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Rg-50.562*0008 

  שאלה: בוקר טוב.

  תשובה: שלום וברכה.

  

  ש: תוכל בבקשה בתחילה לומר את שמך, מקום ותאריך לידתך.

  

  לשישי. 12, 1927ת: אני נולדתי בפולין ב 

  

  ש: איפה בפולין?

  

  . _______(In Yiddish) , שזה נקרא ביידיש, קראו לזה___________(In Polish)ת: בעיר 

  

  ?_______(In Yiddish)או  _______(In Yiddish)ש: 

  

כפי שאני זוכר, זה  …ממש. כן. וזה היה עיר של _______(In Yiddish). _______(In Yiddish)ת:  

המשפחה שלנו, האבא והאמא עבדו די  …בערך שלושים אלף יהודים. בעיר הזאת. ו …היה שמה הר

  קשה לפרנסה.

  

  ש: במה עבדו?

  

תחתונים ודברים כאלו. פרנסה  …ה.. זה.. חולצות וקנו בד ותפרו את הב.. א …יצרו …ת: והם אה

הכל התרחב קצת, אנחנו  …לעבודה הזו, ו …לא הייתה קלה, אבל אחרי תקופת מה נכנסו לעניינן

, לפניי נולדה אחותי הייתה 1927היינו שלושה ילדים בבית, כפי שאמרתי, אני נולדתי בעשרים ו.. 

  ח שהיה יותר צעיר ממני, אני הייתי האמצעי. יותר מבוגרת ממני בשנתיים, והיה לי עוד א

  

  ש: צעיר בכמה?

  

  …. זה25ת: (רעש ברקע) הוא נולד ב 
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ש: תסדר שזה לא ייראה כאילו זה בעיה. אז אנחנו מקליטים, נכון? דודו? בסדר. כן, אז אמרנו שהיה 

  אח מבוגר בשנתיים.

  

  …ת: לא האח יותר צעיר

  

אחות בשנתיים, והאח יותר צעיר בשנתיים) לא אמרת לי את  ש: סליחה, אחות מבוגרת בשנתיים (ר:

  שמה. מה שמה?

  

  ת: אחותי הייתה אלקה. 

  

  ש: והאח? 

  

  ת: והאח שלמה. 

  

  ש: והוא צעיר בשנתיים. 

  

הפרנסה השתפרה  …ת: בשנתיים יותר צעיר ממני. ובשנות השלושים, בהתחלה, אז באמת העסק ה

. ושמה זה כבר __________(In Polish), לרחוב שנקרא קצת יותר, וגם עברנו דירה יותר טובה

התחלנו  …לחדר התחלנו עוד מקודם, כמו שהיה מקובל אז בימים ההם, וש …התחלנו ללכת לגם

בשנות השלושים, שהייתי בן שבע, שלושים וארבע, התחלתי ללכת גם לבית ספר  …בשנת …לבית

  העממי. 

  

  ש: איזה בית ספר?

  

  ת: פולני.
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   ש: פולני.

  

,  מכיוון שהיה גם 37בערך עד  34ת: פולני. שמה לימדו רק בפולנית. למדתי בבית ספר שלוש שנים, מ 

לימוד קודש וגם לימוד חול. זה היה נקרא  …לימד גם אה …קם בית ספר גם יהודי שלימ …שקמה

  יסודי התורה. עברתי לשמה. 

  

  ש: באיזה שפה זה היה?

  

לימדו גם לדבר קצת עברית. אבל בעיקר גם למדו גם לימודי חול, ו …ת: זה היה למדו שמה ביידיש, ו

הכל מה ששייך לחשבון וכל הדברים האלו כללית. אני עברתי לבית ספר הזה מכיוון שהבית ספר 

, היה מאד 37הפולני התחיל להיות קשה. קשה מהבחינה הזאת שהאנטישמיות כבר באז, בשנת 

  חזקה אצל הפולנים. 

  

  י ביטוי כלפייך?ש: איך זה בא ליד

  

הלבוש הזה, הכובעים, ופאות,  …ת: זה בידי לידי ביטוי, שאפילו שבפולין היה מקובל שהלכנו עם ה

פאות הורידו. זה לא היה מה לדבר. אבל גם הכובע שהורדתי, הפולנים הכירו, האלו שלמדו אתי 

יהודי, והיו מרביצים לו, ביחד בבית ספר, הנערים האלו הפולניים, הם הכירו יהודי באף הכירו שהוא 

היו זורקים מרחוק אבנים הרבה פעמים, וזה זה היה בלתי נסבל, לא פעם באתי הביתה עם איזשהו 

 …זה כבר היה אצל הפולנים, לא אצל הגר_________________. פצע מהמכות או.. וכל פעם

ה ברור שהיה עם הגרמנים. זה היה קודם אצל הפולנים. ולכן עברתי לבית ספר היהודי הזה. ושמ

חברים של יהודים, היה הרבה יותר נוח, ויותר טוב. ככה זה בדיוק היה, אחי, היה יותר צעיר ממני, 

  בשנתיים. אז הוא גם כן התחיל ללכת לבית ספר אבל עבר אחרי זמן קצר ליסודי התורה. 

  

  ש: איפה, ואחותך? מה עם אחותך?
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נות זה היה הרבה יותר קל. שהיא למדה ממש עד ת: אחותי אה.. זה היה לגמרי משהו אחר. עם ב

עד שפרצה המלחמה, אז היא  …פרצשעד שהיא גמרה את הבית ספר, אז היא עד   …המלחמה, זה

  עם הפולנים.  …למ.. למדה ב

  

  ש: בבית ספר הפולני שממנו אתה יצאת? 

  

  ת: כן.

  

  ש: שאותו עזבת.

  

ל היא ד.. למדה ידעה באמת פולנית יותר טוב ת: זה היא למדה זה היה לחוד בנות ולחוד גברים, אב

החיים היו כאלה שגרתיים, וברוך השם  …זה היה החיים היה …כבר. הנ 16, 15מהפולנים. בגיל 

שלנו היו ככה לא מהעשירים, אבל גם לא מהעניים. היינו  …התפרנסנו, ואפשר להגיד שהחיים של

במיוחד בערים הקטנים יותר, היה די  …ב חיים די ברוך השם בסדר. אבל סך הכל העניות בפולין,

  גדול. אבל הכל התנהג כרגיל, והתחיל הרעש האלו שתפרוץ מלחמה. 

  

  על הבית, זה היה בית דתי?  …ש: עוד רגע לפני זה. תגיד איזה מילה על

  

אפילו התפלל כל יום, הניח  …ת: הבית שלנו היה בית מסורתי. ואבא היה דתי, שומר שבת, חגים, ו

. והתחלתי כבר 12כשפרצה המלחמה הייתי בן  …. אני תפילין עוד לא הנחתי, מכיוון שפרתפילין

הבית שלנו היה בית  …להניח תפילין רק בזמן המל.. המלחמה, שנה אחרי פרוץ המלחמה. אבל

כמו שהיה מקובל אז,  …אבא ואמא השתדלו מאד לחנך את הילדים ב …בית מאד יפה, אה …אה

לימוד  …יפה. אבל יחד עם זה, אנחנו למדנו גם פולנית. הכל מה ששייך ל בצורה דתית, מסורתית,

  כללי, עד שפרצה המלחמה. 

  

  אתה או אתם הייתם באיזושהי תנועת נוער?  …ש: עוד לפני זה, אתה
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ת: אה.. לא. זה.. לא היה מקובל תנועת נוער של דתיים. היה אגודת ישראל אבל זה היה ליותר 

שומר הצעיר ובני  …אפילו אצל החילונים שהיו תנועות אה …מבוגרים. גם ה מבוגרים. הנערים יותר

עקיבא, ו.. כל ארגונים האלו, אה.. היה מקובל רק יותר מבוגר, מכיוון שלא היה נוער כמו שמקובל 

היום, הנוער של בי עקיבא, שזה מתחיל כבר מגיל די צעיר ממש. זה לא היה כל כך מקובל. בכל אופן 

אני לא זוכר דבר כזה. היינו הולכים לבית ספר ולחדר, וזהו. ככה, בזה נגמרו כל הדברים אצלנו בעיר 

  האלו. 

  

  אתה אומר שאבא ואמא עבדו יחד (ר: כן) באיזו מתפרה של בגדים. …ש: עוד שאלה, אם

  

תפירה. אבל גם היינו  …היה לנו מכונות בבית, היה לנו שתי מכונות, שגם היא ב …ת: היה לנו

משלמים, מקבלים.  …החוצה. לעובדות. שעבדו ותפרו ואנחנו היינו מקבלים …עבודה. למוסרים 

  היא הכינה לתפירה.  …את ה …, היא הייתה עושה אהמצויןאמא הייתה מאד בעלת מקצוע  …אנח

  

  ש: כלומר היא גזרה? 

  

ת קטנה, על אנחנו היינו, היה לנו גם חנו …ת: היא גזרה. היא גזרה את הבד ומסרה את זה, וככה אנ

היינו  …קבלנו את הסחורה הזה והיה …בית השני. וככה הלכ …יד המקום איפה שהיינו גרים, ב

מתפרנסים יפה כפי שאמרתי. היה ברוך השם פרנסה.  פרצה מלחמה. לפני שפרצה מלחמה, 

אני זוכר שהפולנים ממש כמו שהשתוללו.  38האנטישמיות גדלה. בשנה האחרונה במיוחד, ב 

, זאת אומרת, "תחכה, היטלר יבוא, והוא ילמד אותכם." ______________(In Polish) והמילים

משום מה, אני לא יודע למה זה היה אנטישמיות כזאת. אולי עוד לא הבנתי כל כך טוב, מכיוון 

קינאו.  …היהודים …שהאמת להגיד, בבית הספר הפולנים היה גם כן עניות גדולה, והם ראו שהפ

עבודות  …מתפרנסים יותר טוב מהם. והם עבדו בעיקר בעבודת …ם יותר משהם ראו שהיהודי

וייתכן שהאנטישמיות  …ו …חפירות, ודברים כאלו שחורה, עבודות שחורות. אה …כבדות, כמו אה
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שפרצה מלחמה, אפשר להבין אח"כ, עם פרוץ  …היה גם בגלל זה. אבל זה היה בלתי נסבל. ו

  תחילו לעבוד ביחד עם הגרמנים. המלחמה, שהיו הרבה מהגרמנים, שה

  

  ש: הרבה מהפולנים.

  

  --הצורה …ת: הרבה מהפולנים שעבדו ביחד עם הגרמנים

  

  ש: בכל זאת, בכל זאת פולין גם פולין הייתה תחת כיבוש גרמני. 

  

לגרמנים, לעזור להם,  …ל …ל …ת: פולין הייתה תחת כיבוש הגרמני, זה נכון, אבל לעזור לפולנים

 …היהודים העשירים. רשימות של חנויות גדולות וכל הדברים האלו, היה …ת, של הורשימו …ול

  -- מסרו הפולנים. אז ככה שזה זה ה

  

  ש: איך אתה יודע?

  

  -- לדברים מוכנים …הגרמנים נכנסו, אז הם נכנסו ככה הכל …הפול …ת: ה

  

  ש: איך אתה יודע שהפולנים מסרו להם רשימות כאלה?   

  

אני, אני לבד ח.. אח"כ, אני אספר לך, איפה שאני עבדתי,  -- זה (ש: כן?). אנחנו ת: אנחנו ראינו את

מחסנים  …בתי …אז את מה שאני ראיתי. בהתחלה, הגרמנים שנכנסו, אז קודם כל היו שמה

  ,_______(In Yiddish)מאד מוכר,  …ענקיים של יהודים עשירים, עם בדים. היה מכ

 (In Polish)_______חנויות האלו  …ם, והפולנים היו הולכים ומראים את המעם בדי …, עם

היו  …מכוניות משא, וזה לקח כמה ימים, היו …אחרי ימים באו עם מכונית …לגרמנים, והם ב

  חנויות האלו הגדולים.  …מפרקים את ה

  

  ש: את זה אתה ראית? 
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ופת של חודשים עד עוד לא היה גטו, הסתובבנו תק --ת: זה אני ראיתי בעיניים שלי. בטח, זה לא

 …הם הכירו גם את היהודים העשירים, הם הראו גם זה אז …הם הראו גם …שסגרו את הגטו. ור

הזהב. את הכסף. מהם. ועשו  …דרשו את הכ …הגרמנים באו ולעשירים, ולקחו את ה …אז ה

  --אבל רשימות, של מי שלא ייתן את הכסף יוציא להורג. אמנם הוציא להורג גם ככה, הרבה יהודים.

  

  ש: אנחנו מדברים על הימים הראשונים. 

  

זה עוד לא היה ענייני של  --והיו …את זה ו …ת: הראשונים, זה היה תיכף בהתחלה. היו עושים

ומי שהיה  …הדברים האלו שהיה היה על השטח, עשירים, ו …העבודה. קודם היו מנקים את את ה

נס לחנות, ולהשגיח שהיהודי לא ימכור סחורה חנויות גדולות, העמידו תיכף גוי. שהוא קודם ייכ

 …לא נמצא על ידו. וככה הוציאו את כל החוקים, אנחנו …כשהגוי נמצ …ב …בלעדיו, בלי הגוי. בל

. תיכף אחרי המלחמה. תיכף שפרצה המלחמה. לאט לאט 39קראו לזה חוקי נירנברג, זה היה  …איך

  הגרמנים התחילו גם לקחת יהודים לעבודה. 

  

  הרגו יהודים.  …הרגו …ע, אתה אמרת קודם שכבר ב [שיעול] ימים הראשוניםש: רג

  

יחידים. עוד לא בקבוצות. זה היה יחידים,  …להרוג יהודים יחיד …ת: בימים הראשונים הוציאו ל

עוד לא הכרנו אס אס, מכיוון שהכיבוש היה על ידי הוורמאכט.  -- גם הוורמאכט, זה היה …נכנסו

זה אחר כך, תקופה הייתה יותר מאוחרת, איזה שלושה חודשים,  …זה …ספר שאני יכול, למשל, ל

גם מהעיר שלנו היו  …מ …שהדברים קצת הסתדרו, ונהיה קצת שקט, יותר, אז אנחנו ידענו, ש

הסכם,  …ה …ל …נכנסים, וצריך לברוח לס …הרבה יהודים שברחו מהגרמנים. ידעו שהגרמנים נכ

טוב, שהם מחלקים את פולין, אז קודם כל היהודים, מי שלא היה ריבנטרופ ומולו …שהיה בין הג

בדרך כלל ברחו  …ב …אז הוא פחד, ואז ה …בעל משפחה, מי שהיה עוד ככה בחור בריא וזה, רצ

יהודים, שברחו ורצו  …אצלנו היו מספר די גדול ש …כאלו, צעירים. והם רצו להגיע לצד הרוסי. ו

 …כ …. זה היה מים שזה ב_______(In Polish) …אה …עו ללצד הרוסי. הרוסים הגי …להגיע ל
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זה הצד שלנו, אם אתה  -- כנראה שהסכימו בהסכם שלהם, שזה יהיה הגבול. אנחנו, הגרמנים הלכו

 In), ______(In Polish)מכיר את הערים, אתה הרי היית בפולין עכשיו, אז זה היה 

Polish)______ ,(In Polish)______ ,(In Polish)______  היה(In Polish)______ וזה היה .

  עם הרוסים.  …הגבול של

  

  ? ______(In Polish)או  …או ______(In Polish)ש: (ת: על מים) 

  

  כבר היה בצד הרוסי.  ______(In Polish) …ת: זה הי

  

  ש: אמ המ. 

  

 …ב …חו, אזהיהודים שבר …, ההסכם הזה. אבל מה, ה39ת: בזמן הכיבוש (ש: כן), ואני מדבר על 

יכלו לברוח עם  _____________. …כל אחד רכב ומתקש …יש י…רכב לא היה כמו שמקובל ה

זה לא היה מספיק. אז הגרמנים השיגו אותם. אז  …ואוטובוסים זה היה, אבל זה …ו …עגלות, ו

תפסו בדרך  …אח"כ סיפרו, שהגרמנים אמרו להם: "אתם בורחים מאיתנו, אנחנו נראה לכם." אז

, זה היו ______(In Polish) …, מ______(In Polish)ה יהודים, מכל החלק הזה, מקראקוב, מהרב

 …אצלנו היו יהודים, קבוצה יהודים, שתפסו, והיהודים היו צריכים לחפור בעצמם --מספרים שזה

אח"כ  …מאיפה אני יודע, זה אני יודע מהיהודים שעכש …בור גדול, והם שמה הכניסו יהודים חיים

 …ועשו את המשטרה היהודית, אז, ______(In German)כמה  …שהכל השתתק קצת, ובא ה …ש

הם ביקשו לפתוח את הבורות ולהביא  …ביקשו, הגסטפו, גסטפו הרי אז כבר קבלה כסף וזה, ואז

את זה אותם לקבר ישראל. את היהודים שהם שמה קברו. אז אנחנו יודעים שהיו קבר אחד של 

, ומצאו שמה שאבא יושב בפנים, ומחזיק בשני בנים. אם איני טועה, זה למעלה מארבעים אנשים

  היה משפחת שפירה. 

  

  ש: זה אנשים שהכרת? 
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  ת: בקשה?

  

  ש: אנשים שהכרת?

  

פחדו  …בעיר, הם גם ברחו ש …ב …אישה שאלה, זה היה אנשים עשירים ב …ת: זה, איזה היה

פי שאמרתי לך, שהגרמנים תפסו אותם כ …יתפסו, הם היו מהעשירים, אבל אפ …מהגרמנים שת

  בלי לירות בהם. חיים.  …קברו אותם ש …נחנקו ש …בדרך, וככה הם הרגו אותם. והם נחנ

  

  ש: ממי שמעת את זה? 

  

היה עם הקבוצה, שנסעה לפתוח את הקבר  …ת: שמעתי את זה מהגבאי שבבית הכנסת שהוא ל

  ביא לקבר ישראל.  …ולהביא

  

  ש: אתה זוכר את שמו? 

  

במלחמה  …ת: נדמה לי שהיה מוישה טפר. מוישה טפר. יהודי, עם זקן וזה, אבל עוד היה אמנם ב

התחלה לפני  …שפרצה, הוא כבר היה בלי זקן, והוריד את הדברים, רוב היהודים הורידו תיכף ב

על המקרים האלו.  …אז אני יודע על ה …שהגרמנים נכנסו, אז הורידו את הזקנים ואת הפיאות, ו

השתדלו, תפסו את המקומות, את המחנות של הצבא  …הגרמנים כבר …בל עוד לפני זה, בשא

שהקים יהודי עשיר,  …לא רחוק מאתנו, היה בית שהקי …הפלני, וגם בתים בתוך העיר, אז היה מר

  , היה רחוב______(In Polish) …על יד …. על ידנו היה______(In Polish)וקראו לו 

 (In Polish)______, ארבע קומות, נדמה לי, או  …ב …קו …זה היה יהודי שהוא הקים בית ב

שומר  …ארגונים. ה …שלוש, ארבע קומות, משהו כזה, ושמה היו משרדים, זאת אומרת, בשביל ה

בני עקיבא, בני עקיבא, דרך אגב, לא היו דתיים, מסורתיים, זה כולם היה  …בית"ר, וב …הצעיר, ה

בית מאד יפה. אז קודם כל, הגרמנים לקחו את  …נים האלו, וזה הייחילונים. בעיקר. כל הארגו

 …נכנסו לבית הזה, תפסו את זה, ו …הת …א …קצינים, הת …הבית בשביל הקצינים, בשביל
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הלך שמה לעבוד,  …, אבא שלי הל13בגיל  …בגיל אר כ, אח"12 …אני בן …תיכף בהתחלה, א

הלכתי עם אבא ואבא לקח אותי גם כן לנקות שמה. לנקות, תפסו את האנשים צעירים, ואני גם כן 

שהתנדבנו, למה שאפשר היה לקבל חתיכות לחם. ואפשר היה לקבל  …העבודה הזו הלכנו כמעט ב

 …ו …אמנם אבא לא אכל את המרק, אבל אני, בתור ילד, כבר אכלתי גם מרק שמה, שלזה --שמה

 …שלג הצידה, שה... שמים את  …יינובתי שימוש, וגם, שהתחיל החורף, ה …היינו מנקים, את ה

עבודה,  …היה דואג להשיג איזשהו עבו …מי שהיה יכול ה …שהכניסה תהיה חופשית. וככה זה

 …עכשיו היה ל …הזמן הז …שבהתחלה אפשר היה להתקיים ולראות מה יביא יום. הרי עיקר ה

  -- אחרי תקופת מהלהתקיים. ולהשיג את החתיכת לחם. זה היה בהתחלה, החודשים הראשונים. 

  

  ש: מי, מי נתן לכם שם לחם ומרק? 

  

, זאת אומרת: "יש _________________(In German)": " ת: הגרמנים. אני הייתי מבקש, אמרתי

וגם מרק, אני הייתי מבקש.  …אנחנו עכשיו לא מקבלים קצבה של לחם. . ו …לכם חתיכות לחם?" ב

מאד מאד היה חשוב. (ש: ) אמנם, אמנם הגטו עוד  אבל לחם זה …ו …אבא לא אכל את המרק, אבל

 …ה …המפגש בין היהודים והפולנים עוד היה אפשרי, ו …ה …היה …הגטו לא היה וה …לא היה

מחליפים, אצל  …מת …היהודים כל פעם הוציאו איזשהו בגד, איזשהו סחורה, והיינו מתחל

איזשהו חתיכת  …קצת, מביאיםמביאים תפוח אדמה,  …הפולנים, הם באו העירה, והם ידעו ש

גבינה, מביאים קמח קצת, אז יכול לקבל בעד זה חולצה, ודברים כאלו. היו עושים חליפין. וככה 

  הרבה היו מתקיימים. 

  

  -- ) וורמאכט, או אזרחים …זה …צבא? (ת: היה …ש: מי היו הגרמנים שמה? זה היה

  

. זה 39היה בעיקר ע"י הוורמאכט. ב בהתחלה, הכיבוש  …ת: בעיקר, ההתחלה, היה הוורמאכט. ב

אבל זה  סיפור יותר   -- התחילה המלחמה עם רוסיה. אז …היה אחרת ממה שהיה אח"כ, שה

  -- ככה היינו, זה עבר זמן …מאוחר. ו

  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.562*0008                                                                             11 

  ש: עכשיו, איזה עבודה ביצעתם שם, במקום הזה? 

  

  שהתחלנו לעבוד אצל הגרמנים? …באצל …באצל …ת: ב

  

  ש: כן.

  

היינו עושים עבודות של בית. לעשות סדר, אפילו הרבה פעמים הקצינים יצאו וזה, ת: הבית הזה 

  לסדר להם את המיטות. 

  

  ש: כלומר, הם גרו שם? 

  

). הם תפסו את זה, המקום הזה, זה היו שמה, בבית הזה, אולי מאות. -- ת: הם גרו שם (ש: ואתם

שהיה ביחד עם הוורמאכט, זה היה מי  …בית גדול, הכניסו מיטות, וזה היה מקום שהם רצו …הב

הגסטפו הגיע אחרי תקופה של  …. זה היה. הגסטפו עוד לא הגיע. הם______(In German)בעיקר 

קבלה,  …היא פנתה ל …חודשיים שלושה. לעיר שלנו. ועם הגעת של הגסטפו, אז הגסטפו הקימה

או אפילו רופאים לקחו, קבלה גם כן רשימה, מעורכי דין, "אתם המלומדים, אתם העורכי דין", 

 …ה …. ואתם צריכים לארגן לכם משטרה יהודית." זה לא______(In German)"ואתם תהיו ב

". "והם יהיו אחראים על יהודים, אם אנחנו ______(In German)בלי הגטו עוד, זה משטרה, "

  ראים לזה."צריכים עובדים, אם אנחנו צריכים דברים, סידורים, כל מני סידורים, אתם תהיו אח

כמה משרדים, כמה חדרים  …, ו______(In Polish) …היה מקום שם ב______(In German) ל

לקחו בחורים שהיו פחות או יותר בריאים, אולי אפילו גם שעברו את הצבא  …היה …פתחו, ו

הלכו גם  …מעיל גם, שהלכו, הרבה שהיה להם ב …היה על זה …הפולני, ונתנו להם כובע, ו

את  …חורף, גם בקיץ הלכו במגפיים. והקימו את ה …כמו שהיה בחוץ לארץ, אפילו לא ב במגפיים,

  --המשטרה היידיש. בינתיים

  

  ש: מי בדיוק הקים את המשטרה היהודית? מי ארגן את זה? 
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  . ______(In German)ה …הפקודה הייתה מהגסטפו. וארגנו את זה ה …ת: ה

  

  יודנראט?  …זה היה מעין ______(In German) ש: ה

  

, ______(In German). ______(In German) ת: היודנראט. עוד היודנראט. הגרמנים קראו לזה ה

  (ש: אמ המ) …, זה)______(In Germanתרבות. קראו לזה,  …של …קבוצה של …כאילו

 (In German)______ אומרים בגרמנית.  …כמו שב  

  

  ש: כלומר, הקימו יודנראט. 

  

 …השל הגרמנים, גם כן, (ש: ואיזה אנשים נבחרו ליודנראט?) ש …ו בדיוק, הת: היודנראט, זה

  קראו לזה. 

  

  ש: זה אנשים שמונו ע"י הגרמנים? 

  

קליימן, והוא היה ראש של  וקטור) בעיקר, כן כן. אני זוכר שהיה אחד ד-- כן. (ש: אתה זוכר …ת: ב

אף אחד לא ידע מה יהיה. (ש:  מה שהיה מאוחר יותר, …שהתרחשו, ב …היודנראט. דברים, מה ש

פעם ייגמר." לא  …) הם חשבו: "כן, אנחנו איכשהו נחיה את זה, את המצב הזה, ואולי זה ה-- אנחנו

מה חושבים הגרמנים. ואולי באמת זה לא הייתה מחשבה של  …לא היה אחד שידע מה ר …ידעו אף

אף אחד לא חלם. אמנם,  …, אבל א42רואים את זה אח"כ ב  …זה אנחנו ד …השמדה טוטאלית, ש

, לארגן קבוצות ______(In German)מה …הגרמנים וגם …אחרי כמה חודשים, התחילו אה …ב

  עבודה. 

  

  אומר שהקימו יודנראט.  …אתה …(ת: כן) קצת לפני …ש: אבל רגע, עוד ש

  

  ת: כן. 
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  ש: אתה זוכר כמה אנשים היו ביודנראט? 

  

היו כאלו  …ידעו טוב גרמנית ו …יו מספר עורכי דין שמה, שת: בדיוק, אני לא יכול להגיד, אבל ה

  …זה של המשטרה …שהיה קומנדנט, והיה סגן קומנדנט, קומנדנט, כ

  

  ) איזה איזה איזה בחורים לקחו למשטרה? איך, איך גייסו אותם? -- ש: (ת: אחד שם

  

היו צריכים אחד  לא …גם כן …ת: למשטרה באמת היו כאלו, קודם כל בחורים שהיו נראים טוב, ו

כל שוטר היה לו כזה, (ש: אלה)  …שיודע נשק, נשק ברור שלא היה (ש: אמ המ), אבל כל משטר

   …גומי כזה קשור כאן וכאן, הוא היה מסתובב ככה ברחוב. ו …היה מ …פלקה . כן. אלה. ו

  

    -- ס) או שהיה קשה לגיי…הבחורים רצו להתגייס למשטרה, (ת: הם היו היו …ש: אתה זוכר אם

  

במה זה קשור, אבל אחרי תקופה ראו שהם  …מכיוון שלא ידעו אם …ת: בהתחלה לא רצו לזה, ש

בלחם, החתיכת לחם,  …בעיקר היתרון היה ב …יש להם יתרון. ב …יתרונות. י …ד …מקבלים

. ז"א __________(In German)זה כבר היה נקרא  …וקבלו עוד דברים, משכורות לא היה. היה כ

  דת כפייה) עבודת כפייה. (ש: עבו

  

  ש: כן. אתה הכרת מישהו (ת: איזה שאלה) שהתגייס למשטרה? 

  

ת: בטח. אני הכרתי. הכרתי הרבה. הכרתי שהלכו לזה. ובאמת, אחד כזה, שהיה לו בבית משפחה, 

מבוגר, ואמא מבוגרת, ועוד אחים ואחיות, היה יכול לדאוג עוד להם, בעוד משהו, בעוד  …ואבא מ

כל הדברים האלו התגלגלו מסביב לאוכל. בכדי שבן אדן יתקיים, היה צריך  …כל. הרי כל הקצת או

אני אומר בברז אז מכיוון שלפני מספר   -- לאכול. מים לא היה חסר. מים היה בברז כבר אז. אבל לזה

, 34-5באר. להוציא מים. אבל משנת  …זה לא, זה היה צריך ללכת ל …ברזים ש …שנים לא היה בר
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בזה, רק בחצר היה ברז  …לא לבית, לא לחדר, לא היה מים ב …, כבר התחילו להכניס לבתיםשש

איזשהו באר. וככה היה את  …עשרות מטרים ל …הראשי, אבל לא היו צריכים ללכת מטרים,  מ

 …אבל התחילו ל …ילדים קטנים, וזה. אך …לשד …לב …לאוכל. ל …כל היה מסביב ל …ה

  מלחוץ לעיר היו צריכים כל מני עבודות.  …נים היו צריכים בהגרמ …לעשות קבוצות, וה

  

  ש: עוד שאלה לגבי (ת: כן) המשטרה היהודית. 

  

  ת: כן.

  

אלה שהתגייסו למשטרה היהודית, אתה יכול לאפיין אותם באיזושהי דרך, או  …ש: [שיעול]. ה

  שהם היו סתם בחירה מקרית? 

  

  -- ת: א

  

  בא פולני (ת: כן), ונראו טוב. ש: חוץ מזה שאמרת שהם היו אחרי צ

עניין,  -- ה—ההתחלה. ה …במיוחד, מכיוון שזה היה הכל ההלח -- ת: אני לא יכול משהו להגדיר ב

היה הבדל גדול בין ההתחלה ולאחר כך שעשו את הגטו. ואני אגיע לגטו, אז אתה תראה איך 

  ראו שדבר אין לו סוף.  …שבנאדם יכול הרבה פעמים להשתנות. ו

  

  אבל זה נגיע. ש: 

  

  לא ראו מוצא מזה.  …ת: זה אח"כ. וחשבו אפילו שהגרמנים ינצחו במלחמת העולם. והיו כאלה ש

  

  -- תגיד -- ש: זאת

  

את חברו, השוטר, שייתן לו  …לא היה שמישהו היכה לח …בינתיים רק …ת: אבל, בינתיים, היכו

 …התייחסו ב -- לה הם היולא היכה. בהתח) ______(In German …מכות, הלכו עם זה. אבל ה
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 …התנפלה ב …התנ ______(In German) …שה …אפשר להגיד, בצורה אנושית. היה מכות, שה

  והיו צריכים עובדים (ש: הגרמנים) מהר. הגרמנים.  …והייתו …ב

  

  ש: הגרמנים. 

  

 …ת: או שבאו אפילו הוורמאכט. הוורמאכט לפעמים נכנסה לגם כן, כמה חיילים, והיכו. ותפסו ל

עם הצעקות וכל הדברים האלו. הם התנהגו כמו בני אדם. לא יכול  …מ …ו …לעבודה. "יודה!" ו

אז התנהגו בסדר. וזה היה בהתחלה. זה, אני  …שלא צריכו אז זה …ולא …להגיד, לא פעם באו ו

  . 40עד קיץ  …אמצע ארבעים. ז"א …, אמ40אומר בהתחלה שזה היה עד 

  

  ם המשפחה שלך, בתקופה הראשונה הזאת?מה קרה אתך, ע -- ש: ז"א, מה

  

, והיה יכול עוד 44כפי שאמרתי, אנחנו התחלתנו תיכף לעבוד, אבא היה בן  …ת: בתקופה ראשונה

 …השתדלה, בזה, ו …באו גויים עוד העירה, אז גם כן …אמא, שבאו גויים, עוד ה …לעבוד בחוץ. ו

 …התחלה כבר. מכיוון שהיו משפחות עםעזרנו גם לשכנים שהיה, אין לתאר מה שהיה נעשה, גם ב

לפני שנה נולדו. הרבה  …וילדים קטנים, היו ילדים שבל -- ילדים. והעזרה אחד לשני שמונה, שבעה

היה מה לעשות, לעזור. ובהתחלה עוד לא  …מאד בעיר. היה עיר של קרוב לשלושים אלף יהודים. אז

 …רק אח"כ. ואני אגיע, עוד מעט אני אגיע להמחלות פרצו  -- וון שיידענו מכל הצרות הגדולות, שמכ

  -- ) התחל…. (ש: אבל40התחילו לעבוד על הגטו כבר בשנת  -- ה …לגטו. ו

  

  ש: אבל בינתיים, אצלכם בבית, ההורים [שיעול] ממשיכים לעבוד בתפירה?

  

  ת: לא.

  

  ש: אז מה קרה? 
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 …בבית, אז אנחנו …ו, בסחורה די גדול, חולצות ודברים כאל …הסחורה שהיה לנו, והיה …ת: ה

אמא הייתה עושה  …היינו …נכנס גוי, זה …היינו מוציאים חולצה, שתיים, כל פעם שב …כל פעם

אי אפשר להגיד שכולם היו כאלו  …קונים, מהפולנים, מוכרים. הפולנים …חליפין. והיה לנו גם

פשר להגיד שהיו הכולם, א …זה היו פולנים שאפשר היה לדבר אתם גם. ה …זה --אנטישמים, זה

דברים כאלו שאנחנו אח"כ ידענו  …אדישים לכל העניין, אבל הם לפחות לא כולם היו מוסרים, או

       -- על מקרים, על הרבה מקרים. ו …על

  

 …על המשפחה, מה קרה אתכם …דיברנו על …כן, אז …ש: רק שנייה. דניאל? נעצור רגע? אוקיי

  בתקופה הראשונה של המלחמה. 

  

המשכנו, היינו סה"כ שלושה ילדים, וכבר לא קטנים, אז  …אנחנו …המשפחה …ו, גת: אז זה

מלחמה  …אוכל, והחתיכת לחם, שזה היה עיקר ה …בעיה של …לא היה בשבילנו ה …ל …סה"כ

השגנו את זה, ואמא גם כן,  …ואני כבר עבדנו ו …עכשיו, אז לא היה כל כך קשה, ומכיוון שאבא ו

 …ו -- זה. וככה עבר תקופה, והגיע השנה …ולנים, זה אפשר היה לפ …החלפת עם הפו …עם ה

 …אנשים המשיכו לחיות ככה בקושי, אבל עוד איכשהו, כל זמן שלא סגרו את הגטו, אז א …זה

  איכשהו חיו. כל זמן שהפולנים הגיעו לעיר. 

  

   …של טרור, של …של הגרמנים, של …נמשכו פעולות—ש: נ

  

אצלנו בעיר,  …הבדל בין עיר לעיר. (ש: אצלכם) הבדל גדול מאד. הב היה -- ת: תראה, אצלנו בעיר

-ושמעו …לא זכור לי בכלל. כאן ושם זה היה שהוציאו מישהו להורג, ו …משהו בהתחלה, טרור, זה

 …על הדברים האלה אני מדבר) א  --בהליכה מגרמני או זה, (ש: על …שעל יהודי אחד שנהרג ב -

די  …גם כן -- אני זוכר את זה טוב מאוד, מכיוון שזה היה מקרה ש …שאני ואמא  …כן. אני ו …אני

 …ברחוב, שעוד אפשר היה ללכת ברחוב ממש, איפה שהגוים גם גרו, ועבר …חמור, שהלכנו ב …ח

גרמני  …עליי ועל אמא שלי. ה …" ע ______(In Polish)גרמני אחד, ופולני אמר "יודה!" " …אח
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כובע הזה,  …כבר לא הייתי עם ה …היינו מלובשים בזה …ךמי הול …מי …אפילו לא חלם, ב

  --ו …ולא עם פאות, וכל הדברים האלו, זה …ולא …הפולני, ולא

הלך ככה, והשיג אותנו, ודחף  …אבל הפולני, זה כזה אחד קטן, אולי היה בגיל תשע, עשר. והפולני

זה מה שזכור לי, ככה  …. זהאותי ואת אמא שלי, שנינו נפלנו מהמדרכה לכביש. נתן לנו רק דחיפה

דבר של מה בכך, מכיוון שקמנו וחזרנו  …את זה כל החיים. זה היה ש …טוב, ושאני לא אשכך את ה

מלידה, אצל  …הביתה, אבל עצם הדבר, שפולני אחד קטן, זה מה שנקרא אנטישמיות מבטן, מ

  …הפולנים

  

  [הפסקה]

  

  ש: כן. 

  

איפה שמותר לנו ללכת  …מודעות, יהודים …ה הוציאו את …, בקיץ, הת40בשנת  …ו …ת: ה

  עוד לא היה בגטו, זה היה, גטו עוד לא היה. …זה …רחובות, היו זה …ואיפה שאסור לנו ללכת. ו

  

  הלכנו) עבדתם אצל הגרמנים? …ש: וכל התקופה הזאת אתה ואבא שלך (ת: כל התקופה שב

  

  ינו מקבלים חתיכות לחם. ת: וזה היה גם כן מזל, שמצאנו מקום כזה, ומזמן לזמן הי

  

  ש: איך מצאתם את המקום הזה? 

  

  דבר של חיים.  …לממש …ת: אבא שלי ידע גרמנית. זה אני אספר אח"כ מה שהתפתח אח"כ לממש

  

  ש: אמ המ. 

  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.562*0008                                                                             18 

אבא שלי, בזמן מלחמת העולם הראשונה, עם אמא שלי, היו בגרמניה, שהם, בהתחלה,  …ה …ת: ו

 …ראשונה, אנשים ברחו מהרוסים,  אז הם ברחו מהרוסים, הםמלחמת העולם ה …כמו שהיה בר

  בהרוסים כבשו, הם, והגיעו עד גרמניה, והם היו חיים בלייפציג, …היו בחלק של

 (In German)______   39:22סיפרו אח"כ, וזה הייתה תקופה של שלוש שנים. הם  …ערים …, בג

ל ידעו גרמנית. זה היה יתרון גדול אח"כ. ממה למדו גרמנית. הם ידעו גרמנית, לא כמו גרמני, אב …ל

במלחמת העולם הראשונה ברחו מהרוסים, במלחמת  …להדגיש זה, שב …אפשר ל …מה ש …ש

השנייה ברחו מהגרמנים לצד הרוסי. בכדי להציל את עצמם. בינתיים, גם שאני מדבר  …העולם הר

חזרה הביתה,  …חז …גרמני. בחהתחילו יהודים מהצד הרוסי לחזור ל …כבר על זה, בינתיים הי

מכיוון שהיו יחידי סגולה ממשפחות, ושאמרו, שאיכשהו חיים. אמרו להם. "אז בשביל מה לנו להיות 

 …כאן עם הרוסים חיים, אנחנו נעבור לשמה גם כן נחיה, ונחיה ביחד עם המשפחה." היו מספר לא

מי שניצל זה באמת  …מה, שנאחרי המלח …לא מבוטל שחזרו. הרוב הגדול, זה אנחנו יודעים ש

, 40, שנת 40מי שניצל, אבל בינתיים, ב  …הרוסים שלחו לעומק רוסיה. זה היה הרוב הגד …ד …ש

לעיר  …ל …וגם לערי …גרמני. וככה …לצד ה …זה שחזרו ל …בקיץ, היו מספר די גדול של יהו

 …ה לו משפחה גם, הי40:55 ______(In German)שלי חזרו מספר שאני אפילו הכרתי, משפחת 

      -- מרתי …מ …התחילו, כפי שאמ …התחל …הת …ניצלו. ו …כאן בארץ, ש …גם

   

  אבא מצא את העבודה הזאת. איך קיבלתם את העבודה.  …ש: אתה התחלת איך

  

  מחפשים, ה …רוצ …יום אחד הוא שמע ש …ת: העבודה, שאבא ידע גרמנית. ו

(In German)______ללכת לבית העם,  …לצריך  …על …דיברה ש …, ד(In German)______ ,

. ואבא שלי אמר: ןניקיוהגרמנים מחפשים כמה עובדים בשביל  …, שמה______(In German)רחוב 

הוא התנדב. היו כאלו יהודים שרק ברחו מעבודה, שפחדו,  …"טוב, אני הולך. אני הולך." הוא התג

כל עבודה  …מת העולם הראשונה, אנימכיר אותם ממלח …עם גרמנים אני …וזה. אבא אמר: "אני

, 13, 12וזה.. הוא אמר שמה: "יש לי בן, בגיל  …מוכן." הוא הלך לעבוד יום ויומיים, והוא אמ …מש

שמה חייל אחד, קצין אחד,  …"טוב" …הוא די זריז, הוא יכול לנקות כמוני." והוא לק …הוא עכשיו
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 …ו …מת התחלתי לנקות לטאטות, ולזה"תביא את הבן שלך." ואני באתי אתו, ובא …אמר לו ש

לעשות, אבא גם הבין קצת בתיקונים, תיקן שמה דברים גם, שמה, ואני עבדתי  …מה שהיה צריך ל

, יצא 40זה היה כבר קיץ, שנת  …התחילו לעבוד …חודשים, עבדנו שמה. אח"כ התחיל …מ …מש

, יהודים אסור להם לזה, חוקי נירנברג …עשו את ה …חוק של …את החוק, כפי שאמרתי לך, שלו

, עם המגן דוד. אני לא זוכר כל כך טוב את הטלאי 42:45 _______ יהודים מוכרחים ללכת עם ה …ו

, 13כל אחד, מגיל  …הצהוב, אני לא זוכר, זה נדמה לי היה אח"כ בגטו, יותר מאוחר. אבל בינתיים כ

שבע, שמונה סנטימטר, כזה,  …ל, זה היה רוחב ש_________היה צריך ללכת  …, ויהודי, צ12וב 

התחילו לחפש  …ללבוש את זה, יהודי. ו …באמצע מגן דוד מכחול. וכל אחד היה צריך ל …ו

    -- לעיר, וקצת יותר רחוק. ו …חוצה, מסביב ל …גם קבוצות ששלחו, ה …קבוצות, ו

  

  ש: מי התחיל לחפש? 

