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במשפחתי חוץ מהוריי היו לי אחות צעירה . שבפולין' לודזבעיר , 26.2.1923, ג"באדר תרפ' נולדתי בי, שמי מנחם סנדובסקי

, ואמי הייתה עקרת בית, אבי היה מנהל טכני בבית חרושת גדול לגרביים. צעיר ממני בחמש שנים, יוסף, שנים ואח 3-ממני ב

אבי . תפילה בבקרים, שמירת שבת –הוריי היו מסורתיים מאוד  .שלושתנו הלכנו לבית ספר יהודי. המא יהודיייא, אישה חיננית

בחדרו של המלמד היו , למדנו עם הרבי בחדר. והשתייך למפלגה ציונית כללית, נולד למשפחה דתית מאוד והיה לו כובע מיוחד

י ואף כתב "חומש ורש, עברית, ת"בי- ף"למדנו את האל. שלא נעשה בהם שימוש אלא היו רק כדי להרתיע, רצועות ומקל לחינוך

ולאחר מכן היינו מקבלים , כל בית בו נולד תינוק היינו מגיעים כילדים ואומרים באידיש קריאת שמע והמלאך הגואלל. י"רש

  .סוכריות

  
ושם התחלנו , חדרים בתחום בית החרושת 3אז קיבלנו דירה בת ,גרנו במרכז העיר עד שאבי קיבל את המשרה בבית החרושת

היינו מתאספים כולם לפני . לבנים ולבנות, לין היו בתי ספר נפרדים לפולנים וליהודיםבפו. ללמוד בבית ספר יסודי ממלכתי לבנים

היה להם , תחילת הלימודים ואומרים תפילה עבור פולין ולאחר מכן נכנסים לכיתות נתנו כבוד מאוד גדול למורים באותה התקופה
פנקסים בהם היו מדביקים בכל חודש  4לכל אחד היו  ,החינוך בפולין היה על אהבת המולדת. מעמד כמו של רופאים ועורכי דין

, הייתה חוברת על אהבת המולדת' עד כיתה ג' לכל ילד מכיתה א. גרוש והתשלום היה מיועד לצבא ולנזקקים 20בולים של 

גם , םוכול, בפינת הכיתה היה סל גדול ובו הניח כל תלמיד את אריזת האוכל מהבית. ובה סיפורים על המולדת, שלהבת קטנה
  .היו מתחלקים בו, תלמידים מעוטי יכולת

  

הציונים , ר"בית, י"מפא –היו בה את כל המפלגות היהודיות , הייתה אחת הערים המרכזיות באירופה מבחינת תעשיה' לודז

יהודיים בין עיתונים באידיש ואחד פולני שבהם היו ידיעות על חיים  3היו , בעלז ואלכסנדר, מפלגות חסידיות ובהן גור, הכלליים

תיכון אחד , היו בתי ספר תיכוניים בהם שפת ההוראה הייתה פולנית שבהם למדו גם יהודים. בעברית םוכן כמה ביטאוני, היתר

, תזמורות –העיר הייתה עשירה מאוד בתרבות . בו שפת ההוראה הייתה עברית ובית ספר מקצועי לטקסטיל שם למדו במעורב

ובשל כך היו בה הרבה , 245,000-כ, היו יהודים' כשליש מתושבי לודז. בר כוכבא ומכבי –ודיות שתי קבוצות ספורט יה, ספריות
. 'בלינת הצוות שעזרו לרופאים בתרופות ובניתוחים בבית החולים היהודי בלודז, ארגוני חסד כמו ביקור חולים שעזרו לחולים

  .יוחלק מהתושבים היו הולכים בלבוש חרד, הייתה תוססת מאוד' לודז

  
הייתה עיר מתועשת ואפורה והיו בה מאות ' מאחר שלודז. אוגוסט-שנת הלימודים מסתיימת ביוני וכולם יוצאים לחופשת יולי

ועם מעט , ושוכרים שם חדרים' היינו מתקשרים לקראת החופש לחוואי בכפר מחוץ ללודז, ארובות שפלטו הרבה עשן ופיח

היינו רצים כל היום ומשחקים , זה היה כיף הנעורים שלנו. 'משפחה לחופשה מחוץ ללודזוכלים נחוצים היינו יוצאים כל ה ןמיטלטלי

, כשהיה יורד גשם היינו רצים לחווה ואחריו היינו יוצאים לקטוף פטריות ופירות יער, ביערות ורק ברדת החשיכה חוזרים לחווה

חזרנו הביתה וכבר ברחובות , שיש תסיסה גדולה בפוליןהאיכרים אמרו לנו , 1939כך היה עד אמצע אוגוסט  .וכך עד סוף אוגוסט

