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זאת עיירה הנמצאת  (,Dzialoszyceדז'יאלושיצה )לערך ואנו נכנסים לעיירה   01:01השעה 
 0221לשנת  האזכור המוקדם  ביותר בהיסטוריה של מקום זה חוזר[. Kielceבמחוז קיילצה ]

[ של עיר מידי המלך ולדיסלאב השני.  בשנת קיבל המקום צ'רטר ]כתב זכויות 0011בשנת 
מכלל אוכלוסין המקום.   50.1%אנשים שהיוו  8105מנתה הקהילה היהודית במקום  0120

מייד עם כיבושה הוקם במקום יודנראט, במרץ . 0101לספטמבר  7הגרמנים כבשו את העיירה ב 
 02111גדלה לכדי  0100במקום גטו, למקום הובאו יהודים מקרקוב ומהאזור ובשנת הוקם  0101

[ ומשם למחנה Michowיהודים נשלחו למישוב ] 08111עת  0102יהודים והמשיכה לגדול עד לחיסול הגטו בספטמבר 
ת ממה שהיה לפני גודל האוכלוסין שלה הוא כחמישיללא יהודים והיום  עוד מאז העיירה לא התאוששהההשמדה בלז'ץ. 

האוטובוס עמר בסמוך למבנה הנטוש וההרוס של בית הכנסת.  מבנה מרשים אפילו בשיממונו. קירות עבים,  המלחמה.
מנגד פלש לתחום בית הכנסת וקנה אין גג, גם בתוך בית הכנסת וגם על הקירות נבטה והתפתחה צמחיית פרא. הטבע 

יה קן של שכינה היה לקן של צרעות ודבורים וחרקים שיוצרים יחסי לו עמדה של שליט ובעל בית, והיום המקום שה
גומלין של תועלת שבין החי והצומח... רק בלי אפילו יהודי אחד.  ובחוצות העיירה נראה כאילו הזמן קפא על מקומו, 

 תאלמנטארי . אנשים פשוטים חיים את חיי היום יום, צרכנותעל הכל דוק של נכשלות שם פרושלצופה מן הצד נדמה שו
כדי לקיים את מחייתם. נהג בגרוטאה מסחרית מחליף את בעל העגלה של אז, מביא מעט ירקות מן הכפר, מוציא משקל 
עתיק ומוכר את מרכולתו מעל גבי ארגזים שמפזר על הרצפה, נשים צעירות לבושות בפשטות גוחנות על הארגזים 

  השגרה המנוונת היום יומית. אלובוררות את מה שישימו בסליהם ויחזרו אל בתיהם ו

 
 מבט מבחוץ                            חברי הקבוצה בתוך חלל בי הכנסת דז'יאלושיצהבית הכנסת של                

  
 מבט מבפנים                  חזית בית הכנסת, עיטורי הקיר ואותיות עבריות      דז'יאלושיצהבית הכנסת של                
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 דז'יאלושיצה תמונות מ - המשך 
 

  
 נשים צעירות לבושות בפשטות גוחנות על הארגזים    דז'יאלושיצה ב מיותמים, וקירות עבים של בית הכנסת חלונות

 
 

 
הטבע מנגד פלש לתחום בית הכנסת וקנה לו עמדה של שליט ובעל בית, והיום המקום שהיה קן של שכינה היה לקן של 

 צרעות ודבורים וחרקים שיוצרים יחסי גומלין של תועלת שבין החי והצומח... רק בלי אפילו יהודי אחד.  
 
 

 פינצ'וב –יצאנו משם והמשכנו לעיירה הבאה 
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אזור בבנפת פינצ'וב  קיילצה מחוזבשהי עיירה   (Pinczowפינצ'וב )לו נכנסים ואנ 00:08השעה 

 ק"מ דרומית לקיילצה 01ו  ק"מ מקראקוב 11 מחוזות לובלין קיילצה

נמצאו  2118שנערך בה ב  בסקר אוכלוסין יהודים 0,811 חיו בה  0100בשנת : אוכלוסיה
ויש בה שרידי מבנים  02כבר מהמאה ה  תושבים.  היסטורית ידוע על פינצ'וב 02011בפינצ'וב 

ארמון  –לעיירה מספר אטרקציות תיירותיות . 00מתקופה זאת וחורבות של מבצר מהמאה ה 
בחלקם כאלה שקיימים  שהיה שייך למשפחת וילקופולסקי, מספר כנסיות ומנזרים 05מהמאה ה 

 וכמובן נמצא שם בית כנסת שהלכנו לבקרו. 08החל מהמאה ה 
 

בימי  פינצ'ובנזכרים לראשונה יהודים, בעיקר מגליל סנדומייז' )צוזמיר(, שפקדו את  01-במסמכים מראשית המאה ה
השוק. נראה שמספרם היה רב. בימים ההם השתרשה האמרה היידית "אין פינטשעוו טאגט שוין" )"בפינצ'וב כבר 

, האציל מישקונסקי, שאף 07-בעליה של העיר כמאה ה פן נאחר(. פינצ'ובעלינו למהר לשוק של  -עולה השחר", דהיינו 
ולפיכך עודד את התיישבותם של יהודים מקרקוב וממקומות אחרים. בתקופה זו נודע סוחר העורות  פינצ'ובלפתח את 

 תה רבה.יהי פינצ'ובכעשיר האזור, והשפעתו על חיי הכלכלה של  פינצ'וביעקב אברהם מ
 

 0קטן", שאף היה לה נציג ב"ועד -לה ומבוססת, אחת החשובות בחבל "פוליןקהילה גדו פינצ'ובעד מהרה צמחה ב
 7רב, דיין, מגיד,  פינצ'ובבקהילת  נמצאוארצות"  0יעקב בן שמואל השמש. בתקופת קיומו של "ועד  -ארצות" 
זהובים לשנה, עדות  8מלמדים ושני שומרים. מסי הקהילה לוועד הגיעו לסך  01חזנים,  0שוחטים,  0שמשים, 

פי שהיה בנוי עץ עמד על תלו שנים -על-. אף07-נבנה במאה ה פינצ'ובהכנסת הראשון ב-בית לחשיבותה של הקהילה.
כנסת נוסף, מאבן. על מועד בנייתו קיימות גרסאות -ם הוקם ביתרבות, עד למלחמת העולם השנייה. במרוצת השני

שונות, אבל קרוב לוודאי שהבניין, המזכיר בסגנונו ובקירותיו העבים מבנים מתקופת הרנסנס, נבנה רק בסוף המאה 
הכנסת הזה שופץ פעמים אחדות. במלחמת העולם הראשונה מצאו בו מחסה -. בית05-או בתחילת המאה ה 07-ה

, עם גידולה המהיר 05-יהודים, שכן הקירות העבים הגנו עליהם מפני ההפגזות. במחצית השנייה של המאה המאות 
הכנסת -כנסת שלישי גדול ומרווח, בנוי מאבנים מסותתות. פרנסי הקהילה נהגו להזמין לבית-של הקהילה, הוקם בית

ולאורך כל התקופה בה חיו יהודים  לדרשותיהם.החדש אדמו"רים ידועי שם, ובני הקהילה נהרו בהמוניהם כדי להאזין 
 ים וידועים.במקום העמידה קהילה זאת דורות של רבנים חשוב

 
חברת "צדקה גדולה".בידי הקהילה היה סידור מעוטר מעשה אמן שנכתב בשנת  פינצ'ובנוסדה ב 05-בשלהי המאה ה

כך גם מאורעות שאירעו -סידור הזה נרשמו אחרגבי קלף בידי סופר סת"ם, אליהו בן שמואל גרונם. ב-( על0100שע"ד )
העלילות בלנצ'נה ובלובלין, עלילה  0101בשנת  -, ועלילות שווא שבעטיין נרצחו יהודים מקומיים 0105, 0105בשנים 

מידי הכובשים  פינצ'וב, כשחייליו של ההטמן צ'רנייצקי שחררו את 07-באמצע המאה ה ועוד. 0107בקרקוב בשנת 
האציל מישקובסקי פרעות בנתיניו היהודים והגן עליהם עד לצאתם של החיילים מן העיר. בתום השוודים, מנע 

 המלחמה ההיא שבו חיי הקהילה למסלולם.
 

, והיו בקרבם לא מעט סוחרים גדולים פינצ'ובגדל בהתמדה חלקם של היהודים במסחר ובמלאכה של  05-במאה ה
הרחיקו במסעות העסקים שלהם עד לירידי לייפציג, דנציג )גדנסק( שסחרו בעיקר בתבואה, בפרוות ובעורות. מהם ש

היו סוחרים גדולים  פינצ'ובמרכז הסחר בגליל סנדומייז' כולו. ואולם לא כל יהודי  פינצ'וב ההייתוברסלאו. בעת ההיא 
ניהם גם כמה בעיקר חייטות וסנדלרות ; היו בי -או בעלי מקצועות חופשיים. רובם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה 

עוררה פעילותם הנמרצת של היהודים במסחר ובמלאכה את מורת רוחם של העירונים,  01-וה 05-אופים. במאות ה
שזכו לתמיכתם של אנשי הכמורה והשפיעו על השלטונות להטיל הגבלות שונות על היהודים ולהעלות את מסיהם. 

חרושת לחומרי בניין, -. תחילה נוסדו ביתפינצ'וב נטלו היהודים חלק חשוב בתיעושה של 01-לקראת סוף המאה ה
 כך מפעל לאריגה ולצביעת בדים.-ואחר

 
, ביטלו רבות מהגבלות המשטר הקודם. חרף המצוקה 0105החזיקו בה עד ו, 0108-ב פינצ'ובהאוסטרים, שכבשו את 

הכלכלית הקשה בעטייה של המלחמה נהנו היהודים בתקופה זו מחופש לנהל את חייהם ואף להתארגן בארגונים 
ועלי נוסדו בעיר סניפים של ההסתדרות הציונית ושל הסיעות "צעירי ציון" ו"פ 0108-0101פוליטיים וציוניים. בשנים 

 ציון". 
ינת פולין העצמאית. שנות המעבר משלטון לשלטון התאפיינו דנכללה במ פינצ'ובנסתיימה המלחמה ו 0105בשנת 

החריד את יהודי האזור. כעבור שנתיים,  0105בחוסר יציבות ובערעור הביטחון. הפוגרום ביהודי קיילצה באוקטובר 
את ביתו של החייט היהודי משה הפסחא הנוצרי הקיפו המונים  עלילת דם. בליל חג פינצ'וב, הופצה ב0120בראשית 
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ילד נוצרי ודמו נלקח לאפיית מצות. המשטרה מיהרה עונה  יתופי השמועה בב-פישל, שהיה קרוב לכנסייה, שכן על
וערכה חיפוש מדוקדק בבית החייט ובבתים הסמוכים לו, של שמואל קלוסקי ודוד קרינסקי, אך לאכזבתם של הפורעים 

 א מצאה דבר וההמון התפזר. ואולם בלב היהודים נותר הפחד.ל
 

עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה שימשה רוסיה השוק העיקרי לתוצרת הפולנית. תעשיינים ובעלי מלאכה מכרו את 
סחורותיהם ואת התוצר שלהם ברחבי רוסיה והגיעו עד הפינות הנידחות ביותר. אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה 

רוב היהודים הוסיפו להתפרנס בתקופה זו ממסחר וממלאכה,  שוק הרוסי הגדול בפניהם ורבים מהם התרוששו.נסגר ה
בעיקר בענפי ההלבשה וההנעלה, או סבבו עם מרכולתם בין כפרי הסביבה. אחדים מן היהודים מכרו פרוות לבעלי 

ר התושבים. התחרות עם הסוחרים ובעלי האחוזות שבאזור. המשבר הכלכלי הממושך בפולין פגע ביהודים יותר מבשא
חוק את רגלי היהודים מן הענפים האלה. דהמלאכה הפולנים הלכה והחריפה, והשלטונות סייעו לפולנים במאמציהם ל

ר העמיקו גם הפערים הכלכליים והחברתיים בין היהודים. העשירים דהלך והידר פינצ'ובוככל שמצבם הכלכלי של יהודי 
ים, מתווכים ורוכלים, בעלי מלאכה למקצועותיהם, וגם פועלים קשי יום רה, ואילו הרוב היו סוחהיו רובד דק בקהיל

ת סייע הג'וינט בשיקום עסקים והמוקדמ 21-ארגונים יהודיים ניסו להקל על המצוקה ככל שיכלו. בשנות ה ומובטלים.
 .ים ללא ריביתשנהרסו בימי המלחמה, פעלה גם "קופת גמילות חסדים", שהלוותה סכומים קטנ

 
שנים של שגשוג חסר תקדים בפעילות ציונית וציבורית אחרת ברחוב היהודי. נוספו סניפים חדשים  01-וה 21-שנות ה

( משך 0128-)נוסד ב פינצ'וביתה "השומר הצעיר", שהקן שלה בישל מפלגות ותנועות נוער ציוניות. הבולטת ביניהן ה
( היה מן הגדולים בעיירה. בעיירה היו 0121-נוסד ב פינצ'ובבני נוער רבים. גם נוער "פועלי ציון שמאל" )הסניף ב

(, ו"הנוער הציוני" 0125-פעילות גם "המזרחי" ו"צעירי המזרחי", הצה"ר הרוויזיוניסטית ותנועת הנוער שלה בית"ר )מ
הבנים בחדר המסורתי, ואילו הבנות היהודיות למדו ברובן -ות עדיין למדו רוב הילדיםהמוקדמ 21-בשנות ה (.0108-)מ

הספר הכללי )אבל -הספר הכללי הממלכתי. עם הזמן עזבו חלק מן התלמידים את החדרים ועברו גם הם לבית-בבית
 למדו רק שני נערים יהודים(. פינצ'ובבגימנסיה הפולנית הממלכתית ב

 
הברית ולארצות -הכנסת הבנוי אבן מן היסוד, בסיועם של יוצאי הקהילה שהיגרו לארצות-שופץ בית 0101בשנת 
הברית -. יהודים לא מעטים היגרו לארצותפינצ'ובהמאוחרות נתרבו מאוד גילויי האנטישמיות ב 01-בשנות ה1אחרות. 

-ר הציוניות עלו לארץולארצות אחרות, בסיוע קרוביהם שכבר הקדימו אותם בהגירה. אחדים מחברי תנועות הנוע
 ישראל.

 
  בימי מלחמת העולם השנייה

, ומיד עם כניסתם לעיר הצליחו כמה צעירים יהודים לברוח 0101בספטמבר  01-נכבשה בידי הגרמנים ב פינצ'וב
ימים מעטים אחרי כיבוש העיר הטילו הגרמנים על היהודים  המועצות.-מזרחה אל האזור שבו שלטה ברית

ללא רישיון מיוחד והטילו גזרות  קונטריבוציות, החרימו את רכושם, אסרו עליהם לצאת את העיר או להיכנס אליה
יהודים. הגרמנים מינו יודנראט ולידו הוקמה גם משטרה יהודית.  0,811 פינצ'ובבראשיתה של המלחמה היו ב נוספות.

