
 

 

Jacob Lapides 
[March 27, 2005] 

Tape 1  
  
', אחות שרה, עשרים ו... 25לנובמבר, כילד שלישי במשפחה, האח הגדול משה,  11-, ב1928-נולדתי ב : ת

, אבא היה חייט 23'. גרנו בלודז', וגם נולדנו בלודז', כולם, ברחוב בז'ז'ינסקה 32', ומרים, 28', אני, 26
  את אומרת... עסק בתפירת... תפירת...בעבודה קונפקציה. בחורף, ז

 
  תגיד בפולנית, לא חשוב. ש: 

 
  קוז'וחה. ת: 

 
  פרוות. ש: 

 
חרושת לתיקון אמנותי של גובלינים, -בבית האבא שמואל. אמא עבד –פרוות. פשוטות. אמא עבדה ב  ת: 

. חלק אחד גרנו בדירה שכורה, לא שלנו, בדירה שכורה, של, זה חדר אחד גדול שחולק ב... קרשים
השתמש, שימש כעבודה... מקום עבודה של האבא, חדר אוכל, מטבח, מים היו בבית רק ברז וקערה, 

שירותים היו לנו פרטיים, לא פרטיים אלא ברחוב, בחצר. וחדר... חלק שני, זה היה חדר שינה לכולם, 
חולה. חולה אסתמה,  ארון בשביל בגדים, בבית אמא היתה הבריאה, אבא כל השנים מה שאני זוכר, היה
חולים, וככה שנים - חולה לב, לעתים קרובות ל... מ... למגן... לא למגן דוד _____________, לבתי

ראשונות כשמצבו הבריאותי של אבא היה איכשהו, חיינו, אני יודע, לא רע. לא רע בהשוואה לאחר כך. 
ה, הייתי בערך שבע, משהו כזה, שלא אבל אחר כך היה... נעשה יותר ויותר גרוע. אני זוכר איזה תמונ

היה מה... מיוחד לאכול, ואמא הכינה... אטריות בחלב. ואני הייתי איזה אברסיה לחלב. קיבלתי מכות 
בשבת, באותה... באותה התקופה —יפות, ולא אכלתי, אלא אכלתי רק, בלי חלב את האטריות. זה תמונה

- אורחים, כי לא היה במה לכבד. אז האמא הבריאה, בת... אז היינו סוגרים את הדלת, כדי שלא יבואו 
טיפלה בה סבתא, אמא שלה, והתקררה, קיבלה  –זה היה חורף  –', חלתה בדלקת ריאות, טיפלה בה 36

דלקת קרום מוח, וכעבור ארבעה ימים נפטרה מאתנו. המשכנו לגור, אבל בזמן קצר אחרי זה, השתי 
יתומים -, השם של הבית66ברחוב פוודניובה לבית יתומים אחיות, שרה ומרים, הועברו לבית יתומים 

', זה עוד דירדר 36היה, נקרא פשטוליסקו, ואנחנו המשכנו לגור עם האבא. נו, אז זה עוד יותר, זה היה 
את ה... אז באותה תקופה נאלצנו, נאלצנו, ניסינו לעזור קצת בפרנסה, ואני ואחי היינו מוכרים כעכים, 

, וגלילות של ניר דבק נגד זבובים, לפקינמוכה, לפעמים, שלא הצלחתי למכור, או בייגל, הייסהבייגל
שוטר תפס,
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אז אם לא הצלחתי למכור הרבה, וידעתי שלא טוב, אז היו מקרים שאני החבאתי את הכעכים שהבאתי 
  בחזרה הביתה, וכשהאח שלי מצא את זה, אז כמובן קיבלתי מכות, שוב פעם, "למה? למה?" כן.

 
  ספר למדת?-באיזה בית ש: 

 
ב', ברחוב... מרי... מרחיזקה, משהו כזה שם... די, די רחוק מהבית, -ספר בכתה א' ו-ובכן, למדתי בבית ת: 

, עוד יותר רחוק. כאשר... אז 116ד', עברתי לסגיירסקה - שם למדתי, אבל יותר מאוחר, בכתה ג' ו
אחים  11משפחה גדולה, מצד אמא היה  המחלות של אבא החמירו, והמשפחה, שכולם עשירים כמונו,

ואחיות. אמא היתה נדמה לי ששית לפני הסוף. אז ניסו לפנות... פנו לקהילה ל... יהודית, כדי שניקח 
יתומים. אז הקהילה לא... שרצו שהמשפחה תתרום חלק. לא היה ממה לתרום. וככה -אותנו גם כן לבית

לה סיימה, רעש... לא לקראת, סליחה, עוד לפני זה, עוד ', הקהי38גרנו יחד עם אבא, ולקראת פסח, פסח 
לפני זה, היות והקהילה לא רצתה להעביר אותנו לבית יתומים, המשפחה הלכה לעירייה, מגיסטרט. ושם, 

יתומים של המנזר מריה ביטים ברחוב - יתומים, בבית-אמרו לנו שיכולים לקחת אותנו לבית
, ושם נכנסו. היינו עוד שני יהודים ועוד שני יהודים, קבוצה, אני , הוא קיים עדיין שם27פרנסיסקיינשקה 

יודע, עשרים וכמה שלושים, משהו כזה. אוכל פה היה כבר לשובע. אוכל פשוט, אבל היה, לא נורא. היינו 
גרם נקניק  200, 20גרוש, אז זה תמיד היה דילמה: לקנות  20באים לבקר אצל אבא, אז היה נותן לנו 