בחנויות . בדרכם ליחידות הצבאיות שלהם, אזרחים במדים וללא מדים, כולם התרוצצו לתחנת הרכבת. היו מודעות על גיוס כללי
החנויות החביאו על  ובעלי, קופסאות שימורים ופירות וירקות, סבון, סוכר, אורז, כבר אזלו מרבית המצרכים הבסיסיים ובהם קמח

  .מנת לדרוש יותר עבור המצרכים

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):למי עזרתבמי נעזרת או אולי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

המלחמה פרצה . ביום שישי לפנות בוקר שמענו שגרמניה פרצה את הגבול לפולין. המצב היה מתוח מאוד 1939בסוף אוגוסט 

הגרמנים לא הפגיזו את , הייתה אזעקה ואחרי שעה הייתה רגיעה', התחילו מטוסים להגיע ללודז, 1.9.1939, ביום שישי, מיד
ביום רביעי הבחנו בבוקר ביהודים . הזמן אזעקות תקיפה ורגיעה עד לסוף יום שני נשמעו כל. אלא רצו לשמור אותה לעצמם' לודז

שם יש ביצורים חזקים ושם נעצור , אבי שאל אותם לאן הם הולכים והם ענו לכיוון ורשה. רבים שעברו דרך ביתנו בפאתי העיר

תאום לאחר כמה קילומטרים בשדה הייתה ופ, הצטרפנו והתחלנו ללכת, אבי אמר לי שגם אנחנו נצטרף לוורשה. את הגרמנים

היו הרוגים ופצועים רבים ואנשים לא הספיקו . גיחה של מטוסים גרמנים שהנמיכו טוס והחלו לקצור באנשים במכונות ירייה

אנשים שאלו . ואם נמות לא נמות בשדה' אבי אמר לי מיד שנחזור הביתה ללודז. לתפוס מחסה וכבר הלהקה עשתה סיבוב נוסף

. ואבי אמר להם שיש לו בן נוסף והוא רוצה לקחת גם אותו, הרי הגרמנים לוקחים את כולם לעבודה קשה, ו לאן אנו חוזריםאותנ

וכבר ביום חמישי לפנות בוקר החלו לעבור ליד ביתנו חיילי חיל הרגלים הפולני מובסים עם , לשמחת אמי ואחותי, חזרנו הביתה



 

הם הלכו כמעט כל . תחים וכלי נשק קלים וסוסים שסחבו את התותחים הכבדים יותרחיילים שסחבו תו, עגלות ובהם פצועים

  .הלילה

, ועברו ברחובות בלי שנשמעה אפילו ירייה אחת' נכנסו הגרמנים עם אופנועים ללודז, שבוע לאחר פרוץ המלחמה, ביום שישי

שלאחר מכן נקרא על שם , פיוטרובסקה', דזהלכנו לרחוב הראשי של לו, מתוך סקרנות, ביום שבת. ואחריהם הגיע כל הצבא

חיל הרגלים היה . היו מלאים בצבא גרמני, בתים 300- ובהם למעלה מ' מהגדולים ביותר של לודז, כל הרחובות. אדולף היטלר

והבנו שהגרמנים , האוכלוסייה המקומית הריעה לצבא הגרמני. במכוניות משא ולצדם תותחים כבדים שלא ראינו כמותם קודם

  .מו את העולם בתחמושת ובכלי המלחמה הגדולים ומטוסי הקרב בניגוד להסכמי ורסאירי

  
גרמנים עם סרט של ' היו בלודז, אסור היה להתפלל, אסור היה להתקהל, ביום ראשון התחילו הגזירות והצווים אחד אחרי השני

אסור היה ליהודים ללכת לפארקים , צלב קרס על הזרוע והם נכנסו לכל העסקים עם מכתב שהם לוקחים זמנית את העסק

כל יהודי היה , נדרשו למסור את מקלטי הרדיו ומוצרי פרווה לטובת החיילים, אסור היה לנסוע בחשמלית, ולמקומות שעשועים

וכל צו היה מלווה באיומים שמי שלא ייענה לצו יוצא , צריך לשאת סרט לבן שהוחלף אחר כך לטלאי צהוב ועוד הגבלות רבות

אוכלוסייה , תושבים 25,000-שם היו גרים כ, בלוט', בנובמבר יצא צו המורה לכל היהודים לעבור לאזור העני של לודז. ייהרג

אך , חודשים 3על היהודים היה לעבור תוך . ושלטה שם מחלת השחפת, פועלים פשוטים שגרו בעליות גג ובמרתפים, קשת יום

, נכנסו פלוגות אס אס למספר דירות והחלו לירות ולהרוג יהודים רבים בדצמבר. כמובן אף אחד לא מיהר לעזוב את ביתו

