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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

היו . אלף יהודים 12מתוכם , אלף תושבים 32-היו כ 1939עד שנת . 'בזדונסקה וולה שבמחוז לודג 14.6.1928נולדתי בתאריך 

  .בתי כנסת ובתי ספר יהודים, מקוואות, בתי מדרש, במקום ישיבות
הבית היה חדר אחד גדול . היה לנו בית מלאכה בבית, אבי שמואל הרש היה חייט. משפחתי הקרובה מנתה חמישה אנשים

סבתי הייתה . שפחהלפעמים התאכסנו אצלנו קרובי מ. ומיטה, ושולחן שבת, שבו היה בית מלאכה עם שולחן ענק לגזירת בדים

הייתי מגדיר . אבל אני חושב שהיינו משפחה מאושרת, היינו משפחה עניה. ואף מתה בביתנו, חולה והתאכסנה אצלנו בבית
  .שהיינו משפחה מסורתית

  .1930נולד בשנת אחי הקטן גבריאל . והיה בתנועת השומר הצעיר 1926אחי הגדול ברל שרצקי נולד בשנת 
חצי יום למדתי בבית ספר עממי . 11למדתי בבית ספר יהודי מגיל שבע עד גיל . גיל שלוש עד גיל שבעהלכתי לחדר כל יום מ
שכולן היו יהודיות חוץ מאחת , משפחות 20בחצר היו . תקופה מסוימת הייתי בקן של הנוער הציוני. וחצי יום למדתי בחדר

  .והסיקה אש בבתי היהודים בשבת" גוי של שבת"שתפקדה כ
  .מטר מהבית ומים הבאנו ממשאבה במרחק ארבעה בתים מביתנו 50היו במרחק  השירותים

  

  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/גדותהתנ/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אבי עוד המשיך לברוח . י הגרמנים והוחזרנו חזרה"אך נתפסנו ע, ברחנו ממקום מגורינו 1939מיד עם פרוץ המלחמה בשנת 
אלף יהודים ולסגור אותם בשלושה  12אחת הפעולות הראשונות הייתה לאסוף  .בר והוחזר גם כןאבל גם נתפס בסופו של ד

  .שם התחילו האקציות. רחובות
ובסופו של דבר הוציאו , נתנו מכות, גזזו פיאות וזקנים, הגרמנים עברו בין האנשים. אז הוציאו את כל היהודים לשדה ריק בגטו

ושוב התחילו לגזוז זקנים , כעבור זמן מה שוב הוציאו אותנו לשדה. ר הוכרחו לצפותלהורג בתליה עשרה יהודים וכל השא
  .ופיאות והוציאו להורג עשרה יהודים נוספים

שוב גזיזת זקנים , החזיקו אותם שם במשך שלושה ימים. אספו את כל הגברים ולקחו אותם לחצר גדולה בשוקכעבור זמן מה 
על שם העיירה שם (כעבור שלושה ימים לקחו אותם לבית סוהר גדול בעיירה שרדז . אביביניהם היה גם . ופיאות ושוב מכות

הבנתי שרחוב שרדזקה . מהגטו כדי להגיע לשרדזהתגנבתי . הייתי ילד בלונדיני עם עיניים כחולות). המשפחה שלי שרדזקי

עליתי לכרכרה בחלקה האחורי  .הסתובבתי ברחוב וביררתי מאנשים שיש כרכרה הנוסעת לשרדז.  מוביל לעיירה שרדז
הגעתי  .כך נהיו לי סימני שוט על הפנים. העגלון חש בתנועה והחל להצליף אחורנית, בדרך זזתי קצת. והכרכרה החלה לנסוע

נעשתה . אך לא לזמן רב, כעבור כמה שבועות שחררו את אבי. מ"ק 14בדרך חזרה הלכתי ברגל . לבית הסוהר וראיתי את אבי

היות וגם . מאז לא ראיתי את אבי עוד. שבה לקחו את הגברים שוב לשוק ומשם שלחו חלק גדול מהם למחנות ,אקציה נוספת
הייתי . אך הוא קיבל תשלום כילד וזה לא הספיק, יצא לעבוד 13אחי ברל שהיה בן , בגטו היה צריך להתפרנס כדי להתקיים

