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20.10.09 

 ביאליסטוק

 כללי

שנת ב.  על הנחל ביאלה1320( שהוק ב,ביאליסטוק בכפר קט�העיר ראשיתה של 

  שהד# את השוודי מאדמות פולי� וליטא, מל$ פולי� למצביאה מסר אות1659

  . קיבלה ביאליסטוק זכויות של עיר1749(ב.  למקו מושבוהתווהוא הפ$ א

  י� 'באותה עת איבדה טיקוצ,  שלטה פרוסיה על ביאליסטוק1795(1807בי� השני

 סופחה 1807(ב.  הפכה להיות בירה אזוריתביאליסטוקואת הבכורה הסמוכה 

 . ביאליסטוק לרוסיה ששלטה במקו עד מלחמת העול הראשונה

ביאליסטוק עיר גבול בי�  הייתה , כאשר פולי� הייתה תחת כיבוש,19(מאה הב

 .והייתה למרכז טכסטילוכלכלית נהנתה מצמיחה דמוגרפית  העיר .רוסיה וגרמניה

 .1918 ששלטה בה עד סו# ,במלחמת העול הראשונה נכבשה העיר על ידי גרמניה

 1921(ב .דינה עצמאיתבתו מלחמת העול הראשונה חזרה פולי� להיות שוב מ

ע פרו, מלחמת העול השנייה העיר הייתה .  לשליטה פולניתביאליסטוקעברה 

ה ש נכב1941יוני ב 27(ב. מ"הי עד לפלישה הגרמנית לברבתחו השליטה הסובייטי

 בשלוש שנות שלטונ במחוז רצחו הגרמני יותר . על ידי הגרמניביאליסטוק 

 שוחררה ביאליסטוק על ידי 1944יולי ב 27( ב1. אל# פולני וביילורוסי120(מ

 .הצבא האדו

 יהודי� בביאליסטוק

 ,ברניצקייא� קלמנס הרוז�  היה זה .1703(בביאליסטוק לראשוני היהודי הגיעו 

יהודי נהנו . רו להתפתחותו הכלכליתת להתיישב במקו ולהזמי� אותש

ביאליסטוק כפופה בהודית במש$ עשרות שני הייתה הקהילה הי. משוויו� זכויות

 .  קיבלה הקהילה מעמד עצמאי18(רק באמצע המאה ה. י�'וצלקהילת טיק

 ששלטו מאוחר ,הרוסי .תחת השלטו� הפרוסי איבדו היהודי חלק מזכויותיה

 .  את ההגבלות כמו שה�ו את המצב והשאירו לא שינ ,יותר

                                                           
1
 141' עמ, פנקס קהילות פולין כרך שמיני 
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 בית הכנסת הגדול

אירופה והיו ספקי  מזרח ע היהודי בסחר החו, ובילו ה19(בתחילת המאה ה

 בדגש , על ידי גרמני1815(עוש של ביאליסטוק החל ביתהלי$ הת. של הצבא הרוסי

 נוסד 1850שנת ב.  רבי מהפועלי במפעלי אלו היו יהודי. תעשיית טכסטילעל

  היו19(בסו# המאה ה. ביאליסטוק בית חרושת ראשו� לטכסטיל בבעלות יהודיתב

 .  בבעלות יהודית,ספרבמ 299,  ממפעלי הטכסטיל80%

  ,בתחילת המאהנפש  4,000(מ, 12 גדל הישוב היהודי פי 19(במהל$ המאה ה

ההתבוללות  . נפש61,500 הגיע מספר היהודי לשיא של 1913(ב.  בסופה47,783(ל

 ושני שליש מתושבי איל הייתה קטנה הו,יחסית לערי אחרות בפולי�, בביאליסטוק

ערב מלחמת העול הראשונה .  הטו� בכל תחומי החיי שנתנו את,העיר היו יהודי

 .  יהודי61,500 ,כאמור,  תושבי מה89,703היו בעיר 

,  היו ביאליסטוק שני בתי כנסת1867(ב

שהיה ג בית הכנסת " היש�"בית הכנסת 

בית הכנסת השני היה  .הגדול

, )בית הכנסת ע המקהלה" (הכארשול"

שנבנה  ,בית כנסת מודרני של המשכילי

  היו,בנוס#. ביוזמתו של אביו של זמנהו#

 .  בתי מדרש קטני16 עיר עודב

 התנועהושל " חובבי ציו�" ע המרכזי הראשוני של תנועת נמנתהביאליסטוק 

 והרב "חובבי ציו� "ת הייתה ביאליסטוק כבר מרכז תנוע1883(ב. ת ברוסיהיהציונ

 . מוהליבר היה ג לרב העיר

 ,טבק, במפעלי טכסטיל, דו בכל ענפי התעשייה והמלאכה בעירפועלי יהודי עב

 נוסד סני# שלו "בונד"מיד ע הקמת ה. מסגרות ועוד, נגריות, מאפיות, בורסקאות

 מהמפעלי נסגרו ויהודי 70%(כ,  כלכלי פקד את המקו משבר1900(ב. בעיר

 . רבי עזבו את העיר

 רצח ראש בשני המקרי עקב ,י פרצו בעיר מהומות ופוגרומ1906( ו1905שני ב

 שני  יהודי וב26 בפוגרו הראשו� נרצחו .היהודי הואשמו ברצח. המשטרה

 . שנקברו בקבר אחי בבית הקברות היש�, 100(כ
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 יהודי� במלחמת העול� הראשונה

סוחרי ואנשי ,  תעשייני,רבי מה. ע פרו, המלחמה גויסו יהודי לצבא הצאר

. כבשו הגרמני את העיר 1915אוגוסט ב 26(ב.  מזרחה לרוסיה ברחו,אינטליגנציה

. יהודי רבי גויסו לעבודות כפייה וצעירי נשלחו למחנות עבודה בגרמניה

הנהגת הקהילה . יהודיכללה ג חברי  ש,הגרמני הקימו בעיר מועצה חדשה

 . ועד זמני שחבריה ברחו לרוסיה והוק מכיוו�התפרקה 

 לחמות העול�יהודי� בי� שתי מ

 פקדו את האזור 1919(1921 בשני .1919ביאליסטוק בפברואר להצבא הפולני נכנס 

המלחמה פגעה במשק הפולני . בולשביקי ושוב פולני, תהפוכות שלטו� רבות

 ביאליסטוק הייתה למרכז , על א# זאת.והניתוק מרוסיה פגע במיוחד ביאליסטוק

השני בחשיבותו היה הכלכלי  הענ# .'לודז אחרי ,השני בגודלו של טכסטיל בפולי�

 . ענ# המתכת

 

 

 היו בעיר 1936( ב. מתושבי העיר51%( כ, יהודי39,602ביאליסטוק ב היו 1921(ב

למרות הירידה במספר היהודי הגיעה הפעילות  . נפש99,722 יהודי מתו$ 42,482

ר היה  של העיהפרולטארימתוק# אופיה . בי� שתי המלחמות לשיאהפוליטית 

, "הציוני הכללי":  במחנה הציוני בלטו.במקוהמפלגה החזקה ביותר " בונד"ה

 . "רוויזיוניסטי" וה"המזרחי"

 1920 -מרכז הרובע היהודי בביאליסטוק 
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 הייתה הזדהות , באותה תקופה,אחת הסיבות המרכזיות למתח בי� יהודי לפולני

ר הקהילה "יו.  והקשרי בי� יהודי לקומוניסטישל יהודי ע השמאל הרדיקלי

 , הוזמ� המהנדס אפרי ברש1934( ב."בונד"נציג ה, היה שאול גולדמ�היהודית 

 . להיות המנהל הכללי של הקהילה,וולקובי, הסמוכההעיירה מ

 מהגדולות, בי� המלחמות התפתחה בביאליסטוק מערכת בתי ספר יהודית מודרנית

בחלק בשפת האידיש ובשאר , העברית בחלק מבתי הספר לימדו בשפה .בפולי�

, "מכבי ": בעיר הייתה פעילות ספורט ענפה ופעלו בה ארגוני ספורט של.פולנית

 ". נורדיה"ו" הפועל"

, החמירה האבטלה בפולי�,  ע התגברות המשבר הכלכלי העולמי,30(בשנות ה

 , כמו מעמד של שאר יהודי פולי�,התערער מעמד הכלכלי של יהודי ביאליסטוק

 . והתגברה האנטישמיות

 :בסרטו� הבאלפני השואה ליסטוק אגרת החיי היהודיי בבינית� להתרש מש

http://www.dailymotion.com/video/x2rq1s_jewish-life-in-bialystok-1939_politics 

  הסובייטיתת הכיבושופהקהילה היהודית בביאליסטוק בתק

 , ושהו בעיר במש$ שישה ימי1939ספטמבר ב 16(הגרמני כבשו את ביאליסטוק ב

 על פי .מולוטוב(ריבנטרופהסכ עודכ� ספטמבר ב 28(ב . עד לכניסת הצבא האדו

 ל חילופי אוכלוסי� סוכ ע, מ"היהוחלפו שטחי בי� גרמניה וברהמעודכ� ההסכ

 .  להתפנות לשטח הכיבוש הגרמני,מ"היו בשטחי בר שחי,והותר לפולקסדויטשה

 יהודי 100( במהל$ הכיבוש הגרמני הקצר נרצחו כ.הגרמני נסוגו מביאליסטוק

 אי� פלא שכשנכנסו הסובייטי לעיר קיבלו אות . בתי עסק נבזזו200(ולמעלה מ

 . היהודי בהקלה ושמחה

רוב , מרכז פולי�באותה תקופה הגיעו לביאליסטוק פליטי רבי ממערב ו

השלטונות הסובייטי . 33,000(ל  בנובמבר הגיע מספר הרשמי .'ולודזמוארשה 

 את אות פליטי לאזרחי , מהר ככל האפשר,שמו לעצמ מטרה להפו$

חצי מהפליטי סרבו ונאלצו לחזור כלעומת שבאו או לברוח לאזורי . סובייטי

הגעת של הפליטי . מ"הי בבר ואחרי גורשו לסיביר ומחנות עבודה,אחרי

ית מחירי ואבטלה ויצרה מתח בי� יגרמה לעל, יצרה מצוקת דיורביאליסטוק ל

 . תושבי המקו והפליטי
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 ר אליהו רוזנמן"הרב ד

