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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 .טקסטילמ והתפרנסהמשפחה המורחבת בני  המשפחה הייתה מבוססת ואמידה ורוב .משפחה מחסידות גורל 'נולדתי בלודז
אני הייתי הקטן במשפחה  ."שמאט"עבר להתעסק בשהוא התלוצצו במשפחה כלים סניטריים והתפרנס מ מבני המשפחהאחד 

) אליהו(למדתי בחיידר דרכי נועם של גרשון אלי . 1937- והבת הגדולה התחתנה בבית הכנסת למד בבכור ה. ילדים5מתוך 
 .42בזכודניה ) סתבית כנ( היינו מתפללים בשטיבל .אחר כך עברתי ליסודי התורה בהנהלתו של אביגדור יעקבוביץוליס 

  .מתפללים 600- ל200 ובכל אחד בין החסידות בתי כנסת של 60- ל50 בין בעירלהערכתי היו 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/תרתמח/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ם וגוזזים להם את היו תופסים יהודי.  על השרוולכמו ענידת טלאי צהובגזירות הגרמנים לפולין יצאו תוך ימים ספורים מכניסת 
 לפי הידוע הנאצים באו לבנין . כמו הנחת פסי רכבת,היו תופסים יהודים לעבודות מבוזות ולעבודות פרך מחוץ לעיר, הזקנים

כרות עם י באו להם ורובכולם הוא קרא ל.היכן יתר פרנסי העיראותו אברהם קרובסקי ושאלו בשם הקהילה ומצאו שם יהודי זקן 
הגרמנים שובסקי רקאותו  למעט ,אך משם אף אחד לא חזר ,הרמת כוסית הזמין אותם לאף  הגסטפוהנהלת הגסטפו וראש

הוא לפני המלחמה  .תו בית חרושת קטןוהיה בבעלאם בספק , מפרנסי העיר כללהיה למרות שלא  ,ראש היהודיםמינו אותו ל
 .18היו מתחת לגיל הבחירה לו הצביעו ש מתוכם  צעיר והרבההאת הציבור הציוני וקהל הבוחרים שלו היבעיר ייצג בבחירות 

   בגודל לחדר הוכנסה המשפחה שלנו .חלק העני של העיר והצפיפות הייתה בלי לשערהקימו גטו ב הגרמנים 1940בשנת 
אך בין המשפחות  הנהלת הגטו חילקה את הדירות . ילדיו3ר שכבר הייתה בו משפחה לפנינו ואחרינו נכנס דודי עם " מ25-30

הקיר שלו היה אך  לחדר יותר גדול הצלחנו לעבורגם אנו וקרוב או ידיד בעזרת ר כך כל אחד ניסה למצוא משהו יותר טוב אח
 אם כי , לא קיבל תלוש אוכל, מי שלא עבד.ר" מ12 נפשות בחדר בגודל 5 היינו , הסתפקנו בזה.שלגמהחיצוני ומלא רטיבות 

 אני עצמי עבדתי בנגריה גדולה שהייתה . לגרמניהה יוצאתוצרתם גדולים שרוב  בגטו הוקמו מפעלים.האוכל היה זעום ביותר
עבדתי קשה כל הזמן עם ו קיבלתי רישיון של מבריק פוליתרה .הייתה עוד אחת יותר גדולה לייצואומיועדת לשימוש הגטו 

ר לכימיה בשם הנרי "נהל היה ד המ.במזכירות עלה בידי להחליף מקום עבודה ועברתי לעבוד בבית ההלבשה של הגטו .הידיים
 מזכירה עבדהואצלו ) רבי אברהם מהעיר סוכטושב( של רבי סילמן שהיה תלמיד של האבני נזר נו חת,חילוניהיה יהודי שפייג 

 את ,נים את הבגדיםיו ממיניי ה.השמדהה ממחנות העבודה או יםמגיעהבגדים היו  .שידעה כמה שפות ואני הייתי הסגן שלה
 מכבסה וגיהוץ והגיע אלינו אל בית ועברשם  'גטו לודזלגרמניה ואת שאר הבגדים הטובים לרנים היו שולחים הבגדים המוד

