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"איגרת הבזק" של היידריך
כחודש לאחר תחילת מלחמת העולם השייה כבשה פולין כמעט במלואה ,וחולקה בין גרמיה וברה"מ
בהתאם להסכם ריבטרופ-מולוטוב .בתאריך  21.9.39שלח רייהארד היידריך ,ראש משטרת הביטחון
הגרמית איגרת )מכתב( סודית שהייתה מיועדת לכל מפקדי האייזצגרופן )"עוצבות המבצע"(.
עיקרי התוכן )ההוראות( של "איגרת הבזק":
• ריכוז היהודים  :יש להעביר את כל היהודים מהעיירות ומהכפרים לערים הגדולות ולרכז אותם
שם במקומות סגורים ,ליד פסי רכבת וצומתי דרכים.
• ייסוד מועצות היהודים )היודראטים(  :בכל מקום ריכוז של יהודים צריך לייסד )להקים(
מועצת זקים יהודים שתהיה כפופה להוראות של האצים ותהל את עייי הקהילה היהודית בגטו .אשי
מועצה זו יערכו מיפקד )ספירה( ומיון של היהודים בתחומם ויהיו אחראים לדאוג להם .במועצה לא יהיו
יותר מ 24-יהודים ,בהם רבים ומהיגים יהודים בעלי השפעה.
• יצול כלכלי  :לצרכי הצבא הגרמי יש להשאיר מפעלים יהודיים חיויים כדי שימשיכו לייצר
שק וציוד בשביל הצבא .השליטה על מפעלים אלה תעבור לידי הגרמים )"אריזציה"( .את האדמות של
האיכרים היהודים יש להעביר לאיכרים פולים או גרמים.
ההשלכות )המשמעויות( של "איגרת הבזק":
הקמת הגטאות .ההוראות של היידריך מולאו במלואן .יהודי פולין רוכזו בגטאות בערי פולין ועבדו בשביל
הצבא הגרמי במחות העבודה.
"אור ירוק" למפקדי האייזצגרופן .מפקדי האייזצגרופן יכלו לפעול בחופשיות בשטחים הכבושים
בפולין .הם התלוו אל הצבא הגרמי הלוחם ופגעו ביהודים רבים.
המטרה הסופית" .איגרת הבזק" מעידה )מוכיחה( על כך שהצעדים הראשוים כלפי יהודי פולין היו רק
שלב מוקדם בדרך לצעדים וספים שהיו מתוכים להתרחש בהמשך המלחמה.

ביצוע המדייות כלפי היהודים עד לכליאתם בגטאות
בחודשים שבאו אחרי "איגרת הבזק" של היידריך ) (21.9.1939הטילו האצים על יהודי פולין שורה של
צווים ותקות ,שועדו לפגוע ביהודים ,לבודד אותם מהחברה ולהקשות את חייהם.
• הגדרה .היהודים הוכרחו לעוד )ללבוש( סרט כחול לבן עם מגן דוד על זרועם ,או טלאי צהוב
בצורת מגן דוד .בוסף ,דרשו היהודים לסמן את חויותיהם ואת רכושם.
• בידוד חברתי .האצים שאפו לבודד את היהודים מהאוכלוסייה הפולית .לכן ,בוסף על ריכוזם
באזור פרד )בחלקים המזוהמים של העיר( ,אסר על היהודים להיכס לבתי קפה ולמקומות בילוי ,לטייל
בפארק ,לסוע בקרוות רכבת שלא ועדו להם ולהחזיק במקלטי-רדיו .כמו כן הוטל עליהם עוצר משעות
הערב ועד הבוקר )אסור לצאת מהבתים(.
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• יתוק כלכלי .היהודים ותקו ממקורות הפרסה שלהם )חויות ,מפעלים( .בוסף ,הקפיאו
האצים את החשבוות היהודיים בבקים ואסרו על היהודים להחזיק כסף מזומן מעל סכום של 2000
זלוטי .בהתאם לחוקי הגזע פוטרו יהודים ממשרות ציבוריות.