גרם של אוכ... נקניק כשר. תמיד ניצח האוכל לא כשר, כי היה פי שניים. כי זה  100ר, או פולני לא כש
כבר היה... אמרתי שהיה אוכל בשובע. זאת אומרת מתי ש... היינו רעבים, היינו יכולים ללכת לאח 
  ומרת שטיפל במטבח, ותמיד פרוסת לחם עם שומן, שומן לבן כמובן, היה, ועוד מלפפון חמוץ, כן, זאת א

  זה לא היה... האוכל, צהריים, תמיד היה תפוחי אדמה, עם לבן, או משהו כזה, מסוג זה. אבל נקניק לא 
', המשפחה שוב פעם תקפה את ה... תקפה במלים כמובן, את הקהילה 38היה. אז לכן, זה... לקראת פסח 

יתומים - ד כמה מלים לגבי הביתיתומים יהודי. עו-דים יאכלו חמץ", ואז העבירו אותנו לביתלהיהודית, "הי
ב... במנזר. התייחסו אלינו ממש יפה. אם מישהו מהילדים התבטא בגנות ליהודים, אז הלך ל... על 

. אני גם כן פעם טעמתי את הטעם, ואני פההברכיים, על... שעועית, שזה יכאב יותר, ככה שיתייחסו י
בבוקר התגנבנו דרך החלון החוצה, והלכנו  , כי די לקבל קצת יותר כסף, אז ארגנתי שביום שבתואחי

חלה לא היתה שם, כן? חלה, או שלבתים יהודיים להדליק אש. ואז שם קיבלנו או על המקום, חלה... 
עוגה, או היינו צריכים לבוא ביום חול לקבל כמה גרושים. אז פעם תפסו אותנו בזה. אותי וגם אותם 

גם כן פעם על הברכיים עם ה______, ככה שידעתי את  הילדים פולנים שגם עשו את זה. ואז קיבלתי
יתומים יהודי, אז ראינו הבדל גדול, זאת אומרת הבדל גדול, מיטות הרבה -הטעם הזה. כשעברנו לבית

יותר מסודרות, הרבה יותר נקי, אוכל הרבה יותר מעודן, אבל שוב, מעט מאוד. מעט מאוד עד כדי כך, 
עכשיו את החצי לחמניה", לא לחם, לחמניה, "עכשיו, מחר אתן לך את שהיה בין הילדים מסחר: "תן לי 

הלחמניה שלי." אני לא עשיתי את זה, הייתי כבר אז כאילו די מבוגר, ועזרתי למחנכים לעצור את המסחר 
הזה, כי ילדים היו, אחרי שהוא נתן את הלחמניה שלו, לא נשאר לו חוץ מהתה. ואז ככה ניסינו לעצור, 

היה הרבה יותר שווה מאשר  –"עכשיו חצי לחמניה"  –זה לא היה הולך, כי הרעב הדבר הזה ו ול... ל...
' גם נפטר אבא. אז היינו הולכים לדודה, דוד, כי היו הרבה כאלה. זה היה משחק של 38-מה יהיה מחר. ב

יתומים -גרם נקניק שהיה... תמיד היה ניצח הנקניק הפולני, קריאנה, והבית 200או  100, 20או  10
. על יד פארק אלנו. מול פארק אלנו. שם גם פגשתי את סמ... סמך 39היהודי היה ברחוב פולנוצנה 

לא זוכר, לא... לא... לא... לא זוכר, לא נפגשנו אחר משם סאנדלר, עם אחר שלו, סאלק. אנשים נוספים 
ימים הראשונים, הלכתי ', עד שהגיעה מלחמה. מלחמה, זוכר את ה39-כך אתם. וככה היינו עד הגענו ל

ספר, ומאחורי שני חיילים, אז ________, ושאני אסחוב את התיקים שלהם, משהו מסוג זה. אבל - לבית
  די מהר, לא זוכר אם זה היה חודש אוקטובר, או נובמבר, אבל נדמה לי אפילו אוקטובר...

  [דיבורים מבחוץ]
 

  אולי נתחיל מפרוץ המלחמה,   ש:
  

  כן.  ת:
  

  הספר.-ספר. האם המשכת ללכת לבית- יני ביתועני...  ש:
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ובכן, ימים ראשונים, כן, ימים ראשונים, כפי שאמרתי, כשעברנו באוקטובר, נדמה לי שבאוקטובר,  ת: 
עברנו לבניין אחר, לתחום גטו, שגטו לא היה, אבל אזור כבר היה ידוע, שיהיה, וזה היה רחוב דבורסקה 

יתומים שהיה... -יתומים אחרים, מהם בעיקר אני זוכר את בית- בית יתומים שלנו, וגם-, עבר שם ביתשבע
, הצפיפות כבר 7יתומים, ועברנו שם, לדבורסקה -גם היה בית 38, בפולנוצנה 39אנחנו היינו בפולנוצנה 

היתה מאוד, מאוד גדולה, למה במיוחד הזה, היות ושם נשארו לנו הרבה יותר מכרים וחברים, והעיקר 
, שאני עדיין אני בקשר אתה, זה שהיא ניהלה את הצד החינוכי... גולד ת לוניה גולדהמחנכת שם, גבר

