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מבוא

בחוברת זו ניתן עין ולב לחיי היהודים בגטו ורשה לרגל שבעים שנה למרד גטו ורשה.

השואה באה על יהודי ורשה כאשר חיי הקהילה היו תוססים ומלאי חיוניות, חרף הקשיים בסביבה 

הפולנית. נלמד על כך בפרק "בשבילי ורשה".

הגירוש לגטו והחיים בין חומותיו איימו על הקיום היהודי, הפיזי וגם הרוחני. בכך נעסוק בפרק "בשבילי 

הגטו".

אולם עיקר עיסוקנו יהיה בחייהם הפנימיים  של יהודי גטו ורשה, בתגובותיהם ובפעילותם חרף התנאים 

הקשים בגטו.  בכך יעסקו פרקים שבמרכזם גילויי "העמידה היהודית".

המושג "עמידה יהודית" או "התנגדות יהודית" כולל ִמגוון של תגובות יהודיות שנועדו להיאבק במודע 

כנגד מגמותיהם של הגרמנים.

כנגד מגמת הגרמנים להביא לתמותה המונית בגטו – הייתה ההתנגדות לשרוד בכל מחיר, כפי שנלמד 

בפרק "בשביל החיים".

כנגד המגמה להביא להשפלתם, לשבירת רוחם ולשלילת צלם האדם שבהם – היו גילויים רבים של 

ערכי המוסר היהודיים מתוך בחירה והכרה, אחיזה במסגרת המשפחתית והושטת עזרה לזולת;

כנגד המגמה להילחם ביהדות ובערכיה, בהיותה אידאולוגיה המנוגדת באופן הקיצוני ביותר לנאציזם 

– היו גילויים של חיזוק הזהות, שימור החינוך היהודי הדתי והלאומי והמשכיות חיי הדת והמסורת.  על 

אלה נלמד בפרק "בשביל הרוח".

כנגד המגמה לטשטש את עקבות החיים היהודיים ולמחותם – נעשו פעולות מרשימות ביותר של 

תיעוד ושימור. נעסוק בכך בפרק "בשביל הזיכרון".

וכנגד המגמה לכלות את היהודים מבלי שישאירו רישומם בהיסטוריה ומבלי שיחזירו מלחמה ויטלו 

נקם – נערך המרד הגדול בוורשה, שרשם שורות חשובות בהיסטוריה, כפי שנלמד בפרק "בשביל 

ההיסטוריה".

הגילויים השונים של התנגדות ועמידה יהודית על פי הגדרות אלו, חרף התנאים הקשים בגטו, הפכו 

רבים מיהודי ורשה לגיבורים של יום-יום.

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים שולח לך את החוברת כהכנה לשלב א של החידון הארצי 
וכאתגר ללימוד עצמי, מתוך הערכה לכל מי שנוטל חלק במצוות "זכור" של ימינו.

אסתר פרבשטין

המרכז ללימודי השואה, מכללה ירושלים
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פתח דבר

תלמידות יקרות,

ְסעּו ְבֵני  בספר במדבר פרק ל"ג מופיע תיאור מסלול המסע והנדידה של בני ישראל במדבר סיני -  ''ַויִּ

ּכֹת - ַויֲַּחנּו ְבֵאָתם...'', וכך מתארכת הרשימה עד בואם אל הירדן:  ְסעּו ִמסֻּ ֻסּכֹת. ַויִּ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס - ַויֲַּחנּו בְּ ִישְׂ

ן ְיֵרחוֹ''.  ַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרדֵּ ְסעּו ֵמָהֵרי ָהֲעָבִרים ַויֲַּחנּו בְּ ְגבּול מֹוָאב... ַויִּ ִעיֵּי ָהֲעָבִרים בִּ ְסעּו ֵמאֹבֹת - ַויֲַּחנּו בְּ ''ַויִּ

ונשאלת השאלה - מה מקומה של כרוניקה ארוכה זאת? 

''יראה מפשוטו של עניין שאין תועלת'' בכתיבת  הרמב''ם דן בשאלה הזאת, )ח''ג, פרק נ( וטוען שאכן 

המסעות. אך, קביעה זאת היא נכונה רק לכאורה. יש בכתיבת המסעות מצווה: ''ויכתוב משה את מוצאיהם 

למסעיהם על פי ה'''. והרמב''ם מוסיף ''הצורך בכתיבה... גדול, מפני שכל המופתים אינם אמיתיים אלא 

בשביל מי שראם, אך לעתיד ישוב זכרם סיפור, ואפשר שיכזיבם השומע''. 

''סיפור'',  ''אינם אמיתיים אלא בשביל מי שראם''. לאחר מכן, הם הופכים  הרמב''ם טוען שהמאורעות 

שיתכן והשומע יכחיש אותו. כאן נעוצה התועלת – לפי הרמב''ם – ברשימת המסעות. כתיבת המסעות 

של בני ישראל במדבר והדיוק הגיאוגרפי הוא מעין ניסיון ליצור עדות חזקה שתתגבר על כל ניסיונות 

ההכחשה. 

אתן הלוקחות חלק בחידון החשוב על חיי היום-יום של היהודים בוורשה הופכות להיות מופקדות על 

הזיכרון. בכך שאתן לומדות ומעמיקות בנושא, אתן זוכות לקיים את המצווה החשובה של "זכור" ונוטלות 

על עצמכן את התפקיד המשמעותי של הנחלת זיכרון השואה. זהו תפקיד חשוב מאין כמוהו.

בברכת הצלחה

בלהה גליקסברג,

מפמ"ר היסטוריה ואזרחות בחמ"ד





בשבילי ורשה
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לבירתה  גם  נחשבה  העצמאית,  פולין  של  בירתה  ורשה,  העיר 
של יהדות פולין ולקהילה הגדולה ביותר באירופה בין מלחמות 

העולם. 
נרחבת  שכונה  הייתה  בצפונה  העיר.  חלקי  בכל  ישבו  יהודים 
מיושבת ברובה יהודים, ובה היו הרחובות והבתים מאוכלסים 

ביהודים בלבד. 
מכל  מאוד,  מגווונת  הייתה  ורשה  של  היהודית  אוכלוסייתה 

קצווי הקשת החברתית של העולם היהודי באותה עת.

בספרו "מוורשה עד ניו יורק" מתאר הסופר י' בשביס זינגר:
"הסתכלתי במתרחש שם ברחוב למטה... הנה יהודי בעל 
זקן ופיאות, שטריימל לראשו וקאפוטה של סאטין עליו, 

ומיד אחריו טרזן בבגדים מודרניים, בנעלים צהובות, 
מגבעת לראשו והוא מגולח למשעי וסיגריה בין שפתיו... 

והנה עוברת מטרונית צעירה ואדוקה, שביס לראשה 
המגולח ואחריה הולכת נערה מאופרת, לחייה אדומות, 

וחולצתה... חושפת את זרועותיה".

חזותם השונה של יהודי ורשה שיקפה את השתייכותם לזרמים 
חסידים  ימים:  באותם  ורשה  של  היהודית  בחברה  שונים 
ואנטי-ציונים,  ציונים  וליברלים,  סוציאליסטים  וליטאים, 

רפורמים ומתבוללים.
פולין,  מחוזות  ביתר  גם  כמו  התאפיינו,  בוורשה  היהודים  חיי 
בגאות ושפל במקביל. הגאות באה לידי ביטוי בחיוניות רוחנית 
גווניהם השונים. השפל  יהודיים על  תרבותית, גאות של חיים 
פי  על  הפולנית.  ומהאנטישמיות  הקשים  החיים  מתנאי  נבע 
עצמאותה,  לקבלת  כתנאי  פולין  על  שנכפה  המיעוטים,  חוזה 
למיעוטים  תרבותית  ואוטונומיה  אזרחיות  זכויות  הובטחו 
השונים, בתוכם היהודים. היהודים יכלו לבחור ולהיבחר לסיים 
אך  ולקהילות.  לעיריות  העליון(,  )הבית  ולסנט  )הפרלמנט( 
ונעשו  הפולני  ובסיים  ברחוב,  האנטישמיות  גברה  זה  עם  יחד 
ניסיונות לצמצם את זכויות היהודים. רפורמות כלכליות שנעשו 
במצבם  במיוחד  פגעו  גרבסקי  האוצר  שר  ביוזמת  במדינה 
הכלכלי של היהודים. הוטלו מסים כבדים על מסחר ותעשייה, 
בעיקר בענפים שיהודים נטלו בהם חלק בולט, וגברה מעורבות 
פגעו  בסיים  האנטישמים  בלבד.  פולניים  במפעלים  הממשלה 
היהודית  השחיטה  על  שגזרו  בגזרה  הדתית  באוטונומיה 
כלכלית  שפגע  מה  ראשון,  ביום  מסחר  בתי  לפתוח  ובאיסור 
בשומרי שבת. המעמד הבינוני נשחק, והיהודים נושלו בהדרגה 
בהנהגת  גם  התבטאה  האנטישמית  המדיניות  הכלכלה.  מחיי 
באוניברסיטאות,  היהודים  מספר  הגבלת   – קלאוזוס  נומרוס 
וכן בדרישה המשפילה להקצות לסטודנטים היהודים ספסלים 
נפרדים משל הפולנים, "ספסלי הגטו" כפי שכינו זאת היהודים.

ביטוי  שמצאו  פוליטית  ומודעות  עירנות  הייתה  פולין  ליהודי 
נאבקו  הפולני  בסיים  נציגיהם  מגוונת.  בהתארגנות מפלגתית 
בוורשה  היו  זאת  עם  במדינה.  לאומי  כמיעוט  זכויותיהם  על 
יהודים מתבוללים, ואף מומרים, שביקשו לטשטש את זהותם 
כמובן,  הצטרפו,  אלו  יהודים  שהיא.  בחינה  מכל  היהודית 

למפלגות הפולניות. 
בוורשה פעלו מרכזי המפלגות היהודיות שהיו ברחבי פולין.

החברתיות  השכבות  את  ביטא  היהודי  המפלגתי  הריבוי 
המגוונות שבפולין, כשכל מפלגה בדרכה הציעה דרך לשמירת 

הזהות היהודית.
ספר,  בתי   – לילדים  חינוך  מוסדות  קיימה  מהן  אחת  כל 
בעיתונות  דעותיה  את  וביטאה  נוער,  ותנועות  גימנסיות 

מפלגתית משלה.

זרמים אידיאולוגים ופוליטיים

פרחי חסידים ברחוב וורשאי

הכירו את ורשה לפני מלחמת העולם השנייה
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הידעת?
כל אדם שלישי בוורשה היה 
יהודי, כלומר יהודי ורשה היו 
כשליש מכלל תושבי העיר. 

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

יהודי פולין. 

הרביזיוניסטים

תפיסה חדשנית של הציונות ברוח זאב ז'בוטינסקי.
היעד: התמקדות בעלייה לארץ ושאיפה להקים 

מדינה יהודית משני עברי הירדן. הגישה החברתית 
התבססה על השקפה ליברלית-קפיטליסטית.

תנועת נוער: "בית"ר", שערכיה המרכזיים היו מרי 
בגלות, עלייה לארץ בכל מחיר ואימון בנשק לשם 

הגנה עצמית בארץ ישראל.

פועלי ציון

מפלגה ציונית-מרכסיסטית.
היעד: עליה לארץ ישראל לשם התיישבות ולשם 

הגשמת המהפכה הסוציאליסטית ברוח קרל 
מרכס בארץ ישראל.

מערכת החינוך: רשת "תרבות" ובתי ספר 
פולניים. במערכת החינוך והתרבות הודגשה 
שפת היידיש כבעלת ערך תרבותי והיסטורי. 

המפלגה קיימה רשת שיעורי ערב, בעיקר לצורך 
חינוך מקצועי.

תנועות נוער: "דרור", "גורדוניה", "השומר הצעיר".

ה"בונד"

מפלגה יהודית- סוציאליסטית.
היעד: השתלבות בפולין תוך שמירה על "תרבות 
היידיש" במסגרת חברה סוציאליסטית פולנית-

יהודית; ניהול מאבק נגד האנטישמיות:
מערכת החינוך: בתי הספר ציש"א; מחנות נופש 

ובתי ילדים. 
תנועת הנוער: צוקונפט – "העתיד".

אגודת ישראל

המפלגה ריכזה את המחנה החרדי.
היעד: שמירה על היהדות בעידן המודרני ומאבק 

נגד גזרות הממשלה שאיימו על הקיום הדתי, כמו 
חובת לימוד השכלה כללית, חוק השחיטה ועוד.

מנהיגיה בוורשה ובסביבתה: רבי אברהם מרדכי 
אלתר מגור, הרב מנחם זמבה, הרב אלכסנדר 

זושא פרידמן ועוד.
מערכת החינוך: לבנים – רשת "יסודי התורה" 

ו"חורב" ועשרות "חדרים" ו"ישיבות קטנות".
לבנות – רשת "בית יעקב", שבוורשה פעל בה 

אחד הסניפים הגדולים )אחרי קרקוב(. 
בוורשה פעלה ה"מתיבתא", ישיבה מיסודו של 

הרבי מגור. 
רבים  למדו בבתי המדרש הרבים בעיר, בהם 

צמחו בוורשה גדולי תורה נודעים. 
תנועות נוער: לבנים – "צעירי אגודת ישראל", 

לבנות – "בנות אגודת ישראל".

המזרחי 

מפלגה ציונית-דתית.
היעד: ליטול חלק בעשייה הציונית, במוסדותיה, 

בהכשרה, בעלייה ובהתיישבות, אך לתת לה תוכן דתי.
מנהיגיה בוורשה: הרב יצחק ניסנבוים, יהושע השל 

פרבשטין, ד"ר אהרון וייס.
חינוך: רשת "יבנה" שבה למדו לימודי יהדות בשפה 

העברית ולימודים כלליים בפולנית; בית המדרש 
להכשרת מורים "תחכמוני"; במוסד האקדמי 

"המכון ללימודי היהדות" בלטו אקדמאים 
ציוניים-דתיים.

תנועות נוער: השומר הדתי, המזרחי הצעיר, תורה 
ועבודה. 

בפולין התקיימו הכשרות אחדות של תנועות אלו, 
שהמפורסמת בהן הייתה בסלבקוב.

הציונים הכלליים

היעד: עלייה והתיישבות בארץ, מאבק על "כיבוש 
הקהילות" בפולין.

מנהיגיה בוורשה: יצחק גרינבוים, שעלה לארץ 
ב-1933, ואפולינרי הרטגלס, שעלה לארץ ב-1940.

מערכת החינוך: רשת "תרבות" שבה התקיימו 
הלימודים בעברית. הדגש היה על הגשמה ועלייה, 

אך הודגש גם הקשר להיסטוריה ולמסורת 
היהודית.

תנועות נוער: "הנוער הציוני" ו"החלוץ". התנועה 
קיימה הכשרות נוער רבות, ורבים מחבריה עלו 

ארצה בעלייה השלישית )בראשית שנות העשרים( 
והחמישית )בראשית שנות השלושים(.

חלוצים בהכשרה ליד ורשה

מפלגות יהודיות בוורשה

  9 



רוח  דת,  חיי  בוורשה  שגשגו  והחברתי  הכלכלי  הלחץ  למרות 
ותרבות. 

ורשה נודעה כמרכז התרבות והספרות היהודית בפולין. ספרות 
פרץ  היו  בה  שפעלו  הנודעים  הסופרים  בין  בה.  פרחה  היידיש 
צבי  ואורי  מאנגר  איציק  והמשוררים  זינגר,  בשביס  י'  מרקיש, 
גרינברג. בין המשוררים היו קדיה מולודובסקה ויצחק כצנלסון.

משפיע  גורם  היו  למפלגות,  ברובם  קשורים  שהיו  העיתונים, 
ביטוי  נתנו  פוליטית,  ופרשנות  מידע  סיפקו  היהודי,  ברחוב 

להשקפות ולשאיפות ועודדו למאבק על הזכויות.
גדולה  ספרייה  שלידו  היהדות  למדעי  מכון  גם  פעל  בעיר 
)שאחד  ישראל  לתולדות  אקדמי  סמינר  וכן  היהדות,  במדעי 
מהחוקרים בו היה עמנואל רינגלבלום(, בית חולים יהודי ובית 

ספר לאחיות. 

קאמינסקה  אידה  ידי  על  הוקם  בוורשה  היהודי  התאטרון 
וזיגמונט טורקוב, ובסוף שנות השלושים קם גם תאטרון לנוער. 
מארץ  שהגיע  "הבימה"  תאטרון  את  גם  אירחו  ורשה  יהודי 

ישראל.

מוזיקאים יהודים נודעו בכישוריהם והשתלבו בקונסרבטוריון 
הפולני. 

בוורשה  בלטה  והתרחבה  שהלכה  המודרנית  התרבות  כנגד 
החברה האורתודוקסית שהייתה ברובה חסידית. בימי מלחמת 
העולם הראשונה העתיקו עשרות אדמו"רים את מקום מושבם 
לעיר, ומאז בלט בעיר ההווי החסידי. בין הבולטים היו חסידי 
אישביצה,  רדומסק,  קוזניץ,  פשיסחה,  קוצק,  אלכסנדר,  גור, 

ברסלב ופיאסצנה.
לב הפעילות החסידית היה ב"שטיבל" ]בית כנסת חסידי[, ולכל 
חסידות היו "שטיבלך" ובתי מדרש משלה. סדר "מלווה מלכה" 
שאפילו  עד  הרובע,  בכל  נתפרסם  החסידים  עורכים  שהיו 
הפולנים שגרו בסביבה התרגלו לכך שבכל מוצאי שבת היהודים 

מזמרים ואף יוצאים במחול.
בוורשה חיו גם "ליטאים" )"מתנגדים"( שהתפרסמו בלמדנותם, 

וביניהם רבנים מפורסמים מישיבות בריסק וסלבודקה.