• השפלה וטרור .השפלת היהודים עשתה במטרה לשבור את רוחם ולגרום להם לאבד תקווה .היה
זה חלק מהאידיאולוגיה האצית .האצים גזרו בפומבי זקים של יהודים ,הרעיבו אותם ,הכריחו אותם
לקות את הרחוב כשהם לבושים בטליתות ודרשו מהם לקוד קידה ולהוריד את הכובע בפי החיילים
הגרמיים .כמו כן הושחתו בתי כסת וחוללו ספרי תורה ,יהודים הוכרחו לעבוד בשבת ובחג ורבים
ידועים הושפלו בציבור .יהודים הוכו ברחוב על לא עוול בכפם )ללא סיבה( ,רכושם שדד באלימות ,רבים
חטפו למשימות עבודה ,אחרים ורו כצעד של עישה ורבים סבלו מגירושים אלימים ומשפילים.
• יצול .האצים יצלו את היהודים בתור כוח עבודה זול .יהודים חטפו ברחובות ולקחו לעבודות
כפייה שועדו לשרת את הצבא הגרמי .יהודים שלחו גם למחות עבודה ועסקו בסלילת מסילות
וכבישים ,הקמת גשרים ,יקוז תעלות ועבודות ביה .לעבודות שלחו יהודים בגילאי .65-14

הגטאות
הגטאות לא הוקמו בבת אחת אלא בתהליך ממושך .הגטאות הראשוים הוקמו בסוף שת  ,1939והרוב הוקמו
בשים  .1940-1941כמעט כל הגטאות הוקמו בפולין ,בעיקר בשטחי הגרל גוברמן .הגטאות הגדולים ביותר
היו בערים וורשה לודז' וקראקוב.
• מהו הגטו ?
אזור סגור בעיר המורכב ממספר לא גדול של רחובות ואשר בו מרוכזים כל יהודי העיר והסביבה .בדרך כלל
היו אלה השכוות היהודיות בעיר .האוכלוסייה הפולית פותה מתחומי הגטו והרחובות סגרו בחומה או
בגדר תיל .בעיירות קטות לא הייתה גדר .סביב הגטו הוצבה שמירה במשך כל שעות היום והלילה.
המטרות שלשמן הוקמו הגטאות )או  :מה היו הסיבות להקמת הגטאות ?(
 המטרות המוצהרות )השקרים של האצים( .למוע ספסרות במזון )מכירת מזון בלתי חוקית(; למוע
מהיהודים לפרסם ידיעות שקריות בוגע למלחמה ולהסיט את האוכלוסייה הפולית גד האצים; לחסום את
התפשטותן של מגפות ומחלות מדבקות שמקורן ביהודים; לשמור על היהודים מפי האוכלוסייה המקומית
העוית .כמובן שהיו אלה שקרים ! הגטו לא מע אף אחת מהתופעות שמוזכרות למעלה.
 המטרות הממשיות) .המטרות האמתיות שלשמן הוקמו הגטאות(:
בידוד ,סגירה ויתוק  :האצים שאפו לבודד את היהודים מכלל האוכלוסייה הפולית .המטרה
המרכזית הייתה לסגור אותם במקום אחד ולתקם לחלוטין מהעולם שסביבם.
ריכוז  :הגטאות שימשו מקום וח עבור האצים כדי לרכז בו את היהודים .כך היה קל לאצים לפקח
על היהודים ,למוע את בריחתם ולצלם לעבודות הכפייה.
פגיעה כלכלית  :רכושם ,בתיהם ומפעליהם של היהודים לקחו מהם ומותר היה להם להכיס לגטו
סכומי כסף מוגבלים ) 2000זלוטי( .צעדים אלה פגעו קשות ביכולתם של היהודים לפרס ולקיים את עצמם.
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השפלה  :כליאת היהודים בתת-תאים ,ברעב בצפיפות ובקור ,זרזה את תהליך ה"דה-הומיזציה"
שעברו )הפיכתם ל"-לא אושיים"( .ההשפלה עוררה בקרב היהודים תופעות מכוערות אשר "התאימו" לדימוי
הבזוי של היהודי באידיאולוגיה האצית .למשל חטיפת מזון.
הרעבה  :יהודי הגטו הורעבו במטרה לשבור אותם ולהביא למותם של כמה שיותר .ההרעבה בלטה
בעיקר בגטאות הגדולים )לודז' וורשה( .הגטו הסגור והשמור אפשר לאצים למוע מזון מהיהודים .מדייות
ההרעבה המכוות שרתה את האצים לכל אורך המלחמה.
הרס התרבות היהודית  :האצים אסרו על קיום מערכת חיוך יהודית בגטו ולא הרשו להתפלל
בציבור ,לחגוג את החגים ולקיים טקסים דתיים פומביים )חתוה ,ברית( .הם שאפו להכחיד את התרבות
היהודית במקביל להכחדת היהודים עצמם.

