
 

 

Juta Bergman 
[March 20, 2005] 

Tape 1 
  גברת יוטה ברגמן, אולי תציגי את עצמך. ש: 

 
, שמיני לשמיני, והייתי 1927-יוטה ברגמן: שמי יוטה, מהבית שמירגלד, עכשיו ברגמן. אני נולדתי בברסלב בגרמניה ב

  תינוקת בריאה ונורמלית לכל דבר.
 

  ספרי קצת על הבית. ש: 
 

שנה  15ואבי היו אנשים לא מתבלטים, היה נחמד והיה טוב בבית. אבי הגיע לגרמניה א... איזה הבית, אמי  י.ב.: 
  קודם, והם הכירו, ההורים, בגרמניה. חיים מאושרים. היה לי טוב.

 
  ובמה אבא עסק? ש: 

 
י. והחיים היה לנו כלבו. הוא היה איש מסחר, ואימא, עד כמה שיכלה עזרה לו, אבל הייתה עסוקה בעיקר ב י.ב.: 

היו שקטים ונורמליים, ומפעם לפעם נסעו לפולניה, כי לא לשכוח, הם היו אזרחי פולין, אבי לעולם לא קיבל 
  אזרחות גרמנית. ונסעו איתי להראות אותי, לראות לבקר אצל המשפחה.

 
  איפה? ש: 

 
  בלודז'. תמיד לודז'. הם גם שניהם היו ילידי לודז'. י.ב.: 

 
  ?1935-מה קרה ב ש: 

 
). PHכשהיטלר הגיע לשלטון, אנחנו היינו בין הראשונים שקיבלנו, כמו שאז אמרו "אן אאוס וייס" ( 1933-ב י.ב.: 

כל... ראשית כל, בגלל שלא היינו אזרחי גרמניה, ואני זוכרת את היום, שפתאום דפקו בדלת ונכנסו שני... 
בית, ומיד בטון כזה די אגרסיבי, ביקשו שהוא... בעיניי, שני גברים במדים חומים, שאלו איפה אבי, אבי היה ב

הוא בכלל לא היה מודע  -דרשו יותר נכון, שהוא ייתן להם את הפספורט שלם... שלו. לשאלתו מדוע, מי הם 
לזה מה שהולך, למרות שכבר שנים התכוננו למשהו. אבל הוא לא הבין, הוא לא... לא רצה להיות ממושמע 

פספורט? איך אפשר להישאר בלי? זה ה... זאת התעודה היחידה שהיא מזהה את להם בכלל. ומדוע לתת את ה
האדם? אז הרימו קצת את הטון, ואמי כבר זכרה שהיו מקרים ו... כשהיו פרצו אי הבנות בין הקורבן, בוא 

נאמר, ובין החזק, 
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מודעת שהם מסוגלים נעמדה ביניהם, בין אבי וביניהם, וביקשה שאבי ייתן להם את הפספורט כי היא הייתה 
לקחת אותו איתם ולשלוח אותו בחזרה הביתה בקופסה קטנה, בתור אבקה. והוא מסר, בסופו של דבר, את 

הפספורט. כעבור שבוע הוא קיבל דובליקט. הוא היה פספורט שחור עם אותיות זהב, אבל הוא לא היה 
וזה, לעזוב את גרמניה לפולניה. ______ זה  33לעשות בשנת  33- ) לPHפספורט אורגינלי. עם תרמין (

וכאן התחילו, כן? היה לנו בית בברסלב, בית עם דיירים, וגם הם הכריחו אותנו לחדש את הבית, להביא אותו 
מצב כאילו חדש, אנחנו יכולנו אף למכור אותו, אבל במחיר אפסי, ונעשו שיפוצים והתחילה ריצה, וזה... מה 

יה בשנתיים יותר צעיר ממני, אמי, אחי ואני עברנו את הגבול רשמית, עבדנו. אמי, עם אחי ואיתי, אחי שה
  ), זה עם.. איך אומרים זה...PHברכבת, ואבי הוא עבר, אז אמרו בגרמנית "בגרינה גרנצה" (

 
  באופן בלתי לגאלי. ש: 

 
הם יותר, הם שיכורים, הם בלתי לגאלי, כן. וזה היה ב... בין... בין ראשון לינואר לחג המולד. ואז כאילו ה...  י.ב.: 

מבלים על יד הגבול, וכמובן בתשלום גבוה מאוד העבירו אותו את הגבול. הוא הגיע לפולין איזה שבוע או 
  שבועיים אחרינו.

 
  איפה התגוררתם? ש: 

 
שכר אז, בפולין? אצל הורי אבי. הם גרו בבית, שוב, בית שלהם, היה אז מקובל: בית עם א... דיירים ששילמו  י.ב.: 

  חודשי, וגרה שמה אחותו, באחת הדירות גרה אחותו.
 

  מה הכתובת? ש: 
 

  ) חמש. זה אחר כך היה גטו שמה ב... ב... כן, ברחוב הזה.PHדפורדצ'נה ( י.ב.: 
 

  מתי אבא נפטר? ש: 
 

  או חמש? 34-אבא נפטר ב י.ב.: 
 

  הנייק ברגמן: ארבע.
 

היה להסתגל. את צריכה לדעת שאנחנו היינו למרות שהיינו ארבע. חצי שנה אחרי שבאנו. הוא לא יכול  י.ב.: 
) גרמניה, כשיהודי היה בגרמניה, הגרמניה כל כך נכנסה לעצמותיו, שהיה לו מאוד קשה PHאוסקירום (

  להסתגל לחיים בפולניה. פולניה הייתה כאילו מפגרת בעשרות שנים.
 

  מה השפה שדיברת את ושמחה? ש: 
 

  שמו היה זימון.גרמנית, גרמנית.  י.ב.: 
 

  זימון, שמעון. ש: 
 

  יש שמעון, זימון, בגרמניה זימון.  י.ב.: 
 

  כך שבבית דיברתם אך ורק גרמנית. ש: 
 

  אך ורק גרמנית, עד ל... שהלכתי, התחלתי ללכת לבית ספר. י.ב.: 
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  איזה בית ספר? ש: 
 

  . נו [מילה בגרמנית]אני הלכתי לבית ספר עממי. א... עממי יהודי, א... אבל... ב.. י.ב.: 
 

  ממשלתי. ש: 
 

  ממשלתי. ואחי, הוא אימא רשמה אותו לבית ספר תיכון היוקרתי ביותר. י.ב.: 
 

  שמו? ש: 
 

  ). בתקווה שהוא ילמד שמה, שמה יהיה לו יותר טוב.PHז'דוסקי גימנזיום ( י.ב.: 
 

  .39בר אנחנו נקפוץ עכשיו קצת ונגיע לכניסת הגרמנים ללודז' בשמיני בספטמ ש: 
 

  כן. י.ב.: 
 

  תספרי על תגובת אימא ועל תגובה שלך. ש: 
 

תראי, אמי הייתה לבד איתנו, ולא היה לה על מי לס... בכלל לסמוך. היא הייתה אישה מאוד אמיצה, מאוד  י.ב.: 
ואחרי שהגרמנים נכנסו ללודז', היא ידעה שהיא  -ואני חושבת, אני אגיע לשאלה  - אמיצה, מאוד חרוצה 

רחה לתכנן את העתיד הקרוב ביותר בעצמה. היו משפחות עם גברים, בעיקר גבר, כן? והיא התכוננה לזה, מוכ
  לפני זה, כי היא גם הכירה אותם יותר, את הגרמנים.

 
  אולי תספרי לי על התגובות שלך, איך את ראית את כניסת הגרמנים, איך... ש: 

 
ות פרחים, הכול מאוד מאוד פרוזאי. ופתאום ראיתי שני אופנועים כן. אני הלכתי ברחוב, הלכתי דווקא לקנ י.ב.: 

עם, הבנתי, גרמנים, נכנסים לרחוב שלנו. רצתי הביתה ואמרתי לאמי: "הגרמנים פה". אבל אני לא הייתי 
סבתא שלי תמיד סיפרה לי, מלחמה זה...  –מזועזעת, כי בסופו של דבר, גרמנים, אפילו אם תהיה מלחמה 

עינים, והיו כל מיני דברים לא נוראים כל כך, וחוץ מזה קראתי ספרים ורציתי להיות מתוך אכלו המון גר
  ספר... רציתי לראות, הייתי רוצה לראות מלחמה. ולא תיארתי לעצמי, כמובן... כן?