 ,החדש היה הלאמת אמצעי היצורהסובייטי אחד הצעדי הראשוני של המשטר 

 שינויי אלו השפיעו על מעמד� החברתי של קבוצות שונות .בנקי ובתי מסחר

השכבות העליונות והבינוניות נושלו מנכסיה� ,  מעמד העצמאיי חוסל.ודי העירמיה

הסובייטי שמו לעצמ מטרה . הורגשה ירידה ברמת החיי של רוב יהודי העירו

הזר הדתי ,  המפלגות הציוניות:לדכא כל פעילות פוליטית יהודית בדגש על

בששת השבועות . ית בפולי� הייתה אנטי סובייטשבאופייה ,"בונד"ומפלגת ה

 . נאסרויו וכמעט כל מנהיג"בונד"הראשוני לשלטו� הסובייטי חוסלה כל תשתית ה

, בתו$ תקופה קצרה יחסית נפסקה הפעילות התוססת של בתי הספר היהודיי

יהודי ביאליסטוק למדו להתמודד ע ,  יחד ע זאת.חיי דת ותרבות, תנועות הנוער

 . השלטו� החדש

 הכיבוש הגרמני

 50 ( כ אל# תושבי מה105( כביאליסטוקאוכלוסיית ערב הכיבוש הגרמני מנתה 

.  פולני תקפו יהודי.עד לכניסת הגרמני השתרר בעיר תוהו ובוהו. אל# יהודי

 באותו יו הגיעו לעיר . נפלה ביאליסטוק בידי הגרמני,יו שישי, 1941 יוניב 27(ב

 להוציא להורג קומיסרי  הוראהשקיבלו ,309שתי פלוגות משטרה של גדוד 

 800(כ.  הובלו לבור בפאתי העיר ונורו למוות, שנתפסו ברחובות,יהודי. ויהודי

(במהל$ היו נרצחו כ. יהודי רוכזו בבית הכנסת הגדול ונשרפו חיי ע הבניי�

2,000 ". יו השישי העקוב מד" יו זה זכה לכינוי . יהודי

את הרב הגרמני באי  זימ� המושל הצ,יוניב 29(ב

 24 תו$ , ופקד עליו להקי,ר אליהו רוזנמ�"ד, הראשי

יושב הראש של היודנראט .  איש12 יודנראט ב� ,שעות

ידי היה הרב רוזנמ� אבל בפועל נוהל היודנראט על 

 מורכב , כמעט כולו, היודנראט היה. ברשאפרי

אנשי ברמה חברתית , מעסקני מוכרי בקהילה

 . גבוהה

 ,  שנורו למחרת בשדה ליד פייטרשה, אנשי אינטליגנציה300(יולי נתפסו כב 3(ב

יולי בוצע חיפוש אצל התושבי אחר ב 8(ב. מ צפו� מזרחית ביאליסטוק" ק3.5(כ

באותו יו הגיע הימלר .  לעיר שלטענת הגרמני נבזז לפני כניסת,רכוש ציבורי

 הנחיה להוציא להורג  הוא נת�, וכשהוא שמע על כמות הרכוש שנתפסה,לביקור

2,000 4,000( שעות נרצחו כ24בתו$ . חודשב 12( ההוצאות להורג החלו ב. יהודי

 . יהודי מכלל הציבור7,000( כבשבועיי הראשוני לכיבוש נרצחו. יהודי
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 מחוז ביאליסטוק

במערב , מערב ע פרוסיה המזרחית(בצפו�, מחוז ביאליסטוק גבל בצפו� ע ליטא

מזרח ע אוקראינה ובמזרח ע (בדרו, ע הגנרלגוברנמ�מערב (ובדרו

 : ובנוס#, רוב פולני, איש1,130,000 אוכלוסיית המחוז מנתה .ביילורוסיה

ראשית הכיבוש מ.  אל# יהודי150(במחוז חיו כ. אוקראיני וביילורוסי, ליטאי

הנחה יולי ב 17(ב.  היה האזור בשליטת המנהל הצבאי1941אוגוסט ב 15 ( הועד

בהוראה נוספת מינה היטלר את . היטלר להעביר את שטחי המזרח לניהול אזרחי

לתפקיד נציב הריי$ של אוקראינה ומושל מחוז , מושל פרוסיה המזרחית, ארי$ קו$

 , כאשר החלו לחסל את היהודי במחוז ביאליסטוק,1942בנובמבר . ביאליסטוק

 ,חשוב להדגיש. ו והגסטאפו"הסיפ(עברו הגטאות במחוז לשליטת משטרת הביטחו�

 . כי מחוז ביאליסטוק סופח לפרוסיה המזרחית ולא היה חלק הגנרלגוברנמ�

 הקמת הגטו

 ברש הצליח לשכנע את הגרמני לבנות .יולי פורסמה הוראה על הקמת גטוב 26(ב

את הגטו באזור מגורי טוב יותר מהתכנו� היות והיו מרוכזי בו מפעלי יצור 

 האזור .1941 אוגוסטב 1(המעבר לגטו הושל ב.  רבי עבדו בה שיהודי,חשובי

 24(ע המעבר לגטו הורחב היודנראט ל. הוק# בגדר ע, גבוהה מחופה בתיל דוקרני

 .  שתי עד שלוש משפחות נדחסו בחדר אחד, יהודי43,000לגטו נדחסו . חברי

 
 מפת גטו ביאליסטוק
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 טמה שניידרמן

 התעודות מגטו ביאליסטוק

הוועדה ההיסטורית היהודית "יעה עובדת של  הוד1946 או בתחילת 1945בשלהי 

וברשותו , ששירת בצבא הפולני,  כי בעיירה ריישא נמצא רופא יהודי,"המרכזית

היו .  תמורת פיצויהרופא היה מוכ� למסור את התעודות. מזוודה מלאה בתעודות

 שג בביאליסטוק ,מתברר. אלו פרוטוקולי של ישיבות היודנראט של ביאליסטוק

 .חתרת חומר היסטורי כדי לתעד את מאורעות המלחמהאספה המ

  כדי לארג�, שנשלח על ידי הארגו� היהודי הלוח בוארשה,היה זה מרדכי טננבוי

 שהושפע ממפעלו של ,טננבוי. ביאליסטוקבהתנגדות 

 השפיע על ברש ,ההיסטוריו� עמנואל רינגבלו בוארשה

ביומנו של . חביא אות�הלהעתיק את תעודות היודנראט ול

 את הדברי  הוא כותב,"דפי מ� הדליקה", טננבוי

הבטיח להדפיס ולהכי� להטמנה את ] ברש"[ :הבאי

 ברש ציר# לפרוטוקולי ג 2".התעודות של היודנראט

 נרצחי שנמצאו בבגדי של ,תמונות ותעודות

בגדיה הוחזרו לגטו ביאליסטוק לתיקו� ש ,בטרבלינקה

 שבאו ,מו בחוצות הגטו על ידי היודנראט ועדויות של אנשיהודעות שפורס, וניקיו�

באיסו# התעודות והעדויות . ביאליסטוק מערי אחרותל

יתו של יבביאליסטוק עסק במיוחד צבי מרסיק תחת הנח

לאחר פטירתו של מרסיק המשי$ במפעל . טננבוי

טננבוי עצמו כתב יומ� והצפי� פרוטוקולי . פאטליוק

,  פעלטננבוי.  בוארשה"חלו, דרורה"מישיבות תנועת 

להשיג תעודות ,  שהייתה קשרית טמהחברתובאמצעות 

 חיפש טננבוי 1943 כבר בפברואר 3.גרמניות מקוריות

התעודות נשתמרו בתו$ . מקו מבטחי לחומר התיעודי

ר "ד,  שנמסרו לפולני,שלוש קופסאות פח סגורות

 חודשיי מאוחר , והשני1943 במר, הראשו�,  ה� נשלחו בשני משלוחי.פיליפובסקי

  .  במאי,יותר

                                                           
2
 יא' עמ, דרכו של יודנראט, נחמן בלומנטל 

3
כמה מהמעתיקות ועובדות הארכיון בגטו .  בגטו וארשה1943טמה מצאה את מותה באקציה ינואר  

 . בביאליסטוק1943ביאליסטוק מצאו את מותן באקצית פברואר 

 רדכי טננבויםמ
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 .11.11.1942( והאחרו� מה2.8.1941( הראשו� שבה מה. פרוטוקולי52מצאו נ

