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דבר  פתח 

 
ותרצו למהול את הכאב הנורא בקורטוב , בית הקברות הגדול ביותר של הע היהודי, כאשר תבקרו בפולי

במקו בו שכ , מול התאטרו העירוני על ש סלובצקי, ברחוב שפיטלנה, ש. סעו לקרקוב, של גאווה
, 1942 בדצמבר 22רש ב, מורד ונוק, גאהנוער יהודי , "ציגנריה"בזמ מלחמת העול השניה בית הקפה 

ואחד החשובי בתולדות המחתרת , את פרק הגבורה המשמעותי ביותר של פעולות המרי המזוי בקרקוב
 . היהודית בפולי

 
בזמ שעש הכבשני הבוערי במחנות ההשמדה השחיר את שמי , בשיאו של הכיבוש הנאצי, באותו יו

ששימש מועדו , "ציגנריה"נערי יהודי התקיפו את אול , ו א מעטיומיהודי קרקוב נותר, פולי
א , ה ידעו שאי בכוח לעצור את מכונת ההשמדה. ועלה ביד להרוג ולפצוע רבי, לקציני הגסטאפו

 ולרשו בהיסטוריה שהנוער ,לחולל מהומת אלוהי בעיר, הצליחו להעיר את החיה הנאצית מרבצה
 .בקרקוב התנגד ונלח

 
שהתבצעה באותו ערב בכל , היה רק אחד מיעדי רבי של פשיטה רבת היק ונועזת" ציגנריה"בית הקפה 
מכיוו שההתקפה . לקחו בה חלק חברי מכל תנועות הנוער החלוציות בקרקוב. של העיר" ארי"החלק ה

רי והנק של ה את שיא של פעולות המתשהיוו, השיטה כולהפ, הייתה המוצלחת ביותר" ציגנריה"על 
רשמה " ציגנריה"פעולת , למרות שהיו פעולות קודמות". ציגנריה"מכונה פעולת , תנועות המחתרת בקרקוב

בכ הקדימה המחתרת . ביעדיה ובעובדה שהתבצעה מחו לחומות הגטו, במורכבותה, תקדי בהיקפה
 .ובכ ייחודה, היהודית בקרקוב את חבריה בגטאות אחרי

 
רק בגרסתו האחרונה הוזכר חלק . תוכנו שונה פעמיי. בו שלטונות פולי לוח זיכרובחזית הבניי הצי

 תקפו חיילי של 1942 בדצמבר 25 ל24בלילה שבי " :בכתובת נאמר. של הלוחמי היהודי
שהיה מלא גרמני וגרמו אבדות " ציגנריה"גווארדיה לודובה וארגו הלוחמי היהודי את אול ה

  ".כבדות לכובש
י "אורגנה ובוצעה ע, והיא תוכננה, 1942בדצמבר  22 הפעולה בוצעה ב.תארי והעובדות אינ נכוניה

 ! בלבדיהודי
 

 שלוש שורות בשבילנלח : "אמר ערב הפעולה לחניכיו, "החלו הלוח"ממנהיגי , ליבסקינד) דולק(אהרו 
למענ ולמע הדורות , וברת זו שוטחתח". ובלבד שלא ייאמר שהנוער שלנו הל כצא לטבח, בהיסטוריה

 .את ההיסטוריה של שלוש השורות, הבאי
 

 
 

ובחורבנה בתפארתה  היהודית   קרקוב 
 
 

היא הייתה . ידועה כמרכז יהודי רוחני מאז ימי הביניי, בירת העתיקה של מלכי פולי, קרקוב
רשמה פרקי חשובי בחיי  שנות קיומה 700ובמש , מהראשונות והסמכותיות שבקהילות יהדות פולי

פרק הגבורה של תנועות המרי בקרקוב הוא הפרק האחרו ושירת . התרבות והיצירה היהודיי, הרוח
 . הברבור של חייה
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בסו המלחמה . 20,000מפחד הכיבוש התקבצו אליה עוד כ.  יהודי60,000ערב המלחמה חיו בקרקוב כ
בנייניה , שלא כבמקומות אחרי.  כמה מאות יהודי בלבדכיו חיי בה.  יהודי6,000חזרו לקרקוב רק 

 . מצבות אילמות לעבר מפואר, א ה נטולי נשמה, ובתי הכנסת המפורסמי שלה עדיי עומדי על תל
 
 
 " העיירה בוערת"

המושל הכללי של שטח הכיבוש , והנס פרנק,  קרקוב נכבשת על ידי הצבא הגרמני:1939 בספטמבר 6
 .קובע את קרקוב כבירתו ומטיל מיד שורת גזרות על היהודי, גוברנמאדר כגנרלהמוג, הפולני

הזדמנות לעזוב את העיר מרצונ "ניתנת ליהודי , "לנקות את העיר מיהודיה"במגמה  :1940 במאי 18
 .  איש מגורשי מקרקוב והופכי לפליטי43,000כ 1941עד מארס ". החופשי

הכולל רחובות אחדי ,  יהודי מרוכזי בשטח מצומצ20,000כ. קובגטו קר הקמת: 1941 במארס 20
 .כל היתר הוכרחו לעזוב את העיר. ה בגדה השמאלית של נהר הויסלה'בפרבר פודגוז

בכ מוצאי היהודי . ס.סהגטו עובר לסמכותו הבלעדית של מפקד המשטרה הגרמנית וה: 1942יוני  
 ".הפתרו הסופי"מדת הכללית במסגרת  ונסללת הדר להש,מחסות החוק והמשפט

כ .' יהודי נשלחי בקרונות חתומי למחנה המוות בבלז6,000". אקציית יוני" :28.5.19428.6.1942
, מאות נרצחי בדרכ למחנה המוות. נשי וט, הקורבנות הראשוני ה זקני. נורי במקו 300

הפ להמנו הלוחמי היהודי בגטאות ) שרפה" (ברענט' ס"ששירו , ביניה המשורר היידי מרדכי גבירטיג
 .וביערות

 ' יהודי נוספי נשלחי למחנה ההשמדה בבלז7,000". אקציית אוקטובר" :1942 באוקטובר 28
 . נפש בלבד6,000בגטו נותרי .  נורי במקו600עוד כ. ולאושווי

 .לבלתי כשירי' בודה וגטו בלכשירי לע'  גטו א– הגטו מחולק לשניי :1942 בדצמבר 6
 מחנה עבודה שהוק על בית קברות יהודי ,מועברי לפלאשוב' מתושבי גטו א 2,000כ: 1943 למארס 13

 .ורוב תושביו הושמדו,  הפ מחנה פלאשוב למחנה ריכוז1944בינואר . בדרו העיר
 נורי 700עוד כ. בירקנאווימועברי למחנה אושו'  תושבי גטו ב2,300 כ.חיסול הגטו: 1943 במארס 14

 .במקו
 

 
 
 

לוח מחתרתי  ו  לארג נוער   מתנועות 
 
 

 שומרי על הגחלת
הסתדרות "או , "עקיבא ב", "השומר הדתי", "עקיבא: "לפני המלחמה פעלו בקרקוב מספר תנועות נוער

היו ציוניות כול , "השומר הצעיר"למעט תנועת ". הצופה"ו" השומר הצעיר", "דרור", "הנוער החלוצי
 .את חבריה לקראת עלייה לאר ישראל כיעד להגשמה רוב הכשירו. ובעלות זהות פוליטית

  
דממו או עזבו , עקב הגזירות, והשאר, בזמ הכיבוש חלק מהמנהיגות הוותיקה כבר נמצאה באר ישראל

גדולת . עצמאיהגחלת הרעיונית לא כבתה וצמחה מנהיגות חדשה שפעלה באופ , למרות זאת. את העיר
להקי ארגו יעיל המורכב מצעירי הנכוני , להערי את כוונות האויב, נבעה מיכולת לנתח את המצב
בהתא לתנאי המקו , להפיח רוח מסירות ונכונות להקרבה ולקבוע, לביצוע כל משימה שתוטל עליה

 . את דרכי ההתנגדות למזימות ההשמדה, וליכולת הביצוע
 

ליבסקינד מתנועת ) דולק(בהנהגתו של אהרו " החלו הלוח: "ני ארגוני מחתרת לוחמתבקרקוב פעלו ש
) השיק(בהנהגת צבי , )ניצו" (איסקרא"שכינויה " הקבוצה היהודית הלוחמת מהגטו"ו, "עקיבא"

פעילות , סיוע ועזרה הדדית: פעולות ההתנגדות התרכזו בחמישה מישורי ".השומר הצעיר"באומינגר מ
" הציונות הכללית"של " עקיבא"בהיות . פעולות הצלה ולחימה, השגת מידע והפצתו, רעיוניתתחינוכי

,  והיחידה שמרכזה היה בקרקוב,תנועת הנוער הגדולה והדומיננטית ביותר שפעלה בקרקוב ערב המלחמה
 .הטביעה חותמה על פעולות ההתנגדות ואופיו של המאבק המזוי

 
 

 " עקיבא"זרעי של מרד בתנועת 
שבזכות אישיותו הכריזמטית הפ למנהיג , ליבסקינד) דולק(אהרו את מושכות ההנהגה בזמ הכיבוש נטל 

היו טבועות בו גאווה ותודעה יהודית שורשית , בהיותו ב למשפחה שומרת מסורת. הבלתי מוכתר של התנועה
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בימי . דרנגר) שימק(שמשו ודוידזו " יוסטינה) "גוסטה(יחד עמו היו בהנהגה בני הזוג טובה . עמוקה
גוסטה דוידזו ושימק .  וטר התגבש קו פעולה,הראשוני של הכיבוש שררה בתנועה אנדרלמוסיה כללית

, ע שחרור תמורת שוחד, 1939רק בדצמבר . יבסקינד ירד למחתרתל דרנגר הושמו במחנה ריכוז ודולק
 .  מעשיי של פעילות בתנאי כיבושוהחלו להיווצר דפוסי, התחדשה הפעילות התנועתית במחתרת

 
יואל .  לגבי הסכנות הצפונות באנטישמיות הנאצית הקדימה את האחרי"עקיבא"רגישותה של תנועת 

על .  על הסכנה לקיו הפיזי של היהודי1933כבר בספטמבר התריע ,  של התנועהמנהיגה הרוחני, דרייבלט
, "עקיבא"הנהגת השתדלה ,  להקנותה לחבריא המודעות האינטואיטיבית לסכנת ההשמדה והרצו

להנחיל לחניכיה ידע מעמיק בתחו מורשת התרבות וההיסטוריה של ע , בתקופה הראשונה לכיבוש
 להכשרה חקלאית ההאווירה בחוו, ואכ. והכשירה אות לקראת הגשמה חלוצית באר ישראל, ישראל

כאילו לא מתרחש , היא אווירת נוער חלוצי, ופת הגטו בתק1ובקופאליני, לפני קו הגטו, שהקימו בגיבלטוב
 !ואולי על א המתרחש, דבר סביב

 
החשאיות . הל ונרק בחדרי חדרי רעיו המרד, היושבת בקופאליני, אול בקרב הנהגת התנועה

. שננקטה בשלבי הראשוני נבעה מהקושי באימו מיתוס הכוח שכל כ נגד את כל מה שהאמינו בו
מנהיגי התנועה לא חונכו ולא חינכו מעול "מספרת ביומנה ששרד כי , המכונה יוסטינה, וידזוגוסטה ד

בנסיבות החיי הקשות ביותר ידעו לשמש לחניכיה מופת של מסירות ... לפעול במחתרת ולאחוז בנשק
גשמה מפעל הממשי ביותר היה לגביה הה... במנהיגות יסוד רוחני אבל תמיד היה, נפש ורוח לוחמת

". לא ראו עצמ בני סמכא להולי את הנוער שלה לקרבות בנשק, ומאחר וקציני לא היו מעול. והבניה
ספקות מסוג זה ביטא המחנ לוטק . ג היסוסי לגבי הזכות לשלב בפעילות כזו את הצעיריהיו א 

אולי ישחק .  ילדיה הרי. אינני יודע א יש לנו הזכות לסחוב אחרינו את הנערי האלה: "רוטבלט
 ".מזל ויישארו בחיי

 
בינתיי הלכו והצטברו עדויות על הזוועות המרחשות ברחבי פולי וגברה התחושה שהזמ דוחק ויש 

ששימשה גור מדרב בהתגבשות רעיו המאבק , פעילת המפלגה הקומוניסטית, גולה מירה. לעשות מעשה
, ג מאניק אייזנשטיי. ני יהודי לטבח באכזריות שטניתסיפרה על הובלת המו, "עקיבא"המזוי בתנועת 

אלא מחנה , דיווח כי אי זה מחנה עבודה כפי שסברו, ' שהצליח לברוח מהמשלוח לבלז,"עקיבא ב"חבר 
אני זוכרת אי ישבנו המומי ואי : "ליבסקינד מתארת בעדותה את הל הגילוירבקה קופר. השמדה

יהודי . הדעה הכללית הייתה כי יש להכי התנגדות. שת לפעולה מיידיתשימק דרנגר התפר בתביעה לג
אנחנו היינו היחידי והראשוני אשר תפסנו שכא מתחיל . מבוגרי סירבו להאמי לידיעות ההשמדה

 ".רצח ע מתוכנ ויש להתארג על מנת להתנגד לו
 

,  ומאות נרצחו במקו,'ההשמדה בבלז מיהודי גטו קרקוב למחנה 6,000  שולחובה, אקציית יוני הנוראה
וארגנה , שיתפה את החניכי" עקיבא"הנהגת . סיימה את ההתחבטויות והאיצה את נקודת ההכרעה

 דפי שקראו להתעוררות והכנה לקראת , חברי שעסקה בשעות הלילה בהכנת ביוליטיני10קבוצה בת 
 . החלו להתאמ בנשקבו זמנית. לוח ליעדי שונימשוב, צעדי המתחייבי מכ

