
 

 

Henryk Bergman 
[March 29, 2005] 

Tape 1  
  

-הנריק, אולי תספר קצת על עצמך, על המשפחה שלך לפני המלחמה, איפה גרתם, לאיזה בית  ש:
  ספר הלכת, ו... ו... פעילות שלך בתנועה.

 
כן. שמי הנריק ברגמן. משפחתי היתה בעלת חמש נפשות: הורי, אחי, שהיה מבוגר ממני, פנחוס,   ת:

שהיתה צעירה ממני, רות, רות'קה. כולם לא בחיים, על פינקוס אינני יודע הרבה, כי הוא ואחות 
' הוא הגיע לארץ ישראל, דרך 41-2היה בצבא הפולני בזמן המלחמה שפרצה. ידוע לי שבשנת 

ליביה ששמה הוא לחם, והוא ערק, כנראה מצבא פולין פה בפלסטינה, ומאז לא ידוע לי מה 
מני דרכים, לא הצלחתי להגיע מה קרה אתו. אחותי ואמי נפטרו באושוויץ,  גורלו. חיפשתי בכל

-אחי... הושמדו ז'תומרת באושוויץ, אבא שלי נפטר בגטו, יש לו חבר גטו בגטו לודז', בבית
החרושת הגדולים בלודז', -העלמין בלודז'. אבי עבד בבית חרושת 'ג'נטלמן', זה היה אחד מבתי

מי גם כן היתה שמה עסוקה. אחי לפני המלחמה התגייס, זה היה גיל חרושת לדברי גומי. א-בית
-', התחילה לעבוד בגטו. אני לפני המלחמה, בתור תלמיד בית25שלו. אחותי גם כן היתה ילידת 

ספר עממי עדיין, חצי מהכתה שלנו הלכה לתנועת הנוער הציוני, זאת היתה תנועה של הציונות 
ספר, היו גם כאלה שעבדו, זה היה תנועה של נוער לומד - יהכללית, היו שמה תלמידים של בת

, ומאז אני באותה התנועה, עד היום הזה 12-13', הייתי בן 34-5ועובד. הלכתי בשנות, בערך 
', הייתי חניך באחד 38[צוחק], לא בתור ____________, כבר קצת יותר מבוגר. עד שנות 

אביב, היה -נברג, שהוא חי היום בישראל, בתלהגדודים שמה, ראש הגדוד שלי היה עוזיאל ליכט
' אני... מינו אותי למדריך לקבוצה אחרת, של 38אביב. בשנת -אחד הקבלנים הגדולים בתל

פעמיים בשבוע, להדריך. הגדוד שלנו -יד לודז', ושמה הייתי נוסע פעם-נוער, בחוייניז', על
חניכים.  15עד  14ל קבוצה חמש קבוצות, בכ- והקבוצה שלנו היתה... הגדוד היה בן ארבע

פעמיים בשבוע לפחות היו אסיפות של קבוצות ושל גדוד, עם עונג שבת ועם כל הפעילות של 
כך יכולתי להמשיך -התנועה הציונית. ההדרכה שאני קיבלתי היתה מאוד מועילה, כי אחר

גרמניה ', כשהגרמניה, כש39', עד ספטמבר 39ולהעביר את זה לחניכים שלי. זה היה מצב עד 
התנפלו על פולין, ותוך שבוע ימים הגיעו ללודז'. לפני המלחמה ב... היו בלודז' בסביבות 

  תושבים פולנים וגרמנים. היה חלק גדול של 750,000- תושבים יהודים, מתוך כ 250,000
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תושבים גרמנים, שמיד כשהגרמנים נכנסו הם הלבישו את... תלבושת של צבא גרמניה, 
יציי, עזרו ב... לגרמנים ב... שלטון במקום. חלק גדול מהחברים מבוגרים ממני שוצפוליציי, פול

שהיו בהנהגת הקן בלודז', יצאו, ראש הקן, אברהם ראפ, הגיע אלי בזמן התחלת המלחמה, ואמר 
שהוא ברשימת... שהגרמנים מחפשים, והוא יוצא. בכוונה שיגיע באיזשהו זמן לארץ ישראל, 

ד לבוב, ואז באו הרוסים שמה, כבשו את העיר הזו, גייסו אותו והוא אבל לצערנו הוא הגיע ע
נפ... נהרג באחד הקרבות ברוסיה. זה היה... כשעזבו רוב המנהיגים והמדריכים המבוגרים 

מאתנו, אנחנו התחלנו להתארגן בתוך הגטו. ההתחלה היתה בזה שאני אז גרתי כבר בתוך הגטו. 
נו גם לפני המלחמה, ככה שאנחנו לא החלפנו את הדירה, הגטו הוכרז באותו השטח שאנחנו גר

ידי הקרובים, ולנו, ארבע -רק הגיעו אלינו קרובים, שמתוך שלושה חדרים שני חדרים נלקחו על
נפשות, אחותי, אני והורי, נשארנו בחדר אחד. והפעילות שלנו בהתחלה היתה שנפגשים אותם 

לנו בעזרה למצוא חדרים, למצוא דירות עבור אלו , והתח16, 18, 17המבוגרים שהיו בגילי, בני 
כך, במשך הזמן, הפעילות שלנו [טייפ נקטע]עבה, ראינו - שבאו מהעיר, ממקומות אחרים. אחר

ש[טייפ נקטע] הוא מתאים ורוצה להיות פעיל בתנועה, ככה הרחבנו את המעגל של הפעילות. 
לנו היתה מרוכזת לפעילות של , אז הפעילות ש1941בהתחלה, כשהיו בתי ספר, זה עד שנת 

, אמצע שנת 1940ספר. אבל באותה התקופה, משנות -אחרי הצהרים, שילדים חזרו מבתי
, כשהגטו נסגר כבר במאי, בזמן יותר מאוחר, התארגנו לקבוצות, לקיבוצים במרישין. 1940

שמה קרוב קומי, קומונים, והתאספו -התנועה שלנו, הנוער הציוני, קיבלה אז שלושה מבנים, חד
חברים. הפעילות שלנו היתה כרגיל באותם התנאים, רוב האנשים יצאו לעבודה או  100-ל

במרישין או מחוץ למרישין, עבדו בחקלאות, לנו היתה... היו גם כן כמה בתים, ש... עם חלקות 
על יד זה, עיבדנו את האדמה והפרי... נהנינו מהפרי של אדמה, של העבודה. [מראיינת 

ספר תיכון מקצועי. וחלק -, גמרתי בית1939"סליחה."] לבריאות. ואני באותה שנה, מתעטשת. 
מהחברים של אותה הכתה גם כן התארגנו במרישין, היו בשכנות שלנו, וההשפעה הציונית שלנו 

עברה גם אליהם, והם בצורה כזו גם כן ניהלו גם חיי קיבוץ וגם חיי חינוך לכיוון הציוני, ככה 
התרחבה משך כל הזמן. משך כל הזמן של קיום הקיבוצים במרישין, רוב  שהפעילות שלנו

