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ווהל"ן ילקוט
"""■** ייהלין יציאת
שחרץ מה ועל עיניכם שראו מה על מספרים ווהלין! בני אחים, לשלום. בואכם
נקלטים נקלה על לא וגם בנשמחכס. עמוק הארוכה דרככם את עשיתם ולילות ימים
ניתנים המחזות אין כי השומעים, באזני הדברים הנכ למולדת המובילה הדרך וזחחחים, והמלאה

צרכם. די ולקליטה לתיאור האחרונה וחקוחה בעבר האומה ערש אל ספת,
מחסלת בכלל ומאירופה מווהלין יציאתכם לכאן, לבוא וזכיתם ההפיכה מתוך יצאתם לעתיד.
הדבר מכאיב וכמה ' ולחמיד אוזת הגולה את חפצכם למחוז הגעתם חדשים. חיים המפכה לארץ
רק היא ווהלין ויציאת מספרכם מצער שכר, גופכם את מלטפת ארצנו ושמש לציון, 

ורבבות. המונים של ולא יחידים, יציאח הפצועה... נפשכם את ומחממת המדולדל
מאדמת נעקרתם העוליםהשרידים, ואתם' המרה. הגולה את ועזבתם ווהלין את יצאתם
ואין רגליכם, תחת ממש בערה שזו אחרי ווהלי1 והגעתם הדמים ארצות עם קשריכם את נחקחם
מוסדות ובטלו נסגרו ישראל. קהילות שם עוד עולם. ועד מעולם מאז, העם מולדת זו למולדת,
נהרסו ישראל משכנות והתרבות. החסד הצבוה נכרתה אדמתה, על רגלכם כף דרכה בו ומיום
ויצירה ןריס' בידי נתפסו יהודים בחי י תומם י72 ליצירה לבנין לחיים  וביניכם בינה ברית
נשאר לא כי עד זדונית ביד חוסלה דותת של  הארץ ובין ביניכם הקשר נתחדש ולשגשוג,

לה שריד בנים כן על כי ינתק, ולא חזק מעתה שיהיה קשר
והשרשיח, המפוארת ווהלין יהדות לעם אבדה לגבולם בנים שיבת הנה ובואכם לאמאציון, אתם
התרבות בתחית הגולה, בחיי שחלקה יהדות הוא.

אדם. בלשון יי™! לא האר1 ובבני1 גלות של התרעלה מכוס אחים, שתיתם, אכן
למצוא לבךהאומה מאד קשה ™$ חאי התמזגו לארץ געגועיכם חומה. עד בתאלפיס
שמצאה הגדולה השואה כל לאחר נטפינחמה הארץ עמדה דורות כמאה עליכם. הארץ בגעגועי
מישראל. מיליונים החיים מספר ומח?יה אותנו אותה. ויגאלו י^אלו כי לבניה מצפה בשממוחה,
את להסיח  היא החיים גזירת אולם ומאמצים סכנות תוך בדרכיםלאדרכיס, באו והס
בחיים עצמנו את ולשקע הצורב מהכאב דעתנו אתם וגם  לכאן והגיעו חתרו עלאנושיים,
לא אפילו אם ויצירה, פעולה המחייבים השוטפים ביניהם.
והכליון, ההרס החורבן, נוכח נטפינחמה נמצא חדש דף אתם פותחים ארצה, עלותכם עם
השבר. כים גדול אם ואף היא, רבים צרת אם ואח אתם הארץ. בבנין חדשה ותקופה בחייכסאחם
לגאול אלא באה לא שיציאתמצרים וכשם קרננו. את ומרימים כוחנו את מגבירים
יצי תצעידנו כן  לחרות מעבדות ישראל את הארץ חוף אל בלבים שטים בהיותכם עוד י
עצמאות לקראת העולם בעמי מתלות הגולה את :ב עולים. אחים אליכם, ידאחים הושטה וכבר

הנבנית. בארצנו "תפילתהדרך" והתפלל לקראתכם פיעם אוהב
מהעובדה, ואומץ עוז לשאוב אנו מצווים אחינו כי אתכם, ליותר. הומיה נפש בעדכם.
ארץ אנו מקימים ם, ש רבות גולה ארצות שחחת ובשרנו שארנו אתם,
ורעמסס פיתום לבמת במקום כאן אחת גאולה כחוליות כאזרחים! אלא תבואו, כאורחים לא
אנו בונים וזרטס' "פרעונים" מיני כל בשביל אחד שכס וכבניםבונים. העליה בשרשרת נוספות

עולם עד ולבנינו לנו לעצמנו' בני1 כאן תוסיפו לבוא, העתידים העולים ועם הישוב עם
יד עוזרת, יד כל עמלה, יד כל תהיה ברוכה המולדת. לתקומת חלקכם גם
אתם, גם בשלח, המחזקת ויד במלאכה העושה
אתם גם זה, לבנין מעתה מצטרפים יקרים, אחים
לכם גם והארץ, העם בעבודת עצמכם משתפים מגיאצלמות, בנס שניצלו חדשים כעולים
ישראל בית השלישי/ ה,בית בהקמת ונחלה חלק שלחמו כאנשים ממשפחה, ושנים מעיר אחד

ישראל. בארץ סבל ספוגי הטמא, האויב כנגד פרטיזנים בשורות
והמעצורים הנגף אבני המכשולים, כל אף ועל ופרטים סיפורים אתם מביאים תלאות, וגדושי
לא ישראל נצח  בדרכנו בהם נתקלים שאנו בית על כליה שהביא ההמוני הטבח על נוספים

יבנה". ביתו ביתו, יבנה "ישראל  ישקר י ישואל
המערכת  אתם ברצון לא כי לרוחכם, להבין קל



ווהלץ ילקוט 2

בווהליןברזנהסקירות החסידיות השושלות
חתנו יצחק' ר' בנויחידו עם יחד העירוני רש בדולה, בקרןזוית' העיירה ברזנה לה שכנה
חנונית' היתר. אשתו הצ'רנובילאי. אהרן רבי של בקו מתחנתרכבת, קילומטר חמישהעשר הרחק
שתש ובנה, בעלה של מזונותיהם את סיפקה וכך טיפו וואהלינאית עיירה רובנהוילנה. המסילה
משום בזה היה ואכן' הבורא. בעבודת עצמם קיעו ביתהכנסת וסמטאותיה, הראשי רחובה על סית,
הצ'רנובילאית, שהשושלת הכלל מן יוצא משהו ככר ולהבדיל. מדרשותיה' בתי שלה' הגדול
העולם, בכל טוב שם לכתר אז כבר שזכתה ובנין היהודים חנויות עם העגולה הגדולה השוק
גדול עני היותו אף על מיכל'ה' ברבי תתחתן בני לברזנה לה היו במרכזה. המקומית המועצה
ר' מיכל'ה' ר' של בנויחידו החתן' ושפלרוח. ואפיקור משכילים גם משלה' ובניטובים תורה
וצדיק' כעילר כבר לפניו הלך שמו איציקל' שוטים ואפילו ציבוריים' ועסקנים תקיפים סים'

בצרנוביל. מאד האדירוהו ואחריכן במלוא בעיירה פיכו היהודיים והחיים שלה...
הר והתרחבה שגשגה הברזנאית השושלת למדנים' בתיהמדרשות היו מלאים לפנים הקצב.
אליו שמשך הברזנאי איציקל ר' בימי וביחוד בה' לעומקה וחותרים תורה של באהלה יושבים שהיו
ובעלמופת כקדוש מוניטין לו יצאו חסידים. המוני ישראל רוח של חוטהזהב את שוזרים הלכה' של
ממנו לבקש אליו שבאו הנוצרים גם היו ורבים מוצהבים... דפיגמרא מעל נרותחלב לאור סבא
יסודותיה תקעה הברזנאית החסידות וסעד. ישע זרועותיהן לתוך עצמו הנוער הטיל לימים ואולם
היו רבים והאדוקה. הפשוטה' הלבבית' באמונה סוציאליזם, ציונות' המודרניות: התנועות של
לברזנה' שנסעו צורה" של ו"אנשים הלמדנים מס בתוך הכל אכן ספריות; אידישאית' תרבות
המוניהעם אלא היו לא הבאים מרבית ואולם אהבה רצוף יהודית' ושפה יהודיים חיים של גרת
לבליחוק, אמונה עוורת' שבאמונה הפשוטים, נכר, לאלוהי סגידה לעתידו. ואחריות היהודי לעבר
אם אחרי הכרוכים כילדים לאהבו' ברבי דבקו תופעות  וכעם, כיהודים לקיומנו התכחשות
וקמעו בעלימלאכה סנדלרים' חייטים' מסורה... והעיירות הערים כלשאר לברזנה היו זרות אלו
בטח מפוליסיה, יותר ועוד מוואהלין' זעירים נים מאחי עוד הנותרו י ועכשיו בוואהלין. היהודיות

חייהם... גורל את לידיו ומסרו לבם בו היטלר. קלגסי של מסעהשמד אחרי שם נו
הרבה עושה הברזנאי איציקל רבי והיה עוד אם ן עקבותיהם נעלמו 1941 ביוני 21 שמאז
היהו את ומחנך השונות' ובעיירות בערים מזמנו שרשרת את שימשיך יהודים' מנין לפחות' שרד'
מבטחם ישימו כי ומדריכם טובות במדות דים איומה?... כה באכזריות שהופסקה הדורות
אלה ביהודים דבר יפול וכי שמו... יתברך בבורא
ששפרה הטובה את עמו לחלק הרבי' אל מיד רצו *
חלילה... תבואם לא אשר הרעה את ואם עליהם בערים וביחוד בעולם' ברזנה של שמה יצא
אליו נוסעים שהיו אם בא' היה שהרבי וביום בגלל ופולסיה, וואהלין של היהודיות ובעיירות
לבב כל חי אחרת' בהזדמנות ואם לראשהשנה' בראשית שם לשבת שבאה החסידית השושלת
לכל... עליתנשמה שעת ובאה ודאבה יגון ונסו הגדולות, האחוזות בעלי התשעעשרה. המאה
בשנת בברזנה נפטר הברזנאי איציקל רבי שריד  היהודיות, העיירות באדמות שהחזיקו
לא הכסא על שישב יוסה'לה רבי ובנו תרכ''ה, ומאחר להעשר; דרכים ביקשו  הביניים' מימי
בשנת לעולמו והלך שנים ארבע אלא "מלך" דבקו ויהודים במעלה אז נמצאה שהחסידות
שישאירו אלו שנים ארבע היו דיין ואולם תר"ל. ה"פריצים'' חזרו החסידיים, במנהיגים בהתלהבות
ועל במותו היה 36 בן נפלאות. מעשיות אחריו של ,,הפריץ" הוציא כך ה,,רביים". חצרות אחרי
מותו דרך חסידיו. עלידי נערץ הצעיר גילו אף יחיאל רבי החסידיים, המנהיגים אחד את ברזנה
נת חסידים תמהון: לעורר כדי בו היה הוא אף בפו עיירה  בסטולין' שהתגורר פצ'ניק, מיכל
אבל ויוםהכיפורים לראשהשנה אליו ובאו קבצו  משלה' חסידית שלשלת לה שהיתר, לסיה'
קיבל לא שמחתתורה. לאחר עד השהם הוא בית. בבנין אותו וסייע אחוזתקרקע לו העניק
הש תתחרטו' "לא לכולם: ואמר דבריתירוצים בברז בנימשפחתו עם מיכל יחיאל רבי נשתקע
אליו קרא לפנותערב ב"שמחתתורה" ארו!" שממנו הברזנאי, מיכל'ה כרבי בשמו ונודע נה
הערב כל את לנהוג. עליהם כיצד והורם בניו את הברזנאית. השושלת מתחילה
לטבילה, נחפז ולפנותבוקר החסידים' עם בילה רבי מסטפאן, המגיד בן היה מיכל יחיאל ר'