  

היו  …נות של צבא, ומח …היו נמצאים …מקומות שא …גרמנים היו …גסטפו, וה …ת: ה

  מעסיקים שמה גם יהודים. 

  

  חיפוש בעיר, מי ביצע?  …ש: אבל את ה

  

  ה …ועל …, וה______(In German)החיפוש בעיר זה היה הכל על ה …ב …ה …ת: ה

(In German)______ …  .היודנראט  

  

  ) זה התבצע? …ש: ואיך (ת: הם

  

  ת: בקשה? 

  

  ש: איך התבצע החיפוש? 
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יהודים.  …קשה להשיג אות …בהתחלה, זה היה קצת …ה …התבצע, שבאו היחיפוש  …ת: ה

היו באים,  …קל. אבל …זה היה יותר ק …זה …אח"כ בגטו היו הרבה יותר מרוכזים במקום

נתנו קצבת של לחם, של  …ביודנראט, כל זה, שבכדי ש …היו מכירים, היינו רשומים בכל …והיו

היינו רשומים שמה,  …שהו דבר, לא זכור לי כל כך, אזאיז …ועוד …מאה גרם לחם, זה …מאה חצ

הלך לפי הבתים, לפי הגילים, והיו   ______(In German)היו להם את הגילים. וה …והם היו

  צריכים לארגן את הקבוצות הזה. 

  

  ), עברו מבית לבית? …ש: כלומר (ת: הם

  

  , היו תופסים לעבודה. 19, 18, 17 מוציאים לפי שמות, הצעירים, בגיל…ת: היו מבית לבית, הולכים ו

  

  ש: כלומר, לוקחים את הבנאדם אתם?

  

יותר זמן.  …בנאדם: "אתה צריך ללכת," והיו לוקחים לעבודה, או ליום, או ל …מ …ת: למ

, 40בשנת  …זכור לי שלא חזרו. הרבה לא חזרו. זה היה תיכף …יצאו קבוצות ש …ולפעמים היו הול

גרמנים עזבו  …בית העם, ה …צריך לספר מה שקרה אצלנו במשפחה. ה לפני שהיה גטו. עכשיו אני

  הם לא העסיקו את אבא שלי.  …הלכו משם, באו אחרים, אבל אנחנו כבר לא …שמה, ו

  

  ש: אחרים זה גרמנים אחרים. 

  

ככה,  …גם אני לא הלכתי, וזה היה כבר, ו …ת: גרמנים אחרים. הם לא העסיקו את אבא שלי, ו

, והתחילו לעבוד על הגטו. התחילו לעשות, היה להם תוכנית, לגרמנים, באו כל 40יץ, בקיץ, סוף ק

הגטו היה  …איפה שיהודים היו גרים, ותכננו את הגטו. היו מקומות שב …למקומות …ל …פעם ל

, אולי ______(In Polish)רציני מאד. ה …צריך להיות, אז באמצע עבר כביש, שזה היה כביש רצי

רחוב  …ר …שמה עבר ה_________(In German) , ב ______(In Polish)האתה מכיר את 

לא היה להם מה לעשות שמה, אז הביאו גם מהנדסים, אפילו מהנדס גרמני שהיה שמה,  …הראשי. ו
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תכנן, היה צריך לעשות גשר. הכביש שהיה לא במיוחד רחב, אבל זה היה כביש, שהיה בשימוש אפילו 

עברו שמה, אז עשו גשר מעץ. מצד אחד לצד שני.  …משא, והמכוניות ש בשביל הגרמנים, המכוניות

גטו, והגטו עוד  …עבדנו על ה …והיהודים היו צריכים לעבור למעלה. וזה הכל היה בהתחלה, שעבדו

  לא היה סגור.

  

  ) "עבדנו", אתה גם עבדת? -- ש: אתה אומר (ת: הגטו

  

בבית העם, אז לא עבדתי. לא  …י לעבוד בהפסקת …ת: אני אז כבר לא עבדתי. הפסקתי לעבוד ש

  עבדתי.  …נדחפתי ולא נ

  

  ש: אז מה עשית?

  

ומכיוון ש, תיכף בהתחלה לא הייתי צריך עוד לעבוד. הגיל שהיו צריכים להתחיל לעבוד,  …ת: מה

התפיסות  …אח …בין האח …ב …אז. מקודם תפסו, וזה היה בלגאן גדול. ו 14עוד לא יצא הגיל של 

 פסו, פעם אחת תפסו את אבא. הוא יצא, משום מה, הסתובב שם באיזה מקום, והברחוב, שת

(In German)______  תפסו אותו, עם עוד קבוצה, ושלחו אותו לעבוד ל(In Polish)______,  שמעת

זה היה שמה מחנה של שבויים  …זה היה מחנה קוד …? שמעת בטח את הזה______(In Polish) על

שאירו  …אבא התחיל שמה לעבוד. עבודה קשה מאד, מכיוון ששמה הכ …ו רוסיים גם כן. הרבה.

 …אבל היו גם השגחה של פולנים. ואבא עבד שמה תקופה קצרה, אמא …עליהם בעיקר גרמנים, ו

 …" בסוף…"איך מגיעים לאבא, לדעת מה זה …לא ידעה מה לעשות, ואנחנו היינו אובדי עצות, ו

, ואמרו לה: "יש לך כסף?" לאמא. "יש לך כסף? אנחנו ______(In German)היא קשרה קשר ב

  יודנראט של …עם ה …יכולים לעשות משהו." היה שמה אחד: "אנחנו יש לנו קשר עם ה

 (In Polish)______להביא אותו בחזרה הביתה." אמא נסעה ל …. בעד כסף אפשר ל  

(In Polish)______לא היה סגור, אבל היה צריך,  לנוע בדרכים, שלא היה הגטו, …, זה אפשר עוד ל

 …, היא הגיעה שמה ו______(In Polish)נסעה עם הרכבת, ל …עם זה ביחד, היא הורידה את זה, ו

אני צריך כסף מכיוון שאני  …באמת קשרה שמה עם אחד מהיודנראט, והוא אמר לה: "תראי, אני
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ל. אני רוצה את בעלי, ויש אני עשה הכ …משלם גם לגרמני. את תשיגי את הכסף?" היא אמרה: "אני

לי ילדים בבית, ואני רוצה את בעלי בחזרה בבית." והיא חזרה הביתה, ואחרי תקופה היא אספה 

 …, בכל מקום קצת כסף, תודה לאל, ז______(In Yiddish) …כסף, ומהיה לנו משפחה די גדולה, ב

אמא הביתה. זה היה,  היא השיגה את הכסף, ויום אחד היא שוב פעם נסעה לשמה, ואבא חזר עם

  בכסף עוד היית יכול להשיג הכל. 

  

  ש: כמה כסף? 

  

זה, מכיוון  …זה היה כסף, זה היה המון. אבל, מי לא נתן. ______(In Polish)ת: זה היה אלפי 

ראש פתוח או  …עם …אחד חזר, אז הוא היה עם רגל שבור, או עם …אם שמה ח …שידעו, שמה

לא חזר משמה. ואבא חזר, אז אפילו הוא אמר, שלא פעם חשב, שלם הוא  …עם דברים כאלו. ש

איזשהו כובד, שזה ייראה כמו תאונה, ואז לא היו עוד יורים בו במקום. היו  …על הרגל …להוריד על

אז אבא סיפר את זה  …למקום שהביאו אותו. א …ז' …הרבה שלחו בחזרה ל …שולחים אותו

   …אח"כ, שהוא שם

  

  ם? ש: כמה זמן אבא היה ש

  

  בערך חודשיים, חודשיים וחצי. משהו כזה.  …ת: היה שמה

  

  ש: ובזמן הזה, היה אתו איזשהו קשר? 

  

פרוטקציה עם כסף, הגענו למקום  …על ידי פרוטקצ …כתב, זה לא היה. רק …ת: קשר לא. קשר כת

      --איפה שהגענו ויכלנו לשחרר את אבא. בינתיים

  

  (ת: כן), גם קיבל כסף?   ______(In Polish) …איש היודנראט, מ …ש: ה
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גם, אפילו אם לפעמים, אז כבר התחילו,  …שכל …בוודאי. זה היה קבוצה. ש …ת: גם קיבל, זה

היה תופס, באת אליו, דחפת לו כסף,   ______(In German) …ה …לעשות דברים, שה …לעשות

  אז הוא השאיר את הבנאדם הזה, ולקח בנאדם אחר. 

  

  זה? ש: אתה ראית את 

  

הייתי שמה קבוע,  …ת: פעם אחת. אני אספר לך אח"כ מה שהיה אתי. שאני כבר עבדתי במקום ש

 …בינתיים סגרו את הגטו, וכאן התחיל ה …היו ככה. ו …חמש שנים ה …ככה זה …מה לעשות, זה

פולנים, הגויים שהגיעו, אפשר היה לעשות אתם קשר וחליפין,  …ניתוק בין ה …הצרה הגדולה. ה

יחליף  …י …עם מודעות, מי ש …חוק, ו …יצא …החלטיות, יצא …החלט …ין היהודים היה בוב

לא יכלנו את זה, הגטו, סגרו את הגטו,  …אנחנו י …מנהל …דברים עם פולני או שיתפוס שהוא מ

אנחנו היינו לחוד, אבל מי שיצא לעבודה, אז גם כן היה לו אסור, בדרך לעבודה או בחזרה, לעשות 

תיכף ומיד,  …מוציא להורג תי …הוא …קשר עם פולני. ולעשות חליפין או משהו. ואיזשהו 

ייראה [יירה]  …תיכף ו …דין ודברים עם פולני, אז …והמודעה, אמרה: "מי שייתפס באיזשהו

וזה היו מקרים, לא אחד, שירו באנשים. במקרה כזה. אבל מה  …ו …במקום." מקבל כדור. ו

בצורה כזאת, שלא היה ברירה. אז היו מסכנים. היו אפילו מסתכנים דברים התפתחו  …לעשות, שה

בבית, צד אחד זה היה  …היו בתים, כמו שהיה ב …גנבו …צעירים, ילדים. יצאו מהגטו, ג …ש

תמיד אפשר היה לצאת לצד  …בפנים, בתוך הגטו, אבל מצד השני זה היה מקום, דרך מרתף, דרך זה

 …היה להם פולני מכירים, הילדים הסתכנו, ו …אלו שהיו פולהארי, כפי שזה היה נקרא. והיו כ

הגיעו, וחזרו דרך מקומות האלו, אפשר היה להכנס,  …עם דברים, עם בגדים, עם חלקים, ו …יצאו ו

 …אלפים, רבבות, כמה י …יכלו לעשות את זה. היו בגטו, היו שמה אל …ולהביא אוכל. אבל, כמה

 …שאחרי ש …ב. הרעב בהתחלה, זה היה נורא. ומכיוון שהתחיל הרע …ר …התחילו …יהודים. ו

עד שארגנו אח"כ, במשך החודשים, ושהיו  …עשו את הגטו, אז בטלו גם הרבה עבודות שהיה בחוץ. ו

היה  …מוות …ה …ה …שוב פעם יכולים לצאת לעבודה. אבל בהתחלה זה היה רעב, פרצו מחלות, ו

והיו  …הרבה מאד. כל יום היו מתים ה …סוף. ה בלי …ככה במשפחות חזקות מאד. אנשים מתו ב
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 …ה …באים עם עגלות להוציא את המתים לבית הקברות, לתוך הגטו. בינתיים כאן קרה דבר ש

 In). ב______(In German)  .______(In German) ה היו עושים את …בתוך הגטו, היה בא גר

German)______   ישב גרמני בשם(In German)______.ו …אני זוכר כמו היום, את , אחד… 

עבודות  …התייצבות, התנדבות של צעירים, שילכו לעבוד …הוציאו, שוב פעם, מודעות: "צריכים

כמו שהם היו מתבטאים. אבא  …הגרמני." זה …נצחון …ה …למען ה …שונות אצל הגרמנים, מ

מכיוון  …ואם יש מקום כזה, צריך ללכת בהתנדבות,  …הוא הבין רק ש …שלי, שוב פעם, ה

לא יפה. אז הוא אמר: "מה שאני  …בצורה לא …יתפסו אותו, אז זה הכל היה …שהגרמנים ייתפסו

 …, ו______(In German) …עושה בהתנדבות, אני רוצה, אני יכול לדבר אתם." אבא הלך, ל

 …בנאדם שמדבר גרמנית. אבא תיכף קם, ניגש שמה ל …שצריכים ב …הכריזו שמה …בדיוק, ה

  …אחראי הזה, הגרמני, הר …מנהל ה

(In German)______דבר טוב גרמנית, ואני  …אני מדבר גרמנית. אני מ …, אמר את השם, "א

, אתה תהיה טוב למקום הזה. יש מקום אצל הוורמאכט. 56:25! ______(In German)מבין טוב." "

א אמר לו, כך הו ,______(In German)בהוצאת בנזין,  …ב …זה ב …ב …אצל הוורמאכט ב

אתה מדבר גרמנית, צריך שמה לדבר גרמנית, מכיוון ששמה  …מקום טוב מאד, אז …זה …וזה

באים כל הזמן קצינים וחיילים, לוקחים בנזין, באים שיירות, קולונות, קולונות שלימות. וזה היה ב 

  . אבא התחיל לעבוד שמה. 40. זה היה עוד סוף 40. סוף 41

  

  ארחי שסגרו את הגטו?  ש: כלומר, זה כמה חודשים

  

  . 40) בשנת -- סגרו את הגטו. (אז רצי …כמה חודשים אחרי ש …ת: זה היה בש

  

נשארתם באותו מקום שגרתם, או הייתם  …מעבר לגטו. אתם …ש: אז רציתי לשאול אותך, ה

  צריכים לעבור? 
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הם סגרו כל זה כל העניין. הגטו, בדרך כלל, בדרך כלל, הגטו,  …זהו, זהו, כל ה …ב …ת: ב

יותר פולנים, אז הוציאו משם את היהודים  …חלק קטן, שזה היה …ח …הרחובות היהודים. ו

אבל בד"כ אפשר להגיד שרוב הרחובות בעיר  …והשאירו את הפולנים. והעבירו את היהודים, אז זה

 כל הרחובות נסגרו. על היהודים. …ככה זה היה שכ …ו …עשו שערים, יציאות וכניסות ו …היה

    -- עוד להתגנב מהרבה מקומות, לצאת לצד הארי. ו …ולכן, בהתחלה, היה אפשרות …ו

  

  ) היה בסביבה היהודית?-- ש: והבית שלכם (הבית שלי

  

ת: שלי היה בגטו הגדול. אתה מבין? זה היה הגטו הגדול. למה אני אומר "הגטו הגדול", מכיוון 

, אז עשו גטו קטן, ונשארו רק מספר ______(In German)שאחרי הטרנספורטים, שהיהודים הלכו 

נשארו בגטו הקטן, זה  …נס …יהודים נס 2005מספר קטן, אולי מאלפיים,  …קטן של י …י …י

  כבר לא היה החלק איפה שאנחנו היינו גרים. 

  

  ש: כבר הייתם צריכים לעבור. 

  

  …לו היה בצד כמה רחובות, אחד שקראו …אנחנו עברנו לצד, שזה ב …ת: זה היה זה

(In Polish)______, (In Polish)______ ,(In Polish)______  סירים. של  …זה הרחוב של א

איפה שהיה  …יהודים. שמה סגרו גם כן, מ …ושמה העבירו את הח …אסירים זה היה, רחובות

יותר (ש: יותר מאוחר), זה היה יותר  …אלו שקבלו אישור מהגסטפו, אבל זה היה י …לסגור, וה

    --יותר משנה. אנח …זה היה אח"כ, י רחוק,

  

  ש: בהתחלה נשארתם אצלכם בבית. 

  

 …נשארו בבית, בגטו, וסגרו את הגטו, היהודים אסור היה ל …ת: נשארנו בבית, כולם, כל האלו שש

שבועיים, בערך, שבועיים,  …להם לצאת מחוץ לגטו. אבא שלי קבל את המקום עבודה הזה, אחרי י

עבד, הוא נתן את הגב, היה צריך לעבוד שמה גם די קשה, עבודה קשה, מכיוון חודש, אז ראו הוא 
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חביות. עם בנזין. למאות, חביות, למאות. זה היה  …גרמנים הביאו לשמה …שזה היה מקום שה

שטח ענקי, והיו מסדרים את החביות אחת על השני, קומות כאלו, וזה היו צריכים עבודה. אז אבא 

 …בעבודה הזו, ו …היה עובד ב …יהודים, ו 14 …דים. בערך קבוצה שלעבד שמה עם קבוצת יהו

 …רכבת נכנסה לשמה לשטח, השטח היה ענקי, שמה, זה היה גם פחם, בשביל הגרמנים, ה …כ …ה

שטח  …להגדיר את ה …בצד השני של הגדר, זה שטח …הר ממש של פחם, על יד הגדר, ו …פחם

הלאומי אולי, כאן, שאתה מכיר בטח את הפארק הלאומי  חצי מפארק …בגודל, אני צריך להגיד, זה

קודם נכנסה הרכבת, היה  …היו צריכים שמה …גדול וגדול. מכיוון ש …כאן ברמת גן. משהו פנט

רכבות משא,  …רכ …חביות, היה …פסי רכבת, שם נכנסה, והורידו שמה גם את הפחם וגם את ה

. הפחם היה קבוצה אחרת. ______(In German)בעבדנו רק  …שנכנסו ככה, והיו עובדים, שאנחנו ע

  לא נוגע לנו. אבל זה היה באותו השטח. 

  

   …אתה ספרת שאבא התחיל לעבוד שם …ש: אבל אתה בינתיים

  

  ת: אבא התחיל לעבוד. 

  

  ש: לא סיפרת איך אתה הצטרפת (ת: או) אליו. 

  

כבר צריך  14גיל  …ק שביצא החו …זה …ת: אז עכשיו אני אספר לך מה שהיה אתי. בינתיים זה

משרד העבודה, שהגרמני, שהיה  …, מ______(In German)מודעות, מה …ללכת לעבודה. גם כן. מ

חייל, קראו לו אלפרד, זה אח"כ נודע לי, שאני ממש הייתי מאד  …אבא אמר שמה ל …בתוך הגטו. ו

אז היה זה הגרמני  בקשר עם האלפרד הזה. אחד, אם אנחנו מדברים על חסידי אומות העולם, …קש

הזה. הוא לא הרים צעקה על יהודי. לא יד, ולא מקל, צעקה הוא לא הרים. אבל האלו שעבדו אתו, 

מספר די גדול של גרמנים, אולי שמונה, עשרה גרמנים היו על  …הגרמנים, שזה היה אחריות של

הוא , ______(In German)הקצין הזה זה היה סה"כ  …האחראי, ה …אחריות, ה …השטח שמה

אתו לא היה לנו הרבה קשר. אבל אלפרד הזה היה אחראי עלינו, על העבודה. והוא  …היה צ'כי, את

אמר את  …שאף אחד לא ייפצע, הוא אמ …כמה שאפשר, שלא …כ …השתדל ככה, שאנחנו נעשה ב
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 In)" "אלפרד הזה, ואמר:  …א …זה כל פעם, אבא דיבר עם הג

German)_____________1:03:02 גר …י מדבר בגרמאנ…   

  

  ש: אתה יכול לדבר בגרמנית ולתרגם. 

  

    -- טוב, הוא." ________________(In German)"ת: כן. 

  

  ש: עכשיו תתרגם. 

  

להוריד וזה,  …זה …זריז, ועבודה, הוא לא יוכל לעבוד עם החביות …הוא …ת: כן. הבן שלי, הוא

אתה יודע, איך היו, לא כמו היום, שאתה המכוניות,  …לעמוד, ולתת בנזין תוך המ …אבל לעשות

לפעמים לתת  …ו.. ל …הכפתור, זה היה צריך כל היום לעבוד כאן וכאן, ככה, ו …לוקח ולוחץ על

היד  …ש …ידעתי ש …למאות מכוניות ביום. אני התרגלתי ואני פשוט עבדתי כמו מכונה. זה לא

  י התחלתי שמה לעבוד. הלכה לבד. איך שאומרים. ואני עשיתי את העבודה טוב, ואנ

  

   …ש: אז רגע, בוא רגע פה נעצור, כי אנחנו צריכים להחלי

End of Tape 1 

 

 

 

Tape 2 

  ש: התחלת לעבוד במילוי דלק. 

  

ככה עבדנו, בהתחלה עבדתי ביחד עם אבא.  …, ו______(In German)ת: כן. התחלתי לעבוד ב

אח"כ בא פעמיים  …פעמים פעם בשבוע, וחביות, זה היה בא ל …להוריד …אפילו שלא כל יום היו

אבא  …לא היה כל כך הרבה עבודה, אז אפילו ה …היו ימים ש …בשבוע, אני עוד מעט גם למה, ו
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 …הבן שלי, יוזף, יבוא לעבודה, מכיוון ש …דיבר עם אלפרד, והוא אמר: "אם אין עבודה, אז

חביות  …משא, את ה …ה …ה …הקרונות של …מכוניות זה תמיד באו, כל וים באו מכוניות, אבל

אלפרד,  …אחר כך, באמת אבא סידר אצל …הריקות, או להוריד מלאות, זה לא היה יום יום. אז

שהוא יישאר בבית. ולא רק הוא, היו כמה כאלו שהיו עם הבנים שלהם, במקום עבודה, זה היה 

לאה, אז תשמע מה אני אספר ה …אנחנו מצאנו. ממש, הכי טוב בגטו. ש …מקום הכי טוב בגטו, ש

  היה. 

  

  אתה אז כבר דיברת גרמנית?  …ש: אתה

  

נתי כבר גרמנית בכיוון שאבא ואמא הרבה ביניהם דיברו  …ת: אני הבנתי גרמנית עוד מקודם, הב

גרמנית. אבל בעיקר  …ביטויים ב …גם כן אפשר ב …זה …יידיש …וגם י …כזה גרמנית. וזה. אז

 …כן, עוד ב …זה …מהתחלה. היא השיגה ספ …בגרמנית מאמא שלי קראה ספרים  -- אני למדתי

קראתי פולנית, זה  …תמיד קראתי אז …לפולין. אז ככה שת …מגרמניה ל …אז, שהיא חזרה מגרמ

התחלתי  …גם ניסיתי לקרוא וככה זה …לאמא היה ספרים, בלטיינית, אז אני ס …ברור, אבל

אפילו אם הגרמני שאל  …לדבר עם …ה, שגם גרמנית. לא היה לי קשה, תיכף במלחמ …להבין קצת

את  …איזה שאלות, או משהו, יכלתי לענות לו. אבל אחרי תקופה קצרה מאד הבנתי את המיל

  הדיבור והמילים, מה שצריך לעשות, כמו שהגרמני היה אומר לי:

 " "(In German)___________02:48זה, ו …את זה, אתה תעשה את זה, ו …, אתה תעשה דא… 

אבא נשאר בבית, זאת אומרת,  …כשצריך, אז לומדים דברים די מהר, ו …רא לי, וככה שהיה קו

שלא היה עבודה, אבא נשאר בבית. אבל לפני זה אנחנו התחלנו לעבוד שמה, אז כבר קבלנו את 

  האישורים. אישור. 

  

  ש: איזה אישורים? 

  

נשר  …פוס, למעלה היה הנייר בעצמו היה ד …קודם כל, ה …ת: אישורים, זה היה עם חותמת של

 …אסור ל …היה כתוב שאנחנו מועסקים אצל הוורמאכט, ו …הגרמני, ו …הג …של ה …של הק
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הוורמאכט, וזה היה שווה מיליונים הנייר  …לעבודה אחרת, וחותמת של הג …לקחת אותנו לעבודו

 …נ …כזה, ש חיוני, להראות דבר …הזה. ולמה? מכיוון שהיו כאלו שעבדו, אבל לא היה להם משהו

זאת אומרת, יצאתי מהגטו או חזרתי לגטו, והראיתי את זה  …חזרתי ל …נייר כזה, שבאתי ל

לשוטר שרצה לתפוס אותי, אז הוצאתי את הנייר, עם תמונה קטנה בצד, היה על הנייר, והוא 

ישב בנו. גם באבא וגם שלי. אבא  …זה, זה בסדר. לא רצו לנגוע, פחדו לנגוע ב …זה …הסתכל, וזה

שבאו  …. ו______(In German)הזה. קראו לזה ב  ______(In German)בבית, היה לו את ה

 …ו …ו …השאירו את אבא במקום. וא …תיכף י …לקחת לעבודה, אז …לפעמים לבתים וחיפשו ל

  "אלפרד הזה, אמר לי: 

 "(In German)_____04:41וון שמחר לעבודה, מכי …. "תגיד לאבא שלך שמחר הוא צריך לבוא ל

אבא  …אבא, ש …חביות. בנזין." וככה זה נמשך תקופה, אבל לפני זה …בא טרנספורט עם …באי

קצין, שלא היה אתו בקשר, אז, זה, שום דבר, אז  …לא היה יכול לגשת ל …עבד במקומות כאלו ש

ן נתתי את הבנזי …מדתי על יד המשאבה, אז …עבד בחביות, ובהעמסה, ובעבודות אחרות, אני, שע

 …אם יש לו …ראיתי את הפנים של מי אני יכול להגיד לו, ש …לתוך האוטו, אז לא פעם אמרתי ל

והרבה פעמים הם  05:36 ______________(In German)""לחם מיותר. אז לא פעם אמרתי: 

 …שקית …הלכתי עם …הלכו, הוציאו לחם, חתכו חצי, חתך חתיכה, וקבלתי, ככה שזה היו ימים ש

חתיכות  …הכילה ה …שני לחם או יותר היה יכולה …חתיכות, והיה 12עמים עשר ו שהיה לי לפ

 …לחם האלו. זה היה הון תועפות בשביל הגטו, אני לא מדבר הון של כסף, זה היה להציל נפשות. ו

מה כל  …מה …בכניסה לגטו, אז חיפשו על כל אחד בכיסים, וכ …ועוד משהו שהיה קל לי: כ -- אני

, של הגרמנים, ביד, ______(In German)ב …ה …אני הלכתי לגטו, אז אתאחד סוחב. וכש

והחזקתי ביד השנייה את השקית, אז לא אמרו לי: "תפתח את השקית. מה יש לך שם?" אפילו 

עמד גרמני גם עם  …הגרמני, שלפעמים עמד גם גרמני בכניסה לגטו. לא לפעמים, אולי על פי רוב. עמ

 …לבדוק, ולזה, ושזה …ל …י היה צריך ל ______(In German)ה. ו______(In German)ה …ה

" כאן הוא לא אמר שום …ואם הוא תפס, אז הוא אמר לזה: "הנה, תפסתי אצלו זה, ותפסתי זה

תכנס לגטו". זהו.  …"ת," "___________(In German)דבר. אני הראיתי את זה לגרמני, התעודה; 

מספר  …מים, עם חתיכות לחם, ואמא תיכף, היה שהייתי חוזר מהעבודה, הרבה פע …כהה זה
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 …היה להם ילדים בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, תיכף לקחה את הלחם, מה שהיה צריך ב …שכנים ש

אמא שלי מחלקת  …בשביל הבית, השאירה כמה חתיכות, אבל הרוב היא חילקה. זה היה שם דבר ש

  בגטו. שם. …לחם. ב

  

  לאכול שם גם?  …שעבדת, אתה יכלת ל מקום …כשקבלת את הלחם ב …ש: כש

  

 …מאלפרד גם כן קבלתי לחם. שיכלתי לאכול שמה. ה …מ …ת: הייתי יכול לאכול (ש: יכולת). מ

את  …לחם שהוא נתן. אבל הוא כל פעם קרא לנו, לצעירים בעיקר, קרא לנו לאכול גם את מה

 …השמיים. בתקופת הזאת, שהיה, היה לנו מזל מן  …המרק. נו, שהיה פעם בבית העם, שמה שזה

נפלו באמצע הגטו, אפשר היה לראות  …ב …כמו שהיה, מתו מרעב. ממש מתו, וב …לא רעבנו כל

  ). מתו מרעב.…זהו (ש: ש …ככה, משפחות שלימות ש

  

  ש: ראית אנשים ברחובות? 

  

 …הראו אז, כבר אצלנו, אני לא יגיד שזה היה כמו בוורשה, ז …ככה …ת: ברחוב, ראיתי אנשים

לבקש, חתיכת לחם וזה, מי היה  …אמהות הולכים עם ילדות, ל …מש …ממש …ח …אבל ראו מ

הולכים   ______(In German)לו לתת? לבד לא היה. וככה היו רואים איך שהם מיום ליום, ש

  להיות. וזה היה עוד בגטו, זה לא היה במחנות. 

  

    -- ש: באיזה תקופה אתה מדבר ש

  

, זה, מה שאני מספר לך 41סוף  …, התחלה ב40סוף  …ב …ל התקופה שבת: אני מדבר עכשיו ע

  . 41עכשיו זה סוף 

  

  ש: על הרעב. 
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  ת: הרעב גדול. 

  

שתיארת, זה עוד הרבה קודם, כלומר, הגטו  …עבודה שאתה …אני מבין שמבחינת ה …ש: אבל

    -- נסגר

  

, 40כה, אולי בהתחלת הקיץ, , בערך כ40, אחרי חצי 40וב  …בס …, ו40ב  …40ת: הגטו נסגר ב 

הגטו  41, הגטו נסגר. בהתחלת 41. במחצית השנייה. ב 40גטו הוקם ב  …ה …גטו …ואחר כך ה

    -- הגטו נסגר. ואנחנו 41כן. ב  …). יום אחד אמרו: "הגטו נסגר." זה, ככה זה היה. ו--נסגר (ש: עכשיו

  

  חביות, בדלק?  …ש: ממתי התחלת לעבוד שמה ב

  

  . 41גם כן ב  …נו לעבודהתחל …ת: ב

  

  ש: עכשיו, זה היה מחוץ לגטו, הרי. איך הגעתם מהגטו למקום העבודה? 

  

 עשרים וחמש דקות, זה היה ב …הלכנו ברגל. זה היה הליכה של חצי שעה, עשר …ת: הג

(In Polish)______, ושמה זה גם היה בית חרושת של ה…השטח הזה, וז …נקרא. המ ...

נשק, ידוע מאד בזמן הפולנים. והגרמנים כבשו את זה, והם התחילו    10:25______________ 

  מכונות שלהם.  …) על ה…שמה לעבוד (ש: ואתם הלכתם ברגל

  

  ) לבד שניכם? לא קבוצה? …ש: הלכתם ברגל, אבא שלך ואתה (ת: רק ברגל. רק ברגל הלכנו בבוקר

  

הרבה יהודים שיצאו מהגטו, והלכו לעבוד הלכנו עם זה, היו  …דקות, שום דבר מכיוו 20ת: זה היה 

  פולנים שאמרו שהם ,______(In German)של  …גם ש …זה, גם …במקומות כמו
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 (In German)______אני לא יודע מה זה המשמעות בדיוק, של ה …, הם(In German)______ ,

צריכים  גם הם העסיקו יהודים. לא היו …או משהו, אבל  ______(In German)שייך ל …היה ש

  לשלם שכר עבודה. …ל

  

  במקום עבודה שלכם, איפה שהחביות דלק, רק אתה ואבא עבדתם, או היו עוד יהודים?  …ש: ב

  

. להוריד חביות, וזה, היה כל חבית היה 14ת: עוד יהודים (ש: עוד יהודים), אנחנו היינו קבוצה של 

ליטר, חביות גדולות,  300גם של  היו חביות …צריך שניים לפחות, שני אנשים, לגלגל אותו ולזה

ליטר. אבל הגרמנים יצרו  200שמקובל, זה  …מ …חביות הרגילות, שאנחנו מק …ה …בדרך כלל ה

  גם כן, היו מביאים. וזה היה עבודה לא קלה.  300של 

  

  הלכו יחד (ת: לא לא לא) למקום עבודה מהגטו?  …יצאו יחד …איש 14ש: וכל ה 

  

(ש: ואף אחד לא שמר  …אלו, וזה אפשר היה ללכת גם לחוד. אני אספרהאישורים ה …ת: היה לנו

היה לנו זמן  …אף אחד לא שמר …אפ אחד לא …לא …עליכם? אף אחד לא הוביל אתכם?) כן

ללכת, כמו שהולכים קבוצות גדולות  …מתי אנחנו צריכים לבוא, וללכת מהעבודה. אבל …קבוע, ש

     -- נו לא היינו בקבוצה כזו. לנואנח …במקום שעובדים במקום אחד, זה לא

  

  ש: היו כאלה? 

  

ת: היו קבוצות, שהיו מוכרחים ללכת, והיו באים לשער, אז עצרו לפני השער, להוריד את הכובע בפני 

שוטר, ובדק מה יש  …נכנס באמצע …דברים האלו מה שהיו צריכים לעשות, וב …הגרמני, וכל ה

עם  …יותר חמורים, לפעמים פחות, אבל אנחנו, עם ה לפעמים היה בדיקה …בכיסים, לא לכל אחד

נתן לנו את הזה. וככה זה נמשך,  …זה …זה היה משהו. ומ …האישורים האלו, אנחנו היינו ממש

 …פרצה מלחמה ב …פ …אנחנו הרגשנו את זה כבר …עם רוסיה. וה …פרצה מלחמה עם …עבדנו

    -- בחודש
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  . 41ש: יוני 

  

  ת: איך?

  

  . 41ש: יוני 

  

  יותר?  …או זה 41כן. יוני  …זה …, ראשון ליוני, אני לא זוכר את זה ש41: יוני ת

  

  ביוני.  22ביוני נדמה (ת: כן?) לי, נדמה לי  22ש: זה 

  

אנחנו הרגשנו את זה כבר מלפני זה. אמנם הגרמנים היו מודיעים: "אנחנו  …ת: או. פרצה מלחמה, ו

טנקים, וראו שזה עוברים  …חילו לדבר, ראו שנוסעיםביחסים טובים עם הרוסים, ואנחנו זה", שהת

ביחסים טובים עם רוסיה,  …כל פעם הרבה צבא לגבול רוסיה. אבל הם כל הזמן דיברו ש "אנחנו

דיברו את זה,  …זה לא נכון, וזה." בפולנית …מי שאומר שיהיה מלחמה זה …אנחנו …וב

, ______(In German)ב …ב …את זה בוהפרופגנדה הזאת הייתה גדולה מאד. אבל אנחנו הרגשנו 

אתה יודע,  …קולונה זה …לכל ה …הרגשנו, הביאו יותר בנזין, שיהיה מוכן לתת לקולונים, ל

  כולם לגבול …זה. בכל הכבישים אפשר היה לראות, נוסעים מכוניות, וזה …שיירה. שלימה. שבאו ש

 (In German)______. פרצה המלחמה.  …מלחמה. והחודשיים שלושה לפני ה …זה היה כבר חוד

 …ה …במהירות, ו …מלחמה זה היה ממש בליטסקריג, זה הם נכנסו שמה ב …ואנחנו יודעים, ה

  …אחרי מספר חודשים, ארבע חודשים, חמישה חודשים, שפרצה המלחמה, העבירו את ה

(In German)______ .  

  

  ש: לאיפה? 
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". למזרח. שזה יהיה  ______(In German), "______(In German) …הם העבירו יותר …ת: ז

 ______(In German)עוד ב …אנחנו המשכנו לעבוד ככה ב …בינתיים, ה …יותר קרוב לחזית. ו

אני שכחתי דבר  …תפסו כן. אנ …כאן אני מוכרח לספר שה …כל הדברים האלה קרו, ו …לפני ש

עם זה שלקחתי את  יחד …, אז______(In German)מה, וזה מאד חשוב לספר. שאני עבדתי ב

גטו זה  …הלחם, כל פעם ופעם שלא היה לי כל כך הרבה לחם, אז הייתי לוקח גם בנזין. בקבוק, ב

זה  …דברים אחרים עם הבנזין הזה, ו …גם עשו פרימוס, וגם עשו …מוצר מאד חשוב. בש …היה

ו. לקחתי בקבוק שעבדו צעירים, ולקח …היה יקר מאד. ואני, לא אני רק. היו שמה גם עוד אחרים צ

קטן אחד בכיס, אבל הבקבוק השני שלקחתי, אז תמיד היה לי מעיל על יד. על היד, הייתי שם את 

 …שסגרתי את זה ככה ש …המעיל ככה, והשרוול, למטה הוא היה סגור, עם סיכת בטחון או

רה, שבמק …והבקבוק היה בפנים, זה היה קרוב לליטר. והבקבוק בכיס שהחזקתי היה קטן מאד. ו

לא הייתי  …אם תופסים אותי, שיראו רק בקבוק קטן. הבקבוק הגדול, אולי לא יחפשו. לא היי

 …קונצים כאלו, שבכדי להוציא בנזין ל …איך שאומרים …כל מיני …בטוח, זה היו כמה שעשו

  היה טוב. אבל לצאת מה …האישור …להביא לגטו. לגטו לא היה לי בעיה, מכיוון שתמיד ה

(In German)______  מספר חודשים היה שמה  …לא היה לנו בעיה, כל זמן שהיה …החוצה, אז ג

שלא התחלפה. היו כל הזמן זה, הם ידעו,   ______(In German)ה  .______(In German) …ה

  אנחנו באים והולכים, שאנחנו עובדים כאן. 

  

  ש: שומרים שהכירו אתכם. 