יתומים שרומקובסקי הקים במרישין, - החברים עבדו בחקלאות ובמרישין, וחלק גם עבדו בבתי
גם עברו לפעילות בתוך הגטו. לצערנו, הפעילות הזו במרישין לא  כמדריכים, כעוזרים, חלק

כך רומקובסקי, בהשפעה כנראה או של גרמנים -ה, ואחרנמשכה הרבה זמן, נגיד שבסביבות שנ
או גורמים אחרים, לא ראו בעין יפה שקבוצות גדולות כאלה של נוער מאורגנים במרישין, 

ובאיזשהו אופן יכולים להיות איזושהי סכנה אולי לשלטון או להתארגנות מחתרתית אחרת, והיו 
השתלט על הקיבוצים, והם צריכים גם שמועות שהמשטרה, __________ המשטרה, רוצים ל

לקבוע מי, לאיזה עבודה ילך, לא ראשי הקיבוצים, רק המשטרה שהיא תעשה את זה. כל זה לא 
מצא חן בעינינו, והיות והמגמה היתה לפרק את הקיבוצים, אז אנחנו הלכנו בעקבות זה, והעברנו 

  את הפעילות שלנו המלאה לתוך הגטו. 
 

  הגטו כבר של הנוער הציוני?מי היה בהנהגה, בתוך   ש:
 

-בתוך הגטו היו לנו כבר כמה חברים, בראשם עמד רפאל זלבר, שהוא היה מבוגר ממני בשנה ת: 
שנתיים, ידע עברית על בוריה, היו משה זילברשטיין, אנוכי, ועוד שניים שלושה חברים שהם 

, הנהיגו קבוצות של היו ההנהגה של הקן. הפעילות שלנו התרחבה ואלה שהיו קצת יותר צעירים
עוד יותר צעירים. העבודה היתה בצורה כזו, שהאסיפות היו של בין חמישה לעשרה חניכים 

חרושת. אז זה היה -איש, ארגנו בבתי 50- , ו40, 30בבתים פרטיים, ופעילות יותר רחבה של 
חרושת, בצורה כזו שלו היו -בהסוואה של אסיפה של אותם האנשים שעובדים במפעל, בבית

חרושת - באים ובודקים מי ומה הפעילות הזו, אז זאת היתה ההסוואה, "הנה, הנוער של אותו בית
מתעסק, לדבר, ולשיר, וכך הלאה. בחוגים של החניכים למדו עברית, למדו על ארץ ישראל, 

למ... למדו על קיבוצים, על מושבים והאווירה אותן השעות, שהעברנו את הפעולות היתה מאד 
כך, את המצב רוח - ו החניכים במצב רוח מרומם, והם אלה שהעבירו את זה אחרמרוממת, יצא

הטוב למשפחות בתוך הבתים. ההדים שקיבלנו תמיד היו מאוד מאוד חיוביים, וזה עודד אותנו 
להמשיך בפעולה הזו. המאמצים אמנם היו די גדולים, כי כל אחד מאתנו אחרי עבודה די קשה, 

ראש, עם החניכים, והיה מעביר את הפעילות הזו. ושוב, כנראה, היה מתייצב במקום שקבעו מ
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, הם לקחו על עצמם קבוצות של ילדים בני 14, 15אני חוזר ואומר אם היו בינינו חברים בני 
  , וככה הפעילות שלנו היו על מאות חברים בתנועה. 11, 10

 
  האם היו לכם רשימות של החברים בתנועה?  ש:
 

והיו פרוטוקולים. לצערנו, רוב הפרוטוקולים והתמונות שהיו, החבר שלנו היה כן, היו רשימות,   ת:
מנדל גרוסמן, שאחותו גם כן היתה בתנועה, והוא שצילם הרבה מפגשים, ועד היום הרבה 

תמונות מסתובבות בכל העולם, וגם בארכיונים של יד ושם ובית לוחמי הגטאות, וגם בידיים 
על הפעילות שלנו, וגם הפרוטוקולים מהישיבות... לפעמים פרטיות. התמונות האלו מעידות 

הפרוטוקולים היו בעברית, לפעמים היו בפולנית, החברים שלנו ידעו עברית, ואפשר... הדברים 
  האלה מעידים על האהבה, על הפעילות הענפה שאנחנו ניהלנו. 

 
ם של הגשמה, ציונית, באיזה נושאים דנתם? במה... על מה דיברתם? האם דיברתם רק בנושאי ש: 

  או גם על החיים שהיו שם?
 

בעיקר, זאת היתה הרחבה של פעילות ציונית, כן? אנחנו דיברנו מתוך ידע שאנחנו קיבלנו  ת: 
מהמדריכים שלנו. אנחנו לפני המלחמה היינו נפגשים עם שליחים מארץ ישראל, עם חברי 

ור חניכים של אותם המדריכים, כך אנחנו, בת-קיבוצים שסיפרו על הקיבוצים שלהם, ואחר
העברנו את זה כמדריכים לקבוצות של יותר צעירים. אז הנושאים היו רחבים מאוד. היו גם 

ספר, אז עזרנו -תקופות שלימדנו אפילו עברית בתוך החוגים, לילדים, שאז כבר לא הלכו לבתי
מוד עברית, לימוד בפתרון של מתמטיקה או דברים אחרים. אבל בעיקר זאת היתה פעילות של לי

על ארץ ישראל, על קיבוצים, על מושבים, וסיפרנו על השמיים הכחולים בארץ ישראל, על הים 
הכחול שמחכה לנו, שבוודאי שנזכה לעבור את המלחמה. וזה היה עידוד הדדי. אנחנו שאבנו 

ובת, עידוד מהצעירים שהיו מרוצים מהפעילות הזו, ואנחנו הקרנו שוב על הפעילות הזו, שלט
ה... גם לטובת החניכים ולטובתנו אנו גם כן. בתוך הפעילות הזו היתה גם פעילות של עזרה 

הדדית. אנחנו ידענו על בתים שההורים היו חולים, או אותו החבר של אותה הקבוצה, ואז 
אחרים באו לעודד אותם, לעזור במידה והיו זקוקים לעזרה, עם זה היה בהוצאות המצרכים 

זה בדברים אחרים. היתה גם פעילות די רחבה בעזרה הדדית במזון. אני יכול  הנחוצים, אם
, הייתי מרשימה של מגורשים. אני... בלילה באו שני שוטרים 1944להעיד על עצמי שבשנת 

יהודיים לקחת אותי. אני לא ידעתי אז שאני ברשימה, אבל... אז אבא שלי כבר לא היה בחיים. 
טרך לעזוב את אמי ואחותי שבלעדי בוודאי שלא יכלו להסתדר, אני... על עצם המחשבה שאצ

התעלפתי. אז השוטרים אמרו, "נבוא בבוקר וניקח אותו." ואם עד הבוקר הם לא יבואו, אמרו, 
אז שאני אתייצב בעצמי במשטרה, ונתנו לי את הכתובת של המשטרה. בחדר שלנו היתה, לא 

של החומה מאחורינו. ואני נכנסתי לחור הזה, מרתף, אבל היה מרחב בין הרצפה ובין התקרה 
הסתירו את הקרש שסגר עלי עם שטיח קטן, וככה לא הרגישו שיש שמה מקום שאפשר היה 