שלו... בביתהמדרש נשמתו והוציא חזר נכד ממז'יריץ'' המגיד של תלמידו הלוי, דוד
בן בנובכורו היה יוסה'לה רבי מות לאחר של וחתנו זהב"' "טורי בעל הלוי, דוד לרבי
הסבתא אז בחיים עוד נמצאו שנה. שמונהעשרה מזלוצ'ב. המגיד מיכל יחיאל ר' החסידי המנהיג
הצ'רנו אהרן רבי שלו' ואביהסבא פרה'לה שלו בסטולין' בעודו יושב, היה הברזנאי מיכל'ה ר'
שלו אחריו נשארו תרנ"ב. בשנת שנפטר בילאי' בביתהמד העבודה ועל התורה על ולילה יומם
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על ידו סמר הצ'רנובילאי אהרן ורבי בנים, שה
רבי אביו. כסא על להושיבו שמואל, רבי הבכור, ,

ברזנה בחסידות שנהג אבי, אבי היה זר. שמואל ' M,r,_^
בשנת ונסתי1ק שנים' וו7שע איבעים \'במשי ^ttt^tk.
חמיהו היה הוא בברזנה. (1917 (שלהי תרע"ח >mpjn₪M₪Bv■■'
יששכרדוב רבי לשם, הנודע הבלזאי הרבי של '1*Wt^J'"' >:י

ז"ל. רוקח
על ישב שמואליקה ר' של הסתלקותו עם f|L^
נחוםיקה ר' השני בנו איציק'ל, ר' בנו בברזנה כסאו J₪m והשלישי בדומברוביצה מושבו את קבע ^H ^ן

בסארני. התישב  ייסה'לה י' |^^> |^ האדמר'ר
ר' הרב והוא ענף עוד הסתעף זו משושלת ^^■jk_^^^H שמואליקה ר'
ר' של חתנו שהיה מברזנה, טויבמן חיימ'קה ^^^■■JM^H ז*ל פצ'ני?
ובני בנים של שרשים הכה זה נטע גם איציק'ל. 1^^^^^^^^^ מברזנה
הזעם יום עד הרביים שרשרת את שהמשיכו בנים *^^^^^^^^^

לכולם. שם מינה שהגורל
פצ'ניק אהרון הרב

במחתרת הציונית הפעולה
(סוף)

השבו אצלנו: אז שימשו עיקרי רוחני מזון ההוא בכינוס נתקבלה החלטות של שורה
והירחון בעירנו, נפת שהיה "ראזסביט", עין ונבחר במחוז, והנהלתה הציונית העבודה לארגון
"העולם", את גם קיבלנו ז'יזן". ,\יברייסקאיה הספיק, לא זה וער העסקנים. מטובי מחוזי ועד
יודעי של מצומצם לחוג מיועד היה הוא אבל של הקשים התנאים בגלל גדולות, לפעול אמנם,

עברית. הועד ובחירת הכינוס עצם אך במחתרת, העבודה
על לחתום מהחברים מישהו פעם כשהציע הישג משום בהם היה  ההם הימים בתנאי
ויכוח והתעורר סערה קמה  הצעיר" "הפועל חשוב ציוני עברית וקוראי דלה היתר. קופתנו כי חריף, יותר רחב בהיקף  ווהלין ציוני של ועידה
הבטיחו עברית ויודעי בחיוב הוסכם לבסוף מעטים. העסקן של בביתו 1910 בשנת אח'יכ נערכה 
המא את החוגים שאר בשביל לאידיש לתרגם צירים בהשתתפות בפולונה, גרינפלד הציוני
הצ ב,,הפועל שיופיעו ביותר, המענינים מרים מירו רדזיבילוב, לודמיר, לוצק, קובל, מרובנה.
מאמרי השפעת היתה גדולה כי יצוין' עיי" הציוני המרכז ובאכוח ועוד, קרמניץ פול'
העו הציונות ברוח חברינו על הצעיר" "הפועל בהצלחה עברה הועידה ברכיהו. מ. א. בוילנה
החיים לבטי לפניהם: נפתח חדש עולם בדת. רחבה ציונית פעולה לפיתוח סיכויים והיו
העב העבודה שאלת שהם, כמו הארצישראליים נודע  הזהירות אף על אך ווהלין. בישובי

ועוד. השמירה יית של החשאית הגדולה "האספה דבר לשלטונות
גבר הארצישראליים החיים של זה יישם שגרמה בחקירה, החלה והמשטרה הציונים"
מארץ פועל לעירנו פעם כשבא יותר, עיי למקומו בועידה המשתתפים רוב אצל לחיפושים
יודעי של מצומצם חוג לפני וגולל ישראל מזה כתוצאה לדין. נתבעו מהם וכמה  תיהם
היאבקותו ופרשת בארץ המציאות את עברית ממש פוטר וגם מאוסטראה שפילברג ליב נאסר
זמן במשך ולקיום. לעבודה העברי הפועל של הנ"ל. הבנק מועצת יו"ר ע"י רתו
אלו. לשאלות מסביב ויכוח אצלנו התנהל רב
האם בארץ? הציונים הם האלה שאלו: החברים התרבותית הפעולה
בחוריםאידיאליסטים לנצל כזה באופן מותר בחוגים אז התנהלה התרבותית העבודה
זרים, מידי עבודה כיבוש לשם ארצה שעלי חוג א"י, לידיעת חוג לציונות, חוג מצומצמים:
ישראלי כבוד על ולהגן יהודי רכוש לשמור היתה השיחות שפת וכד'. עברית להיסטוריה
(..הפו העברית שבעתונות למאמרים הידית לאידיש. עברו הזמן במשך אך רוסית, תחילה
לעברית קורסים פתחנו ו"העולם') הצעיר'' על שבעה שמנתה לעברית, קבוצה גם היתה
את לכוון חשבנו החברים מספר ריבוי יעם וניהלו לזמן מזמן התאספו ואלה חברים, שמונה
פתיחת ע"י ליגלית בדרך התרבותית העבודה שלושה או שנים רק רצוצה. בעברית שיחות
באוסטראה. שפתעבר" "חובבי חברת של סניף כדי מספיקה במידה עברית ידעו זו מקבוצה
גדו אפשרות בשבילנו נפתחת היתה כזר, באופן דעותיהם. את חפשי באופן להביע
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וכשניסיני מיוחד. ברשיון קשור היה זה דבר אך לס כדי אולם עבריתציונית. תעמולה לנהל לה
בקשיים נתקלנו  השלטון לפגי בהשתדלות בקשת על לחתום היו צריכים הסניף את תוח
היו בעיר הציונים חברינו לכך. רשיון לקבל "בעלי אנשים עשרה הממשלה מן הרשיון
חשוד היה זה בגיל והנוער '2017 בגיל בולם המש בעיני כשרים גדולים, סוחרים או בתים"
היו לא מבוגרים חברים ואילו המשטרה, בעיני אנ של ו"מניר פוליטית. מבחינה והגונים טרד,
למוסי המורה מלבד שלנו הציונית בהסתדרות לא הבקשה על לחתום שיסכימו כאלה שים
בעיני כשר נראה זה חבר מרשד. יעקב קה כל נדחתה. הטובה והתכנית  בעירנו מצאנו
למוסיקה לקונצרט רשיון נתנה והיא המשטרה. על שוב איפיא. נפל, התרבותית העבודה עול
כמעט בוצעה הקונצרט תכנית שמו. על יהודית בלי באחריות אותו נשאנו ואנו הצעיר שכמנו
בשורות עמת הן שאף ובנותיו. הנ'ל החי ע''י בעבודתמחתרת. שהיו לקשיים לב שים
הציונים של היא שהפעולה ידע הקהל חברינו. מסוימים בחוגים ציונית תעמולה לנהל כדי
ובכרטיסים במודעות פורסם למראיתעין יי? אולם קיבלנו ציוני. ביתכנסת לייסד הוחלט 
למבו פניותינו כי ויצוין. מרשד''. של קונצרט שול*. .'קראסניגיראר הנקרא ביהכ"נ ליד קטן
לא להסתדרותנו להצטרף העיר ממשכילי גרים מאתנו אחד צריך ושבת שבת שבכל קבענו
עבודתנו לכל התיחסו הם ברכה; כמעט הביאי אקטו ציוני נושא על קצרות בביהכ"נ להרצות
והמסור הנאמן מרשד. החי ורק יתרה, בספקנות ,,קידוש" גם מסדרים היינו ב"שמחתתירה'' אלי.
הענינים בכל אתנו פעל הצעירים' כמונו לרעייזי והקידוש מהנדרים ההכנסות הציוני. בביהכ'נ
הסכנות אף על ביתמועד לנו שימש יביתי ציוניות. למטרות הופרשו

בדבי כייכות שהיי ברובנה כי לנו נודע מימיהחירף באחד
בלי נשףחנוכה לעריר העזני אוזת פעם רצוננו היה עז ז'בוטינסקי. של הרצאתו תיערך
אמצעיהזהירות. ככל אחזני מה ייהי  י~ייו אבל בחסדעליון. הנואם ז'בוטינסקי את לשמוע
מחוץ אחד. אר זה על י^ לא הנשר ליל עד בבאנק. העובדים בשבילנו, היתה לרובנה הנסיעה
מצומ לועדה נמסר התכנית ?יצוע הועד לחביי את להסתיר היה וצריך לאקל, לגמרי ענין
שנים). ועוד (אני חברים שיושה בת צמת ביותר הקצרה הדרך המועצה. יוי'ר מעיני הדבר
החדשה. בעיר  לנשי המ?ום את מצאבי כשעה שארבה ברכבת, הנסיעה היא לרובנה
אפילו השתייכה שלא אחת בחורה של ?ביתה צריך ברכבת לנסוע כדי דאעקא: אבל כרגיל.
שפת על עמד הזה הבית הציונית. להסתדרות בבאנק והעבודה .12 בשעה מעירנו לצאת היה החגיגה לפני שעות שכמה יהיסכם. הנהי לנסוע איםוא, החלטנו. אחה"צ. 2 עד נמשכה
המו לגשר המוזמנים את שלנו הסדרנים יכייני פקי ששה יצאנו. ביוםההרצאה בעגלתחורף.
שיכוון אחר סדרן יעמוד ושם החדשה, לעיי ביל מקום לעיר, מחוץ אל בבאנק מהעבודה דים,

