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ווהליין ילקוט
סקירות

מגמתנו
במשך גלוייה וכל מאבקיה לבטיה, יצירותיה. בארץ ווהלין יוצאי ארגון שליד הארכיון ועדת

הדורות. כל ולרכו לאסוף למטרה לה הציגה ישראל'
אחריכן וימסר ישמר והולך המתרבה ןה חןמר לישוביה, היהודית, לווהלן הנוגע חומר
שנןודאי האןמה של הגניזה בית של לרשותן שלה היהודי ולהווי קורותיה מוסדותיה, אישיה,
היהןד,ם חי, הנצחת לשם נא", הזמן במשך יןקם צורר של האכזרית הכורת שיד עד דורות בסשך
מקומה את ווהלין ליהדות להבטיח ךצןננו בגןלה משרשו. הכל את עקרה ימינו

זו. בגניזה לה הראוי מתכוונים אנו עובדות ובמסירת בתיאורים
לפר רצינו אצלנו המתרכז החשןב החומר את תמיד שהיתה ווהלין ליהדות וזכר ציון להציב
אשר גדול, ספר בתבנית בבתאחת כןלן סם התרומיות, במדותיה והצטיינה ותוססת ערה
בדור שדןקא ווהלץ# ליהדות וזכר r ישמש הציבוריים, החיים בארגון ובעסקניה, בגדוליר.
הרבים מעשיה ידי על במיוחד התבלטה האחרןן והתר החינוך במוסדות שלה. החסידות בתנועת
קשי מפאת ברם" הגדןל< הלאומי מפעלנו למען הלאומית. התחיה למען ובמאמציה בות
לאחר עד וו רחבה תכנית לדחות נאלצנו הזמן. המ ותוצאותיהן האחרונות השנים מאורעות
מה חלק בפרסום לפישעה ולהסתפק המלחמה מקורות של ולהשמדתם לאבדנם גרמו רות

מזומנות. לעתים קבצים בצורת חומר זכרונות ארכיונים, גניזות, ספריות, ראשונים:
בזה. מוגש הראשון הקובץ שאין בעליערך ומיסמכים תעודות ועודבכללם

"למען ימין קןרןת על לשמור חייב ןךור דוך כל רחבי את ושטפו גרפו דם נחלי תמורה. להם
לדור. וחןבתכבוד תפקיך וזהו אחרוך דור יךע ועס סופריה אישיה, על ווהלין את וגם הגולה
מני למעטים לנו. היא ומכופלת כפןלה חןבה הזוועות. אש והזכרונות. הידיעות נושאי קניה,
שז _ ממשפחה", ושנים נןעיר "אחך _ רבים יקר, חומר ליחכה דוגמתה ידעה לא שהאנושות
הפליטה. משאוית חלק ומהןים אךצה לעלןת כ,מ לתת בו היה אשר רבים. דורות במשך שנצטבר

מחוב ווהלין. בחבל היהודים מחיי מלא תיאור
בכל מאליו נעשה הדבר היה כתקונם בימים אחים רבבות כלפי השעה חובת  איפוא. תנה
ומסבא לבנו אב מפי שונוי1: בצורות ייי1?1™ במשך במקומם מושרשים שתיו אלה ואחיות
וכו/בימינו ודורשיו הדור סופרי ידי על ל™. ההיסטוריה כלפי וכן זכרם, ונכחד דורות דורי
נ הא הכוחות אבדו המקורות' סתימת נוכח אנו לפליטה הנשאר כל את ללקט  האןמה של
היהודיים החיים סימני ל כ והריסת טלקטואליים ומן יחידים של הזכרונות מאוצר גם ולדלות
את לדורות ולרשום לדאוג אנחנו מצווים שם שפורסם לחומר נוסף בידם. שנשתמר החומר
בזכרוננו ושמור אזנינו שמעו עינינו' ראו *י'^ וו שלמה חטיבה של תמונתמה לתת כדי כבר,

זי יהדות על שנים. לאלף קרוב של תקופה במשך אומתנו של
הקדושה החובה את המחשיבים כל של בסיועם ארכיוני. חומר לאסוף. מוסיפים ואנו אספנו,
מס מגנזתנו' את להגשים שואקים אנו הזאת' ידי על וכר, ביבליוגרפי דימוגרפי. היסטורי,
וכן יראו וודאי ומהם והולך. גדל אלה של פים בעלי ומיסמכים תעודות ריכוז וכתנות, רישום

ווהלין יוצאי שאי גם יטשו פנקסי עתונים, ספרים, צילומים. צבורי, ערך
,^יי w ,.u,M * n "^^י"י וכ כרתים פרטיכלים, תקנות ומוסדות יקהילות זמ א לין' א כי ח אבטיחי> א ככל לשקף  אחת מטרה לשם זה וכל דומה.

העורכים על ווהלין יהדות של ימיה דברי את האפשר
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ן י ל ה ו ו
ומטבעות קמיעות אוצר לוצקלבוב) הברזל הרבה יהודים מאוכלס שהיה ווהלין, חבל
הרי לספה''נ, השלישית המאה משנות רומיים חיו בו חשוב, יהודי מרכז שימש שנים, מאות
ארד של חניתות ראשי נמצאו קובל בסביבת בם והמשיכו הפטריארכליים חייהם את דורות
שנשמרו גרמנית, רונית" ,'כתב עם (ברונזה) מיוחד. גוון בעלת כחטיבה טורת

בוורשה. האתנוגראפי במוזיאון מזמן שפגעו הגודל ותמורות הימים מאורעות
והתישבו אימזה באו הגוטים שבטי וכעבור לגדע הצליחו לא לזמן, מזמן זה בחבל קשר,
סלאבים, הנראה לפי בוזשאנים, המרובות בחוות לאחר ואף בקרקעו, שרשים שהכה הגזע את
התשיעית המאה משנות בכרוניקה מסופר שעליהם הישוב התאושש חמלניצקי של הדמים תקופת
גי~ מסעודי' הגרמנית. בווריה בארץ שנכתבה ול להשתרש לגדול, והוסיף בווהלין היהודי
לספה"נ. 950 בשנת ספרו שכתב ערבי' אוגראף רבים ובישובים רבו, הקהילות מחדש, התפתח
ושבטי הדולבים את הארץ תושבי בין כאן מונה התושבים, רוב היהודים היוו ווהלין פני על
האוא ידי על לפנים ששועבדו עמים הווהלינים, ואנשישם... גאונים גדולים, להם קמו
השבט, שם לראשונה מופיע אצלו הפראים; רים השכנים ושנאת והשליטים הרשויות גזירות
היום. עד זו ארץ חלקת נקראת שבשמו העם, או בדורנו שעלתה עד  להם יכלו לא וקנאתם

, . ואת אותם והשמידה עמלק של הארורה היד
שבמישיי פי על יאף ייי'ייי היא ייים יחבת הכלכלים החיים שטחי בכל למנג'וריצירותיהם עד המשתרע אירופהאסיה)' האיראסי ",,.",."

י י <_ מקוםוהיהודיים. מכל ממשי, בגבול כמעט להבחין אין יה,
זד. הלא ווהלין: של הטבעי החיץ למדי ברור ויושביה הנפה
תחתיתו סלוץי יי™ fפיק נעיץ שיאשו מלבז ושדות שדמותשיפוו מים, נחלי  נהרות ארץ
וימיבי כתףהביג על שמאל?נשען הפייפט' בביצת עצי וחורשות האפלים האורן יערות ארץ חיטה,
"יי*' משופע השטח כל יאוז טטירוב נהי ווהלין ארץ ואנשים. אלהים המשמחות לבנה
את מפריש והיא מזיח ?,פיז בכייו מעיב והלאה ממנה לערבה. גבול הוצב כאן הברוכה.
הוייו סטיי' איקייי" הנהיית: כל צפונה! מ:מיי הפגועה. השוממה, הערבה השתרעה וקדמה דרומה
הדיי? מו האיץ את חיצים יאחיים טוייה סלוץ/ היתה קדומים מימים הגיעה. לא ווהלין עד אבל
על טיבענים ביעלית, שם ינבלעים הצפון אל מושבו בה יסדו קלטיות אומות נושבת. ארץ כאן
נידדים' לעמים מדיייגל זאת איץ היתה כן הצפון, עמי על חלשו רומא קיסרי בעוד תיהם,

המעבר. את עליהם סגרו ~ביצותפוליסיה גליציה רומניה' דרך ומעלה הדנובה שפר למן
שחייה כבד?' אדמתה ייהליו היא לחם איץ ובוג, ויסלה נהר לאורך והלאה ווהליניה, וארץ
בצפיז לים ומיגב בה מעטים בצה שטחי ת"יחה קד רוכלים שיירות הגיעו הבאלטי, לים ועד
להטבלה ש הקצה יי המישי השטח מתיי בילט מטבעות עקבותיהם' את פה השאירו הם מונים.
יבזלת' (גיניט) שח,ם של השתיה סלע הסלע1ת אבני קיסריים וקמיעות דינרים רומיות, ^^^ו^^^^כסף " " """ "" י"י ו^םאק^:י;'
פידול של השחיי בקיקע אימתה נבלעת יימה נעלמו לא הם אף ווהלין של הקדמונים ויושביה /
יי'"™"\ימחים השיפיו י<חיטה' מזהיבים י" הוייתם חותם הטביע לבלתי החיים, מבין לגמרי
אח: יגידולים חמניית כישות' ופשתן' קנבוס בה ואי סטיר הנהרות ישוב: ומקומות נחלים על
הכיהל את צייפים הי:"ש משיפות בבתי יים שרשי שכן כך: על יעידו וארז הורץ בייקווה, בהמיתיה שכי מבשלים נזיה בבתי החייף שמות וכן יסודם, לאסלביות בלשונות שמותיהם
שהטי העיבה פיאי נשכנים גוציםי סיסיה ""י ך !טי שהסיומת לופאטין, בוראטין, הכפרים
הנמה האכיים בעגלית להית.ם באייציו שכמם לון  לונדון כגון: מובהקת' קלטית היא שלהן

בלע"ז. "טאראדייקות" כות' היא זו ד.רי , הונטיןדו  הונטינדון דון,
לאחד הזמו ?משי זוי1יתה ופיייה נישבת ואיץ עדיין המצויה טין, טאון דון. הידועה: ההברה יי'ייי' ישיב של יהגדילים הצפיפים המיכז;ם הקלטית. הלשון מן כשארית האנגלית בלשון
הפיקים ייקדשי ומאויעיתיו למאויותיו אשיי והחמישית, הרביעית במאה הקלטים. ואחרי

הבאים הצפון מארצות בנסעם הגוטים' נתיבות כאן עברו
יביא) (המשר אם בולגריה. ואל קרים אל דרומה שבגרמניה

נתנאליוותמן י. מסלת סלילת (בשעת נתגלה לוצק בסביבות
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אישים:

אשכנזי זלמן ר'
וצ"ה היבדס טוביה הד''ר לעזר לו היו לאפעם זלמן בדובבא נולד ההשכלה ביכורי בזמן
אשכנזי השתדל זו בדרך מקרמניץ. פרילוצקי היותו מלבד אשכנזי' צביהירש ר' אביו אשכנזי.
היהודית האינטליגנציה את התנועה אל למשוך המיוחסים אחד גם וכמשכיל.היה כלמדן מכורסם
היה לא עצמו שהוא והיות המתקדם. הנוער ואת מוסר מרגלית חיים שר' כפי צבי". ה"חכם מצאצאי
בה לנאום כדי עד הרוסית בשפה בשמוש חפשי זקס שניאור ר' לשם נזדמן דובנא"' "עיר בספרו

שם) פורסם לא חשד איזה (על למלכות ונתפס
ft ^'^ בביתו, ואכסנו הזמן כל בו טיפל אשכנזי צבי ור'
| *'***^ זקס,שבו הר"ש של ממכתביו אחד מעיד זה על

,/g$£$*8l£ מצד אליו המצויין היחס על תודתו את מביע הוא
' "'" j סבלו את שהקלו רבים משכילים ומצד jDDxnn

^^ p"_ _ _ .

® f^pFfm/ גלזברג), (לייבוש דובנא ממשכילי לאחד אכטר
;. נ ^/ הירש ר' המפורסם הנגיד "על בהתפעלות ומדבר
:, ^ ן^ ויאכי ביתו אל ידידו את אסף אשר נ''י, |||אשכנזי שולחנו." מארוחת להי

JL . ₪8 כרגיל תורני, חינוך זלמן ר' קיבל זה fW^בביתאביו (4^*^ עוד אכן, בלמודיו. כשרון וגילה ההם ftBHNk^בימים 3/₪^* השכלה לו רכש ושם ללבוב הלך ■^^H^^Jבבחרותו 9^H הלך ושמו וחכמה תורה בעל לאיש ויהי ^^^^^^^כללית ™1 הזמן. במשך ברבים 1^^^^^9ונתפרסם ■J זלמן לה נתן חיבתציון, תנועת ראשית Kr^^^^^עם f להת תעמולה לנהל והתחיל ולבו ידו את ?^^^^^^1אשכנזי ך ומצבו לכשרונותיו הודות בעירמגוריו. פתחותה
mKKKMBk עלה הצבור מצד אליו הכבוד ויחס ■^^ipWBlבחירה מצד הפרעות בלי זו תעמולה להגביר בידו הדבר
1 הם גם שכן ההם' שבימים הצארי השלטון נציגי

י הכלליים בצרכים התעסקותו שום על כיבדוהו
בה. היהודי והקהל העיר של

עצמו והוא חבריו, על זה בנידון סמך הצבור, בפני לאומי' "נואם בתור אשכנזי של צעדיו ראשית
משתדל היה ה"פרוגרס" חובת ידי לצאת כדי מסליאנסקי צביהירש הר' של בואו עם נעשו
בתור אז (שנחשבה היהודית השפה את ל"גרמן" 1893 בשנת בווהלין שלו הכיבוש" ב"מסע לדובנא
שהמ הוא הוא כי להניח שיש ננ;וכתדרגה),עד לציון הלבבות את כבש זה ידוע שמטיף לאחר
היות לפני עוד ה"קונגרסדייטש" את ציא אשכנזי ערך שבדובנא' בבתיהמדרש בדרשותיו

בעולם. הציוני הקונגרס התנועה אל למשוך כדי העירוני במועדון אסיפה
אז כבר בה פעמה הלאומית שהרוח דובנא, אחרי לרוץ רגילים שאינם מאלה גם הציונית
עריווהלין וכמה לכמה דוגמא משמשת התחילה ביתהכנסת. דרשני
אש ביקר מהן באחת לא והרחוקות; הקרובות לפני הראשון בנאומו מזלו את ניסה אשכנזי
לכתת נפשו מעמל חסך ולא צורך, שעת בכל כנזי בהצ עבר והנאום המועדון את שמילא רב קהל
משלחתי לעשות כדי בדרךלאדרך רגליו את לאומי נואם בתור להתפרסם התחיל מאז לחה.
הגדולות בערים רק לא עבר הוא לציון. להטיף  בין היה אשכנזי לה. ומחוצה בדובנא ומטיף
משהתחיל שבסביבה. נידחות בעיירות גם אם בי שהכה חדש, גוון לתעמולה שהכניס הראשונים
לחו ראה הציונים, בקונגרסים ציר בתור להשתתף לשבח נודעו מהרה עד הלבבות. את ומשך גלים
למסור לציר נבחר שבהם המקומות בכל לבקר בה "מכביערפעסטע"), הוא: (בלשונו נשפיהחנוכה
הרוחות ועל בקונגרס שהתרחש מה על דר'ח נוא של בהשתתפותם שנהשנה לסדר שהשכיל
בז לא הוא אגב, הציוני. היהודי בעולם המנשבות ומרחוק. מקרוב ידועים ציונים ועסקנים מים
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את מפרסמים וכן מוצלחים. שירים ואף ליטונים "ספרי בואו מקום בכל מפיץ היה לקטנות; גם
היה ומאידך וכדומה. אחיאסף" ב"לוח יצירותיו שהתחילו ו"תושיה" "אחיאסף" מספרי או אגורה"
כשה ידידים עם ומשחק קלה שעה יושב אשכנזי בכל מזלזל היה שלא מובן ההם. בימים להופיע
איש  אלה כל ועל הכלל, מן יוצא בכשרון מט של מלאי וישובה. בארץ התלויות המצוות שאר
ציונים לצעירים ביהוד אתו. במגע הבא לכל רעים ושקדים שמןזית בביתו. תמיד היה יינותכרמל

בספרותה. ומתענינים עברית יודעי אפילו עצמו את פוטר היה ולא משולחנו פסקו לא
העסקן. האיש של חייו שנות כל כמעט עברו כך לו מביא שהיה מה ארצישראלי. אתרוג ממכירת
מת הוא אשכנזי. זלמן ר' והפעיל. הנאמן הציוני העשירים. מן היה לא הוא והרי הפסדים. פעם לא
בהלויתו ואחת. ששים בגיל תרס"ט תמוז א' ביום האודי הועד מטעם המורשה גם שימש אשכנזי
רבים רבים אלא באלפיה דובנא רק לא השתתפה האחרון. יומו עד הוסדו מיום ציון חובבי של סא
אחרות. מערים שמו ומוקירי חבריו ממכיריו, יותר זה לועד חברים מספר היה שבדובנא ויצויין
הכבוד את לו לחלק באו ציונים שליחים עשרות מאוכ היתה אם ואפילו בווהלין. אחרת עיר מכל
הראשו אחד מורם. לאדם הערכה מתוך האחרון מדובנא. יותר לסת
לה ושיעבד קודש כעבודת עבודתו את שעבד נים בזמן אשכנזי פעל ליאות וללא רבה במסירות
כבירה הפגנה שימשה הלויתו כוחותיו. כל את הודות הראשונה. הממלכתית' ל"דומה הבחירות
הש בין חיוניותה את והוכיחה הציונית לתנועה זכות בעלי כל בדובנא הקלפי אל באו לשקידתו
את מאשכנזי שקלטו העם של הרחבות דרות הדבר ויהי נעדר, לא אחד המקומות' מכל בהירה

התחיד> תורת כאיש אשכנזי נראה אז הצעיר הדור בעיני לנס.
לנדר דוד ופי מאמרים המפרסם סופר"המלי?* האשכולות:

קהילות

ווהלין של הרוחנית הבירה  אוסטראה
שהשמידו גדולות שרפות שנה ארבעים לכל אחת בגולת ואם עיר והמעטירה, העתיקה איסטראה
האח התאריכים ידועים לה. זכר השאירו ולא גדולים קברותאחים שני רק  ישראלי ,

תר"ח. תקס"ט. תקכ"ו. השרפות: של רונים וכשריד אלף שנות של לדורות כזכר בך נשארו |
אוס קהילת של העתיק הפנקס גם תר"ע. תרמ"ט, הש ימינו חללי ישראל אמוני להמוני יחיד י

המ כל נסתתמו וכך אש. למאכולת היה טראה לחורבנו! ניחומים אין חורים,
על עבר אשר מכל מה יודע אתנו ואין קורות אשר המעונים, ואחיותינו אחינו של לשמם
בערך. שנה מאות שבע במשך בעירנו היהודים לכלותם. בהם היתה וטמאים ארורים מרצחים יד
התיש ראשית על ברורות הוכחית בידינו אין מפינו זכרם ימוש לא למען מוקדשת, זו רשימה
שאבותינו מה לפי אך הזאת. בעיר היהודים בות לעולם. אחרינו הבאים הדורות ומסי
מ יותר הרבה כי להאמין' יסוד יש לנו סיפרו
הי ידי על העיר הווסד מיום עברו שנה 800 הורין הנהר גדות על שוכנת אוסטראה העיר
הרדיפות בלחץ מגרמניה לפולין שנמלטו הודים, היס ערך ובעלת יומין עתיקת כעיר ומפורסמת
כי גם' סבורים שונות. וגזירות הצלב מסעי של הי בעולם מוניטין לה יצאו ביהוד גדול. טורי
מגר עיהגיעו ליהודים שהרשה פולין' נסיך לשק. שבכ והעתיק. הגדול לביתהכנסת הודות הודי 1

זכויות, להם העניק ואף בפולין להאחז מניה המהרש"א הגדול, האוסטראי הגאון התפללו תליו {

המאה בסוף ווהלין בחבל התישבותם את איפשר ועוד הקדוש השליה ותלמידיו, המהרש"ל ז"ל,
התשיעית. עולם. יסודי גאונים

אוס העיר נזכרת יותר מאוחרים במקורות תקופות: לשלש לחלק יש העיר קורות את
הקדושה הגדולה, הבירה שונים: בכנויים טראה הקדומה התקופה t
בי ווהלין שבגליל הקהלות ארבע מבין כי וכר. לפני ועד העיר הווסד מיום העתיקה, התקופה
וקרמניץ) לוצק לודמיר, (אוסטראה ההם מים העיר קורות כל בערפל. לוטה בערך, שנה 300
והחשובה הגדולה הראשונה, העיר היא היתה כל גרפם. הזמן נחל קדם בימי ומאורעותיה
מקדם בימים נודעת היתה היא החבל. שבכל מקור לנו לשמש יכלו אשר הישנים. הכתבים
אם ואוקראינה", ווהלין לגליל ראשית "כעיר לפי  כי בהם, היתה הטבע יד העבר, לחקירת
שסרו וקטנים, גדולים ישובים לרפ"ב ומטרופולין בךעירנו, של עדותו לפי וגם קדומה מסורת
בעיר. בזמנו שישב הגלילי האב"ד של למשמעתו בספרו ביבר רמ"מ ואישיה. אוסטראה תולדות חוקר
אבו ידי על לה שניתן "אותתורה'/ השם גם כמעט בעיר התחוללו אוסטראה''' לגדולי "מזכרת
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הוא". ארעאי אורח מלאה כשהיתה קדומים' ימים על מעיד תינו.
התאספו הושענארבה ביום ושנה' שנד. בכל הזמן במשך וחסידים. צדיקים חכמים, גאונים'
(שבעה גבאים בשבעה ובחרו לקלפי הבוררים הבכרים. בפי (מבצר) לאוסטרוג השם הוסב
החב את פרנסו מהם ששה אשר העיר). טובי כנויה את משנים היו שבאחרונים והאחרונים
(פרנס לחדשיים גבאי כל השגה, במשך רה איךתורה. כלומר: "אויסתורה", הלצה דרך
ממ היה כולם"' "במקום שנקרא והשביעי חודש) פנ על העם בפי רווחת היתה קדומה מסורת
סבה או מחלה של במקרה אחד כל של מקומו לא רשומים היו בו הישךנושן' החברהקדישא קס
מחשובי אחד איש גם נבחר הגבאים מלבד אחרת. המקרים כל וכן ונפלאות נסים ומעשיות. ספורים
מגזבר נבדל אשר החברה' "נאמן" להיות העיר אכן שנים. מאות כמה במשך בעירנו קרו אשר
סכום כל לסלק היה שמחובתו בזה, רק הנ"ל שבה, 235 מלפני אחר ישן פנקס שרידי מתוך
גם הפרנסחודש מטעם בכתב פקודה עפ"י כסף אמנם כי ביבר, רמ"מ ידי על באמת הוברר
לקבלו מנת על בקופה. מזומן כסף היה ל<1 אם שנים הרבה לפני שנשרף מאד ישן פנקס היה

התמנותו. שנת גמר עד בחזרה החסר את למלא רק בא ת"ע משנת החדש וזה
היה ח"ק. כל של הישירים לתפקידימ מהוץ. השרשרת. את ולהמשיך
החל העיר> הצטרכויות כל את לכלכל החברה על אוסטראה שאיש מקום בכל כי לציין' מעניין
העיר מוסדות החזקת m קורש לכלי משכיףות דבר על אצלו ודורשים שואלים היו מיד נזדמן.
כגון: מקריות, להוצאות ועד ולצדקד1 לתורה אוסטראה". של הישן "הפנקס
בךטובים עני או דרשן צדיק. לכל כסף תרומת הבינונית התקופה יד2. קדושים קבורת שבויים. פדיון לעיר. יבאו השש המאה בסוף מתחילה .'7שניה התקופה