באותה תקופה . הרחובות היו מושלגים והעברנו את המיטלטלין במזחלות. ובעקבות כך החלה נהירה גדולה לתוך אזור בלוט

  .ן ולתוך רוסיהרבים עברו לערים אחרות בפולי. יהודים וכולם היו צריכים להידחס לאזור בלוט 170,000-היינו כ
  

, השירותים היו בחצר הבית או בפרוזדור, במרבית הבתים לא היו מים זורמים, בדירה אחת גרו כמה משפחות, הימים היו קשים

מרדכי חיים הונקובסקי בן , אחד מחברי ועד הקהילה, הגרמנים מינו יושב ראש לגטו. היו מריבות רבות וסכסוכים והיה סבל נורא
תרבות , דואר, חלוקה של מזון –הקוביזציה, עבודה ותעשיה, הוא מינה מיד משרדים לדיור. מזכיר בית היתומיםשהיה לפני כן  65

כל הדירות חולקו ליחידות קטנות ואנו , סידרו למשפחות מקומות לינה. וכך החלו לסדר ולארגן את החיים במשותף בגטו, וספורט

נגריות , התחלנו לארגן מפעלים לטקסטיל. לגדר את האזור ולהציב שומרים בתחילת מאי החלו. 13קיבלנו חדר קטן ברחוב זלנה 
כדי לארגן טוב יותר את המפעלים קיבלנו שנה להשלים את הלימודים ואני השלמתי . ומפעלי מתכת וכל הגטו עבד עבור הגרמנים

בשנה הראשונה עבדתי . וגרמנית פולנית, אידיש, עברית –את השנה הרביעית של התיכון וקיבלתי תעודת בגרות בארבע שפות 

. סירות ומטקות באמצעות מסור מסוכן מאוד, היו הרבה עבודות מעץ כמו מכוניות, בבית חרושת לצעצועים עבור השוק הגרמני

נעליים גדולות שנעשו באמצעות שזירה של צמות  –בגטו היה מפעל של נעלי קש . אמי ואחותי עבדו במתפרות ואבי ואחי בנגריה

העבודה שם בחורף הייתה קשה מאחר שהידיים היו חשופות . י הקש שימשו את השומרים לחימום כפות הרגליים בחורףנעל. קש

  .עבדה שם, בלומה, אשתי לעתיד. וקפאו

  

על כל עבודה שעשינו לשוק הגרמני קיבלנו מנת מזון  –אנשים החלו למות מרעב . היה חורף קשה ופרצה מגיפת טיפוס 1941- ב

-3, גרם מלח 20, גרם סוכר 300, ג קמח"מנות חודשיות של חצי ק, ימים 8ג לחם לא אפוי היטב עבור "ק 3/4, לחםתלושי , דלה
הרעב . ליטר מרק שאם התמזל מזלך קיבלת מהתחתית ולא רק מים 3/4ובחלק מהמפעלים חולקו מנות של , ג תפוחי אדמה"ק 4

, הקיבה דרשה אוכל, מבחינתם זה היה הסוף. שלושה ואחר כך רעבו- נבע מחוסר ארגון במשפחה שגמרו את האוכל בתוך יומיים

יהודים שהובטחה , פאריז ובלגיה, פרנקפורט, מברלין, אנשי מערב 20,000' הגיעו לגטו לודז 1942-ב. אנשים אכלו סיד מהקירות
ונתקלו במצב עגום , מהודרותעם מזוודות ושמלות , הם הגיעו ברכבת נוסעים. מזון בשפע ועבודה בשפע, להם עיר תעשיה גדולה

. הזניחו את עצמם ופרצה מגיפת טיפוס מדבקת מאוד, םהם נשברו והחלו למכור את מיטלטליה. מאוד שאנו כבר התרגלנו אליו

  .היו צריכים לעשות עוצר והם הוכנסו להסגר עד שהמחלה תעבור

  

 20,000קיבלנו פקודה מהשלטונות להוציא מהגטו . נוריכזו אותנו בכיכר המרכזית של הגטו והונקובסקי דיבר בפני 1942ביולי 

והונקובסקי ביקש מאיתנו לעשות זאת כי אחרת , שיעברו לגרמניה לעבודות קלות, , 60ומבוגרים מעל גיל  10ילדים מתחת לגיל 

בכי . ים מהגטוושקיבל הבטחה שזה הכרחי לקיום הגטו ואחרי זה נקבל יותר מזון ולא יהיו יותר משלוח, הגרמנים יעשו את זה

אחרי שהתפזרנו באו שוטרים יהודים לדירות לממש . הדבר הכי יקר לנו, נורא פרץ בכל הכיכר וכולם צעקו שלא ניתן את הילדים

באוגוסט  5-ב. את הדרישה אך לא נתנו להם להיכנס לבתים והשליכו עליהם סירים וצלחות כך שלא יכלו להוציא את הילדים

