
י *

^ 1הז.יט בתוך אמצעי־מדעה ■צור לשואה; שנה 35
אר יהודה פי1פד או ט1ש ב רט את ח טו ק ^ בן־אלישר של הדו
ן יד מ א ל ה ש

עיון

הגלגלים
 המשורר כותב הנודעים משיריו באחד
 את ״עשו : אייך נינטר החשוב הגרמני
 / ציפה: לא שאיש שירים /שירו המיותר
 חול, הי־ו / קשיים עשו / מכם לשמוע

 לכולם לא גלגלי־העולם.״ כין שמן ולא
 או ׳חול׳ להיות בין לבחור הזכות יש

העולם. גלגלי בין ׳שמן׳
 בחירה להם איפשרו לא שבמעט כאלה
 חברי היודנראטים, אנשי היו כלשהי

 מיז־ בגיטאות שקמו היהודיות המועצות
 אנשים הנאצי. הכיבוש תחת רח־אירופה

 על החיים אפרוריות מתוך נזרקו שכמו
 ש- ביותר הטראגית ההתרחשות מרכז

 את שכיסה החושך בימי ליהודים היתד,
היו אנשי שבין הנודעים אחד אירופה.

 ״מלך רומקובסקי חיים היה דנראטים
לודד. גיטו של הטראגי היהודים״

 לעברית, בתרגום אור, ראה באחרונה
 ישעיהו של והמדהים רב־ההיקף סיפרו

היהודיות המועצות — יודנראט טרונק

שואה
 )13.4( ,הקרוב ראשון ביום
 לשואה הזיכרון יום יתקיים

 מאז חלפו שנה 35 ולגבורה.
מיל עשרות השואה, לה תמה
 על בה עד פורסמו מילים יוני

 בכוחם שעלה מבלי זה, נושא
 שבפשעים. השפל את לפענח
 לנושא כולו מוקדש זה מדור

 ספרים וסוקר השואה, ספרות
האחרונה. בשנה אור שראו

 הנאצי, הכיבוש בתקופת אירופה במיזרח
 שכבר לחומר ומעיק מחריד מידע המוסיף

השואה״. בנושא בעברית, קיים
 מדהים, מיסמך הוא טרונק של סיפרו
 ה־ תופעת של מפורט ניתוח גם המהווה
 מיזרח־ יהודי על שניכפה העצמי שילטון
 לשתי נחלק הסיפור הנאצים. בידי אירופה
 שקדמה הראשונה, בתקופה יסוד. תקופות
 היודנ־, מילא השיטתי, ההשמדה לתהליך

 הקהילה של המסורתי התפקיד את ראט
מוניצי תפקידים שאר בצירוף היהודית,
 שירותי הפעלת סעד, כאירגון פאליים,
ותרבות. דת חינוך, רפואה,
 השילטון הפך בהדרגה, אט, אט אולם
 כנועות היהודיות המועצות את הנאצי
 הנאצי השילטון של החוקי הבסיס יותר.

 שקבעו בהוראות היה היודנראטים לניקמת
 ענייני את כעצמם ינהלו הגיטו ״שוכני כי

 או המחוז קומיסר פיקוח תחת הפנים,
 את לקיים כדי המוסמך נציגו או העיר
 כמישטרת כיהודים להשתמש אפשר הסדר
 כידיחם לתת אפשר היותר לכל סדר.

 שלהם ההיכר סימן אלות. או מקלות־גומי
 צהוכ, מגן־דויד ועליו לבן סרט־זרוע יהיה

הימנית״. זרועם על
 שהיו פולין ובאזורי הבאלטיות בארצות

 הגרמנים מצאו הסובייטי הכיבוש תחת
שנבחרו קהילה מוסדות של מסועפת רשת

 המועצות — יודנראט טרונק ישעיהו *
הכי בתקופת במיזרח־אירופה היהודיות

בר בר־לבב, דויד :עברית ;הנאצי בוש
 הוצאת גרובשטיין; מאיר פרוינדליך, כה
קשה). (כריכה עמודים 623 ושם; יד