החגיגה לאילם אותם סוסים. ל2 רתומה עגלתחורף לנו שחיכתה
חברי  אנו בערב. 9 לשעה נקבעה הפתיחה הגענו בערך, שעות, ארבע של נסיעה ולאהר
מקומותישיבה עם יפה אולם סידרנו  הועדה ז'בוטינסקי. של נאומו התחלת לפני לרובנה
היינו צריכים זה לשם איש. 10080 בשביל מלה כל ברטט וקלטנו ישבנו שעות כשלוש
במקרה השכנים. מבתי וכסאות ספסלים לטלטל הע "התבוללות על ה^רצה, מפי שיצאה ומלה
חגי עורכים אנו תירוץ: הכינונו שוטר שיופיע לאוסטראה עגלה באותה חזרו בלילה מים".
בעלתהבית. שהיא הבחורה, של גתאירושין חום וקיבלתי הצטננתי אני כי חברים, חמישה
וכר. תה כריכים, אגוזים. יין. עוגות. הכינונו החברים נסיעת ברובנה. להישאר הייתי ואנוס

להוסיף, יש הנשף בהכנת לעבודה בנוגע תעו הם מאוד: קשה היתה לאוסטראה בלילה
חלוקת ענין אצלנו עדיין ידוע היה לא שאז ולמחרת פעמים. כמה התהפכה העגלה בדרך.
הנואם או המרצה פשוט: מנהג לנו היה העבודה. על אישאיש בבנק הפקידים יתר בין ישבו היום
בהעברת האולם, בנקיון מטפל בחגיגה הראשי ליל אחרי לעבוד להם היה קשה אמנם מקומו.
בה לאולםהחגיגה. מהשכנים וכסאות ספסלים לאיש  והעיקר סיפוקם. על באו אבל נדודים,

לנאום... ניגש זה ואחרי המזנון. כנת הנסיעה. דבר נודע לא הבאנק הנהלת מחברי
8 בשעה ההכנות כל את איפוא. סיימנו, כי הודעתי יומיים' כעביי דיי"זי"^,לעבידי/
להי ולהתכונו להתלבש לביתי מהיתי בעיב בייבנה' "י * באיסטרא נשף,1לא באותו לנאום עלי שהוטל מאחר צאה.
ומזומן. מוכן כבר הייתי קלה שעה וכעבור
להתקיים היה צריך בו לבית. כשהתקרבתי פומביות הופעות
עטוף אדם מסתובב השער ליד הבחנתי הנשף. היה קשה וגדלה. הלכה התרבותית עבודתנו
הערב פניו. את לראות היה ואיאפשר פרוה. רצון היה שלנו. הציונים בחוגים רק להסתפק
אותי הכריח הזה קטן ופרט קר, כלכך היה לא וכד'), חגיגה (נשף, גדולה פומבית להופעה
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כספיים ענינים לראות כדי התריס, בסדק הצצתי זהיר. להיות 1
בדרך רופף, היה חברינו של החמרי מצבם לפני ראיתי  ונדהמתי: בפנים" מתרחש מה 1
חברי את לחלק היה אפשר זו מבחינה כלל. בפרוזדור שישב אחד שוטר של הצהוב זקנו את 1
שכבות: לכמה בעירנו הציונית ההסתדרות תבו נחלנו כי תיכף הרגשתי לאורחים. וחיכה 1
הפקידים היו  הבורגנים  העליונה השכבה בשעה לחברים, זה על להודיע איך אבל סה, 1
משכורת קיבלו הם שכן וחסכון, מלוה קופת של שוטר ודאי השער ליד המסתובב בפרור, שהאיש 1
חדשית. קבועה, משכורת  ובעיקר הגונה, נצנץ הנה אך מהמיצרי לצאת לי יתן ולא הוא 1
חב ששה מאוד, מועט היה מספרם אבל של השני הצד מן לרדת לנסות רעיון במוחי 1
חלקהארי את חשוב: פרט ועוד בסךהכל. רים בידי עלה זה באופן הנהר. שפת דרך הבית, 1
למסור הללו הפקידים היו צריכים המשכורת של הודעתי אז בעלהפרוה. של מעיניו להתחמק 1
שהשתכרו או ההורים כי המשפחה, להחזקת המוז את להחזיר הגשר על שעמדו לסדרנים 1
השכבה כלל. השתכרו שלא או מאוד, מעט אך המשטרה. בידי יפלו שלא כדי לנשף, מנים 1
מחברי גדול היה לא חבריה מספר  השניה לפני הספיקו כבר איש כ1512  אחרתי קצת 1
בבתי ועוזרים פקידים היו  הראשונה השכבה שם. ונעצרו לבית להיכנס זה 1
חדשית קבועה, אמנם היתר, משכורתם מסחר.
לא מזה חוץ מאור. זעומה אבל שבועית, או למז כמרקחה. העיר כל היתה היום למהרת
המשכורת את לקבל התענוג את זו שכבה ידעה שרק בחורות, היו הנאסרים כל כמעט הרע לנו
השלי השכבה הבאנק. לפקידי בדומה ה13, להסתדרות השתייכו  3  מהן קטן חלק
מאשר אמנם, גדול, היה חבריה שמספר שית, ורק ימים כשבוע במאסר נשארו אלו הציונית.
היו החדשיות הכנסותיהם הקודמות, בשכבות אותן לשחרר עלה שונות השתדלויות אחרי
החברים כל השתייכו זו לשכבה בלתיקבועות. קיבלנו "מנות* איזה לספר, למותר למשפט. עד 1
והכינו ברוסית ישראל לילדי שיעורים שנתנו שנאסרו. הבחורות הורי מאת הועד, חברי אנו, 1
הגדולה הרביעית, השכבה לבתיהספר. אותם מתהלכים מאכערס' ה,גלאוונע "אתם טענו: הם 1
מחברי 7090 הפחות לכל לה השתייכו ביותר, נמ אנחנו  במאסר, יושבות ובנותינו בחופש. 1

הבנים היו אלה בעירנו. הציונית ההסתדרות אבל במקומן'/ תשבו ואתם למשטרה אתכם סור
בעליהמלאכה, החנוניםהזעירים, של והבנות צרות רק למשטרה. נמסרנו לא דבר, קרה לא
מקבלים שהיו וכר, רוכליהכפרים הפועלים, זמןמה כעבור לנו. היו ההורים מצד צרורות
שילמו ומזה לתוצאותיהם פרוטות מהוריהם שהסתובב אידישיסט,  אחד שמכיר לנו, נודע
ובולי שקלים קנו הציונית, להסתדרות מסים החגיגה על למשטרה שמסר הוא  קק>בינינו ההיא...

1910 בשנת באוסטראה המחתרת של הועד חברי
יחיד). (בן גרשםלד ז. ובןישראל), שסילברג ל. (הצוסה), סיינר י. לשמאל: מימין
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בימים ואם האוסטרית. לחזית העיר דרך עברו שריכזנו בכספים' נעזרים היינו לפעם מפעם
הרי בקושי הציונית העבודה התנהלה כתיקונם להג היא הכוונה הציוני. למחנה מחוץ רוב ע*פ
והעבודה יותר התנאים החמירו בימימלחמה הללו ההכנסות מסדרים. שהיינו שונות, רלות
חב הציוני, המרכז עם הקשר נפסק הצטמצמה. לספריה. ספרים לרכישת בעיקר מוקדשות היו
שבי מהפעילים וכמה העיר את עזבו רבים רים לכל וכרטיסים וכד' אלבומים ספרים' הגרלנו

לצבא. גויסו ניהם הגרלה של זה סוד ברם, למאות. נמכרו הגרלה
העבודה את הציונים הזניחו לא בכלזאת ולפעמים שבעירנו, המפלגות ליתר גם ידוע היה
בםעי נשארו הם במקום. והציבורית הלאומית שהציו ויצוין, הגרלות, כמה של התחרות היתה
לפליטים העזרה עבודת בראש עמדו ואף לותם במפעל המצליחים היו ביותר פעילים שהיו נים
החולירע במגפת והמלחמה המגויסים ולמשפחות מה חוזרים הגיעו המקומיות הפעולות מלבד זה.
בועד חלק לקחו כמוכן בעיר. אז שהתפשטה ודרישות הוראות ובהם לזמן מזמן הציוני מרכז
של ערנותם ועוד. ,,ק.א.פ.ע' המלחמה לעזרת לקונ בחירות לתעמולת הציוני, השקל להפצת
פסקה לא המקומית הציבוריות בשדה הציונים בחשאי. זה וכל וכד'; גרסים
הגדולה למהפכה עד  ההם הקשים בימים גם גם היינו בווהלין, אחרות לערים בדומה
התחילה שאתה ,1917 בשנת ברוסיה שהתחוללה ליש הקיימת לקרן תרומות מאספים באוסטראה

הציונית. בפעולה חדשה תקופה מכל  חובביציון של האודיסאי ולועד ראל
יוםהכיפורים מערב הקערות הכנסות העיר. בני
בקע מרצונו תרם יהודי וכל לשנה, משנה גדלו

ההם בימים הציונית העבודה היתה כזאת נתמנה אגודתנו חבר ארץישראל. ליישוב רות
הצ המחתרת חניכי מהחברים רבים במחתרת. במ לאוסטראה. כמורשה האודיסאי הרעד ע*י
ואנו למולדת'  לחוףמבטחים להגיע ליחו ארץיש "תיירי בשם חברה יסדנו הימים רוצת
מושרשים רובם ישובים, בהרבה אותם פוגשים כל לא"י. נסיעות לסדר היתה שמטרתה ראל''
הפעילים' החברים משלושת המולדת. בקרקע להכניס היה חייב לאציוני) או (ציוני חבר
באוס הציונית המחתרת בראש שעמדו מאלה וכשיצ לחברה, לחודש (קופיקות) אגורות 20
נעלמו: ועקבותיו לרוסיה יצא אחד  טראה (אז רובלים 200 של סכום החברה בקופת טבר
ציבו בשרותים נשאר  שפילברג ל.  השני החב בין הגרלה תתקיים שטרלינג) סונט כ20
עבד הגרמנים כניסת ובשעת בווהלין, ריים לארץישראל. הקופה בכסף יסע  והזוכה רים'
ו"צעירי הפה''צ ב"התאחדות אקטיבי היה ברובנה את מכניסים והיו לחברה כחברים נמשכו רבים
כי אומרת, שמועה גורלו. מר, יודע ומי  ציון" בהתלהבות. תשלומיהם
ב1943; צמאיהדם הפשיסטים בידי נהרג

ארצה. לעלות זכה  מהם השלישי ורק הראשונה מלחמתהעולם
פלי של זרם ב1914. המלחמה הוכרזה והנד.

