
הגרמני המגף תחת
שניידר (דוב) ברל

מחבר אסתר. ובתו שניידר (דב) בערל
ידוע סוחרתבואה היה שניידר, דב הרשימה,
בכפר היה שלו התבואה ומחסן בסביבה
והיו האוקראינים בחיי מעורב היה זאליסיץ.
נמצאים ובתו ברל ביניהם. רבים ידידים לו

בישראל.

קלימבורד שלמה את ביניהם יהודים, עשרה רצחו הגרמנים לכניסת הראשון ביום
באו גורנשטיין. של התיאטרון עליד להתאסף היהודים על ציוו למחרת ברונפמן. ומוטל
אשר הנשק את למסור לקהל פקודה ניתנה במסדר. והתייצבו יהודים מאות כמה
נמסרו ז'אליבוב בכפר זאת, לעומת נשק. כל היה לא היהודים בידי אולם ברשותם.

האיכרים. בידי שהיו כלינשק, כמה
ללכת היה אסור הביתה. לרוץ נצטוו הם לרעה. באנשים נגעו לא יום באותו

הרובים. בקתות בחבטות בהם האיצו רגילה. הליכה
בשוק להתאסף נצטוו היהודים ביותר. אכזרי באופן קיפלמן את רצחו למחרת
ספקטור, מאיר גלה אברהמצייק היו שבתוכו היהודים)' (מועצת יודנראט מינו והגרמנים
אנשים, כמה ועוד קרוכמאל יאנקל קלימבורד' זיסיה מוז, משה ספקטור, משהילע הרב
ברודישץ'. ונשארו הצורר מיד להינצל ממערבפוליןבתקוה שנמלטו יהודים, פליטים בתוכם
וזליג (פאדאוואי) רוזנבוים יאשקע גולדפיידר, שמאי : יהודית משטרה נתמנתה
שלא רובל אלפים חמשת ל"יודנראט" שילמתי לשוטר. למנות רצו אותי צינאמאן.

זה. תפקיד לקבל יכריחוני

אקציות
מטובי וכמה שמונים אספו , החשאית) (המשטרה "גסטאפו" אנשי באו ימים שבעה אחרי
היו ביניהם השפעה. ובעלי מבוסס כלכלי מעמד בעלי משכילים, בתוכם העיר, אנשי
שלוקחים להמ אמרו גיטמאן. אברהםבר הרב של חתנו ואיסרל, רוזנבוים שלומקה גם

נעלמו. לאן היום עד נודע ולא שבו לא אלה אנשים לעבודה. אותם
לא אלה וגם צעירים, מאות כמה ל"עבודה" נלקחו ימים 8 של הפסקה אחרי
נודעו ולא 12 מגיל וילדים זקנים אפילו ל"עבודה" לקחו השלישית בפעם חזרו.
מיני בכל להתחמק שהצליחו ואלה קטנים ילדים נשים' רק נשארו בעיירה עקבותיהם.

במקרה. מהם שניצלו או האקציות, משלוש תחבולות
במקומות לעבודה הובלו שנלקחו שאלה אמר,  המקום מפקד  ה"זונדרפירר"
פרוות לגרמנים להמציא היהודים נתבעו בפעם פעם מדי סדר. יהיה ועכשיו רחוקים
האנשים ממאות יחסי. בשקט עברו חדשים כמה כנדרש. הומצאו והדברים ■ועורות,

דבר. נודע לא שנעלמו
העיר, של הצפוני בחלק ורוכזו מבתיהם היהודים כל גורשו חדשים כ4 אחרי
העיר, חלקי מכל היהודים לשם הובאו בלתיאנושית. בצפיפות בגיטו' בארג"' "אליפן

שבסביבה. הקטנטנות והעיירות מהכפרים בריק)' (אונטערן לנהר מעבר
ה"יודנראט" ה"גמינה". מול סוסים) (סוחר קוניאך של בביתו משפחתי' עם גרתי' אני

