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ין<< הסנה>>יכ נע"ט חקלאית שיתופית אגודה
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כע"מ חקלאית והספקה לשווק ^^:חניה ivm מרמ המרכזי המשכיר
יבש בי?* יסית' ע סיתת' יי?ית' להספקה המרכזי המוסד
י'"^ ™*" ^ברי^ימ. העובדים הסתדתת של

"יסיים. זבלים ,""*<$*" הסונים. מכל סחורה הספקת
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ולצבא. לממשלה ,**, *יי> שמימינייר
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13 ימב'ט רח' שמ7וני ל'וסף  הספר* *סטח 3457 סס' טלפון ,3 השומר רחוב
וקריאר. >0וד 80רי של גדו'ל מבחר תלאכיב. (14 בנימין נחלת יד (על



ווהל"ין ילקוט
היה בווהלין הטיפוסי היהודי ההווי' ז1י*~. יי 1 ןןף

הוא". חד דארעא "סדנא נבחיג, 1 'יי'7
קוב:. ולדימירסק^בודאנוב הווס הסי&י (המשל)
הושמדו המיל' מרידת ימי ,46571649 שבשנות
הזר כעבור ביוהלין. היהודי הישזב של 90^ ווהלין של בדמוגרפיה ומורדות ?זעלות
העתיקים: "ישובים נתאכלסו שגב עןת האלכליסיה חלוקת על שקיבלנו זה קל מושג
שיערותיהם, בזד. מעונינים היי ה"פריצים" פולין ממלכת של המפקד לפי בווהלין, היהודית
שלהט והפונדקאות משרפלתהיי'ש טח:ו.הם' לא אם נכון' לגמרי יהיה לא גסיסתה, ערב
ישארו לא  העצומים ^""ההכנסה _ המציאותית. מסגרתו את לנו נמחיש

בשכמתכ. מחוזות על טרופה השעה היתד. ההם בימים
איש הפליטים איפיא' מתכנסים לאטלאט גבית לשם נערכה הספירה הפולניים. הספר
,כנסת פגישות חודשו מגוריו. למקום אש שלמותה מבחינ? איפוא, לקויה' והיא מסים'
"נא נתמנו לבקיריץ; בקוזץ היהודית תהליך בהסתייגות אליה להתיחס יש ולכן "המדעית"'
עליהם להגן המפוזרים הישובים מטעם מנים" מסוימת.
כאותו  הכנסת" "סופרי וכן המסים' בחלוקת ,1713 משנת החל ההידמאקים, מרידות
1705 בשנת בפולנאה שנבחר ליבוביץ' פישל הפו ה,,פאנים" נגד התמרד פאשצ'נקו כאשר
המעיד לב  בליהלין כנסתישראל בסיפר וז'לזניאק כשגונטה '1768 שנת ועד בקיוב' לנים

חדשה. התעוררות אותית על גלים הכו אומאן, בקהילת השחיטה את ערכו
האבטינומיה של הפנימית ההתפתחות ל^יא זכורה ההן הזוועות של בתקולן לברודי. עד
"מרשא ■כשנבחר '1753 בשנת הגיעי היוללליגית כינוי היה זה  ,,הידמק* נעורינו: מימי לנל
עניני את לנהל ולהלין למחוז יהידי לא?" קברי הבריות. אמרו כהידמק'/ "פרא למפלצת.
בסיים גם כזה גביה פקיד שהיל: כשם ה.,כ:סת" מדם. עקובים עדיין היו גונטה חללי של האחים

הפילני"). המאה בסוף בווהלין המדיני המצב גיסא, מאידך
פתאום הלפסק פדקזנץ 7'rvf? ?ייב אבל לטשה יקטרינה מאד: קשה היה השמלנהעשרה
ועי בטיל ע" היהודית באנטינומיה קוהעליה הפולני והיסוד הפרבוסלביים, למחוזות עין
הפולנית הרשות מטעם ייי'לין ייי'יז"* י'כנסי* באחוזותיו היסב מעורה עדיין שהיה הםריצי",

1164 בי"ני4 המשוע ה"חוחול'' את בפרך rarm הנרחבות
יתכן כלצרכן. ברלרית אינן לכך הסיבית המאה שנות כל מערבה. לאס לסגת התחיל בד'
היהודית האבטונומיד. ע מיוחד ש"חק האל אחר כרוך היהודי היה (1617) הקודמת

זה. ענין יבהיר בווזלין p":rrn 3m יכול הוא דק שכן הפילני' מנט
האוב תנועת של טבלות שתי ליישתת יאיי והנה והרכוש. החיים הגנת  ה"חסור," את לו
הממשלה רישום לפי בוחהלין' יייהידית ליסיי' אבטו באופן השולט. באלמנט עמוק זעזוע חל
המחוזות בשלושת ישבו 1765 בשנת הפולנית: החוכר. המוכסן, היהודי: ראשיתכל נפגע מטי
(יהד נפש 51.736  וקרמביץ לודמיר W^ הפונ היינן' אישהכסר,  ה"ישובניק* הסוחר,
יבשנת כפיים' ר2113 ערים 6ו1 בייוי דים) סדרי בחיים. בטחון כל היה ולא וכד' דקאי
(ספי ולודמיר ליצק המחוזות בשנ* ישבי "י1 הת יבכפר בעיירה פרימיטיביים: היו החיים
בתוך ויהודים) נפש 31027 אבדה) קיסניץ ר7/ בלי מכוסיקש. בבתעץ אלה יהודים גוררו

כ0רים ר404 ערים 18 ה"פריפמשיק". הכירה, על ובלימעשנה. שמשות
מהערים נדחו שהיהודים למדים. נמצאנו על וקלחות סירינחושת לעליהן חצובות עמדו
השמונה המאה בסוף מבהיל באופן והכפרים'  ב"קיפרס* החזיקו המיטלטלים את ן פליז
ירד אלא עלה שלא בלבד לא ומספרם עשה,  גלגלים על המהלכת ברזל מחושקת שידה
השלי וזלוקו?פזלין חל1. 1795 בשנת טלאים. שנקל ומהומה' שריפה בשעת חשובה סגולה
עשרים למאה המדינה גודל. את ?^*קבעד. בהמת* אליה ללרתום החוצה מיד לגדרה היה

.(1918) שנה ישלש מעשהגזירה ..מזרח'י לספריקודש מדף משא.
שללחן אלון' עץ ספסלי כמה צבעוני' נייר של

אפיינייס מדובנא יהודים שמותמשפחר. שני (* . אז של הריהוט כל והרי  פשוט
יתיקיס, בעליבתיט םרשאלקוג^ץ. בני "?יסיי: לאיתד' כצת התמתה היתר, בכרכים, בערימזזוז, י

כהניס ידי לנסילת אמ0לתיימ כליכסף קי*יי '^ ^""1FtLJl £+''11*
וכעלי 0וחרי0 פו0פז!ניס, וב1י בר'ץ. y*r3a והיה אבות' מורשת בתךחומה היושט אחרת.

חנויות. ההבדל ד^ה בעצם אך כליכסף' קצת בבתים
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המש בחילוף בכלזאת היה חיובי דברמה המצב להבנת המפתח טמון פולין בחלוקת
1915 עד 1790 משנת פולניהרוסיה: מרדת מנסה יהודים התרוצצו רועה בלי כצאן לעתיד.
לגיי~ ארץמעבר להעת וחדלה ווהלין' שקטה לבחור. ובמי להשאר היכן לדעת בלי לגפה'
והידמאקים. לשודדים ותזזרים. הולכים 0ות ניכרת בערך 1780 עד 1765 משנת החל
שממות הרבה נושבו הממשלה ביזמת אדרבה' שהיתה היהודית' האוכלוסיה במספר עליה
 המערב מארצות ומהגרים מתישבים ע"י מסביבות ©לימים קול בזרם קשורה ללאספק
ולרכוש. לחיים רב בטחון היה גרמנים; צ'כים, בימים ווהלין. מחוזות אל המזרחית אוקראינה
עליה התשעעשרה המאה מציינת כן על כל לקראת בחזקה פועמים הלבבות היי ההם
לדוגמא: היהודית. האוכלוסיה כל של מתמדת הו אחים ועזרת יהודים' על שהתחוללה צרר.
יהודים 31.027 ובהם ,שובים 422 היו 1790 תנודה חרש. לכל ובפשטות בנדיבות שטה
" 174 457" " ... " 1847 " .,הולך' ש"פוביד. לקהל בהוודע החלה חדשה
" 3'82 , " 133 " 1898 u מערבה. המונים תנועת אתה גררה והיא

. ה תנאי מפתיע. גידול זה njn הודגש ררוסים עי פולין כיבושנחלות
במקומותהתישבות, גדול צמצום ניבי עיט' ™^Z^T^JL?^^האוכלות ל ואעפ"כ ולרוסית. לרוסיה נטיה הראו לא ווהלין די
י0^ ה, ף ש \ פי היהןדית "פוניה", הכינוי של הלינגביסטית משמעותה

"ומתנדף ד^לר שעברה המאה בסיף '03^ "1'1l^ZSf8;^היהי^^י המןבי שרחשו הסנטימנטלי האמון מאליי זה כינוי לראות אץ פנים על.ב> לי. ח^יידוע., ^ יבילדת לפילניות> .בווהליןו ^ כל לגנות רגילים ד^ "פוניה" בכינוי כמחמאה.

יי,7* 11" ""..."'ף רייי ,. !",,., היך רוסיים ששוטרים סיפרו' הארוך. ^המלבוש £5 " ל"י™ י ייי טל2י^ ™™™?r^™
כיב^ ך1ר של תינוקות גם חטפו יכו/ יי"ש מס הבשר)'

^ן"יל^ ^י^ ^ ^ ^ד^קת^^בעיר^^מחוז^ ל4י^ת'^הלש"ות^ ^ט53:"ל"י*ת1*".
ב,,תחוםהמושבי/ יהודית ייליינים^ל:החטיבהה ליראים אד*ה שטחי .קולוניות*' גם נתן

( י } אוקראיני'. (אכר .ל"חוחולים" בדומה לעבדה
1תנאלי.רותמו י. לשמד. אח"כ להעבירם כדי

(ולדימירוולינסק) ד י P. 7 .ל,:י

המעלהעל דבר בלודמיה הקשורה החמישית. עבר ת?ארת היעל זק?ה85 על יסםאים
חניה או ישיב אז היה העיר במקום כי הדעת  שלה. הקדומים
לדנובה בדרכם. גרמנים.גוטים שבטי עברי שגו
מוזיאון באותו וקרים. לבולגריה או. הדרומית' יולדימיר בש&ה הידועה לודמיר. תעיד
סלאווית נסיכה מלידמיר.ק^ קדמון. קבר שמגר בווהלין. העחיק"ז הערים אחת היתה ייהלינסק;
העיד ם). שני מאות כמה (מלפני מלכה כתר: עפ גליצ^ נזכרת האוסטרית הקיסרית בספרות
.במשר,'תקוי הקדומה פולין מלכית היתה_בשטח .הראו בוורשה הע&מי במיזיאון הלוימייית.
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6 וכעבויר משלמימס "חודים 340 בעיר היל מרכז ושמשה בשגים מאות של ארוכה קה
ל630. מספרם עלה  1790  בלבד שנים היהודים ווהלין,.ותולדות לחבל אדמיניסטרטיבי
גבוהים היו היהידים Vr שהיטלי שהמסים צוין השללשעשרה. המאה מסוף מתחילות בה

מאד. הנסיך של מותי על 1288 משנת רשימה לפי
בשנת  השלישית פולין חלגקת אחרי : עליו בכו.  וואסילצייקוב וולדימיר הגדול
עיר היתד, ומאז לרוסיה העיר ציר£ה  1795 וגלותם ירושלים חורבן על שבכו כשם היהודים
לשמש חדלל, אבל יהידים' מאוכלסת ריסית ולפי לודמיר' בחבל יהודים התגוררו מאז לבבל.
1897 של במפקד השפעה. ובעלי גדולה קהילה יהודים של ראשונה קהילה נוצרה ברשדסקי
תושבים. 9883 בין יהודים 5869 בעיר נמצאו הט"ז. המאה בראשית בעיר
מצומת ויגרסטות 50 במרחק שוכנת העיד בתי 31 בלודמיר ליהודים היו 1552 בשנת
מלוצק יילרסטות 70 קובל, העיד של הדרכים גם והחזיקו במסחר דק עסקו אלה יהודים אב.
(ביכי האזסטריהונגרי מהגבול לילרסםלת וב5ב שהעניק הזכויות בפקודת קונצסעת. בכמה
חקלאית בסביבה ברוסיה) י הצאר שלטון כי1 היהידים נזכרים ב1570' אוגוסט זיגמונט
לתושביה גדמה הגבול אל העיר קרבת עשירה. אז הרבו שיהודים לשער יש התושבים. שאר
שר פקודת לפי מעט. יא לצרות צער היה^ים לאחת נעשתה לודמיר וקהילת בעיר להתרכז
'1381 במאי 3 מיים איגגטייב' בקיוב' הפלד למלא הוטל שעליה בווהלין' החשובות הקהילות
50^ליורסטית תחום בתוך הישיבה נאסרה זכות לה עמדה פולין. ביהדות נכבד תפקיד
מחוץ שמוצאם היהודים לאיתם לגביי הסמיכות גדיל. עסקן גם שהיה המפורסם' רבד. של גדולה
תועלת גרמה זו פקידה הללי. ייירסטות לי50 '(16441635 (בשנות הלר ליפמן jjvvr* ר?
מאשר יותר הרוסית למשטרה וקררתרוח הערים עם יחד ווהלין יהודי בראש עמדה ומאז
השטה ב,.טיהור" בטפלה שכן עצמי' לאיגנטייב וקרמניץ. לוצק אוסטראה.
רבה< בשקידה זו פעולה ביצעה מיהודים הנידין התפתחותה את עיכבו בווהלין חמיל רדיפות
ביחה לישראל... המיצר לכל ומקדם מאז כיאה סבלו העיר יהודי לזמןכלה, לזדמיר קהילת של
בשבתות במעשיה זריזות המשטרה גילתה מכנופ הקוזאקים בידי נהרגו רבים מאד. הרבה
אדם כל נמצא היביים באיתם שהרי לבמלעדים. 1649 ובשנת וברחו' נשדדו רבים חמיל' יות
בערבים מקיפה יהתה שפחתי. בחוג מישראל כעבור יהודיים. בתיאב 39 רק בעיר נשארו
פליליים'' "פושעים דרי שבו הבית את ובלילות הלי צבאות ע"י העיר נחרבה (1653) ש*ים 4
שהחזיקה ואחרי יזשביי' בל את אוסרת אלה' במל כולה נהרסה .1658 בשנת ואזז"כ' םאים
אותם שילחה בביתהסלהר, ימים כמה א>תם בה. גשאדד יהודיים בתיאב שני ורק חמות
בשבתית ריב לעס"י חמזר' פיקיח תחת ברגל' של זה ואילו קשה' היה בעיר הכללי המצב
לתחום מעבר שנמצאה קובל לעיר דוקא, הקהילה פיכמה. קשה היד, הספורים היהודים
היא, קרובה אםכי לקובל' ההליכז! האסור. ולא הפרעון מרעד וכשהגיע הלואה לבקש נאלצה
וטלטיל סבל חרך ימים כשלשה נמשכת היתה תביעה נגדה הוגשה בהתחייבותה' לעמוד יכלה
הרצפה, על לישון היו אגיסים יהמשולחים דרך' נאבקה רב זמן הממשלתי. גובההמסים ע*י
ברור' ממש. כאסיריםפושעים לכיסלי' מצע בלי שלב ולהיו להתאושש בידה שעלה עד הקהילה
כלום' ולא בזד. rrx>>7 לא המלווים שהשוטרים בישראל. גדולה קודלה
ליהודים' ה"עונג* עלה לעומתזה ו נהנו יאף שתפסו יהודים 1327 בה חיו 1765 בשנת
מקום בקיפוח  רב וסבל להוצאות מחוץ היסיפה ה18 המאה במשך בעיר. חשוב מקום
ובהפסד ו0רנ0ל! עבודה מקום באיבוד מגורים' קהילות של הראשונה בשורה לעמוד לודמיר

בכלל. עצום הפעילים ופרנסיה עסקניה רבניה' על ווהלין'
חובת שנתחייבו אלה' יהודים יצאי פעם לא של מקרים וכמה כמה ידועים בהם#). שהצטיינה
רכושם שארית את גם כי מנכסיהם, נקיים גלות, אחרות קהילות לטיבת מצדה שתדלנות
מחיר כל בעד או מחיר' בלא למכור היו אנוסים התאוננו תקפד. אותה בהצלחה. שהוכתרו
ביום 'nrz בי להם שנזדמן הקינה מצד שהוא לקבור להם נותנים אינם שהתושבים היהודים

וזעם. עברה זאת לעשית נאלצים והם ביום מתיהם את
ומצאו היהודים התחכמו הזמן במשך מצד תשימתלב ניתנה ולתלונתם בלילות'
החוק על להערים כיצד שונות תחבולות השלטונות.
היתה הזה המגורשהגולה היהודי אשת ולעקפו: בועד לודמיר קהילת תפסה חשוב מקום
תנאי) על גט (כמובן: גטפטורין מקבלה, =' המאוחדת. בפולין שהתקיים ארצות ארבע
בלבד) למראיתעין (כמוח. ונישאה מבעלה, 1784 שבשנת נראה' מסים משלמי מרשימות
התחום, בעיר זמתישיבה בעל שהוא אחר לבעל
מגי ואינה מבעלה מגורשת היא נשארה כך ע"י  ו0רג0יה חכגיה רבניה לחמיר' גדילי על (.
עלתה זו תרופה ואף מגוריה. ממקום רשת צגיביץ. מ. בידי כתוב מיוחד 0רק יבוא
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בקצה ועוד. בתיהסשפט לצבא הגיוס משרד עלה בנקל ולא בה למשתמשים מרובים בדמים
גם נשתמר ואוסטילוגי קטדרלבה הרחובות לסידור שיסכימו בעלים למצוא דבעי מאן לכל
בית שימש אשר מנזר, אותו של הפעמון מגדל אחרי >רק אחדות' שנים נמשך זה מצב האמור.
הגן נמצא בנין לאותו סמוך למכביאש. ועד בעלי אישים מצד בהתאמצות מרובה השתדלות
לתושבי יחידי מקוםטיול ששימש העירוני הגשמת את הגבוהים השלטונות הפסיקו השפעה
דפגרא יומא ובכל בשבוע ראשון בעם העיר. להודעה עד ודחוהו הזה הוקהגירושין
שם שהופיעו ויש צבאית' תזמורת זה בגן ניגנה חדשה.

נודדים. שחקנים להקות גם בלזדמיר"זה עומדת גדולה נוצרית בנסיה ,
כמד. *ii'w גם שרחי ימים עתיקי עק^ית עצמותיו מסזרת, לפי גנוזות' ובד, בשנים מאור, י

הכתו אך היהודי, בביתהעלמין מצבות וכמה של הפמליא מבני כמה ושל הקדוש ולדימיר של
ושוב רוב פי על ונמחו ניטשטשו שעליהן מיח. נוצרים. המוני מושכת והיא אחרים' קדושים
העתיקות המצבות אחת על לפענוח. ניתבו לא ערב מדי כי שמועה' נפוצה אחד בהיר ביום
הצפרים, שפת את להבין ידע שהמנוח כתוב החשמן הפנסיה. פעמוני על אותת נראים
בית את גם להוסיף יש העתיקות איפף אל הווהלינית לקונסיסטו^יה כך על הודיע המקומי
בן והיה עתיק בסגנון שנבנה הגדול' הכנסת  "הדואים"החוזים של עדותם על, בסמכו
התשעעשרה, המאה יראשית עד אחת *?ימה באמתות שוכנעו ואנשיה לחקירה ועדה נשלחה
קומות. שלוש כדי עד בקודש העלו לאחרכך שבראשו הקדוש, לסינוד כך על והודיעו הדבר
ורצפה תקרה בלי רבות שנים בשאר אילם האדוק' והנוצרי המובהק האנטישמי אז עמד
איאילו גם שרדו כמובן. כספיים, מטעמים מצדו הקדוש הסינוד אף ב. צ ס וגו ד בי ו פ
וכמר. כמה של עצמותיהם ינוחו בם אוהלים' האור כי וקבע העובדה את ובדק בחן הרא
רבי של. עצמותיו שגם מספרים' (היו. צדיקלם. עדים כמאה מעיד הפעמונים פני על שנתגלה
האוהלים באחד נכונה מנוחה מצאו רה'ס ש ליב לכנ מתחת עפר השוכנים שהקדושים כך' על
ה"בתולה של זו גם היתה המצבות בין האלה), הכנסיה. בית את לשפר דורשים זאת סיר,
היו שחייה העם, בזכרון אגדי טיפוס החסודה.", \תרוערת. צהלה באיזו לראות היה כדאי
בכל מתפללת היתה ה1^רא: ל&יבודת ^ידש בתהלוכת הכנסיה. לשיפוץ אז ניגשו קוטביות
היתד, ואפילו  וערב צהרים בוקר'  ים בראשות ונזירים כמרים מאות. השתתפי. הרחוב 1

ופלפול." לגמרא עתים יקימגת "^ליו סגיוע; עצמו, ופובידונוסצב סגנו שרהפלך' חשמנים. י

יבלא<. (המשך המל בבנין למצוא יש הקדום הזמן אותית
מנזר. לפנים שימש אשר הממשלתיים' סדות

נידריקר זאב חתשעעשרה המאה בסוף התרכזו בנין באותו !

זמיר א. מרוסית תרגם הממשלתי. הבנק הסוהר, בית המשטרה' הנהלת

ן.

'* 1935 .בשנת והעסקגם החניכים הבגין, ■ נלודפיר; תלמלדת.*רה
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(נובוגרדוולינסק) ל י ה י ו ו ז
, ל:'!; ,  ■.   י ■'... י ■י

יהושע, ר' ישמו בן אחריו השאיד השני משף, וי הנאטנה הקריה היהודית, ...זוויהיל
מקרבו הוציא זה ביתאב בעיר. מגידמישרים עוד יי"יי'יסיסייייאיףיי ^
ואנשימעשה, סוחרים וגם לומדים כליקודש' '  n:
זוויהיל בעיר שהיה מיוחד בביתכנסת הגדה על שוכנת ווהלין, ב&ישורי מחוז עיר
יכתבייד. תעודות נשמרו יהושע ר' שם על שמוצאיו גביש, סלוץ/ הנהר של המערבית
הבנין עלה העיר על שעברו המהומות באחת וחיצה וזייטומיר ברדיצ'ב פני על עובר מקיוב,
היו! אלה בתיאב שני באש. בו הגנוז על (ברסטליסובסק). לבריסק בדרכו העיר את

חדלה. לא והשפעתם העיר דמות ממעצבי עטו וגניירק, עציפרי מןקפה רפה נקיה עיר
שנגלה כפי בזוויהיל, היהודים חיי של ההווי לעיי מרכז שימשה ותזרניתות אורן יערות רד,
מסורתי, להיות הוסיף האחרון' בדור לעינינו והכניסו מסחר קשרי אתה שקיימו ולכפרים תת
הצ'רנו השושלות ברוח החסידות להשפעת נתון יהודים 577 בה היו ב1765 פרנסה. של שפע בה
בתיכנסת היו שושלת לכל והקרלינית. בילית מסגלגולת. משלמי
חסידיד,ם את פוקדים היו והאדמו''רים משלה היה (1919 שנת סוף (עד שלוותה בימי
חסידי גם בעיר היו בשנה. פעם לפחות בעיר מזר. בערך' נפש, כ25.000 אוכלוסיה מספר
ב"חדר" ברובו ניתן החנון אחרים. אדמו"רים יהודים. אלף מעשרים למעלה
חיים בשטחי גם היה והמשכו החסידות וברוח העיר, של יסודה זמן את בדיוק לקבוע אין
היד. המקומי שהקהל יצויין אחרים. ופעולה שאץ העובדה אולם לכך. אסמכתאות חסרות כי
על מתנשאים בו היו לא צבור' בעניני מלוכד בקשר שבסביבתה העיירות בין נזכרת היא
בעיר היו עליה. להשתלט ומנסים העדה שהעיר להנחה' יסוד נותנת ות"ט, ת"ח לגזירות
מהם הדורות; בכל ונדיבילב באמונה עסקנים עלידי הי"ז המאה של השניה במחצית נוסדה
מפורסם נדיב פייגנהולץ' יצחק ר' יזכרו: ידו מתגרת נפשם את שמילטו הניצולים, שרידי
עניו ואעפי"כ ונשואפנים זקן טר*סק, מחסידי מתחילים ההיא מהתקופה רק חמיל. הצורר של
בביתהכנסת למושב לו אוד. הוא בהליכותיו. וידיעות. הדים אלינו להגיע
עניי בין התנור ליד האחורי הספסל את דוקא אחד הגדול' ביתהכנסת של הקמתו זמן את
ר' גיסו ואתו קליגרמן שלמה ר' העדה. >שנות מייחסים בעיד, העתיקים הבנינים
שהיו טוב, שם בעלי רפופויט' אליהו מצבות נמצאו כן .(16801700) ת"מת"ס
והליכותיהם פתוחה וידם .צבור .לעניני ערים שהיתר. ברור אופן בכל ההיא. מהתקופה בודדות
קי." ס טורי ציד י מבדיל ר' ונזעם". בפשטות שנים. מאות זה יד.ודי וישוב חשובה קהילה בה
ומרבה ימיו כל וונימיט צנו*1: עשיר, יינית סוחר  תצ''ח משנת אוסטראה של העתיק בפנקסה
רבים ועוד טרי&ק. מחסידי הוא אף וצ1קח' חסד אברהם ר' הוא. מזוויהיל, הרבי נזכר 1737/38
מספר *מנה בעיר.מי ונדבנים שמים יראי היו מאוסטראה, ז"ל יחפא די' הקצין של בכדו ז*ל,
בחייהם עירם **ת שפ*ארו אלה לבנייעליה <וסף ז" וחתנו'^ל ווהלץ מדינת פרנס שהיה
לזולת, הטובים.בדאגם הישרים':ובמעשיחט הוא יוסף". '"לקט ומחבר דבריסק אב"ד  ץ"ל
של: אחד מקרה מלבד ולחסידות. התורה לקרן לשבח (בזכר זמנו של הרבנים מגדולי היה
כשחלק עידו^י. חזן בשאלת'מינוי חילולדדעלת בשנת נפטר התקופה), של הרבנית בספרות
זיוזזן'  *דש חזן הז*גת על עמד מיו(ודיז^ר1 באוסטראה. ונטמן (1762) תקכ''ב
בוגומולגי>ן,: בחזן'הקודם, תמך וחלק שפירא פזורי את ללקט הבעש''ט תלמידי כשהלכו
לקהילתם' מחלוקת איזו ברים העירנו י יהודי אין שבתי ומאורעות חמיל גזיתת אחרי  ישראל

במשךדורות. ובשלום בשקט זרמו וחייהם את ביניהם ולהפיץ" לעודדם להחיותם'  צבי
SiWך 70}* קיים':בעיר חיה' תקופח אותה שנים זוויהיל. על גם פסחו לא רבם, תורת
החניכינ! קיבלו בוג עביים^למודת>רה*\ ילדי זו:*י בעיר ^הלם את תקעו החסידות ממאורי
פרנסים"1 ונעל. זב72 :ארוחה וגם גם"תודה. של בנו משז* די הצדיק הרב  האחד
'וב" במסירות ולחניכיו למוסד '"דאגו מתבדחים מדרוהו ר''יצחק של נכדו .■מזלוצ'ב, .'מיכאל י'
(ש1'יב): ביבםזאב עמדו 'אלה בראש אמונה. משה ר' הורב^ץ. איש משה ^ והשבי; 'r^
זע#ז? חסד מוסדות 'בין םייגנהולץ. וי*ז# ביבר בזוויהיל צדיקים של" ^ושלת הקים ז?יאשין.
ליבתיה^דק ביקזירחול^ם': 'מושב'הזקבים, .: יזגרו ה מיכאל' י "ר היה בנו בארץ. גם זלתערו וסעיפיה
ר!מו: אנשיי של פל1ילותם זכורה לחסדים. וגמ סוכות"7 בערב (נפטר מרדכי'לה. ר'  ובןבנו
בעיר.: שפרצה חולירע מגפת בשעת סדות^האלה בנים:* 'שניי ה^ואןר \ אחרון ה $ יגר''ס).