גרשפלד זלמן רוסיה חילות לעיר. בא מגליציה יהודים טים

אישים
ס הינד טוביה ד"ר

סלקו הגויים ואפילו נסגרו. לא ממש הראשון) ,1852 בשנת בקרמניץ נולד הינדס טוביה ד''ר
של מותו אחרי הפולנית, בתקופה כבוד. לו ואףעלםי ואמירה' מכובדת במשפחתסוחרים
שכמה הפולני ראשהעיר התלונן הינדס, הד''ר לחפש כדי צעיר בהיותו מולדתו עיר את שעזב
הדי העיריה עלידי נקראו בקרמניץ רחובות נפסק לא  הגדול, בעולם המדע" ,'אור את
לא אחד ואף "זרים" יהודים בשמות מוקרטית חייו. ימי סוף עד קרמניץ ובין בינו הקשר
שנת היהודים בניקרמניץ ,,שני שם על נקרא זה אמונים שמרו  וקרמניץ הוא  שניהם

ופרילוצקי". הינדס המדינה: בכל פרסמו הנוף העדינה, המסורת סמל היתה קרמניץ לזה.
אמו רצון לפי הינדס, ט. נשלח בילדותו בפעם פעם ומדי הנצחית, והרומנטיות המפואר
בסביבה. מפורסם רב מפי תורד. ללמוד האדוקה' לבלות המשפחה כל עם נוסע הינדס ד''ר היה
הח והרב כעילוי נתפרסם שנים כמה כעבור של הכפרי בביתו  חדשיהקיץ את אצלה
צריך הוא אין שוב כי באמרו, הביתה זירו אצל או "וידומקה'', ההר על הזקן, קייטלמכר
לבו אבל אחרים. כבר ללמד ביכלתו ללמוד: וקרמניץ בסביבה. האוקראיניים האברים אחד
מדעי אחרי  עץהדעת אחרי נמשך הנער של צעי ובחרוה. בכבוד פעם בכל פניו את קיבלה
ונכנס ביתם את עזב הוריו רצון ונגד העולם, הבית דלתות  לברכו: באים היו וזקנים רים
בעירהפלר הרשמי ל"ביתהמדרשלרבנים* בלילה תמיד לן היה (אצלו הרוקח אחיו של
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תורכי. בקפה וכיבדוהו מפוארים שטיחים על אן ומשם גימנסיה) מעין למעשה (שהיה דיטומיר
כאחד הוזמן לארץישראל, כ"מרגל" נסע משם קאזאן בפטרבורג. גבוהים לבתיספר עבר
וקיבל היהודי לביתהחולים הראשיים הרופאים דחפה ושוחרתהצדק ההומיה נפשו ודורפאט.
התמהמה, לא והתלהבות. בשמחה ההזמנה את והוא הרוסית, המהפכנית התנועה לשורות אותו
ממשפחת אשר, בוורשה ונשא לאירופה חזר "גרודנאיה העממית למפלגה כחבר הצטרף
אתה לגור ועבר גזונדהייט המיוחסת הרבנים הצפונית בקאזאן סטודנט בהיותו כבר ו1ליה'/
הקודש בעיר החיים אז היו קשים בירושלים. ללא בחורף, בצאתו חייו את סיכן והרחוקה,
האירופיים. החיים טעם את שטעמו לאנשים והטטרים, הרוסים לכפרי דרכים, וללא שמירה
אינ קנאים. אנשים סביבת קדחת, מים, חוסר המוני את להציל כדי ביותר, הנדחות לפינות
ההשכלה בעלי החדשים העולים נגד טריגות הפ האכרים והרי החולירע. ממגפת הכפריים
הי של ההווי היה זר,  האירופיים והמנהגים הם כי גדולה סכנה בעצמם היוו למחצה ראים
לחוג נספחו ורעיתו הינדס הדייר ההם. מים המחלה ומפיצי השטן שליחי את ברופאים ראו
בןיהודה, אליעזר נמנו שעליו מצומצם, חברתי הוגלה ומהפכן העם" "ידיד בתור האכזרית.
קונסו וגם ומשפחותיהם כהן אפרים ילין, דוד השל עיי ונאסר בקאזאן מהאוניברסיטה הינדס
לא הקשיים כל אף על בירושלים. זרים לים להמ הורשה אחדות שנים כעבור ורק טונות,
הק אבל ירושלים, את לעזוב הינדס ד"ר רצה שבעיר הגרמנית באוניברסיטה בלימודיו שיר
ואחרכן עליו קודם שהתגברה העקשנית, דחת אסטו (כעת הצפוניתמערבית ברוסיה דורפאט,
שנתים והכריעתו. רוחו את שברה אשתו. על גם נייו).
בלב אותה לעזוב היה אנוס ארצה בואו לאחר ^^^^^^^^^^^^

נכאה. וכרוח רצוץ lfHHH^^HHH
מספרים ממנה ופרידתו ארצה עליתו על 9^^^^ ^^■י
מן בעלותו ממש: אגדי שתכנם סיפורים' שני ! ■IH
אדמת על רגלו כף ובהציגו יפו לנמל תאניה י W
אר אפיים  ראשון סיפור לפי  נפל החוף, ;. < ~ 9
מתחת הוציא ואחריכן עפרה את נשק צה, b^M^g^V J₪U
וקרא מאירופה חרש אתו שהביא חרב למעילן SH^Bj^M י 18^^
על וכשעלה ולארצי... לה' חרב בהתרגשות: ! 9d' 9^^
לאחד נכנס איץ"ישראל, את בעזבו האניה ■ ■''^J^^Sf^ j^^H
קטן פצע שם הדלת, את אחריו סגר התאים. ^fr^B^<~|^^^H
על בדמו כתב הימנית ובידו השמאלית. בכףידו ן^^^^^^^^^^^ו
ירו אשכחך .'אם השבועה דברי את פיסתנייר 1^^^^^^^^^^^^
הזה האדום כתכהיד את ימיני..." תשכח שלים ^^^^^Bj^^^^^H
הברמצוה ביום לבנו רבות שנים אחרי הראה 1^^^^^^^^^^^^
היפר ביום שנדר הזה. הנדר על לו וסיפר שלו, IHHHIH^HIHHI
ימיו. סוף עד אמונים לה ששמר מארץאבותיו. דו
ההומיה. בוארשה התישב לאירופה בחזרו (19201852)

קצר זמן אחרי ונתפרסם אשתו. מולדת עיר בהש עמוק שינוי חל בדורפאט שבתו בימי
הפך ביתו נלהב. וציוני עממי עסקן כרופא, של הפוגרומים הינדס. של ומהלךרוחו קפותיו
לתחיה חלקם את שתרמו אלה לכל לביתועד הרוסית, היהדות את זעזעו השמונים שנות
בעבוך מי בנאומיו, מי בעטו. מי  הלאומית רגש פועם התחיל הצעיר המהפכן של ובלבו
הבלתילי הישיבות אחת נתקיימה בביתו תו. ,,אגודתהס ממיסדי היה יהודיתלאומית. גאוה
.(1898) הוורשאית הציונית הועידה של גליות של דור שחינכה בדורפט. המפורסמת טודנטים"
מנדל סוקולוב. אחדהעם. מתארחים היו אצלו שאגודתסטודנ כשם ברוסיה, ציוניים עסקנים

לורשה. בבואם  ואוסישקין שטם הציונית המחשבה לקן היתר, בברלין דומה טים
לדבר הטיף בוורשה; רבות פעל הינדס ד"ר האוניברסיטה. את בגמרו המרכזית. באירופה
המ האינטליגנציה מחוגי החפשים בין הציונות כרו שם להתישב לארץישראל לעלות החליט
בביתהכנסת החרדים, בין גם וכן דופלמת, האידיאל שבין הניגוד את שנא ימיו כל פא.
ברחוב אחרים עם יחד (שהקים "שעריציון" בתחום במלואה אמונתו את וקיים והמציאות
של רב קהל זורם היה להרצאותיו פאביה). ונבחן לקושטא נסע הוא האישיים. ובחייו ביתו
לספקו תשובה בהן שחיפשו וצעירות, צעירים הרבה אלו בחינות על רופא. בתור מחדש שם
נלהב, נואם היה כי להשקפותיהם. וביסוס תיהם הפרופיסורים הזמינוהו כיצד אחרכך: יספר
היה גם הוא יפה. סגנון ובעל רחבה השכלה בעל נמוכים מזרחיים כסאות על הושיבוהו לבתיהם,
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את לכבוש הצליח ולכן ונפש, בלב דתהקודש להפצת רבה בהתלהבות והתמסר לעברית לוחם
לקרבנות, ובנכונותו בנאמנותו והפרט הכלל לב חובבישפת ,,אגודת את יסד העברית: השפה
את רק לא לנצרך: ובהבנתו לחולה במסירותו בתיספר ליסוד בכספו עזר בורשה, עבר"
החו את  ובעיקר  אלא לרפא, יש המחלה מדע בהוראת ועסק עבריים, ספרים והוצאות
וד"ר מנדלשטם ד"ר יצאו זו מאסכולה לה... שבעיר. עבריים בבתיספר והפיסיקה הטבע
ברנשטץ וד"ר צלינוב ד"ר אידר, ד"ר מרמורק, מצ של מחנות אחריו משכו ומסירותו מרצו