עד שנת תרצ"ו )1936( שלטו החרדים בקהילה, ורוב הנציגים 
עמד  מסוימת  תקופה  )ה"אגודה"(.  ישראל  לאגודת  השתייכו 
ואחריו  המזרחי,  נציג  פרבשטיין,  השל  יהושע  הקהילה  בראש 

אליהו מאזור, נציג ה"אגודה".
יהודי ורשה,  נבעו מהצרכים של  תחומי הפעילות של הקהילה 

וכתוצאה מהתנאים הכלכליים שצוינו לעיל.
על  בעיקר מתוך מסים שהטילה הקהילה  בא  מימון הפעילות 
בעקבות  לקהילה  שהגיעו  תקציבים  ידי  על  ובחלקו  בוחריה, 

"הסכם המיעוטים" שהוזכר לעיל.
ספר  בתי  שלושה  העמידה  הקהילה  החינוכי-מקצועי,  בתחום 
ולשוליות בעלי מלאכה. בבתי ספר  לנערים  לנערות,  למלאכה 
גם שיעורי ערב  יהדות. הקהילה ארגנה  לימודי  גם  אלה למדו 

שבהם למדו אידיש ותולדות ישראל. 
מקוואות  לבניית  הקהילה  דאגה  הדתיים  החיים  בתחום 

ומוסדות חינוך.
בתחום הסוציאלי, הפעילות גברה ככל שהמצב הכלכלי החריף. 
 – שהפעילה  ההדדית  העזרה  במוסדות  התפרסמה  הקהילה 
ויהודים  חסידים  חזק".  יאמר  ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  "איש 
מודרניים, נשים צדקניות מהטיפוס הישן ונשים מודרניות, גילו 

נדיבות לב ועסקו בגמילות חסד. 
בשנות השלושים, כשגבר המשבר הכלכלי בפולין ויהודי פולין 
הפכו  העזרה  וארגוני  לעזרתם  הקהילה  נרתמה  התרוששו, 
לסיוע  זקוקים  היו  הקהילה  מבני  כ-35%  הצלה.  לארגוני 

לקיומם היומיומי. 
ועירנית  קשובה  הייתה  הקהילה  ההדדית,  הערבות  בתחום 
לפולין.  ומחוץ  לה  שמחוצה  היהודי  בעולם  שהתרחש  למה  גם 
כשהגיעו מגורשי זבונשין )אלפי יהודים שגורשו מגרמניה עקב 
של  למצב  ונקלעו  הפולני,  לגבול  פולניים"(  "אזרחים  היותם 
חוסר בית, קור ורעב, שלחה קהילת ורשה ציוד ומזון. גם לנפגעי 

פרעות תרפ"ט בחברון נשלחה עזרה מיהודי ורשה.
לקראת סוף שנות השלושים עלה כוחה של מפלגת הבונד שדגלה 
חברתית-כלכלית.  ובפעילות  הפולנית  בחברה  בהשתלבות 
לבונד לא היה יחס חיובי למוסדות הקהילה ולפעולותיה, וכך 

נוצר קיפאון בחיי הקהילה. 
ערבים  היו  מגרמניה  השלושים  בשנות  שהגיעו  השנאה  קולות 
וגברה  שהלכה  האנטישמיות  עם  והשתלבו  הפולנים  לאוזני 
הקהילה  של  הנבחרת  המועצה  את  פיזרה  הממשלה  בפולין. 
והעמידה בראשה את מאריציו מייזל, מראשי אגודת הסוחרים. 
הוא היה נשיא הקהילה האחרון של קהילת ורשה. חילוקי הדעות 
בין המפלגות לא אפשרו יצירת רוב, והפעילות בקהילה שותקה. 
והמאבק  המתקרבת,  בסערה  ורשה  יהודי  גם  חשו   1939 בקיץ 

הפנים-קהילתי פינה את מקומו להתמודדות עם הבאות.

מוסדות הקהילהורשה היהודית – עיר הניגודים התרבותיים
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ורשה היהודית: מלוכה בתוך מלוכה 

הפולנים?  בעיני  חטאתה  גדלה  במה   – היהודית  ורשה 
הפולנים טענו כי ליהודים יש "מלוכה בתוך מלוכה" – והם 
החיצוני.  המעגל  בתוך  פנימי  מעגל  יצרו  היהודים  צדקו. 
לפולנים הייתה ממלכה גדולה על כל אביזריה: צבא ומשטרה, 
דגל ודיפלומטיה; ליהודים הייתה מלכות של חסד. לפולנים 
רוחנית.  עצמאות  הייתה  וליהודים  עצמאית,  בירה  הייתה 
ושיא  גויים,  היו  הפולנית  הבירה  מתושבי  שלישים  שני 
תענוגיהם – "ווישצ'יגי": מירוץ סוסים, ואילו לשליש מיליון 
יהודים של ורשה הייתה "קהילה דתית עצמאית" משלהם, 
ומערך שלם של מפעלים ציבוריים בהתנדבות. לא היה עניין 
גדול וקטן במכלול הצרכים של עזרה וסעד, צדקה וגמילות 

חסדים שלא הוקדשה לו תשומת לב מלאה.

"חברת מבקרים" עסקה בביקור חולים ובעידודם. 
אמרו בשם רופאי ורשה כי המבקרים עלומי השם 

האלה עזרו לחולים הנדכאים יותר מהרפואות.

ארגון "בית לחם" עסק בחלוקת מצרכים לנזקקים.

חברת גמילות החסד "גוט שבת יידעלעך" )שבת 
שלום, יהודים( אספה מצרכים בחצרות הבתים בערב 

שבת, ועקרות הבית תרמו ממזונן לנזקקים.

חברת "לינת צדק" דאגה לאשפוז לחולים ולהגשת 
עזרה רפואית דחופה.

חברת "הכנסת כלה" דאגה לסיוע לנישואים ולגמ"ח 
הלוואות ללא ריבית. 

ארגון "צנטוס" דאג לילדים יתומים ועזובים בעיר. 
בחסותו פעלו 15 בתי מחסה ובתי יתומים בוורשה, 

כשהמפורסם ביניהם היה זה של ד"ר הנרי גולדשמיט 
)יאנוש קורצ'אק(.

ִמספרים ְמספרים
ערב מלחמת העולם השנייה 

פעלו בוורשה כשש מאות 
בתי כנסת, בתי מדרש ובתי 

תפילה לחסידים;

הופיעו בה כחמישים עיתונים 
ביידיש ותשעה עיתונים 

בעברית;
היו בה כרבע מיליון ספרים 
בפולנית, ביידיש ובעברית;
פעלו בה חמישים ספריות 

גדולות של אגודות 
מקצועיות ושל מפלגות 

פוליטיות;
ערב מלחמת העולם השנייה 

היו בוורשה כ-800 רופאים 
יהודיים.

"הסינגוגה" ברחוב טלומצקי

בית הכנסת נוז'יק

בוורשה לא התפתחה תנועת הרפורמה, 
ומרכזם  "הנאורים",  שכונו  היו  אך 
בבית הכנסת המפואר ברחוב טלומצקי 
חבשו  אליו  הבאים  ה"סינגוגה".   –
סידור  מתוך  והתפללו  צילינדרים 
המפואר  הכנסת  בית  בפולנית.  ומחזור 
בחצר  ולא  הרחוב,  בחזית  היה  הזה 
החזנים  בין  הכנסת.  בתי  כשאר  צדדית 
גרשון  היו  בו  שפעלו  המפורסמים 
שהתפרסמו  קוסביצקי  ומשה  סירוטה 
היהודי. העולם  ברחבי   בהופעותיהם 

ועדת  "סיני  המנגנים  של  הכנסת  בית 
בו  ופעלה  הדור,  הוא  אף  היה  ישורון" 
התפללו  זה  במקום  גדולה.  מקהלה 
עד  רב,  קהל  שמשכו  מפורסמים  חזנים 

כדי צפיפות רבה.
צדדית,  בחצר  היה  נוז'יק  כנסת  בית 
בית  מפורסמים.  חזנים  התפללו  בו  וגם 

הכנסת נשאר על כנו עד היום. 

עיר של חסד
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בשבילי הגטו
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הפולנים  היו   ,1939 בספטמבר  ב-1  המלחמה,  פרצה  כאשר 
הייתה  ולא  מהיר,  היה  הכיבוש  לה.  מוכנים  בלתי  והיהודים 

שהות ליהודי פולין להיערך להגירה או לבריחה. 
בשבוע הראשון של המלחמה דחקו הגרמנים את הצבא הפולני 
ורשה. הגרמנים הפציצו את העיר ללא רחמים.  והגיעו לשערי 
פניה.  את  העיר  שינתה  המלחמה  של  הראשון  החודש  במשך 

כ-50,000 איש נהרגו, רבע מן הבתים נהרסו.
התנפלויות  לחטיפות,  יעד  היהודים  היו  הכיבוש  עם  מיד 
או  לגורלם  אדישים  כשהפולנים  הגרמנים,  בידי  והתעללות 
ידי  על  שהואשמו  היהודים,  בהסגרתם.  פעילים  שותפים 
הנאצים כ"אחראים" למלחמה זו, נשלחו לפנות את ההריסות 

שנגרמו על ידי הפצצת הגרמנים. 
חנויות יהודים ורכושם נשדדו. מבנים וסמלים דתיים, כמו גם 

יהודים בעלי חזות דתית, היו הראשונים להיפגע.
יהודים הותקפו בידי קבוצות נאצים שפיתחו להם מעין ספורט: 
אותם,  לדחוף  בהם,  לבעוט  ופאות,  זקן  בעלי  יהודים  לתפוס 
לגזוז את שערם, לשים אותם ללעג. המקוואות נסגרו מטעמי 
שיעז  למי  חמורות  אזהרות  נתלו  דלתותיהם  ועל  "בריאות", 
להפר את האיסור. בשבועות הראשונים נחטפו יהודים והובלו 
בתים  ניקוי  נהרות,  באפיקי  עבודה  חפירה,  כפייה:  לעבודות 

שהופצצו וגם עבודות שמטרתן להציק ולהשפיל.

התערבה  מכן  ולאחר  ברחוב,  אנשים  הגרמנים  חטפו  תחילה 
הדבר  העובדים.  את  וסיפקה  )היודנראט(  היהודים  מועצת 

שיתק לחלוטין את החיים, בשל הפחד לצאת לרחובות.

הקמת הגטוהכיבוש הגרמני

בגבול  שלטים  הופיעו   1940 שנת  של  הראשונים  בחודשים 
שהוכרז  מסוים  לשטח  מכניסה  שהזהירו  היהודים  רחובות 
"נגוע במחלות מדבקות". במשך חודשים אחדים נבנתה חומה 
מה  בדיוק  ידעו  שאנשים  מבלי  היהודי,  האזור  את  שהקיפה 

מטרתה:
מקימים  מטרה  לאיזו  להבין,  מחשבתם  את  אימצו  יהודים 
רוצים  הגרמנים  כי  סבורים,  היו  מהם  החומות.  את  הנאצים 
צורך  שיהיה  שעה  העיר,  דרך  חופשי  מעבר  לצבא  להבטיח 
בנסיגה וביציאה מפולניה ]...[ החומות הן, אפוא, אמצעי יעיל 
לסכל מזימות התקפה על הגרמנים מצד הפולנים והיהודים. 
פעולות  על  יקל  הזקופות  החומות  בנין  אחרים,  דעת  לפי 
הפולנית  המחתרת  אנשי  נגד  במלחמתה  הגרמנית  הבולשת 
]...[ רק מעט אנשים לא הסכימו להשערות אלה,  והיהודית, 
כי הגרמנים מקימים את החומות בשביל  והביעו את דעתם 

לסגור את היהודים בגטו.
 )זיכרונותיו של ד"ר מרדכי לנסקי, רופא יהודי בוורשה,
בתוך: גוטמן, יהודי ורשה, עמ' 192(

ברדיו  שודרה   )1940 באוקטובר   12( תש"א  הכיפורים  ביום 
פקודה מטעם מפקד מחוז ורשה שיהודי העיר אינם רשאים לגור 
בעיר פרט למקום שיועד להם. כ-100,000 פולנים פונו מן האזור 
ובמקומם הגיעו 180,000 יהודים שהצטרפו ל-200,000 שכבר 

גרו במקום.
השינויים  הנאצים.  בפקודת  והצטמצם  הלך  הגטו  שטח 
הרב  בהלה.  ועוררו  בפתאומיות,  נעשו  הגטו  של  בגבולותיו 

שמעון הוברבאנד כתב ביומנו את:
"קמה בהלה נוראה. התחילו להשליך כלי מיטה וחפצים שונים, 
מרחובות  רבים  יהודים  זמן.  לחסוך  מנת  על  החלונות,  דרך 

אחרים חשו לסייע ולהציל. גנבים ניצלו את המצב לטובתם" 
)קידוש השם, עמ' 129(

הרשויות הגרמניות הממונות על הגטו: 

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

הגסטפו – המשטרה החשאית של הממשל הנאצי,   •  
)S.D( זרוע של שרות הבטחון   

גופים כלכליים צבאיים המעוניינים לנצל את כוח   •  
העבודה לצרכיהם.   

הגיבורים הקטנים - מבריחי מזון לגטו
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התקופה השנייה בחיי הגטו:

מיולי 1942

כי  וההבנה  הידיעות  הצטברות  עם  השני,  בשלב 
התקופה  החלה  הגטו,  יהודי  בהשמדת  מדובר 
הטרגית ביותר בחיי יהודי ורשה. היהודים נקראו 
או  )אומשלגפלץ(  השילוחים  בכיכר  להתייצב 
לטרבלינקה.  דהרו  והרכבות  לשילוחים,  נחטפו 
שלא  מוסרי  במבחן  הועמדו  היודנראט  חברי 
נודע כמותו. תחושת הקץ איימה על הגטו, וגבר 
מתקופת  ומסתור.  הצלה  דרכי  אחר  החיפוש 
הגרמנים.  נגד  למרד  קריאה  החלה  השילוחים 
"בשביל  בפרק  ראה  והמרי  השילוחים  על 

ההיסטוריה".

תקופות בחיי הגטוקץ עידן העיירה: פליטים בוורשה

התקופה הראשונה בחיי הגטו: 

חורף 1940 – קיץ 1942 

בגטו,  היהודים  בבידוד  התאפיינה  זו  תקופה 
ובשילוח  בהרעבה  בהשפלה,  ובגזרות,  ברדיפות 

לעבודות כפייה.
השלטון הנאצי בתקופה זו פעל לגזול את זכויות 
וליטול  האוכלוסייה  מכלל  להפרידם  היהודים, 
הכללית  התחושה  בסיסיים.  קיום  אמצעי  מהם 
תקופת  את  לעבור  שיש  הייתה  היהודים  בקרב 
מתוך  "איברלעבען",  ולשרוד,  הקשה  המבחן 
המטרה  מוגבלת.  תהיה  הסבל  שתקופת  אמונה 
הייתה  ותנועה  כל ארגון  בפני  העיקרית שעמדה 
בקשיים  לעמוד  שיוכל  כדי  הציבור  את  לחזק 
הגטו  מן  שילוחים  נערכו  כאשר  גם  לו.  הצפויים 
בחורף 1942 לא עלתה על הדעת האפשרות שהם 
נשלחים להשמדה. לכן, עד שלב זה התרכזו הכול 
התכנים  שמירת  ועל  היום-יום  חיי  על  במאבק 
פעיל,  למאבק  קרא  לא  גורם  ושום  היהודיים, 

ומזוין בגרמנים.

הצווים רודפים זה את זה – 
חורף 1939 ואביב 1940 

נאסר על היהודים לעקור 
מדירתם ולצאת את ביתם 

בשעות החשיכה. 
כל יהודי נצטווה לענוד על 

זרועו סרט לבן שעליו מגן-דוד-
כחול. 

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

הרכוש היהודי.
נאסר על לא-יהודים לרכוש או 
לחכור עסקים של יהודים, וכל 

אדמת היהודים הוחרמה. 
נאסר לנסוע ברכבת ללא 

רישיון מיוחד. 

אוקטובר 1940 – פקודה 
להקמת הגטו, לאחר דחיות 

אחדות. 
נובמבר 1940 – בניית חומות 

הגטו, סגירת הגטו.
מאוקטובר 1941 – עונש מוות 

על יהודי שיימצא מחוץ לגטו.
מחורף 1942 – צמצום הולך 
ומחריף של שטח הגטו ושל 

יושביו.

גטו ורשה נכלל באזור שכונה 
"גנרל-גוברנמן".

גנרל-גוברנמן הוא כינוי לפולין 
המרכזית, אזור שהיה נתון 

ישירות לשלטון הס.ס. בראשות 
הנס פראנק.

אזורי פולין המערבית סופחו 
לגרמניה כחלק מגרמניה 
המורחבת, ולפי התכנית 

הראשונית לא היו אמורים 
להיות בהם גטאות. אזורי 

פולין המזרחית ניתנו לברית 
המועצות במסגרת הסכם 

ריבנטרופ-מולוטוב שנחתם 
בראשית המלחמה בין גרמניה 

לברית המועצות.