עשרה פרוטוקולי ה , רוטוקולי ה של ישיבות היודנראט מהפישלושי ושני

עצרת "של : שמונה של אסיפות שונות ושניי, של ישיבות מנהלי המחלקות

 ". יו השנה ליסוד היודנראט"ושל " יהודיתהמשטרה ה

 אול אי� תיעוד ,1942נובמבר ב 11(נערכו ישיבות יודנראט ג לאחר ה כי ,יש להניח

נרשמו ביידיש על ידי , בעבריתלמעט אחד שנכתב ,  הפרוטוקולי4.לאות� ישיבות

 ,אי לכ$, ידוע שהפרוטוקולי נרשמו ג בגרמנית עבור השלטונות. רפאל גוטמ�

הפרוטוקולי . בפרוטוקוליתועד סביר להניח שלא כל מה שנאמר בישיבות 

מהפרוטוקולי משתקפת דמותו הדומיננטית . סכמאטיי ובסופ החלטה, קצרי

 ברוב המקרי אי� . שאינו מניח לחברי היודנראט להסיט אותו מ� הדר$,של ברש

ישיבות מזמ� ש  בר,יחד ע זאת.  מצד שאר המשתתפי לשנות את דעתוניסיו�

 מתו$ כוונה לשת# את האחרי ,יודנראט כאשר גזירות חדשות נראות באופק

יושב  ,את רוב הישיבות פותח ומסיי הרב רוזנמ�. באחריות שבקבלת ההחלטות

ר " שהוא למעשה היו, ומיד הוא מעביר את רשות הדיבור לברש,הממונההראש 

 . בפועל

 בחוצותפורסמו  ,די ביטוי בפרוטוקולי כפי שבאו לי,היודנראטבהמש$ להחלטות 

  הודעות בי� התאריכי435נמצאו .  לידיעת הציבורמטע היודנראטהודעות הגטו 

 פרסו  לתארי$ מעבר  הודעות    שבידינו, לראות נית� . 1.4.1943  (  8.7.1941

ההודעות הוסתרו בשלושה . 11.11.1942( שכאמור פורס ב,הפרוטוקול האחרו�

 עד 8.7.1941  שפורסמו בי� התאריכי1(195במוקד הראשו� הודעות  :מוקדי

  31.12.1942 עד 1.1.1942  שפורסמו בי� התאריכי196(375הודעות  , 31.12.1941

הודעות פורסמו  . 1.4.1943 ועד 1.1.1943  שפורסמו בי� התאריכי376(435ודעות וה

  5.רוב� כתובות באופ� יבש וענייני, ביידיש

 נה'פרוזהפינוי ל

 , קיבל היודנראט דרישה להכי� רשימת של אנשי שלא עבדו1941ספטמבר ב 11(ב

 הרכבת ). מ דרומית ביאליסטוק" ק100(כ(נה 'מוגבלי לצור$ פינוי לפרוזוילדי

שוטרי וכבאי לא , אנשי יודנראט, בעלי מקצוע. הרשימות הוטלה על היודנראט

ובמש$ חודש , ערב ראש השנה, מברספטב 18(החל מה. נכללו ברשימות הגירוש

 . נה' איש לגטו פרוז4,500( הועברו כ,ימי

                                                           
4
 כז' עמ, שם 

5
 יז' עמ, שם 
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נה היה מלווה 'הפינוי לפרוז. חלק מהמגורשי הסתננו חזרה לגטו ביאליסטוק

 . בפרוטקציוניז ובגילויי שחיתות, בשערוריות

 כפי שהוא משתק# מהפרוטוקולי� הגטו

תחילת , 11.11.1942( עד ה כי קיימי פרוטוקולי,ראשית יש לקחת בחשבו�

 של גטו , יחסית, זו למעשה התקופה השקטה.ההשמדה של יהודי מחוז לובלי�

 ,תקופת התארגנות: את פרק הזמ� הזה נית� לחלק לשתי תקופות. ביאליסטוק

 בהגברת הייצור של מואצת ותקופה של ייצוב והתעסקות ,1.2.1942שנמשכה עד 

 .הגטו

נה וייצוב החיי 'בהתאוששות מהגירוש לפרוזתחילתה של תקופת ההתארגנות 

 טיפול ,נה לגטו' שחזרו מפרוז,בשלב זה נדרש היודנראט להתמודד ע פליטי. בגטו

תמיכה כספית ביהודי , ית מיסי מתושבי הגטויגב, היודנראטבמצב הכספי של 

הרגעת הציבור ,  שיפור תנאי התברואה בגטו,נה' שהועברו לפרוז,ביאליסטוק

 נה ספג ביקורת 'בעקבות טיפולו בגירוש לפרוזש ,מעמדו של היודנראטושיקו

 בדומה למה ,בשלב זה תכננו הגרמני לפצל את הגטו לשני חלקי. קשהציבורית 

 . ול התוכניתכברש פעל בהצלחה לסי, שנעשה בגטאות רבי

, ר היודנראט"יו, ר רוזנמ�" הרב ד. התקיימה אסיפה כללית בגטו1942פברואר ב 1(ב

גטאות אחרות ביאליסטוק היא $לעומת ערי": פתח את האסיפה בדברי הבאי

ברש ראה בהבטחת .  זו תחילתה של תקופת הייצוב של הגטו .6"עד�$בבחינת ג�

.  רחבה מצד שאר חברי היודנראטהחייה� של תושבי הגטו יעד מרכזי וזכה לתמיכ

על ידי הפיכתו הדר' להבטחת חיי תושבי הגטו הייתה על פי תפיסתו של ברש 

 1942מרס  ב$1את ישיבת היודנראט מה. לגטו יצור חיוני למשק המלחמה הגרמני

$מרכז פעילותנו שיש בה כדי להצילנו הוא, כידוע: "פתח ברש בדברי� הבאי�

, מברשות, אנו מקבלי� הזמנות חדשות למגפי לבד. התעשייה המתפתחת מאוד

קוד� כל למפעלי ,  הבאי� לגטו,ידידנו הטובי� מוליכי� את האורחי�. מעטפות

 . 7..."התעשייה

 

 

                                                           
6
 124' עמ, שם 

7
 138' עמ, שם 
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בדבריו , משלב זה והלאה,  חוזר על עצמו,המוטיב של עבודה וציות כמרש להצלה

: מרס אומר ברש את הדברי הבאיב 22(ב. של ברש כמעט בכל ישיבת יודנראט

: לפיכ' אני מבקש להצהיר שמטרתנו אחת, שמענו שיש ביקורת על פעולותינו"

 :שיטותינו בכ'. את נפשותינו עד גמר המלחמהלהציל 

 .למלא את ההוראות במאת האחוזי� .1

 . בידי הטועני� לזכותנו חומר לטובתנויית�דבר זה  $ להיות מועילי� .2

כדר' שיהודי� נוהגי� , התנהגות שתשביע את רצו� השלטונות הגרמניי� .3

 .בחיי גלות שלה�

היא עושה רוש� עצו� , ו מוכיחה את מידת התועלת שיש בנ8תערוכת התעשייה

אלא תשנה את הדעה על , ואני מקווה שיהא בה משו� תועלת לא רק לגטו

  9."היהודי� בכלל

. יהודי הגטו הועסקו במפעלי ובתי מלאכה בגטו ומחוצה לו ובעבודות כפייה שונות

 ביולי . מפעלי תעשיה ומלאכה20 הוקמו בגטו 1942 ועד אמצע 1941בי� אוגוסט 

 דיווח ברש על תעסוקה 1942אוקטובר ב 10( ב. איש8,600 במפעלי  הועסקו1942

 שמטרתו , באותה הזדמנות הוא עדכ�. אל# תושבי35 אל# איש מתו$ 14של 

  10. אל# איש20(21(להגדיל את מספר העובדי ל

אחת הדרכי לגונ� על אלו שלא היו מסוגלי או , בדומה לגטאות אחרי בפולי�

ביולי .  הייתה לקלוט אות כפקידי במנגנו� היודנראטמתאימי לעבוד במפעלי

עקב היקפי . הרבה מעבר לנדרש,  2,201 מנה מנגנו� היודנראט בביאליסטוק 1942

הפיצוי של אות  .שכרעובדיו כוח האד לא היה בכוחו של היודנראט לשל ל

, ותפטור מעבודות קש, שה תעודת ביטוח לחיישהיוותה למע, פקידי היה התעודה

  11.מנת לח מוגדלת ומנות מזו� מיוחדות לפרקי

 

                                                           
8
התערוכה הייתה מיועדת . צרו בגטוהוקמה תערוכה שהוצגו בה מוצרים שיו, מחוץ לגטו, בבנין גרמני 

 . למבקרים גרמנים

9
 148' עמ, שם 

10
 246' עמ, שם 

11
 108' עמ, שם 
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 היה בהחלט סביר בזכות הברחות ,בהשוואה לגטאות אחרי, מצב התזונה בגטו