ואחרים. חזנוביץ ד"ר כהן, את לו רכש המוחלט ובישר1 וחסידים: דדים
קרה 4914 בשנת הקודמת, המלחמה בפרוץ המתבוללים מחוגי אפילו  המתנגדים לבות
בשנותיו עליו עמוקה השפעה שהשפיע אסון האנטישמיים. הסולנים מבין וגם
סטו משהמקסימיליאן, הצעיר בנו האחרונות. הרופאים שני וביניהם חסידיו היו רבים
נסע ורשה, באוניברסיטת המתימטיקה דנט בין הקיצוני נוסבוים, הנריק ד"ר המפורסמים
הציונית המצוד. את לקיים כדי לארץישראל האנ מראשי ברנובסקי, ופרופיסור המתבוללים,
בהגיעו אך המולדת. בשדות "שנתעבודה'' של בשנת בוורשה היהודים כשקיבלו הפולנים. דקים
מנוחתו חלפה מאז ומת. בדיזנטריה חלה ליפו הממלכ לדומה בבחירות הקולות רוב את 1912
חלומו לנפשו. מרגוע מצא ולא הינדס ד"ר של מהעתונות חלק (וגם רבים דרשו הרוסית, תית
שם ולעבוד לארץישראל לשוב אז היה היחידי יהודי ציר בתור יבחר הינדס שד"ר היהודית)
שם, נולד הבכור ,'בני מורה. או רופא בתור לדומה  הרוסי לפרלמנט מפולין ראשון
 בגולה?" אשב ואיך שם, נפטר הצעיר בני חיבבו אותם, חיבב שהוא העם המוני בפטרבורג.
זו מחשבה ההם. בימים עצמו כלפי מתריע היה זו; בהצעה תמכו והם  וכיבדוהו הם גם אותו
חיפש והוא בנפשו עמוק ונתקעה בו אחזה ,,למר, מפני וגם מרובה, התיעצות אחרי אולם
בתקופת מפולין לצאת ברם, להגשמתה. דרכים דימוקרט נוצרי בחירת על הוחלט הגויים" יאמרו
היה צריך  אפשרות כל לו היתה לא המלחמה הפו הרוסית לדומה נשלח וכך היהודים. בקולות
קצר לזמן עבר ובהתבוננו להתכונן. איפוא מהבמה קצר זמן אחרי נעלם (הוא יאגאללו על
הרפואה את לשנתיים עזב לעריהשדה, מורשה הינדס. ד"ר ולא הפוליטית)
חדשות דרכים חיפש בהוראה, להשתלם כדי חלקו היווה הרבגונית בפעילותו מיוחד פרק

חפצו... למחוז יתקרב שבהן ותכניות הש מתוך לא הקואופרטיבית. היהודית בתנועה
משא את להגשים שהספיק לפני ופתאום, לדלת יומית קירבה מתוך אלא מופשטות, קפות
בשנת בורשה מת והוא חייו פתיל נותק נפשו, לעזור החליט  עממי ועסקן כרופא  העם

מרה. עליו התאבלה הקהילה כל .1920 קואופרטיבים בהקמת יהודים לבעלימלאכה
עלו אחדאחד חלומו. את קיימה משפחתו לעדערער ה' ועוזרו חברו עם יחד יצרנים. של
במאוחר ומי במוקדם מי  ארצה המשפחה בני בטקו הידוע' הקואופרטיבי העסקן ובעזרת
ציוני זכר הטהור, שמו זכר את אתם והביאו  אגודות יסד נוצרי, אוקראיני לויצקי, (אבא)
התחיה. בתנועת הראשון הדור מחלוצי נאמן, וכורכיספרים, מלצרים, סנדלרים, של הדדיות
הש טוב ושם ווהלין, בן  האיש היה גדול אנשי של למועדון תקופה אותה הפך וביתו
בוורשה. שונים ובחוגים קרמניץ בעירו לו איר בכל הצליחה, לא התנועה ואםכי העבודה.
מאד קרובים שהיו היהודים, העמלים בשכבות וליווהו זו זכותו את העם המוני לו שמרו זאת
נושאים הכל בלבבות. דורות שמו נשאר ללבו, האחרונה. שעתו עד באהדתם
תור והשלמות התום את המסמל כאיש זכרו את בכל עליון ובורר יועץ גם היה רופא בתור
ותרבותו. ארצו לעמו, ומסירותנפש נאמנות היה הוא החולים. של המשפחתיים הענינים

זמיר אברהם בעבו העיסק הומניטרי, יהודי רופא של טיפוס

רובנה איש גם, קלמן ר'
מאביו נתיתם ארבע בן בהיותו ז"ל. גם ציון גם, קלמן ר' היה ויקרנפש אישפעלים
הסמור בילובאראג בכפר לגור עברה ומשפחתו האחרונה, בתקופה רובנה של הדגולים מעסקניה
התחיל משפחתו של החמרי מצבה בגלל לברזנה. המסחר כמרכז רק לא מוניטין לה שיצאו העיר זו
לעתים בא היה עבודתו ולרגל צעיר בעודו לעבוד ועסק מפעליה במוסדותיה, גם אלא ווהלין, לכל
במגע בא שם הסמוכה, לודביפול לעיירה מזומנות לבם ומחום מרצם ממיטב להקדיש שידעו ניה,
צעדיו את עשה מאז ן ומשכילים מבוגרים עם הלאומית ולתנועה בכלל הציבורית לעבודה

ציוני. ובחינוך כללית בהשכלה הראשונים אנשימעקר בשורת בפרט. התרבות ולפעולות
בו נשתמרה בילדותו שספג המסורת רוח כעסקן חשוב מקום גם קלמן ר' תפש אלה ומעוף
והירבה לקרוא אהב האחרון. יומו ועד מנעוריו וקניניה. האומה לעניני ולוחם שיעורקומה בעל
עברו כך האומה. של ועתידה עברה על לחשוב בך ויי לאביו 1878 בשנת ברובנה נולד גם
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^t/I^^KKMKKKKKf ובשנת הראשונות. שנותחייו כשלושים i!^^^^H^^^^^^^^עליו והשתקע חזר  נשר כבר אז והוא  1908^^^^^F Jlf^^^H 32 כעבור הטכסטיל. למסחר ונתקשר ברובנה
^^^^m s^^^^^^^^U יהודה ור' עבר חובבישפת בחוגי אותו ראו H^^^שנים rwH^^^^^H ברובנה) חובביציון של מורשה (אז ^^^|מוםיוק .^^^^^^^^ שניהם האודיסאי. הועד לטובת לעבוד .₪^^^^הזמינו jj^^^^^^^H לועד; כחברים ורשמום רובנה סוחרי את A^^^^החרימו "ij^^^^^^^^H פעיל והיה כרובנה הציוני למחנה גם נכנס md
^^^!■N^^^^^^^^H הימים. כל m^^^^^בו ^f^j^^^^^M ישנ הראשונה העולמית המלחמה בתקופת
^^^^^m 9^9^^^^^ וחזר במסחר שם ועסק שנים כשלוש ^^^^^^^^£^^^^^^1במוסקבה כחיי מסנה כשחל המלחמה. גמר עם ^^^^^^^^^^^^^^1לרובנה והצלה קימום בעיות ועלו וצפו ברוסיה ^^^1^^^^^^^^^^^היהודים וה"ג'וינט" באוקראינה והפרעות המלחמה ^^^^^^^^^^^^^^^^^בעקבות התבלט  רחבה פעולתסיוע פיתח ^^^^^^^^^^^^^^^1האמריקאי הסייע ועד בראש הועמד רובנה. עסקני בין ^^^^^^^^^^^^^^^1גם שהתרכזו והיתומים הפליטים לטובת הרבה ^^^^^^^^^^^^^נ^ןועשה לכושרארגונו הודות דרכה. שעברו או ^^^^^^^^^^^^^^^^ברובנה הגדיל  ולמוכההגורל לנצרך הנפשי ויחסו

להקמת ה"ג'וינט" באמצעי העזרה בשטח לעשות
תש''ו) שבט א' .19461878) סו מפעלים ייסד ואף ותרבות מוסדותציבור

mm0Mmr mM , הזמן. צורך בהם שהיה ותרבותיים ציאליים
היזנ,חי ובינתיים י/יפפת' נעשתה שבייאיתי לקהילה גם נבחר וכציוני הציבור כאיש
שלח עשה? מה וירד. הלך יחמיי ימצבי עס?יי נשיאה, והיה (191718) ברובנה הדימוקרטית
ב34? .איצה. הצעייים יבתי בני את לפניי כל את ולקרב מתנגדים עם אף להתהלך בידעו
הציוני למפעל במסירותו לעסוק משיד יייאה פעולותיי זכורות בקהילה. המיוצגים הזרמים
ח הצל זה אחר מועט זמן בעירו. היהודי ילכלל ב"ג'וינט" כהונתו בתקופת גם של הברוכות
בליית י יעלי מהגילה  הבכא מע^ לצאת עסקיו של הזנחה כדי תוך פעם לא ובקהילה.
אביב בתל יתיי את ב.ת^י איצה יבניי אשתי למקום כנוח האיש ידוע היה בכלל "הפרטיים. והתיבית העם למעל לפעיל ^ייייי הוא ומתנגדים חברים העריכוהו כן ועל ולבריות.
הטרידוהי ופרנס£י סידירו יאגת אילם כאד?> היתה ולקניניו לעם בלימצרים אהבה כאחד.
י"שיט כלשהי' חמיי בביסוס ביותי י'צליח ילא נודעה חיבה והכרת גם. של המתונה נפשו ביסוד
לא_ הוא אי ,הטיבה מחש,בתי נתגש,מה לא כי אתו. במגע הבא ולכל לזולת ממנו
במכ באהבה קל:טתי חבלי את יקיבל התאינו של והתרבות החינוך פעולת כשהתפתחה
לאשיי ביטיי "<J בחו"ל לידידיי הפיטיים תביי חלק לעברית, האדוק גם. לקח ברובנה הציונים
אי! י ינשמ בארצי י .עמ תיי ב. שבתי על המלא העברי גךהילדים מייסדי בין היה בה, פעיל
הגילה עסקי את "סל יי"^הם.י י" .'."^' בין מתנוסס ושמו צ'לינוב) י. (ע''ש הראשון
.,^ Mcf, .. v u 7^., ע גא ה שהיתר. ברובנה. "תרבות" הגימנסיה מייסדי
קשה יייי אש^נע עליי מתה 1939 ב,ש™ עמד אח"כ הראשונות. העבריות מהגימנסיות
גברה יבעקביתיה זי' ממכה ל,התאושש לי היי/ והקדיש שנים כמה במשך הגימנסיה ועד בראש
בחו1 ישב הבאות שנים 6 במשך עליו. מחלתו את במיוחד לו ודאג למוסד ריח תשומתלב
בקריאה מרבה בחדרו. סגור כמעט משפחתו ,.., ^. ..,.,.u, ",U....L "lm, ....
ניהו שקיי"' ייייים ייםי עם יייי אי^י ^"5^^
יבתי בניי של?שת יכל גם זכה לזמז מזמו מקיים. ונאה דורש נאה היה וכך בפעולותיו.