נשלחה קבוצה של צעירים יהודים  0100בפברואר  08-אחד מתפקידיו העיקריים של היודנראט היה גיוס עובדי כפייה. ב
 ה בסוסנובייץ, וקבוצות נוספות נשלחו למחנות שונים אחרים.למחנה עבוד פינצ'ובמ
 

גטו, ברובע שהיה מאוכלס לפני המלחמה ביהודים עניים. הבתים היו דלים ורעועים וחלקם  פינצ'ובהוקם ב 0100במאי 
ניזוקו בהפצצות הגרמנים בימים הראשונים למלחמה. אף שהיה זה גטו פתוח נזקקו יושביו לרישיון יציאה 

ירודים. עד מהרה פשטה בגטו מגפת טיפוס ורבים נספו בה, בעיקר  -תה רבה ותנאי התברואה יד.הצפיפות הימיוח
גם פליטים יהודים ממקומות אחרים, אבל אוכלוסיית הגטו  פינצ'ובמקרב הקשישים והילדים. עם הזמן הועברו אל גטו 

 0,052ישבו בגטו  0100ודה מרוחקים. במאי לא גדלה עקב שיעורי התמותה הגבוהים ובגלל השילוחים למקומות עב
נפוצו  0102בקיץ  .0,080-הגיע מספר יושביו ל 0102פליטים נוספים ; במאי  פינצ'ובהובאו לגטו  0102יהודים. במהלך 

שמועות על חיסולם של גטאות אחרים באזור. כדי לקדם את פני הרעה ניסו רבים להכין לעצמם מקומות  פינצ'ובבגטו 
היו הבטחות כזב.  שלא יאונה להם רע. הבטחות הגרמנים ליהודיםלהשיג מסמכים מזויפים של פולנים. מסתור או 
הקיפו את הגטו כוחות גדולים של אנשי ס"ס וז'נדרמריה גרמנית. בסיועם של השוטרים היהודים  0102באוקטובר 

לסנדומייז'. בדרך הוכו רבים מן הוצאו היהודים מבתיהם, רוכזו במקום איסוף ומשם הועברו בעגלות של איכרים 
המגורשים באכזריות, והחלשים והקשישים נורו למוות. כמה אנשי ס"ס התעללו קשות בילדים והשפילו נערות יהודיות. 

 לא פעם, בתגובה לבכיין של האמהות ולתחינותיהן, ירו אנשי הס"ס בילדים ובשעת מעשה צחקו להנאתם.
 

יהודי  0,111, יחד עם פינצ'ובהוכרזה "יודנריין" )מטוהרת מיהודים(. כעבור ימים מעטים שולחו היהודים מגטו  פינצ'וב

javascript:OpenText(eval('document.all.text_5'))
javascript:OpenText(eval('document.all.text_5'))


   

           

 

201 

 

במהלך הגירוש הצליחו כמה קבוצות של יהודים להימלט או להסתתר במקומות מחבוא. חלקם  סנדומייז', לטרבלינקה.
ת דותם. אחרים הצליחו להגיע אל היער והצטרפו ליחינתפסו בידי חיילים גרמנים או בידי איכרים שמיהרו להסגיר א

פרטיזנים של "ארמייה לודובה" )בהנהגת הקומוניסטים( שפעלה ביערות האזור. הפרטיזנים היהודים סייעו ליהודים 
אחרים שהסתתרו ביער בהספקת מצרכי מזון, ומפעם לפעם יזמו מסעות עונשין נגד איכרים פולנים שהסגירו יהודים 

השתתפו הפרטיזנים היהודים בקרב של פלוגה מ"ארמייה לודובה" נגד  0100לידי הגרמנים. בתחילת מסתתרים 
, כפי 0100לוחמים יהודים נפלו. עד לשחרור האזור במאי  8-יחידת ז'נדרמים גרמנים ליד הכפר דז'יוויינצ'יצה, ו

פרטיזנים יהודים ופולנים, ירו  80נים שמעידים כמה ראשי עיירות וכפרים באזור, לכדו אנשי גסטאפו וז'נדרמים גרמ
  בהם למוות וקברו אותם במקום הרצח. חלק מן הלוחמים היהודים שרדו וזכו לראות בשחרור.

 
 תמונות שצלמנו בפינצ'וב

 
 בית הכנסת המשופץ

 

   
 חלל בית הכנסת המשופץ מבפנים, ארון הקודש והויטראז'ים               מבנה בית הכנסת המשופץ מבחוץ                 

 
 

  
 תקריב של הויטראז'ים חושף מבעד לצבעוניות הזכוכית ציורי פנים של יהודים
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  המשך תמונות שצלמנו בפינצ'וב
 

  
 עיטורי תקרה וקירות בבית הכנסת של פינצ'וב

 

   
 חברי הקבוצה בתוך בית הכנסת                        הויטראז'ים                   שמות שיהודים לכודים חרטו בקיר              

 

    
  "אבן מקיר תזעק" קירות וחומות חצר בית הכנסת עשויים משברי מצבות יהודיות.
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העיירה נמצאת במחוז קיילצה  (,Chmielnikחמיילניק )והקבוצה מגיעה לעיירה  00:11השעה 
השם חמיילניק מאוזכר  . איש 0111היה מניין תושביה כ  2111בסקר אוכלוסין שנערך בשנת 

שנלחמו בהם אבירים  0200שנערך ב  םהטטארילראשונה בהיסטוריה הפולנית בשל הקרב עם 
פולניים מסנדומיר וקרקוב ואנדרטה לקרב זה קיימת בעיר גם היום. השריד העתיק ביותר בעיר 

קיבל המקום כתב  0800.  ב 0081הוא כנסיית השילוש הקדוש ובית הקברות של הכנסייה מאז 
היה המקום  07ו ה 01 [ מהמלך זיגמונד השני והפכה לעיר.  במאות הtown charterזכויות ]

והאחים הפולנים[ בזכויות שקבלו ממשפחת קשישטוף  םהקלוויניסטילמעוז פרוטסטנטי ]
[ שהעיר הייתה בבעלות משפחתו. העיר נמכרה בשנת Krzysztof Gołuchowskiגלוחובסקי ]

 . 0108לקז'ימיר טאנסקי ונשלטה על ידי משפחה זאת עד  0521
 

יהודים שהגיעו , היה שם רובע יהודי וגם בית קברות יהודי. 0818לניק בשנת יהודים מוזכרים לראשונה וחמיי
והשתלטו עם הזמן על הבתים והחנויות  0105לחמיילניק היו מגירוש ספרד, הם בנו שם את בית הכנסת מפואר ב 

  יצ'רנייצקצבאו של המצביא הפולני סטפן טבח  0188בשנת . 0185הנטושים של האחים הפולנים שהוגלו מן המקום ב 
 07לקראת סוף המאה ה יהודים שהואשמו בכך שעזרו לשבדים לפלוש לפולין. הקהילה גדלה בהדרגה  081ב כ 

.  הקהילה העמידה מספר רבנים ידועים כיצחק יאיר פרנקל תאומים ויוסף הלוי אטינגר. אנשיה היהודים 05ובמאה ה 
יהודים.  0008חיו וחמיילניק  0710בשנת  בטקסטיל.נודעו בשל המסחר שלהם בתבואות, תוצרת משק חי, עצים ו

עם  01תנועה חסידית על זרמיה השונים שהתגברה לקראת חצי המאה ה  05לניק פעלה מסוף המאה ה ייבחמ
על רקע של מחלוקות עם שושלות חסידיות אחרות. נזק רב ברכוש נגרם לקהילה דומיננטיות רבה של חסידות לובלין 

והעיר נודעה  0551. החיים הכלכליים חזרו לתיקונם בשנים שלאחר 0571ה שפרצה בה ב היהודית כתוצאה משריפ
תושביה.  1551איש מכלל  8811מנתה הקהילה היהודית  0517בשל מספר מפעלי טקסטיל שהקימו בה יהודיה. בשנת 

היו  0101נזקקו לסעד מהקהילה. בשנת  01ואנשי הון שעסקו בכספים ומכלל תושביה רק כ  מתוכם היו סוחרים 880
 0120תושביה, רבים מהם נמלטו וחמיילניק עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ובשנת  5170יהודים מכלל  1082בה 

 .8115היה מניין יהודיה 
 

 תקיימה.טבלה זאת מראה את צמיחתה של הקהילה וחמיילניק במשך שנות ה
 

 % יהודים תושבים בתים שנה

1765     1467   

1827 197 1,514 1,185 77 

1857   3,098 2,066 67 

1860 285 3,488     

1876   5,184     

1897   6,888 5,650 82 

1902   8,352 7,048 82 

1910   8,073 6,452 80 

1921   6,790 5,908 77 

1939   12,500 10,275 80 

 
מתושבי המקום. בחודשים  51%יהודים והם היוו  01,111ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה  חיו וחמיילניק כ כאמור, 

הראשונים של המלחמה נמלטו מספר מאות יהודים ]בעיקר צעירים וצעירות[ לשטחים שבשליטה הסובייטית. בתחילת 
וידוע על שני ביקורים במקום של מרדכי אנילביץ נוצר קשר בין יהודי חמיילניק למחתרת היהודית הוורשאית  0101

במטרה להכין אותם להתנגדות מזוינת. בשל מחסור בנשק יכלה ההתנגדות להיות ברובה פסיבית ורבים שילמו בשל 
 2111הועברו אליה  כ  0101-0100בחורף של  .והוצאו להורג, בתוכם היה גם ראש היודנראט שמואל זלצמן כך בחייהם

הרעה באופן קיצוני את תנאי החיים של יהודי חמיילניק, והאוכלוסייה  0100בה. הקמת הגטו באפריל יהודים מהסבי
הופעל צו האוסר על היהודים לצאת מן הגטו, ומי  0100לדצמבר  02החל מ  קטנה כתוצאה מתמותה מרעב ומגיפות.

החלו  0.01.0102וך הגטו. החל מ שנתפס הוצא להורג מיידית, כזה היה גורלם של רבים שניסו להבריח מזון אל ת
 0.01.0102ב  לשגר אלפים למחנות עבודה בפולין ובגרמניה ורק בודדים שרדו את התנאים הלא אנושיים ששררו בהם.

[ ושלושה ימים מאוחר יותר Drugniaמדרוגינה ] 271[ ועוד Szydlowיהודים משידלוב ] 0111הועברו וחמיילניק כ 
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יהודים למחנה  5111משטרה גרמנית ואוקראינים שהגיעו מקיילצה, במהלכה נשלחו כ התקיימה אקציה על ידי כוח 
נערך שילוח שני, הפעם רבים מהיהודים שנותרו והיו מודעים לגורלם, ברחו ליערות או  8.00.0102. ב המוות טרבלינקה

חלק מאותם שברחו  .0108נכנסו למקומות מסתור בתוך הגטו, לא רבים מהם הצליחו לשרוד עד לשחרור בינואר 
לשטחים הסובייטים עם פרוץ המלחמה התגייסו לצבא הרוסי או הפולני וחלקם היו מפקדים מוערכים.  קומץ מהניצולים 
ניסה לאחר המלחמה להתיישב מחדש וחמיילניק אך הם ויתרו עד מהרה על כוונותיהם בשל העוינות ומעשי האיבה, 

לאחר  0101היהודים האחרונים עזבו את חמיילניק ביולי  00 המקומית.העוינות והשנאה מצד האוכלוסייה הפולנית 
 יהודים וחמיילניק. 0פוגרום קיילצה שבין קרבנותיו היו גם 

 
עיירה, שעת צהריים של יום שבת, אנשים גודשים את כיכר העיר, חנויות פתוחות בכיכר מסעדות ואנשים ל הגענו

מסבים לשולחנות, לוגמים בירה צוננת, סבתות ונכדיהם, זקנים בלבוש לא מחייב, שווקים מאולתרים של ירקות 
ורדים והולכים לכיוון המרכז, קרוב ברחובות הצדדיים.  מנוחתם מופרעת כשאוטובוס התיירים נכנס לעיירה ואנו י

לידו בחצר מצבת זיכרון, יהודה רז שמוצא משפחתו וחמיילניק מספר לנו למרכז אנו מוצאים את בית הכנסת העזוב, 
 .על רכושה לשעבר בעיירה זאת שהיה של משפחתו

 

 תמונות שצלמנו בחמיילניק
 

  
 חמיילניק מספר על רכושםמרז שמוצא משפחתו  החברי הקבוצה מאזינים להסברים מפי אמונה           יהוד        

 

  
 שווקים מאולתרים בעיקר של ירקות בחוצות העיר          בירה צוננת בכוסות פלסטיק בקיוסק בכיכר העיר     
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 וחמיילניקהמשך תמונות שצלמנו 
 

  
 וזקנים בלבוש לא מחייב   סבתות ונכדיהם                                                                            

 

 
 בית הכנסת הנטוש של חמיילניק מזוויות שונות

 

 
 מצבת זיכרון תרומת משפחה ישראלית
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העם היהודי ידועה העיר לשמצה בתולדות (, Kielceקיילצה )ואנו מגיעים לעיר  08:01השעה 
 02(, ובו ונרצחו 0101בפוגרום קיילצה, שהתרחש בה לאחר מלחמת העולם השנייה )יולי 

במרכז הרי הצלב נמצאת במרכז פולין העיר  את השואה יהודים ששבו אל העיר לאחר ששרדו
קיֶה(, על גדות נהר הסילניצה. משנת  ִז'יסְׁ וְׁויֶינְׁטֹוקְׁ יא משמשת בירת מחוז ה 0111הקדוש )הרי שְׁ

קיֶה; על פי החלוקה המנהלית הקודמת של פולין, הייתה קיילצה בירת מחוז  ִז'יסְׁ וְׁויֶינְׁטֹוקְׁ שְׁ
–0108, ולאחר מלה"ע השנייה, 0101–0101קיילצה )בימי הרפובליקה הפולנית השנייה, 

מספר (. בעבר הייתה העיר מרכז לחציבת אבן גיר, וכיום ממוקדת כלכלתה במסחר. 0115
 איש.  210111הוא  2111תושבי של קיילצה לפי מפקד שנערך ב 
האזור היה מיושב על ידי קלטים שישבו לאורך הנהר.  1-לפנה"ס. עד המאה ה 8-אזור קיילצה היה מיושב החל מהמאה ה

בוהמיה הקלטים גורשו על ידי שבטים סלאבים בשם ויסטולנס שישבו את מרבית האזור. בתחילה נשלט האזור על ידי 
 אך עד מהרה הפך האזור חלק מפולין. 

, עת ציידים מהאזור החלו להקים יישובים בשולי ההרים. 00-אזור הרי הצלב הקדוש כמעט ולא היה מיושב עד המאה ה
  02-העיר קיילצה נוסדה בתחילה כמקום השוק )מסחר( ששירת את הציידים שנדרשו למצרכים. בתחילת המאה ה

 00-קיילצה קיבלה זכויות של עיר. במאה ה 0218-חוזה. באפות קרקוב שבנתה במקום כנסייה והשתלטה על העיר בישו
 נהרסה העיר על ידי המונגולים בראשות אוגדיי חאן, אך שוקמה במהירות. 

האזור של קיילצה עשיר במינרלים כברזל, עופרת ונחושת והעיר הפכה להיות מרכז מחצבים. בעיר היו גם מספר 
הוקם בעיר ארמון בסגנון הרנסאנס הצרפתי המהווה עד היום את אחת  0107-0102ור זכוכית. בין השנים מפעלים לייצ

בזזה והועלתה באש על ידי השבדים אך הוקמה נהעיר  07-הדוגמאות הבודדות למבנים בסגנון הזה בפולין. במאה ה
עיר זכות לבחור את נציגה לפרלמנט קיבלה ה 0751תושבים. בשנת  0,111-התגוררו בה למעלה מ 0710מחדש ובשנת 
 הפולני, הסיים. 