וכו'. לפסח הטין מעות העיר. לאדוני יות התשעעשרה. המא'ה גמר עם ומסתיימת עשרה
ברשמו בו הקהלה. לפנקס נחשב הח"ק פנקס שנויער סימנו האחרונות השנים שששים אעפ"י
לטובת החברה תקנות החברים. בקשות ואושרו צורתם את שפשטו היהודים. בחיי מכריע כין
עברייבים על שהוטלו ושמתות חרמות הצבור' חד אחרת צורה ולבשו העתיקה הפטריארכלית
לציון. הראוי הקהלה בחיי ומאורע מקרה כל וכן ורק הדבור את עליהן נרחיב לא זאת בכל שה.
חשוב לדוקומנט כזה פנקס נחשב לחנם לא ובזמנם. במקומם הללו השנויים במסירת נסתפק

היסטורי. ערך ובעל סמ שהיא אחת. מאלפת עובדה לציץ כדאי
אוסטראה קהלת של בח"ק נפתח 1926 בשנת והיא: הנ"ל' בתקופה היהודים לחיי מאד לית
החב ותקנות חברים רשימת הכולל הדש. פנקס במס התרכזו בעירנו היהודית הקהלה חיי כל #

הקודמים. הפנקסים דןגמת ח;, על שלטונה את ששפכה החבראקרישא' גרת
._^_ ._.. ובכלל והצדקה התורה מוסדות על והפרט, הכלל

לומר' אפשר בקיצור ההיא. שבעת הצבור חיי ^■^^על לדורות החיים את אוסטראה אנשי צוו במותם ^^^^|^^כי , אחריהם. J^^^^^Dהבאים גם שנקראה הזאת החברה קדישא. £חברה l^^H■ מעין היתה אמת) של הסד (גמילת גחש"א בשם
XefdHj^^B הרבנים. רק לא חלק לקחו בו כללי. עממי JPjif^^^Eארגון יהודי כל אלא העיר' טובי וחשובי ר'ימ ₪^^^g*M*jj^אב'ד' . לפני "לגשת לעצמו קדושה חובה ראה ויהודי
₪^^^^^^^^^^ קדישא" הכורה אלופי כבוד הטהור, השולחן
^^HRRH^^^^L למלא נפשו" חשקה מאד "מה לפניהם. ^mr^ולהציע iif^^^B במשך שרותחובה כגון הקשים. התנאים אחרי

df^H^ ^^^8נ שתו אשר ככל דמיקדימה תשלום שנים. HE^^^שלוש ^^^^^ "להתחבר שיזכה כדי התקנות. יתר וקיום עליו,
^^^^Hk ^^^/^י הח"ק. של הקודש" _^^^^^^1במחברת .,.,.*... 9^^ וחביבה יקרה היתה הזאת שהחברה כמה HHU^IE^^^^^עד ^38 מזה. לראות אפשר היהודים בעיני קדושה ^^^|^^^^^^^1ובאמת ^^ ונכדיהם בניהם את הקדישו יהודים K^^^^^^^^^^^^שהרבה 1 בי הכנסם ביום אפילו ולעתים עוללים בעודם
1^^^^^^^^^^^^ 1 בה בח"ק. הקודש לעבודת שאולים להיותם B^^^^^^^^^^^^רית J שבשים מקרים. גם היו חתונתם. יום עד ^^^^^^^^^^^^ישרתו * היה ודיבן ההברה לתוך הן אף בתקבלו מכובדות

ר^דול האוסטראי הגאון  א ^ הנזהר ,,דלאו להבחר הזכות מלבד החברה. בני כל כדין
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הת"צ (מלבד סיון כ"ו ליום מיוחדות סליחות העיר בקורות תאריכים
האלה המרים הימים לזכר סיון) שבכי והסליחות עברו אשר והנהלות השמדות הצרות, מכל
מחיילות ניצלה אוליקה שקהילת הנס לזכר וכן שנמצא כפי לתקופה, מתקופה עירנו בני ראש על
לה. יכלו ולא ימים כמה עליה צרו אשר המיל. קדמו חוקרי בספרי וכן הקהילה בפנקס רשום
את בספריהם ות"ט ת''ח קורות סופרי מזכירים כן שהיה חמלניצקי בימי אוסטראה חורבן  ניות'
בה. שנערך הגדול הטבח ואת אוסטראה הריסת כולם. על עולה ות"ט ת"ח בשנות

אש אברהם ר' להרב רבים'' בת "צער בספר הד במסע אשר חמיל' דרכי למעצבה ידועים
לקרא: יש לתרמ'ח*) הספרות ("אוצר כנזי בנהרי ופולין אוקראינה ערי את הטביע שלו מים

אוסטראה לק"ק באו ארורים "טמאים הכוס עברה אוסטראה העיר על גם דם. נחלי
וגאונים צדיקים הרבה בה והיו ואכ משונות במיתות השם קידוש על בה ונהרגו
וקצינים נדיבים ונבונים, חכמים יחי שרידים רק נפש. אלפים משבעת יותר זריות
וכידונים. בחצים כלם ונהרגו ב ר' הג' הרב היו הנמלטים ובין העיר מן ברחו דיכ
וקטנים. גדולים אלפים שבעת הט"ז, בעל הגדול והגאון הגליל אב"ד כהנא נטע תן ,

המסומנים, מדרשות ובבתי כנסיות ובבתי הקדושים עם אשר והצדיקים הגאונים כל לא אולם
 לפנים' הכניסו וסוסים בהמות בשמותיהם. לנו ידועים במנו,

בזדונים, הארץ על שכבו הקודש וכתבי העיר ופליטי הגדולה הסערה שקטה ת"ט בשנת >

פנים בעזות אותם וירמסו הה בתיהם אל לחזור התחילו ביערות שהסתתרו
פדיונים. לקחת רצו ולא הרגו יושבי הנכרים, אד הנשמות. את ולהקים רוסים

נידונים. חמורות במיתות אם כי הי בוא על לקוזקים והודיעו חרש שלחו העיר,
בנים. על אב עץ על ותלו רכושם, ותאבי היהודים דם צמאי הרוצחים. הודים.

הקדמונים כמו צדיקים אנשים חשבו עוד את והפכו הפליטה יתר את והרגו לבוא אחרו לא
בונים, אוסטראה ק"ק להיות היהודים בתי מכל נשארו לא מפולת. לעיי העיר

היונים שנית פעם ובאו הגדול. הכנסת ובית בלבד בתים 5 אם כי בעיר
וקטנים, גדולים והרגו קברות העיר רחובות בתוך נשארו היום עד
חתנים. חופת וקלקלו שם נקברו קדומה מסורה שלפ גרורים' אחים

השלטנים באונס לקחו ובתולות נשים והרבה כש באב, תשעה ביום שנה ובכל ות"ט' ת"ח חללי
ומענים מטמאים היו ואותן מנהג כפי הגדול הקברות בבית לבקר הולכים 1

האלה האחים קברות את גם מבקרים מקומותיהם' J
יבוא) (המשר שבנסתר. נוהג לפי שום עליהם ומפזרים ן

אילון ב. ח. ותיקן ערך אוליקה' לעיר שנמלט הט"ז, בעל

רבתי א ג ב ו ד
הפולנים. לרשות עברה אחרכך לש יש היא. עתיקה עיר שבווהלין דובנא העיר

באגרא הרוסי הגראף קנה הי"ט המאה בסוף מאות תשע שבת ההיסטוריה, חוקרי דברי עפ"י ער
אשתו מות ולאחר וכפריה, דובנא את כינסקי הר מצער. ישובה היה תחילה בערך. היא שנה

שובלובה. בתה לרשות דובנא עברה ב"כתובות" לכתוב נוהגים היו ההוא בזמן בנים
רוחותיה, משלש העיר את המקיף איקווה, הנהר לעיר הסמוכה דובנא הקטנה "העיר נשואין של /
השר האויבים מפני לה ולמחסה למגן תמיד היה למרצם הודות לאטלאט, אבל פטיציה", המחח "
שם הקימו הט"ו, המאה בסוף הימים' וברבות נים. והיתה דובנא התפתחה ישראל, בני אחינו של
ולא הטאשארים שלא חזק, מבצר כנראה, הפולנים, לכפר. נהפכת וםטיציה המחוז לעיר

נמצא העיי בטבור אותו לכבוש _,יכלי הקיזקים "דובנא לדובנא שםלואי נוסף הימים ברבות
7ינ?רא הפולנים' מימי מבצר< בציית גיול בניו זעירה דובנא ונבנתה שקמה משום ודאי רבתי",
המושלים היו בו המועצה), *.בית "ראטד'ריז בשם רבתי" "דובנא לראשונה קראו כך משום חדשה,
נמצאת לעיר מחוץ עניניהם. כל על מתיעצים י לזו. זו בין להבדיל כדי
וארוות לצבא קסרקטינים עם תתקרקעית מצודה *

ומכשי ותחמושת לציוד עצומים ומחסנים סוסים לאלף תתנ"ט משנת לקיומה' הראשונות בשנים
על "פורט"' נקראת זו מצודה אחרים רימלחמה לאלף קמ"ו שנת ועד לסה"נ) 1099) החמישי
הכינים. מימי ולא מודרניים היו שהביצורים שום הגראפים נחלת דובנא היתה ' לסה"נ) 1386) הששי
שבראשם הקוזקים' מרד בפרוץ ות"ט' ת"ח בשנות הפרטית נחלתו נשארה ואח"כ רוריק, ממשפחת
נערכו והיהודים' הפולנים נגד חמיל הצורר עמד בה. היחידי השליט והוא אוסטרוז'סקי הגראף של
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שעליו מקום אותו ליד ברסלר. ביהמ"ד ע"ד בעיר הקו בין דובנא העיר בסביבות קשות מלחמות
ישן בימ"ד קודם עמד זה מדרש בית כעת עומד לזמךמה. הופסקה והתפתחותה והפולנים זקים
קול "הקול נשמע בביהמ"ד לנפול. ומט נושן הרוחות' ושקטו המהומות שפסקו אחרי מיד' אך
העיר גדולי כל בלילה. וגם ביום גם יעקב'' התפתחו בדרך והמשיכה דובנא התאוששה שוב
בא הימים באחד והנה תורה. שם למדו ולמדניה כקדם. תה
בדוב והשתקע מברסלוי מופלג עשיר יהודי' איש מרכז דובנא נעשתה (1792) תקנ"ב בשנת
ברע ונמלך הרעוע ביהמ"ד את האיש ראה נא. והרחוקות' הקרובות הערים לכל חשוב מכחרי
את להנציח כדי ללומדים, חדש בית לבנות תו עברו האוסטרים' בידי לבוב העיר כיבוש ועם
ליד ועשה. אמר האיש. היה חשוךבנים כי שמו' משם גדולים) ימישוק (ירידים' ה"קונטראקטים''
והנה ולתפארת. לכבוד בימ"ד בנה הישן הבנין "מארבע מתאספים היו בשנה פעמיים לדובנא.
דעתו: על כלל עלה ולא פילל שלא דבר אירע והיו שבדובנא הקונטראקטים אל הארץ" כנפות
ולע הישן ביהמ"ד את לעזוב ללומדים כשהציע החו וע"ש שונים' ועסקים מסחריים חוזים עושים
גמורה, במתנה להם נותן שהוא1 החדש, אל בור "קונטראקטים". בשם הירידים נקראו האלה זים
ובשום הארץ" "עם מיהודי זו מתנה לקבל סרבו אספו את אז מקיים היה ארצות" ארבע "ועד גם
מאד ונתעצב האיש נצטער לו. נתרצו לא פנים סדרים ולהכניס תקנות לתקן כדי בדובנא, תיו
בקשרי העשיר היהודי עמד שאתו הגראף' מאד. מספר את היו מעריכים ישראל. קהלות בכל
היהודי פני את ראה ידידות, בקשרי וגם מסחר הקונט בימי לדובנא ובאו שנתאספו האנשים
והלה הדבר, לפשר שאלהו וזועפים, מרים והם ההם הימים מושגי לפי אשר ל30.000, ראקטים
בצערו הגראף השתתף הענין. כל את לו סיפר בכל ושגשגה פרחה ודובנא מופלג. מספר זה היה

עזרתו. את לו והבטיח ה"קונט הועברו (1794) תקנ''ד בשנת המובנים.
, , התחילה מאז אוקראינה, בירת לקיוב ראקטים

לבית י'יי'ידים כשהלכי אי]ה"צ ששי ביום היא. גם לקתה אחינו ופרנסת דובנא של יוידתה
הגראף שלח השבת. יום לכבוד להטהר המרחץ פולין, וחלוקת רוסיה. קיסרית יקטרינה, בימי
ו"ה (אכייטמשועבדים) "כלופים" עשרות כמה נפלה  ופודוליה ווהלין את קיבלה כשרוסיה
שעות במשך שלהן. את עשו עשיו" יי י ייים מלחמתהעולם לאחר אולם לידיה. דובנא גם
ביתהמדרש של הישן מהבנין נשאי א אחדיתל של החדשה תקומתה עם .1*1418 הראשונה,
ספרים וסתם ספריהתורה כל ואת אבו על אבי הפולנים. לידי דובנא חזרה פולין,

החדש. הבנין אל העבירו
נבלה כמרקחה. העיר היתד, הדבר כשנתגלה את הקדומים' בימים בדובנא, אחינו חיו איך
לא מהלומדים אחד ואף י שכזו חוצפה כזאת! ? והמדיניים הכלכליים התרבותיים' חייהם
להתפלל. ולא ללמוד לא החדש, הבית אל נכנס היהודים של והקיבוצים הישובים בכל כמו
והכנסיות המדרשות בתי כל אל נתפזרו כולם אחינו של חייהם התנהלו בדובנא גם כן בתפוצות,
בשו עומד נשאר החדש המדרש ובית שבעיר ומפורסמת המצוות. וקיום תורה תלמוד יסוד על

וריקנותו. ממותו חכמיה וגאוניה, ברבניה ומקדם מאז דובנא היתה
דב שלשה מלייפציג הביא והעשיר היום ויהי דרכי בכל העם המוני את מדריכים שהיו ופרנסיה,
שעון מנורה,  המציאות ויקרי נפלאים רים ובתי ישיבות יסדו הם והגשמיים. הרוחניים חייהם,
לפני והתרפס בא רב. הון עליהם שבזבז וכיור, תמיד היו בהמ"ד תורה. בהם והרביצו מדרשות
הכלים את לביהמ"ד נותן הריני ואמר: הלומדים ואלה בתלמוד אלה בתורה, שעסקו אנשים מלאים
הבית אל כולכם שתעברו ובלבד במתנה הללו לעצמם חובה ראו העם פשוטי ואף בפוסקים.
הלומדים, לו נתרצו הפעם תורה. ללמוד החדש משניות פרק ללמוד ביהמ''ד אל יום יום להכנס
במזרח לא יהיה בביהמ"ד שמקומו בתנאי אך שבין להזכיר די וכיו'יב. יעקב" .עין קצת או
שם. יושבים שנחותידרגא מקום הכיור' ליד אלא הרבנות כסא על שישבו והגאונים, הרבנים שמות
הלומדים הזה. התנאי א'ת עליו קיבל העשיר יי של שמותיהם את מוצאים אנו בדובנא'
ליד ימיו כל ישב והעשיר החדש הבית אל עברו (בשנת השל"ה בעל ז"ל, הורביץ הלוי ישעיה
שמו על נקרא שביהמ"ד זכה אך הכיור, ובניו צדוק ודי (תמ"ט) השיל יהושע די ש"ס).

ברסלר". של "ביהמ"ד שדובנא כך על מעיד וזה ואחרים, (תקצ''א)
ולכל בעיר מצרים מדרשות בתי הרבה עוד התורה*) מרכז לפנים שימשה
היתר. אחת מגמד. אולם שלו. היסטוריה אחד המתהלכת האגדה היא זה למרכזתורה אקיינית

בישראל. התורה הפצת כולם: ביסוד
צדוק). ר' בני (ר"ת: "בר"ץ" ביהמ"ד הנה מהספר לקוחים כאן האמורים הדברים רוב (.
זכר. ביהמ"ד, נקרא שמו שעל זה, צדוק ר' "דובנא וססר פסיס לפנחס ורבניה" דובנא העיר
בבית אחד. במקום וגדולה תורה שולחנות' לשני מרגליות. ח. להרב דבתי'
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4^M '  ל rr וצעירים. זקנים אנשים, הרבה ישבו שלו המדרש
*6^ז3 למדן רק ולא עליו. מחסורם וכל בתורה ועסקו
mt*1 התקין צבורי. עסקן גם אלא היה בתורה \גדול * לעניים. דאג וביותר בעיר טובות תקנות ._^m1הרבה  ל ...* . j מרדכי, אברהם ר' של המדרשות בתי הם ^^h^f^^^^^^fוכן j^ Qj ביסכ"ש שמחה ר' של ממוהליב, ר'יעקב SSS^jj^B^f^"^^של 1 תורד. ספוגי היו כולם ועוד: שלום) סוכת (בית

Wy^' .*J <| גם אלא דובנא' היתה לתורה מרכז רק ולא
£?7 ^*yc^ ™*6? "* ^ ^ ופעל חיו בה עברית. והשכלה לתרבות משכן
™^"*'*"fr" ך וא אשכנזי זלמן ר' מנדלקרן, ש. הד"ר הרש"ד,

f להלן. ידובר שעליהם חרים
שמו את להזכיר הראוי מן דובנא גדולי ^$ובין שהיה קרנץ, יעקב די מדובנא", ה"מגיד של

JHf במשליו כמוהו. מאין משלים וממשל מופלג למדן
^ ^mmm, . ולמעשים לתורה ההמונים לב את משך היפים

■ ■jj.'.^_, *ז>/ טובים.
י  4|fj£j"^|*~. "*.£■ המגיד ע"ד בעם מתהלכים ספוריאגדה הרבה

לב רוך נפשו, טוהר משתקפים שבהם מדובנא,
עולמי והשקפת לבריות רחמים המלא יחסו בו,

: בכלל.
יבוא) (המשך

בטבריה.  השל''ה  הורביץ הלוי ישעיהו ר' קבר אלימלך ב.

ץ י ב מ ר ק
ברחובות ואכן, ם. יהודי המכריע ברובה מיושבת י קרמניץ מולדתי עיר מהריסותיו, עפר יגלה מי
תע כל בלי רצוף' יהודי ישוב היד, המרכזיים ידידים קרובים, יקרים, יהודים עכשיו אייכם
הישוב היה הצדדיים ברחובות ואילו "זרה'/ רובת נספיתם שמא אז חיתכם, בחיים העוד ו ובניעיר

פולני. או רוסי בית ליד יהודי' בית מעורב' מכם, רקחתי אודה: הגולה? כל עם אתם אף
בית ידי על תפוס היה העיר משטח קטן חלק וכמ בארץישראל שורש העמקתי קרמניץ. יהודי
הענקיים בניניו על (ה"סמינר") לכמרים הספר ומקור עירי בני עמכם, הקשר את ניתקתי עט
לרגלי עד שהעפילה הגדולה, חורשתו ועל שלו, אמרתי: בא'תנו, אשר השואה עם אולם חיותי.
ידועה במידה לעיר נתן זר. מוסד ודומקה. ההר העיר מחיי קוים כמה לזכרון ספר על ארשום
אף ששכן השני החנוכי המוסר דתינוצרי. צביון הללו השורות ותהיינה ילדותי, בתקופת הזאת
הוידומקה הר לרגלי נרחבה הורשה בתוך הוא ולקהילה עוד, ישוב שלא עשיר, להווי נשמה נר
ממח שלמעלה למסחר, התיכוני ביתהספר היה זרים. בידי שנעקרה עתיקה, יהודית

יהודים. היו תלמידיו צית וסביבתה העיר מראה
שם נמדדים היו לא שהמגרשים לשער, ניתן הדרומימערבי בחלקו נמצאה קרמניץ העיר
וכמר. כמה גם כי בדיסאטינות, אלא באמות, המ הרים לה שסביב בבקעה ווהלין, פלך של
התפשטו הצדדיים שברחובות יהודים עול חצרות בתור העיר הקרפאטים. להר המשך כעין הווים
העיר במרכז אילם אחת. כל דיסיאטינות כמה על הרבים הכפרים על חולשת היתה מחוזי, מרכז
ישראל. בעיירות כנהוג גדולה, הצפיפות היתד. הרא מלחמתהעולם לפני שבאזורה. והעיירות
ארוך אחד ורחוב וחיוכה, צרה היתה העיר מהם נפש, אלף כשלשים העיר מנתה שונה
הוויש מהפרבר החל לקצה, מקצה בה עובר הלא התושבים אולם יהודים. אלף 12  10
הפר עלפבי ומשם העיר' מרכז פני על נוויצאי. ישבו  פולנים רוסים. אוקראינים  יהודים
צר היה הרחוב הרכבת. לתחנת עד הדובנאי בר שהישוב בשעה ההרים, ועל העיר בקצות בעיקר
הרחב". "הרחוב מר. משום נירא אולם למדי, הפר ובשני העיר בתוך כרגיל התרכז היהודי
וסמטאות צדדיים רחובות נמשכו הזה מהרחוב הווישנווי והפרבר הדובנאי הפרבר שלה, ברים
היתה העיר ההרים. לבין והשתרגו שהתפתלו שהעיר רושם, קיבלו זו בעיר המבקרים צי.
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מסביב הכפריים המחוזות שניםעשר הן ואלה פני על הנשקף ההר רוחותיה לכל הרים מוקפה 1
ביא (3 ברזיץ; (2 רתיבילוב; (1 לקרמניץ: היו שונות אגרות "בונה". ההר היה העיר כל 1
שומ (6 ווישנוויץ! (5 פוצ'יוב; (4 לוקריניצי; על זה, הר של ההיסטורי עברו על מתהלכות 1
ביאלוזורקי; (9 לנוביץ; (8 ן ווישגרודוק (7 ,י סק הע הבור על וכן הזה, היום ער הק'יט מבצרו 1

אלכסינץ. (12 קטרבורג; (11 ימפול; (10 זה בור היה היהודים בפי ההר. שבראש נייק ■
הכלכלה חיי לחייבי (בור גרוב'' חייבימיתה "דער נקרא 1

לא מעולם קרמניץל יהודי התפרנס! מ1; על את לפנים בו קוברים היו האגדה לט מיתה). ■
של ידם משלח על סטטיסטית חקירה נערכה בז מות. עונש והתחייבו שפשעו המבצר חיילי ■
הרושם על בנויים הבאים והדברים עירנו' יהודי יומם שריפה. למקרי מצפה זה הר שימש מננו 1

זו. ער בחיי מעורה תושב של בלבד הכללי מקרה כל ועל צופה שלו הצריח על התהלך ולילה 1
ובכל חקלאית' המכריע ברובה היתד. הסביבה טרם (הטלפון בחצוצרה תוקע היה שריפה של 1
יוםשוק בקרמניץ נערך היה בשבוע אי יום למקום מכב'האש את והזעיק בעירנו) אז נרדע 1
(אכרים) מה"גויימ" רבים התכנסו בו ("ירידי')' השריפה. 1
והמסחר העיר. עט מסחר חילופי לשם שבסביבה סלולה"'הכ בדרך העיר אל מחובר היה ההר 1
(קמ שלביו לכל היהודים' ביד כולו כמעט היה בש טיול מקום משמש והיה ("שוסיי") ביש" 1
תבו סוגיו: ולכל רוכלות) חנויות' סיטוני, עוני. השבת בטיולי מגיע היה הנוער וחגים. בתות 1
סוסים בקר, אריגים. מכולת' ברזל' עצים' אה. דרכם עושים היו והקשישים ההר לראש עד שלו 1
עסקו העיר מיהודי כמחצית כי להניח יש וכי'. לבונה ממול בלבד. הכביש מן לחלק ער לאטם 1
בתורת אם במלאכה'  אחוזים כעשרים במסחר' המ הורשותיו על ווידומקה הנרהב ההר השתרע 1
עס ויתרם שכירים, כפועלים ואם בעלימלאכה בצל המפוזרות הקייטנות ועל והמצילות רובות 1
שהמלאכות לציין כדאי שונות. באומנויות קו נוהגת היתה אימידה משפחה ובנקיקיו. עותיו 1
במקצועות ואילו מסוימים. מקצועות רק הקיפו ולבלות מהקייטנות אחת הקיץ לעונת לשכור 1
כן יהודים. בעלימלאכה כלל היו לא אחרים קייטנים גם לבוא הרבו החום. חד?* את שם 1
בנאים לא יהודים, בנאים כלל מצויים היו לא האספות רוב נערכות היו המהפכה בשנות מחוץ. 1
מרו זאת לעומת סיידים. לא ואף בעץ ולא באבן ווידומקה. ההר שעל בחורשות הבלתיליגליות 1
חרטי נגרים. סנדלרים' חייטים' יהודים היו בים מדי שם להתאסף רגיל היה הציוני הנוער גם 1
בין בעיר, ההובלה אופים. תופרות, פחחים, עץ. בשבת. שבת 1
בידי כולה היתה משאות. של ובין נוסעים של הצלב" ,,ר.ר מפורסם היה ההרים יתר מבין

יהודים. כולם היו הסבלים אף יהודים. וכן שבראשו' הצלב שום על ("קרסטובאיה")'
בעיר, כלל היתה לא המודרני במובנה תעשיה ספק אין ("דיאוויטשיה'*). "הרהבתולות" גם
יהודים היו שבעליו איחד, גדול לביתיציקה פרט חיי על חותמה את הטביעה ההררית שהסביבה
ביתחרושת התקיים זמןמה לאיהרדים. ופועליו שבה. והניער תושביה אופי ועל העיר
לקיומו. מועטות שנים לאחר נסגר אך לגפרורים, ומרופש צר פלג ורק העיר בתוך היה לא נהר
בס שרופות ללבנים גדול ביתחרושת היה כן מתייבש שהיה בונה הר לרגלי מימיו הוליך
שנוסד ביאלוקריניצי' הכפר ליד העיר, ביבות קוראים היו והתושבים בחורף מים ושופע בקיץ
מקום שבאותו הגדולים הקסרקטינים בנית לשם סמך על "פוטיק") היהודים: (בפי .פוטוק" לו
יהר היו זה של בעליו גם זה. לאחר גם והתקיים בעירנו. ניתנים גטין גם1 היו הזד. המפוקפק הנחל

לאיהודים. ופועליו דים פוטיק". נהר על דיתבי ,.מתא בהן: כתבו וכך
 ""if "י ■ " ^^זיייין^יי; r.i ג ,.. ..

