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הממ חייהם של הקיים בעיר ואופו פנים בשים ן י ל ה 1 7
מעבר. תקופת רק בהם וראו והמעשיים שיים
ה"שררה" הוא מי להם איכםת לא כך משום (המשי)
כל "שררה* שתתקיים ובלבד הנכר. אדמת על היהודי הישוב ראשית
,,דולבים" ראש או "קראל'*, נסיך, זה יהי שהיא, ארצותיה לכל אירופה, בגולת היהודי הישוב
"קניאז" או כוזרים של ,,כגן' "ווהלינים"' או בהתפתחות תמיד כמעט היה כרוך ואזוריה.

רוסים. של או התישבות, כל מסוימת. ושלטונית מדינית
של העבודה שמלאכת ויען הוא, שכך וכיון לא הכינים. בימי יהודית עדה של הסתננות
אדמתבור והפיכת שרשים עקירת יערות, שירוש ארץ בשטחי ישבנית יזמה ע*י באירופה בוצעה
אח בידי שהוא, איר בוצעה' כבר נושבת לארץ יכלו לא מהותם עצם עפ"י בלתינושבת.
באירופה הקדמונים השבטים שכל ומשום רים, נכריה אדמה על התישבות מפעל לבצע היהודים
היד. בו פיאודלי, משטר על קיומם את ביססו האמינו לא גם אבותינו בבל. גלות ימי מאז
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תלתלשו שיר דברי של קדמוניות שאריות על הלא הנכסים תסיסת והחשוב העיקרי הקנין
עדיין זכורים ואוקראינית; עברית אידיש, ניים. הק שקו הרי בהן, הקשור וכל הקרקעות נדים,
כמין מוסלגת, שזקנתם זמר דברי עוללים מסי כבר והוגדר כלל בדרך צומצם היהודית ליטר.
בילדותנו, ששמענום עכו''ם של קוליאדה שירי תווך עירונית, בהתישבות בעיקר מלכתחילה
ווהלין. לבין בינינו מהודק קשר על עדים הם וגם של התצרוכת וסיסוק מטלטלים נכסים בהעברת
התקיימו הט"ו שבמאה ברי םנים כל על של ההתיישבות היתה כזאת השליטות. השכבות
קהלות ובראשן בווהלין נכבדות קהלות כבר יסודותיה היו וכאלה אחר, מקום בכל יהודים
נוס ואחרכך ואוסטראה, קרמניץ לוצק, לודמיר, בווהלין. גם

ואחרות. רובנה קדבל. רבתי, דובנא עליהן סו הע נדודי נגמרו העשירית המאה בתחילת
עניני על ארצות ארבע בועד דיון מתוך הסלאבי, היסוד ביותר ונתבלט זאת בנסר. מים
,1635 בשנת ווישנוביץ בעירה שהתקיים ווהלין איזה מסעודי. הערבי הגיאוגרף מדבר שעליו
התוסיר"ט). (בעל הלר ליםמן יר'ט שר' למדים אנו הגי תהליך אחרי שהרי לקבוע. קשה סלאבים,
רבו כי על מרה התלונן בלודמיר, דאתרא מרא סלאבים בימינו גם שנה, 900 של והעיצוב דול
שונות, בעירות "רבנות'' משרות על הקוםצים אז המובחר שמם שכן בניבלישם, בעצם הם אלה
המחוז ומושלי (הווייבודים) המלכים וראשי "אנשיגבול'', >*לא משמעו אין ם" י נ י א ר ק ו ,.א
"רב במשרות וקנין מסחר עשו (הסטארוסטים) שהיסוד רק ידוע כלום. אומר אינו שוב והוא
אז קבל ה"תוסםותיו"ט'' עליהן; והתעשרו גותי ההיא. במאה האלמנטים יתר על גבר הסלאבי
לעמוד ווהלין קהלות של הועד מטעם סמכות עצמאית ווהלין היתה העשירית המאה בסוף
שהיתר, רבנות, משרות קנית ולאסור בפרץ הקדוש ולאדימיר מקיוב. נסיכים הנהגת תחת
"הכנסת ועד ישיבות השונות. הקהלות בעוכרי וסיוולוד בנו את זאת בנסיכות הושיב מקיוב
וויקד קוריץ קוזין, בעירות: התקימו הווהלינית' 1336 בשנת שנה. כמאתים בה משלו וצאצאיו
היתה הסרנסים של התעסקותם עיקר נוביץ. ליטא, נסיכות של למרותה הנסה כל עוברת

הצודקת. המסים חלוקת הנסיך ארמון היום: עד נודעים שעקבותיה
אם ניכר, עממי קבוץ היוו ווהלין יהודי הז הגבול עיר וראדיביל, לוצק, בעיר לובארט
רשמי באוסן שנערכה הסולנית הספירה לפי ליין מעידים רדזיבילוב), (היא לברודי הסמוכה עירה
לאחר שנה ,1765 בשנת הסולנית המדינה מטעם באוניה ביסודן. טהורות ליטאיות הן הערים ששתי
הרשות ע"י בווהלין כנסתישראל ועדי בטול ליטא איחוד בוצע בה 4569 משנת הלובלינית
ההם הועדים נקראו כן Ingres 2ycWski) לודמיר, המחוזות: שלשת נספחים פולין, !עם

הרשמיים). הממלכתיים בפרסומים ר.אדי הסולנית לממלכה וקרמניץ לוצק
המחוזות שבשלשת קובעת זו סטירה השלישית סולין חלוקת אחרי שנתים ורק רה,
נמנו: וקרמניץ, לודמיר לוצק, היינו העיקריים, רוסית כחטיבה ווהלין אורגנה 1795 בשנת
עיר ב51 שישבו יהודים' 23,322  לוצק במחוז ובשנת גלילות ל10 וחולקה אדמיניסטרטיבית
7.421  לודמיר במחוז כפרים! וב960 רעייה גליל היינו: ,12 עד גלילותיה מספר הוגדל 1799
כפרים; וב305 ועירה עיר ב16 שישבו יהודים, זייטו זסלב, זויהיל, דובנא, אוברוץ'' אוסטראה,
ב49 שישבו יהודים, 20.993  קרמניץ במחוז קובל, סטרוקונסטנטינוב, לוצק' לודמיר, מיר,

כסרים. וב848 ועירה עיר ורובנה. קרמניץ
51.736 אלה במחוזות 1765 בשנת חיו בס''ד. כבר התקיים קדום יהודי שישוב לשער יש

כפרים. וב2113 ועירה עיר ב116 יהודים לו קרוב הארבעעשרה, המאה בסוף בווהלין
היהודי הישוב פזור הוא ביותר מענין של ההשערה נכונה אם לודמיר. בעיר דאי
הרשות ע"י לאפס עד שצומצם כפרים, באלפי בליטא, היהודי שהישוב שיפר, ד''ר ההיסטוריקן
מתפלאים אנו אם שנים. כיובל לפני הרוסית הד מן בהגירה יסודו המזרחית' וגליציה ווהלין
יהדות של והחיוניות הרעננות שפע על כיום מממלכת היינו הדרומי, המזרח ומן (קרים) רום
העברית בשירה אותווןיה נתנה אשר ווהלי;' התישבותנו של רבים שרשים היו הרי כזריה'
חלו ובמפעלי הצבוריים החיים בארגון והאירית, שמן ויתכן אלה. הגירה בזרמי נעוצים כווהלין
כפ זו שיהדות לזכור עלינו הרי מרובים, ציות יהודים שמה נהרו יחד גם המזרח ומן המערב
בע ושרשית לקרקע דבוקה מעיקרא, היתה יית בפינו ששימשו ועבריטיטש, אידיש מתישבים.
סמלה היה הווהליני ש"הישובניק" מהותה; צם יעידו (מאמעלשון), כלשוךאם בשנים מאות
שבתה שבגלל כך שנים, מאות הרבה המובהק וש הדרומית, וגרמניה הריין מנפות הגירה על
ו,: בחקלאות והתעסקותה השדה במרחבי פעם טשרנא, בילא, סלאבא, זלאטע, כגון: הנשים מות

נמר. לא וריחה בה טעמה עמד נובתהשדה יוכלו סלביות מלשונות שאולים וניבים ופתגמים
נתנאלירותחן י. סלאבית דוברי יהודים למציאות ראיה לשמש

יבוא) ,המשך שמר היהודי הווהליני הפולקלור קדמונים. מימים
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יזעק... לווהלין לבי
לדין. מסרו המורים ואת ביה"ס את סגרו שוטר, ווה זכר את מעלה הנני מעורבים ברגשות
את שהאיר הנדח .'הכוכב דעך דבר של בסופו רפלובקה.  מולדתי מקום של זכרו ואת לין

. ללחום המקום בתושבי הרוח קמה לא האפלה", ראשית הנעימים' הילדות זכרונות  אחד מצד
החיצר בגורמים העברי החנון של קיומו על  הגנוזים, ומחמדיו היער ומלואו, בעולם הראיה
לאפיזודה הפך עברי בי"ס של והנסיון ניים, גירושים הלב: שקלט תמונותבלהות ומאידך

בצ'רטוריסק. ברוסיה הצאר שלטון (בימי דחופים אכזריים
הורין. הנהר שעל סטפאן' בעיירה זה לעומת כן על כי באיסור' היהודי הישוב שם נתקיים
העברי ה,,כוכב" למציאות. והיה הנסיון נתאקלם הרכבת תחנת ע''י שצמח הצעיר המושב חרג
באותה פלא: זהו אכן כבה. ולא נדלק שם, עלה אי*ה חדורת אוירה החוקי), המושב" מ"תחום
יש לילדי ממשלתיפולני בי"ס התקיים עיירה הקודמת המלחמה של הנסיגה בימי פרעות של
מצויד היה המוסד חנם, היה בו הלמוד ראל, ולב לבקרים. החולפים השלטונות בימי ואח"כ
פתאום קמה והנה מרובה' במדה המכשירים בכל בימי היהודית האוכלוסיה של חמרית מצוקה סוף
עברי' ביתספר לנו "הבו לאמר: בעיירה רוח ש.ה השניה לזו הראשונה המלחמה שבין השלום
מבחוץ האיומים ההתנגדות, כל ועשו. אמרו  היערות". "עסק ירידת עקב נסתיימה. עכשיו
ההתלהבות את צננו לא  בפנים והקשיים הסביבה. יהודי של העיקרי המקצוע
חיה! לעובדה ויהי קם העברי ביה"ס הלאומית. האידיאליים בתיאורים תמיד אנכי מתקנא
הפרידה ממסבת זכרון בלבי שמור היום עד האור את ראו הדור סופרי היהודית; העיירה של
"תרבות" ביהמ"ד חניך למורה' שם שנערכה אנכי: כן לא החיצוני. לאופל מבעד הפנימי
כדי מספר חדשים רק בעיירה שעשה בוילנה, השלוה. על הזועות החדוה, על מאפילה התוגה
..נס העברי. לביתהסםר הקרקע את להכשיר זו גלות הרי  מקום בכל גלות היא הגלות אם
הפכה מספר חדשים במשך  בסטפן קרה גדול אותו את המסורתיתהסטטית בעיירה נתנה לא
ההתבול פגה  לציונית לעברית, כולה העירה שהנכר במקום החדש' במושב כמו האיומים תיה
הסמינריסט העיירה" בקרב שפשתה לות ברעל וירעילנה היהודית ההויה את אפף העוין
 בהגזמה אותה וקבל למחמאה אז חייך הצעיר שטנים...
לעצמו: שואל הוא הרי הלהבות לאור כעת אך המושלמת ציוניותו של הסבר. אולי מכאן
הנואם? של מפיו שנזרקה היא נבואה לא האם שרכו שהעיירות בעוד רפלובקה. המושב של
שהחלה הציונותהעברית רוח  נס זה אין וכי ביתהכנסת.  המסורתיים חייהן דרכי את להן
הלאומי למקור לעליה, ומשכתהו בנוער פועמת ברפ  כאן הרי  וכוי. הרב דרשת החדר,
את המתיקה זו רוח אולי י יודע מי ביתספר אחרת: רוחנית מציאות היתה  לובקה
לנגד בשוותם אלימות, ההולכים על חיסורים אקטיבית פעולה "תרבות'/ של מיסודה עברי
ההיסטוריה הלאה נרקמת אישם כי רוחם, עיני עשירה ספריה הלאומיות, הקרנות למען

במולדתה. האומה של הנצחית ספרו ציוניים. נושאים על הרצאות הכל ועל
והערים העיירות לכל בנגוד זדולבונוב. והנה הגבירו היהוהי הסבל רוח הזרות, רוח וכד'. תיים
הארי חלק היווה היהודי שישובן  הווהלינאיות רוחה הלאומית, האינסטינקטיבית ההרגשה את
הישוב כאן היה  הכללית האוכלוסיה של הפני החיים את אפפה. החדשה א^ישראל של
המגוונת האוכלוסיה בין בששים בטל .היהודי הבוד הקטנים במקומות כנראה, במיוחד, מיים
צ'כים גרמנים, פולנים, רוסים, אוקראינים, של דים.
העירה על חותמה את הטביעה זו עובדה וכר. .הרוח באה מהיכן לצ'רטוריסק. ומרםלובקה
יהודי של שאורחהחיים כך כדי עד  היהודית חנוך בעיירתם להתקין זו נידחת עיירה לתושבי
קודש רק לחלוטין... חילוני היה הזה המקום החדר את לעזוב הרצון מנין דוקא? עבריציוני
:ביה"סהעברי. בזדולבונוב היה אחד קדשים אחרי להגרר לא הזר, בביתהספר לבעוט הישן.
של השלם העברי בחנוך טפלו מסירות באיזו עבר חנוך ולתבוע האידישאים של התעמולה
גינזבורג, מר כמו הקהלה, ראשי ילדיהמקום היו להתם שהובאו הצעירים המורים שני שלם?
מילמיסטר ומר שנרר מר מילהלטר, מר כן ואעם"י "תלמידים" בבחינת עדיין בעצמם
היתרה" ה,,אהבה אמנם אחרים. רבים ורבים הקשיים, כל על בהתגברם הבליטו מרץ כמה
לסכן היתה שעלולה ל,,מחלוקת", לעתים הפכה סוף סוף המוסד הוקם כאשר הלב שמח וכמה
על גברה הנאמנה הדאגה אך ביה"ס את טרם והרצפה מכוסה היה טרם שלה שהגג בדירה
ויציבות... קבע של קיום נתקיים והמוסד  הכל רגע. עדי רק היתה השמחה אך לשמוש. הותקנה
בה, בליתי שנה רק קובל. ואחרוןאחרון: ואתו הפולני ביה"ס מנהל הופיע הימים באחד

\

0



■ ווהלץ ילקוט 4

1 אחרון ואחרת  מדובגא המגיד ג) מקרמניץ. הספקתי לא "תרבות". בגמנסיה לספרות כמורה
■ בווהלין בה היה ברם ביאליק נ. ח. ד) עמדתי אך המקום. חיי של לתוךתוכם לחדור
1 היתה היא  כל על עלתה שבו אחד, שטח קיים היה זו ואם בעיר אחד: חזיון על תוהה
1 גליל בשום אחחיה. מאת בכל ציוניתעברית הקהלה ציוניעברי. הלררוח אחיד, הלךרוח
1 כמו ולמצוותמעשיות להלכה הציונות נקלטה לא היתה הנהלתו  היהודי הבנק ציונית' היתר. .

1  הזה בחזיון ראו הציונות מתנגדי בווהלין. הק שטימע" "קאוולער המקומי העתון ציונית,
1 התפת של סימן  כביכול ,,סטיה" של קובל, לעיר לא וידיעותיו מאמריו רוב את דיש
1 היתה  דבר של לאמתו אך נחשלת, חות ועל  הרחוקה ישראל רץ א ל אם כי
1 הרגישה זו פרימיטיבית יהדות אחרת. הסבה כתות 8 בעלת "תרבות" עברית גמנסיה הכל:
1 באירציונליות כאן, כי אינסטינקטיבי. באורח ספריה ילדים, גן עבריים, ספר בתי 2 מלאות'
1 של נשמתה שורש אצור חעבריתהציונית. זר, חנוך של נסיונות אמנם היו וכר
1 האר של הנצחיים יסודותיה הם שאלו היהדות,  אידישאי בייס גם נתקיים קצר זמן במשך
1 ואיתן. חזק בדבק בהם נדבקה כך ומשום  מה עלוב היה וקיומם דופן יוצאי היו אלו אך
1 י לבוא הקרובה הסערה של הרגשה זאת ההיתה היה הרחוב עיקר. כל בהם הרגישו לא

ל רחוק לא בעתיד הצפוי של גילוי זה היה האם וא"י מעלה של דא"י אוירא נשם הכל  ציוני
היתר, ווהלין שיהדות הדבר, הוא מקרה האם מטה. של
ארצה; המונית עליה ע"י לחסולה תמיד מוכנה לא שווהלין אומרים בווהלין. לזלזל נוהגים
החלוצית לתנועה תרמה שווהלין הוא. מקרה האם בה נעדרו תורה. של כמקום מעולם הצטיינה
עוד  ובכמות באיכות חשוב אנושי חומר בדורות מתוכה הוציאה לא וגם גדולות ישיבות
ל לעליה! נתעוררו טרם אחרים כשגלילות בימים מרכז הקימה לא שם. בעלי מנהיגים האחרונים
ביהדות קננה איתנה לאומית הרגשה אכן כמרכז שימשה היא וכדומה. ספרותיאמנותי
באידיאולוגיה להאמין נתעה לא היא ווהלין. ורעיונות, ארגונים מיני לכל חוץ מני להשפעה
נת לא היא והבונריזם. הפולקיזם של הגלותית הספ העתונות' עבור  רוחני מחיה" ל"שטח
הזרה, התרבות אחרי שולל הלכה ולא פתתה מפולין. שהגיעו והמפלגות, התיאטרון רות,
כביכול ה"הגיוני" האידישיזם אחרי לא אף יהדות אחת. במלה מאוקראינה או מליטא
איננו השקט ש"ההוה" הרגישה היא האר "עם  רבים לדעת  נחשבת היתה זו
ומכאן  לסערה סערה בין קצרה אפיזודה אלא קורטוב היה שאולי ויתכן מסוימת. במדה צית"
האומה. של הנצחית ולתרבות לציונות התלהבותה רק להזכיר שדי אעפ"י זו, בדעה אמת של

יזעק... לווהלין לבי א) המקובלת: הדעה את לשנות כדי שמות 4
גרובר מיכאל  הריב"ל ב) אוסטריה. של רבה  המרש"א

ק צ ו ל
שלנו". ולבוב קרקוב אדמות הרא העיר לפנים בווהלין, מחוז עיר לוצק. 1

ביהודי גם פגע מליטא היהודים גירוש יומין עתיקת סטיר. נהר על שוכנת בחבל. שית 1
מתחילה (1503) לעירם שובם עם ואולם לוצק, היהודית הקהילה גם .1000 בשנת נוסדה היא;
אושרו גם ואז שוב. ולהתפתח לגדול הקהלה היא. בווהלין העתיקות הקהילות אחת . בר.
שניתן הכתב פתשגן ע"י הזכויות אותן מחדש יהודים שנה 600 לפני גרו אחת מסורת לפי
בשנת גם ואף .1507 בשנת הראשון זיגמונט מאת מצבות מעידות כך ועל ן. י צ זדי הכפר במקום
על הצהרה אוגוסט זיגמונט הנסיך פרסם 1556 מסי והנד. במקום. העתיק העלמין בבית ששרדו
ושם ולקראים, ליהודים אזרחיות זכויות מתן לכפר משם היהודי הישוב עבר ידועות בלתי בות
והקראים) (היהודים שהם רוצים אנו "אין נאמר: להקים התחילו זמןמה ואחרי נידב הסמוך
 המוזרות ותכונותיהם חסרונותיהם כל עם  שהדוכס במקום הזה. הכפר בסביבת ישוב

הזה". המקום את יעזבו עברו אז לוצק. לו וקראו מבצר. לו הקים לוברט
בשנות אוקראינה, ביהודי פרעות בפרוע ללוצק. ונידב מזדיצין היהודים
יהודים הרבה בלוצק נהרגו (1648/9) ת"חת"ט הפולני המלך מטעם שניתן בכתבהזכויות
בתים 84 מתוך היסוד; עד רבים בתים ונחרבו העיר תושבי לכל 1432 בשנת יגילו ולדיסלב
של בתים 20 ומתוך ,29 רק נשארו  אז יהודיים ליהודים ,,ואשר נאמר: השונות, האומות בני
התאוששו לאטלאט ואולם  .3 נשארו קראים הזכויות אותן להם ניתנות הרי  ולארמנים
בנו הריסותיהם, את הקימו מאסונם, היהודים על היושבים והארמנים היהודים נהנים שמהן
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השלישית, פולין חלוקת עם '1795 בשנת המסחר, את מחדש לפתח והתחילו החרבות את
של המזרחיים הספר חבלי שאר בין לוצק עברה השלטו גם וההנעלה. ההלבשה ענפי את ובעיקר
תקופה התחילה מאז ר,סיה. שלטון תחת פולין תש את להם והפחיתו ליהודים חסד" "נטו נות

היהודים. בחיי חדשה שכן הכללי' המס של שליש כדי עד המס לומי
הרוסי המיניסטר ע''י נתפרסם 1844 בשנת שליש... רק היהודים היוו בעליהבתים בין
לגור יהודים על האוסר חוק איגנטייב הצורר מקום לוצק תפסה בווהלין מרכזית כעיר
פרט מהגבול' וירסטאות 50 שבשטח במקומות לוצק קהלת t והרוחניים הדתיים בחיים מכובד
אם הזר,' לתחום נכנסה לוצק שם. שנולדו לאלה שבווהלין, הראשיות הקהלות מארבע אחת היתד,
האוס מהגבול רחוקה דברהיא של כילאמתו ארצות. ארבע ולועד הגלילי לועד צירים ששלחו
זאת רשע גזירת וירסטאות. מ50 יותר טרי נוסדה ה17 המאה של הראשונה במחצית^
הת בעיר. שהתאחזו ביהודים קשה כמובן פגעה שור, יעקב הרב של "בראשותו ישיבה כאן
הוכי האיסור, ביטול על רבות בהשתדלויות חילו ,,ועד בפנקס חריפתא". ,,פלםלא הספר מחבר
הגבול עד מלוצק שהמרחק ובמופתים, באותות חו הווה הגליל מנהיגי בין נזכר ארצות" ארבע
הועיל, ללא אולם  בחוק מהנאמר למעלה הוא במחצית מלוצק. הירש של שמו גם לינאי
על רבים ימים מרחפת היתר. הגירוש וגזירת הרבנות כסא על ישב ה17 המאה של השניה
פת אך היהודים. מהתושבים רבים של ראשם הג "יחיאל המכונה ן, לפרי ה יחיאל הרב
שעשה ומה אחר, ממקום והצלה רוח עמד אום הרב הרבנות כסא את תפסו ה18 במאה דול"5
אחד בהיר ביום ההשתדלויות; עשו לא הזמן יהודה והרב שלמה בן מרדכי הרב גציל. אליקים
ומחזיר הקודם, החוק את המבטל חוק נתפרסם טוביאס. בן זאב
ממושבות העקירה שאלת לקדמותו. המצב את המלומד ה17) המאה (בסוף נולד בלוצק
לוצק יהודי וגם חריפותה פגה המוגבל התחום הספרים: מחבר י, ק צ ו ל יצחק שמחה מר הקראי

לרווחה. נשמו ועוד. עולם" .'הליכות חכמה", ..ראשית
לוצק במחוז חיו 1847 בשנת המפקד לפי התקיים היהודים החייטים של מיוחד ארגון

.5010 גופא בלוצק מהם יהודים, 12417 משלה פנקס עם מיוחדת כחברה והתנהל בלוצק
בלוצק התושבים מספר הגיע 1895 בשנת ועוד*). החלטות תפ''אתקנות. נרשמומשנת בו
 קראים. 72 וכן יהודים 12007 ומהם ל15125,
גדול ביתכנסת קיימים: היו זמן פרק באותו .18789 ב"המליץ" נתפרסם הפנקס העתק (.

