
  
 
 

  -  SALKIA RACHEL  -  28  
העדה   - 12/7/1944  -ב             KOWNEלאחר חיסול גטו  STUTHOFF  -העדה הגיעה ל 

 מתארת חיי יום יום במחנה
 

TENENBAUM ASZER -  151* -    הנער היה בגטוWARSZAWA  -   ברח יחד עם אחיו לכפר
 ושם היו עד סוף המלחמה

 
BERLINSKI JOSL  -  152* -   ילד מספר בקצרה על העיירהSZEDISZOW -   הוא נלקח

 עכשיו הוא בקבוץ ולומד מקצוע  -נדד והגיע לגרמניה   -למחנה ושרד 
 

HOFFMAN WOLF  -  153* -  העד מספר בקצרה את דרכו מהעיר  HORYNCZOW  -  
KARPATO RUS   ל-  AUSCHWITZ ומחנות נוספים עד לשחרור 

 
SOCHA SZMUL -  154* -   הנער מספר על הכחדת יהודיBEREZNO 

 
BREITSCHNAIDER MENDEL  -  155* -   ילד שמוצאו מ-  SKALA PODOLSKI  מספר

בני   -הילד מספר שהיה ביער עם משפחתו אחרי האקציה בגטו   -בקצרה את קורות היהודים בעיר 
רים לפני השחרור אחיו שהיה אתו נרצח ימים ספו  -משפחתו נרצחים בהדרגה במקומות שונים 

 והוא נותר לבד בעולם
 

ROTSZTEJN JAKOB  -  156* -   הילד מספר על גטוSZNIADOW  ועל יציאת משפחתו ליער
 חודשים עד לשחרור 22הוא חי עם משפחתו ביער   -ביום החיסול הסופי 

 
GITELMAN CHIL  -  157* -   הילד מספר בקצרה על עיירת הולדתוTRAJANOWKA 

העד עם אביו ואחותו היו עם הפרטיזנים עד   -המשפחה יצאה ליער שם נהרגה אמו   -באוקראינה 
 העד ואחותו נדדו עד שהגיעו לגרמניה  -אביו גויס לצבא האדום   -השחרור 

 
CZARNIEWICZ MOISZC  -  158*  -                              הילד מספר בקצרה על חיי משפחתו

שנה   -לשם גורשו יהודי העיירה  NOWOGRUDEKים היה בגטו שנתי  - OSTROLENKA  -ב 
 וחצי היה ביער עם אבא

 
MILCH ARIE  -  159* -   ילד מספר בהרחבה את סיפור יהודיPODHAJCE  לידTARNOPOL -  

הגוי אצלו הם הסתתרו רצה למסור   - 1943הילד עם אחיו ודודו יצאו לצד הארי למסתור באפריל 
 1944הוא שוחרר במרץ   -ממש זמן קצר לפני השחרור אך חזר בו  אותם לידי הגרמנים

 
WEINER STRUL -  160* -   בעת האירועים מספר  14עדות בלתי רגילה בו העד שהיה בן

ברח ליער פצוע בראשו ושם פגש את שלושת אחיותיו  ROKITNOשבזמן אקצית החיסול בגטו 
הוא   -ונית בת שלוש וחצי והגדולה בת עשר הקטנה הייתה בת שנתיים, הבינ  -בריאות ושלמות 

כך הם הלכו   -לקח את הקטנה על הכתפיים, את הבינונית על הידיים והגדולה הלכה אחריו 
רגליהם   -הם גרו ביער וקבצו נדבות בכפרים בפאתי היער   -שלושה ימים וניזונו מפירות היער 

 אחות הגדולה אמרה : ה  -וגופם היה נפוח וקפוא כי הם עברו את החורף ביער 
 לך, תציל עצמך, לך אל הפרטיזנים   -
היקרות, אנחנו עדיין צעירים כל כך, אנחנו צריכים לחיות ואלוהים יעזור. נחיה  ילא אחיותי -

עדות   -נשאר עם אחיותיו והם זכו לשחרור   14  -הילד בן ה       -יחד או נמות יחד      
 נדירה ! ! ! 

 
LEBOWICZ MARKUS -  161* -   ילד יהודי  מספר את קורות היהודים בהונגריה לאחר        ה-  

19/3/1944 
 

WEISS JAKOB -  163* -   הנער מספר על גטוDEBRECEN  ועל המשלוח לאוסטריה 

 M1Eארכיון 



 
FRENKEL JAKOB  -  164* -   נער מספר על גורל היהודים בעירBERETTYOUJFALU 

) כנראה במסגרת  חה מועמדת לנסוע לארץ ישראל כיון שסבו היה רב העיר המשפ  -בהונגריה 
כאן הם נמצאים פרק זמן בחסות                      יוסלה כרמין  (  -  KASTNERרכבת ההצלה של 

 לאחר מכן הם מועברים לגטו והם שורדים  - GESTAPO  -ה 
 

LOEWINGER NISSAN -  165* -   נער מ-  HAJDUBOSZORMENY  מספר טלגרפית את
 רותיוקו
 
*GARZO ANDRAS  -  168 -   נער יהודי מהעירDEBRECEN  בהונגריה מספר בקצרה את

 עד לשחרור ע"י האמריקנים AUSCHWITZ  -תלאותיו מיום הגעתו ל 
 

FLESCHER NUCHIM  -  169* -  עדות קצרצרה על קורות חייו 
 

KRISTAL JOZEF -  170 -   העד מתאר את קורות יהודיRADUN -  אמר שהופיע בעיתון זהו מ
בעדות יש תיאור מרגש של העד המספר כיצד   -בלשון יידיש המיועד לשארית הפליטה בגרמניה 

בסיכון חיים יחד עם יהודים אחרים הביא לקבר ביער את משפחתו ויהודים נוספים שנרצחו והיו 
 מוטלים בשדה

 
WAJSBROD ABRAM  -  172 -  יירה העד מספר בהרחבה את קורות יהודי העSKALAT 

אחרי כניסת הגרמנים הייתה אסיפה גדולה של אוקראינים ביניהם   -בגליציה עד להכחדתם הסופית 
הם החליטו לארגן משלחת שתפגוש את המושל הגרמני כדי   -גם הכומר השופט וראש המשטרה 

 הגרמני שמח לתת היתר אך הגביל  -שעות  24לבקש ממנו היתר לבצע פוגרום ביהודים במשך 
העד מספר בהמשך   - ונמשך יומיים 7/8/1941  -הפוגרום התחיל ב   -שעות בלבד  8  -אותו ל 

והמשטרה היהודית ביצעו את המלאכה ומסרו את היהודים  JUDENRAT  -על  שתי אקציות בהן ה 
העד מספר על  רצח יהודי העיירה   -העד מספר על שחיתות ביודנראט ובמשטרה   -לידי הגרמנים 

ארכיון   - SKALATלעד יש עדויות נוספות הנוגעות לקהילת יהודי   - GRZYMALOWה, השכנ
M1E/202-240 

 
*SCHUSTER DWORA  -  174 -   נערה מספרת על היום בו חיסלו את קהילת יהודיLENIN  ליד

העדה מספרת שיום לפני הרצח כשכבר ידעו שהבורות נחפרו ומה צפוי להם,   - LUNINIECהעיר 
למחרת היום אכו התרחשה   -בנות והציעה שיברחו יחד אל החורשה הקרובה  8ינסה נערה כ

 הבנות ברחו מתוך ההמון אל החורשה ולפי דברי העדה כולן נשארו בחיים  -השחיטה 
 

ZALMANOWICZ NOACH  -  175 -   העד מספר שביום חיסול גטוLACHWA  היהודים הציתו
יהודים רבים נהרגו  בדרך   -אנשים ברחו ליער  500  -ו  .S.S  -את בתי הגטו, התקיפו את אנשי ה 

 יהודים שרדו ואני אחד מהם, מסכם העד 120  -אל היער וביער עצמו אך גם גרמנים רבים 
 

SZWARIN ARON -  176 -   העד נזכר בגעגועים בעיירת הולדתוLACHWA   מלפני המלחמה ועל
הוא מתאר את   - 1941  -הודים אחרי הכבוש ב הוא ממשיך ומוסר על חיי הי  -חיי היהודים 

היה זה שפרץ את שער הגטו כדי  JUDENRAT  -יו"ר ה   -ההתקוממות הספונטנית ביום החיסול 
 מאות יהודים הצליחו להגיע ליער  -שיוכלו לברוח 

 
WAJSBROD ABRAM -  202 -   העד מספר על  "כנופיית השודדים היהודים" שפעלה ביערות

 HERSZKA BIRNBOJMהעד מגולל את סיפור קבוצת היהודים בהנהגת   - SKALATבסביבת 
  - היהודי וקבוצתו הפכו לאגדה בכפרי האוקראינים באזור עלילות - RYMALOWנפח מהכפר 

הוא התחיל עם קבוצה משפחתית בה היו גם זקנים וילדים ורק רובה אחד, יתר חבריו החזיקו 
המפקד   -המשך הם משיגים נשק ומתארגנים לחיי היער ב  - רובי דמה עשויים מעץ מגולף

קבוצתו הכינה בונקרים מרוחקים זה מזה והם נשארו מעט   -הרשקה הכיר היטב את כל האזור
לעד   -יהודים חיים  37" מצליח לצאת מהיער ביום השחרור עם HERSZKA"  –זמן במקום אחד 

 M1E/172-240בארכיון  SKALATיש שתי עדויות נוספות על יהודי 
 

FUKS HELENA – 237 -   זאת עדות קצרה על רצח תינוקות ממחלקת הילדים של בית החולים



 LWOW  -היהודי ב 
 

WAJSBROD ABRAM -  240 -   העד מוסר בעדות זאת על האקציה שהתקיימה ב-  SKALAT 
  יון          לעד שתי עדויות נוספות על העיירה בארכ  -וכונתה "האקציה הקטנה"  1942בנובמבר 
172-202 M1E/ 

 
WEISBERG MOJZES -  250 -   לעדות זאת יש הקדמה מטעם הועדה ההיסטורית במחנה

הם נותנים את העדות הזאת כדוגמא למסירת עדות ונותנים הנחיה   - LANDSBERGהעקורים 
כבר   - DUBNOהעדות עצמה מספרת על יהודי   - כיצד לרשום את ההקדמה בגביית עדויות

החיסול הסופי התרחש   -גברים בבית הקברות היהודי  1000נרצחו לפי העד  1941באוגוסט 
 1942באוקטובר 

 
LAKS BERL -  251 -   העד מספר על הכחדת יהודיLUDMIR 

 
JOFE SONIA  -  255-256  -   עדויות על התרחשויות בגטוVILNO  -   ביום שחרור העיר העדה

 רת שראתה גופות שהגרמנים לא הספיקו לקבורוהיא מספ PONARY  -ל   יצאה 
 

LEWIN SZEJNDL -  257-   נשים ממחנה  1000העדה מוסרת על הגעתPIONKI  למחנה
AUSCHWITZ  1945הן לא עברו סלקציה ונשלחו למחנות שונים שם שהו עד אפריל   - 1944ביולי 

 עד השחרור
 

SZTOCK GITL  -  257 -   העדה מוסרת מידע על יהודיRAJOWIEC 
 

SZAFIR CHANA  -  258  -  העדה מוסרת בנאמנות תהליך סלקציה של נשים במחנה 
AUSCHWITZ  -  על הסלקציה ממונהMENGELE    העדה מתארת בדיוק כיצד   -עם חבר עוזרים

 היא מוסרת מידע על מקרי הצלה של נשים שהופנו לצד שמאל ויועדו להשמדה  -זה מתנהל  
 

 קשר לשואהלעדות אין   -  278
 

ROTSZILD SZYMON -  301  -   עדות קצרה על גטוBEDZIN   
 

 לעדויות אין קשר לשואה  -  303-302
 

CHAJDER ICCHOK -  307 -   אחרי חיסול הגטו ב-  RADOM  העד מסתתר ביער ואצל איכר עד
 שזכה לשחרור

 
CZARNOLEWSKI SZYMON -  308 -   העד הוצא מ-  LODZ    אז הוא נדד ומ 1939  -ב       

 מחנות עד שזכה לשחרור 6  -ב 
 

 לעדויות אין קשר לשואה   -  8-6-5-314
 

HORN ISRAEL  -  323* -   נער מספר בקצרה על בריחתו מגטוTLUMACZ  ועבודתו אצל
 איכרים

 
 לעדות אין קשר לשואה  -  9-8-6-4-2-1-330

 
EHRLICH DAWID  -  337 -   חיסול יהודיBISTRICZA ב -  TRANSILVANIA 

 
KLEIN HERSZ  - 342 -   העד מספר את קורות יהודיKOWNE -   באקציית הילדים הוטל על

 השוטרים היהודים לאסוף את הילדים והם עשו זאת
 

FISZKIN JOZEK -  349 -   העד מספר על פעולות הפרטיזנים וביניהם גם מספר יהודים ב– 
PUSCZA NALIBOCKA  באזור העיירהROBIESZEWICE -   העד מספר על יחידת חיסול של 



  - LOWICZשחיסלה את הגטאות בעיירות הסביבה והייתה בדרכה לחיסול גטו  .S.S  -ה 
 והרגה את כולם NALIBOCKהפרטיזנים התקיפו אותם באזור העיירה 

 
ROZENFELD HELENA -  354 -   העדה מספרת על משפחתה ב-  HUSZT -   הם משיגים

  -משך החודשים שחיו שם נעצר בעלה ושלושת בניה   - BUDAPEST  -ות ויוצאים ל תעודות ארי
 רק העדה ובתה זכו לשחרור

 
DAWIDOWICZ HELENA -  355 -   העדה מספרת על ריכוז יהודיSOLOSZ  בגטו באפריל

 בהמשך היא מגיעה למחנות נוספים  - AUSCHWITZ  -ובמאי היא מגיעה ל  1944
 

356WIDDOR IMRE -   -   העד הוא ממוצא הונגרי שגויס למחנה כפיה המסופח לצבא ונשלח
על הגבול הפולני היה עד  SIANKIהוא מספר שבתחנת   - 1943  -זה קרה ב   -ברכבת לאוקראינה 

 להוצאה להורג המונית
 

CHILEWICZ ETA -  357 -   העדה מספרת על גטוKOWNO   בהמשך   -ועל האקציות שנערכו בו
 ר על מחנות נוספים ועל מצעד המותהוא מספ

 
DANZIGER MENDEL -  360 -   העד מספר על מחנה העבודהKUROWICE   וגם על גטו

PRZEMYSLANY 
 
*BORNHOLC REGINA -  366 -  העדה מספרת קורותיה בקצרה ובצורה מבולבלת 
 

KEMPLER JAKOB -  367 -   העד מספר על גטוRADOMYSZL   לידTARNOW -   בהמשך
 הוא מספר על מחנות נוספים

 
*PINCZEWSKA ROZIA -  368 –  העדה הצעירה מספרת סיפור עצוב של מסתור המשפחה

היא הצליחה לברוח לכפר אחר   -אצל איכר אשר סמוך לימי השחרור רצח את אימה ואת אחיה 
לברוח אחרי זמן מה נודע לאיכר על כך והוא הגיע לאותו כפר אך היא שוב הצליחה   -ולהינצל 
  ולשרוד

 
DRENGEL MENDEL -  369 -   הם הגיעו יחד ל   -העד מספר קורותיו וקורות אחיו בקצרה-  

AUSCHWITZ   גם בהמשך במחנות אחרים היו יחד והשתחררו   -ושם תמכו ועזרו אחד לשני
 THERESIENSTADTבמחנה 

 
TEPPER CWY -  370 -  העד מספר בקצרה על מחנות אחדים 

 
FORKASZ JOSEF -  371 -   העד הגיע יחד עם אביו ל-  AUSCHWITZ   עם משלוח מהונגריה-  

 שם שוחרר  BUCHENWALD  -אחרי שאביו נפטר עבר עוד מספר מחנות והגיע ל 
 

SZYFTER -  372* -   העד מספר בקיצור נמרץ את קורותיו ב-  KRAKOW וסביבתה 
 
*KOPELOWICZ NELY -  373 -  מגיעה ל  1931 נערה צעירה ילידת-  AUSCHWITZ 

 GEISLINGENעברה את הסלקציה בצד החיים ומגיעה לעבודה למחנה   - 1944  -מהונגריה ב 
 

ZILBERBERG ABRAM -  374* -  העד מספר קורותיו בקיצור נמרץ 
 

KORALL SALEK -  375* -  העד מספר קורותיו בקיצור נמרץ 
 

LIFSZIC MENACHEM -  395 -  ל גטו העד מספר עWARSZAWA  עד  1942החל מיוני
הוא מוסר מידע שלא פגשתי עד עכשיו : לפני האקציה הגדולה   - 18/1/1943  -האקציה ב 

 TLOMACKAהוכנסו לגטו אלפי יהודים גרמנים שעד אז גרו ברחוב  22/7/1942  -שהתחילה ב 
 צועניםשלא נכלל בתוך הגטו ) יהודים מומרים??? ( כמו כן הוכנסו לגטו אלפי 

 



MANDELKERN ICCHOK - 399 -  העד מספר על גורל יהודי העיירהMLYNOW  לידDUBNO 
הוא ברח ליער עם   -יהודים לפי דברי העד יהודי העיירה נרצחו לאט לאט יום יום עד שלא נותרו  –

 ילד קטן והם נותרו בחיים
 

DR. UNGAR JAKOB -  400* -  יר העד היה מנהל בית היתומים היהודי בעCZERNOWICZ -  
זאת עדות ראשונה המספרת שיהודים פולנים   -העד מספר על יהודי פולין שגנבו את הגבול לרומניה 

 בבית היתומים שהעד נהל היו ילדים שהגיעו מפולין וסידרו להם תעודות כשרות  -חיו בעיר בהסתר 
 

BRAUN KLARA-LEA -  417 -   העדה מגיעה מ-  KARPATO-RUS  למחנהBIRKENAU 
 עדות קצרצרה  -ומשם למחנות נוספים 

 
*WROBEL MEJTA -  433 -   הילדה מספרת את קורות יהודיSOKOLA -   היא הייתה במסתור

 היא הספיקה לברוח ואת אחיה רצחו במקום  -גרמנים עשו חיפוש   -עם אחיה הקטן אצל איכר 
 

HAMPEL BERNARD -  445 -  מחנה העד מספר על מצעד המות שיצא מBUCHENWALD  
אסירים  12בתחילת המסע ובערב השני במאי כשהוא ברח עם עוד  1600הם מנו   - 10/4/1945  -ב 

לרצח  .S.S  -העד מצליח להעביר אלינו את זוועות המצעד ואת שיטות ה   -בלבד  90נשארו בחיים 
החשובות  זאת אחת העדויות  -העד משתמש בשפה נמלצת אך ברורה   -האסירים הצועדים 

 בנושא מצעד המות
 

DANZIGER MENDEL  -  446  -  יום אחד במחנה  : כותרת העדות היא"KUROWICE  "-  
יהודים שהצהירו  4עדות חצי ספרותית על מפקד המחנה שהרג במו ידיו לאחר עינויים נוראיים 

 שאינם יכולים לעבוד כי הם חולים
 

SEGAL ISRAEL  -  448  -  שוב ביותר על חיי התרבות בגטו העד מוסר מידע חVILNO  -   אמנה
תזמורת סימפונית ותזמורת ג'ז, כמה מקהלות, :  רק כמה מהכלים התרבותיים שפעלו בגטו כגון

כדי להתרשם צריך לקרא את טכסט   -העד עצמו ארגן את התיאטרון   -תיאטרון ערבי ספרות ושירה 
לחנה והשיר "שקט שקט בני" הולחן ע"י מתוך העדות למדתי שהתקיימה תחרות ה  -העדות  
 VILNOעדות חשובה על חיי התרבות בגטו   -  WOLKOWISKIבנו של הרופא  10ילד בן 

 
ROSENBERG ISRAEL  -  449  -   ומסתיימת  1945עדות מפורטת קשה מאד שמתחילה בינואר

בעיר    ADLERהעדות מספרת על מחנה עבודה במפעל   -עם השחרור    11/4/1945  -ב  
FRANKFURT וצעדת המות 

 
ADLER LEA  -  490  -   העדה מוסרת מידע על שני מחנות עבודה שהתקיימו ב-  ZBAROW   עד

העדה מפרטת   -העדה מצינת את הערים מהם הביאו את היהודים למחנות    -  1943חודש דצמבר 
 TARNOPOLאת שמות המחנות שהתקיימו במחוז 

 
 לא רלוונטי  -  496

 
ASZER MOJSZE -  500 -   העד מספר על  חודשים ראשונים אחר כיבוש העיירה

ROZWADOW -   1939היהודים גורשו לעבר שטח ברית המועצות בסוכות 
 

PFEFER LEJB  -  503  -   העד מוסר מעין יומן על התרחשויות בגטוLWOW   לפי תאריכים-  
 הכל כתוב בתמצית

 
CAM SZLOJME -  506 -  ר את חיסול יהודי העיירה העד מתאOLICA  בוולין 

 
GOLD BASIA  -  508  -   העדה מתארת את האקציה הראשונה ב-  MIKULINCE   בעת שהיא

היא לובשת בגדי איכרה וחוזרת לעיירה להודע  -הקרוב   MISZKOWICEובנות נוספות עבדו בכפר 
העדה מוסרת תיאור מעולה   -ווה  הגג של האור תלמזלה הטוב הם ניצלו בעליי  -על גורל הוריה  

 של הרגשת האובדן ואחרי כן ההקלה שבאה בראותה אותם בחיים
 



NUSSBAUM ZWI  -  510 -   הוא ליקט את המידע אצל תושבי   -העד מוסר את עדותו מכלי שני
MSZANA DOLNA  לפי דברי העד הגרמנים הפעילו כמה   -נוצרים ואצל אחדים מניצולי העיירה

 היטב על יהודי העיירה והם כלל לא חשדו שחופרים למענם בורות בסביבה מרמה שפעלותרגילי 
 DOBRAנרצחו יחד עם יהודי העיירה  MSZANA DOLNAיהודי   - הקרובה

 
AJNHORN ROZANA -  511 -   העדה הגיעה למחנהAUSCHWITZ  מהעיירה  1944בקיץ

TARNOWA -  KARPATO RUS -  ות נוספים ומצעד המוותבהמשך היא עוברת דרך מחנ 
 

GOMOLINSKI HERSZ -  514  -   יהודים מ   40העד נלקח יחד עם עוד-  PIOTRKOW 
TRIBUNALSKI   העד נפצע   -בסיום עבודתם הם נורו    -כדי לחפור ביער הקרוב בורות הריגה

 בידו ונפל לתוך הבור ובלילה יצא משם וניצל
 

 לא תורגם  -  RAJCZENBACHשאלון על מחנה -טופס  -  520
 

 לא תורגם  -  HASAG-CZESTOCHOWAשאלון על מחנה -טופס  -  521
 

ROZENMAN WOLF  -  522  -   עדות עלSOSNOWIEC  העד   -בימים הראשונים של המלחמה
אספו את הגברים היהודים לאלפיהם   4/9/1939  -מספר שביום הרביעי לפרוץ המלחמה כלומר ב 

לספטמבר הורו ליהודים להסתדר   5  -ב   -בהם כל אותו יום וגם בלילה   באולם ענק ושם התעללו
את הקבוצה הראשונה שחררו ואת   -סוחרים וכל היתר   .ב. בעלי מלאכה א:  לפי שתי קבוצות

העדות לא   -חלק מהכלואים הוצאו לשדה ורצחו אותם בבורות הריגה    -הקבוצה השניה כלאו  
 5.9.1939שות : אמינה בהקשר לתאריך ההתרח

 ב
SZWARCBAUM  SZAJA  -  523 -   העד נשלח יחד עם   -  1939  -העד נפל בשבי הגרמנים ב

הוא חוזר   - ורבים מהם נרצחו בדרך PARCZEWיהודים אחרים למסע רגלי לכיוון  שבויים
  - SOSNOWIEC  -אך זמן קצר אחרי כן יהודי העיירה מפונים ל  OSWIECIMלעיירת הולדתו 

 SOSNOWIECעד ממשיך ומספר על חיסול יהודי ה
 

SZTAJFELD A.  -  524k  -   זהו מאמר בעיתון יידיש שבא להנציח את זכרם של יהודי
CHMIELNIK   העד מתאר את העיירה בימיה הטובים מלפני המלחמה   -  1942שנרצחו ביום כפור

בעת   PLOCKופליטי   RADOMאך הוא מתעכב לספר גם על הקבלה החמה והעוזרת של פליטי 
 TREBLINKA  -העד מתאר את השילוח     ל    -השואה  

 
MEHRING BELLA  -  526 -   העדה מספרת עלKOWNE  ועל מחנותEREDA                        

 ESTONIA  -ב     WAJWARA  -ו 
 

SOFIAN SONIA  -  529 -   העדה מספרת על חיסול יהודיRESZE   לידVILNO -  רמנים הג
 ושרפו אותם BEZDANYיהודים בצריף במחנה  300סגרו 

 
 והסביבה  CZORTKOWהעדה מספרת על העיירה   -  MICZELגב.    -  530

 
RUDASZEWSKI LEA  -  531 -   העדה מספרת קורות יהודיNIEMCZYN -             היא מגיעה

  -ם והם הובאו לעבוד ב צעירי 50העדה מספרת שלקחו   -ומספרת גם עליה  OSZMIAN  -ל 
PONAR -   עבודתם הייתה שרפת גופות   -רגליהם רותקו לשרשראות כדי למנוע בריחה
   -הנרצחים 

 
RUBINS M.  -  532 -   העדה מתארת את שהותה בבונקר יחד עם שני ילדיה בתוך גטו

BIALYSTOK  יה לאחר מספר חודשים הם מתגלים ולאחר שהותם בבית הסוהר ילד  -העזוב
 נקרעים ממנה

 
GELBART M.  -  538 -    העד מספר על קורות יהודיLODZ   1939/40בשנים  

 
GOLDHUR RACHMIL -  540 -   העד מספר על מחנהSKARZYSKO KAMIENNA  שם שהה



השתתף במצעד המוות   -ומחנות נוספים  CZESTOCHOWA  -בהמשך הוא מועבר ל   -שנה וחצי 
 ושרד

 
LEJBITZ ROZA -  543 -   העדה מספרת על מחנה נשים ממנו יצאו למצעד המות אך אינה מצינת

הוא מצא להן   -היא מספרת דברים חיוביים על מפקד המחנה שהיה גם מפקד המצעד   -את שמו 
 העדה מספרת על יום השחרור  - 1945מקום לינה בקור של ינואר 

 
*GITELMAN ABRAM -  544 -   העד מספר על גטוVILNA -   1942  -גיסתו ילדה בת ב 

 הוא מספר שהם הצליחו להציל אותה בדרכים שונות ובהרבה מזל  - ונתנה לה את השם "גטו"
 

DOBROWSKI BENJUMIN  -  550 -   העד מספר על הכחדת קהילת יהודיSERNIK  ליד
PINSK -  1000 יהודים ברחו ליערות אך רובם הגדול נספה 

 
REIBER BENI  -  552 -  מספר על העיר העדSZCZEBRZESZYN    לידZAMOSC -   העד

ונמשכה עד  1942הוא מספר על לוחמה פרטיזנית שהתחילה במאי   -הגטו  ליצא ליער עוד לפני חיסו
 לשחרור

 
ZABIELSKI GERSZON  -  553 -   העד מספר על האקציות בגטוSLONIM -   העד עבד כסבל

תר בחיים והיה עד מרחוק לאקצית החיסול השלישית במחלקת אספקת המזון של הגרמנים ולכן נו
העד ושני חבריו החליטו לברוח לפרטיזנים וגרמני   -אחריה הגרמנים העלו את בתי הגטו באש 

 PUSZCZA LUBACZYNSKA  -ב   DR  ATLASהם מגיעים ליחידתו של   -עזר להם 
אחרי   - המפקד בקרב העד מתאר את פעולות היחידה עד לנפילתו של   -ומתקבלים כלוחמים 

נפילתו של דר' אטלס השתררה אוירה אנטישמית בין הפרטיזנים הרוסים וחלק גדול של היהודים 
 עזבו ועברו ליחידה אחרת

 
BLINDER JOSEF -  554 -   יהודים בעיירה  65העד מתאר רצחKOBYLNIK  לידVILNO 

בעלי המקצוע   -כיסו אותם  העד יחד עם אחרים חפרו את הבורות ואחרי הרצח  -1941בסוכות 
  -השכנה וביניהם גם העד וכל היתר נרצחים בבורות ההריגה MIADZOLמועברים לגטו בעיירה 

העד התגייס לצבא   - פרטיזנים יהודים מתקיפים את שומרי הגטו ולוקחים אתם את היהודים
 אותות הצטיינות 4על לחימתו קבל   - BERLINהאדום והגיע אתו עד 

 
TENENBAUM CHAWA  -  554 -   העדה מתארת את התנאים בגטאותKRAKOW                 

 ומתארת את המחנה  AUSCHWITZ  -העדה מגיעה ל   - BEDZIN  -ו 
 

DRUCKMACHER BATIA  -  555 -   העדה מספרת על גטוLODZ -   בין היתר היא מספרת      
בהמשך העדה   - וקבלו תוספת מזוןהיה מחתן זוגות והם נחשבו נשואים  RUMKOWSKI  -ש 

 ומחנות נוספים AUSCHWITZ  -ל   מגיעה 
 

NESTELBAUM CHAJM  -  556 -   העד מספר על פועלו של גיסוCHAJM WIDAWSKI  בגטו
LODZ -   פעילותו התגלתה והוא   -הגיס היה פעיל בחוגים ציוניים והיה קשור לפעילות מחתרתית

 שלח יד בנפשו לפני שנאסר
 

KORNWALD  -  557 -   הלילה האחרון לפני השחרור במחנהBUCHENWALD 
 

אחרי השחרור   -תיאור מסוגנן של "מצעד המוות" המיטלטל בין תקווה לייאוש   -בעילום שם   - 558
 "כל יקירי ואהובי אבדו ! כיצד אוכל לשכוח הכל ולהמשיך לחיות ?הרהורים של שורד 

 
LEWY BEN -  559 -  ל התארגנות שארית הפליטה ב העד מספר ע-  KOWNO  אחרי שחרור

בעזרת קצינים יהודים   -האזור והתקבצות שרידי היהודים בעיר כדי לדאוג לחינוך הילדים בתוכם 
 בצבא האדום המוצבים בעיר הם הקימו בית ספר בית יתומים וגן ילדים

 
 שיר ביידיש שלא תורגם  -  561

 



PINKER JOSEF  -  563 -  פר על העד מסNOWY DWOR   עם כיבוש   -עד פרוץ המלחמה
  -מבלי לציין תאריך העד מספר על אירוע שזעזע את העיירה   -העיירה התחילו צרות היהודים 

נשים מבוגרות הצטוו לרקוד סביבה ושני   -העד מספר שנאספו ספרי תורה ונזרקו למדורה 
מעשים איומים לשוטרים יהודים שהוא נוקב  העד מיחס  -משוגעי העיירה קיפצו מעליה הלוך  וחזור 

   -שחזרו מרוסיה  300ובתוכם  340מיהודי העיירה נשארו בחיים   -בשמם 
 

    אליו נשלח  GUENTERGRUBEהעד האלמוני כותב דברים חיוביים על מחנה   -  אלמוני – 565
תרבותית קבועה הוא מספר על תכנית   -האסירים קבלו תנאים משופרים   - AUSCHWITZ  -מ  

רוח האסירים והפיחה בהם  שחיזקה את 1944הוא מספר על הצגה שהעלו  בחנוכה    -בימי ראשון 
 העד מצטט טכסטים מתוך ההצגה  -תקווה 

 
BESSING BERL  -  566 -   העד נולד בשבדיה ונקלע עם משפחתו ב-  GDANSK  בפרוץ

נבחר לשמש שפן  1941  -ב   - שהיה אז בבניה STUTHOFFהוא נלקח למחנה   -המלחמה 
צריפים למגורי המשתתפים  30העד מספר שהיו   - PROF. ROSTOCKלניסויים שנערכו בידי 

 כלומר השתתפו בניסויים ההמוניים  -מיטות  15חדרים ובכל חדר  4בכל צריף היו   -בניסויים 
  -קומם אסירים חדשים עקב הניסויים הייתה תמותה גבוהה אך עד מהרה הובאו במ  - אסירים 1800

עומד למשפט בבית הדין הבינלאומי                          PROF. ROSTOCK  -כאשר העד שמע ש 
בתחילה הפרופסור הכחיש אך   -הוא נסע לשם בקש להעיד ומבוקשו ניתן לו   NURENBERG  -ב 

 לאחר מכן הוא הודה בפשעיו
 

DOKTORCZYK ABRAM  -  567 -  צת היהודים האחרונה של יהודי העד היה בקבוSLONIM 
 ZINGERהעד מתאר מראה קורע לב של הרב   -שהושארו לנקות את הגטו ולקבור את הנרצחים 

הרב שקוע בהרהורים   -העומד בצד עם אישתו ושבעת ילדיו   OSTROW  MAZOWIECK  -מ 
  -סימן לילדיו לברוח  הרי גורל, פתאום הוא מתנער ופורץ בקריאה " לית דין ולית דיין " ונותן

בהמשך תמונות חדות כתער של העד המצייר את שראו עיניו בגטו   -מאוחר מדי, כלם נקטלים 
SLONIM  בזמן איסוף הגוויות העד מצא גם כלב מת באחת החצרות, הגרמני   -השומם מיהודיו

עדות חזקה   -השומר עליו ציווה עליו " תעמיס אותו עם כל היהודים, הוא בטח נבח ביידיש " 
 ומתורגמת להפליא ! ! !

 
TZIRKIN A.   -  568 -   העד מספר מעשיה יוצאת דופן הקשורה ליהודים מגטוKOWNE  -  

 כדאי לקרוא ! ! !  -העדות כתובה בכשרון ספרותי מובהק ומתורגמת למופת 
 

KRISTAL P.  -  571 -   העד מספר על מחנהJENYSZOW -  חנה פרטיזנים יהודים חדרו למ
 והרגו את המפקד והשומר

 
WEISMAN SIMA  -  572 -   העד מספר על העיירהPODHAJCE -   עם פלישת הגרמנים

היו מספר אקציות עד החיסול   -האוקראינים תכננו לערוך פוגרום ביהודי העיירה אך הכומר מנע זאת 
הם פנו לעדה   -ים העדה ושתי אחיותיה ברחו ליער שם התאספה קבוצת יהוד – 1943הסופי באביב 

שהביא עמו  LEW BILECKIאלה שלחו אליהם את   -בפטיסטית באחד הכפרים כדי לקבל עזרה 
תנ'ך והתחיל להקריא את "דבר אלוהים" שהיהודים עזבו את אלוהים וזה עונשם אך אם הם 

לשון העדה :   -חוזרים לאמונה יינצלו ממות, הוא שר שירי קודש, קרא תהילים, הטיף מוסר 
בדבריו הנעימים וביושרו, וברצות או לא לרצות, התחלנו להאמין בדבריו, הם קראו לנו "אחים 

"הוא היה מביא לנו מדי יום שקים מלאי מזון, היינו יושבים לידו בלילות ושרים   -ואחיות"  
בשלב האחרון, המסוכן ביותר הקהילה   -שירים, קוראים בתנ"ך ושומעים את ההטפות שלו" 

במספר, בונקר גדול בקרבם ושם הם שהו חצי שנה עד  22ת בנו לכל היהודים, הבפטיסטי
 לשחרור

 
MONECZNIK ROZA  -  573 -   העדה מספרת על העיירהNIWKA  יהודי העיירה   -בשלזיה

  - GABERSDORFמשם העדה וגם רושם העדות הגיעו למחנה  SOSNOWIEC  -הועברו         ל 
יו גם שבויים אנגלים וביניהם נמצאו יהודים מארץ ישראל חיילי העדה מספרת שבאותו מחנה ה

 הבריגדה
 

ENDE SALA  -  574  -   העדה מספרת עלPRZEMYSLANY  ומחנות בסביבה 



 
KORKOL A.  -  575* -   ילדים שהיו בבית היתומים בגטו  43העד מספר על רצחSZAWLY -  

 הם נרצחו יחד עם שני מחנכיהם
 

DR. GLATSTEIN MORDCHAJ  -  576 -   העד מספר על "צעדת המות" המלווה הפצצות
 מהאוויר

 
PARSON ELCHANAN  -  577 -  העד מספר על מחנה  - רבMUHLDORF  ועל המסע ברכבת

 עד השחרור
 

DR.FRIEDMAN FILIP  -  578  -   דברים שנשא העד באזכרה ליהודיGALYCIA  במחנה 
העד מכיר   -רצאה מקיפה על הכחדת יהודי האזור הזה  ה  -  1946עקורים בגרמניה בנובמבר 

  -  NURENBERGהיטב את החלק העובדתי של הנושא והוא גם מצטט מסמכים שהובאו במשפט 
 יהודים  700.000הוא מעריך שבגליציה הושמדו 

 
GURFINKEL ELIMEJLECH  -  579 -   העד מאריך לספר בעדותו על פרק הזמן בתחילת

 WARSZAWAכאשר הגברים בגיל המתאים נקראו לצאת בכיוון עיר הבירה  1939  -המלחמה  ב 
ומספר את קורות יהודיה עד לאקציה  TOMASZOW MAZOWIECKהוא חוזר לעירו   -ולהגן עליה 

 1942הגדולה באוקטובר 
 

OPENHEIM CHAWA -  580 -   העדה מספרת על העירSUWALK  ו-  KOWNE -   בהמשך
 וצעדת המות היא מספרת על מחנות

 
KUPFERMAN MAJER  -  581 -   אחיו ואחותו עברו יחד אתו   -לעד יש סיפור אישי קשה

  -תלאות רבות והם שרדו והיו על סף השחרור אך הם נקלעו לקו החזית והמצב השתבש לחלוטין 
 אחיו ואחותו מתו לנגד עיניו

 
VERI-BAJ GITA  -  582  -   העדה מספרת על רצח יהודיKOWNE   ובהמשך על מחנות

STUTTHOF     DORBEK     ו-  GUTAWA 
 

KATZ IZAAK  -  583  -   העד שנולד ב-  RIGA   מוסר מידע על ההתרחשויות בגטו עד הגעתם
 העד מוסר בהמשך על מחנות נוספים  -של היהודים מגרמניה, אוסטריה וצ"כיה  

 
EPSZTEIN MIMI  -  584  -   בגטו העדה מוסרת על האירועיםKOWNE  -   על האקציות והרצח

ועברה מספר מחנות ומצעד המות עד  KOWNE  -היא נשלחה מ  1944ביולי   -  PORT 9  -ב 
 1945לשחרור בינואר 

 
BRESLIN MEJR - 591 -   העד מספר על התארגנות המחתרת בגטוMIR  שבמרכזה אנשי

 ליער שם הם התפצלוועל היציאה  OSWALD RUFAJZENהוא מספר על  –השומר הצעיר 
העד ואחיו הצטרפו לקבוצת פרטיזנים רוסים ובהמשך הזמן הוא מציע למפקד   -לקבוצות קטנות 

המשימה יוצאת אל הפועל ומעמדו בין   -לנצל את מקצועו כאיש דפוס ולהוציא עיתון פרטיזני 
ר על מגיע אל אותה קבוצת פרטיזנים ונחק OSWALD  -ש  הוא מספר  -הפרטיזנים משתפר 

העד הצליח  להסביר ולשכנע את   -פסק דינו הוא : מוות   - MIR  -היותו מפקד המשטרה ב 
  -לחימוש אנשי המחתרת בנשק והוא נותר בחיים  OSWALDהמפקד על תרומתו הגדולה של 

OSWALD   לחם אתם כחבלן ב-  PUSZCZA NALIBOCKY 
 

ABRAMCZYK EFRAJM  -  592 -   העד מספר על הגטו ב-  ZARKI 
 

MANSDORF HERSZ  -  594 -   העד מספר שיהודי העיירהAUSCHWITZ  בנו את המחנה-  
 ומקומות נוספים SOSNOWIEC  -הוגלו כל יהודי העיירה ל  1941במרץ 

 
ZELNIK DAWID -  594 -   העד מספר על הימים האחרונים לפני שחרורKOWNE 

 



BORNSTEIN HILEL  -  595 -  יירה העד מספר על העRACHOW -   הוא נשלח למחנה עבודה
קבוצת פרטיזנים   -העד מספר שמפקד המחנה היה נוהג אכזריות מופלגת   - ZAKLIKOW  -ב 

  - התקיפה את המחנה והרגה את המפקד ואת השומרים RUBEN PINTELיהודים בפיקודו של 
וביניהם העד  BUDZYN  -אסירים הובאו ל  50  -חלק מהאסירים התפזרו ביער וחלק נשאר במחנה 

 קבוצת הפרטיזנים נבגדה בידי פולנים ונתפסה  -
 

HAARBURGER MARTA  -  596 -   העדה מספרת על אירוע שהתרחש ב– 
THERESIENSTADT        כל  -והשאיר רושם עז על אסירי המחנה  1943בנובמבר  11  -ב 

 קיימה ספירה כללית לפיהשכם בבוקר ושם הת BAUSCHEWITZ אסירי המחנה הוצאו לבקעת
רק אחרי חצות הלילה הורשו לחזור   -האסירים היו משוכנעים שהגיעה שעתם   - מאות ואלפים

 למחנה
 

WIBRANOWSKI GUTMAN  -  599 -   אך מצליח לברוח  1939  -העד נופל בשבי הגרמנים ב
לחזית ונלחם                     הוא מבריח את הגבול לרוסיה ועם פלישת הגרמנים הוא יוצא  -ולהגיע הביתה 

: העדות נקטעת במילים   - עלילות המלחמה מפורטות מאד  -שם גם נפצע   STALINGRAD  -ב 
 המשך יבא

 
חלק   -דימויים פיוטיים ו אלמוני כתובה בפרוזה אך משתמשת בתמונות עדות של  -אלמוני   -  600
 KAUFERINGר אדם במחנה הרעב ומוזכרת אכילת בש מהעדות מוקדש לנושא ניכר

 
INGBERMAN LEJB  -  603 -   יהודים נוספים מתלוננים על יחס מחפיר לאסירים  3העד יחד עם

 מצד זקן המחנה היהודי ואחיו הנמצאים כעת במחנה עקורים בגרמניה MIELECהיהודים במחנה 
 

WOLF HIRSZ  -  605 -   העד מספר על מחנהREMSDORF 
 

הוא הגיע גם למחנה   - DROHOBYCZעד מספר על חורבן קהילת ה  -אלמוני   -  607
PLASZOW  ובהמשך ל-  BUCHENWALD -                               העד מציין שבן זוגו לעבודה

  לשעבר ראש הממשלה היהודי של צרפת LEON BLUMהיה  BUCHENWALD  -ב  
 

PINCZEWSKA REGINA  -  608 -   העדה מספרת על גטוWARSZAWA  בתקופה שבין אקצית
 עד למרד 1942  -ב     הקיץ 

 
ELBOJM CHAIM  -  609 -   בו נקראו אסירי  1945העד מספר על לילה מקפיא בחודש פברואר

היהודים נדרשו למסור   -למפקד לאחר שנמצאה ארנבת מתה בכלוב הארנבות  GORLICEמחנה 
  -בלית ברירה נמסר הבחור בידי הגרמני   -יהודים  10את שם רוצח הארנבת ולא יוצאו להורג 

 הוא נקשר לעמוד ונטרף ע"י הכלבים
 

KLOS JDL  -  612  -   העד מוסר בקצרה על מחנהAUSCHWITZ 
 

SZMULEWICZ MICHAEL -  614 -            העד מוסר מידע על עבודתו במפעל גרמני לכלי רכב
 CHEMNITZ  -ב 
 

JAKOBZON ABRAM  - 617 -  שה סקירה על המתרחש ב העד עו-  VILNO  1941עד סוף -  
ולספר את  PONAR  -וגם של אלה שהצליחו לברוח מ  JUDENRATמזכיר שמות של אנשי 

 האמת על מקום זה
 

ROSTKER ALTER  -  619 -  " העד הוא פרטיזו ביחידהJUKOW " שמיסדה היהGELCZYK 
העיירה הנמצאת בביילורוסיה שם נולד העד מספר על גורל יהודי   - KOPULAיהודי מהעיירה 

   -מנדלה מוכר ספרים 
 

SERWATKA ISRAEL -  MORDCHAJ -  MENDEL -  GITL -  RYWKA  -  620 -   עדות
הפרטים   -  BRZESKבני משפחה אחת שהסתתרו אצל איכרים  בסביבת העיירה  5מפורטת של 

העדות מבטאה את חוסר האונים  באופן כללי  -מבולבלים ולפעמים קשה להבין את התסבוכת 



 המוחלט של המסתתרים שחייהם היו תלויים על בלי מה
 

MAPA CHIEL  -  621 -  MAPA KALMAN -                         "העדים היו חברי "השומר הצעיר
  TOSIA ALTMAN  -ו  MORDCHAJ ANILEWICZומספרים על ביקור של  CHMIELNIK  -ב 

   -קן כדי לארגן מחדש את ה
 

RABINOWICZ CHAJM  -  622 -  PIERNIKOW IZRAEL -   שני העדים מספרים על יהודי
יהודים בבית הקברות היהודי לאחר שהיהודים  1200נרצחו  8/11/1941  -ב  - MIRהעיירה 

 הידועה  OSWALD RUFAJZENבהמשך מסופרת פרשת   - עצמם נאלצו לכרות את קבריהם
 

PIERNIKOW ISRAEL  -  624 -   מוצא העד מהעיירהMIR  והוא מספר גרסה קצת שונה על
העד   - OSWALD RUFAJZENהיציאה ליער של יהודי העיירה לאחר קבלת האזהרה מפיו של 

בסוף העדות   -מוסר מידע רב על התנהגות הפרטיזנים הרוסים אל היהודים :  שוד, אונס ורצח 
 רי השחרור לחימה במסגרת הצבא האדוםואח BIELSKIהעד מספר על הצטרפותו לגדודו של 

 
PERLBERG RAJA  -  626 -   מצב היהודים ב את העדה מוסרת בהרחבה-  KOWNE  בשבועות

היא מספרת על מעשי הרצח של הליטאים ועל מצב הרוח של יהודי   -הראשונים לכיבוש הגרמני 
כשרצחו את   - SLOBODKA  -היא מספרת על מעשי הרצח של תלמידי הישיבה ב   -העיר 

היא  1944ביולי   - החולים על הסגל הרופאים והחולים היהודים בגטו הקטן שרפו גם את בית
התיאורים של העדה על כל אחד מהמחנות בהמשך מפורטים   - STUTHOFF  -מגיעה ל 

 ומעניינים !  
 