קרמניץ העיר מראות
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1 המר התנהל רב זמן וירידה. עליה של תקופות לו מסחר הגדול' המסחר עיר היתר. לא 1עירנו הקר הרב של חתנו סגל, דודליב ר' ידי על פד חבליארץ עם או חו"ל, עם והקשרים 1האכספורט המלחמה שלפני האחרונות בשנים וולוולי. ר' דם בלבד המחוז בגבולות התרכז המסחר 1אהרים. סוחר רוכל' משה ר' רב מרץ זה במוסד השקיע עשי בקרמניץ היו לא כך משום המחוז. 1ולצרכי חמרית. מבחינה לבססו שהצליח חרד' ויהודי אמיד מכאן מרודים. עניים לא גם אך מופלגים' 1רים הרב עניני תפסו הקהלת בחיי נכבד מקום בדרך היה וליהודיה פרנסה של עיר זו שהיתר.
■ (על קדישא וחברה הכנסת בתי השוחטים, נים, מפ היו לא במחוז גם לקיומם. כלכלי בסיס 1כלל מיוחד). בפרק ידובר הרבנים בדבר המחלוקת לחק במישרים הקשורים לאלה פרט תעשיה, 1עלי צבור בעניני פרטית" "יזמה נתגלתה אלה מלבד אלה יי"ש. משרפות ובתי טחנותקמח 1לאות: גמילות צדקה. בעניני ביהוד שונים' בשטחים או רוסים לבעליהאחוזות' שייכ^ היו האחרונים
■ לינת חברת בחולים' תמיכה בסתר' מתן חסדים, חכי ליהודים. תב עפ"י מוחכרים ושהיו 1פולנים' יעקב העסקן בידי וכדומה. אורחים הכנסת הצדק' יהודים. בידי היא גם היתה דיוג לשם הנהרות 1רת "חב של התקנון השתמר בתלאביב' כיום 1שפיר' מה משום נקראת שהיתה חסדים" לגמ*לףת רה ר ו ב צ י י ח 1■ שני ל ff9v/n אלן ת "הלןאןת יהודי של הצבוריים החיים דמית היתה מה 1
■ ל ל ל לחברה היה אסור אופיניים. סעיסים הרא העולם מלחמת שלפני בתקופה קרמניץ 1| את מתאר אחר וסעיף בעל,מלאכה. שןףןתיה לא כהלכה ומאורגנת מסודרת קהילה שונה? 1
■ החב של השנתית סעודתהחובה של התפףיט עם צבוריים מוסדות כמה אןהיו בעיר. היתה 1
■ מאכלי מיני עשר שנים מנויים ובתפריט /rj לציון: ראויים ומסורים. פעילים עסקנים חבר 1

1 יצחק ר' הסופר גם חתום התקנות שעל מעניין, "הקדש" גם נקרא שהיה חולים' ר ו ק ב (1 1
1 המטיפים בין כידוע שהיה (ריב"ל)' לווינזון בר עם. לעניי מיועד שהיה צבורי ביתחולים  1
1 יכול לא כן פי על אף היהודים' בקרב למלאכה בתש או תשלום כל בלי שם נתקבלו החולים 1
1 ומר סביבתו מהשפעת להשתחרר הוא גם היה בהת עבדו והרופאים מטות כ30 בו היו לוםמה. 1
1 המלאכה בעל את הרואה תקנה על וחתם שגיה מש לבית המוסד זכה האחרונות בשנים נדבות. 1
1 בחברה. דרגא כנחות שבעיר' היהודים הרופאים שני בו שימשו לו. 1
1 לעניני העיר יהודי של ההתנדבות רוח תצוין היו המוסד עסקני ליטבק. וד"ר לנדסברג ד'יר 1
1 כש איד) גוטער (א "רבי" צדקה. ולעסקי צבור שהש מרגלית, וישראל שומסקי מיכאל רב זמן 1
1 משם יוצא היה לא  אזורים לימים העירה בא גם ידם ועל החפשיםהמתבוללים, לחוג תייכו 1
1 יפה. בעין לו מעניקים והיו ריקם. אחרים. עסקנים 1
1 יבוא) (המשך היה מיועד זה מוסד גם ה. ר ו ת ד ו מ ל ת (2 1
1 תכל יצחק היו חרדית. ברוח והתנהל בלבד עניים לילדי 1

1 ה נ ב ר ר 1

. ^i^^^^H הק רובנה, בני של המר קצם על ■
^?.J2£.* ^***JM^^^^^M שהושמדה בווהלין, הגדולה הילה ■

"^|^^^[ ^.^^■^^^^^^^ וג הנאצים קלגסי ידי על באכזריות ■
, . . ^.^ *9^^^Hr ^|^^^^^^ יהמה תש"אתש"ב בשנות רוריהם 1
fuft3₪L 9//^ 9^9^^^ גלער ינחם... ולא מר יבכר. הלב, I
^^J^^B 1JP|H שב האחים קבר הוא אלו לזוועות I
1^^^^^  .^9 שב רובנה יד על האורנים חורשת I
■0HK _ 91 דף והריהו מישראל, נפש 17500 לע 1
^U^^^*> י *■ השחור הדמים בספר בלבד אחד 1
י£|^^9 9^ בדורנו. האומה משואת ninun H
1810^ . ,. . __ .91 בוניה!... עיני אלה על 1
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ראשון פרק

מח ובונים שבים היו וסבל נסיון כבעלי הודים'
את משפרים היו ואף ף,שריפות הריסןת אןן דש העיר*) תולדות
ההם הרחוקים בימים אמנם החדשים. הבנינים רובנה על ההיסטוריות הידיעות הן מעטות
אפילו הגיעה ולא ותואר הוד כל לעיר היה חסר בתחלת  בראשיתה כי סבורים' הרחוק. בעבר
נדי אףעלפיכן העיירה. קוריץ שכנתה לדרגת של הכפרים אחד היתר.  הארבעעשרה המאה

והלכה. לה גדל השנים שבמרוצת האוסטראיים' הדוכסים
בעיר' צבןף ןבניני מןסךןת גם היתה הששעשרה במאה עיר. של ה צור וקיבל

£ יהןדיים בישובים ואחרי הליובומירסקים' הנסיכים נחלת רובבה
נית (1749 (בשנת יהןדיןת משפחןת מ}?תים בת לידים העיר עברה מרכושם. גדול ח שט מכרם
ליסד הףןבנאי 0 ףשןת שלה ל" ל לבעלותם וחזרה שבה 1723 בשנת אולם אחרות,

לפי גבאים< ןלבחןף ^^ וארמונם אחוזתם את בנו הם הליובומירסקים. של
הדןכס בהסכמת שעיבד ^ ונשארו העיר' למרכז ווחרכד שנעשה במקום

מס ( (גיל זהןבים לשלם חבף כל מוקף עתיק, בסגנון נבנה הארמון היום. ער שם
דמיקבוףה< אחד ל שנתי "רחוב בשם נקרא אליו המוביל והרחוב מים, אגם

£ ל גבי על זה בדיוק לקבוע ניתן לא (זאמקובאיה). הארמוך
רןבנהי. לי השנים כל י ^ לפי אולם היהודים. התיישבות שם החלה מתי

Y נקלטו שהיהודים נראה,  שנשתמרו מקורות
הוקם תק'יכ1760) (בשנת פרקזמן באותז כעובדיאדמה. הארבעעשרה במאה עוד בד.
ישן'/ "קלויז בשם אח"כ שנקרא ביתהכנסת זעיר. מסחר וכאנשי בבעלימלאכה
בערך). 1770  (בתקל שנים עשר יכעביי אזק ביהודי חמיל של השחיטות גל כשעבר
"ביתהמדרש בשם הידוע ביתהמדרש, נבנה גם נפגעו '(164849) ות"ט תי'ח בשנות ראינה

י)ישרי הימים של התמרורים מכוס ושתו רובנה יהודי
הרוב ה"קהל" ע"י נבנה הגדול ביתהכנסת אולם המקום' את לעזוב עמד מהם חלק ההם.
ליובו יו הדוכס של המיןחד ברשיןנו נאי לס רצת ומתוך ליהודים, חסד הטו הנסיכים
ץ זה היה תחילה 1786 בשנת מירסקי היהודים. את קרבו  ומסחרה העיר את תח

} JgJ0 של בשףיפה באש לה פשןט בכתב, הסכם אתם ועשו שונות הנחות להם נתנו
ומפואר גדול בנירלבנים הנהר עברי משני השטח כל להם נמסר שלפיו
בראשית החלה ^ניתו ההוא. ל£\מןשגי/זמן עליו להקים אחוזתם. בצד זרמו שמימיו אוסטיה.
תףל//ך לףאש ^ _ ת"ף שנת גם וכד/ חנויות בוךמגורים, לבנות העיר: את
רב. כך כל זמן נמשכה הבניה 1874<עבודת _ וחול חמר באדמתם לחפור רשות להם נתנו

ל הדרןע; ^ ל, בידי שלא מפ.י לבקרם מרעה שטוו להם הוקצה וכן לצדכיבנין.
לפי על מס להטיל הכףח רובל. 600 של שנתי תשלום תמורת זה וכל 
הבנין, למטרת משפחה מכל לשבוע גרוש 3 מתפקי' שאחד יהודית, קהילה נוצרה הזמן במשך
כמה של גדולןת תרומןת על נ זף<> ןממקור בין האמור, השנתי התשלום את לחלק היה דיה
נש נבנה כ"כ זד, ,,מקדשמעט" הוקם יהידים> כבלתייהודים. ם כיהודי והחנויות' הבתים בעלי
הף ליבוש ר, ע.י בערך 1830 _ תק"ץ נת פקידיהם הקהל. של מרותו הוטלה כולם שעל
העיר< של המסחר במרכז גדול ביתמדרש צברג את אחד מכל גובים היו הליובומירסקים של
בשנת _ שנים עשף ןלא,חף שמן< על שנקרא הזאת. החלוקה לפי השנתי המס
כדאי קרסנה. שברחוב הכנסת בית 1840 ת"ר סבלה והשמונהעשרה השבעעשרה במאות
(1892) בתרנ"ב מאוחרת, יותר בתקופה כי לצייו שהסבו גדולות ומשריפות הטטרים משוד העיר
שקראו בסמטה יוסף" "בית ביהכ"נ את הקימו הי אולם בכלל. וליהודיה לעיר חמורים נזקים
הקלויז בתיכנסת: כמה ועוד "קניאז'יסקי" לה
סטר סטפאן, חסידי של התפילה בית הטריסקי,
"סובוט לו שקראו הסוחרים, של אוליקה' לין,
בשבתות, רק בו מתפללים שהיו שום על ניקס'/ של האנציקלופדיה שמשו: זו לרשימה מקורות (.
הווליאני ביהכ"נ נבנו ה ולי ו העיר ובחלק בני של וספורים רובנה" "סנקס ברוקהאוזעםרון,
מש חברת של ואח"כ טומארובםקאיה) (ברחוב המחבר. של אישי חומר מלבד העיר,
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מעבר העיר חלק נבנה מאוחרת יותר בתקופה ויש בתיתפלה כמה ועוד הקוזאקים של ניות'
משע "וויליה". נקבע ששמו אוסטיה, הנהר לזרוע בבתיתפלה העיר איפוא/ היתרו, עשירה טיבלך.
המשוע האברים משחרור בא השם שמקור רים מתפללים. מלאים היו כולם וכמעט
כפי מהם' שכמה שחרור)  ("וויליה" ברים מהם כמה לתפלה; רק לא שימשו בתיהכנסת
בל לחלק נעשה זה פרבר במקום. נקלטו הנראה את לחשוב היה מקובל תורה. של אכסניות היו
בר גרו ככולם רובם האברים, מהעיר. נפרד תי ליהודי בהשוואה מתורה לריקים ווהלין יהודי
ואומיליאינובסקא בארמאצקאיד. צדדיים: חובות אכן הפרזה. משום בזה היה אולם הסמוכה, ליטא

העיר. שטח בכל התפשטי היהודים ואילו יה' ובג גדולים למדנים בהרבה ווהלין נתברכה לא
הי זכויות את תבנה של הדוכס אישר מאז אנשי מעט לא ממנה יצאו כן פי על אף אונים.
היהודי הישוב בה לגדול ההל 1789 בשנת הודים מע לא והיו וירא'ישמים' חסידים וחכמה' תורה

חיל. אל מחיל והלך ולמ ובעיירות בערים בבתיהמררש שישבו טים
בתקופת במיוחד גדל ברובנה היהודי הישוב למשל ידוע ברובנה. הדין הוא ולילה. יומם דו
בגלל רוסיה' מלך השלישי אלכסנדר של שלטונו את שבנה ז"ל' הכהן שמואל בר' אהרן ר' הרב
והמ הכפרים יהודי על זה של הגירוש גזירות על ת"ח לומדים מספר בו והחזיק הישן הקלויז
רבים זרמו לגבול' וירסטאות 50 שבתחום קומות ידועות וכן ברבים. תורה שהרביצו חשבונה

בה. ונאחזו לעיר גם נמנה אלה ת"ח עם וכר'. למשניות החברות
יבוא) (המשך והידוע המפורסם, הבעש"ט תלמיד דבבר, ר7

אבטיחיהדרי א. ברובנה. מסויים זמן שחי ממזריץ", "המגיד בשם

ץ י ר ו ק
בור מהעתיקים ביתדפוס התקיים בקוריץ בדרך בראשית' יציר ומסועף, ענקי כף על
ומאז 1776 בשנת בו נדפס הראשון הספר הלין. לה נמה (נובוגרדוולינסק)' וזויהיל רובנה בין
הס ביניהם רומל' ספרי הרבה שם נדפסו ואילך ישובה על קוריץ והמפורסמת העתיקה העיירה
אברהם הסופר  להרב משולם" ר' "דברי פר מתפתל הכף לרגלי דורות. במשך הער היהודי

אשכנזי. משולם הע שם נקבע שמו שעל קורצ'יק, הנהר כנחש
יותר' או פחות מסודרים' היו הצבוריים החיים של העתיק המבצר שרידי  זה כף על יירה.
ביתאזלפנא התקיים 1886 משנת בעיירה: עליו. מהלכות אגדות שהרבה קורצקי, הנסיך
ילד. למאה קרוב למדו בו ("תלמודתורה"), שגז העובדה' מעידה העיירה של עתיקותה על
נוסד 1899 בשנת בסדר. התנהלה החברהקדישא הדמים ממסע שסבלו הישובים ברשימת כרה
ע"י ספריה נוסדה 1902 בשנת זקנים". "מושב נשארו עפרון  ברוקהאוז לפי חמלניצקי. של
נחמיה מטעם הרב של בעזרתו הציוני הנוער בלבד. בתים עשרה חמיל רציחות אחרי בעיירה
1906 משנת אולםקריאה. ידה ועל הרשנהורן מלפני מצבות למצוא אפשר שלה העלמין בבית
"לדד נוסף וחסכון להלואה בנקים שני התקיימו ויותר. שנה 300
ושעורי לנערים ביתספר גם בעיירה היה דרים" מס משלמי 937 קוריץ בקהילת היו 1765 בשנת
מכבי מתנדבים חברת למבוגרים לעברית ערב וב ישובה גדל הרוסים שלטון בתקופת גלגלת.
בה. היו מוסדות כמה ועוד השנים, כל פעלה אש יהודית אוכלוסיה בה היתה 1847 משנת מפקד
ה"ישי ב19201 רשויותהועברה חלופי עם שבאותו מראה 1897 של הספירה נפש. 3832 של
וברא הפולנית לקוריץ הסוביטית מזויהיל בה" תושבים. 6060 מבין יהודים 4608 בה נמצאו זמן
מקודם. כר"מ שורין, יואל ר' העילוי עמד שר אף ועל זה' אחרי לגדול הוסיף היהודי הישוב
נשמע התורה וקול לישיבה העיירה זכתה וכך לארץ העליה ו^חרכך לארצותהברית ההגירה
ר' של מותו אחרי קדמונים. כבימים בתוכה יהודים. מ6000 למעלה ב1939 בה היו  ישראל
ברוך הרב חתנו מקומו את מלא שורין יואל מרבית את אכלה 1881 בשנת הגדולה השריפה
בית בקוריץ נוסד תקופה באותה רייז. מרדכי תלם על שעמדו בתיכנסת' 13 ובתוכם הבנינים
מבצר שנעשה "תרבות", של מיסודה עברי ספר מ200 למעלה עמד מהם (העתיק רבים דורות
חדור דור וחנך במקים, העברית לרוח ומרכז הוק וגם מחדש העיירה נבנתה לאט לאט שנה).

לאומית. הכרה על חסידים של מהם ששר, בתיהכנסת. רוב מו
כעו מוניטין יצאו קוריץ של וחכמיה לגדוליה בר צ'רנוביל, מקרוב, מטריסק האדמורי"ם שם
פנחס ר' של שמעו את שמע לאי מי היהודי. לם של העתיק הפנקס נשרף זו בשרפה ואחרים. זנה
תק1מיד מקוריץ> פנחס ר, בשם הנודע ז"ל' שפירא חברהקדישא.
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בכ"ז  השומעים על רושם השאירו הדברים הצ בה חי מה זמן בתקנ"א). (נפטר הבעש"ט
נב ורוידוביץ החדשים השליטים השפעת גברה ממזי "המגיד בשם המפורסם דובבר, ר' דיק

ה"גואלים". כרצון לתפקידו, ד1ר שפרסמו בה היו בתורה וגדולים ת"ח ועוד ריץ"
מהחבל נסוג האירום והצבא הימים ארכו לא הר כסא על ישב האחרונה בתקופה שמה. את
צבאות שנכנסו עד שלטון. ללא נשארה והעיירה שנה, 30 במשך לידסקי משהמרדכי הרב בנות
דוי של בהנהגתו האוקריינים ערכו  הגרמנים באשקס. ניסן הרב חתנו כרב שימש ואחריו
פצעו פרעות' פרעו ביהודים, שוד ובנו זה דוביץ יהודים, תמיד היו העיירה תושבי של הרוב

ורצחו. לה דאגו היהודי' חותמט את עליה שטבעו והם
. האח במאה ביחוד בה, פרח המסחר פתחוה. ואף

גופא מקוריץ ארצה שהגיעו מכתבים מתוך הראשונה. העולמית המלחמה מקץ אולם רונה.
.1944 מתאריך האחרון (המכתב ההשמדה לאחר לעיירה ממזרח הרוסיפולני הגבול קו כשנקבע
קוריץהנמצאים פליטיםבני ממכתי וכן (4.12 הכל החיים כך ע"י נפגעו וזוויהיל) קוריץ (בין
בחודש בקוריץ שבקרו כ300), (מספרם ברוסיה עזבוה. ורבים שלה כליים
שחי שלש נערכו שבעיירה מתברר 1944 wמאי 1nyj *^ nnjna /1y44 מא חיבת מתקופת עוד קוריץ היתד. ציונית עיירה
. . , , m , טות: לקרנות ממנה ההכנסות מעידות כך על ציון.
יולי בתחילת לעיל' דובי שעליי י'יאשוני" שהת לא'י, בניה עלית תוכיח וכן הלאומיות'
מ*ייז האיקריינים חל? ל^י *י ~ 1941 השנים בעשרים וגברה שנה 40 לפני עוד חילה
זה י'עיייי" חובש ייידוב"ז' ובראשם והסביבה לציון שאפו העיירה יהודי של רובם האחרונות.
הסוב השלטון אנשי וברצון היהודים ע"י שניבהר בנ עצמו את הכשיר המקומי הנוער של ורובו
, יטיי לעליה הכנה תוך א"י. לחיי שונות הכשרה קודות
על ייי  הגרמנים ע"י העיייה כביש, עם הרצ ערך ענפה' תרבותית פעולה הנוער פיתח
פקידה ע"פ אימים משטי יי'יייי' יעל י'עיייה שהכניס מה וכדומה. ספרותיים משפטים אות,
להם שהיו הבגדים את למסור י'יי'ייים נצטוי בעיירה. שהיו הזרמים כל בחוגי רבה ערנות
לעבוד?ת פ.ביכול' נחטפי יהידים יי עיי וכלחפצ" יש קוריץ יהודי של יתרונותיהם שאר בין
והושלכו לעיירה מחוץ הוצאו למעשה אילם הצבא כשנכנס המיוחד. אומץלבם את למנות
קשים ענויים סבלו הנשארים בייית. לתיד חיים המ הקומוניסטים התחילו 1939 בסוף האדום
כבד היה י'מצב יחי"גלליייתיי. יוםיום ומיים נקראה והנה כרגיל. ובתעמולה. בפעולה קומיים

והנמהר המי היום בא והנה מנשוא הפוליטרוק ע"י והוצע יהודים בוחרים של אספה
סיון ה' ליום אור שבועות' לפני יום היה זה (יהודי ז'ליזניאק הסוביטים) אצל פוליטי (מנהל
יריות פתאום נשמעו ,(2021.5.1942) תש"ב מקומי' אוקראיני בדוידוביץ' לבחור מרוסיה)
הנא של הטרוף פעולת החלה צעקות, ואחריהן נערה קמר. אז החדש. השלטון בקורס ולתמוך
מחוץ נפש 3500 הוצאו לילה אותו במשך צים. ואמרה, גורדוניה) (חברת מבלר מינה'לר, אחת,
להתחמק שנסה מי פתוח. בשדה ורוכזו לעיירה החדש לשלטון לסייע נכונים יהיו ודאי שהיהודים
הבדילו כאן מות. עד הוכה או נורה  בדרך בנפש  בציונות זעמו חצי את ישלח לא עור כל
איש במאתים ובחרו הגברים ובין הנשים בין האומה.
לנצלם חשבו שהציייים ימימחים' מקצוע בעלי שיסע הציוני? השוביניזם את נשמיד ואם אצבעו על לעמוד נצטוו האחרונים אחרכך. דיל,זניאק היו"ר אןתה
את המפיי אחד: בכייי ולהביט היום כל תיהם קצרות: התריסה זה על היהייים שאי כל נ"?יםי בי נירה  הצי וגם כיום הנני הייתי' נשלים; לא זה ,,עם 

שם הומתו ציונית!.'' אמות
4 כעבור הפליטה יתר של טבח היה ושוב של "חוצפתה" רושם את להחליש רצון מתוך
(25.26.9.1944) תש"ג סכות ערב בליל חדשים, ששוח ותיק, מהפכן זפרן. מיציק מיהר  הנערה
ההמוני הטבח להתחלת האות היה יריות רעם ענויים ממחנה האדום הצבא ע"י עתה זה רי
צעקות תוך בקוריץ. שנשארו היהודים של השלישי / הבטחות תוך דברו את לשאת בקרטוזברזה,
העיירה. מיהודי הנותרים כל להורג הוצאו ובהלה דוידוביץ בעד נצביע הסוביטים' למען נעשה הכל

ועוד.
לאלה פרט קוריץ. קהלת על הגולל נסתם כך לשמוע קוו הטייח. שמריה גם היה המדברים בין
אשר נפש, כמאה רק שרדו  מהעיירה שברחו הוא אולם מיציק. לדברי דומים דברים מפיו
נצטרפו ביערות, התחבאו הם נס. בדרך נצלו שונא הנהו שדוידוביץ בהכריזו ספקות הביע
הכ עם ולסוף, וסבלו נדדו פרטיזאנים' לפלוגות אחד אף מוצא אינו וכי אחרים כגויים ישראל
 1944 בתחלת האדום הצבא של האחרון בוש כי אם בעדו. להצביע כדי לאמון, הראוי מהם
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עול מנוחת נחים בהם הגדולים' קברותהאחים בתיה שרוב החרבה לקוריץ ורצוצים שבורים חזרו
חיים ושנקברו שנרצחו קוריץ בני מים והאוקריינים. הגרמנים ע"י ונשרפו נשדדו

נמצ^ם קוריץ, ליד ובוזדוב, קוזאק בכפרים
זינגרמן וא. זפרן נ.