כעבור זמן מה נערכה אקציה נוספת . ות חדשות ומכרתי אותןאספתי בדלי סיגריות שמהן הכנתי סיגרי. חייב לעזור בפרנסה
יצאנו . פחדתי שבגלל גילי לא ייתנו לי לצאת מהגטו לעבודה. ונאלצתי לצאת לעבודה 11אני הייתי בן . ואחי ברל נלקח למחנה

ה ואני מחליף בעבודה אמרתי שאחי חול. בין האנשים והצלחתי לצאת מהגטונעמדתי . בחושך, לעבודה בארבע לפנות בוקר
. הגרמנים הביאו אוקראינים שיעזרו להם לטפל ביהודים. העבודה הייתה בניית מבנים טרומיים לאוקראינים. אותו למספר ימים

אחרי שהבנתי שרכשתי את . לקחתי קיר שלם מאחסון למבנה או שלקחתי שני שקי מלט למבנה, כדי להוכיח שאני פועל טוב

היינו כעשרים איש בשטח ועבדנו עם . לקחו אותי לעבודה בחפירת יסודות. בודה באופן קבועביקשתי שירשמו אותי לע, אהדתם
  . מקושים וטוריות

  .הם עברו בינינו ונתנו מכות עם מקל. האוקראינים השגיחו עלינו
, נסייםבדרך חזרה הלכתי עם שקי קמח מצדי הגוף ושקי תפוחי אדמה במכ. מ"ק 7המרחק בין הגטו לבין מקום העבודה היה 

  .מה שהקשה על הדרך

, הגרמנים הסתובבו בין היהודים. הוציאו אותנו לשדה שבו תלו אז את עשרים היהודים. אחרי זמן מה הייתה שוב אקציה
החזיקו אותנו בשדה . מי שנפל ממכות או התעלף זרקו אותו על המשאית כמו שקי קמח. אמהות היו עם תינוקות על הידיים

, כל אחד נאלץ ללכת לאורך החומה של בית הקברות. ר מכן הביאו אותנו אל בית הקברות היהודילאח .במשך שלושה ימים
כאן , אמא"אמרתי לה . אני עמדתי עם אמי ואחי גבריאל ליד מצבה של סבתי. תוך כדי שהוא חוטף מכות מהחיילים הגרמנים

, כל מכה שקיבלו חתכה בבשרי. חריו אמי ולבסוף אניא, אחי ראשון, התחלנו ללכת. לא יודע איך ידעתי את זה". אנחנו נפרדים
 Ja,der"בגרמנית  אז עצר אותי גרמני ואמר לי. כך עברנו שני שליש מאורך החומה. לא הרגשתי בכלל –המכות שאני קיבלתי 

is auch gut) "1942ת בשנ, אז. כל מי שהמשיך ישר לאורך החומה נשלח למוות. לחיים, והופניתי שמאלה) גם זה טוב, כן 

. הושיבו אותנו בשורות ונתנו לנו לחם. יהודים נשלחו לחיים 1200. אלף שהיו לפני המלחמה 12יהודים מתוך  8000נשארנו 



 

בזמן שיצאנו ראיתי . נשארנו כך יומיים. היינו כבר חמישה ימים מחוץ לבית ואנשים התחילו להתנפל כדי לתפוס חתיכות לחם
במשך חמישה ' ובקרונות בקר נסענו לגטו לודג, לקחו אותנו לתחנת רכבת. אות אותם גם עכשיואני יכול לר, את עיני אמי ואחי

ישבתי מכורבל . בקרון הייתי צריך לשירותים ולא יכולתי לעשות. וגם אני הייתי על סף מוות, בדרך אנשים נחנקו בקרונות. ימים
אנשל קפוץ "ושוטר יהודי אמר לי , ימים דלת הקרון נפתחהאחרי חמישה . כי היו דורכים עליי, בתוך עצמי ולא יכולתי לשכב

