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III .     העידן הפולני

1919-1939



על מה נדבר היום

הרפובליקה הפולנית השנייה•

משבר כלכלי•

רוחות לאומניות ואנטישמיות•

בעיות פרנסה ותוצאותיהן•

תרבות  , תנועות נוער, בתים-יום -חיי יום•
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אחוז היהודים  

באוכלוסייה

אוכלוסייה  

יהודית

אוכלוסייה  

כללית

שנה

44.9 11,833 26,376 1921 '  דרוהוביץ

40.1 12,931 32,246 1931

32.5 10,149 31,166 1921 *בוריסלב

28.9 11,994 41,500 1931

לבוריסלבסופחווטוסטנוביצהניצה'מרז,פוטוקהעיירות-1921*



20-ראשית שנות ה

ניסיונות השתלבות

יהודים רבים תומכים בהקמת הרפובליקה הפולנית השנייה•

1-הע"במלחהמצטרפים ללגיונות של המרשל פילסודסקי •

פולנים-גון הלגיונרים היהודיםבבוריסלב מוקם סניף של אר•

,  רפובליקה הפולנית השנייהציפיותיהם של היהודים תומכי ה•

נכזבות
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בפולין 20-שנות ה

היסטוריים-שינויים פוליטיים

אי יציבות שלטונית•

משבר כלכלי•

פיטורים המוניים•

כולל יהודים בתחום התעסוקה , חקיקה לאומנית מפלה מיעוטים•

הגבלות מפלות של רישוי עסקים ובעלות על תעשיות תשתית•

בעלי מפעלים ומכרות יהודים נאלצים להיכנס לשותפויות עם פולנים•
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(Dąbrowa)ודומברובהנפטא,(Fanto)פנטו,גדולותחברותשלשנמכרו,אלהבימים"

פתללאעצמםמצאווסביבתהבבוריסלבעובדיםמאותחמש...צרפתייםלתאגידים

"...בפתחםניצבהואוכברחלונותיהםלתוךמציץהרעב;לחם

Josef Roth, “Das Polnische Kalifornien,” Frankfurter Zeitung, June 29, 1928 
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ופריזלוינההנפט ובניהם עזבו משועירבים

פועלים לחיזוק הקהילות  , בעלי האמצעים שנשארו

תשלובת פולמין הממשלתית מפטרת את העובדים היהודים

העסיקו יהודים  ואוזוקריטגז , ספר קטן של חברות נפטמ

(Małopolska)מלופולסקהתאגיד•

תאגיד גליציה•

ניצה'האחים גולדמן בבוריסלב ומרז•

'באוריץגרטנברג-שותפות שרייר•

גוטסמן-מנדלסון-קורנהאבר-ארדהייםשותפות , שפיצמןהאחים •

8

מה נשאר מן ההגמוניה היהודית  

?בתעשיית הנפט



האדיםשלהדוודיםחדרעלאחראיהיהשבה,"מלופולסקה"בשםבחברהעבדאבא"

נפטשאיבתבשלביוהיה"אגלון"נקראעבדאביבוהקידוח...המכונותלהנעת[קיטור]

שעותשמונהשלממשמרתלאחרוחזרבוקרכללעבודהיצאאבי.'מ1600שלבעומק

לוהיהבשבת.העבודהלפנייוםכללהתפללהולךוהיהמאדדתיאישהיהאבא.עבודה

אבאבמקוםבשבתעבדגאייבסקי.נוצרישהיה,גאייבסקי,המשמרתמעובדיאחדעםסידור

".ראשוןביוםבמקומועבדואבא

הדרך מעובי העיר, לשק שפר
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(1)חדש , עולם פולני אמיץ-30-שנות ה

אנטישמיות-חקיקה מפלה ורוחות לאומניות•

ובוריסלב מפוטרים ממשרותיהם בתעשיית  ' דרוהוביץיהודי •

אבטלה בקרב הגברים25%, הנפט ופונים למסחר

(תיכון והשכלה גבוהה)הקהילות משקיעות בחינוך •

חלק גדול מן הצעירים חוזרים מלימודים גבוהים ואינם מוצאים •

עבודה במקצועם
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.  והמשפחה מצאה את עצמה ללא מקורות פרנסה1927-1926פוטר מעבודתו בשנים ... אבי"

אבל בעיקרון הם לא  . אבי פתח חנות קטנה ואמי ניסתה לעזור לו בתפקיד של כובענית

ואז מצבנו  בגורליצה( בבארות נפט)אבי עזב את הבית ועבר לעבוד ... הצליחו להתפרנס

."קצת השתפר

בוריסלב, דיסטלרארנולד 
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1932', דרוהוביץ



,מפעליםובמשרדישעווהבמכרות,הזיקוקבבתי,הנפטבאגן"

משמעותיחלקשהיוו,יהודיםועובדיםפועליםהמלחמהלפניהועסקו

מעל'ובדרוהוביץ50%יהודיםיםעובדהיוו,בבוריסלב.העובדיםמכלל

גרמו...לאחרונהשהתחוללושינויים.בתעשייההעובדיםמכלל60%

מדיניותאבל.בתעשייההמועסקיםהעובדיםבמספרכללילצמצום

.יהודיםעובדיםשלבמיוחדחמורלחיסולגרמהמכוונתחרם
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העובדיםבמספרלצמצוםבהשוואהחריףבמיוחדהיההיהודיםוהעובדיםהפועליםפיטורי