א ה טנ א ת שו ו ר פ ס ם כ י ד ל י ר ל ע ו ו ל ו
 מינו כאלה .היו שלא ובמקומות כחוק,

 בלא יהודים, כאלה לתפקידים הנאצים
 היהודים לשיעבוד ההתנגדות הבחנה. כל

 דוכאה והיא מוגבלת, היתד, הנאצי למנגנון
וישת המצב יילך שכך, התיקווה בעזרת

 באמצעי לעיתים לווה המועצות ייסוד פר.
בטבח. גם ולעיתים השפלה הפחדה,

טב מצויות הספר של המבוא בפירקי
 בגי־ היהודי הציבור התפלגויות של לות

 מבוססות אשר התפלגויות הנזכרים. טאות
 ומיקבצים ימים, מאותם מיסמכים על
 המתארת טבלה למשל, מדהים. מידע של
 וארשה מגיטו הרישמי ■ היצוא ״ערך את

״.1942/1941 בשנים לעובדים ותשלומים
 הכיבוש של הראשונה התקופה במהלך

 פנים לפעולות לדאוג עליהם היה הנאצי
הגי הוצאות בכיסוי ובגירוש, מחד, בגיטו
מאי לגיטו מחוץ אל מזון ואספקת רוש,
 הנאצים השלטונות פעלו בוזמנית, דך.

 במיזרח־אי־ היהודית האוכלוסיה בריכוז
 של מוגבל במיספר בפולין, בעיקר רופה,

מסת להשמדה. הקדמה כתהליך גיטאות,
 ארצות־ של לכניסתה שקדם בשלב כי בר

בת הגרמנים, איפשרו למילחמה הברית
העז אירגון של הפעלתו את פולין, חומי

 רווחה, מיפעלי שסיפק ג׳וינט היהודי רה
 לפליטים ובגדים מזון חלוקת בתי־מחסה,
 וב־ במחלות ללוחמה אמצעים ולמגורשים,

בילדים. וטיפול מגיפות
המ ההשמדה לתהליך שקדמה בתקופה

 דברים בגיטו החיים במיסגרת נעשו אורגן,
 בסיפהו שכתוב כפי או יאמנו, לא שממש

גילו היהודים ״והרופאים :טרונק של
 וילנה כגיטו המצאה. וכושר רכה תושיה
 ויטמינים לייצור כמעכדה יצרו למשל,
 כירה, משטרי קרם — כנוזל 8. ויטמין

 ם־ וכלתי־חוקי חוקי כאורח נרכשו אישר
 נעשו ה״ארי״. שכרוכע הכירה מישרפות
 סידן ייצרו ס. ויטמין לייצר ניסיונות

 שמפות. סוס עצמות טחינת ■ידי על וזרחן
 פחמן הגיטר. של ,פוספטים כונה המוצר

 לטיפול יוצרו יודין של מיוחדות ותרופות
 הילדים, כקרם שפשטה הזפקת כמגפת

 אנטי־רוי־ תרופות ארגעה, תרופות לצד
 לנוכח כאבים. משככות ותרופות מטיות

 (הוראה כגיטו הריון שאסרה ההוראה
 לגיטאות רק לנו, שידוע ככל שהוצאה,

(ש אמצעי־מניעה יוצרו וקובנה), וילנה
 המיכאניים בתי־המלאכה ׳כוכעים׳). כונו

 מכי ,חיטוי ציוד רפואיים, מאזניים ייצרו
 וכו׳...״ אדים, להפצת שימם
 !והמשוכלל המאורגן נחשב וילנה גיטו

שעמ שמועצת־היהודים גיטו שבגיטאות,
 על־מנת שביכולתה בל עשתה בראשו, דה

 :התושבים את שסבבה בחלאה להתמודד
ניק על לשמור התושכים את לאלץ ״כדי

 כיותר קשה שהיתה משיטה אישי, יון
 פיר־ כגיטו, ששררו המחרידים כתנאים

 הוראה, 1942 כאוגוסט 1כ־ המועצה סמה
אי כהצגת לחם כרטיסי חלוקת שהתנתה

 תכופות לעיתים התרחצו. האנשים כי שור
 ורפואה היגיינה כנושאי קורסים אורגנו
העכו וכמקומות כגיטו כאולם מונעת,