 
ליבסקינד החל מגלגל רעיו להקמת ארגו לוח שיכלול את כל התנועות החלוציות ופתח במגעי ע  דולק

הארגו הלוח של הנוער היהודי ", בחוות קופאליני, וק בחשאיה 1942 באוגוסט 20ב. מנהיגיה
, "השומר הדתי", "פרייהייטדרור", "עקיבא"על חבריו נמנו חברי ". החלו הלוח"או בקיצור " החלוצי

 וחברי 2"חוג הסופרי היהודי הצעירי", "הנוער הציוני", )'עקיבא ב( "הסתדרות הנוער החלוצי"
 . שתנועת העדיפה לפעול בנפרד" השומר הצעיר"בודדי מקרב 

 
תרת משמעות הדבר שמעתה תנועות הנוער נוטשות את התקווה להגשמה באר ישראל והופכות למח

אשר ,  הצעירי החזקי שבכוח לשנות עולמות–ה ", אומרת יוסטינה, "הרי ל פרדוכס מופלג. "לוחמת
 חייבי עתה להכתיר את חייה בשפיכות –יו היכל אמונה ביושר האד זה שני היו מקימי יו

 . היסטוריא ה קיבלוה ללא פקפוק כהכרח, הייתה זו תפנית מהפכנית בכל תפיסת עולמ". דמי
 

. ועברו לפעול מהגטו, שהייתה נקודת אור בחייה, מטעמי בטיחות פירקו את החווה החקלאית בקופאליני
ורומק לוסטרגט ) שימק( שמעו ה שלבדירת הורי, 13החברי חסרי הבית התמקמו ברחוב יוזפינסקה 

התרכזו , "הקיבו העירוני "שהחיי בה התנהלו כקומונה וכונתה, בדירה זו. 1942 שנספו באקציית יוני
שימשה תחלי , היא הייתה הכתובת שהגיעו אליה החברי שבאו מגטאות אחרי. עכשיו חיי התנועה

מהמקו הזה יצאו לפעולות השונות שבוצעו עד . מקו מפגש ומקור השראה לחו ולכוח מוסרי, למשפחה
בדירת של רבקה ודולק , 9סקי ברחוב לימנוב, המפקדה עצמה ישבה בסמיכות מקו. 1942נובמבר 
 . ליבסקינד

––––––––––––––––– 
כלית להרחיק את ת.  המוסד היהודי לעזרה עצמית–. ס.ס.'קמת החוות התאפשרה הודות לקשריו של ליבסקינד במרכז זה 1

 .רהולנצל את הזמ להכש, החברי מתנאי העיר
 . ותפקיד היחידי היה לתעד את האירועי למע הדורות הבאי,לא היו תנועה חלוצית  2
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הלוח" למעשה–" החלו  מהלכה    
 
 
 "כנוער היהודי החלוצי, ברגע הנכו נופיע בגלוי"

הסתרת הזהות , שמירת עצמאותו של הארגו: מלווה בהחלטות מהותיות" החלו הלוח"הקמת 
 . ארגוהקפדה על חשאיות מוחלטת ולפי שעה אי מפרסמי את ש ה, היהודית

 
 :1942באוגוסט , "החלו הלוח" המחתרת בביטאו שהתפרסמה 2' ההחלטות מנומקות בפקודה מס

 
,  הננו מחליטי להעמיד פני לא יהודי– אמנ בניגוד לדח הפנימי –מתו כורח פוליטי 

כי פעולתנו , מתו התחשבות בעובדה. כדי לפתוח בפעולה מזוינת נגד השלטונות הגרמניי
להטיל עלינו , וכתוצאה מכ,  להחיש את חיסול של היישובי היהודיי האחרוניעלולה

מצאנו שצורת פעולה זו הכרחית ,  את האחריות למות של רבבות יהודי– אולי לא בצדק –
 .לנו

 
 היא מעידה –אי עובדה זו מפחיתה מתודעתנו הלאומית ואינה סותרת את גאוותנו כיהודי 

זוהי מסקנה מעמדתנו . הכרחית  האויב נאמ לנו כל צורה טקטיתשבמאבק ע, רק על כ
 .המדריכה את מעשינו, הרעיונית הבלתי מתפשרת

 
ברגע הנכו נופיע . מאות טעמי אי אנו מפרסמי לפי שעה את הש הרשמי של הארגו

 .כנוער היהודי החלוצי, בגלוי
 

ונקיטת אמצעי טכניי , לפי שעהראוי להדגיש באוזני יחידות הקרב את חשיבות החשאיות 
 .מתאימי וחיוניי

 
היה זה לנו מבח : "כותב דרנגר, המוקדש ליו השנה לייסוד הארגו, "החלו הלוח" של 30 'בגיליו מס

הלוא ביקשנו להציל . הייתה לנו חוויה קשה, שלמענה היינו מוכני להקריב הכל, העלמת יהדותנו, חמור
לאנשי מחתרת אחרי די היה להסתיר את : "ג יוסטינה מדגישה את הקושי". את כבודו של הע האובד
את קלסתר , את מוצא, ואילו ה חייבי היו ראשית כל להסתיר את עצמיות, הפעולה וכל הכרו בה

אי , הא יוכל מישהו... אות טיפחו שני, את הל רוח ורעיונותיה היקרי, את אורח חייה, פניה
  ..."? את חבורת ההוזי האלהפע להבי

 
ומחו ,  בתו הגטו מפני היהודי–דרישת החשאיות המוחלטת הכתיבה ירידה למחתרת עמוקה וכפולה 

. החברי נדרשו לא להתרועע זה ע זה, על מנת לא לעורר חשד. לגטו מפני הפולני והשלטונות הגרמניי
שהיו כמשפחה גדולה "ת אופיי וחינוכ של האנשי מימו דרישה זו נגדה אוסרמ )פולדק(יהודה לדברי 

מה ג שרבי מה כבר איבדו את משפחותיה והחברי והמפקדי היוו , "ואיש לא הסתיר דבר מחברו
 .את התחלי היחידי

החלו "עוברי חברי , כשה נאלצי להיפרד מערכיה האידיאולוגי ולהסתיר את זהות היהודית, כ
, גאוות האנושית, את תעצומות הנפש ה שואבי מחינוכ הציוני. רגנות המעשיתלשלב ההתא" הלוח

 לקו ולשי ק להשלמה פסיבית ע תפקיד –ומעל לכל שאיפת להג על כבוד עמ , נאמנות לחבריה
 . ע הליכה אל המוות ללא מחאה כלשהי, ע ההשפלה, הקורב

 
 
 "ולא אירתע מכל מכשול ולו ג במחיר חיי"

מפקד החמישייה מקשר ע .  שבבסיסה קבוצות בנות חמישה אנשי,הארגו נבנה כפירמידה ממודרת
כל חמישייה הצטרכה ", לדברי יוסטינה. עד למפקדה הראשית שבקודקוד, הרשות הממונה עליו וכ הלאה

מקשר ואפסנאי , מדרי, לכל קבוצה מפקד. מספקת בעצמה את מלוא צרכיה, להיות יחידה עצמאית
כל קבוצה , בקיצור, לכל קבוצה תכנית פעולה משלה וגזרה משלה. תחמושת ומחס מזו, וכ ציוד, משלה

בני הקבוצה רשאי היו להכיר רק : והחשוב ביותר. יו ובפעולהסגור ומסוגר בחיי יו, עול בפני עצמו
 ".את חבריה ואת תוכניותיה שלה

 
 : המפקדה מנתה ארבעה חברי

 .המפקד בפועל ומתכנ הפעולות, "עקיבא"ראש תנועת , בסקינדלי) דולק(אהרו 
 .ובבוא היו קצי מבצעי, גזבר, "דרור"לייבובי מתנועת ) לאבא(אברה 
ועור , שעניינו הכנת תעודות מזויפות" המשרד הטכני" מנהל ,"עקיבא"דרנגר מתנועת ) שימק(שמשו 

 ".החלו הלוח"הביטאו המחתרתי 
 .ללא תפקיד מוגדר,  הצעיר בחבריה,"עקיבא ב" אייזנשטיי מתנועת )מאניק(מלאכי 
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בחירת החברי הייתה סלקטיבית והוקפד שיהיו בעלי רקע של פעילות . לא כל אחד התקבל לארגו

 . בהצטרפות חויבו להישבע אמוני. מחתרתית קודמת
 

 ":החלו הלוח"שבועת 
 

 .ארגו הנוער החלוצי, ו היהודי הלוחהריני בא ומצטר למאבקו ולשורותיו של הארג
 

כי אלח עד , נשבע אני בכל היקר לי ומעל לכל בכבודו של היהודי הפולני הכורע ואובד
, נגד גרמניה הנאצית ובני בריתה, נשמתי האחרונה ובכל הדרכי והאמצעי שיעמדו לרשותי

 .האויב האכזר ביותר אשר ק נגד הע היהודי והאנושות כולה
 

בגאו . אבות וזקני, אמהות, ונחרצה עימי לנקו את דמ הח מעוו של מיליוני ילדיכלה 
 .ובגאווה ארי את נס החירות והרוח של הע היהודי ובדמי אסלול דר לעתידו החופשי

 
שכ אחד ע כל השותפי , רצוני להילח למע הצדק ולזכות לחיי חופש של כל העמי

 .למאבק זה
 

 וטובת הכלל תעמוד ,אציית לכללי המשמעת, שרת נאמנה את ענייננו המשותכי א נשבע אני
 .תמיד מעל לשיקולי האישיי

 
 .אחד דינו מוות, כאח יהיה לי כל מי שיעמוד יחד ִעמי במאבק נגד האויב ואילו בוגד בדרכנו

 
 . עד כלות כוחי אמשי במאבקי ולא אירתע מכל מכשול ולו ג במחיר חיי

 
, רבי סירבו לקרוא את הכתובת על הקיר. החיי עורר גלי ביקורת בקהילה היהודיתמיתוס הקרבת 

במכתב גלוי שפורס . או שהאמינו שהישועה תבוא מהכיוו הסובייטי, למרות שכבר הייתה חקוקה בד
יש בכ משו … המוכני למות בכבוד… את קומ מרדני מבודדי: "נאמר" החלו הלוח"בביטאו 

מדוע את מדברי ? מדוע מרח על השקפתכ הפטליז …רשימה אולי דמיו נעורי רומנטיהמ, פוזה
אי : "בתשובה לדברי כותב שימק דרנגר". ?כאילו כבר אי כל מוצא לבד מ הנפילה, בלי הר על המוות

 לקבוע כי הדבר מעיד על חוסר עוז, א הניחו דברינו רוש כזה. אנו סוגדי כלל וכלל לפטליז של המוות
אפשר לקבל  …אלא ג מוות של חירות, התוצאה של מאבק חמוש עלולה להיות לא רק חיי של חירות

 ".א יש בו תכלית, את פני המוות בכבוד ובשלווה
 

מאה נערי ונערות . בראשית דרכו מנה הארגו כמאה נערי ונערות שלרוב עדיי לא מלאו עשרי שנה
מאה נערי ונערות . והתחמושת היחידה שהייתה לה היא צו ליב, עורישנגזל מה באכזריות תו הנ

השמש ", ובינתיי העול שותק. מול מכונה נאצית משומנת המשמידה באופ שיטתי את הע היהודי
 ". שוחט–השיטה פורחת והשוחט , זורחת

 
 
 "בעיני רוח ראו לפניה תקופה חדשה"

רכישת : נקבעי ארבעה יעדי. החברי נשאבו אליו בכל מרצ ו,הארגו נכנס עכשיו לשלב האופרטיבי
הרחבת תעשיית הניירות המזויפי ותגבור הכוח הלוח בקרקוב על ידי חברי , השגת כספי, נשק
 .מבחו

  
שהקל עליה " מראה ארי" כללה בעיקר בנות בעלות הרשת. לצור השגת היעדי הוקמה רשת קשר

פה מכר . בכל תחנה חשמלית ארבה הסכנה, בכל קר רחוב"ינה מספרת כי יוסט. להיטמע בסביבה העוינת
 בקיצור כל –וכא שוטר בעל עי בוחנת יותר מדי וש שוב חיפוש אישי , כא סוכ חרש, ש סחט, יש

מתו דאגה , יוסטינה מציינת כי בהתחלה. אחדות מה לא חזרו משליחות, ואכ". הדר סוגה מכשולי
תושיית ומסירות , א עד מהרה התברר שאומ ליב, ורי הסתייגו משיתופ של הבחורותהבח, לגורל

הביאו את דבר , ה שימשו כשליחות המפקדה לריכוזי השוני מחו לקרקוב. לא נפלו משל הבני
הוציאו כשלא נית , העבירו אנשי לגטו, סייעו בחידוש הקשר ותגבור הכוחות הלוחמי, הארגו

לבסיסי . הכינו נקודות מסתור וארגנו בסיסי יציאה לפעילות מבצעית פרטיזנית, רכשו נשק,  בולהישאר
 .הייתה חשיבות עליונה מכיוו שלא הייתה לה משענת ציבורית עורפית אחרת

 
שהביע נכונות , מאיכר פולני ברוזבדוב במחוז לבוב, האקדח הראשו נרכש על ידי הקשרית הנקה פישר

 מאנשי הסביבה שהסתירו  נוסא הבטיח שישיג נשק, בודד בפע הראשונה מכר אקדח. לסייע לארגו
 . א הצליחה להשתחרר בכוחות עצמה, בנסיעתה השנייה נתפסה ונאסרה. נשק בבית

 
 זלוטי 9,000. רשה לעזרת הארגוושנשלחה מו, הביאה הקשרית הלה שיפר הגדולה ביותרהנשק את כמות 