לגטו נכנסו פלוגות . המפעלים סגורים והחנויות לחלוקת מזון סגורות, שבוע בו אף אחד לא יוצר מהביתהכריזו על עוצר של  1942
בחרו את , בעזרת המשטרה היהודית הוציאו את כולם לרחוב ושם עשו סלקציה. אס אס עם מכוניות ועגלות וסרקו את הרחובות

לרחוב במשך שבוע אספו ילדים כאשר אמהות רבות מצטרפות כך מרחוב , הילדים והמבוגרים בלי לשאול אם הם עובדים או לא

למחרת הכריזו בגטו על סיום העוצר . זה היה אחד המאורעות הקשים שחווינו, כל הגטו בכה. אליהם וכך אספו את המכסה 

  .יצר החיים גדול מאוד והיו צריכים לחזור מיד לעבודה. את הלחם הדל, ופתחו את כל החנויות כדי לספק מזון

  

בכל מפעל היה אדם שמשגיח על הציוד לכיבוי  –באותה תקופה הייתי שומר על שדה גזר ואחר כך עברתי לעבוד בכיבוי אש

ואמר , ביבוף'הגרמני אנצ, ריכז אותנו הממונה על הגטו 1944ביולי . וכן להשגיח שלא תפרוץ שריפה, חול ומים, מטפים, שריפות



 

שם נעבוד באותם מפעלים שכן , פקודה לפנות את הגטו ולהעביר את כולם לתוך ערי גרמניהושהוא קיבל , לנו שאנו הגטו האחרון

כל אחד יתרכז במקום העבודה שלו ויוכל , כדי לעבור את התקופה טוב יותר. וכמובן נקבל אספקת מזון טובה יותר, אנו מיומנים

לא ידענו כבר במה להאמין אך לא . שמעתי את זהאני , הוא הבטיח לנו כי שערה מראשנו לא תיפול. ג"ק 20לקחת מטען של 

בכל יום . וכך התרכזו האנשים במקומות העבודה ומשפחתנו התרכזה יחד עם אנשי מכבי האש, הייתה לנו ברירה אחרת

משם הביאו אספקה לגטו ומשם , כשהגענו לתחנת הרכבת ראדגאסט. יהודים ולא ידענו לאן 6,000באוגוסט יצאה רכבת עם 

איש תוך כדי שמזרזים אותנו בצעקות וקצינים עם  80ובכל קרון כזה הכניסו , עמדו בתחנה קרונות בקר, צרת לגרמניהיצאה התו

שמאוחר יותר התברר שהיו שם רק , בסוף הרכבת ראינו מספר קרונות עמוסים במכונות תפירה. כלבים דחקו אותנו מהר מהר

והיו , ישבנו על המטען שלנו, בקרון הייתה צפיפות נוראה. למשלוח הבא מ היו מחזירים אותם לתחנה"לשם ההצגה ולאחר כמה ק
אנשים לא דיברו והמועקה הייתה גדולה לצד הבושה בעשיית , הרכבת החלה בנסיעה. אחד למים ואחד לצרכים, דליים 2בקרון 

  .הצרכים

  

 םואז ראיתי גיהינו, עצרנו והדלתות נפתחו לפנות בוקר. נסענו כל הלילה ומדי פעם שמענו יריות של חיילים שהיו על גג הרכבת

בין השורות נכנסו . הפרידו גברים מנשים והעמידו אותנו בשורות, דחקו אותנו לצאת מהר ולהשאיר את המטען מאחורינו. לפני

הוא בן לאחי אמרו לומר ש –הם מיינו את הציוד ועשו סדר ובו בזמן נתנו לנו עצות קטנות , פלוגה של לובשי מדי מחנה בפסים

. מודעת אבל בפולנית –והם קראו לי קלפסדרה, לי אמרו לשפשף את הלחיים שכן הייתי רזה מאוד ולא הסכמתי לאכול, 17

התור התקדם מהר אוד וקצין עמד בראש עם מקל קטן והצביע ימינה , אחי יוסף לפני ואבא מאחורי, עמדנו בשורה הראשונה

אותי הוא שאל אם אני בריא ועניתי בוודאי בגרמנית  , הפנה אותו ימינה 17נה הוא שאל את אחי בן כמה הוא וכשע. ושמאלה
ריכזו בימין . הסלקציה הייתה מאוד מהירה וכבר לא ראינו את אבא שהם משכו אותו לצד שמאל והוא איננו. והופניתי גם ימינה

הקצין הגרמני פרש שמיכה והורה , קלחת וחיטויהצעידו אותנו לצריף גדול עליו היה כתוב מ, אלף צעירים וסידרו אותנו בחמישיות

