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WIENER LYBRARY
 - 0לעדות אין נגיעה לשואה  -לא תורגמה
 - 5העדות אינה בעניין השואה  -לא תורגמה
 - BERLIN WALTER - 6העד היה מראשי הקהילה היהודית בעיר - NURENBERG
הוא מוסר על השפעת העיתון " "DER STURMERוהעורך שלו  STREICHER J.בהפצת
האנטישמיות  -הרבה פעולות נגד יהודים התחילו בעיר הזאת והתפשטו ביתר חלקי
גרמניה
 - DR. SALOMON F. - DR LIBROWICZ H. - 7שני רופאי שיניים מדווחים על
התקנת כיסא של רופא שיניים בלשכתו של  - ADOLF HITLERהמיוחד בסיפור העדות
היא הוראתו האישית של היטלר שהכיסא יותקן כשפניו של המטופל היושב עליו יפנה
כלפי דלת הכניסה  -העדות מפרשת הוראה זו כפחד מפני התנקשות אפשרית
 - WOLFFHEIM NELLY - 9העדה ארגנה ב  BERLIN -אחרי שנת  3311קורסים
לגננות המיועד לבנות יהודיות שנזרקו מבתי ספר או ממקום עבודה  -בהתחלה זה התקיים
בצורה חצי מחתרתית ואחרי זמן תחת חסותה של הקהילה היהודית
 - DR. BUCKWITZ HANS - 11העד היה עורך דין של איגוד עובדי התעבורה  -הוא
מספר על השתלטות הנאצים על האיגודים ועל רכושם  -הוא לא הורשה להמשיך לייצג
אותם
 - BROH RICHARD - 12העד הוא עיתונאי המספר על התנסויותיו תחת המשטר הנאצי
בגרמניה
 - EHRENWERTH GERTRUD - 13העדה היא עובדת סוציאלית של עיריית
 STETTINופוטרה מעבודתה ב  3311 -לאחר שמונה שנות עבודה
 - EHRENWERTH LOUISE - 14העדה היא עורכת דין יהודיה שפוטרה מעבודתה
בחודשים הראשונים אחרי תפיסת השלטון ע"י הנאצים
 - WOLFF ELLA - 15העדה מספרת על התנכלויות למשפחתה בגרמניה  -בעלה חלה
עקב כך  -הם עוברים לבלגיה שם נפטר בעלה והיא עצמה נכנסת למנזר  -במסתור זה היא
היתה עד סוף המלחמה
 - BACHARACH ANNA - 16העדה מספרת קורות המשפחה בגרמניה  -בדצמבר
 3392היא יוצאת עם רכבת עמוסה יהודים עד  LISABONומשם באוניה עד
ARGENTINA
 - DR. LEO BECK - 18בראיון שנתן הרב ב  3351 -ל DR. HANS -
 REICHMANNהוא מספר על נסיבות מאסרו בשנת  - 3315הוא נאסר עקב כך שחיבר
תפילה לקראת ראש השנה ושלח אותה לכל הקהילות אך היא לא נשלחה לאישור ה -
GESTAPO

 - LASK GUSTAV - 19בליל הבדולח נאסר העד ע'י איש גסטאפו  -בעת היציאה
מהבית לרחוב נורו מספר יריות והוא נפצע  -אנשי הגסטאפו עזבו אותו מדמם על הכביש
ושכנים העבירו אותו לקליניקה כירורגית שם נותח והצילו חייו
* - PHILIPP ERNA - 20העדה היתה פעילה בקהילה היהודית בעיר  BOCHUMבאזור
 - RHEINLANDהיא טיפלה בעיקר בהגירת ילדים  -היא ארגנה  11קבוצות לאנגליה
והולנד בין דצמבר  1391עד אוגוסט  1393ובמשלוח האחרון נשארה באנגליה  -בליל
הבדולח נהרס ונשדד ביתה
 - VOLLMANN F. - 22העד מספר על קהילה קטנה של יהודים בעיירה - MEININGEN
בליל הבדולח הובא למחנה  BUCHENWALDאך למזלו שהה במחנה זמן קצר
 - ESCHELBACHER - 23רב  -העד הוא רב בעיר  - DUSSELDORFבעדותו הוא
מוסר מידע רב על תקנות שהוציאו הנאצים נגד היהודים בגרמניה שלא הוצאו בכתב
אלא הונהגו בפועל והיו מיועדות לגזול את רכושם של היהודים  -הוא מוסר על מצב
היהודים בעיר עם גירוש היהודים בעלי אזרחות פולנית ובהמשך ליל הבדולח בו נאסרו
יהודים רבים  -יהודים אחדים נרצחו ורבים התאבדו  -הרב מונה אותם בשמותיהם  -בית
הכנסת נשרף יחד עם ספרי תורה  -הרב עצמו היה אסור משך  30יום
 - CASSEL F.L.. - 24העד מספר על מאסרו בליל הבדולח והבאתו יחד עם אלפי
ל  - DACHAU -הוא שוחרר אחרי חודש עם הצגת כרטיס הפלגה
יהודים אחרים
לבוליביה
 - FRIED MARGARETE - 25העדה היתה יו"ר לשכת נשות "בני ברית" ב BERLIN -
 ללשכה היה כסף מזומן ובית ששימש גם כבית אבות  -הגסטאפו שם יד על שני הדבריםבגזל לאור היום
 - ZDANKA PANTELOWA - 01העדה מוסרת בכשרון מסכת ארוכה של חיים במחנות
רבים החל ממחנה  THERESIENSTADTדרך מחנה  - AUSCHWITZהיא מספרת
דברים מעניינים על תיאטרון בו השתתפה במחנה THERESIENSTADT
 - DR. BRUNO MAY - 27העד מגולל את הפרשה המעניינת של " TRANSFER
 "GUATEMALAבה יהודים עשירים מסרו את כל הונם בקניית רכוש של אזרחים גרמנים
בגואטמלה  -העסקה נעשתה בחסות הגסטאפו עם הרבה מכשולים בדרך  -הם היו עשרת
היהודים היחידים ב BERLIN -והצליחו לעבור את הגבול הדני עם אשרות יציאה
רשמיות ביוני  - 1311סיפור לא ייאמן ! ! !
 - HABERLAND – 28השלמת העדות הקודמת על טרנספר  GUATEMALAמפי
משתתפת נוספת בקבוצת הטרנספר  -היא מוסיפה מידע ופרטים על הפרשה המרתקת
הזאת
 - ABRAMSON ARTUR – 31העד היה יו'ר הקהילה בעיר  - STETTINהוא מוסר דו'ח
על מצב היהודים בעיר בשנים  - 3313/3הוא מספר על גירוש היהודים מהעיר מפי אחרים
כי הוא ומשפחתו היגרו
 - DR. MANNES B. - 35העד הוא יהודי המשמש שופט בדיני עבודה  -הוא נמלט
מגרמניה לצ'כיה אך הגרמנים רודפים והארץ נכבשת  -הוא שוב גונב את הגבול לפולניה שם
הוא מקבל אשרת כניסה לאנגליה

 - KERSTEN GERTRUD - 37העדה מתארת בריחה מ  PRAG -לאחר כניסת
הגרמנים
 - 13אלמונית  -חוויותיה של בת תערובת בגרמניה
 - 92קטעי עיתונים גרמניים משנת  - 3311לא תורגמו
 - DR. ELKAN - 41העד מספר על יחס ידידותי כלפי יהודים מצד מספר גרמנים בעלי
עמדה במשטר הנאצי
 - DR. MOSSE MARTHA - 42העדה מוכרת מעדויות נוספות שנתנה  -היא עבדה
ב  - BERLIN -היא מספרת על אירועים קטנים שחוותה או שמעה
בקהילה היהודית
עליהם והם בעלי אופי מבדח
 - M.C. - 44בעילום שם  -העד מספר על פעילותו המחתרתית במסגרת הגדוד היהודי
בתנועת ההתנגדות הלאומית הבלגית  -העד הוא רוקח במקצועו ובתור שכזה גויס לייצור
מטעני חבלה ופצצות  -הוא לא רק הרכיב את מטעני הנפץ אלא השתתף בהנחתם
 - 93אלמונית  -העדה מספרת על  HOLANDומשבחת את ההולנדים  -היא מספרת על
מחנה  VUGHTועל מחנה  - WESTERBORGהיא היתה בעלת נתינות בריטית ובדרך
זאת הגיעה עם משפחתה למחנה  - BERGEN BELSENהיא מוסרת מידע על מחנה
בעלי הדרכונים הזרים
 - ERNST STECKELMACHER - 50רב  -זאת עדות ארוכה ומיגעת בנסיבות אחרות
היתי מתמצת וכותב "עדות זניחה"  -בכל זאת יש בעדות שאירועיה מתרחשים בצרפת
מצבים וזוויות הסתכלות שעוד לא פגשתי ולכן אומר רק שיש בה פירוט מיותר
 - SCHLOSS MARGOT - 58עדות זניחה  -תורגמה
 - ISRAEL LORE - 63זהו מכתב המספר על משלוח של  3222יהודי העיר KOELN
לגטו  RIGAבדצמבר  - 3393העדה היתה ביניהם והיא מספרת קורותיהם של מספר
אנשים
 - 16אלמוני  -העדות מורכבת משני מכתבים המספרים על שובה של אסירת מחנה
הנשים RAVENSBRUECK
 - SCHWEID A. - 68העד מספר על חיי היהודים בעיר הולדתו  KOSZYCEבסלובקיה -
הוא השתתף בפלוגות העבודה המסופחות לצבא ההונגרי  -ב  3399 -הוא מגיע עם
משפחתו למחנה  SEREDואחרי כן למחנה  - AUSCHWITZמשם הוא נשלח למחנה
 - GLEIWITZהעד מתאר את שהותו במחנה זה  -במצעד המוות הגיע למחנה
 BLECHHAMERושם זכה לשחרור
 - SPIES GERTY - 69העדה היא דמות מוכרת בתחום עדויות על מחנה
 - THERESIENSTADTהיא כתבה שירים שחלקם תורגמו ע"י חוה כרפס  -עדות זאת
היא חלק מיומן שניהלה במחנה והוא מקיף ימים ספורים בין  - 31 - 06/3/3399העדה
מתארת ומספרת על חיי יום יום במחנה  -עדות מעניינת לחקר מחנה מיוחד זה !
 - FEJER EWA - 70אישה צעירה מספרת קורותיה בשואה  -היא מספרת על התקופה
בה הגרמנים כבשו את הונגריה  -היא מגיעה למחנה  RAVENSBRUECKומחנות נוספים
עליהם היא מספרת

 - 61אלמוני  -העד האלמוני מתאר את שילוח  6222יהודים מ  BADEN -ו PFELZ -
למחנה  GURSעל גבול ספרד בחודש דצמבר  - 3392הוא מתאר את תנאי החיים הקשים
במחנה בחודשים ראשונים והתמותה הגדולה מבין המגורשים
 - ING. ZUCKER OTTO & EDELSTEIN JAKOB - 75זהו מסמך חשוב על מחנה
 THERESIENSTADTבתחילתו  -זאת הודעה ראשונה של שני מנהיגי היהדות הצ'כית -
תאריך פרסומו  - 5/30/3393הם מכריזים על צעדים ראשונים של התארגנות בשטח
הבריאות ומבקשים לארגן את משטרת הסדר
 - WEXBERG ERNST - 76זהו מכתב המיועד לדודו של - WALTER HEIDERS
הוא נכתב ע"י חברו שהיה יחד עם  WALTERבמחנה  AUSCHWITZובמסע המוות -
הכותב מספר את קורותיהם המשותפים הכוללים את בריחתם מהרכבת ,את תפיסתם
ושילוחם ל  THERESIENSTADT -ואת מותו של  WALTERעקב מחלת הטיפוס מיד
אחרי השחרור
 - DR. B. MURMELSTEIN - 77דו"ח יו"ר ה JUDENRAT -האחרון של
 - THERESIENSTADTזאת עדות ארוכה מאד ומפורטת המספרת את סיפור המחנה
המיוחד הזה מזווית ראייתו של העד שהיה במרכז הבימה  -העדות ניתנה בכתב ב-
 - 1311מסמך חשוב !
 - DOMINITZ GUSTA - 79העדה מספרת ספור של גורל יהודי עם סוף טוב  -המשפחה
ב  KRAKOW -והם החליטו להגר לאנגליה  -בעלה ובנה יצאו לשם ימים
התגוררה
ב  - 3313 -העדה נשארה עם שני ילדים והם נקלעים
ספורים לפני פרוץ המלחמה
לשטח פולין תחת שלטון רוסי  -יחד עם אלפים רבים היא וילדיה נשלחים לסיביר  -העדה
מספרת קורותיהם הקשים והמפותלים עד ליציאתה לקזחסטן ומשם לפרס  -בהמשך היא
מגיעה עם ילדיה לארץ ישראל ואחרי  9שנים נוספות היא זוכה לפגוש את בנה ואת בעלה
באנגליה
 - LALOUWE-WOLF KATE - 80העדה עזבה את  BERLINעם עלית הנאצים לשלטון
ב - 3311 -היא עברה לצרפת וחיה בעת הכבוש הגרמני כיהודיה העונדת טלאי צהוב -
יותר מאוחר הצטיידה בניירות אריים
 - 33אלמוני  -העדות מספרת על פליטים יהודים מגרמניה שהגיעו לאנגליה  -עם פרוץ
המלחמה עם גרמניה הם נעצרו ושולחו ל  - AUSTRALIA -הם נמצאים במחנה
 - TATURAהעדות מספרת את סיפורם של אחדים מהם
 - KRAUS MIDIA - 82העדה מספרת מפי  P.המתגורר בשוויץ  -לפי דבריה האיש היה
בעל קשרים בצמרת המדינה ההונגרית ובעל נכסים רבים  -בעדות יש גיבוב של מספר
עובדות נכונות על התרחשויות בבודפסט לאחר כניסת הגרמנים וכמה סיפורים דמיוניים על
בריחתו לשוויץ
 - JOHNSTON - 83העדה איבדה את אזרחותה השוויצרית כשהתחתנה עם יהודי
גרמני והם היגרו לאנגליה  -השלטונות השוויצרים הערימו לפניה קשיים כשאמה חלתה
והיא בקשה לבקר אותה  -היא מספרת על יחס לא אוהד לפליטים יהודים  -לעתים הם
הוחזרו לגרמניה  -בהמשך יש מידע מעניין המספר ששלטונות שוויץ הם שביקשו
מהגרמנים להטביע בדרכון היהודים את האות ""J
 - SCHNUR HARRY - 84העד מספר על מצב משפחתו ומצב הפליטים היהודים
מגרמניה באמסטרדם בימי הפלישה הגרמנית  -העד מצליח לצאת לאנגליה עם משפחתו על

סיפון אוניה  -בהגיעם לאנגליה היהודים ממוצא גרמני מופרדים מהיתר ומתיחסים אליהם
כאל אויבים  -רק לאחר מספר חודשים ניתן לגברים לפגוש משפחותיהם  -על האוניה
נמצאת גם קבוצה של ילדים ובהקשר אליהם מוזכרת שמה של גבWEISSMUELLER .
אישה הולנדית נוצריה שנלחמת על הצלתו של כל ילד יהודי  -אישה מופלאה העושה
פלאים  -אין מכשול העומד לפניה  -כבר פגשתי אותה בעדויות אחדות
 - COHN GEORG - 85העד הגיע עם אשתו ל  SHANGHAI -במרץ  - 3313הוא
התאקלם מהר ופתח עסק של מסחר יד שניה  -הוא מספר על גטו בזמן המלחמה  -העד
מתאר את מצב היהודים אחרי השחרור ע"י האמריקנים
 - R.H. - 31העד הוא מלחין פעיל בגרמניה עד  - 3311אחרי שנאסר במחנה ריכוז
 SACHSENHAUSENושוחרר בתנאי שיעזוב את גרמניה הוא מגיע לצרפת  -למזלו הוא
קשר קשרים בשטח המוסיקה וצרפתים עוזרים לו ונותנים מסתור
 - STEIN RICHARD - 87העד הוא זמר אופרה ושחקן – עם סיפוח אוסטריה יעצו לו
ידידיו להגר  -העד מספר שבקיץ  3313יצא מ WIEN -והפליג באוניה לSCHANGHAJ -
הוא מספר את קורותיו בסין שם שהה  32שנים  -בעיר התרכזו  020222פליטים ברובם
יהודים  -עדות מעניינת ויוצאת דופן !
 - DEMUTH CHARLOTTE - 88העדה היא הצד הארי במשפחה  -היא מספרת
שבעלה ממוצא יהודי אך הוטבל לנצרות בגיל חודשיים  -הוא היה רופא והשתתף במלחמת
העולם  -עבד במחקר במכון המלכותי  -כל זה ללא הואיל כשעלו הנאצים לשלטון התייחסו
אליו כאל כל יהודי אחר  -אחרי ליל הבדולח נלקח למחנה  - ORANIENBURGהוא
שוחרר בתנאי שיעזוב מיד את גרמניה  -המשפחה מהגרת להולנד ועם הכיבוש הם שוב
בצרות  -הגסטאפו לוחץ על העדה להתגרש מבעלה  -בנה גויס ונשלח לחזית  -עוצרים
את שניהם  -הוא נשלח למחנה  VESTERBORGומשם ל - AUSCHWITZ -אותה
משחררים  -בנה נהרג במלחמה ועקבות בעלה אבדו
 - BLAU-HAAS MARGARETA - 89העדה מספרת קורותיה בווינה שלאחר הסיפוח ב-
 - 3316היא סובלת סבל רב מהתנכלויות הנאצים בימים ובלילות אך בדרך כלל לא נכנעת -
את שתי בנותיה שלחה לחו”ל והיא עצמה פונה להגירה מהמדינה  -על אחת הבנות יש
מידע נרחב כיון שהיא נקלעה בבלגיה ל MALINES -המחנה בו אספו את היהודים לפני
שילוחם לפולין  -העדה קיבלה ויזה לסין ומפליגה לשנחאי
 - KHONK KATE - 90העדה מספרת על עזיבתה את גרמניה ומגוריה באיטליה שם
הרגישה מצויין  -בספטמבר  3313יצאה הוראה שכל היהודים בעלי אזרחות זרה צריכים
לעזוב את הארץ עד 3/1/3313
 - WEIMAN J. - 91זהו מכתב שכתב פולני מהעיירה  - DOLINAהוא כותב לידידת
משפחה יהודיה אחרי השחרור כיצד נרצחו יהודי העיירה וביניהם אימה ושתי אחיותיה
 - ZAMORA JOSEPH - 92עדות מעניינת של העד שיצא לדרך עם אביו לארץ ישראל
מהעיר  FRANKFURTלעבר  - JUGOSLAWIAאחרי פלישת הגרמנים לארץ זאת הוא
עובר ל SLOWENIA -שבשליטת האיטלקים ואחרי זמן קצר הוא מועבר כפליט לפנים
 - ITALIAהמצב משתנה עם השתלטות הגרמנים על איטליה  -פרק זמן קצר הם נמצאים
אצל פרטיזנים אך לאחר שנתפסו הם נשלחים ל AUSCHWITZ -לשם העד מגיע במאי
 - 3399העד מספר על המחנה  -הוא יוצא למצעד המוות אך למזלו הרוסים כובשים את
האזור  -העד מציין את היחס ההוגן של האיטלקים
 - WEIL HANS - 93בן תערובת מספר קרותיו וחוויותיו  -אין שום קשר לשואה

 - BENEDICTUS M. 94העד מספר על מספר יהודים מגרמניה פליטים שהגיעו ל -
 - BELGIAהם היו פעילים בועד לעזרת פליטים  -העד מחשיב אחדים מהם כמשתפי
פעולה
 - KRONBERG ETHEA - 95העדה מספרת על חיי מחתרת ב BELGIA -
 - BENEDICTUS M. - 96העד מחבר דוח ב LISABON -בפברואר  3391על מאסרו
ומאסר חבריו יחד עם הרב הראשי של  - BELGIAהם הואשמו על ידי הממונה על
הגסטאפו שהם פנו למלכה שתתערב לטובת יהודי בלגיה ועקב כך הם נשלחו למחנה
ריכוז  - BREENDONCKהם היו אסירים ימים ספורים בלבד ושוחררו בהתערבותו של
קרדינל קתולי  -העד הצליח להגיע לפורטוגל
 - ZEILINGER K. - 97העד מספר על כל תנועות ההתנגדות מכל הסוגים יהודים ולא
יהודים ב BELGIA -
 - ARONBERGAS CORNELIUS - 98העד היה פעיל המחתרת  C.D.J.בבלגיה -
הוא מספר על פעולתו בחלוקת כספים ,תעודות מזויפות ותלושי מזון ליהודים מסתתרים
 - SCHWARZ HANS - 99מידע מפורט שנאסף ממקורות דניים רשמיים ועדויות של
אנשים המספר על שילוחם של דנים למחנות ריכוז ובתי סוהר  -במסמך מדובר על 1231
שנעצרו מחודש אוקטובר  3391ועד חודש מרץ  - 3395במספר זה כלולים גם יהודים
שנשלחו ל - THERESIENSTADT -המסמך מציין את המאמצים המתמידים שגורמים
דניים עשו כדי להחזיר ולו באופן חלקי את האסירים הביתה  -לבסוף בעזרת השבדים
הצליחו להוציא מהמחנות את הדנים והנורבגים שבועיים לפני תום המלחמה  -מסמך חשוב
ומעניין !
 - MAZUR ROBERT - 01/99זהו מסמך מארכיון  - BALL CADURYהעד מספר על
השוודים שנתנו מקלט ליהודי דנמארק  -הם שלחו את  RAUL VALENBERGשעשה
רבות להצלת יהודי  - BUDAPESTהעד עצמו בתיווך הרופא האישי של  HIMLERנוסע
לפגוש אותו ב  BERLIN -בסוף אפריל  - 3395הימלר נותן אישור להוציא לשוודיה 1522
נשים ממחנה  RAVENSBRUECKוהן אכן הוצאו לשם בשיירת אוטובוסים
 - 323אלמוני  -העד מספר על הברחת הגבול בין צרפת לאנדורה בחורף שנת - 3390
בגלל סופת שלגים הוא כמעט איבד חייו
 - 103אלמוני  -העד האלמוני הוא יהודי הולנדי המתאר רגשות אדם אחרי השחרור
מהמחנות
 - HIMMELFARB JERRY - 104חייל יהודי בצבא אר"הב הנמצא בגרמניה כותב מכתב
אל חזן בית הכנסת בספטמבר  - 3395הוא מתאר במכתב את מראה מחנה DACHAU
ומבקש מהחזן שיפנה לקהל שיתרום כדי לעזור ליהודים הניצולים
 - 325עדות זניחה  -לא תורגמה
 - DR. HORST BERKOWICZ - 106העד מוסר דיווח על שילוחי יהודים מהעיר
 - HANOWERהוא מפרט את המשלוחים לפי יעדם ותאריכי יציאתם  -השילוח האחרון
היה בפברואר  3395למחנה  - THERESIENSTADTהעד מוסר על מצב היהודים בעיר
מעודכן לחודש אוגוסט 3395

* - DR. ALEXANDER A. - 107העד מספר על ילדי פליטים יהודים שהגיעו ל -
 IRLANDב  - 3392 -פרק זמן מסוים העד ניהל את מעון הילדים
 - AMBROSE A. - 108דו'ח שחובר ע'י סמל יהודי המשרת בצבא בריטניה  -תמונת
מצב של היהודים בכמה ערים בגרמניה  -מעודכן לחודש אוגוסט 3395
 - 323אין קשר לשואה  -תורגם
 - 332עדות זניחה  -תורגמה
 - WITKOWSKI HEDWIG - 111העדה מספרת מעט על השואה  -עיקר דבריה
מספרים על תולדות שתי משפחות יהודיות ידועות ב BERLIN -
 - DR ASCH A. - 112העד הוא עורך דין ב  - BERLIN -הוא מנסה בעדותו להסביר
כיצד קרה שהנאצים עלו לשלטון בגרמניה
 - WEBER AUGUST - 113אין לעדות קשר עם השואה -לא הודפס
 - DEMUTH F. - 114העד הוא יועץ כלכלי שעזב את גרמניה ב - 3311 -העד מספר
על המצב בגרמניה ערב עלייתו של  HITLERלשלטון
 - PETER BLOCH - 115כותרת המסמך "ביוגרפיה של  DR. JAIMS ISRAELמייסד
האורולוגיה המודרנית"  -המחבר הוא נכדו של הרופא הדגול
 - FREDLAENDER OTTO - 116מנהיג סוציאליסטי ,מזכיר אינטרנציונל הסטודנטים
נאלץ לברוח מגרמניה ב - 3311 -הוא בורח ל PRAG -משם ל OSLO -ובשנת 3392
לשוודיה
רב העיר
- DR. WEISS MORDECHAI FRIEDRICH - 117
 SCHOENAUכותב זיכרונותיו על השנים האחרונות במשרתו 3312 -3313

-

TEPLITZ

 - DR. STARGARDT OTTO - 118העד הוא שופט גרמני שנחשב ל " -לא ארי" כי
סבא רבא שלו היה יהודי  -הוא פוטר מעבודתו עבד כפועל פשוט וב  1311 -נשלח יחד
עם אשתו ל  - THERESIENSTADT -שם שימש ככומר פרוטסטנתי  -העד מספר
על יחסיו הקרובים עם המשורר היהודי  - DR. LUDWIG FULDAהם גרו בשכנות קרובה
ב  - BERLIN -העד מספר ש  FULDA -הראה לו באחד הביקורים בביתו מכתב
שקיבל מהנשיא  HINDENBURGבכתב ידו  -הנשיא כותב שבמלאות  07למשורר
מוענקת לו מדליה על שם  GOETEעל תרומתו לתרבות הגרמנית  -מכתב זה התקבל
ביולי  - 1399הוא הראה לי גם מכתב שקיבל ב  3316 -מהלשכה הממלכתית לספרות ובו
היה כתוב  " :נאסרת עליך כל פעילות בשטח הספרות "  -באחד הימים ב – 3392
המשורר  LUDWIG FULDAהתאבד מבלי להשאיר שורה בכתב
 - DR. MEJER OSKAR - 119העד מספר על מצב יהודי  - LUBECKהיה חרם על
החנויות היהודיות ,מאסרים בליל הבדולח ועוד פעולות אנטי יהודיות
 - 302אלמונית  -העדה נקראה ב 3313 -למטה המשטרה ושם נאלצה לתרום סכום
כסף גדול לקרן  HELDORFכביכול לעזרת יהודי המזרח תמורת החזרת דרכונה עם
אפשרות להגירה מגרמניה
* - KOENIGSBUCH ROLF - 121העד היה ילד בעת השואה  -הוא מספר על תלאות
המשפחה בגרמניה הנאצית עד  3313עת נסע לאנגליה

 - BORCHARD LUCY - 122העדה היא מנהלת חברת הספנות  - FAIRPLAYב-
 3311היא השיגה היתר להכשרת צעירים יהודים לימאות  -היא שיבצה  117צעירים
יהודים לצי הספינות של החברה כדי לקבל הכשרה ימית  -חלק מהם עלו לארץ ישראל
 - SCHALSCHA SYLWIUS - 123העד יחד עם אחיו היו הבעלים של חברת הספנות
הגדולה ביותר להשטת סחורות על נהר ה - ODER -העד מספר על מצב החברה לפני
עלית הנאצים לשלטון והשינוי שחל עם הזמן עד שנאלץ למכור את החברה  -הכסף הופקד
בחשבון סגור והוא לא ראה ממנו פרוטה  -בנובמבר  1391שני האחים מובלים ל K.Z. -
 - BUCHENWALDלפני שחרורם הם חותמים על הגירה מידית מהמדינה
 - SABATZKI KURT - 124העד משחזר מעשה שהיה בעיר  BITTERFELDכאשר
סוחרים יהודים מהעיר  LEIPZIGלא הורשו לסחור בשוק העירוני ורישיונותיהם הוחרמו ע"י
ה - GESTAPO -ראש העיר התערב לטובת הסוחרים ובית המשפט קבע שההליך אינו
חוקי אך מאומה לא עזר בחדר אחד הוחזר הרישיון ובחדר שני הוחרם מחדש
 - PERL HERMAN - 125העד מספר על הבעיות שיש לחברה בבעלות יהודית במשטר
הנאצי  -העד היה מנהל של חברה שעסקה במסחר עפרות מתכת ברחבי גרמניה
 - GRITZ PAUL - 126העד מספר על מפעל טחנת הקמח הגדולה בפרוסיה המזרחית
שהיה שייך למשפחה  -אחרי עלית הנאצים לשלטון היו מספר ניסיונות השתלטות עליו
שהצליחו בסופו של דבר  -לפי דברי העד בן דודו המשיך לתת ייעוץ מקצועי לטחנה
אפילו בהיותו אסיר בTHERESIENSTADT -
 - 306אלמוני  -העד הרוצה לשמור על אלמוניותו היה מנהל כללי של חברת החשמל
הגרמנית  -לאחר עלית הנאצים לשלטון ב 3311 -הוא נאלץ להתפטר יחד עם יהודים
נוספים שעבדו בחברה
 - 303לא ניתנת לפענוח  -לא תורגמה
 -DIXON LOTTE - 129העדה למדה באוניברסיטה של העיר  KOELNוהתחילה לכתוב
דוקטורט לפי הנחיית פרופסורים גרמנים  -היא סיימה את הכתיבה והגישה את הדוקטורט
ב 3316 -לקבלת ההסמכה – הגסטאפו הופיעה בביתה לאחר שפורסם הדבר בעיתון יהודי
והחרים את כתב היד ואת כל רשימותיה  -מאותו זמן אסור היה ליהודים לעשות דוקטורט
באוניברסיטה גרמנית
 - FOERDER LUDWIG - 130העד הוא משפטן יהודי בעיר  BRESLAUוהוא מתאר
את התפרצותם של אנשי  S.S.בחולצות חומות מיד עם תפיסת השלטון בידי הנאצים ב-
 33/1/3311לתוך בניין בית המשפט וגירוש המשפטנים היהודים מתוכו כולל את נשיא בית
המשפט  -העד עצמו יצא לצ'כיה מפחד הנאצים כי הוא ניהל נגדם משפטים רבים בין
היתר נגד  GOEBELSוגם משפט בו הופיע  HITLERכעד
 - BORONOWICZ KATE - 131העדה היא יהודיה שהייתה פעילה קומוניסטית באזור
 - BERLINהעדה הייתה חברה בוועד המרכזי של המפלגה  -מתוך חוסר זהירות בעבודת
המחתרת אחרי עלית היטלר לשלטון נאסרים  19פעילים שהתכנסו יחד  -העדה עוברת
חקירות ועינוים  -ב 3316 -היא נידונה ל 30 -שנות עבודת פרך  -היא הגיע לישראל לאחד
הקיבוצים

 - RAJBENBACH ABRAHAM - 132העד מספר על ויכוח שהיה לו עם נאצי על
זכותו להלך על המדרכה בעיר הגרמנית  - BITTERFELDכתוצאה מויכוח זה הוא מגיע
למחנה הריכוז  LICHTENBURGבו שהה חצי שנה בשנים 3311/9
 - WEKSLER ARTUR - 133העד היה פעיל בקהילת  MUNCHENב"חברה קדישא" -
הוא מספר שאחרי עלית הנאצים לשלטון וכליאת אנשים במחנות ריכוז בשנת 1399
התחילו להגיע ארונות אבץ עם גופות המתים עם הוראה מפורשת לא לפתוח את הארון -
הם פתחו את הארונות ונוכחו לדעת שמצב הגופות מחריד
 - TEICHMAN BENNO - 134העד היה בחוות  ELLGUTHסניף הכשרה של תנועת
"החלוץ" בגרמניה  -הוא מספר על שילוח החברים בעלי אזרחות פולנית אל הגבול הפולני
ועל התעללות איכרי הסביבה בהם
 - DR. KALISCHER FRITZ - 135עדותו של עורך דין יהודי שהמשיך את עבודתו
המקצועית עד  - 3390הוא ירד באותה שנה למחתרת והסתתר באזור  LEIPZIGעד
תום המלחמה  -הוא מספר שידעו שהוא יהודי אך לא הלשינו עליו
 - PETZAL HEINZ - 136העד לא ידע שאביו יהודי בעל אזרחות אמריקאית והוא
הצטרף לפלוגות הסער  S.A.בהשפעת אמו הגרמניה  -כשנודע לו מוצאו הוא עזב את
הארגון  -בהמשך הוא נאסר ועונה כדי להודות שהוא מרגל  -הוא ישב במחנה ריכוז
שוחרר ב 3313 -והצליח לצאת ל - SCHANGHAI -ב 3392 -נסע לאמריקה
 - DR. STERN HARRY - 137העד מספר על המאסרים בין יהודי  ERFURTבליל
הבדולח
 - FLIEG DAWID - 138העד מספר על רצח עסקן יהודי ב 3311 -ועל הפוגרום בליל
הבדולח בעיר  CHEMNITZב3313 -
 - DORMITZER ELSE - 139העדה מספרת על ליל הבדולח בעיר - NURENBERG
העדה מספרת שבריוני  S. A.התאספו בשוק כבר בשעת צהריים וקבלו תדרוך כיצד לטפל
בדירות היהודים וביהודים עצמם -
 - GOLDING EMMY - 140העדה מספרת על ליל הבדולח בEUSKIRCHEN -
ל - KOELN -אסרו את אביה במחנה  DACHAUאבל המשפחה
יישוב קטן סמוך
שלחה מכתב ל GESTAPO -בצירוף שלוש מדליות שהוענקו לו על אומץ לב במלחמה
והוא שוחרר  -הם היגרו לאנגליה
 - GREIFENHAGEN JOHN - 142העד מספר על ימי "ליל הבדולח" במספר ערים
בגרמניה
 - ADLER H. G. - 143העד נעצר בליל הבדולח בעיר  BADEN BADENוהיה חודש ב-
DACHAU
 - REJMAN ALBERT - 144העד מספר על "ליל הבדולח"
 - DR. A. FLEHINGER - 146העד היה מורה בעיר הנופש  - BADEN BADENהוא
מתאר את מאסרו שלו ושל יהודים אחרים בליל הבדולח
 - 396אלמונית  -זהו מכתב שנשלח מ  WIENNA -אל קרוב משפחה  -העדה מספרת
על פציעת בני משפחה בעת הפוגרום של ליל הבדולח

 - DR. A. LOEWENSTAMM - 148הרב של קהילת  SPANDAUנותן תיאור אישי על
מאורעות ליל הבדולח נובמבר 3313
 - 393עדות זניחה  -לא הודפסה
 - ELKAN LOUIS - 150העד הוא חבר ועד הקהילה ב  - DUSSELDORF -העד
מספר שהועד החליט למכור את מגרש בית הכנסת כדי לקיים את בתי האבות בית
התמחוי ועוד מוסדות  -העד מוסר על תפקוד הועד לאחר ליל הבדולח
 - 350עדות זניחה  -תורגמה
 - HESS MAX - 156זהו מאמר שהופיע ב  3355 -בשבועון בשפה הגרמנית המיועד
ליהודים החיים בגרמניה  -במאמר מסופר על פגישתו של העד עם בנו לאחר שלא התראו
 31שנים  -הבן ואחותו נשלחו מגרמניה לאנגליה כשהיו ילדים  -העד אישתו ואמו נשלחו
לגטו  - RIGAההתרחשויות בעת השואה אינן יוצאות דופן  -הדבר הבלתי רגיל הוא
שבעת השחרור כאשר  MAX HESSמאושפז בבית חולים ב  DANZIG -ובחולשתו
הוזה הזיות מלבישים עליו עלילה שהוא גרמני ולא אסיר מחנה ריכוז .העד נשלח לסיביר
ומבלה  11שנים במחנות
 - MILMANN PAJSACH - 158העד הוא צעיר יהודי מ  RADOM -שכל משפחתו
הושמדה בשלב די מוקדם ב  - 3393 -הוא עבר מספר מחנות עליהם הוא מספר בעדותו
 - PINTUS GUSTAV - 161מכתב אל בן דוד בו מתאר העד את חייו במחתרת ב -
HOLAND
 - DR. DANNEN - 162העד מספר על חיים במחתרת ב HOLAND -
 - LEWIN BETTY - 163העדה אישה אמיצה  -חיה במחתרת ב  HOLAND -נתפסה
אך מצליחה להימלט  -מקבלת עזרה מהמחתרת ההולנדית
 - DR. ARTHUR ASCH - 164העד נשוי לאישה ארית ובזכותה לא גורש מ BERLIN -
 לאחר מות אשתו באחת ההפצצות אין לו מגן והוא יורד למחתרת ושורד - WERNER LIONY - 166חיים במחתרת בגרמניה
 - ASH SELMA - 167העדה מתארת חיי יהודיה החיה במחתרת בגרמניה ומצליחה
להתחמק מגירוש והשמדה  -לפי תיאורה היא לא הייתה יחידה שהצליחה בזאת
 - HEIDENHEIM EWA - 168גם עדה זאת מספרת חוויותיה בגרמניה הנאצית  -היא
חיה בגרמניה עד לשחרור בעזרת גרמנים אנטי נאצים
 - ROSENBERG WALTER - 169העד היגר מגרמניה להולנד ב - 3390 -בעזרת
אנשים בתנועת ההתנגדות הוא מקבל מסמכים מזויפים עובר לצרפת וחי שם עד לשחרור -
ראה גם עדות מס362 0
 - FRANKEL HEINZ - 170העד הגיע ל - HOLAND -מ - WIEN -בעזרת
המחתרת ההולנדית הוא מגיע לצרפת  -הוא רוכש אמונו של מנהל כוח אדם שמציע לו
להביא עובדים אזרחי הולנד לעבודה בצרפת  -בדרך זאת הוא מבריח  352איש יהודים ולא
יהודים עד שנאסר על הגבול