 שהועסקו בחברות גרמניות והחזיקו ברישיו� , עגלוני100(כ של מזו� ובעזרת

 עודדה מחלקת האספקה של היודנראט לטפח חלקות 1942באביב . יציאה מהגטו

בגטו . והניבו קילוגרמי רבי של ירקות" גני ברש"שנודעו בש , יות קטנותחקלא

ניהול נבו� של מחלקות הכלכלה .  חלבסיפקוהיו בעלי חיי ובמיוחד פרות ש

 . והאספקה מנעו תמותה מרעב בגטו

, בית חולי למחלות זיהומיות,  מוסדות בריאות:הוקמו . רופאי160(פעלו כבגטו 

הודות למאמצי מחלקות . בפיקוח היודנראט ושני בתי מרח,שלושה בתי מרקחת 

פות ילא פרצו בו מג, הבריאות והתברואה נשמרו בגטו תנאי סניטריי סבירי

 , עליה הופקדו מנהלי, אזורי190( הגטו חולק ל.והעלייה בתמותה נבלמה

  . שדאגו לתחזוקת האזור

 קיבל היודנראט אישור 1941באוגוסט . בגטו פעלו בתי אבות ושני בתי יתומי

ארגנה מחלקת התרבות קורסי מקצועיי ובתי מלאכה ,  מלבד.לפתוח בתי ספר

 . קטני

 רבי מה מקרב , שוטרי200( כ מנתהיצחק מרקוסמשטרת הגטו בפיקודו של 

פיקוח תנועה , שמירה על סדר ומשמעת: משימות המשטרה היו. האינטליגנציה

. שמירה בבנייני היודנראט ועל גדר הגטו,  לחימה בפשע,שמירה על ניקיו�, ברחובות

� היודנראט היה בית יבמרת# בני. ית מיסייבהמש$ הוקמה במשטרה מחלקה לגב

מרגע שהוקמה המשטרה היא נתפסה כגו# . מעצר וברחוב זמנהו# היה בית סוהר

יחד ע זאת היו במשטרה .  למרות שרבי מחבריה נודעו כאנשי הגוני,שלילי

 ביצע ברש טיהור 1942ביוני . מלשיני ומשרתי גסטאפו, וצת שוטרי סחטניקב

 ששיתפו פעולה ע הגסטאפו וסחטו את , הוא הדיח את זליקובי, ואנשיו.במשטרה

 .  ובהזדמנות זו ג טיפל בגורמי שליליי נוספי שהיו במשטרה,יהודי הגטו

מאמצע אוקטובר  החל , שבשנה,לסיכו פרק זה של גטו ביאליסטוק נית� לומר

 רוב התושבי היו .סבירבגטו היה המצב  1942 ועד לאמצע אוקטובר 1941

 שנית� יהיה לעבור , התזונה ושרותי הבריאות היו סבירי והייתה תחושה.מועסקי

 הרגשה זאת יצרה אווירת רגיעה ג כאשר הגיעו לגטו ידיעות .את המלחמה בשלו

 המזרחייעל חיסול קהילות בפולי� ובשטחי . 

 

 



 14

 חייקה גרוסמן

 בדר' להקמת מחתרת

 על 1941גישושי הראשוני להקמת מחתרת אנטי נאצית בוצעו כבר באוקטובר ה

 שהעביר הצעה להקי , מראשי הקומוניסטי הפולני בעיר,יד טדיאוש יקובובסקי

הוועד " הוק 1942באביב  . מחתרת משותפת לקומוניסטי פולני ויהודי

 . בשלב זה כמה עשרות חברי שמנה ,"פשיסטי(האנטי

מנהיג , מרדכי טננבוי. 1941ות חזרו לפעול בחשאי בדצמבר תנועות הנוער הציוני

.  שנחשבה בטוחה יותר,ביאליסטוקל עבר ע אנשיו ,בווילנה" החלו, הצעיר דרור"

 24(ב. עבודות גינו� ושיכו�, בסיוע לפליטי" דרור"בחודשי הראשוני עסקו חברי 

 .  ומרכז הפעילות המחתרתית, עיר הולדתו, יצא טננבוי לוארשה1942מרס ב

 הגיעו לעיר ביאליסטוקל" דרור"ימי לאחר הגעת של חברי 

ילידת ,  חייקה גרוסמ�."השומר הצעיר"שלושה חברי תנועת 

. 1942הצטרפה אליה בינואר , בווילנהביאליסטוק ופעילה 

 ,וילנה וביקשהסיפרה לו על ההשמדה בו, חייקה נפגשה ע ברש

 ברש נענה . להיקלט בעיר"השומר הצעיר"שהוא יאפשר לחברי 

 . לבקשתה

 'הקמת חזית א

 הקומוניסטי סירבו לשת# .המאמצי הראשוני להקי מחתרת מאוחדת נכשלו

 ,1942 באוגוסט ,מ ממוש$ נענו הקומוניסטי להקי"לאחר מו. פעולה ע הציוני

גרעי� זה נקרא . "בונד"וצעירי ה" שומר הצעירה"גרעי� מחתרתי משות# ע חברי 

 . 'חזית א

 'הקמת חזית ב

 .פעל לאיחוד כל התנועות לחזית אחתו ביאליסטוקל חזר טננבוי 1942בנובמבר 

טננבוי החל בשיחות ע חייקה . 'לחזית א" הדרור"הקומוניסטי התנגדו לצירו# 

סייע ו לפעילותו של טננבוי ברש היה מודע. גרוסמ� ובי� השניי נוצרו יחסי קירבה

.  כי יצרנות הגטו תבטיח את המש$ קיומו, על א# שהוא האמי�,לו בנשק ובכס#

מ ע חברי תנועות "טננבוי המשי$ במגעי ע הקומוניסטי ובמקביל פתח במו

ר "הסתייגו משיתו# פעולה ע בית" השומר הצעיר" אנשי .הנוער האחרות בגטו

 אז עלה בידי טננבוי לגבש ,1943ל זה נמש$ עד ינואר  כ.והחשדנות הייתה הדדית

הנוער ", ר"בית, "השומר הצעיר", "דרור" שכללה את ,'חזית ב, חזית לחימה שנייה

 . ' שלא הצטר# לחזית א"בונד"ופלג של ה" הציוני
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 חיסול הגטאות במחוז ביאליסטוק

 ברש .במחוז הגיעו שמועות על כוונת הגרמני לחסל את הגטאות 1942באוקטובר 

 ע תחילת האקציות ,1942נובמבר ב 2(ב.  כי גטו ביאליסטוק לא יפגע,קיבל הבטחה

 . הופסקהבולותיו נסגר ג גטו ביאליסטוק והיציאה לעבודה מחו, לג,במחוז

 

 1943אקצית פברואר 

 נבחנה .ינואר התקבלה החלטה בדבר פינוי חלק מיהודי ביאליסטוקאמצע ב

רבי מתושבי הגטו . ביילורוסיבעובדי די היהודי אפשרות להחלי# את העוב

טננבוי המשי$ במאמציו לאחד את שתי החזיתות .  הכינו לעצמ מקומות מסתור

א  ש, החליטו"דרור"חברי ה. ובמקביל הכי� תוכנית פעולה למקרה של גירוש

העמדה של .  האות לתחילת הלחימה יהיה הצתת בניי� היודנראט ,יוחלט לפעול

 הייתה לפתוח במרי ,התחילו להעביר חלק מאנשיה ליערותש ,"ומר הצעירהש"

 . מזוי� ע תחילת האקציה
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 כרון ליצחק מלמדילוח ז

  כי הוא הצליח לשכנע את ,פברואר עדכ� הראשו�ב 4(בבמפגש בי� ברש וטננבוי

 ידי יבחרו על המגורשי. 6,300( ל17,600(הגרמני לצמצ את מספר המגורשי מ

עובדי היודנראט ולפועלי היצור לש, הובטח לו, ס#בנו .היודנראט מאלו שלא עבדו

 כי פתיחה בהתנגדות מיידית ,על פי הנתוני החליט טננבוי. לא יאונה רע

 מעבר למה , שא הגרמני ירחיבו את האקציה,הסיכו היה. משמעותה התאבדות

 .  תפתח המחתרת בפעולה, או בגטו תפרו, התקוממות ספונטנית,שסוכ

 שהגיעו ,י גסטאפו ושוטרי גרמני חמושי אנש80 נכנסו לגטו 1943 בפברואר 5(ב

הצליחו בבוקר  .רבי הסתתרו. לבני� היודנראט כדי לגייס את השוטרי היהודי

  השוטרי היהודי. איש500( כהגרמני לאסו#

בדר$ למקו האיסו# התיז .  פעולהסירבו לשת#

חומצה , יצחק מלמד, על הגרמני פליט מסלוני

פתח באש והרג , בעיניו שנפגע ,החייל .פרתיתגו

 100 לקחו הגרמני ,בתגובה. חייל גרמני בשגגה

 . מלמד נתפס ונתלה. יהודי וירו בה למוות

 יהודי 2,000(בסיכו היו הראשו� נתפסו כ

היות והשוטרי . ומאות נרצחו ברחובות הגטו

 הובאו למחרת לגטו ,היהודי סירבו לשת# פעולה

הפע נתפסו  .שוטרי אוקראיני וביילורוסי

 שבכל יו ה ,כשנוכחו הגרמני. עוד כאל# איש

 ה הציעו שחרור מהטרנספורט תמורת מידע על מקומות ,תופסי פחות אנשי

 .  רבי לא עמדו בפיתוי והלשינו.מיסתור

 יהודי ועוד 10,000( במהל$ השבוע גורשו כ.פברוארב 12(בהסתיימה האקציה 

 ,למעט מקרי התנגדות בודדי לא הייתה התקוממות מאורגנת. כאל# נורו למוות

במהל$ האקציה נתפסו מקצת . 6,300למרות שכמות המגורשי עלתה על 

תוצאות האקציה עוררו לבטי קשי בגופי . מהקומוניסטי וחברי השומר הצעיר

עמדה בפניה הייתה לחימה  ש כאשר הדילמה,תכליתלהמחתרת ביחס למטרה ו

  . והצטרפות לפרטיזנייעריציאה לגטו או ב
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 הגטו בי� האקציות

