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ץ'מחנה ההשמדה בלז

1942דצמבר -בין החודשים מרץריינהרדפעל במסגרת מבצע •

הקמת המחנה–11.1941-2.1942•

LUBLIN-משלוחים ראשונים מ–16.3.1942

RAWA RUSKA-משלוחים אחרונים מ–11.12.1942

מודל למחנות סוביבור וטרבלינקה, "פיילוט", המחנה שימש כפרויקט ניסיוני•

יהודים-רובם המכריע , חודשי פעילותו9הושמדו במשך -500,000-600,000•
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המחנה הוסווה כמחנה מעבר ופעילותו האמיתית נשמרה בסוד
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19466, רדרעל פי רודולף 



עמדו מיד אחרי אזור הקליטההגאזתאי 
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מפעילי המחנה
Wirth–מפקד המחנה •

SSאנשי 20-30•

שומרים אוקראיניים90-120•

מאות אסירים הושארו בחיים לצורך -עשרות•

נרצחו לאחר מספר ימים  , ביצוע עבודות שונות

ששמשו למתן  , מספר מצומצם של אסירים•

נרצחו לאחר מספר שבועות, שירותים שונים
8



ההטעיה והסחת הדעת

.ס פריץ הרמן פנה ודיבר אלינו בקול חזק ובאופן ברור"קצין הס"

'.עכשיו אתם הולכים לרחצה ואחרי זה תישלחו לעבוד'-

.היו כולם מאד מרוצים ואפילו מחאו כפיים, אחרי ששמעו את הדברים האלה

לפעמים שלוש פעמים ביום במשך ארבעה החודשים, הן נאמרו כל יום. אני זוכר את המלים האלה

."ששהיתי שם

לבוב      , רדררודולף 
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ץ'לבלז' המשלוח הראשון מדרוהוביץ-1942במרץ 25

היות שאף  , היהודים האמינו להם. ים אנשים לעבודה בחזיתמעבירהגרמנים אמרו שהם ... בחודש מרץ"

הגרמנים יעסקו בשילוח אלפי יהודים  , שבאמצע המלחמה נגד כל העולם כמעט, אחד לא העלה בדעתו

,  יהודים רבים היו תמימים עד כדי כך .כדי להרוג את כולם, ברכבת עם תריסר קרונות למקום מרוחק

.  שהתייצבו מרצונם בנקודות הריכוז ואפילו נשמעו להוראות הגרמנים ולקחו אתם ציוד רב ככל שיכלו

אנשים שכנעו את עצמם  . היו כאלה שגם הלכו להיפרד מקרובים וידידים שנמצאו במקומות מחבוא

."  כאן זה לא פיקניק גם כן. נלך לעבוד, שאם מישהו צריך ללכת לעבוד, באמרם

'דרוהוביץ, יצחק אביגדור' ר
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ועיירות הסביבה' דרוהוביץ, משלוח מבוריסלב–1942באוגוסט 6-8

אקציהנערכה(Pszemysl)בפשמישלכיהידיעההגיעה,בהירביוםרעםכמו,אוגוסטחודשבראשית"

תקווה,מוצאממנהשאיןבמלכודתנמצאיםשאנחנולראשונהוקלטנולהביןהתחלנו...ממדיםרחבת

,אריםאנשיםאצל:מסתורלמצואהיהשאפשרהיכןלהתחבאהתחילואנשים...כלשהוהצלהפתחאו

אתלקייםיוכלושלאשראולאחר,הגרמנים.רפאיםעירכמונראתה'דרוהוביץהעיר.וביערותבשדות

רוב.כרגילהחייםאתולנהלבעירהחנויותכלאתלפתוחשישליודנרטהורו,כמתוכנןהאקציה

.לעירוחזרההיודנרטלהכרזותהאמינההאוכלוסייה

שוטריםשלצפופהאדםבטבעתהוקפוהיהודיותהשכונותשתי.האקציהנערכהבדיוק13:00בשעהלפתע

נקודתאלנלקחכלכליומעמדגיל,מיןהבדלללאבידיהםשנפלמיכל...בריחותלמנועמנתעל

אל(Magierów)למגירובוהובלומשאקרונותעלהועמסושם,הרכבתתחנתאלכךאחר...האיסוף

".גאזיםבתאימותם

'דרוהוביץ,שיינפלד-בוכמןעמליה
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בוריסלב ועיירות הסביבה', משלוח מדרוהוביץ–1942אוקטובר 

והמשטרהReiterzugpolizei-ה,Schutzpolizei-ההחלוובפיקודםSSמפקדיהגיעולעיר"

בהםמחבואיםאחרלביתמביתבסריקות,היהודיתהסדרמשטרתעםביחדהאוקראינית

,לסריקותקרבןנפלואנשיםמאותכמה.עבודהאישורילהםהיולאאשראנשיםהסתתרו

שמקומותכאלהגםהיו.וילדיםנשים,אזעדלשרודשהצליחוזקנים,חוליםאנשיםבעיקר

שלהאקציהקורבנותשלגורלםאתחלקואלהאנשים.מספיקחשוביםנחשבולאעבודתם

".ץ'בלזההשמדהבמחנהשנרצחולנוהסתברזמןלאחראשר,אוגוסט

בוריסלב, הייליגמאטס
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בוריסלב', משלוח מדרוהוביץ–1942נובמבר 

את הקורבנות החזיקו בבית הקולנוע  . האקציה נמשכה במהלך חודש שלם1942בחודש נובמבר "

בני אדם  2000באקציה הזאת הלכו . ללא שתיה, ללא אוכל, בתנאים נוראים' קולוסיאום'

."  בעיקר נשים וילדים, מבוריסלב

בוריסלב, באוארוריצי מא
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1942, ץ'לבלזובוריסלב ' משלוחי יהודים מדרוהוביץ

בוריסלב והסביבה  ', מדרוהוביץץ'לבלזיהודים נשלחו 14,500-19,800•

נשארו בחיים בשתי הערים  7,200-12,500•

בוריסלב 'דרוהוביץ חודש

1,000-2,000 מרץ

והכפרים הסמוכים  ' פודבוז, כולל יהודי סחודניצה* 

טרוסקבייץ, מדניצה, סטבניקכולל יהודי ** 
**5,000-6,000 *2,500-5,000 אוגוסט

כולל יהודי המחוז***  1,000-1,500 ***2,500-5,000 אוקטובר

בלבובינובסקהיהודים נשלחו למחנה 500-כ 2,000 1,000 נובמבר

8,000-9,500 6,500-10,300 כ במשלוחים  "סה

13,000 14,000 אוכלוסייה יהודית  
(1939)
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1943וחורף 1942ובוריסלב בסתיו ' יהודי דרוהוביץ

הקמת הגטו והחיים בו•

רעב וטיפוס•

W ,Rתגי •

מחנות עבודת כפייה•

עבודה בתעשיית הנפט•

מקומות מחבוא•

תחילת בנייתם של בונקרים•

יהודים במחבוא•
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Iאחרית דבר 

גופות הנרצחים נשרפו  , עם חיסול המחנה, 1942בסוף 

1943המחנה נחרש ונמסר לשומר אוקראיני כחווה חקלאית בשנת 

16



17



IIאחרית דבר 

https://vimeo.com/manage/videos/688003391
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https://vimeo.com/manage/videos/688003391


IIIאחרית דבר 
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