
 
 

   

                                          200318 

                                                                                   0362.60208 

  צהריים                                                                                      

 גילרמן יוסי                                                                                      

 

קלושה שתהיה.  תהיה.א.  המושג "המאבק על התקווה" הוא הכינוי לתקווה לעתיד טוב יותר, 9
 הדתית בגטו לא פסקה. בתחומי הגטו פעלו שלושה בתי כנסת, היו רבנים שלימדו תורה הפעילות

. יהדותמדעי למרות הקשיים של הנערים ומספרם שהלך ופחת. היו שמלבד לימודי קודש למדו 
נערכו פעולות בטרה להשכיח מהילדים את המציאות הקשה. בערבי שבת קיימו  היתומיםבבתי 

חגיגה צנועה ודאגו שהילדים יקבלו צעצועים. הופעלו גני ילדים שחשיבותם גברה לנוכח 
שיצאו לעבודה וחזרו בחשיכה.                                                              היעדרותם של ההורים

מבוגרים קיימו מפגשי תרבות, בדרך כלל בבתי קפה כדוגמת בית קפה "פולוניה" שבו ניגנו להנאת 
המשתתפים והנגנים. ראוי לציון שבגטו פעלו אנשי רוח ותרבות כדוגמת מרדכי גבירטיג שנהג 

 להקריא משיריו שנכתבו בגטו וביטאו את מאפייני החיים היהודיים בגטו.

אחזקת הבית שקיימה האימא של הלינה, ששמרה וי בקטע בתיאור טהמאבק על התקווה בא לבי
על נוהל אחזקת הבית כפי שהיה לפני הקמת הגטו. נשות הגטו שטרחו על ניקיון הבית דאגו 

שר על מפה לבנה ומשהו חם לאכול, ולו גם תפוח לשגרת המשפחה והקפידו עד כמה שהתאפ
על חיי משפחה רגילים בתנאים לא רגילים, עמד בסתירה אדמה מבושל. מאבק האימהות 

 מוחלטת לרצון הנאצי לדה הומניזציה של היהודים.

דוגמאות למאבק על התקווה ראינו כאשר הנאצים סיפקו מנות מזון מופחתות שהכילו כמאתיים 
ליום ואילו יהודי הגטו בניהול היודנראט דאגו לרכוש מזון במחתרת ולחלק אותו וריות לאדם לק

 לכולם כולל אלה שסומנו על ידי הנאצים למוות ברעב.

מוצרי נייר היודנראט הקצה שני בניינים לצורך הקמת מפעלים בתוך הגטו בהם יצרו יהודים 
 הגטו.עוגות וממתקים, כשההכנסות אם היו, שימשו לטובת כלל יהודי 

גבירטיג, שיריו ליוו את יהודי קרקוב לאורך שנות  יקראקוב, מרדכהמשורר המפורסם מגטו 
השלושים ובמהלך חייו בגטו. בנוסף לשיריו שתיארו את חיי היום יום בגטו ומלבד תרומתם 

בן הזמן על החיים בגטו. ידוע מאוד שירו "שריפה אחים, שריפה" ליהודי הגטו, הם מהווים מקור 
ב בשנות השלושים בעקבות עלייה באנטישמיות הפולנית נגד יהודי פולין והיה מאוד רלוונטי שנכת

 בתקופת הגטו במיוחד בתקופת הפתרון הסופי. בזיכרון הלאומי השיר נתפס כמייצג את השואה.

  

 



 
 

   

 האוחזות בנשק לא היו תלויות בגברים... קביעה זו התאימה לאופי הפעילות של:.ב. 9

גולה, חניכת השומר הצעיר וחברה במפלגה הקומוניסטית הפולנית, שנאסרה עקב  . מירה1      
פעילותה וברחה מהכלא בלבוב הישר לגטו קרקוב. מירה שהייתה בעלת קשרים עם המחתרת 

הפולנית הביאה עדות ראשונה לתוככי הגטו בדבר השמדת יהודי בריה"מ באמצעות ירי לבורות. 
דית בקרקוב והייתה חוליה חשובה בתיווך והשגת נשק לטובת מירה הייתה פעילה במחתרת היהו

 החלוץ הלוחם.