בין הבאים לגטו ורשה היו עשרות אלפי יהודים מן 
העיירות והכפרים שבסביבה. הללו קיבלו פקודה 
לחסל את עסקיהם תוך שעתיים ולקחת עמם מה 
הובלו  וכולם  שכמם,  ועל  בידיהם  לשאת  שיכלו 
בדרך  הכושלים  בוורשה.  הגטו  לתוך  ברגל  כולם 

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

המיוחדת של ה"שטיטל" ]עיירה[.
באזור של 2.4% משטח העיר ורשה נדחסו למעלה 

מ-400,000 יהודים, יותר משליש מתושבי העיר.
מגורשי  הפליטים,  של  גורלם  היה  מכול  קשה 
העיירות, שהתקשו למצוא מקום מגורים ומקורות 

לקיומם בגטו. 

מגורים לפליטים בבית כנסת בוורשה
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תנאי החיים בגטו

הגטו הלך וסגר על היהודים כטבעת מתהדקת.
תחילה היה הגטו פתוח וניתן היה לקיים קשר עם העולם החיצוני, 
לפתע  נסגר  הגטו  אולם  היהודי.  לרובע  מחוץ  לעבודה  ולצאת 
ונותק ממקורות פרנסה ומאפשרות השגת מצרכים. ליד כל שער 
יצאה  יותר  ופולניים. מאוחר  גרמניים  הוצבו שוטרים  יציאה  או 
פקודה המחרימה את כל רכוש היהודים – ויהודי הגטו איבדו את 

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

הקיום,  על  עיקש  במאבק  ההמונים  של  חייהם  נעו  הגטו  בתוך 
נוכח ריבוי החולי והרעב. 

מהבניינים  רבים  מגורים.  מקום  למצוא  היה  הראשון  הקושי 
נאלצו  ורבבות  למגורים,  ראויים  היו  ולא  בהפצצות  נפגעו 
החלו  בנוסף  פתוחים.  ובשטחים  בגינות  או  בהריסות  להשתכן 
השלטונות להפקיע את השטחים הריקים בגטו והצפיפות הייתה 
לבלתי אפשרית. כשש עד שבע נפשות התגוררו בחדר אחד. בתי 
הכנסת היוו מקלט זמני לפליטים, והיעדר תנאים סניטריים גרם 

להתפשטות מחלות, בעיקר בשנת 1941.

מנות המזון היו שוות בערכן התזונתי לעשירית מן הערך הקלורי 
יום. הפעילות הכלכלית בגטו הייתה מועטה  הדרוש לאדם מדי 
וברובה בלתי חוקית, בעיקר הברחת מזון לתוך הגטו. תנאי החיים 
גרמו להעלאת שיעור התמותה, שיש הרואים בה רצח עקיף של 
רבבות יהודים לפני שהחלו ברצח הישיר. כ-20% מיושבי הגטו, 

כ-80,000 יהודים, מתו ברעב ובמחלות.
את הצפיפות הנוראה בגטו, ואת התפרצותם של הנאצים לתוך 
ההמון הצפוף כשהם מכים ללא סיבה, מתאר ביומנו חיים קפלן:

הגטו מלא על כל גדותיו אין שטח אדמה להצגת כף רגל, 
ובגטו מסתובבים צללים, בבואות של אנשים... בריות שנידונו 

למיתת חנק מאפס מקום. ואף על פי כן זרם הגולים אינו 
פוסק. לאלפיהם המה באים אל הגטו בכל יום ומבקשים 

לחם, שמחירו הולך ומאמיר משעה לשעה...
העוני והדחקות עלו למעלה ראש...

ובתוך צפיפות זו נדחק פתאום איזה נאצי רצחן... והנה בעטיו 
רבבות איש בשטח קטן וצר הופכים את פניהם להימלט על 

נפשם... דנטה לא ראה מחזות כאלה בתוך הגיהינום שלו.
מגילת יסורין, 464, 452

ההיגיון  חוסר  הוראות.  רדפו  והוראות  חוקים,  רדפו  חוקים 
שבהוראות הפך אותן לסיוט, ואת החיים בגטו לבלתי אפשריים. 
שנעשו  הרצח  ומעשי  רגע,  בכל  שהציק  הרעב  הקשה,  הצפיפות 
ללא סיבה וללא סדר או תכנית – כל אלה דיכאו את יהודי הגטו, 

בהתאם למטרת הגרמנים: לשבור את הרצון, להכניע את הרוח.
אולם במאבק בין הייאוש לתקווה, ניצחה התקווה.

מעון ילדים בגטו
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פנים שונות ליודנראט

ראש היודנראט בוורשה, אדם 
צ'רניאקוב, הותיר פנקס ובו 

רישום פעולותיו בגטו. היומן, 
הכתוב בקיצור נמרץ וברמיזות 
רבות, מתאר את חייו של אדם 

שנמצא בלחץ מתמיד בין היותו 
נציג היהודים לבין התפקידים 

שכפו עליו הגרמנים. כאשר 
נודע לצ'רניאקוב כי הגרמנים 

דורשים את השתתפותו 
בשילוחים מן הגטו, שם קץ 

לחייו.

הגרמנים ראו ביודנראט מלכתחילה מוסד שיבצע את רצונם ויטיל את סמכותם, ואת מגמתם זו ביטא היידריך 
באחת האיגרות הראשונות ששלח לפולין, היא "איגרת הבזק". 

חברי היודנראט ראו עצמם בדרך כלל כשליחי הציבור היהודי מול הנאצים, וניסו לדחות ולצמצם את הגזרות 
עבודת  בערך  שתכיר  כדי  הגרמנית  המלחמה  מכונת  את  שתשמשנה  עבודה  מסגרות  ליצור  והרבות,  השונות 

היהודים, להקים מוסדות וארגונים, להרוויח זמן, בתקווה שהמלחמה תסתיים במהרה.
חייהם דמו לכדור פינג-פונג, כשהם מטולטלים בין הגרמנים, שראו בהם עושי דברם, לבין היהודים, שביקשו 

לראות בהם עושי דברם הם. גם חייהם היו נתונים בסכנה, בהיותם בני ערובה.
במשך שנים הוזכר המושג "יודנראט" כמושג גנאי המציין שיתוף פעולה עם הגרמנים. בפועל, רוב היודנראטים 
עשו כמיטב יכולתם לצמצם את האסון. אולם היו יודנראטים ועובדיהם שעוררו עליהם את חמת הציבור הרחב, 
בשל הזכויות שמהן נהנו – יותר מצרכי מזון, חסינות מפני גירושים וחטיפות, והיו שלא משכו ידיהם מטובות 

הנאה לעצמם וממעשי שחיתות שונים. בכך יצרו הגרמנים גם סכסוך פנימי בתוך הקהילה. 
הביקורת החריפה ביותר על מספר היודנראטים נגעה לשיתוף פעולה בהכנת רשימות הנשלחים למחנות המוות.

כאמור, היודנראטים שהיו חסרי חוט שדרה מוסרי היו בודדים, אך גם בין האחרים רבים ספגו ביקורת קשה, 
כמי שמבצע את פקודות הגרמנים בפועל.

יומיים אחרי שנכבשה העיר פקדו שלטונות הכיבוש על הקמת מועצה יהודית – יודנראט. הגסטאפו מינה את 
המהנדס אדם צ'רניאקוב ליושב ראש המועצה, ובחר ב-24 חברי מועצה ו-24 סגניהם. 

המועצה קיבלה הודעה כי תפקידה הוא להוציא לפועל את כל ההוראות והפקודות של שלטונות הצבא בעיר, 
וחלה עליהם אחריות אישית למילוין. בהרכב הראשון נמנו ביודנראט אנשים שתפסו עמדות חשובות בקהילה 

לפני המלחמה.
מקום  היהודים.  המוני  על  מקובל  היה  ולא  המתבוללים,  היהודים  לשכבת  שהשתייך  מהנדס,  היה  צ'רניאקוב 
הקהילה  של  המשכיות  תחושת  יצר  והדבר  היהודית,  הקהילה  שכנה  שבו  בבניין  היה  היודנראט  של  מושבו 
וההנהגה שהייתה מקובלת על היהודים לבין היודנראט. אבל עד מהרה עזבו אלה את החברות בו, ובאו אחרים 

תחתם.
תפקידי היודנראט הרשמיים הוצגו כאילו הם מהווים המשך לאחריותה של הקהילה. הם כללו: לשאת באחריות 
להעברת היהודים ממגוריהם הקודמים לגטו; למצוא עבורם מקום מגורים; לשמור על הסדר הציבורי באמצעות 
על  אחריות  לקבל  הגטו;  ברחבי  מגפות  התפשטות  ולמנוע  התברואה  על  לשמור  כלא;  ובית  יהודים  שוטרים 
חלוקת מזון ומניעת הברחות ולבחור אנשים לעבודת כפייה. אולם בפועל, בתהליך הדרגתי, הוטלו על היודנראט 
משימות כמו איסוף זהב ופרוות מיהודי הגטו, בדרך כלל כאקט של ענישה, הענשת העוברים על חוקי הגטו, 

ולבסוף, התפקיד הטרגי של בחירת אנשים להשמדה, שהוטל על היודנראט בשלב השני לחיי הגטו. 
היה זה מוסד גדול ומסועף ועבדו בו מאות פקידים במחלקות רבות: מחלקה פיננסית, מחלקת אספקה, מחלקה 
שונים  למצרכים  מחסנים  היו  ליודנראט  וכו'.  עבודה  לענייני  משרד  בריאות,  לענייני  מחלקה  שיכון,  לענייני 
שסופקו לגטו על ידי הגרמנים, מוסדות סוציאליים מיוחדים – בתי ילדים, בתי מחסה ובית חולים, ואף בית-

סוהר, שבו הייתה משטרת הגטו כולאת את העוברים על חוקי הגטו. המשטרה היהודית הייתה הזרוע הביצועית 
של היודנראט. משטרה זו תחילתה בארגון הגטו, וסופה כזרוע ביצוע של הנאצים בשילוחים למחנות המוות. 

היודנראט בוורשה
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בשבילי החיים

3

"זוהי השעה של קידוש החיים"
)הרב יצחק ניסנבוים(

"להישאר בחיים – זו תעודתנו"
 )ציפורה בירמן, חברת תנועת 

"דרור"(

מאבק הקיום בין החומות



המאבק על הקיום היה המאפיין הראשי של חיי היום-יום בגטו 
ורשה. בראש ובראשונה היה צריך לתור אחר מקור מזון. תחילה 
ניתן היה עוד להמיר סחורות וחפצים אישיים במזון. מקור קיום 
אחר היה חבילות מזון שהגיעו באמצעות הדואר מארצות חוץ. 
רבות מהן הוחרמו בידי הגרמנים, והתושבים הורשו לקבל עד 
אך  בגטו.  החליפין  בשוק  רב  ערך  בעלי  שהיו  מצרכים  ק"ג   2
נאסר  כאשר  )תש"א(,   1941 בחורף  נסתיימו  אלו  אפשרויות 
משלוח חבילות לפולין. יהודי הגטו מכרו את רכושם, השתמשו 
האנשים  מספר  מתמיד.  באופן  והתרוששו  בחסכונותיהם, 

שנותר ללא אמצעי מחיה – גדל והלך.
לא  אך  דלה,  ארוחה  קיבלו  אמנם  הכפייה  לעבודות  היוצאים 

יכלו להביא אוכל למשפחותיהם.
הרעב המכלה פשט ברחובות. כרבע מיליון פושטי יד התגודדו 
ברעב  מתו  יהודים  אלפי  עשרות  וכאמור,  הגטו,  ברחובות 
ובמחלות, למרות פעולתם של המוסדות הקהילתיים היהודיים 

וארגוני הסעד.

אחד ממקורות הקיום החיוניים לגטו היה הברחת מזון מעבר 
לחומת הגטו. הגרמנים הקימו מנגנון של העברת סחורות לגטו 
וממנו, אבל המס הגבוה שגבה מנגנון זה לא ִאפשר את השימוש 
אדם  היודנראט,  ראש  להערכת  הברחה.  הייתה  החלופה  בו. 

צ'רניאקוב, 80% מהמזון שהוכנס לגטו – הוברח. 
לאחר  שנעשו  גדולות,  הברחות  סוגים:  משני  היו  ההברחות 
שיחוד השומרים ובוצעו בידי מבריחים בעלי קשרים, והברחות 
אוכל  מעט  עם  בחשאי  וחזרו  הפולני  לצד  ילדים שהתגנבו  של 
בכליהם. הילדים היו גיבורי ההברחות. למרות האיסור החמור 
בשכבות  קבע  לתופעת  ההברחה  הפכה  האלימה  והענישה 

השונות של האוכלוסייה בגטו.
בוורשה היו למעלה מ-100,000 ילדים. רבים מהם מצאו עצמם 
לחומות  מתחת  חפרו  הם  המשפחות.  מפרנסי  היו  הם  ברחוב. 
הלא-יהודי  לחלק  דרך  מצאו  גדרות-תיל,  בעד  זחלו  הגטו, 
)"החלק הארי"( של ורשה להביא עימם פרוסת לחם או תפוחי 
אדמה אחדים שהשיגו בחזרם על הפתחים. בשובם, היו זוחלים 
ומחילות  סדקים  דרך  עצום  כה  בסיכון  שהושגו  האוצרות  עם 
שבמחסומי הגטו. סכנת מוות ארבה להם בלכתם ובשובם, כי 
המשמרות הגרמניים היו יורים בכל דמות שעברה את החומה. 
אף הפחד מהכאות איים עליהם, אך לא מנע את הניסיון להביא 

פת-לחם למשפחותיהם.

לשוב  ובעצבנות  עמוקה  בדאגה  חיכו  החרדים  ההורים 
שהגיע  במזון  התערבבו  ודמעותיהם  הקטנים,  המפרנסים 

אליהם בחרוף נפש.
רופא ניצול שואה העיד:

כל  את  שלוש-ארבע  בגיל  ילד  הבין  איך  התפלאנו  תמיד 
נחוץ  כאשר  לשתוק  השתדלו  הם  איך  המצב,  של  הטרגדיה 
זריקה  להם  לתת  שרצינו  ילדים  להסתתר.  ידעו  איך  היה, 
כאמצעי שינה היו אומרים: לא צריך – אני אשתוק... הם היו 
משחקים בהלוויות ובקבורות. היו חופרים בור, שמים בו ילד 

וקוראים לו היטלר.
ההדדית  והעזרה  הסעד  את  לנהל  ליהודים  התירו  הגרמנים 
ז'טוס,  בשם  עצמית,  עזרה  ארגון  הקים  הג'וינט  הגטו.  בתוך 
שסייע באספקת מזון והקים מטבחים עממיים, ואלה חילקו 
נזקקו  ורשה  מיהודי  כ-15%  לנצרכים.  ולחם  מרק  מנות 

למטבחים אלה.

בגטו הוקמו מטבחים בחסות ארגונים דתיים וזרמים פוליטיים 
ניסנבוים,  יצחק  הרב  בחסות  המטבח  כמו  הג'וינט,  ובעזרת 
והמטבח הכשר שהקים הרב מנחם מנדל אלתר, הרב מקאליש-
פביאניץ ואחיו של הרבי מגור. מטבח עממי ובית תמחוי גדול 

נוהל על ידי פולה אלסטר והיה שייך ל"פועלי ציון". 

אופן אחר של השגת מזון היה באמצעות תלושי המזון שהעניקו 
למען  בעבודות  שהשתלבו  היו  עובדים.  ליהודים  הגרמנים 
של  שונות  במחלקות  שעבדו  היו  לו,  ומחוצה  בגטו  הגרמנים 
מלאכה  ובתי  מפעלים  בגטו  שהקימו  מעטים  והיו  היודנראט, 
שונים,  בענפים  צריכה  דברי  של  ורשמי  גלוי  בייצור  שעסקו 
הגטו  תוצרת  של  העיקרי  הלקוח  יהודים.  אלפי  כמה  והעסיקו 
היה הצבא הגרמני )הוורמכט(. היו גם יהודים שהתמחו בצורפות 
ובחייטות, ובבתי מלאכה חשאיים בגטו ייצרו סחורות שאותן 

סיפקו באופן בלתי לגאלי לשוק הפולני בצד הארי.
עסקים  אנשי  שיזמו  מפעלים  גם  בגטו  התפתחו  הזמן  במשך 
"שופים".  שכונו  עבודה  סדנאות  אלו  היו  כלל  בדרך  גרמניים. 
ה"שופים" סיפקו תעסוקה ליהודים רבים שעבדו תחת פיקוחם, 
התחלת  עם  היומיומי.  המזון  תלוש  את  לקבל  להם  וִאפשרו 
היה  שלא  אלו  היו  המגורשים  ראשוני  כי  הסתבר  הגירושים 

בידיהם כרטיס עבודה. כרטיס עבודה התגלה ככרטיס לחיים.

המאבק על הקיום
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ועדי הבתים 
בבתים בגטו ורשה שהתגוררו 
בהם מאות אנשים קמו "ועדי 

בתים" שדאגו למקלטים עבור 
התושבים, לקשר בין הדיירים, 

סייעו למשפחות ולבודדים 
וטיפלו בנושאי תברואה וניקיון 
כדי למנוע התפשטות מחלות. 
ועדי הבתים פעלו בהתנדבות, 

ועסקו גם בהקמת מטבחים 
ובמציאת מקום מגורים 

למחוסרי בית. פעילות נוספת 
הייתה איסוף כסף, ביגוד 

ורהיטים מיהודים אמידים 
ומסירתם לנזקקים, והפעלת 

מסגרות לימוד לילדים.