דרכי הפיקוח על הגטו
מבחיה רשמית ,והל הגטו על ידי "היודראט" שהיה הגוף היחידי שבו הכירו האצים" .ליודראט" הייתה
כפופה משטרה יהודית .את הגטאות הגדולים הקיפו חומות אבן או עץ ,ולפעמים גדר תיל .השמירה והפיקוח
על הגטו התחלקו בין שלוש משטרות שוות .המשטרה הפולית שמרה בעיקר על הכיסות והיציאות של הגטו
)השערים( .המשטרה הגרמית והצבא הגרמי היו אחראים על הסיורים לאורך החומות ועל ליווי קבוצות
עבודה שיצאו לעבוד מחוץ לגטו .המשטרה היהודית הייתה אחראית על השיטור הפימי ועל השמירה על הסדר
בשטח הגטו .השוטרים היהודים הורשו לשאת אלות ומי שהתגד להם היה מוסגר לאצים .כמו בושאים
אחרים ,גם בושא הפיקוח היו הבדלים בין הגטאות השוים.

תאי החיים בגטו
• רעב .הגרמים סיפקו לתושבי הגטו מזון מועט ויהלו מדייות מכוות של הרעבה .מת המזון
השבועית של ילדים כללה כוס חלב ,שתי ביצים ומעט דייסה .בגטו ורשה הוקצבו לאדם מבוגר 184
קלוריות ליום ! איכות המזון הייתה ירודה מאוד .הירקות ותפוחי האדמה שסופקו היו בדרך כלל רקובים
או קפואים .הקמח היה גוע בתולעים .הרעב הביא לגילויים מכוערים של חטיפת מזון או מריבות בתוך
המשפחה .בגטאות מבודדים היטב )כמו לודז'( התבססו רוב התושבים על ההקצבות של האצים והמצב
בהם היה רע .בגטו ורשה  80%מצריכת המזון היומית הגיעה באמצעות הברחה .חלק מהמבריחים היו
מקצועים ופעלו משי צדי החומה ,לפעמים באמצעות שוחד .מזון הוברח גם בעגלות המתים שחזרו
מהקבורה .חלק אחר מהמבריחים היו ילדים .הילדים הגו לברוח מהגטו אל השווקים הפוליים ולהשיג
שם מזון בסיסי .את המזון החביאו בתוך הבגדים .הם ברחו בטיפוס מעל לחומה או דרך חורים שעשו בה,
וכן דרך מערכת הביוב .הם סיכו את חייהם; מי שתפס על ידי השומרים הוכה ואפילו רצח .ארגון
הג'וייט האמריקאי סייע אף הוא באספקת מזון ליהודי הגטאות )פירוט בהמשך(.
• צפיפות .הגטאות הוקמו בשכוות העיות של העיר .הקהילות הקטות פורקו וצורפו אל הקהילה
שבעיר .גטו ורשה כלל  73רחובות בלבד .שטחו תפס רק  2.5%של העיר והתגוררו בו כשליש מאוכלוסיית
העיר )יהודי ורשה והסביבה( .בגטו ורשה היו בשלב מסוים כמעט חצי מיליון יהודים .בכל דירה חיו כמה
משפחות ובכל חדר היו מספר רב של פשות .הצפיפות הגבירה את קצב ההתפשטות של המגיפות והמחלות
בגטו .מעבר לכך – לאדם הייתה מעט מאוד פרטיות בגטו.
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• תאי תברואה ירודים ,קור ומחלות .כתוצאה מהצפיפות ומתאי המגורים הירודים גדשו )מלאו(
ערמות אשפה את הרחובות .במקומות רבים זרם הביוב על פי השטח .בחלק מהמבים היו שירותים
משותפים בחצר .בחורף לא היו בגטו אמצעי הסקה )חימום( והיה מחסור בתרופות ,במים ובסבון.
התושבים התקשו לשמור על היגייה אישית ומחלות ומגפות התפשטו במהרה .בגטו ורשה הביאה מגפת
טיפוס למותם של אלפים .במקומות אחרים היו גם שחפת ודיזטריה.
