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V .תחילת הסוף

אירועי השואה בקהילותינו

9.1941-12.1942



על מה נדבר היום

1941על הפוגרומים ביולי •

היודנרטיםעל •

ועבודת הכפייהעל הגזרות הראשונות•

על רעב ומגפות•

על הקמת הגטאות•

על האקציות•
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1941הפוגרומים בראשית יולי 
מבצע ברברוסה–22.6.1941

את המצב למעשי אלימות ביהודיםניצלואוקראינים , ובוריסלב שורר תוהו ובוהו שלטוני' סת הגרמנים לדרוהוביץעד כני•

'פוגרום ביהודי דרוהוביץ–1.7.1941

בבית הקברות היהודי  ובקברות אחים NKWD-אסירים אוקראינים ברובם נמצאו במרתפי ה400-גופותיהם של כ•

"ידוקומונה'ז"יהודים הואשמו בחלקם ברצח בתור •

ביזה ורצח, איכרים מן הכפרים הצטרפו לאוקראינים מן העיר וביצעו מעשי אלימות•

נפצעו קשה ומתו בימים אחרי הפוגרום200-יהודים נרצחו במכות וכ45-כ•

פוגרום ביהודי בוריסלב–3-4.7.1941

יהודים הרוגים ומאות פצועים300-400. היקף האלימות גדול יותר, אסירים אוקראינים נמצאו בבית המעצר40-45גופות •

טרלצקי, חלקו של ראש העיר•

'  ואוריץהפוגרום בסחודניצה 

יהודי העיירה 500מתוך 170-200הראשון בחודש יולי 167בסחודניצה נרצחו במהלך השבוע •

מנטןגרמנים בפיקודו של י אוקראינים ו"מרבית יהודי הכפר עכעבור כחודשנרצחו' באוריץ•
3



פעמיםבביתנוטרלצקיביקר1940בחורף...טרלצקיר"דעמדהפורעיםועדבראש"

.חייאתהצילטרלצקיר"ודריאותבדלקתחליתי.ילדיםרופאהיההוא.אחדות

הוועדבראשהוצבהאוקראיניוטרלצקיהגרמניםהגיעוכןאחריאחדיםחודשים

הילדיםאת.ריפאאותםהילדיםאתלרצוחהפורעיםאתשלחטרלצקי...האוקראיני

"...גגבעלייתאזהסתתרנואנחנו.הוריהםואת

בוריסלב,וייסשבח
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לסוסאותוקשרו,העיירהשוחטאת...האוקראיניםתפסו...הגרמניםשלבואםאחרי"

.נשמתואתשנפחעדבווהתעללועינו,מכותעליוהנחיתו,בחוצותאותווגררו

כולהבעיירהוהתפשטהלךהפוגרום...היהודיבתיכלעלהאוקראיניםפשטו,למחרת

השתתפותבוגילוהפולניםגםאםכי,האוקראיניםרקלא.קוציםבשדהכאש

"...פעילה

סחודניצה,בקנרוט-הניגחוה
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גזרות ראשונות

1941אוגוסט –יולי 

התעמרות ביהודי שתי הערים החל בימים הראשונים לכיבוש הגרמני•

10.9.1941

את זכויותיהם ואפשרויות הפרנסה שלהם, צו שסימן והגביל את תנועתם של יהודים בשתי הערים•

, יציאה מן העיר, איסור שימוש בתחבורה ציבורית, תעודה מזהה, חובת סרט זרוע לבן עם מגן דוד כחול•

שעות עוצר, הגבלת התנועה בעיר לרחובות צדדיים, תרבותבמוסדות , שווקיםנוכחות ב

החלה ביזה שיטתית של רכוש יהודי•
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נכנסו...אופנייםזוגעלהגיעוהראשונהבפעם...ו"שופאנשישנינכנסוהביתהאלינו"

