
מהגטו לפונאר היו בני המשפחה מסתתרים ,וכך הצליחו להינצל מהשילוחים לפונאר.



ש :יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף על התקופה בתוך הגטו?
ת :תקופה מאוד קשה הייתה ,קשה ,ועם פחד ,ובלי ...לא יודעים מה הבוקר ,ומה
יגמור הערב .זה היה תקופה מאוד קשה ,שמכל רגע פחדנו שמשהו יקרה  -פעם
זה אקציית ילדים ,פעם זה אקציית מבוגרים []...
זה בלי ודאות חיו  -בבוקר חיים ,בערב לא יודעים איפה אנחנו .כזה תקופה היה.
אבל כל פעם זה היה פחות אנשים ופחות אנשים .בהתחלה זה היה  -אי–אפשר
היה לעבור ברחוב ,אנשים יצאו מהבית ,אי–אפשר היה לשבת בצפיפות כזו,
ופתאום היה חופשי ככה ,ולאט–לאט נעשה יותר חופשי ,כאילו...

?

ריבה מספרת שבהתחלה לא האמינו למשרתת שחזרה מפונאר וסיפרה מה
קורה לאנשים שנלקחו לשם .כיצד אפשר להסביר את העובדה ,שאנשים לא
האמינו לעדותה של מי שהייתה במקום ושמעה את הדברים בעצמה?
שימו לב :בשל הקושי הנפשי להכיל את העובדה שבני אדם נרצחים בהמוניהם בלי סיבה סירבו
אותם אנשים להאמין בכך .ייתכן גם כי בשל העובדה שהמשרתת לא ראתה את הרצח במו
עיניה ,אלא רק שמעה את היריות ,נותר להם פתח לתקווה.

?

מהי התחושה העיקרית שעולה מתוך דבריה של ריבה? ממה נבעה תחושה
זו?
שימו לב :בעדותה של ריבה ניכרת תחושת חוסר הוודאות  -הידיעה שבכל רגע עלולים להישלח
מן הגטו ,ושהליכה שגרתית ברחוב יכולה להסתיים בשילוח לפונאר .עוד עולה מדבריה הקושי
לקיים שגרת חיים לנוכח התחושות הללו של חשש מפני העתיד.



מרק דבורז'צקי ,שהיה רופא יהודי בגטו וילנה,
מתאר בזיכרונותיו את הלך המחשבה של תושבי הגטו:
מה דמות קיבל הלך–המחשבה של איש–הגיטו? כיצד הסתגל היהודי של הגיטו
לתנאי–הגיטו? כיצד הגיב עליהם? -
יש להלחם על החיים .לעולם יהא אדם ער בגיטו ,כי כל רגע אורבת לך סכנה
בלתי–משוערת .עליך לשלוט ברוחך ,בעצביך; לראות סכנות מראש ,להימנע
מהם ,להשתמט מהן [ ]...לקוות עד הרגע האחרון; להתגבר ולחיות בכל התנאים
ולמרות כל התנאים; הגיטו הוא פרשה זמנית  -אחרי–כן יבוא החופש לתמיד- .
אלה היו יסודות מחשבתו של כל אדם בגיטו .ל ה ח ז י ק מ ע מ ד  -זו היתה
השאיפה ,הסיסמה של כל איש ואיש .בשעות הקשות ביותר של "האקציות"
עליך להיות ק ר – ר ו ח ,שאם לא כן ,הרי אתה אבוד כליל ועלול אתה לאבד
אף הזדמנות יקרה להצלת נפשך ]...[ .חייב אתה להתלבש בצורה הוגנת  -שלא
לשכוח כ י א ד ם א ת ה .אסור להגיע לידי רישול .אם כבדה רוחך עליך  -לך
לקונצרט ,להצגה בתיאטרון של הגיטו  -יש ל"אוורר" את הצער ,כדי שתהיה
מסוגל לחשוב ,שלא יערפל הצער את המחשבות בשעת הכרעה.
כמי שמקבל סם–מרפא ,כמי שמקיז לו דם לרפואה ,כן היו האנשים מבקרים
מזמן לזמן [ב]הצגת–סאטירה קלה ,כדי לצחוק מעט ולהפיג את ה"מרה
השחורה" ,לכפות על עצמך מצב–רוח טוב במקצת ,לשכוח לשעות מספר את
הכרתך הכבדה ואת ניחושיך השחורים.
מאיר (מרק) דבורז'צקי ,ירושלים דליטא במרי ובשואה,
מפלגת פועלי ארץ ישראל ,תל אביב  ,1951עמ' .326

סמינר מחתרתי בווילנה1941 ,



מאיר (מרק) דבורז'צקי :רופא יהודי בגטו וילנה .במלחמת העולם השנייה שירת בצבא הפולני ונפל
בשבי .לאחר שהצליח להימלט ממחנה השבויים חזר לווילנה ,עיר הולדתו .נוסף על עבודתו כרופא
היה חבר המחתרת בגטו ,אך בטרם הספיק להימלט ליער ולהצטרף לפרטיזנים ,נשלח למחנה
עבודה באסטוניה .במחנה הועסק כרופא וניסה להציל אסירים חולים מהוצאה להורג ,באמצעות
הסוואת מחלותיהם .לאחר שעלה לארץ–ישראל פעל להנצחת מאמציהם של הרופאים היהודים
בתקופת השואה להציל חיים ועסק בתיעוד פשעי הרפואה הנאצית .דבורז'צקי העיד במשפט
אייכמן ,נפטר בשנת .1975

מקהלת גטו וילנה והמנצח פרנט שנספה במחנה קלוגה שבאסטוניה

?

• על-פי זיכרונותיו של דבורז'צקי ,מה היו תחושותיהם של תושבי הגטו?
• כיצד אפשר להסביר את קיומם של חיים נורמטיביים וחיי רוח לאור תחושות
אלה?