כמובן ש... כפי שאמרתי, בפולנוצנה אוכל היה הרבה יותר מעודן והרבה יותר אלגנטי, ומוגש יפה וטעים, 
י אבל הרבה פחות מאשר היה במנזר. בדבורסקה היה כבר הרבה הרבה פחות. מנין קיבלו אספקה, זה אנ

לא יודע, על כל פנים התחלנו להרגיש ש... ש... שחסר, אבל בהשוואה למה שבא, לא נורא. אז שם היינו, 
, 76ובינתיים סגרו את הגטו, ואחר כך העבירו אותנו לבניין הרבה יותר גדול ברחוב פרנשיצקיינסקה 

כי לדים הגיעו. יתומים אחרים, אבל הרבה יותר גדול, פשוט הרבה י-ושם התקבצו מעוד בתים, בתי
, עברנו 76ומאוחר יותר, אבל אני לא זוכר בערך מתי, כמו שאני לא זוכר מתי עברנו לפרנשיסקיינסקה 

, שם היה בניין ממש ענק, קצת מחוץ לעיר, שם כבר, אבל גם לפני הזה, התחלנו 100למרשינסקה 
טו, ביקרתי אצל דודים, אז להרגיש את ידו הטובה, המתחשבת, של חיים רומקוסקי. אני יודע שכשאני בג

רב הרבה יותר גדול. הופתעתי לראות את זה, ילדים כאלה מנופחים בטן, בגלל הרעב. קאצלם היה ה
ספר... -יתומים זה לא היה, זה לא היה. היינו עסוקים בגטו... אז לימודים היו במקום, בתי- אצלנו בבית
יתומים -, אבל היה זמן קצר, לא הרבה. בביתספר כשנפתחו בגטו, זה כן, זה שהרשימה, זה-ביקרתי בבית

לא ללוניה אלא לאחרת... אז היינו, היינו עסוקים והייתי כבר עוד יותר מבוגר, הייתי כבר עוזר למחנכת, 
גם כן בעבודות... עבודות בית, לתקן גרביים, לתקן חולצות, מחט ויחד עם מסרק גם כן עבדו, אני לא, 

  אבל מחט...
 

  האחיות שלך?האם ראית את   ש:
 

כן, שם היינו יחד אתם, כן. בשלב מסוים, אני כרגע לא זוכר אם לדבורסקה או בפרנסיסקיינשקה, כבר   ת:
היינו באותה... לא באותה קבוצת ילדים, כי לפי גילים הלך, אבל היינו אתם, ובשלב מסוים, שוב פעם, 

', התחילו רומקוסקי 40... לקראת אמצע ' או התח... או40סוף באני לא זוכר בדיוק, אבל זה כנראה היה 
פנה לאנשי בייראט, שייאמצו ילדים. ושרה, אימצה אותה משפחה אחת, שהם, לא זוכר את השם שלה, 

ידי מנהל אגף מזון, שיינשליבין. -אומצה על ראבל הוא היה מנהל אגף, או ריזורט, של פחם. סאמק סנדל
ומצו בצורה כזאת, קצת יותר משהו כזה. ושם, אז נדמה לי שא 30_______. ועוד, כמה היו כאלה, 

אמרתי תיקונים של בגדים, וגם פעם אחת הביאו לנו מהריזורט איזשהו שאריות בד, פילץ, ולבד, דיקטים. 
אז חתכנו את זה עם משור, ועשינו מזה נעלי בית בשבלינו, וגם אני עשיתי, ונקודה כזה שגיליתי אז, 

י ככה, שיום אחד, בל... מתחילים... לבשתי את זה, נעלתי את זה, צוחקים שעשיתי לי מ... מ... בד צבעונ
ממני שעשיתי נעליים של ילדה. אמרתי, "נעליים של ילדה? צבעים שונים? לא, אני לא רואה." אבל 

ים אחרים. מתברר שאני דלטוניסט, ולא עהורדתי את זה, אבל בערב אני מסתכל, אני באמת רואה שזה צב
כן? וכבר לא רציתי יותר לנעול אותם, כי היה נעליים של ילדה. ככה עבר הזמן, אני חוזר  ידעתי עד אז,

מבית יתומים, הייתי יוצא יחד עם אחי והאחות הקטנה, היינו יוצאים לדודים שהיו בגטו, רק בשביל 
  לראות אותם, כי לא לקבל שום דבר [ממלמל].

 
  האם רומקובסקי בא לבית יתומים, לביקור? ש: 

 
  כן, כן, כן, כן, כן.  בא לביקור, "ילדים, אני דואג לכם, אני משתדל", כן, בא, בא.  : ת
 

  ספר בגטו?-האם זכור לך רגע שנסגרו בתי ש: 
 

  לא. זה נעלם מהזכרון. זה נעלם מהזכרון. לא זוכר מתי זה היה.  ת: 
 

  איפה עבדת? ש: 
 

עבדנו. וככה הגיע הזמן עד לשפהרה. בספטמבר, ובכן, בבית יתומים לא עבדנו. רק מעבודות בית. לא   ת:
', שהודעה שצריך ביום זה וזה לצאת, נוסעים למקום אחר. אני היום לא זוכר האם 42תחילת ספטמבר 
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עשו, אמרו לנו "נוסעים ל... ל... עיר אחר, למחנה..." לא נאמר מלה מחנה. לא נאמר. ויום אחד כל 
ות לא היה לנו, או שקית או... או כאלה תרמיל, ויצאנו לחכות הילדים, "לקחת מה שאתם יכולים", מזווד

עד שיגיעו אוטובו... אין אוטובוסים, משאיות בשביל לקחת אותנו. במרחק, אני יודע, שלושים, חמשים 
קברות. ואז משה אמר, אח שלי, אמר, "בוא, נראה, נתחבא - מטר, ששים מטר, משהו כזה, היה שם בית

שלושתנו, אני עוד ראיתי שגם אחרים... אבל לא בהמונים, יצאנו והתחבאנו שם, קברות." ויצאנו, -בבית
בין הקברים, ודרך ה... היה שם איזה חור ב... ב... ראינו על כל פנים, ראינו את המקום שעמדנו קודם. 