סופחה העיר לאוסטריה אך במהלך המערכה שניהלה האימפריה האוסטרית  0718-עם חלוקתה השלישית של פולין ב
. עם נפילת וורשהנכבשה העיר מחדש, וסופחה לדוכסות  0511אוסטריה( בשנת -)מלחמת פולין וורשהכנגד דוכסות 

 פולין הקונגרסאית. –הפכה העיר חלק מהממלכה הפולנית  בונפרטה נפוליון
במלחמת העולם הראשונה הייתה קיילצה העיר הראשונה ששוחררה מהשלטון הרוסי על ידי כוחות פולניים בראשות יוזף 

בתקופת מלחמת העולם השנייה התמקם בעיר מפעל "הסאג, מפעל  פילסודסקי, ובעיר הוקם מרכז של תעשייה כבדה.
 שהקים מספר מפעלים בפולין והעסיק יהודים כעובדי כפייה.גרמני 

 

נתן המלך זיגמונד הראשון פריווילגיה לתושבי העיר למנוע ישיבת יהודים בה, ועקב כך גורשו היהודים  0808בשנת 
, 0510על ידי הבישוף של קרקוב, ורק בעקבות המרד הפולני השני, דהיינו בשנת  0710מקיילצה. האיסור חודש בשנת 

היו קהילות יהודיות, קיילצה נותרה ריקה  יקלניוב וחמיצ'הותרה ישיבתם במקום. כך, על אף שבעיירות סמוכות כמו פינ
 מיהודים.  

היהודים הראשונים להתיישב בעיר היו בעלי זכויות מיוחדות, כגון חיילי הצאר ניקולאי, שזכו בזיכיונות. אליהם הצטרפו 
וינה ול וורשהיהודים תושבי הערים הסמוכות. תנופה במספר המשפחות נרשמה בעקבות בניית מסילת הרכבת בין 

 .  שביה היהודים לקיילצה והקהילה גדלה, בעקבות שריפה בעיר חנצ'קין, עברו רבים מתו0118בשנת 
החלו פעולות כנגד  0101יהודים, ומיד לאחר כיבוש פולין בספטמבר  20,111ערב מלחמת העולם השנייה חיו בקיילצה 

 27,111הוקם גטו קיילצה, שהכיל בשיאו  0100החרמת רכוש, קנסות, עבודות כפייה וכדומה. באפריל  –היהודים 
ודים מהסביבה ואפילו מווינה הועברו לגטו. מרבית היהודים בגטו הועסקו בעבודות כפייה. יהודים, לאחר שגם יה

יהודים, שהועברו למחנות עבודה, נשלחו מרבית  2,111ימים: למעט  8החל חיסולו של הגטו, שנמשך  0102באוגוסט 
 היהודים לטרבלינקה, ונרצחו שם.

, כשנה אחרי תום השואה, בעיר קיילצה 0101ביולי  0-ולין בהיה פוגרום שאירע בשרידי יהודי פ פוגרום קיילצה
 שבפולין, לאחר שבעיר נפוצה עלילת דם נגד יהודים שכביכול השתמשו בדם ילד נוצרי לצורך טקס דתי.

ילד בן תשע שנעלם ליומיים, סיפר בתחנת המשטרה המקומית שיהודים החזיקו אותו בבית הוועד היהודי של העיר. 
אה יהודים שהרגו ילד נוצרי. השערת השוטרים הייתה שנעשה רצח פולחני של ילדים על ידי יהודים, לדבריו, הוא ר

שהשתמשו בדמם לאפיית מצות. כאשר יצאו אנשי המשטרה המקומית לכיוון בית הוועד היהודי, הצטרף אליהם 
הודים מוקדם יותר על ידי אספסוף זועם, שהתקיף בנשק קר את היהודים ששהו בבית לאחר שנלקחו כלי נשקם של הי

 המשטרה. לפי העדויות, גם אנשי המשטרה עצמם ואף חיילים פולנים השתתפו בפוגרום.
נפצעו. כמו כן נהרגו שניים מהתוקפים.   51 -היהודים ניצולי השואה ששהו בעיר, וכ 010מתוך  02בפוגרום נרצחו 

רמים להתפכחות ניצולי השואה מהחלום להשתלב ( היה אחד הגו0108פוגרום זה )יחד עם הפוגרום בקרקוב בסוף 
חזרה בפולין, ובעקבותיו טפטוף היציאה מהמדינה הפך לזרם הנקרא בשם "הבריחה". מעריכים את מספר היהודים 

)מתוך כרבע מיליון יהודים ניצולים, וכאלו שחזרו  081,111-בכ 0101שעזבו את פולין בין הפוגרום לבין סוף שנת 
 רובם עברו למחנות עקורים באוסטריה ובגרמניה עצמה, ומשם עלו רובם לישראל.מברית המועצות(. 
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המשטר הסובייטי והימין הלאומי בפולין האשימו אלה את אלה בפוגרום. כמה ממשתתפי הפוגרום הועמדו לדין ותשעה 
במהלך טקס  0111-בבית הקברות היהודי בעיר ניצבת אנדרטה לזכרם של נרצחי הפוגרום. ב מהם הוצאו להורג.

שנה לפוגרום, התנצלה ממשלת פולין  11, לציון 2111ביולי  0-זיכרון בקיילצה, ביקש ראש העיר את סליחת היהודים. ב
באופן רשמי על האירוע, שהוגדר על ידיה כ"מעשה זוועה, בושה גדולה, טרגדיה ליהודים וטרגדיה גם עבור הפולנים" 

 לון.לזכר הקורבנות הוצב בעיר פסל וניטע עץ א
פוגרום ביהודים שחזרו ה 0101שבו התרחש ביולי  ,7ברחוב פלנטי בניין אנו יורדים מהאוטובוס וצועדים לעבר ה

פורחות רק לחשוב שממרפסות אלו  אדניותבית לבן תמים למראה, מרפסות שעליהם  להתגורר במקום לאחר המלחמה.
על המרצפת כתובת זיכרון, על הקיר שלט זיכרון. חלקנו עומדים חלקנו יושבים על הרצפה,  .הושלכו יהודים אל מותם..

העייפות נותנת בנו את אותותיה, ואמונה שאינה מתעייפת לעולם מרצה באזננו את סיפור הרצח. אנו קמים, חולפים על 
 פני כתובות הזיכרון, מצלמים ועוזבים את המקום.

  
 רק לחשוב שממרפסות אלו הושלכו יהודים אל מותם...       חלקנו עומדים חלקנו יושבים על הרצפה ואמונה מרצה        

   
 בית לבן תמים למראה                       

 
 כתובות הזיכרון
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בבית הכנסת נוז'יק, ביה"כ היחיד הפעיל בעיר, ובאזור  ביום זה אנו ביקרנו: וורשהיום סיור ב

באזור ה"הגטו הגדול":  סיירנושנקרא בזמן מלחמת העולם השנייה "הגטו הקטן". לאחר מכן 
לאנדרטת רפפורט  צעדנואת הסיור בשולי גן קרשינסקי, שהיווה את גבול הגטו,  התחלנו

ביוב בניסיונם להיחלץ מן האזור ולאנדרטה שהוקמה לזכר חברי המחתרות שנספו בתעלות ה
, שהוקמה על המקום 05לאנדרטה ברח' מילא  המשכנושהובער ע"י הגרמנים בזמן המרד. 
את הסיור בבניין שבו שכן בית  סיימנוושם נספו.  וורשההמשוער שבו נמצאו מנהיגי מרד 

ארוחת הערב  לאחרשוב בעיר העתיקה.  סיירנוהיתומים היהודי מיסודו של יאנוש קורצ'ק. בערב 
 חזרנו למלון, מצאנו אולם קטן וערכנו בו סיכום משעשע של הסיור.

 
-כ יהמטרופוליטאנתושבים, ובשטחה  0,700,011-מתגוררים בתחומי העיר כ ,2111לשנת נכון 

היא  וורשה .קמ"ר 1,011.00-ושטחו של אגד הערים הוא כ ,קמ"ר 801.1-תושבים. שטחה של העיר הוא כ 0,081,111
, ומעט ממשיכה לאורך גדותיו ההוויסלשוכנת על שתי גדותיו של נהר  וורשה .השמינית בגודלה באיחוד האירופי העיר

 081-קילומטרים לעבר המזרח( במרכזו של מחוז מאזובשה, במרחק של כ 25-דרומית וכ-קילומטרים צפונית 01-)כ
מטר מעל גובה פני הים, אף על פי שיש כמה  011קילומטרים מהרי הקרפטים ומהים הבלטי. הגובה הממוצע שלה הוא 

מטר  78) ההוויסלהיא לאורך גדת נהר  וורשהגבעות )רובן מלאכותיות( הממוקמות ליד העיר. הנקודה הנמוכה ביותר ב
מקום  מטר מעל גובה פני הים. 000מעל גובה פני הים(, והנקודה הגבוהה ביותר היא גבעה מלאכותית בגובה 

 .0878-0710בין השנים  וורשהין בהמלכתם של מלכי פול
 

, וקיבלה זכויות של עיר במהלך 1 -נוסדה במאה ה וורשה מקבילה להיסטוריה הכללית של פולין. וורשהההיסטוריה של 
. במשך מאות רבות של שנים התפתחה העיר והתפשטה בתחומי השטח אשר נקרא כיום "העיר העתיקה 00 -המאה ה

מהלך השנים ידעה העיר מגפות רבות, פלישות, שריפות הרסניות והגבלות מנהליות (. בStare Miasto" )וורשהשל 
 שהעיבו על התפתחותה.

 
-0700(, מלחמת הירושה הפולנית )0718, 0710, 0712מהאירועים החשובים ביותר: המלחמה הצפונית הגדולה )

(, מלחמת העולם 0510(, מרד ינואר )0501-0500(, מרד נובמבר )0710) וורשהוהקרב על  וורשה(, מרד 0705
( אשר במהלכו נהרסה 0100) וורשה( ומרד 0100) וורשה(, מרד גטו 0101) וורשה(, המצור על 0100-0105הראשונה )

רלמנט העיר כמעט לחלוטין. לצד האירועים המלחמתיים שימשה העיר כמרכז בחירת מלכי פולין, מקום מפגשו של הפ
(, אשר היה ידוע כ"נס על 0121) וורשהבמהלך קרב  הבוויסלהפולני )הסיים(, ומוקד הניצחון הפולני על הבולשביקים 

 הוויסלה".
 

תרבותית של מדינה אירופאית מודרנית ולמרכז של תרבות ומסחר -רב אירועים אלו, התפתחה העיר לבירה למרות
 לכל מרכז ומזרח אירופה.

 
נֹו רּו המודרנית היו ּב וורשהקומות היישוב המבוצרים הראשונים בשטחי מ מאה (, שהוקמה במהלך הBródno)  דְׁ

ב נבזזה  אזדּו לאחר שי   .00-או המאה ה 02-( שהוקמה במאה הJazdówב ) אזדּו התשיעית או המאה העשירית, וי  
שֹו לצד כפר דייגים קטן הנקרא בשם "ו   לערך, 0011ונשרפה על ידי הליטאים, התיישבות דומה הוקמה בשנת  ה"  ב   ארְׁ

(Warszowaעל ידי הנסיך בֹו )  ו  של מאזובשיה. 2-ב ה ֵלסְׁ
שימשה העיר כאחד  00-בתחילת המאה ה .0000מתוארך לשנת  וורשההתיעוד ההיסטורי הראשון לקיומו של מבצר 

נשענה  00-. במהלך המאה ה0000שנת ממקומות מושבם של דוכסי מאזובשה ונהפכה לבסוף לבירת מאזובשה ב
ערכו אנשי העיר הפיכה עקב מצבם הכלכלי הקשה והבדלי  0821בשנת  בעיקר על מסחר. וורשהכלכלתה של 

המעמדות. אנשי העיר היו מדוכאים ביותר בשל מצבם הכלכלי הרעוע, שנבע מהבדלי מעמדות: בראש החברה עמדו 
 נקבעה כמקום מושבו של הפרלמנט הפולני, וורשהכלכלי נמוך מאוד. -אצילי העיר, ושאר העם מצוי היה במעמד חברתי

)אשר נקרא על השם העיר(,  וורשה-הוקם איחוד 0870קיבלה החלטה זו מעמד של קבע. בשנת  0811הסיים. בשנת 
 אשר ביסס חופש דת באיחוד הפולני ליטאי.

 
 כנגד עשירי העיר והרשויות. 0828ההבדלים ההולכים וגדלים בין המעמדות, גרמו בסופו של דבר למרד אזרחי בשנת 

גוף עירוני חדש, אשר חלק את הכוח עם גופים שנוצרו על ידי האצילים: מועצת העיר ויועצי  כתוצאה ממרד זה הוקם
 . 0828הסיפור של מרד זה שפרץ בשל הרצון לשוויון זכויות חברתי מתוארך מההפגנה הראשונה בשנת  העיר.

 



   

           

 

221 

 

לבירת האיחוד,  וורשה, נהפכה קראקוב )פולין( ווילנה )ליטא( -בשל מיקומה המרכזי בין בירות האיחוד הפולני ליטאי 
 . 0811בשנת  וורשההחליף את עיר הבירה מקראקוב ל 0-ובאותו הזמן גם לבירת מלכי פולין, כאשר המלך זיגמונד ה

במהלך השנים הבאות העיר  תושבים. 00,111-כ וורשה, מנתה וורשהבמהלך העברת סמכויות עיר הבירה מקראקוב ל
רבעים עצמאיים, שהיו רכושם של האצילים ובני המעמד הגבוה, ויושבו בהם  התרחבה לעבר הפרברים. הוקמו כמה

הייתה העיר נתונה תחת מצור, ושלוש פעמים היא נכבשה  0188-0185שלוש פעמים בין השנים  אנשי מלאכה וסוחרים.
יר כותרה פרצה המלחמה הצפונית הגדולה והע 0711בשנת  ונבזזה על ידי השבדים, הברנדרבורגים והטראניסלבים.

, מלך שבדיה. במהלך 02ה על ידי הכוחות השבדים תחת הנהגתו של קרל  וורשהנכבשה  0712מספר פעמים. בשנת 
 0-ב כיבוש זה סבלה העיר קשות מהשלטון השבדי ופעמים רבות במהלך המלחמה נאלצה לשלם מסים כבדים לכובש.

ו של אוגוסט השני לאחר חמישה ימים של הפגזות שוב על ידי הצבא הסקסוני בהנהגת וורשהנכבשה  0710בספטמבר 
ארטילריות כבדות. באותה השנה, לאחר בריחתו של אוגוסט השני, המליכו השבדים את סטניסלאב לשצ'ינסקי כמלך 
הפולני. דבר זה הכריח את אוגוסט השני להכניס את פולין למלחמה לצד רוסיה )הברית נחתמה בעיר נרבה 

, כתוצאה מהסכם 0717-סקסוני מצור על העיר. ב-הטיל הצבא הרוסי 0718באוקטובר  20-(. ב0710שבאסטוניה בקיץ 
משבדיה, נכנסו הכוחות הרוסים אל העיר, אך לאחר כחודשיים  02-שלום בין אוגוסט השני מסקסוניה והמלך קרל ה

בהתפתחותה של סימנו שלב חדש  01-והמחצית הראשונה של המאה ה 05-המחצית השנייה של המאה ה עזבו אותה.
נהפכה לעיר קפיטליסטית, כמו כן הצמיחה בפעילות הפוליטית, התפתחות רעיונות מתקדמים, שינויים  וורשה העיר.