 והיו מגיעים אלינו אנשים שעבדו 'ו מחלקות הנעלה לנשים גברים וכדום חצר שם היע זה היה בית גדול בצורת ח .ההלבשה
ם בשבוע רבי יוסל חיצונא ורבי משה בנדא ישרד היה מגיע פעמי למ.וקבלו תלוש ביגוד אחת לכמה זמן או עובדים מצטיינים

ם הקהל החרדי עהם היו דואגים להלביש אנשים קשישים או תלמידי חכמים והיו דואגים להם לביגוד והמנהל מתוך היכרותו ו
ולו בגדים קרועים  כ,סקטור החרדימה תלמיד חכם מפורסם ,הגיע יהודישבו  אני רוצה לציין מעשה .היה נותן להם בעין יפה

כוס תה ואחרי המלצה של המנהל ב כיבדתי אותו . ללא מעיל וחלוק ביתי דק, מעלות מתחת לאפס17ות בקור של יונעלים בלו
 ראה , יהודי מזדונסקה, האחראי שם.לחפש ציציות כשרות למידה שלוה ואותו חסיד דבר ראשון רץ עליתי איתו לחדר הלבש

עוד רגע " : עניתי לו.אמר לי אם לא תרד עם החסיד הזה אזרוק את שניכםו מחשש לשעטנז חכם פורם מעיליםהאת התלמיד 
 מהמנהל נוחדכולנו פ . ירד והשאיר אותנו לבדנואחראי ומרוב פחד אותו "ארד ואספר לבוס הגדול איך אתה ממלא הוראות

 לקח נעליים כבדות וחמות ומעיל יד חכםתלמ אותו .במשלוחים למחנותהוא שלח כל מי שלא מצא חן בעיניו משום ששהיה שם 
   .פשוט אך שאין בו חשש שעטנז וכשירד בירך אותי מאוד

המשיכו לקיים לא קיבלו את ההשפלה של הנאצים וש 16-17 בחורים צעירים בני :אני רוצה לספר מה זה מלחמה נגד הנאצים
מצאתי מה  לאחר זמן . ולא היה בנמצא30-ין לי מנחיפשתיכשאחי נפטר . זאתמחיר עצום וכדאי לפרסם אורח חיים יהודי תוך 

 13-14ישבו ובו לבונקר כמעט ללא אויר בחום ללא שיעור וללא חלון ומשם מרתף ל דרך רחוב לטרומדקה הוביל אותישבחור 
 בין מרתף למרתף היו נושמים אוויר וישבו שם עם חלוק ביתי דק בלבד והכפתור היה פתוח . שעסקו בתלמודבחורים חסידי גור

 היו מנהלים שהיו מחלקים מזון והיו מגניבים להם את ?נשאלת השאלה מאיפה אכלו. בגופם הצנוםוראיתי ממש כל עצם 
  .בתוך סמרטוטלשבת החביא את זה הביא חצי ככר לחם והמנהיג  מהם אחדכשהתפללתי שם מעריב ובכך  נוכחתי ,השאריות

   . הם התנהגו ממש כמו לפני המלחמה רק בלי לאכול! זה עולם אחר לגמרי:אמרתי לעצמי
 הגיע עליו לחנות, לאחר שפתחו את הגטו יום אחד . לו חנותשהיתהחבורה של רבי גידל איזנר חלק מהייתי לפני המלחמה 

ל " חזות אותו גוי היה מדבר יידיש כמו מלידה וידע קצת מאמר.היהודיםלקחת את רכוש כדי סיטס שהיה ממשטרת החקירות 
 פתאום בא יהודי לחנות ואמר שיש . במשפחה בגרמניתשלושה ענה לו . כמה אתם בבית,והתחיל לשאול פרטים כמו כמה מוכר

   ..בהזמין את סיטס לתפילה אך הוא סירמנחה למטה ורבי גידל קרץ לו בעיניו אך לא הבין ואז תפילת 
 איש גרו בחדר 5-9 משפחה של ,וגרו בדירות מאוד מצומצמות) רוסטרים(אנשים עבדו בבתי חרושת : 'התנהלות בגטו לודזה



 