כמה זמן, ככה, היינו שם במקום הזה, לא זוכר, אבל פתאום ראינו שהגיע, שהגיעו סירים גדולים עם 
כל. נו, זה היה כבר משהו שמשך אותנו, ומשה אמר, וגם... שנינו, אחרים, הלכנו אחריו, לחזור לשורה. או

קברות." ואני חזרתי. אבל -"חוזרים לבית ...לא הספקנו לקבל את האוכל, הגיעו המשאיות ואז אני אמר, ה
ר כך ידענו שזה היו לא משה, ולא מרים, לא חזרו. ראיתי שעלו על המשאיות האלה, ורק אחר כך, אח

  המשאיות עם גזים, ל... לכיוון חלמנו. 
 

  מה חשבת בזמנו, שלאן הם נלקחו? ש: 
 

יתומים בבניין הזה לבניין הזה - שנוסעים לאיזה מקום אחר. חלמנו, חלמנו. כמו שאמרתי, הלכנו מבית ת: 
  לבניין הזה, למקום אחר. 

  בתוך הגטו? ש: 
 

? אז מחוץ לגטו. אבל שום מחשבה רעה, לא. אצלי לא. נעשה שקט, ואני לא, לא, לא, לא. משאיות, כן ת: 
נשארתי במקום, נדמה לי... יומיים, שני יממות. שמענו רעשים וצעקות ממקומות מרוחקים יותר, מהגטו, 

  , 42אבל אחרי יומיים, נדמה לי משהו כזה, אמרתי "אני אלך לדודה," והלכתי אליה לרחוב בז'ז'ינסקה 
גרה דודה, אחות של אמא שלי, דודה לולה, עם אחות של אמא שלי, רייזל, ועם סבתא של... שמה היתה 

, , אני יודעזאת אומרת עם אמא שלה, סבתא זיסל. כשהגעתי... והילדה הקטנה של הדודה, בת ארבע
משהו כזה, גם כן מרים, גם כן מרים. היו הרבה מרים במשפחה, כרגיל. אז, אז דודה סיפרה לי שכאשר 

הגיעו השוטרים יהודיים ואמרו "כולם לרדת", וגם גרמנים היו אחדים, אז היא החביאה את הילדה על יד 
שקט. את לא יוצאת. והיא ובקשה , מעץ. החביאה... [ממלמל]קומתי, קרקע ו- גג, זה ב... היו בית דו

ארה במיטה. נשארה שמה אחרי. הדודה ירדה, ו... סבתא לא יכלה לרדת, כי היתה כבר, חלושה, ונש
ודודה מספרת שכעבור כמה דקות, הרי השוטרים הלכו לחפש, אז את מרים לא מצאו, את הילדה, אבל את 
דודה זרקו דרך החלון. וכמובן, ישר על העגלה של מתים, לא יודע... חיה, לא חיה, לא חשוב. ודודה חזרה 

יתומים כבר -לגור אצל דודה, כי ביתאחרי... והוציאה בחזרה מעליית הגג את מרים, והם... ואני נשארתי 
  איננו. 

 
ה... אחרי הסיפור של דודה לולה סיפרה, שהסבתא שלך, זיסו, נזרקה מהחלון, מה היא אמרה? מה דודה  ש: 

  לולה אמרה? מה קורה שמה?
 

"משהו קורה רע מאוד," אמרה. אבל שום ידיעה על מחנה השמדה, על חיסול כן. ילדים וזקנים. כי צריך  ת: 
להשאיר פה מ... אנשים לעבודה. ילדים יסעו לאיזה מקום בלתי ידוע, אבל כנראה הפחד, בלי... בלי... 

  שוב פעם, אני לא זוכר שהיא אמרה שלוקחים את הילדים לחיסול. דבר כזה לא נאמר, לא נאמר. 
 

  האם נפגשת עם אחותך הגדולה, שרה, ודיברתם על מה שקרה? ש: 
 

השמדה. על , אבל שוב פעם, לא ז... בכלל לא זכור לי שאיזה ידיעות אפוקליפטיות... כן, כן. נפגשנו, כן ת: 
  לא זכור לי. 