עזרה. להושיט נגועים לבתים 'חשו כשהם הקו המלחמה בסוף ל7"מיג^(בטטרבקוריץי
בראשית ברוסיה ש?מו הפוליטיות "התנועות' תרפיה לא"י:בשבת הגיע ש שלמודלה, >ך' דמת)
הי^לבל^ הנוכחית"זז1'ת^ם;!לזוו>יל. המאה י ב^רושלי0. תש''^ *"ר בכ*> ינ&טר
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הלאומית. והגאולה התחיה לרעיון ולקרבם הסוציאידיי^טים מפלגות של קנים
העס  הצעירים שני לברכה יזכרו וכאן פועליציון ,,בונד", סוציאלריבולוצייברים,
(שמואליק) "ש&ואל  יד.אחד הפעילים קנים וה"בונד"' הסוציאלדימוקרטי6'י בין וציונים.
חופשתו ובימי החגים, בתקופת י אער שליין' ציסקיס אברהם אוסטרובסקי' הדייר התבלטו
תנו מחולל היה למסחר הספר בבית מלמחיו יצחק בשם בארץישראל (כעת שלאיין ויצחק
בפנ נואם הנוער את מארגן בעיי; כבירה עה במחתרי:. ופעלו התנועה בראש שעמדו שטרן)'
'1910 בשנת הצייבית. תורת את ומרביץ הקהל ואנשי פועלים של אספת נערכי לזמן מזמן
מראשוני והיה לא''י עלה  21 בן אז והוא ונידונו העבריינים נתפסו אחת ולא המפלגות
הצי בועד לעבוד עבר ומשם בדגניה' הכבוש ואח 1905 איקטובר בימי ולמאסר. לגרושים
פעל והסוכנות). הציונית ההנהלה (אח"כ רים ברו הקונסטיטרצידו מתן על כשהוכרז ריהם'
הס ממארגני והיה ירושלים של הקהלה ביעד המדינה ערי את הציף השביתות וגל סיה.
בא''י בעתנים מאמרים פרסם הפקידים' הדרות התנו דוכאה  מרכזים בכמה פרעות ופרצו
הקרן של כעורךדין עוסק האחרונות ובשנים נא מהמתקלממים חלק בזוויהיל' המהפכנית עה
(כעת מלין עזריאל השני: לישראל. הקימ. בר לאמריקה. ביחוד לחר''ל' נמלטו וחלק י סרו
ישיבה, חניך הש"ב, פנחס ר' של בנו אירי) הם שאף בלבד' הציונים נשארו היהודי חוב
ציונית. בהסברה ושנין חריף שהיה ט"ז' בן נרדפי: אולם השלטונית' בעני חשודים היו
בארץ נמצא שליין. שמואל של ימינו יד והיה נלה צעירפ יקביצת המפלגות מיתר פחית

בעיר ציוני דור חינכו הם .1921 משנת הל הפעולה עול את שכמם על נושאים בים
בוא) ייל^ד יש המוני את לעידד שאיפתם בעיר. אומית

ביבר נזרדכי המהפכה דיכוי של המרות האכזבות אחרי ראל

ה א ר ט איריס
ווהלין של הרוחנית הבירה

וטף ונשים אנשים גיוועהן מלאה איז דסה הקדושה (המשך)
העליות. ובכל נשים ובעזרת ובעזרה כנסת הגית .בכל .l^ ""
זייערע פיס סכוןןגיווען האבץ הפאסקוויטער וחיל תירי היה תמוז ז' נס של המגילה ^גוף
סבצר מקים שהוא אמרו כי לביהכ,. האראמאטעסק לשונה: וזו ימינו' עד המהרשי'א של בביהכ''נ
גיטראסץ האבץ וואס קאהלין די אין סולץ. לחיל ושבעה בששי שנעשה מה חותם פתותי מכתב
י:נה כלה rn גישאט. נט אור האבין לכותל באחד ל0*ק תקנ'ב שנת תמוז חדש הוא לחדש,
האט קאהל שום קיץ אין הצד מן שנג1לו קאהלין שבמקדש. ניסים מעשרה
גיוועהן איז גיסים >1מה ועוד זיר. גיצינרען אן ניט יתברך: שמי ולגדל לרומם ברבים לפרסם וניתן
לעיני גיוועהן איז נגלה אזוי ניט וואס האלו בימם לכל לבבכם נא שימו ישראל! בני אחינו
השיית עטנו עשה אשר את ידוע איז עס אץ כל. ומפורסם גדול נס אין עיניכם. ראו אשר הדברים
קאהן וכר. דיו הימים כל אלו הגדול. בחסדו שפו ברחמיו שמו השי''ת וואס ומפורסמים נגלים וניסים
לחדש השביעי ביום בפרט דערשרייבץ: צי :יט מען הזאת בעיר גיטאהן אינז מיס האט המרובים וחסדיו
מבעלי אונז גיוועהן מציל שמו השי'ת האס תפוז כמה תמוז לחדש חמשה יום מן אוסטרהא. קיק פה
זענץ המלחמה במקום נימוסיהם ל6י כי בחירה. שנת לחדש. השביעי יום עד הלילה קודם שעות
אסגילייגט איז עס גם ולביזה לשלל העיר אנשי גיהערט איז ל0ק ושתים וחמשים מאית חמש
השביעי יום על המאסקוויסער חיל בייא גיוואהרץ חוץ איז וואס ממש נגלה נס איץ אזוי גיוואהרץ
צוא אריין שטאט אין שטורעם גייען זאלין זייא 1w וכמה כמה העיר בתוך ניפאלץ איז עס הטבע. לדרך
yrr nx דאס עולם. תל איץ שטאס דיא טאכץ הגדו האראפאטעס 0ין טילווער מלאים ק$לין מאות
זענץ ונוראים גדילים באמבעס עשרים וגם לכל: להפיל פעולה איהר איז באזינדער איטליכע וואס לים
והשיית בהשכמה. להעיר להפיל מוכן גיווען שיץ הנשמע לפי וגם קטנים קאלץ פץ חוץ ובנינים חוכות
גיוועהן מציל אינז האט המרובים ובחסדיו ברחמיו האבין זייא אז מאסקוויטער של החיל מראש
על שנהרגה אחת אשר, רק איש' מאתנו נפקד ולא האט קהל שום קיין אץ באמבעס. גיכ גווארסין
לנס עשה זכר לאנ'ר. כתוב קדשו ובדברי הגשר. גיווארץ נהרג איז אחל איש נאר גישאט, נישס
וואס הקב"ה. של נפלאותיו מען מיינט דאס לאותיו. המנוח של הכנסת בית כותל אצל שעמד בעויה.
ליש ונפלאות גיסים טיט ער ויען אח לעצמו נוגע איז זיינע קאט דיא דלל^^ין שמואל מ' המפורסם
בני מיר ווארים עולם. לזכרון <KTra dto nr ראל הנגיד ביהכ"נ של נשים עזרת דלת על מוטלויגען
^יסיפ ^1יי2ע 1ער.ט*נין 1ן^ פאםגע&י^גיט ישראל הגדולה הכנסת, ובבית ז'ל. יוזסא יוסף ס' המ&ורסם
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באוסטראה דמהרשיא ביההכנסת.

תחנונים והפילו ישראל בני זעקו אשר זעקתם דברי ישראל איש על:כל חוב בוודאי"#*>; אייביג"ייבכן'^יז'
חפשה גן וטף ונשים אנשים רבה ובבכיה גדול בקול הנוראיים הגדולים1" הגיסים "ולהכיר ?ככו לעורר
.ביוי .א; השביעי. \ו0 גוקר על ד,לי$ה קודם. לקדש. דו בחס ^מו"חגדול עשהי^מנו"^יי'ת אשר והנפלאים
ההנויור ^ל ווערץ לחך'3י.תטוז"זאד,ל,1סגר קגעןל. מאכין ~זאל מע אץ" הזאת בעירי המרובים וברחמנותו
בכל יגמרו אשך .מעך"ניט.'עפ^נען^עד ^שכמה^אל וחסדים והנוראים הגדודים לניסים גדל זכרון איץ
קיץ אין ההלימ. ^םרי ח3ש,ס. >p~_n?.c;5 r:ci אומיג"^'הכל י ימיטי  האט וואס" השית ורחמנית'
בוותיקי א^ילו יוס "מ^יז"זאהלייניט..זייין..באןיתו pig גזה נג^ממש נס ולא"נראזז נשפע שלא גייועהן:
זלץ זאל .^. <?. ..P>?13P^ _ ^VW?^ i!Jtt;L'';n frlpof'ftr'שקופי ודע 1 יזה מאות"קתים" וכפה* מכמה
"מנחה שיתפללו אוויל עד לחלש חששי" בתעגיתביוק מר יוען' אז בכל'העז^מות ודקדקן גיתגדלי ווערט
מעוברת חוץ _זללן. ..קןעק. ניט קילגענ. ,.^ר גדליה אגי "עמני שע&ח ^ניסיס' איץזכריין ישראל:מאכץ
'מח'^ "פחות <}ו, קוהיזו"ניולה"^קצת.. נמי. :*קו0{.' . מ^ים"לשמן":"" זענין*
לצדקה ליתג .^{הי^'לגודוח^^מו^פ^קתענית ^שחזיזכתן ולהלל חייבום'לתודות יאמינו לפיכך
יאמרו'קאםיטל *ים של ש*ר לביל,..\אתר נדבת. כפי. זזרע זרעינו אחרינו" אחריז"ייעל"כל"הבאיט' ^דיר
בעם.השביען.לחדש ולמחותו ו?ר: ^ה3תי.ג?.י.שמ> חאלו הימים להיות הזאת בעיר הדרים וכל זרעינו
זאהל מע ולשמחה לשיש^ן ~ווערץ" נקבע זיאל תמוז ק5להיבסוד לזאת ישנה; ש1ה ונעשים"יבכל נזכר^
לובש זאל מע אין פורים. כסעודות סעודות מאכץ קהילה"ישני ה מנהיגי"1 ז*אשיק אלופי' ('כיד ועיח? ישרים
זאל מע אין תחנון. יאמרו ולא שבת. בגדי זיין ומזריטש גירע ואלוף"קהל'קךאסני הקהילות צידי
^ואהל איןמע אפילו''יאויציי6. זייך:בתע$יה א0וי יאלזסי בקלויז י"עב'ץ יושבי הרבנים ואלופי קטן
ועל ^לינו קבלנו כ'יז "סתבוו1לאביונים." שי^ען הרב'המה'יג"המפורסמ "ובראשם^:כבוד תורה. ליפדי
"אין הזאת זךעינ^"י^עלייו*ל:הנלוימ*י"אי^5ו"ייבעיר קהילתנו. דפה ומ'צ צביימגיד'מישרים אשר vSriro
בכל mrtJSnDi!<:1^r iTiyy^'v^i^^ yRiff להיו^זגשני"יימים עולם' לחזק זיין קובע זאל מע אז
אפיילו או האלו."הך5!ייישיהיה"פד, ביטים ושבה" י נד( ש "כים השני להיות עולם' לחוק זיין קביע זאל מע אז
המויוליב ברוזפיו ז?ש'^ית יקב>:>ירתובעירי)}חרת. ^פוש לא להדש ^ביעי' ויום' תמת ששילחדש יום
6יט ווייטער זאל \אי^חק^ סוף ייגדו^ט^שי"אץ לספר הזאת ^כ>::הז4רי6זבעיר זרע^י יפפי מפיגו
להפילנו ונפלאות. גיסים ישר^טאהן: ןעסיכ^ל אוניז"1 תמיד ^דעויג^נע"ן צ^ באזנייבנינ^^ובני"ייבנינ^יאץ
ייהייגוגכי1> פרשינ"^^יבור. מכ^יגז^ת"רעוו^בכל ע^נו ילקיים וגם בכשו^שייבימםהאלו.1 דניסים
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מאוס ..מהר"ש בשם דורו גאוני בפי ונקרא ה' שם כי הארץ עמי כל דעת למען גלויות לפניו
ללובלין' המהרש"ל עלה ימיו בסוף טראה''. כלך ישראל אלוהי ה' הכל ויאמרו עלינו נקרא
ביתהכנסת את שם בנה העממיי. המסורה ולפי החתום על הבאים דברי כה קראינו ביזם יעזרנו
עמיו אל נאסף ושם שמי' על הנקרא הגדול תמוז חדש ראש ג' יום היום יתברך שמו לכבוד

שליד. בשנת לי0יק. ת'ק'נ'ג'
הקדוש השל''ה ופרנסי ראשי רבנים' 58 בחתימותיהם באו וע"ז

ישבי השל"ה בעל הגאון ועד של"ה משנת אוסטראה. ק''ק של הקהל
של תלמידיו ור"מ האב"ד כסא על בעירנו ר1ר,,ותיר ,n,, ,".,""," __
בר' שלמד. מוהרר הגאון ביניהם 'ל' נתפרסמה שונים הר ^"ו?פרק^
אום (פרבר מז'יריץזוטא מי1ישבי מידכי בעיקר הגילה תפוצות בכל אוסטראה העיר

הזהב". ..מזבח הספר בעל טראה)' בספרו הנובר בתןנטע ו ורוחני. תורני כמרכז
הרבנות בכתר לשמש בא בערך ש''ס בשנת משברשץ מאיר ר' וכן (תי''ג) מצולה' "יון
הגאה אוסטראה קהלת של הישיבה ת ויאשי כותבים תרמ"ט) (אוצה''ס העתים" "צוק בספרו
הנר ז*ל הוןביץ הללי יה ישע כ'יחר"ר והמ?יבל וסופרים. חכמים של גדולה "עיר אוסטראה: על
הברית'' לוחות ..שני הגדול ספרו עך יע כי הדבר' איפוא' הוא' טבעי וגיולה'/ תורה
בשנתתקס''ב. אוסטראה בדפוס שנדפס >של"ה). הצבוריים הכלכליים' התנאים על שנדבר לפני
י'*'™ השל"ה ב7ם מכינה. היא עם בפיה הדיבור את קודם נייחד העיר של והחברותיים

ועבר אגסטראה את השליה עזב לימים . שעלי זאגודותיה' ישיבותיה וחכמיה, רבניה על
בכמה פאר יאח''ככיהן ימיין' לפינקסליט.  בעולם איסטראה של ופרסימה גאיתה הם
דובנא' ביניהן ופולין' בגרמניה גדולות קהיית אותתורה" כ
בטבריה ונפטר לארץישראל עלה ימיי יבסיר הגאונים תולדות כי להעיר. הוא למותר "
תארואת שינים וסופרים חכמים ש*ץ. בשנת בקד אמיץ קשר קשורים ההם בימים הגדילים
וטל טרדות והמלאים המענינים חייו תולדות בהם ולמדו' התפללו בהם הכנסיות' בתי רות

יתב טולים ומוסרם. מתורתם אוסטראה בני לעדת הורו
המהרש''א כללו. ישראל לעם מוצק וליסזד למורשה שהיו

הקדוש השל"ה של שמשו קעי. שיאש עי ומפעלותיהם אוסטראה גדילי תולדות ובכן'
הגדול המאור עירנו בשמי זהרו בכל עלה י™' בתהכנ בקורות זאת ברשימה יהיו כרוכים
שמואלאליעזר מוהר"ר המפורסם הגאה של שבה
יליד (מהרש''א). איידליש הלוי יהודה בר' . '" 1 j
אוסטראד< העיר של גאןתה עלין אשר קלמרקלתימוס ר' הגאון ו^רב 1

עיי לאג?ןר. _ ^ ןאשר אב כסא על שישבו והגדולים הגאונים על
היום עד מהרש"א" במשך באוסטראה ורישהמתיבתא ביתהדין

אחד ל ^ ^ י יי אין יהודי' לישוב הייתה מיום רבים" דורות
ישיבה י ניהל כעשףים ל נזכר שמו שר א הראשון' מאימה. יודעים אנחנו
איי^ל' מרת מכס>£י מפיר0מת רבו הוא רשל'' ותשובות .'שאלות בספר

על ^ הברקשטן קלמךקלונימוס ר' הגאון הרב .חותנו
נסגרה אחרי <(^ ושמש בערך שנה 42 5 לפני מלבוב שבא ז'ל'

ןמשם חלם' בעיר יובל כחצי והעתיק הגדיל בקלויז יר''מ אב''ד
ןבשנת לןבל לעיר ^ אב"ד לכהונת כסא על לשבת כביר אחר שנלקח עד שנים

אשר ל י ^ ^בת ל ירושלימה עלה משם בריסקדליטא. בעיר אב"ד
לנדודין יצא פנים התראה פה האשכנזים. לעדת לאב*ד 1יהי

"oVn.wn"(במה הש,ס ^ חימייי בהר ונטמן נסטר' גם לפה ז^ הארי *ם
ו"חידושי מהרש''א*) "חידושי מאוחרת: תרה לילתים>
בבלי תלמוד של מהדורה בכל נדפסו אגדית" ; _ (וש"ל) המהרשל
ועד מאז הגמרא לומדי כל הולכים ולאורם כוכב עירנו בשמי הופיע בערך ש' בשנת
תלמידי ללשח נכנסו משלי בטייים הרבה היום. עמנו' בני רבבות ילכו לאורי אשר גדיל' קזהיר
ליישב ויש ליישב' דש ודוק*' כגח: חכמים. ז'"ל לוריא שלמה מיהר'ר המפורסם הגאון ה'ה

וכדי. בדוחק בעולם נתפרסם הוא רש''י. מצאצאי (מהרש"ל)'
.. .. וחפו התלמוד על הגדולים בחבודיו התורה

קויהת תעח המרש"א של קיסתו חרי0ות על (. שלמה*. של ו"'ים שלמה" "חכמת .סקים:
שהיו ודוק'. לבסוי בקשר חכמים תלמידי של הולין שנה וכשלושים מפוזנא לעירנו בא הסהרש''ל
דו .ווי יהזור: ח>וך נוטרים ע'8 אותו גסרשים ור*מ כאב''ד התורה כבוד את והאדיר הגדיל

וויסען...' יי וזעסס קרענק קלערן. גועסט ורהלין מדינת לכל כולל וקרב הקלויז .גי^יבת
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משהמרדכי ב"ר נתןנטע מיהר"ר הגליל אב"ד סוחר המהרש"א היה עממית מסורה לפי
העיר, מן ברחי' חמלניצקי בימי אשר כהנא' היה לתורה בשבת ערלה היה וכאשר עשיר

לעיל. כמסופר התואר את לתלזת שלא כדי גדול' סכום נודר
הגאון היה הגליל אב"ד נתןנטע ר' בהיות בעשי אלא תורתו בכבוד הרב* מורנו ,,מורה
בעל מלודמיר הלוי שמואל ב"ר דוד מוהר"ר ומעל אורחים כמכניס. מפורסם היה כן רותו.
המהרש"א של אחיו בן. (ט"ז)' ה"טוריזהב" הפסוק: באבנים חקוק היה ביתו פתח למשקוף
ת"ב) (משנת בימיו הגדול. בקלויז ור"מ אב"ד בתקופה אפתח". לאורח דלתי גר, ילין לא "בחוץ
לקלויז לקרוא והוחל בעולם הישיבה שם נתגדל שע"ש הגדול בביתהכנסת נשמדו האחרונה
"טורי חבוריו הט"ז'*. של "הקלויז שמו: על כשרידים הנ"ל האותיות עם האבנים המהרש''א
בתםשטו "שלחךערוך" חלקי ארבעת על זהב* מאד. מקודשים
נשען ישראל בית זכל העולם בכל ונתפרסמו נאסף תצ"ב שנת כסלו בחודש ימים ה'

כמותו. הלבה קשה דבר בכל כי עליהם' העלמין בבית כבוד ומשכנו עמיו אל המהרש"א
הט"ז בעל הגאון כי לעיל, הזכרנו כבר הנו המלחמה לפני איסטראה. דקהלת העתיק
ת"ח. בשנת המציק מחמת לעירנו לברוח הצליח מאות השלש יובל את באוסטראד. חגגו כחית
גולה היה ואח''כ באוליקה' ישב רב לא זמן לפטירתו.
שהגיע עד מנוחה מקום לו לתור למקום ממקום ron
העבידה יעל התירה על ישב ושם לבוב לעיי המהרש"א פטירת שאחרי השנים בעשר י

ימים. .ישבע זקו עמיי "ל שנאסר עי הגאון הרב באוסטראה הרבנות כסא על ישבו
יבוא) "(המשך י י (באכנער), באך יצחק ב"ר שמשון מוהר"ר

אילו1 ב. ח. והגאון מאיסטראה' שמשון רבי בנם הנודע

רבתי א נ ב ו ד
התרעלה כןס את שתתדרמצתה ודובנא 1914 (סוי) .

