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 The Holocaust in Transnistriaחדשות   -נושא:  1פרק  

 בטרנסניסטריה השואה

: ברוסית, Transnistria: ברומנית) טרנסניסטריה

Приднестровье – הנמצא ארץ חבל הוא( פרידנסטרוביה 

 מהווה פקטו דה אך, מולדובה רפובליקת של בשטחה יורה דה

 [. 2]עצמאית מדינה

 המזרחית הגדה לאורך צרה רצועה על נמצאת טרנסניסטריה

 כתשיעית המכסה, מולדובה במזרח הדניסטר נהר של

 . מולדובה של משטחה

 הממוצע ורוחבה קילומטר 400 מעל של באורך היא הרצועה

 הם טרנסניסטריה של מתושביה 60% מעל. קילומטר 10-כ

 רומנים הם 30%-כ ורק(, וקראיניםוא רוסים) סלאבים

, מולדובה שטח בכלל רומנים 70%-ל בניגוד זאת(. מולדבים)

, מולדובה של הרומני החלק, בסרביה את הכוללת

 האוריינטציה בעלת, הסלאבית האוכלוסייה. וטרנסניסטריה

 .ממולדובה טרנסניסטריה של לפרישתה הביאה, רוסית-הפרו

 

 רוסי מצב חיל נוכחות על וםכי נשענת טרנסניסטריה עצמאות

 ממחסן שנותר נכבד חלק על השומר, חיילים 1,200 המונה

 ברית מימי ונשק תחמושת של טונות 40,000 בן עצום

 את להשליט ממולדובה המונעת[, מקור דרוש]המועצות

 .טרנסניסטריה בחבל ריבונותה

 הסממנים כל את ומקיימת עצמאות על הכריזה טרנסניסטריה 

 ביטחון כוחות, מטבע כמו, בה רק התלויים עצמאות של
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 היא, בינלאומית הכרה הדורשים בעניינים אולם. ופרלמנט

 . מולדובה על נשענת

 הבינלאומית החיוג וקידומת האינטרנט סיומת, הדואר כתובות

 אף על. בטרנסניסטריה גם משמשים מולדובה של

 ידי על רשמי באופן מוכרים אינם ומוסדותיה שטרנסניסטריה

 לחבל ולהיכנס לצאת יכולים תושביה, הבינלאומית הקהילה

 אזרחות יש טרנסניסטריה חבל תושבי[ 3]לרוב. חופשי באופן

 העולם רחבי אל גם תנועה להם המאפשרת מולדובנית

 .מולדובניים דרכונים באמצעות

 

 אוטונומיה להענקת בנוגע ומתן למשא מוכנה כיום מולדובה

 הסף על דוחה אך, יבונותהר תחת לטרנסניסטריה מסוימת

, טרנסניסטריה. לטרנסניסטריה עצמאות הענקת של אפשרות

 בדבר 2003-מ קודמת פשרה הצעת ביטלה, זאת לעומת

 מולדובה בין שוויונית בלתי קונפדרציה של אפשרות

, מולדובה ידי על נדחתה שההצעה לאחר, וטרנסניסטריה

 .מלאה עצמאות לה שתינתן כך על ועומדת

 

 סחר מרכז מהווה טרנסניסטריה, בתקשורת פרסומים פי על

 המוכחשות טענות[, 4]מאורגן פשע ארגוני של בנשק בינלאומי

 [5"]שחורה תעמולה"כ בטרנסניסטריה ומכונות, תוקף בכל

 

, אוקראינה במזרח השקט ואי יברומאידן אירועי בעקבות

 תושבי כי פוטין ולדימיר רוסיה נשיא הודיע 2014 באפריל

 הצטרפות בעד עם במשאל בעבר שהצביעו, סטריהטרנסני
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 על להחליט הזכות את לקבל צריכים, הימים מן ביום לרוסיה

 .גורלם

 

 השנייה העולם מלחמת

 הכהה בצבע -( 1942) טרנסניסטריה

 

 את ציין" טרנסניסטריה" השם השנייה העולם מלחמת במהלך

 הדרומי הבוג נהר עד הדנייסטר לנהר ממזרח האזור כל

 מאוקראינה הציר מדינות ידי על נכבש אשר חבמזר

 על תודה כמתנת היטלר ידי על לרומניה ונמסר הסובייטית

 גדול היה זה אזור. המועצות ברית נגד במלחמה השתתפותה

 בים בדרום גבל, טרנסניסטריה היום המכונה מהאזור בהרבה

 .לבירתו שהפכה אודסה העיר את גם בתוכו וכלל, השחור

 

