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 קהילת יהודי קרקוב

 

 . א. מאפיינים של קהילת יהודי קרקוב בתחום הכלכלה:9

היהודים בקרקוב היו מעורבים בחיים הכלכליים בעיר. היהודים היוו את החלק  על פי קטע המקור:

הארי בתחם המסחר. יהודים רבים, מהזרם האורתודוכסי וכן מהזרם המתבולל היו משכילים ולמדו 

במוסדות ההשכלה הגבוהה. הדבר ניכר בנתונים בקטע המקור שמראים שרוב הרופאים ועורכי הדין 

ברוח זו היהודים היו חברים "בלשכת התעסוקה והתעשייה" בעיר ולכן הייתה להם  בקרקוב היו יהודים.

 מעורבות ויכולת השפעה על החלטות כלכליות שנלקחו במסגרת העירונית .

, המועצה היהודית בעיר קרקוב שהייתה מורכבת מנציגים אורתודוכסים ומתבוללים דאגה בנוסף

כלכלית העובדה שרוב יהודים בעיר עסקו במסחר  באמצעות מוסדות סעד ליהודים שהיו במצוקה

ובמקצועות חופשיים אפשרה ליהודים לשקם את הקהילה שלהם. זאת נוכח שני משברים שפקדו את 

המשבר הכלכלי לאחר מלחמת העולם הראשונה וכן המשבר  –העיר בתקופה שבין שתי מלחמות עולם 

 הכלכלי שהתרחש לאחר נפילת הבורסה. 

 

  בתחום התרבות:

 דוגמה לכך היא התאטרון היהודי שהוקם בעיר.  הקהילה היהודית הקימה מוסדות תרבות.

 הקהילה היהודית הייתה מחולקת למספר זרמים. 

התקיים בקרקוב גם בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. הזרם שילב בין  הזרם האורתודוכסי:

דות לשמירת התרבות היהודית, כמו השכלה גבוהה לבין שמירת היהדות. לצורך מטרה זו קמו מוס

 בית יעקב, הסמינר למורות חרדיות. 

התנועה הציוניית זכתה לתמיכה רחבה בשנות העשרים בזכות השיגים של התנועה   הזרם הציוני:

)הצהרת בלפור, כתב המנדט הבריטי(. התנועה הקימה מוסדות תרבות ציונית שעסקו בעבודת ההווה. 

 עות נוער ציוניות )תנועת החלוץ, תנועת עקיבא( דוגמאות לכך הן הקמת תנו

בהנהגתם של מספר יהודים ציונים, כמו יהושוע טהון,  הזרם הציוני עסק גם בתחום הפוליטי המדינתי.

המפלגות הציונית לקחו חלק בבחירות למועצת העיר וכן לסיים הפולני. פעילות זו הייתה מנוגדת 

ת, שלא לקחה חלק בחיים הפוליטיים במדינה ועסקה רק להשקפת העולם של יהדות קרקוב המסורתי

 בניהול מוסדות צדקה, סעד ותרבות של היהודים במסגרת החיים בעיר. 
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 ב. מאפיינים ייחודיים לגטו קרקוב:

בניגוד למקומות אחרים, בפולין ומחוצה לה, שבהם הגרמנים כבשו את האזור ומיהרו  הקמה מאוחרת

(. הסיבה המרכזית לכך היא הפיכתה של 2992במרץ  82להקים גטו, בקרקוב הגטו קם מאד מאוחר )

קרקוב לעיר הבירה של הגנרלגוברנמן, והרצון של הגרמנים לנסות לצמצם את מספר היהודים בעיר 

 טו.לפני הקמת הג

הגטו שמש את הגרמנים לשם עבודות כפייה וניצול כלכלי של היהודים. לצורך מטרה זו  גטו סטרילי:

מניעת התפרצות מחלות היהודים הרבו לצאת מהגטו ולעבוד ברחבי העיר. לכן הגרמנים פעלו לשם 

ים, בתוך הגטו, על מנת למנוע התפשטות של מחלות אל העיר. לכן, בניגוד למציאות בגטאות אחר

בהם הייתה מונהגת מדיניות הרעבה וכליאה שמטרתה לייצר קרקע למחלות ומגפות שיביאו לתמותה 

