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 לפני מלחמת העולם השנייה
 בשבילי ורשה



 הכירו את ורשה ויהודיה
 גם נחשבה ,העצמאית פולין של בירתה ,ורשה העיר•

  באירופה ביותר הגדולה ולקהילה פולין יהדות של לבירתה
 .העולם מלחמות בין

 מכל ,מאוד מגוונת הייתה ורשה של היהודית אוכלוסייתה•
 :עת באותה היהודי העולם של החברתית הקשת קצווי

-ואנטי ציונים ,וליברלים סוציאליסטים ,וליטאים חסידים
 .ומתבוללים רפורמים ,ציונים

  :בוורשה היהודים בחיי ושפל גאות•
 גוניהם על יהודיים חיים של גאות ,תרבותית רוחנית חיוניות :גאות 

  .השונים
 .הפולנית והאנטישמיות העוני ,הקשים החיים תנאי :שפל 

 



 ?הידעת

 ,יהודי היה בוורשה שלישי אדם כל
  מכלל כשליש היו ורשה יהודי כלומר
 .העיר תושבי

 
  היוו והם ,בה חיו יהודים אלף 375   
  .פולין יהודי מיליון משלושה 10%-כ   



 מעצמאות לאנטישמיות
  ,הראשונה ע"מלחה בתום עצמאית למדינה שהפכה ,פולין•

  המיעוטים של ודתיות אזרחיות זכויות על לשמור התחייבה
   .למיעוטים תרבותית אוטונומיה מתן ועל ,היהודים ובתוכם

  הבית( ולסנט )הפרלמנט( לסיים ולהיבחר לבחור יכלו היהודים•
   .ולקהילות לעיריות ,)העליון

  ניסיונות ונעשו הפולני ובסיים ברחוב האנטישמיות גברה זאת עם•
   .היהודים זכויות את לצמצם

  על כבדים מסים בעיקר ,ביהודים במיוחד פגעו כלכליות רפורמות•
 .הכלכלה מחיי בהדרגה נושלו היהודים .ותעשייה מסחר

  בתי לפתוח איסור ,היהודית השחיטה על גזרה :נוספות פגיעות•
   .ראשון ביום מסחר

  היהודים מספר הגבלת – "קלאוזוס נומרוס" הנהגת•
  היהודים לסטודנטים להקצות משפילה דרישה ,באוניברסיטאות

 ."הגטו ספסלי" ,נפרדים ספסלים



 מרכז פוליטי –ורשה 
 ליהודי פולין הייתה ערנות ומודעות פוליטית  
 .  שמצאה ביטוי בהתארגנות מפלגתית מגוונת

 .השכבות החברתיות המגוונות המפלגות ביטאו את
כל מפלגה בדרכה הציעה דרך לשמירת הזהות  

 .היהודית
בתי   –כל אחת מהן הפעילה מוסדות חינוך לילדים 

וביטאה את דעותיה  , גימנסיות ותנועות נוער, ספר
 .בעיתונות מפלגתית משלה



 מרכז פוליטי –ורשה 
 :רביזיוניסטים

 בוטינסקי'ציונות ברוח זאב ז
התיישבות  ומאבק  , בעד עליה

בעד מדינה משני עברי  
 ביתר: תנועת נוער. הירדן

 :פועלי ציון
 מרכסיסטית-מפלגה ציונית

 י"דגלה בחברה סוציאליסטית בא
 תרבות: בתי ספר

השומר , גורדוניה, דרור: תנועות נוער
 הצעיר

 :בונד
 סוציאליסטית-יהודית מפלגה

 הפולנית בחברה השתלבות בעד
 א"ציש :ספר בתי

 )העתיד( צוקונפט :נוער תנועות

 :אגודת ישראל
 .פעלה לחיזוק הזהות הדתית, מפלגה חרדית

 .מתיבתא, חורב, יסודי התורה: בתי ספר
בנות אגודת , צעירי אגודת ישראל: תנועות נוער

 . ישראל

 :המזרחי
 דתי תוכן הענקת ,דתית-ציונית מפלגה
 .ציונית לעשייה

 תחכמוני ,יבנה :ספר בתי
  המזרחי ,הדתי השומר :נוער תנועות
 ועבודה תורה ,הצעיר

 :ציונים כלליים
 עליה והתיישבות

 תרבות: בתי ספר
 הנוער הציוני והחלוץ: תנועות נוער



 עיר הניגודים התרבותיים: ורשה היהודית
 ספרות ותרבות, מדע

 

 . רוח ותרבות, חרף הלחץ הכלכלי והחברתי שגשגו בוורשה חיי דת•

 .ורשה נודעה כמרכז התרבות והספרות היהודית בפולין•
,  סיפקו מידע ופרשנות פוליטית, העיתונים היו גורם משפיע ברחוב היהודי•

 .נתנו ביטוי להשקפות ולשאיפות ועודדו למאבק על הזכויות
וכן  , בעיר פעל מכון למדעי היהדות שלידו ספרייה גדולה במדעי היהדות•

עמנואל  ' סמינר אקדמי לתולדות ישראל שאחד מהחוקרים בו היה פרופ
 .  בית חולים יהודי ובית ספר לאחיות, רינגלבלום

 .בעיר פעל תיאטרון יהודי ותיאטרון לנוער •
 .  מוזיקאים יהודים נודעו בכישוריהם והשתלבו בקונסרבטוריון הפולני •

 

 



 עיר הניגודים התרבותיים: ורשה היהודית
 היהדות האורתודוקסית

 

רים את מקום "בימי מלחמת העולם הראשונה העתיקו עשרות אדמו•
 . ומאז בלט בעיר ההווי החסידי, מושבם לעיר

, רדומסק, קוזניץ, פשיסחה, קוצק, אלכסנדר, חסידי גור: הבולטים שבהם•
 .ברסלב ופיאסצנה, איזביצה

ובתי  " שטיבלך"ולכל חסידות היו , "שטיבל"לב הפעילות החסידית היה ב•
שהיו עורכים החסידים נתפרסם בכל  " מלווה מלכה"סדר . מדרש משלה

עד שאפילו הפולנים שגרו בסביבה התרגלו לכך שבכל מוצאי , הרובע
 .שבת היהודים מזמרים ואף יוצאים במחול

וביניהם  , שהתפרסמו בלמדנותם") מתנגדים" ("ליטאים"בוורשה חיו גם •
 .וסלבודקה בריסקרבנים מפורסמים מישיבות 



 עיר הניגודים התרבותיים: ורשה היהודית
 "נאורים"יהודים 

 טלומצקיברחוב " סינגוגה"ה

 ).  בוורשה לא היו רפורמים"  (הנאורים"בית הכנסת המפואר של •
 .  הבאים אליו חבשו צילינדרים והתפללו מתוך סידור ומחזור בפולנית     
ולא בחצר צדדית כשאר בתי  , בית הכנסת המפואר היה בחזית הרחוב     

 .  הכנסת
  קוסביצקיבין החזנים המפורסמים שפעלו בו היו גרשון סירוטה ומשה     

 .שהתפרסם בהופעותיו ברחבי העולם היהודי
 "  סיני ועדת ישורון"בית הכנסת של המנגנים 

במקום זה התפללו חזנים . ופעלה בו מקהלה גדולה, אף הוא היה הדור•
 .עד כדי צפיפות רבה, מפורסמים שמשכו קהל רב

 יק'נוזבית הכנסת 

. וגם בו התפללו חזנים מפורסמים, היה בחצר צדדית יק'נוזבית כנסת •
 .בית הכנסת נשאר על כנו עד היום



 ְמַסּפריםִמסָּפרים 
 

ערב מלחמת העולם השנייה פעלו בוורשה כשש מאות בתי 
 ;בתי מדרש ובתי תפילה לחסידים, כנסת