 לעם, רפואה של הראשון כקורס רה...
 שכעה השתתפו ,1942 כספטמכר שנערך

 בתי־תה, שישה המדור פתח כן רופאים.
 ,1941 באוקטוכר החל לתושכים, שסיפקו
 לשתייה מורתחים מים ליטרים 487,000

ני לצורכי המים מים ליטרים 444,ו־ססס
 כאלה במיסגרות סימלי...״ כמחיר קוי,

 מיש־ גם רוקמה בריאות־הציבור להגנת
ו מיוחדת, ואפידמיולוגיה תברואה טרת

 היגיינה. עובדי להכשרת קורסים נערכו
 בי המערכת, בראש לעומדים ברור היה
 ואם אפשרית, מיסגרת בכל להתמודד, יש

 הרי בריאות־הציבור, מיסגרת אפשרית
ולמוות. לחיים התמודדות זו גם

 של והבלתי־נמנעים, האפלים, הצדדים
הגרמנים באו כאשר החלו היודנראטים,

ה עבודת חובת את לאכוף מהם ותבעו
ו (המישלוחים) האקציות ביצוע כפייה,

 השלב היהודים. כלפי ההשמדה תוכניות
 על סטאטיסטי מידע אספקת היה הראשון
לגרמנים. הגיטאות, תושבי

לגר סייעה שמחד חרב־פיפיות, זו היתד,
 העולם על להגן עליה היה ומאידך מנים,
מוחלטת, אנרכיה מפני והכלוא, הקיים

רומאקובסקי חיים
לוח׳ גיסו של היהודים״ ״מלך

 בכמה הוקמו לכן זאב. לאדם אדם והפיכת
 היתה הגיטו ומישטרת בתי־דין, מהגיטאות

 בית־המיש- עבריינים. הענשת זכות בעלת
 10מ- ,1941 ביולי מורכב, היה בלודז׳ פט

 פלילי, מדור מדורים: בשלושה שופטים,
ה בתי־המישפט ופרקליטות. אזרחי מדור

 ישעיהו של סיפרו ולפי בכל, עסקו יהודיים
 של ספורים מיקרים על רק נודע טרונק

 1942 ביוני 4ב־ בגיטאות. מוות גזרי-דין
 להוצאה וילנה בגיטו יהודים חמישה נידונו
 שניים של ורצח שוד בעוון בתלייה להורג

 לתליה נידון שלישי אדם הגיטו. מתושבי
תפ מילוי בשעת גיטו שוטר שתקף על

 שוטרי בידי לפועל הוצאו גזרי־הדין קידו.
הגיטו.

 תרבות, חיי התנהלו שבגיטאות מאחר
 אסר הגנראל־גודנמן צנזורה. מיגבלות היו

 בגיטו ופולנים. גרמנים עיתונים מכירת
ה התיזמורת על השילטונות אסור ורשה

 ״אריים״. מלחינים של מוסיקה לנגן יהודית
 חמש וארשה בגיטו היו זאת, עם יחד

ב שתיים מיקצועיות, חבורות־תיאטרון
בפולנית. ושלוש אידיש

 זה, בספר המתגלה מדהים, זוועות עולם
 היודנראט. של התקציבים עולם הוא

 וארשה גיטו מועצת כיקשה 1940 ״כקיץ
תמי להקצות המושל של ממיופה־הכוח

 הנגבים המיסים מתוך קכועה חודשית כה
היהו על (שחלו המקומית, הרשות על־ידי

לכ כדי העיר), תושבי לשאר בחמה דים
 הושבה הבקשה הסעד״. הוצאות אח סות

ריקם.
הש היודנראט היא לודז׳ גיטו מינהלת

 ה־ ובעיקר במחלוקת, אלה ימים עד נוי
 :(ראה רומאקובסקי בראשו, שעמד האדם

שנער ואנזר, ועידת לאחר כאשר גלופה).
 על שהחליטה (הוועידה 1942 בראשית כה

 נאלצו מיזרח-אירופה), יהודי של השמדתם
 היצול ליהפך, בהדרגה, הגיטו, קברניטי
 מבלי הנאצית, ההשמדה בעגלת החמישי

 להתנגד באפשרותם או בכוחם, שיהיה
 למפעילי היודנראטים חברי הפכו כך לכך.