 1941 באוגוסט 19-מ טרנסניסטריה שטחי על שלטה רומניה

 הראשונה הפעם זו הייתה ולמעשה 1944 בינואר 29 עד

. רומני שלטון ידי על טרנסניסטריה שטחי נשלטו שבה

, זה בשטח טריטוריאליות שאיפות כל היו לא עצמם לרומנים

 היטלר. בלבד כזמנית בטרנסניסטריה נוכחותם את ראו והם

 לאובדן כתמורה, השטח את לקבל הרומנים את לשכנע ניסה

 הרומנים אך, להונגריה הגרמנים בלחץ שנמסרה, טרנסילבניה

 .טרנסניסטריה שטח את סיפחו לא מעולם
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 הוסב, ורומניה גרמניה ידי על טרנסניסטריה שנכבשה לאחר

 מולדובה וצפון בוקובינה, בסרביה ליהודי ריכוז לאזור שטחה

 יון של הישירה הוראתוב הרומניים השלטונות בידי שגורשו

 ונמשכו, 1941 בספטמבר 15-ב החלו הגירושים. אנטונסקו

 וההשמדה הריכוז ממחנות בשונה. 1942 לסתיו עד לסירוגין

 לא ואף לעבודה הכלואים את ייעדו לא הרומנים, הגרמנים של

 אספקת ללא, לגורלם אותם הפקירו אלא, מאורגנת להשמדה

. קשים אקלים מתנאי ימליתמינ הגנה או רפואי טיפול, מזון

 תיאור. ובמחלות בקור, ברעב בהמוניהם גוועו המגורשים

 אבודים אתמולים בספר למצוא אפשר ראשונה מיד מצמרר

 שם ושכלה כילדה לטרנסניסטריה שהגיעה, גלסברג רות של

 של לעולם לספר, לזכור, לחיות בספר וכן, משפחתה כל את

 .וחצי תשע בת תהמבי הגירוש בעת שהייתה, קאופמן לאה

 

-ב הסתכם המגורשים של הכולל שהמספר נראה

 ובחירת התנועה חופש נאסר היהודים על[ 11]150,000

 חלה כולם ועל, ובמחנות בגטאות רוכזו הם, המגורים מקום

 יהודים 90,000-כ[. 12"]הציבור לטובת" כפייה עבודת חובת

 ההשניי העולם מלחמת במהלך נספו טרנסניסטריה ממגורשי

 במקום שישבו יהודים אלפי עשרות נספו לכן קודם ועוד

 אלפי עשרות של מותם בעקבות. האיינזצגרופן ידי על ונרצחו

". הרומנית אושוויץ"-כ טרנסניסטריה ידועה בשטחה היהודים

 של ישיר ולא רומניה שלטון תחת היותה בגלל, זאת עם

 ואף מהנאצים שברחו יהודים פליטים אליה הגיעו, גרמניה

, ישראל לארץ חרב פליטי ילדים ממנה להעלות הצליחו

 [.13]המלחמה במהלך
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 גירוש והשמדת היהודיםחדשות   -  נושא: 2פרק  
 מקור השם

ניתן לה לאחר שנכבשה בידי  "טרנסניסטריה" שמה של

מידי ברית המועצות, ונמסרה  1941גרמנים והרומנים בקיץ ה
במלחמה נגד  רומניהלרומנים כגמול על השתתפותה של 

מידי הרומנים  קריעתוברית המועצות, ובפועל כמעין פיצוי על 
והעברתה לריבונות  לבניהטרנסישל מרבית שטחה של 

. משמעותו השם היא השטח מעבר לנהר 1940הונגרית ב 

 .ניסטרו, שמו של הדניסטר בפי הרומנים

 גירוש והשמדת היהודים

מאות בשנים היה חבל ארץ זה מרכז של חיי רוח וחיי קהילה 
-ברורה, ומניינה לפני המלחמה כ זהות לאומיתיהודית בעלת 

מיליון. עשרות  2.5מתוך אוכלוסייה כוללת של  300,000
 D איינזצגרופהאלפים מבני הקהילה עצמה נרצחו בידי 

ורומניה,  גרמניהובידי צבאות  ,אוטו אולנדורףבפיקודו של 

נוסף על היהודים שגורשו לטרנסניסטריה מאזורים סמוכים 
 1941 בספטמבר 15-ונרצחו אף הם. לטרנסניסטריה גורשו ב

בהוראתו של שליט רומניה  בוקובינה-ו ,בסראביהיהודי 

לפי האומדנים מספר היהודים אשר  .יון אנטונסקוהמרשל 

-נפשות. הגירוש פסק ב 185,000עד  150,000גורשו נע בין 
עם שינוי המגמה במלחמה כנגד ברית  1942 באוקטובר 13