הגדול בית.הכנ0ת ^^^^^^^^^^^^^^^HHIH^^^^^^^Hr 3*9J
בלוצק המבצר ליו ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *
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הצבור. על ומכובד אהוב כשהוא שנה' המבצר*), עליד 1626 בשנת עוד שהוקם אחד,
בקרבת לב. לדאבון הוא אף גרם אחר מקרה אחד וביתכנסת מדרשות. בתיתפלהיובתי 18
חנר יהודים בנו שבעיר הקטנות הכנסיות אחת לתיק, למחוזות: גלילי ביתמשםט וכן לקראים;
באחד והנה רבות. שנים בהן וישבו מספר יות וקרמניץ. לודמיר קובל, דובנא, רובנה,
טרנטיל. הצורר הפלך שר בעיר ביקר הימים מהן ואחדות בלוצק, רבות דליקות מקרי היו
ה"גויים" בערך. שנד. שבעים לפני היה הדבר בעיר. היהודית לאוכלוסיה מרובים נזקים גרמו
בנו. אשר היהודים על לפניו התלוננו שבעיר בית בפנים 1869 בשנת שפרצה השרפה ידועה
הכנסיה. אדמת על חנויותיהם את לדבריהם, למא היו הקודש כלי שכל שעד. הגדול," הכנסת
ובנוכחותו  מיד להרוס פקד י הצורר עשה מה שנים הרבה עומד נשאר ביתהכנסת כולתאש.
מן לגרשם כך על ונוסף היהודים חנויות את  ולהשי לתקנו קצרה בעיר היהודים ויד בחורבנו
סוסו מעל טרנטיל נפל כך לאחר קצר זמן העיר. בפרנסי הרוח קמה 1886 בשנת ורק , לקדמותו בו

בדבר. נס ראו היהודים במקום. בו ונהרג בדק לשם ונדבות תרומות אוסף לסדר הצבור
בלוצק: שקרה נורא מעשה על מספרים ועוד מבחוץ. וגם מבפנים ולשכלולו לתקונו הבית,
בית בבנין מת נוצרי ילד מצאו הימים באחד העם ספירת קראים. קהילת קיימת היתד. בלוצק
היהודים אל פנו השלטונות היהודי. המרחץ בלוצק גילתה ("1765 בשנת הפולנית בריפובליקה
נפל גדול פחד הרוצח. את להם למסור ודרשו אצל כמו אצלם, נתבלטה קראים. נפשות קכ"ו
הנמבזה, העלילה בגלל שבעיר היהודים על אז שאיפה האחרים, מושבותיהם במקומות הקראים
מעשה על דבר ידעו ולא היו מפשע חפים כי דורות כמה במשך היהודים. על להתעלות מוזרה
השל אנשי הקיפו הימים באחד והנה זה. זדון האמתיים היהודים הם הם כי להוכיח, השתדלו
אותה נמצאו שבו ביתהמרחץ, בנין את טונות שהענקו ותחרויות .הזכויות מכוונות להם וכי

כי לשלטונות והודיע  שמו היה וואלף ר' והתמעט הלך מספרם אבל בקרים. הטטרים
הוציאוהו שנאסר, לאחר הילד. את רצח הוא לדור. מדור בלוצק
חלקים לשניםעשר חתכו גויתו ואת להורג ישועיים של רב מספר בלוצק היה כמריכ
וייראו... ידעו למען שונים, למקומות שנשלחו "סובוטניקים''.  שומרישבת ואכריםנוצרים
לתאר. אין לוצק ליהודי הענין גרם יסורים כמה לוצק. יהודי של בחלקם" נפלו רבות תלאות
ועלה ישראל שם את שקידש זה, וואלף לדי יהודים, הלא התושבים מצד והשנאה הקנאה יחס
בבית מצבה הוקמה הכלל, את להציל כדי לקרח ורדיפות הקראים עדת של ההתבדלות עמדת
נקרא קבורתו ומקום שבלוצק העתיק העלמין אחת לא להם גרמו והשלטונות העיר אדוני מצד
עוד עמדה 1933 בשנת הקדוש'/ וואלף ר' ,,קבר מקרי אירעו שונים בזמנים וחרפה. כאב סבל,
שבבית המצבות שאר אך קברו, על המצבה שלעתים בהם, דופי והטלת היהודים על מלשינות
הרב הזמן במרוצת ונהרסו הלכו זה עתיק עלמין ליהודים. מאד מר סופם היה

שונים. מחבלים בידי וגם עליהן שעבר שעליה איגנטייב, המיניסטר פקודת סמך על
דורות במשך פנקס התנהל לוצק בקהילת יעקבברוך ר' הרב מהעיר גורש לעיל, סופר
וידי הקהל מחיי פרטים הרבה נרשמו בו רבים, חביב שהיה תורה ובעל משכיל איש קליאצ'קין,
כפי לוצק, יהודי חיי לתולדות חשובות עות כפי  שנגרם זה. מעשה הבריות. על מאד
בשעת אחרות. בקהלות ההם בימים נהוג שהיה הרו את הסעיר מלשינות, ידי על  שחושבים
ש. והאטנוגרף הסופר קיבל  בעיר ביקורו לבסוף הוחזר רבות השתדלויות לאחר רק חות.

לידו. הפנקס את אנסקי כ36 הרבנות כסא על בר, וישב העיר אל הרב
בראשית עוד ללוצק חדרה הציונית התנועה ליהודים אז שנתן השלישי. זיגמונט המלך .ו
שעשו ציון חובבי מספר בעיר. נמצאו צמיחתה. התנה לביתכנסת, לבנים של בנץ להקים רשיון
בחוגי תנוער. עוררו ובהתלהבותם לרעיון נפשות ארבע מכל הבנין גבי על מקום שיכשירו מראש, תנאי
תחית למען ולפעולה לרעיון רבים ומשכו י'קהל אוי מסני הגנה לצרכי ותותחים יריה לכלי םנותיו
המטיף של התכופים ביקוריו זכורים האומה. חשבונם על להמציא היהודים על אלא עוד, ולא בים,
אתו. שנערכו והאספות אשכנזי זלמן ר' הציוני ומהן תעלותמים מוקף זד. מבצר התותחים. את הם
אחים". ,,אגודת בשם ציונית אגודה נוסדה לעיר. מחוץ אל מנהרה לאדמה פתחת נמשכת
וכבר פעילים שהיו הנוער בני לציונים סייעו לבלבן. בפולין" הקראים "לקורות המאמר לפי (..
חזקה***), תנועה בעיר היתה הקודמת המאה בסוף  בלוצק הציבור וחיי הציונית הפעולה על (...

גתשבסקי בנימין יבוא. עיד
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קובל
אחה ברחוב ולרכזם השונים העיר מרחובות דים אחת היא טוריה' נהר על השוכנת קובל,

הלאיהודים. הורחקו שממנו הראשונה הידיעה בווהלין. העתיקות המחוז מערי
ע"י קובל העיר ניתנה בערך .1565 בשנת  הי"ד המאה לראשית מתיחסת אודותיה על
לנסיך תשורה פולין, מלך אוגוסט' זיגמונט לנכדו ליטא, נסיך גידימין, ע"י ניתנה עת
זה קורבסקי ממוסקבה. שברח קורבסקי, אנדרי מספ העיר שם של מוצאו על סנגושקו. פיאודור
מהם וסחט העיר יהודי על אכפו את הכביד עממית: אגדה רת
הרא פקידו לצרכיו. רבים כספים תכופות לעתים אח"כ נבנתה שעליו במקום' עברה פעם
קובל. ביהודי נוגש שהיה קלמט, איבן היה שי ונעצ הסביבה, קרקעות בעל נסיכה, קובל' העיר
שאושרו שלהם האזרח בזכויות להתחשב בלי היא מרכבתה. בגלגל שבר לרגלי בדרכה רה
על קלמט התנפל 1569 בשנת ואושרו. וחזרו חיש תיקן והוא מקום, בקרבת נפח לחפש שלחה
(את מהם כמה אסר העליבם, העיר, יהודי הנסיכה לו נתנה תודה לאות הגלגל. את מהר
אגרו והאשה בוגדן אברהם שמואלביץ. יוסקה קראה המקרה ולזכר במתנה, אדמה חלקת
אנשים הוציא וגם מים, בור בתוך וחבשם נובה) קובל, היא נפח), (כלומר "קובאל" ההוא למקום
בחותמתו. הבתים על וסגר ומחנויותיהם מבתיהם קובלה. ווהלין: יהודי בפי שנקראה
ויהודי הסביבה בכל רב ורוגז צער עורר הדבר איש אין  זו באגדה האמת מידת מה
(ראש עירם של הסטרוסטה לסגן פנו לודמיר היתה וסביבתה קובל שאדמת ידוע אולם יודע,
צדק. ומשפט מחסה ובקשו במחוז) השלטון כאמור, סנגושקו, לרוזן קדומים בימים שייכת
הענין, את לחקור פקיד לקובל שלח הסטרוסטה אדר אחוזה תמורת בחליפין, אח"כ עברה וממנו
השליט לארמון להכנס אפילו לו ניתן לא אולם מלך הראשון, זיגמונט אשת בונה' למלכה רת,
ובקשו קלמט הצורר אל היהודים כשפנו בקובל. פולין.
עשה אשר את שעשה להם' הודיע רחמים, ממנו קטנה עיר קובל היתה ההם הרחוקים בימים
בנתיניו לעשות הרשאי ה"פאך, פקודת לפי לה העניק 1518 בשנת לודמיר. מחוז על ונמנתה
הענין מות. עונש להענישם ואפילו בעיניו, כטוב אלו זכויות מגדבורג". "זכויות הראשון זיגמונט
והתברר שבמדינה העליון לשלטת עד הגיע שהטילה בונה. המלכה ע"י גם אח"כ אושרו
שנשמעו לאחר הלובליני. בסיים המלך לפני התושבים שאר עם יחד להשתתף קובל יהודי על
שנעשו המעשים כי והוברר, הדברים פרטי . שבקובל מכאן, וגשריה. העיר חומות בתיקץ
לשחרר צו יצא נעשו, בצדק שלא קובל ביהודי השש המאה בראשית כבר יהודי ישוב קיים היה
את לקיים תחילה סירב קלמט הנאסרים. את ממקו הבתים. לפי מסים בעול נשא והוא עשרה,
רק להישמע שעליו נימוק, מתוך הצו דבר בשנת שחררה בונה המלכה כי .jrrr אחרים רות
חלות "אחרים" של פקודות ואין שלו, ל"פאן" הכל מהמסים בקשתם, לפי קובל, יהודי את 1547
הנסיך נאלץ מספר ימים כעבור אולם עליו' זהוב של מס רק ישלמו שלהבא קבעה ליים,
הנאסרים, את לשחרר ובעצמו בכבודו קורבסקי שוחרר הרב בית (אגב, לשנה מבית אחד (גולדן)
היהודים מבתי החותמות את להסיר וכמו"כ אזרחים. זכויות להם והעניקה זה) מס מתשלום
לנקום איומים תוך מביתהכנסת, ואף ועסקיהם' עמדו ובסביבה, בעיר המסחר את פיתחו היהודים

אחרת. בהזדמנות ביהודים הרחוקה, אוצ'קוב העיר עם אף מסקר בקשרי
קורבסקי עמד אם מספרים, המקורות אין רב. חיל ועשו לטטרים, אז שייכת שהיתר,
שלאחר בתקופה כי ידוע אך זה. באיוםרשע שב שרדו שבעיר העתיק הקברות בבית
העיר יהודי של מעמדם היה לא הנידון המקרה ש/ (שנת תקופה מאותה תאריכים עם מצבות רי
ביהו דופי להטיל הוסיפו התושבים ביותר. בטוח אישים על לדור מדור עברו אגדות וכמה (1500
בתימרזח בידם מרכזים שהם ולהאשימם' דים זה. בביתעלמין שמנוחתם
ומנצלים המסים גבית את חוכרים בכלל, ובתים העיר תושב לברין, המומר של מלשינותו
חומות בתיקון משתתפים אינם הלאיהודים' את היהו ראשי עם יחד קובל שיהודי ,(1540 (בשנת
אלה בלתיפוסקות תלונות מחמת וכדומה. העיר של ערלתם בשר את כאילו מלים שבליטא דים
1616 בשנת ואזה השלישי זיגמונט המלך פקד קובל, ליהודי רבות דאגות גרמה נוצרים' ילדי

 נצ 1619 ובשנת חקירה, ועדת לקובל .לשלוח העלילה. את להזים סוף סוף בידם שעלה עד
באמצעות לא מסיהם את להכניס התושבים טוו לשכניהם רבה איבר, גילו הנוצרים התושבים
הממלכתי. הגובה לידי ישר אלא היהודי, החוכר מסה כלכליים מתחרים בהם שראו מפני היהודים'
גם לדון אפשר ליהודים התושבים יחס על פקדה פוסקות הבלתי קובלנותיהם מחמת כנים.
1650 בשנת שהוגשה קתולי, כומר תלונת מתוך היהו כל את להוציא 1556 בשנת בונה המלכה
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1 כסאי על ישב אידל יהודה הרב מות אחרי עזרו קובל שתושבי בלודמיר. העירוני לשלטון
1 אשכנזי, ישראל ברבי הירץ נפתלי ר* הרב בגהר טיבעו אתם ויחד חמילניצקי של לקוזאקים
1 מות אחרי לבוב כאב'ד פאר לכהן אח''כ שנקרא אחרי בעיר שנשארו מאלה וקתולים יהודים
1 חריף. משר, ר' חותנו הרב. עניים מחמת רק עזבוה ולא השחיטות
1 הגאון בקובל:*) היו אחרים מפורסמים רבנים גם ב1651 בקובל נשארו ות"ט ת"ח גזירות אחרי
1 הספר מחבר מלבוב' יעקב ברבי ליב יד,ודה ף' הבתים שאר של בעליהם כי יהודים, בתים 20 רק
1 ישעיה ר' הרב בכתביד; שנשאר ..נחלתיהודה'' נפשם. על נמלטו או ככולם רובם נשחטו
1 בן שמואל ר הרב כיקראקא: נטע נתן ברבי מספר עלה השמונהעשרה המאה בראשית
1 הרב בהרוביישוב. רב מקודם מרגליות. מרדכי היהודים והלך. גדל ומאז בעיר היהודי הישוב
1 דקיק אב'.ד זקהם, כרדכי ף' הגאון בן משה ר> ומתעודה קובל, של מסחרה את להרחיב הוסיפו
1 שר חידושים בכתביד אחריו שהשאיר פינסק, מסחר קשרי קיימו שהם מסתבר 1710 משנת
1 כסא על שישב זקהם. ר,רב ןאגדה. בהלכה נים בחר'ל. שונות ערים ועם הפולנים עם מפותחים
1 בין נמנה .19001887 בשנות בקובל הרבנות שטחים לעיר מסביב ורכשו ורבו הלכו היהודים
1 בשנות המדינית. הציונות ותומכי ציון חובבי מצד קנאה עורר שוב זה מסים. עליהם חלו שלא

אליעזר ר' הרב בקובל כאב'ד כיהן 19351911 ניתן תלונתם יסוד ועל המקומיים. התושבים
ביניהם תורניים. ספרים הרבה שחיבר ניצברג' שלי שני לשלם היהודים על שהטיל צושלטון.
עגונות. והלכות אבןל"עזר על אליעזר' "דברי אחד שליש ורק הכללית המסים מכסת של שים
עברי מורה גלר, הניך ן~ יזכר קובל חשובי בץ אלה של מספרם כי אם התושבים, שאר על הוטל
המאה בסוף מתוקן חדר שהחזיק וסופר, ותיק מיסמך לפי היהודים. ממספר בהרבה רב היה

הקודמת. משלמי יהודים 1516 בקובל אז היו 1765 משנת
המאה (למן שנה 300 של תקופה במשך u '1!!!i מס

ל^; $לייטאילי zr&sr*?*,.ימ"י,*>
.*" .' .* ik.* ■* K אוכלו שבסביבה והכפרים העיירות הישובים.

L _;ף ד יהודים 8521 בה היו 1897 משנת המפקד ועפ'יי
לקו ולוזין מישיבת באתי זמן לאיתו סמוי תושבים) 17697 (מבין
נגע שם' י'יייי הח.ניד מצב את י^י^י בל' ישבו קובל קהילת של הרבנות כסא גרשו"על חיים ר' דודי אצל אז גרתי לבי. עד הךרר 1Jk/ /jik"'' "k ,v j//^j ""./ ,'* ■

עתיד למ,ען תקיז הדירשת מעציבה פעה כתי תיה רבנים מיוחסים' ממשפחת מוצאו מולדתו). עיר

בר. ליברמן' (יודקוביץ. וכלליות עבריות ידי™ ^'י ?י'? י™ רתנ'כידז מותי יום

לבית מרווח חדר לשביית כסי ל ינאסף יהו^^ף^יוסףיאסקיאב"ד ל1^לר היו
זה ביתספי נסת" מריבית הכנית לאחי הססי מיוצאי הוא דובנוב ש. (הסיום ודובנא במינסק
מסודרת מודים תכניתל אמנם הקיץ מימי ?אחד .יסח הי"ע המוסרי הספר מחבר בעל חלציו),
ילעיסקים למיסד היי ססק יבלי בידני' היתה לא דמינסק! העליון גליל אב"ד זאב' משה ר יוסף''.

ודיין רב משה. ודי דסלוצק אב*ד ליב אתה ר'
צינוביץ. מ. ע''י שלוקט החומר לטי (. בפוזנא
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משכילי בין ובעיקר בקובל, נקלטה חבתציון בית יסוד עצם אולם רבות. ודאגות חסרונות בו
ופעולתם רב היה לא חבריה מספר אך המקום' ובימים ההיא בסביבה מתוקן" כ"חדר הספר
ד*ר היו: שבהם החשובים ביותר. הורגשה לא העיר חסידי נועז. וצעד גדול דבר היה ההם,
פינשטין, ד*ר השני' לקונגרס ציר שהיה םרלמן, מתוך אם ביתהספר' להקמת התנגדות גילו לא
שהניחו ואחרים' גרשונוביץ מייזל' קסטילינסקי, וחוסרקנאות. מתינות מתוך או חוסרהתענינות'
הקונגרס אחרי במקום הציונית לאגודה היסוד את והתפתח "מאד" ביתהספר גדל וכה כה בין

הראשון*). הציוני המוסד מתלמידי (אחד ולברכה למופת והיה
בי ברוסיה התפשטה אשר החולירע' מגפת בשנת  אח''כ שיסד פרנקפורט' אשר היה הזה
היא וסביבתה. קובל על גם פסחה לא ההם, מים בקובל תרבות" העברית הגמנסיה את 19201
בעיקר רבים' חללים והפילה בעיר שמות עשתה ישיבה גם התקיימה השנים). כל אותה וניהל
מבריסק פינשטין ד"ר הרופא העם. דלת בקרב ביותר*). התפתחה שלא קטנה
לציין כדאי ובכלל רבה' במסירות בחולים טיפל בקובל. היהודי ברחוב אז שלטה החסידות
נרתעו שלא המקום' יהודי של הער יחסם את קרלין' טריסק. של השושלות בעיר: התערו
לחו אחים עזרת והושיטו ההידבקות סכנת בפני חסידים של לעשרות ה'שטיבלים" ואחרות, רוזיין
קובל יהודי כי להאמר' ניתנה האמת אך לים. למאה שתשעים נאמר אם נפריז, לא בה. הוקמו
הבדוקות" מ"הסגולות גם ידם את משכו לא חסי קנאות כל אולם חסידים. היו העיר מיהודי
בתפילה והרבו מגפה' לעצירת דנא מקדמת ורבים המקום' חסידי בקרב הורגשה לא דית
כן: על יתר תהלים. ופרקי "סליחות" ובקריאת חובביציון. וגם מתקדמים יהודים היו מהם
והקהילה עניים וכלה חתן ומצאו חיפשו גם הם הנכ מבעליהבתים למשל, גרשונוביץ' חיים ר'
בביתהקברות' לחופה חשבונה על הכניסתם קרלינאי, חסיד היד, ההם, בימים בעיר בדים
 העיר יהודי כל  הקרואים סעדו שם מקום גם פתוח היה ביתו משכיל. איש גם זה עם ויחד
סוף סוף שמחה. ברוב ורקדו שתו לבם, את תנועת וחובביציון. למשכילים וגם לחסידים
האם לרוחה. נשמו העיר ויהודי המגפה, פסקה

יודע... מי והתחנונים? התפילה בזכות למד זמן סרק שבאותו מוסר טקץ ד. הרב (.
שנק העיר. בחלק בקובל בבנינה שהתקיימה בישיבה

מזא'ה אריה ר' הרה''ג אז היה המתיבתא ראש .חולות". רא
הש*ס כל את כמעט וידע גדול ת"ח שהיה מרדכי,

 בקובל אחרים חרמים הציונית התנועה על (. התל מססר הלוי. יעקב ר' בישיבה םעל ואתו בע'פ,
האחרונה. התקופה על מיוחדת ברשימה גדול. היה לא בישיבה מידים

(1ך90ח ה א ר ט ס ו א
המאה באמצע אוסטראה ליהודי שנעשה גדול פסח. של אסרוחג נס
אסרו יום את חגגו לזכרו אשר בערך, הי"ח, היהודי שהישוב עד עברו שנים עשתת
צרות שבאו עד בשנה שנה מדי פסח של חג שנות של הגדול מהחורבן התאושש באוסטראה
את וגם הראשונים הנסים את והשכיחו אחרונות בוד יהודים ובאו נתקבצו לאטלאט ות"ט. ת''ח

הזה. המנהג וכן העיר מן בברחם נפשם את מלטו אשר דים,
מכפרי האוקראינים האכרים נדברו פעם ההמו מהרציחות בנס ששרדו מהסביבה, יהודים
לבוא שבידיהם' אבותיהם מנהג לפי הסביבה, הסבל מלומדי ליהודים האופייני רב במרץ ניות.
ושל כלה בהם לעשות העיר, יהודי על ולהתנפל חדשים חיים והוקמו ההריסות נבנו והנסיון,
חומה מוקפת העיר היתה ההם בימים לבוז. לם היו אשר העיר' מושלי הדוכסים של חסותם תחת
משלשת בה מבוצרים מגדלים ושלשה בצורה אונים חסרי כי רצוץ' קנה משענת רק ליהודים
(שנשאת האלה המגדלים שערי דרך ורק עבריה, המוני מפני במעט או ברב עליהם להגן היו
התושבים בפי ונקראו האחרון הזמן עד שלמים הקהילה מס את שילמו היהודים אך הפורעים.
סגירתם על הופקדו שומרים אשר .'בראם"), .'מתנות" העלו וכן עליהם, הושת כאשר לדוכס,
האכרים העירה. להכנס היה אפשר ופתיחתם, ובמ בעיר, שהיו ישראל צוררי מיני לכל רבות
יתנום לא וקרדומות חרב חגורי בבואם כי ידעו מפוקפק, בטחון לעצמם לקנות קוו זה כפול חיר
החליטו ולכן העירה, להכנס המגדלים שומרי להתערער והעלול שלימה מנוחה עמו אין אשר
בערמה. מעשיהם ולעשות השומרים לב את לגנוב בישראל. פרעות בפרהג רגע, בכל
עג באו הבוקר, באשמורת פסח' של באסרוחג נס על העיר זקני לספר שידעו מה והנה

1
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לגדולי "מזכרת בספרו ביבר הרמ''מ מאשר כן שומרי העיר. שערי לפני עד עצים טעונות לות
בפנקס פעמים כמה רשום מצא כי אוסטראה". העגלות מובילי באכרים חשדו לא המגדלים
מתנות משלוח "הוצאות תע"זע"ח: משנות באו כאשר אך השערים. את לפניהם ויפתחו
שלא המנזר. תלמידי עבור ולפרפקט לרקטור הפקיעו העצים' את לקנות השוק אל היהודים

