
 המרד קרבותניתוח - שמשון"'ייברירת
 ורשהבגמו

 על-פי l~UO שהם מתברר פורמלית, צבאית השכלה הייתה לא ורשה בנטו היהודים שללוחמיםאף
 לחימה רוח הפגינו הם לכך מעבר הצבאיות. באקדמיות שנלמדים והתורות העקרונות הכללים,היסודות,
 אבודה הייתה והמערכה בלהבות, עלה כולו הנטו כאשר בם - הרגיל מבדריוצאת

 שגיא רז אל"מן

 זכרני ה' אדוני  ויאמר: אלהים וף אל שמשון"ויקרא
 נקם ואנקמה האלהים הזה הפעם אך נא וחזקנינא

 שני את שמשון וילפת מפלשתים. עיני משתיאחת
 עליהם ויסמך עליהם נכון הבית אשר התוךעמודי
 תמות שמשון: ויאמר בשמאלו. ואחד בימינואחד
  הסרבם על הבית ויפל בכח,  ויט פלשתים. עםנפשי
 במותו המית אשר המתים ויהיו בו אשר העם כלועל
 בחייו".1 המית מאשררבים

 יהקדמה

 היהודים הלוחמים יתר לבין הגטאות לוחמי ביןההבחנה
 על מתבססת השנייה העולםבמלחמת
 לחימה רק ולא יהודית לחימהניהלו

 לצד - בחובו טומן יהודית""לחימה
 - מחויבות ושל אחווה שלמשמעות

 הכבוד ושימור לאומית גאווהגם
 בכל כמעט לחמו שיהודים אףהלאומי.
 תפקידים, של רחב ובמגווןהחזיתות

 לוחמיהרי
 לחמוהגטאות
 יהודיתבמסגרת
 דהיינו,כוללת,

 שרשרת רקלא
 המסייעים הכוחות הלוחמים,הפיקוד,
 היו הלחימה אמצעי שלוהיצרנים
 היה כמערכת הארגון אלאיהודים,
 לאום על כיום מדברים כאשריהודי.

 וצה"ל ישראל מדינת כולנו ובתודעת-
 קשה - הפיך ובלתי שריר דברהם

 הגטאות, שלוחמילהסביר
 היו למחצה, הצבאיתבהתארגנותם

 הגטאות שלוחמיכך
 המושג יהודים.של

 במשך בגלות מפוזרים היו שהיהודים אף דרך.3 פורצילמעשה
 תהליך כדי תוך הנה ושנואים, נרדפים שנה,אלפיים

 הם ובהיקפו, בתכליתיותו תקדים חסר הוא שאףהשמדתם,
 ולתפיסה למדיניות מוחלט בניגוד מעשה. ועושיםקמים

 קמים הם בהתחלה( )לפחות הקיומית בסביבתםשרווחה
 על אלא הקץ, את לדחות או לחיות מנת על שלאופועלים,

 שמשון. כמעשה בקרב ולמות ברוצחיהם ולהרוג לנקוםמנת
 עקרונות כמה מוזכרים צה"ל של הקרב" "תורתבספר
 גדול, מרחב סדור: הבלתי הלחימה באורח שדןבפרק

 רב בשטח פעולה ידידותי, לשטח הפעולה( )בתוםהיעלמות
 הגטו, לוחמי שמבחינת אלא ועוד.4 לחדירה וקשהמחסות
 רוב את קיימו שהם לומר שקשה כך נתון, היה הקרבשדה

 דהיינו אופרטיבית, צבאית מבחינה שלעיל.העקרונות
 פעולת לפתח האפשרויותמבחינת

 הגטאות לוחמי ביןההבחנה
 היהודים הלוחמים יתרלבין

 השנייה העולםבמלחמת
 שלוחמי כך עלמתבססת
 יהודית לחימה ניהלוהגטאות
 יהודים של לחימה רקולא

 היה בה, ולהתמיד נרחבתהתגוננות
 ההכנות שלב ביותר: קשה זירההגטו
 מאוכלס ומבודד, סגור בשטחנעשה

 האויב של חמור לפיקוח ונתוןבצפיפות
 הלוחמים הפעולה; משתפיושל

 תמיכה מהעדר סבלו בגטוהיהודים
 שטח בתוך הלחימה חיצוניים;וסיוע
 התנועה, כושר את הגבילה ומתוחםבנוי
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 דרכי וחסמה תמרון אפשרותמנעה
 לסייע בכוחה היה שלא בלבד זו לא בגטו, האוכלוסייהנסיגה.
 רבבות של הימצאותם אלא במערכה, ללוחמיםבפועל
 הטקטיקה על הכבידה - וטף נשים קשישים, ובהם -אזרחים
 הפעולה. חופשועל

 היחס של דהיינו - המבצעי השיקול של הראותמנקודת
 ביודעין, הלוחמים, עצמם על קיבלו - לסיכוי הסיכוןבין

 של העצום משקלה איפוא מובן קשות. בנסיבותלהילחם
 הקרב. זירת על והשפעתה ללחימה )המוטיווציה(ההניעה
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 הפרטיזן של לצידו עומדת כלל שבדרך העיתוי, קביעתגם
 שמא מהחשש הגטו. מלוחמי נמנעה הגרילה, לוחםושל

 עונשין לפעולות יביאו היכולות, את זעירות פעולותיחשפו
 בהתמודדות, לו לצפוי האויב את ויכינו האוכלוסייהנגד

 בזמן לקרב ונכנסו היוזמה על היהודים הלוחמיםויתרו
 ידעו היהודים הלוחמים הגרמנים.5 על-ידישהוכתב

 ליפול שעליהם הייתה בגטו ההתקוממות שלשהמשמעות
 שבהם.6 האחרון עד -בקרב

מבוא
 ספרים נכתבו עתה ועד השנייה העולם מלחמתמתום

 ראייה מתוך כתובים רבים השואה. על רביםומאמרים
 המקורות את וביקורתי יסודי באורח ומנתחיםהיסטורית

 ההיבטים מכלול את מקיפים מהם אחדים המאורעות.ואת
 מהלכו, התפתחותו, התהוותו, - ורשה בגטו המרישל

 אינו החיבור והשפעותיו.תוצאותיו
 בהתקוממות נוספת פעם לדוןמתיימר
 נכתב אלא גרידא, היסטוריוגרפיתמבחינה
 מהלכיו ואת העימות את לבחוןבמטרה
 הדור כבן לדעתי, הצבאי-תורתי.בהיבט
 ההגנה בצבא וכמפקד-לוחם לשואההשני

 מניעיי את שאנמק צורך איןלישראל,
 דווקא. הזה בתחום מחקרלכתיבת
 בסיס מניח העבודה של הראשוןחלקה
 לחימה לאורח מודל שמהווהתיאורטי
 מודל צבא. נגד עירוני בשטח סדורבלתי
 מושגי, לפירוש גיסא מחד משמשזה

 בחלקה ולהסקה לניתוח - גיסאומאידך
 מהווה השני חלקה העבודה. שלהאחרון
 את קושר שלדעתי ומתומצת, כללירקע
 בהכנת עוסק המרכזי החלק חלקיה.יתר

 ובקרבות ללחימה והאמצעיםהכוחות
 המהלכים את להציג ניסיון תוךעצמם,

 דן האחרון החלק היריבים. שלהצבאיים
 אחרים, לעימותים ההתקוממותבהשוואת
 פניות, ללא ניתוח עם יחד יותר,מאוחרים

 הצדדים. בין האסימטרייה על דגש שימת ותוך המודל,לאור
 אחד בכל רב כללי חומר במכוון הושמט העריכהבשלב
 אלא היריעה, קוצר בגלל רק לא נעשה הדבר המחקר.מפרקי
 המקורות ממיעוט כתוצאה בזהירות לנהוג הצורך בשלגם

 שלרוב יהודיים, מקורות כול וקודם - המוסמכיםהראשוניים
 המרד שבמהלך לזכור הראוי מן לדאבוננו. השתמרו,לא

 אותם כל כמעט נספו הארי בצד אחריו שהתחוללוובקרבות
 והעדים ההתקוממות ראשי - חיים מקורות לשמש יכלואשר
 מעטות מוסמכות תעודות אלא בידינו נותרו לא גםלה.

 המרד. בזמן שנכתבו במסמכים מחסור קיים ובייחודביותר,

 התורתיהבסיס
 סדור בלתי לחימהאורח
 לוחמה של פעולות בעיקר כולל סדור בלתי לחימהאורח
 לרוב מדובר האויב. בעורף גדול מרחב פני על הנעשותזעירה,

 להיעלם הכוחות שואפים שאחריהן וברח", "פגעבפעולות
 יוכלו שממנו מוסתר, לבסיס משימתם ביצוע תום עםמייד
 שתיעשה אפשר ההיעלמות נוספות. לפעולות ולצאתלחזור
 מחסות רב שטח אל ידידותיים, כוחות בידי המוחזק שטחאל

 אוכלוסייה לתוך או וכד'( ביצות יערות, )הרים, לחדירהוקשה
 אוהדת.אזרחית
 של המצטבר באפקט הוא הזה הלחימה אורח שלערכו
 בדרך ניתן לא אלה מבצעים באמצעות זאת עםהפעולות.

 אורח של היסוד כללי הם אלה צבאית.7 הכרעה להשיגכלל
 סביב הפעילות את לתכנן יש ראשית, סדור: בלתילחימה
 כוללת, סדורה הבלתי המערכה דהיינו אחד, מרכזירעיון
 מיועדות יחד כולן אולם קטנות, פעולות של רב מספרכאמור,
 מרבי אפקט להשיג כדי שנית, משותפת. כללית מטרהלהשגת
 האפשריות: הבחינות מכל ההתקפות את ולגוון לפזריש

 ושיטת הפועלים הכוחות עוצמת היעדים, סוג זמן,מקום,
 יש הפעולות את כן, על יתרפעולתם.
 ניכר. זמן במשך ומתמיד רציף באופןלקיים

 הפעולה, חופש על לשמור יששלישית,
 את להוגיע הכוחות, את לניידדהיינו
 וליצור ביום גם התנופה על לשמורהאויב,
 משתנה.8 פעולהקצב

 לחימה אורח של ובביצועובתכנונו
 לתוכנית רב משקל לתת יש סדורבלתי

 ואוחרת(. מלווה )מקדימה,המודיעין
 להשיג הוא שייעודה המודיעין,לתוכנית
 תוכנית להוסיף יש האויב, עלידיעות
 מידע למנוע שתכליתה והסתרה,הונאה

 מלחמה גם בזמן בו לנהל חשובמהאויב.9
 שתי להשיג מיועדת זופסיכולוגית.