תומה. עי צביונה לה חוזר ושוב ועדה חיה דובנא
הדוב: היו המלחמה של הראשונים בימים  ישיבות במקום צורה; בשינוי אלא הקודם
רוסים של .גייסות על גיי&לת עדיראיה. רק אים בי''ס נוסד והנה יהודית; וגמנסיה עברי בי"ס
תחגושתם על ועברו שטפו ופרשים רגלים נלמדים המקצועות שכל ..תרבות"' של מיסודה
חדירתם אחרי ומיד לגליציה דובנא דרך וציודם ווהלין בכל הראשונה היא דובנא בעברית. בו
של האכזרי בגירוי התחילו זה לחבלארץ הספרדית. בהברה לדבר שהתחילה

תושביה*). מרובה. במידה נשתפר הכלכלי. המצב גם
של שיירות שיירות הדיבנאים ראו ושוב נוסף ביותר, שהיהמפותח התבואה, מסחר על
גוהרות ממזרהגליציה' פלטים מלאות עגלות המאה באמצע עוד הכשות. מסחר  חדש ענף
אלה, פליטים הפיך. בכיוון דיבנא דרך עוברות דובנא לסביבת נוחרים צ'כים התחילו הי'ט
ואומללים, מדוכאים וכושליברך' מורדיראש דובנא הצליח והענין הכשות, בנטיעת ולטפל
ורבת רחבתחשטחים לרוסיה, דרכם עשו גדולים בתימסתר הזה. הענף למרכז נעשתה
נשיהם עם משרשם. עקרם איתנים כח העמים.  הארץ פינות ומארבע בעיר נוסדו לכשות
את ונשאו ורכושם עמלם את עזבו וטפם באו  ואמריקה אנגלית צרפת. מגרמניה'
והביטו .הדובנאים עמדו לאן. דעת בלי פניהם לבתיחחרושתלבירר. כשות לקנות לדובנא
לא עדיהם כי בלבם וחשבו זה מחזהאימים אל עושר נתעשרו הכשות מסוחרי רבים שבארצם.
מצב לפתע נשתנה הנה אך הזאת הרעה תבוא בריוח ©רנסתם את מצאו משפחות ומאות רב'
ול לגרמנים פנים האירה ההצלחה המלחמה: עונת בהגיע בשנה שנה מדי זה. מסחרי בענף
והנסיגה רבה תבוסה נחלו הרוסים אוסטרים. שבאו אורחים מרוב הומה דובנא היתה רגשות
והגרמנים בורחים הרוסים תקפה. בכל התחילה הצ'כיות. העגלות למרוב וקנין מסחר לעשות
נעצ בדזבנא ורק אחריהם* רודפים יהאוסטרים את העירה מכניסות שהיו והארוכןת' הגדולות
הנהר את הרוסים עברך אך הגיהרדיפה, הזזן. הכשות יבול
כלהגשרים את מאחריהם שרפי מיד איק7" של כמצבם היהודי6 לגבי המד*ני והמצב
הנהר של בזה מעבר והתבציי הנד'י סני 'שעל אז שייכת' דובנא היתה רוסיה;שלן יהודי כל
עובר שבה .'0ורמיץ", ד,נקר^ת י'^ח^גל ^י  אנטי חוקים ישראל, ששנאת הצארית' לרוסיה
:4 ^'" re ^ "'.' :s'c'~ כל bv חלקם ^0 rn ו,.תחוםהמושב* שמיים

A'TSf^ירוŴטרט^י על (." לא פרנסה כי לציין. זהיש אולם' שם. היהודים
. ■ .גליציה'. בשנת המלחמה פרצה הנד. אך ליהודים. חסת
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וממשית גדולה עזרה לילדים. אייישאי בי"ס וה הגרמנים תחנתהרכבת. אל המוביל הכביש
שליחה ע"י האמריקאי הג'וינט מטעם .ב^הרק את ;בשו הוינאי, הרגימגט ובראשם" אוסטרים,
בן גדול. 9תן1ו.בי"ס קויםנןל. שאוהן.י, 3ןך א.;';. .(1914) ראשהשנה בערב העליונה העיר
קבלו העיר ילדי )במקןם/שכל. 12^*1!.בתות, באמצע*בתוך הךובנאים ואנחנו מזה ואלה ג?זה
הע(רה גם פעמים.גיום.. שליש ומזרנות חנוך ב"כיבוד נתכבדנו ראשה^גה האשיולכבוד
'בהלבשה. "בעיקר לבוא'. אחרה. לא לגדולים בבתאחת המית אחד בבית פגז'שפגע הגור;. ■
קרו מאת כספית.הגונה תמיכה נוספה אחרכך , _  התחילה. נפשות,והפורענות כעשר
העשי ד&ליטים .חזרו, ובינתלס באמריקה, בים בכוחם מתמודדים ■התחילו האויבים מהנ>ת
,aTimun ,א0. פתחו החנוגים' ריםג"לעיר. פוגעים והכדורים אלד, יירים^על אלה וגגורתם,
התחילו "יהתיים סחים, את" חידשו הסוחרים הרוגים יש יוםיום ישראל> במשכנות רוב עפ'"י ■

אנדרלמוסיה שוב באה. לפתע למסלולם. לחזור העיר משתתקיםלגמרי. והחיים בעיר' ופצועים
(ירידת וחללופישלטון מהפכות בצורת בעולם ולא גא, /wt^^^^ אין צד, מכל חיילות מוקפת
הדימ.קרטית ^רנסקי ברוסיה,ממשלת הצאר ושני בצרכיאוכל מחסור והורגש .אךכוהימים

^הבולשביקים). שלטון לאחריה" עשושמות. והקור, הרעב  .מלאפיהחבלה
משלטון ליד, מיד פעמים כמה עברה דובנא קרויים אינם חייהם הם גם והנשארים רביםמתו
ומהם הפטלוראים אל הבולשביקים מן לשלטון' אלה ^ל ^ועל שגגות" במחלות חלו כי :חיים,
שלטון שכל וברור' חלילה. וחוזר הפולנים' אל ."  '. שעה. בכל לך האירבת המות אימת

רב. הרג וגם שפטים העיר ביהודי עשה בעינויים ךובנא_. יהודי ..התענו חדשים תשעה
השלטונות חילופי מימי מאוד מרים לגרונות יצאו סו''ס אך מרים, בנסיונות ונתנסו קשים
נשארו אבדו' ובךלילה היו שבךלילה ההם, הורגש '1915 השבועות' בחג לאורה. מאפלה
על הבאים לדודות' לספר כדאי דובנא. ליהודי והולכת. גוברת דובנא על הרוסית שרהסתערות
העיר: יהודי על שבאו הפורענויות מתוך שלוש וה"גיטו"*) העיר על הומטר כדורים של מבול
נס ב) התור. עפ"י היום לאור השוד א) ההסתברות לפני מועט זמן אך באש. כולו עלה

בפורים. האסון וג) סטול ראובן ר' הראשית הגרמנית מהמפקדה גזירה יצאה _הזאת
היד, כשהשלטון היום. לאור השוד מעונותיהם את לעזוב הגיטו תושבי כל 'שעל
פקודה העגלונים פעם הבולשביקים'קיבלו בידי הגיטו.קשה תושבי העיר. חלקי לשאר .ולעבור
באו שאליו קבוע' למקום עגלותיהם עם לבוא .בכל רבים גלבתיהם, פרידתם .על_יהם היתה
נתחלקו כולם הקומוניסטית. המפלגה חברי גם אל הדבר הוצא {כח ורק לצאת מאנו ואחרים
אחר לגושחנויות נשלחה פלוגה וכל לפלוגות נעשה שנס.גדול הבינו ול# ידעי ילא ;הפיעל, ן

ובמחסנים שבחנויוי* הסחורות כל ת א להחרים היו משם גורשו אלמלא זו. גזירה עלידי להם ן

סוחרי כל נהפכו וכך הרשות, לידי ולהעבירן שראו אחרי ורק ונוראות. מרובות האבדות
מרודים. לעניים בןיום דובנא עמדו אש למאכולת היה הגיטי של השטח שכל

סט^ל, ראובן ר' סטול. ראובן ר' נס הזה. הנס על
לא על למלכות נתפס ישר. ואדם עשיר סוחר התו של והברקים הקולית שנשתתקו לאחר
לחפור גם חייבוהו למיתה; יצא ודינו חטא מתוך להציץ דובנא יהודי העיזו הרוסים תחים
זה אבזרי פסקדין ידיו. בעצם לעצמו בור עוקר הגרמני שהצבא וראו החוצה ■המרתפים
התהלכו והכל דובנא, יהודי כל על אימה הטיל נראי הבוקר, בהשכמת למחרת, העיר. מן רגליו
השמים! מן נס קרה אף ומיואשים, מדיכאים של חדשים תשעד אחרי בעיר. הרוסים כבר
קמה וחופר' הבור בתוך עומד ראובן ר' עוד וכוס לבן לחם דובנא ילדי ראו שוב וקור רעב
למלאכיהחבלה להם נודע בעיר. בהלה פתאלם אכן בסורמיץ. השני מהעבר שהובאו חלב.
בבהלה כולם נסו והם העיר אל מתקרב שהאויב היה החמרי הגיצב אבל מרומם, היה מצבהרוח
לביתד וחזר קברי נלבור יצא ראובן ר' רבה. המדרגה. בשפל

בשלים. רצו האנשים גדול, החורבן הרוסה, ו?עיר
שלטה בימי זההיז? בסורים. האסוז תבוא ,,מאין והשאלה ריקות, הידים צים,
שמות £שתה זי זידונית ממשלה הפטלוראים. באה יאמנם פנים. כל על חרותה עזרה?''
קדשינו כל ואת עצמותינו לשד את מצצה בעיר, היא אך יקפ"א, מהחברה מקיוב' ראשונה עזרה 

הרוצחים מעשי את בדומיה סבלנו חיללה. בפתיחת רק חהתבטאד, מאוד מצומצמת היתד.
את נשוא יכלו שלא אגלהיו,כאלה המזוינים,  :

האב בניברית. משאינם רובם  והללו עולם. דרוםי חלק לאותו קורא הריני .גיטי' בשמ (.  "
ה!קומניי לדובנא שמסביב ב"כפריהגנים" רים  שבקושי עד צרים' היו שרחובותיה העליונה העיר של 
בחורים מאות כמה כוח מול כוח בכוח. כנגם ימ*ו0פים נבוכים והבתים עגלה, שם לעבור יכלה
עליהם, התנפלו ואמיצילב חסונים כפריים מטיטוס "גיסו' באמת היה .זה ש* גרו יהודים ..ירק
מד. וגירשום יהקציניק הקומנדנטיס^ את :הךגו ימיהביגים.
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1 הזניח ונפש, לב בכל זז&וגזד' שהתמסרלרעיון ובליל .xurtr גם באו rifx riffhm? כפחק.
1 הגימ .להקמת עתותיו רוב את והקדיש עסקיו את הרגו '1918 סירים' ערב בו שחל שבת
1 אותה מנהל  והשני להצלחתה. ביסודה נסיה' אחר הפטלוראים. את וגירשו העיר קומנדנט
■ שיותר בא"י) (עכשיו מגליציה קמרמן גימנסיה' לחו הנשק את חילקו בתיהנשק, את פתחו
1 הרבה שפעל חם לב בעל יהודי היה מדירקטור ממשלתרשע נגד להתקומם עליהם וצווו שבים
1 שלו שבגימנסיה דוקא ורצה הגימנסיה למען הלב אבל גדולה' היתר. בעיר וההתעוררות זו
1 קמרמן של יזמתו ע"פ שלם. יהודי חינוך יוהן בית הגויים ככל לא הרי  חרד: הה*. היהודי
1 עברית הדת' ללמןד* עברים מורים הוזמני אשר את ואמנם טובות' ניבא לא הלב ישראל.
1 ישראלית. והיסטוריה פטלורה לאנשי עזרה באד, אחה"צ בא. יגורנו
1 הנוער. תנועת חובב גם היה מנהל אלתו אסון על הודיעני העיר על שניתך היריות ומטר
1 התושבים כל בפני להפגין ורצה מעשה היה ורגלים, פרשים שלמים' גדודק לבוא. המתרגש
1 אל טיול ערך זה ללשם הגימנסיה ערך את ברחובות שנמצאו ויהודים העיר על התנפלו

בעומר. בל''ג לעיר, הקרוב פלוסטינא' היער' שמחוץ הקסרקטין אל לנשלחו מכותמות הוכו
דרך עברה המורים על התלמידים תהלוכת הסתתרו רבים נוראה. היתד. הבהלה לעיר.
חבר,.השומר הצטרפו ואליה הראשיים הרחובות הוחזרו למחר נוצרים. בבתי וגם יכלו באשר
ו,.השומר ופלוגותיהם. דגליהם על הצעיר" מוכים בם, נפשם עוד כל מהקסרקטין היהודים
אהלים, נסו וביער ליגלי. בלתי  אז הצעיר" לבלי עד פנים נפוחי ליד' רגל שבורי ופצועים'
באו פתאום רבה. היתד, והשמחה ושתו אכלו נעלמו כלל. חזרו לא מהם עשר שלושה הכר.
את וקראו סוסים על רכובים שוטרים שני קרובי של ריצה התחילה עליהם. ידע לא ואיש
מעשה בשעת הסטרוסםה. אל הדירקטור כל עונה. ואין  השלטונות אל הנעדרים
לו אמר והסטרוסטה הדגלים את מהם נטלו השבו חג בערב רק הועיל. ללא היו החיפושים
מר קומוניסטים. תלכו הגימנסיה דגל שתחת בלד בשדה שנתקל וסיפר אחד אכר בא עות
שלו בתקיפות וענהו מפניי נבעת לא קמרמן יהודים הלכו האדמה. מתוך מבצבצת אידם
בענ להתערב לסטרוסטה רשות שאין בהדגישו של גופותיהם את ומצאי מקום באותו וחיפשו
ולפניו חינוכי שלטין יש לכך כי הגימנסיה' יני בדיקת לפי אחד. בבור קבורים השלושהעשר
ופטרוהו הדגלים את לו החזירו דו"ח. ימסור שקט היה לא רב זמן חיים. נקברו  ו"םאים

בשלום. בעיר היהידית האוכלוסיה בקרב הבטחון וחוג*ר
בקולותיהם נבחר הפולני לסיים בבחירות " . הפילנים לידי העיר עברה אשר עד נמשך
כציר. אבת,ם...לךיבסץ וקרמניץ דוכנא שליהודי התאוששו היהודים כולו. בחיל יוצב ושלטונם
לו ובערכה בךובנא. לביקור לוינסון בא ךה*ה בתיהמסחר למסלולם. לחזור התחילו והחיים
פניכרשל..מלכות בהדרה,''לקבלת פנים קבלת תנועה התחילה נתחדשו, מפעליתעשיה נפתחו'
המונית הליכה ת יתרה,' חגיגיותולבבוות נןתוך. בתי נפתחו החייםהסדירים חידוש הגם כרגיל.
לוינסון בהגיע הרכבת מתחנת נערכה פומביול של מיסודה עברי ביתספר וביניהם: האולפנא 1
החלוץ מן ובפרשים רב בכבוד ליווהו לדובנא, הציונית, הפעולה התארגנה כ"כ ..תרבות". 1
ביקורים כמה ערךץ,ב2י.ר לזינסון הציר סמקומי. באו הלאומיות, לקרנות כספים לאוסף ניגשו 1
מזק רושם ~ולעסקנים"והשאיר השלטון .,לראשי /7<jry,7 nsmnrn inib מזמן ציוניים שליחים

^בע^'לשנים.. התארגגו הנוער מבין המונים. לבבות כבשה
ההם^. בימים בדובנא היהודים חיי הין; כאלה. . עלו. גם *הם ורבים לא''* לעליה קבוצות
אלימלך ב. י " .~ בדובנא שהוקמו החינוכיים המוסדית בין: י ~

 יהודים. לילדי האוטרקוויסטית הגבעסיה היתה
סחיי"היהודים תבאנה'הוספות נוספים בסרקים (. בהר5ה שעזרו גאןאחד^ להזכיר הר^ויי ימן
בז>,מתוך ז?ח^וץ זרבנימ'ותנועת אישיט בדובנא, ובדאגתם הזאת הגימנסיה בפתיחת דובנא לבני

הארכיון. ועדת* שברקוותי החו&ר מקומי 1סוחר קראול"ני^ א. הלאיהם!' לקיומה.

י^" ץ מני ר ק
בעלת במדינה ומושרש מעורה כאזרח אלא ; עמלם יחסי
היהודי את רואים היו וכך מעורבת. אוכלוסיה מק היהודים 1?יו ק^טניץ שב6גיבת בכ&ריט
תעמולה התנהלה ודא^י העמים. שאר בני גם הי את עליהם שאסר החוק מחמת בודדים, 8ים'
אישם, איפה פרי נשאה גם והיא אנטישמית עצמה ובעיר ד&ביבה בעיירות אך בכפר. שיבה 

השנאה ניכרת היתה לא יוםיום בחיי אולם ורישומם מהתושבים, ניכר חלק היהודים היוו
תקינים היחסים היו המעשה בחיי ליהודי. לציין ראוי המספרי. יחסם מכפי יותר ביכר היה
ואס חיגיוריכז ידעו ייא וסביבתה עייני לגמרי. ללון"' נטה כ"אורח עצמו את ראה לא היהודי כי
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מרבים היו הראשונה בתקופה ואמנם' רוסית. של בודדים מקרירצח היו 51טלורה בימי יכי 1
אם הציוניות. באספות רוסית לדבר ג*שוםמה הכפרים). יהודי 1
העממיות. השכבות על נמ,נו הציונים רוב כי היהודים היו חיקית מבחינה לעומתזאת 1
עם הציונית התנועה הזדהתה החרדים בעיני במנ חלק כל להם היה לא וכן, לרעה מוסלים 1
1920 ובשנת א"ח''כ' שונה המצב אפיקורסות. כל היתה כך■ 'משום והעירוני. הממשלתי גנון 1
גם הותיקים הציונים מלבד בקרסניץ כבר פעלו וברדיפה כ"גזירה" מתקבלת ממשלתית. פעולה 1
וקבוצת ה"בונד" וכן פועליציון צעיריציון' מתן שתדלנות, ע''י עליה. להתגבר, קניש' גזעית 1
לחמה 1921 בראשית לארץ. עלתה גם חלוצים .;■ , :  באלה. וכיוצא שוחד 1
בהנ עמדות. לכיבוש בעיר הציונית ההסתדרות בעיקר ה*4 העמים בין ההדדיים הקשרים 1
לציונים מסביב. היהודי. הציבור מוסדות הגת קשרי מזעטת במידה ורק ועבודה' מסחר קשרי 1
בעלי בני רובם הגיער' "פני'' בעיקר. ד.תלקטו הסוחרים משותפת. ציבורית ופעולה  לתרבות 1
ומתימספר אחרים' מחוגים* ומיעוטם בתים רוסית' דיברי האינטליגנציה' ןחוגי האמידים 1
הזר בין מובהקת דיפרנציאציה לידי בוגרים. הצי בקלוב חברים להיות לכבוד לעצמם ראו 1
בתקופה הדבר הגיע לא השונים הציוניים מים הגבוהה", החברה '.אולם נקרא שהיה בורי 1
היתד,ג;עין הציונית. ההסתדרות בתוך הנזכרת. ודומינו קלפים במשחק בערבים שם.בילו מקום 1
.'ברו פרוגרמה בלי אולם "צעיריציון"' אגודה היו הרוסית. והאינטליגנציה הפקידות בחברת 1
ההם של וער אקטיבי כחלק אלא מיוחדת' רה ושל תרבותי שיתוף של אחרות צירות גם 1
ואשר צעירה'/ "משמרת כעין הציונית, תדרות (לגבי לקבוע יש כלל בדרך אולם הדדית. קירבה
במספרם, מעטים היו אםכי הבוגרים' לציונים בי הראשונה), מלחמתהעולם שלפני התקופה
באמונתם מושרשים אנשים ברובם היו הרי מגו חטיבה היוותה בקרמניץ היהודית העדה
היה מהם אחד בל לרעיונם. וקנאים הציונית עצמיים פנימיים חיים בעלת ומלוכדת בשת
ך?ר הצבור: חוגי בכל וידועה משפיעה אישיות והיתה וצלליו. אורותיו על מובהק לאומי והווי
מאיר שפיר' יעקב לנדסברג' בנימין אדבוקט הרוב בעמי טמיעה בפני מחוסנת רבה במידה
אדלמן, משה שפאל, אהרןשמעון גולדרינג, המרת או נשואיתערובת מקרי שבמקום'.ואכן
דוברומיל, מוניה פרידמן' אהרן קלורפיין, גצי מאוד. נדירים היו ^'^הדת jsszrz^iz בעי .ציונית דתנו,ד £"*" srלי

  י יחבה'' במיה י**0"7 ת * ובבי באדישות לציונות התיחסו עירנו בני רוב
בפעו עשירה י'אחריבות י'שבים ע תקופת . היהודי גלויה. בהתנגדות גם  ניכר וחלק טול
היהו הצבודיים  זלחיים לצייל' היאייית ליי1 הרואה ובעלהמלאכה' הסוזזר השנה' ימות מכל
הלאומית ולפעולה חשובים /0א7ר*ת יייט על מביט היה  ופיקח אישמעשה עצמו את

נוס>£ים פר>דם ייקי^י זי לת>?יסה בעיי* כעל כאחד, ובוגרים צעירים הציונים' קומץ
חינןך ובדרךכלל הדין, מעלמא  שלא בטלנים חבר

 שנעי"יי "יי* 'לי' יי י ^^י^,^
קצת משבגת אחדות, שנים ב"חדר* שלמדו .K"* .1\ ץ  :'. ל
לציין יש מעורב. או יהודי לביתספר עברו ציוני מטיף בעירנו *!בקר היה לפעם מפעם ; 
"חדרים" של אחדות עשרות בקרמניץ היו כי קריתי של אביו כרכר. המטיף לטוב (זכור
בעיר היו בתיספר תלמיד. 4020 אחד ובכל בבתי ברבים דורש שהיה מקריתענבים),
רוסית: שפתההוראה היתח בשלשתם שלושה' טלית. עטוף כשהוא למעריב מנחה בין מדרש
(עממי) עיתגי ביתספר עממייהודי; ביתספר כולו הקהל בין מעורר שהוא היה ונדמה יש
תיכוני ביתספר ולאיהודים: ליהודים מעורב בה, החדשים ולחיים לציון רךומים ר^ות.
פרטיו! גמנסיה גם הו/קיימה זמןמה למסחר. העליה אנשי נציגבין כל כמעט אץ י?זל0
של ולאיהודים. ליהודים מוסדמעורב לנערות, תיו כחפשים,:לא כחרדים ntivn ראשי ,השניה.
לפ התחנכו' אלה במוסדות אלכסינה. חגבי לעצם התנגדו אף החדשים הציונות. מחסידי
הראשונות בשנים ילד. כ600500 אומדנא' . ביטו שה והיו הקץ, דחיקת משום ייצ*ו?י ..היעיין
למס ובבי'ה''ס העממית' מהשכבה ילדים ביקרו גברים בהן שהשתתפו האספות' על רעה בבעין
ושנותהליש הגבוה שכרהלימוד חרמחמת ודיברו ;ראש בגילוי ישבו ובהן לוגשיםיחד
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בקרמניץ. ימיו כל חי. כץ' ם 'קול מ ניכר חלק אמידים, בבי בעיקר  המרובות
כינויו וסוטר. משכיל חובביציון' מראשוני לעצמם לקנות לכרכים נהרו זה בי"ס מבלגרי
של אביו הוא מזה*' בן "מזה rrtwהספרותי קטרבזלג אודיסה, לקיוב' גבוהה: להשבלה
בגמנסיה מנהל היה (בעניק). כץ בךציון ד*ר ונעשו לימודם חוק את משגמרו למוסקבה.

האחרונה. התקופה עד בקרמניץ לתרבות* ורק אחרוי., בערים אח''כ השתקעו רופאים,
מחובבי רופא' ג, ר ב נדם ל אריה ד''ר _. מולדתם. בעיר אחיזה להם ומצאו הזרז מיעוטם
לכמה ציר בקרמניץ. ימיו כל חי הותיקים' ציון אישים:
אביגדור דיר של בךדודו ציונים. קונגרסים שמו חשובים אנשים כמה להזכר ראויים
בנימין ד''ר בנו את לציונות חינך מבדלברג. בעיר היתר, שפעולתם מהם מקרמניץ, ,*אם.
בציונות' מלאה אמונה בעל לנדסברג. (בחי) . אחרים.. במרכזים שפעלו ומהם עצמה
ציון לחיבת הראשון הדור W vw נציג יצחק ר ובמעלה' בזמן וראשון, ראש 
המל לפני אחדות שנים בארץ ביקול ולציונות. מראשוני סופר (ריב"ל)' לוינזון בער
בסי שומעיו את הלהיב ובשובו הקחעלת יחםזז האיש את זכרו עוד העיר זקני ההשכלה. תקופת

אלץי^ראל, תיי על ^רים אהוב הירי לא לדבריהם הליכותיו. על ךסיפרו
, ;..'■■ . .■  מנודה. גם היה ילפעמים בעיר הבריות על

עברי מדרה ש^פאל' ש&^ון אהרון
היה בנו ועברית. הציונית לתנועה נלהב עסקן חובבי מראשוני ס' ד נ הי טוביה ד"ר
עב היתר. ששפתאמל בקרמניץ ל.ראשון ית,לד בוורשה ימיו רוב גר ציבורי' ועסקן רופא ציון,
בהוראה וראה שאררוח בעל שרה ^ יית. מולדתו עיר עם הקשר על שמר זאת ועם
תלמי "ltD ואמנם חשופהי ל^ת שליחות משפח*. בני עם יחד לפעם מפעם בה .וביקר
אכן' טובים. ולעבדים לציונים והיו גדלי y, ואחד כרופא בה ועבד בארץ זגץמה ישב היא
לאמריקה נדד ןג;ה. לא הארץ את בעיניו לרא" הציבורית. בעבודתו והמשיך לרוסיה חזר כך

י " בנכר. ומת משפחתו לעם הסטודנטים אגודת מראשוני היה מתתיהו בנו
מי ן. מ ל איד ^משז; אחרןן ואחתן מנהל (כיום נודע ציוני ועסקן "החבר* הציונים
מדמות את הכיר לא בקרמניץ הציוני ."war בנו בהדר"הכר&ל). אנגלופלשתינה בנק סניף
שנשאר איח^ן, משה את והנלהב' החביבה בארץ. ביקורד בשעת 1914 בשנת מת השני
יומו עד ציוני להט ומלא ברוחו בעיר צעיר .1943 בשנת בתלאביב מתה אשתו
כאילו משקפיו וברק האדום זקנו האחרון? מחובביציון הוא אף פרילוצקי' צבי
הציונית שבנפשו. הפנימית האש את השלימו עורך היהודית' העתונות וממייסדי 'הראשונים
טפל.  הפרטיים חייו ואילו עיקר אצלי היתה פרי נח חעתונאי של אביו בוורשה' "ה"מומנט"
היה לציונות הקדיש הגיגיו למיטב זמני רוב את וילנה. בגיטל הנאצים ע"י שנרצח "לוצקי'
ימיי בסוף חיבביציון. של כיניסי?י ™? צ;י . ציבורי עסקן ק' ב ט י ל איר ..מ ד?ר
בתלאביב לתן בנו אחרי לאי^ישיאל עלה והק קהילתו למען הרבה שפעל נלהב' וצייני

בתש*י מת שנים ^סר הציוני. לרעיון זמנו ורוב כחותיו מיטב את 1דיש
במשך בקרמניץ היו גדולים רבנים חכמיםו הציבוריים המוסדות למען הרבה פעולתו 'rתה

A  ^ .^^^^^ ?ns uT?r ar^ 'nrvrr? שמשך _הלאנמיית.איש.עממי, והקרנות 3ףגיר
יצחק^ונל     סופרים. ,1:עט

ק צ לו
לדעת. עצמה את אבדה ולסוף בו" התאהבה ^ד<משי)
להרוג ויצו לנפשו מנוחה מצא לא הקדוש'*.המושל וואלף ר'. של לקבר בנוגע