העלמין". לבית ילכו יוכלו לא למען השער' את במתכוון האברים
מוריהםמתעיהם. היו מהתלמידים טובים לא הנא בלב רב תמהון עורר הדבר לקנות. היהודים
את שהסיתו וההסתה השיסוי לפעולות נוסף כי הדבר, שורש אחר להתחקות התחילו והם ספים
תחבולות הרף בלי חיבלו ביהודים, תלמידיהם טיב אל בהתבוננם ויהי חשוד. להם שנראה
מה והנה היהודים. חיי את למרר כיצד רשע, ומשחית כלינשק מתחתם והנה ויראו העצים

הישן: הפנקס עם"י העיר זקני שספרו עליהם מכסה ד>ה עצים שכבת ורק לרוב,
לצלצל היה הישועים של מתעלוליהם אחד מלמעלה.
המגזר פני על יהודית הלויה עבור מדי בפעמון רשע מזימת אך כי היהודים, הבינו אז
כבוד לחלול שנחשב דבר לביתהחיים, בדרכה אל וימהרו דבר, להם הגידו ולא האברים בלב
אולם רב. רוגז ועורר יחד גם החיים וכבוד המת יכול לא הדוכס ראו. אשר את לו ויספרו הדוכס
למעשדרתועבה להתנגד קצרה היהודים של ידם פחד ואולי ליהודים, עזרה להושיט רצה לא או
תואנה, רק מבקשים צריהם כי היה, ברור זד,; היהו ראו ריקם. פניהם את וישב האכרים, מחמת
למחות יעיזו אם עליהם, ולהתנפל להתגולל כדי שכונת אל וימהרו פניהם' נגד רעה כי דים

בגלוי. נגדם ,,טטרסקי" (הרחוב לחומה מחוץ אשר הטטרים
מאוסטראה המפורסם והצדיק היום ויהי את ויבקשו האחרון), הזמן עד שמם על נקרא
יהודה מוהר''ר בהרב יעקביוסף (ר' ייב"י* "רב נאותו הטטרים גדול. כסף תשלום תמורת עזרתם
אל כאיש למרחקים הלך שמעו אשר ז"ל), ליב חיפשו העיר, אל ויבואו וימהרו היהודים לבקשת
(בשנת מעלה של לישיבה נתבקש וקדוש. הים אסרו אז הנשק. את וימצאו האכרים בעגלות
הלכו וטף. נשים אנשים, העיר, יהודי כל תקנ"א). ואחרי המדומים העצים" "מוכרי האכרים את
היעיזו לדעת, מחרישים מטתו, אחרי הכבד באבלם השל בידי מסתם נאמנות מכות להם שחלקו

. הגדול. הנפטר של בכבודו גם לפגוע הישועים מהסביבה בינתים שהתלקטו האכרים גם טונות.
ויפתחו המנזר רחוב אל ההלויה קרבה כאשר ויהי ביהו ושוד הרג לעשות זממם את לבצע במטרה
והקטנים הגדולים הפעמונים בכל לצלצל הישועים וית עליהם והיהודים הטטרים פחד נפל דים,
לפני ער המטה ובהגיע המלוים. של לבם לחרדת וחפוייראש. אבלים לביתו איש פזרו
קם  העממית המסורה מספרת כך  המנזר של אסרוחג יום את קבעו הזה הנס לזכר
לשמש ויאמר במטתו וישב ייב"י רב היום חצות עד לדורות. ומועד עצרה כיום פסח
עיין ר; פ ס ו ל מידלביתוויביא שילך וסליחות תהלים פרקי בבתיהכנסת קוראים הצדיקבספרובוברגעהתמוטטהמנהיו אשר הישן המנהגים" ב"לוח שנרשם הסדר לפי
ועל הבצורות ו י ת ו מ ו #ח ל ע הגדול זר משתה עשו ואחרכן המרש"א של בביתהכנסת
חזר אז המרובות. ועליותיו קומותיו ישמחה.
דרכה את המשיכה וההלויה במטתו ושכב הצדיק

לנס. הדבר ויהי לביתהעלמין. עד הישועי. המנזר
,,וויל היהודים בפי הנקרא מהרחוב חלק

תמוז. זי של פורים נס לו הסמוכות הסמטאות וכן גרעבלע" ביוונער
התו והספורים האגדות לכל הכותרת גולת הישו מנזר זה והמנזר", "מגרש על משתרעים
אוסטראה דקהלת הישן" ,,הפנקס בשם בעם חים לפני ושקע באוסטראה תלו על פעם שעמד עים
שתי תמח. ז' של סורים" ,.נס על הספור ישמש כפי מאד, נפלאות בנסיבות באדמה רבות שנים
תלויות  אלמים עדים שני  פצצותברזל הישן". ,הפנקס עפ"י העיר זקני שספרו
לאוסט הבא כל הנס. לזכר הגדול בביתהכנסת הפרועים הישועים מתלמידי היהודים סבלו רבות
ההזדמ את יחמיץ לא כלאיהודי, כיהודי ראה, קרו לעתים קיים. היה שהמנזר בזמן לשמצה,
המרש"א של הנפלא בביתהכנסת לבקר נות ושלחו העיר יהודי על הללו התלמידים עטו בות 1

ז' של המפורסמות הפצצות את בעיניו ולראות גם אלא בחיים רק ולא בנפשוברכוש. ידם את
תמוז. בביתהעלמין, השתוללו כי התעללו, במתים

תקעו הנס לזכר רק כי לכל, ידוע גם אם ועשו קברים הרסו מצבות. שברו הגדר. את פרצו
ואת מבחוץ הדרומי הכותל בתוך אחת פצצה מתנות ע"י רק באלה. כיוצא אחרים נבלה מעשי
המש בתל בשרשרת ביהכ"נ בפנים תלו השניה את לכפר היה אפשר הישועי ביתהסםר לרקטור
כן אעפ"י הגבוהה, התקרה מן ויורדת תלשלת ביותר. קרובות לעתים יתפרצו שלא פניהם.
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פתאום מפחד נגאלה העיר עין. כהרף והצלה מסורת של הנוסח למרחוק עד ונפת מקובל
ליר'ט. ומאבל לשמחה מיגון לה נהפך הזה והיום נס. בדרך בלימה, על תלויות הפצצות כי העם,

היה: כך שהיה ומעשה מקרה משמש תמוז" ז' ל.,נס היסטורי כיסוד
wjn בנפשו הףהיב אמיץלב אחד יהןדי בימי ב1795. שנה. וחמשים מאה לפני שאירע
עבר במסירותנפש הכלל להצלת נועז מעשה המהולל הרוסי המצביא השלישית. פולין חלוקת
הרןסי המחנה למ עד הגיע הנהר> את האזורים לכיבוש המערכה את שנהל סובורוב,
לן" הןדיע הוא בעצמן סןבןרוב לפני והתיצב לאחר אוסטראה. עיר עלה מצור שם המערביים,
נשאר לא כבר בעיר 9J^a7 המצב מחיל כי עם להתמודד יצליח לא כי נוכח, הפולני שהצבא
על העיר את להחריב איפוא יחשןב ולשוא זכר תקוה כל ממנו אפסה וכי האדיר, הרוסי המחנה
סןבןרוב נ מיד בכפם עוול לא על יןשביה בסתר, אותה נטש קצר, לזמן ולו בעיר להחזיק
,m _ הרוסי הצבא ןכל האש< את ל צו ויליה, הנהר פני על הגשרים את מאחריו בשרפי
את חצה _ בראשו כמורהדרך הגבוף הודי אחריו. לדלוק האויב יוכל לא למען
התושבים, תרןעןת ל ל העירה ונכנס הנהר היהודים. קרב ב רבה מהומה קמה בעיר

ןשמח> צהלה אןסטראה ןהעיר כל צרה שעת בכל לפורענות ביותר המועדים
ומאין לפנות למי ידעו לא המר ביאושם לית.

הנצחי! במסע עבי היוסי שהצבא אחיי הת ימימה. מימים בישראל וכנהוג עזרם. יבוא
על מהרה עד הסיי הושב העיי' מל והתיחק בית אל וטף. נשים אנשים, העדה. כל אספה
חשובים ואנשים יבניםרבים נת(נסו אז כני וגם קונם. לפני בתפלה לבם את לשפוך הכנסת
קבעו בה י™י' לאספה הסביבה מכל ינכבדים והבצורים העבים כתליו בין אולי למצוא כדי
היים קייית כל לדייית כחג בת2יז ל יום את התותחים. מאש מחסה
החתום על באו והנאספים ספר מגילת על נישןי בתמוז, וששה בחמשה תמימים. ימים שני
י'™ דבר את לקיים זרעם יעל עליי'ם וקבלי תותחים כדורי העיר על הרוסי הצבא המטיר

חקדיקיהם. פרטיהם לכל יתקנותיו צורת שלפי ביתהכנסת, אל כוונו כולם ופצצות.
הזמ להם זכורים עדיין כי מספרים, לקנים מכל האויב. למבצר הרוסים בעיני נחשב בניתי
של הפורים יום את באוסטראה חגגו בהם נים, אנשים המלא הבנין, על שנפלו הכבדות, הפצצות
ושבתה החנויות כל נסגרו בו ו' ביום תמוז. ז' מבחוץ הדרומי בכותל האחת נתקעה לפה, מפה
עינו העיר תושבי היום. כל במשך מלאכה כל למטה, עד מלמעלה המחץ מעצמת נסדק והוא
בתיהכנ בכל תהלים בספר וקראו נפשם בצום ביתהכנסת לתוך החלת דרך חדרה והשניה
לפדות הורשו ומיניקות הרות נשים רק סיות. נזק. כל גרמה לא נס פי על ורק פנימה,
בגדי כולם לבשו בו ז' ביום בצדקה. נפשן את המות, ואימת המהומה גודל את לתאר אין
מנות שלחו .'פורים'', סעודת ערכו ויו"ט, שבת כשחיי אלה, יומים במשך בביתהכנסת ששררו

לאביונים. ומתנות לרעהו איש הש עברה וכאשר מנגד. להם תלויים היו כולם
היהודים ראשי על ניתך כאשר הימים, ברוב תמוז, ז' ליום דהיינו השלישי, ליום כי מועה,
השכיחו אשר ויסורים, צרות של חדש זרם העיר את לכבוש הרוסי המצביא עם וגמור מנוי
לאט לאט ניטשטשה הראשונים. את בעצמתם איום בכי פרץ חרבות. תל ולעשותה בסערה
שנה מדי שנקראה המגילה0) רק החג. של צורתו של היאוש זעקות הקרועים. הלבבות אלפי מקרב
תמוז לז' אור בעיר בתיהכנסיות בכל בשנה של השבר ואנחות הרכים הילדים קולות הנשים.
של פורים לנס גלעד נשארה בבוקר, תמוז ובזי אדירה, . בסערה התפרצו הישע חסרי הגברים

העיר. באוסטראה תמוז ז' והבליס הכדורים של הנפץ קולות עם ובהתמזגן
איל// ב. ח. צפו יאוש במבטי השמים... לב עד עלו טראות

יבוא) (המשך יוםהדין... מאימת ופרכסו הבלתיידוע אל הכל
חורבן. ובמקום תמוז. ז' יום האיר והנה

הבאה. בחוברת יבוא תמוז ז' של המגילה גוף (. ישהגה באה במחשבתם. אתו הסכינו שכבר

(המשו) דובנארבתי
המשועבדים מהאברים שלח ופועלים בחצימחיר, ולא לתפילה רק שימש הגדול הכנסת בית
בעצר ליהודים עזר ובכלל מועט. בשכר שעבדו שתיםעשרה במשך נבנה הוא תורה. לתלמוד
היסוד הנחת בחגיגת בעצמו השתתף ואף תיו, הת זו ובשנה תקנ''ד, עד תקמ"ב משנת שנה,

לבנין. בו. להתפלל חילו
ליהודים זה נסיך שעשה הטוב המעשה לזכר את הבית. בבנין עזר ליובומירסקי הנסיך
הכני ליד הדביקו הגדול, ביהכ''נ לבנין בעזרו מכר וחול, סיד ולבנים, אבנים הבנין: חמרי
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וכדומה. ודיינים שו"בים הנסיך שם חתת ועליו מוזהב לוח לבית סה
מקום שוב דובנא תופסת ההשכלה בתקופת אלהים .'בבית ומתחתיו ליובומירסקי" "סיכל
הוא רש"ד. המכונה מדובנא, שלמה ר' בראש. ברגש"*). נהלך
לתורה, סנדלסון של הבאור את שחיבר היא מוזהב, ארוןקודש היה זה בביתכנסת
ימים בדובנא גר  גוטלובר ב. א. המשורר ו" שבחורבת ארוךהקודש של כמתכונתו עשוי
הל "מורה מחבר לרנר, צ. ח. מדקדק ה רבים; בספת גרץ (אגב' (.. בירושלים החסיד יהודה
מנדל שלמה ד*ר בדובנא; ינתחנר נולד שיז'' "ר' החסיד יהודה לדי קורא ישראל" ימי "דברי
הקדש'/ ..היכל לתנ"ך הקונקורדנציה מחבר קת' משו רבות פרוכות ולו מדובנא") החסיד יהודה
לדוב הסמוכה מלינוב הקטנה העיירה יליד שהיה אחד תורה וספר ומרגליות. טובות אבנים בצות
וטובי בדובגא בבתיהמדרש חנוכו את קבל נא' עזרא בידי שנכתב עליו' אומרים שהיו בו היה

לכלכלתו. דאגו יסרבסיה העיי ארון את מקשטים היו בשמחתתורה הסופר.
דובנא יהודי של הכלכלי מצבם היה מה ומשובצת יו"ט לאותו מיוחדת בפרוכת הקודש
הרבנות, שבספרות רמזים מתוך  ל ההם בימים התורה ספרי כל את מוציאים טובות. אבנים
מידיעות וגם הקהלה. שבפנקסי התקנות ומתוד היו העיר קצוי ומכל ההקפות. לכבוד המרובים
תלו היו בדובנא שאחינו מתברר. שונים בספרים ההקפות. אל זה לביתכנסת נוהרים
נכ מחכירת יי'י™™ ה"פריצים"' בחסדי יים והזקנים קטנה. גבעה נמצאה ביהכ"נ ליד
גם היה וטוב. ישר איש הפייז י'יי' א* סיי'ם וכלה חתן נקברו זה שבמקום מספרים. היו
יעיית חיכיים י'יי י'0 בטוב אחיני של חל?ם חמיל הצורר בימי ההידמקים, בידי שהומתו
ברווח. ימתפרנסים מיזח יבתי פונד?אית נהיית' גרץ כי (אם חופתם תחת שעמדו בשעה ימ"ש.
אח יבים יהידים י'יי יהמיכסנים החיכיים ""י אומן העיר עם בקשר הזה הספור את עשומביא גם מהיהודים כמד. לחמם. את מרויחים רים שבפוד(^יה/
בכבוד שהתיחסו הפריצים היו ורבים רב. עושר , ,

חים זריזים' אנשים בהם מצאו כי ליהןדים היתה דובנא כי למדים. אנו האמור מכל
. שונים< בענינים בעצןתיהם וישאלו דבר ןמביני בתלמידיחכמיה ומפורסמת בישראל" ואם "עיר
שה מאחינו. אלה של מצבם היה ומר רע אולם , יסופייה
כספים ןמבזבז בהןללות היה של של בעזרתו בדובנא. נוסד תקנ"ד בשנת
שןנות מנגישןת סבלו הם ןמשתאות נשים על נדפסו בו ביתדפוס. גם ליובומירסקי. הנסיך
בסקודת הפריץ פקידי מצד כספים ןמסחיטת עינים. מאירות באותיות רבים ספרים
מצב לכל אחינו הסתגלו כלל בדרך אבל אדונם. ביחסה דובנא שימשה במינה מיוחדת תופעה
והמשיכו בדוחק. ופעם ברווח פעם והתפרנסו בה תפסה ולא כלל בה נקלטה שלא לחסידות.
וגד ובנות בנים הולידו הדורות; שרשרת את ככולם רובם היו זו שבעיר בעליהבתים מקום.

טובים. ולמעשים לחוסה לתורה, לום בכרם זר לנטע החסידות את שחשבו "מתנגדים".
ישראל.

המאה בראשית בה להשתקע לדובנא באתי זה מבצר לכבוש האדמוריים מאמצי על
ההיס בזהרה כבר מצאתיה לא אז הנוכחית. הבאה: הבדיחה את מספרים החסידות. לתנועת
ופרנסיה. חכמיה וגאוניה, ברבניה מצוינת טורי. וה לדובנא לנסוע מטריסק המגיד החליט פעם
שקועים תושביה אשר אחרת, דובנא היתה זו החסידים הניאוהו מקורביו. בפני זה רצונו ביע
בהו וחנוונות, מסחר שערי במ"ט ככולם רובם הרגיע הרשות. בפני הלשנה מחשש זאת< מעשות
 הון צבירת להתעשר. ואצים ממונם על לים בה אין לדובנא הנסיעה באמרו: המגיד אותם
התרבותיים החיים בחיים. מטרתם כל היתה זו שבעיר "המתנגדים" כי סכנה, של חשש כלל
לא ואף גדולים רבנים אין המדרגה. בשפל היו ואילו לרעה, בי יגעו ולא ושלמים, יראים הם זו
ריקים.  המדרשות בתי קטנים. חכמים תלמידי נצחו סו"ס אבל שלי. מהחסידים הם המלשינים
הכל אלהים. דבר מבקשי ואין לומדיתורה אין אחדים תפלה בתי ונוסדו המצוקים את אראלים
היה לילדים היחיד החנוך מוסד שבחולין. חולין שהיו וכדומה, אוליקה קרלין, טריסק' חסידי של
רצועה (מין ה"קאנצייק" עם הרבי ובו ה,,חדר" מלכה" ו,,מלוה סעודות" ,.שלש בהם עורכים
דר ואלה לתלמידים*). בד. להרביץ כפולה החסי כמנהג הכל מצוה, של רקודים ורוקדים

להם רכשו שהאדמו"רים אלא עוד ולא דים,
ד<סשלחת עם בדובנא המנוח אנסקי כשביקר (. בקבלת העיר, בעניני תקיפה ודעה השפעה
רובל בחגי ה.קנ*ייק' את אחד ממלמד קנה שלו, ;
באור (מק .ארויסרעדעכץ' קנה: אחרים וסמלמדים מרגליות. ח. להרב רבתי'' .דובנא מהסםר (.
ל.עיך לחש חומש), ללמוד המתחיל לתלמיד הקדמה תושב כעת  דובנא יליד בלט, מרדכי ר' (..

ועוד. הרע" . כך. על הודיעני ירושלים.
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ועוד. גיאוגרפיה מתימתיקה, וגם ואנגלית תית בחינוך: הילד של והתקדמותו התפתחותו גות
הממ העממי בביתהספר למדו האמידים בני "חדר אחריו דרדקי"' מלמד של "חדר לראשונה

שלתי. מלמד של "חדר ולבסוף ערבוביה'' מלמד של
רוח חדשה, רוח נושבת התחילה הנה אר הללו, הדרגות כל את הילד שעבר לאחר גמרא'/
אשכנזי זלמן ר לטובה ויזכר הלאומית. התחיה בכל מושלם וחריצותם המלמדים בעזרת יצא
יהודי את להוציא והשתדל לציון שד,טיף ז"ל ודרך מתורה וריק עםהארץ בור, המעלות:
בהם שיש לחיים ולהניעם החולין מחיי דובנא המ מנין?" חייא שנה לא "רבי אם שהרי ארץ.
ארץישראל ישוב האומה: לקדשי החרדה מן פשוטו ידעו, לא ההם בימים בדובנא למדים
אחדים מורים בעזרת העברית. הלשון ותחית פרשת אפילו אלא גמרא, דף רק לא כמשמעו,
נפתח מהם) אחד היה האלה הטורים (כותב ובינתם חכמתם כל הבינו. לא ורש"י חומש
ותנ"ר עברית למדו שבו עברי ביתסםר בדובנא ב"ביךהזמנים". תלמידים רכישת בפעולת התרכזו
שעורי גם נוסדו בעברית'', "עברית שיטת לפי לעצ ותשבחות בתהילות יותר והפריז שהעיז מי
הציונית והתנועה ושעורישבת לבוגרים ערב כל במשך לכך דאגו ואם יותר. הצליח מו,
והנטיה הזמן רוחות והלכה. גברה בעיר' התחזקה נטו היתה שביןהזמנים בתקופה הרי  השנה
נפתחו הימים ובמרוצת שלהם את עשו להשכלה כל תלמיד. כל בעד ממש מלחמה ביניהם שה
הממשלה של אחת רוסיות: גמנסיות גם בעיר וב באותות להורים להוכיח משתדל היה מלמד
הפולנים, שלטון בימי ואח"כ, סרטית, ואחת הוא, מפיו תורה יקבל אשר שהילד מופתים,
מלאות וכולן יהודיתפולנית דולשונית' גמנסיה שני נפגשו וכאשר מפואר''. ,,כלי בעהש''י יהיה
הורגשה ההם בימים כבר יהודים. מתלמדים ובדרך פה, בכל רעהו את איש חרפו יחד' מלמדים
ברחובות עובר היה נוער בעיר, העברית תחית חברו. לחיי איש לרדת היו מוכנים כלל
מסייע ארצישראליים, שירים שר עברית, ומדבר לו יושב הסערה, ושקטה ה"יריד'' עבר
ארצה לעלות כיסופים מלא ולבו ציונית לעבודה פרנסתי מעי, בני ,.שישו ואומר: ה,,מצליח"
עדיין אז היתה לא קבועה הכשרה חדשים. לחיים לי ומה ב"ה, בטוחה שנה' לחצי כלומר ל"זמן",
"עבו בהלכות פרק לומדים לעליה המתכוננים למשוך המלמד משתדל ה"זמך ובמשך עוד?"
דו ובעבודות יהודים בבתי עצים בחטיבת דה" אל אלא התורה, אל דוקא לאו הילדים לב את
הם לכך ונוסף יקראו; "חלוצים" שכן מות, תלמידיו על מצוד. למשל' פלוני, מלמד החדר.
הציונות של המעשיות המצוות את מקיימים ואכילה לאפיה תפוחיאדמה מהבית להביא
בעבודת ונמרצת פעילה השתתפות ומשתתפים זה בענין עוסקת וה,,חברה" הרבי, עם בצותא
ארצה' לעליה כשפניהם היסוד ןקרן הקימת .הקרן ונפש. בלב
הרגישו כאילו בקוצררוח, מחכים הם שלה בעת בדובנא העברי החינוך מצב היה כזה
בעוד לצאת ויש כתלם מאחורי עומד שהאסון אצל הילדים להם רכשו כללית השכלה ההיא. 1

מועד. ולימדו העיר בכל מפורסמים שהיו מורים, שני
אלימלך ב י שפת שבעולם: החכמות כל את תלמידיהם את