 
  האם היית חבר באיזשהו ארגון בז... אז? ש: 

 
ובכן, זמן קצר אחרי שגרתי אצל דודה, התחברתי עם חברים של אותו בנין, אחד עדיין פה גר, ואמרו  ת: 

חוק, וזה חברה שאחדים הכרתי אותם, היו שרים שירי חלוץ, זה היו "בוא, חברה נפגשת פה בערב, לא ר
נוער ציוני, בית"ר. בית"ר, זה כן נזכרתי, בשם בית"ר. ביום אחר, שוב פעם קבוצה אחרת, "בוא, 

טי. אחרי ש... נפגשים." ושם ראיתי גם את סאמק בקבוצה הזאת, וגם את טורסקי. זה היה נוער קומוניס
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המועצות, מסוג... מסוג זה, שם דובר "אנחנו נגיע לפלסטינה", ובצורה -ופה ש... מלחמה, ננצח, וברית
כזאת. אני... כשחזרתי שוב פעם, בפעם הבאה לקבוצה ציוניסטית, אז הייתי קצת... ספגתי קצת את 

ות מסוג זה, "למי עובדים?" הדברים האלה, ושאלתי, "אז קיבוץ, אז של מי האדמה הזאת?" מסוג, שאל
ואז אני זוכר מישהו שאל, "מי שואל שאלות כאלה? מי זה? מי הביא אותו פה?" והיה נדמה לי שכעבור 

שלוש או ארבע פגישות עם הציוניסטים כבר לא חזרתי שמה. והייתי רק בקבוצה... אחר כך נודע לי 
דע שחברים... שחבר של הקבוצה לא הייתי, אלא שהיו... היו קבוצות, קנים, קן, ש... שהיו חברים. אני יו

    הייתי ב__________.
 

  היו הרצאות שמה? היו...? ש: 
 

כן. הרצאות, סיפורים, ידיעות, מנין הגיעו לא יודע, אבל... על... על... תולדות מלחמה. כן. זה מה שהיה  ת: 
  סאמק בא, וטורסקי.  שם, באותה קבוצה שאני הייתי, ואני אומר באותה קבוצה, פגשתי גם את

 
  האם דיברתם על... על הגטו, על מה שקורה בתוך הגטו? ש: 

 
דיברנו שם, על כך ש... שצריך לעשות מן סבוטאז'. לעבוד לאט, לעבוד עם... פגמים. וראיתי את זה אחר  ת: 

ה מדריך כך, כשגם הלכתי לעבודה, לריזורט ליידר און זאפלרה. שם פגשתי גם כן את נונק פלוג. הוא הי
  שלי. אז, מפה לאוזן, כשמצאו עבודה מקולקלת, ושכעסו, וצריך להיות זהיר, זהו בנושא זה. 

 
האם בתוך הקבוצה, או בית"ר או ארגון הקומוניסטים, האם דיברתם על הגטו כשלעצמו, האם אתם... מה   :ש

  שנים? 10יקרה הלאה? האם הגטו יתקיים תמיד? מה יקרה אם המלחמה תימשך עוד 
 

ובכן, אני לא זוכר שאלות מעתיד, חוץ מ... "עוד מעט מלחמה נגמרת, ואין ספק שגרמנים יובסו." כיוון  ת: 
  אופטימי.

 
  האם... מה היה המצב האוכל בתקופה זאת, אחרי השפהרה? ש: 

 
יתומים, מנות הרבה יותר קטנות, ואני זוכר -ובכן. אחרי השפהרה, בהשוואה למה שהיה לפני, לבית ת: 

שיחות גם עם השכנים, אסון עיקרי היה שחילקו מנות לשמונה ימים, לעשרה ימים, ומנות כאלה שהיו מה
יומיים. ואז נשארו ב... גם שכנים, נשארו על המיטה לחכות עד ש... - הרבה אנשים שגמרו את זה תוך יום

את המנות, פרוסה עד שזה ייגמר. אצלנו בבית, זאת אומרת אצל דודה לורה, היא היתה קפדנית, וחילקה 
ולא יותר מפרוסה, הלכנו לחפש עשבים, הלכנו לחפש על יד המטבחים, איפה שהיו מבשלים, איך זה היה 

נקרא, חדר אוכל, מטבחים ל... ל... לאנשים שהביאו את התלושים, את התלושים וקיבלו את המנה, 
  בשביל לאסוף קליפות, מה שניתן... 

 
  טבחים ציבוריים לחפש...תתחיל מהתחלה, זה שהלכתם למ ש: 

 
כן, שאריות של קליפות תפוחי אדמה, או חתיכת... סלק, חתיכת קולרבי, קילרים. כדי איכשהו... מה היו  ת: 

יחסית מנות גדולות, יחסית מנות גדולות, של קפה. קפה של תבואה. אז דודה היתה עושה מזה כל מני 
ה להם חלקות אדמה, אז גידלו שם קצת ירקות. מטעמים, כל מני מטעמים. אני יודע שהיו אנשים שהי

  אצלנו לא. לא היה לנו שם חלקות כי הכל היה אבן או כמעט אבן. 
 

  האם ציפית לקבל גלויה מאחיך ואחותך שנלקחו בשפהרה? ש: 
 

  כן, ולא קיבלנו. לא קיבלנו. [ממלמל] נכתוב. לא, לא קיבלנו.  ת: 
 

  ?האם דיברתם על זה בבית עם דודה לולה ש: 
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כן, דיברנו. אז לא... לא... לא הגענו שם לאיזה... בדיבורים אלה בצורה ברורה, איזשהם. עדיין, באותה  ת: 
התקופה, שום דבר, לא רק אותו תקופה אבל יותר מאוחר, גם כן, שום מחשבה שזה חוסל. שום מחשבה 

  שמתכוננים לחסל. מחשבה שנוסעים לעבודה. 
 