המועצות וכאשר אנטונסקו כבר לא היה בטוח בניצחון 
 .הגרמנים

על היהודים נאסר חופש התנועה והתכתבות והם רוכזו 
ודת כפייה. בגטאות ובמחנות, ועל כולם חלה חובת עב

למעשה הפכה טרנסניסטריה כולה למחנה ריכוז אחד גדול. 
נרצחו  ז'נדרמריהבמחנות הריכוז שהיו נתונים לשליטת ה

נספו כתוצאה מתנאי עשרות אלפי יהודים ורבבות נוספים 
ומחלת  טיפוס הבהרותהחיים הקשים ובמיוחד ממחלת 
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כמו כן עקב רעב וכפור. הידיעות על מצב היהודים  ,דיזנטריהה

בטרנסניסטריה הגיעו ליהודי רומניה, ועל אף מצבם הקשה 
נשלחה עזרה שהצילה רבים. למען היהודים פעל ראש קהילת 

אשר ניצל את היכרותו האישית  ,וילהלם פילדרמןיהודי רומניה 

עם אנטונסקו. בנוסף פעלה למען המגורשים משלחת מטעם 
 .פרד שרגאיהודי רומניה שבראשה עמד 

כאשר הסובייטים היו על סף כיבושה של  ,1943בדצמבר 

הותר ליהודים לחזור לרומניה, אולם רבים טרנסניסטריה, 
 .חזרו רק לאחר השחרור הסובייטי

על פי הסטטיסטיקאי מרקו רוזן נרצחו ומתו במהלך ההגליות 

יהודים  115,000-יהודים רומנים ו 155,000לכל הפחות 

אביגדור לפי ההיסטוריון  .אוקראינים שהיו תחת שלטון רומני

. לפי 400,000-מספר הנרצחים היה גבוה בהרבה, כ ,שחן

 .יהודים 400,000חוקר השואה ז'אק אנצ'ל היה מדובר במעל 
 

 בוקובינה

 :מבחינה אדמיניסטרטיבית מחוזות 13-טרנסניסטריה חולקה על ידי הרומנים ל

 
 אנאנייב
 באלטה

 ברזובקה
 דובסרי
 גולטה

 (יוגסטרו) יאמפול
 פדולסק-מוגילב

 אוצ'אקיב
 אודסה

 אבידיאופול
 ריבניצה
 טירספול

 טולצ'ין
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 רומניה יהודי שואת   חדשות -  נושא: 3פרק  

 רומנישנרצחו על ידי הצבא ה השואהלזכר קורבנות  אנדרטה
האנדרטה מוצבת בחצר בית הכנסת  .בסרביהבאחד מיישובי 

 רמת השרון"קדושי נובוסוליצה" ב
 שואת יהודי רומניה

מלחמת העולם התרחשה בתקופת  יהודי רומניה שואת
כל יהודי רומניה נרדפו, נעשקו ונשדדו על ידי השלטון  .השנייה

וגם על ידי פרטים וארגונים שונים. מאות אלפי יהודים נרצחו 

 .בתקופה זו
ביהדות רומניה היו שלוש חטיבות עיקריות בהתאם לגורלן 
בתקופת השואה, יהודי צפון טרנסילבניה, שישוביהם צורפו 

יהודי  ,יהדות הונגריהוגורלם היה דומה לגורל  הונגריהל

ברית בסרביה וצפון בוקובינה, שלפני השואה ישוביהם צורפו ל
ה וגרמניה ולאחר כיבושם על ידי צבאות רומני המועצות

ודרום טרנסילבניה  רגאטהוכחדו והוגלו מבתיהם ויהודי ה
שנרדפו, נעשקו, עונו והושפלו, אך השמדתם של מרביתם, 

נדחתה לאחר תבוסת הגרמנים  ,1942שתוכננה לשנת 

 .קרב סטלינגרדוהרומנים ב
בתקופת מלחמת העולם השנייה שלטה רומניה על טריטוריה 

ובתחומי  "רפובליקת מולדובה" ת בתחומיהנמצאת כע

תהיה כאל חלק  יהדות מולדובהלכן ההתייחסות ל ,אוקראינה

 .יהדות רומניהמ
 

 האנטישמיות הרומנית
 

 רצח יהודי בסרביה ובוקובינה והגירושים לטרנסניסטריה
 

החל עוד לפני כניסת  בוקובינהוצפון  בסרביהרצח יהודי 

 מולוטוב-הסכם ריבנטרופב .מלחמת העולם השנייהרומניה ל
בבסרביה וצפון בוקובינה;  עצותברית המוניתנה יד חופשית ל
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המעצמה  ,צרפתלאחר נפילת  -במועד שהתאים לסובייטים 