כל אלו השפיעו על מבנה העיר כאשר הארכיטקטורה משקפת את התקדמותה של העיר  -כלכליים ופוליטיים
מפעלים התפתחו, מספר  סה לעידן האורות.השתנה כתוצאה מהכני וורשההרכב האוכלוסייה של  והתפתחותה.

באותו הזמן הייתה הגירה גדולה של  הפועלים גדל, מעמד הסוחרים עלה, ומספר התעשיינים ומומחי כספים צמח.
 20,111-תושבים, בהשוואה ל 008,111-כבר מנתה כ וורשה, 0712-ב איכרים לעיר מהאזורים הכפריים )תהליך העיור(.

לבנות את בתיו, כך שיתאימו היה ל וכן, המעמד הגבוה התרחב, המעמד הבינוני התחזק וכבר יכיתר על  .0780בשנת 
 למעמדם החברתי החדש. אזורי מגורים חדשים התפתחו, אשר סיפקו את הצרכים והטעם של הבורגנים החדשים.

 
ונהפכה לבירת דרום  , כאשר היא סופחה לממלכת פרוסיה0718נשארה בירת האיחוד הפולני ליטאי עד לשנת  וורשה

בעקבות  הייתה שנית לבירתה של דוכסות פולין. וורשה, 0511-ב נפוליוןהעיר שוחררה על ידי צבאו של  פרוסיה.
לבירת פולין הקונגרסאית, מלוכה חוקתית שהייתה מאוחדת עם האימפריה  וורשה, הפכה 0508קונגרס וינה בשנת 

בעקבות הפרות חוזרות ונשנות  .וורשהה האוניברסיטה המלכותית של הוקמ 0501-כמו כן, שנה לאחר מכן, ב הרוסית.
נגמרה  0500רוסית בשנת -המלחמה הפולנית אך. 0501של החוקה הפולנית על ידי הרוסים, פרץ מרד בנובמבר 

רשאי והמון ונורה , 0510בפברואר  27-בתבוסת המורדים הפולנים, והקטנת שטחה של האוטונומיה הפולנית. ב
שגשגה במהלך  וורשה בני אדם. 8כנגד השליטה הרוסית בעיר על ידי הכוחות הרוסים, כתוצאה מהירי נהרגו שהפגין 
נֶ  קרטס סט   ראש העיר סֹוהנהגתו של תחת  01-המאה ה (, שעמד בראש העיר Sokrates Starynkiewicz) קיֵוִויץ' ארְׁ

ר אלכסנדר השלישי קיסר רוסיה. תחת שלטונו . סוקרטס היה גנרל רוסי, שמונה על ידי הצא0578-0512בין השנים 
 Williamרבות, ונבנו בה מערכות מים וביוב שתוכננו ונבנו על ידי מהנדס אנגלי בשם ויליאם לינדלי ) וורשההתפתחה 

Lindley( ובנו ויליאם הארלין לינדלי ,)William Heerlein Lindley ובעיר היו כבר(. כמו כן התרחבה המודרניזציה 
 תאורת רחוב, ומפעלי גז לתעשייה. חשמלית,

 
הייתה מעורבת בעוד מלחמה, המלחמה  0121וכבר בשנת  0105נהפכה לבירתה של פולין העצמאית בשנת  וורשה

(, נערך בפרווריה המזרחיים של העיר. הכוחות הפולנים 0121) וורשהסובייטית, אשר הקרב העיקרי בה, קרב -הפולנית
 הצליחו לבסוף לעצור את הצבא הסובייטי, ולמנוע הפיכה סובייטית במדינה.

 

 הימלחמת העולם השני
בפרט. הפצצות אלו היוו את  וורשההחלה גרמניה בהפצצות כבדות ביותר של ערי פולין בכלל,  0101בספטמבר  0-ב

, תחת שלטון וורשהתחילתה של מלחמת העולם השנייה. במהלך מלחמת העולם השנייה היה מרכז פולין, כולל 
-כל מוסדות החינוך הגבוהים נסגרו מיידית, וכל האוכלוסייה היהודית, כ , אשר היה אזור שלטון גרמני.ןהגנרלגוברנמ

. כאשר הגיע ההוראה "לחסל" את הגטו וורשהמכלל תושבי העיר, הועברו אל גטו  01%בני אדם, אשר היוו  051,111
כחלק מתוכנית הפתרון הסופי של אדולף היטלר, מרדו לוחמים יהודים כנגד הנאצים, מרד שידוע כמרד  0100בשנת 
כאשר  מות כלי הנשק, המרד ארך כמעט חודש.. למרות היות היהודים נחותים הן מספרית והן מבחינת כוורשהגטו 

 תמה הלחימה, כמעט כל המורדים נרצחו. מעטים בלבד הצליחו להימלט מהגטו.
 

, לאחר ששחרר שטחים נרחבים מפולין. בידיעה שסטלין היה וורשה, התקדם הצבא האדום במהירות לעבר 0100ביולי 
גולה בלונדון הוראה למחתרת הפולנית לנסות להשתלט על עוין לרעיון של פולין עצמאית, נתנה הממשלה הפולנית ה
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. וורשה, כאשר הצבא האדום היה בקרבת העיר, החל מרד 0100באוגוסט  0-לפני כניסת הצבא האדום. ב וורשה
במהלך המרידה היה הצבא האדום  ימים. 10שעות, אבל בסופו של דבר נמשך  05-המאבק המזוין תוכנן להמשך כ

, אך לא טרח להשלים את המרחק ולסייע למורדים. הרוסים סירבו לאפשר למטוסים וורשהטר מקילומ 01במרחק של 
ימי  10בריטים ואמריקאים גישה לשדות התעופה שלהם, וכך נמנע סיוע אווירי שהיה יכול לסייע למתמרדים. לאחר 

לו בשבי )אך על פי הסכם מן הלוחמים שנותרו נפ 08,111לחימה הוכרעו הלוחמים, והנהגת המרד נכנעה לגרמנים. 
הכניעה קיבלו מעמד של שבויי מלחמה, בעוד שקודם להסכם הם נורו במקום בו נמצאו(, ושארית האוכלוסייה 

 .וורשהבאיש,  051,111-, כוורשההאזרחית של 
 

לחלוטין, ואת מוצגי  וורשההיטלר, אשר התעלם לחלוטין מהתנאים המוסכמים של הכניעה, הורה להרוס את 
לקחת לגרמניה או לשרוף. אנדרטאות ובנייני ממשל פוצצו על ידי כוח גרמני מיוחד שמונה  -אונים והספריות המוזי
, לאחר תחילת המתקפה של 0108בינואר  07-ב מהעיר נהרסו, כולל העיר העתיקה והטירה המלכותית. 58%-לכך. כ

את פרווריה מהכיבוש הגרמני. העיר כולה  הצבא האדום על הנאצים, נכנסו כוחות סובייטים להריסות העיר ושחררו
', כאשר הכוחות הגרמנים נערכים מחדש 'לודזשוחררה במהרה על ידי הצבא האדום, אשר התקדם במהרה אל עבר 

 בנקודות מערביות יותר.
 

-עמד על כ וורשה, סך כל הנספים מתושבי 0108בינואר  07-כאמור שוחררה ב וורשה
חזרו לעיר כמעט מיידית לאחר השחרור והתחילו לבנות הניצולים  בני אדם. 511,111

העיר שוב נהפכה לבירתה של פולין, אבל שוב גורלה נקבע על ידי  אותה מחדש.
)שבמקור היה  0188מוסקבה, דבר שהתבטא בבנייתו של ארמון התרבות והמדע בשנת 

 וורשה, העיר העתיקה של 0151בשנת   .]ראה תמונה משמאל[ על שמו של יוסף סטלין(
השליטים  0150בדצמבר  00-ב הוכרזה כאתר מורשת עולמית על ידי ארגון אונסק"ו

הקומוניסטים בעיר הכריזו על משטר צבאי בעיר כדי להגן על כוחם מפני תנועת 
סולידריות של לך ולנסה. אבל הכלכלה הקורסת והשינויים שהתרחשו בברית המועצות 

, אשר תוצאותיהן היו 0151רות חופשיות בשנת גרמו לבסוף לקומוניסטים להכריז על בחי
מיד ברפורמות החלה הממשלה החדשה  תבוסה מוחלטת למפלגה הקומוניסטית.

 .וורשהב ה"בום הכלכלי הגדול" החלודמוקרטיות וכלכליות רבות, 
 

 מנסה להתחרות בבירות מדינות מערב אירופה. וורשהמיליון תושבים,  0.7כיום, עם כ 
העיר  , העיר צומחת, ובכל שנה משנה צורתה באופן מפתיע לטובה.רבות למרות בעיות

כי חשוב שהעיר שוב חופשייה משלטון זר לאחר וה תוחה לתיירים, בתקווה שיבואו רבים מהם, ויעזרו לפיתוח העיר.פ
 עשורים רבים מאוד של כיבוש ושליטה זרה.

 

  
 וורשה המודרנית רחובות רחבים בנייני משרדים, קניונים וכו'    כיכר סואנת ליד ארמון התרבות והמדע צולם מהמלון.  
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ה"הגטו לאחר מכן נסייר באזור  "הגטו הקטן".אזור שנקרא בזמן מלחמת העולם השנייה לואנו מגיעים  11:11השעה 
.את הסיור בשולי גן קרשינסקי, שהיווה את גבול הגטו אנו מתחילים: הגדול"

 
 (http://www.ushmm.orgהמוזיאון לזיכרון השואה של ארצות הברית ) המפה לקוחה מאתר

 
ע הצהוב . הצב0102ביולי  22-בזמן המרד. הקו האדום מראה את גבולותיו המקוריים של הגטו מה וורשה מפת גטו

וים השחורים תוחמים את הגטו לאחר ורים הם שטחי התעשייה. הקוהוא המתחם הראשי של הגטו, האזורים האפ
, כאשר האזורים בירוק בהיר )מדרום( יושבו מחדש על ידי פולנים. השטחים 0100האקציה הגדולה הראשונה של 

בצבע ירוק זית היו שטחים נטושים )"פראיים"( בהם הסתתרו יהודים. ריבועים עם גבול שחור ותוכן לבן מסמנות 
. שערי הגטו וורשה דות שחורות מסמנות בונקרים ומקומות לחימה במרד גטו. נקו0100לחימה בינואר  מקומות

 מסומנים בזוג נקודות שחורות צמודות.
 מקום מושב היודנרט. -0
 מטה המשטרה היהודית -2
 כלא הגטו -0
 כלא נוסף -0
 אומשלגפלץ )נקודת האיסוף לשילוחים ומשרד השילוחים( -8
 מקום המסתור של ארכיון רינגלבלום -1
 מרכז ההגליה -7
 בית הכנסת הגדול -5
 בית היתומים של יאנוש קורצ'אק -1

 משרד ההגליה -01
 מטה האי"ל -00
 מטה האצ"י -02
 SS-מטה ה -00
 
 

http://www.ushmm.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/d/d5/Warsawghettomap.jpg
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, נחשבה 0101בספטמבר של שנת  0-בלפולין לפני מלחמת העולם השנייה, שפרצה עם פלישת גרמניה הנאצית 
החליטו הנאצים להקים גטו  0101באוקטובר של שנת  02-ב  באירופה.לקהילה היהודית הגדולה הקהילה היהודית 

אלף  011-כגטו וורשה ולרכז בו את כל יהודי העיר והסביבה. בתוך ימים ספורים כבר שהו בין רחובות  הבוורש
ול", הגטו חולק לשניים: "הגטו הקטן" ו"הגטו הגד חצי מיליון נפש.די יהודים, כאשר עם הזמן גדל מספרם והגיע לכ

 אלף מיושביו נשלחו למחנות השמדה, בעיקר  011-וכ 0102-שביניהם חיבר גשר עץ )ה"גטו הקטן" פונה ב
בנובמבר של אותה שנה החלה בנייתה של חומה  01-ב אלף איש בלבד(. 11-. ב"גטו הגדול" נותרו אז כלטרבלינקה

לים יהודיים שאולצו לעסוק במלאכה בגובה שלושה מטרים מסביב לרחובות הגטו. החומה, מעשה ידיהם של פוע
 05-תחת קני הרובים של החיילים הגרמנים, סגרה את כל המרווחים בין הבניינים. על גבי החומה, באורך כולל של כ

כיום, השריד היחיד לחומת הגטו  קילומטרים, הוצבו סלילי תיל דוקרני, במטרה להקשות על בריחה מתחומי הגטו.
, הסמוכים 12( מס' Zlotaוזלוטה ) 88-81( מספר Siennaבניין, בין הרחובות סיינה ) נמצא בתוך חצר פנימית של
. מאחר שהשער בבניין ברחוב סיינה נעול כבדרך קבע, הכניסה היחידה למקום וורשה לתחנת הרכבת המרכזית של

לושה חלקים היא מהבניין ברחוב זלוטה. בחצר ניצבים ש -המהווה מוקד משיכה לתיירים מכל רחבי העולם  -
מאחר שזהו, כאמור, החלק היחיד  מטרים. 07-מטרים והשלישי באורך של כ 01-שניים מהם בני כ -מחומת הגטו 

יעדים ברחובות שהיו חלק  20-לשחזר את מתחם הגטו בדרך אחרת: ב וורשה ששרד מחומת הגטו, החליטו רשויות
: כתובת  לחלק מהלוחיות צורפו מפות וצילומים.מהגטו הותקנו לוחיות מיוחדות, המסמנות את המתחם הטראגי. 

 . 12( מס' Zlotaרחוב זלוטה )
 
אוויר וההסתערו גיסותיה של גרמניה הנאצית על גבולה המערבי של פולין. כוחות ארטילריה  0101בספטמבר  0ב

ההגנה הפולנים, אשר היו בעלי ציוד מיושן. חיל הפרשים הפולני לא היווה מכשול משמעותי עבורם.  יקוומוטטו את 
בספטמבר  7 רשה. בונהר בוג, והחלו להפציץ מן האוויר את ולתוך מספר ימים התפרסו הכוחות הגרמניים ממערב 

 הממשלה הפולנית נמלטה לרומניה. הגיעו יחידות רגליות גרמניות למבואותיה של העיר. עוד לפני שכותרה סופית,
התקשתה לעמוד מול המצור שהושם עליה; לא היה בה מלאי מזון, ציוד ותרופות, וגם לא מקלטים לכל  וורשה

במשך  -היהודים שבה פועלים גם כן להגנתה  011,111כאשר  -תושביה. למרות זאת הצליחה העיר להחזיק מעמד 
בירה האחרות שכבשו הנאצים במלחמת העולם השנייה(, עד אשר נפלה. שלושה שבועות )זמן רב יותר מכל ערי ה

באוקטובר הצעיד הצבא הגרמני מצעד ניצחון  2 בספטמבר החליט ראש העיר סטאז'ינסקי על כניעת העיר. ב 27ב
 אל תוך העיר.