היחידים. הגיטו שוטרי 20 נתמנו ה"גמינה". בבית ישב
רבות. אשליות כבר היו לא לעבודה. פועלים 100 לספק בדרישה באו אחד בוקר
בבתים עברו ואוקראינים יהודים שוטרים להירג. להוציאם שהכוונה הבינו הכול
וסידרו באלער משה של לחצר אותנו הביאו בתוכם. ואותי איש, כ300 בכוח ואספו
לטור משמאל. איש, 150 אחד, וטור מימין, איש, 150 אחד, טלר : טורים בשני אותנו

במקום. נשאר שמימין הטור ! לגיטו הביתה, לרוץ פקודה ניתנה השמאלי
אחרינו רצים האוקראינים כשהשוטרים הביתה רצנו השמאלי. בטור הייתי אני
יודעים ואין ברכבת לקחו הימני שבטור האנשים את הרובים. בקתות באכזריות ומכים

לעבודה...) לוויניצה אותם שלקחו שמועה הפיצו (הגרמנים הובלו לאן



כלכלית "מחתרת"

גברו והמחסור הרעב יותר. דבר ושוט לנפש לחט גרם 50 היה בגיטו שניתן המזון
לחם. כיכר להשיג כדי בחייהם, ושילמו עצמם את שסיכנו היו ליום. מיום

מהכלואים ורבים משפחתי, את ולהציל מזון להשיג דרכים חיפשתי זו קשה במצוקה
ששיפר מיוחד, מבצע במחתרת אירגננו אנשים כמה ועוד אני ברעב. ממוות בגיטו'

ניכרת. במידה הכלכלי המצב את

ושמניסיכה) זפת מייצר  (הסמאליאר ברונשטיין ובני חאווים לייבוש של בניו שני
לקובל. בעגלות בלילות ויוצאים ל"גויים" מתחפשים היו

לעשיית חומרים סיכות, חוטים, מחטים, סאחארין, קונים היו להם שנתתי בכסף

ביקוש להם והיה השווקים מן שנעלמו חשובים, אך קטן נפח בעלי מיצרכים ועוד סבון
בכפרים. הגויים אצל רב

בסביבה, שונים במקומות לעבודה בוקר בכל הגיטו מן יוצאים שהיו האנשים

מגניבים שהיו אחרים, מזון ובמצרכי בלחם אלה מצרכים הגויים עם מחליפים היו

ברעב. ממוות רבים הצילו אלה מזון מצרכי ערב. לפנות בשובם רב, סיכון תוך לגיטו,

החיסול. לפני ימים 8 עד המשכתי כך

,זונדרפירר" ה, גזרות
כ4000 היו בגיטו לנפש. רובל 50 לו להמציא ודרש ה"זונדרפירר" בא הימים באחד

מאלה, וביקשנו בבתים עברנו בזוגות, יצאנו רובל. 200,000 לאסוף היה וצריך נפש
אני הנדרש. הסכום את בלחץ, וקצת ברצון קצת קיבלנו, כסף. להט שיש שידענו
רבים השתתפו בה כללית, אסיפה התקיימה בערב פפר. אליהו ר' עם יחד הלכתי

סכומים ידרוש שמא מחשש, רובל אלף 18 ל"זונדרפירר" להביא והוחלט העיר, מנכבדי

כזאת. בקלות הסכום כל לו יוגש אם נוספים

אלף 20 עוד להביא נוספת גזרה מיד הטיל הכסף, את ל"זונדרפירר" כשהביאו

להוציא נאלץ ה"יודנראט" נייר. בשטרות ולא וזהב כסף במטבעות וזאת  רובל
בסדר, "הכסף : אמר ל"זונדרפירר'' הכסף את כשהביאו הזה. הסכום את גם מהאנשים
פרט ה"יודנראט'/ חברי כל את להורג הוציא לילד, באותו בסדרי'. לא אתם אבל

קרוכמאל. ויאנקל גלר לאברהמצ'יק

חדשים. כ18 התקיים הגיטו

בתהשש בתי בזכות
אנשים עט יחד לקופאצייבקה, לעבודהכפייה יוצא הייתי בוקר ובכל בגיטו הייתי אני

: רבות פעמים אותי ביקשה בתהשש בתי אחרים.