הנחתי שם את השעון שקיבלתי לבר המצווה ושקית סוכר שהייתה לי . לנו להשאיר עליה את כל דברי הערך שלנו אחרת יירה בנו
ם תער ובחדר הבא ספרים ע, ספרים שגילחו לנו את כל הגוף 20- עברנו לחדר עם כ, התפשטנו ויכולנו להחזיק רק נעליים. ביד

אנשים חששו כי שמעו כל מיני דברים על המקלחות , לקחו אותנו למקלחות. שקראנו לו שביל הכינים, גילחו שביל באמצע הראש

מעיל ללא , מכנסיים, כשיצאנו עברנו רטובים דרך ארבעה שולחנות שם חילקו לנו תחתונים. אך הייתה זו רק מקלחת קרה קצרה
  .אותם ואת הנעליים כשאנו רטובים ויצאנו לרחבה לפני הצריףלבשנו , ביטנה וכובע ללא מצחייה

  

זמן קצר אחר כך שבנו לעמוד . אנשים לא הכירו זה את זה וכולם צעקו שמות של קרובי משפחה וחברים, אז פרץ בכי גדול

ועל התנור , פופיםעמדנו צ. בחמישיות ולאחר שהקצין ספר אותנו הוכנסו לצריף שבאמצעו היה תנור שהיה משמש כאורוות סוסים

הוא פקד עלינו לשבת למרות . מ עמד צעיר פולני שאמר לנו שהוא מפקד הבלוק ואם לא נציית לו נקבל מכות רצח"ס 60בגובה 

זה . הוא השתיק אותנו ומי שהוציא הגה קיבל מכות במקל, התיישבנו צפופים זה ליד זה , שאמרנו שבקושי אפשר אפילו לעמוד

בארבע , לא ידוע לי אם מישהו הצליח לישון. נשים היו צריכים לעשות את צרכיהם והסירחון היה נוראא, היה לילה קשה מאוד

אחרי שעה קלה . שם נעמדנו ליד דופן הצריף כדי לנסות להתחמם מעט, לפנות בוקר פתחו את הדלתות וגירשו אותנו החוצה

מפקד הבלוק הורה לנו . שנראה כמו חומר לזיפות גגותמים חמים עם חומר , שהיה מר מאוד, נשלחו ארבעה אנשים להביא קפה
בקפה ואותו יש לחלוק עם החמישייה כך  3.4על ערימת כלים שהייתה בסוף הצריך ואמר שאחד מכל חמישייה ייקח כלי שימולא 

שנכנסים הסבירו ) עוזרים ממונים מטעם הגרמנים מתוך היהודים(שם הקאפו , משם הועברנו לשירותים. שכל אחד לקח לגימה

בצהריים הביאו . לאחר מכן הוחזרנו לעמוד ליד דופן הצריף. דקות בפנים עד הישמע צפצוף 2ולכל קבוצה יש  50בקבוצות של 
פרוסות וכל אחד קיבל  12-ובערב קיבלנו לחם שהיה רטוב ולא אפוי היטב ואותו היינו צריכים לחלק ל, מרק חולק כמו הקפה

והם אמרו לי , מה מייצרים כאן, ביום הראשון במחנה שאלתי אנשים מהו העשן מהארובות. שבועות 3כך היה במשך . פרוסה

המחשבה שזו צרת רבים הקלה . זה היה נורא אך לא יכולתי לעשות כלום, העולם שלי חרב ברגע. ששם הורגים את ההורים שלנו

  .מעט

  

, חיסום והלחמה, חרטות, חיפשו עובדים במסגרות. כתשולחנות ליד הצריף וגייסו עובדים לעבודת מת 3שבועות העמידו  3אחרי 

אחי ניסה להירשם כמסגר אך . ולמרות שלא ידעתי מה זה נרשמתי לעבוד ורשמו אותי למשלוח למפעל, יעצו לי לומר שאני חרט

ובדרך האנשים מהרשימה שנבחרו לעבודות מתכת אל הצריף  300קצין גרמני הצעיד את . לא נתנו לו ואמרו שהוא צעיר מדי

 10- רות לחם וככי 30בצריף הקצין חילק . אחד לדודו ואחי הצטרף אליי, שניים הצטרפו לאבותיהם –התגנבו ארבעה נוספים 

משום מה לא יצאנו . ואז ראה שיש ארבעה אנשים מיותרים ודרש מהם לצאת או שיחזיר את כולם והם יצאו, פרוסות כל אחת
הבטחנו לו . הלכנו לרשם הפולני שבמחנה והתחננו להכניס את הארבעה לרשימה ובינתיים, למחרת ונשארנו עוד כמה ימים

אך לאחר שהתחננו עוד הסכים והכניס אותם , שאחרי המלחמה נביא לו זהב אך הוא צחק עלינו ואמר שאף אחד לא נשאר בחיים