 
  מתי הדברים... ש: 

 
  התבהרו. י.ב.: 

 
  לא, נהיו יותר גרועים ו... ש: 

 
ות בהגבלה. אז אמי הגיעה למסקנה שצריך להתכונן. החנויות עוד היו מלאות, אז, כש... האוכל התחיל להי י.ב.: 

, וערכנו קניות, קניות, 12אבל כבר היה לחץ גדול לקניות. ואני זוכרת איך שאמי לקחה אותי, אני הייתי בת 
כבר היה קניות, שיהיה. בסופו של דבר, המלחמה לא תיארך כל כך הרבה זמן ונוכל לקנות. ובאמת קנינו. ואז 

להיות בבית, והנה אמי עם אחי,  - או שרק היהודים, אני לא זוכרת  –עוצר בשעה חמש, כולם היו צריכים 
שעה חמש מתקרבת ואנחנו עוד רחוק מהבית, ולי תמיד משום מה הייתה הרגשה, אפילו אז כשהייתי ילדה בת 

ביתה, שלא יתפסו אתכם אחרי , עוד קודם, שאני מסתדרת, אני אסתדר. וביקשתי, התחננתי "תלכו ה12
השעת העוצר", והם הלכו, עם אחי, שהיה יותר קטן, ואמי לא הייתה במצב כזה שהיא יכלה לרוץ כל כך, והם 

הלכו ואני נשארתי עם סל, סל די כבד, גם הם לקחו איתם, והסל התפוצץ והכול התפזר. על שעה חמש כבר 
דברים האלה שיגיעו הביתה, ואני זוכרת איך שהפולנים לא היה מה לדבר, אבל לי לא היה אכפת, העיקר ה
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התנפלו על הדברים. חלק הם שמו לי לשקית אחרת וחלק הם דחפו לכיסים, וכך הגעתי הביתה עם רק חלק 
. זה 12של הקניות. אבל אני רוצה להדגיש משהו מאוד פרדוקסלי, משהו מאוד מאוד: מה זה להיות ילדה בת 

  יי.היה בעצם קיץ הכי יפה בח
 

  מאיזה בחינה? ש: 
 

אף פעם לא היינו בעיר, בלודז',  –אנחנו זאת אומרת אחי ואנוכי  –מאיזה בחינה...תראי... אנחנו אף פעם  י.ב.: 
בקיץ. אמי כבר בפסח דאגה לקיץ לצאת לכפר, שאנחנו נצא לכפר, שנשמין, שנראה טוב, שנאכל טוב, 

יתה עיר מאוד מזוהמת. עיר עם המון עשן. זה היה מנטושטק ובעיקר אוויר, אוויר צח של היער, כי לודז' הי
)PH שני, כך קראו לה. הרבה בתי חרושת. ואמי, בקושי החזקנו מעמד עד יום אחרון של בית ספר. העיקר (

לחודשיים לצאת. יצאנו עם סבתא, ואימא הייתה באה לימי... לשבתות. וגם פתאום כשדיברו שמלחמה עומדת 
ה לחכות עד לרגע האחרון, כי מי יודע איך נגיע לעיר, היא באה איתנו קודם, והקודם הזה לפרוץ, אמי לא רצת

היה יפהפה. מה זה, כל החברים מבתי ספר, כל הבנים שאהבנו, כל הפארקים, וחוץ... העיקר, בלי הביקורת 
  של הורים, כי הורים היו עסוקים.

 
  כשאתם צריכים לשים טלאי צהוב. עכשיו נקפוץ להוראה של הגרמנים ל... א... כש... ש: 

 
כן. זה היה משהו יותר קשה. יותר קשה בשבילנו, כי הטלאי הצהוב זה... זאת הייתה איזה חותמת. חותמת  י.ב.: 

שהבדילה אותי, אני מדברת על הרגשתי, הבדילה אותי מהיתר ישוב. היינו דומים, היינו לא רק דומים, היינו 
  ול לגשת אליי ולומר לי או לעשות לי מה שעולה על רוחו.זהים בעצם, אבל כל אחד היה יכ

 
  האם היו מקרים כאלה? ש: 

 
  היו, בוודאי. י.ב.: 

 
  שקרו לך? ש: 

 
לא. לא. לא. אני עם הטלאי הצהוב המשכתי ללכת לבית ספר, לבית ספר ה...האורגנלי שלי, שעוד היה  י.ב.: 

וגם אהבתי את המורים ואת החברים, אין מה להגיד, ו... במקומו, בניין יפה מאוד, ואני אהבתי את הבית ספר 
  אבל אז כבר ברחובות היו בלי יהודים, טרגדיות גדולות.

 
  כשהגטו נסגר, אתם למעשה נשארתם בדירה שגרתם בה קודם. ש: 

 
  .PH (40כן. פומולסקה ( י.ב.: 

 
  לא היה צורך לעבור... ש: 

 
  מדוע? י.ב.: 

 
  דירה כי הייתם... דירה. לא היה צורך לעבור ש: 

 
  לא, לא, לא, לא, לא, לא.  י.ב.: 

 
  אוקיי. ש: 
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זה שאמרתי שהיינו אצל הורי, בבניין של הורי אבי, זה רק היה זמני, עד שאבי בא אלינו מהדרך. ואחרי שהוא  י.ב.: 
  רות.בא, התחילו להתרוצץ הוריי לחפש דירה, וזאת הייתה בעיה גדולה רצינית מאוד בלודז'. לא היו די

 
  ?PH (24זאת אומרת, אתם גרתם ברחוב פומולסקה ( ש: 

 
  .40 י.ב.: 

 
  .40 ש: 

 
  כן.  י.ב.: 

 
  וכשהוכרז על הקמת הגטו, מה קרה אז? ש: 

 
אז, שוב, לאמי, היה הרבה יותר קשה, היא הייתה לבד, המון יהודים עזבו את לודז', ברחו לעיירות קטנות  י.ב.: 

  להעברה. אני עזרתי עד כמה שיכולתי, אבל לא יכולתי הרבה.יותר, ואמי התחילה להתכונן 
 

  לאן יכולתם לעבור? ש: 
 

  אנחנו עברנו אז שוב לבית של הורי אבי, זה היה ממש רחוב הראשון בין הגטו לבין הצד הארי.  י.ב.: 
 

  משפחת שמירגלד. ש: 
 

  משפחת שמירגלד. י.ב.: 
 

  מה הייתה הכתובת? ש: 
 

  חמש.  )PHפרודג'נה ( י.ב.: 
 

  אוקיי. עכשיו, כשהגטו נסגר, ש: 
 

  כן, י.ב.: 
 

  את... לא היה בית ספר. כמה זמן זה לקח עד ש... ש: 
 

מהר מאוד. מהר מאוד. בתקופה קצרה שלא היה בית ספר, אז בבתי ספר האוריגנליים, הם כמובן לא היו  י.ב.: 
  נראט, הוא דאג לזה שהילדים ילמדו.יותר, כי זה היה בעיר, אבל בתוך הגטו, רומקובסקי, הראש היוד

 
  איפה היה בית ספר שלך? ש: 

 
הבית ספר שלי, אני בדיוק אז גמרתי את הבית ספר האלמנטרי, והייתי אמורה להיכנס לתיכון. וזה הכול פעל,  י.ב.: 

  ). זאת, זה היה...PHאני ניגשתי לבחינות, הצלחתי, והתיכון היה במרישין (
 

  ר את זה.את לא צריכה להסבי ש: 
 

  אוקיי.  י.ב.: 
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  ), בבניין אחד למדו ילדים בכל מיני גילאים.PHבמרישין ( ש: 
 

  זה לא היה בניין אפילו, אלה היו צריפים קטנים, תמיד קטנים, מפוזרים. כן. י.ב.: 
 

  מי הייתה המורה שלך? ש: 
 

בגובה, אבל גדולה גדולה בנפש.  המורה שלי הייתה גם גברת ריינר, שמעת עליה? אישה גדולה. לא גדולה י.ב.: 
  היו מורים משכמם ומעלה.  - רופאים  –מורה לקסומה, והיה פרופסור ורשבסקי, היו רופאים  והייתה

 
  איזה מקצועות למדתם? ש: 

 
למדנו כאילו הכול: היסטוריה, וגיאוגרפיה, טבע, אבל מה שנוסף בהוראה ופקודת רומקובסקי, זה היה השפה  י.ב.: 

נו חייבים ללמוד, עברית היינו חייבים ללמוד, וגרמנית. וגרמנית באותיות גותיות. אני אומר לך את יידיש, היי
האמת: הזמנים היו כל כך קשים וכל כך הייתה אנדרלמוסיה כזו, שהלימודים היו בעיקר שהייתה מסגרת, 

  היינו באים, היינו מתראים, ולא היינו מתרוצצים ברחובות. 
 

ת הספר? [טכנאי מתערב] תספרי לי על הבית ספר: איזה ילדים למדו שמה, מה עשיתם? מה עוד היה בבי ש: 
סיפרת כבר מה למדתם, אבל גם קצת באיזה פעילויות היו, עסקתם, אבל מה היו הדברים החשובים באמת 

  בבית הספר?
 

, תוספת, וזה היה בבית הספר באמת מה שהיה חשוב זה היה המרק. ואני זוכרת שקיבלנו חצי מנה נוספת י.ב.: 
חשוב מאוד. בשבילי. היו ילדים כל מיני, מכל מיני בתים. שוב, בלי רקע אי אפשר. היו בגטו משפחות שרמת 

חייהם עלתה ביחס לרמת החיים הקודמת לפני המלחמה, שאת המרק הילדים אפילו לא יכלו לאכול, ולא 
ת כזו מנת מרק, אז זה היה, זה היה משהו להריח. אז הם מכרו את המרקים שלהם. אז אם יכולתי פעם לקנו

  עילאי, זה, קשה בכלל לדמיין.
 