להסתתר, וכשהשוטרים באו בבוקר, אמרו שהלכתי להתייצב. הם כבר לא חזרו יותר, אבל 
להסתתר בכל מני המעקב אחרי היה קיים, ואני כבר לא יכולתי יותר להיות בבית, התחלתי 

מקומות, בעזרת החברים, במקום שהייתי ביום לא הייתי בלילה, ובמקום של לילה לא הייתי 
מנת -ביום, וככה נדדתי ממקום למקום, והחבר... היות ואז היתה שיטה שסגרו את האספקה, על

, שאני אתייצב, החברים עזרו באיסוף של חומרים הדרושים, אם זה היה מרק, אם זה היה לחם
ודברים אחרים, ואני קיבלתי בצורה, בכמות כזו, שיכולתי להתקיים. בזמן יותר מאוחר רצו גם 
את המשפחה לקחת. בתור בני ערובה, וסגרו את האספקה גם לבני משפחה, והחברים עזרו גם 

לבני משפחה. התקופה הזו שהאספקה של בני משפחה לא ארכה הרבה זמן, אבל היו הרבה 
ווקא בחורף, שהסתתרתי במקומות שלא היו מקובלים שאפשר... שהיה... לילות, וזה היה ד
שימוש שהיו בחצר, שמה הסתתרתי, אני אמי ואחותי, משך כמעט חודש ימים, -בפחונים, בבתי

עד שהאמא ואחותי יכלו לחזור הביתה, ואני המשכתי להסתתר. היה מצב כזה שאני ביום הלכתי 
לא ידעו אפילו שהחברים שלי נותנים לי מפתח שאני  לדירה שכולם יצאו לעבודה, וההורים

אסתתר שמה, זה היה ביום. בהמשך, כשההורים היו חוזרים מהעבודה, אני כבר יצאתי מהדירה, 
  הסתתרתי בין ההמונים
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- יד גג של בית-חרושת, הסתתרתי ב... על-שהלכו ברחובות, וכשגמרו אנשים לעבוד בבתי
מה... אי אפשר להגיד יותר משבועות, עד ששוחררתי חרושת מסוים, וככה הסתתרתי משך כ

מהרשימה הזו, והגרמנים קיבלו את אותו מספר אנשים שהיו דרושים, מעל אלף איש. משך הזמן 
נודע לי שהטרנספורט הזה, הטרנספורטים האלה הלכו לצ'רנסנוחובה, שזה היה מקום עבודה די 

רוב האנשים שהלכו באותם הטרנספורטים טוב יחסית, לא לאושוויץ אלא ל... צ'רנסנוחובה, ו
נשארו בחיים. אני, כשהוציאו אותי מהרשימה השחורה של המבוקשים, חזרתי למקום העבודה, 

קיבלתי את ההקצבה שלי, וככה המשכתי עד לחודש אוגוסט. אפשר להגיד שגם בתקופה הזו, 
ים, וכל האנשים הצטוו החלק של הגטו, איפה שאנחנו גרנו, היה שוב מיועד לגירוש בין הראשונ

להתייצב ברדוגס, מקום האיסוף של המגורשים, אנשים שמיועדים לגירוש. אני עם אמי ואחותי 
הסתתרנו שוב בחלק אחר של העיר, כמה שבועות, ובאיזשהו יום, ביום ראשון זה היה, שבדרך 

ר צח קצת, כלל הגרמנים לא חיפשו אלא יום ראשון חג אצלם, באותו היום אנחנו יצאנו לאווי
היינו בחב... אצל חברים, אכלנו ארוחת בוקר, ואז הופיעו הגרמנים, תפסו אותנו, הביאו לרדוגס, 

ומאז, משם לאושוויץ. באושוויץ אמי ואחותי ניספו באושוויץ. אני למזלי עברתי... הייתי באז 
- , ביתחרושת בברונשוויג-, הייתי מסוגל לעבוד, ובחרו בי לעבודה בבית21, 20, 19בגיל 

חרושת למכוניות. הייתי באושוויץ כמה שבועות, כי באותו הזמן נודע באושוויץ שהצריפים שהיו 
ידי האמריקנים, ועד שבנו צריפים חדשים נשארנו באושוויץ. אמנם -מיועדים לנו הופצצו על

עברו כמה סלקציות גם אז, אבל אנחנו היינו מחוץ לסלקציות, והועברו, הועברנו לברונשוייג. 
חרושת, תקופה מסוימת, אני לא הייתי בין המקצועיים, ועבדתי תקופה -שמה עבדתי בבית

בסבלות. באחת ההעברות, ההליכות של סבלות, ראינו שיש שמה מטבח, ובחוץ ישנם גם תפוחי 
אדמה, גזר ועוד דברים אחרים, והחלטתי עם חבר שהיה אתי, אנחנו נשתדל להביא משמה קצת 

כה עשינו, לקחנו שני דליים, וכשהגרמנים שאלו "לאן אתם הולכים?" תפוחי אדמה וגזר. וכ
"אנחנו הולכים למטבח, לקבל מים חמים ל... דרושים לשמה." בחזרה מילינו קצת מים, ובתוך 

חרושת, התחלנו להסתיר את זה בתוך הבגדים שלנו, -זה התפוחי אדמה וגזר, וככה חזרנו לבית
  חרת, זה גם... אנחנו... לנו לא יהיה." התחלקנו עם זה, וככה ואז באו גם אחרים, גם הם רצו, "א

קיבלנו איזושהי תוספת אוכל. באחד העבודות האלה, נפלה מסילת ברזל על רגל שלי. הרגל 
התנפחה, חזרתי לצריף, חום גבוה, לא יכ... לא הייתי מסוגל ללכת לעבודה, והעבירו אותי לחדר 

כמה ימים אם אנשים לא מבריאים, אז באה מכונית חולים. בחדר חולים היה ידוע שאחרי 
ומוציאה אותם בדרך בלתי ידועה, ואף אחד משמה לא חוזר. באחד הערבים באו חברים אלי, 
ואמרו "תברח מפה, כי למחרת היום יוציאו אתכם מפה." אני לצערי לא יכולתי לברוח, הרגל 

, האחראי על החדר, ואמר, "אם היתה נפוחה, חום גבוה, נשארתי לשכב. ואז בה השטורמדיסט
יש למישהו מעיל טוב, או נעליים יותר טובות, תשאירו אותם פה, כי מחר לא תצטרכו את זה." 