היו חוקים כי  כל אחד השתדל למצוא עבודה במפעלים .לפני המלחמהשם  פרט לאנשים שגרו , לא חשוב מה גודל החדר,אחד
מנות הבטיחה קבלת ון שעבודה במפעל ו כי,להרבה זמןעשה זאת לא עבודה מהאפילו מי שיכל להשתמט אך .  לעבודובישחי
 . כמו כן בגטו הייתה מטבעה שעשתה כסף ובזה קנו מצרכים ואולי בגד מפעם לפעם.אף מעט כסף ו,שהיו די דלותאפילו  ,מזון

אקציות המיוחדות כמו זו ביל לא היה מועזה גם אך  .מהגטושיצאו משלוחים הרגילים המסוימת מכמו כן העבודה הגנה במידה 
 , מה שהיה גרוע ביותר זה האוכל שהיה דל מאוד. בגטו שלא התחשבו בשום דבר וסגרו איזורים שלמים,1942-המפורסמת ב

פעמים היו ומהרחוב את כל המתים והיו מעמיסים עליה  שני אנשים שהובלה בידי הייתה עגלה .אנשים נפלו ברחוב מרוב רעב
ם ע רוב האנשים היו מבשלים במקום , פרטיות בגטו גם כמובן שלא הייתה.עלות עובש ברחובה המתים לנשארוש בשל העומס

 בסופו של דבר מי שהיה קרוב . כמו כן היו קבוצות קטנות שעסקו בתרבות.תנורי גז שהיו מקבלים תלוש לבשל שם כשעה
  .לצלחת בגטו סבל הרבה פחות

 בחיסול כבר לא היה ,עד עכשיו  אם יכולת להתחבא. הגטו והתנהגו כחיות ממש התחילו הגרמנים את חיסול1944בספטמבר 
והנסיעה הייתה לקרון  איש 80-100 בין ,משאהעלו על קרונות ו כולם ה,ילדיםו זקנים כלפיה רחמנות כלל ת לא הי,אפשרי

 בתוך הקרון .ח זמן ארוך מאוד שעות בלבד ולנו לקשלוש זמן הנסיעה הרגיל לקח :לטשטש את מיקום המחנהכדי ארוכה מאוד 
רבים בו  לא היה קרון שלא מתו .היינו צריכים לעשות הצרכים ואוויר היה רק מחלון קטן עם חוטי תיל שכל אחד רצה לעמוד לידו

 אנשים לא ידעו מה .להסתדר בשורהחייבים  מלא צעקות ותיכף , כשהגענו לאושוויץ זה היה סיוט עלי האדמות.מחוסר אוויר
 .צריכים להוביל את המשפחה שלהם אל מותםמביניהם שהיו אלה כ כאן היו אחראים הזונדר קומנדו ולפעמים היו .הםמצפה ל

 , תוך כדי העברה הבנו ששמאל זה לא טוב.ש וחבריו הרופאים וסימן עם המקל לימין או שמאל"ר מנגלה ימ"שם בכניסה עמד ד
והוא  19 ושאל בן כמה אני ואמרתי שאני בן ומקלאת הרים גיע תורי כשה . הזקנים והנשים, הילדים,ששם הלכו כל החלשים

חיכו לבעל מפעל או רק  שם לא עבדו ו,בירקנאובמחנה הועברתי ל . עבר שמאלהתי חלק ניכר ממשפח.ימיןאותי לצד ר יעבה
אני לצערי לא ובריא  מי שיצא למשלוח היה צריך להראות טוב ו. שבועותשלושההייתי שם . לעבודה אצלוחברה שביקש אנשים 

 דאג להביא לי , שהיה בצריף, דודי,נפטרמהם  וכשאחדמזלי אלה שהתקבלו לעבודה הועברו לצריף מיוחד ל אבל ,ךנראיתי כ
 . חודשים ועבדתי7- כיתיהש שם ,מחנה גריסהוזןלויצאנו הצטרפתי לכולם המספר את עם המספר ואז כשקראו שלו את הבגד 

 במסדר כשעה וחצי במגרש עד שאנשי האס אס התעוררו יםמדו וע,בחורף, לפנות בוקר 4ת השעה בסביבוכל יום  קמים היינו
 כחצי ליטר מים יםקבלהיינו מ לפני היציאה . מעלות מתחת לאפס10-20 בקור של  לעבודה יםצאויאז היינו ועשו מפקד ו