. 2998טבעית של היהודים, בגטו קרקוב לא היו תופעות של גופות ברחובות, עד הגירושים בשנת 

בהתאמה לכך פעלה בגטו וועדה סניטרית שמטרתה הייתה למנוע מחלות ומגפות והגרמנים אף 

 ו כסף ליודנרט על מנת שידאג לצרכים של יהודי הגטו. העביר

 המטרות של הנאצים בהקמת הגטו:

 אפשרות בזיזה של יהודים בצורה שלא חשפה את האכזריות הגרמנית לאוכלוסייה הפולנית. -

 ניצול כלכלי של יהודי הגטו על ידי הקמת מפעלים בתחומי הגטו.  -

שליטה מלאה על הקהילה היהודית ואפשרות לגרש את היהודים במועד מאוחר יותר, בצורה  -

 מסודרת, ללא מעורבות של אוכלוסייה פולנית.  

הקמת הגטו וניהולו הבטיח לקצינים הגרמנים שלא להישלח לחזית ולקחת חלק במלחמה  -

 בברית המועצות. 
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 . א. קשיי הקיום בגטו קרקוב.21

 . 2998יים של יהודי הגטו עד הגירוש בשנת קטע א' עוסק בח

היהודים עברו  –"האנשים, למרות התנאים שהשתנו כל כך , התחילו להתרגל לחיים חדשים" 

בה הוקם הגטו. השכונה הייתה שכונה  –מרחבי העיר והרובע היהודי בקז'ימיז' לשכונת פודגוז'ה 

 ענייה מאד, רחוקה ממרכז העיר וצפופה. 

תוח משעות הבוקר..." היודנרט נדרש לשלוח יהודים לעבודות כפייה. על מנת "משרד העבודה פ

לעשות זאת היודנרט ארגן את מכסות היהודים לעבודה ואף ביצע רישום של היהודים, על מנת 

למנוע חטיפה של יהודים על ידי הגרמנים. כמו כן, היודנרט חילק את הגטו לחלקים, על מנת לחלק 

 בי הגטו. בין כל תושאת העבודה 

בתקופה זו פעלו בגטו בתי קפה )כמו לדוגמה בית קפה  –"מסעדות... ריקודים... תזמורת" 

 פולוניה(. כמו כן, היו קונצרטים שהותר לנגן במסגרתם רק מוזיקה יהודית 

המאפיינים המרכזיים של החיים היהודים בגטו כללו צפיפות גבוהה שכן הגטו היה קטן )נדחסו 

בתים(. היהודים יכלו לעבוד במקומות רבים  381יהודים למקום בו קיימים  20,111אליו במקסימום 

והייתה חשיבות גבוהה לנושא העבודה. מקומות העבודה המועדפים היו במפעלים בבעלות בעלי 

עסקים גרמנים כמו מפעל אמליה של אוסקר שינדלר. מעבר לאלה, התקיימו מפעלים של האס אס, 

 לים ולא קבלו תמורה עבור העבודה. בהם יהודים זכו ליחס א

 :2998בשנת  גירוש מאי ויוניקטע ב' עוסק בחיים בגטו לאחר 

נערכו בגטו מספר גירושים. הגירושים היו אלימים  2998בשנת  –"ימים אחדים לאחר הגירוש..." 

 במסגרתם היהודים עברו למחנה בלזץ ושם נרצחו. 

לאחר הגירושים החלו להיפתח עסקים חדשים בגטו. בעיקר  –"אנשים התחילו להתארגן מחדש" 

 של יהודים שלקחו את עסקיהם של אלה שגורשו. 

היו אלימים וכללו רצח של יהודים תוך כדי גירוש.  2998הגירושים של  –"אבל השקט לא חזר לגטו" 

מהגטו. אחת הדוגמאות לכך הייתה בריחה  מצב זה הביא יהודים רבים להתאבד ואף לנסות לברוח

 של נשים בעלות חזות ארית אל מחוץ לגטו. אלה נתפסו על ידי המשטר היהודית ונענשו. 