 – )ORT( אורט
ברוסית, ראשי תיבות של "האגודה 

למלאכה מקצועית". מטרתו של הארגון, 
שנוסד בסוף המאה ה-18, היא הקניית 

חינוך והכשרה לנוער היהודי ברחבי 
העולם. ארגון אורט המשיך לפעול 

גם תחת הכיבוש הנאצי. בגטו ורשה 
נתנו הרשויות הגרמניות רשות לארגון 

אורט לפתוח קורסי הכשרה מקצועיים. 
הקורסים הללו המשיכו לפעול לאורך 

כל תקופת המלחמה, עד לחיסול הגטו 
בידי הנאצים.

שופ
כינוי למפעל, סדנה או בית מלאכה 
שהועסקו בו תושבי גטאות, במיוחד 

בוורשה ובלודז', כעובדי כפייה, בעיקר 
לטובת המאמץ המלחמתי הגרמני

ג'וינט
) Joint או JDC, קיצור של שמו המלא 

באנגלית(, הוא ארגון סעד שנוצר על ידי 
יהודים באמריקה בשנת 1914 כדי לעזור 

ליהודים בכל מקום שהם. מאז תמך 
הג'וינט ביהודים מארצות שונות, כולל 

ישראל.
בשנות השואה סייע הג'וינט בבריחת 

יהודים מגרמניה ומאוסטריה, בהקמת 
מטבחים ובתי ילדים, בסיוע רפואי 

בגטאות, בפעולות הצלה שונות, ולאחר 
השואה – בשיקום הניצולים.

"צ'נטוס" 
ארגון יהודי שפעל במסגרת הג'וינט 

האמריקאי ובידיעת הגרמנים. הארגון 
פעל מארה"ב, ועד סוף 1941 הכניס 

לאזורי הכיבוש מטבע זר ומוצרים שונים. 
הארגון טיפל גם במשלוח מזון וביגוד 

ובקיום קשר עם יהודים.

על פי ההערכה, כעשרים אלף 
יהודים בגטו היו שבעים, וחיו 

חיים נוחים יחסית; 
כרבע מיליון יהודים חיו בדלות 

מוחלטת והיו צפויים למוות 
ברעב, וכמאתיים אלף יהודים 

מצאו דרך כלשהי לקיום, שמרו 
על דמותם ורבים מהם ניסו 

לסייע לאחרים. 

תור לחלוקת תלושי מזון

בית מלאכה, מתוך אלבום ארגוני הסעד
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המאבק על החיים כגילוי של עמידה יהודית

תור לחלוקת מרק

בתקופת השואה הייתה מהותה של רדיפת היהודים שונה תכלית 
שינוי מן הרדיפות ההיסטוריות המוכרות. בעבר, עמדה בפני היהודים 

הבחירה בין המרת-דת ובין הליכה למוות, ומי שהחליט להיהרג ולא 
לעבור, נחשב למקדש השם. לעומת זאת בתקופת השואה, לא הייתה 

ליהודים כל ברירה, כולם נגזרו למוות והמרת דת לא שינתה את מצבם. 
יתר על כן, הנאצים החזירו בכוח מתבוללים ומומרים אל החברה 

היהודית.
אף כי הצורר הנאצי מיקד את שנאתו ביהדות לא פחות מאשר ביהודי, 

הוא ביקש בראש ובראשונה להכחיד את כל היהודים, מנער ועד זקן. 
היהודים הגיבו על כך בהתנהגות רבת עצמה שמגמתה הייתה להפר 

את עצת האויב. 

התנהגות זו באה לידי ביטויה בסיסמת "קידוש החיים" של הרב יצחק 
ניסנבוים, כפי שמספר ד"ר נתן עק: 

ניסנבוים:  נזרקה לחלל הגטו אמרתו השנונה של הרב יצחק  ...אז 
לפנים  במוות.  קידוש-השם  של  ולא  החיים  קידוש  של  שעה  זוהי 
דרשו אויבים את הנשמה והיהודי הקריב את גופו על קידוש-השם; 
עליו,  להגן  היהודי  על  וחובה  היהודי,  הגוף  את  דורש  הצורר  עתה 
בזמננו  קידוש-השם,  מקיימים  היהודים  היו  לפנים  חייו.  לשמור 

חובה עליהם לקיים קידוש-החיים.

ד"ר עק מעיד: 

אמנם צף ועלה אז ביושבי הגטו חפץ-חיים עז, שופע כוחות נסתרים, 
שאין לשער דוגמתו בחיים כתיקונם. וחפץ-חיים זה נתן אותותיו 
הועמד  ולאבד  להכחיד  היטלר  מזימת  נגד   – התרבות  בשדה  גם 
רצון היהודים דווקא לחיות – במאורגן, ועוד יותר שלא במאורגן, 
ספונטאנית, גילו האוכלוסים היהודיים חיוניות ורצון חיים עז כל 

כך שקשה לתארו.
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הפועלות הקטנות במטבח 

צו החיים – להישאר בין החיים על אפו ועל חמתו של הצורר, הייתה הרגשת-ייעוד ממש. אך 
צו-החיים לא היה מן הדברים הקלים והיה כרוך במאבק עקבי ומתמיד בחיים היומיומיים 
ובמעשים של מה-בכך, לכאורה: "היו עשרות רבות של בעיות קטנות וגדולות שדרשו מרץ רב 
ועמידה תמידית על המשמר, וכששוב בא גל מחודש של מחלות והמיטות בבית הרבו להישאר 
בלתי מוצעות, היה בזה מאמץ כביר לא להרפות את הידיים, לכבס, להחליף בגדים, לרחוץ 
ובידי  יחידים  בידי  הבונקרים  בניית  המזון,  הברחת  בגטו,  היהודים  התארגנות  עצמנו".  את 
ארגונים, פעולות הסעד הרחבות למען חיי הזולת, ועוד תופעות רבות כיוצא באלה, דרשו יזמה 
הייתה  זו  היהודים.  בקרב  שפעם  העז  חפץ-החיים  על  והעידו  ואומץ-לב  עקשנות  ותושייה, 
גבורתם המיוחדת של קדושי השואה: "עכשיו למות – לא גבורה היא. גבורה שבגבורות היא 
עכשיו – לחיות", או כדברי גיבור שחי ומת על קידוש החיים וקידוש השם: "ובכל זאת – אחרי 

שבע ה'אקציות' לא המוות הוא הקרבן. הקרבן הגדול ביותר, הקשה, האכזרי הוא לחיות".

תנאי החיים הקשים בגטו העמידו ערכים בסיסיים, לפרט ולכלל, במבחן קשה: היחס לערבות 
הדדית, לצדקה וגמילות חסדים, לערכי משפחה, ללימוד תורה וחינוך, לכבוד המת, ועוד ועוד. 
מנהיגות  רשמי,  בלתי  באופן  בגטו,  פעלה  היודנראט  של  הרשמיים  המוסדות  בצד  ואכן, 
ציבורית שעסקה בתחומים שונים למען יהודי הגטו. מנהיגות זאת הייתה מורכבת מרבנים, 
מרופאים ומפעילים של מפלגות פוליטיות ומוסדות ציבור; חלקם פעלו במחתרת. המנהיגות 
המנהיגות  בעזרת  ובהפעלתם.  סעד  ארגוני  בארגון  בעיקר  עסקה  הזאת  האלטרנטיבית 
גמ"חים,  יתומים,  בתי  תמחוי,  בתי   – מטבחים  של  רשת  הוקמה  רשמית  והבלתי  הרשמית 
תנועות  של  ענפה  וציבורית  תרבותית  דתית,  פעילות  התקיימה  כן  לימוד.  וכיתות  קבוצות 

פוליטיות ותנועות נוער.

"גבורה שבגבורות - לחיות"
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בשבילי הרוח

4

לימוד תורה, חינוך ותרבות 



היהודי  בגזע  הינה  מלחמתה  כי  הצהירה  הנאצית  המדיניות 
ולא בדת היהודית, אך בפועל אנו מוצאים התעללות מיוחדת 
בקודשי העם, ביזוי ושריפה של בתי כנסת וכתבי קודש, בחירת 
מועדי ישראל כימי פורענות ואכזריות כלפי בעלי חזות דתית. 

זאת בנוסף לגזרות שונות הנוגעות לביטול חיי הדת. 

הנאצים ראו בכך אמצעי לשבור את רוחו של ציבור יהודי גדול, 
לחיזוק  ומקור  נחמה  בהן  מצא  מצוות  לקיים  החובה  שמלבד 
נגד  חזיתית  מלחמה  גם  לזהות  ניתן  לכך,   מעבר  אך  הרוח. 

היהדות ורוחה, בצד המלחמה נגד היהודים. 
חרף זאת, יהודים נאחזו באמונה ובמסורת או בסמליה, ומצאו 

בהם עוגן ונחמה.

מצות לחלוקה בגטו

המאבק על המורשת

התפילה

ראובן בן שם תיאר את התפילה במניין חסידי שפעל במחתרת: 
"לא תכיר בו ]בחזן[ ובמתפללים שהעולם קרוב לרדת תהומה. 
תביט  ולא  עיניך  לרגע  תעצום  אם  ותפילין.  טלית  לבושים  הם 
באנשים האלה, בפניהם הצנומים... ותקשיב רק לזמזום תפילתם, 
תהיה בטוח שנפלת לבית אלוקים בשעת שקט ושלווה... נכנס בי 
פתאום חום כזה שלא הרגשתיו כל ימי המלחמה. מי שהוא, מה 
שהוא, נשאני מפה, טלטלני, והעמידני בתוך קהל יהודים מימי 
הבינים, הלוחמים ומתים בעד דתם... בעולם - רצח, חמס, שוד 
אלה  לכל  ממעל  אבל  וכאב,  צער   - בלב  קר,   - ברחוב  ומרמה. 

מרחף כח אחר, עליון ונצחי. כח הדורות שהיו ושיבואו."  
 )ראובן בן שם, יומן בכתב יד, ארכיון יד ושם( 

גם יאנוש קורצ'ק, אשר בימי הגטו התקרב למסורת, הכיר בהשפעתה 
של התפילה על הילדים: 

"כמה ימים קודם ראש השנה ]תש"ב[ בא יאנוש קורצ'ק לביתנו 
ורעיון חדש בפיו - שאסייע לו בארגון תפילה בבית היתומים... 
בפני קרא את הפתעתי, והשיב: 'בזמן הזה חשוב שתהיה תפילה 
בבית היתומים. תפילות יש בהן כדי להביא בני אדם להתרוממות 

הרוח בימים המרים האלו'. 
)עדות יעקב זילברברג(

הקבורה

בית העלמין היהודי של ורשה ברחוב גנשה סבל מפגיעות 
והשחתות, אך נמצא בתחומי הגטו, מה שִאפשר להמשיך את 

הקבורה בו גם בתקופת הגטו. אולם הקצב המואץ של תמותה 
מרעב וממחלות, בייחוד מאמצע 1941, לא ִאפשר בדרך כלל 
קבורת יחיד, והקבורה נעשתה בקברי אחים, על פי רוב ללא 

טהרה לנקברים.

המאבק נגד היהדות
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שמחת תורה בגטו ורשה תש"א/1940
שמחה  זו  ואין  השמחה!  חג   – התוגה  בעצם 
חילונית אלא "שמחת תורה", תורה זו שעליה 
הורגנו )נהרגנו( כל היום... זו לא היתה שמחה 
צווחנית, אבל פנימית, לבבית, ומפני זה יותר 
מסיבות  נערכו  מקום  בכל  ומורגשת.  חמה 
חג ובכל מניין לתפילה בירכו על הכוס, אצל 

החסידים היו אף רקודים, כדרכם בקודש.
)מיומנו של חיים אהרון קפלן, מגילת יסורין(

יהודים מצאו דרכים שונות לעקוף את גזירות 
הנאצים: שוחט יצא עם קבוצת עובדים מן הגטו 

ושחט בהמות שהוברחו לאחר מכן לגטו, ומקוואות 
נפתחו בסתר. ילדים נימולו חרף הסכנה, וחגי 

ישראל לא נשתכחו, גם אם נחגגו רק באופן סמלי.

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

ובמערות-סתרים, שלט ניגון הגמרא.
זקנים  חבורות-חבורות,  יושבים  היו  התורה  לומדי 
בהתלהבות  ולומדים  צעירים,  עם  שיבה  עטורי 
מחשבתם  ואת  דעתם  את  מסלקים  וכך  ובדביקות 

מן הסכנות האורבות להם ומן הרעב המציק להם.
)באומינגר, בלומנטל, קרמיש, הילד והנער בשואה 
ובגבורה(

פורים בגטו ורשה תש"א/ 1941 מיומנו של 
חיים אהרון קפלן, מגילת יסורין  

ואף על פי כן – בתנאים כאלה חגונו את "יום 
מגילה  קריאת  היתה  לא  תש"א.  הפורים" 
תפילה  כל  חדלה  כי  האפלות,  כנסיות  בבתי 
שמחנו.  הפרסי  המן  מפלת  על  אבל  בציבור; 
התמחוי  בית  היה  הפורים  לחגיגת  הראשון 
מקלט  מקום  הוא  זה  תמחוי  בית  הציוני... 
לאכילה, לשתייה, למנוחה, לקריאה, לשיחת 
מקדש  בית  הוא  זה  תמחוי  בית  חברים... 
מעט... כפעם בפעם מסודרות כאן הרצאות, 
לכאן  בבואנו  ודקלומים.  נגינות  זמירות, 
המוראות  כל  ואת  צרותינו  את  שוכחים  אנו 

הנעשות מחוץ לכותלי בית התמחוי.
בהברה  המגילה  את  קראנו  )השנה(  השתא 
"שושנת  הפסנתר  בליווית  שרנו  ספרדית: 
יעקב" ו"אומרים ישנה ארץ". בין פרק לפרק 
לחם  חתיכות  שלוש  טעמנו  גם  בתוכנית 
הגישו  ואחריהן  איש,  לכל  בחמאה  מרוחות 
לפורים,  זכר  מעין  קטנים,  המן  כיסי  לפנינו 

וכוס קפה מתוק.
בין ביאה  ויצאנו עצובים, אבל  באנו עצובים 

ליציאה היו לנו רגעי נחת.

של  רבות  מני  אחת  קבוצה  על  העיד  בוסק  מאיר  
לומדי תורה במחתרת:

נכנסנו לתוך צריף מוסתר, הדלת לא היתה נעולה, 
ברזל.  ומיטות  כסאות  שני  שולחן,  רק  שם  עמדו 
הזיז  עשרה...   חמש  כבן  נער  בא  מה  זמן  לאחר 
שמענו  הרצפה.  מן  מעץ  מכסה  הרים  המיטה,  את 
קולות של שיחה עולים מתוך האדמה. מכרי החל 
לרדת בסולם ואני אחריו. הייתי בתוך חדרון. נורת 
חשמל דלקה, מסביב לשולחן ישבו כחמישה עשר 
בגדים  לבושים  פאות,  ומגודלי  מזוקנים  צעירים 
וכובעים חסידיים – ממש כמו לפני המלחמה. הם 
הביטו עלינו, אך לא הפסיקו את תפילתם. התפללו 
בהתלהבות, כאילו היו בחצר הרבי. היתה זו ישיבה 
מוסתרת בגיטו, ישיבת חסידי גור. הצעירים הללו 
תוך  כולו,  ומהעולם  מהסביבה  והתבדלו  פרשו 
להמשיך  כדי  הזה,  הבונקר  את  בנו  נפשות  סכנת 

ולחיות בו לפי אורח החיים הרצוי להם.
)מאיר בוסק, והאיל לא נאחז בסבך, עמ' 26–27(
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חינוך הילדים והנוער

חינוך הילדים – בבת עינו של העם היהודי – נמנע באופן רשמי 
ממאה אלף הילדים בגטו ורשה. סגירת בתי הספר הייתה אחד 
ריחפה  העתיד  ולדור  לעתיד  והדאגה  ביותר,  הקשים  הצווים 

בחלל האוויר.
המאבק על הרוח מצא את ביטויו החזק ביותר בהקמת מסגרות 
ענפה  חינוך  עבודת  במחתרת.  ורובן  רשמיות  חלקן  חינוכיות, 
נעשתה במסגרות אלו. עשרות או מאות כיתות לימוד בדרגות 
שונות התקיימו בחשאי, בבתים פרטיים, והיו ספריות חשאיות 

שהשאילו ספרים חרף הסכנה.
 

1941 קיבל היודנראט אישור להקים בתי ספר יסודיים  בשנת 
 6,700 למדו  הלימודים  שנת  סיום  וערב  למורים,  מדרש  ובית 
תלמידים ב-19 בתי ספר, אולם בסוף השנה בוטלה הוראה זו. 