. ואמרתי שהשוטר היהודי הרשה לי לצאת לשירותים, ששאל אותי למה ירדתי מהרכבת ,למטה עמד חייל גרמני. "מהרכבת
היה , אז הוא תפס אותי בצווארי והצמיד לי את האקדח לצווארי .אמר לי לגשת לקיר וירה כמה יריות לעבריהחייל הגרמני 

. 'נכנסנו לגטו לודג. וכך עשיתי, הוא גם אמר לי לחזור לקרון הרכבת ולרדת אחרון. הוא אמר לי שהיה לי מזל. נראה שזה נצח
לא ידעתי , הייתי בעיר שאני לא מכיר. שאף פעם לא התרחק מביתו, 13ילד בן , ועמדתי שם, התרחקתי מהשער מספר מטרים

נכנסתי אל הבית . וכשהתעוררתי ראיתי שאני עומד לבד בחושך ליד איזה בית, יכנראה התעלפת. מה מותר ומה אסור 

איני יודע , ואז שוב לילה ושוב חדר מדרגות. כל צעד לקחתי בפחד, עבר הלילה ויצאתי מהבית בהיסוס. והתיישבתי במדרגות
זו . ה וראיתי אנשים נוברים שםאיכשהו מצאתי את עצמי ליד גבע. באיזשהו שלב הקיבה התחילה לצעוק. כמה זמן עבר ככה

היה לי מקום מבטחים . מצאתי שם משהו לשים בפה והייתי מאושר יותר מכפי שהייתי בחדר המדרגות. הייתה גבעה של זבל
  .אותי יותר מאשר האוכל שמצאתיוזה שימח , עם אנשים נוספים

וקיבלתי מנת מרק , התקבלתי לעבודה כסבל. יום אחד שמעתי דיבורים בגבעה על בית חרושת לנעלי קש שמחפשים בו עובדים
ם כנראה שהקיבה שלי לא הייתה רגילה לקבל אוכל כל יו. מצאתי בחור שנתן לי לגור איתו ועם שני בחורים. בעבור יום עבודה

כתי לכן הל. היו ישר שולחים אותי לתאי הגזים –אם הגרמנים היו רואים שאני הולך ככה . הלכתי על ארבע כמו כלב. וחליתי

כעבור זמן מה הרגשתי שאני מוכן לאכול . מכרתי את מנות המרק שלי, בזמן שהייתי חולה. לעבודה וממנה בחסות החשיכה
  .כעבור זמן מה קמתי על הרגליים וחזרתי להיות בן אדם. ואחר כך ביקשתי עוד אחת, וביקשתי מנת מרק

ר מנגלה "בסוף השורות עמד ד. ת ועברנו שורות של חייליםירדנו מהרכב. אחרי שהחלמתי לקחו אותי בקרונות בקר לאושוויץ

, לפני שנכנסנו למחנה התפשטנו. שמאלה לחייםשוב שפר גורלי ונשלחתי . המפורסם שמיין אנשים עם האצבע לחיים ולמוות
  .DDTגילחו את כל שיערות גופינו וריססו אותנו באבקת 

במשך היום . 4בבלוק  Eאני הייתי במחנה . חולים לניסויים וקרמטוריום בית, A,B,C,D,Eבירקנאו היה בנוי ממחנות  –אושוויץ 
מי שהיה חזק יותר עמד באמצע הקבוצה כדי לקבל חום גוף משאר . בקור, עמדנו בחוץ בקבוצות. אסור היה להיות בבלוק

  . אני כילד נדחפתי החוצה .האנשים

. שמחכה לי, ואיתם גם אחי, הגיעו לאושוויץ' ל יהודי גטו לודגהוא סיפר לי שכ. יעקב וינשטיין, יום אחד פגשתי את בן עירי
ואמר שאחי לא נמצא , יצא אלינו מישהו. והתחלנו לקרוא לו, שבו היה אחי, Dלמחנה  Eניגשנו יחד לגדר החשמלית בין מחנה 