 - R0 GODIN-HIRSCHFELD - 171העדה מהגרת עם משפחתה מ WIEN -ל-
 BELGIAהעדה מתארת את חייהם במקומות סתר עד לשחרור
 - MILMAN LIWIA - 172העדה נולדה ב - PUCHOW -צ'כוסלובקיה  -הוריה ושני
אחיה נשלחו ב - 3390 -את העדה הסתירו במקומות שונים  -העדה מתקבלת לפנימייה
פרוטסטנטית שם התקבלו בנות יהודיות שהתנצרו  -השמועה הגיעה לגרמנים והם באו
ולקחו  30בנות  -העדה הסתתרה ועברה התנסויות נוספות עד לשחרור
 - HIRSCHEL HANS - 173העד הוא יהודי שנשוי ל"ארית" בת אצולה  -היא עזרה
ליהודים רבים
 - LI HENRI (LEWIN HEINZ) - 174יהודי גרמני מספר את הרפתקאותיו אחרי עלית
היטלר לשלטון  -בין היתר היה גם במחנה  - DACHAUהוא מבריח גבולות ומגיע לבסוף
לאנגליה -
 - REIZER HILDEGARD - 175ילדתה של העדה נלקחה למשלוח מבית ילדים יהודי ב -
 - BERLINהיא ירדה למחתרת ב  3391 -ב  - BERLIN -היא התגלתה נשלחה למחנות
ושרדה
 - MAMLUK HERTA - 176העדה ובעלה ירדו למחתרת ב  BERLIN -כי היו בסכנת
שילוח  -ידידה ארית הסתכנה והכינה את הברחת הגבול לשוויצריה  -העדה מתארת את
הבריחה שיצאה לפועל בדצמבר 3390
 - FRAENKEL JOHANNA - 177העדה היא בת תערובת שנישאה ליהודי  -היתה
ברשימת הגירוש אך ניצלה במקרה
 - SCHINWALD OTYLIA - 178העדה מפרטת פעולות אגודת הנשים היהודיות ב -
 BOCHUMובכלל בגרמניה עד 3313
 - LEWIN MARTIN - 179קורותיו של מנצח תזמורת יהודי שיצא לגמלאות וחי עם אשתו
הארית
 - MORGENSTERN - 180העדה ממוצא גרמני הנשואה ליהודי עם שני ילדים צעירים -
היא מספרת את מסכת התלאות שעברה על המשפחה  -בין היתר הם נעזרו בידי פקידים
נאציים בעיר מגוריהם  - KOTTBUSהם הוסתרו בידי איכר גרמני משך שנתיים
 - PAGEL META - 181העדה היא יהודיה שהתחתנה עם גרמני והתגרשה ממנו בשנת
בנה גויס לצבא היטלר למרות היותו חצי יהודי  -העדה מגיעה ל-
- 3302
 THERESIENSTADTבינואר 3399
 - SUSSMANN HARRY - 185עדותו של יהודי מבוגר החי בנשואין מעורבים ב -
 BERLINעד סוף המלחמה
 - BLOCH ELSE - 187העדה מספרת בהערצה ובהערכה על האומנת הגרמנייה
 FOELSCHE LUISEשגידלה אותה כתינוקת וליוותה את המשפחה בכל נדודיה
כשעזבו את גרמניה בכל שנות השואה  -היא הייתה אתם מעל ל 17 -שנה

 - MEIER LUISE - 188העדה שגרה ב  BERLIN -יזמה הברחת גבול של יהודים
לשוויצריה  -היא סיכנה עצמה ללא הרף ובסכום היא העבירה  11יהודים את הגבול אל
החופש  -היא נאסרה וישבה בכלא כמעט שנה  -למרות השם היא אינה יהודיה
 - 333עדות זניחה  -תורגמה
 - SCHOENENBERG ARNOLD - 190העד כותב מכתב המספר את נסיבות בריחתם
של הוריו מגרמניה בעזרת גרמנים
 - PEISER HEDWIG - 333גרמני מספר שביקר ידיד יהודי הנשוי לנוצריה הגרה ב-
 - BERLINהדבר המעניין הוא שזה היה בשנת  3399כשלא היו בכלל יהודים בעיר-
האיש היה פרוון והוא עבד בשביל הצבא לפי מכסה  -פרוש הדבר שיהודי מועיל עדיין
היה מוחזק בברלין  -מצורף סיפור על נערה יהודיה שעזרה לפרוון 0נאסרה ונשלחה ל-
 - AUSCHWITZהיא הצליחה לצאת משם ולהגיע בדרך לא דרך לברלין שם גרמנים שונים
עזרו לה והיא שרדה0
 - WIELGUS MAX – 335העד הוא גרמני שעבר חקירות ועינויים עקב זה שהייתה לו
ידידה יהודיה  -הוא נשלח למחנה ריכוז SACHSENHAUSEN
 - DR. KUTTNER STEFAN - 198העד הוא קתולי ואמו יהודיה  -העד מספר על
חוויותיו ב BERLIN ,PRAG ,WIEN -ועל פעילותו נגד הנאציונאל סוציאליזם  -הוא מוסר
מידע על מתנגדי הנאצים ב - AUSTRIA -הוא מספר על  KARL KAUTZKIהוגה דעות
סוציאליסטי מפורסם ועל בנו  BENEDIKTשנשלח ל - AUSCHWITZ -הוא גם מספר
על תוכנית לרצוח את  HITLERחודשים ספורים לפני שעלה לשלטון  -הרצח היה צריך
להתבצע בעזרת רעל שהוכן בידי כימאי  -עדות מעניינת !
 - FRYE CHAPA - 199העדה פעלה במחתרת הבלגית יחד עם בעלה  -בדצמבר
 3390בעלה נאסר וכעבור מספר שבועות הוצא להורג  -אחרי שהתאוששה מן המכה הזאת
היא חזרה לפעילות עד סוף המלחמה
 - BIEDERMANN ALYNE - 200העדה ובעלה פעלו במחתרת היהודית ב - BELGIA -
הם נאסרו ב  3399 -ונשלחו ל BIRKENAU -
 - RAINDORF RENE - 201העד פעל במחתרת היהודית בבלגיה  -ישב בבית הסוהר
והגיע למחנה AUSCHWITZ
 - LEWY ADA - 202העדה הגיעה ל THERESIENSTADT -ב 3390 -והייתה שם
עד סתיו  - 3399משם נשלחה עם בעלה ל AUSCHWITZ -ומחנות נוספים
 - HIRSCHFELDER KLARA - 203העדה מספרת על מחנה  GURSבצרפת אליו היא
נשלחה בסתיו 3392
נערה בת  39מגיעה עם דודה ל-
- NEUMANN EDITH
*204
 THERESIENSTADTומשם ל AUSCHWITZ -ולמחנות נוספים
 - PRETER MENDEL – 021העד מספר על העירה  CZIEMILANKIליד - LUBLIN
הוא עובד בחווה של ה - S.S. -לאחר מכן נלקח למחנה  SKARZYSKO KAMIENNAשם
עבד בייצור תחמושת  -עם הפינוי הוא הגיעה ל BUCHENWALD -ומשם ל-
 THERESIENSTADTהוא היה חולה מאד אך שרד והגיע לאנגליה שם הוא מוסר את
עדותו ב3355 -

 - STUART EDITH - 026העדה הוצאה מגטו  SOSNOWIECאל מחנה עבודה
 - GABERSDORFאסירים עבדו במטווייה גדולה שם עבדו גם שבויים בריטיים  -קשרי
אהבה נרקמים בינה לבין אחד השבויים  -בעת מתן העדות הם נשואים באנגליה 0
 - DR. ROZENBLATT - 209העד הוא יהודי פולני שכתב בעצמו את העדות באנגליה
ומציין שהיה בעיירה קטנה מבלי לציין את שמה  -הוא מציין ברפרוף שהוא היה ראש ה-
 JUDENRATHבעיירה – הוא ממשיך ומספר שיהודי העיירה פונו לגטו גדול אך שוב אינו
מציין את שם הגטו  -מכאן אפשר ללמוד שאולי יש לו מה להסתיר  -גם שמו מצוין בלי
להוסיף את שמו הפרטי  -הוא היה במספר מחנות ומספר עליהם
 - DR. LEWIN HERBERT - 210עדות של רופא יהודי מהעיר  - KOELNבאוקטובר
 3393הוא נשלח לגטו  LODZעם עוד  3222יהודים  -העד משתלב במערכת הבריאות של
הגטו ויש לו מה לספר בתחום זה
 - 030אלמוני  -העד מתאר את מחנה הריכוז  DACHAUבעת מעצרו – 03315
 - SINGTON FRIEDA - 214מכתב תשובה של העדה שהייתה בעבר אסירת מחנה
 THERESIENSTADTבנוגע ל - DR. WYGODZINSKI -הרופאה הגיעה למחנה מ-
 BERLINבחודש יולי  - 3390היא עבדה ללא ליאות במקצועה להקל על הגוססים והחולים
 כותבת המכתב מספרת שהרופאה נפטרה אחרי שנתיים מתת תזונה ודלקת ריאות - NIWELLI HERBERT-LEWIN - 035זהו מכתב המיועד לדודיו שהעד התראה אתם
לפני  02שנה  -העד מתאר את הרס ופיזור המשפחה הרחבה בעת שואה  -העד מספר
שעזב את גרמניה ועבר ל PRAG -כבר בשנת  3311יחד עם אשתו ואמו  -הוא קוסם
המעלה מופעים ולפי דבריו זכה בהצלחה  -יכולת זו הצילה אותו גם כשהגיע ל-
 THERESIENSTADTומשם ל - AUSCHWITZ -הוא נתן מופעי קסמים ובזכות זה
ניצל
 - PREECE ALIX - 216ב 35 -למאי  3392פורסם ב PARIS -צוו המחייב כל אישה
ממוצא גרמני להתייצב ב - VELODROM D"HIVER -כל הנשים שהתייצבו נעצרו
ונשלחו לאחר שמונה ימים למחנה  GURSעל גבול ספרד  -היא מתארת את המחנה ממנו
שוחררה אחרי חצי שנה  -היה לעדה ויזה לברזיל שם נמצאה כבר אמה  -עם שחרורה
מהמחנה היא מגיעה ל MARSEILLE -כדי לקבל ויזה חדשה כי הישנה פג תוקפה  -היא
שוב נעצרת לכמה חודשים ועוברת לפורטוגל
 - BRESLAUER KAETE - 217עדות על THERESIENSTADT
 - CIROLNICKI ROZA - 218העדה מספרת על גטו  - BIALYSTOKהיא מגיעה ל-
 BIRKENAUומספרת על המחנה  -היא מוסרת מידע חדש שלא פגשתי כמוהו  -היא
מספרת שעבדה במחלקת "אריגה" ובמסגרת עבודתה הבנות קלעו צמות משיער אדם
 - SZAPIR SZYMON - 220העד היה בגטו  - WOLBRUMהוא מספר על מחנות
אחדים בהם היה
 - DR. WEISMANN EMERICH - 222העד הוא יליד  WIENועם סיפוח הארץ
לגרמניה היהודים מתחילים להרגיש את נחת זרועם של הנאצים  -הוא היה פעיל סוציאל-
דמוקרט ולכן הייתה סיבה כפולה להתנכל לו  -הוא מגיע למחנה  BUCHENWALDוזוכה
לטיפול בהתאם  -בעדות הארוכה יחסית הוא מתאר בנאמנות ובכישרון את הפרטים
הקטנים שבחיי היום יום  -עדות חשובה על BUCHENWALD

 - DR.VALLOIS - 223זהו דו"ח על פתיחת קברי אחים כדי לזהות את גוויות האסירים
שמתו במחנה KOCHENDORF
 - HEINZ SAMUEL - 009העד מגיע מהעיר  KREFELDבגרמניה לגטו  RIGAבאמצע
דצמבר  3393לאחר רצח  150222יהודים מקומיים  -הוא מחזיק מעמד במחנות השונים
ולבסוף ב 3/5/3395 -הוא מגיע בעזרת הצלב האדום לשוודיה
 - ZIERING SIGI - 225העד הוא יהודי מהעיר  KASSELשנשלח יחד עם  3222יהודים
מהעיר והסביבה לגטו  - RIGAהעדות היא למעשה מכתב לאביו המספר את קורות העד
בתקופת היותו במחנות בעיקר ב - LETONIA -העד היה בגטו  RIGAעד פינוי אחרוני
היהודים  -ב 3/5/3395 -מגיע לשבדיה
 - REISLER ANNI - 226העדה משרטטת תמונות מרגשות מהאקציה שהתרחשה בגטו
 RIGAב0/33/3391 -
 - DR. LEWI RUDOLF - 227העד היה בעל דרכון תורכי וחי ב HOLLAND -עם אשתו
ותינוקת  -ב 3391 -הם נעצרו ,הובאו למחנה  WESTERBORGומשם נשלחו ל-
 - BERGEN-BELSENהם שהו במחנה לאזרחי חוץ  -העד מספר על התנאים במחנה
 בחודש פברואר  1311נעשו חילופין והוא מגיע דרך דנמרק ושבדיה לISTAMBUL - - DR. LEWI RUDOLF - 228העד שמסר עדות שמספרה  20/006ממשיך לתת עדות
על מחנה בעלי אזרחות זרה ב - BERGEN BELSEN -הפעם הוא מתעכב ומוסר בפירוט
רב על המערך הפנימי של המחנה  ,על מספר האנשים מארצות שונות ועל חיי היום יום -
עדות חשובה מאד ! ! !
קטע דמיוני שנכתב ב 3391 -במחנה
- PROF. BLUM PAUL - 003
 THERESIENSTADTעל התנהגות יהודי ששרד ממחנה  -ארוסתו מבטלת את
האירוסין על סמך התנהגותו יוצאת הדופן בין אנשים "נורמאליים" שלא עברו את השואה
– הוא לא מסוגל להיגמל ממנהגי המחנה  -הומור שחור משחור
 – 012דף מעניין שפורסם ב THERESIENSTADT -המפרט את הפעילות התרבותית של
אחת הקבוצות הפעילות בין ל 09 -ל 13 -באוגוסט  -לא צוינה השנה 0
 - SPIESS GERTI - 013עדות מרגשת מתורגמת למופת על הפגישה עם המשוררת
 ELSA BERNSTEINבמחנה  - THERESIENSTADTהמשוררת המתקרבת לגיל 32
הייתה עיוורת וזכתה להיות בביתן המיוחסים בזכות עברה  -תרגום בלתי רגיל על אשת
רוח עיוורת הרואה ומרגישה בעיני רוחה  -המשוררת שרדה ומתה שבעת ימים ב1313 -
 - MUHR FRIEDAזאת פואמה גדולת ממדים המספרת על מחנה
232
THERESIENSTADT
 - 233רשימת שמות של אנשי  S.S.שניהלו את גטו  - RIGAרשימת שמות של יהודים
מגרמניה ולטוויה שפעלו במנהלה ובמשטרה של הגטו
 - VALK ERNA - 234העדה מספרת על שילוחם של יהודים והיא ובעלה ביניהם מהעיר
הגרמנית  GOCHלגטו  RIGAב - 32/30/3393 -העדה מתארת קורותיהם במחנות
השונים  -את "מצעד המוות" התחילו  1977נשים וכאשר הגיעו לFALKENBURG -
מנו  17נשים חיות  -העדה ברחה ובמסווה של פליטה חזרה לעיר הולדתה GOCH

 - PLATZ ERNST - 011העד היה עיתונאי בבטאון האיגודים המקצועיים בגרמניה לפני
עלית הנאצים לשלטון  -החל משנת  3311הוא מובל לבתי סוהר ומפקדות ה  - S.S. -בכל
מקום חוקרים ומתעללים בו ולסירוגין משחררים אותו  -לבסוף ב  3313 -הוא נאסר ונשלח
למחנה  BUCHENWALDואותו הוא מתאר  -המחתרת הקיימת במחנה נותנת לו חסות
ובזכותה הוא נשאר בחיים  -הוא מתאר את פעולת המחתרת  -הוא נדרש לשנן ולזכור
מספרים ומראות כדי שיוכל לכתוב עליהם כאשר ישוחרר  -הוא היה עצור במחנה 31
חודשים  -אשתו השיגה לו כרטיס באוניה המפליגה ל SHANGHAJ -
 - JAARI URY - 013מחתרת בדניה  -מחנות שונים
 - CARO KLARA - 244העדה הייתה ב THERESIENSTADT -כמעט מראשית קיום
המחנה  -היא מספרת על נשות וויצו שהיא ריכזה אותן והן שיזמו את פעולות התרבות
הנרחבות שהתנהלו יום-יום בתוך המחנה  -העדה מקיפה את ההתרחשויות במחנה עד
ליציאתה לשוויץ בפברואר  - 3395עדות חשובה על ! ! ! THERESIENSTADT
 - DR. A. A. - 245העד השומר על אלמוניות מספר על חייו בבלגיה והולנד לאחר שעזב
את גרמניה לפני שנים  -הוא כותב בהרחבה ובצורה סיפורית מרשימה את חוויותיו החל מ-
 3392ועד תום המלחמה  -העד מוסר מידע שב GESTAPO -של  BRUXELLEהייתה
קיימת מחלקה יהודית שמנתה  022סוכנים  -הוא נמצא רוב הזמן על גבול הנפילה ושורד
 הוא הולך כל הזמן על חבל דק של עליות וירידות ומצבו נע מקיצוניות אחת לשניה -צריך העזה ותושייה ואלה היו לעד בשפע  -לעיתים דומה שהוא מספר סיפורי בדים אך
לך תדע ? ענייני השואה מבצבצים לאורך כל העדות הארוכה
 - KRAUS MIDIA - 246העדה מספרת על בעלה  - PROF. OSKAR KRAUSהוא
נאסר באותו יום שהגרמנים נכנסו ל - PRAG -הוא היה במעצר שוחרר אחרי חקירה
ממושכת ובאותה שנה היגר לאנגליה
 - BLANK S. - 247העד נולד בפולין אך מגיל  5חי עם משפחתו ב - BERLIN -העד
עובר לצרפת והוא מספר קורותיו בארץ זו  -הגרמנים כובשים את צרפת והעד הופך להיות
מבוקש ע"י הגרמנים והמשטרה הצרפתית  -הוא מצליח לעבור את הגבול לספרד והופך
להיות אסיר במחנה פליטים  -בסופו של דבר הוא מגיע ב 3391 -ל GIBRALTAR -ומשם
לאנגליה
 - THORN F. A. - 248העד מספר חוויותיו בצרפת ואיטליה בין השנים - 3313 -3395
בחושים מפותחים וערים לסכנות צפויות הוא מתחמק מהאבדון  -בין יתר הדברים הוא
משתתף בלחימה פרטיזנית איטלקית והוא איש הקשר בינם לבין המחתרת הצרפתית
 - DR.BERENT WALTER - 250העד מספר על מצב היהודים בעיר  DANZIGלאחר
עלית הנאצים לשלטון ב - 3311 -העד כיהן כשופט והופעלו עליו לחץ ואיומים כדי שיתפטר
מכהונתו  -הוא מנסה להגר אך אינו מצליח לקבל אשרת כניסה לשום מדינה  -הוא נוסע
לבסוף עם אשתו באשרת תייר לאיטליה  -הם נעצרים במחנות הסגר יחד עם פליטים רבים
אחרים ברובם המכריע יהודים  -סיפור אישי מנוסח היטב ,מרתק ! ! !
 - DR. PHILIPSBORN A. - 251פירוט התקנות נגד יהודי  BELGIAומועד פרסומן
3392 -3390
 - HEIMLER LIWIA - 050העדה נולדה ב BUDAPEST -והיא מספרת על התלאות
של יהודי הונגריה

 - 051אלמוני  -העד מתאר בצורה חדה ומפורטת מה עובר על יהודי  WIENAשנאסרו
בליל הבדולח והובאו לבית הספר של הנזירות  -הוא מוסר גם מידע רב על השיטות לגזל
הרכוש היהודי
 - MARCUS MAURICE - 254העד הוא בן  33במוסרו את עדותו ב  - 3355 -גם בעת
השואה היה מבוגר למדי  -הוא מספר קורותיו בצרפת הכבושה בנדודים ממקום למקום
 - NEUMANN MAYER - 257מוצא העד מ  - CARPATO RUS -החלק הראשון
אוטוביוגרפי  -החלק החשוב של העדות מתחיל בגיוסו של העד כנהג משאית יחד עם נהגים
יהודים נוספים וצרופם לצבא ההונגרי המתקדם יחד עם הגרמנים בקיץ  3393בחזית הרוסית
 הוא היה עד לטבח של יהודי  KAMENIEC PODOLSKושל היהודים ההונגרים חסריהנתינות ההונגרית  -יש מעט מאד עדויות של עדי ראיה של הטבח הזה המתרחש בסוף
חודש אוגוסט  1311והוא רצח ההמוני הראשון בו נרצחו בסביבת  97777יהודים  -הוא
היה גם עד ראיה של רצח יהודי  - DNIEPRO PETROWSKבחודש מאי  3399הוא מגיע
ל  BIRKENAU -עם משפחתו  -אשתו וילדיו נעלמים בתא הגז והוא נשלח לאחר קעקוע
המספר למחנה  - GLEIWITZהעד שלנו עובר התנסויות ללא סוף וניצל על הסף בהיותו
MUSELMANN
 - GRINBLAT JOSEK - 258העד מספר על ליל הבדולח ב WIEN -ואחרי כן על
הגירתו ל - SHANGHAI -הוא מספר שהיה ועד יהודי לקבלת הפליטים מאירופה שדאג
לדיור ושלוש ארוחות משביעות ליום  -הוא מספר שליפנים ששלטו בעיר היה יחס הוגן
לפליטים היהודים  -ב 3396 -הוא מגיע לאנגליה
 - OLIVIER MAUROIS - 259העד הוא בנו הצעיר של  ANDRE MAUROISהסופר
הצרפתי הידוע ממוצא יהודי  -המידע היחיד הקשור ליהודים ולשואה הוא שבני תערובת לא
סבלו מרדיפות בצרפת  -הוא מספר על הברחת הגבול לספרד ומשם לצפון אפריקה שם
התחבר לצבא צרפת
 - BRONSKA WANDA - 260העדה מספרת על משפחתה הרחבה שכולם היו קשורים
לפעילות קומוניסטית  -אביה היה בחוגו של  LENINבגלות בשוויץ וחזר יחד אתו לרוסיה
לפני מהפכת אוקטובר  -הוא היה זמן מה קומיסר רוסי לענייני כספים  -האם הביולוגית
והאם החורגת הדודים והדודות כולם היו בעלי שררה ובעלי משרות חשובות במנגנון
השלטוני  -העדה מתארת כיצד כולם נפלו בטיהורים הגדולים של שנות  - 3316/8היא
עצמה מגיעה למחנה עונשין בסיביר שם יש לה פגישות עם מיטב הקומוניסטים היהודים
שהגיעו מהמערב  -עדות מעניינת אך אין לה שום קשר לשואה !
 - GOLOBSKI ADAM - 261העד יחד עם עוד  02אסירים ממחנה MAUTHAUSEN
נשלחו לשקם את הטירה  HARTHEIMהנמצאת  06ק"מ מ - LINZ -הם מצאו
קרמטוריום עם עצמות אדם  -במוסך מצאו בגדים של ילדים ומבוגרים בכמות עצומה  -העד
משער שערכו במקום ניסויים רפואיים
 - DR. MAX PLAUT - 262העד שלח מכתב לעורך דין בעיר  BREMENבו התאחדות
יהודי גרמניה נותנת לו ייפוי כוח למכור בתי קברות יהודיים בעיירות הסביבה  -תאריך
המכתב31/1/3390 :
 - BENJAMIN ALFRED - 263במרץ  3311נאסר העד והיה במאסר ב -
 - DUSSELDORFהוא נשלח למחנה  PAPENBURGשם היה בתנאים איומים 3 -
חודשים לאחר מעצרו שוחרר בתנאי שיהגר ל PALESTINA -

 - 019אלמוני  -עדות על מותו של  MAX SACHSעורך עיתון ב DRESDEN -במחנה
הריכוז  SACHSENBURGשבוע לאחר שנעצר והובא למחנה  -בעדות מפרטים את
נסיבות מותו ומזכירים את שמותיהם של  9אסירים " "CAPOSשגרמו למותו
 - BIRENBAUM MOSZEK - 265העד מספר את קורותיהם של יהודי - RADOM
במקצועו הוא חייט ולכן הושאר עם יתר בעלי המלאכה כשחיסלו את יהודי הגטו  -בהמשך
הוא מפרט את המחנות בהם שהה עד לשחרור
 - ROTSCHILD ERNST JOSEF - 269העד היה ילד ונער בעת השואה אך הוא ראה
המשפחה עזבה את גרמניה והגיעה ל-
הרבה וזוכר היטב את מה שראה -
 - ANTWERPENהעד מתאר את מצב היהודים בעיר ובבלגיה בכלל  -העד מגיע ל-
 VITELמחנה היהודים בצרפת לבעלי אזרחות זרה  -פעם ראשונה אני פוגש עדות
המוסרת מידע מהימן של עד ראיה על מקום זה  -יוסלה כרמין
 - GASORICK ISRAEL - 270העד היה בגטו  RADOMSKOעד חיסולו  -אחרי כן
הובא למחנה  - SKARZYSKO KAMIENNAהוא ואחיו מצליחים לברוח מהמחנה ולחזור
ל - RADOMSK -הם מגיעים לגטו  CZESTOCHOWAכי נודע להם שעדין יש שם יהודים
 העד מספר על מחתרת לוחמת בגטו ועל חפירת מנהרה אל מחוץ לגטו - SCHLESINGER ERICH - 271מאמר שהופיע בעיתון שוויצרי בשבחו של
 GUSTAWמלך שוודיה  -כשיצאה התקנה בדניה הכבושה שהיהודים חייבים לענוד סרט
זרוע עם מגן דוד הצהיר  CHRISTIANמלך דנמרק "או שכל העם הדני יענוד מגן דוד או
אף אחד" ועל כך הושם במעצר בית  -המלך  GUSTAWפנה לדנים שיסתירו את
יהודיהם ויעבירו אותם לשבדיה וכך קרה שבערך  17777יהודי דניה הועברו לשבדיה
בסירות דייגים ובדרך זו ניצלו חייהם
 - WEISS LOTTE & LEO - 272העד נאסר בליל הבדולח והובא למחנה
 -SACHSENHAUSENהוא שוחרר אחרי חודש ותוך זמן קצר בני הזוג היגרו ל-
 - HOLANDאחרי שהגרמנים כבשו את הארץ כשהתחילו פעולות נגד היהודים הם ירדו
למחתרת  -ממקום זה ועד סוף העדות הם מספרים עלילותיהם במקומות שונים בגלוי עם
תעודות מזויפות וגם במסתור
 - BERENDSOHN DORA - 273העדה היא אישה גרמניה הנשואה ליהודי והם חיים ב-
 - DENEMARKכאשר הגרמנים כבשו את המדינה והכינו פעולות נגד היהודים נודע הדבר
לעדה ובעזרת תנועת המרי הדנית ואלפי מתנדבים שבאו לעזור הועברו אלפי יהודים
לשוודיה -עדות חשובה בעניין הצלת יהודי ! DENEMARK
 - ERBER BRUNO - 274העד מספר על הפוגרום בעיר  JASIברומניה ועל
המתרחש בעת השואה בעיר  - CZERNOWITZהוא מוסר גם על גורל היהודים ב-
 TRANSNISTRIAאך הוא עצמו לא היה שם
 - ROSENTHAL JAKOB - 275חליפת מכתבים בין העד לבין הגבFANY 0
ב THERESIENSTADT -וקבל מדי פעם חבילה שנשלחה
 - SZPITZERהעד היה
אליו מחו"ל  -את החבילות שלחה הגברת  SPITZERאל אביה – JAKOB ROSENTHAL
רק אחרי המלחמה התברר שהעד הנושא אותו שם אינו אביה של גבSPITZER 0
 - S. ADLER - RUDEL - 277העד היה ב 3399 -שליח הסוכנות בשבדיה  -הוא חשב
שאפשר להשפיע על הרוסים להקדים את ההתקפה בחזית הצ'כית ולשחרר את מחנה
 THERESIENSTADTבו היו עדיין בחיים עשרות אלפי יהודים  -הוא מתאר את הפגישה
עם השגרירה  ALEKSANDRA KOLONTAYשרצתה לשמוע מפיו על מצב היהודים -

השגרירה הבטיחה למסור את בקשתו לקרמלין  -הצבא האדום שיחרר אמנם את
המחנה אך לא נדע לעולם אם זה קרה בהשפעת השגרירה
 - ZWILSKI RUTH - 278מכתב לידידים ב - LONDON -הכותבת שרדה את מחנה
 THRESIENSTADTותוכן המכתב הוא מסירת מידע על גורלם של ידידים משותפים
 -DR. FRIEDLAENDER MAX - 279העד הוא משפטן יהודי ידוע שעמד בראש ארגון
עורכי הדין ב  - BAWARIA -הוא מספר על כמה מקרים משפטיים בהם היו מעורבים
יהודים  -הוא מספר על כמה דמויות בתחום המשפט
 - DR. SCHWARTZ OSKAR - 282העד היה אחד הנוסעים על האנייה המפורסמת
 ST. LOUISשהפליגה ל  CUBA -כשעל ספונה  1777מהגרים  -היא לא הורשתה
להוריד את הנוסעים והפליגה חזרה לאירופה  1 -ארצות באירופה התחלקו ביניהן
בקבלת המהגרים והעד הגיע לאנגליה
 - DR. MAJER MICHAEL - 283זאת הרצאה שהעד נשא בפני ברית עולי מרכז
אירופה באוגוסט  3393לאחר השחרור ממחנה עתלית  -העד מתאר את מסע העלייה
לארץ באוגוסט  1317שארך  177ימים של  177אנשי  BERLINו 077 -אנשי - WIENA
העד מספר את כל שלבי ההתארגנות והעלייה על הספינה על נהר הדנובה -
 - HERMANN MARCELLE - 285העדה מספרת ממראה עיניים וממקור ראשון על
סבלותיהם של יהודים שונים ב  BERLIN -של שנות  - 3392-99כל מקרה והסיפור שלו -
מעניין וחשוב !!!
* - GILMAN VERA - 286קורות ילדה קטנה בבלגיה בין השנים  - 3392 -3395היא
עוברת ממנזר למנזר לאחר שאמה נאסרה ונשלחה למחנה  -סוף טוב הכל טוב -היא שוב
פוגשת את האם
 - HIRSCHBERG HANS WALTER -033העד מספר על מחנה THERESIENSTADT
אליו הגיע בפברואר  - 3399הוא יהודי שהתנצר וכל עדותו נסבה סביב היהודים המתנצרים
הנמצאים במחנה  -הוא מעריך ש 17% -מדרי המחנה היו מתנצרים פרוטסטנטים
וקתולים  -העד מוסר מי דע על פעילותם המיוחדת ושופך אור על נושא שלא יודעים עליו
הרבה
 - WOLF GERDA - 290מכתב מיועד לקרובת משפחה באנגליה  -העדה מתארת את
ב  BERLIN -בין השנים 3390-3395
חייה כיהודיה
 - 033אלמוני  -מכתב של גרמני הנשוי ליהודיה שנכתב לקרובי משפחה חודש לאחר תום
המלחמה  -בנו שנחשב ליהודי לפי התקנות הנאציות סיים בית ספר תיכון אך לא התקבל
ללימודי המשך  -הוא נלחם על חיי אשתו ובנו ומתאר את המכשולים שהיה עליו לעבור כדי
להצליח
 -030גב - MEJER0אישה גרמניה הנשואה ליהודי ב FRANKFURT -מספרת חוויותיה
כאשת יהודי בגרמניה הנאצית בין השנים  - 3311-3395בפברואר  3395בעלה נשלח יחד
עם גברים ונשים החיים בנשואי תערובת לTHERESIENSTADT -
 - DR. R.A. CAHN - 293עורך דין יהודי החי בנשואי תערובת ובזכות אשתו נשאר בחיים
מספר על פעולותיו כעורך דין ב - FRANKFURT a. M. -הוא היה נציג היהודים החיים
בנישואים מעורבים  -הוא פעל במקצועו בשנות המלחמה כאפוטרופוס של נכסי יהודים
בעיקר מול משרד האוצר  -העד מתייחס גם לשילוח היהודים מהעיר  -מידע מעניין מאד !