  

השומרים האלו הם הכירו אותנו טוב,  …הזאת  ______(In German)ה …ת: שומרים. שומרים, ה

עם אלפרד, וזה, אז חשבו שאנחנו כבר כאן,  …הרבה פעמים הם ראו איך אנחנו מדברים שמה עם

במעיל הזה, וגם הכזה,  …בזה, שם ב …ב …אלו כזה. יום אחד אני לקחתי את הבנזין, שמה ב …כז

 ידענו מראש שה …נזין, אז הנלוקחים ב …שלק …אנחנו, שהיינו יוצאים ב …ואני הייתי

(In German)______  ה …שטו(In German)______  יתחלף. או שלא ידענו, אני לא זוכר.  …ית

 …הייתה ק  ______(In German)מחנה, ה …מה …יצאנו מה …אבל בכל מקרה, אנחנו תמיד יצ
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 …שם החייל והוא עמד …בוטקה כזה, וזה …היה להם …מטר ה 60, 50די גדול, מטרים,  …מספר

 …אי אפשר היה לעבור בלי אישור, או …מי שנכנ …לפעמים שני חיילים, עמדו שמה בחוץ, והם

אני יצאתי הראשון, מקבוצה  …אני יצאתי, אז …אנ …להכנס. ו …גם לצאת, בעיקר …או ל …או

 …הם הסתכלו מרחוק שי …אחד הלך תמיד ראשון, ול …שהלכו הביתה, אז הם …שהיינו קבוצת

 …אם בודקים אותי. ואני עוד יוצא, וככה בודקים אותי, והחייל, ככה בכיסים. ו …אם תלראות 

מוציא את הבקבוק בנזין. בקבוק קטן. והוא אומר לי, מה מתברר, אני לא הכרתי את החיילים  …ב

התחלף. אחרי כמה חודשים אנחנו בכלל לא   ______(In German)האלו שבדקו, התברר שה …הז

התחלף. מרחוק, בינתיים, הקבוצה הזאת שרצתה לצאת אחרי, ראו   ______(In German)ידענו. ה

שבדקו אותי. והוא הוציא את הבקבוק. אז כבר אחד לשני אמר : "בוא נשים את הבנזין בחזרה, 

 …עבד …אנחנו לא יכולים היום להוציא בנזין." הם אחר כך ב …הכל, איפה שזה, ש …שמה, כ

"אתה עובד כאן קבוע?"  ?19:58_________(In German)" "יל הזה: חי …לי הוא אמר, ה …עברו

"אני בא מחר, אני  __________(In German)""זה  20:03 ""________(In German)אמרתי:

 …קודם כל הלכתי הביתה וסיפרתי …הולך לגטו. הגעתי לגטו, כל …עובד כבר כאן הרבה זמן" ואני

בקבוק שמה, ושאל אותי אם אני בא מחר, אז הודעתי כבר תפסו אותי, והוא לקח לי את ה …וש …ו

בחזרה  …קשר אתם, שמחר אנחנו הולכים ל …תיכף, כל החברה שם ראו, והם ראו אותי, אז ק

ו זה היה בקפה, הרבה לכאי …כלי הזה ש …לעבודה, אסור לקחת את הבקבוקים, וגם לא את ה

  …ם את הכליםלא לקחו את …את זה, גם בשביל בנזין, לקחו …לקחו את

  

  ש: תרמוס? 

  

  ת: מה?

  

  ש: מין תרמוס כזה? 
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פועלים הפולנים, זה גם כן היה להם  …ה …כזה, כן. זה היה כזה ארוך, ומכסה, כמו הפו …ת: כן

הוציאו את כל הבנזין  …אני …כזה. לא תרמוס, זה לא היה מחמם, זה היה בשביל לשתות, כן. ו

שחשבו שיבואו —החביאו את זה במקום אחר, אם …מהבית, שהיה לי כמה בקבוקים גם בבית

 …לעשות גם בדיקות בבית, ולמחרת בבוקר אבא ואמא פחדו כבר פחד מוות, שאני חוזר וזה ב

חמורים, היו מוציאים להורג. אצלהם זה לא היה חכמות. כל פעם שמישהו  …דברים כאלו, פחות ה

טיירים של  …היה להם מודעה, מכו  21:38, __________(In German) גנב איזה עניין של בנזין או

  במקום הרגו אותו.  …אוטו, דברים כאלו, אז

  

  ש: אתה ראית כאלה מקרים? 

  

  ת: פעם אחת. 

  

  ש: אתה יכול לספר על זה? 

  

לא היה יהודי, זה דרך אגב היה  …הוא אפילו לא גנב, זה ה …ראיתי אחד ש …ת: אני יכול לספר ש

הגרמני אחד עצר אותו. זה היה עוד  …. או שהיה חסר לו גלגל וזה, הגעם גלגל …פולני, והוא הלך עם

שאל אותו מאיפה לקח את זה. הפולני לא ידע לדבר גרמנית. אולי הוא לקח את זה וזה.  …מקודם. ו

    -- זה ונתן לו כדור במקום הרג אותו. זה …אבל הוא חשב שהוא

  

  ש: זה אתה ראית.

  

אני אספר הלאה, איך,  -- שזה …ים יוצאים מהכלל, לראות אלא היה מקר …ת: זה אני ראיתי, זה

על ג'וק,  …מה שהיה בגטו, אז תראה שזה אצלהם להרוג בנאדם זה היה בפחות ממה שלדרוך על

  ה …אני הלכתי חזרה לעבודה, בבוקר אני מגיע לעבודה, ה …איזה תולעת. ו …או

(In German)______לוקח אותי, מכניס אותי למשרד. , השומרים האלו, עומדים שם, ומחקים לי .

 23:21 _________(In German)""שומרים האלו, והם אומרים לו:  …נמצא שמה האחראי של ה
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מה  …הנה הוא. מה …עכשיו אנחנו צריכים …אתה …זה הבקבוק, וזה היהודי, שהוא גנב בנזין, ו...

 אנחנו עושים אתו?"  

"(In German)_____________" רים בי, כמו שאומרים לאחד: "בוא תשתה איזה יו …הם אמרו ש

על הראש,  …לשני חיילים שמה. הם שמו את הכובעים …כוסית" או משהו כזה. ככה הוא אמר לש

להוציא אותי. בינתיים, עד שהוציאו אותי  ")____________(In German" …נשק, ו …לקחו את ה

 ו להר אלפרד: החברים שלי, שנכנסו כבר לעבודה, אמר …ה …מהחדר, הם, ה

 "(In German)___________"ו …בקבוק הבנזין הקטן, ו …את יוזף, תפסו עם …תפסו את… 

לקחו אותו  …הוא …ו"הוא נבהל, ככה שדבר כזה, שזה, ____________(In German)" יירו בו." 

  ל

(In German)______ … אז הוא בריצה, רץ לשמה,  "משמרת, לקחו אותו שם איפה המשמר. …ל

 …להרוג אותי. לירות בי. הוא …ל …הוא הגיע, אז בדיוק החיילים דחפו אותי החוצה דרך הדלת הו

הסמל  …אז …ה …אז_________(In German)" "עוצר. ואומר: "מה קרה?" ככה הוא אומר. 

  הוא היה בדרגה יותר גבוה מהחייל שלי, שלי היה …ז …הזה, שמה בפנים, הוא היה ב

  (In German)________24:58 :והוא היה סמל. הזה של המשמרת. אז הוא אומר  

 " "(In German)__________ ,ואז, ואז ככה הוא אומר, ומראה לו את הבקבוק. זה הוא חיכה

לראות את הבקבוק. וברגע שהוא ראה את הבקבוק, אז נהיה לו קל על הלב. מכיוון שהוא חשב 

לטעון מה שהוא אומר עכשיו. מה הוא אמר?  שאולי תפסו אותי עם הבקבוק גדול, אז אני לא אוכל

למה לא אמרת, שאני הרשיתי לך לקחת  …פאר 25:40 ____________(In German)"" הוא אמר:

אמרת שיש לך בגדים  …בקבוק קטן בנזין? הרי בקשת ממני. ואני הרשיתי לך, למה לא אמרת? ו

תוך פחד,  …ב …זה, אילם. ב …ולא ידעתי מה לדבר, אני הייתי כמ …לא …מלוכלכים בבית." ואני

ני פחדתי, אני א_______(In German) שקבלתי שידעתי, עכשיו זה הסוף. אז אמרתי לו: "כן,

ולא ידעתי בדיוק מה להגיד, אבל הוא,  …" [גמגום] איך שאומרים, גמגמתי, ו…פחדתי להגיד, זה

מה זה,  …בד טוב. ותשאירו אותו, הוא עו …לא__________(In German)" "אלפרד אמר להם: 

הם לא לוקחים בנזין, אני הרשיתי לו", ככה הוא התחיל לדבר  …אני הרשיתי לו, הוא …אני אמרתי

  סמל. "זו, זו" הוא בא אליי, הסמל הזה, ונתן בעיטה ופליק אחד כזה, ו …עם ה
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  "(In German)_________"ו שאני לא רואה אותך, ולעבודה שלך, …זאת אומרת: "תעשה ד  

 "(In German)__________לא יעזור לך שום דבר,  האם עוד פעם אנחנו תופסים אותך, ז …" "וא

צריך לשלם  …אנחנו נותנים לך בכדור." עכשיו, היה מקרה, מקרה עוד אחד. מקרה שצ …ת …אתה

"אתה   27:29 "________(In German)," [לספר]. אני חזרתי לעבוד, ואלפרד בא אליי, ואומר לי:

אתה כבר מת עכשיו." היה ברצינות  …ם לא הייתי במקום, שיכולתי לבוא, ולהציל אותך, ביודע, א

אפילו לא סיפרתי את זה אחר כך  …הכי גמורה, שהוא אמר לי את זה. עכשיו, יש לי סיפור, ש …הכי

אבא ישב בבית, שזה היה, אולי זה היה  …רציתי להדאיג את האבא ואת האמא. אבא …בבית. לא צ

אוטו אחד, וירד  …פתאום, נכנס ה …כרגיל. בא …אני עבדתי ו …קרה עם הבנזין הזה, ולפני המ

ראו את  …ר …לפחות. יפה כזה, עם ה …אס אס אחד. בחור צעיר, גובה מטר תשעים ל …ממנו

איך שהוא הלך. ואני מתאר לי שהגאווה שלו  …מקילומטרים ממנו. גאווה כ …מ…מ …הגאווה

על יד  …רמנים, אז הם כולם היו בגאווה, והם כבר עמדו אז במוהייתה מכל הנצחונות של הג

הוא אומר שהוא צריך  …הוא ניגש לקחת …הוא ראה אותי, ו  -- מוסקבה. והוא בא, ואמור, אנ

ליף את השמן. אתה יודע איך להח. ______(In German)לקחת בנזין, אבל קודם הוא רוצה לעשות 

זה   ______(In German) …ה …בנויים, בכל מקרה, ה …אני לא יודע איך המכוניות היום --זה

נקרא, צריך להחליף את כל הגיר, השמן, שנמצא בגיר, יש למטה בורג, ולמטה היו 

לשכב מתחת  …כזה, קערה כזאת גדולה, ולהוציא, למטה היה צריך ל 29:19 ___________לוקחים

מקבל.  …לה, מורידים, כמה שמן הואלאוטו, ולהוציא את השמן הישן, ואחר כך היינו נותנים מלמע

אומר, הוא ראה שאני  …בא אליי, ו …שמן ובנזין היו מקבלים אצלנו. והוא בא אליי, הגרמני הל

 …." "אתה, תבוא אתי. ו______(In German)עובד שמה, וזה, ואין לי בדיוק עבודה, הוא אומר: "

, לא פעם אחת, שמה ______(In German)." אני כבר עשיתי ______(In German)אתה תעשה לי

 …נפל עליי פחד, איך שהוא דיבר אתי וזה, ו …במכוניות, ולמדתי את זה, אבל פה משום מה, פ

לפתוח את הבורג, בשום פנים  …ל …ירדתי מתחת לאוטו, נשכבתי מתחת לאוטו, והייתי צריך ל

 …ח, עד כדי כך ששכחתי לואופן אני לא יכול לפתוח את הבורג. אני לא יכול. הוא נתן לי את המפת

פחות או יותר הבנתי שמאל וימין לאן  …שהבורג למעלה, ידעתי, הברגה שמאלית וימינית, כבר פח
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שכחתי לאיזה כיוון גם לסובב. וזה לקח איזה כמה  …כיוון. אבל, היות ושכבתי ככה מתחת, לא

, אני שוכב ככה, הוא עושה את זה בדקה כל העסק הזה …דקות, מספר דקות, שלוש דקות, שהייתי ב

והוא  …הייתי, וא …התקרב לאוטו הזה, איפה שאני …גרמנים, וה …בינתיים התחיל לדבר עם ה

מתחלק ביד, אני לא יכול  …עם המפתח, שומעים, אני דופק עם המפתח אבל כל פעם …שומע, אני

ומר לו: את הבורג?" אני א …הוא אומר: "מה? עוד לא פתחת את ה …קודם …לפתוח. והוא אומר

הוא —" הוא אומר לי: "אם אתה לא תפתח"…"אני לא יכול לפתוח, זה סגור מדי חזק, זה שמן

עמד שם עוד  …עליי. הוא שאל את אלפרד. היה 31:28__________(In German)" "בינתיים שאל: 

"יש לכם עוד יהודים פה?"   31:45_____________(In German)" ": ואחד מהחיילים. הוא אומר ל

  "______(In German)" הוא: …ו  __________(In German)"" ככה הוא אומר לו. הוא אומר: 

"   ___________(In German)ב …ב …"אם אתה לא פותח את הבורג, אתה מקבל כדור ב  32:11

   …זה ___________(In German)איך זה נקרא, ...

  

  ש: בחזה? בחזה? 

  

  ת: בצלעות. 

  

  ש: צלעות.

  

אני לא אמרתי מילה, אני  …, כן, נכון. אני אומ___________(In German)ת. צלעות זה ת: בצלעו

 …לא יכול לפתוח. תן כדור, מה זה אני יכול לעשות, מה שיהיה, מה שיקרה יקרה, אני לא יכול לעש

 , ככה, עליי. "___________(In German)"אני שומע איך אלפרד אומר לו:  …לפתוח. טוב

?"(In German)___________" זה …אני אמרתי לו: "אני לא יכול, זה משהו חזק מאד, ו …נ "

אן, מאלפרד אמר לחייל הזה, האס אס  "___________(In German)"אלפרד כבר שאל אותי: 

והוא מדבר ככה בגאווה,  …וזה, וזה …השחור הארבעים וארבע, אתה יודע, והאותיות אס אס, ו

, זה קראו לזה. אתה יודע מה? "___________(In German)"י: והוא אומר לאלפרד ולחייל השנ
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אלפרד, הוא לא היה רגיל לדברים כאלו לשמוע, ואני ראיתי עליו שזה איכפת לו, מה שהוא מספר לו, 

 …לא ראיתי את הפנים שלו אז, אבל אחר כך, כשהוא סיפר את הדברים שדברנו אתו, אז …כמו אני

   ם רק עמדו, ככה, עמדו משתוממים.הם לא ענו לו, זה ה …הוא אומר

"(In German)___________ " שוב פעם חזר הזה, תפס אותי ברגל, מתחת לאוטו, ששכבתי, וסחב

אותי החוצה. ממתחת לאוטו. גלגל אותי הצידה, והוא מוריד את המעיל ושם בצד, ולזה, ובשנייה 

זה,  …ה. פתח את הבורג ומתחת לאוטו, ופתח הבורג זה לא לקח אפילו דק …אחת הוא נשכב ו

אני כבר לא נכנסתי מתחת לאוטו מכיוון שאלפרד אמר לי: "לך לעבודה  …כבר …ועשה את זה

אלפרד קרא מישהו יותר חזק ממני, ויותר   -- שלך". הלכתי לעבודה שלי, לטנק, ועמדתי שמה, והוא

השמן, ונתן, ואלפרד ואז כשיצא כל  …זה שיכול לעשות, הוא נכנס מתחת לאוטו, סגר את הבורג, ו

"יש לך מזל." אחרי המקרה הזה, אחרי המקרה " "___________(In German)בא אליי, ואומר לי:

כבר לא זוכר איך הוא אמר את זה   34:57________(In German)" " הזה, והוא אומר לי:

  תולעת.  …זבוב. או להרוג …להרוג …להרוג …בגרמנית

  

     --מני אמר את זה) בשביל החייל ההוא(ת: הגר -- ש: לא, בשביל החייל

  

  ככה וזה.  …ההוא, זה להרוג יהודי זה …ת: בשביל החייל הז

  ש: הוא הציל אותך עוד פעם. 

  

  —אנחנו עבדנו, המשכנו לעבוד שמה …ת: הציל אותי עוד פעם. בינתיים, זה ה

  

  ש: רגע (ת: כן?), אבל אני רוצה לחזור טיפה אחורה. 

  

  ת: כן כן. 

  

  בקבוק נפט שתפסו אצלך.  …רת קודם על הש: ספ
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  הבקבוק הקטן. …ת: הב

  

  ש: כן (ת: כן). את הבקבוק הגדול לא תפסו. 

  

  אלפרד.  …חס וחלילה, זה לא היה עוזר מה שהוא אומר, א  -- ת: הבקבוק

  

    -- ש: כלומר, את הבקבוק הגדול הצלחת להח

  

בכניסה לגטו. הכניסה  …תכל עליי, בת: הבקבוק הגדול, נכנסתי לשמה, עברתי שאף אחד לא יס

 …לגטו הייתה מסוכנת עם בקבוק בנזין, היו הורגים אותי, אם תופסים אותי, וגרמני רואה את זה. ה

 …בשביל ה …והיו עוד כמה דברים שהם היו חמורים, זה היה …חייל הגרמני. מכיוון שבנזין, ו

לוקח  …נצחון למלחמה. ואתהה …ה …ה 36:04 ___________(In German)הבשביל המלחמה. 

בקבוק   -- זה …זה  -- מהנצחון. אתה מפריע בנצחון שלנו. אם אתה לוקח דברים כאלו. ולא היה …מ

לא אלפרד, ואפילו עוד  …כזה, בוודאי, זה לא היה אפילו צל של ספק. לא היה עוזר שום דבר, לא ח

ני עברתי אתו, זה היה נס. נס מן לא עשרה כמו אלפרד. היו מוציאים אותי להורג. הבקבוק גדול שא

והוציא את הבקבוק, הוא יקבל כבר פרס על  …חיפש עליי את הקט …ת …השמיים, שהחייל הזה

בזה  …תפס אחד שמוציא בנזין. והוא הלך ו …יש לו …יש לו …י …זה שהוא תפס מישהו ש

ה, ואני יכול הסתפק בזה. ואני רק הסתכלתי, שאם הוא לא מסתכל אחריי, שייקרא לי עוד בחזר

נגיד  …נמשכה, עוד מספר חודשים …העבודה נמ …להגיע עוד עם הבקבוק הגדול הזה. וככה ה

הגטו יקבלו את  …הגט …ה …יקבלו …באופן פתאומי, מודיעים שבעוד חודש, חודש וחצי …שיצא

. זאת ______(In German)ה …. איפה שהם______(In German)התיצבויות, של רחובות, ל …ה

, המקום איפה שהם צריכים להתאסף, ורחובות, איזה רחובות, בימים אילו, ואיזה רחובות אומרת

  בימים אחרים. 

  

  ש: כלומר, יש התראה של חודש? 
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  אולי אפילו חודש וחצי.  …הייתה התראה של חודש …ת: ה

  

  ש: באיזה תאריך זה קרה? 

  

, חודש אוגוסט, ספטמבר, 42יה ב הדיוק אני לא יכול להגיד (ש: בערך), זה ה …ה …ת: התאריך הנ

  היה עוד חם בחוץ. 

  

    -- ש: אז רגע אחד

  

  ת: היה עוד חם, די חם. 

  

  בוא נעשה קצת סדר.  …) קצת סדר, בוא42בוא נעשה (ת: ב  …ש: בוא

  

  ת: כן. 

  

  את תחנת התדלוק (ת: כן) הזיזו.  …ש: אמרת ש

  

  ת: העבירו. 

  

  ש: מתי? 

  

  י נשארתי לעבוד. יותר מאוחר, אנ …ת: זה העבירו

  

  ש: זה אחר כך עוד?    

  

  --  ______(In German)ת: אחר, בטח, אני נשארתי לעבוד עוד (ש: הבנתי), אחרי ה
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יוני, יולי,  …ראה היא בסביבותת, הה42בעצם אנחנו מדברים על קיץ  …ש: אוקיי, הבנתי. עכשיו

  נכון? 

  

  ת: כן. כן. 

  

   …בר עובד בואתה כ …ש: ואתה (ת: זה הלך ככה) כבר

  

  .______(In German)ת: ב

  

  , אתה כבר כמה חודשים טובים. ______(In German)ש: ב

  

  ת: מה חודשים, עוד מעט שנה. 

  

    -- וא …ש: עוד מעט שנה. וא

  

  ארבעים ואחת.  …ת: בטח, זה בא

  

  ש: ואבא גם. 

  

ה משנה זה היה שנה זה לקח שהתחילה המלחמה, למעל …ת: ואבא גם. (ש: אוקיי) בטח, זה שנה

זה   ______(In German)הגטו עוד. הגדול. למעלה משנה. מהמלחמה שהתחילה ברוסיה, עד שה

  היה למעלה משנה. 

  

  ש: עכשיו תראה, סיפרת קצת על הגטו, אמרת שהיה רעב בגטו. 

  

  ת: כן.
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קורה ש: אתה יכול לספר יותר דברים, מה קרה בגטו בתקופה הזאת, שנה שלימה זה המון זמן. מה 

 …איך היהודים מתארגנים, איך הם מנסים …איך …איך …עם היודנראט, עם המשטרה היהודית

   …להתמודד עם הקשיים

  

על רק איפה  …ברגע שבנאדם נלחם על …ש …היו …ש …אני מה שהיה. להגיד של …אני …ת: א

שים יצאו זה היה רעב של ממש. אין לתאר את הרעב הגדול, מה שהיה. ואנ …להשיג את החתיכת לח

התנפלות  …זהו, אתה צודק, למשל, ש …יום יו …ו  --לעבודה. זה היה משהו של שגרתיות. ככה ש

, הגטו כבר היה 42שנת  …42למשל, זה היה כבר ב  …יום אחד …של הגסטפו היה הרבה פעמים. ו

 …ב …זה משחק כזה, וירו ב …הגסטפו התנפלה על הגטו. הם …הג …חודשים, ו …סגור מספר

ראו ברחוב, ירו באנשים שעוד לא קמו מהמיטות,  …אנשים ש …ר זה היה בבוקר, וירו בבבוק

זה היה מספר הרוגים. זה היה משחק של הגסטפו. משחק מיוחד אחד גם כן יש  …כשהיה מוקדם, ו

לפני שמונה בבוקר. שבע, שמונה  …שהגסטפו נכנסה, זה כבר היה השעה גם כן ככה לפני …לי לספר

חנו שומעים יריות. על יד הבית שלנו. אנחנו שומעים יריות. אנחנו תמיד, הגאולה, אנ …בבוקר. ו

שלנו.  ______(In German)קורים דברים כאלו, היה ה …איכשהו לצאת מאיזשהו מקום ששם זה

 …זה מקרה מיוחד. למה שאנחנו  --מספר מקרים כאלו. וב …מזה אנחנו יצאנו הרבה פעמים. היה מ

כן. זה היה המקרה המיוחד ככה. זה היה  …אבא …זאת אומרת, לאבא …א ואמא ואב …אמרנו ל

 …ואבא וא …בית, לחצר שלנו …ל …בבוקר, הגסטפו נכנסה, ואנחנו שומעים יריות קרוב לבית ש

זה  …לעבודה היום. סגור, הבית סגור, ואנחנו אמרנו: "הכי טוב זה לצ …אחות, אמרו שלא נצא …ו

 In)מכם בחזרה, האח, אחות ואמא, בתוך הבית, ואנחנו נצא, עם הלצאת לזה. אתם תסגרו את עצ

German)______ נכנסים בבית, כמו  …ביד, ואנחנו נוכל להגיע ככה לעבודה." מכיוון שחשבנו שהם

אם אנחנו צריכים להנצל,  …בפעם הקודם, שירו, אז גם עכשיו עושים דברים כאלו, ו …שהם יורים

מהשער של הבית,  …ה היה, אנחנו יוצאים, ואנחנו רק יוצאים מהאז רק עם היציאה לעבודה. וככ

דח ביד. ולא רחוק ממנו שוכב בנאדם יהודי אחד, קלרחוב, אנחנו רואים שעומד גסטפו אחד עם הא

רחוקים ממנו, אבל זה הרגיש  …והיו עוד גסטפו, ר …שוכב הרוג, והוא עומד ככה ו …עוד אחד, ש

  ביד. ______(In German)לנו עם ה …ל בנו. אבל מה, אנחנו כבר היה …ב
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 " "(In German)___________43:13 או שהוא היה שיכור גם קצת, אנחנו מראים את ה  -- אנחנו  

(In German)______הוא לוקח את ה .(In German)______ .והוא אומר: "זה משהו. וגם אני ,

  ,צעיר אני הייתי קטן כזה וזה, 43:29?" …___________(In German)זה

(In German)___________"", ",אז אני עובד ביחד עם אבא שלי באותו המקום. זה." אז: "טוב   

",(In German)___________" לעבודה. לעבודה."  …אתם באים הלאה, ל …תעשו ככה שאתה

כיוון החוצה מהגטו, הלכנו, זה היה מהלך די  …", וככה, ו______(In German)אנחנו אמרנו: "

יצאנו לעבודה. כשחזרנו בערב,  …ללכת, איזה חמש דקות, שבע דקות, ו …זה …, לשער שרציני

 …כב …ביהודים, ו …במספר די גדול בגטו, ב …שמענו על הצרה הגדולה שהייתה, הם ירו בה …אז

  כמו שהיה מקובל, כל המתים נכנסו על העגלות, והוציאו אותם לבית הקברות. 

  

  מדי פעם?  …ש: הם עשו את זה

  

יכול לזכור,  …מספר פעמים. מספר פעמים. לא כל הפעמים אני י …ת: בגטו, כן. בגטו עשו את זה ה

שוב, אני לא תמיד הייתי נוכח בדברים כאלו. אבל יש דברים שהיתי בהם ושראיתי  …מכיוון ש

 …הלכו הטרנספורטים, אז ראיתי בעיניים שלי מספרים …ש …אחר כך …בעיניים שלי. למשל

  היה נורא ואיום.  דברים שזה

  

    -- ש: טוב, אולי נגיע לזה

  

    -- ת: אנחנו נגיע (ש: נגיע לזה) לזה. אבל

  

  תקופת החיים בגטו.  …ש: בינתיים, בגטו, דברים שקרו במהלך

  

מירי של הגרמנים  …מתו יותר ממה ש …י …היו מחלות. מהמחלות נפלו י …ת: בגטו היה ככה. ש

ממי  …ריך תרופות, היה צריך דברים של זה [שיעול]. חוץ אחד מלא היה מה לעשות, היה צ …ככה. ו
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  45:40 ___________(In German)שהיה חזק והתגבר, אז הבריא. היו מחלות, היו טיפוס, היה 

  ___________(In German)?אתה יודע מה זה 

  

  ?___________(In German)ש: מה זה 

  

 …, ש___________(In German)זה הגרמנים קראו ל …זה _________(In German)ת: 

  היציאה הוא עם דם. 

  

  ש: אה הא. 

  

זה מדבק. וזה מחלה מדבקת. כולירה זה משהו כזה, אפשר להגיד, אולי  …ת: היציאה עם דם, וזה

איך הסתדרת עם הפולנים בפולין  …בפולנית, כולירה. בפולנית. אתה יודע פולנית. לא? איך הס

  גם אנגלית.  …פולני …גם …בריםשמה? מסתדרים אתם אה? יש מד

  

  ש: יש מתרגמים. 

  

כל  …ת: אה, יש מתרגמים. העיקר, המחלות הפילו אנשים, זה היה נורא. צעירים ומבוגרים, זה

 …לא היה ה …ל …היה עבודה ל …פעם, כל יום שמענו: "זה מת, זה מת, זה מת, זה ככה," ש

איך קוראים לזה. החסד של  …חסד שלה …קבוצת האלו שטיפלו במתים כמו שיש אחרי קבוצת ה

פועלים, והפועלים האלו היו צריכים להעמיס את  …קבוצה של …אמת. ושמה היו לוקחים …א

הרבה  …היה, יום יום היה עבודה …בית הקברות. היה …ולהוציא אותם ל …המתים על העגלות ול

    -- הרבה מאד. בגטו הזה. יום אחד

  

  גם קונטריבוציות בגטו? היו  …אתה …ש: רגע, תגיד לי בקשה
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פרווה, פרוות,  …מי שיש לו …שהיו צריכים …היה ביצועים של כ …כן, בוודאי, היה …ת: היה

די מספר גדול שהיה להם פרוות בחורף. אם ימצאו אצל מישהו  …זה יהודים היו …יהודים שה

 …אלו, ואמרו את המילים ה …ויעשו ביקורת בבית, יוצא להורג. ככה כל פעם הם …פרווה ש

עובדים,  …ואנשים התחילו לאסוף את זה ככה, והיו הולכים מבית לבית, המשטרה היהודית, עם

העגלות, ככה זה היו  …ה …הרבה פעמים מלווים עם הגרמנים, וככה אוספים, גם כן על …מ

פעם אספו את הברזל, אני לא מדבר על הזהב, הזהב אספו הרבה יותר   -- ה …צריכים לתת את ה

איזהו במרתפים וזה,  …בורות …גם כן. אבל יהודים תמיד חיבאו דברים, ככה היו עושים מוקדם.

    -- והחביאו הרבה דברים. אחר כך, הפולנים, אחרי המלחמה, מצאו ו

  

  ש: מה אתם החבאתם? 

  

 …השארנו הכל בבית. את הבגדים, וש …להחביא דברים. ו …לא היה לנו כל כך הרבה …ת: אנחנו

וגם לא  …ש …די הרבה, שנשארו עוד, ו …לנו סחורות, הרב …ז הכל היה לנםשההורים הלכו א

זה מה שאני רוצה להגיד,  …זה …יכלנו להחליף שהגטו נסגר, אז זה הכל נשאר מהסחורות האלו. ה

  היו מספר יהודים שהחביאו והפולנים אחר כך נהנו מזה.  …ה …ה

  

  ש: איזה עוד דברים אספו בקונטריבוציות? 

  

באו  …רק, סורגים וזה, הגרמנים …טריבוציות אספו גם את הברזל, איפה שהיה ברזל. לת: בקונ

 …זה שימש גם כן ל …והוציאו את כל הברזל והובילו את זה לגרמניה. זה היה כנראה בשביל

ליציקה, ולתותחים, אני לא יודע בדיוק, אבל היו אוספים שערים, אפילו אצל הפולנים היו מורידים, 

 …לחם ברוסיה. הם …צבא הגרמני, ש …ולככה. אבל בעיקר זה היו דברים שהלך ל …וברזלים זה

חורף בשביל החיילים. זה היה חסר להם  …היו צריכים, כנראה שזה היו צריכים את הפרוות ל …ה

החורף ניצח את הגרמנים. ואולי לא כל כך הרוסים, כמו החורף,  …שמה. אנחנו יודעים שהחורף זה

ידוע לעולם  …ים לזה, הם עשו הכל, בחורף הראשון הם עוד יצאו שלימים, זה כברשהם לא היו רגיל
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הגטו היה  …אנחנו …לקום מהן. וזה. אבל …כולם. בחורף השני כבר קבלו את המכות שלא יכלו ל

אנשים, כל אחד חיפש איך להשיג עוד משהו לאכול. במיוחד האנשים שהיו עם  …בעיקר שה

המיוחד היה מה שקרה יום  --זה, זה היה …משהו מיוחד …לספר ו במיוחד …המשפחות. לכן אני

  יום. זה היה מיוחד, ויום יום אנשים מתו, אם לא הרגו, אז אנשים מתו ממחלות. 

  

  ש: היה איזה טיפול במחלות, היה בית חולים בגטו? 

  

. ההיפך. בגטו הגדול אני לא זוכר …ב …אני לא זוכר בית חולים. לא. ה …ת: לא. בגטו לא היה ב

  אז זה סיפור לאחר כך.   --חולה היה יכול …עשו דבר כזה ש …בגטו הקטן …טוגב

  

  ש: אוקיי. 

  

לספר עוד מה שקרה בגטו הגדול. בגטו הגדול,  …רוצה ל …אני עכשיו ב …קטן. אבל …ב …ת: ב

 שלושים אלף, אחר כך היה כבר עשרים וחמישה אלף, אולי …ח …שהיו, כפי שאמרתי, היינו אולי

מסביב, מהכפרים, ומהערים  …התחילו להביא את כל היהודים מה …הב …חמשת אלפים מתו. ו

הקטנות. אז הערים הקטנות, כמה שהיו לנו משפחות, אז הם הגיעו לגטו הגדול, אז ראינו אותם. אז 

כל היהודים  …עיירה לא רחוק מזה …? ה,______(In Polish)שמעת על  ,______(In Polish)היה 

, שמעת בטח, מכיוון שהיה ______(In Polish) ,______(In Polish)הביאו.  ,______(In Polish)מ

. ______(In German)ששמה הוציאו להורג אחר כך המונים. לפני שהיה  ______(In German)ה

לא הביאו אלינו.  52:25  ______(?In Polish)כפרים מספר.  …והיה כ ,______(In Polish)והיה 

(In Polish?)______  מסביב, אני  …ב …ערים קטנות, שב …הביאו לכיוון אחר. והיה עוד כמה נ

לא זוכר, בכל מקרה זה הביאו כמה אלפים יהודים. עם הערים הקטנות הביאו לגטו הגדול. וכאן 

וכאן התחילו להגיד כבר שאנחנו בטוחים שהטרנספורטים ילכו בקרוב. מכיוון שהיה מדובר   -- אנחנו

טרנספורטים, מכיוון  …הערים הקטנות, אז כבר יתחילו לשלוח את ה …רגע שיביאו את המראש; ב

כל כך הרבה יהודים, יצטרכו ללכת עם  …שזה לא יכול להחזיק את זה ככה, בצפיפות כזאת

 …אוגוס …חודש …הטרנספורטים, ובאמת ככה זה היה. וחודש, אני חושב שזה היה חודש
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וזה אני זוכר   -- על הטרנספורטים. ארבע טרנספורט …, הודיעו42. ספטמבר 42ספטמבר  …ספטמבר

בסביבות שלושים אלף, אולי יותר, עשו  …כמו היום, עשו ארבע טרנספורטים גדולים, הגטו הכיל אז

בשבוע, יום שני בשבוע, יום חמישי בשבוע, ואחר כך עוד שבוע, יום  …שני …ארבע טרנספורטים. ש

גדול בזה? הגדול בזה  …ה …. ארבע טרנספורטים גדולים. מה היה השני בשבוע, ויום חמישי בשבוע

הגטו הקטן, זה היה גם   --היה ככה. קודם כל, אז התחילו כבר להקים את הגטו הקטן. אמנם זה

יצטרכו להעביר את האלו  …י …אבל התחילו לגדר אותו לחוד. ברגע ש …הגטו הגדול, זה

הגדול. איך  …קטן, שני רחובות גדולות ככה, מהגטו השנשארים, יעברו לגטו הקטן. זה היה חלק 

לא כל המשטרה, מכיוון שבהרבה  …משטרה, לא …נשארו בגטו הקטן? גטו הקטן נשאר רק ה

  , ב ____________ ______(In German) …ב …מהמשטרה הגסטפו ירו בהם. ב

(In German)______מספר …כ …זה …" הרגו…. אמרו: "לא צריכים כל כך הרבה, וזה…  

 (In German)______  --    

  

  ש: אתה ראית איך זה קרה? 

  

    --ת: כן. בטח

  

  תספר בקשה (ת: כן).  …צ  -- ש: מה

  

יומיים  …כבר היה …זה …, ו______(In German)של ה  ______(In German) …ת: הם עשו

ה חלק שיעברו זה יהי …עכשיו ה …. ואמרו ש______(In German) …התחלת של ה …לפני ה

אפל,  …לקח …כזה", והוציאו להורג. הגסטפו ל …מספר יהודים קטן קטן, "אנחנו לא צריכים

  עשר לקחו, שתים עשרה שוטרים כאלו, וירו בהם.  …והוציא להורג

  

  ש: אתה ראית את זה? 
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ת: לא ראיתי בעיניים, אבל אמרו אחר כך שהוציאו את זה להורג, את השמות. אמרו שהזה, זה וזה 

הוא נשאר באלו שזה.  …אחד שגר אצלנו בבית, שוטר אחד, הוא חזר. והוא ח …לאוזה כבר 

חייל  …שנשארו. אולי הוא חזר בגלל זה שהוא דיבר טוב גרמנית גם, אני לא יודע. אבל הוא היה גם

 …הוציאו להורג את ואת זה ו …הירי שב …בצבא הפולני. הוא חזר והוא אמר, הוא בא עכשיו מה

 …. הם כל הזמן הסתובבו בגטו הגדול, וב______(In German)של ה …בשמות. בחלק גדול הכרנו 

   …הגסטפו התחילה לחלק …ככה עשו את ה …הכירו. ו …וי …כל בית הם לפעמים נכנסו בפנים, ונ

(In German)______ ,(In German)___________ ה היה נקרא, ז(In German)___________ ,

כזה גדול, זה היה משהו יותר קטן, עם תמונה בצד, חותמת   ______(In German)לא היה  …זה כ

  עובר לגטו הקטן.  …של הגסטפו, השם, והוא מועסק, ו

  

  ש: איך חילקו את זה? 

  

פועלים כאן?  …"אתם צריכים …באו הגסטפו וידעו ו …ת: או, כל מקום עבודה, כמו שאני עבדתי

טפו אמרה: "אבא שלך סלו את אבא שלי. אבל הגיהודים? את מי ומי אתם רוצים?" אז הם נתנו אפי

גרמני הזה.  …ל …כבר עבר את הגיל ארבעים, הוא כבר לא צריך. אנחנו צריכים כחות." הם אמרו ל

"אתה יכול לבחור לך מספר של צעירים, עד גיל עשרים וחמש, שלושים ומשהו כזה. אז אלפרד 

 57:38___________(In German) " …אמר לי 57:20" ___________(In German)"זהו,  …אמר

   "אבא יצטרך ללכת עם הטרנספורט. …לעבוד, א …זה …לא רוצים לתת לא יותר

  

  ש: וזה קרה במקומות העבודה. 

  

קראו לזה, זאת  57:39 ___________(In German)היה  …ת: הגסטפו שלחה לכל מקום של

מקומות כאלו, איפה שזה היה חשוב. זה הגסטפו נתנה ל …אומרת, מקום של עבודה, היה מאורגן, ו

  מהפועלים.  …עבודה חשובה בשביל הגרמנים, אז פנו לגסטפו והם קבלו אישור. על חלק מהעבו
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התחלת  …ש: עכשיו תגיד לי בקשה, בכל התקופה הזאת (ת: כן), עד שאנחנו מדברים על ה

 …דים? למשל, אמא שלךבכל התקופה הזאת, יש גם אנשים בגטו שלא עוב …הדפורטציות, (ת: כן) ו

   …אחיך הקטן

  

  ת: בגטו הגדול, הרבה מאד, בוודאי. 

  

  ש: לא עובדים. 