בתו. למות שגרם האיש את מדור העוברות ^ אגדות כמה עוד מתהלכות
יום בערב שפעם אומרת' אחת אגדה ועוד . מהן: לדורי
יד על לחודים בילדי אבנים נזרקו הכפורים דתית. תהלוכה של בהמון אבן נזרקה פעם
בב פגעה שהושבה האבנים ואחת ביההכנסת ואיים בדבר היהודים שיד העיר מושל חשד
דרש המושל מת. העירוהוא מושל, של גי צפויה היתה סכנה העיר. יהודי כל את בלהרוג
בית את להחריב באיימו החייב' את לו למסור לוצק. איש וואלף' די התנדב אז הקהילה. לכל
הו אז בעיר. היהודי בישוב ולהנקם הכנסת וגופתו למות ונידון האשמה את עליו בקיבל
את עצמו על וקיבל המושל לפנ1 וואלף יי סיע היה אחרת אגדה לפי חלקים. לארבעה .נחתכה
את לקשור ציוד. המושל? עשה מה האשמה. העיר מושל של ובתו יפהתואר גבר וואלף .ירי
שגו עד שסחבוהו סוסים שגי לרגלי וואלף די
עץ על תליאותה ואח''כ לשנים נקרעה פתו עיץ^רשיטה.*לוצק'^ילקוט.תהלין..הלברו11'. (.
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יהעתיקזת העריוגז אחת שהיא מבאן הנוצרית. שחת קצב יהודי גמצא השמים. לעוף .למאכל
שמטנו לישוב אגלי (הכוונה בווהלין. ביותר "הגופה שומר את לשכרה השקה כחייל' לחפש
כמה יעידו כך על לוצק) העיר אח"כ צצה 200? קרוב עברו מאז ישראל. לקבר והביאה
דרדסים והיכלים מגדלים של עתיקות חורבות לא ישראל שם קידוש סל זה ומקרה .שנה
לוצק שימשה ההם הרחיקים בימים שבעיר. נהר,* בשים' בעיקר רבים' :מחה. ולא נשכח
שמשלו trnc^S פולנים ושרים נסיכים בירת לבם. מר את עליו ושפכו וןאלף .די של לקברו
נעש  פולץ שלטץ לידי משעברה בווהלין. עד לקבר והעילות הקבועות סהמבקרות אחת
היתד, והשפעתה החבל לכל ראשית עיר תה חיהשרה האשד, היתה האחרונות .זזקונים
יפה בנויה היתה היא הסביבה. כל על רבה שנ והמצבה הגדר לתיקון שדאגה והיא ■ןלויפר.
של סחרה מסחר. ותנועת מאנשים אז והמתה הראשונה. העולם מלחמת ביפי בחלקם, V?7rl
היות בגלל ההיא בתקופה מפותח היה לוצק קדוש לאחד מערה ,,ציון חקוק: המצבה ;על
לכ והגדולות. הרבות לכנסיות לקתילים' מרכז וקידוש ביסררם שמת אכזרלה' מיתה שמת
שלהם, לאנשידת והסמינריון הרבים מרים לאב יהודה התורני שמל' ונורא המיוחד השם
הא בעלי ושונים. רבים אנשים לעיר שמשם* שבת ביום למרים עלה טיב"י במוה''ר וואלף
ודאגו ארמונות להם בנו בעיר' התישבו חוזות תקכ"ד. תגוז במרה.כ"ה שקיבל ודיני
הספר עמי התקוממויות משהתחילו לשיפורה. יש  (המבצר) הגדול לביתהכנסת אשר
האחוזות' כעלי עזבוה  באש עלתה והעיר המבצר י מחלק אחד היה שבתחילתו שער
פעמים וכמה כמה שנחרבו העיר חלקי אולם לאורך 1380 בשנת וויטולד הנסיך ע"י .שנבנה
מאות תלה על העיר עמדה זה לפי מחדש. נבנו זיג המלך מסר r'cr. ד,מאה בסיף העיר. ;כל
יש וב"אוצר בה' נאחזו שיהודים לפני בשנים המת לראשוני הו^ומה גיית את השלישי ,כונט
אני ברדשרסקי ש. ההיסטריון אצל וכן ראל" £תר למקוכתפילה. בלוצק היהודים ישבים
בראשית בליצק התישבו שיהודים מיצאים בנין'לבנים עליי הוסיפו בנין ה אי; שינו כן
שהע בצוהזכויות .(1225 (בשנת הי"ג המאה מנהרה נמשכת מביתהכנסת תיקונים. בי_ ^הגשו
יולי 1 ביום ליטא ליהודי וויטולד הנסיך ניק המתחברת העיר מזרה לאורך. לאדמה ^כתוזת
שהי למסתבר לוצק' ליהודי גם גזברו. , 1388 ביבהמש לברט; ארמון הקתולית; הכנסיה עם
למדי. ניכר ובמספר מכבר גרךןבעיר הודים ב*ת £7 הפרבוסלבית ,יד,בנסיה המחוזי. ^פט
להשאר היהודים נאלצו  ההתקוממות בזמן מצבה על מכתובת הגליל). (שר הוואבןדר^
המת מידי מעט וסבלולא המצגים בכל בעיר שהלכה פסח ר' בת בלעמה האשד,'. של עתיקה
מימ הי''ך. מהמאה עתיק מכתג^ר קוממים. עמ שד\א למדים .1595..נמצא^ יעמה;בעע?
rc3n של אחיו בו ויטולד, הנסיך של שלט"נו מאת רשילן להשיג בידה. שעלה. עד הרבה י"
כי7י נמצא היד (כתב הגדול"לוברט הליטאי והר המקגמי י .הכנסת בת לתיקון להשליט
בתקופה "יהודים באי איגיסטונוב^ הפולני .של הגבה בהשפעה. ללחוק עליך^היה ^חבהו.
ק"מ שבעה' במרחק מושבם את ותקעו ההיא ביתהכ להרך^ב,>  שהפרעי ד,קר.וליגר "הכמרים
היה ואסור גיטו בתנאי שם ן^ הם כליצק. הי^ןדי'). ^נסת
של בעט^ט ליר^ים אפילו ללוצק לבוא להם הלוצקאי העסקן.והסופר חקירותיו.קל לפי 1

כניסתם על הוקל אח*כ התושבים. מלשינות במסמכים לוצק העיר נזכרת סטיץ**) אליעזר
בטורי המלך" בימי '1579 ובשנת לעיר' לספירה הראשונות במאות עוד היסטורייפ.
בעיי להאחז ליה^ים הותר (15751586) 

גופא. .1894 כטנת ב"ווסחוד'י עיין (.
גרושבסקי בנימין בלוצק. העתוגות על באלמנך עיין (..

י   י ■' '""1.

רדדבילוב של המר קצה יי
וחלק זיים תושבים עיי נתפס חלק נשארים. דדך הטעיית; חל 'על עמדת בשנים ניאות
לנכרים ומחכים ועזובים רייקיט עומדי6 מהנ£ בלי כמעט בל: חיי היהודים ותושביה בייוב

בהם. לגור היכנסו הראשי העולם גילחמת עד ניכרים זעזועים
הוו הצבא לחץ תחת  הפולנים כשעזבו זה אולם נחרבה; וכמעט קשה נפגעה שבה נה.
הרו שלטין בה נקבע העיירה את  האדום סי מידי עליה שבאה השואה לגבי וכאפס כאין
שינויים ניכרו לא שלטיגם חדשי ובמשך סים האחרונה. במלתמה ה&מאים הנאצים
יהי כמה העיירה. של חייה במהלך השובים הכורת. עלה לבטח שייטבו העיירה יהודי על
ניצלו כך (ע''י לסיביר השלטונות ע''י הגלו דים שחיו בערך. יהודיות' נפש אלפים ומשמונה
ואתם לעיירתם כעת וחוזרים הגרמנים גזטבח וי שברחו מעטים רק בחיים נשארו  בה
האדום). הצב* נסיגת עם שברחו אלה גם ומה הרוסים' בתיה רוב בנ6. שניצלו הידים
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כ300 בה ישבו 1765 בשנת גליציה. שבמזרח. וצבאות  בעיירה להתבסס הרוסים הספיקו לא
מנ 1847 משנת הרשמית הספירה לפי יהודים. רדןיבילוב את וכבשו וגרשום עלו הגרמנים
וב נפשות' 3054 שבה היהודית הקהילה תה כניסת עליה. שלטונם את לשפכו תש''א בקיץ
(בין יהודים 4322 יבעיירה היו3 ■ 1&T7 מפקד לועיי יהודי את הדהימה לרדזיבילוב הגרמנים
העיירה פליטי משחזרו תושבים)". ".* 7312 "י ~*":" נבו5ה... ורדזיבילוב רה
וב גדלה הראשונה העולמית המלחמה אחרי הגרמנים אספו  י'כניסתם למחרת כבר י
נפש' אלף אוכלוסיתחל12 עלתה 1935 שנת הקו עם פעולזל ששיתפו באמתלא יהודים כמה
רב זמן " יהודים. בערך' ~£ר,ן":כשנישלישים, אות שימש הדבר להורג. והוציאום סטים מוני
מרוסיה יהודית "להגירה שער העיירה שימשה הים וקלגסי "אר&ו"הימים לא י"הבאים. לצעדים
בשנת מהפרעות הרחבהחל לעולם הצארית בדרוםמזרח"העיירה היהודים כל את ריכזו .לר
סופרים מהפכנים' .19047 בפרעות וכלה 1881 מקצה! לבעלי האחד לשניים: שנחלק בגיטו
לגמל מעבר אל העיירה דרך ואחרים'ברחו עינוייהם פרשת והתחילה יהודים 1השני"לסתם

הצארית" הריאקציה שלטון רדיפות" מחמת יהודי את מריצןם יוםיום רדזיבילוב. בני של
בהשתדלות zrfvrr* נןסד 1787 בשנת התעללות..גסה. תוך, לשונות לומדות הגיטו
אצלהמלד.0טניסלב*ר ,מוש?העיימ,.ונצ',נסק, ה&קגוע.את מחוסרי את הובילו אחד ובבוקר
ספרים,/בעי להדפסת ,הןדי ^ _ גן0ט למג ציבוכובה רחוב במעלזל והזקנים .החלשים
£ת תמיד יןיןה היהןדי הישוב ^ י  בו שנחפרו מקום הרכבת, תחנת שע רש
ןמ מןשףשית משפחןת טספו $ פיקוח חת ת אוקראינים שחסרים בורות. *ד*ש
המקומית האינטליגנציה האוב בלירוכזו השטח את הקיפו גרמניים ם זקיפ
מגל,ציה וגם ברוסיה הקויב.ם מהכרניפ ' בכל הטרגדיה לעיניהם נתגלתה וכאן ללים.
בידידי ונמצא .מפותח ^יה ד)גךמוכה..המסחר הובלו מה והבינו.לשם הסיף שבא ראו ^אימתה: rr^n מרכז, ביתמכס בה הלה ". תפילות בכיות' תיי הנ^מיםי לבליית 511^
שעשו כאלה היו רבות למשפחות נסותגבול גביים 7ק!:יטף' כיל,ט' ^קיילי/ינייי"ינפבהיי בבו מנוחה מצאו וגופותיהם אחד יום ונשים

:" ""■■ י  פצועים שנפלו חיים גם היו הקבירים בין רות.
יש לילדי ברדזיבילוב היו ,,חדרים* כ^ה עליהם. כסתה והאדמה
אחד ליהודים' ממשלתיים יאלישביבתיספר אותו נשנה חדשים כמה של הפסקה ^חרי
לנע יגם^ריגימנס^ לנערית ישני לנעיים באותה כשהובלו תש"ב בשמחתתורה מחזה
בני^ את לשלוח נהגי העיי מעשייי כמה תת שהו לאחר הגיטו, של השני החלק יהודי דרך
ציי אגידה ורובני" קימניז בדיבנה' ללמיד הם אחים בקבר ונערמי הומתו קשה' ועונו כו
י1™!1 הפאה ^ראשית בעיייי' י'תקיימה נית איציק'ל ר' העיירה רב טבחה. כצאן בפשטות
^י^ הצא\' בימי במזזתרת היתה שפעיזלתה בודדים עדתו. בני עם הראשון בטבח עוד נפל
ח" א מפלגית ביו האגידה הוםיעה JPJJ משנת הת ההריגה ומגיא מהגיטו להתחמק שהצליחו
שלטת תחת  19201 משנת גלוי. ייתב השיגם הצוררים ויד ולסביבה' לברודי פזרו
יאף י'ציינית; הםעילה בה התפתחה ז?פילנים יהודים עם בהסתתרם שם ורצחם בברודי גם
הצעיר'/ מ"שומר יי'^י13 המפלגות יבי רתי יהודי הושמה כך ב"בונקרים". אחרים
חוה גם ועוד. ליביזייניסטים י ע י/דייר" העיירה נתרוקנה וכך ובתש"ב בתש''א בילוב
ועל בקרבתה היתה לאיתלחלוצים חק לז??שיה קהלה נחרבה מיהודיה' והציונית התוססתחיים
ביתהסקי יי יט את לדיגמא לצייו יש יכי המסך הרממ עם שנתגלה כפי בישראל' נכבדה
רבים עברי כולי היה 192A שמשבת "תיבית" בווהלין. השחיטה במת מעל
אולם לארץ, הכשרודועלו דרו עברו מחנכיי הצעיר של המזעזע מתאורו מקצת כאן עד
טיר ינפלי ^י" זכי לא מאלה ייתי ™' רדזי משרידי הראשון לרנר' יואל בן יצחק

הטמאית ד/גרסניית החיית לקלגסי ממש גלמוד לאיטליה להגיע שהצליח בילוב
היו חשובים מוסדותצבור וכמה כמה הנמבזים הנאצים לתעלולי עד היה ואשר פחתו
ביתחולים ביניהם שלהם, בבניהם בעיירה הש שבפנ החומר הוא רב ועוד ברדזיבילוב.
בתיכנ ששהעשר ליהודים' אינוול^מ יבית  $ל שניתכו והתלאות הימורים מפרשת ר:ד

לתפארת. גדול כנסת בית וביניהם סת ל^עלני השמש,. לעיני וסביבתה עיירתו יהודי
עוד. איננה  זו היהודית ורדזי^ילוב ב:זיי י  כל.

ברת 12 שבגיל הע*רה' יליד הנדבן יזכר
נבנו ובעזרתו לגדולה עלה שם מקום לאודיסה'   

הכנסת בית וכן אינולידים בית ביתהחולים' הרד עיי שונה ששמה רדזיבילוב' העיירה
הגדול. שלשת במרחק שבנה ל"קרסנוארמייסק", סיס

זגורודר צבי מברודי ק''פ יכ8 האוסטרי מהגבול קילומטרים
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/ ה ק צ' ט ס ר ב
הקהילה כיבוש כגון הציבוריים, "השטחים פיגי עוד .י'ידועה עתיקתיגים תיא העיירה * 1

/ הקמת גומלין,. לקרדיט יהודי בנק יסוד המקומית' כלךלד. שהיתה בשעה ■החלוקות. שלפני 0ולין
ולהש הציונות שאלות ובירור לקריאה חוגים אחו היתד, ה16 הכאה בראשית לוצק. ^תבל
ניכרת השפעה נודעה זז לפעולה כללית. כלה הוכ 1547 ובשנת פרוינסקי' הנסיכים של זתם
מבני החל השונות' לשכבותיו הנוער כל י על ש;..יים ירידים שני בה נערכו ואז עיר רזיה
ברפ כי יצוק, בבעלימלאכד* וגמור טובים דל בראשונה תושבי'העיירה. התפרג&ו שמהם
לטובת בתרומותיה במיוחד הצטיינה טצ'קה (לפי ברסטצ'קו שי היהודי ישובה היה ךימצער
קופסאות היו הבתים ברוב הציוניות. הקרנות יהודיה שילכו 1577 ובשנר. בתקה^וזעםרון)'
אוצר של מניות הרבה נמכרו וכן הקהק''ל אולם בלבד, פולניים זהובים 15 כפסגולגולת
לאסיפת וכדי. (הקוליגיאלבנק) ההתישבות בעיירה' היהודים כספר וגדל ר.לד הזמן במשך
 1904 בשנת  בברדיצ'ב הגדולה הציונים בשחיטות ניכרת. בכידה עלה ה17 ובסאה
מרגלית יצחק את כצירים מברסטצ'קו שלחו גם הפורעם פסחו לא באוקראינה חפילניצקי
עבר*ת ציבורית ספריה ז"ל. שטפר ומשה ד'ל יד\ משפחות ב200 השמידו ברסטציקי' ןלל
כל בעיירה התקיימה הציונים של ולועזית יהוךיים בתיאב 12 רק נשארו ובעיירה דיות'
של ביזמתם נוסד 1907 בשנת עוד השנים; יד על כסלתי אי. n: שהמיל יצוץ' 4לבד.
קטרבויסקי ב*צ ז"ל' מרגלית יצחק הציונים תי*א. בשנת בךסטציקה
£ירמן יוסף קליבנר' יהושע לחיים ויבדלל ז"ל יהודים; 632 בה חיו 1765 בשנת
המו בהנהלת וגדל שהלך עברי ביתספר ועוד יהי 536  ב1784 יהודים: 568  2ר1778

פולאק. יהודה אברהם הציוני רה הי"ח 'המאה בסוף יהודים. 569  וב1787 דים
עם בבר קטן: לא היה בעליה ב. של חלקה ונשארו הדבר במגפת העיירה .ושבי כל _ב6פד
עלו והרביעית השלישית ואח''כ השניה העליה אחרים באי אהריכן נפשות. ?3n■' /i" /oT
בבנין חלק ולקחי לא"י מבניה ככה מתוכה קהל בה נמצא 1847 שבשנת עד במקום' ונאחזו
הידיעה כשהגיעה שטחים. וכמה בכמה הארץ שנים, יובל וכעםור נפש. 1927 בן יהודי
הציונים התכנסו  בלפור הצהרת אישור על כ.^50 והיוו יהודים. 2251 בה ישבה ב1897
כל השתתפו בה רבתי' פומבית הפגנה יערכו הנוצרים התושבים (כ3פר הכללית .מהאוכלוסיה
שקו כאלה גם ביניהם וטף זקן המקום' יהודי את העריכו 1930 בשנת נפש) 2415 אז ה7ה
ברחובות עברו הלאומית, לתנועה התנגדו דם ,מ3500 למעלה בברסטצ'קו היהלדיפ מספר
וסיסמאות, ציוניים בדגלים בתזכורת העיר נפש' ל4000 קרוב  הנוצרים לאה נפש'
ב''נ גם מאורגן. ציוני בלער שמר הסדר ועל נפש ל9000 האיכליסיה הגיעה 1935 .בשנת
בהפגנה רשמית השתתפי הפולניים השלטונו יהודים. היל וכמחציתה
והיהודים. הציונים לכבוד ברכה נאומי ונשאו זו הסביבה: יישובי דרכים יוצאות והעיירה <"
ביתהקברות tv$ ב. _של עתיקותה על 55  לדובנא ק''מ': 1 30 במרחק 1לרתיב;לוב'
ש. הסופר של ביקורו בזכין להעתיק. היהודי מלחמת לפני . קי'5. 30  להייוכדב ק"כ'
העתיקות במצבות התענין בעיירה ז"ל אנסקי הרוסי הגבול על שכנת הראשונה העולם (

הרבה שבעיירה והישישים הזקנים מפי יאסף חבל הכללי. עם מכנו. ק"מ 3 במרחק אוסטרי
הקחמ. מלהמת'העולם בסוף עליה. אגדית פולין, חלוקת לאחר רופיה בגבולות 'ודהלין
שודדים כנופיות ברסטצ'קו בסביבות שוטט* .1921) משנת ריגה ברווה דובנא. למחוז צורפה
דניקין ורנגל' פטלורה' של מזוינים רוצחים בשטח נכללה פוליןרוסיה. מלהנלת ..אחרי |
בני של האמיצה לעמידתם הודות ורק ואחרות העלי בתוך. זורם סטיר תגהר הפולנ*. גזושלטח "
ולהתעלל לשדוד בידם עלה לא היהודי הנוער ישוב אהד מעבר לשנים .אותה ומבתי לרה
גורשה פעם הסמוכות. לעיירות בדומד. ביהידם יהודים  ,,פארשטאדט" ובשני בלבד יהודי /
של אשרובים ע"י מהעיירה פטלוראים כניפית יחד. אוקראינים י
כמעט השתתף בה המקומית היהודיר. הקגנה גם ברובם. אנשתירה הו העיירה יהודי r
מזויין כח הבחורות. לרבות המקומי, הנוער בל ושם בשעתה' פמקום הד לה מצאה ההשכלה
."בין של מסוימת תקופה העיירה על שכר זה לאומית. ^רוח למרהקים, הלך ברסטצ'קו
מחדירת ובעיקר לשלטון' שלטון בין הזמנים"' התקופה שנות בכל* בה ן שלטה ועברית ציונית
עם באפם. עלה שוד שריח הסמוכים הכפריים ציונים .קבוצת בהשפעת זה זןיה חהאחרונה.

זה. כוח חוסל הפולני השלטון ייצוב ועם במחתרת. עבידתה את שפיתחה .קנאים
ליד קרבות התנהלו המלחמות בכל כמעט הלכה אליה' המקומי הנוער בגי של ן'הצטדפותם
את הורסים היו סכנה בשעות ובתוכה. העיירה עדלועד עברית'' דוברי כ"אגודת והסתעפה:
לנתק כרי סטיר הנהר פני עי הנטויים הגשרים בכל מוגברת ציונית ולפעולה עירוני ציוגי



אחרי בגיד לא~ ב.יצאה חלוצי קול ק0וצה במלחמה היה זה,מ$ה.כד העיירה חלקי קוני
וינה. דרך ברגל הקוד'פת המלחמה ב19201919. והפולנים האוקראינים שבין

ציונים בעיירה: היו ציוניים זרמים כמה בתייהו 80) מהעיירה חלק לשרוף כשעמדו
גוער: וארגוני 0ועלי~ציון התאחדות כלליים' האח ברגע ורק אסטרטגית מגמד. לשם .דים)
הארגונים כי הצעיר. והשוכר הצעיר החלוץ בבתיהם. נשארו והיהודים התכנית ביטיה תן

ענפה. ציונית פעולה פיתחו האלה הפולני הגנרל צבאות ע"י העיירה בכיבוש
לכהן pnn קליבבר משהליב רב אחרי חלל. נפל מהם אחד ביהודים. פגיעות היו האיר
הטריסקאי. האדלי'ר בן טברסקי ד,רב בקודש נאשם ותיק' ועסקו ציוני פורר' ברוך הרוקח
לסח גרם ודדבר בלתיבירוצים נמצאו אילם מביתו ירו כאילו ה&ולניה שכנתי הלש:ת בגלל
רב להם ובחרו הלכו והאחרונים עד לוקת, לתותח קשור והובל נאסר הוא פולנים; על
JS2yr יב1ים. שגי בעיירה ישבו וכה _ אחר עלה רב בקושי ורק מלובן בברזל עונה וגם
של בי'גי ביותר תקין היה לא בעיירה החמרי לשחררו.
הבטחון בצב וגב הכבידו המסים הפולחים, טון הכ להזכיר: ראי הציבוריים מהמוסדות

לקןי. ה>ה מפעל אח"כ הוקם ידו שעל מוסד נסתאורחים,
.19^ העףל^ הילחמה n2nD M!n ובית הצדק" .לינת נצרכים לחולים עזרה

. ^^ רןגרנים :כנסן לעיירה את משך הוא .1907 בשנת שנוסד העברי. ^הספר ד11אצים תחת 0בלה על ולרגל מאות' לכמה שהגיעו העיירה ילדי רוב
ש>?עטים נידע ^ מיךיעית אילם ^ ליד מתאים בנין ב1922 בשבילו נבנה ^^גידולו ^ לר.סיה ^^ זה' ביתספר כתות. שבע בו והיו ביתהעלמין
.D>rnnKn הם נטבהי ב< ירבים ומסור. נאמן ציוניחלוצי עברי דור הקים

בגרוכוב ההכשרה לקיבוצי אח'יכ הלכו מחניכע
סיקוליר ^קב הארץ. במשקי כיום מעורים והם ובקלוסובה'

ווהלין איש  שרירא שמואל
ומפעליו לדמותו

ועתו סופר ומחנך מורה תוסס' ועסקן פעלים ^^^^^^^^^^^^^^^^
שמעו אשר הדגולים. ווהלין מאישי אחד נאי. ^^^^^^^^^^H^^^H
מו~ היו רבים לווהלץ. מחוץ גם נודעל ופעליו ^^^^^^^^^^^^^^^^
על שנמנו ותלמידה חבריו ומעריציי. קיריו ^^^^^^^^^^^^^^^^
וגם בגולה בהיותו גם תורתו ושומעי באיגתו ^^^^^^^^^^^^^^H
הכוחות היו מעטים לא כי ואם בארץ. כאז ^^^^^^^^^^^^^^^^
היתד. מכלמקום בסביבתו. האינטלקטואליים ^^^^^^^^^^^^^^^^
שטחי וכמה ככמה המופלאה אישיותו בולטת 1^^^^^^^^^|^^91^

ווהלין. יהדות שי בציבוריותה פעולה '^^H^^^^^BfHPlfH
, ■,   ■ ■. .  :''■■'^^^^^^^^^m lamm^^w

