Dorohoi, oraş în nordul României, situat în regiunea istorică a Moldovei. Cea mai veche
dovadă a prezenţei evreilor în Dorohoi este o piatră de mormânt datând din 1656. Un hrisov emis
de prinţul Constantin Șuţu în 1795 prevede o listă de datorii şi taxe ce trebuiau plătite de evreii
din localitate. Breasla jidovilor este pentru prima dată menţionată în documente în anul 1799 şi
rămâne în funcţiune până în 1834.
Numărul evreilor rezidenţi în Dorohoi creşte constant de-a lungul secolului al XIX-lea:
documentele atestă existenţa a 600 plătitori de taxe evrei în 1803 şi 1133 în 1831, 2392 de
locuitori evrei în 1838, 3031 în 1859 şi 6903 în 1899 (reprezentând, la acel moment, mai mult de
jumătate din populaţia totală a localităţii).
Sinagoga principală a comunităţii a fost construită în 1824, în 1893 devine activă prima
asociaţie sionistă (Hovevei Zion) iar în 1894 este deschis un cămin pentru bătrâni şi o cantină
pentru membrii nevoiaşi ai comunităţii.
În 1896 este deschisă o şcoală primară care funcţiona alături de o Talmud Torah. Opt ani
mai târziu, în 1904, devine funcţională organizaţia caritabilă Or Hayim.
În timpul răscoalei tărăneşti de la 1907 au loc atacuri împotriva membrilor comunităţii
evreieşti din Dorohoi.
În 1909, este dată în funcţiune şcoala israelito-română.
În 1910, Dorohoiul avea 6400 de locuitori evrei, marea majoritate a acestora fiind
comercianţi şi meşteşugari. După Primul Război Mondial, comunitatea deschide o grădiniţă, un
spital şi un nou cămin pentru bătrâni.
În 1930, numărul evreilor din Dorohoi scăzuse la 5820, reprezentând puţin peste o treime
din întreaga populaţie a oraşului.
În perioada interbelică au funcţionat în Dorohoi 21 de sinagogi şi au devenit active alte
câteva organizaţii sioniste: HaNo`ar HaTsioni, HaShomer HaTsa`ir şi Betar.
Până în 1938, judeţul Dorohoi a făcut parte din Vechiul Regat al României. După aceea
este încorporat administrativ ţinutului Bucovinei şi pus sub autoritatea unui rezident regal.
Pierderile teritoriale din vara lui 1940 întrerup, bineînţeles această împărţire administrativă dar
ea este refăcută în iunie 1941.
Dacă în alte zone ale României violenţele anti-evreieşti apar în perioada statului naţionallegionar, în Dorohoi acestea sunt generate de retragerea trupelor române după pierderile
teritoriale din iunie 1940.
Astfel, la 1 iulie 1940, Dorohoiul este scena primelor violenţe îndreptate împotriva
evreilor din România. Pogromul a fost executat de unităţi militare române aflate în retragere,
mai exact de ofiţerii şi soldaţii aparţinând Regimentelor 3 Grăniceri, 8 Vânători, 16 Artilerie şi
29 Infanterie. Violenţele anti-evreieşti încep în timpul înmormântării unui soldat evreu mort la
datorie când soldaţii evrei aflaţi la ceremonie sunt executaţi de camarazii lor români. Violenţele
se îndreaptă apoi către evreii din localitate, au loc execuţii sumare, violuri, jafuri. Conform
estimărilor oficiale, 50 de evrei şi-au pierdut viata în timpul violenţelor din Dorohoi (34 de
bărbaţi, 11 femei şi 5 copii). În realitate, numărul victimelor a fost mult mai mare, diferite surse
menţionând între 90 şi 200 de morţi.
După instaurarea statului naţional-legionar, politica antisemită a autorităţilor române
devine explicită. În octombrie 1940, de exemplu, poliţia din Dorohoi rechiziţionează toate şcolile
evreieşti din oraş.
În mai 1941, secţia pentru controlul străinilor a Poliţiei din Dorohoi a dat ordin ca toţi
evreii din localitate ce şi-au pierdut ceţăţenia sau nu au obţinut-o să înceteze orice activitate
economică.

La 22 iunie 1941, sunt arestaţii preşedintele comunităţii, Isidor Abramovici-Băluş, 22
dintre fruntaşii comunităţii şi aproximativ 200 de suspecţi de comunism. Toţi sunt evacuaţi şi
internaţi în lagărele de la Tg. Jiu şi Craiova. Cei rămaşi în oraş au fost obligaţi să poarte steaua
galbenă.
În plus, toţi evreii din judeţul Dorohoi au suportat consecinţele ordinului 4147 din 21
iunie 1941 conform căruia toţi evreii cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani din satele dintre
Siret şi Prut sunt evacuaţi în lagărul de la Tg. Jiu iar familiile acestora în târgurile din judeţul în
care locuiau. Drept consecinţă, sunt evacuaţi în Dorohoi, evreii din Săveni, Darabani, Mihăileni
şi Rădăuţi. Creşte astfel, poulaţia evreiască a Dorohoiului, comunitatea locală având mijloace
insuficinete pentru a susţine acest val de deportaţi.
La 5 noiembrie 1941, autorităţile anunţă deportarea evreilor din judeţul Dorohoi. Primii
deportaţi au fost evreii din Darabani şi Rădăuţi, la 7 noiembrie 1941. A doua zi, au fost deportaţi
evreii din Mihăileni şi Săveni. Deportarea evreilor rezidenţi în Dorohoi a început pe 12
noiembrie. Proprietăţile rămase de la evreii evacuaţi urmau să fie preluate de o comisie formată
din reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai Băncii Naţionale. Fiecare locuitor evreu a putut lua
cu el doar haine groase şi alimente pentru mai multe zile. Bunurile rămase în urma evreilor au
fost jefuite de populaţia civilă a oraşului. Cifra totală a celor trimişi în Transnistria este de
aproximativ 10.000-12.000 pentru întreg judeţul, 3074 dintre aceştia fiind locuitori ai oraşului
Dorohoi. Aproximativ 5000 dintre evreii din judeţul Dorohoi şi-au pierdut viaţa până la
momentul repatrierii.
La 11 iunie 1942 sunt deportaţi din Dorohoi 308 de evrei (176 bărbaţi, 70 de femei şi 62
de copii). Majoritatea bărbaţilor este formată din cei aflaţi în detaşamente exterioare de muncă la
momentul deportării familiilor lor, în noiembrie 1941. O parte dintre aceştia au fost trimişi
dincolo de Bug, sub autoritate germană şi au fost executaţi.
După încheierea deportărilor în Dorohoi mai rămăsăseră aproximativ 2000 de evrei
cărora deşi li s-a permis rămânerea în localitate le-a fost interzisă desfăşurarea oricărui tip de
activitate economică.
La 8 decembrie 1943 se ordonă repatrierea tuturor evreilor deportaţi din judeţul Dorohoi.
Primul transport părăseşte Transnistria la 20 decembrie trecând Nistru prin punctul MoghilevAtachi.
După război populaţia evreiască a oraşului creşte ajungând la 7600 de locuitori în 1947,
creşterea demografică se datorează emigraţiei. După instaurarea regimului comunist, dispar rând
pe rând toate instituţiile comunitare iar evreii din Dorohoi încep să emigreze către Israel. În 1956
mai erau 2753 evrei în Dorohoi. Numărul acestora a scăzut la 1013 în 1966 şi 49 în anul 2000.
Conform recensământului populaţiei din 2011, doar 17 evrei mai locuiau în oraşul Dorohoi la
momentul culegerii datelor.
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