לעבודה". אתך לצאת רוצה אני "אבא,
: אמרה אשתי וגם אתי לצאת הילדה בי הפצירה הגיטו, חיסול לפני הששי, ביום

איכר של בביתו בקופאצ'יבקה, אותה והשארתי אתי אותה לקחתי היום". אותה ,קח ,
ללכת. יכלה ולא פצעים קיבלה רגליה, נשתפשפו מההליכה כי פולני,

: הפולני אמר לגיטו, הביתה לשוב כדי אותה לקחת בצהרים כשבאתי
ללכת". יכולה אינה הילדה ללילה, אתה גם "הישאר

לקחו להתרחש, עומד טוב לא "משהו : ואמר הפולני בא בלילה אצלו. ללון נשארנו
שם. שנשארו ילדי ושני אשתי את להציל כדי הגיטו אל רצתי בור''. לחפור אנשים.

מהגיטו שברחו יהודים כמה פגשתי (הפערעיעזד) מעברהרכבת אל כשבאתי
: לי אמרו הם נאצייץ'. חיים את ובתוכם

דבר". לעזור תוכל לא כאן כי הילדה, אל לד ? האש לתוך הולך "אתה

אשתי עם אמות הגיטו אל אלך אם לעשות. מה ידעתי לא בי, נקרעה נפשי
בחיים. ונישאר אותה שאציל יתכן הילדה, אל אלך אם ? הילדה עם יהיה ומה והילדים,

הילדה. נמצאה בה הפולני בית אל חזרתי

אורבת סכנה כי אותנו, להחזיק מפחד שהוא אמר טוב, אלי שהתייחס הפולני,

לכפר, הסמוך ליער ונכנסנו זאליסיץ הכפר אל הלכנו הילדה, את לקחתי ולנו. לו
ביער... להיות רוצה איני : הפצירה הילדה אך

השואה מן ניצלנו איך
הגרמנים שביצעו הראשון, המזעזע הרצח
ד''ר הרופא רציחת היה לרוזיישץ', בהיכנסם
דוהר, סוס אל אותו קשרו הם שאמשטיין.
צעקותיו הראשי. הרחוב דרך אותו שגרר

הלילה. כל נשמעו ואנחותיו

לע כביכול, שנלקחה, הראשונה הקבוצה
בית בקירבת לעיר מחוץ אל הובאה בודה
שעה אותה היתה אמי הפולני. הקברות
המקפיא, המחזה את וראתה ההיא בסביבת
להורג. כולם את מוציאים הגרמנים איך
הנר וקרובי לדבריה להאמין רצו לא בעיר
עודם שיקיריהם עצמם את הישלו צחים
מהם שנתקבלו שמועות, היו אף בחיים.

מכתבים...

העבודה. לפלוגות להצטרף רצה לא אחי
שלנו במחסן שחפרנו בבור הסתתר הוא

החטיפות. מן ניצל לכך והודות
הצ פראווסלבי) (כומר ה"פופ" של בתו
היא ביהודים. ובהתעללותה ברצחנותה טיינה
בחברת בעיר והופיעה נאציים מדים לבשה
בהם. והתעללה ביהודים הרביצה גרמנים,
ונשלחה למאסר נידונה המלחמה אחרי

לסיביר.

,אקציה" , מה בורחת אני
בכפר כבול בחפירת עבדנו דויד ואחי אני
איכר אצל לנים היינו בלילות דורוסין.
את והעלו גרמנים באו אחד יום פולני.

אותם לצרף במטרה משאיות, על היהודים כל
היינו הגיטו. חיסול לקראת הגיטו ליהודי
לחמוק דרך וחיפשנו במשאית, איש כעשרים
וה שתנהג שעה ניתנת זו הזדמנות ממנה.

דורוסין הכפר ראש אל נכנסו המלווה שוטר
והתפזרנו מהמשאית קפצנו כוסית. לשתות
ואחדים ביריות פתח השוטר עבר. לכל
בשדה הסתתרנו אחדים ועוד אני נהרגו.