מאפיינים המרכזיים של החיים בגטו בתקופה זו כללו החלפת אישורי העבודה. הגטו נשלט על ידי 

יהודי שקיבל את תפקיד קומיסר האס אס באופן בלעדי ובמהלכו בוטל היודנרט ומונה דוד גוטר, 

 הגטו, ועל פי רוב שיתף פעולה עם הגרמנים. 
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 עוסק בחיים בגטו לאחר גירוש אוקטובר –קטע ג' 

נועד ליהודים בעלי  Aלאחר הגירוש חולק הגטו לשני חלקים. חלק  –שוב מקטינים את הגטו" "

נועד לשאר היהודים שנותרו לפיקוח אלים של המשטרה היהודית ששיתפה  Bאישורי עבודה וחלק 

 פעולה באופן מלא עם הגרמנים. 

המשטרה היהודית  –"שוב נראים מחזות זוועה איומים... לתוך חדר אחד דוחסים משפחות..." 

בדירותיהם. הדלתות של הדירות מוסמרו וכך נוצרה שליטה על היהודים  Bכלאה את יהודי שטח 

 גטו ב

המאפיינים של החיים בגטו בתקופה זו היו הכנות למרד נגד הגרמנים. תנועות הנוער פעלו במטרה 

לגייס כסף באמצעות הנפקת תעודות מזויפות ואיסוף של נשק. כמו כן, החיים בגטו היו הקשים 

 ביותר שידעו יהודי הגטו. 
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בית המרקחת שמש את היהודים מוקם בגטו קראקוב. ב. בית המרקחת של תדאוש פינקיוויץ' 

 בכמה דרכים:

יהודים נפגשו בבית המרקחת על מנת לקיים שיח שאפשר בריחה מהמציאות  –מקום מפגש  -

 הקשה בגטו. 

מקור לחדשות מהעולם על הנעשה במלחמה. זאת מכיוון שהיה ניתן להכניס עיתונים לבית  -

 המרקחת בשל היותו מקום השייך לפולני )ולא ליהודי(.

לתרופות ותכשירי רפואה ששמשו את תושבי הגטו. הרוקח היה יכול להזמין לתוך הגטו מקור  -

 גם ביקור של רופא אחת לתקופה, שגם בזה הוא סייע ליהודים בגטו. 

מקור להברחת מזון לתוך הגטו. זאת בעיקר בזכות העובדה שהרוקח כפולני היה יכול לנוע  -

 פנימה והחוצה מתוך הגטו בצורה חופשית.

המרקחת הוברחו תכשירים לצביעת השיער, שסייעה ליהודים להיראות כשירים לעבודה  לבית -

 ומנעה מהגרמנים לשלוח אותם למוות בבלתי כשירים. 

 התמודדות בתחום החינוך:

בתוך הגטו פעלו שלושה בתי כנסת. בבתי הכנסת קיימו הוקמו בדתי מדרש ובתי כנסת מחתרתיים: 

י הכנסת התנהלו בתי מדרש )חינוך( מחתרתיים בדירות מסתור לצד בתתפילות באופן לא סדיר. 

 בתוך הגטו. זאת מכיוון שהגרמנים לא אשרו ליהודים להמשיך לקיים מסגרת לימודית בתוך הגטו. 

הלימודים בתוך בתי המדרש התקיימו למרות שברוב המקרים התלמידים פקדו את ספסלי הלימודים 

 בכל יום.

על מנת לסייע להורים לשמור על הילדים בזמן שאלה היו בעבודה. במציאות בגטו  :גני הילדיםהוקמו 

היהודים עבדו רוב שעות היום. גני הילדים שהוקמו היו ממוקמים בדירות ותמיד היו בהם המון צעצועים 

 גני הילדים עזרו לשמור לילדים על שגרת חיים תקינה.שהובאו מחוץ לגטו. 
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 ט:ר. תפקידי היודנ22

היודרנט הוקם על מנת לאפשר לגרמנים להשתלט על מוסדות הסיוע והצדקה של היהודים  ענה:הט

בעיר קרקוב וכן על מנת לנהל את חייהם של היהודים בעיר ויותר מאוחר, במסגרת הגטו. דוגמה לכך 

 היא תפקידו של היודנרט בהעברת הודעות לגטו על ידי תלייתם על לוח המודעות בגטו. 