מפעם לפעם הורשתה פתיחת כיתות מקצועיות.
ארגונים  שהביאה   עובדה  מסגרת,  ללא  נותרו  הילדים  רוב 
ואישים לארגן ולתמוך במערכת חינוך מחתרתית שפעלה בגטו. 
"כיתות" הלימוד התארגנו בדרך כלל ביזמה עצמית, בהתנדבות 
ובקבוצות קטנות. לכאורה, בנייתה של מערכת כזו הייתה בלתי 
אפשרית: בתנאי הגטו היה קשה למצוא מבנה מתאים. מרבית 
חולים,  שהיו  או  שלהם  הקיום  במלחמת  עסוקים  היו  המורים 

והילדים לא היו פנויים לרכישת השכלה.
ובבתים  במרתפים  ציבוריים,  מטבחים  מאחורי  זאת,  ובכל 

פרטיים ישבו ולמדו אלפי ילדים.
הוקמו כיתות מטעם גימנסיה "תרבות" ובית הספר "יבנה" של 
תנועת המזרחי, ומוסדות אחרים במסווה של מעונות לילדים 
 1940 יתומים. בגימנסיה שפתחה תנועת הנוער "דרור" בשנת 
בדירות פרטיות למדו כמאה תלמידים, ותכנית הלימודים כללה 
מגוון מקצועות – לימודי טבע, תנ"ך, אידיש, אנגלית, צרפתית, 

גרמנית, ציור והתעמלות. 
לימוד  כיתות  הוקמו  "צנטוס"  לילדים  הסעד  ארגון  בחסות 

שהוסוו מאחורי מטבחים ציבוריים לילדים.
היו גם התארגנויות מקומיות כמו "ועדי הבתים" שארגנו וקיימו 
פעילויות תרבות וחינוך לילדים ולנוער בתוך בתי הגטו, בסיוע 
יתומים,  בבתי  היה  הגטו  מילדי  קטן  מיעוט  הנוער.  תנועות 
בבית  כמו  האחרון,  הרגע  עד  החינוכית  הפעילות  נמשכה  שם 

היתומים בניהול יאנוש קורצ'אק. 

של  במסווה  ולבנות  לבנים  לימוד  כיתות  פתחה  ישראל  אגודת 
מטבחים ובבתים פרטיים.

הרב יהודה לייב אורליאן )מנהל סמינר בית יעקב לאחר פטירתה 
ועודד  בגטו  שעורים  למסור  המשיך  שנירר(  שרה  המייסדת,  של 
 1941 את תלמידותיו לפתוח כיתות לימוד. בגטו התקיימו בשנת 
לפחות ששה בתי ספר "בית יעקב". הכיתות בגטו היו מפלט פורתא 

של ביטחון, אף שפעלו בתנאי צפיפות: 

ישאבו  שמהם  לערכים  ולחנך  הרוח  את  לרומם  לניסיונות  דוגמה 
המחנך  של  בזיכרונותיו  מוצאים  אנו  נפש  תעצומות  התלמידים 

מיכאל זילברג:
בשנה זו החליט היודנראט לארגן תחרות כתיבת מחזה לילדים 
אצל תלמידי בתי הספר שבגטו. זילברג וחבריו ביקשו להתייעץ 

עם הרב יצחק ניסנבוים. 
פי  על  ]מצדה[,  "מסדה"  המחזה  את  לעלות  להם  הציע  הרב 

הפואמה של יצחק למדן.
של  התנגדותם  מקור  ההר,  בראש  המעוז  מצדה,  "נדהמנו, 
להתנגדות  סמל  היתה  הגדול,  המרד  בימי  לרומאים  היהודים 
שם  נסתיימה  מרד  שנות  שלוש  אחרי  אבל  רבים.  מול  מעטים 

המלחמה בהתאבדות המגינים בהמון. איך נעלה הצגה כזו...?".
שמאז  תראו  לפחות  בזה,  "תסתכנו  בשקט:  אמר  יצחק  רבי 
ומעולם ידעו היהודים להילחם. המחזה הזה יביא עוז רוח מוסרי, 

הוא יראה לכל הפחות שהעם חייב לעמוד איתן". 

הרב הוציא את הספר מן המדף וקרא מתוכו בקול עד

"לא נותקה עוד השלשלת" / "עוד נמשכת 
השלשלת / מני אבות אלי בנים... / אבותינו כך 
רקדו: / יד אחת על שכם רע / ספר תורה שניה 
אוחזת... / ומעינות חדוה נפתחו... / כה נמשיכה 
השלשלת... / הלאה הלאה הלאה / כך נמשיכה 

השלשלת".

הדברים נשמעו כל כך אקטואליים, אבל עדיין היו מודאגים בגלל 
רבי  עוררה.  שזו  התאבדות,  של  והאסוציאציה  "מצדה",  השם, 
יצחק ניסנבוים הציע לחלופין את השם "גחליליות"... עד הסוף 

הוסיפו לשיר את "שיר השלשלת"
)הרב יצחק ניסנבוים, שם עולם, עמ' 73-72(
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אסרו  לא  הגרמנית  לתעשייה  זמין  עבודה  לכוח  דאגה  מתוך 
הגרמנים את החינוך המקצועי, הטכני והתעשייתי, ואף שחררו 
לצורך זה בני נוער מעבודות כפייה. הם התנו פעילות זו במגבלה 
הופעלו  "אורט"  בחסות  בלבד.  הנמוכה  ברמה  הכשרה  של 
מלאכה.  בתי  ליד  כלל  בדרך  שהתקיימו  מקצועיים  קורסים 
 – רבים  תחומים  הלימודים  כללו  הגרמנים  להנחיות  בניגוד 
זאת במסווה של קורסים  כל  וגרפיקה,  אמנות, ארכיטקטורה 
מקצועיים רגילים. כמו כן התקיימו קורסים חקלאיים בעזרת 
)ככל  דיווח  ולפי  "טופורול",  מקומית,  חברה  בשיתוף  "אורט" 
הנראה מוגזם( של עסקנית אורט ביקרו בקורסים המקצועיים 
אלף  כעשרים   1942 ליולי   1940 ספטמבר  בין  "אורט"  של 

תלמידים.
טכנולוגי  גבוה,  חינוך  להמשיך  ניסיונות  גם  נעשו  במקביל 
הופעלו  מעשיים  מקצועיים  קורסים  של  ובמסווה  ואקדמי, 
קורסים לאחיות, רוקחות, כימיה וגרפיקה, קורסים לטכנאים 
ספר  בית  להפעיל  ניסיון  אף  והיה  חרושת,  בבתי  ומהנדסים 

לרפואה.

בית ילדים דתי ברחוב טוורדה

"המערה"
גוטה איזנצוויג-שטרנבוך, 
אחת המורות בגטו, כתבה 

על השעורים ששמעה מפי 
הרב אורליאן:

"חשתי מוגנת בחדר זה. 
העולם החיצוני לא יכול היה 

לגעת בו... היינו משוחררים 
ומנותקים מהמציאות המרה 

בגטו. כינינו את המקום 
בשם 'המערה' - מעין 

מערתו של רבי שמעון בר 
יוחאי, מקום חבוי לתורה 
על אפם ועל חמתם של 

הרודפים".

חינוך מקצועי וחקלאי לנוער ולמבוגרים
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תנועות הנוער, בעיקר הציוניות החלוציות, עסקו לפני המלחמה  בחינוך ובהכשרת חבריהן להגשמה בארץ ישראל. כוחן היה 
בהצלחת הקשר שנוצר בין החברים, קשרי רעות אישית ואידיאית ותחושת שליחות למען החברה.    

בשלב הראשון בחיי הגיטו, בתוך מציאות הדיכוי והשפל, הצליחו לסייע לחבריהן להתמודד עם המציאות הקשה, הרוחנית 
והכלכלית הם יזמו והפעילו מגוון פעילויות בתחום החינוך והתרבות, קיימו מסגרות  לימוד, פעילות בפנימיות וב"פינות 
הילד" שהוקמו על ידי "ועדי הבתים" כתחליף לבתי הספר הסדירים. הם הקימו ספריות להשאלת ספרים, עיתונות עניפה 
גם עכשיו בתכניות לעתיד עם סיום  לפני המלחמה, עסקו  כמו  רעיונית.  ופעילות  כינוסים  במחתרת, קיימו סמינריונים, 

המלחמה, בעיקר עליה והתישבות בארץ ישראל.    
בגיטו פעלו תנועות נוער יהודיות שונות: החלוץ, השומר הצעיר, בני עקיבא, עקיבא, דרור, גורדוניה, בית"ר, צוקונפט של 

בונד. הג'וינט העניק תמיכה כספית ובתי התמחוי שימשו כיסוי לפעולותיהם. 
תנועות הנוער "בנות אגודת ישראל" ו"צעירי אגודת ישראל" פעלו בקרב הנוער החרדי, ועסקו בעיקר בפעילות חברתית-

דתית ובפעולות סעד בגיטו. 

באחד מעיתוני המחתרת היתה כתבה על נערה צעירה האומרת: "הנה אנחנו יוצאים מפגישה  תנועתית, ואנחנו הולכים 
שלובי זרוע ושרים שיר עברי". נוצרה ריקמה חברתית חזקה בין חברי התנועה.   

פעילות מיוחדת היתה של הקשרים ובמיוחד של הקשריות. 

צביה לובטקין כותבת:
"... הגרמנים  ניתקו אותנו לחלוטין מן העולם... כל גיטו יחידה נפרדת מנותקת לחלוטין משאר הגיטאות. הקשריות 
כסף,  כתובות,  עיתונים,  מידע,  בהעברת  הגיטאות  בין  לאחד  ניסו  הם  ובמעשיהן.  בגופן  זו  מזימה  לסכל  עליהן  קיבלו 
בפניהן לא עמדו חומות הגיטו ולא היו גבולות וכל הגזירות על  התנועה בדרכים לא נחשבו בעיניהן. הקשריות היו אלה 

שהעבירו את הידיעות המחרידות  הראשונות על מבצעי הרצח ההמוניים.   
להיות קשרית היתה החלטה לא קלה."

וכך כותבת אחת מהן: 
"עד היום איני יכולה לסלוח לעצמי על החטא שחטאתי כלפי אמא. היא היתה שבורה 
ורצוצה ובכל זאת נאחזה בחייה בכוחותיה הדלים, ואילו אנו הצעירים ידענו את האימה 
שבמצבנו. אולם החיים לא נחשבו בעינינו כלל וכלל. תשוקת המעשה בערה בלב כולנו. 

כבוד עמנו ונקמת דמנו."

החל משנת 1942 פנו תנועות הנוער בכיוון של מרד פעיל והן שהובילו את המרד ב-1943.

חברי "השומר הצעיר" בוורשה

תנועות הנוער בגטו
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חיי התרבות

בצד הלימודים התקיימו בגטו גם חיי תרבות. "ייקאר – יידישע 
יידיש,  תרבות  לטיפוח  חשאי  ארגון  ארגאניזאציע",  קולטור 
שעסקו  והתכנסויות  ספרות  ערבי  קיים  הארגון  בגטו.  הוקם 
ביצירותיהם של יוצרים יהודיים ידועים. ארגון מחתרתי אחר, 

"תקומה", ריכז סביבו את אוהדי השפה והיצירה העברית.
פעלו  כן  כמו  ספרים.  שהשאילו  חשאיות  ספריות  פעלו  בגטו 
חמישה תאטרונים קבועים וסופרים ומשוררים ידועי שם ערכו 
ערבי קריאה, מחזות הועלו על ידי להקות תאטרון וקונצרטים 

נוגנו על ידי נגני תזמורת סימפונית.

עיתונות

העיתונים  נסגרו  הגרמני  הכיבוש  של  הראשונים  בימים  כבר 
לכך  ובנוסף  הוחרמו,  כתיבה  מכונות  הדפוס.  ובתי  היהודיים 
שני  ליהודים  היו  עת  מאותה  הרדיו.  מקלטי  מהיהודים  ניטלו 
מקורות מידע בלבד: עיתונות הכובש הנאצי, ומדי פעם עיתונות 
המחתרת הפולנית. למרות האיסור יצאו לאור באורח מחתרתי 
ושימשו  לגטו,  מחוץ  הנעשה  על  מידע  סיפקו  אשר  עיתונים 
)למעלה  עיתונים  עשרות  נושאים.  במגוון  דעות  להבעת  במה 
בגטו.  והופצו  בסתר  הודפסו  ועלונים  עת  כתבי  מחמישים(, 
ובסכנת  קשים  בתנאים  נעשו  וההדפסה  העריכה  הכתיבה, 
ענישה קשה על ידי הגסטאפו. הפעילות הזאת נעשתה בעיקר 
ובהבעת  בכתיבה  שהתמידו  הנוער  ותנועות  המפלגות  ידי  על 

דעות, חדשות, פרשנויות, הנחיות ואזהרה ליהודים בגטו.
עד  והולכת,  גדלה  באינטנסיביות  הופיעה  המחתרת  עיתונות 
יצאו  עוד  ה"אקציה"  ימי  בעצם  תש"ב.  בקיץ  הגדול  הגירוש 
גיליונות בודדים והופצו כרוזים, ואף לאחר צמצום האוכלוסייה 
עדיין  המזוינת,  להתגוננות  ההכנות  בימי  בגטו,  היהודית 
והעיקרית  המשמעותית  התקופה  אך  מספר.  עיתונים  הופיעו 
של עיתונות המחתרת בוורשה נסתיימה, למעשה, עם תחילת 

ה"אקציה" הגדולה. 

יאנוש קורצ'אק תרל"ח )1878( 
– תש"ב )1942(

נולד בוורשה כהנריק 
גולדשמידט, גדל בבית יהודי 

מתבולל, היה סופר, רופא 
ומחנך. בשנת 1912 הקים יחד 

עם סטפניה וילצ'ינסקה, "גברת 
סטפה", בית יתומים לילדים 
יהודים וניהל אותו במשך 30 

שנה. כמו כן הקים בית יתומים 
ללא יהודים. בבתים אלו יושמו 

שיטות חינוכיות חדשניות, 
כמו יצירת חברת ילדים, 

בעלת מנהל עצמי שיצרה 
את מוסדותיה האוטונומיים 

כמו פרלמנט, בית דין, עיתון, 
מערכת תורנויות ואפילו קופת 

הלוואות.
בתחילת שנות ה-30 הגיש 

תכנית רדיו מצליחה, ובשנות 
השלושים ביקר פעמיים בארץ 

ישראל.
עם הגירוש לגטו עברו אליו 

גם קורצ'ק וילדיו. שם המשיך 
לפעול במשך שנתיים עם 

הילדים היהודיים, וביקש גם 
לחזק את זהותם היהודית. 

קורצ'אק דחה שוב ושוב 
הצעות להצלה, כי לא היה 

מוכן לנטוש את ילדיו ועובדיו 
בבית היתומים.בעת האקציה 

הגדולה בקיץ 1942 הוביל 
קורצ'אק את מסע חניכיו 

לאּומשַלגפָלץ )מקום הריכוז 
לקראת השילוחים(. הוא צעד 

בראש שיירה של כ-200 ילדים 
וכעשרה מטפלים, ביניהם 
סטפניה וילצ'ינסקה. משם 

יצאו טראנספורטים למחנה 
ההשמדה טרבלינקה. המסע 

שלהם הפך לאגדה ולסמל של 
דמות המחנך שאינו נוטש את 

ספינתו גם בעת סערה.
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הרבנים

ביקשו  רבים  בגטו.  מרעיתם  לצאן  רוחנית  משענת  שימשו  הרבנים 
לשמוע מהם דברי עידוד ונחמה וללמוד מדרכיהם.

בוורשה פעל ועד רבנים שבראשו עמד הרב יעקב יחיאל ויינברג, עד 
בעקבות  רוסיים,  לאזרחים  שבויים  למחנה  נלקח  עת   ,1941 אמצע 
ומייזל.  זמבה  הרבנים  גם  נמנו  הוועד  חברי  עם  ברברוסה.  מבצע 
הרבנים עסקו בשאלות הלכתיות שנולדו לנוכח המציאות הקשה של 
המלחמה, הרדיפות והכליאה בגטו. הם היו מעורבים בפעילויות סעד, 
בארגון מטבחים כשרים והתאמצו לספק ליהודים שומרי המצוות את 
צורכיהם הדתיים, כמו מצות בפסח וארבעת המינים בסוכות. היו אף 
מקרים שבהם התכנסו רבנים ואדמו"רים על מנת לטכס עצה ולקבוע 
לטרבלינקה  הגירושים  בעקבות  מצוקה.  בשעות  לציבור  הנהגות 
בקיץ תש"ב הותקנה תפילה מיוחדת לרגל המצב על ידי רבני ורשה, 
וכל יהודי היה חייב לאמרה כל יום. לפני התפילה אמרו את מזמורי 

תהילים צ"ד, ק"ב וקמ"ב. 
בעקבות השילוחים הצפויים לטרבלינקה של שארית גטו ורשה, כינס 
בסוף חודש אדר תש"ג )מרס 1943( הרב מנחם זמבה רבנים מספר, 

ויחד הכריזו על תענית ציבור ועצרת תפילה לקראת ראש חודש.
אחד מצעירי המנהיגים החסידיים )אדמו"רים( בפולין בין המלחמות, 
ומן הבולטים שבהם, היה הרב קלונימוס קלמיש שפירא – האדמו"ר 
לנהל  המשיך  שם  ורשה,  בגטו  שהה  השואה  בשנות  מפיאסצ'נה. 
"שולחן חסידי" )טיש( מדי שבת ואף נשא דרשות בהתאם לנסיבות 
הימים. )ראה על כך גם בפרק בשביל הזיכרון(. הרבי מפיאסצ'נה לא 
חדל לעודד את היהודים הכלואים בגטו. בדרשותיו ניסה למנוע מהם 
לשקוע ביאוש וקרא לציבור היהודי לנסות ולהתקרב לקב"ה במטרה 

לקרב את הגאולה דווקא בתקופת המצוקה.