 אל# יהודי 100(120 שולחו לטרבלינקה ואושווי, 1943 ועד ינואר 1942מנובמבר 

 .י ביאליסטוקוד מיה10,000( נוספו אליה עוד כ1943בפברואר . ממחוז ביאליסטוק

גבולותיו  ש, כול בגטו ביאליסטוק, יהודי# אל28(30במרס נותרו במחוז בי� 

 12.  לאחר האקציה הראשונהמוצומצ

הגרמני עמדו  כי , ברש הוכיח לתושבי הגטו.לאחר הגירוש התחזק מעמדו של ברש

 כי הגברת היצור ,האמונה. בהבטחת לא לגרש את העובדי ובני משפחותיה

. טר# לבתי החרושתרבי מתושבי הגטו ביקשו להצ.  התחזקה,עבור הגרמני

 . עות על המפלה הגרמנית בסטלינגרד ג היא גרמה לחיזוק תחושת הביטחו�יהיד

התקשו ,  שהיו אמורי להחלי# את יהודי העיר ככוח עבודה עובד,הביילורוסית

להיקלט במקו ולא היו יכולי למלא את מקומ של המומחי היהודי בייצור 

 מגטו במרס הגיעו לגטו פליטי. ח אד גברה הדרישה לכו, לפיכ$,התעשייתי

 .אופיו של המקו שהעיד על ,טרבלינקהמוניצול  , שסיפרו על חיסול הגטו,גרודנה

 . עדותו שימשה גור מדרב� למחתרת

לחסל  ושתי המחתרות ניצלו את תקופת הרגיעה כדי לקלוט חברי חדשי

אמצי כוונו ליצור עיקר המ. ' הצטרפה לחזית ב"בונד"קבוצה של אנשי  .מלשיני

 מה שנוגע לדילמה לחימה בגטו או כלב. נשק ובמקביל הוחל בהוצאת חברי ליערות

$גישתנו: " את הדברי הבאי19.2.1943(ביומנו בטננבוי כותב ליער יציאה 

וא� נשארת !). לא לעזוב את הזקני� לבד�(מילוי התפקיד הלאומי בתו' הגטו 

  13."הזדיי� וצא היערה$בחיי�

 שהצטרפו לפרטיזני ,ר היוצאי מהגטו ליערות היו קומוניסטיעיק

חברי .  שהושפעו מהקומוניסטי,"השומר הצעיר" וחברי תנועת ,הקומוניסטי

 אול ללא , עזרה לנשקתטננבוי פנה לארמיה קריובה בבקש. נשארו בגטו' חזית ב

ופות ומידע תר, נשק:  גרמני אנטי פשיסטי סיפקו למחתרת בגטו,מנגד. תוצאות

 . מודיעיני

 שמעתה יניחו , בעוד שברש סבר.בשלב זה החלו חילוקי דעות בי� ברש לטננבוי

 חילוקי הדעות .שק, הגטו קרב, סבר לעומתו טננבוי, הגרמני לתושבי הגטו

 . ערערו את מערכת היחסי בי� השניי

                                                           
12
 161' עמ, פנקס קהילות פולין כרך שמיני 

13
 50' עמ, דפים מן הדליקה, מרדכי טננבוים 
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 דניאל מושקוביץ

תה המחתרות פעלו להמש$ אגירת נשק אול למרות המאמצי כמות הנשק היי

 ילדי 11,000( פועלי ו17,080 : יהודי28,000(ו נותרו בשלב זה כבגט. עדי� קטנה

מאי היה שיפור במצב הכלכלי (בחודשי מרס.  שלא היו כשירי לעבודה,וזקני

 .   שנבע מארגו� יעיל ומספר גדול של הזמנות לייצור תעשייתי,של תושבי הגטו

 .מחתרות וה� התאחדו התפוגג המתח בי� שתי ה1943בסו# יולי 

 היה דניאל מושקובי,טננבוי וסגנו מרדכי מפקד המחתרת היה 

 שחלפו ,מפלות הגרמני ומטוסי סובייטי. מהקומוניסטי

 .  שהמלחמה עומדת לפני סיותקווהמעל העיר הפיחו 

 סופו של הגטו

 החליט הימלר להשתלט על אמצעי היצור של גטו 1943באביב 

להעביר את אמצעי היצור ,  הגטולחסל את, ביאליסטוק

 על ביצוע .  ואת הבלתי כשירי לטרבלינקהלמחוז לובלי�והעובדי הכשירי

 ניק'גלובוצבעקבות הלקחי ממרד גטו וארשה תכנ� . ניק'התוכנית הופקד גלובוצ

להשתלט קוד על אמצעי היצור בבתי החרושת ורק אחר כ$ לבצע סלקציה בי� 

 . עבודההכשירי והבלתי כשירי ל

ברש .  החליט הפיקוד הגרמני להתחיל בגירוש למחרת,אוגוסטב 15( ה,ביו ראשו�

 ,זומ� למפקדה הגרמנית ונמסר לו על ההחלטה להעביר את יושבי הגטו

.  כל ניסיונותיו למנוע את הגזרה נכשלו.משפחותיה וציוד בתי החרושת ללובלי�

 שוטרי חסמו את .פעלי היצורבלילה נכנסו לגטו מאות גרמני וה השתלטו על מ

 הכניסות לגטו וברש נדרש לשלוח את השוטרי היהודי להוציא את האנשי

.  אל20#( התייצבו עד הצהרי קרוב ל, שהיו בגטו, אל# איש28(30מתו$ . מהבתי

הגרמני פשטו על בתי . רבי הסתתרו בבונקרי ואחרי ברחו לבתי החרושת

אוגוסט ב 17(23(בי� ה.  כשבוע ימי נמש$ המצוד.החרושת והרגו מסתתרי רבי

.  לטרבלינקה ומש ללובלי� ושתיי לאושווי,12 : רכבות14 ביאליסטוקמיצאו 

# לעבודה ונשלחו למחוז ל א15( אל# יהודי ביאליסטוק נבחרו כ28(מתו$ יותר מ

.  לאושווי,4,000( נשלחו לטרבלינקה וכ7,600 ;י� ופוניאטובה'למחנות בלז, לובלי�

 לקראת סו# האקציה רצחו 14.יהודי רבי נרצחו ברחובות הגטו ובמקו הריכוז

 ע העובדי הועברו ללובלי� .  שנותרו בבית החולי היהודי, חולי300הגרמני

 . חמישה ממפעלי היצור של הגטו

                                                           
14
 163' עמ, פנקס קהילות פולין כרך שמיני 
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 ובה ,איש 700(1000 אליו הועברו ,אוגוסט הקימו הגרמני גטו קט� זמניב 17(ב