שסופקו על ידי  ,גר אבקת חומר נפ וחמישה אקדחי על מחסניותיה וכדוריהשולמו עבור שני קילו
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את : "הדר והתלהבות החברי בהגיעההלה שיפר מתארת בזיכרונותיה את חוויות . ורשהו ב3ר.פ.איש פ
מכוסה , ואת חומר הנפ שמתי בתיק הנסיעות שלי, על חגורת הבט, האקדחי קשרתי מתחת לבגדי

ללא כל , עברה הדר בשלו, למרות פחדי וכאב הבט שקיבלתי מרוב פחד. כביסה מלוכלכתבפריטי לבוש ו
. כאשר חזרתי לקרקוב ע מטעני היקר, קשה לתאר את השמחה בה פגשו אותי דולק ושימק. חיפוש

בעיני . מרוב התרגשות לא יכלו לגמור את ספירת. הבחורי ליטפו את האקדחי וספרו את הכדורי
וג לא יגיעו לנקמה , ה ידעו כי לא ינצחו את הרוצחי הגרמני.  לפניה תקופה חדשהרוח ראו
החלו " לחברה מ המניי של הושבעה והפכהבתו משימתה היא ". אול הייתה זאת התחלה, מספקת
 ".הלוח

 
 באחד הימי מודיעי לי שכל משפחתי נתפסה: " נשלחה למשימה דומה4ג הקשרית רייזה קלינברג
ישבתי שבורה . לא חיפשו מילה יותר עדינה', השמדה'אז כבר אמרו את המילה . ונשלחה ברכבת להשמדה

 היו .ולאבא ידע שאני מבינה מה קרה לכל המשפחה. אחרי כשעה נכנס לאבא וקורא לי החוצה. כולי
ככה ', תת בצעראני מש'הוא לא אומר לי . 'יש לי בשביל פעולה'והוא אומר לי . אח ואחות, אימא, אבא

שבסופו של דבר , יוצאת לרכוש אקדח, וללא כל מחאה, רייזה מפנימה את כאבה האישי". לא דיברנו אז
 .התגלה כחלוד

 
מחוסר .  וההתלהבות הראשונית התחלפה בהתפכחות כואבת,רכישת הנשק התגלתה כמשימה לא קלה

מתנפלי על חיילי גרמניי שהלכו , טואל מחו לג, בזוגות או בשלישיות, ברירה החלו יוצאי בלילות
 ,ישעיהו דרייבלט' אות הרכיב פרופ, החלה ג תעשיית ייצור פצצות תוצרת בית. לבד ולוקחי את נשק

 .שהיה מורה לפיסיקה וכימיה בגימנסיה העברית
 

 היה צור בתעודות מתאימות. התוכניות האופרטיביות בשטח לא יכלו להתממש ללא ניידות חופשית
עליו היה מופקד שימק " המשרד הטכני"לש כ הוק . שיאפשרו לנושאי התפקידי למלא את משימת

שעבד בבית דפוס של , נבוינ ט)אידק( יהודה עוזרו היה. שהתמחה בהכנת תעודות מזויפות, דרנגר
מכרו א ג נ, התעודות המזויפות שימשו את צורכי הארגו .חותמות וכדומה, הגסטאפו וסיפק טפסי

 הפקעת כס בכוח מיהודי –" אקסי"מקור כספי נוס היו ה. ליהודי שנזקקו לה והיוו מקור הכנסה
 .עשירי

 
התחדשו המגעי בי גולה מירה שהייתה , על נתיב מימוש תוכניותיו המעשיות" החלו הלוח"כאשר עלה 

שלא . יוע לוגיסטי בלחימה ביערהמטרה העיקרית בשיחות הייתה רכישת נשק וקבלת ס. ר.פ.מקושרת ע פ
בוטח בעצמו , הפע פגשה גולה צוות מגובש, כמו בשיחות שהתקיימו בתחילת התגבשות רעיו הלחימה

 .ונחוש להתחיל בפעולה מיידית
 
 

 מחיר התמימות ביער
בסביבות ,  הופיעו ביערות1942במחצית השנייה של שנת . כשהחליטו על מאבק מזוי התכוונו לנהלו ביער

שניסו להתארג  וחלק פולני, חלק יהודי שנמלטו מהגטאות, קבוצות של צעירי, קרקוב וקיילצה
סבורי היו שפועלת ביער ", כדברי יוסטינה, אול באותו זמ. א לא החזיקו מעמד לפעילות פרטיזנית

זאת  ".מעת ולפעולנכוני לסור למש,  אליה מוכני ומזויניוחבורת פרטיזני מאורגנת ודי לה א יבוא
החמישייה . 1942 בספטמבר 20שוב ב'התחושה שליוותה את החמישייה הראשונה שיצאה ליער באזור ז

, אדאש(שמואל , אדווי וייס, וקסנר) בנק(ברו , גוטליב) מילק( שמואל –כללה את המפקד וראש החוליה 
את מורי הדר ". עקיבא" חברי כול, יש המוסיפי ג את פישל טיגר. קאנאל וזיגמונט מאהלר) סאלו

 .ר.פ.פה הייתה אמורה לספק
 
משהו מעי התרגשות קדושה מנעה אות מלשי ", מתארת יוסטינה, "אנשינו בערה בה אש התלהבות"

מחר יתחילו חייה החדשי . הגיגיה היו נתוני א ורק לפעולה העתידה לבוא. לב אל כל שמסביב
 ".כסוללי דר למחנה כולו חשו את עצמ. ה היו ראשוני. והנפלאי

 
מורה . אל מקו המפגש בפאתי היער, ר.פ.פבעזרת מורה דר מטע ה, כמתוכנ מראש הגיעה החמישייה

לאחר שתעה בדרכו והוליכ , הוביל לעומק היער וש, שאמור היה להביא לבסיס פרטיזני, דר נוס
הצליחה החמישייה להיחל בעור שיניה ,  סכנות ותלאותרק לאחר מספר ימי. הסתלק ונטש, סחורסחור
ה , את היהודי: "ר.פ.פהשיבו אנשי ה, לטענותיה של ליבסקינד ודרנגר כי השטח לא הוכ דיו .מהיער

כי בשלב זה ה עדיי , בדיעבד התברר". ?אז מה זה מעלה או מוריד מתי תיהרגו, בלאו הכי מיועדי למות
 . ולמעשה ניצלו את רצונה של המחתרת היהודית לפעול, ילותלא היו מאורגני לפע

 
מעתה לא יסמכו על אחרי ויפעלו . ר נותק.פ.פהמאכזב ע א הלקח נלמד והקשר , הכישלו היה מכאיב

ויהודה ” עקיבא ב"חבר , שטרנליכט) הארי(חיי : הקבוצה תוגברה בעוד שני חברי. בכוחות עצמ
במש ימי ארוכי למדו את השטח והכינו תשתית שכללה נקודות ". רורד"חבר , שמרלובי) איגנאש(

שמרלובי קיפחו את חייה בהתנגשות  ברו וקסנר ויהודה .א ג ניסיו זה נכשל. יציאה ודירות מסתור

––––––––––––––––– 
 .המפלגה הקומוניסטית הפולנית  3
 .היו שושנה כה  4
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מילק גוטליב ,  עקבותיה של אדווי וייס. שהוזעקו על ידי מלשיני בני המקו,אנדארמי גרמני'ע ז
חברי ההנהגה הבינו שהיער אינו כר פעולה נוח עבור והחלו .  מבלי שנודע גורל,רנליכט אבדווהארי שט

 .לשקול אופציות אחרות
 
 

מהגטו" הלוחמת  היהודית   "יסקראא –" הקבוצה 
 
 

 בש הנקמה
צבי בפיקודו של " הקבוצה היהודית הלוחמת מהגטו"התארגנה ופעלה בקרקוב " חלו הלוחה"במקביל ל

 בש , על ידי הפולני,הקבוצהכונתה " ציגנריה"לאחר פעולת ". השומר הצעיר"איש , אומינגר ב)הישק(
 ). הניצו" (איסקרא"
 

במלחמת . קיבל אזרחות סובייטית והתנדב לצבא האדו, בפרו המלחמה הגיע באומינגר למזרח פולי
בהיותו בשבי נכח כיצד .  והצליח להשתחרר בתור אוקראיני,ברית המועצות נפל בשבי הגרמניגרמניה

מוצ רגשות נק הוא . הגרמני הפרידו את היהודי משאר חיילי הצבא האדו ורצחו אות במקו
והיה , 1942הארגו הוק במאי . חוזר לקרקוב ומגבש רעיו להקי קבוצה שתנהל מאבק מזוי בגרמני

 כדי , בלעדית להילח בגרמני במטרה,למעשה הארגו היהודי המחתרתי הראשו הלוח שק בקרקוב
 .לנקו על אשר עוללו לבני משפחותיה ועמ

כ נוצרה קבוצה מעורבת שלמרות שהיה בה . אל דגל הנק שהני באומינגר התקבצו אנשי שחשו כמוהו
בראיו שנת  .כללה חברי בעלי שיוכי פוליטיי שוני, שהצטר בהמש, "השומר הצעיר"גרעי של 

שחיפשו דר , קירבנו אלינו אנשי בודדי: "רטיברגגלוברמ )פריצק(שלו מסביר , לילברו יחיא
את אנשי הקבוצה הנחו הרצו והחתירה לפעול מהר ככל האפשר . להשתלב בלחימה פעילה וביקשו נק
ג ". פעלו אצלנו יצרי הנקמה וההרס בכל מה שקשור היה בגרמני. בטר ישלימו הגרמני את זממ

השומר 'לא הבחי אצל הישק וחבריו מתנועת "מדגיש כי , חברו הקרוב של באומינגר, שיי) סלק(שלמה 
מוטיבציות אידיאולוגיות פוליטיות בשיקולי העקרוניי והטקטיי בכל ימות הפעילות ', הצעיר

 ".מלבד רצו הלחימה והנק, המחתרתית
 
 
 "איכשהו התגבשו כמה חמישיות"

כארגו " איסקרא"בנתה עצמה קבוצת , "החלו הלוח"בדומה ל. להתארגנותהתקופה הראשונה נועדה 
היעדי הראשוני .  ושקדה על הכנת תשתית שתאפשר יציאה לפעולות,מחתרת ממודר על כל מאפייניו

יצירת קשר ע גורמי מחתרתיי מחו , הכנת מקומות מסתור מחו לגטו, כללו הכנת תעודות מזויפות
רכישת נשק והשגת כספי לרכישתו ולכלכלת החברי שנאלצו להפסיק , ר בהלגטו שנית להיעז

 .  אימו החברי בשימוש בנשק–וכמוב , עבודת
 

. מבלי להיות תלויי בגורמי חו, מאמצי מיוחדי הושקעו ביצירת תנאי נוחי ליציאה וכניסה לגטו
, כמה מאתנו יצאו כפולני", ספר סלק שיימ, "מזויפי כמוב, במקרה הצור יצאנו ברשיונות מיוחדי"

שהמפתח אליו היה בידינו , אול הרוב יצאו דר פרצה בגדר או דר מרת, מיוחד' רשיו'אשר נכנסו ב
ומעיד כי השיטה הייתה , אומר שיי, "איכשהו התגבשו כמה חמישיות" ".ואשר חלונו פנה אל מחו לגטו

ההנחה הייתה שתהא זו יחידה שאנשיה מכירי זה את . שייהשמי שגייס ארבעה חברי היה לראש החמי
נוצר מצב בו חברי חמישייה אחת כמעט ואינ מכירי כלל את חברי . זה ושוררי יחסי חברות ביניה

למטרה זו . היות יהודי גאי שכל מעיינ ללחו בנאצי"המאחד את כול היה . החמישיות האחרות
 .במש הזמ התרחבו השורות.  חברי25 בשלב הראשו ה מנו כ".היו מוכני ללכת ע כל אחד

 
 :כל הפעולות הללו נותבו על ידי מפקדה שלחבריה היו תפקידי מוגדרי

קיו ,  הכנת תכניות, אחראי על אימו החברי,של הארגו" מוח" ראש המטה וה,באומינגר) הישק(צבי 
 . ר וניהול ישיבות המטה.פ.פפגישות ע ה

 .אפסנאות וניירות מזויפי,  ממונה על השגת כספי,שיי) סלק(שלמה 
 .ר וממונה על חיבור החוזרי והכרוזי.פ.פ מופקדת על הקשר ע ה,גולה מירה
 .קשר המפקדה, ליבק הפנר
 . ללא תפקיד מוגדר,אדק ליפשי

 
סבורה כי , שחקרה את הנושא, יעל פלד' דר. ר שנוי במחלוקת.פ.פע ה" איסקרא"מהות הקשר של 

א מאוחר יותר ויתרו על עצמאות ופעלו כיחידה , ר.פ.פבראשית דרכ פעלו כגו עצמאי שנעזר בלבד ב
 קשר זה העניק לקבוצת באומינגר 5.)"גווארדיה לודובה"ה( .ל.גתחת פיקוד ה, ר.פ.יהודית במסגרת פ

א התלות . ביצוע המשימות מת מסתור לאנשיה לאחר – והחשוב מכל ,תמיכה חומרית ומוסרית רצופה
 והגרמני החלו לנקוט פעולות עונשי נגד האוכלוסייה ,ובשלב שהפעילות הפכה לדינאמית, גבתה מחיר

––––––––––––––––– 
 .1942שהוקמה בתחילת שנת , ר.פ. הזרוע הצבאית של פ–חיל הע   5
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סלק שיי מתאר את תגובתו . אחרת יופסקו בכוח, ר לחדול מפעולות.פ.הגיעה הוראה ממפקדת פ, הפולנית
לילות ישב ע גולה מירה מ .  חוסר אוניהשיק התהל כמה ימי כארי בסוגר בהרגשת: "של באומינגר

רוכזה פעילות לתקופה מסוימת בתו , בלית ברירה". כדי לשכנע אותה שאי אפשר לחדול עכשיו. ר.פ.פה
 . וכוונה בעיקר כנגד מלשיני, הגטו

 
 