על סבלו של הקב"ה בסבל עם ישראל, כתב:
מצטער,  הוא  שרק  חושב  ביסוריו  המעונה  הישראל  האיש  דהנה 
וכאלו כל יסוריו הפרטיים ויסורי הכלל ישראל אינם נוגעים למעלה 
שהאדם  ממה  יותר  שהרבה  כתוב,  הקדושים  ובספרים   .. ח"ו. 
)אש  הישראלי  איש  ביסורי  מצטער  יתברך  הוא  כביכול  מצטער, 

קודש, דרשת פרשת משפטים תש"ב, עמ' קנט(. 

הרבי תבע שלא להפוך לאדישים לנוכח המצוקות בגטו:
כדי לעורר במרום רחמים על ישראל, ולהמתיק את הדינין, צריכים 
לעורר בקרבנו רחמנות על ישראל זולתו. לא לבד שצריכין ליתן כל 
מה שיכולים ליתן להם, רק הרחמנות עצמה שמעוררין בקרבנו על 
ישראל פועלת במרום. צריכים שלא להתרגל בצרות ישראל. )שם, 

פרשת חוקת תש"א, עמ' קג-קד( 

יהודים מובלים לעבודות כפיה

הרב מנחם זמבה )פראגר( תרמ"ד )1884( – 
תש"ג )1943( 

הרב זמבה נודע כעילוי מנעוריו והיה מגדולי 
הרבנים והפוסקים בפולין. הוא התגורר 

בפראגה – פרבר של ורשה – ולכן כינוהו גם 
בשם הרב מנחם פראגר. רבים היו מריצים אליו 

את שאלותיהם בהלכה. בשנת תרצ"ה )1935( 
התמנה הרב זמבה לחבר ועד הרבנים של ורשה, 

והיה לאחד מראשי אגודת ישראל. עם כיבוש 
ורשה המשיך לעסוק בתורה, ואף חידש חידושים 

בנושא קידוש השם.
לקראת חיסול הגטו הייתה פנייה מצד ראשי 
הכנסייה הפולנית להציל אותו, אך הוא סירב. 
על עמדתו ביחס למרד ראה בפרק "בשביל 

ההיסטוריה". 
ליל הסדר האחרון של רבי מנחם תועד על 
ידי שרידי הגטו, כולל אפיית מצות קטנות 

שיוכלו לשאתן בכיס במהלך החג. הרב זמבה 
נהרג במהלך המרד בי"ט ניסן תש"ג, ונקבר 

קבורה ארעית בחצר הבית שהתגורר בו. בשנת 
תשי"ח/1958 הועלו עצמותיו לקבורה בירושלים.   
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תפילה שחיברו הרבנים לשלום 
הנשלחים מהגטו:

ולאנקת  בכיינו  לקול  האזינה  עולם!  של  רבונו 
והושיענו   – ועניינו  צערנו  את  ראה   – לבנו 

ממצוקתנו הגדולה. ]...[ 
ואמהות,  אבות  וילדים,  נשים  נפשינו,  קרובי 
נעקרו  ישראל  בית  אחינו  ושאר  ואחיות  אחים 

מתוכנו, הם לוקחו בשבי ועקבותיהם לא נודעו.
כל  של  מגינם   – שדי  אל   – אתה  נא  היה 
השבויים, שמור עליהם מכל צרה וצוקה, תן להם 
מחרפיהם  מעניהם,  מידי  בעינויים  לעמוד  כוח 
ומגדפיהם. המצא להם חיות למען יזכו לשוב אל 
משפחותיהם. והילדים והתינוקות הרכים, אלה 
שיתגלו  נא  עשה  ואמם,  אביהם  מחיק  שנגזלו 
מארץ  צאתנו  כבימי  אבותיהם  אל  לשוב  ויזכו 

מצרים. ]...[
אל רחום וחנון אתה ארך אפיים ומרחם על כל 
שארית  על  רחם  הלב,  מעומק  בשמך  הקוראים 
די,  לצרותינו  תאמר   – ישראל  מעמך  הפליטה 
בחיים  שנותר  הקטן  היהודים  קהל   – והושיענו 
נמרוד,  מיד  אבינו  אברהם  את  שהצלת  כמו   –
ואת יעקב אבינו מידי עשיו ולבן, ואת משה רבנו 
הפלישתי,  מגלית  המלך  דוד  ואת  פרעה,  מיד 
וכמו  נבוכדנצר,  ועזריה מיד  ואת חנניה מישאל 
שהצלת את דניאל מגוב האריות, וכמו שהצלת 
תציל  כך   – הרשע  המן  מיד  ואסתר  מרדכי  את 
גואל  לנו  ושלח  ישראל מכל שונאיהם  את עמך 
בימינו  במהרה  המרה  מהגלות  שיוציאנו  צדק 

אמן.

הרב יצחק ניסנבוים תרכ"ט )1869( – תש"ג 
)1943(

למד בישיבת וולוז'ין, וברבות הימים היה אחד 
ממנהיגיה הרוחניים והפוליטיים של הציונות 
הדתית. הוא התעמת עם המתנגדים ליישוב 

ארץ ישראל, עודד לעלות אליה, וקרא בין 
היתר לשיפור רמת החינוך ולזקיפות קומה 

לאומית. 
במחצית שנות השלושים חש במשבר 

החריף שפקד את האומה, וראה בתקופה 
רבת הייסורים איתות לעידן חדש המתקרב 
ובא. מתוך כך הקדיש את עיקר עיונו לדרכי 

הגאולה. 
בעת שנכנס לגטו ורשה היה כבר חולה, אך 

המשיך להנהיג את ציבור אנשי "המזרחי" 
בגטו, ונודע בהקשר לִאמרה המיוחסת לו על 
"קידוש החיים". הוא קיבל סרטיפיקט לארץ 

ישראל אך סירב לעזוב, והמשיך להעניק 
תמיכה והשראה בתוך הגטו עד הירצחו, 
כנראה באב תש"ג )1943(. פעולותיו זכו 

להערכה רבה מצד תנועת "הפועל המזרחי", 
ו"בארות יצחק", אחד מקיבוציה, נקרא על שמו. 
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 תיעוד ומתעדים בגטו

שבת"  "עונג  הספרותי-ארכיוני  הפרויקט  הייתה  ייחודית  פעילות 
שהוקם בידי ההיסטוריון עמנואל רינגלבלום, מראשי המחתרת בגטו 
ורשה. מטרתו הייתה לתעד את שואת יהודי פולין וגטו ורשה על ידי 
יומנים אישיים, סקירות על היבטים מגוונים של מצב היהודים  ריכוז 
בפולין ובגטו ורשה, יצירות אמנות, סיפורים וקטעי ספרות. הפעילות 
פנימי  מידע  עלון  והפצת  לידיעת העולם  ותזכורות  פניות  הכנת  כללה 

ליהודי הגטו.
היהודים  קורות  בדבר  עדויות  שיטתי  באופן  אסף  שבת"  "עונג  ארכיון 
תחת הכיבוש הנאצי. מעבר ליומן שכתב, קיבץ רינגלבלום קבוצת פעילים 
אשר עסקו גם הם ברישום ותיעוד המתרחש במטרה לספק תמונה רב-

ארכיון  חלקי  שלושת  מבין  שניים  במלחמה.  היהודים  גורל  על  צדדית 
"עונג שבת" שהוטמנו באדמת הגטו בעצם ימי גירוש היהודים להשמדה 
נמצאו לאחר המלחמה, ובהם מאות מסמכים המאירים את חיי הציבור 

היהודי בתקופת השואה.
ארכיון זה הוא הגדול והחשוב ביותר מבחינת התיעוד היהודי של השואה, 

בארכיון המחתרתי נערכה עבודת תיעוד מגוונת שכללה את החומרים מבחינות רבות, כפי שעמד עליהן ישראל גוטמן באחד ממאמריו:
כתובים  חומרים  של  איסוף  הגטו;  חיי  של  אירועים  יומן  הבאים: 
שפורסמו בגטו, כגון כרוזים רשמיים ומחתרתיים, עיתונות מחתרתית 
מכתבים  יומנים,  כגון  פרטיים,  מסמכים  של  איסוף  רחוב;  ומודעות 

ושירים. עמנואל רינגלבלום כתב בחיבורו: 
אך  בכללן,  מסוימות  לשכבות  שלמות,  לקבוצות  מתנכלים  השלטונות 
על אשר עושה יהודי בביתו פנימה לא נתן הגרמני דעתו. ואמנם התחיל 
עסקני  מורים,  סופרים,  עיתונאים,  כותבים:  היו  הכול  לכתוב.  היהודי 
היו  ובהם  יומנים,  כותב  היה  הרוב  ילדים.  ואפילו  נעורים  בני  ציבור, 

המאורעות הטרגיים מוארים באור של חוויות אישיות. 
אחד המחקרים המפורסמים שיזם ארכיון "עונג שבת" הוא המחקר על 
חיי הדת בגטו שנערך בידי ההיסטוריון הדתי הרב שמעון הוברבנד. כך, 
וכלפי  למשל, כתב על התנהגות הנאצים כלפי היהודים בעלי הזקנים 

הספרים, בבת העין של "עם הספר":

אך נכנסו "הם" לאחת הערים, או העיירות, הייתה ראשית פגיעתם 
בזקנים של יהודים שומרי מצוות. והיו דנים אותם בגזיזה, בהצתה, 
בקיצוץ ובתלישה. כוונתם הייתה להמית על ידי כך את רגשות הדת 
של היהודים האדוקים, כשם שזו הייתה כוונתם בהצתת בתי הכנסת, 
זה  היה  הקברות.  בתי  הריסת  תורה,  ספרי  של  והשמדתם  קריעתם 
ומאות  רבבות   ]...[ גוף  עינויי  יהודים  בו  לענות  בדוק  אמצעי  גם 
יקרי  ספרים  הרבה  ביניהם  הזאת,  במלחמה  הושמדו  ספרים  אלפי 
המציאות, כתבי יד יקרים ופנקסים נושנים בעלי ערך רב... אך נכנסו 
לקרוע,   מעשיהם  ראשית  היתה  השונות,  ולעיירות  לערים  הרשעים 

לשרוף ולהשמיד רבבות ספרים." 
)הרב שמעון הוברבנד, קידוש השם( 

א. היבול 

היקף הנושאים וכמות החומר שנרשם ונאסף בארכיון רינגלבלום 
אין להם אח ורע בעזבונו של אדם אחד;

ב. האיסוף

שכלל תיעוד יהודי וגרמני, מכתבים, יומנים ומעל
לכול עיתונות המחתרת על זרמיה;

ג. ההיקף

על  וסקירות  ידיעות  כלל  אלא  בלבד  לוורשה  הצטמצם  שלא 
הנעשה בערי השדה ברחבי פולין הכבושה;

היוזמה  ד.  

על  מידע  הכוללות  ובסקירות  המוכן  מן  בחומר  להסתפק  לא 
המתרחש אלא לבחון ולנתח את התמורות שמחוללים הכיבוש 
והמצוקה בעולמו של היחיד ובקרב המשפחה והחברה. לשם כך 
שונים  בתחומים  ולמומחים  מקצוע  לאנשי  הארכיון  צוות  פנה 
והזמין אצלם עבודות בנושאים פרטיקולריים )נשים במלחמה, 
ועוד(.  הדתיים  החיים  הרעב,  היהודית,  המשטרה  הנוער, 
שעסק  מחקר  מכון  של  אופי  לארכיון  הקנתה  הזאת  הפעילות 

בתנאי הגטו;

ה. הסיכום

בעצם ימי המלחמה ביקש רינגלבלום להגיע לתמונה סיכומית 
של  וחצי"  "שנתיים  בתום  היהודית  החברה  מצב  של  כוללת 
להשתתף  היו  אמורים  שבו  הפרויקט  של  ביצועו  אך  כיבוש, 
הגירושים  באו  שהושלם  וקודם  בקשיים,  נתקל  רבים  כותבים 

וההשמדה;

ו. האזעקה 

ופרסם  הארכיון  צוות  ריכז  וההכחדה  הגירושים  של  במהלכם 
והעיירות  הערים  מן  העקירות  על  מידע  מיוחדים  בבוליטינים 
השונות ועל ההמתה ההמונית במחנות המוות. כך היה הארכיון 
ואת  למפונים  הצפוי  על  האמת  את  והחושף  המזהיר  לגורם 

המזימה של הרצח הטוטלי. 
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בוורשה  נתגלו  )תשט"ו(   1955 בשנת 
בגטו,  מפיאסצנה  הרבי  שנשא  דרשות 

עליהן קראתם בפרק "בשביל הרוח".
שנאמרו  מפיאסצ'נה  הרבי  דברי 
והמדכאים  הקשים  בתנאים  לחסידיו 
סעודה  בשעת  בשבתות,  הגטו,  של 
הרבי  בידי  הכתב  על  הועלו  שלישית, 
שנות  ובמהלך  הכיבוש  מראשית  עצמו, 
)ימים   18.7.1942 עד  בוורשה,  הגטו 
אחדים לפני האקציה הגדולה בוורשה(, 
מרגשות  בהערות  ידו  על  והּוגהו 
)דצמבר  תש"ג  בחנוכה  לב  ואמיצות 
1942(, לאחר שרוב יהודי ורשה נשלחו 
הנראה,  כפי  החליט,  אז  מותם.  אל 
מכתבים  צירף  הכתבים,  את  להטמין 
הדרשות.  דפי  את  והצפין  אחרונים 
באחד  הדרשות  זוהו  תשט"ו  בשנת  רק 
הובאו  ורשה,  בחורבות  שנתגלו  הכדים 
קודש"  "אש  השם  תחת  ונדפסו  לארץ 
כי  לומר  ניתן  תש"ך(.   )ירושלים 
החסידית  התעודה  את  מהווים  כתביו 
הגות  שנות  מאות  לאחר  האחרונה, 

חסידות בפולין.
שרדו  ולאנשיו  לרינגלבלום  תודות 
צילומים  ומכתבים,  יומנים  ורשה  מגטו 
את  המבטאים  אמנותיים,  וציורים 
מנקודת  ובשואה  השואה  לפני  החיים 

מבטם של יהודי ורשה.

ד"ר עמנואל רינגלבלום 1944 
- 1900 )תר"ס – תש"ד(

היסטוריון, איש ציבור וחבר 
מפלגת "פועלי ציון שמאל". 

נטל חלק פעיל בארגון העזרה 
העצמית בגטו ורשה ובגיוס 

ועדי הבתים לצורך התמודדות 
עם מצוקות היהודים בגטו. 

פעילותו החשובה ביותר 
הייתה ייסוד ארכיון תחת שם 

הצופן "עונג שבת". הוא עצמו 
התחבא עם משפחתו בצד 

הארי של ורשה, אך חזר לגטו 
במטרה לחגוג עם חבריו את 

חג הפסח של שנת תש"ג. מרד 
גטו ורשה אשר פרץ באותו יום 
הביא לשליחתו למחנה עבודה 
טרווניקי, ומשם הוברח על ידי 
חברים פולנים חזרה למקום 

המחבוא של משפחתו. במרס 
1944 )אדר תש"ד( נתגלה 

המקלט, והיהודים שהסתתרו 
בו, קרוב ל-30 נפש, יחד עם 
הפולנים אשר ניסו להצילם, 
נאסרו ונורו על חורבות גטו 

ורשה.

הרב שמעון הוברבנד 1909 - 
1942 )תרס"ט-תש"ב( 

רב מפיוטרקוב שעבר לוורשה 
לאחר שנרצחו בני משפחתו. 

מנעוריו הרצה וכתב מאמרים 
בנושאים הקשורים לתולדות 
ישראל, לדת ולמדע. בוורשה 

השתלב בפעילות הסיוע 
והתיעוד בארכיון "עונג שבת". 

במסגרת זו עסק באיסוף 
חומר, בחיבור רשימות וברישום 
עדויות, בעיקר על תיאור החיים 

הדתיים בגטו ובעיירות. בין 
הנושאים שעליהם כתב: לימוד 
תורה, תפילות, חצרות חסידיות, 

רבנים, שאלות הלכתיות, 
מקוואות טהרה ועוד. חלקים 

מכתביו ראו אור בספר "קידוש 
השם". נשלח לטרבלניקה, שם 

נספה בהיותו בן 33 בלבד.