פתחו...וכדומהסלים,מזוודותלהםשיביאודרשו...חיפושלעשותצריכיםשהםוהודיעו

,כסףכלי,פמוטים,דבריםמיניכללעצמםלבחורוהחלוהארונותכלאתלעצמם

כברחזרויומייםכעבור...ונעלמוהאופנייםעלהכלאתהעמיסו...מטהכלי,פרוות

".כןלפניאצלנוכשהיושראוהשטיחאתודרשוסירהעםאופנועעל

בוריסלב, יוסף ליפמן
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'דרוהוביץ, ו"שופ



בפקודת השלטונות הגרמנים1941הוקם בראשית חודש יולי ' היודנרט בדרוהוביץ

רורברג: סגן, רוזנבלטר "ר ראשון ד"יו•

דיור ועוד, רפואה, משפטית, כלכלה וכספים, עבודה–מחלקות 20-כ, יהודים250-בשיאו עבדו בו כ•

1942-43ונשלחו אל מותם עם משפחותיהם באקציות של הוחזרו , ראשיהם ברחו לוורשה, הוחרגו באקציות•

לבקשת יהודי העיר1.8.1941-היודנרט בבוריסלב הוקם ב

מיכאל הרץ, ר ראשון"יו•

מספר חברים מצומצם•

י אזור  אחראבניהול העיר חולקה לאזורים •

,  אספקת וחלוקת מזון, אספקת עובדים יהודיים, ארגון חיי היהודים וניהול בהתאם להוראות הגרמנים: תפקיד•
שוחד לאנשי המנגנון הגרמני, נושאי בריאות

הואשמו ברדיפת בצע ונטילת שוחד חסרת מעצוריםהיודנרטיםעם הזמן 

משטרת הסדר היהודית

שמירה על הסדר וליווי עובדים יהודים: תפקידים מקוריים•

איסוף יהודים במהלך אקציות ואפילו גילוי מקומות מחבוא: במהלך הזמן•

תפקיד טרגי כתוצאה ממעמד תיווך בין התוקפים והקורבנות
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והמשטרה היהודיתהיודנרטים



היהודיםביןהקשרשיהיואנשיםשיהיו,בבוריסלבהיודנרטאתלארגןשצריךאמרנו"

למעןלעבודהולכיםשהםשחשבומכובדיםאנשיםליודנרטהלכובהתחלה.לשלטונות

במשטרהלהיותשהלכואלהעללומראפשרהדבראותו.הקהלולטובתהקהל

היו.קשותעבודות,עבודותמינילכלאנשיםלקחתהתחילוהםזהאחרי...היהודית

ותפקידרשימהלתתהיההיודנרטתפקיד.האלהלעבודותאנשיםלספקחייבים

לעבודות,בוקרלפנותהאלההאנשיםאתלהוציאלבתיםללכתהיההיהודיםהשוטרים

.גרמניםממשגיחיםמכותקבלווהםקלותהיולאוהעבודות,להםהרביצושם.האלה

היודנרטמןחלקואז.צדקואיןענייםאנשים,לשלםיכולהיהשלאמילקחובסוף

היהלאכברזהואז,כאלהעבודותלעשותמוכניםשהיואנשיםבמקומםובאופרש

".הגרמניםאתששרתמשהוהיהזה.היהודיםלטובת.הקהללטובתויפהמפוארמשהו

בוריסלב,הייליגוצבימינה
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'דרוהוביץ, ו"שופאנשי 

'דרוהוביץ, שיינפלד-בוכמןאנה -עמליה



ובוריסלב' עבודת כפייה בדרוהוביץ
ובוריסלב נחטפו לעבודות כפייה ברחוב ובבית' יהודי דרוהוביץ-1941יולי •

בבוריסלב היודנרט נטל אחריות על אספקת עובדיםספטמבר', בדרוהוביץ-אוגוסט •

משטרת  (. Arbeitsamt für Judeneinsatz)ולידן לשכות העבודה ליהודים הוקמו לשכות עבודה כלליות-אוקטובר •

הסדר היהודית הוציאה לפועל את הוראות לשכות העבודה

אוקראינים ומקומיים ממוצא גרמני, פולנים, לשכות העבודה הפעילו קבלנים מקומיים•

כמסמך ( Arbeirtskarte, Meldekarte)ונשים המסוגלות לעבודה חויבו לעבוד וקבלו תעודת עובד 16-65בני •