 
ידית לרייך לאחר כיבוש פולין חילקו הגרמנים את שטחי פולין אותם כבשו לשני חלקים. החלק המערבי סופח מי

השלישי, ואזור מרכז פולין המשיך להתנהל תחת משטר כיבוש צבאי. בחלק המערבי נקטו הנאצים בצעדים מיידים 
מבני האינטליגנציה הפולנית שהוצאו  08,111ל"גרמניזציה" של הטריטוריה החדשה. מיד לאחר הכיבוש הם רצחו 

ני מיליון פולנים נוצרים, כאשר בתיהם ורכושם נתפסו להורג על פי רשימה שהוכנה מראש. בנוסף גורשו מבתיהם ש
על ידי הגרמנים. עיתונים, ספריות ומוזיאונים נסגרו והוטלו הגבלות חוקיות על השימוש בשפה הפולנית. מטרת 
הנאצים הייתה למחוק כל זכר לתרבות הפולנית באותם אזורים, וליישב במקום הפולנים שעזבו גרמנים אתניים. גם 

  כז פולין נקטו הנאצים במדיניות שיטתית של גירוש ורצח. חמור מכל היה יחסם כלפי היהודים בפולין.באזור מר
 

. הגסטאפו מינה את על הקמת מועצה יהודית: "יודנראט"פקדו שלטונות הכיבוש  וורשהיומיים לאחר שנכבשה 
סגנים. למועצה נמסר כי  20-וחברי המועצה  20המהנדס אדם צ'רניאקוב ליושב ראש המועצה, אשר כללה עוד 

 תפקידה הוא להוציא לפועל את כל ההוראות והפקודות של שלטונות הצבא בעיר.
 
בנובמבר העבירה המחלקה לעניינים יהודיים בגסטאפו הוראה לכינוס היודנראט כי יש להקים "אזור מגורים  0 ב

היהודי, להלן הגטו, הקיף את הרחובות  כאמצעי זהירות נגד מגפת טיפוס הבהרות. האזור וורשה ליהודים בעיר
בראמה, ויילקה -ז'לזנה, וולנושץ', מלינרסקה, דז'יקה, ניסקה, בוניפרטרסקה, כיכר קראסינסקי, זמנהוף, ז'לזנה

 סגניהם להורג. 20וזלוטה. הוטל על היודנראט להעביר בתוך שלושה ימים את היהודים לאותו אזור, ולא יוצאו 
כי יהודי העיר אינם  וורשה , שודרה ברדיו פקודה מטעם מפקד מחוז0101באוקטובר  02ביום הכיפורים תש"א, 

יהודים,  051,111פולנים פונו מן האזור ובמקומם הגיעו  011,111-רשאים לגור בעיר פרט למקום שיועד להם. כ
שטחּה. רבים מן בלבד מ 2%שכבר גרו במקום. אוכלוסיית היהודים, הצטופפה באזור שהיווה  211,111-שהצטרפו ל

הבניינים נפגעו בהפצצות ולא היו ראויים למגורים, ורבבות בני אדם נעשו חסרי קורת גג. אלו נאלצו להשתכן 
בהריסות או בגינות ובשטחים פתוחים; אולם השלטונות החלו להפקיע את השטחים הריקים, והצפיפות בגטו 

 הייתה לבלתי אפשרית.
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)בצאת יום הכיפורים(, ונתחם בחומה גבוהה אשר הפרידה אותו  0101אוקטובר ב 02-הגטו הוקם על ידי הנאצים ב
סימון מיוחד ליהודים, חטיפה לעבודות  -משאר חלקי העיר. לסגירת היהודים בגטו קדמו מספר גזירות, וביניהן 

ציה גרועה כפייה, איסור נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד. הנאצים דאגו לשמור בגטו על תנאי צפיפות, רעב וסניט
ביותר, וזאת מתוך כוונה להעלות את שיעור התמותה. כנגד מאמציהם של הנאצים, פעלו היודנראט בראשותו של 

 אדם צ'רניאקוב וכן ארגונים יהודיים נוספים לשיפור תנאי החיים בגטו, לעזרה הדדית ולפיתוח מוסדות קהילתיים.
 

התגוררו היהודים העשירים והגטו הגדול בו התנאים היו קשים הגטו חולק לשני חלקים, החלק הקטן בו בדר"כ 
יותר. בין שני הגטאות הפריד רחוב חלודנה שהיה בחלק הארי. בתחילה היה מותר המעבר בין שני חלקי הגטו 

 בשעות מסוימות עד הקמת גשר להולכי רגל אשר חיבר בין החלקים.
 

לגטו, והגסטאפו הבטיח ליודנראט כי כך יימשך המצב וכי  בתחילה היו היהודים יכולים לנוע בחופשיות אל מחוץ
בנובמבר נחסמו כל המעברים בחומה שהלכה ונבנתה סביב  01 היהודים אינם צריכים להעביר את עסקיהם לגטו. ב

הגטו. רק לבודדים, שעבודתם הייתה חיונית לשלטונות הכיבוש או שהחזיקו צו מיוחד, הותר לצאת את חומות 
 הגטו.

סק של היהודים בחלקים האחרים של וורשה נאטמו, ולאחר זמן מה עברו לידיים אחרות. נגזלו מן היהודים בתי הע
חנויות אחרות על תכולתן. לאחר שנותק הגטו מוורשה הפך היודנראט  2,811חנויות מזון ובהן סחורות, וכן  0,711

יבוש והמחלקה היהודית בגסטאפו. לסמכות השלטונית הבלעדית בגטו, כאשר הוא כפוף ישירות לשלטונות הכ
היודנראט הפך למעשה כלי בידי הגרמנים להגשמת מטרותיהם, חוקיהם וגזרותיהם, ועל כן הם דאגו להגדיל את 

דר והחוק; ( שתפקידו היה אכיפת הסJuedische Ordnungsdienstכוחו. הוקם "שירות הסדר היהודי" )גרמנית: 
 פקד ולרשותו שלוש פלוגות של "שירות הסדר היהודי".בכל אחת מהן מהגטו חולק לשש נפות, ש

 
הרעב הביא ילדים   .החיים בגטו היו בלתי נסבלים. היהודים חיו בו בצפיפות נוראה, והפכו ברובם לחסרי כל רכוש

 להתגנב אל -אשר גופם היה קטן מספיק כדי לעבור במחילות ובסדקים  -לערך(  7-00ונערים צעירים )בגילאי 
. פלוגה של שירות הסדר, שהייתה אחראית על מלחמה בספסרות, עשתה מאמץ רית" ולהשיג מזון דלה"א וורשה

 לתפוס ילדים אלה והפילה עליהם אימה. עם הזמן עברו חלק מאנשי הפלוגה לשרת כסוכנים של הגסטאפו בגטו.
 

הראשונים. הקצאת הרעב והצפיפות הביאו עד מהרה מחלות רבות, בצד תשישות ומועקה נפשית קשה בחודשים 
מהכמות הנדרשת לאדם עובד או לנער. גוויות החלו  08%-לוריות ליום לאדם; כק 221המזון ליהודי הגטו עמדה על 

תזונה. במשך כל אותו הזמן -שליש בשל תתכמקרי מוות,  00,285להצטבר ברחובות. בשנה הראשונה אירעו 
יהודים נוספים, כמו גם קבוצות  081,111הובאו  0100ץ הוזרמו לגטו יהודים נוספים מערי האזור. עד לחודש מר

קטנות של צוענים ושל יהודים מומרים, שנחשבו עדיין יהודים לפי חוקי נירנברג. בהם היו גם יהודים מגרמניה, אשר 
 על אדמתה לא הקימו הנאצים גטאות.

 
אט החלה לפעול בצידם רשת -אטהמוסדות הרשמיים של היודנראט, ו -עם הזמן התפתחו בגטו מוסדות. ראשית כל 

של פעילות תרבותית וציבורית ענפה בדמות כיתות לימוד, בתי יתומים, גמ"חים, בתי תמחוי וכן מסחר. תנועות 
פוליטיות שהיו פעילות בקרב יהודי מזרח אירופה בטרם הכיבוש הנאצי חידשו את פועלן. בגטו התפתחו חיי 

רחות והתעשרו. "עשירים חדשים" אלה נהגו לבלות במועדוני ערב מותרות מסוימים; היו מעטים שהצליחו בהב
 ובמסעדות. על אף שהיוו אך מיעוט קטן, הם בלטו אל מול המצוקה האיומה והילדים המורעבים על בטנם הנפוחה.

 
 האקציה הגדולה

-ואס דה, ו , ערב תשעה באב תש"ב, הגיעה אל בניין היודנראט קבוצה מצומצמת של אנשי אס אס0102ביולי  20ב
מחברי הנהלת היודנראט ששהו אותה עת בבניין ועימם עשרות פקידים הועלו על רכבים והובלו אל בית כלא  00

למחרת, ביום  בוורשה. באותה העת עברה פלוגה של חיילים ברחובות הגטו, וביצעה ירי ללא הבחנה באנשי גטו.
קצין במטה להגליית יהודים, נכנס אל משרד יו"ר תשעה באב, הקיפו כוחות צבא רבים את הגטו. הרמן האפלה, 

חברי היודנראט שנותרו. הוא הודיע להם כי שלטונות הצבא עומדים לפנות את הגטו  00היודנראט והורה לכנס את 
אל המזרח. מפינוי זה יהיו פטורים עובדי ה"שופים", המפעלים הגרמניים שבשטח הגטו וקרבתו, וכן פקידים ועובדי 

נשי המשטרה היהודית, עובדי סעד, חולים במצב קשה ובני משפחה מדרגה ראשונה. המכסה שעל היודנראט, א
רחבה שבין  -איש ליום, אשר יפונו אל ה"אומשלגפלץ" )גרמנית: כיכר השילוח(  1,111היודנראט לספק עמדה על 

 ן לשלושה ימים.ק"ג ומזו 08(. כל מפונה ייקח מטען של עד Stawkiבנייני בית החולים ברחוב סטאבקי )
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 7,111-ביולי נדרש היודנראט להגדיל את הכמות ל 20 ביומיים הראשונים התנהל הפינוי כפי שדרשו הנאצים. ב
איש ביום. יו"ר היודנראט אדם צ'רניאקוב ידע כי כל היהודים הללו מועדים  01,111-כך ל-איש ביום, ויומיים אחר

לאחר התאבדותו החליטו  לו בעבר הן חסרות שחר, נטל את חייו. להשמדה. בהבינו כי כל הבטחות הנאצים שניתנו
הנאצים לתת "תמריץ" לאנשי המשטרה היהודית, והעניקו להם תעודות שחרור מהפינוי גם לקרובי משפחה מדרגה 

באוגוסט חלה הקפאה  01 ב שנייה; ואכן, אנשי משטרת הסדר היהודית פעלו בשיטתיות ולהיטות למשימה.
בספטמבר. הנאצים הטילו סגר על שטחי המפעלים, ה"שופים", ודרשו  0 התחדשו לאחר מכן ב בגירושים, אשר

עד  -לספק את מכסת היהודים בלי קשר למידת חיוניותו של העובד למפעל; היה זה מהלך בלתי צפוי לחלוטין 
ינטרס הנאצי. לאותו יום נחשבה תעודת העובד כמסמך של "ביטוח חיים" בשל החיוניות לכאורה של העובד לא

למחרת, במוצאי שבת, פקדו הנאצים על משטרת הסדר היהודית לגדר מתחם של רחובות בגטו ולהכניס לתוכו את 
כל יושבי הגטו, כשעימם מזון ליומיים. הפקודה בוצעה ביום המחרת והמוני היהודים הוזרמו למקום שזכה לכינוי 

הצפוף ועברו רישום מדוקדק על ידי אנשי אס אס. בכל יום  "קוטיול" )הדּוד(. במשך שבוע הוחזקו האנשים ב"דוד"
 11 נורו בשל "הפרת הסדר" ו 2,105איש;  81,111פונו ממנו אנשים אל ה"אומשלגפלץ". בסך הכל פונו ממנו 

אזור  -בספטמבר הקיפה פלוגת אס אס את גוש הבתים של הרחובות אוסטרובסקה וולינסקה  20 ב התאבדו.
איש וצרפו אותם אל הרכבת האחרונה של  211הוציאו מהם  -שטרה היהודית ומשפחותיהם מגוריהם של אנשי המ

גברים, נשים וילדים; כולם נשלחו להשמדה  011,111ימי האקציה גורשו  85לפי מסמכי הגרמנים, במשך  המפונים.
ה על שחשו: אלף יהודים בלבד. צביה לובטקין סיפר 11עד  81 בגטו נותרו לאחר מכן כ במחנה טרבלינקה.

"כשהתאספנו בגמר האקציה, ומאלפי חברינו נשארו מאות, התביישנו להביט איש בפני רעהו... התביישנו בכך 
 שאנו חיים".

 
 האקציה השנייה וההתנגדות הראשונה 

הגירוש הגדול שעבר הגטו הביא את היהודים למסקנה כי הגירוש הבא יבשר את סופו של הגטו. הגישה 
התחזקה משמעותית, וארגוני המחתרת גדלו. הארגון המחתרתי שהוקם זה מכבר, אי"ל, התרחב: האקטיביסטית 

הבונד, פועלי ציון שמאל והיהודים הקומוניסטים. ארגון המחתרת  -אל בני הנוער נוספו פעילי מפלגות פוליטיות 
נוסף בגטו. אקציה זו החלה  החל גירוש 0100בינואר  05 ב המקביל, אצ"י, המשיך בתהליך אגירת החימוש והציוד.

ימים קודם לכן, אשר בו הביע תרעומת על כך שתוכניות הפינוי אינן  1בעקבות ביקור של היינריך הימלר בגטו 
מתבצעות. הגרמנים פרסמו הוראה אשר לפיה על היהודים להתייצב מחוץ לבתיהם ולהציג את תעודותיהם; הוראה 

ידוע כי כוונת הגרמנים לא הייתה לחסל את הגטו כליל, אולם ארגוני המחתרת זו לא בוצעה על ידי יהודי הגטו. כיום 
איש שאספו הגרמנים במטרה להעבירם אל עבר רחבת  0,111-ראו בכך סימן ופתחו בפעולות קרב. אל קבוצה בת כ

ת ירי לוחמי ארגון אי"ל. לאחר סימן מוסכם שלפו הלוחמים את כלי נשקם ופתחו בקרבו 01 השילוחים הסתננו כ
קרב פנים אל פנים כנגד השוטרים הגרמנים. מרדכי אנילביץ, אשר לחם עימם, היה הניצול היחיד מביניהם. במקום 
אחר בגטו התפתח קרב של קבוצה מבוצרת בפיקודו של יצחק צוקרמן, שבו נסוגו הגרמנים. אנשי הארגון אצ"י 

לקם הוכתרו כהצלחה. בסך הכל נפלו שישה נלחמו בחוליות קטנות חמושות בנשק קל במספר קרבות רחוב, שח
בינואר.  22 יהודים באקציה זו, אשר נמשכה עד ה 1,111-ל 8,111בידי הגרמנים עלה לגרש בין  מחברי הארגון.