 - HERMANN MARCELLE - 294העדה אינה יהודיה  -היא מוסרת קטעים ,קטעים
תמונות מתוך מפגשים עם יהודים בעת השואה בגרמניה הנאצית
 - RUHEMANN FRITZ - 295העד עזב את גרמניה ב - 3315 -אין זיקה לנושא
השואה
 - AJZENBERG DAWID - 296העד היה במחנה  SKARZYSKOוהוא מוסר שמות
הגרמנים שהיו אחראים לרציחות ופשעים אחרים
 - DR. BALL KADURI - 296על חילוקי דעות בין קהילת  BERLINוהנציגות הארצית
 - JOSPA GHERT - 298העד היה היוזם והמייסד של ארגון  - C.D.J.ועד ההגנה
היהודי בבלגיה  -זה היה ארגון מחתרתי יהודי ששיתף פעולה עם המחתרת הבלגית - F.I.
חזית העצמאות  -העד מספר על פעולות שונות שהועד יזם ועל ההתארגנות הפנימית  -בין
היתר הוא מספר על התקפה על רכבת המובילה יהודים בלגים למחנות השמדה  -חלק
גדול מהיהודים שהיו ברכבת הצליחו לברוח ולהינצל – העד מזכיר את שליחותו של
 VICTOR MARTINשיצא לבדוק לאן מגיעים היהודים הנשלחים מזרחה  -לפי דברי
העד השליח הבלגי בדק והגיע למסקנה שמיצרים סבון משומן אדם במפעל ליד -STETTIN
העדות של  VICTOR MARTINמתורגמת ומספרה  -20/122מעניין להשוות בין שתי
העדויות  -בהמשך העד נעצר ומובא למצודת  - BRENDOCKהעד מפרט את סדרי
הוא מועבר למחנה
המחנה ומספר על המשטר היום יומי החקירות והצינוק -
 BUCHENWALDוהוא מספר מידע לא מוכר  -על יד המרפאה היה מקום צדדי בו ערכו
ניסויים רפואיים שנמשכו עד סמוך לשחרור כלומר פברואר-מרץ 1311
 - SULNIK KURTHA - 299העדה הגיעה מפולין לבלגיה כמהגרת התחתנה עם יהודי
במצב דומה ונולד להם ילד ב - 3313 -עם כבוש בלגיה הם חיים במחתרת והבן נודד בין
הוריו לבין מוסדות נוצריים שונים ומנזרים  -בעלה נתפס ונספה במחנה העדה והבן שרדו
 - MARTIN VICTOR - 300סיפור מרתק על איש "חזית העצמאות" הבלגית היוצא
בשליחות ארגון ההגנה על היהודים להתחקות מה קורה למשלוחי היהודים היוצאים
מבלגיה  -היכן הם נמצאים ? מה קורה להם ? האיש יוצא לדרך במסווה של חוקר מדעי
לגלות מה עלה בגורלם של יהודי בלגיה  -הוא מגיע עד  SOSNOWIECואחרי זה ל-
 - KATOWICEהוא מצליח ליצור קשר עם צרפתים שעובדים במפעלי תעשיה ליד
מחנה  - AUSCHWITZהוא נעצר ונחקר אך מצליח להתחמק ולחזור לבלגיה  -הוא
מוסר דין וחשבון לשולחיו  -עותק ממנו מגיע גם לידי הממשלה הפולנית הגולה בלונדון
 - BERLIN WALTER - 301העד הוא עורך דין יהודי מ NURENBERG -שהיגר
מגרמניה ב 3313 -הוא פעיל במקצוע ובקהילה היהודית ומיצג לקוחות יהודים  -ראש
המשטרה בעיר עזר ליהודים רבים ככל יכולתו ולאחר המלחמה העד מסר הצהרה לטובתו
כאשר נשפט
 - COPERBAC RAUCHLA - 302העדה מספרת על פעילותה המחתרתית ב -
 - BELGIAהיא הייתה מקשרת בין ראש ארגון המחתרת  - P. A.פרטיזנים לוחמים -
לבין זרועות הארגון בערי שדה  -היא נאסרה באפריל  3399ולאחר חקירות ועינויים נשלחה
למחנה RAWENSBRUEK
 - RAETZKE E. - 303העד מספר על פעילותו הסוציאליסטית במחתרת בגרמניה  -אין
לעדות קשר לשואה

 - 129אלמוני  -העד מספר על אסירת מחנה  AUSCHWITZשהגיעה מ BELGIA -
ושמה  - MALA ZIMETBAUMהיא ואהובה הפולני הצליחו לברוח מ AUSCHWITZ -
דרך השער הראשי לבושים במדי הצבא הגרמני  -משך שבועיים הם לא התגלו למרות
חיפושים קדחתניים  -הם נתפסו הוחזרו למחנה ונתלו בפומבי
 - DR. PLAUT MAX - 305העד מוסר מידע חשוב בנוגע לקניה מראש בכסף מלא של
מקום בבית אבות ב  - THERESIENSTADT -זאת היתה תרמית שפלה שמטרתה
היתה להוציא את שארית הרכוש מהיהודים המבוגרים המיועדים לגירוש  -ארגון
הקהילות היהודיות בגרמניה שתף פעולה עם הגסטאפו מכיוון שהוא הפיץ את החוזה
בנוגע לקנית המקום בין היהודים  -לעדות מצורף לדוגמה חוזה שהוצא ב BREMEN -
 – LEHMAN ARTUR - 307העד מספר על מחנה  LAURAHUTTEבפרטי פרטים-
אפשר ללמוד מדבריו על כל סדרי המחנה ,על המפקדים השונים ועל האסירים  -העד היה
פקיד מחנה בתפקיד מרכזי  -לפי ידיעותיי על מחנות אחרים אני קובע בוודאות שתנאי
למסמך מצורפות טבלאות מקוריות של הנהלת מחנה
מחנה זה היו טובים -
 LAURAHUTTEסניף משנה של מחנה  -AUSCHWITZאלה טבלאות של מצבת
האסירים בתאריך 32/3/3395
 - LEHMAN ARTUR - 308העד מתאר מסע אסירים ברכבת שארכה  1ימים בינואר
 3395המיועד להגיע ל  - MAUTHAUSEN -מוצא העד מ  AMSTERDAM -אך קשה
לקבוע מתוך דבריו אם האסירים הם יהודים הולנדים  -שליש המשלוח מת בדרך
 - LEHMAN ARTUR - 309העד ממשיך את עדותו שמספרה  - 126העד הגיע למחנה
באפריל  3399מ  - AMSTERDAM -הוא מספר שהמשלוח הראשון של יהודי
 HOLANDהגיע בפברואר  1311למחנה  MAUTHAUSENואיש לא נותר ממנו בחיים
לאחר זמן קצר  -העד עבר את צעדת המוות ושרד
 - KLEMM ERICH - 310חייל גרמני מוסר בתאריך מוקדם מאד :נובמבר  1311את
התרשמותו על מחנה הריכוז  AUSCHWITZאותו ראה במו עיניו  -ב12/1/3399 -
גדודו נשלח להחליף גדוד חיילים שיצא לחזית  -בסך הכל הוא היה במחנה  1ימים אך הוא
היה סקרן וגילה בעצמו את הדברים האיומים המתרחשים במחנה
 - BERGER IRMGARD - 311זאת עדות יוצאת דופן בארכיון זה  -העדה היא בחורה
צעירה ילידת  3303שגורשה עם משפחתה מגרמניה לפולין ב 3313 -בגלל אזרחות פולנית
 היא עוברת  30מחנות ומוסרת מידע רב עליהם  -היא מזכירה בין היתר את המחנהלדוגמא שהיה קיים במחנה  AUSCHWITZאך לא מרחיבה בנושא  -העדות נמסרה
בפני הועדה היהודית השוויצרית מכאן אני לומד שהייתה ועדה היסטורית יהודית
שפעלה גם בשוויץ ואספה עדויות
 - BORNSTEIN ARTHUR - 312העד מוסר מידע על  1מפקדים נאצים שפעלו במחנה
הכפייה  GRUENBERGבשלזיה
 - BORINSKI ANNALIESE - 313העדה מגיעה ל  AUSCHWITZ -באפריל 3391
מ  - BERLIN -הטרנספורט היה של עובדי תעשיה והם קבלו יחס מועדף  -מעניין
לשמוע מפי העדה כיצד התבצע בפועל "היחס המועדף לטובה"  -כיון שהעדה וחברותיה
היו ילידות גרמניה נלקחו לעבוד במנהלת המחנה שם תנאי המחיה היו טובים לאין ערוך -
העדה יודעת לספר על אנשי  S.S.שמילאו תפקידי מפתח במחנה בעיקר מפי חברותיה
שעבדו במחלקות השונות  -היא מספרת גם על הניסויים בנשים שנערכו בבלוק מס17 .
ואינפוזיות עם דם מקבוצות לא מתאימות  -היא מספרת על פינוי מחנה AUSCHWITZ
 -בעת הנסיעה ברכבת בתוך גרמניה ברחו מהקרונות כ  32 -שומרים והשאירו בקרון את

רוביהם  -ימים ספורים לפני סוף המלחמה היא ברחה עם כמה מחברותיה וזכתה לשחרור
 - CELCER SIMON - 314העד היה שוטר בגטו  KIELCEולכן הכיר את כל סגל
הגרמנים הממונים על ענייני הגטו ובצעו את האקציות  -הוא מונה אותם אחד -אחד
בשמותיהם מוסר מידע על מצבם הגופני ועל גילם ומספר על מעשיהם הרצחניים
 - HUTTERER SAMUEL - 315העד נעצר ברחוב ב  SOSNOWIEC -ב 3392 -
ומאותו מועד הוא עובר מחנות עבודה עד הגיעו ל  - AUSCHWITZ -ב  1311 -העד היה
במחנה  BLECHHAMMERשם פגש שבויים יהודים מארץ ישראל שנשבו באי
 CRETIMכשלחמו במסגרת הצבא הבריטי  -מ  AUSCHWITZ -נשלח אל המחנה
שהוקם על חורבות גטו  - WARSZAWAהוא מספר על מחנה זה ועל סדריו  -העד
השתתף בצעדת המוות ושרד
 - LEWY MONJEK - 316העד הוא אסיר מחנות ותיק  -הוא הגיע למחנה
 GUTENBRUNליד  POSENבתחילת פברואר  - 3392הוא הכיר היטב את המחנות
סביב  POSENומתאר את התנאים בהם  -הוא מספר על סלקציות חריפות ועל תלית
אנשים בפומבי  -הוא מעריך שבמחנות סביב  POSENהיו כ  3020222 -אסירים -
בספטמבר  3390העד מגיע למחנה  - AUSCHWITZהוא מספר על ניסויים בהם אסירים
סורסו סירוס מלא ולחלק מהם הוצא רק אשך אחד  -הוא מספר על מעלליהם של ראשי
המחנה  HOESSLER :ו  - SCHWARZ -בהמשך הוא יצא למצעד המוות בו עבר תלאות
לאין סוף אותן הוא מתאר בעדות
 - LUBOCZYNSKI SZMUL - 317העד מוסר מידע רב על אנשי  S.S.שפעלו
במחנות  - LAGISZA, BUNA,KISTRINהוא מספר ממראה עיניו כעד ראיה על כל
הפשעים שביצעו ויחד עם זה מוסר מידע על המתרחש באותם מחנות
 - REH NAFTALY - 318העד מספר על מחנה SKARZYSKO KAMIENNA
 - WEINBERG MOZES - 319העד מוסר מידע חשוב על גטו OPATOW KIELECKI
על גטו  SANDOMIERZועל מחנות נוספים  -על כל מקום הוא מוסר שמות  -העד מוסר
מידע שהוא חידוש לגבי צעדת המוות  -בצעדה מ BUNA -ל GLEIWITZ -שומרי ה-
 S.S.נתנו נשק בידי הCAPOS -
 - 102גב - REPENHAGEN 0עדות יוצאת דופן שיכולה להוות חומר גלם לרומן מרתק
העדה היא יהודיה שנישאה לגרמני ב FRANKFURT -ויש לה אתו שלושה ילדיםב 3391 -בעלה בחזית ,העדה מסדרת את הילדים אצל משפחות נאציות כדי להבטיח את
חייהם והיא מנסה להיעלם באזור הסודטים  -העדה מתגלה עד מהרה והיא מוחזרת ל-
 ,FRANKFURTעוברת סדרת עינויים ונשלחת ל - AUSCHWITZ -גם שם מתרחשים
אירועים יוצאי דופן  -במסע המוות האסירות שנותרו בחיים מועברות לשוודיה לפי הסכם
HIMMLER - BERNADOTTE
 - WEISSER JAKOB - 321העד הוא יהודי ממוצא פולני שהגיע כילד ל BELGIA -עם
הוריו  -הוא מתאר שרשרת ארוכה של התחמקות ומאסר בבלגיה ובצרפת ,לפעמים יחד עם
אשתו ובנו לפעמים בגפו  -גורלו הוכרע כאשר נעצר והובא ל DRANCY -ומשם ל-
 AUSCHWITZבמרץ  - 3399מכאן והלאה אין הבדל בתיאור המקומות וצעדת המוות
שבאה בהמשך  -כשחזר לבלגיה מצא את בנו שהוסתר בארדנים
 - FRAJDENRAICH GILDA - 322עדות כתובה ומתורגמת למופת של אישה יהודיה
שחיה בעת השואה בוורשה עם משפחתה  -בעלה נרצח וילדה נלקח ממנה  -היא עוברת
את המרד בגטו  -המסתור שלה מתגלה והיא מגיעה ל MAJDANEK -ומשם ל-

 AUSCHWITZמכאן היא עוברת מחנות נוספים ובכל מקום יש לה מזל של "הצלה ברגע
האחרון" היא שורדת !
 - HEYMANN HERTHA - 323זהו מכתב המתייחס למחנה  BUDZYNבו הוצא להורג
בתליה מנהל עבודה יהודי בעוון בריחת שני אסירים מהצוות שלו
 - LOEB ILLA - 324העדה מספרת את סיפור משפחתה שהובאה למחנה
 - WESTERBORGהם מצליחים להתחמק משילוח למחנה  AUSCHWITZבדרכים
שונות  -אביה נפטר במחנה והעדה ואמה נשלחות ל - THERESIENSTADT -בסופו של
דבר הן מגיעות ל AUSCHWITZ -לזמן קצר ומשם הן נשלחות ל LENZIG -למפעל
לייצור משי מלאכותי
 - 105בלתי קריא
 - GURFINKEL - 327העדה מספרת על קורות המשפחה בבלגיה וצרפת  -היא מספרת
על נסיבות הברחת הגבול לשוויץ  -העדה מתארת את תנאי חייהם של הפליטים היהודים
במחנות בשוויץ
 - FAJERSTEIN ESTA - HEIBER - 328העדה מוסרת סקירה מקיפה בנוגע
להתארגנות המחתרת להסתרת ילדים יהודים ב  - BELGIA -היא עצמה היתה אחת
החוליות החשובות במפעל זה  -העדה ובעלה נעצרו והובאו למחנה  - MALLINESהעדה
מספרת על סדרי המחנה
 - ROTSCHILD BRACHA - 333צעירה יהודיה מבלגיה מספרת קורותיה וקורות הוריה
בעת השואה  -הם חיו לרוב במסתור בנפרד וגם ביחד  -היו להם מסמכים מזויפים  -הם
נעזרו לא מעט ע"י בלגים
 - SACHS CHARLOTTE - 336העדה מספרת על "ועדת אריזציה" גרמנית שהיתה
קיימת ב  - HAAG -הנוהל היה הצהרה שהאב הוא ארי  -כמובן שלמראה החיצוני היתה
השפעה גדולה  -בדרך זאת ניצלו חיי בתה של העדה
 - DR. LIEPMANN RUTH - 338העדה היא אישיות בלתי רגילה  -היא עזבה את
גרמניה ב  3319 -והגיעה להולנד  -בגרמניה נערך משפט פוליטי בו גם היא נאשמה
בבגידה ובהיעדרה נידונה למות  -בהולנד התחתנה עם אזרח שוויצרי וקבלה דרכון עם שם
המשפחה החדש  -עם כיבוש הולנד בידי הגרמנים העדה מוטרדת מפסק הדין התלוי ועומד
נגדה  -היא מתנחמת בכך שבגרמניה היא מופיעה בשם נעוריה – היא פעילה ועובדת
בשגרירות השוויצרית בהולנד ועוזרת רבות ליהודים  -ה  GESTAPO -עולה על
עקבותיה והיא יורדת למחתרת  -מספר פעמים היתה על הסף אך ניצלה  -עדות אישית
מרשימה !
 - DR. SCHWEITZER ERNEST - 113העדות מורכבת ממכתבים הנוגעים להגירתו
של העד מתחומי גרמניה הנאצית  -העד היה במחנה ריכוז ותנאי לשחרורו היה הגירתו
המידית  -קרובי משפחה ניסו לגייס תמיכה בשחרורו והגירתו של העד  -בין היתר יש
בעדות שני מכתבים חתומים בידי  ALBERT EINSTEINהמבקש לעזור לעד
 - POLACK HUBERT - 340העד היה פעיל בעניינים ציוניים בגרמניה ועיקר עיסוקו היה
בענייני הגירה  -הוא פעל מאחורי הקלעים והיו לו קשרים מסועפים עם אנשי מפתח
בקונסוליה הבריטית במיוחד עם איש הצללים  CAPTAIN FOLEYשעל פיו יישק דבר
בנוגע לקבלת ויזה לאחת הארצות באימפריה הבריטית

 - GUDMAN ARIK - 341העד מתאר את מאסרו לאחר "ליל הבדולח" ושהותו במחנה
 - SACHSENHAUSENהוא מתאר בצורה אמינה את העינויים והסבל שנגרם
לאסירים
 - LATTE GEORG - 342העד מספר שבית משפחתו הנמצא במקום מרכזי הושכר
לשמש משרדי תיירות ב BERLIN -ב - 3319 -למעשה הייתה זאת הסוואה ליצירת
תאים נאציים בחו"ל ובעיקר בארצות צפון אירופה
 - MAJER HEINZ - 343העד כותב מכתב אל בן עירו  DRESDENסמוך מאד לסיום
המלחמה  -העד מונה במכתב את שמותיהם של משפחות ויחידים בני העיר ומספר לידידו
מה עלה בגורלם  -עדות חשובה ליהודי העיר
 - 199עדות זניחה
 - BRAMSON ALFRED - 345מכתב אל בן דוד שנכתב אחרי השחרור  -העד מפרט
ומספר על גורלם ואחריתם של בני משפחה
 - JLSELOTTE THEMAL - 346עדות ארוכה ומפורטת של העדה שחיה במחתרת יחד
עם בעלה והילד  -העדה מספרת בפרוטרוט את התלאות וההתנסויות של חיים מלאי סכנה
יום יומית  -העדה מגיעה לאזור בו פועלים פרטיזנים והיא משתפת פעולה אתם  -כל
השלושה שרדו
 - LANG - 347עדות של פעיל סוציאליסטי יהודי שנעצר ב  - 3311 -אין לה שום קשר
לשואה
 - ZIMMERMANN ALBERT - 349העד הוא ארי הנשוי ליהודיה בגרמניה  -העד
מספר קורותיו וקורות אשתו לאחר שהלחצים שהופעלו עליו להתגרש לא הצליחו
 - 152בעילום שם  -שני מכתבים שנשלחו מ  BERLIN -בדצמבר  3390ע"י נערה
נוצריה ממוצא יהודי  -היא מספרת את קורות ידידותיה היהודיות הנשלחות למזרח
 - SCHUELLER NORA - 352העדה רשמה יומן על קורותיהם של קבוצת יהודים
מומרים לדת הנצרות הפרוטסטנטית  -כולם הגיעו להולנד מגרמניה והם נמצאים מרוכזים
במחנה במחוז  - ZEELANDלאחר פרוץ המלחמה הם יוצאים לדרך בתקווה להימלט אך
בסופו של דבר העדה חזרה להולנד והגיעה למחנה  WESTERBORGביולי 3392
* - JULIA STERN- ABRAHAM - 353הצלת העדה עם ילדתה ע"י גרמניה
 - SCHUELLER NORA - 354העדה מסרה קטעים מיומנה בעדות מס 150 0שם
מסתיים היומן בהגיעה ביולי  3392למחנה  - WESTERBORGהפעם היא מספרת על
שחרור מהמחנה של זוגות מעורבים ביולי 3390
 - HEIMLER E. - 355העד הוא יהודי הונגרי המספר קורותיו  -הוא לא מוסר את שמה
של עיר הולדתו אך מספר על הגטו שהיה קיים בצורה די חופשית כי בעשר בבוקר פתחו את
השערים ואפשר היה לצאת לקניות  -ביולי היהודים נשלחו ל  - AUSCHWITZ -הוא
מספר על מחנות נוספים בהמשך  -בין היתר הוא מוסר מידע מעניין – הוא פגש במחנה
 BUCHENWALDשוטרים דנים שנשלחו למחנה כי סירבו להשתתף במאסר יהודים
 - 20/113לעדות אין נגיעה לשואה

 - SACHS MARIE - 362העדה מוסרת על עזרה של מה בכך שקבלה מאיש  S.S.ב -
3313
 - FRANK ARNOLD - 364מחזאי ידוע ניצל ע"י התערבות GOERING
 - HERSKOWICZ EVA - 365העדה כותבת במאי  3395מכתב מבית חולים בשוודיה -
העדה ואחותה הגיעו מגטו  THERESIENSTADTלמחנה  - AUSCHWITZשתי
האחיות משתתפות בניסויי  MENGELEעל תאומים
 - ROSENTHAL JOHANNA - 367העדה הגיעה במשלוח הראשון שיצא מ -
 BERLINל  RIGA -בחודש ינואר  - 3390המשלוח כלל  3022מגורשים רבים מהם יהודי
קהילת  - POTSDAMהיא מוסרת פרטים רבים על הגטו ומזכירה שמות רבים של יהודי
POTSDAM
 - VOOSEN HERMAN - 369זהו מכתב לידיד שנכתב ביולי  3395במחנה פליטים
בשבדיה  -במכתב העד מפרט את שמות הרוצחים הגרמנים שפעלו ב  RIGA -ובמחנות
סביבה
 - 162אלמוני  -זהו מכתב שנשלח אחרי השחרור המתאר את סבלם של יהודים שהגיעו
מגרמניה לגטו  RIGAולמחנות סביבו
 - BARONIN VON ROSENBERG - SABUROWA IRINA - 371אשה לא יהודיה
מוסרת דו"ח כעדת ראיה על גטו  - RIGAעדות מפורטת על הגטו לפני בוא היהודים
הגרמנים וגם אחרי בואם  -היא מספרת על הרציחות של היהודים המקומיים  -בין היתר
היא מוסרת מידע על מאות נערות יהודיות צעירות שהוכנסו לבתי בושת להנאת חיילי
הצבא
 - HEINZ MAJER - 372העד מספר על שילוח משפחתו מ  DRESDEN -ל RIGA -
העד יחד עם עוד  152צעירים נשלחו ל -
ולמחנה - THERESIENSTADT
 AUSCHWITZומעטים מהם נשארו בחיים  -העד כבר היה על הסף אך קבל עזרה וצורף
לתזמורת  -העד מספר שהם ניגנו גם במשרפות  -בהמשך הוא מספר על מחנה קשה
במיוחד  OHRDRUFFהמסונף ל BUCHENWALD -
 - JAKOBSOHN JAKOB - 373העד הגיע ל  THERESIENSTADT -במשלוח האחרון
מ –  - BERLINזה היה משלוח מס 39 0ובו  322יהודים בעיקר אלה שעבדו בקהילה
היהודית  -העד מוסר מידע סטטיסטי רב על המחנה כגון תמותה לפי ארצות ולפי שנים -
הוא מפרט בנושאים רבים וגם בנוגע לעניינים דתיים – עדות חשובה !
 - JAKUBOWICZ - 374העד מספר את קורות המשפחה בתחום  CARPATO-RUSו -
- MORAVIA
 - SCHNAPER FRITZ - 375העד הוא אסיר ותיק של מחנות ריכוז נאציים  -הוא כבר
נאסר ב  3316 -בעוון חילול הגזע  -הוא מספר על מבצע זיוף שטרות הכסף והמסמכים
ב - ORANIENBURG -
 - MANNHEIMER MAX - 161החלק הראשון של העדות מספר על  HOLANDועל
מחנה  - THERESIENSTADTבחלק השני הוא מספר על מחנה  AUSCHWITZועל
המחנה שהוקם על חורבות גטו  - WARSZAWAבמחנה זה התקיימו הופעות בידור והעד
מזכיר שמות השחקנים -

 - GOLDNER LIESEL - 377העדה היא יהודיה צ"כית שהגיעה עם בעלה ל -
 THERESIENSTADTבחודש אוקטובר - 3399
 - DR. N. - 379העד בעילום שם מספר על מחנה  - THERESIENSTADTאינו מחדש
דבר
 - ULRIK FRIEDERIKE - 381העדה היתה אישה מעל לגיל  32כאשר נשלחה במרץ
 3399מ  VIENNA -ל  - THERESIENSTADT -היא מספרת רשמים מהמחנה בו
היתה בבית אבות  -דעתה על רוב האחיות-המטפלות גרועה מאד  -העדות ניתנה ב -
 3355כלומר היא כבר היתה בגיל מעל 32
 - JOSEPH F. - 382העד ואשתו נעצרו בהולנד שהו חודשיים במחנה WESTERBORK
ונשלחו בטרנספורט  -הם הגיעו למחנה  - BERGEN BELSENהעד מתאר את פגישתו
עם יהודים יוונים בעלי אזרחות זרה  -ממחנה זה הם נשלחים ל THERESIENSTADT -
בזכות היותו לוחם חזית במלחמת העולם  -העד מתאר את המחנה ומוסיף פה ושם
פרטים בקשר למבצע הגרמני לצילום הסרט שלא פגשתי בעדויות אחרות  -בהמשך הוא
נשלח ל –  - AUSCHWITZכאן יש לעד תיאור מדויק של מעמד זקן הבלוק  -תחנה
אחרונה היא מפעל  - HASAG LEIPZIGהעד היה במצעד המוות ושרד
 - LEHMAN ARTUR - 383העד מספר על מחנה  BERGEN BELSENבפרק הזמן
המתחיל ב  3/9/3395 -ועד לשחרור ע"י יחידת טנקים אנגלית  -מחנה המשפחות של
בעלי אזרחות זרה פונה ב  - 17/1/1311 -ל THERESIENSTADT -
 - BIEBER - 139המסמך מכיל בתוכו מכתבים שנשלחו בידי קרובי משפחה שהוגלו
מגרמניה לעיר  - LUBLINכל המכתבים עוסקים בבקשת עזרה דחופה והם נכתבו
בפברואר -מרץ  3392ימים ספורים לאחר הגעתם
 - MOCHOVA FRISKA - 386העדה כותבת אל  KULKAועושה סקירה הנוגעת
בניסויים רפואיים שערך  PROF. CLAUBERGבנשים במחנה  - AUSCHWITZהיא
מזכירה גם את  DR. GOEBELשערך ניסויי פוריות
 - KOLB BERNHARD - 387עדות של נציג ארגון הקהילות היהודיות בגרמניה בעיר
 - NUREMBERGהוא נשלח למחנה  THERESIENSTADTביוני  3391יחד עם
משפחתו  -הוא מפרט מאד בכמה תחומים של חיי המחנה
 - DORMITZER ELSE - 392העדה עברה ל  HOLLAND -מגרמניה  -באפריל 3391
היא מגיעה למחנה  - THERESIENSTADTכותרת העדות  :החיים במחנה
 - 131אלמוני  -יהודי שאינו רוצה למסור את שמו מגיע מגרמניה לאנגליה עם משפחתו -
עקב נסיבות אישיות הוא נאסר ושוהה במחיצה אחת עם גרמנים נאצים  -האנגלים לא
עושים הבחנה בין גרמנים ליהודים ממוצא גרמני  -הסיפור האישי מפותל ואינו נוגע
לשואה  -העדות יכולה לתת תמונה כללית על גורל היהודים בעת המלחמה הנודדים
בנתיבי העולם בחיפוש אחרי קורת גג
 - MARX EWA - 394העדה מספרת על ליל הבדולח בעיר  - KOELNבעלה נאסר
למספר ימים ושוחרר  -באוגוסט  3392הם מצליחים לצאת ברכבת ל BARCELONA -
ל CUBA -
ואחרי מספר חודשים להמשיך

 - MOSER MAX+ELISE - 395זוג יהודי שמגיע להולנד מגרמניה ב  3313 -מספר על
מצב היהודים בהולנד בימי השואה  -למזלם הם זוכים לעזרה רבה מידידים מכמרים,
נזירות וסתם אזרחים המסכנים לעתים את חייהם כדי להצילם
 - WEINBERGER - 397העד הוא פליט וינאי שמגיע לצרפת עובר תלאות קטנות וגדולות
ושורד  -הוא אדם מעל לגיל  12פרסם מספר ספרים באוסטריה ויש לו יומרות ספרותיות -
הוא כותב  91דפי פוליו וכל מה שיש לו לומר בקושי תופס  1עמודים  -מגיע לי פרס
שהייתה לי סבלנות לקרוא ובעיקר מגיעה פרס לחווה כרפס המתרגמת המצוינת
 - JAKOBI EUGEN - 398העד הוא יהודי ואשתו נוצריה ובזכות עובדה זאת הוא נשאר
ב  HOLAND -ולא נשלח למזרח  -העד מתאר את היחס ליהודים מצד ההולנדים וגם מצד
הכובש הגרמני  -בתקופת תפיסת היהודים ושילוחם למחנות ההשמדה העד מסתתר -
למעשה העדות היא מכתב שנשלח לאחיו באנגליה ובו הוא מתאר ברצף את האירועים
מתחילת הכבוש הגרמני עד לשחרור
 - DR. TEITLER - 399עדות על מעבר אסירים יהודים דרך שוויץ במטרה להחליפם
עם אזרחים גרמנים בסוף ינואר  - 1311העדות מספרת על המצב הבריאותי המזעזע
של היהודים  -חבל שהעדות כל כך קצרה וחסרת פרטים חשובים
 - 922קטעי עיתונות  -העדות מכילה קטעי עיתונים שהופיעו בשוויץ ב 13/3/3395 -
בנוגע להחלפת אסירים בעלי אזרחות אמריקאית שהיו במחנה BERGEN BELSEN
באזרחים גרמנים – תיאור מצב האסירים מזעזע  -מן הכתוב אפשר ללמוד שהחילופים
נעשים בצרפת ושוויץ משמשת רק למעבר  -ראה גם עדות  133בנושא זה
 - ELISABETH WOLF-HEINE - 401אלה הן רשימות שהופיעו בעיתון שווייצי בשנת
 3393והן נכתבו ע"י העדה  -היא מספרת בהן בעיקר את סיפור בעלה הפסנתרן והמלחין
 - ARTHUR WOLFבליל הבדולח הוא נאסר וישב במחנה הריכוז SACHSENHAUSEN
 אחרי שחרורו העדה ובעלה עלו על אוניה שהביאה אותם ל  - SHANGHAI -פליטיםיהודים רבים הגיעו לשם מגרמניה  -העדה מתארת בהרחבה את מצוקות חייהם משנת
 1317עד  - 1311בעלה תרם רבות לחיי התרבות והאמנות בעיר  -הוא נפטר זמן קצר
לאחר השחרור
 - DR. MOREL-ECKSTEIN - 402העדה מספרת על משפחתה ב  PRAG -שקבלה
חינוך בבתי ספר גרמנים וגם הצהירו על שייכותם לאומה הגרמנית ב –  – 3303לאחר כניסת
הגרמנים לפרג היא נחקרה על רכוש ועסקים עונתה וישבה בבית סוהר  -היא נשלחה ל -
 LODZבאחד מחמשת המשלוחים בני אלף יהודים כל אחת שנשלחה מ  - PRAG -היא
מגיעה למחנה  HASAGב  CZESTOCHOWA -ומתארת את העבודה והתנאים  -היא
מספרת על עונשי הצלפות שקבלה בעוון חבלה לפחות  17-11פעמים
 - DR.ESCHELBACHER MAX - 403העדות לא נוגעת לשואה באופן ישיר  -העד
מדווח על ביקורו בעיר  BERLINבשנת  - 3393העד הוא רב הגר באנגליה אך נולד ב -
 BERLINוהכיר היטב את העיר  -בעת בקורו חיו בעיר המחולקת לאזורים  6522יהודים -
העד נותן תמונה נאמנה על מצב העיר ההרוסה והיהודים בתוכה
 - KAUFMANN CHARLES - 404העד היה בתקופת השואה בצרפת  -הוא מספר על
שהותו במקומות שונים בצרפת לעיתים בגלוי לעיתים בהסתר  -בתקופה האחרונה לפני
השחרור הוא הסתתר בכפרים באזור האלפים הגבוהים

 - SCHUELLER NORA - 405העדה ובעלה הם פליטים מגרמניה שנקלעים לחזית
הפלישה הגרמנית לצרפת ותוך כדי הקרבות הם משנים כיוון לעבר  - HOLANDאין קשר
לשואה וייתכן שהעדה כלל אינה יהודיה  -תורגמה
 - NEUBERG JULIA - 406זאת פואמה בחרוזים שכתבה אסירה בת  35במחנה
 - THERESIENSTADTהיא נפטרה במחנה  -השיר מספר על המחנה  -תורגם
 - MEYER JULIUS - 407העד הוא עורך דין בעיר  FRANKFUT AM MEINוסגן נשיא
הקהילה היהודית  -העד כותב על נסיבות כליאתו במחנה  BUCHENWALDבתאריך
" 3/33/3313ליל הבדולח"  -הוא כתב את חיבורו ב  3392 -לאחר שהיגר לאנגליה והוא
נמסר לארכיון ווינר ב  -3359 -זהו מסמך בעל גוון ספרותי גדול ממדים המכיל  312עמודים
במקור  -המחבר מתאר בפרוטרוט מכל זווית אפשרית את המחנה וסדריו ,את חבריו
האסירים ואת אנשי ה  S.S. -השומרים עליהם  -התרגום למופת ! מסמך חשוב על
מחנה ! BUCHENWALD
 - LOEWE ERWIN - 408העד מספר על הוצאת ספרים שאפשרה לסופרים יהודים
לפרסם את יצירותיהם בגרמניה אחרי  - 3311העד יזם את הוצאת הספרים והיא הייתה
בבעלותו
 - 923אלמנת  - SCHLEZINGER GEORGהעדות כולה מתרכזת באישיות מרתקת
שהיה גאון בתחום הטכני והייתה לו השפעה על התפתחות התעשייה המודרנית -
אלמנתו מספרת על מאסרו הממושך לאחר עלית היטלר לשלטון  -הוא עוזב את גרמניה
לשוויץ ואחרי כן לבלגיה שם הזמינו אותו להורות ולהקים מכון טכנולוגי למחקר ולימוד -
ממשלת אנגליה מזמינה אותו לבא ולייעץ לתעשייה הבריטית ושם הוא נשאר עד מותו ב -
 - 3393זהו סיפורו של גאון יהודי מתבולל המצר שכך מתייחסת אליו מולדתו האהובה
גרמניה
 - WEINMAN RUBIN - 410העדות ניתנה ב  AMSTERDAM -בחודש נובמבר
 3311לשם נמלט העד לאחר שנאסר ועונה ע"י בריוני  S.S.ו  GESTAPO -ב -
ב  01/3 -ושוחרר ב 3/3/3311 -
 - BERLINהוא נאסר
 - 933אלמוני  -כותרת סקירה זאת היא  :המצב הפוליטי בגרמניה ובמדינות השכנות עם
התייחסות מיוחדת לשאלת היהודים  -הסקירה נכתבה ב  3393 -והיא משקפת התמצאות
רבה של הכותב ומקורות אינפורמציה רבים ומהימנים  -העד האלמוני מוסר פרטים על
תכנית לפתרון השאלה היהודית בריכוזם באי  – MADAGASKARהתוכנית פורסמה
בעיתון האיטלקי  - LA STAMPAלתכנית יש בסיס עובדתי והוא כיבוש צרפת כולל
המושבות המרוחקות  -הערת הארכיון בסוף העדות מספרת שמחבר הסקירה הוא הרב
MAX NUSSBAUM
 - TURK WALTER - 412עדות של מהנדס יהודי שהיגר להולנד מגרמניה וב 3315 -
חוזר לשם כדי לעבוד במפעל מתכת  -הוא עובר חקירה שתי וערב ב  GESTAPO -ונאמר
לו שיש לפניו שתי אפשרויות  :מאסר מיידי או עזיבת גרמניה תוך שבועיים  -הוא בחר
באפשרות השניה
 - BLOCH JULIUS - 413העד היה עובד סוציאלי ועבד בקהילה היהודית
ב  - FRANKFURT/M -עם עלית הנאצים לשלטון התחיל חרם על עסקים יהודיים ואנשי
מקצוע יהודים  -שבועות ספורים אחרי תחילת החרם ארגנה הקהילה ביוזמת העד קורסים
להכשרה מקצועית בקשת מגוונת שכללה גם חקלאות גינון ולימוד שפות זרות  -הקורסים
היו מיועדים לצעירים אך גם מבוגרים יכלו להצטרף  -היה ביקוש רב לקורסים אלה מכל
גרמניה ולכן סודרו פנימיות  -מפעל ההכשרה החזיק מעמד עד תחילת המלחמה