היודנרט בראשותו של מרק ביברשטיין וארתור רוזנצוויג אחריו, ביצע את פקודות הגרמנים, אך במקביל 

 ולבצע פעולות שסייעו להמשך החיים של היהודים בקרקוב. ניסה לקיים מוסדות 

 היודנרט כמכשיר ביצועי להוראות הגרמנים בכל הנוגע לציבור היהודי:

במפעלים של גרמנים בעיר ולמחנות העבודה של האס  היודנרט שלח יהודים לעבודות כפייה -

 אס

 2991היודנרט לקח חלק בגירוש מרצון שהתקיים בשנת  -

היודנרט הקים וועדה סניטרית שמטרתה הייתה למנוע התפשטות של מחלות ומגפות מעבר  -

 לגבולות הגטו. 

 :בשירותים שהשלטונות הגרמנים התעלמו מהם היודנרט כארגון שמסייע ליהודים

 הגרמנים לא ספקו מספיק מזון לתושבי הגטו.  –קמת מטבחים ציבוריים ה -

היודנרט ניסה לייצר מצב של  – אספקת תלושי מזון ליהודים על מנת לאפשר לכל יהודי לאכול -

 שוויון בתחום חלוקת המזון על מנת לקיים את החיים של כלל תושבי הגטו.  

הגרמנים לא יצרו  – דות במפעלים בעירהכשרה מקצועית של יהודים על מנת שישתלבו בעבו -

הכשרות ליהודים אקדמאים שלידע המקצועי שלהם לא היה ערך במסגרת עבודות הכפייה 

  בתקופת המלחמה. 
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. הסבר המשפט: תנועת עקיבא הייתה תנועת נוער חלוצית שעסקה בחינוך בני הנוער. הפעילות 28

ציוניים כמו לדוגמה לימודי ארץ ישראל ועבודה של התנועה כללה פעילות חינוכית שנגעה לערכים 

 חקלאית. 

 לאחר תחילת הגירושים מהגטו הם החליטו להתארגן למרד.חברי תנועת לא עסקו בלחימה, אולם 

 הסיבות לכך היו:

 הגירושים האלימים של הגרמנים שהוכיחו את נכונותם להרוג את כל היהודים

 קשרים וקשריות( אודות רצח היהודיםהידיעות שהגיעו מגטאות אחרים )בעזרת 

 הכרוז של אבא קובנר "אל נלך כצאן לטבח"

הידיעות שהגיעו ממשלחות שנשלחו מטעם יהודי הגטו וכן מידיעות שהגיעו דרך פולנים על הפעילות 

 במחנות ההשמדה. 

 שינוי אחד במטרות המרד:

ממשי מול הגרמנים. למרות זאת, הם חברי תנועות הנוער הבינו היטב שלמרד אין סיכוי  –מוות בכבוד 

החליטו לצאת לפעולות שהעמידו בסכנה את חייהם. זאת על מנת למות מוות שיש בו חירות שיעורר 

 בעתיד כבוד עבור היהודים שמתו במלחמה.
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 מלחמת העצמאות

 

 הכרעות צבאיות בתום ההפוגה השנייה:. א. 23

 תקיפות יזומות

 תכניות המדיניות:קביעת גבולות בניגוד ל

 במסגרת תכנית החלוקה הנגב הצפוני ורצועת עזה היה אמור להיות בשליטה של הערבים. 

במסגרת מבצע יואב נפרצה הדרך לנגב ונכבש הנגב הצפוני. כמו כן הופצצה רצועת עזה כחלק 

 ממבצע הטעייה.

 במסגרת מבצע חורב השלים צה"ל את כיבוש הנגב הצפוני.  

 ת פולשיםמיגור חלקי כוחו

במסגרת מבצע יואב ומבצע חורב מוגר הכוח המצרי שפלש לנגב. הכוח כותר על ידי כוחות צה"ל. 

 פוצל לשלושה חלקים ובסופו של דבר נכנע. 

 השגת קלפי מיקוח למשא ומתן מדיני 

 במסגרת מבצע יואב כבש צה"ל את הנגב המערבי. 

 במסגרת מבצע חורב הוכרע הצבא המצרי וכוחות צה"ל פלשו לתוך סיני. 

