


 

ונועד   , שימש כאות קלון" הטלאי הצהוב"

לזיהוי היהודים בגרמניה הנאצית ובארצות 

 .  במהלך מלחמת העולם השנייהשכבשה 

לאחר ליל הבדולח הציע , 1938בנובמבר 

לסמן את היהודים באות  היידריך ריינהרד

יושמה כשנה מאוחר  ההצעה . מיוחדהיכר 

 . יותר

,  חתם הנס פרנק 1939בנובמבר  23-ב

גנרל )הכבוש לשטח פולין המושל הכללי 

בדצמבר  1-מהעל צו לפיו החל , (גוברנמנט

על היהודים מגיל עשר ומעלה לענוד  1939

סרט לבן עם ( ולא על חזם)על זרועם הימנית 

 . המעילמ על גבי "ס 10כוכב ברוחב 

הצו קבע גם שהעוברים על החוק ייענשו 

 .במאסר

 



 

בחלקי פולין שסופחו על ידי גרמניה חייבו הנאצים את 
על החזה  , תפורים על בגדם"היהודים לשאת שני כוכבים 

 ".  משמאל ועל הגב מימין
עם פלישת הנאצים לברית המועצות הודיעו הגרמנים על 

 .אחידות הסימון בטלאי הצהוב



 1942: הפצת המפה/שנת פרסום

 

לאחר  כשבוע , 1939 נכבשה על ידי הנאצים בספטמבר ' לודז

על שם גנרל קרל  , לליצמנשטאטשונה שמה . לפוליןהפלישה 

 .אשר כבש את העיר במלחמת העולם הראשונה ליצמן

 

שלפני המלחמה הייתה האוכלוסייה היהודית השנייה  ' בלודז

.  אלף יהודים 233והיא מנתה , בפולין אחרי וארשהבגודלה 

ומינואר עד ספטמבר  רוכזו היהודים בגטו  1940בפברואר 

.  מתושביו למחנה ההשמדה חלמנו 71,000נשלחו , 1942

הגטו גורשו בהדרגה עד לחיסולו המוחלט  שאר תושבי 

הייתה  ' בעייתם העיקרית של תושבי גטו לודז. 1944באוגוסט 

 .מחלות וקור, מרעב, מתושבי הגטו מתו 21%: התמידיהרעב 

  

 טים ארויןהמפה נעשתה בפיקוחו של 



 

המפה מציגה את תכנית אזור המגורים של היהודים  
 'בעיר לודז



  15-כבמערכת למדו . הקים היודנראט מערכת חינוך אשר פעלה במשך השנתיים הראשונות לקיום הגטו' לודזבגטו 
 .הילדים זכו בנוסף לחינוך גם בארוחה יומית ולפיקוח רפואי. החל מגני ילדים ועד לתיכון, אלף תלמידים

 .  רומקובסקימתנוססת חתימתו של ראש היודנראט חיים ועליה בגטו שהונפקה בגרות בתמונה מעל תעודת 

 .תעודה נוספת בעמוד הבא



 

 'תעודת בגרות מגטו לודז



 

הגרמנים אילצו את היהודים למסור להם  ', לודזנסגרו שערי גטו  1940במאי   1-ב
אשר היה חסר כל  , את כל הכסף מזומן שהיה בידיהם ובתמורה קיבלו כסף של גטו

 .ערך מחוץ לגטו



 

 .'לודזפרט מלוח השנה של גטו 
'  ראש היודנראט בגטו לודז, רומקובסקיבתמונה מופיע חיים 

.  והשליט היחיד בגטו מטעם הגרמנים מרגע הקמתו ועד סופו
 .ברקע ניתן לראות את הגטו

 .'לודזלוח השנה של גטו 



 

הלוח היה באידיש  
אירועים ופורטו בו 

שעת הדלקת , בגטו
,  נרות ביום שישי

חגים , יציאת השבת
 .ומועדים



 

ההודעה פורסמה על ידי 
בנובמבר   3-ב רומקובסקי

ובה קריאה  , 1941
 .לחיסכון בחשמל בגטו

   
המודעה מזהירה שמי שלא  

ישמע להוראות החיסכון 
 .ינותק מחשמל כליל



 

 הכרטיס הונפק על ידי מחלקת הרווחה שפעלה תחת היודנראט



 
  רומקובסקיההודעה פורסמה על ידי 

וקראה לכל העובדים , לקראת פינוי הגטו
להתייצב במחלקת כיבוי האש ברחוב 

 .12:30המבורגר בשעה 
 

החלו דיונים בדבר חיסול   1943במהלך 
שהיה , הגרמני ביבובהנס . 'לודזגטו 

הגטו כמו  של  האדמינסטרטיביהמנהל 
גורמים גרמנים נוספים בקשו להמשיך  

ולקיים את הגטו בשל הרווחים העצומים  
 .  הגטו האחרון שפונהולכן היה , שסיפק

החליט הימלר לחסל את  1944בפברואר 
-כ, ביולי 15-ועד הביוני  23-ומהגטו 

יהודים גורשו למחנה ההשמדה   7,000
חלה הפוגה באמצע יולי . חלמנו

בשילוחים בשל התקרבות הצבא 
אולם כאשר נעצר הצבא חודשו , הסובייטי
אוגוסט  בסוף . הפעם לאושוויץ, הגירושים

ובני  רומקובסקיגם  לאושויץנשלחו 1944
 .משפחתו

  10,000-כנותרו במהלך המלחמה ' מתוך כל היהודים שעברו בגטו לודז. לבסוףנותרו בגטו כאשר שוחרר , ילדים 12כולל , יהודים 877רק 
 .איש בלבד



ראש היודנראט בגטו , רומקובסקיחיים 

"  שקט ועבודה"דגל בתחילה במוטו ', לודז

כלומר היהודים יעבדו וכך ירצו את  

 . בגטוהגרמנים שיניחו להם לחיות 

אז  . למזרחהגירושים החלו  1941בסוף 

לדאוג  , כלומר, "והצלהעבודה "הפך המוטו ל

.  שהגטו יחזיק מעמד עד תבוסת הגרמנים

"  יצרניים"ההנחה הייתה שתודות ליהודים 

  רומקובסקיכתוצאה מכך נתן . הגטו ישרוד

,  "יצרניים"יד לגירושם של מי שלא נחשבו 

 .בכלל זה ילדים

ישנה  , 1944באוגוסט  8-מהזו במודעה 

כלפי   פניה אחרונה ואיום המופנים 

עובדים ושכירים אשר זומנו  , מנהלים

עם מפעלי היצור  כדי להישלח להתייצב 

העברת המפעלים  . ולא הגיעו , לגרמניה

שנתנו הגרמנים  לגרמניה הייתה הסיבה 

כאשר למעשה  , בגטו היהודיםלאיסוף 

 .האיסוף נעשה כדי להובילם להשמדה



 

  רומקובסקיאת ההודעה פרסם 
 .1944באוגוסט  6-ב
 

ההודעה על נאומו של מנהל 
,  ביבובהגטו הגרמני האנס 

.  שינאם לקראת פינוי הגטו
ההודעה קוראת לכל העובדים  

ברחובות מסוימים להגיע לשמוע 
את הנאום עם בני משפחותיהם  

ההודעה מציינת שני מועדים  )
כל פעם עבור העובדים  , לנאום

הרחובות  (. ברחובות אחרים
המוזכרים במודעה כנראה היו  

 .רחובות בהם עבדו חייטים


