השואה בתיעוד
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בקבוקי  -מולוטוב ( בקבוקי
האויב גרמה

הראשונה

12

הטנק בער פעמיים  .התקפת  -אש

תבערה ) .

בתחילה לנסיגת הכוחות

איש

(6

אנשי

ס " ס6 ,

המופעלים .

..

אבידותינו בפעולה

אנשי טראבניקי )  .בשעה

הפעלה שנייה של היהירות  ,בפיקודו של החתום

יו

של

מטה .

.

8 00

בקירוב

למרות הישנות

התקפת  -אש מועטת הצליחו בפעולה זאת לסרוק את גושי הבניינים

כמתוכנן .

הושגה נסיגת האויב מהגגות ומן העמדות הגבוהות אל המרתפים  ,או אל
הבונקרים והתעלות  .בשעת הסריקה נתפסו כ  -סס 2יהודים בלבד  .אחרי  -כן
הופעלו יחידות מחץ כלפי בונקרים שמקומותיהם נודעו לנו  ,ובידן פקודה

להעלות את תושביהם ולהחריב את הבונקרים  .תפיסת יהודים בפעולה זו כ -

. 380

.

נתברר דבר הימצאם של יהודים בתעלות הביוב בוצעה הצפה גמורה

כדי למנוע שהות שם  .בשעה

גוש

בתים  ,מלווה אש

חדרה

17 , 30

בקירוב נתקלנו בהתנגדות עזה מאוד מצד

מקלעים  .יחידה קרבית מיוחדת הדבירה את

האויב ,

לבתים ואת האויב עצמו לא תפסה  .היהודים והפושעים התגוננו בכל

מקום  ,עמדה ועמדה  ,וברגע האחרון חמקו וברחו מעל עליות  -גג או דרך

מעברים תת  -קרקעיים  .בשעה

20 , 30

בקירוב הוגבר ההסגר מבחוץ

..

.

5 - 1061ק

.

..

 16קצינים 850 ,

חיילים .

הכוונה למשטרת עזר המורכבת מאוקראינים ובגי הארצות

. 135

הבאלטיות .

מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ "

מה שעבר עלינו לא ניתן לתאר במילים  .נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו
הנועזים ביותר  .הגרמנים ברחו פעמיים מן הגיטו  .פלוגה אחת שלנו החזיקה
מעמד

40

רקה

והשנייה  -למעלה

מ 6-

שעות .

המוקש שהוטמן בשטח

המברשתנים התפוצץ  .כמה פלוגות שלנו התקיפו את הגרמנים אשר

אבדותינו בכוח אדם מעטות ביותר  .אף זה הישג  .נפל

גיבור על  -יד מכונת

הירייה .

אותו העזנו לבצע ערכו רב

י ' [ יחיאל ] .

נמלטו .

נפל כחייל

אני מרגיש שמתרחשים אברים גדולים והדבר

ועצום . . .

החל מהיום אנו עוברים לשיטה פרטיזנית  .הלילה יוצאות לשטח שלוש

פולין

251

פלוגות קרב  ,ולהן שני תפקידים  :סיור והשגת נשק  .נשק קצר אין לו בשבילנו

כל ערך  .בנשק זה משתמשים אנו לעתים נדירות  .נחוצים לנו בדחיפות

:

רימונים  ,רובים  ,מכונות ירייה וחומר נפץ .
לא אוכל לתאר לפניכם את התנאים  ,בהם חיים עתה יהודי הגיטו .
יחידים יחזיקו מעמד  .השאר ייספו במוקדם או במאוחר  .גורלם נחרץ  .כמעט
רק

בכל מקומות המחבוא  ,בהם מסתתרים אלפים  ,אי אפשר להדליק נר מחוסר

אוויר .
באמצעות המשדר שלנו שמענו שידור נפלא של תחנת השידור " שוויט " על
הלחימה שלנו  .העובדה שזוכרים אותנו מעבר לחומות הגיטו מעודדת אותנו

במאבקנו  .היה שלום יקירי

!

אולי עוד נתראה

!

חלום

חיי

קם והיה  .ההגנה

העצמית בגיטו הפכה לעובדה  .ההתנגדות היהודית המזוינת והנקמה הפכו

למעשה  .הייתי

עד ללחימה מופלאה ומלאת גבורה של הלוחמים

היהודים .

מ ' אנילביץ '
גיטו ,

 . 33 - 34קק Warszawa , 19431 ,

.

נכתב אל יצחק

. 736

!ו !

932ן swiata, Zamosc ,

, Na

,

23

באפריל

1943

חחשא  .אן

צוקרמן .

מתוך דין וחשבון של
על המרד בגיטו וארשה

ה " דלגאטורהי' *

 . . .היחידות הגרמניות שחדרו לשטח זה של הגיטו

ב 19 -

ללונדון

שחר ,

באפריל עם

נתקבלו באש חזקה ויעילה של המגינים  .מספר רב של גרמנים נפלו הרוגים

ופצועים  .ההתנגדות היתה כה חזקה  ,שמצד הגרמנים הוכנסו לפעולה יחידות

חדשות עוד ועוד  ,בין השאר גם תותחי  -שדה  ,להביורים וטנקים  .המצב נסתבך

על  -ידי הסתערויות נועזות של לוחמים יהודים אל מחוץ לרחובות

המתגוננים ,

וכן יריות תדירות על הגרמנים המתקיפים  ,שניתכו מן הרחובות הסמוכים

לגיטו  ,בצד הארי  .הז ' אנדארמריה ויחידות

הס " ס

לא יכלו להשתלט על

המצב ,

ולפיכך הופעלה בקרב נגד הגיטו יחידה מקובצת של הצבא  .במשך יום

ב ' 19