 כולל ברש ובני ,בעלי תפקידי מיוחדי ביודנראט, מומחי, ושתמנהלי בתי חר

רבי . מחוז לובלי�לספטמבר חוסל הגטו הקט� ויושביו שולחו ב 8(ב. משפחותיה

 נובמברב 3( מצאו את מות ב,כולל ברש ושאר חברי היודנראט, מיהודי ביאליסטוק

 ". חג הקציר" במסגרת מבצע 1943

 שהעבירה את הרכוש ,יהול חברת נאמנות גרמניתספטמבר הועבר הגטו לנב 8(ב

 חלק נרצחו .במהל$ העבודות בגטו נמצאו יהודי מסתתרי. הנותר לגרמניה

 נותרו כמה עשרות גברי 1944במאי . שטוטהו#מחנה ביער הקרוב וחלק נשלחו ל

 . 1005יהודי בבית הסוהר המקומי וה גויסו לקומנדו 

 ה שנועד, הפרידו הגרמני קבוצת ילדי,גוסטאוב 17(ה, ביו השני לאקציה

 60( ילדי ו1,200טרנספורט ובו .  שנשבו על ידי הבריטי,להחלפה בחיילי גרמני

 ,  אול העסקה לא יצאה לפועל,אוגוסט לטרזיינשטטב 24(מבוגרי הגיע ב

 . ילדי לאושווי, והומתו בגז שולחו ה1943אוקטובר ב 7(ב

 רשימה חלקית של הילדים שהועברו לטרזיינשטט



 20

 ההתקוממות בגטו

אוגוסט ב 15(ב.  כלי נשק130(היו לה כ.  לוחמי200(ירוש מנתה המחתרת כערב הג

 כדי , כי למחרת יתחיל חיסול הגטו,ו ידעחבריה מבלי ש,התכנסה מנהיגות המחתרת

 שע פרו, הלחימה הצטרפו ,תקוות המחתרת הייתה. לגבש תוכנית פעולה

 ימתו של טננבויש כ$ הופ, בגטו כרוז בחתל .לשורותיה עוד רבי מתושבי הגטו

. חמישה מיליוני יהודי� כבר נרצחו באירופה בידי היטלר ותלייניו...": וזו לשונו

באושווי/ , /'בבלז, בחלמנו. מיהדות פולי� נשארו עד כה לא יותר מעשרה אחוזי�

עונו והומתו במיתות משונות  יותר , מוות אחרי�$בסוביבור ובמחנות, ובטרבלינקה

 אי� כבר!... כל המשלוחי� מובלי� למוות$דעו לכ� . פולי�משלושה מיליו� יהודי 

כחיות ! נקהמובילי� אותנו לטרבלי...אל תאמינו שהעבודה תציל אתכ�! מה לאבד

א� ! אל נל' כצא� לטבח. מצורעות ירעילו אותנו בגז ולאחר מכ� ישרפונו במשרפות

ו היהודי ועל כבוד  דיינו להג� על כבודנאנו  חזקי�–חלשי� אנו מכדי להג� על חיינו 

אל תלכו למוות ! א' עוד רוחנו בנו, ולהראות לעול� כי כפותי� אנחנו, האד� שבנו

קדמו את תלייניכ� בשיניי� , היאבקו על החיי�, כל עוד הנשמה באפכ�. מרצונכ�

 לא $ניפול כגיבורי� ובמותנו ... ברזל$בחומצה ומוט, בגרז� וסכי�, וציפורניי�

נקמו את ד� הקהילות שהושמדו !..  אי� לנו עוד מה לאבדזולת כבודנו!... נמות

הציתו והחריבו .  שלחו בו אש$כשתנטשו את הבית . נעקרו משורששוהישובי� 

 15"!בל נותיר אחרינו ירושה לרוצחי�. החרושת$את בתי

יהודי הגטו בחרו לצאת לנקודת ההתכנסות ואנשי המחתרת עשו דרכ למטה 

 הגרמני פרשו אות� כתחילת .קותיבגטו פרצו דל. ו בצדו המזרחי של הגט,המחתרת

  חודשב 16( בהלחימה החלה. ההתקוממות וה צרו על החלק המזרחי של הגטו

למרות הנחיתות בכוח אד ובנשק הצליחו .  בבוקר במספר מוקדי10:00שעה ב

הכוח .  יותראבל האבדות שלה היו כבדות, הלוחמי לגרו לגרמני אבדות

את עוד יותר הידקו ש ,בטנקי ושריוניות תוגבר , לוחמי3,000(ה כ שמנ,הגרמני

 כאשר העמדות האחרונות של הלוחמי ,חודשב 20( הלחימה נמשכה עד ה.הכיתור

 . יש השערה שמרדכי טננבוי וסגנו דניאל מושקובי, שמו ק, לחייה. נפלו

ביאליסטוק חייקה גרוסמ� ועוד מספר קשריות היו בעת ההתקוממות בצד הארי של 

 עוד עשרות יהודי הסתתרו בי� חורבות הגטו ובחלק הפולני של .בזהות שאולה

 .  איש150(כ שהצליחו להגיע ליערות באנשי מעריכי את מספר ה.העיר

                                                           
15
 14-13' עמ, דפים מן הדליקה, מרדכי טננבוים 
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ביו השחרור נמצאו ,  ביאליסטוק על ידי הצבא האדוה שוחרר1944יולי ב 27(ב

שרדו  מיהודי ביאליסטוק 200(כעוד . רוב בצד הפולני, בעיר כמה עשרות יהודי

  16.בשורות הפרטיזנישדרו  לוחמי 60(את מחנות העבודה וכ

 נית� להתרש מהתמונות בסרטו� המצור# על החיי בביאליסטוק בי� השני

1939)1944: 

related=feature&lHJUXXI496U=v?atchw/com.youtube.www://http 

 

 � ו כ י ס

 בשלהי .הקימו אותה הפולני. ביאליסטוק עברה במהל$ הדורות תחת ידיי רבות

 הייתה העיר 19( במאה ה. שלטו בה הפרוסי19( ותחילת המאה ה18(המאה ה

 פולי� בי� שתי ,גרמניה שלטה בעיר במלחמת העול הראשונה. תחת שליטת רוסיה

 .מ וגרמניה הנאצית במהל$ מלחמת העול השנייה"הימות וברהמלח

 20(בתחילת המאה ה. 18(ראשוני היהודי הגיעו לביאליסטוק בתחילת המאה ה

 ותרומת לפיתוח כלכלת המקו ולתעשיית , מתושבי העיר50%(יהודי כהו והי

מקצת מיהודי ביאליסטוק השתייכו למעמד .  הייתה משמעותית,הטכסטיל בפרט

 . לפרולטריו�,  רוב האוכלוסייה השתייכה למעמד הפועלי.ורגני והיו תעשייניהב

 הייתה זו קהילה תוססת . אל# נפש50( יהודי ביאליסטוק כוערב המלחמה מנ

ציוני מכל מגוו� , אידיש ופולנית, דוברי עברית,  שכללה דתיי וחילוניי,ומגוונת

  . וקומוניסטי"בונדיסטי", הקשת

 27( החל מ.מ"הי שלטה על המחוז בר1941מ ביוני "הי הגרמנית לברעד הפלישה

ביאליסטוק סופחה לשלזיה .  שלטו הגרמני על העיר1944 ועד יולי 1941יוני ב

 הייתה ביאליסטוק 1943 באוגוסט . המזרחית ולא הייתה חלק מהגנרלגוברנמ�

 ".   ריי�(יוד�"

היו  שתנאי החיי בו ,כלי משופרבמצב כל, יצרני, גטו ביאליסטוק היה גטו מאורג�

הצפיפות בגטו לא הגיעה למימדי .  למצב ברוב הגטאות בפולי�, יחסית,טובי

נולדו , בגטו התנהלו לימודי.  הדאגה לניקיו� ולהיגיינה מנעו מגפות.מסוכני

 .  תושבי הגטו האמינו ביו שלמחרת המלחמה.ילדי והתקיימו חתונות

                                                           
16
 164' עמ, ס קהילות פולין כרך שמיניפנק 
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 נוצרה תחושה שיהודי , ועל א# השמועות,י בגטובזכות השקט היחסי של החי

 . העיר יוכלו להמשי$ בחייה עד חלו# הסערה

 בצל .הוא האחראי לחיי מסודרי אלה, אפרי ברש,  בפועלראש היודנראט

. הוא השרה בתושבי הגטו אמונה וביטחו�,  על רצח הקהילות היהודיותהשמועות

מאמ, המלחמה הגרמני היא שתציל  שתרומתו של הגטו ל,ברש האמי� בכל ליבו

 על ידי תוספת , והוא פעל באופ� מתמיד להגברת כושר היצור של הגטו,אותו

 .  ולגידול מתמיד בכוח האד היצרני,מפעלי ובתי מלאכה

שיתו# הפעולה של ברש ע שלטונות הכיבוש הגרמניי הסיח את דעתו ממדיניות 

על א# .  שהגטו מקו בטוח,מונה להפי, ברבי את האואפשר "הפיתרו� הסופי"

 כפיו היות וביסודו הוא ניקיו�ברש לא נכשל ושמר על , מעמדו והפיתויי שנבעו מכ$

 ,דווקא לנוכח נתוני אלו מציקה השאלה מדוע. היה אד מוסרי עד הסו#

 . את היהודי לברוח או לפתוח במאבקדרב� הוא לא ,כשהתברר לו על חיסול הגטו

. מני קמה בביאליסטוק מחתרת בהנהגתו של מרדכי טננבויבמהל$ הכיבוש הגר

 משימתו .טננבוי פעל ללא לאות לאיחוד הזרמי השוני לכדי גו# לוח אחד

 . כדמות טראגיתמצטיירתדמותו של טננבוי . ערב חיסול הגטו, צלחה מאוחר מידי

  ? בגטו או לברוח ליערותלהישארהא ? הדילמות הא לפתוח בהתנגדות ומתי

  טננבוי וברש התערערה התקשה טננבוי להיאבק בי�לאחר שמערכת היחסי

, שנתייבמש$  שהוכיחה את עצמה ,  הונחה מכוחה של תפיסה הגיוניתברש. בברש

 שתושבי , שילוב הקונספציה שלו ע תרומתו לחיי בגטו גרמו.שהעבודה תציל

 . הגטו ינהרו אחריו ולא אחר טננבוי והמחתרת

 

  בית הכנסת הגדול בביאליסטוק ואנדרטה לזכר קהילת ביאליסטוק"שאריות"



 23

 ת ו ר ו ק מ

 

  ב"תשכ, ירושלי, יד וש, דרכו של יודנראט, בלומנטל נחמ�

 

 ז"תשנ, אביב(תל, ע עובד, מול מוות אורב, בנדר שרה

 

תשרי ' ילקוט מורשת חוברת ט,  שני למרד גטו ביאליסטוק25, גרוסמ� חייקה

 1968' ט אוקטובר"תשכ

 

ט אפריל "ניס� תשכ' יילקוט מורשת  חוברת , להערכת דמותו של ברש, ווייס אהרו�

1969 

 

 ד"תשל, ירושלי, יד וש, האד והלוח, בקר  נינה(טננבוי

 

הוצאת , בית לוחמי הגטאות, יד וש, דפי מ� הדליקה, תמרו#  מרדכי(טננבוי

 1984אוגוסט , הקיבו, המאוחד

 

 ט"תשל, ירושלי, יד וש, יודנראט, טרונק ישעיה

 

בית לוחמי , הוצאת מורשת',  שלישי יחיד כר$ בגו#, יהויקיכוכבי אביהו ורונ� 

  1995, הגטאות

 