במהלכה סירבו היהודים להתייצב, חרף פקודת הגרמנים. בין היהודים שגורשו היו חברי יודנראט רבים, אשר 
כי תפקידם יקנה להם הגנה מפני הגירוש. היו גם יהודים לא מעטים אשר  ם שסברומשוהתייצבו להוראת הגרמנים 

תוצאותיו של הגירוש נתפסו ככישלון גרמני וכהצלחת כוחות  סירבו להיכנס אל קרונות הרכבות, או ברחו מהם.
בגטו ההתנגדות, תפיסה אשר דחפה את ארגוני המחתרת להעלות תוכנית אסטרטגית לקראת הקרבות העתידיים 

במקרה של גירוש סופי, וכן קירב את המחתרת הפולנית לסייע ליהודים בחימוש ובנשקים. לאחר מאורעות ינואר 
איבדו היודנראט ומשטרת הסדר היהודית את האחיזה על הגטו, וזו עברה לידי ארגוני המחתרת אשר אף החלו 

קרקעיים -עסוקים בבניית בונקרים תת להתנקש במשתפי פעולה עם הנאצים. בזמן שלאחר מכן היו תושבי הגטו
ומקומות מסתור שבהם אוכסנו שתייה ומזון לתקופה ממושכת, לצד דרגשים, תרופות, פתחי אוורור וקווי חשמל 

מלט אל וורשה ה"ארית", אולם הגרמנים הפעילו מאמצים רבים ללוכדם. הכנות אלו ימאולתרים. היו גם שניסו לה
 ם התארגנותם של אנשי המחתרות לקראת הקרבות האחרונים.של תושבי הגטו עלו בקנה אחד ע

 
 .וחיסול הגטו וורשה מרד גטו

. הגטו כבר עמד בכוננות מסוימת, והרחובות 0100באפריל  01החיסול הסופי של הגטו החל בערב פסח תש"ג, ה
היהודיות, אי"ל היו ריקים מאנשים. כאשר נכנס אל הגטו כוח גרמני חמוש הוא הותקף על ידי לוחמי המחתרות 

ואצ"י. טנק אשר הוכנס לגטו הוצת על ידי פצצות וחסם כוחות נוספים. בקרב הגרמנים נרשמו אבדות ומפקד כוח 
באפריל שינו  22 אס הסיג את כוחותיו לאחור. בשלושת הימים הראשונים של המרד התקיימו קרבות רחוב. ב-האס

בתי הגטו. בימים הבאים אחזו את הגטו להבות ענק, הגרמנים את פעולתם והחלו להבעיר באופן שיטתי את 
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והשהייה בתוך מקומות סגורים הייתה לבלתי אפשרית. עם זאת, המשיכה להתנהל לחימה עיקשת של חוליות 
המחתרות בגטו. יהודים בגטו נאלצו לנטוש את בתיהם הבוערים וליפול אל ידי הגרמנים, אשר הובילו אותם אל 

חבא, מה שאילץ את הגרמנים לפוצץ ולשרוף את תהיו רבים שהצליחו להמשיך ולה רחבת השילוחים. לצד זאת
במאי נפל הבונקר של מפקדת אי"ל, ובו מרדכי  5 יהודים נשרפו במחבואם או נחנקו בעשן. ב 1,111-הגטו כולו. כ

רל יורגן שטרופ, במאי הכריז הגנ 01 אנילביץ. בימי תחילת מאי כבר נפלו חלל גם רוב לוחמי האצ"י ומנהיגיהם. ב
רשה", ולצורך חיסולו של הגטו, כי הסתיימה האקציה. הוא דיווח כי "אין עוד רובע יהודי בו וורשה אשר הובא אל

. עם זאת, שורדים בודדים ניהלו עוד מספר קרבות ירי עד וורשה בית הכנסת הגדול של - ופקד לפוצץ את טלומצקה
בונקרים ומקומות  100. 00,212יהודים, שמתוכם נרצחו  18,118סו לפי רישומי סטרופ נתפ יוני מתוך החורבות.

בפברואר ציווה היינריך הימלר להרוס את  מחבוא נהרסו. הנותרים בחיים הועברו אל מחנה ההשמדה טרבלינקה.
שמחוץ  וורשה כי נותרו בו יהודים בודדים אשר הצליחו להסתתר בזמן השמדתו, חלקם נמלט אל יצויןהגטו. 

בו המחתרת  0100באוגוסט  וורשה חלק מהלוחמים היהודים ששרדו את המרד בגטו, השתתפו גם במרד לחומות.
 נהרסו. וורשה אלף פולנים נהרגו, ורוב בתיה של העיר 211הפולנית נאבקה בכובש הנאצי. המרד דוכא. 

 
 ובמתחם הגטו לשעבר נמצאים כיום אתרי זיכרון. וורשה בעיר

 ]לוקט מתוך ויקפדיה[

   
 חומה של הגטו ועליה ציוני זיכרון חלקם ביזמת ישראל                       אמונה ברצה על גטו וורשה  
 

  
 [12( מס' Zlotaרחוב זלוטה )ליד חלק מהחומה ]בחצר              של אמונה לדבריהחברי הקבוצה מאזינים           
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 .שבחזיתו גינה גדולה ובמרכזה פסל. זהו בית היתומים של יאנוש קורצ'ק והקבוצה מגיעה למבנה אבן 01:01השעה 
 בוורשה.  12ברחוב קרוכמלאנה של קורצ'ק בית היתומים, נבנה לפי תוכניותיו 

( הוא שם העט שבו נודע 0102באוגוסט  8 - 0571או  0575ביולי  Janusz Korczak  ;22 יאנּוש קֹורצ'אק )בפולנית:
(, סופר, רופא, מחנך והוגה חינוכי יהודי פולני. היה מנהלם של בתי יתומים, Henryk Goldszmit) ֶהנְִׁריק גולדשמיט

ורשה, אז חלק מהאימפריה הרוסית. בוקורצ'אק נולד  שהיוו את אחד הניסיונות המוקדמים ביותר בחינוך דמוקרטי.
בדבר שנת לידתו. מניחים שיאנוש  אביו, עורך הדין יוסף גולדשמיט, התמהמה ברישום לידתו, וכך נוצר הבלבול

, כשהיה 0511בשנת  .. קורצא'ק גדל בבית יהודי מתבולל, שבו דיברו פולנית, יידיש ורוסית0575קורצ'אק נולד בשנת 
השתמש  0515, נפטר אביו, ועול פרנסת המשפחה נפל על כתפיו של הנער. בשנת 05גולדשמיט ככל הנראה בן 

יצא לאור ספרו הראשון, "ילדי  0110אק", כשהשתתף בתחרות ספרותית. בשנת לראשונה בשם העט "יאנוש קורצ'
עסק קורצ'אק בכתיבה עיתונאית ולמד רפואה. עם סיום לימודיו נעשה רופא ילדים.  0110–0515הרחוב". בשנים 
 .שהשירת כרופא צבאי. לאחר המלחמה חזר לעיסוקו כרופא ילדים, בוור 0111–0118יפן, בשנים -במלחמת רוסיה

השתלם בברלין. כאשר חזר לוורשה, עבד בבית חולים, טיפל בילדים והדריך במחנה קיץ לילדים  0115–0117בשנים 
החל קורצ'אק לנהל את בית היתומים, שבו גרו ולמדו יתומים יהודים. המוסד נוהל  0100בשנת   .ממשפחות מצוקה

 .ליקה, אשר כלל פרלמנט, בית משפט ועיתוןכבית ספר דמוקרטי, ולילדים היה בו שלטון עצמי, דמוי רפוב
, עם תחילתה של מלחמת העולם הראשונה, שירת קורצ'אק שוב כרופא צבאי, ובזמנו הפנוי כתב מאמרים 0100בשנת 

, חזר לוורשה, קודם למתן העצמאות לרפובליקה הפולנית השנייה. הוא 0105שעסקו בחינוך. עם תום המלחמה בשנת 
בתחילת   .תומים שלו, ולפי בקשת הממשלה הקים בית יתומים נוסף, ליתומים שאינם יהודיםחזר לנהל את בית הי

עצומה, אך בוטלה בלחצם של חוגים אנטישמיים.  תלפופולאריושנות השלושים הגיש תוכנית ברדיו הפולני, אשר זכתה 
, עם הפלישה לפולין, התנדב 0101ביקר בארץ ישראל, ופגש רבים מחניכיו שעלו ארצה. בשנת  0101וב־ 0100ב־

קורצ'אק בשלישית לשירות צבאי בצבא פולין, אך נדחה 
 .מחמת גילו

 מבנה בית היתומים
מוקף חומה  הבית הלבן ברחוב קרוכמלאנה היה מגרש גדול

אשר לצד שערו עמד שוער. מעבר לחומה ישנה חצר גדולה 
קומות, מרתף  0ושקטה ולפנים בנין לבן, רב חלונות בעל 

ישנו בית קטן מרובע שקבוע בו חלון גדול  0-ומעל הקומה ה
 001-הבניין הגדול נועד ל .קמרוני אשר בו התגורר קורצ'אק

מבודלים אשר נקראו ילדים, ובקרבתו ארבעה בתים קטנים 
"בתי המתבודד", אשר נועדו לילדים שאינם מסוגלים או 
יכולים לחיות בחברה או לאלה שהחברה ִעייפה אותם והם 
מעוניינים בבדידות. חלק מבתי המתבודד היו ריקים וחלקם 

מעבר לדלת הבניין הגדול  .מרוהטים עם ספרים וצעצועים
ילות לכיוונים היה מסדרון שיש מרווח ומדרגות שיש המוב

עלייה  .לתוך הבית –למרתף, למעלה  –שונים: למטה 
במדרגות השיש הרחבות הובילה לאולם גדול, מהעבר האחד 
של האולם חצר גדולה ומהעבר השני ישנה דלת, מעבר לדלת 
היה משרד ריק, שם היה מקבל קורצ'אק הורים וילדים 

של  האולם הריק היה ארוך מאוד כמעט כמידת אורכו .לשיחה
כל הבית ונתחלק לשני חלקים: בחציו האחד שולחנות 

החלק לאכילה, ובחציו השני לא היו  –ומסביבם כיסאות 
רהיטים והוא שימש כאזור משחקים כשמזג האוויר לא אפשר 

ברוב האולם התקרה גבוהה בשיעור שתי  .לשחק בחצר
קומות, אך מצידה האחד משתרעת לכל רוחבה גזוזטרה 

ה בקומה אחת והיא משווה לאולם מראה המנמיכה את התקר
על הקירות נתלו הודעות שונות בהן הודיעו  .של תיאטרון

הילדים לחבריהם על פעילויות, ושיתפו את הילדים בסקרים 
בקיר השמאלי של האולם היה ארון גדול  .ובהצעות שונות

לחניך ושם הוא הייתה המחולק למגירות, כל מגירה שייכת 
דלתות הובילו מן האולם אל חדרים  .םשם את חפציו האישיי

החדרים שימשו כבית כנסת, ללימוד יידיש ועברית, להכנת שיעורים, למקום  :צדדיים שהיו מרוהטים ככיתות בית הספר
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היו בבית היתומים  .פגישה של חוגים שונים, לדיונים של בית המשפט, לקריאת העיתון השבועי של בית היתומים ועוד
 .מיטות 81מיטות ובחדר המיטות לבנות היו  81בחדר המיטות לבנים היו  .חד לבנים ואחד לבנותשני חדרי מיטות א

וכאמור, בית  .היו גם חדרי רחצה נפרדים לבנים ולבנות .ליד כל מיטה היה מונח כיסא עליו היה מניח החניך את בגדיו
 היתומים מילא אחר כל צורכיהם של הילדים.

 אורח החיים בבית היתומים
בבית היתומים של קורצ'אק גדלו ילדים יתומים ובני עניים עזובים. מבני בית היתומים היו מלאי אוויר ואור, והחיים בהם 
היו מאורגנים במסגרת שהניחה מקום רב לשוויון ולחופש. כל ילדי בית היתומים לבשו תלבושת אחידה על מנת לא 

ילדים שהתקבלו לבית היתומים היה קורצ'אק מטפל בעצמו, לקפח את אלו שמשפחותיהם אינם שולחות להם בגדים. ב
מספר את שערותיהם, גוזז את ציפורניהם ובודק את מצבם הגופני, שכן קורצ'אק היה הספר והרופא של בית היתומים. 
בין הילדים שררה אחווה קבוצתית וקורצ'אק עשה כמיטב יכולתו למנוע התדרדרותם לפשע ולכנופיות. במבנה חברת 

ים של קורצ'אק היו יסודות של משפחה מרובת נפשות המשמשת רקע לחינוכם של הילדים. יאנוש וסטפה הילד
קורצ'אק דאג לכך שקשריו של הילד עם משפחתו הטבעית, הורה  .היוו את דמות האב והאם של הילדיםשותפתו, 

ניכים אצל משפחותיהם ללא שנותר בחיים או כל קרוב אחר לא ינותקו, ואחת לשבוע, ביום השבת היו מבקרים הח
צגות להלוקח אותם לגן החיות, לבית קולנוע ו -הגבלה. לאלו שלא נותרו להם קרובים היה קורצ'אק דואג במיוחד 

כל חניכי בית היתומים הלכו לבתי ספר אשר נמצאו בקרבת מקום ושם למדו היתומים. יאנוש קורצ'אק היה  .שונות
בין התלמידים שפיגרו בקריאה  :יו אשר למדו בבתי ספר בעיר וסייע להם רבותעוקב אחר הכנת שיעורי הבית של חניכ

פעמיים בשנה הוזמנו המשפחות לישיבות עם  .או שהתקשו בה היה עורך תחרויות קריאה וכך דרבן ילדים ליתר מאמץ
ת הספר המחנכים, בישיבות היה מודיע המוסד למשפחות על עברות חמורות של הילדים, הן חתמו על תעודת בי

בחדר האוכל בזמן הארוחה ישבה ליד כל שולחן קבוצה מעורבת של ילדים, בנים  .והוזמנו להצגות שנערכו במוסד
הקפדה מיוחדת הקפיד קורצ'אק על  .ובנות בני גילאים שונים ולהם מדריך, אף קורצ'אק וסטפה ישבו לאכול עם הילדים

צ'אק נתן עידוד לניקיון על ידי מתן פרסים ועל ידי הנעה לשמירה על ניקיונם האישי של חניכיו ועל החינוך לניקיון. קור
הניקיון, כך קיבלו הילדים שהקפידו על ניקיונם בגדים יפים, אלו שניקיונם הניח את הדעת קיבלו בגדים כביסים אלו 

טחון דלק כדי להקנות לילדים הרגשת בי .אשר ניקיונם לקה בחסר קיבלו את הבגדים הלא יפים שאף אחד לא רצה
קורצ'אק דאג לילדים דלי המשקל בדיאטות  .האור כל הלילה בחדרי השירותים וגם אחד המחנכים ישן בחדרי השינה

קורצ'אק היה קשוב לתלונות הילדים והשתדל לטפל  .מיוחדות והיה משדל אותם לאכול יותר על ידי משחקים ותחרויות
א יפה להתלונן על אנשים בפניהם כרוב המחנכים. קורצ'אק הנהיג בכל התלונות שהופנו כלפיו ולא שידל את חניכיו של

הסדר במוסדותיו והוא הקשר בכתב עם תלמידים, הייתה תיבת דואר מיוחדת בה היו הילדים משלשלים אליה את 
מכתביהם, בהם היו מביעים את משאלותיהם, לבטיהם, ספקותיהם, בעיותיהם, חששותיהם וכדומה. על חלק 

בבית היתומים הוקדש מקום נרחב למשחקים,  .קורצ'אק עונה במהלך שיחה אישית או דרך מכתבמהמכתבים היה 
פעילויות, טיולים ותרגילים ספורטיביים, קורצ'אק עצמו היה משתתף במשחקי הילדים ואף לא נמנע מלעשות עימהם 

טר מכביד, ודיכוי רוחני מצד בבית היתומים של קורצ'אק לא נודעה ההרגשה של מש .מעשי קונדס או תעלולים פרועים
המחנכים. קורצ'אק ביקש לשחרר את יתומיו מכבלי השעבוד, להעניק להם עד כמה שאפשר שלטון עצמי ולפתח את 

 :עולמם העצמי. לחברת הילדים היו מוסדות שלטון משלה, בכללם

  שווים, אפילו קורצ'אק עצמו אשר בו שפטו ילדים ונשפטו ילדים אשר ביצעו עברות. בבית הדין כולם היו  –בית דין
נשפט במסגרתו מספר פעמים ואף הורשע וקיבל עונש. העונשים בבית הדין היו מתאימים למסגרת בית היתומים: 

 .'תורנויות נוספות, עזרה בגינה, בניקיון, בשטיפת הכלים וכו

  מוסד השלטון הבכיר ביותר –פרלמנט. 