 
 ;הופיעו בה כחמישים עיתונים ביידיש ותשעה עיתונים בעברית

 
 ;ביידיש ובעברית, היו בה כרבע מיליון ספרים בפולנית

 
פעלו בה חמישים ספריות גדולות של אגודות מקצועיות ושל 

 ;מפלגות פוליטיות
 

רופאים  800-ערב מלחמת העולם השנייה היו בוורשה כ
 .יהודיים

 



  :הנציגים
 .נבחרי המפלגות היהודיות

 :תחומי הפעילות
,  לפי הצרכים של יהודי ורשה

 .וכתוצאה מהתנאים הכלכליים
 :מימון הפעילות

מסים שהטילה הקהילה על בוחריה  
הסכם  "ותקציבים שהגיעו בעקבות 

 ".המיעוטים

 מוסדות הקהילה
 :  מקצועי-בתחום החינוכי

, שלושה בתי ספר למלאכה לנערות
בבתי . לנערים ולשוליות בעלי מלאכה

 .ספר אלה למדו גם לימודי יהדות
שיעורי ערב שבהם למדו יידיש  

 .  ותולדות ישראל

 :בתחום החיים הדתיים
בניית מקוואות ומוסדות 

 .חינוך

 :בתחום הסוציאלי
 .מוסדות עזרה הדדית

כשגבר המשבר הכלכלי הפכו ארגוני 
 . העזרה לארגוני הצלה

מבני הקהילה היו זקוקים   35%-כ
 .לסיוע לקיום היומיומי

 :בתחום הערבות ההדדית
הקהילה קשובה למתרחש בעולם  

 . היהודי שמחוצה לה
העניקה סיוע ליהודים בעלי אזרחות  

 .  1938-פולנית שגורשו מגרמניה ב
 .ט בחברון"סייעה לנפגעי פרעות תרפ



 מלוכה בתוך מלוכה
 עיר של חסד

 ?הפולנים בעיני חטאתה גדלה במה – היהודית ורשה

  מעגל יצרו היהודים .צדקו והם – "מלוכה בתוך מלוכה" יש ליהודים כי טענו הפולנים

 .החיצוני המעגל בתוך פנימי

  ;ודיפלומטיה דגל ,ומשטרה צבא :אביזריה כל על גדולה ממלכה הייתה לפולנים

 .חסד של מלכות הייתה ליהודים

   .רוחנית עצמאות הייתה וליהודים ,עצמאית בירה הייתה לפולנים

  מירוץ :"יגי'ווישצ" – תענוגיהם ושיא ,גויים היו הפולנית הבירה מתושבי שלישים שני

  ,משלהם "עצמאית דתית קהילה" הייתה ורשה של יהודים מיליון לשליש ואילו ,סוסים

   .בהתנדבות ציבוריים מפעלים של שלם ומערך

  חסדים וגמילות צדקה ,וסעד עזרה של הצרכים במכלול קטן או גדול עניין היה לא

 .מלאה לב תשומת לו הוקדשה שלא



 מלוכה בתוך מלוכה
 עיר של חסד

אמרו בשם רופאי ורשה כי  . ובעידודםבביקור חולים עסקה " חברת מבקרים"•

 .המבקרים עלומי השם האלה עזרו לחולים הנדכאים יותר מהתרופות

 .בחלוקת מצרכים לנזקקיםעסק " בית לחם"ארגון •

  מצרכיםאספה ) יהודים, שבת שלום" (יידעלעךשבת  גוט"חברת גמילות החסד •

 .ועקרות הבית תרמו ממזונן לנזקקים, בחצרות הבתים בערב שבת

 .ולהגשת עזרה רפואית דחופה לאשפוז חוליםדאגה " לינת צדק"חברת •

 . ח הלוואות ללא ריבית"ולגמלסיוע לנישואים דאגה " הכנסת כלה"חברת •

בתי מחסה  15בחסותו פעלו . ועזובים בעירלילדים יתומים דאג " צנטוס"ארגון •

ר הנרי גולדשמידט "כשהמפורסם ביניהם היה זה של ד, ובתי יתומים בוורשה

 ).אק'יאנוש קורצ(



 בגטו ורשה יום-חיי יום
 בשבילי הגטו



 כיבוש ורשה
 1939 -ט "תרצ

 
.  היו הפולנים והיהודים בלתי מוכנים לה, 1939בספטמבר  1-ב, כאשר פרצה המלחמה
 .  ולא הייתה שהות ליהודי פולין להיערך להגירה או לבריחה, הכיבוש היה מהיר

  50,000-כ. בשבוע הראשון הגיעו הנאצים לשערי ורשה והפציצו אותה ללא רחמים
 .רבע מן הבתים נהרסו, איש נהרגו

, התנפלויות והתעללות בידי הגרמנים, מיד עם הכיבוש היו היהודים יעד לחטיפות
שהואשמו , היהודים. כשהפולנים אדישים לגורלם או שותפים פעילים בהסגרתם

נשלחו לפנות את ההריסות שנגרמו על ידי  , למלחמה זו" אחראים"על ידי הנאצים כ
 . הפצצת הגרמנים

, כמו גם יהודים בעלי חזות דתית, מבנים וסמלים דתיים. חנויות יהודים ורכושם נשדדו
 .היו הראשונים להיפגע

לתפוס יהודים בעלי זקן  : יהודים הותקפו בידי קבוצות נאצים שפיתחו להם ספורט
  .לשים אותם ללעג ,לגזוז את שערם, לדחוף אותם, לבעוט בהם, ופאות

עבודה באפיקי , חפירה: בשבועות הראשונים נחטפו יהודים והובלו לעבודות כפייה
 .ניקוי בתים שהופצצו וגם עבודות שמטרתן להציק ולהשפיל, נהרות

 



 
נאסר על היהודים לעקור מדירתם ולצאת את ביתם לאחר תשע 

 . בערב ולפני חמש בבוקר
 .  כחול-דוד-כל יהודי נצטווה לענוד על זרועו סרט לבן שעליו מגן

ולדווח על , הוטלה חובה לסמן כל חנות או עסק של יהודי
 .הרכוש היהודי

וכל , יהודים לרכוש או לחכור עסקים של יהודים-נאסר על לא
 . אדמת היהודים הוחרמה

 .נאסר לנסוע ברכבת ללא רישיון מיוחד

 גזירות ראשונות
 1939-1940, ש"ת –ט "תרצ



 אל הגטו
 1940 -א "תש

הופיעו שלטים בגבול רחובות היהודים   1940בחודשים הראשונים של שנת 
במשך  . שהזהירו מכניסה לשטח מסוים מפני שהוא נגוע במחלות מדבקות

מבלי שאנשים , חודשים אחדים נבנתה חומה שהקיפה את האזור היהודי
 .ידעו בדיוק מה מטרתה

שודרה ברדיו פקודה מטעם ) 1940באוקטובר  12(א "ביום הכיפורים תש
מפקד מחוז ורשה שיהודי העיר אינם רשאים לגור בעיר פרט למקום שיועד  

יהודים   180,000פולנים פונו מן האזור ובמקומם הגיעו  100,000-כ. להם
 .שכבר גרו במקום 200,000-שהצטרפו ל

השינויים בגבולותיו של הגטו  . שטח הגטו הלך והצטמצם בפקודת הנאצים
מעבר חפוז של היהודים ומאמץ למצוא  ,ועוררו בהלה, נעשו בפתאומיות
 .קורת גג לראשם



 
 :1940נובמבר -אוקטובר 

 . לאחר דחיות אחדות, פקודה להקמת הגטו

 .סגירת הגטו, בניית חומות הגטו
 :1941מאוקטובר 

 .עונש מוות על יהודי שיימצא מחוץ לגטו
 :1942מחורף 
 .צמצום הולך ומחריף של שטח הגטו, גירושים