למש בן בווהלין. ס7אב*^ י'עיירד' ■^^^^^^^^kV ~ '':V1H■
עממיות ספוג שרירא היה ~דייית חסיייי* פחה ^^^^^^^^Btm 19■
התורה על בנעוריו עוד ישקד שרשית n*11.T ^^^^^^^^^PP|p^|^^■
עיירתו את עזב  משגדל במקורותיה. ייעמיק ^^^4,י^^^^^^^^^|
פרק שמע השכלה' שאב שם לאריסה. ו:דד ^^^^^^K^UKtjj^^^m
ואחרים קלויזנר ביאליק מפ וספרות בשירה ^^^^^^^P^^^^^^H
לו עלה לא זה כל כלליים. בלמודים נהשתלם ^^^^1^נ^^^^^^^^^נ
לאק עבר למדע וחתירה צמאון מתוך בנקל. ^^^■^^9^^^^^^^^נ
דוד הברון של מיסודו ישראל לחכמת ,TJ3V ^^^^^^^^^^^KL^^^m
גדולי מפי לקח ושמע בפטרכירג גינזבורג 1^^^^^^^^^^^^■^^
ועוד. קצנלסון ל. י. ד"ר דובנוב' שמעון הדור ^^^^^^^^^^^^^^^^
שטרס של באוניברסיטאות השתלם אחרכך , י ■<. לין ;  תיגיג ד.אדר ג
הפרופ' דברי את בצמא ושתה וםרייםורג בורג : בשורה האחרון' הדיר של בניהעליה בין
ופתפיסורים התנין' ופרשן חוקר. בובקי ו. שמו יתנוסס התחיה דגל נושאי קול ■הראשונה
ההב. בימים המדע מגדולי .אחרים מפורסמים כתלמידחכם. שראייר) (אז שרירא שמואל שי1
לעניין הוסיף  בהדר עוד אותו שמשך התנ''ך נע ותכונות תרומיות מידות בי שהתמזגו איש
העמיק והוא העליץ. בבית^מדרש גם אותו איש ושאררוחי רגיש לב בעל ער יות.יהודי
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לאיי. 1925 בראשית עלותו עד בווהלין מגוריו ההיא בתקופה חייל. יועשה בספרהםפרים "'עץץ
עסקנים להפעיל וגם לפעול גם שרירא וידע וב ב"הזמך ומאמרים רשימות לפרסם החל

תירמים. ועל עליה6 מקרה בכל ולהשפיע אולם הגהולה)/ כנסת אנשי על (בזה "השלוח*
הענפה פעילתו תקופת לציון ראויה במיוחד מלפרסם נמנע ענוותנות," ואולי זהירות יפתוך
(ולכו מחבריו לרבים באוסטראה. שרירא של השתתף הוא התנ"ך. מן נושאים על ימאמרים
המסו פעילותו זכורה בכלל) האלה הטורים תב של מיסודם תרוסית היהודי באנציקלופדיה גם
ברוסיה, המהפכה של האביב' מימי החל רה ברוקהאוזעפרון.
והכרזת העצמאית אוקראינה שלטח תקופת הראשונה מלתמתהעולם לפני מספר שנים
ימים אלה היו ליהודים. הלאומית האוטונומיה אנגל ויואל אנסקי ש. את שרירא ליווה
הת למיניהן המפלגות היהודי' ברהוב סואנים וגם ועיירותיה ווהלין ערי פני על במסעם
מן י יצאה הציונית התנועה גם בגלוי' תצצו אתנוגרפי, חומר לאסוף כדי אחרים' בחבלים
בלתי מצברוח הורגש זאת ועם המחתרת, זו היתה היהודי. מהפולקלור עתיקות שרידי
לימי מימימלחמה מעבר פרנסה, דאגת יציב: שרירא. של בחייו ורבתתוכן סוערת תקופה
יהודיס רצח וגם יהודי ברכוש פגיעות שלום, ברגש הסטודנטים חבריו בחוג מספר כשהיה
בימי0 באוקראינה). פרעות של גל (אחרכך העמ השירים את ושר האגדות את ובלבביות
כדי הכלל מן יוצאים כוחות היו דרושים אלה מיוחדת רוח משרה היה.  אז שליקט ג2יים
פוליטי לנהל ענינים, ולהבטיח לקדם לכוון, ומביאם שומעיו על והתעוררות געגגעים של
ובכלל והקהילות הציונות ריב את לריב קד,' עולה. כח בשרירא ראו אז כבר התלהבות. [^ידי
המתאים האיש היה ושרירה המשמר. על לעמוד *
סכסוכי ליישב בויכוחים' להתנצח בידעו לכך, .. ... . **
להס בחירות' מלחמת לנהל וזרמים, מפלגות ושרירא 1914 בשנת העולמית המלחמה באד.
נ£~נ5ני דעה ולחוות ותרבות חינוך ^ניני דיו* בחייו. נפתח חדש פרק לווהלין. חזרה טולטל
המוני של אמונם את ורכש  וקהל צבור גבול בלי אהבה חדור ביךיעות, מושלם בהיותו
בינתר עממיותו, בהרבה לו סייעו העובדים. ובגאולת בתחיתו אמונה ומלא ושפתו לעמו
מחמימות הכל על להאציל ידע הוא לבו. ורוך חשו תפקידים עצמו על שרירא מקבל ארצו'
יהודי הומור הספוגים פיו אמרי ומאוצר נפשו הפעולה, בתוך כאן, ולאומיים. צבוריים בים'
אנ גם כ*א לדעה' חברים רק לא ולשכנע חי חינוכיים ארגוניים' כשרונות כבעל גם נתגלה

מתנגד. ממחנה שים, ההמונים בקרי רבות פועל הוא ותעמולתיים.
ועורך כמייסד שרירא את רואים אנו והנה כמו פליטים' לעזרת החברה מטעם היהודיים ן

ספ כעורך ואחריכך וואך" ,,אידישע העתון היהו בין השכלה להפצת החברה כבאכוח כן
במשך ברובנה לעבעך "ווהלינער של רותי כולו? אותו בלעו תפקידיו ציוני. וכעסקן .דים

לארץישראל. עלותו עד שנתים מגע מתוך הרחבות לשכבות קרוב ובהיותו
,,, המוני את לחלץ השאיפה בקרבו גברה  אתן
** ולהעניק ממצבם להרימם הבכא' מעמק ישראל

עס בין שרירא את ראינו ארצה בואו עם התחיה. מרוח להם
פניו את שם ושוב בתלאביב. הקהק''ל קני הגמ כמנהל שרירא כיהן 191920 בשנות
אך תיכוניים, בבתיספר בהוראה עבד לחינוך' וב הציבוריים בחיים חלק לקח ברוזיין' בסיר,
בדומה בחלקו' גם נפלו במולדת חבליקליטה הנוער על כך ע"י ונתחבב שם, הציונית פעולזן
כך. על שיתאינן בלי הגולה' מעסקני לרבים היבסקים השפעת כשגברה כולה. העיירה ועל
כל וטובלב שמח להיות הוסיף הוא אדרבה, לאידישאים הגמנסיה עברה השלטון, בחוגי
עס מעול חפשי בהילתו המצבים. ובכל הימים ונכ לאוסטראה שב והציוני) (העברי ■ושרירא
אהבתו אצלו נתחדשה  בארץ צבורית קנות בזד. הממשלתית. בגמנסיה לעברית כמורה נס
והש ולתנ"ך הקדומה העברית לספרות העזה נקרא אחרכך באוסטראה. לעסקנות חזר גם
"מבוא בספרים: ונפשו מכוחו הרבה קיע מטעם בתיהספר על ומפקח מדריך בתור לכהן
הספרות ו"תולדות העתיקה" העברית לספרות ,pj9ki7 מטעם עבד גם כן בפולין. "תרבות*
הר, שמואל הסופר עם יחד שהוציא התלמודית" ליתומים. המחלקה כמנהל
שגמר הקודש'* לכתבי ,,מבוא בספרו ולאחרונה לבו. וחום כוחותיו כל את השקיע מפעל בכל
להכין' רק הספיק זה ספרו (את ימיו באחרית (בהיותו תבועתהעבודה ואיש לוחם כצעני
זלמן חבת בפרסומו). לראותו זכה לא אולם ו"הפועל צעיריצילן "■ ב"התאחדות* זזבר
זה ספרי והן לספר: בהקדמה אומר רובשוב מפ בעבודת פעיל חלק שרירא לקח הצעיר'')
ביטים הספרותי רצונו ראשית היה אונו אחרית בוע חבר היה וכינוסים, בועידות הופיע לגתו'
אשר יצירות לעם הנחיל בספריו הרחוקים... פעולת בראש ועמד ומרכזיים מקומיים דים
לסם במולדת העברי התלמיד את לקרב ייעילו במקומות היסוד וקרן לישראל הקיימת הקרן
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0*0 ווהלץ' יהדות היא עסיסית אמר: השאר אותה''... ולאהוב לדעתה הקדומה' העברית 1דנת
של זו הרי  האומה פוה היא ליטא יהדות שרירא של תלמידיו הם מעטים לא אמ1ם
בהב היתה גדולה ואכן שלה. הלב היא ווהלין ובשר בנקודותהישוב המפוזרים מהם ,,בארץ,
לשבור שידעה היהודית' לווחלין שרירא של תו ככולם רובם ואת בחזיתות, הלוחמים רות
שמואל בניה; מטובי לאחד גףל ילתת אמונים ומדריכם מחנכם מורם, של רוחו אצילות מלידה

במותו. וגם בחייו גם שרירא, . . , . ....האהיב. נאם לעולמו שהלך לפני מספר שבועות :;5

שדה, ג ובין בתלאביב תהליך יהדות ב,\ום קהל בפני

ק צ ו ס י ו
ישבו מלכה של וצד קטן בחדרדירת ישראל. מינסק' ופלך ווהלין .פלך בין לגבול סבוך
א'"ב ולמדו לקח ש*ןעו צפופים, שולחן סביב על לד, שכנה וסטולין. דומברוביצה העיירת בין
מעין נערכה חבשי יום בכל הרבי. מפי ועברי שמראה ויסוצק, הקטנה העיירה נישאה גבעה M
ללמדגים לצפיות היה לא כאלה בתנאים בחינה.  הסמוכה הרכבת לתחנת ממנה לה. היה כפר ■
המדרגה. בשפל עמד והחגור מהחדר גדולים הנהר זורם בקרבתה קל'מ. כ9  אחריצק ■
(בשבת הראשונה העולמית המלחמה בימי על האביב בחדשי משתפכים שמימיו חורין.
איזגברג חיים המקומי העסקן התעורר (1915 שטחים מכסים הם השלגים הפשרת ועם גדותיו
בספר א\סף בעיירה' חדור בחנוך לטפל ונגע, לעיירה. מסביב ביצות ויוצרים רחבים נמוכים
בכחם היה לא ושהוריהם חנוך מחוסרי ילדים מכל מנותקת העיירה נשארת היתה זו בתקופה
ויסד בית שכר למלמדים' למוד שכר לשלם בא. ואין יוצא אין ישוב'
בילה לאיזנברג הצטרפו בשבילם. ביתספר ספורי לפי עתיקה. לעיירה נחשבת ויסוצק
 והלמודים כמורים וליכטנפלד רטנר ואכן שנים. מאות כמה מונה היא  ירקנים
נמצאי בביתחספר. החלו  וכלליים עבריים בביתהעלמין ששרדו עתיקות מצבות ככה
ומבית הלמודים משיטת בלתיברוצים בעיירה פנקס כך. על מעידות שנים, סאות מלפני קלה
איזנברג אולם הדבר. היה וטבעי בכ*ל< *ספר את כלל. היה שלא ויתכן בו. נמצא לא לקהל
החשוב. במפעלו ותמשיך אחורנית נסוג לא הווהלינאית מדומברוביצה י. קבלה השפעתה
רו נשבו וברוסיה בלפור הצהרת בשנ:פרסבה (האח שני מצד החסידית ומסטולין אהד '^צד
לאיזנברג שעזרו עסקנים ננצאו החופש חות דורות ובמשך הלבנה)' רוסיה על נחשבה ךרונה
והורים") ילדים שמשך ביתהספר בביסוס עם קשרגה היו 1920 בשנת הפולני הכביש עד
העב שהשפה לאומי דור יצא ממנו קהל. ודעת ליד': אלו. עיירות
בקבוצי אח"כ התחנכו ובשורותיו r0j חיה רית ושא שקטים בו. קרו לא חשובים מאורעות

לא*י. ועלו הכשרה כל כמעט היהודים, אלף של חייהם בה היו סגנים
קנט. את להזכיר יש ביתהספר מורי בין : מוזר אחוזים), 9590) המקומית האוכללסיה
זידיל את העסקנים ומן יטרנופולסקי שוחט אהד כל כעיירה, היו לא כמעט ומדון ריי2 _חרי
יצךו בראש אייזנברג חיים עם אלה כל לופטין. ביתו לפרנסת דאג במנותו, וישב במלאכתו ךעסק

בו. המונית ציינית תנועה לגדו אבל בצמצום; ולרוב בנקל לא ^ןהושגה
בעיירה דייגים למשפחת בן לופטין' זידיל  שלום \יחסי הגיעו* לא ולעושר שאפו לא .כלות
התמסר אשר הראשונים אהד הי7 החדר. חניך הבלתי לבין וביניהם עצמם היהודים בין "שדרי
גימ בכל אהב מרצו. בכל הציוניי; לתנועה שבסביבה. אלה ועם שבמקום המעטים יחידים
חו להקת בעיירה וארגן התיאטרון .את, נפשו החול ימות כל ו. יהודי היו שמים ויראי
ההכנ כל ואת במשחקה. הצטיינה 'אשר בבים השבת, משהתקרבה אך חולין' חיי להם חיו
לישר הקיימת הקרן לנדבת מקדישים היו סות למר הלך יהודי כל אחרת. צורה העיירה קבלה
בכושר הצטיין הוא "תמים לביסדות או אל נסגרו החנויות החולין את פשט הצבירי, <חץ
רתיעה ללא גדול קדל בפני והופיע הדיבור, הזהיבו בית כל לחלונות מבעד ברעד' בעוד
ציוניות. לפעולות הקהל את עוררו ודבריו מצוחצחים, בפמוטים יקרות באור שבת נרות .

עבר אשר עד באמונה, פעל בשנים רבות אצו וקטן גדול שבת, בבגדי התרוצצו הילדים
והב ידים בחיבוק ישב לא שפ וגם ללוניניץ' והתפלה מלכתא' שבת פני לקבל לביתתכנסת
מוניטין לה שיצאי הציונית בפעולתו שיך חסידית, התלהבות תוך עברה בביתהכנסת

הסביבה. בכל העיירה בכל מיוחדת חגיגית הרגשה והיתה
ז*י. מושקה הרבי נכד לוין משה יזכר כן הזאת. היהדית
ובהגיעו בחדר לבד הוא גם השוחט. ליבוש ובן רך בגיל עוד ללמוד לחדר נכנסו הילדים
1*טוטיר, לישיבת.. אב^ ע''י נשלח 11 לגיל בעיירות הידוע מהטפיס היה דהחדר גלאד.
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ונכנסו העשירה. ליכסנפלד במשפחת שקרה ושם ממנו' הגדולים אדויו כבר yarV שבו מקום
וההגנה רכושם. כל את ישדדו פסלורה אנשל בישי עוד .1914 בשנת המלחמה פרוץ עד למד
הכנופיה, ראש את תפסה למק>ם, דהרה העצמית 16 ובן המעמדות. הבדלי על לתהות התחיל בה
נשקי. את ממנו ופירקי הממשלה לבית הביאוהו בתנועת להתענין והתחיל לימודיו את הפסיק
עוד כולם ולעיני האב ליכטנפלד הגיע בינתיים המהפכה.
הכנו מפקד את והשיב בנו של לחיו על סטר הראשונה העולמית המלחמה בשלהי
ויסוצק נשי אף בכבוד. וישלחהו העגלה, על פיה נשק עם שונות וקבוצות כנופיות לויסוצק. חזר
ידעה איציקס דבורה במערכה. ידעולע&וד ישובים ועל אורח עוברי על מתנפלות היו ביד
של ראשו את ושברה חיל" "אשת להיות הגנה אז מתארגנת בויסוצק קטנות. תיירות
ימי בראשית עליה. בהתנפלי עץ בבול ^פורע בהגנת פעיל חלק לוקח לוין ומשה עצמית
לרעות בשדה צעירים יצאי הפולני' "השלטון לוין החל הפולני השלטון בתקופת העיירה.
פורעים של פלוגה התקרבה והנה הפרות את הכשרה' לקיבוץ א יצ החלוצית' בתנועה לפעול
העיירה בני כל בראש. בלכוביץ בולק עם התנועה את עזב יהוא רב זמן עיר לא אבל
יספגו נתפסו כמה אולם ולהסתתר. לברוח מהרו התרחקות למרות לקומוניזם. ונטה הציונית
לעיירה אח'יכ בשובי אבי). גם (וביניהם מכות וגי ישרו בשל העיירה אנשי חבבוהו מהדת'
ידי מעשי הפוגרום' את לראות עיני חשבו  לשם מזמינו דמתא הרב היה אחת לא לבו. לוי
העיירה תושבי רוב את מצאתי בקושי הפורעים. נרדף, עליו: עבת תלאות מעט לא שיחה.
שקרה המקרה זכור בביתהעלמין. מתחבאים הרו הצבא וכשנכנס בביתהסוהר. וישב נאסר
לנפטר "שבעה" בו שישבו הבתים באחד אז כמן נתמנה  לויסוצק האחרונה במלחמה סי
ולקחו השודדים פרצו במבין' להתפלל יבאו הנא מידי גם נמלט הידיעות ולפי המחוז. של
והעמידום  במספר 18 הגברים כל את עם עבר ולסוף בויסוצק' בחיים ונשאר צים
ומתן משא לאחר להרגם. כדי השוק באמצע רוסיה. לפנים אשתו
בכסף ותקילין' בטבין האנשים נפדו ממושך את הגויים קבל להראות ידעו ויסוצק בני
נר איזנברג משה השודדים. שדרשו כפי מלא' בזמן למשל' כך' הצורך. בשעת זרועם נחת
ותפי הטלית שחרית' בתפילת שעמד בשעה צח המהפכה, בצחון את חגג הצבא כאשר המהפכה.
כסף ממשפחתו דרשו הפורעים ראשו. על לין אנשי עם הכימר בתהלוכה העיירה אל באו
לברוח איזנברג כשניסה מבוקשם. את יקבלו היהודים ופסלים. לפידים נושאים שלו' הפמליא
השתלטו זמן אותו במקום. הרגוהו החלח דרך וחגגו רקדו ויחד בספריתורה אליהם הצטרפו
השליטה שלהם והאדמיניסטרציה הפולנים אשר העצמית' ההגנה להם*. ,,לא השחרור את

בסביבה. שלום הין שלה שטאב" ו"הגנרל בעיירה התקיימה
הגר מחקו ארצה שהגיעו הידיעות מתוך תועלת פעם לא הביאה העירוני, בביתהמדרש
שלשה בויסוצק. היהודים חיי את מנים וב מביתהבנסת. יצאו הפקודות כל לתושבים.
ביום זה (היה תש''ב השנה ראש לפבי ימים שערה. מלחמה להשיב ידעו פרעות Vr pr
וטף, זקן היהודים' כל את אספו בשבוע) ומניעי סמוך כפר מבילה' שמעון היה הראשי מפקדה
עליהם וצוו הכל מהם שדדו העיירה' במרכז רגל מכף תמיד מזויין לב, אמיץ בחור לויסוצק'
מחוץ אל הובילום משם הארץ. על להשתטח מה היה המסוכנים המקומות בכל ראש. ועד
בג את פשטו פידויסוצה, רחוב לקצה לעיירה היי ושינמן ליכטנפלד סגניו גם הראשון. פיע
לעולמים. נטמנו בהם לבורות. והכניסום דיהם  נודדים שומרים נמנו ההגנה מאנשי לב. אמיצי
אולמן זאב ומעשה האסטרטגיים. המקומות כל את **בוחנים

ה צ י ב ו ר ב מ ו ד
המקו הקומוניסטים גם התארגנו ההטמן' נגד (סוף)
אחת מרשות עוברת התחילה והעיירה מיים אחד .עלידי בזה גיתבות המשלחת קותת

,. _. לשניה. דבריו: ואלה בארץ' הנמצא פרטקין. ז. מחבריה,
והעיירות הערים בכל כמו בדומבחוביצה, בקיוב. הציוני המרכז בשליחות "בנדודי
נב קהילה אז התקיימה ההם, במחוזות היהודיות לביתהספר לדומברוביצה.. 1918 בסתיו הגעתי
וצעירי בכלל הציונים פעילים היו בה. חרת, הרא בכתות מורה היה דרוש "תרבות" העממי
שגי הגדולות הפורענויות ובזמן בפרט. ציוך העסקנים הצעת. את קיבלתי וברצון שונות ;
הקהילה ועד השתדל הזה' הישוב ראש על תכו ביתהסםר' בראש שעמדו המקומיים' הציוניים

שאפשר. כמה עד היהודים סבל את להקל הקתבה. לשבתהלימודים במקום להשאר
שפלוגות לאחר '1918/1919 חורף באמצע י התמוטטותה ועם מעטים' חדשים עברו לא
צבא לפני השניה בפעם ניגפו: הבולשביקים האוקראיבים והתקוממות הגרמנית החזית של
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וללכת מהקרון לצאת פקודה לנו ניתנה הרכבת לתחנת הידמקים סלוגת חדרה פטליורה'
הרב עם יחד מהקרון ירדתי סרני. בכיחץ ברגל השני מעבר מהעיירה ק"מ 3 במרחק שנמצאה
הרב בשלג רגלי שקעי הירידה בשעת פצ'ניק. הורץ. הנהר של
שרקו מסביב בי. תקוע בשאר מערדלי ואחד שהיתר, מאסר סכנת מחמת שבת. ליל היה .

קילו במרחק לדרכנו. אצנו ואנחנו הכדורים והאוקראינים הנסוגים הבולשביקים מצד צפייה
קרונותמשא שירה^של עמדה אחדים מפרים בבית אלא בביתי' לנתי לא כאחד, המנצחים
הקרונות. לאחד נכנסנו הזקיפים פקודת ולפי זוכר אילם מזכרוני' נשמט שמו מתלמידי. אחד
שבין לתחנה הגיעה והרכבת ירד הערב  ביתהספר. חצר מול עמד שביתם אני

וסרני. דומירוביצה בדלת' דפיקות נשמעו השנית באשמורה
פחד, כולנו על הטילה זאת בתחנה חנייתנו ניתנה '''? הדופק "מי הבית: מבני אחד ולשאלת
חדשים לפני הקוזקים ידי על נרצחו כאן כי לבקש הרבנים בשם "באתי הבא: מפי תשובה
האידי ביתהספר של מורים שני מספר פצי הרב לבית ומיד תיכף שיבוא פרטקין את

בדומברוביצה. הרב לבית .כשבאתי לסרב. יכולתי לא .ניק.
לתחנה כשהגענו קשות. שעות אלה היו אכן בית מנהל את זלצמן' חרב את גם שם מצאתי
זלצמן הרב אשת עם יחד שלנו המשלחת  סטרוסטל," ה"משצינסקי את 1"ל' כצנלסון הספר
לנו, שהביאו המשלחת מחברי אחד של ובתו נסוגה היתד, רבה דאגה עסקנים. מספר .ועוד
מחמת לעיירה לחזור יכלו לא אוכל כדרכן, לי, שהסבירו בלי גם הבינותי. היושבים. פני על
מנה סגךקצין' לקרון נכנס  המשתולל, הקרב למפקד משלחת לשגר היא האספה שמטרת
הלא לחודואת היהודים האסירים את אותנו, שישמור ממנו ולבקש הרכבת שבתחנת. הפלוגה
לכם ניתן הלשון: בזו והודיע לחוד, יהודים שהגיעו השמועות פוגרום. מפני העיירה .על
10 בשעה יוצאו והיהודים לחם פת עם תה הנסיין ולאור מעודדות, היו לא היהודים לאזני

. להורג... כל היה לא בסביבה היהודים ישובי על שעבר
"וי אומרים התחילו הזקנים ויתר הרבנים. שב הצעיר ואותי, המשלחת. בהצלחת בטחון
הת אדךעץ, ראשי תחת שמתי  ואני דוי'/ את ידיעתי בגלל זאת לשליחות צירפו חבורה.

ונרדמתי... לי' שניתן במעילפרוה כסיתי האוקראינית. השפה
כש לפנותבוקר' סרני' בתחנת התעוררתי . ברחובית הבתים בבוקר. שלש בשעה יצאנו
של לחדרההמתנה מהקרון אותנו העבירו שבתוך '1237T אך כקפואים. נראו מכוסיהשלג

תחנתהרכבת. ואמהות אבות מתרוצצים האלה המעונות כתלי
דומברו אנשי לנו: קרה נס  לי סיפרו הם לגורלם לילדיהם' ודאגה פחד מלא "ולבם
שהעבירו לפני עוד שקטו. ולא נחו לא ביצה כשהגענו בעיירה. היהודי הישוב כל ולגורל
יעל לשם, בנותהמקום שתי יצאו לסרני אותנו כובעי חבושי קוזקים משמר ע*י נעצרנו ילגשר
ואפשר סרבי הוא התחנה שמפקד שמועה יסוד אחרי פרועות. בלוריות הציצו שמתחתיהם פריה
לפעול. התחילו הגונה' במתנתיד עליו להשפיע שעוך היה (לכצנלסון בכיסינו שנערך חיפוש
והוצאנו הענין סידר לתחנה כשהגענו והנה אותנו הקיפי מכנו). ונלקח בכיסו יקר זהב

המרצחים. מידי לתחנה. והובילוני הקוזקים

mmMSSw
י י  מיותרת ששליחותנו הבינונו ביזה. ובידם

דרך  וחזרה מוזיר ייי יצאנו ל^ייב שבשעת לנו נודע ביים בו התחיל. כבר רהפוגרום
היתה תיעלתה אולם הבאנו' העזרה את י*3*'* השוחט. נהרג הפרעות .