  במה קנית את המרק? ש: 
 

בכסף. בכסף שאמי הייתה נותנת לי. אני סיפרתי שיש מקרים כאלה. ואז זאת הייתה עוד התחלה, היה לנו עוד  י.ב.: 
אמי פרווה, גם לסבתא שלי הייתה קצת כסף, והיו לנו דברים שהבאנו מגרמניה. היו לנו קריסטלים, היו ל

), PHפרווה שהייתה איתנו, אימא של אמי, והיא אימא מכרה את זה. היה כזה מקום, קראו לזה לומבה (
  ובסכומים באמת מצחיקים היו אמי וסבתא מוכרים את הדברים.

 
  זה היה כבר בגטו, שהיה. ש: 

 
כסף. ובמה היינו עוד עוסקים בבית ספר? היינו נפגשים גם  זה היה בגטו. עכשיו אנחנו בגטו. וכך היה לנו קצת י.ב.: 

אחרי הלימודים והיינו משחקים. זה, הבעיות של הגטו, שרק התחיל אז להתארגן, עברו על ידינו. זאת הייתה 
התחלה של הרעב, ואנחנו ברחנו, זה כנראה איזה אינסטינקט, איזה הדחקה, לברוח מזה עד כמה שאפשר. 

. היינו חוזרים אחרי הלימודים מבית ספר, היינו משחקים במחניים, היינו משחקים בכל מיני ואנחנו ברחנו מזה
  דברים, וחוזרים עייפים אחר כך הביתה. הפרוסת לחם עוד הייתה בבית, מבינה?

 
  במה אימא עסקה, איפה היא עבדה, איפה היא קיבלה עבודה? ש: 

 
  ?42ולהגיע להתחלת  אחר כך הייתה הוראה ש... אפשר כבר לדלג, י.ב.: 

 
  עוד לא. ש: 
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אז אלה שלא למדו היו מוכרחים לעבוד, ואמי עבדה בבית חרושת לשטיחים, איפה שהיו מיצרים בשביל  י.ב.: 
  הגרמנים.

  
  ספתא?  ש:
  

). PHספתה לא עבדה.  אבל גם אחר כך, אני נזכרת, היא לקחה עבודה הביתה. קראו לזה "חאוקליצטו"(   י.ב.:
יבת כל יום לספק את הסחורה. מה הייתה הסחורה? צמות מסמרטוטים. ושם היו בבית חרושת והיא הייתה חי

תופרים ועושים מזה שטיחים. אלה היו שטיחים יפהפיים, אמנות. אז אמי עבדה שם, וסבתי קיבלה את זה 
ושה את הביתה. וכמובן שאני, כשחזרתי לבית ספר ובזמן עד שיצאתי שוב למשחקים, הייתי יושבת, הייתי ע

אני מוכרחה  –הצמות האלה, שתהיה איזה כמות ושסבתא לא תישאר אחורנית עם כל העסק. הייתה לי סבתא 
שמאוד מאוד אהבתי. מאוד. את אמי הערצתי. יש הבדל. את אמי הערצתי, היא הייתה  –להדגיש את זה 

  בשבילי אבא, אימא, בכלל הכול יכול. אבל סבתא הייתה אהבה.
 

  ? שמה של סבתא?מה היה שמה ש: 
 

  שרה. י.ב.: 
 

  שרה מה? ש: 
 

שרה רבקה ליברמן. אותה אהבתי, כי קודם כל, אצלה השגתי הכול. והיא גם אהבה מאוד אותי, ומכיוון  י.ב.: 
  שאימא כל כך עמדה על משמר החינוך שלנו, אז היא יכלה להרשות לעצמה לקלקל אותנו. 

 
  האם בגטו המשכתם לדבר גרמנית בבית? ש: 

 
לא. באיזה יום, מורה, לפני המלחמה, קראה לאמי. למורה קראו פאני סמולנסקה, הלנה סמולנסקה, והיא  י.ב.: 

אמרה לאמי: "אתם חייבים, חייבים להפסיק ולדבר גרמנית, כי אם לא תפסיקו, תהיה בעיה גדולה עם השפה 
  הפולנית ועם הבית ספר וככה". ואז הפסקנו.

 
התחילו להיות יותר קשים והיה רעב יותר קשה, האם שאלת את אימא, את סבתא, מה בתוך הגטו, כשהזמנים  ש: 

  קורה? האם אחיך גם היה חלק מהשיחות האלה, אם היו?
 

לא שאלתי את אמי אף פעם, כי תמיד הבנתי. תמיד הבנתי וידעתי מה הולך. וידעתי גם שאמי עושה את הכול  י.ב.: 
נות מאוד גבוהות, וקלטתי הרבה, אי אפשר היה להסתיר ממני שום שלא נרגיש כל כך. ידעתי, היו לי אנט

  דבר. 
 

  האם התעניינת וידעת מה קורה בחזית? ש: 
 

 - 12הזמן הריק רץ, כבר לא הייתי בת  -אז עוד על חזית לא כל כך דיברו. אותי יותר עניין הגטו. אני הייתי  י.ב.: 
ואני ראיתי... ואני שמתי לב וראיתי, וגם דרך שיחות עם אותי... לי הייתה מודעות גדולה בחיים חברתיים, 

  חברים, מה שנעשה בגטו.
 

  למה את מתכוונת? ש: 
 

צדק. הגטו היה מאורגן להפליא, האנשים הרעבים מתו, מתו אמנם על המיטות שלהם, וזאת - ראיתי את האי י.ב.: 
, אנשים השתנו, הם נהיו ממש הייתה בקשתם האחרונה, למות במיטה, אבל גם ברחוב יכולת לראות מתים

צדק שמצד השני, על ידם, יש אנשים מלאים, שבעים, יש -). ראית את האיPHקראו להם "מוזלמנים" (
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קונצרטים, יש הצגות, יש תוספות אוכל. האוכל זה היה הנושא העיקרי, כי הרעב היה מחודש לחודש יותר 
  צדק, ולא פעם התארגנו.-י המודעות הזאת על האיגדול. ועבודה הייתה קשה, וקשה ויותר קשה. אז הייתה ל

 
  מי זה "אנחנו"? ש: 

 
  החברים, יותר... יותר מבוגרים, והלכנו שמאלה, מה שאז היה לנו שמאלה. י.ב.: 

 
  בתקופה הזאת, האם כבר היית חברה בתנועה? ש: 

 
  לא. לא, לא. קודם כל, כל זמן שהיה בית ספר, הייתי במסגרת בית ספר.  י.ב.: 

 
  מתי נודע לך על סגירת בתי ספר? ש: 

 
יצאנו בגמר השנה, שנת לימודים, על מנת  41, לא? בסוף 42זה... סיימנו את הבית ספר בהתחלת, נדמה לי,  י.ב.: 

לחזור, ואז נודע לנו שאין חזרה, אין יותר בתי ספר, התחילו להגיע יהודים מארצות שונות לגטו הצפוף בין 
אותם, איפה לקלוט אותם, אז בכל המקומות איפה שקודם היה בית ספר ולמדנו,  כה, לא היה איפה להושיב

שם הכניסו וקלטו את הצ'כים, יהודי צ'כיה, גרמניה, ואצטרה. ומאז לא היו יותר בתי ספר, ונאלצנו מגיל עשר 
  מיד לפנות לעבודה בשביל הרייך.  17, 18עד גיל 

 
  זאת הייתה פקודה של רומקובסקי? ש: 

 
הוראה, כן, כן, כן, היה כתוב על הקירות, ומי ש... לא ידענו מה יקרה לאלה שלא יילכו עוד, היו סנקציות  י.ב.: 

  אחרי זה, ומאז הלכנו כולנו לעבודה.
 

  את ואחיך הלכתם למשרד שאמר לכם איפה אתם צריכים לעבוד? באיזה בית חרושת? ש: 
 

לכתי לעבודה הזאת. עבדתי, עבודה ראשונה שלי, הייתה לא. לא. אני לא יודעת איך זה... איף באמת ה י.ב.: 
  ), גם אחי, שהוא היה קטן ורזה. איך, אני לא זוכרת, לא זוכרת.PHבזטלרסל (

 
  כמה שעות עבדת? ש: 

 
יחד עם זה, שוב, אנחנו עבדנו רק, הצעירים שהשתייכו למשרד החינוך, כי היה משרד החינוך, כל אלה שפעם  י.ב.: 

שעות וקיבלנו שוב תוספת חצי מרק, מרק וחצי, וחתיכת נקניק  5עד  4רד החינוך, ועבדנו למדו נשארו במש
  לפעמים, נדמה לי. וכך זה היה.

