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 ŻOB - אי"לקורבנות בונקר ארגון יהודי לוחם, ר קב
 .מוזיאון צ'נסטוחובה, המחלקה להיסטוריה במרכז לתיעוד של Wiesław Paszkowskiהמחבר: 

 צ'נסטוחובה בישראל יוצאי, יו"ר ארגון תרגום לעברית ועריכה: אלון גולדמן

 

 

 
 

יסקרובסקה, מצאו ו נדז'צ'נהבצומת הרחובות המדרכה , במהלך תיקון 1966באפריל 

באותו חודש  21-מטר. ב  40העובדים מספר רב של שרידי אדם בחפירה רדודה באורך 

לבית הקברות  18גריבלדי ברחוב  ותבית הלווילוויה יצאה מה. םנערכה הלוויה של שרידי

מי הם  כאן ספק לא היהראה כי ידים ועד הלוויה הממציאת השרקצר שחלף הזמן ההיהודי. 

בו נקברו קורבנות מגפת  כל כך חשוב כי באותו אתר היה בית קברותהיה . זה הקבורים

שנמצאו היו עקבות שרידי הגופות על מאחר והספק לא היה קיים  .19-מאה ה חולירע מה

 . ברורים של ירי
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אותנו לעשות הנחות. השגיאה מובילים , ובמידה רבה יותר, אי דיוקים של מידע, העדר

מהווה  א.ג( –מועד חיסול הגטו הקטן  25.6ולא  25.7) של המצבהשל התאריך הבסיסית 

 .קושי נוסף

 

 
 

: ביציאה מרחוב נאדז'צ'נה, ליד מצאםימקום ההיה זיהוי השרידים רבה לסיוע חשיבות 

העבירו לכאן קטן. הגטו ה היה 1942מסוף אוקטובר , 90-ו  88, 86 הבתים מספר

 –)חיסול הגיטו הגדול  הגרמנים את היהודים שנותרו בחיים לאחר הגירוש לטרבלינקה

בנויה מעמודי הוקף בגדר  )הגטו( ובה. המחנהחבגטו צ'נסטושהיו המוניות הרציחות הו א.ג(

 Nowy Rynek (placהידוע גם כ  "וורשהשוק "כיכר לגטו, . מחוץ ניבטון ותיל דוקר

Daszyńskiego  ) ה דרך . הכניסה לגטו הקטן היתסדריםיהמבה היו כיכר המחנה כשימש

עץ וגדר תיל, שנסגרו - קורותמעשוי מחסום לא היה שם שום שער, אלא מעבר צר, 

 ונמשכו לאחור.

 

 

הכיכר  היתה  נטושה לחלוטין. ,השוק ככיכר, כיכר גדולה ששימשה בעבר "שוק וורשה"

היה צריך להתחיל מחנה כאן למעשה סקרובסקה. יארסקה וצ'היתה צמודה לרחובות גרנ

היו מחוברים סלילי תיל  אליהםבאדמה,  הנעוציםעמודי בטון ובו העבודה העתידי, 

הצידה  ושניתן להזיז תיל דוקרני  מחוברות עםעץ  קורותמחסום בנוי מ שםה צפופים. הי

. אותם עמודי בטון עם תיל דוקרני הונחו ליד רחוב על מנת לאפשר כניסת עגלות

 .נדרז'צ'נה

 

. עד מחסן הרהיטים( –)מעבעלאגר   Möbellagr העובדי התאכסנו  88 דרז'צ'נהבנבית ב

זקנים, נשים וילדים, מהרה, ככל הנראה במרתפים, הקימו מקומות מסתור, אליהם הבריחו 

השתלט והבית השכן  הזה . מאוחר יותר על הביתMöbellagr ב שלא יכלו עוד להתאכסן

 1942שהוקם בסוף  ויובה(בורגניזציה א'ידובסקה ז -אי"ל  – ŻOB) הארגון היהודי הלוחם
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 להתנגד לגרמנים היתה אי"ל(. מטרתו של Möbellagr הוקם בין היתר על ידי עובדי ה)

הבריחה מן הגטו הקטן, ולשם כך נבדקו אפשרויות לחסל את הגטו הקטן. ינסו במקרה ש

בנדרז'צ'נה בבית  היתה . הכניסה לאחת המנהרות הגטומנהרות המוליכות אל מחוץ  נחפרו

כלי הנשק בגטו שהתברר כי יצור . מאחר אי"להראשי של  מחסן הנשק היה גם  כאן. 88

יצור בעיקר באותה תקופה נמשך . כלי הנשק שהיו ברשותם נקנו או נגנבו, קשה מדיהינה 

 רימוני יד. הנשק נשמר במחסן.