 - 939אלמוני  -מהגר אלמוני מגרמניה שזה עתה הגיע באוניה לאמריקה כותב בסוף
דצמבר  3313מכתב ארוך בו הוא מתאר את סבך הבעיות הכרוכות בהגירה  -נוסף לקשיים
העצומים הרגילים הוא נקלע לתוך האירועים של "ליל הבדולח"  -למזלו הצליח לצאת
בשלום
 - 935אלמוני  -כותרת המסמך  :המצב בגרמניה הנאצית לאחר השנה הראשונה
למלחמה  -לעד יש מידע רב ומקורות מהימנים  -הוא מתייחס למצב היהודים בזמן זה
 - SZANTO ALEKSANDER - 416העד נוגע באחת הפרשיות המוקדמות של רצח
יהודים המוני  -הכוונה היא לעשרות אלפי יהודים חסרי נתינות הונגרית שנשלחו ביולי
 1311דרך גליציה אל מעבר לנהר  NISTRUלאזור  KAMENIEC PODOLSKושם
נרצחו בסוף אוגוסט  -העד ואשתו נאסרו בתחילת יולי ב  BUDAPEST -בטענה
שהדרכון אינו תקף  -אשתו שוחררה אך הוא ישב בשני מקומות לאיסוף יהודים במצבו
שעמדו לפני משלוח למזרח  -העד מספר על מצב היהודים שישבו במחנות אלה  -באוגוסט
השתנתה המדיניות והעד שוחרר
 - DRACH ANNA - 417העדה נאסרה כבר בפברואר  3311ב  BERLIN -בעוון
חלוקת כרוזים אסורים וישבה בבית סוהר  9חודשים  -היא עבדה כאחות בבית החולים
היהודי  -היא מספרת שבמשלוחים שיצאו מ  BERLIN -היו מצורפים חולים מבית החולים
היהודי שהצוות הרפואי הצטווה להכינם למסע תוך מספר שעות  -בחודש מרץ  3391נעצר
חלק גדול של הצוות הרפואי והיא ירדה למחתרת בעזרת כומר שעזר לה  -היא מספרת על
מלשינים יהודים הקשורים ל  GESTAPO -שתפקידם היה לחפש ולמצוא יהודים
מסתתרים  -העדה נאסרת אך מצליחה לברוח וחיה במחתרת ב  BERLIN -עד סוף
המלחמה
 - STERNBERG JUDITH - 418המסמך הוא מכתב ששלחה העדה מגרמניה ל -
 LONDONבינואר  -3391העדה עבדה בבי"ח היהודי ב  BRESLAU -לפני השואה והיא
מוסרת דיווח מלא לאחות  SELMAעל קורותיהם של רופאים ואחיות מכרים משותפים שגם
הם עבדו בבית החולים  -העדה עצמה הייתה סניטרית במחנה  AUSCHWITZוכל
משפחתה נרצחה שם
 - 933אלמוני  -העד האלמוני הוא יהודי נהג משאית המגיע למקומות רבים בגרמניה ויש
לו הזדמנות לראות מקרוב את מצב היהודים ולעשות השוואה בין מקום למקום  -העד
האלמוני מוסר רשמים מעודכנים לאמצע שנת 3393
 - 902אלמוני  -העד האלמוני מוסר מידע רב על מצב היהודים בגרמניה בחודש אוקטובר
- 3393
 - 903אלמוני  -העד מוסר על מצב היהודים בגרמניה בסתיו וחורף 3392
 - SCHAEFER SIEGFRID - 422כותרת העדות היא " :עבודת כפיה בגרמניה"  -העד
מספר שהוא יחד עם מורה ,תעשיין וצייר הובאו לעבוד בתחנת הרכבת של BERLIN
ותפקידם היה לנקות את בתי השימוש ברכבות המגיעות לתחנה  -במקום עבודתו האחרון
הוא זכה ליחס הוגן וקיבל עזרה  -בעל הבית הגרמני הסתיר בביתו משך  9שנים זוג יהודי
והתחלק אתם במזונו המוקצב  -לא ברור לי כיצד העד שרד את כל שילוחי היהודים מ -
 BERLINכי לפי דבריו הוא המשיך לעבוד ולא ירד למחתרת  -דבר מה לא מסתדר כאן
 יוסלה - 909אלמונית  -זהו מכתב בעילום שם המספר על המצב בגרמניה בעת כיבוש צרפת

 - 905אלמוני  -העד האלמוני מתאר את גירוש יהודי  STETTINוהסביבה לאזור
ב  - 31/0/3392 -הם קבלו  9שעות לארוז ולעזוב את דירותיהם
LUBLIN
 - 901אלמוני  -אמנם העד לא מוסר את שמו אך מתוך הטכסט אפשר להסיק שהוא גבר
קשיש שמהגר מהעיר  - BRESLAUהוא כותב בצורה טלגרפית לכן יתכן שהעדות חוברה
על סמך רישומים והערות ביומן מסע  -המיוחד בעדות זאת הוא תאריך היציאה של רכבת
מהגרים יהודים היוצאת מתחנת הרכבת של  BERLINב  - 11/1/1311 -יעד הנסיעה
הוא  LISABONעם מעבר דרך צרפת וספרד  -מ  LISABON -הם מפליגים ל NEW -
 YORKבאוניה MOUZINO
 - 906אלמוני  -העד מתאר את "מבצע פולניה" שנערך ב  - 03/32/3313 -ביום זה
נתפסו ברחבי גרמניה אלפי יהודים בעלי אזרחות פולנית  -הם הועלו לרכבות ונשלחו אל
 ZBASZYNעיירה על גבול פולין  -לפי דברי העד נמצאו במקום  11.777יהודים  -מתוכם
יצאו אל משפחותיהם  - 1777יתר היהודים נשארו במקום ולנו באולם ,ברציפי הרכבת
ובאורוות סוסים
 - BERENDSON WALTER - 428העד מספר על בריחתו מדניה לשוודיה בעזרת
המחתרת הדנית  -הוא מספר על ספן דני שלקח אתו שלושה אנשים בתוך סירתו הרעועה -
הם לא ידעו לחתור במשוטים והמפרש לא היה תקין –  3שעות רצופות חתר הספן הדני
ובאור ראשון של בוקר הגיעו לחוף מבטחים
 - FINKE URSULA - 429העדה היא אישה צעירה המספרת על חייה במחתרת ב-
 BERLINבשנים  - 1319 -1311כמו שמצאתי בעדויות אחרות גם היא מספרת על
מלשינים יהודים בשרות ה  GESTAPO -שתפקידם לגלות יהודים מסתתרים  -היא
עצמה נתפסה ע"י אחד מהם וזרקה עצמה לפני רכבת חולפת  -היא נפצעה קשה
והובאה לטיפול בבית החולים היהודי ברחוב  – IRANISCHE STRASSEזה קרה ב -
 - 1/1/1311לא ברור לי כיצד בתאריך כל כך מאוחר ובהמשך עד סוף המלחמה התקיים
ופעל בי"ח יהודי ,עם צוות רפואי יהודי ועם חולים יהודים בתוככי העיר ? BERLIN
 - ALEXANDER LOLA - 430העדה חיה ב  BERLIN -ועובדת במפעל מלחמתי -
מנהל עבודה גרמני שהיה לו יחס הוגן ליהודים הציע לה לרדת למחתרת כי ישלחו את כל
היהודים  -היא מסכימה ובחודש מרץ  3391היא יורדת למחתרת  -היא עוברת מצבים
קשים ומסוכנים ותמיד נעזרת ברצון על ידי הרבה גרמנים שמסכנים את עצמם  -היא
ב BERLIN -
זכתה לראות את סוף המלחמה
 - KAEBER FRIEDEL - 431העדה יהודיה הנשואה לגרמני ב  - BERLIN -הוא לא
עזב את אשתו למרות הלחצים עליו ופיטוריו מעבודתו המדעית  -העדה מציינת דברים
פעוטים שעשו השכנים להקל עליה את החיים
* - FEUERMAN GENIA - 432ניירות אריים-העדה עם ילד בן 32
 - LEWY HANS - 433חוויות של ""MISCHLING
 - STEINLAUF NETLA - 434העדה מספרת על  - RADOMSKהיא נעזרת בפולני כדי
להשיג זהות ארית והוא גם עזר לה למצוא מקום עבודה אצל משפחה גרמנית השייכת לחוגי
השלטון  -היא נשארת במסווה זה עד לשחרור
 - ANEMARIE SCHERMANN - 435מישלינג בגרמניה

 - GOLDSTEIN ALICE - 436חיים במחתרת בגרמניה
 - HOFMANN HILDE - 437העדה הייתה פליטה גרמניה ב  - PARIS -ב -
 35/5/3392יצא צוו שעל כל הנשים ממוצא גרמני להתייצב באחד הארמונות  -בפריס
התייצבו כ  322 -נשים והן נשלחו למחנה  GURSלמרגלות הרי הפיריניים  -אחרי כניעת
צרפת הנשים הורשו לעזוב את המחנה  -העדה מבריחה את הגבול ל SCHWEIZ -
ונשארת שם עד סוף המלחמה  -בין היתר היא מספרת שבאותה עת צרפתי שהסגיר
יהודי לידי הגרמנים קבל  077פרנק
 - CARLEBACH EMIL - 440תולדות היהודים במחנה BUCHENWALD
 - ERNST - 441קורות העד בTHERESIENSTADT -
 - 990בעילום שם  -העד מספר על אירוע טראומתי הנזכר בהרבה עדויות על מחנה
 - THERESIENSTADTמפקד של כל אסירי הגטו שנערך בבקעת  BAUSCHEWITZב -
 - 33/33/3391כל תושבי המחנה יצאו השכם בבוקר 0נעמדו לפי קבוצות של מאה כדי
שיספרו אותם וחיכו  -הם שהו שם בעמידה עד  3בערב  -רק אז העיזו להתחיל לנוע חזרה
לכיוון המחנה  -היה חודש נובמבר קר וגשום והוא דרש קורבנות  -מתו  36יהודים ו 122 -
חלו
 - GOERNER WILLY - 443זאת עדות יוצאת דופן על מחנה THERESIENSTADT
 העד מפרט את מערך הקסרקטינים שנמצאו בעיירה  -הוא יודע ומספר מי גר בכלאחד מהקסרקטינים ואיזה שימוש היה לו אם לא שימש למגורים  -הוא מספר על סגל
המחנה הגרמני וגם היהודי  -העד עושה סקירה היסטורית של THERESIENSTADT
מהרגע שהוציאו את התושבים הצ'כים מהעיירה ועד שחרורו של המחנה
זהו יומן שכתבה העדה בעת יציאתה ממחנה
 - FINK VALLY444
 THERESIENSTADTלעבוד ביער יחד עם  3222נשים נוספות  -מחנה העבודה ביער
נמשך חודשיים והוא מתועד על ידי העדה שמוסרת גם את עדות מס995 0
 - FINK VALLY - 445העדה מספרת בצורה ספרותית את קורות המשפחה ב -
 PRAGAהכבושה  -הם מגיעים ל  THERESIENSTADT -בתחילת דצמבר - 3393
העדה מתארת את תנאי החיים בתקופה הראשונה  -עד מהרה היו הוצאות להורג
פומביות והתחילו משלוחים מזרחה אל המוות  -אחרי השמדת  LIDICEהכפר הצ'כי
הקרוב למקום ההתנקשות במפקד ה  GESTAPO -הובאו  12יהודים מהמחנה כדי לחפור
את הבורות ולקבור את המתים  -העדה מתארת את חיי המחנה עם כל התהפוכות  -בעלה
של העדה עבד כפקיד ב  JUDENRAT -והוא הכין העתקים מן המסמכים החשובים
וקבר אותם באחד המבנים  -העדה מתארת את התקופה האחרונה בה הגיעו אלפי
יהודים במצעד המוות  -זאת עדות חשובה על מחנה ! THERESIENSTADT
 - DR" WOLKEN OTTO - 446העד הוא אסיר וותיק עוד משנת  - 3313ביוני 3391
הוא מגיע למחנה  AUSCHWITZואחרי מספר חודשים הוא עובד כרופא במחנה הקרנטינה
– "בידוד"  -הוא עורך בסתר רשימות הטרנספורטים לפי תאריך הגעתם ולפי מספר
הנפשות בו ומחשב ורושם את מספר האנשים שעברו סלקציה ונשלחו לתאי הגז -
הרישום נעשה משך למעלה משנה והוא מציג אותו לפני הועדה לחקירת פשעי הנאצים
בראשות שופט-חוקר שישבה ב  KRAKOW -באפריל -מאי  - 1311העד מספר על כל
הידוע לו בנושאים שונים  -בין היתר הוא מזכיר את "אשת האגדה" שהרגה קצין S.S.
 SCHILINGERופצעה אחדים נוספים באולם ההתפשטות לפני תאי הגז  -מכל
הגרסאות שהגיעו לידי עד עתה זאת פעם ראשונה שיש תאריך להתרחשות זאת :
 - 11/17/1319עדות חשובה ! ! ! עדויות נוספות בנושא זה 917-911-991- M49E :

M1E/920-1357-1366-1917-1930 & = & 113-1071-1111-1117-1011-1711-1093
& = &  - 710/31עדות זהה ל  917 -ב 1731 -
 - 996אלמוני  -העד מספר על מחנה  SACHSENBURGואיני בטוח שהמקום זהה
למחנה  SACHSENHAUSENשפעל כמחנה ריכוז עד סוף המלחמה  -העדות מתרכזת
בעניין ההלקאה בפומבי כעונש מרתיע שהונהגה במחנה זה באופן רשמי ב  1 -באפריל
 -1391העד מתאר את בצוע ההלקאה הראשונה של  1אסירים  -העד מזכיר שמות אנשי
 S.S.בהנהלת המחנה
 - LEHMAN ARTUR - 448עדות חשובה בנוגע למחנה  VUHGTבהולנד  -העד היה
זקן היהודים במחנה  -בשיא אכלוסו היו בו מעל לעשרת אלפי יהודים  -העד היה במרכז
העניינים מתחילת קיומו של המחנה ועד עזיבת היהודים במרץ  - 3399הוא מפרט בנושאים
שונים  -דומה שהעד למרות היותו במרכז העניינים במחנה אינו מודע לגורל
הטרנספורטים היוצאים אל המוות
 - 993אלמוני  -העד בעילום שם היה מנהל בית החולים לנשים במחנה  -GURSכותרת
המסמך היא  :מצב התזונה והבריאות במחנה  - GURSיהודי  BADENו  PFALZ -הוגלו
ברכבות ב  00/32/3392 -למחנה  GURSבדרום צרפת  -הגיל הממוצע של המגורשים
היה גבוה  -העד מעריך שהיו כ  1177 -בני  07ומעלה  -המבוגר ביותר היה בן - 33
העד מציין שמנות המזון היו קטנות והתנאים הסניטריים מחפירים  -לכן היו התפרצויות
של מגפות שגבו  1717מתים בארבעה חודשים מתוך אכלוסיה של 11777
 - 952אלמוני  -העד יוצא באחד המשלוחים היוצאים ממחנה  THERESIENSTADTלכיוון
מחנה  – AUSCHWITZכבר בקרון העד נוכח לדעת על ההבדל התהומי בין המחנה לדוגמא
ממנו הוא בא לבין המציאות השוררת במחנות השמדה  -אחד היהודים זרק עטיפת מרגרינה
דרך החלון בעת שהיה איסור חמור לזרוק דבר מה מן הרכבת  -איש  S.S.המלווה אותם
נכנס לקרון עם אקדח שלוף ביד  -היהודי מודה שהוא זרק את הנייר והגרמני רוצח אותו
במקום
 - 451גב - HERZOG 0זאת עדות שנכתבה ב  PRAG -ב  3395 -ע"י אישה שמוסרת
רק שם בעלה  - LUDWIG HERZOG:היא מספרת שבתאריך  03/32/3393גורשו 3212
יהודים מהעיר  KOELNלגטו  - LODZהיא רומזת על היחסים הטעונים ששררו בין
יהודים פולנים לייקים  -בהמשך היא מספרת על חיסול גטו  LODZושילוחה ל -
  - AUSCHWITZהעדה עברה מחנות נוספים ובמצעד המוות הצליחה לברוח ולשרוד - BLOEMENDAHL ALICE - 452העדה מספרת על עצמה שהשתתפה בהקראות של
ספרים בבתי אבות ובתי חולים במחנה  - THERESIENSTADTהיא מספרת על
התופעה המיוחדת במינה של התארגנות הפעולה התרבותית בכל התחומים האפשריים
 השתתפו בה רופאים ידועים ,מוסיקאים ,פרופסורים בכל שטחי המדע ,דתות,פילוסופיה ,תיאטרון ,אופרה ,תזמורת מקהלה ,תיאטרון בובות  -העדה גאה בגניוס
היהודי שהתקבץ במחנה
 - 951אלמונית  -העדה האלמונית מוסרת דו"ח על מחנה  THERESIENSTADTהנוגע
בעיקר לתמותת האסירים
 - LEWY HANS - 454העד מספר בשם אביו שנפטר על מאסרו במחנה
 BUCHENWALDב  3313 -כנראה במסגרת מאסר יהודים בליל הבדולח

 - 955בעלום שם  -עד אלמוני נאסר ב  WIENNA -בליל הבדולח יחד עם אלפי יהודים
ונשלח ל DACHAU -
 - SALOMON ROSA - 457העדה היתה בת  61כשהגיעה יחד עם בנה ל -
 - THERESIENSTADTלמרות כל התלאות היא שרדה ויצאה משם בחיים  -היא מוסרת
רשמיה על המחנה
 - KRAUS OTTO - 458העד מספר על הזוועות בקומנדו העונשין במחנה
 SACHSENHAUSENלשם הגיע ממחנה  DACHAUבאוגוסט  - 3392הוא מעיד נגד
 KNITTLERאיש  S.S.שניהל את הקומנדו
 - 912אלמוני  -העד האלמוני מוסר דו"ח שהתחבר לאחר שיחות שניהל עם שלושה
אסירים שהשתחררו ממחנה  - BUCHENWALDהוא שוחח עם כל אחד בנפרד ומוסר את
הדו"ח התקף לחודש יוני 3313
 - 913אלמוני  -העד נאסר ביוני  3313והובא ל  BUCHENWALD -הוא מספר על סדרי
המחנה  -הוא שוחרר באוגוסט 3313
 - WOLF PAUL - 462העד היגר מגרמניה וגר זמן מה ב  - PRAG -כיון שלא היתה לו
פרנסה נסע ל  WIENA -וניסה שם את מזלו אך בלי הצלחה לכן חזר לגרמניה ב - 3311 -
הוא נאסר ונשלח למחנה חינוך מחדש שם סבל עינויים והשפלות  -הוא מספר על מחנה
  - SACHSENBURGהוא שוחרר בתנאי שישלם את דמי החזקתו במחנה ויעזוב אתגרמניה תוך שלושה ימים ולא יחזור אליה לעולם
 - DR. AUERBACH JAKOB - 463העד הוא יהודי ממוצא גרמני החי ב - HOLAND -
הוא ירד למחתרת יחד עם אשתו והסתתר אצל משפחות הולנדיות  -לא פעם נוצרו יחסים
מתוחים עם ההולנדים אצלם התגוררו
 - DR. LOEWENSTEIN KARL - 464זאת עדות מוזרה מאד !  -העד היה חבר ה -
 JUDENRATבמחנה  - THERESIENSTADTהוא מספר שנאסר מיד אחרי השחרור
וישב  33חודשים בכלא צ'כי  -כנראה שהיה משפט שעליו העד לא מספר מאומה  -אני
כמעט משוכנע שמאסרו קשור בהתנהגות פסולה בהיותו חבר ה JUDENRAT -
 - PINTUS ELSE - 465העדה כותבת בפרטי פרטים את קורותיה האישיים בתקופה
המתחילה עם פרוץ המלחמה בספטמבר  3313ומסתיימת בשחרור העיר  - DANZIGמתוך
פירוט הדברים אפשר ללמוד הרבה על מצב היהודים בערים  KARTUSZYו DANZIG -
 - 911עדות זניחה  -לא הודפסה
 - KANTOROWICZ OLGA - 467העדה מספרת על משפחתה שהסתתרה במרתף
ביתם בעיר  ODESSAמשך יותר משנתיים  -הרומנים שהיו בני ברית לגרמניה שלטו בעיר
והפעולות נגד היהודים בוצעו על ידם  -לא פגשתי עד עתה עדות על יהודי  ODESSAלכן
זאת עדות חשובה
 - 913עדות זניחה  -תורגמה
 - SZANTO ALEXANDER - 469העד חוזר להונגריה לאחר  12שנות מגורים בגרמניה
 -הוא מציין התרשמותו על החוקים המופעלים נגד היהודים בשנים 3313-92

 - PREECE ALIX - 470העדה הגיעה לפורטוגל בשנת  3393ומתארת את תנאי חייהם
של הפליטים היהודים בעת המלחמה
 - SZANTO ALEXANDER - 471העד עושה סקירה על חיסול יהודי הונגריה בכפרים
בעיירות ובערי השדה בחודשים אפריל-מאי  - 3399לעד יש מידע והוא מכיר את הנושא
מקרוב
 - SZANTO ALEXANDER - 472העד מתאר את מצב יהודי  BUDAPESTבחודשים
האחרונים לפני השחרור
 - 969העדות מתרחשת ברוסיה  -אין קשר לשואה
 - MENDELS FRITZ - 475העדות מספרת על משפחה יהודית החיה בצרפת שעוברת
מפריס לאזור החופשי ושם בכפר קטנטן מצליחה לעבור את המלחמה
* - 961אלמונית  -עדות מיוחדת במינה  -היא מכילה מספר מכתבים שכתבה ילדה
שעדיין לא מלאו לה  - 30היא נמצאת ב  VIENA -וכותבת אל אישה ב - HOLAND -
מתוך המכתבים מתברר שדודתה נאסרה עקב פליטת פה אנטינאצית ונמצאת במעצר
הגסטאפו כאשר בבית השאירה ילד בן שנה וחצי  -הילדה צריכה לטפל בו ולהשגיח עליו -
הקהילה היהודית אינה עוזרת כלל  -המצב הכללי מסובך מאד והילדה מוצאת את הניסוח
המתאים כדי לתאר אותו  -היא לא יכולה לכתוב את הכל מפחד הצנזורה אבל היא
מוצאת את המילים המתאימות המוסוות כדי שיבינו כוונותיה  -אני מלא התפעלות על
יכולותיה של ילדה קטנה זאת !
* - *SCHOENHEIMER ELLEN - 477עדות שלא כל כך נוגעת לשואה אלא בעקיפין -
מדובר בכבוש צרפת והפצצות המטוסים הגרמנים את המוני האזרחים הבורחים מ -
 - PARISבנה של העדה נפצע בראש וכל העדות נסבה סביב הנושא  -העדות כתובה
בכישרון
 - 963אלמוני  -זהו לקט של פסקי דין שניתנו ב  3353/0 -במקומות שונים בגרמניה
לאנשים האחראיים כל אחד במקומו על ארגון הפוגרום של ליל הבדולח שהיה כאילו ספונטני
אך בפועל היה מאורגן היטב -
 – DR. WILDE - 963רב  -כותרת העדות היא  33 :ימים במחנה הריכוז
 - BUCHENWALDבאופן מקרי העדות הקודמת שקראתי היתה של עד שהיה כלוא ב -
 31 BUCHENWALDחודשים  ,לכן הכותרת של העדות הזאת נשמעת מגוחכת  -אכן0
הרב היה בין היהודים שנאסרו בליל הבדולח -הוא שוחרר מפאת גילו ועקב כך שהיגר
לאנגליה
 - 932אלמוני  -עדות בנוגע ל " -חילול הגזע"  -גבר יהודי נאשם בסעיף זה כי רצה
היא נאסרת ומתה בכלא והוא הובא למחנה
להתחתן עם אישה גרמניה -
 - SACHSENBURGהוא צורף לפלוגת עונשין שם עונה עד שנפח את נשמתו
 - BIEBER EGON - 481העד שחוזר לגרמניה לבקר את אביו החולה ב  3315 -נאסר
ונשלח למחנה  PAPENBURGלחינוך מחדש
 - DR. REICHMANN HANS - 482העד הוא מנהל ה  JOINT -בגרמניה  -הוא כותב
על הניסוח הנאצי של "ספונטניות" הפוגרום של ליל הבדולח

 - 931אלמוני  -העדות האלמונית מתיחסת בעיקר לעיר  BRESLAUומעט גם לערים
קטנות בשלזיה  -התקופה המתוארת היא  - 3392-93העד מוסר דו"ח מעודכן בקשר למצב
הקהילה היהודית בזמן הנתון  -עדות מעניינת
 - FRANK SELMA - 484זהו מכתב לקרובי משפחה שנכתב סמוך לשחרור - HOLAND
הוא מספר על משפחה יהודית היורדת למחתרת ומצליחה לשרוד בעזרת הולנדים
 - 935אלמוני  -עדות על מעשה נדיר של הצלה  -יהודי בלגי נעצר ברחוב הובא למחנה
מעבר  MALLINESומשם שולח מזרחה אל החזית הרוסית יחד עם מאות יהודים צעירים
נוספים  -הם עבדו בביצורים  -העד נבחר להיות נהג של קצין גרמני שהתברר שהוא
אנטינאצי  -אותו קצין משדל אותו לברוח ולהציל את חייו  -מזדמנת רכבת שחוזרת
מהחזית ומגיעה לפריס  -הקצין הגרמני נותן לו מלאי מזון לדרך ומסתיר אותו באחד
מקרונות המשא  -העדות ניתנה בשוויץ לשם הגיע העד באוקטובר 1311
 - 931אלמוני  -זהו מכתב קצר של יהודי בעל אזרחות פולנית שנקרא למשטרת BERLIN
בסוף אוקטובר  - 3313כבר באותו יום הובא יחד עם  0222יהודים נוספים לתחנת הרכבת
ונשלחו לעיירת הגבול הפולנית  - KONIECהפולנים הופתעו והחזיקו אותם בתחנה שלושה
ימים  -הם הגיעו ל  KRAKOW -שם היהודים קבלו אותם בחום
 - PERGAMENT CHAIM - 487אשתו של העד נאסרה בעת שהוא חי במחתרת בצרפת
ב  - 3390 -בקהילה היהודית נאמר לו שאם יעבוד למען הגרמנים אשתו ובנו ישוחררו -
העד עבר למחנה עבודה אך יקיריו לא שוחררו  -הוא ברח מהמחנה וחי במחתרת  -אשתו
ובנו אבדו
 - 933עדות זניחה  -לא הודפסה
* - 933אלמוני  -אלמוני מספר על כמה מקרים של גילויים אנטישמיים הנוגעים לילדים
קטנים  -זה מתרחש בגרמניה בשנות - 3311-6
אלמוני  -העד נאסר בימי "ליל הבדולח" ב  3313 -והובא למחנה
- 932
 – BUCHENWALDבאותה עת היו במחנה  9222אסירים שנאסרו בקיץ ב - AUSTRIA -
 320222יהודים נאסרו בנובמבר  -רבים התאבדו עקב העינויים ההשפלות והתנאים
 - 933אלמוני  -רופא מ  FRANKFURT -נאסר בליל הבדולח והובא למחנה
 - BUCHENWALDאמנם הוא היה רק  3ימים אך יש לו הערות מפורטות ומעניינות
 - 930אלמונית  -העדה חזרה לגרמניה מחו'ל ונאסרה "מאסר מגן" בפברואר - 3315
שוחררה ממאסר על סמך יציאה מיידית מגרמניה
 - 931אלמוני  -סקירה זאת נכתבה בידי חבר בכנסיית  BEKENTNISKIRCHEבסתיו
 3315לאחר חקיקת חוקי  - NUREMBERGהכותרת היא "מצב הלא ארים בגרמניה"
בסקירה מופיעים קטעים רבים המבטאים את היחס ליהודים בכל תחומי החיים
 - 939אלמוני  -מסמך מעניין המפרש את חוקי  NUREMBERGבנוגע לבני נישואי
תערובת  MISCHLING -יהודים למחצה אריים למחצה
 - ISSAK EGON OCHSHORN - 495העד נאסר ב  WIENNA -בשנת  3313ונשלח
למחנה  - BUCHENWALDאחריו היה בעוד מספר מחנות וגם במחנה שהיה קיים בשטח
גטו  - WARSZAWAהוא שמש כפקיד רישום וגם כזקן הבלוק בחלק מהזמן – היה עד

ראיה וגם עד שמיעה לפשעים שונים והוא מספר עליהם  -הוא שוחרר ב  3395 -ב -
 ALLACHהמסונף למחנה DACHAU
 - 931אלמוני  -העד האלמוני מספר שבחודש יוני  3313נאסרו לפי הוראת HIMMLER
 0222יהודים שהיו להם בעבר הרשעות ועונש מאסר מעל לחודש  322 -מהם נכלאו ב -
 SACHSENHAUSENוהיתר במחנה  - BUCHENWALDהעד האלמוני מספר ש 37 -
אסירים מתו תוך מספר חודשים במחנה ריכוז  SACHSENHAUSENו  117 -ב -
 - BUCHENWALDעקב לחץ דעת קהל בעולם הופסקו רציחות אלה בחודש אוגוסט
 - KOFFIELD ABRAHAM - 499העד מספר על מחנה  THERESIENSTADTמיוני
 3390עד השחרור  -העד מספר על תמותה ניכרת בשלבים הראשונים של קיום המחנה -
את המתים היו אוספים במריצה בתקופה הראשונה וקוברים
 - HEILBUT FANNY - 500העדה מגיעה עם משפחתה למחנה  BERGEN BELSENב
  3399ומספרת עליו* - 523אלמוני  -העד מגיע ל  BERGEN BELSEN -מספר שבועות אחרי השחרור
ומשוחח עם ניצולי שואה
 - 520אלמוני  -העד מספר על כמרים במחנה ריכוז SACHSENBURG
 - MAGDA SZANTO - 503העדה מספרת על מצב היהודים ב BUDAPEST -
בשבועות האחרונים לפני השחרור
 - B. MURMELSTEIN - 610 - 505נאום שנשא ראש ה  JUDENRAT -בפני משלחת
הצלב האדום הבינלאומי שבאה למחנה  THERESIENSTADTבתאריך - 1/9/3395
מורמלשטיין מספר למשלחת כיצד התארגנו היהודים לחיי מחנה יצרניים ועוד מיני בוקי
סריקי כגון אלה  -אפילו בתאריך זה ,זמן קצר לפני השחרור הוא לא מעיז לרמוז אפילו
לאורחים הנכבדים שכל מה שהם רואים זאת אחיזת עיניים  -הוא היה משתף פעולה עד
הסוף
 - CASPARY MARIA - 506העדה מספרת על גטו  RIGAועל מחנה KAISERWALD
 - KLEIN DORA - 507העדה מוסרת את כל הידוע לה על הניסויים שערך DR.
 CLAUBERGעל נשים במחנה  - AUSCHWITZהיא מוסרת פרטים רבים גם על
הרופאים האחרים שהשתתפו בעריכת הניסויים  -בלוק הניסויים היה בלוק הנשים היחיד
במחנה הגברים  -הרופאה שסירבה להשתתף בניסויים היתה צרפתיה לא יהודיה
 - 523העדות מכילה  35מכתבים שנשלחו בסוף  3392ממחנה  GURSלידידים וקרובי
משפחה  -כותבי המכתבים הם יהודי  BADENו  PFELZ -שגורשו מבתיהם בהתראה של
שעות ספורות  -במכתבים בא לידי ביטוי הרושם הראשון המדכא שהם קיבלו על מחנה זה
על גבול ספרד
 - CTIBOR WOHL - 509העד הגיע ל  AUSCHWITZ -במשלוח מצ'כיה בקיץ - 3390
הוא הגיע במשלוח של  0522יהודים מתוכם בחרו  122גברים צעירים וחזקים וכל היתר
נשלחו ישירות לתאי הגז  -הוא מגיע למחנה " "BUNAשם  I.G. FARBENהקימו מפעל
ענק לייצור בנזין סינטטי ומוצרים כימיים נוספים  -העד מתאר את בנית המפעל
במהירות שיא על חשבון אלפים רבים של אסירים מומתים  -המפעל הופצץ מספר
פעמים עד שחדל לפעול

 - HAJEK RUDOLF - 510העד נותן סקירה מדוקדקת בנוגע למחנה " "BUNAהסמוך
לעיר  OSWIECIMשנבנה ב  3390-1 -ע"י קונצרן  - I.G. FARBENהעד מספר שפעלו
במפעל לא פחות מ  09 -מעבדות כימיות – עיקר המחקר כוון לייצור בנזין סינטטי
 VESLA SILVIA - 511לבית  - FRIEDMANNהעדה היא יהודיה צ'כית שמוסרת עדותה
ב  - PRAGA -העדות נוגעת לניסויים שערך פרופ CLAUBERG .בבלוק  97ב -
 BIRKENAUואחרי כן בבלןק מס 17 .במחנה הגברים ב  - AUSCHWITZ -היא
הפעילה את מכשיר הרנטגן והיתה גם בין המשתתפות בניסויים  -לפי דבריה כל
החומרים בהם טופלו הנשים היו עליהם תוויות עם השם  - I.G. FARBENהיא מוכנה
להעיד במשפט נגד CLAUBERG
 - GUTMAN NATALIE - 512העדה מספרת על גטו  - RADOMהעדה עבדה במפעל
תחמושת עד אוגוסט  - 3399העדה צעדה מהמחנה ב  RADOM -עד מחנה
 AUSCHWITZברגל  -היא נשארה במחנה ולא יצאה למצעד המוות ובזכות זה ניצלה -
היא שוחררה בינואר 3395
 - LOEBEL CECILIA - 513העדה נולדה ברומניה ואחרי לימודיה נסעה ב 3306 -
לצרפת להשתלמות ונשארה שם  -אחרי הכבוש הגרמני היא חיה במחתרת עם ניירות
מזויפים בעזרת צרפתים  -במרץ  3391היא נאסרה יחד עם הצרפתייה שנתנה לה חסות -
הן הוכו באכזריות ,נחקרו ב  GESTAPO -ונשלחו למחנה  - DRANCYבאפריל 3391
העדה מגיעה ל  - AUSCHWITZ -היא נלקחה לבלוק מס 17 .כדי להשתתף בניסויי
עיקור  -כשהתברר שהיא מבוגרת מדי להשתתף היא נשארת שם לעבוד  -חבל מאד
שהעדה אינה מרחיבה עדותה בקטע זה  -עם פינוי המחנה היא משתתפת במצעד המוות
ושורדת
 - ANNA FEFERLING - GOMEZ - 514עדות מיוחדת ויחידה במינה בין אלפי
העדויות על מחנה  - AUSCHWITZהעדה מגיעה למחנה בחודש ינואר  3391כשהיא
בהריון אך עקב רזונה לא ניכר עליה  -בחודש אפריל היא יולדת בן והאסירות עוזרות לה
בהסתרת הילד  -אחרי  1חודשים התינוק מתגלה ודינו לשריפה  -האם מצהירה שהיא
הולכת עם בנה  -עקב אי דיוק בספירה היא הוצאה מאזור הקרמטוריום לפי הוראת
מפקד מחנה הנשים  FRANZ HOESSLERאך היא מתעקשת ללכת עם בנה לכל מקום
שיישלח  -המפקד מתרשם מעמידתה ופוקד לעשות קעקוע לתינוק על השוק השמאלי -
הוא מקבל את המספר  - 111137העדות ניתנה ב  1/1/1311 -בפני קונסול גרמניה ב -
PARIS
 - 535בעילום שם  -מוצא העדה מהעיירה  - STOPNICAהיא מגיעה למחנה
 SKARZYSKO KAMIENNAב  - 3390 -בעבודה נקטעות לה  9אצבעות יד שמאל -
היא שורדת  -בהגיעה לשוודיה היא שוקלת  97קג.
 - SERVETNIK LILIANE - 516העדה מספרת על גטו  - KIELCEהעדה עבדה
בבי"ח היהודי בגטו והיא מוסרת מידע ממקור ראשון כעדת ראיה  -ב  11 -באוגוסט
 1319נכנס מפקד הגסטאפו  THOMASאל מנהל בי"ח  DR. REITERוהורה לו להמית
את כל החולים .לאחר חצי שעה הגיע רופא ה  BRIENER S.S. -והביא את הזריקות
הקטלניות  -לפי עדותה מנהל בי"ח הצליח להוציא  977חולים ולהצילם ויתר 377
החו לים קבלו זריקות המתה שניתנו בידי שני רופאים יהודים בנוכחות העדה  -היא
מציינת שמותם היה שליו תוך כדי תרדמה  -לאביה של העדה הוצע לשתף פעולה עם
הגסטאפו ולאחר סירובו נשלח ל  AUSCHWITZ -משם קבלו אחרי זמן קצר הודעה על
מותו – בעדות יש מידע נוסף הקשור לרופאים