 את ולהרים האויב את להפחידמטרות:
 המלחמה את שמנהל הצד בקרבהמוראל

 צריכה הלוגיסטי בתחוםהפסיכולוגית.0י
 כלל על מושתתת להיות הכוחותתחזוקת
 ומהר במלואן הדרישות את למלאאחד:
 קטנים, הם הפועלים הכוחות האפשר.ככל
 ציוד, ושל אפסניה של עתודה וחסריקלים

 באסון.יי להסתיים עלול האמצעים בקבלת דיחוי שכלכך
 חייבים סדורים בלתי לחימה במבצעי והשליטההפיקוד
 נרחב סמכויות ביזור ועל הפיקוד אחדות עללהתבסס
 יש במבצעים השליטה את העצמאיים. הכוחותלמפקדי
 קשר אמצעי ובעזרת אחריות לגזרות חלוקה בסיס עללקיים

 הפועלים הכוחות עם תקשורת הממונה למפקדהשיאפשרו
 אויב כוחות נגד להתמודדות היסוד כללי האויב.12בשטח

 דהיינו תוקפנות, הם סדור בלתי לחימה באורחהפועלים
 - ומהירות להתגוננות, לעבור האויב ואילוץ היוזמהנטילת
 גמישות של בהיבט ובעיקר, וגם, התגובה של בהיבטגם

הפעולה.3י

 הזעירה הלוחמהיסודות
 לפגוע מרכזיות: מגמות שתי להשיג שואפים לוחמיםנוחות
 שבין הגדול ההבדל נעוץ הזה בתחום מפגיעה. ולהימנעביריב

 הארבך מפסד אנילביץ',מרדני
 ההחםהיהודי



 שהלוחמה מכיוון זעירה, לוחמה לבין קונוונציונליתלוחמה
 חולשתם בשל מפגיעה הימנעות על הדגש את שמההזעירה
 במילים זו. בדרך להילחם הבוחרים הכוחות שלהיחסית
 הבוחר לכוח סדיר צבאי כוח בין בהתמודדותאחרות:
 אסימטרייה מתקיימת סדירה לוחמה של בטכניקותלהילחם
 וקדמה יומין עתיקת לחימה צורת היא הגרילהברורה.4י
 בעיקרה הלחימה הייתה קדם בימי שכן הסדירה,ללחימה
 יוגדרו ראותנו שמנקודת ובשיטות סדירים לא כוחותבין

 הגרילה בלוחמת העיוני המחקר גם סדירה.5י בלתיכלוחמה
 וכמובן וקלאוזביץ' ז'ומיני היתר, בין בה, עסקו חדש.אינו

 ולנין.אנגלס
 חשיבותה עלתה השנייה העולם מלחמת תמה מאזאולם

 נאלץ כלל שבדרך בעוד בולט.6י באורח הזאת הלוחמהשל
 לצורת קלאוזביץ' על-ידי שנחשבה להגנה, לעבור החלשהצד
 המאפשרת לחימה צורת היא הגרילה הרי החזקה,הקרב
 ליטול ובציודו( לוחמיו )במספר אסטרטגית מבחינהלחלש
 בררנית בצורה הטקטית ברמה למתקפה ולעבור היוזמהאת

 רצופה.7יובלתי
 צורות לשתי הזעירה הלוחמה את לחלק נהוג כלליבאופן
 שכן חדה, תמיד אינה ביניהן ההבחנה וטרור. גרילהעיקריות:
 הטרור גרילה.8י בלוחמת גם להימצא יכולה טרורלוחמת
 את להשיג השואפות התשה, של לוחמה צורות הםוהגרילה
 בלוחמה אלימות. פעולות של מצבור באמצעותמטרתן
 בין לוחמים, ללא לוחמים בין הגבולות מיטשטשיםזעירה
 והברוטליות. האכזריות גילויי ומתרבים למותר,האסור
 שנאה של לשיאים בה מגיעה במלחמות, האופייניתהעוינות,

 נקמנות.ושל
 בין האסימטרייה בולטת הזעירה בלוחמהכאמור,
 נסיבות על חותמה את מטביעה וזו הלוחמים,הצדדים
 הכללי התיאורטי-דוקטרינרי התוכן שיטותיו. ועלהעימות
 המשותף המכנה שכן למדי, מצומצם הוא הזעירהבלוחמה

 תורתית. להכללה ניתן ואינו דל הוא השונים המקריםבין
 ומהתנאים מקרה לכל מהמיוחד מושפעת הזעירההלוחמה

 בה.9י העיקר שהםהמקומיים,
 ארבעה ישנם לעיל האמורחרף
 התקוממות לכל המשותפיםמאפיינים
 עילה 1. זעירה: לוחמהבאמצעות
;(cause).2 ;עממית; תמיכה 3. מנהיגות 

 שהלוחמה משום לכאורה, ארגון.420.
 קטנים, כוחות של לוחמה היאהזעירה
 אך מוגבלת, כמלחמה להחשיבהאפשר
 הנערכים הקרבות כך. בהכרח הדבראין

 קטן, בהיקף הם אם גםבמסגרתה,

 על רצופה שמירה שבה הסדירה, מהלוחמה הזעירההלוחמה
 רק "הילחם מאו: כדברי עשה. מצוות בבחינת לרוב היאמגע

 גיאפ גנרל הסתלק".י2 - יכול כשאינך לנצח, יכולכשאתה
 ההצלחה כאשר רק הלום לנצח, כדי "הלום לדעתו:מצטרף

 תהלום".22 אל - מובטחת אינה אםמובטחת;

 עירוני בשטח הלוחמה טכניקת שלשקריה
 למגן גם התקפים חיוניים, כללים כמה יש אורבניתללחימה

 לתוקף:וגם
 הבניינים. את דהיינו התלת-ממדי, המרחב את לנצליש1.

 פתחיהם גגותיהם, מרתפיהם, גובהם, בניצולמדובר
וחצרותיהם.

 שבימי בעוד ברחובות. מתנועה האפשר ככל להימנעיש2.
 הרי ביותר, ההגיוניים התנועה נתיבי הם הרחובותשגרה
 לשטחי הרחובות כלל בדרך הופכים בעיר לחימהבעת

השמדה.
 לאחד המאמץ ריכוז נחשב פתוח בשטח שבלחימהבעוד3.

 את לרוב משיגים בעיר בלחימה הרי היסוד,מעקרונות
 יש זאת עם יחד פיזורו. באמצעות דווקא הכוחמיצוי
 מאוד. גדולים כוחות "לבלוע" עלול עירוני ששטחלזכור
 רגלים.'2 חיל גדוד להצריך עלול בינוני מבנה שלכיבושו

 בלחימה הקצרים. המגע טווחי את בחשבון להביאיש4.
 הכובד למרכז זה מאוד סמוך הצדדים שני מצוייםבעיר
 זה.של

 על ולפקד לשלוט הרב הקושי את בחשבון להביאיש5.
 המוגבל. הראייה שדה ובגלל פיצולם בגללהכוחות

רקע
 לפולין הגרמנית הפלישה החלה 04:40 בשעה בספטמבר 1ב-

 רובו הושמד, הפולני אוויר חיל כוללת. אוויריתבמתקפה
 בו-זמנית ורשה. הופצצה 06:00 בשעה הקרקע. עלככולו,
 ממערב מצפון, - גרמניות ארמיות חמש פולין אתתקפו

 ברזל מסילות על הגרמנים השתלטו יותר מאוחרומדרום.24
 המילואים. גיוס ואת התנועה את לעכב במטרה כבישיםועל

 כמוה, נראתה שטרם תנועה,במלחמת
 בחיפוי הגרמניים הטנקים טורישעטו
 הצבא את ומחצו הלופטוואפהמטוסי
 נסגרו בספטמבר ב-17הפולני.

 לברסט- דרומית האדיריםהמלקחיים
 למתרת כותר. הפולני והצבאליטובסק,

 הצבא גם ממזרח פולין אתתקף
 את למעשה השלים ובכךהסובייטי
 ב-27 נכנעה ורשהכיבושה.

