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סקירות

עברו מימים
לויגזון, יצחקבר ר' זו, בעיר כבוד ששכן הגדול על צרורזכרונות אלא אינם הבאים דברי
חלום את 1ה וחלם בעליתגג התבודד אשר הראשון הפולני לסיים הבחירות מתקופת ווהלין
והמלאכה החקלאות והפצת העברית ההשכלה המכונן). הסיים (אחרי
יהודה" ו"בית ,.זרובבל" את בה וכתב בישראל היהודית הפוליטיקה .1922 בשנת זר. היה
האחרון לזמן עד מזה... דמים" ו,,אפס מזר. מיסודו המיעוטים של הבלוק בסימן אז היתר.
ריב"ל. התגורר שבו הבית בקרמניץ נשתמר נתקיימו  בוורשה זכורני. גרינבוים. יצחק של
העלה מקרמניץ שמוצאם אנשיהסגולה שאר בין שבהן ישיבות' גבי על ישיבות בראשותו אז
ואחד חו'יצ עסקן של זכרו את גם לנדסברג המיעוטים. של הפוליטי לבלוק היסוד הונח
הינדס, טוביה ד"ד בפולין, הראשונים הציונים המשקל את כנראה, העריכה' לא הממשלה
שפת ב"חובבי פעולתו משנות היטב שהכרתיו והתיחסה מיעוטיה כל של והאיכותי הכמותי
שטיפל האב ללנדסברג בניגוד בוורשה. עבר" המחנה בתוך גם לבאות. ציפיה מתוך אליהם
המוס זקנתו אף על רפואית בפרקטיקה עדיין נתבגרה לא והסוחרים ""האגודה" בקרב היהודי'
היה זכרונותיו, בעולם בעיקר חי אך לגת, והם הפטריוטית, המדינית ההכרה למדי עדיין
הפרק שאגב ורבפעלים, וזריז צעיר בנימין בנו נשארה לבלוק מחוץ זה. לבלוק ידם את נתנו
לעני1י ונפש בלב נתמסר שלו היורידית טיקה פרילוצקי, נח של מיסודו ה"פולקספאוטיי" רק
היתה צילה, העדינה, אשתו והציונות. הציבור מי הפולקיסטיים בעליהמלאכה עם שהתאחרה
מלנדסברג חוץ קשים. ברגעיחיים כנגדו עזר חיים בעליהמלאכה אגודת ראש של סודו ,

גולדרינג םריידברג, חותנו בפעולה אז השתתפו לנוכח בבלוק). תמכו שבהם (הציונים ראסנר
מסו ציונים ככולם רובם ואחרים. ליטבק ד"ר בבחירות הנצחון היה העם כוחות כל איחוד

רים. יגיע כי שיער לא איש אםכי לכתחילה, מובטח
בקרמניץ פעולתהבחירות היתה קלה לא צירים 55 לבחירות  כאלה, לממדינצחון
הפרסום אף על המיעוטים, של הבלוק וסביבתה. והסינט. הסיים אל יהודים
היהודים בלב עורר בעריהםםר, לו שהיה הרב מגורי בעיר קיבלתי הימים שבאחד זכורני
הפרעות, לזכר ורגשיכאב נוגים זכרונות גם ימים לחדש לצאת שעלי מורשה, טלגרמה לודז
מלחמות בשנות ביהודים האוקראינים שפרעו הבלוק רשימת בעד תעמולה לנהל כדי לווהלין,
איפוא, השלימו, בנקל לא באוקראינה... האזרחים על הוצגתי שבו שלי' מחוזהבחירה .18 מסי
הי של הפוליטי לזיווג המזרחית פולניה יהודי כמועמד בורשה המרכזית לשכתהבחירות ידי
ניצל זה נימוק שנואינםשם. והאוקראינים הודים ואר דובנה קרמניץ, הערים את הקיף לבחירות,
הסטא כנפי בצל המתלונן פרילוצקי, לאפעם רדזיוילוב, וביניהן עיירות של ושורה סטרוג
על לשמור היד, שמתפקידו הפולני' רוסטה היו להבחר סיכויי ואחרות. הורכוב ברסטצ'קו, ;

אולם האוקראינית. האירידנטה מהשפעת מחוזו צירים 5 של הבחירה במחוז כן על כי אפסיים
הסטארוסטה היה במקרה בעוזרי. היתה המקרר. יד ברשימת החמישי המקום את תפסתי לסיים, /

נמנע זה ומטעם גיסי, של וידידו לודז עירי בן מרשי חוץ והרי האוקראינים? 4 אחרי הבלוק י.
פסיכולוגי קושי עוד היה בפעולתי. לי מלהפריע בתוך אך ממשלתית. רשימה *ם היתר. מתנו
פרי הפוליטי יריבי בפניו: מאד שפחדתי אחד, העזתי לא ערבהבחירות של המלחמתית האוירה
והמ הספרותית בעבודתו ידוע שהיה לוצקי, לווהלין. ויצאתי שולחי פי את להמרות
מזלי לרוע ' היה הציבורי, ובםרסומו דעית קר בעיר נמצא הבחירות של הראשי המטה
עדיין גת משפחתו בני וכל קרמניץ, יליד  של מסגרתםלאים בתוך הנחמדה העיר מניץ,
נתברר מהרה עד אך הבחירות. בתקופת זו בעיר הקרמניצאי ועדהבחירות ראש גבוהים. הרים ירק
שקם המיעוטים בלוק שוא. פחד היה פחדי כי בנו נאמן, ציוני לנדסברג' בנימין העו"ד היה ן

הריאקציונית בממשלה היהודים מלחמת רקע על אף לנדסברג' אריה ד"ר . הישיש, הרופא של /

שכל ווהלין' בכל פופולרי כלכך היה הפולנית איש הזה, הזקן לפני ניצב חי כמו ציוני. הוא
נתנו לםרילוצקי ביותר הקרובים משפחתו בני בספרות פרק גם שידע לבריות, ונוח לב טוב ;
שבבוא כך, לידי הגיע הדבר לרשימתנו. ידם את בארוני שמורה היום עד העתיקה... העברית
קרו בית את מלבקר נמנע לקרמניץ, פרילוצקי של חיים" "נשמת  למזכרת לי שנתן המתנה

פרטי. במלון והתאכסן ביו שבין הקצרות בהפסקות ישראל. בן מנשר. !
שהתקיימה ההמוניות, האסיפות אחת זכורני היהודי על לי מספר היה למשנהו נאוםתעמולה

>
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ששררה הציונית האוירה הםולקיסטית. ברשימה הבחירות. לימי סמוך הקרמניצאי בביתהכנסת
הבונדאי מלחמתית. סערה מלאה היתר. באולם ה"פולקסםארטיי" אנשי ע"י אורגנה האסיפה
פתאום לנאומי. והפריע הבמה על ועלה התפרץ את שהתחיל לפני פרילוצקי. של בהשתתפותו
מצא התוקפני יריבי שוטר. הבמה על הופיע גם שיתן להבטיח הנאספים מקהל נדרש נאומו
לפיזור בחרדה ציפינו למעשיו. סיוע פתאום גמר עם דבריו על לענות האפשרות את לי
השוטר בלתיצםוי; דבר קרה אולם האסיפה. הקהל, בקשת את דחה שםרילוצקי מכיון נאומו.
בקרב פיזר גם אלא יריבי' את הרחיק רק לא שה אדיר בקולרעש דבריו את הקהל השתיק
.18 הרשימה... לטובת עלוניתעמולה הנאספים הסכים בדליתברירה ביתהכנסת. כל את קיף
אוקראיני, היה שהשוטר נתברר הבלוק. של של נאומו לתשובה. חצישעה לי להקצות
המשי הרשימה בהצלחת הוא אף מעונין שהיה בראשית ומנומס. זהיר כלל בדרך היה פרילוצקי
בתרועותהידד כמובן, נגמרה, האסיפה תפת. לטובת ופעולותיו מעשיו את נס על העלה דבריו

הבוחרים. קהל כל של המדעית פעולתו את וכמו"כ היהודי, הכלל
לה"בלוק* כללית אהדה של אוירה אותה שכל נאומו' התחלת עלי עשתה נעים לא רושם
ההיסטורית העיר זו באוסטראה, גם מצאתי נאומו של הגון חלק ב"אני" התחיל בו משפט
הרוסי הגבול על השוכנת הפולניתיהודית, במחוזהבחירה ה"עממיים" למועמד מוקדש היה
הועד מאסיפות באחת שהשתתפתי לאחר פולני. ההשראה הירשהורן. הפולקיסטי לסופר שלי,
הפ הגברת לשם לקרמניץ חזרתי באוסטראה, לו קנה שכבר הםולקיסטי המועמד בין שלו
לשם בא לאוסטראה כי לי' נודע בינתיים עולה. ובין היהודיתפולנית בעתונות בפולניה שם
ראס חיים בפולין' בעליהמלאכה ראש תעמולה המיעוטים, בלוק של כמעט ידוע הבלתי המועמד
האסיפה הופרעה אח"כ, לי שמסרו כפי נר. לפולניה, מאוקראינה חזר שנתיים לפני שרק
להז שכדאי ומצחיק, משונה מקרה בשל שלו שלא הדמגוגי' התכסיס לאזני.. כמובן נעמה לא
גם נתברכה היהודיות הערים בכל כמו  כירו. הבלוק, מועמד את ולהשפיל לבטל אלא נתכוון
שמו, פקמאן עירוני' כמשוגע אוסטראה העיר באותו ולנקוט כגמולו לו להשיב הכריחני
גנרל בלבוש תמיד מתהלך שהיה שקט אדם נאומי תום עם בעיני. מאוס תמיד שהיה תכסיס,
הרבה מכנסיו, על אדומים פסים עם קחקי, הבימה אל הקהל לראשי מעל החברים העלוני
וכובע חזהו על מחוקות מטבעות של מדליות אפשרות שום היתה לא הבימה אל (לגשת
באמו היה שגעונו עיקר ראשו. על מעוך גנרלי עצמי הרגשתי הנוראה). הצפיפות מחמת פיסית
יקטרינה הקיסרית עלידי נתמנה שהוא נתו' מעל הבמה, על עליתי הנואם. דברי אחרי נפגע
מזונות המביאות רכבות על למשגיח השניה ארון התרומם צד, מכל שאפפוני הראשים לים
שאנשים אלא לזה), דומה משהו (או לאוסטראה לו שני התנוססו שעליו הנאה, החטוב הקודש
אותם ומחלקים מהרכבות המזונות את גונבים הראשונה הדיברה של ה"אני" חותהברית
לאוסטראה, פילסודסקי המרשל כשבא עצמם. בין ביטלתי הראשונים. דבריהתשובה את בפי שמה
שנבנה החדש מסילתהברזל ענף את לחנוך כדי וההתפארות רבהיהירות האנושי ה,,אני" את
הצבאיים השלטונות את קיבל והמרשל אז, הפרוגרמה לעומת בלוחות... שנחצב ה,,אני" לנוכח
שסודר חיילים, של כביר מרובע בתוך והאזרחיים ה"עממיים" של הרעיוני היסוד וחסרת האישית
היחידי פקמאן היה המגרשים' באחד לכבודו פרסו ה"בלתי הלאומית האידיאה את העליתי
לפניו כרע למרשל' ניגש המרובע' את שהבקיע  הציונות בעד המצביע כל הבלוק. של נלית"
הם שהם השלטון' ראשי על והצביע ברכיו, על האומה, של הנצח יסוד בעד מצביע  אמרתי
ולפולין... לו נזק והגורמים מהרכבות הגונבים של. הקיימת לקרן ונפשו מצפונו את מנדב
ואת הזאת התמונה את לעצמנו לתאר הנקל בעד שמצביע ומי הלאומית, תנועתהשחרור
ראשי על שבהשקםותיו פילסודסקי, של תגובתו לקוךהצבי, מנדב  ארעית יחידים מפלגת
זה פקמאן והנה מפקמאן. רחוק היה לא פולין בשאון טבעו דברי יתר להירשהורן... כלומר
של בהשתתפותו הבחירות לאסיפת גם אקלע לי, לענות םרילוצקי .כשעלה המריע. הקהל
בשבילו שבאה כנראה, לו רמז מישהו ראסנר. שהכריעה ,,התקוה", של אדירה בשירה נפגש
ראסנר, והוא, לאוסטראה מורשה, פחמים רכבת הבחירות. גורל את
זה פקמאן בשביל נעלמו. שהפחמים בדבר אשם תעמולת עברה ציונית התלהבות של באוירה
וראסנר, האסיפה' כשהתחילה והנר. מספיק. היה היו שבהן ובאוסטראה, בדובנה גם הבחירות
להסביר התחיל עליו' הטובה אמנותהדיבור כיד נשף את זכורני הבלוק. של פעילים ועדים
ודרש פקמאן קם ה"עממיים", של הפרוגרמה את לאחר בדובנה שסודר הבלוק של התעמולה
פרץ באולם הפחמים על דיןוחשבון ממנו לדו הגעתי הפולקיסטים. אסיפת בה שנתקיימה
לפניו, מי ידע שלא ראסנר, יתואר. לא צחוק שחשש הועד של דחופה הזמנה לפי בערב, בנה
שטפלו העלילה נגד בתמימותו מתגונן התחיל הו באסיפה דברי מהתחלת הבחירות. לתוצאות
על בתוקף עמד פקמאן הפוליטיים, יריביו עליו שתמך הבונדאים אחד ע"י תכופות פרעתי
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ההווה הלאומי. ולשחרור המרובעת לאות לציון' גדלו להצטדק, ראסנר הרבה אשר כל דעתו.
ראיתי ראה מעבר. תקופת בשבילם היתר. בגולה הגיעה לא שמסרו, כפי והאספה. והמבוכה' הצחוק
רוזישצ'ה, לוצק, בקובל, באסיפות יהודים המוני לסופה.
קטנות עיירות ובכמה לודוויפול קוריץ, תבנה' העיר בלוצק' גם לבקר הזדמנות לי היתד,
כמעט הריקות בחנויותיהם בקרתים  אחרות ערנותם היתד. רבה ומה ורהלין; של העתיקה
בעיני פליאה היתה ותמיד הדלות ובסדנותיהם המקומיים הציונים מבין הפעילים העסקנים של
לק נדבנותם האומה, לקדשי הנפשית ערנותם ואח ואקסמן אברהם ווייץ, חייקיל ברגר' יהושע
העיירה זו ברסטצ'קה, את פעם בקרתי רנות. לסיים. הבחירות בעריכת הלאומיות במגביות רים
ושרוב עברית, דברו יהודיה שכל המופלאה החביבות, העיירות  המחוז בעיירות אף
אספות אחת לא"י. שונים בזמנים עלו בניה הציבו של הדופק הלם  והמסורות הנאמנות
הוקדשה פורמן ד"ר של בראשותו התעמולה האהבה את במלים למסור קשה הלאומית. ריות
הנאספים בקשו הרצאתו אחרי לקרןהיסוד. העיירות יהודי שתרמו בליקץ והמסירות הרבה
כהרף נעלמו  וכשהסכמתי הפסקה לעשות הלאומיות' ולקרנות לעברית לציונות, הנידחות
על נערם רגע ובין מהר כלם חזרו אך עין היו פעילים כמה ולציבוריות. התנועה לשליחי
תכ וכסף' זהב מטבעות של גדול גל השלחן בלבן, משהדוד זגורודר, מנשה רדזיבילוב: ציוני

וכדומה. קדושה תשמישי כלי שיטים' מ שהיה הנוער, ואתם גולדגרט משר. כן וכמו
לברס מהורוכוב מיוחד שליח בא ערב אותו ודאגו בבחירות לאות ללא שעמלו העיר, בני טובי
תכשיטים מלא שק במסתרים לי והביא טצ'קה עד ונפשם. לבם בכל הלאום ולרעיון לקרנות
עליהם. לספר יש הרבה ועוד קרןהיסוד, בשביל לעיי במסעי שליווני  מסירותם הגיעה היכן
ביקורי מימי שנה מעשרים למעלה עברו ואחרות. פוצ'איב קוזין' סביבתם רות
לפני ניצבות חיות ועדיין ווהלין' בישובי ההם לפני התעמולה פעולת ארכה ימים כחדש
ששיק זו יהדות של והיקרות החביבות הדמויות במחוזבחירה מזהירות: היו התוצאות הבחירות.
את והונה, אונה מיטב את הארץ בבנין עה חמשת כל נבחרו מלא' נצחון הבלוק נחל זה
שאינם, להכרה מתכווץ הלב בניהבוניה. בחירי הושג הדבר הפולני. הסיים אל שלו המועמדים

לעד. נראם שלא האוכ של העמוקה הלאומית לסולידריות הודות
יהודי קיבוץ לזכר האלה הדפים נא ירצו בווהלין. היהודית לוסיה
וליצור לבנות וללחום, לאהוב שידע זה' מפואר הפ היהודים כל שבלב ולהדגיש לציין הראוי מן
הל היצירה בנצח מקוםכבוד לו ולהבטיח המ ה"הורופאשניקים" ווהלין' עיירות של שוטים

אומית... ומחוסרי הגדולות מטוםליהמשפחות גושמים,
לוינםון אברהם אינסטינקטיבית אהבה קיננה לעתים, הפרנסה

במחתרת הציונית הפעולה
(1917  1904 משנות זכרונות (פרק

הריבולוציה תקופת תקופה, אותה במחתרת. כללית סקירה
" לבה ערנות י'יייייי ברחוב י'י™ ביוסיי" התנועה גם כן פוליטיתלאומית תנועה ככל
סעלי וכולו אחיית שמאליות ומפלגית ה"בונד' הצאר שלטון בימי ליגלית היתה לא הציונית
לביו וביניי'ו בציונים מלחמה אגב בחשאי לציונים התיחסו השלטונות ואםכי ברוסיה.
הבחינו לא יהז'נדימריה הרוסית המשטרי; עצמן נתנו למשל (כך ידועים במקרים בסבלנות
י'יי כולו  אחית' אי זו מפלגה אנשי ביו רשמו במינסק, הגדולה הציונית לאסיפה רשות
חי וא י'^יים' שטר למ כמתנגיים בעיניי'ו חשיד™ חברה בתור חובביציון של האודיסאי הועד את
ליש המיצי "יכל השירש' מי לע?ירה יינ,ם המפלגה היתה ועוד), בא"י היהודים לעזרת

יאש'/ נעשה יאל רוסיה רחבי בכל אסורה בדרךכלל הציונית
הציוניות האגודות צמיחת לאאחת מהפכנות. על כחשודים נרדפו וחבריה

ניכרת באוסטראר, המאורגנת הציונית הפעולה במא וישבו פעולתם על למשפט ציונים הועמדו
הציונית האגודה התקיימה אכן, .1908 משנת פוליטיים. כפושעים סר
הפעילים חבריה רוב אך '1904 משנת עוד בעיר הציו התנועה החלה הנוכחית המאה מראשית
ומי ל"בונד" שעבר (מי הזמן במשך עזבוה אף על בווהלין היהודים בישובי להתפשט נית
שנשארו במספר 54 והיחידים' סתם), שהסתלק קמו ציוניות אגודות השלטונות. של האיסור
בלבד שבלב בציונות הסתפקו כביכול' נאמנים מודדות של מסוד. תחת ועיירה עיר בכל
בערים כמו ממש. של פעילות להראות בלי על מקובלים אישים של בחסותם או רשמיים
הועד של מורשים היו בא. גם כן אחרות העבודה התנהלה בדרך~כלל אך השלטון' אנשי

*
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1 חברים 5 או 3 בן ועד  חשאיות בבחירות כספים לאסוף אמנם רשאים שהיו האודיסאי,
■ חברים. 119 בת מועצה וכעין רכשו לא כמעט' פעלו לא אולם א''י, לישוב
1 מיוח חויה היתד, הביתה מהאסיפה הדרך גם והלי המסרתית הפעולה את הזניחו ואף חברים
■ העיר, שברחובות הגדולה התנועה במינה. דת לא יוםהכיפורים. בערב ה"קערות* של גלית
1 בהןדנובאסי השאלות ומאידך, הפעמונים. צלצול של התנועה בין רצוף קשר כל איפוא, היה,
1 רבת אספה קיימנו שהנהזהעתה והמחשבה פה לעו .1908 בשנת חידושה לבין 19045 שגות
1 אלה כל  השוטרים, של חוטמם" ,,תחת עם המחו הציונית הפעולה כי לציין' יש מתזאת
1 בל*ימחה. עז רושם הצעיר הציוני בלב השאירו בכל הפסק בלי ונמשכה ונתרחבה הלכה דשת
1 באיהכוח, אסיפת כינוס היה יותר קשה בא. היהודית האוכלוסיה לעקירת עד התנאים
1 אופולנומ1צ'יניד". ,,סובראניה בלע"ז להן שקראנו הנאצים. ע*י
1 בשב הללו האסיפות את עורכים היינו rpJ בשנת בא. התקיימו ציוניות אגודות שתי
1 הסמוך, ביער או לעיר שמחוץ גבעה על תות וחבריה 1908 בשנת שנוסדה "ציון"' :1909
1 19 לאסיפת מקום למצוא קשה היה בחורף אך ביתהסםר של הגבוהות הכיתות תלמידי היו
1 אסיפות 54 עורכים היינו זאת למרות חברים. והתחנכו כספים שאספו ליהודים, הממשלתי

השנה. במשך כאלה המ (שמה הצעיר" ו"העברי הציונות? ברוח
חברים 5 או מ3 מורכב היה הציוני הועד בשנת שהתארגנה יאבריי")' "מ^לודוי  דויק
ובתקופה בעיר, הציונות עניני כל את וניהל הגמנסיה תלמידי חברים, 12  10 ע''י 1909

במחוז. גם  מסוימת בבנק בפקידות שעבדו נוער זסתם ואכסטתים
נבחרים שהיו הציוני' הועד חברי שלושת זו אגודה חברי וכד/ וחסכון" להלואה "חברה
וחסכון" "מלוה בקופת פקידים היו שנה' בכל בחשאי מתאספים היו תרבותית' בעבודה עסקו
הצעיר. גילם שום על נמוכים, פקידים ודוקא בהפצתשקלים ועוסקים ציונית ספרות וקוראים
מחוזית קופה היתד, שבעירנו זו קופתמלוה הציונית. לספריה היסוד הונח זו אגודה ע"י וכר.
עבת יום בכל חברים. מ3000 יותר ולה גדולה
עבדו זה בבנק לקוחות. nma במשרד אחידה ציונית הסתדרות
ל< את ששירתו ים> מעשרה יןתף מד ללא מאליהן' נוצרו הללו האגודות שתי
הרעש רבה במשרד לה זו צעירה תנועה אולם ציונית. ומסורת ריר
יצאן הציןנית< הפעןלה לן? הזה ציה בהשכלה פתחה בעקשנות: בדרכה הלכה

ובמחוז> TW לציןנים השונות ההןראןת במ בזעיראנפין. ממשית לפעולה ועברה נית
לא הציתות את ל האגודות שתי לאיחוד הרעיון צץ הזמן רוצת 1

של ההנהלה חברי מעיני גם אלא ^ האגודות' 2 מבאיכוח עירוני ועד הוקם הללו. 1_ ה ין"ר של מעינן ובפרט הניגר טושטשו משותפת לפעולה שנה וכעבור 1
ה"איס של ל ל ןחבת אנטי_ציןני ,'אגודת של ה"גימנזיסטים בין וההבדלים דים
הוא שבעירנו> לה ןשאר אגודת של המוןהעם לבין הצעירים" העברים
לין"ר נבחר עשרו ובגלל אדיר היה באוס הציונית "האגודה נוסדה וכך "ציון"'
דבף אפילן מעינן להסתיר הנוער מבני רבים אליה משכה היא טראה".
wrT על עלה לא מעןלם אך ^ קל האח בשנים חברים. כמאה ראשיתה ב והקיפה
נמצא ד)פקידים שלושת ^ הסגןרןת שבמגרןת גדל הראשונה מלחמתהעולם שלפני תנות
הק. בןלי חןברןת.שקלים< מאןד. מזיק, חןמר בהרבה. המספר
הפרסיכלים אגב' וכד. מאסיפות דו"ח הק"ל' הפעןלה ארגון
הדעד חברי שרק כזאת' בצורר. נרשמים היו כמובן, שהיתה, ערה, ציונית פעולה התחילה
ומה דובר מד, על ולהבין בהם לקרוא יכלו עלה המוצלח לארגון הודות אך קונספירטיבית.
הבדוי: שמו היד, מהפעילים חבר לכל הוחלט. שנים, במשך הפעולה את לנהל האגודה בידי
,,בךיעקב''' ,,בדמשה"' ,,בןישראל", ,,בךיחיד", הצארית. המשטרה מצד הפרעות בלי

וכדומה. ..בןאהדך ..ניצוץ"' בחג לשנה, פעם נערכה הכללית האסיפה
מלחמתהעולם לפני כשנתיים תקופה, היתר, מבחינת ביותר המתאים הזמן  הנוצרי המולד
דק לא אורגנה הציונית שהפעולה הראשונה, או "בגילופין" היו המשטרה פקידי הבטחון:
עדכנו פעם כולו. במחוז גם אלא באוסטראה' על עלה ולא אחרים בענינים עסוקים שהיו
באיכוח השתתפו שבו מחוזי, כינוס באוסטראה העיר כשחוצות הלילה' בחשכת כי כלל דעתם
סלאבוסה, קוניב, זדולבונוב' הסמוכות: העייתת הכנסיה של הפעמונים וצלצול ,.גויים" מרוב המו
ונמשך תמוז בכ' נערך הכינוס ועוד. מז'יריץ' ציוני היו שעה אותה  העיר, בכל נשמע

יומיים. בביתו רבתעם לאסיפה מתכנסים אוסטראה
יבוא) (סוף החברים. אחד של

גרשפלד זלמן לעתים  בוחתט היו סוערים ויכוחים לאחר
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אישים

ופולסיה ווהלין משורר  לרנר יעקב
ו"כ ב"השוזר") (נדפסו "תעלולים" "הטחנה/ החדשה העברית לשירה שהנחיל לתר, יעקב
הקדמה מעין שימשו אשר ("העולם")' גויים'' הנידחים היהודים מחיי היחיד הפיוטי התיאור את
תיאור פולסיה'/ "ביעוי הראשית האפית ליצירתו בעיירה נולד ווהלין, פולסיה יערות בין
לספרהשירים במבוא פיכמן י. כדברי  בו שיש לרנר), שבתי (די .אבי תרל"ט. בשנת ברעזנא
נכר. בטומאת ישראל לישיבת סמל משום  הרבה מבלה היה נכבדה, ממשפחה בראוריין

למשרת לוארשה המשורר הוזמן 1911 בשנת במקח ותעסוק ישבה ואמי קאהלישם ביום שעות
היהודית בגמנסיה העבריים למקצועות מורה אבטוביו ברשימה המשורר מספר  וממכר"
יחיאל של לגננות ובקורסים קרינסקי מ. של כל בקובץ ופורסמה בעזבונו שנמצאה גראפית
הפואימה את השלים בוארשה בשבתו הלפרין. ילד בהיותו הת"ש. בשנת לאור שיצא שיריו
פרקי ב26 (נדפסה פולסיה" ,,ביערי הגדולה מלמד לידי ההם' הימים כמנהג נמסר, ארבע בן
"הצפירה'') של 15158 בגליונות ,,זכרונות" נשרפה ההיא בעת וחומש. ,,עברי" שלימדו דרדקי
,,מולדת" "הצפירה'', ב"השלוח", להשתתף והוסיף לפתע שירדה לרנר, ומשפחת היסוד עד העיירה
גליקסון. מ. בעריכת ו"עולמנו" פיכמן י. בעריכת הסמו הכפרים באחד להתיישב נאלצה מנכסיה,

פראי ויהיו בכפר יגדלו בגי כי אפשי' "אי כים.