גילוי ארכיון "עונג שבת" באדמת גטו ורשה

כדים וקופסאות בהם הוטמנו דפי ארכיון "עונג שבת"

צילום בגטו

גיטו ורשה הונצח במאות צילומים, המתעדים את הסבל, 
מי  לשאלה  משמעות  יש  אולם  המוות.  ואת  החיים  את 
נערכו  מטרות  ולאלו  יהודים,  או  גרמנים   - הצלמים  היו 

הצילומים. 
ולכן  נאצית  תעמולה  לצרכי  בעיקר  נועד  הגרמני  הצילום 

במקרים רבים בויימו בגטו סצנות אכזריות ומלעיגות. 
תושבי הגטו היהודים היו מוגבלים באפשרויות צילום – 
מצלמות וסרטי צילום היו נדירים, וכן גם אמצעים לפיתוח 
ידי  על  מרשים  לתיעוד  הגטו  זכה  זאת,  ובכל  התמונות.  
סיוע  של  למטרות  שנשלחו  וחובבים,  מקצועיים  צלמים 

ליהודי הגטו. 
שני אלבומים מהווים נכס עצום של צילומי הגטו:

ביוזמת  שצולמו  תצלומים   462 הסעד.  ארגון  1.אלבומי 
ולגייס  בגטו  הענפה  פעילותו  את  לשקף  כדי  הג'וינט 
כספי תמיכה נוספים. התצלומים עוסקים בפעילות עזרה 
בתי  מרפאות,  ציבוריים,  מטבחים   - ציבורית  סוציאלית 

מחסה לפליטים, חלוקת מזון ובגדים ועוד.    
2.בתי מלאכה בגטו. 218 תצלומים של בתי מלאכה שונים 
שרצו  גרמניים  יזמים  ע"י  בחלקם  ורשה,  בגטו  שהוקמו 
הגטו.  יהודים תושבי  ע"י  ובחלקם  זול   עבודה  כוח  לנצל 
גרמניות.  ולחברות  לפולנים  תוצרת  סיפקו  המפעלים 
נעזר  היודנראט  ויצירה.  פעלתנות  בולטת  בצילומים 
בתמונות כאלה כדי להוכיח את החיוניות של יושבי הגטו 
העובדים,  היהודים  של  יעילותם  ואת  הגרמנית  לכלכלה 

וכך לסייע בהישרדות הגטו.   
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גירושים, מרי ומרד

הנאצים החלו לבצע את רצח העם היהודי – "הפתרון הסופי" 
1941, בפולין המזרחית, בליטא ובאוקראינה. בינואר  – בקיץ 
כוללת  בצורה  לשלביו  הרצח  תוכנן  ואנזה,  בוועידת   ,1942
וטוטלית, ומאמצע 1942 פעלו בתי החרושת למוות באמצעות 

גז ציקלון. 
טרבלינקה, כפר קטן במרחק כשישים ק"מ מוורשה, הפך לאתר 

המוות של יהודיה.
מוורשה,  הראשונים  ובגירושים  בסוד,  נשמרה  הרצח  תכנית 
יעד  את  הנשלחים  ידעו  לא  עדיין   ,)1942 )מרץ  תש"ב  באדר 
יותר  קשה  שמצב  הנחה  מתוך  אליהן  עלו  ורבים  הרכבות, 
מווילנא  מידע  שקיבלו  היו  הדעת.  על  מתקבל  אינו  הגטו  מן 
בו  נתנו  ולא  הנאצים,  של  הרצח  תכנית  על  אחרים  וממקורות 

אמון. גישה זו השתנתה בקיץ 1942.

תשעה  ערב   ,1942 ביולי   22 ד',  ביום  החל  ורשה  מגטו  הגירוש 
באב תש"ב, ונמשך עד 21 בספטמבר 1942, יום הכיפורים תש"ג. 
היודנראט  חברי  את  לכנס  הורה  יהודים  להגליית  במטה  קצין 
לפנות  עומדים  הצבא  שלטונות  כי  להם  הודיע  הוא  שנותרו. 
עובדי ה"שופים",  יהיו פטורים  זה  את הגטו אל המזרח. מפינוי 
ועובדי  פקידים  ובקרבתו,  הגטו  שבשטח  הגרמניים  המפעלים 
במצב  חולים  סעד,  עובדי  היהודית,  המשטרה  אנשי  היודנראט, 
וכן בני משפחה מדרגה ראשונה. המכסה שעל היודנראט  קשה 
לספק צריכה הייתה לעמוד על 6,000 איש ליום, אותם יפנו אל 
ה"אומשלאגפלאץ" – כיכר האיסוף. כל מפונה ייקח מטען של עד 

15 ק"ג ומזון לשלושה ימים.
ב-23  הנאצים.  שדרשו  כפי  הפינוי  התנהל  הראשונים  ביומיים 
ביום,  ל-7,000 איש  היודנראט להגדיל את הכמות  נדרש  ביולי 
יו"ר  צ'רניאקוב,  אדם  ביום.  איש  ל-10,000  כך  אחר  ויומיים 
היודנראט, ידע כי כל היהודים הללו מיועדים להשמדה. כאמור 
לעיל, כשהבין שכל הבטחות הנאצים שניתנו לו בעבר הן חסרות 

שחר, החליט להתאבד. 
הטילו  בגירושים,  כשבועיים  בת  הפוגה  לאחר  בספטמבר,  ב-3 
הנאצים סגר על שטחי המפעלים, ה"שופים", ונדרשו לספק את 
למפעל.  העובד  של  חיוניותו  למידת  קשר  בלי  היהודים  מכסת 
זה היה מהלך בלתי צפוי לחלוטין; עד אותו יום נחשבה תעודת 
של  לכאורה  החיוניות  בשל  חיים"  "ביטוח  של  כמסמך  העובד 
משטרת  על  הנאצים  פקדו  למחרת  הנאצי.  לאינטרס  העובד 
הסדר היהודית לגדר מתחם של רחובות בגטו ולהכניס לתוכו את 

כל יושבי הגטו, כשעמם מזון ליומיים, והם גורשו.
בין המגורשים באותה תקופה היו יאנוש קורצ'אק ו-200 ילדים 

הגירוש הגדול לטרבלינקה בקיץ תש"ב )1942(

לפי מסמכי הגרמנים גורשו במשך 58 ימי האקציה 300,000 
גברים, נשים וילדים. כולם נרצחו במחנה טרבלינקה. בגטו 
נותרו לאחר מכן כ-50,000 יהודים בלבד. לאחר האקציה 

ובעקבותיה הוקטן משמעותית שטח הגטו.

רחוב בוורשה לאחר הגרוש הגדול
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טרבלינקה
טרבלינקה היה מחנה שבו 

הובלו היהודים היישר אל מותם 
בתאי הגזים. הכניסה הוסוותה 

כדי להטעות את הבאים, 
ובשער נכתב "זה השער לה', 

צדיקים יבואו בו". רבים מיהודי 
ורשה קידשו את השם במקום 

זה בקריאת "שמע ישראל" 
ובאמירת וידוי. 

על אף האימה שהוטלה 
על המובאים למחנה אירעו 
מקרים מספר של התנגדות 

פעילה. שיאם במרד גדול של 
אסירים בטרבלינקה שפרץ 
ב-2 באוגוסט 1943: קומץ 

אסירים הצליח לחדור למחסן 
הנשק של המחנה להוציא כמה 
עשרות רובים, תחמושת ורימוני 

יד; הם ניתקו חוטי טלפון, 
הציתו את תאי הגזים ומבנים 

אחרים, כולל מחסן הנשק 
שהתפוצץ על תוכנו, התקיפו 

את הגרמנים והאוקראינים 
וניסו לברוח מן המחנה תוך כדי 

חילופי ירי. במרידה נשרף רוב 
המחנה, ורוב המורדים נהרגו. 
מתוך כמאתיים בורחים שרדו 

כשבעים. 
שטח המחנה נחרש, נזרע 

וניטעו בו עצים, הוקמה במקום 
חווה חקלאית ויושבו בה איכרים 

אוקראינים. 
בטרבלינקה נספו בין 870,000–
880,000 בני אדם, מהם כ-99.5 

אחוזים יהודים. כן הושמדו 
בה אלפי צוענים וכמה מאות 

פולנים.

הארגון היהודי הלוחם - אי"ל

הוקם  ורשה.  בגטו  הגדול  המחתרת  ארגון 
הראשון  הגירוש  תחילת  לאחר  שבוע 
מזוין  ומאבק  התגוננות  לצורך  הגדול, 
אנילביץ  מרדכי  עמד  בראשו  בגרמנים, 
השונות  התנועות  את  שייצגה  וִמפקדה 
ציוניות  תנועות  בעיקר  בו,  חברות  שהיו 
בגטו  שהאווירה  ככל  סוציאליסטיות. 
השתנתה בעקבות הגירוש הגדול, התרחבה 
ומספר  נחרץ  ורשה  יהודי  שגורל  ההבנה 
שליחים  שיגר  הארגון  גדל.  הארגון  חברי 
בהם  גם  להטמיע  במטרה  אחרים  לגטאות 
את רעיון ההתנגדות המזוינת. אי"ל הוציא 
להורג יהודים ששיתפו פעולה עם הגרמנים 
והפך לשליט הגטו ערב המרד. במרס 1943, 
באקציית  לפתוח  הגרמנים  ניסו  כאשר 
נהרגו  שבסופו  המרד  פרץ  הגטו,  חיסול 

כמעט כל חברי אי"ל. 

הארגון הצבאי היהודי - אצ"י 

ורשה,  בגטו  מזוין  יהודי  מחתרתי  ארגון 
והתנועה  בית"ר  אנשי  היו  חבריו  שרוב 
פאוול   - הראשי  ומפקדו  הרוויזיוניסטית, 
פרנקל. עם הקמת הגטו בוורשה, באוקטובר 
1940, החל האצ"י לפעול כארגון מחתרתי 
נקבע  הארגון  של  הראשי  המטה  מסודר. 
בבניין בכיכר מוראנובסקי 7. הארגון שקד 
בעזרת  החיצון  העולם  עם  קשר  קיום  על 
וקשר  ולחימוש  לאספקה  מנהרות  כריית 
חמוש  היה  ולכן  הפולנית,  המחתרת  עם 
יותר מארגון אי"ל. המנהרות שמשו לבסוף 
המשך  לשם  הגטו  מן  יציאה  כנתיב  גם 

הלחימה ביערות.
האצ"י ואי"ל הסכימו על חלוקה כללית של 
הופקד  הגטו. האצ"י  בתוך  שטחי הלחימה 
על שטחים פתוחים, כמו כיכר מוראנובסקי, 

ותכנן לחימה מסודרת מתוך עמדות.
לאחר המרד נותרו בחיים רק שמונה 

לוחמים וקשריות ספורות, כדי למסור 
את עדויותיהם. ממפקדי הארגון לא שרד 
אף אדם. עובדה זו, בנוסף למידור הגבוה 
בין התאים והמחלקות, הקשו על איסוף 

המידע על אודות הארגון.

המורדים שנלכדו

המורדים 
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הגירוש בחורף תש"ג ותחילת המרד

הגירוש  כי  להסיק  היהודים  את  הביא  מוורשה  הגדול  הגירוש 
הבא יביא את הסוף על הגטו. הגישה הדוגלת בתגובה פעילה 
של  אי"ל  היהודיים,  המחתרת  וארגוני  משמעותית  התחזקה 

תנועות השמאל ואצ"י של תנועת בית"ר, גדלו. 
כארבעה  ונמשך  בגטו  נוסף  גירוש  החל   1943 בינואר  ב-18 
ימים. אקציה זו החלה בעקבות ביקור של היינריך הימלר בגטו 
תשעה ימים קודם לכן, ובו הוא הביע תרעומת על כך שתכניות 

הפינוי אינן מתבצעות.
להעבירה  כדי  הגרמנים  שאספו  איש  כ-1,000  בת  קבוצה  אל 
לאחר  אי"ל.  ארגון  לוחמי  כ-30  הסתננו  השילוחים  לרחבת 
סימן מוסכם שלפו הלוחמים את כלי נשקם ופתחו בקרבות ירי 
פנים אל פנים כנגד השוטרים הגרמנים. מרדכי אנילביץ, אשר 
לחם עמם, היה הניצול היחיד מביניהם. אנשי ארגון אצ"י לחמו 
בחוליות קטנות, חמושות בנשק קל, בכמה קרבות רחוב, חלקם 

הוכתר בהצלחה.
בידי הגרמנים עלה לגרש בין 5,000 ל-6,000 יהודים באקציה 
זו. תוצאותיו של הגירוש נתפסו ככישלון גרמני וכהצלחת כוחות 
ומשטרת  היודנראט  איבדו  ינואר  מאורעות  לאחר  ההתנגדות. 
ארגוני  לידי  עברה  וזו  הגטו,  על  האחיזה  את  היהודית  הסדר 
המחתרת אשר אף החלו להתנקש במשתפי פעולה עם הנאצים.

בונקרים  בבניית  עסוקים  הגטו  תושבי  היו  מכן  שלאחר  בזמן 
ומזון  שתייה  אוכסנו  שבהם  מסתור  ומקומות  תת-קרקעיים 
וקווי  אוורור  פתחי  תרופות,  דרגשים,  לצד  ממושכת,  לתקופה 

חשמל מאולתרים. 
גם בשלב זה היו בגטו חילוקי דעות קשים בקשר להכנת המרד, 

לעיתויו ולביצועו.
וכה  כה  בין  נידונו  הגטו  יהודי  כי  סברו  המרד  בעד  הטוענים 
לרצח, וכי ראוי לשמור על כבוד העם היהודי ולמות מתוך קרב, 

אשר ירשום לפחות "שלוש שורות בהיסטוריה". 
הגרמנים  כנגד  ניצחון  כי  ברור  היה  למתנגדיהם,  וכמובן  להם, 
אמריקה  כמו  חופשיים  עמים  שגם  העובדה  לאור  סביר,  אינו 
הצליחו  לא  הפולני,  העם  כמו  משועבדים  עמים  וגם  ואנגליה, 
כי  היה  ברור  גיסא,  מאידך  הגרמנים.  של  כוחם  את  למגר 
בעוד שהישרדותו אפילו  יביא לחיסולו הסופי של הגטו,  מרד 
המלחמה  שסוף  משום  לחיים,  סיכוי  בת  היא  קצרה  לתקופה 
העבודה  לתוצרי  הגרמנים  נזקקו  שעדיין  ומשום  ובא,  קרב 
היה  הנשק  ולאגירת  למחתרת  היחס  לפיכך,  הגטו.  מפעלי  של 
נטו  הגטו  לחיסול  הפקודה  הגיעה  כאשר  אולם,  אמביוולנטי. 
ואין  כך,  ובין  כך  בין  יבוא  יהודים להשתכנע שסוף הגטו  יותר 
המרד יכול לסכן את החיים יותר מאשר בהעדר תגובה. אחרים 
עדיין  הארי  לחלק  מעבר  וניסיונות  בונקרים  בניית  כי  סברו 
אפשריים, והמרד עלול לסתום את הגולל גם על אפשרויות אלו.

ב-18 באפריל 1943, יום לפני ליל הסדר של שנת תש"ג, קיבלו 
ראשי הגטו היהודיים את פקודת הנאצים שעל הגטו מוטל עוצר 

מלא וכי באמצע הלילה יתחיל מבצע של פינוי הגטו כולו. 
מידית  העביר  וזה  האצ"י,  מפקד  פרנקל,  לפאוול  נודע  הדבר 
הארגון  לוחמי  כל  האי"ל.  מנהיג  אנילביץ',  למרדכי  הידיעה  את 
וצעירים נוספים נטלו נשק ולפי פלוגות התפרסו בעשרות עמדות 

בגטו. את הילדים והמבוגרים הכניסו אל מרתפים ובונקרים.
עיקר כוחו של האצ"י התרכז בארבע פלוגות בכיכר מוראנובסקי. 
פאוול פרנקל פיקד על הפלוגה שתפסה את מרכז הכיכר והגנה על 

המטה הראשי של הארגון. 
 19( תש"ג  פסח  ערב  בבוקר,  החל  הגטו  של  הסופי  החיסול 
באפריל 1943(, כאשר כוחות ס.ס. וחיל רגלים נכנסו אל הגטו. 
הם נתקלו באש שנפתחה עליהם מעמדות שונות בבתי הגטו. טנק 
שהוכנס לגטו הוצת וחסם את התנועה. מוביל הכוח ומפקד כוח 
הס.ס. דיווח כי כוחותיו נסוגים וכי הוא סובל מפצועים והרוגים. 
האחראי על מבצע חיסול הגטו, גנרל יורגן שטרופ, תפס במקומו 
את הפיקוד על המבצע לדיכוי המרד. עם כוח גדול שארגן מחדש 
נכנס שטרופ אל כיכר מוראנובסקי. שם הופתע להיתקל באש כה 

עזה עד שנאלץ להביא כוחות תגבור נוספים לאזור. 
בצהרי אותו יום חל אירוע סמלי ויוצא דופן. אל גג הבית מספר 
7 בכיכר מוראנובסקי, מקום שבו שכן מטה האצ"י, עלו נער בשם 
הדגל  דגלים:  שני  עליו  וקיבעו  האלינה,  וחברתו  אייזנר  יאצק 
האדום-לבן, דגל הפולנים, ולצדו דגל כחול-לבן, דגלו של הארגון 
וברחבי  הגטו  ברחובות  היטב  נראו  אלה  דגלים  היהודי.  הצבאי 
הפולנים  אצל  פרצו  שמחה  קריאות  כי  מספרות  עדויות  ורשה. 
ובראותם  והפיצוצים  היריות  את  בשמעם  הדגלים,  למראה 
היו  היהודים  כי  ידעו  כך  לכיכר;  מעל  מתנוססים  הדגלים  את 
הראשונים שבפומבי הניפו את נס המרד נגד הגרמנים וכי הצליחו 
להחזיק בכיכר מוראנובסקי. במשך ארבעה ימים ניצבו על הבית 
דגלי המרד. רק לאחר קרבות רבים הצליחו הגרמנים להשתלט 

על הבית ולהוריד ממנו את הדגלים.
את  ואילצו  הנפש,  חירוף  עד  עזים  קרבות  התנהלו  הגטו  בכל 

הגרמנים להזעיק תגבורות פעמים מספר.
בשלב זה החלו הגרמנים להצית את בתי הגטו. פעולה זו הייתה 
בגטו.  המזוינת  ההתנגדות  על  להתגבר  היה  שבכוחה  היחידה 
אל  הבוערות  העליונות  הקומות  מן  הלוחמים  נמלטו  כאשר 
אספקת  את  שמעל  השרפה  כילתה  התת-קרקעיים  הבונקרים 

החמצן שמתחת, והפכה את הבונקרים למלכודות חנק.
עם זאת המשיכה להתנהל לחימה עיקשת של חוליות המחתרות 

בגטו. כ-6,000 יהודים נשרפו במחבואם או נחנקו בעשן.
ובו   ,18 מילא  ברחוב  אי"ל  מפקדת  של  הבונקר  נפל  במאי  ב-8 
מרדכי אנילביץ. איש מהם לא נפל חי בידי הגרמנים. רבים שלחו 

מרד גטו ורשה
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ְטִקין תרע"ד )1914(  ִצְבָיה לּובֶּ
– תשל"ח )1978( 

חברת תנועת הנוער "דרור". 
בגטו ורשה הייתה אחראית 

להפעלת קשריות בעלות 
"מראה ארי" שתפקידן היה 

להעביר מידע ונשק בין 
הגטאות, ובין נציגי המחתרת 

בצד הארי למחתרת בגטו, 
ולשליחתן לארגון תנועות 

המרי בגטאות נוספים. בשל 
חזותה היהודית נבצר ממנה 

להיות קשרית בעצמה. 
הייתה ממייסדי אי"ל, 

ובאפריל השתתפה במרד 
בראשות מרדכי אנילביץ, 

מתוך המפקדה שהתמקמה 
בבונקר ברחוב מילא 18. היא 
סיירה בין הבונקרים השונים 

כשהיא תומכת בלוחמים 
הנצורים ובתושבי הגטו 

הבלתי-חמושים.
כאשר הלך הגטו ונשרף 

לוותה צביה קבוצה 
אל הבונקר שברחוב 

פרנצ'יקנסקה 22 שבו הייתה 
יציאה לביוב. כאשר שבה 

למחרת, ב-8 במאי, התברר 
כי הבונקר ברחוב מילא 18 

הותקף וחוסל. גם מרדכי 
אנילביץ נהרג, ולובטקין 

נטלה את הפיקוד על 
הארגון.

