
בתקופת  מנובוגרודקילדים 
השואה



כמעט שלא יותירו אחריהם , ובעיקר אם קטנים הם, ילדים
ואינם משאירים  , הם לא נוהגים לכתוב מכתבים.  עקבות

חוזים  , אין הם מנסחים מסמכים.  עדויות בכתב או בעל פה
.ואין ברשותם חפצים אישיים בעלי ערך, או קבלות

הם לא נחרתים בזיכרון בשל מנהג או הרגל מסוימים  
הם  .  חבריהם ספורים ואף הם ילדים, במסגרת הקהילה

התצלומים .  לאחיהם, להוריהם, חיים בצמוד למשפחותיהם
, וניתן לזהות בהם, שבהם הם מופיעים הם תצלומי משפחה

.  את המבוגרים בלבד, אף זאת בקושי
איש לא יביא אותם  , ואם נעלמים המבוגרים יחד איתם

.אף לא במחשבה חולפת, לעולם, בחשבון

אורטגהגרסיה אדולפו/ האיש שקנה ימי הולדת







הוציאו מודעות שבהן היה כתוב שהיהודים  . בדצמבר היה יום שישי5-ב"
.  בחודש בבניני בית המשפט7-צריכים להתייצב ביום שבת בבוקר ב

במודעות הי כתוב שהיהודים שיש להם רישיונות בעלי מקצוע יתייצבו לפי  
ואלה שאין להם רישיונות זקנים וקשישים יישארו  10אזורים בשבת בשעה 

היה גם כתוב  . היו כל מיני שמועות. החלה להיות בהלה בעיר. בבתיהם
שמבחינה ביטחונית מרכזים את כל היהודים בגטו ובתוך הגטו יעבדו  

אפשר היה לקחת ציוד אייש ככל שאדם יכול  . היהודים עד גמר המלחמה
ביום שישי עם הדלקת נרות כל אחד החל להכין את . לשאת על עצמו

15-20-רק כ? מה כבר אפשר היה לקחת. הדברים החיוניים שאדם צריך
.העוצר נכנס לתוקפו בשעה שש בערב. ג"ק

מזג  . בבוקר הופיעו רמקולים והיהודים החלו לנהור מכל קצות העיר
....מעלות באותו זמן25היה מינוס –כפור גדול , האוויר היה קר

ששכחתי את שמה ישבה על המשאית פרשיצקיחברה שלי ביתו של 
!"תנקמו את הדם שלנו"מאחור וצעקה אלינו 

1926, נובוגרודקיליד , גורודינסקימעדותו של שאול 



ההולכים אל מותם "
הלכו בשתיקה  

אפילו הילדים . גמורה
" לא בכו

מעדותו של רפאל 
שאפער

7, בלפוביץדוד 
דוח , 1945בפברואר 

הוועדה הסובייטית



ויעקב  גורודינסקישאול 
אשמן על הספינה דב הוז

היו משפחות שנשארו  "
מכל . בחיים רק חצי מהם

היו  . משפחה מישהו נהרג
משפחות שנשארו שלמות 
היו גם משפחות שנמחקו  

"לגמרי
גורודינסקימעדותו של שאול 





היו הורים  . 14רצחו הגרמנים כמעט את כל הילדים עד גיל נובוגרודקבגטו 
אבל הגרמנים פשטו בכל בתי  , שהחביאו את ילדיהם במקומות מסתור שונים

פתחו כל מקום סגור . בדקו בקפדנות כל דירה בעיקר במרתפים עליות גג. הגטו
הוציאן באכזריות  , ילדים30-המרצחים חיפשו ומצאו כ. וחשוד בקרדומיהם

.  סחב אותם מחוץ לגטו ורצחו אותם
קשה לתאר את שהתרחש ביום השחיטה

האימהות רצו אחרי ילדיהן החטופים  . במרבית הבתים היו נשים בלבד
הן התחננו בפני המרצחים שיחזירו להן את . וצעקותיהם עלו עד לב השמים

אימהות עשו מאמץ נואש למנוע הוצאת ילדיהן מהגטו אבל המרצחים . ילדיהן
נשים אחדות התעלפו  . גירשו והכו אותן באכזריותהביילורוסיםוהשוטרים 

.מחמת המכות והזעזוע הנורא



מטרתם של הגרמנים הייתה להשמיד את כל  
לקחו את הילדים מידי  -זה היה מזעזע ... הילדים

...  האימהות
בנצינובסקיאדם בשם . היה מקרה אחד שאני זוכר

.  והוא כמעט השתגע אחר כך8שלקחו ממנו ילדה בת 
אבל אני  , אחותי פניה הייתה באותו זמן בגיל רך

זה  . אופנהייםהצלחתי להציל אותה וכן את הבת של 
היה שם  . היה ברגע האחרון לפני שיצאנו למסדר

ילדה . מרתף תפוחי אדמה ולשם הכנסנו את הילדות
אחת סגרו בתוך ארון וכשנגמר המבצע הילדות האלה 

יתר הילדים  . ועוד מספר מצומצם של ילדים, נשארו
.  12ילדים עד גיל , הוציאו להורג









1930יליד , (בורצקילימים אוסקר )אשר 



בורצקי( אוסקר)פרומה ואשר 





















רוזה וחיים הורוביץ–והמשפחה המאמצת דלטיצקישפרה 





ואברהם אליהו הרכבישיינע





-נישאו בתחילת שנות ה
ככל הנראה  1936-וב30

הביאו לעולם את רות
בתצלום נראית שפרה  

עם רות בזרויותיה  
ולצידה אחותה בלומה



גולקוביץפרומה 
מקרליץ

שנייה מימין, בוברובסקהמריה 



:נסיבות ההצלה
.הכרתי את הניצול לפני המלחמה

.היו באים אלינו לקחת חלב ודברי מזון, הם גרו לא רחוק מאתנו והיו בקשר עם הוריי
בלילות התגנבו אלינו אסירי הגטו  ואמי . פרסיצקייה' מוקם היה ממוקם ליד הגטו ברחביתיינו

.אני הייתי מביאה לגטו חלב ותפוחי אדמה(. מרתף)החביאו אותם בבית בבור . האכילה אותם
מרובת ילדים הייתה והם נתנו לנו דברי משפחתיינו. לפני המלחמה הוריי התחברו עם הורי הניצול

.אוכל בהשאלה
כי בעיר נתלו כרזות המאיימות בהריגה בירי על כל עזרה או נתינת מחבוא , הסתכנו מאוד, כן

.אבל אף אחד לא  חשב שהעניינים באמת יתגלגלו עד להוצאתם של ההורים להורג בירייה. ליהודים
.כי שאר הילדים עוד היו קטנים, במעשה ההצלה השתתפו ההורים ואני עם שני אחים

אבל אחד מהשכנים הלשין עלינו לגרמנים . השכנים ידעו שהחבאנו יהודים בבית וגם עזרו להם
.לקחו לגרמניה–ילדים 5–ובעקבות זה ההורים נורו ואותנו 













TARNECKA BARBARA



אירנקה
לאודנסקי







השרידים שנשארו לנו מאלפי  , הילדים היו התקווה שלנו
רוב הפרטיזנים הרגישו שלהציל ילד יהודי  . ילדים רכים

אחד מציפורני הנאצים חשוב עשרת מונים מלצאת  
זו הייתה הפעולה הקדושה  . למארב או לפוצץ רכבת

.והחשובה ביותר שלנו
הרוח החיה, ביילסקיחיה 






















































































