■^^^S^L את והפליא ופוסקים ש"ס בלימוד חיל Kf^^עשה י י ללמוד התחיל הזמן במרוצת בחריפותו. רבותיו
j^mm^^m י* י המשיר כי אם להשכלה' ונתפס וצרפתית רוסית
■'^■jPj■^ הע הספרות בקריאת הירבה היהדות, בלימודי

mw סגנונו. את וליטש ברית
למקום לנדוד החליט שנה עשרים לו כשמלאו
לוארשה יצא הצבא מעבודת שחרורו ולאחר תורה

**^. > בוארשה לשבתו השלישית בשנה (תרס''א).
*^W$^0■ םיכמן יעקב שניאור' ז. המשוררים אל התוודע

^^1 הסםרו בכשרונותיו שהכירו שטיינברג' ויעקב
* / / ידיו. את וחיזקו תיים

■ ▼  עליו מתה בוארשה לשבתו החמישית בשנה
^^^^* ^ ., כמה ובהצעת לקוסטופול, לשוב נאלץ והוא אמו
.ק^^^ להוראה התמכר ביתספר, פתח בעליבתים

תףע"ה תמוז ב, _ תרלט הפיוטי. כשרונו את לטפח והוסיף
בשנת נדפסו לרנר יעקב של הראשונים שיריו

הוא בוארשה. לרנר י. נשאר 1915 קיץ עד בשירה שגילה בתר, של ב"המעורר'' תרס"ו
בה להשתתף פיאלקוב חיים המורה ע"י הוזמן אחר מאד". והעמוקה הנוראה "העצבות את זו
אז שנתקבצו הפליטים, לילדי בתיספר נהלת ופירסם ב"רשפים" בקביעות להשתתף התחיל כך
מות על הידיעה הגיעתו שעה אותה בוארשה. בוארשה שיצא "ספרות" בקובץ גם ליריים שירים
שלח לשם אשר לקוסטופול, חזר והוא אביו בניו שיצאה ב"אספקלריה" םרישמן' ד. בעריכת
נכבשה בינתיים ילדיו. ושני אשתו את מקודם בךאליעזר מ. בעריכת ב"השחר'' (תרס"ח), יורק
זועותיר. על המלחמה וחזית הגרמנים בידי וארשה תרס"ט  בתרס"ו נכתבו אלה שירים וב"העולם''.
את לקבל לרנר שמח לכן לווהלין. גם התקרבה ישב שם וברדיטשוב, זדולבונובה בקיפול'

ברומני. היהודית הגמנסיה הזמנת מלכד, עם הנישואין בברית שבא לאחר לרנר
לייקאטרינוסלאב המשורר הוזמן 1916 בשנת אצילתנפש, אשה  מזדוילבונובה פולישוק לביי.
הידועה "הוילנאית" בגמנסיה עברית להורות ועו רביהלבטים בחייו נאמנה חברה לו תה שר
אחר המלחמה. מחמת לכאן שעברה כהן, פ. של הספרותית. בעבודתו אותו דיה
ובאי היהודי בפוליטכניון גם להרצות הוזמן כר להשתלם לגרודנה לרנר יצא תרס"ט בשנת
לאחד אז שהיתר. זו' בעיר למורים. נסטיטוט שירתי יריעת נתרחבה שם הפדגוגיים. בקורסים
שבאו החשובים והציוניים היהודיים המרכזים ■ העברית. הספרות בחוגי תשומתלב עוררה שכבר
פריחתה. לשיא לרנר של שירתו הגיעה קראינה, ד"ר בעריכת ב"השלוח" להשתתף התחיל הוא
"פיחפיח" הראשית יצירתו את השלים שם בםואימות ילדותו מחוז את ותיאר קלויזנר י.
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והקוראים הסופרים קהל על עז רושם שעשתה הגידה...
היא בדפוס: לראותה המשורר זכה (לא העברים "י

"הת של א' בכרך פטירתו לפני זמרמה נדפסה חביבי. תדע אם קןידה.
אז נדפסו הקצרים שיריו מיטב תרע"ח). קוסה*' י ... .

ביאליק, בעריכת "כנסת במאסף ב"השלוח/ ן סביבי כ'זד1נ1ת 3תר1ן מה
ועוד. גליקסון מ. ד*ר בעריכת "העם" בקובץ ןסב1ת עלות איז1 בשל
האמניתי התיגים בשדה גם לעשית הגדיל הוא ו הלב1ת הת8כנו הפואימה?תקשו, בהם סרוג' שמעון משירי תירגום   י . 

,,שו התנ''כי המחזה ואת "ביתיפתח", התנ"כית אנשים, היי זה איככה
ד. הזמנת ולפי גולדפאדן. לאברהם למיח אלה, בקלסתר הברואים
מ. משירי היצאתשטיבל בשביל תירגם פרישמן ~.Z.t~. :*^^^"' 'L
"ישמעאלבי הפואימה זה בכלל לרמונטוב, לנחשים. ערבות, לןאבי
ט'). כרך ב"התקופה", נדפס הראשון (חלקה וזר1ע חרב ל1 יאשר
חריסטומאטיה חיבר "מוריה" הוצאת הזמנת לסי משרג בגידים ואגחיף
בה היה ההם שבימים "שתילים"' בשם עברית

העברית. הסדגוגיה במקצוע החידוש מן והוךגז... וש1חט ?מ1תת

החביבה לסןאימה המשי לכתיבת ע חלם \יני כלי1תם, מוסר אי הגידה.
רומאן יצירת על ואפילו סולסיה" "ביערי עליו * י . 
לדאבון אך עברי, אונייגיר "ייבגני מעין שירי א1תם, של הרחמים כ'נחם.
 י תבל קזל חללה שמ^או

.p,K,?jC  ואכלן נ1אש1ת אנח1ת
0 י 'יי *פי. כל טהר. כל ni^pששקצו ;\ פ??י ו1פי. ב?עור בזמה.
.^'" *.* זל'?^ ןזךים, טמאים ,71 יבם;**

. ^^ *י??' .^1? * שךים?... גם מת§ל?ים ^לש?ןעם

..;'; פעל מה ,yin ox nvy*
_.,' . r ממעל וחנון רחום אל
'r"r V יי י* ל הדמים צעקת קרעה ?ת

":.ל/ 0 "" "*"< הרמים! קגתלים, שמיו nn
' ' £vv ;.. , במכ1נ1, ש^ט זה איככה

■. ■" ": יי י  בע1נ1ן כב;כ1ל ^ג ^לא ^ ^ צבא1ת אל הציף לא ילמה
_ ^ ^crr ךמע1תן של במבול ע1לם1

: v<J6 ^r./^^. כבךק מדיע קגידה,
\^?^>,Jir ;./KJ O0jוקנא <**?;**

''י ."" ; חרק לא מדו^ ובשניו
^r^?^. #r^f ס3;נה. *אי/קךש1 א1כלי על
;~if^l'(k ^" .י'.^"/ גא1נ1, הראה לא מדוע

^PCpj_ <pj>* P^U בחר1נ1ז השמידם 9לם, לא
...;;?, ^; ^ ;;,}",_ חלילה. איראנים, אי^י 1K

N '; T ז... נ1ךא5לילך; גם לפן;יר,ם
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.(1887) צייטונג" אילוסטרירטע "אידישע העתון אלה. חלומותיו את להגשים הספיק לא הלב
הי התיאטרון את ביאסי ג. יסר 1876 בשנת עבו על נוסף בתיספר' בשלושה עבודותהפרך
וה המנהל רק לא בו היה שהוא הראשון' הודי המת הפרנסה ודאגות הענפה הספרותית דתו
וחיבר המחזות את בעצמו כתב גם אלא רז'יסר האחרונים במכתביו קובל הוא שעליהן מידות'
שלו הלהקה עם יצא הוא משם להם. המוסיקה את וקירבו כוחותיו את התישו ולביאליק' לפרישמן
מושבו את בקבעו ואח"כ' רומניה בערי למסע השפעת מגיפת ובהתחולל עת. בלא קצו את
מוסקבה, חרקוב' בערים למסע יצא באודיסה. חלליה. ראשוני בין הוא היה האיומה "הספרדית"
הי התיאטרון נתקבל מקום בכל ואח'. פטרבורג שירת שנפסקה בשעה ארבעים כבן היה המשורר
ג. עבר 1883 בשנת והצלחה. באהדה שלו הודי תרע"ח. תמוז ב' ביום הטראגית, חייו

לורשה. להקתו עם לרנר יעקב שירי היו שנה מעשרים למעלה
הניבקרים רגילים אמנותית מבחינה .אמנם הדים ואך שונים, ומאספים בכתביעת מפוזרים
איי1ם בערכו' לזלזל הספרותיים והאיסטניסים שקם החדש הדור לבני הגיעו זו משירה עמומים
אלא הספרותי בליטוש לא היתד. גדולתו עיקר של בנו גואל: לה שנמצא עד ובגולה. בציון
הינם. בלב הכמוסים לרגשות שופר ששימש בזד, לרנר אריה ,,דבר" מערכת חבר  המשורר
והעם לגאולה. הלוהטים וגעגועיו רוחו להגות והו ובמסירות באהבה השירים את שכינס 
המבקרים לראשי מעל גולדפדן את להעריך ידע המלחמה. פרוץ לפני לאור ציאם
העם נשמת פירכוס הם לכך עדים הקפדנים. שעברה האיומה הפורענות של לצלהמוות
חש זיק כעין החשאי, והרטט יצירותיו לצלילי הנוגה שירתו חורגת באירופה ישראל גולת על
אחי שנה כארבעים היום, עוד בנו העובר מלי< שירתהיחיד מתחומי לרנר יעקב של והענוגה
עממית גולדפדנית* "נעימה למשמע תקופתו' הכלל. שואת על וקינה סמל ונעשית

נפש. ושעשוע ורון רוך שכולה וקלה. אב"י
היהודי. התיאטרון לאבי גולדפדן נחשב בצדק
הגא. בשורת את לעם לבשר למטרה לו בהציגו
קת מימים מחזות ע''י לכך להכשירו שאף לה' ן ד פ ד ל גו אברהם
,,בר "שולמית"' יצחק'/ ,,עקדת כמו: מים, 1

לו הגיש כך ואחר ואח' המשיח" "ימות כוכבא"' המשורר גולדפדן' אברהם r ^^^^^
"המכשפה'' כגון: התקופה. מהווי יצירותיו את התי ואבי המפורסם העממי 1 iir^^^H
רעק ..די ,,שמענדריק", קאזאק", ,,בריינדיל ופעל נולד היהודי, אטרון ; jlf^^^■
.'ה קונילמל"' "שני כלה'/ שטומע "די רוטן", במ סטארוקונסטנטין בעיר 5^^■^

ואחי ונכדתה" סבתא 7י המאה של השניה ~יצית #" J^m
המ~ מחזותיו במסכת ששולבו השירים מלבד בבית למד הוא לידמת. 4^^■■
של שפע העם להמוני גולדפדן העניק רובים, בז'יטומיר לרבנים ^4p5מדרש Isj
היסטורייםקדומם נושאים על בודדים שירים ה של ידיהם על מים יצק >j^^
לא וחום אור ששפעו אלה שירים וריאליים. : anvp&w a*v7c ^"~
בא שליחותם את ועשו העם המוני מפי פסקו 19081840

מונה. איכנבוים י. מנדלקרן, ש. ד"ר גוטלובר, א.
באירופה. השונים נדודיו אחרי '1903 בשנת ממשלתיים ספר בבתי מורה היה שנים 9 במשך
שב לחייו ה69 בשנת נפטר ושם לניויורק חזר ובאודיסה. בסימפרופול

והפעולות. התלאות עי העב בשפה היתר, הספרותית פעולתו תחילת
מתוך ושקדים" "צמוקים הידוע מהשיר קטע ויל"ג' הלווינזונים ימי ההם' הימים כמנהג רית'
הטורים כותב של בתרגומו "שולמית" המחזה ופרחים". ,,ציצים בשם שירים צרור לנו ונתן

יציע בקרן בביתהמקדש. וסגו בחיים יעודו העממית הנעימה בהיות אך
בתציון; אלמנת בוכיה תשב ההמונים אל לנוע גולדפדן הלך האמיתית לתו
תניע' הרף בלי ישראל בנה את לנו העניק בה האירית, בשפתם לכתוב והתחיל
ורון. בזמר לו תנעים כן שנתו שני פרסם 1868/9 בשנות כוחותיו. שפעת במלא

אללה! אידי ו"די אידעלע'* ("דער באידיש שירים אוספי
הרך בני ערש תחת בשנת מאד. רבה הצלחה להם שהיתה נע"),
וצח' קטן גדי עומד ,,ישרא הומוריסטי שבועון בלמברג יסד 1875
הגדין נסע לסחור לרו להכניסו האיסור בגלל מהר שנפסק ליק"' ניתן זה לך ועוד בצ'ר שיסד השני העתון ימים האריך לא כן סיה.

להביא, ושקדים צמוקים פאלקסבלאט" איזראעליטישע ..בוקאווינער נוביץ
וישן! בני' שכב גולד המשיך שלו העתונאית בקריירה .(1876)

ברניק ב. ח. את יסד שם מקום באמריקה, אח"כ בהיותו פדן
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קהילות
(ולאדימירוולינסל.) ר י מ ד י ל

עם שאכן הקהל הרגיש דמעות. זולגות והעינים (המשך)
לא ודין הרחמים יתגלגלו ודאי זה שליחציבור היתה, מחוזית עיר אםכי לודמיר, העיר

ימתח... מאוכלסת היתה לא וגם גדול שטח תססה לא
שלטון החסידות שלטה בלודמיר היהודי ברחוב העריכו תושביה את הי"ט. המאה בסוף ביותר
ולודבה. טריסק' לשושלות: חסידים היו ניכר. בנ"ב. ומשאינם מבניברית נפש אלף ב1514
והיתה ועוד. אוליק סטיפן' קרלין, רוז'ין, קוצק, ושני העיר מראש מורכב היה העירוני השלטון
בי ניהלו במינה מיוחדת מלחמה התרוצצות. יהודי ושאינו יהודי ההנהלה: חברי
שהתפללו ולודבה וחסידי טריסק חסידי ניהם נבחרים היו יהודי שאינו והחבר העיר ראש
ממלחמתשפ עברו פעם ולא אחד' בביתכנסת היהודי החבר ואולם דעות' בתב הצבעה עפ''י

לתגרתידים. תים המלצת לפי בז'יטומיר שרהפלך ע"י נתמנה
מאו הרבי בעילוםשם לעיר בא העמים באחד שב מועצתהעיר גם קיימת היתה המשטרה.
הלכו מהשלטונות. לכר רשיון שקיבל בלי ליק, מתפקידה יהודי. סגן ולידו נוצרי עמד ראשה
וזו למשטרה, כך על ומסרו אחר צדיק חסידי (פספו תעודותזהות מתן היה זו מועצה של
אחרי רק' ה"עבריין''. הרבי את לאסור רצתה החינוך על ופיקוח מסיחינוך גביית רטים)'
הסתפקה האוליקאיים החסידים והםצרות בקשות ע"י וסגנו ראשהמועצה בחירת בעיר. העמממי
העיר. את מיד יעזוב שהרבי בגזירה המשטרה מאוד: פרימיטיבית שיטה לפי נתקיימה היהודים
למען מהעיר בצאתו עליו לשמור נשלחו ושוטרים זה גליון ועם גליוןנייר על פרוטוקול ערכו

רע... כל לו יאונה לא ואספו בתיהכנסת וברוב העיר בחוצות סובבו
הושבו החסידים בין אלו וקטטות מריבות בגלל חתימות.
לכך גרם הנאשמים. ספסל על יהודים שמונים לוצק, פרנה' אוסטילוג' הראשיים: ברחובות
מאו רב הזמינו העיר מיהודי שכמה המעשה החיים עורקי כל התרכזו וקובלזוטא קוילרבתי
קצר לביקור כבוד אחר לבוא סטריההונגריה לסחר המחסנים השווקים, כל היו שם העיר. של
קבוצה לשום השתייך לא רב אותו ללודמיר. הממשלה. ומוסדות הציבוריים הבנינים כמרכן רות'
חסרון בו היה אלא עוד, ולא העיר' מחסידי רוב לטייל. גם יוצאים היו זר. מרכז בסביבת
מלבושי לבוש היה  הרב  הוא מזה: גדול ובתקופות עדיין סלולים אז היו לא הרחובות ,

אירופי כובע ראשו ועל ועניבה' כתונת כבוד, וטיט רפש מלאים היו ובאביב) (בסתיו מסוימות |
הראשונה בשבת כמקובל). מצנפתרבנים (לא  ובחורף בשלום' בהם לעבור היה שקשה עד
אלף של גדול קהל בפני מדברותיו נשא לבואו הב נוקשים. לגושים נעשה  קפא כשהבת
השושלות' מכל חסידים ביניהם ומעלה' איש לבנים היו בנויים אחת' קומה בני רובם נינים'
רוסיה חוקי עפ"י אולם דבריו. את בצמא ושתו היה בכלל העיר מראה יחד. ולבנים עץ או
קיוב בגליל מחו"ל יהודי ישיבת היתה אסורה ביותר. בלתינאה
ניתן לא כזה ורשיון לכך' מיוחד רשיון בלי ויה העיירות עם התנהל לודמיר של מסחרה
יוכל שהרב וכדי מאוד. נדירים במקרים אלא הורוכוב' פוריצק' אוסטילה, שבסביבתה: כפרים
ה יהודי של גילוידעת נערך ללודמיר לבוא צר את בעיר שקנו ועוד' דרושקופול לוקצ'י'
מכי כי וחתמו העידו מהם איש ושמונים עיירה הסוחרים תוצרתם. את בר, משאירים והיו כיהם
בעיר ולידתו הורתו וכי הוריו ואת הרב את רים נשואי יהודים היו זעירים' חנונים מלבד שבעיר'
רב לאותו ניתנה זו עדות סמך על וכוי. וכוי יזכרו: מהם ויראישמים. בעליצדקה פנים,
בעיר. זכותישיבה לו שהקנתה (פספורט) תעודה בעלת הקטנה, חמיה מכולת? סוחר פינטס, בונם
קבוצה לשום הרב של איהשתייכותו דוקא ואולם ומכולת; יינות עסק בעל לסקס, לאריגים; בימ"ס
וכתבדילטוריא נגדו אותם עוררה החסידים של ר' לסוכר; ביח'יר ב"כ ברח/ ברוךיעקב ר'
גילוי פני מעל הלוט גילוי השלטונות' אל יצא דוד ו" על וכד/ לסוכר מחסן בעל סוסקיס, דוד
החו ושמונים הרב נאסר מכך כתוצאה הדעת... נישאה באלמנותה אמו לספר; הרבו זה סוסקיס
כשנתיים בדין. נתחייבו גילויהדעת על תמים רבי אותו ברכי על נתחנך והוא מניסחיז7' לרבי
להגנתו הודות ורק והדיונים' החקירות נמשכו כדי הניסחיזיי של לביתהתפילה להקדים ונהג
הידוע הפרקליט של היורידיות ולהמצאותיו הרכים הילדים תפילות אחרי "אמך לענות
הרב על ואולם זכאים' יצאו מקיוב קופרניק עבודתהבורא. בשכר אגורותכסף להם ולפזר

העיר. את לעזוב נגזר ומראהו התיבה לפני יורד היה הנוראים בימים
יבוא) (סוף עוצרים היו המתפללים אלוהים. מלאך מראה

זמיר א. מרוסית: ^ריקר ז. ואימה. חרדה מתוך משתתקים נשימתם' את אז
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(נובוגראדוולינסק) ל י ה י ו ו ז
השו"ב כאן ויצוין בזויהיל הציונית בתנועה החיה (המשך)
וישר צנוע תמים, איש ז"ל, שפירא אברהם ר' . והציונות ההשכלה תקופת
לא מקוםמועד שימש לעיר מחוץ ביתו דרך. כמו העיר' מחשובי כמה של באוצרהספרים
אייזיק ר' המקום. ציוני של חשאיות ספות כרכים מקום תפסו הבתים, שבעליות בגניזה כן

■ ובר תלמידחכם והעבודה' העמל איש ארבטמן' והרבה "המליץ" "השחר" "המגיד" של וגליונות
סטאווניצר, אהרן ר' ומוכיח; נואם אורין, ההשכלה מכאןשתקופת ההשכלה. מתקופת ספרים
(כעת לציונות' לבו בכל מסור טלנא' מחסידי לזויהיל. גם חדרה
רבים והתחממו הלכו לאורם בעיוגנים). אכר התחולל עם הקודמת' למאה וה90 ה80 שנות
ומהם השונות הסוציאליות שכבותיו על מהנוער ה הרעיון להתעוררות שהביאו בנגב" ה"סופות

הראשונים. חלוציציון אח"כ יצאו המשכילים טובי גם נסחפו ו"חיבתציון"' לאומי
עס כמד. לזויהיל נזדמנו איקלעו 1917 בשנת תנועה של גרעין ויצרו החדש הזרם עם בזויהיל
מסילתהב בהנחת עבודתם לרגל ציונים קנים הציונית התנועה אח"כ צמחה שממנו לאומית,
את בדרכה העוברת קורוסטיןשפטובקר. רזל הישיש והרב "חובביציון" של חוג קם במקום.
(המ וולובלסקי קבלן' מלופ' מר ביניהם זויהיל, בפסח (נפטר ז"ל שדהלבן משהשמואל ר'
הודות מינסק. איש פינס' ומר קרני), י. שורר לאותה סמוך זה. בחוג פעיל חבר היה תרס"ג)
הציונית הפעולה גברה בזויהיל להשתקעותם בזויהל גם קמר. נתפלג, הציוני כשהמחנה תקופה'
שלכאורה הלומד' הנוער בין תנועה קמה בעיר. ר' והרב טריטוריאליסטים' של קטנה קבוצה
 החברה, בשאלות עצמית להשכלה שאפה תרצ"ז) בשנת בארץ (נפטר ז"ל בארו ישעיהו
הזאת התנועה את לכוון השכילו מדריכיה אולם הציוני). למחנה חזר (אחרכך בראשה עמד
היתר בין העברית. והתרבות הציונות לאפיקי צעירים קבוצת על היתד. העיר של גאותה
וחנה יהונתן והאחות האח זו בקבוצה טיפלו בהנהלתו הי"ט המאה בסוף שקמה י"זכ' בני
עוליימים. עדיין שהיו בארץ)' (כעת שלאיין חוללה זו קבוצה פייארברג. מרדכיזאב של
העברית' השפה בלימוד חשובות פעולות נעשו הסו נמנו עליה היהודית. זויהיל בחיי מהפכה
חוג נוסד והציונות; ישראל בתולדות בתנ"ר' ,,הצופה" עורך (אח"כ לודויפול אברהם פרים
בהצלחה. הבמה על שהופיע חובבים' של דרמטי ואהל, יעקביוסף זצר, שמואלצבי בורשה),
זכה רובה ואכן לעליה, עצמה הכשירה זו קבוצה ברוסיה) ה"בונד" מראשי (אח"כ צ'סקיס אברהם

בארץ. הבונים בין להיות התנ"ך. חוקר ביבר, יצחק  שבחבורה והצעיר
מחו ועידה בעיר התכנסה 1917 מהפכת אחרי והעמידו העירונית לספריה יסוד הניחו הם
על החלטות נתקבלו בה ווהלין, ציוני של זית המשכילים. משרידי פינקל, שמשון את בראשה
הדימו הקהילות ארגון על הציונית' המדיניות הס גדלה זה חברעסקנים של למסירותם הודות
במדינה. המכוננת לאספה וההכנות קרטיות שי הספריה ספרים. לאלפי הגיע ורכושה פריה,
וה מוגבר' בקצב פעל הציבוריים החיים דופק המתקדם. הלאומי לנוער אסיפות מקום גם משה
המ והיתה .רבה ערות גילתה הציונית תנועה לחינוך הדאגה את גם לעצמה נטלה זו קבוצה

בעיר. היהודי הקיבוץ חיי את כוונת טורוב ניסן הד"ר לעיר הובא וביזמתה מודרני'
הי מעונות מתוך ועולה בוקע היד. התורה קול ביתספר ונוסד מפיציהשכלה", ,,חברת באכוח
הש"ס חברות ומדרשות. כנסיות בתי ומתוך הודים בית מנהל בעברית". "עברית שיטת עפ"י עממי
הסו מחוגי חברים מאות מנו וכוי והמשניות הישן החדר ואהל. י. י. הסופר היה הספר
הנוכחית המאה בראשית ובעליהמלאכה. חרים מלחמה אסרו האדוקים, בעזרת והתלמודתורה,
של בראשותו אור" ..תורה ישיבת בעיר נוסדה הצעירים אולם לזויהיל, שהוכנס זד. "חידוש" על
למנקה בן ז"ל שורין יואל ר' מפולטבה. העילוי עטורינצחון. ויצאו היקר נכסם על בעוז הגנו
בילדותו פולטבה. פלך מלוחביצה, עני, ארובות החדשה שיטתהחינוך את העריך הרחב הקהל
אליו משך והוא בלימודים, כשרונות בו נתגלו הרא היה פייארברג' ז. מ. הצעירים. לצד ועמד
משהבר ר' דמתא הרב של תשומתלבו את וה הרקובה האינטליגנציה נגד שהתקומם שון
לו ועזר הרוחנית להתפתחותו דאג והלה לוריא, (עיין: ורודפתהתענוגות המתבוללת שאננה
בתלמוד התמיד שם וולוז'ין. לישיבת בנסיעתו 176 עמי פייארברג' כתבי מוואהלין, מכתבים
והוכתר הגדולים כאחד שם לו ויצא ובפוסקים' ופעל העברי ביתהספר על חלם הוא (169
שם לה קנתה זויהיל ישיבת .'עילוי". בתואר ביתהספר בחייו. לראותו זכר. לא אולם למענו,
ומשכה שבעיר הנוער מיטב את בקרבה וריכזה הלאומי. העברי לחינוך לברכה והיה התפתח
ורוסיה ליטא מאוקראינה, תלמידים מאות אליה שפ הציונים חבורת את הקימה קבוצה אותה
תלמידיחכמים. מתוכה הוציאה היא הלבנה. לעיל דובר כבר ולאחריה. הרצל בתקופת עלה