עיר כל היה לא לכסר יכאפס: "יי (לכצנלסין המשלחת חברי של המשפחות
נאלצ ובערבפסח גברו והרדיפות הסכנות בלי בכלל הייתי ואני במקום' משפחה היתה נלא
ראיתקה, לא מאז דומברוביצה. את לעזוב תי אלינו להגיע דרך מצאו לנו. שדאגו משפחה).
ברכי על שחונכו ובנותיה בבית את ארלם ובגדים; אוכל לנו והביאו
אני פוגש "תרבות'' ובביתלהסםר הציתות י1ם, עבר בקרון. לשבת מוסיפים ובינתיים
יב בעיר בעבודה במושבים. בקיבוצים' בארץ, נשמעו הצהרים אחר זלסללשי ביום יומיים.
צנועה שקהילה מישהו דעת על היעלה חקלאות. שעל מסילתהברזל גשר מצד חזקות יריות
החסידות מסורת .עלי: האמונה זאת,.. וחביבה שה 1תברד מיד מכיווןססנלין. הורין הנהר

עוד?" קיימת איננה החלוצית, .והציונות התחנה. את ומתקיפים מתקרבים בולשביקים



*ד771^\ ולקי* ^2

מתחת ל?: אמר, האדום הצבא בקציני ^וחד ^בישהדמינד'
קוראים קולית שומע. .המכוניות.אבי לגלגלי סרביל^רובבד. ניחזית מיוהדת טלגרמה >ל0י
אתר כל בלב היתד, הרגשה איתה לנקמה! . (25.1.44 מיום ב"דבר" י
מסילת עלפני דרומה כשהתקדםנו .מאתנן סרב*; את יכבשו היום הסתדרו ..צבאותינו
עבה דוםברוכיצי.' עם סר:י nit המחברת הברזל גשרים בהקמת. פעילה היתד. יהידתהמהנדסים
פשפהות אלסים ד!משת שנהיים לפני ב"ספו מוסיפים אנו עתה יומיים. לפני סלוד הנהר על
היהו את כייסי הגרמנים אחד. ביום nrnn' ובדרומה בצפייה רלבנה' מחוז בתחומי להתקדם
הנא כי להם' נודע קצר זמן כעביר בגיטד. דים סתי מסילתהברלל את תפסנו פולסיה. של
שלחו היהודים. בדיבמיט. לפוצצם זופגליפ צים הזה. התשוב צומתהדרכיפ ואת דומברוביצה
להם לספר בפיליסית הפרטיזנים אל שליחים "כביש באני: שבה לדרר קוראים התושבים
מיהחו פרטיזנים של אחדות פלוגות המזימה. על שה לאחר מספרם: שהם מה והנה '^דמים".
זל דוסבתביצר. את להקיף הצליחו הם יבאו. איזור של האלה החלקים את כבשו גרמנים
את הנאצים פוצצו זמןמה כעביר אך לכדה' גיא סלוץ' הנהר גחת שתי את עשו תבנה,
נספו. שם שהיו היהודים וכל בדינמיט. הגיטי המוסדות ולעלבדי ליהירים ועינויים הריגה
הצטיפו ודימבדוביצה סףני 'כיהודי כ9ד קרב גופות את השליכו הגרמנים הסובייטיים.
פלי נתמזגו ועתה הפרטיזנים .^טלפלוגות הרב. מהדם שהאדים סלח' הנהר אל נותיחם
פעיל חלק ""^ האדום .ה3בא עם ,;לל .. אלף 15 הושמדו יסרני בדרך סלוץ' שפת על
תת עמוסי יהידיים. וצעירות צעירים \T*n,r ונקברו ופוליכיה ווהלין מחלקי שהובאו יהודים'
יעזרו צואר עד במים ע^ידל ירויים, 1ק^" 'ומכבשים טרקטורים הובאו אחריכן הייכ.
7דך סלוז/ תבד.ר את לעבוף ^^ ;צבא של צמאוךהדם אולם הקברים. תלי את ■שיישרו
כביש ^ אי.ר >^,_^ר,י_^ד^,.ףובוצה קבוצור. הנה הביאו הם בזאת' שקט לא ^הנאצים
ינק^ת". נצחון ^אג=:בי. _':1: רה: כביש לסלול עליהם וכפו אחרות ■הודים

 . המליב נקרא כן על הקברים. פני על למכוניות
1לצמ1 שמואל "כבישהדמיפ". הזה

" נ ר ס
יכה בסרנ והראשונים וה^ בית, הממשלה) ^י *סל רקפ יצחק אבי לזכר
של צורה וקיבלה העיירה מהר ונבנתה הלכה ,?ך1^",א1י. ^..נין"י
חלק היוו ופיעליה הרכבת. פקיד* גהוזזיל שוב י יי "י  י "
התושבים רוב אילם המקומית' מהאוכלוסיה ::ר ביותר הצעירות העירוי* אחת היא סרבי
ובעיקר ומלאכה' מסהר על להכנסתם יה^ם הו לי הנחת עכ 19>>1 .בשנת נוסדה שכן בווהלין,
ומנגנון מנסרות היקמו שלעיבידם היערות, סחר קיובקובל. הרכבת
שגאו היהודים. התושבים עובדריער. של וליחכד איילות התהלכו עבותים ..בתוך;יערות
הסתגלו לימים, צעירים רובם שונים' מלקומות אי. וחיו. ד,נחליםי ממי שתו העצים' עלי את
בינ^ם נוצרו ויהסיידידות לרעהו. איש מהר .אנש£ קולות אחד יום שמעו אשר עד .חייהם.
שעבדו הרוסים ובין ביניהם יכן עצמם 7בין ך"יער את לכח'ת באו וכליעבודה. גלגלים .ורעש
מעשרות ושגשגה. פרחה. והעילרה ברכבת, ■ העצים. .'את. הובילו לסוסים רתומות ^וג^גלות בראשיתה בה שהתישםו ראשונות משפדות ./מיהרו.;'להתרחק והן החיות' על נפל ^חך.,' "

והגיע שנה 20 במשך היהודי הישוב. בה גדל ביער.,הכר^ת ניראו קצר זבן ולהסתתר...בעבור י

ובמשךהשבים נפש' אלפים לעשרת ..כמעט וגכבות מאות'קילומטרים'. לאורך פסירכבת
חסידי של ביניהם בתיכנסת' המשה להם הקימו הטרית ריט הקט שריקות הפסים. עלפני _$צות
רוח ואםכי וברזנה. ספטו .טריסק. סטולין, ממקומותיהן. שנדדו_ אהוזותהפחך האיילות [[את
כמעט היתה זאת ככל בעיירה' הורגשה חסידית "סרני" לה שקראו תחנתרכבת נבנתה 1"3י^ריזה

לאומיים. חיים ותוססת ציינית כילה !חשוב 'צומתדרבים ששימשה (איילותברוסית)'
היהודים ילדי רוב היו 1918 שבת עד לדובבה. יבץפטרוגרדוילנה לורשה קיוב .בין
וחדרים מסורתיים מהם בהדרים' י מבקרים ויהודים 'arnnn t? ישוב להתפתח התחיל ,,מאז
ומתוך העברית השפה אח. בהם שלימדו מתוקנים בעיקר וממרחקים. .מהסביבה למקום 'נהרו
העברית. בשפה שולט הסרנאי הנועד היה ^ר דומברוביצה מברדניצה' אבשים בסרבי 7mxxr
באיסן הציונית העבודה התנהלה אז עד אגב, .  אחתת. סמוכות ועיירות
שהי הצארית. רוסיה שלטון תחת בלתיליגלי האלה) הטורים כ>תב של (אב^ רקס יצחק T1
נחמיה בבית אחת בעיירה: היו עבריות r.r1K: התחנה ליד דז'רזינסקי של ביער בית לו בבה ,

ע"י שאורגנה הנוער של  והשניה "סימז יערו. (פקיד גליק יצחק לו הקים .אחריו
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וחלפה השוד פסק אמנם חייה. במהלך מפנה בא אלכ גב' של בעזרתה גליק' ויונה גולדברג
גם הביאו החדש השלטון סדרי אבל המבוכה' התרחבה ברוסיה המהפכה אחרי סנדרלביץ.
בעי ופגעו היהודי *צבור בחיי לרעה שינויים לטובת רבים סכומים נאספו הלאומית, הפעולה
נודעת היתה מיוחדת חשיהת. בכלכלתו.. קר קרן לטובת גם ואח''כ לישראל הקימת הקרן
רוסיל,פולין' לגבול קרבותה בגלל" לעיירה לתרבות:' עברי בסרני.ביתספר נוסד אז היסוד.
גם בה המזרח> לחילהםפר מרכז ושימשה לבנין בעיירה' לאומי לחינוך מסד ששימש,
לעירמחוז הוכרזה . העיירה צבאי. בסיס נקבע של דאגתם היתד. ורבה בשבילו' נרכש מיוחד
הסבי לכל האדמיניסטרציה משרדי רוכזו ובה למוסד וההורים המורים הציונים' העסקנים
השניה' המלחמה. פרח לפני האחרון' בזמן קה. ילדיהעיירה. כל את ומשל גדל אשר זה' חינוכי
"מפר המתה והיא שדהתעופה, העיר ליד נבנה. בית היה שלא יצויין הלאומיות לקרנלת אשר
פולני צביון .לשוות שאפו השלטונות. "לנים. לא הקק"ל של הכחולה שהקופסה בעיירה
פולנים ליישב דאגו ..כן ומתוך לערלהספר' יפה בעין לתרום סרני בגי וידעו. אותו' קישטה
פקידי (מהם "לפולנים וסייעה במקום רבים היו עסקניה ציונית. מגבית ולכל היסוד לקרן
שהועברו פולנים וסתם הרכבת ועובדי השלטזן' מקרה בכל וסעד עזרה לפעולות גם עלים
בשכונה בהתישבותם פולניים) מחבלים לכאן שמיאל יזכרו: אלה בין ד.^. עזרת שנדרשה
"פוליסקה", לו שקראו העיר בצד"חלק. נבדלת סרני מבני הראשונים גליננסקי' ויעקב זינגרמן
בה סללו ויפים, משוכללים בנינים להם הקימו שדה, שמואל וכן לא"י, משפחותיהם שעלי,עם

ויכו'. עצינוי בהט ונטעו הרחובות. א.7 בליז'ובסקי, אברהם (שכנאי)' אנשיל'שכניוק
פער בסרני שוב הורגשה זה זמן בפרק  ואחרים. גללדמן גמרמן'
ועסקנ עסקנים קבי." ערה. ולאומית צבורית לה שימשה הראשונה העולמית  המלחמה מימי
ארץ עם קשרים נקשרו מקומי, נחגר גדל יות, נתונה היתה המלחמה ובסוף זירתקרבות סרני
ארגה ולידה הציונית האגודה התחזקה ישראל, פעמים ככלה עברה גם לפעמים קשים. בתנאים
מחוזי, ציוני לעד זעקם ליצ"ו, ציוניות נשים (רוסיםבולש הלוחמים הצדדים של ליד מיד
.לה 'יכולה סרני והחלוץ. תגועותנוער הופיעו וכנופיותשודדים פולנים אוקראינים, ביקים,
בניה כי בווהלין, החלוצי הארגון לערש חשב ממל וסבלו סרני יהודי טעמי ביהודי שונזת).
קלוסוב, קיבוץ של הראשונים החלוצים בין היו ב191920. הפולנים עם הבולשביקים חמת
מקום שם' למחצבותהאבן להכשרה בצאתם כששדדו לשלטון, שלטון בין הכינים בתקופת
ווהלין בכל החלוצית התנועה התפשטה שממנו. עצ הגנה בעיירה התארגנה  יהודים ורצחו
הצעיר' .החלוץ גם התקיימו בעיר פולין. וברתבי שבאו דוק, ופנחס גליק יונה של בהדרכתם מית
אחרים וארגונים גורדוניה הצעיר' השומר העצ בהגנה שם גם שהשתתפו (מקום מחרקוב
יצאו ומתוכם ארץישראל, היתה כילם שמגמת בנשק אחזו ההגנה. אנשי צעיריציון). של מית
והמפלגות הקרנות ושליחי למחנכים. מדריכים היהלדים וחיי ישראל כבוד על להגן והתכוננו

העיר. את תכופות .ביקרו מקרה. בכל ורכושם
האחרונה. העולמית המלחמה פרצה והנה ,1920 בשנת הפולנים לידי העיירה כשעברה

\>wo בשגת בסיני דמזזחי זןצייגי .erin
.שכנייק. ואנשיל וושניצה לוין. דוד למעלה;. לשקאל מימין

גמימן. ומשה בינדר שדה, ש0ואל. ש5ילא' נליק' m>*.n>"T t/U&b
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הה שאמרו 'משנייה'^?ייביניתם למדו ורעדה כל עם 7rr■' האדום הצבא ע''י בכבשדי :
בדע עלה לא ימים. במה עליהם עבת כה לים. ע"י שגויסו אלה" פילין. של המזרחי השטח
סיכוי בל בי התגוננות על רעיון שום תם נפל מהם חלק חזרו' לא זה לפני הפולנים
לבם המית ואת היה. לא מהצרה להשתמט וה הרוסים בץ המערכה כשניטשה בקריות.
בקללה בתפילה' משניות' בלימוד רק ויביעו קרבותבגן אחרי מסרני" הרוסים נסוגו גרמנים'
מרכז סרני שימשה וכך נקם. וכדרישת לאייב נבוכו. ויהודיה לעיר נכנסו הגרמנים 'קצרים.
י"ב בין היהודית ווהלין מבני לאלפים השמדה ועזבו לבוא המתרחש את הרגישו או שראו ל?יו
דמו נפלו מהאומללים כמה תשי'ב. אלזל לט"ז אולב האדום. הצבא אחרי בלכתם העיר את
יצאו מהם אחדים שנהרגו. בלי מהיריות כים כי להמלט. בידם סיפק היה לא הגדול הרוב
שהכדורים להודיעם לגרמנים והלכו מדעתם מעטים רק קדחתני. בקצב התחוללו המאורעות
נטרפה לא שדעתם מהם אולה בהם' פגעו ייא פרטי לפלוגות נצטרפו ואחרכר ליערות' ברחו

כל. בחוסר ביערות הסתתרו  עייייהפ בהתזרועם את הראו הגרמנים ואמנם זנים.
הסב.בי( ככפר> שהאוקרא,ניט יצייץ יכאן _ התעללו הם לכניסתם. מיד ובסביבתה ;.בסרני
לגרבנים סייען הפקופיים מהםןלנים ^ ; ביותר. אכזרי באופן אלתם ועינו ביהודים
7XZ .,rs 7£>7XJ D,nT/7 ,r ■במעשיק.השגןדה תש"ב איול ייב ביום מסרני:. מודיעים וכה .
הענקה יד.ג,סטאפו קיבלו n,T11T rw ת וציר* סרני יהודי כל את הגרמנים כינסו
עצכם שיתפי Dt7J פלח. אהד קילוגרם של ככר אל הסמוכות העיירות יהודי את אליהם
קאוקףא,ג.ם אובר". הד1שפדהי במלאכת ביצח בנות לקברציי. חילקום לעיירה' מתח רחבה
דם בגןאלןת באצבעות הצטלבן mr7 חכ א לקברים בירות לחפור הכריחום איש' 500
יהידים להפש ליעי והלכן יןיהידים שכניהם על.כל לבוררת. גופותיהם את וזרקו .דצחום
יבידימ. r^r r,ncrt רצד1 וכה ..פתו:רים. קבי מגופות הבגדים את לפשוט הוטל .קבוצה
י מו3לים א^ם בהמון. נפיל שהאומללים בשעה שניה. ■צה

והאויר מכונותיריה מכדורי והרוגים פצועים
בפסיי '1945 מעיאר י יקיטני' בככתב מסביב הדהדה  טהורים ודם יללות ספוג היה
שהתרוקנה בסרני םגיאלההרגה 2זעזעיפ פר:יב תיך ירוצחם הנקכ ודרשת הקרבנלת תפילת 

כעשרים בה יביצאי חזיי לי'כייי יאי1 *ייייה הארץ על' שבו זמן ובאותו לעללק! קללות
ממקומות פליטים אליהם נתוספי. ואח''כ איש ^ . <~ r,rr _r.^

, ^._ . . liar IIW il**tl ll^^_
 ^^' £ "י  .    ב:ר.ירה רבנים יאוקראיניפ. גרמנים שוטרים

רכט ברוך דמעז. .* :■; הצפיייב יד*יב יטתפ

ל ר פ ו ט מ ו ק
למקום ונעשתה לעירמחוז הפכה הגיאיגרפ בעדך, שנה במאה קיימר. שהעיירה משערים
שכנותיה המחוז)' (שלטון הסבריסטבהי מ£שב מס על רוביה במחוז קטנה עיירה "וראשיתה
כפ1 היו  והסביבה סלישט ב>ונד.< סט*פן,  מה ק"מ כ60 רובנוסרניוילנה, הברזל לת
סייע במקום המחוז שלטונות ריכוז לה, פות היא בערך. מהשניה, המרחק ואותו ראשונה
המובנים. בכל העיר של להתפתחותה בהרבה עבותים, יערות ק"מ 6050 של בקוטר מוקפת

f^n .... .w ", ,,. ;,,..., נהל עובר ובתוכה המפורסמים יערותרוהלין

קדחתנית פ/ולה היתד. בחדשיהחורף העיר. שנת: נ*שכי יימי'.שישם J f/^lT
המתה והעיר הסביבה. וביערות ""!"""" ומלשב^^לאי^ה? ירי" SSfrrE^^מ^^^£ וק^םי^יאר! יר^ את לעיירה מביא.
לדנציג  ברכבת למשלוח ^/^ניהם עירספר היתה. 1939^1920 בתקופת צרכיהם.

*"!,*.£ תושבי יוב ורוסיה. פולין בין הגבול בקרבת
ז ' " רק 1847 בשנת שמנו יהודים היו קוסטופול

בגודל ניכרת תפורה חלד. 192030 בשנית לפני נפש. 1101  1897 ובמפקד נפש' 153
השלטונות של רצונם בגלל ראשית חאוכלוסיה. הישוב את העריכו האחרונה המלחמה פרוץ
שנית ו התושבים הרכב את לשנות דסולגים היתה העיר סביבת נפש. ב4000 בק. היהודי
היהר את לנשל השלטונות של מאמציהם ":: סיפוחה לאחר אולם אוקראינית. בולה פעם
למח הודות ושלישית, העצים? ממסחר דיס חיילים גהי ליישב השלטונות החלו לפולין
ע"י ושניצלו בסביבה' שנתגלו צבוינהבזלת יזרגכ *ת לשנות בך ירי ועל פולנים משוחררים
משלזיה. מומחים חוצבים הב10ה היא זע"ז^ה. מצבה לבגלל זה. חשוב בחבלספר האובלוסי^
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הכלכלי שמצבם יוצא' ~לע?ל האמור מכל בים. על ופקידים פלעליס י ": מנגנון והקימה
לרמתחייהנ; טוב היה. קוססופול תישבי *ל ■ . הפולניות. סהרת
היו. ון^ולא. פרולטרי בקוסטופול ד.יד. לא גבוהה. בקוכטופול האוכלוסיה של הסוציאלי היבמה
בביתו גר היד. אחד כל שהרי שכניםדיירים' ועלפי חרשתנים' סוהרים' בעליבתים, היה:
אוי רוסיות עוזרות גם היו הבתים בתב הוא. כאמי לראות אפשר מלם שאת חנונים, רוב
בתקופה שבסביבה. מכפרי,,הגרמנים גלמניות, יהו פרולטריון ממש עשירים גם וביניהם דים
ולא לאומי' עברי חינוך' בק. הונהג האחרונה בעלימלאכה, לכמה מחוץ קיים' היה לא די
עב; ידעו העיר תושבי של רובם שרוב יפלא ופחחים, ת3רים חייטים' סנדלרים' בפחים, כגון
פעלנ ולידד הרב היה בעיי הרוחני הרר'גה דית. המצב הכפרית. הסביבה על ורק אך שפרנסתם
צדקה מוסדית בה היו לא העיירה. ב"פני* כמה תמיד כמעט היה בעיר התושבים של הכלבלי
מו; אמ והיה בהם. צורך היה לא כי וחסד' נדיבות גם תובן ומזה מהכלל' יוצא בלי איתן,
למשפחה גואל אל קרוב תמיד נמצא אחד' מג ולכל קריאה לכל יסד. בעין והענותם לבם
שוב ומצאה שהתאוששה עד במצבר, לד. שעמד לומר אפשר קוסטופול' ציונית. למטרה בית

לחמה. את ודהלין. של החרושת עיר היתה הגזמה' כל בלי
אר. ציונים. הגדול ברובם היו העיר יחידי הגדול ביתהחרישת לציין ניתן במיוחד
מפעל ולכל הלאומיות לקרנות תרומותיהם מייצ שהיו לברזל בתיהיציקה שני לדיקטים,
סל בלי יפה ובעין ברצון נשאו אחר ציבורי לאמשוכ אמנם חקלאיים' מכשירים 0; דים
את שקלו כולם אמצעיכפיה. או השתמטות הקדר בסביבה טוב שוק להם נמצא אבל ללים'
בנמצא היו לא לאציינילת מפלגות השקל, שתי ובקבוקים' לזכוכית ביח'ר והרחיקה; בה
א5 ל"קומלניזם" אל ל"בונד" זכר היה לא כלל. רהי לחלקי בתיחרושת שני לעצים; מנסרית
ציר הסתדרות פעילים: היו ל,,פולקסכ>טיי*. וטחנות טחנותקיטור וגלגלים! כפופים טים
ביתיר, קן הצעיר. השומר קן "מזרחים נית' אבניבזלת של גדולות מחצבות ושתי מים;
לביתהםפר יתלמים. וועדת יהעובד" "ההללץ*. גדול. ארצי בהיקף שעבדי ותנורים, לכבישים
הציבור ע"י בנין הוקם .תרבות" של מיסודה יהו היו אלה מפעלים של 0,tt?b1 בעליהם
וקוץ הקיימת הקרן בועדת ידו. על והוחזק כולו מהכפרים אוקראינים ריבם הפלעלים ואילו דים,
ופעלו שעבדו הזרמים כל מיוצגים היו היכלד בשכר ופיקוח ארגון ללא שעבדו בסביבה,
קיבוצי 2 בעיר נתקיימו שלמה. בהרמוניה יחד דלים משקים בעלי אכיים הי? רובם נמול;
בית"ה של והשני השוה"צ של אחד הכשרה' פרנסה רק להם שימשה בביהח''ר והעבודה
שונים במקומותעבודה יחד עבדו שחבריהם נשארו הדלים רווחיהם שכל מובן' נוספת.
בציבור היו לא בכלל שהם. כל סכסוכים ללא הה שקנו. וכלים בגדים תמורת העדי בחנויות
ממסגרת שחרגו מריבות או התפיגוילת שום של הטוב הכלכלי מצבם על לטובה השפיע
ניתנה החוץ מן שבא מרצה לכל ההגינות. התדשבים.
ואף  בפומבי. השק5יתיל את להביע הזדמנות לסהרהתבואה מרכז _ גם היתה ^idov
לא המקומית לקהלה או לקונגרס בחידות. בימי "rr סוחרים בידי מי1כז שהיה הסביבה' קךל
בין שלטו הוגנים ויהסיב הסאה את הגדישו היה מהתושבים גדול חלק כאמור' אילם, דיכ.

המפלגית. מתור או סוחרים בתור אם העצים' בסחר עסיק
יב*א) ייויל ד^ הבוערת בעינה מקצוע. בעלי יפקידים כים

שקליר מרדכי . סו היו הרווחים גם אבל קשה, עיבדים אמנם

אלכסנדריה... אבדה איכה
העז לא אהד אף נכים. לגם #Vfr lf^pr ז1יה£ באוקראינית, האדים" ד.דגי הקתת .pro >קסע
מתי בדרכו העיצר שגל ידעו' ירבע: לעצור בריבנד,). המופיע
האשך. ונרצחה נידחה לעיניהם בנפשו. חייב נמשכת טוויאטי לכפר נאיכסנדריה הדרך
להתעכב שהעזה \'גל אוטומטי מרובה קטנר נראים שמאל מצד העיירה. של המערבי מצדה
ביפק. ילך זרועותיה על לקחת בדי קס לרגע שדות משתרעים ובימין מאפילים גביהים עצים
חופשלהת לז/זדמנותזלונתני חיכו הגרמנים קיר כעין באופק נראה ישר בכייון. חרושים.
. ' הפראית... פרצלת . אטים.
למאןה לקבראחימ נהפך סזויאטי שי1 הוער כאייף זו בדרך הובלו 1942 לספטמבר ב22 .

האלמים;*??ן העצים רק מפשע. חפים קדבנות יהודי  העיירה של האחרונים תושביה נפש.
אלכסנדר בני של להשמדתם יחידים עדים זקיפים של חזקה שרשרת מוקפים אלכסנדריה.