היה? האם היא דיברה על זה? האם היא חשבה מה יהיה לבת הקטנה שלה, האם דודה לולה דאגה מה י ש: 
  מניים?

 
לא, לא, לא. הרי ניצלה. ניצלה. ככה שלא. אלא דאגה, וכל הדאגה היתה איכשהו לעבור עוד יום ועוד יום  ת: 

  ולשמור בקפדנות על זה שיספיק אוכל מיום חלוקה ליום חלוקה. 
 

זה שהייתם בבית קברות, ואולי, אילו לא יצאתם, אבל חשבת על זה, האם חזרת במחשבתך על הרגע ה ש: 
  יתומים?-קברות חזרה לבית- ומה גרם לכך שכן יצאתם מהמחבוא בבית

 
יתומים. לשיירה שחיכתה למשאיות. לא. זה היה די... די... די... די מהר... חיכינו... - לא חזרה לבית ת: 

י שאמר משה, "בוא, נתחבא." אבל אחר כך, כשיצאנו, זה חיכינו... שעתיים, משהו כזה, בהתחלה, לפנ
כבר היה דקות לא... לא היה מקום למחשבה. לא היה מקום למחשבה, כי... כי כל... השתנו דברים. לא, 

זה... זה... זה באמת מוזר, אבל עובדה שלא חשבנו, באף שלב, על אף ההודעות שהגיעו, שמישהו הקשיב 
"פה נחלו הגרמנים תבוסה, ופה עוד תבוסה." רק מסוג זה. לא זכור לי  אז זה היה רק בכלללרדיו ו

שקיבלנו הודעה שהגרמנים כובשים את ארצות הברית, שצרפת נפלה, שאנגליה מופצצת, לא... משום מה 
  לא העבירו ידיעות כאלה. 

 
  ארגון, ניסו לעודד אתכם לקרוא הרבה?ההאם בתקופה הזאת, בתוך  ש: 

 
יתומים היתה ספריה, אבל -אצל דודה לולה היו כמה ספרים, ובביתלא זכור לי לא זכור לי. לא זכור לי.  ת: 

משם לא לקחנו שום דבר. אצל דודה היו כמה ספרים, אני יודע שגם התחלפנו בין החברים, כן. אם קראתי 
ילו כבר ספר יסודי, כתות ראשונות, כן קראתי, אפילו... אפ-ספר, לפני מלחמה, בבית-הרבה, אני בבית

ד' התנדבתי להיות ספרן, כדי להיות קארל מאי, וזה היה הסופר המקובל, ולהיות ספרן זאת - בכתה ג'
אומרת לתפוס את הספר לפני שאחרים תופסים. בגטו עצמו גם קראתי, פולנית. ידעתי אידיש, אבל לקרוא 

  באידיש לא הלך.
 

  ם דתיים.אני מבינה ש... באופן עקרוני, ההורים שלך היו אנשי ש: 
 

ל... לא. אנש... לדוג... בנושא זה, כשהגעתי לגיל חמש, אבא רשם אותי לחדר. כדי לספוג את הדת. אבא  ת: 
אמא הדליקה נרות, [ממלמל] לבית כנסת, לחגים כן. לחגים כן.  - -ספר -עצמו לא לכל שבת הלך לבית

יך להתחנך כמו כולם." זה היה את זה אני זוכר. אבל כשהגעתי לגיל שבע, אבא אמר "לא. להתחנך צר
  ספר אחר כך ליהודים, אבל עם שפה... עם הוראה בשפה פולנית. -בית

 
  מצווה?- ', כשהגעת לגיל בר41מה קרה ב... בשנת... בנובמבר  ש: 

 
  ו... כן. [ממלמל] מצווה-. עשו לי בר... שעוןיתומים, וקיבלתי שעון-מצווה בבית- או, אז עשו לי בר ת: 

 
  התבטא, איך...? במה זה ש: 

 
-כנסת באיזה... בית-כנסת. הלכנו גם לבית-הלכנו גם לבית[ממלמל] במה זה התבטא? היה רב, שלימד...  ת: 

  כנסת, באיזה חדר, ש... כן, אבל זה מה שזכור לי. 
 

  מי נתן לך שעון? ש: 
 

א... לא זכור לי אם לאבא יתומים. היה שעון ראשון שלי [צוחק]. כן. לא... ל-יתומים. מהבית- מ... מהבית ת: 
  היה שעון כזה, מטוטלת. לא זכור לי שהיה למישהו שעון על היד. וזה היה שעון על היד. 
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  עד מתי שמרת עליו? ש: 

  
נדמה לי עד נסיעה לצ'נסטחובה, למחנה, כאשר שם, "להוריד הכל, להוריד הכל!" אז גם זה. הורי... עזרו   :ת

  לי להוריד. כן. 
 

  לצ'נסטחובה?מתי הגעת  ש: 
, במרץ, לקחו אותי מהבית, ואמרו שלוקחים כל אלה שעבדו במקומות 1944- , אז ב1944ובכן, במרץ  ת: 

יוקרתיים, פליישסנטראלה או מטבח... מטבח. אני אז כבר לא עבדתי בפליישסנטראלה, איפה שקיבלתי 
סקי עבד שם, עבודה הודות לפרוטקציה של שיינשיבה, של סאמק. הוא פנה אליהם. וגם טור

בפליישסנטראלה, כמה חודשים, לא זוכר כמה, אחרי שגמרתי... הפסקתי... מצאתי עבודה זו, אז הפסקתי 
  לעבוד עם ליידהמוזאטלר __________, זאת אומרת בתפירה של... קל... קל... נו.