המחסור בתרופות הביא את רופאי הגטו לידי החלטות כואבות – מי יחיה ומי ימות .בגטו וילה גמר
האיסולין ורופא הגטו אלץ למוע את התרופה מזקים שסיכוייהם לחיות היו קטים .גם לקור העז
הייתה השפעה טראגית ,בעיקר בחורף .תושבי הגטו חיפשו חומרי הסקה בכל דרך אפשרית .בגטו לודז'
הבעירו התושבים רהיטים ,דלתות פימיות ומשקופים.
• עבודות כפייה ועבודה יצרית :בוסף על התאים הקשים אלצו היהודים גם לעבוד בעבודת פרך
לטובת האצים .הם עבדו גם במחות מחוץ לגטו ,וגם במפעלים בתוך הגטו .רבים מתו בעבודה הקשה
ובכל זאת היו מתדבים לא מעטים .הדבר העיק להם מות מזון משופרות .היודראטים עודדו את
העבודה היצרית במפעלים שבגטו כי הדבר הציל את חיי הפועלים .הגרמים שלמו לפועלים משכורות
עלובות .מפעלים רבים פעלו בסתר .בגטו לודז' ,בשתו האחרוה ,עבדו כ 90%-מתושבי הגטו.
• התמודדות יום-יומית עם המוות ,מצוקה פשית וחוסר ודאות  :המוות הפך לתופעה יום-יומית
בגטו .קבורת המתים הייתה באחריותם של היודראט .רבים אלצו להתמודד עם מות יקיריהם או
שכיהם .בתקופות הקשות מתו בגטאות ורשה ולודז' כמה אלפים בחודש .יהודים רבים בגטו קלעו
למצוקה פשית שבעה מתחושות של חוסר ידיעה לגבי ההווה וחוסר ודאות לגבי העתיד .התאים הקשים
והתלות באצים הובילו להתפרקותן של הקהילות היהודיות שהיו קיימות לפי המלחמה .למרות הכול
רשמו מקרים מעטים בלבד של התאבדויות.

הפרט ,המשפחה והחברה
חיי הפרט  :המוות ,הפחד והאימה היו חלק בלתי פרד מהחיים ,וגרמו לחרדות ,לדיכאוות ולייאוש.
מלחמת הקיום כללה מאבק אכזרי על מזון ותרופות; שוב ושוב עלה הצורך לבחור בין דאגה לעצמך ובין
עזרה לזולת .היו יחידים מושחתים שהצליחו להתעשר מהמלחמה וסירבו לעזור לזולת .מגד ,רבו )היו
הרבה( הגילויים של רחמים ,ויתור ,עזרה והצלה .תושבי הגטו הצליחו לשמור על צלם אוש למרות המצב
הורא ,להקריב מעצמם ולסייע לאחיהם.
עולמה של המשפחה  :הצפיפות לא אפשרה פרטיות משום סוג והרעב הציב דילמות קשות בפי ההורים.
חלק גדול מהגברים שלחו לעבודות כפייה וכך הפכה האם )אמא( לראש המשפחה .שים עמדו שעות בתור
לקבלת מזון וחלקן למדו להכין אוכל משאריות )כגון קליפות תפו"א( .הן היו אחראיות על חלוקת המזון
בין בי המשפחה .ילדי המשפחה הפכו למפרסים העיקריים .היו בהם שקיבצו דבות עבור בי
משפחותיהם או עבדו בשליחויות .היו גם כאלה שעסקו בהברחת מזון אל תוך הגטו וסיכו בכך את חייהם.
לא הייתה להם ילדות ! הם הפכו לגיבורים .הילדים שפעלו כל הזמן להשגת מזון התתקו ממערכת החיוך
וחלקם הצטרף מאוחר יותר לתועות הוער.
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חיי החברה ו"קידוש החיים"
דווקא בזמי המשבר ובתאים הבלתי-אושיים מצאה החברה היהודית כוחות להמשיך ולקיים את עצמה
ואת תרבותה המפוארת .בגטו פעלו מוסדות וארגוים שוים שמטרתם הייתה לשמור על מידה של סדר
ושל "ורמליות" .בראש הארגוים האלה עמד הארגון החוקי היחידי בגטו – "היודראט" )פירוט בהמשך(.
הוא ושאר הארגוים פעלו בשי מישורים :חומרי ורוחי.