ה לקרקוב  עובר  המערכה   "ארית"שדה 
 
 

 "ארי"מחליטי להיכנס לגוב ה
 ומגיעה למסקנה כי אי ,הערכת מצב חדשה" החלו הלוח"הנהגת בעקבות הכישלונות ביער מקיימת 

פעילות כזאת אינה מחייבת מנגנו . צור לחפש אובייקטי מרוחקי בעוד ה נמצאי בעיר הבירה
 –ולפי ניסוחה של יוסטינה , תצליח לעורר הדי, א הפעוטה ביותר, כל פעולה. מורכב כפי שנדרש ביער

החלו ". הפור נפל".  של מכונת השלטו ולזעזע את ביטחונ העצמי ויהירותלחבל במנועי הראשיי"
 ". ארית"מחליט להעביר את שדה המערכה לקרקוב ה" הלוח

 
כארגו גג לכל קבוצות המחתרת , 1942 ביולי 28 ארגו יהודי לוח שהוק בוורשה ב– Z.O.B(6(ל "באי

.  הגטו–נשכח העיקר והוא  טענת הייתה שבכ .לא אהבו את הקונספציה הזאת, היהודיות בפולי
הרוקח ', תאדאוש פאנקייווי.  אפשרו לוחמהבגטו קרקוב לא התנאי, שלא כבמקומות אחרי, אול

המבנה : "כתב בספרו, ל"שבודאי לא ידע על חילוקי הדעות ע אי, הפולני מגטו קרקוב ואיש חסר פניות
כא אי אפשר היה כלל להיער להגנה בקנה מידה , למשל. השל גטו קרקוב היה שונה מזה של גטו וורש

. כשהגטו מונח לפניה כעל כ היד, שלאורכ נעו משמרות גרמני, כמה רחובות צפופי זה אל זה. רחב
 ".לא היו כא תנאי לפעולת מחתרת בקנה מידה גדול או לפעילות מאורגנת בנשק

 
אול בגטו קרקוב לא היה עור .  לשעת אקציית החיסולבכל גטו בו תוכנ מרד הוא תוכנ, יתר על כ
היו בשלבי העברה הדרגתית " כשירי לעבודה"שהיו '  תושבי גטו א6,000.  שנחו ללוחמה בתוכו,מסייע

ושחיסול הגטו אינו , והאמינו שייעודו כמחנה עבודה מבטיח את הישארות בחיי, למחנה פלאשוב
. אימהות וילדי, הייתה מורכבת מזקני', תושבי גטו ב, וכלוסייהיתרת הא. חיסול הפיזי של יושביו

היה האופציה " ארי"השטח ה. לא הייתה למעשה ברירה" החלו הלוח"לארגו . רוב חולי ומזי רעב
 .היחידה

 
יש ליצור נקודות מפלט מחו . עתה היה ברור כי הגטו לא יוכל להישאר בסיס היציאה והחזרה הבלעדי

 ,ושנייה מחוצה לו, 13ברחוב יוזפינסקה " קיבו העירוני" ב,ט להשאיר עמדה אחת בגטוהוחל. לעיר
 הערי הגדולות שלאור קו מסילת בכל. 26 גולדברג ברחוב ויילופולה )אלק(נדר דירתו של אלכסב

. קרקוב גופה הוקפה רשת דירות בערי השדה. אורגנו נקודות משע, וורשהקרקוב, לבובהברזל קרקוב
 .מיושב בגרמני" ארי"בלב אזור , 5ולאבסקי 'ז לרחוב, קדה הועברה מטעמי בטיחות אל מחו לגטוהמפ

 
 

 מהכוח אל הפועל
בעקבות החלטת , עתה. כשדה המערכה שלו" ארי"הגדיר את השטח ה, מיו הקמתו, "איסקרא"ארגו 

. י לחבלה לא חסרואובייקט. לשדה מערכה עבור שתי הקבוצות" הארי"הופ השטח , "החלו הלוח"
חברי שתי . חיילי גרמני חמושי שהסתובבו בגפ היוו יעד מבוקש לחיסול ואמצעי להשגת נשק

 . הקבוצות נהגו להתנפל עליה בצל החשיכה ולהיטמע מיד בקהל
 

 פירוק המסילה בקו –את פעולת הרצינית הראשונה " החלו הלוח" ביצעו חברי 1942בחודש ספטמבר 
באותו חודש פרצו חברי .  לגרמני נזקי כבדי,שגר לירידת הרכבת מהפסי והסב, ניהבוחקרקוב

 ביוני 20שמאז , מפעל קונפקציה לייצור מדי בבעלות גרמנית, "אופטימה"ארגונו של באומינגר למפעל 
 פריצה דומה בוצעה במחסני הרכבת שברחוב. והחרימו את תכולתו, כבר נמצא מחו לשטח הגטו שצומצ

ונהרגו שני אנשי גסטאפו במסבאה , כמו כ הותק טייס גרמני בשטח בלוניה. ורוצלאבסקה בקרקוב
שמיוחסת , פעולה נוספת. לאבא ואווה יולס, בפעולה בבלוניה השתתפו ליבסקינד. 4שברחוב גולמביה 

נהל משהיה איש אמונ של הגרמני , היא חיסולו של אדמס, לחודש ספטמבר ועוררה הדי נרחבי
 .  וידוע ביחסו האכזרי ליהודי שהעסיק במפעל,"גראניט"במפעל 

 
הנק שפרבר , דושק הר,  טיברגר)פריצק(שלו  :"איסקרא"ארבעה מחברי ארגו , 1942בחודש אוקטובר 

, ישעיהו דרייבלט' בעזרת פצצות שייצר פרופ. קי'גוז'פשטו על מוס במחנה צבאי ברובע גז, והנריק וורצל
לש ביצוע המשימה נחפרה . הצליחו לשרו שני צריפי על כל הציוד שבה,  שני הארגונישעבד עבור
 .הארבעה הספיקו לעזוב את המקו לפני שעלה באש. קרקעיתמנהרה תת

 

––––––––––––––––– 
6  Zydowska Organizacja Bojowa. 

 8



על מוס נוס והשמידו שלוש מכוניות , בפיקודו של הלבריי, "איסקרא" פשטו חברי 1942בנובמבר 
) אידק(יהודה , בהשתתפות של ליבסקינד, שהתבצעה באותו זמ, אחרתבפעולה . וחביות דלק שהיו בו

פעולה זו הגדישה את : "לדברי יוסטינה הייתה זו נקודת מפנה. נהרג קצי גסטאפו גבוה, ליבר ונת ויסמ
. עתה ראו השלטונות בחוש כי כוח המחתרת גובר והול. העיר הייתה כמרקחה. הסאה בעיני הגרמני

גדולה הייתה הבושה כי יש מישהו המעז , נוס לפחד. ת מלחמה ויש לדכא אותו באיבוהמרי לובש צור
 ".לגלות התנגדות

 
, עמדת גיחה לכל הפעולות" החלו הלוח"ששימש לחברי , 13ברחוב יוזפינסקה " הקיבו העירוני"

לה זכו בימי א: "יוסטינה מתארת ביומנה את האווירה ששררה באותו זמ. התמלא בתקווה מחודשת
שהיה , ולכל אחד כבר הייתה משימה מוגדרת וברורה, העבודה התקדמה במלוא הקצב. לשעות מופלאות

מיהר כל אחד ע ערב הביתה , יגע מעמל היו... נתו בה ראשו ורובו מ הבוקר עד שעה מאוחרת בערב
? מי יודע? שות שמחהמניי שאבו נפשות מדוכאות אלו שפעה כזאת של רג... ובלב הול היה דור על הס

עוזבי ה את ק המשפחה האחרו , כי ע עזיבת הבית הזה, אולי איזה רגש מוקד וטרגי לחש לה
 "?בחייה

 
 
 "הסעודה האחרונה"

בכל הרובע נישא שמ על ", הדי הפעולות הגיעו לגטו. תחושות הבט עליה דיברה יוסטינה אכ התממשו
בעקבות , בסו חודש נובמבר".  ג לאוזניה של אנשי לא רצוייד בבד הגיעו שמותיהב... כל לשו

 ."13מישהו הצביע על הקבוצה ביוזפינסקה " בני ערובה מהגטו וכנראה ש20 הוצאו ,הריגת הקצי הגרמני
א משטרת הסדר היהודית הקדימה אות .  ולרדת למחתרת עמוקה,הוחלט לעזוב את הגטו למחרת היו

דולק התגלה בדירת הוריו והסכי למעצרו בתנאי . בקה ליבסקינד כבת ערובהביו אחד ואסרה את ר
 גולדברג קשל את אקדחו ונמלט לדירתו של אל, א משהתברר לו כי רבקה לא שוחררה. לשחרור אישתו
שכבר קוד הבינה , "החלו הלוח"והנהגת , באותו לילה נאסר ג מאניק אייזנשטיי. ברחוב ויילופולה

 .  ולצאת מהגטו13החליטה לפרק את הבסיס ביוזפינסקה ,  למקו מסוכ עבורשהגטו הפ
 

באחת מסעודות , בסו חודש נובמבר" החלו הלוח"הודיע ליבסקינד לחברי " הקיבו העירוני"על פירוק 
. אנו צועדי בנתיב המוות. מדרכנו אי חזרה": "הסעודה האחרונה"המכונה , שקיימו דר קבע, עונג שבת

אלא שאחרית זו איננה כדמדומי . אנחנו על ס האחרית. מי שחושק בחיי אל יבקש אצלנו. כרו זאתז
הנני מרגיש כי זאת לנו קבלת שבת . אשר לקראתו צועד האד החזק לבדו, אחרית זו פירושה מוות. שקיעה

. ער על שו דברא אסור להצט, עוד תקופה בחיינו תגיע לסיומה. יהיה עלינו להסתלק מהגטו. האחרונה
נלח : "את דבריו הוא סיי במשפט שהפ לסמל המאבק המזוי של לוחמי קרקוב". כ מוכרח להיות

 ". ובלבד שלא ייאמר שהנוער שלנו הל כצא לטבח,  שלוש שורות בהיסטוריהבשביל
 

, מונדרר) הנק(הנרי , מרתה פוקס, שטרק) טושקה(טובה : למחרת הרכיב דולק חמישייה שעל חבריה נמנו
כל אחד מה אמור היה ללכת לאחת הנקודות מחו לגטו . פויירשטיי וגיזה שטוקהאמר) רנה(רגינה 
קיבלו הוראה מפורשת לא לבוא יותר , שוב ואחרות'ז, החברי בנקודות השונות כגו טרנוב. ולחכות

 .7לקרקוב עד להודעה חדשה
 

 הדירה ששימשה .13יוזפינסקה דירה ברחוב וד לעזבו את הגטו ולא חזרו ע" החלו הלוח"רוב חברי 
באוויר הייתה תחושה שמשהו .  חדלה להתקיי, וסיפקה פינה חמה ברגעיה הקשי,עבור מקו מפגש
 .גדול עומד לקרות

 
 

 "ציגנריה"פעולת 
 
 

 איחוד כוחות 
,  עד כה בנפרדשפעלו, שני הארגונימביני , קורבנות 8,000שתבעה כ, 1942בעקבות אקציית אוקטובר 

, ומרגישי צור בעשיית פעולה רצינית, אי ה מסופקי מתוצאות הפעולות עד כה. שהזמ הול ואוזל
כי הע הנרמס , תוכיח כי שלטו חיות פרא איננו שפו על המוני משותקי אימה"שכדברי יוסטינה 

שרבי , חברי מהשורה  מצד הפע הלח בא ג.!"כי נשא את סבלו בדומייה רק עד בוא מועד, התעורר
שתגרו , שני הארגוני מביני שפעולה ראוותנית בקנה מידה גדול. מה איבדו באקציה את משפחותיה

בתיווכה של מירה , במגעי שנוצרו בי שתי המפקדות, ואכ. מחייבת שיתו פעולה ואיחוד כוחות, הד רב
. מפקדה זמנית משותפת,  לצור הפעולה בלבד,)יש אומרי קוד(הוקמה לקראת מחצית נובמבר , גולה

, "החלו הלוח" מטע –לאבא לייבובי ושימק דרנגר , כללה את דולק ליבסקינדהמשותפת המפקדה 
 ". איסקרא" מטע –בנק הלבריי וגולה מירה , ואת הישק באומינגר

––––––––––––––––– 
 . להמריד יישובי ג מחו לקרקובהסברה היא כי ליבסקינד התכוו  7

 9



המשיכו אנשי , "איסקרא"ולמרות ההאשמה בבדלנות כיתתית שבאה מצד אנשי , ג אחרי האיחוד
ה לא היו מוכני לסטות , לשמור בקנאות על מסגרת נפרדת וייחוד כארגו יהודי" החלו הלוח"

לכ ג .  ועמדו על זכות שלא להכיר בקומוניז כפתרו לבעיה היהודית,חלוציתמדרכ כתנועה ציונית
, ר.פ.פהיותה יחידה יהודית בב" איסקרא"שהיה דיגלה של , דאגו להדגיש כי אינ נלחמי תחת דגל אדו

באו לאיחוד ע , שחלקו על דרכ האידיאולוגית של שותפיה, "איסקרא"ג אנשי . אלא רק לצדו
ומנהלי את ענייניה , שותפיה אינ קונספירטיביי דיי, ה סברו שכארגו מחתרת. הסתייגויות
 ".  לצור פעולה זורק"הכריזו מראש שהשותפות , כ מעיד שיי, לכ. כתנועת נוער

 
כא , רצתה נק ופורק" איסקרא. "ההבדל בי הקבוצות התבטא ג בתפיסת את מטרות המבצע

איננה עיר , המושל הכללי, מקו מושבו של פרנק, להראות לגרמני שקרקוב: "וכניסוחו של שיי, ועכשיו
ת סיפוק לאנשי מיואשי  לת–ומצד שני , גרמנית שאפשר לעשות בה ככל העולה על רוח מצד אחד