ה צ י ב ו ר ב מ ו ד
^ כמעט העיר היתה כן לפנ, ותולדותיה הגיאוגרפי מצבה
עם ובעיקר הסמוכות הערים עם הקשר הגדול. של הצפונימערבי בקצה שוכנת דומברוביצה
עג באמצעות היה מדרום' ורובנה מצפון פיבסק קילומטרים כארבעים פוליסיה. בל בח ווהלין.
רןת בחייה. מפנה חל המסילה סלילת עם לות. בה. עיבר הוריו הנהר בילורוסיה. מגבול דרומה
הב היהודית. ביחוד באוכלוסין,. נשבה חדשה עובר מזרחה קילומטרים שניםשלושה ובמרחק
לבית ללכת בלילות ניעורים שהיו חורים, לנהר המשתפך סלוץ/ הנהר להורין מקביל בקו
החלו חיצוניים ספרים גמרא, דף ללמוד המדרש לעיר. צפונית קילומטר שניםעשר במרחק הורין
"המ עתוני על לשקוד והתחילו מחיקם' נושרים תחנת הפריפט. ביצות משתרעות משם מזרחה

ליד> מיד בחשאי שעברו ו"הצופה" ליץ" הברזל מסילת בקו נמצאת דומברוביצה הרכבת
העברי ביתהספר נפתח גלים. הכתה ההשכלה סרני. מתחנת צפונית קילומטר 28 רובנהוילנה'
חוגים נוסדו מתוקך. "חדר כעין שהיה הראשון בזמן ה16, במאה העיירה. היא ימים עתיקת
נתפס זה עם ביחד אך מבוגרים, של להשכלה בשם נזכרת היא באוקראינה, הקוזקים שלטון
המהפכניות למפלגות העיר מצעירי הגון חלק עם דוברוביץ); הרבנית: (ובספרות דוברוביצה
מגודלי בחורים מופיעים היו בפעם פעם מדי לדומברו שמה הוסב הפולנים ידי על כיבושה
חוג בחשאי מכנסים שכמיות, ולבושי בלורית דומב כנסיבות זמן איזה ידועה (והיתד. ביצה
הסוציאליס לאגודות להצטרפות ומטיפים צעירים על כיבושה אחרי גם נשאר זה ושם רוביצה),
ה"בונד' ידועות: היו בעיקר מהן השונות, טיות ה18. המאה בסוף הרוסים ידי

"D 0 "rr! ומשלוחידם התושבים
לפרעות ונסיון הגנה יע מוקפת ויפה, נקיה אך העיירה, היא קטנה

מקומות בכמה פרעות על הידיעות כשהגיעו תוש מספר רחביידים. ושדות פוריים גנים רות,
"הגנה". קבוצות להתארגן התחילו רוסיה, ברחבי כע הראשונה העולמית המלחמה לפני היה ביה
דומברובי על פסח הפרעות שבחשול פי על אף אוקראי ויתרם כ4000יהודים מהם אלפים' שרת
הפח זכר התושבים בלבות חרות נשאר עוד צה, עצי ירקות, תבואות' בגדול עסק עםהארץ בים.
המאה בסוף זה היה שנים. כמה שמלפני דים אדמותיו את עבד מהם חלק ומרעהבקר. פרי
הפוליסית הברזל מסילת סלילת מזמן ה19, בעל פלאטר. הפולני הגרף בעלהאחוזה של
כמה העיירה אל התפרצו אחד יום רובנהוילנה. מנכסיו. חלק היתה ודומברוביצה עשיר, נכסים
והתחילו הקו, מבוני שכורים פועלים עשרות קשים ובמלאכה. זעיר במסחר עסקו היהודים
קר. בנשק בהשתמשם ביהודים, ולהכות לשדוד גם היתה ומעטה האוקראיניים' האברים חיי היין
בקרדומות, כנגדם היהודים יצאו רחובות בכמה הי והעמלים התגרנים של במשלחידם הברכה
הפורעים אחד והבריחום. ובאלות ברזל במוטות רווחה ולכלל מחסור, חיי חיו ואלה אלה הודים.
הקיר על בטפסו החלון; דרך לבית לחדור רצה להתח מקום היה לא מתימספר. אלא הגיעו לא
הבית לתוך לחדור כדי החלון באדן בידיו ובאחזו שתי בני  השכנים יחסי גם ולכן ולקנאה, רות
ארצה. מת נפל והוא בגרזן מבפנים אותו קדמו בה ההן, בשנים וכנים תקינים היו  האומות
משפט נערך כך אחר החוצה. זרקו הגרזן את בהם פשה ובטרם העולם משאון רחוקים יותם
רצח באשמת העיירה מתושבי אחד יהודי נגד העמים. שנאת נגע
והוזז לביתו' סמוך נמצא שהגרזן מכיון הפורע, אמי עצים סוחרי מספר גם נמנו היהודים בין
כמה (וכעבור חייו ימי לכל פרך לעבודות נידון יער, חלקות הגרף מאת חוכרים היו אשר דים,
שינביין מנחם זה, יהודי בסיביר). מת שנים ברפסודות אותם ומשלחים העצים את כורתים
י אחרים כרבים  והוא כלל, אשם היה לא נהרות כמה ודרך הורין, הנהר פני על
ולגלות להלשין רצה לא אך זה, מעשהמי ידע לדנ ומשם ויסלה, הנהר אל מגיעים היו אחרים
באותו גזרהדין. את עליו וקבל האשם שם את שם. נמכרו שהעצים מקום ציג,
נשדדו. בתים וכמה אחת אשה נהרגה הפרעות יום ההשכלה ניצני
לח למחרת מתכוננים הפורעים כי נודע' בלילה דרך העוברת רובנהוילנה מסילתהברזל
דם את לנקום מוגברים בכוחות העיירה אל דור ה19. המאה בסוף נסללה דומברוביצה תחנת
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ורכושם. חייהם את ולהציל אחרים במקרים גם היהודים מצד חזקה קבוצה התארגנה חיש. חברם.
היהודי הנוער של רוחו אומץ במיוחד יצוין הלכה אחרת קבוצה משמרתה. על הכן ועמדה
מתוך אפילו ישראל, כבוד על להגן שידע בעיירה לא עדיין (גשר המעברה את וניתקה הנהר אל

החוגים. בכל אהדה לו ורכש סכנה, האפשרות ניטלה ובזה הנהר)' פני על אז היה
להם. יכלו הנאצים שליחי רק הגי בינתים העירה. בנקל לבוא הפורעים מאת
יבוא) (המשך עוד. נשנו לא והפרעות משטרה פלוגות גם עה

זלצמן שמואל נפשם על לעמוד דומברוביצה יהודי ידעו וכך

אלכסנדריה
מעי!". בני "שישו ואמרת: חברותיך. לפני פעם קלטו לגורלך רבה וחרדה נפשי רטט מתוך
שלשלה הטובה האמא הצנועה' שהאשה ביום "אלכסנדריה" שמך: את בחצותהלילה אזני
לטובת תרומתה את קודש חרדת מתוך תוכך. אל שבין מוסקבה, רדיו של הקריין מפי מפורש יוצא
שקיב התרומה' כל את  הקרךהקימתלישראל המע באוקראינה בווהלין. ישוב מקומות א'אלה
בעד "לובומירסקי'' התפלה בית ממתפללי לה ידי על היקרה' עיירתי את' גם נכבשת רבית.
בתיחידתה עלידי שנשלח הנהדר. האתרוג על בהעלותי אחזתני, צמרמורת האדום... הצבא
שם על העבודה בגדוד חברה מארץהקודש. בו המר. היום וקרב הלוך הולך שהנה דעתי.
התגלגלה וגיל שמחה ומתוך טרומפלדור... יוסף על האיומה הטרגדיה פרשת כל לפנינו התגלה
וירדה לחייה קמטי מבין מעיניה, זכה דמעה מחשבות במציאות.. שהנה כמו מוראותיה' כל
איפה ? הצנועה תרומתה על קרבך אל כאגלטל האופר .. במוח ומנקרות עולות ומחרידות' מדאיגות
או תלחרבות? תחת עכשיו? מתגוללת את הסבי כל משפחתי. בני כל  הבולם? נכי...
"שוכנת את, גם אולי. או, אשפה... של בגל וציונית ציבורית לעבודה חברים הידידים. רים,
יודע?... מי זרה?.. בסביבה זר. קיר על כבוד" גדול. וער למקטון היקרים העיירה בני יתר וכל
עומדים הנכם היקרים!... בתיהתפילה ואתם. ן... לטבח הובלו כולם האומנם וטף; נשים גברים.
באי מבלי אבלות' ודרכיכם נואשים שוממים. עברי משני השוכנים הקטנים!... הבתים ואתם.
כתריהתורה, התורה. ספרי של גורלם ומה מועד. כאבלים קודרים עומדים הנכם  ההורין
יורהדעה' המשניות, ספרי הש"סים. עציהחיים, יצאוכם אשר לבנים, נעצבים נעזבים, אלמים

הקודש? ספרי ויתר הזוהר, חושןמשפט. אליכם!... שוב מבלי
המדרש בית החומה. בית אתה. גורלך ומה תכלתלבן! קופסאות נחמדות. קופסאות ואתן'
ביתהתםילה אגפיך: כל על  המרכז  הישן של בחברתם הקירות על עדיין אתן התלויות
ה"בורסקאים" של ביה"ת "חברתמשניות"' של מכס הרצל. הד"ר מווילנה". ה"גאון ה"רמב"ם'/
את שנים על שנים ספגו שכתליו הגג, בעלית "מבוישות",  וכף וכוי ז'בוטינסקי ז. נורדוי.
איש זה הסופר", "בדליה של הזכות תפילותיו ארי את ואורגת בקרבכן שביתה קנתה והשממית
הת בזמן אש להבות חוצב שהיה ותמים. הסיד מכניסה יד ובאין מפריעו באין פיכן על גיד.

תאמרנה"... עצמותי "כל לקיים: כדי פילה, הענוגות הידים כי מוציאה. יד באין לתוכן, פרוטה
בתוכך שעמד הקודש ארון של גורלו ומה זוללהאדם האכזר, הכורת ידי על קוצצו נוגות
חיות תמונות מנחושתקלל: קישוטים מצופה או, איתן?... אשפתות החובקות או הדם... וסובא
לשני ממעל מחשבת? מלאכת מעשה  ועופות "השכנים בני  הכפריים  ה"פרחחים" אולי.
את הנשר פרש עליו שהתנוססו לוחותהברית בבתים. בחטטם ההפקר. מן בכן זכו הטובים"
ו ירחף...) גוזליו על כנשר (לסמל: הכנפים שתי "אכסניה" מצאו מכן ואיאלה מיהודים שנתרוקנו
שני שומרים כשני עמדו הלוחות צדי משני של לתמונותיהם מתחת זרה, בסביבה חדשה
גוראריה (כסמל: יפות רעמות בעלי אריות והד הקדושים"... ו"השליחים הקדוש" ד"מעונה
בעלי צבאים שני הארון צדי ומשני יהודה...) למנ "קודש פרוטות בכן אוגרות הכפריות קנות
שלוחה...) אילה נפתלי (כסמל: ענפות קרנים בעד המולד" "חג לפני הכפר לכוהן התכופר"
שבצלו הדרומי?... בקיר "נרהתמיד''' ואתה, אולי, או. בניהבית?... של עוונותיהם כפרת
הלמדן היהודי הנגר, יוסף ר' בלילות תמיד ישב הגרמניים. החיילים חיותהטרף. ידי על נשלחתן
מת היד, דפיהגמרא, את ,,בולע" שהיה והעניו, בצירוף... ל"מולדת", האוקראינית החזית מן "שי"
די "זא'גט פתיחה: בדברי הגמרא את תמיד היל נא (תירשם אחת... לכל "סבוךיהודי"... חתיכת
והיה אומרת...) הקדושה (הגמרא גמרא" הייליגע הא בתולדות לדראזןעולם זו שטנית" "תעשיה
מתרדמתו.. יעירהו למען אצבעותיו. בין נר תוחב העשרים!). המאה של נושות

לעולם?... נרך דעך האם ..שהתרברבת* נחמדה, קופסה את גורלך, ומה
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בניר מטובי שלחת את הלא העברית. התרבית מרכזי מקום שהיית הישן' המדרש בית אתה.
לעלות העפילו מהם כמה לא'יץישראל; חלוציך בין בימותהחול' ביהוד כוורת כמו הומה והיית
דרך מי ברגל מי ומשונים; שונים בדרכים הנה "אות לומדי ישבו אחת בפינה למעריב: מנחה
הים אל ב"קפיצות" מי מאמריקה' העברי הלגיון פה "פוליטיקה"' דוברי אחרת בפינה נשמה'/ יות
בעיר' נמצאים והם וכר ה"היסטוריות" מהספינות באו לכאן גמילותחסד, "לחטוף" יהודי נכנס
. המלח ים במפעלי בקיבוץ, במושב, בכפר, לא או "שקל" להציע צעירים ,,שלוחימצוה"
באר שדמות על ירוקים שטיחים רוקמים ומהם שנוסף אתה, נסתר. נצרך בשביל נדבות סוף
את אכן הפורחים; במשקיהם המחודשת טוביה חובשי לניגוני נוסף והבכיות, התפילות לקול
 והארץ בניךהעם במסכת מזהיר דף כתבת הדר לקול גם האזנת תורה, לומדי ביתהמדרש,
לזכר תולדותיו על ספר שייכתב את, ראויה מכל לציונות המטיפים לקול למיניהם, שנים
לאלה, זכרון מצבת אחרינו, ולבנינו לנו ולמשמרת ,,העיט של לדבריהבלע אפילו האזנת' הסוגים.

מבטחים... לחוף להגיע זכו שלא כהנא,  אנטיציוני כמטף בזמנו הידוע הצבוע"
 שברך היקרה, עירמולדת עליך, לבי לבי, "הלשכה של שליחה הארוכות, השערות בעל

כים... גדול שברנו והיה לעיר מעיר נוסע שהיה בפולטבה, השחורה"
הציר כלפי דבריגנאי ומטיח ארסו את מפריש

ק"מ כ15 במרחק נמצאת אלכסנדריה העיירה מחר והיה בפרט הרצל הד"ר וכלפי בכלל נות
שעליו הורין הנהר עברי משני שוכנת מרובנה, מלחמתידים לידי בקרבך גם והביא ריב חר
שנש מעץ אהד גדולים: גשרים שני מתוחים היו ומתנגדיו... הרצל חסידי בין
1925 בשנת מחדש ונבנה הקודמת במלחמה רף ווהלין בחבל שהציונים ז'בוטינסקי, זאב גם
רובנה מסלתהברזל קו את שחיבר מברזל ו<;חד הרו הממלכתית ל"דומה" מועמד בתור בו בחרו
הרכבת תחנת נמצאת מהעיירה מה במרחק סרני. לנהר מעבר באלכסנדריה בית "קנה" השניה סית
ויהודים. אוקראינים היו העיירה תושבי ולושקי. הוא ולהיבחר. לבחור זכות רכישת לשם הורין,
תושבים 3189 בה נמצאו 1897 משנת בספירה ברוסית ב1906 כתליו בין אימרותיו את השמיע
העיירה את יצאו רבים יהודים 2154 וביניהם בירוש הבאה "לשנה במלים: וגמר שלו הצחה
מספר את העריכו 1939 ובשנת השנים במשך בליי יו"ט הר' והזקן הנאספים. תרועת לקול י לים"

נפש. מ1700 למעלה  בה היהודים "1 באזשע "דאי באוקראינית: וקרא1 כף מחא ע"ה
האוכלוסיה הושמדה לא"י שהגיעו הידיעות ע"פ ונעזב שומם עומד אתה הגם, (! האלהים יתן (כה
יוםהכפורים אחרי ימים שני כליל א. של היהודית ן... במסליתך" עלה ו"חציר
הכריחו הם גרמניה. של הנאציות החיות ע"י תש"ג "קניאזסקי" ברחוב הגדול הבית אתה. וגורלו
לעיירה. מחוץ אחים קבר לחפור היהודים אי. שניי צביה שהמנוחה ליובומירסקי), הנסיך (ע"ש
עד יריה במכונות בהם וירו בשורות אותם העמידו ורכזת לנחלתהעיר עזבון בתור אותך הקדישה דר

ביחד. ומתים חיים הבור לתוך כולם שנפלו בןיהודה. אליעזר ע"ש ביתהספר את בקרבך
שהסתתרו נפשות' 11 רק ניצלו ידיעות ע"פ הרבים, ספריו על הספרים ביתעקר ביתהעם.
לרוסיה לברוח הספיקו אלה מלבד ביער. בבורות כל גוטלובר, יל"ג סמולנסקין, ריב"ל, מספרי החל

נפש. כ40 1941 בשנת האדום הצבא עם ירד הכל האם  וכוי, "אחיאסף" "תושיה", הוצאת
אלכסנ של המחריד והסוף העגום הסךהכל זהו "? בשביליו עולים ו"עשבים לטמיון

דריה. הס לכל למופת תמיד היית בישראל!... עיירה
יזרעאלי שמואל שדה ועל הציבורית הציונית, בעבודתך ביבה

(סופיובקה) ד ו ר ב נ י כ ו ר ט
מחשש לכך, התנגדו המקום שתושבי אלא ברוד, מז צפונית קילומטר כ30 טרוכינברור. העיירה
והשלטו המסילה' פסי על שיעבור הבקר לפגיעת הראשי מהכביש קילומטר וכ1520 ללוצק רחית
טרוכינברוד מנותקת מאז תכניתם. על ויתרו נות גם נקראת היתה  רובנהלוצק הברזל ומסילת
בתוך איגנטובקד. שכנתה עם יחד המלך, מדרך שנד סופיה, רוסית נסיכה שם על סופיובקה. בשם
חיו 1889 בשנת אוקראינים. של כפרים סביבת ואכן יהודי. ישוב ליסד כדי אדמותיה, את בה
1897 בשנת נפשות. כ1200 משפחות, 235  בטר. יהו חקלאית כמושבה 1835 בשנת העיירה הוקמה
השנים 40 במשך .1580  למספר הישוב הגיע היא אולם לעיירה, נהפכה הזמן במרוצת דית.
היו 1938 ובשנת יותר עוד הישוב גדל שלאחריכן האחרון. יומה עד החקלאי בצביונה נשארה
ד. ח א י ר כ נ אף בה גר ולא יהודים. כ3000 בו היתה צריכה קיברצהרובנה הברזל מסילת
גויים באים היו בשבתות למשל, התנור. להסקת טרוכינ בקרבת  הזקנים ספורי לפי  לעכור
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העברית למוד לעברית. בשעוריהערב וכן שוסטר, לבנה. חלה חתיכת היה ושכרם סמוכים מכפרים
בתקופת הציונית. הפעולה של העיקרים אחד היה שמ אלא יהודי' היה בעיירה המכתבים נושא אף
יהודים מספר מטרוכינברוד עלו הרביעית העליה הרו המשטר לפי לאיהודי, היה הדואר סניף נהל
סרטיפיקט לקבל הצליח שלא ומי לארץישראל הפולני. ואח"כ סי
המעפילים (באניות אחרות בדרכים מזלו את ניסה בחקלאות, עסקו  היהודים  העיירה תושבי
מאנשי גם לארץ הגיעו ו"אטלנטיק" "פאריטה" יצא ושמם הבורסקאות ובמלאכת חלב בתעשית
של מהנוער רבים פנו באחרונה טרוכינברוד). הילדים חרוצים. כאכרים הסביבה בכל להחלה
אופן באיזה משם לעלות בתקוה לוילנא העיירה ב"ישי ללמוד רבים יצאו ומשם ב,,חדר", למדו
לחת הצליחו מהם שבעה רק ישראל. לארץ שהוא כלליים. בלימודים גם הצטיינו מהם בית".
הנש לארץ' והגיעו המרובים המכשולים על גבר דיסיאטי 640 בס"ה היה טרוכינברור של שטחה
(מש הזה היום עד נודעו לא עקבותיהם  ארים כר ולפתחו, להגדילו היד. אפשר שאי ומכיון נות.