 

, 1943בינואר  4ב  התברר לגרמנים בנשק להשתמש ויכוליםיהודים חמושים העל כך ש

, סרן דגנהרדט על הגטו הקטן, האחראישל מנדל פישלביץ ואייצ'ק פיינר.  ההתקפה לאחר 

. עם זאת, זה אכזרי ופרימיטיה צייתן, שהי , Überschärrעל הגטו הקטן ל   את האחריות

ה תהשינוי היכתוצאה מ המקרה הראשון הידוע. 1943או אפילו במאי רץ קרה רק לאחר מ

 .1943ביוני  8ב  מאכל בירנצוויג פעולה נגדה

 

 מפקדי המשטרה נתמנו  הגטומפקדים החדשים של כ הלך והחמיר.המשטר בגטו 

Schutzpolizei השפה הפולניתשידעו היטב את  קסטנר ולאשינסקי,  לעניינים פוליטיים 

היתה  העיקרית  התברר שמשימתםמהר מאד בחיי הגטו. היטב היו בקיאים זה  ובזכות

לעתים קרובות  התארגנולחשוף את הארגון הלוחם. הפרטיזנים הגבירו את ערנותם, 

 שני מפקדי המשטרה. אותם יהודים שפנו אלמקרוב אחר עקבו ו בקבוצות קטנות

  

 21ב אותו הגסטפו והרגו משתף פעולה עם שוטר היהודי רוזנברג כי ה לוחמי אי"ל גילו 

 הבונקריםהיה מאוחר מדי. הגרמנים כבר ידעו את מיקומם של זה , אך 1943ביוני 

השתמש במשאית והמנהרות, הם ידעו הרבה על פעילות הארגון היהודי הלוחם. הארגון 

 ואת למשטרהדווח על כך ביער. הנהג הגרמני שהיו נשק לקבוצות שכורה כדי לשלוח 

, הצליח להימלט נהרג פינק סמסונוביץ', לולק בלנקבקרב היריות עצר הגסטאפו.  שאיתהמ

בחלון בניין המשטרה לאחר עינויים הועמד הארי טאפו. והארי פוטסיביץ' נפל לידי הגס

מת . הוא הסגיר אף אחדבגד ולא הארי לא לעבור לפניו. כל יושבי הגטו נצטוו היהודית ו

 למקום ההוצאה להורג.ך בדר

 

על ערנותם של  התגברו. הם 1943ביוני  25הגרמנים תקפו את הגטו הקטן בערב ה 

צות קטנות של פועלים כדי לחקות את החזרה קבוחזרה לגטו הלוחמים בכך ששלחו 

הלוחמים עזבו את בשעה שבוטלה,  הכוננות. כאשר םשל משמרת היומהעבודה הרגילה 

. ראשית, הם תקפו את גטו, מכוניות משטרה נכנסו למחסןהנשק הונח בו, מקומות המסתור

אלה , שם נמצא המפקד מויטק זילברברג. כמעט כל 88-ו  86דרז'צ'נה נהבונקרים ב

 החלו לירות הגרמנים עכשיו . ומויטק זילברברג שנפצע התאבד, בונקרים נהרגוב שנמצאו

ירי והמשך ה טרנספורטים, ברחובות. חיסול הגטו הקטן, סלקציותשהיו בכל האנשים 

את ת הגג. ומחרת. אנשים רבים עדיין הסתתרו בבתים, במרתפים ובעליעד ליום הנמשך 

הורה הכריזו על "חנינה" )לאחר שלושה ימים לפתות לצאת בדגנהרדט חלקם הצליח 

חיסול הגטו, שריפת (. אבל לירות בכל אלה שיצאו ונתפסו בגלל הכרזתו על ה"חנינה"

 .חודש יוליוהריסת הבתים נמשך עד 
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שרידי כמה ניתן כבוד למדוע, אם כן, קורבנות.  1,500 כ  היו חיסול הגטו הקטן בעת 

מצבה יש צורה של אנדרטה. יהודי צ'נסטוחובה כנראה חשבו ל? אחרי הכל,  עשרות מתים

שמפקד הארגון אף שהם מכבדים את הלוחמים האמיצים ביותר של הגטו הקטן. ייתכן 

 .קבור במקום זההיהודי הלוחם, מויטק זילברברג, 

 

  
 רבקה גלנץ              מויטק זילברברג     
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. בבונקר 82-88עצמות יהודים קדושים, שנמצאו בבונקר ברחוב נאדזעטשנא מספר שרידי "תרגום מאידיש: 
 יהודים" 200הזה נרצחו 
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