 
  דברי עור. ש: 

 
   ם? למקום עבודה. כן. דברי עור. אז, אבל את הכתובות היו, לעבודה, ולאן אתם נוסעי ת: 

 
אני רוצה לחזור באמת למקום העבודה שלך הקודם, בפליישסנטראלה, במרכז לחלוקת בשר. מה... איזה  ש: 

  סוג בשר היה שמה, מה אתה עשית?
 

ובכן, בשר שהיה שם היה עיקר בשר סוס. עיקר בשר סוס. ל... לא זכור לי משום מה, אבל כנראה כן  ת: 
ם, בין היתר, לייברוורשט. והיה הוא די בהיר. אבל בעיקר היה בשר סוס. ובשר היה, בשר... כי עשינו ש

שמאוד מאוד מקולקל, אפילו עם תולעים. כאשר עבדנו שם, אז כמובן ברעב שהיה קיים, אז אכלנו. אז 
טרי, מקולקל, אז היינו שוטפים את זה  –אם היה לי תור... חל... יום עבודה, או ימי עבודה בבשר טרי 

ברז מהתולעים, היינו עם הסכינים כאילו מגרדים את זה, קצת מלח, והיינו אוכלים את זה. כאשר היו  תחת
, אז היה שם 40חרושת לנקניק, צמוד הכל... הכל היה ברחוב בז'ז'ינסקה -ימים עבודה, ימי עבודה בבית

ים מתוך תנור או בשר או מוכן, זאת אומרת לא בשר אלא נקניק, מוכן אחרי הכנו, הוצאנו את הנקניק
מתוך... סיר של בישול, וזה נקניקים גדולים, עבים, ואז הרי אסור היה לאכול, אז היינו שואלים אחד את 
השני, "אתה מוכן לקחת חלק?" ואז, כשהג... כשהגענו לקבוצה של חמישה, ששה איש, נקניק אחד נחתך, 

באיזו פינה אכלנו את זה. זה היה טוב.  שמנו אותו מתחת ל... לסינר, סינר היה, זה היה חם, ואיכשהו
הבשר הזה שאמרתי קודם היה לא טוב, אבל אכלנו. ואז, באותה תקופה, אותם החודשים, 

... מרים מרי___________ אני בבית, כבר לא נגעתי בשום פנים באוכל. אז כבר המשפחה, לולה, ו
אחותי היה די אוכל. שם... לא זכור לי  הקטנה, מרים הקטנה, היה להם תוספת אוכל... מקובלת. כן, לשרה

ש... שקיבלתי ממנה פעם... אולי בגלל זה שדודה לולה חילקה את האוכל, ולא היה, אף פעם לא שבע 
אבל לא רעב גדול, לא רעב גדול, ואחר כך בפליישסנטראלה. אבל אחרי זמן קצר אני קיבלתי שלשולים, 

פליישסנטראלה, אתה תמות." אמרתי לו, זוכר את בק והלכתי לרופא, והוא אומר, "אתה מוכרח להפסי
המלים, "דוקטור, אם אני אפסיק, בין כה אמות. לא יספיק." ולא הפסקתי. לא העזתי לגנוב הביתה, כי זה 
היה מוות. אבל כפי שאמרתי, המנה שלי של האוכל היה בשביל המשפחה, בשביל הדודה לולה ובת שלה 

כמה חודשים, שוב פעם בשביל לעש... לתת אתנחתא לאחרים גם כן,  מרים. וזהו זה, אבל אחרי כעבור
  העבירו אותי לעבודה אחרת, שאפרוכשטאלה, זה הצד ימיני של רחוב בז'ז'ינסקה, סולקו משם שאריות 

הרי, וחוסלו... היה פירוק ה... הבתים. פירוק הבתים, שמלווה עם חיפוש, אולי  [ממלמל]תושבים, כי היו 
אבל שוב, לקחת הביתה זה לא הלך. כדי ניצול של חומרי בניה, בפרט עץ, הרבה בתי עץ. משהו מוסתר, ו

', לצ'נסטחובה. ופה שוב פעם תמונה מעניינת: 44אבל זה הלך למאגר, חומרי הסקה, ומשם, אמרתי במרץ 
טסקי. הסוהר המרכזי, ברחוב צ'רניי-היינו מרוכזים כמה ימים בודדים, לא זוכר כמה, בבית הקב... בבית

ויום או יומיים לפני הנסיעה, חילקו לנו בגדים, בין היתר סוודר. למה סוודר אני זוכר? כי כאשר לקחנו 
את ה... תרמיל גב, וזה היה מרץ, קר היה, ויצאנו כל השיירה לתחנת רכבת רדגסט, שהיתה בגטו, או על 

שמרו עלינו, וגם שוטרים יהודיים. יד הגטו, על כל פנים... ושם חיכינו, שיבוא רכבת. ושם אנשי גסטאפו 
וברגע מסוים מגיע אחד או שניים מכוניות, ויוצאים אנשי אס. אס. ואנשי אס. אס. מטיילים לאורך 