יבוא) (המשך צרפ גרמנית' זרות: ושפות רוסית,  המדינה

(המשי) ץ י נ מ ר ק
הס המושל ישנה. בכרכרה יצא שמושלה לעיר ■ ועסקנות. התנדבות
שוחר לוקח שאינו ממשלתי פקיד כי להם, ביר היו שבליטא רחוקות מישיבות שד"רים
כרכרה לו לרכוש משגת ידו ואין דחוק מצבו  שהיתר. יש תרומות. בה לאסוף בעיר מבקרים
כרכרה לו והציעו העיזו העסקנים מפוארת. מסויים צבורי למפעל התלהבות העיר את תוקפת
ולבסוף לראשונה היסס המושל במתנה. חדשה נבנה שכאשר זכורני, התנדבות. של גל ומעוררת
מצד הכרתטובה כאות הכרכרה את לקבל הסכים של אחדות תרומות הורמו החדש' המרחץ בית
ולהבא מכאן שגם הוסיף, אולם היהודית' העדה הרבנים מחלוקת בימי אחת. כל רובל אלף
כשנפטרו יקח. לא ושוחד ממנהגו ישנה לא והרי בכבוד. שלו הרב את לקיים צד כל דאג
מג לערוך האחד הציע העדה, נציגי שני ממנו בלב שפיעמה הרוח את המציינת אחת אפיזודה
לקנית הסכום אוסף לשם העיר עשירי בין בית עצמית" ל"הגשמה יחסם ואת העסקנים טובי
נגיש ואתה "אני השני' ענהו ..חלילה'/ הכרכרה. מושל בעירנו נתמנה הימים באחד צבור. בעניני
את קנו ואמנם אנו". מכסםנו הכרכרה את לו כ"נקי ידוע שהיה חדש, (איספראבניק) מחוז
הע בשם למושל והגישוה הם בכספם הכרכרה העיר מעסקני שנים לברכו באו פעם כפיים".
המו בין טובים יחסים לקביעת הועיל הדבר דה. הוא לכבוד שלא לו, העירו שיחה ואגב ממיודעיו



ווהלין ילקוס 14

וסמ בתורה ידיעותיו על היריב' הרב על לעז שהיה פרסום' לדבר שינתן בלי העיר, ויהודי של
עיכוב ריבות, דברי שונות, חתירות עם כותו' לענין. להזיק עלול
בית כל התפלגות בשבתות, בתורה הקריאה עם ומתן למשא חוץ, כלפי העדה נציגי
הגיעו ולפעמים חדשים בתיכנסת ייסוד כנסת, החפשיים חוגי מבין בעיקר היו השלטונות,
הצדדים שני של לשבחם מכות. לידי גם הדברים היו והם רוסית היתה דבורם ששפת המתבוללים,
א ל השלטונות בפני מלשינות לידי כי לציין' יש הרו לאינטליגנציה יום יום בחיי גם מקורבים
עירנו היתה לא כלל בדרך כי אם הדברים, הגיעו הסוחרים התבלטו ביניהם הפקידות. ולחוגי סית

זה. מפגע נקיה מרג וישראל שומסקי דוד בן מיכאל האמידים:
עגומה פרשה היא הזאת המחלוקת פרשת אשר עד במשותף, לרוב נעשתה פעולתם לית.
שגרמה האחרונה, בתקופה עירנו בחיי מאד שמותיהם את להזכיר רגילים היו העיר בני
את והסיחה חנם, ושנאת עמוק לבבות לפירוד היו אלה שנים ומרגלית. שומסקי אחת: בנשימה
זהו גם אכן העדה. בחיי חיוניים מענינים הדעת היו ובכלל העירית. במועצת חברים גם לרוב
יש הגולה. בעיירות היהודי ההוי מסימני אחד בפני מוסמכים יהודיים כנציגים אותם רואים
יותר מהמחלוקת סבלו הרבנים ששני להניח, בבירור, לקבוע יכול לא איש כי אם השלטונות,
כלל' בה התערבו לא אף שהם מאד ויתכן מכולם, בתוקף שמילאוהו או זה לתפקיד נבחרו אם
למד היו שניהם בעדה. לעצור מהם נבצר כי אם גית ממיסדי גם היו הם הנסיבות. השתלשלות
כמה חבר הלר הרב מהם והאחד גדולים נים שלו המפקח הועד וחברי למסחר התיכוני הספר
יצחק", "ויעתר ותשובות": ב"שאלות ספרים הממ ע"י הוכתר גם שומסקי רבות. שנים במשך
דרשתו את אזכור היום ועד ועוד. יצחק" ,,מנחת כברוב לדורותיו". נכבד ,,אזרח בתואר שלה
הברמצוה בחגיגת מקורילוביץ הרב של העמוקה עם אלה בקשרים היה לא והעיירות הערים
ותפילין ראש של .'תפילין הנושא: על שלי היהודים, לזכויות מלחמה משום השלטונות

שבראש". הפרט בעניני הן שתדלנות, משום בעיקר אלא
צוקרמן' אבא היו: היריבות המפלגות ראשי שוחד לכך: והאמצעים הצבור, בעסקי והן
מנדל והרש מפטריקוב הרב של אפוטרופסו ומתן במשא שותפו לפעם מפעם אישית. והשפעה
בשנות מקורילוביץ. הרב של אפוטרופסו רוכל, עמד אשר החרדים, מחוג יחידים השלטונות עם
עזב מקורילוביץ הרב המחלוקת. שקעה המלחמה הכשירום עושרם וכן התקיף אפיים האישית, תם
באודיסה. והשתקע הפליטים זרם עם י העיר את זה. תפקיד למילוי

שמים. ויראת תורה . המחלוקת. פרשת
מופלגים למדנים של עיר עירנו ההיתה בעירנו נטושה היתה שנים לעשר קרוב
בדרך להגיד ניתן דווקא. לאו תורה? ויודעי וולוולי ר' הרב רבנים. בדבר חריפה מחלוקת
שר בשטחים קרמניץ לעיר האפייני הקו כי כלל, רב שימש מזוויהיל, משנה)  משפחתו (שם
מופלגים' עשירים לא בינונית". ,,מדה היה נים תרמ"א משנת שנה, 25 במשך קרמניץ לעדת
פרנסה של עיר אלא מרודים, עניים לא ואף היה הוא תרס"ו. בשנת פטירתו יום עד בערך
"מת לא ואף קנאים "חסידים" לא העם. להמוני ולא וכעסן' רתחן אך שמים, וירא למדן יהודי
הדדית סבלנות של יחס אלא חריפים, נגדים" אהוב היה לא לכן קהל. וראשי תקיפים פני נשא
מומרים לא ואף קיצוניים חרדים לא ביניהם. הרב, של חתנו בעירנו משהשתקע העסקנים. על
היו לא ל"למדנות". ביחס הדבר והוא לתיאבון. השפעתם מתחת להוציא השתדל סגל, ליב דוד ר'
בורים גם אך מופלגים, למדנים בעירנו מרובים בקור העיקריים: המוסדות את העיר עסקני של
העיר יהודי רוב כמעט? בה היו לא גמורים השפ תחת ולהכניסם ועוד. תלמודתורד. חולים,
חומש פרשת לקרוא ידעו בתורה, פרק ידעו פרצה לא בחיים הרב היה עוד כל הרב. חצר עת
משנ פרק ומעריב מנחה בין לומדים היו ורש"י, עבר שמרו העדה עסקני אולם בגלוי. ההתנגדות
ובבתי בבתיהכנסת גמרא. דף גם ולפעמים יות. ע"י לעיר הובא וולוולי, ר' כשמת בלבם. תם
בעי שלמדו קבועות, חבורותלומדים היו המדרש בבחירה מפטריקוב. אלכסנדרוביץ הרב מקורביו
נע היה לפעם ומפעם ועיןיעקב. משניות קר ,,חצר השפעת על להבא גם לשמור התכוונו זו
ועוגות. יי"ש כוס על מסכתא של ,,סיום" רך עסקנים של אחרת קבוצה העדה. בעניני הרב"
יש מהם מובהקים, למדנים יחידים גם היו אכן רב העירה והביאה זו לבחירה התנגדה ותקיפים
גפר מלמד אלינקיס. שלמה ר' הישיש את לציין קורילוביץ. מהעיירה הלר יצחק ר' את משלהם,
משר, ר' ואת וולם'ס, ליב חיים ר' את רא, הרב מצדדי לבין מםטריקוב הרב מצדדי בין
בזכרוני, נשארו לא משפחתם שמות וועלי'ס, כעשר שנמשכה מחלוקת ניטשה מקורילוביץ
ביניהם החריף בכלל. לי ידועים היו לא אף ואולי הוצאת השליליות. הלואי תופעות כל עם שנים'
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בגי בפרהסיא מהלכים זקנם, מגלחים ברובם היו משמש היה פקחותו שבגלל וועלי'ס, משה ר' היה
גם אכן. רוסית. דברו גם ובחלקם לויראש היתה לא "ישיבה" ממונות. בעסקי קבוע "בורד"
ובעצם כרמון'', מצוות מלאים ישראל ,.סושעי נדדו בתורה' חשקה שנפשם והיחידים, בעירנו,
בתחום רגליו בשתי עומד הצעיר הדור גם היה מע שנים רק שבליטא. לישיבות אחרות, לערים
באים היו אב" "כבוד מתוך היהודית. המסורת שהתנהלה קטנה "ישיבה" בעירנו התקיימה טות
בכשרות נזהרים לבתיהכנסת. ובחגים בשבתות ובין מזוויהיל. אלינו שעבר הישיבה ראש ע"י
מעטים. היו הגדר פורצי ישראל. מנהגי ובשאר אברהם גם היה אתו הביא שהוא '.העלויים"
בית השפיע המסורתי ההוי על מהרסת השפעה השניה. העלית איש בארץ, למדי הידוע מכר,
או 1906 בשנת (נוסד למסחר התיכוני הספר חפ מיעוטם ורק חרדים היו עירנו בני רוב
מנעוריהם השבת את חללו שתלמידיו ,(1907 נאמנות טבוע היה העיר של הכללי ההוי שים.
ובסבי הוריהם בבתי גם זה נפסד מנהג והנהיגו סגו החנויות כל היו בשבתות היהודית. למסורת
שימשה המסורתי ההר להריסת שני גורם בתם. היו ובתיהכנסת ממלאכה שבתה העיר רות,
מהנוער ניכר חלק שגרפה המהפכנית התנועה היה יהודי חג של רישומו גם מתפללים. מלאים
החישה הראשונה העולם מלחמת בעיר. שהיה והיהודים בשבת, נוסעים היו לא בעיר. מאד ניכר
ושימשה ה"סקולריזציה" תהליך את יותר עוד העיזו ולא בצנעא מעשיהם עשו הגדר פורצי

ומכריע. חריף מפנה זה במובן והאנ הזקנים ברגל. אלא ברכב העירה להכנס
רוכל י. ביחוד קפוטות, ברובם לבשו העמידה שבגיל שים

יבוא) (המשך היו הצעיר הדור בני ואילו ובחגים, בשבתות

שני) (סרק דרבנה
סוכריות, גפרורים, סבון, לבנים, תעשית כגון: וישובה. העיר התפתחות
להתפתח החלו וכוי תבואות טחינת רהיטים, שיכר, רובנה השתייכה העתיקה, פולין מלכות בימי
של ידם היתה אלה ובכל ידה. ועל גופא בעיר בשנת פוליו של השלישית בחלוקה לוצק. לחבל
לתוצרת הפרימיטיביים (בתיהחרשת היהודים לעיר ונעשתה רוסיה לידי העיר עברה 1795
לשיטת עברו ואח"כ 1870 בשנת הוקמו לבנים 1840 שנת עד נשארה כן אעם"י בווהלין. מחוז
ביהח"ר ,1890 בשנת לסבון ביהח"ר ..הופמן", היהודים מספר גדל זה שנים ביובל קטנה. עיר
פרקזמן באותו .(1900 בשנת (בירה) לשיכר מיוחדים כחות ביניהם התבלטו לא אבל בעיר,
לציין יש הקהל. בחיי ציבורית פעולה ניכרת מיעוט על אחר. בשטח ולא הצבוריים בחיים לא .

והתנהלו שהוקמו והצדקה החסד מוסדות את תעיד ההם הרחוקים בימים העיר של חשיבותה
הכנסתאור לינתהצדק, וגבאים: עסקנים ע"י "ועד ברשימת כלל נזכרה לא שהיא העובדה
תלמודתורה. מושבזקנים, ביתחולים, חים, את ינקה שהיא להניח ויש הארצות" ארבע
המוסדות בניני כל כמעט ועוד. צבורי ביתמרחץ דובנא, אוסטראה, העתיקות: משכנותיה חיותה

נדבנים. ע"י או הקהל ע"י נבנו האלה רובנה של הניכרת עליתי, ואחרות. לוצק לודמיר,
שפגעו מגפות, גם עברו וסביבתה רובנה על והתרבו המסחריים החברתיים, החיים בשטחי
העיקרי הישוב  היהודית באוכלוסיה ביחוד המאה של השניה במחצית חלה תייםתורניים
לגדול היהודי הישוב הוסיף כן אעפ"י בעיר, ברוח. וגם בחומר גם העיר שגשגה ומאז הי''ט
מן יהודים קליטת ע"י וגם טבעי רבוי ע"י גם העיק בוניה היו היהודים כי ספק. כל אין
המס יעידו זה גידול על בעיר. שנאחזו החח, והםהם העיר של היחידים) לא (אם ריים
יהר 890 ברובנה היו 1765 בשנת הבאים: פרים תעשי סחרה, את ובחריצותם במרצם שפיתחו
יהודים, 2147 נרשמו 1801 שנת במפקד דים. והת העיר לקידום חשוב גורם וכר. תרבותה תה.
 1897 בשנת יהודים, 3777  1847 בשנת וסלילת הנוח הגיאוגרפי מצבה שימשו פתחותה
גדל רובנה יהודי של מספרם יהודים. 13780 וכן העיר' דרך קיובבריסק הראשי הכביש
יסופר כך על ,1940  1900 השנים בארבעים (יוגו דרוםמערב הברזל: מסילת קוי סלילת

האחרונה. לתקופה המוקדשים בפרקים בין הנ"ל הכביש את שחצה דורוגה), זםדנאיה
בערך, שנה 7060 לפני ואח"כ, והווליה, העיר

העיר. מראה הפר ה,,קו שנקרא רובנקווילנה, קו השני, הקו
רובנה של מראה היה שנה 150100 לפני ובתי בנקים בעיר נפתחו ההם בימים ליסי".
פרובינציאלית עיירה כמראה ממש ביותר, עלוב סחורות ואריגים, בדים לתבואה, גדולים מסחר
בעלי רובם והנמוכים. הקטנים בניניה זעירה. שונות ותעשיות מלאכה ענפי גם וכדי, מכלת
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ליהודים גרם העיר, בחיי גדול מאורע ששמש זה. סיד, או חומר ומטוייחים עץ בנויים אחת, קומה
מעטות. לא טרדות בר היו לא עצינוי כל ואפורים. צפופים עמדו

קסרקטינים בביני היו הווליה, בקצה ברובנה, של רושם עשו הגויים רחובות היהודים. חובות
רבים בקביעות. בעיר חנה וחילצבא לחיילים, כבישים וללא ישרים לא היו הרחובות רוב כפר.
נש ברובנה, בצבא ששרתו היהודים, מהחיילים לעתים היו אוסטיה והנהר האגם מי ומדרכות.

שרותם. זמן תום לאחר בעיר תקעו הקיץ ובחדשי רבים חלקיעיר מציפים מזומנות
חומר  העיר קרקע וצחנה. ירוקה מעלים היו

והשכלה. חנוך מוסדות לביצה, ממושך לזמן נהפכת היתה  וטיט
מסו בחדרים למת ברובנה ישראל ילדי הלוהטים. הקיץ בחדשי רק מתיבשת שהיתה
נוסדו בערך שנים יובל ולפני רך, מגיל רתיים האגם והסמטאות. הרחובות ברוב שרר אינקיון
עב בתיספר מעין פרטיים, מתוקנים חדרים גם והתושבים "לסוכה", שנקרא בר עשב הצמיח
שחינו קולקר, למל אשר המורה של האחד ריים, ואשפה. פסולת מיני כל לתוכו להריק נהגו
של והשני עבריתציונית, ברוח תלמידיו את
קראו ואחרים; פרליוק (ריבנזון, מורים ארבעה מאורעות.
למדו דלתהעם בני רגלים"). ..שמונה זה לבי"ס כא ותכופות' מרובות היו ברובנה הדליקות
חרדים יהודים כמה דאגו שלקיומו בתלמודתורה, בנינים הוקמו ודליקה דליקה כל ואחרי מור,
למוד. שכר לתשלום נדבות מאספים והיו הש לציון ראויה ביחוד יותר. ויפים משוכללים
דוד ר' התעורר בערך תרמ"ה1885' בשנת שהשאירה '(1881) תרמ"א בקיץ הגדולה ריפה
לתלמוד עץ בנין להקים וניגש (ליטבק) חרש בפרברווליה החלה היא רבות'). לשנים מר זכר
אח"כ שנבנה (במקום הקהל מגרש על התורה רבה במהירות התפשטה אחה"צ, ששי ביום
התלמידים שמספר ומכיון הצדק"), ,,לינת בנין מאד. גדול היה הנזק העיר. שלישי כשני ואכלה
החלו לתעודתו, התאים לא והבנץ גדול היה דועכת. האש החלה הרוח, כששקטה בערב, רק
שרשמו ולאחר במוסד להתענין הקהל עסקני לראשם גג קורת ללא נשארו העיר יהודי רוב
לקבל הצליחו השלטונות אצל 1892 בשנת אותו היה הנשרפים של מצבם בבתיהכנסת. ואוכסנו
גינצבורג לייביש ר' מעזבון רובלים 2500 סכום אל נהרו השבת ביום  למחרתו מאד. קשה
בנין להקים 1899 בשנת ונגשו אחרות ותרומות  ומזונות לחם טעונות עגלות וכמה כמה העיר
פניבלר פיביש המנוח שהשאיר המגרש על לאחים  לנשרפים הסביבה מעיירות עזרה
בעל הבנין, תורה. התלמוד בשביל אוקסהורן לזולת לעזור והנכונות האחור, רגש אכן בצרה.
סובורנה, ברח' שנבנה המשוכללות, הקומות שתי ווהלין. יהודי אצל ביותר מפותח היה
של היפים הצבוריים הבנינים אחד היה בתחום רבות בערים בישראל פרעות בפרוע
המוסד את העבירו ולתוכו בעיר, הקהל בימי ,(1881) תרמ"א בשנת ברוסיה המושב
המוסד מיסדי ופקוח. סדרים בו והכניסו לא רוסיה, קיסר השלישי, אלכסנדר של שלטונו
אנטון ד"ר אורבוך, יחזקאל ד"ר היו: ועסקניו לרובנה, ה"קצאפים"  הפורעים אמנם הגיעו
ולדמן, גדליהו גרשטין. דוד הליר, צבי גורפינקל, נפוצה הימים באחד עליה: עבר בהלה ליל אולם
שלמה רידיל' מנדיל לנדו, מאיר ביוויל, יעקב אימה לעיר. להגיע עומדים שה"קצאפים" שמועה
אלה בידי ואחרים. ביצ'ק חרש' דוד קוליקובצ'ר. הם קטן. עד למגדול רובנה יהודי על נפלה
לגמר העיר משלטון רובלים 2000 להשיג עלה הצטיידו הגברים דברערך, כל להטמין מהרו

הבנין. וה וסכינים) רמחים (קרדומות. בנשק בחשאי
רבים ילדים עברו הת"ת מן ואף החדר מן את להסתיר היכן לדעת בלי התרוצצו נשים
לבית או ליהודים הממשלתי בביתהספר ללמוד בקעו והיללות גדולה היתה המהומה ילדיהן.
העירוני לביתהסםר או שבעיר הכפרי הספר המ אומיליאנובסקא לרחוב רצו רבים שחקים,
לבית ישר הוכנסו הילדות הכללי; הממשלתי להסתתר כדי בידיהם וצרורותיהם ,גויים" יושב
את שלחו והמשכילים האמידים העירוני. הספר של למזלם משמרות. העמדו העיר במבואות שם.
לנערות ולגמנסיה הריאלי לביתהספר בניהם וה,,קצא בשלום השמורים ליל עבר רובנה יהודי
שם נתקבלו היהודים בבי כי אם הממשלה' של זו היתה שלא הוברר למחרתו הופיעו. לא פים"
בשני שלטה אנטישמית רוח ובהגבלות, בקושי שוא. בהלת אלא
גם לבוא היה המתלמדים ועל האלה המוסדות הצאר של ביקורו על לספר ידעו העיר זקני
חרדים מיהודים שמנע מה ללמודים, בשבתות השתתפותו לרגלי הי"ט המאה בסוף ברובנה
את ששלחו היי לתוכם. ילדיהם את להכניס ביקור העיר. בסביבת שנערכו בתימרוניצבא
דובנא לוצק. הסביבה: שבערי לגמנסיות בניהם

וקרמניץ. אלימלך. ב. מר של תאירו .).לטי
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מקבל היה לוריא ובנק דריפוס משפט בצרפת ונוס ברובנה בזמנה התפשטה ההשכלה רוח
בפטר~ שהופיע "נובוסטי" הפרוגרסיבי העתון את והנוער הציונים העסקנים ע"י צבורית ספריה דה
מרבים היו בבנק רובינשטין אצל המבקרים בורג. ו,,אי~ "עבריים" בין ריב כשנתעורר זמן. אחרי
דעתהקהל את אז שזעזע המשפט, במהלך לדון בהשקפתם, מהראשונים שנפרדו דישאים",
מטם היו לשיחה שיחר, בין העולם. בכל היהודית בנצחון שנגמר מחלקת" ,,סלע הספריה שימשה
ועניני הציוני הקונגרס חיבתציון, בשאלות לים השפעתם. תחת נשמרה והיא העבריםהציונים
חז חובבי שהיו ופינקלשטין רובינשטין הקהל. בימים ראוייה בדרגה עמד לא שהחנון יצויין
נקלטו (ברובנה זה בנושא גם שוחחו נות, ההם#).
ציגל, רובנר' זידל מפורסמים: חזנים כמה כידוע

ואחרים). אופנהנדלר הלאומית. הפעולה
היהר התישבות "אוצר של המניות הפצת והכתה ברובנה לבבות לה כבשה חיבתציון
ע"י לוריא בבנק רבה בהצלחה התנהלה דים" המדינית הציונות של ראשיתה עם שורש. בה
כך לשם לו הוקצע מיוחד ומקום וסליר. שלמה בקת וכבר נלהבים חסידים ברובנה לה נמצאו
התעוררות היתה זה לענין מסביב הבנק. באולם המ מרובנה. צירים השתתפו הראשונים גרסים
מלוי רובנה בני ראו מניות על בחתימה רבה. מסליאנ וצביהירש מדובנא אשכנזי זלמן טיפים
מלונדון המניות תעודות משהגיעו קדושה. חובר, ובהשתתפותם ברובנה רבות פעמים בקרו סקי
בריק יוסף הסוחר רבה. בעיר השמחה היתה  אחרי הנוהרים מספר רבות. אספותעם נערכו
עד התעודות בגוף העברית מהכתובת התפעל והלך. גדל הציונית התנועה
שטרות לדיסקונטו ל,,אוצר" ששלח כך כדי ציו חברים מספר יסדו " 18912 בשנת
השטרות אחרכך ומשנתקבלו לקוחותיו. של בוקוביצ משה גרינברג, נחה וסליר, שלמד, נים:
 הבנק חותמת טבועה ועליהם לגביה ברובנה ,,שפה בשם: אגודה ואחרים גילבורד נח קי,
עיסקא" היתר צד "על הערה בתוספת ה"אוצר" העב הפצת היתה העיקרית שמטרתה בתרה"'
של הכספי המכשיר את באוצר" כולם ראו  היה האגודה של מפעליה ראשית והחיאתה. רית
הבנק את גאולתה, לקראת הצועדת האומה בין נאסף הספרים מן חלק עברית ספריה יסוד
במחשבה שעלה כפי ממש, לישראל הלאומי כמה אח"כ הצטרפו למיסדים עצמם. החברים