רוסיה) ברחבי שנשארו ערים לאימריקה שונות, לארצות להגר רבים נאלצו אוי
גדו שלשה מהם בעיירה; היו בתיכנסת שבעה אף ועסקו לארגנטינה. וגם והדרומית הצפונית הארבעה ויתר המתפללים' רוב את שרכזו לים. רבה. ובהצלחה בחקלאות שפ
האדמר'רים שמות על  החסידים, של בתיהמדרש טרוכינברוד סבלה (19141918) המלחמה בשנות
כשבי אך וסטיפן. ברזנה אוליקה, מטריסק, קילומ כ7  לעיירה קרובה היתד, החזית רבות.
תורה לשמוע באו  מטריסק הרבי בעיירה קר עבודות לעבוד נאלצו והתושבים  ממנה טר
היו התושבים בתיהמדרש. שאר חסידי גם מפיו במקום שחנה האוסטרוהונגרי, הצבא בשביל כפיה
מכנים היו זה (בשם טוב" "יהודי כל מכבדים מחלק היה הצבא חדשים. ל9 קרוב ובסביבה

האדמו"רים). את וכן ומלח לחם של קטנות מנות המקום לתושבי
הרבנות כסא על ישב הנןכחית המלחמה עד בבית שנשחט הבקר, של והכרעיים הקרב את
ברוך הרב  לערך שנה כ30 _ בטרוכינברוד שעב יהודים. שוחטים ידי על המקומי, המטבחיים
במי ופשוט ענין בראורין, היה הןא jJffJ זאב הצבא. למען גם דו
את לכבוש זכה לא כן ואעפ"י וחריףהמוח יוחיל בניהנוער התעוררו הרוסית המהפכה פרוץ עם
והע היהודים, טרוכינברוד תושבי של לבותיהם לקר כספים אספו ציונית: לפעולה ונגשו בעיירה
בידר, משה הרב הוא שני, ברב גם החזיקה י(רד' צבוריים מוסדות וכמה עברי ביתספר יסדו נות,
זה עם ויחד למדן היה הוא שאף ברזנה, מחסידי הבולשבי ידי על השלטון תפיסת עם אך אהרים,
מקורב היה העולם. בהוויות רחבות ידיעות בעל גם בתקופת בעיקר וסבלד. עבודתם הופרעה קים

רב". ,,ברזנר לו קראו הציונים, אצל מיתה מספר חדשים במשך השלטונות. חילופי
הרב זכה הראשונה העולמית המלחמה בשנות יריבים מחנות שני בין שטחהפקר טרוכינברוד
האוסטרי, הקומנדנט מצד כבוד של ליחס בידר פעם ומדי מזה. והבולשביקים מזה הפולנים 
המ יהודי שוחררו בהשפעתו העיירה. על הממונה וגרמו ואלה אלה בעיירה מבקרים היו בפעם
בז הוקלה וכן ובחגים, בשבת כפיה מעבודת קום לתושבים> צרןת
הכיבוש תקופת במשך החול. בימי עבודתם כותי כבר שהיו  לוצק, רוז'ישצה, קובל', מהערים
ודאג הילדים את בידר הרב לימד האוסטרים של סחו לטרוכינברוד מביאים היו  הפולנים בידי

בכלל. לנוער זהב מטבעות תמורת אותן ומוכרים שונות רות
1917 בשנת בעיירה שפרצה הטיפוס. במגפת ומע מרובנה לסוחרים או המקום, לתושבי רוסיות
בידר. משה הרב גם נפטר רבים, קרבנית והפילה המס הבולשביקים. שלטון תחת שהיו אחרות רים

המקום. יהודי אצל לברכה נשאר זכרו אי מהסוחרים כמה .1919 של הקיץ כל התנהל חר
והו היריבים הצדדים התפשרו פטירתו אחיי משובשות. אז שהיו בדרכים חייהם את קפחו הללו
וויסמן. גרשון ר' את הרבנות כסא על יהד שיבו שבס ביערות להם אורבים שהיו ליסטים ידי על
בעיירה כדיין לפנים שכהן וויסמן. חיים ר של בנו הע תושבי נפש ולרצחם לשדרם כדי ביבה.
מיוחד טפוס ביגל. ברוךזאב הרב של חותנו והיה גויה את לחפש חבורותחבורות יוצאים היו יירה
להתפלל נהג וויסמן. גרשון ר' הרב היה במינו יש לקבר להביאם כדי הללו החללים של תיהם
ובחיים. בהלכה וקנאי קיצוני קרלין, חסידי כדרר מיוחד חלק הוקצה העיירה של הקברות בבית ראל.
לקומו רצוי היה לא ,1940 בשנת הרוסים, בכיבוש בסביבה הנרצחים לגופות
דת מאיש הפטר ל ציבם בי י המקףיים ניסטים  הפולנים ידי על טרוכינברוד של כבושה עם
במלח מסחי של אשמה עיליי יליי הט 7 זה ™? לעסוק הנוער החל אז הלאומית. הפעולה חודשה

ר. לסיב יהגלוהו בסתי אספו מרץ: במשנה המעשיות הציונות במצוית
פוטש, יחזקאל ר' המפורסמים. העיירה מזזנשי בבית עברית למדו וכן הלאזמיות לקרנות כספים
ומוכר נבחר העיירה (ראש התמידי. הסטרוסטה ויצחק אליהודוד ר' עמדו שבראשו העברי' הספר
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1 סופרים. בעט משך אף לבריסק, הסמוכה הוא הרוסי. הצאר שלטון בימי השלטון) מטעם
1 מוכשר, צעיר כעתונאי יצחקארונסקיפעל המקום לבני טובות ועשה ובראורין' למדן היה
1 בפולין היהודית בעתונות פיליטונים הרבה כתב את עזב 1922 בשנת הרב. ובשכלו לבו ביושר
1 שהופיעה שטימע''' ב"וואלינר בקביעות והשתתף באמריקה. בניו אל ונדד העיירה
1 בק רחבים חוגים לעניין כדי הרבה פעל ברובנה, ונב נאמן עסקן ר' נ ז' ר ד ה נ ו י  ם ה ר ב א ר'
1 בעיירה. ספריה וביסוד וספרים עתונים ריאת סלישץ. מאזור העיירה במוסדות כנציג תמיד חר
1 ממנהיגי היה בליטשטיין, מוטל הצעיר ובעל מקצוע בעל .בדחך קנטור, הירש
1 להפרד מוורשה בא בפולין, הכללציוני ל הא את משמח היה ונשפים בחתונות רב. כשרון
1 לארץישראל לנדןדים ?^ לפני מאמן זה מקצועו את כשעזב ובפקחותו. בחרוזיו נשים
1 בוילבה> שישבן לחברין< לחזןף ןלא צבר עסקן גם היה סוחר. ונעשה קמח טחנות חכר
1 פעלו <Dnmn שפולמן ישראל קלפקו, צבי מת במקום. "קרןהיסוד'' ויושבראש בעיירה רי
■ למען בפעולה מףצם כל את והשקיעו בשעתם .1924 בשנת השוךבנים

ידי על רןחני שלא עייףתם ילנר מנדל הרוקח הו*  ר ק י י ט פ א ל ד נ מ
בי ב> ל מסוה תןןת אשף כמה מצד ותיק ציוני עסקן העיירה. מחשובי היה הוא אף 
מעשים עשו _ אז הפןלנית הממשלה מפלגת _ ק ה למען במרץ עבד ציוך "חבת מתקופת ^עוד הפשוטים העיירה ליהודי כבוד הוסיפו שלא לבני עוזר היה המלחמה בשנות הציוניות. רנות

מימים במחלת נדבק רפואית. עזרה בהגשת העיירה
בשורת ועמדו בדרכו הלכו בניו ומת. הטיפוס

ומחוש אמיצים באפים היו טרוכינברוד יהודי במקום. והציונים העסקנים
בשנת מעשה והיה עצמם. את לקפח נתנו ולא לים עיי, ישלחו שלא גזירה' /ל בעיירה. חדר החזיק המלמד הירש שה מ

של ין שטחי אל הוא. אף בבידוח כשרון ובעל בחזנות גם עסק
ושומרי ה של ממנהלו יצאה ףדזיביל> "היי™ בעתוני בדיחותיו את מפרסמים היו
הידןע) } בלכ מאנשי רבה. קורתרוח לו גורם שהיה מה ו"מומנט'/
טרןכינ יהודי אןלים ים< רמימעלה: קומוניסטים שני יצאו מטרוכינברוד
nm1 פרצו זה ^ הגקזירה, את לי לא בףןד בחבל ידוע קומיסאר שהיה שווארץ מוטיל האחד
השומרים משראו .Mrp.m בץקהשןמרים עזות רבחובל שהיה ק. בורא יעקב "שני אודיסה
הא טרוכינברוד לאנשי להם' יןכלן ל י לא כי בזמן גבוה. תואר ובעל רוסית מלחמה באנית
יאנוש ה לפני הןבא £ המועצתית רוסיה שלטונות של הידועים הטיהורים
יולהשיב הגזירה את לבטל יקהוא רדזיביל' קרונ יד אניתועל עם טבע ובוראק שווארץ. נעלם

ביערןתיל> המרעה זכןת ^ ל יצויין והלבנים. הבולשביקים בין במלחמה שטדט
סלובודקה בישיבת רבות שנים למדו אלה ששני

טףוכי יהודי נכרתו לא"י שהגיעו ת לפי לרבנות. סמיכות אפילו היתד. שוואדץ ולמוטיל 1
ובעיירןת בעףים היהודים כשאר נבףוד בשדה עסקנים העיירה. מיוצאי כמה כאן יזכרו 1
הובלך היהודים הגרמנים. הצןררים בידי ל ובסביבה: שם העברית התרבות ומפיצי התחייה 1

נרצחו. ושם מהעיירה, ק"מ 12 טרוסטיניץ, לכפר שנים במשד שעבד ס,טי' יישי ייי היי "ל אלר והצטףפו היערןת אל בףחן מהם כמה אןלם ישצ'ה. ברוז כמורה רבות
הטרף בחיות שנלחמו (הפרטיזאנים)' המתקוממים למורים הקורס את שגמר ר, נ ד ר ד צבי
עלתה העיירה קשות. אבידות להם וגרמו הנאציות על בנובומיאסט כמורה ושמש הצטיין בגרודנה,
הפר בה. אינה יהודית נפש ואף ונחרבה. באש וורשה. יד
בסוף הגיע שמספרם הפליטה, ושארית טיזאנים שבפולין לוולודבה שעבר ר. וסט ש יצחק
י7 על בקיברצי ברובם נמצאו נפש, ל33 1944 עברי. ביתספר שם ויסד

לוצק. היה הנ"ל' בירר הרב של בנו ר, ד י ב ל א ר ש י
(בורק) ברקאי אליעזר למזריץ' עבר ואח'יכ הסמוכה, באוליקה מורה

ן א ב י ל ק
שישבה  והיא בראשית ימי מששת שנקבעה ומאו דברים בזכרוני להעלות מנסה כשאני
כמה העיירה מנתה בסךהכל דרכים. פרשת על מסוימת בתקופתזמן זו בעיירה שאדעו רעות
של סביבה בתוך יהודים של משפחות מאות מקרים  החשובים, המאורעות שרוב לי. נדמה
מחוז של בטבורו אוקראיניים, כפרים עשרות בעובדה, קשורים  ואסונות פגעים או משמחים
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הרצון היה עז הבתים. ופתחי חלונות בעד שירו ובגורלה  תבנה הגדולה לעיר וסמוך ווהלין
האוירו באחד רובה בכדור לפגוע החיילים אצל ומסילתהברזל הראשי הכביש ליד לשבת נפל
ולתהילה זהב של במדליה ולזכות הגרמניים נים קיובורשה.
שהוריד קרוציקוב, קוזמה רוסי חייל כאותו  של גדול חלק פעם השמידה איומה תבערה
תמר את העלו זה ובשכר גרמני, אוירון ברובהו כע לכך דומה מאסון ניצלה היא ואם העיירה'
שהביקוש הזולות, הסיגריות קופסאות על נתו הלוהטים' מימיהקיץ באחד שנה' עשרים בור
השפיע כיצד לשער' נקל גדול... היה עליהן המיוחד הגיאוגרפי מצבה בגלל רק זר, הרי 

התושבים. עצבי על זה מחזהאימים ניצ והיא1 מהירה' עזרה להזעיק היה שאפשר 
מאד. חשוב לביקור העיירה זכתה ההוא בחורף שני. מחורבן לה
ובעצמו, בכבודו השני, ניקולאי הרוסי' הצאד מלחמתהעולם לפני  ושלוה שלום בשנות
לע גם לסור עמד זו בחזית צבאותיו את שסקר עיירה נהנתה  לאחריה שנים ומספר הראשונה
הבוקר מאז בה. שחנה הצבא את ולסקור יירה הגיאוגרפי מצבה בשל ורוחנית חמרית הנאה זו
ורבבות זה' מאורע לרגל גדולה תכונה היתד. הי ובעגלותסוסים ברכבת אליה הגישה האמור.
צדי משני צפופות שורות בשתי הסתדרו חיילים בה. לסחור באו רבים וסוחרים מאד' נוחה תה
שעות וחיכו מכודנים, רובים כשבידיהם הכביש' תנה  וכד' שערחזירים תבואות' ממנה לקנות
אוירונים שניםשלושה הצאר. של לבואו מספר סחר לה ולמכור  הסביבה מכפרי האכרים בת
עינים בשבע והשגיחו העיירה בשמי חגו רוסים הכפרית. והסביבה העיירה לתושבי הדרושה רה.
שונ האחרון ברגע אך לה. מסביב המתרחש על היה וסביבתה העיירה של פרנסתה עיקר אך
את לצאת פקודה קבלו והחיילים התכנית תה העולם ברחבי לעיירה יצאו מוניטין היערות. על
הגדול. המיסקר נערך ממנה ובריחוקמה העיירה מקרוב וסוחרייערות, הנהדרים, יערותיה בשל
נתבשרה ,(1917 (מרס לערך, אחת' שנה כעבור שבקר במעונות אז בתוכה תמיד ישבו ומרחוק.
שנתחוללד. הגדולה המהפכה על העיירה גם ושליחתם עצים בכריתת ועסקו תחנתהרכבת בת
מלכותו. מכסא הורד ניקולאי הצאר וכי במדינה, לחוץלארץ. וגם במדינה רחוקים למקומות
זה. מאורע לרגל בעיירה השמחה היתר, גדולה שנות של בתקופה ומועיל טוב שהיה מה אך
פורעניר לכל הקץ בא כי אז, האמינו האנשים של בזמן העיירה של בעוכריה היה  שלום

ישראל... של תיהם הראשונה העולמית המלחמה בשנות חירום.
מלח~ תקופת החלה הגדולה המלחמה גמר עם עלידי כיבושה עד  ולאחריה (19141918)
העיירה. פני על הן גם פסחו שלא "קטנות"' מות ואסונות פגעים העיירה על ניתכו  הפולנים
כניסת עם העיירה תושבי על עברו קשים ימים לא עמוקים. עק)כות בה השאירו אשר רבים,
וחי הבולשביקים, נגד שנלחמו פטלורה' מחנות והתושבים ממש לשדהקרב העיירה הפכה אחת
התוש בפעם. פעם מדי הכיבוש שלטונות לופי יעבור עד למרתפים' ולילות לימים יורדים היו
הלילה רדת ועם בפחדתמיד. שרויים היו בים זעם.
ברי~ שבעה על בבתיהם עצמם את סוגרים היו הע היתה תשרי) (ראשית 1915 באוקטובר
מחר... ליום לזכות  בלבם אחת ותפילה חים, האוסט ימים. 108 במשך במצורמלחמה יירה
הגרמנים השונים. הצבאות ידי על נשדד רכושם של כיבושה על בשצףקצף ברוסים נלחמו רים
הבול עם במלחמתם האוקראינים, לעזרת שבאו כנראה, היתה, האסטרטגית שחשיבותה העיירה,
וישבו ווהלין חבל כל את כידוע' כבשו, שביקים, עבריה, משני לתוכה עפו וכדורימוות  גדולד,
חזקה ביד שלטו הם שלימה. כשנה בעיירה גם לא מרובות. לדליקות וגרמו בתושבים פגעו
לרוקן היתה: התושבים כלפי פעולתם ועיקר השוד טעם את גם העיירה טעמה ולזזשתים אחת
לגרמניה ולשלחם והקמח התבואה מחסני את לכאן בה שעברו הצבאות כל חיילי מצד והביזה
להם זכרו שלהם הנסיגה יום כשהגיע הרעבה. נש העיירה להם. שהתנגד למי לו ואוי לכאן, או
כגמולם. להם ושילמו מעשיהם את האכרים נתרחקה לא חזיתהאש אך הרוסים' בידי ארה

בע קשה היא אף פגעה פוליןרוסיה מלהמת .1916 שנת של החורף כל במשך מתחומיה הרבה
פעם ובכל פעמים, מספר ליד מיד שעברה יירה, ובכפרי בעיירה רוכז אלפים מאות של רב צבא
ותוש הכובשים צבאות עלידי העיירה נשדדה פר של שפע לתושבים הביא ואםכי הסביבה.
עלבונות לשאת והוכרחו הוכו היהודים ביה דירותיהם כי רב, סבל גם להם נגרם  נסה

קשים. עשרותעשרות ששוכנו החיילים, ע"י נתפסו
פולין של בנצחונה כידוע, אז, נסתיימה המלחמה את פוקדים היו הגרמנים אזירוני אחד! בחדר
שנים לאחר ידה. על נכבש כמעט המחוז וכל הצבא ריכוזי בשל קרובות לעתים העיירה
המלחמה תנאי בשל ועינויים זעזועים של רבות המע התותחים פצצות. עליה מטילים והי שבה,
לרווחה. נשמו והתושבים השלום, ימי חזרו  עליהם פותחים היו הגנים באחד שנקבעו טים,
 בחיים שנשאר ומי לאטלאט, נגלדו הפצעים ברוביהם, החיילים גם נצטרפו ואליהם באש,
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בארץ נמצאים זו עיירה מבני רבים הסוערים. שעב הקשים הימים את לשכוח רצוני היה גדול
התגייסו שבהם הצעירים שונים. במקומות ישראל לקשור כדי סוחרים לבקר שוב החלו בעיירה רו.
את להעלות הצליחו מהם כמה ולחי"ל. לצבא לשבוע' אחת נקבעו ימייריד מסחר. קשרי עמה
קליבאן בני רוב אולם ארצה, משפחותיהם בני לקנות לעיירה בא^ם היו מהסביבה אכרים ואלפי
האומץ בהם היה לא בארץ, להם שקרובים שבעיירה המלאכה בעלי תוצרתם. את ולמכור

שם... ונשארו עסקיהם את לחסל הדרוש כל בהספקת טרודים היו כולם  החנוונים וכן
במלים  במזרח" ולבי במערב "אנוכי  מחסור של שנים לאחר הסביבה. לאכרי הדרוש
תושבי היו הלוי יהודה רבי של אלו ידועות בשפע. מצויה היתד, שהפרנסה ימים באו שוב
והרגישו באידיש. שיר להתחיל רגילים ייעיייי' בחיי המתה" "העונה  הלוהטים הקיץ בחדשי
במזרח. תמיד היה בם הואר.דבר.ל כך כי באמת בעבודות עסוקים כשהאכרים העיירה, של המסחר
הימים באחד כי דעתי' על להעלית היה מי.יכול בימים  לפורטה, פרוטה ואין ריק והכיס שדות,
והטו הפשוטים ויהודיה העיירה על הכיית יעייי שבאו רבים' מקייטנים העיירה הומה היתה אלה
והעולם  האדמה פני מעל יכרתו כרות בים הצח היערות אויר את לשאוף ומרחוק מקרוב

י;זעי" ולא יחרי לא שהקן היפים, עציהאורן של בצלם והמבריא,
עתיקה לעיירה נחשבת קליבאן ■ לתולךותיה הש הקייטנות גורם קילומטרים. מאות על תרעו
מלפנ, הקדוט הפולנים שלטון מימ, עוד בוןהלין של הרוחני וצביונה חייה על גם במעט לא םיע
יהודים נזכרים 1563 משנת בתעודה שנים. מאות אנ היו אויר להחליף הבאים בין שכן העיירה,
יהודים 973 בעיירה מנו 1766 בשנת בקל,בן. הג מהעיר ועסקנים ותרבות השכלה בעלי שים
יהודים. 1187 בה היו ב1847 גלגלת. מס פשלמי בני על טובה רוב משפיעים היו ואלה דולה.
העריכו  ב1910 יהודים, 2432  ב1897 שונים, ענינים על והרצאות בשיחות הנוער,

ב4000. נפש,וב:1925 30003 מספרם את ארץישראל ושאלות הציונות בעיות על וביחוד
בראשית בעיירה פרצה הרבנות על מחלוקת והולכת. הנבנית
של רבה תר"ל בשנת שנפטר הנוכחית:מ המאה הנו בעיירה. חזקים גלים הכה הציונות רעיון
הרב כסא על לשבת נקיא ליני יוסר י' העיייה ובהת לבבו בכל זו קדושה לעבודה התמסר ער
fב977י י' של בנו משולח' יהושע י הרב :ות הגדולים גם הפכו מועט זמן כעבור רבה. להבות
ולמ כעילוי שנתפרסם מאוסטראה' שולח מ מרדכי של נלהבים למגשימים התושבים כל וכמעט
פנים נשא ולא בדעותיו תקיף י'יבי'יה יוגיול תנו כל היתה לא וארץישראל. הציונות מצוות
מבין איפוא נמצאו העיירה, לפרנסי צורה בשום בציונות. הקשורה לזו מחוץ אחרת חברתית עד.
מח ואחרי תחתיו לחתור שהחלו הקהילה עשירי שק קנו הקרנות, לכל יפה בעין תרמו התושבים
אברהם ר' את ליטאי רב לעיירה הביאי לי?ת בבחירות עמוקה הכרה מתוך והשתתפו לים
מכהוני)יי נדחה יהושע י' "רב שטיינמו משה שזכו הראשונים הציוניות. והועידות לקונגרסים
אליי שפנו מצדדים בעיירה לו נמצאו כי אם נישאו לארץישראל ועלו סרטיפיקטים לקבל
בעלי ?בוצת ע"י הוזמו הזמו ובמשי בי יתמכי עד מספר קילומטרים של מרחק כפים על ממש
טריסק. מחסידי ציון בן אחדר' רב עוד בתים אותם מלוים התושבים כשכל תחנתהרכבת.
יש כבוד ולחילול לי'תפרצויות גרמה זו מהליקת של ותזמורת הדרך כל לאורך ובזמרה בשירה
משנפטר השנים, ובמשך עיירה, והחסידותב ראל יהודיות מנגינות משמיעה המקומיים .כליהזמר*
שטיינמז משה אברהם י' נשאי משילח יהושע יי אחר גם נהוג היה וכן מהתחנה. הרכבת צאת עד

העיירה לרב יום לארץישראל. החלוצים שאר צאת ער כך,
חלף. חיים המורה יזכרו: העיירה מאישי בעיירה הוחג בירושלים האוניברסיטה סתיחת
דור שחינכו העברים המורים ראשוני על שנמנה יהודי כל לתארה. שאין והתלהבות פאר ברוב
מכניסאורח,טיםוס וולוויל ר' ולעברית. לציונות בנוכחות הגדול לביתהכנסת נתכנסו העיירה
שבת בכל סעדו שולחנו שעל וצנוע חרד יהודי הושמעו נלהבים ודברים השלטונות, ראשי
מנכסיו. שירד לאחר גם נהג וכן יהודים' מנין את הציף התלהבות של גל זה. מאורע לכבוד
מעסקני היה הלרנרים' ממשפחת כהנא אהרון ר' בעב גרינבוים' יצחק של ביקורו בזמן גם העיירה
ולא ביתכנסת' חשבונו על שבנה למדן הקהל. בפולין ידוע שהיה גרינבוים. לרובנה. דרכה רו
לבית ולהעביר למשוך כדי וממון עמל חסך לזכויות תקיף ולוחם השלמה הציונות כאיש
העיירה^ני של התורה לומדי את שלו הכנסת לכבוד בעיירה זכה  הפולני בסיים היהודים
ר' ונכדו יחזקאל ור' דוד ר לתר ישראל ר פניו. את להקביל יצאו התושבים כל מלכים.
בעין לתרום ידעו יערות בסחר משה,שבעסקם הכרוך לכל ההתלהבות כאמור' היתה' גדולה
מלי אברה ר' בעיירה. וחסד צדקה למוסדות יכה צמאים היו והאנשים ובארץישראל, בציונות
היה תלמידחכם של מופלאה דמות השוחט, לרגשותיהם בטוי לתת כדי מאורע. שהוא לאיזה
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העיירה מיהודי כספים אספו המפלגות אחר). כמה עוד בעיירה היו הכל. על ומכובד מקובל
עבודה שעות 8 הנהיגו עצמית' להגנה נשק ורכשו טריסק. חסידי על נמנו רובן מכובדות' משפחות
של בימי אך ההמון. בקרב תעמולה וניהלו ביום בע המפורסמים מהגנבים גנב' ייזפ ישכח לא
החש כל היתה  1939  1920  הפולנים טון הביר כל על חתיתו את שהפיל ובסביבתה' יירה

לעיל. שתואר כפי לציונים פעה שבית זה, מועד גנב לאיהודים. ואפילו יונים'
האדום הצבא הרוסים, חזרו 1939 בספטמבר מסירותנפש פעם הראה  הגנבות כל רוכזו
רוסיה של משטרה הונהג ובה העיירה את כבש היה: וכך ישראל. כבוד על בהגינו מהכלל יוצאת
להס החלו נסיון, מלומדי היהודים, המועצתיו1. כפ המוני נסערו הירידים, באחד '1906 בשנת
ביולי אך החדש. לאורחהחיים לאט לאט תגל השחורה" "המאה מ כומר ע"י מוסתים שהיו ריים
והשתלטו הגףמנים צבאות פתאום הופיעו 1941 ביהודים. לפרוע החל כשההמון ויהי הרוסית'
הכובשים לימין התיצבו האוקראינים המקןם# על מ יצולים הסירו חבריו וכמה ייזפ נגדם התייצב
השטנית בשיטתם קליבאן ביהודי שנהגו הגאצים> שוק בפורעים ויכו קרדומים תפסו הגויים' עגלות
הגבילו' בווהלין> היהודים ישובי לשאר בדןמה מפוגרום. ניצלה והעדה מהעיירה הכריחום ירך, על
עד היהודים חיי את והחריבו החרימו העליבו בעיירה היתה ,19046 המהפכה בשנות
לטבח> הקהילה כל את הוציאו שלסוף עד היפןד הבונד ואח'. ציונים ' ס.ס. בונד, מפלגות: תנועת

סלומון' הסטודנט היה מפעיליו ואחד חזק היה
משולח יהושע (בשם הקומוניסטי השלטון בצמרת לגדולה שעלה

ק י נ ד ל ו ו
באוקראינה. והפרעות הלאומית ההתעוררות דומות היו אחיות וכשלש הן' עיירות שלש

מעמדות. שני  בתיכנסת שני  השניה סלובשנה,  האחת לזו: זו וקרובות
(כאלף היהודיים בתיה מאתים על העיירה ק"מ כעשרה נורינסק.  והשלישית וולדניק
בתיהתפילה שני גבעה. על השתרעה מ7!פחות) לעירהמחוז עד כעשרים ומהן ביניהן המרחק
וסי דתיים מרכזיחיים שני שימשו העיירה של שבשלש האמצעית היתה וולדניק אוברוץ'. 
להגדירם אפשר (אם המעמדות שני את מלו אוכ במספר והבינונית גיאוגרפית מבחינה תן
נקרא מבתיהתםילה אחד שבעיירה. ככה) יהודי בין יותר מפורסמת שהיתר. אלא לוםיה,
היו זה בבנין "עמך/ יהודי התפללו ובו "קלויז" רבי הוולדניקי' הצדיק הרב בזכות אוקראינה
הצדיק הרב מימי כמסורת דירה חדרי כמר. גם מרדכי ר' המגיד של בדורו שחי ז"ל. ישראל
"בית נקרא השני ביתהתפילה מוולדניק. (תק"לתקצ"ז). ז''ל מצ'רנוביל
שבע והלומדים הסוהרים התפללו ובו המדרש" בתלמוד ובקי חריף גם שהיה זה, צדיק
קטן, היה בתיהתפילה שני בין המרחק יירה. ש. לר"ר והחסידים" "החסידות (עיין ובפוסקים
בהם' שהתפללו היהודים סוגי שני בין אולם שירו עיין וכן פ"ז. דף שלישי ספר הורודצקי, א.