היא יוסטינה, הייתה ממדריכות תנועת הנוער עקיבא, הייתה ממקימי החלוץ  . גוסטה דרנגר2      
הלוחם בייחד עם בעלה סימק דרנגר. יוסטינה לקחה חלק בכל הפעולות של המחתרת והייתה 

מציאת מקומות מחבוא מחוץ לגטו לחברי המחתרת, יוסטינה הסגירה עצמה לנאצים אחראית על 
בתוקף הסכם אהבה שערכה עם בעלה, וכשהוא נתפס יוסטינה הסגירה עצמה בכדי להיות ביחד. 

השאירה אחריה יומן אישי ומפורט שנכתב בכלא על דפים  ההנאצים. יוסטינשניהם נרצחו על ידי 
 של נייר טואלט.

לכבוד הקשריות שרובן נשארו אלמוניות. יהודיות שהתגנבו אל מחוץ לגטו קרקוב, וגטאות . 3    
וקיבלו  עדכנואחרים, הסירו את הטלאי הצהוב, והציגו עצמן כנערות פולניות. הן עברו בגטאות, 

ליהודי הגטו לקבל החלטות לאור המידע  שאפשרמידע נוסף מהיודנראט, שמרו על אפיק מידע 
     דכן שהקשריות נשאו. רבות מביניהן נתפסו והוצאו להורג.האמין והמעו

 .א. על פי מה שלמדנו, מטרת פעולותיהן של תנועות הנוער בגטו קרקוב היו:11

 להילחם עד כלות הנשימה, בכל כלי הנשק שיהיו, נגד גרמניה הנאצית ובני בריתה.. 1    

 האבות וזקנים יהודים חפים מפשע. תהאימהו. לנקום על המתתם של מיליוני הילדים, 2    

 , ולהשיב את הכבוד היהודי.היהודיהעם  ל. לשאת לקרב את דגל החירות ש3    

 . להוכיח לדורות הבאים, במיוחד לחלוצים בארץ ישראל, שצריך להילחם כדי להשיג עצמאות4    

 

 דוגמאות לפעולות של תנועות הנוער בקרקוב :שתיים על פי מה שלמדנו, 

תנועת "עקיבא" ראתה עצמה כתנועה ציונית שהעמידה במרכז ערכים יהודיים דתיים  .1
התנועה פעלה לשילוב תכנים ציוניים כמו עלייה והתיישבות  וקיימה "קבלות שבת חגיגיות.

 בארץ ישראל ושמירה וטיפוח התרבות העברית.
במטרה להכשיר את החניכים לקראת  בלקראקוהם הקימו והפעילו חווה חקלאית מחוץ  .2

עלייה לארץ ישראל. חלק מהחניכים אף התאגדו בגרעינים שהיו מיועדים לעלות ולהתיישב 
 בקיבוצים שחלקם אף נערכו לקליטתם.

 על פי קטע המקור, שתיים מדרכי הפעולה של ,עקיבא" לפני שנהפכה למחתרת:

 ם בקיבוצים בארץ ישראלהקמת חוות הכשרה להכשיר את החניכים לחיים חקלאיי  .1
לחפש את כל הדרכים החוקיות והלא חוקיות לעלייה לארץ ישראל ולהגשים את הציונות  .2

 באפן מעשי בבניית הארץ.



 
 

   

 

הגיעו לגטו השמועות על ההשמדה השיטתית של יהודי בריה"מ ועל הכוונה  1941בסוף שנת  .ב.11
נועות הנוער לקבל החלטה כיצד הם תזה חייב את  הנאצית להשמיד את כל יהודי פולין. מצב

מנהיגי תנועות הנוער הבינו את חומרת המצב כאשר בחודש  עומדים להגיב כאשר תגיע שעתם.
מיהודי הגטו ל"מפעלים" שמוקמים באזור בלז'ץ. בעקבות הגירוש יצאה  1011גורשו  1942מרס 

ע גירוש נוסף בוצ 1942משלחת שדיווחה שהמפעלים הם למעשה מחנה השמדה. בחודש יוני 
 1942שהפתיע את תנועות הנוער ועורר וויכוחים בדבר התגובה הראויה של תנועות הנוער. בינואר 

ובו קרא אבא קובנר ליהודים להבין שההשמדה כבר  בווילנה שפורסםכרוז  לגטו קראקובהגיע 
 בעיצומה ועליהם לצאת למרד "לבל ילכו כצאן לטבח".