 ו"תשס, ירושלי, הוצאת יד וש, פנקס קהילות פולי� כר$ שמיני

 אנדרטת הנצחה לקהילת ביאליסטוק ביהוד
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 ח פ ס נ

 )1892$1943(אפרי� ברש 

 שבמחוז )Volkovysk(נולד בעיר וולקוויסק אפרי ברש 

ברש קיבל השכלה . ביאליסטוק למשפחה אמידה ומיוחסת

למד בגרמניה הנדסה והשתיי$ לתנועה , יתיהודית וכלל

במלחמת העול הראשונה עבר ברש ע משפחתו . הציונית

לעיר הולדתו והיה לאיש   בתו המלחמה חזר.לרוסיה

פעיל במוסדות יהודיי וראש ההסתדרות , עסקי

ביאליסטוק והמשי$ ל עבר ברש 1934(ב. הציונית במקו

בתחילת שנות . ה כולל ניהול הקהיל,בתפקידי ציבוריי

בכורו . ת המשפחה לאר,ייביקור מקדי לקראת על,  ביקר ברש באר, ישראל30(ה

התגייס לצבא הבריטי והיה מראשוני , של ברש נשלח ללמוד באוניברסיטה העברית

 . הטייסי היהודי

ל א# שברש לא היה ראש היודנראט הרשמי הוא היה הדמות הדומיננטית בהנהגת ע

 הייתה 1942עד נובמבר . תו לחיי המסודרי בגטו משמעותית ותרומ,היודנראט

, 1942מנובמבר . הנהגת היודנראט הנהגה קולקטיבית וברש היה ראשו� בי� שווי

התגלה ברש , כאשר הגרמני החלו לחסל את הקהילות היהודיות במחוז לובלי�

 ברש . וכ$ הוא הצליח לבסס את שלטונו ביודנראט, המסוגל לשמש מנהיג,כיחיד

 שהגרמני יהיו מוכני לוותר ,שהיה איש מפוכח ומעשי סירב להשלי ע העובדה

ברש השכיל ליצור קשרי מיוחדי ע הממוני הישירי על . על גטו ביאליסטוק

שיתו# הפעולה בי� .  כי לגטו ביאליסטוק מעמד מיוחד,הגטו ואלו חיזקו את אמונתו

� הכיבוש הסיח את דעתו של הראשו�  לבי� מנגנו, בהנהגתו של ברש,היודנראט

 כי הגטו הוא מקו ,ממדיניות הרצח של הגרמני ואפשרה לשכנע את תושבי הגטו

 .בטוח

 חייקה גרוסמ� במאמרה. ברש פעל בכל כוחו להציל את יהודי הגטו אול נכשל

הגטו היה "כותבת על ברש את הדברי הבאי "  שני למרד גטו ביאליסטוק25 "

. ר בפועל של היודנראט"היו, בראשו עמד המהנדס אפרי� ברש, "פרודוקטיבי"

נית� לסיכו� , תפקידו של איש זה . אי� ספק שהיה איש בעל מעו# ואופי חזק

  17."שלילית: משמעית$בצורה חד

                                                           
17
 39' עמ,  שנים למרד גטו ביאליסטוק25, חייקה גרוסמן 
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, "להערכת דמותו של ברש", במאמר תגובה למאמרה של חייקה גרוסמ�, אהרו� וויס

ערכת דמותו ופועלו של ברש ה הקושי שב. שהכותבת החמירה קצת ע ברש,חושב

 יש .' לקושי להערי$ את דמותו של רומקובסקי בגטו לודז, במידה מסוימת,דומה

ל א# שאופיו המתו� של ברש עמד לו לזכות בהשוואה ע, משות# בי� שתי הדמויות

, אי� ספק שרומקובסקי וברש פעלו על פי חזו� שהעבודה. למגלומניה של רומקובסקי

 שניה . לשניה היה סדר יו ברור.עת וציות לדרישות הגרמני יצילומשמ, סדר

 שהיה איש הגו� ,כל הכותבי על ברש מצייני. ותת ביצוע מרשימוניחנו ביכול

ברש פעל בצורה החלטית כדי שבגטו יהיו חיי . ונשאר כזה עד חיסול הגטו

 ,ברש. ליי בגטוהוא פעל בנחישות נגד גורמי שלי, מנגד, נורמאליי ככל האפשר

 .  היה מוכ� להקריב חלק מתושבי הגטו כדי להציל את השאר,כמו רומקובסקי

 כי ערב אחת האקציות ברש קרא למשטרה היהודית ,ניצול מגטו ביאליסטוק מספר

 כי כאשר אד סובל מהרעלה מסוכנת ויש ,ואמר לה, יצחק מרכוס, ומפקדה

ברש שמר על קשר ע מנהיגי  18. זאתעושי, לקטוע את זרועו כדי להציל את חייו

 .כס#נשק ובהמחתרת בגטו וסייע לה ב

אחת התשובות ?  ברש לא הצליח במשימתו ונשאלת השאלה למה,כמו שנאמר

 עד כי ג בשלב שהיו , שברש היה כל כ$ שבוי בקונספציה של עצמו,האפשריות היא

רבלינקה הוא וט, וארשה, מחוז ביאליסטוק, בידיו ידיעות על הנעשה בווילנה

בשלב זה הוא היה צרי$ .  כי תפיסת עולמו מיצתה את עצמה,התקשה להודות

  .נית� היה להציללשנות כיוו� ולשת# פעולה ע המחתרת כדי לנסות להציל את מי ש

 

                                                           
18
 379' עמ, יודנראט, ישעיה טרונק 
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 )1916$1943 (מרדכי טננבוי�

,  כילד השביעי,46ברחוב מילא ,  בוארשה1916(נולד ב

 בהתבגר נטשו ילדי. לאנה ודוד טננבוי, ב� זקוני

מצוות וגילו עניי� התורה וה עול משפחת טננבוי את

גונית ג מבחינה ( המשפחה הייתה רב.בתרבות הפולנית

 בתו$ התא המשפחתי התחוללו מאבקי .פוליטית

, "בונדיסטי: " בי� בני המשפחה היו.פוליטיי

"  . וציוני סוציאליסטי" פולקיסטי

 תנועת נוער ,"שומר הלאומי"למצעירותו הצטר# מרדכי 

 ". הציוני הכלליי"בעלת אופי צופי וזיקה אל 

בעל עיניי� חולמות לא מרבה , בחור רציני"מדריכו מאותה תקופה זוכר אותו כ

מרדכי . מה שניידרמ�ט ,חברתו  כבר בנערותו הוא הכיר את מי שהייתה 19"לחיי'

מחזירה " הייתה , השניי שהייתה המציאותי מבי�,מהטהיה נסח# בדמיונותיו ו

 .12 ש היה תלמיד מצטיי� עד גיל ,"תרבות"מרדכי למד בבית ספר . "קרקעאותו ל

 . פרש והחל לעבודואז עבר ללמוד בבית ספר מקצועי בשלב זה הוא 

 (פרייהייט"טית חלק בתנועת הנוער הציונית סוציאליסמרדכי  לקחת 16כב� 

וזכה מרדכי אהב שירה וטבע . רי$ אהובמה ומהר מאד היה למדט יחד ע 20")דרור(

 נבחר מרדכי 1938(ב. פער בי� דיבור למעשהלא היה אצלו  ש,בשל העובדהלהערכה 

 ,דכי שלט בפולניתרמ.  החינו$ והתרבותתחובפולי� ועסק ב" החלו,"להנהגת 

בעברית אותה למד , ביידיש שהייתה שפת הרחוב, שהייתה עבורו שפת התרבות

 ושקד כדי להתקבל מרדכי התעניי� בלימודי מזרחנות. רוסיתבו" תרבות"ב

 הרבה מרדכי. שליד אוניברסיטת וארשה" מכו� למדעי המזרח"ללימודי ב

, מדעי הטבע, אנתרופולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, להתעניי� בספרות יפה

 . אסטרונומיה ועוד

 בותר עז זמ� קצר מאוחר י. נפטר אביו של מרדכי והא שקעה בדיכאו�1938(ב

" החלו," נקרא מרדכי לפעולה במרכז 1939באמצע שנת . מרדכי את הבית להכשרה

 להביע את דעותיו כו�הוא מצא לנובמסגרת זו , במחלקת התרבות, בוארשה

 ".הידיעות שלנו" הרעיוני בביטאו�

                                                           
19
 8' עמ', בתוך גוף שלישי יחיד כרך ב, מרדכי טננבוים, יהויקים כוכבי 

20
 .וץ הצעירהחל-"פרייהיט"לתנועה המאוחדת " דרור"בהתכנסות בלבוב התקבל השם , 1938בשנת  
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 לשו� ו וז, בו הוא תק# את הפאסיביות היהודית בגולה, הוא כתב מאמר1939במרס 

הודי� למדו לוותר על הדרישות היסודיות ביותר של חוש הקיו� הי": הדברי

כל תולדות , הדת, הסיבות האובייקטיביות החיצוניות, רגש הפחד. הטבעי

לא , וציא מספר מקרי�הל. היהודי� בגלות רצופי� פחדנות רציונאלית ומבוססת

 בהמש$ המאמר הוא מבקר את ההורי". היו מעשי� של התנגדות המונית

 לא לימדו את אשר" הסנובי�"ואת " מעשיות" ל שמחנכי את ילדיההיהודי

 21. "לעמוד על נפשו מול ידי עשו "הילד היהודי

 שכדי להיות , הוא טע�."הגבורה"יה  ה, את מרדכיהעסיקו ש,אחד מהנושאי

 הגיבור לדעתו. לא דרושות תכונות צבאיות או תכונות ספציפיות אחרות" גיבור"

