


1.9.1939 – יה פלישתייה העולם מלחמת ופרוץ לפולין גרמהש. 

1939.10.4 – היהודית המועצה הקמת )Judenrat( יאקוב'צ אדם .בורשהה רות י"ע המועצה ר"כיו ממוי הכיבוש שלטוהגרמ. 

28.10.1939 –  ות פקודת פי-עלראט ,הכיבוש שלטומצאים לפיו אוכלוסין מפקד מקיים היוד יהודים 359,827 בורשה. 

4.11.1939 – יסיון ים של ראשוןליהודים גטו להקים הגרמ. 

23.11.1939 – וד היהודים עלכחול דוד מגן עם לבן סרט הזרוע על לע. 

1.4.1940 – ים הוראת פי עלראט ,הגרמיית מתחיל היודסגור מגפה שטח"כ המוגדר שטח סביב חומות בב" )Seuchensperrgebiet(. 

6.1940 – ראטייה את מסיים היודי הזהרה שלטי מוצבים לחומות ומסביב הבת מפמגיפה סכ. 

12.10.1940 – י הצו הכרזת .כיפור יוםבורשה יהודי גטו הקמת על הגרמ.  

 ציר הזמן  



15.11.1940 – אטם ורשה גטו ריבועיים קילומטרים 3.5-מ קטן שטח על המתגוררים יהודים 380,000-כ ובתחומיו.   

1.1941 ית הגעה בעקבות – 3.1941 עד460,000-כ של לשיא מגיע בגטו התושבים מספר ,יהודים פליטים של המו.  

22.7.1942 הגדולה האקציה – 21.9.1942 עד )Großaktion Warschau(. יהודים של משלוחים ,"במזרח מחדש יישוב" של במסווה 

  עוד .הגטו חומות בין ספים 10,000-וכ למותם שלחים יהודים 265,000-כ .ליום 7,000-כ של בקצב טרבליקה ההשמדה למחה

 .ורשה של הארי לצד לעבור מצליחים יהודים 8,000 .עבודה למחה שלחים 11,000

23.7.1942 – יאקוב'צ אדם התאבדותת עם רבמזרח מחדש היישוב" משמעות הב".   

28.7.1942 – ובלועזית ל"אי( "הלוחם היהודי הארגון" הקמת ZOB( ילביץ מרדכי ובראשו23-ה בן ',א. 

8.1942 – 200 וש של היתומים מבית ילדיםשלחים ק'קורצ יא אותם לעזוב מסרב אשר ק'קורצ עם יחד מזרחה.  

10.8.1942 – ויורשה העיר לשטח והחזרתו הקטן הגטו פי.

30.9.1942 – ותרים היהודיםיית מתחילים הקרים בבה למטרת מבוצרים בוי בכוח ופגיעה עצמית הגהגרמ. 

9-10.1942 – ובלועזית י"אצ( "היהודי הצבאי האיגוד" הקמת ZZW( קל פאוול ובראשופר. 

18.1.1943 – "גדות פעולת ,"הקטן המרדת ההתה המזויוספת גדולה לאקציה  ל"האי של הראשו.   

19.4.1943 – גדות ,ורשה גטו מרד פרוץת התת מאורגמצד עיקשת לחימה של ספורים ימים לאחר .הגטו של חיסולו להחלטת ומזוי  

 .בלוק אחר בלוק ,הגטו של שיטתית בשריפה מתחילים הגרמים ,היהודים

16.5.1943 – גדות ימי 27 לאחרים ,התסת בית בפיצוץ הגטו חיסול מבצע את מסיימים הגרמורשה של הגדול הכ.  