חיותהטרף... הגרמנים, הפראים ע"י צעדו: האחרונה. בדרכם זדיכו הם .היסלראים.
\^\>ז,,יוארכו בורהקגי ליד עומדים אנו ..זדוער אמהנתעםיו^^וקלתעל *ערוו1צעירות,
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הכובשים לביתם. בערב שיחזרו בטוחים היו לא גופות המלא מטה 12 לרחמי מטר כ2025
מסרה שםרברג הצעירה ורצחו. התעללו חמסו' היו אלה כל הרי המחזה... נורא למעלה. עד
רצחו הכל. את הנאצים שדדו בביתנו ליו: במעונו חייהם את חיו עמלו' חיים; אנשים
בני מכל ואחותי אני נשארנו נפשות' שמונה ההיטלראים באו והנה והצנועים. הדלים תיהם
שבא עד  והתחבאנו ליער ברחנו המשפחה' בחול כיסו הגופות את נפש. ורצחום הארורים

ההצלה. יום הבור' הזדוני. פשעם עקבות את לסשטש כדי
העם, בשעות נעלמו העיירה מתושבי רבים שנפתחו, מאלה הגדול הוא לידו' עומדים שאנו
לא ואיש ומביתם מעבודתם לקחום הגרמנים מה וילדים. נשים של רוב עפ"י  הגופית
לער מישהו העז אם אותם. מובילים לאן ידע אשה הנה בהן. להסתכל צר ומה הלב כואב
מהם איש אולם אחרת: לעבודה ענויהו: ז&ול, הקטנים... ילדיה שני t\א בזרועותיה מחבקת
החידה: נפתרה שנתים כעבור רק לאיחזר. וקב... מקל ידו ועל פניו על שוכב נכה והנה
נמצאו ההיסים' בתים בכמה מרתפים כשנחפרי הגר על למשא היה העלובים בחייו הוא גם
אחרת" 'לעבודה שלוקחו התושבים גופות בהם ביאית עיד עם ביחד רצחותו והם השפלים מנים

למרתפים. והושלכו ונרצחו נפשות.
לעיני באנשים ירו שהגרמנים מקרים הי? זק זקנים, קטנים' ילדים ויונקים' עוללים
הי* ברז*. איטה ככהנספתההצעירה כל. ויה ההתפתחות בתקופת צעירות נערות נות'
הרו*ה את כשכיוונו מיוחד. אומץלב הראתה לפי ראש' בצד ראש מוטלים כללם  פריחה
לרוצחים: בגאון וקראה ראש הרימה לןצחה, ד.ת טרם יהגופות הקטלנים. הגרמנים פקודת
אילם ,*"* גם תרצחי קרובי, את רצחתם ,,אמנם אין ואחד. אחר כל להכיר עדיין אפשר פוררו'
והוא תדכאו ^ ,שראל עם של Ty כוןזי את הכת רק הגוף. בחלקי יריות ע*י רצח עקבות
אלה כל של דמט ואת דמנו את מכם ינקום שהגר מעידים הנקפא הדם של השרים מים

" 'זכרו שרצחתם האחרונים ברגעים בקרבנותיהם התעללו מנים
. ;" ^יי עדךראיה לנו ספרו לשאלותינו גסיסתם. לפני

על השתררה ודממת^מות הבור אל ירוץ הכריחו לים והנחב המלכים שאת
לןהןי סחדן י  י1שףידים הכלק עליהם שפכו מוסבים:לאדמה, ולשכבכשהפנים

■ ל ל ףף ק ל .    חיים. נקבת וכה ^חול ע^ דגרמנים, ע";ודכובשיםק ^ חמשעשרה נמצ^ בורהקבר של l^^LJבקחזיןת 1 £,* £,* "*,*£ .^1^! כדורי א^תות ניכרו במוחות במלבושים. גופות

™* "ל ^ ^™™£ נחשבה הגרמני תקופתהכיבוש של שעה כל '
;> כולם. נורו נשם הה1יינ לתושבי של בעיניהם וחרדה פחד של לשנה

יועראלי .שמואל ע''י לדפוס הובא לעבודה בכוח שגורשו האנשים אלכסנדריה.

" י ק ל ו ק
היו אלה בין העצים. ויצוא היערות עסקי עם ^סור#)
הד"ר של (אביו וייצמן עוזר ר' סוחריחיערות והסתפקו בחייהם קולקי יהודי היו צנועים
ויצוץ, ואחרים. לובז'ינסקי חיים וייצמן)' היים את להתאים השתדלו המעטות, בהכנסותיהם
בעיירה לנצרכים מחלקים היר ^אלה שסוחרים ועליזים שמחים היו זה ועם להכנסתם הוצאתם

נדיבה.. ביד: ותמיכות מזון שאמרו, ד.יו באב. בתשעה ואפילו הימים כל
(שטרנברג) שפירא יונודוואלף וי בת ברכה . ראה שלא ."מי בספר* כתב אחד צדיק כי
אשה היתה ה"קינדער'/ על הי* אף .שנמנתה שמחה ראה לא י בקולקי תשעהבאב ץמחת
כל טובים מעשים ובעלת בתטובים צדקנית   י מימיו".
בדורה. בתישראל של מופלאה דמות חייה' גי י היתה בעיירה המפורסמות המשפחות אחת
לסי וקצב rv>7\ פשוט איש (שבתי) שפה  לבניו לקרוא  ונהגו שפירא' יונהוואלף של
וצדקה ציבור בצרכי כעסקן הצטיין מקצועו' היו הם קינדער'/ ,,ךי בשם ואהרון) חיים (דוד'
בצנ בהם ותומך ליחידים מסייע והיה באמונה את שלהם בביתהמלון ואיכסנו לב נדיבי
שכיהן גבהקומה יהודי שלאין' שלמה ר' ולה; בקשר לעיירה שבאו הרבים והסוחרים הפקידים
היה ססרוסטה) (משצ'נסקי הרשמי כזקךהעדה י י 

ה^ במינו מיוחד טי0ו0. הקהל; בעסקי מעזרב ג?ת'.^1 חוברת דאה (.



נזכר ולסוף .זר" קול מוצאו את ללחפש. לחקור' חובל לסעודה כבדפ, יהידי >גחמן). ניאחה
בסימטא כי '80 בן זקן הנגר. גשהאיצית י*. נהסבוע אי יום בכל לצאת נהג הסביבה. בכפרי
א האורח את הילכו לצבא. ילד י5ע2 גחטף ממשפחתי. ילד בליית בשקו .סחורה במעט
אלי היה ^שמו Tern rinse: rwrHr*Tn1r 3rn*r2 ר בידם וחזר דלד לסוס רתומה בעגלה
ך אליעזר את נלקרב קולקי בני שמלוי עזר. הכפרים מתוצרת סחורה ובידו לביתי לשבת
בבית "למדו הבחורים צד.> בינ2בל לתמכו1 רצים היו (השקציק) הככרים ילדי שביק".
לדבר אליעזר את למדו בעיירה 'וילדי המדרש עשה מה חלמיק". ..ז'יד וקוראים עגלתו אחר
אוהל מינו ולסוף עבדי. לקריאת ברכות אידיש' לילד אותן וחילק בסוכריית זה?הצטייד נחמן
שתים סטפאן. חסידי של בבת*הכנסת בשמש חלמיר." "ז'יד רם בקול שצעקו בתנאי קכפר
ובמשךהזמן אלילעליבעיירה ישב שגיסי שילש .שנית .זה שלאחר בשבוע' .כשבא הפסק. בלי
בו ונתעוררו כבראשונה בו להתעניין הדלי לו הודיעו יותר. סדכריות חילק ולא לכפר
ולבש קם עשה? מה מוסקבה. לחיי געגועים יד "ז נצעק סוכריות תתן אם הילדים:
יבאחת לעיירה. בא. שבהם. הרוסיים בגדיי את נצעק לא חינם נצעק' לא תתן לא ואם חלנייה"
והלך וליהודיה לקויקי שללם קרא השבתות של מקריאותהגנאי נחמן נפטר ובה יזמר".

עקבותיו. נודעו. לא מאז.  שבא. כלעומת ה"קוקצים".
במשך קולקי יהודי להם חיו ושקטים שלווים . ליכלי שנחשבל במנגניה לשם נודעה קולקי
והת 1914 באמצע המלחמה באה והנה דורות, למרחקים יצא ושמם בווהלין הטובים זמרי'
שנה עברה ולא והחרמות' למלחמה גיוסים חילי קולקער פסי ר' המפורסם הכנר עמד בראשם
רוסיה חיללת לעיירה. נכנס האוסטרים וצבא ©גגי ויצר פדהצור, המוסיקאי של חגיכי (היה
ביהודיכ חשדו אחת ולא העיירה בסביבת עמדו עשירים ושל ציבוריות לשמחות משלז). נות
לשוד מאסרים היו לאויב' ידיעות מיסייפ שהם לעיירה מחוץ אף יתזמרתי פסי את מזמינים היו
הרוסים וכשחזרו בדרכים*). שעברו אנשים rai בסטולץ הרבי של למנחהחצר 3נחשב
(הגויים) לכפריים הקוזאקים .נתנו לעיירה עור משפחתית. ר$מחה חתונה מקרה.^ל בכל
נשדדה. וקולקי יהודים רכוש לשדוד חופש של בתו 'בחתונת  זה פסי ניגן 1938 י .בשנת
באש' העיירה את הקוזאקים יהעלו p אחרי הקרלינאי. פרלוב ישראל בן אלימלך ך"אדמי''ר
והרכוש ישראל משכנות את אכלי שלהבותיה '1393 בשנת בעיירה קרה במיני מיוחד מקרה 

הת קולקי יהודי מחשוד. לפליטה שנשאר הדל  איש הופיע בקיץ' השבתות. באחת בערך.
לדובבא לרלבנה' מי ללוצק' מי רוח. לכל פזרו לצאפ: בגדי לבלש ששים' כבן ארוך, זקן בעל

גלות. בתוך גלות לטעמו ילקרמניץ. י ועמד כובעפרוה' מגפים. אדומה. _חולצה העולמית המלחמה 7גגמרה לאחר רק שמ0יל בסימטה בהסתכלו הנקרים כגסית
א, ולבנות לעיירתם *Jrnjf קולקי יהודי הל;לו יבשיהה אליז מיד נטפלו העיירה ילדי המסיק.
זו ^תקןע7/ ד1פולנים< שלטין קחת הייס,ת,ה נחטף *7 בן שבהיותי הזקן. להם סיפר אתם

מיוחד ^ק ,יקדס *ןרב שנה. 25 שם ישירת ייצבא נמסר בקולקי'
. _ יי יי געגועים בד גברו האחתן בזמן במוסקבה. גר

במלוזמ" י" *" א? ם היינ :ל'*ו להצי קרוב הולך הוא והנה ולעמי יי"לעיירתו העיייי;' ליהייי מי קץ בא  האחייבה שע4 ביאוריו בזכרלנו הנה. שהגיע י1ד שנה
קט חלק ייק ^?"?^'1^ 77 לעיירתי בא עכשיו הכנסיה. ממיל' בסימטה

צל ינ יהמלט ח הצל ^ שמו את זוכר שאינו בשם זוכר. איני rm שם
שטרנברג א. והתחילו בעיירה חיש נתפיסם הדבר היהידי.

י צ ר ב י ק
וחלקית בתחנתהרבבת יכפקידפ כעובדם ויוך 14 במרחק הוקם הקודמת המאה בסוף
היהי בצד התישבו הם ואף להם ניתנו אדמה סלילת בימי זה ה^ חדש. ישיב מליצק סטאות
במקום. הראשונים היהודים' התושבים דים. רובנה שבין הדרוםמערבית ססילתהברזל
להתפתחות רצוי לאלמנט השלטון בעיני נחשבו לתחנת מקים נקבע ה^רות במע0ה לקובל.
היהודים בין שררו הדדיים ויחסישלום המקים המקשרת היא י. צ ר ב י ק בשם שנקראה רכבת
מהר קיברצי גדלה וכך המתישבים. חהרוםים או האמיר. מסילתהברזל לקו לוצק העיר את

לעיירה. י.ל,י השל מפקודות הכפרים יהודי סבייו ינליפה תה
ובמלאכתם, בסחרם ברכה ראו ק. יהודי הישיבה את עליהם שאסרו הרוסיים סונית
לארגן ציבורית יכולת גילו לא כבניכפר אולם נמשכו היהודים מהכפריים ורבים בכפרים
1910 (בשנת הקטן שמספרם יתכן קהילה. חיי בתים בני יתד, בה תקעו זה. לתחנתרכבת
לזן רב זמן במשך לכך. גרם נפש) ב500 מנו רלםים למקום הובאו מהרה עד בה. תאדזזו
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הוזלו במהרה אך הניער. בקרב ביחוד ציבורית' מתחלפים היי השוחטים בעיירה' רב בכלל היה
לתפקידים ומפחן משלזיה פולנים לק. לזרום הו מתיהם דאת היה, לא ביתקברות תכופות.
ואלה הפולנית. ההשפעה ולחיזוק ממשלתיים גם (טרוכינברוד). בסופיובקה לקבורה בילו
מעמדו היהודים את לדחוק לאטלאס התחילו בעיירה. היה לא לתינוקותביתרבן "חדר"
בק.' נשבה אנטישמית תח הכלכליות. תיהם בך יהודי בארשפ, אברהם ר' ניסה ואם
חוסר אנטייהודיות. התפרצויות היו שתוצאותיה להדריך בלבו' פעמה הלאומיות שרוח תורה.
היהודים. בחיי כללית וירידה ואכזבה פרנסה לאומי, ולחינוך לציונות ולמשכם ק. יהודי את

בניהנעורים את משכה הלאומית התנועה שהיה סלעי מ. י. של פעולתם גם הצליח. לא
חינוך ולקבל בתגועותנוער להתארגן שהחלי ריביץ יצחק ור' בחיפה' וכעת שוחט שם
מי שיצא מהנוער, להתרוקן התחילה ק. לא^י. בהצלחה. הוכתרה לא ברוסיה, כעת הנמצא
לאר~ ואפילו הגדולה, לעיר ומי לקיברץהכשהה בימים מאידיאלים העיירה בני היו רחוקים כי
פו לידי עברו רבים בתים שמעברלים. ^tr האחרונות השנים בעשרות המצב היה כזה ההם.
שלמות משפחות בחציחינם' ואוקראינים לבים ^ קיברצי. של להוסדה
אחר. במקום מזלם לנסות כדי המקום את עזיך בחלקת נפל הראשונה מלחמתהעולם .בימי 

הקומץ אין אך רבה' היתה לעליה הדרישה האוסטרי הכיבוש של בעטיו רב סבל ק. של
נש לעליה אפשרות ומחוסר ד,ארי' את משב,ע אהרן ר' הוזמן ההם בימים הדוסים. ונסיגת
התקיים 193336 בשנת בגיאההריגה. ארו גיסה הוא ושו"ב. כרב בעיירה לכהן גולדברג
הכלל ,,החלוז של הכשרה קיבה בעיירה אוזן מצא לא אבל הקהל' מוסדות את לארגן
בראט. של בהנהלתו חבר כ30 שמנה ציוני'', יקדיש זה ומי טרודים היו עדתו בני קשבת.

._ של,פשטיין> אצל עבדו ףיבם ההיא המלחמה בסוף ציבורו לעסקי זמני את
ז .'■.. .'■ , מסביב יהודים ורצח שוד של רבים מקרים קת
הפציצו השניה מלחמתה^לם. בדאשית התעכבו (1919) המלחמה בסיום לקיברצי.
בתיהמלאכה ואת התהנה את קשת הגימנים הבולשני 1גד במלחמתם בק. הפולנים צבאית
השל הרוצחים שם. שהיו והקרובות. לט להקט * במשך קליבאן. הסמוכה בעיירה שע^ו קיט
ימץ מצד *נמצא י'יהייל בריבע ל?ייע *" הלוחמים הצדדים שבין התגרות. חדשי ששת
לפי י'תרעלד' מכיס .שתתה י* ה2סילה של מפגי ונידלדלה ק. של האוכלוםיה מאוד סבלה
נפשוף כ250 הושמדו נתקבלו ש יייייעות גבר ש'הראו האלר' של הפולנים החיילים עות
הטל: בתחילת ^ שבמצאו "יי'ייי13 כל (כמעט הפורע ומכנופיית יהודים' זקני בגזיזת רתם
של בסיועם הנאצים, קיביצי.ע'^' מיהודי ח2ה< ברכ בתחנה, עוברים יהודים בלכוביץ. הרוסי
ברחי יחידים ייעיייה של הנוצרים 7/תי::בים ורבים שנשדדו, לאחר נרצחו בכביש או בת
בתי תפיסים כיים האחם הצבא עם לר1<סיה לקברישראל. אפילו הובאו לא
ומק ביצרים ע"י ברובם נתרבו שלא היהידים הראו ההיא המלחמה בסוף שחלו ד"תמורות
שם שמצאו בסביבת היהודים שרידי ע"י צי;ם החיים חזרו 1920 משנת בק. גם אותותיהם את

ומגורים. מקומותעבודה את שעזבו מאלה כמה לתיקונם. ק. של,יהנדי
ברקאי(בורק) א. הורגשה".עירגות התחדש' המסחר .חזרו, המקום

.(.קיקז. דנה ^71
ור' יוטל *1 האחים משמשיו, ושב.* חסידיו את החכד בחייהם אם הרוחניים: תח*>ק
תורה, וגדושים מלאים שניהם פצ/ניק, משת חיים וחיו בכלשהו דרז'נה יהודי הסתפקו דיים
ולישב לתרץ שבעיירה הלומדים עם שישבי,יחד קפדנים הרוחניים בחייהם הרי בכך'' "מה של
שבין בתקופה באמידים בהם שנתקלו קלשיות, עמדו וצדקה תורה ההם. במים היו וקנאים

:■"■ '.. קי'' לפגישה: פגישה לשנים: נתתלקה ■העיירה עולמם. של  ברומו
אבל גרמו: שהזמן חינוך מובן והתינוךו ובית ברזנה וחסידי ובית:מדרשם סספאן חסידי
בניהם ■ מצרפים היו וקנאות קפדנות באיזו הפשוטים היהודים נמנו הראשונים על 2דרשם.
בלמ הסתפקו לא 1 ז במלמדים ובוחרים לכתות תהילים  שאמירת אלה, תהילים* ."יהודי 
אע"פ שם, בעלי מלמדים והקשו העיירה דני הת הלומיזמיים' .בחיוהם. גכבד מקלם תפשה
הרב שכסא רבים היו שבעיירה הלמדנים שבין קול היה כך הברזנאיזכמו בביתהמדדש לפזו
ר' אבל בעיירה. במובן..רב היה. הולמתם. נות ולמדו: ישבו ולילה! cwr ועולה בוקע התורה
הנפט. ממכירת רק להתפרנס יכול לא זה יעקלי הבוגרים ובעקר משניות*חברת.קף'ס תברת
. השני במקצועו גם לעסוק מוכרח היה ולכן. בתוך והשתלמו בתדר למודיהם את .בפה עסיימו
להי אילצו זה ומקצועו  היה' מגיה'' ^בעל לשי* לשמה, תורה בלימוד המדרש בית; ישיבת
תורה; ספר כתיבת 0יום לעיל?'.'לכל כעיר; סלסל מברזנה הרבי ה^ודהגלעיובאשר'קקד חדית
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המיחם את מעלים היו ה"הבדלה" אחרי שבת אבל בעיירה. נמצא שלא וכמעט להגיהו, כדי
פתוחה היתר, והדלת השולחן על הרותח הגדול לא שאלות'' ל"פסוק איננו? שהרב איכפת מה
שלגזל העיירה, מתושבי אחד ולכל" לאורחים גם לעשות יכללים זה דבר דוקא. לרב זקוקים

מלכה'. "מלוה ולסעוד תה לשתות שליפ נחמן ר' קוקל' אבא ר' גפתליהרץ,. ר'
בדראז'גד. אז ידעו לא הגדול'' ה,,עולם על יעקב ר' הקצב של (בנו פוקס שלמה ר' שטין'
בה נולדו' בה  תושביה של רובם רוב הרבה. חיים ר' הברזנאי)' בביתהמדרש ה"בעלקורא"
כמעט ומימיהם לקברות באו בה חייהם' כל חיו שהיה עגלה"' ,,בעל בנימין ר' של בנו אליעזר'
לאט. לאט אבל' העיירה. מתחומי יצאו שלא בידו. המשניות וספר עגלתו דוכן על יושב
שהתי דברים הרבה על ידיעות אליה גם חדרו בחור הרב' של בנו ישראליק' אחרון' ואחרון
לבית בא אחד בבוקר היהודי. בעולם חוללו פסק שלא ברובנה)' כך (אחר וטהור קדוש
פעם (שניסה המורה'* "יענקלי המדרש בו. התברכה העיירה וכל ותפילה' מגירסא פומיה
ולא בדראז'נה ישראל לילדי מורד. להיות חסיד' דוד משה ר' מטפל היה צדקה בעניני
טלית עטוף הבימה על עלה הצליח.)' ביתו בני בפרנסת עליז. לעמוד שכדאי טיפוס
הציוני והקונגרס הרצל על ספר לציון. והטיף ממכירה שהוא" "איך חיו הם גם התעסק. לא
"יענ בעיירה: אמנם התלוצצו א"י ישוב ועל בימי ומיסודה לקידוש יי"ש של רשיון ללא
של לבם בסתר אבל המשיח". את לני יביא קלי לשבת ביכלתו היה לא זה דוד משר. ר' השוק.
הפ כולם ועל הגאולה. רעיון פעם העיירה בני ואם נודד. עני בלי כלומר "אורח'/ בלי לשלחן
הפוגרום ואח"כ מהכפרים הגרושים שמע תיע האיש את לשלחנו סחב בעיר' אורח נזדמן לא
דרא גם כי עירי' לבני נודע פתאום בקישינוב. "גוי". אפילו ויהא ברחוב' לו שנקרה הראשון
על לחשוב התחילו ורבים היא גלות זינה במרפסת ישנתי בקיץ אחת. פעם כי זכורני"
כלכליות סיבות גם זל. מגלות יציאה קזלו: אותי העיר השכם בבקר והנה פתוחה'
לקלוט, יכלה לא העיירה לכך: גרמו תמיד ציקוריה". כוס ונשתה קום בנצי' "בנצי'
הדור ואת הכפרים מן המגורשים את בשביל נדבות לאסוף החנויות בין מהלך היד.
לארגנטינה, התחילה והיציאה שהתבגר' הצעיר זי לעבודה עצמה את הקדישה ובמותו עניים.
הסמוכות: הגדולות לערים זכמוכן ולאמריקה. י .. . הצעירה,^נה. הנערה בתו'

ועוד. לוצק רובנה' והאורחים"' י היוו "העיירה בחיי חשלב פרק
עבת בינתיים עיירתי! ראיתיך, לא 2אז, לעיירה. סרים שהיו הנודדים' העניים כלומר
חו החורבן. שבא עד ומלחמות שרי&ות עליך שהיה כפי רב,_ 'יזמן בה' יושבים היו הללו
בימיך אותך שראה אדם בארץ שימצא שבנו לפניהם פתוח יהודי בית שכל ידעו כי ברצונם'
ויספר אני החסרתי אשר את וימלא האחרונים שבתות בלילי כי זכורני' כסף. ולנדבת לסעודה
האחרונות. השנים ב40 עליך עבר אשר את גם מחכים הבתים בעלי היו קבלתשבת אחר

**. לר' מזלו לו שיח? ואם לשבת. "אורח" לקבלת
עייגה היא. דרדנה ברו?האוז~עפד>ן' לפי אורח' מהם אמד. לכל לספק השמש ירחמיאל
בראשית עוד בה ישבו יהוךיס יומיג עתןקיי בטלוי יפה. הצליח נים' ש גם הצורך ובשעת
ר> בה רו ישא ת"ח גדרות אחרי :171!]. ה^או4. כל אורחים! די היו לא אם לו, ואו תפקידו.
של האוכלוסין ..מפקד לפי יהודילם. גתים. '21 על "השמש. ראש על חמתו" שפך קופח אשר
מספרם ירד ב1778 י.הול#. .לזיו;.5!?'.239 17.65 לו. שנגרם העלבון
הבאים: במפקדים לאט. לאט גדל ואח"כ .3.7 עד העיירה את .עוזבים תמיד היו. .האורחים ן
וב1897 יר.לדידת' '.בה.£135נסשות ה_יו גל18/7. לר' לסור גם היז. שצריכים. מפני ערב' לפנות
, . ■ . . יי י יהודי6. 779'' להם תכו קרואי,.שם בכפר שליפשטין גדליהו
קלב&ו*, את היא אף שתתה קטגד,"זו וקהילה נברכה נדבתכסף ללון'. ומטה סעודה :rah
תומה. עד הארורים הנאצים מידי התרעלה' שלי סבתא' בית מנהג גם לטוב ייזכר לדרך..
רךציוךשליפשנ^ן.י מוצאי בכל שליפשטיין. אברהם ר' סיי?ה..ובנה