פירוש המושג "קידוש החיים"  :את המושג "קידוש החיים" יסח )כראה( הרב יסבויים מגטו ורשה
שאמר" :חובה על היהודי להגן על גופו .עליו להישאר בחיים ולהישאר שפויים" .כלומר ,למרות התאים
הקשים שוצרו בגטאות ,היהודים חייבים לשרוד מבחיה פיזית – ובוסף גם להישאר בעלי צלם אוש,
עם חיי רוח ותרבות.
קידוש החיים בתחום החומרי  :יהודי הגטו עשו הכול כדי לשרוד .בוסף על הברחת המזון שעשתה על
ידי ילדים או מבריחים מקצועיים ,התקיימו בגטו ארגוים שוים שפעלו בהתדבות .ארגוים אלה הפעילו
בתי יתומים ,מטבחים ציבוריים ,מרפאות ,בתי חולים ובתי תמחוי.
דוגמה מצוית לקידוש החיים בתחום החומרי הוא הסיוע שהעביר ארגון "הג'וייט" היהודי-אמריקאי
ליהודים בגטאות )פירוט בהמשך( .בוסף על ארגון "הג'וייט" פעלו בגטו ארגוי סעד אחרים שהתבססו
על תרומות שהגיעו בחלקן אפילו מעשירי הגטו .גם תועות הוער וועדי הבתים הגישו עזרה סוציאלית
לזקקים )על כך בהמשך( .בגרל-גוברמן פעל גם ארגון סעד פולי שהוקם בחסות הגרמים.
בגטאות התפתחה תפיסה ש"-עבודה חוסכת דם" .היהודים בגטו ידעו שכל זמן שהם מספקים מוצרים
לצבא הגרמי – יש סיכוי גדול שהם יישארו בחיים .המטרה הייתה לייצר כמה שיותר .דוגמה טובה
לעבודה יצרית היה גטו לודג' .ראש היודראט בלודג' – חיים רומקובסקי – פעל להקמתם של למעלה
ממאה מפעלים בתוך הגטו .מפעלים אלה העסיקו קרוב ל 90%-מיהודי הגטו .הם עסקו בגרות ובחייטות,
ייצור מזרים ,מברשות ,בגדים וצעצועים .בזכות יעילותו שרד גטו לודג' למעלה יותר מכל גטו אחר.
קידוש החיים במישור הרוחי  :במטרה לשמור על צלם אוש ,שמרו היהודים על חיי רוח ויצירה והקימו
בגטו מערכת תרבותית רחבה – שפעלה במחתרת )בסוד( .מערכת זו כללה בתי ספר וגים ,תיאטראות,
ספריות ,קוצרטים ,עיתוות מחתרת ,הרצאות ועבודות מחקר .תופעה מיוחדת במיה הייתה פעולת
תיעוד רחבה :רישום פרטי של קורות הגטו ושמירתו בסתר לדורות העתיד .תופעה פוצה וספת הייתה
כתיבת יומים .הפעילות התרבותית הרחבה עמדה ביגוד גמור לתאי החיים הקשים ,והוכיחה שייצר
החיים עדיין קיים ביהודים .מקום חשוב בפעילות התרבותית תפסו תועות הוער הרבות שפעלו בגטאות
ובייהן "השומר הצעיר"" ,עקיבא" ובית"ר.
• שמירה על הדת  :בוסף לחיי התרבות החילוים עשו מאמצים לשמר את חיי הדת .למרות
האיסורים מצד האצים והסכה למי שייתפס ,יהודים הקפידו לערוך תפילות ציבוריות בסתר ,לקיים את
החגים במועדם ,לאפות מצות בפסח ,וללמוד תורה ב"-חדרים" ובישיבות.
דוגמה מגטו אחד  :גטו ורשה .בגיטו ורשה התקיימו עשרות קורסים להכשרה מקצועית; חברת "אורט"
ארגה קורסים לחקלאות; שתי גימסיות עבריות פעלו בסתר; חמישה תיאטראות פעלו והועלו בהם 160
מחזות; ערכו תחרויות ציור ופיסול; עשרות יצירות ספרותיות כתבו; ילדים למדו עברית ,ת"ך,
היסטוריה יהודית וספרות.
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בגטו הוקם ארכיון מחתרתי בשם "עוג שבת" שהטמין חומר יומים אישיים באדמה ,בתוך כדי חלב
אטומים או קופסאות ממתכת .מהל הארכיון היה ההיסטוריון ד"ר עימואל ריגלבלום .חלק גדול
מהחומר שהוטמן על ידי "עוג שבת" מצא אחרי המלחמה.