Rובהמשך תגי Aהעובדים קיבלו תגי . הגנה בזמן מעצרים ואקציות

קבלו תשלום או  עובדים יומיים או לא קבועים . עובדים קבועים היו אמורים לקבל  תשלום ישירות ממקום העבודה•

תלושי מזון דרך היודנרט

בלתי כשירים  -C,  עובדי כפייה בלתי מקצועיים–B, בעלי מקצוע ונדרשים–A: יהודים חולקו לתת קבוצות–דצמבר •

13



מטאטאאתילהביא,מסויםלמקוםבבוקרבששלבוא,היודנרטמטעםהכל,פתקקבלתיאני"

אחרי!מוותדינך,תתייצבלאאם':בגרמניתהכל,כתובהיהבפתק.עבודהלבצעכדי,ואת

".'לחםמנתתקבלהעבודהביצוע
'דרוהוביץ, אליהו קול
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,יהודים250-3000לגרמניםצריכהמוצריייצור,היודנרטיוזמת.1942מרץ-מפברואר',דרוהוביץ–עירוניותעבודהסדנאות•

שרדומעטים.1943ביוליחוסלו.וסלקציותהמלאכהלבתיצמודעבודהמחנה,1942מרץ.צעיריםברובם

אוילקרפאטןלתוךבהמשךמוזגו.וסנדלריותמתפרות,כנגריות1942ממרץבבוריסלבגםהופעלודומותסדנאות•

,רעפיםייצור.נשים95כוללובוריסלב'מדרוהוביץיהודים1941,1200מאוקטובר–(Dachówczarnia)הרעפיםמפעל•

בחייםנותרו1943.200יוליוסלח.במחנהאקראיויריתכופותסלקציות.שמורמחנה-1942ממרץ.ובנייןגבסמוצרי,לבנים

בחייםנותרו250.ובוריסלב'דרוהוביץיהודי1943,250-1000אוגוסט-1942דצמבר–Klinker-Zementמחנה•

Mechanische)בתי המלאכה לציוד מכני • Werkstätte )-מרכז העסקה לעשרות מהנדסים וטכנאים , 1941-1943-פעלו מ

שסיפקו שירותים הכרחיים לתעשיית הנפט, יהודים

סדנאות  , נגריה, צוותי ניקיון וטכנאים לתיקונים ושיפוציםאירגן , 1943ראשית -1941אוקטובר –בקנרוטנפתלי " קבלן"ה•

העסיק מאות יהודים, והקמת היכל רכיבה ומרוצי סוסים לקציני הגסטפו, גינון, מקצועיות לילדים יהודים

, גידול עופות. 1942אוגוסט -1941דצמבר , הלמריךוהגרמני בקנרוטמחנה חקלאי ביוזמת –בהירבקההחווה החקלאית •

עובדים יהודים250-300. ומוצרי חלב לכוחות והאזרחים הגרמנים, צמחי רפואה, שפנים, ירקות ופרות

מחנות ליד . 1944אוגוסט -1941אוקטובר –ובוריסלב ' מקום עבודתם של מרבית יהודי דרוהוביץ–קרפאטן אויל / בסקידן•

איש2500-כ, בבוריסלב" קושארי"יהודים ומחנה 1400-כ–' בדרוהוביץ" נפטא"ו" גאליציה"בתי הזיקוק 
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עבודת כפייה  



(Dachówczarnia)הרעפים מפעל 
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עבדו,הנפטבזיקוקמקצועבעלי,רתכיםמסגרים,אמיתייםמקצועבעלי:ככהעבדנו"