 - CYKIERT ABRAHAM - 517העד מספר על גטו  LODZמתחילתו עד שילוחו ל -
 AUSCHWITZבאוגוסט  - 3399העד מספר על התמותה בגטו ומסתמך על BIALER
האחראי על "חברה קדישא"  11.777 -יהודים שהגיעו לגטו מגרמניה החל מאוקטובר
 1311לא החזיקו מעמד בתנאים הקשים ורובם נספו תוך חודשים ספורים
 - 533דו"ח ועד האסירים הפוליטיים במחנה  - NEUENGAMMEהועד מוסר בעדות זאת
דו"ח מפורט מאד על מחנה  NEUENGAMMEליד  HAMBURGשהוקם כסניף משנה של
מחנה הריכוז  SACHSENHAUSENבשנת  - 3313עם הזמן הוא הופך להיות מחנה
גדול מאד ועצמאי אליו מגיעים משלוחי אסירים מכל הארצות הכבושות באירופה -
בעדות יש רשימה ארוכה מאד של מפעלים גרמניים בהם עבדו אסירים  -כמו כן יש רשימה
של כל משלוחי האסירים שהגיעו למחנה מאז הקמתו הכוללים את התאריך את מספר
האסירים בכל משלוח ואת ארץ המוצא או המקום ממנו באו  -יש בעדות מידע על פעולות
האסירים הפוליטיים במחנה
 - 533בעילום שם  -יהודי שהיגר מגרמניה וחזר אליה ב  3311 -נאסר והוכנס "לחינוך
מחדש" במחנה  - ESTERWEGEהעד מספר על המחנה
 - BLEMENDAL ALICE - 520עדות של אסירת  THERESIENSTADTשיוצאת
ברכבת מהמחנה לעבר  SCHWEIZב  - 9/0/3395 -יצאו  522ילדים ו  522 -זקנים -
תיאור חווית היציאה
 - RUDORFER MICHAEL - 521העד מספר על גטו  DROHOBYCZעיר הולדתו -
כל משפחתו נרצחה
 - MOSES SAMCHEN - 522העדה הגיעה ל  THERESIENSTADT -מהעיר
 BONNביולי  3390יחד עם בעלה  -היא מספרת על התלאות במחנה  -בעלה מת במחנה
והיא יצאה חיה מהמחנה בגיל 62
 - WALLFISCH ANITA - 523העדה מספרת על משפחתה בעיר  BRESLAUשם
התגוררה עם הוריה ואחותה  -בהדרגה משלחים דודים ודודות וגם את הוריה ואת סבתא
למזרח  -העדה ואחותה עובדות במפעל בו עבדו גם שבויים צרפתים – הן מזיפות מסמכים
ועוזרות לשבויים אלה להימלט  -העדה נתפסה והגיעה ל –  AUSCHWITZבסוף - 3391
כאשר התברר שהעדה מנגנת צ'לו היא מיד צורפה לתזמורת  -העדה מספרת על
פעילות התזמורת עד התפרקותה סמוך לעזיבת המחנה  -העדה וחברותיה מהתזמורת
הגיעו ל  - BERGEN BELSEN -הן עוזרות זו לזו בתנאים הקשים של המחנה  -לעדה
יש הערה על אכילת בשר אדם
 - DR. BIRN KAREL - 524העדות לא נוגעת לשואה  -העד היה בעת הזאת ברוסיה
 5 - DR.SPRINGER ERICH - 525שנים אחרי שחרור מחנה THERESIENSTADT
מוסר העד דיווח מלא על ארגון שירותי הבריאות  -הוא היה מנהל בית החולים והוא מוסר
מידע מלא עם ירידה לפרטים קטנים מכל זווית אפשרית  -מסמך חשוב !
 - BACHLER ERIKA - 526העדה היא אחות גרמניה שהוצבה במסגרת "הצלב האדום"
בבי"ח בעיר  - MINSKכשהיו זקוקים לפקידי רשום הביאו יהודים גרמנים מהגטו  -בדרך
זאת היא הכירה כמה יהודים משכילים עליהם היא מספרת
 - M.S. VAN DEN BERG - 527העדות היא יומנו של נשיא  A,J.B.ארגון יהודי
 - BELGIAהוא מתחיל במאי  3392ומסתיים עם שחרור  - BELGIAהיומן ארוך ומפורט
וכתובים בו דברים חשובים וכל מיני בוקי סריקי  -יש אומרים שהארגון שיתף פעולה עם

הגרמנים  -כמובן שזה לא ניכר ביומן  -הבולט ביומן הוא שהכותב ,בני משפחתו ועוד
יהודים שבסביבתו הקרובה נהנים מחיי שפע וחופש תנועה ולא מאוימים ומהצד השני
מתקיימים כל הזמן משלוחי יהודים ל  AUSCHWITZ -ובהם אלפי יהודים
 - GOETZEL SOPHIE LEVIATAN - 528העדה מספרת על חייה בגטו
 WARSZAWAשם היתה יחד עם בעלה ובתה  -היא מספרת בהרחבה את קורות הגטו עד
ליציאתם לצד הארי בינואר  - 3391כל אחד מבני המשפחה נמצא במסתור אחר -אחרי
המרד ביולי  3391בעלה מודיע לה בדחיפות שתבוא מייד ל  - HOTEL POLSKI-התמונה
האחרונה בעדות מתרחשת בכניסה למלון לקראת העברתם למקום אחר  -חבל מאד שאין
המשך לעדות כי פרשיית המלון הזה מרתקת
 - 503אלמוני  -העד ואשתו היו פליטים בצרפת  -הם שהו במספר מחנות ביניהם LE
 MANSומחנה  - GURSהעדות נקטעת אחרי עזיבת GURS
 - 512אלמוני  -זהו דיווח של עד אלמוני על המצב ב  WARSZAWA -חודשים ספורים
אחרי כבוש העיר ב3313 -
 - 513אלמונית -העדה מספרת על משפחה יהודית מאוסטריה שמהגרת ב 3313 -
למושבה הצרפתית  - SAN DOMINGOהעדה מספרת את קורות המשפחה ואת קורות
הפליטים היהודים שהגיעו לאי
 - PIZYC HANIA - 532העדה מספרת על מאסר בעלה ועל מאמציה לשחררו שהצליחו -
מיד אחרי שחרורו הוא עובר לרוסיה ומשם דרך יפן וסין מגיע לאנגליה  -העדה ובתה נשארו
בגטו  - WARSZAWAשבוע לפני מרד הגטו היא עוברת לצד הארי ומוצאת מקלט זמני אצל
שוער הבית לשעבר  -בהמשך היא מצליחה לשרוד עם בתה ואחרי השחרור להתאחד עם
בעלה באנגליה
 - DR. CRAMER HANS - 533העד הוא יהודי מגרמניה שהגיע עם משפחתו להולנד -
חלק נכר מהעדות נכתב בנובמבר  3391בכוונה שזה יימסר לבני משפחה אחרי המלחמה
אם הם לא יוותרו בחיים  -הכותרת היא "מכתב מהולנד" והוא מספר את קורות המשפחה
ואת קורות היהודים עד אותו זמן  -במאי  3395הוא משלים את העדות שתכסה על תקופת
הזמן בין נובמבר  3391עד מאי  - 3395זאת עדות חשובה לקורות יהודי הולנד ובעיקר
לפליטים שהגיעו מגרמניה
 - 519אלמוני  -העדות היא של יהודי אלמוני אזרח הולנד המספר חוויות אישיות ומוסר
מידע על פעולות ראשונות שנקטו הגרמנים כאשר נכנסו ל  PRAG -ב  - 35/1/3313 -בידי
הגרמנים היו רשימות אנשים למאסר מוכנות מראש  -ב  PRAG -בלבד נאסרו 1222
ובצ'כיה כולה  -31222יהודים רבים התנצרו וקבלו תעודות טבילה  -התחיל שוק שחור
בתעודות אלה ושילמו עליהן סכומים אגדיים  -יהודים רבים התאבדו  -משך מספר ימים
בחודש מרץ הובאו לבתי חולים בעיר  177איש שניסו להתאבד  -זהו מסמך חשוב על
התקופה הקצרה הזאת בצ'כיה
 - CORELL ROBERT - 535זמר ידוע  -העד הגיע לאיטליה ב  3316 -כדי ללמוד
מוסיקה  -בהמשך העד מספר שבשנת 3392הובא יחד עם יהודים נוספים למחנה
 – FERRAMONTI TARSIAהעד מסתתר במקומות שונים ובהמשך הוא מקבל עזרה
מקצין שמפקד על המשמר השוויצרי ב  VATICAN -המסתיר אותו בדירתו
 - 511גברת  - K.העדות נסבה על בני זוג שמגיעים מבלגיה לצרפת בראשית הכיבוש
הגרמני – כל אחד בנפרד ושניהם יחד עוברים מחנות וערים בכל חלקי צרפת  -ב 3391 -

הם מנסים להבריח את הגבול לשוויץ אך נתפסים ומוחזרים  -הם מסתתרים בכפר קטן
ושורדים
 - ROSENRAUCH H. - 537עדות על שילוח יהודים מהעיר  STUTTGARTל RIGA -
בחודש דצמבר 3393
 - PERLHOEFTER HELENE - 513סיפור אישי מעניין אך כמעט ואין לו נגיעה לשואה -
העדה מספרת על מאסר בעלה בליל הבדולח וכליאתו במחנה  BUCHENWALDממנו יצא
רצוץ וחולה  -עיקר העדות נוגעת לאוסף משפחתי אומנותי גדול וגורלו בטלטלת המלחמה
 - YANTIAN HYMAN - 539זהו דיווח של נציג יהודי לעזרה שהגיע לגרמניה ואוסטריה
במאי  3395כדי לבדוק את הצרכים ואת צורת העזרה הדרושה ליהודים הניצולים  -העד
מדווח את הממצאים שמצא במספר מחנות בהם ביקר שם נפגש עם נציגים של קבוצות
שונות של יהודים  :פולנים ,צ'כים ,הונגרים ,יוונים ורומנים  -מסמך מעניין !
 - OPPENHEIM MICHEL - 540יהודי כותב מכתב מהעיר  MAINZביולי  3395זמן קצר
אחרי מפלת גרמניה -
 - 541עדים ארים אלמונים מוסרים על פעולות הרס הצתה ומכות נגד יהודים בליל הבדולח
 עד יהודי מוסר על מאסרו במחנה ריכוז  - SACHSENHAUSENהוא מספר חוויותיובמחנה
 - LOEWENSTEIN KARL - 542עדות זניחה  -תורגמה
 - 591אלמוני  -העד האלמוני מוסר דו"ח על אירועי "ליל הבדולח" בעיר FRANKFURT
וערי הסביבה  -הדו"ח נכתב חודש אחרי הפוגרום והעד מספר שעדיין כלואים ב -
 9222 BUCHENWALDיהודים מתוך למעלה מ –  30222שנאסרו
 - 599אלמוני  -העד מספר על "ליל הבדולח" בעיר STUTGART
 - SCHWARTZ RICHARD - 545העד מספר על "ליל הבדולח" ב IINNSBRUCK -
 - COHN ERICH - 546העד היגר להולנד בנובמבר  3313ומסר שם את עדותו ב -
 00/33/3313כלומר זמן קצר אחרי "ליל הבדולח"  -המעניין בעדות זאת שהעד לא מתרכז
באירוע זה אלא עושה סקירה של מצב היהודים בגרמניה והתקנות נגדם
 - 596אלמוני  -עד בעילום שם מוסר על אירועי ליל הבדולח בעיר שאינו נוקב בשמה -
התיאורים מדויקים ואמינים  -העד מצליח לעבור את הגבול להולנד  -זהו דיווח מעודכן
לנובמבר 3313
 - PROF. E STUCCOLI - 548השם הקודם  - ERWIN STUECKGOLD :העד הוא
רופא יהודי שהגר מגרמניה לאיטליה – תוכן דבריו הוא מחקר בהיבט הרפואי בספרות
התלמוד  -הוא מצא מקלט ב  - VATIKAN -מצורפים מסמכים על עזרה רפואית שהוא
העניק במחתרת לקצינים מחילות בנות הברית  -אין לעדות קשר לשואה
 - 593אלמונית  -העדה מוסרת על אירועים שקרו בליל הבדולח בביתה מבלי לציין את
שם העיר  -שכנים יהודים בעל ואישה הגיעו לביתם מחמת הפחד ונשארו לישון  -בלילה
נכנסו נאצים לביתם ורצחו את היהודי שהתארח  -את העדה ואת בעלה חקרו בגסטאפו -
ידיד השיג להם אשרת כניסה לאנגליה והם מיהרו להסתלק

 - DR. GOLDSMIDT FRITZ - 550העד נותן לעדותו את הכותרת "חיי בגרמניה לפני
ואחרי  12לינואר  - " 3311העד היה שופט לפני  3311ולאחר שפוטר הפך להיות נציג צבור
ולא פעם בא בעימות עם הגסטאפו  -הוא היה כלוא ב  SACHSENHAUSEN -ומתאר את
סדרי המחנה  -אחרי שחרורו הגר לאנגליה
 - KOLB BERNHARD - 551העד הוא המנ"כל האחרון של קהילת - NUERENBERG
הוא עושה סקירה היסטורית של המצאות יהודים בעיר  -בימי הביניים הם גורשו מהעיר
והורשו לחזור אליה רק באמצע המאה ה  - 33 -העד שואב ידיעותיו מפנקס הקהילה
וישיבות הועד ומספר בפרטי פרטים על התפתחות הקהילה  -בימי הנאצים העיר הייתה
מרכז חשוב מאד לתנועה וממנה יצאו חוקי  NUERENBERGהידועים לשמצה – מושל
המחוז היה  JULIUS STREICHERעורך העיתון האנטישמי  DER STUERMERשעשה
צרות רבות ליהודים  -העד מזכיר את תרמית הגרמנים בנוגע לרכישת מקום בבית אבות
במחנה  THERESIENSTADTבמיטב כספם של הזקנים  -העד מוסר ש  111 -מגורשי
 NUERNBERGשילמו יותר מ  0.777777 -מארק כדי להבטיח לעצמם מקום
 - DR.SAMUEL - 552רב  -זהו מכתב תשובה המיועד לרב  - KATZENSTEINכותב
המכתב הוא  DR. SAMUELרבה לשעבר של העיר  - ESSENתוכן המכתב הוא הכאה על
חטא שהיה ראוי שיכו על חזם מנהיגי יהדות גרמניה  -הם לא הבינו את האותות והסימנים
ולא הטיפו וארגנו את היהודים לברוח כאשר עוד הייתה אפשרות  -המכתב נושא את
התאריך 13/11/1311
 FEYERTAG - 553אלמנתו של  - LEONהעדה מספרת על חיים מאושרים באוסטריה
היא ארית ובעלה יהודי  -הם מגי עים לבלגיה ושם בעלה נאסר מספר פעמים עד שנשלח
למחנה  AUSCHWITZבינואר 3391
- BRUMMER LUDWIG - 554חיים במחתרת בגרמניה  -מישלינג
 - 555אלמוני  -העדות נוגעת בעיקר לתופעת השחיתות במשרדים ממשלתיים בגרמניה
ובמקומות שונים הקשורים לגל ההגירה של היהודים  -העד האלמוני מדבר על שנת 3313
ונותן דוגמאות מניסיונו האישי
 - HESKEL LOTTE - 557זהו מכתב מיועד לבני משפחתה של העדה המתאר את מצב
היהודים ב  BERLIN -בשנים  - 3393/1העדה ובעלה יורדים למחתרת בתוך העיר והם
חיים שם בתנאים קשים מבלי לדעת מה יילד יום  -הם מצליחים להבריח את הגבול לשוויץ
וחיים שם כפליטים בעת כתיבת המכתב
 - DR. KUMMEL ERICH - 556אלה מכתבים ששולח פרופסור גרמני לתרבות המזרח
הרחוק אל פרופסור יהודי באותו תחום שהיגר לאנגליה  -המכתבים נכתבו בשנת  3391והם
מבטאים בעיקר את מצבו של אינטלקטואל גרמני שהצטרף למפלגה הנאצית ובסוף המלחמה
עומד לפניח שוקת שבורה  :שני בניו מתים גרמניה הרוסה וכל המוזיאונים ואוצרותיהם
הרוסים ומושמדים  -לעדות אין שום קשר לשואה
 - HESKEL LOTTE - 557דברי העדה נלקחו מתוך שני מכתבים שנכתבו בסוף - 3395
העדה מספרת על חייה עם בעלה ב  - BERLIN -בפסח  3391הם ירדו למחתרת וחיו מיום
ליום בתוך העיר המופצצת  -הם החליטו לנסות לעבור את הגבול לשוויץ והצליחו
 - NEUMARK LYLLI - 558העדה מספרת על ירידה למחתרת ב  BERLIN -בפברואר
 - 3391היא נעזרה בכנסיית ההתגלות  BEKENNTNIS KIRCHE -ושהתה בבתי
כמרים באזורים שונים של גרמניה  -בכל מקום שהתה מספר שבועות ועזרה במשק הבית
ובעבודות שונות

 - ROESSLER K.G. - 559עדותו של בן תערובת מדרגה ראשונה MISCHLING -
העדה היא גרמניה מחוגי כנסית
 - STAEWEN GERTRUD560
" BEKENTNISKIRCHEכנסית ההתגלות"  -חוגים אלה בכוחם הדל ניסו להקל על גורל
היהודים  -בעדות אחרת הם מוזכרים שעזרו ליהודים להסתתר
 - MODA J. - 561העדה מספרת על עצמה ועל בעלה בעת השואה  -הם זוג מהגרים
מגרמניה שהגיעו לבלגיה וכאשר גרמניה התקיפה את בלגיה הם נמלטים לצרפת  -העדה
מפרטת בעדותה בעיקר את קורותיהם האישיים אך מהם אפשר ללמוד עד כמה סבוכים היו
חיי היהודים בצל הסכנה התמידית
 - KLEIN FRIEDRICH - 562העד מספר על שילוחו ל  THERESIENSTADT -ואחרי
שנתיים משם ל AUSCHWITZ -
 - 511אלמוני  -העד מספר על חייו ב  - BERLIN -אחרי ליל הבדולח הוא נעצר והובא
למחנה  - SACHSENHAUSENהוא מתאר את סדרי המחנה  -אחרי שהשתחרר היגר
לאנגליה
 - KAHLE MARIA - 564העדה אינה יהודיה והעדות עצמה אין לה קשר לשואה -
ברפרוף קל בסוף העדות מוזכרים היהודים תחת שלטון הנאצים
 - CHONE MARGARITE - 565העדה מספרת על חייה במחתרת בעיר BERLIN
 - KRAY G. - 566העדה מספרת על עצמה ועל שתי בנותיה בתקופת השואה בהולנד -
כשהתברר שהן נמצאות ברשימת השלוח למזרח הן ירדו למחתרת בעזרת הולנדים הגונים
 - UNGER EWA - 568העדה הייתה ילדה בת  1כשהוריה עזבו את גרמניה לצרפת
בשנת – 3311עם כיבוש צרפת התחילו צרות היהודים והמשפחה עוברת ממקום למקום -
אביה היה כלוא במחנה  GURSובמחנות נוספים היא עצמה הייתה בפנימייה נוצרית תחת
מסווה קתולי  -המחתרת היהודית מוזכרת הרבה בעדות כגוף מאורגן היטב ויוזם ומחפש
מסתור בעזרת האוכלוסייה הצרפתית  -הם עקבו אחרי גורלו של כל ילד וילד  -ב 3399 -
העדה ואביה מבריחים את הגבול לספרד ומשם לארץ ישראל
 - BOLLE MAURICE - 569העד היה פעיל במחתרת היהודית ב  - BELGIA -הוא
היה מעורב בפעולות רבות בין היתר גם בהתקפת המחתרת על רכבת השילוח ל -
 - AUSCHWITZהוא נאסר והגיע למחנה BUCHENWALD
 - DR. HENDRICK DUCHAINE - 570זהו דו"ח של העדה בנוגע להסתרת ילדים
יהודים ב  BELGIA -שנעשתה ביוזמת הועד להגנת היהודים  C.D.J.ובשיתוף פעולה עם
ארגונים נוצריים  YVONNE JOSPA -הייתה נציגת הועד היהודי והרוח החיה של הסתרת
הילדים
 - STERNO IDA - 571העדה היתה פעילה בארגון" C.D.J.הועד להגנת היהודים"
שפעל בבלגיה 0עיקר תפקידה היה הטיפול בילדי יהודים שהיה צריך למצוא להם מקומות
מסתור ,להשיג בשבילם תעודות זהות מזויפות ,תלושי מזון ועוד  -העדה מוסרת מידע רב
על שיטות הפעולה ועל הקשרים עם חוגי כנסיה ומנזרים  -העדה נאסרה בסוף מאי
 3399והיתה במעצר במקומות שונים עד לשחרור

 - SCHONBERG ARTURהעד הוא  MISCHLINGשנשלח למחנה
572
 - AUSCHWITZהוא ניצל בזכות מנהל העבודה במפעל  UNIONשם עבד
 - 561עדות בלתי חשובה לחלוטין
 - DR. BLUMENTHAL OTTO - 574העד מספר על מאסרו במסגרת הפעולות נגד
היהודים בליל הבדולח  -העדות ארוכה אך מעניינת מאד והיא משקפת את מצב 330222
האסירים היהודים שנכלאו במחנה הריכוז  - DACHAUבמחנה זה התגבשה שיטת
ההפעלה של מחנות הריכוז שהוקמו לאחר מכן בשטחים הכבושים  -העד היה שם חודש
ולאחר מכן הגיע עם משפחתו לארץ ישראל
 - FRAHM PAULA - 575העדה היא עיוורת ששרדה את מחנה THERESIENSTADT
ומוסרת את עדותה ב  -3356 -העדה מוסרת שהעיוורים זכו ליחס טוב וקבלו שני חדרים
עם בית שימוש דבר שהיה מותרות בתנאי המחנה  -קשה לדמיין כיצד אדם עיוור יכול
לשרוד במחנה אך פה ושם כבר פגשתי נסים
 - BIRNFELD - 561העדה מספרת דברים ידועים על גטו  - WARSZAWAהיא עוזבת
את הגטו זמן קצר לפני המרד וחיה במסווה ארי עם מסמכים מזויפים
 - MUHLLER FILIP - 577העד נמנה עם האנשים המעטים שהצליחו לברוח ממחנה
 - AUSCHWITZהוא מוסר פרטים על פעולות ה  SONDERKOMANDO -בקרמטוריום
מס - 3 0העד מספר על רצח ה  CAPO KAMINSKI -בידי הגרמנים  -הוא היה איש
הקשר עם המחתרת במחנה  -הוא היה עד ראיה במותו של RUMKOWSKI
 - BOGDANA OTTO - 578העד מוסר מידע חשוב ומעניין לגבי מקום האחסון של הגז
 B. CIKLONבו השתמשו בתאי הגז ב  - AUSCHWITZ -העד השתתף בהבאת
הקופסאות ממחסן מפעל " " BUNAב  MONOWICZ -ברכב הצלב האדום
 - HODOSI JULIUS - 579העד הוא צועני המוסר את קורותיו וקורות משפחתו
באוסטריה שם התגורר ב  - BURGENLAND -העד מספר שצוענים רבים חשבו
להתגייס לצבא הגרמני ובדרך זאת להוכיח את נאמנותם אך העד וגם צוענים אחרים נדחו -
אחיו הצעיר הוצא מבית הספר  -ב  3393 -העד ואשתו נאסרו במחנה אך הצליחו לברוח
להגיע ל  WIENA -ולהיעלם בעיר הגדולה – לאחר פרק זמן הם נתפסו ונשלחו ל -
 BIRKENAUלמחנה המשפחות העד אשתו ושתי בנות קטנטנות שלא החזיקו מעמד ומתו
מרעב  -מתוך  09222במחנה הצוענים נשארו בחיים  6222אותם פיזרו  -חלק נשלח
לניסויים רפואיים – את הצעירים בנים ובנות הבטיחו להשאיר בחיים אם הם עוברים תהליך
של עיקור  -חלק גויס לצבא הגרמני ביחידה מיוחדת  -התגייסו  9222מכל שכבת האסירים
ולא רק צוענים  -העד התגייס ונשלח לחזית  -העד מציין שמיחידה זאת נשארו בחיים 622
שנפלו בשבי הרוסים  -דמיון רב לגורל היהודים  -זאת עדות יחידה עד עתה של ניצול
צועני
 - SUSSMAN ANNI - 580העדה ובעלה נתפסו בצרפת והגיעו למחנה AUSCHWITZ
באוגוסט  - 3399העדה הייתה בהריון ילדה לידה מוקדמת בבלוק  -היא ילדה בן חי אך הוא
נלקח ממנה מיד  -העדה ובעלה שרדו
 - KLABER JOSEF - 581מחבר דברים אלה היה המפקד של שרות הסדר  -המשטרה
היהודית של מחנה  THERESIENSTADTשעושה סקירה של פעילות המשטרה בשנה
הראשונה להקמת הגטו  -כנראה שהדברים נאמרו בדצמבר  3390בפני אנשי השרות עצמם
במלאות שנה לקיום המחנה  -תוכן הדברים מעניין ביותר  -אני עוד לא פגשתי עדות על
המחנה הנוגעת לנושא זה – אתן דוגמה משלל הנושאים המעניינים בהם מטפל העד :

רוב אנשי המחנה היו אנשים באים בימים שאיבוד הזיכרון היא תופעה שכיחה אצלם -
יום יום הלכו לאיבוד  17-07אנשים שאיבדו דרכם ברחובות בעיר זרה ולא ידעו להגיע
למגוריהם  -הוקמה יחידה מיוחדת שתפקידה היה להחזיר את הישישים לביתם  -עדות
חשובה על מחנה THERESIENSTADT
 - DR. KAHN BERNHARD - 582העדות היא מכתב שנשלח ע"י העד אל אחותו  -העד
כלוא במחנה  ST. CYPRIENוהוא מבקש מאחותו לשלוח אליו  05מארק כדי לקנות מזון -
הוא מספר על התנאים הקשים התחלואה הגבוהה והמנהלה הצרפתית הכושלת
העדות היא מכתב או קטע יומן של אסיר
 - DR. BLUM EMIL583
 THERESIENSTADTשתאריך כתיבתו  - 00/3/3391לעד יש יום הולדת  62והוא מתאר
בפרוטרוט את אירועי היום הזה והיחס הלבבי והמתנות הקטנות שקבל ביום זה מדיירי הבית
וידידים  -מרגש לקרוא עד כמה נגע ללבו קבלת שלוש קוביות סוכר או פרוסת לחם
כמתנת יום הולדת
 - DR. BLUM EMIL - 584העד שהיה אסיר במחנה  THERESIENSTADTמספר על
תופעה של "שיגעון גדלות"  -לעתים קרובות הופיעו אנשים שסיפרו על עצמם נסים ונפלאות
דברים שלא היה להם כסוי כלל וכלל
 - SZWARTZ ARTUR - 585העד מספר בקצרה על הטבח בגטו  MINSKבקיץ 3390
בו נרצחו  1222-9222יהודים מהערים BRNO - BREMEN - WIENNA - BERLIN
אוסף שירים שנכתבו במחנה
  + POPPER M.משוררים נוספים -586
 - THERESIENSTADTהתרגום אינו מחורז אך מצליח למסור את רוח הדברים
 WIENלמחנה
העדה גורשה מ -
 - DENNEBERG HILDE587
 THERESIENSTADTומשם ל  - AUSCHWITZ -בהמשך הייתה במחנות נוספים עד
לשחרור
העד נאסר בליל הבדולח והובא למחנה
 - DR. LANDAU B.588
 - SACHSENHAUSENהוא מתאר את האירועים שראה סביבו בכישרון ובפרטי פרטים -
הוא מתאר את המחנה וסדריו בצורה מדוקדקת ונרחבת מאד
 - 533אלמוני  -העד האלמוני מספר על מעצר במחנה  DACHAUבמסגרת פעולות "ליל
הבדולח"  -העד מתאר את המצב במחנה
 - SCHWARZ DESCOE - 590העד מספר על מחנה  AUSCHWITZלשם הגיע לאחר
שנתפס באוסטריה
 - UMSCHWEIF SIMON - 592העד היה אסיר מחנה  - AUSCHWITZבין היתר הוא
עבד גם ב  SONDERKOMANDO -במבנה תאי הגז הראשון המכונה "בונקר"  -למזלו
לאחר זמן קצר הועבר לקומנדו שקיבל את המשלוחים החדשים  -הוא מספר על
 TRANSPORTמיוון שלא נותר בו איש בחיים בתוך הקרונות
 - DR. CORTE H. - 593העד ואשתו הגיעו ל  AMSTERDAM -מגרמניה  -לאחר
מעצר במחנה  - WESTERBORKהם שוחררו כי היה להם דרכון של  - PERUהם יורדים
למחתרת עד לשחרור הולנד
 - WOLF DAWID - 594המסמך הוא נאום התובע במשפט פושעי המלחמה שפעלו ב -
 – BORYSLAWהסניגור האוסטרי מיצג את תביעת היהודי  WOLF DAWIDשהנאשם

 MITASרצח את שני אחיו במו ידיו  -הנאשמים הם שוטרים אוסטרים שהיו מוצבים בגטו
 - BORYSLAWהמשפט נערך ב  - 3393 -הנאשם נידון למאסר עולם
 - SCHMIED S. - 531העד היה חבר בהסתדרות הציונית " " BLAUWEISב -
 - TOEPLITZסודתים  -העד מוסר בנאמנות את האווירה ששררה באזור לפני הסיפוח
לגרמניה
 - 536אלמוני  -שלושה קטעים שהופיעו בעיתונים בשפה הגרמנית בערים KRAKOW :
  WARSZAWA - LODZהמסבירים לאוכלוסיה את " סכנת ההידבקות " במחלות מצדהאוכלוסיה היהודית והצורך ליצירת הגטאות בהם היהודים מבודדים
 - 533אלמוני  -עדות של יהודי אלמוני שעזב את  WARSZAWAבסוף אוקטובר - 3313
העד מוסר בנאמנות את מצב הדברים הנוגע ליהודים בשבועות הראשונים לאחר הכיבוש
 - KAHN WALTER - 599העד הוא יהודי ממוצא גרמני שחי ב  - HOLLAND -הוא
מלא הערכה להולנדים על אהדתם ועזרתם ליהודים הנרדפים  -הוא ומשפחתו חיים
במחתרת עד השחרור
 - WEINFELD JOSEPH - 604העד יצא עם הוריו ואחיו מ  LODZ -עיר הולדתו אל
העיירה  - CHMIELNIKבאקציה שהייתה בעת ההליכה לרכבת הוא ברח עם אחיו ואמו
ליער  -תנאי היער הקשים הביאו אותו אל גטו  RAKOWלאחר שאחיו ואמו נרצחו  -לאחר
האקציה בעיירה העד מגיע למפעל התחמושת ב  KIELCE -ולמחנות נוספים
 - STEINLAUF MICHAEL - 605העד מוסר עדות על ההתרחשויות בעת השואה בעיר
 - RADOMSKOהוא מוסר את עדותו בשנת  3356באוסטרליה – הוא מפרט מאד את
קורותיו האישיים והמשפחתיים וגם את קורות יהודי העיר בעת השואה  -יש לו זיכרון
מעולה ומידע רב על ניצולי העיר וקורותיהם לאחר השחרור  -זאת עדות חשובה מאד על
קהילת RADOMSKO
 - SPIWAK WANDA - 606עדות זניחה  -תורגמה
 - SZANTO ALEXANDER - 607העד מספר על פלוגות עבודה של יהודים הנספחות
לצבא ההונגרי  -היהודי המגויס היה צריך להביא אתו את כל הציוד והצבא סיפק רק את
הכובע  -היו פלוגות נפרדות ליהודים מתנצרים וסימן ההיכר שלהם היו שרוולי זרוע
לבנים – ליהודים היו שרוולי זרוע צהובים  -העד מרחיב את היריעה בנוגע לפלוגות
העבודה ואפשר ללמוד הרבה מדבריו על מצב היהודים לאשורו  -עדות חשובה בנושא
שרות העבודה ההונגרי
 - SZANTO MAGDA - 608העדה מספרת חוויותיה וקורות היהודים ב BUDAPEST -
בתקופת הכבוש הגרמני  -מרץ  - 3399ינואר 3395
 - KIRSCHNER EMANUEL - 609מכתב שנשלח מהעיר  MUNCHENביוני  3313אל
קרובי משפחה בארץ ישראל המספר על הריסת בית הכנסת בעיר  -הכותב היה חזן באותו
בית כנסת
 - DAWIDSOHN MAGNUS - 610העד היה חזן בבית הכנסת ברחוב FASANEN
בעיר  - BERLINהוא היה שכן של משפחת  VOM RATHשהתפרסמה בכך שבן המשפחה
שהיה נספח בשגרירות גרמניה בצורפת נרצח בידי צעיר יהודי ועקב זה הנאצים בצעו את
פוגרום "ליל הבדולח"  -לעד יש דעה טובה מאד על המשפחה וגם על הצעיר שנרצח  -העד
ביקר אותם מספר פעמים והאב התנצל בפניו שכך נצלו את מותו של הבן והתנכלו

ליהודים  -העד מספר גם על שרפת בית הכנסת בו היה חזן בעת שהכבאים היו נוכחים אך
לא כבו את האש
 - LAKMAKER MIEP - 611העדה מספרת על חייה במחתרת בהולנד  -הכל עובר על
מי מנוחות פחות או יותר אך העדה מגזימה באורך התיאור ומוסרת פרטי פרטים של דברים
בלתי חשובים
 - WIENER GEORG - 612המחבר הגר ב  COCHABAMBA -אליה היגר מגרמניה
בתקופת היטלר עושה סקירה היסטורית של התיישבות היהודים ב  - OPPELN -בסוף
החיבור יש מידע על הכחדת הקהילה
 - HAUSMAN KURT - 613העד שייך לקבוצה הגולה של פליטים יהודים מגרמניה
שהצליחו להגיע להולנד אחרי עלית היטלר לשלטון  -הוא מתאר את הצעדים נגד היהודים ב
  AMSTERDAMשהלכו והחמירו כל הזמן  -העד ומשפחתו יורדים למחתרת או לפיהביטוי ההולנדי "צוללים" עד לשחרור
 - SCHOENGUT HEINRICH - 614העד מגיע להולנד ב  - 3311 -הוא מספר על
חיים במסתור אצל הולנדים עניים והגונים שסכנו למענו את חייהם
 - DURLACHER HENRIETTE - 615העדות נסבה על משפחה יהודית הולנדית אך
בעיקר על אם המשפחה  -לאישה היה אומץ בלתי רגיל והיא עזרה ליהודים רבים בעיקר
בהשגת תעודות אריות מצילות חיים  -בעדות כתובות עלילותיה של אותה אשת חיל
 - GASSENHEIMER IDA - 616העדה היא יהודיה הגרה עם בעלה ב -
 - ESCHWEGEאחרי ליל הבדולח הם מנסים להגר מגרמניה ללא הצלחה  -הם עוברים ל
  - BERLINהעדה מתארת את חייה בעיר לאחר מות בעלה  -היא חיה במסווה ארי יותרמשנתיים ומתארת את התקופה הקשה הזאת
 - 136אלמונית  -העדה מספרת על חייה במסווה ארי ב  LWOW -והאזור  -אחת
מבנותיה הבריחה את הגבול ל  SLOWAKIA -ועקבותיה נעלמו  -בעלה נספה בגטו ובתה
השניה שרדה והן נפגשו בתום המלחמה
 - KOHN SIEGFRIED - 619העד חי במשפחה מעורבת ב  - BERLIN -הוא עבד
עבודת כפיה במפעל למנורות חשמל " - "OSRAMבמרץ  3391הוא ובנו הצעיר בן 39
נאסרו  -הפרידו בין יהודים לבין יהודים החיים במשפחות מעורבות  -כעבור  17ימים
שוחררו בזכות הנשים האריות שהפגינו נגד מאסר בעליהן  -המשטרה לא הצליחה
לבלום את ההפגנות  -אלה היו ההפגנות היחידות בגרמניה בעת המלחמה לפי דברי
העד
* - NICKEL ALICE - 622עדות של אישה יהודיה היורדת למחתרת עם שתי בנותיה
ב  - BERLIN -היא מספרת על גן הילדים היהודי היחיד בעיר  -מקום
הקטנות
המשחקים שלהם היה בבית הקברות היהודי הסמוך לגן כי למקום אחר היה איסור כניסה
לילדים יהודים  -היא מספרת על תלאותיה הרבות בנדודים עם בנותיה הקטנות  -בהמשך
היא מצאה אנשים זרים שעזרו לה ו"ידידים" רבים שאכזבו  -היא שורדת אך בנותיה אבדו
עקב הלשנה
 - STEINDLING WILMA - 623העדה היגרה מאוסטריה לצרפת לאחר סיפוח המדינה
לגרמניה  -היא נאסרה בדצמבר  3390וכעבור מספר חודשים הגיעה ל - AUSCHWITZ -
למרות מצבה הפיזי הירוד היא שרדה בעזרתן של חברות