זה היה שוב אחד הסימנים שגורלנו מחר יהיה מר. למחרת היום באו שני האוטובוסים, היינו כמה 
עה של קרוב לשעה עשרות איש, לקחו אותנו לדרך בלתי ידועה, הורידו אותנו אחרי נסי

למקלחת, מה היה במקלחת לא היה ידוע לנו. מתוך נסיון ידענו שזה לא דבר טוב, מקלחת כזו, 
אבל למזלנו לא גז יצא משם, אלא מים חמים. התרחצנו, נתנו לנו בגדים ל... והבנ... והעבירו 

סוי, בחוץ שלג, חולים. זה היה חלום. לבד על המיטה, עם סדין לבן, עם... סדין לכי-אותנו לבית
חרושת שלנו -בפנים חם, ולא היה ידוע לנו מה הסיבה. במשך הזמן נודע לנו שהיות ובבית

-במחנה הזה, היתה תמותה יחסית גבוהה מאוד, עשרות איש מתו ביום, באו השלטונות של בית
חרושת בטענה למחנה אושוויץ, ששלחו להם אנשים חולים. כתשובה, אמרו להם "תנו לאנשים 

ה לאכול, אז הם יבריאו." ואנחנו היינו למזלנו הקבוצה הזו שהלכה לנסיון הזה וזה. ובאמת, האל
באחד הימים באה שמה משלחת של רופאים, אומרים שהיה מנגלה בין אלה, אני לא ראיתי 

אותם, אבל על יד אחד של המיטות חולה, אמרו באמת לרופאים "תנו להם אספקה מתאימה, הם 
י בי טיפל רופא פולני. כמעט... למחרת היום כשבאתי, הוא לקח אותי, התחיל כולם יבריאו." אנ

לטפל, ואומר, "מחר, שוב למחרת, אני אנתח את הרגל שלך, ויהיה בסדר." למחרת היום, שוב, 
הוא ניתח אותי בלי הרדמה, בלי אמצעים, אני לא יודע איזו סכין זאת היתה אבל חתך את 

שלו [צוחק], הוא קילל אותי קצת אבל ברוח טובה, ולי, אני מיד  המוגלה, והמוגלה פרצה בפנים
הרגשתי הקלה. הטיפול הזה בפצע ברגל נמשך ימים רבים. הוא טיפל, וניקה, שוב טיפל, שוב 

חולים, קיבלתי מים בריאות. אותו הרופא לקח אותי, -ניקה, ותוך השכיבה של ה... ב... בבית
שוב ירד, והמשכתי לשכב, מרוצה מהתנאים, בחוץ שלג  הוציא את המים, פעם, עוד פעם, החום

  וקר, בפנים חם ונעים, 
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אוכל קצת יותר טוב מאשר במחנה. באחד הימים בא הרופא הזה, ואמר, "לצערי", לצערו, הוא 
לא יכול להמשיך לטפל בי. "למחרת היום אתם יוצאים מכאן. אמנם הטרנספורט שלכם מיועד 

ך הרבה, עם הפצע שלך אין לך הרבה סיכויים, מה שאני יכול לתת לרכבת, אני לא יכול לעזור ל
לך זה חצי תחבושת. תשתמש בה בזמן הגרוע ביותר, כשלא תהיה לך כבר ברירה אחרת, כי לא 

תוכל לקבל בדרך אצל אף אחד תחבושת שתוכל להחליף." למזלנו, שהעמיסו אותנו לרכבת, 
ום לא רצו לקבל אותנו, השוטרים האס. אס. לנסיעות אחרי כמה ימים ממחנה למחנה, באף מק

מנים הודיעו לנו "תישארו בתוך הרכבת. יבואו האמריקאים ויקחו אתכם." ישבנו בתוך הרכבת 
איזה חצי יום, חזרו אותם הס. אס. מנים, ואמרו, "הקווים, המסילות ברזל שבינינו לבין 

ם שוב למחנה." שוב ממחנה האמריקנים הופצצו, והם לא יכולים להגיע אליכם, ואתם חוזרי
למחנה, כמה מחנות, והגענו למחנה וובלין. אז באותו המחנה כבר נפגשנו עם חלקים אחרים של 

חרושת בברונשווייג שעבדתי את... יחד אתם, הם היו בין הבריאים, אני הייתי שוב ב...חדר -בית
תצאו מכאן, תלכו בין חולים, שוב העניין חזר על עצמו, איזה רופא, מכר שלנו, בא ואומר, "

הבריאים, כי אחרת אלה שלא יישארו פה ולא יוכלו ללכת, מצבם יהיה רע מאוד, לא יתחשבו 
בכם, וכרגיל כדור בראש, וזהו." שוב, אני לא יכולתי ללכת. אמנם מצבי היה קצת יותר טוב, 

ל. נשארתי אבל ללכת לא יכולתי, וללכת למארש הזה, מה שנקרא 'מארש המוות', לא הייתי מסוג
לשכב בחדר חולים, כל האנשים יצאו למארש הזה, על ידי שכב מישהו שהיה רופא בגטו, והיה 

במצב דומה וגם הוא אמר "גם אני לא יכול ללכת, מה שיהיה יהיה. אחרי חצי יום, כל אלה 
יומיים, -שיצאו למארש חזרו, כל הדרכים סגורות, אין רכבת, הכל סגור. המצב הזה נמשך יום

חולים, טיפלו בי איזושהי - באו אמריקאים בשני למאי, ושיחררו אותנו. אותי לקחו לבית ואז
תקופה. כשמצבי השתפר, ויכולתי כבר ללכת, ויכולתי כבר לנשום, באו האמריקאים ואמרו 

שהם צריכים לעזוב את האזור הזה, כי הרוסים באים לשמה, ויש לנו כמה אפשרויות: או לחזור 
וסיה שהיו שמה אתנו, או לבוא לאזור אנגלי, ששמה אולי יש לכם סיכויים לפולין, אחרים לר

  אפילו לנסוע לארץ ישראל. אני...
 

אני רוצה להפסיק אותך פה לרגע, ולמעשה הייתי רוצה לחזור הרבה אחורה. כשעשיתם את  ש: 
אם התכנונים ביחד עם מדריכים אחרים, על מה אתם מרצים לנוער, ומה הם מעבירים הלאה, ה

אי פעם חשבתם לעצמכם שזה די אבסורדי, לדבר על השמיים הכחולים של ארץ ישראל, 
  כשאתם בתנאים נוראיים בגטו?

 
אנחנו... יכול להיות שבתוכנו חשבנו על זה, אבל אף לרגע לא איבדנו את התקווה שנתגבר על  ת: 

ים, זה נותן משהו זה, שנשרוד. ואנחנו הרגשנו שהפעילות, שהפעולות שאנחנו עוברים, מעביר
גם לחניכים וגם לנו. ההדרכה שלנו היתה בצורה כזו, שהיו חברים שידעו עברית טובה, הם 

העבירו קורסים בעברית. היו אחרים שהתמחו בפסיכולוגיה, העבירו שיעורים בפסיכולוגיה. היו 
ב את כאלה והיו בתקופות מסוימות גם ספרים, גם בפולנית וגם בעברית, שמהם יכולנו לשאו

  הידע על הקיבוצים, על החיים בארץ, וזה. 
 