 
  האם היית, גמרת את האוכל בבית הספר, בבית חרושת כשחילקו את המרק, או שיכולת להביא... ש: 

 
ינג כזה וגמרנו. מה זה, חיכינו לזה, אי אפשר היה גמרתי, גמרתי, גמרתי, גמרתי. כולנו גמרנו. היה לנו מסט י.ב.: 

לחכות. בבית היה לנו קצת אוכל שבישלנו מהפרודוקטים שקיבלנו כל חודש, כל שבוע, שהיה מינימום 
שבמינימום, ואת המנת אוכל, הכמה גרמים. זה היה בבית. הרעב היה מאוד קשה. מאוד קשה לתאר למישהו 

. זה מאוד קשה. גם אצלנו עכשיו אומרים, מדברים שיש ילדים רעבים. יש מה זה להיות רעב, שלא עבר את זה
ילדים רעבים, יש, אבל אנחנו אומרים: אם יש רק לחם, אז כבר אי אפשר להיות רעב. אבל זה לא נכון, לנו 

  גם לחם לא היה.
 

  האם בתוך הבית חרושת היו גם מארגנים לימודים לילדים שעבדו? ש: 
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שעות עבודה, הילדים יישארו  5או  4ו כזה שהמשרד, שרומקובסקי, הוא דאג לזה, שאחרי כן, היה משה י.ב.: 
במקום עבודה, יעברו לאולם אחר ושמה יידיש לימדו אותנו, קצת חשבון. וזה היה זה, אבל לא רצינו ללמוד, 

זו, עייף, בקושי זה זה... בא אלינו מורה לכיתה, איש מבוגר, רציני, הוא בא עם המסטינג שלו, עם המנשקה ה
ילדים! לא רצינו קודם כל את היידיש הזה, זה היה זר, ובשביל  –זז רגליים, זיז רגליים, ואנחנו צרחנו וצעקנו 

מה? מתי נשתמש בזה? וזה היה... לא רצינו. אז אני זוכרת שהמורה פעם אמר לנו: "מה אתם חושבים? 
אליכם? לעולם לא. אבל המרק, הקצת מים  שלולא המנת מרק, המים האלה שאני מקבל, אני הייתי בא

  שקוראים לזה מרק". אחר כך נודע לי שהוא היה מנהל בית ספר גדול אצל בעלי, אצל הנייק בבית ספר.
 

  האם כבר אז הכרת את הנייק? ש: 
 

  לא, את הנייק הכרתי בתנועה.  י.ב.: 
 

  מתי גילית שיש תנועה? ש: 
 

בשבילי חיים לגמרי חדשים ואחרים. היה נוער, בדרך כלל ילדי ה... נו, אחרי שנגמר הבית ספר. התחילו  י.ב.: 
האליטה, והם היו עושים חיים משוגעים. זה לא יפה להגיד, אבל זאת הייתה המציאות. להם היה הכול, יחסית, 

  גם הכול יחסית בתנאים של אז. והם היו מתאספים ורוקדים ריקודים סלוניים, ומתלבשים.
 

  נת?את לא הוזמ ש: 
 

לא שלא הוזמנתי, אבל לא יכולתי. לא יכולתי, לא היה לי. לא היה לי כסף. עם הזמן הבגדים גם התבלו, לא...  י.ב.: 
לא היה... ושוב, הם היו זרים לי. הצורת חיים, האופן חיים, והייתי מודעת איך זה בא להם. הייתי מודעת שהם 

  שבעים על חשבוני. 
 

  יש תנועה, ואיך בחרת לאיזה תנועה להצטרף?אז איך נודע לך על זה ש ש: 
 

נכון. אז היו זמנים שאני חשבתי, שמעתי מבנות שכנים, בנות כיתה לשעבר, שיש תנועות, שנוער מתארגן, וזה  י.ב.: 
היה לי מאוד נחוץ. מאוד מאוד נחוץ. לא לחשוב כל היום על האוכל, על הרעב הזה, על הקושי להירדם 

רעבים, ועל הקושי ללכת לעבודה רעבים. אבל כל הזמן ידעתי שאיכשהו אחזיק  רעבים, ועל הקושי לקום
מעמד, אחזיק מעמד. והסתכלתי על אמי, איך שהיא הצטמקה, על אחי, איך שהוא הצטמק, פתאום גבה מאוד, 

טרה ונהיה... עצמות ועור. אז אני פשוט מאוד מאוד הייתי זקוקה נפשית ל... למשהו שייתן לי איזה... איזה מ
בחיים, לא לראות רק את כל מה שנעשה פה. והחלטתי שאני, היו לי גם חברות שהיו באותה דעה, והחלטתי 
אני אצטרף לקומוניסטים. ציונות, חשבתי, לא. להקים... לתת יד להקמת מדינה שהיא תיראה כמו הגטו, כי 

דינה קטנטונת עם ראש ממשלה, אנחנו קראנו בגטו שלנו, וזה מקובל עד היום לחשוב, זאת הייתה מדינה, מ
עם דיקטטורה, עם שרים שלא ידעו לפעמים לחתום את שמם, אבל היו, הם היו אדוני חיים ומוות, וכשהיו 

  משלוחים הם היו עורכים את הרשימות, ו... ו... או ש... בשביל כל דבר קטן נשלחת החוצה ולמוות.
 

  יזה תנועה להצטרף. עכשיו, זאת אומרת, חשבת ודיברתן עם החברות לא ש: 
 

  כן. י.ב.: 
 

  וחשבתם שהתנועה הקומוניסטית היא הכי... ש: 
 

היא תציל אותנו. וזאת לא, זאת... המלחמה תיגמר, אנחנו נחייה. אז רק התקווה שלנו בקומוניסטים. הם יקימו  י.ב.: 
לא יהיו גבולות, מה יותר  עולם חדש, צודק, ישר, ולא יהיו לאומים, לא יהיו עמים, והכי זקוקים לזה יהודים,

  יפה מזה? אבל...
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  רגע, אז הלכתן ונרשמתם? או איך עשו את זה? ש: 

 
  ).PHלא, לא צריך היה להירשם. נודע לך איפה מתאספים. היו "קובורקים" ( י.ב.: 

 
  קבוצות. ש: 

 
  קבוצות. ולפי הגילאים. והיו מתאספים בכל מיני מקומות פרטיים. י.ב.: 

 
  רתם שם?על מה דיב ש: 

 
ו... קודם כל, תכניות, תכניות לעתיד. קילומטרים, קילוגרמים. אבל זה היה יפה. זה היה יפה. והאמנו בזה, זה  י.ב.: 

  מה שהיה חשוב. והיו אסיפות שהיו, היו מחולקות, היו... הייתה תוכנית של נושאים שנדבר.
 

  מי היה ראש הקבוצה שלך? ש: 
 

זוכרת, כי לא הייתי הרבה זמן. כעבור איזה תקופה קצרה קצרה, עוד לא... לא  שמה? אני לא זוכרת. לא י.ב.: 
הספקתי להתחמם שם, הייתה לי שכנה, רגינה זיגלבאום, נדמה לי קראו לה. והיא אמרה לי: "מה זה? עם מי 

הלכת? עם מי הלכת? מה את חושבת? אני הולכת להנוער הציוני, שמה יש אנשים רציניים". רציניים היו 
ב"שומר הצעיר" גם, וגם אצל הקומוניסטים. "תבואי פעם, רק פעם, ותראי מה שהולך, על איזה נושאים 
מדברים ואיזה אנשים רציניים ו..." נו, אם אפשר לבחור, אז לפני שבאמת באמת מחליטים, צריך לראות 

  משהו אחר גם כן.
 

  כך חשבת אז בזמנו? ש: 
 

, ברגע שהלכתי זה היה אבוד. לא עזבתי יותר. מדוע? כי הם ידעו על ה... כן, כן. ו... החלטתי ללכת. נו י.ב.: 
) שלי, על ה... נו, על הרצון שלי, וידעו שאני נוטה יותר שמאלה. ו"הנוער הציוני" היה בעיניי PHה"נייגון" (

החבר'ה  כזה מאוד מרכזי. כי כזה הוא היה. [נאנחת] אני חשבתי אולי אני לא אשאר פה, לא מדבר אליי. אבל
האלה היו מאוד מסורים לתנועה. ב... באיזשהו ערב, בעלי לעתיד, שהיה בהנהגה והיה ראש גדוד שלי, ליווה 

ושלא אחשוב על  -הכול על קיבה ריקה! –אותי הביתה והתחיל לשכנע אותי שרק ציונות זה פתרון ליהודים 
ראה כמה שזה נחמד, וכמה שזה טוב, ואיזה ואני א - נו, עוד לא ידענו מה שנודע  - הקומוניסטים, זאת אשליה 

העיקר הייתה אידיאולוגיה בשבילי. ובסוף הוא ירק משפט שלא אשכח אותו: "אימא לא תכעס  –אידיאולוגיה 
עלייך, שכל כך מאוחר חזרת?" אוווו.... חשבתי "מה הוא חושב, שאני תינוקת? שאימא שלי תכעס?" ועוד 

שלי הייתה נגד, היה לי קרב קשה מאוד, נגד תנועה. "כי תנועה, זה  בפרט שבחור ליווה אותי? בכלל אימא
דבר ל... ל________, בנות ובנים על ימין ועל שמאל, וללמוד אין מה לדבר, אף אחד לא ילמד יותר כשהוא 

בתנועה, וזה... זה לא בשבילי". נו, אבל היא יכלה לדבר, לא עזר שום דבר. ולמחרת, חבר אחר, ישראל 
ליווה אותי הביתה, ו"יוטה, רק ציונות, ורק ציונות, ורק פלסטינה, ורק פלסטינה, ורק שמה יהיה אבירם, 

טוב". ובערב שלישי עוד אחד. נו, חשבתי, אולי הם צודקים? בסופו של דבר, אני גם רציתי שתהיה מדינה 
ל יסודות ___________. נו, אבל חשבתי: יהודית ושליהודים יהיה טוב, אבל לא כמו בגטו. שתהיה מדינה ע

  אם אני אהיה בתנועה, אני אעשה הכול שהמדינה תהיה _________.
 