נפגענו. ולא



ונד נע
וביקשתי הפולני האיכר אל פניתי בלילה
אך בביתו, אותי להחזיק שימשיך ממנו
הוא שאין ואמר מפניו אותי גירש הוא

צרות. רוצה

בלי שלו, לגורן וחדרתי מביתו יצאתי
שאחי קיוויתי בקש. והתחבאתי ידיעתו,
שלושה כעבור ואמנם, כאן. אותי לחפש ידע
עם יחד בא הוא קולו. את שמעתי ימים
הכבול משדה ברחו שניהם לחפשני. בןדודי

לקחתם. באו שהגרמנים שעה

שליד הגדול ליער והלכנו הגורן מן יצאתי
איבד המשאית מן בבריחתי זאליסיץ. הכפר
וברגליים יחפה הלכתי כך נעלי, את תי
קציר שלאחר החדים הקש מקני פצועות
אוכל, בלי ימים 8 היינו ביער התבואה.

עוד. לסבול יכולנו שלא עד

את היטב הכירו שם קריוואט. לכפר הלכנו
משפחתנו. כל את וכן זה בכפר שנולדה אמי,
אולם מקוםמחבוא, האיכרים אצל ביקשנו
שנע מאתנו דרשו אוכל קצת שקיבלנו אחרי
ולא מיואשים היינו ומיד. תיכף ביתם את זוב
איכר, של לביתו נכנסנו לפנות. לאן ידענו
וברזלופ. קריוואט הכפרים בין שעמד חווידור,
לבית, אותנו להכניס תחילה סירבה אשתו
השפיע ורחום, טוב לב בעל אדם בעלה, אך

מחסה. לנו שתתן עליה

האיכר שלהם. שבגורן בקש הסתתרנו
התנגדותה אף על יוםיום אוכל לנו הביא
גם חדשים. תשעה אצלם שהינו אשתו של
כי לאכשר, בשר לאכול רצינו לא זה במצב
למדתי המלחמה לפני דתי. בבית חונכנו

שלי והמורה ,ביתיעקב" , הדתי בביתהספר
שלנו. השוחט של בתו היתה

האשה עוד נתנה לא חדשים 9 אחרי

את לעזוב נאלצנו אותנו. להחזיק לבעלה
ומצבנו הגדול בקור רעבים הסתובבנו הגורן.
הציל יאוש של ברגעים מנשוא. קשה היה
פולני, איכר רעב מחרפת פעם לא אותנו
, לאחי שנתן קריוואט, מהכפר סנקביץ,
ולפעמים לחם אחדות, פעמים אליו שפנה

וטובלב. רחום איש היה הוא כסף. גם
להפתעתנו, אצלו, ומצאנו לביתו באנו פעם
שנמלט שניצר, פסח שבע, בן ילד בןדודי, את
ואחיו אביו נהרגו בו אחר, איכר של מביתו
הילד אתנו. ללכת רצה לא הילד הגדולים.

עלידי שנרצחה אמו, את חיפש המסכן
איטה אחותו ניקולאי. האוקראיני השוטר
אצל נשארו השלוש, בן שלמה'לה והילד,

אחר. איכר

מזעזע רצח
נוסעת עגלה שלנו מהמחבוא ראינו אחד יום

וילדה איטהילה ישבה האיכר העגלון ועליד
במשק שעבד חווידור, שלנו, בעלהבית הקטן.
לבור שניתם את הכניסו כיצד סיפר, בברזלופ,

פראית. באכזריות אותם ורצחו

וחי התלאות מכל בנס ניצל הקטן פסח
מישר. במושב בישראל עתה

אך מזון, לנו נתנו הם . אותי) הכירו (כולם גוייםמכרים לבתי נכנסתי בלילה
: אמר אותי שהכיר אחד פחדו. הם מחבוא. לתת מוכנים היו לא

אחד". בקבר משפחתך עם ותנוח לגיטו לך היהודים. כל את ישמיד "היטלר

מנוח. וללא שינה ללא למקום ממקום שני יום עד הילדה עם הסתובבתי

לבקו אצל
התחתון. העולם וכאיש רוצח כגנב' ידוע שהיה לבקו' אחד של לביתו נכנסתי בלילה