בעקבות המבצעים מצרים הייתה מחויבת להיכנס למשא ומתן מדיני עם ישראל, כאשר לישראל היה 

 יתרון בכך שהמצרים חפשו את הדרך להשיב את כוחותיהם המכותרים למצרים. 
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 כיבוש ההר:עד ב. השיקולים ב

זאת כאשר אזור ירושלים היה אמור להיות בשליטה של  –כל ארץ ישראל כיבוש מלא של  -

 המדינה הערבית וירושלים עצמה בינלאומית.

כיבוש ההר היה יוצא אפשרות לשמור על הדרך לירושלים פתוחה. זאת כאשר ירושלים הייתה  -

 נצורה. 

ושלים היא סמל דוד בן גוריון טען שיש להשקיע מאמצים בכיבוש הדרך לירושלים. מבחינתו יר -

של העם היהודי ולכן יש חשיבות עליונה לכבוש אותה. זאת חרף העובדה שלא נכללה בתכנית 

 במדינה היהודית )הייתה אמורה להיות בעלת מעמד בינלאומי(.החלוקה 

 

 יגאל ידין התנגד לכיבוש ההר והדרך לירושלים. טענותיו:

 

 בינלאומי על פי תכנית החלוקה. כי מעמדה –העיר לא תהיה שייכת למדינה היהודית  -

 כיבוש הדרך אל העיר מחייב העברת כוחות לירושלים ממקומות אחרים.  -

מספר הלוחמים שנהרגו במסגרת הקרבות על ירושלים היה גדול. במסגרתו נהרגו גם ניצולי  -

שואה רבים. כמו כן, הייתה ביקורת קשה על ההחלטה על המאמץ לכיבוש הדרך לירושלים 

 ת דרך בורמה שיצרה אפשרות להגיע לעיר ללא צורך במעבר בשער הגיא.לאחר מציא
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 ירושלים במלחמת העצמאות, החלק הראשון. 29

א. דוד בן גוריון ראה חשיבות עליונה לכיבוש ירושלים. הוא ראה בירושלים סמל של העם היהודי, וטעם 

שללא כיבוש ירושלים לא תושלם המלחמה. כמו כן, הוא ראה חשיבות ללחימה במסגרת השמירה על 

 מורל גבוה של הלוחמים היהודים. 

 בקטע המקור:

 כדי לא לאבד שליטה יהודית בעיר -ת  לא לאפשר ליהודים לצאת מהשכונות היהודיו -

 כדי לא לאבד שטחים בשליטה יהודית בירושלים –להמשיך את התחבורה לשכונות מנותקות  -

אולם רק אם תישאר שליטה יהודית בירושלים ואפשרות לצאת  –לעשות הסכמים עם הערבים  -

 ולהיכנס לשכונות באופן חופשי. 

 לפגוע בלוחמים הערבים  -

להבטיח שליטה יהודית בעיר אם וועדת האו"ם שאמורה להגיע לעיר בהתאם לתכנית החלוקה  -

 לא תגיע. 

 הקשיים ביישום ההחלטות:

 הערבים ירו אל תוך השכונות היהודיות בירושלים ויצרו פחד בקרב היהודים. –ירי צלפים 

 רושלים.הערבים הפעילו מכוניות תופת וגרמו לקריסת בניינים בי –מכוניות תופת 

עסקו בעיקר בעזיבת הארץ ולא הפעילו כוחות שיטור על מנת לשמור על ביטחון היהודים.  –הבריטים 

 כמו כן הבריטים סרבו לאפשר ליהודים להכניס כוחות לוחמים ונשק לעיר העתיקה. 
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 2992המפנה בחודשים אפריל ומאי ב. 

 הוסכם על הפסקת אש בתיווך הבריטים )רגע לפני יציאתם(

כוח השיטור הבריטי בעיר החל בשיחות עם ההנהגה הערבית וכוחות ההגנה בעיר, במטרה ליצור 

 הפסקת אש, עד עזיבת הבריטים את ארץ ישראל ואת העיר ירושלים. 