 גטו ורשה
 תמונת מצב

ואת , הגירוש לגטאות סימן את חיסול העיירה היהודית
סיומם של מאות שנות חיים יהודיים באווירה המיוחדת  

 ".שטטל"השל 
-משטח העיר ורשה נדחסו למעלה מ 2.4%באזור של 

 .למעלה משליש מתושבי העיר, אלף יהודים 400
, מגורשי העיירות, קשה מכול היה גורלם של הפליטים

 .שהתקשו למצוא מקום מגורים ומקורות לקיומם בגטו

 
הרשויות הגרמניות הממונות על 

 :  הגטו
 .גוברנמן-ראש הגנרל –הנס פראנק 
 .הממונה על גטו ורשה – אוארסוואלד

 .S.S-וה S.D-זרוע של ה – הגסטפו
גופים כלכליים צבאיים המעוניינים  

 .לנצל את כוח העבודה לצרכיהם

 :גוברנמן-גנרל
אזור  , ינוי לפולין המרכזיתכ

שהיה נתון ישירות לשלטון 
 .בראשות הנס פראנק. ס.הס



 תנאי החיים בגטו
ונותק ממקורות פרנסה ומאפשרות השגת , 1940בנובמבר  16-הגטו נסגר ב•

בפקודה המחרימה . ליד כל שער או יציאה הוצבו שוטרים גרמניים ופולניים. מצרכים
 .איבדו את רכושם שמחוץ לגטו –את כל רכוש היהודים 

הגטו  . כדי למנוע קשר עם העולם הסובב נאסרה החזקת טלפונים ומכשירי רדיו בגטו•
יציאה בלתי חוקית הייתה כרוכה  . עם אפשרויות יציאה מוגבלות, הפך לסגור ומסוגר

 .בענישה קשה
רבים מהבניינים נפגעו בהפצצות ולא היו ראויים  . קושי במציאת מקום מגורים•

הצפיפות . רבבות נאלצו להשתכן בהריסות או בגינות ובשטחים פתוחים, למגורים
בתי הכנסת היוו . כשש עד שבע נפשות התגוררו בחדר אחד. הייתה לבלתי אפשרית

 .והיעדר תנאים סניטריים גרם להתפשטות מחלות, מקלט זמני לפליטים
מנות המזון היו שוות בערכן התזונתי לעשירית מן הערך הקלורי הדרוש לאדם מדי •

 .  יום
 . תנאי החיים היוו רצח עקיף של רבבות יהודים לפני שהוחל ברצח הישיר•
 .מתו ברעב ובמחלות, יהודים 80,000-כ, מיושבי הגטו 20%-כ•
 .להכניע את הגוף ואת הרוח :המטרה•

 



 "ערב יתןבבוקר תאמר מי "
 תקופות ותמורות בחיי הגטו

 :התקופה הראשונה
 .1942קיץ  – 1940חורף 

 
 

 :מאפיינים
, רדיפות וגזרות, בידוד היהודים בגטו

הרעבה ושילוח לעבודות  , השפלה
 .כפייה

 
 

 :התפיסה היהודית
יש לעבור את תקופת המבחן הקשה 

מתוך אמונה , "איברלעבען", ולשרוד
 .שתקופת הסבל תהיה מוגבלת

 :התקופה השנייה
 .  1942מיולי 

 
 :מאפיינים

כיכר ( באומשלגפלץקריאות להתייצב 
הרכבות . וחטיפות לשילוחים) השילוחים

 . לטרבלינקהדוהרות 
הצטברות הידיעות וההבנה כי מדובר 

 .בהשמדת יהודי הגטו
חברי היודנראט במבחן מוסרי שלא נודע 

 .  כמותו
 

 :התפיסה היהודית
גובר , תחושת הקץ מאיימת על הגטו

מתקופת  . החיפוש אחר דרכי הצלה ומסתור
השילוחים החלה קריאה למרד נגד 

 .הגרמנים



 היודנראט
 מועצה יהודית

הגסטאפו מינה את  . יודנראט –שלטונות הכיבוש פקדו על הקמת מועצה יהודית •
 .  סגניהם 24-חברי מועצה ו 24ועוד , ליושב ראש המועצה רניאקוב'צהמהנדס אדם 

 .להוציא לפועל את כל ההוראות והפקודות של הנאצים: תפקידה•
איננו מקובל , שייך לשכבת היהודים המתבוללים, מהנדס, איש משכיל: רניאקוב'צ •

 .על המוני היהודים
כדי ליצור המשך , בבניין שבו שכנה הקהילה היהודית: מקום מושבו של היודנראט•

 . כביכול לסמכותה של הקהילה
שמירת הסדר  ; העברת היהודים ממגוריהם הקודמים לגטו: תחומי אחריות רשמיים•

אחריות על חלוקת  , שמירת התברואה; הציבורי באמצעות שוטרים יהודים ובית כלא
 .  מזון ומניעת הברחות ובחירת אנשים לעבודת כפייה

הענשת העוברים על חוקי  , איסוף זהב ופרוות מיהודי הגטו :תחומי אחריות בפועל•
 . התפקיד הטרגי של בחירת אנשים להשמדה, ולבסוף, ביצוע הצווים הגרמנים, הגטו

וסופה , תחילתה בארגון הגטו. הזרוע הביצועית של היודנראט: המשטרה היהודית•
 .  כזרוע ביצוע של הנאצים בשילוחים למחנה המוות טרבלינקה ולמחנות ריכוז

מתאר את חייו של אדם שנמצא בלחץ מתמיד בין היותו נציג  : רניאקוב'ציומנו של •
כאשר נודע לו כי הגרמנים דורשים  . היהודים לבין התפקידים שכפו עליו הגרמנים

 .שם קץ לחייו, את השתתפותו בשילוחים מן הגטו
 



   פנים שונות ליודנראט

 ההיסטוריה שנכתבה סמוך לשואה
מושג גנאי  " יודנראט"ראתה במושג 

 .  המציין שיתוף פעולה עם הגרמנים
רוב היודנראטים , ידוע כי בפועל, כיום

עשו כמיטב יכולתם לצמצם את  
 האסון

 הגרמנים
ראו ביודנראט מוסד 
שיבצע את רצונם  
 .ויטיל את סמכותם

הביקורת החריפה 
ביותר נגעה לשיתוף 

פעולה בהכנת 
רשימות הנשלחים 

 .למחנות המוות

 חברי היודנראט
ראו עצמם בדרך כלל כשליחי  

,  הציבור היהודי מול הנאצים
וניסו לדחות ולצמצם את 

הגזרות השונות ולהרוויח זמן  
 .בתקווה שהמלחמה תסתיים

 עובדי היודנראט
עוררו את חמת הציבור בכך  

חסינות  , שנהנו ממצרכי מזון
,  מפני גירושים וחטיפות

 .ולעתים טובות הנאה שונות



 במסכים הבאים נציג לפניכם
 את המציאות בגטו

 :ואת פניה השונות של ההתנגדות היהודית

 לשרוד את הגטו , מאבק על החיים
 

המוסר  מאמץ לשמור על ערכי 
 היהודיים ועל המסגרת המשפחתית

 עזרה לזולת
 

 הזהותחיזוק 
הדתי , היהודיהחינוך שימור 

 והלאומי
 דת ומסורתחיי המשכיות 

 
 תיעוד האירועים  

 