 הן: 1942מחתרות לפני דצמבר לפעולות שביצעו ה שלוש דוגמאות

 הקימו מרכז חדש לפעילותן שמוקם מחוץ לגטו מחשש המלשינים הרבים. .1
 וכללית. חקלאיתבאישור הגסטפו קיימו קורסים להכשרה  .2
 הדפיסו עיתון מחתרתי "החלוץ הלוחם" שהופץ בגטו קרקוב וקרא להתעוררות לפעולה. .3
 .PPR-תרת הפולנית בקרקוב הניסיון שניכשל להקים קשר של שיתוף פעולה עם המח .4
פריצה למפעל אופטימה, פריצה למחסני הרכבת,  –משותפות עם "איסקרא" פעולות  .0

 על הויסלה. גרמניתפגיעה בתחנת משטרה  גניבת נשק,

 

פאנקייוויץ' על מנת לסייע  תדיאושהנאצים אפשרו את המשך פעילותו של בית המרקחת של   .11
כן את הנאצים.  בנוסף הנאצים כיוונו להטעות את סלמנוע מגפות בגטו שעלולות להדביק ול

של בית המרקחת על מנת להרגיע את  פעילותוהיהודים שיראו בהחלטה לאפשר את המשך 
 דה.היהודים ולגרום להם להאמין שכוונת הנאצים היא שיהודי גטו קרקוב לא מיועדים להשמ

 שלושת תפקידיו של בית המרקחת בחיי הגטו היו:

' דאג להביא לבית שפאנקייוויץ םהעיתוניחלון לעולם, מקור למידע חיצוני בזכות  .1
 המרקחת.

 שיכלו לקיים דיונים ולהחליף מידע.  יםיהודיאנשי רוח מקום מפגש ל .2
 אספקה רפואית למניעת הפצה של מגפות .3

 הקמת הגטו:. שלוש פעולות של הנאצים לפני 12

 לניקוי קרקוב מיהודים 1941. צוו הגירוש של פראנק במאי 1        

 של יהודי קרקוב 1941הגירוש בכפיה בנובמבר . 2        

 . אריזציה של הרכוש של יהודי קרקוב3        

הייתה האם להישאר  במקראקולאחר פרסום צווי הגירוש  1941הדילמה של יהודי קרקוב בשנת 
. הדילמה נולדה בעקבות גירוש חלק מהמשחה את מחוץ בלקראקועם המשפחה או לחזור 



 
 

   

או שאלה שנצטוו לצאת והיו בין  במקראקווהתלבטותם האם שכל המשפחה תצא  בלקראקו
 המורשים, יסתננו בגניבה חזרה לגטו ויתאחדו עם משפחותיהם

ם נהגו לארוב למכוניות בודדות שנסעו בכבישים שעברו על פי מה שלמדנו, הפורעים הערביי.א. 13
באזורים בהם היו יישובים ערביים. וכשהיו מבחינים בתנועה היהודית בכביש, היו חוסמים את 

הכביש במטרה להרוג את הנוסעים היהודיים. הנהגת היישוב העריכה שאם יאספו מספר של 
 פורקים ומוסלקים( שיהדפו את הפורעים.מכוניות ויספחו אליהן מאבטחים חמושים )כלי הנשק מ

בחודש מרס שאף זכה לכינוי "מרס השחור".  1941למשבר בחודש מרס שיטת השיירות נקלעה 
עצרו הערבים שיירות גדולות שלא הגיעו ליעדיהן, מלבד מאות כלי הרכב על האספקה  1941

, שיירת נבי דניאל, שנשאו, נפלו למעלה ממאה וחמישים מלווי שיירות ונהגים: שיירת חולדה
שיירת יחיעם, מחלקת הל"ה שיצאה לתגבר את לוחמי גוש עציון. אופי הכבישים באותה תקופה 

הם בעקבות כפרישהיו צרים מפותלים וחלקם בעלייה, הקלו על הפורעים הערביים להתקהל מ
 קטע המקור המספר את הסיפור של פורעים. פזעה ולהתגבש לכוח לא מאומן אבל מונה אלפי 