■'הירייה
במסחרי עסקו, ,של.העיירה רוגד,לךודי$ בגבול תמירה.הזורם נהר על '.ג^ייךה.גדולה
ב^ לס חרושת בית שם היה וגנות. לגלוג תבואות שוכנת היא לשפטובקה. זןענלה ג£רך ז&נייירה
ירידיה נערכו לשבועיים אחת קטשמן. מ^'גה, של ו33 מקוינסטנטיןישן ו?רסטאות. 22 במרחק
מהסביבה,.הי^ כפרץם .אל?ים. וע.ק.רו1ג בעיירה עשירה. חקלאית; בסביבה .גןזסלבל/ ויר^אלת
,העיירד. !הודי של ו'?ל?לי. $צבט נל11לים:.7#ה. 1194  184 7 בשנת בעלייה היהודי6 '21תםר
בתי^תפילז; ששה טוב^ ו/יוד שלטון'ה^אל בי*^ הע  וב1920 979רגפש ב1897. נפשות
^עןירר^;ו^^תו?ה^ילדי,העג,ייט;ומר; הלל  גפש.. ר^ל.י13^2000 ^ת._הת1ישגים. גיגו
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בית ילידיה אחר^ברו ברבנציק. משה £ל הצעיר. ציבורי (1ין;מרחץ י ויחס!..אחרים ציבור סלות
נכנסו ~ פרלין, משה^ הזקן עוה''ד של המפואר המלחמה עד בעיירה שררו ושלוה שלום ועיד).
כופרנפש כלבעלהבית ודרשו פנימה לתוכו הראשונה. העולמית
סכום לי היה שלא מכיון קרבובנצים. 5000 בסך הא .ינים; שני אז ישבי הרבבות בסא על ,
לרב הלך ובלויתם להשיגו' שילך נאותו כזה מילא מקו?$ו שאת ריל. איציק) (ר' יצחק די חך
את הקיפו והפרשים לקראתו, שיצא ליברזון' לוייצחק והשני.ר' ז"ל' נתמך ויי חוזנו 'itrrjc
דגי '15 תוך להם לתת בתוקף בדרשם שניהם (אדמו"ר 'דל. דרבארמדי^ר אלימלך בז?רב'ר'
ברירה כל להם היתה לא הנדרש. הסך את עים מבר דרבארמדיקר לוייצחק לר' רביע* דור 
ומשה לולב זונדל העיירה לעשירי מיהרו  ברצותו לברדיציב' עבר ז^בנ^ל לעת דיצ'ב).
הפרשים קרבובנצים. 5000 מהם ושאלו קטשמן הגדול אביאביו של בביתהעלמין טמון להיות
הכסף את שקיבלו לאחר מהצד. אותם ליוו יוסףיהודדר' ר' בנו ירש בעיירה מקומו ואת שם' |
כש למחנם. שיחזרו בהם להאיץ רצים הגיעו ,63 בגיל 1911 בשנת שנפטר דרבארמדיקר, ליב
(המחנה מקונסטנטיןישן הבולשביקים ברחו ר' הרב חתנו הרבנות כסא על ישב ואחריי
הריצב, את ועברו שם) דוד ר' הרב את שרצח שמילא (משפטובקה) ליברזון בןישראל יצחק
לקחו  נמצא וכשלא המקומי הרב את חיפשו למשנפטר שנים' 7 במשך בחייי עיד חותני קקום
בנסי למהר נאלצו אבל ביד, הבא מכל מביתו עד שנה כ^1 רב בכתר, כיהן  האחרון זה
בא' הבולשביקים של השוד זכר ימחה לא גתם. היו שוחטים שני 1934 בשנת לא"י עלותו
ומחנות לבית מבית שהלכו שעד, פסח' דחוה"מ שהמ השלחט, ודן קריפיצ'ר מיכאל ר' בעיירה:

 r רחמים. בלי ושדדו לחנות לשלטון. הבולשביקים בעלות גם בתפקידם שיכו
הבולשבי את הפולנים גירשו 1919 בשנת חסידי בד, היו הריצב' היתה חסידית עיירה
7" ומהסביבה. מהעיירה והאוקראינים קים האדמי"רים וסטולין סקביירה מקארוב. טריסק'
יהודים שני הפולני הקומנדנט אסר לכניסתם שב. לבקר באים היו
בטענה אחד ועוד קטשמן משה העיירה מחשובי באר שניהדמם '19201917 שנות גאו
להנקם איים לדוב. טמון נשק יש שליהודים מחנות גל העיירה: על פסחו שלא קראינה
70 הלקיתי על וסיפר שונים באמצעים בהם אותך את והשאיר געיירה עבר שונים וצבאות
החזקת בעוון הסמיכה באוסטרופול בחורים ביהודי נערך הראשין השוד המעציבים. תיו
קרליק הבורגמיסטר ואתו ליברזון הרב בשק. ניסו אח"כ .1917 לספטמבר 21 ביופ הריצב
מהקימנ ביקשו מקומי) פולני העיירה, (ראש לשדוד  מוסתים שהיו מקומיים, אוקראינים
נשק שאין טען והרב האסירים. את לשחרר דנט חהתחילו בעגלות הופיעו הימים ובאחד יהודים,
הקומנדנט דרש אז השקטים. ליהודיהעיירה החיילים אילם בחנויות' בז ולבוז שלל לשלול
ימי נשק להם שאץ היהודים את שישביע מהרב באויר ירו ובסביבתה, בעיירה שנמצאו הצ'כים,
נאספו היום למחרת בעצמו. ימסרהו לו שיש מפורענות. העיירה ניצלה כך ע''י והרחיקום.
נריי: הודלקו בביתהכנסת, הריצב יהודי כל סקורר ההטמן של שלטונו בימי  זה אחרי
בני את הרב השביע פתוח ארחקודש ולפני אוקראייני *טאמאן הופיע  באוקראינה פדסקי
שנש פולניים, וחיילים קצינים בנוכחות העיירה אליו שלחו היהודים העיירה. את לשרוף ואיים
נשק. מהחזקת ר,ם נקיים כי הקומנדנט' ע"י לחו לחמן אברהם ר' עם ,dtt .Tjerr הכומר, את
אקדוחיס 3 (סטנדר) בשולחן אח"כ כשנמצאו נגד איומו על לוותר הספים והלא רחמים לבקש
נקיים יצאו ובזה לקומנדנס הובאו  ושנים כל היתה לא קרבובנצים. אלף 70 של תשללם
הפל מצד נוספות דרישות היו אח"כ מהעלילה. ופני הרב סובבו הלילה כל ובמשך ברירה'
ליברזון הרב נקרא בראשהשגה ופעם לנים, והמ הנדרש הסכום את ואספו בבתים העיירה
התחלת עם חיכה הקהל ועיכבוהו. לשלטונות כוחו את בינתיים שהראה ל^טאמאן' ציאוהו
שללשה עם שילך מהכומר ביקשו התפילה, דבר. לא על קרזקיץ מכפר אוקראינים 7 ברצחו
11 בשעה ורק הרב' את לשחרר בעליבתים מחנה בא היה מהעיירה אחד מחנה צאת עם
וכל המשלחת בללית הרב יצא הצהרים לפני וסבי העיירה יהודי על פחד נפל ושוב אחר,

בתפילה. פתחו ואז אותם פגש הקהל המל זכורה בנפש. פגעו ואף בהם שדדו בתה,
לשלטונה עברה והעיירה הימים ארכו לא בחורשה שעמדו הבולשביקים חילות בין חמד.
הכבוש עד תחתיו ונשארה המועצתית רוסיה של האוקראינים ושיל מזה קוגסטנטיךישן מצד
חדשה. צורה קיבלו החיים .1940 בשנת הגרמני בחילו מזה. שפטלבקה מצד הגבעה על .4עמדו
כל את שינוי תכלית שינו החדשים רוסיה סדרי צרה שעת היתה העיירה פני מיל קיהיריות
לאל מוסדות ביטול היהודים: של מהלךהחיים בש~ במרתפים. הסתתרו ירובם ליהודים וסכנה
בעלות בטול ונושאיה' הדת על גזירות מיים, מצד פרשים במה הופיעו היריות הפסקת עת
הרו בקהל, חדשים תקיפים שליטים רכוש, על מיד ית ובהכנסם^ (.סיצ'ביקים'') האוקראינים
של מצבם וכדלמה.. באכזריות לעתים בו דים בנו את  שפגשו הראשון היהרדי ורצזד'את
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בקצה.העיירה חדרים שני ישכרו .היהודים הלכו אתמול של האמיד חמור. נעשה העיירה יהודי 1
להתפלל ע"מ לקונסטגטיןישן המובילה בדרך בזכויותיו ומוגבל מגוזלו... ואביון עני נעשה 1
המתי את פיזרו ה"סלרדה''' נציגי הופיעו שם. הוקם בעיירה הבורגני. עברו בגלל האזרחיות 1
לא ליברזון ברב רק החזן. את ואסרו פללים החבל לעניני ראשי מנהל מוסד "איספדלקלם". 1
סיבות כמה ממנו. מסים גבית מלבד לרעה' נגעו והצבוריים, הכלליים העיירה לעניני ו"סלרדר."
לשכבות השנים כל שהושיט העזרה לכך: היו ביניהם: מקומיים' יהודים צעירים ישבו בה
 והעיקר זה חסד לו שזכרו ומהם הנצרכים' גנ בריל רייקיס' פיניה (נגר)' שכנוביץ יוסיל
באמריקה העיירה אנשי עם לו שהיה הקשר מבני ואחרים הפחח משה הספר' יוסילי סיס.
עזרה ושלחו לדרישתו ונענו אותו ושהעריכו מרותם, את שפכו הם לגדולה. שעלו ההמון
קומו ביקשו אחת לא לבניעירם. ותמיכה המקום, יהודי על ואכזרי, גס באופן לעתים
עלי וישפיע לקרוביהם שיכתוב מהרב ניסטים בכיפתם. ומשלו היבסקציה כדרך הדת את רדפל 1
זאת עושה היה והרב להם, עזרה שישלחו הם לבית' הפכו סקבירה חסידי של הכנסת בית את 1

ומצליח. חנות סידרו שלו הנשים ובעזרת פומבי אוכל 1
מטעם הגובההאינספקטור ע''י המסים. גבית בשרחזיר. גם השאר, בין נמכר, בה צבורית' 1
מרבים מאדן עגומה פרשה היתה הגוסבנק החייטים של ביתהתפילה של היפה אתהבנין
אחרים, ונכסים הרהיטים על הבתים נלקחו וחמרים סמרטוטים פשתן, של למחסן הפכו 
לתשלום 'זה  מדירתו הושלך ובעלהבית ז"ל אלימלך ד' הרב של בביתהתפלה אחרים.

ובו/ החוב לכיסוי המס. מברדיצ'ב) לוייצחק לדי שלישי דור שהיה (מי
חל 1941 בשנת הנאצים צבא כניסת עם הפכוהו 1929 בשנת  ואח"כ מאפיה סידרו

פתאומי. מפנה בניןעץ הגדול, בביתהכנסת לשמן. לביתהבד
מאוכ ועיירה התרעלה. מכוס שתו יהודיה בית ואת' צבורי תבואות מחסן סודר  ישן
שבט תחת נאנחה זו יהודים לסת השלטון אנשי הרסו .  המקרובי התפילה
את בה שעשו הגרמנים, הצוררים של עולם שלו החמרים בו' צורך שאין נימוק מתוך לגמרי
כל את ורצחו הגלו ונוולותם, שפלותם מעשי הקטן ביתהכנסת את גם אחרת. למטרה דרושים

היסוד. עד והרסוה ונער זקן יהודיה, סך זהו היסוד. עד הרסו סמרטוטים מאספי של
ונמחקה. הריצב קהלת תמה לבתי" בנוגע היהודים השליטים פעולת הכל

הכנסיות.
אבטחיהדרי. א.  לתפלה אחד ביתכנסת אף נשאר כשלא

ה ק ב* ו 'ס פ ש
בע יפה התפתחו והיצוא .המסחר בעילם כזים הבר מסלת דרך על השוכנת עתיקה עיירה
היתה המקום יהודי של ופרנסתם שונים נפ?ם; במרחק ורובנה' ברדיצ'ב בין קיוב>ורשה, זל

בשפע. מצויה מזסלב. וירסטאות ו20 מסודילקוב וירס^אות 4
מפותחים שהיו והתעשיה המסחר. מענפי (איזיסלבל) זסלב מחוז על נחשבה 1918/19 עד
שהיה סובר, לתעשית ביתחרושת בעיירה; נב בחבל הסובייטי השלטון קביעת עם ואח"ב,
של גדולה.. טחנתקמח פוטוצקי, לגרף שייך והי מאיזיסלבל אדמיניסטרטיבית מבחינה דלה
לעבודעורות תעשיות מרובנה, יהודים הון בעלי לעיר, תה
מלאכה בעלי של ביתית תוצרת לפרוות' כבשים העיירה, של הגיאוגרפי למצבה מיוחד ערך
וסו רוכלים ליצוא. גם וביצים בתבואה ומסחר העיירה בתוף; מסילותברזל. צומת שכן::היא,
ואוספים בכפרים עוברים היו זעירים חרים 3 ובמרחק הפודולי' הקו של ביתנתיבות גמצא
בעיירה גדולים סוחרים בשביל וביצים תבואה הגדולה הרכבת תחנת  מד,,עיירה וירסטאית,,
ואף הארץ בפנים גדולות לערים נשלחו ומכאן (יוגוזפדניד. הדרומימערבי הקו של המקעזרת
העורות את עיבדו מקצוע בעלי לחלץלארץ. דורוגה). זילזניה
נשלחה ותוצרתם ולנעלים לכובעים לפרוות,  ברוסיה המהפכה אחר  1917 בשנת
חנוונים חסרו לא למרחקים. ולשווקים לירידים וכ יהודים תושבים כ12אלף מנתההעיירה
וביני ואחרים חפשיים מקצועות בעלי זעירים, המכוננת לאספה לבחירות אוקראינים 5000

1 עזרת על שחיו אנשים בעיירה גם היו הם כ6000 היו הדימוקרטית לקהלה יכ"כ ??ריסית
1 דבר. בשום עסקו ולא קרובים * ,  יהודים. זכותבחירה 1עלי
1 ביולי המלחמה סרוץ עם .נשתנה המצב אולם עד שפטובקה יהידי של הכלכלי :'ג$צבם .

1 שפטובקק גם הוכתה ווהלין ישוב" כשאר 4914  1914  הקודמת העולמית המלחמה פרוץ
1 הק לצבא' הגיוסים 4:הקרבה.לחזית, מכהקשה העו עם הנוח הדרכים לחבור ^וךות טוב. היה
1 של הכלליות ההגבלות מלחמה' ימי של שיים מוי עם גדולים קשרימסחר התפתחו הגדול לס
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יתרה. פעילות שגילתה חנוך ועדת התקיימה השקפות ואתה חדשה תקופה באה גדילה. nn>ir
רבה עזרה האמריקאי הג'וינט עזר ההם בימים התקרבה המלחמה חדשלי*: ותקויר. זזדשות:
ידעה והקהלת ולמוסדותיו.. הדימוקרטית לקהלה ופצל שבויים חיילים עברו העיירה דרך לקצה.
קונסטרוקטיבי בארסן הג'וינט בעזרת לשתמש הנוער עיי מועדון בעיירה סודר ולמענם עים
כל הרגיל במובן צדקה שימת ותחת ומועיל, בקרב גלים הכתה הפוליטית התנועה המקומי.
שחשיבותם וחנוכיים. סוציאליים מוסדות כלה שונות מפלגות קמו ש. של היהודית האוכלוסיה

רבה. היתה הציונית האגודה הופיעה היהידים וברחוב
יבוא^ (סוף והנלער קיימה) הורגש לא כמעט לבן (שקודם

ברגר שלמה הבי המעמד אנשי עם יחד אליה נמשל היהודי

מכתבים צרור
נשארה איך מתאר מזופיובקה בורק איזיק הברי חייל פישמן' משה מאת מכתב מתוך 1

.2 בת פרומה. בתו בחיים שהגיע איזנברג' בלעז לד.' העברית, גדז> 1
בילדים. החלה בזופיובקה היהודים "השמדת ..נפגשתי לארץישראל: 1945 באוגוסט ב5 1
גדול חלק תמלרת לנוצריה נמסרה הילדה דומברוביצה. יהדות שריד עם אלד, בשבועית 1
1942 באוקטובר ברחנו בעצמנו אנו מרכושנו. הנאצים עוללו אשר את ברעדה מפיהם שמעתי
והיא אתנו. בתנו את לקחת הספקנו ולא היערה גם וכן דלמברוביצה עיירתנו ליהודי הטמאים
מכפר נוצריה עיי ונאספה החוצה הושלכה וה קלוסובה רוקיטני' בלז'ניצה' ©רני' לבבי
עמדה והילדה לגיסטפו הדבר נודע שם אחר הזוועות את לתאר אנלש בכוח אין סביבות.
מידי איתה הוציאו שונות באמתלאות לההרג. הקהלות חורבן ועל שם אחינו rv עבחו אשר
התחילה שם וגם לקיברצי והעבירוה הרוצחים כי פישמן' מ. מוסר המכתב בהמשך האלה...
שאצלה הנוצריה אך אחריה. לרדוף הגיסטפו ההמוני, rnsrrm or היה תשיב' אלול בי*ד
גיסה אצל להסתירה הצליחה הילדה נמצאה קברות הנ''ל. הערים ליהוד הזכרון יום והוא

בחיים. נשארה והיא רשימה מוסר לבסוף בסרני. הם הגדולים האחים
נלצאת שילדתנו לנו נודע מהיער "כשיצאנו י "שדנים במקומות דומברוביצה בני 55 של
לשלם במה לנו היד, ולא בקיברצי נוצריה אצל הותיק הציוני העסקן נכדת אליצסון מיסיה '

רכושנו אז שהיה נובע מעט חוץ לנוצריה מללדז': כיתבת זילמרובנה' בילינסקי משה ר'
מחכה 5 בת כעת שהיא פרומה היחידי. בשובני האדום. הצבא נסיגת עם מחבנד, ברחנו

ארצה". לעליה באיטליה כבר ממשפחתנו איש מצאנו לא לרובנה  מטשקנט
כותב: מאיגוטובקד. ר. ג. הפרטיזן  איש אלף כ40 שמנו רוב1ה יהודי בחיים'

ונו מהיער יצאנו הגרמגים נסיגת "אחרי להל 6.10.1941 ביום הראשונה 'בפעם הושמדו
וב באיגנסובקה חיה נפש נשארה שלא כחנו אחים קברי שם החורשה' עי לבורות שלכו
את לשרוף החלטנו מריתת מתוך סושי?בקה. עיי ונקברו הישמדו יתרמ איש' 17'500 של
מגורים בתי ישמשו שלא כדי הבתים' כל מעטים רק קוסטופיל. בקרבת הנאציות החיות
מ;שמדת חלק. עלקחו האוקרינים' לרוצחים מי היא מכתבה nSc2 ..jrorT ברחבי התפזרו

":" ואיגנטובקה*. בזוסייבקה היהודים לנהר מעבר פולין נתיני העברת שלרגל דיעה
שהגיע מאיטליה הבריגדה חייל של במכתב י ומצפה זהבה אחותה עם ללודך הגיעה  בוג
,19 בן בקר' מפי "מוסר ."לא'יי tlrf" 'בסוףיולי' תקותההיזזידר, שזוהי" לזדי' לאפ^תתעללה
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שני איסקין' ו ולדמן אהה ו ואחיד. רוסלבקר וער הנאצים קול האכזריות פעשי על ססספאן
אייזנ דגיה ו חיים בת שטיינברג' 1יטל / אחים סטסאן יהודי בהשמדת האוקראינים זריהם
סינקל ריבה ו פלדנקרייז סוני ו שמאי בת ברג' הנסרים יהודי את ריכזו בראשונה וסביבתה.
ושלשה בעלה עם דוידוביץ' קוקה ן ואחיה שטיין פדר הוציאו 1941 באוגוסט 25 וביום בסטפאן
זוסמן לומר. < זוסמן זמת ו קרכטמן ממה ו ילדים פרציובלי לכפר והובילום יהודים כ2000 עיירה
שבה> בת ילה גניה ו זוסמן אניד. העשעו בן במיתות השמידום ושם מקוסטופיל) ק*מ (כ5

רייביץ. פוטיל נכדת בורות תוך אל הקרבנות את בהשליכם משונית
בתלאביב: לבורקו לין מר כותב פאוליזרקה יהודי של האחים קברי הם אלה מראש. שהכינו
ביהר הטבח זכר. אין אוליזרקה יהודי מכל הבשר מן בדרך הושלכו רכים ילדים סטפאן.
יום לד ישמש זד. ויום אלול' בט*ז נערך דים המספר מציין אגב תהומה. וירדו הנהר אל
נשמתם ולאחיותיו* לאחיך הצעירה' לאמך זכרון וגם הדבר את לפועל הוציאו שאוקראינים
המומה. מתהלכת הנני ושבור' פצוע לבי עדן. ביהודים, מלהתעלל נמנעו ולא בביזה ידם שלחו

יחי* הגרמניםהנאצים. קלגסי בהדרכת וכמובן
הערות לפרטיזנים. הצטרפו מההשמדה שהתחמקו דים

נשתרבבו .21 עמוד ב'' חוב' צ'ינה אמיל ברשימה מאוססראה דוידוביץ קוקה מאת מכתב ע*ס
.jon7* זזייקיל ג'ל ברויזמן ליי במקום שמות: הנאצי הטבח אחרי בעיר נשאת 213.1945 מיום
בטקים 0שרליב> ר' היה בתישראל כבוד על המגן התפזרו: שבינתים נפשות' 48  ביהודיה
נטע במקום שרהי0ן מריס דוד *'ל  גטעמרים ו ילדתה עם באנד' זלמן בת סורוקה' דורה
קהסרו. השמות 4 בין מאירקופו זוס'ה *'ל מאירקו0 גריינימס. מיסיה ז אליעזר בת זייגרסון' דבורה
וגדליהו. אבירגון דוד ברץ, שמשון לקרוא: *ש קלעפאץ, סימה ! איצי בן גרינס' זינדל ן וולף בן

שסינםן. בעל קלעםאץ' שמואל שיינרברגו יצחק בת
בםקיט *16 עמוד זד' זזופ אלכסנדריה' ברשימה טריברמן> מנדל שגערעק; בלומה הנילז
 תש'ב הכטורים יום אחרי ההשמדה תאריך קסלן אליק דרניצה> הירש פוסםןו שואל'יק

תשיג. ג'ל פינקל" יוסף 1 קידר יצחק ו ילד עם צפ' ברוניה
שי הםשכים יביאו: ז,  הנאד, בחוברת שרה אוזיניגר? הירש בת קפלן' בסי משהו בן
קונססנטידישן' יעל אישים על יכן רשימות. פשה בכד מלר' דוד הנ'ל> אחות אחנשטיין'

.T!3n nnn *ר>*ב. שגוטובקת. ו ואשתו כיך בני איזנשטייןו ססח הענעסו
*^^..♦.........♦........................^. פעיר איבטרגריז/ סייבל ובתיו ציפרמן *בר\7ם

נא"'י היולין יו1אי 11118 דתי תבינשטיץו אליק גאליצקיו בוזי ו חד'
15 פס' לילינבלום יזד תלאביב, ■■■

א? שם' באשיהם ויהליו ייצאי את מביר כא^ ווהלין של הארכיון ועדת
של הארגינים ^יי עסקניי' הארגח' הברי ת'א 15 לילינבלום דוד
אח^השייייט בארץ. הקיימים ישובייוהליו שוגה הוסר לה למסור שהואילו אלי. לכל מידה
היהחריתישאי הסוכנות את הסליסה' שארית המס" ולכל ווהלין ב"ילקוט למשתתפים וכן
א יא יו בצ היושב העם יאת הישוב כ1ס77ת בפעולתה. לה עים

סופפיות nx"aXr?nr1iif<>'nn?t9 7VMf י#וח ובזזו'ל בישוב יהודי לכל בבקשתה סוגה הועדה
יו if!וי ונ5ו ?ל^ £^ית WfJ כניה ווהלין' על וידיעות חומר כל לה 1L~~להמציא ' ' JJ1 '" '' M J טר חפצים' זכרונות. עתונים, 'צילומים' תעודות

חברי עיי א> הנ*ל כתובתה ע'© וכר rw^r

____..._ _..._. _ _ _

העובדים הסתדרות של קבלני ^ףכז הלאומי הגניזה לבית מיועד המתרכז החופר כל
באיי. הכללית העברים בירושלים ^שיוקם הנפל רןד חיק|ז.' הףאשי. הפשרד *~~~..~~~~~ ***** "י*

431114 סל. ,563 ת.ד. בונה' סולל /9J3 ^. ^,m*^,^ *****.
משיים: בע"מ ביגור

5^3 ^^T תל~יביב' לו 250,000 הרשום ההון
2486 טלפון '1 בךיהודה ירושלים. * 207,792 ורזרבות הנפרע .'

הארכיון וקרת נארץישראל ווהלץ יוצאי ורנון * 27a730 כמחזור אנרותחונ
15 לילינבלים רחוב תלאביב' 69 גחלתבנימין יחי תלאביב'
סולין) עולי התאחדות (במשרדי 4577/78 סלפה '1687 ד. ת.

רענן רחוב הלאביב עזריאל' דפוס
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71 111 ל בע"מ "לביטוח BRITISH AND OVERSEASתלאביב בע''מ, לטקסטיל n13n insurance co. ltd.

הענפים בכל ביטוח 0/עסקי '5)1 בארץישראל: המשרדים
חיפה ירושלים, תלאנינ,

**** ■* *< בחו"ל: המשרדים
'1 \/ ו7 ס עיוק, איון, אפריקה. דרום לונדון,

מצרים
* B? נ? 3י !1 ל הארצישראלית החברה
וילדים נשים גברים, בשביל the Palestine general

INSURANCE CO. LTD.
"תועלת" תוצרת znzmnzzz
"""בחת איקןת בע"מ גלזר דב

: לעורות כיתחרשת

1>ל ן>^ יץךץ ן*^ ^^^T^^T^T!|W 325 מס' טלפון y|פתחתקוה, /g ullJ' tf^fttf^^U*^ מס'4 רח'הגליל תלאביב,
85 הלוי יהודה רחויב ^^^P^^lfM^^H

ראשונה ממדרגה nro* wrt jJKofiffgmgBHL

נוחים> ובמחירים MM™^^^^l!fAilfl
אנגל"0 בדים 0בחר ^H^uQM■■ 4128 סלפת 4 ברזלי יזד תלאביב,

"תו9לת' ובגדי 1^^|^£^^^^| העובדים ממשקי המשתלות ועצרת £שוק

נע''מ עממי לשכון חנוה

IVJ שמיות יתו||||ות א1יוקאו ב1ח"י גזולים 13שרול §פות'יא דרר תלאביב. U/ \)f //m/mr
בע#מ חברה

1X7*3ל ^!ל^י£^^ול 4463 טל. ,21 סונס0^רי רזד תלאביב'

בן גרשון
70 אלנבי רח' תל*מב, 0יר0ות על כספיות אינפורמציות נותן
7 מת הנסיכה רח' ירודים, מסחריות

ן לפרסום מודעות מקבל
w.arm '^,n^rVn נעי'מ קנכ חב' וחויל pnn בעתוני

וחוסיפ חבליפ ת!1ית 910 סל*ז ,51 אלנבי רחוב a^KVn