 מיטשטשים זעירהבלוחמה
 ללא לוחמים ביןהבבולות
 למותר, האסור ביןלוחמים,
 האכזריות בילוייומתרבים

והברוטליות

 אינה גם הגרילה רבה. באינטנסיביות לעיתיםמתאפיינים
 נחרצות להיות יכולות אלה - תוצאותיה מבחינתמוגבלת
 בתוצאות לרוב מסתיימת הגרילה לוחמת פשרות.ונטולות
 טכניקה היא הגרילה נעלמים. יריבה או הגרילהחותכות:
 באופן ולו לגבור, החלש יכול כאמור, שבאמצעותה,קרבית
 חזית, לקיים לא הגרילה על זה לצורך אולם החזק. עלזמני,
 האויב "עורף טסה-דונג: מאו כדברי לטשטשה. - להפךאלא
 שונה בכך גם עורף". אין עצמה שלה הגרילה, חזיתהוא

 לשטחים הגיעו הגרמניות הארמיות בעקבותבספטמבר.25
 "למשימות )יחידות האיינזצגרופן יחידותשנכבשו
 של שיטתי רצח במסע ופתחו ה-אס-אס שלמיוחדות"(
 קרקעות, בעלי משכילים, הפולנית: האליטה ושךיהודים
 אצולה.26 ובני כנסייה אנשי ממשל,פקידי

 שהוקצה התחום של שעריו נסגרו 1940 בנובמברב-16
 המתחם נותר 1942 ביולי ה-22 עד בוורשה. יהודיםלמחיית
 החלו הזה בתאריך יהודים. יציאת בפני רשמי באופןסגור



 למחנה אותם והובילו הגטו מתושבי 75% לעקורהגרמנים
 היהודים עברו להשמדה ללקיחתם עד טרבלינקה.77ההשמדה
 ושוד מכוונת התנכלות שכללה: התעללויות של קשהמסכת
 - המוני לרעב שגרם מה - מזון קיצוב רכושם;28 שלמאורגן
 עבודות הטלת הקפוא;29 בחורף חימום אמצעיואי-מתן
 אלפי עשרות דחיסת וגזרות; טרור משטר הנהגתכפייה;30
 הצפיפות, הגטו.י3 לתוך בפולין ומהכפרים מהעריםמפונים
 יושבי בין מגפות חוללו הקשים והתנאים הרעבהדוחק,
הגטו.32

הארגונים
 מחתרתית בפעילות ורשה בגטו היהודי המרי שלראשיתו
 האידיאולוגיים. הארגונים של והתרבותי הפוליטיבתחום
 לה והיו החומות, סגירת לאחר מייד החלה זאתפעילות
 בעיקר השתייכו שאליו הציוני הכיוון 1. כיוונים:שלושה
 דרור, הצעיר, )השומר הנוערארגוני

 וכן הציוני( והנוער עקיבאגורדוניה,
 הכלליים הציונים שמאל, ציוןפועלי

 הנוער תנועת )ובעיקרוהרוויזיוניסטים
 הבונד; מפלגת 2. בית"ר(. -שלהם

 הנפרדת פעילותם הקומוניסטים.3.
 עצמי ופרסום רעיוניים מפגשיםכללה
 מחתרתית. עיתונות ושל עלוניםשל

 השמדה על ששמועות אףאולם
 לגטו הגיעו יהודימ33 שלהמונית
 חלקיהן את לאחד שיש הרעיון הבשיל לא בחלקן,34ופורסמו
 במרי אמונה שררה ובגטו המחתרת, תנועות שלהפעילים
 ארוכים בוויכוחים עצמם לבין בינם עסקו הארגוניםסביל.

 שלא כך במרי, להתחיל מתי דהיינו היסוד, בעיות עלוחריפים
 את לנהל והיכן הגטו; של חיסולו תהליך אתיחיש

 לפולמוס במקביל אולם לו.35 מחוצה או בגטו -ההתקוממות
 השתייכו שאליה לוחמות, יחידות של ענפה רשתהוקמה
 ניתנו תורתי ובחומר בנשק המחסור אף על צעירים.מאות

 הארגונים חברי צבאי. אימון של יסודות האלהליחידות
 לשכנע ניסיון נוספים: תחומים בשני מאמצים השקיעוהאלה
 הידיעות בעקבות למרי להתכונן בגטו הציבור כללאת

 מן לחימה אמצעי להשיג וניסיונות ההשמדה עלהאמינות
החוץ.36

 וההכנותהנפיבות
 דבר של בסופו התקבלה הפיזית בהתנגדות להתחילההחלטה
 1942 ביולי ב-22 כאמור, החלה, זו הגדולה. האקציהבעקבות
 עדיין, היה לא נשק מוכן. בלתי כשהוא הגטו אתותפסה
 מדיניות ולקבוע משותפת חזית לגבש הניסיונות כלונכשלו
 שבה בפגישה - הוקם ביולי ב-28 רק להתנגדות.אחידה

 דרור הצעיר, השומר תנועות: שלוש של נציגיהןהשתתפו
 (Zydowska אי"ל הלוחם, היהודי הארגון - ועקיבאהחלוץ
BojowaOrganizacj - .)ונציגים אחת, מפקדה נקבעה .3].ל(.[ל 
 קשר ליצור עליהם הוטל ורשה. של הארי לצד נשלחומטעמה

 האקציה לחימה. ואמצעי נשק ולהשיג הפולנית המחתרתעם
 בספטמבר ה-12 עד - מועטים לימים בהפסקות -נמשכה

 היהודית. והמשטרה היודנראט אנשי גם סייעו לאקציה1942.
 אירעו מהמם,ע ובקצב באכזריות שנוהלה האקציה,במהלך

 שמונה אומנם השיג אי"ל בודדים. התנגדות מקרירק
 באחת הגרמנים לידי נפלו אלה אך רימונים, ומעטאקדחים
 קפלן יוסף - הארגון של המטה מאנשי שנייםההעברות.
 נתפסו, ליערות שנשלחו האנשים נרצחו. - ברסלבושמואל

 לפעול. הצליחו שלאאו
 של לפועל הוצאתו אי"ל: בידי בוצעה אחת פעולהרק
 יוזף המומר בגטו, היהודית המשטרה מפקד נגדפסק-דין
 משני באחד בלחיו נפצע רק אומנם זה שרינסקי.אנדז'יי
 אולם קאנאל, ישראל עקיבא חבר לעברו שירההכדורים
 למעשה כי האמינו רבים יהודים נרחבים. להדים זכההמעשה
 ולא כלשהו פולני מחתרת מארגון מתנקש אחראיהנקמה
 יהודי.38 בידי בוצעה שההתנקשות דעתם עלהעלו

 חלק על לגונן הארגון הצליח הכישלונות כל חרףאולם

 השמדה על ששמועותאף
 לנטו הניעו יהודים שלהמונית

 הבשיל לא בחלקן,ופורסמו
 חלקיהן את לאחד שישהרעיון
 המחתרת, תנועות שלהפעילים
 סביל במרי אמונה שררהובגטו

ש

 באוקטובר-נובמבר מאנשיו.39ניכר
 המורחבת, במתכונתו הארגוןהוקם
 הפוליטיים הזרמים כל אתשכללה

 פרט בגטו, המחתרת שלוהציבוריים
 נוסף ישראל. ולאגודתלרוויזיוניסטים

 )ועד רחב לאומי ועד הוקם כךעל
 גג מסגרת מעין ששימשהתיאום(,
 אי"ל הלוחם. לארגון לסיועפוליטית
 נציגי את שכלל מטה על-ידינוהל

 מרדכי עמד ובראשו העיקריים,הזרמים
 צוקרמן, יצחק מונה לסגנו הצעיר. השומר אישאנילביץ',

 מנת על שהוקם נוסף צבאי ארגון דרור.40 תנועתחבר
 אצ"י היהודי, הצבאי האיגוד היה בגרמניםלהילחם

Wojskowy)Zwiazek Zydowski - 'בידי שהוקם .,י.7.2(,י 
 על בעיקר התבסס הארגון הרוויזיוניסטית. התנועהאנשי
 ועל הלאומי הצבאי הארגון תאי על בית"ר, תנועתצעירי
 הארגון של ייחודו פרנקל. פאוול היה ומפקדו החייל,ברית
 נשק העביר ואף יותר טוב וחומש צויד שהוא בכךהיה

 ארגון של הקמתו על אי"ל עם מגעים ניהל הארגוןלאי"ל.47
 עקרונות את שריכז תקנון כתב ואף משותף,43צבאי

תפיסתו.4"

 הקרבותמהלך
 וטקטיקההיערכות

 היהודי לארגון - והפוליטית הצבאית - המסגרות הקמתעם
 עיקריות: פעולות שתי לביצוע המפקדה ניגשההלוחם,
 אי"ל מבוגדים. הגטו את ולטהר הלוחמים פלוגות אתלחמש
 עם פעולה ששיתפו מי על מוות פסקי הוציאוואצ"י

 מהמחתרת לחימה ובאמצעי בנשק הסיוע אולםהגרמנים.45
 שונות.46 בתואנות הגיע לאהפולנית

 מסבילות והמעבר בגטו הרוח בהלכי היסודיהמפנה
 במהלך שהתרחשו באירועים משתקף לוחמתלפעילות
 לקבוצות בהפתעה באה האקציה 1943. ינואר שלהאקציה
 הודות אולם מוכנות. היו לא הן שעדיין בשעה ואצ"י,אי"ל
 ובונקרים, מסתור מקומות מקלטים, של הענפהלרשת
 בגטו הציבור שרחש לאמון והודות מועד, בעודשהוכנו



 בהתנגדות הגרמנים נתקלו הארגונים, לחברי שלבבאותו
 כללית.47פסיבית

 שהאקציה להנחה יסוד נתנו הראשונה האקציהממדי
 לחברי והסופית. האחרונה תהיה במספר, השנייה ינואר,של

 בין הפעולה את לתאם פנאי היה לא הלוחם היהודיהארגון
 איפוא התגוננה קבוצה וכל כללי, גיוס על ולהכריזהקבוצות
 דרכה.על-פי

 באקדחים, חמושה הצעיר, השומר אנשי שלקבוצה
 לקבוצה במתכוון הצטרפה אנילביץ', מרדכי שלבפיקודו

 הסמוך הרחובות בקרן הגירושים. לכיכר מובלים שלגדולה
 השוטרים לעבר באש פתחו ואלה ללוחמים, אנילביץ'סימן

 לעבר רימון השליכה אף לנדאו48 מרגליתהגרמנים.
 הגרמנים לעבר הלוחמים הסתערו מכן לאחרהשוטרים.49
 היהודים ללוחמים גם מהם. אחדים ולפצוע להרוגוהצליחו

 הם וההסתערות הראשונה האש מכת ולאחר נפגעים,היו
 את העלתה הגרמנית התגבורת ניזקה. ברחוב לביתנמלטו
 הצליח אנילביץ' מרדכי נספו. כולם וכמעט באש,המבנה
 רובהו את ולוקח גרמני חייל קשה פוצע שהוא תוךלהימלט
 שלל.50 אקדחוואת