שהיואלהאותם.יהודיםהיוהמהנדסיםאפילו.המלחמהלפנישעבדומקוםבאותו

שייךהייתילאואני...ניהולבתפקידילעבודהמשיכוהם,ורוסיהפוליןבתקופתמנהלים

כאילו.מכניקהפייןכאילו,כזהמלאכהביתשםהיה...שעןהייתיאניכי,לאלה

אנשיולכלהצוותלכלהשעוניםאתתיקנולמעשהאבל.אמיתייםדבריםשםמתקנים

"...האלהולאחריםס"הס

'דרוהוביץ,הברמןאלכס
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הפסיקו את העבודה שלי בגסטפו והעבירו אותי למחנה שכונה  1942בחודש דצמבר "

עכשיו עבדתי בבית הזיקוק ובלילה היינו חוזרים  ... שנמצא ממש בתוך העיר, "בסקידן"

הם בנו אולם אחד גדול מכמה חדרים . גרנו בתוך בניינים שהוסבו למגורי מחנה. למחנה

. איש80-כ" התגוררו"באולם שלי . בדירות הקודמות ובהם העמידו דרגשי שינה קומתיים

"Rכולם בעלי סיווג , איש800-במחנה היו בסך הכל כ

'דרוהוביץ, הרש בטמן
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הרעבה המונית ומגפת טיפוס
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דליםהכספייםהמקורות.ביותרלענייםהעיקרהעריםבשתיהזנהמטבחיפותחיםהיודנרטים-1941נובמבר

היכולתמבעליכסףגיוסיעלבעיקרומתבססים

עובדיםשאינםליהודיםכלשהןמזוןקצובותהופסקו–דצמבר

לניצולניתניםתמידולאמזוןתלושילפעמיםקבלובפועל.לחם200-250-עובדיםיהודיםשלהמזוןקצובת•

מאידךכבדורעב,מחדמזוןשלשחורשוקמתפתח•

מהעריםאחתבכלנדבקומשפחותומאות,העריםשתייהודיביןהבהרותטיפוסמגפת-1941-1942חורף

,תרופותאספקתאיסור,עזרהללאשלמותמשפחותבידוד:המגפהבעתהגרמניםשלהבריאותמדיניות•

אישפוזאיסור

בבוריסלבומאות'בדרוהוביץמתים600–1942רףחוסוף
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ללאזעףגשמיירדותמימיםימיםשלושהבמשך.המבולבנוהכה1941בספטמבר"

עודנגמרו,למאכלשאספנוהעלובותוהשאריותהירקותכלנרקבובגינות...הפסקה

ארגנולאהגרמנים.בכללירקותאואדמהתפוחילנונשארולא.החורףבואלפני

מספר,האביבבואלקראת.בעינייםלנוהסתכלוהרעבכלשהימזוןאספקתבינתיים

חינםקבורהארונותאספקתהתיר[הנפטבמפעלי]הגרמניוהמנהלנסקמרעבהמתים

אניהיוםעד.יהודיםבעיקרהרעבמןסבלומהםחוץ...מרעבשמתוהפולניםלפועלים

רקהשתפרההמזוןאספקת...'!רעבאני':יהודיילדשלהנואשתהקריאהאתשומעת

".1942אביבסוףלקראת

בוריסלב,(פולניה)קרימר-דרובסקהאנה
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שהיועד,המלחמהלפניענייםכךכלשהיו,ניכרתדייהודיתאוכלוסייהלנוהייתה"

היושלהןשהחלונות,קטנותבבקתותגרוהם.משכניהםלשבתמזוןלמתתנזקקים

שוםהיהלאאלהלאנשים.בלבדעפרהייתההרצפה..האדמהמןמ"ס30אולישלבגובה

שלהתפרצותהייתה.מרעבמתוהם.מכולםיותרסבלו1942-41חורףבמשך.רכוש

רבים.שמתוהראשוניםוהיורעבמרובנפוחיםהיוהם.ברחובותמתולמעשהוהם,טיפוס

".הגרמניהכיבושתחתהזההראשוןהחורףאתשרדולאמהםמאד

בוריסלב,שפייכרמריון
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.רזרבותשוםהיולא,לאלה.קטניםוסוחריםמלאכהבעליהיוהיהודיםמןגדולחלק"