 - LEGRADI HELEN - 109לעדות אין קשר לשואה  -תורגמה
- KLAAS ABMA - 625
AMSTERDAM

העד הוא איש מחתרת הולנדי

העוזר ליהודים ב -

* – WIJSMULLER-MEIJER GERTRUIDA - 626העדה היא נוצריה הולנדית
שנרתמה במלוא המרץ להציל יהודים ובעיקר ילדים  -בין פעולותיה הראשונות היא הלכה
לפגוש את  EICHMANNבווינה כדי שיאשר הוצאת משלוחי ילדים לאנגליה  -העדה
מספרת את עלילותיה הרבות במקומות שונים  -אישה אמיצה שעשתה רבות למען העם
היהודי
 - DR.BENJAMIN MAX - 627העד היה רופא במחנה הצוענים ב - AUSCHWITZ -
הוא מספר שהרופא הראשי  DR. MENGELEיצא לחופשה והחליף אותו הרופא LUKAS
שיזם השתלמויות לרופאים האסירים  -ההרצאות והדיונים היו על המחלות בהן נתקלו :
בצקות ושלשולים  -היתה צריכה להתקיים גם הרצאה שלישית על מחלות עור אך היא
לא התקיימה כי  MENGELEחזר
 - DUSCH DORA - 628העדה היא יהודיה מגרמניה שנישאה לגבר הולנדי  -הם יצאו
מגרמניה להולנד  -העדה נאסרה והיתה במחנה  WESTERBORKובאופן מקרי שוחררה -
החתימו אותה שהיא מסכימה לעבור עיקור  -היא השיגה תעודה פיקטיבית שעברה עיקור
ומסרה לשלטונות הגרמנים
 - DR. VRBA RUDOLF - 630העד עבד בקומנדו " "CANADAבמחנה AUSCHWITZ
שתפקידם היה לקדם את פני היהודים המגיעים ברכבות להרגיע אותם ולהוריד את מטענם
מהקרונות  -אסור היה לספר על המחנה מאומה באיסור מוחלט  -בעוון דבור העונש היה
מיתה  -העד מספר על מקרה מסוג זה שהסתיים במוות – העד הזה הוא מפורסם ושמו
ידוע ברבים כי בריחתו ממחנה  AUSCHWITZהצליחה  -העד וחברו שברחו מהמחנה
הצליחו להגיע ל  - SLOWAKIA -הם חיברו דו"ח שנמסר לנציג האפיפיור ובדרך זאת
דבר השמדת היהודים התפרסם ברבים
 - GOTTLIEB LUDWIK HENRYK - 631העד חי באנגליה  -הוא מוסר מפיו של אחיו
 NORBERTאת קורותיו האישיים ואת קורות המשפחה שהיתה בעת השואה בגטו
 - PRZEMYSLעדות זהה נמצאת בארכיון M49E/5199
 - DR. ZWERGBAUM - 633העד מספר את האודיסיאה של יהודים שהפליגו בשיט
על הדנובה כדי לצאת לים השחור במטרה להגיע לארץ ישראל  -לאחר תלאות אין סוף
הם מצליחים להגיע לנמל חיפה  -בעת ההעברה מאוניה לאוניה מתפוצצת האונייה
" "PATRIAונהרגים  002עולים  -הם מועברים לעתלית ומשם הם מועלים על אוניות
אנגליות המפליגות אתם לאי  - MAURITIUSהעד כותב יומן המקיף את כל אירועי השנה
שחלפה והוא מסכם בדרך זאת את קורות האנשים שהתקבצו יחד באל כורחם  -כך היה
בסוף שנת  3393וכך היה בכל אחת מהשנים מאז ואילך עד להחזרתם לארץ ישראל ביולי
 - 3395העדות מקיפה מאד וכל מי שרוצה ללמוד על פרקי  MAURITIUSיוכל למצוא
את מבוקשו בעדות
 - 119קטעי עיתונות על מגורשי  - MAURITIUSלא תורגם
 - 115העדות מכילה מאמר שהופיע ב  CYPRUS POST -בנובמבר  3392המספר על
אוניה רעועה שהגיעה לנמל  NIKOSIAועליה  3365פליטים יהודים ממרכז אירופה  -נוסף
למאמר ישנם שני תזכירים משנת  3391שנשלחו ע"י אותם פליטים שהוגלו לאי
 - MAURITIUSהתזכירים מופנים אל הממשלה הבריטית בלונדון

 - KLEIN HANS - 636העד הוא יהודי אוסטרי שנאסר מיד עם סיפוח הארץ לגרמניה -
הוא הוחזק במחנות  DACHAUו  BUCHENWALD -עד אוקטובר  - 3313הוא מתאר
בפרוטרוט את קורותיו בשני מחנות הריכוז  -לבסוף שוחרר על סמך התחייבותו להגר  -הוא
יוצא לארץ ישראל בשיט על הדנובה ובהמשך באוניה  -האנגלים תופסים את העולים
והם מגיעים לאי  - MAURITIUSבנקודה זאת נפסקת העדות
 - MILDENBERG HENRY - 639העד הוא יהודי שחי בנשואי תערובת ב HOLAND -
 העד יורד למחתרת אך עקב הלשנה הוא נאסר והובל למחנה  WESTERBORKומשם ל  AUSCHWITZבאפריל  - 3399הוא חלה בטיפוס כמעט מיד עם הגעתו ובהמשך היהחולה  -הוא עבר סלקציה אך ידיד הולנדי הציל אותו  -בפינוי הוא נשאר ולא יצא למסע
המוות  -הוא שוחרר בתוך המחנה
 - LICHTENSTEIN YRMGARD - 640זהו מכתב המיועד לקרובי משפחה המספר להם
פרטים על הוריהם שהיו בגטו  NOWY SACZונרצחו
 - WEXBERG ERNST - 641העד הוא איש  WIENNAשברח ומגיע לצרפת  -הוא
נאסר ובורח מספר פעמים עד שנתפס ונשלח למחנה  AUSCHWITZבאוקטובר - 3399
בפנוי המחנה הוא שוב מצליח לברוח נתפס והוכנס למבצר הקטן במחנה
 - THERESIENSTADTהוא מתאר את המקום  -מתוך  911אסירים שהובאו יחד אתו
נשארו בחיים ביום השחרור  1בלבד
 - WEXBERG EDITH - 642העדה עוברת תלאות אין סוף במקומות שונים בצרפת
וגרמניה  -לבסוף היא משוחררת ומטופלת ע"י הצלב האדום בשוודיה
 - FREUDMANN ARMIN - 643מוצא העד מ  - VIENNA -לאחר מעצרו בבלגיה הוא
עובר מספר מחנות ומספר עליהם  -הוא שוחרר במחנה BUCHENWALD
 - BREININ LOTTE - 644העדה נשלחה ל  AUSCHWITZ -בינואר  3399והיא
מספרת על המחנה  -בהמשך היא מספרת על מחנה זוועה המסונף ל GROSS -
 ROSENשהוא לא כל כך ידוע מחנה נוער  UCKERMARKלשם נשלחו נשים מותשות
ממחנות אחרים  -הן חוסלו בגז וברעל
 - GUSSAK ADOLF - 645העד הוא צועני מאזור  - BURGENLANDהוא נאסר יחד
עם אחרים כבר ביוני  3313ולאחר מספר מחנות הגיע למחנה  MAUTHAUSENבמרץ
 - 3313הוא היה במחנה עד לשחרור  -קשה להאמין שאסיר החזיק מעמד במחנה רצחני
כזה  1שנים תמימות
 - HORWATH HERMINE - 646זאת עדות שניה בנושא השמדת הצוענים במחנה
 AUSCHWITZהניתנת ע"י הצוענים עצמם  -הצועני בעדות הראשונה מוצאו מאזור
 BURGENLANDבאוסטריה וגם העדה הזאת  -היא מתארת את תלאותיה של המשפחה
שהתחילו מיד אחרי סיפוח אוסטריה לרייך השלישי  -היא מתארת את חיי המחנה הצועני ב
  - BIRKENAUהיא יצאה משם לפני חיסול הצוענים - DR. DANIMANN FRANZ - 647זאת עדות חשובה על אסירי  AUSCHWITZחולים
ומטפליהם שנשארו במחנה אחרי הפינוי במצעד המוות  -העד הוא רופא המספר על
תקופת הביניים בין פינוי המחנה ועד לשחרור בידי הצבא האדום  -החשש היה שאנשי
 S.S.ירצחו את שארית האסירים החולים ואת צוות המטפלים  -מידע חשוב ומעניין

 - FLOTHUJS MARIAN - 193העד הוא הולנדי הנשוי לחצי יהודיה  -הוא הסתיר
בביתו יהודים ונאסר עקב הלשנה  -לא תורגם
 - DR. BENJAMIN MAX - 650העד הוא אחד הרופאים בבית החולים של מחנה
הצוענים הנמצא בבלוק  03ב  - BIRKENAU -הוא מספר על הלילה בו חיסלו את כל
המחנה הצועני יחד עם כל החולים  - 10303399 :בהמשך הוא מספר על סלקציה
בהשתתפותו של  - MENGELEהרופא מוסר התרשמותו מן הסלקציה ומן האיש שביצע
אותה
 - DR. BENJAMIN MAX - 651העד מספר על מצב מסוכן אליו נקלע  -הוא נרדם בעת
עבודתו והמפקד תפס אותו בקלקלתו  -הוא חיכה לגרוע ביותר אך הכל עבר בשלום
 - DR. BENJAMIN MAX - 150העד מספר על היותו חולה דיזנטריה במחנה
 AUSCHWITZשהתוצאה הישירה היא הפיכתו למוזלמאן  -למזלו  DR. LUKASהחליף
את  MENGELEוהוא נתן הוראה שיקבל כל יום חצי כוס גבינה לבנה  -הוא מסיים את
עדותו במילים אלה " :היום אני יודע שהגבינה הצילה את חיי"
 - DR. BENJAMIN MAX - 653מיד אחרי הגיעו למחנה הוא שכן עם רופאים נוספים
בבלוק  03ועד לחלוקת התפקידים הוא צורף לעבודה ב " -קומנדו גוויות" – במשך היום
נאספו הנפטרים במרתף הבלוק ותפקידם היה להעמיס כל ערב את הגוויות על משאית
שהסיעה אותן למשרפות -
- DR. BENJAMIN MAX - 654
 BIRKENAUוהשחרור

כותרת העדות היא  :הימים האחרונים במחנה

 - DR. BENJAMIN MAX - 655העד עבד כרופא במחנה הצוענים ב - AUSCHWITZ -
הוא מספר על הצוענים במחנה דברים מעניינים  -בהמשך הוא מספר על שתי חגיגות חג
המולד במחנה ועל חגיגת פורים לאחר שחרור המחנה ב 3395 -
 - BOCHENEK NACHE - 656עדות כנגד סגל הפקוד של מחנה - PARSZNITZ
האסירות עבדו במפעל טכסטיל  -העדה מצינת את השמות של כל סגל הפקוד
 - SUSSMAN HEINRICH - 657העד מנמק ומסביר את השינוי שחל ביחס לאסירי
המחנות בשלהי שנת  - 3399טענתו היא שהפסיקו את ההשמדה בתאי הגז כי נזקקו
לכוח עבודה שהלך ואזל  -עדות זהה בארכיון M49/5358
 - DAB ADOLPH - 658העד נולד ב  ANTVERPEN - BELGIA -וב –  3390נשלח
דרך ועד היהודים למחנה עבודה בצרפת בכפר  - DAUCAMIERהוא מספר דברי זוועה על
מחנה העבודה  -הוא מצליח לברוח מטרנספורט ל  AUSCHWITZ -וחוזר לאנטוורפן -
בסופו של דבר הוא נתפס ונשלח יחד עם משפחתו למחנה  - BUNA-MONOWICZלפי
דברי העד היו אסירים שכבר היו שנה במחנה ולא האמינו שאסירים שמוינו בסלקציה
נשלחים למשרפות ב  BIRKENAU -המחנה הסמוך
 - BODO FREIHERR VON MAYDELL - 661העד הוא חייל גרמני שכתב יומן
ומוסר ממנו קטעים שנכתבו בעת שהיה מוצב ביחידה סניטרית ב  LWOW -ביולי - 3399
הוא מתנגד למשטר הנאצי ומיצר על הפשעים בנוגע ליהודים  -הוא מספר את שראו עיניו
 - NOIMAN MARGITA - 662זאת עדות שהושמעה במשפט נגד DR.CLAUBERG
שערך את הניסויים על הנשים בבלוק מס 12 0במחנה  - BIRKENAUהעדה היא אחת מני
רבות שערכו עליהן ניסויים אבל אחת הבודדות ששרדה

חוברת שירים שנכתבו במחנה
 HAAS ELISE - 664ומשוררים נוספים -
 - THERESIENSTADTתרגום השירים לעברית נעשה בפרוזה ע"י חוה כרפס
 - CZUMANSKA MARIA - 665עדות של פולניה אסירת  - AUSCHWITZהמיוחד
בעדות זאת הוא שפע הפרטים בכל תחומי החיים במחנה  -העדה מתייחסת ומפרטת
דברים שאחרים לא שמו לב אליהם ולא התייחסו אליהם כלל  -הודות לפרטים אלה
תמונות חיי המחנה הופכים מוחשיים
 - SPIESS GERTI - 666העדה מספרת על מחנה  - THERESIENSTADTמצוקות
הנפש גרמו לעדה למצוא דרך ביטוי בשירה והיא הופכת עם הזמן למשוררת ידועה
במחנה המבטאה בנאמנות את רגשות האסירים  -העדה מוסרת מידע חשוב על הפעילות
התרבותית במחנה שצמחה ביוזמה מהשטח ומתארת את יוזמי הפעילות שהיו ידידיה -
עדות חשובה !
 - DUB ALICE - 668העדה מספרת קורות יהודי סלובקיה  -לעדה ולבעלה היו תעודות
חסות שהם חיוניים ולא גורשו  -עם פרוץ המרד הסלובקי הם מגיעים לאזור שבשליטת
הפרטיזנים שם הם פוגשים את חביבה רייק יחד עם עוד שני צנחנים אנגלים  -היא
מספרת שחביבה שידרה במכשיר קשר  -העדה מתארת את דיכוי המרד ואת החודשים
הקשים עד השחרור
 - VERLTROUSKI HANNA - 669העדה מספרת על היהודים ב  PRAG -ועל תחילת
המשלוחים  -היא עבדה כפקידה ב  JUDENRAT -והדפיסה את רשימות המגורשים -
היא נשארה בעיר עד השחרור
 - STEIN FRITZ - 670מכתב של ניצול שואה הולנדי שכותב אל קרובי משפחתו ב -
 - 3395הוא מתאר את חוויותיו ב  AMSTERDAM -ומקומות נוספים בהולנד
 - SOETENDORP JACOB - 671העד מספר על המתרחש עם יהודי AMSTERDAM
בעת השואה  -הוא עצמו לא נעצר אך יודע לספר על תפיסת היהודים ושילוחם  -הוא עבד
בשביל ה  JUDENRAT -בעיר אך הוא מלא טענות והאשמות נגדו
 - SMITH S. - 672העד הגיע לסלובקיה ב  3313 -בשליחות ציונית ונאסר בידי
הפשיסטים הסלובקים "משמר  - "HLINKAהעד מספר חוויותיו
* - ZADEK ELISABETH - 673עדות על  977ילדים וביניהם גם ילדים בגילאים 0 – 9
שהיו במחנות והובאו לאנגליה בשנת  - 1311הם התנהגו כחיות פרא ושום שיטה חינוכית
לא הואילה עד שנמצאה מחנכת דגולה  ALICE GOLDBERGERשלקחה על עצמה את
ריכוז המוסד החינוכי  -העדה מספרת על הקשיים הנפשיים של הילדים כדי להתאקלם
 - JUHL FRITZ - 674העד מספר על המחתרת ההולנדית  -הוא עצמו הסתתר במקומות
שונים
 - LUDNOWSKI WALTER - 675העדות היא ספורה של משפחה יהודית מגרמניה
בעלת אמצעים היוצאת להולנד כבר ב  - 3310 -העד מספר שני דברים מעניינים שהם
מידע חדש  :א.כאשר הנהיגו בהולנד ענידת מגן דוד נמצאו יהודים בעלי אזרחות
הונגרית שטענו בפני הגרמנים שהם אינם צריכים לענוד את הטלאי כי גם בהונגריה זה
לא נהוג ב .אנשי מחתרת שסדרו מסמכים מזויפים עשו תעודות זהות של יהודים
קראים שאינם נחשבים יהודים בעיני יהודים ממוצא רוסי  -בהמשך המשפחה עוברת

תלאות בלי סוף  -הם עוברים דירות ומחבואים  -יש להם מגוון של מסמכים מזויפים וגם
לכסף היה תפקיד  -הם ניצלו וחיים באמסטרדם
 – GOMPERTZ ROSEMARIE - 676עדותה של צעירה הולנדית שיש לה שני סבים
יהודים ושניים מומרים  -היא נחשבה חצי יהודיה ועד  3391הייתה מוגנת במידה מסוימת -
הדבר השתנה כשהמומרים נחשבו ליהודים  -היא מספרת קורותיה במחתרת עד תפיסתה
ושילוחה למחנה THERESIENSTADT
 - KALKSTEIN ELISABETH - 677העדה הייתה בעת השואה בת  11וזה מקרה נדיר
להישאר בחיים אחרי מחנה ריכוז בהולנד ובהמשך מחנה  AUSCHWITZומחנות נוספים -
העדה מספרת על מחנה  WESTERBORKועל מחנה ריכוז  - VUGTHהעדה מתארת
את מצעד המוות על כל זוועותיו
 – MARCAN FRITZ JAKOB - 678העד מתאר את אירועי ליל הבדולח בעיר - KOELN
העד יצא עם משפחתו מגרמניה והגיע להולנד  -העד מספר את קורות משפחתו וקורותיהם
של יהודים אחרים בעת הכבוש הנאצי בהולנד  -הוא עובר עלילות אלף לילה ולילה וניצל
ברגע האחרון  -למה לא למד את הלקח וירד למחתרת אינני מבין  -עקב מחלה העדות
נקטעת
 - 679אלמוני  -סקירה על קהילת  - DANZIGהעד האלמוני מתאר את מצבם של יהודי
 DANZIGכעיר חופשית בה חיו כ  020222 -יהודים  -המצב השתנה עם עלית הנאצים
לשלטון  -היהודים עזבו מרצונם או גורשו מהעיר בתהליך מזורז  -נשארו בעיר רק משפחות
בנשואי תערובת שסבלו סבל רב
 - 680אלמונית  -העדה מתארת את מאבקה להישרדות עם בתה בעלה ואמה בהונגריה
של שנות  - 1944/5היה לה אומץ לב ותושייה ובזכותם שרדו בעיר BUDAPEST
- GRAUBART GRETE - 681
ב INNSBRUCK -
3/33/3313

העדה מספרת על רצח בעלה בליל הבדולח -

 - GLIKSMAN MARGARETE - 682העדה מספרת על עניין של מה בכך
 - STUDENT JENNY & STUDENT BETTY - 683עדותן של שתי אחיות רווקות
זקנות המתארות את הקשיים תחת המשטר הנאצי בגרמניה והקשיים בהם נתקלו ביציאה
לאנגליה
 - STEINHARTER EWA - 684העדה מתארת מצבה של משפחה יהודית בגרמניה
תחת המשטר הנאצי  -מאלצים אותם לעזוב את העיר תוך מספר שעות ולהתחייב בחתימה
על הגירה מגרמניה
 -MEYER OTTO - 685העד היה פעיל משך כל תקופת המלחמה במחתרת ההולנדית -
הוא מוסר מידע בנושא זה
 - PISKORZ MAX GUSTAV - 686העד הוא פליט יהודי מגרמניה שהבריח את הגבול
להולנד עם משפחתו  -הם נשלחים ל  THERESIENSTADT -ומשם מגיעים למחנה
 - AUSCHWITZהעד מספר קורותיו במחנה וחוויותיו לאחר הפינוי
 - SINGER JULIUS - 687העד עם משפחתו הבריח את הגבול מגרמניה להולנד -
בזכות היותם משפחה מעורבת הם לא נשלחו מזרחה

 - SCHLIESSER HERMANN - 688העד הוא פליט יהודי מגרמניה שהגיע להולנד עם
משפחתו ב  - 3313 -הוא נכלא במחנה  WESTERBORKבתחילת  3392והוא בין מקימי
המחנה  -עם הכבוש המחנה עובר לידים גרמניות  -עם הזמן העד מגיע לתפקיד חשוב של
מקשר בין המפקד הגרמני  GEMMEKEלבין המחנה היהודי  -העד מציג עצמו באור חיובי
כאדם שניסה להשהות את המשלוחים ל AUSCHWITZ -
 - ELISABETH VAN KLEETEN-NYKERK - 689העדה מגיעה ל BIRKENAU -
במאי  3399מהולנד  -היא יכולה לשמש דוגמא לרגישות ולחוסר מוכנות נפשית לתנאים
הקשים של המחנה  -היא מספרת ש  MENGELE -במו ידיו זרק אותה ונשים חולות
נוספות על המשאית
 - NEUBURGER KATIA - 691העדה מספרת את סיפור משפחתה שנדדה מגרמניה
ממקום למקום  -עיקר העדות הוא שאיש  S.S.עזר להם לעבור את הגבול בשלום
 - MAURICE G. - 695העד נאסר בספטמבר  3391ב  BRUXELLE -יחד עם מאות
יהודים נוספים  -הם הובאו למחנה  MALINESומשם נשלחו ל  AUSCHWITZ -עוד
באותו חודש  -העד מתאר את הנסיעה וההגעה למחנה
  - HOLZER LOTTEהעדה מספרת על אשת כומר מ POTSDAMM -131
שהסתירה בביתה יהודים ועזרה בכל דרך בסכנה את חייה
 - 136אלמונית  -העדה האלמונית מספרת על נישואין פיקטיביים על מנת שתוכל לעזוב
את גרמניה  -היא התחתנה עם איש דני ובעזרתו הגיעה ל  - DENNMARK -העדה
מתארת את הסיבוכים הכרוכים במצב מסוג זה
 - PROF. HAHN OTTO - 698העד הוא מלומד גרמני המספר על גורלו של ידידו היהודי
 W. TRAUBEכימאי בעל שם עולמי  -העד יחד עם ידיד נוסף ניסו להציל אותו מגירוש
בדרכים שונות אך ללא הצלחה
 - RONSFELD EVA - 700העדה היא בת מנישואין מעורבים החיה ב - BERLIN -
היא מספרת על פעילות אנטינאצית בה לקחה חלק אבל משום מה לא השתכנעתי
 - FLOTHUIS ROSA - 704העדה הסתתרה זמן רב בעזרת ידידים בהולנד אך לבסוף
נתפסה ונשלחה למחנה  - AUSCHWITZבניגוד לכל המקובל על העדר חיוניות אצל יהודי
הולנד בעמידתם בקשיי המחנות העדה הזאת מגלה כוח עמידה בלתי רגיל במלחמתה על
החיים
 - DR. FRIEDMAN CURT - 707זאת עדות ארוכה ומיגעת של יהודי גרמני שמגיע
להולנד  -הוא מגיע למחנה  WESTERBORKבשלב מוקדם של קיום המחנה ומצליח
לשרוד בו בדרכים שונות עד ספטמבר  - 3399עם חיסול המחנה הוא מגיע למחנה
 THERESIENSTADTעם אחרוני האסירים של מחנה  - WESTERBORKבגלל ריבוי
הפרטים יש בעדות פה ושם פרטים שאינם מוזכרים בעדויות אחרות כגון מידע על קיום
קברט במחנה WESTERBORK
 - BIALOGLOWSKI W. - 712משפחת העדה הגיעה למחנה מעבר WESTERBORK
בהולנד  -היא מספרת על נתינת שיעורים לילדים בתוך המחנה  -היא לימדה היסטוריה.
חשבון ועברית  -הם היו בעלי דרכון ארגנטינאי והובאו למחנה - BERGEN BELSEN
היא מספרת על המחנה עד לשחרור

 - KORN PESKA - 721עדות חשובה בנוגע לניסויים רפואיים שערך PROF.
 CLAUBERGבאסירות מחנה  - AUSCHWITZהעדה עבדה כלבורנטית בבלוק הניסויים
בלוק מס - 32 0היא מעידה על הידוע לה בהופיעה כעדה במשפטו של  - CLAUBERGהיא
מעידה על עיקור נשים ע"י זריקות באברי הרבייה  -היא מוסרת את שמות הרופאים
הגרמנים וגם של הרופאים האסירים  -היא מציינת שרופאה צרפתיה DR. ADELHEID
 HAUTWALLסירבה לקחת חלק בניסויים
 - SCHEIN MELANIE - 727העדה היא אסירת מחנה  - AUSCHWITZהיא מספרת
על הניסויים שערך PROF. CLAUBERGאבל לא מתוך התנסות אישית או היכרות קרובה
 היא מספרת מפי אחרים - DR SCHWALB MARGITA - 728עדותה של רופאה צ'כית בנוגע לניסוים שערך
 PROF. CLAUBERGבאסירות מחנה  - AUSCHWITZהיא שימשה כמפעילה את
מכשיר הרנטגן בבלוק הניסויים מס - 12 0היא פגשה לראשונה את  CLAUBERGבנובמבר
או בדצמבר  -3390העדה מספרת את הידוע לה בקשר לניסויים  -היא לא רצתה להמשיך
להפעיל את המכשיר וכשכולם עברו לבלוק  32היא לא עברה אתם
 - VELENSKA KATERINA - 730העדה הייתה רושמת במחנה הנשים במחנה
 - AUSCHWITZבתוקף תפקידה היא רשמה אסירות מיועדות לניסויים רפואיים שערך
פרופ - CLAUBERG 0היא יודעת לספר על אחריתן של אותן נשים כאלף במספר לפי
הערכתה שכמעט כולן נרצחו  -היא מעריכה שנשים אחדות נותרו בחיים אך אינן רוצות
להעיד או לספר
 - 610דו"ח על שירותי הבריאות במחנה ריכוז  - MAUTHAUSENהדיווח מפורט וכולל גם
פירוט על הניסויים שנערכו במחנה
 - 611לעדות אין קשר לשואה  -תורגמה
 - WOERL LUDWIG - 735העד נאסר כבר ב  3319 -והיה במחנות ריכוז שונים כולל
 AUSCHWITZ – I DACHAUעד  - 3395הוא מספר על נסיבות שרידתו הבלתי רגילה -
הוא מתרעם על הדעה השלילית הגורסת שאסיר פוליטי שנשאר בחיים עשה זאת על גבם
של חבריו האסירים  -תקופה של חצי שנה היה זקן האסירים של כל מחנה
AUSCHWITZ
 - SINGER FRIEDA - 736העדה מספרת על מחנה THERESIENSTADT
 - BLEICH NAFTALY - 737העד מגיע למחנה AUSCHWITZ
מוקדם כי רק התחילו לבנות את מחנה  - BIRKENAUבתחילת 1319
ויועד לתא הגז  -יהודי שהיה "קאפו" בקומנדו  CANADAצירף אותו
את חייו  -בהמשך העד מגיע למחנה עבודה שהוקם על חורבות גטו
השתתף במצעד המוות

מסלובקיה בשלב
הפך ל "מוזלמן"
לצוות ובכך הציל
- WARSZAWA

* - FABIAN CHARLOTE - 738העדות מספרת על אם עם שני ילדיה הנמצאת במחנה
 - THERESIENSTADTהיא מבקשת להציל את הילדים משילוח ומצליחה בזאת
 - 613אלמוני מספר שנשלח למחנה ריכוז  BUCHENWALDעוד בשלבי בניתו ב 3313 -
 הוא מספר על רופאי  S.S.שעשו ניסויים ועל רצח אסירים ע'י זריקות קטלניות  -העדמתעכב על פעולתו הרצחנית של DR. EISELE

 - 692העד  SAM DE WOLFהיה מרצה באוניברסיטה ב  - AMSTERDAM -בעת
השואה הוא כבר היה בן  12ונחשב לוותיק הציונים בהולנד ובנוסף לזה גם סוציאליסט -
דמות יהודית מוכרת בעיר ובארץ  -הוא נאסר ונשלח למחנה  - WESTERBORKהיה לו
דרכון בריטי ואישור כניסה לארץ ישראל  -העד נשלח ל  BERGEN BELSEN -והיה
במחנה בעלי דרכונים זרים  -ביולי  1311הוחלפו  177יהודים הולנדים בשבויים גרמנים -
משלוח היהודים יצא לדרך לכיוון תורכיה בליווי אנשי  S.S.ושם נעשתה ההחלפה
 -693עדות זניחה
 - PROF. WEINREB F. - 742זאת עדות ארוכה ומפותלת של יהודי יליד LEMBERG
החי ב  - HOLAND -אישיות מפוקפקת מאד לפי סיפורי אלף לילה ולילה שהוא מספר
על עצמו ועל יוזמותיו  -הכל התחיל סביב לרעיון גאוני להרכיב רשימה של יהודים המיועדים
להחלפה תמורת אזרחים גרמנים  -היהודים ברשימה לא יישלחו בינתיים מזרחה  -הוא
קשר קשרים עם גרמנים רמי מעלה בשלטון הכיבוש וכאן מתחילה התסבוכת סביב
אישיותו הוא משתף פעולה ? כן או לא ? אחרי השחרור הוא ישב כמה שנים בבית הסוהר
בהקשר לזה
העדה הא משוררת שכישרונה התגלה במחנה
SPIES GERTY
- 743
 THERESIENSTADTשם כתבה וגם הופיעה עם שיריה בהקראה בציבור  -חוברת זאת
מכילה שירים שנכתבו לאחר השחרור  -תורגמו בפרוזה חלק מהשירים
 - SAMICZ JOSEF - 744אמנם העדות אינה קשורה בשום צורה לשואת היהודים אך
העדות מעניינת  -מדובר בה על גירוש חוואים ממוצא סלובני מאזור KARYNTIA
באוסטריה  -הם חוזרים למקומם בתום המלחמה
 - 695לעדות אין קשר לשואת היהודים  -תורגמה
 - LEWY HUGO - 691עדות זניחה  -תורגמה
 - NEUMANN BERNHARD&MARTHA - 747בעל ואשתו מוסרים את קורותיהם
בשנים  3393-3395בסלובקיה והונגריה
 - BRETSCHNEIDER PAUL - 748עדות חשובה של סמל גרמני שהיה ב -
 – DYNABURGלטביה סמוך לכיבוש המקום ב  - 1311 -הוא מספר שבמבצר רוכזו
עשרות אלפי יהודים  -כל בוקר החל בשעה  5נשמעו צרורות ירי ממושכות שנמשכו שעות -
הוא חשב שכך מתבצע אימון טירונים אך נאמר לו שכל יום הורגים כמה אלפי יהודים אך אל
לו להתקרב לשם כי הוא מסכן עצמו  -למחרת בבוקר הוא עלה על גבעה הצופה ל -
 DYNABURGמצויד במשקפת וראה את הרצח  -הוא מתאר את שראו עיניו
 - DR. GLASER FRANZ - 749אין נגיעה לשואה  -תורגם ולא הודפס
 - FISCHHOF ERICH - 750העד מגיע לשוויץ  -הוא מספר על גורל הפליטים היהודים -
הוקמו מחנות עבודה מיוחדים לפליטים
 - 650לעדות אין קשר לשואה
 - THIEBERGER ELFRIEDE - 755העדה נקלעה לגטו  TARNOWומספרת עליו -
ידידה פולניה עזרה לה משך כל הזמן  -כשהתחילו אקציות החיסול הידידה הפולניה
הסתירה אותה משך  12חודשים  -העדה מעירה שבין המיועדים לחיסול היו גם מרכיבי
משקפיים

 - WOLF ELISE - 756העדה חיה ב  BERLIN -כל ימיה  -בין יתר הצרות והתקנות
נגד היהודים העדה מציינת שלקחו לה את הכלב והציפור  -פעם ראשונה אני שומע על
איסור החזקת בעלי חיים  -למרות גילה המתקדם לימים ההם { }12היא מצליחה להבריח
את הגבול ל SCHWEIZ -
 - 656עדות זניחה  -אין קשר לשואה
 - HIRSCH HELENE - 758סיפורה של "ארית" הנשואה ליהודי  -עדות זניחה
 - SAUER MARIA - 759העדה חיה בנישואי תערובת  3שנים עד שהתברר לבעלה
שאימו יהודיה  -תוך דקות כל רכושו הוחרם כי היה רכוש יהודי והנישואים הפכו לקשר בין
בני זוג יהודים  -הם ירדו למחתרת ב  BERLIN -והצליחו לשרוד
 - ZADARNOWSKA IRENA - 760העדה היא פולניה שמספרת כיצד הצליחה להציל
את חברתה היהודיה ואת בתה מגטו  VILNAולהסתיר אותן
 - MEINERS FRIEDA - 761בפברואר  3395נשלחו למחנה THERESIENSTADT
החלק היהודי בנשואים המעורבים  -העדה שבעלה הגרמני היה בחזית השאירה מאחוריה
ילד בן  1כאשר נשלחה למחנה
 - DR. LOEWY JULIUS - 762העד נאסר והוחזק במחנה  - ORANIENBURGהוא
שוחרר והתחיל לחפש בקדחתנות אפשרויות הגירה מגרמניה  -הוא מקבל אשרת כניסה
להודו אך בדרך נתקע באנגליה כי התחילה מלחמה  -הוא טוען שבריאותו נהרסה במחנה -
הוא טוען שאפשר היה להציל רבים אילולא הגבולות הסגורים של ארצות רבות
 - MEYER ERNA - 763העדה הגרה בחיפה מוסרת הצהרה בפני נוטריון בשנת 3311
על נסיבות רציחתו של אחיה בידי נאצים ב DUSSELDORF -
 - WOLFSOHN GAMS - 764זהו מכתב שהעד קבל מהרשויות הגרמניות באוגוסט
 3316האוסר עליו העיסוק במקצוע האדריכלות
 - DEUTSCHKRON EVA - 765בעל ואישה יורדים למחתרת ב  BERLIN -בינואר
 3391וחיים לסירוגין בהסתר ובגלוי  -לגבר יש תעודת זיהוי מזויפת שנקנתה מידי RALF
 IZAKSOHNיהודי שהופך לאחר מכן להיות סוכן  - GESTAPOהוא עובד יחד עם
 STELLA GOLDSTEINסוכנת ה  GESTAPO -הידועה  -בני הזוג מספרים קורותיהם
ותלאותיהם  -הם נודדים ממקום למקום בין הפצצה להפצצה והם מאוימים ממש עד לרגע
האחרון לפני השחרור
 - PIRANI LEILA - 766העדה מספרת על העזרה שהיא הושיטה לידידים יהודים לצאת
מגרמניה ואוסטריה ולהסתדר בארצות אחרות
 - PERSHKE MARGIT - 767העדה מספרת על בעלה הארי שהוכיח נאמנות למשפחתו
ועזר ככל יכולתו  -הוא ביקש וקיבל רשות מהנהלת מחנה  THERESIENSTADTלהקים
מפעל למוצרי אומנות שיעסיק את אסירי המחנה  -קרובי משפחתו מצד אשתו היו הראשונים
שעבדו וניהלו את המפעל  -ברכב שהיה מביא את חומרי הגלם הוברחו תרופות מכתבים
ומזון  -שנתיים פעל המפעל עד שהגיע הלשנה לאוזני אנשי הגסטאפו והמפעל נסגר  -בני
הזוג נאסרו ועברו תלאות רבות עד לשחרור