מיסדו. לפני אדל, יוסף דנברג' המורה ומשכיליה: העיר מבני
הציונים עסקו האוצר מניות הפצת מלבד חדר ואחרים. אחד סנדלר (שען)' מלמד שמואל
וב הכפורים יום בערב בקערות תרומות באסוף במהרה הפך הווליה בפרבר עגלון בבית הספריה
הפיצו ארץישראל, לישוב אחרות הזדמנויות ובשבתות' בערבים התאספו שבו תרבותי' למרכז
והתענינו הסברה אספות ערכו הציוני, השקל את יש ימי דברי עברית' ספרות על והתוכחו קראו
מפעל כל ובארץישראל. בתנועה המתרחש בכל הציונות תורת פשטה ומכאן וחיבתציון ראל
מהר ציוני כל שבקדושה. לדבר נחשב קל הקהל. לב תשומת ועוררה העיר בכל
תרם ממנו, נדרש אשר את למלא ורחימו בדחילו אגודת ברובנה נוסדה בערך, תרמ"ד בשנת
היו רבים ברמה. התודה דגל את ונשא והתרים לציו ומשכתו הקהל את שהלחינה "חיבתציון",
אחרים ורבים שבעיר הציונים באגודת חברים אח"כ, גדולה. היתה בקהל ההתעוררות נות.
עליה. נמנו לא כי אם ברוחם, לה קרובים היו בבנק הציונית הפעולה התרכזה '18945 בשנות
למע בביטול שהתיחסו "מתנגדים"' גם חסרו לא רובינשטיין חיים ע"י אז שנוהל לוריא, האחים
הקנאים החסידים בחוגי בעיקר הציונים, שי וציוני ובעלהשכלר. בראוריין יהודי מפינסק,

והמתבוללים. פיתחו זה רובינשטין של במחיצתו ונפש. בלב
גדלה הענפה הלאומית הפעולה בעקבות יחזקאל ד"ר ההם: הימים של הציוניים העסקנים
הנוער, על השפיעה ברובנה, הציונית התנועה פינקלשטין מלמד, יצחק גרשטין' דוד אוירבוך,
ובמרוצת הסביבה, יהודי על וגם הקהלה חיי על התנהל שנה אותה ענפה. לאומית פעולה ואחרים
נעשתה שרובנה עד והסתעפה התרחבה השנים

בווהלין. עברית ולתרבות לציונות ואם עיר ציונות לחנוך' מוקדשים מיוחדים' פרקים (.
יבואו. האחרונה בתקופה ברובנה הצבור ועניני

אבטיחיהדרי א. גילבורד. נ. מר של ספורו ע"פ (..
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(המשד) דומברוביצה
מועד לפני אחד ויום הנידון, בגורל להתענין קרובה היתה המלחמה כשחזית .1916 בשנת
המפקד. החלטת נתקבלה לפועל גזרהדין הוצאת חנה בערך, קילומטרים 6050 מרחק לעיר

שנה. 15 למאסר הוחלף המות שעונש בא אחד יום התשיעי. הרוסי הגדוד בעיר
המהפכה, כשפרצה מספר, חדשים כעבור שבעיר לו, הרב^וגילה אל העיר מתושבי נוצרי
את לחוג לדומברוביצה בא והוא הנאשם, שוחרר פסקידין לפועל המוציא צבאי ביתדין קיים
סיכנו ואף ועמלו שטרחו האנשים בחוג הפסח חג את לעיר' מחוץ תולים קרובות ולעתים מות,

חייו. את להציל כדי הם, חייהם את בנירעיר יהודים. הנידונים ורוב למות' הנדונים
ולהבאת הנידונים, להצלת עצה לטכס התחילו

המהפכה תקופח עם בדברים לבוא ניסו ישראל. לקבר המומתים
בדומברוביצה. גם אותותיה נתנה המהפכה אנטישמיים שהם ונתברר המטה מקציני כמה
המקום מבני השלטון חילופי עם כשנבחרו "שאת כמרגלים, היהודים את הרואים גלויים.
היהודים גם לקחו המקומית, לאדמיניסטרציה הרב אל נוצרי חיל בא בינתים לתלות". יש כולם
הציונית' המפלגה ובעיקר המפלגות'  בה. חלק למיתר שנידון אחד יהודי מחיל פתקה לו ומסר
ולצעירי כלליים לציונים אחריכן שהתםלגה את האויב. לעבר החזית מן בריחה נסיון בעוון
חלק רבה. פעילות גילו ה"בונד"' ומפלגת ציון, שלשים בעוד לפועל להוציא עמדו פסקהדין
ישראל''' '.אחדות במפלגת התארגנו החרדים מן את שמסר (החיל שיצילוהו. ביקש והיהודי יום,
רב (אח"כ מקיוב ז"ל אהרנסון הרב של מיסודו ובשמשד הכלא, משומרי שהוא ספר, הפתקה

בתלאביב). ראשי אזרחיים, אנשים לבין צבאי אסיר בין מקשר
מחלקה נפתחה הציונית ההסתדרות ע"י מוכן ידידו הצלת למען אך נפשו. את מסכן הוא
תרבות מפעלי רב במרץ שפיתחה לתרבות זו). מסוכנת בשליחות להמשיך הוא
נוסדו עממי, עברי ביתספר נפתח בעיר: עברית האסיר המציא המקשר החיל באמצעות
הספ על הרצאות סודרו ושעוריערב, גןילדים (אגב, המשפטי החומר כל את העיר לעסקני
מחלקת ספרותיים. משפטים וגם העברית, רות ,,...בשים הזה: המשפט את הכיל הקטיגור נאום
העירונית הספריה את גם לרשותה קבלה התרבות מרגלים...'') בבחינת הם היהודים שכל לכך לב
על בהרחבתה והתחילה אז, עד מחנחה שהיתר. מעורכי לאחד לקיוב נשלחו מבניהעיר זשנים

בעברית. רובם חדשים, ספרים רכישת ידי כל שאין קבע עורךהדין המפורסמים. הדין
הקו השתתפה המקומית הציונית ההסתדרות זה במשפט להתערב אזרחי לעו''ד אפשרות
כגון: הכללייט, המוסדות בכל פעילה תתפות לעשות שיכול דבר חנינה, בקשת להגיש ויעץ
וכר. האמריקני העזרה ועד המקומית' הקהלה איש לא אופן ובשום הנידון, מקרובי אחד 1ק

המפקד אל מכתבהבקשה את ערך עוה"ד זר.
האזרחים מלחמת ועל הדרומיתמערבית החזית של הראשי

כשנהשנתים, רק נמשכה זו תקופתזוהר הזהירם הזהר אך למפקד. להמציאו היה הקרובים
השפיעה ברוסיה המרכזי השלטון התמוטטות כי נודע כיצד אופן בשום יגלו שלא עורךהדין
בתקופת בעיקר שסבלה העיירה, חיי על גם לרעה הדבר. להם
אחת בשנה השונים. המשטר מחילופי 1918/19 במקומותיני: קרוב כל לחייל היה לא אולם
פעמים שמונהעשרה ליד מיד העיירה עברה בליטא, הגרמני הכבוש בשטח נמצאו ב''ב כל
הגרמנים, הבולשביקים, בה: משלו זה אחר ובזה האסיר לטולה. שנמלטו בנותדוד שתי מלבד
חלילה. וחוזר הפולנים ההטמנים, הפטליוראים, אלו, דודותיו בנות של שמותיהן את הודיע
כוס את אך עליה. ונלחמו עברו הגייסות כל שליחים שני נשלחו ידע. לא כתבתן את אבל
הפטלוראים. מידי העירה מצתה שתתה התרעלה את מצאו יומים במשך רב עמל ואחרי לטולה,
אתם לקחו הראשון הסטלוראי הכיבוש תום עם מושבו מקום אל תיכף נסעו הן הנשים. שתי
את הבולשביקים, מפני בנסיגתם הפטלוראים, כתבהבקשה. את למסור כדי הראשי המפקד של
וסישמן' מושר המקומי: ה,,בונד" מנהיגי שני ובמשך במאסר' מיד הושמו המפקדה אל כשהגיעו
אחרי מהעיר. מספר קילומטרים במרחק ןרצחום הידי עליהן הגיעה כיצד כך' על נחקרו יומים
כמה שנמשך ההטמני, המשטר בא הבולשביקים היתה, תשובתן לבךדודן. המות םסקדין על ער,
מהפכ בעיר: חדשה נפלה הימים באחד חדשים. בחלום פעמים כמה אליהן באה זיל אמן כי
השתל העיירה, שלטונות את אסרו מקומיים נים ודרשה בסכנה נמצא שקרובן להן ספרה הלילה,
דגלים עליהם הניפו הצבוריים, הבנינים על טו חייו. על רחמים ולבקש' למפקד לפנות מהן
הרפובליקה. בשם השלטון את ותפסו אדומים הבטיחן הלה המפקד. אל והוזמנו שוחררו לכסיף
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העירה הצבא פרץ עצמה שעה באותה אולם ופשטו גיוס על גם הכריזו החדשים השליטים
מבית עברו קבוצותקבוצות פוגרום. בה וערך לעיירה התפרצו הסמוכים. הישובים את לכבוש
הושם השוד רוב ערך. דבר כל ושדדו לבית הבי הידמקים. 35 שם אסרו ולדימירץ, הסמוכה
בין חולק והיתר הרכבת' לתחנת והובל בעגלות על התנפלו להורג. והוציאום לדומברוביצה אום
מהיהר רבים במלאכה. שעזרו הנוצרים התושבים שני התבצרו שבה וורבין. הסמוכה האחוזה
תחנת אל כאסירים הובלו מהם כמה הוכו.' דים יחד האחוזה' בעלי םלאטר, לבית הגרפים האחים

נפצעו. ואחדים נהרגו יהודים שני הרכבת. התגברו ההידמקים, ושומריהם פועליהם כל עם
המל בית אל פורעים קבוצת כשהגיעה איש). (כ25 להורג כולם את והוציאו עליהם

איזי בחןף הןציא הבחור התאכסן שבו אחדים. שבועות התקיים המהפכנים שלטון
בו נגעו לא avnm להם> והראה מכיסו תעודה והגרמנים בגרמניה המהפכה פרצה כאשר
ביום' בו היןם. כל נמשכה ההשתוללות לרעה< של שלטונו גם התמוטט מאוקרינה. הסתלקו
כי הף^ הבשןרה הגיעה הצהרים< אחרי בשעות הגרמנים,ובמקומו בחסות ששלט סקורופדסקי,

של ת ונכלאו נעצת המשלחת אנשי ערי כל על שהשתלט פטלורה א צב םטלורה. בא
בפני שנשא ןבנאןם העירה המפקד בא למחףת על הקרב לדומברוביצה. גם הגיע אוקראינה
אחרי להגרר לא מהם דרש הנוצרים התושבים זה היה  האחרון בערב ימים. 5 נמשך העיר
ליהי למסור על,הם וצוה והבולשב,קים, היהודים והכריז: העיר ברחובות פרש עבר  שבת ליל
בבית יתאספו ב,, ביום שמחר' פקודתו, את דים יפרצו פטלורה וצבאות לסגת מוכרחים "אנו

דבריו את לשמוע הכנסת לערוך עומדים הם שבידנו הידיעות לפי העירה.
ללכת יכול הרוצה כל לכן ביהודים. פוגרום

שבעיר הגדול בביתהכנסת התאסף למחר הבולשביקים. עם הלך מהיהודים חלק אתנו."
והתחיל הבמה על עלה בא, המפקד יב ?הי מהעיר, מספר קילומטרים במרחק ונעצרו שנסוגו
לאוק מפריעים שהם על מוסר ליי'ידים להטיר י כמה התאספו בערב בו במקום. נשאר הרוב אך
רוצים אתם ..מה מולדתם: את לה?ים יאינים לקדם כיצד המצב, בחומר לדון העיר מעסקני
לפלשתינה!" לכי  כאו לכם י* אם מאתנו? למקום הגיע ההתיעצות בשעת הרעה. פני את
ספר הוציא הקודש' איח אל אחד יהודי ?סז זה שאך והודיע. בעלמלון אחד יהודי האספה
מפולי רחוקים המשלחת שחביי ונשבע תורה מידי שנמלט יהודי. בחור למלונו הגיע עתה
נעצ ולמה וישרים' נכבדים אנשים וכולם טי?ה ביחס כוונותיהם על ידיעות ובידו הפטלוראים.
שהם אני' "יודע בצחוק: השיב המפקי רון לבוש כשהוא הופיע תיכף. שהוזמן הבחור, לעיר.
כדי אלי שיבואי ^יתי ילכו נכבדים' אנשים שהוא וספר זהב. טבעות יענוד מגוהצת חליפה
שלכם שהבולשביקים עד כבניתערובת ליחזיקם על נתפס בדרך מסחר. בעניני ונסע מבוברזיסק
יהייני בשביים שנפלי חיילינו את לנו יחזירו בהיותו להורג. להוציאו שאמרו הפטלוראים, ידי
24 במשך ואם מחר, עד ארכה בזה לכם קיבע לחיי לתת החליטו הצבא שקציני שמע בשביה,
אנשי את אוציא חיילינו' לני יוחזרו לא שעות היהו אם אך בעיר. קצת להשתולל ..חופש* לים
היהודי הרובע את ואהרוס להורג המשלחת העיר מטובי איש 12 בת משלחת ישגרו דים

בעירה." ולבקש המפקדה פני את לקדם כדי ונכבדיה.
התפרצו השכם, בבוקר ג' ביום למחרת לרעה. בה יפגעו לא העיר, על לחוס מאתה
השמידו עבריה, מכל העיירה לתוך הבולשביקים כי החשד, נתעורר מהנאספים אחדים בעיני
תחנת לעבר ופנו בעיר שנמצאו מהפורעים רבים היה אם שתמהו: היו מרגל. הוא הזה הבחור
מן לסגת הספיקו הפטלוראים אך הרכבת. בחלי לעירנו להגיע הצליח כיצד ונמלט, אסיר
האסירים. את אתם ולקחת סרני לעבר התחנה הוחלט כן אעם"י ובתכשיטיו? המגוהצת פתו
מן לסגת הבולשביקים גם נאלצו יום כעבור המשלחת. הבחור. כעצת לעשות דעות ברוב
הבחור את להורג הוציאו נסיגתם ולפני העיר ופנצ'יק זלצמן הרבנים ושני מהר חיש שהורכבה

המרגל. אל השכם בבוקר השבת ביום יצאה בראשה.
זלצנזן שמואל בלחם הצבא ראשי פני את לקבל הרכבת תחנת

יבוא) (0וף ומלח.

ו
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1 ה נ י צ' ל י מ א
1 מאפה מיני משקאות' בשבילו: כיבוד לו הים כמה באו בערך שנה וחמשים כמאה לפני
1 שמא חשש מתוך ממש. תבשילים ואף ומרקחת מז'יריצ'קה, בכפר יהתישבו יהודים של משפחות
1 צרכיו. די לאורח להכין המארח הספיק לא חלוקת אחרי מזויהיל. וירסטאות 37 במרחק
1 עליו קיבל הפלך. או המחוז לעיר האחד כשנסע של בחלקו זה כפר נפל הי"ח המאה בסוף פולין
1  לזה האחרים: של שונים ענינים לסדר ברצון לאמי הכפר שם את שינה והוא אובארוב, הרוזן
1  לזה נשואין, תעודת  ולזה מסע תעודת אמיליה. אהובתו ע"ש צ'ינה

שטרותיו או מסיו פרעון  ולזה לידר. תעודת בפיטום עסק שאביו ז''ל, אבי לי סיפר
עזרה יודעים בלא קוימה וכך באלה. וכיוצא בימות זול במחיר אותם קונה היה הוא שוורים.
רגש מתוך פשוט נעשה הדבר למופת. הדדית בפסולת מספר חדשים במשך ומפטמם הסתיו

לזולת. לעזור ורצון אחוד, היי"ש. ממשרפות אדמה ותפוחי שעורים של
היו העיירה אנשי רוב התרבותי: המצב אירע והנה הגון. ברווח מוכרם היה ואחרכך
וחסי כשרים יהודים וביתהמדרש. החדר חניכי שבעת מובן השוורים. בין פרצה מגפה אסון:
האנשים בבוא יוםיום. תורה. בעלי וביניהם דים די לצדיק סבי נסע  הרבי אל פונים צרה
שלהם הפנאי שעות היו לביתם' העבודה אחרי נפשו מצוקת את לפניו וסח מוולידניק ישראל
לביתמדרש הפך בית וכל לתורה מוקדשות .'בניכפר הצדיק: לו ענה לפרנסתו. וחרדתו
השני ובפוסקים' בש''ס עסק האחד אנפין. בזעיר שבעלת בשעת רק תרנגולת השוחטים שכמותכם,
עיינו ההדיוטות ואפילו וחסידות. מוסר בספרי לרבי ואילו חולה". כשהתרנגולת או חולה, הבית
ומ"עמ ב"תהילים" ב"עבריטייטש". מוסר בספרי אסון כשיקרה או בבהמות דבר בפרוץ נוסעים
י^ייי י"יייי ""ייי^י' י"'"יייי """ ייי'* "י ""י" י~ *."" י" ""

__ _ ._ ._ _. ,,._._ __ ,_, .

ווי ערגער איז ניט' קען מען אז קינדערלעך. והלכה שגדלה עיירה, הפך וכפרו מהשוורים
מען קען  ניט האט מען אז ווייל ניט, האט מען השנים. במרוצת
ניט מען קען  ניט קען מען אז אבער לייען. ושדות יערות של בסביבה שכנה אמיל^יינה
תורה בו שאין מי רבותי. אוי (אוי. לייען... וגר אוקראינים של ומושבות כפרים מוקפת בר,
יכול שזה משום נכסים' לו שאין מזה גרוע חלקו יערות. כאן קנו מרוסיה בעליהון יהודים מנים.

יכול"). אינו חה ללוות לזפת בתימשרפות מנסרות' בנו עצים, כרתו
טחנות הקימו היערות. עושר לניצול ופחמיעץ

הצבוריתלאומיח הפעולה יהודי ברם עושר. ויעשו עסקים פתחו קיטור,
הציונות ואח"כ חובביציון תנועת כשקמה היתד, פרנסתם בצע' אחרי רדפו לא העיירה
מניות העיירה מתושבי רבים קנו  המדינית בהמות. עורות בתבואות. ומסחר חנונות על
השקל. את שקלו היהודים". התישבות ,,אוצר של אומנויות על וגם הכפרים בתוצרת סחורות חלופי
הציוני. הרעיה אחרי ונמשכו א"י לישוב תרמו זגגות נפחות. נגרות. חייטות. סנדלרות, שונות:
של התנגדותם מחמת זה. מכלל יוצאים גם היו הס כלל ובדרך ידעו, לא .פרוספריטי" וכד'.
הציונות מנהיגי על רעה בעין שהביטו ה,,רביים"' במידות הצטיינו זאת לעומת במועט. תפקו
אלה אף אולם דת; בעניני קלותראש הנוהגים בתיהם לזולת. ועזרה ואחור, לכת הצנע טובות:
הלאומי היעוד להגשמת געגועים חדורים היו לעיירה הבא כל ולגר? לאורח פתוחים היו
לציון בשובך עינינו ..ותחזינה בחינת בא"י, חובה ראה יהודי כל יפות; פנים בסבר אוכסן

ולעינינו." בימינו העיירה עניי לשבת; אורח להזמין לעצמו קדושה
,,אגודתציון'. בעיירה נוסדה 1908 בשנת ובכלל ותבשילים. חלות ולחג לשבת מקבלים היו
באותה ממש לאומית לפעולה התמסרו והצעירים אם ולצרה. לשמחה אחים אמילציינה יהודי היו
כדי דת. בעניני אבותיהם שגילו ההתלהבות חברי היו מידבקת. במחלה ולו מישהו. חלה
יסדו הלאומית' ההכרה את הנוער ללב להחדיר מבקרים שבמקום ו"לינתהצדק" '.בקורחולים"
חתמו הרשות. מטעם רשיון בלי לאומית' ספרייה והיסוס. פחד כל ללא בחליו אותו וסועדים אצלו
מת היו בשבוע פעמים הלאומית. העתונות על הכנסתכלה, של בשמחותמצוה השתתפו כן
ישראל עם תולדות ללמוד מיוחד בחוג אספים בבוא וכדומה. ברמצוה םדיוןהבן. בריתמילה.
נושאים על הרצאות גם התקיימו ועוד. וספרותו שול שכניו כל היו העיירה מיהודי לאחד אורח
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נטע םרידלנדר, פסח שפק, הרשל מאירקופ, לציין, כדאי לעברית. שעוריערב ונוסדו שונים,
שמותיהם שאת אחרים, וארבעה מריםשרה"ס מסירות מתוך נעשתה הזאת הפעולה שכל
אצל לבקר שבא אורח. אחד ביניהם אזכור, לא הסכנות מפני נרתעו לא והעושים ממש נפש
נחומצי די בשביל לחג כספים אוסף ולשם בנו ,1908 בשנת הצארי. השלטון מטעם להם שארבו
רבת בהלויה מצירנובל. המגיד נכד טברסקי. בעיירה היו לא ציון", "אגודת יסוד שנת היא
העיירה יהודי כל השתתפו הקדושים של היגון ביותר מועטות ותרומות שוקלים כמה אלא
העיירה, מתושבי נוצרים וגם הסביבה ומיהודי הלך לשנה משנה אולם א"י, ולישוב לקהק''ל
נתעבים רצח במעשי לבם בעומק שהתביישו שוקלים בה היו 1917 ובשנת וגדל' מספרם

אלה. הקרנות לטובת נאספו הגונים סכומים למאות,
מיכאל ר' 1919 בשנת כיהן העיירה כרב דוברי מספר ספר. 4000 היו הלאומית ובספריה
ועל הידוע), מזלוצ'ב, מכאליה ר' (נכד רויטבלט הודות ורב הלך הציוני, הנוער בקרב עברית
ישראל קהלות בכל כנהוג קודש כלי שאר ידו עצ בכוחות שנוהלה הרחבה התרבות לפעולת
אוקראינה שלטון בימי קהל. ועסקני גבאים וגם הלאו המרכזים עם בקשרים עמדה האגודה מיים.
הזכות השונים הלאומים לבני כשניתנה החפשית, ציוני מרכז ציץ, חובבי ועד בקלן, (קק"ל מיים
נבחרה רוחם, לפי הלאומיים חייהם את לארגן ועוד). בקיוב ו"תרבות"

דימוקרטית. קהילה באמילציינה "שקל גם בעיירה הופץ 19121909 בשנות
הקהל דעת את הציוני הרעיון כבש כמה עד באיי. בתיהספר לטובת כספים ונאספו התרבות"
שבבחירות העובדה, תעיד בעיירה היהודית בקערות א"י לישוב תרומות הורמו יוה"כ בערב
רשי שלש התנצחו שבהן ,1917 בשנת לקהילה ירושלים, של לתקנתה  ובפורים בבתיהכנסת,
בעליהמלאכה, עם ובונד חרדים ציונים, מות: במסירות בשנה שנה מדי בעיירה שקוימו מנהגים
של הכללי המספר מתוך  13 הציונים קיבלו ובאמונה.
כל קיבלו הרשימות שתי יתר נבחרים.  15 בית תפילה: מקומות ארבעה היו בעיירה

אחד. נבחר אחת שלשה ועוד ועתיק גדול לבנים בנין  המדרש
עם רוסיה בגבולות העיירה נכללה כאשר הת בכולם חסידים. של ,,שטיבלן" בתיתפילה.
הביא ופולין רוסיה בין ווהלין חבל חלוקת אמילציינה היתה שכן ספרד, נוסח לפי פללו
כלכלית וגם רוחנית כליה הבולשביקים שלטון חסידית. עיירה
ותנועת א"י עם וקשריה העיירה, יהודי על  באוקראינה השלטונות חלופי בתקופת
המל שנות  האחרונות בשנים נותקו. התחיה הדבר פוגרום. העיירה על עבר  1919 בשנת
יש קהילת על והביאו היטלר קלגסי עלו חמה האביב. ימי בעצם הפסח, חג לפני מספר ימים היה

גופנית. כליה גם זו ראל פרצו הבולשביקים בפני שנסוגו םטלורה גדודי
של זכרה את אני מעלה רטט מלא בלב עשרה והרגו אנסו שרפו, גזלו, שדדו, לעיירה,
לבי, מכורתי. בני ויקירי אחי זכר את עיירתי, שנפל ברויזמן, לוי שמותיהם: ואלה יהודים.