בוורשה התפרסם ד"ר יאוש קורצ'אק ,שהיה רופא וסופר ויהל בגטו בית יתומים .קורצ'אק לימד וחיך
את היתומים ,ובמקביל סייע להם להשיג מזון ולבוש .כאשר התחילו המשלוחים למחה-ההשמדה
טרבליקה סירב קורצ'אק לעזוב את הילדים למרות שהותר לו ,ובחר ללכת אתם אל תאי הגזים.

ארגון הגטו ויהולו על ידי היודראט
היודראט היה מועצה ובה עד  24ציגים יהודים .חברי היודראט בחרו על ידי הקהילה בבחירות פימיות
ואושרו על ידי מפקד המחוז האצי .בדר"כ בחר ראש היודראט על ידי הגרמים .רבים מעו מלהצטרף
ליודראט ,בעיקר בגלל סלידה או פחד מהגרמים .אלה שהצטרפו עשו זאת כי רצו לקחת אחריות על
הקהילה .הם האמיו שכך יוכלו לעזור לתושבי הגטו .כמובן שהיו גם איטרסטים שחשבו על התועלת
שתצמח להם ולמשפחותיהם .ליודראט היו שי סוגים של תפקידים ,שהיו בעצם הפוכים :מצד אחד ,הם
היו צריכים לשרת את האצים; מצד שי הם שאפו לשרת את צרכי היהודים בגטו.
תפקידי היודראט כלפי האצים

)עוה גם על השאלה  :מדוע הקימו האצים את היודראטים ?(

• רישום סטטיסטי .היודראט היה אחראי לרשום את כל היהודים שהגיעו אל הגטו ,לדעת מי חי
ומי מת ,לספור אותם ולהעביר את המידע לאצים.
• אספקת יהודים לעבודות כפייה .הגרמים דרשו מהיודראט מכסות )כמויות( קבועות של יהודים
לעבודות כפייה .היודראט היה בוחר את העובדים ומעביר אותם לאצים .היו יהודים עשירים ששלמו
"כופר" ליודראט כדי שלא יישלחו לעבודה.
• החרמת רכוש .בעיקר כתשלום עבור קסות .אי תשלום היה גורר עוש קולקטיבי .לצורך פעולה
זו עזרו היודראטים במשטרה היהודית שהייתה כפופה להם.
• תיווך וספיגת הזעם .היודראט העביר את הדרישות של הגרמים ליהודי הגטו ודאג שהן יבוצעו.
בכך הוא חסך לגרמים כוח אדם ופטר אותם מכיסה יום-יומית אל תוך הגטו .בוסף ,שאפו הגרמים
שחלק מהזעם של יהודי הגטו יופה אל היודראט  ,דבר שאכן קרה.
תפקידים שלקחו חברי היודראט על עצמם למען יהודי הגטו
)אפשר גם לראות בזה את חלקם של היודראטים ב"-קידוש החיים"(
• יהול חיי היום-יום .עיסוק בושאים כגון :עבודה ,דיור ,סעד ,בריאות ,תברואה ,בתי חולים
ותחבורה ציבורית )בתוך הגטו( .היודראט חילק את התושבים לדירות והשתדל לעזור לפליטים
שהצטרפו ממקומות רחוקים – אם כי לא מעטים מהם מתו ברחובות .כמו כן ,קיבל היודראט גם זכויות
להדפיס בולים ולייצר כסף מיוחד לגטו ,ועסק בעייי הלכה ודת.
• חיוך ותרבות .היודראט תרם לפעילות של בתי הספר הלא-חוקיים .בוורשה למשל ,שה לאחר
הקמת הגטו ,הרשו הגרמים ליודראט לפתוח מחדש את בתי הספר היסודיים .כמו כן ,תמכו
היודראטים בפעילות תרבותית ואומותית בגטו )תאטרון ,ספרות ,מוסיקה( ,למרות שהדבר היה ביגוד
להוראות האצים.
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• חלוקת מזון .אחד מהתפקידים המרכזיים של היודראט .הגרמים הקציבו ליהודים מות מזון
זעומות ) 184קלוריות בלבד ליום( והיודראט היה צריך לחלק את האוכל בצורה שווה וצודקת בין יהודי
הגטו .הדבר עשה בתחות חלוקה .כמו כן דאג היודראט למזון וסף מתרומות או מתחליפים שוים,
למשל קליפות של תפו"א .היודראט גם הפעיל ברחבי הגטו בתי תמחוי ובתי יתומים.