  בה נקבעו תקנות וחוקים –ועדת חקיקה. 

  ריכזה את אירועי הספורט –ספורט ועדת. 

  דאגה לכל ענייני העבודה בבית היתומים –ועדה לארגון העבודה וחלוקתה. 

  אשר דאגה להוציא את עיתון בית היתומים אחת לשבוע –ועדת עיתון. 

  בה נקבעה דרגת האזרחות של כל חניך –ועדה לקביעת דרגות אזרחות. 
 מאורגנים ארגון מדוקדק של תורנים, מפקחים וכיוצא בזאת.חיי היום יום בבית היתומים היו 

 בשואה
, אולץ בית היתומים היהודי לעבור אל הגטו, ובית היתומים לילדים שאינם יהודים הופקע מידי קורצ'אק. 0101בשנת 

כדי באו הנאצים  0102באוגוסט  8 ב .תזונה ששררו בגטו-בית היתומים המשיך לפעול במשך כשנתיים, בתנאי התת
לקחת את היתומים וחלק מסגל העובדים למחנה ההשמדה טרבלינקה. אחדים מידידיו הפולנים, שהיו בעלי השפעה 

סירב, ויחד עם סטפה וילצ'ינסקה, הוא בשלטון הגרמני ובמחתרת הפולנית, הציעו לקורצ'אק להציל את חייו, אך 
האחרונים. קורצ'אק הרגיע את היתומים וסיפר  שותפתו המרכזית בניהול בית היתומים, נשאר עם חניכיו ברגעיהם

  להם שהם ביחד יוצאים לטיול. יחד עם כמה מן העובדות שלו, הלך עם היתומים אל המוות בידי הנאצים.
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היחיד בוורשה. ביה"כ היחיד הפעיל  ,[Synagoga Nożyków] נוז'יקלבית הכנסת ואנו מגיעים  02:11השעה 
מבתי הכנסת בוורשה ששרד את השואה. בית כנסת זה ממוקם 

. הוקם בכספי 0112נחנך בשנת  הואבוורשה.  1ברחוב טווארדה 
זלמן ורבקה נוז'יק היו זוג   משפחת נוז'יק, ונקרא על שמם.

יהודים עשירים חשוכי ילדים, שהקדישו את הונם לבניית בית 
עדה מקרב נכבדי ורשה. הם מינו לצורך כך ווכנסת חדש ב

, 0510הקהילה בעיר, בראשם עמד זלמן נוז'יק עצמו. בשנת  
לצורך בניית בית  1רכשה הוועדה את הקרקע ברחוב טווארדה 

שנים  0רובל. הבניה שנמשכה  087,111הכנסת, בסכום של 
רובל. הסכום כולו  281,111( עלתה בסופו של דבר 0515-0112)

( נחנך 0112בעומר תרס"ב ) שולם על ידי משפחת נוז'יק. בל"ג
המבנה המפואר של בית הכנסת בטקס חגיגי. פחות משנה לאחר 

בבית  .0100מכן, נפטר זלמן נוז'יק. אשתו רבקה, נפטרה בשנת 

הכנסת כיהן פרופ' מאיר בלבן, אשר נאומיו משכו רבים לבית 
הכנסת. אופיין המפואר של התפילות שנערכו בבית הכנסת היוו אף 

הווי המוזיקלי בבית הכנסת היה וה יכה. על החזנותהן מקור מש
הורכבה שאחראי מנצח המקהלה אברהם צבי דוידוביץ'. המקהלה 

יצירות ו ציבור ושרה חזנותהמגברים ונערים, ליוותה את השליח 
ליטורגיות של מלחינים ידועים. במהלך השנים שימשו כחזנים 

החזן מרדכי ראשיים בבית הכנסת, שלמה הרשמן )אחיו הצעיר של 
הרשמן(, משה לוינסון וגרשון סירוטה. בבית הכנסת שימש גם "חזן 
שני" שהיה סגן לחזן הראשי. בין החזנים ששמשו בתפקיד זה היו 
יעקב לוינסון ואברהם ברקין )אביו של החזן יעקב ברקין(, לעתים היה 

. לרגל הפתיחה 0120הבניין עבר שיפוץ בשנת  זה סולן מן המקהלה.
נערך בבית הכנסת טקס בו הופיעה מקהלת בית הכנסת  המחודשת

בתחילת  בניצוח דוידוביץ' אשר ליוותה את החזן גרשון סירוטה.
כיבוש הנאצי בפולין, נכלל בית הכנסת בתחום , ההגנרלגוברנמן

רשה ויהודים הורשו להתפלל בו. עם צמצום הגטו, הוצא בית והגטו ו
על ידי הפיכתו לאורוות הכנסת מחוץ לתחום והמבנה הוחרם וחולל 

סוסים ומחסן למספוא. בית הכנסת ניזוק בהפצצות בעקבות המרד 
. עם תום המלחמה, שופץ בית הכנסת ונפתח 0100הפולני בשנת 

החלו עבודות  0177בשנת  מחדש לציבור בסוף שנות הארבעים.
לשיפוץ והרחבת בית הכנסת. על המבנה נוסף אגף, שיועד למשרדי 

 81ורשה. הפתיחה המחודשת נערכה בסימן וב הקהילה היהודית
. בפתיחה נכחו 0150באפריל  05רשה, בתאריך ושנים למרד גטו ו

 מנהיגים יהודיים מפולין ומהעולם וכן נציגי הכנסייה הקתולית בפולין.
בשנות התשעים היווה בית הכנסת יעד להתקפות אנטישמיות, 

אף הוצת, ונגרם נזק  0117ובשנת 
מש בית הכנסת כיום מש למבנה.

את הקהילה היהודית הקטנה 
 ורשה.וב
  
 

: חלק מהקבוצה "על בתמונות
 מדרגות הרבנות"

חברי הקבוצה "על ספסלי בית 
 ובאולם התפילה. המדרש"
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תעלות הביוב היוו למעשה מבוך תת   .לאתר ההנצחה של לוחמי המחתרת בתעלות הביובואנו מגיעים  08:01השעה 
קרקעי מרושת של מעברים לחלקים שונים של וורשה. 

אנשי צבא גרמנים ואנשי אס.אס.,  2,111 -מול כ
 711 -מצוידים היטב בכלי נשק ותחמושת, התייצבו כ

צעירים וצעירות יהודים חסרי ניסיון צבאי כלשהו 
וברשותם רק נשק דל ומועט. הלוחמים והלוחמות של 
גטו ורשה הפכו את תעלות הביוב של הגטו, את 

מו נגד המרתפים ואת הכוכים לעמדות צבאיות ולח
המורדים האויב נאצי בנחישות ובגבורה חסרת סיכוי. 

מהארגון הצבאי היהודי ומהארגון היהודי הלוחם חפרו 
מקומות מסתור מתחת לבתים ובתוך תעלות הביוב 

הגטו החזיק מעמד כארבעה שבועות  ואגרו בהם מזון.
עד לחיסולו הטוטאלי )כדי להמחיש את גודל ההישג , 

ה וכוחותיה נפלה לידי הנאצים פולין כולה על חיילי
יום(. תעלות הביוב, שהיו עורק חשוב  25בתוך 

להעברת קשר, מידע ואמצעי לחימה, שימשו בתום המרד 
... בונקר המפקדה של  לבריחת יהודים בודדים לצד הפולני

נפל בידי הגרמנים ובו מרדכי אנילביץ  05אי"ל, ברחוב מילה 
ים הצליחו לסגת יחד עם חבריו, מפקדים ולוחמים מעט

 ולהימלט דרך תעלות ביוב אל האזור הפולני של וורשה...
להניח את  םאולטימאטו באפריל ניתן ללוחמים 21-בבוקר ה

נשקם עד השעה עשר בבוקר. כוחות הואפן אס.אס. שהגיעו 
למקום נתקלו בהתנגדות כבדה. בשלב זה החלו הנאצים 

בכוחה היה להצית את בתי הגטו. פעולה זו הייתה היחידה ש
להתגבר על ההתנגדות המזוינת בגטו. כאשר נמלטו הלוחמים 

קרקעיים, -מן הקומות העליונות הבוערות אל הבונקרים התת
כילתה השריפה שמעל את אספקת החמצן שמתחת, והפכה 
את הבונקרים למלכודות חנק. החיילים הנאצים הזרימו גזים 

ן המסתור רעילים לתעלות הביוב, והיהודים שנאלצו לצאת מ
  נורו למוות.

התייחסות לעניין תעלות הביוב והשימוש בהן לצורך המרידה 
 מנקודת מבט של קצין גרמני

הדיווחים על הקשיים שבהם נתקלים הכוחות הגרמניים 
קצין האס.אס ומפקד הכוח  בטיהור הגטו הגיעו גם לאוזניו של

 (Jurgen Stroop) יורגן סטרופ רבריגדיר פירהגרמני 
אחרי המלחמה , הורשע כפושע מלחמה ונתלה(  שנתפס)

הבין איך קומץ  והוא השתולל מזעם ותסכול . הוא לא בדיוק
יהודים, מוכי כינים ומזי רעב , מצליחים לבלום את הכוח 

הכין במיוחד כדי להשמידם !... תוכניתו  האדיר שהוא
מיהודים  ומשימתו של יורגן סטרופ לנקות את גטו וורשה

חלקם למחנות השמדה ואת הבריאים והכשרים  לשלוח את
בפני קשיים רבים ובלתי  למחנות עבודה , עמדה לפתע

צפויים. באחד מדיווחיו במהלך טיהור הגטו בוורשה ציין 
את העובדה הבאה על התקדמות החיילים שלו : "  סטרופ

מגיבים בזריקות רימונים ובירי אוטומטי לעבר צוותי  היהודים
כנראה קצרים בתחמושת כי נראה שהם בוררים כל כדור. הם ירו והרגו הבוקר שני  הצלפים שלהםהתותחנים שלנו. 

יותר ויותר מתקשים  צוות תותח נ"מ שלי "... והדבר השני שממש מדהים אותי הוא שככל שהלחימה מתגברת כך אנשי
שם מנהלים ביוב שמתחת לגטו ומונכנסים לתעלות ה אנשי ללכוד יהודים ופולנים המשתפים עמם פעולה, הללו יורדים

יהודים נתקל באש אקדחים מאנשי שירד לתעלות הביוב הללו ברדיפה אחר ה ... כל מיהם מלחמת חורמה בחיילי
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לחדור רגלית  ... לאחר מכן כבר לא ניסינוומבות מעולות להנחת מארבים לאנשיהביוב הללו הינן קטק . תעלותורימונים
 " …ותלתוך אותן תעלות הביוב המצחינ

כתבה וערכה: "דמותו של לוחם דוד נובודבורסקי"  –שנה למרד גטו וורשה  01ילקוט מורשת  - תיומתוך עדוקטע 
 מרדכי אנילביץ' 'ש'עהיחידה הפרטיזנית  - נורית אשכנזי

שולץ בגטו וורשה המרכזי הבוער, הגיעה למסקנה כי אין כל  –, לאחר שמפקדת אזור טבנס 21.0.00 –ביום ה "
אפשרות להמשיך ולהלחם בתוך השטח הבנוי ובין הבתים, הוחלט לחפש דרך מפלט להצלה ולהמשך המאבק. הדרך 

בבוקר, בעוד שעה עתידים  1השעה הייתה .. היחידה שנותרה הייתה יציאה אל מחוץ הגטו הבוער דרך תעלות הביוב.
דן( ושלמה )ברצ'ינבסקי( קבלו פקודה לרדת היינו להיכנס למנהרה וממנה לתעלת הביוב. המלווים לילית )רגינה פו

לתעלה, לסייר בה ולהודיע לנו האם הדרך פנויה. חילקו אותנו לקבוצות.. היינו עייפים ושבורים. מזה כמה יממות לא 
הייתה צרה ונמוכה ומי הביוב הגיעו עד לברכיים. הריחות חנקו והחולדות קפצו מעל  עצמנו עין ולא טעמנו דבר. התעלה

 ..ומדי פעם הגיעו מי הביוב עד לראש". לראשנו
 

 

 

 האנדרטה ללוחמי תעלות הביוב במרד גטו וורשה
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 ה לזכר מרד גטו וורשה".ט"האנדרוהקבוצה עומדת מול פסלו הענק של הפסל נתן רפפורט   01:01השעה 
החשובות והמוכרות . כל בני משפחתו נספו בשואה ויצירותיו 0157ונפטר בארה"ב  0100רפפורט נולד בוורשה ב 

עם  עוסקות בהנצחת הנספים ולוחמי המחתרות. כזוכה מלגות עוד בהיותו סטודנט ביקר ולמד גם באיטליה ובצרפת.
הקים בוורשה  .לאחר המלחמה חזר לוורשה . שברוסיה ברח רפפורט מפולין לביאליסטוקפרוץ מלחמת העולם השנייה 

והוא  , בירושלים העתק של האנדרטה מצוי גם ברחבת יד ושם .את האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה  1948באפריל 
בין יצירותיו המוכרות הנוספות: פסל מרדכי אנילביץ' ביד מרדכי,   .אחד הסמלים המוכרים של מורשת השואה והגבורה

 0110הוצבו בשנת  וטרומפלדור פרוטומות של ז'בוטינסקי, נגבה מגניהמתארת את   ' בקיבוץ נגבההמגניםאנדרטת '
מורכבת משני גווילי  ליד ירושלים ביער הקדושים אנדרטת הגווילים"" "מגילת האש"אנדרטת  ,במוזיאון בית הגדודים

ועותק של האנדרה לזכר מרד גטו וורשה  .האחד מתאר את השואה, ואילו השני את התקומה בארץ ישראל  ,ברונזה
 המוצב ביד ושם.

 תהליך יצירת האנדרטה
העולם השנייה התחיל רפפורט לעצב את זיכרונות המלחמה לפי הבנתו כאשר הוא מודע כבר במהלך מלחמת 

הגיע ממוסקבה לוורשה והציג בפני ראשי הקהילה  0101תחילת חיסולו. בשנת  -בגטו ורשה  0102למתרחש בסוף 
 .עיצב את העיצוב הסופי בפריז כדי לצקת את הכל מברונזה 0107היהודית את מודל הגבס שלו. בשנת 

 מבנה האנדרטה ומשמעותו
 האנדרטה כולה מונחת על מבנה משיש שחור שהובא משבדיה לאנדרטה שני חלקים: חלק השואה וחלק המרד. 