וכשקראו לנו בתחנה הם , ספיםכשבדרך נכנסו לשורותינו הארבעה הנו, בערב ראש השנה יצאנו מהמחנה הארור הזה. לרשימה

ובמחנה קיבל אותנו מפקד , דרום מערב פולין, הגענו למחנה עבודה גרליץ שבאזור שלזיה, שלוש-נסענו כשעתיים. היו ברשימה

 –קיבלנו גם רכוש . ואמר לנו שאם נצטיין בעבודה נקבל מזון טוב ונוכל להתקיים, המחנה שלדבריו רצה שנשוחרר מבית הסוהר

מרוחקת מהמחנה  תנשלחתי למחלקה מכאני, למחרת יצאנו לעבודה במפעל חלקים למטוסים. צלחת ושמיכה, יבל כףכל אחד ק

מכשיר לריתוך אוטוגני ופחיות והיינו , קיבלתי מסיכה, הועברתי לריתוך. מ מהמחנה"ק 5-ואחי נשלח למחלקה מבנית כ, כשעה



 

, בודה החלו כאבי ראש ועיניים וחשבתי שלא אחזיק שם מעמדאחרי שעה וחצי ע. צריכים לטפטף על טבלה בשורות ישרות

אז אמרתי שאני לא יכול לעבוד , המיסטר ראה אותי ואמר שכבר עשיתי שורות ישרות ואיך אני עובד, התחלתי לצאת מהשורות

תי בפני בעל אז הוא הביא אותי למחלקת הרתכים והציג או, אני חרט ואמרתי שכן הוא שאל שוב אם, כי אני בכלל חרט בזה

אמרתי לו שכלום אבל יש לי ידיים טובות ואם תלמד אותי תהנה , הגרמני שאל אותי מה אני יודע בחרטות. מקצוע גרמני והלך

עבדנו משבע בבוקר עד שבע , קיבלנו מרק מזין 12-ב. הוא השאיר אותי ולימד אותי להיות חרט ועבדתי שם מספר חודשים. ממני

בימי , במחנה הייתי נפגש עם אחי ובערב היינו מקבלים פרוסת לחם. משבע בערב עד שבע בבוקר בערב ומשמרת שנייה הייתה

ראשון לא עבדנו אבל זה היה היום הקשה ביותר כי היינו צריכים לנקות את הצריפים ולהעביר מטענים ממקום למקום ולא נחנו 

תופעה קשה . גדים והשמיכות כדי שהכינים תיפולנההיינו צריכים לנער את הב –המכה הנוראה במחנה הייתה הכינים . כלל
היינו צריכים לעמוד לפעמים שעות עד שהסופר יעבור על כולם ומדי פעם מישהו היה נופל מאפיסת  –נוספת הייתה המסדרים 

  . ואחר כך קברו אותם בקבר אחים, היו סופרים גם את המתים מהלילה כי המספר היה צריך להיות מדויק, כוחות

  

במחנה הייתה מרפאה שם היה אפשר להיות שבוע עד . חליתי בדיזנטריה קשה ואיבדתי המון דם 1945בתחילת פברואר 

זה מחנה , כעבור שבוע עדיין לא הוטב לי והרופא אמר לי שמחר שולחים את כולם להרבייר לגרוס רוזן, ההחלמה או עד המוות

אמרתי לרופא שאני . מי שנשלח לשם נשלח למות. שרפו את האנשים מחנות קטנים שם היה  קרמטוריום בו 60אם ששלט על 

הייתה אפשרות להיות עוד . מטר לתוך בלוק 50יצאתי משם על ארבע והלכתי כך , לא מסוגל ללכת ולא הייתה לו עצה בשבילי

וגם היה מביא לי , הובינתיים בחג המולד אחי עבר לעבוד כמשרת בצריף הגרמנים ומצא שם בקבוק תרופ, שבוע בצריף ההבראה

  .מרק בכל יום
  

כל המחנה עזב ואלו , שמענו רעמי תותחים רוסיים, קיבלנו פקודה שעוזבים את המחנה כי הרוסים מתקרבים 1945במרץ 

אנשי אס אס ואמרו שאין רכב ואנו  2בערב הגיעו . שבבלוק ההבראה נשארנו ללא אוכל עד שיבוא רכב משא לאסוף אותנו
התחלנו . תמיד אהבתי ללכת, הגוף שלי היה מאוד מדולדל אבל הרגליים כאילו הלכו מעצמן. צטרף לאחריםמוכרחים ללכת ולה

כולם היו , נפגשתי שוב עם אחי. למחנה והיתר נורו בדרך 14הגענו בערב , 30מתוך , ללכת בקצב והמפגרים היו נורים במקום