האם באיזשהו שלב התייחסתם למה שכן קורה בגטו, למשל, טרנספורטים שמוציאים אנשים  ש:  
  ', או השפרה?42-מהגטו ב

 
תראי, אנחנו חיינו בתוך הגטו, אנחנו היינו עדים שכל זה מה שמתרחש. גם בשורות שלנו פגעו  ת: 

המוות בתוך הגטו, אבל כל הגירושים. אבל הרוב החניכים שלנו היו  הרבה פעמים, ולא רק
, שהם יכלו ביתר קלות לעבור את התקופות 18, 17, 16בגילים כאלה, נגיד מעשר למעלה, 

ים, אז לא כולם היו בתוך זה. או ילדים עד האלה, אם היו גירושים של אנשים מבוגרים, או חול
גיל עשר, אז גם כן, היו בני משפחה שניזוקו, שלקחו אותם. ואנחנו עודדנו אותם אז. ו... היו 

מקרים שמישהו נשאר לבד. היו מקרים שלא היה מי שיקבור את ההורים של הקרובים של ה... 
להם, בקבורה, בסידורים וזה. מבחינה של החניכים שלנו. ואז המבוגרים שבינינו, הלכו ועזרו 

הזו, היתה פעילות די רחבה בכל הגילים לכל... ואצל כל החניכים. אנחנו לא רצינו להעביר את 
הזוועה הזו שבתוך הגטו. אנחנו נתקלנו גם בגישה שהקומוניסטים היו מעבירים, שהנה מה 

תקן את הרושם הזה, שזה לא שנעשה בגיטו, זה זעיר אנפין של מדינת ישראל. אנחנו הצטרכנו ל
זה, שהשחיתות שהיתה בגטו, שזה לא יהיה במדינת ישראל. ואנחנו היינו בטוחים, שה... מגמה 
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, הייתי גם בקיבוץ 1939שלנו, שהשאיפה שלנו באיזשהו זמן תתגשם. אני לפני המלחמה, בשנת 
  הכשרה כמה

יה לי גם איזשהו נסיון, גם מחיי שבועות, בתור לימוד ונוכחות, בזיסקפולה היה הקיבוץ הזה, וה
קיבוץ, וגם מחיים בארץ ישראל שזה, מש_____ כפי שאמרתי, ידענו אותם, ככה ש... האמון 

של החניכים בנו היה די רחב ודי טוב. ואם כל אסיפה שלנו, כל פגישה שלנו, גמרנו בשירה, לא 
רים גם בפולנית, שרנו בפומבי, לא בצורה... רחבה, אבל שרנו שירים ארצישראלים, שרנו שי

שירים באידיש, אבל תמיד המגמה, הכיוון היה ארץ ישראל. וזה פעל, וזה עובדה שחלק גדול, או 
דרך. אני עמדתי בראש - עיקרי של אותם החברים שאנחנו הנחנו, הגיע לארץ ישראל, בדרך לא

ה תנאים זה היה. קיבוץ שהתארגן בלודז', של קרוב למאה איש, שבעלייה ב', ואנחנו יודעים באיז
, שחרור, ועד שהגענו לחופי ארץ ישראל, 1945יצאנו לדרך, היינו שלוש שנים בדרך, משנת 

. עם שנה בקפריסין. שוב, מחנה. משך כל שלוש שנים, לא ידעתי מה זה חדר, 1948בפברואר 
ם מה זה חיי משפחה או דברים אחרים. במשך התקופה אני גם התחתנתי, עם יוטה, ולא היתה שו

אפשרות לחיי משפחה. תמיד היינו בקבוצות עם אנשים. אם זה היה באוהלים, או שהיה בחדרים 
  שגרנו יחד שישה, שמונה ועשרה איש. שלוש שנים בדרך.

 
אולי אתה יכול לספר לי על הנסיון האישי שלך בשפרה, ו... בנוסף לנסיון מה שאתה עברת ומה   ש:

  נפשית, עליך ועל החניכים?שראית, באיזה צורה זה השפיע מבחינה 
 

, אחותי 19-20בשפרה מצבנו, מצב המשפחה שלי, היה שוב יחסית טוב. למה? אני הייתי בן   ת:
, אנשים יחסית צעירים, ואנשים שעבדו 48, אבי היה בן 45, כן, אמי היתה בת 17-18היתה בת 

ת, ובאו הגרמנים והיו מסוגלים לעבוד. אז בא גם אותו השפרה, שכולם התייצבנו בחצר הבי
ועבדו ובדקו, ובאותו המקרה לקחו קרובה של... שלי, שלנו, שהיתה גרה באותה הבניין מה 

שאנחנו, אשה מבוגרת ולקחו אותה. אבל בנו, במשפחה באותו הזמן, זה לא פגע. זה היה 
'. 43'. לצערי, אבי לא החזיק הרבה מעמד, נפטר בינואר 42ספטמבר -', אוגוסט42באוגוסט 

לי, יש קבר של אבי, הוא נקבר בחלק של... לא של גטו, אלא בחלק אחר, בין כפרים אחרים, למז
  ובצורה כזו הקבר שלו נשאר שמור עד היום, במצב... די טוב. אני מטפל בזה. 

 
האם ה... מפני שכל הגירושים שהיו עד לשפרה, אולי אנשים לא ידעו באמת לאן לוקחים. האם  ש: 

  שכל האילוזיות נגמרות? השפרה היתה סמל לזה
 

, אנשים חולים, או 55-60תראי, לי היה ברור שאם אומרים להתייצב לאנשים בגיל, נגיד מעל  ת: 
חרושת -בתקופה אחרת ילדים, צריכים להתייצב, ואמנם היו סיפורים, שהילדים יעבדו בבתי

אני בדבר הזה לא לגפרורים, ויסדרו את הגפרורים בתוך קופסאות, או סיגריות או משהו כזה, 
האמנתי. אבל לבוא ולהרחיב את זה ולהגיד לאחרים, "תדעו לכם, למען אתם הולכים," אז כמובן 

שלא עשיתי את זה. מתוך נסיון אישי אני גם יודע, שקרובים שלי, דודה ודוד, אנשים יחסים 
מו כולם, והם , גרו יחד אתנו בדירה, והיות והיו מאוד רעבים במשך כל הזמן, כ55מבוגרים, בני 

אמרו שהם לא יכולים יותר להחזיק מעמד ברעב הזה, והיתה פקודה להתייצב, והלכו! לקחו את 
הפעקאלך, והלכו להתייצב. כשהגיעו לבית... זה היה בצ'רנסקגו, מקום איסוף של המגורשים, 
פגשו שמה שוטר שהיה בתפקיד והכיר אותם. אז הוא אמר להם, "אתם השתגעתם? אתם לא 

ים לאן זה הולך פה?" אז הם חזרו בחזרה הביתה. אם אותו הסיפור של למה הם חוזרים. יודע
ככה שהידע לא היה יסודי, אבל המחשבה הלכה בכיוון הזה, שכל אלה שיצאו, לא חוזרים, ולא 
________ לחיים. אמנם היו יחסים של הסוואה, דרך הגרמנים. אחד הקרובות שלי, כשיצאה 

שלחה גלויה עם חתימה שלה, בגלויה היו רק כמה מלים: "אנחנו בסדר, לאחד הטרנספורטים, 
נמצאים בתחנת רכבת זו וזו," והיתה שמה חותמת של הרכבת. אז זאת היתה הכל הסוואה של 
הגרמנים, שהיו מעוניינים שהמחשבה שהנה אנשים הולכים לעבוד היא בעצם הנכונה. אמנם 