RAPP ABRAM  -  627 -  הוא   - העד נפל בשבי הגרמני והיה במחנות שבויים אחדים בגרמניה
כאן העד מספר שהובא                    -בעת הפלישה לרוסיה  GRODNO  -בורח מהמחנה ומגיע ל 

הידיעה נשמעת מפוקפקת כי העד מדבר על   -אלה היו ימי התארגנות המחנה   - TREBLINKA  -ל 
 1/12/1943  -חיסול הגטו התרחש ב   -היו שני גטאות  GRODNE  -ב   -  1941אוגוסט -חודש יולי

משם יצא   -עבודתו  הראשונה במחנה הייתה בניית הקרמטוריום   - BIRKENAU  -העד מגיע ל   -
תוך פרק זמן   - היו יהודים יוונים 1100מתוכם  JAWORZNO  -ל   אסירים  1200משלוח של 

בינואר   -יהודים  27אסירים חפרו מנהרה כדי להימלט ועקב גילוייה נתלו   -מהם  1000קצר נספו 
העד עבר חוויות  -2800ולמחנה הגיעו רק  BLECHHAMMER -ל   4500העבירו ברגל  1945

 7/1/1945  -קשות נוספות עד לשחרור ב 
 

RASTKER ALTER  -  628 -   העד מספר על רכבות מ-  LWOW  שהובילו יהודים ערומים
ת והאוכלוסייה נשים וגברים ערומים קפצו מהקרונו  - BELZECבחורף הקשה אל מחנה 

 המקומית עזרה בתפיסתם
 

FELDMAN SZMUL  -  629 -   עדות מבולבלת על גטוLODZ 
 
*WULC DAWID  -  631 -   חוויות של ילד בצד הארי שלWARSZAWA -   הילד מספר על המרד

 אחרי כשלון המרד WARSZAWA  -הפולני והגירוש מ 
 

GOLDFARB CHANA  -  632* -  דה במפעל התחמושת                         ילדה צעירה מאד עב
 CZESTOCHOWA  -ב 
 
*WEISS GUTA -  643 -   חודשים  5והיא נשלחת עם אמה ותינוק בן  1934הילדה היא ילידת

הילדה כבר סומנה לתאי הגז אך למזלה באותו יום הגיעה   - AUSCHWITZלמחנה  LODZמגטו 
עדות   - שלושתם נשארו בחיים וזה הפלא הגדול  -להפסיק את פעולתם  BERLIN  -ההוראה מ 

 M1E/1306  -נמצאת ב   ESTER WEISSהאם 
 

MILCHMAN CHAIM  -  644 -   במחנה  19העד מספר שהיה יחד עם אחותו היפה בת
SKARZYSKO KAMIENNA -   בשעה שעמדו במפקד הגיעו שני קצינים מ-  RADOM   ויחד

הן   -בחרו את אחותו ועוד שתי נשים יפות מפקד המחנה הם  BARTENSCHLEGERעם 
נלקחו לבניין המנהלה ולדירתו הפרטית של המפקד ולאחר האונס וההתעללות שנמשך שעות הן 



 1182עדות זהה במס.    -הוצאו ערומות לחורשה סמוכה ושם נרצחו 
 

GRINSZPAN JAKUB  -  645* -   העד הוא נער שיצא מ-  WARSZAWA  המורעבת אל דודתו 
שהיה שנוא על  NOWY-DWOR  -מ  בשם מלך הוא מספר על יהודי מלשין   - PLONSK  -ב  

שיחד את הגרמנים כדי שיכניסו את המלשין  PLONSK  -ראש היודנראט ב   -יהודי העיירה 
 5כל יהודי שרצה להשתתף בחיסול החשבונות עם הנבל שילם   -לתוך הגטו ושם עשו בו שפטים 

 PONIECHUWEKהעד הובא לעבודה במכרות   - שוחדזלוטי לכיסוי דמי ה
 

WAJSFISZ SZYJA -  649 -   העד מספר קורות יהודיLUBLIN עד החיסול הסופי 
 

KARGER MOTEL -  650 -   העד מספר על חיסול יהודי העיירהSZACK  במחוזLUBOMIL -  
ם להשיג נשק ולהתחבר אחרי סבל רב הם מצליחי  -העד ובנו ברחו ליער שם פגשו יהודים נוספים 

 הם נלחמים עד השחרור  -לקבוצת פרטיזנים 
 

MENCHE CHEZKEL -  651 -   מ  1940העד גורש בחנוכה-  KOLO  לעיירהIZBICA  ומשם
מתוך משלוח   -הוא נשאר בחיים כבעל מקצוע   - SOBIBORהגיע למחנה המוות  1942בספטמבר 

העד לוקח חלק פעיל   -וא מספר על סדרי המחנה  ה  -יהודים והעד ביניהם  40נבחרו  6000של 
לבא למדוד את הבגדים  4בשעה  14/10/1943הגרמנים הוזמנו אחד אחד בתאריך   -בהתקוממות 

הרגו שני גרמנים  LEON LERNERהעד ושותפו החייט   -או את המגפיים בבתי המלאכה השונים 
הם      - PARCZEWולהתרחק ביערות יהודים הצליחו לברוח  100  -בגרזנים חדים שהם הכינו 

ועל בגידתם של   .A. Kהעד מספר על שיתוף פעולה עם   -מתארגנים כקבוצת פרטיזנים עד לשחרור 
עדות חשובה   - 8בזמן ההתקפה על גרמנים הפולנים ירו על הקבוצה היהודית מעורף והרגה   -אלה 

 ! SOBIBORעל התקוממות 
 

RUDNICKA ETL -  652 -   מספרת על התנאים הזוועתיים במחנה העדהEREDA באסטוניה 
 

ROZENBAUM JAKOB -  653 -    העד מספר בפרוטרוט על מצעד המוות שיצא ממחנה
GORLICE  לכיווןTYROL  אך חזר אליו בצורה מעגלית כי הדרכים היו חסומות 1945בסוף פברואר 

 
ORENSZTEIN BENJUMIN  -  654 -  סטורית ב העד הוא יו'ר הועדה ההי-  FRANKEN  והוא

בית   - BAMBERGחיבר עבודה מחקרית מלומדת ומנומקת המספרת על בניין בית הכנסת בעיר 
בליל   - 1910הכנסת נבנה לפי מכרז בו השתתפו אדריכלים גרמנים רבים ובנייתו הסתיימה בשנת 

 הוצת בית הכנסת המפואר ונחרב 1938  -הבדולח  ב 
 

MAROKO CELA -  658 -   העדה מספרת על חיסול יהודיSLONIM -   העדה מנסה מסתור אחר
 היא מצטרפת לפרטיזנים ושורדת  -מסתור אצל איכרים אך ללא הצלחה יתירה  

 
*FRAJMAN JEHUDA -  660 -   הוא מספר על גטו   -העד הוא ילד במוסרו את העדותLODZ 

 עדות מרשימה בהתחשב בגיל העד  -כאיש בוגר ומפרט הרבה 
 

DINER REGINA  -  661 -   העדה מתארת תמונות זוועה מכמה עיירות ומחנות עבודה בגליציה
GRZYMALOW ,SKALAT ,TREMBOWLA ,MAXIMOWKA -   העדה מצליחה לצאת בחיים

 עדות קשה לקריאה ! ! !  -ממצבים חסרי תקווה 
 

BERKOWICZ MOSZE  -  671 -   העד מספר על יהודי העיירהLOTUTOW  מועד חיסולםעד 
 

KROM RYWA  -  675 -   העדה מספרת על העיירהRASEIN-LITA -   העדה והוריה מתחבאים
 אצל איכרים בכפרי הסביבה ובהצלתם משתתפים הרבה נפשות טובות

 
*BURSZTEIN DANIEL  -  675 -   ילד מספר עלKOWNE -   הוא קפץ מקרון רכבת שפניה       

הוא נשאר גם אחרי   -הוא נשאר אצל איכר ועבד במשק   - ונדד בכפרים AUSCHWITZ  -ל 
 מצא את אמו  -לבסוף הלך לחפש את היהודים ואת משפחתו   -השחרור אצל האיכר 

 



CHSZANOWSKI  ZALMA  -  677 -   העד מספר על מחנות אחדים ביניהםANNABERG 
 
*ZALMANOWICZ DAWID  -  678 -  מכפרו  העד מספר שהוצא עם משפחתו                      

ויחד עם יהודים אחרים הוסעו ברכבת עד גבול גליציה ומשם  1941בקיץ  CARPATORUS  -ב 
ילדים קטנים והורי  5במשפחת העד היו   -הלכו ברגל בליווי ג'נדרמים הונגרים ואוקראינים 

ות התחילו הרציח BUCZACZבסביבת   -אישתו ועיקר המעמסה של המסע הרגלי נפל עליו 
בקשיים רבים הם חוזרים להונגריה   -יצאו חיים מהבור   8העד ובנו בן   -בבורות ההריגה 

 AUSCHWITZ  -הוא נלכד ונשלח ל  1944  -ב   -ובבודפסט הוא מוסר את הילד לבית יתומים 
עדות חשובה לנושא רצח   -אחרי השחרור הוא מוצא את בנו   -משם הוא שוב מצליח לצאת חי 

 ! ! ! 1941נגרים בסוף קיץ יהודים הו
 

FEJWELOWICZ PESACH  -  680 -   העד מספר על עברה שלKALISZ   מלפני המלחמה כעיר
ועקב זה כמעט כל  REICH  -העיר צורפה ל   -יהודים  25000של  היהודית גדולה בעלת אוכלוסיי

נותר קומץ   - 1940יהודי העיר אולצו לעזוב את בתיהם ולהתפזר בכל ערי פולין עד סוף ינואר 
 1944יהודים במחנה עד 

 
EIZENBERG LEJZER  -  681 -   העד מספר על יהודיKONSKIE עד סופם 

 
GOLDBERG JUDA  -  682 -   העד נשלח למחנה עבודה מגטוVILNO  1944המתחסל במאי -  

 העד בורח ליער ושורד  - KOZLOWA RUDA  -זה היה מחנה לכריית כבול ב 
 

FEIERSTAJN A.  -  683 -   האוקראינים   -זהו כנראה מאמר שפורסם בביטאון מחנות העקורים"
להלן יש סקירה על מעשי הרצח של האוקראינים בגליציה   - היא כותרת המאמר?"  אינם אשמים

 והעדר מוחלט של מנהיגות שתרסן ותשנה את היחס ליהודים
 

FENIGSZTEIN HENRYK - 688 - "ח העד הוא רופא שעבד בביCZYSTA  ב- WARSZAWA - 
ועד למרד    1939  -הוא מתאר את כל התהפוכות והתזוזות שעבר בית החולים מפרוץ המלחמה ב 

עדות חשובה   -הוא מזכיר את שמות כל מנהלי מחלקות ביה"ח בתקופה הנזכרת   - 1943  -הגטו ב 
 ! WARSZAWAבנושא הבריאות בגטו 

 
WEINER ZELIG -  690 -   על קורות יהודי העד מספרOSZMIANE ובהמשך על מחנות שונים 

 
*ALTERMAN SONIA -  691 -   ילדה מספרת קורותיה ב-  WERBA  עיירה הקרובה ל-  

DUBNO -  היא נדדה ביערות והסתתרה אצל איכרים 
 

MIGDAL JAKOB  -  692  -   הגיע עם בנו ל-  AUSCHWITZ   וניצל בזכות  1944באוגוסט
 הצדעה

 
 - CHARLAP RAFAEL - 693עד מספר את קורות קהילת ה  SLONIM ומפרט את כל השלבים

שהתגייס לעזור ליהודים לשלם את  SZTARKהעד מספר על הכומר   -עד להכחדתה המוחלטת 
הכומר בקש ממאמינים קטולים   -ליהודים חסר חצי ק"ג זהב למכסה המוטלת עליהם   -הכופר 

  -אותו כומר סיפק מיוזמתו ניירות אריים ליהודים   -סרו למסור צלבים מוזהבים והם אכן מ
בקשתו האחרונה הייתה   -  SLONIMהגסטפו עלה עליו ורצחו אותו בבור ההריגה יחד עם יהודי 

בעת  60העד עצמו היה בן   -שלא יתפשט אלא שיהרגו אותו לבוש בבגדיו ומבוקשו נתן לו 
 השואה ופלא הוא שנותר בחיים

 
 MENACHEM MANOSBERG -  696&HELENA  -  בני הזוג מוסרים עדות נגד ROTKOP  

 ששיתף פעולה עם הגרמנים BOCHNIAבגטו  .O.D  -ה  מפקד 
 

 בלתי קריא  -  699
 

GOLDBERG HANKA  -  702 -   בעדות לא מצוי שם הגטו ממנו היא נשלחה למחנה
SKARZYSKO -   העדה מספרת על המחנה ועל שילוחה ל-  CZESTOCHOWA 



 
GOLDMAN CESIA  -  703 -   העדה מספרת בקצרה עלGARWOLIN ,ZELICHOW ,

SOBOLEW 
 
*GROJSDORF LEJZER -  712 -   הוא מספר על גטו   -במוסרו את העדות  10העד הוא ילד בן

VILNA  ועל האקציה שנערכה בגטו למשלוח ל-  ESTONIA -   היו אקציות נגד ילדים והוא אחד
 תפסהבודדים שלא נ

 
BEKER MENDEL -  713 -   העד מספר על העיירהGROJEC -   הוציאו  22/9/1939  -ב

האלפים שהתאספו הובלו   -יהודים ופולנים  50מהבתים אלפי יהודים ופולנים ובתהליך הזה נרצחו 
העד ממשיך ומספר את קורות יהודי העיירה עד   -ברגל ובדרך זכו ליחס נורא  BRESLAUעד 

 WARSZAWAטו להעברתם לג
 

FISZMAN A. -  714 -   העד מספר בהרחבה על העיירהROCHOW-ANNAPOL  בתקופה
העד מספר על יהודי העיירה   -הוא מספר על גדולי הדור החסידיים אנשי העיירה   -שלפני המלחמה 

קרוב לסוף כשהיה ברור גורל הזקנים הם התאספו יחד בכמה בתים להתפלל   -עד לחיסולם הסופי 
פרטיזנים   - JANISZEWשארית היהודים הובאו למחנה   -לומר וידוי ולחכות לגזירת הגורל  יבורבצ

חדרו למחנה בהורגם את השומרים לקחו אתם אנשים  RUBEN PINTELיהודים בפקודו של 
                       ROCHOWהעד ממשיך ומספר את קורות שארית יהודי   -צעירים ונשק ויעצו ליתר לברוח ליער 

 
FARBER JAKOB -  716 -   יהודים מהעיירה  155העד מספר שנשלחוANNAPOL  למחנה

JANISZEW  אחרי מספר שבועות פרטיזנים וביניהם גם יהודים התקיפו את   - 1942באוקטובר
חלק ברח וחלק אחר וביניהם   -אחדים הלכו אתם   -המחנה הרגו את השומרים ויעצו ליהודים לברוח 

 BUDZYNו והועברו למחנה העד נשאר
 

FEJFERMACHER JOSEF -  718-719 -   העד מספר על העיירהREJOWIEC  ובהמשך על
MAJDANEK  ומחנהAUSCHWITZ 

 
FEJFERMACHER JOSEF -  724 -   .718עדות זהה במס 

 
APFELBOJM SZLOJME -  725 -   העד היה בעירFEODOSIA   ב-  KRIM  בעת פרוץ

העד  –הגרמנים נכנסו לעיר ובין הדברים הראשונים שעשו היה רצח היהודים   - 1941  -המלחמה ב 
 הוא מצליח להגיע לקווקז וכאן מסתיימת העדות  -לא התייצב ונשאר בחיים 

 
WIESEL ISIDOR -  730 -   העד מספר   -העדות הופיעה בעיתון בשפת יידיש במחנות העקורים

  -עברת היהודים למפעל הלבנים שהיה מחוץ לעיר ומסיים בה MUNKACZעל יצירת הגטו בעיר 
 הוא מבטיח לכתוב את המשך העדות

 
FRIED ICCHOK -  732 -   העד מספר בקצרה על העיירהDUBOWY 

 
KOLTON GERSZON -  733 -   יחד עם קבוצת יהודים מגטו  1941העד יצא בנובמברLODZ 

 הועברו  1943בספטמבר   -נות אלה העד מספר סיפורי זוועה על מח  - POZNANלמחנה באזור 
 שהיו בתחילה 12000איש ששרדו מתוך  POZNAN 304מאזור  AUSCHWITZ  -ל     

 
BIRNBAUM SZIMSZON  -  734 -   העד מספר עלSNIATYN  הגליצאית עם   עיירת הגבול

יה ומגיע לבסוף הוא מבריח את הגבול לרומנ  -הוא עובר התנסויות רבות ומספר עליהם    -רומניה 
 בו היו עדיין יהודים CZERNOWICZלגטו 

 
WEISSINGER SZMUL -  737 -   עד פברואר  1946העדות נכתבה פרק פרק בין חודש דצמבר

העד מספר   - KAMIONKAועל מחנה  CZORTKOWאת זיכרונותיו על העיירה הגליצאית  1947
  -וזכרים שמות רבים של יהודים בעדות מ  -על כל אחד מהרוצחים האיומים שפעלו בשני המקומות 

דווקא   - JAGIELNICAהוא מספר גם על העיירה   - TLUSTE  -העד מספר על אקצית החיסול ב 
העד   -לפני השחרור האיכרים האוקראינים הרגו ביהודים במחנות כדי שלא יישארו עדים 



ריו כאשר הצבא מתייחס גם לקורות שרידי היהודים בימים האחרונים לפני השחרור ומיד לאח
 ! ! ! CZORTKOW  -  TLUSTEעדות חשובה על אזור   -האדום נסוג לפרק זמן 

 
SUTYN JDEL  - 739  -   התרחשה השחיטה הגדולה              1941העד מספר שכבר בנובמבר

בנו של העד יוצא ליער עם   - 15/8/1942  -את מעט היהודים שנותרו רצחו ב   - SNIATYN  -ב 
לאחר שהתגלו מספר   -צעירים והוא עצמו בורח עם חבר והם מסתתרים בשדה ובחורש קבוצת 

האב ובנו הפרטיזן נפגשו   - MIRפעמים ויצאו חיים הם מתחילים לחפש את הפרטיזנים ביערות 
 קורות יהודי העיירה וקורותיהם האישיים מסופרים היטב ! ! !  -ביער 

 
BILERMAN CHAJM  -  740 -   על העיירה הקטנה העד מספרZYLOWIEC   לידJANOW 

 
KALMANOWICZ SZMUL  -  742 -   העד מספר את קורות יהודי העיירהMICHALISZOK  ליד

VILNO 
 

CERANKO JAKUB -  743 -   העד מספר עלBIALYSTOK  -                    לאחר חיסול הגטו הובא
 BLYZIN  -ל 
 

WIESENFELD MOSZE  -  745* -  פר על רצח היהודים בעיירה ילד מסPRISZTAK  במחוז
KATOWICE -   חודשים 25הילד והוריו הסתתרו בכפרים 

 
DAWIDOWICZ  -  746*  -   זאת כתיבה ביוגרפית במסגרת בית הספר העברי ע"שHENRIETA 

SZOLD   שפעל במחנה העקוריםZALSHEIM  -   היא נכתבה בעברית ונשארה כפי שנכתבה
 KARPATOהיא מספרת שמשפחתה גרה באזור   -ה  היא תלמידה בכיתה העדה   -במקור  

RUS   היא נשלחת עם משפחתה ל   -מבלי לציין את שם המקום-  AUSCHWITZ  ומשם היא
 1945הן עובדות במפעל עד לשחרור באפריל   -  ZALZWEDELמגיעה עם אחותה למחנה 

כיצד שתי ילדות   -לדית בוגרת מאד  שהן נכתבו בעברית י 747המיוחד בעדות זאת וגם בעדות 
   ) יוסלה כרמין (  לא מובן לי  AUSCHWITZאלה שרדו במחנה 

 
SZAPIRA ADINA  -  747*  -    הילדה מספרת על אקציה  בעיר הולדתה מבלי לציין את שמה-  

אין נתונים על גילה   -  BERGEN BELSENולמחנה  AUSCHWITZבהמשך היא מגיעה למחנה 
 HENRIETA SZOLDבבית הספר העברי ע"ש ה מסירת העדות היא תלמידה בכיתה  אך בעת

 
  ZUSSMAN SZIFRA - 749* -   היא רק   -ילדה מספרת על עיירת הולדתה מבלי לציין שמה

 1928היא כנראה ילידת   - MAJDANEK  -ומשם ל  MIEDZIRSZECZמספרת שהם גורשו לגטו 
היא הייתה במחנה שנה וחצי יצאה למצעד   -  AUSCHWITZועברה את הסלקציה בכניסה למחנה 

 פלא !  -המות ושרדה  
 

KLASNER JOSEF -  750* -  ילד עובר מחנות אחדים ונותר בחיים 
 

DAB FAJGA -  751* -  עדות של ילדה המספרת קורותיה ברוסיה 
 

DAB SALA -  752* -  עדות של ילדה המספרת קורותיה ברוסיה 
 

BLATT POLA -  753* -  העדה היא ילדה קטנה המספרת בקיצור על חייה ברוסיה 
 

 - KIRSZENBAUM DORKA -  755* הילדה מספרת על גטוOTWOCK -   היא מגיעה לאחיה
הילדה בעלת תושייה יוצאת דופן משיגה לעצמה תעודת לידה   - KARCZEW במחנה העבודה

 ה הדליםנוצרית אצל כומר ומחזיקה משק בית אצל פולנים בכוחותי
 

ORENSZTEIN BENJUMIN  -  756 -  העד מספר על  קונצרטים שערכו שתי נשים ושלושה 
הם שרו שירים   - CZESTOCHOWA  -ב   HASAG PELCERYגברים בפני אסירים במפעל 

אחד מהם   -אחד מהם שר גם אריות מתוך אופרות בשפה האיטלקית   -ביידיש, עברית ופולנית 
העד   -נוע היה מופיע עם מונולוגים של שלום עליכם וסופרים אחרים שהיה בעבר שחקן קול



אותם אומנים שהעד   -מספר גם על תפילות בימים הנוראים בהן שימש נחמיה טרמקובסקי כחזן 
 אותם בשמם עודדו את האסירים המיואשים והמושפלים עד עפר מזכיר

 
KARB RACHMYL -  757 -   העד מוסר מידע על ה-  "POLIGON מקום בו הושמדו יהודי אזור "

SWINCZIANY 
 

GLUKE SMUEL  -  758 -   העד הוא יהודי מגרמניה שהובא לגטוLODZ -   הוא יודע למסור
 ! מידע מעניין  - LODZמתכוני מעדנים שהיו מכינים ממצרכי המזון שחולקו בגטו 

 
SEGAL JEKUTIEL -  762 -   העד מספר על העירLWOW ם של הכבוש בשבועות הראשוני-  

העד ומשפחתו   - 1941העד מספר על שני הפוגרומים הראשונים של האוקראינים בחודש יולי 
 הסתתרו ויצאו בשלום מן הרציחות

 
*STEINFELD SZJE  -  763 -   העד מספר על מפגש עם שלושה ילדים יהודים המובלים כביכול

הילדים לא מאמינים לגרמנים והם  –ר העד מנסה בכל כוחו לעזו  - NEUSTADT  -ל     לעבודה 
 הם יודעים שגורלם נגזר למות וכך גם קורה במציאות  -ו עצמ יותר מפוכחים מהעד

 
BELITZ JOSEF  -  764 -   העד מספר על מסתור בגטוVILNO  בתוכו הסתתרו הרבה יהודים

יחד  PONARY  -העד מגיע ל   - עקב הלשנה של שוטר יהודי המלינה התגלתה  -בעת חיסול הגטו 
הם כלואים בלילה   -עם יהודים נוספים ושם הם עובדים בפתיחת הבורות ושרפת גויות הנרצחים 

הירידה לתוך הבור הייתה בעזרת סולם שהיו   - PONARYעם אזיקים בתוך בור עמוק בשטח 
מטר ולאחר שהורידו את  31הכלואים חפרו מנהרה באורך   -מסלקים אותו לאחר השימוש 

הם הגיעו לפרטיזנים   - 12יהודים שברחו נותרו בחיים  80מתוך קבוצה של   -קים ברחו האזי
לפי דברי העד   - 15.4.1944  -ליל הבריחה היה    ב   -ימי הליכה  5לאחר  RUDNICKIביערות 

 יהודים מכל ארצות אירופה והוא מציין אפילו אפריקה ) צפון אפריקה ?? ( PONARY  -נרצחו ב 
 

MILINARSKI A.  -  765 -   העד מתאר את התנאים הקשים במחנה העבודהGREDITZ  בגרמניה
גם העד חלה אך התגבר   -עקב תנאים סניטריים ירודים פורצת מגפת טיפוס וכל המחנה בהסגר   -

 המחנה כונה "המחנה של מלאך המות"  -על המחלה 
 

KNEPL YSER -  766 -  העד מספר על הפוגרום שנערך בעיירה SKALAT  עוד לפני כניסת הצבא
 3/7/1941  -הגרמני ב 

 
*TROJECKI HERZEL  -  767 -   העד הוא ילד המיטיב לספר את קורות עיירת

NOWOGRUDEK  -   הוא אביו ודודו יוצאים ליער ומצטרפים ליחידת הפרטיזנים שלBIELSKI -  
חרור אביו הצטרף לצבא אחרי הש  - הילד מספר את עלילות הפרטיזנים בקרבות בהם השתתף

 האדום ונפל בקרב
 

WAKS SZLAMA  -  768* -   ילד מהעיירהKRASNIK   מספר את עלילותיו לאחר שהוריו
אחיו הגדול ממנו עובד במחנה בעיר ועוזר לו   -נשלחו להשמדה ואמו השביעה אותו שיציל עצמו 

חבורה של   -כפור ובשלג העד חי לרוב ביער הקרוב לעיירה ומתקיים בדוחק ב  -בפרוסת לחם 
 ילדים יהודים שהיו אתו ביער נרצחו בידי הגרמנים והוא יחידי ששרד

 
SILBERBERG SZOSZANA -  769* -   עדות יוצאת דופן של ילדה שמוסרת עדותה בסגנון

היא עברה הרבה בחייה הצעירים והיא זוכרת   -בוגר בהבנה מלאה של כל ההתרחשויות סביבה 
היא נשארה יתומה ויוצאת עם   - SOSNOWIECהיא מספרת בעיקר על גטו   -לספר כל פרט 

 דודתה בזהות פולנית לעבודה בגרמניה שם הן משוחררות
 

BOTWYN WOLF -  770 -   העד מוסר מידע עלLWOW -              הוא מונה את כל יושבי ראש
ונות שהיו בגטו ומספר העד מוסר מידע על האקציות הש  -ומספר על אחריתם  JUDENRAT  -ה 

 גם את קורותיו האישיים
 

FRUCHTZWEIG MORDCHE-WOLF  -  772 -   העד מוסר בצורה סתמית וטלגרפית את



 קורותיו האישיים במחנות שונים
 

KOFFLER JOSEF -  776 -   העד מוסר לפי תאריכים את קורות קבוצתו ביערSKALAT 
 

LANGER HALINA -  777* -   משפחתה ב ילדה מספרת על-  RADOM -   הוריה הצליחו
באוגוסט  AUSCHWITZלמחנה  OSTROWIEC  -להסתיר אותה ולהגניב אותה עד שהגיעו מ 

  -עברה את צעדת המות ורגליה קפאו   -במשלוח שלהם לא עשו סלקציה והיא נותרה בחיים   - 1944
 חולה ותשושה חזרה לפולין ושם פגשה את אמה

 
GRINBERG GINA -  778* -  על חוויותיה של המשפחה בגטו  תילדה מספרRADOM -   היא

 AUSCHWITZהגיעה למחנה  1944באוגוסט   -במפעל תחמושת  PIONKIעבדה במחנה 
 

FARKASZ TIBOR -  779 -   העד הוא יהודי מ-  TRANSILVANIA  שגויס ונספח לצבא ההונגרי
 THERESIENSTADTנה הגיע למח 1945במרץ   -בפלוגות עבודה במקומות שונים 

 
GORNITZKI ASZER -  780 -   העד היה ב-  AUSCHWITZ  6  העד מספר שעבד   -חודשים

תפוחי  10מרק תמורתם אפשר היה לקבל  25פעם בחודש קבל תווי קניה בשווי   -קשה מאד 
צרי את תווי הקניה היה צריך לשמור עד ראש השנה הנו  -סיגריות  10  -אדמה מבושלים בקליפה ו 

 יוסלה  -פעם ראשונה אני שומע על תווי קניה במחנה    -
 

ORENSTEIN BINJUMEN -  781 -   בו מצא מסתור 1943העד מתאר פרק זמן בשנת 
 כותרת העדות "הקרקע בוערת תחת רגלינו"  -   - WARSZAWAב
 

790  -    AMSTER TULA-   העדה מתחילה את עדותה בפינוי האסירים מ-  HASAG  
CZESTOCHOWA  את הגברים הורידו במחנה   -  1945בינוארBUCHENWALD   ואת הנשים

  -עיקר העדות נסב על מחנה זה   -  BERGEN BELSENטלטלו על המסילה משך ימים עד למחנה 
 העדה עוברת מספר מחנות ואת צעדת המות עד לשחרור

 
ORZECHOWSKI BER  -  792  -   העד מוסר על האקציות ב-  ZETHL   ועל האקציה הסופית

העד   -ומשם אל פרטיזנים יהודים מהעיירה שלו   DWORECהעד מגיע למחנה   -  1942באוגוסט 
העד   -ועל מצודי הגרמנים    PUSZCZA LIPICZANSKAביער עד     מספר על מחנה המשפחות

 מוסר מידע על פעולות הפרטיזנים
 

GALANTER CHANAN  -  793 -   העד מספר על גטוRYGA -   הוא היה בגטו ובסביבה הקרובה
העד   - 1944במחנות עד שהגרמנים פינו את האזור והשיטו את האסירים על הים הבלטי ביולי 

 THERESIENSTADTשוחרר במחנה 
 

JOFFE CHAJM  -  794 -  על עיירת הולדתו העד מספר  NOWOGRUDEK   ועל גורל יהודיה-  
לפי דברי העד   - BIELSKIהעד מספר על האחים   - DR. ATLASהוא הצטרף לגדוד הלוחם של 

אסף  BIELSKIאחרי המצודים הגדולים כשהתחילה התארגנות מחדש של הלוחמים לגדודים קרביים 
ועבר           NOWOGRUDEKאת מחנה המשפחות ויחד עם קבוצת לוחמים צעירים עזב את יערות 

 PUSZCZA NALIBOCKI  -ל 
 

AMSTER TOLLA -  795 -   העדה מספרת על העינויים שעבר אביה בעיירהOZORKOW 
 מידיו של חייל גרמני שהכריח אותו ומספר יהודים נוספים להיכנס לתוך מי הנהר הקפואים

 
AMSTER TOLLA -  796 -   העדה מספרת על האקציה הגדולה בגטוLODZ  שנמשכה שבוע רצוף

 1942יה נערכה בספטמבר האקצ  -יהודים להשמדה  40.000ובה נלקחו מהגטו 
 

AMSTER TOLLA -  798 -   העדה נשלחה מגטו  1944במרץLODZ  למחנהHASAG  
  -העדה מוסרת תיאור מפורט כיצד נראה מחנה הנשים והסדרים בו   - CZESTOCHOWA  -ב 

עדה מסיימת עדותה עם היציאה   - 1945עד לפינויו בינואר  HASAGהעדה מספרת על מחנה 
 לגרמניה



 
BIRENBAUM HANKA -  799 -   העדה מספרת עלRADOM -   

 
DIAMANT CESIA -  800 -   העדה מספרת את קורות יהודיCHMIELNIK –  בעת אקצית החיסול

היה עוזר לגרמנים יחד עם כלב הגישוש שלו לגילוי  SZJE FASTAKמשתף פעולה יהודי בשם 
 הבונקרים

 
KAMINIECKI NAFTALI & GANUZOWICZ ICCHOK -  802 -   שני העדים מספרים באהבה

  -הם ממשיכים ומתארים את תולדות יהודי העיר   -היהודית מלפני המלחמה  LIDAוגעגועים על 
בספטמבר   -יהודי הגטו  7000נערכה השחיטה הגדולה בבורות ההריגה בה נרצחו  1942במאי 
וגם בין  LIDAיו אנשי ה  BIELSKIבמחנה המשפחות של האחים   -היה החיסול הסופי  1943

 הלוחמים
 

PTACZ SZLOJME -  803 -   העד מספר על העיירה הקטנהRUTKI-KOSAKI   הנמצאת ליד
LOMZA -   העד מספר על אקציה שנערכה בעיירהTYKOTYN   יהודי העיירה   - 25/8/1941  -ב

 4/9/1941  -נערכה ב  RUTKI  -האקציה ב   - STELMACHOWנרצחו בבורות הריגה ביער 
העד מתאר באופן בלתי רגיל כיצד נערכת אקציה   - CHALIEWוהיהודים נרצחו ביער קרוב לכפר 

העד יחד עם כמה יהודים נוספים   -העד נשאר בעיירה יחד עם כמה עשרות יהודים    -בעיירה קטנה 
את  היערן סיפר להם שהוא עלה לעליית הגג של ביתו וראה  -הלכו לראות את מקום בור ההריגה 

העד וחבריו   -  ZAMBROWהוא סיפר שבאותו יום הובאו לבור גם יהודי העיירה   -הרצח במו עיניו 
   -העד ממשיך ומתאר בהרחבה את הניסיונות למצוא מסתור בכפרים   -התקרבו לבור ואמרו קדיש 

לעדות מצורפת   - 10/1/1943  -ב  ZAMBROWהעדות נפסקת במידע על חיסול מחנה המעבר 
 ימה שמית של כל בני העיירה ומתי והיכן הייתה אחריתםרש

 
LACHOCZWIANSKI HIRSZ  -  806  -   העד מספר על שתי האקציות בעיירהPOLONKA  

העד ברח ליער עם   -היהודים נרצחו בבורות ההריגה    -  1942אחת בפסח השניה באוגוסט 
 ייםאנשי העיירה שנותרו בח 8העד מוסר רשימה של   -משפחתו  

 
ZIPPER ROZA -  811* -   עדות קצרצרה על הצלה באזורTARNOPOL 

 
GOLDAPEL BELLA -  814* -   עדות קצרצרה על קורותיה של הילדה ב-  HRUBIESZOW 

 והסביבה
 

GOLDREICH BASIA -  816* -  ילדה מספרת על חיסול העיירהMLYNOW  אשר ב- WOLIN - 
אחותה נרצחה עוד באותו יום והעדה נדדה   -ו מהגטו העדה ואחותה היו במסתור ובלילה יצא

 בכפרים עד שאיכר רחמן קבל אותה לעבודה
 

SEGAL ISRAEL -  820 -   1945נושא העדות הזאת הוא מצעד המוות שיצא בסוף חודש מרץ 
הם שוחררו ע"י הצבא  שם TYROLאסירים והגיע להרי  1650שמנה  BUCHENWALDממחנה 

העד מיטיב לתאר את חיי היום יום   - 127ביום השחרור נשארו בחיים   - 1/5/1945  - האמריקאי ב
 עדות חשובה !  -מהאסירים  7%במשך המסע המטורף שארך מעל לחודש ונשארו בחיים 

 
KAPLAN J.  -  821  -   העד מתמקד בעדותו במצעד המות של מחנותKAUFERING   המסונפות

א למד את הנושא מעדויות של אחרים בנוסף להשתתפותו הו  -  DACHAUלמחנה האם מחנה ריכוז 
זאת העדות המפורטת ביותר בעלת מידע רב בהשוואה לכל עדות שקראתי עד עכשיו   -שלו במצעד  

היה מאוכלס ע"י יהודי   KAUFERING 10בין היתר הוא מספר שמחנה   -בנושא "צעדת המות"  
SZAWLY    כי שררה בו אוירה משפחתית והייתה קיימת  הוא מציין מחנה זה לטובה  -הליטאית

הוא מציין שבין הצועדים ממחנה זה היה ר' עקיבא רייף, יהודי בן   -עזרה הדדית גם בעת המצעד  
זאת העדות הטובה ביותר על נושא מצעד   -שהחזיק מעמד בתמיכת חבריו וזכה לשחרור   70

 המוות
 

DR. BUJANSKI L.  -  822 -   יהודי העד מספר על רצחVILNO  שנשלחו למחנהKLOGE 
העד יחד עם מספר   -ימים ספורים לפני השחרור   19/9/1944  -רצח זה התרחש  ב   -באסטוניה 



 קטן של יהודים הסתתרו והיו עדים לרצח
 

CELNIK  -  823  -   העד מספר על מצב היהודים שהסתתרו בצד הארי שלWARSZAWA   בעת 
  -ם מספר חברים הסתתרו בשטח הגטו הקטן בתוך אחד המרתפים  העד יחד ע  -  הפולני המרד

את חבריו רצחו   -שהתכוננו לרצוח אותם   .A.Kבלילה הם יצאו ונלכדו בידי כיתה של לוחמי 
 והוא היחיד שהצליח להימלט פצוע

 
RUDNICKA MASZA  -  825 -   השאלון מכיל פרטים על מחנה   -זהו שאלון עליו משיבה העדה

EREDA    ב-  ESTONIA שם הייתה העדה 
 

RUDNICKA ITA  -  826 -   כמו בעדות הקודמת גם עדה זו הייתה במחנהEREDA 
 
*SZCZUPAK BRONIA -  828 -   הילדה מספרת על יהודי העיירהPARCZEW -   היא ואביה

ברים הם מצטרפים לפרטיזנים עו  - TREBLINKA  -קופצים מהרכבת המובילה את יהודי העיירה ל 
 תלאות אין ספור ושורדים

 
GOLENDZINER SARA -  829* -  ילדה מספרת על חוויותיה ברוסיה בעת השואה 

 
 -  GOLDBERG MEJR -  831*  ילד קטן מספר חוויותיו ב-  CZORTKOW והסביבה 

 
 העדים היו ברוסיה  -לעדויות אין קשר לשואה    -  835-834-833-832-827

 
PANCER SALA -  836* -   ילדה מספרת על גטוOSTROWIEC -   בהמשך היא ואמה מגיעות

העדה אוספת מדי יום   -הפרידו ביניהן והיא נמצאת בצריף הילדים   -  AUSCHWITZלמחנה 
  -לא ייאמן ! הילדה עוברת את מצעד המות ונשארת בחיים   -חתיכת לחם בשביל לתת לאם 

 עדות מרגשת ! ! !
 

JUNGSTEIN MENACHEM  -  837 -   העד מספר על העיירה הקטנהSOSNOWICE   בפלך
LUBLIN -   הוא מספר   -הם למחנה משפחות והוא לפרטיזנים   -הוא מגיע עם משפחתו ליער

הפרטיזנים הרוסים אנסו את הנשים   -בעיירה  JUDENRAT  -ה   שבאחד הקרבות נפל יו"ר 
 העד מספר על פעילות  -הגן על אישתו הוא מספר שאחיו הפרטיזן נורה בעת ש  -אונס קבוצתי 

  -היהודים ואחריה בתגובה מצוד נרחב של הגרמנים  פרטיזנית נמרצת בה הצטיינו הפרטיזנים
עקב קיפוח היהודים הם עוזבים   -מוקמת יחידה לוחמת יהודית תחת פיקודו של יחיאל  גרינשפאן 

רור העד מצטרף לצבא האדום עם השח  -את הגדוד ומצטווים לקחת אתם את המחנה המשפחתי 
 ונפצע פעמיים בקרב

 
GLICK JAKOB -  838 -   גויס לפלוגת עבודה המסופחת  1940  -העד נולד בסלובקיה וכבר ב

  -יהודים  2800במשלוח של  MAUTHAUSENנשלח ברכבת למחנה  1944  -ב   -לצבא ההונגרי 
 יהודים חיים 650שבועות ולמחנה הגיעו  7הדרך ארכה 

 
ZAK BLUMA -  840 -  באחוזה קרובה למחנה  העדה גרה במסווה אריTREBLINKA -   היא

היא מספרת גם על   -ספר באחוזה את המתרחש במחנה  POLONINמספרת שאוקראיני בשם 
יו"ר                       ALTER BORNSTEIN  -היא מספרת ש   - KOSOW-LACKIאחרית יהודי 

 תו לטובת היהודיםעשה ככל יכול JUDENRAT  -ה
 

KORKES YMANUEL -  841 -  "העד מספר כיצד קבל תעודה כשרה על היותו "ארי טהור 
 

RUDNICKA ETA -  842-843* -   העדה מספרת על הצעדה ממחנהVIVIKANA  באסטוניה-  
העדה   -בו שררו תנאים איומים והתמותה הייתה גדולה  EREDAהיא מספרת גם על המחנה 

האמהות לא רצו למסור את ילדיהן והגרמנים   - VIVIKANAצית הילדים במחנה מספרת על אק
 ילדים אל מותם 86באותו יום נלקחו   -  אותן בכידונים ובכוח הוציאו מזרועותיהן את הילדים דקרו

 
STRAWCZYNSKI OSKAR -  844 -   העדות  הזאת היא על מחנהTREBLINKA  אליו הגיע



זאת העדות הארוכה והמפורטת ביותר על   - CZESTOCHOWA  -מ  5/10/1942  -העד ב 
דבר  1944היא נכתבה סמוך מאד לאירועים באפריל   -עמודים אחרי תרגום(  50המחנה )

העד מתאר את סדרי המחנה ומזכיר שמות    - TREBLINKAשמוסיף לחשיבותה בנוגע לנושא 
במרפאה המדומה לשם  CAPOיה שה KURLANDהוא מתאר את היהודי   - .S.Sשל יהודים ואנשי 

הוא היה מרגיע אותם מפשיט אותם ומכניס אותם ערומים   -הובאו נכים חולים וילדים עזובים 
הוא מזכיר   -"לבדיקת הרופא" שם היה גרמני יורה בהם באקדח עם משתיק קול וסופם היה בלהבות 

נייר שהיהודים הביאו אתם את מוקד האש הנוסף שם היו שורפים את התעודות התמונות וכל דברי ה
במחנה היו שלושים וכמה נשים והעד מוסר   -העד מספר על כמה ניסיונות בודדים של התנגדות   -

העד מספר על הקמת התזמורת עם הגיעו של   -מידע על חיי המין במחנה דבר נדיר מאד 
יעו הג WARSZAWAאחרי מרד גטו   - ARTUR GOLDהמוזיקאי והמלחין המפורסם מוורשה 

הוקמה זירת אגרוף וכל שבועיים   -משם באחד המשלוחים מתאגרפים ואפילו מאמן אגרוף 
אסירי המחנה חשו את סופם   - קרבות אגרוף קברט ושירה מתוך אופרות התקיימו קונצרטים

הגרמנים פתחו את הקברים כדי לשרוף את הגוויות   -המתקרב והתחילו להתארגן למרד ולבריחה 
בשני  -העד מתאר את ההכנות את ההיסוסים את הדחיות ואת מצב הרוח   - -ח ולטשטש את הרצ

העד ואחיו שהיה גם כן במחנה מצליחים לברוח יחד עם אסירים   -פורץ המרד  1943לאוגוסט 
 עדות חשובה ! !   -נוספים 

 M1E/558  -נמצאת ב  LODZ  -ב  1945  -עדות נוספת שניתנה בפני שופט חוקר ב 
 

KAC NACHMAN -  845 -   העד מספר על חיסול העיירה הקטנהIWACIEWICZ -   בהמשך
מסופר על חיים פרטיזניים אך בפועל זהו ספור עצוב של אנטישמיות ורצח לוחמים יהודים בידי 

 חבריהם הביילורוסים והרוסים
 

KRAUS ASZER -  846 -   העד מספר על העיירהDUBIENKA  ועלHRUBIESZOW -   העד חי
 עבר תלאות רבות ושרד  -הזמן ביער בסכנה מתמדת יום יומית רוב 

 
GERBER LUSIA -  847 -   העדה מספרת על השמדת יהודיSTANISLAWOW -   את היהודים

עד לשילוחם                RUDOLFמעיירות הסביבה היו מרכזים במחנה שהוקם בטחנת הקמח של  
היא פגשה בטחנה שנמצאה ברחוב   WANILOWאת יהודי עיירת הולדתה   - BELZEC  -ל 

HULICZ 
 

WOLBERGER MOSZE  -  848 -   העד מספר על קורות יהודיKRUSZNIK -   העד מגיע למחנה
BUDZIN  ומספר על אכזריותו של איש ה-  S.S. FEIKS -   העד מוסר שצעירים מ-  JANOW 

קבוצת   - KRUSZNIKלגטו ספרו שיהודי עיירתם קבלו הוראה לעבור  1942שהגיעו באוקטובר 
הגרמנים שמעו על כך   -יהודים זקנים  עטפה עצמה בטליתות ותפילין והתכנסו בבית העלמין 

 וקטלו אותם כפי שהם נמצאו שם
 

ROSENBAUM DORA  -  849  -   העדה מספרת עלZDUNSKA WOLA  -  פעמיים סיפק       
כל אוכלוסיית הגטו אולצה   -  פומבית יהודים לתליה 10בעצמו כל פעם    JUDENRAT  -ה   

 להסתכל על התליה
 

LEJBOWICZ DAWID  -  850  -   העד הוא יהודי כפרי שגורש מכפרו לגטוKOSOW  -  
 שהיהודים לא כיון  -המשטרה הגרמנית הוציאה הוראה על ענידת הטלאי הצהוב תוך יום אחד 

נרצחו  1942בסתיו   -  JUDENRAT  - הספיקו להכין את הטלאי ביום אחד הוצא להורג יו'ר ה
 העד   -הפרטיזנים התקיפו את העיר והרגו גרמנים וליטאים רבים    -יהודים   1200בבורות הריגה 

  -היחס אליהם לא היה טוב והם עזבו אותם והלכו ליער הקרוב לכפרם  –ואחיו הצטרפו לפרטיזנים 
 ם לפעולות חבלה עד לשחרורהם התייצבו בחטיבה הפרטיזנית ויצאו את 1943במאי 

 
WOHL HERSZ  -  851  -   העד מספר עלROHATYN  -   יוזמה מקורית של  ההזה הייתבגטו

בדיקה של כל דירה ודירה והחרמת כל מלאי   -הגרמנים שלא שמעתי על שכמותה במקום אחר  
ת אנטיטנקיות יהודים לחפירו 200גויסו  1942בחורף   -המזון מכל סוג שהוא עד הגרם האחרון  

התחילה האקציה  1942למרץ  20ביום שישי   -אלה היו בורות ההריגה של יהודי הגטו     -כביכול  
 האוקראינים מכפרי הסביבה סייעו לרצח  -לחיסול היהודים  

 



SUTKELICHEN RACHEL-MINSKA  -  852 -   העדה מספרת על אישS.S.  ששמר בשער גטו
WARSZAWA ה שכינויו או שמו היFRANKENSTEIN -   ביום השני של אקצית הקיץ הגדולה הוא

 רצח את חילה אחותה
 

FREUND FILON -  855 -   העד מספר עלLIDA -   השמועה על קבוצת הפרטיזנים של האחים
BIELSKI הגיעה לגטו ויהודים רבים הצטרפו אליהם 

 
KAPLAN TOBKA  -  856*  -  ילדה מוסרת עדות על עצמה ועל משפחתה 

 
*857 -  FINKELSTEIN BELLA -   העדים מספרים על גטוVILNA  על האקציות השונות ועל

  11היא איבדה באקצית הילדים אך בנה הצעיר בן  7את בנה הצעיר בן   - PONAR  -הרצח ב 
הם הסתתרו אצל איכרים עד כניסת   -שהיה בעל תושייה מצא דרך לצאת ממקום הסכנה יחד אתה 

 הצבא האדום
 

KATZ FELLA -  858 -   העדה מספרת קורותיה במסווה ארי ב-  WARSZAWA  בכפרים         
 OSTROWIEC  -וב 
 

ROZENBAUM HERSZ -  859 -   העד גויס לפלוגת העבודה המסופחות לצבא ההונגרי ואחרי
אחרי זמן קצר התחילה הטרגדיה של   -שם הייתה משפחתו  CLUJ  -שנתיים שוחרר וחזר ל 

הוא אבד את משפחתו ולאחר   - AUSCHWITZ  -ים ההונגרים והעד מגיע עם משפחתו ל היהוד
 תלאות אין ספור הגיע ליום השחרור

 
ROZENBAUM CWY -  860 -   העד הוא יהודי כפרי מאזורPRZEMYSLANY  המספר על

 -פרים העד ואחיו הסתתרו לסירוגין ביער ובכ -JAKTOROW  -מחנות העבודה באזור ועל חיסולם ב 
 לקראת השחרור הם ניצלו בנס מתוך בית בוער

 
TILLES JAKOB  -  861  -   העד מספר עלWIELICZKA    -   קם  1/1/1940  -ב                    

נערכה  1942בחודש אוגוסט   -  BRONISLAWA FRIEDMANובראשו אישה  JUDENRAT  -ה 
  -ואחרי הפנוי היה בכמה מחנות  1944וקטובר עד א  PLASZOW  -העד היה ב   -האקציה הגדולה  

יום אחד  -שם מצבו הפיזי התדרדר והפך מוזלמן   THERESIENSTADTאחרון המחנות היה 
 אחרי השחרור אשתו שמעה שהוא גוסס מצאה אותו טפלה בו והצילה אותו

 
PELTA SZMUL  -  862 -   העד מספר את קורות יהודיCZESTOCHOWA -   המחתרת פעלה

שני צעירים ניסו להתנגד באחת האקציות בעזרת אקדח וסכין אך הם הוכרעו   -גטו ואספה נשק ב
כנראה עקב הלשנה או בגידה   - יהודים 25בתגובה לניסיון מרדני זה הוצאו מיד להורג   -

  -בעת החיסול הגרמנים פוצצו את בנייני הגטו   -הגרמנים ניגשו ישר למקום המסתור של הנשק 
 גטו הוצאו להורג באשמת שתוף פעולה עם המחתרתשוטרי ה

 
  -  ALPEROWICZ MOTL  -  863  העד מתחיל את עדותו במידע שעוד לא פגשתי כמותו-  

                לפי עצת המפקד המקומי של 1941  -הוא מספר שבימים ראשונים לכיבוש הגרמני ב 
מצוידים  KURZENIECמית בעיירה הוקם משמר יהודי להגנה עצ WEHRMACHT  -ה          
התארגנו בעלי מלאכה   -העד מספר את קורות היהודים בעיירה    - כנגד איכרים בוזזים בנשק

שהיה אדם הגון מאד ודאג ליהודים   יהודי מווינה SAFFמומחים ועבדו במחנה עבודה שבראשו עמד 
 העד מוסר מידע רב על יחידות  -הוא הכין נשק ויהודים רבים ברחו ליער והצטרפו לפרטיזנים    -

הוא מזכיר גם את היחידה הליטאית "נקמה" בפקודו של   -הכולל שמות רבים   הודיםי פרטיזנים
GLUZMAN     ו-  ABA KOWNER  -    העד מזכיר כמה   -העד עצמו ושני בניו היו בין הלוחמים

 כפרים שאיכריהם עזרו ליהודים
 

ROZENBLIT MARILA  - 864  -  עיר הPRZEMYSL  נכבשה פעם ראשונה כאשר גרמניה
בעת  –אחרי כן הסובייטים שלטו בעיר עד פרוץ המלחמה נגד רוסיה   -  1939  -התקיפה את פולין ב 

העדה חיה   -בין היהודים בגטו היו משתפי פעולה   -יהודים סמוך לעיר  700הכיבוש הראשון נרצחו 
 ה ארי עד השחרורבמסוו

 



BRAUN MICHAEL  - 865  -   העד הגיע ל-  SKARZYSKO KAMIENNA  לאחר שהיה במספר
  -העד מספר על שוטרים יהודים שהתנכלו לו   - Aבמחנה  HASAG  -נס לעבוד ב כהוא הו  -מחנות  