  

  יצאו לעבודה.  …לא …הרבה ילדים, היו הרבה. אנשים בכלל לא  --אפילו עם ילד—ת: הם

  

  מה הם עושים כל הזמן?  …ש: ומה

  

  ישבו וחיכו, איך שאומרים. …זהו …ש …שאלה טובה …ת: זה

  

  …היודנראט עשה איזה משהו, חינוך …) הייתה איזה התארגנות, ה…שבוי …ש: (ת: י

  

תראה, אני רוצה להגיד לך, יחד עם זה שמדברים על ורשה ועל לודג', בעיקר   -- ת: היו יודנראט ו

 …שזה לא עמדו וישבו לנ …אולי היה קצת  -- חלק הגדול …ורשה, מדברים שהתארגנו וזה, אבל ה

ילדים קטנים, וזה היה רוב המשפחות, הרוב הגדול.   -- דים, ואתה צריךאבל ברגע שיש לך בבית יל

מה היו יכולים לעשות? לא היו יכולים להגיד: "אנחנו רוצים לצאת לעבודה, ורוצים לעבוד, ורוצים 

עוד יום בחיים, עוד  …להחזיק עוד יום …ש …י …לקבל לחם." חיפשו משהו מתחת לאדמה בכדי ש

איך החזיק אנשים  …מה …מה …זה פשוט לא נתן להבין מה …זה …, זהיום בחיים. זה מה שהיה

ככה זה היה, אני אגיד לך את האמת, אני לא מצאתי בגטו אף אחד  …זה …כאן. אבל …בחיים ב

  -- שהתאבד. לא. לא. לא מצאתי בגטו אף אחד שהתאבד. הלכו אנשים ועשו הכל בכדי …שה

אני אגיד לך, שואלים   -- שואלים אותי …אמת לא יודעוהחזיקו מעמד איכשהו. החזיקו מעמד. אני ב

מחנות  …ב …אותי איך הגטו החזיק מעמד, אז אני לא יודע לענות יותר ממה שהחזקנו מעמד בג
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קיבל את התה, קיבל  …את החתיכת לחם ביום, את …ריכוז. במחנה ריכוז כל אחד קיבל את ה

 …מחנה נשים גם, היה מחנות נשים גם, היההיה  …מחנה ריכוז היינו גם …איזשהו מרק, שעבד, וג

הגטו היה   -- יכלו להשיג …היו משפחות, אני פשוט לא יודע ש …אני אגיע לזה. אבל בגטו, ש …אני

הצליחו לצאת  …רק מספר קטן ש …ל …נתנו לצאת ולזה …לא י …ש …סגור למעלה משנה, ש

ד הביא תפוח אדמה (ש: כלומר, הביא קמח, אח …אני שאחד ש …כמונו, והיו עוד מספר, שעבדו גם

 …עברו ש …גנבו …היו הברחות, היו עשרות כאלו. היה הברחות גם ש—היו  -- היו הברחות), היו

ידעו  …לבתים, כן, ותפסו אז ירו. זה …ביקורת מסביב ל …עשו …מקומות שהגרמנים לא

בחורים,  …יצאו במ …ירו בו. אבל כל זה עוד …שתופסים ילד, ולא פעם שמענו על ילד זה או זה שנ

הארי, ואיכשהו החליפו והביאו וזה, אבל איך זה, אנשים כל כך הרבה  …פ …עברו לגטו ה …ויצאו ו

כמו שהרבה שלא היו שמה לא יכולים להבין, אני עצמי,  …זה לא נתן לי להבין …החזיקו מעמד

  החזיקו מעמד.  …שהייתי שמה, לא יכול להבין איך אנשים

  

   …איך …ע על המשפחה שלך. אש: אבל בוא נדבר רג

  

  [הפרעה]

  

מה אמא שלך עשתה כל התקופה הזאת? מה אחותך עשתה כל התקופה  …שנייה. איך …ש: כ

  הזאת? 

  

אם אתה  …אם יכלו לקרוא. תראה, אני שוב פעם אומר לך, אנח …אם …ת: אולי ישבו וקראו, אם

להם לא היה כל כך  …, אזמבוגרת, ואחי …אמא והאחות ה …שואל על ההורים שלי, על ה …עו

  כל הזמן אז. אפילו שאבא ישב בבית, אני עבדתי ב ______(In German)קשה. אני עבדתי ב

(In German)______ יצאתי, לא היה יום אחד שאני לא אקח לחם. כמעט יום אחד לא היה שאני ,

ים. והילדים ילדים קטנ …יהיה לי כמה חתיכות לחם. וכמה שאמא יכלה, תיכף לשכנים עם ה …לא

גרמני שרדף אחריו ורצה  …ברח מ …ואבא שלהם בר …הקטנים של השכן הזה, היה מספר ילדים, ו
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עם   ______(In German) …לקחת אותו לעבודה, הוא קפץ מהחלון, שבר רגל. והרגל, הוא הלך לד

  ______(In German)יכול ללכת עם הרגל. היו צריכים להוביל אותו ל …לא …הרגל, שלא יכול

תבין  …זה לא להבין, זה לא לתאר מה קרה שמה. לא ת …זה …זה …דברים כאלו …ו …הזה. ו

 …ו …להחזיק מעמד. ו …ל …כח. היה להם את הכח ל …זה …את ה …אנשים היה להם …איך א

 …אח …זהו. ואח …אני מוכרח להגיד שאני לא יודע עד היום להסביר את זה. ו …זה לא להבין. אני

    -- אז לכן

  

  נעצור רגע (ת:כן), כאן, אנחנו צריכים להחליף קסטה. …ש: אנחנו

  

  ת: כן.

End of Tape 2 
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Tape 3 

  

  ש: בבקשה. כן. שנייה, יש לנו טון וברס? שלושים שניות? אוקיי. 

  

  תקופת מה שלפני ה …זה היה עוד קיץ ארבעים ו …ת: כן. יום אחד, מהימים, זה

(In German)______שוב פעם איזה התנפלות על  …היה איזשהו …ים הגדולים, נ, הטרנספורט

 …הגטו. אני קורא לזה התנפלות, שזה לא היה ממש סלקציה, אבל ממש של הגסטפו. הם נכנסו ו

הכרתי אותם טוב. ואני חזרתי הביתה. אבא ישב על יד הספר, ספרי  …ירו. ירו בכמה יהודים שאני

זה,  …למד, ואני חזרתי עם בכי. ראיתי את המקרה הזהקודש, ישב על יד ספר, והוא ככה הסתכל ו

קרוב כמה מהם,  …מ …עמוק. (ש: למה?) מכיוון שהכרתי את ה …יותר כ …נגע בי אני …משהו

  ברחוב.  …שהם ירו ב

  

  ש: אתה ראית את הירי הזה? 

  

  מקרה הזה.  …ראיתי את הד …ר …ת: אני ר

  

  ש: אתה יכול לתאר אותו בקשה? 

  

ומי, ופתאום אומרים שהגסטפו נמצאת בגטו וזה, ופתאום אני תל …כי בגטו לככה הל …ת: אני

התנפלות כזאת,  …קבוצה של גסטפו ש …נמצאים בכל מקום, מס …רואה שהם יורים באחד, כבר

מוכר בעיר. יהודי  …שהיה מ …וקס וולף. יהודי …וקס …פתאומית, ביום, וירו באחד שקוראים לו

חמישים קילו על הגב, חמישים קילו כאן, חמישים קילו כאן, ממש  היה לוקח …חזק. היה לו בן ש

לא ראיתי במקרה הזה. אבל ראיתי איך שהם הרגו את האבא שלו. וככה ראיתי  …גיבור. הבן

אני חוזר ואני אומר לאבא לתומי, עם בכי:  …שיורים בעוד כמה מספר אנשים. לא זוכר בדיוק וזה

כמה  …הם עושים מה שהם רוצים." זה כבר היה אחרי ממי ישמור עלינו?  …"אבא, תראה, מי

מקרים כאלו. "הם יכולים להרוג את כולנו." המילים האלו אמרתי לאבא. מה אתה חושב? אבא נתן 
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הייתי, איך שאומרים, לא  …לי סטירה. "איך אתה יכול ככה להגיד? מה, אין אלוהים בעולם?" אני

הביא אותו  …ה …בל היות ושאמרתי דבר כזה, זה יקיבלתי שוק, שאבא לא הרים יד כמעט, א …ב

שזה איך שאומרים שאחד כופר בכל. "שאין אלוהים כבר בעולם?" ככה, מתוך התרגשות,  …ממש

  הוא נתן לי סטירה. 

  

  ש: כי אתה המרת את האמת. 

  

ת: אני אמרתי את האמת. בהחלט. אבל אבא היה חדור אמונה עמוקה כל כך, הוא האמין שיכול 

דבר כזה! מה הולכים לעשות? הולכים כאן להרוג את כל היהודים? שישה מליון יהודים? עוד  לקרות

של נסיונות השמדה  …שמעו כבר על השמדת 42שמעו אז, ב  …שמ  -- אז לא ידענו עוד, לא על  --ל

  הם מתכוננים השמדה טוטאלית.  …, אבל עוד לא ידעו שהםלגזוזה, וזה, עד שהגיעו 

  

    -- ? איזה42ה שמעתם ב על מ -- ש: איזה

  

. לפני 39על אושוויץ כבר ידענו. אושוויץ. ידענו על דכאו. דכאו ידענו עוד, אפילו ב  --ת: אנחנו שמענו

  כן.  …המלחמה, אני כבר קראתי פעם והתחילו לדבר על איזה מחנה וזה

  

  ? 42ש: מה עוד שמעתם ב 

  

 …ש …ו …ידעו, כמו שהגרמני הזה אמר לי בת: על השמדה, על גזים, לא ידעו בכלל. ידעו מיריות. 

שלושים וארבע אלף  ___________(In German),"לחברים שלו, לאלפרד ולזה:   …לא לי, ל

זה הרגנו. זאת  04:20___________(In German) אנחנו   04:18יהודים ביום אחד אנחנו השמדנו." 

  —ואז ידענו שביריות, מוציאים להורג, ו …ו …אומרת. ו

  

  ) הוא אמר בקייב, נכון? -- והוא אמר איפה? הוא אמר איפה? (ת: הוא אמר ב ש:

  

  …היער הזה, יער …ת: בקייב הוא אמר, אבל זה נודע אחר כך, שזה, נדמה לי, ה
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   .______(In Russian)ש: 

  

  … ______(In Russian)ת: 

  

  השמדה המונית במזרח?  …ש: שמעתם על עוד מקרים של

  

מחסלים. לא גטאות, ערים קטנות,  …מוציאים ומ …פעם מחדש ששמה מו ת: במזרח שמענו כל

מותר  …נ …הפולנים ש …בלי סוף. ביריות. (ש: זה שמעתם) ביריות. שמענו כל הזמן, ה …ב …ב

גרמנים  …כל זמן שהגטו עוד היה פתוח. ברגע שה …להסתובב, אז תמיד חזרו ו …להם לנוע ו

  , נכנסו לרוסיה, תיכף התחילו לחסל. 41ב  …שלו …וד בע …התחילו המלחמה עם רוסיה, עוד בש

  

   …בג  ______(In Polish) …ש: ואת זה אתם שמעתם ב

  

גרמני  …ה …הרבה מאד, אחר כך …ת: כן, זה שמענו עוד בגטו הגדול אצלנו. כן. זה כבר שמענו

מקודם. הוא אישר רק את הדברים מה שאנחנו שמענו  05:33 __________ הזה, האס. אס. מאן,

   …ו

  

פרסמו את זה  …פ …משלוחים (ת: משלוחים, מח …היתה הודעה שיהיו …) אז כש-- ש: (ת: זה

  מה חשבת שזה?  …דפורטציות, זה …)במודעות

  

ודה. לעב_________(In German) ידענו  --ת: בקשה? או, זהו, אף אחד לא ידע איפה הולכים לשלו

 …להחליף את הד …, זה_________(In German)   …מהגרמנים …אם שאלת את מישהו, אפ

החזיקו את הדבר הזה כל כך  …ח …היו כל כך …זה  --זה." הכל …למקום אחר. "תעבדו במקום

  בסוד, שאף אחד לא היה יכול לדעת. רק מה שידענו מכאן ושם מפולנים.  
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  ש: אבל מה אתה חשבת? 

  

אני  …מה היה כאן. בסוף א…מה תבין …ת: אני אספר לך הלאה, אז תראה מה שאני חשבתי. אז ת

הביאו את הערים, הזה מה שסיפרתי,  …עוד בגטו. ה …המה שהיה עו …אמשיך לספר כאן את ה

הודיעו את  …כמה שבועות, הו …אחרי תקופה קצרה, אחרי במ …העיירות מסביב[ לגטו הגדול, ו

? ______(In German)מה היה ה  ______(In German)ב  --כ.. מקומות איפה …רחובות ואת ה

  …היה בית קברות, שהיה ממש באמצע העיר. אם היית מכיר את  ______(In German)ה

 (In Yiddish)______   יותר טוב קצת, הייתי אומר לך איפה זה היה, זה היה ממש לא רחוק מאיפה

, , קצת יותר רחוק שמאלה, היה שטח גדול, שוב פעם, שטח ענקי______(In Polish)שגרנו, שמה ב

בית קברות ישן, ישן. מלפני  …היה גדר מסביב (ש: בית הקברות היהודי?) גדר גדול, היה, כן, ב …ו

שבעים שנה, שמונים שנה, היה מלא, סגרו אותו, וככה הוא נשאר גם בזמן הפולנים, באמצע העיר, 

זה, ועשו קודם כל הורידו את המצבות, ואת הכל, ו  -- גרמנים הגיעו, אז עשו מזה …בית קברות. וה

  ירק. עשב, ככה זה, כמו גינה ממש היה. המקום הזה היה ה …מזה כזה שטח עם

(In German)______ה …להושיב אנשים ככה …שמה גם היו יכולים לעבוד …, ענקי, ש… 

איזה   -- הודיעו, מי …ה …, ו______(In German)הפכו את זה ל …אלפים. הם ה …המונים. א

שוב פעם, יום חמישי של השבוע,   -- ון של הטרנספורט, אחר כך ביביום ראש …רחובות צריכים ב

אני זוכר את זה ככה  …הטרנספורט השני, שוב פעם ביום שני, ושוב פעם. ארבע טרנספורטים. ממ

אני שוכב במיטה בלילה, אני לא  …א …ולפעמים  -- כאילו דברים קורים היום. עד כדי כך אני זה

   …רואה את התמונות האלוהים יכול לישון, ואני מתעורר ואני

  

  ש: איזה תמונות? 

  

 …הלכנו …ה …אי אפשר לתאר. ה …א …אי אפשר לספר. ה  -- אין …שאין …תמונות שאין …ת: 

בטרנספורט הראשון. אני נמצא עוד בבית, אבל חלק כבר עוברים לגטו, מכריזים לעבור לגטו הקטן. 

כרטיסים האלו,  …קבלה את ה  ______(In German) …ה …המ …זה. ה …האלו שיש להם את ה

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.562*0008                                                                             58 

וחלק גדול עוברים כבר, מקבלים את הכרטיס. הכרטיס שלי, שאני קבלתי  …אנחנו …מי שנשאר, ו

  מה עשו ה …אני …את האישור, אבא שלי לא קיבל. אני קבלתי את האישור. ו

(In German)______ה ?(In German)______   ,ובאיזשהו עשו מזה גם ביזנס. הורידו את התמונה

של מישהו [שיעול], תמונה קטנה כזאת,  …הדביקו את התמונה ה …כמה מקומות, ס …צורה, בכ

 …בכסף עשו ביזנס. ואני, זה היה מספר ימים לפני הטרנספורט הראשון, ואני רואה שי …וב

 מסתובב שוטר, גם כן, ברחוב שלנו, חיפש מישהו, ואני אומר לו: "אולי יש לך את הכרטיס גם שלי,

גסטפו, הם  …איפה שאני עובד, הם אמרו שאני צריך לקבל." ה …הג …אני צריך …שאני יודע ש

כמו ילד קטן,  …הייתי עוד י …אחד כמוני, י …יישאר. אז הוא אומר: "לא." הוא ראה …ידעו מי

 …" אז אני התחלתי להגיד לו, תשמע, אני י…זה, אז הם אומרים: "לא, בטח אין לך, וזה …ו

. ו: "אמרו לי שיש. אתה לא ______(In German)שאני עובד ב …התעודה, שיש לי, מ הוצאתי את

לי, ואם זה יימצא אצלך, ואתה משהו בזה, תדע לך," אני אמרתי לו דוגרי, "אז לא יהיה לך  ןתית

בוא, אני אראה לך. בוא, אני אראה לך." הוא פותח,  …"ב …הוא …טוב." אמרתי את זה ככה, בזה

ככה מדפדף, אני אומר, תראה לי את  …הוא …אני נמצא שם, ו …י …מת לא ידע שהוא אולי בא

מוציא את הכרטיס, אני אומר: "מה, זה לא דומה לי? למה אתה לא נותן לי את  …זה," ואני מו

 נותן לך." הוא ראה את ה …זה." אז הוא אומר: "טוב, אני נ …זה …הכרטיס? אני א

… (In German)______  וורמאכט, טוב. אני לוקח את הזה, ואני אומר לא תודה,  …וו …גם, של ה

הזה, היה תשעה באב. לא שמחה   ______(In German)ואני חוזר הביתה. אני באתי הביתה, עם ה

אשאר, והם הולכים, לא ידעו איפה. אז כאן  …שמחים. למה? מכיוון שהם ידעו שאני …שמש

אחותי ואמא רצו שאני  …רט, אז התחיל הוויכוחהיה להם עוד מספר ימים עד הטרנספו  -- התחיל

איפה  …ההוא יישאר, עוד ילד. איך הוא יישאר כאן לבד? איפה, מה, מו, אנ …אלך אתם ביחד; "ד

 …" אבא אמר: "כן, בסדר, אם היינו יודעים איפה אנחנו הולכים." אז…שאנחנו הולכים, הוא יל

 …זה היה ב …משהו. הוא התחיל להבין, הואאיך שכבר האמונה היא לא   -- ה …כאן ראיתי  -- אז

כל פעם חוזר בזה, אז אני מוכרח לספר את  …טרנספורט הראשון, אני …אני לא סיפרתי על ה

ההמשך מה שהיה כאן. הטרנספורט הראשון שהלך, ביום שני של השבוע, זה היה הטרנספורט 

  זה שהגרמנים, הארבע טרנספורטים. הוא היה גרוע ב …הראשון, זה היה הגרוע מכל הט
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(In German)______שמעת על ה ,  

(In German)______המשלוחים של היהודים מהגטו.  …התעסקו עם ה …ה …בעיקר ה …? הם

 …זה  --הוציאו את היהודים מהגטו, ושלחו אותם להשמדה. הם העמיסו אותם על הרכבות, וזה

    -- , זה היה______(In German)המשגיחים על הדברים האלו. קראו ל …הם היו ה …זה

  

  ש: אתם קראתם להם ככה? 

  

התפקיד המיוחד שלהם, הטיפול ביהודים.  …זה היה ידוע אצל הגרמנים גם כן …ת: לא אנחנו, ה

  -- הוצי …היה בבוקר, ו  ______(In German)ה …כן, זה היה ככה. הטר …והם ירו, מי שהלך נ

עשרת אלפים אנשים. במינימום. זה  …כל טרנספורט הכיל  -- אני חושב שהטרנספורט הכ …ו

עיקריים,  …סביבה וזה, עשו ארבע טרנספורטים עיק …המגרש היה מלא עם אנשים. עם ה …היה

שהיו  …נקראים, ומקומות כ …גטו, נשאר איזה אלפיים אנשים. בעלי מקצוע, זה היה ק …מכל ה

 …טרנספורט הראשון, ו …כן. אז אנחנו …אז קראו לזה …חיוניים, כמו שאנחנו עבדנו. זה. אז

  ללכת.  …לעמוד בשורות ולהתחיל ל …ל …אמרו לקום שמה, צעקו שלקום, ו  -- הלכו מה

  

  ש: אתה ראית את זה? 

  

  

אתה  …ו  -- ת: אני ראיתי את זה. זה, ראיתי כל הטרנספורט הראשון. ולמה? מכיוון שאנחנו גרנו

הבית  …ה …הלכת שמה. ה …ת הזה? לא. אתה לא מכיר את הרחובו______(In Polish)מכיר את 

קברות, זה כמו כאן, ככה, ופה היה רחוב שלנו, ההמשך, ופה היה בית שלנו. הבית שלנו, היה לו שער 

להסתכל החוצה. אנחנו  …סדקים, היה אפשר להסתכ …מעץ, איך שלא סגרו אותו, אז אפשר דרך ה

וון שאנחנו עוד לא הלכנו היינו צריכים לסגור, היה פקודה לסגור כל הבתים השערים, מכי

איך שהם עוברים, כולם.   --בטרנספורט הזה. אנחנו צריכים להיות סגורים בבית. אנחנו ראינו את ה

מה היה  …יצאו לרחוב, ומה …התחילו ללכת, אז הראשונים עוד הלכו, ו …ברחוב הזה. וברגע ש

, זה היה איזה שני ______(In Polish)כולם הלכו ברגל עד  …היה נורא? ש …בטרנספורט הזה ש
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רחוק. והלכו, וראית הולכים נשים, גברים, ותינוקות על  …קילומטר. ללכת. המרחק. זה היה מרח

כמה מפגרים בהליכה, אז  …מאחורנית ראינו ש …זה ככה, משפחות שלימות. מאח …ז …הידיים, ו

 …בעיניים שלנו. ובעו …עם הילדים, ועם הזה, זה ראינו בידיי …יל …הגרמנים ירו. ירו בהם. עם ה

 …, והעובדים כ______(In German) …שוב פעם, הטרנספורט עבר, יצא החוצה, תיכף באו ה

לקחו, וזה, על עגלות, והוציאו את ההרוגים. ואנחנו התחלנו לחשוב, אבא שלי גם, נכנס למחשבה: 

  שהם אומרים לנו שלוקחים אותנו ל  --? שלוק______(In German)"מה זה 

"(In German)______מתנהגים ככה שיורים בתינוקות,  …" בשביל עבודה, וזה, אז מתנהלי

והתחיל   -- קצת בעניינים, ואמר …תצ" אז כאן ראיתי, שאבא התעורר ק…והורגים, וזה, וזה

הוא אמר: "לא, אתה  …אם דבר כזה קורה כאן, מה שאנחנו רואים." ו …לחשוב: "הכל אפשרי אם

  שאר במקום, בינתיים אתה עובד כאן, אתה ממשיך לעבוד בנשאר. אתה נשאר, אתה נ

(In German)______לא תמות מרעב, אתה יכול להשאר. אנחנו לא יודעים איפה  …אתה …, ו

אבא היה יותר חזק בעניין הזה, והייתי   -- אני הייתי צריך  -- אנחנו הולכים." היה וויכוח, אבל אנח

  לגטו החדש. הקטן.  לקחתי אתי חבילה, ועברתי …צריך לעבור

  

  ש: בעצם, נפרדתם. 

  

אבל מה? אני אחר כך עוד ראיתי   -- אין לתאר. ו …נפרדנו. נפרדנו, זה היה הפרדה ש …ת: נפרדנו, ו

 …עד הטרנספורט השני היה מספר ימים. התגנבתי, ודיברתי עוד אתם, ו …את אבא ואמא, מכיוון ש

שאפשר היה לראות איך הם עושים את זה,  …דבר …מה שהייתי נוכח במקרה אחד, אז זה היה

—הם התחילו …הגרמנים, בצורה מסודרת. שאף אחד לא יכול לחשוד בהם, ובגטו, שהם מתנהגים

מהגסטפו, באו  …ה  -- אפשר להגיד, את הדברים האלו. מה היה? הם …הם שיחקו את זה, ח  --זה

יהיה טרנספורטים." לא רצו "עכשיו כבר ייתכן שלא  …כמה כאלה מהגסטפו, והתחילו להגיד …כ

 …להגיד במאה אחוז. "ייתכן, אבל מה, צריכים לנקות את הדברים, שיהיה הכל נקי למופת." נו, מה

חמישי.  …יום  …אנשים, בלי כחות, בלי זה, מה שיכלו, התחילו לנקות. אבל מה, הגיע יום ח …ה

במודעה, רחובות  …ב …ביום חמישי בבוקר, מתחילים לצעוק: "הטרנספורטים האלו, מה שיש, 
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שוב פעם. אבא ואמא, אני  …. סליחה. אנשים יוצאים, ו______(In German)ל …כולם, לצאת ל

בטרנספורט הראשון, לא נתנו  …ו …יום לפני זה, כבר הייתי בחזרה בגטו הקטן, וי …בינתיים

דים בכלל לצאת. העניין, אז לא נתנו ליהו …ז …לצאת לעבודות. בכלל. רצו לראות איך זה דופק, ה

 …החוצה. ואני הלכתי …בטרנספורט השני כבר, כולם, מי שהיה לו עבודה בחוץ, מגטו הקטן, הלך

העמסה לקרונות, מעמיסים  …לעבדה שלי. אני ידעתי, כבר, מקודם, שה …לעבוד ש …גם כן. ה

 …ה …ה …ה …. שמה פ______(In German). זה שמה, איפה שאני עובד ב______(In Polish)ב

נוסעים  …בצד, ושמה עולים על זה, ואחר כך מכניסים את זה ו …קרונות עומדים שמה, בר …הר

  עוד לא ידענו שזה בלזץ, אבל זה הלך ל …בלזץ. זה ה …עם זה ל

(In German)______מעמיסים  …לבלזץ. אני עבדתי, וידעתי כבר שה …, ואחר כך נודע לנו, ל

זה מה שאני   19:54 ,"_________(In German) שיעול] ["שמה, אז בבוקר אני אמרתי לאלפרד: 

עם הטרנספורט הזה, כל המשפחה שלי   --ב  -- אמרתי לו ש ,"_________(In German)"אמרתי. 

 יכול לבוא אתי, לעלות על ה התאסיגריות. "אולי  …אני הייתי רוצה לתת לו …הולכת, ו

… (In German)_________" ר הזה, הבנוי, ועלינו ממש למעלה, זה ראו גד …על יד ה  -- זה היה ב

מה שהולך. (ש:  …עלינו, עד כאן הגדר היה. יכלנו לראות הכל מצד שני ש  -- הכל מצד שני. זה היה

מה ראיתם) וככה, זה הגיעה השעה שטרנספורט הגיע לרכבת. והתחילו להעמיד את האנשים,  …מה

 …מאה, מאה …בכל קרון הכניסו כ  -- כל …ועשרות קרונות, באורך.  …כל אחד בקרון, היו קרונות

היה של מאה אנשים, ככה.  …[שיעול] האומדן היה …בדיוק אני לא יודע, אבל, ה …בערך, אני

אלפרד  …אני עולה למעלה, ו …די גדולה, זה גם כן הסיפור שאחר כך, מוכיח את זה, ו …צפיפות די

ני מסתכל, אני רואה איך שכולם כבר בא אתי, הגיעה השעה שתים עשרה, אחת, ואנחנו עולים וא

מים, ומי שהיה לו כלי, נתנו לו לכלי  …ועם …עומדים על יד הקרונות, ואפילו, בא מכבי אש, והב

זה היה  …מים. זה היה הטרנספורט השני, אמרו שבטרנספורט הראשון, לא היה דבר כזה. כזה

זה, כנראה  …ר בשקט, שיצא מההשני עב …בקלות, נוסף לזה, נודע לי אחר כך שהטרנספורט הראש

 …עד ה …אחרים, וגם השלישי והרביעי עברו בשקט. ככה. עד  ______(In German) …שהיה

אני ראיתי את זה, איך …א  -- קרונות. אבל, כל כמה שהוא היה בשקט, אז הוציאו, עוד שמה, שראי
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גילו  …יוון שזה, מכ …מ …יד  ______(In German)אחד מה …בראש, כדור …שירו בהודי אחד

וירו בו.  …אצלו שהוא הלך קשור כאן. הורידו לו את הסמרטוט, אז גילו זקן. אז הוציאו אותו וש

אני  …ו …כביכול, אמרו את זה, שמה …ראו שהוא מבוגר יותר, שהוא לא מתאים לעבודה, כ …י

 ..."הנה, הנה אני רואה את אבא שלי." אז הוא קורא לשמה אחד מה …אומר לאלפרד

(In German)______קורא לו: " …, החיילים האלו, ואו(In German)______ אלפרד אומר ככה ",

  "הוא מראה עליי.  _________(In German)" "חייל הזה, קורא לו, …לחיי

(In German)_________", 23:40 שמה."  …סיגריות לאבא שלו, אבא שלו …הוא רוצה לתת …ו

"(In German)_________ הוא אומר לי. אז אני מראה לו, שמה בקרון זה, שעומד מי אבא שלך "?

אבא,  …אני מרים את היד, ול …אז הוא ניגש לשמה, ו …זה, ו …ילד היותר קטן ממ …שמה עם ה

אותם, את אחותי ואת אחי, זה לא היה רחוק, היה  …ואני רואה את …ואבא רואה אותי, ואמא ר

  ילד: …ל …הוא אומר לי …מכל העניין הזה, ו שלושים מטר, שלושים וחמש מטר, …יכול להיות

 (In German)_________"לאחיך?)  --. (ש: מה זה לילד, ל(In German)_________ -- ,לאחי "

אח שלך רוצה  "._________(In German) _________(In German) …"בוא הנה …הוא אומר

כמה  …קופסה, כסף מנייר, הכנסתילתת סיגריות לאבא." אני בינתיים דחפתי כסף, עד כדי כך, גם ב

(In Polish)_________טפשי כל  …זה היה ט …מה …ולא האמנו, מה …האמנו ל …, מה שה

זרקתי לו בזה, הקופסה, והוא לקח את הקופסה,  …הדברים האלו. ואני נתתי לו את הקופסה, ז

הם התחילו להכנס  רבע שעה, חצי שעה, …וחזר לאבא, ואנחנו עומדים ככה, אלפרד עוד עמד אתי, ו

זה היה מסודר, זה היה די מסודר שם. כמה שהגיעו חיים, אני לא יכול להגיד,   -- לקרונות. כל אחד

אני יורד מההר, אני בוכה, ברור, אני בוכה, ואני  …למה, אתה תשמע הלאה, אתה תראה, ו …מ

  בוכה די חזק, ואני אומר: 

" "(In German)_________24:46 לאן הולכים כל כך הרבה אנשים,  …אלפרד זאת אומרת: "הר

דחוף ככה  …עם תינוקות, על הידיים, עם ילדים, ס …טרנספורטים כאלו, לא אחד ולא שניים

." "תסתום _________(In German)לקרונות, לוקחים לעבודה?" ככה אני שואל. אז הוא אומר: "

לי משהו שאני באמת נבהלתי  את הפה." גם את המילה הזאת עוד לא שמעתי ממנו, אבל הוא ענה

אותי שאלות כאלו." אחד  …אסור היה לשאול שאלה כזאת. "אל תשאל ז …קצת, ולא לדבר. פ
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יתר העובדים: "מה ראית?" אז אמרתי מה ראיתי,   -- החברה שאלו אותי, האלו מ …אומר. ירדנו, ו

זשהו סיר, כלי איזה, כמעט כולם היה אי …ה …זה, נתנו להם מים, מי שהיה …נכנסים ל  --הם עול

אם עמדו  …הלכו, ואני לא יודע אם ח …אחר כך אנחנו חזרנו לעבודה, והם …קצת מים. ו …לקחת

ההתחלה והסוף. זה ידוע,   …זאת הייתה נסיעה  -- עוד שמה שעה, או שעתיים, אבל נסעו. זה היה

ורטים אחד אחרי היו בחיים, אני לא יכול להגיד, מכיוון שאז הלכו טרנספ …למחרת הם עוד …ש

מכמה מקומות. הלכו טרנספורטים. אני בינתיים חזרתי לעבודה. חזרתי לעבודה,  …השני, מהר

זאת אומרת, מודיעים לנו, שכל הקבוצה  …נודע בז …אומרים …איזה חודש עבר, ו …ו …עבדתי. ו

וד ". בסך הכל חודש ע_________(In German)הזאת תפסיק לעבוד, מכיוון שאנחנו עוברים "

אין לכם   --אין …"לא תוכלו …", ואנחנו_________(In German)עבדתי שמה, עוברים "

  לעשות פה." …מה

  

  ש: כלומר, המחנה עובר למזרח. 

  

  עם הציוד, הכל הם מעבירים יותר קרוב לחזית.  …הכל המחנה, עם ה  -- כל …ת: ה

  

  ש: ואתם נשארים. 

  

יודנראט שוב היה צריך לדאוג לנו  …, ושמה הזה …חזרנו לגטו ו …עברנו בחז …ת: ואנחנו נ

 …תעסוקה. בינתיים, היה הרבה תעסוקה בגטו הישן. מה היה תעסוקה? שרוב הדברים הרי נשארו

  הבתים היו מלאים.   -- רהיטים, ו …בגטו הקטן, שאנשים הלכו, נשארו בגדים, וסחורות, עוד, ו

  

  ש: בגטו הגדול. 

  

 …מה …הרבה היו שהתחבאו  -- הרבה מהאנשים שנשארו …ה …ת: בגטו הגדול. בוודאי. וה

-הלכו עם אף טרנספורט אחד. יצאו מהגטו, התחבאו אולי אצל גוי, אני לא יודע ש …יהודים. ולא נח

לא שמעתי הרבה שיהודים מהעיר שלנו התחבאו  …לא …אם יכלו להתחבאות אצל גויים, לא ה  -
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מחבואים כל מני גם, ולא ידעו, והם יצאו  …ב …היו שהתחבאו בתוך הגטו, ב …איזשהו מקום, אבל

כמה רחובות האלו בצורה  …ב …ב …אחר כך, ועברו לגטו הקטן. שמה אפשר היה ללכת ברח

הזה,  _________(In German)על ה …לא שאלו על _________(In German)חופשית, מכיוון שה

שאפילו משארו בגטו הקטן, מספר פועלים יותר ממה  …התעודה הזאת. ובינתיים, היה צריך גם

היה תעסוקה למספר די גדול של אנשים.  …בשביל הגטו הגדול, למיין את הדברים. שמה …ב …אז

בהתחלה העסיקו פולנים, הפולנים היו  …לקחת פולנים. מכיוון שהם …ל …ושמה, אסור להיה ל

גרמנים  …ג …ליהודים, היו להם כמה י  -- מוציאים המון דברים, ולא האמינו לפולנים. לג

שהשגיחו, "אם אתם תמצאו כסף, אם אתם תמצאו זהב, תיכף להודיע לנו." והיהודים היו מודיעים 

את זה, לכן הם הפסיקו עם הגויים שמה, בהתחלה, ולקחו רק יהודים, עבדו בגטו, זה מה שנקרא, 

מו שאמרו עובדים ככה בצורה, כ …היהודים היו באמת עובר …"רצחת וגם ירשת," כמו שאומרים. ו

עם הכסף והזהב? לא היה הרבה שווה. היה צריך  …מה יכלו לעשות עם הדבר …מה …להם, ל

 …חתיכת לחם. זה היה צריך, או תפוח אדמה. והיה לי שמה בן דוד. הבן דוד הזה, התחבא. הוא לא

  לא היה לו תעודה. 

  

  ש: אתה ידעת את זה? 

  

י שהוא נשאר. אחר כך, הוא הופיע בגטו, אז אני ידעתי שהוא מתחבא, אבל לא ידעת …ת: בוודאי

ככה זה  …ראיתי אותו, הוא בא וחיפש אותי, הוא ידע כן שאני כאן. אז הוא היה בגטו, ובינתיים

     -- נמשך

  

  ש: מה היה שמו? 

  

  ת: בקשה? 

  

  ש: שמו של הבן דוד? 
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עבר לצד שני, יצחק סאקר. סאקר. יצחק סאקר. היה לו אח, שהוא ברח לרוסיה.  …ת: שמו היה י

לא היה לו רע  …היי …זה …עמוק ברוסיה, שמה, ב …לב …לרוסיה …ל …ומהרוסים הוא נשלח ל

 …משרה ב …בזמן המלחמה, מכיוון שהוא קיבל שמה משרה, הוא למד מהר רוסית, וקיבל מש

עם  …דווקא. התחתן שמה, ברוסיה, עם …מנהל חשבונות, והיה לו טוב מאד שמה. כ …בתור

עליי.  …גיע לארץ. הוא כבר נפטר, וגם אשתו נפטרה לא מזמן, גם. והוא לא ידע על ייהודיה, וה

וזהו. העיקר,  …ו …ו …נודע לו רק כאן, בארץ, נודע לו שאני חי. גם כן סיפור, סיפור ארוך. ו …הוא

אלו  …בשמה …אני לא הלכתי לעבוד ב …הפסקתי לעבוד בזה, ואני חוזר לגטו הקטן. א  -- אנחנו

אנחנו היינו כשרים, יכלנו  …אנח …הם כרטיסים מהגסטפו, חיפשו להם עבודה בחוץ, מכיוושהיה ל

מצאו לי עבודה, לי ועוד הרבה,  …עבודה. מצאנו יעבו  --ללכת לכל העבודות, גם בחוץ. אז חפשו ל

" זה היה נקרא. עבודה ברכבת. והרכבת הזאת היה _________(In German)קבוצה די גדולה, "

  כל התנועות …," מכיוון ששמה בעיקר עברו_________(In German)" נקרא …נג

 (In German)_________… לכיוון  …ל(In German)_________ .  

  

    -- ש: ל

  

  זה היה רוסיה. _________(In German)ת: 

  

  ש: למזרח.

  

 …תיקונים של איפה שנכנסו, ה …ב …ת: מזרח. בדיוק. אנחנו התחלנו שמה לעבוד, עבדנו ב

איך שזה  …ואדים …לוקומוטיבים. לוקומוטיבים לא היו חשמל וזה, רק על אדים, הכל על פחם ו

בעצם הלוקומוטיבים אנחנו לא עבדנו. זה עבדו גויים. אנחנו  …היה. וזה היו צריכים תמיד לתקן

יוצקים   -- דברים כאלו, היו עושים …או שבנייה, לתקן כ …הדרכים …תיקון מה שהיה …עבדנו ב

גרמני.  32:32 _________(In German)היה לנו  …, אנחנו. וככה אני עבדתי שמה זמן מה, ובטון

בנאדם מבוגר כבר, בא כל  -- כל פעם בא ומ …היה די אנטישמי. היה כ …חבר במפלגה, במזה …היה
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בינתיים, בגטו,  …זה ל …פעם ומסתכל מי עובד טוב, ומי לא עובד טוב, ולזה. בינתיים, זה לא עבר

  שקבל, בנאדם שהיה נשוי והיו הרבה, די הרבה נשואים, קבלו עד הגיל ארבעים את ה שמי

(In German)_________ הגסטפו. אז מי שקבל ק …של… (In German)_________  כזה והוא

את המשפחה שלו. היו יותר מדי, אז  …את ה …היה ראש המשפחה, היה יכול להשאיר גם את ה

. כמה, בסך הכל, צריכים להשאר. ונשארו כמה מאות כאלו. שהיה מספר …קבע …הגסטפו גם כן ק

כל מני עבודות, ובגטו  …שני ילדים, ואשה, והשאירו אותם. בגטו. ואלו, והבעלים יצאו לב …להם

הכל השתנה. מבחינת  …היה שאלה של רעב גדול כמו שהיה בגטו הגדול. זה …הקטן זה כבר לא ש

זאת אומרת, קצבה, קצבה, מה שכל   33:45" _________(In German)האוכל. מכיוון שהיה גם "

במגע עם פולנים, הרבה, בעבודה ובזה, והיה  …החתיכת לחם, היה גם שבאנו …אחד קבל יום יום

בעיקר, זה לא  …ה …למחנה, אז העברנו כל פעם תפוח אדמה, וזה. ה …השגיחו על העברה …פחות

אני עבדתי תקופה, חודש, ויום אחד,  …ו …היה כבראף אחד לא מת מרעב בגטו הקטן.   -- זה …היה

ממערב  …טרנספורט, שהולך מ 34:36 ________צריכים להביא …ש …אנחנו שומעים …יום אחד

הזה,  _________(In German)ב …מה …לא רחוק מ …שיעמוד קרוב, על …למזרח, טרנספורט

עם  …עם ה  -- טרנספור …עם ה …שאנחנו לא צריכים להתעסק עם ה …איפה שאנחנו עובדים, ו

קרונות האלו. לא אמרו טרנספורט, לא אמרו שום דבר. לא צריכים להתעסק בזה. ואנחנו עבדנו  …ה

 על ה …על ה …קרוב לזה. אבל ברגע שהעבירו את זה על ה

 (In German)_________35:04  איך זה נקרא? על המסלול, הפסי רכבת, שזה כל כך קרוב, אז

 …מהקרונות. הם העמידו אותם, היה אולי חמישים קרונות, או יותר. ו …. מבאנחנו שמענו צעקות

  …שומעים צעקות, בכי, מי שהיה יכול עוד לצעוק. ו

 " "(In German and Polish)_________אני גם כן עבדתי אז, ועשינו   -- וצעקות, וזה. פתאום בא

ואנחנו ככה מסתכלים  …פעם, והיו דליים, עם מים שמילאנו, כל  …ידינו ה …את הבטון, על י

הפועלים, אנחנו היהודים, אחד על השני, אנחנו כבר הבנו שזה טרנספורט יהודים שהולך מאיזה 

  . שמעת את השם_________(In German)מקום, נודע לנו אחר כך שזה היה מ

 (In German)_________כן. שהטרנספורט מ ?(In German)_________נודע לנו, אני לא .… 

בא אליי גרמני,   -- ואנחנו  -- ובא …יודע שדיברנו שזה ה …אבל אני יו …בדיוק …כלל לא בטוחב
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כאילו הם עומדים על המדרגות ונוסעים עם  …אחד, שהיה עם הטרנספורט משגיח, הם היו כ

  " …מאיזה חלון, שיוריד את ה …הטרנספורט, להשגיח שמישהו לא יקפוץ איזה

(In German)_________שהיה מחוטים כאלו.  …ה …" זה ה  

  

  ש: תיל. 