 מרי ומרד נגד הנאצים

 בשביל החיים

 בשביל הרוח

 בשביל הרוח

 בשביל הזיכרון

 ההיסטוריה  בשביל 



 מאבקי הקיום היומיומי בין החומות  
 בשביל החיים



 . יום בגטו ורשה-המאפיין הראשי של חיי היום: המאבק על המזון

 .  יהודים המירו סחורות וחפצים אישיים במזון•

 .  קיבלו חבילות מזון מארצות חוץ באמצעות הדואר•

ג   "ק 2התושבים הורשו לקבל עד , רבות מהן הוחרמו בידי הגרמנים 

 .  מצרכים

 .השתמשו בחסכונות, יהודים מכרו רכוש•

 .גדל והלך –מספר האנשים ללא אמצעי מחיה •

 .אך לא יכלו להביא אוכל למשפחותיהם, עובדי הכפייה זכו לארוחה דלה•

 .  רעב מכלה פשט ברחובות•

 .עשרות אלפים מתו ברעב ובמחלות, כרבע מיליון פושטי יד•

 הרעב בגטו



 הברחת מזון
 הוברח –מהמזון שהוכנס לגטו  80%, לפי הערכות

 . מבריחים בעלי קשרים שיחדו את השומרים: הברחות גדולות•

שהתגנבו לצד הפולני וחזרו בחשאי עם מעט אוכל  הברחות של ילדים •

 .  בכליהם

 .תיל-זחלו בעד גדרות, חפרו מתחת לחומות הגטו: ילדים הפכו למפרנסים•

 . פרוסת לחם או כמה תפוחי אדמה: השלל•

 .המשמרות הגרמניים ירו בכל דמות העוברת את החומה, סכנת מוות: המחיר•

בלעו בדמעות את המזון שבא להם בסכנת  , פכרו אצבעותיהם בדאגה: ההורים•

 .נפשות ממש



 . הגרמנים התירו ליהודים לנהל את הסעד והעזרה ההדדית בתוך הגטו

 .וינט'ארגון עזרה עצמית שהוקם על ידי הג :טוס'ז•

אשר חילקו מנות מרק ולחם , סייע באספקת מזון והקים מטבחים עממיים 

 .מיהודי ורשה נזקקו למטבחים אלה 15%-כ. לנצרכים

 :וינט'מטבחים הוקמו בחסות ארגונים דתיים וזרמים פוליטיים ובעזרת הג•

המטבח העממי ובית התמחוי הגדול של , המטבח בחסות הרב יצחק ניסנבוים 

 .  אלסטרבהנהלת פולה  "פועלי ציון"

  פביאניץ-מקאלישהרב , התארגן מטבח כשר ביוזמת הרב מנחם מנדל אלתר•

 .שהיה אחיו של הרבי מגור 

 

 ארגוני סעד
 לאספקת מזון לתושבי הגטו



בתקופת השואה הייתה רדיפת היהודים  
שונה מן הרדיפות ההיסטוריות 

 :המוכרות
דת ובין -לא הייתה בחירה בין המרת•

 .הליכה למוות
, "ייהרג ואל יעבור"לא היה מושג של •

 .המרת דת אינה מצילה
הצורר הגרמני לא ביקש את נשמת •

הוא רצה  , היהודי או את אמונתו
 .  בהכחדתו הגמורה

 המאבק על החיים
 כגילוי של עמידה יהודית

 
 שמירת החיים היא

 .ההפרה של עצת האויב

 . השם במוות-זוהי שעה של קידוש החיים ולא של קידוש
 ; השם-לפנים דרשו אויבים את הנשמה והיהודי הקריב את גופו על קידוש

 .  לשמור חייו, וחובה על היהודי להגן עליו, עתה הצורר דורש את הגוף היהודי
 .החיים-בזמננו חובה עליהם לקיים קידוש, השם-לפנים היו היהודים מקיימים קידוש

 
 )ניסנבויםהרב יצחק (



 קידוש החיים
 .  לא גבורה היא –עכשיו למות " 

 "לחיות –גבורה שבגבורות היא עכשיו 

וכששוב בא גל מחודש של מחלות  "
והמיטות בבית הרבו להישאר 

מאמץ  היה בזה , בלתי מוצעות
,  כביר לא להרפות את הידיים

לרחוץ  , להחליף בגדים, לכבס
 ".את עצמנו

 ,ותושיהיוזמה 
 :עקשנות ואומץ לב

בניית  , הברחת מזון
בונקרים בידי יחידים ובידי 

 .ארגונים

מאבק עקבי  
בחיים   ומתמיד

 היומיומיים

צף ועלה אז ביושבי הגטו  "
שופע כוחות  , חיים עז-חפץ

שאין לשער  , נסתרים
 ".דוגמתו בחיים כתיקונם



תעודות עבודה כערובה לתלושי  •
 .מזון

ראשוני המגורשים הם מחוסרי  •
 .עבודה

 .כרטיס לחיים :כרטיס עבודה•

 :הגירוש, בתקופת האקציות
 דרך לחיים –העבודה 

עבודות למען הגרמנים  
 בגטו ומחוצה לו

עבודה במחלקות  
 היודנראטשונות של 

מפעלים ובתי מלאכה לייצור  
רשמי של מוצרי צריכה  
.  העסיקו כמה אלפי יהודים

הלקוח העיקרי של תוצרת  
הצבא הגרמני : הגטו

 )הוורמכט(

צורפות וחייטות  
בבתי מלאכה 

 חשאיים
אספקה בלתי לגאלית 

 לשוק הפולני

מפעלים שיזמו אנשי  
 ,עסקים גרמניים

סדנאות עבודה 
 "שופים"שכונו 



 חינוך ותרבות, לימוד תורה
 

 בשביל הרוח



 : תנאי החיים הקשים בגטו העמידו ערכים בסיסיים במבחן קשה לפרט ולציבור
 .לצדקה וגמילות חסדים, היחס לערבות הדדית•
 .ללימוד תורה וחינוך, היחס לערכי משפחה•
 .  ועוד, כבוד המת•

 

 בשביל הרוח –ערכים ומנהיגות 

 :מנהיגות אלטרנטיבית
מנהיגות , באופן בלתי רשמי, בצד המוסדות הרשמיים של היודנראט פעלה

מרופאים ומפעילים של מפלגות פוליטיות , ציבורית שהייתה מורכבת מרבנים
 . חלקם פעלו במחתרת; ומוסדות ציבור

 .  המנהיגות עסקה בעיקר בארגון ארגוני סעד ובהפעלתם
 
 .בתי תמחוי, רשת של מטבחים•
 .חים"גמ, בתי יתומים•
 .  קבוצות וכיתות לימוד•
 .תרבותית וציבורית ענפה של תנועות פוליטיות ותנועות נוער, פעילות דתית•



•1939 
של סכנת  בתואנה בתי הכנסת סגירת  

 .במחלותהידבקות 
 . לגליותמפני תפילות ציבור בלתי אזהרה  

•1940 
 הגבלות על תפילות בציבור 

•1941 
 :תגובה יהודית 
 .מחתרתיים בבתים פרטייםמניינים  

 מקור חיות וכוח: שמירת מצוות
 הנאצים לחמו באופן ישיר ובאופן עקיף
 בגילויים שונים של המסורת היהודית

•1940 
 .פגיעה והשחתה בבית העלמין של ורשה 

•1941 
 .קבורה בקברי אחים ולא בקברים פרטיים 

בתי כנסת
 

קבורה
 

•1939 
 .צו לסגירת בתי הספר

כמאה אלף ילדים ללא  
מסגרת לימודית  

 .וחינוכית
 
•1941 

אישור לפתיחת כיתות  
 יסוד ובתי ספר מקצועיים

וך
חינ

 

 
 מועדי ישראל•
 חזות דתית•
 מקוואות, ברית מילה•

וד
וע

 



 .צו לסגירת בתי הספר•
 .כמאה אלף ילדים ללא מסגרת לימודית וחינוכית•
ספר  אישור זמני למשך כשנה לבתי : 1941-ב•

  6,700בהם למדו , יסודיים ובית מדרש למורים
 .  ספרבתי  19-תלמידים ב

 