', היו כמה משלוחים מהגטו של אנשים בריאים, 41', 40במשך התקופה של הגטו, בפרט בשנות 
פרנקפורט, אוטוסטרדה, ולקחו אנשים לעבודה שמה. ואז -שנשלחו לעבודה, אז בנו כביש פוזנאן

אותם האנשים שקיבלו משכורת במקום עבודה, חלק מהמשכורת היו שולחים למשפחה בגטו. 
ים, ששלחו אותם לעבודה הזו. אבל כאלה היו כמה אלפים, שוב, אנשים יחסית צעירים, בריא

ה... רומקובסקי והעוזרים שלו היו מעודדים את האנשים האלה שיסעו לעבודה הזו. מצד אחד 
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הם ידעו את הדרישה של הגרמנים, מצד שני עזרו לאותן המשפחות, שלפעמים לא היה להן ממה 
  שנסעו לעבודות. להתקיים, והיו זקוקים לאותן המארקים, אותם ה... אותה ההכנסה של הבנים 

 
  מה היה היחס של ה... קבוצת המנהיגים של התנועה לרומקובסקי וה... אלסטנדרד? ש: 

 
לנו ישירות לא היה קשר עם שלטונות הגטו, נגיד את זה ככה. עם רומקובסקי והסביבה שלו.  ת: 

י, שגורלו, אבל איש... היו לנו שני אנשי קשר. אחד זה היה וידבסקי, יהודה... חיים נתן וידבסק
אולי אני מוכן עוד לספר, והשני היה פרעשקר. אבל אלה העבירו יו... העבירו יותר דברים שלא 

נגעו אף פעם, לאן הולכים עם המשלוחים אינני יודע. כמה הם ידוע, אבל. כל איש שיכול היה 
משמה יש לנחש ולדעת, הבין שהמשלוחים האלה אינם הולכים ל... ל... לחיים, ל... ל... ש... ש

הכרה זה היה קיים והיה זה. אבל אם היה לנו לפעמים צורך -עוד דרך בחזרה. זה כמ... היה בתת
לעזור למישהו לקבל עוד איזושהי מנת אוכל, או איזושהי... אז היו תלושים מיוחדים כאלה, 
יותר נשים... ופנינו לאנשים האלה, אז במידה שאפשר היה עזרו לנו בזה, וקיבלנו תלוש אחד או 

לעזור לחברים במצוקתם. למשל חיים וידבסקי, חיים... חיים נתן וידבסקי, הוא האזין לרדיו. 
הוא לא העביר ישירות לי, אבל היה לנו חבר מקשר, שגרו באותו החצר באותו הבית, והוא היה 
 שומע ממנו את הידיעות ומעביר לנו. בדרך כלל היה מעביר ידיעות מעודדות. פחות מעודדות, גם

כן לא היה מעוניין להעביר. אחד האלה שהיתה גם מקשרת בינינו היתה ריבה ציטרין, ריבה 
חריג, שגם הי... לה היה קשר אישי וישיר עם וידבסקי, וגם הוא היה מעביר לה את הידיעות, 

וככה החוג היה מתרחב במחתרת כמובן, אי אפשר היה לפרסם את הדברים האלה. אבל למשל, 
, כשנפטר ז'בוטינסקי, הוצאו פלקטים שהנה מנהיג הרוויזיוניסטים נפטר. 1940 לגטו הגיע בשנת

ככה שהדברים האלה היו ידועים בתוך הגטו. אנחנו קיימנו כל שנה אחרי הצהריים, לזכר הרצל 
וביאליק, עם תמונה שלו ועם הדלקת נרות, ועם דקלומים ועם שירים, וכל זה היה מעודד, כל זה 

חיים בתוך הגטו, בתוך התמונה האפלה הזו השחורה הזו, יש עוד קצת חיים, היה מעיד שיש עוד 
קצת עידוד. זה היה גם כשהיינו במרישין, ערבי ה... ערב ה... עונג חנוכ... עונג שבת, זה היה 

בחנוכה, זה היה בפורים, כל החגים היהודיים היינו נוהגים זה... אנחנו ידענו מתי זה ראש השנה, 
תי זה יום כיפור, וכל אחד לפי הגישה שלו, לפי הרצון שלו, היה מקיים את החגים אנחנו ידענו מ

האלה. ככה שהרוח החיובית היתה קיימת, ומעבירים אותה מחניך לחניך. אנחנו לקראת סוף 
הגטו, כשהרגשנו שהנה זה הולך ונגמר, הרי רומקובסקי בא עם זה ואמר שהגטו יתחסל משך 

חניכים שלנו לקבוצות של חמישה איש שגרו באותה הסביבה, שאחד חודש ימים, אז ארגנו את ה
ידע על השני, ובמידה ואין מעבר בין חלק אחד של הגטו לשני, אז מתוך גג גבוה בתוך חלק הזה 

של הגטו וגג גבוה בחלק השני של ה... שיהיה הגשר... קשר בצורת סימנים מוסכמים וכך הלאה. 
פות דיברנו על זה, מה נעשה ברגע שהרוסים, שהם היו כבר והדבר הזה פעל. אנחנו באחת האסי

קרובים היו על יד ורשה, ואמרו "הנה אנחנו שומעים את התותחים שעל יד ורשה", שיכולים 
פתאום להתקדם ולעבור. מה נעשה אז? חברים חילקו את העבודה: קבוצה אחת תתפוס את ה... 

יה בלגן, שיהיה הכל מסודר, ובצורה כזו דואר, קבוצה אחרת תתפוס את הפרוליזציה, שלא יה
חילקנו את עצמנו. וכשאני... נשאלה השאלה "עם מה נלך להילחם? מה אנחנו עושים?" עם 

אבנים, זה היה הנשק שלנו, נשק אחר לא היה לנו. כל הפעילות הזו היתה פעילות מחתרתית, כן. 
לפעמים הורים בעצמם לא  כל אחד ידע לשמור על השקט, על ה... להסתיר את הפעילות הזו.

ידעו לאן הבנים או הבנות יוצאים מהבית, אבל עצם הדבר שחוזרים מצב רוח מרומם, ואם... 
מעבירים את המצב רוח הזה להורים גם כן, אז היו מרוצים שהילדים, שהנוער עסוק באיזושהי 

  פעילות, בדרך כלל חיובית, והיו גם כן מרוצים מהדבר הזה. 
 