הודגש ההיבט " החלו הלוח"ב, לעומת זאת". אשר מוכני לכל אחרי שאיבדו הכל, ומטורפי
חשבנו שא נבצע פעולה : "המתבטאי בניסוחה של רבקה ליבסקינד, האידיאולוגי והמסר ההיסטורי

 ,יכולה להשפיע ולהישמעזו תהייה פעולה ש, הביטחו הזה של הגרמני בעיר בירתגדולה שתרעיד את 
 ".ויכולה להכריז על קיומנו ועל מטרתנו

 
 
 "תוכנית גרנדיוזית"

ומספר " ארי"זמנית על יעדי מרכזיי בשטח ההתוכנית שהתגבשה במפקדה המשותפת כללה פשיטה בו
ברחוב " ציגנריה" קפה –התקפת בתי קפה יוקרתיי ששימשו את הקצונה הגרמנית : סוגי פעולות

בו , "סקאלה"ובית הקולנוע " זקופיאנקה"וכ מועדו הקציני , "ביזנ"וקפה " אספלנדה"קפה , שפיטלנה
הצתת תחנת סירות של הצבא הגרמני על הוויסלה ומוסכי של , אמורי לצפות בסרט חיילי גרמני

את כמו כ תוכננו פעולות שמטרת לעורר . וחטיפות נשק מחיילי גרמניי אקראיי, הצבא הגרמני
ייצרו אצל הגרמני את , על מנת שלא יתנקמו בתושבי הגטו, א בו זמנית, האוכלוסייה הפולנית למרד
הנפת דגלי פולי על הגשרי של הוויסלה ועל בנייני : פעולות אלה כללו. הרוש שמדובר במרד פולני

והדבקת , בי מיצק אדהנחת זרי על קברו של החייל האלמוני ומצבת המשורר הלאומי, מרכזיי
ועל מנת להרבות מבוכה , למטרת הסחה. בכל חלקי העיר, הגשרי ומכוניות, כרוזי על קירות הבתי

 .הוחלט להזעיק את מכבי האש במקומות שוני בעיר, ומהומה
 

 –" החלו הלוח"מטע : תפקידי המטה והמשימות חולקו בי שני הארגוני ונקבעו הכוחות הלוחמי
מטע . לוחמי 20 קצי מבצעי ועוד כ,לאבא לייבובי,  מפקד אנשיו ומפקד הפעולה,דולק ליבסקינד

הכוחות .  לוחמי16 קצי מבצעי ועוד כ,בנק הלבריי,  מפקד אנשיו, הישק באומינגר–" איסקרא"
שיערו . 1942 בדצמבר 22העיתוי שנבחר לפעולה היה . שלושה וחמישה לוחמי, פוצלו לחוליות של שניי

ומכיוו שהעיר תוצ בקציני , צפויה הרפיה בערנות השלטונות, שהיה סמו לערב חג המולד, כי במועד זה
 שעה ,19.00שעהשעת האפס נקבעה ל. סיכויי הפגיעה הפיזית והמורלית רבי ביותר, וחיילי בחופשה

 על ידי השיק הוחלט שהקשר בי שתי הקבוצות יתקיי, בשל הצור בחשאיות. שנחשבה להומה במיוחד
 .ותארי הפעולה ופרטיה יהיו חסויי עד הרגע האחרו, באומינגר ודולק ליבסקינד בלבד

 
ל "ממנהיגי אי, יצחק צוקרמ. הייתה זו תוכנית פעולה בקנה מידה עצו, בהתחשב בתנאי המקו והשטח

 26מ" החלו הלוח" ביטאו  של16' בפקודה מס, ולדברי דרנגר, "תוכנית גרנדיוזית"ראה בה , בוורשה
כמותה . ההיק והטקטיקה שלה, מבחינת התעוזה, מהפיכה אנטי גרמנית זוטא"היוותה , 1942בדצמבר 

לא הרחיק , יהודי ושאינו יהודי, נאציושו ארגו מחתרתי אנטי, טר קרתה בשו עיר בפולי הכבושה
נעשו בתיאו ע " איסקרא"ל המבצעי הקודמי ש". לכת באותה עת כפי שהעיזו לוחמי גטו קרקוב

" החלו הלוח"הפע ג מפקדת . ניתנה הסכמה" צינגריה"ג לפעולת . או בהסכמתה, ר.פ.פמפקדת ה
 .דואגת לקבלה

 
 

  הערכות לוגיסטית מורכבת

מבצע כה רחב ונועז דרש תשתית לוגיסטית מורכבת ומשאבי . שתי הקבוצות החלו בהכנות קדחתניות
א היה צור להשיג נשק , להכנת רימוני ופצצות אומנ ישעיהו דרייבלט נרת' ופפר. רבי ומגווני

לתכנ , לקיי סיורי מוקדמי, לגייס כספי להכנת כל החומר והציוד הנדרש לפעולה מבעוד מועד, נוס
 ואימ אות ,ליבסקינד עצמו הסתופ בי הלוחמי. אפשרויות נסיגה ולהכי מקומות מחבוא לנסוגי

שלא לעורר על ידי פעילות מוגברת את חשד של , הכל נעשה בהסתר. שוב ושוב בשימוש ברימוני
 . השוטרי ושל המלשיני למיניה

 
החלו "לחברי אול ". ארי"כבר היו בסיסי מאורגני ברובעי הפועלי בשטח ה" איסקרא"לחברי 
:  היו רק שתי נקודות, נובמברחודשבסו " הקיבו העירוני"שיצאו את הגטו לאחר פירוק , "הלוח

וה נאלצו , 26 גולדברג ברחוב וויילופולה אלק ודירתו בת החדרו של 5ולאבסקי 'דירת מפקדה ברחוב ז
 –" בונקר"היה ה, אחת הנקודות החשובות שנמצאה הודות לקשריה של הלה שיפר. לחפש בסיסי נוספי

ממש מתחת לאפ של אנשי הגסטאפו , 810ינסקה ברחוב סקב, צרי בחצר בית החולי היהודי הנטוש
 .  איש13 ל8בקבוצה שהתגוררה בצרי היו בי . שישבו בבניי
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באותו זמ שהו ש שמעו . נקודה חשובה נוספת הייתה המלבנה במחנה לעבודות כפייה בלגיבניקי
למרות שהיה זה .  וקבוצה ממייחוב שהצטרפה אליה השיק איזראולובי,חיי טננוורצל, 8לוסטגרט
קיבלו הוראה לחכות ה  . הסתננו בשעות הלילה,אחותו של שימק, יסה דרנגר'אלזה לאפה וצ, מחנה גברי

נשמר באמצעות רייזה , הפזורי בנקודות השונות, הקשר בי המפקדה לחברי. במקו עד לפעולה
 . קשר המפקדה, ופולדק וסרמ, הקשרית האישית של לאבא, קלינברג

 
 
 קרמ מנסה לעצור את הספירה לאחורצו
מגיעי , ונותר רק עוד יו אחד של מתח וציפייה, כאשר הכל כבר היה מוכ ומאורג,  בדצמבר21ב

. וקשריתו חווה פולמ, רשהול על הגטאות מחו לו"שהיה מופקד מטע אי, צוקרמ) אנטק(לקרקוב יצחק 
לשכנע את החברי לעשות הכל "ר שהביקור נועד צוקרמ אומ. אי ה יודעי דבר על העומד להתרחש

לאבא מגיע לפגישה לבוש מדי . צ ה נפגשי ע דולק ולאבא" אחה4.00בשעה ". כדי לחדור בחזרה לגטו
. ותו כי נסיעה הוא מספר לה על הפעולה המתוכננת, ה נכנסי למרכבה סגורה. קצונה גרמניי

הוא , "כאשר הולכי לפעולה. "ומנסה להניא מלבצעה, "תהתוכנית הגרנדיוזי"צוקרמ המו למשמע 
 נשאר – וא אנחנו נסכ אות, צרי לקחת בחשבו לכל הפחות חמישי אחוז של סיכו האנשי", אומר

 ". בלי אנשי ביו פקודה בגטו
 

ני אינ מתכוו, אי ה רואי עצמ ממש כפופי לו, ל"שלמרות הקשרי ע ארגו אי, דולק ולאבא
ומסבירי שוב ושוב שהתנאי הייחודיי של גטו קרקוב אינ , ה בטוחי בצדקת דרכ. לוותר

צע בתתכפשרה ה מסכמי ש. את אישורוצוקרמ מבי שאי לו ברירה ונות . מאפשרי לפעול בתוכו
קרמ הסביר צו, "היה מאוחר מדי. " שמעו שפי– בגטו ג פעולת חיסול של המלשי המסוכ ביותר

אילו הייתי , אפילו יגידו שיצחק צוקרמ היה נגד הפעולות, יאשימו אותי במה שיאשימו", לאחר זמ
 ".לא הייתי מסכי בשו פני ואופ לפעולות האלה, מקדי יו אחד

 
לעת ערב ה . ונסחפי למערבולת האירועי, יצחק צוקרמ וחווה פולמ מחליטי להישאר בקרקוב

ברחוב " בונקר"לתדרו של הלוחמי ב, עמוסי ברימוני ואקדחי, ולאבאנוסעי ע דולק 
, ואילו צוקרמ וליבסקינד מעבירי את הלילה במחבואו של לאבא, חווה נשארת במקו. סקבינסקה

 . בבניי גרמני ששוערו הפולני שית את פעולה
 
 

  1942 בדצמבר 22
. ככל שנוקפות השעות גובר המתח. חכי לשעת האפסומ, כול נמצאי בבסיסיה. הגיע היו המיוחל

, אחדי שוהי במלבנה בלגיבניקי. שברחוב סקבינסקה" בונקר"מרוכזי ב" החלו הלוח"רוב אנשי 
 ובדירת של אלזה ושימק לוסטגרט בבורק 26ואחרי בדירתו של אלק גולדברג ברחוב ויילופלה 

 ,וחלק בפרונדניק האדו והלב, היו חלק בגטו" קראאיס"בסיסיה של אנשי . ליד קרקוב, פאלנצקי
 .רובע פועלי בשוליה הצפוניי של העיר

 
זוגות , לזריקת רימונישלישיות  –הלוחמי חולקו בהתא לסוג הפעילות . ההתארגנות הייתה למופת

ליה שנועדה החו. כ הוסדר קשר בי החוליות שיצאו למקומות השוני. להדבקת כרוזי והנפת דגלי לאו
בפיקודו של " איסקרא"בטחה מאואנשי ,  ראש החוליה,כללה את אידק ליבר, "ציגנריה"למתקפה על 

שהגיע " דרור"מנח היה חבר . אמור היה לבצע מנח ביגלמ" אספלנדה"את המתקפה על קפה . הלבריי
 המתקפה את. בייזראלוא  השיקצור אליו, מכיוו שלא הכיר את העיר ודרש לקבל תפקיד. מוורשה

מעדותו של פריצק גלוברמ ידוע כי על החוליה . "איסקרא"על היעדי האחרי היו אמורי לבצע אנשי 
יסה פרימר ולחולייתה נועד התפקיד של הנפת 'לצ. שלו הוטלה הצתת תחנת סירות הצבא על הוויסלה

 . דגלי פולניי על הגשרי
 

שבשבילנו , זכור לי אותו ערב חורפי": "בונקר" שעות בפולדק וסרמ מתאר את האווירה ששררה באות
תאספנו בחדר הגדול של אותו ה... וכ הרגשנו וכ חשבנ. היה זה הערב הכי יפה במש כל שנות המלחמה

כול היו מאושרי שסו סו הגיע . ולאור הנר הקריא לאבא את התפקידי של כל אחד ואחד, הצרי
, א כל אחד מאתנו הרגיש. ידענו כי לא ננצח בפעולה זו במלחמה. בגרמנילנקו , הרגע אליו השתוקקנו

על , לשל במקצת עבור כל אות העלבונות שהיהודי ספגו, כי ניתנה לו הזדמנות לנקו בה
אותו צרי עלוב נהפ בי רגע לחדר מבצעי וממנו . הייתה התרוממות רוח. שיצאו למוות' טרנספורטי'ה

 ". וכני לכליצאו חיילי המ
 

הלוחמי ששהו ש כללו שתי חוליות שתפקיד . ג במלבנה בלגיבניקי ספרו במתח את הדקות הנותרות
 רומק היושניה בחוליה הו, שימק לוסטגרט וחיי טננוורצל, בחוליה אחת היו אלזה לאפה. להפי כרוזי

 .לוסטגרט ועוד שתי בנות
 

מנח . הבחורי יצאו מעט אחריה, הבחורות ע הכרוזיראשונות יצאו . קרבה שעת היציאה העירה
! שובה בשלו! הצלח", מספרת חווה פולמ, "נפרדנו בחיו. ""בונקר" יצא ראשו מהרשאיוהו" דרור"מ

––––––––––––––––– 
 .שמו המחתרתי של שמעו לוסטגרט הוא טדיאוש טננבורסר  8
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 22יצאו אותו לילה גורלי ב, נערי ונערות, עשרות לוחמי". יד לא רעדה. הלכנו בשקט ובשלוה. ותו לא
 . 9קוב לרחובות קר1942בדצמבר 

 
 

 שעת האפס
וקרקוב הוחרדה מקולות נפ שנשמעו היטב עד , בדיוק בשעה שבע זינקו היחידות לעבר יעדיה כמתוכנ

. ולהשלי רימוני ובקבוקי מולוטוב, הבחורי הצליחו לחדור לשלושת בתי הקפה והקזינו. ירכתי העיר
 בי 10. גרמני ורבי נפצעונהרגו שבעה, שהייתה המוצלחת ביותר, "ציגנריה"בהתקפה על קפה 

אידק הגיע שותת ד למחבוא של שימק ואלזה לוסטגרט . זורק הרימו, המתקיפי התבלט אידק ליבר
 . וסיפר בהתרגשות על הצלחתו