  

ת: תיל. בדיוק. שהחלונות סגורים, והם משגיחים, אבל הטרנספורט נעמד, הם ירדו, והצעקות היו 

 זה,  …גרמני אחד, התחשק לו משהו, אז הוא ניגש לדלת, מרים את ה …עד לב השמים, וה

(In German)_________ 36:46 ר, קח דלי מים ותתן להם. הזה, ופותח את הדלת ואומר לי: "מה

נגשתי עם הדלי  …אני נ …איך שהוא פתח את הדלת, אב …אני לוקח דלי מים, אני לא ראיתי את ה

אין לתאר מה שאני ראיתי שמה. אנשים  …זה …זה …מים, ואני מרים אותו, הגיהינום בחיים זה

לדים, נשים, כמעט ערומים, חלק מעולף, חלק מת, בטרנספורט הזה, י …שוכבים, על הרצפה, כבר

וזה היה יום חם, גם, ואני שם את  …ו …מהחום. נחנקו שמה. הם היו מי יודע כמה זמן בדרך, ו

על הדלי היה כל כך גדול, שהדלי התהפך, והמים נשפכו, ואנחנו  …הדלי למים, וההתנפלות מהד

 …ה …אחראי, האחרוצים קצת מים, ומרחוק, ה …ראינו איך שהם עם הידיים, עם הלשון, ממש

"אתה משוגע?"  37:58_________(In German) קצין, ראה מה שנעשה. אז הוא בא בריצה, וצעק: 

 לחייל הזה. 

(In …German)_________ 38:05 תעיז לדבר כזה. זה  …ת …ושלא ת …מהר, תסגור את הדלת, ו

לירות בו,  …ירוהיה יכול ל …לא היה יכול …זה …עם הזה …זה …אסור לעשות את זה." והוא ב

היה יורה בו, כל כך היה מרוגז עליו. על החייל, אני בינתיים זזתי הכי הצידה, השארתי את הדלי וזה, 

פחדתי מזה שהוא יירה בי, וחזרתי לעבודה שלי. ככה שהוא לא חיפש מישהו אחר, הוא ידע שאף 

ראינו את  …ואנחנו קרון הזה, רק החייל פתח, והוא לא הכחיש את זה גם. …אחד לא יפתח את ה

זה. זה לא רק אנחנו. אני ראיתי את זה מקרוב, שהעמדתי את הדלי, למעלה. והיתר ראו שהדלת 

פתוח, מה שנעשה שמה בפנים, אז אנחנו ככה באנו אחד לשני, אחר כך, שהלכנו, בחזרה לגטו הקטן, 

 …הכי טובות, ש צריכים שום הוכחות. ראינו את ההוכחות …לא צרי …אמרנו: "עכשיו אנחנו צרי
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מי שמגיע שמה חי, הורגים אותו שמה. זה מקום שמשמידים. אנשים שצריכים אותם לעבודה, לא 

  של …זה מה שראינו בטרנספורט ה …ו …מביאים בצורה כזאת. תינוקות וזה, והכל וזה

 (In German)_________ומאז שבאנו לגטו, התחלנו לספר, בכל זאת, את  …, כמי שקוראים לזה

סיפרנו, וכל  …ו …ש …מיודנראט, ג …אנשים …מה שראינו, ועוד לא האמינו. היו שמה …ה

תמיד היו מישהו שהיה יכול  …עם הסיפורים, גם כן, הי …הדברים, היינו צריכים להשגיח, עם ה

או יהיו כאלה שאמרו: "אל תספרו, אל תדברו, זה יגיע למקום שזה לא צריך להגיע, יוצ …לזה

ככה זה, מה  …הדבר נכון. אבל …ברים כאלו. אבל, בתוך תוכם הם האמינו שהדאותכם להורג," וד

ואנחנו ידענו שהיה מספר, אחרי  …ו …יכלו לעשות? לא היה מה לעשות. היו כאלו, שהעיזו, ואנח

להשאר בגטו, ואחר כך יחסלו גם את הגטו.  …הסיפורים שלנו, היו מספר שברחו. שלא יצטרכו ל

מה שראינו. את הטרנספורט, מה שיכולתי לספר. בינתיים התחילו לעשות אבל בינתיים, זה היה 

  סלקציות. 

  

  תרשה לי רגע לעצור.  -- ש: רגע אז

  

  ת: כן.

  

  …_________(In Polish)הטרנספורטים שפינו את יהודי  …ש: אתה קודם ספרת על

  

  ת: כן. 

  

  ש: ספרת על הטרנספורט הראשון ועל הטרנספורט השני. 

  

  ת: כן.

  

  על השלישי והרביעי.  …ולאש: 

  

  ראיתי.   -- ת: השלישי והרביעי לא י
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  ש: לא ראית. 

  

ת: לא ראיתי. כבר לא הייתי בגטו הזה, לא עברתי, מכיוון שידעתי מה הולך, וההורים שלי לא היו 

שמה. אז ככה שלא ראיתי הטרנספורט, אבל אני יודע שהלכו. ואנחנו דברנו אחר כך על זה, שהנה, 

היה מודעה. על יתר  …הטרנספורט הרביעי. על זה ה …לך עוד טרנספורט, וביום חמישי הרהיום הו

עשו סלקציה.   -- זה היה הגטו הקטן, ה  -- ב …טרנספורטים שכל פעם בא, אז זה לא הודיעו, רק

הזה של הגסטפו, יום אחד,  _________(In German)למשל, הנשים והילדים שהשאירו למי שהיה ה

קבוצות מתנפלים על הגטו  …אס. אס. מתנ …ו הולכים לעבודה, כולם, הגסטפו והבבוקר, אנחנ

מחסלים את  …אנחנו לא היינו בגטו, היינו בעבודה, אנחנו חשבנו ש  -- חשבו, אני …הקטן, חשב

היה חיסול, זה היה רק סלקציה. הוציאו את הנשים ואת הילדים  …הגטו. אבל בינתיים זה לא ח

לרכבת. גם כן, זה אותו   -- , בינתיים, על ה_________(In German) …להםשנשארו עם האלו שיש 

איך שאומרים, בשביל לקחת  …זה לא היה מספיק …חיקו שמה כבר קרונות, ש …ח …הזה, ש

 …ה …העמיסו שמה, והג …טרנספורט כזה, אז חיברו את זה לעוד מקומות, שבאו אנשים, וה

וילדים אינם, אז הודיעו, היה הודעה: "מי שרוצה אז ראו שהנשים  …הגברים חזרו לגטו, אז

להצטרף לאשה וילדים, יכול." היו, היו כאלו שרצו, אמרו להם: "אתם יכולים ללכת," קבלו אישור, 

, שמה _________(In Polish)ליווה אותם עד  _________(In German) …וללכת לשמה, או שה

לקרונות. היו. זה היה סלקציה  …ונכנסו למשפחות שלהם,  …איפה שהקרונות, והם חפשו את ה

  …אחת. סלקציות קטנות היה עוד, שהוציאו, הוציאו להורג, ל

(In German)_________ 43:05 לא היו כשירים. פעם התנפלו על   --לא ה  --ה …ש …כאלו שהיו

  , קבוצות. הוציאו ליער, היה נקרא_________(In German)זה ולא היה להם ה

(In German)_________ ,(In Polish?)_________  ,העיר, עיירה קטנה, שמה היה יער, יער גדול

  ירו.  …שמה הם י …ו …היה צריך לעשות בורות, ו

  

  ש: אבל אתה לא ראית את זה. 
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אנחנו נפגשנו עם גויים,   -- אחר כך, ושב …באו העי …הגויים …ראיתי את זה, אבל הג  -- אני לא י

שבאנו במגע   --עם הרגו, והיום שוב פעם הרגו, וככה זה הלך כל הזמן, שזהפ בהם ספרו שהיום שו

   …עם הגויים. וככה זה הלך

  

  בתקופה הזאת?  …ש: במה אתה עבדת ב

  

  43:52. _________(In German)ת: אני עבדתי ב

  

  ש: ומה הייתה העבודה שלך? 

  

   …עם …להעביר עם …ל …ל …ת: העבודה שלי היה סיפור. העבודה שלי הייתה, שעבדתי ב

  

  ש: מריצה? 

  

היה  …הבטון. זה, אתה יודע, על גלגל אחד מקדימה ושני ידיות, וזה …ת: איך? מריצה. מריצה, ה

אני לא הייתה חולה.   -- לא …אנ …כפי שאמרתי, מה שה …הסתדרנו, מכיוון ש …די קשה, אבל

לחם, ויכלנו לבדל כמה אני הייתי חלש אולי שלא אכלתי. ברגע שלא היה חסר לי החתיכת  …א

תפוחי אדמה, אז היה לי כחות. אז אני עבדתי בזה. אף אחד לא הריץ אותי, שמה בעבודה הזו, זה 

  …זה …באו …באו …באו …לי במיוחד פולנים שמה. העיקר היה ה היה יתרון גדול, שלא הה

(In German)_________ 44:46ו, לגרמני הזה, , איך זה נקרא? המהנדס של הבנייה, היו קוראים ל

מתקנים ובודקים כאן  …בא מזמן לזמן, להסתכל איך שדברים מתק …בנאדם מבוגר, והוא היה

ושם, היה לו תפקיד שמה. ואני הייתי הולך עם המריצה, היו חלק שמה שהם היו בנאים, והם באמת 

ת, מסילו …מס …קצת מה …ק …גישה, פ …תקנו דברים, כל פעם במקום אחר, היינו מתקנים גם

הייתה  45:28 _________(In German)  …כל מני עבודות. המזל שלי היה, כל פעם שה …שמה ב

אני הולך עם מריצה. היה לי מזל בדיוק, אני הרבה עמדתי גם, לא היה לי כח  …באה, אז הוא ראה ש

 "_________(In German)"ללכת כל הזמן, אבל מתי שהוא בא:  …איך שאומרים, ל …ל …להר
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, _________(?In German) …יהודי הקטן, הוא עובד טוב." אבל היה שמה אחד …עליי. "ה 45:39

(In German?)_________ ,היה גבוה, הוא היה מתאגרף גם, משהו חזק, בריא, בחור בריא מאד ,

ראה אותו שהוא עומד, ולפעמים הוא ראה אותו שהוא גם מעשן סיגריה. מצא וזה,  …והוא בא והוא

אפילו ביחד עם פולנים,  …עבדנו שמה על יד פולנים, ו …הרי ה …, השיגו אז דברים שאני לא יודע

 אז הוא פעם אמר לו: 

"(In German)_________"  ".חכה" (In German)_________46:23   אני אראה לך, איך"

יבוא היום." ככה הוא איים  …מה אני אעשה לך. י …לא יודע לעבוד, אז אני אראה לך מה …שאתה

הזה, הוא רק בא מטעם  46:33 _________(In German)לא היה לו אקדח, ה …עליו, עוד לא רצה

הגרמנים, הוא היה גרמני גם כן, והוא היה לו תפקיד הזה, התפקיד שלו היה להשגיח ככה. ואותי, 

הולך עם המריצות, ואתה עומד שמה ומעשן?" טוב.  …הוא אפילו אמר לו פעם: "היהודי הקטן הו

שוב פעם סלקציה. ואיך הייתה  …ם, יום אחד, מכריזים, לא הולכים היום לעבודה, עושים ספתאו

שטח, ומצד שני, מי  …הסלקציה? הכל הגטו הייתה צריך להתרכז בצד אחד של מגרש שמה שהיה

היה בריא, אז  …למקום השני, מי שלא ה …ב …שהגסטפו הסתכל וראו שהוא עוד בריא, אז עבר ל

לעבור לפניהם, כמו  …ל …זה. וככה התחילו כל אחד ל …ר. לקחו אותו למקום אח …עבר ל

  באושוויץ. לפני מנגלה. …ב …ב …שלפני

  

  ש: זה אתה לא ראית. 

  

הרבה יותר לפני שמנגלה עשה את זה.  …אני ראיתי את זה י  …ת: זה אני לא ראיתי, אני ידעתי ש

על זה?  …על ה …רבה השגיחו על האתה חושב שה …הגסטפו ישבו, בקבוקים על שולחן כזה, את

יין, וודקה, אני לא יודע מה שהיה על  …בקבוקי …לא הרבה. היה מספר גסטפו, שש או שמונה, ו

 לעבור לפניהם. לעבור לפניהם. וכל פעם עם הצחוק:   -- הם …השולחן, שותים, עם צחוק הזה, ו

"(In German)_________" 48:06  אתה לא טוב, אתה לא טוב." וה"(In German)_________ 

אם זה עוד שווה משהו. ואני מגיע  …מהמקומות, היו גם כן. הזמינו אותם, שהם יראו א 48:10
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אני קטן מדי בשביל עבודה קשה, שאני אלך למקום  48:24." _________(In German)לגסטפו: "

  הזה: " _________(In German)ילך לטרנספורט. אז קם ה …זהו. ש …ש

(In German)_________ ".48:38  זה יהודי קטן, אבל זה עובד טוב. מצלצלים באוזניים המילים"

השהוא אמר וזה. ואני אומר לעצמי ככה: "הנה, שוב פעם משהו קורה לי ככה, כאילו מלאכים 

  הוא חיפש, ראיתי שהוא חיפש את ה …כל פעם מחדש. ו …אני עובר את כל זה. כ …עומדים שאני

(In German?)_________ הגסטפו היו יורים בו במקום, מכיוון שהוא רצה להגיד   --הזה. והם

הקטן הזה עובד טוב, הגדול הזה לא עבד." הוא לא היה שמה. הוא ידע שאם  …לגסטפו: "כמו שהק

בכלל עזב את הגטו. ואמרו אפילו שהוא נשאר   -- ברח. הוא ל …הוא יוצא לפני הגסטפו, אז הוא י

התחפש לגוי, והוא היה כזה בריא, והיה יכול ללכת אולי ליער, איזשהו  כיוון שהוא …בחיים, מ

 …אחרי המלחמה ממנו שום דבר. אני רק יודע ש …אח …מקום, אני לא יודע, אני לא שמעתי אח

חיפש אותו. אני  49:46 _________(In German)הוא חיפש אותו. ה …זה היה ככה המקרה, ש

אנשים צעירים,   -- די גדולה, נשארו רק בח  -- לקציה גדואלו שנשארו, זה היה ס …נשאר עם ה

, אפילו מהיודנראט _________(In German)וחזקים, שהיו נראים עוד מסוגלים לעבוד, ונשארו ה

  ושלחו עם הטרנספורט הזה.  …לקחו כבר. ו

  

  ש: כמה נשארו סך הכל? 

  

יכים, שלהחזיק את הגטו ורק נשארו, בעיקר היו צר …וזה, ו …מספר קטן מאד, ו …ת: נשארו

היו  …י כבר כאן, הם ה_________(In German), וה_________(In German)בסדר, את ה

 …היו דורשים  -- מ …היו …את כח הזרוע שלהם. כבר היו מכים, וגם …צריכים להראות גם את

  …ב …פועלים, היו תופסים, ואני הייתי אחר כך אחד, שהפסקנו לעבוד ב

(In German)_________…  אז הייתי בגטו, מספר ימים שלא עבדתי בכלל. וככה תפסו אותי. יום

וזה, וחשבתי, הנה, אני אסתובב זמן מה בגטו, מה שיהיה יהיה,  …יום אחד אני מסתובב, ו …אחד

מה העתיד יביא שמה. בינתיים היה לי שמה גם חבר. אהרון ברוך.  …אף אחד לא ידע מה …אני

הוא גם  …ביחד. אז …אנחנו היינו בחדר ביחד וזה, מילדות ה …לו ברוך קראו …אהרון  51:13
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  -- מקום אחד, שקראו לו …שמה מ …איבד את העבודה שלו, והסתובב ככה בגטו הקטן, ובא …כן

    המקום הזה היה מחנה.

(In Polish)_________  ,יער. העבודה שמה הייתה להפיל עצים, עצים גבוהים, ישרים, היה שמה

הבנות  …בנות גם עבדו שמה, הב …היו בל …גם ל …חנו היינו צריכים להפיל אותם, ואנ …וזה הם

קליפה. שיש על  …להוריד את הענפים, היה מיוחד, בעצים ישרים כאלו, ולנקות את ה …עבדו ל

אבל העבודה הייתה די קשה, וזה היה  …העצים. זה היה עבודות שהיו בשביל היהודים שמה בזה

תפסו אותנו בגטו, אז לא אמרו לנו  …ש …ש …די קריר. אבל אנחנו, ש …דיכבר סוף הקיץ. היה 

איפה ומה, "אתם יוצאים לעבוד. אתם עוזבים את הגטו, כל אחד יש לו חצי שעה, לאסוף חבילה, 

בגדים חשובים, בגדים של חורף, והכל ככה לקחת את זה, ואתם עוברים  …מותר עד עשרים קילו, ו

 …ו את הכרטיסים, הכל, והכל מה שיש, והמשטרה השגיחה, פתאום באלמחנה." טוב, לקחו מאתנ

ולוקחים אותנו  …משא, ומעמיסים אותנו, ולוקח …מכוניות …עם מכו …כמה גרמנים, ו …בא

  עבודה. אותי, ואת החבר הזה, אנחנו הלכנו ביחד.  …ל

  

  ש: לאיפה? 

  

 …גיד לך, אנחנו הגענו ליער הזה. ומה אני א_________(In Polish). _________(In Polish)ת: ל

מעיירות  …ערות …באו ממקומות אחרים. מע …כבר היו שמה פועלים. יהודים. הפועלים האלו

ריכזו שמה אנשים, וכבר עבדו שמה מספר לא קטן של יהודים, והיות ושזה היה  …חרים, ו …אחרו

אני רוצה  …וזה מה ש מהעבודה, וממכות, …מחנה, אפשר להגיד, מחנה מוות, אנשים מתו שמה מה

השגחה  …עיקר ה …הפולנים. פולנים השגיחו שמה. ה …להגיד לך. שמה בעיקר המשגיחים היו הי

קבלו  …הזה שקראו לעצמם, והם _________(In German)הייתה להם. היה להם רובים, היו 

על פי רוב הוא הלך  …ב …היה גרמני. ב _________(In German) …משכורת מהגרמנים, ה

מלובש באזרחות. ובתוך היער הזה, היה לו שמה בית. בית  …גם כן קצת מבוגר, היה מ …מלובש ש

ביום ראשון, שלא יצאנו ליער,  …אח …ועבדנו שמה, בש …אני ראיתי את הבית, ו  --ואני ר …יפה

ו אז עבדנ  -- ה …אספר גם איך אנחנו הפלנו את העצים האלו, ו  -- להפיל את העצים, אני אגיד ל …ל
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הזה, הגרמני. אז  _________(In German)המפקד הזה. ה …מאתנו עבדו אצל ה …שמה, גם הרבה

פולנים העשירים, במקום הזה, והוא  …הקים עוד פולני, כנראה, מה …ראינו בית מאד יפה, שזה

אס. אס. , או אני  …קבל את הבית הזה, והוא שמה היה משגיח עלינו גם, היה חבר מפלגה של ה

בלתי אפשרי להחזיק  …שזה בלתי  --עבדנו שמה. אחרי כמה ימים כבר ראינו שאנחנו לא …יודע, ו

אז קודם, לפני שאני   -- חליתי שמה בטיפוס. חליתי בטיפוס, ו …כאן מעמד. שבועיים שלוש. ואני ח

היה לי דוד. האח של אבא  …לא ידעתי שהוא חי, אבל שמה, במחנה הזה, ה  -- חליתי, היה לי שמה

אני ראיתי,  …האחים, הם היו מספר אחים. וקראו לו דוד. ודוד הזה …הוא היה הכי צעיר מהשלי. 

והכרנו אחד את השני מהר, והתחלנו ככה ביחד וזה, ועבדנו ביחד, אבל בעיקר אני עבדתי עם החבר 

. עבדנו על עץ אחד, לפעמים להפיל אותו, וזה …שני צעירים, ואנחנו היינו כזה קבוצה ש -- שלי. ואנ

מתי שנתנו את  …כל העבודות שעשינו זה היה ביחד. הגרוע שמה היה ש …כל הזמן הלכנו ביחד, וזה

 _________(In German)לא השגיחו. ל …עובש. ו …המנה לחם, אז היא הייתה ירוק לגמרי. קיבל

, שמה הכרתי פעם _________(In German)האלו שהיו ממונים שמה,  …לא היה אכפת שום דבר. ו

  . היהודים היה_________(In German)שם קאפו. יהודים  …ונה את הראש

 (In German)_________מחנה  …. המשגיחים הפולנים לא התעסקו ככה עם האוכל שהיה בתוך ה

הזה, מכיוון שזה לא היה עניין שלהם. העניין שלהם זה היה להשגיח ביער, שאנחנו לא נברח. אחר כך 

  למחנה הזה, זה היה המחנה הראשון.  …טלג …הם השגיחו גם מסביב לג

  

  היו תנאי החיים שם?  …ש: איך

  

ת: או. התנאי החיים היו כל כך גרועים, שכל דבר לא היה פשוט להשיג. מכיוון שהצריפים לא היו 

עשו בורות  …באר שהיה שמה, וה …דבר, לא מים, היה צריך מים מאיזה …מודרניים בכלל. שום

לצאת  …לצאת ו …צריך לעשות את צרכיו, היינו צריכים לצ …היה צר כל בנאדם …פשוטים בשביל

אנשים, אבל זה היו מזמן  …בשטח, והיינו שמה כל פעם איזה קרוב לחמש מאות אנ …זה, ב …ו

הרבה מתו. בלי סוף מתו שמה. גם  …אנשים אחרים, מכיוון שמתו. הרבה  -- מביאים אש …לזמן ב

החבר שלי,  …אהרון, ש …שעבדנו ביחד עם אהר …קופה קצרהאחרי ת  -- ממחלות. אני, אחר כך, ש
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בבוקר, הוא אומר לי, הוא לא סיפר לי, שהוא מתכנן לברוח. והיו המונים שברחו.  -- יום אחד, הוא

 …זה. על אף הכל ששמרו, אבל ביער היה להם נוח לברוח, אבל ח …גם כן ה  -- הת  --לכן התנ …מ

  ו, זה ראיתי בעיניים שלי, או שהיו מכים אותו למוות.תפסו כל פעם. תלו על עצים, תפס …ח

  

  ש: מי היה מכה אותו למוות? 

  

היינו צריכים  …כל הדברים האלו ה …ו …ת: הפולנים. וגם הגרמני בא עם האקדח, וירה, והרג. ו

  לעמוד ולהסתכל על דברים כאלו. 

  

  איפה תלו את האנשים?  …ש: א

  

 …ה …ה  -- איך שתולים. הביאו …ראה כולם, ביער, אעל העצים. שאנחנו נ …מ …על ה …ת: ע

שבקושי הוא הלך. אחר כך עוד תלו אותו. ויום אחד הוא  …קודם כל, שהביאו אותו, הוא היה מוכה

אומר לי, בבוקר, אהרון: "יוסף, אתה יודע מה? אני בורח היום. יש לי עוד כח קצת. עוד יום יומיים, 

אני  …יש לי עוד כח, אני אוכל להגיע עוד …אפול. עכשיו אני עוד שלוש, אני לא יהיה לי כח, אני

שמעתי שהגטו עוד קיים." אנחנו יצאנו מהגטו לפני שלושה חודשים, חודשיים וחצי, בינתיים התחיל 

להיות כבר קר ממש, ואמרתי לו: "אהרון, אתה רוצה לברוח?" אני חשבתי לעצמי שיהרגו אותי, אם 

בעיניים שלי, שככה זה יקרה. אבל מה יכלתי להגיד לו, "אל  …עינייםראיתי את זה ב …הוא יברח. י

תברח. לי  …אתה חושב שאתה תציל את עצמך מכאן, אז …תברח"? לא יכלתי להגיד שום דבר. א

  אין כח לרוץ חמישים מטר. 

  

  ש: למה שיהרגו אותך אם הוא בורח?

  

  ת: מה?

  

  ש: למה יהרגו אותך אם הוא בורח? 
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שעבדתי אתו קבוצה אחת. וכשהוא ברח, והוא הצליח, הוא הצליח, מה הוא הצליח? ת: או. מכיוון 

מאיפה אני יודע שהוא הצליח? אני לא יודע אם הוא הגיע לגטו. ואני לא יודע גם אם הוא הצליח 

אותו כאן ושם, ולא שמעתי את השם שלו.  יחיפשתלעבור את המלחמה, מכיוון שאחרי המלחמה 

ים. אבל אני יודע שהוא הצליח לברוח מכיוון שלא הביאו אותו. כל אחד לא נשאר בחי …הוא לא

מה קורה לאחד כזה שבורח, ומביאים אותו  …מה …ברח, אז אנחנו היינו צריכים לראות -- נצ …ש

 …אחרי חצי שעה שהוא ברח כבר, אז …א …להטיל עלינו פחד. ואותו לא הביאו. אז …בחזרה. ל

ר. מכיוון שמישהו היה צריך להשגיח עליו, אבל לא השגיחו. אבל אני הייתי בטוח שהוא הצליח כב

, _________(In Polish)פולנים, קראו לו  …, אחד מה_________(In Polish)אחר כך, לקחו את 

 ...ש …למה אני זוכר את בוגאטש? את השם שלו אני זוכר טוב, מכיוון שתיכף תשמע

(In Polish?)_________ל …אמר ל …, אהקאפו היהודי  -- , יה(In Polish)_________ !הנה" :

לא אמר שהוא הולך לברוח? ראו שהוא  …הוא עבד אתו ביחד. איך הוא לא …זה! הקטן, יוזף, הוא

חסר." אני עובד לבד שמה. אז אני אמרתי: "איך אני יכלתי לדעת, הוא אמר לי שהוא הולך לעשות 

שהוא הלך, למה לא הודעת מראש?" זה ככה,  הלך הצידה." "אבל זה כבר הרבה …את צרכיו שמה, ו

היהודי הזה אמר לפולני:  …והתחיל. והוא אמר לפולני, אני לא מתבייש לספר את זה, ה

בפולנית הוא אמר לו. "תרביץ. הוא ידע והוא לא  01:01:46." ________(In Polish)"בוגאטש,

וב", אני לא יודע. אני אשם, יגידו: "אתה לא השגחת ט …אמר." אולי הוא פחד מהעור שלו, שזה

 …ולה …היו צריכים לקחת אותי ול …ממני מכות ש לא חסך _________(In Polish)אמר עליי, ו

על הידיים בחזרה למחנה, אחרי העבודה. השאירו אותי לשכב, אבל לא הרגו אותי. הוא לא הרג 

 …ן, שברו לי ש.. שן, ומשמאל וימי …מחנה, והייתי מוכה ככה, מ …באתי ל  -- אותי. וזה, אנחנו

האפל הזה,   --אפל, לא הייתי צריך לצאת, מכיוון …ב …המזל שלי, המזל מן השמיים, היה, שה

  …ה …מכיוון שה

(In German)_________ 01:02:39 לא היה. מכיוון שהוא תמיד שאל: "מי נמצא  

  שהיה …קראו למקום הזה, ש _________(?In German)?" _________(?In German) ב

 (In German)_________ 01:02:48 הוא לא  …עכשיו הוא לא שאל, הוא לא ה …של החולים. אז

 In) …לא הוציאו אותי מה …לעשות את העניינים שלו, ו …ב …היה, הוא נסע ב
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German?)_________ צאת לעבוד,  …הזה, ואני שכבתי שמה כמה ימים עד שחזרתי לכחות ל

  ככה נשארתי בחיים.  …עצמי, ואחרי המכות האלו. וחזרתי ל

  

  ש: אנחנו מחליפים קסטה.  

  

End of Tape 3 

 

 

 

 

Tape 4 

  בגטו.  …ש: אנחנו רוצים לחזור אחורה (ת: כן), לשני עניינים. אחד, הבן דוד שלך (ת: כן), שפגשת

  

    -- ת: בגטו, והוא

  

     --ש: אתה היית בגטו הקטן, והוא התחבא

  

 …היה בגטו הקטן, ועבד בגטו הגדול, במיון הדברים. כן. ו  --גטבא ל …ת: הוא התחבא ואחר כך

היה אחד שהלך גם כן, עם הסלקציה הזאת,  …בגטו הקטן, והוא ה …יום אחד, עשו סלקציה

  לטרנספורט. 

  

  ראית שזה קרה? …ש: אתה

  

  עם הטרנספורט של היום.  …יצחק הלך עם ה …ת: אני לא ראיתי את זה, רק אמרו לי ש

  

    -- ה שהייתם יחד בגטו, היו ביניכם איזה קשרים, אתםש: בתקופ
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  ת: כן כן.

  

  ש: כן? 

  

גמר את העבודה, ואני גם כן, היה לנו  …אפילו גרנו ביחד. כן. הוא בא כל ערב שהוא  -- ג …ת: אב

גם עם  …ג  -- ו  -- ואנחנו היינו ביחד, כן. עם  -- חדר עם עוד כמה בחורים, שביחד ככה גרנו, והוא

  רוך הזה. החבר שלי. הדוד, מצאתי אותו ולא ידעתי איך אני מצאתי אותו באהרון ב

(In Polish)_________בגטו,  …. לא ידעתי. אני עד עכשיו לא זוכר מאיפה הוא בא, מכיוון  שאני

. ולא _________(In Polish)הוא לא הלך עם הטרנספורט שאני באתי ל …אני יודע שהוא היה. אבל

זה גם  …קטן. אז עד היום אני לא יודע איפה הוא היה, מכיוון שהוא לא נשארראיתי אותו בגטו ה

והוציאו את הנשים ואת  …הסיפור אחר כך, שאיך שזה היה. בכל (ש: היה) מקרה, שהיה סלקציה וש

ועוד  …האליטה שנשארה אז ע  -- איך ש …ה …ה …הילדים, אז ביניהם היו כמה נשים וילדים של

, ועוד אחד היה מהאלו, מצויןבעל מקצוע  …יניים מוכר מאד, משהו, בבגטו. אחד היה רופא ש

עשירים ביניהם יש.  …גם עש  -- שהכירו אותם גם …אנשים …כללי, ודברים כאלו …מהרופאים

דבר  …ולקחו את הנשים שלהם. ואת הילדים. והם נשארו בגטו. הם רצו לדעת, מה קורה, עם ה

גויים, בחוץ, ואמרו להם: "אם אתם תביאו  …להם פולניםהיו   -- הזה, אז הם מהר התקשרו, היו

אחר כך  …קשר אתם, כפי ש …אחרי הטרנספורט, תיכף, ביום שזה קרה, הם קשרו ק …" א…לנו

"אם אתם תביאו לנו ידיעה, מה קורה עם הנשים האלו,  …סופר, אנחנו ידענו שזה נכון, ואמרו ל

היה להם, החביאו, אני לא יודע.  …אפילו זהב, האנחנו משלמים. סכום כסף גדול, אולי היה  …אז

כל מקרה, היה שמה פולני אחד שיצא, היה לו גם רכב, והוא יצא, אחרי הטרנספורט הזה הוא   …ב

" שמחזר, והוא אמר להם: "הרכבות שמגיעים למקום שנקרא …הרכבות …נסע. והוא אמר: "הרכ

    -- יג, איך זה" המנה …שהוא ה …שמ …הפולני המביא את ה …ה …בלזץ ה

  

  ש: הנהג? 
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  —ת: הנהג. שהוא נוהג את ה

  

  ש: של הרכבת? 

  

 …זה ונכנס פנימה, שמה, למקום כזה נכנס, שמה י …ת: הרכבת. "יורד, עולה גרמני, ולוקח את ה

ואחר כך  …אף בנאדם, ככה פרטי לא יכול להכנס. הוא דוחף את הקרונות פנימה, והוא …א

להגיד. אנחנו לא יודעים.  …מה שנעשה בפנים, אנחנו לא יכולים לס מוציאים את הקרונות ריקים.

מאז, התחילו כבר לחשוב על הדברים האלו, מה  …אני לא יודע." הגוי סיפר את זה ככה. זה מה ש

  שקורה שמה. 

  

דברנו על הדוד  …(ת: כן) ממשיכים …דודו. דניאל? אוקיי. אוקיי, אנחנו …עצור רגע …ש: רק רגע

   …שלך, אתה לא

  

  ._________(In Polish)) ב…ת: כן, הדוד שלי שהיה אתי (ש: הוטה

  

אני הייתי ממש פצוע טוב מאד,  …ו …אהרון ברח, ואני …בינתיים, כפי שספרתי לך, ש …ש: כן. כן

החליף שמה וקנה  …מה …הדוד עזר לי, הוא יצא לעבודה, כל פעם הביא משהו מ …בדרך נס …ו

הביא לי איזה פירות, שהוא השיג, ואפשר להגיד  …לי. אני זוכר שאפילוליער, והביא  …בגוי, בדרך ל

אני יצאתי אחר כך שוב פעם לעבוד,  …בינתיים ג …העמיד אותי על הרגליים בחזרה, ו …שהוא

העצים היו גבוהים, שש,  …אני רוצה לתאר את העבודה …היי …העבודה הייתה ככה, אנחנו ה

לקחו את זה לבנייה, או לאני לא יודע בדיוק מה, הם היו  כאלו ישרים, הם …שמונה קומות, ממש

מפילים אותם. להשכיב  …צריכים את זה, בכל מקרה, זה היה צריך לנקות ולזה. אנחנו היינו ב

    06:00 _________(In Polish)איך זה נקרא?  …אותם. אז היה לכל אחד, לכל עובד, היה לו

  

  ש: גרזן? 
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 …לעץ, ועם ה …כלי עבודה שהיינו חופרים מסביב ל …גם כן. אבל היה כת: מה? גרזן זה היה צריך. 

   …שוברים למטה את ה …גרזן, היו ש

  

  ש: גזע. 

  

תפוס ולשבור למטה  …ל …קצת ל …חזקים, ו …שורשים, ה …ש …גם את ה …ת: את הגזע, ו

 …על המוט כזה, קל, היינו לוקחים את החבל, שמים אותו שמה  …עם …את הגזע, ואחר כך, כש

מושכים, באו כמה, לעזור, למשוך, וככה הוא היה נופל. היו מפילים אותו לכיוון  …ענף אחד חזק, ו

כבר התחילו  …איפה שאנחנו רוצים. היה ככה עבודה די לא קלה. בעיקר זה היה קשה, מכיוון שזה ה

וסבלנו מקור, זה, אבל הגשמים כבר היו קרים  …הגשמים, כל הזמן יש ב -- הגשמים, הקור, זה ביחד

חלו  …שמה חל …שהיה צריך ל …עד הזה …חזרנו למחנה אז זה היינו לפעמים רטובים עד הל …ו

כן.  …יהיה בסיפור. אנ …אנשים, והיו חולים הרבה הרבה זמן אחר כך שעברנו למחנה אחר. אבל זה

 …צים? זהכן, איך היינו מתרח …. יום אחד_________(In Polish)ככה עבדנו עוד זמן קצר, ב …ו

ביער, אז היה  …מעבודה ב םחופשייהיינו  …יום ראשון, ב …ב …בש …זה חשוב גם לדעת. היינו ש

 …מנהל המחנה, וגם …מ …מ …ושמה היו האווזים של ה  -- והיינו צריכים ל …נחל קטן. ו …שמה

היינו  אווזים ותרנגולות, כל מני דברים, אבל אווזים בעיקר היו במים האלו, שמה, בשמה נכנסנו,

 …כמעט כולנו היינו ש …כ …ול …צריכים שם להתרחץ, זה היה נורא. המים כבר היו קרים, זה

אחרי הטבילה בעצם. הוא עמד, היה  …א …המקלחת הזאת. וא …מקוררים, אחרי זה, אחרי ההת

שמה גשר קטן, הוא עמד עם הגשר, התמונה הזאת, עם האקדח: "מי שלא יטבול, אני לא רוצה 

אחד בחוץ. מי שלא יטבול, יקבל את הכדור בראש. (ש: מי זה עמד שמה?) אף פעם, אף  לראות ראש

  פעם לא ירה. 

  

  ש: מי זה עמד שם? 
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ולא ירה באף אחד, אני הייתי ילד, אף פעם לא  …הגרמני הזה. עמד על הגשר. וא …ה …מ …ת: המ

אש? אני זוכר את זה. אבל הורדתי את הראש, שהיה לי קר, הרעדתי בזה, איך יכלתי לרדת גם עם הר

לא ירה באף אחד אף פעם. והוא פעם התבטא, שהוא לא רוצה ללכלך את המים האלו עם  …הוא ל

  זה ככה הוא התבטא פעם.  …הדם היהודי. לא

  

    --ש: תגיד לי

  

ואני  …על ידי …הרג אחד  -- ת: מכיוון שהוא ירה, מספר פעמים, הוא הרג אנשים. פעם אחת הוא י

שבחזרו למחנה, אז הפולנים, האלו,  ספרו שמצאו  …השם גם, השם זה עכשיו שכחתי, מידעתי את 

זה, היה הוראה, שאף אחד אסור שיחזיק כסף. "אתם מקבלים אוכל כאן  …היה …אצלו כסף. ו  -- ב

במחנה, ואתם לא צריכים כסף." זה גם כן פחדו. יש כסף למישהו, אז יש לו אפשרות לברוח ולקנות, 

  על ידי, וה …עשו אפל, והוא עמד …אז …עניינים, והוא …דע, זה היה להם את האני לא יו

(In German)_________…  הלך ככה מאחד לשני, ואתו הלך הפולני הזה, גם כן, התקדם התקדם

במקום  …לא פגע בו. ב …התקדם, "זה היהודי שמצאנו את הכסף." הוציא את האקדח, וירה. לא פ

הוא התחיל לברוח מהשורה.  …עוד די חזק, ו …ור צעיר, ובריא, כזה חזקהוא התכופף, הוא היה בח

, ככה בגרמנית, את כל הקללות, וזה, ורץ _________(In German)אוף, הוא התחיל לקלל, ה

היה גדר  …לא היה לו איפה לברוח. באחו  -- הוא 10:32אחריו, אבל הוא היה מבוגר, וזה היה  

ברח עד שהוא בא לאיזשהו פינה, נעצר, ועמד, והוא בא אליו עם  …והפולנים לא נתנו …מסביב, ו

כולנו ראינו את זה. את המקרה הזה.  …האקדח, וירה פעם, וירה פעמיים, והרג אותו במקום. זה

לפני שהוא ירה בו הוא  …, עם זה שירה בו, הוא היה יכו_________(In German)וזה היה ה …וזה

הגנו עליו. אבל בזה,  …הפולנים מסביב הג …ולירות בו. אבלהיה יכול להוציא ממנו את האקדח 

  אין, אין מה לדבר על דברים כאלו. כן.  …זה

  

על החיים במחנה הזה, מתי קמתם (ת: או, זהו),  …תוסיף קצת בקשה על ס …תספר על …ש: קצת

  …מה קבלתם לאכול
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לא התרחצנו. לא יכלנו  דברים האלו, מה שהיו במחנה היו עד כדי כך גרועים, שימים …ה …ת: ה

 …אז …בלי שהיה לו קר והוא התחיל להשתעל, והיה לו זה …להתרחץ. איך אפשר היה לצאת בכ

בטח, זה  …דיזנטריה, גם כן, וזה, ב …לא התרחצנו. האוכל, הלחם היה עובש, חתיכה אחת, קבלו

שמו קצת מים, ו …את הלחם עצמו, שהתקלקל, שמו ב …ש …קלקל את הקיבה, תיכף. המרק היה

היינו אוכלים.  …תה בפנים, ובשלו את זה. וככה היינו אוכלים מרק. זה היה המרק. העובש הזה שב

מה שהציל אותנו מהמחנה הזה, זה רק   -- כחות לדברים כאלו, ואנחנו …לא יודע איך מצאו כ

קרוב לשלושה חדשים, שהיינו במחנה, פרקו את  …שפרקו את המחנה. יום אחד, אחרי איזה ש

גם בגלל שמתו הרבה אנשים. יותר מדי. העבודה, היא  …ב …ג …מחנה, גם כן בגלל הבריחה, ובה

האנשים בורחים יום יום.  …ביער, אבל זה לא היה להחזיק ככה ש …ב …הייתה חשובה אולי, במ

    -- פרקו את המחנה. אנחנו …תופסים, ולא תופסים, אז …ו

  

   דוד שלך שם היה? …כל הזמן  -- ש: אתה היית

  

  ת: מה?