  כול להגיד כמה מלים על ה... על מות החברה שלכם מהבראק?אולי אתה י ש: 
 

כן. אני הכרתי אותה דרך אחותה, שעבדה יחד אתי במשרד, שמה הלנקה טננבאום. והסיפור הוא   ת:
כזה: שאחותה, אנג'ולה טננבאום, הלכה במרישין, ובדרך בחזרה, זה היה בערך צהריים, ופה יש 

עץ, או ליד איזשהו צריף. בעל אופן ברק פגע בה, והיא חילוקי דעות אם הברק פגע בה ליד ה
נהרגה במקום. למחרת היום היתה לווייה, עם הרבה הרבה משתתפים, ובאותה הזדמנות היה גם 

החבר שלנו הצלם, צלם הגטו, מענדל גרוסמן, והוא צילם הרבה תמונות מאותה הלווייה. אני 
אחותה, ועמדתי על יד הקבר של ה... של  הייתי בן אחד החברים הקרובים של הלן קטנוב, של
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הקבורה. היה קצת מצב רוח בתוך הגטו, שהנה מקרה כזה, בחורה צעירה, מלאת חיים, נהרגה 
בצורה מוזרה כזו מ... מ... מברק, ואיש לא יכולו היה להציל אותה, מוות במקום, ומוות טרגי 

ו יורק, וזה הסיפור. אנחנו מתוך כזה. אחותה נשארה בחיים, הוא חיה כיום בארצות הברית, בני
הקשרים שלנו עם חיים נתן וידבסקי ידענו על כל המהלכים שלו. ידענו מתי שהוא הסתתר כי 
הגרמנים חיפשו אותו, הם באותה התקופה תפסו עשרה איש מתוך אלה ששמעו רדיו, והאיש 

רים, במקומות המחופש ביותר היה חיים נתן וידבסקי. הוא הסתתר כמה ימים בין... אצל חב
מסתור שנתנו לו, שאיפשרו לו, אבל כשהרגיש שהחגורה מסביבו מתקצרת, והגרמנים הודיעו 

שאם הוא לא יתייצב, אם הם ייקחו עשרה איש מבין החברים שלו, ויהרגו אותם, מזה הוא פחד. 
ים הוא גם פחד שאם הוא יתייצב, הוא לא יעמוד בעינויים שהיו לנו ידועים מה שעובר על האנש

שהם תופסים אותם על מנת להוציא מהם את כל הידע וכל זה, הם היו מעוניינים לדעת גם למי 
עוד הוא מעביר את הידיעות שלו. ואז הוא ביקש שימציאו לו... שיביאו לו ציאנקלי, ריבה 

חירורג היא מעידה על עצמה שהיא לו שסיפקה לו את הציאנקלי, והוא שם קץ לחייו ובצורה די 
, כי לא רצה לעשות את זה לא בפרוזדור של אישזהו בית ולא באיזשהו בית של... מתוחכמת

לעורר חשד שהנה, שמה הסתירו אותו, אלא במעבר בין חצר לחצר, בין שני רחובות, שמה הוא 
שם קץ לחייו. אבל השיא של המחשבה שלו, של הפעילות שלו, אז היתה בזה שהוא ב... 

וא היה בטוח שמדינת ישראל תקום, והוא ביקש שהחברים, השאיר... צוואה, והוא ביקש, ה
שכשתקום מדינת ישראל, להביא את עצמותיו לקבורה בארץ ישראל. וכשהוא נקבר בגטו, היה 

ידי אנשי... האנשים ששיתפו -תקופה מסוימת, תקופה די ארוכה הגרמנים או שבעצמם, או על
לתפוס את האנשים. אף אחד לא בא.  אתם פעולה, עקבו אחרי מי בא לקבר הזה, שבצורה כזו

הקברות, התייצבו כמה אנשים -אבל באחת השבתות, שהיה ידוע שיהודים לא הולכים לבית
מחברים שלנו, בין אלה היתה רושקה גרוסמן, משה זילברשטיין, אני לא הייתי שמה בקבוצה 

נצח ישראל לא  –י הזו, סידרו את הקבר יפה מאוד, ומתוך אבנים, בתוך אבנים עשו כתובת "ניל"
ישקר". וזה נשאר ככה, וזה, אבל לא תפסו מי סידר את הקבר. אחרי המלחמה, בעיקר היה זה 

, 1972קרעשקר שהיה חבר שלו, ברוך קרעשקר, חי אז באותה תקופה בארץ ישראל, ובשנת 
נדמה לי זה היה, בדרך לא דרך, אם איזושהי שיתוף פעולה של שלטונות בפולין, תמורת כסף 

דול, הביאו את עצמותיו לארץ ישראל, וארגון יוצאי לודז', יחד עם הרבה חברים, עשרות אלפי ג
איש שהשתתפו אז בטקס הלווייה, והוא נקבר באחד המקומות הידועים, בנחלת יצחק, על יד 

אנשים ידועים, ומאותו היום עד היום קבוצת חברים, ואני בראשם, מקיימים בי"ח בסיוון, יום 
יד הקבר, באים לשמה עשרות אנשים, אמנם מספר -שם קץ לחייו, מקיימים אזכרה עלשל ה... ש

הזה הולך וקטן, כי לצערי יש פחת... יש פה גם אח שלו, שבא עם הקרובים שלו, הוא אומר את 
הקדיש, חבר אחר אומר את ה"אל מלא רחמים", וכל שנה בשנה אנחנו מקיימים את הזכר של 

שבה שבאיזשהו זמן הוא, ואם לא הוא אז עצמותיו, יגיעו לארץ האיש הגדול הזה, שחי במח
  ישראל. גדולתו של אדם. 

 
הנריק, אולי אתה יכול לספר משהו על הרושם שהיה לך בזמנו מרומקובסקי עצמו והיום. מה   ש:

  ההבדל, אם יש?
 

נהגות שלו תראי, הגישה שלי לרומקובסקי היא, עד כמה שאני רוצה להיות אובייקטיבי, אז ההת  ת:
בגטו, לפי דעתי, היתה יכולה להיות הרבה יותר טובה. הסיפורים סביב חייו היו ידועים בתוך 

הגטו, הסיפורים מתוך עזרה שהוא היה מגיש, אם זה היה בייראט, או לאנשים מקורבים אליו, 
היתה מעבר לאספקה שהיו מקבלים שאר תושבי הגטו, אבל לנו לא היתה שום אפשרות לשנות 

ידי המחשבה שלו, שלהעסיק -זה. ויש איזושהי מחשבה שהוא שהציל את הגטו. שהוא, על את
את כל אנשי הגטו בעבודה שהיא תהיה פרודוקטיבית עבור הגרמנים, שאנחנו נייצר ונביא 

תועלת לתעשייה הגרמנית, שזה שיציל את הגטו. לפי דעתי, חלקו בזה היה יחסית קטן. למי 
היה ביבוף, האנס ביבוף. הוא היה מעוניין שהוא יישאר בחיים ושלא שהיה חלק גדול בזה, זה 

ישלחו אותו לחזית, כפי ששלחו גרמנים אחרים, הוא שיחד את כל אלה שמעליו, אם זה גרייזר 
או אחרים, וכל אלה אחר כך היו גם נוטים למחשבה הזו, שהנה הגטו עובד לטובת הגרמנים, 

מביאים תועלת לתעשייה. אבל היוזמה לא היתה של  שמספק תוצרת, תוצרת טובה ויפה, והם
רומקובסקי. היוזמה היתה יותר של ביבוף, שהתרוצץ בכל הרייך הגרמני לקבל הזמנות לעבודה 

בריזורטים, ובתוך הגטו היו מומחים בשטחים שונים, והם שסיפקו דוגמאות של העבודה, וזה 
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דה הזו בגטו. זאת היתה עבודה זולה, שיכנע את הקונים הגרמנים שכדאי להם להזמין את העבו
הרוויחו על זה הרבה אנשים, כולל הרייך הגרמני וכולל כל אלה האנשים שהסתובבו סביב זה. 