 העד עובר תחנות נוספות עד לשחרור
 

IDA JAMBOR-TENENBAUM -  866 -  העדה מספרת בכאב וגעגועים את קורותיה של קהילת 
  -עדות מפורטת המזכירה שמות רבים של בני העיר   -נפש  17.000שמנתה  SIEDLCEיהודי 

 העדה מתארת את כל שלבי ההכחדה עד הסוף המר
 

LIPMANOWICZ MINA  - 867 -   העדה מספרת על מחנות ב-  ESTONIA 
 

PASCHLO IZAAK  -  868 -   העד מספר בקצרה שמשפחתו ברחה מהעיירהBERECHOWO   
משם יצאו למחנות עבודה   - DEBRECENאך נתפסה בדרך והובאה לגטו  BUDAPEST  -ל 

 באוסטריה
 

FEDERBUSCH POLDEK -  869* -   ילד מספר על הגליית המשפחה בידי הרוסים ל-  URAL   
 המשפחה חזרה לפולין  -הוא למד בבית ספר רוסי ובחופש היה צריך לעבוד  – 1940  -ב 
 

GLASMAN PNINA -  872* -  ילדה מספרת קורותיה ברוסיה 
 

HERSZKOWICZ LEOPOLD  -  875  -   העד הוא יהודי הונגרי שגוייס לפלוגות העבודה ונשלח
 ומשוחרר ע"י הצבא האדום BUDAPESTהוא חוזר שוהה בגטו   -לרוסיה 

 
*KRIEGSMAN DINA & MIRIAM -  876 -  רת שתי ילדות אחיות מספרות על ימי השואה בעיי

הנזירות         הן נדדו בשדות וביערות לבסוף הגיעו לבית יתומים של  -הולדתן מבלי לציין את שמה 
 הן היו שם שלוש שנים עד שאביהן מצא אותן שם  - RADOM  -ב 
 
*ZUCKERBERG ESTER -  877 -   הילדה מספרת עלBORYSLAW 
 
*LAUTZKER LEON -  878 -  ולדתו בגליציה מבלי להזכיר את העד הוא נער המספר על עיר ה

 המשפחה שרדה במחבואים אצל איכרים וביער  -שמה 
 

BELLISOHN MOZES  -  879 -   תשובות לשאלון בדבר מחנהSTUTHOFF 
 

GOLDRING ALEKSANDER  -  880 -   1944  -העד הוא יהודי הונגרי שהיה מסופח לצבא ב –
לפי דבריו   -הוא מתאר את החיים שם   -השווייצרית הוא מגיע לבודפסט ומצליח להיכנס לקונסוליה 

בסוף דצמבר נפתחו השערים כדי   -יהודים ולא ניתן היה לנוע מרוב צפיפות  2500היו שם 
להוציא את האשפה שהצטברה ואז חדרו למתחם הקונסוליה אנשי צלב החץ והתחילו לירות על 

 העד נפצע ברגל אושפז בבי"ח ושם שוחרר  -היהודים 
 

KOPIECKA MARIA  -  881 -                          פולניה מספרת על מעשי הרצח של מושל המחוז
היא מוסרת את כתובתו בגרמניה שם הוא עדיין התגורר            - TOMASZOW LUBELSKI  -ב 

 בעת מתן העדות 1947  -ב  
 

JECHIEL  - 882  -    עדות על מחנה   -שם פרטי בלבדMARKSTADT 
 

BIDERMAN GENIA  -  884  -   העדה מספרת בהרחבה על גטוLODZ  ומתעכבת על הלך
שילחו את כל החולים מחמשת בתי החולים שהיו בגטו וביניהם גם  1942בספטמבר   -הרוחות בגטו  

ותוך כדי כך  5מיד אחרי זה התחיל הסגר בו אסור היה לצאת מהבתים אחרי השעה   -את אחיה 
מנהל הגטו, הגרמני  1944כשהתחיל חיסול הגטו ביולי  -הילדים ואת הזקנים  אספו למשלוח את 

BIEBOW  עבר בשכונות ונאם כדי לשכנע את היהודים שיסעו כי הרוסים מתקרבים ויהרגו אותם
 -הם יסעו לגרמניה לאותו מקום אליו נשלחו המכונות ויהיה להם טוב  -כי הם עבדו בשביל הגרמנים 

בהמשך העדה מספרת על מחנה   -ומתארת את קבלת הפנים  BIRKENAU  -העדה מגיעה ל 
STUTTHOF  ועל מחנהKOENIGSBERG  -   היא יוצאת לצעדת המות לעברPALMICKEN 



 ALBERT+LONIA -ועל שפת הים הבלטי הקפוא השומרים הגרמנים רוצחים את רובם  
HARDER  זוג גרמני בכפרZORGENAU עלה מחודש ימים הסתירו שלוש בנות יהודיות למ

 בסכנם יום יום את חייהם
 

KAFEL LOLA  -  885 -   העדה מספרת על "צעדת המות" ממחנהGRUNBERG                       
 וימיו האחרונים של מחנה זה BUCHENWALD  -ל 
 

HERSCHENBAUM CHAJM  -  886 -   הראשון הוא   -העד מספר על מחנות אחדיםJELNIA 
 BUCHENWALDוהאחרון 

 
GERSZTEIN SZACHNA  -  887  -   אחרי חיסול מחנהSKARZYSKO   העד עובר מספר

ביום שחרור המחנה אסירים רצו לחפש אנשי   -  MAUTHAUSEN  -מחנות נוספים והשתחרר ב 
S.S.  הביאו אותם למחנה ושם הרגו אותם 

 
GOTZ ELJEZER  -  891 -   העד מספר על האקציה לחיסול הגטו הקטן ב-  KOWNE -   הוא

 היה עד להצתת בית החולים ולשרפת החולים והצוות הרפואי שנמצא אתם
 

MELAMED ELIMEJLECH  -  892 -   העד מספר על פעולה פרטיזנית מוצלחת באזורMIR -  
העד היה מפקד קבוצה קטנה של פרטיזנים שהניחה מוקש על הכביש וארבעה קצינים גרמנים נהרגו 

 בפיצוץ
 

JOFFE CHAIM  -  893 -  יום אחד בחודש אפריל אצל הפרטיזנים :   העד נותן כותרת לעדות-  
המארב  היה   -העדות נוגעת ליום בו פרטיזנים טמנו מלכודת לגרמנים בעזרת כמה פרטיזנים יהודים 

  גרמנים 35מוצלח ונהרגו 
 

FISZ JOSEF  -  894 -   בשייט  על ספינת הוא הגיע עם אחיו התאום   -מוצא העד מהונגריה
 .PROFבהנהלת הוא מספר שהם השתתפו בניסוי רפואי   - MAUTHAUSENנהרות למחנה 

HESSEL -   הוא הוכנס יחד עם נערה   -נערים ונערות כולם תאומים  30הוא מספר שפגש
הם   -דבר דומה היה עם כל היתר   -בחדר ונאלץ לקיים יחסי מין אתה לעיני האחות והפרופסור 

בינתיים החזית קרבה ואמריקאים שחררו   -הם קיבלו תנאים משופרים   -ל זה כל יומיים חזרו ע
 את המחנה

 
KOGUTEK SZJE  -  896  -   עדות קצרה עלCZESTOCHOWA   ועל מחנהHASAG  -   העד
 שבועות עד השחרור 6ברח ממצעד המות וחי ביער 

 
KRONENBERG MAX -  897 -  א. העד מתאר את  -ני נושאים זאת עדות מרשימה בעיקר בש 

ואת מהלך הנסיעה בקרונות  WARSZAWAבימי מרד גטו  UMSCHLAGPLATZ  -ה  
ב. תאור מפורט של חיי האסירים במחנה בעת הזאת   - MAJDANEK  -הדחוסים עד הגעתם ל 

 דבר שנראה לו כהקלה AUSCHWITZ  -העד היה זמן קצר במחנה ויצא משם ל   -
 

CANJUK JAKOB  -  898  -   מסמך העדות הוא מכתב שנכתב ע"י בן דודוELIMEJLECH 
GOLDMAN  מוסר המכתב הוא פולני מהעיר   -  1944  -ונמסר לידיו אחרי השחרור ב  1943ביולי

BRODY    כותב המכתב היה ראש קן "השומר הצעיר" בעיר הולדתו   -שנתן מסתור לבן דודו
BRESTECZKA  כותב המכתב נרצח בכפר    -מצאת בארץ ישראל   והמכתב מיועד לאחותו הנ 

MITNICE   בידי שכנים אוקראינים כאשר בא לבקש מהם כמה חפצים שמסר להם למשמרת-  
ציטוט :  " את הגרמנים, המפיצים את הארס כי היהודים אשמים במלחמה ובכל הצרות שבעולם  

ה צריך להשמיד ולמחוק מעל פני יש להכחיד, כפי שהם עשו לנו, ליהודי אירופה. את גרמני  -
 האדמה, כפי שהם השמידו את היישוב היהודי באירופה כולה. "

אלה המילים האחרונות של המכתב  :  "עד כמה שיכולתי כתבתי לכם וזה אפילו לא אחוז אחד 
אלפים היהודים -ממה שעברנו. כותב אני ועיני זולגות דמעה, אל תבכו רק עלי, בכו על אלפי

די צוררים, כי לא יימצא איש בארץ ישראל אשר סבל סבל, כפי שסבלו הוריהם, שנרצחו בי
 קרוביהם ומכריהם . . ."

 



CHARLAP GIMPEL RAFAEL  -  899 -   העד מוסר מידע צנוע על יהודיSLONIM 
 

CYPKIN ABRAM  -  900  -   העד מספר על ימים ראשונים של כבושKOWNE   1941  -ב   -  
 רחבה יותר לכן העדות נקטעתזהו חלק מעדות 

 
WELMAKS MOTL  -  903  -   העד מספר על כיבוש העירLOMZA  היהודים   -בידי הגרמנים

העד מספר כאן   -שם שררו תנאים איומים  KLEINDEKSENהובאו ברגל וברכבות למחנה שבויים 
חלק גדול   - והיודנראט מסרב לקבל אותם LUBLIN  -פרשיה ידועה בנוגע לשבויים הנשלחים ל 

 BUGהעד ויהודים נוספים מצליחים לברוח והולכים לכיוון הנהר   -בצידי הדרך  מאותם שבויים נרצחו
 הנהר קפוא והוא מצליח לעבור אותו בשלום למרות היריות הרבות  -שהוא הגבול עם ברית המועצות 

 
 -  PINKUSOWICZ ANCZEL  -  904  עדות של ניצול מהפוגרום שהתרחש ב-  KIELCE          

לפי עדותו לא רק המון מוסת השתתף בפוגרום, אלא לקחו בו חלק גם חיילים  – 4/7/1946 -ב 
 עדות חשובה בנושא זה ! ! !  -וקצינים במדים 

 
WAJSZSTEIN CYWIA -  905* -    ילדה מספרת כיצד נמלטה ליער עם אחיה במצוות אמה ביום

  -ואחיה חיו זמן רב ביער לבד או עם יהודים אחרים  היא  - LUDWIPOLחיסול הגטו בעיירה 
 בתקופה האחרונה לפני השחרור עבדו אצל איכרים כרועים

 
RUBNIC CHAJM-SIMCHE -  906 -   העד נלקח מעיירתוLELOW  למחנהHANCZEW -  

 הוא מצטרף לפרטיזנים ונלחם יחד אתם עד לשחרור  -בינתיים רצחו את הנשים והילדים בעיירה 
 

DABROWICKI MORDCHAJ - 907 -  זאת עדות מיוחדת במינה כי היא נכתבה בעברית
 JANOWAהוא מספר על יהודי העיירה   -העד מספר את קורותיו בסגנון ארכאי אך מובן  -במקור 

הוא בורח ליערות ופוגש בדרכו הרבה איכרים טובים   -ועל אחרית משפחתו בלהבות הבית הבוער 
 הוא מגיע אל הפרטיזנים ונלחם בשורותיהם עד השחרור  -בסיכון חייהם שבאים לעזרתו אפילו 

 
KARBAL SARA  -  908  -   ב  1941העדה מתארת תמונת זוועה מחודש ינואר-  KIELCE  -  

שליד בית הכנסת לתוך החצר המושלגת ושם גזרו  הוציאו יהודים ערומים מתוך המקווה הגרמנים
 שניים מתו רבים חלו  -י התעמלות להם זקן ופיאות תוך כדי תרגיל

  
MINC KALMAN  -  909  -  העד חי במסווה ארי במספר מקומות 

 
AUERBACH OSKAR  -  910  -   העד ושני בניו היו במחנהBUDZYN   ויצאו ממנו בשלום
 26000שם נרצחו ביום אחד   MAJDANEKגם במחנה   -  11למרות שבנו הצעיר היה רק בן 

 הם היו במחנות נוספים ושרדו  -היהודים שנותרו בחיים   200ניו נשארו בין יהודים העד וב
 

BRAT BEREK -  911 -   העד נלקח מ-  SOSNOWIEC  למחנות שונים כבר בשמחת תורה
העד משבח את ראש המחנה היהודי שדאג   - HIRSZBERGהוא מספר בעיקר על מחנה   - 1940

 הודים אכזריים" יCAPOS" למחסורם ולעומתו מספר על 
 

LUGER JOSEF -  912 -   הוא מוסר   -העד מספר על מחנות עבודה במסגרת הצבא ההונגרי
 KISWARDA  -מידע על מוסדות היהודים ב 

 
GERO STEPAN  -  913 -   עדותו של יהודי הונגרי המספר על פלוגות העבודה המסופחות

העד מספר   -סון הכללי של יהודי הונגריה בהמשך הוא יחד עם אחרים מצטרפים לא  -ליחידות צבא 
 ועל "צעדת המות" MAUTHAUSENעל מחנה 

 
BERGAZYN HERSZ -  914 -   העד מספר בפרוטרוט את קורות יהודיMLAWA -   הוא מגיע

 העד ברח ממצעד המות ושרד  - BUNA-MONOWICZלמפעל   AUSCHWITZדרך מחנה 
 

HABERMAN MORDCHAJ  -  915  -  ר את קורות יהודי העד מספCZESTOCHOWA  -   העד
את הזקנים   -יהודים    10.000נשלחו מהעיר  1942מספר שבאקציה הראשונה שנערכה ביום כיפור 



 שם כבר היו מוכנים בורות הריגה WARSZAWSKAשהגיעו העמיסו על עגלות הביאו לרחוב 
עצמם כיסו את הבורות במו ידיהם   מזקני העיר והיהודים 500נספו אז   -  וקצרו אותם במכונת יריה

הייתה   -התארגנה מחתרת אך היא לא הספיקה לפעול  למרות שנאגרו נשק ותחמושת    -
נשארו בחיים כמה אלפי   -העד מספר על מעשי התנגדות בודדים    -  בגידה ובונקר הנשק התגלה

 16/1/1945  -ב  והם שוחררו    HASAGיהודים שעבדו במפעלי החמוש של 
 

KACHALSKI ISRAEL  -  916  -   העד מספר את קורות יהודיSWIETCZANE    הוא   -בליטא
לפני הפינוי הסופי הביאו את   -והמשטרה היהודית    JUDENRAT  -בא בטענות קשות נגד אנשי ה 

GANS   מפקד המשטרה ב-  VILNO    שיקרו לאנשים שהם נשלחים   -כדי להרגיע את היהודים
 PONAR  -והביאו אותם ל   KOWNEלגטו 

 
BORGER VIKTOR  -  917 -   העד מספר על צעדת המות מ-  BUCHENWALD  ל-  

FLOSSENBURG 
 

918FERDER MOSZE  -    -   העד מספר שיהודיRAWA RUSKA  היו בין הראשונים שהובאו
 המחנהפולני צעיר נשלח להביא ידיעות על   -הנמצא בקרבת מקום   BELZECלמחנה השמדה 

הוא עוד אז לאן נעלמים אלפי היהודים ?    -  יהודים 50  -והוא סיפר שבמחנה עצמו אין יותר מ 
 1942האקציה הראשונה הייתה בפורים   -סיפר שבסביבת המחנה יש ריח מבחיל של בשר שרוף  

ח העד היה בין אלה שנשאר לאסוף את רכוש היהודים העד נשל  1942לדצמבר  12  -והאחרונה ב 
סופם של יהודי   -  GRODEK JAGIELONSKI  -ומשם למחנה עבודה ב   JANOWלמחנה 

 העד הצליח במקרה לצאת מהמחנה והיה עד למעשה השרפה  -המחנה היה בלהבות  
 

MITZFLIKER SZYMON  -  919 -   ריכזו את יהודי  1942העד מספר שבפסחRAJOWIEC 
הם נלקחו לבית העלמין   -יחד עם בעלי מקצוע אחרים העד היה זגג ועבד בחווה חקלאית   -בשוק  

מות איום עקב פיצוץ ברימונים או   -הביאו לקבורה גופות מרוסקות ואברים חתוכים   -לחפור בורות 
בעדות יש פרטים רבים   - KRICHOWנשלחו למחנה  3000  -נרצחו  ו  2000  -רצח בגרזנים 

  -גטו בתוך העיירה -עלי מקצוע שסודרו במין מחנהב 30בתחילה היו   -המיוחדים לעיירה זאת 
בתיווך ראש  S.S.  FRANK  -מספר היהודים גדל בהתמדה בדרך של מסירת דברי ערך לקצין ה 

העד מוסר שהיה קיים בעיירה גם   - 2000  -בתחילה גדל למאות עד שהתקרב ל   -המחנה היהודי 
אישה גרמניה שהייתה מנהלת בית ית החיסול בעת אקצ  -מחנה נפרד של יהודים שהובאו מצ'כיה 

היא רדפה   -אישור שלא יקחו את היהודים שעבדו אצלה  CHELM  -החרושת לסוכר, השיגה ב 
 יהודים 1000במכוניתה אחרי הטור שהובל לרכבת והצליחה להציל 

 
 -  BUKOWSKI --- ELMAN -  920  שני העדים הם אסירים ותיקים ב-  AUSCHWITZ -   הם

הגיל, : כירים היטב את הקצינים הגרמנים שניהלו את המחנה ומתארים אותם לפי מיטב יכולתם מ
 SCHILINGERהם מספרים על מותו של   -המוצא, המראה הפיזי, התפקידים והמעללים שלהם 

-M49 - 320-325-335-449-1605 להלן עדויות נוספות על "אשת האגדה"    -בידי "אשת  האגדה"

-2380-1397M1E/920& = &  - 5098  -ב   320  -עדות זהה ל  -  - 1814-2250-2788-4084-4639

1357-1366- = &  &017/95 -  
 

MISZALOW I. -  921 -   העד מספר על העיירהLENIN   בנפתPINSK -   הגברים  1942  -ב
  - LUNINIEC  -ו  HANCIEWICZובדרך הם עברו את העיירות  HANCIEWICZהובאו למחנה 

הוא מספר על מקום המצאם של קברי האחים של יהודי   -עד מספר מעט על שתי עיירות אלה ה
HANACIEW -  העד מספר על סדרי המחנה אך כאן העדות נקטעת 

 
RAPAPORT I. - 923 -   עדות מקיפה מסוגננת היטב על חיסול גטוPRUZANY  ב- 

ים הראשונים מפורטים והימ AUSCHWITZגם התיאור של ההגעה למחנה   – 26/1/1943
 ומסוגננים

 
GRUBER MIETEK -  924-925 –   הוא   -העד נפל בשבי הגרמני בימים הראשונים של המלחמה
  - LUBLIN  -ב  LIPOWA 7הוא מגיע למחנה  1941בינואר   -מספר על מחנות שבויים בגרמניה 

בורח ליערות העד  1942באוקטובר   -העד מתאר את המחנה ואת סדריו מראשית קיומו 
PARCZEW  בראש קבוצה של שבויים והופך שם לסגן מפקד פלוגת פרטיזנים יהודים שפעלו



נוסף לפלוגה זאת היו לוחמים יהודים   -ומפקדה היה יחיאל גרינשפן   PARCZEWביערות 
 תפקיד העד מפרט ומספר על הרבה פעולות בהן היה ליהודים  -נוספים וגם מחנה משפחות 

 מכריע
 

  -המורד ועל גילוי הבונקר בו הסתתרה    WARSZAWAמספרת על גטו   עדה אלמונית  -  926
 MAJDANEK  -ומשם ל   UMSCHLAGPLATZ  -ל     היא מגיעה 

 
KNABEL SZLAMA -  927 -   העד מספר על פינוי מחנהAUSCHWITZ  הוא   -ומצעד המות

  -הבלוקים בעת הנסיעה ברכבת  וראשי CAPOSמוסר מידע חשוב על ההתנהגות המחפירה של   
 כאן נקטעת העדות  -העד קפץ מהרכבת וצעד בתוך השלג אל עבר היער 

 
MISZALOW LIPA -  928 -   העד מספר על קרבות הפרטיזנים ביערות ביילורוסיה המערבית-  

העד מספר בעיקר על פעילות הפרטיזנים סמוך לשחרור ומיד לאחריה בטיהור האזור ממשתפי 
 להופע

 
VILNER FRANKA -  929  -   יהודים בידי הפולניה  10העדה מגוללת סיפור הצלתם של

IRENA GUT זה התרחש ב   - אצילת הנפש שסיכנה יום יום את חייה למענם-  TARNOPOL 
 והסביבה

 
GUTMAN ISRAEL-CWY  -  930  -   עדות על העיירהKELEM    סקירה על אישים   -בליטא

 בבורות הריגה 1942חיסול היהודים באוגוסט   -ירה לפני המלחמה  ומוסדות שפעלו בעי
 

PERETZMAN BER  -  931  -   העד מתאר את העיירהZAGER   במחוזSZAWLY   300בת 
לתוך העיירה   -העד מספר על חיי הקהילה לפני המלחמה ועל מוסדות הצבור שהיו בה    -שנה 

כותרה העיירה  והיהודים  1942ביום כפור   -ות נוראה  הביאו יהודים מעיירות הסביבה ונוצרה צפיפ
 העד מונה את מספר הניצולים על אצבעות יד אחת  -הובאו לבורות ההריגה  

 
KOHS ZWI-DAWID  -  932 -                       עדות על "צעדת המוות" של אסירים יהודים שיצאו

  -רכבת ובהמשך בהליכה רגלית  בתחילה בקרונות FLOSSENBURGממחנה  15/4/1945  -ב 
 השחרור בא עם בריחת השומרים  -העד מתאר את מהלך המצעד המלווה בהרג אסירים רבים 

 
LYPSZIC ALTER -  933 -   העד היה מנהל חשבונות במשרדיD.A.W.  במחנה האזוריRADOM 

י מחנות הריכוז בברלין לבין מפקד   S.S.  POHLהייתה לו גישה לתכתובת שהתנהלה בין גנרל   -
הוא נותן עדות בהקשר עם הכנת   - .S.S  -באזור בנוגע למפעלים הכלכליים במזרח בהנהלת ה 

 משפט
 

DR. STABHOLZ TADEUSZ  -  934  -  עדות זאת הגיעה לידי רק כעת לאחר קריאה של  
ביותר  אני מחשיב אותה כאחת מהטובות  -אלפי עדויות על השואה ואני יכול להשוותה לאחרות  

 ביכולת הביטוי ובנגיעה בכל המורכבות של הקיום האנושי בימים מטורפים אלה של חודש מאי
תמצית העדות היא מסתור בבונקר של צוות בית החולים היהודי בעת מרד גטו    -  1943

WARSZAWA -   הבונקר התגלה והם מובאים ל-  UMSCHLAGPLATZ  -   כל מה שקורה
בעדות באה לידי ביטוי התהום האין סופית של הרוע   -להעמסתם לקרונות  במקום המקולל הזה עד 

 עדות חובה !  -עדות קשה   -והאכזריות הגרמנית  
 

WARSCHAUER ANSZEL  -  936 -   עדות נגדKRAUPATZ   אישS.S.   שפעל ב-  RADOM 
 

BONGART JUERT  -  937 -   עדות על מעשיו של הרוצחROKITA   ב-  RADOM 
 

AJZENMAN JOSEK  -  938 -   העד עסק בחיסול הרכוש היהודי לאחר רצח יהודיGLINICE -  
מנצחים על רצח  BLUMואת   DR.  BOTCHERהוא ראה   מתוך בית המשטרה היהודית את 

 המסתתרים
 

WAJSBURD RACHMIL  -  939 -   עדות נגדFELIKS LANDAU   שפעל באזורRADOM   עד



 1941סוף 
 

SCHOCHET PAULINA  -  940 -   עדות בנוגע לרוצחים גרמנים שפעלו ב-  SOKAL 
 

REICHEL PAVEL  -  941  -   העד מוסר בצורה טלגרפית את תולדות חייו במכתב בו מבקש העד
 DACHAU  -  SACHSENHAUSEN  -  AUSCHWITZהוא היה במחנות   -לקבל אזרחות צ'כית  

 
HOLZMANN ADELA -  942 -  ת על גטו העדה מספרDROHOBICZ -   היא מגיעה בנובמבר

חיסול המחנה התרחש   -היא מתארת את המחנה   - DACHOW CZARNYלמחנה  1942
שם עבדו  BESKIDENמהנדסים וכימאים נותרו והם הובאו למחנה  10רק   - 1943באוגוסט 

 העדה ברחה והייתה במסתור עד השחרור  -בתעשיית הנפט 
 

BALSER NETA -  943 -   העד מספר על חיסול קהילתJASIENICA -   הוא היה במחנה
BIERZANY  העד מספר על התנהגות אכזרית   -ולאחר מכן מחנות אחרים  1943עד אמצע

     עם פינוי המחנה והעברתו   - SKARZYSKOושוטרים יהודים במחנה  CAPOSומרושעת של 
 ד מוסר מידע בנושא זההע  -באו חשבון עם אותם מנוולים  BUCHENWALD  -ל    
 

LEWY JOSEF -  944 -   העדות מספרת על השמדת יהודיVILKAVISKIS 
 

MAGID SIMA -  945 -   העדה מספרת על רצח יהודי העיירהTELSIAI בליטא 
 

  - EHRLICHMAN JAKOB  -  947יהודי העיירה  העד מספר על חיסולWERBA  לידDUBNO -  
 KAZINויים יהודי העירה הם הובלו לבור בו כבר שכבו יר

 
ZAJDENBERG ISRAEL -  950 -   עדות נגדREINHARDT  קצין גרמני שפעל במחוזRADOM 

 
BORNSTAJN MARIAN -  951 -   העד עבד במחנהWAJKINGEN -   הוא מספר על מנהל

 עבודה אכזרי במיוחד
 

PRZYBILSKI ELCHANAN -  953 -   העד מספר עלBELCHATOW  -   נתלו  18/3/1942  -ב
 התרחש החיסול הסופי 11/8/1942  -ב   -יהודים  10בכיכר העיר 

 
OSTROWIECKI BERNARD -  954 -   הוא   -העד הוא לודזאי המוסר את קורות היהודים בעיר

 לא מחדש אך מוסר בדייקנות את העובדות
 

WIENER SARA -  955 -   העדה גרה ב-  STARY DZYKOW פרת עיירה חצי חקלאית ומס
איכר עני הציל אותם ביוזמתו וסיכן את   - JOZEFOWהיא גם מספרת על חיסול יהודי   -עליה 

 1946  -בתה התחתנה ב   -לאחר השחרור היא העבירה לאיכר את נחלתה   -חייו למענם יום יום 
 בידי פולנים הוזמן קצר אחרי זה נרצח

 
LICHT ELJAS -  956 -   העד מספר על העיירותPODBRODZIE  ו-  KAMELISZKI -   העד

במסתור אצל  והעד ומשפחתו ניצל  -עשו רבות לטובת היהודים  JUDENRAT  -מספר שאנשי ה
 העד רצה לתת כסף לפולני אחרי השחרור אך הוא סירב לקחת  -פולני 

 
CHLEBOWSKI MAJER  -  957 -   עדות נגדROKITA ,SEIFERT ,KAPKE  אנשיS.S. 

 RADOM  -ב   שפעלו 
 

GERSTENFELD SAMUEL  -  958 -   עדות נגד קציןS.S.  NELL  מפקד מחנהBLIZYN -  
 אסירים 17העד מספר על הוצאה להורג של 

 
BUCH MIECZYSLAW -  959 -   עדות נגד קציניS.S.  שפעלו ב-  RADOM והסביבה 

 
BIRENBAUM MORDKA -  962 -   עדות נגד קציןS.S.  שפעל ב-  RADOM 



 
SPEKTOR JOZEF -  963 -   העד מספר על מחנהBUCHENWALD -   העד היה במחנה

 1942עד פברואר  1939מאוקטובר 
 

DOMBROWICZ MENDEL  -  965  -   העד מספר על הגטו ב-  DABROWA GORNICA  -  
בהמשך היה במספר מחנות   -שם הקימו מפעל תחמושת    MARKSTADTהוא נשלח למחנה 

 נוספים
 

KLOPSTEIN FROJM  -  966  -   העד מספר על האקציות השונות ב-  KRAKOW  -  ( הדפסה
 איומה(

 
FROSTIG MEJR  -  967  -   העד עם משפחתו מצליח להתחמק מכמה אקציות ב-  LWOW  

 לבסוף ברח ליער עם אשתו ובנו אך שתי בנותיו אבדו  -ומקומות אחרים  
 

REICHER LEW  -  968  -   העד המספר על גטו עדות קצרצרה שלLODZ 
 

MELNIK ABA  -  969  -    העד היה עובד אדמה בעיירה   -עדות קצרצרהBISZTRITZ    ליד
VILNO  -  את המשפחה רצחו בעת שהוא היה במחנה עבודה 

 
FISCHER JOSEF  -  970  -   העד מספר על יהודיDROHOBYCZ  -   בעת האקציה העד יחד
העד מגיע לגרמניה כפולני ועובד עבודת כפיה   -הקימו יחידה פרטיזנית  עם רבים אחרים ברחו ליער ו

 תחת מסווה ארי
 

BLOSOWSKI MEJR -  975 -   העד הוא נער שמספר על עצמו ועל הוריו שברחו לצד הסובייטי-  
  -שנפלה לידי הגרמנים  SIMFEROPOLהם גרו בעיר   - 1942  -אביו גויס לצבא ונפל בקרב ב 

ובדרך  SOCZYבר הוכנו לחיסול אך נחתים רוסים הוציאו אותם והעבירו אותם לעיר היהודים כ
 זאת ניצלו חייהם

 
MINOR FRIDA -  976 -  לעדות אין קשר לשואה 

 
WEISS ROBERT -  977 -   יהודי הונגרי מספר על דרכו מ-  DEBRECEN  עדAUSCHWITZ -  

 FLOSSENBURGלמחנה  עם התקרב החזית הגיע  - TESCHEהוא הגיע למחנה 
 

ULICKI ELI  -  978 -   ב  1943עדות אמינה מאד על האקציה של חודש פברואר-  BIALYSTOK 
העד ומשפחתו התגלו במסתור, המתעקשים והמתמידים לגלות את המסתור היו השוטרים   -

ם בעת הסלקציה העד מבקש מאישתו שתמסור את ילד AUSCHWITZ  -ל   עם הגעתם   - היהודים
בנימין גרינבוים הממונה על בלוק מס.   CAPO  -העד מספר על ה   -ותציל עצמה אך היא מסרבת 

שבועות  6בקשר לסדרי ההזנה העד מספר שבמשך   -בנו של העסקן הידוע יצחק גרינבוים  20
הקרנטינה הם לא קבלו אף פעם מים לא לשתיה ולא לרחצה, הנוזלים היחידים היו מעט קפה 

 העד היה מספר פעמים מעבר לסף ולפלא תיחשב הישרדותו  -ומעט מרק 
 

UNTERBERGER ABRAM  -  979 -   העד מספר עלBIESADKA  מחנה עבודה איום בגליציה-  
נערה צעירה   - ימי צינוק בלי מזון כלל 8  -מלקות ו  30העד יחד עם חבר התכבדו בעונש של 

 כך ניצלו חייהםממחנה הנשים הסתכנה והביאה להם אוכל בלילות ו
 

ROSENBLATT MAJER -  981i -   העד מספר על העיירהMIZOCZ   לידROWNE -   לאחר
   -רצח יהודי העיירה העד ואחיו מגיעים ליער 

 
GUDES MOJZESZ  -  982-983 -   10העד מספר בתמציתיות על הניסויים שנערכו בבלוק     

  -וק יחיד מאוכלס נשים בתוך מחנה הגברים זה היה בל  -על קבוצות נשים  AUSCHWITZ  -ב  
העד מספר שגברים שעברו הקרנת קרני רנטגן לעיקור וכריתת אשך הובאו לביקורת פוריות אצל 

הם ספרו לעד שליד   -  SONDERKOMANDOהיה מאוכלס אנשי   13בלוק   -קבוצת נשים 
נשים ולאחר מכן המיתו  הקרמטוריום היה אולם ניתוחים שם רופאים גרמנים ערכו ניסויים על



 אותן
 

HEUBERGER MOSZE -  984 -   אסירים בריאים במחנה  500העד מספר שנבחרו
FLOSSENBURG והם הובאו לעבוד ב- PLATLING  העדות עצמה   -שם הם מתו בהמוניהם

 1946 -ניתנה באותו מחנה ממש ב
 

BORSZCZOWER  A.  -  985 -   העד מספר את קורות היהודים ב-  BORSZCZOW  והסביבה
העד מזכיר שהונגרים הם שנכנסו ראשונים לאזור גליציה ובזמן זה עברו את העיר שיירות של   -

 יהודים הונגרים חסרי נתינות אל עבר הגבול הרוסי ושם כולם נרצחו
 
*POMERANZBLUM FRENIA  -  986 -  העדה מספרת על ילדותה 
 
*GOLDIG FISZEL -  987 -  עיירה ילד מספר על הMIELNICA  לידTARNOPOL 
 
*HABER PNINA  -  988 -   ילדה מספרת על העיירהCHODOROW -   12פולני הסתיר בביתו 

 יהודים
 

REIBEL DWOJRE  -  989* -   ילדה מספרת בתמציתיות דברים כלליים עלBORSZCZOW 
 
*MILER JUDA  -  990  -   ילד שנולד ב עיירהJABLONA וא באחד מספר בקצרה על מחב

 הכפרים בסביבה
 
*KROIGMAN MIRIAM  -  991  -   ילדה מ-  BIALYSTOK  מספרת על מסתור בכפר וביער עד

 השחרור
 
*CWI ASZER  -  992  -   העד מספר על יהודיROZWADOW  שגורשו אל מעבר לגבול הסובייטי

הם חזרו   -רוסיה  העד היה ילד בעת הזאת והוא נשלח עם משפחתו לעומק   -  SANעל גשר הנהר 
 לפולין לאחר סיום המלחמה

 
 לעדויות אין קשר לשואה  -  1003-9-8-7-6-5-4-993

 
WOSZCZINA IZAAK  -  997*  -  נער נותן עדות של מספר שורות 

 
ENGEL NECHA  -  1001*  -   עדות קצרצרה על מסתור עד לשחרור בכפר על ידKROSNO 

 
GRINROCK JAFA  -  1002*  -  עם פלישת הגרמנים   -ה מוסרת בקצרה את תולדותיה ילד

 המשפחה עברה לצד הסובייטי ונשארה שם עד סיום המלחמה
 

FEIT MASZULAM  -  1004*  -   ילד מספר על תלאות המשפחה בעיירהRYMANOW  -   אחרי
צח אביו של הילד נר  -האקציה הם שהו זמן רב ביער בתנאים קשים אך החזיקו מעמד עד לשחרור  

 1946 –ב   SZTETINלאור היום בעיר 
 

 העדים היו ברוסיה בעת השואה  -  15-14-13-12-10-9-8-1007
 
*FINKELSTEIN RACHEL  -  1017  -   העדה עבדה כאחות רחמנייה בגטו של העיירה

AZARKOW   במחוזLODZ  -    היא מספרת על העיירה ועל חיסול בית החולים יחד עם החולים-  
היא מוסרת תמונה קורעת לב על   -קטנים נעקרים מידי האמהות והעדה נשארת אתם  הילדים ה

 שעותיהם האחרונות של הילדים
 

BERGER BEZALEL  -  1018  -   העד מספר עלZAMOSZCZ   -   הוא מגיע ל-  MAJDANEK  
 הוא מספר על שיטות עונשין וחיסול המיוחדות למחנה זה   - SKARZYSKO  -ל   ומשם 

 
BRAUDE CECILIA -  1020 -   העדה מתארת סלקציה שנערכה במחנהBUCHENWALD  



העדה מתארת את   -בבי"ח של המחנה  MENGELEהסלקציה נערכה בידי   - 8/10/1944  -ב 
השיטה  :  כל אחד עובר לפניו והוא רושם סימן על הניר, בשלב זה איש אינו יודע מה גורלו אלא 

 מי ההמתנה האלה הם העינוי האיום לפני המותי  -רק כעבור מספר ימים 
 

TENENBAUM A.  -  1021  -   העד מספר על מצעד המות ממחנהWIESTERGIERSDORF  
  -והמשיך תוך עינויים ורצח ממחנה למחנה עד תחילת מאי   1945שהתחיל נבר בראשית ינואר 

 מעטים הם השורדים ממצעד המות
 

 20/4/1945  -העד האלמוני מספר על מסע המות שיצא ב   -  אלמוני )ממוצא איטלקי(  -  1022
הגה רעיון שטני   TIROL  -שליוה את הרכבת בדרך ל   .S.S  -מפקד ה   -  MUHLDORFממחנה 

 הקרונות והכריז שהאסירים חופשיים וכאשר האסירים התחילו להתפזר הם הוא פתח את  -
יקוד הפסיק את הירי וחלק מהאסירים ניצל שתפס את הפ  BLASYסמל   -נקצרו במכונות ירייה 

ולמסור אותם לידי יחידה של אנשי   KOCHELהוא קבל פקודה להביא את האסירים לתחנת   -
S.S.  -    סמל   -מסתבר שתפקידה של אותה יחידה הייתה להוציא אסירים להורגBLASY   

בשעת השחרור   -ים  וכך הציל את חיי האסיר  KOCHELמצא תחבולה כיצד לא לצאת לכיוון 
 שלא יאונה לו רע  BLASYהאסירים דאגו לסמל 

 
WEIZHENDLER ESTER  -  1023  -   העדה מוסרת עלSZYDLOWIEC  -   העדה מגיעה עם

 ומחנות נוספים  STARACHOWICE  -ל        אחותה 
 

GRELL KAROL  -  1024-1025  -    קפץ  הוא  -העד מצליח לברוח מרכבת המובילה יהודים
 העד היה   - HUNGARIA  -ויהודים עזרו לו להבריח את הגבול ל   SLOWAKIAמהרכבת בשטח 

 AUSCHWITZ  -הוא נתפס נשלח ל   -  1944עד לפלישת הגרמנים במרץ   BUDAPEST  -ב 
למזלו ביום זה הייתה התקוממות הסונדרקומאנדו, פיצוץ המשרפה   -ובסלקציה נבחר לתאי הגז 

   - ורצח המורדים
 

WIECZNER A.   -  1026  -   העד מספר על יהודיTARNOW    מתחילת המלחמה ועד לחיסול
העד נשאר לארוז את חפצי היהודים המומתים כדי לשלחם לגרמניה    -אנשי העיר  43000הסופי של 

 1944בפברואר   PLASZOW –הוא מועבר ל   -
 

LEDERMAN ISRAEL -  1027 -  הודי העד מספר מה אירע ליSOSNOWIEC   מיד אחרי
 הכיבוש הגרמני

 
NASS SZMUL -  1028 -   העד מספר על העיירהGLINIANY -   היהודים פונו לגטו

PRZEMYSLANI  בעית הצפיפות נפתרה מהר ע"י אקציה שהוציאה   -וחיו בצפיפות איומה        
להתחמק ולהסתתר  העד יחד עם אם ושתי אחיות מצליחים  - הרבה יהודים BELZEC  -ל    

 חודשים 14בעזרת מכר פולני משך 
 

KLASS JUDA  -  1029 -   העד מספר על מחנהAUSCHWITZ 
 

KLEIN ETA  -  1030  -   העדה מספרת על השתלטות הגרמנים על הונגריה אך אינה מציינת את
 ומחנות נוספים  AUSCHWITZ  -היא מגיעה ל   -שם היישוב עליו היא מספרת  

 
KATZ SARA -  1031* -   בעת שואת יהודי  13העדה היתה ילדה בתHUNGARIA -   היא לא

ושורדת אך   AUSCHWITZהיא עוברת את מחנה   -מוסרת פרטים על עצמה ועל עיר הולדתה 
 יחידה מכל משפחתה רית ובודדהינשארה ער

 
RUKSZIN JAKOW -  1032 -  חר שכל הוא יהודי מבוגר למדי שלחם עם הפרטיזנים לא העד

יש   - VILNOבמחוז  BRASLAWהוא מספר על פעולה פרטיזנית ביערות   -משפחתו נספתה 
 עקב ריבוי השיבושים העדות לא הודפסה  - קטעים בעדות שלא ניתן לפענח

 
ZIELONSKI KARPEL -  1033 -   העד מספר מה קרה בגטוKOVNE  כשהחזית 1944ביולי

העד היה מוסתר   -מסתור בתוך הבתים  – MALINOT אחרוני היהודים חפרו  -התקרבה לעיר 



העד מתאר תמונות שנחרטו בזיכרונו על   -בעלית גג ממנה אפשר לראות את המתרחש בגטו 
"הבית האדום" נדחס   -רגעיהם האחרונים של היהודים שנתגלו וביניהם גם של בני משפחתו 

 תמונות קשות !  -נפץ ופוצץ בחומר  במאות נשים ילדים ומבוגרים שהתגלו במלינות
 

DANZIGER LEON  -  1035 -   העד עבד בקאזינו של ה-  S.D.  בעירSOSNOWIEC -   הוא
  -במו עיניו ראה את מעשיהם ב   -מעיד נגד שני גרמנים שבאופן קבוע השתתפו באקציות 

WALOWA 
 

LERNER -  1038 -   העד מספר על העיירהALEXANDER  הקרובה ל-  LODZ בעיקר  הידועה
יהודי העיירה גורשו ממנה סמוך לכיבוש והם התפזרו במקומות שונים   -דים שלו יבזכות הרבי והחס

 LODZ  -ובעיקר עברו ל 
 

MITZFLIKER SZYMON  -  1041 -   העד מספר בפרוטרוט את קורותיו במחנהMAJDANEK 
 שרד ! ! !מספר פעמים עבר את הסף לעבר העולם הבא ולמרות הכל   -  BUNAובמחנה 

 
SZWARTZ  -  1044 – העד מספר על חיסול קהילת   - רבZAWIERCE -   העד מגיע ל-  

AUSCHWITZ  ומשם לעבודה במכרה ב-  LAGISZEW -   בצעדת המות הוא   -בנו נמצא אתו
בנו אינו מסוגל להמשיך והעד מסתיר אותו   -סוחב את בנו על הגב וסועד אותו בסיכון חייו 

  -הוא עצמו ממשיך בצעדה ובו ביום השומרים בורחים והוא חופשי   - לינת לילה באסם בו לנו
 .DRבאים לחפש אסירים ורופא הכפר  .S.Sחיילי   -העד חוזר לחפש את בנו אך אינו בנמצא 

POST  לאחר השחרור התברר שתושב הכפר מסר את   - יהודים ומציל אותם 6מסתיר אותו ועוד
 העד מבכה את בנו ואת בדידותו  -רצחו אותו בנו בידי  החיילים והם 

 
BEKIER  -  1045 -   העד מגיע ל-  AUSCHWITZ  עם פינוי גטוLODZ  הוא   - 1944באוגוסט

למזלו החולים שלא יצאו לצעדת המות לא נרצחו   -חלה ורופא יהודי מציל אותו במרפאת המחנה 
 אלא זכו לשחרור המחנה

 
MARK DAWID  -  1049  -  מספר על ריכוז היהודים מעיירות הסביבה תחת כיפת השמים  העד

  BIRKENAU  -הוא מגיע ל   - 1944בחודש מאי   TRANSILWANIAבמחוז   DESZביער ליד 
פעם ראשונה אני מקבל מידע על   -נשלח לעבוד במחצבת אבן בצרפת  ולאחר שהות במחנה הוא 

 יוסלה כרמין  -וחק כל כך  למחנה עבודה מר AUSCHWITZ  -מ    שליחת אסירים 
 

PARASOL HELA -  1059 -   העדה מספרת על  SOSNOWIEC  ועל תלית יהודים בכיכר העיר-  
 בהמשך הייתה בעוד מחנות עד השחרור  -בצ'כיה  ARNAUהיא מגיעה למחנה עבודה  1942  -ב 
 

FISZMAN ESTER -  1060 -   העדה מספרת עלRADOM -  ושא ולא העדה קופצת מנושא לנ
היא   - AUSCHWITZ  -ומשם הגיעה ל  MAJDANEK  -העדה הייתה ב  -תמיד הדברים ברורים 

 1945נשארה במחנה ושוחררה בסוף ינואר 
 

FURLEJTER SCHAUL  -  1063 -   העד מספר על העיירהDOMACZEWO  על שפת נהר     
שבסיסה היה ליד   .S.S  -העד עם עוד מספר יהודים עבדו בשביל פלוגת ה   - BUG  -ה 

TOMASZOWKA -   העד עם חבריו   -הוא היה עד לרציחות יהודים שנתפסו ע"י אנשי הפלוגה
הם הוכו   -הפגישה הראשונה אתם הייתה איומה בשבילם   -מצליחים לברוח אל הפרטיזנים 

 סופוב  - מכות רצח ושולחו לבצע פעולות חבלה בידים ריקות כדי להוכיח שהם ראויים להתקבל
העד התגייס   -של דבר הם לא התקבלו אך התקבלו ביחידה אחרת ושם הם נלחמים עד לשחרור 

 לצבא האדום ועל כך יספר פעם אחרת
 

KLEIN CHAJM  -  1064 -   העד הוא יהודי הונגרי מהעיירהHAJDUNANAS -   הוא מספר על
משם נשלח בטרנספורט   -לשם הועברו היהודים  DEBRECENהגטו לזמן קצרצר בעירו ובעיר 

העד היה בר מזל ושרד עם אישתו ושלושת   -לאוסטריה ושם הם עבדו אצל איכרים בעבודות שדה 
 ילדיו

 
MIECZ MICHAEL  -  1065 -   העד ברח מגטוWARSZAWA   והגיע לגטו  1943בינואר



PIOTRKOW -   הוא מדבר טובות על ה-  JUDENRAT חריו א  - שכיהן בגטו עד לגירוש הגדול
ובמחנה  SKARZYSKO  -הוא עבד ב   -הוקם יודנראט אחר שנהג בשחיתות ואכזריות 

SCHLIEBEN  ב   ושוחרר-  THERESIENSTADT 
 

EDELSTEIN REGINA  -  1066 -   העדה מספרת על שהותה ב-  WARSZAWA  בחזות ארית-  
יהודים הונגרים העדה מספרת שבעת המרד הפולני   -משפחה פולנית עוזרת בשעות הקשות 

 .A.Lלעומתם   -לא רצו לתת להם נשק  .A.Kשעבדו בניקוי הגטו רצו להצטרף ללחימה אך אנשי 
 הסכימו לצרף אותם ללחימה

 
DOMB ROZA -  1067 -   העדה עבדה כאחות בבי"ח בגטוLODZ  ומזווית ראייתה הבחינה

 לועד לחיסו LODZהיא מספרת על גטו   -בדברים שאחרים פסחו עליהם 
 

GAMPLEWICZ SZYMON  -  1068 -   היה   -העד לחם במסגרת הצבא הפולני ונפל בשבי
עם חיסול הגטו  הגיע למחנה   - LODZהגיע למשפחתו בגטו  במחנה שבויים ולאחר השחרור

AUSCHWITZ -  "היה במחנות שונים ועבר את "צעדת המות 
 

RUSEK MICHAEL  -  1069 -   העד מספר פרטים על מחנהDORA -   בסוף העדות מצורפות
 בדיחות אחדות שמקורן במחנות

 
ROSENBERG ICCHOK  -  1070 -   העד נלקח לעבודה בגרמניה מגטוLODZ  למשך שנתיים

העד היה במספר מחנות נוספים והשתתף גם ב"צעדת   - AUSCHWITZ  -ולאחר מכן נשלח ל 
 ק"ג. 38בעת השחרור שקל   -המות" 

 
BOJM STELLA  -  1071 -   העדה ומשפחתה חיו ב– PRZEMYSL -   היא מספרת את קורות

 העדה נדדה בכפרים וביער עד לשחרור  -היהודים בעיר עד חיסולם הסופי 
 

 לעדות אין קשר לשואה  -  1074
 

EIDELSTEIN JOSEK  -  1077* -   הוא מספר על חוויותיו   -במוסרו את העדות  10העד הוא בן
הוא זוכר   6-5למרות שהיה רק בן   -ער אליו נמלט יחד עם הוריו ואח גדול יותר ובי KRASNIKבגטו 

הוא מסיים את העדות   -היטב ומספר על דודו ודודתו עם שלושת ילדיהם שנרצחו בסמוך אליו 
לכתוב את הכל הייתי ממלא המון דפים אבל אני קטן וכשאני נזכר  במילים אלה : "אילו יכולתי