 חינוך דור העתיד
 המלחמה בחינוך הילדים והנוער



בתנאי מתאים מבנה כיצד למצוא •
 ?הגטו

מרבית  כאשר , המוריםמי יהיו •
קיום במלחמת המבוגרים עסוקים 

 ?או חולים
כאשר  , התלמידיםמי  יהיו •

פנויים לרכישת  הילדים אינם 
 ?השכלה

 יוזמות חינוך במחתרת
לימוד   כיתות

 מחתרתיות
 ביוזמה עצמית

 בהתנדבות
חסידיים ישיבות בני  בקבוצות קטנות

 לומדים במרתפים

במסווה של כיתות 
 מעונות לילדים יתומים

"  תרבות"גימנסיה מטעם 
של  " יבנה"ובית הספר 
 המזרחיתנועת 

לימוד מוסוות  כיתות
מאחורי מטבחים  

 ציבוריים
ארגון הסעד  בחסות 

 "צנטוס"לילדים 

 "הבתיםועדי "
תרבות  פעילויות 

וחינוך לילדים ולנוער  
,  בתוך בתי הגטו

 בסיוע תנועות הנוער

 בתי יתומים
 אק'יאנוש קורצ

 יעקבבית כיתות 



 לימוד בגטו
 רשמים ותחושות

 .  חשתי מוגנת בחדר זה"
...  החיצוני לא יכול היה לגעת בוהעולם 

היינו משוחררים ומנותקים מהמציאות 
 . המרה בגטו

מעין  –' המערה'את המקום בשם כינינו 
מקום , מערתו של רבי שמעון בר יוחאי

חבוי לתורה על אפם ועל חמתם של  
 ".הרודפים

 
 שטרנבוך-איזנצוויג גוטה

יותר מילותיו החודרות כלכלו אותנו "
 ".אותוממה שהאוכל שלנו כלכל 

 
 שטרנבוך-איזנצוויג גוטה

חצובים  , ")בונקרים("תופסי התורה היו ממשיכים בלימודיהם כשהם מתחפרים "
ואילו , שלטו הצוררים, הגטועל פני השטח הגלוי של , למעלה. במעמקי האדמה

 ".הגמראשלט ניגון , סתרים-במרתפים ובמערות, מתחת לפני השטח
 

 קרמיש, בלומנטל, באומינגר
 והנער בשואה ובגבורהילד ה



 ?לשמחה –מועדים 
 !  חג השמחה –התוגה בעצם "

 ...  היוםכל זו שעליה הורגנו  תורה, "שמחת תורה"זו שמחה חילונית אלא ואין 
. ומפני זה יותר חמה ומורגשת, לבבית, אבל פנימית, לא היתה שמחה צווחניתזו 

אצל החסידים  , בכל מקום נערכו מסיבות חג ובכל מניין לתפילה בירכו על הכוס
 ".בקודשכדרכם , ריקודיםהיו אף 

 
 מגילת ייסורין, קפלן

לא היתה קריאת מגילה בבתי . א"תשיום הפורים כאלה חגונו את בתנאים "
 . אבל על מפלת המן הפרסי שמחנו; כי חדלה כל תפילה בציבור, כנסיות האפלות

 ...הראשון לחגיגת הפורים היה בית התמחוי הציוני
לכאן אנו שוכחים את צרותינו ואת כל המוראות הנעשות מחוץ לכותלי בבואנו 

אבל בין ביאה ליציאה היו לנו רגעי  , עצובים ויצאנו עצוביםבאנו ... התמחויבית 
 ".נחת

 
 מגילת ייסורין, קפלן



 .טכני ותעשייתי,חינוך מקצועי•
דאגה לכוח עבודה זמין  הותר מתוך •

 .הגרמניתלתעשייה 
שוחררו מעבודות כפייה  נוער בני •

 .לצורך לימוד מקצוע
ההכשרה הוגבלה לרמה  •

 .המקצועית הנמוכה בלבד
  20,000-כ :לפי חלק מהדיווחים•

 .תלמידים

 חינוך מקצועי וחקלאי
קורסים מקצועיים  

 ליד בתי מלאכה
 "אורט"בחסות 

ארכיטקטורה  , אמנות
 וגרפיקה

של קורסים  במסווה 
 מקצועיים רגילים

 להמשיךניסיונות 
 חינוך גבוה

 ואקדמיטכנולוגי 

 קורסים חקלאיים
בשיתוף " אורט"בעזרת 

, חברה מקומית
 "טופורול"

,  רוקחות, לאחיותקורסים 
 .וגרפיקהכימיה 

 לטכנאים ומהנדסיםקורסים 
להפעיל  ניסיון . חרושתבבתי 

 .לרפואהבית ספר 



 תנועות הנוער
 תנועות הנוער היוו גורם יוזם ובעל משמעות מיוחדת בגטו 

 
בהתמודדות עם המציאות הפעילות סייעה לחברי התנועה 

 .  הרוחנית והכלכלית, הקשה

פעילויות בתחום החינוך  
 והתרבות

 עיתונות חשאית•
 מסגרות לימוד•
פינות  "פעילות בפנימיות וב•

 "הילד
 ספריות להשאלת ספרים•
כינוסים ופעילות  , סמינרים•

 רעיונית

 תוכניות לעתיד
הכשרה לעלייה  

והתיישבות בארץ 
 .ישראל

שמירת הזהות  
 ותחושת השליחות

 

תנועת המרד מובילי 
 .בסוף ימי הגטו

 



 חיי תרבות

 ספריות חשאיות

 "תקומה"
שריכז סביבו  מחתרתי ארגון 

השפה  את אוהדי 
 .והיצירה העברית

 קולטור יידישע – ייקאר"
 "ארגאניזאציע

ארגון חשאי לטיפוח תרבות  
ערבי ספרות והתכנסויות  , יידיש

של יוצרים  ביצירותיהם שעסקו 
 .  יהודיים ידועים

 יצירות אמנות

,  ערבי קריאה
תאטרון  
 וקונצרטים



 עיתונות
החרמת מכונות כתיבה 

 ומקלטי רדיו
העיתונים היהודיים  סגירת 

 הדפוס ובתי 

 מקורות המידע
 הנאציהכובש עיתונות 
 .  המחתרת הפולניתעיתונות 

 התוכן
 ,לגטועל הנעשה מחוץ מידע 
 ,דעות ופרשנויותלהבעת במה 

 .אזהרות ליהודים

 ההיקף
 למעלה מחמישים  
 .כתבי עת ועלונים

 התנאים
העריכה  , הכתיבה

וההדפסה בתנאים קשים 
 .ובסכנת ענישה קשה

 הפעילים
בעיקר המפלגות ותנועות  

 .הנוער

 תקופת הפעילות
 .הגדולה" אקציה"עד תחילת ה
 .גיליונות בודדים וכרוזים": אקציה"בעצם ימי ה

 .עיתונים אחדים :בימי ההכנות להתגוננות המזוינת

 עיתונות יהודית מחתרתית



 רבנים בגטו

שאלות 
פעולות   הלכתיות

 סעד

ארגון מטבחים  
 כשרים

 :סיוע בקיום מצוות
ארבעה , מצה

 מינים

קביעת הנהגות 
 ציבוריות

 בשעת מצוקה

קביעת  
תפילות 
 מיוחדות

 הרב
 זמבהמנחם 

 הרב 
 אליעזר יצחק

 מייזל

 רבי  
 קלמן שפירא קלונימוס

 נה'מפיאסצ

 מרבני הגטו תחומי עיסוק



 אש קודש
 נה'מפיאסצדרשות הרבי 

  הוא שרק חושב בייסוריו המעונה הישראלי האיש הנה
  אינם ישראל הכלל וייסורי הפרטיים ייסוריו כל וכאלו ,מצטער
 ...ו"ח למעלה נוגעים

  שהאדם ממה יותר שהרבה ,כתוב הקדושים ובספרים
 .הישראלי איש בייסורי מצטער יתברך הוא כביכול ,מצטער