: ואמר לקראתי בשמחה קפץ אותי כשראה

מאיש. מפחד איני אני להצילך. ירצה לא שאיש יודע אני עליך. חושב יומיים "אני

עליך'/ אשמור אני ואותך... אותי שיהרגו עד עשרה מהם אהרוג אלי' יבואו אם

נתפס הוא המלחמה. לפני הפולני, השלטון בימי לו שעשיתי טובה לי זכר זה לבקו
כסף ובסכום התערבתי אני למאסר. אותו והובילו אותו כבלו השוטרים בגניבה. אז
הרשל החייט את, לטובה זכר גם הוא וממשפט. מכבליו אותו שחררו שוחד, שנתתי

השלישי ביום ואמנם כסף... ממנו לקח ולא מעיל המלחמה' לפני לו' שתפר אדוואק
מחבוא. אצלו ומצא הגיטו' מן שנמלט הרשל' אלינו בא

הסתתרנו ובתי אני דירחזירים. גם שימש המגורים וחדר מאוד קטן היה הבית
התפירה, תמורת הכסף' ואת לבקו אשת של התפירה במכונת תפר הרשל הגג. בעליית

: לי ואמר בא אחרכך ימים. 8 לבקו אצל היינו לקחה. היא
אצלי". יישאר הרשל מישהו. אצל תסתדר ובודאי רבים מכרים לך "יש

לי, אמר האיכרים אחד אחר. במקום יום כל ושחינו נדדנו שוב בתי' עם יצאתי

היה לי כי אותי, הכירו זאליסיץ הכפר איכרי כל אותי. מחפש (המוכתר) שהסולטיס
תבואתם. את לי מוכרים היו כולם וכמעט זד, בכפר מחסןתבואה בעבר

בזאליסיץ הסולטיס אצל
את ושמעתי הילדה עם עברתי ב1942' אחד' לילה היטב. הכרתי הסולטיס את גם

הוא הדרך. שבצדי בתעלה והתחבאתי קולו את הכרתי אנשים. כמה עם מדבר הסולטיס
: ושאל בנו הרגיש

. (? שם (מי ? טאם" ,כטא ,
: לי לחש אותי כשראה

שם". לי וחכה שלי לגורן "לך

? עכשיו עד אליו פניתי לא למה אותי, ושאל קלה שעה לאחר בא הוא
לא אמנם חסד, לי נטה זאת ובכל ושונאישראל באנדרובייץ* היה עצמו הוא
תיאור ולפי המקומות את לו תיארתי ודולרים. זהב הסתרתי שבגיטו לו סיפרתי חינם.

אותו והיסווה ברפת שחפר בבור מחבוא לי עשה זאת תמורת והביא. מצא הלך, זה
מזון. לנו מביא היה בלילה היטב.

כ150 הרג אשר מתועב, רוצח שמו, פיסוצקי סטיפאן איכר' היה הזה בכפר

היהודים כמחצית ובסביבה. ביער והתחבאי הגיטו מן החיסול לפני שברחו יהודים,
מצודים שערכו האוקראינים ע"י נהרגו רובם אולם וליערות. לכפרים ברחו שם שהיו

קטנים. וילדים נשים וביניהם הנמלטים' אחר

: לו ואמר הסולטיס אל בא זה סטיפאן
למצאו". לי תעזור אם פרה לך אתן זה. בכפר אישם מתחבא ,ברל ,

בדל"... את "לחפש לבית מבית הלכו שניהם

בוודאי, הרג, עצמו הוא בלילה. זאת לי סיפר מיכלציוק' יאקוב שמו הסולטיס,
להרגנו. ממנו מנעה ואשתו ממני כסף שקיבל משום החזיק' הוא אותנו רביס. יהודים

. המקום. את לעזוב נאלצנו ושוב חדשים, כ6 אצלו היינו

הסובייטים את שנאו הם באנדרה. היה מנהיגם ששם לאומנים, אוקראינים  באנדרובצים .
כי בנאמנות, הגרמנים את שירתו אולם , בפולנים נלחמו הם ליהודים. באכזריות והתייחסו