 מהיגים בארגון היהודי הלוחם



 16.11.1940 –לגטו ורשה העברת יהודי 

 התושבים למספר תאיםה לא הגטו שטח

 :וצרו כתוצאה .אליו המועברים

 מאד קשה צפיפות-

 ומגפות מחלות-

 .ותמידי קשה רעב-

  .לגטו היהודים העברת הושלמה ,16.11.1940-ה עד

  וסביבו ,ריבועיים קילומטרים 3.5 -כ פי על התפרס הגטו שטח

 .זכוכית ושברי תיל גדר ועליה מטרים שלושה בגובה חומה

 .אלף 460-לכ בשיאו הגיע התושבים מספר

 חדרים 2.5 בות דירות אלף 27-בכ התגוררו התושבים

 .בחדר אשים שבעה-מ יותר ,בממוצע

 ארכיון ויראוסף מתוך



 תחלואה -רעב  –צפיפות : החיים בגטו
  הצריכה של 10%-מ פחות ,קלוריות 184 בת תהיה בגטו ליהודי המזון מת כי קבע הגרמי השלטון :הרעב הייתה בגטו העיקרית הבעיה

   .מאוד חמור היה אוכל מבריח שתפש למי העוש .הברחה בדרכי הגיע מהאוכל 80% .בוגר לאדם היומית

 .ליהודים מסייע שייתפס מי ולכל הגטו לגבולות מחוץ אישור ללא שיימצא מי לכל מוות עוש צו פורסם ,10.11.1941-ב

 .83,000 -ל הגיע וממחלה מרעב שמתו היהודים מספר ,1942 לאמצע 1940  בין
 

 
 

תלוש הקצבה למזון



 של החיים בגטוההתארגות יסיון 
 .הגטו אוכלוסיית לבין ביו המתווך כציור ושימש הגרמי השלטון ידי על שמוה ,חברים 24 בן גוף :היודראט

 .חריפות לביקורות וזכה הגרמים דרישות את לספק ועד היודראט

  על אחראית והייתה בגטו הסדר על שמרה היהודית המשטרה ,הגרמי השלטון פיקוח תחת :היהודית המשטרה

 .למשלוחים היהודים העברת כגון ,הגרמיות הפקודות ביצוע

  אשר התרבות מחיי מעט לשמר ביקשו היהודים ,בגטו הטילו שהגרמים האימה שלטון למרות :תרבותה חיי

 של תחושה ,לשעה רק לו ,לתת הייתה המטרה .ובציור במוזיקה ,בכתיבה ,תאטרון בהצגות ,ספרות בערבי התבטאו

   .הרעב מן ושכחה ורמאליות

 :כתב ביומו, ר היודראט"יו, ריאקוב'צאדם 
אי . 'וכושמגת תזמורת , פתיחות חגיגיות של גיות, מעלים גדי טעות על שאי עורך שעשועים לילדיםרבים 

אי . אז שתגן'מצווה לתזמורת הג –לשם עידוד רוחם של הוסעים  –טובעת ורב החובל אייה : זכר בסרט
 .החלטתי לחקות את רב החובל הזה

