פולין
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עם פרוץ המלחמה לא

פעולת ה " ג  ,וינט "
היו בידי

ה " ג ' וינט "

בפולין *

אמצעים כספיים מרובים  ,ואלה

הספיקו בקושי לחודשים אחדים  .כיוון שמפולין היה קשה מאוד לקיים קשר

עם המרכז [ של

ה " ג ' וינט " ] ,

אשר נדד ממקום למקום  ,הרי ההעברות מארצות

חוץ לא היו בסדר גורל החיוני בשעה קשה כל כך  .מאוחר יותר  ,באשר בסוף
1941

פרצה המלחמה הגרמנית  -אמריקנית  ,חדלו להגיע ההעברות הכספיות

הישירות . . .
כיוון שמוסדות הסעד נזקקו לסכומי כסף עצומים  ,ההנהלה של

ה " ג ' וינט "

בהרכב של האדונים גוז ' יק  ,גיטרמן וניישטט החלה בהשגת הלוואות גדולות
יותר בשביל

ה " ג ' וינט "

מידי אנשים פרטיים  .עסקה זאת שהתנהלה במשך כל

תקופת המלחמה היתה אסורה מלכתחילה  .ההעברה הבלחי ליגלית הזאת
עלולה היתה לעלות בראשי אנשי הנהלת

ה " ג ' וינט " ,

בייחוד לאחר שהדבר

היה בבחינת סוד גלוי עליו דיברה וארשה כולה  .המאסר של גוז ' יק למשך
חודשים היה אמנם קשור עם ההעברה

9

הבזיתי ליגלית הזאת . . .

רינגלבלום  ,ב  ,עמ ' . 133

.
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הקטעים השונים של רינגלבלום שמועד חיבורם לא צויין נכתבו מסוף שנת
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1942

עד אביב . 1944

העורה העצמית בווארשה

בזמנים קשים מתגלים לפעמים הצדדים האציליים של בני  -האדם  .מעולם לא
ניתנה האפשרות לעמוד על תופעות רבות כל  -כך של מסירות והקרבה כמו
בשעה זו  .יחידים רבים לאין ספור  ,ממהרים לכל קריאה שבאה מצד הקהילה

היהודית או " העזרה היהורית העצמית " י .

...

ליד

ה  255 -התארגן מדור

מיוחד של עבודה סוציאלית ובו המחלקות

הבאות  :כספים  ,איסוף בגדים  ,עזרה דחופה  ,סניצטציה

ודיור לחסרי קורת גג .

מלבד אלה נוסדו ועדים שכונתיים לשכונות השונות  .באופן כזה חודרת
העבודה הציבורית המסועפת והמורכבת למדי לכל השכבות והרבדים של

השואה בתיעוד

166

הציבוריות היהודית  ,ומגיעה לאזורים המרוחקים ביותר המאוכלסים

על  -ידי

יהודים . . .
פרק נפרד וראוי לציון בפעולת ועדי הבתים מהווה הטיפול בילד  .עקב אי
הפעלת

בתי  -הספר ,

נשארו ילדים רבים בגיל בית  -הספר והגן ללא טיפול

ופיקוח  ,בייחור לאחר שההורים היו נאלצים לעתים לעזוב את הבית לשם
פרנסה  .וערי הבתים בחסות

מרכזים לטיפול בילד

,

ה , 255 -

קיבלו על עצמם לסדר בבתים רבים

בייחור בילדים עזובים  .המרכזים מנוהלים על  -ידי

כוחות פדגוגיים מעולים ותחת השגחה של עסקנים מסורים  ,העושים את הכל

בכדי לתת לילדים טיפול ראוי  .באופן בזה מהווים מרכזים אלה  -יחד עם
מוקדי

סיוע להזנת הילדים של

ה 255 -

המיועדים במידה

רכה

לילדי

הפליטים  -גורם חשוב בהקלת הסבל והענות של האוכלוסייה היהודית

בווארשה  .רשת הבתים גדלה בהתמדה במספרה  ,והרחיבה את
עכשיו מצויים לא פחות

מ 2 , 200 -

פעולותיה .

[ ועדי בתים ] ופעילים בהם כ  , 000 -סו עסקנים

להקרבה .

מסורים נבונים

 . 2 , 26 . 7 . 1940סח Gazeta Zvdo ~ ska .
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המגמות של עבודת מפלגה פוליטית

במחתרת *

 . . .דרכי עבודתנו עוררו תכופות ויכוחים בין החברים  .בשיחה אחת עמדה
לדיון השאלה

:

מה הן משימותינו ברגע זה ? מה צריך להיות תפקידנו בעת

המלחמה הנוכחית ? והיו על כך שתי תשובות  .היו בין החברים  ,שלפי דעתם
אין עלינו לעסוק אלא בבעיות כלכליות  ,בעזרה למירב החברים שמצבם

קשה ,

בחיפוש אחרי אמצעים לסייע להם  ,ולעתים קרובות לדאוג לכך  ,שתהא פת

לחם וצלחת מרק לנזקקים  .לדעתם  -לכך יש לכוון את כל מאמצינו ואין
לעסוק בפעולה אחרת  .חלק אחר גרס  ,שייעודה של תנועה כשלנו איננה כלל

וכלל להיהפך למוסד צדקה ולדאוג לסעד לאנשים יחידים  .לטעמם  ,מעולם
לא היה מוטל תפקיד כזה לא עלינו ולא על תנועות דומות לשלנו  ,וגם כיום