 י מסתחרר. איני יכול יותר. אז זה מה שרשמתי".במה שעבר עלי ראש
 

BLINDER PEISIA  -  1078* - הוא מספר   - זהו סיפורו של ילד שחי שנתיים ביער עם משפחתו
בכיכר והוציאו  מתוכם את בעלי המקצוע וביניהם גם את אביו  KOBILNIKשאספו את יהודי העיירה 

פרטיזנים התקיפו והרגו את השוטרים   - MIADZIATהם עם משפחותיהם נשלחו לגטו   -
הוא מספר   -  6כשיצא מן היער היה בן   -הגרמנים, שרפו את הגטו ולקחו את היהודים ליער 

 בכשרון למרות גילו הצעיר
 

ALLANCIN PEPA  -  1080* -   ילדה מספרת עלPRZEMYSLANY  ועל בריחתה יחד עם
 עדות קצרה ולא מפורטת  -אחותה ליער שם חיו בתוך קבוצת יהודים שהסתתרו 

 
MAJER MIRIAM  -  1081* -   העדה הייתה ילדה ממש כאשר היא ואחותה יצאו לעבוד בגרמניה-  

 היא עובדת אצל משפחת איכרים ושורדת
 

KITAJ SALO -  1082* -   ילד מספר על גטוTARNOW  הוא ואמו שורדים   -ועל בריחתו ממנו
 בעוברם ממקום למקום

 
MUELLER BENIO  -  1083* -   הילד מספר על מסתור אצל איכר באזורPOTOK-ZLOTY 

 
ECKERLING BLUMA  -  1084* -   ילדה מספרת על עיירת הולדתהCRESTOWICE     במחוז

STANISLAWOW -  אחרי אקצית החיסול היא ואמה מסתתרות אצל פולני 



 
KALMANZON RACHMIL  -  1085* -   ילד מספר עלDEBLIN  ך על מחנה ובהמש

CZESTOCHOWA   הוא מגיע למחנהBUCHENWALD                       ובהמשך הוא משתחרר
 THERESIENSTADT  -ב 
 
*FRYC SZYMON  -  1086 -   הגיע ל  14נער בן-  AUSCHWITZ  עם משפחתו מ-  LODZ 

 ! !למרות גילו הצעיר שרד   - 1944באוגוסט 
 
*KESELBRENER EWA  -  1087 -  ערה מספרת על חייה ביער עם הפרטיזניםנ 
 

BINDEL EDWARD  -  1087*  -   ילד מספר בקצרה על משפחתו ב-  LWOW -   אביו מביא אותו
 את אמו הוא פוגש אחרי השחרור  -לכפר ונעלם לנצח 

 
HIRSCHMAN ARTUR  -  1088  -   יהודי גרמני שחי ב-  BRESLAU  מספר על התקופה

הוא מתעכב במיוחד במאסרו לאחר ליל הבדולח ושילוחו                   -לשלטון שלאחר עלית היטלר 
 BUCHENWALD  -ל 
 

BURSZTYN ELIASZ  -  1090 -   העד מספר על גטוLWOW  הוא חי   - 1942בו היה עד קיץ
 במסווה ארי ונסע לעבוד בגרמניה

 
GUREWICZ R.  -  1095 -   העדה מספרת שהסתתרה עם משפחתה ב- "MALINA בעת אקציה "

 אחרי שלושה ימים יצאו מהמסתור ונשלחה למחנה עבודה באסטוניה  - VILNOבגטו 
 

GLUZMAN CHAJM  -  1096 -   העד עושה סקירה תמציתית על גטוLODZ  מתחילת קיומו ועד
 חיסולו

 
SZLOMOWICZ BENIE  -  1097 -  נה העד מתאר את תקופת הביניים בין היום בו השומרים במח

MAGDEBURG  הימים האלה היו הרי גורל כי   -ברחו והאסירים התחילו להתפזר ועד לשחרור
 אזרחים גרמנים חמושים חיפשו את האסירים ורצחו אותם

 
GERSZ MOSZE  -  1100 -   העד מספר על גטוPIOTRKOW TRIBUNALSKI -   בין היתר

בני העיר הרגו במחנה ומשטרה מושחתים ומעיר שיהודים מ JUDENRATהוא מספר על 
BUCHENWALD  כמו כן הוא מספר דבר שכבר פגשתי בעדויות אחרות   -את ראש היודנראט

נשפטו בבית דין שדה כאשר המחנה  CAPOבתפקידי  SKARZYSKO  -שיהודים ששימשו ב 
 SKARZYSKOוהם הוצאו להורג בידי אסירי  BUCHENWALD  -הועבר ל 

 
GERDEK MOJSZE  -  1109 -  ד מספר את תולדות העיירה העHEINOMKE  שהיא יישוב

 100  -היהודית גדלה והגיע ל  העד מהרה האוכלוסיי  -שנוסד רק במלחמת העולם הראשונה 
 PRUZANYהם גורשו לגטו  1941  -ב   -משפחות 

 
PELZEL ARON -  1110 -   העד מספר על העיירהZABIE  הנמצאת בקרבת הגבול עם

ROMANIA -  העד מספר על גורל היהודים   - 1941י העיירה התרחש בחודש דצמבר רצח יהוד
שם אספו את כל היהודים מטף ועד זקן הביאו אותם לשפת נהר          JABLONICEבעיירה שכנה 

 ושם כולם נורו והושלכו לנהר CZEREMUSZ  -ה 
 

KRIMERKOP NUCHEM  -  1118 -   העד חזר לעיירתוTARNOGROD יה    לאחר שובו מרוס
הוא דיבר עם   -הוא אסף כל פיסת מידע על קורות יהודי העיירה עד לחיסולה הסופי  1945  -ב 

תיאור בלתי רגיל  של הרגשותיו עם הגיעו לעיירת הולדתו   -ניצולים וגם עם גויים תושבי העיירה 
ות למראה הבתים ההרוסים הריקנות שמסביב וזכר משפחתו שנרצחה יחד עם כל היהודים בבור

 ההריגה
 

MASARZ JOSEF  -  1119 -   העד נפל בשבי הגרמני אך הצליח להסתלק ולהגיע ל-  VILNO 
הוא מספר בפרוטרוט גם על   - VILNOעיקר עדותו הוא על גטו   -שם תופסת אותו המלחמה 



ששיתף פעולה עם המחתרת בשלבים  GENSהתארגנות המחתרת ועל מפקד המשטרה הידוע 
גם אחרי שיהודי הגטו נשלחו לאסטוניה עדיין נשארו כמה מאות יהודים   -ם הגטו האחרונים של קיו
 " והגסטאפו KEJLOSשעבדו במפעל " 

 
GEFEN JUDITH  -  1122-1123 -   שתי גרסאות של אותה עדות המספרת על גטוVILNO 

 
FRIEDMAN KAROL  -  1127  -   מוצא העד מ-  SOSNOWIEC  נשלח למחנה  1940ובפסח

ANNABERG  -   מאז ועד יום השחרור עבר מחנות אחדים ב-  SZLEZIA    ו-  GERMANIA 
 

ZIELINSKI MAREK  -  1129 -   העד מספר על שהותו במחנות בסביבתPOZNAN 
 

SANDLER HENECH  -  1130 –   עם חיסול גטוKOWNE  העד מגיע למחנה  1944ביולי
LANDSBERG  עם הזנה דלה מאד ותוך זמן קצר הוא מגיע  העד עובד עבודת פרך  -בגרמניה

העד יודע לתאר בצורה בלתי רגילה את המצב   - MUZELMANלמצב תשישות גופנית של 
המיוחד הזה של אסירים שרק בודדים וספורים יצאו ממנו בחיים לכן יש כל כך מעט תיאורים של 

במחנה הריכוז  צחוק הגורל הוא שמתן העדות נעשתה  -אדם שעבר את זה ויכול לספר 
LANDSBERG  עדות חשובה ! ! ! –שהפך למחנה עקורים 

 
KOPEL CHAJM  -  1134  -    1945  -עדות מבולבלת על מצעד המות 

 
SZMUEL GENIA  -  1136  -   העדה מספרת על גטוCZESTOCHOWA 

 
REDLICH REGINA  -  1144 -   העדה מתארת את מחנהBERGEN BELSEN  בחודשיים

 ם לפני השחרורהאחרוני
 

MELCER JOSEF  -  1145  -   העד מספר על עיר הולדתו OLKUSZ ועל מחנות בהם שהה עד
 העדות הבאה היא של אחותו  -לשחרור  

 
LIBERMAN-MELCER TOLA  -  1146  -   העדה מספרת עלOLKUSZ   -   1/7/1942  -ב 

 מות וניצלהבמספר מחנות השתתפה בצעדת ה ההעדה היית  -חיסלו את הגטו 
 

LEWKOWICZ MORDCHAH  -  1147  -   העד מספר עלPILICE   -  םמסכת עינויי 
 

PALESZNICKI KREJNDL  -  1148  -    עיקר העדות על צעדת המות  -ספור חיים 
 

NOWOSELSK MOZESZ -  1149  -   שאלון בעניין המחנה ב-  RIGA  -   שאלות ותשובות
 חסרות ערך

 
FISZEL ABRAM  -  1150  -   העד מספר בפרוטרוט את קורות יהודיBEDZIN  -   1942באוגוסט 
ליהודים להתייצב באולם הספורט "הכוח"  כדי   JUDENRAT  -קראו שני רבני העיר ויו"ר ה 

המשטרה   -סלקציה   הכרגיל התכסיס הצליח  היהודים התאספו והיית  -להחתים את התעודות 
  -  לא עם הגרמנים  והם שעשו את החיפושים אחר המסתתריםהיהודית שתפה פעולה באופן מ

העד עבר   -  העד מספר על התארגנות מחתרתית שנבגדה וחוסלה תוך כדי קרב עם הגרמנים
 כמה מחנות עליהם אינו מדווח

 
GRINBLAT ISRAEL  -  1152 -   העד מתאר את חיסול היהודים במחנהBELZEC           הקרוב

 בתוך המחנה ונרצחה המשפחתו היית  - 1942ביב בא  LUBLIN  -ל 
 

ELLENBERG ERNESTINA  -  1154 -   העדה מספרת בעיקר על ענייני משפחה בגטוLWOW 
 

WELTZ MOSZE -  1155  -   העד מספר על כמה עיירות באזורJAROSLAW 
 

REISS NUCHIM  -  1157 -   העד מספר על מחנה העבודה ב-  SIELEC ZAWORNA ר באזו



LWOW – קבוצת יהודים גדולה ברחה ליער אך דרכם הפרטיזנית לא צלחה 
 
*AST JANKA  -  1158 -   ילדה מספרת על מחנהPLASZOW -   באקצית הילדים הידועה היא

 ילדים וניצלה 6שעות יחד עם עוד  4הסתתרה במחראה בתוך הצואה משך 
 

HACKHUBEN JOZEF  -  1159 -  חר שהיה נאצי ומזכיר המפלגה בכפרגרמני מלשין על גרמני א 
 

WIELICZKER LEON  -  1160 -      העד הוא מחבר הספר שכותרתו "פלוגת המוות" שהופיע
הספר דן בקבוצת יהודים שכינויה בעגה הגרמנית   - .Z.I.H  -בהוצאת ה  LODZ  -ב   1946  -ב 

ות הרגה בשטח תפקידם היה לפתוח בור  - SONDERKOMANDO 1005היה  .S.S  -של ה 
העד   -גליציה, להוציא את הגוויות, לשרוף אותן ולטחון כל עצם עד דק כדי לטשטש את הפשעים 

הוא ערך טבלה של כל המחנות ויודע את   -הוא בקי בנושא  המחנות שהיו קיימים בגליציה 
ת רק על מחנו  -מקומם הגיאוגרפי את שמות מפקדי המחנות ואת מספר היהודים שעברו דרכם 

העד השיג את המידע בדרכים שונות כולל   -בודדים מתוך שמונים וכמה אין לו מידע כלל 
המקום היחיד בגליציה שם  TLUSTE  -העד מספר על מחנה העבודה ב   -מסמכים גרמניים 

ביום השחרור כשהטנקים הסובייטיים   -יהודים חיים בזכות מנהל העבודה הגרמני  300נשארו 
רקו את עצמם אל הטנקים מרוב התרגשות והחיילים המופתעים שלא ידעו הופיעו היהודים ז

זאת עדות ראשונה שאני שומע גרסה   - באש והרגו את מחציתם לפרש את פרץ השמחה פתחו
 מסמך חשוב מאד ! ! !  -= יוסלה כרמין  TLUSTE  -ב    כזאת על ההתרחשויות

 
KONIUCHOWSKI LEJB -  1161 -   רצח היהודים בפורט השביעי              העד מוסר עדות על

ועיירות  KOWNE  -" הפרטיזנים הלבנים " רכזו במבצר  אלפי יהודים מ      - KOWNE  -ב 
עד   -יהודים   7000הם כביכול הובאו לחקירה אך בפועל הוצאו להורג  –הסביבה באשמת קומוניזם 

כינוי ארכיון   -ר על עיירות וערים בליטא  זה גבה עדויות רבות מיהודים ליטאים שניצלו ויכלו לספ
 "KONIUCHOWSKIזה הוא "אוסף 

 
DR. STABHOLZ TADEUSZ  -  1162 -   העד כתב בעצמו את עדותו וכותרתה                    : 

 העדות מכילה את תיאור ההתרחשויות בתוך קרון - TREBLINKA -ל    WARSZAWA  -מ 
העד נבחר יחד עם אחרים להישאר בחיים באופן זמני כדי   - תהרכבת המובילה יהודים אל המו

 העדות כתובה בסגנון ספרותי בכשרון ניכר  -אין סיום לעדות   -לסייע במלאכה 
 

LANGSAM RUCHAMA  -  1163 -   העדה מספרת על גטוKRAKOW  בתקופת האקציה
והן נמצאות כבר  AUSCHWITZ  -היא מגיעה עם בתה ל   - PLASZOW  -הגדולה והמעבר ל 

 בבלוק המיועדות לכבשן אך ברגע האחרון התחמקו ממות
 

LEITMAN HENRYK  -  1164 -   העד מתאר את  "מצעד המות" שיצא ממחנה
BUCHENWALD 

 
BERKOWICZ DAWID  -  1165 -             העד היה בפלוגות העבודה המסונפות לצבא ההונגרי

ים לבודפסט ואלה השיגו בשביל כולם תעודות חסות שוויצריות הפלוגה שלחה שני בחור  - 1943  -מ 
למרות התעודות חלק   -יהודים  5000  -הם צועדים ברגל לבודפסט ונכנסים למחנה בו היו כבר כ   -

 הוא משתתף בצעדת המות  -מהיהודים ובתוכם העד נלקחו לגרמניה 
 

KALESKE KARL -  1167 -   העד הוא אישS.S.  שלישו של גנרל אוסטרי שהיהSTROOP 
 ROGERSבפני סרו  1945הוא נותן עדות תחת שבועה בדצמבר   - WARSZAWAבעת מרד גטו 

                הגיעו ישירות    WARSZAWAהעד מוסר שהפקודות בנוגע לגטו   -מהצבא האמריקאי 
- יהודים בעלי דרכון זר שהיו ב 300הוא מזכיר  - BERLIN -ב  KALTENBRUNNER -מ 

HOTEL POLSKI  והוצאו להורג לפי הוראה מ-  BERLIN -   בעת המרד היהודים הרגו קולונל
S.S. DENKE -   כנקמהSTROOP העד מתייחס גם להוראה   - נתן פקודה לירות במאות יהודים
  -להזרים מים לתעלות הביוב ולהצית נרות ערפל כדי לאלץ  את המורדים לצאת  STROOPשל 

 עדות חשובה !  -ויחידותיהם שהשתתפו בלחימה בגטו  .S.Sעל מספר חיילי העד מוסר מידע 
 

GOLDMAN JAKOB  -  1171 -   העד מספר על סוחרי עצים ב-  WARSZAWA  שעבדו במפעל



 יהודי שמצאו אצלו כסף נרצח בעינויים לעיני כל העובדים  -לעיבוד עץ 
 

STEINLOJF HENRYK  - 1172 -  ודי העד מספר על חיסול יהNOWY-TARG  31/7/1942 -ב - 
באופן מפתיע קבוצת היהודים   - PLASZOWהוא השתתף בשריפת הגוויות משני בורות במחנה 

 ששרפה את הגוויות לא נרצחה
 

MICHLOWICZ SARA  -  1173 -   העדה מספרת על הגטו בעיירהPABIANICE -   בחיסול הגטו
העדה הגיעה                        -ל היתר להשמדה וכ LODZלגטו  2000יהודים הועברו  9000שמנה 

 לעבודה במפעל תחמושת MIGENSTEINומשם למחנה  AUSCHWITZ  -ל 
 

HELFAND JUDL  -  1174 -   העד הגיע למחנהSKARZYSKO-KAMIENNA  1940  -כבר ב 
רים הוא מכיר את המחנה היטב ומוסר על שוטרים יהודים מושחתים שעשו יד אחת עם השומ  -

העד היה גם   -הקברנים אשר במסגרת עבודתם מצאו אוצרות חבויים  הגרמנים וסחטו את
העד מספר על מעשי נקם   - SCHLIEBEN  -ו   CZESTOCHOWA BUCHENWALDבמחנות 
 וגם באזרחים גרמנים בימים הראשונים אחרי השחרור .S.Sבחיילי 

 
GOLDBERG ANNA -  1175 -   העדה מספרת על גטוWILNA -   התחיל מבצע  1941בספטמבר

      כולם נלקחו   -יהודים  25000במבצע זה נרצחו   - 1חיסול היהודים בו היה אמור לקום גטו מס. 
חולים ילדים וזקנים  2500אספו   - 1942האקציה הראשונה בגטו התקיימה במרץ   - PONAR  -ל 

ולה של המחתרת שהיתה צריכה העדה מספרת על פע  -ונרצחו   PONAR  -וגם הם הובאו ל 
במקרה הם החליטו לעבור מאוחר יותר   - ופמליתו בפיצוץ מכוון MURERלחסל את מנהל הגטו 
 RIGA  -ול   ESTONIA  -הגרמנים מגיבים קשה ומשלחים את היהודים ל  –והפיצוץ התרחש קודם 

היא עוברת   - 1944י היא נשארת בגטו עד יול  - RIGA   גטול 25/9/1943  -העדה הגיעה ב   -
 1944מחנות נוספים עד השחרור באפריל 

 
SZIMKIEWICZ ESTER  -  1176  -   העדה מספרת עלSTASZOW  1942משם הגיעה באביב 

היא מתארת את המחנה ויש לה דעה   -  SKARZYSKO KAMIENNA  -"  ב HASAGלמחנה  "
העדה פונתה למפעל              -ה  שלילית מאד על המשטרה היהודית והמנהלה היהודית של המחנ

אחרי שהלכו שישה שבועות בלי מנוחה ובלי מזון התארגן הטור  במצעד המות  -  LEPZIG  -ב 
נשים המשיכו לצעוד עם שומרי         20היו איומים בירי אך בסופו של דבר  -ולא רצו להמשיך הלאה 

 העדה  -ושם שוחררו    ELBAנהר ליד  STRELLAוכל היתר נשארו במקום ששמו   .S.S  -ה 
כי שם הורגים יהודים    STASZOWלא להיכנס לעיירה  וחברתה חוזרות ברגל לפולין והן מוזהרות

 1945זה היה בחודש מאי   -
 

MALINSKA ESTER   -  CZERNIN  -  1177 -   העדה מספרת על גטוLODZ -   1944  -ב 
 הסתתרה באחת האחוזות וזכתה לשחרור  -ות השתתפה במצעד המ  - AUSCHWITZ  -נשלחה ל 

 
OLEJSKI JAKOB  -  1178  -   העד מוסר מידע על גטוKOWNE -   הוא מתרכז בעיקר על

נפתח בית הספר עם שלושה מסלולי   13/1/1942בתאריך   -ללימוד מקצוע   ORTפתיחת בית ספר 
כלל בית הספר מאות  1943  -ב   -העד היה מורה בבית הספר   -מסגרות, נגרות ותפירה   : מקצוע

בעת חיסול הגטו בית הספר עדיין  1944בחודש יולי    -תלמידים והפך להיות מרכז תרבותי בגטו  
 פעל

 
TSZACKI ABRAM  -  1179 -              זהו תקציר המספר על אזכרה שנערכה במחנה העקורים

רק העד היה בעת השואה בגטו וכל  מכל הנוכחים  - KRZEMIENIECלזכר יהודי העיר  ULM  -ב 
 העד סיפר שאנשי האינטליגנציה של העיר נקראו להתייצב לרישום  -היתר הם חוזרים מרוסיה 

העד מתאר לבאי האזכרה את החיסול הסופי   - מטובי העיר הם הוצאו להורג 170ולאחר שנאספו 
ו מוכנים בורות שם כבר הי DUBNOWA RUGATKAשל יהודי העיירה שהוצאו למקום הקרוי 

 ההריגה
 

RIP MORDCHAJ  -  1180 -   העד מספר על העיירהSANOK  אך עיקר עדותו נוגע לסיפור
הם עברו טלטלות מספר   -חודשים  23יהודים בביתם של משפחת איכרים פולנים משך  8מחבוא של 

 בפרק זמן זה אך שרדו



 
KARAFIOL PINKUS  -  1181 -  רמני של המשטרה ב זאת עדות הנוגעת למפקד הג-  RADOM 

 שרצח יהודים במו ידיו
 

MILCHMAN CHAJM  -  1182 -   בשעת מפקד במחנהSKARZYSKO KAMIENNA  נלקחה
לאחר   -אחותו של העד עם עוד מספר נערות יפות אל בניין ההנהלה ושם התעללו בהן ואנסו אותן 

 644עדות זהה במס.   -מכן הוצאו לחורשה סמוכה למחנה ונרצחו 
 

WEISS IZRAEL  -  1183 -   העד מתאר את צעדת המות שהתחילה במחנהAUSCHWITZ  ואת
  - העד מספר שבקרונות פרצו קטטות בין יהודים פולנים לבין יהודים הונגרים  -נסיעתם ברכבת 

לקראת הסוף השומרים ברחו והשאירו אותם   -העד מספר בפירוט את מסע המות בו לקח חלק 
 לנפשם

 
SZPAJZMAN PEJSECH  -  1184 -   העד נשלח למחנהDAUTMERGEN-SCHOEMBERG 

 ויש לו סיפורי זוועה על התנאים במחנה 1944בחודש דצמבר 
 

GLOWINSKA FELICIA  -  1185 -   העדה מספרת את קורות יהודיTOMASZOW 
MAZOWIECK -       התקיימה אקציה בה חוסלה כל האינטליגנציה של העיירה וכל חברי        

 איש 142בסך  JUDENRAT  -ה 
 

ZWICK RACHMIL -  1187 -   העד מספר קורות היהודים  בעיירהMIELNICE  לידKOWEL -  
 ייםיהודים בבית המטבח 300רצחו הגרמנים  1941ביולי 

 
SILBERMAN HILARY  -  1188  -   עדות כנגדSANDER   שפעל במחנהSKARZYSKO 

 
GOLDFARB DINA  -  1189  -   עדות נגדSANDER   שרצח יהודים ב-  SKARZYSKO 

 
MARCHEWKA URYN -  1190 -   העדה מספרת על הגרמניSANDER  מנהל מחלקתC   

שמוצאם                      יהודים 6היא הייתה עדה לרצח   -  SKARZYSKO KAMIENNA מחנהב
 על בריחת אסיר בן עירם SANDOMIERZ  -מ 
 

LENGA ARON -  1192 -   העד מספר על פעולות הרצח של הקציןKAPKE  במחנה
WOLANOW 

 
CYNAMON JUR -  1193 -   העד מספר שהוא מכיר אישית את BOETCHER               מפקד

העד עבד בבית מלאכה של צורפות ושענות שם תיקן את   - RADOM בעיר GESTAPO  -ה 
  -דול מהרכוש הזה נשלח לביתו הפרטי בגרמניה חלק ג  - השעונים והתכשיטים שנגזלו מהיהודים

 יהודים 100נרצחו בפקודתו ובהשתתפותו האישית  SZYDLOWIEC  -גם ב 
 

EFIM CARLOS + SZUMELINSKI MOJSZE -  1194 -   העדים מספרים בפרוטרוט את קורות
 שנשלחו למחנות באסטוניה VILNOהעדים מוסרים מידע על יהודי   - VILNOיהודי 

 
SZWARC   FRYDA  -  1195 -   העדה מספרת את קורות יהודיSARNY  עד לחיסול הסופי בסוף

גרמני עוזר לה למצוא מסתור   - העדה נותרה בחיים בבור ההריגה ויצאה ממנו  - 1942אוגוסט 
 אחרי תלאות רבות היא שרדה  - אצל מכרה פולניה

 
RUDIGER PAUL  -  1196 -  ע"י העדה  1195ות מס העד הוא הגרמני שהוזכר בעדFRIDA 

SZWARC  הוא גויס לארגוןTODT  והוצב ב-  SARNY  הוא מספר כעד   -לתיקון גשרים הרוסים
 TODTגם אנשי ארגון   - SARNYליד   SZTRALOיהודים שרוכזו במחנה  20000ראייה על חיסול 

 הוא מציל  -היהודים  בורות הריגה בהם רצחו את 4גויסו באקציה לחיסול היהודים והוא השקיף על 
הוא עוקב ודואג לה זמן רב כדי להיות   -את הבחורה הצעירה ודואג לה למסתור אצל פולניה 

  FRIDAלאחר שביקר את  1947  -העד מוסר את עדותו  ב   -בטוח שהיא נשארת בחיים 
SZWARTZ במחנה העקורים בגרמניה 



 
SOBEL JAKOB+ABRAM -  1197 -  חד בנפרד מוסרים עדות על קורות אב ובנו הצעיר כל א

האב מספר שהגרמנים הביאו   -הם מספרים על רצח בבורות ההריגה ובשריפה   - SLONIMיהודי 
חיסול הגטו היה   -והשליכו את הילדים לתוכו  SZCZARAמאות ילדים מבתי יתומים לגדות נהר 

רו בה נשק ומזון במטרה אחרוני היהודים שהיו בעלי מקצוע חפרו מנהרה ואג  - 1942באוגוסט 
האב והבן היו בגדוד   -יהודים הגיעו ליער  5לצאת לפרטיזנים אך הופתעו ביום החיסול הסופי ורק 

 פרטיזנים ושרדו
 

KLOPSTEIN EFROJM -  1198 -   העד מתחיל עדותו בחיסול גטוKRAKOW  והמעבר           
 GOETHליו של העד מתאר את המחנה ומתייחס גם למעל  - PLASZOW  -ל 
 

KAGAN ELLA -  1201 -   העדה מספרת על העיירה הקטנהSKODWIL  לידSZAWLY -   רצחו
העדה מונה שמות   -את הנשים והילדים רצחו בספטמבר   - 1941קודם את הגברים בחודש יולי 

 כמה נשים שניצלו
 

KRENGEL BERL -  1202 -   העד מספר עלKALWARIA  הליטאים ועל חיסול היישוב בידי-  
הכומר המקומי ושר  KRUPOVICIUSלאחר רצח היהודים ליד הנהר עשו נשף וחגיגה בראשות 

 KOZLOWA RUDAויהודי  MARIAMPOLיהודי העיר נרצחו יחד עם יהודי   - החקלאות בעבר
 

KRENGEL BERL -  1203 -   העד מספר על  העיירה הליטאיתPILWISKIAI  1200שחיו בה 
 בסוף העדות רשימת הניצולים  -יותר מאוחר את הנשים והילדים   -רצחו את הגברים קודם   -יהודים 

 
הוא מתאר את   - 1943החל מקיץ  SZAWLYהעד מספר בהרחבה על העיר   - אלמוני – 1206

 5/11/1943  -שיטות הרמייה של הגרמנים בנוגע לאקצית הילדים והזקנים שהתרחשה ב 
 

NEMENCZYK ICCHOK -1207-  ד מספר על עברה המפואר של העיר הליטאית הע
WILKOMIR -   נרצחו בבורות ההריגה  1941בסוף ספטמבר   -העד מספר את קורות היהודים

 יהודי העיר ועיירות הסביבה 12.000
 

FAKTOROWSKI RYWA -  1208 -   העדה מספרת על יהודיWILKOWISK -   היא ואחותה
 ניצלו בעזרת ליטאים

 
DANCIGER JOSEF -  1222 -   עדות קצרה על משפחה מהעיירהASZENCZYN  ליד

WLOCLAWEK 
 

 1223-LIPPE EFRAJM – KELTER ABRAM -   העדים מוסרים מידע על עיירותיהם לפי שאלות
 BUG -  CHELMעל נהר  WYTKOW: העדות מתייחסת לשלוש עיירות   -שהוצגו להם בשאלונים 

 KIELCEפלך  LUBLIN -  WIESZEWNIKבאזור 
 

MELNIK ABA -  1228 -   העד מספר על העיירהBISZTRITZ  ממנה נלקח למחנה עבודה-  
  -העד יחד עם אחרים ברח מהמחנה אל היער   -אשתו ושלושת ילדיו נספו יחד עם יהודי העיירה 

 בעזרת איכרים הוא שורד
 

COHEN JECHYL -  1231 -   העד מוסר מידע חשוב ומעניין על גטוRIGA -  קר העדות נסב על עי
בראש   -יחידה מיוחדת בה עבדו יהודים שתפקידה היה לספק את הצרכים הסניטריים של החזית 

שדאג לכל מחסור היהודים שעבדו ביחידה ובעיקר  BERTOLD KREMERקבוצת היהודים עמד 
 ! RIGAמידע חשוב על גטו   -סיפק חומרים סניטריים ותרופות למרפאת הגטו 

 
LYFSZYC RACHEL -  1241 -   העדה מוסרת מידע על רצח יהודיSIAUDINE  -  ליטא 

 
KENCINSKI MAKS - 1243 -   העד מספר בתחילה על עיירתוLINTOPOL  ולאחר מכן על הגטו 

בתרמית השתתף   -ושם נרצחו  PONAR  -יהודי העיר הובאו במרמה ל   - SWIENCIANY  -ב    
GENS  מפקד המשטרה היהודית בגטוVILNO -   העד   -יהודים יוצאים ליער  5העד יחד עם עוד



 נלחם עד השחרור
 

WENGER SZMUL -  1245 -  תיאור חיי   - עדותו ניתנה במילים פשוטות אך היא מצוינת
לפי מהלך סיפורו "צעדת המות" מתרחשת   -הוא יסודי ומפורט  HIRSZBERG  -ב   המחנה 

 עדות חשובה ! !  -לנגד עיניך 
 

MECHLEWICZ MENDL -  1246 -   העד מספר על העיירהWASKIEWICZ  במחוז
CZERNOWICZ      ב-  BUKOWINA -    היהודים הוגלו לעיירהSZARGOROD                     

באו  1944בחודש מרץ   - ODESA  -העד נשלח למחנה עבודה אצל הגרמנים ב   - UKRAINA  -ב 
שליחים של ועד היהודים ברומניה הביא אותם   - ROMANIAשני קצינים רומנים לקחת אותם לתוך 

 שם היו עד לשחרור BUKARESTלעיר הבירה 
 

SEGAL PINCHES -  1247 -   העד מספר על יהודי העיירהKONSTANTIN -   העד נדד בכפרים
 .A.Kבמקרה נשאר בחיים כי רוב חבריו נקטלו ביער בידי אנשי   -והסתתר ביערות 

 
ARBUS ICCHOK -  1251 -   העד היה במחנה עבודה ב-  ZDUNSKA-WOLA  והיה עד לחיסול

מידיו - ועל מעשי האכזריות שהתרחשו שם יום יום  BUDZYNהעד מספר על מחנה   -יהודי העיר 
העד מספר על עזרה הדדית בין   -העד מספר על מעלליו לאין ספור   - FEJKSשל מפקד המחנה 

מצורפת   -ר על מחנות נוספים שם עבד בעיקר בהרכבת מטוסים בהמשך הוא מספ  -אסירי המחנה 
 BUDZYNמפת מחנה 

 
PLASZEWSKI LEJBUSZ -  1252 -   העד מספר על העיירהJEDRZEJOW -   הוא נשלח

  -הוא מוסר מידע על המחנה   -הוא הושאר לעבודה במחנה   - TREBLINKA  -ל  1942בספטמבר 
  - CZYZEW  -עוד מספר יהודים מצליחים לברוח ולהגיע ל כעבור שלושה חודשים העד יחד עם 

בהמשך הוא   - ZAMBROW  -באקציה שהייתה במקום הוא שוב נלכד ונשלח למחנה האיסוף ב 
אחרי מחנות ותלאות נוספים הוא משתחרר     AUSCHWITZ  -   -קופץ מרכבת המובילה יהודים ל 

 CZESTOCHOWA  -ב 
 

APEL MENACHEM -  1253 -   העד הגיע מגטוLODZ  ל-  AUSCHWITZ  14/9/1944  -ב -  
אותו  GLEIWITZבהמשך היה במחנה   -הוא מתאר בקצרה את קבלת הפנים ואת סדרי המחנה 

 הוא מתאר
 

MELLER RACHEL -  1254 -   העדה מספרת על מחנהOBERALTSTADT בצ'כיה 
 

GUTER SONIA -  1255 -   העדה מספרת שעבדה במחנהKRICHOW  המסונף למחנה
SOBIBOR -   חיסלו את כל המחנות מסביב והיא מגיעה ל  1942בסוף-  SOBIBOR -   היא לא

היא רק מספרת שקבוצת אסירים והיא ביניהם הצליחה   -מספרת מאומה על המחנה וזה מוזר 
בהמשך היא עוברת תלאות מצד פרטיזנים   -חודשים  ולהצטרף לפרטיזנים 8לברוח משם לאחר 

אין דבור מפורש על אונס אבל יש רמז עבה כשהיא מספרת שיהודי שרצה להגן   -אישה יהודיה כ
 עליה נרצח

 
ABRAMOWICZ ENOCH -  1256 -   העד מספר על פינוי מחנה היהודים שהיה קיים על חורבות

בסוף יולי היה מפקד של כל האסירים ומפקד המחנה   -ועסק בפינוי ההריסות  WARSZAWAגטו 
TEMPEL  הוא הוסיף ואמר שכל מי שלא יכול ללכת יירשם וייסע במשאית  –הודיע על הפינוי ברגל-  

הוציא אותם  TEMPELהם הוצאו מחוץ למחנה ואותו   -יהודים רובם  הונגרים התייצבו לנסיעה  260
על סף השיגעון  הם חפרו בלילה עם כף   -הם יצאו לדרך ושלושה ימים לא קבלו מים   - להורג

 2000הגיעו  DACHAUאיש ולמחנה  3240יצאו  WARSZAWA  -מ   - האכילה והגיעו למי תהום
 

PROST ZYGMUNT -  1257 -   דיווח קצרצר על צעדת המות מ-  BUCHENWALD 
 STUTTHOF  -ל 
 

 -  KOHEN JECHJEL -  1258  העד מספר על מחווה של אזכרה שהתרחשה בגטוRIGA  
 29/11/1942  -במלאות שנה לאקציה 



 
MAZINTER CYLA -  1259 -  על  העיירה הקטנה  תהעדה מספרERDWILKI  בליטא שם

 אחרי רצח משפחתה היא מסתתרת בכפרי הסביבה  -משפחות יהודיות  50התגוררו 
 

FISZERMAN DAWID  -  1260 -   עדות נגדBOETCHER  ב   מושל-  RADOM -   גיסו של
 העד הוצא להורג בפקודתו

 
CHLEBOWSKI ICEK  -  1261 -   העד מספר שגטו אחד שלRADOM  נמצא בשכונתFIRLEJ 

לפני כל אקציה העד הובא   -מאחורי השכונה השתרע שטח חולי    -ממרכז העיר . ק"מ 5המרוחקת 
הוא היה עד ראייה של הוצאה להורג של אסירי בית הסוהר שרובם היו   -לחפור בורות בשטח זה 

 ר אחדיםפולנים לפי שהוא הכי
 

SPINER ARON  -  1262 -   העד מספר על פעולתו שלROKITA  מפקד המחנה ברחוב
LIPOWA 7    ב-  LWOW 

 
MALZ CHAJM  -  1263 -              עדות הנוגעת לתרמית גרמנית בעניין יהודים הנרשמים לצאת

ביאו אותם השימה כזאת והגרמנים היודנראט הרכיב ר RADOM  -ב  -  PALESTINA     -ל 
 שם נרצחו בבורות ההריגה SZYDLOWIEC  -ל    במשאיות

 
BOGUCKI EUGENIUS  -  1264 -   העד מספר מה קרה לאישתו ולששים יהודים אחרונים

מפקד המחנה ברצח היהודים   ROKITAהוא מאשים את   - 1943 -ב   TARNOPOLבמחנה 
 האלה

 
BORENSTEIN SZAJA  -  1265 -  בשבועה נגד  העד מוסר הצהרהBOTCHER  מפקד

אביו של העד הוצא להורג   RADOM -  MENDEL BORENSTEINבמחוז  .S.S-המשטרה וה
 זלוטי 1000בפקודתו כיון שניסה להסתיר ולא למסור לגרמנים 

 
MANELA JOSEF  -  1266 -   העד מספר על פשעיBOTCHER  מפקד המשטרה שלRADOM -  

 מקומות שונים בעיר 5  -ב  10פולנים לפי  50ורג של נוסף לכך הוא מספר על הוצאה לה
 

SIEROTA MENDEL  -  1268 -   העד מוסר הצהרה נגדBOTCHER             מפקד המשטרה
ובכל  RADOMליד  PIONKIכל שבועיים הופיע לביקורת במחנה   -  RADOMשל מחוז  .S.S  -וה 

העד מוכן להופיע כעד   -עמד במפקד נתלה פעם שביקר ציווה להקים מתקן תליה וכל אדם עשירי ש
 בבית המשפט

 
HUBSCHER ALBERT  -  1269 –  העד מספר על מקרה שלא ייאמן שקרה ב-  URKUT   ליד

VESZPREM  בהונגריה שם נמצאו כמה אלפי יהודים בפלוגות עבודה המסונפות לצבא ההונגרי-    
וכחות סגל הקצינים הודיע המפקד ששליט נקראו כולם למפקד ובנאום קצר בנ 15/10/1944  -ב  

הונגריה בקש הפסקת אש מהרוסים פירוש הדבר סוף המלחמה אך בינתיים חייבים לשמור על 
יהודי מפלוגת העבודה יצא מהשורה ואמר לפני כל המפקד : כל מה   -המשמעת ולהישאר יחד 

זאת בפקודה   שקרה עד עתה היה פגיעה קשה ביהודים, כל מי שהשתתף בזה ואפילו עשה
לאחר מכן   -הוא לוקח את הפיקוד על המחנה, הוא מארגן את היהודים במסגרת צבאית   -ייענש 

יש המשך לסיפור ומי   -סגרו את הסגל במגורים, הצטיידו בנשק מהמחסן, הציבו משמרות 
 שמתעניין יקרא את העדות 

 
MARKS ERYK -  1270 -   העד מספר עלWIELICZKA -   למחנה הוא נשלחWALBURG  ליד

KIELCE -   יהודים ברחו ליער כשהחזית התקרבה  85  -במחנה היו תנאים קשים ותמותה רבה-  
 לפי דברי העד כולם שרדו

 
MILSZTEJN HIRSZ - 1271  -   העד מספר על עברה של העיירה הליטאיתSOWACZ  שם אביו

 עיירהנרצחו בבורות הרגה סמוך ל SOWACZיהודי   -היה רב העיירה 
 

PERELSZTAJN ICEK ELI -  1271 -   העד מספר על מחנהYEDELNIE  ועל קורות יהודי



KOZIENICE -   העד מספר שבמחנה העבודהYEDELNIE  יהודים שסירבו לעבוד  20נמצאו
                 HASAGהעד שהה קרוב לשנתיים במחנה   -ועקב זה הוצאו להורג  1942ביום כיפור 

 ומספר עליו SKARZYSKO  -ב 
 

STEINBERG MENDEL  -  1272 -   העד מספר על עיירה קטנה, ספק כפרMERWEC  ליד
DUBNO -   היהודים פונו ל-  MLINOW -   העד יחד עם אישתו וילדו הקטן מצאו מסתור אצל איכר
ת התחיל מאבק בין אוקראינים ופולנים עם התקפות רצחניות ואלה שרפו א 1943באביב   -אוקראיני 

הם מתקינים   -העד נשאר לבד עם משפחתו בכל הכפר  החרב כיון שכולם ברחו   -הבתים של אלה 
הם מכינים מחסנים לחורף והם   -מחפורת מוסווית בשדה וניזונים מגינות הירק והבוסתנים העזובים 

ניע אישתו וילדו שלא יצאו מהמחפורת לא יכלו לה  -עד ליום השחרור  1943/4שורדים את החורף 
 סיפור הצלה מופלא !  !  !  -העד מניח תפילין ומתפלל כל יום   -רגליהם אלא במאמצים אדירים 

 
CYMERMAN BELA  - 1281 -  העדה עזבה את עיירת מגוריהSEMIONOWICZ   ועברה ל-  

BEDZIN  -   באחת מהן היא נתפסת ונשלחת למחנה   -היא מתארת את האקציות השונות
NEUSALTZ -   לכיוון  1944דבר יוצא דופן כאשר במצעד שיצא לדרך בדצמבר  מציינתהיא

FLOSSENBURG  מפקד המסע דאג שיקבלו מזון שלקח מהאיכרים הגרמנים ואת המפגרים
 העמיסו על עגלות שאותם איכרים סיפקו

 
SCHREIBER ISRAEL  -  1282 -   העד מספר על חיסול יהודיBORYSLAW -   העד ומשפחתו

 PLASZOW  -העד מגיע ל   -ך התגלו ער איהיו ב
 

HORN MATES  -  1283 -   העד מספר על חיסול יהודיBUCZACZ -   יהודי העיר עבדו במחנה
עם התקרב החזית האסירים צוו להיכנס לצריפים והגרמנים   - GLEBACZOW  -ב       עבודה 

 300נותרו בחיים  15.000מתוך   -הציתו אותם על יושביהם 
 

FRANKL ANTONINA  -  1284 -   העדה מספרת על העירSZAFRU   היא מספרת   -בהונגריה
 AUSCHWITZ  -היא מגיעה ל  1944ביולי   - 1944על חיי הקהילה ועל ההתרחשויות לאחר מרץ 

 
KALFUS JAKOB  -  1285 -   העד בורח מ-  ZAKOPANE   עיר הולדתו ומגיע ל-  LWOW -  
העד מספר את תולדות האקציות השונות לחיסול   -עיר הוא נכנס לגטו כאשר הגרמנים כובשים את ה

ופולני עוזר לו לברוח ולצאת לעבודה בתור פולני   JANOWSKIהוא נשאר בחיים במחנה   -היהודים 
 יותר מאוחר הוא עובד בגרמניה כפולני ושם שוחרר  -
 

NEUBERGER HIRSZ -  1286 -   העד מספר בהרחבה את קורות יהודיKOWNO -  בפעם 
  - 9ההוצאות להורג בפורט   - הראשונה אני קורא על תכנון שטח הגטו לפי מטרים רבועים לנפש

 9שרפת הגוויות בפורט   -השוטרים היהודים לא שיתפו פעולה עם הגרמנים 
 

WILDER BORUCH  -  1287 -   העד היה חבר ה-  JUDENRAT  ב-  ZAMOSZCZ -   הוא
וחי  WARSZAWA  -העד מגיע ל   -על קורות היהודים בעיר לאחר הכבוש עושה סקירה נרחבת 

הוא מתאר את שמחת הפולנים   - הוא מספר על ניתוחי אבר המין ועל מרד הגטו  -במסווה ארי 
לעד נודע שיש תמיכה כספית חודשית באנשי   -אחרים  שאת "העבודה המלוכלכת" עושים

ZAMOSZCZ אנשים  160נערכה רשימה של   -עם הבונד מטעם המחתרת הפולנית וגם מט
מקטע   -" HOTEL POLSKIהעד מספר על  "  -והם קבלו עזרה  ZAMOSZCZ  -שמוצאם ב 

 מסוים בעדות מתברר שהעד היה מתווך בעסקי נשק מפוקפקים ואינו שה תמים כלל וכלל
 

MILSTEIN LAJBISZ  -  1288 -   העד מספר קורות יהודיOSTROWIEC KIELECKI  בהרחבה
 נוסף לתיאור מצב היהודים בשואה העד מספר גם על מצב היהודים בעיירה טרם מלחמה   -
 

MUNZ JOACHIM  -  1289 -   קבוצת יהודים שהיו בגטוZLOCZOW  מוסרים הצהרה משותפת
הם מאשימים אותו   -מפקד המשטרה ובית הסוהר בעיר ובמחוז  SIEGFRID  -ל  וחתומה בנוגע

 ביםברצח יהודים ר
 

GOLDWASER MORDCHAJ  -  1295 -   עיקר העדות נסב על מחנהSKARZYSKO 



KAMIENNA 
 

SOLOMON ALBERT  -  1296 -   לעדות מצורף שאלון בנוגע לעיירהPLONSK -   בעדות עצמה
העד הוא   - 1942בדצמבר   AUSCHWITZ  -העד מגיע ל   - PLONSKהעד מספר קורות יהודי 
בתוקף תפקידו המקצועי הוא מגיע לתאי הגז לתקן את חוטי החשמל   - חשמלאי ועובד במקצוע

העד מתאר את אולם דמוי המקלחת ואת אולם   -שיהודים קורעים תוך עוויתות ההרעלה והמות 
 עדות חשובה ! ! !  -המלתחה בו התפשטו 

 
ABELOW OWSEI  -  1297 -   העד מספר על גטוVILNO מתחילתו ועד חיסולו 

 
SUCHY MOJZESZ  -  1300-1301-1302 -   העד מוסר הצהרות בשבועה בנוגע למעשי רצח

 RADOMשהיו ממונים על גטו  .S.Sשביצעו אנשי 
 

FRIDMAN MOSZEK  -  1303-1304-1305 -   העד מוסר הצהרה בנוגע לפשעיו של קציןS.S. 
עיו במחנות ועל קצין אחר הידוע ומפורסם בפש RADOMהממונה על יחידת האוקראינים בגטו 

אותו   -יהודים בקרון בזמן הגירוש  150שהורה לדחוס  .S.Sתצהיר אחר נוגע לקצין   -אחרים 
   - פולנים 50קצין הורה על תלית  

 
*WEISS ESTER  -  1306 -   העדה היא אישה מ-  LODZ  המספרת שעבדה במחלקת

כל   -לרגע האחרון ממש הם עבדו בשביל הקצינים הגרמנים עד   -הרצענות והאוכפים בגטו 
פסיה  10והעדה הייתה בקרון עם בעלה , עם ילדה בת  29.8.1944  -המחלקה יצאה ביחד ב 

ראש הקבוצה קבל מכתב חתום ממנהל המחלקה הגרמני   -חודשים  5ועם משהלה תינוק בן 
בירידה מהקרונות ראש הקבוצה ישראל מילר   - AUSCHWITZשהיה מיועד למנהלה במחנה 

משפחות עם הילדים  109למסור את המכתב לאחד הקצינים ולאחר התייעצות כל המחלקה  ניגש
בהמשך בא סיפור דמיוני שלא שמעתי כמותו מאז שאני   -הוכנסו למחנה בלי לעבור סלקציה 

העדה מצליחה לצאת מכל מצב בעזרת תושייה, עזרה של אנשים טובים והרבה   -קורא עדויות 
י המחנה , הקור, הרעב, הסלקציות, המחלות הרגילות, מחלות ילדות, למרות תנא  -הרבה מזל 

חיסול המחנה ושילוח האסירים ב"מצעד המות" היא מצליחה להישאר בחיים ולהציל את שני 
 לא יאומן !  -ילדיה 

 
  ZELEZNIK DAWID  -  1307-     עם פינוי אחרוני היהודים מגטוKOWNE  העד   1944בקיץ

 -העדות נקטעת –שם פוגש יהודים  בורח  ומגיע ליער
 

MILLSTEIN HIRSZ + GEN JAKUB  -  1308  -   שני העדים מספרים בערגה ובגעגועים על
הם מספרים על החיים התוססים שנגדעו בבת   -שבליטא  ROGOWAהעיירה היהודית העתיקה 

יות ססגוניות חלק אחר בעדות הוא תיאור מספר דמו  - 1941אחת מיד לאחר כיבוש העיר ביוני 
 ויוצאות דופן בעיירה

 
PRZEWORSKI MAREK + SZYLDER CHAJA + RUBIN CHONE  -  1309* -   שלושה

כל אחד מהם מוסר על   -מוסרים עדות  ULM  -ילדים הנמצאים בבית ילדים במחנה העקורים ב 
יוצאת בין היתר היא מספרת על רכבת ה  - TLUSTEהילדה מוסרת עדות על גטו   -מקום אחר 

פותחים את דלתות הקרונות ואומרים  .S.Sכמה חיילי   - מהתחנה לאחר אקציה שנערכה בגטו
רבנים שישבו באחד הקרונות סירבו ואמרו שבין כה וכה יהרגו אותם ורוב   -ליהודים לברוח 

פעם ראשונה אני שומע   -אלה שברחו חזרו לעיירה וספרו   -היהודים נשמעו להם ונשארו 
 יוסלה כרמין  -רמנים מיוזמתם אפשרו ליהודים לברוח  שחיילים ג

 
1310  -  PODWERSKI ZYSKE  -   העד מספר על העיירהWISZNEWO   לידWOLOSZYN  

 העד ברח לפרטיזנים  -ביום החיסול שרפו את היהודים    -
 
*LEJBOWICZ ABRAM  -  1311 -   מספר על קורות היהודים בעיירה  1932ילידZETISZ 

עם חיסול יהודי העיירה העד אמו אחיו הגדול ואחות קטנה ברחו ליער   - NOWOGRUDEKבמחוז 
 והיו במחנה משפחתי סמוך ליחידה פרטיזנית

 



TALLAK HERSZ-LEJB  -  1312 -   העד הגיע ל-  AUSCHWITZ  מ-  WISZAU  מחוז
TRANSILVANIA -   נשלח למחנהLAGISZA 

 
ושם התבצע   SARNYשהובלו למחנה    ROKITNOספר על יהודי העד מ  -   אלמוני  -  1313

הוא מצטרף לפרטיזנים    -חלק מהיהודים ברח ליער וביניהם גם העד    -הרצח בבורות ההריגה 
 ולוחם אתם עד לשחרור האזור ואחרי כן במסגרת הצבא האדום

 
LEWIN JOSEF  -  1313 -   העד מספר על העירה הקטנהKOZIANY   הועברו לגטו שיהודיה

ביום חיסול הגטו העד עם עוד מספר יהודים הצליחו לברוח ליער ולהצטרף   - GLEBOKIEבעיירה 
 לפרטיזנים

 
SZKOLNIK ZALMAN  -  1314 -   העד מספר על פעולה פרטיזנית באזורVILNO  בה נהרגו

 11/3/1944  -פרטיזנים יהודים  16בקרב 
 
*LANDESMAN ANCZEL  - 1316 -  א ילד המספר על גורל משפחתו וגורל יהודי העד הו

SKALAT  בתושייה אישית הוא ברח ומצא עבודה כרועה צאן באחד הכפרים שם   -עד לחיסול הסופי
 שרד עד לשחרור

 
IGER SZAJA  -  1317 -   העד מספר על מחנהOHRDURF  לידERFURT  שם היו מחסנים של

לעדות מצורף מכתב מופנה לועדה   -ה עבודה מפרכת ותמותה גדול  -תחמושת בתוך ההר 
   -יחד עם אהובה הפולני   AUSCHWITZההיסטורית בנוגע לתליית נערה יהודיה שברחה ממחנה 

 הם נתפסו ונתלו בפומבי
 

ZAGDANSKI CHASKIEL  -  1318 -   העד יודע לספר על פשעיהם של אנשיS.S.  שפעלו בגטו
RADOM -   עדות נוספת ב   -הוא מוסר פרטים על כל אחד מהם-  M49/905 

 
WAJNREB CHAJM  -  1319 -   העד נותן הצהרה בנוגע לאישS.S.  שרצח יהודים במחנה

BUDZYN 
 

BLITZ MEJR  -  1320 -   העד כותב מכתב לידיד בו הוא מודיע לו שלפי יוזמתו ופעולתו הצליח
 PONARY  -שפט וייתלה ב תקוותו שיוסגר יי - VILNOמושל גטו MURER לעלות על עקבותיו של  

 
ADLER RUBIN  -  1322 -  KAPKE  היה מפקד האוקראינים בגטוRADOM -   ביום חיסול הגטו

הוא הפריד נשים, זקנים וילדים והם  SZKOLNAיהודים אחרונים למחנה ברחוב  2000והעברת 
דים ונשים מכל לשם הובאו זקנים, יל  -שם הוכנו מוקדים והם נשרפו חיים  BIALAהועברו לרחוב 

שהסתתר מתחת לרכב שהיה  BLAJWEISSמכל ההמון הזה ניצל רק נער אחד   - RADOMמחוז 
 בקרבת מקום

 
ADLER RUBIN  - 1323-1324-1325 -   הצהרות נפרדות בנוגע לפעולותיהם של  3העד מוסר

 RADOMשפעלו בגטו   .S.Sקציני 
 

HINDES MOSZESZ  -  1326 -  בגטו  העד מתאר את האקציותZBARAZ  שבאו אחת אחרי
השוטרים היהודים השתתפו   -שהיה נבזה ומושחת  JUDENRAT  -העד מספר על ה   -השניה 

הגיעו לעזרה  1942באקציה של נובמבר   -באיסוף היהודים יחד עם הגרמנים והאוקראינים 
נים קטנים בזמן ההעמסה לקרונות יהודים זרקו פנימה גרז  - TARNOPOL  -שוטרים יהודים מ 

קטע קטן בעדות מוקדש לחיים הדתיים בגטו   -ומוטות ברזל ובדרך עקרו קרשים וקפצו מהרכבת 
  .S.S  -קצין ה   -בסוף האקציה אספו למפקד את השוטרים  היהודים (  15לאחר האקציות  ) ע"מ.