לוי גדליהו עליכם!... לבי נטע פלדבוים, יוסף ישראל, בת כבוד על בהגינו

ה צ' ש י ד ו ר
בסביבתה ואילו אוקראינים, בעיירה חיו דים על השוכנת לוצק, במחוז גדולה עיירה
תוצרתם את מוסרים שהיו גרמנים, ישובי נמצאו קיובורשה, הברזל מסילת בקו סטיר הנהר
ברוז'ישצ'ה. היהודים הסוחרים לידי לשיווק מקובל. ק"מ וכ70 מלוצק קילומטרים 20 במרחק

חמ תבואות, ביצוא מפורסמת היתה העיירה רבים, דורות של עשיר עבר לרוזיישצ'ה לה אין
שלמים, בקרונות גדולות בכמויות וביצים אה גם היסטורי, ערך בעלות עתיקות בד. נמצאו לא
ובבתי וקטנות גדולות קמח, בטחנות וכמו"כ אחרות, כבקהילות פנקגדקהל בה נשאר לא
אחרים, ומחוטים מקומי מצמר לאריגים חרושת ואחת היתה במינה מיוחדת עיירה  אולם
האלה הענפים כל ניכר. ביקוש היה שלתוצרתם בווהלין. והמפותחות החשובות העיירות
בתיחרשת שני (מלבד יהודים בידי מרוכזים היו העיירה קיימת זקנים וחישובי השערה לפי
הם שאף גרמנים, יצרנים בידי שהיו לאריגים כי מעיד' 1847 של האוכלוסין מפקד שנה. כ150
רוז'ישצ'ה היתה מקובלת יהודים). העסיקו  שנר, 50 וכעבור יהודים, 702 אז בה חיו
הלכה והיא השנים כל ותעשיה מסחר של כעיירה (בין נפש ל3169 מספרם עלה  1897 בשנת
העול המלחמה פרוץ עד ויותר יותר והתפתחה בדרך הרשמית). הספירה שהראתה תושבים 4342

הקודמת. מית כ80 הנוכחית המאה בראשית היהודים היוו כלל
נח והגרמנים האוסטרים חילות כניסת עם היהו מלבד הכללית. מהאוכלוסיה אחוזים 85
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השאיר ולא שנה כארבעים לסני הארץ כל בדרך רבים נשרפו בניניה רוב העיירה. כל כמעט רבי.
מחלוקת העניו עורר הרבנות. לכסא ראוי יורש היה רב חרבות. תל הסכר. והיא עזבוה מתושביה
העיר: נכבדי בקהל. לסירוד שגרמה גדולה. יחס כי אם בעיירה. שנשארו היהודים של סבלם
שורץ ומשה ביברמן יוסי אהרון ברקר. אלתר באה המלחמה כתום רע. היה לא אליהם הכובשים
מנוי בענין עמו להתיעץ לטריסק לרבי נסעו הפולנים האוקראינים. השלטונות: חלופי תקופת
החדשות הרוחות להשפעת חשש מתוך אחר. רב במקום הפולנים שלטון כשנקבע ורק והרוסים,
האיפרכיה על שררתו תקופח שמא דאגה ומתוך לעיירתם. לחזור יהודים התחילו '(1920 (בשנת
אי ר' את במקום לדיין למנות הרבי ציוד, שלו. מחדש קהילתם את הקימו הריסותיה את בנו
החצר של התוך מעמודי אחד מנוחה'ס. ציק ישובה גדל מספר שנים במשך לתחיה. שבה והיא
הרבי לעצת הסכימו לא הנכבדים הטריסקאית. הוסיפה והיא נפש. ל5000 בערך והגיע היהודי
אל לבריסק נסעו עשו? מה ב"מלכות*. ומרדו כקדם. ימיה ולחדש להתפתח
אתו התיעצות ולאחר סולוביציק חיים ר' הגאון שהתקיימו הגדולים בתיהחרושת הם שלשה
מבריסק. חארי אשרדוד ר' את לרב להם בחרו לארי קטנים בתיחרושת עשרות ולצדם בעיירה
פרצה אז מפורסמת. ואישיות תורה בעל ליטאי בכבוד. מצויה היתה והפרנסה ובדים. צמר גי
אחרי נהר חלק רודישצ'ה: יהודי בין מחלוקת מפותחים. היו ברוזיישציה הצבוריים החיים
בחירו מנוחהיס. איצק ו~ אחרי וחלק החדש הרב מחזיקי ונדיבילב גבאים עסקנים. בה חסרו לא
"ויתרוצצו''. פרשת החלה מטריסק. הרבי של השנים. כל בה שהתקיימו והצדקה. החסד מוסדות
יהודים יריבים. ולמחנות לצדדים נחלקה והעיירה בחוגי בעיקר התחיה, רעיון נושאי מספר גם רב
שונאים נעשו  ובידידות בשלום תמיד שחיו ביזמתו הוקם 19023 בשנת המקומי. הנוער
הם גם ובחרו אוליקה חסידי התעוררו לזה. זה חייםיוסף ר' הציוני העסקן המקומי.. הסוחר של
שוחט ואף סםקטור. משה ר' את משלהם. רב מתוקן*. "חדר בירושלים), (כעת שטינגרטן
שפיטלניק. ברוך ר' את שלומם. מאנשי הזמינו בקרב התנועה בעיירה רבה 19045 בתקופת
כאכסניה רוז'ישציה נתפרסמה לא כלל בדרך (ציונים ס. הס. הציונים. בנוער: השונים הזרמים
בה היו זאת בכל גדולים. לומדים ושל תורה של הפרעות סכנת נוכח והבונדאים. סוציאליסטים)
ישבו אף ולעתים ומצוות תורה בעלי יהודים קמה היהודים. ראשי על ההם בימים שריחפה
זאת עם בביתהמדרש. ולמדו בחורים מספר הציר ושל לחוד והבונד ס. ס. של. עצמית הגנה
כר הלאומית התחיה ורעיון ההשכלה בה מצאו כזה כלליהודי בשטחפעולה אף  לחוד נים
עם אחת בכפיפה בה ודרו חזקים גלים הכו נרחב, המפלגות. בין משותפת לשון נמצאה לא
ברקר, אלתר ר' היה למשל. כך. החסידות. התנועה התרחבה הנוכחית המאה מראשית
על שחונך בראוריין יהודי העירה. מעשירי נתאר שרשים. בה והכתה ברוז'ישצ'ה הציונית
צירן שיבת על שחלמו ראשונים בין גם החסידות. שעליה ציון*, ,,מבשרת ציונים אגודת גנה
ר* בפועל. הרצל של המדיני לרעיון יד ונתנו בי המקומיים, והמשכילים העסקנים טובי נמנו
crTonn ומגדולי חרד יהודי וקסמן. שמעת ברקר. נחום ברקר, אליהו הוכמן. פסח ניהם:
הרבי לרשות ביתו את מעמיד שהיה הטריסקאים. שטינגרטן חייםיוסף דרליץ, יוסף לרנר, אלתר
מפריע זאת בכל היה לא בעיירה. בקוריו בשעת הציוני הנוער ואחרים. בחבורה) החיה (הרוח

והתרבות. הלאום לעניני להתמסר לבניו ציון*. ב..צעירי פעיל והיה לאומית ספריה יסד
בחור וקסמן. לייבל מבניו. אחד לטוב יזכור ציץ". ..מבשרת מאגודת נתבדלו שלא
לתורה ביום רבות שעות שהקדיש אהל יושב של עיירה לה: היו פנים שני רח'ישצ'ה
בכל שהתמסר הראשונים אחד היה זאת ועם תורה מזה. וציונים משכילים ושל מזה חסידים
שקלים בהפצת עסק הציונית. לתנועה לבו שהיתה, במידה גם הקנאות. יחד. בה שכנו וחכמה
פעולה ובכל היהודים" התישבות ..אוצר ומניות בתיתפילה: הרבה בה היו כמעט. הורגשה לא
אוסף יזכרהו לא מי קודש. כבעבודת אחרת ביתמדרש. אוליקה. וחסידי טריסק חסידי של
שמחה בכל א*י לישוב כספים במסירותנפש הרכבת תחנת ע''י ז'ולובוב בפרבר ביתתםילה
ואחריו אתו וקסמן. ליבל היה יחיד ולא בעיירה. היה זה העיירה. בטבור שעמד גדול. וביתכנסת
אידיא ציוני נוער עליה. בני של שרשרת עוברת החייטים של בתיהתפילה אגפיו ובשני רם בנין

.(. הציוניים המפעלים בעול נושא ליסטי חותם כל עליו נשא שלא ביתהמררש והקצבים.
£זלא אלה לכל תפילה מקום שימש חסידות. של

יוזין א שלטונו אחרת. או זו לחצרחסידים השתייכו
רק ולא בעיירה, גדול היה מטריסק הרבי של

סרק יכתב האחרונה בתקופה רודיקזצ'ה על (. אחרים. חיים בשטחי גם אלא רוחניים, בענינים
מיוחד. הלך לרנר משהליב ר' הישיש שהרב לאחר
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עצמו הרואה או ספר יודע קצת יהודי מי ממש. ווהלין, של בצסונה יהודית חקלאית מושבה
בעצם יעבד שבאוסובה מרמיהיחס מה משום וההורין. הסטיר בין בערך, הדרך, במחצית
בעבודה הקרקע שעיבוד ומכיון ? אדמתו את ידיו ומסטפאן אחד מצד מקולקי ק"מ כ25 במרחק
יהודי עמדו גרעון' אחריו גרר שכירה "גויית* החוטפים בימי '1836 בשנת נוסדה שני. מצד
תמורת לפולנים אדמתם את והחכירו אוסובה הרא ניקולאי של ממשלתו בתקופת והחטופים
כלומר ה"סלובודה'', ובימי זעום. שנתי תשלום משכה, לא המתישבים לב את רוסיה. צאר שון,
א', עולם מלחמת בשלהי ברוסיה המהפכה בימי העובדה אלא כשלעצמה, האדמה עבודת כנראה,
1923 בשנות רק לשלם. בכלל החוכרים חדלו פטורים בניהם יהיו חקלאית מושבה שביסדם
בווהלין. הפולני השלטון יוצב כאשר '1924 הרוסיז. בצבא רבות שנים של משירות
ספרי העתקי והובאו סדירים בתידין הוקמו מיסדי באו נשבאן יעקב ר' סבי ספורי לפי
שהובאו, ממקום אוסובה קרקעות של האחוזה בכך, ספק להטיל אולי יש אך מבריסק, המושבה
אדמתם. על היהודים של בעלותם מחדש הוכרה דור במשך ישכחו שליטאים לתאר קשה כי
האברים כי לבעליו, הרכוש הוחזר לא אז גם אך המבטא אל ויעברו הליטאי מבטאם את דורותים
היהר קרקעות על בינתים להם הקימו הפולניים קובוץ בין מבחין שאינו הטפוסי, הווהליני
היה קשה החוק ולפי ומשק מגורים בניני דים וכדומה. לחיריק ושותק
הפהד היהודי בלב קינן לכך נוסף להרחיקם. לכדי הגיע אוסובה של הקרקעי רכושה
יעמוד אם בגבו, סכין לו יתקע שמא ה"גוי'/ מפני דונם), 11*4 = (דסיאטינה דסיאטינות 2525
בער הדיינות של התוצאה זכויותיו. מלוא על בין מדויקת חלוקה מחולק כלומר "מפרוז", רובו
לא רב, ועמל כסף שבלעה שנים' במשך כאות לא כלל כמות  והשאר הבודדים, המתישבים
עם להתפשר היה נאלץ שהיהודי זו אלא היתד. משותף, צבורי רכוש  "מושע"  מבוטלת
חנם. בחצי רכושו את לו ולמכור שלו ה,.גוי" מרעה מקום  ויערות בצות שטחי בעיקר שכלל
אוסובה. יהודי החכירו אדמתם כל את לא בחורף הסקה לעצי מקור וגם המתישבים לפרות
ביתו ליד עפי"ר  לעצמו השאיר מהם אחד כל והאוק הפולנים הסביבה ולאכרי המושבה ליהודי
לכל אדמה תפוחי לגידול גדולה לא חלקה  יחד. גם ראינים
לימות פרותיו) (או לפרתו וחציר השנה ימות 5040 על עלה לא המיסדים של מספרם
מוקטנים במשקים החקלאית העבודה החורף. המו תושבי הגיעו 1898 במפקד ואילו משפחות'
השחת וקציר החריש מלבד  כולה נעשתה אלד.  יהודים הכלל מן יוצאים ללא כולם  שבה
בעלי בידי כלומר עצמם, היהודים בידי  בתקופה נפשות. 577 שכללו משפחות, ל121

ובניביתם. הקרקעות על אלה מספרים הוכפלו המלחמות שתי שבין
בקרב בעיקר  יהודים גם באוסובה היו דרום לארצות מהצעירים רבים של הגירתם אף
את שעבדו ממש, אכרים שהיו  פחותיהיחס נגרם המושבה יהודי של זה ניכר גידול אמריקה.
משפחותיהם ובני הם ידיהם, בעצם אדמתם היו משפחה (לכל מאד הגבוה הטבעי הרבוי ע"י
חיו בעיקר אך להם. אשר העבודה ובהמות ילדים). 1012 כלל בדרך
שבמושבה בחנויות הקמעוני המסחר על היהודים לאיהודים, כאמור, גרו, לא עצמה באוסובה
מ6חריים קשרים הסביבה. בכפרי והרוכלות שהתישבו פולנים, של בודדות משפחות מלבד
המרו רובנה, עם ורק אך כמעט המושבה קיימה כי  בודדות משפחות האחרונות. בשנים שם
לא ברזל ומסילת הואיל ק"מ. כ70 ממנה חקה 1930 בשנת במושבה שנפתח הדואר, סניף מלבד
מרוחק היה כביש וגם באוסובה עברה פקידים או משרדים כל בד. היו לא ,1931 או
עם היחידי הקשר היה ק"מ' כ40 ממנה " ממשלתיים.
לפני ב' ביום לסוסים. רתומות בעגלות העולם של כפרים מספר היה המושבה בסביבת
32 לדוכנה מהמושבה יוצאות היו הצהרים עם ובידידות בשלום שחיו ואוקראינים, פולנים
טעונות חוזרות היו ה' ביום ורק ריקות עגלות לא קיומה תקופת כל במשך ואכן אוסובה. יהודי
ללינת נעצרות היו ושוב הלוך בדרכן סחורות. הגויים מצד סבלה ולא גלות טעם אוסובה טעמה
או בדרז'נה השבוע) במשך (לילותים לילה הגירוש מגזירת ואף בה היו לא פרעות שכניה.

בקליבאן. על הצאריים הצבאיים השלטונות ע*י שנגזרה
2 קיטור, טחנת באוסובה: היתה חרושת גם ניצלה. א' עולם מלחמת בימי הסביבה יהודי

יהודים. עבדו שבהם ומפחיה, בורסקי בתי רשמי. באופן אכריפ תושביה היות בזכות כנראה
אוסובה יהודי כל היו האחרון הדור עד יהודי היו לא למעשה כי רשמי... באופן
לא חסידית קנאות אך חסידים. כולם דתיים. אכרים  פנים כל על הגדול רובם  אוסובה
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1 לקומוניסט. הסך צסס' שמחד. שמיסדו. לאחר מעור היו שכולם משום אולי כלל' בהם ניכרה
1 לראשונה במושבה הופיעו הקומתיסטים סטיסאן. חסידי  אחד
1 של ההתלהבות הרביעית. העליה משבר אחרי שבאר מבתיהכנסיות נשמע לא תורה קול
1 בחצתת עצים אוסובה "חלוצי" חטבו עת ,1924 וביתהכנסת מקדש'ל הגדול, (ביתהכנסת סובה
1 והשתרר פגה ארצה, לעליה כ"הכשרה'* המושבה הקודם בדור וגם האחרון. בדור החייטים) של
1 הלך איטקס. הרשל ה"חלוצים*, ראש דכאון. .,מניך .על ביתהמדרש בחורי מספר עלה לא
1 השנים ובמרוצת לקומוניזם שהגיע עד והשמאיל כי ובקי. חריף כנראה היה זה "מנין" אך אחד.
1 המקומי. הנוער תב את אחריו משך מהם ואחדים במלמדיה. אוסובה היתה ידועה
1 או מבני וכמה כמה גם הגיעו כן ואעם'י ישראל לילדי תורה להרביץ כבוד" ,,אחר נלקחו
1 משפחות וחמש כחלוצים מהם אחדים ארצה. סובה ממלמ ועוד. קולקי בדראז'נה' הסביבה, בעיירות
1 האברים'. "התאחדות מטעם צידקוב* כ,,עולי שנקרא קוגוט" יעקב ר' את להזכיר ראוי אלה דים
1 סבי אבי ארצה הגיע אוסלבה מבני כראשון אך אשר השני המקצוע שם על סופר, דער יעקב
1 הקודמת המאה בסוף שעלה נשבאן, יצחק די אשר תורה'* "אור ישיבת חניך זה' יהודי בידו.
1 בה. למות כדי ירושלימה, "חכמת גם תלמידיו לבחירי מלמד היה בזויהיל,

שתי שבין בתקופה הגרו אוסובה מבני רבים מלאכתו את ועשה עברי ודקדוק התשבורת*
קיים שם לברזיל, ובעיקר לארגנטינה המלחמות 1922 בשנות כי לציין' כדאי ובאמונה. בדעת
שבראשו אוסובה. ליוצאי מיוחד ועד היום עד תלמידות. גם יעקב ו" של ב"חדר" למדו 1923
סולטאבי' יהודי מארגילובקה, מרדכי עומד מות ולאחר ברבניה הצטיינה לא אוסובה
לאוסובה, כחייל הקודמת המלחמה בימי שנקלע בה היה לא א' עולם במלחמת הדיין מאיר ר'

בה. ונשתקע העיירה בבת התחתן שנה. 15 במשך רב
אינו הנאצים שלטת בימי אוסובה של גורלה השנים כל באוסובה היה לא עברי ביתספר
מכ כל משם נתקבלו לא כה עד בדיוק. ידוע ספרים קצת היו הנוער שיסד בספריה אולם
היהודית הטלגרפית הסוכנות מברק בים. ת עבריים.
חדשים לפני שפורסם ממוסקבה, הסובייטית בעיירה, שרשים הכתה לא הציונית התנועה
נמצאים בזדולבונוב כי מוסר' ב"הארץ'/ מספר נעשתה לא הקרנות למען מסודרת פעולה ואפילו
אחת, משפחה בני 7 ביניהם אוסובה, מפליטי 15 של קן בה התקיים 19321928 בשנות בה.
השרידים הם אלה האומנם טרושינסקי. משפחת ספירשטין שושנה ע''י שנוהל הצעיר", '.השומר
הלב אלה? ותמימים פשוטים ליהודים היחידים להתחסל היה אנוס לבסוף אך בבךשמן), (כעת
האמת, זוהי כי חוששני. אך להאמין, יאבה לא קו הסתדרות אלא הוא אין כי מלשינות בשל

המרה. האמת מוניסטית.
ספירשסין פנחס חוסל אך כיה, זמן היה קיים בית"ר קן גם

ה י ל י ק ו ס 1

פני על עצים ושלחו בסביבה רבים שהיו יערות, רוז'ישצ'ה, מהעיירה וירסטאות 19 במרחק 1
חנונים כמה במקום היו למרחקים. סטיר הנהר הזעי היהודית העיירה שכנה סטיר, לנהר מעבר 1
רע. היה לא בדרךכלל' שמצבם, מלאכה, ובעלי שלא מכיון זו, עיירה היא יהודית סוקיליה. רד.
שב היהודי הנוער מפי חי המקומי הנוער כלל. אחרים עמים בני 1920 שנת עד בה גת
המקום ילדי ברוחו. ציוני והיה וברוז'ישציה לתיק רב, ביתכנסת' היו הזאת והערה הקטנה בעיירה
והיו מלמדים, אצל בחדרים חנוכם את קיבלו חברות. באלה וכיוצא קדישא חברה שוחט'

הסביבה. בעיירות ללמוד ילדיהם את ששלחו של בנו הרבנות כסא על כאן ישב לפנים
את לקנות לעיירה באים היו הסביבה אכרי ז"ל), הלר ליסמן יוםטוב (הרב "תוסיו'ט'' בעל
שדותיהם יבול את גם מביאים והיו צרכיהם בפנקס הערות בנו אצל בקורו בשעת שרשם
התפרנסו האכרים עם זה וממכר ממיקח למכירה. שבעיירה. העתיק הקהלה

סוקיליה. מיהודי כמה הקודמת, במלחמה הזה ה"כרך'' חורבן אחרי
העולמית מהמלחמה העיירה סבלה מעט לא את לבנות שנגשו משפחות, כ30 בעיירה נשארו
 בחבל הסולנים שלטון כשיוצב ורק הראשונה, במקום. החיים את ולחדש ההריסות
שבאה עד להתבסס' התחילה ואף התאוששה שימש רכבת מתחנת סוקיליה של ריחוקה
בתקופת גורלם הנאצי. והכיבוש השניה המלחמה רו ועם לתיק עם הקשר להתפתחותה. עכוב

כה1 שמעון ידוע. לא זו כיבוש במסחר עסקו העיירה בני בעגלות. היה ז'ישצ'ה
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1 (לוזישט) איגנטובקה
1 לא"י העליה השכנה. בסופיובקה אשר אחרות ק"מ במרחק הודית חקלאיתי מושבה
■ 1926 ועד 1922 בשנת עוד התחילה זו ממושבה ושלושים לקולקי בדרך לסופיובקה צפונית 1אחד "צידקוב* עלית עם וגם נפשות עשרות משם עלו המאה בתחלת נוסדה ללוצק. מזרחית צפונית 1ק"מ וצעירות. צעירים מספר מכאן באו שבדין המושבות' שאר עם יחד עשרה, 1התשע סניף, באיגנטובקה יסדה ,,אורט" חברת חקלאית. עבודה לעבוד מנת על יהודים 1התישבו מקום היה וכאן הסביבה, לכל מרכז ששימש ועיי ערים יוצאי היו הראשונים 1המתישבים שהיה אפשטין, מר החברה, אגרונום של מושבו קרקעותיהם את וםוליסיה. בווהלין שונות 1רות ובפרט המקום ליהודי והערצה התלהבות מלא ובניהם הצארית הממשלה מידי כסף אין חנם קבלו
■ קופרשמיד ודוד גיטלמן ברל הסניף: למנהלי במשך בצבא משירות פטורים היו ובניבניהם
■ חרוצים אנשים שלשתם ציטרין, יוסף ומזכירו בצבא השירות ההם בימים נמשך כידוע שנה. 301 הש ונפש' בלב הכלל למען שעבדו ובעלימרץ מסבות חזרו לא אף מהחיילים ורבים ויותר שנים 10
1 להערכה וזכו המושבה חיי את לשפר תדלו הצבא מעבודת להשתחרר כדי הביתה. כלל שונות
1 הסביבה. ובכל המקומי הקהל בקרב ואת העיר את לעזוב היהודים מן רבים החליטו
1 המ הרב לטוב: יזכרו איגנטובקה מאנשי חקלאיות. במושבות ולהתישב הקלים החיים
1 שהיה וחכם, למדן ר, ט ס ו ש זלמן ר' קומי כ1000 המושבה מנתה הזאת המלחמה פרוץ עם 1

1 במשקו עבד ידיו ובעצם הבריות עם מעורב הלב תעשית בחקלאות' עסקו תושביה נפשות, 1

1 השני להרב בניגוד הפנויות, בשעותיו הפרטי ורובנה' בלוצק היהודים ולצרכי הם לצרכיהם 1