 - NEUMANN IRMA - 768העדה היא יהודיה הנשואה למוסיקאי הפעיל באופרה של
 - BERLINב  3399 -הם נאסרים והיא מגיעה ל  - AUSCHWITZ -התיאורים שלה הם
בעיקר של השלב האחרון בשואה  :מצעד המוות
 - MOOSE MARTHA - 769העדה הייתה פקידה בקהילה היהודית של BERLIN
ויודעת לספר על דברים שהתרחשו מאחורי הקלעים  -הוראות רבות הנוגעות ליהודי העיר
לא נמסרו ע"י הגסטפו בכתב אלא רק בעל פה והיא מוסרת מידע רב בנושא זה
 - WEISS JOSEF - 770זקן מחנה  BERGEN BELSENלשעבר מוסר מידע חשוב על
המחנה בתקופה שבין  - 31-3-3391 -32 -9 -3395העד מוסר פרטים על מחנה האסירים
בעלי דרכונים זרים
 - SNYDERS ELFRIEDE - 771עדות סבוכה המתרחשת במספר ארצות  -העדה
בעלה ואחותה הצליחו להסתתר זמן רב אך במרץ  3399נתפסו והגיעו ל AUSCHWITZ -
 בעת שחרור המחנה העדה עשתה אותה טעות עליה מספר פרימו לוי  -היא פנתהמזרחה והגיעה עד  ODESAואחרי תלאות רבות יצאה משם בדרך הים  -העדה מספרת
על אונס אסירות בידי חיילים רוסים
 - DR. SIMON ERICH - 772זאת הרצאה שניתנה ע"י העד ב  3391 -בלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בגרמניה  -העד נחשב למומחה בתחומו ובעת השואה עד 3391
היה אחראי בנושא סטטיסטיקה באיגוד הקהילות היהודיות ב  - BERLIN -ביוני 1319
הגיע למחנה  THERESIENSTADTועליו הוא מוסר נתונים סטטיסטיים
 - TAXER JOSEF - 773עדות על אנטיפשיסט אוסטרי שנשלח למחנה לחינוך מחדש -
כמעט בוודאות אינו יהודי ואין עניינו קשור לשואה
 - DR. FRIEDRICHS THEODOR - 776עדות המשתרעת על  022עמודים בעברית
פרי עבודתו של דן פיליפ  -העדות מספרת בפרטי פרטים את כל ערימת המכשולים והקשיים
שעמדו לפני יהודי שרצה להגר מגרמניה  -המשפחה מגיעה ל  SCHANGHAY -וגם כאן
ירידה לפרטים הקטנים של קשי ההסתגלות לתנאים החדשים והזרים  -אני מודה שהפעם
לא קראתי את העדות עד סופה
 - BARKER ANNA - 777העדה הגיעה למחנה  THERESIENSTADTב  3393 -יחד
עם  3222נשים וילדים כשהמחנה היה עוד בשלבי הקמה  -ב  1319 -העדה היתה בהריון
ולפי הוראת מפקד המחנה נאספו עוד באותו יום  917נשים שהודיעו שהן בהריון כדי
לגרום להן הפלה  -ההפלות בוצעו באותו יום עד הערב  -אצל העדה ההפלה לא הצליחה
וצריך היה לחזור עליה שוב לאחר שבועיים  -העדה עברה מספר מחנות נוספים עליהם היא
מספרת
 - KNABEL MALWINA&SERGE - 780זאת עדות של מי שהיתה ילדה בגטו
 - TARNOPOLהיא הובאה עם משפחתה למחנה  - AUSCHWITZהיא הוכנסה לבלוק
הילדים  -את משפחתה כבר לא ראתה  -בהמשך היא מספרת שילדים והיא בתוכם הובאו
לתאי הגז וחכו  -דרך חלון קטן היא ועוד ילד נדחפו החוצה וכך היא ניצלה  -יש לבדוק את
אמיתות העובדות המסופרות  SERGE -הגיע עם הוריו למחנה  AUSCHWITZביוני
 - 3391הוריו ואחותו נשלחו מיד לתאי הגז והוא הוכנס למחנה וקיבל קעקוע  -הוא פגש את
 MALWINAלראשונה בבלוק הילדים
 - FABRI MIKLOS - 782העד מגיע מ  UNGVAR -למחנה  - AUSCHWITZלאחר
שפיגר בעת הליכה לעבודה שומר  S.S.ירה ברגלו  -הוא אושפז בבלוק הניסויים הרפואיים -
הוא ועוד  13גברים הפכו שפני ניסוי בתחום הכירורגי ברגלים וידיים ללא הרדמה – רק

שלושה מתוך הקבוצה נותרו בחיים עם חיסול המחנה  -העד נכה בעת מסירת העדות -
נוסף לניסוי הכירורגי הוא הודבק במחלת המלריה וטופל בכדורי  - ATEBRINמצורפת
לעדות הצהרה של הרופא  ALFRED BORISשניתנה ב  3356 -ובה הוא מספר שפגש את
העד בבית החולים במחנה  - AUSCHWITZהוא מוסר את שם הרופא הגרמני שערך את
הניסויים  :שמו DR. KAUSCH
 - LOEWENBEG FERDINAND - 783העד היה אסיר במחנה - BUCHENWALD
הוא מתאר את הסדרים במחנה ומזכיר את שמות אנשי ה  S.S. -שפעלו במחנה  -העדות
ניתנה ב  WROCLAW -בשנת  - 3395יתכן שהיא זהה לעדות מס 3125 0בארכיון M49E
 - REIG LEON - 784העד ואשתו נאסרו בחודש מרץ  3391ב  BRUXELLE -והובאו
למחנה  - MALINESהם יצאו לדרך במשלוח מס - 17 .רכבת זאת הותקפה בידי אנשי
המחתרת דלתות הקרונות נפתחו ורבים הצליחו לברוח  -העד לא מפרט בנושא זה וחבל
 הוא רק מציין שרבים קפצו מהרכבת  -העד עבד במחנה - BUNA MONOWICZבמצעד המוות העד מחזק את המידע שיש בידי שליד הכפר  KAMINשם נעצרה
הרכבת המלווים מה  S.S. -פתחו את דלתות הקרונות והתחילו לירות באסירים  -כאן
התפתח עימות חריף בין חיילי  WEHRMACHTל  S.S. -שהגיע עד קרב יריות
 - SLOCKI SAUL - 785העד מוסר עדות נגד קצין  ARMIN RUTENBERG S.S.שהיה
מפקד מחנה  KLOGEבאסטוניה  -הוא מעיד על רצח אלפי אסירים בהתקרב החזית
בפקודתו ובארגונו  -העד הסתתר בעלית גג והיה בין המעטים שניצלו
 - SALKIND ROSA - 786גם עדה זאת מעידה נגד קצין ARMIN RUTENBERG S.S.
מפקד מחנה KLOGE
 - DR. MANN LUDWIG - 787העד הוא הרופא הראשי של מחנה
מדבר על הגיבורים האמיתיים בסבך הבעית של החיים בעת השואה

 - GURSהוא

 - SCHUB RAFAEL - 791העד הוא יליד העיר  RIGAויש לו מספר עדויות בארכיון זה -
עדות זאת היא נגד  WILLY TUCHELשהיה מפקד גטו  RIGAמאוקטובר  3393עד דצמבר
 3390עת התנקשו בחייו והוא נפצע  -בתקופה זאת הוא הנהיג את המעבר לגטו ואת
אקציות החיסול בסוף  - 3393הוא רצח במו ידיו יהודים רבים
* - HEYMANN MANFRED - 794העד היה ילד בעת השואה  -הוא יודע לספר בצורה
בוגרת על מקומות ומחנות בהם היה ובעיקר על מחנה  BUDZYNועל מפקדו VEYKS
הידוע לשמצה
 - SAPIR MOSES - 797עדות נגד קצין  WIEDEMANN S.S.שפעל בגטו RIGA
0
 - SAMOSZUL JOSCH - 799העד נאסר ב  BRUXELLE -בספטמבר  3390הובא
למחנה  MALINESומשם ל  - AUSCHWITZ -אשתו וילדתו נלקחו לתאי הגז ברגע
הגעתם  -העד נשלח למחנה  YAWISZOWICZלעבודה במכרה פחם שם הוא נשאר עד
לפינוי  -הוא מתאר את סדרי המחנה ומספר גם על המחנות האחרים בהם היה לאחר הפנוי
 בין היתר הוא מספר על התנאים האיומים במחנה  - GRAFINKELהעד מציין שנשארובחיים  13איש מתוך משלוח של  1011יה ודים
 - REINIGEROWA MALWINA - 801עדות נגד  TUCHEL WILLYשפעל בגטו RIGA
 העדה מספרת שביום הראשון לעבודתה בגטו  RIGAהנ"ל ירה בארבע נשים שהגיעו יחדאתה מ  - PRAGA -הרצח בוצע על עוון גניבת כדור צמר וזוג גרביים

 - BERMAN JOSEPH - 805העד מספר על מחנה  DONDANKENומעיד על מעשיו
הרצחניים של המפקד GROESCHEL
 - 326אלמוני  -העד בעילום שם מספר על היהודים בפלוגות העבודה המסופחות לצבא
ההונגרי שלחם בחזית המזרחית  -בקיץ  3399העד ויהודים נוספים שהיו מוצבים ב -
 MISCHKOLZניסו בכל כוחם לעזור ליהודים בגטו וליהודים שעברו ברכבות בדרכן
להשמדה  -העד מתאר את נתיב הנסיגה ברגל מפני התקדמות החזית הרוסית
 - EFRAT JAKOB - 815העד מספר על " "CAPOSואנשי  S.S.שפעלו בגטו RIGA
ובמחנה KAISERWALD
 - SCHWAB CLARA - 816עדות נגד  HANKE S.S.שפעל ב LIBAU -
 - SOBOTKA MERIE - 817העדה מעידה נגד קצין  HANKE S.S.האחראי לרצח אלפי
יהודים ב  - LIBAU -העדה מוכנה להעיד במשפט שייערך ב 3393 -
 - KLEFFMANN ALBERT - 819העד פוטר ממשרתו כיועץ במשרד האוצר הגרמני ב -
 - 3311בהמשך התנכלו לו והוא הבריח את הגבול להולנד
 - LOEWENTHAL KURT - 820העד עבד בסוכנות הידיעות הבינלאומית של HEARST
בברלין משנת  - 3303הוא דיווח על פגיעות ביהודים בעיתונות חול ועקב כך נעצר ב -
 - 3311הוא הואשם בהפצת תעמולה הפוגעת במשטר  -בהתערבות המעסיקים שלו הוא
שוחרר ניצל את ההזדמנות וברח להולנד
 - COHN JAKOB - 825העד נרדף בגרמניה לאחר עלית הנאצים לשלטון  -הוא ברח
להולנד ומוסר עדות בדצמבר 3311
 - LESS JULIUS - 826פליט יהודי שהגיע להולנד ב  3311 -מספר על נסיבות בריחתו
עקב רדיפה והתעללות מצד אנשי S.A.
 - HOFFMAN SAMUEL - 827העדות נמסרה ב  AMSTERDAM -ביוני  3311לאחר
שהעד שהיה בעל בית קולנוע ב  BERLIN -נאלץ לסגור והפך להיות אדם נרדף  -הוא ברח
עם משפחתו להולנד ובעת כתיבת עדות זאת הוא מבקש סיוע
 - 303אלמוני  -העד נאסר בגרמניה בעוון התנגדות למשטר והיה עצור במחנה ריכוז לצורך
חינוך מחדש
 - FRIEDMAN CECILIA - 830עדות על אישיותו המיוחדת של בעלה RICHARD
 FRIEDMANותרומתו בניהול משרד ההגירה שפעל ב  WIENNA -ועזר לאלפי יהודים
להימלט ולהגר לארצות רבות  -הוא פעל גם ב  PRAG -בניהול הקהילה היהודית מול
השלטונות הגרמנים  -העדה מצליחה למסור מידע רב ובלתי ידוע על מחנה
 - THERESIENSTADTהעדה עושה ניתוח מעניין על המתרחש במנהלה היהודית של
המחנה  RICHARD FRIEDMAN -נשלח למחנה  AUSCHWITZושם נרצח כביכול בעת
ניסיון בריחה  -עדות חשובה מאד!
 - EISNER PAVEL - 831העד הוא סופר ומתרגם  -זהו שיר הלל לאישיותו המיוחדת
של  RICHARD ISRAEL FRIEDMANשעזר ליהודים בעת השואה בכל מקום שבו נמצא -
הוא פעל ב  PRAG -ב  WIENA -וגם במחנה  - THERESIENSTADTכבר פגשתי
עדויות על  FRIEDMANובכולן הוא משכמו ומעלה

 - 310עדים אחדים  -בעדות יש אוסף של פניות אל ועד העזרה לפליטים יהודים ב -
 - AMSTERDAMכל הפניות הן משנת  - 3311כל העדים ברחו מגרמניה לאחר שנאסרו
או נשפטו וכולם כמעט מבקשים עזרה לקבלת דרכון
 - M. M. - 833העד עושה סקירה היסטורית על היהודים באזור  BADENומהלל את
היחסים המצוינים שהיו להם עם כלל האוכלוסיה  -הוא מציין את ההזדהות המוחלטת של
היהודים עם הלאומיות הגרמנית  -לבסוף הוא מספר על מאסרו ב  DACHAU -והגירתו -
לעד יש עדות נוספת במספר 20/395
 - 319עדים אחדים  -הצהרות של עדים המופנות לוועד העזרה לפליטים  -תוכן ההצהרות
קשור לבריחה מגרמניה להולנד וסירוב הנציגויות הדיפלומטיות הגרמניות להעניק להם דרכון
 30 - 315יהודים גרמנים שהבריחו את הגבול להולנד בשנת  3311בגלל רדיפת הנאצים
שעלו לשלטון באותה שנה מבקשים מהוועד לעזרת הפליטים סיוע כדי להישאר בהולנד
באופן חוקי
 - RAUSCH FELIX - 836העד הוא אסיר ותיק במחנה  - BUCHENWALDהוא נאסר
ביוני  3313ולמחנה  AUSCHWITZהגיע באוקטובר  - 3390הוא עבד ב BUNA -
 MONOWICZויש לו מידע רב על מחנה זה ועל ארגון המחתרת הפועל במחנה  -הוא
מספר דברים מעניינים הנוגעים למאבק בין הפוליטיים לבין הפושעים על עמדות שליטה
בניהול המחנה
 - 316אלמוני  -העדות מספרת על גב NEVEJEAN0מנהלת הרשות הלאומית למען הילד
ב  - BELGIA -קשרים הדוקים נרקמו בינה לבין מדור הנוער של "הוועד להגנת היהודים
 - "C.D.J.ילדים רבים הועברו למשפחות נוצריות ובדרך זאת ניצלו
 - TRAP JOZEF - 838אוסטרי לא יהודי שפעל במחתרת מספר את סיפור מאסרו  -אין
קשר לשואה
 - HAMMERSTEIN GERTRUD - 839אלה מכתבים אחרונים של אישה יהודיה
מבוגרת לפני שילוחה מזרחה  -הם נכתבו ב  BERLIN -ב  3390 -ונמסרו לבתה באנגליה
אחרי תום המלחמה
 - SMOLEN KAZIMIERZ - 840מנהל מוסיאון  AUSCHWITZמספר שיש ברשות
המוסיאון מסמכים בקשר ליהודי יוון שהגיעו למחנה בפרק הזמן שבין מרץ 1319
לאוגוסט 1311
 - MAJKOWSKI STANISLAW - 841העד הוא פולני שכותב לוועד אסירי
 AUSCHWITZלשעבר ומתאר את מאסרו ושילוחו למחנה – הוא מתאר גם את חקירתו
ועינויו בבלוק  11בידי " WILHELM BOGERהתליין של  - " AUSCHWITZעדותו
ניתנת במסגרת הכנות למשפטו של הרוצח
 - KRAKAUER MORDKA - 842העד מספר על  CZESTOCHOWAעל מחנה
 WERESZYNועל מחנות נוספים  -מכל משפחתו הגדולה נשארה בחיים רק אחות
 - SATTLER SALO - 843העד נאסר עם קבוצה של יהודים ופולנים בעיר KRAKOW
ימים ספורים לאחר כבוש העיר  -רוב העצורים היו עיתונאים העד עצמו היה סוחר אמיד -
המיוחד בעדות זאת היא שלאחר שהות קצרה בכלא  MONTELUPICHהם הובאו
למחנה  - BUCHENWALDב  1311 -הוא מגיע למחנה  - AUSCHWITZהוא מספר
על שני המחנות בהם שהה וניצל

 - COHN GEORG - 844העד נאסר בליל הבדולח ב  BERLIN -והובא למחנה
 - SACHSENHAUSENהוא מתאר את העינויים שעבר בעצמו וראה במו עיניו
 - M. M. - 845העד בעילום שם מספר על מחנה ריכוז  DACHAUאליו הגיע ב - 3313 -
הוא כבר היה בעבר אסיר המחנה כאשר נאסר ב  3311 -כנציג סוציאליסטי בעירית
 - FREIBURGבעדות יש קטע שהוא על גבול הספרות  -לעד יש עדות נוספת במספר
20/311
 - KAPELNER - 846העד כותב על התנסויותיו במחנה  DACHAUבינואר  3319לאחר
שכבר הגיע ל  - AMSTERDAM -הוא נאסר באוגוסט  3311ומספר על מכות והתעללות
שהביאו לעתים קרובות למות האסיר
 - SZEGOE ELISABETH - 847עדה שמוצאה מ  FIUME -מספרת על גורל משפחתה
באיטליה  -העדות היא יוצאת דופן כי היא מספרת על בתה ששיתפה פעולה עם פשיסטים
איטלקים והיתה כנראה אהובתו של קצין גבוה איטלקי  -אחרי שהיא מגיעה למחנה
 AUSCHWITZהיא נכנסת למזלה לעבוד בקומנדו  - CANADAהיא מספרת על מצבם
הגופני המצוין של אסירי הקומנדו  -הגברים והנשים אכלו לשובע ולכן היצרים פעלו
פעולתם וחיי המין היו אינטנסיביים מאד  -במחלקת המכבסה והחיטוי היו פינות וכוכים
ושם התרחשה הפעילות המינית בעת שגבר עמד על המשמר כדי למנוע הפתעות
מהזוגות המזדיינים  -אני מאריך בנושא מכיוון שעדויות בנושא מין נדירות מאד  -גם על
התנהגות האסירים במצעד המוות היא מספרת בלי כחל וסרק
 - ATLAS IDA - 848עדות לצורך משפט פושע מלחמה בSTRASSENHOF -
מפקד מחנה
עדות נגד HOFFMANN S.S.
 - MIRKIN BELLA849
 STRASSENHOFלקראת משפטו  -העדה מספרת על אקצית הילדים שבוצעה בפקודתו
ועל הוצאה להורג של רוב אסירי המחנה בהתקרב החזית
 - MOSCHEWITZ JASCHA - 852עדות נגד  HOFFMANN S.S.על מעשי זוועה
שביצע במחנה  STRASSENHOFליד RIGA
 - LEWI LUCIE - 853עדות נגד  SECKמפקד מחנה JUNGFERNHOF
 - BILLIG SOFI - 854העדה מספרת על מעלליו של  RUDOLF SECKמפקד מחנה
 - JUNGFERNHOFהעדה מספרת שהוא שנא אנשים ממושקפים ובסלקציה היה ממיין
אותם להשמדה
 - KOHN BERTOLD - 355העד מספר על  5522יהודים מ  HAMBURG -שהובאו
למחנה  JUNGFERNHOFורובם נרצחו שם תוך זמן קצר
 - 353-353-312עדויות נגד אנשי  S.S.שפעלו ב  RIGA -והאזור
 - BUNZEL MAX - 862עדות כנגד המפקד וסגל ה  S.S. -במחנה  SALASPILSליד
RIGA
 - STEINWEG KURT - 863עדות נגד  NICKELמפקד מחנה SALASPILS
 - WINTER HERBERT - 865עדות נגד  BRUENNERמפקד גרמני במחנה
 KEISERWALDששלח אסירים אל מותם בעיקר במסגרת  KOMANDO 1005שתפקידו

היה הוצאת הגוויות מקברי הרצח ושריפתן  -אנשי הקומנדו נרצחו תמיד לאחר סיום
תפקידם
 - KURZ BASIA - 867מכתב זה תורגם מיידיש לגרמנית  -זאת עדות נגד שני גברים
ואישה אחת אנשי  S.S.שפעלו במחנה  - KEISERWALDאשת ה  S.S. -שמה
 KOWAוהיא אחראית למותן של  177נשים שנורו למוות
 - BLANK MANIA - 869העדה נותנת עדות נגד  HANS HOFFMANNמפקד מחנה
 STRASSENHOFליד  - RIGAהוא רצח יהודים רבים במו ידיו
 - BERMAN JOSEPH - 870מעיד נגד  MAX GYMNICHשפעל בגטו  RIGAלקראת
פתיחת משפטו
 - FROMMERMANN WILLI - 871עדות לצורך משפט פושע מלחמה ב -גטו RIGA
 - HERZBERG URE - MANNE MARTIN - SCHNEIDER KARL - 872העדים
מוסרים על פעילות פושעי מלחמה בגטו RIGA
 - SCHULZ HERBERT – 877עדות נגד  MAX GYMNICHשפעל בגטו RIGA
 - SEKULES ERWIN - 881העד נותן עדות הנתמכת ע"' עדים נוספים המספרים על
מעלליו של מש"ק גרמני שהיה מפקח במחנה  MUEHLGRABENהסמוך ל RIGA -
 - GALANTER JAKOB - 884העד מעיד נגד  FRANZ SCHWELENBACHקצין
 S.S.שפעל במחנה  - KAISERWALDהעד ושני אחיו כמעט מתו ממכותיו האכזריות -
העד מודה לגורלו שהוא יכול להעיד נגדו
 - WINTER FRANTA - 885העד שימש כסניטר בקבוצת " "PRAGבגטו  - RIGAב-
 5/0/3390קבוצת סניטרים והוא ביניהם קיבלו הוראה לעזור באיסוף יהודים זקנים מקבוצת
" - "BERLINקצין  MAIWALD S.S.נתן הוראה להעמיס את כולם על משאיות כולל
ילדים ונשים  -כנראה שכולם הושמדו כי הם כבר לא נראו לעולם
 - SCHEUCHER AGNES - 886העדה מספרת על האקציה שנערכה בגטו  RIGAב -
 5/0/3390בקבוצת " - "BERLINקצין  S.S. MAIWALDפיקד עליה  322 -יהודים הוצאו
אל  BICKNICKER WALDושם נרצחו
 - WEISBAUM HINDE - 889העדה מספרת על מפקד מחנה  THORNבו היו נשים
יהודיות  -המפקד הגרמני  BLATTERSPIEGELהיה סוטה וסדיסט  -הוא הפשיט את
הנשים והכה אותן כשראשן בין ברכיו
אסיר פוליטי לשעבר במחנה
 - A. VON LANKISCH-HOERNITZ890
 SACHSENHAUSENמוסר פרטים על שני אנשי  S.S.שפעלו במחנה והועברו לאחר מכן
לגטו RIGA
 - ELLIS MARTIN - 897העד היה במחנות  DACHAUו  BUCHENWALD -ב -
 - 3313הוא מספר את קורותיו במחנות אלה
 - DR.REICH MAXIMILIAN - 898לפנינו עדות ארוכה על מחנה הריכוז  DACHAUבו
היה אסיר למעלה מחצי שנה ב  - 3313 -הוא שהה זמן קצר גם במחנה
 BUCHENWALDשם שוחרר  -זאת העדות המקיפה ביותר על מחנה DACHAU

שקראתי עד כה  -העד הוא עיתונאי במקצועו ויש לו כשרון כתיבה לתיאור המציאות
סביבו מזוויות ראיה רבות  -זהו הדו"ח המפורט ביותר של עד ראיה על מחנה
 - DACHAUעדות חשובה !
* - LASZLO M. - 899ילדה בת  31מהעיר ההונגרית  DEBRECZENמספרת את קורות
משפחתה אחרי הכיבוש הגרמני במרץ  - 3399הם הובאו לגטו ומשם ברכבת הגיעו למחנה
במבואות העיר  - WIENAהמבוגרים עבדו עבודת כפיה במפעלים – העדה מתארת את
מסכת התלאות עד לשחרור
 - DR. WOLKEN OTTO - 900העד מוכר לי מעדויות שנתן על מחנה AUSCHWITZ
ונמצאות בחטיבה  - M49Eהפעם הוא מתמקד בימים האחרונים במחנה זמן קצר לפני
השחרור  -ב  33/3/3395 -התפנה מחנה  AUSCHWITZוהאסירים יצאו למצעד המוות
הידוע לשמצה  DR. WOLKEN -הסתתר ולא יצא מן המחנה  -במחנה נשארו אלפי
חולים שלא היו מסוגלים ללכת והוא ארגן אותם עודד אותם וטיפל בהם  -הוא מתאר את
 17הימים האלה בין הפינוי לבין השחרור בידי הצבא האדום  -עדות חשובה !
 - DR. BREWDA ALINA - 901העדה היא רופאה שעבדה בבלוק הניסויים במחנה
 AUSCHWITZבלוק מספר  – 17היא מספרת דברים חשובים על הרופאים הגרמנים
שהשתתפו בעריכת הניסויים  -עדות חשובה מאד בנוגע לניסויים רפואיים ! ! !
 - SCHMIDT ALBERT - 902העד היה אסיר במחנה ריכוז  SACHSENHAUSENב –
 - 3318הוא מספר על זוועות המחנה
 - 321עד בעילום שם  -העד מוסר עדותו בשוויצריה ב  - 3390 -הוא מספר על גורל
יהודי לטביה ובעיקר על גטו  - RIGAרוב יהודי הגטו נרצחו בדצמבר 3393
 - I. J. - 904עדות בעילום שם  -העדה מספרת תלאותיה בעיר  - BUDAPESTבעלה
נלקח לפלוגת עבודה ונעלם באוקראינה  -העדה מנסה להסתתר בעיר בעזרת מסמכים
מזויפים שסיפק לה ידיד הונגרי אך עקב הלשנה היא נאסרת בידי פאשיסטים מתנועת "חץ
הצלב"  -היא הובאה לבית התנועה שם נחקרה והודתה ביהדותה  -מזלה שאחד המפקדים
עזר לה וגם לאחרים להינצל ממוות
 - DR. RICH ELMAR - 905העד מספר על רדיפתו בגלל נשואי תערובת באזור
הסודטים
 - LANDAU ANTOINE - 906העד מספר על סגל ה  S.S. -בגטו  - RIGAהוא מתעכב
על כל שם ומספר עליו את הידוע לו
 - SIMONS SALLI - 907העד מספר על סגל ה  S.S. -במספר מחנות ב LATVIA -
 - SUESS BEDRICH - 908העד מספר על סגל ה  S.S. -ב  RIGA -ובמחנה
SALASPILS
 - DAHL JAKOB - 909העד מספר על סגל ה -
 SALASPILSו JUNGFERNHOF -

 S.S.בגטו  RIGAומחנות

 - FISCHER MARIE - 910עדות נגד פושע מלחמה לטי שפעל בגטו  LIBAUושמו
- ROSKOWSKI

 - MICHELSON ISRAEL - 911העד מספר על אכזריותו של קצין גרמני באחד הגטאות
בלטביה  -חסר שם הגטו או המחנה
 - GERSTEIN SALOMON - 917עדות נגד  HERBERT CUKURSמנהיג לטבי שפקד
על רצח יהודי RIGA
 - TUKACIER MAX - 918עדות נגד  HERBERT CUKURSמנהיג הלטבים בעיר
 RIGAשהנהיג את חיסול יהודי העיר
 - SCHAPIRO ABRAM - 919העד מספר על ראש משטרת הביטחון הלטבי
 HERBERT CUKURSשיזם ופיקד על חיסול היהודים  -העד ראה כיצד האיש רצח יהודים
במו ידיו
 - FISCHKIN DAWID - 920עדות נגד  HERBERT CUKURSמנהיג ליטאי שארגן
את רצח יהודי  - RIGAהוא רצח יהודים במו ידיו
 - SCHUB RAFAEL - 921עדות נגד לטבי שפעל בגטו  - RIGAהעד מספר על שריפת
 122יהודים בבית הכנסת  -העד מספר על סירוס  977גברים בעיר  - BAUSKלאחר
המעשה הם הוצאו להורג
 - SCHWARZ V. - 922העד מוסר מידע ממקור ראשון על אנשי  S.S.פושעי מלחמה
שפעלו בליטא
 - VILDFANGS FRICIS923
במחנה SALASPILS

עדות נגד מספר פושעי  S.S.שפעלו

 - KLEIN EGON - 924העד הוא יהודי צ'כי שהיה במחנה  THERESIENSTADTומשם
נשלח לגטו  RIGAבינואר  - 3390העד מוסר מידע על אנשי  S.S.רוצחים שפעלו בליטא -
על מחנה
הוא מספר על מחנה  SALASPILSעל מחנה KEISERWALD
 STRASSENHOFועל גטו RIGA
 - SCHULZ HERBERT - 930עדות נגד  S.S.רוצח שפעל בגטו RIGA
 - SCHULTZ HERBERT - 931עדות נגד קצין  MIGGE S.S.שפעל בגטו RIGA
במחנה המאוכלס יהודים מגרמניה  -הוא השתתף בכל האקציות ורצח יהודים במו ידיו  -בין
היתר הוא ניכס לעצמו את רכוש היהודים
 - SCHULTZ HERBERT – 310 - 311 -319עדויות אחדות נגד אנשי  S.S.שניהלו את
גטו  RIGAוהיו אחראים לפשעים שהתרחשו בו
 - SCHULTZ HERBERT - 935עדות נגד  LOHSEמושל ליטא שהיה חבר קרוב ל -
ALFRED ROSENBERG
 - SCHUB RAFAEL - 936העד מוסר במכתב מידע רב על ניסויי עיקור ומעשים נפשעים
נוספים בגטו RIGA
 - SCHUB RAFAEL - 937העד מוסר עדות נגד  S.S. SCHERWITZמפקד מחנה
 LENTAליד RIGA

- SCHUB RAFAEL - 938
 - AISPUTEליטא

העד מוסר מידע על ZARINS

רוצח יהודי העיירה

 - SCHUB RAFAEL - 940עדות נגד מספר מנהיגים לטבים אנשי  S.S.שרצחו רבבות
יהודים
 - KALNIN BRUNO - 943העד מוסר מידע חשוב על מנהיגי הרוצחים הלטביים  -הוא
מספר על מעשיהם הרצחניים ומוסר מידע על מקום הימצאותם בעת מתן העדות
 - 399עדים אלמונים  -לטבים אלמונים הנמצאים אחרי המלחמה במחנה בגרמניה מוסרים
שמות של מפקדי  S.S.לטבים הנמצאים במחנות תחת שמם האמיתי ותחת שמות בדויים
 - BISCHITZ W. - 946העד הוא ניצול יחיד מבין יהודי העיירה הליטאית - PLUNGE
הוא מעיד נגד הליטאי  PABREZASשהנהיג את רצח יהודי העיירה מיד אחרי כניסת
הגרמנים
 - HILLIER KITTY - 947העדה חיה ב  BUDAPEST -כל עת המלחמה  -היא
מתארת את האירועים בעיר הבירה בכל הנוגע ליהודים
 - ROZEN DONIA - 948העדות אינה שייכת לארכיון  - 20אני צירפתי אותה  -זאת
עדות מיוחדת במינה שכמוה לא קראתי עד כה  -סיפור הישרדותה של ילדה בת  30בתנאים
שאין להעלותם על הדעת יום אחרי יום במסתור וביער בשמש בשלג ובגשם  -אישה כפריה
אוקראינית  OLENA CHRICHORISZYNמוכנה לסכן את חייה ועוזרת לה בנאמנות בכל
תקופת השואה  -עדות מרשימה !
 - FREUND HEINRICH - 948העד הגיע לצכיה מגרמניה כבר ב  - 3311 -הוא מתאר
את המצב במחנה עבודה  SEREDובאופן כללי על סלובקיה
 - FUNK G. - 949העד הוא שוויצרי שהיה מנהל מחנה פליטים יהודים ב SCHWEIZ -
 הוא מספר על תקופות שונות ביחס המדינה אל הפליטים  -היתה תקופה שהיחס היהקפדן מאד ונוקשה  -פליטים הוחזרו אל מעבר לגבול הגרמני  -עדות מעניינת בנושא זה
 - 352עדות זניחה
 - KOESTERS KURT - 951העד ברח מגרמניה להולנד ב  - 3311 -הגרמנים מסרבים
להנפיק לו דרכון
 - BIATE DE LEEUW - 952העדה מספרת צרותיה כפליטה בהולנד ומבקשת עזרה
 - HERZBERG GEORG - 953מכתב של יהודי רופא שיניים שנאלץ לעזוב את גרמניה
ולהגיע להולנד  -הוא מבקש עזרה
 - 359עדות זניחה  -תורגמה
 - HIRSCH RICHARD - 955העד הבריח את הגבול מגרמניה להולנד  -הוא מגיש
בקשה לגרמנים לקבל דרכון ובקשתו נדחית
 - BECK MARGARETHE - 956העדה מספרת על נסיבות הגירת המשפחה מגרמניה
לאנגליה ב 3311 -

 - 353אין לעדות קשר לשואה
* - GEULEN-HERSKOWICI ANDREE - 961העדה פעלה במחתרת היהודית
הבלגית ותפקידה היה להביא ילדים יהודים למקומות מסתור אצל איכרים בכפרים אצל
נזירות ומשפחות נוצריות שהסכימו להסתיר ולהציל ילדים  -היא מספרת סיפורם של
כמה ילדים
 - SCHAEFER NORA - 963עדות זניחה  -תורגמה
 - DR. SCHWAMM STEFAN - 964לעד יש שתי עדויות נוספות בארכיון M49E/1360
 - – 4649עיקר העדות והחלק המעניין הוא שהעד וידידו הפכו להיות מנהיגי קבוצה של
 922פליטים יהודים הנמצאים על רכבת שנכנסת לאיטליה ומגיעה עד  - ROMAתיאורים על
עזרת הכנסייה הקתולית
 - 311עדות זניחה  -הודפסה
 -317-968אין קשר לשואה  -לא הודפס
 - 313שתי עדויות בעילום שם  -דיווח על מצב היהודים ב  BERLIN -באמצע 3390
 - FRIEDLAENDER ERICH - 970העד חי במחתרת בגרמניה החל מ  3391 -עד
סוף המלחמה
 - PRIVAT MARGA - 971העדה נחשבה ליהודיה מלאה למרות ששני הסבים שלה
נטבלו בכנסיה  -הודות לטעות בירוקרטית או אולי העלמת עין מכוונת היא ניצלה מרדיפות
ומשלוח
 - BARSAM REGINA - 972העדה מספרת על  - LWOWהיתה בגטו עם המשפחה -
חיה במסווה ארי יחד עם אחיה הצעיר ושורדת
 - RUGE LUDWIG - 973עורך דין גרמני כותב אל נשיא עורכי הדין בברלין שני מכתבים
בנובמבר וינואר  - 3313/3הוא מתיחס להוראה האוסרת על עו"ד גרמני ליצג יהודי בבית
המשפט  -באומץ לב הוא מנמק מדוע ההוראה הזאת אינה מוסרית ומצהיר שזאת דעתו
האישית והוא מבקש לשנותה  -הוא מציין שהוא נשוי לאישה נוצריה ממוצא יהודי
 - DR. MOSSE MARTHA - 974זאת השלמה לעדות מספר  613שהעדה מסרה לפני
כן  -העדה היתה בתפקיד מרכזי בקהילה היהודית ב  BERLIN -והיא מעירה שלוש
הערות בשלושה נושאים  -א .מחנה איסוף היהודים לקראת המשלוח מ - BERLIN -
ב .התאבדויות  -ג .הוצאה להורג של  177יהודים בני ערובה בתגובה להתנקשות בקיום
התערוכה האנטי סובייטית " :גן העדן הבולשביקי"
 - SCHINDLER ERNST - 975העד הוא משפטן וסופר  -ספרו התקבל בהוצאת
ספרים אך פרסומו נמנע עקב איום שהוצאת הספרים לא תקבל נייר  -הוא קבל מכתב
שאינו יכול להיות חבר איגוד הסופרים כיון שאינו ארי
 - WANGSTEIN EDITHA CHRISTINA - 976העדה מספרת קורותיה ב  LODZ -ובגטו
– WARSZAWAהיא מוסרת מידע על  STRASSBERGיהודי משתף פעולה עם הגסטאפו
 עם תחילת המשלוחים מהגטו בקיץ  3390היא עזבה את הגטו וחיה במקומות שונים יחדעם חמותה וילדתה  -תקופה ארוכה המטפלת הפולניה טיפלה בילדתה