 את לסכל כדי באש, חלקן פעלו, נוספות קבוצותגם
 של בפיקודו נוספת, לוחמים קבוצת הגרמנים.תוכניות
 הגרמני החייל שופ-שולץ. באיזור התמקמה קאנאל,ישראל
 מילא ברחוב וילנר אריה בידי נורה למבנה שנכנסהראשון
 והציוד המדים האישי, הנשק ברשותו. שהיה אקדחבאמצעות
 קבוצה תברי אי"ל.י' של הראשון השלל היו זה חייל שלהאישי

 למקום הגרמנים נכנסו וכאשר בסבלנות, המתינואחרת
 השליכו הקבוצה, חברי בהם ירו 58, זמנהוף ברחובמחבואם
 ברזל.52 במוטות אותם והיכו חומצה ובקבוקי רימוניםלעברם

 שלקחו לפני לא - הגגות דרך הלוחמים ברחו המהלומהלאחר
 ביום שנפגעו. הגרמנים החיילים של הציוד ואת הנשקאת

 על יתר גרמנים. ושוטרים חיילים כ-12 בקרב נהרגוהראשון
 ובסך לעצמם, שקבעו הגירוש במכסת עמדו לא הגרמניםכן,

 אולם לטרבלינקה.53 יהודים ל-6,500 5,000 בין גורשוהכול
 כ-1,000 האקציה במהלך נרצחו גם המגורשים עלנוסף

 הגטו.54 ברחובותיהודים

 הגטו. יהודי בתודעת מפנה חולל ינואר של הקטן""המרד
 הפילו ואף הגרמנים את תקפו התגוננו, שיהודיםהעובדה
 מצב ואת המחשבה55 הלך את שינתה בקרבם,חללים
 חולשה פרי - מוחלטת בסבילות אז עד שהתאפיינוהתודעה,
 ב-18 שהתלה האקציה, וסבל.56 פחד שנות לאחרמצטברת
 הופתעו כאמור, ימים. ארבעה בתום הסתיימהבינואר,
 אולם הגרמנים, פעולת של מהעיתוי היהודייםהארגונים
 בהעדר להילחם: ליהודים שגרמה היא ההפתעהדווקא

 להשיב - בנפרד - הארגונים החליטו ביניהם,תקשורת
 החותכת הראיה הגרמנים.58 הופתעו זאת מסיבהמלחמה.57

 הלכת מרחיקת התמורה היא - הגירוש להפסקת מעבר -לכך
 שלא והעדיפו בתנועותיהם להיזהר החלו הםבהתנהגותם:

 גג. ועליות מרתפיםלסרוק
 מהידיעות גם נבעה הגטו59 את שאפפההאופטימיות

 בחזיתות הציר מדינות של מפלותיהן עלהמעודדות

 הוטו ומחריב החרד מדכא שטרם, יירק האס-אם צנרר שר הניתחים דז"ה מתוך - ברעובות ורשהבטי
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 תסתיים ושהמלחמה התהפך, שהגלגל קיוו רביםהשונות.60
 ספורים. חודשיםבתוך

 אש, טבילת רק לא ינואר אקציית הייתה הלוחמיםעבור
 - להילחם ליכולתם והוכהה לקהים ללימוד מקור גםאלא
 הסיקו הלוחמים המבנים(. )בתוך סגורים בשטחיםבעיקר
 שיוכלו כדי מתמדת, במוכנות להיות שעליהם ינוארמאירועי
 מפוזרים, בהיותם רב יתרון יש וכי הפתעות, עםלהתמודד

 כוהם את מיטבית בצורה למצות להם מאפשר הדברשכן
 בין התקשורת לבעיית מענה לתת אותם מחייב)אך

 יתרון את לנצל עליהם כי הלוחמים הסיקו עודהקבוצות(.י'
 וברח".63 "פגע בפעולות ולהתמקד השטח62 והכרתהניידות

 את הארגונים מנהלים שלפיה - הוחלט שעליההטקטיקה
 ונוקטים במחבואיהם מתבצרים ההמונים בעודהלתימה,
 היהודים של רובם רוב על-ידי אומצה - פסיביתהתנגדות
 בגטו, הציבור לבין הלוחמים בין ברית נכרתה זה באופןבגטו.
 יהודים.64 אלף כ-55 עת באותהשמנה

 קיימו מה זמן לאחר אך בנפרד, אומנם פעלו ואצ"יאי"ל
 חלוקת נושאים: של לשורה ביחס להסכמות והגיעוהידברות
 גביית לחימה, וגזרותתפקידים

f11thfh-.יין...) 
 יייי-

 הלוקת נשק, לרכישתכספים א"יחח
 וכו'.נשק

 הארגונים שניכאמור,
 של שורה הפועל אלהוציאו

 ראשי נגד מוותפסקי-דין
 הפעולה משתפי ונגדהיודנראט

 שלב באותו בגטו. הגרמניםעם
 האמיתי לשליט אי"להפך

 הלוהמים הארגוניםבגטו.65
 מינואר הזמן את היטבניצלו
 הגדול, המרד לפרוץועד

 יכולתם את ולחזק ההתנגדות כוהות את לגבש כדיבאפריל,
 בגטו.66להילחם

 של מהיר תהליך אי"ל על עבר 7943 ינואר מרדאחרי
 הארגונית במסגרת מחודשת. התארגנות ושלהתלכדות
 עיקריים:67 קרביים אזורים לשלושה הגטו חולקהחדשה
 ובו קאנאל,68 ישראל של בפיקודו המרכזי, הגטוהראשון,
 של בפיקודו השופים, שטה השני, קרביות; כיתותםתשע

 שטה והשלישי, קרביות; כיתות שמונה ובו גלר,70אליעזר
 כיתות חמש ובו אדלמאן, מארק של בפיקודוהמברשתנים,

 של למצוי( )ביחס ניכרת כמות הוברחה הגטו לתוךקרביות.
 תת- קטנה, בכמות רובים גם אולם אקדחים, בעיקר -נשק

 של יחסית, גדולה, וכמות אחד כבד מקלע אחדים,מקלעים
 עצמית. מתוצרת פצצות ושלרימונים
 היו הלוחמים הלוחמים. לאימון גם היטב נוצלהזמן
 שמרו תצפיות ללחימה. הקבועות לעמדותיהם סמוךבמרוכז,

 הקרב. לפתיחת יום בכל ערוך היה והכוה הגטו, שעריעל
 נוסף אך איש; כ-800-700 הארגונים שני מנו הכולבסך

 בגרמנים להילהם אומר וגמרו נשק צעירים עוד השיגועליהם
 ונערכו הוכנו המחבואים כלשהי. ארגונית במסגרתשלא

 ותחכום: רבה מהשבה הפעלת תוך ממושכת,לעמידה
 ותרופות; מים מזון, מלאי הוכן הוסוו; והיציאותהכניסות

 הבונקרים מאות בין קישור מחילות רשתונתפרה
 בשלושת שהתפתח נוסף טקטי אלמנטוהמחבואים.י7

 בממד השימוש היה 1943 לאפריל ינואר שביןהחודשים
 עתיד אלה בשני מושכל שימוש התת-קרקעי. ובממדהגובה
 - העריכו כך - שבהם ברחובות לנוע הצורך את למנועהיה
 הגרמנים.72 החייליםינועו

 ומסלותניצחונות
 החלה תש"ג, פסה ערב בניסן, י"ר 1943, באפריל 19 ב',ביום

 להיות נועד שחיסולו ורשה,73 גטו על האחרונההמערכה
 כפעולת באפריל. ב-20 הפירר של הולדתו ליום כשימוגש
 ושאר מצות לאפיית קמה הגרמנים חילקו אחרונההסחה
 משמרות הוצבו 02:00 בשעה לחג.74 כמתנה מזונותמיני

 הוזעקו מייד הגטו. שערי ליד ואוקראיניים פולנייםמשטרה
 בשעה וכבר אחרונות, הוראות למתן היהודיות הקרביחידות
 הגטו, של המפתה בנקודות עמדותיהן את תפסו02:15

 עברו רצים הראשיים.75 לרחובות הגישה דרכי עלהשולטות
 זאת בעקבות הדבר".76 יתחיל שהר ש"עם והודיעובחצרות

 כמתוכנן, האוכלוסייה,נעלמה
 וחולקו ובמהבואים,77בבונקרים

 הירום.78מנות

 הגטו לתוך נכנסוב-06:00
 אס-אס חיילי מ-2,000יותר

 היטב, המושיםומשטרה79
 ובשריוניות. בטנקיםשהסתייעו

 המשטרה מפקד פיקד הכוחעל
 פון ורשה, במחוזוהאס-אס

 והגטו הואילזאמרן-פראנקנאג.80
 מתנות שלושה כאמור,היה,

 גל התגונן מזה, זהמנותקים
 יכולתו. וכפי דעתו על להודאיזור

 ברהוב הקבוצות היו הגרמנים עם שהתנגשוהראשונים
 ונסוגו האש ממכת הופתעו ברהוב, שצעדו הגרמנים,נלבקי.