היה שם מפקד שחילק . רההייתה שם איזו המולה והלכתי לבדוק מה קו. 4חזרנו לכיוון בלוק . כרגע ויחזור מהעבודה רק בערב
. הייתי סגור בבלוק ולא ידעתי מה לעשות. לקחו אותנו הילדים מהשורה וסגרו אותנו בבלוק עם מנות הלחם. לחם לילדים

. הוא לקח לי את פרוסת הלחם ואמר לי לחזור מהר .שהיו בבלוק אחר, אמרתי למפקד הבלוק שאני צריך לצאת לשירותים
חזרתי מהר  .אבל אני סגור שם ואני לא יודע מתי אוכל לצאת, תי לו שיצאתי מהבלוק בעורמהואמר, רצתי ליעקב וינשטיין

  . אבל את פרוסת הלחם לא קיבלתי בחזרה, לבלוק

כך שהם דחפו אחד לשני רגליים לתוך , השכיבו את כולם על הרצפה, ילדים לתוך הבלוק בצפיפות נוראית 1200בערב הכניסו 
בארבע . שמעתי שקוראים בשמי אבל חשבתי שאני מדמיין. דרכו עליהם ונתנו מכות עם מקל, לדיםהגרמנים רצו בין הי. הפה

. הלכנו אל הגדר ואחי ברל כבר עמד שם. עמד בדלת הבלוק ואמר לי שאחי ניסה למצוא אותי) יעקב(וחצי לפנות בוקר יענקל 
הוא הגיע . ואמר שבשבע יבוא לעבוד אצלי במחנה, הוא זרק לי לחם ונקניק. הייתי שלד אדם "?זה אתה, אנשל"הוא רק שאל 

כעבור כמה ימים מפקד . בערב הוא חזר למחנה שלו .והוא הכיר לי אנשים חשובים שנתנו לי אוכל, והסתובבנו יחד במחנה

 ,אני נשארתי במחנה כי רציתי להיות קרוב לאחי שחלה. הבלוק עבר מילד לילד ושאל אם מישהו רוצה לעבוד בתפוחי אדמה
לקחו . ילדים נוספים לבלוק 1200כעבור זמן מה הביאו  .ונשלחו לתאי הגזים והמשרפות –כל השאר התנדבו . עם עוד ילד אחד
אותי . ניצל –ומי שהיה באותו הגובה , כל הילדים היו צריכים לעבור תחת הסימון. ועשו לפיו סימון על קיר 1.70ילד אחד בגובה 

הוא אמר שהוא חבר של אחי . יום אחד בא למחנה אסיר פוליטי גרמני. ברתי מספר סלקציותכך ע. החביאו וכך ניצלתי ממוות
בסלקציות עמדתי עם היד . שהפך להיות תעודת הביטוח שלי, קיבלתי מספר על היד. ושהוא לוקח אותי לעבודה מחוץ למחנה

ונאלצנו לכרוע ברך , ים קרובות היו אזעקותבדרך לעבודה וחזרה לעית. כך הגרמנים ראו שאני איש עובד, מושטת והמספר גלוי
מלקות שוט על  35אולצתי להתפשט וקיבלתי . יום אחד הייתה אזעקה כמה שעות וחזרתי באיחור לבלוק. עם הידיים למעלה

  .כך שאיחרתי
כל מי , כפורהלכנו יום ולילה בשלג וב. והוציאו אותנו בצעדת מוות למטהאוזן, כעבור זמן התחילו יריות תותחים של הרוסים

כל פעם שהגרמנים נכנסו . הגענו למטהאוזן ונשלחנו  לצריפים שהיו בהם פולנים ורוסים .שנותר מאחור נורה על ידי הגרמנים

, אחר כך. הפולנים והרוסים נהנו מאוד מהמחזה. היינו צריכים לזחול סביבם על ארבע בזמן שהם הצליפו בנו עם שוט, לצריף
אחר כך מטוס גרמני זרק פצצה באזור המאהל . בנו מאהל והורידו את כל היהודים לשם, נגריהכשהתחילו להגיע יהודי הו
. כעבור זמן מה שוב התחלנו לשמוע תותחים של רוסים והוציאו אותנו ממטהאוזן לגונצקירכן. והרבה מאוד אנשים נהרגו