אוכל קיבלנו לעתים רחוקות והיינו , בצעדת המוות שבוע ימים התחלנו ללכת. באיזה מתבן ונברו בתוך הקש כדי למצוא גרעין
וכל עשב וגבעול בצד הדרך נתלש מיד , מתגנבים לשוחות של איכרים וגונבים כמה תפוחי אדמה שהוחבאו שם ומתחלקים בהם

עו מכיני סוסים אחרי שבוע באנו ללינת לילה באורווה גדולה ובבוקר הבחנו ששניים מתו ורבים נפצ. כדי להכניס משהו לפה

לא הייתי מסוגל , עם כל ההפצרות של אחי, כעת. בבוקר הגיעה פקודה לפיה הרוסים נעצרו ואנו חוזרים למחנה. שכרסמו בהם

לא יצאנו עוד לעבודה אלא חפרנו בורות נגד הטנקים . איש ומכונית משא לקחה אותנו חזרה למחנה 30-נשארנו כ. ללכת עוד

במאי הגרמנים יצאו מהמחנה ואמרו לנו שמי שרוצה להצטרף יכול  5- ב, מענו שהיטלר יימח שמו מתש 1945במאי  1- ב. הרוסיים

- אני ואחי יצאנו מהמחנה ב. הם לקחו את כל האוכל שבמחנה. יהודי מנוול שהיה מרביץ, להצטרף אך רק הקאפו הראשי הצטרף

מהדירה יצאה , באנו העירה והתיישבנו על מדרגות בית. ירבדרך ראינו את הפצצות נופלות על הע, במאי והלכנו לכיוון העיירה 6

  .גרמניה שהזמינה אותנו לביתה והאכילה אותנו במרק ולחם

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

חזרנו , היינו תשושים מאוד. איך מקבלים בשורה כזו, ידענו איך לשמוח לא, במאי שמענו שהמלחמה נגמרה 8-חזרנו למחנה וב

שבועות עד שעברה שיירה של מכוניות משא שהרוסים סיפקו לפולנים  3- למחנה ליום אחד ואחר כך חזרנו העירה שם נשארנו כ

הודים והתפלאו איך היטלר בתחנת הרכבת הפולנים ראו כל כך הרבה י' בלודז. 'ומשם ברכבת ללודז, ואיתם נסענו לקטוביץ

ומצאתי שם חבר ' בוועד הקהילה היו רשימות של אנשים שחזרו ללודז, 1945בינואר  19- שוחררה כבר ב' לודז. השאיר כה רבים

, ריכוז של בני נוער דתי מסורתי שארגנה מדריכת בני עקיבא בשם שרה שטרן, הוא סיפר שהוא נמצא בקיבוץ. מבני עקיבא

שרה הייתה בקרקוב כדי לארגן , הייתי שם רק יומיים, נכנסתי לשם עם אחי. ישראל והייתה חברת כנסת שלימים קיבלה פרס

כששרה חזרה . מקום כזה גם לאנשי גליציה שיחזרו מהמחנות ועברה שם את הפוגרום בקרקוב בו הרגו שלושה ופצעו נוספים

ביקשתי משרה . ת נסעתי והייתי בקרקוב כמה חודשיםיום למחר, היא ביקשה ממני לנסוע לקרקוב ולחזק את המקום' ללודז

אמרו לנו כדי שלא נהיה מטרה לפולנים שחשוב להישאר , בקרקוב לא יצאנו הרבה. שם היה אחי' להצטרף לקבוצה שיצאה מלודז
  .בקבוצה

  

היא . פוס מערותמחנה נורא בו רעבו ללחם וחלתה בטי, היא הייתה במחנה מאוטהאוזן. לאחר חודשיים הגיעה אחותי לקרקוב
שמחנו והתרגשנו לראות האחד . שם סיפרו לה שאנו בקרקוב' שכבה בבית חולים אמריקאי כחודשיים וכשהבריאה חזרה ללודז

בנובמבר הודיעה שרה שהקבוצה  .אחותי סיפרה על הסלקציה בבירקנאו שבה לקחו את אימא לשמאל ואותה לימין, את השני

ומשם היינו צריכים לעבור לצד , לפראג, כיה'עברנו לצ, והצטרפתי לקבוצה' זרתי ללודזח. עומדים לעזוב את פולין' מלודז
גרמניה הייתה מחולקת לארבע ארצות והחלק . האמריקאי כי כל העלייה לארץ ולמדינות נוספות הייתה מהצד האמריקאי

. ריח דרך הקרפטים והגענו לצד האמריקאינאלצנו לישון ללכת לילה שלם בעזרת מב. האמריקאי היה מלא ולכן לא נתנו לנו לעבור



 