מחיצה. מעין היתה נת לברכה") זכרונה "אמ' ביאליק: נ. ה. של
בלמדנותם התגאו "ביתהמדרש" מתפללי ציון הוקם פטירתו ולאחר חייו, בימי עוד פרסם
מתפללי בפרקמטיה. ועוסקים כסוחרים ובמעמדם לשם נוהרים היו והמונים בוולדניק, קברו על
והמ המכריע ברובם בעלימלאכה היו ה"קלויז" הומר, העיירה היתר. אלול ר"ה מערב שנהשנה.
זו בעיירה סנדלרות. היתה ביותר המצויה לאכה קברו על להשתטח יוםיום הבאים יהודים מרוב
והסו המינים מכל ומגפיים נעלים והכינו תפרו וגם העם) בפעם נקרא היה (ככה הוולדניקי של
לה. ומחוצה הסביבה בכל ה"ירידים" בשביל גים שעליו. לנרהתמיד שמן נדבות שלחו ממרחקים
בעלי תעשיינים, מעין איפוא' היו. אלה סנדלרים
ןהכין פועלים העסיק רובם מסחן, ןחןש יזמה עוד שמורים היו ה"קלויז" של הגג בעלית
נבדלו לא חיין?ם באןרןן הגונים< בסכןמים סחןףה ישן היה שהצדיק והכסתות' הכרים אני בזמני
בעלי ףובם "ביתהמדרש" מאנשי במאןמה סדינים מנדבות היו צדקניות ונשים עליהם,
בניהם את ומשיאים ילדיהם את מחנכימ בתים גבי על אחד המטה מצעי גבי על ופורשות
ענין לכל יפה בעין ןנןדבים ףחבה ביד ןבנןתיהם בו יראה. מחמת הם מ האבק את לנער בלי השני
במלאכתם עסקו השבןע ימות שבכל אלא צבןרי> ושולחנו. מקטרתו גם נשמרו במקום
השבוע פרשת על עברו תהלים. אמרו ובשבתות עם תרע"ו בשנת משפחתי הגיעה זו לוולדניק
"בית מתפללי כן שאין מה וכד'. ב"טייטש"' הרבנות כסא על לשבת שהוזמן בראש' ז"ל אבי
בכל כמעט לתורה עתים קבעו שרובם המדרש"' גרתי שנים ארבע העיירה. רב פטירת לאחר שם
ופוסקים. ש"ס ולומדים יושבים היו ובשבתות יום ברוסיה, הגדולה המהפכה שנות אלו היו שכ.
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1 לסנדלרים. והיו בידיהם הם ב"ביתהמדרש" לרוב מתפלל היה ז"ל אבא
1 לקנא היה אפשר סנדלרים של בחורשוליה אל מתקרב היה ב"קלויז''. היה לומד ואילו
1 את שידע לאחר ועתידו. דרכו יציבות על בו הד כל את תורה. לדברי ומקרבם בעליהמלאכה
1 הבנות באחת נפשו חשקה אם היטב. המקצוע ובחגים ובשבתות ב"קלויז" דרש שלו רשות
1 ולייגע מצחו את לקמט אנוס היה לא שבעיירה, ה"קלויז'' אל מביתהמדרש גם נוהרים היו
1 דירה, לו לקה ובמה להסתדר כיצד מוחו את אינשי דיומא. מעניני הנאומים את לשמוע נדי
1 הדלפיק את והכניס לחופה לבו בחירת עם נכנס המ ה"קלויז", לאנשי בביטול התיחסו ביהמד"ר
1 לתפור עצמאי, באופן לעבוד התחיל לחדרו, את לשמוע או תהלים פרקי לומר רק סוגלים
1 בכבוד. פרנסתו את מצא הצעיר והזוג נעלים, גפ"ת בעצמם ללמוד שידעו הם הרב. דרשות
1 בניהם את שלחו בעיירה הסנדלרים רוב אולם ברבנים איתלותם את הבליטו בספר ולעיין
1 ומצבם בהוראה, התחילו והללו ל"ישיבות'/ על מצחם את ומקמטים יושבים והיו ובדרשנים
1 ה"כליקודש" הסוחרים, החנונים. בני כמצב ואנ הרב לדרשות מוניטין שיצאו אלא הגמרות. ו

1 שינחם מיוחד למקרה מחכים  וכר שבעיירה ו"להתגבב" משם להתחמק התחילו ביהמ"ד שי
1 לפ המאפשר לשרוך, או בחים לסדורם בדרך ואנשי והלך גדל מספרם הדרשות. בשעת ל"קלויז"
1 הח למעגל ולהכגס בעסקים להתחיל חנות, תרח ומקבלים מקומית להם מפנים היו ה"קלויז7'
1 העיירה. יהודי רוב של והמצומצם הסגור יים פנים. בסבר אותם
1 הציונות למען "מחתרת" מי1שה עם לראישהשנה. סמוך אחת פעם כי זכורני'
1 ברוסיה הציוני במחנה ההתעוררות עם ב1918 ימי לקראת בבתיהכנסת התפקידים קביעת
1 באוקראינה הציוני המרכז מטעם שליחים יצאו כהן אף להם שאין ביהמ"ד לאנשי הוברר החג,
1 כזה שליחמצוד. בעריהשדה. סניפים לארגן שב"קלויז" בשעה בה המתפללים, צבור בכל אחד
1 חרצ בחורהמדריכה. בדמות לוולדניק גם הגיע ה,,קלויז"' לאנשי הוברר ומאידך הכהנים. מרובים
1 הראשונה בפגישתה בנאומיה. אש להבות בת ולבי בשופר לתקוע היודע יהודי להם שהסר 1

1 עלי נמניתי אני שגם במקום, הציונים צעירי עם גבאי בין שיחות התנהלו תוקעים. כמר. היו המ"ד 1

1 היא ביותר והיעילה הקצרה שהדרך הוברר הב, ביהמ''ד ואנשי חליפין, ע"ד בתיהתפלה שני 1

1 מקרם בביתהכנסת; למעריב" מנחה "בין שתנאם תלמיד תוקע לשלוח להם כדאי ,,אם התלוצצו 1

1 יזמינו אם ואולם בעיירה; היה לא לאספות איחר הארץ'/ עם כהן תמורת הכם 1

1 ירשו אם יורע, מי בבהכ"נ לאספה מלכתחילה לתמיד. וסנדלרים מעבר לתקיפת מורים 1

1 מעונ שאנו קהל יבוא ואם שם' לנאום לבחורה היתה לאומי. ככולו רובו היה שבעיירה הנוער 1

1 עובדה בפני להעמידם איפוא, מוטב' בו? ינים היחס הצעירים. בה וטיפלו שיסדו ספריה קיימת 1

1 בבהכ"נ. נמצאים כשהם אותם ו"לתפוש" קיימת הק מסוג אדוקים כי ליברלי, היה האבות מצד 1

1 התפ את עליה קיבלה וצעירות צעירים קבוצת הבחורים שם. היו שלא כמעט והחשובים נאים 1
1 לקלויז* הציונית השליחה כניסת את לארגן קיד במדינה אישם ב"ישיבות" מה זמן שבילו לאחר 1
1 מילאה ביניהן המנחה. תפילת גמר עם בדיוק  עצמם, בכחות כללית השכלה קצת גם ורכשו 1

ולהודיע להוודע "מרגלת'' של תפקיד אחותי בערים מורים ולהיות תורה להרביץ יוצאים היו 1
בביהמ"ד להתפלל בערב הולך הרב אבינו מתי היו סלובשנה ושכנתה וולדניק אחרות. ובעיירות 1
תפ את מראש עלי קיבלתי אני ב"קלויז". ולא ובעונת מורים, של כמקורותאספקה ידועות 1
כשי המעשה, לאחר אבא. בפני הסניגוריה קיד מר חדשות: פנים תמיד שם ראו "ביךהזמנים" 1
בפניו הצעירים אותנו ויאשימו מתפללים בואו ולהשיג לחפש שבאו ויהודים הביתה שחזרו רים 1
לנ כדי ל"קלויז" בתורה להביא העזנו אשר על קנקנם. על ולתהות מורים 1

הבמה. על אום אצל לתקופתמעבר ארמנית מעין היתה ההוראה 1
ביר מאד. הצליחה ב"מחתרת" ההכנה עבודת בחיים. האמיתית לתכלית שיגיעו עד הבחורים 1
צעירים, כשקבוצת ל"קלויז" הבחורה נכנסה רגע לא פעם אף מעורפלת תמיד היתה זו ותכלית 1

י על עלתה אותה, מלווים שבמקום הבחורים חשובי שיעשה בשעה ויתפרנס יסתדר במה בחור ידע 1
שהספיק לפני עור ביךהשמשות בשעת הבמה בשידוך, הדבר היה תלוי לרוב אי&ה. וישא לביתו 1
פתחה מיד מנורתהנפט. את להדליק השמש עסקי יהיו ומה יקבל וכמה נדוניה יקבל אם 1
הפת הופעתה בעצם הקהל את והפתיעה פיה את שכדאי כמקצוע, ההוראה את לראות חותנו. ■
לא עוד המשתאה הקהל הזאת. אומית בתיסםר דעתם. על עלה לא  בו להמשיך ■
והנד, הנואמת. של ומטרתה רצונה על די עמד הור ועל במרינה. נפוצו טרם מודרניים עבריים ■
שמד הגדולות המנורות את הבחורים הדליקו ואח"כ זה במקום שנתיים או שנה  זמנית אה ■
ברחובות והקהל ובחגים, בשבתות רק ליקים את לבנות צעיר איש רצה לא  אחר במקום ■
ה"קלויז'/ מתלונות הבוקע האור את כשראה מצבם היה יותר טוב זו מבחינה בחיים. עתידו ■
תשומתלב תוך למקשיבים והצטרף לשם נהר אבותי אומנות שהחזיקו המעטים. הבחורים של ■

1
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בנפש רציחות הזאת. הכנופיה את והשקינו נו התנערות על בעמים, ישראל מצב על לדבריה
לר שלא מפורשת הוראה היתה כנראה היו. לא וכר. וכר מולדתם את לבנות אחרים עמים
תשורות בתור להם נתנו וחפצים כסף הפעם. צוח לבוא והתחילו בבהמ"ד גם הדבר נודע מיד
העיירה בקצווי אחת בסמטה ורק רחבה. ביד הנו בבחורה סקרנות מתוך להסתכל כדי משם,

מעשהאונס. קרה דב את סיימה היא השעה עברה בינתים אמת.
בו שיר, בפנקסי רשום מצאתי ההם מהימים מצ ההפרעה על סליחה (ביקשה הנלהבים ריה

כדלקמן: רגשותי את הבעתי לאחר אותה. המלווים עם ונעלמה ירדה דה),
האביב, והופיע השמש זרחה למה וממשמע עיניו ממראה קצת התאושש שהקהל
לגזרים קרוע מורתח, לבבי ואבי על והכריז העמוד על השמש דפק כאחד אזביו

החביב' בעמי הפרעות למראה המתפללים הספיקו התפילה בשעת ערבית. תפילת
וצרים? אויבים בידי ומעונה המוכה גמר רעם עיניהם לנגד שהתרחש במה להרהר

? השמש זרחה לחיות רצוני להרבות האם להתריע מיד יצאו אחדים הרוגז. התחיל התפלה
ינוח, לא ולבבי לחיות אוכל לא לא. חששתי שנעשתה.. "השערוריה" על הרב בפני
אמש' זה נשפך ודמם אחי נהרגו בעור והציונות הציונים נגד שתתחיל לתעמולה מאד
הרוח. ישא במדבר כקול צעקתם וקול בבתי ולנאום להופיע בתולות שולחים אשר על

העבים נתפזרו בי להתגרות האם כנסיות.
ר ובהירים זכים שמים לי להראות הקט לדברי בחרדה והקשבתי הביתה מיהרתי

 וחביבים! החיים יפים מה ראה. אומרים: הדרישה עם יחד אבא באזני שבשמעו גוריה,
שבעיסורים.  לך לא לאחרים' המארגנים הצעירים קבוצת נגד משהו שייעשה

הגיחה השמש לנחמני ואם בבי דברים לעשות יעיזו ולבל הדבר ישנה לבל אחדים ירחים ותזרח העבים מבין יהודים של רוחם ולמורת בישראל למקובל גוד
ז הזריחה ובזו בנחמתה לי יתרון מה זועפים. והם אבא פני את ראיתי ושלמים. יראם
הצדדים. מכל יכסוה עננים שוב אם נוגעים המתלוננים דברי להתרגש. מתחיל הוא
י אורה את השמש תשחת למה כן אם בכבוד הפגיעה הרי ציוני, הוא ואםכי ללבו,

נרצחים, לשועת אוזן אטומי על תוב באשה.") (קול דתית מבחינה ביתהכנסת
ועטורה. כסדום חמס מלאה ארץ על ויקרה אבא כבוד לי היה יקר הגנתו. את עת
נטבחים... יהודים זרועה ארץ עיי שהת במקום הציונית העבודה תכנית לי היתה

תרע''ט ניסן, ה' וולדניק, הקט את יעודד הרב אם לה. יבולע פן  וינו
וטולטלתי העיירה את עזבתי הזמן במרוצת . ויצדיקו. הצעירים נגד רוג
לביתאבא הגעגועים גברו שבפולניה. לדובבה המעשה את מיד והצדקתי בשיחה התערבתי
הבול שלטון תחת שנשארה שלי, העיירה ולכל שעה. אותה בדעתי שעלו הנימוקים בכל שנעשה
קילו מאות ועברתי הגבול את הברחתי שביקים. הלב מן היוצאים ובדברים בהתרגשות התווכחתי
ימים כמה להיות כדי חרוףנפש תוך מטרים שש הנלהבת הנואמת מדברי מושפע גם (הייתי
תחת ובהתנוונותה בעניותה מצאתיה בוודלניק. מצבו על שעמדתי לאחר ולבסוף עתה), זה מעתי
הפחד מעליה סר אולם החדש, המשטר שלטון המחוסר הנוער ובפרט העברי העם של האיום
ה"ברר עם ביהודים. שוד ומעשי רציחות מפני תקוותנו חשיבות אית והסברתי בגולה עתיד כל
ב1922 בנקל. המשטר הסתדר שבעיירה גנים" רק אם להתגשם. המתחילה הציונות, היחידה.
והמחסור העניות  בעיירה השויון כבר שרר בבכי. פרצתי  ומבחוץ מבפנים לנו יפריעו לא
הורי, בבית ימים כשבוע שהיתי כולם. את הקיפו להתחמק התחילו המקטרגים חזק. היה הרושם
לשלטו ימסרו פן רעה/' "עין של חשש ומשום בפירוש, זאת אמר לא אםכי ואבא, מהבית,
יצאי לא  מפולניה לגבול' מעבר שבאתי בות, ביצחתני, בלבו: שהרהר בו, ענתה פניו הכרת
אחדים אלי להזמין העזתי אולם מהבית. תי לא היסוד הונח הבחורההמדריכה, במעמד בבי.
ציונית. בעבודה יחד פעם שעסקנו מהחברים. על גם הוכרז שנה אותה במקום. הציונית גודד.
אםכי לרשות, ימסרוני שלא בהם, הייתי בטוח בוולדניק גם ברוסיה. דימוקרטיות קהילות ארגון
הסוביטיים לשלטונות מקורבים ביניהם היו כבר רוב היה ולציונים רשימות עפ"י בחירות בתקיימו

במקום. הקהילה. בועד מכריע
ניסו הם ועתידם. היהודים מצב על שוחחנו המשטר ושנויי הזעם בימי
שם. יוטב המצב כי אותי. לשכנע רפה בשפה השתוללו באוקראינה האיומות הפרעות בימי
המתגשמת הציונות של הסכויים על דיברתי אני היתה באוברוץ' במחוזנו. פטליורה קלגסי מאד
שהיו מאדץישראל המלאות הידיעות יסוד על קר היו ובנוריבטק בסלובשנה גדולה. שחיטה
הלאומית ההתעוררות את ותיארתי בפולניה לנו פלוגה "התארחה" בוולדניק גם לעשרות. בנות
על סיפרתי בפרט. הנוער ובקרב בכלל ביהדות שהאכל בזה כשנםטרנו ממש נס זה והיה כיממה
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וולדניק יהודי והטהורים הקדושים לזכר לבי הל הדגל עם בעומר בל"ג עברי נוער תהלוכת
מיחידי הנני שאולי והישרים, התמימים היקרים, וראיתי רובנה בחוצות בתלבושתצופים אומי
ישראל לארץ נדודים לאחר שהגיע תושביה, מנצנצות... דמעות המקשיבים בעיני

'''יי ^לי*'' £? JZZZZ גורל על בלב יעקר. תיו יולרניק "* ע,™
tan ...,./ _,_, __י י"ז,וח,.. החמרי במחסורם משאיר שאני והחברים im"9™.wwL7L*2ההורים בי ירעבו, לא שעה (איתי. הריחנית. ו^וק"ם

שארית את פעם תציל הבולשביסטית רוסיה
^.,_ ,, י..^^,,..,.. נשקת פעם עוד שם). היהודית Fהפליטה  ג וברדת וידידים' הברים ידי לחצתי ואמא' לאבא
^^^  העיירה מן המוביל למדרון מהגבעה העגלה

^^j&igjgj^. לווני עוד מרחוק נוסעיה. את וניערה nDDnnn^j^^lH^^■^ הזיקתני פן חרדתם. את ראיתי אבאאמא, .S^i^^^KKkעיני בתנה מרחוק אותם והרגעתי שבירידה הנפילה
WBBl vsBmk,. המתרוממת העגלה על עינים וברמיזת יד mB₪t^^^SBTעת נע זו עליה תוך בגופי. שלם עליה עולה ^lt^ואני ^jKB^■^ והתמורות החליפות רבות הורי. מעיני אז 1^^^3^^^^^למתי לאחר עתה' אולם ועליות. ירידות חיי, iSlHll^^Fבימי גדולה היותר העליה כי אני, יודע שנים a^^^^^^Kהרבה שנתגשמה לארץישראל, העליה היתר. HHjjK^^^^^^*בחיי וולדניק. את צאתי מאז שנים עשר לאחר

1^/^^^^^^^ קרוב היותר עם נפשי !^^^^^|1^מגע ובין מרובנה ביני חליפתמכתבים נמשכה !1^^^9^'עוד אבא: מודיעני מהם באחד בוולדניק. 1^^99משפחתי במפגיע ממני ודרשו הקיפוני "בעליהבתים
: , |^^8י השניה". "הקדושה מקום א'יה להם שאספר

J&gpiSHEr >mn אולם לדעת הרב מחובת זו אין כי טענתי, אני
/■" ^BKU^eM ^9 עד וולדניק את לעזוב בכלזאת מוכרח הייתי

.. ^^JBtKt^^mm^  ו+ הסתומים בדבריו התעמקתי חמתם". שתשכך
" החרמת בתקופת זה היה משמעותם. על ועמדתי

הש בעיירות שבבתיהתפילה. והכסף הזהב כלי
ז'ל יייי10*™ ייב מידכי י' ימטיף היב והנה אלה מתשמישיקדושה חלק להעלים תדלו
ואח"כ בתיע"יתים"ד בייליניק יב ודרשו (השלטונות) "בעליהבתים" לאבי פנו
תי"ץ אייי כ' נסטי בה בז'יטומיי' השניה" "הקדושה נמצאת איפה להם להראות
שחיתי עדתי' אנשי סםדוד'י יבים ימים מוסף שבתםלת זו השניה, הקדושה התורה, (כתר
הבאות: השורות את שלי המצבה על את להם גילה ולא הואיל ,,כתר"). כידוע נקראת
רעיונו בנועם כולבו בוכים מי ידי חוסר מתוך גם או רצון. חוסר מתוך הדבר

לשןנן_ ןמתק קףנו> לאסון לזמךמה. לעקור נאלץ עה.

הדר להאי וי וי איהוז יבנו הזה. הקטרוג פרטי כל את לברר בידי עלה לא
נעדר כי פנה כי כמוהו מורה מ למכור עמדו המקום יהודי כי לי, נרמז לימים

שומעיו כל ייליל בשערים! יטיף *)מי שהיה מהעונש רבם את להציל כדי סםרתורה,
ימיו. בלי מת כי מגיה גכי לוולדניק, עוד חזר אבא כפיה). (עבודת לו צפוי

מאתנו סר יופיע. לנו מי הק את יחדשו פן בפחד כנראה שרוי היה אולם
צרינו וביגון תורה למד יום יום מהמקום לצאת חתר הוא "עווך. אותו בער טרוג
רבנו למנוחות בא ויחזק ירש בז'יטומיר שגרו וולדניק, יוצאי ביניהם וירידים,

בעדנו מליץ ויהי ויעזק ייטע פעו את החישו לשם להביאו מזמן כבר ושאפו
מרקיע לנו נחמות ויזיל בז'י הרבנות כסא' על לשבת הוזמן והוא לתם

ישפיע. טוב אל נדהמות לנפשות טומיר.

(ויסבלאט) ברמדות יעקב ובהעלותי וולדניק' עם שלי הקשר נפסק מאז
הזאת והמושרשת העתיקה העיירה זכר את עתר.