  חוץ מאידיאולוגיה ותוכניות לעתיד הרחוק אז, האם היו עוד נושאים שדיברתם עליהם בפגישות שלכם? ש: 
 

א לנו את התנ"ך. ואנחנו היינו מוקסמים. בוודאי! על הכול: היה לנו חבר שהיה מומחה בתנ"ך, הוא היה מקרי י.ב.: 
היינו בנים, בנות, היו אהבות, והיו אכזבות, והיינו אפילו מדברים על סקסולוגיה: היה בא חבר יותר מבוגר, 

היה מעביר שיעור סקסולוגיה. היינו מדברים על אסצנוגרפיה, את יודעת? ועם מפות ועם... והיינו מדברים על 
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ה ויונג ופרויד ו... ו... ו... והכול היה. והגרמני עמד למטה, ולפי החוק, זה תחת עונש פסיכולוגיה, פסיכולוגי
, נוער, שהוא 15מוות, אסור היה יותר משלושה או חמישה איש להתאסף במקום אחד. ואנחנו היינו לפעמים 
נו לא היינו בגטו. לא כזה שקט, והיינו בפלסטינה אז. ושעה הזו, שהיינו בתנועה, זאת הייתה ארץ ישראל, אנח

אף פעם לא היו לי כאלה שעות נפלאות. כי  -באמת, אני אמרתי את זה  -אלה היו שעות נפלאות, אף פעם 
כשלוקחים בחשבון, כן? דווקא את הרקע, אלה היו שעות בלתי נשכחים. בלתי נשכחות. ולא פעם אמי 

ג, תישארי איתי". אמרתי "אימא, אני התחננה "תישארי בבית. תישארי בבית". היה איזה חג. "היום ערב ח
אעשה הכול לפני זה, לפני שאלך". השכבתי אותה במיטה, בישלתי לה איזה מאכל, היה קמח, קודם... קודם 
על מחבת, הקמח נהיה חום, ועל זה קמח קצת שקיבלנו בחלוקה, עם קצת טיפ טיפה סוכר מהמנה, עשיתי לה 

יטה, וראיתי ש... ש... שכל עולמה נפתח, ו... התוודיתי, רציתי צלחת כזו מאוד מאוד שמחה, והגשתי לה למ
לדעת איפה אחי, אם הוא בסדר, איפה הוא נמצא, ואמרתי לאימא: "אני מצטערת, אבל אני הולכת". ורצתי 

לתנועה הזאת, ושמה שכחתי, שכחתי, שכחתי את אימא, זה לא יפה, אבל שכחתי, שכחתי על ה... שכחתי את 
לא הייתה איתנו, ושמה היו חיים אחרים, שמה ראיתי את השמיים הכחולים עם הכוכבים של  אחי, סבתי כבר

ארץ ישראל. זה מאוד נשמע לא לא לא... בנאלי כשמספרים את זה היום. אבל זה, אלה היו החיים שלי. 
  ואהבתי את החברים, אהבתי, אהבתי ממש אהבת נפש את החברים.

 
  הרומן בינך לבין הנייק. ש: 

 
הנייק. הנייק היה ראש גדוד, הוא היה בחור מאוד יפה, בחור אינטיליגנטי, בחור שקרא, פעל, והמון בנות  ב.: י.

אהבו אותו. מה זה התאהבו בו... הנייק, מותר לך לחייך! מאוד אהבתי אותו [צוחקת] מאוד אהבו אותו. 
חה גדולה, בפרט אצל בנות. אבל היו וכשהוא היה בא עלינו לגדוד והעביר איזה נושא שיחה נו, זאת הייתה שמ

לו גם אהבות שלו. ותמיד ידענו שהוא תפוס. תפוס, תפוס. והייתה כזו מלחמה פנימית, אולי ________ אני 
  זכיתי. שורה תחתונה: אני זכיתי, הוא פה. זהו.

 
  עכשיו אני רוצה לעבור לנושא לגמרי אחר. ש: 

 
  כן. י.ב.: 

 
  נעלמו מהגטו חמישים... 42עד כמעט יוני  42מינואר  ש: 

 
  המון אנשים. י.ב.: 

 
  מה... האם ידעת על זה? מה ידעת על זה? מה חשבת? מה הרגשת? האם פחדת שזה יקרה לך, למשפחתך? ש: 

 
אנחנו ידענו. היו... אושר רומקובסקי החליט לנאום בכיכר איזושהי, שם, ודרש ש... א... כל האנשים יבואו  י.ב.: 

ו שאיזה גזרה רצינית עומדת גם לקרות. או שהיו מודעות על קירות בתים, היה גם עיתון לשמוע, ואז ידענ
פעמי היו הגדולים המשלוחים הגדולים, אבל -פעמי, חד-מקומי, זה הופיע בעיתון, וכל איזה זמן, זה לא היה חד

לעבודה מחוץ  כל איזה זמן, לעתים די קרובות, היו ההוראות האלה של גירוש, שהגרמנים דורשים אנשים
לגטו, ותמיד הם חיפשו איזה סיבות מדוע אנשים האלה מסוימים כן, כי תמיד היו, הגירוש היה שמי, והם תמיד 

  ידעו לומר מדוע אלה כן, מדוע אחרים לא.
 

  האם... ש: 
 

נש מוות אבל לא ידענו לאן הם הולכים ומה קורה איתם, למרות שהיה רדיו בגטו, שאסור היה בהחלט, היה עו י.ב.: 
למי שהקשיב, בכלל שהיה לו רדיו, אבל היו כאלה ששמעו במחתרת, לא ידעו לאן נשלחים, לא על חלמו 

)PH.לא על אושוויץ ,(  
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  האם [טכנאי מתערב, הפסקה] באיזה עניין. ש: 
 

  בתנועה. י.ב.: 
 

על מה דיברתם, ממה אנחנו עוד נחזור לתנועה. [דיבורים עם הטכנאי] תספרי קצת על הבית שגרתם בגטו,  ש: 
  פחדתם, ממה הזהירו אותך ואת אחיך, מה עשה האח?

 
היינו אימא, סבתא, אחי ואנוכי. סבתא הייתה הנפש שהיא הקריבה את חייה בשביל אמי אחרי שאבי נפטר.  י.ב.: 

 לניקיון, לתבשילים מכל מיני קומבינציות, אני -עד כמה שאפשר היה  -היא הייתה בבית, היא דאגה ל... 
הייתי מביאה מהשדות דרדר, את יודעת מה זה? [שם בלועזית] ואנחנו היינו אוכלים את זה, זה היה מתרכך 

במים חמים. היא הייתה ממציאה כל מיני מאכלים, העיקר שאיכשהו הקיבה תקבל משהו. את המנת לחם 
עזור לה, אז היא בקושי שלה... אז השיניים שלה היא גם איבדה, ולא היה בכלל על מה לדבר לעשות את זה ול

  יכלה לאכול את הרך מהלחם. ואת הקשה היא הייתה משאירה לנו. ופעם לאחי ופעם לי. וזה גם היה הרבה.
 