ואחרי שעברנו למחנה עקורים פרנוולד שלחו אותי חזרה לפולין עם כסף עבור הקבוצות , שבועות במוזיאון גרמני במינכן 3היינו 

  .נסעתי ברכבת פליטים ממינכן לפולין שם פגשתי את שרה והעברתי לה את הכסף. שנשארו

  
שהייתה בבית ספר ' דרך קרקוב לגרמניה באותה הדרך בקרפטים ושוב הצטרפתי לקבוצה מלודזהעברתי קבוצה נוספת ' מלודז

  .סוסים ותרנגולים וחלקת אדמה שעבדנו, במשק היו פרות, היינו שם כשנה וחצי. חקלאי בכפר בשם פשפך ליד במברג

אנייה אמריקאית שהייתה  –קסודוס אנשים לצרפת ואחרי חודשיים עלינו לאנייה א 25יצאתי עם קבוצה של  1947אחרי פסח 

אך , האמריקאים ביקשו מהצרפתים שלא לתת לה לצאת בגלל עומס הנוסעים. 4,000חיילים ושופצה לשאת  1,200-מיועדת ל

באנייה היו חיים . 4משחתות בריטיות ובהמשך הצטרפו עוד  2מיד למחרת ליוו אותנו . אחרי מאמצים רבים יצאנו לים הפתוח

עלינו . התקרבנו לחופי הארץ והמשחתות האנגליות החלו להתקרב לאנייה וללחוץ אותה. אך הארגון היה למופתמאוד צפופים 

הם . חלקי מיטות וקופסאות שימורים והיינו זורקים על האנגלים, אדמה-צעירים ואני בתוכם מצוידים בשקי תפוחי 300-לסיפון כ

 3בשלב מסוים האנגלים החלו לירות והרגו . ד שהצליחו להיכנס לתא הפיקודע, היו קופצים לאנייה ואנו היינו זורקים אותם לים

הביאו אותנו לנמל חיפה . ומפקד ההגנה נאלץ להיכנע, לאנייה נגרם נזק ומים החלו להציף אותה, נוסעים ובהם מלח אמריקאי
אך החזירו , לקפריסין כמו את יתר האניותאניות גירוש אנגליות וחשבנו שישלחו אותנו  3- העבירו אותנו ל, והודיעו על עוצר בנמל

הממשלה הצרפתית שלחה שליחים לכל אנייה ואמרה שהיא מוכנה לקלוט את כולם ולתת . אותנו לצרפת אל הנמל ממנו יצאנו

עמדנו בים כחודש וחצי והגענו לבסוף . אך בכל הספינות סירבו לרדת ורצינו לרדת רק בפלשתינה, עבודה או נסיעה לאן שנרצה
, אני הייתי במחנה פפנדוף. פפנדוף ואאמסטאו, מחנות 2-ך גיברלטר לנמל המבורג שם הורידו אותנו בכוח והעבירו אותנו לדר

, ולאחר זמן קצר הורידו אותם ויכולנו לצאת מהשער הראשי ולהתפזר בתוך גרמניה, בתחילה היו שומרים אנגלים במגדלי שמירה

לחבר הייתה אישה . מקומות 2אנו קיבלנו . לפי מפתח מפלגתי תקיבלנו רישיונו במשך הזמן. אך אף אחד לא עזב את המחנה
  .בכפר עציון ועוד בשהותנו בבית הספר החלטנו שעולים לקיבוץ כפר עציון

  

ולזן אחרי המלחמה היו שם שדות שלמים - כשהאנגלים מצאו את ברגן. ולזן-בעת ההכרזה על מדינת ישראל היינו במחנה ברגן

עשו רשימות של אלו שנותרו בחיים והאנגלים הבטיחו שלמרות הספר הלבן . ם ולקחו גרמנים שינקו את השטחעם מאות מתי

אני קיבלתי , הסוכנות שלחה לפי רשימת השמות שנרשמו על ידי האנגלים. הם יהיו הראשונים לעלות, המגביל את מספר העולים

  .גוריון נתן הוראה להכניס רק אנשים בריאים- קות רפואיות כי בןלפני העלייה לארץ עברנו בדי. דרכון על שם פשכודניק סלק

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

אחי . שניפגש אחרי שבוע בירושלים ומשם נגיע לכפר עציוןדיברתי עם חבר . 1948בינואר  5- עלינו ארצה באנייה באופן לגאלי ב

הגעתי לגדרה ומשם הלכתי ברגל עד לקיבוץ והייתי , הגעתי לתל אביב ושאלתי איך מגיעים לקיבוץ יבנה. שהה במקווה ישראל

  .אחרי מספר חודשים הגעתי לתל אביב והקמתי משפחה. מספר חודשים באזור הדרום שם עזרנו בלחימה
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