MULLER הודה להם על שתוף הפעולה והם נורו במקום 
 

SZERBERG HERSZ  -  1327 -  ד מספר על קהילתהע DEBLIN   מכניסתה לגטו ועד לחיסולה
 -הסופי

 
MELT SZLOJME  -  1328 -   העד מספר עלDEBLIN  -   הייתה אקציה ויהודים  6/5/1942  -ב



פולני אחד לא   -יהודים שכרו שני פולנים שיסעו אחריהם לוודא לאן הם נשלחים   -נשלחו ברכבת 
פולני אחד הגיע למחנה   -הודים להגיע לידיעה מהימנה ידע על השני כי בדרך זאת רצו הי

SOBIBOR  הפליא אותו כיצד מכניסים כל כך הרבה אנשים למחנה   -שהיו בו מעט מאד מבנים
  -  : רוצחים את היהודיםשאל פולנים בסביבה וכך נודעה לו האמת   -?  והוא כמעט ריק, היכן הם

היהודים קבעו שהפולני   -מובלים לעבודה לאוקראינה  הפולני השני חזר וסיפר שהם  -חזר וסיפר 
באוקטובר   -השני אומר את האמת כי הראשון הוא אנטישמי לכן הוא מספר סיפורי אימה  כאלה 

הייתה אקציה שניה והעד הסתתר בחווה חקלאית אצל המנהל הגרמני העד חזר לגטו בערב  1942
הוא מצא את חברי   -היודנראט ונכנס  אחרי האקציה לראות מה מתרחש ראה אורות בבניין

 לשאלתו  - השוטרים היהודים מתגוללים על הרצפה בפינות שונות שיכורים כלוט היודנראט ואת
 מחר יהרגו גם אותנו אז היום מותר לנו לשתות !: ענה לו שוטר 

 
SEGALSON M.  -  1329 -   העד מספר על גטוKOWNE אה ועל היוזמה שיצ                        

היו מחלקות ייצור כגון    -להקים בתי מלאכה בתוך הגטו ובכך למנוע גירוש ורצח  JUDENRAT -מה 
כל הזמן נוספו מחלקות חדשות ולפני חיסול   -אוכפים, סוודרים, לבנים, שמיכות, רהיטים ועוד :  

אורגנים והייתה מחלקות הפועלים בבתי המלאכה היו מ? (  44)  34היו פעילות  1944הגטו ביולי 
פעילות המחתרת התרכזה שם ופרטיזנים שיצאו ליער קבלו משם את ציודם האישי   -דאגה לחלשים 

ספרי תורה   -גם רבנים ובני ישיבות התקבלו לעבודה והחרדים היו פטורים מעבודת השבת   -
 עדות חשובה ומעניינת ! !  -שניצלו מהשמדה הוסתרו בבתי המלאכה 

 
FISZER FANJA  -  1332 -   העדה מספרת על יהודי העיירהSWIER   לידVILNO -   כמעט בכל

עדות מוזכרת העובדה שהיהודים חויבו למסור את כל הפרוות בשביל חיילי החזית ואני כלל לא מציין 
שעונים באיום  800פרוות וגם  800היו צריכים לספק זאת אך בעדות זאת מסופר שיהודי העיירה 

הכל סופק עד הערב  ! גם סופה של עיירה זו              -ון חסרים יומת יהודי  שעל כל פרווה ושע
 PONAR  -ב 
 

MELZER ESTER  -  1333 -   העדה מספרת על גטוWARSZAWA  אך עיקר העדות מוקדש
מחכים להם ימים   WARSZAWAלאחר שהחזיקו מעמד עד המרד הפולני של   -לחיים בצד ה"ארי" 

העדה בעלה וכמה אנשים קרובים לא התפנו עם כולם   -נוי האזרחים מהעיר קשים מאד לאחר פי
 האנשים סביבה מתים מתשישות ורעב  -אלא נשארו במסתור והם סובלים ממחסור במזון ושתייה 

מזלה   -המסתור מתגלה והעדה שגם היא על סף המות מובאת לחקירה כדי לברר אם היא יהודיה 
חלק אחרון ודי נכבד של העדות   -רמני שיש לו יחס אנושי אליה שהיא נופלת לידיו של קצין ג

העדה מוסרת בכשרון ספרותי את   -מוקדש לתיאור ימים אלה של ספק גסיסה בין ייאוש לתקווה 
 הלך הרוח של אדם שכמעט עובר את הסף ובכל זאת חוזר מעולם האמת ! ! !

 
PIOPASIK HENIK  -  1334 -   העד מספר עלBIELSK PODLASKI   מכניסת הגרמנים עד

באחד   - BUNAמשם נשלח לעבוד למחנה  BIRKENAUבהמשך הוא מספר על   -לחיסול הגטו 
 112הגיעו   MUNCHEN  -אסירים ול  4000הקטעים של "מצעד המות" יצאו לדרך 

 
ABERWAIZ JAKOB  -  1335 -   העד מתאר בפרוטרוט ובהרחבה את הימים הראשונים של

 1939  -ני של פולין  הכיבוש הגרמ
 

RABINER ABRAM  -  1337 -   העד מספר על עיירת הולדתוBUKACZOWCZE  שם היה עד
הוא הסתובב בכפרים באזור זה ועבד אצל איכרים ואת   - ROHATYN  -לגירוש יהודי העיירה ל 

 התקופה האחרונה לפני השחרור עשה ביער עם קבוצת יהודים
 

JAKOWSKI LEON -  1338 -   העד היה בגטוWARSZAWA  ומתאר את חייו בגטו עד למרד-  
גברים שהושארו לעבוד במיון  50ושם נבחר בין  TREBLINKA  -הוא נשלח במשלוח אחרון ל 

הוא מספר על יהודי שאיבד משפחתו וכנקמה התנפל בסכין על גרמני   -ואריזת בגדי הנרצחים 
העד   -תגובת הגרמנים הייתה קשה   -שהיה מנהל קבוצת העבודה והרג אותו  MAKSושמו 

מתאר את הפעילות במחנה ומספר על התמעטות המשלוחים וחשש היהודים במחנה שאלה 
כאשר הם   -הם מתקוממים, פורצים את הגדרות ונמלטים ליער  1944ביולי   -ימיהם האחרונים 

 איש 36אחרי השחרור הם עשו חשבון שניצלו   LUBLIN  -נפגשו ב 
 



POMERANZ CHAJA  -  1339 -   העדה מספרת על מחנותBUDZIN AUSCHWITZ              
 BERGEN BELSEN  -ו 
 

DR. ALTMAN ELIJA  -  1340 -  כך היו מברכים בליצנות היהודים שעבדו!  בוקר טוב ר' נפטר 
היהודים עסקו בייצור   -הם היו  עוגן הצלה להרבה יהודים   - KOWNEבבתי המלאכה של גטו 

בעלי   -בגוני של מוצרים בשביל הגרמנים, החל ממדי צבא ומגפיים וכלה בצעצועים ואוכפים  ר
 המתרגם עבד בעצמו באותם  -המלאכה התארגנו כך שהייתה עזרה בהזנה לחלשים ונזקקים 

 בתי מלאכה והוציא תחת ידו תרגום מצוין
 

 EPHRAIM ZILBERMAN  - 1345 -    העד מספר על העיירה הליטאיתJONAWA  שרוב
כמה   - 1941זמן קצר אחרי הכיבוש בקיץ  GARELKAהם נרצחו ביער   -תושביה היו יהודים 

 GARELKAהובאו ליער  KOWNEשוטרים יהודים מגטו   - KOWNEעשרות יהודים הגיעו לגטו 
 לאחר גמר המשימה הם הוצאו להורג –כדי להוציא את הגוויות ולשרוף אותן 

 
DRESLER JOSEF  -  1346 -   העד מספר על יהודיLWOW  עד כניסתם לגטו 

 
MANTELMACHER LEJZER  -  1347 -  העד מספר על מספר מחנות בהם שהה 

 
MILSZTEIN CHAJA  -  1348 -  העדה מוסרת בתמציתיות רבה על שהותה במחנות שונים 

 
SZMIGA HERSZL  -  1349 -  העד מספר על מספר מחנות בהם שהה 

 
SAWICKA SARA  -  1352 -   העדה מספרת על מרד גטוWARSZAWA -   היא מספרת

היא נשלחת                     -הוא יצא מן הבונקר והסגיר אותו לגרמנים   -שבבונקר בו הסתתרה היה גם שוטר 
 SKARZYSKO  -ומשם     ל   MAJDANEK  -ל 
 

SZMULEWICZ ICEK -  1355 -   העד מספר על התנאים במחנהFLOSSENBURG  בתקופה
לבניית שדה  OBERTRAUBLINGגברים למחנה  600משם הועברו   -האחרונה לפני השחרור 

 בלבד עקב התנאים האיומים והרעב 120תוך זמן קצר נותרו בחיים   -תעופה 
 

MAKOWSKI JOSEF -  1356 -   העד מספר על גטוLODZ  -   הגיע ל  1944  -ב-  
AUSCHWITZ מחנה יחד עם בנו ומשם לLANDSBERG -   הוא מספר שהם קבלו זריקות שהיו

 נוסף לכל הצרות הוא גם נפצע בעת הפצצת הרכבת  -כביכול נגד טיפוס אך בפועל הם חלו 
 

SPERLING HENRYK  -  1357 -   העד הצליח לברוח מ-  TREBLINKA  אך העדות לא עוסקת
הוא נכלל ב"קבוצת   -וסר עדות מעניינת ועל מחנה זה הוא מ BIRKENAU  -הוא מגיע ל   -בזה כלל 

הוא משמש מטאטא רחוב באופן קבוע ונמצא כל הזמן   -העונשין" ונאסר עליו לעבוד מחוץ למחנה 
אחרי הסלקציה   -הוא מתאר את שראו עיניו   - בסביבת הרציף אליו מגיעים משלוחי יהודים

כדי להשלות את   -ז ולמשרפה שנערכה במקום הנדונים לשרפה פנו לדרך שהובילה אל תאי הג
ליד מגורי הסגל במחנה הגברים והם היו  האנשים שזהו מחנה עבודה רגיל החזיקו שלושה ילדים

במחנה הנשים החזיקו כמה ילדות   -לראווה ליד הגדר בעת מעבר טור הנדונים  מסתובבים
גרסה העד מביא -  BIRKENAUהעד מביא פרטים בלתי ידועים על מחנה  –לאותה מטרה 

הפעם היא יהודיה מצרפת שאחרי הריגתו היא   - SCHILINGERחדשה בקשר להריגת 

 - M49על "אשת האגדה" ראה עדויות נוספות :   -עדות מעניינת ! !    -מתאבדת באותו אקדח  
& =  - 5098  -ב   320  -עדות זהה ל  -  - 320-325-335-449-1605-1814-2250-2788-4084-4639

 &2380-1397M1E/920-1357-1366- = &  &017/95 -  
 
 ORENBUCH MONIEK  -  1359 -   העד מספר על חייו בגטוCZESTOCHOWA  -   הוא נשלח

   VERK  Aהעד מספר על   - SKARZYSKO-KAMIENNA  -ב   HASAGלמחנה 
 

JONISZ GERSZON -  1361* -  כל דמיון לא יכול להמציא סיפור שישווה לעובדות החיים 
יחד עם אישתו ובתו שיפרלה בת  RADZIMYNהעד מספר שהוא חי בעיירה   -ו במציאות שקר

קבוצה גדולה של יהודים וביניהם העד עם   - 2/10/1942  -חיסול הגטו התרחש ב   -חודשים  17



התינוקת סבלה מחוסר מזון   -משפחתו  ועם גיסתו ברחו ליער מבלי לקחת אתם חפצים או מזון 
שיצאה לאחד הכפרים נתפסה ונורתה הם לא  16לאחר שגיסתו נערה בת   -והתנפחה מרעב 

כדי לא לראות את סבלה של הילדה ולהיות עדים למותה הם עוזבים   -מעיזים לצאת מהיער 
האב  MAJDANEK  -האם נספתה ב   -אותה ביער סמוך לאחד הכפרים וממשיכים לנדוד הלאה 

יום אחד ראה התקהלות לפני   - ROMA  -היה כבר ב  1945ניצל ויצא בדרך לארץ ישראל וביולי 
הוא הושיט את ידו היא הביטה   -הוא התקרב וראה מנחשת עתידות בכף היד   -מחנה המעבר 

העד היה המום מדבריה ואחרי התלבטות   -ואמרה לו "ילדתך מחכה לך הרחק הרחק מכאן" 
מצא רישום  BIELANSKA DWORSKAליד היער שם עזב את ילדתו בכפר   -חזר לפולין 

העד   - LEOKADIA JAROMIRSKA אלמוני נמצאה ילדה והיא אומצה ע"י שבתאריך פלוני
בסופו של דבר   -אך היא לא רצתה להיפרד בשום אופן מילדתה  PRAGA  -מצא את האישה ב 

האישה הפולניה התחרטה והביאה לו   -זלוטי  200.000הוא קיבל את הילדה לאחר שנתן לה 
הוא הבטיח לה שיקח   -ה את כספו ואמרה שהיא רוצה לנסוע עם הילדה לארץ ישראל בחזר

 עדות מרגשת ! !  -אותה לארץ ישראל אך לא עמד בדיבורו 
 

BORNSZTAJN CHANA - 1362 -   העדה מספרת עלTOMASZOW MAZOWIECK -   עם
ה עם קבוצת יהודים היא מגיע  -חיסול הגטו היא נשארת לעבוד באיסוף הרכוש מבתי היהודים 

 MALHOFזמן קצר לפני השחרור הגיעה למחנה  –ובהמשך למחנות נוספים  BLIZYNלמחנה 
 450משלחת הצלב האדום השוודי שהביאה חבילות מזון לאסירות ובעזיבתה לקחה אתה 

 אסירות
 

WISOCKI ICCHAK  - 1363  -   ,העד מספר מפי יהודיה מכרהPESIA ELBOJM  מהעיירה
WISZKOW  היא   - 1939על רצח יהודי העיירה כבר בימים ראשונים למלחמה, בתחילת ספטמבר

בזמן הבריחה יחד עם   - JADOW  -ו    STOCKמספרת על מעשים דומים בעיירות השכנות  
שלושת בניה היא פגשה קבוצת חיילים שרצחו את בניה התעללו בה ובכלתה ולא נתנו להן 

 12/9/1939  -כל זה התרחש ב   -לקבור אותם 
 

GRINBLAT DAWID -  1364 -   העד מספר על קברי אחים הנמצאים ליד המחנה בו הוא נמצא
 גופות נקברו בבית קברות גרמני 200  -מעל ל  –בגרמניה 

 
TOJTER RACHEL  -  1365 -   העדה מספרת על גירוש יהודים מ-  LODZ   ל-  KRAKOW 

העדה מגיעה למפעל   - 1944נשארה עד סוף אוגוסט ו LODZ  -העדה חזרה ל   - 1939בדצמבר 
 ושרדה THERESIENSTADTהעדה הגיעה עם מצעד המות עד   - HEINICHEN  -ב   תחמושת 

 
FLINT JAKOB  -  1366 -   החלק העיקרי של העדות הוא על גטוLODZ -    העד מספר גם על

WIESTE GUERSDORF -   בסוף העדות מוזכרת " אשת האגדה " מ-  AUSCHWITZ  בשמה

-M49 - 320-325-335-449-1605-1814-2250-2788  : עדויות נוספות – LOLA LIPMANהמלא 

 & = -2380-1397M1E/920-1357-1366& = &  - 5098  -ב   320  -עדות זהה ל  -  - 4084-4639

 &017/95 -  
 

GELBARD HERSZ  -  1368 -   העד מספר על גטוWARSZAWA -  מחנה העד נשלח ל
PUSTKOW  הוא מגיע למחנה  1945בינואר   -ומספר על המחנהBLECHHAMER -   העד היה

האסירים נשארו ללא שמירה הצטיידו בנשק וכאשר   -בין אלה שנשארו במחנה בשעת הפינוי 
גרמנים  70  -נפצעו ו  350אסירים  300הגיעה יחידת חיסול גרמנית התפתח קרב בו נהרגו 

 יה חופשי !המחנה ה  -נהרגו  
 

WELTCZ MOSZE  - 1369 -   העד מספר על היהודים בגטוSIENIAWA  באזורJAROSLAW -  
העד מוסר פרטים רבים   -חשיבות העדות היא דווקא על התקופה הראשונה אחרי השחרור  עיקר

 כולל שמות רבים JAROSLAWעל פוגרום ורצח יהודים במקומות שונים באזור 
 

RAJNREICH MESZEL  - 1370  -   העד מספר על גרמני מבוגר מהנדס במקצועו שניהל את
עם חיסול   -הוא עזר בכל דרך ליהודים שעבדו בסדנאות   - TARNOPOL  -סדנאות הצבא ב 

חיילים והם בנו  15עם התקרב הצבא האדום הוא לקח   -יהודים בביתו  12המחנה הוא הסתיר 
כולם   -את היהודים והשאיר להם מלאי מזון  בונקר ביער כביכול למטרות צבאיות הסתיר שם



 מצורפת רשימה שמית של ניצולים  -ניצלו 
 

SZYLING TZESZA  -  1371 -   העדה הגיעה ל-  AUSCHWITZ  וצורפה לבלוק  1944בשנת
ואם את שואלת איך החזקתי  1942אני כאן משנת   :לשאלתה ענתה לה שכנתה לדרגש   - 19מס. 

ושמה  GRODNE  -ן בא סיפור שלא ייאמן שסיפרה לעדה אישה מ כא  -מעמד אספר לך 
FRIEDMAN -   החיוניות ואומץ הלב של המיואש נתנו לה כוחות לצאת חיה מאזור תאי הגז

בכבודו הגיע לבלוק, לחץ את  MENGELE  -השמועה פשטה במחנה ו   -במחנה ולחזור לבלוק 
הוא הורה להביא לה   -מגיע לו לחיות  ידה ואמר לה שאדם שמצליח לצאת משטח הקרמטוריום

 בגדים יפים ואוכל יותר טוב והורה לסדר אותה לעבוד בקומנדו "קנדה"
 

ZIMBROWICZ TZADOK-FELA FEJNKIND  -  1372* -   סיפורה של ילדה קטנטונת
בהצלתה עזרה מנהלת בית יתומים נוצריה שלקחה אותה תחת   -שנשארת בחיים בדרך נס 

 חסותה
 

RAJZER LEJB  -  1375 -   העד מספר על יהודיMINSK  1941מיד אחרי הכבוש עד אוקטובר -  
 עיקר העדות מתייחס למצב הרוח בין היהודים בתקופה זאת

 
NIEMIEC MOJSZE  -  1376 -   בו העד מספר על מחנה  1378זהו המשך העדות תחת מספר

BLYZYN -    ממחנה זה העד הגיע ל-  AUSCHWITZ -  העד מגיע   -תאר את המחנה הוא מ
 .ק"ג 30בעת השחרור הוא שקל   -ולמחנות נוספים  LIEBE ROZEלמחנה 

 
TARBUCIN HERSZ  - 1377 -   העד מספר על פעילות המחתרת בהנהגתWITENBERG 

עם   - ונה להלחם בתוך הגטוולפי דבריו הייתה כ  -הוא עצמו הצטרף לארגון  – VILNOבגטו 
  -לא יצאה אל הפועל זה המחתרת התרכזו באחד הבתים במטרה להלחם אך תחילת הפנוי חברי 

 בהמשך קבוצות צעירים יצאו ליערות ביניהם גם העד
 

NIEMIEC MOJSZE  -  1378 -   העד מספר את קורות יהודיTOMASZOW MAZOWIECK -  
הובאו  אחרוני היהודים  - "PALESTINAהחיסול הסופי הגרמנים השתמשו גם ב"תרמית  לקראת
 BLYZYNלמחנה 

 
WAJNTRAUB TUWIA  - 1379 -   העד מספר את קורותיו האישיים בגטוLODZ  מתחילת קיומו-  

העד   -ומשם למחנות נוספים  CZESTOCHOWA  -הוא נשלח למחנה עבודה ב  1944בפברואר 
 שרד את צעדת המות

 
MELCER ESTER-BAT  -  1383 -   העדה מספרת על החיים בגטוWARSZAWA  -   ממש

אחרי כשלון   -סמוך לפרוץ המרד היא ובעלה עוברים לצד הארי והם נמצאים במסתור אצל פולנים 
החלק החשוב זהו   -המרד הפולני הם נשארים במחבוא למרות שהפולנים עוזבים את העיר 

   - בעלה וחבריה הנוספים למסתור מתים מרעב והיא השורדת היחידה  -והמרגש של העדות 
 

SZWARZ BERTA  -  1385 -   העדה מספרת עלKOWNE -   היא מספרת על מעשה זוועה
ושמו אותו לקישוט  MOTKONSKIשעשו הליטאים כשערפו את ראשו של רופא שיניים בשם 

אנשי אינטליגנציה ורצחו  534ביום סגירת הגטו הגרמנים אספו   - SLOBODKAבמזנון בשכונת 
 אותם

 
SZWARZ BERTA - 1386 -  עדה מספרת זיכרונות מיום שחרורה שנתיים לאחר המעשה ב ה-  

21/1/1945 
 

KATZ SZLOJME  - 1387 -   העד מוסר את קורותיהם של יהודי העיר ההונגרית
SATORALJAUJHELY -   

 
MILDINER JAKOB  - 1388 -   העד מספר על העיירהKOZOWO  במחוזTARNOPOL -        

לראש העיר שמסר לידו את השלטון  REICHENBERGסט היהודי נקרא הקומוני 9/9/1939  -ב 
ושמותיהם  JUDENRAT -העד מונה את שמותיהם של כל חברי ה   - בעיר עד לכניסת הסובייטים



 נרצחו אחרוני היהודים 12/6/1943  -ב   -השוטרים היהודים  20של כל 
 

WAJCMAN HERSZ  -  1389 -   העד היה בגטוRADOM ה להורג מלווה ומספר על הוצא
 ממונה על האוקראינים .S.Sקצין  KAPKEבהתעללות בפקודתו של 

 
CYPEL WLADISLAW  -  1390 -   העד מספר שעבד בבית דפוס ב-  RADOM  כבעל מקצוע-  

העבודה   -תפקידו היה לתרגם מגרמנית לפולנית מודעות על הוצאה להורג של פולנים ולהדפיס אותן 
  BOETSCHERהחתימה הייתה תמיד של מפקד המשטרה   -יום  15 -10נעשתה בלילות מדי 

 
CYPEL WLADISLAW  -  1391 -   עדות נגדKAPKE  מפקד האוקראינים בגטוRADOM  על

 רצח שני יהודים
 

ZYLBERBERG CHAJM WOLF  -  1392 -   העד מספר ש-  KAPKE  הוציא להורג קבוצה
ובני משפחתם שהתפתו להאמין לגרמנים שהם ביניהם רופאים  RADOM  -יהודים מ  130של 

 PALESTINA  -יוחלפו תמורת גרמנים ויגיעו ל 
 

ZYLBERBERG CHAJM WOLF  -  1393 -   העד מספר שמפקד המשטרה ב-  RADOM   פקד
יהודים בקרון בזמן אקצית השילוח וחלק גדול מהם נחנק עוד לפני הגיעו למחנה  150 לצופף

 ההשמדה
 

ROZNER JDEL -  1394 -   העד יצא מגטוLODZ  לעבוד במחנהSTADION  לידPOZNAN -  
הוא נשלח   -כל יום ראשון בשבוע תלו יהודים בכיכר המפקדים   -התנאים היו קשים והתמותה גדולה 

 ונשאר בחיים AUSCHWITZ  -ל 
 

1395EDELMAN JAKOB -   -   העד יצא מגטוLODZ  למחנהAUSCHWITZ  1944בסתיו 
 שרד  - KAUFERINGיע למחנה ובסוף הג

 
WEISS ISRAEL -  1396 -   העד מספר על גטוLODZ  ומתעכב במיוחד על אקצית הילדים 

 
FURMAN MOSZE -  1397 -   העד היה ב-  SONDER-KOMANDO  שטיפל באנשים בבואם

הם עזרו לאנשים לרדת מהקרונות, עזרו באיסוף המטען וליוו את היהודים למקום  –לרמפה 
העד מספר שלמרות האיסור החמור לא לתקשר עם היהודים שזה עתה הגיעו הוא   -לקציה הס

ואחרים ניסו לתת להם עצות מועילות כגון למסור תינוק לסבתא כדי שהאם לא תשלח שמאלה 
לא תמיד זה עזר כי אנשים לא   -יחד אתו או לאנשים מבוגרים שלא יצהירו על גילם האמיתי 

 עדויות בנושא :   -ין היתר העד מספר על "אשת האגדות" המוכרת לנו ב  -האמינו לדבריהם 

M49 - 320-325-335-449-1605-1814-2250-2788-4084-4639 -  -  ב   320  -עדות זהה ל-  
5098 -  & = &2380-1397M1E/920-1357-1366- = &  &017/95 -  

 
GERSZTEIN SZYA  -  1398 -   העד מספר את קורות יהודיLUCK -   הוא מתעכב על חלקו של

DR. BILOBRAN ושל בתו באסונות וברצח היהודים 
 

ING. SCHWARZ STEFAN -  1399 -   תיאור בלתי רגיל של "מצעד המות" שיצא                   
אסירים ואחרי שצעדו שבועיים  1650מהמחנה יצאו   - 1945באפריל  BUCHENWALD  -מ 

 ש קטע חשוב מפיו של אסיר רופא המספר על הניסויים שנערכובתוך העדות י  - 250נותרו 
העד וחברו מנצלים היסח הדעת של שומר ויורדים לתעלה בצד   -  AUSCHWITZ  -באסירים ב 

כשהתעוררו הסתבר להם   -הם נכנסים לאסם של איכר מתחפרים בקש וישנים שנת ישרים   -הדרך 
גופות  597דות מצורפים שני דפים המכילים נתונים על לע  -שאמריקאים כבר נמצאים יומיים במקום 

הגופות הוצאו מקברן באוקטובר   -ק"מ. עליו צעד הטור   11של אסירים שנרצחו במסלול קצר של  
העדות כתובה בלשון ספרותית ומתורגמת למופת מהשפה    -ביוזמת ועד האסירים  1945

 עדות לדוגמא בנושה " צעדת המות " ! !  -הגרמנית 
 

CHAJTOWICZ PERL  -  1401 -   העדה מוסרת מידע על רצח יהודיTELSIAI  ועיירות הסביבה
 בחודשים הראשונים אחרי הכיבוש



 
ZILBERBERG MOSZE -  1402 -   העד מספר בהרחבה את קורות יהודיLUBLIN  עד לחיסולם

תארגנות צעירים העד מספר על ה  -  SZAMAJ GRAJERהוא מזכיר את המלשין הידוע   -הסופי  
הם לחמו גם בתוך הגטו ונפלו   -שעשו פעולות חבלה ברכבות ואפילו ירו על גרמנים בתוך העיר  

היה   LUBLINהראשון  של גטו   JUDENRAT  -העד מוסר שה   -  .S.Sבקרב בהורגם אנשי 
 בהרכב של הנהלת הקהילה מלפני המלחמה

 
ALTMAN SZAJA  -  1403 -   עדות נגד קציןS.S. KAPKE  שפעל ב-  RADOM -   העד היה

 יהודים 7  -נוכח בעת שהקצין הורה לירות ב 
 

EISENBAUM MORITZ  -  1404 -   עדות כנגדROKITA  שפעל בגטוRADOM 
 

WITKOWSKI MAKS  -  1405 -   העד נאסר בליל הבדולח יחד עם אלפי יהודים בעיר
BRESLAU  ואחרי מספר ימים נשלחו למחנהBUCHENWALD  שהתחיל לתפקד למרות שלא כל

 1940הוא שהה במחנה עד ינואר   -המתקנים במחנה היו מוכנים 
 

MILLER I.  -  1406 –  העד מספר על מחנהTREBLINKA    מכל   -ועל ההכנות למרד
העד השתתף במרד ויודע לספר   -העדויות שנמסרו על המרד זוהי העדות המקיפה ביותר 

העד   -הוא מזכיר שמות רבים של המארגנים והמשתתפים   -ים ביותר פרטים הידועים למקורב
 ZIALOמספר על כמות גדולה של נשק ורימונים שהם השיגו ועל קרב ממושך שבראשו עמד סרן 

מצורפת  רשימה   - רוב המורדים נפלו בקרב מעטים נמלטו  -  - S.Sובו נהרגו מאתיים חיילי .
 חלקית של הנספים במרד

 
OBOZNEK ABRAM  -  1407 -    העד מספר על נפילתו בשבי, על גטאות אחדיםOZAZOW – 

ZAGROW  הוא משווה בין יחס הגרמנים ליהודים לבין היחס   -ועל חייו במחנות תחת חזות ארית
 לפולנים במחנות

 
GELCZYNSKA CHAWA  -  1408 -   העדה מספרת שבעירהTRESTENA  שגרו בה רק

כעונש על חטא זה נרצחו   -ייל גרמני נורה בעיירה עם כניסת הגרמנים יהודים נרקמה עלילה שח
שם רוכזו  BOGUSZAהעדה מספרת על מחנה   -יהודים וכל התושבים היהודים גורשו מהעיירה 

ואחרי  TREBLINKA  -משלוח יהודים יצא ל   -יהודים מכל העיירות והכפרים בסביבה  12000
 AUSCHWITZ  -ל  מספר שבועות נשלחו כל היתר 

 
LANDAU LEON  -  1411 -   העד מספר את קורות יהודיRZESZOW -   אחרי חיסול הגטו הוא

במצעד המות הוא   -שם התנאים היו נסבלים  BUNAומשם למחנה   AUSCHWITZ  -הגיע   ל 
לפי העד רכבת האסירים הופצצה ע"י מטוסי בנות   -ומתאר אותו  FLOSENBURGמגיע למחנה 

 האסירים תלו בגדי פסים על גג הקרונות וההפצצה הופסקה  -יו הרוגים רבים הברית וה
 

HILLER MARKUS  -  1412 -   העד מספר את קורות יהודיSEDZISZOW  -   באקציות
 התרחש החיסול הסופי 1942ביולי   - PUSTKOWהראשונות נתפסו יהודים והובאו למחנה האיום 

 
WLADISLAWSKI P.  -  1413 -  מספר על העיירה  העדZELOW על יהודיה הפעלתנים שהניעו ,

 BIEBOW  את החיסול הסופי ניהל - LODZאת תעשיית הטכסטיל הקשורה קשר הדוק עם העיר 
לפי דברי העד השמדת יהודי העיירה התבצעה במשאיות הגז   - LODZהממונה הגרמני על גטו 

 CHELMNOשל מחנה 
 

GLEZER MOTEL -  1414 -  בעיירה  העד נולדSMOGONIE  בליטא והוא מספר את קורות יהודי
 העד עובר מספר מחנות עד לשחרור -העיירה 

 
WOLF DAWID  -  1415 -   העד הוא יהודי מהעיר הליטאיתKEJDAN  המספר את קורות

הליטאים   -הוא מספר שנשארו בחיים שלושה יהודים מתוך קהילה מפוארת   -היהודים בעיירה 
 כל מה שהוא מספר הוא ממקור שני או שלישי  -י היהודים חודשיים אחרי הכבוש השמידו את אלפ

 



GUTMAN RYWKA  -  1416 -   העדה מוסרת בפרוטרוט תמונה מלאה על החיים הדתיים בגטו
KOWNE -   היא מזכירה בעדותה שמות רבים של רבנים ידועי שם ומציינת את פועלם וגם את

 אחריתם
 

RAJF ELIJAHU  -  1417 -   העד מתאר את חיי היהודים בעיירה הליטאיתSKOD  בתקופה
מ.  40הוא מתאר את בית הכנסת העתיק עם ארון הקודש מעץ מגולף   -שלפני מלחמת העולם 
בעת פרוץ המלחמה לאחר שגל החיילים הראשון עבר   -( יחיד במינו ! !מהרצפה )מוגזם מאד 

תתרה ביערות הסביבה התקיפה את הגרמנים ובעיירה נשאר חיל מצב קטן יחידה רוסית שהס
האשמה נפלה על היהודים וכל הגברים נרצחו                    -והתרחש קרב בעיירה בו נפלו גרמנים 

  -אותו גורל היה לנשים וילדים בסתיו אותה שנה   -בידי ליטאים ומספר גרמנים   29/6/1941  -ב 
 םהעד אסף את כל הפרטים המתוארים מפי אחרי

 
FOGEL HERSZ  -  1418 -   העד מספר עלSOSNOWIEC  המידע ועל מחנות אחדים אך

שבויים יהודים מארץ ישראל שנפלו  160אליו הובאו  PEISKRETHAIMהחשוב הוא על מחנה 
העד מספר שהם עזרו ליהודים האסירים   -בשבי הגרמני באי כרתים במסגרת הצבא האנגלי 

 נתעדות מעניי  -במסירות גדולה 
 

GELBLUM SYMCHA  -  1419 -   העד מתאר אתLODZ   שלושה ימים לאחר שחרור העיר-  
הוא מספר על שוד שארית הרכוש היהודי בידי הפולנים   -הוא קצין המגיע לעיר עם הצבא האדום 

 עדות מעניינת !  -
 

FRIDLICH MOSZE  -  1420 -   העד מספר על העיירהNOWY TARG  בתקופה הראשונה
מזמן זה ועד השחרור   -הוא עוזב את אמו ואת העיירה ועובר את הגבול לסלובקיה   -חר הכיבוש לא

 הוא נודד ממחנה פולני אחד למשנהו בתוך הונגריה
 

SCHWARTZ JAKOB  -  1421 -   העד עושה סקירה על יהודיBUDAPEST  ועל מצב יהודי
 הונגריה בכלל מתחילת המאה

 
FUKS MOJSZE  - 1422 -  עד מספר על מצב היהודים ב ה-  TRANSILVANIA  תחת השלטון

 הרומני ואחרי כן תחת שלטון הונגרי      
 

JUKER SZMUL  -  1423 -    העד מספר עלKRAKOW  ועלRADOMYSL  אך בעיקר על
PLASZOW -   הוא   -העד מדבר ללא כחל וסרק על נבזויות העשירים ועל התנהגותם הנלוזה

מסיפורו אפשר להבין   -של השוטרים היהודים ועל מעשיהם המכוערים מספר על השחיתות 
הוא מספר הרבה   -שהוא עצמו נטש את אישתו ושני ילדיו לגורלם המר כשהיה נדמה שאין מוצא 

 בו שהה עוד מראשית הקמתו PLASZOWעל מחנה 
 

KNOLL SARA  -  1428 -   העדה מספרת על העיירהNIZNIOW  השוכנת על גדות נהר
NIESTER -  הובאו לעיירה יהודים הונגרים ולאחר מספר ימים הם המשיכו ברגל    1941 בסוף יולי

הם מגיעים   - STANISLAWOW  -ל  1942  -יהודי העיירה גורשו ב   - STANISLAWOW  -ל 
מקום ידוע לשמצה כי שם רצחו את כל יהדי העיירות  RUDOLFלתחנת הקמח "האדומה" של 

היא   -העדה מגוללת סיפור אישי ומשפחתי מלא תהפוכות טרגיות   -עיר והכפרים סביב ל
רצון החיים חזק מכל והעדה   -מאבדת את כל משפחתה והיא על סף חידלון וחוסר שפיות 

 סיפור חיים מרתק ! ! !  -שורדת כדי לספר 
 

FREJBERG ELIMEJLECH  -  1435 -   עדות מסוגננת היטב על השחיטה ביהודיMIELEC  
 1939בראש השנה 

 
FLEJSING GITL  -  1436 -   העדה מספרת על פיצוץ הקרמטוריום ב-  BIRKENAU  4ועל תלית 

 בנות שהבריחו את חומר הנפץ
 

LANGENEUER JUDA  -  1438 -   העד מספר על הכחדת יהודיRYBNIK 
 



SZNEJER NECHUME -  1442 -   העדה מספרת על השמדת יהודי העיירהGLUBOKE -  
 העדה ואחותה שהו ביער עד לשחרור

 
SCHIFMAN CHAJA -  1443 -   העדה מספרת על חיסול יהודי העיירהMALINOW      ע"י

DUBNO  אחרי תלאות אין סוף במסתור וביער העדה ואביה מגיעים   -שנרצחו בבורות הריגה
 העדה השתתפה בפעולות קרביות  -לפרטיזנים 

 
GROMAN NECHEMIA  -  1444 -   העד נפל בשבי והוא מספר על הפרדת השבויים היהודים

שרק התחילו  STUTTHOFFיהודים וכמרים נשלחו למחנה   -מהפולנים והיחס המיוחד אליהם 
  - STUTTHOFF  -ועם הפנוי הוא שוב מגיע ל  AUSCHWITZ  -ל   משם הוא מגיע   -בנייתו 

שם  WIECHOROW  -לבית הסוהר ב הכניסו את הנותרים בחיים  DANZIGבצעדת המות לכיוון 
 נרצחו רבים מהם זמן קצר לפני השחרור

 
ROSENBLUM ESTER  -  1445 -   העדה מספרת על חיסול קהילתOSTROWIEC -   בהמשך

 ומחנות נוספים AUSCHWITZ  -היא מגיעה ל 
 

FAST FANJA  -  1446 -   העדה מספרת עלLUCK  עיר הולדתה כפי שהיא זוכרת אותה לפני
 יהודים 18.000נרצחו ביער בקרבת העיר  1942באוגוסט   -יהודיה  20.000המלחמה על 

 
DALMAN SAMUEL -  1449 -   העד עושה סקירה כללית על קהילתCZESTOCHOWA  מלפני

העד מספר את קורות השמדתם   -יהודים  35000בעיר היו   -המלחמה על מוסדותיה וארגוניה 
המשטרה היהודית שתפה   -" PALESTINAדועים כולל תרמית  "בהדרגה לפי כל התכסיסים הי

חזרו  TREBLINKA  -יהודים הצליחו לברוח מ  2  -פעולה ועזרה באיסוף היהודים למשלוח 
העד עוקב אחרי האירועים ומתאר   -בחיסול הסופי הגרמנים פוצצו בית אחרי בית   -לגטו וספרו 

 יהודים 5000הם מצאו בעיר   - 17/1/1945  -ו לעיר ב הפנוי היה חפוז והסובייטים נכנס  -אותם 
 

FLAMENBAUM JOSEK  -  1450 -    עדות נגד מנהלי עבודה גרמנים בחברהSTEYR -
DAIMLER A.G.   ב-  RADOM -  כנראה לקראת המשפט 

 
SZULDMAN PESACH  -  1451                                         "                    "      " 

 
LIPSZITZ PINKASZ  -  1452                          "                          "                    "               

          
MAJDAN JOSEF  -  1453                              "                         "                    " 

 
LIPSZITZ JOSEF  -  1454                                   "                         "                    " 

 
KNOBEL ARON  -  1455                                   "                         "                    " 

 
KAUFMAN DAWID  -  1456                                         "      "                         " 

 
STAL JOSEF NATAN  -  1457                      "                         "                    " 

 
WAKSBERG CHAIM  -  1458                       "                         "                    " 

 
BERMANSKI JAKOB  -  1459                       "                         "                    " 

 
NAGRODSKI SZYMON  -  1460                     "                         "                    " 

 
ROYTKOP MOJSZE  -  1461                                              "                    "  " 

 
PIONOWICZ MORDKA  -  1462                  "                          "                    " 

 



SZPORN BINJUMIN -  1463 -   העד מוסר מידע על קהל היהודים ומוסדותיהם ב-  CHELM 
 -  LUBELSKI ים נכנסו הגרמנ  -ימים  10אך עזבו אותה אחרי  25/9/1939  -הרוסים נכנסו לעיר ב

יהודים לפי פקודת הגרמנים שהוציאו אותם  2000התכנסו  1/12/1939  -ב   - 9/10/1939  -לעיר ב 
 .S.Sאנשי   -יהודים וביניהם את אביו של העד  8הם הוציאו להורג   -מחוץ לעיר והכו אותם קשות 

עיירה  SOKALהמשיכו להוביל אותם אל  שם לנו ואחרי זה   HRUBIESZOWהובילו אותם אל 
 SOKAL  -עד שהם הגיעו ל   -שמחציתה הייתה בצד הגרמני ומחציתה מעבר לנהר בצד הרוסי 

 העד עצמו נשאר בצד הרוסי הוגלה לסיביר וניצל  -נרצחו מאות יהודים 
 
 7 -8אחות חובשת ביחידה פרטיזנית מספרת על הפרטיזן הקטן יוסלה ילד בן    - אלמונית – 1464*
חתו בכפר וכאשר הוריו נרצחו בידי קצין גרמני הממונה על האזור הילד מצליח הילד חי עם משפ -

יום אחד   -הוא השתתף כסייר בהרבה פעולות והיה אהוב על כולם  –לברוח ומתחבר לפרטיזנים 
מבלי לספר לאיש לקח אתו שלושה רימונים עלה על עץ סמוך לדרך המובילה לכפר וארב לאותו 

  -קצין בא יחד עם שלושה חיילים והילד זרק עליהם את הרימונים ה  -קצין שרצח את הוריו
מצאנו את הילד סמוך לארבעת  " –הרימונים נגדעה ידו הימנית של יוסלה ונפגעה עין אחת  מפיצוץ

 " הגופות של הגרמנים והצלנו אותו
 

KORENWASSER LEON  -  1465 -   עדות נגד מנהל עבודה במחנהSKARZYSKO 
KAMIENNA 

 
KUPFERSZMIED ROMAN  -  1466             “                       "                         " 

 
KRONGOLD MOSZEK SZMUL  -  1467        "                          "                     " 

 
KUPFERSZMIED ROMAN  -  1468 -   העד מספר על מחנהSKARZYSKO KAMIENNA -  

) אח   - המחנה ערכו נשף בחרו מספר בנות יפיפיות ואחרי שנאנסו נרצחו בחורשה קרובה מנהלי
 יוסלה כרמין (  -של אחת הבנות מוסר עדות על רצח זה  

 
ALBERT ICCHOK -  1469 -   הוא מספר על גטו   -העד מספר בהרחבת יתר מבלי לחסוך במלים

WARSZAWA  דרך   -כולל תקופת המרדMAJDANEK מגיע למחנה  הואBUDZYN  ומתאר
שדאג והגן לפי יכולתו  SZTOCKMANהוא משבח את זקן היהודים במחנה   -אותו ואת סדריו 

 1943שנרצחו בחורף  RACHOWהעד מספר על אחרוני יהודי העיירה   -הדלה על יהודי המחנה 
הוא   -גיע אליו ה RADOMהעד מספר גם על מחנה   -ובגדיהם שהובאו למחנה הצילו אותם מקרה 

 עובר מספר מחנות נוספים עד השחרור
 

ROZENBERG AKIWA  -  1470 -   העד מספר את קורות יהודי העיירהWOLANOW -  10 
 1942קצבים, אופים וסוחרי קמח הוצאו להורג ביוני 

 
HECHTER MOZES -  1488 -   יהודים מגטו  250העד מספר עלSZAWLY  שנשלחו בסוף

 העד מספר על המחנה  - DAUGELAJלמחנה  1943ספטמבר 
 

GELMSON SZLOJME -  1491 -   העד מספר על המרד הספונטאני בעיירהLACHWA  ביום
הוא מספר שיושב ראש היודנראט   -הוא עצמו השתתף בפריצת שער הגטו   - החיסול

LOPATIN DAWID היה הראשון שהצית את ביתו ובזה נתן את האות לשרפת הבתים בעיירה -  
  -העד מספר על הצטרפות לפרטיזנים   -ד יחד עם יהודים אחרים צלחו את נהר הפריפץ ליערות הע

בסוף היהודים   -הייתה יחידה פרטיזנית יהודית אך העד מספר דברים קשים על המפקד היהודי 
 אותות הצטיינות 6וקבל  BERLINהעד נלחם עד   -פוזרו בין היחידות 

 
SZNAJDER JUDA  -  1493 -   העד מספר את קורות יהודיDUBNO  העד   -עד לחיסולם הסופי

בהמשך הוא מתאר את נדודיו   -יהודים אחרונים שנותרו בעיירה והוא בורח יחד עם חבר  10היה בין 
 העד מזכיר שמות רבים מבני העיר ! !  -בכפרים בהם קיבל עזרה מפולנים וצ'כים 

 
RUBINSZTEIN SONIA  -  1494 -  ת את אחרית יהודי העיירה העדה מספרPORYCKI -  

היא מספרת על חייה בחזות   -היא עצמה מסתתרת בכפר קרוב אצל הכומר הפרבוסלבי 



גם אחרי השחרור   -אוקראינית אדוקה הצועדת בתהלוכה דתית ותמונת האם הקדושה בידיה 
 העדה לא גילתה את יהדותה כדי לא לגרום לרצח משפחת הכומר שהציל אותה