כך גדול, אם כי הוא התרוצץ בתוך הגטו, ניסה - ככה שלא הייתי אומר שהי... היתה חלקו כל
ה הם בסדר. לא הייתי להסדיר, לסדר שהכל יהיה בסדר, לפי שהוא חשב שזה... הדברים האל

  אומר שחלקו היה גדול מעבר שהאפשרויות שלו. 
 

שאלה אחרונה שלי, אמנם היא בטח מסובכת. היחסים... מה היה תפקידו ו... של גרטלר בתוך   ש:
  הגטו, ומה היה עצם החוסר הבנה או סכסוך בינו לבין רומקובסקי?

 
הצד השחור שלו. כי למעשה, אחרי המלחמה כן, גרטלר, אנחנו בתוך הגטו לא ידענו הרבה על   ת:

נודע לנו שהוא היה משתף פעולה במשך כל השנים עם הגרמנים, היה לו גם קוד אצל הגרמנים, 
והיה לעתים קרובות יוצא מהגטו ועוזר לגרמנים במקומות שונים. ידוע לי שאחרי המלחמה הוא 

שיכול היה להעיד שהנה הוא גרם עמד למשפט בגרמניה, אבל יצא מזה בלי נזק, כי לא היה איש 
נזק בצורה כזו או אחרת. היתה תקופה, הוא עמד בראש זונדרקומנדו בגטו, זו היתה משטרה 
לפעולות מיוחדות, והיתה תקופה שלא היו תפוחי אדמה בגטו. היה שטח ששמה היו קבורים 

ונו של התפוחי אדמה, אבל היו מיועדים לתקופה יותר מאוחרת. וגרטלר בא בניגוד לרצ
רומקובסקי, ואמר לפתוח את המקומות האלה, להוציא את התפוחי אדמה ולחלק אותם. וכבר אז 
התפוחי אדמה היו בחלקם רקובים, כמו שכל האספקה שהיתה מגיעה לגטו, אבל בכל זאת הציל 
יותר תפוחי אדמה במצב טוב מאשר רקבון. הפעולה הזו כמובן לא מצאה חן בעיני רומקובסקי, 

א לא יכול היה לפעול נגדו אצל השלטונות הגרמניים. באותה התקופה גם הקרנו של אבל הו
רומקובסקי היה ירוד, יותר היתה מקובלת עמדתו ועבודתו של יעקובוביץ', כן, שהוא עמד בראש 

הריזורטים, היה ידוע שהוא מארגן טוב של העבודה בריזורטים, ככה שגם גרטלר וגם 
אצל הגרמנים. לרומקובסקי זה כמובן לא יצ... מצא חן בעיניו,  יעקובוביץ' היתה להם השפעה

אבל לא יכול היה להשפיע. היה אפילו זמן איזשהו שהיה מדובר שיעקובוביץ הוא שיעמוד בראש 
הגטו, אבל כנראה שזה עבר והיתה... שיתוף... היה שיתוף פעולה בינו לבין רומקובסקי. והוא 

האחרון, שגם סופו היה בסופו של דבר היה מר. אם הוא נשאר, רומקובסקי, השליט עד הרגע 
ידע לאן הולכים המשלוחים, אני לא משוכנע שידע הלאה הכל, אבל כאיש שקיבל בחזרה בגדים 

מוכתמים, שהיו חוזרים מאנשים שגורשו או מזנויסקבונה או ממקומות אחרים סביב לודז' או 
ניקוי וכך הלאה, אז הוא ודאי שידע ש... מלודז', והיו באים אחר כך לסידורים בתוך הגטו ל

מאנשים בריאים שממשיכים לעבוד במקום אחר, בגדים האלה לא בצורה היו חוזרים. ככה 
ששוב, יתכן, שלא היה מעוניין להפיץ ולהרחיב את הדעה שלו, שהיתה בוודאי שהסוף של ה... 

  כל המשלוחים האלה איננו טוב. 
 

דע החליט לשתף פעולה בהרכבת הרשימות של אנשים לגירוש, האם אתה חושב שהוא באופן מו  ש:
  גם בשפרה וגם לפני, כ... שהוא באמת ראה בזה אמצעי להצלה של שאר האוכלוסיה?

 
אלף איש בתוך ה... בשפרה, אז הוא ניסה  25הקו שלו היה בצורה כזו בערך: כשהגרמנים דרשו   ת:

אלף, אחר כך התברר שזה  20, 18-של וכנראה שגם הצליח להוריד את המספר הזה, אומרים
אלף. והוא... זה שרצה לקבוע מי אנשים שיגורשו. והגרמנים הסכימו עם זה, שהוא  22היה 

יספק את האנשים. הם דרשו מכסה של כך וכך אנשים ביום, אבל כשראו שרומקובסקי לא עומד 
עבירים את הפעולה, בזה, אז נכנסו קבוצות של גסטאפו, של אס. אס לתוך הגטו, והם שהיו מ

ומספר האנשים שרצו לקחת, לקחו. השוטרים היהודים עזרו באותו הזמן גם לגסטאפו וגם לאס. 
אס., שהם עברו מדירה לדירה וחיפשה עם מש... וחיפשו עם מישהו לא מסתתר בתוך הדירה. 

אם מצאו מישהו שמסתתר, היו מוציאים אותו. למרות זה, אחריהם הלכו גם כן עוד פעם 
גרמנים, להיות בטוחים שהיהודים לא מרמים אותם, ואם ראו... מצאו בכל זאת מישהו ה

שמסתתר, ירו במקום, ככה שגם השוטרים היהודיים וגם האנשים האחרים ידעו שאם מסתתר 
יחד עם זה, הצליחו כמה אנשים, כמה   מישהו ומוצאים אותו, אז מצבו רע מאוד, גורלו מר.

, חוץ מזה אותם המאות ילדי השוטרים, שהיו מראש תחת ההשגחה מבוגרים או ילדים להסתתר
ולא היו באותה הסכנה של הגירוש, תמורת זה שהשוטרים ישתפו פעולה אתם בגירוש הזה. אם 

חולים ברחוב לוידניצקה, הם -חולים, בוא נגיד בעיקר בית- היו אנשים עדים שלקחו אנשים מבתי
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ומות, לתוך המכוניות של הגרמנים, או זורקים את היו עדים איך היו זורקים את הילדים מק
החולים בצורה כזו, או שמים אותם אחד על השני, אז איש שראה את זה לא יכול היה לחשוב 

שהסוף של האנשים האלה יהיה טוב. זה היה המסקנה הברורה ביותר. אבל השמועות האלה לא 
... אבל הקרובים שהיו יודעים מה התרחבו, אף אחד לא רצה לגרום שהמצב רוח בתוך הגטו יהיה

חולים, או הורים של ילדים שהיו שם, הם הרגישו שה... זהו - היה עם הקרובים שלהם בבתי
  הסוף של אותם האנשים.

 
  תודה רבה.   ש:
  

  תודה לך. [שתיקה] איך זה התקבל?  ת: 
Conclusion of Interview  

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. 