 הגטו בכל ברחוב.82 פצועיהמי8 ואת הרוגיהם אתבהשאירם
 ובהטלת כדורים בברד האויב פני את המגינים קידמוהמרכזי
 נמשך, נלבקי ברהוב הקרב בעוד ורימונים. מולוטובבקבוקי
 בקרן זמנהוף ברחוב הקבוצות הגרמני הטור על באשפתחו
 והחיילים השתבשו, הגרמנים של שורותיהם מילא.רחוב
 רק ונשמעו התרוקן, הרהוב מהסות. אחר בחפשםנפוצו

 הנשק מלאי את להשלים מנת על בודדים. כדוריםשריקות
 כלי-נשקם את ונטלו לרחוב הגטו לוחמי ירדווהתחמושת,

 והפצועים. ההרוגים הגרמנים של תחמושתםואת
 הכניסו היהודים הלותמים שהפגינו ההתנגדותבעקבות
 לקרבת הגיעו כשאלה זחל"מים. ושני טנק לגטוהגרמנים
 התלקה, הטנק תבערה. בקבוקי הלוחמים בהם יידוהעמדות,

 הפעם לתקוף, הגרמנים הזרו 10:00 בשעה נסוגו.והזהל"מים
 הקודם, )המפקד שטרופ. יירגן האס-אס גנרל שלבפיקודו

 צבאי לדין והועמד לברלין נקרא מתפקידו, הודח זאמרן,פון
 הרחובות בקרן מתרס הקימו הם בתפקידו(.83 התרשלותעל

 באש. העלוהו המורדים אךנלבקי-פרנצ'ישקנסקה,
 ותפסו נלבקי ברחוב הקבוצות נסוגו כבדה אשתחת

 שעליהם ינואר מאירועי הסיקוהלוחמים
 שיוכלו נדי מתמדת, במוכנותלהיות
 רב יתרון יש ובי הפתעות, עםלהתמודד
 להם מאפשר הדבר שכן מפוזרים,בהיותם
 עוד כוחם. את מיטבית בצורהלמצות
 יתרון את לנצל עליהם כי הלוחמיםהסיקו
 בפעולות ולהתמקד השטח והכרתהניידות

 וברח""פבע



 לאחר התנהלו ועקשניים קשים קרבות חדשות.עמדות
 תקפו אצ"י לוחמי מורנובסקה. וברחוב מורנוב בכיכרהנסיגה
 ולבן( )אדום פולין דגל לצד לבן כחול דגל והניפו הגרמניםאת
 לא ההתגרות חרף מורנובסקה. ברחוב 17 מספר ביתעל

 הקרבות, נמשכו הגזרות ביתר גם להסירם. הגרמניםהצליחו
 נסוגו חשכה עם שעות. משש יותר יום באותושארכו
 פצועים משאירים שהם תוך הגטו, מן המובסיםהגרמנים
 אחד.84 חלל היה הגטו ללוחמיוהרוגים.

 הקרב. שוב התלקח הגרמנים, כשחזרו באפריל,ב-20
 לתוך תבערה בקבוקי שני השליכה הלוחמות הקבוצותאחת

 לא מתקלה כתוצאה הגטו. לתוך שצעדה גרמניתמחלקה

 בפינת הגרמני המשמר לסככת מתחת שהוטמן המוקשפעל
 15:00, לשעה סמוך אולם נובוליפיה-סמוצ'ה.הרחובות
 המברשתנים לשער התקרבו אס-אס אנשי שכ-300בשעה
 מוקש, נגדם הופעל ולובה-פרנצ'ישקנסקה, הרחובותבקרן
 מהרה עד עבר. לכל להתפזר מרוסקים ולאיברים לגופותוגרם
 ופצועים. הרוגים בהניחם הגרמניםנסוגו

 ביקשו ואף משא-ומתן לנהל הגרמנים ניסו שלבבאותו
 שטרופ ציווה זאת בעקבות נדחתה. בקשתם אך אש,הפסקת
 מטוס המברשתנים. תחום נגד ארטילרית85 הרעשהלהנחית
 המיקום את במדויק איתר הגטו, בשמי שחג גרמני,תצפית
 לוחמי נסוגו כבדים וירי הפגזה תחת המגינים. עמדותשל
 שטרופ גם אולם 34. שווינטוירסקה ברחוב לבונקרהגטו
 באפריל 21 ב- המחרת.86 ליום המבצע המשך את לדחותנאלץ
 נורו המברשתנים תחום על מורנוב. בכיכר הקרבותחודשו
 הגרמנים נמנעו הפעם ורימונים. כדורים מרגמות,פגזי

 ששוטטו קטנות לחוליות והתפצלו גדולות בקבוצותמלהגיע

 את והציתו הנקבות את פוצצו האלה החוליות הגטו.87בכלל
 כולו הגוש עלה עין וכהרף עבריו, מכל המברשתניםתחום

 לעת עלה הגדולה והדליקה היריות מטר אף עלבלהבות.88
 הגטו לתחומי ולעבור לפרוץ ואצ"י אי"ל קבוצות בידיערב

 הלוחמים את אילץ הגרמנית הטקטיקה שינויהמרכזי.
 על לוותר למדו היהודים הולם. טקטי מענה לתתהיהודים

 כוחות )של מארבים באמצעות ותקפו הנייחותעמדותיהם
 מסתור.89 ממקומותזעירים(

 עמדות אי"ל לוחמי תפסו 06:00 בשעה באפרילב-22
 בסביבות לגרמנים. וארבו טבנס-שולץ המלאכה בתיבתחום
 שהיו היהודיות, הקרב קבוצות שלוש תקפו 10:00השעה

 גרמנים חיילים ונובוליפיה, ז'לזנה הרחובות לידמרוכזות
 לכיכר בדרך שסיירו חיילים וגם ההפקר בשטחשעברו

 הקבוצה תקפה נובוליפקי פינת סמוצ'ה ברחובהאומשלג.
 לסגת נאלצה גרמנית, תגבורת ומשהגיעה 74, לשנומרחוב
 63/61. נובוליפיהלרחוב

 ההתנגדות במצור. הגרמנים החלו הצהריים אחריבשעות
 וחלק מהבתים, לחלק פרצו הגרמנים שעות. כמהארכה
 להינצל. כדי השנייה מהקומה לקפוץ נאלצו הגטומלוחמי
 והדליקה מהתחום, חלק הגרמנים הציתו ההתנגשותלאחר
 גם קשים קרבות נמשכו היום במהלך שלם. לילהנמשכה
 את לתפוס הצליחה מיוחדת גרמנית ויחידה מורנוב,בכיכר
 מורנובסקה. ברחוב 17 מספר בית על שהונפו הדגליםשני
 אס-אס.90 קצין נהרג הזהבקרב

 הפולנית המחתרת של החשאי הרדיו שידרבינתיים
 במהירות נפוצה וזו בגטו, היהודי המרד על הידיעה אתלחו"ל
 הכבושות. בארצות ההתנגדות תנועות את והלהיבהבעולם
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 רכושם על עוד לחוס שלא הגרמנים החליטו שלבבאותו
 כולו את ולהעלות בגטו והאס-אס הצבא במחסניהאגור

 שולץ-טבנס. במתחם הלחימה נמשכה באפרילבאש.י9ב-23
 ממחסה הגטו לוחמי את רדפו גרמניים וכוחות עשןלהבות,
 דרך לחפש חלקם את אילצו התקווה ואפס הרעבלמחסה.
 הארי. לצדלעבור

 בראואר. הרמן במפעלי אקציה נערכה באפרילב-24
 פצצות באמצעות היתר בין - המפעלים את הציתוהגרמנים
 ההצלחות חרף אולם המתחם. כל את כילתה והאש -תבערה

 התמידו ומתחמים רחובות כמה על והשתלטותםהגרמניות
 עמדות עדיין כשלרשותם ולתקוף, לשוב ואצ"י אי"ללוחמי
 והבונקרים. המחילות ורשת עצמם הבתים החשובות,המגן

אש
 האפשר ככל הגרמנים נמנעו באפריל, 23 שישי, מיוםכאמור,
 חלק אחר חלק הגטו את והבעירו פנים אל פניםמקרבות
 החשוב ההתקפה לכלי שטרופ עבור הפכה האש עבריו.מכל

 הגטו כי עד זה, אחר בזה רחובות הבעירו הגרמניםמכולם.
 ליום. הלילה חשכת את שהפכו להבות, של לים הפךכולו
 התקרות ושל הקירות של התמוטטותם שאון נשמע עברמכל
 האש כילתה עצומה במהירות השמשות. של התנפצותןורעש
 פתחי כולו. הגטו את ולמעשה הגושים את הבתים,את

 שוכני מפולות. בשברי נסתמוהבונקרים
 בעשן נחנקו או חיים נשרפוהמחבואים

 בונקרים ההריסות. תחת נקברואו
 על-ידי פוצצו בתופת שעמדוובתים

 האוקראינים ערכו בזמן בוהגרמנים.
 הגטו. בתושבי אבחנה וחסר אכזריטבח

 הפצועים וקריאות הנרצחיםזעקות
 ששרדו היהודים הגטו. בחללהידהדו
 ההשמדה. למחנות ונשלחורוכזו
 מדולדלים, בכוחות. הלחימה. נמשכה זאת כל למרותאך
 סומים מים, ללא ובתחמושת, בנשק ממחסור סובליםכשהם
 גושי על בעיקשות להגן הגטו לוחמי הוסיפו ומעשן,מאש

 פנו מעמדותיהם, משנעקרו בודדים. בתים ועלבניינים
 ללא נמשכו וההתנגשויות ההתקפות פרטיזניות.לפשיטות

 קסדות ועטויי גרמניים במדים לבושים ובלילה. ביוםהרף,
 ארבו בסמרטוטים, מחותלות רגליהם הוורמאכט,של

 אותם. ותקפו לגרמניםהלוחמים
 נקבעה מחבוא ולכל הכוחות, מערך השתנה שלבבאותו
 בן קרב האצ"י ניהל באפריל ב-27 להגנה.92 לוחמתקבוצה
 הצליחו מהלוחמים אחדים 2. מורנובסקה ברחוביומיים
 המצור את פרצו ולכן הותקפו, שם אולם ליער, ולהגיעלברוח
 מילא ברחוב התחולל נוסף קרב בוורשה. הארי לצדוחזרו
 משלימה לא האש כי שראה שטרופ, זמנהוף(. רחוב )פינת29

 סכר בנה תחילה כימית. ללוחמה פנה המשימה, אתעבורו
 הבונקרים, את להציף כדי בנהר המים פני את להעלותכדי
 )חומר קרייאוזוט93 לשפוך הנחה מכן לאחר פוצץ. הסכראך
 בהן. התנועה את למנוע כדי הביוב לתעלות צורב(כימי

 מה הגרמנים הפעילו הועילה, לא זו תחבולה שגםומאחר
 עשן".94 "נרות שטרופשכינה

 שולץ- ממתחם לוחמים 40 יצאו באפריל ל-30 ה-29בין
 יחידות חמש החלו בלילה במאי ב-2 הארי. הצד אלטבנס

 סיורי לבצע ההתקוממות, החלה מאז לראשונהגרמניות,
 כאמור, שנעו, היהודיים לכוחות ארבו אלה סיוריםלילה.

