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מטלה מס'  – 2הערכה חלופית לנושא השואה ומלחמת העולם השנייה
דילמות בתקופת השואה – גטאות
חלק ראשון :הגטאות
לבחור גטו מרכזי ולתאר אותו :שנת הקמה ,שנת חיסול ,מספר יהודים ,עיר מרכזית ששוכנת /שכנה לידו ,מדינה,
מהיכן הגיעו אליו ,אירוע מרכזי שהתרחש בו.
לודז' ,ורשה ,קרקוב ,לובלין ,טרזין ,ווילנה ,קובנה וביאליסטוק

חלק שני :החיים בגטאות
לבחור דילמה אחת (או נושא אחד) ולתאר :מה הדילמה ,מדוע זו דילמה ,מה היה הפתרון בסופו של דבר ,מה דעתכם
בנושא.
תחומים אפשריים לדילמות מוסריות בנושא קידוש החיים בתקופת הגטאות:
א .רעב – חלוקת המזון בתוך המשפחה ,התפקיד של אם שמחביאה אוכל מילדיה
ב .רפואה – כיצד להתמודד עם כמות תרופות שהולכת ואוזלת
ג .ניהול חיי הקהילה – לאפשר קיום של מוסדות ציבוריים או לשתק את החיים? הסוואה /הכחשה או ניסיון
התמודדות?
ד .חיי הרוח בגטאות  -כיצד ניתן לנהל חיי רוח ותרבות בשעה שהמוות אורב בכל פינה?
ה .חינוך ותנועות נוער בגטאות
ו .תרבות ספורט בגטאות
נספח  -עדויות:
א .הרעב בגטאות:
ישראל אבירם – הרעב בגטו לודז' https://www.youtube.com/watch?v=owbOGFJsIaM -
"היו כל מיני שיטות חיים ,איך שהמשפחות חיו עם מנת האוכל שקיבלו .היו משפחות שכל אחד שמר על המנה שלו,
ואכל מתי שהוא רצה ...והיו משפחות שהילדים הפרישו מהמנה שלהם בשביל ההורים ,וזה כבר היה יותר הומאני
כאילו .והיו משפחות שלא הבדילו בין מנה שלי למנה שלך אלא המשיכו חיים משותפים ומשפחתיים  "...אלפרדה
אייזנמן
"...ובמשפחה שלנו לא הייתה חלוקה של מה אני קיבלתי ומה אתה קיבלת ואם אתה קיבלת יותר .כל אחד מה שהוא
קיבל אז הביא הביתה ,ואימא נתנה לכל אחד מה שהיא חשבה שצריך לתת ,ולא היו ויכוחים ולא היו דיונים"
אלפרדה אייזנמן
כיצד מרגישה אם שעליה להחביא אוכל מילדיה הרעבים?
"...האימא ,נותנת הלחם ,מחביאה את הלחם מהילדים וזאת שצריכה להזין את הילדים ,הופכת למנהלת קצבת
המזון ...אמי הצליחה לשמור על הלחם בהחביאה אותו מאתנו במיטה .אנחנו הילדים ידענו את מקום המחבוא אך
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היא תמיד השגיחה עלינו .פחדנו לקחת אותו משום שהיא ידעה שאם נאכל אותו ,לא יהיה אוכל אחר כך ....הייתי
אומרת שאמי המסכנה ,שנלקחה לטרבלינקה ,הייתה גאון בדרך שהיא הצליחה לעשות זאת "...פייגה פלטל
ב .רפואה בגטאות :ד"ר ויינריב ,שהיה חבר בהנהלת בית החולים בגטו וילנה .באביב  ,1942תקופה שניתן לכנותה