,כהלכה אב "^יי בי ?יימו באי'ז של והגלילי המקומי הועד בראש הועמד הוא

v 1 a י ^ להשיב גם התחיל ובגליל ברובנה המוסדות סוס
^תית ישאי פייה' וצבייית ציינית ל'ףי!ה הכנות עשה ואף נפשו, משאת לאי'י. עלייתו על
היבים' ימכןייי חבייי עייי' בני של לבם על עיכבו ד.שמים מן אולם לעלייתו. זמן וקבע
התחיה' ליוי היאיי נאמו יכיהודי המעש כאיש נדחתה בו בלויות היו שלא סיבות ומכמה בעדו

ברזלי ב"צ עד רב צער לו גרם הדבר לזמןמה. עלייתו
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קהילות
(קונסטנטיןישן) סטארוקונסטנטינוב

בו אברהםשלפה, ר' של וביהכ''נ הלפרין של הנה על השוכנת  עתיקתיומין עיר
המקומיים. הציונים המשכילים מתפללים היו העיר. צדי משני הזורמים ואיקופוט, סלוץ' רות
ותיב במקום שלטונם את הבולשביקים כשקבעו הנהר זורם  שלישי מצד ממנה, קטן במרחק
בית בנין הוחרם היהודי, ברחוב משלה סקציה הישן' החלק הסלוץ/ מצר העיר חלק פריפט.
החזיקה היבסקציה לקלוב. והפך הגדול הכנסת נקרא העיר של החדש והחלק ,,זסלוץ"' נקרא
שנים במשך השתדלויות אחרי ורק רב זמן בו גרו וזסלוץ' סלובודה שבין בשטח ,,סלובודה".

מידיה. ולהוציאו לשחררו הצליחו רבות שמשה ברוסיה הצאר שלטון בימי בלבד. יהודים
,_,,_,_ ,_l. s יר חילוף עם אולם עירמחוז. סטארוקונסטנטינוב

,,!** יבל.?2 ס™ יי ףהע יי הבולשביקים שלטון תקופת עם  המשמרות

גמנסיות שתי בתיספר: במה נתקיימי ^יי זכתה לא רבות שנים פשקובצי. הכפר שליד
לנערות, ואחת לנערים אחת ממשלתיות, יוסיות נת והתפתחותה העולם עם רכבת לקשר העיר
של זה מסוג וביתספר כללי עירוני בית0םר נסללה 1912/13 בשנת רק כך. משום עכבה
לילדי תלמודתורה יהודים, לילדי הממשלה גראצינו דרך שפטובקה מצד הפודולית הרכבת
ע''י ונתמך הקהל קופת עי שהוחזק דלתהעם, ופרוסקורוב. לקמנץפודולסק
,,חד  פרטיים בתיספר שני יהודים. ""ים תושבים, אלף כ28 העיר מנתה 1916 בשנת
ייי י משה בו חיים המייה של מתיקנים' ? י אלפים 56 (לערך יהודים אלף כ20 ביניהם
למדי אלה ייזין1,,בשנ' העסק^דיד המיייי ישל היו החשבים אלפים 8 שאר יהודיות) משפחות
התל מספי כלליי? ילימויים ייסית 1גם עביית היח ולנים פ של קטן ומספר אוקראינים רוסים,
גביהה ימה על עמדי יהם קטן היה לא מ1דים וב"ם ט היו הלאירודים לבין היהודים בין סים
הסבי ומכפרי מהעיייות בעיי יייי "ח?יים" גם ידידותיים אף רבים בבתיספרובמקרים ללמוד ילדיהם את יהודים שלחו בה
העי הספריה בעיר: התקיימו ספריות כמה אלה. ישובים ועשירה. יפה היתה העיר סביבת
פקי ע"י שנוהלה בעיקרה, רוסית ספריה רונית, שדותבר אוקראינים, של מבוססים חקלאיים
הצארית; רוסיה לחוקי בהתאם רוסיים דים החבל אדמת רבים. יערות לרוב, ושטחימרעה
רבי מיכל של הספרים ביתמסחר ליד הספריה יהודי עובדיה. את ברווח ופרנסה פוריה היתד,
והעשירה, הטובה לספריה שנחשבה נוביץ, ויערות תבואות במסחר ידם את שלחו העיר

נודלין של הפרטית והספריה מקצו בעלי גם ביניהם היו שונות. ובמלאכות
בפברואר ברוסיה הגדולה המהפכה היי היה כלל יבדיי מצבםחפדשחימריבמשסלפיי^מיעט'
חילופי אולם בזמנם, לעיר אמנם הגיעו 1917 בימי קינסטנטייישו "י^ל אחףיםשלטתדצאר כבמקןמןת מין. לפןעל יצאן לא השלטןן למדי. טוב הצאר שלטון
התעורר ולאיהודים) (יהודים המקומי הנוער ונח קונסטנטיךישן היתה תרבות של עיר
נער נלהבים, קומוניסטים כמה התבלטו ימתוכו משפחות כמה גרו בה משכילים, של לעיר שבה
העיר ומושל פומביות, ותהלוכות אספות כמה כו אברהםבר יצאו: ממנה ומיוחסות. מפורסמות
המשיר הישן השלטון מטעם (האיספרבני^) ההשכלה, מלוחמי ואידי, עברי סופר גוטלובר,
ומילא צאריים, שוטרים מוקף כסאי' על ^נת (נולד בז'יטומיר לרבנים בביתהמדרש מורה
על נתמנה כאילו החדש, השלטון הוראות את גולדפרן. אברהם :(1899 בשנת ומת 1811 בשנת
אדם פוליאקוב, היה הזה המושל זה. שלטין ידי לרבנים בביתהמדרש גוטלובר של תלמידו
אחרי גם בתפקידו מעמר להחזיק שניסה נביו (נולד באידיש התיאטרון מייסד בז'יטומיר.

שיכול. ככל המהפכה כמו חסידים, לאמעט בה היו .(1908 מת ,1840
בקרב חשודה תנועה הורגשה הימים באותם מיוחדת. קנאות בהם ניכרה לא אך ווהלין, בכל
במדינה. החדשה הרוח עם השלימו שלא הרוסים, גדול, ביתכנסת בעיר: היו רבים בתיכנסת
ליהו שהוענק השויון על רעה בעין הביטו הם שנק חסידים של קלויז במינו, מיוחד יפה בנין
ציבוריות משרות נושאי ביהודים וקינאו דים ביהכ"נ החייטים, של ביתהכנסת ..קוזמינר'/ רא
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רושם עשו ברמן דברי להאמין. יש ובכוחותיו שחורים שכוחות שמועות פשטו וממשלתיות.
האיספרבניק. את לפטר הוחלט אספה ובאותה ביהודים לנקום זוממים נעלמת ביד מונהגים
ברמן יעקב על זמני באופן הוטל השלטון נדון הענין לידם. שתבוא ראשונה בשעתכושר
מיד פנה ברמן בעיר. השמירה את לארגן האינטליגנציה בין והיו ה"זמסטבו" בישיבות
שלפיה האספה החלטת את לו ומסר לפוליאקוב נתפס המקומי היהודי הנוער כי שסברו' הרוסית
לו, וכי מתפקידו, מפוטר  פוליאקוב  הוא אולם מבוססות, אינן השמועות כי לבלהתשוא'
בעיר. והבטחון השמירה את לארגן נמסר לברמן' נסיון של שבמקרה וידעו נרגעו לא היהודים
את באדיבות ולחץ הדברים את שמע פוליאקוב האיספרבניק על לסמוך יוכלו לא ורצח לשוד
הזמן לרוח מבין שהוא באמרו, ברמן של ידו הישן' המשטר שרידי ושוטריו, פוליאקוב
ברמן בתפקידו. הצלחה לממלאמקומו ומאחל חגהפסח בפרוס לפורעים. לסייע העלולים
שרותו על לפוליאקוב להודות צורך ראה מצדו הגנה על היהודים חשבו שלהם' וה"פסחא"
לקסרקטין ברמן פנה משם בידידות. ממנו ונפרד אצל להתארח בא אז עצה. לטכס והוסיפו
לשמירה. כוחות לבקש בעיר שחנה הצבא של בירו ירדני י. הדייר (כיום ברמן יעקב הוריו
של היפה התנהגותו על לסמוך שאין ברמן ידע הצבאי במחנה שנתיים כרופא שכיהן שלים)
ממפקדהגדוד שוטריו. נאמנות ועל פוליאקוב הוא גם המיוחד). המחנה (הוא הרוסי ה13
לש חיילים מאה העיר לרשות להעמיד ביקש המקימי. הנוער להתיעצות המקום כבן הוזמן
והפקודה נתמלאה הבקשה זמני. באופן מירה היהודים כנציג ה"זמסטבו* לאספת לשלחו הוחלט
העיר לרשות אנשיצבא מאה לשלוח ניתנה פרעות של אפשרות על ובשמועות במצב לדת
במש החיילים את סידרו וחבריו ברמן לשמירה. ביהודים.
הרגישו היהודים בעיר. שונות בנקודות מרות העיר. של הנציגים כל באו ההיא לישיבה
הפסח שקטו. והרוחות יותר בטוחים עצמם את על עמד היהודים, התושבים פחד את גולל ברמן
את לשאת הוסיף פוליאקוב ובסדר. בשלום עבר באיספרבניק אימון חוסר וגילה הבטחת מצב
רבים בעיני מוזר היה והדבר הרשמית תלבשתו והביע שבוטל. המשטר שריד פוליאקוב' לשעבר

מהקהל. הכחיש אגב ביותר. עליו לסמוך שאין דעה
יבןא) (סןף לבדר גורם היהודי הנוער כאילו הדעה את ברמן

ופעי עירנותו את נס על והרים יסוד, ללא לה
לונשטין וט. ירדני י. בו שרק השחרור, דגל נושא הנוער, של לותו

(הפשך) ווהלין של הרוחנית אוסטראההבירה
(גונקר), אחת לאשר, יד קטעו והפולנים בכוונה  שנותמעבר
ביהודים, התעללו האלר הגנרל שחיילי ממד. חוץ לת קדמה ותלאות סבל רבת תקופתמעבר

וכדומה. זקנים מרטו שנס .(19391918) האחרונה קופתהשלום
אוס איפוא יצאה חילופיהמשמרות מכל טראגי. כה באופן לעינינו תיימה
שבחבל אחרות ערים לגבי בשלום כמעט טראה 1914) הראשונה העולמית המלחמה שנות
הפטלו מהמרצחים בעיקר סבלו אשר ווהלין. מאורעות בלי אוסטראה העיר על עברו (1918
בכל היהודית האוכלוסיה את שהשמידו ראים הידוע, הנוסח לפי ממש. לפוגרום מיוחדים.
שלהם קצירהדמים ואשר משונות. מיתות מיני הרא הרוסית המהפכה לאחר דוקא עירנו זכתה
קרבנות, מיליון בחצי אוקראינה ליהודי עלה והקידמה האור כוחות נצחון אחר (1917) שונה
הימים של המושגים לפי מאד עגום סךהכל הצארית. ברוסיה השחורה הריאקציה על כביכול