הערבה לגבולות רומניה, הגישה ברית המועצות לרומניה 
בו תבעה יציאת הממשל והצבא הרומני ממחוזות  אולטימטום

אלה לאלתר. הרומנים, שכוחם נפל בהרבה מכוחה של ברית 
המועצות, נאלצו לסגת תחת האולטימטום וברית המועצות 

וזה של השתלטה על חבלים אלה. במהלך היציאה החפ
הרומנים, הממשל הרומני ציווה על הצבא הרומני להגיש סיוע 
לרומנים הנמלטים מערבה, אל שטח רומניה, אך לא ליהודים. 

היהודים בחבלים האלה, הבינו שהם מועברים לשלטון 
הסובייטי והיו ביניהם כאלה שניסו להתחיל תקופה זו ברגל 

ם, מלח ימין על ידי הקבלת נציגי השלטון הסובייטי בלח
התנהגות זו נתפסה על ידי הרומנים כבגידה  -ודגלים אדומים 

והעיתונות הרומנית האשימה את היהודים באבדן החבלים 
האלה עבור רומניה. חלק מקציני וחיילי רומניה הנסוגים 

מחבלים אלה החלו לעשות שפטים ביהודים, כנקמה על אבדן 

פרעות גם  .ולריו קארפהחבלים ובלט ביניהם לרעה המיור 

 .[4]היו על רקע זה דורוחוי
מלחמת ב בוקובינהול בסרביהלפני כניסת הצבא הרומני ל

כבר נקבעה מטרת "טיהור" המחוזות האלה  העולם השנייה
מיהודים. הוראות רבות בנוגע ליהודים ניתנו בעל פה ובנוסף 

הושמדו מסמכים  אנטונסקולכך, לפני נפילת המשטר של 
רבים, לכן אין כיום תיעוד על המועד המדויקת ועל הפורום בו 

התקבלו ההחלטות לביצוע, אך התייחסויות מאוחרות יותר 
בנוגע  היטלרום בין אנטונסקו ובין מאשרות שהיה כנראה סיכ
 ."ליהודי המחוזות ה"חדשים

אנטונסקו נתן את ההוראה הבאה: "את כל הרומנים 
קומוניסטים צריך לשלוח לגדה השנייה של -והאוקראינים הפרו

הדניסטר )לכוון נהר הבוג(, בעוד ש"כל בני המיעוטים מסוג 

 ."זה" )כינוי ליהודים( יחוסלו
רצח היהודים נעשה בשני שלבים: השלב הראשון היה בפרק 

ייטי ועד כניסת הצבא הרומני; הזמן שבין יציאת הצבא הסוב

הכפרי, לקחו יוזמה  "מקומיים, בעיקר באזור -בשלב זה 
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)מסיתים רומנים נשלחו לפני שהגיע הצבא הרומני על ידי 
אנשי "המשרד השני" של המטכ"ל הרומני(, התארגנו 

בכנופיות שתפסו יהודים, בזזו את רכושם, אנסו את הצעירות 
כנופייתו  - קרים רבים, למשלוהרגו את כולם לבסוף. תועדו מ

כנופייתו של המורה ולדימיר רוסו  ,בנילהשל איוון קודלו מ

 .ועוד. בשלב זה נרצחו עשרות אלפי יהודים סדיגוראמ
השלב השני בוצע לאחר השתלטות הצבא הרומני על 

השטחים האלה. הייתה הוראה שלא בכתב, שהועברה בעל 
 פה בין יחידות הצבא הרומני, להרוג ביהודים ולבזוז רכוש

השעות הראשונות של הכיבוש )לפי  24-יהודי ללא חשבון ב
השמועה שעברה בין היהודים, בשלושת הימים הראשונים(. 
גם הצבאות הגרמניים שהשתתפו בכיבוש היו תחת פיקודו 

נופלים  ,בלץשל אנטונסקו, לכן גם מעשיהם, כמו הפוגרום ב

 .תחת אחריות ממשלת רומניה
ההוראות המיוחדות, שהועברו בעל פה, יצרו בעיות, כי לא 
כולם היו מוכנים לבצען כלשונן. כדי להתגבר על כך נשלח 

ביוני מברק דחוף לכל הפרפקטים בבסרביה  29ביום 
ובבוקובינה, שבו הצטוו "לירות, להעביד בפרך ולהרעיב את 

היהודים בכל שטחן של בסרביה ובוקובינה".  התושבים
המצודה הלבנה( קצין מקומי שלא הכיר ) צ'טאטאה אלבהב

קולונל מרצ'ל  - שבעל פה דרש הוראות בכתב-את ההוראות

ר את ההוראה, ולמחרת פטלה נסע לשם במיוחד כדי להעבי

 .יהודים 3,500נרצחו שם 
גזירת הגירוש לטרנסניסטריה בוצעה בהחלטיות, ומי שניסו 
לחזור למקומות מהם גורשו נענשו בחומרה הגדולה ביותר. 