  האם דיברתם בבית, אם זה קרה שישבתם ארבעתכם ודיברתם על מה יהיה? ש: 
 

אני נכנסתי לתנועה, אני לעתים רחוקות ישבנו ארבעתנו. לעתים רחוקות. כי שוב, אני חוזרת, ברגע ש י.ב.: 
התרחקתי מהבית, והייתי אם בבית, הייתי הרבה יותר ריאלית ממה שאמי הייתה. היה קור, קור אימים, וחורף, 
היה נורא, היו לנו כיסאות, ואני החלטתי שניקח את ה... נתחיל מכיסא אחד, נשבור, ונשתמש לאיזה מין ניצוץ 

ק. אמי טענה "אני אישה לבד, המלחמה מחר מחרתיים תיגמר. איך אמי לא הרשתה. וזה כבר יצר איזה ריחו -
אני אשיג את הכיסא בחזרה?" כי היא גם הבינה שאחרי הכיסא הזה יהיה עוד כיסא. ולי לא היה אכפת. לא 

יהיה כיסא! לא אמרתי "נדאג לכיסא", לא יהיה כיסא, אבל עכשיו, כרגע, קצת קצת נראה, קצת חום. וזה, את 
יצר ויכוחים שהיום, אני רואה, היו מיותרים, אבל כך זה היה. עם הזמן, לא היה כסף בבית, כבר לא מבינה, זה 

יכולה כמו - היה מה למכור. ואמי ממש דעכה. אני הייתי מודעת לדבר אחד: שאני ידעתי שאמי היא לא הכול
  טית, דיברה שפות.יכולה. הייתה מאוד אינטליגנ- שלפני המלחמה. לפני המלחמה האישה הזו הייתה הכול

 
  זאת אומרת שהדעה שלך השתנתה, גם דמות של אימא... ש: 

 
אחרים, שהיו אפסים, היו  –לא, היא לא השתנתה, זה מה שרציתי להמשיך ולומר לך. וכאן היא פתאום הייתה  י.ב.: 

כי בלעדיה  יכולים, והיא הצטמקה לגמרי. ואני החלטתי רק דבר אחד: אני מוכרחה לדאוג שהיא תישאר,- הכול
היא הייתה  –זה מה שאמרתי, הערצתי אותה  –אנחנו לא יכולים, בלעדיה, אנחנו, אין לנו חיים. היא הייתה 

חייבת להתקיים, כי ככה היא הרגילה אותנו, ואנחנו ראינו בה גם אבא, גם אימא. זה שהיא עכשיו כזו, אבל... 
  קטן, יותר צעיר ממני, ילד. וידעתי שאני חייבת לדאוג. אחי נשאר בעיניי ילד, יותר

 
  ואת? ש: 

 
אני היום נפגשת עם חברות, מספרות מים,  –אני הייתי מאוד בוגרת. מאוד בוגרת. אני לא הרשיתי לאמי שום  י.ב.: 

הם סחבו פעם מים, כי לא היו מים בכל חצר, צריך היה לסחוב מים. אני דאגתי למים, אני דאגתי לעמוד בתור 
ואני... אני סחבתי אל גבי קילוגרמים של תפוחי אדמה רקובים, אבל היה נדמה לי שאני אחרי החלוקת מזון, 

  מסוגלת. אחי לא, הוא צעיר, הוא, אין לו כוח.
 

  ואימא? ש: 
 

ואימא, אין מה לדבר. והיא הייתה צריכה להסכים, כי לא הייתה לה... היא לא יכלה. כך שאני הרגשתי שאני  י.ב.: 
לא בלי אימא. היא חייבת להיות. שיחות לא היו לנו. לא היו לנו. לאמי היה הייתה  אחראית על הכול, אבל

גישת חיים לגמרי אחרת. גישת חיים אולי ריאלית מאוד, במצבן, את מבינה? בגטו היא לא יכלה הרבה 
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 לעשות, אבל אם תכננו, אז אחרי המלחמה. ואחרי המלחמה, אז אני כבר הייתי אבודה. אני אאוט. אז, את
מבינה? היא... והיא עוד הלכה עם זה שיש לה שני ילדים והיא חייבת לפרנס ולהעמיד אותם על הרגליים 

  ולתת להם חינוך ואת כל הדברים, וזה היה ממני רחוק. ככה ששיחות לא היו לנו בבית.
 

  ספטמבר, ראשון לספטמבר, ש: 
 

  כן. י.ב.: 
 

  .1942 ש: 
 

  אסף את כולם, כל התושבים, בכיכר גדולה ואמר, נאם, הנאום המפורסם. אז יצאה פקודה, אז רומקובסקי י.ב.: 
 

  כן, את היית שמה? ש: 
 

אני הלכתי, אבל לא הייתי עד הסוף. היו המוני המוני אנשים. ואני גם היה לי יחס אליו, יחס אליו, שגם בא  י.ב.: 
מי הוא? מי הוא? הוא היה... אבל  מהתנועה. אני זלזלתי בו. מה זה להקשיב לו בכלל? מה זה להסתכל עליו?

לחמנו נגדו, לחמנו נגדו, זה לא הייתה מלחמה, אבל זאת הייתה הגישה. ואז הוא נאם שלדאבונו, הוא חייב 
עבדו, ואת כל הזקנים וכל החולים, וזה היה מספר, חלק, מספר  10, כי מגיל 10למסור את כל הילדים עד גיל 

  היה, לא זוכרת.
 

  .25,000הנייק ברגמן: 
 

נפש, רק להעביר אותם ממקום למקום במשלוח, ולא יקרה להם שום דבר, יצטרכו לעבוד, יכולים  25,000 י.ב.: 
לקחת מהבית כל מיני כלים, ככה סיפר שקרים על שקרים, ואנחנו צריכים לדעת שילדים זה בכלל בשבילו 

הות תלדנה ילדים, והוא תכנן את זה משהו יקר ביותר, שאם הוא כבר פנה, אז זה סימן שאין ברירה. ושהאימ
שהמשטרה היהודית תנהל את זה, וביקש שההורים ימסרו את היקר ביותר, ושהגרמנים לא יצטרכו להיכנס 

  ולעשות את זה בעצמם, ואז יהיה הרבה יותר קשה.
 

  האם באותו יום ידעת על הפעולה של יומיים קודם בבתי חולים? ש: 
 

משפחתי לא. לא ידענו שום דבר. אולי היו אנשים שידעו. כי איך אפשר להסביר שלא לא. לא. אני לא, וגם  י.ב.: 
ידענו מה זה אושוויץ? שקיים אושוויץ? אחרי ארבע שנות מלחמה, ואחרי כל כך הרבה גירושים, ושראינו 

רמטי, שאף אחד לא חוזר, שהקרונות רק לכיוון אחד עם אנשים וחוזרים ריקים, איך לא ידענו? זה היה גטו ה
הרמטי, סגור! ו... בסופו של דבר, שורה תחתונה, הייתה "שפרה", "שפרה" זה... זה אסור היה לצאת לרחוב, 
הרחוב היה שומם, בלי אנשים, לא חילקו אוכל, וכמובן שלרוב האנשים לא היו שום מחסני אוכל בבית, והגיע 

ורה", והמשטרה היהודית, בחוץ עמדו יום ראשון של האקציה. צעקו "כל התושבים לרדת לרחוב, לעמוד בש
עגלות, וכשירדו כולם אז המשטרה חיפשה את הילדים, והזקנים שעמדו בשורה, ואלה שנראו חולים ולקחו 

אותם, אבל לא רצו ללכת, ההורים לא רצו לתת את הילדים, בקיצור, המשטרה היהודית הובטח לה, דרך אגב, 
תמורת הפעולה שלהם. והשפרה הזו, העוצר הזה, לא הצליח שלילדים שלהם לא יקרה שום דבר. זה יהיה 

לרומקובסקי. הוא לא הצליח לאסוף את המספר אנשים שגרמנים דרשו. והם הכריזו על סיום העוצר. וש... 
וכיכר מסוימת, איפה שהיו, איפה שאחסנו תמיד ירקות, ירקות לגמרי לא לשימוש, תפוחי אדמה, ששם פתחו 

חי אדמה. הציבור היה כל כך מורעב, זה היה שבוע, שבוע היו אנשים שלא לקחו לפה את הבזאר ומחלקים תפו
שום דבר, היו גם כאלה שכבר לא היה חשוב להם אם יהיה או לא יהיה אוכל. וכששמענו ששם בכיכר 

מחלקים תפוחי אדמה, בערב קבענו בבית שאחי תילך עם הפנקס, עם התלוש, בבוקר, יעמוד בתור, ואני אבוא 
ריו להחליף אותו. ובבוקר הוא רץ, עמד בתור. אני לא הייתי שקטה. חשבתי, איך שלא יהיה, אני הולכת אח

לשם. אני רצתי לשם, הוא באמת עמד בתור, אבל עוד היה רחוק לכניסה למקום, אמרתי לו "לך הביתה, היה 
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התור היה כפול,  –ה שעה עם אימא, ואני כבר אביא את התפוחי אדמה האלה". אני נעמדתי בתור. כעבור איז
זה לא נגמר. ופתאום אני שומעת  –וכמובן הגיעו אלה פרוטקציונרים, נכנסו בלי תור  –פי שלוש, פי ארבע 

צרחות בגרמנית, על סוסים, יריות, מתברר שהגרמנים החליטו "אנחנו חוזרים שוב לעוצר הזה, אתם לא 
ו, אנחנו נעשה את זה". ושוב, העוצר התחיל, הצלחתם, כן, לא הצלחתם לאסוף את מספר האנשים שדרשנ

אסור לצאת, אסור לרדת, אסור בכלל להתקיים, רק בבתים. והגיעו לתור הענקי הזה עם הסוסים וירו בתוך 
ידי אנשים נופלים, מתים, דם, -האנשים. וכמה, התור התפזר, וכולם רצו ימינה, שמאלה, ואני רואה איך שעל

ה? ומה קורה בבית?" ועל יד הכיכר הזו היה בית קברות, בית קברות ישן נושן, ואני חושבת "איך אני אחיה פ
לא פעיל בכלל, וכל המצבות היו זרוקות, ופתאום ראיתי חור בחומה של הבית קברות, ואני חשבתי לי: "אני 

אש או מוכרחה לעבור את החור הזה". ורצתי בכיוון החור, ועוד שנייה, זה הכול, חשבתי מה להכניס קודם, ר
רגליים, ירו בראש אז לא צריך שום דבר, ירו ברגליים אז עם הראש יהיה אז אולי הרגליים עוד תלכנה. 

