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:על  הס פר

נשבינו . נחשפנו לעובדות המצמררות שנפרשו לעינינואטאט 
למדנו על החיים השלווים של , מאופן כתיבתו הכנה והישירה

בעיירה קטנה בפולין ואיך השתנו חייהם זלצמןמשפחת 
ההסתכלות . עם פלישת הצבא הגרמני לפולין1939בספטמ בר 

עדין , שנה11ילד יהודי בן , זלצמןלוצקהינה דרך עיניו של 
.ותמים שעולמו מתערער עליו

" ליישוב מחדש"שהועברו , שהיו כל עולמו, על הפרידה מהוריו
שהוריו –במזרח ועל האופן בו נודעו לו העובדות האמיתיות 

.'בלזץבמחנה ההשמדה , נשלחו להשמדה בגז
–ועל כמיהתו וגעגועיו לאחיו מאנעק, על אהבתו לאחיו הבוגר

הרעב , ההשפלות, שנתנו לו את הרצון להתגבר על כל העינויים
...להישאר בחיים על מנת לראותו שוב, לשרוד–

בהן ראה , על רגעי האימה, על התלאות והזוועות שעברו עליו
, את המוות לנגד עיניו ואיך בשבריר שנייה

...הצליח לחמוק ממנו–בדרך בלתי מוסברת 



:על  הס פר

.  הספר מ רתק ונקרא בנשי מה עצורה
,  הטרגדיה של  ה עם  היה ו די באירו פה

–משתקפת מעיניו  של ילד  יהודי  
,  ממחישה בעוצ מה רבה 

את הלך  המחשבה של  היהודי ם  
.  בתקופת הש ואה



"23-ההמיזמור"אוסף הרישומים מב וסס על הספר 

אוסף רישומים

סלטון' ורג'גשל הרישומיםאוסף 
.על עברו בתקופת השואה

המופיעיםמתארים אירועיםהרישומים
.בספר

.ושם בירושלים-האוסף הועבר לארכיון יד



"23-ההמיזמור"אוסף הרישומים מב וסס על הספר 
.ושם בירושלים-האוסף הועבר לארכיון יד

.לפני המלחמה, רחוב בעיירה הקטנה בפולין. 1
).1939ספטמבר (הצבא הגרמני נכנס לעיירה . 2
).1939(הגרמנים שורפים ספרי תורה . 3
).1942(נשים יהודיות  רוחצות את מרצפות אבני הרחוב . 4
).1942(מגורשים לגיטו , נאלצים לעזו ב את הבית. 5
).1942(רעב ומוות ברחבי הגיטו . 6
.הסלקציה–גירוש יהודי הגיטו למזרח , 1942-ב. 7
).1944עד 1942. (בנץ-עבודת פרך במיפעל דימלר. 8
).1944(הוצאת גופות  המתים בבית הקברות במחנה פלשוב . 9

).1944(עבודה באתר חציבת האבן במחנה פלוסנבורג . 10
).1944–1945... (למחנה נוסף, ירידת האסירים מהרכבת. 11
.במחנה סכסנהאוזן, הנידונים למוו ת סביב עמוד הענויים. 12
).1944(ווטנסטדאט  , קבלת מנת המרק היומית במחנה. 13
).1944(במחנה ווטנסטדאט  , מיסדר לילה בקור העז. 14
.בקבוצת הגברים הגוועים למ וו ת, נשים צופות  מעבר לגדר. 15
.1945למאי 2, יום השחרור ממחנה וובלי ן. 16



.ל פנ י  ה מלחמה, רחוב בע י י ר ה  הקטנ ה  בפ ולין



.1939ספ טמ ב ר ,  הצבא  הג רמ ני נכנ ס ל ע י י רה



).1939(הג רמני ם  שו רפי ם  ספ ר י  תורה 



).1942( נשי ם  י הוד יו ת רוחצות את מרצפות אבני  ה רחוב 



).1942(מגורש י ם ל גטו  ,  נאלצים  ל עזוב את ה בית 



).1942( רעב  ומוות ברחבי  ה ג טו 



).1942(ה סלקצי ה  –גרוש  י הוד י  הג טו למז רח 



).1944עד 1942(בנץ -ד ימל רעבודת  פרך במפעל  



).1944(פל ש ובבמחנה ,  הוצאת גופו ת המת ים  בב ית  הקברות



).1944(פ לוסנבורגעבוד ה  באתר חציבת  הא בן במחנה  



).1944–1945... (למחנה נו סף, יר ידת  הא ס י רי ם מ הר כב ת



.ס כסנ האוזןבמחנה ,  ה ענו י ים הנ ידונ ים  למ וות סבי ב  עמ וד 



).1944(ווט נסטא ד טבמחנה  , קבלת מנת ה מרק ה יומית 



).1944(ווטנ ס טאד טב מחנה ,  מסדר ל יל ה   בקור ה עז



.בקבוצת ה ג בר ים  ה גווע י ם למוות, נשי ם צופות  מעב ר לג דר 



.1945למאי   2,  ווב ליןיום   השחרור  ממחנה 



,הנ יצול  הש ליש י  משמא ל, זלצמןלוצק
.1945למאי 2-ב וו בלין שוחרר ממח נה  הר יכוז 



).זלצמןלוצק(סלטוןלוסיוס' ורג'ג
פיתח קריירה . סיים תארים בפיזיקה וה נדסה. ב לאחר השחרור"נסע לארה

כמנהל היחידה , משרד ה הגנ ה האמריקאי בוושינגטון/ מוצלחת בפנטגון 
עבר לשוק האזרחי , שנה18כשפרש לאחר . לקומוניקציה ותקשורת לוויינים

עתה חי עם משפחתו . ושימש כסגן נשיא של חברת אלקטרוניקה גדולה
.פלורידה' ביץ -בפאלם



חברי הק בוצ ה ליד האנדרטה