1 לעסקי נפנה שלא גולדשטין' שמעון ר' קמח טחנת גם אחרות. ומלאכות בבורסקאות וגם 1
1 במקום, והחזן השו"ב פירה דניאל ר' חול; המושבה צרכי את ששימשה שם, היתה גדולה 1
1 בכל זמרה מרבה שהיה הומור, מלא יהודי והסביבה. 1
1 המשוררים את מחליף היה לפעם מפעם הסביבה. הובאו האוכל צרכי במושבה. היו לא חנויות 1
1 מי זמרה. המקום ילדי את ללמד כדי במקהלתו, לה. שסיפקו החלב תמורת המחלבות ע''י מהעיר 1
1 ימיו. לכל זמרה חובב נשאר  אצלו ששר התו את שקבלה צרכניה כעין היתה מחלבה כל 1
1 מסוםיובקה באים רבים היו הנוראים" ב,\מים הביאה ותמורתה בעיר, לשיווק המקומית צרת 1
1 ומקה הנעים תפילתו קול אל לשמוע הסמוכה זקו היו המושבה שתושבי וסחורות, אוכל צרכי 1
1 ידע ת"ח, המלמד' סליבקר זנביל ר' לתו; אלה ראשים. לשני נחלקו התושבים להן. קים 1
1 זכו'. שלא שירים, זו בשפר. חיבר וגם עברית יפה שוסטערלעך"' ,,די נקראו המושבה בצפון שגרו 1
1 רביץ/ אליהו ר' בדפוס; להתפרסם אמנם, בד שגרו ואלה ,,שוסטר", היה משפחתם שם כי 1
1 זכרון ובעל התלמוד חדרי בכל בקי מופלג' למדן ב,,יחוסם" התפארו כי ,.נאשגראד". נקראו רום 1
1 ברובנה הישיבה כראש לכהן אח"כ עבר נפלא, בלי נלחמו אלה תושבים חלקי שני המשפחתי. 1
1 השביה. העולמית המלחמה פרוץ עד שם ונשאר בסו הקהלה בועד במושבה, השלטון על הרף 1
1 קצת סבלה הראשונה העולמית במלחמה  בגמינה ,.אורט*. חברת של בסניף פיובקה, 1
1 במל פצעיה1 את חבשה במהרה אך איגנטובקה, הצדדים, משני נציגים היו  הממשלתי השלטון 1
1 הנאצי הכיבוש כליל. נהרסה  האחרונה חמה רוב משלו. וביתכנסת שוחט רב, היה צד לכל 1

ווהלין ביהודי הטבח בימי זכר. לה השאיר לא האדמו"רים אצל יושבו הצדדים שבין הסכסוכים 1
איגנטובקה יהודי התארגנו  1942 בשנת איגנטובקה' שתושבי וסטפן, טריסק באוליקה, 1
ומהס מסופיובקה יהודים אליהם באו ולקריאתם אנשישלומם. בין נמנו 1

בסביבה. שפעלו לפארטיזנים והצטרפו ביבה לארצות מהמושבה נמשך מתמיד הגירה זרם 1
בחיים נשארו כה עד שהגיעו הידיעות לפי התישבו בד. לארגנטינה, רוב פי על לים שמעבר 1
צעי עשרה לפרטיזנים שהצטרפו המושבה מבני יצא ושמם יק''א של במושבות איגנטובקה בני 1
רבות במערכות השתתפו הם אחת. וצעירה רים מומחים. כחקלאים המדינה בכל לתהלה 1
איגנטובקה יהודי הצטינות. אותות קבלו וגם בלימו והצטיין ובישיבות בחדר למד הנוער 1
לידי הנאצים קלגסי ע"י ככולם רובם הושמדו הנוער של חלקו היה לא ציונות בעניני וגם דים. 1
מהמושבה ק"מ 12 במרחק טרוסטיניץ הכפר תרמו הם אחרות. בעיירות מאשר קטן המקומי 1
שהצליחו השרידים תש"ב. אב וי"ד י"ג בימים ונסעו עברית למדו הלאומיות, לקרנות והתרימו 1
מהם וכמה וקיברצי ברוקיטנו נמצאים להתחמק לאיגנטובקה באות היו כמר'כ הכשרה. לקבוצי 1

האדום. בצבא משרתים רוב פי על ו"מזרחי", בית"ר של הכשרה פלוגות 1
בית"ר, לתנועת השתייך הנוער רוב בקיץ. רק 1

(בוראק) ברקאי א. נוער לתנועות ומיעוטו במקום, השלטת התנועה 1
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. י ק ל ו ק
הבשר*. את כבר ממליחה אני צהרים, על השוכנת לוצק. במחוז גדולה עיירה

לבקר לעיירה לזמן מזמן שבאו אדמור'ים. של הצפוני בחלק זורם זד, נהר סטיר. הנהר
בקורים מסטר. ימים בה מבלים היו חסידיהם' את שארכם גשריעץ, חמשה בנויים ועליו העיירה
העיירה. בחיי מיוחד רישום משאירים היו אלה רז'ניץ, הכסר עד נמשכים והם אחד קילומטר
נחשבו שבמקום. העשירים שהיו רידין. חסידי עליהם מטייל היה המקומי שהנוער גשרים
שלהם בשטיבל' אחת סינה לאריסטוקרטיה. ובחגים. בשבתות להנאתו
המצנפות. חובשי כלומר הגויים, צד נקראה אוכ מפקדי לסי העיירה. היא עתיקתיומין
חסי בעיני להפקרות ההם בימים שנחשב דבר 1593  1*47 בשנת בקולקי היו רשמיים לוסים
 מריזיין האדמור של ההלולא ביום דים. 2537 לכדי מספרם הגיע 1897 ובשנת יהודים.
אר. וסבלים מתכנסים החסידים היו  חשון ג' ב8500 הכללי הישוב נערך  ב1925 נפש.
ובריקודים. בשירה שלהם ב"שטיבל' הלילה כל אוקראינים  והיתר יהודים כמחציתן נפש.
שבעיי ריזיין חסידי מנכבדי אחד שפירא. דוד ר' קיים שהיה (עירוניים). ה"משציאנים ממעמד
ארוכה שעה ההלולא מלילות באחד רקד רה. ואילו העיירה' במרכז ישבו היהודים ברוסיה.
ובבואו הצטנן, ב"שטיבל. שלחנות גבי על שמראיהם הצדדיים ברחובות גרו האוקראינים
ומת למשכב נפל לביתו השחר עלות אחרי כפר. מראה

שנה. 33 בגיל בשלום חיו שבקולקי והאוקראינים היהודים
דרשו ייקולקי באים ר\ו ומגידים משולחים דורות. במשך ביניהם שררו הוגנים שכנים ויחסי
לטובת תרומות ואספו בבתיהמדרשות דרשות ותמימים פשוטים האוקראינים היו ההם בימים
תרמו קולקי יהודי צדקה. ומוסדות ת'"ת ישיבות, החברותית דרגתם  היהודים כי יפה. והכירו

יפה. בעין אולם לכבוד. הם ראויים כן ועל משלהם, גבוהה
מאיר הרב בעיירה כרב כיהן רבות שנים הרוחות תמורה: חלה הנוכחית המאה בראשית
בגי הרבנות כסא על ישב אחריו זצ''ל. הימלםרב ע*י שהופצה ליהודים השנאה ברוסיה, שנשבו
.ר בשם rvr שהיה זצ'ל. הימלםרב יעקב ר' הממשלתי העממי בביתהסםר והמורה הכומר
האלה! הסורים כותב של דודו (הוא יעקבילי* היחסים את שינו כלכליים גורמים וגם בעיירה
חסידי התעוררו בזמנו טריסק. חסידי על ונמנה רעל חדור נוצרים של חדש דור קם הטובים.
המוסמך האברך את לרב למנות ודרשו סטםאן שנאתישראל. של
מאנשי שהיה כץ שמואלדוד ר' להוראה לשושלות: חסידים ברובם היו קולקי יהודי
מחלוק. ואחרי ריב התלקח הצדדים בין שלומם. לכל וסטולין. אוליקה רידין. סטפאן טריסק.
יכהנו הרבנים ששני הסכם' לידי הגיעו ממושכת בית משלה. (קלויז) ביתתםלה היה שושלת
רק היו הימלםרב יעקב ר' לרב יחד. בקולקי טריסק' חסידי של היה  העתיק הגדול. המדרש
חתני האחרונות בשנותיו אתו כיהן ולכן בנות. ביתתםילה גם היו הרב''. של ..שטיבל ונקרא
הקודמת. המלחמה עד זצ'ל קודיש יצחק הרב ביתהמדרש בין אחרים. ומנינים החייטים של
כסא על ישב קודיש יצחק ר' של פטירתו אחרי הגדול. ביתהכנסת בנין עמד והחדש העתיק
ר נכדת היתה שאשתו מרדר. למל ר' הרבנות כל שוהל'. הויכע גרויסע "דיא בשם. הידוע
וכיהן קודיש. יצחק ר של ובתו הימלפרב יעקב בביתהכנסת הנהר. שסת על עמדו בתיהכנסת
העולמית המלחמה פרוץ עד בעיירה כרב ומנהג ..עמך". מסוג העם המוני התפללו הגדול

ב1939. האחרונה ליד החופות את לסדר בקולקי דורות מדור היה
גדיי עסקן גם היה הימלפרב יעקב ר' הרב אפילו 0רו לא זה ממנהג הזה. ביתהכנסת
היה החשובים ממעשיו אחד טובים. מעשים ובעל את מובילים והיו וכד'. בוץ גשמים' בסערות.
לנצרכיב ולעזרה הכלל לתועלת הקטן הבנק יסוד ותוף כליזמר לצלילי והמחותנים הכלה החתן.
היא רבים. ימים במסירות ניהלו עצמו שהוא הלוך לביתהכנסת עד העיירה ברחובות גדול
בשטיבי1 הנוראים בימים ש'צ לשמש ימיו כל נהג ושוב. #

גד" כבעלתפלה והתפרסם ריז'ין חסידי של ר' הגדול. בביתהכנסת היה מפורסם חזן
היה ופיו שחקים בוקעת היתה תפילתו ומובהק. הסבי בכל ידועה היתה שמקהלתו החזן, מוטיל
בקדושת המקום לפני בתחנונים שיח שופך זה בביתכנסת התיבה לפני עובר היה הוא בה.
מאריך שהיה ומכיון וזמרה. שירה תוך עילאלת מתפלל היה החול ובימות ובחגים בשבתות רק
שגמרו אחרים. בתיכנסת מתפללי היו בתפילה' זה מוטיל ו" של אשתו על אחר. בביתמדרש
התפילה אל לשמוע נוהרים במוקדם, התפילה את לביתו בבואו לו אומרת שהיתר, מספרים, היו

יעקבילי. ר' של הרינה ואל לארוחת הידים את מוטיל ..נטול בצהרים לסעוד
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ביהודי לרעה לנגוע עלה לא מהם איש דעת ועל מתחנת רב במרחק נמצאת קולקי העיירה
באמונה. שליחותו את תמיד שמלא זה, רבים. יערות של בסביבה קיברצי, הרכבת

ה ההכנסה מענפי אחד היה היערות מסחר המ סינות מכל לעיירה באים היו יערות 0וחרי
במישרין ממנו התפרנסו ורבים בעיירה עיקריים העצים. ומשלוח היערות עסקי לרגלי דינה
העצים את הכינו החורף בחדשי בעקיפין. או רבים. ועגלונים פקידים פועלים' עבדו ביערות
עם ברפסודות במשלוחם עסקו ובקיץ והתמרים. למקומות כספים מובילים היו מיוחדים שליחים
ולמרכ ממל לדנציג, למרחקים: סטיר הנהר זרם היה מאלה אחד לתשלומים. ביערות העבודה
שערחזיר פרוות' עורות, מסחר גם אחרים. זים לא (מי במינו. מיוחד טיפוס המשולח, דודליזר
ע"י בעיירה מפותח היה אחרת כפרית ותוצרת שלא זה, אדם ובסביבה?) בקולקי אותו הכיר

היהודים. לתשלו מטבעות שקי אתו מוביל היה פחד, ידע
שטרנברג א. ברגל הלך ולעתים וירסטאות' 4030 מרחק מים

יבוא) (המשך לכפריים ידוע היה הדבר בידו. הכסף וצרור

ה וינובק ר ט
ממשלת ראש כך אחר (שהיה הפולני המנהיג ק"מ וכ6 מניביץ מהעיירה ק"מ כ20
ידוע זמן במשך בטרוינובקה פילסודסקי פולין) הזעירה העיירה שוכנת שלה הרכבת מתחנת
ו>היא המלחמה שנות מיהודיה. כמה עם והתידד 75 ק"מ. כ35 קובל עד ממנה טרוינובקה.
העיירה, של באוכלוסייה מסויימת במדה פגעו יהודים. תושבים כ350 ובהם בה היו בתימגורים
העיר עם בעיקר היו העיירה של הקשרים כרגיל. יהו לא תושבים כ60 בעיירה גרו אלד. מלבד

מרכז. לה ששימשה קובל, עסק אהד כל בעיירה, החיים היו שקטים דים.
לתוך בלכוביץ קלגסי פרצו 1919 בשנת ירידי לכל כמעט בחקלאות. בעיקר במלאכתו,
גם תלו הפורעים ורצח. שוד לשם העיירה מחת או ביתו יד על אדמה חלקת היתה בעיירה
בדהרה פילסודסקי אנשי לפתע הופיעו רבה. את השנה. ימות כל מחסור ידע לא ואיש לעיירה
באפו. נשמה עוד כל מהתליה הרב את והורידו הזבל בעל חבלה, פרה פרה וםרתו' יהודי יהודי
פעולה ניהלה בעיירה הציונית ההסתדרות האד תפוחי ליבול שותפים  השדה ובעל
של השלטון תקופת ימי כל וחינוכית לאומית הסמוך' ביער בשפע היה בקיץ לפרות מרעה מה.
כללציוני קיבוץ נתארגן ב1933 הפולנים. פרוטות. של בשכר כהלכה עליהן שומר והר1עה
ארץיעןר<.יית אוירה ליצירת סייע אשר (החלוץ) בעיירה זעיר במסחר שעסקו יהודים כמה גם היו
בבית נוהלה הציונית הפעולה עיקר בעיירה. הכפרים. אכרי ועם
הקימו עם הציונים פעם לא התנצחו בו הכנסת, עש בעיירה פאר כיהן מלמד יצחק ר' הרב

המעטים. ניסטים שהיה מלמד יהושע ר' בנו  ואחריו שנים רות
לב ישרי אבל טרוינובקה יהודי היו פשוטים ימועייס, בשבתות ש''ץ וגם ומוהל שו"ב גם
יחד, כולם שמחו שמחה בשעת עול. ונושאי רו צו* עוטף היה ההם בימים החזנים וכמנהג
של בצערו כולם השתתפו חלילה, אסון, ובמקרה הנוראים", ה"ימים לפני ימים כחודש בצעיף
בעיירה לבקר נוהג היה מסטולין הרבי הנפגע. שקיבל לאיצטלא ראוי יהא ולא חלילה יצטנן בל
בטרוי חג ממש היה זה ויום בעומר ל"ג בכל קבע שכר עדתו. אנשי על רחמים לבקש עליו

נובקה. השמ ממכירת באה הכנסתו וכל הרב קיבל לא
האלה הטובים ליהודים היה מה יודע אין אשתו. לידי שנמסרה העיירה, ליהודי רים
הנאציםהיוצחים, שלטון תחת גורלם היה ומה שנבנה, בעיירה, קיים היה אחד כנסת בית
מהעיירה. מכתבים שום הגיעו לא היום עד כי י7.:גיו טרוינובקה אנשי של מתרומות בעיקר,

לאמריקה.
מלמד מנחם הסתתר הראשונה העולם מלחמת לפני
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הריאלי הספר בבית מורה כעת גוטמן. ויהושע העיירות לכל בדומה טסוסית, קטנה עיירה
תורה הרביץ הקרובה בניקולייבפודולסק 1 בחיפה לולא הגדול, אסוננו ולולא המושב". שב"תחום
שלשתם  מפורסם. סופר עתה קויםמן, יחזקאל האדמה. פני מעל האלה היקרים הישובים נמחו
ועוד  באודיסה' הגדולה הישיבה בוגרי אז במיוחד זו עיירה להזכיר סיבה כל היתה לא
לעברית כמורים ידם על שסודרו מחבריהם כמה ציון. לה ולהציב

הסמוכות. בעיירות ב"קונדיציות" הנחל על שוכנת נפש. 600 בת קרסילוב,
חזקה: וציונית עברית תנועה היתה בעיירה מפורסמת העירה היתה דורות שני לפני סלרך.
תפלות חובבים. להקות ע''י הצגות ציוני, ועד בתיבורסקי. 24 בה היו שלה. בבתיהבורסקי
הועד במשרד ב"שמחתתורה" מיוחדות בצבור שם היה קרסילוב השם כמובן. פרימיטיביים
הלאי הקרנות לטובת בתיהכנסת וברוב הציוני קרסילוב''. "עור  העור טיב את המציין לואי
הציונות. ללמוד וחוגים גדולה ספריה וכן מיות! תוצרתם למכירת מחסנים היו בורסקאים לכמה
ז"ל. גוטמן לאה מלכה הקדושה כאן תזכר כשהו הימים, במרוצת ואודיסה. קיוב בחרקוב'
בקרסילוב הציונית בתנועה החיה הרוח שהיתר. עמד לא  יותר משובחים עור סוגי בשוק פיעו
הפטלוראים ההידמקים ע'^י ימיה בדמי ונהרגה העור ותעשית בהתחרות, הקרסילובי העור
בעיירה. הפרעות בימי ואחיה אמה על בהגינה עדיין היו בדורנו גם אך. והתנתה. הלכה בעיירה
בבתי תורה. של עיירה גם היתה קרסילוב כדאי קמח. טחנות וכן בתיבורסקי כמה בעיר
התורה וקול לומדים וכמה כמה היו שלד, הכנסת ברובם היו הנ"ל במפעלים שהעובדים לציין.
מתוכחים היו תפילה בשעת גם בהם. נשמע העבודה שעות נמשכו לפנים יהודים. הגדול
משניות, ש"ס. חברות התקיימו תורה. בדברי גם נרננה''. "לכו לפני ועד .הבדלה" מלאחר
"סיום" חגיגות נערכו לזמן ומזמן עיךיעקב נעשתה העבודה כי עובדים, היו שבת במוצאי

רב. קהל שמשכו שעות על בהול תמיד היה והפועל בקבלנות,
היו רובם החסידים. מספר היה רב בעיירה נוספות. עבודה
המאה בסוף ועוד. זינקוב סדיגורה, בויאן. חסידי בלתי בקרסילוב. היתה אחת תעשיה עוד
ז"ל בוסקיס אלתר ר' בעיירה כרב כיהן ד.י*ט ביתחרושת היה זה וכלל. כלל פרימיטיבית
ישב אחריו קרסילובר) אלתר ו" בשם (הידוע הפולנית הנסיכה של רכושה לסוכר. גדול

בנו. הרבנות כסא על דריסת בו היתה לא ליהודים אך מניקובסקה.
ו;כפר שכן מקרסילוב פרסאות כמה במרחק יהודים של בחנויות מועטות מקניות וחת רגל,
הרוזו של ומגוריו אחוזתו מקום אנטוניוני, הפרנסות על השפעה כל לביתהחרושת היתה לא
שעד בארמונו היה זקנים לדברי בעבר. פוטוצקי היהודים שהפיקו היחידה התועלת בעיירה.
בקשרי העיירה מיהודי כמה עמדו ובשעתו זהב לבי"ח הודות שנסלל הכביש היתה החרושת מבית

ממנה. והתפרנסו האחוזה עם מסחר פרוס עם העיירה את וחיבר שנה 40 לפני זה
סבלה 19171918 באוקראינה הפרעות בימי קורוב.
וההידמקים הקוזאקים ממחנות הרבה העיירה (כולם הפקידות שבתי שאעפ''י הדבר, תמוד,
מעשי בה. חנו ואף פעמים וכמה כמה בה שעברו היהודים מבתי מובדלים היו והפועלים פולנים)
פעמיכ וכמה ביומו יום דבר היו ביהודים שוד נבנו  ביתהחרושת סביב כולם ומרוכזים
נהרגו שבהן רצח, מלוות גדולות" "פעולות היו בין דוקא הכומר ובית כנסיתם בית מה משום
הלכו גדולה" ..פעולה בכל יהודים. כחמשהעשר היהודים. בתי
בית ותחת ההידמקים בעקבות הנוצרים השכנים "מסילת בקו רכבת תחנת היתה קרסילוב
מבתי טוב כל אותם ממלאים שהיו שקים, שחים קמנץ  קורוסטן קו  הפודולית" הברזל
אפשר בכפרים הגויים אצל וחנויותיהם. היהודים ווהלין בקצה  הגיאוגרפי מקומה פודולסק.
שמלות אטלס, של קפוטות טליתות, למצוא היה פרסאות 27 מרוחקת היא פודוליה. גבול על

יהודים. רהיטי ואף משי בפוג כך כל שנתפרסמה הפודולית, מפרוסקורוב
מפגיעות בעיירותיהם היהודים סבלו אכן הסמוכים הישובים יתר פטלורה. בימי הגדול רום
של הכללי החורבן לעומת זה סבל מהו אבל זרים, קוזמין. המחוז, עיר  סטרוקונסטנטינוב הם:
ואם הטמאים? הגרמנים של מעלליהם פרי ימינו. צ'ורניאוטרוב. (טיאופיפול). צ'אן קופל' קולצין,
 חיה יהודית נפש בקרסילוב נשארה לא באמת ספוגות עיירות כולן ועוד. ניקולייבפודולסק
מצבתזכרון האלו המעטות השורות נא תהיינה ותרבותית. מסורתית דתית, יהדות
מני אחת בווהלין. קטנה קדושה לקהילה צנועה בהרבה השפיעו בעיירה התרבותי המצב על

עוד. ואיננה שהיתר, רבות קרסילוב' יליד הלמן, טוב יום העבריים: המורים
(סרבריר) סבוראי ישראל בירושלים) למורים בביתהמדרש מורה (כעת
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1 קוריץ איש  חייל זכרונות
1 יהודים שלשהעשר כמשמעו. פשוטו  הקרוב. לקרב בצפיה המחנה בחזית. לילה
1 אמן. יירבו, כן לעלות, עומדים במהירות חליפות חולפים והרהורים מחשבות
■ לדרכו, אץ והוא אחת בנשימה נאמר זה כל עיירתי אל יהודי' חייל אותי, ומעבירות הבזק
1 נפשו. משאת  הקהק''ל לישיבת ודאי היהודים אלפי ששת אל הרחוקה. קוריץ מכורתי
1 דאגות כל נושא היקר, זילברמן מר ואתה בה. שהיה והתוסס הער הנוער אל בה, שחיו
1 י... לך השלום שנה, כעשרים העולים בשו נוכח אותי התוקפים ההרהורים הם ונוגים
1 וה,.צעירות" הזקנות וויצ"ו עסקניות ואתן ההרגה... מגיא  ממנה אלי שהגיעו רותאיוב
1 ? אייכן בראשכן, הששים בת טויבין, מרת עם אלץ השמש שרב עת שלה, הקיץ ימי זכורים
1 ראש של בעלה הרוקח, טויבין יונה חסרות הצרות, הסמטאות את לצאת בניה את
1 שכך לצון, וחומד יהודי לב בעל איש הוויצ"ו, לכר קורצ'יק, הנהר חוף אל ירוק, ועלה דשא
1 ,,תר מעסקני צעירים שני בפני שיחו את פעם כח. להחליף המצילים, ולעצים לסלעים הירקרק,
1 שעורי לטובת תרומה ממנו לקבל שבאו בות", היו האוקראינים האכרים בני  "השקצים"