 – BERNHARDT VAN LEEUWEN - 978העד הוא יהודי הולנדי שהגה רעיון לא מקורי
ולא חדשני  -הוא מקים בשנת  3313תנועה שתפקידה למצוא שטח אליו יגיעו מיליוני יהודי
אירופה הנאלצים להגר ו –  PALESTINAלא יכולה להכיל אותם  -ביוני  3391הוא נאסר
ומגיע למחנה  - SCHOUWBURGידידים הולנדים מתערבים לטובתו אצל השלטונות
הגרמניים ומספרים להם על האיש שהגה רעיון לפתרון בעיית היהודים  -למחנה הגיעה
שליחת ה  GESTAPO -ששוחחה אתו והבטיחה שהוא לא יישלח ל AUSCHWITZ -
אלא יוחלף תמורת אזרח גרמני  -הוא נשלח ל  BERGEN BELSEN -למחנה של
יהודים בעלי דרכונים זרים ובדרך זאת שרד את השואה
 - 331לעדות אין קשר לשואה
 – 339לעדות אין קשר לשואה
 - GOLDSCHMIDT KAETE - 985זהו מכתב בו מתיחסת העדה למשלוחים שיצאו
היא מתארת את הרב
ממחנה  THERESIENSTADTבשלהי שנת - 3399
 MURMELSTEINהיושב ראש האחרון של ה  JUDENRAT -כמפלצת
 - GOLDSCHMIDT KAETE - 986זהו מכתב שנכתב ב  3395 -המיועד להוריו של
 HUGO FRIEDMANNשהיה אחד היוזמים של הפעולה התרבותית המבורכת שהתקיימה
במחנה THERESIENSTADT
 - ZIMMERMANN LEO - 988עדות על מאסר במחנה  ESTERWEGENב 3315/1 -
 - HAJSZEREK RENATE - 990העדה מספרת על מספר מקומות בהם שהתה לפני
היא מספרת על גטו
- BERLIN
בפרברי
שנשלחה לעבוד במפעל A.E.G.
 STANISLAWOWשם קיבצו לתוך העיר מעיירות הסביבה  302222יהודים  -ב -
 31/3/3393נרצחו  64000יהודים
 - UNGER LEON - 991העד מספר על מחנה  PLASZOWבו שהה  -בהמשך על
מחנה  SZACHWITZועל מחנה האם  - FLOSSENBURGהעד מספר על מצעד המוות
ממנו ברח מספר ימים לפני השחרור
 - ROSTA JOSEF - 992העד מספר על חוויותיו ותלאותיו בעיר ובגטו BUDAPEST
לאחר מרץ  3399ועד לשחרור העיר בינואר 3395
 - DR. - MOSSE MARTHA - 993העדה הגיעה למחנה  THERESIENSTADTביוני
 - 3399היא היתה עובדת וותיקה של הקהילה היהודית ב  BERLIN -לכן היא לא נשלחה
במשלוחים קודמים  -יש לה עדויות אחדות נוספות בארכיון  - 20כאן היא מפרסמת קטעי
יש בעדות גם פרטים בלתי ידועים על מחנה
יומן שנכתב בזמן אמת -
THERESIENSTADT
 - DUBIEL STANISLAW - 994העדות ניתנה במחנה  AUSCHWITZבפני שופט-חוקר
באוגוסט  - 3391העד היה סוכן הבית וגנן בביתו של  HOESSמפקד מחנה
 - AUSCHWITZהעד הוא פולני אסיר המחנה משנת  3392ועד הסוף  -העד מוסר מידע
מעניין ומאפשר הצצה לתוך ביתו של הרוצח שגר עם משפחתו בתוך מחנה ההשמדה
 - SCHURMAN FRITZ – 996העד ואביו נאסרו בליל הבדולח והובאו למחנה
 - BUCHENWALDאביו מת במחנה  -העד שוחרר והיגר לאנגליה  -הוא מוסר את
הדברים סמוך להתרחשותם בצורה מרשימה

 - RITTNER JOSEF - 997העד הוא איש אוסטרי שמגיע כאסיר למחנה AUSCHWITZ
במאי  - 3390הוא מספר דברים חשובים על המחנה אך החלק החשוב ביותר של העדות
הוא פרק הזמן הקצר של  17ימים בין הפינוי ב –  11לינואר  1311עד  10יום השחרור
ע"י הצבא האדום  -העד היה זקן בלוק החולים מס 13 .שכלל אסירים חולים שלא יכלו
ללכת ונוסף להם אסירים שהסתתרו ולא רצו לצאת למסע המוות  -לעדות על  17ימים
אלה יש חשיבות רבה כי אין עליהם תיעוד רב
 - BORKOWSKI BRONISLAW - 998העד ואשתו עברו תלאות לאין ספור בגטו
 WARSZAWAומחוצה לו  -הם חיו תחת מסווה ארי  -הם נעזרו בפולנים שהסתירו אותם
והושיטו עזרה
 - LAUFER HELEN - 1000העדה נשלחה מגטו  KIELCEלמחנה  BLYZYNשם
שהתה שנה וחצי  -היא מביעה דעה חיובית מאד על מפקד המחנה שניסה לעזור לפי יכולתו
 עדות זאת משתלבת עם כמה עדויות אחרות המספרות שמפקד המחנה שלח קציןמלווה כאשר היהודים נשלחו ממחנה  BLYZYNלמחנה  - AUSCHWITZאותו קצין לפי
העדויות לא הסכים שיעשו סלקציה בין היהודים שהביא אתו כי כולם פועלים מצויינים -
העדה מגיעה ב  1311 -למחנה  WERECHLABIומספרת על מפקד חביב באופן יוצא
מן הכלל שכל האסירות כינו אותו "אבא"  -הוא קבל מכתב הגנה והמלצה מהנשים עם
כבוש המחנה
 - STRIEM HERMANN - 1001העד נאסר בליל הבדולח ב  BRESLAU -והובא
למחנה ריכוז  BUCHENWALDאותו הוא מתאר
 - SPIES GERTI - 1002העדה מוכרת לי כמשוררת שכתבה שירים במחנה
 - THERESIENSTADTכאן היא מדברת באזכרה שנערכה ב  MUNCHEN -בשנת
 3353לזכרו של  - DR. JULIUS SPANIERהאיש היה רופא ואדם דגול שהיה אתה
במחנה  -היא מספרת את קורותיהם של בני הזוג SPANIER
 - BARD ARON – 1003העד הוא איש וורשה והוא מגולל את קורותיו בגטו במחנה
 MAJDANEKובמחנות נוספים
- DEMBITZ LADISLAUS - 1007
 BUDAPESTלעבר WIENA

העד מתאר את המסע הרגלי של יהודים מ -

 - DEMBICKA INNA - 1009חוויותיה של יהודיה פולניה בפולין ,סלובקיה והונגריה
 - WOLFF HANS - 1010עדות נגד  S.S. LANGEשניהל את גטו RIGA
 - OGRODEK HANS - 1011העד מספר בקצרה על " - HANS LANGEהקצב של
 "RIGAהממונה על הגטו
 - DRAWS-TYCHSEN HELMUTH - 1012העד הוא גרמני שנעצר וישב במחנה ריכוז
 הוא מוסר עדות נגד  LANGEמושל גטו RIGA - WOLF JEANETTE - 1013חברת הפרלמנט הפדרלי בגרמניה  -זהו מכתב שנשלח
ע"י העדה לוועד לחקר פשעי הנאצים בארצות הבלטיות היושב ב  - LONDON -היא
מספרת על מעשיו של  DR. LANGEהממונה על גטו  RIGAועל המחנות המסונפים  -הוא
היה ממונה גם על ה  S.S. -הליטאי  -הוא פיקד אישית על כל האקציות שהתרחשו ורצח
יהודים רבים במו ידיו

 - SAUER WERNER - 1014עדות נגד מפקדים שונים שפעלו בגטו  - RIGAבין היתר
הוא מזכיר את  COMANDO 1001שתפקידו היה להוציא מהבורות את הגוויות הנרקבות
ולשרוף אותן כדי לטשטש את עקבות הרצח
 - APFEL EMMI - 1015עדות נגד קציני  S.S.שפעלו בגטו RIGA
 - GOLDBLUM SARA - 1016עדות נגד  ARMIN RUTENBERGמפקד מחנה
 - ESTONIA - KLOOGEהעדה היא עדת ראיה לרציחותיו  -העדות ניתנה כנראה
לשימוש במשפטו
 - BLITZ CHAJA - 1018העדה מוסרת ב  TORONTO -עדות בשבועה נגד מפקד
מחנה  KLOOGEבאסטוניה  -היא היתה עדת ראיה לפשעים רבים ומספרת עליהם
 - DUSZANSKI KALMAN - 1021העד היה אסיר במחנה  KLOGAוראה במו עיניו את
רצח חבריו האסירים
 - ANOLIK BENJAMIN - 1022עדות נגד  ARMIN RUTENBERGמפקד מחנה
 ESTONIA - KLOOGEהעד ניצל במקרה בעת שכל אסירי המחנה נרצחו עם התקרבות
החזית ב  - 33/3/3399 -הם נלקחו בקבוצות של  17אסירים לחורשה קרובה ושם נורו
 - DROBACZEWSKI ELLEN - 1023העדה מספרת בפירוט רב ומיותר את חוויותיה
החל משנת  3311כאשר משפחתה היגרה מגרמניה ל  LUXENBURG -שם היא ובעלה
ניגנו בתזמורת רשות השידור  -עם פלישת הגרמנים הם מקבלים צוו פינוי של המדינה  -הם
עוזבים ופונים אל אזור צרפת החופשית  -כאן מתחיל סיפור ארוך ומפורט המספר על כל
כפר נידח בו הם שהו עד לשחרור
 - 3209אלמונית  -העדה האלמונית מגוללת קורותיה  -היא נשלחה מ PRAG -
ל  THERESIENSTADT -והיתה שם עד ראשית  - 3399בנסיבות מיוחדות בעלה מקבל
דרכון כאזרח הונגרי ובדרך זאת הם מגיעים למחנה  BERGEN BELSENשם שוהים
אזרחי חול – היא מוסרת פרטים על מחנה זה  -היא מגיעה למחנה  AUSCHWITZומשם
נשלחה למחנה NEUROLAU
 - SINGER JOE - 1025זאת עדות של יהודיה אוסטרית אחות במקצועה  -היא מוסרת
פרטים מעניינים על הנעשה ב  WIENA -בנוגע למשלוח היהודים למחנות במזרח  -בין
היתר התברר לי שבמנגנון הקהילה היהודית בעיר היתה מחלקה מיוחדת שעסקה
בהכנת רשימות יהודים למשלוח מזרחה ובראש המחלקה עמד DR MURMELSTEIN
הידוע לשמצה  -הוא שיתף פעולה עם ה  S.S. -והשוטרים היהודים יחד איתם חיפשו
בהמשך היא ובעלה מגיעים למחנה
ומצאו את היהודים המסתתרים -
 THERESIENSTADTוגם על מחנה זה יש לה הערות מאלפות  -העדה מוסרת ידיעה
שלא קראתי עליה באף אחת מעשרות העדויות על המחנה  -היא מספרת שאחרי
השחרור הרוסים מצאו כמות גדולה של  CYKLON B.באחד המבנים
 - 3201לעדות אין קשר לשואת היהודים  -תורגמה ולא הודפסה
 - LANDWIRTH HEINZ - 1027עדות מרשימה המספרת תהפוכות גורל של נער
יהודי שנולד באוסטריה והיה בהולנד בעת השואה  -החלק המעניין בעדות נמצא
בהתחזותו להולנדי שבא לעבוד בגרמניה על ספינה המפליגה על נהר ה  - RHEIN -העד
רואה את גרמניה מבפנים ומתאר אותה בכישרון

 - PAGEL FRITZ - 1028העד ומשפחתו נעצרו בגרמניה לאחר שחיו מספר חודשים
במחתרת  -הם מגיעים למחנה  AUSCHWITZשם אשתו ובנו נשלחו מיד לתאי הגז  -הוא
נשאר יחד עם בן צעיר והם מגיעים ל  MONOWICZ -שם הם עבדו בהרחבת מפעל
 - BUNAבנו חלה בדלקת ריאות ואחרי זמן קצר גם העד חלה  -הבן אבד והוא נותר לבד -
עם פינוי המחנה הוא מגיע למחנה  - DORAלעד היו ידיים קפואות ולכן עבר לא פחות מ -
 11ניתוחים בלי הרדמה הורידו לו אצבעות וגם זרוע ימין העד היה בן  17בעת ההיא
ופלא הוא שנותר חי  -הוא מתאר את מחנות מונוביץ ודורה בכישרון  -אפשר ללמוד
מתיאוריו על מחנות אלה
 - S. KAETHE - 1029העדה מספרת על גטו  RIGAועל המחנות מסביב  -היא היתה
במחנות אלה כמעט  9שנים ויודעת לספר עליהם  -העדות נכתבה בשבדיה בקיץ  3395זמן
קצר לאחר השחרור  -העדות ארוכה ונכתבה בנימה אישית מובהקת  -היא כתובה
בכישרון רב ותורגמה למופת מגרמנית  -זאת עדות חשובה מאד לחקר האסון המיוחד
שפקד את יהודי גרמניה שהיוו רוב האסירים במחנות אלה  -עדות חשובה !
 - 3210החלטת בית המשפט המחוזי ב  BERLIN -בדבר מכירה כפויה של נכס מקרקעין
הנמצא בבעלות יהודית  -מועד ההחלטה הוא 6/0/3313
 - ZIELONSKI KARPEL - 1033זהו עד ראיה המספר על אחריתם של יהודי KOWNE
 לאחר פינוי הגטו ביולי  3399נשארו יהודים שהסתתרו כדי לזכות בשחרור כי החזית היתהקרובה  -הגרמנים פוצצו את הבתים ואת המסתתרים שנתפסו שרפו יחד עם בתי העץ
שעלו בלהבות
 – 3219עדות זניחה
 - 3215מכתב שיצא מלשכת ראש המשטרה ב  BERLIN -אל הוצאת  PHILOבדבר
החרמת הירחון "  " DER MORGENשל חודש יולי  - 3315האשמה  :בירחון היה כתוב
שהיהודים תרמו לתרבות הגרמנית
 - 3211מסמך שיצא מהקונסוליה הגרמנית ב  CAIRO -המודיע שתוקף דרכוניהם של
יהודים אוסטריים פג ב13/30/3313 -
 - 3213מסמך שהפיקה הקונסוליה הגרמנית ב  CAIRO -ב  3313 -שעל כל האזרחים
הגרמנים ממוצא יהודי להוסיף בדרכונם את השמות ישראל לגברים ושרה לנשים
 - GROISMAN ROCHA - 1043העדה מספרת על המחתרת היהודית ב BELGIA -
ועל חלקה שלה בהצלת ילדים  -מאות ילדים הוסתרו אצל משפחות ובמנזרים
 - NELLY WOLFHEIM - 3299העדה מספרת דברים של מה בכך שיש להם נגיעה
מעטה לשואה
 - 3295אין לעדות קשר לשואה
 - DR STEIN LEON - 3291העד מספר על תביעה להחזיר חפצי אומנות שנלקחו ע"י
 HERMANN GOERINGמחברה בבעלות יהודית
 - 3296אין לעדות קשר לשואה
 - PLOHN HELENA - 1048העדה מספרת על המצב ב  WIENA -עד להגירתה עם
בעלה ל  SCHANGHAJ -בתחילת 3313

 - LICHTENSTERN PAUL - 1049העד הוא מוסיקאי שלא יכול היה להגשים את
כישוריו המוסיקליים עקב מדיניות המשטר הנאצי  -אשתו של העד היא זמרת וגם היא לא
זכתה לפתח את יכולתה המוסיקלית מאותה סיבה
 - DR GRUNBAUM LUDWIG - 1052העד מספר על חזרת אזרחים גרמנים מספרד
לגרמניה ב  - 3311 -השגריר הגרמני בספרד הבטיח שלא יאונה רע לחוזרים אך לא כך היה
בפועל  -היהודים נחקרו ורובם הוחזרו לחול בהתראה של שלושה ימים -
 - FRANK LISA - 1053העדה נולדה ב  RHEDYDT -עיירת הולדתו של GOEBELS
ויש לה כמה סיפורים עליו  -היא מספרת על המאסר שלה ושל ידידה בעיר KOELN
 - GRATZER GRETE - 1054העדה שלחה את ילדתה להולנד כדי להבטיח את עתידה
 היא מצליחה להגיע לאנגליה וכאן היא נמצאת בעת מלחמה  -כאשר בתום המלחמההתחדש הקשר עם הולנד התברר לעדה שילדתה נשלחה ואבדה – גורלות נפתלים
 - 3255לעדות אין קשר לשואה
 - 3251לעדות אין קשר לשואת היהודים
 - SCHAUL JULIUS - 1057העד היה מזכיר הקהילה ב  - OFENBACH -בליל
העד נלקח ל -
הבדולח הציתו את בית הכנסת בעת שיהודים התפללו בו -
 - BUCHENWALDהעד מספר דבר מעניין ואופייני ליהודים  -במחנה הנורא הזה היו
יהודים שהצליחו לשמור אצלם כסף  -שני יהודים וינאים קבלו רשות לפתוח קנטינה ולמכור
בה דברי מזון  -העד מספר שהיהודים האלה הפקיעו מחירים והתעשרו על חשבון אחיהם
המסכנים
 - 3253אלמונית  -לעדות אין קשר לשואה  -תורגמה
 - BERLIN ROSE - 1060העדה היא אשת עורך דין שגרה עם בעלה ב -
 - NURENBERGבעלה היה פעיל מאד בייצוג יהודים בפני השלטונות  -רבים באו להתיעץ
אתו והוא עזר ללא תמורה  -העדה מספרת על הגירתם מגרמניה
 - LEWIN LOTTE - 1061העדה מספרת על מאסרה בגרמניה עקב עלבון שהטיחה
כביכול ב  - GOEBELS -היא ישבה בבית הסוהר  3חודשים ובהזדמנות הראשונה היגרה
לאנגליה
 - WALTER HILDE - 1062העדה מספרת על הגולה הגרמנית של פליטים שנמלטו
מגרמניה וחיים בצרפת בין השנים 3315 - 3311
 - ISRAEL EMMA – 1063העדה מספרת שבחודש אוגוסט  3392יצאו  522יהודים
גרמנים באישור הגסטפו לכיוון ארץ ישראל  -הם יצאו בהפלגה על נהר הדנובה ובהמשך לים
השחור והגיעו אחרי הרפתקאות וסבל רב לנמל חיפה  -העדה היתה על האוניה ""PATRIA
בעת הטבעת האוניה
 - KOLIN ISTVAN - 3215העד גויס לשרות עבודה בצבא ההונגרי באביב - 3390
המגויס היה צריך להביא אתו את כל הציוד האישי הנדרש ,הצבא סיפק כובע בלבד -
היהודים הועסקו בבנית שדה תעופה בשביל הגרמנים ע"י אגם  – BALATONביולי 1319
הם הועברו לגליציה בקרונות סגורים הרכבת הופצצה ורבים נהרגו  -הם צורפו לארגון

" "TODTועבדו תחת פיקוח גרמני בפינוי מוקשים ועבודות אחרות  -בנובמבר  3399העד
ויהודים נוספים בורחים להרים בסלובקיה ובינואר הצבא האדום משחרר את האזור
 - SCHULZ IMRE - 1066העד גויס לשרות העבודה המסופח לצבא ההונגרי במאי 3399
 העד מספר חוויותיו ומתאר את השחיתות והשוחד שהקלו על היהודים את החייםבנוגע לקשרי דואר ,למזון או לחופשה קצרה  -העד ברח עם תעודה מזויפת ל -
 BUDAPESTואחרי חודשים ספורים שוחרר
 - ERNST EHRLICH - 1067העד מספר על חייו במחתרת בגרמניה עד להברחת הגבול
לשוויץ ב 3391 -
 - SCHNAPP HARRY - 1068העד עושה סקירה מקיפה על מקום הריכוז והשילוח של
היהודים מ  - BERLIN -המקום הוא בית אבות השייך לקהילה היהודית הנמצא ברחוב
 - 01 HAMBURGהוא מספר על הבאת אנשי  GESTAPOמ  WIENA -שארגנו את
המשלוחים בצורה יעילה  -יום יום יצאו משלוחים בין נובמבר  1311לפברואר 1319
 - VAJDA ALBERT - 1069העד מספר על עצמו שהיה בפלוגות עבודה של יהודים
המסופחות לצבא ההונגרי משנת  3390עד אוגוסט  - 3399הוא הסתלק מהצבא והגיע ל -
 BUDAPESTיחד עם חבר במדי צבא ותעודות מזויפות  -הם יוזמים פעולות הצלה
ליהודים בדרך כלל בהצלחה
 - ROSENBERG NICHOLAS - 1070העד חי עם משפחתו ב  - BUDAPEST -ביוני
 3399נשלח ל  AUSCHWITZ -ומכיוון שהיה מהנדס במקצועו נשלח לעבוד במפעלי
 - SIEMENS-SCHUKARTעיקר העדות מוקדשת למסע המוות
 - GALAMBOS JANKA - 1071עדותה של יהודיה הונגריה מהעיר  - PECSלפי
דבריה יהודי העיר היו האחרונים שנשלחו מערי השדה למחנה  - AUSCHWITZהם
נשלחו בחודש יולי  - 3399העדה מספרת קורותיה במחנות אחדים
 - HAMMER LUTZ - 1073העד היה נער בעת השואה ב  - BERLIN -הוא מספר את
קורות משפחתו שירדה למחתרת והסתתרה במקומות שונים  -לרוע מזלו העד ואביו נתפסו
והגיעו למחנה  AUSCHWITZומשם למחנות נוספים
 - 3269אלמונית  -אם מספרת על סבלו של בנה ה ""MISCHLING
 - SYGOLLA GERTRUD - 1075שני מכתבים שכתבה אחרי המלחמה סוכנת הבית של
 ARTUR KOCHMANNיושב ראש הקהילה היהודית ב  GLEIWITZ -לקרובי משפחה
באנגליה  -היא עבדה בביתו עד שהוא נלקח בדצמבר  - 3391ה  GESTAPO -התנכל
לה על נאמנותה ליהודים
 - 3261עדות זניחה
 - SOBOTA ELZA - 3266מכתב שנכתב ע'י פולניה המטפלת בצמחים של בית הקברות
היהודי ב  - GLEIWITZ -המכתב נשלח ב  3396 -אל  DR. LUDNOWSKIתושב העיר
בעבר החי באנגליה  -היא מספרת לו שקבר אביו מטופל ומטופח ודרך אגב היא מספרת על
חיסול בית האבות היהודי ועל שילוח יהודים מהעיר בעת השואה  -היא מזכירה שמות
רבים היכולים להיות חשובים לאנשי GLEIWITZ
 - HOFFMAN THEA - 1078העדות היא קטע מתוך מכתב פרטי שמספר על
 KLEINרופא יהודי ועל אשתו שגרו ב KOENIGSBERG -

DR.

 - VOSS FRITZ - 1079העד מספר על משפט ראווה שנערך בקיץ  3315בעיר
 MAGDEBURGנגד היהודי  HIRSCHLANDבעוון חילול הגזע  -העד נתן עדות במשפט
ועקב זה פוטר מהעבודה ,הרגיש מאוים וברח להולנד
 - JAROSY FRIEDRICH - 1080העד נטבל לנצרות ע"י הוריו היהודים  -העד עצמו נדד
במקומות רבים בעולם כמנהל תיאטרון ובמאי  -צחוק הגורל הוא המשפט שנערך לו בוורשה
ע"י הגסטאפו בעוון הפרת חוקי הגזע (הוא חי עם יהודיה) הוא טען שהוא נולד יהודי לכן אין
בו אשמה  -הוא נידון ל  32 -שנות מחנה ריכוז  -הוא נמלט וחי במסתור
 - 3233אלמונית  -עדות של מי שהיתה ילדה מנישואין מעורבים " - "MISCHLINGהיא
מוסרת חוויותיה לטוב ולרע תחת המשטר הנאצי  -למרות העובדה שהוטבלה פעמיים
בכנסיה היא עדין נחשבה ליהודיה וענדה מגן דוד  -היא מספרת שלתקופת זמן קצרה
התקיים ב  BERLIN -בית ספר מיוחד לילדים מנישואין מעורבים ושמו PROBST -
 GRUBERברחוב ORANIENBURG
 - 3230אלמונים  -זאת עדות של זוג מעורב המספרים את תלאותיהם בעת השואה
כשמקום מגוריהם  - BERLINבין היתר הם מספרים על שלושה חיילי  S.S.מזוינים שבאים
לקחת ילד יהודי צעיר
 - ETTLINGER EMMY - 1083הצלה בצרפת בעזרתו של כומר
 - BOEHM ALFRED - 1086העד ירד למחתרת כשנודע לו על מאסר צפוי  -העד נעזר
ע"י אנשים רבים ושרד עד לשחרור
 - TENZER ESTER - 1087העדה מספרת קורותיה מאוסטריה דרך בלגיה למחנה
AUSCHWITZ
 - DR. LICHTENSTEIN ELISABETH - 1089העדה מספרת על מחנה האיסוף
 SZEREDשם שהתה שנה וחצי  -בהמשך היא מגיעה למחנה  AUSCHWITZשם היא
מאבדת את בנה ואת אמה  -השחרור התרחש במחנה LIPSTADT
 - LITTNER M. - 1092העדות היא יומן המכסה את התקופה שבין הכבוש הגרמני לבין
החיסול הסופי של יהודי  - ZBARAZהעד מוסר פרטים רבים וחשובים על העיירה
 - 3231אלמוני  -עדות של יהודי גרמני שהגיע עם טרנספורט של  3022איש מ -
ב  - 00/33/3393 -העד עבר תלאות
 FRANKFURTלמחנה שהוקם ב MINSK -
ומחנות אין ספור עד לשחרור
 - STERNBERG JUDITH - 1094העדה הגיעה ל  AUSCHWITZ -מהעיר
 BRESLAUכבר בתחילת שנת  3390והיתה שם עד לפנוי – היא היתה אחות במקצועה
וחלק מזמן שהותה במחנה עבדה כאחות  -היא אם כן אסירה ותיקה שראתה הרבה
דברים וגם מספרת עליהם בעדות ארוכה של  10עמודים לאחר תרגום  -זאת עדות
טובה ומפורטת על נושאים שונים  -היא אחת העדויות הטובות על המחנה דווקא בגלל
רוחב הראיה וגם רוחב היריעה  -עדות חשובה !
 - DR. M. BARDACH - 1096העד עזב את גרמניה לצרפת ב  3311 -מסיבות פוליטיות
 הוא היה בכמה מחנות לא בתור יהודי אלא כאסיר פוליטי  -אין קשר לשואה  -העדות לאהודפסה

 BERBER DAWID - 1097העדות ניתנה בדצמבר - 3391
STANISLAWOW

היא מספרת על גטו

 - LAM LILA -1098העדה היא בתו של יור" ה  JUDENRAT -בגטו STANISLAWOW
 היא מוסרת עדותה ב  - KRAKOW -העדות הופסקה באמצע ואין לה סיום - DAVID HUGO - 1099העד נאסר ב  WIENA -לאחר סיפוח אוסטריה לרייך  -הוא
היה במספר מחנות ריכוז עד להגירתו לארגנטינה
 - DR. MAJER - 1100העד נעצר ע'י הגרמנים עקב הלשנה בהברחת גבול בצכיה ב -
 - 3313הוא מספר על מחנות SACHSENHAUSEN - DACHAU - BUCHENWALD
 - KAGAN RAJA - 1101העדה מוסרת עדות בבית משפט ב  FRANKFURT -על סגל
ההנהלה של המחלקה הפוליטית במחנה  - AUSCHWITZהעדה היתה פקידה במרשם
האוכלוסין של המחנה  -בזכות ידיעתה שפות היא שימשה תורגמנית לעת הצורך ולא
פעם הנחקרים שדבריהם היא תרגמה עברו עינויים איומים
 - BRANDT HEINZ - 1102העד מספר על מחנה  BUDYהמסונף ל AUSCHWITZ -
 עדות נגד מספר אנשי  S.S.אכזריים שפעלו במקום - GOLDSCHMIDT KATE - 1103העדה מספרת על מחנה THERESIENSTADT
שם עבדה כאחות מטפלת בילדים
 – SCHERF - 1104העדה מספרת קורותיה יחד עם בעלה במקומות רבים בין היתר
במחנה  TULCINב TRANSNISTRIA -
 - ETLINGER EMMY - 1105העדה מספרת רשמים ממחנה GURS
 - PERITZ ROBERT - 1107עדות מעניינת בנוגע לקהילת הפליטים ב -
 - SCHANGHAJהעד ,בתוקף עבודתו בקרן לעזרת הפליטים בא במגע הדוק עם הרשויות
היפניות ששלטו אז בעיר  -בדרך זאת נודע לו על לחצים שמפעילה השגרירות הגרמנית
כדי להצר ולהכביד על היהודים  -אחד הצעדים היה לרכז את היהודים בשכונה אחת למין
גטווהוא יצא אל הפועל
 - KEWE STEPHAN - 1108העד מספר עלילותיו כיהודי הנספח לצבא ההונגרי בפלוגות
עבודה  -הוא מצליח לברוח ומתחזה לאיכר שברח עם התקדמות החזית  -הוא דואג
למשפחתו וחי ב  BUDAPEST -עד לשחרור
 - 3323אלמוני -העדה ובעלה היו ב  BUDAPEST -בבית שהיה תחת חסות שוויצרית
 - PRAGER OTTO - 1110זוג יהודי עושה היכרות עם גנרל  ANTONESCUבאתר
נופש בהרי הקרפטים ברומניה  -הם משחקים יחד בריד'ג ומתארחים בביתו  -הם מוסרים
רשמים על האיש בתקופה שלפני עלייתו לשלטון
 - TIBOR VANDOR - 1111העד היה מסופח בפלוגת עבודה לצבא ההונגרי הנלחם
באוקראינה  -הוא מספר על חורף שנת  3390/1בחזית  - VORONESZהיתה התעללות
מצד החיילים ההונגרים רעב מחלות וכפור היה מנת חלקם של היהודים  -התחילה נסיגה
שהובילה אותם חזרה להונגריה

 - MARTINBAD MIECZYSLAW - 1112בעדות זאת ישנן קורותיהם של שלושה יהודים
ממוצא פולני הנותנים עדות בלונדון אך אין ביניהם שום קשר
 - SANDER ROBERT - 1113זהו דו"ח על שארית יהודי  DANZIGשנשארו בעיר
בשלהי  - 3313הוא נכתב ע"י תושב לא יהודי של העיר שקיבל את תפקיד הממונה על
הגירת היהודים – לאיש יש גישה חיובית לבעיית היהודים והוא מתאר את מצבם ואת מבצע
ההגירה שהוא יזם -בעזרת ארגון ה  JOINT -יצאו בבת אחת  652יהודים מ DANZIG -
 - EHRENBERG EUGENIA -1114העדות נמסרה ב MELBOURN – AUSTRALIA -
בשנת  - 3353כרגיל לאחר כל כך הרבה שנים העדות מפורטת מאד – העדה מספרת
תלאותיה במקומות שונים כולל מחנה  AUSCHWITZומחנה BERGEN BELSEN
 - LEWY PAULA - 1115העדה ובעלה הרופא מגיעים למחנה THERESIENSTADT
ושורדים
 - CZECH ELISABETH - 1116העדה מספרת בעיקר על בעלה  LUDWIGשהיה
סוציאל דמוקראט ותיק בעל עמדה במפלגה בצ'כיה  -הוא היה שר בממשלה וראש עירית
 - BRNOאחרי כיבוש צ'כיה הוא נרדף ע'י הגסטפו ובסופו של דבר נשלח עם אשתו למחנה
 - THERESIENSTADTבעלה נפטר במחנה לאחר מספר חודשים והיא שרדה בעיקר
בזכות היותה "אסירה מיוחסת"
 - MAISON MARGARETE - 1117העדה מספרת בהרחבה את קורות משפחתה
בגרמניה ואחרי כן כפליטים בצרפת  -הם מצליחים לשרוד כל עת המלחמה במקומות
נידחים בדרום צרפת
 - 3333בעל ואישה בעילום שם – עדות על קורותיהם של בני זוג החיים ב - BERLIN -
ב  3315 -מוצע לעד לעבור ל  ROMANIA -לעבוד בחברה מסחרית בינלאומית ובני הזוג
עוברים ל  - BUKAREST -ב  3393 -בהמלצת השגרירות הגרמנית נערכת רשימה של
יהודים בעלי דרכון גרמני בכוונה לשלח אותם ל  GOLTA -ב – TRANSNISTRIA -
המזימה לא יוצאת לפועל כי היהודים הסתתרו  -בני הזוג שורדים
 - ROTHER BRUNO - 1119עדות של יהודי צ'כי סוציאל דמוקרט על התקופה של
תחילת הכיבוש הגרמני ב  - 3313 -הוא מספר על מאסר ושחרור בתנאי שיהגר  -הוא
מצליח לקבל וויזה לשבדיה אך אינו מקבל אשרת מעבר דרך פולין  -הוא מספר באריכות את
הברחת הגבול הפולני בעזרת מבריחים
 - SCHNABEL MARIE - 1120העדה מספרת על מחנה  - THERESIENSTADTהיא
עבדה במחלקה הפסיכיאטרית כאחות אך היא אינה מפרטת  -חבל !
 - CALLMAN HANNA - 1121העדה מספרת קורותיה יחד עם בעלה הרופא  -הם ניסו
להגר אך המלחמה מנעה זאת  -את שני ילדיהם שלחו לאנגליה  -הם מגיעים למחנה
 - THERESIENSTADTהעדה מתלוננת על ההנהגה היהודית של המחנה שהיתה
מורכבת מיהודים צ'כים ואוסטרים היפלו לרעה את היהודים הגרמנים  -בעלה היה חבר
בבית הדין הפנימי של המחנה והיא מזכירה פסקי דין שניתנו על עבירה של גניבה -
בעלה יחד עם שורה של " "PROMINENTEנשלחו באוקטובר  3399ל AUSCHWITZ -
ושם נרצחו
 - LEBRECHT HANS - 1122העד היה קומוניסט ,נאסר וישב בכמה מחנות ריכוז בין
השנים  - 3315-3313הוא מוסר פרטים רבים על מחנות LICHTENBURG - DACHAU :
 - BUCHENWALDעדות חשובה לתיאור מצב היהודים באותן מחנות בשנים 1391-93

 - 3305אלמוני  -עדות חשובה  -העדות מספרת על התארגנות קבוצת התנגדות יהודית
ב  BERLIN -שנקראה "קבוצת  "BAUMעל שם המייסד  -רובם היו בני
אנטינאצית
נוער וצעירים בעלי דיעות קומוניסטיות  -עד עתה בעדויות שונות שמעתי על הצתת
התערוכה האנטי קומוניסטית שנערכה ב  BERLIN -ב  1311 -תחת השם "גן העדן של
הבולשביזם" אך לא ידעתי למי ליחס את המעשה  -מסתבר שקבוצת  BAUMהציתה את
התערוכה  -כמובן שתוך זמן קצר כולם נאסרו  -לפי דברי העד היו בקבוצה כ 62 -
משתתפים  -נותרו בחיים 9
 - 3311דו"ח סודי של ה  GESTAPO -המיועד למפקד הארגון ב  – BERLIN -מסמך
מעניין ביותר המתחיל במילים "סודי"  -הדו"ח מספר על יהודי ארץ ישראלי ושמו POLKES
 FEJWELהפעיל בשרות הידיעות של "הגנה" שקבל ויזה למספר ימים לבוא ל BERLIN -
על חשבון המארחים עם מכתבי המלצה מטעם לשכת העיתונות הגרמנית בארץ ישראל -
המארח שלו ב  BERLIN -הוא  - ADOLF EICHMANNכותב המסמך ממליץ לגייס את
היהודי  POLKESלהספקת ידיעות חשובות על המתרחש בעיקר בארגונים היהודיים
ב-
הבינלאומיים  -התועלת הגרמנית מזה תהיה לדעת אם נרקמת מזימת התנקשות
 POLKES - HITLERמזמין את  EICHMANNלביקור בו יעשה לו סיור בהתיישבות
היהודית  -כותב הדו"ח ממליץ לקנות שני כרטיסים ולשלוח את  EICHMANNעם מלווה
נוסף לביקור לימודי בארץ ישראל  POLKES -ביקר ב  BERLIN -בתחילת מרץ - 3316
הדו"ח נכתב ב  - 36/1/3316 -מסמך חשוב ביותר ! ! !
 - SOLITTER - 1145זהו דיווח של קצין משטרה מהעיר  DUSSELDORFשהיה
אחראי על טרנספורט של  3226יהודים גרמנים מערים שונות באזור ה  RHEIN -שנשלחו
ברכבת ל  RIGA -בחודש דצמבר  - 3393האיש היה אחראי על צוות השומרים שליווה
את המשלוח עד  - RIGAהוא מתאר בפרוטרוט את המסע הארוך – יש לו טענות אל
עובדי הרכבת ומנהלי התחנות שלא נענו לדרישותיו ולא עמדו בלוח הזמנים  -הא מציין
שבכל התחנות היהודים בקשו מים  -כשהגיעו ל  RIGA -לאחר שלושה ימי נסיעה היתה
הטמפרטורה  30מעלות מתחת לאפס  -היהודים היו צריכים עוד ללכת מספר קמ ,עד
למחנה  -לסיום הוא מתאר את העיר  RIGAומציין שהליטאים רצחו את רוב יהודי העיר -
בהערת אגב הוא מספר דבר חשוב  -הוא אומר שליטאים אתם דיבר היו סבורים שאת
היהודים צריך להרוג בארצות מגוריהם ולא להביא אותם לשם כך למזרח  -מסמך חשוב
להבנת שיטת המשלוחים של היהודים הגרמנים
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 - GROSS NATAN - 1על אחד ממנהיגי מחתרת LIEBSKIND DOLEK :KRAKOW
 - 1אלמוני  -מספר על גטו SANDOMIERZ
RUVEN NAJKRUG - 5
 - 6דוקטורט של חיה אוסטרובר  -קברט בWARSZAWA -
 - SZWARZKOPF ASZER - 7כתב מלוחם במרד גטו WARSZAWA
 - 3אלמונית " -מכתב לבני הקטן"  -גטו LODZ