כתקופת השקט היחסי בגטו לאחר שנרצחו בו  33,500איש עד לסוף  ,1941זימן ד"ר ויינריב לחדרו חמישה אנשים,
שלושה רופאים ,רב ועורך דין כדי לדון בסוגיה הבאה :בתקופה ההיא נחשב הסידן לתרופה היחידה שיש בכוחה
להציל חולי שחפת ממוות ,וכמותו בגטו הלכה ואזלה .ד"ר ויינרב הציב בפני משתתפי הישיבה את הדילמה הבאה:
האם להמשיך ולתת לכל חולי השחפת את הסידן ,אך במינון נמוך יותר בשל המחסור ,ובכך לפגוע ,למעשה,
ביעילותו הרפואית ,או שכדי להציל ולו חלק מהחולים ,יש להגביל את כמות החולים שיקבלו את התרופה ולתת
אותה רק למי שסיכוייו לחיות גבוהים יותר .בזיכרונותיו מתאר ד"ר ויינרב את תגובות המשתתפים ,שחוץ משל אחד
הרופאים ,היו נזעמות מאוד .רב אחד ממשתתפי המפגש ,אמר את הדברים הבאים:
" ...אלוהים הוא הנותן חיים והלוקח חיים; ורק הוא ,ולא אחר ,יודע מתי לתת ומתי לקחת ,ורק הוא ולא אחר יודע
למי לתת וממי לקחת .והוא פסק ,שלנו ,הנאספים פה בחדר ,אין לא הרשות ולא הכוח המוסרי לתפוס שלטון שלא
כדין ולהשתמש בכוח אלוהי – אף אם נראה שאין דרך אחרת…".
תגובה אחרת הייתה של שני רופאים ממשתפי המפגש ,שקמו ממקומותיהם ועזבו את החדר כאות מחאה נגד "הגישה
הבלתי-הומנית של סגרגציות ".א .ויינרב ,מתוך "ילקוט מורשת"
לכאורה ,לא חייב היה ד"ר ויינרב לכנס את הוועדה הזו ,שהרי מעמדו אפשר לו להכריע בדבר לבדו .עצם כינוס
הוועדה היה אף הוא מוזר בשל מציאות החיים בגטו ,שהלך וקטן בעקבות האקציות הגדולות של שנת ,1941
שבמהלכן נספו ,כאמור ,רבים מתושביו .כלומר מציאות החיים ,לכאורה ,לא תאמה דיון אתי מסוג זה ,אם כי מדובר
היה בחודשים של שקט יחסי ,שבמהלכם הפך הגטו לגורם יצרני.
אף שמטרת המפגש שכינס ד"ר ויינרב הייתה לקבל החלטה משותפת ,בסופו של דבר תגובות המשתתפים אילצו אותו
לקחת אחריות בלעדית על ההחלטה .בזיכרונותיו סיכם ד"ר ויינרב את מסקנותיו מהמפגש:
"חשוב הלקח :ניצחו אלה שעמדו על עקרון אי-ההתערבות… אז הבנתי ,שבתנאי הגטו ,בחיים האמורים כל רגע
להיפסק ,אין סיכויים להשגת תוצאות חיוביות – אלא אם כן תפרוש מן הציבור – ואז תימצא פתאום במחנה הלא-
מוסרי .האדם הבא להתערב נתון יומם-ולילה בין הפטיש והסדן ואין לו אפשרות לבחור בין טוב לרע .בין שתי רעות
יש לו אפשרות לבחור את הרע במיעוטו… אבל מי שמסתלק מן התפקיד משום שנתעלמה ממנו ההלכה ,לדעתי הוא
חוטא בחטא המנוסה מן האחריות ,ולא תמיד יש לאדם הרשות להימלט על-מנת לא ליפול בפח ולהישאר טהור ועקיב
בעקרונות ".א .ויינרב ,מתוך "ילקוט מורשת"
ג .היצירה הרוחנית בגטאות .כיצד ניתן לנהל חיי רוח ותרבות בשעה שהמוות אורב בכל פינה?