 האקציה התבצעה יום באותו יד95.0 על נפגעו גם אךבלילות,
 התקפה וכן הגטו,96 בשולי החימוש מפעלי שני שלבתחום
 שהטילה רימון פרנצ'ישקנסקה.30 שברחוב הבונקרעל

 את שניצלו והלוחמים הגרמנים, בשורות בהלה גרםלוחמתה
 מלפנים בגרמנים ופגעו היציאות משתי פרצו הבהלהרגעי

 הקבוצה מחברי רבים לוחמים של היפגעותם חרףומאחור.
 אחר. למחסה הקבוצה לנסיגת עד למחרת, גם הקרבנמשך

 חמש כל את לכתר הגרמנים בידי עלה במאי, 8בשבת,
 סמוך 18. מילא ברחוב אי"ל של הראשי הבונקר אלהכניסות
 להימלט. לוחמים 14 בת קטנה קבוצה הצליחה הכיתורלמועד
 אנילביץ'. מרדכי המרד, מפקד ובראשם נפלו, לוחמים וכ-00
 אך נפץ, ובחומרי עשן" ב"נרות שימוש הגרמנים עשושוב
 יד שלחו מהלוחמים חלק כי הנמנע מן לא זאת עםיחד

בנפשם.
 על ההגנה נמשכה הראשי המטה חיסול אחרי גםאולם
 בחילוץ המאמצים מרב הושקעו שלב מאותו כי אםהגטו,
 בעזרת חולצו במאי ב-10 היערות. אל הלוחמיםשרידי

 הביוב. תעלות דרך לוחמים 32 הפולניתהמחתרת
 להצית שטרופ החליט במאיב-2ך

 פרוסטה. רחוב באיזור הקטן" "הגטואת
 הבונקרים סביב והתנגשויותקרבות

 במאי ב-13 הפוגה. ללאהתרחשו
 של גדול להק על-ידי ורשההופצצה
 אחדות ופצצות סובייטיים,מטוסים
 שוב במאי ב-14 הגטו.98 בתחומינפלו
 במהלך כבדות אבדות הגרמניםסבלו

 בתים גגות על בקרב הקטן", "הגטו באזור רבותהתנגשויות
 לחיסול גדול "טיהור" מבצע ובמהלך הארי בצד הגובליםבגטו
 שהחל לאחר ימים חודש כמעט במאי, 1 ב-6 המחילות.רשת

 רובע עוד "אין שטרופ: גנרל הכריז הגטו, לחיסולבמבצע
 הגדול בית-הכנסת בפיצוץ תיקף הכרזתו את בוורשה".יהודי

 טלומצקי.99שברחוב

 החורבות( )אנשיה"גרוזוביצים"
 עדיין אך חורבות. תל אלא היה ולא כולו כמעט נשרףהגטו
 הלוחם היהודי הארגון של לוחמות קבוצות שלוש בונותרו
 שגגותיהם הבתים, בשרידי התבצרו אשר "גרוזוביצים",וכן

 במלחמתם המשיכו אלה לוחמים נהרסו. לאעדיין
 הם הגרמנים עם בקרבות ימים. מחודש יותרהפרטיזנית

 פעילותם מרבית במאבקם.00י המשיכו אך זה, אחר בזהנהרגו
 נמצאו שבשכנותו משום בעיקר נובוליפיה, ברחובהתרכזה
 קומות. שתיים-שלוש שעומקם בונקרים ובהם אחדיםבתים

 מוקשים במתחם פוצצו ואלה הנדסה, יחידות שלחוהגרמנים
 עוצמה.רבי

 חורבות בין נשים וכ-25 גברים כ-500 נורו במאיב-29
 הגטו לוחמי הופיעו שוב ביוני 1 וב- במאי 31 ב- אולםהגטו,

 ועטויי גרמניים במדיםלבושים
 הוורמאכט, שלקסדות

 מחותלותרגליהם
 הלוחמים ארבובסמרטוטים,
 אותם ותקפולגרמנים



 גם החומות. של האחר מצידן גרמניות עמדותותקפו
 בפעילותם. המשיכו לגטו מחוץ ששרדו היהודיםהלוחמים

 לטלושץ' לודז' בין שנסעה רכבת הציתו הם היתרבין
 ספגו אלה בהתקפות אורלה. ליד לשיכר חרושת ביתוהשמידו
 רבים לוחמים וקטנו. הלכו ומספריהם אבדות,הלוחמים
 הפולני המרד בפרוץ אף-על-פי-כן, הלשנות. בעקבותנהרגו

 הייתה: המתקוממים?" את יכריע "מה לשאלההגרמנים
 והבונקרים, המעברים המחילות, רשת של שיטתיתהשמדה
 "איך השאלה על הלחימה. מרחב של הדרגתי צמצוםתוך

 אלה כימיים. לחימה ובאמצעי באש הגרמנים בחרונכריע?"
 זה אחר בזה ההתנגדות קיני את להשמיד לגרמניםאיפשרו
 הגרמנים של הפעולה שיטת עצמי. מסיכון הימנעותתוך

 שטר91 ארל של בניחמים הדו"ח חתוך - בגטי חיים שנתפש יהודיםהחפש

 והצטרפו אי"ל משרידי לוחמים 22 צצו 1944,באוגוסט
 הפולני.י"י העממי הצבא לשורות עצמאיתכקבוצה

 והשוואהניתוח
 והתורות הכללים העקרונות, היסודות, בראיההישג
 מרכז היה הגטו,02י לוחמי נגד שהתמודדו הגרמנים,מבחינת
 בבונקרים במחילות, הקשר, בתעלות המגינים שלהכובד

 הגרמני העורף הפיכת את איפשרו אלה העיליים.ובמעברים
 הגרילה ללוחמי והקנו הזעירה הלחימה לחזית - שלב בכל-
 במרחב החוסר על )התגברות הדרוש הפעולה חופשאת

 ואת שלהם הסד"כ את כלל הלוחמים של החיוני הנכסגדול(.
 עירונית גרילה הייתה שלהם הפעולה שיטתכלי-נשקם.
 ברוח מתוגברת האקציה( לחסדי נתון הגטו היה)בלעדיהם
 נקודות מוות. עד ללחום, עזה מוטיווציה דהיינולחימה,
 אוכלוסיית וכלל המוגבל המרחב היו המגינים שלהתורפה
 תשובת לפיכך הפעולה. חופש את הגבילה שאבטחתההגטו,

 ממצב בשונה הראשון, מרכזיים: יסודות שני עלנשענה
 ב"פשט" בחרו הם והשני, בזמן; הוגבלו לא הם רגיל,לחימה
 האמצעים3"י בכל השימוש לגבי קלאוזביץ' הגדרתשל

 צבאית, מבחינה מטרתם. את להשיג מנת עלבלחימה
 והיסודות הכוחות יחסי לאור - הייתה המרכזיתשגיאתם
 דרך על-פי באיחור לפעול שהחלו - התבססו שעליהםלעיל

 הנבחרת.הפעולה
 על הושתת הגרמני הכובד מרכז הגטו, לוחמימבחינת
 שהיו הלחימה אמצעי ועל שלהם הכוחות סדר שלעוצמתו
 לפעול הנכונות היה הגטו לוחמי של החיוני הנכסבידיהם.
 נקודת לרשותם. שעמדו האמצעים בכל ובנחישותבאומץ
 אם גם - לאקציה היערכותם הייתה הגרמנים שלהתורפה

 שלא תודעתי מצב שיצר )מה ללחימה ולא -מאובטחת
 החשש עלה לא מכך כתוצאה צבאית. בהתמודדותמדובר
 נגררו מכך כתוצאה נפגעים(. ספיגת מפני הגרמניםבקרב

 לשאלה המענה לפיכך )בהתחלה(. התשה למאבקהגרמנים
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 דהיינו התשה, לוחמת הגטו לוחמי מבחינת היה יכריע?""מה
 לשאלה באשר שטח. על זמני ויתור באמצעות האויבהוגעת
 מבחינת שהצלחה ברור הרי השיטה(, )בחירת נכריע?""איך
 אלא הגרמנים, על במערכה ניצחון הייתה לא הגטולוחמי
 הישג ראו הגטו לוחמי ההתמודדות. ומשך ההתמודדותעצם
 להם ולהנחיל לגרמנים אבדות לגרום יכולתם בעצםגדול

 ניוד באמצעות עשו הם זה את בהתנגשויות. טקטיותמפלות
 חוזרות תקיפות באמצעות התנופה על ושמירההכוחות
ונשנות.