  את ולהמתיק ,ישראל על רחמים במרום לעורר כדי
  ישראל על רחמנות בקרבנו לעורר צריכים ,הדינין
 .זולתו

  רק ,להם ליתן שיכולים מה כל ליתן שצריכין לבד לא
  ישראל על בקרבנו שמעוררין עצמה הרחמנות

 .במרום פועלת
 .ישראל בצרות להתרגל שלא צריכים



 תיעוד ומתעדים בגטו
 בשביל הזיכרון



 "עונג שבת"ארכיון 
 רינגלבלוםבראשות ההיסטוריון עמנואל  

  
 :המטרה

 .ורשה וגטו פולין יהודי ושואת פולין יהדות של דמותה תיעוד
 

 :האמצעים
  מצב של שונים היבטים על סקירות ,מחקרים עריכת ,יומנים ,כתוב מידע ריכוז

 .היהודים
 .ספרות וקטעי סיפורים

 .הגטו ליהודי פנימי מידע עלון הפצת ,העולם לידיעת ותזכורות פניות הכנת
 .ותיעוד לרישום  פעילים קבוצת העסקת

 
 

 :השימור
  ימי בעצם הגטו באדמת שהוטמנו "שבת עונג" ארכיון חלקי שלושת מבין שניים

 .המלחמה לאחר נמצאו להשמדה הגירוש
 .השואה בתקופת היהודי הציבור חיי את המאירים מסמכים מאות בארכיון

 
 



 "עונג שבת"ארכיון 
 )1(חשיבותו וייחודיותו  

 :היבול
 .אין להם אח ורע ביוזמתו של אדם אחד, היקף הנושאים וכמות החומר

 
 :האיסוף

 .יומנים ומעל לכל עיתונות המחתרת על זרמיה, מכתבים, תיעוד יהודי וגרמני
 

 :ההיקף
 .לא ורשה בלבד אלא ידיעות וסקירות על הנעשה בערי השדה ברחבי פולין הכבושה

 
 :היוזמה

לא להסתפק בחומר מן המוכן אלא לבחון ולנתח את התמורות שמחוללים הכיבוש  
 . והמצוקה בעולמו של היחיד ובקרב המשפחה והחברה

צוות הארכיון פנה למומחים בתחומים שונים והזמין אצלם עבודות  : אופי של מכון מחקר
החיים הדתיים  , הרעב, המשטרה היהודית, הנוער, נשים במלחמה(בנושאים מוגדרים 

 ).  ועוד
 



 "עונג שבת"ארכיון 
 )2(חשיבותו וייחודיותו  

 )המשך(
 :הסיכום

כוללת של מצב החברה   סיכומיתלהגיע לתמונה  רינגלבלוםבעצם ימי המלחמה ביקש 
אך ביצועו של הפרויקט שבו אמורים היו  , של כיבוש" שנתיים וחצי"היהודית בתום 

 .וקודם שהושלם באו הגירושים וההשמדה, להשתתף כותבים רבים נתקל בקשיים
 

 :האזעקה
במהלכם של הגירושים וההכחדה ריכז צוות הארכיון ופרסם מידע על העקירות מן הערים  

כך היה הארכיון לגורם המזהיר  . והעיירות השונות ועל ההמתה ההמונית במחנות המוות
  .והחושף את האמת על הצפוי למפונים ואת המזימה של הרצח הטוטלי

 

אך על אשר עושה יהודי  , לשכבות מסוימות בכללן, השלטונות מתנכלים לקבוצות שלמות"
 . בביתו פנימה לא נתן הגרמני דעתו

,  עסקני ציבור, מורים, סופרים, עיתונאים: הכול היו כותבים. ואמנם התחיל היהודי לכתוב
 .  בני נעורים ואפילו ילדים
 ".ובהם היו המאורעות הטרגיים מוארים באור של חוויות אישיות, הרוב היה כותב יומנים

  )רינגלבלוםעמנואל (



 "קידוש השם"
 :הוברבאנדהרב שמעון  

 מחקר על חיי הדת בגטו
 

 
 שימש הוברבאנד שמעון הרב

 .ובפיוטרקוב בחנצין ברבנות
  

 מאמרים וכתב הרצה מנעוריו
 ,ישראל לתולדות הקשורים בנושאים

  .ולמדע לדת
  הסיוע בפעילות השתלב בוורשה
 של ההנהלה חבר והיה  והתיעוד

  הארכיון – ההיסטורי התיעוד מפעל
 – רינגלבלום עמנואל של המחתרתי

   ."שבת עונג"

  באיסוף עסק הארכיון במסגרת
 וברישום רשימות בחיבור ,חומר

 על בעיקר ,הגטו אנשי מפי עדויות
  בגטו הדתיים החיים תיאור

   .הפליטים גורשו מהן ובעיירות
  :כתב שעליהם הנושאים בין

  חצרות ,תפילות ,תורה לימוד
 .רבנים ,חסידיות
 טהרה מקוואות ,הלכתיות שאלות

   .ועוד
 בספר אור ראו מכתביו חלקים

   ."השם קידוש"
 נספה שם ,לטרבלינקה נשלח

   .בלבד 33 בן בהיותו



 "אש קודש"
 כמפעל תיעוד נה'מפיסצדרשות הרבי 

 ?מתי נאמרו
 .בשעת סעודה שלישית, בשבתות, בתנאים הקשים והמדכאים של הגטו

 
 ?בידי מי הועלו על הכתב

 .עד לפני האקציה הגדולה, מראשית הכיבוש ובמהלך שנות הגטו בוורשה, בידי הרבי עצמו
לאחר שרוב יהודי ורשה , ג"הּוגהו על ידו בהערות דרמטיות ואמיצות לב בחנוכה תש

 . נשלחו אל מותם
 

 ?כיצד נשתמרו
 . צירף מכתבים אחרונים והצפין את דפי הדרשות, הרבי החליט להטמין את הכתבים

 
 ?מתי נתגלו

 .באחד הכדים שנתגלו בחורבות ורשה, ו"רק בשנת תשט
 ).ך"ירושלים תש" (אש קודש"הובאו לארץ ונדפסו תחת השם 



נשתמרו תודות לאנשים שביקשו 

להנציח את קורותיהם ואת קורות  

 .ולאנשיו לרינגלבלוםותודות , הגטו

מקורות אלו מבטאים את החיים לפני  

השואה ובשואה מנקודת מבטם של 

 .יהודי ורשה

 מקורות תיעוד אחרים

 יומנים

 מכתבים

 צילומים

 יצירות אמנות



 מרי ומרד, גירוש
 בשביל ההיסטוריה



 הפתרון הסופי
 בתי חרושת למוות

 
  –הנאצים התחילו לבצע את רצח העם היהודי  :1941קיץ 

 .  בליטא ובאוקראינה, בפולין המזרחית –" הפתרון הסופי"
 

 .לתכנון הרצח לשלביו בצורה כוללת וטוטלית" ואנזהוועידת " :1941ינואר 
 

בתי החרושת למוות באמצעות גז  , הוקמו מחנות הריכוז: 1942משנת 
הפך לאתר  , מ מוורשה"כפר קטן במרחק כשישים ק, טרבלינקה. ציקלון

 .המוות של יהודיה
 

 .הגירושים הראשונים: 1942מרץ 
מצב קשה " :הנשלחים לא ידעו את יעד הרכבות, תכנית הרצח נשמרה בסוד

 "... יותר מן הגטו אינו מתקבל על הדעת
 .  לא נתן בו אמון, מי שקיבל מידע על תכנית הרצח של הנאצים

 .1942גישה זו השתנתה בקיץ 



 לטרבלינקההגירוש הגדול מוורשה 
 ב"קיץ תש

   .ג"תש הכיפורים יום ערב עד ב"תש באב תשעה מערב חל הגירוש
  אל הגטו את לפנות עומדים הצבא שלטונות כי היודנראט לחברי נמסרה הודעה
  .המזרח