 

 הביטוי בקרבות בתוך העיר:

הפסקת האש נחתמה לאחר שכוחות ההגנה הצליחו לכבוש את כל העיר המערבית )החדשה(. הכיבוש 

 ידי חטיבת הראל בפיקודו של יצחק רבין וחטיבת עציוני בראשותו של דוד שאלתיאל נעשה על

 הלחימה בתוך העיר גבתה מחיר גבוה של לוחמים יהודים 

 )ובסופו של דבר הצליח להכניע את הרובע היהודי(הלגיון הירדני החל בפעילות לכיבוש העיר העתיקה 

 יהודית, כולל מובלעת בהר הצופים. בסופו של דבר כל העיר המערבית הייתה בשליטה 
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 . היתרונות של הכוח הערבי הפולש:25

 ניסיון צבאי של צבאות סדירים על פני מחתרות יהודיות שהתאחדו לצבא לאחר הכרזת העצמאות -

 יתרון בנשק שכלל משוריינים, חיל אוויר, תותחים, לצד הערבי. -

תוך ארץ ישראל שחייבה היערכות מחודשת של כוחות פלישה של חמישה צבאות מכיוונים שונים אל  -

 צה"ל

בנובמבר ללא הפסקה, ולא היו יכולים להתארגן או לנוח לקראת הפלישה  89הכוחות היהודים לחמו מ  -

 בעוד הכוחות הערבים היו רעננים. 

 הניסיונות של ההנהגה המדינית לצמצם את הפערים:

 במטרה להגדיל את כוחות הלוחמים היהודים. היישוב היהודי קלט עלייה לאורך כל המלחמה -

 שאיחד את המחתרות לכוח לחימה אחד. –לאחר הכרזת העצמאות הוקם צה"ל  -

 היישוב היהודי הבריח נשק לארץ ישראל באמצעות מטוסים ומטענים שהוצפנו באניות. -
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. הסבר הטענה לגבי הפליטים:26  

ים שנותרו במעמד של פליטים בסוף פלסטינ 011,111 –במהלך המלחמה יצאו מארץ ישראל כ 

 המלחמה. לפי הטענה, הגורמים למצב זה:

: בצד הערבי  

 בעיית הפליטים היא יציר של המלחמה:

אחת התופעות שבטאו את הנטייה במזרח התיכון יש נטייה לצאת מאזורים בהם מתנהלת מלחמה. 

חמה. זאת בשל הזו הייתה בריחת האליטה הערבית שמיהרה לצאת מהארץ כבר בתחילת המל

 היכולת הכלכלית שלה ובתי הקיץ של האליטה במדינות ערב השכנות. 

 תוצר לוואי של פחדי הערבים:

במהלך המלחמה היו מקרים של התנגשויות בין היהודים והערבים. במהלך חלק מהקרבות האלה 

גורשו ערבים. אחד המקרים הקשים התרחש בדיר יאסין שבו נורו נשים וילדים ערבים על ידי כוחות 

 האצ"ל. 

 בצד היהודי:

  בעיית הפליטים היא יציר של המלחמה:

ל חלקי הארץ. ירי צלפים, מכוניות תופת, ותקיפת פועלים במהלך המלחמה הערבים קיימו מלחמה בכ

יהודים ועוברי אורח בתוך הערים המעורבות.. ברוח זו, לא הייתה ליישוב היהודי אפשרות אחרת, אלא 

לתקוף ולהכניע את הערבים, ובמקרים מסוימים, לגרש אוכלוסייה שהיוותה סכנה. דוגמאות לכך הן 

אחד האירועים הקשים התרחש ברחוב בן יהודה בירושלים, בו התפוצצו גירוש יהודי לוד, רמלה ויפו. 

 מכוניות תופת על בניינים בבעלות יהודית וגרמו לקריסת בניינים ולהרג.  

 תוצר לוואי של פחדי היהודים:

במהלך המלחמה הערבים חסמו את הדרכים. בארבעת החודשים הראשונים היהודים נקטו בפעולות 

יקש לא לפגוע בחפים מפשע. פעולות אלה כללו נסיעה בשיירות ליישובים מבודדים על פי קוד מוסרי שב

ולערים שעמדו במצור. הערבים תקפו את השיירות ויצרו פחד ומצוקה בקרב היהודים. דוגמה לכך היא 

התקיפה של שיירת נבי דניאל ושיירת חולדה, בהן נהרגו נוסעי שיירות ושוחררו רק באמצעות סיוע של 

 ם. הבריטי
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