 להגנה הגטו לוחמי של היערכותם אסימטרית.לוחמה
 עירונית גרילה המאפיינות לחימה בטכניקות שימושתוך
 שימוש עשיית על שנסמכה הגנתם, היוזמה. את בידיהםנתנה
 להם איפשרה הטקטית, ברמה ובנסיגות בהתקפותנרחב

 שהושגה לאחר גם נשמר זה מצב ההתרחשויות. אתלהכתיב
 הגטו לוחמי שכן באש(, השימוש )באמצעות גרמניתהכרעה

 ונטשו בהן השתמשו אלא בעמדותיהם, בעיקשות נאחזולא
 הגטו לתוככי לחדור לגרמנים איפשרו הם הצורך. לפיאותן
 החודרים הכוחות "הצלחת" אתוהפכו

 מארבים באמצעותלתורפתם
 איפוא זוהי עורפם. ותקיפתמתוכננים
 לאור המשימה לביצוע טובהדוגמא
 של האכזריות גילויי חרף לפיכךהמטרה.
 בכוח המוחלטת ועדיפותםהגרמנים

 להמשיך נאלצו הם ובאמצעים,אדם

 בחודשים ורשה בנטוהמץ
 מבצע הוא 1943אפריל-מאי
 המקיף היהודיהלחימה
 בארצות ביותרוהחשוב

 הכבושהאירופה
 כולו הגטו להשמדת עדלהילחם
 שגו גסה צבאית שגיאה בו. הלוחמים אחרוןוהכרעת
 העיקרון לאור במאמציהם התמידו שלא בכךהגרמנים
 השליטה המשכיות. ועל רציפות על שמירההמחייב
 האחרונים השלבים עד - בלילה הגטו לוחמי שלהמוחלטת

 ללחימה מחדש להיערך להם שאיפשרה היא - הלחימהשל
בבקרים.
 את מצוינת בצורה ניצלו הגטו לוחמי עירונית.לוחמה
 חיזקו הם למערכה: ההכנות בשלב כבר התלת-ממדיהמרחב

 לאבטחת דאגו דהיינו המרכזית, התורפה נקודתאת
 עם תת-קרקעיים מחסות יצירת על-ידי בגטוהאוכלוסייה

 הגובה בממד השתמשו הם טווח; ארוך לוגיסטי נשימהאורך
 לשטחי הגרמנים, נעו שבהם הרחובות, את שהפך מה-

 ומחילות, נסתרים פתחים מעברים, רשת ויצרוהשמדה;
 בדרך התוקפים. לעורף פעם אחר פעם לנוע להםשאיפשרו

 המוגבל. המתחם את והרחיבו עומק לעצמם יצרו הםזו
 מבעד לגטו ונכנסו כוחם את מיצו לא לעומתם,הגרמנים,
 ברצון זאת להסביר הניסיון כניסות. של מצומצםלמספר
 זה עיקרון שכן נכשל, הכוח ריכוז של העיקרון על-פילפעול
 את ונבחן נמשיך אם עירונית. בלוחמה כלל בדרך ישיםאינו

 שלא למסקנה נגיע בהכרח הרי הכוח, מיצוי שלהעיקרון
 עוצמת להפעיל מהגרמנים שמנע הוא אתי התנהגותקוד
 מחסור שלא וודאי ההתקוממות להכרעת מסיביתאש

 קרבתם דהינו המגע, שטווחי איפוא היא המסקנהבאמצעים.

 פגעו מתאגרפים"(, )"חיבוק לתוקפים המגינים שלהמכוונתש
 עוצמתם. מלוא את ביטוי לידי להביא הגרמנים ביכולתוששמא
 תצפית, במטוס נכון שימוש עשו הגרמנים קרבי.מודיעין 501

 עירוני בשטח המוגבל הראייה ושדה המחסות ריבויאולם
 בניגוד - הגטו לוחמי ובתצפיות. בסיורים נרחב שימושמחייב

 זה. כלל על שמרו -לגרמנים
 אמצעי של עצמי לייצור להגיע היכולת יצירתלוגיסטיקה.

 הפולנית; מהמחתרת בדרכים-לא-דרכים השגתםלחימה;
 בבונקרים תרופות ושל מים של מזון, של מלאיםצבירת
 עצמי סיכון תוך מציודם הגרמנים הנפגעים הפשטתואפילו

 עמד הלוגיסטיקה שנושא מוכיחות האלה הפעולות כל -רב
 הגטו. לוחמי של מעייניהםבראש

 שבהסוואת המאמץ פסיכולוגית. ולוחמה הטעיההונאה,
 הנעליים וחיתול גרמניים במדים השימוש הבונקרים,פתחי

 שהיה הרב העניין את מוכיחים אלה כל - התנועהלהשקטת
 בהונאה, שימוש עשו הגרמנים גם זה. בתחוםלמתקוממים
 המצות חלוקת כך על יעידו פסיכולוגית. ובלוחמהבהטעיה
 לאקציה, ההכנות את להסוות שנועדה הסדר, ללילוהמצרכים
 הלחימה. להפסקת הגרמניתוהקריאה
 ופצועיהם הרוגיהם בנטישת ראו לא הגרמניםמוראל.

 והעובדה במוראל, פגיעה הגטוברחובות
 בעצמו. כך על כתב המבצע שמפקדהיא
 ומפלותיהם זו שתופעה ספק איןאולם
 רחוב קרבות של בשורה הגרמניםשל

 המוראל בהעלאת חשוב גורםשימשו
 ייחסו זאת לעומת הגטו. לוחמיבקרב

 להנפת גדולה מוראלית חשיבותהגרמנים
 יצאו ולכן 17, מורנובסקה ברחובהדגלים

 להסירם. כדי מצח להתקפות ושובשוב
 מהפיקוד זאמרן-פראנקנאג פון הדחת ושליטה.פיקוד
 הופתע שהוא משום הגטו, לחיסול המבצע של הראשוןביומו
 לעומת ההתקוממות. של הצלחות אחת היא פאניקה,ונתקף
 ואובדנו אנילביץ', מרדכי אי"ל, מפקד שנפילת לציין ישזאת
 המשך את מנע לא לוחמים עשרות עם יחד הפיקוד בונקרשל

 לפעולה הסתגלו להניח, יש היהודים, הלוחמיםההתקוממות.
 גזרה. גבולות על הקפדה תוךעצמאית,

 לקחים הפיקו הגטו לוחמי והתאמה. שינויגמישות,
 הפקת מסקנות, הסקת ינואר. ומאקציית הגדולהמהאקציה
 ודרך הקרב לתורת הבסיס להיות הפכו בזמן ויישומםלקחים
 נקודות וחיזוק יתרונותיהם ניצול הגטו. לוחמי שלהחיים
 השינויים על-פי התאמות של מיידי ביצוע תוךהתורפה
 בקרבות. להם שעמדו הם הגרמניםשערכו
 מושכל שימוש עשו הגטאות לוחמי ותקשורת.קשר
 הלחימה. בשלב והן ההמתנה בשלב הןברצים

 חדשה? לוחמהטכניקת
 הצדדים בין האסימטרייה הזעירה בלוחמה בולטתכאמור,

 ועל העימות נסיבות על חותמה את מטביעה וזוהלוחמים,
 זעירה בלוחמה הכללי התיאורטי-דוקטרינרי התוכןשיטותיו.

 המקרים בין המשותף המכנה שכן למדי, מצומצםהוא
 הזעירה הלוחמה תורתית. להכללה ניתן ואינו דל הואהשונים
 שהם המקומיים, ומהתנאים מקרה לכל מהמיוחדמושפעת
 היהודית שההתקוממות לומר ניתן לא לדעתי, בה.04יהעיקר
 בשטח צבא נגד זעירה ללחימה חדש מודל הייתה ורשהבגטו



 דמיון קווי שום שאין לומר ניתן לא גם זאת עםעירוני.
 זעירה.'0י לוחמה באמצעות התקוממות של היסודבמאפייני
 בגרוזני, הראשונים בקרבות למשל, כך, הנכון. הואההפך
 בגטו למרד רבות זהות נקודות מוצאים אנו צ'צ'ניה,בירת
 החיוניים הנכסים הכובד, מרכז בין רב דמיון יש למשל,ורשה:
 ב- הגרמנים של לאלה ב-1994 הרוסים של התורפהונקודות

 הפעולה בשיטות גם דמיון ישנו כן, על1943.'0ייתר
 במלחמה גרוזני קרבות אפילו שננקטו.'0יובאמצעים
 ורשה בגטו לקרבות מפתיע דמיון דומים השנייההצ'צ'נית
 יישום פסיכולוגית; בלוחמה השימוש תחומים: וכמהבכמה

 הראשונה, הצ'צ'נית מהמלחמה - הצדדים בשני -הלקחים
 שהיו מהרוסים, ושמנעה הצ'צ'נים שנקטו החיבוקטקטיקת

 העיר הריסת עוצמתם, כל את להפעיל בעימות, החזקהצד
 ועוד.08י לכובשה מנת על הרוסים על-ידי היסוד עדכמעט

 בין בתכלית משמעותי שוני קיים אחת בנקודהאולם
 השימוש וזהו - בגרוזני הלחימה לבין ורשה בגטוהלחימה
 לפגוע מנת על רק לא האמצעים09י בכלל הגרמניםשעשו

 האוכלוסייה. כלל את להשמיד כדי אלא היהודים,בלוחמים
 היו המלחמה לפשעי כי הגרמנית הטענה הופרכה מזמןכבר

 הפרטי צבאם למעשה )שהיו האס-אס אנשי רקאחראים
 הרגיל, הגרמני הצבא וכי היטלר(, ושל הנאצית המפלגהשל

 הוורמכט חיילי שגם הן העובדות מכך. נקי היההוורמכט,
 יתר המזרחית. בחזית במיוחד - אזרחים לרצח שותפיםהיו
 לפשעים עדים רבים במקרים היו הוורמכט חיילי כן,על

 הדוגמאות אחת איתם.10י והזדהו האס-אס אנשישביצעו
 של טייס הגטו שמי מעל חג 1943 שביוני היאלכך

 והוא לאס-אס(, לא הרגיל, לצבא שייך )שהיההלופטוואפה
 השמדתו את בסיפוק לזהות "יכולנו לרעייתו: בגאווהכתב

 עבודה שם עשו שלנו החבר'ה היהודי. הגטו שלהמוחלטת
 היסוד".ייי עד נהרס שלא אחד בית אפילו שם איןפנטסטית.
 ללא כוחו את הפעיל הגרמני הצבא כל - אחרותבמילים
 נמנע הוורמכט היה אילו וגם כלשהם.112 סייגים אורסנים
 בכל הרי בלבד, לאס-אס זו מלאכה ומותיר אזרחיםמלטבוח
 ויצא להיטלר סייג ללא שציית בכך אשם היה הואמקרה

 על יתואר בל סבל שהמיטה תוקפנית למלחמהבפקודתו
 שהתנגדו בוורמכט קצינים ושם פה היו אם גם רבים.עמים
 אלא נשמע, לא וקולם שיתוק, אחוזי היו הם היטלר,לדרכו
 113 1944. בקיץ גמורה, לוודאות הפכה כבר התבוסהכאשר

סיכום
 מבצע הוא 1943 אפריל-מאי בחודשים ורשה בגטוהמרד

 אירופה בארצות ביותר והחשוב המקיף היהודיהלחימה
 בדברי רק לא מפנה ספק ללא מהווה הזה המרדהכבושה.
 הכללי המאבק ימי בדברי אף אלא היהודי, המריימי