וסופרים. עסקנים רבנים' הרוח שהיו אורי) (כעת מלין וע. שליין ש. על
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מעשהגבורה הראה כן שלפני היהודית' העצמית המ היה זויהיל מיהודי לרבים סרנסה מקור
לכוחות הוסגר הפורעים, עם במלחמתו נפלאים לעיירות מרכז זו עיר שימשה שכן הזעיר, סחר
הסוביטי חילהמשמר של בגידה ע"י המתקוממים יהודים של חשוב די מספר שבסביבה. ולכפרים
המ נאבקו זה כל עם המתקוממים. לצד שעבר שנמצאו בבתיהבורסקאות בעבודה עסוקים היו
אפילו המערכה את עזבו ולא הרבים עם עטים מי את בקרבה וריכזה לעיר מחוץ מיוחד בפרבר
הטבח החל המערכה בגמר ופצועים. מוכים כשהיו מספר במקום היה רב שבעיר. היהודי הנוער טב
חללים אלף והפיל מספר ימים שהשתולל ההמוני נעלים כובעים, בגדים' לתעשית בתיהמלאכה

ויותר. גופה לעיר תוצרתם את מספקים שהיו ורהיטים,
העיר מן הסוביטים צבאות נסוגו אוגוסט בסוף אלה בתימלאכה הסמוכים. ולכפרים ולעיירות
התו באש. העיר את והעלו פטליורה חיל מפני בתי גם היו ניכר. די פועלים מספר העסיקו
מד להציל בידם סיפק היה לא היהודים שבים פר בלבד. המשפחה אנשי רק בהם שעבדו מלאכה
ללא היה המצב נעל. שרוך ועד מחוט כושם בע עובדים מיושב היה ההר בשיפולי מיוחד בר
לית בעיר. מחסה אין חרב. תשכל בחוץ נשוא. הסדנאות פחחים. מסגרים, נפחים' מתכת. בודת
עזבוה ששרדרבעיר אלה כל דיין. ולית דין הקור והולם פטישים ממשק ורעשו המו שלהם
תחת הנתונים הסמוכים ולישובים לערים ונדו במלאכת שעסקו פועלים הרבה גם היו נסים.
בראש וסביבתן). רובנה (קוריץ, הפולנים שלטון עבודה. מלאו ידיהם הם וגם ענפיה לכל הבנין
השרידים שוב עמדו וההצלה היציאה ארגון כי כך על העידו ואנשיה העיר פני מראה
בתיתמחוי פתחו הם העצמית. ההגנה מאנשי היו עמל. אנשי הם הרב בחלקם תושביה
חולים ליתומים, בעזרה הטיפול את עליהם וקיבלו האחד חשובים' בתיחרושת שני העיר בסביבת
הגבול שלטונות עם במו"מ באו כן ופצועים; נקיים כמעט היו אולם לנייר' והשני לזכוכית
לא פעלם את הגבול. להעברת רשיונות בדבר יהודים. מפועלים
ורו קוריץ עסקני לטובה יזכרו הניצולים. ישכחו  1914 הראשונה העולמית המלחמה בראשית
עזרה כל מזויהיל החרב לפליטת שהגישו בנה לה העבודה היתה רבה המסחר, פרח עוד 1918
בקוריץ וחבריו אריההשל ואיכסון: בהספקה אולם שנתעשרו יהודים והיו הצבא, צרכי סםקת
צבי בהרל, דוד אבטיחי)' (כעת גרבוז ואריה בפ ירידה גם ואתו כלכלי שפל בא אחרכך
מידי שניתנה העזרה תצוין ברובנה. ואחרים זיגל מהצעירים רבים והלאומית: התרבותית עולה
נדיבה. ביד  ויתומיה זויהיל לשרידי הג'וינט גזרה הצאר וממשלת מהעיר, ויצאו לצבא גויסו
זוי של האחרוניה ימיה הם 1919 אוגוסט ימי הנוער בעברית. ועתונות ספרות הוצאת על איסור
ופנו צד לכל התפזרו השרידים היהודית. היל למ לרדת נאלץ והיה ומכוון, מדריך באין נשאר
ומי לאמריקה מי לחוףמבטחים להגיע בחתרם עם 1917 במרס חשאית. פעולה ולנהל חתרת
לערימות חזרו הנחשלים המעטים ישראל. לארץ המפל פעולות נתחדשו ברוסיה, המהפכה פרוץ
הטיפוס מגפת יד בהם והיתה בזויהיל האפר הציונית. התנועה גברה היהודי וברחוב גות
ברוסיה הבניה הגברת עם וכך' רב. היה וקצירה . * .
ב לזויהיל גם תשומתלב הופנתה הסוביטית, את שהציפו הפרעות ונחשולי הימים ארכו לא
הישוב אולם ביצורים נבנו ובה עירספר היותה '1920 1918 מלחמתהאזרחים' בימי אוקראינה
והלמדנית העמלה היהודית וזויהיל בה, התחלף הנוער שורות מתוך זויהיל. ביהודי קשה פגעו

נמחתה. והערים מהטובים ובחורות בחורים עשרות נעקרו
יבוא) (סוף בימי בזויהיל נרצחו ומעלה יהדים כאלף שבהם.

ביבר מרדכי ההגנה ארגון .1919 אוגוסט  ביולי הפרעות

ה א ר ט ס ו א
ווהלין של הרוחנית הבירה

האב"ד כהונת את חידש אשר הראשון' הרב (המשך)
שמואל ר' היה החורבן, אחר באוסטראה ור"מ גדולים גאונים מאות ארבע
מפראג. המהר''ל ממשפחת ז''ק, מאיר ב'ר שמלקה שנות של בצרה עתות אחר הסערה, כשוך
התורה את והחזיר הקלויז את מכספו בנה הוא עד האכזר חמיל חמל ולא הרג בהן ות"ט, ת''ח
כמו שמו. על נקרא זה וביכ''נ שלה' לאכסניה רק היהודיים העיר תושבי מכל נשארו אשר
בקלויז ור"מ אב"ד כל כי במצוותו, הונהגו כן מהר חיש אוסטראה התנערה בתים' בעלי חמשה
נשאר שמו חלציו. מיוצאי רק יהיו ואילך מאז מעליה אלמנותה בגדי את ותסר שוממותה מעפר
בבית העומדת הגדולה במנורה לזכרון חרות ברבניה מפוארת גדולה לקהילה שנית ותהי
נפתדי ר' וחתנו בתו מתנת דמהרש"א' הבנסת קדם. כבימי הגדולים
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אליו נהרו רבים תלמידים באוסטראה. השתקע לרגל והגליל' דפה ור"מ אב"ד כ''ץ, יצחק ב"ר
התפלל הוא ותורתו. הטוב מוסרו אל לשמוע תנ"א. בשנת לפוזנא צאתם
המיוחדים ומנהגיו יוזיפ, ר' של בביתהמדרש מאות לארבע קרוב של גדולתם פרשת כל
סיפורי הרבה היום. עד שם קיימים בתפילה ראשי ור"מ, אב"ד עולם' יסודי וגאונים רבנים
צדיק על עירנו זקני בפי שגורים היו נפלאות ובצד בתורתם אשר ופרנסים' מנהיגים ארצות,

זה. דור עד המעטירה עירנו לראש עטרה ענדו קתם
ובתימדרש נתיכנסת לג ,,מזכרת ספר על כתובה היא הלא אחרון,

באוסטראה. היו בתיתפילה וששה עשרים עירנו תושב ז"ל, ביבר להרמ"מ אוסטראה" דולי
שבעה עוד היו לעיל שהזכרנו הששה מלבד מהם, אחדים כאן נציין קדמוניותיה. וחוקר
(קרסנוגורר ,,הרשפר" ביתכנסת איזוריים: תושבי של לבם לוח על חרות נשאר זכרם אשר
(אונטערן לארמון" ,,מעבר המדרש בית שוהל), היום. עד אוסטראה
עירחדשה, של ביהכ"נ החיים, דבית שלאס), יעקב'ס, ר' שמואל ב"ר יוזפא ר' הגביר הרב
של ביהמ"ד עירחדשה' של בתימדרש שני בית לשם לביתו סמוך ביתחומה הקדיש אשר
(,,זבחי הקצבים של מקצועיים: 5 הזוסמאנים; ר' של המדרש "בית שמו על שנקרא כנסת,
הסיי של הסנדלרים, של החייטים, של צדק"), תקכ"ב). (נפטר יוזפא"
ר' של רביים: של 5 הסמרטוטרים; של דים, מרגליות, צביהיוש ב"ר מאיו ו' הגאון הרב
של שמחה'לי, ר' של יוסילי, די של אלתר'וני, ובועז'/ יכין ,,סוד וב', א' נתיבים" ,,מאיר בעל
בתי 3 ועוד יחזקאל'י; ר' ושל משומסק הרב אור'/ "כתנות והישר'/ הטוב "הדרך
(ו!) ההולנדרים של המדרש"' "בית סתם: כנסת . יהודהליב ב"ר יעקביוסף ו' הצדיק הרב

(שבתשטוב). השבת ובית ספר בעל העיר' של מישרים מגיד יינ"י), (וב
החדשה הת7/!פה .3 על נקרא התפלל שבו ביתהכנסת ייב"י". "רב

שנקבעה למנין והאחרונה השלישית זו, תקופה תקנ"א). (נפטר יוסיל" ר' של המדרש שמו,,בית
המאה בסוף התחילה הזאת, הרשימה בראשית. גוטער), (דעו הטוב יונה'לי ו' הקדוש הרב
בא קצה נכון, יותר או ונסתיימה, הקודמת בית שרה'ס. ליב ר' המפורסם הצדיק של חברו
קצרה חיות. ופריץ אכזר עריץ, אויב מידי כחתף שמו על נקרא טטרסקי רחוב שבהתחלת המדרש
ביחס השנה חמישים בת הזאת התקופה היא יונה". ר' של "ביהמ"ד
שש  מאות חמש שמנו הקודמות, לשתים הכהן, צבי ב"ו שמואלשמלקה ו' הנגיד הרב
זאת תקופה היא דלה גם אחת. כל שנה מאות בשנת ז"ק. שמואלשמלקה ר' להגאון ונכד נין
היא עשירה אך הקודמות, לעומת רוח בערכי מרוב שהתמוטט הקלויז את מחדש בנה תק"מ
לא אשר לגמרי' חדש ממין במפעלים מאד ימים.
פיסית והעפלה נפשית גבורה אבותינו: שערום בית ופפווט. הכהן חיים ב"ו יעקב ו' הרב
הרעיון חותם אשר החדשה' התקופה רוח לפי ,,דעם שמו על נקרא ביהכ"נ שברחוב המדרש

בהם. טבוע הלאומי שוהלעכל". רב"ס
העיו מבואות שפיוא, אברהם ב"ו פנחס מוהר''ו הקדוש הרב

הידועה אך לאוסטראה, מובילות דרכים הרבה מובהק תלמיד קוריצר", פנחס'ל "ר' בשם הנודע
לתחנת שמעבר זו היא האחרון בזמן מכולן בגלל בברחו משקלוב לקוריץ הגיע הבעש"ט, של
ורוזבז' חורוב הכפרים דרך אוז'ינין, הרכבת ואח"כ בקוריץ ,ישב רב לא זמן שוא. עלילת

אוסטואה העיו של כללי nNm
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והמלחמה ואילך גראבסקי מימי המסים סחיטת מראה הוא מאד יפה טטרסקי. רחוב בואכה
ב האנטישמית וההשתוללות ביהודים הכלכלית מרחוק. לפנינו כולה נגלית שהיא בשעה העיר
שמות ממש עשו הפולנים שלטון ימי כל משך על דעתם את הביעו יודעידבר נוסעיםאורחים

אוסטראה. יהדות של המדולדל בגוף יפה. שוייצרית עיר כעין שהוא נופה
הרוסים בימי הצבוריים החיים הה העיר אל וקרב הלוך הנוסע בהתקרב אך

המדי בתנאים היהודית' הציבורית העסקנות לאט. לאט ומתנדפת הזאת היפה ההרגשה לכת
נצטמצמה הצארית, רוסיה בימי ששררו ניים  תחומי לתוך ונכנסים מתקדמים שאנו ובמדד.
בלבד. והשתדלנות הצדקה במסגרת רק כידוע למ נקלענו כי הרושם, והולך גובר עצמה העיר
להם נעשה דורות של חנוך מתוך שבא ההרגל שעל האדישות ארשת לשקיעה. שנידון קוםישוב
בחוסר הרגישו ולא שני לטבע רוסיה ליהודי לאנשים להם שאין מעידה ושבים העוברים פני
האנשים טיבו. מה ידעו לא אף הפעולה. חופש ואילו זה, במקום להפסיד או להרויח מה האלה
בהיא המלא סיפוקם על באו מרץ עודף בעלי מזודותיהם גבי על כולם יושבים הנוער בני
מחנות בהתנגחות הכנסת, בבית גבאות על בקות לארץישראל. לתעודותעליה ומצפים הארוזות
מיני ושאר שוחט או רב מינוי בשל ו"צדדים" ומשלחידה האוכלוםיה
גולה בחיי אשר בזה, וכיוצא ומחלוקת ריב גם ואתה אוסטראה של הכללית האוכלוסיה
במ השנויות בשאלות האחרון הפוסק יסודם. מחי כתוצאה ותמורות חליפות ידעה היהודית
הורו אשר השלטונות' הרוב על היו חלוקת מת אחרים. ומאורעות ופולני רוסי לופימשטר
נאפיעריאד" "הודו לאמר יש אם למעשה הלכה תושביה מספר את העריכו העשרים המאה חילת
של שחיטתו וכן נאפיעריאד" "ברוךשאמר 1k. היו יהודים אלפים 89 וביניהם אלף 1315
המאה בראשית לעירנו ומשהגיע וכוי. כשרה מי הורין הנהר שעל העתיקה העיר באיזורי שבים
לרכוש אלא הצליח לא הלאומי הרעיון הנוכחית הנהר שעל ..מז'יריץ'קטן" ובפרבר חדשה ובעיר
שעשו היהודית, האינטלגנציה מבין מעט מתי ויליה
המשטרה מעיני ובהסתר בחשאי עבודתם את מגיא אלינו שהגיעו המחרידות' הידיעות לפי

הקנאים. היהודים ומעיני הרוסית כשמונת "אקציות'' בשלש שם הושמדו ההריגה,
היו ההם בימים בעירנו הציבוריים המוסדות להם מצאו מאות כשלש ורק יהודים אלפים
מוכר "מנדלי מתיאורי יפה כך כל הידועים אלה ש נפש ושמונה וארבעים רוסיה ברחבי מפלט
ה"קורובקה" מכספי בחלקם ושנתמכו ספרים" ככולם. רובם הם גם יצאוה עצמה בעיר שרדו
ובחלקם כשר) בשר על מסים (טכסהחכירת יהודי נזכרו הידועות האנציקלופדיות בכל
הציבו המוסדות היטב זכורים נדיבים. מכספי שהובאו וצאן בקר כסוחרי הראשונים אוסטראה

דלהלן: ריים אך אחרים. למקומות אכספורט לשם מוולכיה
של מיסודו חולים" "ביקור החולים בית א) היהודי המסחר פרץ האוכלוסיה התרבות עם
תורה" ה"תלמוד בית ב) זוסמאן. משה'קה ר' ועצים יערות ועופות' בהמות וםירות, בתבואות
אשת בילה'קה מרת הגבירה מכספי נבנה אשר בעיר. התעשיה חרושת התפתחה כן וכוי. ועורות
זוסמאן. זלמןאפרים ר' לבית פרנקל קלמן ר' בית בתיבורסקי, בתינסירה' שני היו ידועים
נדבן של מיסודו קוף" "דעשאווע זול מטבח ג) וכדומה. לרהיטים מלאכה בתי לנרות, חרושת
שנבנה ה"ישיבה" בית ד) חרמן. בשם אחד זמן במשך למיניהם. האומנים מספר גם היה רב
נוסדה זו ישיבה שינרברג. שמאי ר' אלמנת מכספי הסביבה לכל מסחרי מרכז אוסטראה היתה רב
אשר גרינברג, איציוולפ'ס פישל ר' הרב ע"י עם נוספת להתפתחות טובים סיכויים לה והיו
תל אליו משך זה מוסד ראשישיבה. בה שימש שצריך הדרומימערבי הברזל מסילת קו סלילת
"מושבזקנים" ה) ווהלין. עיירות מכל מידים הזוסמאנים משפחת אולם העיר. דרך לעבור היה
אגודות ו) אורחים. הכנסת בית גם שימש אשר מטעמי הניאו והשפעתם בעשרם המפורסמים
משלהם, מעון בלי קבועים מוסדות מעין וועדות זאת מלעשות המרכזיים השלטונות את בטחון
"הכנסת חסדים". "גמילות הצדק"' "לינת כגון: (תחנת העיר מן מסויים במרחק נקבע והקו
הי הבנק וחסכון"' "מלוה חברת ז) וכד/ כלה" במרחק אוז'ינין ותחנת ק"מ 18 במרחק קריבין
עשירים מספר של מיסודם ובסביבה בעיר חידי לש אוסטראה של גורלה נחרץ מאז קי'מ). 12
חברים. ממניות הוגדל היסודי שהונו מקומיים ואף מקומה את ירשה הצעירה ורובנה קיעה.
הספריה זאת בעיר היחידי הפרוגרסיבי המוסד ח) מרכז לדרגת רבה במהירות והגיעה עליה עלתה
עברית באידיש, הכרכים אלפי בעלת העירונית ווהלין. של ומרכלתה גדול
לה חייבים אוסטראה מבני שרבים ורוסית' הקמת ע"י אוסטראה הוכתה ונצחת שניה מכה

הכללית. השכלתם על טובה הכרת אותר. שניתק דבר לעיר, סמוך רוסיפולני גבול
גם שאם אחד מוסד עוד לציין ראוי לבסוף הוציאו בטחון מטעמי ושוב עבריה. מכל כמעט 1

היהודי בציבור רישומו אבל ציבורי היה לא האדמיני מוסדותיה כל את מהעיר השלטונות
היהודי הססר ,,בית זהו מאד, ניכר היה בעיר שיטת גם זדולבונוב. הסמוכה לעיירה סטרטיביים
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זה למוסד אוסטראה. תושבי שניהם לרוסית, בו ההוראה ששפת הממשלה"' מטעם למתחילים
מנהלו ע"ש לו וקראו בנות בשביל סניף ^יה את קבלו יהודי נוער של דורות רוסית. היתר.

סליעם''. של "ביה"ס רבות שנים שנתקיים זה חינוכי במוסד השכלתם
יבוא) (סוף זכורים המורים חבר מבין הפולנים. תקופת עד

איליו כ. ח. המורה טולםין ומשה המנהל ז'בין תנחום בעיק

הנוכחית המאה בראשית רוכנה
ובתור (סטארוסטה), העדה" ,,זקן היה ליהודים שלישי פרק
גם שהיה נימן, יצחק מל ההם בימים כיהן כזה הערים לאחת רובנה נחשבה 1901 בשנת כבר
לתת היה מתפקידו באמונה. בצרכיצבור עסקן ישוב התרכז בר. בווהלין. והמפותחות הגדולות
את ולגבות למשצ'נים (תעודותזהות) פספורטים האוכ של רובה רוב את שהיווה צפוף יהודי
שחלק סבור)' (סוואצ'נוי מהיהודים מסהנרות המקומית. לוסיה
בתי להחזקת השלטונות ע"י נמסר ממנו ניכר הוא המרכז, רובעים: לשלושה נחלקה העיר
(בר הגדול הכנסת בית של הגבאים הכנסיות. הנהר זרועות שעל הגשרים שני שבין החלק
רשמית רוחנית" "הנהלה היוו שקולנאיר.) חוב מצד .פארשטאדט'/ שנקרא הפרבר' אוסטיה;
שהיתה והיא נשיאות עם פראבלניר.) (דוחובנויה מהמרכז מערב בצד וה,.וואליה"' למרכז; מזרח
לש ומגישה סכומים הזה המס מכספי מקבלת בו תמידית. תנועה היתד, במרכז העיר. לקצה

הוצאותיה. על דו"ח לטון הצבור, מוסדות נמצאו ושם המסחר התרכז
התנהלו בעיר אז שהיו הצבוריים המוסדות הסכים אדם כל ולא בבגנה, עוד עמדה ה"וואליה"
"לינתהצדק" את לציין יש ונדבנים. גבאים ע"י שקטים רחובות היו הפייברבי שם. להתישב
שהת לעניים) זול (מטבח ו"הכנסתאורחים" וללא משכילים לעשירים, מקוםמגורים שימש
היתד, ל"לינתהצדק" ונדבות. מתרומות קיימו יהודים.
חתו לנשפים. הגדול אולמה מהשכרת ההכנסה גם וב רחובותיה על העיר נשארה בדרךכלל
זקוקים לחולים עזרה הושיט זד, מוסד וכד'. נות כל העדר בד, בלט ובעיקר מוזנח במצב ניניה
וכל חולים ליד לילה שמירת מדיצינית לעזרה לובומירסקי הנסיך של הגן (מלבד ועצים ירק
לעניים צהרים ארוחות חילק הזול המטבח כלה. היתה הרחובות הארת לעיר). שמחוץ והחורשה
המוסדות עסקני יזכרו חינם. וגם בתשלוםמה, הותקנו פנסינפט של קטן מספר רק כי מועטה,
שלמה חרון' יוסיל ר' פוקס, משה ר' האלה: רחובות רק קלוש. היה ואורם הרחובות בפינות
(שתי חרון חינה הג' וכן בינה ואשתו קוליקוביצ'ר בלתי אבן  והמדרכות מרוצפים, היו בודדים
והג עניות); למילדות בעיקר דאגו האחרונות היו רובם  הבנינים עץ. לוחות או מסותתת
וולף ר' חרמוי, נח ר' "לינתהצדק" של באים והמראה ביותר, נאים ולא אחת קומה בעלי
וא מזור משה ר' קראפליאק' יצחק ר' קצ'קה, פגום.  העיר של הכללי
ושלט מדות בעל צנוע' אדם שהיה זה מזור חרים. חשוב. כלכלי מרכז ההם בימים כבר היתה רובנה
זמנו כל את הקדיש לועזיות שפות בכמה יהודים. בידי כולו כמעט היה בה והמסחר
לנצרכים פתקאות ביום בחלקו ל"לינתהצדק" (שהו בנק" ,,מינסקי בנקים: שלושה בעיר היו
ובערב וכד' וחלב בשר לקבלת רופאים, לביקור הבנק ינק")' ל"אזובסקודונסקוי אח"כ סב
המוסד, של אחרים וענינים חשבונות סידר (מלבד לוריה האחים של פרטי ובנק הממלכתי
מתו גם הסתלק לא זו מאומצת פעולה ואחרי למנופק גדולים בתימסחר הממשלתי). האוצר
זה ואישעסקן חולה. ליד בשמירתלילה רנות ולס לתבואות לטבק, מטפחות), (אריגים, טורה
לפרסם המופלאה ובאישיותו בפעילותו הצליח זוויהיל עד מקובל הסביבה מכל אחרות. חורות
כל ע"י שנתמך מוסד "לינתהצדק'/ את ולבסס לקנות יהודים, בעיקר סוחרים, באו פינסק ועד
מושבזקנים גם היה לברכה. והיה העיר בני בימים הגדולים הסוחרים מן ברובנה סחורות
מצבו אולם לו, דאגו "לינתהצדק" מגבאי שכמה דוד זופ חנצ'ה הוכפלד' יעקב יזכרו: ההם
העי מתנדבים מכביהאש חבורת אף ירוד. היה וויגדורוביץ. י. וואגמיסטר, גציה ושות', גרשטין
בנדט היו: ועסקניה יהודים בידי היתח רונית ואחרים. קוליקוביצר שלמה
על התקיים זה מוסד וטדרוס. םולובצקי הרמן, (גורו עיריה בידי נתונה היתה העיר הנהלת
מעטים ובאמצעים העיר יהודי של תשלומיחבר ושני העיר ראש  ובראשה אופראווה) דסקאיה
זוגות כמה רק להחזיק החבורה יכלה אלה משו היו היהודים הנוצרים. ע"י נבחרים חברים
ומ שרפות בשעת בחביות מים להובלת סוסים בימים פסיבית. או אקטיבית בחירה זכות ללים
זו חבורה של עזרתה אך מעטים. כשירייד לו שהודות בוכוביץ' העיר ראש היה ההם
לעתים בעיר שקרו הרבות בדליקות רבה היתה מדרכות והותקנו המשוכלל המים מכון נבנה