הוא משתוקק לשלו ולעבודה , מלחמה והנשקהאמיתי מתעב את ה

 גבורה פירושה . חייח היא אור מרדכיגבורה עבור. קונסטרוקטיבית יומיומית

 שאינו מוותר על א# שעל"על ידי אורח חיי , להתמיד ולהחזיק מעמד בכל מקו

  . לדעת על מה אתה נלח ולשמור על טוהר הנשקהנדרש הוא תנאי ראשו� .  "אדמה

 מש לקובל, מה לחות ההכשרה בגרוכובטרו, המלחמה עברו מרדכי ו לאחר פ

 .בטיפול בחברי התנועה ופליטימרדכי ש עסק , ווילנהשבווהלי� ובהמש$ ל

 שבהמש$ עלתה לאר, , תמר, ג אחותו הקטנה1939לווילנה הגיעה בנובמבר 

 .ישראל

 ונותיומתכ אחת . הפ$ מרדכי להיות אחד האנשי המרכזיי בתנועהע הזמ�

אחד מחבריו באותה תקופה מעיד עליו . לחברי ולתנועה, הבולטות הייתה נאמנות

אשר מש' אליו , היה לו מעי� כוח מגנטי נדיר, מרדכי ניח� בקס� יחיד במינו": כי

הוא נטה להתלהב מכל דבר . הוא שפע חיוניות ותסס מרוב להט. [...]  האד�באת ל

כדי לפעול באופ� חופשי ביקש  22."דעו גבולמסירותו ונאמנותו לא י. יפה ונעלה

 על ש טטאריתהקראי ואימ, לעצמו בווילנה תעודה עדת  למרדכי להצטר# א

מי שהוכר , בווילנה פעל מרדכי בשיתו# פעולה ע איש הוורמכט. יוסי# תמרו#

 חל, יהודי מהעיר למקומות ל בניסיו� ,אנטו� שמיד, כחסיד אומות העוללימי

 עקב ההשמדה בווילנה הוחלט להעביר .לביאליסטוק" הדרור" חברי מבטח והעברת

  .את הנוער לביאליסטוק שנתפסה כמקו בטוח יותר

                                                           
21
 50' האדם והלוחם עמ, בקר-נינה טננבוים 

22
 14' עמ' בתוך גוף שלישי יחיד כרך ב, מרדכי טננבוים, יהויקים כוכבי 



 28

  שבו התפתחו חיי חלוציי ופינה,"חי(תל"בביאליסטוק הקי טננבוי את קיבו, 

אישור מהיודנראט הקיבו, בהמש$ קיבל .  לאנשי אנשי רוח ועסקני ציבורשקטה

 טו� 190 בתקופת הקי, סיפקו שטחי אלו .שי הריקי של הגטולעבד  את המגר

  23.ירקות לתושבי הגטו

 ש קיבל על עצמו להדרי$ את , הגיע מרדכי טננבוי לוארשה1942מרס ב 24(ב

עריכת , "דרור" של  במחתרת שכללה את חברי הגימנסיה,"הקבוצה הצעירה"

במהל$ שהותו ". ידיעות " וסיוע ליצחק צוקרמ� בהוצאת ביטאו� התנועהפרסומי

הגוש האנטי "בגטו וארשה מונה מרדכי טננבוי לחבר הוועדה הצבאית של 

 לאחר מאבק .כדי לסייע לצבא האדו הרעיו� היה לפעול נגד גרמניה ."פאשיסטי

הוסכ על הקמת ארגו� צבאי מקביל אשר בסיסו יהיה " הגוש"רעיוני ממוש$ בתו$ 

 . בראש הארגו� הועמד מרדכי טננבוי.לחימה שלו ש ג תהיה זירת ה,בתו$ הגטו

   .  כ$ היה טננבוי לאחד ממניחי היסוד למאבק המזוי� בגטו וארשה

 לחלצה ניסיונותיואמו של מרדכי נתפסה ביו העשירי לאקציה מגטו וארשה וכל 

 מרדכי טננבוי נמנה ע .ל" הוק אי1942יולי ב 28(ב. מהאומשלגפל, לא צלחו

 1942ספטמבר ב 12(ציות מגטו וארשה בקע סיו הא.  הארגו�חברי מפקדת

" מפקד " מונה וטננבוי,הוחלט להקי את הארגו� הלוח כארגו� ארצי

 הגיע טננבוי לגטו ביאליסטוק והחל בהקמת כוח 1942בנובמבר . בביאליסטוק

 כי תנאי מרכזי לפעולה ,טננבוי הבי�.  שיפעל מול הגרמני ביו פקודה,מאוחד

 ולכ$ הוא הקדיש ,בקנה מידה גדול נגד הגרמני הוא איחוד כל הכוחות בגטו

 את פעילותו בביאליסטוק תעד טננבוי ביומ� אותו החל לכתוב . מאמצי רבי

 . 1943 בינואר 13(ב

 הוא חיבר כרוזי לתושבי :נגעה במספר תחומיפעילותו של טננבוי בביאליסטוק 

 הוא עסק , שבו יתחילו לחסל את הגטו,ננות לרגעהגטו ובה קריאה לעמידה והתגו

 . וליכוד הכוחות שהיו פעילי בגטואימו� ויצור נשק, הכנות ללחימה, בתיעוד

 .ביטחו� ושלווה,  הוא הקרי� סביבו התלהבות.טננבוי היה הרוח החיה בכל דבר

 "אל נא נשלה את עצמנו" שמדובר במאבק שסופו מוות ,יחד ע זאת היה ברור לו

קרב עקשני , זה יהיה קרב. כול� יפלו, א# אחד מאתנו לא ייצא חי" ( וא נהג לומרה

   24."ביותר
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 438' עמ, דרכו של יודנראט, נחמן בלומנטל 

24
 147' עמ, האדם והלוחם, בקר-נינה טננבוים 
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 טמה מצאה את . יצאה טמה לוארשה על פי שליחותו של טננבוי1943בינואר 

, ראשו עלו מחשבות אובדניותבמרדכי שקע במרה שחורה ו. מותה במרד הקט�

  וכ$ הוא כותב ביומנו ,ובר ג תחושת האחריות הציבורית ומנהיגותו,אול

למעלה מארבעי� אל# יהודי� , כל הגטו. עכשיו אסור לי ללכת מכא�" :3.2.1943(ב

  25."אי אפשר. מחכי� לי

. י זהפלכ ה רחשו אהדה זה .למרדכי טננבוי היו יחסי מיוחדי ע אפרי ברש

ל  ולקראת חיסו1943היחסי בי� השניי התערערו לאחר האקציה של פברואר 

 חייקה .ככל שמועד חיסול הגטו הל$ וקרב הפ$ מרדכי רציני וממוקד במטרה. הגטו

מתהל' במגפיו $ראינו אותו בימי� הה�": גרוסמ� מתארת אותו במילי הבאות

מכנסיו תחובי� במגפיו ואקדח , שחורה" סטאלינית"לבוש חולצה , הגבוהי�

ערנותו , גותו אחרתהתנה. חמה יותר, מבריקה יותר, אש אחרת בעיניו. בכיסו

  26."א# שחור עיניו אחר. ערנות חדשה, אחרת

 שהיה נכו� להקריב , שמדובר באיש,לסיכו דמותו של מרדכי טננבוי נית� לומר

איש חזו� בעל , הוא עצמו היה אינדיוודואליסט. את הקרב� העליו� לטובת הכלל

טואיציה לטננבוי הייתה אינ.  שהטי# לאהבת האד והטבע,דמיו� וחלומות

את טננבוי . חוש עמוק להיסטוריה ויכולת לחזות תהליכי עתידיי, בריאה

דמיו� , מעשי:  שגיל את ערכי החלוציות העברית,אפיינו תכונות של מנהיג

 . ומסירות ללא גבול

 שמה שמאפיי� את ,הסביר, קארלייל, 19(ב� המאה ה, ההיסטוריו� האנגלי

 את . תכונות ספציפיות מסוימות� ה,לי הרגי בשונה מבני זמנ,הגיבורי

חוש מפותח מאד , כוח יוזמה כביר ושאיפה אדירה: הגיבורי מאפייני קוד כל

כשרו� ארגוני להגשמת המשימות (ולבסו#, לתפוס את צרכיו ונטיותיו של הע

 .כזה היה מרדכי טננבוי, 27על א# כל המכשולי והסכנות, שקבעו לעצמ

 50( גטו וארשה העניקה ממשלת פולי� אותות כבוד צבאיי לביו השנה השני למרד

 אחד מאלו שקיבלו את אות .שהצטיינו בתחומי ובאזורי שוני ,גיבורי יהודי

  . היה מרדכי טננבוי" צלב גרונו ואלד"ההצטיינות הגבוה של 
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 37' עמ, דפים מן הדליקה, מרדכי טננבוים 
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 54' עמ' בתוך גוף שלישי יחד כרך ב, דכי טננבויםמר, יהויקים כוכבי 
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 262' עמ, האדם והלוחם, בקר-נינה טננבוים 