 התעוררות חלה היהודי המרד בהשפעת ורשה. שללשחרורה
 הנאצי.114 הפולש נגד הפולנית המחתרת שלבמאבקה

 הכנה תקופת של פרי הייתה ורשה בגטוהלחימה
 פוליטית מחתרת במסגרת מפעילות ומעברממושכת
 שבה להתקוממות, הפכה הלחימה חם. בנשקללחימה
 גטו תושבי והן וחמושים מאורגנים לוחמים הןהשתתפו
 העקבי הביטוי היה המרד עצמאי.5יי באופן שפעלורבים

 הרצח על האפשר במידת לנקום הרצון והשני,הגרמניות;
 היהודים.6יי שלההמוני

 כי והעלה הצבאי מהיבטו המרד את בחן זהמאמר
 את יזמו להתמודדות, כראוי נערכו היהודייםהארגונים
 שנראו בנסיבות גם למופת לחימה רוח וגילו הלחימהפעולות
 למצבם ובהתאמה הגיונם על-פי פעלו הם לחלוטין.אבודות
 הכללים, היסודות, עם אחד בקנה עלתה פעולתםהמיוחד.
 אף - הצבאיות באקדמיות שנלמדים והתורותהעקרונות
 הצבאית המערכה בהם. בקיאים היו שלא להניחשסביר
 החלו כאשר סיומה, לפני ארוכים ימים למעשההוכרעה
 שעובדה מתברר שיטתי. באופן הגטו את לשרוףהגרמנים

 שהפריעה היא - לבונקרים1יי הגטו תושבי הכנסת ולא -זו
 ברובד בידיהם היוזמה את לקיים להמשיךלמתקוממים

 הלהבות ים למרות להילחם המשיכו שהם העובדההטקטי.

 ציבוריים מניעים מתוך התנגדות של ביותרוהמובהק
 זירה בגטו ראו היהודיים הארגונים לוחמיולאומיים-יהודיים.

 שהדריכו עקרונות משני נבע בגטו להתקומם הדחףללחימה.
 מבצע על להגיב הרצון הראשון, הלוחמים: הארגוניםאת

 האקציות על ובמיוחד הגרמנים, של והשמדהעקירה

 הארגע של החרסי הבעטר חירבן עלהחצבה
 נפה דה בבינסר 118. ומירא ורשה בגטו ההחםהיהודי
 החחים מ-פסו 1י1תר אנילביץ' מרדכי 1943 במאיב-8

?
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 בקרבם. שפיעמה הלחימה רוח עלמלמדת
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 365 עמ' ורשה, יהודי ראו: 1943(. בפברואר )2 בסטלינגרדהגרמנית

 335-334 עמ' שם,61.



 353 עמ'שם,62.

 עמ' 1991, ירושלים, ורשה, יהודי תולדות נצר, ש' ויין, א' גוטמן,י'63.
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 640 עמ'השואה,64.

 130 עמ' הגטאות, מלחמתספר65.

 343 עמ' ורשה,יהדי66.

 353 עמ' ורשה,יהודי67.

 שזה מנת על למרד, סמוך אנילביץ', מרדכי אי"ל, מפקד אתהחליף68.
 הלחימה. אזורי שלושת על לפקדיוכל

 עמ' ורשה, יהודי ראו: לוחמים. 20 עד מתריסר הורכבה כיתהכל69.
355

 נקבע שצוקרמן מאחר למרד, סמוך צוקרמן )אנטק( יצחק אתהחליף70.
 הארי. בצד אי"לכנציג

 בעיקר - נרחבת חפירות עבודת התבצעה התת-קרקעיבמפלס71.
 אחרים ובמקרים לבונקרים, מרתפים הפכו מהמקרים בחלקבלילה.
 היהודים להצלת בעיקר נועדו )הבונקרים חדשים. בונקריםחפרו
 להטמנת למשל ללחימה, שימשו מעטים בונקרים ורק נלחמו,שלא

 עשרות להכיל ויכלו מאוד גדולים היו מהבונקרים חלקמוקשים(.

 על שקדו ובמיוחד לבתים, מתחת נחפרו הבונקריםמשפחות.
 לוחות הזזת באמצעות נכנסו מהם לחלק הכניסה. פתחיהסוואת
 ארובה דרך נכנסו אחרים אל הבונקר. שמעל הרצפה עלשהונחו
 של למושב מתחת הוסתרה אליהם שהכניסה כאלה גם והיוצרה,

 אינסטלציה חשמל, הותקנו מהבונקרים בחלקבית-שימוש.
 עמ' ורשה, יהודי וכן 640 עמ' השואה, ראו: מים.ומשאבות
369-366

 304 עמ' הנצורים,מרד72.

 ב-18 הארי מהצד לגטו הגיע המתוכנן הגירוש על מוסמךמידע73.
 381 עמ' ורשה, יהודי ראו:באפריל.

 335 עמ' הנצורים,מרד74.

 53 עמ' ורשה, גטומרד75.

 למחרת לחסל הגרמנים כוונת בדבר היהודים כל בקרב הידיעההפצת76.
 126 עמ' ומרד, כליון בימי ראו: הגטו.את

 54 עמ'מרדגטוורשה,77.

 עמ' 1991, ירושלים, ורשה, יהודי תולדות נצר, ש' ויין, א' גוטמן,י'78.
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 כ- מחנות, שומרי אוקראינים כ-330 אס-אס", "ואפן חייליכ-79820.
 גרמנים שוטרים וכ-800 הנדסה( וחיל )תותחנים חיילים100

 122 עמ' ורשה, גטו מרד ראו:ופולנים.

 640 עמ'השואה,80.

 היהודיים במקורות 85. ונפצעו 16 שלהם בצד נהרגו הגרמניםלטענת81.
 ורשה, )יהודי הגרמנים. בקרב ופצועים הרוגים עשרות עלמדובר
 גימא מחד חד-משמעית. לפסוק קשה הגדול הפער בשל 403(.עמ'
 מספר גימא, ומאידך נפגעיהם; מספר את לגמד סיבות לגרמניםהיו

 הוא שונים, יהודיים במקורות מוצג שהוא כפי הגרמני, בצדהאבדות
 מופרז. ספקללא

 168 עמ' הגטו, שלמאבקו82.

 147 עמ' ונואשים,גיבורים83.

 169 עמ' הגטו, שלמאבקו84.

 שוינטוירסקה. וברחוב קרשינסקי בכיכר הוצבוהתותחים85.

 59-58 עמ' ורשה, גטומרד86.

 393 עמ' ורשה,יהודי87.

 59-58 עמ' ורשה, גטומרד88.

 393 עמ' ורשה,יהודי89.

 60 עמ' ורשה, גטומרד90.

 172 עמ' הגטו, שלמאבקו91.

 65 עמ'שם,92.

 67 עמ' הגטו, שלמאבקו93.

 את ששרדו ומי מהגז, נהרגו רבים כלור. גז של סוג הפעילוהגרמנים94.
 הגז, הזמן. במשך שהתפתחו וממחלות מסיבוכים סבלוההתקפות

 מהבונקרים. לצאת הקורבנות את אילץ אחר, אמצעי מכוליותר
 398 עמ' ורשה, יהודיראו:

 68 עמ' ורשה, גטומרד95.

 אומשלג. לכיכרסמוך96.

 בארון.דבורה97.

 187 עמ' ורשה, גטומרד98.

 73-70 עמ'שם,99.
 73-72 עמ'שם,100.

 המאוחד הקיבוץ הוצאת ההן, השנים שבע צוקרמן, )אנמק(יצחק101.
 452-450 עמ' 1991, שנייה, הדפסה הגטאות, לוחמי בית-

 אל"מ של ה"מחתמ"א" שיטת על-פי יתקיים המבצעי הרעיוןניתוח102.
 תוכנית בתכנון זו, שיטה לפי שי. )שווארץ( חנן ד"ר)בדימוס(
 תיבותיהן )שראשי השאלות נבחנות בדיעבד ובניתוחהמבצעית
 התורפה ונקודת החיוני הנכס הכובד, מרכז מהם הבאות:מחתמ"א(

 נכריעו? ואיך יכריעו? מה האויבשל
 1952, מערכות, תל-אביב, הטוב, החייל וייוול, א"פפילדמרשל103.

 10עמ'

 193-192 עמ' ואסטרטגיה,מלחמה104.

 הזעירה. הלוחמה יסודות בפרק לעילראו105.

 עירוני, בשטח הלחימה - צ'צ'ניה גרוזני, זרקאור,אמ"ץ-תוה"ד,106.
 המדור היסטוריה(, רמ"ח על-ידי ונבחר הנקין יגיל על-ידי)נכתב

 64 עמ' 2000, נובמבר ולמינוח,לפרסומים
 75-74 עמ'שם,107.
 הלחימה - השנייה הצ'צ'נית המלחמה זרקאור,אמ"ץ-תוה"ד,108.

 המדור היסטוריה(, רמ"ח על-ידי ונכתב )נבחר 2000-1999,בגרוזני
 23-18 עמ' 2001, אפריל ולמינוח,לפרסומים

 בגז שימוש וטף; זקנים נשים, ובהם אזרחים, רצח הגטו;שריפת109.
ועוד.

 73 עמ' 1998, תל-אביב, דביר, היטלר, של צבאו ברטוב,עמר110.

 ידיעות היטלר, בשירות מרצון תליינים יונה-גולדהגן,דניאל111.
 425 עמ' 1998, תל-אביב, חמד, ספרי -אחרונות

 האוניברסיטה הגרמנית, הדיקטטורה בראכר, דיטריךקארל112.
 עמ' 2002, מחודשת, הדפסה עובד, עם הוצאת ירושלים,העברית

618
 632 עמ'שם,113.
 9 עמ' ורשה, גטומרד114.
 636השואה,עמ'115.
 619 עמ'שם,116.
 127-126 עמ'שם,117.
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