קרובות. הראשיים. ברחובות מרצפות מאבני או מלבנים
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רי ר'*שמואל היו: ודייניה העיר רבני כספי במצב נתון היה היהודי ביררהחולים גם
שמואל. ר' בן אפרים ירי שרמן. יואל ר' טנברג, וב מחולים קטנות הכנסות על בהתקיימו קשה
ובקהלחובבים בחזניה מפורסמת היתר, רובנה היה לא ותקציבו נדבנים של מתרומות עיקר
זידיל ר' ביחוד לתהילה ידוע מטיביזמרה. של שלא החולים על כמובן השפיע הדבר בטוח.
הגדול לביתהכנסת כחזן הוזמן אחריו רובנר. בית גם היה ומסודרת. מלאה עזרה לקבל יכלו
הזמן. של החזנים מגדולי כן גם אופנהנדלר' החזן ש לעיר, הסמוך טוטקביצ'י בכפר כללי חולים
היכן עד אדוק. היה י ד ו ה י ה הישוב רוב כמעט למעשה אך הממשלה, חשבון על התקיים
הבא: ממקרה ללמוד אפשר לדת הקנאות הגיעה אז היה העיר בכל יהודים. לתוכו קיבלו שלא
לבית בא בעיר, מיוחסת למשפחה בן אחד, צעיר לא (אם סיידל של  בלבד אחד ביתמרקחת
המת הרגישו מגבעת. חבוש (לקלויז) התפילה מהחבר לרפואות). החנויות את בחשבון להביא
ורק התפילה. הופסקה רעש. והקימו בדבר פללים את להזכיר יש ההיא התקופה של המדיציני
בתפילה. המשיכו הקלויז את עזב שהצעיר לאחר פנימיות. למחלות רופא בלינסקי, ד"ר הרופאים
עברו שם הגדול: בביתהכנסת קרה אחר מקרה לא (שניהם למחלותילדים  מרקביץ ד"ר
רגילה כיפה חובשים כשהם התיבה לפני חזנים ש אורכן, יחזקאל וד"ר שפירא ד"ר יהודים)'
החזן של דעתו על עלה פעם ראשם. על והטלית  זקן רופא וגם ומיילדות, נשים למחלות ניהם
ולא חזנים' של גבוהה כיפה לחבוש אופנהנדלר לחו עפי"ר פנו והסביבה העיר יהודי שצ'ופק.
התמרמרות זה דבר עורר בטלית. הראש את כיסה שנתפרסמו חסט, ושמואליוסי אלבה יוסיל בשים
שת מכיון אך דברעבירה, בזה שראה בקהל, ד"ר לרובנה בא זמן אותו הרב. נסיונם שום על
 הבריות על מכובד והיה נתקבלה פילתו לאב כמומחה קצר זמן במשך שהתפרסם סגל,
,,המו הכיפה את ממנו לשלול בהחלטה הסתפקו יזכר כ"כ טוב. וכרופא (דיאגנוזה) מחלות חנת
הכיפה נעלמה בבוקר למחרת ואכן, דרנית", התיחס נוצרי, היה הוא מנתח. פרוחורוב' הד"ר
את הבין אופנהנדלר החזן החזן. של החדשה הע במיוחד הבדל. בלי החולים לכל באדיבות
בכיפה שליחציבור לשמש נאלץ ומאז הענין מבקר היה שאצלם היהודים, העניים אותו ריצו

רגילה. שכרביקור, קבלת בלי גם ראשונה הזמנה ע"ם
היהודי ברחוב התחרו הפוליטי בשטח להם, שרשם הרפואות בעד מכיסו שילם ולפעמים
ה בלתיליגלית): בדרך (כמובן מפלגות שתי כרו תחת רובלים כמה שהשאיר מקרים והיו
וניהל במחתרת פעל ה,,בונד" והבונדאים. ציונים עני. חולה של
בתי עובדי ובין היהודים הפועלים בין תעמולה הימים של עסקניהציבור  ם י נ ק ס ע ה מ
בבתי הפקידים אגודת היה מרכזם המסחר. רוב ,,פנקס בעל הלר הרש ה"ה הצטיינו  ההם
עדיין הרחיבו ולא במיעוט היו הציונים המסחר. ל לציבור, להסתגל ידעו אשר ביק, וליבוש נה" |
השפעה להם היתר. כי אם תעמולתם, את ביותר מכלמקום הצורך. לפי וארגון מפלגה זרם, כל
מצד האורטודוכסים ע"י נרדפו הם לאמעטה. ליו עצמם את חשבו הם להכרה. פעולתם ראויה
שארץ טענה מתוך לציונות מתנגדים שהיו אחד,  והשני אזרחיות לתקנות הראשון דעידבר,
שמים בידי אלא אדם בידי לא תיבנה ישראל לעסקיבנין.
לאוטונומיה שטענו שני מצד הבונדאים וע"י מתוך להעריך היהודי הקהל ידע לעומתזאת

לטריטוריה. שאיפה בלי מקומית לייבוש ר' ויינטרויב' יוםטוב ר' את וכבוד אימון
נדרי ז. גדול חלק שלקחו אלפרין שמואל ור' ברנשטיין
זמיר א. מרוסית הציבוריות. בעבודות

בלוצק היהודית ההגנה
ווהלין יהדות של תורה גם הגיע וכך הדקה. הא של השלטון גסיסת ימי הימים 1919 קיץ

תומה. עד התרעלה קובעת את לשתות הבלתי הגייסות באוקראינה. סטליורה טאמאן
היו פרוסקורוב, אוברוטש, בדדיצ'ב' זייטומיר מצפון ונדחקו הלכו פטליורה ממשלת של סדירים
ע"י רחמים בלי נטבחו היהודים ותושביה לביזה ע"י  ומדרום וממזרח האדום הצבא ע''י ומערב
על שפקדו "אטאמאנים" מיני וכל פטלורה אנשי ופילסודסקי. האלר הגנרלים של הפולנים צבאות

עצמאיות. כנופיות בכנו נפוצו באיסדר' נסוגו פטליורה צבאות
האלר הגנרל גייסות שגם ידיעות הגיעו מאידך השמידו יהודיות. ועיירות ערים עלפני פיות
מסעם בדרך ביהודים פרעות עורכים הפולני זקנים בנשים, טבח ערכו שלמים, יהודים ישובים

הצבאי. ההם. בימים דמיון כל העוברת באכזריות וטף
היהו ישובי כל על איפוא, עבר, פרעות של גל ש שלטון ואין היהודים רכוש את ושדדו חמסו
וללוצק, לרובנה וקרב הלך והוא באוקראינה דים לאוקראינה מסביב הטבעת הרף! להם: יאמר
האוקראיני. הצבא של האחרונות נקודותהמשען ונת הלכה אוקראינה") (,,סמוסטיינה העצמאית
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קשה מעניש והיה טוב יהודי גם היה עסקים. אתן מפקד אוסקילקו, האטאמאן השתוללו ברובנה
יהדותו. בגלל יהודי שהעליב מי כל ראש שאפולא' הםולקובניק ועוזרו האזורי' המחנה

"לייב בה השתתפו מפקדה. הורכבה מהר חיש פא הפולקובניק  הכל ועל הצבאית. הבולשת
גולוב יצחק המנוח אחי מכביאש בשם  צייק" סמערטי"). ("קורען המות" '.בטליון מפקד לינקו,
 האלה הטורים כותב פועליציון, בשם  בימי '1919 באפריל ניסה אוסקילקו' האטאמאן
הסטודנט וכי)' ("מכבי* הציוני הנוער בשם לערוך פטליורה' ממשלת של האחרונה הגסיסה
(קומו השמאליים החוגים בשם  ראנץ יוזיק ("סאמוס העצמאות" מפלגת לטובת "מהפכה"
(עכשיו קרוין (יהושוע) ושיקה וכוי) ניסטים את שפך  בדבר הצליח וכשלא טייניקי")'

בארץ). היהודים. על חמתו
ול הפלוגות את לארגן הספיקו לא עיי אי איומה מפלצת היה שאםולא הבולשת ראש
היא ההדים התושבים לאזני כבר והגיעו אמנם' בתאיהעינויים והסביבה. לוצק תבנה, ליהודי
היה, זה לעיר. ממזרח תותחים יללת של שונים יהודים חייהם איבדו רכבת, בקרונות שסודרו שלו,
אך קילומטרים' עשרות כמה של ממרחק אמנם' של המות" "בטליון לעשות הפליא מהם רבים.
עולים שהפולנים ובישרו בבירור נשמעו ההדים בי המוני טבח ערך הוא פאלינקו. הפולקובניק '
חייל כל מצבא. פתאום התרוקנה העיר לוצק על אוסקילקו והאטאמאן הסמוכות העיירות הודי
ובעיר החזית אל נשלח ברזרבה, עדיין שנשאר שיתערב היהודית המשלחת לבקשת נענה לא
זיר ("סירי האפורה* "הדיביזיה מפקדת נשארה בדבף
ושם סה ביאש אבאזא האטאמאן עם סאניקי") ומעוררת דחוסה יותר נעשתה הזאת והאוירה

שמז ££ רי^כ^ם י^ ^ ^םבאה^לניהצבאמ;איים לא yjjn את כבקן ממעףב שן?גיע האן.ןם צבא מזה.  הפולני והצבא מזה
האוקראיני. הצבא לשרידי הצלה כל יותף היתה האסון של הראשונים האיתות נראו בלוצק
om כבף שנגזף הגורל עם להשלים ףצו לא הם "בלויו" במלון השוכן חיילים כשגדוד המתקרב'

החזיתוו17 בשתי להילחם שיכו כדת. שתיה לאחר בעיר פשטו הראשי, שברחוב
הןאת הקלחת בתוך אנו גם נמצאנו ןבינתים מוצלחת התחלה ולשם ושב, עובר כל ופצעו הכו
הגייסות של אחרונים מעשייאוש מםני ןהמןףא חלו אל ממכונותיריה ביריות פתחו פרעות של
מהיףות> םעןלןת על להחליט אילצנן הנסןגים קורציימני, הד"ר ה"בולשביק" של דירתו נות

ברא חזקה, פלוגתמחץ הרכבנו ראשיתכל לפיהשקפו וייאקציובר אמיד איש רופאשינים.
ןשלחנןה שלנן' המןכשףים ים אחד שות היהו ראשיהקהילה של מהירה פעולה ע"י תיו.
האפןרה" הדיביזיה ת את ל "הדיביזיה מפקד אבאזה. האטאמאן אצל דית
m תפקיד האחףאיים הקצינים כל את ןלכלןא נפסק בעיר, הצבאי השלטון וראש האפורה"
ובתוכם הקצינים שעון. של בדייקנות נתמלא בראשיתו. הנסיון
סבורים היו תחילה התנגדו> שלא כמעט האטאמאן ומיד תיכף לארגן לוצק מתושבי תבע זה מצב
והחליטו האדום הצבא חלוץ היא זו שפלוגה ארגונים קיימים אמנם היו. בלוצק עצמית. הגנה
תמיכה בלי האדום לצבא להתנגד טעם שאין "מכבי", ציוני נוער ארגון ואף יהודים פוליטיים
שאלה אחרכך< להם כשנודע אך בעיף< צבאית היה נשק צבאי. אימון אלה לאנשים ה הי לא אך

כניעתם> על התחרטו יהודים> פשוט הם הצבא כי '1917 בשנת המהפכה לאחר והותר די
,.בל במלון כלאו האוקראינית המפקדה את לוצק בקרבת שנמצאה החזית, את עזב הרוסי
המפקדה משרדי את משמר עליהם והפקידו ויו" וציודצבא נשק מחסני אחריו והשאיר וקובל,
מפקדתנו. תפסה קרונשטיין בבית האוקראינית רובה, מי במשיכה לו קנה שרצה מי וכל לרוב'
מושל קיים> היה שלא כמעט אזרחי שלטון כלירכב מי רמונייה תיבות מי מכונתיריה, מי
םקי ורק מהעיר ברחו הגבוהים והפקידים המחוז שתבוא". צרה כל ,,על זה כל וכדומה.
והסתובבו למשרדים באו אחדים נמוכים דים מכבי גדוד היה ההגנה של הראשון הגרעין

הבאות. לקראת וחרדים נבוכים ושוב הנה הצבאי והארגון המשטר בגלל מתנדבים, אש
פקי על ציותה ההגנה ממפקדת שבאה פקודה הנועזים האנשים ע"י וביחוד להם שהיה למחצה
תפקידם את ולמלא במקום להישאר אלה דים למטרה לרכוש בעיקר' היה. חשוב להם. שהיו
בעיני חשד לעורר שלא פדי חדש. למשטר עד כלומר, בנדר", ..לייבצ'יק והוא שבהם הנועז את זו
נשו שעינינו ובסביבה בעיר הנוצרית הכנסיה אמיץ וחזק, חסון איש היה זה הבנדיט. לייבצייק
זקן גנרל ומצאנו חיפשנו יהודי' לשלטון אות נחשב שכן ביותר, לאטהור והוד, עבר ובעל לב
וביקשנוהו שמו, וקרמנוב לפנסיה שיצא אחד והסביבה. העיר כל התחתון. העולם ראשי בין
השלטון פקודות על וחתימתו שמו את שיתן הוא הזה. השם לשמע חרדים היו השוטרים, אף
שהו המשכורת זמני. מחוזי מושל בתור האזרחי הבלתיכשרים, בעסקיו ללאמעצור איש היה
למעשה למפרע. ומיד תיכף לו שולמה לו בטחה לו היה שלא הבריות לגבי שקט איש היה אך
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כשהיא (,,קזנציייסטבו") אוצרהממשלה בחצר לפי שלומנו מאנשי קומיסר המחוז במשרדי שלט
והיא אותה שתיקן מכונאי נמצא גם מקולקלת. המפקדה. מינוי

לפעולה. נכנסה . .
רחובות עלפני המשוריינת הממנית מסע ובראשה משטרה עדיין קיימת היתר. להלכה
ה,הודים, את עודד משמרותה"הגנה. בסיןר העיר אהוב היה שלא צ'כי, ממוצא רףייםנר. הקומיס
ףע לכל ןבציפיה במתיחןת אחדים ימים זה שחין ליהודים העוינת עמדתו בגלל היהודים על ביותר
בחר ל והחלן מד נתעןררן הם העיר. את בסיירו הלה הפטלורי. המשטר בימי
החד^ המשטף בפני הפחד היסןס> בלי צןת כמעט נתקל לא המשטרה. מקציני כמה בלוית
לבןא? מי מןחןתיהם1 את שיבוא הכר נפשם. על נמלטו או התחבאו הם בשוטרים.
ןמי עדיף מי הפ.לגי? הצבא אן האדום הצבא ההגנה פלוגות היו בהם שנתקל המזויינים חות
על הקרב יתלקח אם ומה ליהודים, יןתף נוח ברחובות. בסך שצעדו
שאלת גם ומזה? מזה המחנות שני בין לוצק ל וסר ההגיונית המסקנה את הסיק' מייסנר
מצ אזלו להחמיר. החלד. בכלל והאספקה המזון המשטרה בין שיתוףפעולה בהציעו שלנו מפקדה
צבא.. לא גם בא. ואין יוצא אין ראשוניים רכים היתד, תחילה הבטחון. על שמירה לשם וה.,הגנר,"
נכבשה שהעיר כנראה. סבורים' היו האוקראינים את ולעצור מהמשטרה הנשק את לפרוק הצעה
וה אליה. פנו לא ולכן האדום הצבא ע"י כבר מייסנר את להשאיד הוחלט לבסוף אולם מייסנר.

נצורה. כבקריה היו בעיר היים שתהיה כדי שיתוףפעולה. רק ולהבטיח כנו על
הצבא התותחים. רעש וקרב הלך בינתיים םלר לרשותו מסרנו עליו. פקוחה עין בכלזאת
האוקראי וגייסות לרוזיישצ'ה כבר הגיע הפולני שמילא משלנו וקציךקשר מזוינים צעירים גת

י הסתננו האויב לחץ ותחת סדר. בלי נסוגו נים פקו את קיבלה המשטרה למייסנר. סגן תפקיד
חייליםלאחיילים. פלוגותפלוגות ללוצק מהם אומנו בינתיים ה"הגנד,". מפקדת מאת דותיה
היה ונדמה בלויים. ולבושות מזוהמות בריות לחברי מחוץ נהרו ה,,הגנה" אל ה"הגנה". אנשי
האוכלוסיה על זעמם כל את וישפכו מעט שעוד בעלי סוחרים, אזרחים: גם הנוער, הסתדרות
אלו פלוגות עם הראשונות ההתנגשויות השקטה. למלא היד. יכול שלא אב כל וסטודנטים. מלאכה.
כשהחלו הגשר, בקרבת קרסנה בפרבר החלו את לשלוח לעצמו חובה ראה ב"הגנה'' תפקיד
התערבה אז ולהתעלל. היהודים בתי את לבוז כשיפרצו לעיר הצפוי את ידעו כולם כי בנו.
בראש לדבר. קץ ושמה במקום ההגנה פלוגת ב והרעבים. המיואשים הנסוגים. הגייסות אליה
ואז ובעצמו בכבודו ..ליבצ'יק" עמד זו פעולה מתנדבים איש 400 כבר היו לפעולה השלישי יום
יבוא) (סוף ולדמן. לנה ה"הגנה" חבר נפצע משורינת. מכונית פתאום הביא מישהו ב"הגנה".
(גולוב) בךאמתי י. הרוסים צבאות בזמנו שהשאירו מכונית היתד. זו

ה ט ו ב א ל ס
שבווהלין. אחרת בעיר דוגמתו היה שלא העברי  הכלים" בין ..הנחבאת הצנועה, סלאבוטה
מבחינת והן וההורים התלמידים חומר מבחינת הן יפות י שבווהלין זו לעיירה וסגולות מעלות כמה
אלא היתר. שלא זו סלאבוטה והמורים. ההוראה כל ותכונותיה' עירעיר ווהלץ, בחבל הערים
בלתישכיח. באקלים מחוננת ויערות. גנים עיר האינדיבידואלי. ערכה עם המיוחד. אפיה עם אחת
ואור תירים אליה משכה הטבעי עשרה שבגלל שבד. דומה, עיר עוד אין אולם אותר.; המציין
ובמ הרחבה. אוקראינה של רחוקות מפינות חים כבסלא ושונים רבים כה ערכים והתאחדו רוכזו
הצ זו עיר לעירקייטנות, נעשתה הזמן רוצת הדורות בתולדות ניכר מקום תופסת היא בוטה.
על ולא ומפותחת. עשירה בתעשיה גם טיינה של מוצאם וממנה רוסיה; יהדות של האחרונים
טחנות על ולא המדובר, קטנים בתימלאכה משפחה אבי  מקוריץ פנחס ר' צאצאי צדיקים,
כי ווהלין שבחבל ועיר כפר בכל הפזורות קמח קדו על אגדות נרקמו שסביבה ומסועפת גדולה
יצאו שלתוצרתה ועשירה כבדה תעשיה על אם שהיו רבנים' ובני רבנים סיביר, במרחבי שישם
סלאבוטה הצטיינה אכן, רוסיה! ברחבי מוניטין ספרי הוצאת למען דפוס להקמת הראשונים
ביד לה שהוענקו בסגולותהטבע ברבגוניותה, ראה לא מי ועוד. ועוד במהדורותפאר הקודש
בתע פורחת' בחקלאות מרהיבעין' בנוף רחבה, האחים מהוצאת ש"ס ספרי על שמע לא ומי
הכל ועל עשירה. בסביבתכפרים מפותחה. שיה בחדר למד כי בישראל ילד מסלאבוטה? שפירא

תרבותית. באוכלוסיה  להת היה יכול לא  גמרא ללימוד להגיע וזכה
בתול שתירשם סלאבוטה איםוא, היא ראויה ש הש"ס מספרי אחד מרכישת גדול בדבר ברך
עלידי ותיזכר שבאוקראינה היהודי הישוב דרת מסלאבוטה. שפירא האחים בדפוס פעם נדפסו
שבה בישראל, ואם כעיר הבאים הדורות בני ב המאוחרות בתקופות גם הצטיינה העיירה 
שבר, יהודים, אלפי של ותרבות עבודה חיי רוכזו ובביתהספר העשירה בספריתה הרמה, תרבותה
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ו לתיירים לטיולים, שהוקדש הגדול הגן עם היהו הישובים בשרשרת חשובה חוליה נוצרה
בעונתהקיץ; רק לקהל פתוח היה זה גן אורחים. נמחתה המלחמה ושבימי ווהלין, שבחבל דים
בו נבחרת' צבאית תזמורת יוםיום ניגנה בו מרצ בידי  וחטא עוון לא על האדמה מעלפני
מגרשיספורט ושעשועים להצגות אולמות היו ב האנושיות ידעה לא שכמוהם ופושעים חים
בה  הכל ועל לטיולים, שדרות ומשחקים, י העמים. תולדות
וע*ב."£ בסירות שטים והמטיילים הגן את חוצה לאי סלאבוטה היא דומה הגיאוגרפי: המצב
ה :ידד גשר באמצעות הנהר של השני לעבר קילומ עשרות על המשתרעים יערות, ים בתוך

בחבלים. נמשך בצפון הנמצאת לתחנתהרכבת תבוא כי טרים.
משיבי חיים מים עם מעינות גם בגן חסרו לא עליך  העירה לרדת ותרצה סלאבוטה של מזרח

לרחצה. מיועדים ומקומות נפש לצאת תרצה וכי יפהז יער חורשת דרך לעבור
ב היתה  זה באיזור הנוצרית האוכלוסיה השכנים העיירות או הכפרים לאחד מסלאבוטה
בבתיהחרשת שעבדו מפועלים. מורכבת עיקר שוב לך אין  צפונה' או מזרחה דרומה, 
היהודית האוכלוסיה ואילו הקייטנות, ובשרותי הגדו יערותהאורן את לעבור אלא אחרת דרך
זדי בתיהחרושת בעלי העיירה, מעשירי היתה העיירה של המערבי מצדה רק והצפופים? לם
בנהר, הוא גם הסתיים זה איזור הגדולים. עסקים בין בשקט זורמים כשמימיו ז?ורין, הנהר עוכר
בתיהחרושת נמצאו שפתו ועל להורין שנשפך רח מישורים משתרעים שבפסגתם רוכסיהרים ב
לתו וביתהחרושת גדולה, טחנתקמח לנייר, יערות. שוב ומאחוריהם בים
האלהשוב המפעלים שלושת מאחורי צרתעץ. השונים אזורים' לשלושה מחולקת סלאבוטה

העבים. יערותסלאבוטה תחנתהר שלצד החורשה מאחורי באוכלוסיהם.
tlftAMt ,_,_ mtmm "_._^ זץ.ויז . ויו.י1ורי, ממערב העיירה את החוצה פנימי לנהר ועד כבת

לא שמעולם חול, אדמת והקרקע יפים, הבניינים
דיש\ב בהתפתחות קשורים העיירה תולדות של המפעלים פקידי לביצות. גשמים מי בה נקוו
ב פוליו אצילי והשתרשות באוקראינה הפולני והםהם רבות למאות הגיעו סנגושקו הדוכס
.r נסיכיט של שלשלתיחוסים ווהלין. אדמות הפולנית. האוכלוסיה את שהיוו
סלא שבסביבת הפוריות בקרקעות נאחזה כסים בית הקתולית' הכנסיה נמצאו: זה באיזור
העירה סביב כפרים הקימה יערות, נטעה בוטה, שהחזיק פולני ביתחולים לאריגים' חרושת
 רבגוניר ותעשיה מעורבת חקלאות ופיתחה לכל רפואית עזרה מגיש ושהיה הדוכס אותו
י~וב וגדי1 צמח רבים כפריים ישובים יד ועל ,,מככי ביתהדואר, וגזע, דת הבדל בלי דיצריך
הישוב התפתחות  ובסביבתה. בעיירה יהודי פני נהר וכדומה. למסחר תיכוני ביתספר אש'',
האחרונים הדורות בארבעת סלאבוטה של היהודי עם ושדרה, לטיולים המיועד צר גשר ועליו מי .
ינ בניו המפורסמת' שפירא במשפחת קשורה בין הבדילו שבצדה הגדולות משתלותהארמון
איש זה היה  מקוריץ. פנחס ר' של כדיו המיושב השני האיזור לבין הנ''ל הפולני האיזור
מפי שלמ בדורו, צדיק יראשמים, הוגהדעות' האזורים שני בין ההבדל היה רב מה יהודים.
יריץ מק פנחס ר' ממז'ריץ. והמגיד שםטוב הבעל הי שבאיזור והחנויות הגדול השוק הנבדלים?
"מררט ביותר הידוע מהם רבים' ספרים פרסם ■ היד, בעיקר ונקיונם! ביפים הצטיינו לא הודי
י ובי.ו (1791) תקנ"א בשנת מת הוא פנחס". הפ עם או החזקים הגשמים בימי עלוב מראיהם
בלןיא השתקע '17581837 בשנים שחי משה, עומ היו עמוק ובוץ רפש באביב השלגים שרת
ר' אוי\ ורבהעדה. כצדיק שם וכיהן בוטה הת כך ועל הסלאבוטאי, בשוק שבועות דים
שי," המשובח ביתהדפוס את, יסד שפירא משה לר מרחוב קיומה. שנות בכל סלאבוטה ביישה
: הראשו:,, ההוצאה הש"ס. בהדפסת פרסם מדרכותעץ על ובחורף בסתיו עוברים היו חוב
וההוצאה 18131808 בשנים שם נדפסה התלמוד מהשוק ברפש. טובעות היו העגלות ואילו צרות'
השלי* המהדורה את .18221817 בשנים השניה רחובות הצדדים לכל נתפתלו מרכזית כנקודה
בשנת לאור כבר הוציאו ש"ס ספרי של שית בכיוון אלה ומרחובות יהודים. מיושבים רבים
שמואלאנא. ור' פנחס ר' והם בניו שני 1830 השי האיזור התחיל העיירה של הדרומי לגבול
אוי:ה! ושיפרו ההוצאה את הגדילו האחים שני ו יהודים מעורבת: האוכלוסיה היתה שבו שי,
שפירא האחים בדפוס שנדפסו הש"ס וספרי הקיטנות רוב התרכזו זה באיזור יחד. נוצרים
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למ שפירא האחים הגיעו הנדודים בסוף מספרת: היהודים כל בין ההם בימים נפוצו מסלאבוטה
אנוסים והיו ענשם, את לקיים להם הנועד קום העולם. שבארצות
מלקות ולספוג חיילים שורות שתי בין לעבור נודעו שפירא ושמואלאבא פנחס ר' האחים
השורות בין בעברם ויהי החיילים. בידי שוטים שהיה ומעשה מלקות". "סופגי כקדושים' אחרכך
שכיסתה הכיפה ארצה נפלה והנה החיילים, של הא של בביתהמדרש נמצאה אחד יום היה: כר
הזקן. הרב התכופף האחים. אחד של ראשו את תלויה ביתהמדרש של השמש גופת שפירא הים
כ ראשו' את בה וכיסה כיפתו את בשקט הרים של חשד כל נתעורר לא ההם בימים חבל. על
להם עמדה נוספות. מכות וסופג ממשיך שהוא האחים על העלילה יצאה ומיד איבודלדעת
דרך את הסוף עד עברו והם זכותם לצדיקים על ידיהם, על בוצע זה אכזרי שמעשה שפירא
יצא זו גבורה עליהם. נפלה לא ורוחם העינויים נמצא ביתהמדרש בנין באשר הצדיקים, ידי
נרשמו שפירא האחים ושני גדול כנס שם לה המשפט שפירא. האחים בחצרות הבנינים יתר בין
הנדה אולם וקדושים. כצדיקים הדור בתולדות 2 הוגלו המלכות מאת שיצא פס"ד ולפי נחרץ
האח כוחותיהם. את החלישו והסבל העייפות דים, שכש מספרת' האגדה סיביר. לערבות הרבנים
לח לבסוף זכה אםכי והשני, בגולה מת הבכור נמצא לא  הזקן את להם לגלח הפקודה יצאה
כעבור הוא גם ומת ורצוץ שבור היה  נינה זה מעשה לעשות שיעז ספר ועיירה עיר בשום
ור' פנחס ר' הוגלו כאשר .(1863 (בשנת זמן של שבועות אחרי אולם הרשות. בפקודת גם ולו
בסלאבוטה הדפוס נסגר  שפירא שמואלאבא בצע שבעד אדם אחד במקום נמצא נדודים
חי רבות שנים כעבור נפסקה. הש''ס והוצאת ויהי הזקן. גילוח פקודת את לבצע הסכים כסף
חנינא שהם הבנים עלידי הש''ס הוצאת דשה שותקה  לפנים ובהגישו ביד התער את בלקחו
את אך מסלאבוטה' שפירא ויהושעהשל ליפא והיה ארצה. נפלה והתער הספר של ידו לפתע
יבוא) (סוף לזיטומיר. העבירו הדפוס הם גמורים צדיקים אכן כי ולמופת' לאות הדבר
פוגל ישראל . שניה ואגדה עלילה. של וקרבנותשוא הנדונים