ההם. סקורופאדסקי, האוקראיני ההטמן תקופת גם
עברה הגרמני. שותפו של בחסותו שלט אשר

הפולנים שלטון וגי ההטמן נפילת עם אך בשלום. בדרךכלל
הפולנים בעירנו התבצרו 1918/19 בשנות מתחלפים השלטונות התחילו הגרמנים רוש
הפול תקופת .1939 שנת עד נמשך זר. וכיבושפ ליהודי עלו משטר חילופי וכל לבקרים, חדשים
ווהלין של חציהחבל בכל כמו באוסטראה' נים הבולשביקים כיבוש בקרבנותאדם. אוסטראה
להבראה חדשות תקוות ראשיתה בחלקם, שנפל משפחות. שתי בקרבנות עלה (1917) הראשון
רדיפות, נגישות, וסופר, לאומית ותחיה כלכלית שנשחטה ריכטר מוטיל משפחת היא האחת
היו כשהפולנים הראשון, בזמן ואכזבות. גזירות (כעת שהתחבאה אחת ילדה רק ונשתיירה כולה
קופתם את למלאות כדי היהודים. לכספי זקוקים בניו ששני בליאך. אהרן משפחת והשניה בא"י)
לויאליים אזרחים להם להבטיח כדי וכן הריקה והרגוהו אחד ביהודי התעללו הפטלוראים נורו.
מהסי הבלתימרוצים האוקראינים רבבות בין שלא חנותו יד שעל מודעה הורדת על קר בנשק

ו
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בכל סעיל היה הותיקים. ועסקניה העיר בדי במסחר לעסוק ידוע חופש ליהודים העניקו פוח,
עצמי יחוס בעל והלאומים. הצימרים המוסדות נוצר ולאומיות. חברתיות בפעולות ואף ועבודה
ברוקהויז של באנציקל' (נזכר ויחוסאבות להכנס התחילו הנורמליים החיים כאילו הרושם
מבין לשעבר. לנרות ביתחרושת בעל עפרון), למסלולם
פוני לקחמכר. יעקב יצויינו: העובדים חבר הצהרת בשורת לעירנו הגיעה ההוא בזמן'
(א'י). פרלמוטר ניוני גינקר, לייב פידלר, הלבבות. כל את כבשה הלאומית והפעולה בלםור

ואח'. (א"י) שמוקלר שלאחר החירום שבשנות הציונית, האגודה
הוא (מסחרי)'. י צק יא קופ "בנק 0 מהמחתרת יצאה בסתר. פעלה עוד המלחמה
וסוחרים גוניק סנדר של מיסודו בנקהסוחרים הת המקומי. הנוער מיטב את סביבה וריכזה
ברמניק. ירוחם העובדים: חבר מבין אחרים. הראשונים העולים את ושלח "החלוץ" ארגן
ואח'. אשכנזי ציטרינל. ס. פינקלשטין יחזקאל לארץישראל
פר או ו (ק י צ' ל יא ז ד 1ל פ ס ,,בנק ז) המסחר וחופש כביכול הבטוחים החיים צורת
לשרות בעיר השלישי הכספי המוסד טיבי)". מה שנשארו ליהודים קסמו הלאומית הפעולה
מייסדי הבלתימאורגנים. והבע''ב הסוחרים  קארדאנאם) (..זא הגבול של השני עבר
אודרמן משה גוניק. מנוס היו: ומנהליו הבנק תחנתמעבר שנעשתה אוסטראה. העיר בקצות
יוסי גרינס, בנימין עובדיו: מחבר ברניק. וב''צ ום העיר את הציפו למאות יהודים לפליטים.

ואח/ סימס דוקוצ'ליבר, ולארץישראל. ..הפתוח* הגדול העולם אל ניהם
(הגדולים)". הסוחרים "ארגון ח) בה להשתקע כדי בעיר נשארו גם מיעוטם
הרוסים בימי שהיה מי לוקאץ'. ניסל בהנהלת ורבי חשובים באזרחים התעשרה יאוסטראה
על וממונה היהודית העדה זקן "סטארוסטה'', שמואל ורטהיים, יוסף הרב ביניהם: פעילות.
בעיריה. היהודים של והתמותה הילודה פנקסי סול דב ארצה). (שעלו פוגל ישראל שרירא,
ארגון גם קיים היד, איכט.  הארגון מזכיר ואחרים. צ'ינסקי

קרויט. בהנהלת הזעירים הסוחרים
הי נציגי העירונית'. ..המועצה ט) ועסקניה העיר מוסדות
הנציגים העיריה. במועצת (..לאווניקעס") הודים באוס פעילים שהיו העירוניים מהמוסדות
הכי במשך היהודים האינטרסים את ששירתו . לציין יש ההם בימים סראה
גיני?' מ גיני?' ס ,אבלמו' ,מ היי: לני הפו ביש שפעל י". א ק י ר מ א ה ה ל צ ה ה  ד ע ..ו א)
גרינברג. יעקב ברמניק, "לאל יילקי' ?לכדי בהגישו המלחמה שלאחר האחרונות בשנים
שה הפועלים, נציג  מוטילגורין גינקי' ל המל משנית המדולדלים ליהודים דחופה עזרה
כחשוד עבידתםרד שנות ל7 הגלוהי נים פיל עמדו: הפעולה בראש התכופות. וההפיכות חמה
האחיי! הרוסי הכיבוש בזמי ?ומוניזם , על גרשפלד זלמן שפילברג. לייב ורטהיים, י. הרב
הפעיל יא^העיר. בתוי ג מ כיי'ז (1939/40) הירשל קומנדנט. שלמה ביבר, לייבוש (א"י).
י'יי' במועצה י'יהודיים הנציגים ביז בי?תי ואח/ (א"י) זונדר (אמריקה). הפעילותרבינוביץ בשטח ותיק עסקן קומנדנט. שלמה לראש, ^ נתמנה הןא הציבןףית> לרשת מוסדסניף .ביתיתומים;. ב)
עם יחד (1942) להורג והוצא באיסטףאה הגיטן שנפתחו עזובים. לילדים שלבתימחסה ענפה

מגפים זן, בגלל יהןד,ם 9 עןד המוסד בראש המלחמה. אחרי מיד החבל בכל
ל אשר הגרמני/ ל הגיטו (יור פרנקל קלמן והעובדים: העסקנים עמדו
ל י ל באשמתו כי עלין> להתגולל תואנה חיה'קה פרלמוטר. יעקב תדזון. חיים הכבוד).

רגלין את (א*י). בוקימר ריבה (א"י). פינקלשטיךגולדין
סגן בתפקיך שףתן המןעצה קיןם במשך י י ואח'. ליסקפלן סוניה
בצבא יהודי קצין קמרמן. יוסף ראשהעיר: בית עם היהודי" ..ביתהחולים ג)
ומסור. פעיל ציוני  דודזון חיים (א"י). ד,פולני רפואית עזרה מושיטים שהיו ידו על מרקחת
שהוצא בעיר. בולט ונואם מוכשר ציבורי עסקן טולציינסקי. דב עמדו: המוסד בראש העיר. לעניי
כניסתם עם מיד הנאצים ע"י ה.יא גם להורג ואוד. ברמניק גבי קפלן. מרדכי אברך, יואל
לארגן העלול אדם בו בראותם .(1941) לעיר של הבריאות לשמירת חברה ז", א ..ט ד)
היה יחידי יהודי כפקיד נגדם. דעתהקהל את רופאהשנים של בראשותם היהודית האוכלוסיה

גנדלברג. העיריה פנקסן פרקוס טולצ'ינסקי. ד. רוזנשםרום, יוסף ד'ר
יהודיגלותי מוסד הקהילה". "ועד י) L יאח/
ה.,קהל מימי במקומותינו חסר היה זה מובהק כספי מוסד (עממי)'/ ודובי ל ..בנק ה)
בשנת רק הקודמות*). המאות של שטיבל" ..החכרה חיסול אחרי בעיר ראשון קואופרטיבי

. המו בראש המלחמה. שמלפני וחסכון" להלואה
אוק עד ממרס התקיימה הדימוקרטית הקהילה . מנכ בראורין יהודי אבלמן. משד. עמד הזה סד
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j₪₪₪₪x^':i^/^m "■'" 9HHj הקהילות תקנות הממשלה ע"י אושרו 1930f^^^ ^^^'Bjtt .m^^Sw היהודיים הענינים לכל סמכות בעלות itהיהודיות J^KjPIJefL | מנגנון להחזקת מיוחדים מסים לגביית רשות עם
^£'^ ^₪ו^₪ :₪ך~ ך ארגון והסוציאליים. הדתיים ומוסדותיה הקהילה
*" m ^J שהיה דודזון חיים לידי נמסרו ויסודה sהקהילה i^et'^lflV ועד חברי בפועל. ומנהלה שלה רוחהחיים
*y ^5^ ^mt₪t' ר' (בהרב ספרד יוסילי ר' היו: הקהילה

^ A|K הורנשטיין, יוסיל גלברסון. חיים £אלתרוני), ; j&gt^l^ לינצקי בריל ביבר, לייבוש רבינוביץ, מוטיל
*13KKF 1 באלין. עובדיה  הקהילה מזכיר ואח'.