באפריל  9מיום  ,"לדוגמה, בכתב העת הרשמי "בוקובינה

, פורסמה ידיעה קצרה, בה צוין שבני הזוג היהודים, 1943
 Geldner) וגלדנר רג'ינה (Geldner Meyer) רגלדנר מאי
Regina),  שגורשו קודם לטרנסניסטריה, שבו בחשאי

התגלו והועמדו בפני בית הדין. בית הדין בראשות  ,צ'רנאוציל

ובהשתתפות סגן אלוף ד"ר  (Davideanu)ה דוידאנו אלוף משנ

 (Grigoroviţă) סרן גריגורוביצה-ורב (Munteanu) מונטאנו
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שפט  (Pocubschi Francisc) והתובע פוקובסקי פרנצ'יסק

 .[5]אותם ודן אותם לעונש מוות
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 היהודית ההנהגה  חדשות  -  נושא: 4 פרק  

עליית אנטונסקו והלגיונרים לשלטון ברומניה נעשתה בעת שהיהדות 

המקומית הייתה מאורגנת תחת "הפדרציה של איחוד הקהילות 

 .וילהלם פילדרמן דוקטורמוסד שהונהג על ידי  היהודיות ברומניה",

 .אלכסנדר שפרןבראש ההנהגה הדתית עמד הרב הראשי הצעיר 

נשיא  ,Josef M. Pincas יוסף פינקסלצד פילדרמן ושפרן כיהנו גם 

איחוד הקהילות הרומניות הספרדיות והרב הספרדי הראשי של יהודי 

 בדצמבר 16ביום  .Sabetay Y. Djaen שבתאי דז'אןרומניה, הרב 

. פירוק 3415פורקה הפדרציה בכוח הצו המלכותי מס'  1941

נאצי -היועץ הגרמני ,גוסטב ריכטרהפדרציה נעשה לפי הצעתו של 

לענייני יהודים שנשלח מגרמניה, כדי לסייע בידי אנטונסקו בטיפול 

 .ביהודי רומניה

 

פרי שהוקמה על קבר של ס ,פלטיצ'ןמצבה בבית העלמין היהודי ב

 תורה שחוללו בתקופת השואה

 הודיםמרכז הילאחר פירוק כל מוסדות היהודים הוקם במקומם 

וכמזכיר כללי  (H. Streitman) ובראשו הוצב כנשיא ח. סטריטמן

וצריה, יהודי שהמיר את דתו והיה נשוי לנ ,ננדור גינגולדדוקטור 

החליף גינגולד את סטריטמן בתפקיד הנשיא. ראש  1942ובדצמבר 

מיופה הכוח מטעם  ,ראדו לקהמרכז היהודים קיבל את הוראותיו מ

 .ניהשלטונות אנטונסקו בנושא יהודי רומ

למרות פירוק הפדרציה, המשיכה ההנהגה הקודמת בראשות 

פילדרמן לפעול במחתרת במהלך כל תקופת המלחמה. גם אנטונסקו 
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עצמו פנה לפילדרמן, לאחר הדחתו, כדי לנסות להשיג באמצעות 

השפעתו על היהודים, הישגים ש"היהודים מטעם" לא הצליחו להשיג. 