 
וכל שהות נוספת היוותה , כיוו שהסרט התאר מעבר לשעה שבע, הפעולה בקולנוע סקאלה לא בוצעה

, "אספלנדה"המתקפה על בית הקפה . רגו איש גסטאפו ולקחו את נשקוה, בזמ נסיגת. סכנה לבחורי
משערי שהרימו שזרק לא . נכשלה מסיבה לא ידועה, יזראלוביאשמנח אמור היה לבצעה בעזרת 

נתפס , שלא התמצא בעיר, מנח". בונקר"יזראלובי הצליח לנצל את המהומה ולחמוק חזרה לא. התפוצ
 . על ידי הגרמני

 
על , ג מוסכי רבי, תחנת סירות הצבא הגרמני על הוויסלה הוצתה. משימות בוצעו כמתוכניתר ה

 דגלי פולניי הונפו על הגשרי .העיר הוצפה בכרוזי ומודעות שקראו למרד.  עלו באש,רכב וציוד
יר בכיכר הע" ול מאריצקי'ושצ"ועל הכנסייה הראשית , מוסטובה וסטרובישלנה, ברחובות קרקובסקה

ועל מצבת החייל האלמוני , על האנדרטה המנותצת של המשורר הלאומי הפולני מיצקבי. ובסוקייניצה
האד שתלה את הדגל על , "החלו הלוח"מחברי , אחיו של משה וול, לפי יואל וול. הונחו זרי פרחי

יחו לסגת בזמ כל הלוחמי הצל, מלבד מנח. הוא אלק גולדברג, גג הכנסייה המרכזית בכיכר העיר
 .ולחזור בשלו לבסיסיה

 
עשרות אמבולנסי דהרו ממקו . מכוניות כיבוי האש הוזעקו לכל חלקי העיר. קרקוב הייתה כמרקחה

הרחוב . הגרמני והפולני הוכו בהל. רעש הצופרי החריש אוזניי. למקו ופינו הרוגי ופצועי
מספר " הפעולה עשתה רוש כביר". להלח נגד הפולששהנה מישהו ק , הפולני התמלא בתקווה מחודשת

גנרל 'הכיבוש הנאצי העזו להתנקש בגרמני בלב הבפע הראשונה לאחר שלוש שנות "פולדק וסרמ 
היה מעשה , בי הפולני נפוצה שמועה כי מה שבוצע באותו לילה.  קרקוב– ובעיר הבירה של', גוברנמ

עד כי הפולני לא האמינו כי כוחות פולני , ת הייתה הפעולהשכ כה נועז, ידיה של צנחני רוסי
 ".כי יהודי מסוגלי לגבורה כזו, איש לא העלה על הדעת. מסוגלי לבצעה

 
 המחיר

 
 

––––––––––––––––– 

 התפיסה בסקבינסקה
לא אשר בבונקר בסקבינסקה חיכו בקוצר רוח החברי . הלוחמי נסוגו לבסיסיה תו התרוממות רוח

שהייתה מנוטרלת בגלל חזותה היהודית ,  בלז מטרנוב)הנקה( תמר יה היובינ ,לקחו חלק בפעולה
שטר החלי מפציעה ברגלו ורייזה , זיגה מאהלר, שכאמור נקלעה למצב במקרה, חווה פולמ, הבולטת
עליה לקחת את כל , שקיבלה ממנו הוראה כי במקרה שמשהו יקרה, הקשרית של לאבא, כהקלינברג

 . יבניקיהקבוצה למלבנה בלג
 

התוצאות עדיי אינ ", מספרת חווה פולמ, "בשעה שמונה התחילו אנשינו להתאס. "קרה משהו ,ואכ
א חלילה מלומר . קשה לכבוש את השמחה! בריא! של. מישהו חוזר.  דפיקה בדלת–מדי רגע . ידועות

הוא ברחובות המלאי כפי הנראה מתגנב . ולא חסר אלא מנח, עד שעה תשע חזרו כול. מלה בקול ר
העדרו של מנח ". החרדה גוברת. א השעה כבר עשר ומנח איננו. ודאי ישוב תכ. שוטרי גרמניי

כשרייזה החליטה לפנות את האנשי למסתור , לבסו. א עדיי השתהו וחיכו לו, היווה סימ אזהרה
 החברי 12. רצו פנימה בנשק דרושפ, הצרי כבר היה מוק באנשי גסטאפו. היה מאוחר מדי, בלגיבניקי

 .ומש נשלחו לכלא מונטלופי, משכ מטה הגסטאפו, שהיו במקו הובאו לפומורסקה
 

... יושבי דחוקי על הרצפה של החדר הצר: "חווה פולמ משחזרת את האירועי בסגנונה המרגש
שמאחורי התנורי מוטלי אנחנו יודעי . אחד הבחורי ק. ובמפתיע דפיקות של קתות רובי על הדלת

מוקפי . מבעד לדלתות הפתוחות שלופי אקדחי! מאוחר מדי' !ידיי למעלה': ברגעא בו. הרימוני
, ה מגרשי אותנו כשידינו מורמות. אזרחי, אנשי גסטאפו, קציני גרמניי. ה היו כמאתיי. אנו

מה מהגרמני דורכי כ... ה שיכורי ניצחו מריעי –! סו סו תפשנו את הכנופיה היהודית. לפרוזדור
הגרמני . הבחורי מוסרי שמותיה האריי. שואלי לשמותיה. במגפיה על גבי הבחורי השוכבי

מספר לא ידוע של חברי עוד  ו,"החלו הלוח" חברי 40לדברי יהודה מימו היו . 40כ "היו סהה , לפי עדותו של סלק שיי  9
 ".איסקרא"

 המספר כנראה .70 נהרגו למעלה מ1942 בדצמבר 26 מיו"  הלוחהחלו"של לפי פקודת היו . קיימות מספר גרסאות  10
 .מוגז
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אנחנו שוכבי דחוקי . פני השער עומדי שני אוטובוסיל... מכי אות על ראשיה במגלבי וברובי
תפסוהו כנראה . וכולו מתבוסס בדמו, ת מנח שוכב בפינת האוטולאור הירח אנחנו רואי א. זה על גבי זה

. כא הגיעה אלינו הידיעה המשמחת.  עצבנות–בגסטאפו , רחוב פומורסקהב... הבהתקרבו לדירת המפקד
 העיקר ,שנוצא בעוד כמה רגעי להורג, לא זה העיקר. ' הרוגי10... ציגנריה': הגרמני מדברי ביניה

 ".הראו מה ביכולת לעשות' הודישודדי הי'הוא שה
 
 

 טר הוגדשה הסאה 
לפגוש את החברי , "בונקר"שלא ידעו על האסו ב, לאבא וצוקרמהגיעו  17.00 בשעה 1942 בדצמבר 23ב

נלכד ונשלח לכלא , שנכנס ראשו, לאבא. א הצליח להסתלק, צוקרמ נפצע. ונפלו במלכודת הגסטאפו
. בזמ שניסה לברוח משליחתו להורג בפלאשוב, 1943 באפריל 28מותו בלאבא מצא את . מונטלופי

 !".אני יהודי, אברה לייבובי: "בכיסו נמצא פתק עליו כתוב
 

 24ב. שהייתה ג כתובת המפקדה, 5ולאבסקי 'בניירותיו של לאבא הייתה רשומה כתובתו ברחוב ז
ה התנגדו . ה דולק ליבסקינד ואידק טננבויבאותה עת שהו ב. הגיעו לש אנשי הגסטאפו 1942בדצמבר 
 .א נפלו בקרב, הצליחו להרוג שלושה אנשי גסטאפו, למעצר

 
נכלאו על ידי המשטרה היהודית מספר חברי שנותרו , בסקבינסקה" בונקר"פרט לקבוצה שנתפסה ב

דורה , ה פישראנק,  פאריזר)נוסק (נת, שפריצר) קה'לוצ( ורחל )הנקה(אנה האחיות : ביניה, בגטו
,  ה נשלחו לאושווי1943 בינואר 19ב. מניה ויינטראוב ולונק, אנדה דויטשר, גנה וורטסמ, רובינשטיי

 .1942 בנובמבר 25שהייתה עצורה מאז , יבסקינדלביניה ג וושקה שפינר
 

, דוידזו) היוסטינ(גוסטה , חברתו. 1943נתפס ונכלא בינואר , ששהה בעת הפעולה במאקוב, שימק דרנגר
. ג השני יסגיר עצמו, סוכ ביניה שא אחד מה יפול לידי הגסטאפו. התרוצצה בי בתי הכלא לאתרו

נכלא א , שהתלווה אליה, רומק לוסטרגרט. 1943 בינואר 18הסגירה עצמה ב, משלא הצליחה לאתרו
, "יומנה של יוסטינה "ה זכרונותיה בספר גוסטה אתהנציחהש , שניה נשלחו לכלא מונטלופי. הוא

 . שהינו אחת התעודות המופלאות שנכתבו בתקופת השואה
 

כשחילק לאבא את התפקידי . שהצליח לחמוק היה פולדק וסרמ" החלו הלוח"היחיד מאנשי מפקדת 
פעולת . כפי שסוכ ע צוקרמ, הטיל על פולדק והנקה שפריצר לחסל את המלשי שמעו שפי, לפעולה

לברר " בונקר" בדצמבר ל23הגיע ב, מכיוו שבזמ הפעולה היה בגטו. ותנתה בהצלחת הפעולההחיסול ה
. הצליח להערי עליה, א היות והיה במדי המשטרה היהודית, ונתקל באנשי הגסטאפו, מה עלה בגורל

 השיגוהו יד היהודי. ולכ לא ביצע את פעולת החיסול של שפי, מנוכחות הגסטאפו הבי שהחברי נתפסו
 .מאוחר יותר

 
 

 נפלה השלהבת" קראסאי"ג ב
נקבעה , על פי עדותו של סלק שיי. נודע האסו בסקבינסקה כעבור שלושה ימי" איסקרא"לחברי מפקדת 

כעבור מחצית השעה . לא הגיע איש" החלו הלוח"א מקרב , מראש פגישה בי מנהיגי שתי הקבוצות
, היו בגטוש" איסקרא"כמו כ סיפרה על תפיסת של חברי . איובהגיעה גוסטה דוידזו ע בשורת ה

הוא נלקח באישו . בי קורבנות ההלשנה היה ג סלק שיי עצמו, בהמש. כנראה כתוצאה של הלשנה
ג המשפחה הפולנית . ושישה שבועות עונה בכלא מונטלופי, ש הסתתר, לילה מביתה של משפחה פולנית

 . נלקחה למאסר
 

בנק .  נאסר ונורה הנק שפרבר1943באמצע פברואר ". איסקרא" קצר נלכדו כל חברי הנהגת תו זמ
זרק רימו , וכדי לא ליפול לידיה, סוכני הגסטאפו שמו עליו מארב. 1943 בפברואר 19הלבריי נלכד ב

ולני ע חברו הפ, במחבואו ברובע הפועלי בקרקוב, 1943הישק באומינגר נתפס בסו פברואר  .ונהרג
 .יש אומרי שהותיר את הכדור האחרו לעצמו. הוא נהרג תו כדי קרב. שהתגורר בביתו

 
,  יו14היא נכלאה בצינוק במש .  והושלכה לכלא מונטלופי1943גולה מירה נתפסה בסו חודש מארס 

הנשי  בכלא 15' לבסו הובאה לתא מס. א לא נשברה ולא גילתה דבר, ועברה סידרת חקירות אכזריות
גוסטה , גולה מירה, בזמ שהוצאו מתא כדי להוציא להורג בפלאשוב, 1943 באפריל 29ב. בהלצלוב
. במהל מנוסת מצאו וושקה וגולה את מות. בריחה מתוכננתת מבצעו וושקה יולס וגניה מלצר, דוידזו

 .גניה וגוסטה מצליחות להימלט
 
 
 "התגלה הפשע היהודי בולשביקי"

רק ב. ומבולבליוהותירה אות נבוכי , לחת פגעה ביוקרת ובכבוד של הגרמניהפעולה המוצ
 –הרוצחי נתגלו "תחת הכותרת , 22.12.42 ידיעה על שהתרחש בKrakauer Zeitung פרס ה20.5.1943

 ". התגלה הפשע היהודי בולשביקי
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אל המטה , מפקד הגסטאפו,  מילרבמברק ששלח גרופפנפירר. א הגרמני ידעו כי מדובר בלוחמי יהודי
וכ על , ליבסקינד וטננבוי, הוא מדווח על תפיסת של לייבובי, 25.12.42ב, הכללי של הפירר בברלי

ללא צל של , את רצח הגרמני בקרקוב יש ליחס"במברק מודגש כי . חיסול קבוצת חבלה בפיקוד פולני
, מחשש שהדבר יפיח רוח מרד". Jung Zionbewegung – לארגו היהודי של צעירי תנועת צעירי ציו ,ספק

ובעיקר להסתיר מהרחוב הפולני והיהודי את העובדה שמבצעיה ה , ה השתדלו להצניע את הפעולה
, ולא הגיבו מיד בהטלת עונש קולקטיבי על תושבי הגטו, על כ לא נתנו לאירוע פרסו תקשורתי. יהודי

 .ובמעשי נק באוכלוסייה הפולנית,  היהודיאלא התרכזו תחילה בתפיסת הלוחמי
 

בעוד הצעירי . התגובות היו מעורבות, משהגיעו השמועות. לא כל יושבי הגטו ידעו מיד על המתרחש
המבוגרי יותר חששו , "שנסכה בה התרוממות רוח וזיק של גאווה", העריכו את פעולת המחתרת
לאחר שרוב המבוקשי , 1943 במר 13ב. חרה לבואהתגובה לא אי, ואכ. מפעולת תגמול של הגרמני