  

    -- ש: הדוד שלך היה כל הז

  

  ל …מפרקים את המחנה, ולוקחים אותנו ל …ביחד. ו …וככה ב …ת: הדוד כל הזמן היה

(In German?)_________ 13:14 (In German?)_________ ו(In German?)_________ 13:15  

(In German?)_________ שמעת .(In German?)_________ ל? המחנה. ולקחו  

(In German?)_________ .גם כן ,  

  

  ? _________(?In German)ש: אבל מה היה 
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הפולנים   -- שמה יצא 13:28________(In German) היה גם כן  _________(?In German)ת: 

גרמנים,  …עבדו שמה על מטוסים. עוד בזמן פולניה. הפולנים עבדו שמה על המטוסים שלהם. וה

    --וזה, שיפרו את זה, עם הטכניקה שלהם, פיתחו וזה שנכנסו ראו מקום כזה,

  

  ש: אבל מה אתה עשית שם? 

  

תיכף  …אני אספר לך איך שזה היה. אנחנו הגענו לשמה, אז  -- על י  -- ת: אני עבדתי שמה בעל י

  לחכות, הסתובבנו ב …נתנו לנו כמה ימים …חילקו אותנו, רק …לא …מ …לא

(In German)_________הלכו  …ב  -- אנחנו פקחנו את העיניים. כשהגענו. בדרך כלל, כש , ואחר כך

להתפלל על מחנה חדש. למה? שבדרך כלל זה היה  …להעביר ממחנה למחנה, אז אמרו, אסור ל

שאנחנו ידענו את זה גם כן אחר כך, אבל בדרך כלל זה היה  …ממחנה למחנה זה היה יותר גרוע. כ

  ככה. פה, שבאנו מ

(In Polish)_________ ל(In German?)_________הרבה ראו את זה כמו בית הבראה.   -- , ב

  חברה, קראו לנו  -- בשבילי זה היה בית הבראה. אני, עם עוד מספר אח …ממש זה היה

 "(In German)_________", 14:46 ,המתים". זה היה מספר זה, שהיינו ככה"  

 (In German)_________ 14:53שלא הכירו  שזה בנאדם , .  

  

  איפה שמעת לראשונה?  15:00" _________(In German)ש: את הביטוי "

  

  זה שמענו רק בגרמניה אחר כך.  _________(In German)ת: ה

  

  ש: אחר כך. 

  

  ת: אחר כך (ש: בסדר). כן.

  

  . _________(In German)ש: שמה לא קראו לך 
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  . אבל_________(In German)") שמה לא _________(In German)ת: לא, שמה לא. (ש: "

 "(In German)_________את השם נתן לנו דווקא אחת   -- ככה קראו לי, וזה נתן לנו  -- " זה היה

  עבדו נשים. גם כן, בעבודות ששייך לנשים.  _________(?In German)שעבדה במטבח, אשה. ב

  

  ש: יהודיה? 

  

  -- ת: יהודיה, בט

  

  ש: אסירה. 

  

  קראו לה 15:25 _________(?In Polish)את השם,   --ה ת: אני זוכר עד היום את

 .(In Polish?)_________והיא נתנה לנו את השם " …. כן. ו(In German)_________למה ,"  

 "(In German)_________היינו, אחר כך, שנתנו את האוכל, אז היינו צריכים  …"? מכיוון ש

כף של המרק [שיעול].  …ה לחלון, וקבל את הסיר הז …כל אחד היה לו סיר, לגשת עם ה -- לגשת

לקחת את הכף המרק, בכדי שנוכל   -- אוספים כחות ולגשת מוקדם, בכדי ש …ואנחנו היינו הולכים

ללכת בתור מחדש. בסוף. התחלנו לאכול שהיה חם, היינו בולעים את המרק מהר, ולגשת עוד  …ל

גשו עוד פעם  …י …והיא השגיחה שלא יג , היא עמדה בחלון,_________(?In Polish)פעם לזה. ו

   ,_________(In German)היא הכירה, אז היא פעם אמר ל  -- לקחת מרק. כן? אבל מ

16:21 (In German)_________ אני אומר ,(In German)_________ה …, הא היה  

(In German)_________ " :היהודי(In German)_________ה ,(In German)_________ 14:30 

הזה, כבר לוקח הפעם השנייה או השלישית." עליי. הוא ניגש אליי, ונתן לי בעיטה, הפכתי את המרק 

  --זה …הלכתי, ראיתי ש …עברתי, וזה, קמתי מהר, ו  --והתגלגלתי כמה פעמים. אבל מה? זה היה

דם. גמרי משהו אחר איפה שהייתי מקו …עניין, מכיוון  שכאן זה ל …ב …ריך לעשות מזה בצלא 

שמה עבדנו כאן  בעבודות,  …החתיכת לחם קבלנו, זה היה משהו, יותר טוב, מנת לחם ממש, ו

" _________(In German)לאכול. " …מחנה יקבל …ה  -- שהגרמנים גם היו קצת מעוניינים שאנש
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בסך הכל היינו קבוצה קטנה. היתר היו נראים פחות או יותר כמו בני אדם. עוד. מכיוון שקבלו כל 

  זמן את האוכל שלהם. ה

  

  היהודי הזה.  _________(In German)ש: תספר משהו על ה

  

אבל קודם אני רוצה עוד  …היהודי, אני אספר, די הרבה אפילו, א _________(In German)ת: ה

המקום שלי, העבודה, היה   --מר …כבר עבדתי. היה ה …ככה ב  …יום אחד, אני ב  -- לספר שאני

שמה היינו עובדים   -- מקום גדול, וש …האלה זה מוסך, זה ב  17:41סך, האלה מו  -- מ …במקום ב

הצדדים של המטוס.  …ה …זה _________17:47 (In German) _________(In German)על 

כנפיים. הכנפיים האלו אני עבדתי שמה עם גוי אחד, אני הייתי העוזר שלו. עבדתי, בהתחלה  …ה

י רציניות, למה? שעבודה שלי הייתה שהייתי צריך החזיק את הברזל ד …הוא היה מרביץ אותי מכות

מהצד, לתוך הכנף, והוא היה בא כאן עם פטיש אוויר, והכניס ניט  …ביד, ולהכניס במקום, לתוך ה

החזקתי את הניט מבפנים, והוא נתן מכה, אז זה סגר את הפח. אתה  …כזה, שאם אני דחפתי את ה

זה לא היה ברזל גדול,   -- י חלש. לא יכלתי להחזיק את הברזל, היה לי קמבין מה שזה היה? אני היית

כל מכה שהוא נתן, מהתחלה הברזל נפל לי. והוא  …פחות מקילו, אבל הייתי חלש  -- זה שקל לא

סבוטאג' עושה לי כאן." אם אני לא   -- אמר לי לא פעם: "אני, אני אמסור אותך, יהרגו אותך, אתה ב

היו צריכים לקדוח אותו  …לא קבל את המכה הנכונה, ו …לא …, אז הניט לאהחזקתי טוב את הזה

  -- כזה  --זה היה סיפור. אבל מה, לאט לאט התחלתי לאכול. ו …זה …ולהוציא אותו כבר. זה היה

אבל מה, מה היה? זה מקרה מעניין. אני מסתובב ככה יום אחד, הדוד שלי בינתיים עבד במקום 

הקור והחום,  …. האלה זה היה מבחינת ה_________(In German)כאן, ב אחר, ואני הלכתי לעבוד

זה היה,  …זה היה טוב לעבוד ככה בפנים. הדוד הלך לאיזשהו מקום אחר, אני לא יודע בדיוק מה ז

יום אחד, אני אחרי תקופה שעבדתי, כבר  …בזה, במחנה, ואני …ואני מסתובב ככה בי …העבודה

ימים במחנה, אני מסתכל, אני רואה, חיים. האח של איציק, שיצא בזה,  הייתי, נדמה לי, כבר עשרה

גם כן בדרך של  19:56 _________(In Polish)הוא היה כבר נשוי לפני המלחמה, לעיירה אחרת, ל

היה לו אשה   -- עשרים קילומטר, היה כבר …, זה ע_________(In Yiddish)של  …של …של …זה
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הכל הלך.  …בן בן ארבע, ובן שש. שלושה בנים קטנטנים ילדים. והכ בן בן שתיים, …ושלושה ילדים

אבל הוא לא הכיר אותי. זה מה  …נלקח למחנה. הוא אחר כך ספר לי איך שזה …אשתו וזה, והוא נ

" …"יוסף, חיים …", שהוא פשוט_________(In German)שהפלא היה. אני הייתי נראה ככה "

היום הכל רק   --היו קוראים לי חיים יוסף. אבל ככה קראו ק השם שלי גם חיים יוסף, בבית …אני

יוסף. אני גם בתעודת זהות רק יוסף מופיע. העיקר, אני מסתכל עליו, אני ככה מסתכל, הוא מסתכל 

עליי, משהו התעורר גם אצלו, אבל לא ידע, ואני אומר לו: "חיים! חיים, זה אני! זה יוסף!" כמו 

ואני אומר לו: "אני יוסף!"  …ו …בתורה, שכתוב, ו …ב …לאחים, ב הכיר את עצמו  --שיוסף הכ

החזיק את עצמו  …בריא, ו …גבוה, ודי …תפש אותי. הוא היה בנאדם די …"מה? מה?" הוא ח

במחנה הזה, אנשים החזיקו את עצמם טוב. ממש, לא היה חסר הלחם. עבודה, שתים עשרה שעות 

- הוא קב  --הוא קב …ה, אבל כל זמן שקבלו את האוכלמשמרת לילה הי …עבודה, מה לעשות, גם מ

על המרק. שהמרק היה לא כשר. הוא היה  …ה …שהוא אפילו וויתר על ה  -- קבל דברים, שהיה לו  -

מה קרה עם המשפחות שלי?"  …והוא חבק אותי, והוא אומר: "יוסף, מה …דתי. הוא היה דתי

  , אבל המשפחות שלו נשארו ב_________(In Polish)הוא התחתן   -- המשפחות שלו

(In Yiddish)_________ והם הלכו בטרנספורט הראשון, הגרוע ביותר. מה יכלתי להגיד לו? לא .

ילדים  …את אחותו עם …ראיתי  -- ידעתי רק שהם סחבו את הילדים, ראי …ידעתי. זה כבר

אולי הוא הלך שמה את בעלה דווקא לא ראיתי, לא יודע איפה הוא נעלם,  …בטרנספורט שעברו, ו

כל אחד מאבד אפילו  _________ 22:17 _________התחילו להכות ולהרביץ, אז לפעמים  …גם כן

זה היה לבלגאן, הטרנספורט הראשון זה היה נורא. ולא יכלתי להגיד לו שום  …את המשפחה שלו, ש

", והוא רצה אחותי, ומה זה …" "ומה קרה עם…הלכו עם הטרנספורט. זה …דבר, אמרתי לו: "זה

זאת  ?"22:38 _________(?In Polish)לדעת, הוא לא ידע שום דבר, ואני שואל אותו: "מה קרה עם 

. נפגשנו הרבה פעמים. "ועם הילדים שלך? _________(In Polish)אומרת, אשתו. זה קראו לה 

ואיפה זהו. " …" "אל תשאל, לקחו אותם, טרנספורט וזה", והוא התחיל לבכות, וזה, היה…מה

" אמרתי: "חיים, אני לא חולה, אני צריך לאכול. …אתה היית? מה קרה לך? אתה חולה? אתה זה

נזק בי שום דבר, אני צריך לאכול, חיים. יש לך משהו  …אני בריא, אני מרגיש בעצמי שאני לא נ

 …לקחת עוד מרק." המרקים כאן זה היה לא—לח …ל …אני חוזר כל פעם ל …לעזור לי, חוץ מ
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זה לא, זה היה מרק שאכלנו משהו מהמרק הזה. הוא  …שהיה עם יובש, זה …לחם מבושל …לא

יש לי מה לעשות,   -- אומר: "אל תדאג. אל תדאג." יום אחד, הוא אומר לי: "אתה יודע מה? אני

יהיה לי לחם, אני מקווה שיהיה לי לחם." הוא הלך  …כ …ויהיה לי משהו, בעזרת השם יהיה לי מה

איך הפולני הזה מתנהג,  …וא עבד אתו. הוא היה עוזר שלו. קודם כל הוא הסתכל, איךלפולני שה

איך הוא מתבטא. הוא ראה שיש לו לפניו גוי שהוא יכול  לדבר אתו. והוא אמר  …מ …אם הוא מ

הביתה. ואם אני  …לו: "שמע, אני רואה שאתך אני יכול לדבר. אני לא יודע אם אני חוזר עוד פעם ל

 …ב …ב  -- י לא יודע אם אני אצטרך את הדברים האלו. אתה, אני אגיד לך משהו, אני שמאחזור אנ

אני  …זהב, כסף, וגם הרבה דברים, זה סגור עם קיר, שמה, אף אחד …קברתי, שמה במקום, כ

לשמה,  שתיגאני נותן לך את הכל הסימנים,  …אתה …ף אף אחד עוד לא הגיע, אתבטוח ששמה במר

נאדם, שלא יוכלו להתנפל עליך או משהו, "מה אתה מחפש כאן," וקח אתך ככה, אתך עוד ב חותיק

אבל מה, אני מבקש  …שאתה יכול לסמוך, משפחה שלך, ותלכו לשמה ותקחו את זה, הכל בשביל

את זה,  חתיקלא אכפת לי,  …ממך, שתגיד לי את האמת אם מצאת את הדברים. לא אכפת לי, תק

יש לי כאן בן דוד, אם הוא לא יקבל אוכל  …לי כל יום לחם, אני צריך אבל מה שאני כן צריך, שתביא

אבל הוא אמר לי שהוא צריך לאכול. הוא רעב כל   -- הוא ימות. הוא נראה לי כמו חולה או זה, או

  הזמן."

  

  ?ש: מתי נודע לך על השיחה הזאת

  

  ת: הא? 

  

    -- ש: הרי

  

ם, שהוא דיבר עם הפולני הזה. כן (ש: אמ המ). זה סיפר לי אחרי יום יומיי  -- הוא סיפ  -- ת: הוא ת

. הוא בא אליי, ואומר לי: "יוסף, _________(In Polish)תיכף בהתחלה, אחרי שבועיים שהייתי ב

אני לא יודע בדיוק איך הוא  25:35, _________(In Polish), _________(In Polish)שם שלו,  …ה

פולני נסע, והוא חזר, והוא מצא את כל הדברים, ככה קרא שמה את הפולני הזה, הוא אמר לי: "ה
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חצי לחם, ככה, כמו  …הוא אמר לי. ותראה מה שהוא כבר הביא לי היום." הוא הוציא שמה ח

נקניק  …בשר שמה …גם רצה לתת לו …ג …אפייה עצמית, ו …עושים בכפרים. א …שהפולנים

ת זה, ואמר: "זה אני לא צריך, אם , לא רצה לקחת א26:07שינקן,  …לא ר …זה …ג …איזשהו, זה

" הביא לו גם את זה. במשך שבע, שמונה …אתה יכול להביא איזה חתיכת חמאה קטנה, ושם

 …להאמין שה …לחם. אתה יודע מה זה? זה לא ל …חודשים, הוא הביא לו יום יום, הוא הביא לו

  ם שהייתי בהיום שעבדנו, אתו, ועבדנו אתו איזה שמונה חודשי …הגוי היה מקיים עד

(In German?)_________ומה להגיד לך? זה העמיד אותי על הרגליים. שם זה היה מאורגן. ה ,  

(In German)_________בהתחלה, אני בקושי סחבתי את  …, הוא רצה שיהיה משמעת צבאית. ו

. תמיד הייתי נשאר מאחורנית, אז שמו אותי מאחורנית …ו …הרגליים. בהתחלה. לא היה לי כח, ו

אני זוכר  27:05_________(?In Polish), _________(In German) …היה שמה ה …ומכיוון שב

של   -- כאילו אני רואה אותו עכשיו. איזה בנאדם זהב. זה היה האחראי, הפ …כמו עכשיו ש …וכ

, הוא היה האחראי _________(In German)הוא היה  …אבל 27:16 _________(In German)ה

  --ה בנאדם זהב. בחור צעיר, בן עשרים וחמש, שש, כנראה שהיה בצבא הפולני, מכיווןאבל הי  -- ו

  לעבודה, ובחזרה במחנה. ו …היה, הוא היה צריך להוביל …הוא היה מאד מאד זריז וידע

(In German)_________ 27:39  ,לאפל(In German)_________ שאת אומרת להתאסף ב… 

מה  …לא …לצריפים. י …ל …לחזור ל …ל …זה ל 27:47 …_________(In German) …באפל, ו

 …קודם כל, שאני הגעתי למחנה פקחתי את העיניים לראות צריפים, שיש להם  -- שלא ספרתי, אני

(In German)_________ 27:58.   

  

  ש: מה זה? 

  

להוריד את המים, וזה, זה היה  …אנגליים כאלו, שהיו אפשר ל …אנ …בתי שימוש …ב …ת: ב

 מור …צריפים שוודיים, צריפים שוודיים זה כבר עשו …צריפי …וזה היה …הו יפה, שמש

… (In Polish)_________היה מים קרוב. והיה אפשר להתרחץ. והיה כל פעם ,  
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 (In German)_________ 28:25 לתת את הבגדים כל פעם שלכנו ל …הכינים, אפשר היה ב …ה… 

  ,_________(In German) …ו את הלנקות את הדברים האלו, הכניס …ל …ל

 (In German)_________ מה?   -- (ש: חיטוי) זה נקרא  

  

  ש: חיטוי. 

  

התנאים, זה היו הבדל יום ולילה.  …ת: חיטוי, או. אז זה ככה שהיו מנקים את הדברים האלו. היי

היה  שני בבוקר, שיצאנו לעבודה. ראשון …יום ש …, עדםחופשיישבת אחרי צהריים  …היינו אח

המנהל המחנה, אבל הוא התנהג עם  …חפשי לגמרי גם כן. במחנה הזה. והיה שמה אס. אס. המ

הפועלים פחות או יותר בסדר. אחר כך בא אחד, שהתנהג אפילו עוד יותר טוב. אבל, אני התחלתי 

הזמן הזה הייתי ביחד  …ה …התחלתי לחזור לכחות, והייתי ביחד עם …במחנה הזה …ב …ל

    -- בן דוד הזה. יום אחד …לגור עם חיים. באמת העברתי  …עם

  

   …ש: שהוא אח של

  

, _________(In Polish)מ …. הוא הגיע אתי מ_________(?In German)ת: הדוד שלי היה גם ב

  . _________(?In German)ל

  

  …ש: אבל חיים

  

  האח של איציק.  …ת: חיים היה בן דוד, שהיה ב

  

   ש: אח של איציק שפגשת קודם.
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סלקציה (ש: כן כן  …ב …(ש: כן) אתי בגטו הקטן (ש: כן) ו …ת: אח של איציק שהוא היה בגטו את

והוא, לא ידעתי שהוא עוד חי אפילו. לא שמעתי שום דבר, אבל פתאום אני ראיתי  …כן) הוא הלך. ו

  אותו במחנה. והוא הציל אותי. 

  

  ש: כן. 

  

אחר כך, שהייתי בכח לעבור עוד את המחנות  …ממש שיכלתי …ת: הוא הוציל אותי, הוא השאיר

 …וככה עבדנו, ויום אחד …_________(?In German)אספתי כאן ב …שחכו לי, אז זה הכחות ש

הוציאו שמה, זה היה  …עובדים. ו …גרמנים, והיו צריכים מספר ע …בבלוק, אני שומע שבאו

רת לילה, משמרת יום. שתים אני עבדתי משמ …ב …ב …בלילה, אולי אני עבדתי אז בלילה, זה

למחנה, זה לא  …היינו הולכים …עשרה שעות ושתים עשרה שעות בלילה. ככה עבדנו כל הזמן. והל

שתים עשרה בלילה גם כן, ובחזרה למחנה, לקחת את  …היה רחוק, הצריפים, המחנה עצמו, היינו ב

זה, לקבל את  …אכול, וזמשמעת כזה, בכל דבר, שאנשים יוכלו לעבוד, צריכים ל …המרק. זה היה

היה אס. אס. או מהוורמאכט, בכל מקרה  …זה …כמה גרמנים, לא זוכר, ז …יום אחד, באו …כל ה

באו למחנה, ואמרו שהם צריכים מספר עובדים. ואחד מהעובדים האלו היה דוד שלי. הוא  …הם

ה ארבעים בארבעים ושלוש, זה כבר הי …הוא היה כבר אז בן ארבעים וכמה, זה היה בשנ …ש

 …זה, ו …מ …ושלוש, בקיץ, והוציאו אותו, ועוד חברה, והם לא חזרו למחנה. הם הוציאו אותם ל

לא נשארו בחיים. איך ומה, עד היום אני לא יודע. לא מצאתי אותו אחרי המלחמה, ולא ידעתי מה 

וזה, הם היו צריכים אחר כך לנסוע רחוק  …שקרה. בכל הקבוצה הזאת, אמרו שהרגו אותם. שה

בכל מקרה, הם  …ולא היה להם זמן להחזיר אותם למחנה, אז הרגו אותם. או שככה הרגו אותם, או

 ב …עבדנו במחנה, ועבדתי, ב …לא נשארו החיים. ואני נשארתי עם חיים. במחנה הזה, ו

… (In German)_________ 32:18.  

  

 …ה …השם של ה …זה היה _________(In German)? _________(In German)ש: מה זה 

 …עבדו על …שע …עבדו בכנפיים, היו מקומות שהיו …הזה, המקום הזה, שמה …האלה, של המ
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עם האנגרים, עם  …זה היה שטח ענקי, זה היה. עם …ח …ב …על הבטן. גם כן. היו מספר ח …ה

     -- היו עובדים שם. אני לאט לאט …מחסנים ענקיים, ש …כאלו

  

  ש: כנפיים לאיזה מטוס?

  

  קראו לזה.  …ק 32:50 _________(In German) …ק ת:

  

  . _________(In German)ש: 

  

  , כן. אבל אני לא יודע אם המטוס הזה פעם טס. אבל קראו לזה_________(In German)ת: 

 (In German)_________לאט לאט, תפסתי את  …אני ת …מקום הזה …היה ידוע. ה …ו …, ק

ופחות מכות חסכתי מהגוי  …ו …ים, והתחלתי לעבוד. וככה שניט …את העניינים עם ה …א …ה

מספר ימים  …הגיע יום אחד, ואומרים שבעוד …ועבדתי טוב. וככה המשכנו לעבוד, עד ש …גם שזה

  מחנה.  …מחסלים את ה

  

  יהודי שאמרת שאתה תספר עליו.  _________(In German)ש: אבל עוד קודם לכן, יש שם איזה 

  

  .33:43 _________(In German) …כן  --ודת: כן. זה היה ע

  

  -- _________(In German)ש: 

  

  . _________(In German)ת: 

  

  ._________(In German)ש: 
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, ככה קראו לו. והוא היה שמה, גם אשתו הייתה שמה. דיבר _________(In German)ת: 

 In) …ה …פנטסטי. אולי הוא היה יהודי גרמני, בכל מקרה …משהו פ …גרמנית

German)_________ה …, ה(In German)_________ ה …הגרמני, זאת אומרת, הפ …ה  

(In German)_________ הגרמני, הם היו ביחסים טובים. קראו לו הרינג. ל(In 

German)_________ הוא  …ש …בג …גרמני, והוא היה ביחסים, אחר כך הלכו שמועות, בג …ה

הרינג הזה, כנראה לא  …ה …ה לו אשה מאד יפה. וזה, והיההיה ביחסים טובים בגלל אשתו. הי

הלכו כל מני שמועות. אבל מה? ילדים לא  …שמה, במחנה הזה, היה …כך אמרו, זה …פעם שזה

שהביאו טרנספורט למחנה הזה, חדש, ובא  …היו. ילדים קטנים לא היה. פעם היה מקרה, שמצאו

החביאו את הילד הזה, בגיל שש שבע. ותפסו את זוג עם ילד. זה היה משהו פלא פלאים, איך הם 

קבלנו הודעה שאחרי מספר ימים מחסלים את  …הילד ותיכף לקחו מהם את הילד. וככה זה היה, ב

רוסים  …ה …ארבעים ושלוש, הגרמ …היה כבר …אמרו שבגלל זה ש  -- זה היה …המחנה

ר, חסלו כבר, התחילו רחוקים. אבל התחילו כב …ק …מתחילים להתקדם. אבל הרוסים היו די

  של …הגטו דווקא של …לחסל גטאות קטנים, שנשארו עוד, אמרו שזה

 (In Yiddish)_________ אותו רק בארבעים וארבע. אני לא יודע מתי שהיה בדיוק  ושחיסל, אמרו

 . בכל מקרה, חסלו מחנות. אז הג_________(In Yiddish)הגטו  …של …החיסול בגטו וור

… (In German?)_________ להתרכז, יום אחד באו האס.  …התחילו ל …היה המחנה שאנחנו

  אס. העמידו אותנו על מכוניות, ואנחנו מתחילים לנסוע. 

  

  רציחות, תליות, הוצאות להורג?  …, היו מקרים של_________(?In German)ש: ב

  

  בהוצאה להורג  …בעיקר …מצאו כסף, היו מקרים …מצאו כסף, מ …ת: היו מקרים ש

(In German?)_________ עשרים וחמש.   -- היו מעט. מה שהיה, מכות. עשרים ו  

"(In German)_________... היו אומרים, "על הישבן". זה היה  36:29" ________ -- שיה  על

 …מ …שמה היה צ …אז הוא היה גיבור, מכיוון ש …הרבה מאד. ומי שקם מהעשרים וחמש, אז

. איך אני _________(?In German)עוד מ …זה גם כן ספור מ …וה הכו, אני קבלתי פעם שלוש.
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זה. שהיינו  …, ב_________(In German)שלוש? כל הקבוצה שלי, שעבדנו שמה ב …קבלתי את ה

  לאכול.  …קבוצה קטנה, שבשתים עשרה לא רצינו ללכת

  

  ש: שתים עשרה בלילה? 

  

  זה בלילה. …עבדנו במש ת: שתים עשרה בלילה, זה היה כמו בשתים עשרה ביום.

  

  ש: למה לא רציתם? 

  

שזה היה יום כיפור. אני לא ידעתי שיום כיפור. אבל אמרו לנו שמה,  …ת: או. אז זה היה בדיוק יצא

ואז היו כבר,  …יום כיפור." ו …האלו, היו כמה דתיים שהם ידעו: "היום בלילה זה …מהד

לה לפחות לא נאכל." נו, אני הייתי מבית יום כיפור בלי …התעוררו, כבר כמה שאמרו: "אנחנו

 …בא הגרמני שהיה גם כן …לא הלכתי למחנה. ב …אלו גם כן, ש …מסורתי, אז אני הצטרפתי ל

. _________(In German)קראו לו,  37:45______(In German) וה... שמה ממונה על הזה,  …ו

הזה  _________(In German)ה …עובר כל כך מהר. ו …זה לא …זה …אני, המילים האלו זה

שאל אותנו: "מה קרה? מה אתם כאן? לא הלכתם לאכול? אתם צריכים להיות חזקים, לאכול 

היום יש לנו צום."  38:07,_________(In German)"ולעבוד." אז מישהו התבטא, שהיום, היום: 

  וםזה לא מצא חן בעיניו, בכלל שאנחנו, עוד הי …" זה_________(In German)"מה?! 

 (In German)_________ לצום, אז כל אחד קבל שלוש." היו שמה גלילים  …ל …ל …מסוגלים ל

שמו על זה  …זה, מגולגל ככה, חוטים, אז …כאלו של חוטים, ארוכים ככה, מגולגל, כמו גדר תיל ה

 הישבן. …כל אחד היה צריך לשבת ולהוריד את המכנסיים, וקבל שלוש על ה  -- איזה דיקט, ואנחנו

זה היה חוט בפנים, זה   -- אני לא יכלתי לשבת חודשים על הישבן. הוא הכה עם גומי, אבל בפנים בגו

היה חוט חשמל, או משהו, בפנים,  והוא לבד הכה. הוא היה עוד די צעיר, אבל הוא הוריד מכה, אז 

רק אני, מכה הראשונה. התנפח, וסימנים של דם. וזה היה לא  …אני חשבתי שאני כבר לא כאן. בכ

מהמכה כזאת על  …ו …היה אחד שלא רצה להוריד את המכנסיים, אז הוא קבל מכות על הגב. ו

היה צריך  …כל אחד מ …הגב אז הוא קבל מחלה, גם כן. לא יודע שנשאר בחיים, אני לא זוכר, אבל
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ולא  לגשת, ולשכב, ולהוריד את המכנסיים, לא היה חכמות. אז לא רק אני, היו יותר חזקים ממני,

הרג לא היה שמה, יריות וזה, זה  …יכלו לשבת. זה כולם קבלו את המכות האלו. ולכן אני אומר, ל

 ב …בזה, ב …זה היה הרבה יותר, זה היה ב …זה …כמעט לא שמעתי על הדברים האלו. ו

… (In Polish)_________שמה גם כן לא היו צריכים להרוג,  …, המחנה הקודם, אפילו שלא

המקרה הזה,  …המ …מרעב. אז …מ …וגם …ו …ו …ה מתו. גם מטיפוס, וגם מזה, ומכיוון ששמ

  . _________(?In German)אני זוכר טוב מאד, וזה היה ב …זה …ז

  

   …קבלו עשרים וחמש מכות …כאלה ש …ש: ו

  

  נשארו בחיים. …ת: האלה שקבלו עשרים וחמש, הם נשאירם ב

  

  ש: נשארו בחיים. 

  

  אחרי חמש כבר לא מרגישים.  …ספרו, אפילו היו כאלה שספרו, אחרי ת: נשארו בחיים, והם

  

  יהודי, מה שמו?  _________(In German)ש: עכשיו, אותו 

  

  . _________(In German) …ת: ב

  

  ש: הוא בעט בך בשעתו. 

  

  ת: מה? 

  

     --ש: נכון? (ת: הוא נתן לי בעיטה) הוא נטן לך בעיטה? הוא היה

  

  ת: פעם אחת. 
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    --היה בנאדם גבוה) אבל הוא …כן, (ת: ה ש:

  

קצין הוא  …כמו ק …רגילים, הוא היה לו …העובדים הר …כמונו, ה …לא כמו …ת: הלך מלובש

וזה, וככה  41:05 _________(In German)יפה, יפים כאלו, ועם ה …הלך, עם (ש: מגפיים?) מגפיים

המספר  …הזה, וכאן ה …הז …ימן האם הסתכלת עליו, אם לא היה עליו הס …ב …בפנים, הוא

     -- צהוב של יהודי, אז לא היית חושב שהוא יהודי בכלל. ככה זה היה וזה אתו. הוא …וה …ו

  

  אכזרי, הוא היה מכה?  …הוא היה מת …ש: הוא היה

  

 …ו …זה. בשביל להכות, לתת עשרים וחמש, לפעמים במחנה, ו …ת: לא. לא לא. אני לא יכול לה

  . ה_________(In German)עשרה וכל הדברים, זה היה המשטרה היהודית. הולתת לפעמים 

"(In German)_________ "41:39  .קראו לזה(In German)_________.  

 (In German)_________ 41:42 גרמנית,  …ראשי תיבות ב(In German)_________ה .… 

ם לא ראיתי שהוא הרים יד הוא, אני אף פע …סדר. משמר הסדר. ו …משטרה של ה …משמעת, ה

. אבל הוא היה עליהם גם _________(In German)אפילו. אבל מה? יחד עם זה, היו שמה עוד שני 

אף פעם לא רבו, וזה. אחר  …כן, הוא היה הראש. הראשי. והם לא חיו כל כך בשלום, ביניהם, אבל כ

  [פעמון]  …כך, זמן מה אחרי המקרה של היה

  

  אוקיי.  קשור, בסדר? …ש: אתה

  

  ת: כן? 

  

  ש: כן. 

  

  ת: [שיעול] איפה היינו? 
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   …שני עוזרים …היו לו שני  -- , (ת: כן) וזה_________(In German)ש: אני חושב שדברנו על ה

 …אמרו ש …א  -- אומ …לפני עוד ש …יום אחד …שוב …, כן_________(In German)ת: כן. 

 …חודשיים אפילו לפני זה, שלושה אפילו, ו …מספר …זה אפילו הייתה …הולכים מכאן, זה ה

השם, אחד אחר, גם  43:19 _________(In German), עם _________(In German) …התחלף ה

כל כך קרוב. ואז התחילה עכשיו  _________(In German)כן מהאס. אס. והוא כבר לא היה עם 

השניים האלו שהיו   -- השני קצת המלחמה, איך שאומרים, הוויכוח, מי יהיה יותר חזק, או …ה

  של …אחים, אחד היה הסגן של ה …שני א …אחים, פרידמן, זה לא אמרתי עוד, שני ק

 (In German)_________פרוטקציונרים  …, ואחד היה אחראי של המטבח. הם היו כאלו אנשים

הם שמה גוי הם היו יותר חזקים, הפרידמנים. ולמה? מכיוון שהיה ל …וזה. אז התחיל הוויכוח. והם

, איך _________(?In Yiddish)שהוא גם כן היה  44:07 _________(In German)אחד, 

  קראו לו 44:13 _________(?In Polish) 44:10 _________קצת משגיח, …שאומרים

 (In Polish?)_________לא כמו חייל גרמני, אבל היה  …ממש ב …במ …ב …מלובש ב …. הוא מ

  ב …ב …ב …, לבוש מיוחד, של הגרמנים גם. לא היה חבר ובמיוחד …לו איזשהו ד

(In German)_________ 44:33 זה גם כן יה לו מה להגיד שמה.  …זה אני לא יודע, אבל הוא היה ח

הוא דבר  …אז 44:44, _________(In German)בא ה  -- והוא עמד לצד של הפרידמנים, וככה שה

 שלא צריכים כל כך הרבה הוא אמר …, ו_________(In German)עם 

… (In German)_________הוציאו אותו להורג. את …, מספיק אחד, פרידמן, וזה, ויום אחד  

 (In German)_________ .  

  

  ש: מי הוציא אותו להורג? 

  

  הזה.  _________(In German)הזה. ה …ת: הז

  

  ש: איך?

  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.562*0008                                                                             97 

  . _________(In German)להורג את מוציאים …הו …ת: אנחנו אפילו לא ידענו למה, אבל אמרו ש

  

  …ש: וראיתם מה ש

  

   --לעמוד במסדר, ולראות איך שיורים בו. ו …ת: כן. כל המחנה הייתה צריכה ל

  

  ש: מי ירה בו? 

  

  הזה.  _________(In German) …הגרמני. כן. ה …ת: הג

  

  ש: אחד בעצמו? 

  

יכול להיות   --הוא לבד הרג …ולא רק …. ו_________(In German)ב …ת: הוא בעצמו ירה ב

דיבורים  …זה. אני לא יודע מה …אני לא יודע שפ  --שספרו, שספרו לו שאשתו הייתה חברה ב

  ירה ב_________(In German) או איך, אני יודע שהיה מסדר, ו …האלו, או

(In German)_________על הבעל, בעלה, אז הוא ירה גם בה. שניהם. ה …, ואשתו נפלה על ה --  

לא היו קוברים, היו  …במחנה הזה כבר היה  --והוציאו אותם, שמה כבר  -- הוא הרג את שניהם. אז

 …שמה במחנה, היו שורפים אותו. ו …ככה, ושורפים, כל מי שמת גם ב …שורפים, את הבנאדם, ו

מספר  …עוד …פיקוד פרידמן, אחד, היו …. קבל את ה_________(In German)זה היה הסוף של 

איפה שהיו צריכים לעבוד,  …בועות, אולי חודשיים, אולי אפילו שלושה, היינו יוצאים לעבודה, בש

היהודים, במחנה, עשה משהו,  …ה …או. דה. השוטרים ה …אחד מה …זוכר ש ייום אחד, אנ  -- וה

קשרו העבירה שלו, אני לא יודע מה, אני רק יודע שעשו אפל, ותלו אותו על הידיים. הידיים אחורנית 

הוא   -- ביחד, וככה משכו אותו, העמוד של החשמל שמה היה הוו, והרימו אותו. על העמוד הזה. זה

ברוך השם אני לא עברתי את זה. זה כנראה כאבים משהו איום ונורא,  …זה כנראה …צעק, זה

, אמר: "שאני בא, _________(In German), _________(In German) …זה, וה  --ש …והוא

השאירו אותו בגובה,  …פרידמן …חצי שעה. זמן מה, חצי שעה." ו …א צריך להיות תלויככה הו
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 …אם בנאדם ב …שוטרים אחרים, שמשכו אותו על החבל, א …שאם בנאדם נגש, האלו שתלו אותו

הפעם היחידי שאני ראיתי מקרה  …בגובה אמצעי, שיוכל לתת לו את הכתף ולעמוד על זה, זה …ב

כנראה את   -- זה קורע כר  -- בנאדם ככה, והוא צעק, זה היה נורא, שאנימרימים  …כזה שתול

למשרד שלו, והוא אמר, בעוד חצי שעה   -- הלך, ו _________(In German) …ה …הידיים, אבל ה

, נגש כל פעם ושם לו את _________(In German) …כשהוא הלך, אז פרידמן, ה …הוא יבוא וזה. ו

הוא עמד פעם  …שם את הרגליים, הוא עמד ככה ו …רגל. אז הוא שהכתפיים, שהוא ישים את ה

הקל עליו מאד מאד. הוא סכן את  …ה …זה כ …אפילו שתי רגליים, הוא היה יכול לשים אותם, ו

אמר, שייתנו לו סימן,  …פרידמן. זה כל המחנה עמד וראה את זה. והוא כל הזמן א …החיים שלו, פ

הפסיק ורץ, הפסיק  …הוא בא. והוא כל הזמן …שהוא יידע אם …שיעול, או צפצוף משהו כזה, שזה

נתן בפקודה להוריד אותו, ואני חושב שהוא הציל  …ורץ, והשוטר התעלף, התעלף. והוא חזר, והוא

הזמן שהוא קבע, אולי היה קצת פחות מחצי שעה, אבל  …חצי שעה, לו היה  --את החיים שלו. הוא

את הכאבים. הוא הציל אותו. זה מה שהיה פרידמן, אנחנו לא  …הזמן שהוא קבע, בנאדם לא מחזיק

  בחיים. האח שלו היה האחראי, ה  -- ידענו מה זה, אבל פרידמן הציל את השוטר מה

(In German)_________ אספר לך בסוף גם, לגמרי בסוף, אני  …על המטבח. גם כן, אני …ע

גשתי אותו בצרפת, אחרי השחרור. על המטבח, אני פ …שהיה אחראי  -- פגשתי את הפרידמן ה

נקניק, ראיתי שכתוב, נדמה לי  …שמה ב …בפריז. איך אני ראיתי אותו? אני נכנס לחנות לקנות

  שמעת על ה 49:58, _________(?In Yiddish)ב …היה ב …אפילו כשר, שמה, מזה

(In Yiddish?)_________פעם 47ת בשנ …? שמה, במקום אחד, הזה, אני נכנס אליו, זה היה ב ,

ראשונה שהייתי בפריז, כן? ואני נכנס, ואני רואה אותו, הכרתי אותו תיכף,  זה היה קל להכיר 

אני  …וראש גדול היה לו, ואני רואה אותו. ו …לא גבוה במיוחד, ו …בנאדם שהוא כזה שמן, ו

כה. אז אז אני עושה עם היד כ …זה …ז …ז …ידעתי, הוא לא הכיר אותי, שהוא היה לו הרבה ככה

    --הוא חשב שא

  

אתה יכול להראות לנו   -- המצלמה לא ראתה את זה (ת: כן), תראה …ש: רגע רגע רגע. אנחנו לא

  שוב? 
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  ת: כן כן. 