 הצגת תאטרון בגטו מסדר המשטרה היהודית



 תיעוד החיים בגטו

   ריגלבלוםעמואל ר "ד

  לתעד מת על "שבת עוג" המחתרתי הארכיון את הקים ,1.12.1940 -ב

  תוך ,המרד בזמן .בגטו החיים ושל ורשה יהודי של הזיכרון את ולשמר

  .באדמה והוטמן חלב ובכדי בארגזים הארכיון הוחבא ,רב סיכון כדי

   אוירבךרחל 

 החיים תחומי כל תיעוד שמטרתו ,"שבת עוג" הארכיון ממפעילי הייתה

  .ורשה יהדות לגורל הרבה חרדתה את הביעה בו אישי יומן יהלה .בגטו

  גם כתבה .בגטו שתיים  בשם כרויקה כתבה ,ריגלבלום בקשת לפי

  :עסן טעלער א גטס בגטו ששלט הרעב על מיוחדת מווגרפיה

  מטבח של מווגרפיה :אוכל צלחת תן( קיך-פָאלקס אַ  פון מווגרַאפיע

 .)עממי

  ידידים אצל ולשהות העיר של "ארי"ה לצד לברוח הצליחה ,9.3.1943 -ב

  היום בשעות .היהודיות ההתגדות תועות כשליחת שימשה .פוליים

    .התיעודית בעבודתה עסקה ובלילות כמזכירה אוירבך עבדה



 רקע למרד
  יישוב" של במסווה ורשה יהודי השמדת של סודי במבצע הגרמים החלו 1942 בקיץ

Großaktion( "הגדולה אקציה"ה ."במזרח מחדש Warschau( ב התחילה-

   .כיפור יום ,21.9.1942-ה עד ומשכה ,באב 'ט ערב ,22.7.1942

  ברכבות הועמסו וממו Umschlagplatz)( השילוח לכיכר והובלו הוכו הגטו יהודי

 התרחשו  ורשה מגטו ביותר הגדולים המשלוחים .טרבליקה ההשמדה למחה  משא

 .שה אותה של כיפור וביום באב בתשעה

  הבטחת עקב מרצון התייצבו היהודים ,בתחילה .למותם שלחו אשים 265,000-כ

  התחילו מכן לאחר .ריבה וקילוגרם לחם של קילוגרמים שלושה למתן הגרמים

 .ובסלקציה אכזרי במצוד הגרמים

 אחוז 90 .בייים במספר שרוכזו יהודים 55,000 -כ בגטו ותרו ,הגירושים בתום

 ולזקים לילדים באשר .רצחו בגטו התגוררו אשר והשים הגברים מאוכלוסיית

 .מאד הצטמצם הגטו שטח ,כתוצאה .אחוז 99-ל הגיע השיעור

 

 
 לתרגום המסמך בעברית 

 המסמכים לקוחים מאוסף ארכיון ויר למסמך המלא  



 המחתרותהקמת 
 

  התגדות תועות להקמת ,צעירים רובם ,הותרים היהודים את הובילה ואשם יתמות תחושת

 .שוות ומפלגות וער תועות איחוד תוך ,מחתרתיות

 

  באוקטובר .ועקיבא דרור ,הצעיר השומר :הציויות הוער תועות התאגדו ,הגירושים תחילת עם

 גם הצטרפו ל"לאי .)ZOB ,ל"אי( "הלוחם היהודי הארגון" והוקם ציון פועלי מפלגת הצטרפה

  מרדכי ובראשם לוחמים 500 -כ מה ל"האי .בגטו הקומויסטית המפלגה ושל הבוד של פעילים

 התפקידים אחד מילא ,אדלמן מארק ,במפקדה הבוד ציג .הצעיר השומר חבר ,23 בן ,'אילביץ

  .ממו להימלט שהצליחו הבודדים מן והיה ,בגטו בלחימה הבכירים

 

 

 האיגוד" ,משלה לוחם גוף הקימה ר"בית הרוויזיויסטית הוער תועת ,הגדול הגירוש לאחר

   .בראשו פרקל פאוול עם לוחמים 250 -כ שמה )ZZW ,י"אצ( "היהודי הצבאי

 

 .שק וייצרו התאמו ,מעולם צבאי אימון קיבלו לא שרובם וילדים ערים ,המחתרות לוחמי

 היהודים התושבים ,במקביל .הפולית מהמחתרת ותחמושת שק מעט לקבל גם הצליחו התועות

 .הבייים במרתפי מבוצרים בוקרים בו

 

 

 'מרדכי אילביץ

פרקלאבן זיכרון לפאוול 



 הקטן המרד

 "צפוי הבלתי שי יום" : 18.1.43  

  מדובר כי סברו הגטו יהודי ,אולם ."חוקיים לא" יהודים 8,000 לגרש תכו אשר הגרמים של וספת אקציה התקיימה היום באותו

  קבלת לשם המפקדה לבין הלוחמים בין תקשורת התאפשרה ולא מועט היה השק ,לקרב מוכן היה לא ל"שהאי למרות .הסופי בגירוש