• יהול העבודה היצרית .העבודה הצילה חיים ולכן פעל היודראט במטרה להקים כמה שיותר
מפעלים בגטו .בשלב הגירושים היו יודראטים שהתמקחו עם האצים והציעו להם לקחת רק את אלה
שלא מסוגלים לעבוד .כמובן שהדבר גרם ליחס עוין מצד היהודים כלפי היודראט .ראש היודראט בגטו
וילה ,יעקב גס הוא זה שאמר את המשפט" :עבודה חוסכת דם".
• פיקוח ושיטור בגטו .היודראט היה אחראי על הסדר בגטו .לשם כך הייתה משטרה יהודית
שהייתה כפופה לו באופן רשמי .השוטרים היהודים בחרו לפי מבה גוף ,השכלה והמלצות ,וזכו להטבות
משמעותיות .היו להם מדים ,דרגות ואלות ומי שהפר את הוראות האצים עש על ידיהם.
קשיים והתלבטויות במילוי תפקידיהם של היודראט לפי תחילת "הפתרון הסופי"
ההתלבטות המרכזית של חברי היודראט הייתה עד כמה עליהם לשתף פעולה עם האצים .שיתוף פעולה
מלא יכול היה להציל חיים; אי שיתוף פעולה היה יכול לגרור עושים קולקטיביים .אבל שיתוף פעולה עם
האצים חשב אצל יהודי הגטו כבגידה .הקושי המרכזי של היודראט היה לסות ולספק את שי הצדדים
– את דרישות האצים מצד אחד ,ואת צרכיהם של יהודי הגטו מצד שי .קושי וסף היה להל את הגטו
בתאים הקשים שהיו בו – רעב ,קור ,מחלות ,מחסור ומוות .יהול במציאות בלתי אפשרית.
דוגמא מגטו אחד  :ראש היודראט בגטו וילה ,יעקב גס.
דמות שויה במחלוקת .לפי שעשה לראש היודראט שימש כמפקד משטרת הגטו .היה שוי לאישה
ליטאית ,אבל העדיף להישאר עם היהודים ולהציל חיים .גס שיתף פעולה עם האצים ועשה כל מה
שביקשו ממו .הוא האמין שכך יוכל להציל כמה שיותר יהודים .לטעתו ,כל זמן שיהודי הגטו יעבדו
וייצרו לטובת מכות המלחמה הגרמית – רבים מהם יישארו בחיים .כמו כן האמין ,שאם יבצעו
היודראט והמשטרה היהודית את "העבודה השחורה" של איסוף היהודים לגירושים )במקום האצים(,
יוכלו כך להציל יהודים רבים .הוא בחר לשלוח להשמדה את הזקים והחולים.
בשת  ,1944כאשר חוסל גטו וילה ,הוצא גם גס להורג על ידי הגסטאפו.

ארגוים וספים שפעלו בגטו
וועדי בתים  :ארגוים אלה צמחו מלמטה ,מתוך התושבים בגטו ,ולא על פי ההוראות של היודראט.
בשכוות שוות קמו ועדי בתים על בסיס התדבותי ,מתוך תושבי השכוה עצמה .המתדבים שמרו על
הסדר בבתי המגורים הצפופים ,שמרו על הילדים והעסיקו אותם בזמן שההורים הלכו לעבודה ,אספו
ספרים ומשחקים ,ארגו פעולות יקיון ופעולות חיוכיות והקימו מטבחים משותפים.
ארגון "הג'וייט"  :ארגון יהודי-אמריקאי שהוקם בשת  .1914הארגון פעל לטובתם של יהודים בכל רחבי
העולם .בזמן המלחמה העביר הארגון מוצרים רפואיים ,ציוד בסיסי ומזון ליהודים בגטאות ,ואף עזר
במימון ארגוי עזרה-עצמית שפעלו בתוך הגטאות .עד שת  1941אפשרו האצים לארגון הג'וייט להעביר
לגטאות כסף ומוצרים שכן הדבר שירת את האיטרסים הכלכליים שלהם .כאשר הצטרפה ארה"ב
למלחמה ,לא הורשה עוד ארגון הג'וייט לפעול בגטאות.