הגבול עיר  וולוצ'יסק,
היה בחורף משומרות. או טריות לחוץלארץ, וגלי רוסיה גבול על גדולה עיירה j

שפוטמו והברווזים האווזים מסחר גם נפוץ כ60 לשפטובקה, מדרוםמערב ק"מ 96 במרחק ציה
והיבוא היצוא סחר לחו"ל. משלוח לשם במיוחד בקר מטרנופול. ק"מ וכ40 מפרוחקורוב ק"מ
את מאוד הרבה העסיק סחורות מיני כל של הטבעי' לגבול מעבר אשר הגבעות מאחורי בתה, י

בתחנת התנועה את והרבה בעיירה ביתהמכס פודוולו הגליצאית העיירה שוכנת זברוץ', הנהר
של רב שפע והביא וולוצ'יסק של הרכבת אוסטריההונגריה. בתחום לפנים שהיתר. צ'יסק,
לבירה גדול ביתחרוללת גם העיירה. לכל פרנסה וולוצ'יסק על השפיעה גליציה של השכנות
רחבתהי זברוץ' הנהר זרוע על שם קיים היה תנועת בה היתה נכרת התרבות. בשטח בעיקר
(נהר "ברויערטייך" באידיש להם שקראו דים' העיירה מילדי כמה .וכללית). (עברית השכלה
המלא ובשוק בחנויות הפדיון ביתהבירה). הראשונה העולמית המלחמה לפני עוד נשלחו
מיןמין ממרחקים, גם שהובאו וירקות, פירות לאו ורוח ביפו), (אז "הרצליה" בגמנסיה ללמוד
הג שומר הצבא רבוי משום גדול היה בעתו, נמצאה העיירה בקרב בעיירה. שלטת היתה מית
רוב של הטוב הכלכלי ומצבם במקום, בולות כעין שהיתר, לבובז'מרינקה, בקו תחנתרכבות
בנ תמיד הצטיינו וולוצ'יסק יהודי התושבים. אכספור ע"י מיושבת עצמה, בפני קטנה עיירה
מסוימת בפזרנות אף ידועה ובמידה דבנותם אנשים וע"י ומשפחותיהם וולוצ'יסקאים טרים
כי מהתושבים' חלקמה והלבשה. מאכל לצרכי מהעיירה בדרך בתחנה. פרנסתם שעיקר שונים
אנשים בהברחת גם עוסק היה כגויים, הודים שחנה הרב לצבא קסרקטין בניני נמצאו לתחנה
לרו סחורות ובהברחת לאוסטריה בלתיליגליים לפנים נמצאו שבו עתיק. בנין ה,,ראטהויז"' שם.
עברייני נתפסו לאאחת שונות. בדרכים סיד, פולין קהילת בתקופת העיירה שלטון מוסדות
את שריצו לאחר אך שומריהגבול' ע"י ההברחה סוחרים של כמחסןתבואות שימש הקדומה,

לסורם. לרוב חזרו עוונם' יהודים.
להולכי הגשרהמעבר ובקרבת ביתהמכס מול האכרים עם בשכנות גרו בוולוצ'יסק היהודים
גדולה וטחנתקמח מחסן נמצאו וכלירכב רגל והי הפולנים ה"פריצים" ובקרבת האוקראינים
אל לכאן, הזברוץ'. מי ע"י המונעת למדי של פרנסתם עיקר ידידותיים. היו ביניהם חסים
והגוע הזורמים המים בקרבת הטחנה' מאחורי והביצים. התבואות מסחר היה וולוצ'יסק יהודי
בכל להתרחץ יורדים העיירה תושבי היו שים' הסביבה אכרי ע"י בעגלות מובאות היו הביצים
שחיי וחגים. שבתות בערבי ביהוד השנה, ימות אור אותן' בוררים היו וכאן בעיירה' למחסנים
הנהר את צולחים היו ואמיצילב זריזים נים לגבול מעבר אל אותן ושולחים בארגזים זים
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לטובת בשתדלנותו גם ידוע והיה ההם' הימים . לסכרים. עד הגועש
לו נטתה שאשתו ה,,פריסטאוו", אצל יהודים הצבוריים ובתיהשימוש ביתהמרחץ בניני
ה נדבן שבפיקוח ב"תלמודתורה" רב. הסד הנהר, שליד הגבעה על מקום בריחוק נמצאו
מלמדים היו ליוואך וולוויל ר' החשוב עיירה ומחבוא נקודתמוצא לפעמים ששימשו וכיון
שכיהנו מוריו, בין ורוסית. חשבון כתיבה, גם השלטונות ע''י נסגרו  ולמבריחים למוברחים
בעל סאס, יששכר ר' היו: שונות, בתקופות בו והוכחת מרובות השתדלויות אחרי רק הרוסיים.
מתרגם פרדקין, הסופר בלום", ,.אוצר הספר בריאותם לשמירת הללו המוסדות של חשיבותם
קולטון, הא' מטעה, הרב לגלדקוב, "מלט'' הספר הורשתה  בעיירה, החונה הצבא אנשי של
והסופר ודקדוקה, הרוסית השפה את שלימד שספרו כפי בזה, מחדש. לפתחם היהודית העדה
בני גם ביקרו זה בתלמודתורה ברקוביץ. ד. י. הריזינאי, בן מטשורטקוב. הרבי של מופת ראו
המוסד מוכשרים. ונערים נכבדים בעליבתים שלמה ר' הגדול, ביתכנסת חזן התאונן שלפניו
שהוציא מתוקן" ל,,חדר הזמן במשך התפתח לעשות מה שיעץ הוא והצדיק הסגירה, על ציגל
כל כמעט ודובריה. עברית יודעי של דור מתוכו הגזירה. את לבטל כדי
בה. משוחחים והיו עברית ידעו וולוצ'יסק צעירי בבנין הגדול ביהכ"נ נמצא הגבעה מאחורי

.  . . על נשקפת וחזיתו ונישא רם עתיקיומין, עץ
בוילי החסייים של מססים גם י'יה לאמעט הנהר. שליד והסוף הדשא וכר רחבתהטיול פני
והר הקרובה מהסביבה שינים יאימי"יים צייסק קטנים ובתיתפילה קומות בשתי עזרותנשים
מקונייב הרבי מבאזאליה. הרבי כגון: חיקה' לביהכ'נ היו מחוברים שונים לבעלימלאכה
בעיייה לעתים מבקלם. שהיי מזינ]יב' יהיבי ומעליהם בתוכם מתנוסס והוא מעבריו הגדול
בתפילת יייש; (כל איבעים" "מלקה גם היה הצבעוניות ובזגוגיותיהם המרובים בחלונותיו
לא בגליציה. והוסיאטין מסדיגורה *טשורטקוב, מכוסים היו הגבוהה ותקרתו מבפנים קירותיו
יהאשי' תפל?ת' באמונות מאמי1י? גם חסיו חזן שונים. ופסוקים תפילות המזלות. ציורי
של לפניהם מסבזב ]=יצה מגלגלת י'י™ מאסיה בנוסח שהצטיין גדליה, ר הזקן שימש משנה
וטורפת גבם על מלחשת חיליםחיים. יליים בית היה זה גדליה לר' ומלבב. מסורתי תפילות
\יימי את ומנחשת שטיחה בצלחת ן'ביצה את השוק. לימי באים שהיו הגויים בשביל תה
גבי על ,המופיעה תמינה עפ"י יי™ המחלה מו חמים מים קונים היו היהודים מן רבים גם
אימיני' יהייי מאנילי' יוש הפ ג.ם הניזל שטח הוולוצייסקאים גדליה. ר' של התה בבית כנים
ובי בלחשים הי,ע" "עין ל ש מחלית מיפא היה הגדול ובביתהכנסת וחזנות שירה אוהבי היו
יי'א שטוחה חת צל גבי על 2ייתח יונג ציקת הש"ץ שונות תקופות בשתי ראשי חזן שימש
בתפילת דייש' כל איבעים" "מלקה גם היה בעל1 היה הוא ציגעל. שלמהילה ר' לתהילה הנודע
?'בתי באחי ה^תיפף ימיי ייב בעייה"כ מנחה בלוית ומתפלל בחסדעליון אימפרוביזטור תפילה
ושם י;גייל לביהכ"נ המחיביים הקטנים הכ.בסת עליה ומנצח מאמנה היה שבעצמו גדולה מקהלה
ובעיוו תהילים באמיית בתפילה' הזמן את בילה החזנים של המובהק תלמידם היה הוא להפליא.

קיושים בספרים אחדים הקודם. הדור בני הגדולים המפורסמים
וירי לרנר יוסילי ר'  רבנים שני היו בעיירה לחזנים נעשו ש"ץ שלמה'לה ר' של מתלמידיו
ביניהם. תמיד התנהלה קשה ומחלוקת  הינזילי אחרות. גדולות ובערים בוינה מפורסמים
הרבנים, שני של במותם רק נסתיימה זו מחלוקת בית ובין הגדול ביהכ"נ בין הפריד צר רחוב
שוחטים שניםשלושה גם אחת. בשנה שנסתלקו על נשקפה חזיתו שגם והיפה הגדול המדרש
משה השוחט ביחוד נתפרסמו מהם בעיירה. היו בית הנהר. שפת שעל הנ"ל כיכרהטיול פני
בגלל שחיטתו נאסרה שלאפעם המתנגד. דוד וכל ולימודתורה. מקוםתפילה שימש זה מדרש
שהיו שונים רביים כלפי והזלזול הבלע ביטויי גושא היה לעיירה. שבא מגיד או דרשן שד"ר,
בוילר היו רופאים שני גם בעיירה. מבקרים הגברים המוני לפני ומשליו מדברותיו את שם
פולני. ורופא  פוזנר ד"ר יהודי רופא צ'יסק, שי הגדול בביתהמדרש כבעלתפילה והנשים.
ספר גם שהיה רופא, הירשל ר' יהודי, חובש גם שהיה קורצמן' שמעון ר' רבות שנים במשך מש
כמושיע מופיע היה  מומחים רופאים ושימש גם היו ותפילה תורה מקומות מובהק. שדכן גם
הירשילי ר' בעיירה. ר"ל מגפה שעת בכל מבורך יצחק ר' של הקלויז חרוצים". ..יד ביהמ"ד
בלחישה ודיבורו מחלה מחמת גרונו נתקפח זה היו לאמעטים דרייזל. של והקלויז משנה
תקועו. שהיתה שפופרת באמצעות היה צרודה רוב וגמרא. חומש דרדקי, מלמדי של ה"חדרים"
היו ופולני' יהודי בתימרקחת, שני גם בגרונו. הירשל כגון: בשמותלוואי, נקראו המלמדים
וה שם' עוד היה לא רופאשינים בוולוצ'יסק. שום (על קמץ מאיר (רישדוכנא)' בעהעלפער
היי" ל"זעת "ייייי> עייי גם היה הפנימי רופא (קרבן החרוך הזקן בעל ליבוש הפעוט), זקנו
לא שבה קשה, לידה של במקרה מיילד וגם לעמעל ר' המלמד השובבים). התלמידים תעלולי

. ידיה את ה,,באבא" המיילדת מצאה מושגי לפי לפעוטות'  הפדגוגית בגישתו הצטיין
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מכל ושדדו הנעולות היהודיות ובחנויות בתים לנהר מעבר הגבעות שעל והקמה הירק שדות
בינתיים גברו וההונגרים האוסטרים לידם. הבא קוסמים היו הגליצאית לפודוולוצ'יסק בדרך
הסתתרו הנותרות הנפשות 28 נעלמו. והקוזקים המבהיקה וברעננותם שבהם ההנאה באיפור לנו
וההתפוצצויות הממושכות היריות מחמת במרתף נהרות מוקפת שהיתה וולוצ'יסק כי מרחוק'
מצב ובמים. במזונות ומחוסר מצפיפות וסבלו חסרת כמעט היתר, עבריה, משלושת וגבולין
שקט של קצרות בהפסקות כשבועיים ארך זה לצד רק היתה פתוחה לטיול. ומרחב נוףדשא
לבסוף לפוש. יוצאים הכלואים היו שבו יחסי כנסיה נמצאה זו בדרך תחנתהרכבות. של הדרך
לגליציה פלישתם בדרך הרוסים צבאות נכנסו מקום שימש בחזיתה הדשא כר אשר פרבוסלבית
אך בריגול' שנשארו היהודים את והאשימו שבעיירה. היהודי מהנוער לאחדים ומרגוע טיול
שהמליץ העיירה מתושבי לקצין תודות ניצלו הם ועליה העיירה במרכז נמצאה קתולית כנסיה

עליד'ם. מספרים' עברי. בכתב המפורש" "שם התנוסס
החלו בקרפטים' ומפלתם הרוסים כשלון עם ונ שרגז וולוציסקר, יוסקה ו" העיירה, טיק כי
לפנים והגלום גליציה ביהודי חמתם את לכלות את קילל שבדבר' חילולהקודש למראה זדעזע
את פגשו וולוציסק יהודי כל. בחוסר רוסיה "ציון" האדמה. בתוך מקצתו ששקע הכנסיה בנין
שהועברו והסובלים' המוגלים אחיהם שיירות משאר יבדילהו זה צדיק של קברו על מיוחד
אוכל צרכי ובשאר בתה בלחם' בעיירה, ברגל באין וולוצ'יסק. של שבביתהקברות הקברים
וקצי הצאר זקיפי ע"י שהורשו כמר. עד ומשקה העיירה רחובות שימשו מיוחדים' מקומותטיול
חלף רחבה ביד מתנות הם גם שקיבלו ניהם' הגדולים וביהמ"ד ביהכ"נ בחזית אשר והמגרש
קלה לשעה לאומללים וההארחה המנוחה רשיון רשיוןמעבר לו שהיה מי עיקריים. מקומותטיול

העיירה. ברחוב ש לפודוולוצ'יסק' טיולתענוגות גם עורך היה
רוב חזרו הראשונה העולמית המלחמה לאחר וחפשי יפה מעולם ליהנות כדי לגבול' מעבר
למס שבו בה והחיים למקומם וולוצ'יסק יהודי גשרהמעבר של הגליצאי לקצהו מעבר יותר.
בה נפתחו שאת: ביתר עוד ונתחדשו לולם ר' של הקטן ביתו מבצבץ היה הזברוץ' ע"ג
פעולה התפתחה אחרים, ציבוריים ומוסדות בנקים הדשא. ירק בתוך ממש שטבל מטרנופול הירשל
בראש וכר. ,'החלוץ" אורגן רחבה, וציונית עברית מערה נמצאת זה בית בקרבת כי אגדה התהלכה
(כעת בדולח מר אז עמדו לתחיה הלוחם הנוער, העובדה היתה לאגדה (יסוד לא"י המובילה
במרכז (כעת בניהו מאיר מר בת"א)' עו"ד ניירות לבלתיליגלים מסדר היה הירשל שרי

אחרים. עסקנים וכמה קופ"ח), לא"י). לעליה
וכמה שלה הנוער מבני ורבים וולוצ'יסק זכתה ברחו הראשונה העולמית המלחמה משפרצה
מבניה אחד בה. והשתקעו לארץ עלו מזקניה לעיירות ברגל ומי ברכב מי וולוצ'יסק יהודי
את בה בלה ורדי. דוד "הבימה" שחקן הוא בס"ה נשארו בוולוציסק וטשאן. קופיל הקרובות
לבני. יצחק והמדקדק הסופר המורה, גם ילדותו עדיין, ששרר השקט מסבת בתחילה, נפש. 28
את שלהם הדמים במסע טאטאו הגרמנים באחד אך לחזור. הבורחים מן אחדים התחילו
ומה משם. פרטים עדיין אין אך העיירה יהודי והשרידים גשרהרכבות הפצצת החלה הימים
הדמים ממבול לפליטה שנשארו היהודים מספר לבית ומשם לביתהתה בה נפשם עוד כל ברחו
לב1 משולם עוד. ידוע אינו הנאצי קו הגיעו בינתיים זילברמן. אלתר ר' הגביר
הערותיי על בניהו מאיר למר נתונה תודה >. בניפוץ כוחם את 7*2? תיכף שהראו זקים,

זו. ברשימה שנכללו תוספותיו ב רוביהם בקתות מנעולים ובשבירת שמשות

ה ק ב ו ט פ ש
.

רבה הקהילה. דגל תחת עבודתם את ניהלו (סוף)
מפעי1 בה שראו העברית' לגמנסיה דאגתם היתה בכספי הקהילה ע*י שהוקמו המוסדות ואלה
כי בשש ילד 250 בה למדו 1919 בשנת ציוני. ילד' כ250 שכילכל לילדים' מטבח א) הג'וינט:
עד צעיר, לאופי דור חינך זה חינוכי מוסד תות. בו עברי. ביתספר ב) ; בתיהסםר ילדי ובהם
קיומ את והפסיקו לשלטון הסוביטים שעלו משכבות ילד, כ70 ותזונתם חינוכם את קיבלו
ומחנך מורה יעקבסון' יעקב היד. הגמנסיה מנהל והגיעה שהתפתחה עברית' גמנסיה ג) ז הנצרכים
אולם המוסד, לטובת טרח שהרבה מוילנה, עברי בצו לה ניתנה הג'וינט (עזרת גבוהה למדרגה
 הבולשביקים של החדש הקורס עם  לבסוף הרוסי, מהצבא לחיילים מועדון ד) שונות)} רות
מילא ובעצמו ליבסקאים הצטרף עורו, את החליף ול בכלל לחיילים לתת היתה העיקרית שמטרתו
הגמ מורי בין הגמנסיה. של סקודתהסגירה את ב ועזרה זמני איכסון בפרט ושבויים פצועים
(שתיהן קריצ'מן ולאה קצ'קה חנה היו נסיה הציונים בה. שהותם ובימי שפטובקה דרך עברם
התקיימו הציונים של סוריות שתי בארץ). כעת ועסקניהם והתרבות החינוך בשדה פעילים היו
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מקומי בנק בשפטובקה התקיים 1912 משנת כל אידית. ואחת עבריתלועזית אחת  בה:
מוסד המקום. יהודי ע"י שנוסד וחסכון)' (הלואה ובתלמודתורה בחדרים ש. ילדי למדו השנים
העיירה לבני ולתועלת לברכה היה זר. כספי הגמנסיה קיום בתקופת וגם הישן. הנוסח לפי
הסוביטים עליית עם שנתבטל עד שנים, במשך של מצבו אלה. מוסדות בטלו לא וביתהספר
שור, יוסף מה"ה הנהלה עמדה בראשו לשלטון. גבאים ע"י הוחזק ביותר' טוב היה לא הת"ת
שפטובקה מאנשי קריזיק. וד"ר סמיטיצקי יצחק פעולות שאר בין הג'וינט. ובעזרת מתרומות
שעלה משפטובקה' יעקבשמשון ר' הרב יזכרו: המו והנשפים ההרצאות את להזכיר יש התרבות
השפעה בעל היד, הוא בטבריה. רב והיה לא"י ב לרוב לזמן' מזמן שנערכו סיקלייםספרותיים
מעשה של אגדה מסופרת (עליו בזמנו רבה הגמנסיה להחזקת קודש הכנסתם מקומיים' כחות
ו לטוניס בשליחות נסיעתו ודבר מעכו הפחה אחרים. ומוסדות
שימש בווהלין' מפורסם חזן ציגל, שלמר. ר' עוד). משכי של עיירה שפטובקה היתר. בדרךכלל
לרובנה. עבר ומכאן שנים' כמה העיירה חזן ברובם נמנו אלה חסידים. גם בה היו אך לים'
אדלשטיין, מר היה המקומיים העסקנים אחד קלויזים להם והיו ומאקארוב טריסק חסידי על
על מכובד שהיד. חיבתציון' מימי ותיק ציוני בית היו: בעיירה בתיהכנסת שאר משלהם:
בהנ שעסק ובראורין' משכיל אדם החוגים' כל ביתמדרש . מפואר בבניןאבן  הגדול הכנסת

המקומית. טחנתהקמח הלת ובית והסנדלרים החייטים של ביתכנסת כללי;
קריז'ק. ד"ר המקומי הרופא תפס מיוחד מקום רבינו משפחת שם (על הרבינוביצים של כנסת
בכל כמעט והשתתף ביותר פעיל עסקן שהיה מסלאבוטה). ביץ
קשרים לקשור ידע הוא הציבוריים. המפעלים בשנת אוקראינה ביהודי והפרעות הפגיעות
ונציגי הרב עם יחד השלטונות' לפני ולהתיצב ב לדאוג שפטובקה יהודי את עוררו 191819
לטובת והשפיע המקומי' הכומר עם או הקהילה, זו לתכלית מעציבים. מקרים למניעת מועד עוד
הרוח היה בזמנו ומוסדותיה. האוכלוסיםהיהודית הצעי כוחות ע"י 1918 בשנת בעיירה התארגנה
ציוני' היה לא ואםכי המקומית, בציבוריות החיה איש. כ150 שמנתה עצמית, הגנה שבר. רים
התעני והראה הלאומיים למפעלים יד נותן היה למשוך שידע אמיץ בחור כץ, צבי עמד בראשה
במטבחים גם לא"י. חלוצים בעליית רבה נות רשות ניתנה בראשונה לקרב. ולהכינו הנוער את
בגמנסיה עסק' הגיוינט מטעם חלוצים לפליטים ה לשם נשק להחזיק השלטון מטעם ליהודים
לנצ פתוח היה וביתו ועדההורים. בראש ישב האוק הדירקטוריה שלטון נפילת עם אולם גנה.
ואדיב מומחה כרופא גם נתפרסם הוא רכים. וב חם' נשק החזקת איסור על הוכרז ראינית
שכרו על ויתר שגם מקרים והיו החולים' לגבי המ להיות נפל היהודית ההגנה אנשי של חלקם
רפואות. לקנית בהם תמך ועוד עניים' מחולים כשנד ורכושו. ישראל כבוד על האמתיים גינים
בשפטובקה ראשונה חלוצים קבוצת יצאה ב1920 מחנותפטליורה ע"י  נשקם את למסור רשו
הצעיר ל"הפועל שנמסר לאומי' דגל עם לא"י בכוח. לכך התנגדו ואף נמנעו'  האוקראינים

בתלאביב. לסייע העיזו ולא ההגנה קיום על ידעו הנוצרים
ברגר שלמה המקום. את בעברם הפורעים למחנות

וויסוצק יהודי
של התערבותו באה  וכד'' שחיטה בעניני או וקיימו ויסוצק יהודי להם היו רבים דורות
מכובד שהיה ז"ל אבלסון יהודה ר' המקומי' הרב ברוח אבותיהם אבות מנהגי עלפי יחודם את
ובהשפעתו ענינים לכלכל וידע עדתו בני כל על עד הישן. הדור ומסורת החסידות ספוגת הדת
ויהודי ובכבוד' בשלום הסכסוכים את מיישב היה  הת שום בעיירה ניכרה לא הקודמת המאה סוף
בר בבתיהם' עליהם, ושלום מתפייסים העיירה אחד מצד דומברוביצה שכנותיה בובזמן קדמות,
בבית  ולהבדיל בביתהכנסת, חובותיהם, רחוקה יותר. או פחות התפתחו שני מצד וסטולין

המרחץ. והתרבותי, הכלכלי בשטח בהן מלהתחרות היתד.
127 על ויסוצק היתה טיפוסית יהודית עיירה גם המיוחדים חייה באורח נשארה היא שכן
מפקד לפי היהודים. של בתיהמגורים בניניה, לא חדשה רוח וכל הנוכחית המאה בראשית
בצד יהודי נפש 880 בה היו 1897 משנת הרוסים כי לחשוב. מה היה לא חיימותרות על בה. נשבה
ביותר גדלו לא שנה 25 לאחר גם לאיהודים. 32 בקבחרובים. ומסתפקים אביונים היו יהודיה רוב
הלא מספר אולם בערך. משפחות כ160 בה ומנו על חלם  צר לו ונעשה בדבר שהרגיש מי
הפולנים בתקופת רק בהרבה, בה עלה יהודים יום לחיי נתונים היו הכל העיירה. מן יציאה
הא אםכי במקצת, היהודי הישוב גדל האחרונה הקיום. דאגת ומלאי האפורים יום
השמונים בשנות דיניכרת. היתה ממנה מיגרציה לבין סטולין חסידי בין סכסוך כשנפל לעתים
ר' הרב הרבנות כסא על ישב הקודמת למאה בביתהכנסת התפלגות בפני ועמדו ברזנה חסידי
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תמיד שבעיר. העזרה זקוקי את וגם העיר חולי הוא מושקה. ר' בשם לו שקראו רבינוביץ, משה
לויפט וואס ניסן, ר' אותו: וכששאלו רץ. היה היה בטבת. בעשירי בערך' שנה. 45 לפני נפטר
צרות קיין ניט פעלט עס התשובה: היתה ל איהר העריצוהו הגויים אף העיירה. ליהודי מסור אב
י איהר מאכט וואס ניסן, ר'  שטעטיל. אין בנו כי השאיר, לא ממלאמקום אליו. פונים והיו
אבעהר  ניטיגע. די העלפן צו שווער זעהר  היה מרדכי ובנו בעיירה השוחט היה לייביש ר'
רבעו דעם אדאנק  ל מאכט וואס אליין איהר ב והסתפק הכל את שביטל טוב"' "יהודי סתם
עני היה אםכי גארנישט. פעלט מיר שלעולם' שקשה מתקדם בן היה השוחט לייביש ר' מועט.
היה בחלקם. השמחים האנשים מסוג היה ואביון, לברדיציב, ונדד ויסוצק של המסגרת לו היתה
ה בשביל ביתהכנסת דלתות את בחצות פותח התנ"ך. על פירוש וחיבר חקר למד, שם
קהל את מעורר היה בלילשבת ,,בעליחצות". מושקה הרב של הסתלקותו אחרי מועט זמן
בר בהשמיעו השחר עלות לפני שעתיים ישראל יש ר' "הינוקא'/ מסטולין' האדמו"ר הזמין ז"ל,
קדושים, עם ,\שראל המסורתי: בניגון חובות בפט רב שהיה אבלסון יהודה ר7 את פרלוב ראל
כי הבורא, לעבודת אויף שטייט אויף, שטייט השושלת של אדוק חסיד היה לא ואםכי ריקוב,