החליטו , שחששו יותר מכל משיתו הפעולה בי המחתרת היהודית והפולנית, הגרמני, כבר היו בידיה
 .את השטח באמצעות חיסולו של הגטו" להרגיע"
 
 

 והמאבק נמש
אלא שמרבית נפלו . דותחיפשו דרכי הישר, אחרי לכידת מנהיגיה, ששהו מחו לגטו" איסקרא"חברי 

ויש שנכללו בי , יש שנשלחו לאושווי, יש שהוצאו מש להורג. בידי הגסטאפו והושלכו לכלא מונטלופי
"  .והמשיכו מש בפעילות מחתרתית, שהועברו למחנה פלאשוב" הכשירי לעבודה

 
לש הגיעה . לבסקייס'בהנהגתו של הלל וודז, וניה ובטרנובחהתרכזה בו" החלו הלוח"שארית חברי 

ה התארגנו מחדש .  הגיע ג שימק דרנגר1943ובתחילת מאי , גוסטה שברחה פצועה מכלא מונטלופי
בסופו של דבר . א שמרו על עצמאות וצביונ הלאומי, והשתלבו בפעילות הפרטיזנית הכללית ביער

ולמחרת ,  נתפס דרנגר1943 בנובמבר 8ב. הפכה מלחמת למלחמת הגנה על אנשיה ועל שרידי הגטאות
הנאהבי . שניה הוצאו להורג. שוב בהתא למה שסוכ ביניה מראש, היו הלכה גוסטה אחריו

 . והאמיצי בחייה ובמות לא נפרדו
 

 .לא וויתרו והמשיכו את המאבק עד נפול האיש האחרו, א על פי שהוכו קשות, שני ארגוני המחתרת
 

נפש וחשבו   סיכו 
 
 
 " הושל תפקידנו,  של דברלאמיתו"

ב" החלו הלוח"במאמר שפורס בביטאו . חתמה את הפעילות המחתרתית בקרקוב" ציגנריה"פעולת 
מסכ דרנגר את ההישגי והלקחי ומעביר , "החלו הלוח"יו השנה לייסוד ארגו , 1943 באוגוסט 20

 ": שאר בני הע היהודי"את נס המרד ל
 

כחיל חלו פיצחנו את קליפת רפיו הידיי שצמחה על . ל תפקידנוהוש, לאמיתו של דבר
התייצבנו לקרב . היהודי יודע לעמוד על נפשו וליפול בש הצדק שהראנו לעול. דור הגטו

ואחת ולתמיד נטלנו ממנו את האשליה שיש בידו לרצוח ללא עונש את המוני , מול האויב
לימדנו .  ללא התנגדות,ית הצוואר למאכלתפרצנו את המסורת המחפירה של הטי. היהודי

, שא על פי כ שמכרו נפש לאויב, הזכרנו לבוגדי. את האנשי לסכל את כוונות האויב
, מחינו את החרפה מההיסטוריה שלנו. כי תנועתנו אורבת לה, לא יבלו את המלחמה

ינו כל אבל עד שלא יצאו בעקבות. כי השגנו מה שביקשנו, ורשאי אנו לומר בבטחה
אנו . כדי שלא יאבד חינ מיטב הנוער היהודי, רוצי אנו במעשי. היהודי לא נדע מנוחה

 .עתה תור של שאר בני הע היהודי, עושי את חובתנו במלואה
 
 
 "…אילו לובתה אש המרד ברגע הראשו"

ה . בי פוליעוז רוח של לוחמי קרקוב שהציתו את אש המרד היווה השראה ליהודי רבי ברח, ואכ
זרעי המרי ג במקומות נבטו " ציגנריה"ולאחר פעולת , הבינו לבסו שדר ההתנגדות היא הדר היחידה

וחלק , חלק בפעולות הצלה, חלק בפעילות פרטיזנית ביערות. אחרי והתבטאו בדרכי שונות
וכבר ,  הפעולה בקרקובשלוחמיו שאבו אומ ודחיפה מהצלחת, ורשהוכגו גטו , בהתנגדות ומרד בגטאות

התארגנו קבוצות מחתרתיות ,  במחנות ההשמדה,ג בתו לוע הגהנו.  הניפו את נס המרד1943בינואר 
(בסוביבור , )2.8.1943(בטרבלינקה : הרואיי של התקוממות ופריצה החוצה דר הגדרותונעשו ניסיונות 

בלטו במיוחד חניכי תנועת , לל עמדות הפיקודכו, בכל דרגי הלחימה). 6.10.1944(באושווי , )14.10.1943
 ". החלו הלוח"וחברי " עקיבא"
 

 ולכ לא הצליחה לעצור את נחשול ההשמדה שכבר הצי ,אש המרד פרצה מאוחר מדי, לדברי דרנגר, אול
אילו לובתה אש המרד ברגע : "הוא מייצר שבגלל אילוצי שוני לא פרצה קוד. בכוח איתני מטור
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היינו מהווי כוח שהאויב היה נאל להתחשב , ואילו קמו כל המוני היהודי להגנה, 1942באביב , הראשו
 ".בו
 
 
 "הגיע היו המתיר לנו להסיר את המסווה מעל פנינו"

והוא חוש , לא רואה עוד טע בהסתרת ש הארגו וזהות לוחמיו" החלו הלוח", "ציגנריה"לאחר פעולת 
 :1943 בינואר 21מיו " החלו הלוח"פורסמה בגיליו  ש21' אות בפקודה מס

 
1942אוגוסט  (2' נעלמו הטעמי הפוליטיי שפורטו בפקודה מס, ע השינוי בתנאי פעולתנו

הגיע היו המתיר לנו להסיר את המסווה . אשר חייבו אותנו להסתיר את זהותנו היהודית, )
: והוא בניסוח הסופי,  של הארגו שלנובהקשר זה אנו מכריזי על הש הרשמי. מעל פנינו

מעתה נופיע בפעולה  ".החלו הלוח"או , "היהודי החלוציהארגו הלוח של הנוער "
כפי , ולא הכרח פוליטי. ( צורת הופעה אחרת תהייה לדידנו הכרח טכני בלבדכיהודי וכל
 ).שהיה עד עתה

 
 
 " הגרעי של מדינת היהודי"

ביטאו  ב1943  באוגוסט13שפורס ב, "באספקלריה של העתיד"תרת הנושא את הכו, במאמר אחר
דבריו מהווי . דרנגר מתייחס לחשיבות היישוב בישראל להמש קיומו של הע היהודי, "החלו הלוח"

 : צוואה לדורות הבאי
 

הוא מצווה להאמי כי תוק מחדש , אותו גרעי של מדינת היהודי מהווה ערובה לתחיית הע
כי ש , לכ קל יותר למות מתו הכרה. ערכי רוח עמוקי, כמו בכל עת, ות עצמאית השופעתיהד

כי קיימת פינה בעול הרחב אשר בה האד אינו זר ואינו ; פועמי עדיי חיי יהודיי אמיתיי
לא יכול היה להיות טע במותנו אלמלא ההרגשה כי לאחר הסתלקותנו מהעול ; ב מוות גלמוד

 .  היחידי אשר יזכירו אותנו מתו התרגשות אמיתיתיהיו ה
 
 
 " קרקוב הייתה הראשונה"

שהתנגד ללוחמה , ל בוורשה"ממנהיגי אי, אפילו יצחק צוקרמ, "ציגנריה"במלאות שמונה שני לפעולת 
קרקוב הייתה : "הודה בחשיבותה והביע הערכה כנה ללוחמי, וניסה לעצור את הפעולה, מחו לגטו
.  הראו לנו את הדר להצלת כבודנו–לאבא ודרנגר ,  ליבסקינד–מפקדיה . וזו זכותה,  במלחמההראשונה

 ". הרי לה אנו חייבי את ההרגשה הזאת–אלא ג בראש מור , וא אנו חיי היו לא רק במועקת לב
 

יק  להש– צלב גרונבלד –לאחר הניצחו העניקה הממשלה הפולנית את אות הגבורה הגבוה ביותר 
 .דולק ליבסקינד וגולה מירה, באומינגר

 
 
 
 

–––––––––––  ––––––––––––– 
 

 
י ל ו בפ ו  תבקר י, כאשר  ד הו הי הע  של  ותר  בי ל  דו הג הקברות  ל , בית  למהו ו  ותרצ

ה ו או ג של  ב  רטו בקו ורא  הנ הכאב  הקפה , את  בית  שכ  ו  ב למקו  ו  ריה"לכ נ ג " צי

ו אמר ו ב  הזה, כא: בקרקו 2ב, במקו  בדצמבר 2  1 9 4 רד, 2 מו י  ד הו י ער  ו וק , נ נ

גאה בדמו, ו ו  נ ר ו עב ריה, חקק  סטו בהי רות  שו הע. שלוש  רתו , אחד  תו כהשעל  נ  חי

ועת  בא"תנ ד, "עקי עתי אי  עבר  ללא  לע  י  כ אר . אמר  מפו פרק  רשמו  ב  קרקו חמי  לו

ו נ ד. בעבר העתי את  לה  י  ב י חי ו  חנ  . אנ

 
–––––––––––  ––––––––––––– 
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 11"החלו הלוח"חברי ארגו 
 

 :חברי המפקדה
 

––––––––––––––––– 

 "עקיבא ",)דולק(ליבסקינד אהרו
 "דרור ",)רומק, לאבא(לייבובי אברה 

 "עקיבא ",)מארק, ימקש(דרנגר שמשו 
 

 ):ב"לפי סדר א(חברי מהשורה 
 "עקיבא בהסתדרות הנוער החלוצי", אושיק נונה

 "דרור", איזראלובי השיק
 "קיבא בעלוציהסתדרות הנוער הח", )מאניק(אייזנשטיי מלאכי 

 "קיבא בעהסתדרות הנוער החלוצי ",אמר משה
 )והסגיר מרבית חבריו לידי הגרמני, מסיבות לא ברורות, "ציגנריה"כנראה סמו לפעולת , הפ למלשי  (אפל יולק

 טומשוב מזובייצקי, "עקיבא ",ארטמ הלה
 באיוק זליג
 וורשה, "דרור ",ביגלמ מנח

 "עקיבא ",בינשטוק בינה
 וורשה, "עקיבא ",אס הנקהבל
 טרנוב, "השומר הצעיר ",)הנקה( תמר בלז

 בראנד מינקה
 רוסיה, "עקיבא ",ברנר מינקה
 "עקיבא", ברנר שמילק

 "עקיבא ",ברקובי קובה
 "עקיבא ",)אמיל(גוטליב מילק 
 "חוג הסופרי היהודי הצעירי", גוטמ הישק

 "עקיבא", )אלק(גולדברג אלכסנדר 
 "השומר הדתי ",יה'נר רוזויגולדוואסר
 "השומר הדתי", שרייבר פולהגולדוואסר

 יי יוסילשטג
 "השומר הדתי ",גרינוולד שלו מאיר

 וורשה, "השומר הצעיר", דב
 "עקיבא ",)יוסטינה(דרנגר גוסטה דוידזו

 "עקיבא ",דויטשר אנדה
 וורשה, "עקיבא ",דומב בנק

 'בידגוש, "עקיבא ",)סאמק(דמבוס שמואל 
 סור פרופ)שייע( ישעיהו רייבלטד

 "עקיבא ",)טשארנולהשחורקה(יסה 'דרנגר צ
 הילפשטיי יוזק

 "השומר הדתי ",)גוסטה(נורדליכט טובה הירשברג
 "השומר הדתי ",)סלק (הירשברג שלו

 וישני, "עקיבא ",)אנטק(יסלבסקי הלל 'וודז
 "השומר הדתי", נורדליכט גוסטהוול

 "יהשומר הדת ",וול יואל
 "חוג הסופרי היהודי הצעירי ",וול יוס
 "השומר הדתי ",וול משה

 "עקיבא ",קליי קלרהוול
 "עקיבא ",וולק סבינה
 "השומר הצעיר ",קליר פשקהוורשבסקה

 "עקיבא ",וורטסמ גנה
 "עקיבא ",ויינטראוב מניה

 "עקיבא ",וייס אדווי
 וורשה, "עקיבא ",וימברג טובה
 וב'חוז, "יבאעק", וינר מאניק
והסגיר מרבית חבריו לידי , מסיבות לא ברורות, "ציגנריה"כנראה סמו לפעולת , הפ למלשי ()נתק(ויסמ נת 

 )הגרמני
 "עקיבא ",)פולדק(מימו יהודה וסרמ

 "עקיבא ",)בנק(וקסנר ברו 
 וורשה, "עקיבא ",)סטיפה(זומרשטיי קלרה 

 "קיבא בעהסתדרות הנוער החלוצי ",זסלר ליאו
 וורשה, "עקיבא ",טיגר פישל

 "עקיבא ",)שק'צ, אידק(טננבוי יהודה 
 מייחוב, "הנוער הציוני ",טננוורצל חיי
 בוחניה, "השומר הדתי ",טרלר גולדה

 וורשה, "עקיבא", יוזק
 "עקיבא ",לוסטגרט שפרהלאפה אלזה 

 "עקיבא",)שימק(לוסטגרט שמעו 
 "עקיבא ",לוסטגרט רומק

 .יתכנו נוספי שאינ כלולי. אלה השמות הידועי  11
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 "עקיבא ",ד מינקהליבסקינ
 "עקיבא", קופר רבקה) אוה(שפינר וושקה ליבסקינד

 "עקיבא ",)אידק( יהודהליבר 
 "בעקיבא הסתדרות הנוער החלוצי ",ליברמ זיגה
 "בעקיבא הסתדרות הנוער החלוצי ",ליברמ קובה
 "עקיבא ",מאהלר זיגה
 "עקיבא", מונדרר הנק