 של המפורסמות, האקציות המישלוחים,
מח ״ישוב כינו שהנאצים למה היהודים

 את בהדרגה טיפח רומאקובסקי, דש״.
 מירב את לעצמו ונטל הרודני, אופיו

שב התפקידים, מרב ריכוז ואת הזכויות,
 של תמוהה תערובת והפך הגיטו, הנהגת
ודיקטאטור. שתדלן

 של מיקרים עשרות זה בספר רשומים
ההג שלב שבראשית יודנראטים, חברי
 ואכן פעולה, לשתף להמשיך סירבו ליה,

 עצמם. על המוות את ידיהם במו הביאו
 קבוצות של המזויין, המרי ההל כאשר

 ב־ ששרדו אותם ניסו בגיטאות, צעירים
 לסכל האפשריות הדרכים בכל יודנראטים

 גם בספר מובאים כי אם מעשיהם, את
 שיתפו היודנראטים אנשי שבהם המיקרים

ההת משיאי אחד המורדים. עם פעולה
 פון ה״ביולטעין היה גיטו למנהיג נגדות
 בגיטו שהופיע הבונד) (ביוליטין בונד״
 של פעולותיה את בקביעות וביקר לודז׳

אח בשלבים ואכן, רומאקובסקי. מינהלת
 אלימות הפגנות זה, בגיטו נערכו רים,
רומאקובסקי. כנגד

החב הסדר את הוקיעו רבות סאטירות
 והשוטרים הפקידים ואת בגיטאות, רתי

 שירים כמה נשתמרו ביניהם חסרי־הלב.
 רו- של מישטרו נגד שכוונו וסאטירות

מאקובסקי.
 מישפטים נערכו מילחמודהעולם בתום
 רהביליטציה. ולמטרות הענשה למטרות
 ליישב החלו והגיטאות המחנות תושבי
חש את אלה במיסגרות האפשר במידת

היהו והההנהגה המישטרה עם בונותיהם
דית.

 של היריעה ורחב ההיקף רב סיפרו
 של נוסף מיסמך הוא טרונק, ישעיהו
 של ההריגה גיא מתוך שברים ליקוט

יהודיה. את שהקיאה אירופה,

מסוכן ספר
 לקובץ במקביל בשנה, פעמיים או פעם

 לתיעוד נוסף כתב־עת אור רואה יד־ושם,
 עדות בית על-ידי *; מורשת ילקוט ועיון,
 כ״ח בחוברת אנילכיץ׳. מרדכי ע״ש
כד של סיקור מורשת ילקוט של ,פו פיי
 בגיטו השומר־הצעיר קן הכותרת תחת דה

 הקיבוצים גרעיני סיפור את המביא לורד,
 כותב המחבר הגיטו. חומות בין שהוקמו

 ״רומאקובסקי : היודנראט ראש כוונות על
 ייווצרו הקיכוצים חברי 1200מ־ בי הציע
 וכהגהלתס בפיקוחם עכורה פלוגות כמה
 הרמז עצמו)...״ (הוא ״הנשיא״ נאמני של

 ורומא־ מיד, התפרקו והקיבוצים ניקלט
 עד השומר־הצעיר, באנשי נקם קובסקי

 וינרב־לג־ אילנה שילטונו. ימי לסוף
 הנוצרים בשטחים כארית שהסתתרה רון,
במרד הכותרת תחת מביאה וארשה, של

יהודה בעריכת: מורשת; ילקוט ״
 חולבסקי, שלום גוטמן, ישראל באואר,

 ;קורצ׳ק רוז׳קה קובנר, אבא סובין, יהודה
 אנילביץ׳ מרדכי ע״ש עדות בית הוצאת

 (כריכה עמודים 187 פועלים; וספריית
רכה).
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