ס מס נוסף מהיהודים, מס בסכום כשפילדרמן לא נענה לדרישותיו )גיו

לא היסס אנטונסקו והיגלה את פילדרמן  (לאו 4,000,000,000של 

לטרנסניסטריה, למרות היכרותם הקודמת )למדו יחד בבית הספר 

הביאה להשבתו של  אלנהון( ורק השתדלותה של מלכת האם התיכ

 .חודשים 3פילדרמן כעבור 

כאמור פילדרמן עמד בראש הנהגה לא רשמית שזכתה לכינוי "מועצת 

כנציג  ,מישו בנבנישטיהיהודים" והשתתפו בה גם הרב שפרן, עו"ד 

ארנולד התנועה הציונית, פ. פרוימסקו, נציג היהודים הספרדיים ועו"ד 

בדרך כלל התכנסה המועצה בביתו של הרב שפרן.  .שוופלברג

פילדרמן עודד חלק מהיהודים הקשורים איתו לקבל תפקידים במרכז 

היהודים, כדי שיוכל לקבל אינפורמציה מבפנים וגם כדי שיוכל 

הוצעה הנהגת מרכז  ,אברהם לייבה זיסולהשפיע על מהלכים. ל

של  "היהודים והוא דחה אותה בבוז באומרו שמדובר ב"בור שופכין

הנאצים. הוא ביקר בחריפות את העמדה של פילדרמן וראה בכך 

לו תפקידים במרכז, שיתוף פעולה מסוים עם שחלק מאנשיו קיב

 .האויב

 הניסיון לפתרון הסופי של יהודי רומניה

רומניה התנהל משא ומתן  ובין ממשלת גרמניה הנאציתבין ממשלת 

הגרמני. הדיונים היו  פתרון הסופיב יהדות רומניהלגבי הכללת 

 וסטב ריכטרגאנשים, כולל  3-4סודיים. מהצד הגרמני השתתפו 

שיעץ לרומנים( וקילינגר )הציר  בעיית היהודיםהמומחה הגרמני ל)

מיכאי  ,יון אנטונסקוהגרמני ברומניה( ומהצד הרומני ידעו על כך רק 

 .(הממונה הרומני על בעיית היהודים) ראדו לקה ,אנטונסקו

הגרמנים היו מעוניינים להעביר את יהודי רומניה למחנה ההשמדה 

 1000-1200שם שופצו המתקנים ושוכללו כך שיכלו להמית  ,בלז'ץב

דקות. המחנה היה  20-30איש )מחצית של משלוח יומי מתוכנן( תוך 

סמוך למסילת ברזל, אך יעילות התהליך הייתה תלויה בכך שהיהודים 
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עד הרגע האחרון מה צפוי להם ויחשבו שהם נשלחים לא יידעו 

למחנות עבודה. מסיבה זו התנגדו הגרמנים לגירוש האלים של 

תם להרגיע לקראת הפעלת הפתרון כשמטר ,טרנסניסטריההיהודים ל

 .הסופי לפי הנוסח שלהם

נאצים היו מעוניינים לשמור על הסודיות, כדי -גם הרומנים הפרו

שהיהודים המבוהלים לא יפנו לפוליטיקאים מהאופוזיציה, שעדיין נהנו 

מהשפעה מסוימת, וגם כדי למנוע לחצים אפשריים מכיוונן של מדינות 

 .זרות ואנשי דת נוצרים

מרות האינטרס הקריטי לסודיות בשני הצדדים, הסוד דלף והשמועה ל

מקור השמועה, כנראה, היה  .טרנסילבניהפשטה על פני כל שטח 

יועץ הגרמני, בו קרא ליהודים להתכונן במאמר שפרסם ריכטר, ה

לגירוש שיחל בקרוב. ההסכמה שהושגה בין הרומנים לגרמנים באה 

-בו הודיע למרטין לותר, תת היינריך מילרלידי ביטוי במכתב של 

-מזכיר במשרד החוץ, שגירוש יהודי רומניה ברכבות עומד להתחיל ב

הנהלת הרכבות ברומניה הצטוותה להכין  .1942 בספטמבר 10

 -קרונות למטרה זו וגובשה תוכנית הסעים, אך התעוררו בעיות 

ו לקה, התוכנית הוכנה על ידי ראד .חבלות מכוונותכנראה בגלל 

 ,[6]בספטמבר 24-שהעביר למשרד התחבורה הוראות מתאימות ב

 40,000ם של על צו להגליית יון אנטונסקוחתם  1942 באוקטובר 10-ב

שלא היה קרוב משפחתו(, ) מיכאי אנטונסקו ,יהודים מרומניה; סגנו

 11-ואולם ב ,באנאטמחבל  ,טימישוארההיה נחוש להתחיל בעיר 

 .ת הגירוש למועד שלא נקבעבאוקטובר יון אנטונסקו החליט לדחות א

הפתרון הסופי לכל יהודי רומניה, על פי יוזמת הנאצים, לא יצא לפועל 

וכן גורמים  המלכה אלנההודות להתערבותה של אם המלך הרומני 

נוספים. הללו לחצו על השלטון הרומני שלא להיענות לדרישות 

הנאצים ובכך הצילו את חיי שארית הפליטה ברומניה; עם זאת, יש 

 קרב סטלינגרדכנית נבע מהמפלה בגם הערכות שאי ביצוע התו

בו הביע נכונות להיענות לתביעות ההונגריות  ריבנטרופומנאום של 

 .[7]הגבולות עם רומניה-)בניגוד לעמדת הרומנים( בנושא הסדר
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 והתגובה הרצח: בטרנסניסטריה השואה חדשות  -  נושא: 5פרק  