דוגמה להתמודדות עם דילמה זו ניתן למצוא בגטו וילנה .חיי הרוח בגטו זה היו מגוונים :הוקמו בתי ספר ,נפתחו
תערוכות אמנות ,נכתבה שירה ,התקיימו קונצרטים ,הוקם בית תרבות ,נפתחה ספרייה ציבורית ,סופרים ואמנים
התאגדו באגודות מיוחדות ואף הועלו הצגות תיאטרון עד לימיו האחרונים של הגטו .הקמתו של התיאטרון לוותה
בהדי ביקורת צורמים מצד רבים בגטו ,וביניהם אנשי רוח ,שהתקשו להשלים עם אתנחתות "בידוריות" בעיצומו של
מסע הרצח ששטף את יהדות וילנה ,כפי שמתאר המשורר אברהם סוצקבר בזיכרונותיו:
"ניגשנו להכין את ההופעה הראשונה .התקשינו בבחירת החומר .באיזו מלה לבוא אל הקהל ,בכדי לא לחלל אבלו של
עם? היאך לגרש מנגד העיניים את צל הקברים? ובאיזה כוח להשפיע על איש הגטו ,ששוב ,הוא מחדש ישיג את
הגבורה של תולדות עמו? שירגיש בקרבו יופי ואמונה בעתיד לבוא?" .אברהם סוצקבר
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מסך התיאטרון לא הצליח להוות חיץ בין המציאות הרצחנית שהשתוללה ברחובות הגטו לבין ההצגות שהועלו על
הבמה .האשליה על "חיים נורמליים" התנפצה מדי יום" :השחקנים  -יום שלם בעבודת כפייה ,מתחת למגלב הס.ס- .
היו עושים את החזרות בלילות".
"בזמן החזרות של 'טוביה' אבדו שחקנים ,מיד החליפום באחרים והמשיכו בחזרות .אלא שגם החדשים לא הגיעו
לכלל הצגת בכורה" .אברהם סוצקבר
סוצקבר מסביר מדוע בחרו חלק מתושבי הגטו לעסוק ביצירה חינוכית למרות קשיי היומיום בדרכו הפיוטית:
לדבריו ,כתיבת שירה או פשוט "לחיות באופן פיוטי" הצילו את חייו באותם ימים" :זוהי רוח שנכנסת בך והיא חזקה
יותר מכל הקליעים" .כפי שהוא מסביר:
"משוגע אחד היה בווילנה ,הוא נכנס לבית-כנסת וראה צבע עומד על קצה של סולם ומסייד את התקרה .אמר לו,
'תחזיק במברשת כי אני לוקח את הסולם' .ככה הייתי אני :החזקתי במברשת והחזקתי את עצמי ,שלא אפול .זה היה
הדבר המדהים" .אברהם סוצקבר
ד .היצירה החינוכית בגטו וילנה .כך בשירו המורה מירה שנכתב בעשרה במאי  ,1943חודשים ספורים לפני חיסולו
הסופי של הגטו .השיר פותח בתיאור חי וקשה של הכניסה לגטו:
"עם טלאי עלי בגד בלוי וקרוע,
גורשנו לגטו .המון עם ינוע.
בתים מביטים בעינם הנבהלת,
דומם ,במאובן ,הגזרה מתקבלת" ...אברהם ,סוצקבר ,מתוך "המורה מירה" ,כינוס דומיות  -מבחר שירים
כזכור ,הוקם גטו וילנה בספטמבר  ,1941לאחר אקציות שבמהלכן נרצחו אלפים מיהודי העיר .נוכח הידיעות הברורות
אודות הרצח ההמוני ,מדהים להיווכח כי בו בערב "אספה מירה את ילדיה וקראה לפניהם סיפור מאת שלום עליכם"
ולאחר מכן פנתה להקים בית ספר ,כשלעיני המורים עומדת המטרה" :ליצור אצל הילדים אשליה על חיים
נורמליים" .תפקידיהם של אנשי החינוך בגטו לא הסתכמו אך ורק בהקניית ידע בתחומי דעת שונים .עבור הילדים,
שרבים מהם איבדו את כל משפחותיהם בעצם ימים אלה ,היו המורה מירה וחבריה למלאכת החינוך תחליף להורים,
לאדם קרוב:
"שרדו רק ששים .לא אחות ולא אמא -
רק מירה הכל היא להם ,זו רחימא" ...אברהם סוצקבר
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