 יםקבלומ יםזרוחהיינו  בערב .חתיכות ירקהיו במרק מנת מרק ואם היית בר מזל בצהריים  ו"קפה"שחורים מתוקים שנקראו 
 ,נו בהנחת צינורות ביוב ומיםד איש ועב5-10-כינו ישלי ה בקבוצה ".הפרשת חלה"מהלחם  יםמורידכולם היו   .מנת לחם
המעסיקה לא היתה קיימת כלל וכל זה  לאחר המלחמה התברר שהחברה . פסי רכבתתדמה והנחא מנהרות מתחת לחציבת
ינו עובדים כל השבוע מלילה עד לילה ויום ראשון היה חופש כחצי יום או יום שלם וגם היה אוכל הי .ת גרמניה שייך לממשלהיה

היו יהודים  -מנהיגי המחנה -פו אקעובדי ה עלי לציין שבמחנה זה היו מבני ססנוב ורוב .יותר טוב כמו קצת ריבה או יותר לחם
 .הציק לוהקאפו התחנן שיעבירו אותו לפלוגה אחרת מרוב שאחיו אחד מהם היו שהיו שני אחים שהם משם ועד כדי כך רשעים 

 שעבדו בעבודות מועדפות , שהכרתי'במחנה זה פגשתי כמה אנשי לודז . שנה בכלא לאחר המלחמה30אותו קאפו ישב שם 
 :ה בלי להזיק לאישאספר סיפור קטן איך הגיעו אנשים למעמד ז .יותר קלות והתפלאתי תמיד איך השיגו את העבודות האלו

שלא ) מזכיר אישי(  כשהתקרבו המשחררים היה איזה קצין שהיה אלוף משנה והיה לו סופר.היה זה כאשר חיסלו את המחנה
כשקראו את השמות באחת הפעמים  . אומנם היה לו מעיל עם פסים כמו שאר האסירים, האם הוא פולני יהודי זהותוידעו מה

ונשארתי ממש ? פרומר אתהשאל אותי איזה הוא ,  והזדהיתיכשהמפקד אמר את שמי פרומר ,כל אחד היה צריך לצאת קצתו
עבר כשושלי מכיר את המשפחה הוא תי משאלותיו שהבנסופר וניגש אלי אותו  אחר כך שהקהל התפזר .ללא נוע מרוב פחד
 ראש המחנה "דאג לו לאוכלת . הוא נשאר במחנה,הבחור הזה לא יוצא לעבודה" :אמר לו בגרמניתהוא שם ראש המחנה 

במקור היה קרוב משפחתי של הסופר  אביו : קיבלו תפקידים טובים'לודזיוצאי  ואז הבנתי איך "כך יעשה" :היהודי הצדיע ואמר
 וקצת מרגרינה והיו חסידי גור ריבה ,קיבל לחםמהם כל אחד בנסיעה למחנה  .הוא סידר להם את התפקידיםלכן ו' מלודז

   .סופרהראת שקיבלו כפול בהו
 ערימות גדולות של גופות ללא :מחזה מזעזעראינו כשהגענו למחנה . 290 - איש והגענו רק כ1050-כנסענו לברגן בלזן 

  ".אני לא צריך עוד גופות" :היה ויכוח בין מנהל המחנה שאמר לאס אסכי לא עבדנו  .תהתייחסו
ה כל מאמץ בעבודה קיבל כדור בראש ובן אדם שהשתמט  בן אדם שעש.מ ליום" ק40 המוות שהייתה תצעדכ יצאנו ל"חא

  . שרד,מעבודה ולא התאמץ לחיות
נרצחה עם אחותי הגדולה .  שנים3נפטרה כאן לפני והיא עלתה ארצה  .רדנו את השואהאחות אחת שממשפחתי רק אני ו

רצחה נ ד"הי אמי .ח בחלמנאונרצד "הי ואח יותר קטן 1942- ב' נפטר ברעב בגטו לודזי אח,ד"בעלה וילדה בשם צוקר הי
 שזה כולל את סבי ממשפחת באומץ ואשתו והדודים משפחת , כל שאר משפחתי המורחבת נרצחה באושוויץ.בחלמנאו
וכל משפחת פרומר מצד אבי חוץ מאחד שהיה גר בארצות ) 3(סנדרבואמץ) 3(בואמץ) 5(גיזונאייט ,  )5(כהן) 3(אייבשיץ 

  .הברית ונפטר לפני כשנתיים
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