נוצרת..." לכך הוא בויסוצק. כרב לכהן אותו שלח הסטולינאית'
מלכה" ,,מלוה לסידור תמיד דאג במוצש"ק מהר והתחבב לבריות נוח ואדם בתורה גדול היה
ודבקות זמירות בשירת בציבור, בביתהמדרש אליו התקשרו ,,עמך" אנשי העיירה. בני כל על
יצחק ר' של  השלישית והמשפחה עילאית. משניות פרק למעריב מנחה בין אצלו ולמדו
כל וכמעט מסונפת יותר היתה  בערצייקס הש פרשת מפיו שמעו אחרהצהריים ובשבתות
שרוב בנאים, בעיקר בעלימלאכה, היו בניה הו החסידים במחנה נהוג היה שלא דבר בוע,
כמה נשרפים היו קיץ שבכל בזר. היה מחיתם בשי השתתפו לא הראשון בזמן ואכן, תיקים,
יוםראשון ובכל וקש עץ היו שבתיהם כפרים ודרשותיו. עוריו
וכלי ותפילין טלית ארוזי יוצאים היו בבוקר נשאר אבלסון יהודה הרב של כממלאמקומו
תנובת עם בערבשבת וחוזרים לכפרים מלאכה כל עם שנספה יהושע, ר' בניו, מארבעת אחד
הביתה. עמלם, שכר בכיס, רובלים כמד, וגם הכפר האחרון. בחורבן ויסוצק יהודי
במועט, הסתפקו אלה וישרים פשוטים יהודים משפחות: לשלוש השתייכו העיירה בני רוב
שבתהקודש את ובילו תחלים. באמירת הרבו חשובים, בעליבתים  לייבלעך" ה"יעקב א)
בתלמוד גם אלא ובתפילה, במנוחה רק לא לחרפה להם שחשבו יחוס, ובעלי תורה לומדי
שידעו כמה ביניהם היו וכד/ בזמירות תורה, ,,אשר מהרב מוצאם בעלימלאכה. עם להתחתן
משה, אליהו כמו: להיזכר, וראויים מדרש ללמוד ובפוס בתורה גדול למדן (יהודי לייבס" יעקב
דוד הו' משה, ובנו והקברן הזגג יעקב שלמה ו' בש אליו פונים היו הרב של היעדרו בזמן קיט).
בא נזכרתי כאלה. ועוד יונה'ס אהרן הר' קפטן, השוחט  נכדו כאלה. ועוד וחלב בשר אלות
ליד בלפור הצהרת לרגל שהיתר, המונית סיפר, לדת. וקנאי ישרהליכות איש היה  חיים ר'
ה ערך על הקהל לפני נאמתי שם ביתהכנסת, ש מדרגה למשפחה שנחשבו  ה"ניסלעך" ב)
יונה'ס אהרן הר' אלי ניגש הנאום אחרי הצהרה. עליהם. נמנים היו בעלימלאכה וגם במעלה ניד,
לי, "הגד אותי: שאל דמעות כדי ותוך החייט יהודי לאה'ס", ,,ניסן הר' שם על נקראו הם
את לראות נזכה שעוד באמת התאמין חיים, לרווחה פתוח שביתו טוב' מזג ובעל גבהקומה
להזכיר לא אפשר "ואיד ל בעינינו t ארץישראל המלון אכסניה, היתה בביתו כי אף דורש. לכל
המופלג הלמדן גדליה'ס יצחק אברהם ר' את פעם אף דרש לא בכלזאת בויסוצק, היחידי
ל לדוידהורודוק שעבר טובים ובמעשים בתורה משלם. היה  ויכול שרצה מי אלא מאורח, כסף
לכל וראשון ראש שהיה חייט אשר ר' את או משולח כל תשלום. ללא יוצאים היו אורחיו רוב
ר האדרעסךשרייבער, היה הוא ל הצבור עניני . הכלל, חשבון על החיים מסוג מיוחס, יהודי וסתם
וכל ופולנית' ברוסית למוסדות בקשות גם כתב תש בלי בכבוד ואוכל מקוםמנוחר, אצלו מצא
תמיד ממלא היה ולסטרוסטה להגמונה פרוטקציה אחרי רץ היה לא ציבוריים בענינים גם לום.
וצ תמימים כאלה, רבים ועוד תשלום. כל בלי לזולת לעזור נענה היה מקרה ובכל כיבודים,
ה לזכרם מתעוררת שיראתכבוד בדורם, דיקים צי ענינים בסידור נהג וכן ליהודי, חסד ולגמול
שמעולם הנפח, םייביש הר'  ואחרון קדוש. צדיק. כיהודי לב בחום בוריים
ימיו כל וקדוש תמים והיה ריק דבר ביטא לא ובעלי בעליהבתים היו ה"ניסלעך משפחת
האיש היה צדיק ואדם. אלוהים עם בהליכותיו הרבה ביניהם והיו שבעיר הענינים בכל המשקל
וכשבאו נעלות. עליונות במחשבות תמיד ברחפו פייגה ואשתו מאיריס נתן ר' מענינים: טיפוסים
ימ נוראים' שימים בעיר מורגש היה אלול, ימי ובנפשו ברוחו אך מקצועו, לפי סנדלר פריל,
קשורים הפרט מעשי וכל מתקרבים, דיךוחשבון "אנוכי". המלה פירוש ידעו שלא זוג גמור. צדיק
בנייעוראל כי באמת אחד כל הרגיש אז בכלל. לכלכל עבודה ועמוסי דאגות מלאי היו תמיד
מסירור, ודת. מסורת של זו ברוח לזה. זה ערבים את האורחים. והעניים העיר עניי את ולסדר



23 ווהלין ילקוט

אםכי המובנים. בכל שגשגה העיירה .(1939 נפשו נימי בכל הקשור צעיר דור גדל ואחור.'
יצאו מהנוער היהודים. על לחצה השלטון יד וליעודיו. ישראל לעם
ה שויסוצק פלא ואין חלוצית, להכשרה רבים שינייים חלו ואתה '1917 מהפכת באר, והנה

חלוצים. מ150 למעלה נתנה הקטנה, עיירה ריסוצק; יהירי של הפטריארכליים החיים במהלך
בגולה ישראל למשכנות כליון שהביאו הנזיצים הנוער ובלבר. מנשבות חדשות רוחות החלו
יהודיה על הקטנה ויסרצק וגם העיירה' על פסחו לא ר בקושי שהוקם העברי' ביתהספר אור נדלק
ונלסר, וטמאים סראים לרגלי שדודה נסלה הטובים על לאומית. ברוח הילדים לחינוך הרבה סייע
שנשארו בערך, הנפשות, עשרות שתי בה. היסוד עד :ושא ניער, מחנה נראה העיירה של החיים במתי

לארץ. לעליה משתוקקים ויסוצק בכל בחיים הפעולר התפתה". בעיקר ושאיפות. אידיאלים
איזנברג חיים 1920) הפולנים שלטון בימי במקום הציונית

ל ו פ ו ט ם ו ק
כצייראמן האחד הארץ: בבנין חלקם רב כיום ודאגו בעיירה פעלו נאמנים עסקנים של שורה
לתחבורה, קואופרטיב כמנהל  שני מפורסם, ה בוא עד רבד, במסירות הציבוריים לענינים
הבניה. בשטח וממציא כקבלךבנין  שלישי למען כלילות ימים שעשו אנשיסגולה שואה;
ן ת נ קוסטוםול, של וחלוציה בניה מטובי אחד הוקמו במאמציהם האומה. של והגאולה המחיה
בארץ, עברי מורהדרך שהיה זילברשטיין' ל וחינוכיים תרבותיים לאומיים, מוסדות כמה
בת בירושלים בגבעתשאול מרצחים בידי נפל בעיירה התקיים 1904 בשנת עוד ולברכה. תפארת
חלוץ .19391936 של מאורעותהדמים קופת והמשורר, המורה לרנר*), יעקב של עברי בי"ס
פרידמן,  השממה מכובשי מקוסטופול, אחר בקוס שנים במשך שגר הסמוכה, ברזנה יליד
כינוס בשעת בכנרת טבע נגבה, קבוצת חבר עסקנים אמרו 1914 בשנת אח"כ טופול.

הרפתנים. עמדו בעיירה, הישן ל,,חדר" מקום שאין אלה
הש בשנות יותר עוד התגברה הנוער עליית עב בו ששפתההוראה עברי ביתסםר והקימו
האנטישמיות כשהתפשטה הנוכחית. למאן1 לושים בעלי תלמידים של דור העמיד זה ביתספר רית.
ויותר יותר להצר הוסיפו והשלטונות בפולניה גן בעיירה הוקם 1918 בשנת לאומית. השקפה .

ענפי מכל בהדרגה ולנשלם היהודים צעדי את בווהלין. הראשונים מהגנים שהיה עברי, ילדים
כאחיהם העיר, יהודי נוכחו והמסחר, הכלכלה העבריה לאוניברסיטה אבןהיסוד הנחת ביום
ואז בגולה, עתיד להם שאין אחרים, במקומות חגיגית באסיפה קוסטופול בני תרמו בירושלים
"החלוץ", התארגן לקיבוציהכשרה. נהירה החלה שם בעילום האוניברסיטה לטובת דולר אלף
רבים עלו הזמן ובמשך לא"י, לעליה ר\:נות נעשו לישראל. הקיימת הקרן לטובת כזו שניה ותרומה
מי בדרךלאדרך' רובם דרכים, מיני בכל מהם ב הלאומיות הקרנות הכנסות היו בדרךכלל
ניתן שלא כאלה היו באניתמעפילים. ומי ברגל ה ע"י האוכלוסיה מפקד בזמן גדולות. עיירה
או משפחתיות מסיבות שאיפתם את להגשים להם העברית .את קוסטופול יהודי ציינו הפולני שלטון

העליה. הגבלות מפאת לאומית ורוח ציוני היה הנוער אמם. כשפת
בין הקשר נפסק ב1939 המלחמה פרצה מאז מעולם גילו לא החסידים אף בעיירה. תמיד שררה
על המקום שכיבוש ידוע אולם וקוסטופול. א"י ודרךארץ תורה אנשי היו רובם יתירה. קנאות
בראשורא פגע המלחמה בתחילת הרוסים, ידי מ והנוער העסקנים עם להתהלך וידעו יחד גם
הגר הכיבוש עם זמןמה, אחרי ביהודים. שונה וכבוד. הבנה תוך
והם צעירים, בעיקר לאגדול, מספר ברחו מני, מיעוטו  היהודי שהנוער לציין יש
של גורלה על פרטים רוסיה. ברחבי מפוזרים ורוכו במקום שהיה הפולני בביתהספר ביקר
לנו ידועים אינם בקוסטופול ישראל קהילת את והמשיך "תרבות", של העברי בביתהסםר
של כסופם היה המר סופם  שידוע מה עדיין. בבתי או ברובנה "תרבות" בגמנסיה לימודיו
הזדים. הנאצים בידי שנפלו ישראל קהילות שאר שהיו היהודיים והסמינריונים התיכוניים הספר
הכאב לגודל בטוי לתת שתדע סופר יד אי בנ של הטוב החמרי מצבם וגרודנה. בוילנה

והכרה, תרבות בעלי אנשים של גדול ציבור על לכרכים. בניהם את לשלוח להם איפשר קוסטופול
ופראים טמאים בידי אכזרי כה באופן שנגדע קוס של בניה מטובי ראשונה חלוצים קבוצת
ן! העשרים המאה של בימיהבינים השמש לעיני מזלי! ואםכי ארצה; 1920 בשנת עלתה טופול
שקליר מרדכי (סוף) היו וחבליקליטתם בתחילה פנים להם האיר לא
פיא מר הקדיש ה.חל>ץ' ולתנועת זו לתקופה (. המעיט*.. את נטשו ולא נואש אמרו לא קשים,
הבאה. בחוברת שתבוא רשימה בךויסוצק, לקוב, חדורים היו בקוסטופול למשפחותיהם מכתביהם

במדור לרנר י. המשורר לזכר מיוחדת רשימה (.. ולהעפלה. להמשך וקריאה חלוצית התלהבות
זו. בחוברת "אישים" ו משפחותיהם בני את והעלו נקלטו לאטלאט
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אלכסנדריה
למדן צורה, בעל יהודי חייםיוסיל. ר' הנה סגולה ואנשי עסקנים
העלם. בהויות ובקי בנימוסין מוכתר מופלג, אלכ על הליצנים ויתלוצצו המלעיגים ילעגו
בקפה, סוחר מברודי, לנדא משהילד. די וכשפתח זו, חביבה עיירה בני אנו. אין  שלנו, סנדריה
לא זה לסניפו מנהל מצא לא  כרוכבת סניף כמות עיירתבו יקרה ועיקר. כלל בר. מתביישים ,

הזעירה, באלכסנדריה אלא ברובנה, ולא בברודי הז בבתיה אוכלפיה. במיעוט בזעירותה, שהיא:
חייםיוסיל. ר' את ודוקא. אלכ של אוירה את הדלות. ובפרנסותיה עירים

רוחניות, שכולו יהודי םןפו"סת"ם. בול'ה ז7/7, הראשון היום למן קרבנו אל שאפנו סנדריה
דו העליובים, בעולמות תמיד מרחף קודש, כולו המפכים מעינותיה. מי את העולם; לאויר לצאתנו
יומם ותפילה תורה אשקודש, שכולן למלאך סה בצמ תמיד שתינו שלה, הריהגיר מתוך ועולים
שעה בחיי עוסק שהוא בשעה ואפ,לן רלילה, וחשי ערכה את ומבינים יודעים ואנו  רב און
עצ שכל בעבודתו, מחייעולם. דעתו מסיח אינו בכל אותה וחובבים זו זעירה עיירה של בותר.
קדושה מוסיף הוא עבודתקודש, אלא אינד, מה ומאודנו. נפשנו
הולך "הויה שם בתיבת לפני קדושתה. על מסוף אתחיל  בראשית'' "ימי אל אפנה לא
טבילות כמה וטובל ברל'ה הזעי באלכסנדריה. תמצאו לא מה הי"ט. המאה
מוזר קצת ברלה יהיה בבידורנו. לנו' ב,,מקוה". למדנים וסתם שיעורקומה בעלי רבנים  רה?
המדובלל, בזקנו הארובות, בפאותיו בחיצוניותו; לא הרב"? "מוטל את זוכר אינו מי מופלגים.
והלי מנהגיו וכל מסרק> טעם מעולם טעם שלא ושכב ולא מוטיל, ר' הגאון לא מוטיל, ר' הרב
צחוק נעורינו' בימי בעינינו' מעוררים היו כותיו וזהו שמו זה הרב"; "מוטיל סתם אלא ה"ג,
אדם בו וראינו לרוחו ידענו בכלזאת ולגלוג. הרב. מוטיל את באמת ההולם התואר זהו תארו.
לע דואג הוא ובעיקר דאגתעצמו, דואג שאינו ובשקידתו שבכוחו איש צמח, שמתחתיו איש
תורה ללא הגדלים לילדים מח6ור, הסובלים ניים בכלל. ובציבור בקהילתו מקומו את כבש בתורה

ופעל עשה אלה רלמען הת ובמידותיו הרחבות שבידיעותיו ספק כל אין
ליל ל ל י _ הע באחת חשוב מקום לתפוש יכיל היה רומיות

מחזר זמן'קבלתשבת עי הביקי מו י'עביים rZf/j^^Z/m לת"ת,י£יה^ נדבות ומאסף עיייה בתיה כל ב^על דייה אלכס לעליו טל^ביבהנ;יתה יא"

ם י!ענ לי ם לימי בי "חמקנית' אחרת גדולה מעיר יותר ולילד." יומם
משתול סופותשלג יגיבו*' ייילי י^יי "ירי' L לעסיק אפשרות להם לתת מבלי הרבנים את
הר הבלה בגלימתי מכורבל וברליה' נז"?> לות לח אין תורה תלמוד בלי הרב ומוטיל בתורה. ,

בלי שליחותו וממלא פזיזים צעדים וצועי לי בעינירוחי, אותו, רואה אני הנה המציאות. בגדר
ורוחות גשמיזעף סתיו. ושמאלה ימינה פנות מקוכ מזרחיתדרומית, בפינה בביהמ"ד' יושב
י לעצמות עד וחידרים הפנים על מטפחים ^י™ הבו מהשכמת בתורה ועוסק מדורידורות, הרב
עוזב אינו וברל'ה  הברכים עד מגיע הרפש ביהמ"ד אל סר כשהייתי פעם מדי זכורני, קר.
והפתו הקרועים במגפיו מדשדש המערכד" את ומו ריק, היה כשביהמ"ד בשעותהצהרים' הישן
גסות פסיעות פוסע הוא חרי^תם ול?>ול חים בניגונו ולומד בפינתו יושב הרב מוטיל את צא
ילדי של הת"ת בשביל שוב נדבות ימאסיי יוסי ר' על האגדה לבי על עולה תמיד היתר. 

העניים קול שומע והיה בירושלים אחת לחורבה שנכנס
ויר. צדיק ולמדן, נגר הנגר. יוסיל ויינה המנה "היונה היא הנה וכר. וכוי מנהמת כיונה
בע הבוקר בהשכמת ואנשים. אלוהים עם תמים לעצמי. אמרתי  מת"
איש קול ובשמעו הישן ביהמ"ד על איש בור עליי קיבל ז"ל הרב מוטיל של פטירתו לאחר
שזהו האיש וידע  גמרא לומד הוגהנכאים, בעייי בשל אם  "גזרהדיך' את משה'לה בנו
תפילהבצי אחר יומו. דף הלומד הנגר יוסיל על לשבת  המשפחה מצב בשל או הבתים
במלאכתו, ועוסק לביתו וחוזר יוסיל הולך בור כ גזרהדך את "קיבל אמרתי כפאהרבנות.
גמורה. ובנאמנות כשלימות הנגרות, מלאכת היבנות. אחר לבו נמשך לא לאמתושלדבר
בנגרות עבודה להם כשיש שבסביבה' האברים גם הריהו בארץ), הוא (עכשיו זר. ומשחילה

יוסיל. אל רק פונים הם הרי אה ביותר, הקנאים לרבות והכל' בעלהשכלה,
והסופר הישן בביהמ"ד החזן יעקלה ר' והנה כרעא ש"ברא ידעו כי מאוד, וכיבדוהו בוהו
מסורק, זקנו ומהודר, יפר, אך גוץ יהודי סת"ם. "חכמות גם שיודע לו יתרה ומעלה דאבוהו",
ונעים, מתוק וקולו מצוחצחות נעליו נקיים, בגדיו . חיצוניות''.
נפקא מאי  ולאן? מאין? לאלכסנדריה. בא ואנשי חסידים מופלגיתורה, יהודים וסתם
אחת שבת הזר. הגוץ היהודי התפלל  מינה! יספרם? ומי אותם ימנה מי  מעשה
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לגור שבא גוסלובר, ב. א. הזקן המשורר עם בתפילותיו הקהל לב את ושבה זמירות הנעים
לא אפילו עצמה שרובבה בהבשעה ברובנה. בהסכם נתקבל וכך הנעימות ובמנגינותיו הנאות
המש בקיצור, בתוכה. גר זה זקן שמשורר ידעה גם היה יענקלה ר' הישן. בביהמ"ד לחזן הכל
והכל מטרה לאיזו חותרים באלכסנדריה כילים שבקדושה' עבודה יש אם סופראמן. סופרסת"ם,
הישן ביהמ"ד של בעליתהגג בחשאיחשאין. מוטב,  ומזוזות תפילין ספרתורה' כתיבת
למאפה ציון" "אהבת את וקוראים הם יושבים בחיבוק יושב יענקלה ו" אין אז גם  אין ואם
של ה"מםתח" ואת לילינבלום של מאמריו את יספיקו. הכוחות רק ולו לעשות מה ב'יה יש ידים.
הרמב"ם של נבוכים" ב"מורה מעיינים שצקיס' ויי של ואמנותו באמנות. עוסק היה אלה בימים
הס אותם כל קרוכמל. של הזמן" נבוכי ו"מורה יושב הוא הנה ורבגונית. היא ענפה יענקלד?
והק החסידים ע"י והמוחרמים המנודים פרים  והמגילה מגילה, בימיהקיץ, דוקא וכותב'
בכל בהם שקועים והם בידיהם נמצאים נאים' הע שלו' מנורותהחנוכה היא. מלאכתמחשבת

חוםנםשם. המקומות. בכל שם להן קנו זכוכית כולן שויות
שב המשכילים את זכרוני על מעלה וכשאני עבודה אצלו להזמין אחד פריץ בא פתאום הנה
זוגותזוגות, לפני עולים הם הרי אלכסנדריה על לו שיכתוב זה' פריץ הוא' רוצה משונה.
יהושע הראשונים: התנאים של "הזוגות" דוגמת לו נחוץ וזה בלועזית' טופס איזו ביצה קליפת טבאי בן יהודה הארבלי' ונתאי  פרחיה בן הוא אבל קצת' מתקשר, יענקלה ר' יובלו. לחגיגת
הלל ואבטליון'  שמעיה שטח, בן ושמעון צד על ומשוכלל מתוקן יוצא והדבר מתגבר,
המשכי זוגות היו לאלה בדומה וכיו"ב. ושמאי' עבודה לו מוצא יענקלה שי' ויש טוב. היותר
וולף הוניג' ובריל  ליזאק יצחק כגון: לים, את עליה וכותב עדשה לוקח במינה. מיוחדת
קרמר ליבוש גוטליב' ומשה  גולדארבטר היינו ציון שיבת את ד' בשוב המעלות "שיר
והוציא לאמריקה (היגר מלמד ויעקבמרדכי  חטה גרגיר לוקח או כלה. ועד מהחל כחולמים"'
אביו)' ע"ש וולפסזון אז ושמו באידיש עתון שם שנשתבחה המינים שבעת שמות את עליו וכותב
ואלי  באמריקה) רב (עכשיו זקס חייםניסן "ארץ הפסוק כל את הוא' ציוני הלא א''י. בהן
ועוד. ועוד רוס, ונתן  קפלן דוד בליי' מלך וד שמן זית ארץ ורמון' ותאנה גפן ושעורה, חטה
שימ הללו המשכילים בידי שנוסדה הספריה ? יענקלה ר; שלומר מה בארץ. כאן פגשתיו בש."
הלשון להפצת חשוב וגורם חינוכי מוסד שה לי נודע מועטים ימים לאחר השם! ברוך 

אח"כ. רבים ימים באלכסנדריה העברית ברוך! זכרו יהי התקפתהלב. מתוך שמת
פוגרו ואתה אחרכך שגברה ליהודים השנאה אלכסנ בני יודעים עמנו כבוד על להגן גם
המשכילים של עיניהם את פקחו ביהודים, מים ונער. זקן הכל, אלא יחידים' רק ולא דריה.
ישראל עם יושע ההשכלה מן שלא ולהבין לראות וטף. נשים אנשים,
ותרבות א"י אל ושיבה פנימית מהתעוררות אלא הסביבה אל  התורנית הזאת' הסביבה ומן
ושוב א"י". "ישוב תנועת התעוררה אז ישראל. לה שפרצה ההשכלה "המשכילים". חוגי האחרת'
משכי אותם התנועה. בתוך אלכסנדריה בולטת לכר תחילה באה לרוסיה, וחדרה מגליציה דרך
נוכחו ההשכלה, מן לכן קודם שהתלהבו לים בצעדים לעריהשדה חדרה ומשם הגדולים כים
בארצו אלא ישראל לעם תקומה שאין לדעת הנדחת' העיירה פלא! זה וראה ביותר. אטיים
והתלהבותם מרצם זרם את והפנו תרבותו, ותחית היתר, אלכסנדריה, ופולסיה, ווהלין בין השוכנת
בליי א. מהם, ושנים התחיה. אידיאל לטובת לקראת זע ולבה עיניה שפקחה הראשונה כמעט
זיגלבוים, נ. המורה עליהם ונספח זקס, נ. וח. עליה שהתרפקה הראשונה היאהיתה ההשכלה.
שאנשי מתוקן" "חדר באלכסנדריה ופתחו עמדו חוםאהבתה. בכל
והתחילו עברי" "ביתספר בשם קראוהו העיירה היו שקועות ווהלין של הגדולות עריה כל