 
GERSTEIN CHAJA  -  1496 -   העדה מספרת על העיירהULANOW  במחוזNISKO -   היא

נפשות  8משפחתה בת   -מוסרת שרוב יהודי העיירה התפרנסו מקליעת סלים ביניהם גם משפחתה 
 22הוא סיכן את חיי משפחתו והחזיק אותם   -הסתתרה אצל איכר באחד הכפרים הסמוכים 

צרותיהם והם היו בסכנת מות מידי כנופיות לאומניות עד שעזבו את עם השחרור לא תמו   - חודשים
 פולין

 
KORB CHIEL  -  1497 -   העד מוסר סקירה תמציתית על העיירהSALOK  בין שתי מלחמות

ורצחו  FAAZERE  -יהודים ל  120זמן קצר אחרי כניסת הגרמנים לעיירה הליטאים הוציאו   -עולם 
הם   -הועלו כל יהדי  העיירה על עגלות בהבטחה שהם מובלים לעבודה  1941בסוף אוגוסט   -אותם 

שני   -הנשים סירבו להתפשט ובעקבות זה כולם נורו במכונות ירייה  הובאו לבורות ההריגה אך
הוא מספר את קורות   - SALOK  -המספר איננו יהודי מ   -עגלונים ליטאים נטרפה דעתם 

 יים יחידים שהיו ביחידה פרטיזנית נהרגוהעיירה כיון שאיש לא נשאר חי, שנ
 

PERLMUTER S.  -  1498 -   יהודים      7000נרצחו  1941בספטמבר  28העד מוסר שבתאריך
 SWIENCIANYעיירות וכפרים באזור  14  -מ 
 

ZYGELMAN SZMUL  -  1499 -   העד מספר על אקציה שהתרחשה ב-  PIOTRKOW 
TRYBUNALSKI   ברחוב   - 20/9/1942  -בGRODSKA  .גר "האופה מ   1מס-  KALISZ "

הוא כרך תכריכים על אישתו והוא עצמו לבש קיטל לבן   -עם אישתו המשותקת  70יהודי בן 
הגרמנים   -הוא הדליק שני נרות זיכרון  ואמר תהילים   -ועטף עצמו בטלית נקיה עם עיטורי כסף 

אחרית המעשה היה שמפקד האקציה ציווה   -שפרצו לדירה נדהמו מהמראה ועזבו את המקום 
 הם נרצחו בביתם ! ! !  -להביאם חיים או מתים 

 
SZRAJER SZLOJME  -  1500 -   העד מספר על העיירהSZUMSK   לידROWNE -   החיסול

 מ. מהגטו 300בבורות שהוכנו מראש במרחק   12/8/1942  -הסופי של הגטו נערך ב 
 

MICZEL ROZA  -  1501 -  ה מספרת על גטו העדVILNO  ובעיקר על החודשים הראשונים בגטו
  -ונרצחו שם  PONARY  -הם היו הראשונים שהובלו ל   -"הקטן" לשם הוכנסו היהודים שלא עבדו  

כל אסירי מחנה זה נרצחו סמוך אליו חוץ   - ESTONIA  -ב   KLOGAהעדה מגיעה למחנה 
 מאחדים ביניהם העדה

 
KRIZANSKA HELENA -  1518 -   העדה ומשפחתה עזבו אתKALISZ  עם פרוץ המלחמה ועברו

משם למחנה  ההעדה מגיע  - LODZאחרי חיסול גטו זה הם הועברו לגטו   - KOZEMINEKלגטו 
AUSCHWITZ ולמחנות נוספים 

 
RAJCHMAN DOROTA -  1519 -   העדה מספרת על גטוPABIANICE -   אחרי חיסול הגטו

ומשם   AUSCHWITZ  -עם חיסול הגטו היא מגיעה ל   - LODZרו לגטו הכשרים לעבודה הועב
 לשורה של מחנות עד לשחרור

 
PERLMAN EWA -  1520 -   העדה מספרת על גטוKRAKOW  13/3/1943  -עד חיסולו ב 

 
BERGER ELI -  1521 -   העד מגיע ל-  AUSCHWITZ   מגטוSEJLISZ  עיר מאזור

KARPATO RUS  שם יוצא משלוח של כמה מאות יהודים והוא בתוכם לצרפת מ  -1944במאי-  
במצעד המוות הם מגיעים   - KOCHENDORFאחרי זמן קצר הם מועברים למחנה חדש בגרמניה 

שם הם מוכנסים למגרש מוקף מים משלושה צדדים ומצד רביעי הוצבו מכונות  MITWALDלעיר 
 במאי  1 –השומרים נעלמו והם שוחררו ב   -נפצעו רבים   -  60-70בלילה ירו עליהם ורצחו   -ירייה 

 
PAN JOSEF -  1522 -   העד מספר עלMAJDAN ROSLINA   עיירת הולדתו משם הסתלקו

המשפחה   - היהודים מפחד האוקראינים שהתחילו לרצוח יהודים כבר בתחילת הכיבוש הגרמני
העד מספר את קורות יהודי   -בתקווה שכאן המצב יהיה יותר טוב  STANISLAWOW  -עוברת ל 



ליד  MROZNICAאחרי תלאות הוא מגיע למחנה   -העיר בפרוטרוט עד לחיסולם הסופי 
BORYSLAW  1944הוא משתחרר באוגוסט   -ומשם ליער 

 
SZARI IZAK -  1523 –  העד מספר על עיר הולדתוKALISZ  יהודיה  10000  -שהתרוקנה מ

העד   -ופחה לגרמניה והייתה צריכה להיות "נקיה מיהודים" שבועות ספורים אחרי כבושה כי היא ס
מספר את ספורו של אחיו שהתפרסם בעיתון בשפת יידיש "אייניקייט" שהופיעה בברית 

ישראל היה מפקד הסיירים   -כותרת המאמר הייתה " גבורתו של ישראל שארי "  -המועצות 
עקב פעילותם הגרמנים  -ם והשתתף בקרבות רבי BARANOWICZבגדוד פרטיזני ביערות 

אחרי קרב קשה בעת נסיגת הגדוד הוא זירז אותם להתקדם והוא חיפה –שלחו משלחת עונשין 
ישראל הרג את המפקד ועצר את הגרמנים לזמן מה אך נפל   -יחידי על נסיגת מחנה הפרטיזנים 

 13/4/1943  -זה היה ב   -בקרב 
 

OFENBACH MINDEL -  1524 -   מוצא העדה מ-  BISTRITZA  ב-  TRANSILVANIA -  
את הגטו עשו מחוץ לעיר במין מחנה מאולתר ומגודר שם החזיקו את   -יהודים  7000בעיר היו 

  -באסטוניה  KIUMILAומשם למחנה  AUSCHWITZ  -העדה הגיעה ל   - 1944יוני -היהודים במאי
 העדה מספרת על מחנה זה ועל מחנות אחדים נוספים

 
FORLAJTER HERSZ  - 1527  -   העד מספר את קורות יהודיCHELM   עד חיסול הגטו

הוא מספר על המרד מפי    - הקרוב לעיירה  SOBIBORהוא מספר על מחנה   -  1942בנובמבר 
 העד מתגלגל בסביבת העיר בשדות, ביערות ובמסתור עד לשחרור  -אחרים  

 
GOLDMAN SARA  -  1528  -   יהודי העדה מספרת על קהילתZAMOSCZ  מלפני המלחמה ועל

 העדה עברה מחנות אחדים ושרדה  -קורות עדת היהודים עד לחיסולם הסופי 
 

 עדות פגומה  -  1531
 

DR. GOLDSTEIN+PANKINSKI ARIE  -  1532  -   שני העדים מספרים על רצח יהודי עיירתם
NAUMIESTIS    את הרצח בצעו   -  1941ר החיסול הסופי בבורות הריגה היה בספטמב  -בליטא

 הליטאים
 

BOJM HERSCH  -  1533  -   העד מספר על השמדת יהודיKRASNIK 
 

WEINGARTEN ELIASZ  -  1535  -   העד מספר על מחנהPIONKI    בו עבד במפעל הנשק-  
 הוא בורח ליער ושורד 1944ביולי   -העד מספר על הוצאות להורג בעוון בריחה מהמחנה  

 
ZIMERMAN ABRAM+PACHTER HERSCH+MUSKINEL M.  -  1536  -   שלושת העדים

לפי הוראת הגרמנים התאספו הגברים של  1939לדצמבר  11  -מספרים שב   HRUBIESZOWבני 
שהיה   BUG  -אלפי אנשים הובלו אל נהר ה   .S.Sמלווים בידי אנשי   - 60עד  15העיירה מגיל 

לפי דברי  –ביצות ויערות בדרך לא דרך וכל הזמן ירו במפגרים  הם הובלו דרך  -הגבול הסובייטי  
 העדים אלפי יהודים נרצחו עד שהגיעו אל הגבול

 
WALFIS JEHOSZUA  -  1537 -   זהו יומן שנכתב בעת השואה בעירRAWA RUSKA והובא 

היה מומחה העד   -בנו מסר את היומן לידי הועדה ההיסטורית   - ליער בידי ידידיו של כותב היומן
היה לו מגע עם הסביבה הפולנית והאזין בסתר   -לעצים ובתפקיד זה היה לו חופש תנועה מחוץ לגטו 

העיר   -הוא יודע לתאר את מצב היהודים באזור ויודע לנתח יפה את המצב הכללי   -לתחנות רדיו 
 שובה ! ! !עדות ח  -ויהודים רבים קפצו מהקרונות והגיעו לעיירה   BELZECקרובה למחנה 

 
DORFMAN SAMUEL  -  1538 -   העד מספר על פעילותו המוזיקלית שלWOLF 

DORMASZKIN  הצעיר בגטוVILNO -   הוא ניהל תזמורת ומקהלה בגטו ובהסתר את
 הוא מת יום לפני השחרור  - VILNOהפילהרמונית ה"ארית" של העיר 

 
PIRSZOWICZ HERSZ  -  1539 -  י קהילות בליטא העד מספר על חיסול שת  :VIDUKLE    ו-  

NEMAKSCIAI 



 
WEISBARD JAKUB  -  1540 -   העד מספר את קורות יהודי העיירהSTREZIENIEC 

 
RAKOCZ SZLAMA  -  1541 -   העד מספר על קבוצת יהודים מ-  RADOM  1940  -שהובאה ב 

ורבים ניצלו את  CIESZANOW  -הם הובאו ל   -לגבול הסובייטי כדי לעשות ביצורים אנטיטנקיים 
 התנאים המתאימים ועברו את הגבול

 
LIPSZYC ALTER -  1542 -   יהודים ופולנים בעת כיבוש פולין           3000העד מספר על תפיסת

העד מספר על התעללות   - RADOM  -ולאחר מכן ל  KOZIENICE  -הם הובאו ל  – 1939  -ב 
 הגרמנים בשני המקומות

 
FARBIASZ LIBER  -  1543 -   העד מספר את קורות יהודיRADZYN  ומתעכב לתאר את היחס

הורו לרב לגזוז את זקנו ולהופיע תוך שלוש שעות בכיכר   -המשפיל לו "זכה" הרב מידי הגרמנים 
הרב הורה לבעלי הזקנים לגזוז אותם במו ידיהם ולא   -הכנסייה הקתולית ולא יהודי העיר יסבלו 

 10בכיכר העיר ציוו עליו לזחול על הברכיים ולצעוק "הייל היטלר"   -ות העיר להיראות ברחוב
  MIEDZIERZIECZעברו שארית יהודי העיירה לגטו  1942באוקטובר   - פעמים ברציפות

 
ROZENWALD WILHELM  -  1546  -    בעת השואה   -בנות   4  -העד הוא בעל משפחה ואב ל

הבנות הן לעתים עם המשפחה ולעיתים נודדות בכפרים   -ונים  הם חיים במסווה ארי במקומות ש
 לעדות זאת יש סוף טוב כי כולם שרדו ונפגשו שוב אחרי השחרור  -ומסתדרות  

 
PLONSKI HENRYK  -  1547 -   העד עושה סקירה מפורטת על קהילתLODZ  בטרם מלחמה-  

העד מספר   - "RUMKEלנג "ועל כסף הגטו שקבל את כינוי הס  RUMKOWSKIהוא מספר על 
 STUTTHOFהעד הגיע למחנה   -שם למפקד המחנה היה יחס אנושי לאסירים  STOLBעל מחנה 

בסיום העדות העד מוסר מידע על אסדות   -והוא מספר על קאניבליזם שנהגו השבויים הסוביטיים 
 עם אסירים שאוניה גוררת אותן בים הבאלטי ועל הטבעת אסירים בים

 
GERSZTNER JOSEF-HERSZ  -  1548 -   העד מספר על העיירהCHRZANOW  עד לחיסול

 הסופי
 

1549-  WISOCKI IZAAK -   העד מספר על תקופה קצרה בעירWEGROW    11/9/1939 בין 
 –היום בו העד עזב את העיר ועבר לאזור בשליטת הסובייטים   10/10/1939לבין  יום כיבוש העיר

 
LOJFER SARA  -  1550 -   יהודי העיירהSOWOROWO  מגורשים ל-  OSTROLENKA  מיד

לאורך הגבול עם  LOMZAהיהודים הובלו לכיוון  1939בסוף סוכות בשנת   -אחרי הכיבוש 
היהודים עברו   - הסובייטים ושם הודיעו להם שיהודי שיימצא בצד הגרמני של הגבול יוצא להורג

 פהאת הגבול והחיילים הסובייטיים קבלו אותם י
 

HADER RYWKA  -  1552 -   העדה מספרת על האקציות בגטוROHATYN  לשם גורשו היהודים
היא מספרת על התלאות שעברו עליה  בתקופה הארוכה עד   - PODKAMIENמעיירת הולדתה 

ידיעתם                        ללא לשחרור במסתור אצל איכרים באסמים ובעליות גג בידיעתם ולפעמים 
היא חיה   -היא קבלה זמן רב מזון אצל כמה איכרים עד שהם הפכו את עורם   - PODKAMIEN  -ב 

העדות ארוכה אך נקראת כספור בהמשכים   -פרק זמן במלונה של כלב שהיא נשלה אותו מביתו 
 7181תחת מספר   M49Eעדות זהה תורגמה מאנגלית ונמצאת בארכיון   -
 

DR. MALACHI BENZION  -  1553 -  עד מספר על חיי הקהילה היהודית ב ה-  USZGOROD 
  -יהודים  9000ובה יישוב של  CARPATO-RUS  -זאת הייתה העיר המרכזית ב   -לפני השואה 

העד עצמו   -העד מתאר את קורות היהודים בעיר ובסביבתה החל מהשתלטות הגרמנים על הונגריה 
 וןבתחילת יוני עם המשלוח האחר AUSCHWITZ  -מגיע ל 

 
ZILBERG LEJBL  -  1554 -   העד מספר על העיירה הליטאיתPILWISKIAI -   בסוף ספטמבר

העד היה   -הליטאים רצחו את כל הגברים ביער בקרבת העיירה ונותרו בה רק נשים וילדים  1941
הביאו את הנשים והילדים לאותו יער  15/10/1941  -ב   -בין עשרת בעלי המלאכה שהושארו בחיים 



  -לבושים אזרחית צילמו את המראות  GESTAPOהרצח ביצעו הליטאים ואנשי   -רצחו אותם ו
יהודים יצאו ממחבואים כי המפקד הגרמני הבטיח שהם יישארו בחיים  70העד יחד עם עוד 

היו עוד יהודים   -העד לא בטח בדבריו ומצא מקלט אצל איכר מכר   -ויכולים להמשיך לעבוד 
 שנתנו אמון בדברי  הגרמני נרצחו שנהגו כמוהו ואלה

 
REJF CHUNE  -  1555 -   העד מספר על רצח יהודי העיירה הליטאיתVIEKSNIAI  זמן קצר

העד עצמו ברח בעת חפירת הבורות שהיו מיועדים לשמש קבר ליהודי כל   -לאחר הכיבוש הגרמני 
 MAZEIKIAIמחוז 

 
FLEISZER CHESZKIEL  -  1556 -  רות יהודי העיירה הליטאית העד מספר את קוKURSENAI 

 
KATZ JAKOB  -  1557 -   מ  1945העד יצא בסוף אפריל-  DACHAU   ל-  TIROL  במצעד

רגע לפני הוצאתם להורג מצליחה אישתו של מפקד משמר          -רבים נופלים בדרך לשם   -המות 
כאן יש תוספת   - חופשייםהמשמר הסתלק והם   -לשכנע את בעלה לא לרצוח אותם  .S.S  -ה 

העד מאמת עדות אחרת המספרת על מעשה זוועתי של  עריפת ראשי של זיכרונות ובין היתר 
סדיסט מטורף ומקום ההתרחשות היא העיירה  FEIKSהרוצח הוא   -ילדים יהודים בגרזן 

BELZICE  באזורLUBLIN 
 

PARDO CHAJM  -  1558 -  עדות נדירה של יהודי יווני מהעירDRAMA במקדוניה  שצורפה 
העד מספר על גזרות אנטי יהודיות מצד השלטון הבולגרי לאחר כניסתם בחודש מאי   - לבולגריה

ואפילו  BULGARIA  -בחודש נובמבר השלטון פרסם הוראה שהיהודים נוסעים לעבוד ב   - 1941
פפת את גורל הם הועמסו על משאיות ומאז חידה או  -פורסמו שמות המקומות אליהם נוסעים 

העד מסכם שיש סברה   -היהודים הם לא הגיעו למחנה או למחנה השמדה וגם לאף עיר בבולגריה 
 שהגרמנים או הבולגרים ירו בהם בקרבת הדנובה והם הושלכו לנהר

 
CHALFEN ELIASZ  -  1559 -   העד מספר את קורות יהודיBUCZACZ  ועיירות הסביבה ומתאר

שוטרים יהודים עם  1943העד מספר שביוני   -"  JUDENREINה " את כל האקציות עד להיות
קבוצת לוחמים יהודים נקמו   -נשק דל התגוננו באחד הבתים, הרגו מספר רוצחים אך הוכרעו

המתקפה הרוסית הגיעה אליהם ויהודים מוסתרים יצאו   -בגויים שמסרו או רצחו יהודים 
הצליחו להדוף את החזית אחורנית ויהודים בשמחה לקראת המשחררים אך עד מהרה הגרמנים 

 רבים שילמו זאת במחיר חייהם
 

SZPERBER SALA  -  1561 -   העדה מספרת על מחנהHOLOWSCZYNA  לידTLUSTE -  
שאמור היה  KOKSAGIZ  -הם עבדו בגידול צמח ה   -היא הייתה במחנה עם שתי ילדות קטנות 

לו במילה את מנהל העבודה הגרמני שבזכותו היהודים העדה לא מזכירה אפי  -לשמש תחליף לגומי 
 ניצלו

 
SZENKER SZAUL  -  1562 -   העד מספר את קורות יהודי העיירה הליטאיתRIETAVAS  אך יש

 בו מידע על הרבה עיירות נוספות 
 

ERENBURG GDALJA  -  1563 -   העד מספר על  עיירת הולדתו הקטנהZAKSZUWEK 
הוא מרחיב את היריעה ומספר הרבה על יהודי   -על גורלות של אנשים ומספר  LUBLINבסביבת 
LUBLIN  הוא מספר על בוגדנות האיכרים שהסתירו יהודים ומסרו אותם בידי   -והעיירות בסביבה

הוא מספר גם על פרטיזנים   -לא מעט נבזויות הוא מספר על יהודים   -הגרמנים או רצחו אותם 
 LUBLINעדות מעניינת על   - מבצבצים גם מעשים של אנשים הגוניםפה ושם   -יהודים בסביבה 

 והסביבה 
 

FEINGOLD MOSZEK -  1564 -   העד מספר על הכחדת יהודיCHARASKOW והסביבה 
 

  SZENKER SZAUL - 1565 -   העד מספר על השמדת יהודי עיירת הולדתו הליטאיתPLUNGE 
 

SANDLER MONIEK  -  1566 -  ם במחנה עקוריTIRSCHENREUTH   מישהו הביא צילומים
 העד מספר עליה  -והעד הכיר באחד מהם את אמו  AUSCHWITZממחנה 



 
SIMA KAMF -  1567  &LEJB -   העד הוא יהודי כפרי מ-  CZARNE  נפתPILZNO -   הוא ובתו

עדת בצ  -עד לפינוי  BUNA  -הוא עבד ב   - AUSCHWITZ  -היו במחנות עבודה עד שהגיעו ל 
הבת   -בכפר הסמוך פולני הסתיר אותו   - המות הוא פיגר כי איבד נעל והסתתר בערמת מתים

 שרדה את צעדת המות ופגשה את אביה  -ולמחנות נוספים  PLASZOW  -נשלחה ל 
 

BLOCH BASIA  -  1568 -   העדה מספרת קורות יהודי העיירה הליטאיתTYTUVENAI 
 

ZIW BURECH  -  1569 -   מספר את קורות העיירה היהודית הליטאית העדSETA 
 

ERLBAUM DZIOMEK  -  1570 -   גטוBORISLAW הצטרפות לפרטיזנים  - בכל שלבי קיומו 
 

FELDGREBER HERSZ  -  1571 -   העד מספר על גטוWARSZAWA -   משפחתו נלקחה
הוא התגלה בבונקר   - הוא מספר על אקצית ינואר ועל המרד  -והוא נשאר בודד  1942ממנו בקיץ 

עבר  MAJDANEK  -הוא  נשלח ל   - UMSCHLAGPLATZ  -ונשלח ל  ZAMENHOFFברחוב 
 מספר מחנות נוספים עד לשחרור

 
 FINKEL ICCHOK  -  1572 -    העד מספר על גטוLODZ ועל מחנות עבודה בהם שהה 

 
KLORIN AWRUM-AJZIK  -  1573 -   העד מספר על העיירהWOLCHINOW -  העד מספר 

  -הוא היה בין אלה שקברו אותם   - יהודים שהיו סגורים בתוך צריף עץ סמוך לעיירה 700ששרפו 
 העד ברח ליער

 
SZWINIK SZULIM  -  1574 -   העד מספר את קורות היהודים ב-  IWINIEC  העד   -עיר הולדתו

בעדויות אחרות   -זה  ובהמשך הוא מספר על גטו NOWOGRUDEKהובא עם יהודים אחרים לגטו 
גרסתו היא שונה   -סופר שהייתה התגוננות ויהודים הציתו את בתי הגטו  NOWOGRUDEKעל גטו 

החפירה   -מ.   250העד מספר על אחרוני היהודים שנשארו במחנה חפרו מנהרה באורך   -
 ארכה שלושה חודשים ורובם המכריע נמלטו

 
HELISZIEWICZ  SZLAMA  -  1575 -  מספר על העיירה  העדZAGORZ  במחוזBEDZIN 

 
GRINER SONIA  -  1576 -   העדה מספרת על חורבן קהילתKOROPIEC 

 
PULWERMACHER ABRAM  -  1577 -   העד מספר שבמחנה עבודהUTTING AMERSEE 

נערך מפקד האסירים והמפקד הודיע שהעבריין   -אסיר מכר מכוש ואת  DACHAU  -ל    המסונף 
העד שלקח על עצמו את העבירה כדי להציל   -ימים  5  -מרצונו אחרת יישלל המזון ל יתייצב 

 מרעב את חבריו מבקש לקבל אסמכתא כתובה על מעשהו
 

AJDELMAN IZAAK  -  1578 -   העד מספר בהרחבה את קורות קהילתRADZIWILOW  עד
         מוזכרים בעדותשמות רבים של בני העיירה   - 1942באוקטובר   6  -להכחדתה     ב 

 
AJCHENBAUM JAKOB -  1579 -   מ  15/5/1944  -העד מספר שנשלח ב-  BUDAPEST   ל-  

WIENA  יהודים כאסירים פוליטיים ולאחר שלושה חודשים הגיע למחנה  40יחד עם עוד
MAUTHAUSEN -   הוא מתאר את סדרי המחנה ומספר גם על מחנותGUSEN 1 - 2  -   העד

שם הכניסו אותם   WELLSהעבירו אלפי אסירים ליער קרוב לעיר  15.4.1945  -ב מספר ש
רוב האסירים מתו והגוויות   -לצריפים פתוחים עם שמירה מסביב מבלי להגיש להם אוכל ומים 

 נרקבו כי לא נקברו
 

KRAPIWNIK BERL  -  1580 -   העד מספר את קורות יהודי העיירהSKARKOWSZCIZNE 
 

SZIPIACKI RACHMIL  -  1581 -   העד עבר מספר מחנות שבויים עד שהגיע ל-  BUDZYN -  
העד מספר על חיסול כל המחנות   -ועל מחליפו בתפקיד  FEIKSהוא מספר על מפקד המחנה 

כסיבה להשארות המחנה הוא מציין את מפעל הרכבת   -ובו לא נגעו  BUDZYN  -סביב ל 



  -ב   -שבלי יהודים הם לא יסתדרו בעבודה  .S.S  -ה        הנהלת המפעל שכנעה את  - המטוסים
 ועובד בשרפת הגוויות מבורות ההריגה PLASZOW  -העד מגיע ל  1944

 
GLUCKSMAN DAWID -  1582  -   העד מספר עלWADOWICE   ועל מחנות עבודה וביניהם

 LUDWIGSDORFעל 
 

KNIPER ITTA -  1583 -   העדה מספרת על יהודיKRASNIK -   היא מספרת שבראשית
יהודים  2500  --היתה אקציה גדולה  1942אחרי פסח   -עדיין חיו יהודים בכפרי הסביבה 1942

שוב היתה   -ומכמה עיירות  יהודים מהכפרים  KRASNIKבסוכות ריכזו בגטו   -נשלחו להשמדה 
מפקד המחנה היה   -  BUDZYNהעדה וילדיה מגיעים למחנה   -אקציה ויהודים נשלחו להשמדה 

FEIKS ילדיה של העדה היו בסכנה תמידית   -לא היו ילדים במחנה כי הוא רצח אותם   - רוצח ידוע-  
            - AUSCHWITZביולי הם הולכים ברגל עד מחנה  MAJDANEK המשפחה מגיעה למחנה 

  -יים והוחזרו לבלוק חיכו יומ  -נשים הובאו לקרמטוריום  130  -היתה סלקציה  4.11.1944  -ב 
 שוחררה BERGEN BELSEN  -ובהגיעה ל  RAVENSBRUECKעברה גם את מחנה  העדה

 
OLIKER JOJNE  -  1584 -   העד מספר על הגטו בעיירהMUZOCZ -   באקצית החיסול צעירי

כל העיירה נשרפה ואת היהודים הובילו לתוך גיא   -הגטו התגוננו בנשק קר והציתו את הבתים 
בלילה והעד ברח   -י בו החזיקו אותם יום שלם ולילה ולאחר מכן רצחו אותם באותו גיא עצמו טבע

  -פגש כמה יהודים שגם הם ברחו ויחד רצו להצטרף  לקבוצת פרטיזנים מעורבת שמפקדה היה יהודי 
הם   -גרמנים  27תוך חיפוש אחריהם נודע להם שכל הקבוצה נפלה בקרב אך הם הצליחו להרוג 

 הם מצטרפים לפרטיזנים צ'כים שפעלו באזור 1943רגנים כקבוצה לוחמת ובקיץ מתא
 

KINERMAN SZMUL  -  1585 -   העד הוא יהודי כפרי מ-  KRICZYLSK  שגורש מכפרו אל גטו
STEPHAN -   העד נשלח יחד עם כמה מאות   -יהודים רבים מעיירות הסביבה גורשו לגטו זה

התרחשה אקציה וכל  1942בסתיו   -בדו בתיקון גשרים וכבישים שם ע KOSTOPOLיהודים למחנה 
אחרי שהות של חצי שנה ביער    -יהודי המחנה נרצחו מלבד אחדים שהצליחו לברוח וביניהם העד 

 פנה אל אזור כפר הולדתו ושם נעזר באיכרים מכרים
 

WEINGARTEN ABRAM  -  1586 -  משטח  העד מספר על שתי בריחות מסובכות ומסוכנות
הוא מספר על חייו ועל נדודיו על חייהם של שני אחיו ושל   -הכיבוש הגרמני לשטח הכיבוש הסובייטי 

הוא מספר על סבלם ועל הרדיפות מצד גורמי הביטחון הסובייטיים   -הפליטים ממערב פולין 
N.K.W.D. -  הגרמנית שלושת האחים נמצאים בגטו בעיירה  אחרי הפלישהSTASZOW -   העד

 הוא עובר מחנות אחדים ומספר עליהם  -כולו  KIELCEמספר על השמדת יהודי העיירה ושל אזור 
 

SOSNOWICZ HIRSZ  -  1587 -   העד מספר שאל גטוNOWOGRUDEK          הובאו יהודים
פרטיזנים יהודים התקיפו את היחידה הגרמנית שחזרה   -ועיירות הסביבה  IWINIEC  -מ 

 IWINIEC  -מאקציה ב 
 

1588-  GASTFREUND ABRAM -   העד היה ב-  SKARZYSKO  27  הוא הגיע  –חודשים
מהעדות אפשר ללמוד על סדרי  - HASAGועבד במפעל  התחמושת   1942למחנה באפריל 

עם חיסול המחנה    -המחנה, על המלשינים והמשטרה היהודית ועל  סגל ההנהלה הפולני והגרמני 
 CAPOS  -וגם הוא כמו בעדויות אחרות מספר על הנקמה  ב  BUCHENWALD  -הוא הגיע ל 

 SKARZYSKO   -ובשוטרים היהודים שפעלו ב 
 

KNOBLER FAJWEL  -  1589 -   העד מספר על העיירהSLOMNIKI  הוא   -עד חיסולה הסופי
העד מוסר בפרוטרוט על   -  SKARZYSKO-KAMIENNA  -,  וב PLASZOW  -היה אחריכן ב 

 .WERK  C  -ב   עבודה סדרי ה
 

1590 -  GOLDSTICK-BERKAL -    העד מספר על העירה הליטאיתRADWILISZYK    ליד
SCHAWLY   –  הליטאים הוציאו את כל יהודי העיירה מקטן ועד זקן לקסרקטין ושם הוחזקו משך

וד אך הם במספר והם נלקחו כביכול לעב 320הוציאו את כל הגברים  1941ליולי  12  -ב   -ימים 
  –הנשים והילדים העבירו למקומות אחרים והם נרצחו שם אחרי זמן קצר.   -נרצחו 

 



1591  – SZARTZ SARA  -   יהודים שהסתתרו ביער  18העדה מספרת על חבורה של
HNIDAWA    באזור - TARNOPOL8  10נרצחו במועדים שונים ,ביניהם בעלה ובנה אך 

 חודשים . 15הם היו ביער  –עדה ושלושת בנותיה יהודים יצאו מן היער וביניהם ה
 

WAJS ISRAEL  -  1592 -   עדות נגדMENGELE  בפעולת הסלקציה שלו ב-  BIRKENAU 
 

FLAMENBAUM DAWID  -  1594 -   העד הוא אסיר בעל ותק במחנהAUSCHWITZ  והוא
 DR. MENGELEמעיד על הסלקציות שהיה עורך 

 
WEINTRAUB POLA  -  1595 -   העדה עבדה יחד עם בעלה במחנהSKARZYSKO 

KAMIENNA -   היא מתלוננת ש-  VOLKSDEUTCH  שהיה מנהל עבודה יחד עם כמה פולנים
 CHAJM WEINTRAUBרצחו במכות את בעלה 

 
GOLDFARB DINA  -  1596 -   גם עדות זאת כמו העדות הקודמת עוסקת ברצחCHAJM 

WEINTRAUB 
 

SIEROTA MENDEL  -  1597 -   עדות נגד שומר אכזר במחנהPIONKI  
 

ROZENTAL SZAJE  -  1598 -   עדות נגד שומר במחנהPIONKI 
 

KIEF JARMA  -  1599 -   עדות נגדMATIAS   שומר רוצח במחנהPIONKI 
 

MEKLER JARMA  -  1600 -   העד היה במחנהPIONKI ומעיד נגד גרמני אכזר 
 

FEINGESICHT SZMUL  -  1601 -   העד מספר שקציןS.S. BOTCHER   שפעל ב-  RADOM  
 פקד להרוג אותו אך הוא הצליח לברוח

 
SZAPIRA IGNAC  -  1602  -   העד מספר על רצח אחיו בידיS.S. ROKITA  במחנהJANOW 

 
KAUFMAN REGINA  -  1603 -   העדה מספרת על העיירהRACHOW  באזורMARMAR-

SZYGET  ל  1944שיהודיה הובאו במאי-  AUSCHWITZ 
 

HABERKORN SZMUL  -  1604 -   העד מספר על מחנהSKARZYSKO KAMIENNA 
 

GELBARD ISRAEL  -  1605 -   העד חיבר את תולדות היהודים  בעירBAD-NAUHEIM  החל
הוא ממשיך בתיאור   - THERESIENSTADT  -ועד לשילוח אחרוני היהודים ל  14  -מהמאה     ה 

 1945-1947גם אחרי השחרור בשנים  פעילות הקהילה
 

ZWEIGENBOJM CHIL  -  1606 -   העד מספר על יהודיWOLBROM 
 

KUPPER CHAJM  -  1607 -   העד מספר על אישS.S.  מ-  ROZDAL  שרצח יהודים במו ידיו-  
 CHODOROWאגב עדות זאת הוא מספר על אחריתם של יהודי 

 
BOJM HIRSZ  -  1608 -  מחנה  העד מספר עלBUDZYN -   הוא מזכיר את מעשיו הנפשעים של

FEIKS מפקד המחנה הידוע לשמצה 
 

FINKELSTEN HIRSZ  -  1609 -   העד מספר על עיירתוWARANOWA  שם נכלא יחד עם
 הם כבר הוצאו לחצר כדי לבצע את ההוצאה  להורג אך ברגע האחרון היא בוטלה  -מספר יהודים 

 
MIRKIN LEJZER -  1610-1611 -   העד מוסר עדות מפורטת על גטוVILNA -   הוא משבץ בתוך

  -העד מוסר מידע רב על חיי הגטו בתחומים רבים   -העדות מידע וגם סיפורי מעשה מפי אחרים 
הוא מוסר מידע רב על האקציות ועל   -הוא מזכיר שמות רבים של יהודים ליטאים וגרמנים 

PONARY -  העד מזכיר את קבוצת   -כסות בורות של נרצחים העד בעצמו נלקח פעמיים ל



  -היהודים הכבולים בשרשראות השורפים את הגוויות ומטשטשים את עקבות הרצח ב 
PONARY -  מצוינת מתחילתה ועד סופה על "ירושלים דליטא" ! ! !  עדות 

 
REICHENBACH MERY  -  1612 -   העדה מוסרת את קורות היהודים בעיירהZETL -  ה העד

העדה מספרת פרשיות מחייה   -יחד עם שני אחיה ואחותה מצטרפים לפרטיזנים הפועלים באזור 
בעיירה על הקרבות ועל היהודים שנשארו  JUDENRAT  -היא מספרת על חברי ה   -כפרטיזנית 

 בחיים אחרי המלחמה
 

BERKOWICZ CHAJM  -  1613 -   העד מספר על חיסול קהילת יהודיRADUN -  וצא העד י
העד   -ויחד עם אחרים משיגים נשק ומתחילים להתארגן כיחידה פרטיזנית  1942ליערות בקיץ 

הוא מספר על מצבם המיוחד של   - 1944  -מפרט ומספר בהרחבה על פעולותיהם עד לשחרור ב 
 ARMIA KRAJOWA  -הפרטיזנים היהודים ביחסיהם עם הרוסים ועם הפולנים ב 

 
BIEDA CWY -  1614 -   העד היה בהרבה מחנות אך את עדותו זאת הוא מוסר על מחנה

GUSEN 2  לשם הגיע ממחנהMAUTHAUSEN  יהודים בשלב האחרון לפני השחרור   400יחד עם
 5  -הוא מתאר את התקופה הזאת עד ליום  השחרור ב   -התנאים והיחס במחנה היו איומים   -

 1945במאי 
 

EJZENBERG TOSIA -  1615 -   מספרת שעקב פרובוקציה של אוקראינים ב העדה-  
TARNOPOL  שיהודים כביכול רצחו סיירים של הצבא הגרמני היה פוגרום גדול בעיר בו נרצחו כ-  

לאחר שנשארה לבד מכל משפחתה היא פנתה לכומר העיר שיעזור לה והוא   -יהודים  5000
העדה הייתה מביאה להם אוכל בחצרו היו מסתובבים חופשיים כלבים אימתנים ו  -אמנם עזר 

  -הם שמרו עליה ואיש לא יכול היה להתקרב מבלי שהיא תשמע   -ובדרך זאת התחבבה עליהם 
 היא ניצלה  -היא אכלה אתם והם חיממו אותה בקרה 

 
GOLDGART SZJE -  1616 -   חורבן קהילותKOSTOPOL   ו-  RADZYWIL 

 
ARONOWICZ JOSEF  -  1617  -  ימה שמית מסודרת לפי משפחות ולפי גילערך רש העד 

חלק שני של העדות מספר את קורות העד ואת קורות   - LAUKOWAשנרצחו בעיירה הליטאית 
 1941ואת הנשים והילדים רצחו בסוף אוגוסט  SILUTEאת הגברים שלחו למחנה   -יהודי העיירה 
הוא מציין   -מחנות נוספים ובהמשך ל AUSCHWITZ  -העד הגיע ל   - TELSIAI  -ביער סמוך ל 

 אנשי העיירה ששרדו 10שמותיהם של 
 

SZALMIAK RACHMYL -  1618 -   העד מספר על העיירהSZWYR 
 

GUREWICZ TOWA -  1619 -   העדה מספרת על העיירה הליטאיתTAURAGE -   היא מוסרת
אספה מפי הגויים  את כל המידע הזה הוא  -פרטים רבים על ההתרחשויות ועל רצח יהודי העיירה 

 כשבאה לחפש את משפחתה מיד אחרי השחרור
 

ARONOWICZ ETL  -  1620  -    העדה עושה סקירה על מצב יהודיWILKOMIR    לפני המלחמה
 על המתרחש עם יהודי העיר בעת השואה היא כותבת מפי אחרים  -
 

MOSZE SZMUEL  -  1621  -   ב על חיי סקירה מפורטת מתובלת במידע ר העד פורס
רק   -העד מתאר את כל השלבים שקדמו לגירוש ואת הגירוש עצמו    -  SALONIKIהיהודים בעיר 

 יהודים בעלי דרכון ספרדי זכו ליחס אחר
 

OLINIK IZAK+ROZENGARTEN SZJE  -  1622  -   שני העדים מוסרים ל-  GERSZON     
NUDELMAN  בן העיירהTORCZYN   את קורות יהודי העיר בעת  מרוסיה 1946  -שחזר ב

   -השואה  
 

ROTBARD JTA  -  1623 -   העדה מספרת על העיירהBROK   לידWARSZAWA  בשנה
 ראשונה לאחר הכבוש

 



ZEITLIN BERL  -  1624 -   העד מהלל את החיים היהודיים מלפני השואה בעיירה
DONILOWICZ  הסמוכה ל-  VILNO -   מגיעה 1942באביב   -הוקם גטו בעיירה  1942בינואר

הם היו   -אך היהודים מסרבים להאמין שזה אפשרי  DOLHINOWשמועה על רצח כל יהודי העיירה 
העד מספר על אקציה בעיר המחוז   -שומעים חדשות ברדיו של אחד האיכרים תמורת תשלום 

GLOBEK -   איש כביכול לשלוח אותם ל  2000לקחו-  ORSZA  מבר בנוב  -ורצחו אותם בדרך
העד   - העד בא חשבון עם אלוהים שלא זוקף אצבע  -נערכת אקציה לחיסול יהודי העיירה  1942
הם מחליטים לצאת בלילה ליער אך   -יהודים  17ר עם משפחתו במחבוא שם הסתתרו יחד מסתת

 10ליער הגיעו רק   -הם התגלו וירו עליהם 
 

HOFRICHTER WOLF  -  1625 -  ל יהודי העד מספר קורותיהם שTARNOPOL  עד חיסולם
 הסופי

 
HECHT CHAJM  -  1626 -   עדות קצרה על גטוLODZ 

 
RAKOCZ SZLAMA  -  1658 -   העד מספר על עבודות כפיה של יהודיRADOM  בחפירת תעלות

 1940  -אנטי טנקיות לאורך הגבול עם רוסיה ב 
 

DR.GLAJS  -  1780 -   העד מספר על יהודיSTANISLAWOW -   העד מתעכב על הרצח ההמוני
באקצית הקיץ      -יהודים  8000בבית הקברות היהודי במהלכו נרצחו   12/10/1941  -שהתרחש ב 

 העדות נקטעת לפני סיומה  -שהתרחשה בלילה הגרמנים הציתו את הבתים  1942  -ב 
 

BAUM ZLATA  -  1795 -   עדות נגד אישS.S.  שפעל בגטוBORY 
 

GOLDMAN FELLA+ALTE ZILBIGER  -  2055  -   העדה ואחותה מספרות על העיירה
STOPNICE   משם הן הגיעו ל   -עד להכחדתה הסופית-  SKARZYSKO KAMIENNA   ולמחנות

היא מספרת שבמחנה   -  BERGEN BELSENהעדה מספרת על קניבליזם במחנה   -נוספים 
 ימים רצופים 18זה לא נתנו להן מים 

 
 לא תורגמו  -לעדויות אין קשר לשואה    -  4-2-2201

 
GROSMAN CWY  -  2205*  -   ילד מספר על האקציות ב-  BORSZCZOW  -   המשפחה

 חודשים עד לשחרור 10הייתה ביער 
 
*GILBERG CHAJM  -  2206 -   העד הוא ילד המספר שברח עם דודתו מגטוBRZENO -   הוא

 מספר על נדידה ביער ובכפרי הסביבה
 

ZLOTKIN EDWARD  -  2208* -   ילד מוסר עדות קצרה על משפחתו שמצאה מסתור באזור
VILNO 

 
ZOCH ALEKSANDER  -  2209* -   מוסר עדות קצרה על גטו 9ילד בןVILNO   ומסתור בכפרים

 עם אמו
 

KORN HELENA  -  2210 -   אישה פולניה בעירLWOW  עוזרת בדרכים שונות ליהודים וביניהם
 לעתידגם בעלה 

 
FARBER ISRAEL  -  2211*  -   ילד מהעירKRASNIK   מספר כיצד אביו הציל אותו מדי פעם

 מסכנות 
 

SZAPIRA HILEL -  2212*  -   הוא מספר על יהודי העיירה   -העד היה ילד בעת השואה
KURINIEC  שהועברו לגטו בעיירהSTARA WILEJKA  העד אחיו הגדול ואביו   - 1942באוקטובר

 KURINIEC  -היו ב  1946ועד  1944הם השתחררו ביולי   -טרפים ליחידת פרטיזנים מצ
 

RUBINSTEIN CHAWA - 2213* -   נערה מספרת קורות היהודים ב-  LUKOW   עד לחיסולם-  



לאחר השחרור אבי המשפחה מוסר לפולני את שדהו לאות    -המשפחה מסתתרת אצל איכר פולני 
 הוקרה

 
FRIEDMAN ADOLF  -  2214*  -   הוא מתאר את   -והיה ילד בעת השואה   1931העד הוא יליד

  TRANSNISTRIA  -רוב יהודי העיר גורשו ל   -שברומניה    CZERNOWICZקורות היהודים בעיר 
 ושרד   MOGILEWהוא היה בגטו   -
 
*NAKANECZNIK DWOJRE  -  2215 -  ותיה נערה צעירה מספרת בסגנון בוגר מאד את תולד

 OLYKAאת תולדות משפחתה וקורות יהודי 
 

GRINBERG JAKUB -  2216 -   העד מספר עלLODZ  ומוסיף פרטים בלתי ידועים על חיי 
 AUSCHWITZ  -כאשר העד נשלח ל  1944הוא מספר על הגטו מתחילתו ועד   - הגטו

 
*GRILICHES ELLA  -  2218 -   היתה בגטו   -העדה היתה ילדה בעת השואהKOWNO  ובצד

  -אחרי השחרור פגשה את אחיה שניצל   -ההורים הצליחו להכניס אותה לבית יתומים נוצרי   -הארי 
 הוריה מתו במחנות

 
*TELLER CHAJA  -  2219  -   היא זוכרת היטב את   -מוסרת עדות מפורטת   8ילדה בת

רה פולניה שהיא תנטוש אמה סיכמה עם מכ  -את שמות האנשים והכפרים בהם שהתה   האירועים,
את בתה התינוקת על סף ביתה עם פתק צמוד בו יהיה כתוב שזאת תינוקת פולניה ואין לאמה מספיק 

הגרמנים חשדו שהתינוקת יהודיה והם התעללו בפולניה שתגלה להם אך היא לא   -אמצעים לגדלה  
  -לשחרור   ונשארה אתם עד  VOLKSDEUTSCHEהיא נמסרה לאמוץ למשפחה של   -נשברה  

הילדה מספרת :     " בהתחלה לא רציתי לעזוב את גב.   -אמה שרדה ובאה לקחת אותה  
FUDALA   .כי כבר התרגלתי אליה, אמרתי גם לאמי, כי אני פוחדת ששוב פעם היא תעזוב אותי

 לאחר שאמי הבטיחה שיותר לא תעשה זאת, הלכתי אתה"
 

 ורגמהלפי דברי אלכס בארכיון העדות ת  - 2220
 

KANTOROWICZ DAWID -  2221 -   זאת עדות חשובה על העלמת עקבות הרצח ההמוני
העד יחד עם כמה עשרות יהודים ושבויים רוסים נכבלים   - PONARY  -שהתרחש ב 

הם מתגוררים במין מכתש   -בשרשראות ברזל ומובלים כל יום לשרוף את הגוויות במוקדי אש 
השמירה קפדנית מאד והם נספרים   -סולם שנמשך למעלה בלילה מטר אליו יורדים ב 4שעומקו 

הם מצליחים לחפור   -הם עושים תוכנית לחפירת מנהרה כדי לברוח   -בלילה כל שעתיים 
רק הקבוצה הראשונה   -מטר ובורחים לאחר שחתכו את הכבלים והגדרות  25מנהרה באורך 

העד נלחם בשורותיהם   -פרטיזנים אל ה RUDNICKAובה העד הצליחה לצאת ומגיעים ליער 
 BERLINוגם בצבא האדום עד 

 
*MORDYK JAKOB -  2222 -   העד היה ילד בעת השואה והוא מספר על חיסול יהודי עיירתו

RACHWALOWKA  במחוזROWNO -   הוא מספר על החיים עם הפרטיזנים ביערות הסביבה-  
 הוא מוסר על פרטיזנים יהודים רבים

 
FRIEDMAN WILHELM -  2223 -   העד מספר על הגטו ב-  KISVARDA -   הם   -הונגריה

הם   -בעלי מקצוע  33ומכיוון שהיה שען הובא לצריף השענים בו היו  AUSCHWITZ  -הגיעו ל 
בצעדת המוות פוגשת בהם   -ושם תקנו את השעונים השדודים  ORANIENBURGהועברו למחנה 

 ערבותם נפסקות היריות באסירים המפגרים בהליכהמשלחת הצלב האדום השוויצרי ובהת
 

CIREL BERKOWICZ-RAGODINSKI  -  2224  -   העדה מספרת על העיירהKORELICZE  
 120ביום בו נכבשה העיירה הורו ליהודים להתאסף בכיכר השוק בחרו   -  NOWOGRUDEKבנפת 

 בחורים צעירים ובאמתלה שהם נשלחים לעבודה נלקחו ונרצחו
 

MOJSZE BARAN  -  2225  -   העד מוסר פרטים על גטוHORODOK   ומוסר את שמות חברי   
 JUDENRAT  -ה  
 



ZIMERMAN DAWID - 2226 -                            העד מספר על הימים הראשונים של הכיבוש
 HRUBIESZOW  -ב
 

BARAN MOJSZE  -  2227  -  עד מספר שהיה במחנה עבודה הKROSNO  חוז במ
MOLODECZNO  -  הוא מספר שיהודים ברחו אל הפרטיזנים    -הוא מעיד נגד מפקדי המחנה

 מצוידים בנשק
 

ROGATINSKI MORDCHAJ  -  2228  -   עדות על רצח יהודיLOBICZ   במחוז
NOWOGRUDEK 

 
OWSIEJ BARAN  -  2229  -   העד מוסר עדות קצרצרה על העיירהHORODEK 

 
OWSIEJ BARAN  -  2230  -   עדות על מחנהMOLODECZNO   ועל מפקדי המחנה 

 
 לא תורגמה  -עדות זניחה   - -2231

 
SZERSZEWSKA ROZA  -  2233  -   עדות קצרה עלBARANOWICZE 

 
CZERNOWICZ TZIPORA  -  2234* -   ילדה מספרת על גטו ZMERINKA –UKRAINA   

 
ROZWASKA MIRIAM  -  2235* -  גטו  ילדה מספרת עלZHETL -   הוריה נרצחו היא ודודה

 ברחו ליער
 

SZWARC CWI  -  2236* -   העד הוא ילד קטן המספר כיצד ברח עם אמו מהעירPOLTAWA 
 לכפרים

 
*SOBEL SIMCHA -  2237 -   הוא היה בגטו   -העד הוא נער שמוסר עדותו במשפטים ספורים

SLONIM -   ו ליער שם חיו עד לשיחרורחוסל הגטו והעד והוריו ברח 1943  -ב 
 
*KRUPIENIA DVORA -  2238 -   ילדה מספרת בצורה מרשימה את חוויותיה בגטוSLONIM 

אימה נהרגה באחת הפעולות והיא   -היא היתה עם שני הוריה   -ואחרי כן ביער עם הפרטיזנים 
 נותרה יתומה

 
EIGER LOLA -  2239  -   זאת עדות מפורטת על קורות יהודיZLOCZEW -   העדה מתעבת את

אנשי היודנראט והמשטרה היהודית שעזרו לגרמנים באקציות הראשונות ללכוד את היהודים למשלוח 
שחי   ABRAMSONהעדה מספרת על היהודי   -העדה מזכירה שמות רבים של אנשי העיירה   -

ר למצוא מקום הוא עז  -הוא סידר מסתור לעדה לאחיה וליהודים נוספים   -במסווה ארי כיערן 
קבוצת   - ימים ספורים לפני השחרור היתה הלשנה והוא נרצח  -לילדים אצל משפחות גויות 

  -לא ייאמן אך הם חיו שם שנה וחצי   -יהודים  14היהודים שהסתתרה בתוך בור באורווה מנתה 
 השחרור הם לא היו מסוגלים ללכת ולא היו מסוגלים לראות אור יוםביום 

 
REISS SALA  -  2240 -   העדה מספרת על מחנה עבודה במפעלי תחמושת בעיר

MAGDEBURG -   עם התקרב החזית   -במפעלים עבדו שבויי מלחמה ועובדי כפיה מארצות שונות
 אספו את היהודים בנפרד באצטדיון העירוני זרקו עליהם רימונים וירו בהם

 
PLAT JAKOB  -  2241 -   העד מספר על מחנהDORA אחרי מסע  –על מחנות נוספים  ובהמשך

 הוא שוחרר בידי הצבא האדום  -נשארו מעטים בחיים  ORANIENBURGהמות שהגיע עד 
 

HEITLER JUDA  -  2242 -   אחרי מרד גטוWARSZAWA   העד מגיע למחנהBUDZIN -  
 בהמשך הוא עובר מחנות אחדים עד השחרור

 
KERBEL JAKOB  -  2243 -   העד מספר עלOSTROWIEC -    הוא נלקח לבניית מחנה

BLYZIN  כאשר חוסל המחנה והאסירים נשלחו                      1943ונשאר בו כאסיר עד סוף שנת



במצעד המות   - LIEBE ROSE  -אחרי שהות קצרה במחנה הוא מגיע ל   - AUSCHWITZ  -ל 
ותחנתו   MAUTHAUSENהעד עבר גם את   -המשולב עם נסיעה בקרונות פתוחים מתו המונים 

 שם שוחרר GUSENהסופית הייתה מחנה 
 

BETTER HENRYK  -  2244 -   1940העד נפל בשבי הובל למחנה שבויים בגרמניה ובפברואר 
 הוא שייך לקבוצת שבויים שסופר עליה  -שבויים יהודים  626יחד עם עוד  LUBLIN  -הובא        ל 

לא רצה לקבל אותם ולעובדה זאת היו תוצאות  LUBLIN  -ב   JUDENRAT  -ה   רבות כי 
            ובדרך שומרי PARCZEWהם הובלו ברגל בשלגים של חודש פברואר לכיוון   -טרגיות 

 BIALA PODLASK  -בהגיעם ל   -רצחו בשיטתיות קבוצות, קבוצות של שבויים  .S.S  -ה 
  שהה בהמשך הוא מספר על מחנות בהם – שבויים 280נותרו בחיים 

 
KANTOROWICZ HELENA  -  2245 -   זאת עדות קצרצרה המספרת בעיקר על מחנה

SACHSEN –HEINICHEN 
 

FLOREK MORDCHAJ  -  2247 -   העד יצא מהעירPLOCK  1941בגירוש הראשון בפברואר  
 ומאז נדד במחנות שונים

 
WACHHOLDER FISZEL -  2248 -   העיירה הודי חיסלו את י 1942העד מספר שבאוגוסט

KAMIONKA -   העד מספר על   -צעירים ברחו ליער והתחילו לפעול פעולה פרטיזנית  12קבוצה של
בהמשך הוא   -קרבות עם הגרמנים במסגרת יחידות שונות עד ליום שפגשו את הצבא האדום 

 WARSZAWAמתגייס לבריגדה הפולנית ונלחם על שיחרור 
 

KOLODNE SARA  -  2249 -  הקטנה עוברות גלגולים בגטו  אם ובתהKOSZYCZ  ביער
 במסתור אצל איכר  ובסוף אצל פרטיזנים

 
HERZOG BINJAMIN  -  2250 -   העד מספר על שני מקרים שקרו בגטוCZORTKOW 

בכל אחד מהמקרים נתפסו בעת האקציה בני   - JUDENRAT  -המאפיינים את נבזות חברי ה 
 יהודים אחרים 25אותם הם מסרו  וכדי לשחרר JUDENRATמשפחה של חבר 

 
 העדים היו ברוסיה בעת השואה  -  9-8-7-6-5-4-3-2-2251

 
BURSZTYN LIZA  -  2267  -   העדה מספרת על חיסול גטוLOMZA  -   היא  1942בנובמבר

 במסתור עד השחרור העזבה את הגטו עם ילדתה והיית
0 

 השואה העדים היו ברוסיה בעת  -  4-3-2-1-2260--9-8-6-5
 

LEJBOWICZ MOSZE -  2279 -   1941  -העד מספר על גירוש יהודים חסרי נתינות הונגרית ב 
 BUCHENWALD -ל  ונשלח 1944ריים עד שנתפס בנובמבר הוא עצמו חי על ניירות א -לאוקראינה

 
BUNCZA SZIFRA  -  2280 -   העדה מספרת על גטוKOWNE ועל מחנות עבודה בסביבה 

 
LENCZNER RIVKA -  2281 -   כשנלקחה ממשפחתה בעיירה  15העדה היתה נערה בת

KRZEPICE מחנה עבודה ב ונשלחה ל-  HANDSDORF -   1943עד  1941  -היא עבדה שם מ – 
     במחנה זה היא היתה עד לשחרור   -באזור הסודתים   PRISNICEבשנה זאת הועברה למחנה 

 9/5/1945  -ב 
 

MARKMAN RITA -  2282 -   העדה מספרת קורות יהודיKOLOMYJA 
 

BIEGUN FANJA  -  2283  -   העדה מספרת את האירועים במספר עיירות ב-  POLESIE   :
PNIEWNO ,KAMIEN KASZIRSK ,LIBYSZEJ  -    יש קטע   -דבריה אמינים מאד וכנים

תינוקת אצל העדה מסתתרת עם אמה בת קטנה ו  -בעדות שלא רבים היו מספרים בגילוי לב  
נכנסו גרמנים לערוך חיפוש חשבו   -איכרה אך העדה מסתובבת בבית כי היה לה מראה ארי  

מתוך מבוכה היא עונה : אינני יודעת,   -אותה לבעלת הבית ושאלו אם יש יהודים מסתתרים  



ענתה תשובה   אילו  -תחפשו !  הם מגלים את אמה ואת בתה לוקחים אותן ומוציאים להורג  
מי היה מסוגל   -רת אולי היו נשארות בחיים  ?  הצער, החרטה, רגש האשמה המכרסם  אח

 לספר בכנות כזאת את האמת על עצמו ? 
 