 היהודית

 
http://humanities1.tau.ac.il/zionism/templates/ol_similu/images/zionism_journals/zionism_

9/18.pdf 
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 Yad -" המוות ממלכת" - טרנסניסטריהחדשות   -  נושא: 6פרק  

Vashem 

 טרנסניסטריה -" המוות ממלכת"השואה  בתקופת בלץ
 

. 1941 בקיץ והרומנים הגרמנים בידי נכבשה טרנסניסטריה
 אלפים עשרות. יהודים 300,000-כ באזור היו המלחמה לפני
 אולנדורף אוטו של בפיקודו D איינזצגרופה בידי נרצחו מהם

 היתה כיבושה אחרי. ורומניה גרמניה צבאות ובידי
 אליו ובוקובינה בסרביה ליהודי ריכוז מקום טרנסניסטריה

 15-ב החלו הגירושים. אנטונסקו יון בפקודת היהודים גורשו
 שרידי. 1942 סתיו עד בהפסקות ונמשכו 1941 בספטמבר

 ברובם גורשו בוקובינה וצפון בבסרביה הרצח מעשי
 טרנסניסטריה בצפון ובמחנות בגטאות ורוכזו לטרנסניסטריה

 התנועה חופש נאסר המגורשים היהודים על. ובמרכזה
 .כפיה עבודת חובת עליהם הוחל המגורים מקום ובחירת

 

 את פגשנו במקום[ ... Obodovka] לאובודובקה הגענו    

 אשתו, קישינייבסקי מרחוב רבים ואנשים, ואשתו זניה הלויס
 שמעון, צירולניק יאשה, פוד מרדכי, ליפשיץ הדין עורך של

 לאורווה אותנו והכניסו אותנו" כיבדו... "ואחרים, גלנטר
 הזה לגיהינום... הנורא מהקור שסבלנו היכן, הבהמות במקום
 בורי ביניהם, ברומניה יו'ורג'מג גם כל וחסרי אומללים הגיעו

 האורווה מדרי רבים.... ואחותה ליובה, ומשפחתו פלדמן
 ייסורים של גיהינום חיי נחשבו בטרנסניסטריה החיים... מתו

 .וצרות
 . 605' ע, בלצי ספר, וולף גולדיאק    

 

 בטרנסניסטריה( Scazinets) סקזינץ מחנהב כיפור יום על

 :בלץ ילידת, רט( מיימס) בלה בזיכרונותיה מספרת
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...  דחוס ואויר קברות בית של שקט שרר הזה המחנה בכל    
 חלקם, לגמרי ערומים חלקם... מעוותים אנשים נמצאו בבנין

 הורגש בו שגם ונקי ארוך לאולם נכנסנו...  סמרטוטים מכוסים
 מארבע קודש ארון עמד האולם בעומק...  תמוו של ריח

 גברים נשים... המתפללים בין התיישבנו אנחנו גם...  קרשים
...  גוססים כמעט, הכר לבלי נפוחים חלקם, גדולים וילדים
 חתימה לכולם איחלה הנשים אחת...  וחולי מקור רעדו כולם
 גבר דמות הופיעה פתאום. היום צמים כולם כי והודיעה טובה

 הציבור שליח היה זה. אדם שלד של פנים עם, ויבשה ההגבו
 והתחיל המאולתר הקודש ארון לאותו ניגש הוא(. הרבי)

 שם הנאסף הקהל כל. קשות ואנחות בכי תוך להתפלל
 .איתו ובכה התפלל

 . 609-610' ע, בלצי ספר, רט( מיימיס) בלה    
 

 הדדית עזרה לארגן וניסו עצמם בכוחות התארגנו המגורשים
 העזרה ועד של והסיוע דלים היו האמצעים. לקיום ולדאוג

 בטרנסניסטריה ביקרה 1943 ינואר בראשית. עוכב בבוקרשט
 דוח חיברה המשלחת. שרגא פרד בראשות ראשונה משלחת

 שלחה ואף בטרנסניסטריה היהודים של הקשה מצבם על
 .עזרה להשיג כדי הברית בארצות יהודים למוסדות אותו

