שטרות מזכרת  60שנה לשחרור גטו וילנה
אפי סחייק
ב  22ביוני  1941תקפה גרמניה הנאצית את מדינות האיחוד הסובייטי .חלק מ  80,000יהודי וילנה ,בירת ליטא ,נמלטו יחד
ע הצבא האדו ומצאו מקלט במקומות שוני וביערות סביב וילנה וחלק נותרו בישוב מתו חוסר ברירה לא לברוח.
פחד הנורא מכל היה מאפשרות הפיכת וילנה לגטו סגור דוגמת הגטאות שבנו הנאצי בפולי  .ב  6בספטמבר  1941חשש
זה התממש והגרמני הפכו את וילנה לגטו ,וכ הוק היודנרט )מנהלת הגטו היהודית( ,בראשותו של אנטול פריד ) Anatol
 .(Friedמשטרת הגטו נטלה חלק באקציות שבוצעו בגטו במהל ספטמבר אוקטובר  ,1941אשר בעטיי נהרגו עשרות אלפי
יהודי  .יעקב גנ ) ,(Jacob Gensאשר היה מנהל בית החולי היהודי,
עשה כמיטב יכולתו לעזור בהצלת יהודי מהטבח במהל האקציות והפ
לדמות הדומיננטית בגטו ולמעשה הפ להיות מעי מושל הגטו.
ביולי  1942פרקו הגרמני את היודנרט ומינו תחתיו את יעקב גנ לראש
מנהלת הגטו והנציג הבלעדי של היהודי בגטו .יעקב גנ קיד את רעיו
"עבודה למע חיי " ,והוא האמי כי יש להשקיע מאמצי כדי להרוויח
זמ במטרה לשמר את הגטו במצבו הנוכחי עד שהגרמני יובסו במלחמה
והגטו ישוחרר .כדי לבצע זאת האמי גנ כי יש לעבוד למע הגרמני  ,וכ
הגדיל עוד ועוד את כוח העבודה עד למצב בו הועסקו  14,000מיהודי הגטו
מתו  20,000תושביו .באחד המקרי נדרש גנ לשלוח את משטרת הגטו
לגטו אוסמיאנה ) ,(Oszmianaבמטרה לעזור בתהלי סלקציה ולמסור
לידי הגרמני כ  1,500ילדי ונשי שלא עבדו .במקו זאת ,גנ שלח
 406יהודי  ,אשר היו זקני וחולי כרוניי  ,בהצדיקו זאת בפני היהודי
בגטו בכ שא הגרמני או הליטאי היו מבצעי את הסלקציה היו
לוקחי את הילדי והנשי  ,אות חשוב להשאיר למע עתיד הע
היהודי.
עמדתו של גנ ביחס למחתרת היהודית בגטו היתה אמביוולנטית .מצד
אחד שמר על קשרי ע מנהיגי המחתרת ,וא הצהיר כי כאשר יגיע יו
החיסול של הגטו הוא יצטר ללוחמי המחתרת ,ומצד שני ,כאשר פעולות
המחתרת סיכנו את קיו הגטו ,הוא התנגד לפעילות המחתרת והצטר
לדרישת הגרמני למסור לידיה את מנהיג המחתרת יצחק ויטנברג.
הגסטפו הודה לו על כ בכ שהוציא את מנהיג המחתרת להורג כאשר זה
נמסר לידיו.
בתו קי  1941נותרו בגטו כ  40,000יהודי  ,כאשר בינואר  ,1942חודש
לאחר מכ  ,נותרו כ  34,000לאחר רציחות נוספות שהתנהלו בגטו.
השמדת היהודי היתה בסדר קדימות גבוה עבור הנאצי ויהודי רבי
א נהרגו סת מתו הנאה אכזרית של חיילי שיכורי וסדיסטי
אוקראיני שהצטרפו לנאצי במלאכה ,כאשר עיקר המלאכה נעשתה על
ידי הנאצי  ,אשר הוציאו לפועל רציחות המוניות בבורות ירי ביערות
סביב הגטו .ימי מספר לפני פרוק הגטו הוצא גנ להורג ועימו רבי
מהיהודי במנהלת הגטו .ב  23בספטמבר  1943פורק הגטו וחלק
מתושביו הובלו בצעדת מוות לפונארי ) ,(Ponary/Poneriaiאזור מיוער
כ  10ק"מ מוילנה .היהודי שנותרו הוצאו להורג בבורות ירי ונקברו
בשבעה קברי אחי גדולי  .כאשר הבינו הנאצי כי שלטו הטרור שלה
מגיע לקיצו ,מיהרו והוציאו כ  7,000גופות מבורות הירי ושרפו אות
במטרה להשמיד את הראיות למעשי הטבח הנוראי .
סדרת השטרות הממוספרת ,אשר מונה שישה עריכי ) 50 ,20 ,5 ,2 ,1ו
 ,(100הוצאה במלאת  60שנה לשחרור גטו וילנה ) .(1943 2003הסדרה
עוצבה על ידי אלוידס בולקה ) ,(Alvydas Bulkaוהוצאה על ידי ל הרסל
) ,(Len Harselחבר באגודת  .A.I.N.Aהשטרות נושאי כיתוב ליטאי
ואנגלי וכ חנוכייה מסוגננת וסימ מג דוד .על כל שטר יש איור שונה
ממראות חיי הגטו .המהדורה הוגבלה ל  1,000סטי .
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