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תועות הוער בגטו
במזרח אירופה היו תועות וער יהודיות עוד לפי המלחמה .תועות הוער עסקו בפעילות עפה )רחבה(
כגון הרצאות ,עיתוים ,טקסים וטיולים .בין תועות הוער הציויות היו  :השומר הצעיר ,בית"ר ,החלוץ,
הצופים ,ובי עקיבא .בזמן המלחמה פעלו חלק מהמדריכים הבכירים באזורי הכבוש; הם לא רצו להפקיר
את חיכיהם .הם שיקמו את מסגרות התועה בגטאות ,ביסיון לשרוד ולהעיק משמעות לחיים בגטו.
פעולותיהן של תועות הוער בגטאות
• עיתוות מחתרת  :תועות הוער היו פעילות מאוד בקיומם ובהפצתם של עיתוי מחתרת בגטאות
)בעיקר בגטו ורשה( .בעיתוים פורסמו ידיעות על החיים בגטאות ,ידיעות על המצב במלחמה ואפילו
ידיעות מארץ ישראל .כמו כן עודדו העיתוים את יהודי הגטו להתגד לגרמים .מסר מפורסם שהועבר
בעיתוות המחתרת היה במשפט " :הייו שם ,אך לא חייו שם" שיתן להביו כביטוי למציאות המיוחדת
והפרדת שהקימו לעצמם חברי תועות הוער .עיתוות המחתרת הייתה חשובה בעיקר בגלל שיהודי הגטו
ותקו לחלוטין מהעולם שסביבם.
• טיפוח חיי התרבות בגטו  :תועות הוער ארגו קורסים לעברית ,ספריות במחתרת ,סמירים
והרצאות )במקום בתי ספר( ,והפיצו בגטו את הרעיוות הציויים .בגטאות מסוימים היו אפילו קיבוצי
הכשרה לעלייה לארץ ישראל שם למדו הצעירים על חקלאות והגשמה ציוית באמצעות עבודת כפיים.
• קישור בין הגטאות  :חברי תועות הוער מלאו תפקיד חשוב כאשי קשר בין הגטאות השוים.
הם הקימו רשת של שליחים שסיכו את חייהם )בעיקר ְשליחוֹת שאת זהותן היהודית היה קשה לגלות(.
• הצלת יהודים  :אשי תועות הוער זייפו תעודות זהות ,דרכוים ותעודות מעבר ,הסתירו פליטים
ועזרו בהברחת סחורות .כמו כן ,עזרו בהברחת יהודים לארצות יטרליות והצילו בדרך זו גם ילדים.
• עזרה לזקקים בגטו  :תועות הוער השתתפו גם בהגשת סעד ועזרה סוציאלית לזקקים מכל
הגילאים ומכל חלקי החברה בגטו .בדרך זו לקחו חלק פעיל ב"קידוש החיים" בגטו.
• טיפוח ההגה אלטרטיבית  :תועות הוער חכו את צעיריהן על בסיס ערכי הציוות ואהבת ארץ
ישראל ,הגשמה פעילה ,לקיחת אחריות ועזרה לזולת .ככל שהתקדמה המלחמה ומצב הגטאות החמיר –
הדגישו מהיגי תועות הוער את הצורך בההגה שוה מזו שהציע היודראט ,ההגה שצמחה מתוך הגטו
ושאיה כפופה בשום צורה לאצים ולהוראותיהם.
☯☯☯
משמעותה של התועה עבור הצעיר החבר בה
אל תועות הוער הצטרפו צעירים רבים מהוער העזוב בגטאות .צעירים אלה הסתובבו ברחובות חסרי
מעש ומיואשים ותועות הוער העיקו להם תקווה ואף הרבה מעבר לכך" :קן" התועה ,מקום המפגש,
הפך לבית לחברי התועה הצעירים .הם מצאו בו חברה ושותפים ,אוזן קשבת ,הכווה ותמיכה פשית.
התועה הפכה תחליף למשפחה המפורקת .הפעילות הרחבה והמגוות במסגרת התועה העיקה לצעיר
משמעות חדשה לקיומו בגטו ומלאה את יומו הקשה בעשייה ובהתלהבות .התועות הציויות הצליחו
להחדיר בצעירים גם את הכמיהה לארץ ישראל ולריבוות .כך יצרו תועות הוער מציאות אלטרטיבית
עבור הצעירים והעיקו להם כוח לשרוד בתאים הקשים של הגטו.