 
 שדלתותיה גדולה לאורווה יהודים הכניסו הבדובינ    

 משכנן למקום אנשים 400 דחסו. ופרוצים שבורים וחלונותיה
 מתו יום יום. אנשים 40 רק נותרו הזמן בחלוף. הבהמות של
 הרשו לא רומנים חיילים. וקור רעב, ממחלות, זבובים כמו

 .מזון לחפש לצאת
  .607' ע, בלצי ספר, וורשבשקיה לוקטשר חנה    

 
 מוועד, וינט'מהג עזרה להגיע החלה 1943 סוף לקראת
". אוזה"ומ העולמי היהודי הקונגרס מן, בקושטא ההצלה
 5,000 לרומניה להחזיר אנטונסקו הסכים 1943 באפריל
 יצאה לא החזרה אך", בטעות" שגורשו אחרים ויהודים יתומים
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 הצבא בידי טרנסניסטריה שחרור החל 1944 במרס. לפועל
 מטרנסניסטריה לחזור הורשו יהודים 2,500-וכ האדום

 .לרומניה
 

 לחזור הניצולים מן לרבים הותר 1945-1946 בשנים
 .  לרומניה

000  
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 – א חלק הגיהנום - טרנסניסטריה חדשות  -  נושא: 7פרק  

YouTube 

 בוקובינה וטרנסניסטריה

 המפלגה הקומוניסטית הרומנית 

 רומניה בתקופת השואה

 

סרט תיעודי  .(, הטלוויזיה החינוכית1996דק', 41זולטן טרנר,  --נום )במאי הגיה --רנסניסטריה 

 .העוסק בטרנסניסטריה, אזור שליטה של רומניה בדרום מערב אוקראינה, בין נהרות הדנייסטר והבוג

גטאות  116 -ב .האזור נמסר לרומניה ע"י היטלר בתמורה להשתתפותה במלחמה נגד ברה"מ

רוכזו עשרות אלפי יהודים ממגורשי בוקובינה, בסרביה, מחוז דורוהי ומחנות בטרנסניסטריה, 

 .(והיהודים המקומיים. עשרות אלפים נספו ברעב, קור, מחלות ורצח ישיר )במחנות ההרג/השמדה

הסרט עוסק באמצעות עדויות ניצולים  .יהודים מבין המגורשים 150.000נספו  1941-1944בשנים 

ובתנאי החיים הבלתי  ,(, בגירושים,ברציחות1941-1944נוער בין השנים )אשר היו ברובם ילדים ובני 

היחס לניצולי השואה  .אפשריים "בארץ גזירה" טרנסניסטריה. השואה ה"נשכחת" טרנסניסטריה

 .בשנותיה הראשונות של המדינה

 

m/watch?v=QfQKWi0r_8Uhttps://www.youtube.co  

 YouTube – ב חלק הגיהנום -- טרנסניסטריה

https://www.youtube.com/watch?v=_buFft7Vl3I 

 

 YouTube - ג חלק הגיהנום -- טרנסניסטריה

https://www.youtube.com/watch?v=Sy39AWNumjA 
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 THE - 1996 - הגיהינום טרנסניסטריה  חדשות  -  נושא: 8פרק  

HELL TRANSNISTRI ... 

מתורגם ) THE HELL TRANSNISTRIA - 1996 -טרנסניסטריה הגיהינום 

 (לאנגלית
 

LQ-https://www.youtube.com/watch?v=cOZwBuHQ 
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 שואת רומניה חדשות  -  נושא: 9פרק  

 Holocaust In Romania - Part 1חלק  -השואה ברומניה 

 Holocaust In Romania - Part 2חלק  -השואה ברומניה 

 Holocaust In Romania - Part 3חלק  -השואה ברומניה 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fR6y1KNMxg0&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=FVjCxA1KQW0&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4PTKqkjy0 
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 סרטונים חדשות   -  נושא: 10פרק  
 

 THE HELL TRANSNISTRIAטרנסניסטריה הגיהינום 

(1996... ) 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

wm68koMTkxs 

~שואת יהדות רומניה ~ 

הגיהינום ~טרנסניסטריה   

ShJivN6NNXk 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

OqPL0jyaQmI 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

NYflNnhti5w 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

MXssuHwfCKU 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

Lc_lEB3C99o 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

fLcEAgYr1lQ 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

E-tCPQucuoQ 
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~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

CsWZgn3ek8Q 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

cOZwBuHQ-LQ 

מניה ~ ~שואת יהדות רו

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

BO4zm-HucDg 

~שואת יהדות רומניה ~ 

 טרנסניסטריה הגיהינום ~

5nPaJwyIhog 
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