CWYBEL JAKOB  -  2284  -   העד מספר את קורות יהודיPNIEWNO    עד לחיסולם הסופי-  
 חילים להצטייד בנשקבעזרת רובה דמה מעץ הם מת  -העד יחד עם חברים נוספים בורחים ליער  

העד   -הם מתחברים לפרטיזנים רוסים ונתקלים באנטישמיות    -ומקימים יחידה פרטיזנית   אמיתי
 מספר על פעולותיהם

 
 לעדויות אין קשר לשואה  -  2286-2285

 
*GUZ JAKOB  -  2287  -   העד הוא נער במוסרו את העדות על העיירהMANIEWICZ  -   בעת

יהודים מהגטו שהשיגו נשק והקימו  18הוא מוסר שאביו ארגן קבוצה של   -השואה היה ילד 
הם מצטרפים ליחידה גדולה יותר של פרטיזנים רוסים   -  יחידה פרטיזנית ביערות הסביבה

 הנער מספר על מעשיהם  -ונלחמים עד השחרור  
 

ABELSKA CHAJA  -  2288  -   העדה מתחילה את עדותה ומספרת על גטוBIALYSTOK  -  
 ולמחנות נוספים  BLYZIN  -ומשם ל   MAJDANEK  -לאחר חיסול הגטו היא נשלחת ל 

 
GOLDMAN ABRAM  -  2289  -   בעת המרד בגטוWARSZAWA                          העד הובא

 ומשם נשלח למחנות נוספים  PONIATOW  -ל 
 

GOLDMAN MANIA  -  2290  -  ודי העדה מספרת על גירוש יהNIREGYHAZA   לגטו
NAGYKALLO –  אחרי שהות לא ארוכה נשלחו ל-  AUSCHWITZ 

 
WEINGARTEN BERL  -  2291  -   העד מוסר שביום השוק בעיירהZWOLEN   הכריחו

 היו פולנים שסירבו  -יהודים לשכב על הגשר והכריחו פולנים לדרוך עליהם בכניסתם לעיר  
 SKARYSKO  -העד הגיע ל   -  TREBLINKA  -יהודי העיירה ב  סוף  -  ואולצו במכות לעשות כן

KAMIENNA 
 

WEJNGARTEN CWY  -  2292 -   העד מספר על השנים בהן היה מסופח לצבא ההונגרי בפלוגת
לאחר שהשורדים המעטים חזרו לבתיהם   -מסכת ארוכה של סבל קרוב לחזיתות המלחמה   -עבודה 

 "צעדת המות"  -נוסף לצרות אלה הוא גם השתתף ב   - AUSCHWITZ  -הוא נלקח עם משפחתו ל 
 

MUNCZYK MANIA -  2293 -   העדה נשלחה מ-  SOSNOWIEC  לעבוד במחנהGLEIWITZ 
 

SECEMSKA EMMA  -  2294  -   העדה מספרת עלMUNKACZ   שם היה גטו לאנשי העיר וגטו
 ולמחנות נוספים  BIRKENAU  -העדה מגיעה ל   -נוסף ליהודים מעיירות הסביבה  

 
95WEIZMAN LEA  -  22  -   העדה מספרת על הגטו ב-  SEWLUSZ  רוס  -עיירה בקרפטו-  

 ומשם למחנות נוספים  AUSCHWITZ  -העדה מגיעה ל 
 

FRIEDMAN ESTERA  -  2296  -  העדה מגיעה מגטו  LODZ   למחנהAUSCHWITZ  
 ולמחנות נוספים

 
TZUKERBROT IZAAK -  2297 -   העד נשלח מ-  KRAKOW למחנות שונים 

 
HARTH SWEN -  2298 -   העד הוא עיתונאי שבדי המספר את סיפורה של אישה יהודיה שרוצה

הוא מגולל סיפור אהבה מהסרטים בין קצין גרמני שמאוהב באישה יהודיה     - אלמוניתלהישאר 
  - ח אותה לגרמניה ודואג לשלומההוא מציל אותה ממש מתוך בור ההריגה מברי  - RIGA  -ב 

הוא עומד להשתחרר ממחנה   - 1946העיתונאי פוגש את האישה שילדה לקצין הגרמני ילד בשנת 
 שבויים והם מתחתנים

 



GRINBERGER SZRAGA-FAJWEL -  2299 -   אחרי שחזר   -העד היה מסופח לצבא ההונגרי
 בדה משפחתושם א  AUSCHWITZ  -נשלח ל  MATESZALKAהביתה לעיר 

 
RUBINLICHT HENRYK -  2300 -   העד מספר על אקצית הקיץ הגדולה בגטוWARSZAWA 

 TOEBENSהוא מתעכב בעיקר על הנעשה במפעל   - 1942  -ב 
 

 תורגמה  -עדות זניחה    -  2301
 

RIBALD CHANKA  -  2302  -  ב  וכובסת בבניין הגסטאפ ההעדה היית-  BIALYSTOK  -   היא
לפי בגדיו   -שהיה מענה את הקורבנות שהובאו לבניין   FRITZ FRIEDELת על המפקד מספר

 המוכתמים בדם שהגיעו לכביסה היא מסיקה שהוא השתתף ברצח במו ידיו
 

RIBALD ISRAEL  -  2303  -   כמו העדות הקודמת גם עדות זאת מתייחסת למפקד הגסטאפו     
 BIALYSTOK  -ב 
 

WATT LEJZER  -  2304  -   עדות נגד אישS.S.   שפעל ב-  BIALYSTOK 
 

SCHWERD SZLAMA  -  2305  -    מכובדים של העיירה  15העד מוסר עלMOSTY 
WIELKE שנלקחו לבית הכנסת זמן קצר אחרי הכיבוש ושרפו אותם יחד עם המבנה 

 
GALECKI SCHALOM  -  2306  -  זורהעד מספר את עלילותיהם של פרטיזנים יהודים בא 

ROWNE  -  בעדות יש מידע רב הכולל שמות   -  הוא לא מתפאר ומתרברב ודבריו אמינים מאד
 של לוחמים יהודים

 
WILNER BERL  -  2307  -  1  העד מתאר בצורה בלתי רגילה את חיי מחנה  GLEIWITZ  -  

עדות   -מורת  האסירים יצאו לעבוד לצלילי התז  -אפשר לכנות את תיאורו " יום בחיי המחנה "  
 חשובה ! !

 
PEREWOSZKIN MEJRIM  -  2308  -  העד מוסר מידע רב על העיירה  HORODOK  -  

היה   JUDENRAT  -בהרבה עדויות נמסר על גזל רכוש היהודים בצורה של רשימת חפצים שה  
העד לפי   -בעיירה זאת כמות החפצים היא עצומה    -צריך למסור לגרמנים בתוך מספר שעות  

רובלים   3000טבעות נישואין  1000מגבות,  1000היהודים היו צריכים למסור בין היתר 
היו מתפללים בסתר   -העד מוסר על התעוררות דתית בין היהודים    -במטבעות זהב ועוד  

העד יחד   -  KRASNY  -ל     אקציה חיסול והיהודים שנותרו הועברו  ההיית  -  שלוש תפילות ביום
אוירה אנטישמית  העד מספר על  -ספר יהודים משיגים נשק ומצטרפים ליחידה פרטיזנית  עם מ

הוא מוסר   -למרות זאת הוא רוכש לו מעמד בהצטרפו ליחידת החבלנים    -  וניסיון לרצוח אותו
העד הוריד מהפסים   -  ZORINועל מחנה המשפחות של   BIELSKIמידע על היחידה של האחים 

 סות ציוד וגרמנים וקבל אותות הצטיינות על מעשיורכבות עמו 11
 

HALPERIN RACHEL  -  2309* -   ילדה יתומה מ-  BUCZACZ  מספרת זיכרונותיה כילדה
 הוריה מתו זמן קצר לפני השחרור  -הוריה יחד איתה עברו חוויות קשות   -קטנה בתוך הגטו 

 
HALPERIN MORDCHAJ  -  2310  -  ת ב  העד מספר על האקציו-  BUCZACZ  -    לפי

 היהודים נאלצו לפתוח את בורות  -העדות נרצחו יהודי העיר בקרבתה  ומקורות המים הזדהמו  
העד עם משפחתו הסתתר אצל איכר עד בוא הצבא   -  ריגה ולהעביר את הגוויות למקום אחרהה

שלושה וחצי חודשים  באזור זה נסוגו הרוסים והצבא הגרמני השתלט מחדש לתקופה של   -האדום  
 אביו של העד נפטר ימים ספורים אחרי השחרור  -בזמן זה נרצחו עוד כמה מאות יהודים    -
 

BIALEK RACHEL  -  2311  -   העדה גורשה מהכפרBRZEZINI   לעיירהKUZMINSKI  -  
  UNIONהיא עובדת במפעל התחמושת   - BIRKENAU  -אחרי עבודה בחקלאות היא מגיעה ל 

 העדה  -הבנות שנתלו בעוון הברחת אבק שרפה ששימש לפיצוץ המשרפה   4ספרת על ומ
העדה השתתפה   -  מחנה הגברים היה גלוי לעין מספרת שהן התגלו כי הקשרים שלהן עם

ביער עמדו כבר לפני הוצאה להורג אך ברגע האחרון קצין   MALHOFליד   -במצעד המות  



 גרמני עצר זאת
 

LEWY FANNY  -  2312 -   סיפור אישי המתרחש בעיקר ב-  BUDAPEST -   קטע מסוים בו
מספרת על יכולתה להשפיע על מפקד הצבא הגרמני בעיר לא להשמיד את יהודי הגטו  העדה

 בלתי אמין לחלוטין
 

FELDMAN ESTER  -  2313*  -   ילדה מספרת על גטוLODZ  -                אחרי שלוח היהודים
העדה   -נשארים כמה מאות יהודים לאסוף את הרכוש היהודי שנותר בגטו   AUSCHWITZ  -ל 

למרות גילה הצעיר העדה יודעת לספר דברים מעניינים   - אחותה והוריה היו במחנה עבודה זה 
        LODZמאד על תקופת הביניים שבין שילוח היהודים שהסתיים בסוף אוגוסט לבין שחרור 

 19/1/1945  -ב 
 

SZKOLSKI LIPA  -  2314  -   עדות קצרה על חיסול יהודי העיירהARAN   לידVILNO 
 

WESTREICH OZIASZ -  2315 -   העד היה אסיר במחנהMELK -   הוא מעיד נגד היהודי
ARNOLD EINHORN  .הוא הכה את האסירים עד שנזקקו לבית חולים   - 6שהיה זקן הבלוק מס

 שם נפטרו
 

KLEINER MENDEL -  2316 -   גם עדות זאת מתייחסת לפושע היהודי ממחנהMELK 
 

 לא תורגמו  - 2318-2319-2320-2317
 

SLUCZAK LUBA -  2321 -   העדה הייתה בגטוBARANOWICE -   היא מעידה שבחודש יולי
הם הורדו מהרכבת לקבל ארוחת   -הגיעה לתחנה רכבת עם יהודים מצ'כיה עם כל רכושם  1942

 הרגו גם את  -ק"מ ושם כולם נרצחו  5במרחק  HAJERWALDהובאו ליער  צהרים כביכול אך
אחרי מיון החפצים נפתחה חנות מחולקת למחלקות בה   - השוטרים הצכים שליוו את המשלוח

 העדה הייתה בין הנשים שמיינו את החפצים  -מכרו נעליים חדשות בגדי גברים לבני נשים וכו... 
 

HERZOG BYNIUMIN  -  2322  -   עדות על האקציה השלישית שנערכה בעיירהBUCZACZ    
באקציה זאת   -  FEDERהבורות הוכנו סמוך למנזר האוקראיני הנמצא על הר    - 1943  -ב 

העד נקרא יחד עם אחרים לאסוף את   -הגרמנים הפתיעו את היהודים והם לא הספיקו להסתתר  
 המתים ולכסות את הבורות

 
PECZENIK FEJGA  -  2323  -   העדה היא אשת רב אהר'לה מ-  BEREZNE -   היא מספרת

 1942ביום כיפור   ROWNE  -על האקציה האחרונה ב 
 

CELNIK WOLF -  2325 -  העד היה במספר מחנות ומספר עליהם : PUSTKOW – SZEBNIE 
 

BRISK JAKOB  -  2326  -  עדות נגד ראש השומרים באחד המחנות 
 

OSTERMAN ABRAM  -  2327  -    השם היהודי הודבק לו בידי אחד הניצולים   -העד הוא נוצרי
הוא   -בגליציה    HORODENKAהוא מספר את סיפורה של העיירה   -כדי שיוכל לעזוב את פולין  

 יהודים שהסתיר במחצבה ודאג לתזונתם 14הציל 
 

GUREWICZ NINA -  2328* -   ילדה מספרת על גטוMINSK המשפחה לפרטיזנים  ועל יציאת-  
בשלב האחרון של   -יהודים  700  -שהיו בו כ  ZORYNהיא ואמה היו במחנה המשפחות של 

הפרטיזנים שהגנו על  40את  ZORYNהמלחמה כשהגרמנים נסוגו בפני הצבא האדום לקח 
 נפצע ואבד רגל ZORYNהם הכו בגרמנים אך  –המחנה וטמנו מארב לגרמנים 

 
BASS SARA  -  2329 -   העדה מספרת שיהודיLYSZANSK  גורשו מעירם למזרח סמוך לכבוש

 URALומשם הרוסים הגלו אותם להרי  LWOW  -המשפחה מגיעה ל   - 1939  -העיר       ב 
 

SZNUR CILA -  2333 -   העדה מספרת על הבריחה מהעירTOMASZOW    לעבר רוסיה 



 
*GRINN FRIDA -  2335 -  השואה והיא מספרת על עיירת הולדתה מבלי  העדה היתה ילדה בעת

הוריה מסרו אותה לאומנת פולניה שעבדה בעבר אצל המשפחה והיא מטפלת בה עד   -לנקוב בשמה 
 היא פוגשת את הוריה שניצלו 1945  -ב   -סוף המלחמה 

 
SMOLARCZYK RIVKA -  2337 -  חיו ביער בבונקרים מוסתרים שנבנו  העדה עם אחותה ואחיה

 עיר הולדתה DZIALOSZICEהדבר היה בסביבת   -הם גם סיפקו להם אוכל   -י שני פולנים ביד
 
*ROZENBERG MIRIAM -  2340 -   העדה מספרת על יהודי העיירהDERECZYN -   ביום

בהמשך העדה מספרת את קורותיה ביער כי   -החיסול המשפחה הסתתרה ובלילה הם ברחו ליער 
 ור בחסות הפרטיזניםהמשפחה נשארה שם עד השחר

 
*HABER POLA -  2341 -   נערה מספרת על העיירהCHODOROW -  הם היו במסתור שנתיים 
 

SZPIELBERG S.  - 2351  -   העד מספר על האקציות ב-  CZESTOCHOWA -   המושל
הייתה   - PALESTINA  -העד מספר על תרמית ההרשמה לנסוע ל   -הגרמני חי עם צעירה יהודיה 

 תרת שחבריה היו בעיקר מתנועת "השומר הצעיר" אבל אחרי פעילות החבלה הראשונה היאמח
חלק אחר מתחבא וזוכה   -החזית מתקרבת והגרמנים שולחים לגרמניה חלק מהעובדים   - מתגלה

 נספחת רשימה של שבעה יהודים בעלי שיעור קומה בעיר שנרצחו  -לשחרור  
 

GELIBSTEIN ABRAM  -  2352  -     העד היה בפלוגת    -עדות על קורות היהודים בהונגריה
אמנם מדובר רק על שנה אחת אך העד עובר תהפוכות רבות   -עבודה המסופחת לצבא ההונגרי  

יצאה      1944לדצמבר   8  -העד מוסר מידע מעניין : ב    -שבסופן הוא מגיע למחנות בגרמניה  
 BUCHENWALDנה רכבת דחוסה יהודים למח BUDAPEST  -מ  

 
WISOCKI WOLF -  2353 -   העד מספר על גירוש יהודי העיירהSOWROWO  לעבר הגבול

 1939  -הסובייטי       ב 
 

SZNEIDER MATUS -  2354* -   העד מספר על מסתור בגטוBORSZCZOW  אליו ירדו דיירי
מפחד בכיו של  בעת אקציה אם ותנוקה לא התקבלו באף מסתור  -הבית וביניהם אם ותנוקה 

העד מספר שלא הייתה להם ברירה וקבלו את האם למסתור בתנאי מפורש שבעת   -התינוק 
האם מבטיחה שהתינוק שקט וכך היה אך דווקא   -צרה היא תשתיק אותו אפילו בחניקה 

האם אמרה שהיא אינה מסוגלת להרוג   -כשנשמעו קולות חיפוש בתוך הבית הוא התעורר ובכה 
זהו   -מישהו זרק עליו מעיל כבד והתינוק הפסיק לבכות   -יעשה זאת מי שיכול את תנוקה ש

 עדות מזעזעת ! !  -תיאור נדיר ומדויק על תופעה ידועה של חניקת תינוק 
 

LEICHTER RACHEL -  2355  -   העדה מספרת על יהודי העיירהLUBOMIR  לפני השואה-  
העדה   - הגרמנים שרפו אותם בכיכר השוק  -תורה ספרי  1000בעיירה היה בית כנסת עתיק ובו 

היהודים היו מאוגדים לפי מקצועות ועזרו זה   -מספרת על מסורת עתיקה שהייתה נהוגה בעיירה 
בעיר לא היו מוסרים ומלשינים               -לזה בתוך האיגוד בהשגת חומר גלם בגמ"ח לעת צרה וכדומה 

העדה נדדה   -בעיירה לא הייתה משטרה יהודית   - העיר  דאג לאנשי  JUDENRAT  -וה 
 שרדה בנס !  -בכפרים וביער עם ידיים ורגליים קפואות 

 
PEREWOSZKIN RACHEL  -  2356  -   עדות על אחריתם של יהודיHORODEK  -   העדה

את הכשירים לעבודה שלחו    -  1942מצליחה לברוח מהאקציה שהתקיימה בעיירה בחג השבועות 
 העדה מציינת  -מתקיימת האקציה לחיסול היהודים   1943שבוע לפני פורים   -  KRASNY  -ל 

העדה מתחברת   -  שרפו את הנרצחים  KRASNY  -ב     וגם    HORODEK  -שגם ב 
  -העדה מספרת על מחנה המשפחות    -  PUSZCZA NALIBOCKI לפרטיזנים יהודים ביער עד

 העדה הייתה אתם עד לשחרור
 

HERZIG PAWEL -  2357 -   העד מספר על ידיד אוקראיני שעבד אתו בחברת הנפט                 
לעומת זה בנו של אותו אוקראיני השתתף   -והיה לו יחס חיובי ליהודים  DROHOBICZ  -ב 

 בסלקציה שנערכה בבתי הזקוק



 
BRETSZNAJDER ISER  -  2358 -   העד מספר על יהודי העירCZERNOWITZ  ובעיקר על

  BASARABIA  -ו   BUKOWINAהגטו ועל היהודים שנותרו בעיר לאחר שכל יהודי המחוזות  
 TRANSNISTRIAאל   DNIESTERגורשו מעבר לנהר 

 
CZABAN BETKA  -  2359*  -    ילדה מספרת על קורותיה ב-  BORSZCZOW  -   היא

 צאו את הוריהן ששרדואחרי השחרור מ  -ואחותה מסתדרות בכוחות עצמן בכפר  
 

FRENKEL JAKOB -  2360 -   העד מוסר מידע עלCAPO והתעלל באסירים במחנה  יהודי שהרג
POZNAN  וב-  AUSCHWITZ -   עקב תביעת העד הקאפו נעצר ב-  FRANKFURT -   העד מוכן

 להעיד במשפט
 

HERZOG BENJUMIN -  2361 -  לעד יש מראה "טוב" והוא חי במסווה ארי ב -  LWOW -   הוא
 1942/1943מתאר באופן מוחשי וחי את מראות היהודים כפי שהם נראים בעיניו בשנים 

 
 -  VOGELHUT SZOSZANA -  2363 העדה מספרת על גטוKRAKOW  ועל מחנהPLASZOW 

 
LUKS ZALMAN -  2365 -   השתתף   -  1939העד נמצא במחנות עבודה בגרמניה כבר מנובמבר

 ת ושרדגם במצעד המו
 

MOZES MIRIAM -  2366 -   עדות קצרצרה עלSOSNOWIEC ומחנות נוספים 
 

KERENKRAUT RUCHL -  2367 -   קיבלה   -העדה מספרת על נדודים ללא סוף בעיירות וכפרים
 שרדה  -עזרה פה ושם 

 
GERSZTNER RACHEL  -  2368 -   העדה מספרת את קורות יהודיJAWORZNO   ואת קורות

 משפחתה
 

NEUBERGER MIRIAM -  2369 -   העדה מספרת בקצרה עלSOSNOWIEC  ועל מחנות
 נוספים

 
KOSTELITZ MORDCHAJ -  2370 -   הוא   -העד היה מסופח בפלוגת עבודה לצבא ההונגרי

 THERESIENSTADT  -מצליח להתחמק אך נתפס ונשלח ל 
 

KOSTELITZ MAGDA -  2371 -  רת את ריכוז היהודים המזורז מוצא העדה מהונגריה והיא מתא
   - AUSCHWITZ  -לקראת שילוחם ל 

 
REICH KALMAN -  2372 -   העד מספר עלTARNOW ועל מחנות נוספים 

 
WULKAN TZILA -  2373 -   העדה מספרת עלSAMBOR -   היא ניצלה בעזרת אישה רחמנייה-  

 היא עבדה בגרמניה במסווה ארי
 

BILDERGRIN HERSZ  -  2374  -    העד מוסר מידע רב על מקומות אלה-  ZAKOPANE  -  
TARNOW - NOWY-SACZ  -  PLASZOW  -  MATHAUSEN  -   בהרבה עדויות מופיע

אותם עדים מוסרים תמיד   -המוטיב של אכילת בשר אדם מתוך המצוקה הנוראה של הרעב 
  צמו אכל בשר אדםפעם ראשונה אני קורא שעד מספר שהוא ע  -שראו  אחרים שעשו זאת  

 EBENSEE  במחנה
 

FERBER ARIE -  2375 -   יש הרבה עדויות על מחנהPLASZOW   אך עדות זאת שופכת אור
 AMONNנוסף ובלתי ידוע על שתי דמויות מרכזיות הקשורות למחנה זה : מפקד המחנה 

GOETH  ועל מפקד ה-  O.D. CHILOWICZ -  ותר על על הראשון העדות נותנת תמונה שלמה י
המופיעה בכל העדויות  CHILOWICZעל מפקד המשטרה היהודית   -היקף רציחותיו ומעלליו 

  -כדמות שלילית מתגלים בעדות זאת גם גילויים חיוביים ואפילו סיכון חיים לטובת היהודים 



 ! PLASZOWעדות חשובה בנושא 
 

DANKEL SIMCHE  -  2376  -   הוצאה להורג בבורות הייתה  1940העד מספר שביום כיפור
  -  זהו תאריך מוקדם מאד צריך לבדוק את מהימנות התאריך  -  SAROKOMLEהריגה בעיירה 

 80העד מציין שהחטיבה מנתה   -  KOWPAKוהצטרף לחטיבת    BRISKהעד הגיע ליערות 
 WARSZAWAלוחמים ועשרים מהם היו יהודים ששרדו במרד גטו 

 
FELDMAN WOLF  -  2377  -  ד מספר על גטו העSOSNOWIEC 

 
BASEWICZ ISER  -  2378  -   העד מספר על חיסול קהילת יהודיBIELSK PODLASKI 

 
RABINOWICZ FISZEL -  2379 -   העד מספר עלBIALYSTOK  ועל האקציה של חודש אוגוסט

 AUSCHWITZ  -בה הוא נשלח ל  1942
 

EJGER JSZY -  2380 -  עדות נוספת של   -"הכחדה"   -" זהו קטע מתוך הספר "אומקום
רקדנית   FRANCISZKA MANOWNAהפעם שמה הוא  - AUSCHWITZ  -"אשת האגדה" מ 

הטרנספורט הגיע באחת   -" HOTEL POLSKI" –קברטים יפת תואר ואינטליגנטית שעבדה ב 
יהודים בעלי  400הוא מנה   - HANOWERליד  ETTAL  -מ  1943השבתות בחודש אוקטובר 

בגרסה זאת מתנהלת שיחה בין   -" HOTEL POLSKIנים זרים שעברו את "דרכו
FRANCISZKA  הערומה לבין מפקדS.S. SCHILINGER  במכה   -שבסופה הוא שולף אקדח

 M49  -חזקה על ידו היא מפילה את הנשק תופסת אותו ויורה בו למוות עדויות נוספות בנושא : 
&  - 5098  -ב   320  -עדות זהה ל  -  - 320-325-335-449-1605-1814-2250-2788-4084-4639 -

 & =2380-1397M1E/920-1357-1366- = &  &017/95 -  
 

FRIEDFELD DAWID -  2381* -   ילד מספר על משפחתו ועל תלאות יהודיTARNOPOL 
 
*GOLDAPEL BEJLA -  2382 –  ילדה מ-  LUDMIR   מספרת אודיסיאה שלמה על עצמה ועל

לא ייאמן עד כמה רצון החיים מניע שוב ושוב את האדם למצוא כיוון למצוא דרך   -משפחתה 
 עדות חשובה  ! !   -להינצל 

 
 -  MUTZEL NUSZIA -  2383*  נערה מ-  CZORTKOW  בין היתר   -מספרת מה עבר עליה

היא שהתה גם   - שנפצעה מירייה ברגל ובכוחות עצמה חתכה בבשר החי והתרפאההיא מספרת 
 TLUSTE  -ב 
 

SCHURTZ GENIA -  2384* -   העדה מספרת על קורות היהודים בגטוPODHAJCE -   בין
 היא מספרת שחייל גרמני עזר להם לצאת מהגטוהיתר 

 
ZIPPER ROZA -  2385 -   עדות קצרה עלTARNOPOL 

 
SZPIEWAK CHAJA -  2386 -   העדה מספרת קורות משפחתה וקורות היהודים בגטוLODZ -  

 ומאבדת שם את משפחתה AUSCHWITZ  -היא מגיעה ל 
 

BAKSZT BERL -  2387 -   העד מספר על יהודי העירLIDA -  תוך כדי מסירת העדות חלה ונפטר 
 
הגרמנים אוספים רבנים  1941העד מספר שבחודש אוגוסט   – BAKSZT DAWID - 2387 א

איש והם הוצאו להורג  400נאספו   -  IWIE שוחטים כלי קודש מורים פקידים בממשל הסובייטי בעיר
לפי דברי   - 3000אספו את היהודים בכיכר שם מיינו אותם ונרצחו 12/5/1942  -ב   -סמוך לעיר 

שנכשל  15/1/1943 -העד היה ניסיון לשחרר את יהודי הגטו בידי קבוצה גדולה של פרטיזנים ב 
העד מספר שאחיו שהיה   -יחד עם אחרים  יום אחרי זה היה החיסול הסופי והעד ברח ליער  -

גם   -העד מספר על לחימה פרטיזנית בה השתתף   -נפל בקרב  BIELSKIביחידת הפרטיזנים של 
 אביו ואחותו הצעירה היו בין הלוחמים

 
GELOBEK SZLOJME -  2388 -   העד בורח בפרוץ המלחמה עם הצבא האדום הנסוג אך



ביום השישי   - ההמונים רוכזו ונכלאו בלי אוכל ומים  -  MINSKהגרמנים חוסמים את דרכם ליד 
את   -את הגויים שחררו ואת היהודים המשיכו להחזיק בשדה   -לכליאתם הפרידו בין גויים ויהודים 

את השארית הביאו לבית הסוהר   -מיטב בעלי ההשכלה הוציאו להורג ורבים מתו מרעב ומחלות 
העד מספר שגייסו אותו ועוד קבוצת יהודים   - IWIE  -מגיע ל העד   –ובסופו של דבר שוחררו 

אקצית חיסול   - לתפוס את החתולים בגטו באיום שיחסלו את כל היהודים אם יימצא חתול אחד
            העד עובר   -באותה תקופה חיסלו את יהודי עיירות הסביבה   - 12/5/1942  -מתרחשת ב 

העד מגיע   -ונערכו אפילו חתונות  1943ה מצב רגוע בתחילת והוא מספר ששם הי LIDAלגטו  
 ושורד BIELSKIליער למחנה משפחות של האחים 

 
DOBRECKA POLA-PERL  -  2389 -  העדה מספרת על משפחתה בגטו  ! זאת עדות חשובה

LODZ הם הסתתרו בבית הקברות בשעת   -, על אקצית הילדים ועל מלחמתה להצלת ילדיה
ויש לה תיאור בלתי רגיל על   AUSCHWITZ  -המשפחה מגיעה ל  1944באוגוסט   -האקציה 

להציל נשים עם ילדים ע"י מסירתם לנשים מבוגרות, סבתא או  CANADAהשתדלות אנשי 
 גם תיאור מערכת היחסים עם הסגל האחראי על הבלוקים מעניין מאד  -חותנת 

 
WAHRMAN CHUNE  -  2390  -  ל קורות יהודי עדות מקיפה ביותר עNOWY SACZ  -   העד

  -נותן פירוט רב של שמות יהודים תושבי העיר ושל גרמנים הפעילים בארגונים השונים בתוך העיר  
 הוא מספר בכשרון ובעצב את הכחדת הקהילה

 
ZEJTEL ABRAM -  2391 -   העד מספר על מחנהBUCHENWALD  

 
HERZIG PAWEL -  2392 -  איני שפעל בגטו עדות נגד שוטר אוקרDROHOBYCZ 

 
 לא תורגמו  -עדויות זניחות   - 2393-2395

 
SZPIEGEL SZULIM -  2394 -   העדות נוגעת למחנהRAKOW  לידCZESTOCHOWA -   שני

יהודים שהיו במחנה מגלים אחרי השחרור היכן נמצא הגרמני שהיה מפקד המחנה אך הם אינם 
 עושים דבר

 
*GEFEN JUDITH  -  2396  -  ילדה מספרת על גטוVILNO  ועל מסתור בכפר 
 

FELDMAUS RENIA  -  2397*  -   העדה היא ילדה המספרת על גטוPRZEMYSL   ועל מסתור
 בכפר ובעיר

 
FELDMAUS RENIA -  2398* -   .היא נכתבה במקור   - 2397עדות זאת זהה לעדות במס

 בעברית
 

PARISER ABRAM -  2399 -  של קהילת  העד מספר על סופהJADLOWA   לידJASLO 
 

HERZIG JUTKA -  2400* -  לדה מספרת על אקציות ומסתור מבלי לציין את מקום י
 ההתרחשויות

 
 -  PROSZCICKI MOJSZE - 2401* ילד מוסר עדות על עיירה בביילורוסיה מבלי לציין את שמה-   

 הוא והוריו נמלטו ליער והיו עם הפרטיזנים
 
*KIRSZENBOJM DWOJRE -  2402 -  העדה מספרת על מחנות אחדים 
 
*REZNIK JAKUB -  2403 -   נער מספר קורות משפחתו ב-  VILNO  ובמחנות 
 
*HANS CHAJM -  2404 -   עבד בכפר על יד   -נער מספר על מספר בריחות שהצילו את חייו

KOMARNIK  
 
*ZEJFERT SCHOSCHANA -  2405  -   ילדה מספרת על גטוTURKA 



 
FEDERMAN TOJBE -  2406* -  נערה מספרת בקצרה את קורות משפחתה 

 
BORGER HELA -  2407* -   ,נערה מספרת על עיירת הולדתהOSWIECIM 

 
USZEROWICZ LILLA  -  2409*  -   עדות קצרצרה על עיירה לידBARANOWICZ  -   העדה

 לא נוקבת בשם העיירה
 

ZAK ZELDA  -  2410*  -  ת בקצרה על אחרית קהילת ילדה מוסרGLOBACH 
 

GROJF JUDA  -  2411*  -    העד הוא ילד שמספר על חיסול יהודיRUDKI  ובריחתו ליער יחד
הם   -לאחר חודשים ביער הם הולכים לחפש פרטיזנים וגם מוצאים אותם    -עם אחיו הגדול  

ית יתומים והאח העד נכנס לב  -ונשארים אתם עד השחרור    KOWPAKמתקבלים בחטיבת 
 בסיום המלחמה אחיו בא אליו והמשיך לדאוג לו  -התגייס לצבא האדום והמשיך להלחם  

 
*WEISMAN SZAJA  -  2412  -   עדות קצרצרה על העיירותBRZEZANOW                          
 RADOCHOW  -ו 
 

PROSAK BASIA -  2414 -  התההעדה מספרת בעדות קצרצרה על מחנות בהם ש 
 

ROTFINK ESTER  -  2415*  -   בגטוWARSZAWA ובריחה לכפרים ויערות 
 

HOLTZ SONIA  -  2416*  -   ילדה מספרת על חיסול גטוVILNO ועל מחנות עבודה 
 

CZECHNER SCHOSHANA  -  2417*  -   מגטוBEDZIN   למחנות שונים 
 

ROZENZWEJG LUSIA  -  2418*  -  עדות קצרצרה 
 

REJSS CHANA  -  2419*  -  עדות קצרצרה חסרת חשיבות 
 

HERTZ ISRAEL  -  2420*  -  עדות קצרה מאד 
 

ZILBERSZTAJN SZLOJME -  2421* -   ילד מספר על מאבקו לחיים אך אינו מציין את שם
 עיירת הולדתו

 
* -  WEINMAN RUBEN -  2423  הם גרו         -ילד מספר את קורותיה הסבוכים של משפחתו   

 לאחר גטו ואקציה ממנה ברחו, הגיעו להונגריה  -וגורשו לפולין כחסרי אזרחות  BERLIN  -ב 
 

TEICZ RIODIL -  2424* - זהו חיבור קצר על השואה במסגרת שיעור כיתה 
 

SZREJBER KREJNDL  -  2425*  -  הייתה ביער שנה וחצי ושרדה 
 

WEJNSTEIN ARON -  2426* -  ות מהשואה במסגרת שיעור בכיתהזהו חיבור על חווי 
 
*2427 -   -  KAPLAN CHANAשל תלמידה בכיתה ג במחנה העקורים  זהו חיבור

FERENWALD היא מספרת על  עיירת הולדתה מבלי לציין את שמה 
 
*HABERMAN WISIA -  2429 -   ילדה קטנה מספרת כיצד ניצלה משפחתה בגטוKOZOWA 
 
*AUERBACH TOSIA -  2430 -  דה קטנה מספרת קורותיהיל 
 

ROZENSTEIN JAKOB  -  2431*  -   הנער ואביו ברחו ליער כשהייתה אקציה בגטוROKITNO  
לאחר השחרור אביו התגייס לצבא האדום ונפל   -הם הצטרפו לפרטיזנים ואביו לחם בשורותיהם    -



 בקרב
 

  -   GAMOISZ BERL  -  2432*הבעדות קצרצר הנער מספר את כל חייו  
 
*SZTICKMAN BENJUMIN  -  2433  -    בכל מקום שאני כותב עדות קצרצרה   -עדות קצרצרה

 גובה העדות כשללעד יש הרבה לספר אך   -סימן הוא שהעדות נגבתה כלאחר יד  
 

MARKUS JOSEF -  2434 -   העד מספר על האקציה השלישית בגטוBUCZACZ  בפברואר
סיפר לעד שהוא נדרש לשלם את  JUDENRAT BURECH KRAMER  -יו"ר ה   - 1943

כמו כן גם את מחיר הכדורים   -הוצאות הארוחה של הרוצחים במסעדה לאחר שגמרו את הרצח 
 זלוטי 20.000לם יהוא ש  -בהם נרצחו היהודים 

 
FINKEL MEIMAN -  2435 -   העד מספר על העיירהBILGORAJ -   הוא מונה את שמות אנשי  

 יהודי העיירה ששרדו 14העד מונה את שמותיהם של   - JUDENRAT  -ה 
 

KAPLAN I. -  2436 -   העד היה מורה בעירKOWNO  לפני המלחמה והוא מספר על בתי ספר
הוא מזכיר הרבה שמות של מורים ומחנכים דגולים לפי תפקידם   -גימנסיות חדרים וגני ילדים בעיר 

ל בתי ספר ומורים שפעלו בזמן הגטו וביניהם העד הוא ממשיך ומספר ע  -באותם מוסדות חינוך 
 העד מספר ומפרט שמות מורים רבים ובאיזה נסיבות נספו  -עצמו 

 
BEN ELIJEZER RACHY -  2437 -   העד היה חבר המחתרת הלוחמת בגטוKOWNO  ויודע

ם הוא עושה סקירה מקיפה ומפורטת עליה הכוללת שמות של אנשים תאריכי  -לספר רבות עליה 
 JUDENRATבין היתר הוא מספר שהארגון קבל עזרה משוטרים ואנשי   -ופעולות 

 
BRIK MOTEL -  2438 -   העד מספר על התארגנות המחתרת בגטוKOWNO   ועל קניית נשק

יהודים מהגטו והם משתתפים  35עם קבוצה של  RUDNICKIהעד יצא ליער עד   -ואימוני ירי 
 בלחימה

 
KLIGERMAN LEON -  2439 -   העד מספר על חיסול היהודים ב-  TOMASZOW 

MAZOWIECK -   הוא נשאר עם קבוצת יהודים לאסוף את רכוש היהודים שנותר ואחרי כן מגיע
הוא מגיע  1944 ביולי  -העד מספר על המחנה עד לחיסולו   -שרק החלו בבנייתו  BUDZYNלמחנה 

 ומשם למחנות נוספים AUSCHWITZ  -ל 
 

LEJBINSKI NECHAMA -  2440 -   העדה מספרת על גירושה מגטוVILNA  ל-  ESTONIA -  
 אחרי כן במחנות נוספים WAIWARAהיא הייתה בתחילה במחנה 

  
HIMELSZEIN REGINA -  2441 -   העדה נדדה בכפרים בסביבתLWOW  עבדה אצל איכרים

 שרדה !  -ולא פעם הייתה בסכנת חיים 
 

GUTOWICZ IZRAEL -  2442 -   העד מספר על העיירהBIALOBRZEG -   1942באוגוסט 
גברים עם משפחותיהם והעד  TREBLINKA -  180  -נערכה אקצית החיסול בה היהודים הובלו ל 

העד מתאר את   - SKARZYSKO  -ביניהם נשארים לאסוף את רכוש היהודים ואחרי כן נשלחים ל 
 ים וניצל ממוות רגע לפני השחרורבהמשך העד עבר מספר מחנות נוספ  -סדרי המחנה 

 
2443BAWARSKI CHUNE -   -   העד היה בגטוKOWNE  והוא מספר על חוויותיהם של מספר

בהמשך הוא עובר מספר מחנות עד   -  .S.S בעלי מקצוע שנשלחו לשפץ ווילה המיועדת לגנרל 
 לשחרור

 
SALEWICZ CHAJM -  2444 -   העד מספר על גטוWARSZAWA הוא היה   -ד ועל המר

שלא כרגיל במחנה זה נערכה סלקציה והושארו   - TREBLINKA  -בבונקר נתפס ונשלח ל 
 BUDZYN  -ומשם ל  MAJDANEK  -גברים חזקים שנשלחו ל  300בחיים 

 
KALMAN REGINA -  2445 -   ב-  PLOCK  לגטו  1941  -יהודים שהועברו ב  10.000היו       



היא מספרת על   - SKARZYSKO  -ים ספורים העדה הגיעה ל ולאחר ימ DZIALDOW  -ב 
מסע המוות נמשך חודש והיא זכתה   - LEPZIG  -ב  HASAGהיא הועברה למפעל   -המחנה 

 7/5/1945  -לשחרור ב 
 

SEGAL JAKOB -  2446 -   העד מספר על השמדת קהילת היהודים בעיירהZDOLBUNOW -  
  -גברים והוציאו אותם להורג בפאתי העיר  380ו הגרמנים אספ 1941  -כבר בתחילת הכבוש ב 

שהיה  GERBERלעיר הגיע חברה גרמנית שהעסיקה הרבה יהודים ובראשה עמד המהנדס 
  -החיסול הסופי התרחש ב   - אוהב ישראל ועשה הכל כדי להציל ולעזור אך הורחק ונשלח מהעיר

 יהודים 9נותרו בחיים  4000  -מ   - 14/10/1942
 

ROZENBERG -  2447 -   העד מספר על הכחדת יהודי העיירהKAMIELISZKI 
 

SOTYN M. -  2448 -   העד מספר על משפחת המסגרMELISZANSKI  ביערות סמוך לעיירה
MIR -   יום אחד יצא המסגר וחותנתו לכפר   -המסגר עבד לפני כן בכפרים והיה אהוד ע"י האיכרים

העד מספר שהם נחקרו משך   - MIRם נתפסו והובאו למשטרת להביא מזון ובדרך חזרה ליער ה
לפי נוסח החקירה מאד ייתכן שהחוקר אינו אחר אלא   -מספר ימים בקשר לפרטיזנים 

OSWALD RUFAJZEN -  העדות מסתימת בכך שהם מצליחים לברוח ולהגיע ליער 
 

STERN SZMUL-CWY -  2449  -   העד עושה סקירה נרחבת עלMUNKACZ  רום הט
הוא מתאר את המסע   - AUSCHWITZ  -הוא מספר על סדרי הגטו ועל היציאה ל   -מלחמתית 

 MENGELEלשם ומסיים את עדותו בשלב הסלקציה שנערכה בידי 
 

LOEBEL MARCEL -  2452 -   העד מוסר על הפוגרומים שנערכו ב-  ROMANIA   בערים
BUKAREST   ו-  JASSY   1941  -ב 

 
ETINGER JETI -  2453 -   העדה מספרת על גטוCZERNOWITZ  -   העדה גורשה ל גטו

BERSZAD  ב-  TRANSNISTRIA 
 

HELLA ZETELNICKA-FISZER -  2454 -   העדה מספרת על מחנות עבודה אליהם הגיעה מ-  
IZBICA-KUJAWSKA 

 
DUSZANSKA RAJA  -  2455  -   העדה הייתה בגטוVILNO   והיא מעידה נגד איש ה-  S.S.   