אספקהלהםלספקמחויבהיההיודנרטואשרשונותפרךבעבודותשהועסקו,אלההיוהם

עלהחסראתלהשליםהיכולתוחוסרחילקהיודנרטאשרהעלובותהמזוןמנות.יומיומית

בשילוב,קשהעבודה.ורבותהולכותבמשפחותוגוברהולךלרעבגרמו,כלשהיקניהידי

".מחלותלהתפשטותגרמוירודיםתברואהותנאילקויהתזונהעם

בוריסלב,הייליגמאטס
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',ס בדרוהוביץ"ס-ה

לנדאו פליכס, המפקד

שלישי משמאל



הגטאות
10-11.1942–'דרוהוביץ

יהודיםופליטיםהשכניםהכפריםייהוד1,000+יהודים7,000-9,000-כ,(Łan)“לאן“המחלק•

האוקראיניתהמשטרהבפיקוח,בשלטיםמסומן,גדרותללא(יהודיתשכונה)פתוחגטו•

ואקציותמחלות,רעב,קשהצפיפות•

"רופאיםבית"–טרוסקבייצקהברחוב•

11-12.1942–בוריסלב

הסמוכיםוהכפריםבוריסלביהודי8,000-כ,נפרדיםגטאות2•

Nowy)שוויאטונובי(PotokGórny)גורניפוטוקב• Swiat)–עבודהכושרובעלימקצועייםמומחים,היודנרט

עבודהכושרוחסריהעםדלת-(Wyspy)וויספי(Wolanka)וולנקה•

ואקציותמחלות,רעב,קשיםמגוריםתנאי,פתוחיםהגטאות•

משופריםבתנאיםהנפטמומחיהתגוררובו"הלבןהבית"–ניצה'מרזבפרוור•
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''דרוהוביץגטו



בחלק הצפוני  " רובע יהודי"השלטונות פקדו על יצירת 1942רק בחודש אוקטובר "

בנוסף לתושבי בוריסלב העבירו . באחת השכונות המוזנחות ביותר, של העיר

.  הצפיפות הייתה נוראה. גם יהודים מן הכפרים בסביבת העיר" רובע היהודי"ל

, היו כאלה שהצליחו להשתכן אצל מכרים. לרוב בחדר אחד שיכנו משפחות אחדות

יש ... אבל את האחרים היודנרט שיכן בכוח, שהיו להם דירות קצת יותר מרווחות

מצאו מקלט אצל קרובים וידידים  , בשכונה" תושבים חוקיים"לציין גם שבנוסף ל

או שלא  , אשר מגוריהם הקודמים חוסלו, גם יהודים רבים שהגיעו מחוץ לבוריסלב

"כולם חיו בסכנת מוות תמידית"... אריים"הצליחו למצוא מחבוא אצל 

בוריסלב, הייליגמאטס 

27



28

יהודים שהוגדרו ככאלה שאינם בעלי כושר עבודה נקראו ללשכת העבודה ליהודים  250–' דרוהוביץ–22.11.1941•

נשלחו במשאיות ליער ברוניצה ונורו שם. י רשימה שהכין היודנרט"עפ

י רשימה שהכינה "יהודים נקראים עפ1500. היודנרט מסרב להכין רשימה דומה–בוריסלב –27-28-11.1941•

800הגרמנים והאוקראינים תופסים . לא מתייצבים–משטרת העזר האוקראינית וכללה נכבדי הקהילה ועסקנים 

ובסחודניצהוטרוסקבייץטוסטנטביצהיהודים ברחובות ומוציאים אותם מבתיהם ומוציאים אותם להורג ביערות 

יהודים לפי רשימת נתמכי סעד שהכין היודנרט מצטווים להגיע עם חפציהם  1000–' דרוהוביץ–1941סוף דצמבר •

כולם נשלחים אל מותם. לצורך העברה למקום עבודה מרוחק

ץ'לבלז" יישוב מחדש"יהודים עם משפחותיהם נשלחים ברכבת ל1000–2000–' דרוהוביץ–25.3.1942•

ץ'לבלזיהודים נשלחים ברכבות 5000-6000–בוריסלב והסביבה; 2500-5000–והסביבה ' דרוהוביץ–8.1942•