יחד עם לוחמים ופצועים 
נוספים חולצה לובטקין דרך 

תעלות הביוב בעזרת קאז'יק 
רטהויזר )שמחה רותם( 

והגיעו לצד הארי של העיר. 
לובטקין המשיכה להיות 

בקשר עם גטאות אחרים. 
צביה לובטקין עלתה לארץ 

ישראל והייתה ממקימי 
קיבוץ לוחמי הגטאות ומוזאון 

בית לוחמי הגטאות.

יד בנפשם.
במכתבו האחרון של אנילביץ לסגנו, יצחק צוקרמן, כתב )ביידיש(: 

מה שעבר עלינו לא ניתן לתאר במילים. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. הגרמנים ברחו 
40 דקות והשנייה למעלה משש שעות. כמה פלוגות  פעמיים מן הגטו. פלוגה אחת שלנו החזיקה מעמד 
שלנו התקיפו את הגרמנים אשר נמלטו. אבדותינו בכוח אדם מעטות ביותר. אף זה הישג. יחיאל נפל כחייל 
רב  ערכו  לבצע  העזנו  והדבר שאותו  גדולים  אני מרגיש שמתרחשים דברים  הירייה.  ידי מכונת  על  גיבור 
יחזיקו מעמד...  יחידים  רק  יהודי הגטו.  ועצום... לא אוכל לתאר בפניכם את התנאים שבהם חיים עתה 
גורלם נחרץ. כמעט בכל מקומות המחבוא, שבהם מסתתרים אלפים, אי אפשר להדליק נר מחוסר אוויר. 
באמצעות המשדר שלנו שמענו שידור נפלא של תחנת השידור 'שוויט' על הלחימה שלנו. העובדה שזוכרים 
הפכה  בגטו  העצמית  ההגנה  היה.  וקיים  חי  חלום  במאבקנו.  אותנו  מעודדת  הגטו  לחומות  מעבר  אותנו 
לעובדה. ההתנגדות היהודית המזוינת והנקמה הפכו למעשה. הייתי עד ללחימה מופלאה ומלאת גבורה של 

הלוחמים היהודים.

שניים  ביניהם  עשרות,  כמה  נפלו.  ומנהיגיהם  אצ"י  לוחמי  רוב  במאי.  ה-16  עד  לבית  מבית  נמשכה  הלחימה 
ממנהיגי המרד – צביה לובטקין ומארק אדלמן – הצליחו להימלט בעזרת קאז'יק – שמחה רותם )ראטהייזר( 

– שחילץ אותם דרך תעלות הביוב אל "הצד הארי" ומשם בעזרת משאית אל היער.
ב-16 במאי הכריז הגנרל יורגן שטרופ כי הסתיימה האקציה. הוא דיווח כי "אין עוד רובע יהודי בורשה", ופקד 

לפוצץ את בית הכנסת הגדול ששכן בעיר. 
נהרסו.  מחבוא  ומקומות  בונקרים   631  .13,292 נרצחו  מתוכם  יהודים,   65,065 נתפסו  שטרופ  רישומי  לפי 

הנותרים בחיים הועברו אל מחנה ההשמדה טרבלינקה.
בפברואר ציווה הימלר להרוס את הגטו. יהודים בודדים הצליחו להסתתר בזמן השמדתו, חלקם נמלט אל ורשה 

הארית שמחוץ לחומות.
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על קידוש השם

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

נשאלת השאלה: האם מוות מתוך כפיה, ולא מתוך בחירה, הינו 
מוות על קידוש השם?

הלל צייטלין, מאנשי הרוח בגטו ורשה, כתב על כך:
במקרה שיהודי נמצא הרוג בדרך, קדוש ייאמר לו, היות שבגלל 
יהדותו נהרג. כך פוסק הרמב"ם. לפי זה עיקר הקדושה - היא 
מישראל  אדם  אפוא  יכול  ליהדות.  ההשתייכות  עקב  המיתה 

להשיג את כתר הקדושה בלי שיועמד לפני ניסיון."
 )לנסקי, חיי היהודים בוורשה, עמ' 109(.

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

בהגנה על יהודים.
 )קידוש השם, עמ' 23(.

נוקמי דם עמם

בברלין,  לרבנים  המדרש  בית  ראש  ויינברג,  יעקב  יחיאל  הרב 
שגורש לפולין בשל אזרחותו הרוסית, כתב:

עלילת  את  להעריך  יש  שהיה  כמו  המצב  ידיעת  מתוך  רק 
המעונה  הגיטו  בתוך  הספונטנית  ההתקוממות  של  הגבורה 
והמושפל. סוף סוף נמצאו גואלים לכבוד העם הבזוי והשסוי, 
צעירי ישראל שלא יכלו לראות יותר בגסיסה ארוכה של מאות 
כוחם  שארית  ובאזור  התאוששו,  ואחיות  אחים  נפשות  אלפי 
של  המרד  היה  וכך  האכזריים.  למעניהם  צודק  גמול  השיבו 

הגיטו הוורשאי לדף מזהיר בתקופת החשכה ההיא. 
מזרחיים  ציונים,  בונדאים,  המינים,  מכל  יהודים  המורדים, 
ואגודאים – שעמדו על סף הוודאות הגמורה של כליון וגוויה 
זעו, אלא התחשלו בגבורה  ולא  גיהנום לא חתו  ייסורי  מתוך 
על-אנושית כדי לנקום דם עמם השפוך. במיתתם, מות גבורים, 

קידשו שם ישראל מחולל. 
)הרב יחיאל יעקב ויינברג, יד שאול, מבוא, עמ' ט(

יחסו  היה  הגדול  לגירוש  ועד  הגטו  בחיי  הראשונה  בתקופה 
של הציבור הדתי והחרדי למרד, בדרך כלל, ספקני עד שלילי. 
הנימוקים העיקריים היו אלו שהוזכרו לעיל, שאין סיכוי לנצח 
במרד וכי המרד מסכן את שארית יושבי הגטו, וכי במצב כזה 

"מאבק זה יוכרע על ידי ההשגחה העליונה". 
עם זאת, ככל שהלך וקרב מועד חיסול הגטו והלחץ על יושביו 
חרדים  ועסקנים  רבנים  של  נטייתם  גברה  כך  וגבר,  התהדק 
פעלו  או  הצטרפו  מהם  עשרות  וכמה  במרד,  פעיל  חלק  ליטול 
בקבוצות נפרדות. בדרך כלל הם פעלו בתיאום עם אצ"י, לשם 
יכלו לחבור גם אם לא היה נשק בידם וגם אם לא באו בקבוצה 

מאורגנת, כפי שנדרש לקבלה לאי"ל. 
לו  שהתחוור  לאחר  דעתו  את  שינה  עצמו  פרידמן  זישא  הרב 
גודל השילוחים לטרבלינקה, והוא אף נמנה עם הממריצים את 

הרב מנחם זמבה לעודד את ההשתתפות במרד.
העיוורת  ההליכה  חטא  על  היכה  זמבה  הרב  כי  מספרים 
לאומשלאגפלאץ, ואמר: "היינו צריכים להפוך עולמות ועכשיו 

אנו חייבים להתנגד.
הרב  של  נחלתו  היו  במרד  פעילה  והשתתפות  ברורה  תמיכה 
יוסף אלכסנדר זמלמן )רבה של פשייטש( שפעל יחד עם אנשי 
להשתתף  שונים  בכינוסים  וקרא  לגטו  נשק  להברחת  אצ"י 
בפועל במרד, תוך הסתמכו על המדרש שעל הפסוק "אל נקמות 

ה' " – גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות השם.
מראשי  פרידנזון,  גרשון  אליעזר  הרב  גם  עסק  נשק  בהברחת 
אברכים  כ-20  של  קבוצה  בראש  שעמד  בפולין  יעקב"  "בית 
)זילברברג  בקבוצה  מהמשתתפים  שניים  לדברי  עליה.  ופיקד 
בגלל  בשבת  בהברחה  לעבוד  להם  הורה  אף  הוא  וביטר( 

"המשימה הקדושה".
 

רבני ורשה נוכח המרד
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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 לשרוד.
אלו ששמרו על צלם האדם

על צלם היהודי
ועל ערכיהם המוסריים והתרבותיים.
אלו שהמשיכו את המסורת היהודית

לבל יינתן מפתח הניצחון בידי הגרמנים.

בזיכרון ובכבוד שאנו נותנים להם אנו מתחברים 
למסכת הגדולה של הגבורה היהודית.

)אסתר פרבשטין(

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 

התנגד מי שלחם עם נשק ביד ברחובה של עיר 
בהרים וביערות 

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

במרד הנואש מכל

)חיים גורי(
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תקופה ראשונה: היטלר בגרמניה, כיבושים ראשונים

1933

היחידה  החוקית  כמפלגה  הנאצית  המפלגה  על  הכריז  בהמשך  גרמניה.  ממשלה(  )ראש  לַקנצֶלר  מתמנה  היטלר   – בינואר   30
המותרת בה.

אפריל – מוטל חרם על עסקים יהודיים. פיטוריהם של יהודים רבים מהשירות הציבורי בגרמניה.
10 במאי – שֵרפה פומבית של ספרים שנכתבו בידי יהודים, יריבים פוליטיים ואינטלקטואלים.

 

1935

רג" המגבילים את אזרחותם של היהודים בגרמניה, וקשרים בינם לבין אזרחים "ָאריים". 15 בספטמבר – נחקקים "חוקי ניֶרנּבֶ
  

1936

1 באוגוסט - המשחקים האולימפיים נפתחים בברלין. הנאצים מפסיקים את הפעילות הגזענית כדי ליצור מראית עין של מדינה 
נאורה.

  

1938

13 במרס – "הַאנשלּוס" )בגרמנית: איחוד/סיפוח(: סיפוח אוסטריה לַרייך הגרמני.
29 בספטמבר – הסכם מינכן נחתם. חבל הסּוֶדטים בצ'כוסלובקיה מסופח לגרמניה.

7 בנובמבר –התנקשות בארנסט פוֹן ראט, מזכיר שגרירות גרמניה בפריז. הרצח נעשה במחאה על הגליית 15,000–17,000 יהודים 
פולניים חסרי אזרחות, מגרמניה לפולין. 

"ליל הבדולח". במהלכו  לכינוי  ענק שזכה  פוגרום  הגרמני  הרייך  שטח  בכל  מתבצע  ראט  פון  לרצח  – בתגובה  בנובמבר   10–9
מועלים באש מאות בתי כנסת, נרצחים עשרות יהודים ומנופצים חלונות ראווה בחנויות שבעליהן יהודים.

  

1939

15 במרס – הצבא הגרמני נכנס לצ'כוסלובקיה ומייסד את "הּפרוֶֹטקטוָֹרט של ּבוֶֹהמָיה ומוַֹרבָיה".
23 באוגוסט – נחתם הסכם ריֶבנטרוֹּפ-מוֹלוֹטוֹב לאי-תקיפה ולחלוקת שטחי פולין בין גרמניה וברית המועצות.

תקופה שנייה: מלחמת העולם השנייה, מדיניות הבידוד והגטאות

1 בספטמבר – גרמניה פולשת לפולין. מלחמת העולם השנייה פורצת.  
3 בספטמבר –בריטניה וצרפת מכריזות מלחמה על גרמניה אך לא פותחות חזית שניה.     

17 בספטמבר – חלקים ממזרח פולין מסופחים לברית המועצות, על פי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב.
28 בספטמבר – הגרמנים כובשים את ורשה.

8 באוקטובר – הנאצים מקימים את הגטו הראשון בפיוטרקוב, פולין.
דצמבר – היינריך הימלר, ראש הס"ס, מורה לכל הרשויות הנוגעות בדבר להקים גטאות ולרכז בהם את היהודים.

 

 

ציר הזמן - מלחמת העולם השניה והשואה
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1940

10 במאי – הגרמנים פולשים לאירופה המערבית: הולנד, בלגיה וצרפת, דנמרק ונורבגיה.
יוני 1940  – איטליה נכנסת למלחמה, מצבם של יהודי לוב הורע.    

אוקטובר- נובמבר –גטו ורשה מוקם ונסגר;  ארכיון "עונג שבת" מתחיל לתעד בדייקנות את חיי הגטו.
ותוניס אבדו את אזרחותם  יהודי מרוקו אלג'יר  נאצי חל על מושבות צרפת בצפון אפריקה.  וישי הפרו-  1940 – משטר  אוקטובר 

הצרפתית ובצפון אפריקה מונהגים חוקי גזע ומופקעים נכסים. 

תקופה שלישית: רצח העם היהודי ברחבי אירופה

1941

22 ביוני – מבצע ברברוסה – גרמניה פולשת לברית המועצות. ראשית "הפתרון הסופי", רצח המוני של יהודים.
רל ַהרּבור, בסיס חיל הים האמריקני באוקיינוס השקט. ארצות הברית מצטרפת למלחמה. 7 בדצמבר – היפנים תוקפים את ּפֶ

8 בדצמבר – מחנה ההשמדה הראשון, בֶחלמנוֹ שבפולין, מתחיל לפעול.

1942

20 בינואר – ועידת ואנזה – שיתופם של משרדי הממשלה והזרועות השונים בתכנון השמדה המונית ושיטתית של 11 מיליון יהודים.

מרס- מאי – מחנות ההשמדה סוֹּביּבוֹר, בלז'ץ, מאידנק ואשוויץ-בירקנאו מתחילים לפעול. שילוחים למוות ממערב אירופה ומפולין.
1 ביוני – מחנה ההשמדה ְטֶרּבלינקה מתחיל לפעול. רוב יהודי ורשה נרצחים במחנה זה.

יולי–ספטמבר – הגירוש הגדול הראשון ]אקציה[ להשמדה, כ-300 אלף יהודי גטו ורשה נשלחים לטרבלינקה.
סוף אוקטובר – ִמפנה במלחמה. בריטניה גוברת על גרמניה באל עלמיין בצפון אפריקה.

בלוב מוקמים מחנות הסגר ומחנות כפיה. כרבע מהכלואים מתו מרעב, מתשישות וממחלות.
תוניס עוברת לשלטון גרמני ישיר, חלק מיהודיה נשלחים למחנות ולעבודות כפיה.

 

1943

2 בפברואר – כוחות גרמניים נכנעים בסָטלינגַרד.
19 באפריל – תחילת אקציה ופרוץ מרד גטו ורשה. כעבור חודש הגטו מחוסל.

עד סוף 1943 – חיסול רוב גטאות פולין.

 1944

6 ביוני – בעלות הברית פולשות לנוֹרַמנדי בצרפת.
מחודש יוני – שילוחים המוניים מהונגריה למחנות המוות.

6–7 באוקטובר – אסירים מפוצצים את קֶרָמטוֹריּום מספר 4 באושוויץ-ּבירֶקנאו. 
  

1945

27 בינואר – אושוויץ משוחררת על ידי הצבא האדום. 6,500 אסירים בלבד שרדו.
7 במאי – גרמניה הנאצית נכנעת לבעלות הברית.

אוגוסט–ספטמבר – ארצות הברית מטילה פצצות אטום על יפן. כניעת יפן וסיום מלחמת העולם השנייה.
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