ד'. באות המתחילה השורה נשמטה (. יהמה הטמאים. הנאצים של מסעהשמד לאחר
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ן י ' צ ו ט
הציונים אחרי ומי ה"בונד" אחרי מי המקומי, ופתסותיהני תושביה העיד,
הצבו בחיים רבה השפעה להם היתר. לא (הללו כ20 במרחק הוריך הנהר על עתיקה עיירה
וא פועלים של ועדים הוקמו ההם). בימים ריים מעורבת האוכלוסיה מרובנה. בערך. פרסאות'
הגיע זמן באותו בהם. השתתפו ויהודים כרים האחרו השנים ובעשרים ואוקראינים מיהודים
בית ויסד שדה שמואל המורה לעיירה 1897 בשנת פולנים. של מיעוט עליהם נוסף נות
התחילו מהחדרים ישראל ילדי עברי. ספר ברוק (לפי יהודים 2535 מהם נפש, 3753 מנתה
בעיירה. לאומית רוח נשבה וממנו אליו נוהרים התו מספר את אמרו 1920 בשנת עפרון). האוז
הלאומי הנוער בני להתרכז התחילו לו מסביב במשך אולם משפחות' ל1000 היהודים שבים
פעם ציון שרגש יהודים' סתם נספחו ואליהם נדידה מסיבת המספר ירד הבאות השנים
מק אופייני יפה. ציונית פעולה התפתחה בלבם. בערך. משפחות 700 על עמד 1939 ובשנת מהעיירה
רשות הציונים בקשו פעם ההם: הימים מן רה אוקראינים' של כפריים ישובים לעיירה מסביב
לסדר העיירה שבקרבת החיילים מועצת מאת עשירה חקלאית סביבה  ונהרות, לרוב יערות
לטובת כספים אוסף לשם במאי באחד יוםפרח ידי את ומעסיקה לטוצ'ין, תנובתה את המכניסה
קושי בלי ניתן והרשיון לישראל, קימת קרן עיקר העיירה. יהודי שבין והמתווכים החנונים
מח פנו, לא שבמקום והאברים הפועלים (לועד וחנויות, זעיר מסחר היה היהודים של פרנסתם
הרוסים הדבר). את ירשו לא שהבונדאים שש ולעורות טון לא בתיחרושת יערות, עסקי
הבינו בידיהם היה שהשלטון זו, מועצה חברי כעשרה ובסביבה. גופה בעיירה שונות ומלאכות
ולדאוג כספים לאסוף היהודים רשאים כי אז, מלחמת עד עבדו ובהם בטוצ'ין היו חרשת בתי
כן לא אולם העתיקה, מולדתם אדמת לגאולת עם אולם ואוקראינים, גרמניים פועלים 191418
ה במועצה שישבו היהודיםהבונדאים' חשבו מצב בגלל ממקומותיהם ב1915 הגרמנים גירוש
המע על ורגזו הפועלים הדפוטטים של מקומית יהודים פועלים להכניס הכרח היה  המלחמה
שהציונים רא'ו לשנותו. בידם היה לא אבל שה, יהודים חדרו וכה זרים, בידי שהיו למקצועות
הפועלים חג ביום בפומבי הפגינו המקומיים בין היחסים בהם. בעבודה ונאחזו חרושת לבתי
קק"ל, לטובת רובלים כ90 ואספו הביןלאומי טובים לא תמיד היו האוקראינים לבין היהודים
כטוצין, עיירה לגבי לגדול אז שנחשב סכום יחסי  הוגנים שכנים יחסי אלא רעים, ולא
להם שימסרו לדרוש ויעיזו בם, בערה וחמתם הכלכלי מצבם לרעה. בחברו נגע לא איש שלום,
מה הסתלקו לאחרונה אולם הנאסף' הכסף את בת אבל טוב, היה כלל בדרך טוצין יהודי של
המקום ציוני של כוחם את בראותם רעיון. התחרות מסיבת ורע הלך הפולנים שלטון קופת

וגדל. ההולך כבדים. מסים והטלת במסחר
הציונית לפעולה שסייעו אלה לטוב יזכרו על ונמנו חסידים היו טוצין יהודי של רובם
מקומי, תושב כשדן' מר הרבה: נפשות ועשו על ומעטים ברזנה, אוליקה, טריסק, השושלות:
בכלל. העברי ולחנוך הספר לבית מסור שהיה שלטה החסידות רוח סטולין. ועל מקארוב
וזיל קשטן חיסדא, הורנשטין, שדה, המורים: רוח לגבי קנאית היתה לא היא אולם בעיירה.
ה ומגליציה מלבוב באו המורים רוב ברברג. חסד מוסדות בה היו לתוכה. שחדרה ההשכלה
פרוגימבסיה. בטוצין נוסדה כן כמו מזרחית. מרוכז במקום מעטים לא כנסת ובתי וצדקה
1917 בשנת פולנית. היתה בה ההוראה ששפת בית המדרש. בית הגדול, הכנסת בית בעיירה:
טרלה אריה גור ביניהם מרצים, טוצין את בקרו קוזאצק הכנסת בית טריסק. דחסידי התפילה
ארגון ועל ציונים נושאים על שהרצה מרובנה, כנסת בית לכל החולות. על הננסת בית ועוד
ומורי הספר בתי תלמידי הלאומיים. המוסדות בסדר בו שלטו והגבאים ומסורתו. מנהגיו
נשמע העברי והדיבור עברית לדבר התחילו הם לעתיק נחשב הגדול הכנסת בית בנין המקובל.
הת ביתהספר החסידית טוצ'ין של ברחובותיה (בעל האחוזה בעל של הארמון כן כמו יומין.
הרוח גבוהה. למדרגה הזמן במשך ועלה פתה היו נוראים לימים עתיק. בנין היה טוצין) אדמת
בין העיירה. יהודי משכנות את כבשה הציונית להתפלל לעיירה הסביבה מכפרי יהודים באים
ואר ציון צעירי פעילים היו שבמקום הציונים בימיחג. יהודים בתוך ולהיות בצבור
מסירותם .192122 בשנות הצעיר. השומר גון וזרמים תנועות
המפעלים ויתר היסוד קרן הקימת' הקרן לעבודת פסחה לא 1917 בשנת ברוסיה ההתעוררות
תחנת שמשה טוצין מאד. רבה היתה הציונים בוא ועם הצאר שלטון חסול עם טוצין. על גם
דרך מרוסיה בדרכם ולחלוצים לפליטים מעבר היהודי הנוער אחריה נמשך באדץ המהפכה
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החב נהלו בהחלוץ התרבותית העבודה את שם ופגשו בטוצין שהתענגו כאלה היו פולין.
היו ספחניק. וג. פוקס ח. רוטלמן' ד. ח. רים: הציונים מצד ודאגתחבריםאחים לבבי יחס
ועתונים "העתיד'' העברי השבועון את מקבלים  העסקנים דאגת היתה רבה בעליבתים. וסתם
העברי הדבור ערבערב. בהם וקוראים אחרים טוצין, דרך שעברו לחלוצים ש"ץ בית ושל
השתדלו החברים כל וכמעט חי נעשה בהחלוץ נש צרה בעת להם שנתנו וסדורים עזרה
ל ערב שעורי סודרו עברית. ביניהם לדבר לשחררם והצליחו השלטונות ידי על נאסרו
הורנשטיין מר העסקן המורה בהנהלת עברית לא"י. הדרך והמשכת האחזות להם ולאפשר

לחלוצים. וסייע נלהב ציוני שהיה ז"ל, החלוץ:
חשוב כוח החלוץ רכש מספר חדשים לאחר בטוצין החלוץ התאדגן 1924 שנת בראשית
מבני איחד היה הוא קוגל. החבר של באישיותו דב חיים מקומית: ציוני נוער חבורת ידי על
לעניני שהתמסר שבעיירה, החשובות המשפחות גולדה פרסמן, בצלאל פוקס, חיים רוטלמן'
הע ממסדרי לאחד ונעשה ובנפש, בלב החלוץ צעי הצטרפו אליהם פינבליט. וישראל ספוזניק
ישיבות בכל השתתף הוא שלו. החשובים נינים יסד "החלוץ" המקום מבני אחרים וצעירות רים
לשיפורים ודאג תכניות תיכן והועדות, הועד חרוצים, חלוצים מספר סביבה שרכזה נגריה'

לארץישראל. ובעליה בסדורים בעבודה, רוו הכניסה והנגריה הצליח הזה שהנסיון ולאחר
ולא בוורשה המרכז עם בקשרים עמד החלוץ הת לחלוצות. מתפרה גם נפתחה מסוימים, חים
ומרובנה. מוורשה שליחים אצלנו בקרו אחת את שידעו ולדמן, ושלוה פוקס טייבל ברות
רוזנהק ושמואל מנדרסקי בתיה החברים בבקורי אחרות חלוצות והדריכו למדו התפירה מלאכת
הע והם לפניהם, להציג מה שלנו להחלוץ היה סנדלריה גם סודרה זמן פרק באותו זה. במקצוע
למופת מהסדר והתפעלו שלנו ההישגים את ריכו פוקס בתיה החברה סנדלים, לתפירת במיוחד
של התענינותם את לציין יש שלנו. ומהעבודה ובשובה המקצוע את ללמוד זה לפני נשלחה
השתתפו בהחלוץ, המקומיים הוותיקים הציונים העבו מלבד לאחרות. המקצוע את ללמד ידעה
וכר. עבודות בקבלת וכן ומסיבות בנשפים תם מקב "החלוץ" חברי היו האלה המיוחדות דור.
במקום בהיותנו ועודדונו ידינו את חזקו הם כגון: שונות, פשוטות עבודות עצמם על לים
באמרו: בנו קנא מהם אחד לא הבאות. ולקראת התפרסם החלוץ וכדומה. ניקוי עצים' חטיבת
להיות אתם ועתידים החזון מגשימי הנכם "אתם החלוצים ■ את מזמינים היו ורבים בעיירה
נזכה אנו אם יודע ומי והבונים, העולים בין לעבודה.
הגולה לחיי וקשורים היו תמימים יהודים לכך". כנושאי החלוץ חברי את ראו טוצין אינשי
לארץ עליה אפשרות לעצמם לתאר יכלו שלא עד ובנין העם תחית לקראת הצועדים אידיאלים'
ל הזמן במשך הגיעו מהם (אחדים הנכספת. בא חדשים לחיים עצמם את והמכשירים הארץ
תרפ''ה חנוכה נשף השאיר מיוחד רושם ארץ). ידי על אדמה חלקת נחכרה גם האבות. רץ
היתה ותכניתו רב קהל נוכח בו החלוץ, של אותה, עבדו והחלוצים העיר בקרבת החלוץ
של עליתם נתאשרה שנה חצי כעבור מוצלחת. פעולה יבולה. את לקצור גם וזכו זבלוה, דרשוה.

לארץישראל. מטוצין הראשונים החלוצים צעירים יהודים, בידי ממש אדמה עבודת  זו
כך אחר חלו אלי שהגיעו שמועות פי על החלוץ כבוד את העלתה  מפונקים, וצעירות
להחלשתו שגרמו טוצין של בהחלוץ תמורות חלו אליהם לבוא התחילו ובסביבה. בטוצין
ועומדים חיים  שנה 19 לאחר כיום ולירידתו. להת טוצין בני חדלו אחרים. ממקומות גם צים
בעירתי החלוץ של ופריחתו יסודו ימי לעיני שאין לדעת נוכחו גסה, ובמלאכה בעבודה בייש

השקטה. טוצין אדרבה, אלא לעלוב האדם את עושר. העבודה
יבוא) (המשך לאומית שתכלית עבודה ובפרט ערכו, את מרימה

נגר דוב בצדה.

י ק נ י ש י ו
שכנותיה. לפנים, וישינקי היתה יהודים מאוכלסת עיר

מגרש  שבמרכזו עיגול בצורת בנויה העיירה מצבות ובו רחוקים מימים לה עתיק עלמין בית
מקום מוצאים היו בו לאכסניה, בנין ועליו גדול אומרים היו רוזישצ'ה (על שנים. מאות מלפני
ליד יחד. גם ובהמה אדם ושבים, עוברים מנוחה הזמנים, במרוצת אולם לוישינקי"). "הסמוכה
רחובות נמשכו הגינות ומאחרי גינות  הבתים לעיירה והפכה ירדה שונים' גורמים של בעטים

לכפר. הדומים הגויים' במרחק סטיר הנהר על היא שוכנת ודלה. זעירה
כניסת בזמן בעיירה היהודיות המשפחות מספר מסוקוליה  וכתשע מרוזישצ'ה פרסאות עשר
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וישינקי, להחזיק יכלה שוחט ולא רב לא למשפחה בערך. 20 היה 19201 ב הפולנים
ל בהמות לשחוט בא היד, מרוז'ישצה ושוחט בסחר עסקו משפחות שתי חנות, היתר. אחת
בבית מתפללים היו העיירה בני כל בשרכשר. מתהלכים היו התושבים ממחצית ויותר יערות
לשם להם. היד, צבורי ביתמרחץ גם אחד. כנסת שונות סחורות בחלופי בעסקם הסביבה כפרי בץ
לרח'י וישינקי בני נוסעים היו חשובות קניות את שאבו זר, זעיר וממסחר הכפרים, בתוצרת
לסוקוליה. קשורה היתה בעיקר אולם שצ'ה, בעיירה. לבתיהם חוזרים היו לשבתות פרנסתם.

ההם, בימים חייה ומהלך העיר מראה היה כזה אילא בעיירה, היה לא תינוקות ללמוד חדר
בה שעברו אחרי  כעת פניה מה יודע ומי הילדים את ללמד בתים לכמה נכנס היה מלמד

ן... שלהם ההשמדה במסע גרמנים רוצחים שלחו תושבים ומספר כתיבה, וגם קריאה "עברי'',
כהן שמעון הסמוכות. שבעיירות לחדרים ילדיהם את

ץ י ב י נ מ
1914 בשנת מניביץ בעיירת התושבים מספר קיובקובל הברזל מסילת קו על שוכנת העיירה
אלפים כשלשת מהם נפש, אלפים לאדבעת הגיע על ונמנית  לסרנה קיוב בין הדרך במחצית
שני בה כיהנו שלשה' בה היו בתיכנסת יהודים. קובל. אזור
גם נוסד 1918 בשנת שו"בים. שני כמוכן רבנים, בשנת הוקמה היא העיירה. היא לימים צעירה
הספ ילדים. וגן "תרבות" עברי עממי ביתספר תחנת וקביעת הרכבת קו סלילת בזמן ,1900
"תרבות''. השפעת תחת עמדה העירונית ריר, יערות. מקום הוא המקום מניביץ. בשם רכבת
טינא פנחס בוכמן, אייזיק היו: הציונים העסקנים חוכרים והתחילו לשם נמשכו יהודים סוחריעצים

פופקין. וז. מנס גם והקימו בעליהא'חוזות מאת חלקותיער
בלכה של כנופיות דרכה עברו 191920 בשנות הכפ מגרי משפחות שלש התישבו לראשונה רות.
ערכו בפעם פעם ומדי ואחרים, פטלורה ביץ, ופופקין. שריבר גורביץ, והם: הסמוכים, רים
אך יהודים, קרבנות גם היו והתנפלויות. פרעות סוחריהעצים נענו התפתח, העצים כשמסחר
הלאיהודים. והתושבים היהודים בין היה שלום לבנות החלו וביזמתן האלו המשפחות שלש להצעת

בקצב העיירה התפתחה הפולנים שלטון בזמן גם ורבו שהלכו הסוחרים פקידי בשביל בתים
התפרסם המקום גדל. בר, היהודים ומספר מהיר, למניביץ' משפחותיהם את העבירו עצמם הסוחרים
בה ונבנו ושחפת, ריאות לחולי כמקוםמרפא הסמוכים הכפרים מבני יהודים זורמים החלו ןאז
היתה בעיירה התנועה וסנטוריונים. בתיחולים העיי את המחלקת המסילה עברי משני והתישבו קפאו כשהדרכים  בחורף השנה: כל רבה וכך ועסק, מלאכה בתי חנויות, פתחו לשנים, רה
חולים הקיטנים. תנועת  ובקיץ ביערות עבודה לעיירה. והפכה הנקודה התפתחה

ומבריאים. זכות שאלת השלטונות אצל התעוררה בתחילת
עקירת בגלל בעיירה החיים נשתתקו עכשיו עיירה? או כפר המקום: דין מה ליהודים, הישיבה
 הגרמנים ידי על ממנה היהודית האוכלוסיה שם. לגור ליהודים אסור הרי  כפר תאמר ואם

הנאצים. השלטו הטו שלמונים ובעזרת ממושך דיון אחרי
פופקין זאב עיירה. הוא שהמקום ופסקו לחסד הקו את נות

ץ י ב ו ר ו מ
העיירה פעלם. ואת שמותיהם את עוד זוכר איש גדולה עיר זו הזקניםהיתה מספרים  לפנים
ברובם והבתים רחב עיגול בצורת בנוייה היתה סלילת עם הזמן, במרוצת אך אוכלוסין, ורבת
שערים עם רחבותידים, כאכסניות בנויים היו לגבול מסילתהברזל והעברת ראשיים .כבישים
נכנסות היו שעגלותסוסים ומזה, מזה רחבים התחי הי"ט, המאה של השניה במחצית אוסטריה,
של אפיה את סמלו אלו אכסניות פנימה. דיכם בדומה קטנה, עיירה להיות והפכה ירידתה לד,
במרכז בה. והתאכסנו שיירות עברו דרכה שכן מ. מורוביץ היהודית. שבווהלץ איחרות לעיירות
זעירות, חנויות שורת עמדה העיירה של המעגל שתי במרחק דובנא, במחוז איקוה נהר על שוכנת
המאה בסוף הגיע שמספרם היהודים' והתושבים שמס כפי שירשה, מלינוב' מהעיירה וירסטאות
משפ 9080  1910 ובשנת נפש*) ל750 הי"ט הבכירה. שכנתה של "השפע" את תבר,

גם מעיד מורוביץ של וחשיבותה גדולתה על
מנתה ברוקהאוזעפרון של האנציקלופדיה לסי (. קבריהם על וה"אהלים" שלה העתיק ביתהקברות
יהודים 757 וביניהם תושבים 958 1897 במסקד מורוביץ ושאין במורוביץ' ומתו שחיו ורבנים, צדיקים של
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את ינקו בכלל העיירה בני ואילו ובביתהמדרש; הסביבה, א'כרי עם זעיר במסחר עוסקים היו חות'
ולוצק. מדובנא והתרבותית הרוחנית השפעתם נסחים. בה: היו שונות. בפלאכותיד וכמוכן
תחבורה עלידי מורוביץ קשורה היתד, שאתן בעיירה וכובענים. פרוות תוסרי חייטים, סנדלרים.

עגלותסוסים. של לצרכי שמן לתעשית פרימיטיביים בתיבד גם היו
מחנות: לשני בהשקפותיהם נחלקו התושבים הסביבה שבכסרי יצויין' הסביבה. של האכרים
פרצו פעם ולא טריסק. וחסידי אוליקה חכידי הצאר של האיסור אף על יהודים התגוררו הרבים
התפילה נוסח על האלה המחנות שני בין סכסוכים הקבו בירידים הקודמת. העולמית המלחמה לפני
מדרש בתי שני לעצמם שבנו עד וכדומה, קונים הסביבה' אכרי מתכנסים היו בעיירה עים
 גמור פרוד ביניהם ומשנפרדו (שטיבלאך): כדרכם. ומחליפים ומוכרים
יהודים וסתם בתים" "בעלי כמה הרוחות. שקטו במורוביץ, הגדול ביתהכנסת היה מפואר בנין
שזכרם בעיירה, חיו מופלגים ולמדנים תורה יודעי היה והחיצוני. הפנימי והידורו בסגנונו שהצטיין

לדורות. נשאר והכתלים (מבפנים) שכיפתו גבוה, בניךעץ זה
אוקראינים אכר,ם גם היו מורוביץ בסביבת וכן אמן' ידי מעשי יפים ציורים מצוירים היו
שגם ד,צ'כים' השפעת גברה כולם ועל ופולבים לבתי פרט לתפארת. המצוירים תפילות, בפסוקי
היו משקיהם בסביבה. מושבות מספר היה להם היה  ובאוסטראה שבלוצק המפוארים הכנסת
חרוצים חקלאים היו והם למופת מפותחים ומשנשרף בתפארתו. ידוע במורוביץ ביתהכנסת

ומנוסים. יום נקבע שנר.) כארבעים (לפני זה ביתכנסת
גראפים של אחוזות נמצאו העיירה בקרבת בעיירה. אבל כיום השריפה
היה הרא'שון וממלינוב. דוברטין מכפר פולנים הרבנות כסא על שישב גוראדיה, אריה ר'
וירד היהודים מן להלוואות לבסוף שנזקק בזבזן מדא אחת  שנה שתיםעשרה במשך בעיירה
משפ בני כיתר מרץ בעל אדם _ והשנ. מבכסיו. אולם מחדש. ביתהכנסת את להקים היתר. גותיו
ומפתחיה מלינוב העיירה מבתי היו שד,םהם חתו. להכנס יכלו ולא קשה היה מ. יהודי של המצב
בתקופת שכנתה. מורוביץ רגלי את דחיקתם כדי עד (הגרים) לבעליהאחוזות פנה אז הבנין. בעול
העיירה סבלה (19181914) העולמית המלחמה דוברטין ומכפר ממלינוב לגראפים שבסביבה,
כולה, נחרבה וכמעט לחזית קרובה בהיותה רבות עצים לתרום מהם וביקש הזעירים פריצים" ול,
של לרשותה כשעברה המלחמה. לאחר אולם לבק וה"םריצים'' הגראםים נענו ואכן זו. למטרה
למסלולם. חזרו בה והחיים נתאוששה פולניה. ומיד הדרושים העצים את שלחו הרב' של שתו

אהרון הצעיר העברי הסופר יצא ממורוביץ מורוביץ. יהודי לשמחת ביתהכנסת, בבנין החלו
ב1918. בקיוב שמת ממורוביץ) השוחט (בן פ,רר בלתי הבנין נשאר אריה. ר' הרב בינתיים משנפטר
מראות מווהלין שהגיעו המעציבות הידיעות בעיירה האחרון בביקורי שראיתיו כפי גמור.
את החריבו וגירוריהם הנאצים  שהגרמנים יהודים מספר גם גרו במורוביץ .1913 בשנת
ונמחכ. הושמד היהודי וישובה בתש"ב העיירה ביותר והידוע ה"פריצים' אצל חוכרי^חוזות

חיי בעיירה שחי זווירעווער' מנדל די היה ביניהם
אריה גור יצחק ב"חדרים' התחנכו הילדים הנהדר. בבנינו עשיר

ה ק ב ו ל פ ר
משפ הרבה המפרנסת העיירה, של המנסריה זוהי מתגלה קובלסארני' מרכבת יורד כשאתה
הראשי. הרחוב כבוד שוכן מכאן רחוק לא חות. שנזדמנת לך ונדמה יפה. תחנתנתיבות לפניך
הגלויות הנימים כל צומת כאן פילסודסקי. עיש הצרים ברחובות תבחין מיד אולם גדולה, לעיר
שאון מרבים אנשים תנועת תמיד כאן והנסתרות, החדשה רםלובקה זוהי רםלובקה. העיירה של
הפתוחות החנויות החיים, עורק כאן והמולה. ק''מ 8 במרחק נמצאת הישנה רפלובקה (העיירה
רחוק לא לקונה. בו מצפים ובעליהן לרוחה תמיד בצפייה התחנה, יד על עומדות עגלות מהחדשה).
זהו ספסלים. ומספר עצים של שורות שתי מזה לעיר לנסוע שברצונו סוחר איזה יבוא1 שמא
"ברומנ קצת מבלים העיירה צעירי שם ,הפארק'/ עם אכרים עומדים ושם פה לכפר. או סמוכה
גדולים ומבואות סמטאות הרבה מכאן טיקה'', להסקה. עצים שונות, סחורות טעונות עגלותמשא
תושב* של הדירות מקום ועמוקים רחבים וצרים. העיירה. ליהודי למכור שהביאו וכר/ אדמה תפוחי

העיירה. כל הפולטת גבוהה מעשנה מתנשאת רחוק לא
של במצב תמיד נמצא העניות' קן העיר' רובע השמים' פני את הקדירו אחרי אשר עשן' היום
מסתפקים יהודים התושבים של רובם תפיסה. פיח גרגרי אלפים לאלפי ונחלק למסה הוא שוקע
לתמורות תמיד שואך הנוער רק להם. שיש במה לאט. בו ונבלעים באויר הנשאים פעוטים, שחורים
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היסוד. לקרן שטרות על שרות מאלה. טובים לימים לבו בכל ועורג ושינויים
השומר "החלוץ"' למפלגות, מחולק היה הנוער שאת. ביתר אצלו מורגשת המרה הגלות
הפעולות יתר בין הלאומי. השומר בית"ר' הצעיר, אתה  הרכבת מתחנת רחוק לא  ובשוק
היה סניף לכל הקק"ל. קופסאות בהרקת התעסקו ובעלי סוחרים יהודים. של מעגל תמיד מוצא

החברים. של הכינוס מקום מעון, קצת ישראל' צרות על שיחה המגלגלים מלאכה.
"האנדוו בעליהמלאכה של ארגון גם התקיים וכל מלכות שעבוד על פוליטיקה. קצת רכילות,
בפעולות הם אף מתעסקים שהיו פעראייר ערקער לביאת עינים בכליון ומחכים פורעניות, מיני
לפעול המקצוע בעלי יכולים כיצר וחשבו ציוניות, זמן שמגיע כיון טוב. כולו שיהיה ליום המשיח.