ועברתי לבית קברות, ואחריי באו כבר אחרים, והסתתרתי מתחת למצבה זרוקה, איפה זה היה כבר מאה שנה, 
עם האנשים האלה, עם  ושכבתי לי שם וחשבתי "אני אשכב פה. הרי אי פעם זה ייגמר, העוצר הזה,

הגרמנים", ושמעתי את הצרחות של האנשים, את הבכי של האנשים, ואת הגרמנים שצורחים ויורים באנשים, 
ואנשים... זה הייתה משהו נורא. ופתאום, אני ככה שוכבת, אז ניגש אליי ומסתכל עליי מתחת למצבה ישר 

), ו"מה את עושה פה, את חשבת PHליצאי (), זה קרימינל פוPHבפנים גרמני, שעבד אצלנו בקריפוב (
שתברחי? החוצה, תעמדי שם, מתחת לגדר". אני יוצאת, מסתכלת על החומה, על הגדר הזו, ושמה עומדים 

כבר אנשים אחד על יד השני, ו... שהיו במצב כמוני, ואני הצטרפתי, וכשהוא בדק את כל הבית קברות אז הוא 
, שאתם _________. חוץ מזה", הוא אומר, "אין טעם לחייכם, כי אמר לנו: "זה הסוף שלכם, מה חשבתם

בבית אין אף אחד. את כולם אספו, וכולם למשלוח, אין לכם שום מוטיבציה יותר לחיות. עוד כמה דקות יבואו 
כאן אלה עם הרובים וזהו". כעבור כמה דקות, באה כזו שיירה של גרמנים עם רובים ואומרים לנו: "שמאלה 

אלה פנה. עכשיו יוצאים לרחוב על העגלות". היו להם עגלות, עם העגלות הובילו אז הובילו אנשים פנה, שמ
קודם כל ל... לבית חולים, זה היה כזה מרכז. ועמדתי כמו כולם, חילקו אותנו בחמישיות, ועוד פעם בדקו איך 

פשי", ולא הספיק לגמור, אז מישהו נראה. והתחיל "חופשי, על העגלה, חופשי, על העגלה". לי הוא אמר "חו
אני התחלתי לרוץ הביתה לראות מה קרה עם אחי, עם סבאתי, עם אמי, והם אמרו שאין כאן אף אחד. אני 

באה הביתה, מתקרבת, אז אחי, ראיתי את אחי לפני הבית, לפני השער. ואיזה שכנה ניגשה, מלטפת לי בראש, 
קרה. ניגשתי לאחי, הוא אמר "יוטה, לקחו את סבתא,  מה שאני לא אהבתי בכלל, אז כבר ידעתי משהו כאן

ולקחו את אימא, אבל אימא אמרה שלא תבכי, שהיא תחזור", היא תחזור! איך היא תחזור? הגיע ערב, 
אמרתי, "זימון, בוא הביתה". אכלנו מה שהיה ונשכבנו לישון. נשכבנו לישון, עכשיו אני ראיתי שהוא הכי 

על אמי, עם ה... עם ה... זה, ככה הוא סמך עליי. ואני חשבתי "זאת אשליה, הוא  סומך עליי, כמו שאני סמכתי
סומך עליי, אני כלום, אני אפס כשאמי איננה". והוא ישן ואני חשבתי "צריך... מה אני יכולה לעשות להציל 

פעלים. את אמי?" ומולנו היה בית חרושת הזה לשטיחים. ושם היה טלפון. אלה היו כמה טלפונים בגטו במ
ואני חשבתי "אני מוכרחה להגיע לטלפון הזה". וזה... וזה לילה, הגרמנים שומרים, אבל זה לא היה חשוב, כי 
בלי אימא אין לנו שום זכות, אין לנו יכולת להתקיים. זה כשיש כריזמה, כזו כריזמה הייתה לה. כי היא באמת 

ותו פעם אחרונה, הוא ישן, וירדתי לרחוב, עברתי הייתה כזו. והתלבשתי. הסתכלתי על אחי, אולי אני רואה א
מהר את הכביש ודפקתי בשער של הבית חרושת. פתח לי השומר, מה אני רוצה? אמרתי, "תשמע, יש לכם 

) מכרה של אמי מגרמניה, ואמי עזרה לה PHבאה דרך זדומשין ( 38-טלפון, את אמי לקחו". אני נזכרתי שב
ה. גברת בורשטיין. והיא עובדת במגרש המרכזי, איפה שכל ההנהלה מאוד להסתדר. זה היה לפני המלחמ

  התאספה.
 

  ).PHרינפרוצקי ( ש: 
 

בדיוק. היא עבדה שמה, מפני שהיא עבדה גם עבודת כתיבה במכונה בגרמנית, ובכלל גרמנית על בוריה, ואני  י.ב.: 
להגיד לה שאת אמי לקחו.  מוכרחה להתקשר אליה, אני לא יודעת אם היא תדע מי אני, או משהו, אבל 

[גרמנית או פולנית] ואני טלפנתי.  ואני דיברתי אתה, ואמרתי לה. אז היא אמרה לי היא לא יכולה לומר לי 
שום דבר, וסגרה את הטלפון. זהו, את שלי עשיתי, וחזרתי הביתה. כעבור יומיים נגמר השפרה, העוצר הזה, 

לתאר איך שאמהות בכו, "למה? איך הוציאו מידינו את הם הגיעו למספר. אלה היו תמונות שאי אפשר 
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הילדים?" ילדים על יד השער, איך הוציאו? ילדים שהסתירו מתחת למיטות וההורים ירדו לרחוב. והגרמנים 
צעקו "אף אחד איננו למעלה" ואף אחד לא פה. והמשטרה היהודית בהוראות הגרמנים רצו בכל הקומות 

ם. יש לי עכשיו נינה. כל דבר שאני עושה בבית, תאמיני לי, כל דבר, אני ומצאו את הילדים האלה, קטני
זה מזוכיזם.  - אני קוראת הרבה על השואה, אני הולכת להרצאות על השואה  –זה מזוכיזם  –קוראת הרבה 

אני משתתפת, אני הולכת למסור עדויות לבתי ספר. אבל רק חושבת על הקטנה הזו, על הנינה, היא בת שלוש, 
ך לוקחים אותה וזורקים על העגלה הזו, והיא נפגעת בראש, והראש מתפוצץ. ואני חיה עם זה. אני חיה, אי

ואני פועלת, ואני מתנדבת, ואני... ואני הכול, ואני מחייכת, כי אסור לבכות. ו... אבל עכשיו אני עושה את 
ם ונגמר העוצר. ובין החלק שלנו, איפה ההשוואה, ריבונו של עולם! ועובר יום, אנחנו נחזור, ועובר יום ויומיי

שגרנו, והחלק השני היה גשר. את הגשר, על מנת לעבור את הצד, לשכונה אחרת, היה צריך לעבור את 
ה________. וידענו שאם אמי כן נמחקה, או כן היא... הוציאו אותה מהמשלוח, אז היא חייבת לעבור מעל 

ל הזמן "נו, יוטה, נו, יוטה, מה קרה?" אמרתי "עוד קצת, עוד גשר. והתחילו ימים שעמדנו עם אחי, ואחי כ
קצת". ורק הסתכלנו על הגשר. הגשר, אנשים עוברים, אבל איפה אימא? ובאחד הימים, אימא מופיעה, 

שבורה, בקושי ירדה מדרגה אחרי מדרגה. רצנו אליה, לקחנו אותה תחת הזרועות והובלנו אותה הביתה. בבית 
ך זה הלך שמה, ואיך שהיא עזבה ואיך שהיא יצאה מהגיהינום. היא שכבה אחר כך במיטה היא סיפרה לנו אי

ימים. היא קפצה מחלון, והכול בפנים נקרע לה. ככה היצלתי את אמי, רק לשנתיים, שנה וחצי, כי באושוויץ 
  ), וזהו זה. זה היה הסיפור של השפרה שלי.PH), ואני הלכתי רייסט (PHהיא הלכה לינקס (

 
  קחי נשימה עמוקה, ואני הייתי רוצה לחזור איתך לדברים של התנועה. : ש
 

שנה, ישנה כאן פסיכולוגית, איך קוראים לה? שרייבר. היא לודז'אית,  –זה שייך לתנועה  –תשמעי, לא מזמן  י.ב.: 
, ואיך אבל היא כאן המון, הרבה שנים יותר, והיא כתבה ספר, היא כתבה ספר על ילדותה, על המשפחה שלה