ץ'לבלזיהודים נשלחים ברכבות 1000-1500–בוריסלב ;2500-5000–והמחוז ' דרוהוביץ–10.1942•

בלבובינובסקהמתוכם מגיעים למחנה 500-כ, ץ'לבלזנשלחים 2000-בוריסלב , 1000–' דרוהוביץ–11.1942•

מיהודי בוריסלב70%-וכ' מיהודי דרוהוביץ80%נרצחו 1942עד דצמבר 

1941-1942אקציות
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הדומהפעולהמעיןהייתההאקציה.האקציותלעומתוכאפסכאיןהיוהגזרותכל"

...הגסטפוידיעלמראששנקבעהמכסהפיעל,יהודים,אדםבניהיוהניצודיםבה,לצייד

השמועות.ובאהמשמשתחדשהאקציהכימשמועותשנגרמת,חרדהקדמהאקציהלכל

,כאלהלממדיםהגיעווהאימההפחד.בלבדדמיוןפריהיוובחלקןמבוססותבחלקןהיו

להמתנהודמתה,עצמההאקציהמןגרועהיותרהייתהלאקציהההמתנהשלפעמים

לפעמיםהתחבאוואנשים,האקציהתתחילמתיידועהיהלאהמקריםברוב.למוות

,לאוכלולדאוגלצאתנאלצולבסוף.ומיםמזוןבליומרתפיםגגבעליותימיםמספר

".ונרצחונתפסובדיוקואז

'     דרוהוביץ, שיינפלד-בוכמןאנה -עמליה



הלכה המשטרה  , הלכו הגרמנים. הלכו יפה מבית לבית1941באקציה של נובמבר "

כאן גרים יהודים  : והלך אספסוף שהראה... ס שהגיע מהעיר השנייה"היה ס, האוקראינית

,  כאן יש עוד יהודי: גדולהבשמחה הקדימכאלה קטנטנים רצו רים נע... וכאן גרים יהודים

לגלות הם עזרו . אבל היו גם פולנים, אוקראיניםהם היו בדרך כלל ... וכאן יש עוד יהודי

."יהודיםאיפה יש 

בוריסלב, הייליגצבי 
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''בדרוהוביץאקציות



'דרוהוביץ, יצחק אביגדור
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היהודיםשכלכךעלזוועותסיפורישסיפרו,לגטומחוץיהודיםעםשעבדו,גוייםהיו"

אלפילרצוחאפשראי'.ברצינותהאלההסיפוריםאתלקחלאאישאבל,נרצחו

?רחוקאותםלשלוחמהבשביל,אותםלהרוגרצואם.כךכלהמוניברצחאנשים

עדבאקציותזהאתשעשוכמו,מקוםבקרבתאותםיהרגולאשהגרמניםלמה

ממציאיםשהגוייםאנטישמיםשלפרובוקציות,הגוייםשלהמצאותסתםאלה?עכשיו

".'ביהודיםלהתעללבשביל



33

,‘דרוהוביץ

1942מרץ ( כנראה)


	מקטע ברירת מחדל
	שקופית 1
	שקופית 2: על מה נדבר היום
	שקופית 3: הפוגרומים בראשית יולי 1941 
	שקופית 4
	שקופית 5
	שקופית 6: גזרות ראשונות
	שקופית 7
	שקופית 8
	שקופית 9
	שקופית 10: היודנרטים והמשטרה היהודית
	שקופית 11
	שקופית 12
	שקופית 13: עבודת כפייה בדרוהוביץ' ובוריסלב
	שקופית 14
	שקופית 15
	שקופית 16: עבודת כפייה 
	שקופית 17
	שקופית 18
	שקופית 19
	שקופית 20
	שקופית 21
	שקופית 22
	שקופית 23
	שקופית 24
	שקופית 25:  הגטאות
	שקופית 26
	שקופית 27
	שקופית 28
	שקופית 29
	שקופית 30
	שקופית 31
	שקופית 32
	שקופית 33