ארצה. ולעלות הלאומיות הקרנות למען אומרים להתפלל, הכנסת לבית יאוצו אז התפילה
הקוי הגרוברים, מסועפות: היו המשפחות רוב שוברות באנחות מפיהם יוצאים והפסוקים תחלים.
? מה שום על קוזק וכר' קוזק, פורטנוי' פמאנים, על ידיעה מתקבלת כשהיתה  ולפעמים לב,
הפטלורובצים תפשו העולמית המלחמה בזמן  חמות. דמעות בלוית גם  בארץ מאורעות
קייי פס עליי והוציאו דור י' המשפחה יאש את בעלימלאכה היו ביתהמדרש' מיהודי חוץ
העליתי טרם זקן. בעל יהודי היותו בעיון מית שי כך וציונית. ציבורית בעבודה מתעסקים וסוחרים
שאר אתם "הרוצים הישיש: אליהם פנה לגילים' בהנהלתו להלואות עממי בנק מספר שנים התנהל
רשות' לו וכשניתנה ן (מחול) "קוזק" בפניכם *ד הועד יו"ר גם שהיה כץ שאול ה' הרב בן של
עלו ושופע מרץ מלא נלהב, בריקוד הישיש יצא ניהל כך ואחר הציונית, ההסתדרות של המקומי
הללו הפטלורובצים, של הרב לתמהונם מים, ואדם פעלים רב עסקן טננבוים. מר הבנק את
לעד. נשאר זה ושם "קוזק'' בשם וכנוהו שחררוהו את מעולם למדו לא אלה אנשים כי אם מוכשר.
בעיירה, חסרו לא (גלנטריה) סידקית חנויות להם נהירין היו זאת בכל הקואופרציה. מקצוע
לוורשה לנסוע שנה 12 לפני עוד התחילו בעליהן בפעולותיהם ברכה וראו הקואופרציה שבילי
הסמו הכפרים מכל כמעט שונה. סחורה לי'זמיו הלואות. במתן שהתעסק והבנק העיירה. לטובת
לקנות לעיירה באים היו הקטנות והעיירות כים הסבי בכל לדוגמא רב זמן היה וכר שטרות עסקי
חייטים תפרים, היובעיירה זה מלבי סחויה הבחירות, מלחמת את ידעו לא אלה אנשים בה.
ובגד לאכול לחם היה אלה לכל נפחים, רים. בג בבית נערכה בשנה פעם שנתקיימה כללית אספה
מהאברים. היתה עבודתם רוב הנפחים ללביש. ומעשי כספי דיךוחשבון מסירת ולאחר הכנסת.
חישקו הסוסים, את פרזלו ברזל, פרסות חישלי האספה ומשתתפי חבראנשים, אחד מציע היה
גרזנים תיקנו העגלות, אופני את ברזל בפסי היו לא' הועד ישיבות ,,אלע'/ אחד: פה הצביעו
חס?ה י'יתה לא להם גם וכי מגידות ישנים' האלה הטובים האנשים היו אחד פה סוערות,
שאלה זו פרנסה, כדי הספיק זה אם אולם עבודה; לא אישיים ענינים גם הבנק. לטובת מחליטים
רפלובקה אנשי ידעו כלל בייל עדיבה יותר כבי בכל זה, בבנק היתה פעוטה צרה רק קיימים. היו
קי רק בהוצאות' מצמצמים  הצמצום"' "סוד את מאות כמה של נקי ריוח נשאר כמעט היה שנה
צר יש  שתקמץ כמה שבת. ערב  היה אחד שי להעביר מחליטים היו הכללית ובאספה זהובים.
ופשטי קנמון ודגים, בשר נרות בקמחושמרים, יי זה על היסוד, וקרן הקיימת הקרן למען הכסף את
לאיזה יםבשבת נכנס וכשהיו וכר. לשבת חמין יה. שהיה המרכז. מטעם המבקר של רוגזו קפץ
עשיר. לאיזה שנקלעו נדמה העיירה מיהודי שהוא שנה בכל הדבר. א" לשאת יכול היה ולא בונדאי.
השבת, ונרות והמנורה כהלכה. ריר י'יהע י'שילחו שוב היתה הכללית והאסיפה ומתמרמר. בא היה

המלכה. שבת ל?יאת איי הפיקו ולא התנקם סוף שסוף עד שלה. את מחליטה
המקומי, היריד נערך היה בשבוע חמישי יום כל רב ובקושי לבנק, הלואר. לאשר למרכז הרשה
שנאמר מה לקיים הדדית וקנו מכרו וגויים י^יים כמה גם הגזירה. את לבטל ההנהלה בידי עלה
סט ?ונים י'יי היהייים מזה"' זה יהתפרנסו "לכו הבנק. כתלי בתוך סודרו ציבוריים נחיםענינים היו הגויים וכוי; סירים, חזיר, שער ריות.
אצל במאפיה השבוע עבודת אחר במקצת בשוק אותם ירי על כמעט התנהלה הציונית הפעולה
גם מקבלים היו שם ה"קוזקים", אצל או קורן. נח מיכאל טינבוים' דוד כץ, שאול ה"ה האנשים'
שהגוי' קרה פעם ולא הלב... את לשמח יי"ש קצת עזרו מעט לא וכוי. קויפמן גרובר, משפחת ויסמן,
"אוכל" היה  עצים טעונה עגלה מביא שהיה בעיקר המקומי' הספר בית מורי הציונית בפעולה
ב"יריד" הצטיין בעיקר, העצים... כל פדיון את גרובר ומיכאל שניידר יעקב ה' המקום מורי
אינטלי בחור זה היה (תבחנם). דארמא" ה"זא מלאי בנאומיהם בעיקר שהצטיינו בארץ). (כעת
זהוב ובמחיר רהוטה פולנית שידע מרובנר. גנטי מוור באים היו בפעם כפעם לציונות. ואהבה חום
סחו מיני כל אצלו להשיג היה אפשר פולני אחד את להעביר או ציונית. פעולה לעודד שליחים שה
על להכריז שהתחיל לפני שבוע, כל נוהג היה רות, זה והיה היסוד' קרן של השנתית ההתרמה מפעל
חוטי מסרקות, לזרוק חינם, ניתנת שהיא סחורתו האם בעלי האנשים את להחתים בצאתם חג כעין
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ציוניים, ממוסדות או מישיבות שד'רים באו פעם היו ואלה סביבו, שהצטופף לקהל' וכר תסירה
והקר הקהל את הלהיבו הכנסת. בבית דיברו ואלה מרביצים גם ולפעמים השני את אחד דוחםים

המקשיבים. על ימחה בל רושם אירו המתנה". את חוטפים שהיו עד מכות.
שידעו בעיירה קומוניסטים מספר מתי גם היו לא הם*. מי שידעו "ילדים היו העיירה ילדי
ועל כסף על אלא עומד העולם שאין להסביר. בבית שלמדו ילדים רובם אלא כרגיל' "שקצים"
ועוד תעבור, בה חיים שאנו והתקופה עבודה' בחצרות נערכים היו המשחקים רוב ובחדר. הספר
חדש עולם ויקום יתמוטט הענקי הבנין וכל מעט היו אלה. ילדים ידעו ל<ז פינוק טעם ובשדות.
התאמצות. דרושה שיתמוטט וכדי ממנו, טוב יותר פנס לפעמים פנס, עם ה.חדר" מן בלילות חוזרים
התנהלו פעם לא חומותיו... על להסתער צריך נפט עם אמיתי פנס ולפעמים נר, ובתוכו נייר של

לביניהם. בינינו חריפים ויכוחים קץ' היה לא ולצעקותיהם בגנבים' משחקים היו
ביתהעלמין את קבלו בו היום את <זני זוכר ב"םזר'' ומתחיל יוצא היה מהאבות שאחד עד
העיירה מתי את לקבורה הביאו אז עד כי המקומי, ואל האדמה תפוחי אל הביתה שבים היו אז גדול.
החנויות מטריסק. הרבי בא אז הישנה. לרפלובקר. רעועה במיטה שלושה או שנים ושוכבים הגריסין,
באו זקן ועד מטף העיירה אנשי וכל סגורות היו ימים ועל הקודש ארץ על לחלום ספה על א:
ישאר זה שמקום העולמים רבון לפני שיח לשפוך טובים...
בהתלהבות ורקדו "לחיים''. שתו כן אחרי שומם. גדול. רחב' בעיירה, היה אחד ביתכנסת רק
קבת  בערך 1928 בשנת  אחרכך חסידית. היה בו אמן' ידי מעשי קישוטים עם יפה, בנוי
תמימה' שנר, במשך פנס הדלקת הראשון. המת את מנין וגם ן בולבה ישראל ר' התיבה לפני עובר
קדרות קצת הכניס זה כל המת, על מעולה ושמירה יותר בו התפללו לא בראשיתו כי לו קראו כך היה.

בלארהכי. והעגמומיים האפורים לחיים ודוקא אנשים עשרות בו התפללו כך אחר ממנין.
שהיה ז"ל הזקן המגיד את כאן להזכיר כדאי ממקום טולטל זה מנין העיר, של מהאינטליגנציה
ב"עין שעורים לתת למעריב מנחה בין נוהג ר' בקביעות כמעט התיבה לפני עבר בו למקום.
ההסברה סוד את וידע למדן היה הוא יעקב'. הנר בימים בעיקר בניו, ידי על שנעזר ווינר אשר

תפלה. רק שידעו פשוטים' ליהודים היה ספרים, כורך גם שהיה גיצל ר' השמש ראים.
היתר. בבנים. מבורכת היתה משפחה כל כמעט תמיד מסיר הכנסת' לבית נקיץ ומכניס מטאטא
לא בוכה, היתה תמיד אשר אחת' עקרה בעיירה נקייה מגבת תולה הספסלים, מעל האבק את
השמים. מן נענשתי מילא' עקרה. שהיא זה על הבמה על ביד תמיד מכה והיה ידים' לנטילת
יתקיימו לא שמא אני, מצטערת אלא טוענת, היתה או הגשם" ומוריד הרוח "משיב רם בקול ומכריז
הרבי, אל שנים לפני נסעה זו (אשד. הרבי דברי או לברית... מזמין פלוני ר' או... ויבוא". "יעלה

בטן). בפרי שתבורןי לה' הבטיח והלה עובד היה בעיקר וכר. שמע קריאת לברמצוה'
מבלי בעיירה השלו באפיקם החיים זרמו ...וכך גדולה עששית ה"לוקס", הדלקת על אקים בזיעת

הנאצי. הכבוש עד גדותיהם, על לעבור היה נודל פנחס ר' הרב קובל. מעיר שהביאוה
? היקרים רפלובקה יהודי אייכם, במלא דיומא.נעזר מעניני נואם בפעם פעם מדי

ווינר יעקב לא לב. וטוב יקר יהודי השוחט. ידי על זו כתו

(אוסטילוג) ה ל י ט ס ו א
יהודים 1487 היהודית הקהלת מנתה ב1847 וירסטאות כעשר במרחק היא קטנה עיירה
תוקר 3590 (מבין יהודים 3212  1897 ובמפקד בוג. הנהר גדות על השוכנת מוולדימירוולינסק,
יהודים. נפש מ3000 למעלה  ב~1935 בים). רפסודות מכאן משלחים היו שנה כ70 לפני

חסידי וישרים' פשוטים אנשים היו היהודים רוב פני על ביערות) עשירה (הסביבה לרוב עצים
וניסחיז'ש. קרלין רוז'ין, סריסק, את מכנים הבריות היו כך ומשום לדאנציג, הבוג

ר' מרדכילה. ר' האדמר'רים התגוררו בעיירה היערות עסקי הזעירה". "דאנציג בשם העיירה
ובתקופה הבעש'ט, מנכדי  משהילד. ור' פנחס סוזד ביותר. מפותחים היו מהמקום העצים ויצוא
ז"ל, אליעזר'ל ר' הידוע הצדיק  מאוחרת יותר עגלר פועלים' פקידים' משגיחים' סוכנים, רים
בעיירה מושבו לקביעת סמוך אסון לו שקרה נסעו ונסעו, התעכבו באו' ספקים מיני וכל נים
ומקרה חטופה), מיתה מת לטבילה למקוה (בלכתו מהאזכלוסיה רבים רבה. היתה והתנהגה  וחזרו
תקופה למשך בעיירה כבד ואבל צער עורר זה והיו אלה עסקים על התפרנסו ומהסביבה המקומית
הדורות. במשך גדולים באוסטילה חיו בכלל ארוכה. לג.ך נוסף לעשירות. הגיעו ואף חיל שעשו כאלה

העיירה: של בתיהכנסת בדומה שונות' ובמלאכות בחנונות יהודים עסקו
הגביר אלמנת ידי על שנבנה דנ'כה' של ביהכ"נ דור. מדור חייהם את חיו אחרות, לעיירות
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בעיירה הנשארים בין עזבוה. היהודים מתושביה ונוסף ויראתשמים' נדבנית היתה זו אשד. דן. ר'
פרנסה. וחוסר חוסרעבודה שרר ימיה כל החזיקה בעלה, לזכר שבנתה לביתהכנסת

העבירו הפולנים שלטון שבימי להזכיר מהראוי כן שלו. הקודש" "כלי ואת איותו חשבונה על
לוור (ולדימירוולינסק) מלודמיר פסירכבת קו בעיירה. המקור. את באמצעיה סידרה
נפסקו.  הבוג על והקשרים אוסטילה דרך שד, ושע "בעליבתישער'' לו שקראו המדרש, בית

בעיירה. החמרי המצב הוטב לזמן ההסתגלות עם היה זה בבימ"ד ההר. לרגלי וינהוזר ברחוב מד
כהן, יעקב של שמו על שנקרא  העברי ביתהספר מטר וולף די נוראים בימים התיבה לפני עובר
המאו בימי בארץישראל הכובש ברמת שנפל ערב קול ובעל ויראשמים תלמידחכם סצנק,
במקום שהיו הספריות שתי התרחב.  רעות להיות ויוצא כפרו קהל את עוזב היה הוא וחזק.
ואחרים ולאידישאיים לחוד עבריים (לספרים שהיה אף באוסטילה, נוראים בימים שליחצבור
בבית הציונים. בהנהלת הזמן כל נמצאו לחוד) קבוע. מתפללים מנין עם ביתמדרש בכפרו
המ ועסקני ילדים 22 התחנכו שבמקום היתומים את שמשך בעיירה' היד. גדול ביתמדרש ועוד
המוסדות. בכל פעילים היו  הציונים  קום "שטיבלאך", כמה  אלה מלבד המתפללים. רוב
והת חזק היה "החלוץ" ארגון ציוני. נוער התחנך השונות. לשושלותיהם חסידים של בתיתפילה

פרחה. בעיירה הציונית נועה לברכה: יזכרו בעיירה המצריכים מהאנשים
ר' האדמו"ר לאוסטילה הוזמן ההן בשנים עשירים יהודים שוורץ, אבא1 ור' שוורץ מיכל ר'
לע הובא הוא מבלז. האדמו"ר חתן פיניה'לה, לנצרכים לרווחה פתוחים היו בתיהם ונדבנים.
הרב גם באו אתו מלכים ובכבוד פאר ברוב יירה ר' הנגידים כמוכן להחלה. יצא ושמם ולרעבים
שנערכה החגיגה להכתרה. שלו הפמליא עם מבלז הגדול ליפא ור' יעקביס וולף ר' שמעיה'ס' יוסף
ר' שבועות. כמה ונמשכה גדולה היתד, לכבודו צדקה. ועושי חסד גומלי יראישמים, אנשים 
כיון אחדות, שנים רק באוסטילה ישב פיניהלה דוד. ור' ליבוש ר' באוסטילה: היו שוחטים שני
להח בכוחה היה לא בינתים שנדלדלה שהעיירה אוסטילה קהילת לה ישבר, שנים על ימים
ועבר אוסטילה את לעזוב צורך ראה והוא זיקו אבותיו. מסורת את שהמשיך נוער, בה גדל בשקט,
רבנים שני נשארו בעיירה (גליציה). לפשמישל לרעה השפיעו הראשונה העולמית המלחמה שנות
ור' רידר בךציון ר' ובתורה בישראל הגדול  קשה. אז היה שמצבם אוסטילה יהודי על

שינטופ. יהישע אוקר בין גבול כשנקבע העולם מלחמת אחרי
את מחקו שלהם הדמים במסע ימ"ש הנאצים פולניה, של השלטון שטח לבין אינהרוסיה
הי"ד. ה'' שמי מתחת אוסטילה יהודי של הק'יק ליד הגבול קו הועבר  ווהלין' חבל את שביתר

החיים במהלך קשה באופן פגע זה שנוי אוסטילה.
טקץ דוב הרב ורבים ירדה העיירה יהודיה. ובפרנסות באוסטילה

אודים

וידיעות מכתבים צרור
בזאמו הייתי יהודים, אלף עשרים של אחים קבר ווהלין מבני ידיעות להגיע החלו האחרון בזמן
זכר אין לשוא. אבל לובלין, פיאסקי, חלם. שץ. מזעזעות: ידיעות לרוסיה' שנדדו ומאלה הניצולים
אתה ומקום מקום בכל ולידידינו. למשפחתנו, כותבת מוולאדימירווהלינק, זקס אסתר
שלמות. ממשפחות ונערות, נערים מספר מתי מוצא בחיפה: בנה ע''י 1945 ביאנואר שנתקבל במכתבה
רחל'ה בתי של ידידתה עם יחד נמצאת הנני חיה. שעודני על אנכי מתביישת יחידי! בני
לא קטנים (ילדים מבוגרים ילדים ושני וגיסה גדולה ממשפחה יחידה בחיים להשאר אני בושה
אביו רחל'ה, של בעלה את בחיים). בכלל נשארו לידך. יגיע זה מכתבי אם יודעת אינני כזאת.
בלודמיר. הראשון ביום הגרמנים רצחו ואחיו' אוכל למען שאשאר, הגורל רצה ? בני אתה. החי
הפוג לאחר ומיד הבית ליד חלל נפל שלנו יוחנן היקרים. קדושינו למות הזכרון ימי את להודיע
יחד העיר בקבר קברנוהו יום, 15 שנמשך רום' נפלו בו הראשון הפוגרום היה באלול בי"ט
העדה, ונכבדי העיר רב ביניהם רבים, יהודים עם "קדיש" אמרה עוד אחריהם  וסבתא, סבא אביך'
שוב עתה לפיאטידנה. מובלים להיות רצו שלא עם יחד נספתה $ כבר איננה היא גם עתה רחל'ה.
והסימנים הכתובות כל המקום. את להכיר אין קדיש אומרת ואמך ומוניעק יוחנן טייבקה. ילדי

רב. בקושי מצאתי יוחנן של קברו את נלקחו. האהובים. ילדיה אחרי
ממהרת אני אולם הרבה. לכתוב רוצה הייתי המקום. שם זהו לפיאטידנה, הולכים אנו היום
מתאספים כבר לפליטה שנשארו השרידים מעט כי שם קדושינו. קבורים בו העיר, מן קילומטרים 7
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אחרים עם יחד ממשפחתן. שכולות בחיים אחותה טלית שמחפשים יומיים זה לפיאטידנה. ללכת
הע מבני שנים. שלוש במשך ביערות הסתתרה וחשוב צא עכשיו מוצאים. ואין לתפילה וסידור
היא אומללות. נשמות איאלה רק נשארו יירה הראשון הפוגרום לאחר השורש. עם נעקרנו כמה

אומללה". "יתומה וחותמת: קרובים מחפשת היטלר. מפני חושש "אינני ע"ה: אביר אימר
מי ישראל*. בארץ ילדים יש לי ישמיד. לא אותי

לא"י מרובנה טינה פינחס מאת שהגיע מכתב מכם". לפחות ואשמע יתן
והשחיטות הטבח על ידיעות מוסר ,1945 בינואר
הוא הכיבוש. לאחר הגרמנים שעשו האיומות מ2.10.44: מז'יויץ' מן זינ מאסתר מכתב מתוך
הנו ההווי מתיאור בהם שיש דברים, כמה מוסיף היהדות. מכל ויחידים מעטים נשארו הרב לצערנו

הרוסים. ידי על בחזרה שנכבשו בערים, כהי יצאו אחדים אוקראינה. בכל אחד אחוז אולי
האוכ מן אחוז כחצי בווהלין נשאר כלל בדרר ידי על במז'ריץ' הגדולה השחיטה אחרי לרוסיה,
אלה העיירות מתושבי ניצלו היד,ודית. לוס,ה האדום, בצבא בניה איש. 20 בס"ה נשארו הנאצים
עיירה. מכל איש 5040 לפארטיזנים, שהצטרפו הנצולים. רשימת מוסרת נהרגו. הקטן ובנה בעלה
בפלוגת חודש 18 במשר היה המכתב כותב גפ תבנה, יהדות על להלן ונשדדו. נמחקו  הבתים
נשארו רובנו יהודי מ36.000 מיוחדת. פארטיזנים ליהודים היטלר קלגסי שעשו מה את לתאר אין
היהודים שיירי כל נתכנסו לרובנו יהודים. כ30 שבועות א' ביום ווהלין. של ובעיירות בערים
היהודיות המשפחות מרוב הקטנות. הע,ירות מן (1941) תש"ב לסוכות א' וביום איש 1500 נהרגו
הרחובות, בין תועים הנשארים Utr זכר. נשאר לא בברחם בודדים נפלו הנשארים איש, מאלף למעלה
לבעל ביניהן. שעלה והעשב הלבנים תלי בין ובהסתתרם.

B rin*nt ויש ובמצוקה בצרה נמצאים עיניהם, במו שראו
י להם. דחופה עזרה בהגשת צורר

.28.10.44 מיום מסרני ברונשטין מוחל במכתב ויצחק וולף פייגה. צם. סלומון מאת מכתב מתור
מכל בחיים יחידה שנשארה לה צר השאר: ביי וגודל הזוועה עוצם את  .5.10.44 מיום מאוליקה,
התיכונית ברוסיה נמצאה שנים שלוש המשפחה. להגיד. די לתאר. אין עיירתנו על שעברו השואה
על ששוחררה לעיירתי. שחזרה עד שם וסב7יה בחיים נשארה יהודים אלפים ששת מתור כי
שקשה עד הרוסה העיירה י'אדום. הצבא ידי נחשב זה ואף נפשות. 4 בת בלבד אחת משפחה
מבק ופעולותיהם. פרטיזנים על מודיעה להכירה הארץ, מעמי שרבים עד כר' כל גדול ולנס לפלא

ומכתבים. עזרה שת עיניהם במו לחזות באו הסמוכים, הכפרים תושבי
והמבול בחיים נשארו אשר הקדושים, פני את

מר ברוקיסנה. הנמצא מסופיובקה, יחנכלט גד  אמרו  זאת בהם,,,אין נגע לא ואבדן הרג של
יהודים 45 ועוד הוא כי ישראל באיז לאחיי ייע אנו עליכם". להגן השמים מן ירדו מלאכים כי
ההשמדה לפני ברחו ומאיגנטובקה מסיפיובקה הטלגרפיות. לידיעותיכם רוח בקוצר מחכים
יהודיים. פרטיזנים פלוגת וארגנו היערות לתור
300 עוד עליהם נתוספו הראשון הטבח אחרי בחיפה כעת הנמצא מלבוב, פליט יסינוביץ. מר
הזמן ובמשר ומהסביבה הללו מהיערות איש 400 הכבוש של השנים 5 שבתקופת מוסר, הכרמל. הדר
מבני איש כ40 נמצאים בקיברצי התפזרו. אלה: רובנה אנשי עם נפגש הגרמני

סיפייבקה. וינוגרד' .3 ז צלם ברמן, .2 ו דגים סוחר ורנר, .1

נפגש כ''כ סוחר. קפשוק. .4 ן מסגרים אחים שני
רח' בקיוב (כעת נזלוצק גולדשטין ברתיה אחיותיו ושתי ריכטר בנו עם ב1943 בלובלין
מיום במכתבה (2 דירה 72 מס' טורגניבסקיה מרובנה.
יעקב דודה את מחפשת רובנה דרר 29.11.44

אביב. בתל הגר גולדשטין, שמואל עם נשארה כותבת: מאלכסנדריה שפרברג ציפה
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