שואלים "קיבלתם בגדים?" "כן." קיבלתם סוודרים?" "כן." "כמה סוודרים?" "אחד." נו השיירה שלנו, 
המפקד של היחידה שם, "למה אנשים קיבלו רק  "מה, רק אחד?" ואז הוא קורא למפקד הגסטאפו, שהוא
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סוודר אחד? היו צריכים לקבל שניים!" נוזף בו, ונותן לו סטירת לחי מצלצלת, בנוכחות כולם. נו, אם 
גרמני מרביץ לגרמני רק לזה שלא נתן שני סוודרים ל..., אז לא יכול להיות שום מחשבה רעה, אז פשוט 

שלב זה לא עלה בדעתנו שגם יש טרנספורטים ל... למקום... למקום צריך לחשוב על עבודה. ולכן, גם ב
ונוסעים, ונוסעים, ואנחנו מרגישים, סגרו אחר. וכמובן הגיעה הרכבת, רכבת משא, נכנסו לתוך הקרונות, 

והגענו ואז ראינו שהגענו לצ'רנסטחובה.  ימינה, לפעמים שמאלה, נוסעים, נוסעים, שמונה שעות.
קילומטר. נסענו שמונה שעות, ללא שום ת... שתיה וזה, אבל לא זוכר  120, 100' זה צ'רנסטחובה, מלודז

ש... אוכל לקח כל אחד משהו. הגענו לצ'רנסטחובה, "ראוס, ראוס, לרדת, לרדת, לעמוד בשורה," וברגע 
מסוים מתחילים להרביץ, "ואופן, לרוץ!" השארנו את החבילה, אחר כך תפסתי חבילה אחרת, כבר לא 

ה סוודר, וככה, בריצה והליכה אחר כך, ואני... עם לא, עם לא... עם... עם... ר... תרמיל גב שלי, לא הי
חרושת וראינו שם "וארטה. האסק וארטהוארג." שם עמדו שוטרים -עם חבילה שלי, הגענו לבית

ה בשקט מקומיים, יהודים, של... באידיש דיברו, "יהודים, הגעתם למקום טוב, מקום עבודה, תחיו פ
כמה  אבל מישהו, כי היינו קצוצה, מלים האלה. ניסיתי להסתכל ימינה, אולי תרמיל שלי.הובשלווה." 

מאות איש. ואז מכוונים אותנו, אנחנו הולכים לכיוון איזה פרוזדור ארוך, מדי פעם לפעם אנחנו רואים, 
ב פעם מכות, "להתפשט! בקצה פותחת דלת, נכנסים, מגיע אני גם כן לדלת הזה, עובר, מתחילים שו

  הכל!" כבר אין
סוודר, אין תרמיל שלי ואין תרמיל של מישהו אחר, זרקו לנו כמה בגדים משומשים, להתלבש, להלביש 

את זה, כל החומר שלנו הלך הצידה ואחר כך באים אנשים עם דלי צבע ומברשת, ועושה פס אחד פה 
ה כבר לא מרביצים. וככה נכנסנו ל... למקום. קדימה, פס אחד פה ופס אחד אחורה, אתה כבר... מנוח

דרגשים, שלוש קומות... שק עם תבן, כן, וקיבלנו למחרת... אפל. "אתם נמצאים פה, עבדו, תקבלו אוכל, 
חרושת לתחמושת, -נתנהג יפה, רק מבקשים לעבוד במרץ." שמה אני קיבלתי עבודה... זה היה בית

נק, אני יודע, שש, שבע מטר, שבקצה אחד, תנור חום, תחמושת של רובים, קיבלתי עבודה בתנור ע
  הכניסו דיסקיות כאלה עבות של ברזל, אחרי שעבר תהליך התרככות, הלך לכיוון השטאנצים. 

 
אנחנו... אני הייתי רוצה לשאול עוד שאלה אחת אולי על החיים בגטו, ואז לצערי אז אנחנו צריכים  ש: 

  להפסיק, כי...
 

  הבנתי. ת: 
 

', אך לפני השפהרה, האם שמעת אז על זה שאנשים נעלמים מהגטו? 42קופה... בתחילת שנת בת ש: 
  שלוקחים אותם לאנשהו?

 
כן, כן, שמענו ששולחים אנשים מגטו, בפרט ש... כשבאתי ל... לדודים, לדודים אותה תקופה עוד,  ת: 

  שנוסעים לעבודה. זה. לא שום, כפי שאמרתי קודם...
 

  ים שאמרו, "יותר טוב להתנדב ולנסוע לעבודה מאשר ל...האם הכרת אנש ש: 
 

  כן, כן, כן, כן. שלא יהיה, להתפטר מהרעב הזה.  ת: 
 

  ולכן...  ש: 
  

ולכן כשאנחנו לוקח... לקחו אותנו ל... אחרי, לפני צ'רנסטחובה, אז רצו להוציא אותי, בין היתר סאמק,  ת: 
בר באבורשטלר, בהריסת הבתים, זה כבר היה רעב אמרתי "לא רוצה. לא רוצה." כי כאשר עבדתי כ

  רציני, ככה שאני לא רציתי לצאת. 
 

  אני חושבת שאנחנו נפסיק, רק בגלל הזמן קצת, כי אנחנו צריכים... ש: 
 

  ברור. עוד מישהו. כן, כן. ת: 
 

  אני מצטערת. תודה רבה.  ש: 
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  תודה.   ת:
  

  אבל אנחנו נשב עוד כמה דקות.  ש:
Conclusion of Interview  
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