  

  ש: כן כן, תראה בקשה. 

  

  את הכ.. אלו. ככה.  …ת: אני מראה לו את ה

  

   …ך איפה? בש: רק רגע, תשאיר את זה רק רגע, שנוכל לראות את זה ברור, את זה עשו ל

  

   -- . לפני ש_________(?In German)ת: ב

  

  עשו לך את זה?  _________(?In German)ש: ב

  

(ש: א הא, א הא),  _________(?In German)שעברנו למחנה אחר. שפרקו את מ …ת: כן. לפני ש

  . כןעשו לנו. 

  

  ש: כן? 

  

  ת: כן. 

  

  ש: אוקיי. 

  

לפני שיצאנו (ש: אמ המ). כן, מהמחנה.   -- וד עם היד זה, ות: אני זוכר, שהיינו צריכים כולנו לעמ

  לו את היד, זה אני מספר לך כבא שהיה אחרי המלחמה.  ואני מראה

  

  ש: כן. 
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!" ככה. "ואתה _________(?In German)ת: והוא רואה את זה, הוא אומר לי: "אוי! אתה היית ב

בתלונות, ורוצים להרוג אותי ורוצים  עליי? באים כאן, וכל פעם באים …יש לך גם כן משהו ל

  למשל, על …מ …מ …" אני באמת לא היה לי אליו שום דבר, לא היה לי אתו שום…לזה

 (In German)_________ מילא נתן לי פעם בעיטה, הוא …גם כן לא היה לי שום דבר, מה  

 (In German)_________שה מרקים , הוא צריך להשגיח שיהיה סדר, אני לקחתי לפעמים שלו

זה לא היה  …זה …זה …לא _________(?In German)[צחוק]. ואתו בכלל, זה לא הייתי צריך. ב

בן דוד, כל יום הוא הביא  …שאני התחלתי לאכול את הלחם, שה …(ש: כן) חשוב שאני …עד כדי כך

רק ויתר על המ …, רבע לחם, והוא_________(?In German)לי רבע לחם. כל יום ויום שהייתי ב

 …מסביב לזה. א …וללכת ל …לרוץ מהר, ול …ל …ל …שלו, שאני אוכל גם. אז לא הייתי צריך ל

אליו שום טענה, אז אני אמרתי: "מה, מה זאת אומרת, יש להם טענות? אני לא  …לא היה לי אל

 …שבוי ב …יכול להגיד עליך שום דבר (ש: אמ המ). אני יודע שהיית אדם כמו כולם שהיינו שמה, ו

כמו שקוראים. אז הוא אומר: "נו, תודה לאל  …(ש: כן) כש 52:23 _________(In German) …ב

 …פרקו את …שיש מישהו שאני שומע ככה לבסוף." ובזה נפרדנו. מאז לא ראיתי אותו. אבל

  ב ...52:47 _________(In Polish)המחנה. ובזמן שפרקו את המחנה, העבירו אותנו ל

(In German)_________….  

  

  ש: למטה? 

  

אנחנו באנו לשמה, לא עבדנו שמה, מכיוון  52:57 _________(In German) …ב …ת: לא, לא ל

תעופה, למטוסים,  …ל …מ …בית חרושת ל …ב …בעלי מקצוע לעבוד ב …ב …שאנחנו היינו מ

רו היינו נקראים בעלי מקצוע. והעבי  --בבתי חרושת למטוסים, והיינו צריכים לסוע לגרמניה. ככה

 ממחנה של …מ …, כולם, מקודם מ_________(?In German)את כל המחנה הזה, שהיו ב

… (In Polish)_________חלקו, חלק הלכו ל ,(In German?)_________אבל  …, וחלק לזה. א

  ל …ל …חלק ל …ל …הביאו גם כן י …הביאו _________(?In German)מ …אחר כך

(In Polish)_________ה. אני יודע שהמחנה שלנו הלך כולם ל, אבל לא הרב  
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(In Polish)_________ ,זה היה כזה מחנה מעבר. היינו שמה במשך חודש. חודש, סך הכל, ומשמה .

אלי דר, והיה הגיס שלו, והיינו  …לו היה גיס, דר, אלי דר …יום אחד, הייתי עם חיים, חיים, והוא ז

אני, שהוא עזר לי, גם לאלי דר  …עוד א _________(?In German) …ב …ביחד כל הזמן, ואני ב

זה כל יום. הגיס שלו. זה היה גם אתו. והם עבדו שמה ביחד, באיזשהו מקום,  …הוא נתן את הלחם ו

שמה הוא היה  54:31 _________(?In Polish) אצל  54:29 _________(In German)אני עבדתי ב

  . היה כל יום מסדר,לא עבדנו _________(In Polish)ב …המשגיח שלי. ו

 "(In German)_________ "54:46,  לצריף בחזרה" וזה מה שעשו אתנו כל יום, וזהו, קבלנו שמה"

חכה לנו המעבר לגרמניה. אבל בינתיים, התחילו להגיד  …את המנת לחם כל יום, ואת המרק, וח

    -- חדנלך לאושוויץ, זה עוד לא בטוח שאנחנו הולכים לגרמניה. יום א …נ …שאנחנו

  

  ש: מה ידעת אז על אושוויץ? 

  

מרעילים שמה, עם הגזים, ידענו  …ו …שורפים אנשים, ו …ש …ת: על אושוויץ כבר ידענו שמה ש

כבר. אבל זה דברים, אתה יודע? שיודעים, ולא מאמינים בהם. כל זמן שלא רואים בעיניים, זה 

ועוד הולך על הרגליים, לפעמים הוא  זה לא ייתכן דבר כזה. לא ייתכן. בנאדם בריא, …לפעמים לא

  --אנחנו ידענו ש …גם לא רוצה להאמין. אבל אנחנו שמענו על זה, וידענו שזה נכון, מכיוון שידענו ש

  -וה 55:43" _________(In German)זה הכל סיפורים, עם ה " …כבר אז ש

" (In German)_________  "55:44 לא חי מהם. זה כבר  אף אחד כבר …האנשים  -- וכל הדברים ה

 …מ …אס. אס. עם …יום אחד, שוב פעם, מתנפלים עלינו, זה היה כמו התנפלות, ה …ידענו. ו

לא (ש:  …הובלה, אוטובו …מכוניות …או 56:02 _________(In German) …עם …מכוניות

  משאיות) לא אוטובוס, רק משאיות. 

  

  ש: כן. 
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בעל מקצוע, לכאן, מי אין לו   -- "מי ב 56:18" _________(In German)הצעקות, "  -- מי …ת: ו

לא  …מגרשים אותנו …מקצוע לשמה, לצד שני", ואנחנו מתחילים לרוץ והם בינתיים מכים גם, ו

הם  …ו …אחד, בכדי לא לקבל מכה, ו—אני רץ לצד אח …היה זמן למחשבה גדולה לעשות כאן. א

מקצוע, אני רצתי למקום הזה שיש מקצוע,  רצים למקום אחר, בצד שני, והם רצו כנראה מי שאין

אנחנו עולים על המשאיות האלו, ומובילים אותנו, ואני מגיע לרכבת שיוצאת, והם נשארו. זה  …ו

  מחנה על יד קראקוב. איך קראו לו?  …מה ששמעתי אחר כך, שנשארו, ונכנסו ל

  . _________(In Polish)ש: 

  

, לא שמעתי _________(In Polish)יודע שהם הגיעו ל. אני _________(In Polish)ת: בדיוק. 

מה שקרה, הלאה, אין   -- לא נשארו ב  --איך נש …עליו, לא עליו ולא על גיסו, לא יודע מה קרה, אם

  לי מושג. 

  

  על איזה תאריך אנחנו פחות או יותר מדברים?  …ש: אנחנו

  

  זה אני לא יכול להגיד תאריך.  …ת: מה? לא, זה

  

    --, מתי אתה היית_________(In Polish)ש: לא, 

  

  בארבעים וארבע כבר. כן.  …ב …זה היה בהתחל _________(In Polish)ת: 

  

  ש: ארבעים וארבע קיץ? 

  

  ת: ארבעים וארבע, זה היה עוד קיץ. 

  

  ש: קיץ ארבעים וארבע. 
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שים, שלושים שמונה תשע חוד …במשך תקופה ארוכה ש  --הייתי בארב …לא, זה היה  -- ת: קיץ אר

    -- . ב_________(?In German)ושלוש, ב

  

  ש: ארבעים ושלוש. 

  

 …זה …. זאת הצרה, שאני לא_________(?In German)הייתי ב …ת: ארבעים ושלוש, כן, ברור

 …תאריכים, אפילו חודשים, אני לא בדיוק זוכר את הדברים האלו. אבל בערך, אני מעריך, שאנחנו ב

  . _________(In Polish)ו כן. בארבעים ושלוש הגענו עוד לבארבעים ושלוש, אנחנ

  

  ש: עוד בארבעים ושלוש? 

  

ת: עוד בארבעים ושלוש. היה כבר קר בחוץ סוף ארבעים ושלוש, יכול להיות. (ש: חורף? חורף 

, _________(In Polish)משמה, מ …ארבעים ושלוש) היה חורף. היה בחורף ארבעים ושלוש. כן. ו

 …היינו שמה בצ …שגרתי (ש: כן), שהיינו שמה, השגיחו עלינו רק שלא נברח, וזה ככה אחרי חודש,

 …עליתי על ה …אני ע …בעלי מקצוע וזה, ו …בצריפים, ויום אחד באים, ההתנפלות הזה (ש: כן) ל

  על המקצוע. 

  

    -- רכ …ר …ש: ר

  

  ת: על החבורה של מקצועיים. 

  

  ש: כן. 

  

  ת: מקצוענים. 

  

    -- ש: והרכבת ס
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 …כוניות משא לרכבת, עלינו על הרכבת. משמה ל …עם המ  -- הובילו אותנו עם המכו …ל …ת: ו

  . _________(In Polish)[רעש] זה הריח על יד קראקוב,  …לאושוויץ זה לא רחוק, זה די קרוב. ו

  

  ש: כן. 

  

רכבת הזאת,  …שומעים טוב אותי, זה בסדר, כן? העיקר, אנחנו עולים על ה …ת: או, הגעתי ב

 …לא …לא …במיוחד לא  --מכניסים אותנו לרכבות כאלו, ל …מ …קבלנו מנות לחם, וזה, ומ

ואנחנו מתחילים לנסוע. בדרך, בריחה הייתה אי אפשרית. היו כאלה  …רכבות בקר, שסגורים טוב

דעתי שאמרו, שהתחילו לבכות, וזה: "אנחנו לאושוויץ". ידעו כבר אושוויץ מה זה. אני, לא עלה ב

"אושוויץ".  …הייתי חלש, וזה, אבל, היו כאלו ש …לברוח, אפילו אם הייתי יכול, אני …ל …ל

העמידו את הרכבות מחוץ לאושוויץ.  …באמת הגענו לאושוויץ. זאת אומרת, לא לתוך המחנה

 …אני לא יודע איך ומה, עמדנו שמה …איך שאומרים, "משא ומתן" שמה, ש …וכנראה שהיה אתנו

 …ושמונה שעות בערך ככה, והתחלנו לסוע לגרמניה. אחרי העמידה בכניסה לאושוויץ, הארבעים 

 _________(In German)לוקחים את כל הקרונות שלנו, ואנחנו נוסעים לגרמניה. אנחנו מגיעים ל

  , זה היה התחלת ארבעים וארבע. כן? _________(In German)הגענו ב 01:01:07

  

  ש: אמ המ. 

  

  , שמה אנחנו זמן קצר ב_________(In German)עים וארבע. אנחנו מגיעים לת: התחלת ארב

(In German)_________ 01:01:28  זאת אומרת, לראות אם אנחנו לא חולים, ואנחנו מסוגלים

עבודות שמה,  …לצאת לעבודה, ומחלקים אותנו לעבודה. לבראקים קודם, לצריפים המגורים, אבל

 ...עבדו חלקים של …מחסנים של …שמה גם עבודות שונות. היו …זה היה

(In German)_________--   לא(In German)_________ 01:01:58איך קראו ל ,  

 (In German)_________01:02:01.  

  

  ש: אמ המ. 
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  , היו עבודות_________(In German)ב  …היה ב _________(In German)ת: 

 (In German)_________ 01:02:06  בעיקר(In German)_________  שמה זה היה, המחנה היה

  . _________(In German)בעצמו בתוך 

  

  ש: מחצבה. 

  

 …שוודיים, הכל היה מ …מגורים שלנו, גם כן, צריפים …ה …ה …ו …וזה …ו …ת: מחצבה. ו

לפנינו כבר בנו את המחנה הזה, האלו שבאו לפנינו הרבה שנים. מספר שנים,  …ה …משהו מודרני. ו

 …לקח את ה …מאז שהיטלר ק …קיים מ …יה קיים, אמרו, שאחר כך, שהמחנה הזה היה קזה ה

  זה.  …ל …עלה ל …הזה …המ

  

  ש: לשלטון. 

  

גם כן, היה,  …המחנה היה קיים. אבל אנחנו היינו במחנה הזה, באמת …ת: בדיוק. לשלטון. ו

 …התרחץ, אפשר היה לאסתטיות, וכל הדברים האלו, זה היה טוב, שאפשר היה ל …ה …מבחינת ה

 …הנוחיות גם. הכל היה יותר טוב, אבל שוב, זה היה מחנה שהיה ממש על …להשיג מים מקרוב, ו

  דיסציפלין צבאי. 

  

  ש: בוא רגע נעשה פה הפסקה.

  

  ת: כן.

  

  ש: כי נגמרה עוד קסטה.  

  

End of Tape 4 
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Tape 5 

  

  . _________(In German)הגעת ל—הגענו ל …ש: אז

  

  כן.  …ת: כן

  

  ? _________(In German)עשית ב …ש: מה

  

    -- עבדתי, חלק מהזמן [הפרעה] עבדתי _________(In German)ת: ב

  

  מתחילים שוב.  -- אז אנחנו ממ  -- ש: אה הא. כן, אז

  

זה. היינו צריכים  …, חלק כ_________(In German)עבדתי ב _________(In German)ת: כן. ב

אז היינו  …ואיפה ששברו חתיכות גדולות …צריך לסחב אבנים, ממקום למקום, ו הייתי  -- לסחב

והיו חלק שעבדו על זה, על האבנים האלו,   -- צריכים להעביר, שיעשו מזה חתיכות יותר קטנות, נ

  להליכה, גם.  …לכבישים. ל …ועשו מזה אבנים ל

  

  ש: לריצוף? 
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אחרים שמה, היו בעלי מקצוע. ושמה היינו במחנה דברים  …אבל עבדו גם בל  --ת: לריצוף גם. ול

  . היו שמה01:09 _________(In German) …אלף …למעלה ממאה …אולי …של

 (In German)_________ צרפת, צרפתים, בעיקר היו שמה הרבה אוקראינים, היו גם כן  …של

, היו מבלגיה, פולין …האוקראינים האלו, היו מ …ה …הם היו מיוחסים ה …שבויים כמונו, אבל

ואנחנו היינו קבוצת  …מכל אירופה הם שמה היו שבויים כאלו. מהולנד היו אפילו גם. ו …היו מ

  כל הקבוצה מ  -- . כ_________(?In German)מ  -- מ …מ …מ …יהודים, שבאו

(In German?)_________ל …ל …הגענו ל  -- , שהיינו בטרנספורט הזה, הגינו  

(In German?)_________ .  

  

  . _________(In German)ש: ל

  

עבדנו תקופת מה, אני עבדתי תקופת  …ככה …. ו_________(In German)זאת אומרת, ל  -- ת: ל

לנקות דברים,  …נ …באבנים האלו, ואחר כך עברתי לעבוד שמה באיזשהו מקום צריף, ש …מה ב

  קים של מטוס. של האני אפילו לא יודע למה זה היה. ניקוי דברים. אולי זה אפילו היו חל

(In German)_________ 02:22 זה היה שמה. לא …יום אחד, אני …עבדנו ב  -- ע …הזה. ושמה… 

שבע, שמונה  …, הייתי אולי ש_________(In German)אתה יודע? עבדתי תקופה ארוכה ב …כן

ארבעים וארבע,  …בהתחלת א …. שבהתחלת ארבעים וארבע_________(In German)חודשים ב

  להגיד בדיוק מה אני עשיתי ב  -- להגד …ל  --להגדי …ככה סוף הקיץ, בערך. הייתי שמה. ו …עד

(In German)_________ב  -- , אני לא יכול. שמ(In German)_________ משטר צבאי  …היה

מרק קבל את המרק, ואת החתיכת לחם, בזמן,  …כל אחד שהיה צריך לקבל את ה …ממש. ו

 …דולה היה. יום אחד אני חליתי. במחלה, היה מאד מאד היו הגרמניםהשגחה ג …היו …ומאד

ופוס ועוד טמישהו מחלה מדבקת. מזה הם פחדו פחד מוות. כמו ב …שלא יקבלו …השגחה על זה

   …חליתי, והיה בדיוק ביקורת של ה …מדבקות. ו  -- מחלות שהיו אח …מ

(In German)_________ 04:02,  .הצלב האדום  
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  ש: אמ המ. 

  

 …הזה, שהיה אחראי על הצריף, עבר ב 04:11 _________(In German) …ה …ת: במחנה. וה

החולים לא, אבל שהיו מעט  …כל ה …כ …את כל החולים, כ …בצריף, ואמר להוציא את כל ה

 …ה …שלא יישאר אף אחד בצריף. אבל ה …היו צריכים לקום וללכת לעבודה, שלא …חולים, אז

לא ירו שמה גם באנשים. תליות היה הרבה.  …האלו שמתו. לא …מ …הרוכל יום היו מוציאים 

  -- שתלו אדם אחד, ולפעמים א …במסדר, ו …ולראות ב …לעמוד, ו …תליות, היינו צריכים גם כן ל

  לפעמים ארבע, זה היינו רואים מספר פעמים.  …שניים, לפ -- תו

  

  ש: על מה תלו? 

  

עליהם שרצו לברוח, או שאמרו עליהם  …להם שהאו שאמרו  …ת: תלו בעיקר את הרוסים ש

בריחה אני לא יודע,  …גם ה …בדיוק יודע מה הסבוטאז' שלהם היה. גם …שסבוטאז'. אני לא ב

אי אפשר היה לברוח. אחר כך אמרו שזה היה בדיוק, הוציאו  …שמה זה היה שמור כל כך, ש

הרוסים. היו בעיקר  …די. רק התליות לא היה אף פעם יהו  --לא  --בדרך כלל לא הר …להרוג

הידיים  …היו קושרים לו את הי …היו תולים אחד, אז הוא …הרוסים, היו שמה בתליות. ו

-מסדר היה …על הספסל, ככה, וה …על הכ …הוא עמד על …מאחורנית, הידיים מאחורנית ככה, ו

ה לברוח, או מה כולם היו צריכים לעמוד ולהסתכל, והוא הכריז שהוא רצ …במחנה, היה צריך  -

באמצע הדיבור, שהוא  …נגש ה …תמיד זה היה המסדר הזה. ו …שעבירה אחרת, רק להטיל פחד ד

אני הייתי  …אני …פעם אחת זה …נתן עם הרגל מכה בספסל, והוא נשאר תלוי. ו …ככה דיבר, אז

בשניים, אז   -- אני זוכר שלושה פעמים. פעם אחת שניים, פעם אחת ארבע, ופעם אחת אחד. שניי  -- נ

  של החבל.  …משני הצדדים עשו את ה -- זרקו את החבל מעל

  

  ש: את הלולאה. 
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מאחד, מצד שני משל השני. וככה הפילו את   -- את הלולאה. ומצד אחד הלולאה מכ  -- ת: התלו

זה  …זה היה רוסים. שהרגו. ו  -- הספסל, ששניים נשארו. פעם אחת היה ארבע. אבל בדרך כלל ה

אני חליתי. זה סיפור, גם   -- א …שמה …בביצוע הדברים האלו. עכשיו אנחנו …ב …ב הייתי נוכח

או   -- ב …קורת, ביום זה בדיוק הייתי כל כך חולה, שישבא הצלב האדום לב …כן, די מעניין. ו

אני מצאתי   --אח …אתי, אני רק זוכר ש …אני לא זוכר מה שקרה, אני בדיוק ב --שאיבדתי הכרה

לא היה בית  07:28 _________(In German) …תי את עצמי בבית חולים. במצא …את עצמי

    -- חולים רגיל

  

  ש: במחנה. 

  

יהודים האלו שהיו אתי ביחד, שמה  …ספרו לי אחר כך. ה …איך זה היה? ס …ת: במחנה, בטח. ו

ככה. אתה איבדת את ההכרה, אבל אתה  …זה היה  -- בבלוק אחד עשרה, ספרו לי: "תשמע, ד

 …רת במיטה. ובבוקר, אמרו להוציא את כולם, שלא יכולים לרדת, להוציא, ולהעביר אותם לנשא

(In German?)_________ 07:57אני לא זוכר בדיוק את השם שלו,  …זה היה מקום, ושם …" לא

  להעביר אותם לקרמטוריום. 

  

  ש: [הפרעה] כן כן כן כן כן כן. כן. 

  

  היו שלוש קומות, אתה יודע, אתה מכיר את המיטות  -- ת: אני נשארתי לשכב, היה

 (In Russian)_________ 08:18 ברוסית  …האלו. ו(In Russian)_________ אבל  

 (In German)_________ 08:24  ,היו קוראים לזה ככה(In Russian)_________ ואני בדרך כלל .

מחלות   -- ון שהרבה מהחלהיות למעלה. מכיו …קודמים שהייתי, ב …הייתי בוחר, כבר במחנות ה

לא היה להם   -- לא …התקררו, והשתן …פרוסטטה. זאת אומרת שהיו …על ה …היו מחלות שקבלו

אם הוא נמצא למעלה, אז הוא עושה  …אז זה …שליטה על השתן. וברגע שבנאדם מאבד שתן, אז זה

שלקח  מי …מזה סבלו הרבה אנשים שמה, ש …על הזה שנמצא מתחתיו. אז  --את השתן על ה

סבלו מאד. אז אני  …אם הוא היה למעלה, אז למטה האלו ש  -- זה שלמע …ו …ו  --הראשון והש

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



USHMM Archives RG-50.562*0008                                                                             110 

פתאום  …ב …הייתי למעלה, אבל  -- כנראה גם כאן ה  -- תמיד השגחתי, שלהיות תמיד למעלה. אז ג

 אותי, איזה מחלה, אני לא יודע בדיוק מה היה לי. אני יודע רק שמצאתי את עצמי, …תפס משהו

היה צריך להיות  …. הסיפור הוא זה: ש_________(In German)חזרתי להכרה, הייתי ב …שב

בלוק. גם אותי. אבל היות ושאני הייתי כזה  …בקורת של הצלב האדום, ואמרו להוציא את כולם מה

  …בשמיכה הזאת, וה …התכסיתי ב …לא במיוחד [צחוק] שמן, לא ראו אותי. ה …קטן, וגם

 (In German)_________ אף אחד לא ראה אותי. לא ראו אותי  …, שלא יתהביקור, זה שעשה את

הוא כנראה שכח להוציא אותי. כל האלו שלא יכלו לרדת, הוציאו אותם והעבירו  …מלמטה. אז

מתו. היה מוות בטוח, מי לא מת אז הרגו אותו. מכיוון שהם לא רצו שבביקורת  …לזה …אותם ל

בבלוקים. בצריפים. בבלוקים. אני נשארתי בבלוק, ושבא  …חנה בבמ …ב …ב …ב …מישהו יישאר

האלו, שעמד קצת מרחוק,   -- אחד מהאנשים ש …צלב האדום, אז  -- צ …בקורת של ה …ה …כ

 …ראה איזה תנועה על המיטה. אז הוא שאל: "מי זה?" זה היה נדמה אחד קצין גרמני, דווקא, שה

זה כנראה   -- נגשו לראות, ואמרו: "כ …אז …לב הזההוא ליווה את הצ  -- ש …השגיח בי ככה. ו

גוי, לא יהודי. הוא נתן פקודה,   -- הרופא הזה …והיה שמה רופא מצ'כיה. אז  -- שזה אחד חולה." ה

והורידו אותי, אז הוא ראה שאני לא בהכרה לגמרי, אבל התעוררתי כנראה. אז הוא אמר להעביר 

  לטפל בי, שאחר כך, שהייתי ב  -- הוא התחיל לת. וככה _________(In German)אותי ישר ל

(In German)_________הוא חזר למקום הזה, ל ,(In German)_________ אז הוא התחיל לתת ,

לי טיפול, ואני התעוררתי. אז הוא גם ספר לי, הרופא אמר לי: "אתה יודע, אני הורדתי אותך משמה, 

עכשיו אתה נמצא כאן,   -- מצילים אותך. ואניאף פעם  …ואתה היית נשאר שמה אולי לא היו מו

 …רק צריך לקבל טיפול טוב." קבלתי שמה טיפול באמת …ואתה תבריא. אתה לא חולה. אתה

מה שהייתי צריך  …ככה ש …זה …קיבלתי מרק טוב, וקיבלתי תה, וזה, זה …הטיפול היה בעיקר מ

כפי שאמרתי לך,   -- מחנה, שאהיה  _________(In German) …לקבל, והבראתי. אחרי תקופה מה

זה היה נקרא קומנדו. היו יוצאים משמה,   .12:07שהרבה אנשים, ומשמה היו מחלקים לקומנדוס 

היו  …מחנה קטן. אם היה משהו דחוף, ולזה …לעבודה בחוץ. והקומנדוס האלו, היה להם גם כן

לבצע את זה במקום אז , ואם לא היה דחוף ואפשר היה _________(In German)מחזירים אנשים ל
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אז  …חד היה חולה, אז …נשארים במקום. אפילו א …היו …עשו את זה במקום. אבל בדרך כלל

  ל _________(In German)זהו זה. ואני הלכתי פעם לקומנדו כזה, מ …הוא מת ו

(In German)_________, 12:44 (In German)_________ על יד לייפציג.  …זה עיירה קטנה, ו

  שמה ב …שלושים יהודים, ארבעים, לא זוכר בדיוק את המספר, אבל היינו מ …קבוצה של היינו

(In German)_________כל המחנה שלנו היה בית, שבבית הזה היה גם  -- המ …ב …, היינו ב… 

    -- חשמל. היו צ …איך זה נקרא? נו. שהיה מייצר

  

  ש: גנרטור. 

  

כמה  …ל …חשמל ל …ם תנור ענקי, והיה מספקמסיקי …מ …והיו מ  -- ת: גנרטור. וזה היה 

  מקומות שמה בסביבה. 

  

  ? _________(In German)ש: מה עשית ב

  

. זה היה מחוץ _________(In German)היינו יוצאים ממש לעיר  _________(In German)ת: ב

זה חלקים של טנקים. ו …בית חרושת ל …ב …במח …לעבוד ב …לעיר קצת, אנחנו היינו יוצאים ל

שהיה   -- ש 13:53 _________(In German)מנהל הזה, ה …ה  -- מ …ה  …אני זוכר שעבדתי על

חתיכות כאלו   -- נקרא, הוא העמיד אותי על יד מכונה: "זה וזה אתה צריך לעשות." קבוע, עבודה ש

  שהיו יוצאים חלקים של טנק. בעבודה הזו. 

  

  ש: כמה זמן? 

  

 _________(In German)אנחנו עזבנו את  …היינו, זה ,_________(In German)ת: היינו ב

  אוקטובר.  …קרוב ל …סוף הקיץ, כבר סוף …גם כן, סוף …בערך

  

  ? 44ש: אוקטובר 
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  …. כן44ת: או אפילו התחלת נובמבר 

  

    -- ש: ו

  

  ._________(In German)היינו ב …בחודשיים, פחות מחודשיים  --נובמבר, והיינו בחו  -- ת: ו

 (In German)_________ אמרו: "הרוסים מתקדמים."   --באמת עזבנו מכיוון שהרוסים

   -- ר …וה …ו  -- ההפצה חזקה ר …בה …ל …כבר ידענו שהאמריקאים מתחילים ל  -- והאמריקאים

ראינו את זה כבר, בהרבה מקומות עוברים המטוסים האמריקאים, מפציצים, אז כבר ידענו שהם 

  ם. הפסידו את המלחמה, הגרמני

  

  ? _________(In German)ש: איך היה היחס אליכם ב

  

, ________(In German) ב... ב לופטוופה …היה לנו שמה אחד מה _________(In German)ת: ב

זה היה מחנה גרוע מאד, היה גרוע, לא מכיוון שלא  …אני עובר על זה בקיצור, אבל …אני 15:13

היית  …היינו מספר צעירים שמה  -- הרבה …, כמו שחתיכת לחם ורעבנו כל כך  -- קבלנו את הש

מאד שכיח אז,  …כנראה שהטיפוס היה מ …חם, חום, אז הם פחדו תיכף ש …זה  -- מקבל חשמ

מהחזית הרוסית, הביאו הרבה פצועים אז כבר,  …והיה אפילו אצל הצבא הגרמני, הטיפוס. הביאו

לא חכו הרבה, רק  …מי שקבל חום, אזש  -- והרבה חולים, והם פחדו פחד מוות. אז אתנו, הפצ

למה היה נורא? ששמענו את הקולות   --הרג שמה זה היה נורא. מה היה …הרגו אותו. וה …תיכף

לפעמים טיפוס, היו מקוררים, והיה להם חום. חום גבוה [שיעול].   -- לא היו חול  -- מהאלו שחשדו בה

- ה קומה, העבירו אותו שמה, נתנו לו זריקאבל הגרמנים חשדו, תיכף במחלה, העבירו אותו שמה, הי

  זריקה, אמרו שהזריקות הן נפט.   -

  

  ש: אז רצחו בצורה כזאת. 
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  היה …ת: הם רצחו בצורה כזאת. מה הם רצו בזה? זה אמר לנו אחד, שמה שהיה אתנו במחנות

 (In German)_________ 16:44 הם רוצים בצורה כזאת  …בעניינים, הוא אמר: "ה …ב …ב

להרוג את הטיפוס, שהרגו את האדם עם הנפט, היו רוצים לבער את הטיפוס גם,  …ל …ל …רוגלה

הרגו אותו  …לא יכול מהמת להתפשט, אז ה …ל …איך שאומרים. אז נתנו את זה, שזה לא יכול

  --זה ד …מניע את הז  -- שהיה מ …יה מייצר את החשמל, וה התנור הזה, זה  -- בטיפוס. תיכף זה

דווקא היה  …, היו שורפים. היו תיכף מכניסים את הבנאדם שמת, והיה מספר די גדול, ושמה דברים

 …כל כך כאב לב, שראו את הצעירים האלו, שהם בבוקר קמו ויש להם חום, והם ידעו תיכף שה

אבל אל כל אחד היה יכול, מי שקבל   -- אם לא יחזיקו מעמד ולהראות שכאילו הם בריאים …זה

  -- אפילו בשביל ללכת על הרגליים. אם היה לו מ  -- ים ותשע, הוא היה חלש בשבילחום, למשל, שלוש

לא  …נמוך, אז הוא עבר את התקופה של הצטננות, לפעמים היו כאלו שעברו. אני, ברוך השם, לא

רוסים  …כאלו שלא היה להם הכחות, אז באמת הוציאו להורג. אותם. ה …התנסיתי אפילו בזה. ו

חלק  …צרפתים כבר כבשו אז את…של הגרמנים התחילה בחזית כבר שמה, וההתקדמו, והמפלה 

 …משני החזיתות הם קבלו מכות. והתחילו לפנות מחנות. מה ש  --הצ  -- משני הצ …מצרפת, מ

השמיד את היהודים, שלא יישאר זכר, במיוחד  …ל …ל …יהודים הם לא רצו להשאיר. הם רצו ל

אנחנו   -- זה …דברים מה שקרה. זה מה שהגרמנים עשו, זהשלא יישאר מישהו שיוכל לספר על ה

 …לקחו אותנו ל …הרבה מקומות כאלו קטנים. הם …ראינו את זה, מכיוון שבאמת השמידו ג

סוף ארבעים וארבע, בדצמבר, היה קור כלבים, ואנחנו עלינו על הרכבת  …זה היה ב  -- רכבת, ו

צרפו אותנו לרכבת  …הצ …ממקום אחר, רכבת שהרבה שבאו  …היינו עם עוד  -- זה …הזאת, היינו

הזאת, שנסעה. אנחנו לא ידענו איפה אנחנו נוסעים, מכיוון שנענו ברכבת כמה ימים. עד שהגענו 

 …על גרמניה, וה …האמריקאים, ההפצצה הייתה כבר די חזקה, הז …לדכאו. בדרך הפציצו, הג

כבר לא הרימו  …שלהם, זה כבר לא היו לעשות הרבה עם הלופטוופה  -- גרמנים כבר לא יכלו לעשו

חשב שכל   -- חש …, שבא הגרמני הצעיר הזה, ו_________(?In German)את הראש כמו שהיה ב

כבשו אותו כבר. ואנחנו הגענו לדכאו. מה לגיד לך? הגענו לדכאו, וירדנו,  …כ …הם כ …ש  -- העולם

 …לקחו אותנו ב …קרונות, ולקהיה להם את הכחות, מתו ב …קרון שכבר לא …ב …היו מספר ב

זה לא השמדה בגזים. זה אנחנו ידענו את זה   -- אנחנו הגענו לדכאו, אנחנו ידענו שבדכאו אנחנו
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דכאו השמידו, לא, נסיונות, נסיונות, כל מני נסיונות  …מראש. על אף הכל שאפילו היום יש כאלו שב

זה היה מקום בדכאו. אבל השמדה,  . זה נכון._________(In German) …רפואיים, זה עשו עם ה

 …כמו שהיה בלזץ, טרבלינקה, אושוויץ, או אפילו מיידנק לא. זה לא היה. דכאו היה מקום שעש

שעבדו, והיה כל מני מקומות עבודה, היה להם עבודות של גם כן, קומנדוס, שיצאו לעבוד, ושמה, מה 

  רור. לפני השח …מדכאו עד הש …אני לא יצאתי ב  -- שהחזיק מעמד

  

  ש: ומה עשית שם? 

  

הייתי  …מהמטבח …מה …ת: בעיקר עבדתי בנקיון של המחנה. כל פעם הייתי צריך להביא גם מה

דכאו היה   -- בכמ ןניקיואחר כך  …תה, את האוכל למקומות, כל מני מקומות …צריך להביא את ה

לושים ושלוש. זה ספרו מחנה ענקי, גדול, עם הרבה צריפים, הרבה בלוקים. דכאו היה קיים כבר מש

  שמה כאלו שהיו מהוותיקים. 

  

    --חודשים …ש: אנחנו מדברים על השבועות האחרונים של המלחמה, על ה

  

   …כבר  -- ש  -- ) בחודשים האחרונים-- (ש: ה …מ …ת: עכשיו אנחנו מ

  

    --ש: היה

  

  ת: הייתי שמה ארבעה חודשים בדכאו. 