עורף. להם ופנו מהם התאכזבו יותר מאוחר עצמאות. להם הבטיחו אלה



הפולנים עם פעולה שיתוף
והתבצרו מהסביבה פולנים התרכזו זה בכפר אחדובו. הצ'כיפולני לכפר הלכתי משם
נגד ושמרו בהם התחבאו בורות, חפרו הם הלאומנים. והאוקראינים הבאנדרובצים נגד
לעזלר לי הציעו הפולניב ראשי יהודים. כ15 מחסה מצאו כאן האוקראינים. התקפות
על ידיעות להם ואביא זאליםיץ האוקראיני לכפר לפעם מפעם שאלך כך, עלידי ;ם *;

האוקראינים. של ההתקפה תכניות
לנו. עזרו ולכן בצרה היו עצמם הם מקום יבאותו באמון אלי התייחסו הפולנים

לשם לעבור פעמים כמה הצלחתי ולכן בזאליסיץ רבים וידידים מכרים היו לי
לכפר נכנסתי אני זאליסיץ. הכפר את רב' נשק להם שהיה הפולנים, התקיפו פעם
להורג. להוציא אותי הוביל אביו בפקודת הרוצח. פיסוצקי סטיפן של בנו ע"י ונתפסתי

: אמר פתאום אולם
אני לכן שהרגתי, היהודים כל כמו מתחנן ואינך בוכה שאינך מתפלא "אני

שלד'. משאלה איזו למלא מוכן
אותי החזיר הוא באוז'ובו. שנשארה מילדתי, להיפרד ללכת לי שיתן ביקשתיו

המטההאוקראיני. אל
להרוג יתן שלא בתקיפות סטיפן אל פנה אותי, שהכיר האיכרים, אחד נס. קרה כאן
ברקו, ייהרג שאט איים, הוא האוקראינים. כל עם הטובים ביחסיו הידוע ברקו את

סטיפן. של ביתו בני כל את היא יהרוג
המסוכנת. בשליחות עוד לצאת הסכמתי לא לאוז'ובו. וחזרתי ניצלתי כך

בבור חיים
הגרמנים כשבאו כשנה. זה בביר גרתי לכפר. מחוץ בור  מחבוא באוז'ובו לי היה

בבור. אצלי מתחבאים היהודים כל היו לכפר
ריפא' בני שאת הפולני, מהמובחר דרש הוא הרבה. לנו עזר הידוע פריד ד"ר

רע. כל להם יאונה שלא היהודים על לשמור
זמן התנהלו בסביבה הקרבות הסובייטים. הפארטיזנים שבאו עד חיינו זה בבור
שהתייצב עד קשת, זמן עלינו עבר שוב. התקדמו ואח"כ פעם נסוגו הרוסים ממושך.
תעודה, השגתי אני .50 גיל עד הגברים כל את גייסו הסובייטים הרוסי. המשטר
ולהגיע מערבה לנסוע האפשרות שנוצרה עד ברוז'ישץ/ ונשארתי זה, לגיל מעל שאני

לארץישראל.

יהודים, כחמישים הסתתרו זאליסיץ ביער
המולד בחג משפחתנו. מבני כעשרים מהם

, נרצחו. כולם וכמעט מצוד נערך
מצאנו לא חווידור, של ביתו את כשעזבנו

למקום. ממקום נדדנו מחסה. מקום עוד
הפולנים, נגד לפעול החלו הבאנדרובצים

היו ואף אלינו הפולנים את שקירב דבר
לנו. לעזור מוכנים

כמה עוד מצאנו שם אוז'ובו. לכפר ברחנו
ברל עם יחד בבור ימים כמה ביליתי יהודים.
פולני, בבית מחסה מצאתי אחרכך שניידר.
ונש בשבילם סרגתי יפה. אותי קיבלו שם

לשחרור. עד שם ארתי
עוד עם שניידר ברל של בבור נשאר אחי

איש. כעשרים של קבוצה

(וילנסקי) טננבוים גיטלה

אלפי לששת לקופצ'יבקה בדרן אחים קבר
באלול בי' שנרצחו והסביבה רוז'ישץ' יהודי
1945 בשנת היקמה המצבה תש"ב1942.
שניידר, ברל ובראשם שרידים קבוצת ע"י
ומשפחת בייטש שלמה שערשקורניק, פייגה

. טורצ'יניוק