MARTIN   WEISS   שרצח יהודים במו ידיו בגטו וב-  PONAR 
 

 בלתי קריא  -  2460
 

STERN JAKOB -  2467 -   העד   - 1940העד היה בין מקימי המחנות בשלזיה עילית כבר בשנת
 מספר על מחנות אלה

 
AKERMAN GUTMAN -  2468 -   העד מספר על מחנהSKARZYSKO KAMIENNA ע אליו הגי

 1944  -והיה בו עד הפינוי ב  1942  -ב 
 
*2470USZEROWICZ IDA   -   -   ילדה מספרת על מסתור אצל פולניה בעירSTRYJ -   20במסתור היו 

 יהודים

 
KORNIK SHOSHANA  -  2472*  -   מגטוMAKOW    הילדה נודדת משך שנים ביערות ובכפר-  

 עם שחרורה היא פוגשת את אחותה ואת אמה
 

KUPERMAN CHANA -  2473 -   העדה נאסרה במקרה בעת ביקורת תעודות בתחנת רכבת-  
היא עובדת   -היא הייתה במסווה ארי ולכן נעצרה יחד עם פולניות נוספות ונשלחה לעבוד בגרמניה  

 ועוברת את כל ההפצצות בתוך העיר עד סוף המלחמה BERLIN  -במפעל תחמושת ב 
 

LAUFBAHN ITA -  2474* -   העדה הייתה ילדה כשהוריה גורשו מ-  DANZIG  ואותה מסרו



 האישה טיפלה בה היטב והיא שרדה את המלחמה  -לטיפולה של אישה גרמניה 
 

KAMINSKI BENZION -  2475 -   העד מספר עלDEBLIN  LOWICZ  העד   -ועל מחנות נוספים
 למצעד המות ושרד  SACHSENHAUSENיצא ממחנה 

 
WEINBERGER CHAJA -  2476 -   העדה הועברה עם משפחתה מהעיירהVERECKI 

ואחרי מספר שבועות הגיעה למחנה  18/4/1944  -ב  MUNKACZלגטו  CARPATO-RUS  -ב 
AUSCHWITZ -  בצעדת המות באחת החניות היא עלתה על עץ ובדרך זאת ניצלה 

 
 לא ניתן לפענוח  -  2477

 
PEKRECZMER ROZA -  2480 -  פרת על חיסול יהודי העיירה העדה מסPANEDEL             

 27/8/1941  -ב 
 

DR. GOLDSTEIN -  2481 -   העד מספר על מעשי שחיתות של ה-  JUDENRAT  והמשטרה
 KOWNOהיהודית בגטו 

 
 בלתי קריא  -  2482

 
ROSS    -  2483 -    העד מספר על רבני העיירה   -רבWEJGEWE  בליטא 

 
*LEJNWAT IZAAK -  2484 -   מהעיירה   -נער מספר בקצרה קורותיוDONATOW  לגטו

PRZEMYSLANY ומשם ליער 
 

HOLLANDER EMANUEL -  2486 -   עדות בלתי רגילה שיכולה לשמש דוגמא על תהפוכות
  -גורליות שעובר יהודי בתקופת הדמדומים לפני השחרור המכונה תקופת "צעדות המוות"  

כי הוא מתחיל את עדותו באותו תאריך  14/1/1945  -ר על העד לפני ה אנחנו לא יודעים מה עב
העד עבר מצבים שלא ייאמנו   -  AUSCHWITZ  -ל   PLASZOW  -מ   כאשר התחילה צעדה 

 עדות חשובה ! ! !  -והוא יודע לתאר אותם בכשרון 
 

GOWEJSKI FELA -  2487 -   העדה מספרת על הכחדת יהודיMICHALISZKI -  4  ניצולים
 שחזרו לעיירה אחרי השחרור נרצחו

 
  -  FLOMENBOJM MOJSZE  -  2488 העד נשלח מגטוRADOM   למחנהBLIZYN  -   הוא

 הוא מתאר את המחנה  -חודשים וחזר לגטו  4שהה שם 
 

LANGHOLZ SZMUL -  2489 -   העד מספר על יהודי העיירהTLUSTE   ועל האקציות הרבות
 ולם הסופישנערכו בגטו עד חיס

 
PREISS ICCHOK -  2490 -   העדות מפורטת   -העד מספר על גטאות אחדים ומחנות נוספים

  -במיוחד  FLOSSENBURGועל מחנה   MIELECעל מחנה   -ומוסרת מידע על כל מקום ומקום 
  -הוא חוזר ל   -הוא ניצל כנגד כל הסיכויים   -במצעד המות הרכבת הופצצה והעד נפצע 

KRAKOW  11/12/1945  -ומזכיר את הפוגרום שהתרחש שם ב 
 

KODER MOJSZE  -  2491/A  -   העד מספר עלGRICZA  ומתאר מסכת ארוכה של סבל שעבר
העד מספר על בחורה יהודיה   -  1939  -על יהודי העיירה כבר מראשית הכבוש הגרמני ב 

 ות ליהודיםהמושל הגרמני של העיר וגרמה צרות צרור MAURER  -שהתאהבה ב 
 

WOLKOWICZ VIERA -  2491/C -   על "מצעד המוות" ממחנהAUSCHWITZ  לעיירה
BAUMGARTEN 

 
 -  HAMERMANN BLUMA -  2492 העדה מספרת בהרחבה על קהילת יהודיBORYSLAW -  

העדה הייתה   - עמודים מתורגמים והיא מחולקת פרקים פרקים לפי נושאים 43העדות מחזיקה 



היא מספרת על   -מתחילת הכבוש עד לסוף המר והיא מטפלת ביסודיות בנושאים רבים בעיר ובגטו 
היא מספרת על חיי המין בגטו דבר מאד לא   -המתת חסד של תינוקות שנולדו בגטו ובמחנה 

  -העדה מספרת שבמחנה אנשים היו מתאספים ושרים שירים ביידיש   - שכיח בעדויות שקראתי
 ושיטו פולנים ואוקראיניםהעדה כותבת על עזרה שה

 
SCHWEBEL GENIA -  2493  -   העדה מספרת על הרג יהודים בעיירהZALESZCIKY  בגליציה

 היהודים שעוד נותרו בחיים הועברו לגטאות אחרים בסביבה  - 1941בנובמבר 
 

POLIANSKI ABRAM  -  2494 -   העד מספר על עיירת הולדתוBIANOKONI   לידLIDA -  
 לשם נלקח PONARYבהמשך העד מספר על   - WORONOWOירה מגורשים לגטו אנשי העי

 PUSZCZA  -העד משיג רובה ומצטרף ליחידה פרטיזנית יהודית ב   -ת בורות הריגה לכסו
RUDNICKA 

 
 MAURER BERISZ  -  2495 -   העד מוסר פרטים על יהודים שעדין גרו בכפרים סביב לעיירה

ILINOW -   יהודי הכפר   - גורשו כל היהודים מהכפרים 5.10.1942  -בJAROCZYN   החליטו
יתר היהודים   - העד נפרד מהקבוצה וחי ביער עם משפחתו  -לא לעבור לגטו אלא לברוח ליער 

הוא התחבר לכמה   -אשתו וילדיו הוסגרו ע'י השכנים ונרצחו   -העד נאלץ לברוח   -התגלו ונרצחו 
את הבהמות היו מוסרים   -י שוד של בהמות בכפרים מרוחקים יהודים נוספים וביחד עשו מעש

 KOWPAKהם מצטרפים לחטיבת הפרטיזנים של  1944בפברואר   -לכפריים שהסתירו אותם 
 

ZISSER JULIUS  -  2496  -    אספו הגרמנים ב  1940העד מספר שבשנת-  KRAKOW  300 
שם תלשו למזוקנים את הזקן   WISLA  -לנהר ה   WAWEL  -הובילו אותם מה    -יהודים  

  -ועזר לבנות את המחנה    AUSCHWITZ  -הובא ל  1941  -ב    -  והפיאות והשליכו אותם למים
שהיה מחנה   PELKINIAמשם נשלח למחנה   -  LANCUT  -ברח מהמחנה והגיע ל  1941במרץ 

סופם של השבויים  עם הגעת היהודים הם עוד הספיקו לראות את  -לשבויי מלחמה רוסים  
  -  הם נזרקו לבור שופכין ושם טבעו במדמנה  -האחרונים שהגרמנים המיתו בצורה מזעזעת 

   -ונשאר בו עד לפינוי     AUSCHWITZהוא מגיע בסופו של דבר למחנה 
 

KLEINMAN ABRAM AJZYK -  2497 -   העד היה בפלוגת עבודה המסופחת לצבא הונגריה-  
הוא מעיד על אכילת בשר   - GUNSKIRCHEN  -ומשם ל  MAUTHAUSENהוא הובא למחנה 

 אדם במחנה האחרון
 

HAZENFUSS HELENA -  2498 -   העדה הגיעה מגטוLODZ  ל-  AUSCHWITZ  1944  -ב 
בהמשך היא מספרת על מחנה   - CHRISTIANנשים הועברו לעיר  500ומשם בתוך משלוח של 

KRAZAU 
 

ZINGER ABRAM  -  2499  -   העד מספר עלTOMASZOW MAZOWIECKI   -   אחרי הבאת
אחרי האקציות שלחו את שארית היהודים   -יהודים  15000יהודי העיירות והכפרים מנה הגטו 

הוא זכה לשחרור   -ומשם למחנות נוספים   AUSCHWITZהעד הגיע למחנה   -  BLIZYNלמחנה 
 5/5/1945  -ב 
 

ZILBERBERG BRONIA  -  2500  -   העדה מפרטת מהלכי חייה מגטוRADOM למחנות שונים 
 

MARKRABS EWA  -  2501  -   העדה מספרת שמשפחתה חיה בכפר לידMIELEC  -   לאחר
בזהות   WARSZAWA  -העדה יוצאת ל   -  BARANOWזמן קצר יהודי הכפרים רוכזו בעיירה 

 ארית ושורדת
 

SZWARC LYLY  - 2502  -  וז יהודי העדה מספרת על ריכMUNKACZ   ועיירות הסביבה
 העדה מגיעה   -  AUSCHWITZ  -לאחר זמן קצר התחילו המשלוחים ל   -במפעל הלבנים ובגטו  

 ומשם נשלחת למחנות בתוך גרמניה AUSCHWITZ  -ל 
 

HERSZKOWICZ EMANUEL  -  2503 -   מוצא העד מ-  LODZ -   הוא עבד בגרמניה בשנים
 העדות כתובה טלגרפית  -שם היה עד לפינוי  AUSCHWITZ  -שלח ל הוא נ  - 1940-1942



 
REJSZER DAWID CUKERMAN  -  2505 -   העד הוא יהודי מ-  ZAMOSZCZ  הנודד זמן רב

אחרי חיסול הגטו הוא מגיע                   -חלק נכר מהעדות מוקדש ליהודי העיר   -עד שמגיע לעירו 
 תיאור אמין ומדויק !  -  SKARZYSKO KAMIENNA  -ל  ומשם  MAJDANEK  -ל 
 

GUZA MEJR  -  2506 -   העד מספר בעיקר עלSKARZYSKO  אחרי הפנוי בגלל החזית
 המתקרבת היה במחנות נוספים

 
KLEIN GIZA  -  2507  -   העדה מספרת על הגטו ב-  CHRZANOW  -   אחרי חיסול יהודי העיר

 העדה מגיעה למחנות בפנים גרמניה
 

SZPIEWAK ISRAEL -  2508 -   העד ומשפחתו עברו כמה גלגולים עוד לפני פרוץ המלחמה ב-  
לאחר מספר   -הם עברו לצרפת  1933  -לשלטון ב  HITLERהם חיו בגרמניה ועם עלית    - 1939

העד מתאר את מצב היהודים בגטו עד לחיסולו       - LODZשנים הם גורשו משם וחזרו לפולין לעיר 
עבר את "מצעד המות"   -ומשם למספר מחנות נוספים  AUSCHWITZ  -העד מגיע ל   - 1944  -ב 

 ושרד
 

OSMAN IOSEF -  2509 -   העד מספר בקצור על יהודי העיירהSZRENSK -   1941בנובמבר 
 העד מספר שכל חברי היודנרט והמשטרה היהודית הוצאו להורג  -  MLAWAהם הועברו לגטו 

בעת מעשה התלייה התרחשו גילויי התנגדות מצד צעירים אך הם נתפסו ונרצחו בבור   -בתלייה 
 מה טיב ההתנגדות העד אינו מפרט  -ההריגה 

 
ZEIFMAN ABRAM -  2510 -   העד מוסר עדות קצרה על יהודיCHRZANOW 

 
ESTEREICHER DAWID  -  2511  -   עדות קצרצרה על המתרחש ב-  DEBRECEN  -  

 הונגריה
 

FLOMENBOJM MOSZE -  2512 -   הם הגיעו   -העד מספר על שבועות אחרונים לפני השחרור
 העד מספר על התנאים במחנה ועל השחרור  - BISINGENלמחנה  

 
מתחילת הכבוש ועד   NOWOGRUDEKהעד מספר על    -  WOLFOWICZ DAWID  -  2513א

בוש העיר היו כרזות שציוו על הנוצרים כבר בכ  -קרוב מאד לחיסול המוחלט של יהודי העיירה 
   -  לתלות על בתיהם דגל לבן וליהודים לתלות דגל צהוב ובתוכו מצוייר מגן דוד

 
מפי עדה   NOWOGRUDEKזהו המשך עדות על העיר   -  JERMOWSKA GENJA  -  2513ב

האקציה של יהודים חיים אחרי  238נותרו   -כלואה בקסרקטינים שם התקיימו סדנאות   השהיית
חפרו אותה משך חודשים ובלילה   -הם החליטו לחפור מנהרה כדי לברוח    - 1943חודש מאי 

חלקם נורה אך חלקם הגדול הצליחו להסתתר ביער ולהגיע לפרטיזנים   -גשום וסוער ברחו  
 וביניהם העדה

 
GUBESKA P.  -  2514*  -  ה אך היא ילדה מספרת על חיסול עיירה ליטאית שלא נקובה בשמ

והן עובדות   STUTTHOFבהמשך היא מגיעה עם אמה למחנה   -  ZEZMER  -ל          קרובה 
הן זכו לשחרור אך אמה נפטרה חודש מאוחר   -בהמשך הן משתתפות במצעד המות    -אצל איכר 

 יותר
 

HALPERN SENDER -  2515 -   העד מספר על עיירתוOCHNOW -   הוא היה במחנה
ZLOCZOW גילה בונקר  אחרי שעבר תלאות רבות הוא  -בזמן חיסול הגטו הסתתר בעליית הגג ו
הבונקר היה מצויד היטב במזון תאורה אמצעי בישול   - ZLOCZOWיהודי  23בו הסתתרו 

 כמעט כל אנשי הבונקר נותרו בחיים וזכו לשחרור  -ואפילו בית שימוש מסודר 
 

ZILBERFELD DAWID -  2516 -   את הסדרים במחנה העד מתארFUNFTEUCHEN 
 

KLINGER SZLOJME -  2517 -   העד הוא יהודי אוסטרי שברח לצרפת ויחד עם פליטים אחרים



המשטרה הצרפתית אספה אותו יחד עם   -הגיע למחנה סמוך לגבול ספרד שם שררו תנאים איומים 
ספר על ומ BLECHHAMMERהוא מגיע למחנה   - DRANCYיהודים אחרים ונשלח למחנה 

 השתתף במצעד המות וניצל  -הוא מספר על תליות פומביות במחנה   -המחנה 
 

SZWARC ARON -  2518 -   הם  1940בינואר   -העד נפל בשבי הגרמני והיה במחנה שבויים
בהמשך העד מגולל את המקרה הידוע של רצח השבויים   -.S.Sבליווי חיילי  LUBLIN  -הובאו ל 

הוא היה בין הניצולים המעטים שהגיעו חיים   - BIALA PODLASKA  -ית ל היהודים בהליכה רגל
 עדות חשובה !  -ליעדם 

 
PICK ANNA -  2519 -  עדות קצרה של העדה על מחנות אחדים 

 
WEINBERG ZOLTAN -  2520  DR. -   מוצא העד מהונגריה והוא מספר על מחנות אחדים

 המות ושרד הוא השתתף בצעדת  - REMSDORFובעיקר על 
 

JED GOLDA -  2521 -   כאשר נשלחה ממחנה  1944העדה מספרת את קורותיה בשנת
STUTTHOF -   היא עברה מספר מחנות והאחרון שבהם מחנהPRAUST -   היא השתתפה

 בצעדת המות ושרדה
 

SZAPIRA BORUCH -  2522 -   עדות קצרצרה על קורות העד באזורBRODY 
 

TEPPER CZESIA -  2523 -   העדה מספרת על גטוSANDOMIERZ  היא   -ועל מחנות נוספים
 GEORGENTHALשוחררה במחנה 

 
LONDONER JAKOB -  2524 -   העד מספר על המשלוח האחרון שיצא מ-  LODZ 

  -הוא שוחרר ב   -משם העד עובר מחנות אחדים   - BIRKENAUאל מחנה  1944בספטמבר 
LUDWIGSCHLOSS 

 
KAPLAN RACHEL -  2525 -   עדות כתובה בלשון נמלצת על סלקציה המתרחשת  במחנה

STUTTHOF -   רקדנית שהייתה רוקדת בפני האסירות ונשותS.S. רוקדת את ריקודה האחרון 
 והולכת בצעדי מחול אל מותה

 
NEJBERG RYWKA  -  2526  -    עדות ארוכה ומפורטת על קורות הגטו ב-  DZIALOSZYCZE  

היא משתתפת   -עוברת מחנות אחדים ומספרת בפירוט רב על כל מקום ומקום   בהמשך היא  -
 במצעד המות ושורדת

 
GURKEWICZ HELLA  -  2526  -   העדה מספרת קורות משפחתה וקורות קהילתBEDZYN – 

 שם היתה עד יום השחרור OBERALSTADTהיא נשלחה למחנה 
 

ROZENBERG MIRIAM -  2530 -  ת את עיירת מגוריה אלא מדברת באופן העדה אינה מציינ
י איכרים טובים המסתכנים היא ובתה נודדות בין בת  - SWIENCZANYכללי על עיירה באזור 

 אחרי תלאות רבות הן זוכות לשחרור  -בהסתרתן 
 

BUCHMAN CHEZKEL -  2531 -   יהודים נוספים שהיו באותו מחנה  8על העדות חותמים-  
יהודים במחנה  CAPOSעשיהם הנבזיים של מספר עיקר עדותם מתרכזת במ

UNTERRIKSINGEN –  לפי תיאוריהם אותםCAPOS  לא נפלו במאומה מאנשי ה-  S.S. 
 

SZWARTZ MENDEL -  2532 -   העד היה בבית מוגן של שגרירות שבדיה ב-  BUDAPEST – 
 העד מספר על יהדות הונגריה

 
HANDWERKER HERSZ -  2533 -  בי והובא למחנה השבויים העד נפל בשBISSINGEN -  

 ומחנות נוספים עד לשחרור AUSCHWITZ  -בהמשך נשלח ל 
 

PREISS MORDCHE -  2535 -   העד נעצר בגטוLODZ   ע"י המשטרה היהודית והושלך לכלא



יהודים מבית  1500אחרי שבועיים הגרמנים לקחו   - שהיה בגטו יחד עם הרבה יהודים נוספים
משם   - SONNENBEGהוא נשלח למחנה  1944במרץ   - CZESTOCHOWAה הסוהר למחנ

 50ונותרו בחיים  480יצאו למצעד המות 
 

NISSENBOJM GETZL -  2536 -   העד מוסר מידע על מעלליהם של שני גרמנים שהיו אחראים
 SKALATחיסול קהילת  לע
 

ORENBUCH NOJECH -  2538 -   בפינוי הסופי מגטוLODZ  משפחות למחנה  300פונו גם
SACHSENHAUSEN -   הנשים והילדים הופרדו ונשלחו למחנהRAWENSBRUEK -   העד עבר

 מספר מחנות ושרד
 

POLAK ROZA -  2539 -   העדה מספרת על גירוש קהילתOROSZKE  ל-  WISZOW  ומשם
 GEIZLINGENהעדה נשלחה משם למחנה   - AUSCHWITZלמחנה 

 
LANDOWICZ REGINA -  2540 -   עדות קצרצרה על  היציאה מ-  LODZ  ל-  AUSCHWITZ 

 
SCHWARZENTRAL MARTA -  2541 -   עדות קצרה על שלוח יהודיKOSICE  למחנה

AUSCHWITZ -  משם העדה נשלחה למחנה בסודטים שם שוחררה 
 

ALTMAN MANIA -  2542 -   תורגמה  -עדות קצרצרה ובלתי חשובה 
 

BRAND ESTER -  2543 -   העדה מוסרת במספר משפטים את המצב בגטוOZORKOW -      
 היא עברה מספר מחנות נוספים עד לשחרור  -  LODZהועברו שרידי היהודים לגטו  1942  -ב 
 

FEJGENBOIM REGINA -  2544 -   העדה מספרת על מחנהPARSZNITZ 
 

HALPERIN SZEJNDL  -  2545 -   לאחר שעברה אקציות חיסול ב-  RADZIECHOW             
 חודשים ושורדים 13העדה ובנה נכנסים ליער לתקופה של  BUSK  -ו 
 

WINDER ESTER  -  2546 -   העדה מספרת על הגטו בעירRADOM  -   ביו היתר היא מספרת
 היא עוברת מספר מחנות ושורדת  - 1943" בינואר PALESTINA  "תרמית   על
 

LASKER JAKOB -  2547 -  ספר על מספר מחנות עבודההעד מ 
 

SNOPOWSKI SZYMON  -  2548 -  העד מספר על מחנות אחדים 
 

FUKS LEWI  -  2549 -   העד מספר על העיירהZWOLEN  עד לתקופה שנלקח למחנה
PUSTKOW  ואחרי כן ל-  SKARZYSKO KAMIENNA -   בהמשך היה במחנות נוספים עד

 השחרור
 

LEJBOWICZ CZARNE -  2550 -   מגטוKOWNE למחנות שונים 
 

LEJBOWICZ HANOCH -  2551 -   העד מספר על מחנהSPILWE  ועל מחנהPONIEWIESZ  
 

KATZAW MIRJAM  -  2552  -   ביום חיסול הגטו ב-  BRZESK  העדה הסתתרה עם אחותה
את המסתתרים שהתגלו   -ועם יהודים נוספים בעליית הגג משם אפשר היה להשקיף על הנעשה 

אחרי מספר ימים פולנים שבאו לבזוז גילו   -יו מביאים לחצר ביתם ושם מוציאים אותם להורג ה
העדה ואחותה יצאו למצוא מסתור נדדו ממקום למקום   -אותם ושדדו מהם את כל דברי הערך  

 ושרדו
 

BEJTL MEJR  -  2553  -   העד יחד עם משפחתו וכל יהודי העיירהKOSZYN   1940  -גורשו ב  
 WEIGENהוא מספר על מספר מחנות בהם שהה ביניהם גם   -
 



ROZENBAUM MANIA -  2554 -   העדה מספרת על מחנה עבודהFAULBRUECK  ועל מחנה
REICHENBACH 

 
SZWARCBAUM ITA  -  2555 -                     העדה מספרת על מחנות אחדים אחרי שנשלחה

 AUSCHWITZ  -מ 
 

GUTOWICZ BINA -  2556 -   העדה נשלחה מ-  AUSCHWITZ   ל-  MELTAUER  למפעל
 תחמושת

 
GUTOWICZ ABRAM -  2557 -   העד מספר על העיירהBIALOBRZEG                משם הגיע

העד מספר שהפינוי                       - CZESTOCHOWA  -ו  SKARZYSKO KAMIENNA  -ל 
 אה ברצח האסיריםהסתיים מיד אחרי היצי BUCHENWALD  -מ 
 

ROTH FANY -  2558 -   העדה מספרת על האקציות ב-  DROHOBYCZ -   היהודים האחרונים
 1944והיא ביניהם נשארו בעיר עד אפריל 

 
ROZENBERG ISRAEL  -  2559  -   מגטוLODZ   למחנות שונים עד למחנהGUSEN  שם

 שוחרר
 

KULICK FRANKA -  2560 -   יהודי העדה מספרת על גורלCARPATORUS  חסרי האזרחות
העדה מצליחה להבריח את הגבול ולהגיע                 -ההונגרית שהוגלו לגליציה ורובם מתו ונרצחו 

ושילוחה  1944בחלק האחרון של העדות היא מספרת על כיבוש הונגריה במרץ   - SIGET  -ל 
 RETZOFלמחנה 

 
KULIK MORDCHAJ -  2561 -  ורות יהודי העד מספר את קGRODNO עד חיסולם הסופי 

כאשר גם כאן חוסל הגטו העד   - BIALYSTOK  -את שארית הפליטה העבירו ל   - 13/3/1943  -ב 
 עובר מחנות ובתי סוהר אחדים

 
CHAJT JCEK -  2562 -   ומאותו תאריך הוא עובר  1940העד יצא למחנה עבודה בתחילת

 1945  -ממחנה למחנה ושורד עד השחרור ב 
 

GUTOWICZ CHAJA -  2563 -   העדה הגיעה ל-  AUSCHWITZ   מגטוLODZ  1944באוגוסט 
היא   -ובו גם העדה  MELTAUERמשלוח יוצא למחנה   - BERGEN BELSENומשם למחנה 

 עובדת במפעל להרכבת מטוסים עד לשחרור
 

FRIMER REJZL -  2564 -   העדה מספרת על גטוVILNA יימו ועל האקציות שהסת                 
העדה מתארת  את   - KAJSERWALDהיא הועברה למחנה  1943בספטמבר   -  PONAR –ב 

היו   - PONARהאקציה האחרונה בה התברר שנשים עם ילדים נשלחות שמאלה ופירושו 
 אמהות שנטשו ילדיהן לגורלם כדי להציל עצמן

 
GURKEWICZ HELLA  -  2565  -  העדה מספרת על גטו BEDZIN   ועל מחנה

OBERALSTADT 
 

GARBOWIECKA RENJA  -  2566  -   העדה מספרת על מחנהSTUTHOFF   ועל מחנה
LAUENBURG 

 
ZILBERBERG HENIEK -  2567  -   העד מגיע ל-  AUSCHWITZ   מ-  LODZ  -   משם נשלח

 העד ברח ממסע המות ונשאר בחיים  -  GLIWICEלמחנה 
 

WITORZ FELA  -  2568  -  עדות קצרה על גטו  PIOTRKOW   ועל מחנותSKARZYSKO      
 העדה שרדה את מסע המות  -  LEIPZIG  -ו    
 

GRABOWIECKI MOJSZE  -  2569  -           העד יצא עם יהודים רבים אחרים בפרוץ המלחמה



 RAWAהגרמנים השיגו אותם ליד   -  WARSZAWA  -ל   LODZ  -מ        1939  -ב 
MAZOWIECKA   -  הפרידו את  הפולנים   -יהודים וגם פולנים  3500קבוצה של  הזאת היית

את היהודים השכיבו על הבטן עם הראש באדמה משך שלושה ימים וכל מי שהרים   -מהיהודים  
חשיבותה של העדות הזאת בתיאור היחס האכזרי אל   - מאות יהודים נרצחו  -ראשו נרצח 

 י הכיבוש הראשוניםהיהודים כבר מימ
 

BOJMAN BRACHA -  AJZNBERG  -  2570  -   העדה מספרת עלLWOW    ועל מחנה
JANOWSKI 

 
ZIMERMANN ESTER -  2571 -   העדה נשלחה ל-  AUSCHWITZ   מגטוLODZ -   משם היא

  -נשים כדי לעבוד במפעל להרכבת מטוסים  300עם משלוח של   GEJZLINGENמגיעה למחנה 
ימים ברכבת הלוך ושוב עד שחיילים  8הנשים מוסעות משך  ALLACHשהות קצרה במחנה אחרי 

 אמריקאים שחררו אותן
 

FELDMAN SABINA  -  2572 -   העדה מספרת על גטוPRZYSUCHA   ועלSZYDLOWIEC -  
 היא הסתתרה בכפרים בסביבה

 
LITMAN GERSZON  -  2574  -   העד מספר על העיירהKOZNINEK  -  וא מספר שבמחנה ה

KAUFERING    היו מקרים  ששפכו מלט על פועל יהודי עד שהפך מאובן 
 

CILE JOZEF  -  2575 -   העד מספר על האירועים בעיר הרומניתJASSI  בה נערך פוגרום בו
 1941נרצחו אלפי יהודים ביוני 

 
SZKLARSKA FEJGA -  2576 -   העדה מספרת על יהודי העיירהPIOTRKOW 

TRIBUNALSKI  העדה נשלחה ל   -בקצרה-  SKARZYSKO  ומשם ל-  CZESTOCHOWA 
 שם שוחררה

 
SZECHTER NATAN -  2577 -   מגטוBEDZIN  למחנות שונים 

 
LITMAN HENDL  -  2578 -   העדה מספרת עלKOLO  ועלIZBICA -   העדה ואחותה הצליחו

 להסתדר טוב מאד בצד הארי ושרדו
 

SMORODINA MALKA -  2579 -   העדה מוסרת עדות קצרה עלSKARZYSKO   אך יש בה
ק"מ.  1היה במרחק  Aמפעל   -מידע חשוב שאין באף אחת מהעדויות הרבות שישנן על מחנה זה 

 ק"מ. מהעיר 5-6היו בתוך יעד במרחק  .B.  Cמפעלי   -וחצי מהעיר 
 

ZILBERBERG LOLA -  2580 -   העדה מגיעה ל-  AUSCHWITZ  ול גטו סיעם חLODZ -  
 MELTANAנשים לעבוד במפעל בעיירה  200לאחר מספר שבועות היא יוצאת עם משלוח של 

 
FELZEN CWI  -  2581  -   העד מספר על מחנותPLASZOW   ו-  PUSTKOW  -   בהמשך

 מחנות נוספים ומצעד המות
 

 FELZEN PERLA  -  2582 -   העדה מספרת על גטוTARNOW   ובהמשך עלPLASZOW  
 

KALKA TOWJE  -  2583 -   העד מספר על העיירותRADOMSK   ו-  CZESTOCHOWA 
 

KOHN CHAJM  -  2584 -   העד יצא מ-  LODZ   למחנהAUSCHWITZ  1944בסוף אוגוסט -  
 ומפרט הרבה על המחנות בשם זה המפוזרים באזור  KAUFERINGהוא מגיע למחנה 

 
MARCEL  -  2585  עדות קצרה על מסתור והישרדות באזור   -(  )השם היחיד שישRADOMSK 

 
BIDERMAN JOSEF  -  2586 -   העד חי ב-  SOSNOWIEC  וחלק גדול מהעדות מוקדש לגטו

                ומשם למחנה העבודה שהוקם בשטח הגטו החרב  AUSCHWITZ  -הוא נשלח ל   -זה 



אלפים מתו,   -הרגלי הידוע לשמצה  עם התקרבות החזית התחיל המסע  -  WARSZAWA  -ב 
 העד ניצל

 
RAPP HELENA -  2587 -   העדה מספרת על גטוWARSZAWA -   בעת המרד היא הובאה ל-  

MAJDANEK –  היא מתארת את ייסוריה ואת  תלייתה של  יהודיה   -היא מספרת על המחנה
 24ד סביב עמוד התליה הנשים הושארו במפק  -הקוראת לנקמה לפני שהניחו חבל על צווארה 

  -והיא מספרת על המחנה   SKARZYSKO KAMIENNAהעדה הגיעה למחנה   - שעות רצופות
עם התקרב החזית האסירים הועברו   -והם היו מרוחקים זה מזה מספר ק"מ.    .A. B. Cהיו מחנות 

והציל  4-3ילדים בני  30היא מספרת שמפקד המשטרה היהודית הסתיר   - CZESTOCHOWA  -ל 
 15/1/1945  -ב   CZESTOCHOWA  -העדה שוחררה ב   -אותם 

 
WULC ZISSMAN -  2588 -   העד הוצא מ-  SOSNOWIEC  למחנה  1940בתחילת שנת

BRANDE  ומאותו זמן היה במחנות עד לשחרורו במחנהBUCHENWALD  -   גם עד זה מספר
 BUCHENWALDעל אכילת בשר אדם במחנה 

 
ROZENBERG AKIWA -  2589 -   העד מספר על העיירהWOLANOW -   היהודים עבדו בשדה

הגיע הוראה שהעיר צריכה להיות "נקיה  1942זמן קצר לאחר הקמת הגטו ביוני   -התעופה 
בתוך   -על יד שדה התעופה הוקם מחנה עבודה   - SZYDLOWIEC  -מיהודים" והם הועברו ל 

העד מספר   -היו הרבה הוצאות להורג מסיבות שונות המחנה התחלפו המפקדים הגרמנים ועקב כך 
 1943את קורות מחנה העבודה עד לחיסולו ביוני 

 
WULC IDA -  2590 -   העדה מספרת על גטוVILNA -   היא חמקה ממות מספר פעמים-  

      בהמשך היא עוברת מחנות אחדים ומשתחררת   - KALUGAכשהגטו חוסל היא הגיעה למחנה 
  BERGEN BELSEN  -ב 
 

MANDELBAUM JCCHOK -  2591  -   העד עבר מהעיירהKOZENIEC   למחנות עבודה ואלה
ומשם למחנות נוספים  AUSCHWITZהוא הגיע למחנה   - WULKI ,WOLANOW ,BLIZYNהם : 

 עד השחרור
 

ZLOTNIK GITEL -  2592 -   העדה מספרת על גורל יהודי העיירהPROSZOWICZ  במחוז
MIECHOW -  כשחוסל הגטו העדה ומשפחתה מצאו מסתור בכפר וניצלו 

 
ZILBERBERG ISRAEL -  2593 -   העד מספר את קורות יהודי העיירהDZIALOSZICZE -  

 הוא עצמו חי רוב הזמן במסווה ארי נודד בכפרים ועובד כשכיר אצל איכרים
 

NAJMAN CHAJM-SZJE -  2594 -   עדות קצרה על גטוSOSNOWIEC ד הגיע משם הע        
 ולמחנות נוספים AUSCHWITZ  -ל 
 

WORTSMAN MOJZES -  2595 -   לאזור הכבוש הרוסי בפולין גויס לצבא  1939  -העד עבר ב
הוא מצליח   -הוא בורח ומסתדר כחייט בכפרי האזור   - POLTAWAהאדום ונפל לשבי באזור 

 להגיע לפרטיזנים ונשאר אתם בעיקר בזכות היותו חייט
 

KRIEGSTEIN REGINA  -  2596  -   העדה מספרת על גטוCZESTOCHOWA   ועל מחנות
 אחדים

 
LAMHUT HELA -  2597 -   העדה נשלחה מ-  AUSCHWITZ  למחנהBAD KALDOWA 
הצ'כים הצליחו להציל את הנשים האסירות ימים ספורים לפני תום   -בצ'כיה לעבוד במפעל נשק 

 המלחמה
 

BUNJO FANY  -  2598  -   העדה מספרת על הפוגרום בעירJASI   ב-  ROMANIA 
 

ZLOTOGORSKI MOSZE  -  2599  -   העד מספר על עיירת הולדתוSLOMNIKI   משם נשלח  
הוא   -הוא עבד שם במחלקה מיוחדת שהשמידה תחמושת פגומה    -  SKARZYSKO  -ל  



 מחנות ושרדבהמשך היה בעוד מספר   -מתחמק מהמות בעת חיסול המחנה  
 

ZILBERBERG ZILA  -  2600  -   העדה מספרת על קורות היהודים ב-  TARGU-MURESH 
 ולמחנות נוספים  AUSCHWITZ  -העדה מגיעה ל   -  1944אחרי כניסת הגרמנים להונגריה במרץ 

 
KURZ BASZIA  -  2601  -   העדה מספרת על הכחדת קהילתDWINSK  -   בהמשך היא מספרת

 ועל מצעד המות  KAIZERWALDה על מחנ
 

BRONSZTEIN MOSZE  -  2602  -   העד מספר את קורות יהודיCZESTOCHOWA   עד חודש
 מאותו זמן הוא ועוד מספר חברים היו במסתור אצל איכר  - 1943מאי 

 
REDLICH MINDEL  -  2603  -   העדה יצאה ממחנה“HASAG ב  "-  CZESTOCHOWA 

בהמשך העדה מתארת את החודשים האחרונים לפני   -  BERGEN BELSENלכיוון  1945בינואר 
 השחרור

 
ZELFREIND NATAN -  2604 -   העד הגיע ל-  AUSCHWITZ  יחד עם  1944מהונגריה ביוני

 שם שוחרר  ALLACHהעד מספר על מחנה   -אמו ותשעה ילדים הלכו לתאי הגז   -אחיו ואביו 
 

ROZENBERG MEJR -  2605 -  ד מספר על מחנה העSKARZYSKO  ועל כמה יהודים
 שהתעללו באחיהם

 
PENDERKOPF JAKOB  -  2606  -   העד מספר את קורות יהודיSZERPACZ 

 
KERBEL GENIA  -  2607  -   העדה הגיעה מגטוWARSZAWA   דרךMAJDANEK               

 CZESTOCHOWA  -ל עם התקרבות החזית הועברה   -  SKARZYSKO KAMIENNA  -ל      
 העדה ברחה ממצעד המות ושרדה  -ומחנות אחרים 

 
LESTNY MOSZE  -  2608 -   העד מספר על מחנהMAJDANEK 

 
RUDORFER IZIDOR  -  2609  -   העד מוסר את קורות יהודיDROHOBYCZ  עד לחיסול הסופי

 שהסתיר את אשתו הוא עצמו הסתתר ביער לאחר הבריחה מהגטו וגם אצל פולני  -של הקהילה 
 

LAKS-SZWIMMER MARKUS -  2610  -   העד חי ב-  LWOW   עם אישה פולניה שהתגיירה
העד   -בעת השואה  אישתו פיזרה את שלושת הבנים בכפרים שונים לעבוד אצל איכרים   -למענו 

  -שם הכינה לו אישתו מקום עבודה   PRELEWICZ נכנס לבדו לגטו ואחרי זמן קצר ברח לכפר  
 8זה קרה   -כאשר החריפו היחסים בין הפולנים והאוקראינים נרצח אחד הבנים שהיה מוכר כפולני 

 ימים לפני השחרור
 

WOLKOWER GDALJA  -  2611  -   העד מספר על העיירה הביילורוסית הקטנהKRIWICZ  ועל
 הקברות בעיירהצוענים בסביבה הובאו לבית  300עוד בזמן קיום הגטו נאספו   -חיסול יהודיה 

העד היה במחנה עבודה וכאשר נודע   -היהודים נצטוו לקבור אותם   -  ונקצרו במכונות ירייה
 המפקד הגרמני יעץ להם לברוח ואפילו מסר להם מספרשלמחרת היום עומדים לרצוח אותם 

הלחם עם העד קבל נשק וחזר ל  -כל אנשי המחנה בליווי פרטיזנים עברו את קו החזית    -  רימונים
בהמשך הוא מציין בשמותיהם פרטיזנים יהודים רבים ומספר את קורותיו ביערות   -הפרטיזנים  
  הפרטיזנים

 
כולן מספרות את   -הן עדויות קצרות שנגבו לצורך בית המשפט   2643עד המספר   2613

 SKARZYSKO KAMIENNAמעלליהם של סגל המנהלה של מחנה 
 

GRINBLAT BERL  -  2633  -  העד   -עלה  זאת דוגמא מתורגמת של העדויות הנזכרות למ
 SKARZYSKO  -"  ב  HASAGמוסר הצהרה בשבועה נגד גרמנים שניהלו את מפעל  "

KAMIENNA 
 



JAKUBOWICZ TONY  -  2644  -   העדה היא ילידת גרמניה שהיגרה ל-  PRAG  -   בינואר
  -  KRAUZEיהודים בגטו ועל מעללי מפקדו העדה מספרת על חיי ה  -  RIGAהגיעה לגטו  1942

 ומצעד המות  STUTHOFבהמשך מחנה 
 

 STUTHOFהעד מספר על מחנה   -  יאלמונ  -  2645
 

 לא קריא  - 2647
 

EPELBAUM  -  2649  -    העד מספר שהוא ועוד שלושה יהודים מ-  SKALAT  הצטרפו ליחידה
 טבילת האש הראשונההעד מתאר את   -   KOWPAKפרטיזנית של גנרל 

 
MALKA MEDMAN -  2651&MIRL -   אם ובת מספרות על חיסול העיירותPROSOWICZ 

הן מספרות בהרחבה על כל   -העדות כולה מוקדשת לאומנות ההישרדות   - DZIALOSZICE  -ו 
  -התחבולות האפשריות להשתמש בהן כדי לשכנע את האיכרים אצלם הן נמצאות בעליית הגג 

 נו בשדה וביער לעתים קרובותהעדות ל
 

KRIPKA JOSZUA  - 2652  -   העד מספר את קורות יהודי העיירהBEREZNA  -   באוגוסט
היחס   -העד יחד עם יהודים נוספים מצטרפים לפרטיזנים   -היהודים נרצחו בבורות ההריגה  1942

 העדות מבולבלת  -אליהם היה גרוע 
 

KRANC NACHMAN -  2654  -  ספר על העד מLUBLIN    ועלMAJDANEK  -    העד היה שנה
 והוא מספר עליו דברי זוועה  BUDZYNוחצי במחנה 

 
MARKOWSKI JOSEF  -  2656  -   העד מתאר באמינות את הקשיים העצומים בהם נתקלים

יהודים שרוצים לעבור את הגבול אל השטח הסובייטי וגם את ההברחה בחזרה לשטח פולין הכבוש 
 1940לבין פברואר  1939הזמן המתואר הוא בין נובמבר   -גרמנים  בידי ה

 
KLEINMAN MANIA  -  2657  -   העדה מספרת על יהודי העיירהLUBIEN   ליד

WLOCLAWEK  בהמשך היא מספרת קורותיה במחנות שונים  -  1939  -שגורשו מהעיירה ב 
 

CZAPNIK MOJZES&FEJGA -  2658/1 -  הייתה אתם גם   -ים יחד עדות שני בני הזוג מוסר
אספו את  1942ביולי   -  MIECHOWבאזור  LAWYהם היו איכרים יהודים בכפר   - 7ילדתם בת 

אותם הזהיר   - MIECHOW  -יהודי הכפרים מהאזור ורצחו אותם בבורות הריגה ביער סמוך ל 
  -עה מתמדת החל מזמן זה הם חיים בשדות ויערות בתנו  -ראש הכפר והציע להם לברוח 

לקראת   -את הילדה סחבו בשק כי כבר לא יכלה ללכת   -לעיתים מסתתרים בעליות גג ומתבנים 
 הסוף הם עובדים אצל איכרים תמורת לינה ואוכל

 
KRAMM SZJE -  2658/2 -   העד הוא יהודי מהעיירהSOKOL הנמצא במחנה העקוריםNEU  

FREIMAN -   וא הכיר את הקצין הגרמני בלכתו ברחוב בעיר ה 1948בינוארHAJDUK  שהיה
 העד גרם לתפיסתו וכליאתו של הרוצח  -והסביבה   SOKOLאחראי לרצח אלפי יהודי 

 
העד מספר על עיירה מבלי לציין את שמה אך מהתוכן אפשר להסיק שהיא קרובה   - אלמוני  - 2659

ואת השחיתות   POZNANהעד מתאר את חיי הגטו, את המשלוחים לאזור   - KALISZ  -מאד ל 
 JUDENRAT  -של אנשי ה 

 
NEST NISEN  -  2660  -   העד מוסר על רצח יהודים אחרי השחרור ב-  RADOMSKO  

 1945  -אוגוסט    -יולי    --יוני  -והסביבה 
 

HENDEL ANNA  -  2661  -    רצח יהודים ב-  RADOM  -   1945אוגוסט 
 

KIRSZENBLAT MOZES  -  2662  -    רצח יהודים ב-  RADOM  -   1945אוגוסט 
 

LEGA ARON  -  2663  -   העד היה אחרי השחרור מנהל מנסרה ב-  RADOM   והותקף במקום



התוקפים הפולנים   - לאחר שהוכה נשדד והושאר ערום על הרצפה לעיני הפועלים  -העבודה  
 המליצו לו לעזוב את פולין

 
DR. FILIP SCHACHTER  -  2664  -   עלילת דם ב-  KRAKOW   היו   -  1945באמצע אוגוסט

 הרוגים
 

BERGMAN SZYMON - 2665  -   התנפלות על יהודים ב-  KATOWICE  -   1945אוקטובר 
 

KURLENDER LOLA - 2666  -                           העדה מספרת על רצח יהודים אחרי השחרור
 SKARZYSKO - 1945 -ב 
 

FISZMAN RACHEL  -  2667  -   העדה מספרת על תקיפת יהודים ב-  LODZ  -   1945 
 

CEJLON CHILA  -  2668  -  העד מספר על השתייכותו למחתרת הפולנית A.K.  -   הוא מספר
 על יחס אנטישמי שהגיע עד לרצח וסחיטה

 
GRIFFEL HENRYK  -  GOLDBERG MENDEL  -  2669  -   שני העדים מספרים שהם

שנמצאו אחרי   RADOMלהתייעצות של כל יהודי  1945ו לועד היהודי בחודש אוגוסט נקרא
מכתב של ארגון פולני לאומני ובו תביעה מופנית לכל -הוצג בפניהם כרוז  -השחרור בעיר  

 המכתב מצורף לעדות  - RADOMהיהודים להסתלק תוך שבוע ימים  ממחוז 
 

GOLDBLAT ABRAM  -  2670 -  תורגם  -שר לשואה  לעדות אין ק 
 

DEMBINSKI CHAJM -  2671 -   העד מספר שמספר יהודים יצאו לטייל ביער ליד העיירה
NEUENBURG  29בדרך זאת התגלה קבר אחים של   -והם שמו לב לכלב שחפר באדמה 

קצינים אמריקאים הוזעקו והם גייסו את הגרמנים תושבי העיירה   -יהודים שנרצחו במצעד המות 
 ים והם עבדו בחפירת הקברעם את

 
GUZYK JOSEF -  2672/A -   העד מספר על יהודי העיירהDUKLA -   האקציה הגדולה

 RIMANOWיהודי העיירה נרצחו בבורות ההריגה יחד עם יהודי   - 1942התרחשה בראש השנה 
 

TURNER MALA -  2672-B -   בעלה של העדהMONIEK    זכה לשחרור ב-  
CZESTOCHOWA ימים ספורים אחרי החתונה נסע ברכבת   - 1945התחתנו באוגוסט  והם         

 ובדרך הורד מהרכבת ונרצח WROCLAW  -ל 
 

LEHRER WOLF -  2673 -   העד מספר על הפוגרום ב-  KRAKOW  הוא גר   -מתוך ניסיון אישי
בית הכנסת בו הותקף  1945על השבת בחודש אלול בבית סמוך לבית הכנסת קופר והוא מספר 

  -ע'י המון פולני פרוע בקריאות שיש קערות עם דם של ילדים פולנים שחוטים בתוך בית הכנסת  
הבית נפרץ והעד   -הותקף באבנים  MIODOWA  26בית הכנסת הוצת והבית בו גר העד ברחוב 

הפורע היו  לאחר שניצלו מידי ההמון  -וגיסו ספגו מכות קשות מידי פולנים וגם מידי חיילים רוסים 
 KATOWICE  -להם חוויות קשות נוספות בבריחתם ל 

 
GOLDBERG E.  -  2674 -   הספד מסוגנן ומרגש ליום השנה הרביעי למותם של בנו ואשתו של

 העד
 

WAKSENBERG MEJR-CWY - 2675 -   העד מספר על יהודיROMA  ועל השתתפותם בחיים
ר על מוסדות הקהילה לפני המלחמה עד לכבוש הוא מספ  -הפוליטיים והתרבותיים של המדינה 

 VATIKAN  -העד מספר על שני מקרים מעניינים מאד הקשורים לאפיפיור ול   - 1943  -המדינה ב 
שעות ולא יוצאו להורג  24ק"ג. זהב תוך  CONTRIBUCIA 50היהודים היו צריכים למסור בתור  –

כומר פנה לאפיפיור בעניין   -היו מיואשים  ק"ג. זהב והם 6חסרו להם   -יהודים בני ערובה 120
  - VATIKAN  -זה ולפי הוראתו הכומר הביא לבניין הקהילה את הזהב החסר שנלקח מאוצר ה 

העבירו את היהודים  AUSCHWITZלמחנה  ROMA  -מקרה שני הוא שבשילוח היהודים מ 
ונכנסה  ST. PETRUSמכונית עמוסה יהודים סטתה מהדרך בכיכר   -ברכב עד תחנת הרכבת 



המשמר השוויצרי עצר את המכונית ובינתיים היהודים קפצו   - VATIKANלטריטוריה של מדינת 
 עד סוף המלחמה VATIKAN  -המכונית שוחררה בלי היהודים שנשארו שם בחסות ה   -ממנה 

 
ZILBERBERG MOJZES  -  2676  -    הוא   -העד היה פעיל בתנועה הציונית לפני המלחמה

 עד להכחדתם הסופית LUBLINמתאר בפרוטרוט את קורות יהודי 
 

 לא תורגמה  -עדות פגומה במקור     - 2677
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 

 