היא,הנוכחיתהשנהעד1925שנתמראשיתהעובדיםבשיעורהכלליתהירידהבעוד.הכללי

מתוךאחוזים70-למגיעההיהודיםהעובדיםבקרבשהירידההרי,אחוזים20בסביבות

".בעברשהועסקואלה

Głos Drohobycko-Borysławsko-Samborsko-Stryjski, 1929



(2)חדש , עולם פולני אמיץ-30-שנות ה

נפתחים מפעלים ובתי מלאכה רבים שפועלים כספקי שירותים  •

הנפלד-מרמלשטיין, כץ-נאדל, וולושנסקי–ליבר–ברנר–

-גולדמן-גרטנברגשותפות משפחות )מוקמת חברת נפטא •

(פולנים

גידול בשכבת האינטליגנציה ומעמד הביניים•

נוספים מומחים יהודים לתעשיית  30-לקראת סוף שנות ה•

ד  "עו, מנהלי חשבונות, מהנדסים-הנפט 

"  ספסלי גטו"האוניברסיטאות הפולניות מנהיגות –1937•

לסטודנטים יהודיים
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חיי יום יום
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ואוסטריםגרמניםוכן,ויהודיתאוקראינית,פולנית-אוכלוסייה•

עברית,גרמנית,(רשמיותשפות)ואוקראיניתפולנית-שפות•

הנוערותנועותיהודייםס"בבתי

,מרווחותבדירותבינייםמעמד,לעשיריםוילות-'בדרוהוביץ•

LAN-בעמך

WOLANKA-בעמךורובעקומתייםחדבתים-בבוריסלב

קולנועובתיהופעות,ל"מחועיתונים,קוסמופוליטיתאוירה•

ציוניתפעילות,ספורטאגודות,"היהודיהבית",קהילהמוסדות•

(בלאט)יוקרתיתיכוןס"בי,העריםבשתייהודייםספרבתי•

'בדרוהוביץ



https://www.youtube.com/watch?v=j-Fp8bvcrvs
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30-על חיי היומיום בשנות ה

בוריסלב, אהרון וייס



https://vimeo.com/729473996
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30-על חיי היומיום בשנות ה

'דרוהוביץ, ל"זבירמןמרילה



לא עלה על כמה ... מספר התושבים היהודים בעיירה"

 ,גורדוניהאבל פעלו בה התנועות , אלפים בודדים

תחרות עזה . בני עקיבא והצופים היהודים, הרביזיוניסטים

בני , מאבק על גיוס חברים חדשים, הייתה קיימת ביניהם

השלטונות הפולנים עשו ככל יכולתם על   .עשר בערך

מנת לטפח את התנועות הציוניות כדי להפטר מן  

בחגים הממלכתיים הפולניים הוזמנו הצופים  . היהודים

.  היהודיים להופיע שכם אחת עם הצופים הפולניים

כותנות  , "רובשקות"אנחנו לבשנו . נבדלנו בצבעי המדים

שכבת . אפורות ועניבות צבעוניות בהתאם לשכבת הגיל

" דגניה. "בעניבות ירוקות, הצעירים" הרצליה"

..." בעניבות צהובות, המבוגרים
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צבאיים עם מקלות -בגורדוניה שלי עסקנו באימונים טרום"

סיורים  , ישראלי-לקול פקודות בסגנון ארץ, במקום נשק

מחנות הקיץ ארכו שבועיים וכללו לינה . בסביבה ולינה בשטח

באוהלי שדה וכן את המנהג המגונה של גניבת הדגל בסגנון  

קצת  , הפעילות כללה גם לימוד שירים עבריים.ישראלי-ארץ

עברית וגיאוגרפיה של ארץ ישראל שמפותיה קישטו את קירות  

רוב הנוער היה מתאסף בצפיפות , בערבי שישי.. .המועדון

חיי התנועה התקיימו  ... שרים ושמחים באחוות חברים, במועדון

השליח היה מטייל אתנו  .... תחת פיקוחם של שליחים מן הארץ

מספר לנו על ארץ ישראל ואנחנו  , היפהפייה, בסביבה המיוערת

".מוקסמים, שתינו בשקיקה כל מילה ומילה

תנועות הנוער, האופטמןאברהם 
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פוליטיקה וממסד 

20

בוריסלבלקהילתעצמאימעמד–1927•

36מתוךמושבים9-11לציונים–'בדרהעירבמועצת•

(1924-1939)הקהילהראש-'דרוהוביץ,טננבאוםלאון•

(30-הבשנותושוב1924-1928)העירראשוסגן

בקהילהמפלגותריבוי•



1919-1939‘ דרוהוביץ

https://vimeo.com/729471832
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https://vimeo.com/729471832


1937-1939בוריסלב 

https://www.youtube.com/watch?v=EEYAY-ffHm0
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https://www.youtube.com/watch?v=EEYAY-ffHm0


נפקחו עינינו בתימהון ואוזנינו נפערו  , לאחר מספר שעות של שוטטות מערבה"

."מקצבים של כרך גדולולשמע קולות 

'לדרוהוביץמלבוב, יומנים, הרמן ליברמן
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אלבום

ובוריסלב' דרוהוביץ

1919-1939
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25

מראה כללי–בוריסלב
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בוריסלב, ווילף. חנות ספרים וספריה של א
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1935' דרוהוביץ, קבוצת כדורגל ביתר
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1923בוריסלב, קבוצת כדורגל
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גורודניהתנועת הנוער 
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'דרוהוביץ, פלוגת ההכשרה אחווה, החלוץ הכלל ציוני
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1933בוריסלב , חברי קיבוץ ההכשרה אחווה
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נערות בתנועת נוער ציונית
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