בעברית". .עברית ללמד ואלכסנדריה ומסתרים בעסקים ורובן ראשן
היל על רק לא גדולה היתה ביה"ס השפעת ובוחרת כסף בבצע מואסת והפעוטה הקטנטונת
השירים המבוגרים. על גם אלא הרכים, דים דבר. כל ולהבין ודעת חכמה ללמוד בהשכלה.
הע בכל מהר חיש נפוצו בביה"ס הילדים ששרו אלכסנדריה במת על הופיעו פתאום לפתע
והק החסידים מקום. בכל נשמעה והלשון יירה לחכמה אשאהבה מלא שלבם צעירים אנשים
ומס להם. שומע אין אך ורוגנים, רוטנים נאים חיצונים" ב"ספרים הם קוראים ומדע.
שבע החיוניים הכוחות כל התרכזו לביה"ס ביב המש עם בקשרים עומדים על. אל שואפת ורוחם
שקלים נמכרו א"י. ליישוב אגודה ונוסדה יירה מקב המטרופולין, שבפטרבורג, הגדולים כילים
הע יוה"כ בערב בא"י. המתרחש בכל והתענינו מל ארגזים השכלה" '.מפיצי מחברת משם לים
על א"י' לישוב כסף איסוף לשם קערות מידו קור כימים, לילות ועושים חיצוניים ספרים אים
תורה בשמחת "שונאיציון". של התנגדותם אף הכיר הוא אף עליכם שלום ו"מתמשכלים". אים
משהופיע ואח"כ א"י' לטובת ונדדו "מנין" ערכו להם ושלח באלכסנדריה המשכילים את לטובה
כולם, נעשו הרצל הד"ר הציונית' התנועה יוצר אישי במגע עומדים הם יצירותיו. ממיטב מקיוב
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האויב את להדוף מכשירים מיני כל הכינו נמהר. המוס עם בקשרים ועמדו מדיניים ציונים כמובן
המתקיף. "מטיף" ואותו הגדולים. בכרכים הציוניים דות

התאססו לנוצרים, המנוחה יום בשבת> בףאשןן "הלשכה מטעם שנשלח הידוע. כהן ציוני, אנטי
(ביתמרזח) ה,,אראנדה* אל ,,הקאצאם,ם" כל ציון נגד להטיף לאלכסנדריה כשבא השחורה'/
נשחק ,,הבה קףאו: ביין לבם f/tוכטןב ; ןאכלן של הבמה מעל אמרותיו להשמיע זכה לא 
ובצרי שרווליהם הפשילו ", באלכסנדר,ה קצת משם וברח למטרססיה שקל הישן. ביהמ''ד
והתחילו החוצה התפרצו פראיות ובשריקות חות ביילה
התגרניות' של הדוכנים את הפכו להשתולל. מחיל אחד צעיר בא הקודמת המלחמה בסוף
התגרו תנור, ומאפה סירות מיני כל המוכרות ציוני והצעיר רוזנהק. שמואל ושמו האוסטרים
רצו ולא הבליגו היהודים אך ושב, עובר בכל והרחיבו. ביה''ס את חידש הוא ורבפעלים. נלהב
ברגע אולם למעשיהסשע. אמתלה להם לתת ביתה את שניידר צביה האשת מסרה ובהשפעתו
כל כבר עברה ,,הקאצאםים" שחוצםת שראו הנוער את ארגן גם הלה לביה"ס. עולמית מתנה
כאיש הכל קמו עוד, לשאת היה ואיאםשר גבול באחד אדמה שטח חכרו גופנית. לעבודה וחינכו
זד. מזוינים. היו הכל המערכה. אל ויצאו אחד שם עבדו ה"חלוצים" וכל העיירה ליד הכפרים
והכל בגרזן. וזה במפץ זה ,י בקרדום וזה באלה ההגנה בראש גם עמד רוזנהק אותו האדמה. את
נמרצות מכות ראשיהפורעים על המטירו יחדיו בעיירה. המפעלים בכל הרוחהחיה והיה
נחלו ,,הגבורים" שהפורעים עד ומהלומותמחץ' לאומי וכבוד אהבה אלכסנדריה אנשי הם חדורים
רבערוחות מנוסתבהלהאלא ונסו שלמה תביסה העם. קידוש על נפשם למסור ונכונים
מגוריהם. ביער התחבאו ופצועים מוכים השמים.
טעמו הם בעיר. סניהם את ראו לא רבים וימים כש ויותר. שנה חמישים לפני מעשה היה (.
העיזו ולא אלכסנדריה יהןדי של ר^לות טעם את לעיירתנו באו הפוליסית מסילתהברזל את סללו
התחילו שמאז אלא. עוד ולא ? עוד להתחצף וחנו וסוסיהם בעגלותיהם 'קאצאפים" מאות כמה

אלכסנדריה. ביהודי ןדרךארץ כבוד לנהוג ה"קאצאםים" העיירה. אל הסמוך ביער, כולם
אלימלך הפריחו העיירה. יושבי על חתיתם הפילו הללו
ר , בע פוגרום לעשות בדעתם יש כאלו שמועות.

מודאגים. היו העיירה תושבי שכל מובן יירה.
ידעו הם תקפום. בהלה ולא מורךלב לא אבל

בליי. איסר של מפיו ששמעתי לסי (. וה המר ליום בחשאי והתכוננו שלפניהם מד.

ץ' י ר ט ם י ב
הומה היה הוכברג דן של וביתו שם התרכזה מ ויורסטות, כ10 גדול כפר  ביסטריץ
עסו שהיו והעגלונים הפועלים ממאות היום כל היה תושביו מספר סלוץ'. הנהר על לודביפול

במקום. קים רוסים. אכרים נפש, אלפים כשלשת 1900 בשנת
, , אח יהודיות' משפחות כחמשים אז גרו זר. בכפר

בימי הולכים היו בביליבר™ "*"\ ™* מרוכ התפרנסו ורובן במלאכה עסקו מהן דות
סליחות' ה ימי כשהגיעו ו לביסטרי7 לתפילה חג עסק פיגנהולץ שלמה ר' ובסביבה. בכפר לות
היו הסלון פני על בלילית גם י'ילכים היי  הנהר דרך קורותעצים ובמשלוח יערות בסחר
ש גדולה רפסודה (מעברות. ב"םאךים' עיביים מת היו קובכפר. והעשיר הגדול בביתו. סלוץ/
למשנהו) הנהי של אחד *חיף בחבל נמשכה פי ומר היערות. של והפקידים הסוחרים רכזים
של אלמנתו בני גרו ד,וכברג ח של בביתו בימי תשלום. ללא ומאכילם מאכסנם היה גנהולץ
שהמקום ומכיון לאשה) לו (שנישאה גם בךציון והיתר, ,.במניך בכפר מתפללים היו ומועד חג
להם היתה לא  המושב לתחום מחוץ נחשב בכלל גויים. בין קטנה יהודית קהלה של הרגשה
(נציג שהאורידניק קרה ופעם בו. זכותישיבה בכפר. תמידית תנועה היתר.
יהודים נגד דברים הוכברג בבית הטיח השלטון)
כך על הגיב '13 בן אז שהיה הטורים, וכותב וירס שתי במרחק  הסלוץ' של השני מעבר
ול לאסרו ורצה האורידניק כעס חריםה במלה בילוברז'יה קטן, נמל נמצא  מביסטריץ' טות
כאן". לגור זכות לך ,,אין כי  מד,מקום גרשו אחד בית עמד שם בנהר. עצים למשלוח ששימש
ל הדבר עלה ומתנות בקשות אחרי רק אמר. סוחרי אצל בפקידות שעבד הוכברג, דן ר' של

שככה. וחמתו _ פייסו כ50 מתאכסנים היו ואצלו הסמוכים היערות
רפסודות בקשירת בחורף שעבדו יהודים פועלים

גס קלמ\ המשלוח עבודת בנהר. ליצוא הקרח על והכנתן
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אודים

שנחרבה ריץ' י ז?' מ על
חיים את רוטלמן' משפחת של הציוני הבית מרי ליהודי באסיסתהאזכרה שנשמעו (דברים
זילבר אפרים את והעסקן' שליחהצבור רוטלמן  בת"א) תש"ו סוכות בחוה"מ ריץ'
במ הציונים ופעילי מטובי שהיו ובניו' שטיין סיצ'ו: ישראל
ושאר לאומי' דור שגידל רבין שמחה את קום, רבות שנים במשך שימשה מז'יריץ' עיירתנו
מז'יריץ'. עדת קהל עם נטבחו כולם עסקנינו?! קבעו בה ובפודוליה, בווהלין לחסידות מרכז
ביתהספר חניכי  ביתרבן של תינוקות עם "המגיד בשם הנודע דבבער ר' מושבם את
העולם. מן ועברו וה"חדרים" תורה'' "אור העברי עתי אחרים. וצדיקים קוסובר נחום ר' ממז'יריץ'.

שכלנו! כי לנו אויה נתיתמנו! כי לנו אויה עתיקות מצבות מעידות כך ועל העיירה היא קח
פיקסנזן: יעקב הישן בביתהעלמין שנשתמרו שנה, 500 מלפני

בני את שראה האחרון להיות נפל בגורלי כמה אהלי נמצאו שם האחרונה. למלחמה עד
הכיבוש בימי זה היה בחיים. מז'יריץ' קהילתנו ואחרים. מאניפולי, זוסיה ר' של  צדיקים
ליותה סכנה הרגשת המלחמה. בראשית הרוסי ציונית. עיירה מז'יריץ' היתד. האחרון בדור
ונמהר מר לסוף פילל לא איש אבל יהודי, כל ועד ציוך "צעירי בה התארגנו ב1920 כבר
והאוכלוסיה בעיירה התרכזו רבים פליטים כזה. בטנת ארצה. העיירה מיני הראעזלנים עלו נ:;רה

הסולנית האנטישמיות קרבן גרמן' שושנה הלווית

מאז הידועים מז'יריץ'' בני הוכפלה. היהודית תנועות קמו ואחריו "החלוץ" התארגן 1922
הפלי עם לחמם את חילקו כנדיבילב' ומתמיד "החלוץ הצעיר'', "השומר החלוציות: הנוער
ארכו לא וסעד. מחסה להם ונתנו טיםהגולים הע יהודי רוב "פרייהייט". "גורדוניה"' הצעיר",
המקומי מהנוער כמה ואתם נסוגו והרוסים הימים ברוח בניהם לחינוך ודאגו הכרה חדורי היו יירה
ששפ הגרמנים' הצוררים הכובשים באו ובמקומם ביה"ס כיתות את מילאו ילדים מאות הציונות'
את וטאטאו השמידו הארסי' שלטונם את כו וברחוב. בבית הושלטה העברית והשפה "תרבות"
השרידים אנו' הסוד. על והחריבוה העיירה בני וזכו חלוצית הכשרה קיבלו מבניהנוער עשרות
נש מז'יריץ' מקהלת לפליטה שנשארנו המעטים גדול חג היה לעולה נשףפרידה כל לעלות.

הטהורים. הקרבנות זכר את מור מחיי להחלץ בהכרח ההכרה את והעמיק בעיירה'
זבדי: שרגא במולדת. חדשים לחיים לעבור ובצורך הגלות

לפ ניצבת מז'יריץ' עיירתנו בני של דמותם יחידים היו לציונות ומסורים נלהבים וכמה
האיומה הטרגדיה גודל את מרגישים ואנו נינו את יזכור לא מי בעיירה! שלמות ומשפחות
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לסדוגרח שנעשתה העברית' השסה ולתחית וסיוע הדדית עזרה בפעולות עליהם. שעברה
המל בעמק הנוער של האסיסות זכורות בעיירה. מז'יריץ' יהדות היתה אחרים ובשטחים לנצרכים
לחיים עצמנו את והכשרנו חלמנו שם מקום בנה, דוג שימשו מוסדותיה תמיד, ומלוכדת מאוחדת
המ ביתהססר תלמידי ותהלוכות במולדת. ובעלי מהחנונים כמה הסביבה. לעיירות מא
למוז הלב יבכה כמה בעומר! בל"ג סורתיות שבראשה גמילותחסדים' מקופת נהנו המלאכה
בחיים יותר איננו זה נוער של שרוברובו שבה מעשיהצדקה רבו ומה זילברשטיין? משה עמד
שהו העיירה יהודי כל בין המר סופו את ומצא ופעולותיו גיפשטיין! אהרן יצחק povn של
במס תש''ג ובסיכות תש''ב בשבועות להורג צאו ובחבראקדישא, בלינתהצדק צנטר אריה של

בערך. נפש 3000 פר איטה הגב' של ומעשיה המלמד' דוד של וערנותו
בטדי יהודים כעשרים נשארו שמוסרים, משפחת  ולבסוף התרבות! בשדה גורנשטיין
להימלט הצליחן מעטים בנס לן הומ והאחים העברי, וביתה קמיניקהציונית לוי

לנו, שעלה ל לר;סיה>< והספריה! ביה"ס הקרנות. למען בפעדלתם ברג
שטת צבי ויסברג, משפחת זוליר, צבי את נזכור

קוריץ בין ששכנה קטנה עיירה מז'יריץ'. מסו שהיו העסקנים שאר וכל גלזר חיים שיס,
וכ40 מהראשונה ק'מ 14 של במרחק ורובנה, הישראלית. התהיזל לרעיון רים
המלחמה לפני היתה אוכלוסיתה השניה. מן ק"מ נזצמן: זזרדכי
היו וכמחציתה משפחות ל1000 קרוב האחרונה עדיין והרחוקה הקטנה עיירתנו משואדת על
שתות. ובמלאכות זעיר במסחר שעסקו יי'ידים' טמ בידי שנעקרו בניה של ח'חהחזון מרחפת
הפול אולם העיירה התפתחה האחרונות בשנים היהודי ההוד על מז'יריץ' את זוכרים אנו אים.
מפר יהודים נישלו 1920 משנת בה ששלטו נים ומשכנותיה. בתיתפילותיה את שמילא המסורתי
(. מהעיירה. הנוער ליציאת גרם וזה נסותיהם' כשחייל ב1932. שקרה המקרה בזכרון עולה
מאין ושוממה אבלה מזייריץ' עומדת כעת גרמן, שושנה החברה את ביריד. הרג פולני שכור
הטמאים. הגרמנים לפני שדודים שנפלו יהודיה הנוער הפולנים. שלטון בימי האנטישמיות קרבן

את להגביר הזה המקרה אחרי החליט הציוני
 בה היהודים וחיי העיירה לתולדות מיוחד פרק (. הנוער היה ותקיף עז כמה לא"י, לעליה המאמצים

יבוא. עם מלחמתו היתה רבד. ומה אזי! העיירה של
מצמן* מרדכי המלביה''ד בית בכל הכחולה הקופסה להפצת הישן הדור

לוצק של המר סופה
ב השלישית לספטמבר. ב3 השניה לאוגוסט, ב20 הסבר הופצץ ב1941 ללוצק הגרמנים התקרבות עם
האחרון בטבח לדצמבר. ב12 והרביעית לספטמבר 14 מה ברחו ויהודים גדולה היתה הבהלה ינחרב. ווילקי
עלידי הזמן כל שהועסקו בעליהמקצוע להורג הוצאו  ימים כמד, כעבור האדום. הצבא נסיגת עם עיר
משעבדיהם צרכי את מלאו שהללו ימאחי הכובשים' עליהם צ*וו יהודים, אלפים כחמשת הגרמנים אספו

להשמדה. היה דינם גם  בהם צורך ראו לא בלתיידוע. לכיוון והובילום ליומים צידד. אתם לקחת
כן בחבל, אחרים יהחים וישובי כרובנה כלודמיר, הרי  גורלם על דבר נודע לא למשפחותיהם ואם
מיהודיה. ונתרוקנה נשדדה נחרבה, היהודית לוצק גם המרה. אחריתם ידועה עכשיו
ובסביבתה בעיר לאיהודים  יחידים לטובה יזכרו בקרס בגיטי לוצק יהודי רוכזו (1941) קיץ באותו
יהודים כסה נפש בחרוף שהצילו בעיקר) (צ'כים היהודים כל את המחייב השלטון צו לכך קדם נה.

צרתם. בעת להם ועמדו הפ ממלוי שהשתטט מי וכל בשולגאס'*, להתאסף
ולביזה. לשוד שציפו האוקראינים, ע''י נהרג קודד.

ברולנה היהודים השמדת לגיטו מקרסנה היהודים הוצאו חדשים שלשה אחרי
ודבריערך כספים להכניס נתבעי הם יותר. גדול

במינה. מיוחדת היתה רובנה יהודי של ההשמדה הי* שם התנאים לכובשים. (קונטריבוציות) אחרים
.* מידסדת הוקמו בה לחבל, נאצי מרכז שימשה העיר הלחם ומנת בעציהסקה, מחסור מחלות' ביותר: קשים

הפעולה את שניהל טח* ד''ר הצורר ישב ובה כיבוש הספיקה לא ליום, לנפש גרם 150100  הזעומה
שונא סיסצ'וק, וולאסי  האוקראיני והעד"ד הנאצית, והפחד ההתמרמרות גסה... התעללות הכל ועל כלל,
פעולתו תוך היהודים נגד קשה שהסית מובהק ישראל הנאצים נגד להתקוממות בגיטו הכלואים את עוררו
של עתתו לאזמית. עצמאית אוקראינה הקמת למען בזקיםיהם, הכו ואף לכובשים התנגדות הראו והם
ה"שסיר עם אחת בשורה לעמוד ראוי היה סימצ'וק היו ועוזריהם. הנאצים של הנשק בכוח היכנעו אולם
אוקראינים, כטף שטרי הוציאו אגב בגרמניה. מר" כולם לא אולם מהגיטו. להתחמק שהצליחו מעטים
שעסק לאומיות למטרות אוקראינים חבורות ארגנו בחיים. נשארו
שול מלאכתם נעשתה וכד ביהודים. ובפרעות בשוד הראשונה :1942 בשנת בליצק היו שחיטות ארבע
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1 ישר ונפלו במקום נורו מעליהם, הבגדים את לפשוט אוקראינים. בעזרת |הנ**>ם הקבורים מספר יחד. ומתים פצועים הבורות לתור והוטלו "יודענדאט" הוקם בגרמנים הוראות |*0י אלף. משבעהעשר ביותר נאמד זו בהשמדה בבורות ההתעללות היתד, רבה כאחת. ופקודות גזרות עליו
■ בערך הפליטה' לשארית הושמדה חדשים כמה כעבור נעלים בגדים, תכשיטים, כספים, סחיטות היו בקתזד>ם.
■ המקובלת. הנאצית השיטה ע*ם נפש אלפים שלשת היהו ציפו לא בכלזאת חזק' היה הדכוי ואםכי וכד'.
■ שהצסייני אוקראינים הרוצחים של לשרותם עמדו הרוצ  הנאצים להם שמעו המרה אחריתם *ת דק
■ היהודים. לגבי באכזריותם אלפים עשרות בת העדה כל של המוני גרצח חים
1 מסר קובל, את שעבר רוזנבלט דוד'יה הפרטיזן ניצלוה הכל' כמעט ממנה שמצצו אחרי וזאת נ0ש,
1 בקובל. יהודים מצאה לא פלוגתו כי לא"י, בהגיעו מלומדיהנסיון החמימים  הם היסוד. עד ורוששו
1 הוא ברחו). מהם ומעטים הגדול ברובם הושמדו (הם היתה תקותם אד הזעם, ימי יעברו כי להאמין נמו
■ שהיו יהודים של ההשמדות קותי על פרטים שמע שוא. תקדת
1 ובמלה בהריגה האוקראינים השתתפות ועל בעיר לגר מהדוסים העברתה בשעת הרבה סבלה העיר
1 ברנה. הכפר בקרבת קבריהאחים מקום את וביקר אחרי שהלכו יהודים היו גדולים. היו ונזקיה מנים
1 העומדים כנסיות לבתי סר יהודים אחרי חיפוש אגב כיבושה, אחדי מהעיר לברוח שגיסו או האדום, הצבא

בדם הקירות על כתובות מצא מהם ובאחד בחורבנם, פלי בעיר נמצאו זאת לעומת בחיים. שנישארו והם
לדבריו האומה. וכבוד דמם את לנקום, הקוראות אהרים. ממקומות טים
אח המקומית האוכלוסיה מצד ליהודים השנאה גברה ואתם האוקראינים בזזו  בגיסו היהודים כשרוכזו
היהודים. שכניה את שירשה אחרי וזה המלחמה. יי ובחנויותיהם היהודים בבתי מצאו אשר פולנים גם

שרשים. ומכה נבט הנאצים זרע  הפקר יהודים דם אם כי מוסדותיהם, את החריבו
האדום בצבא ששירת פנטורץ פ. הקובלאי הצעיר להראות רוח ביהודים קמה ולא רכושם. שכן כי לא
ל הגיע הוא ושוחרר. שנפצע אחרי לקובל חזר  והסבל גדל היה הדכאון להתנגד. או להגיב התנגדות,
לא למען קבריתאחים את לגדור ודאג חשובה משרה נשוא. ללא

הפקרות. מתוד עליהם יייכי בביאלה לגיטו טםם על תבנה יהודי הוכנסו במרמה
מת קובל את שעברה גרבר, יפר, הניצולות, אחת האו בחורשת לטבח והובלו מהגיטו הוצאו ובמרמה

בחורבנה: העיר את ארת קברותהאחים נצבים מקום לעיר, שבכניסה רנים
העיר, קובל ,w,y* קןבל בתןזנת נעצרה 7/יככ7/ מלבד מישראל, נפש אלף וחצי כשבעהעשר שבלעו

החרבה... ישראל קהילת ישניי בהשמדה שנסלי אלה 1
ברגלם הטבח בוצע לתארה שאין שפלה באכזריות 1

בעיי' ולהסתובב היכבת מז לצאת אותי ייחף משהי מפלוגות הגרמנים קלגסי של הטמא ובנשקם הגסה 1
טני על עיבית אני שעביו לחיים זכי אמצא אולי השמש, לעיני האוקראינים השכנים ובעזרת הימלר 1
כאילי הני'י' מי לתימם מםכים מתחתיי י'י'יי0 הגשי בישראל. ואם עיר לרובנה, הקץ בא וכד
שבחלו לבנין מתקרבת אני יהודים. דם בו נשפך לא
מדב שעליו ביתהכנסת זהו "מגזדוד"* ?בוע ניתיי קובל חורבן וטהור קדוש לפנים היה כי בפחד, אנשים רים י

השי? נמצא מ?ום ב?יבת וחולל נטמא הוא ועתה  לקובל 1941 בשנת הגרמנים כניסת לפני
הכנסת לבית הני" מובאה משם י'זוהמה יכל הנו1יי העיר זכתה רוסיה. לפנים ונדדו רבים "ודים עזבוה
אשי לאלסים' הכתובית בילטות ה?ייית על העזוב' ליהודים, מיוחד רע יחס הראה שלא גרמני לקומנדנט
אחי: הוא תכנז האחרונים' חייהם ביגעי יייייים ישמי הרעה, תגיע לא שאליהם להאמין נפשם את התעו והם
יי בכתב נישם המזרח כותל על "! נקמה נקמה' קץ ואץ ביהודים רב טבח נערך וברובנה בלוצק הרי
מסביב... העולם יפה מה הוי, הנני. עשרים "בת יסי': במקומות היהודית באוכלוסיה הנאצים להתעללות
ן' לחיים משיעת ישותי כל עת לסמייו' יייייוני למה למה כן האם ביהודים. לרע נגעו לא ובקובל אחרים,
?ום 0^ נ?מה! ז הגיעו האחיינים יגעי האמנם כפליטים. בנכר וסובלים שברחו באלה לקנ*

'"! האחיינה משאלתי את י?יא שי א כי היהודית קובל של תורה והגיע הימים ארכו לא אולם
פרידמן רוזה  חתומה את ריכזו פתאום הנאצים. של התרעלה מכוס לשתות

ווהלין תחנות פני על הרכבת אותי נושאת ...ושוב נו אז משמר. תחת והחזיקום אחד במקום היהודים
ב נזכרת ואני הושמדו... כי מיהודים הריקות מי להסתלק. ניסו מהם וכמה בטעותם האומללים כוזו
לי חכו בבית מאישם. הביתה חזרתי עת עברו, ימים התחמק בחיים הנשארים (אחד ניצל, לברוח שהצליח
בנשיקות פתוחות, בזרועות ואחיות אחים אבא, אמא, לעיר). קרוב ליער שהגיע עד בנהר שחיה ע*י מהעיר
הב אין והפעם הדרך, אותה שוב והנד. ובפינוקים... תחת למחרת הובלו הם לחשוב. היה לא התנגדות על
איש הנסיעה. תמשך זמן וכמה הרכבת תעצר היכן דל ההוא בלילה בשבילם שנחפרו הבורות אל חזק משמד

אין. אין, ובית לי, מחכה אינו מהעיר, קילומטרים חמשה במרחק אוקראינים. ע'י
נצטוו הבורות. ליד ובעמדם ברנה. לכפר העגלה בדרך
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הגשים את נשכח לא הבאים. הדורות ילא נשכחם בלודמיר הטבח
להשתתף בכדי ללודמיר באו אשר הארורות הגרמניות
ילדי את לקחו האלה הנחשים היהודים. בהמשלת מאיטליה: מודיע גיטקלינג אליעזר הפליט
האמהות לעיני לשנים ברגליהם קרעום היהודים, ש באוסטילוג, היה והרוסים הגרמנים שבין הגבול

לבור. וזרקום לעריצות הראשון הקרבן היתד, ולודמיר בת, ע"י
הושמדו בה השניה' ה"אקצידר באה ב"13.11.42 הארסי של הפצצות ניתכו 22,6.41 בבוקר הגרמנים.
בוגדים גם חסרו לא האחרונים. היהודים כ4000 ההוא ביום ויפלו היהודים, רובעי על הגרמנית לריה
מק בעלי איש, 250 רק היהודים. מבין פעולה ומשתפי הורי' קימל, משפחת ובתוכם איש 140 אחד במקום
במסע באו כשהרוסים ,13.1143 עד נשארו עוד צוע עם גולדברג יקותיאל ואשת וקאלב ביכלר המשפחות
שצורפו אלה עם ביחד היהודים אחרוני כיבושם. המשפחות וביניהם איש 300 נפלו שני במקום בתה'
לש נידוני נפש' 1200 בס'ה  מהסביבה אליהם למ ואחרות דרלטרופס בירמן, טוכשנידר, בוקסר,

המוקד. אל באוטומובילים והובלו ריפה והוציאו העירה הגרמנים באו המלחמה התחלת חרת
כל נפלה בתוכם והרגום. הבתים מן יהודים הרבה

סופיובסה יהודי גורל אר מיד רויטנשםיין. ממשפחת וחלק שמוקלד משפחת
. .. מורגגשטרן הרב בהנהלת .יודענראס* בלודמיר גנו

מספר: מסופיובקה בוראק 8יזיק הפרטיזאן ארגנו כן בארגמן. ושמחה'לה יויילר העו"ד ואחריו
ה הכיבוש בראשית בסופיובקה שרר מיוחד מצב השומר (מחברי ברגמן בראשית שוטרים היהודים מבין
את לעבד ניתן  חקלאים שהיו ליהודים נאצי. פרה לעבודת יהודים לגייס התחילו בעזרתם הצעיר).
בעיירה שנמצאו הפליטים ועל עליהם והוטל אדמתם היהודים בין מות. עד ולעתים רצח מכות הוכו בדרך

הגרמנים. בשביל ובסנדלרות בבורטקאות לעבוד בוק דוד הציוני היה העבודה בשעת מות עד שעונו
קלינגר היה הגרמנים אצל הראשיים הפקידים אחד המלים שייך. ביזסו מיר "פאר לשיר צווה אשר סר,
זה קלינגר גילה בהזדמנות הבורסות. את שניהל nnpi /uc נקמו ישראל! "שמע היו: שלו האחרונות
שידאג והודיע םקליש יהודי שהוא בסוד יהודים לכמה בעפר. וכוסה לבורקבר נזרק חי ובעודו דמנו"...
יותר במשך ואכן מהשמדה. במקום היהודים את להציל את להציל יכולתי במיטב השתדל ה"יודענראט''
בעבודות האלה היהודים את קלינגר העסיק משנה האחרון היה בלודמיר הפוגרום ואמנם היהודי, הקבוץ
כשנתגלה מהנאצים. ביותר סבלו לא והם בבורסקאות קאםיך דובבה, לובומיל, קובל* לוצק, רובנה' אחרי
לקבורה והובל להורג הוציאוהו  לגרמנים הדבר אץ  היהודיים לשוטרים שנוגע מה אך קשירסק.