העליות לירושלים מציג לפנינו את השיירות שאופיינו במשאיות כבדות מחיבור של המטען ולוחות 
שריון )מעץ ומפח( שהיו אמורות לבלום את הכדורים לפגוע בנהגים ובמלווים. כאשר בעלייה 

לירושלים כשהמשאית בלאו הכי מעטה מנסיעתה, היה קל לפגוע ולהשבית משאית שחדלה לפעול 
של אנשי השיירות הא גם חסמה את הכביש וסימנה את הנהגים והמלווים כמטרות  אך לאסונם

נוחות לצלפים הערביים. קטע המקור גם מעביר ביקורת הובעת מחוסר ניסיונו ומדרך לימודו של 
הפיקוד הישראלי "תוך כדי תנועה" מה שהביא לעתים למינוים של מפקדים שהכשרתם לא 

 ות הגדולות.רטת השייהתאימה למציאות שהתהוותה בשי

בשונה  .ב. מבצע נחשון הוא המבצע ההתקפי הראשון ששינה את אופי הלחימה של צה"ל.13
משיטת השיירות שהייתה הגנתית בעיקרה, מבצע נחשון נשא אופי התקפי ומטרתו הייתה פריצת 

הדרך לירושלים והסרת המצור מהעיר וסילוק התושבים הערביים מהכפרים שמהם יצאו 
ים שחסמו את הכביש העולה לירושלים. לצורך המבצע, לראשונה בתולדות צה"ל שבדרך, הפורע

לוחמי פלמ"ח שבפעולה אגרסיבית כבשו וטיהרו את הכביש מהכפרים  1,011נבנה כוח שמנה 
 011-ששלטו עליו החל משער הגיא ועד לכניסה לירושלים. בעקבות מבצע נחשון נכנסו לירושלים כ

 ה חיונית ליהודי ירושלים.משאיות עמוסות אספק

לאחר השגת השליטה וטיהור השטח מפורעים, נשלחו לוחמי הפלמ"ח ליחידותיהם השונות, 
ובשטח השאר כוח קטן יחסית, אך כזה שהספיק בכדי להעביר עוד שיירות במבצעי "מכבי" 

ידש ו"הראל". בהמשך הלחימה ירד כוח של הלגיון הירדני שהשתלט על חלק מהכביש וסביבתו וח
 נפתרה כאשר התגלתה דרך בורמה. הבעיהת הכביש. מיאת חס

 

 

 

התרחש בתקופה השלישית של מלחמת העצמאות שאופיינה במגננה של צה"ל מול  –קרב ניצנים 
במאי פונו  11-ל 11אביב. בלילה שבין -צבאות ערב. הקיבוץ עמד בדרכו של הצבא המצרי לתל



 
 

   

במאי נפתחה הרעשה  39-)מבצע תינוק(. ב תמהאימהומהקיבוץ התינוקות חלק מהאבות וחלק 
 141-ארטילרית על הקיבוץ שלא פסקה גם בימים הבאים. בתחילת הקרבות מנו מגיני הקיבוץ ג

של הצבא המצרי פונו חברות המשק בעיקר  הצפויהלוחמים ולוחמות, לקראת התקיפה 
 33שך עשר שעות נהרגו האימהות. בשביעי ליולי החלה ההתקפה המצרית המסיבית. בקרב שנמ

 הלוחמים והפצועים להיכנע.  111לא נענתה, החליטו  לתגבורתממגיני המשק. לאחר שבקשתם 

גבעתי, שפרסם קצין התרבות של חטיבת  פור הקרב נצרב בזיכרון בעיקר בגלל "הדף הקרבי"סי
 את לוחמי ניצנים על כניעתם. בחריפות אבא קובנר,  ובו הוא גינה 

במאי, תקף הצבא הסורי את קיבוץ דגניה א'. לוחמי דגניה שהיו  21בתאריך  –ת הקרב על דגניו
בנשק אנטי טנקי של אותם הימים. הפיאט, הצליחו לפגוע בטנק ולהשביתו, העשן  מצוידים

ולוחמים ללא  מצוידיםהשחור שעלה מפגר הטנק המחיש ללוחמים של הצבא הסורי שהמגינים 
 חת. 