 חיפשו "יורים היהודים" ובצעקות השתבש האקציה סדר כך  .הגרמים על באש ולפתוח ההפתעה בגורם להשתמש הוחלט ,הוראות

  -כ הגטו מן גירשו הם :פחותה הייתה הצלחתם, הפעם .הגטו מן סוגו הגרמים ,ימים שלושה לאחר .הבתים קירות ליד מחסה הגרמים

   .ברחובות ורו וספים יהודים 1,700 -כ ."בלבד" יהודים 5,000

להשיב אש לעבר החיילים , הצליחו לגון על חייהםכי יהודים העובדה . מפה בתודעת יהודי הגטוחודש יואר היווה של " המרד הקטן"

. השפיעה על הלך רוחם של התושבים, הגרמים ולגרום להפסקת האקציה

 

  כממשלה שפעל ל"האי בידי היה השלטון ."ליסטים עיר" בשם הגטו את כיו הגרמים ,הגדול המרד תחילת ועד הקטן המרד מסיום

 .ברחובות עוצר הטילו ולא חריגות מפעולות מעו הם ,הגטו אל כסו שהגרמים למרות .חשאית

 אקדחים ופגיוות, רובים: השק שברשות המורדים



19.04.1943-16.05.1943

 הגטו לחיסול הדרוש הזמן הערכת .הגטו של הסופי חיסולו על הגרמים החליטו ,ג"תש יסן ד"י פסח ערב ,19.4.1943 -ה ,שי ביום

  פאוול של בפיקודו י"והאצ ',אילביץ מרדכי של בפיקודו ל"האי ,המחתרתיים הארגוים של העזה התגובה ,אולם .ימים כשלושה היתה

                                                                    .בעוצמתה הגרמים את הפתיעה ,פרקל

 )בפברואר 16 -ומה 2-מה הימלר הייריך בפקודות לעיון(

 
   :הראשון היום על מספרת לובטקין צביה 

 וראיתי , 23לבקי ברחוב בעליה ועמדתי היום כשהאיר בא הרגע
 ,ובתותחים ירייה-במכוות הגטו את מקיפים הגרמים אלפי את

 זו בעמדה עמדו ומולם – הולכים הם הרוסית לחזית כאילו
  אקדח אחד לכל ?שקו .צעירים ובחורות בחורים וכמה עשרים
  ,בית מתוצרת ופצצות רובים שי הקבוצה לכל ,ורימון

  ובקבוקי ,בגפרור שלהם הפתיל את להדליק שצריך ,פרימיטיביות
  ידעו .יבוא שסופם ידעו כי ,ועליזים שמחים הייו .מולוטוב
   .שילמו ואכן .גבוה מחיר ישלמו חייו בעד אבל ,אותו שיצחו

   )287 'עמ ,המשפט בראי השואה ,גדעון האוזר(

  י"האצתמוה של מפקדת 
 107' עמ

 המרד



 144' ע, גיבורים וואשים. מפת הקרב ברחוב זמהוף 143' ע, גיבורים וואשים. אלבקימפת הקרב ברחוב 

 הקרבות



 הגרמים טקטיקת
 .הגרמים הופתעו מעוצמת הלחימה של הלוחמים ושל התושבים היהודים אשר ותרו בגטו

  על האחראי ,שטרופ יורגן לגרל העביר הימלר ,לחימה ימי כחמישה לאחר

 את הציתו הגרמים תחילה .הגטו את כליל לשרוף הוראה ,הגטו חיסול

 ,הבייים את שיטתית בצורה הבעירו ,מכך ולאחר האוויר מן הרחובות

   .בלוק אחר בלוק

 הגרמים ,התבצרו בהם הבוקרים מן הלוחמים את להוציא כדי

 .גז והחדירו רימוים לתוכם זרקו

 מן וחקו חיים שרפו שלמות משפחות .אש למלכודת הפך הגטו

 שתפס מי .התופת מן להימלט כדי מהחלוות קפצו אשים .העשן

 .הגרמים בידי מיידית חוסל הימלטות ביסיון

  
 שטרופ ח"לדו



 הלוחמות

 הגרמים על וירו ,לבגדיהן מתחת ואקדחים רימוים הסתירו אשר ,הלוחמות ומהערות מהשים במיוחד התפעל שטרופ