  

   …אוכל מסודר …ש: עוד היה שמה

  

תראה, שבאת  …היה הכל מסודר. ו …בחודשים הראשונים, שהייתי חודשיים …התחלה, עודת: ב

מסודר היה יוצא מהכלל, הרבה  …מצב ה …הדיסציפלין, ה …ה …לאיזה מחנה בגרמניה, אז ה
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השבויים יסבלו,  …הם השתדלו רק ש …יותר טוב ממה שהפולנים שלטו. אם הפולנים שלטו, אז זה

  , ב_________(In German)גם ב  -- ו יהודים. ולכן זה טוב שהזבמיוחד אם אנחנו היינ

(In German)_________של   --קאפו של הצ …כל צריף היה לו  -- בדרך כלל היו …, איפה שהיה

 …ב …ב …. איפה שהיהמצויןהצריף שלו. הבלוק, שזה היה נקרא בלוק. איפה שהיה גרמני, היה 

תמיד נתנו את הלחם,  …ם גנבו, ונתנו לחברים שלהם, וזה, ואוקראיני, היה צרות צרורות. כיוון שה

 …ב …בך כמו בנאדם. זהו, זה היה ב  -- אתה יהודי, אז לא מכירים בך …פחות, יהודי היה תמיד

בזמן שנסענו, בדרך, יש ספור מעניין, זה  …העניין שב …זהו. איפה שהיינו ביחד עם האוקראינים. ה

 …שני ג …היו ה …קרון שלנו, שהיינו …ב …בטרנספורט, בכדאי לספר את זה. הליווי שהיה 

היה ליווי אס. אס. אבל  …שכל הקרונות …ש …אוקראינים. אס. אס. שמרו עלינו. יכול להיות שהם

גרמנים, האס. אס. היו  …אני שמעתי מדברים רוסית, מלובשים כמו ה …אצלנו, אני יודע ש

ע בדיוק מה, ואנחנו נוסעים עוד בדרך, הם היו מכים התנדבות,  או אני לא יוד …מלובשים. הם היו מ

הישועה, איך  …ה …של …רואים ניצוץ של …כבר  --לתאר רק את הדבר, שאנחנו ר  --בלי סוף. מה

 …ב  -- בבלוק ש  -- שאומרים, השחרור, ופה יושבים אוקראינים ומכים ככה, בלי סוף את היהודים. ו

 24:08", _________(In Russian)ם, עלה בדעתם לשיר. "בקרון שלנו היו מרביצים בלי סוף. פתאו

 …סגורים ב …מי היה לו כח לשיר? היינו כבר …הם לא  -- מכים, הם …זה. ו …לשיר, ברוסית. ב

ושתי לילות, אני לא זוכר בדיוק את הזמן, לא היה לנו כח, אנחנו כל הזמן  …בטרנספורט יומיים ו

ם מכים אם לא רוצים לשיר. אני, שהייתי ילד, אני שרתי אחד על יד השני, וה  -- שוכבים ממש על

אנחנו לזה תיכף נגיע) "אלי, אלי, למה עזבתוני".   -- (ש: נגיע …זה מה שספרתי לך עם ה …יפה. אני

אני הרמתי קצת את הראש, והתחלתי לשיר. הקול שלי יפה, התחלתי לשיר,  …[צחוק] זה נגיע גם. אז

- ידעתי, רק בלשון קודש. בעברית ידעתי שיר אחד. ד  -- ילד? הכל ה מה ידעתי לשיר בעברית, שהייתי

וזה היה שלום עליכם.   …ב …הבית העם, שהיה על ידנו, הם שרו שירים בעברית. הם …בגלל ה  -

 …אני התחלתי לשיר את זה, זה צלצל די טוב, וה …[שר] הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם

קראו לי: "מי  …גמרתי את השיר, אז הם  -- ש …פסיקו להכות. והפסיקו להכות. האוקראינים. ה

זה, בקרון. אני נגשתי שמה אליהם,  …בקרון הם הלכו עם פנסים כאלו, עם נפט  -- זה שהיה שר?" זה

אמרתי: "אני",   -- התיי …הם רוצים רק לשמוע, ו …ידעתי שהם כבר לא יכו אותי עכשיו, זה
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טוב!" והם התיישבו,  …!" "אתה שר יפה מאד, זה_________(In Russian)"אה! —והתייש

והתחילו לשיר ברוסית. האוקראינים התחילו לשיר ברוסית, ואני, שהיה מנגינות מהשירים 

עוד מהאוקראינים, וזה, שמעתי אותם, ידעתי  _________(In German)הוותיקים, שלמדתי ב

 …ף אליהם. בינתיים, האלו ששכבו במנגינה יכלתי להצטר …מ …מנגינות, מילים לא ידעתי, אבל מ

שאפשר עוד לפתוח את הפה ולשיר, אני  …תענוג לשמוע שיש עוד …זה, הצטרפו כולם, וזה היה ממש

  מהחלת שלושים ותשע, לא שרנו. כן, ב …חמש שנים לא שרנו [צחוק]. מ …חושב ש

(In German?)_________חצי  …חצי במוצאי שבת, …ב …חסידים קצת ב …, כן, היינו התאספו

אני  …מזמן לזמן. אבל …היה שירים כאלו …אז היה  -- , וגם יום ראשוםחופשיייום של שבת היינו 

 …כולם הצטרפו ממש וזה. והגענו ל …שירים כאלו ש …פתאום שיר ל …לא זוכר שהיינו ככה מ

. ושמה היה חי, ירדנו בדכאו, וזה היה לפני דכאו, שהגענו  -- היה יכול לקום, וח …זה. מי ש …ל

בדכאו ראינו דבר אחד. גם בדכאו קרה לי מקרה, אני   --הייתי את ה …מסרו אותנו לדכאו, ובדכאו

שועה תבוא. זה לא רחוק.  …היש …בקיצור. אבל קודם, בדכאו ראינו כבר, ש …אספר את זה גם כן

הפציצו  מכיוון שדכאו זה בערך תשע קילומטר ממינכן, והאמריקאים  -- איך ידענו את זה? מכיוון

איך הם באים בהפצצה, ויום   -- את מינכן, והפציצו את כל גרמניה בהרבה מקומות, אבל ראינו ב

היה כבר שהייתי בדכאו אולי חודשיים, חודשיים וחצי, דכאו גם כן היו  …אחד, יום אחד, שזה

 …כל אירופה כמעט. ויום אחד …ומכל המקומות, זה היה מחנה ריכוז של …ו …ב …צרפתים, ו

צרפתי, למעלה ועל יד  …ישן גם  -- לא רחוק איפה שאני ישנתי, יש …ל …ורה מקרה, על הק

היה חלק, באמת, שאכל  …השלישי היה איזה אוקראיני, שישן. קבלו את הלחם, אז בדרך כלל ח

לחם בערב, אז היו כאלו  …אוכל את ה …תנו את ה  -- לבוקר. בבוקר ב  -- חתיכה, השאיר חלק למ

" …ערב זה  -- מחר לא יהיה לי מה לאכול, אני אוכל היום ב  -- אני ב  --עשות, ו"מהשלא ידעו מה ל

פרוסת לחם הזאת, ככה יקר זה היה.  …לבנות בתים עם הח …ל …רצה לעשות …כל אחד עשה

והיו שמה כאלו,  …התחשק לו להשאיר את הלחם להבוקר. והג …היה צרפתי הזה, ש …אז

-האוקראינים, הם השגיחו מי שמשאיר את הלחם. ובלילה, הקהרוסים  …אוקראינים, בעיקר האוק

תפשו  …הולכים שניים, שלושה רוסים, תפשו את הבנאדם, ו  -- קרו מקרים, שהם חנקו, היו ה  -

בבוקר חשבו שהוא  …זה. שלא ישמיע אפילו קול, ו …בגרון, וחנקו אותו למוות, ולקחו את הלחם ש
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למקום לשרוף, וזהו זה. היה  …שמה ל …ל …ל …תיכף ל עניין? הוציאו אותו …מת. מי עשה מזה

 …פה היה מקרה, שהוא  -- אבל כ …שרפו. ו  -- ש …קרמטוריום. כל המתים …רק  -- גם כן, ר

בשקט הם גנבו את הלחם, לא היו צריכים לחנוק אותו, הוא כנראה  …לקום בבוקר ו …הצליח

, הוא עושה קולות [שיעול], אין לו את בקלות אליו, הוא קם בבוקר  --החביא את הלחם שהגיעו מ

המנת לחם. מנת לחם, הוא לא אכל אתמול בערב. יום אחד, של היום, והיום מקבל את הלחם רק 

בחודש אחרון, חודשיים   --גם ככה לא קבלנו בח  -- בערב, אז הוא לא יחזיק מעמד, היה רע כבר, ומ

  -- , הצרפתי אחד, היה_________(In German) …ה …אחרונות, כבר מסודר את האוכל. אז בא ה

, _________(In German)בא, ה _________(In German)ה  -- _________(In German)ה

שכב על ידו, האוקראיני הזה, ואומר, הוא ראה אותי.  …זה ש …והתחיל לחקור. אז קם שמה ה

לחם. שאני  מהצרפתי הזה, הוא ראה אותי לאכול  …עליי. שאני שכבתי מצד אחד מהרוסי, מ

אנחנו לא ידענו עד הסוף אם הוא יהודי, אבל הוא  …אכלתי. ראה אותי לאכול לחם. הצרפתי הזה

הוא  …גם. ו מצויןדבר גרמנית —שחק את התפקיד שהוא לא יהודי, הוא צרפתי, דבר צרפתית ודב

וציא לה …בא אליי, ואומר לי: "תשמע, אני רוצה לדעת את האמת. אתה לקחת, אז אנחנו נראה ל

אותך מהבוץ הזה. ואם אתה לקחת לחם, יכול להיות שזה יגיע יותר רחוק, אז יהרגו אותך. אבל אני 

יכול להבטיח לך, אני אעשה הכל בכדי להוציא אותך מהבוץ. אבל אם אתה לא לקחת, אז אני יודע 

ומר י אמרתי: "אני אנאז א __________" …מי לקח את הזה. זה היה האוקראיני מצד של  -- מה

את הלחם שאנחנו יודעים שזה הסוף, ואנחנו  …לך את האמת. אני לא הייתי היום גונב ממישהו הל

ממישהו את המנת לחם. יכול להיות צרפתי, ויכול להיות, אני לא  …אגנוב מ …רואים את זה, שאני

ק את את הלחם הזה לא לקחתי." אז הוא אומר: "רגע, טוב, אני רציתי לדעת ר  -- יודע מי, אני ל

אותי, לוקח את האוקראיני, לוקח את הצרפתי, ולוקח אותנו לפני קבוצה.  …האמת." לוקח אות

ראית שהוא אוכל לחם?" אז הוא אומר: "כן, אני  …אתה …ואומר לו, לאוקראיני: "אתה לק

שעה מאוחרת כזאת". אז: "הוא קבל אתמול מנת לחם,  …ראיתי, הוא אכל לחם אתמול בערב, ב

וזה" הוא אומר:   --לחם אתמול." אז: "אבל אתה לא ראית שהוא גנב את הלחם. ל אתה גם אכלת

והוא התחיל ככה לדבר, אני, איך שאומרים, ככה  …"מה זאת אומרת, הוא אכל לחם וזה, ככה
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לקחת את הלחם, אז אנחנו נהרוג אותך. אם תודה,  …וככה", הוא אומר לו: "אם את הלא תודה שד

  בחיים. אבל אם לקחת לחם מנה, אני מביא אותך מלפני האז אתה עוד תצא אולי 

(In German)_________ :והוא יירה בך. שגנבת ממישהו את הלחם שלו." הוא קם, והוא אומר ,

"כן, אני לקחתי את הלחם. כן, כן, ככה, ואני מודה, שאני לקחתי את הלחם," הוא התחיל לבכות, 

הוא בא  …אני …ותו. הוא השתדל שלא להרוג אותו, ושמה, לא הרגו אותו. לא הרגו א …זה, ו …ו

אליי, אז קבלו חבילות, זה כבר היה סוף לגמרי, מהצלב האדום. אתה שמעת את החבילות  …א

חבילות  …ב—בטח, אתה מטפל בעניינים, אתה בטח שמעת את הדברים האלו. ב  -- מהצלב הא

וקולד, חבילות, סוכר, קפה, האנשים האלו, זה היה משהו שהיה שווה מיליונים [צחוק]. חתיכות ש

 …בעיקר זה בא מארצות הברית, החבילות ה  -- מאמריקה לא ידעו מה לשלו  --צ …מה …מה

וסוכריות. הוא בא אליי,   --זה היה …כל מני דברים טובים, מציות כאלו, עוגות, וכל מה …האלו, ו

ם את החבילות האלו. הוא קבל גם כן. הוא שחק תפקיד של צרפתי, הם קבלו הראשוני …ו

 …ממערב אירופה, כולם קבלו תיכף בהתחלה מהח …זה מ …הצרפתים. הצרפתים, הבלגים

הוא בא   -- חבילות הראשונות. אנחנו קבלנו חבילה רק מתי שיצאנו מדכאו. אבל קודם, שהוא ק

היו הורגים אותך עכשיו, עם המקרה הזה,  …אליי, ואומר לי: "תחזיק מעמד. תחזיק מעמד. ה

הבנתי תיכף שזה גם הוא יהודי,  …תחזיק מעמד, אנחנו משתחררים." הוא אמר "אנחנו", אז הבנתו

וזה, ודוחף לי בכיס  …זה, הוא …לאן שהוא …אבל לא ראיתי אותו אחר כך, הוא נסע בטח תיכף

ממש מחיה מתים. אני אוהב שוקולד לא  …ו …חתיכת שוקולד כזאת, ארוכה, שזה היה משהו, זה

אני לא יודע  …דות אהבתי שוקולד, וזה היה משהו, לא רציתי אפילו להחליף את זה במאז, מיל

אמר לי להחזיק מעמד,  …ועד הסוף הוא היה אתי בקשר, ו  …במה. ואכלתי את השוקולד הזה, וא

את הזה, הם מפסידים את   -- הם מפלה, הם מאבדים את הכ …אנחנו משתחררים, עכשיו הם

 …משמאל ומימין. הוא, והוא ידע פחות או יותר, הוא היה בקשר עם ה  -- המלחמה. מכים בהם, מ

(In German)_________שם, עם ה ,(In German)_________ה ,  

(In German)_________ היה ה(In German)_________ 35:18 גם, הוא היה רושם הכל וזה… 

  לאפריל. פתאום:  וידענו שזה הסוף שלהם. אבל מה? הסוף הגיע. זה היה העשרים ושמיני
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"(In German)_________ ."35:33 הכריזו, עשרים ושביעי באפריל …זאת אומרת: "כל היהודים "

". ואנחנו כולנו יצאנו _________(In German)". מסדר. "_________(In German) ל" …זה היה

 …של הצפצוף  …אלארם. אתה יודע, ת …לצריפים." מה היה …לחזור ל …וזה, פתאום: "בחזרה

   …בזה

  

  

  ש: אזעקה. 

  

עשרות מטוסים אמריקאיים,  …תיכף הבנו מה האזעקה, ראינו ב …ת …ת: אזעקה. אזעקה, ות

כמה שאפשר היה. ואנחנו  …הכו ו …נשימה לגרמנים אז כבר. הכ …השאירו נ …עשרות, הם לא ה

מהאמריקאיים  …פצצה מהג  -- מבו …לא פחדנו, אמרנו: "הרי אם אנחנו נמות, לפחות מ  -- פ  --ל

לא הפציצו את דכאו, אף  …הם  -- ככה זה היה …או מהירי של הגרמנים. ו  -- מכות מה …ולא מה

עברו על דכאו, ולא הפציצו את המחנה. היו מחנות שהם הפציצו, מכיוון שידעו איפה  …פעם לא. הם

ל בשמירה. ש …ב …מסומן המקום שהם יכולים להפציץ, הם יפגעו שמה ב …היו ב …ל …ל

אז את המחנות, מכיוון שהם ידעו  …בדכאו לא הפציצו. במיוחד לא הפציצו א …הגרמנים. אבל

  כנסנו ל …בין כך. אבל עשו עוד פעם, ועוד פעם, מספר פעמים אנחנו הת …גרמנים י …שה

(In German)_________ל …, ו(In German)_________עד שיום אחד הוציאו, זאת  …, ו

בעשרים ותשיעי, נדמה לי,   -- הראשון למאי, היה סך הכל שלושה ימים, י אומרת, היו סך הכל עד

  באפריל. בעשרים ותשיעי או בעשרים ושמיני לאפריל יצאנו. זה אני זוכר טוב.   --יצאנו. במ

  

  לאיפה?  …ש: יצאתם למ

  

עמיסו אתנו שוב פעם על  …ה  -- לקחו אותנו לרכבת, הבי …ת: קודם יצאנו להליכה מדכאו, ו

מופצץ. אי אפשר   -- פסי רכבת לא עבדו. מופ …התחלנו לסוע, נסענו איזה שעות, ה  -- ונות, בדרךקר

זה היה כבר די  …לעבור כאן. אנחנו צריכים ללכת ברגל. התחלנו ללכת, הגיע הלילה, חלקו אותנו
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לכל  בכפר, בכל מני מקומות, לישון. נכנסנו …רחוק מדכאו, שנסענו עם הרכבת, וחלקו אותנו שמה ב

  שלוש מאות יהודים אולי היינו אז בדכאו. ו …תבן וזה, והיינו מספר …מני מקומות איפה שהיה

(In German)_________ 38:10 זאת אומרת, כל היהודים היו צריכים להופיע. אבל   --היו צריכים

נינו עוד. היו כאלו שנשארו, שהיו חולים, כבר לא יכלו ללכת, אז נשארו שמה, בדכאו, והם שוחררו לפ

אנחנו היינו קבוצה,  …לפני הטרנספורט הזה. אצלנו, זה היה בכלל לגמרי משהו אחר, מכיוון ש  -- לפ

בכל מקומות לשון, אז אנחנו בדיוק נכנסנו לצריף  …ל  --תשע יהודים, בדרך, שחלקו אותנו ככה, ב

היינו בסך הכל בגיל  אנחנו  --כמה בחורים. אבל מבוגרים יותר, בגיל …עוד ב …כזה, קטן, עם עוד

עשרה, הם היו כבר בגיל עשרים וארבע. והם אמרו: "אתם יודעים," ביניהם היו -עשרה, שמונה- שבע

מספר, ארבע, חמש, כאלו בחורים, הם אמרו: "אנחנו לא רחוקים כאן, אם נתפוס רכבת, אנחנו 

. "ואם יתפסו אותנו את העניינים פחות או יותר …הם הכירו את ה …השוויצרייכולים להגיע לגבול 

  -- גרמני, והגרמני זרק את הנשק, זה ש …בדרך," ככה אמרו, "אז כל אחד צריך להגיד שהיה אתנו

צריך   -- הוא היה צ  -- אנחנו  -- זה הסוף, אנחנו נגיד את זה, הם יאמינו. מי שלא יתפוס אותנו. והם

אתה יודע  39:37 _________(In German)לטעון. היינו ב  -- . ככה להשוויצרילהעביר אותנו לגבול 

יש לי   -- כל אחד עם הזה …ש …ה …האלו, שזה 39:40 _________(?In Yiddish)ה …ה  -- איך

זה  …ה …את התמונה שהראיתי לך, ככה (ש: אמ המ), שעשינו את התמונה אחרי השחרור עוד. ו

הם בהתחלה  …מתחילאנחנו יוצאים בלילה, באמצע הלילה, אני יוצא, ו …ו  --באמת …ככה, בדרך

 …תשע או עשרה, אחד, נדמה לי, נפל בדרך ולא …את כל הקבוצה, היינו ביחד …לא רוצים את

הצטרף אלינו, היינו תשע יהודים, והתחלנו לברוח. התרחקנו. מהקבוצה הגדולה. אמרנו: "תמיד 

נשארו הרבה לא  …קבוצה גדולה זה עניין שיעבירו אותנו לאיזשהו מקום השמדה." אז ידענו כבר ש

עצר אותנו גרמני.  …להתרחק. בדרך, באנו לאיזשהו מקום, ו  -- התחלנו לר …יהודים. ואנחנו

 …באזרחות. "מי אתם?" אז ספרנו את הסיפור הזה: "אנחנו איבדנו את הקבוצה, ואנחנו צריכים

שיו אז הוא אמר: "אתם צריכים לחזור לקבוצה. אתם לא יכולים ללכת עכ …עכשיו להגיע לזה," א

בלי ליווי, בלי חייל." ככה הוא אמר. הוא לא איים עלינו, שום דבר וזה, ואנחנו אמרנו:   --בחי

אתה יכול להגיד לנו איפה נמצאת הקבוצה? אנחנו פשוט אבדנו את  …אתה י …"בסדר, איפה

 …ושך" היה ח  --" אז הוא אומר לנו: "כן, אנחנו יודעים, שמה, ואתם צרי  -- הקבוצה, לא יודעים אי
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הוא אמר: "אתם תחזרו לכאן, עם הדרך  …לא בערו הזה …שבגלל ההפצצות, אז …חזק חושך, ש

תחזרו לקבוצה. ברגע שאנחנו התחלנו   -- הזאת, ואתם תגיעו שמה. אל תעזבו את הקבוצה, תל

לחזור, וראינו שהוא הולך, התחלנו בחזרה לכיוון הזה, איפה שהיינו צריכים להגיע, ובאמת הגענו 

שמה התחלנו כבר לספר   -- נכנסנו למקום, ואמרנו שאנחנו …כבר התחיל היום, ו …ום איפה שלמק

 …זרק את הנשק וברח, ו …הוא …גרמני, ו …היה אתנו מ  -- זה, היי …את האמת: "אנחנו מ

  זה היה מקום, נדמה לי, שקראו לזה …השאיר אותנו לבד." וככה, אמרו לנו לגשת ל …ואנ

 (In German)_________   

42:04 (In German)_________אמרו לנו: "הכי טוב," בינינו   -- נכנסנו למשטרה, אמרה …ו  -- . ו

  --לגשת ישר להכי חשוב. לגשת ל  -- מהאזרחים כאן ושם, הכי לי  -- גם אמרנו. "במקום שלחפש מ

 …תנו ללהביא או  -- היו צריכ  -- ה  -- לא יכלו לשר …עם ליווי, הם  -- ישר למשטרה." "היינו מ

 …והוא איננו. עכשיו אנחנו רוצים שמישהו ילווה אותנו, או שייתנו לנו כרטיס …, והשוויצרילגבול 

 …במשטרה, ב …ב …כרטיסים, אין לנו כסף וזה, שאנחנו נסע עם הרכבת." ככה אמרנו שמה במש

כסף  לתת לכם, …אני לא יכול ל …_________(In German) …ב  -- זה. והוא אמר לנו: "תראו, מ

האנגלים  …שהיה שמה, וה  -- יש לנו, אנחנו נתן לכם, נתן לנו גם קצת אוכל משהו, לחם, מרק, ו

מה   --זה, ושם, זה בלגאן. בבלגאן הם כבר השאירו אותנו, איך שאומרים, ו …כאן, ו  -- מתקרבים ש

  -- _________(In German) …זה, אתם תגיעו ל  -- תלכו  כאן וש …שהוא כן אמר לנו: "אם אתם ת

 …בעיר …זה עיר די גדולה ב _________(In German) ,_________(In German)ל  43:18

שמה עשו את  …ש …איך קראו את הגבול של שווייץ, ש …רחוק מ …באוסטריה, ומשמה זה לא

עם כסף.  …פרות כל מני דבריםע …מקום מאד ידוע, שעשו …אוף. ה …זה היה …את הזה …ה

אני אזכר. אני אזכר. אבל עכשיו, זה   --. צריך לדעת את זה. על הגבול השוויהשוויצרהיה. הגבול 

  . ב_________(In German)בכל מקרה, אנחנו הגענו קודם ל  -- בכל מק ________

(In German)_________גם כן, לפני  …לפני זה, נכנסנו לאיזשהו מקום …שוב פעם  -- , אמרו

נשארו בחיים   --נש …אחד ש …מי ש  --זה  -- נו אצל הגר, היי_________(In German)שהגענו ל

היה לו כשרון לספר, אז הוא ספר את הדרך,  …ה  -- ד …מהתשע שהיינו, תשע יהודים, הוא ספר
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ליכטנשטיין. ליכטנשטיין, על הגבול (ש: אמ המ).  …מאז שאנחנו ברחנו מהקבוצה, ועד שהגענו ל

  הזה, הבחור, 44:47 _________(?In German)ה  -- ג …ן הגענו. אבל לפני זה, היליכטנשטי

 (In German?)_________מהשם  …מה …מ …הגענו מ …אנחנו הג  -- , הוא ספר את הזה שאנ

קבוצה, עד שהגענו לליכטנשטיין, זה היה לוקח אצלו שבע שמונה שעות. סיפור. ולמה?  …ברחנו מה

, אפילו ברכבת אחת שעלינו לנסוע, היה שמה [שיעול] שהוא ידע כל מקום שנכנסנו, ויצאנו, ועזרו לנו

  נכנס, ההוא אמר:  --זה נכנס 45:19 _________גרמני, אס. אס. עוד היה 

 "(In German)_________ ".45:24 יהודים." והוא יצא מהר מהמקום  …"מסריח כאן כמו אצל

כבר לא היה לו אבל  45:32 _________(In German)ראה אותנו עם ה  -- שום דבר, לא  -- הזה, ש

    -- ראש לטפל בנו, ובכל הדברים האלו

  

ש: בוא, אני אגיד לך, הפרטים פה לא נורא חשובים, זה כבר הסוף, נכון? (ת: נכון, זה הסוף) זה כבר 

  הסוף. 

  

הגרמני הזה שהיינו  …_________(In German)מ …כן …ת: הסוף הוא חשוב, מכיוון שהגענו ל

הוא אמר: "אם אתם תעלו כאן לרכבת, אז מכאן תוכלו להגיע  ,_________(In German)לפני 

לליכטנשטיין, ושהגענו לליכטנשטיין,  _________(In German)אנחנו הגענו מ  -- לליכטנשטיין." אנ

עמדו שמה, אני יכול להגיד לך, אם   -- , עמהשוויצרי. לפני הגבול השוויצרילגבול   -- ל …זה היה שמה

המחנות של העבודה,  …ם היו שמה, אני לא מגזים. ומי היה האנשים? האני אגיד שמאה אלף אנשי

צרפת, הרבה השתחררו, ולא יכלו לחזור למקום שלהם, מכיוון  …מ …שהיו מפולין, מרוסיה, מ

מסביב לגרמניה, היה גבולות המלחמה עוד. אז רק   -- שבכל מקום עוד היה חזית. כל אירופה, מול

. השוויצרי, איכשהו אפשר היה להגיע מהר הביתה. אז כל אחד לגבול השוויצרי, דרך השוויצריהגבול 

  עוד רגע אחד, ראו אותנו, עם ה  -- ) אבל ר…אתה מבין? (ש: איפה

(In German)_________ 46:57 היה  …בינינו היו כאלו שבקושי כבר הלכו …היינו תשע יהודים. ו

ישה קילוגרם, הוא שקל אחר כך. שהגיע בראש יותר גבוה ממני, והיה לו שלושים וחמ …אתי אחד ש

פה, אפשר להגיד עלינו, ממש כמו שאמרו במחנות, שראו  47:13 _________(In German)לשווייץ. 

ואת הפנים שלנו, אז כל  _________(In German). וראו אותנו עם ה_________(In German)את 
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לת לשמוע: "לעשות מקום! שיגיעו כו …זה, בכל השפות י  -- אחד התחיל לצעוק. מהפולנים, מהג

 …לראות את ההפגנות …כמו היום, אפשר ל  -- לגבול!" זה היה תפוס כל השטח. ואם ראית פעם ש

חסידים, כאן עשו  …ח  -- או שעושים לרבנים גדולים, או מ …אחד ראש הממשלה, או …לטובת

דרך הזאת עד  …את ה דרך, וכולם התפזרו ימינה ושמאלה, ועשו לנו דרך באמצע, ואנחנו עברנו

עמדו הגרמנים מצד אחד,  …עוד ע  -- השער. השער שלפתוח שאנחנו נעבור כאן. הגרמני ש

 …ב …מצד שני. אנחנו, שהגענו לגבול, ולא פתחו מהר את הגבול, אז אנחנו התיישבנו ב והשוויצרים

נו שחלשים וזה, כמו שנפל …קצת יותר, עוד ל …שיחקנו גם …ברור שה …בלי כחות, קצת

", זאת אומרת, "לי אין שום דבר 48:33_________(In German) מהרגליים, והגרמני אמר: "אני, 

אתה צריך לדבר עם  …שאתם עוברים את הגבול לשווייץ. א ..._________(In German)נגד זה 

רצו גם כן  השוויצריםהביא את הקצין, הקצין אמר,  …רץ מהר מהר  --לך השוויצרי. השוויצרים

 …, אבל הואשוויצריהעושים משהו, הם לא היו צדיקים גדולים בזמן המלחמה,  …אות שהםלהר

רואים את המפלה של הגרמנים, אז הוא פתח את  …רצה להראות שהוא עושה משהו במקרה כזה, ו

העביר אותנו את הגבול. עברנו את הגבול, אנחנו פקחנו את העיניים, השולחנות היה  …הגבול, ו

לכבודנו, זה היה   -- ות, עם שתייה יפה, כל מני מיצים, ופירות, ועוגות, זה לא היה חערוכים עם פיר

  -- הגרמני גם, וז …כאלו שבורחים מהצבא …כל אחד ואחד, שהיה עובר, היו משגיחים שלא יעברו

אנחנו היינו  …היה יכול לשולחן להתכבד. ולנו, גם כן ה …דברים כאלו. אבל כל אחד ואחד יכ

  --כ …תיכף קראו לרופא. ראו, אנחנו  -- את הדבר הזה, אבל בא …ות איכולים לעש

  (In German)_________סופגים, לא  …הולכים בחיים, עוד  -- , זה לא ראו בחיים שלהם אנשים ר

רופא, הרופא  …תיכף הביאו  --אותנו שראו, אז ק  -- ראו את התמונות עוד של המחנות. אבל לאות

אני לא זוכר בדיוק את השם של הרופא, ידענו את השם  …ה רופא יהודי. אהי …הסתכל עלינו וזה, ו

לא בחיים. התשע יהודים   --תשע יהודים שהיו אתי, הרוב גדול כבר לא ח …ה …גם, אבל אני לא ז

יהודים הראשונים שעברו את הגבול אחרי  …ה …ששחררו מדכאו ועברנו את הגבול, היינו ה

אסור להם לאכול. הם צריכים   -- אמר:  "לא לתת אוכל. הם הוא …. ולשוויצריה …השחרור ל

 …ל …הקיבה שלהם, והם יכולים ל …לאכול בהשגחת הרופאים, הם יקלקלו תיכף את הקיבות
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כל אחד  …למות מזה. ישר לבית חולים." משמה הלכנו לבית חולים, והיינו תחת השגחה ממש כל כך

 …בעיר 50:52 _________(In German) ..._________(In German)קבל אחות שטפלה רק בו. 

. _________(In German). עיר _________(In German). _________(In German)עיר  …עיר

שמה היינו, כל אחד קבל אחות.  _________(In German)גדולה, בית חולים ל  -- כן. עיר, לא גרו

  -- ו צועקים בלילה. מפחד, וזה, ושהאחיות היו מספרים שאנחנ …בלילות. לילות ראשונים היו …ב

זה, אחרי כמה לילות כל אחד נרגע  …זה, שירביצו, שיעשו סלקציות, וזה, וכאן, ושם, פחד …ועל ה

אוכל קבלנו תחת השגחה רפואית, היינו רעבים, אבל לאט לאט התחלנו לאכול, ואחר  …קצת, והם

זה היה כבר אחרי שלושה, שבועיים חזרנו לזה, חזרנו לכחות, והתמונה שאתה רואה,  …כך קבלנו

  שלושה, שחזרנו לכחות, ועשינו את התמונה הזאת. 

  

  ש: בוא נעצור רגע. 

  

  ת: כן. 

  

    --ש: עצור רגע דודו, כמה

  

  [קטיעה] 

  

  ש: לא, אתה עוד פעם מקפל אותה, תטה אותה קדימה. קדימה. 

  

  ת: ככה? לא. 

  

  ש: לא, הפוך. 

  

  ת: ככה. עכשיו? 

  

    --שווייץ …יוסף, זאת תמונה שצולמה ב …איר את זה רגע, תגיד לי שאתה רץ, דודוש: עכשיו, תש
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  ת: בשווייץ, אחרי הבית חולים. 

  

מהבית חולים) בבית חולים. זאת הקבוצה של   -- ש: אחרי כמה שבועות (ת: שיצאנו כמה שבועות ש

  התשעה (ת: התשעה יהודים שנשארו) שעברתם את הגבול. 

  

    …את הגבול בראשון (ש: איפה אתה?) בראשון במאי, בשעה אחד עשרה עברנו  -- ת: עב

  

  ש: איפה אתה? 

  

  ת: אני יושב כאן בצד ימין. 

  

  ש: אתה יושב בצד ימין. 

  

  ת: צד ימין. הקיצוני.

  

  ש: הקיצוני שיושב בצד ימין. 

  

  ימין שלי, אני אומר.  …ת: ימין זה

  

  ש: ימין שלך? 

  

  ת: ימין שלי. 

  

  אן. ש: כלומר, כ

  

  ת: פה. נכון. 
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  ש: הבנתי. 

  

  ת: נכון. 

  

  …כמה חודשים שוויצריה …אפשר לצאת. היית ב …אתה היית ב …ש: אתה יושב בצד ימין. אוקיי

  

. כן, בטח. בשוויצריה) …לא, הייתי חמש שנים (ש: חמש שנים, אבל אחרי כמה חודשים …ת: כ

  ארבעים ותשע, זאת אומרת ארבע שנים. הייתי. 

  

  אחרי כמה חודשים, אתה נפגשת עם מישהו בשם בודר.  ש: אבל

  

  ת: כן. 

  

  ש: את התמונה אפשר לשים פה. 

  

  ת: כן. 

  

  ש: אתה יכול בבקשה לספר על הפגישה הזאת? 

  

איזה פרופסור אחד מארצות  …בא …יום אחד בהיר אמרו לנו ש …ת: הפגישה שלו הייתה ב

מדברים  …ו …, ופטפון …מה שהיינו רגילים ל  - -ויש לו כלי, משהו מיוחד, שזה לא כ …הברית, ו

כמו מזוודה קטנה.  …כמו …בו, שרים בו, ושומעים את הקול אחר כך מוקלט, יש לו כזה משהו שזה

בתוך  …אפשר לדבר לזה, ושומעים יפה ב  --מדברים לזה, ואחר כך …מ …הוא פותח את זה, ו …ו

  ספרו בקיצור מהמחנות, וזה.  הוא ראיין שמה כמה בחורים, שהם …כלי הזה. אז …ה

  

  ש: הוא לא ראיין אותך. 
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  ת: הוא ראיין גם אותי. 

  

  ש: כן? 

  

אמרו לו: "זה גם אחד  …הוא בא אליי לא לראיין אותי, רק אמרו  -- הוא ראיין …ת: הוא ראיין

ך שהיה במחנות והוא שוחרר בדכאו, והוא יכול אפילו לשיר לך, הוא שר מאד יפה, הוא יכול לשיר ל

כל מני שירים, זה היה מספר חודשים  …הם לא אמרו לא מה, שרתי שמה כבר  -- "  לא—אלי אלי ל

   …חצי שנה, אולי אפילו יותר …שכבר היינו משוחררים, אולי הפילו אפשר להגיד

  

  ש: כן. 

  

 …בקיצור, אולי אני אמרתי לו שאני שוחררתי בדכאו, וגם …אני התחלתי לדבר אתו, ו …ת: וככה

אם יש לי משפחה, אם יש לי  …גטאות, וזה, ושאל אותי, דרך אגב …ו …נים במחנות וחמש ש

זה לא על המחנות. על המחנות  …ארצות הברית, ככה, דברים כאלו  -- ג …ב …ב …ב  -- משפחה בי

"אתה רוצה לשיר משהו?" אז אני אמרתי: "כן, אני  …הוא שמע מהחברים שלי. ובסוף הוא אמר

מה שאני  …אני זוכר מה ש …ה עזבתני?" אז שרתי לו את הדבר הזה, יפה מאדאשיר: אלי, אלי, למ

זה  …מה השם שלי, שגמרתי את השיר, ו …מה  -- שאני בסוף לא אמרתי שמי ה …מצטער עד היום

 …זהו …מצאו את הדברים האלו שמה. אבל …ש …אולי היו זוכרים אותי יותר טוב …אז …ככה

    …מהפרופסור הזה. כן. זהו, אז אני …רמה שאני זוכ …זה מה שנשאר מכל ה

  

חזרה לחיים  …תהליך ה …אחרי השחרור, במ …זה היה במסגרת כל מני פגישות שהיו לכם …ש: ו

   …נורמליים, או

  

זה סיפור ארוך,  …בארצות הברית, אבל …על משפחה. ב …הוא שאל אותי על …ת: היה ככה. ה

אני לא זכרתי איך  56:00 _________את ה לא אספר כל אחד, בקיצור נמרץ, אני אספר …אבל
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לארצות הברית בשנת השמונה עשרה.  …ל …קוראים לדוד שלי, אח של אבא שלי, שהוא עבר לא ב

  בערך אחרי מלחמת העולם הראשונה. …אחרי

  

  ש: אמ המ. 

  

שישה ילדים בארצות  …לארצות הברית. היה לו כבר  --גר …היה נשוי, ועבר ל  --נ …ת: הוא

ארצות הברית. זה אני יודע. היום  …שרתו כבר במלחמת העולם השנייה בצבא ה …כולם הברית,

אני יודע, שאני אחר כך עמדתי אתם כל הזמן בקשר, והדוד הזה נפטר כאן. הוא בא כאן לחיות 

  בארץ, בשנות השבעים הוא נפטר כאן בארץ. הוא היה רב גם.

  

  ש: אמ המ. 

  

אני לא יודע, זה היו  …באך. זה היה עניין שלזסבאום. אני רות: הרב נוסבאום. הוא קרא לעצמו נו

 …זאת אומרת, חתונה ,56:56  -- _________(In German) …הרבה אנשים שקראו לעצמם על שם

הם קראו לעצמם  …ב …ב …העירייה, היו דברים …ה …חתונה דרך ה  -- רב, וכו …דרך ה

היה בארץ, כאן, אני  …גם כן, אחד ש …ש. האחים של אבא שלי רוזבאךנוסבאום, האבא שלי היה 

-. הוא נשאר גם בחיים. נשאר בארצות הברוזבאךאפילו גם כן לא ידעתי עליו, אחר כך נודע לי, גם כן 

-    

  

  אז לא ידעת את השם של הדוד.  …ש: בוא, אני מנסה

  

א היה השם של הדוד לא ידעתי. נוסבאום. ואני אמרתי: "כן, אני מחפש, אני יודע שהו …ת: את

היה רב. בארצות הברית. זה אני יודע,  …מארצות הברית, לפני החגים, ו …שולח לנו כסף מה …של

וגר בניו יורק. וזה לא היה ניו יורק, זה היה ניו יורק סטייט, נודע לי עכשיו. ואני חיפשתי  …שב

ני אחר כך . בכלל לא. וארוזבאך. הוא לא מצא רוזבאךהעניין הוא בזה, שאמרתי לו  …. הרוזבאך

  -- בג  --ג …אנשים שכתבו בשבילי מכתבים ב  -- היו כ  --פ …בכל מקום, ואפילו ה רוזבאךחיפשתי 
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משטרה של ניו  …מ …. פעם אחת קבלתי מכתב, מרוזבאךבאנגלית, למשטרה בניו יורק, מחפשים 

ר. [צחוק]" אחד, והוא כומר. אז אמרתי: "אני יודע שהוא היה רב, והוא כומ …א רוזבאךיורק, שיש 

אתה  …קיצור מכיוון ש …בקיצור, זה הכל בנ  -- אז זה ידעתי שזה לא זה. ויום אחד אני  -- אז זה י

מהרב נוסבאום. ו: "אני יודע שזה אני הדוד  …ח …מ …ויום אחד אני מקבל מכתב, ש …אומר ש

  --ז  -- אתה ד …תגיד לי …, ואני האח של אבא שלך, ורוזבאךשלך, אתם כותבים את עצמם 

    -- בעשרים וחמישה דולר היה גם במכתב …ב …ב  --ת  --חסר לך, ומה ש  -- מה שאתה צ …רוצה

  

  ש: מתי קבלת את המכתב הזה? 

  

  הרבה זמן זה לקח.    …ת: המכתב זה היה, נדמה לי, כבר בסוף ארבעים ושש. כבר ככה בזה

  

  ש: אבל הוא מצא אותך. 

  

מצא אותי דרך הבתי כנסת.  …ך הוא מצא אותי? זהת: הוא מצא אותי ולא אני אותו, אבל אי

  ראה את המודעה הזאת.    -- שפרסמו בבתי כנסת (ש: כן), אז הוא ג

  

  ש: הבנתי. אז עכשיו אני חוזר לבודר. 

  

  ת: כן. 

  

פגישה שלך עם בודר, אתה היית לבד אתו, או  …לבודר לא ידעת להגיד את השם הנכון. ה …ש: ב

  היו כמה? 

  

של השני,  …כל אחד שמע את הסיפור של  --חברים שמה. זה כ …מספר …מספר אנת: היו שמה 

    -- אני

  

  ש: אתם הייתם כולכם יחד? 
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   .59:37_______ת: יחד. כן. 

  

  (ת: כן) מה האחרים ספרו לו.  …ש: ואתה שמעת

  

  מ …מאנחנו, התשע האלו, היינו שניים שעוד יצאו  …ת: כן, בטח. כן. היו כן, איזה שסיפרו את ה

(In German?)_________איך אנחנו היינו התשע הקבוצה   --. אתה [ש: אהה] מבין? אנחנו הרי

    -- הזאת, שברחה מדכאו בדרך? שהיי

  

    -- בר ש …ש: רגע, זה אתה והח

  

 מ …החבר היה אחר, זה לא היה רייך. רייך הרי היה מה …ו …לא ו  -- ת: אני ו

… (In German?)_________ רייך היה אחד שהיינו מ  --ד אחר]. אחר. זה היהעוד [ש: אח  

(In German?)_________לא מ ,(In Polish)_________מ ,(In German?)_________ הוא היה ,

 In)שעברנו ל …אחר כך ה …_________(In German)החבר שלי. על ידי. והלכנו ביחד [ש: כן, כן], 

German)_________ .ואחר כך לדכאו ,  

  

  לבודר? …אתה שרת ל …למה  -- ל …אני ש: עכשיו

  

  ת: מה? 

  

  ש: למה שרת לבודר? 

  

במילים האלו, אני התבטאתי  …ב  -- זה היה שיר שהיה מקובל, שעברנו כל כך הרבה, וזה נ …ת: ש

  את הצרות שבעולם ישראל. 

  

  ש: ואתה מוכן לשחזר את מה ששרת? 
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  ת: אני, אני יכול לשחזר. יש לך עוד מקום? 

  

  יש.ש: יש, 

  

הרבה זמן לא שר, אמנם אני  …היום כבר  --כל כך …ת: [ש: יש, יש] אני לא יודע אם אני שר כל כך

  אפילו שליח ציבור [שר] …בבית כנסת אני עוד משמש עוד לפעמים

 "(In Hebrew and Yiddish?)_________."   

  

  ש: תודה רבה. תודה רבה לך. 

  ת: ככה. 

  

  -- המילים כבר [צחוק], אתה יודע מה?) בטח עשה רושם, רושם (ת: אני כמעט ששכחתי את …ש: זה

  רושם עצום.    

            

שליח  …בבית הכנסת, אני משמש …ת: מתי שלא שרתי את קלי, קלי, למה עזבתני, אני שר היום

  ציבור או מה, אז זה תפילות הרגילות. 

  

  ש: כן. כן.

  

   …עוד שומעים אותי טוב, נכון? זה …אבלהמון שנים, שנים שנים.  …ת: אבל השיר הזה, כבר

  

  . מצוין. מצוין. מצויןש: שומעים 

  

  ת: טוב. 

  

  בסוף הטייפ.  …ש: אנחנו גם
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  ת: כן, יפה. 

  

  תודה רבה לך.   -- ש: אז עוד פעם, הר

  

  שנשמע בשורות טובות.  …ת: טוב, תודה לך, ו

 
 

Conclusion of Interview 
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