רוח: נחת מתוך ואמר וויצ"ו לנשי לעברית ערב מתנפלים וקלשונים, מקלות מזוינים נקהלים,
תגיעכפ אחד עבות לא בבוקר אם .'רבותי.  ופוגעים תוקפים בהיסחהדעת., היהודים על
ורוא עליו נטרפה דעתו טויבין שיונה השמועה, חזרה ולירק. צח לאויר הרעבים את ומבריחים
להוי שמשות, ומנפץ העיר ברחובות מתרוצץ זה כל וה,,פראוואל". ה,,שולגאס" של לסמטאות
שגרם הוא אשתו של העברית שלימוד לכם ידוע כתקונם. בימים נעשה
ארם של אזנו מסוגלת פעמים כמה כי לכך. אוקראיני ארוגנט הראה כאשר לפרקים,
החזרות: את לסבול אנוש של ועצביו לקלוט גולגל את לשבור ו"אלצני" יתרה חוצפה תקיף
וב פייגל? א  ו,,סוס" פערד א  "צפור" "הנך  וטוענת: מתרעמת אמא היתה תו,
תוך עיניו את הרים למטה, ראשו את הרכינו כדאי האם האנושי! כבודך על שהגנת מתנצל
הבעת את עיניו במו לראות ילדותית שובבות אתנגד, לא הזר? הקורצ'יק גדות על דם לשפוך
כדי ותוך כבוש, מצחוק המתעותים שומעיו פני ''! שלנו הירדן חופי על זאת תעשה אם
,,כל  והוסיף: זהובים עשרה להם הושיט כך את להסיק העיירה יהודי ידעו ואמנם
שתחיה לזוגתי אלא מכוון היה לא האמור כמהיפ היו ככולם רובם הראויות המסקנות
בעבודתכם להמשיך רבותי, עליכם' אולם בלבד, לעליה. דרכים וחפשו לציון 1

.''! כוחכם ויישר החשובה, ר' של נינו זילברמן, הרצל את יזכור לא מי 1
ומכשירים החולמים הנוער בני שאר ואתם, רוחי בעיני אותו אני רואה מקוריץ?! פנחסיל 1
גורלכם? מה  לארץישראל לעליה עצמם את תמיד, כדרכו ברחובות בחפזון עובר כשהוא
שאולי דעתי על מעלה כשאני כזאת. ולעת מר שלומך. מר, השאלה: ועל ברשלנות, לבוש
ביד יקר, מכל לי היקרים אתם חייכם, נגדעו זילברמן?
ינחם... ולא הלב יהמה ידע, לא אנוש דמיון רשע שלשהעשר... יתברך, להשם תודה השיב:

זפון נחום לן? משמע קא מאי 

גרשטין דוד
רב עמל גרשטין השקיע חולי. jht היה כי תרמ"ד בשנת ברובנה. חובביציון מראשוני
ידוע היה גרשטין דוד ר' הציונית. בעבודה ומאז ציוך ..חבת אגודת זו בעיר יסד בערך
ליד טוב לב בעל איש תבונה, כבעל בווהלין פסק לא  תרס"ט טבת כ"ו  מותו יום ועד
עליה. על ימיו כל וחלם היה בנים חשוך רחבה. לתנועת ביותר הפעילים החברים אחד להיות
צבורית בעבודה גם פעיל היה גרשטין האודיסאי הועד כמורשה ווהלין, בכל התחיה
בעיר. מוסד היה שלא וכמעט יהודיתכללית בכל השתתף ברובנה. הציוני הועד כיו''ר ואח"כ
תרם ולא כעסקן בעבודתו השתתף לא אשר מינסק מאספת  הציוניים והקונגרסים הועידות
היפה הבנין בהקמת פעיל חלק לקח לטובתו. בצדק נקרא ברובנה ביתו בהאג. הקונגרס עד
החברה את הקים ברובנה, התלמודתורה של היה לא כי הווהלינית", הציונות של ..האכסניה
היה חשוב, כבנק שהתפתחה וחסכון, להלואה שלא ציוני עובראורח סתם או מטיף נואם,
חרוץ מנהל גם וכן המהגרים לעזרת הועד חבר בשעת גרשטין. של בביתו ושבועות ימים עשה

הדדי". ,,אשראי בחברת מכז מעונו שימש השניה ל"דומה'* הבחירות
היפות הדמויות אחת הסתלקה מותו עם כל התקיפו ובו הציוני, המועמד למען התעמולה

בווהלין. הלאומית התנועה לראשוני ביותר ואף והגליליות. העירוניות והישיבות, י האספות
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ה נ ז' א ר ד
נפתחות החנויות היו זה ביום בשבוע. הראשון 15 רחוקה העירה הגיאוגרפי: המצב
אסור כן (לפני מכנסיותיהם הנוצרים צאת אחרי ואותו קליבן. הרכבת מתחנת קילומטר 17
שהת הגרמנים לחוגיהם: והקונים לפתחן). היה מז'יטר המוליך הכביש לבין ביגה מבדיל מרחק
לד ביתהחרושת פועלי הפולנים בסביבה, ישבו דליטא. לבריסק קליבן דרך ווהלין בירת מיר
האוקראינים וגם הסמוך צומאן שבכפר כוכית מסתירים עבותים שיערות חול' גבעת על מקומה
עצמה שבעירה הצדדיים ומהרחובות מהסביבה לשפת עד ממש ומגיעים עבריה משלשת אותה
השבוע. ימות לכל צרכיהם לקנות בהן פשטו מצדה למרגלותיה לאיטו הזורם הורין, הנהר
נפגשים אלה עמים שלשה בני היו היום ערוב עם בעברו אשר הנהר, מצד זה, מצד רק הדרומי.
וכטוב כהן מאיר אברהם ו" של בביתהמרזח גבעה פתוחה נרחבים, דשא כרי משתרעים השני
שהגיעו קרבות. השוק בכיכר ערכו ביי"ש לבם דוקא היא לעירה הכניסה אולם המתקרב. לעין זו
לראות נהנינו היהודים, אנו, דמים. לשפיכת עד ומש עומד ואתה הגבעה, של הפתוח מצדה לא
גם בשער, בד. אך בקלקלתם, העולם אומות את הזה, המקום את אבותינו מצאו הדרך איזו תאה'
על גם הקצף יצא לא זו חדוה שבשעת חרדנו בזרוע כי זאת ואין משכן? בו להם לכונן כדי

ישראל. ראשי מנוחה מקום העירות, זרע את ממרום ה' מלאך
שהכניסו יולדים, גם בעירה היו לזמן מזמן אל אחד גרעין הרוח נשאה הנודד, לישראל
מסחרם על חיו העירה מיהודי חלק פרנסה. קצת דראז'נה. וצמחה נבטה וממנו הזאת הגבעה ~

ביום מביתם יוצאים היו שבסביבה: בכפרים הישרות השורות את אחזה רוחי עיני לפני
וחוזרים בכפרים מסובבים בשבוע, שני או ראשון ובנףים רעפיעץ, מכוסים עץ בתי בתיה, של
כבשים, בעורות מי  שישי או חמישי ביום רבים לא שבמרכזה. השוק וכיכר ישר רבוע
כש ומי בשקו, וכדומה חזיר שערות ארנבות, מפינות צד. מכל חמישה רק אלה, בשורות הבתים
לעירה בשר  לצוארו מסביב כרוכה חיה עגלה מערב, לצד קצרים רחובות שני נמשכו הרבוע

שבת. לכבוד צפונה. צפוךמזרח מפינת ואחד מזרח לצד אחד
בדראזינה ישראל עמך פרנסות היו כאלה היו האלה הקצרים ברחובות מספר בתים רק
מזג בעל אחד, יהודי נמצא והנה ימימה. מימים אוקראינים. של  והמשכם יהודים, של
לגבר מעבר גם פרנסתו לחפש שהתפרץ תוסס, מראיה שנה. כארבעים לפני בזמני, היה כזה
שליפשטין נחמן ר' אבי, היה זד. העירה. לות שבהם היהודיים בתיה 6050 על העירה כל של
טחנותהמים את שחכר בלבד לא אשר ז"ל, אחרי זמן, (לאחר משפחות. כ120 התגוררו
מפוסטונה ביערות. סחר גם אלא ה"פריץ'' מאת כפי מחדש העירה נבנתה בה, שנפלו הדליקות
מעבר אשר להורודיץ ועד בדראז'נה הגובלת אחרת). בצורר. ששמעתי,
עם במגע הביאו אשר זה מסחרו הגיע. לסטפן הסתפקו העירה יהודי הכלכלי: המצב
העי יהודי בקרב פרנסה הרבה החיצוני, העולם האדם, יחיה לבדו הלחם על לא בבחינת במועט,
היער פועלי היו בשבוע ראשון יום בכל רה. כדאי אינו והפרוזדור רימה מרבה בשר מרבה
כבר קנו אורחא ואגב משכורתם את לקבל באים חנויו על היתד. פרנסתם עיקר לב. אליו לשים

בעירה. מצרכיהם את כמובן, הם, גם פתחן את כמעט עברה לא קונה שרגל תיהם,
שליפשםין בןציון יבוא) (המשך יום מפדיון רק התקימו והן השבוע ימות כל

דובבה על יהודי פרטיזאן
מה והנה הטמאים, היטלר קלגסי של מגפם לרובנה נכנסנו יהודים פרטיזנים כיחידת
בקריתת: הלאיהודים, הנשאלים, לנו שסיפרו הצבא ע"י נכבשה שהעיר אחרי מספר ימים
בגיטו העיר יהודי כל את ריכזו הנאצים בעיר. אחד יהודי אף לנו נזדמן ולא האדום,

. וב87 תחנתהרכבת מאחורי ביאלה ברחוב יהו חיפשנו העיר, ברחובות הסתובבנו כצללים
תושבים בעזרת אותם הוציאו 1941 בנובמבר ואין... דים
בדרךלא והובילום מהגיטו אוקראינים ושוטרים ניכרו המזוזות שסימני יהודים לבתי סרנו
לצד לעיר שמחוץ האורנים חורשת אל דרך להעמיק צורך היה לא ושוב המשקופים על עוד
ערומים להתפשט הכריחו האומללים את קורץ. דורות במשך חייהם את יהודים חיו כאן חקר:
האדמה על ובקור בשלג שלם לילה ולשכב שאלנו ואכזרית... גסה ביד למקניהם ונעקרו
קברות. להם ששימשו בורות ליד למטה' כשפניהם תחת גורלם היה מר. הבינונו כי אם ליהודים'
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1 קרבנות אלפים כ10 שבלע ענקי קבר אוקראינים ושוטרים ס. ס. פלוגת של חזק משמר
1 נקברו שבהם קטנים בורות ארבעים עוד ובקרבתו וזוגות מישהו. יתחמק או ימלט שלא הופקד
1 היהודית מהאוכלוסיה מישראל' נפש כ7500 השוכבים גופות על ושוב הלוך הריצו סוסים
1 בעמק זה, במקום מנוחתם את מצאו רובנה, של ללארחמים.
1 טרגיותאיומות. כה בנסיבות גבעות שתי בין והאומ הבורות על קרשים הונחו למחרת
1 ברובנה כבר כשנתאספו .1944 יוני בסוף בידי נרדפים כשהם עליהם' לעבור נצטוו Iללים 1O ובינינו איש כ400 יצאנו יהודים, מאות כמה המסכנים ראשי על ניתך כדורים ומטר Iהמענים AvY~\v בנס' וניצלו שנחבאו רובנה מיהודי 27 וכך הבור. לתוך מפחד' מי מכדור מי המ>\*\\\\\1הנופלים' את גדרנו הקברים' את קצת מרעי צעקות תוך גויותאדם הבורות \\\\\.||נתמלאו ygro הקברים במרכז מצבתזכרון Iדותשחקים. ef\V\g ..0ה*י^^י חקוק: ועליהם הברית בבורות זה באופן נקברו יהודים הרבה הרבה
Ik^lSKJl ^ ^ ^ י2 17500 במספר דית המספרים. סיימו ...o/7,7
mmSH&Ob ^^3 ^k חייר^ שנקברו שנרצחו, את במועינינו לראות ביאלה לרחוב הלכנו
MSSSSeslS ^^^ " י*^* הפאשיסטים חנים והרוסים ריקים שם עמדו הבתים הגיטו. מקום
■^JgJ!i!i> 11 דמכנך/0ל|^י7ל7. .1941 במבר מצאנו לעינים. נזדקרו הגיטו שרידי בחלקם'
I £t ההיטלי לגרמניה לוילון' כנראה' ששימשו' סםרתורה של גוילים

שאריח אנחנו, צהוב" דוד "מגן של שריד ועליה בלויה msbm
* אחדים ופוגרום... חורבן הזכיר הכל כליבית. של שברים

הארץ! תוצרת ירק או קנו ! ,.<_ 
37 נחלתכנימץ דחי תלאביב, WM^^^^f / I
.ציון' קולנוע עיי יפי, רר1' ירושלים, "ב ^|^^^^
בע"מ ירושלמי האחים *1"^i^Br^

ומסחר תעשיה I^^K^^^JM
ובדים חוטים חבלים. ^^^^העובדים

המשרד: ^
הלבן הבית אלנבי, רח' תלאביב, _^__^^1^^^^

3109 טלפון בע"מ ■|^^|ל|ת
ועסקים אנשים על אינפורמציות נותן ^ךך

לפרסום מודעות מקבל 1 /

וחול הארץ בעתת1 70 לנבי

2810 טלפ. ,51 אלנבי רח' תלאביב, כהמרי7
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מכתבים צרור
אודים נפשות, כמה בהורינגרוד מצאנו חדשים לאחותו מקוריץ כתב (חובי:) וולאך יעקב
הגר הכיבוש אחרי קצר זמן שמסרו: מוצלים של הענויים על ומסר בחיפה ברודאי זהבה
והחזיקום היהודים כל את אספו ב1942 מני נערך כיצד הנאצי; הכיבוש בתקופת קוריץ יהודי
מע אותם. הרגו מה זמן ובמשך בטוטשין בגיטו בעגלה ורתמו היהודים ובחנויות בבתים שוד
וביניהם ליערות לברוח הצליחו מהעצורים טים הש הרכוש להובלת ..פניהעיירה" מבין זקנים
ומש מלמד ישראל בן אהרן הורינגרוד: בני אותם שהכו ולאחר בשוטים בהם הצליפו ;,;^5
בבל שפרינצה'ס, יטה ויניצה, אברהם פחתה יהודים עם יחד בורות לתור !$_השליכום '"

, .. , י הורי ספושהנהר ומשה בוזיה פנימנסקי, אליהו פרידמן, ההתעללות את לתאר אין חיים. י2 רק הדףןמי
עוברים תבנה יהודי כל ללודז. יוצאת אני ניק. להם... שסייעו 'האוקראינים כ^י משתרעים השני

 לפיליו מקימנייז ייביו י™? אולם.7 המתקרב. לעין זו
בפברואר כותב ,בייבנה שו"ב בוים' שלמה 17245 מיים חגבי של הפתוח מצדה לא

בא"י: ווהלין יוצאי לארגון ז. ש. שנשארנו אבור:י'יחידים מצאו הדרך איזו תאה,
לכם. ידוע כבר רובנה יהודי על שעבר ...מה וחוש אותנו ן^כרים משכן, בן a£7 ?וכןנן כדי
מהסביני" ייייים מאית כמה בריבני; התיכזי קיני בני ידעי 'העי* זרע את ממרום ה' מלאך
בילה את מחפש אני שנאספו. ילדים מספר ביניהם ויישניבי'ז ג^' הרוח נשאה הנודד, לישראל
חייקיל מילנר, רייזל כץ). נימין לב (נשואה מילני לעיינו לני' / וצמחה נבטה וממנו הזאת הגבעה .
^יי יצבי ליבה סרובשיק' אלתי סניי מילנר' הגרמנים השוד? את אחזה רוחי עיני לפני

שי'גיעי חב:לית בעד מודה את רעפיעץלכזי מכוסים עץ בתי בתיה. של
מח רובנה  מאלכסנדריה גילדכו אברהם לאלמעלה שבמרכזה. השוק וכיכר ישר רבוע

טשלניק. ייבה אחותי את פש מ;חיים' צד. מכל חמישה רק אלה, בשורות הבתים
לאה את מחפש קיטנה מרי טרוסמו יחיאל מעשים לצד קצרים רחובות שני נמשכו הרבוע
פינ ברוך את גלמנוב' לאבא נשואה פינצ'יק' צפוני? צפוןמזרח מפינת ואחד מזרח לצד אחד

גלבו. ייבייהי חגית אשי צ'יק' י ה האלה הקצרים ברחובות מספר בתים רק
מח בחרסון. כעת קרולפלד משה בו יילי אוקראינים. של  והמשכם יהודים, של
שנישאה בת"א' קיולפלד לאה אחותי את פש מראיה שנה. כארבעים לפני בזמני. היה כזה

בתלאביב. ציקולציק שבהם היהודיים בתיה 6050 על העירה כל של
ב^''י. מאיר לאחיו שואל מרובנה שטינביג ז אחרי זמן. (לאחר משפחות. כ120 התגוררו
למש מודיע מלודמיר שפיי אהריז בי אריה מ* כפי מחדש. העירה נבנתה בה, *זנפלו הדליקות

בקיברצי. נמצא שהוא בת"א טקץי הגו^ אחרת). בצורה ששמעתי.
פישר י בינבלום' שא כותבים לסט.מטשקנט הסתפקו העירה יהודי הכלכלי: המצב
שעמדד ^"יים ?סל מאטיל כגי' א העול™™' האדם. יחיה לבדו הלחם על לא בבחינת במועט.

במקומם לע"ע נשארו לייבנה' \ רה. כדאי אינו והפרוזדור רימה מרבה בשר מרבה
בחיים שנשאר מודיע מרובנה שטח יראל באים חנויו על היתד. פרנסתם עיקר לב. אליו לשים
דריז/יז שבח דודו את מחפש משפחתו' הם.י?כל גם פתחן את כמעט עברה לא קונה שרגל תיהם,

^דומברוביצה. (המשך יום מפדיון רק התקימו והן השבוע ימות כל
ניצלנו כותבים: מרובנה ואמו ברושק י
שוא בסופיה, ונמצאים רבים גלגולים י

^ (בא"י) אתכם Lr על יהודי שניצוליפרטיזאז כותב מסופיובקה פרידמן ל '' ' "' l^1 w '^
הפלי כל וכי בקיברצי עוד נמצאים של מגפם לרובנה נכנסנו יהודים פרטיזנים כיחידת
ואיגנטובקה. סופיובקה מארגון 'ביל™ לני שסיפרו הצבא ע"י נכבשה שהעיר אחרי מספר ימים

הנאצים בעיר. אחר יהודי אף לנו נזדמן ולא האדום,
ביא'' ברחוב יהו חיפשנו העיר, ברחובות הסתובבנו כצללים

שהח נזכר א' בחוב' איסטילוג על ™41 בנובמבר ואין... דים
בשטח .שנמצאה הייסי^צ'ל: אוקובשטח ושוטרים ניכרו המזוזות שסימני יהודים לבתי סרנו

הרוסי' י'*3* חור אל דרך להעמיק צורך היה לא ושוב המשקופים על עוד
שי המשכים הבאה: בחיברת לסיסוס ה. את קורץ. דורות במשך חייהם את יהודים חיו כאן חקר:
סטיוקונססנ על יישימית יב' א' לילד'יב' ולשכב שאלנו ואכזרית... גסה ביד מקניהם ונעקרו

אישים. יעל לטלטול לכי כשפניהם תחת גורלם היה מה הבינונו כי אם ליהודים,



up §<>? ^] לוד!1!!"
y^A^^^^^^ תלאביב בע"מ, לטקסטיל nun

^^$ י ^^@י^^ ן משי לבני
ISsu m₪vwmm^mi ו וילדים; נשים גברים, בשביל

י~^ *** "תועלת" תוצרת
משובחת ן^ןאיפות זקס" "משי דרשו י 1

IMF המשובח המש* ן ,_ 4^ והצמח הפרח ^I"rj§^
האיץ! "וצרת ייס אי ■<P ninn ™* 1S?\

נייבי"הי'ייש" ,_ סיטונאי מחסו 3ef"A
37 נחלתבנימין רח' *siMתלאביב, jsm
"ציון' קולנוע ע'י יפו, רח' ירושלים, תלא3*3 f ** J0gm^

בע"מ ירושלמי האחים "י1""1* ^S^mM
ומסחר naw11n Z^^J^^S^

המשתלות תוצרת משוק liBnn■■■■^■
יביים ח|ם'ם חבל1םי העוברים ממשקי 1 iffMja",l!S

המשרד:

הלבן הבית אלנבי, רח' תלאביב, ו

3109 טלפין בע"מ שמלות לתעש'ת אמריקאי rrn
ב1 |1111|\ 13 יפות"א דרר תלאביב,

ועסקים אנשים על אינפורמציות נית1 י^ןוחרל ךיךל}רן^י
לפרסום מודעות מקבל 1 1

וחול הארץ בעתת 70 אלנבי רח' תלאביב,
,, , , , סניפים:

2810 טלפ. ,51 אלנבי רח' תלאביב, 7 מרי הנסיכה רח' ירושלים,



שמעוני יוסף "1131
הספר" ..מפיץ בע"מ חקלאית שיתופית אגודה

וקריאה לימוד ססרי מבחר סרי משלוח מטעים, עבוד התישכות,
i ,
; 13 רמב"ם רח' תלאביב, יבין"
! את הספי: "מפיז ע'י לקבל אפשי כע"ט שמורים לתעשית חברה ווהלין*" "ילקוט וב. א. החוברות . v*' '

; I שמורים מיצים, רבות,
ן הראשי: המשרד

,_",_■_,. *mx. 232 ד. ת. 126 אלנבי רחוב "11311תלאביב, 7iU" 4158 ,4365 טל.
! 41 ביתלחם שוק או 29 בעלימלאכה מרכז ר' ^^

ב;רים מיני בל של גדול מבחר "יק ^
וילדים נשים לגברים, משומשים ונעלים ךע"מ ן 1 ןןן

הנחה*" 1לרוסיה לפליטים לשילחיח2ילות 1^סחר להעשיר. חברה

וחוטים חבלים למלאכהתעשית קרדיט ^^■^^^^.
בעט, ארץישראלית קואופרטיבית אטיח 2>85 מני. 11 םרחכיי. יח תיאביב.

1923 בשנת נוסד ן

ביתספר
5275 טלם. 74 ד, ת. 23 לילינבלום ר' ת"א, " ך ו א

ה0וגים# מכל חדשיט חברים מקבל. המסחר ולמקצועות לשפות ערב שעורי
וחסכונות פקדונות ב.אילון ח. בהנהלת

ולהשלשר, לגובינא שטרות 12 מס. ברנד רח' תלאביב'
לחליפים שיקים אחה"צ ו95 לפנה"צ 110 להרשם:

הארץ חלקי בכל להעברה כספים __^^.
תלאביב עירית בשביל מסים ,

בערבייית. הלואות ניתי: הא1כיו? אחריםוע1ת של בשטרות " 1

ולשיכון עזר למשקי " רח' תלאביב בא"י ווהלין יוצאי ארגון שע"י
נוחים בתנאים כ500 ידה על שנתקבלו מודיעה 15 לילינבלום

חוזר דביטורי בחשבון " כתבי ,צלומים, מסמכים תעודות, ביניהם מוצגים,
______^^__^^^^_^^^_^^_^^_ וכן החומר כל וכד'. עתונים זכרונות, יד,
""" של לביתהגניזה יועברו המתפרסמים הילקוטים
 כללילאומי. כמוסד בירושלים שיוקם האומה

^ייי) *..יי. V/M ..n..u wvt9 l. לה להמציא בישוב אחד מכל מבקשת הועדה
ניס לכ ם מיזמנ כא י ליימ יצא כי מווהלין וידיעות זכרונות תעודות, חומר, כל

בערב 6 בשעה תש''ה תמוז י"ט במוצ"ש שיתקיים אבטיחי, א. הח' ע"י או הנ"ל כתבתה ע"פ
בת"א. שטראוס נתן באולם 19 נחמני רח' תלאביב,

פולין) עולי (במשרד 15 לילינבלום רח' ת"א, ווהלין, של הארכיון ועדת רשומה), (חברה בא"י ווהלין יוצאי ארגון
תלאביב בע"מ, "אחדות" קואופרטיבי דפוס