בזיכרון כי הצבא הסורי שהתרשם מעוצמת ההתנגדות שהפגינו  סיפור הקרב של דגניה נצרב
, החליט לוותר על כיבושן ועלה צפונה לתקוף ולכבוש את משמר וחטיבת גולני לוחמי הדגניות

 . שם הקים ראש גשר הירדן

 

התנאים להפוגה הראשונה היו מטעמים הומניטריים ונאסר על הצדדים  .ב. על פי מה שלמדנו14
 פעולות שיחזקו את מצבם הצבאי. הלוחמים לעשות

  –גוריון  הסכים להפוגה ממספר מניעים -בן

המשוריינת,  1גוריון סיים את תקופת המחתרות כשלוחמי לח"י התגייסו לחטיבה -בן .1
 ומילאו שלושה גדודים, שפורקו לאחר פרשת אלטלנה. גויסו ולוחמי האצ"ל 

 קליטת תגבורות וכלי נשק חדשים.את ימי ההפוגה ניצל צה"ל להתאוששות, להתארגנות, ל .2
 .ומפציצים כבדים מטוסי קרב ,בדה, שריוןכצה"ל קלט לראשונה ארטילריה  .3
 נערכו תוכניות להמשך הלחימה ונקבעו יעדים על פי סדר עדיפויות. .4
שוכללה שיטת הלחימה כפי שנקבעה במבצע נחשון, דילול כוחות במגננה ותגבור כוחות  .0

 , כך נבנו מפקדות על חטיבתיות.מבצעהמיועדים לתקיפה במסגרת 
קליטת מגוייסים חדשים מקרב העולים שהמדינה החדשה עשתה מאמצים להביאם  .1

 ולהכשירם כחיילים.

 

 

 

 



 
 

   

פאוזי אל  שלא קטן והורכב ברובו ממתנדבי "צבא ההצלה" בפיקודו בהצבא הלבנוני היה צ. 10
שיטת הלחימה החדשה בצה"ל עם. קאוקג'י. הם כבשו את אזור מלכיה והגיעו עד לנצרת ולשפר

חטיבתי, הביאה את כוחות כרמלי וגולני לעורפו הצבאי של קאוקג'י -שהתבססה על כוח על
 שנמלט כל עוד רוחו בקרבו. נצרת נכנעה.

קולונל דוד מרכוס יהודי של ם של מתנדבי המח"ל, בייצוגו מהצד הישראלי ראוי לציין את תרומת
מלחמת  ךבמהלהצבאי  ומניסיונמצבא ארה"ב שהגיע לישראל מתוך רצון לעזור ולתרום לצה"ל 

נגד  האירופבין השאר הוא שירת כמפקד הבסיס לאימוני הסיירות, לחם בחזית  העולם השנייה.
ה"ל לא היו הצבא הגרמני, ונחשף לזוועת השואה כשביקר במחנות ההשמדה ובמחנות הריכוז. בצ

קצינים בכירים בעלי ניסיון צבאי בצבא סדיר ולכן נעשתה פניה אל מרכוס לבוא ולסייע לצה"ל 
( והוא לבצה"ללמוד ולהתנהל במסגרות צבאיות גדולות. בצה"ל הוענקה לו דרגת אלוף )הראשון 

 מונה למפקד חזית ירושלים. בקרב על הקסטל הוא נורה בטעות על ידי חייל צה"ל.   

 

. בצד היהודי היתה האמונה שהערבים רוצים לזרוק את היהודים לים. הפרשנות הייתה ברורה, 11
בחיים במידה והערבים ינצחו. החרדה הזו פגשה את היהודים שלוש שנים  ריישאאף יהודי לא 

אחרי השואה, והמיתוס היה שאסור ליהודים להפסיד במלחמה כי זו תהיה שואה שנייה לשארית 
 העם היהודי.

ם לכשלוש מאות אלף ערבים לברוח מחשש ריאסין" שג-בצד הערבי התפתח מיתוס "דיר
לשחיטתם על ידי היהודים כנקמה על מעשיהם כנגד היישוב היהודי במהלך ארבעת החודשים 

ות, באז בירי צלפים לתוך השכונות היהודית בערים המעור שהתאפיינההראשונים למלחמה 
 .ודייםהורצח הנוסעים הי םחסימת הכבישי