פונה לצד בו היה ממוקם בניין היודנרט. צד זה מתאר יהודים הולכים למוות, כפיפות קומה מוחלטת. ניתן  צד השואה
לזהות את היהודי המאמין עם הזקן וספר התורה שנראה כמוביל את התהלוכה כולה. דמותם של הרוצחים איננה 

 נראית אלא רק ברקע. הנושא הוא גבורת הרוח והסבל היהודי. 
כב משבע דמויות הפורצות מתוך הלהבות כסמל לפריצת הגבולות. כולם בני נעורים שאוחזים בנשק, מור צד המרד

ושריריהם בולטים לעין. בצד זה ניכרת דמות של מנהיג, כנראה מרדכי אנילביץ, מנהיג המרד. כל דמות נראית מאוד 
באנדרטה נראות כמו אלו של הדמויות גדולה וכולם מוצגים באופן הרואי וחיובי ללא שום פגם. הפנים של הדמויות 

אנשים חסונים, בעלי מראה גותי אירופי. בראש כל תבנית הגיבורים עומדת אישה המחזיקה בידה  -היווניות והרומיות 
תינוק. דמות זו באה כסמל של חמלה, של רגשות טבעיים אימהיים, הרצון לחיים. ומצד שני להעניק חיים, להקריבם אם 

 יש צורך. 
הצדדים מפוסלות שתי מנורות על גבי שני אריות. המשמעות של המנורה היא סמל לגבורת החשמונאים הדוגמה משני 

לדורות של הקומץ הלוחם מלחמת צדק, אל מול רבים, ומנצח. שני האריות מזכירים קצת את ארון הקודש וכמו כן, את 
תכן והאמן ביקש לומר שהיהודי הנצחי, האופייני הגבורה היהודית, "גור אריה יהודה". היהודים מוצגים כלוחמים. יי

הגלותי לא לחם! מצידה השני של האנדרטה נראים יהודים גלותיים וחלשים. מסתבר שגם האמן נפל לסטריאוטיפ של 
 מאחור. -"כצאן לטבח": היהודי שהוא רוצה להזדהות איתו יהיה בחזית והגלותי

 היחס הפולני
אלא גם פולנית מובהקת. היא נחנכה במלאת חמש שנים למרד, במעמד של כל לאנדרטה זו משמעות לא רק יהודית 

 המי ומי של ממשלת פולין, שלוש מאות צירים יהודיים מכל העולם ושנים עשר אלף ניצולי שואה. 
מדי שנה עורכת פולין טקס זיכרון למרד למרגלות האנדרטה. בפעולות אלו ניכר הניסיון לקחת את המרד לכיוון הפולני 
ולקבל על כך קרדיט. טענתם היא שהייתה התקוממות של העם הפולני. אך המחתרת הפולנית השתהתה מאד בסיוע 

 ליהודים במהלך המרד.
 

 ביד ושם. תסיפור אישי הקשור להעתק האנדרטה המוצב
, חלקם הגיעו לארה"ב בתחילת מפוליןהיו אנשים אמידים, מוצא כולם היה  םלשני הורי היו משפחות בארה"ב, חלק

חלקם כפליטי שואה. כולם הקימו משפחות בארה"ב והמאה הקודמת ומכל מקום לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה 
 וחיו חיים נוחים.

 מפולן כשהגיעאון. -רחל בר –בן דוד של אמי אחד הבולטים מבני משפחות הוריי היה יהודי ששמו היה אריה יוסלזון. 
אמר לזכותו שהיה יהיה עובר מדלת לדלת ומוכר מחטים למכונות תפירה.  י ותמזוודבידיו נושא  '.פדלר'היה ל בלארה"

ליונר בסדר גודל ילו חוש בריא למסחר ולא עברו שנים רבות עד שהיה לבעלים של מפעל מכונות התפירה "זינגר", ולמ
אפשר.  כשהתעשר שינה את שמו   -ריקה ארצות הברית של אמ –עולמי כפי שרק בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות 

 . מאריה יוסלזון לליאון ג'ולסון. והוא הלך והגדיל את הונו בהתמדה
קופת 'כדי לראות את משפחותיהם, אבי ואמי הגיעו עם  בעיקר בסוף שנות הששים הגיעו הוריי לביקור בניו יורק,

בני המשפחה.   עשרות ולא היו צריכים לחסדי איש, הם שכרו מסעדה ועשו ארוחה גדולה אליה הזמינו את כל 'מזומנים
לדבר אתו אישית  יסיונותיו של אבינבאופן טבעי התקשר אבי גם אל יוסלזון ]ג'ולסון[ כדי להזמין גם אותו, אבל כל 

סיונות להתקשר אליו העלו חרס חדל ימנהלה.  כשמספר נעל ידי מזכירתו.  ברור היה שזה נעשה באופן יזום ע"י  נעצרו
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, שאל את אבי אם גם ג'ולסון מוזמן, וכששמע מאבי "לא עשיר קטן"אבי מכך. ברם אחד מבני הדודים האחרים, אף הוא 
שאינו מצליח להגיע אליו, דאג בשיחת טלפון אחת שג'ולסון יתקשר אל אבי.  השיחה הולידה הזמנה של אבי למשרדו 

סיונותיו להתקשר אליו. ג'ולסון היה ישר מספיק יבמהלך הפגישה איתו שאל אותו אבי מדוע הוא לא ענה לנ .ג'ולסוןשל 
וכי חשב  שאינם מפסיקים לפנות אליו ולבקש תרומות למדינת ישראלכדי לספר לאבי שנמאס לו מכל אותם ישראלים 

לומר את שעל ליבו והוא נתן לו שעור ארוך בהלכות  . אבי ז"ל לא היה מאותם שחושששגם אבי בא לבקש ממנו תרומה
ציונות וסיים ואמר שלאחר השואה ארץ ישראל היא הדבר החשוב ביותר של העם היהודי, ויש שמשלמים בדם בעבור 
קיומה ויש שמשלמים בכסף כדי לעזור לה להתקיים.  איני יודע אם נאום חוצב להבות זה גרם למה שגרם לג'ולסון 

להתנוסס על שלטים של תורמים כבדים לבתי חולים ולמוסדות  של ג'ולסון רו, אבל מאותה שנה החל שמולהפוך את עו
יורק. הגיע אבי שוב לניו יורק כדי לבקר אותי.  באותו זמן נערכה -בהיותי סטודנט בניו 0172או  0170השכלה.  בשנת 

זה הקביל את פנינו ג'ולסון, הוא ניגש אלינו בחביבות  באירוע מצווה לבנו של בן דוד אחר, כמובן שהוזמנו, ו-חגיגת בר
מופגנת, לחץ את ידי אבי וידי, התעניין במה שקורה אתנו בישראל וכשאבי סיפר לו שאנשי ארגון בילגוראיי מקימים 

יט מצבת זיכרון לקדושי העיירה בבית העלמין בחולון, נאורו לפתע פניו של ג'ולסון ובסבר פנים נוחות סיפר לנו שהחל
אך כשהתברר לו שהם  ,הוא פנה להשגת מימון אל כמה מחבריו . לדבריולהקים אנדרטה לחללי השואה ביד ושם

מהססים, פנה בעצמו לרפפורט, שילם בגין האנדרטה מכיסו הפרטי וסיכם איתו על עשיית העתק של האנדרטה 
עשות לה ציפוי מגן בארץ, הוא הוסיף לא ניתן למוורשה שתוענק ליד ושם. לדבריו, האנדרטה הגיע לארץ והסתבר ש

כסף ושלח אותה בחזרה לחו"ל להשלמת העבודה.  האנדרטה הגיע לארץ וביום השואה של אותה שנה הוסר מעליה 
לא אחר  זה היה מעליה בנוכחות כל הקהל ובכיסוי של הטלוויזיה הישראלית? מי הסיר את הלוטנו, נחשו הלוט, 

 ן ג'ולסון. מהתורם: אריה יוסלזון הוא ליאו
, שום דבר ג'ולסון הזקן הלך לעולמו לפני שנים אחדות, השאיר אחריו משפחה ובת חוזרת בתשובה והרבה הרבה כסף

 . הוא לא לקח איתו
 עבריי האנדרטה בוורשה צילומים קבוצתיים משני
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והמסע הרגלי שלנו מביא  07:11השעה 
 . 81מילא אותנו לתל קטן. זהו 

 
 16-מבית לבית עד ההלחימה נמשכה 

נהרגו אנילביץ' וחברי  במאי 8-ב .במאי
 05' מילא מפקדתו בבונקר שלהם, ברח

ואיש מהם לא נפל  כשהם לוחמים עד הסוף
חי בידי הגרמנים. רבים שלחו יד בנפשם. 

 - כמה עשרות, ביניהם שניים ממנהיגי המרד
הצליחו  ומארק אדלמן צביה לובטקין

 שמחה רותם - מלט בעזרת קאז'יקילה
שחילץ אותם דרך תעלות הביוב  [ראטהייזר]

אל "הצד הארי" ומשם בעזרת משאית אל 
 הודיע הגנרל  1943 במאי 16-ב . היער

כי "גטו ורשה איננו  יורגן שטרופ הגרמני 
 ."עוד
 

 ץ[בכיכר השילוחים ]האומשלגפלאהמסע הרגלי שלנו מסתיים  07:01השעה 
 ברחוב סטאבקי ,השילוח" הוא כינויה של רחבה בגבולו הצפוני של גטו ורשה"כיכר   ,Umschlagplatz  בגרמנית

(Stawki) אשר  , בין בית החולים היהודי לבין מפקדת הגסטאפו
של העיר עד לסוף מלחמת  קישרה בין הגטו ובין החלק הפולני

 .העולם השנייה
 טרבלינקה הגטו אל מחנה ההשמדה עם תחילת העברת יהודי

החליטו הנאצים  ,1942 ביולי 22-המזרחי של פולין בעל גבולה 
להשתמש בכיכר כמקום שבו ירוכזו היהודים לפני העמסתם, 

איש לקרון, על רכבות המשא שיובילו אותם אל  021עד  011
יהודים הועברו בכל יום, עד לתום  7,111-כ .מחנה ההשמדה

 1942. בספטמבר 12-ההעברה שבעה שבועות לאחר מכן, ב
 .אלף יהודים 218-הכול הועברו כבסך 

כינוי הכיכר אינו קשור למעשה להעברת היהודים למחנות 
ההשמדה, אלא לעובדה שלפני המלחמה הייתה הכיכר המקום 
היחידי בו הותר ליהודים להחליף )למסור( סחורות עם שאר 

הוקמה במקום  0155נת בש .תושבי העיר. גם בעת הגרושים למחנות ההשמדה, המשיכה הכיכר לשמש כמרכז מסחר
כמה מאות מתושבי גטו וורשה. המקום משמש שמות של אנדרטה המדמה קרון מטען פתוח. על האנדרטה רשומים 

 היום כאתר הנצחה.

 
 הקבוצה מרוכזת באתר ההנצחה שהיה בימי מלחמת העולם השנייה כיכר השילוחים הקירות אומרים הכל
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 ערב אחרון בוורשה.

 
חזרנו למלון למנוחה קצרה ויצאנו לסיור רגלי בעיר העתיקה בלילה, סביבה יפה מאד, הכיכר מוארת, גדושה במבקרים 

אנו צועדים לעבר מסעדה בני המקום ובתיירים, בית המשפט העליון מואר באורות מצודדים כך גם הכנסייה הגדולה. 
דע מה והשירות דווקא גרוע להחריד, ובפנים חם, ממש שהוזמנה עבורנו מראש, יושבים לשולחנות, האוכל לא מי יו

כבר ללכת משם,  'מתים'לוהט, מיזוג? הצחקתם אותם... יובל מסביר שהגענו ל"מסעדה הכי חמה בעיר"... אנו 
 האוטובוס ממתין לנו בתווך הליכה ומחזיר אותנו למלון, 

 
 

  
 חזית הכנסייה שבכיכר העיר העתיקה                    פט העליון של פולין בלילה         בית המש            
 
 

ומסכמים את הסיור.  חברים מבטאים את חוויותיהם ואת התרשמויותיהם, כיצד  במלון אנו מתכנסים באולם קטן
, כיצד נהנינו זה מחברתו של זה, כמה מסע זה לימד אותנו והשפיע עלינו, הבעות תודה החבורה הפכה למשפחה

ים שבחבורה, האחים לבית ויינברג לוקחים פיקוד ועורכים חידונים 'רכה למקצועיות של אמונה. שני הג'ינגוהערכה, הע
 ש.מנושאי פרסים, האווירה נינוחה, מחויכת... כיף של מ

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 , זורי ושמילהינדה, ריקי, לאה, נעמי מיכל, אורלי     רבקה ניב מקריאה רשמים לידה יהודית ויהודה רז טובה לייטר וארז ויינברגר
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 , ודבורה          רבקה ואחותה טובה, ארז וישראל ויינברג, אבנר טנא ומרים רוםנעמי מיכל, אורלי, זורי, שרה, שמיל, חני             

 

 
 ותומר אלישבע’, און, מירה שמיר, רחל בינוסוביץ-נעה בריהודית ויהודה, רבקה וטובה   יעלי תומר זמר, רונית גולדשטיין, אמונה, 

 

 
 לאה נבו, נעמי שרף ונעמי טנא ]מקריאה[ אורלי וזורי שלם                          חני גנני מקריאה דברי הערכה        
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 יוסי שרף בדברי הערכה וסיכום למסע                            משה פך בדברי הערכה וסיכום לידו בתו מירה רום               

 

   
 טובה לייטר בדברי הערכה מימינה רבקה ומשמאלה שרף יצחק   חני, אלקה ודבורה, אריה ברגר, ישראל, רחל שיינזינגר ויעלי

 

   
 , אריה ברגר, ישראל, רחל, יעלי, מירה שמיר ויובל   זורי, שרה אבינון, שמיל טנא, חני גנני והאחיות אלקה ודבורהאלקה ודבורה
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 בני אבינון, הינדה בייזר, אורנה רביד             יהודית ויהודה רז, רבקה ניב וטובה לייטר משועשעיםמירה רום, משה פך, 

 א, מיכל קליש אבינון, אורלי וזורי שלם                          ריקי כסלו, לאה נבו, נעמי טנ
  שרה אבינון, שמיל טנא וחני גנני.

 

    
 זורי, שרה, שמיל טנא, חני גנני והאחיות אלקה ודבורה     מירה שמיר, אסתר ברקן, רחל בינוסוביץ' ואלישבע מנדלביץ'   
 

     

                  און-חני, אלקה ודבורה, ריקי כסלו אריה ברגר, ישראל ברהינדה בייזר, נעמי טנא, מיכל קליש אבינון, אורלי וזורי שלם         
  שרה אבינון
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 וטובהחני גנני מקריאה, מימינה שרה אבינון ושמיל טנא, משמאל אלקה מלמעלה טובה שרף, אמונה, יהודית ויהודה רבקה 
 

 
 און ומירה שמיר-טובה לייטר, יוסי שרף ויצחק שרף      אמונה בחיקוי של משה פך       ארז ויינברג, יעלי בר                   

 

     

 רונית גולדשטיין תמיד כותבת           ושוב תמונה קבוצתית של אנשים שחברו יחדיו          משה פך מאחוריו בני אבינון      
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 און, יצחק שרף, יוסף שרף וישראל ויינברג -ושוב תמונה קבוצתית                                    יובל בר                             

 

 
 אנו ממריאים בחזרה הביתה 11.15.01המסע, השעה הייתה כבר מאוחרת ומחר ב תמה התכנסות הסיכום של 

עמוסים ברגשות ושמחים על הקשר החם, ידידותי ומשפחתי שנוצר בין כל המשתתפים במסע  עשירים בחוויות,
 במנהרת הזמן אל העבר שלנו.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  