יום אחד . המחנה היה ביער עבות .על גופותכדי לרדת מהדרגש עליו ישנתי נאלצתי לדרוך . במחנה הזה מתו המונים כל יום
, אחרי כמה שעות הגעתי למקום שנקרא הירשינג באוסטריה. יצאתי מהמחנה והתחלתי ללכת. ראינו שהגרמנים התחילו לברוח

  .וראיתי טנקים אמריקאים



 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, ם אחרי המלחמהחיי, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

בלילה פשטנו על . אך זה לא הספיק לנו –והחיילים האמריקאים נתנו לנו בגדים ואוכל , נערים בוילה של גרמנים 22התאספנו 
אכלתי תריסר ביצים לארוחת  .בבוקר מכרנו את מנות הקרב בתמורה לתרנגולות וביצים. משאיות צבאיות וגנבנו מנות קרב

חזרנו . ארבעה נערים מתוכנו נפטרו. אחרי כמה זמן כולנו חלינו ונלקחנו לבית חולים. וקר ותרנגולת שלמה לארוחת צהרייםב
, למדנו עברית. ילדים 400, שהינו חצי שנה בסנטה די מריה. ומשם אנשי הבריגדה היהודית הבריחו אותנו לאיטליה, לוילה

  .קיבלנו סרטיפיקטים לעליה 1945ובנובמבר 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

אריק שרון השביע אותנו להגנה ואימן אותנו . חצי יום למדנו וחצי יום עבדנו בחקלאות. הגענו למוסד חינוכי חקלאי במגדיאל

התגייסתי . ח"שמי שמסיים לימודי תיכון חייב להתגייס לשנה להגנה או לשנתיים לפלמ, ראהיצאה הו 1947בשנת . פ"בקפ
עם הקמת  .ליויתי שיירות מכפר סולד ועד טבריה. עברתי אימונים וגויסתי לנוטרות בקיבוץ דן. להגנה ועברתי לאיילת השחר

בלי , הייתי לבד. והתגלגלתי לירושלים 1950ל בשנת "השתחררתי מצה. ל ונלחמתי בגליל ובנגב"המדינה עברתי לשרת בצה

  .משפחה
למדתי שנתיים בבית ספר אורט ועבדתי בעבודות . יזמתי הקמת קורס מסגרות מכנית. החלטתי שאני רוצה ללמוד מקצוע

ואנשי  1953התחתנתי בשנת . שנה 40ועבדתי שם , עם גמר הלימודים התקבלתי לעבודה בתעשיה צבאית. שונות לקיומי
  . וזה האושר והניצחון שלי, נולדו לי שלושה ילדים ועשרה נכדים. היו בחתונה שלי התעשיה

. מנהל בית ספר מקצועי ומנהל כח אדם, סגן מנהל מפעל, מנהל ייצור, התקדמתי להיות מנהל עבודה. התחלתי בעבודה כחרט
  .ברסיטהבנוסף אני רוצה ללמוד יהדות באוני. והתחלתי לעסוק בעסקי ציבור 60פרשתי בגיל 

 :התפקידים שאני ממלא היום הם
  ל ארגון גמלאי ירושלים"מזכ

  ר גמלאי התעשיה הצבאית בירושלים"יו
  ילדים יתומים וניצולי שואה –ש "ר עמותת י"יו

  ס זיו בית הכרם ובית הנוער העברי"חבר הנהלת מתנ
  "המועצה למען הזקן"חבר הנהלת 
  ךצלם ועור, טלויזיה קהילתית "עידן"חבר עמותת 

  מחנות צבא ובתי ספר בנושא השואה, מרצה ביד ושם

  .קצינים ושירותי בטחון למחנות השמדה בפולין, מלווה תלמידים

  

  

  

  2011ינואר  .ירושלים
  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