 .מפתיעה בזריזות

 כמו חמושות ,הקרביות היחידות עם שמו הקבות היו הזה המזוין במרי
  ירו אלה שקבות אירע אחת לא ."חלוצים"ה בתועת חברות ומקצתן ,הגברים

 יד-ורימוי אקדחים שהסתירו אירע לפעם מפעם .ידיהן בשתי באקדחים
 להשתמש כדי ,האחרון לרגע עד בתחתויהן )ביצה-דמויי פוליים יד-רימוי(

   .והצבא המשטרה ,"ס"ס-ואפן"ה-אשי גד השעה בבוא בהם
 )133 'עמ ,שטרופ יירגן גרל של חות"הדו – האויב בעיי וארשה גטו מרד(



8.5.1943 
   .18 מילא שברחוב המורדים מפקדת בוקר איתור על דיווח שטרופ ,7.5.1943 -ב

  כי דיווח שטרופ .המפקדה בוקר את לפרוץ הצליח הגרמי הכוח ,8.5.1943 -ב

   .מפקדם בייהם ,הרגו 140-ו לכדו חמושים לוחמים 60 :איש 200 היו בבוקר

  מעט .הגרמים לידי ליפול לא מת על התאבדו המחתרת חברי ,הראה ככל

 .להיצל כך ידי ועל  מילוט בדרך הבוקר מן להימלט הצליחו חברים

  שלח 'אילביץ  ,23.4.1943 -ב ,לכן קודם ימים כמה

   :כתב ובו ,מכתב צוקרמן יצחק לסגו

 
  יהודית הגה לראות זכיתי .והיה קם חיי חלום
 .ותפארתה גדולתה בכל בגטו

 
 
 

 לתרגום המכתב בעברית מוזיאון יד מרדכי  



 המרד סוף
  הגדול הכסת בית פיצוץ .האמיץ המרד את לדכא הצליחו הצבאיים וכוחותיו שטרופ ,התגוות של חודש כמעט לאחר ,16.5.1943 -ב

 .הגטו חיסול של הסיום קודת את היווה ,הגטו לחומות מחוץ היה אשר ,ורשה של

.   המגורים היהודי לשעבר בוורשה איו קיים עוד-רובע:  דיווח למפקדיו שטרופבאותו היום 

(Das ehemalige jüdische Wohnviertel Warschau besteht nicht mehr.) 

  ,למיידק שלחו היהודים ושאר ,לטרבליקה שלח קטן מעוט .למחות שלחו 30,000-כ ,המרד ערב בגטו ששהו יהודים 40,000 מתוך

  .הגטו בשריפת ספו או המרד במשך רצחו יהודים 10,000-כ .וטרוויקי פויאטוב



 
  להיות הפך ,השואה בזמן שקם הגדול היהודי המרד ,ורשה גטו מרד

  כל גד שהצליחו ,המורדים.היהודית ההתגדות של המובהק הסמל

  לסמל הפכו ,וכבד רב שק בעל המיומן באויב בעוז להילחם הסיכויים

  .האושי הכבוד ושל היהודית הלחימה רוח של ,גבורה של

By Avi1111 dr. avishai teicher (Own work) [CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 

אוסף ארכיון  מתוך [של עדות בדבר חיסול הגטו פרסום עיתואי ראו 
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רוח ההתגדות



ח  "תשעיום השואה 

 בוצע על ידי צוות ספריית ויר

ספריית וינר לחקר  
התקופה הנאצית והשואה

סוראסקיש "הספרייה המרכזית ע