 משוב מזובייצקיטו, "עקיבא ",)אירקה(מיכאלובי אסטושיה 
 "עקיבא ",מינדלס מינה

 "עקיבא ",)נוסק( נתפאריזר
 "עקיבא ",)רנה(פויירשטיי רגינה 

 וורשה, "עקיבא ",)אווה(פולמ חווה 
 טומשוב מזובייצקי, "עקיבא ",)מרתה(פוקס טושקה 
 "עקיבא ",פישר אנקה

 וורשה, "דרור ",)גלוזמ שרה (פליישר סוניה
 שוב מזובייצקיטומ, "עקיבא ",פריבס אדש
 'לודג, "בונד ",פריד יעקב

 טומשוב מזובייצקי, "עקיבא ",)טרסקה(פרידמ טושקה 
 "עקיבא", )אידק (פרידמ יהודה

 וורשה, "השומר הצעיר ",צלמייסטר הנקה
 בידגוש, "עקיבא ",)סלו(קנאל שמואל 

 )רייזה(שושנה  כהקלינברג
 "השומר הדתי ",קנובלר יוס
 " הדתיהשומר ",ראב נפתלי
 "עקיבא ",) דורקה(צוקר דורה רובינשטיי

 טומשוב מזובייצקי, "עקיבא ",רובינק האלינה
 בוחניה, "עקיבא ",)רומק(ריי אברה 

 "עקיבא", )וילק(שנער זאב שווצרי
 "עקיבא ",שטארק טושקה
 "עקיבא ",שטוקהאמר גיזה

 "עקיבא בהסתדרות הנוער החלוצי ",יסה'שטיימ צ
 "עקיבא בהסתדרות הנוער החלוצי", )הארי( שטרנליכט חיי

 מלצר גילקהשיינברג
 "עקיבא ",רופאייז הלהשיפר

 "עקיבא בהסתדרות הנוער החלוצי", )רומק(שליסל אברה 
 "עקיבא ",)סטאסיה(שמאיוק סלה 

 "דרור ",)איגנש(שמרלובי אידק 
 "עקיבא ",שניידר הלה

 "עקיבא ",)הנקה(אנה שפריצר 
 "השומר הדתי ",)קה'לוצ(שפריצר רחל 

 "חוג הסופרי היהודי הצעירי ",)וולדיסלב(שרייבטאפל ישראל 
 "השומר הדתי ",שרייבר שלו
 "השומר הדתי", שרייבר שמעו
 "עקיבא ",שפינר מנח

 
 

 :12ששרדו ועלו לישראל" החלו הלוח"חברי 
) לאפה(אלזה , כהקלינברג) שושנה(רייזה , זררופאייהלה שיפר, ליבסקינדרבקה קופר, מימווסרמ) פולדק(יהודה 
) יוזק(יוס , קובה ליברמ, שמעו שרייבר, שלו שרייבר, שרייברפולה גולדוואסר, שמעו לוסגרט, לוסגרט
, יואל וול, משה וול, שיינברגגילקה מלצר, וורשבסקה) פשקה(קליר , גילשטיי) יוזק(יוס , יהודה פרידמ, ליברמ
 .שנערשווצרי) וילק(זאב , יוזק הילפשטי, זליג באיוק, רבפולמ) אווה(חווה , נורדליכטולגוסטה ו

 
 

 13"איסקרא", "הקבוצה היהודית הלוחמת מהגטו"חברי 
 

 :חברי מפקדה
 "השומר הצעיר ",) בסילי,הישק(צבי באומינגר 

 "השומר הצעיר ",)יעקב(הלבריי בנק 
 ר.פ.פ, )לידקה(מירה גולה 

 "עקיבא ב ",)סלק (שלמהשיי 
 כנראה קומוניסט, ליפשי אדק

 
 ):ב"לפי סדר א(חברי מהשורה 

 אופנר רוברט
 "השומר הצעיר", איינפלד לושקה

 פולניה, ר.פ. פ,ביגאי ינינה
––––––––––––––––– 
 .יתכנו נוספי שאינ כלולי. אלה השמות הידועי  12
 .יתכנו נוספי שאינ כלולי. אלה השמות הידועי  13
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 בירנר מייטק 
 ברומברגר רומק

 שוב' ז,ברק
 "השומר הצעיר ",)גניה (גולדפלוס גינה

 "עירהשומר הצ ",)מארישקה(גולדשטיי מריסה 
 גלבווקס יוזק

 "הצופה ",)פריצק( שלו )טיברגר (גלוברמ
 ”עקיבא ב ",דויטשר גוסטב
 הופרט גוסטק
 "עקיבא ",הייאט אוסקר
 "השומר הצעיר ",הילפשטיי זיגה

 "הצופה ",הפנר ליבק
 הר דושק

 ווקסלר רומק
 "השומר הצעיר"כנראה , וורצל מוניק

 "השומר הצעיר ",וורשבסקי סלה
 נהוייסברג פני

 )הנק( צביטייכלר 
 שוב'ז, "השומר הצעיר ",טראו משה
 שוב'ז, "השומר הצעיר ",יולס וושקה
 שוב'ז, "השומר הצעיר", ליכט סבקה

 שוב'ז, "השומר הצעיר ",יוס) או מ(מנדל 
 "השומר הצעיר ",שה'קרניאלי צפרימר

 "השומר הצעיר ",צוקרמ משה
 "השומר הצעיר ",קליינר יאנק
 טקקנטרובי מיי

 רפאלובי
 "עקיבא ",שפרבר הנק

 
 :14ששרדו ועלו לישראל" איסקרא"חברי 

 .דושק הר, פנינה וייסברג, קרניאלישה פרימר'צ, טיברגרשלו גלוברמ, שיי) סלק(שלמה 
 
 
 

––––––––––––––––– 

החלו " של ביטאו 29מתו גיליו , 15הנרצחי וכ המגורשי לאושווי, רשימת הנופלי בקרב
 :ג"תשעה באב תש, 13.8.1943מיו " הלוח

 
 :נפלו על משמרת, נשק ביד

 24.12.1942נפל ביו , "עקיבא" חבר הנהגת ,ליבסקינד) דולק(אהרו 
 29.4.1943נפל ביו , "פרייהייטדרור" חבר הנהגת תנועת ,ליבובי) רומק, לאבא(אברה 

 24.12.1942נפל ביו , "עקיבא"חבר  ,טננבאו) שייק'צ(אידק 
 

 :נפלו בקרב ביערות, 1942בספטמבר 
 "עקיבא" חבר הנהגת ,גוטליב) אמיל(מילק 

 "עקיבא ",אדווי וייס
 "עקיבא" ,וקסנר) בנק(ברו 
 "הסתדרות הנוער החלוצי ",שטרנליכט) הארי(חיי 
 "השומר הצעיר ",שמרלובי) אינגאש(אידק 

 
 :1943בבית הסוהר בראדו נספתה בינואר 

 " אעקיב ",ליבסקינד) מירקה(מרי 
 

לאחר מאסר של חודשי אחדי בבית הסוהר  ,בבית העלמי בקרקוב, 20.3.1943נפלו מידי מרצחי ביו 
 :מונטלופי

 "הסתדרות הנוער החלוצי ",מאניק אייזנשטיי
 "דרור פרייהייט ",השיק איזראלובי

 "עקיבא ",הנק מונדרר
 "השומר הצעיר ",דוב מוורשה
 "עקיבא ",מאניק וינר
 "עקיבא ",זיגה מאהלר
 "עקיבא ",סאלו קאנאל
 "עקיבא ",אידק ליבר

 "עקיבא ",קובה ברקובי
 "הצופה ",ליבק הפנר

 

 .לייתכנו נוספי שאינ כלו. אלה השמות הידועי  14
 .לאחדי שרדו ועלו לישרא 15
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 :1943ניה נספתה באפריל חבבית הסוהר בבו
 "עקיבא ",הנקה בלאס

 
 :גורשו, כנראה לאושווי, ליעד בלתי ידוע

 :19.1.1943גורשו ביו , מבית הסוהר של האורדנונגסדינסט בקרקוב
 "עקיבא"חברת הנהגת  ,שפריצר) האנ(הנקה 

 16"עקיבא" חברת הנהגת ,ליבסקינד–וושקה שפינר
 "עקיבא ",נת פאריזר
 "עקיבא ",אנקה פישר

 "עקיבא ",דורה רובינשטיי
 "השומר הדתי ",קה שפריצר'לוצ

 "עקיבא ",גנה וורטסמ
 "עקיבא ",אנדה דויטשר

 "עקיבא ",מניה ויינטראוב
 "הצופה ",לונק

 
 :27.1.1943גורשו ביו ,  בקרקובמונטלופימבית הסוהר 
 "דרור פרייהייט ",מריה קאלינה

 וורשה, "עקיבא", 17)רב (פולמ) הווא(חווה 
 

 :19.3.1943גורשו ביו 
 טרנוב, "השומר הצעיר ",בלז) הנקה(תמר 

 וורשה, "השומר הצעיר ",הנקה צלמייסטר
 מזובייצקיטומשוב, "עקיבא ",פוקס) מרתה(טושקה 

 "עקיבא", פויירשטיי) רנה(ה רגינ
 "עקיבא ",גיזה שטוקהאמר
 "עקיבא ",טושקה שטראק
 "עקיבא ",האלינה רובינק

 "עקיבא ",מיכאלבי) אירקה(אטוסיה 
 "עקיבא ",ברנר) מריסיה(מינקה 

 "עקיבא ",שמאיוק) סטאסיה(סלה 
 "עקיבא ",דרנגר) צשיה(שחורה 

 
 :13.4.1943גורשו ביו 

 18"פרי היהודי הצעיריחוג הסו ",יוס וול
 "חוג הסופרי היהודי הצעירי", ישראל שרייבטאפל

 "חוג הסופרי היהודי הצעירי", השיק גוטמ
 "השומר הדתי", 19שלו שרייבר

 ניהח בו,רומק ריי
 "השומר הדתי ",)אוטר (רוזיה גולדוואסר
 'בידגוש, "עקיבא", סאמק דמבוס
 "עקיבא", 20פולדק וסרמ 
 "עקיבא ",21גרטשימק לוסט
 "עקיבא ",22אלזה לאפה

 "השומר הדתי", 23שימק שרייבר
 "השומר הדתי ",24פולה גולדווסר
 "הסתדרות הנוער החלוצי ",25קובה ליברמ

 
 :1943 באפריל 29ביו , ממונטלופי" מטרנספורט"נפל בבורחו מ
 "עקיבא ",אלק גולדברג

 
בני משפחותיה של , או הוסעו ליעד בלתי ידוע, פלונ, קורבנות הדיכוי של המרצחי הגרמני, כבני ערובה

 :הלוחמי מארגו הנוער היהודי החלוצי
אברה , סטפניה ליבסקינד, איגנצי ליבסקינד, דוד דרנגר, משפחת שפירא מקרקוב, האחי לייבובי מקרקוב

 .רוזיה שרייבטפל, משפחת טננבאו, שרייבטפל
 
 
 
 
––––––––––––––––– 
 .שרדה ועלתה לישראל  16
 .שרדה ועלתה לישראל  17
 .שרד ועלה לישראל  18
 .שרד ועלה לישראל  19
 .שרד ועלה לישראל  20
 .שרד ועלה לישראל  21
 .שרדה ועלתה לישראל  22
 .שרד ועלה לישראל  23
 .שרדה ועלתה לישראל  24
 .שרד ועלה לישראל  25
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 ביבליוגרפיה
 

 .ה"תשמ, בשיתו ארגו יוצאי קרקוב, "יד וש"', תאדאוש פאנקייווי, ובבית מרקחת בגטו קרק
 

בית לוחמי . ער יחזקאל רב. ממפקדי גטו קרקוב) לאבא(חייו ומותו של אברה לייבובי , אני יהודי, דעו
 .ה"תשמ, הגטאות והוצאת הקיבו המאוחד

 
, מהדורה שניה מתוקנת, את הקיבו המאוחדבית לוחמי הגטאות והוצ, גוסטה דוידזו, יומנה של יוסטינה

 .ח"תשל
 

 .1986, "משואה ", ערכה רינה נזר. משנת אגודת הנוער העברי עקיבא
 

. ר נת מיכאל גלבר"ד, מאיר בוסאק. מגר. ר אריה באומינגר"בעריכת ד. עיר וא בישראל, ספר קראקא
 .ט"תשי, הוצאת מוסד הרב קוק

 
בית לוחמי , ערכו יצחק צוקרמ ומשה באסוק. ביערות, במחנות, בי החומות, ספר מלחמת הגטאות

 .1956, הגטאות
 
' ש מרדכי אנילבי בית עדות על–" מורשת", ברו יחיאלי, צמיחתה ולחימתה בשנות השואה, "עקיבא"

 .1988, וספרית פועלי
 

, ת הקיבו המאוחדבית לוחמי הגטאות והוצא, שיפרהלה רופאייז ,סיפורה של קשרית, 18פרידה ממילא 
2002. 

 
בית לוחמי הגטאות והוצאת , )מרגולי(יעל פלד , מאבק, מחתרת, עמידה, 19431939קרקוב היהודית 

 .1993, "משואה"הקיבו המאוחד בשיתו 
  

. בימי השואה בפולי" החלו הכלל ציוני"ו" עקיבא", "הנוער הציוני"תנועות , "שלוש שורות בהיסטוריה"
חנה , יעקב רוזנברג, רינה נזר, עוזיאל ליכטנברג, צבי הרמ, נפתליאיה ב,  כה קרולה בוייוחנ: מערכת
 יד לחברי תנועות נוער ציוניות –" משואה"הוצאת . אשורהדס לאור: ריכוז המערכת. דוד שערי, שלומי

 .1999,  המכו ללימודי השואה–בשואה ובמרי 
 

 .ה" תשנ,ש מרדכי אנילבי"בית עדות ע, מורשת, אריה באומינגר, תנועות המרי בגטו קרקוב
 

 .1987הקיבו המאוחד , רבקה פרליס, תנועות הנוער החלוציות בפולי הכבושה
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