, בזמן המלחמה, הגיעו ארצה. וכתבה ספר, היא 40ש.. איך הם הגיעו, את כל הדרך לא דרך, הם הגיעו בשנת 
רצתה את הספר הזה למכור. בהתחלה כותבים כולם למגירה, אבל אחר כך רואים כי טוב, מתחילים לחלק 

יא רצתה כבר למכור את הספר. לחברים, והדבר הגרוע הוא, שואלים אותך "איך הספר?" נו, נו. העיקר, ה
ספר מאוד מעניין, באמת מעניין. על חייה פה בקיבוץ והלאה. והיא ביקשה מכמה חברים, אנחנו בתוכם, 

שנבוא אליה הביתה. באנו, והיא... בקיצור היא הרצתה לנו, ערימת הספרים הייתה מוכנה, ואנחנו ככה דיברנו 
לי יש הרגשה שאנחנו אחיות או  –היא בערך בגילי  –רגשה לפי התור, ואני אמרתי לה: "תשמעי, לי יש ה

כפילות". "איך זה?" אמרתי לה, "תראי, ההבדל בינינו הוא רק זה: שאני חלמתי ותכננתי מה שאת כבר עשית 
בסופו של דבר. ואם להאמין בטלפתיה, אז זה עוזר". היא קיבלה את זה, היא קיבלה את זה, זה נכון. אני שמה 

אנחנו נבוא, מה זה? רק לקיבוץ, קודם לסדר את אימא, ואחר  step by stepת בתנועה הזאת,  עשיתי תכניו
וככה היה בהתחלה, קוץ דרדר היה  -כך אני רק לקיבוץ ורק לקיבוץ... לשיתוף אבסולוטי ולעבוד רק בשדה 

ת כאן הגשמת, זה זה לי עד אמצע הציפורניים. אבל עזבנו את הקיבוץ. אבל אמרתי לה, אנחנו תכננו את זה, וא
ממש היה כאילו אנחנו אותו אדם. היא קיבלה את זה. זה אני רוצה לומר לך, זאת תנועה. לפני שעזבנו, היה 

לנו חבר, רפאל זייבר, הוא ידע עברית על בוריה. והוא היה תמיד הולך עם התנ"ך באמת, והוא אמר לנו 
ודעת אם הוא ידע או לא ידע, לא ידע. "ובקשה אחת "אנחנו מתקרבים לסוף, ונלך לאיזה שהוא מחנות", לא י

יש לי, תיקחו איתכם כל אחד תנ"ך". מדוע? "כי אנחנו אנשים עם מודעות. אנחנו אנשים עם מוטיבציה. אנחנו 
אנשים שרוצים, ונגיע לישראל, נפגוש אנשים שהם מיואשים, שהם כבר לא אנשים, אולי אם המטרה שלנו 

האנשים האלה, אז עם התנ"ך הזה אנחנו נעשה את זה". ואני לקחתי איתי תנ"ך. היא להרים את המוראל של 
ידעתי שיש לי יש לי איזה מין מטרה,  –) PHהייתי באושוויץ, בברגן בלזן, בזלצפילד ( - וכל השנה במחנות 

ם לעזור מוראלית לאנשים האלה, ואנשים בכלל. ולא יודעת, ידעתי שאני אחיה, ולא, אז לא הייתה לי שו
עזרה, אף פעם. בגטו היו אנשים שקיבלו תוספות, שקיבלו... מה שלא יהיה. לי, לנו לא היה שום דבר. 

  ובמחנה בוודאי לא. אני חיה.
 

  מה קבעת עם הנייק לפני שנסעתם, שלקחו אתכם לאושוויץ, מה קבעתם, איך תיפגשו? ש: 
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בניצחון, שהוא היה ניצחון מאוד פרובלמטי לנו,  לא קבענו. לא, לא היינו זוג. אבל אחרי המלחמה, שנגמר י.ב.: 
אסמנים, היו שברחו והיו כאלה שהתמסרו, אני -והאמריקאים שחררו אותי, והמחנה נפתח, והגרמנים האס

), בקושי נסחבו, אבל אנחנו היינו PHחשבתי לי "מה עכשיו?" כמובן שאנשים יצאו מהמחנות ההפטינגר (
חנה העבודה ביחס לאושוויץ אחר כך, כן? אושוויץ זה משהו נורא היה. מחנה עבודה, זה עוד היה פלוס, מ

ונכנסו לבתים הגרמנים, ואצל הגרמנים את ראית, סיר היה חם, ככה הם עזבו את הבתים ברגע האחרון. הם 
לא האמינו שיכול לקרות דבר כזה, שמישהו ינצח. ואני לא רצתי, לא היה לי צורך. ועברנו לעיר אחרת 

חיפשתי רק אנשים שרוצים לעלות לישראל. אבל לפני ישראל, ידעתי שאני חייבת לחזור ללודז' בגרמניה, 
ולחפש עד כמה שאני אוכל. ואחרי האמריקאים ששחררו אותנו, עזבו האמריקאים, הם חילקו אז את אירופה 

ים וערומים ובכלל, ובאו הרוסים. כשבאו הרוסים, היה לגמרי אחרת, התמונה השתנתה, הם היו בעצמם רעב
ו... ו... די מסכנים, אבל הם ניצחו! אין מה להכחיש כאן. והם אמרו ש"איך שאתם רוצים. כאן אתם לא 

), זה אומרים בפולנית, אי אפשר. הביתה, ורפטריאציה". PHיכולים לא לעבוד ולחיות באלמוזייביק (
נו יש לכם סיכוי להגיע לאן שתרצו, והאנגלים הביאו אוטובוסים ואמרו "אל תיסעו הביתה, תבואו איתנו, אית

העולם יהיה פתוח". אבל אצל הרוסים "אתם חוזרים לפולניה, אין סיכוי לצאת משם". אבל אלה שהחליטו 
ללודז', נסעו ללודז', ואני ביניהם. באתי ללודז', יצאתי, ירדתי מהרכבת, גם רכבת בהמות, ודבר ראשון הלכתי 

ה שבאו לפניי בחזרה, באו מצד הרוסי, באו כאלה שהסתתרו בכלל כל לקהילה. נוצרה כבר קהילה, היו כאל
המלחמה, ובאתי לקהילה, היו המון אנשים, והפולנים כל הזמן: "כל כך הרבה נשארתם? איך זה קרה שכל כך 
הרבה?" הקירות בקהילה היו מלאי שמות, רשימות, ו... רגע... רשימות, מה שאנשים חתמו שאם יבוא מישהו, 

), שאלתי, אף PHיידע. עברתי את כל השמות, לא מצאתי לא את אמי ולא את אחי. ניגשתי לשנאפ (שיקרא ו
, וחשבתי "יוטה, עכשיו את בלודז'", אהבתי 17אחד לא מצא בשם כזה. ירדתי לרחוב ונעמדתי, הייתי בת 

לא מכירה אף  מאוד את העיר הזאת, "מה את מחליטה עכשיו לעשות? גרוש אין לך, לאן שללכת אין לך, את
אחד: לא אימא, לא אח, לא סבתא", חיפשתי רק את השלושה האלה, היתר לא היה אכפת לי, אפילו במשפחה. 
מה, ראיתי בנות בגילי מתחתנות עם כאלה שהיו מבריחים כל מיני... יהודים! עם מגפיים ומעילי עור, אמרתי 

אלתי מישהו "תגיד לי, שמעת על מושג קיבוץ "יוטה, זה לא בשבילך". מה? לאן בלילה, או הלילה, לאן? וש
יש קיבוץ, קוראים לו איחוד". אמרתי "מה?"  PH (20או משהו כזה?" "מה זאת אומרת, כאן בזחוביה (

פיתחתי ספיד, הלכתי לשם, ומולי יצא חבר משה זילברשטיין, כן? והוא צעק "יוטה!" ואני צעקתי "משה!" 
נייק היה מאוד חולה, הנייק כבר היה שם, הוא היה נפוח כולו, היו לו והתחבקנו וידעתי שאני פה. ואחר כך ה

מים בריאות, והוא היה בקיבוץ, אבל החברים אכסנו אותו בבית פרטי, שלא קל להבריא, והצמידו איזה חברה, 
! אני רק ראיתי את החברה הזו, "תזוז ממנו!" והוא הבריא והוא חזר לקיבוץ, ומהון להון יש לך תמונה, וזהו

  והקמנו אימפריה.
 

  נכון. אני חושבת שבזה אנחנו נגמור ותודה רבה לך, יוטה. ש: 
 

  אני חושבת שקצת מילאתי את ה... את חובתי. י.ב.: 
 

  ודאי. ש: 
 

  וסליחה אם הם השתעממו, החבר'ה. י.ב.: 
 

  אני לא חושבת שהם השתעממו. זה לא היה בפולנית אז הם לא השתעממו.  ש: 
Conclusion of interview 
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