המסורת. ע'"פ העלמין בבית העיירה יהודי ע*י דבר. לשבחם להגיד
להם, זרעים היו שלא היהודים שלחקלאים אופייני בר יהודים לתפוש הגרמנים התחילו 1941 ביולי
arm™ את לעבד והכריחום זרעים הגרמנים נתנו להשמדה. הגדול הסוהר בית אל והובילום חובות
האוק להשמדה. הוצאו  האסיף אחרי אך ב1942, ועוד לעבודה רק שנלקחו האמינו הקרבנות משפחות
בהשמדה פעיל חלק לקחו הסביבה מכפרי ראינים באוגוסט יהודים, 1000 ביולי נתפשו כך הביתה. ישובו

ובשוד. החטופים לטבח הובלו (יוםכפור) ובספטמבר 600 
היו שלא היהודים, שאר את ריכזו 1942 באוגוסט הידועה הרוצחים בשירת מלווים כשהם האחרונים,
באיזור בגיטו,  הגרמנים אצל בעבודות עסוקים שסריצט*. מעסער פון בלוט יודען דאס "ווען לשמצה
והורגש חדש, לקורס סימן שימש הדבר סלוישטשה. למקצועו היהודים שרידי מוינו אלה פעולות אחרי
את לעזוב והחלו רעות מחשבות זוממים שהגרמנים ועו"ד חשבונות מנהלי מורים, כגון: אנשים תיהם
ומשפחתי אני ואף ביערות. סתר מקלט ולחפש המקום .יודענראט" עם בגיטו כלאו השאר ואת הושמדו,

תשיג). (בטבת מהגיסו להסתלק הצלחנו ביום התחיל הגישו קיום יהודיים. ושוטרים חדש
במקום חיינו חדשים כתשעה נפשות. 11 היינו כסף סחיטות היו בתחילה .1.9.42 עד ונמשך 1.5.1942
במקרים ורק לסוסיובקה, הסמוך היער בחלק מחבואנו לבסוף אך קטן. מדה בקנה והתעללות וחפציערך

לכפרים. בזהירות יוצאים היינו במזון הכרח של מלודמיר, קל*מ 7 בפיטידנה, קברים שלשה חפרו
בקושי הסכימה במקום שעברה פרטיזנים חבירת שנמשכה ההשמדה, של האיומה ה"אקציה* והתחילה
מתו מאתנו וכמה בטיפוס שהלינו אחרי אליה, לצרפנו יום 15

ופעלנו הסרטיזאנים עם הנדודים את המשכני מאז ובהכרזות "התקוה* בשירת למות הלכו הקדושים
הצבא שהגיע עד באויב והרס נקם בפעולת ביניהם נקמה. וקריאות ישראל' .שמע חיי, ישראל .עם

לחבל. האדום  הראשון,  בפיטידנה נכרו קברותאחים שלשה
\ ***<< 10 ובו עמקו, מטר ו4 רחבו מטר 28 ארכו, מטר 30
^*MMatMB. מטר 4l/i ועומקו 9x11  השני קדושים? אלפים

והחמריים המוסריים חובותיכם את ומלאו זכרו ועומקו ^08x9 השלישי קדושים) אלפים 5 ובו
בתוכן. ווהלץ ולשרידי לעם קדושים. אלפים 4 ובו מסר 3y2

חיות אך יותר, חיים אינם שלנו היקרים הקדושים
בא'יי ווהלץ יוצאי ארגון אנחנו לא שלהם. הנקם וקריאות שלהם הצעקות

£■.
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האיומה הטרגדיה גודל את לתאר אץ הבורחים, על
זמן הסתתר לברוח שהצליח מי הנורא. המחזה של פרטיזנים מסיפורי
הוכרחו אשר אנשים עשרות כמה רק נשארו מה.
היו 0ארני. קהלת של ההרוגים את לקבור avv במו תש"ו) חשוון כ"א ווהלין' יוצאי (באססת
יהודי עם יחד י7דיהם> את קבףן שאבות מקרים פארני על טייך לאה

מהסביבה. יהודים אלפי הושמדו 0ארני קרה אשר והאסון החורבן על לדבר מאד קשה
ביותר. הטראגית בשעה מהמחנה הבורחים בין הייתי את שעברתי לאחר לו. ראייה עד ישהייתי בווהלין
כשעלה אחרים, יהודים עם כלואה וישבתי נתםסתי בטבח ונוכחתי שנה מחצי יותר במשך בסארני הגיטו
רוסית משםחה ע"י אוכסנתי מהמאסר לברוח בידי א\ ישנם אם מהגיהנום. להמלט הצלחתי שם שאירע

השחרור. עד חדשים 19 אותי החזיקה אשר ההרי מגיא בידיעות שמגזימים החושבים בישוב שים
כ16 נסתר במחבוא שהסתתרה אחת יהודית משפחה כה עד ותיארו שמסרו כמה אדרבא טעות. זו הרי גה,
הםיר ונשחטה. הגרמנים ליציאת סמוך נתפסה חודש והתאור הביטוי את נתנו לא עדיין הטרגדיה גודל את ,
פולנים היו הגרמנים מלבד בסארני, הראשיים עים. ם מסו ולילות, ימים לכם מספרת הייתי אילו השלם.
שעשו לזוועות עדים להשאיר רצו שלא ואוקראינים שחזו מה הכל את להעלות מצליחה הייתי אם קני
ובאשמתם דמנו על שעמדו הם הם המקום. ביהודי בשום לגרמנים. השעבוד ימי במשך בסארני עיני
בסאר:י. היחידה היהודיה נשארתי יהודים. אלפי נטבחו ווהלין בעיירות שהיה כזה חורבן נרשם לא מקום
איש 2015 חזרו הגרמנים מעול השחרור אחרי בהם. שלטו שהגרמנים הישובים ביתר וכן

שונים. ממקומות יהודם הלכו לא מסארני הרוסים נסוגו פזגשר
דומביציד! על מנקזבפקי כרוך לא הרוב יהודים, קומוניסטים מספר מלבד אחריהם,

22 ביום אני. דומברוביצה בקרבת רצייצה הכפר נן צבאות נכנסו כאשר 1941 בקיץ מנכסיו. להפרד רצה
החל, מיד לדומברוביצה, גרמנים באו 1941 ביולי נשאנו כחול. סרט לענוד היהודים על הוטל הגרמנים
לשם כארבה העירה לזרום מהסביבה האוקראינים חן מצא לא הדבר אך לאומית, בגאווה אלה סרטים
דומברו יהודי מכך. מנעום הגרמנים ביהודים. שוד להחליפו צוו תש"ב הכפורים וביום הכובשים בעיני
השוק, בככר נאספו ל1.500 הגיע שמספרם ביצה רוע את לקבל היה קשה צהוב. טלאי עם בסרט
יריה. ממכונות ביריד, עליהם ואיימי מפקד נערן הגרמנים נכנסו מאז זה. עם גם השלמנו אבל הגזירה,
שהקומוניסטים הגרמנים את שידלה מקומית גרמניה תש"ב בפסח שונות. בעבודות היהודים אה העבידו
שקטים אנשים רק בר, נשארו וכעת מהעיירה ברחו אוכסנו בית בכל מגודר. בגיטו היהודים כל את ריכזו
הפעם והסתפקו זה מנימוק הגרמנים הושפעו וישרים, שהוא איך חיו אבל צפיפות, היתה משפחות, 65

נפש. בכופר רק בניי', המרים החיים בתנאי סארני שיהודי ויצוין
גרגנית פלוגה הגיעה ובמקומם הימים ארכו לא לחכס פת את ביניהם וחילקו הדדית עזרה הוכיחו
היהודיב את שהעבידו גיסטםו אנשי 50איש' בת לינץ מזמן לחם. וללא גג קורת ללא נשאר לא ואיש
ההרגשה היתה פרך. עבודות 1;כל ביממה שעות 12 זב, של פעם קונטריבוציות' היהודים על מטילים היו
עליהב שמעו אשר המעשים אותם להתרחש שעומדים ברירה ובלית וכר מגפים על פעם חירף, בגדי של פעם
מהעירה, בריחה על לחשוב התחילו ומרובנה. מלוצק עוד המקרים וברוב דרשי אשר את היהודים סיפקו
היתה כי המחשבה, את הכשילה החזקה השמירה אולם המלחמה. לקץ ולהגיע לחיות ובלבד מיכולתם למעלה
(ביניהם אנשים 9 אחד בליל ברוח לבסוף בכך. סכנה לוצק, רובנה' יהודי טבח על שמועות הגיעו בינתים
הגיעו 5 ורק נתפסו מהם ארבעה הדברים), מוסר גם מר שקץ להאמין היה קשה אחרים. ומקומות קובל
כל ליהודים' איבה רוח שלטה בכפרים סמוך. לכפר ה, לא כלל בדרך כי סארני. ליהודי גם מחכה זה
הגרמויב כי בדומברוביצה, יהודי רכוש על חלם גוי אמי; שאין להאמין רצה יהודי כל לכך. סימנים
והמלאכה מלח ק*ג 5 יהודי ראש כל בעד הבטיחו שהוא. איך ימשכו בסארני החיים וכי בשמועות
הובאו זמן פרק באותו בשקידה. הכפריים ע"י נעשתה סאר:י יהודי של ראשם על גם הסר היום בא והנה,
באכזריות הושמדו ושם לסארני דומברוביצה יהודי הגיטי את סובבו תש"ב, אלול י"ד ביום וסביבתה.
ממקום נדדו ביער, התרכזו הנמלטים לתארה. שאץ סולנים גם וביניהם ואוקראינים גרמנים שוטרים
תמידי, בפחד שרויים היו ומרעב. מקור סבלו למקום. שוי^ שלש מוקף שהיה למחנה היהודים את והובילו
שסו"ס עד קרבנות, נפלו בפעם כפעם סבלם, היה רב את הרגשנו ולא מובלים ז>1ו לאן ידענו לא תיל,
נפשות בסכנת אשר פרטיזנים קבוצת לארגן הצליחו מרכיבי איש 20 בחרו הגרמנים האסון. התקרבות
מן עליהם התנפלויות ע"י משוטרים נשק השיגה יריות נשמעו קצרה שעה אחרי אתם. ולקחום משקפים
הגויים מבין צעירים כמה גם צרפו הפרטיזנים המארב. שהעשרים לנו היברר מלבושים. עגלה היבילי ואחריהן
לעיירה לחדור העיזו אף הם לעזרתם. עמדו והם הצבור מבין אחד אצל אז נמצא בהלה, קמה נהרגו.
להשמדת וד0גו וחנויות גשר שרפו דומברוביצה, שורות שתי חתכו ובהם ברזל לחתוך מספריים היהודי

זרות. לידים יםול שלא כדי יהודי רכוש את בלחצו והפיל בפרצה לזרום החל והקהל מהגדר
הפרטי עם להתקשר הקבוצה הצליחה הזמן במשך שגרמו ודחיפה כביר לחץ התחיל השלישית. השורה
האדום, הצבא עם בקשר לעמוד וכן הסביבה של זנים באש פתחו הזקיפים אנשים. מאות ולפציעת לחניקה

ן



דוהלין י^קוט 32

היהודים הפרטיזנים פעולות לרווחה. ונשמנו העריצים הכפרים כל על סחד שהטילו עד גדל שלהס והמחנה
ידע לא שהעם גבורה, מעשי הם האחרונה במלחמה הם מאד רבים כי שחשבו הגרמניים. על ואף שבסביבה
ולשרירים. לקדושים חובתנו את לזכור עלינו בגולה. יהודים שרצחו מהגויים לנקום גם jjjtv הפרטיזנים.

שונות. בצורות
מכתבים צרור יקרבית שלנו הפרטיזנים את שלקחו זמנים היו

פינסק. ובסביבת דוידהורודק עליד אחרים, במקומות
גולדנשטרן ליצחק כותב מרנבנה מבצ'ניק הדיר ncr* נקמנו גם אבל יקד, מחיר זה בעד שלמנו אכן
בעד ומודה זה) בחדש והגיע .6.6.45 מיום (המכתב שלנו. הקדושים
יוצאי ארגון עי שנשלחו החבילות מן שקבל, החבילה פרטיזנים ופלוגת ולאדימירץ על פלדמן ברוך
שהתרכזו היהודים רוב כי מוסר הוא בחיפה. רובנה יהודכ רוכזו שם ולדימיריץ' בעיירה בגיטו הייתי
armn .VNonrri ryn א! עזבו 1945 בראשית ברובנה בתחילה וליל.ה יומם בפחד וחיי שונים ממקומות

. זכ/ רשימתם את לרובנה. אחדים omv rx3 הכורת, עליהם עלה זמןמה ואחיי אותם העבידו
*כהן חוא שנ,. בסכתב ^לח אחףות א,נפורסציות אנשי; גמצאו ווהלץ. יהודי שאר כגורל היה וגורלם
ביה'ח (מקודם ד.שני העירוני n1TM ,rjn כרופא ששי^ו פרטיזנים קבוצות ומצאו טהגיטו שנמלטו
בקשףים אתו #770 מבקש היהודית). הקהילה של ויכול אלה בין הייתי הגרמנים. נגד ופעלו בעיירות

^ ,.._". . בהתנקשות שנפצע מנקובסקי הקומנדיר על להעיד אני
'""'י ייי'ייז יוצאי *כל יי™*" ישיי" למלא נפל בגורלי גם בחיים. נשאר ובנס הגרמנים עם

(בתיה) בשקת פאת ז ש י איקטדב פ"' ..במכתב תל*ית הרבה פרטיזנית. בפלוגה קומנדיר של T?Dnי" ""י"ייי" בס\יליז' י'"** משלשת לי,ביפן' וקן בהתנפלויותינו הן ווהלין. ביערות בחלקני נסלו
מלית ובעלהקממתסקי שהיא בסרניסייחוי. מה נשק לנו היה לא בתחילה הצבאיות. בפעולותינו
טלטייים אחיי ביגל< י<גי1י ליבי!ז לייביל י™ שביעיות הפרטיזנים עם להתקשר לנו עלה כאשר ירק

. באוסטריה. האנגלי הכיבוש לאיזור  חדשים במשך האדום הצב* של טמון נשק שנשמר מקום בריינסק,
ישיינית מבקשת ייייא איצה לעל.ית שאילפתם כלי כ10 אז כבר מנינו הפרטיים אנו מהחבל. שנסוג

לשלשתם איץ OT>n בעוז ולחמגו שמצאנו בנשק השתמשנו איש אלפים
עזבו העיי יי'ייי ייב כותב: מייבנה גימן אביהם שלפני האוקראינים על פחד הפלנו הגרמנים. נגד נפש
גם ביניהם הגבול< ולעבי לסולין בדרכם ייבבה את (רוצח בנדורה האטמן של דגלו תחת הלכו זה
יוצאי איגיז אשי לוסטיג' יישראל בוים שסטי' היים את לו שימסרו מהגרמנים הבטחות שקבל אוקראיני
הנצרכים. בשביל שמם על חבילות שלח בא'י ייייליז עם נלחמנו וכן האוקראינים) החבלים על השלט^
את לקבל יוכלו שלא יתכן י) שם נצרך אינו (ימי ודומברוביצה. סטולין בין הגרמנים

מהדואר. החבילות כוחם את והעריכו ברז'יצה" .רוטה קר*י לפלוגתנו
ידוע ברלבנה הנאצים של הדמים אקציות שתי על את שלחו אחת לא היהודים, הפרטיזנים הלוחמים של
ימיהזכרוץ: של התאריכים את מוסר מכבר: לכם בטענם: הראשונה בשורה לקרבות היהודית פלוגתנו
למעלה הושמדו ובה ימים 3 שנמשכה  הראשונה לסרב, העזנו לא ואנו אחיכם'' דם את לנקום עליכם
חשון ם'ז  י'ד בימים היתה ,d<ti,t אלף מ17 לוח מיטב את הקרבנו ואכן, ז הגויים יאמרו מה כי
בה  השביה .1941 נובמבר 8  6  תשיב פלוגתנו על היה פעמים כמה אלה. בשליחויות מינו
בערב היתה הפליטה שארית נפש. אלפים כ6 נטבחו על שסודר זמני גשר על ההורין את בלילה לעבור

תש"ב. תשעהבאב אחרים. צבאיים ומפעלים אוירודרומים הפצצנו ידינו,
פנים. אל פנים הגרמנים עם לודמיר ליד גם לחמנו

מפייס: ייבנה בת 1ילפן ג?> "** במכתב מצד נשלחנו רובנה, לשחרור התכנית את כשקבעו
""י פיליטין ביציקל את מ"פשת מצד האדום הצבא התקרב זמן ובאותו העיר אל אחד

מ ועטיל) מנחם (בת מדומברוביצה טרבילה לייבה רובנה את מצאנו העיר. כובשי בץ היינו וכך אחר,
בא'י. סרבילה שלמה ואת פרנקל שמרול את חפשת מיהודים. ועזובה ריקה

מיום במכתב מדומברוביצה קובזולה דוברושקה י " "י
קריבורו סלובהרחל משפחתה לבני שואלים 20.9.45 נמצאתי לרוקיטנה הגרמנים של כניסתם בראשית
ןןהלין. ^אי ארגון בסשרד המכתב מויסיצק. צ>קה יהודים 9 ההשמדה. מן י^ותי אני נצלתי בעיירה.

באחד אולם אחד כפרי אצל במערה יחד הסתתרנו
למ הגיעה פיופבייביצה קוץ םסיה ^ קח' סיגיל בפחדו המקום את לעזוב המאכסן מאתנו דרש הימים
מרדכי קליגר, ללאה שואלת ט*יססי^' םליטים חנה לנקום. דומים במקרים ידעו אשר השליטים, מפני
אביב, בתל ובתיד' *יםיה יאחייתיי לויז ביור שטימז' פרסי קבוצת למצוא לנו עלה בקושי ליערות. יצאנו

י1חק בנחלת יילסיז י™^ מאתנו אחדים למחנם. אותנו צרפו בנקל ולא זנים,
לו מכפר קרס יהושע דודה בן את מחפשת קליימן הארוכה התקופה במשך סבלנו היה ורב בקרבות נפלו

לודויפול. ע''י שקובה הצבא ע''י בחרבה נעזרנו הפרטיזנית. הפעולה של
הגרמנים פ8ול השחרור שעת שבאה עד האדום,

ו



זשלשת שהיא בודיעד, מדזפברדביצד, רוזנברג ניצולים רשימת בא'י ווהלץ יוצאי לארגון הגיעה
לאוסטריה. הניעו י>דיה באוסטריה: בלייבניץ הנמצאים ודהלין בני

אהרון דוד* את מחפש מטומשנרוד אהרון קרפל מ (קרנץ (מיזוטש), אסיה ברז (תבנה), יצחק ברז
מויסוצק. נפחא ברוד ליקבורניק (לוצק), מיכל דימציל (אוסטראה), איר

קוף לדודה מודיעה נדומברלביצה צ'מינסקה גב' מיכל בנקר (זדולבונוב), משה בנרד (מיזיטש)' יוסף
באוסטריה. פליטים למחנה הגיעה שהיא בא'י (קי שאול זילברפרב (תבנה) שלמה בנקי יקרמניץ)

שמושקו לעיר: שחזר מוסרים מרובנה במכתב (דר בךציון ליפשיץ (קוססוםול) פניה ליפשיץ ברצי),
טיגה סנינהור ש.) 25 רחל שמושקו ש.) 26) יעקב (קורץ) שרה גימלפדב (קורץ) יוסף נימלפרב דנה)
בוכוול (26) יוסף זילברפרב (22) משה סגינהור (27) (רודבשצ'ה). אשי בקר

.(27) לייב במשרד לקבל אפשר הרשימה של הפרסים יתר את
4.12.45 ביום נתקבל ייסוצק בת איזנברג מרים מאת בארנון.
מודיעה בו איזנברג' חיים אביה ע''י ראשץ מכתב 7.10.45 מיום במכתב מודיע מסניביץ קוםכברג ליפא
בקבוץ נמצאת מהמשפחה' יחידה בחיים נשארה שהיא קרוביו; את מחפש (אוסטריה) בטרופיק לכחנה שהגיע

לא"י. לעלות ושואפת בצ'חזסלזבקיה אליהו. פססרנק מקובל' יצחק לרבה

בא''י ווהלץ של הארכיון ועדת מאת רשומה) (תברה בא'י ווהלץ יוצאי אר:ץ
ייחלץ יי*אי לכל תלאביב 7 חדר 15 לילינבלום :רחוב המשרד

למערכת או לה, להמציא מבקשת החניה 4250 סל.
כגון: לווהלין' הנוגע "מר כל יייייי ''י'^יט רשום וכדי, כתובות ,mrr ומסירת קבלת
סג|יים' עתוגים' '>™* תעידות' זכיונית' והדרכה, עצה קרובים, חיפוש ווהלץ. עולי
הכתבית ל0י יכי' מכתבים ייי™' ^יי™' חמר קבלת ווהלץ'' .ילקוט חוברות חלוקת

י™70: י'3™3" חביי שי ותרומות. דמיחבר תשלומי המערכת, בשביל
תלאביב 19 נחמני יוד אבטיחי' א ! ווהלין VJ
תלאביב 32 ביייייב ייד איליז' ב ח אחה'צ 75 בשעות למוסדכם פנו
(הנ''ל) אילון ב. ח שם על  המחאיתדואר 

■  ^^_  שמעוני יוסף  הספר' ^^^^.מסיץ תלאביב 13 מס רמבם ^Bjjg^רחוב בהנחות וקריאה ספרילמוד של גדול מבחר
^KjvIV , חוברות את לקבל אפשר ^gjj^שם שהופיעו ד. ג. ב. א. ווהלץ'' ילקוס

D1n /trvun nurarfm !ran J& JJ 3^||2if * 3
סיחםר. סכון כס1> . נ<טוח 0וס כי לא"י 250000 הרשום ההון

י * לא"י 207792 ורזרבות הנפרע ההון
(חיים)13000 הפוליסות מספר 279730 במחזור אגרותחוב

לא"י 2.700,000 הביטוח סכום 69 נחלתבנימין חד תלאביב,
" ^י5י2 (1944< כללית י'"™ 457778 כל. .1687 ד. ת.

390,000 (1944) וקרנות הץ

בונה סולל ק^ג"^ ,II1JP
^^^העבר^מייי1' משובחת מאיכות . ₪^^^^#
431114 טלס. 563 ד. ת. בונה, אמרייואי .ביתחישת ^■^^S^^9H

39 לילינבלום רוד תא 13 יםרת'א דרך תלאביב, ^HB^^gS^^^^^
56823 '34534 טל. לצרכן מהיונון J^^^^^PiT^^^^j
2486 טלפץ 70 אלבבי י"' תי^ביב _.V1. ,riuluiTiVullU^^^^₪^₪MK₪₪₪^ ד1סיכה_מרי7 רזד ירושלים cflicfllSiy'rVtffWtf'i'W



y"™*^^ "אוד" ביתספר
>' * לי* *1 ל ל* ל ל^ \\ המסחר ולמקצועות לשסות ערב \\\\;,שעירי \ 1 * ^; אילזן ב. ח. בהנהלת
;< תלאכיכ בע'מ, לטקסטיי חכרה > ; 12 מס. ברנר רח' תלאביב,
> ! > ; אחה'צ ו95 לפנה"צ 110 בשעות: להרשם

!| גרבים, ji ** ^יו
j! טריקו. :! .;£££££*<

// וילדים נשים גברים, בשביל ;► ^!B^m^l 125
;| 'תועלת תיצית ;I ^KSBSBS^^
{; משובחת איכות ;1 ^|?5"^?5^

\?^^^;^^ך ^ \0/ עורות לעבוד חרשת בית
**rfyS^Sw / 1  _^^ 325 טל. פתחתקוה' ביהח'ר:

* /^11 ^^ י 4 מס. הגליל רח' ת''א' : 10nnn

$M*g £7^ ^ג^{ קרור ולמחפגי ל?רח ביתחרשת
>\^\101<0 .^י^ל^^^^ 3009 טל0. 24 מס. גיורג' הטלר דחי ,K'n

''^י^^^^^^^ בע"מ המרכזי המשביר
להספקה המרכזי המוסר

"  ~~~ בארץישראל העברים העובדים הסתדרות של
* ך ר ^ ר הסוגים מכל סחותת הספקת

כעט "?לאית """/mw מישנית ייישלי8. רי,ה, תל^ביב.

פיי "ילי" טטעם' עביד התישבית' לביטוח וקבי^מי" גריטית m8n
* ל י 3 ר 0l ו מוגבל ^^בערב^ ^ך^ לר^ת חכףה j BRITISH AND OVERSEAS

שמורים מיצים, רבות insurance CO. LTD.
ה"נםם 3סי בםווו עסק

4158 '4365 סלט. 232 ד. ת. חיפה. ירושלים. תלאביב, באיי: ה0*רדי0
_ ■ אפריקה' דרום לונדון' בוזו'ל:

 מצרים. עירק, ,/v/r

בעימ עממי לשיכון חניה לביטוח וזארצישראלית. 0וליםהחברה 11 3 0 בעמ כללי
בעימ חברה The Palestine General

4463 סלט. ,21 מגנסיטיורי רח/ תל~אביב, Insurance Co. Ltd.