 
   :מהפינוי פטורים

  ועובדי פקידים ,ובקרבתו הגטו שבשטח הגרמניים המפעלים ,"שופים"ה עובדי
 משפחה בני וכן קשה במצב חולים ,סעד עובדי ,היהודית המשטרה אנשי ,היודנראט

 .ראשונה מדרגה
  

 :המכסה
 .ליום איש 6,000

 
  :ההוראות

  ג"ק 15 עד של מטען ייקח מפונה כל .האיסוף כיכר – "אומשלאגפלאץ"ה אל פינוי
 .ימים לשלושה ומזון



 הגירוש הגדול מוורשה  לטרבלינקה
 המשך

 . ביומיים הראשונים התנהל הפינוי כפי שדרשו הנאצים
 .איש ביום 7,000-דרישה להגדיל את הכמות ל :ביולי 23
 .  איש ביום 10,000-דרישה להגדיל ל :ביולי 25

 
לא שיתף פעולה עם , ר היודנראט''יו, רניאקוב'אדם צ

 .השילוחים ומיד שהבין את יעדם התאבד במשרדו
 

הוטל עוצר על  , לאחר הפוגה בת כשבועיים: בספטמבר 3
והנאצים דרשו לספק את , "שופים"ה, שטחי המפעלים

מכסת היהודים בלי קשר למידת חיוניותו של העובד  
 .למפעל

 .לא עוד כרטיס לחיים –כרטיס עובד 
 
,  למתחם בגטו כל יושבי הגטו הוכנסו : בספטמבר 4

 .ומשם גורשו, כשעמם מזון ליומיים
  200-אק ו'יאנוש קורצ: בין המגורשים באותה תקופה

 .ילדים מבית היתומים שלו
 

 
 
 

 .אקציה ימי 58
 

  ,גברים 300,000
 נשלחו וילדים נשים

 להשמדה
 .בטרבלינקה

 
  אלף 50,000-כ

  נותרו בלבד יהודים
 בגטו



 ג"הגירוש בחורף תש
 ותחילת המרד

 :רקע
 .  הגירוש הגדול שעבר הוביל למסקנה כי הגירוש הבא יביא את הסוף על הגטו

של   י"אצושל תנועות השמאל  ל"אי, ארגוני המחתרת היהודיים, הגישה האקטיביסטית התחזקה
 .  גדלו, ר"תנועת בית

 
 :ניצני המרד

שהביע   הימלרבעקבות ביקור של היינריך , כארבעה ימים, גירוש נוסף בגטו: 1943בינואר  18
 .תרעומת על כך שתכניות הפינוי אינן מתבצעות

לאחר סימן מוסכם שלפו את כלי נשקם ופתחו  . הסתננו לרחבת השילוחים ל"אילוחמי ארגון  30-כ
 .  בקרבות ירי פנים אל פנים כנגד השוטרים הגרמנים

 .  היה הניצול היחיד מביניהם, אשר לחם עמם, אנילביץמרדכי 
חלקם הוכתר  , בכמה קרבות רחוב, חמושות בנשק קל, לחמו בחוליות קטנות י"אצאנשי ארגון 

 .בהצלחה
 

 :התוצאות
 .  יהודים באקציה זו 6,000-ל 5,000הגרמנים גרשו בין 

 .  התוצאות נתפסו ככישלון גרמני וכהצלחת כוחות ההתנגדות
 .היודנראט ומשטרת הסדר היהודית אבדו את האחיזה בגטו

 .אשר החלו להתנקש במשתפי פעולה עם הנאצים,  ההנהגה עברה לידי ארגוני המחתרת



 ההכנות למרד
 .קרקעיים ומקומות מסתור-בניית בונקרים תת

 .אכסון שתייה ומזון לתקופה ממושכת
 .פתחי אוורור וקווי חשמל מאולתרים, תרופות, הכנת דרגשים

 :הדעות על ההכנות למרד חלוקות
 

 
ולכן  , יהודי הגטו נידונו בין כה וכה לרצח

ראוי לשמור על כבוד העם היהודי ולמות 
שלוש "אשר ירשום לפחות , מתוך קרב

 ".שורות בהיסטוריה
 

ואין  , סוף הגטו יבוא בין כך ובין כך
המרד יכול לסכן את החיים יותר מאשר 

 .חוסר תגובה
 
 

  גם ,סביר אינו הגרמנים כנגד ניצחון
 ,ואנגליה אמריקה כמו חופשיים עמים

 ,הפולני העם כמו משועבדים עמים וגם
   .לנצחם הצליחו לא

 
  ,הגטו של הסופי לחיסולו יביא מרד
  ,לחיים סיכוי בת היא שהישרדותו בעוד

 .ובא קרב המלחמה שסוף משום
 

  עדיין שהגרמנים משום ,ישרוד הגטו
  מפעלי של העבודה לתוצרי זקוקים

 .הגטו
 

  על הגולל את לסתום עלול המרד
 .הצלה אפשרויות

 נגד בעד



 מרד גטו ורשה
 ג"ערב פסח תש

באמצע הלילה יתחיל מבצע של פינוי הגטו  , על הגטו יוטל עוצר מלא: פקודת הנאצים
 .  כולו

 . ל"האימנהיג ', אנילביץולמרדכי , י"האצמפקד , הדבר נודע לפאוול פרנקל
לוחמי הארגון וצעירים נוספים נטלו נשק והתפרסו לפי פלוגות התפרסו בעשרות עמדות 

 .את הילדים והמבוגרים הכניסו אל מרתפים ובונקרים. בגטו
 

וחיל רגלים נכנסו אל הגטו ונתקלו באש שנפתחה  . ס.כוחות ס, החיסול הסופי החל
 . טנק שהוכנס לגטו הוצת וחסם את התנועה. עליהם מעמדות שונות בבתי הגטו

 .  מדווח כי כוחותיו נסוגים וכי הוא סובל מפצועים והרוגים. ס.מפקד הס
מתארגן מחדש ונכנס אל , תופס את הפיקוד על המבצע לדיכוי המרד, שטרופ יורגןגנרל 
 .  שם נתקל באש עזה ונאלץ לתגבר כוחות. מוראנובסקיכיכר 

 
וקיבעו  , י"וחברתו האלינה לגג מפקדת האצ בצהרי אותו יום עלו נער בשם יאצק אייזנר

לאחר שחבריהם מהמחתרת  . דגלו של הארגון הצבאי היהודי, עליו דגל כחול לבן
הם עלו שוב ותלו גם את הדגל , הפולנית העבירו להם מסר על חסרון הדגל הפולני

 .  לבן-הפולני האדום
 !  היהודים הניפו את נס המרד: קריאות שמחה אצל הפולנים

 . במשך ארבעה ימים התנוססו דגלי המרד



 מרד גטו ורשה
 דיכוי המרד

 
הגרמנים נאלצים להזעיק , קרבות עזים עד חירוף הנפש, בכל הגטו
 .תגבורות

 
כאשר נמלטו הלוחמים . בשלב זה החלו הגרמנים להצית את בתי הגטו

קרקעיים כילתה -התתמן הקומות העליונות הבוערות אל הבונקרים 
והפכה את הבונקרים , שמתחת השרפה שמעל את אספקת החמצן

 .למלכודות חנק
 

 .הלחימה העיקשת של חוליות המחתרות בגטו נמשכת
 .יהודים נשרפו במחבואם או נחנקו בעשן 6,000-כ
ובו מרדכי  , 18ברחוב מילא  ל"איבמאי נפל הבונקר של מפקדת  8-ב

