
  ? גטאות היו חברי מחתרות ולוחמי, כמה פרטיזני�*

 הערות ותוספות מקור עמוד מספר מקו�

 (160) 4 22,500 אוקראינה מערב

8 (588) 

 ביערות  מתחבאי�15,00אינו כולל 

 1200 – (12) 10 א"ל 3 2000 איטליה

 נית� מספר יהודי� לא, פלוגות פרטיזניות 8  (12) 10 אי� מידע אלבניה

   (539) 9 400 יהיר'אלג

 הפשיז� איגוד הלוחמי� נגד (147) 2 480 בולגריה

 ביערות  מתחבאי�21,000אינו כולל  (288) 7 25,000 ביילורוסיה מערב

   ח"כ 3 1000 בורגנלוכס, בלגיה

 "יהודי� -%5000מגטו מינסק בלבד יצאו ליער כ" ט"י 3 15,000  )1939עד (מ "בריה

     אי� מידע דנמרק

   ח"כ 3 500 נדהול

 קה'מבצ 200 – מחתרת הונגרית ביוגוסלביה (340) 9 500 הונגריה

 1939לפי גבולות  (230) 6 1300 וילנה והסביבה

 ו"כ 3 5000 יוגוסלביה

12  (194) 
 "-4000כ" (194 (12". ויותר 2250" (61) 5

�   חיילי� יהודי�300+ אזרחי�  1000 (180) 5 1300 יוו

  (230)   6 700  ליטא

12 (184) 
    500 – (184)  12  .1939  ליטא לפי גבולות 

     100  לטביה

    אי� מידע נורבגיה

� ד"כ 3 1000 וורשה מרד – פולי

11 (466) 
 

�  ד"כ 3 5000 מרידות – פולי

1 (466) 
 מחתרות ,גטאות, אושווי(, סוביבור, טרבלינקה

� (185) 12 2000 פרטיזני� – פולי

 ד"כ   3
 ."ביערות  מסתתרי�3000% %ועוד כ" (185)12

    אי� מידע כיה'צ

 L’Union des Juifs National pour la Resistance (416) 1 7000 צרפת

     ט"כ 3 2500 סלובקיה

 1933 קבוצת באו� מחתרת משנת   50 גרמניה

     אי� מידע רומניה



  )93,500  - ל מעוגל (93,310כ לוחמים "סה
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 בהרים ובביצות של מזרח,  מסתתרים ביערות45,000-כ, סףבנו. 93,310-נגד הגרמנים הגיע ל הנתונים מראים שמספר הלוחמים היהודים

 -ההליכה הפאסיבית לטבח קרוב ל מספר הלוחמים והמסתתרים שלא השלימו עם. מרביתם עם משפחות על ילדיהם וזקניהם, אירופה

, יש לציין.  חוקר לחוקרמחקרים שונים וקיימות לעיתים סטיות משמעותיות בין הם נקצבו מתוך. מספרים אלה אינם מוחלטים. 140,000

יירצחו בני המשפחה שנותרו , הנאצים מהלוחמים נלחמו ונפלו תחת שמות בדויים מסיבות שונות כמו הדאגה שאם יפלו בידי שרבים

, באשר למסתתרים. מהלוחמים נפלו 40% -מרבית החוקרים סבורים שמעל ל .הגויים בגטאות או הצורך להסתיר את יהדותם מחבריהם

. מרביתם חיו בצל ובחסות היחידות הלוחמות, למרות היכולת להגן על עצמם בנשק חם .נמוך יותר צולים במזרח אירופה הואמספר הני

  . נותרו המסתתרים טרף לנאצים, אחר הצבא הגרמני סגר על יער ואילף את היחידות הפרטיזניות לשבור את המצור ולצאת ליער כאשר

  .נתונים אין די, לגבי המסתתרים עם נשק במערב אירופה

  .אירופה בלבד- מסתתרים במזרח13,000 -לוחמים יהודים באירופה ולמעלה מ 50,000 -שרדו בתום המלחמה כ, לפי המשוער

שלא השלימו עם ההליכה הפאסיבית  ,140,000 - לוחמים ומסתתרים מתוך ה70,000 -כ ניצלו בתום מלחמת העולם השנייה קרוב ל"סה

  .לטבח

 :הערה

  .ולכן הם אינם כלולים באוסף זה, מזרח אירופה-המתייחסים למסתתרים במערב ובדרום נו די נתוניםאין בידי

   .לשער שמספרם מגיע לעשרות אלפי יהודים  יש
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