 .רבים שלחו יד בנפשם. איש מהם לא נפל חי בידי הגרמנים. אנילביץ



 מרד גטו ורשה
 חיסולו של הגטו

 
 .  הלחימה נמשכה מבית לבית

כמה עשרות הצליחו להימלט דרך תעלות הביוב אל הצד הארי ומשם 
 .בעזרת משאית אל היער

אין עוד רובע יהודי  "במאי הכריז הגנרל הגרמני יורגן שטרופ כי  16-ב
 .  ופקד לפוצץ את בית הכנסת הגדול ששכן בעיר, "בוורשה

 
 :שטרופלפי רישומי 

 יהודים נתפסו 65,065
 יהודים נרצחו 13,292

 בונקרים ומקומות מחבוא נהרסו 631
 

 .טרבלינקההנותרים בחיים הועברו אל מחנה ההשמדה 
יהודים בודדים הצליחו . להרוס את הגטו הימלרבפברואר ציווה 

 .חלקם נמלט אל ורשה שמחוץ לחומות, להסתתר בזמן השמדתו



 יהודים דתיים במרד
 עמדות ודעות

 
  –בתקופת המלחמה ועד סמוך למרד 

 :יחס ספקני עד שלילי
 .המרד מסכן את שארית יושבי הגטו, אין סיכוי לנצח במרד

 ".  מאבק זה יוכרע על ידי ההשגחה העליונה"
 

  –הידוק הלחץ ותפיסת גודל השילוחים , עם התקרבות חיסול הגטו
 :נטייה ליטול חלק במרד

 .  כמה עשרות הצטרפו או פעלו בקבוצות נפרדות
 .י"אצבדרך כלל בתיאום עם 

  



 יחס הרבנים למרד
 אישים

   :זמבה מנחם הרב הגאון
  .במרד ההשתתפות את עודד

  ,בנשק ,במעשה להתנגד ,להתקומם"
  ."ביד
  ההליכה חטא על היכה כי מספרים

 .לאומשלאגפלאץ
 ועכשיו עולמות להפוך צריכים היינו"

 ."להתנגד חייבים אנו
 

  :זמלמן אלכסנדר יוסף הרב
 פעילה והשתתפות ברורה תמיכה
  י"אצ אנשי עם יחד פעל ,במרד

 .לגטו נשק להברחת
  שניתנה נקמה גדולה - 'ה נקמות ל-א"

 ."שמות שני בין

   :פרידנזון גרשון אליעזר הרב
 .בפולין "יעקב בית" מראשי

   .אברכים 20-כ של קבוצה על פיקד
 .נשק בהברחת עסק

  בגלל בשבת בהברחה לעסוק הורה
 ."הקדושה המשימה"

    :הורוויץהרב ראובן 
 ".  תורה ועבודה"מראשי תנועת 

 .עסק בענייני הכשרה ועלייה
לאומית -קרא לחזק את היהדות הדתית

 . כדי להכשיר את הדרך למדינה יהודית
. הצטרף למפקדה הראשית של המרד

הוצת  17מילא ' הבונקר שבו שהה ברח
מן הבונקר הבוער יצא . בחול המועד פסח

 . בחברת בני ישיבה מזוינים ברימוני יד
 .נפל ככל הנראה בקרב עם הגרמנים



 "והשסויגואלים לכבוד העם הבזוי "
 הרב יחיאל יעקב ויינברג

 שגורש לפולין, ראש בית המדרש לרבנים בברלין

  של הגבורה עלילת את להעריך יש שהיה כמו המצב ידיעת מתוך רק"
   .והמושפל המעונה הגטו בתוך הספונטנית ההתקוממות

  יכלו שלא ישראל צעירי ,והשסוי הבזוי העם לכבוד גואלים נמצאו סוף-סוף
  ,התאוששו ואחיות אחים נפשות אלפי מאות של ארוכה בגסיסה יותר לראות
 המרד היה וכך .האכזריים למעניהם צודק גמול השיבו כוחם שארית ובאזור

   .ההיא החשכה בתקופת מזהיר לדף הוורשאי הגטו של
 שעמדו – ואגודאים מזרחיים ,ציונים ,בונדאים ,המינים מכל יהודים ,המורדים

  ולא חתו לא ,גהנום ייסורי מתוך וגוויעה כליון של הגמורה הוודאות סף על
  .השפוך עמם דם לנקום כדי אנושית-על בגבורה התחשלו אלא ,זעו

 ."ישראל שם קידשו ,גיבורים מות ,במיתתם



 על קידוש השם
אנו מתפללים על הרוגי השואה יחד עם מקדשי , בתפילות השבת ובימי הזיכרון

 .השם לדורותיהם
הינו מוות על  , ולא מתוך בחירה, האם מוות מתוך כפיה: נשאלת השאלה

 ?קידוש השם
 

 :כך על כתב ,ורשה בגטו הרוח מאנשי ,צייטלין הלל
  

  .נהרג יהדותו שבגלל היות ,לו ייאמר קדוש ,בדרך הרוג נמצא שיהודי במקרה
   .ם"הרמב פוסק כך

   .ליהדות ההשתייכות עקב המיתה היא - הקדושה עיקר זה לפי
 ".נסיון לפני שיועמד בלי הקדושה כתר את להשיג מישראל אדם אפוא יכול

 )109 'עמ ,בוורשה היהודים חיי ,לנסקי(
 

  קידוש מצוות כי הוסיף והוא ,הוברבנד שמעון הרב של דעתו גם הייתה זו
  כל ,מישראל אחת נפש להציל מנת על עצמו שמסר יהודי על גם חלה השם
   .יהודים על בהגנה בקרב יהודי נפל אם וכן ,רבות נפשות שכן

 .)23 'עמ ,השם קידוש(



 תמותה המונית
 

 שבירת הרוח, השפלה
 שלילת צלם האדם
 
 מלחמה ביהדות ובערכיה
 
 טשטוש עקבות החיים היהודיים
 

 סיכום
 יום-גיבורים של יום -יהודי ורשה 

 ההתנגדות יהודית בגטו ביטאה תגובות  
 שנועדו לסכל את המגמה הנאצית

 "קידוש החיים"
 

-שמירת הערכים המוסריים 
 היהודיים

 
 

 המסורת והחינוך, שמירת הזהות
 

 תיעוד ושימור
 
 

 מרי ומרד בגרמנים

 

 גילויי התנגדות ומאבק המגמה הנאצית



 ..התנגד מי ש
  התנגד מי שהבריח כיכר לחם

  התנגד מי שלימד בחשאי
  התנגד מי שכתב והפיץ והזהיר וקרע אשליות

  התנגד מי שהגניב ספר תורה
  התנגד מי שזייף תעודות

  התנגד מי שהבריח מארץ לארץ
 התנגד מי שכתב את הקורות  

 
  התנגד מי שהושיט עזרה

  התנגד מי שקישר בין הנצורים והבריח הוראות וכלי נשק
  בהרים וביערות, התנגד מי שלחם עם נשק ביד ברחובה של עיר

  התנגד מי שהתקומם במחנות
  בין קירות נופלים, התנגד מי שמרד בגטאות

 במרד הנואש מכל
                               

 )חיים גורי(



 ...ולרשימה זו נוסיף 
 גיבורי גטו ורשה היו אלו שלחמו

 ואלו שבלמו את רצון הנקמה
 .כדי להאריך את חיי הגטו

 אלו שלמדו
 ,ואלו שלימדו

 אלו שקיוו  
 .ואלו שחיזקו את התקווה בלב אחרים

 אלו ששרדו
 .ואלו שסייעו לאחרים להישרד

 ,אלו ששמרו על צלם האדם
 על צלם היהודי

 .ועל ערכיהם המוסריים והתרבותיים
 אלו ששימרו את זיכרון הגטו

 ואלו שהמשיכו את המסורת היהודית
 .לבל יינתן מפתח הניצחון בידי הגרמנים

 



 בזיכרון ובכבוד שאנו נותנים ליהודי וורשה

 אנו מתחברים למסכת הגדולה

.של הגבורה היהודית לדורותיה   
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