 *31eF|| ומוסדותיה הציונית ^\ההסתדרות /^^^£* _ באוסטראה התקיימה אחדות שנים ty^במשך ff m ^| את בתוכה שריכזה אחידה ציונית הסתדרות
$₪* ""**]™* 4, ןך הציונית התנהגה בשטח הפעילים הכוחות ^ךמיטב ¥ / 1 "ויל שברחוב קופרשטיין חיה בית את ותפשה

. \ מילאו ואשר בראשה העומדים גראבלי". ביוונר
j / שעלו אלה היו גדול, וחינוכי ארגוני תפקיד /בה ' ומחושלירצון מלומדינסיון הציונית מהמחתרת

ביניהם והעם. הארץ לבנין חדש דור להכשיר
(19201889) בוקימר ~בי זלמן פרייליך, לייב שפילברג. לייב זכורים:

הציו הספריר. גם אגדה. זו תהיה לא נרצה אם ביבר. לייבוש דודזון' חיים (א"י). גרשפלד
מימי זכרו. להנצחת שמו על נקראה בעיר נית בצלאל רדושצר. א. שולווג, ז. רשיש, וז. פ.
העיר ראש כסגן כיהן ימיו סוף ועד המהפכה ואליהם (א"י) בוצמן משה בנד' גרישה ברמניק,
על לשמור מיוחד כשרון גילה זו משמרתו ועל (א''י) פוגל ישראל שרירא, שמואל אח"כ נלוו
בפרט. היהודים ושל בכלל העיר של האינטרסים ואחרים.
באוס הדימוקראטית. הקהילה ממארגני היה הוא הועמדה באוסטראה הציונית ההסתדרות כל
כניסת עם שנתפרקה עד בראשה ועמד טראה והעסקן הותיק הציוני של הרוחני הפטרונז' תחת
להכשרה בתימלאכה אירגן כן הבולשביקים. נקטף אשר בוקימר, צבי המובהק הציבורי
הכשרה, בעצמו קיבל מהם ובאחד לא"י לעליה הלאומי הבית לבשורת זכה ולא ימיו באביב
בעיר. החיה הרוח והיה רוזנברג, במסגרית כחלוץ, תמונתו ורבתהיקף. מוכרת ציונית ולעבודה

יבוא) (סוף תמונותיהם בין הישיבות באולם מתנוססת היתד,
אילון ב. ח. כי הוא, גם האמין שכמוהם ונורדוי, הרצל של

ה נ ב ו ר
רביעי) (פרק

צביון היה שלעיר מובן הרי המקומית, לוסיה והתקדמותה: העיר צביון
מהם. הזכויות ושלילת ההגבלות אף על יהודי, התפת תהליך על דובר הקודמים בפרקים
הקשה, החוק את מקרים בהרבה סיכלה המציאות המאה עד וגידולה העיר של הכלכלית חותה
היו שונים גורמים עם וקשרים שלמונים ובעזרת יש הגדולה התקדמותה שאת ברור הנוכחית.
האי עניניהם את לאאחת מסדרים העיר יהודי היהודים, התושבים חשבון על בעיקר לזקוף
זרמו כך הם. צרכיהם לפי והציבוריים שיים שכל עד שטחיהחיים, בכל בעיר לפעול שהרבו
והת ופרחה שהלכה ברובנה'. היהודיים ההיים ובדומה הבנקים המלאכה, התעשיה. המסחר,
שנעשתה עד לה שמסביב הערים יתר בין בלטה החפ בעליהמקצועות רוב גם בידיהם. רוכזו

בווהלין. מרכזית עיר וכיו"ב פקידים מורים, רופאים, עורכידין, שיים:
, ■ שבהם ממשלתיים, במוסדות שעבדו מאותם (חוץ

אייעלפ: יבגונית היתה ייבבי' קהילת החוק עלפי דריסתרגל ליהודים ניתנה לא
על יובם נמנו במ?חי' לעסוק היבי שהיהודים וכיון יהודים. היו הצארית) ברוסיה והנוהג
"יי™0 הסוחיים אצל שעבדו מי'ם "^י' סיג האוכ רוב הזמנים בכל כאמור היו שונותשהיהודים במלאכות שעסקו ומהם ופועלים כעוזרים
עגלו מקצועיים, כפועלים וגם ביתית, ובתעשיה מ. הולברס, מ. בוקימר, צ. השתתפו ובה 1917 טובר
רובם היו ואכן וכיו"ב. מובילימים סבלים, נים, ביבר, ל. גרשסלד, ז. שרירא, ש. טולסין, מ. אבלמן,

וישרים. פשוטים ואחרים. ליזק י.
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שטחים. בכמה בפעולתם והצליחו אף לחסידות נטו מבניהקהילה ניכר חלק
ברובנה, אז שנתקיימה "בניציון"' אגודת השוש מקום תפסו היהודי ברחוב זו. בתקופה
כוחות ע"י וגדלה והלכה בווהלין מהחזקות היתה סטפאן. מאקארוב, אוליקה, טוריסק, של לות
ציונים ברובם היו רובנה משכילי מעריהסביבה. החסי של ה"שטיבלאך" ואחרות. סטולין ברזנה,
הציונית בעבודתם רק לא רחבה פעולה ופיתחו שעדיין פי על ואף מתפללים. מלאים היו דים
המקומי הציבורי בשטח גם אם כי הרגילה, שבתפילו הקבועים המנהגים בידיהם נתקיימו
צירים בבחירת טיפלו למשל' כך ציונית. מבחינה קנאותם הרי שלהם' מסיבותמצוה ובכל תיהם
זאב וכשהועמד הממלכתית' (הפרלמנט) ל"דומה* כמה כליל. ירדה או האחרונה בתקופה נחלשה
רובנה ציוני דאגו בווהלין לבחירות ז'בוטינסקי השכלה להם רכשו החסידים משפחות מבני
הסמוכה לעיירה "נכתב* בתור בחירתו להצלחת מוכ לעירמכורתם וחזרו גדולות בערים כללית
נל  ברנסון מטעם הרב כשמת אלכסנדריה. משל שונות ודרכיהם אקדימיים בתארים תרים
וניצחו, ציוני מועמד בחירת בעד הציונים חמו אף הורגשה ושם שפה אלא עוד ולא הוריהם.
אי גולדנברג' זלמן הרב זו לכהונה נבחר ואז הגדולים למרכזים בדומה להתבוללות נטיה
בעבודה חלק שלקח ציבורי' ועסקן ציונית שיות ובאורח בהלרהדעות שינוי היה ניכר שברוסיה.
ימי כל אחרים ובמוסדות המקומית הציונית דוב ר' של רוחם רובגה. של היהודיים החיים

ברובנה. שבתו ברובנה)' קודם (שישב ממזריטש המגיד בר
ד"ר ברובנה: ביקרו רבים ציונים שליחים לאכסניה שדאג הכהן, שמואל בן אהרן ר' של
חיים ז'בוטינסקי, ז. פסמניק' ד. לוין, שמריהו גוטלובר ב. א. המשורר של בעיר' תורה של
זיידסן בוכמיל, ד"ר שיינקין, מנחם גרינברג, הלכה כאילו  ורוח תורה אנשי כמה ועוד
בן הד"ר בא (1908) תרס'יט בחורף ואחרים. לרוב גבאים, עמדו החיים במת על וטושטשה.
עם ואספות ישיבות כמה וערך מוסינזון ציון ולא הקהל לרצון היו תמיד שלא .מושבעים",
זפראן, בתיאטרון הפומבית הרצאתו הציונים. להח בנאמנות פעלו רובם אבל בגדולות' הלכו
עלה בנקל (שלא השלטונות ברשיון שנערכה בעיר*. היהודיים והחינוך החסד מוסדות זקת
גם ביניהם העיר, חוגי כל את משכה להשיגו), עלידי שניתנה העזרה להערכה וראויה nynv
לתע הזדמנות זו והיתה ובונדאים, מתבוללים וליורדים, העיר לעניי ועסקניהם אלה מוסדות

חשובות. היו שתוצאותיה רחבה, ציונית מולה רגש כי הוכיחו ובזה וכר לחיילים לאסירים,
ובעיקר רובנה משכילי שאבו זמן באותו ווהלין. יהודי בין מושרש לזולת והיחס האחוה
העברית מהספריה הרוחני מזונם את הנוער. בכל ניכר היה רובנה יהודי של חלקם
,30 היה הסםריה חברי מספר שבעיר. העממית של והכלליים הציבוריים והמפעלים המוסדות
החברים היו לשנה ואחת מסחדשי, משלמי בקו התיכוניים, בבתיהססר במכביאש, העיר:
תורניםספרנים ששה עם חדש במנהל בוחרים בלבד) יהודים היו (שחבריה וחסכון להלואה פה
באחד ספרים. לחלוקת  בשבוע יום לכל ואחרים.
האידי (הסופר שטיף נחום לדוכנה חזר הימים (19045 (בשנות ויפאן רוסיה בין המלחמה
קיצוני מעברי שנהפך דמית"), ,,בעל שאי להשתתפותם מחוץ ברובנה' הורגשה לא כמעט
אוהדים סביבו לרכז והחל נלהב' ל"אידישאי" שבעיר. יהודים ומגוייסים חיילים מספר של
תורת נושאי ה,,בונד", מעסקני כמה לאידיש. החרבות: ועבודת הזרמים
והכניסו לחבורתו הצטרפו קולטוראוטונומיה"' ה. המהפכנית והתנועה הפוליטית התסיסה
הדבר לאידיש. מחלקה בספריה לפתוח הצעה אח נמשכו תחלה ברובנה. גם הורגשו ברוסיה
בא הסםריה חברי רוב מצד בהתנגדות נתקל הנוכחית המאה מראשית אולם יחידים, רק ריהן
שטיף העלה ושבה ימים כמה שנמשכה ספה, ודיכוי ברוסיה הקונסטיטוציה מתן לאחר ועד
ועל אידיש על הגנה תוך נימוק אחר נימוק מהנוער רבים הצטרפו השלטון בכוח התנועה
ה,,עברים". על להשפיע הצליח לא אולם הצעתו. לתנועת ובעיקר וסוציאליסטיות למפלגות היהודי
פמוטנחושת רוגז מתוך זרק הצעתו ומשנדחתה שוליות על ניכרת השפעה לה שהיתה ה"בונד"'
הפמוט פגע לא למזלו האספה. ביושבראש בב והפועלים בתיהמסחר עוזרי בעליהמלאכה,
הרא מלחמתהשפות אז נסתיימה ובזה באיש, היתה ומלחמה  וכיו"ב דפוס בתי תיחרושת'
ובשנים הפרק, מעל ירדה לא אבל ברובנה. שונה ברחוב תעמולה המנהלים הציונים עם לאלה להם
וני מחדש, תכופות לעתים התגלעה עזלאחרכך וחסי חרדים יהודים גם התחיה. לרעיון היהודי
לויכוחים. ונושא מחלוקת סלע שימש השפות גוד ברם והציונות. הציונים נגד יצאו רבים דים
העתון ברובנה להופיע החל ההם בימים לא  גדול היה לא מספרם אםכי  הציונים
שעורכו וולין"' ..יוגוזאפאדנאיא בשם (ברוסית) המחנות. משני מתנגדיהם נגד ועמדו נרתעו

המתבוללים. חוג על נמנו ועובדיו 1

ברוב היו חובביציון של האודיסאי לועד א'ד'. חוברות ווהליך "ילקוט עיין .
יהודה אוירבוך, יחזקאל הד"ר מורשים: נה ת'א. ריצמן. אליהו של תיאורו לסי .
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איזנ קוםלמן' המורים רוב: ע"פ היו המרצים אספו חברים' שרכשו גולנדברג. ואשר מוטיוק
הסטודנט ברז, גרינפלד' גורנגוט. רובנזון, ברג, מוכר מוסד היה זה שועד וכיח וכדומה. כספים
בחיפה). שוהם עו"ד (כעת פינקלשטיין זאב יכלו כשרה' היתה למענו והפעולה הממשלה ע*י
גרבוז אריה זמיר, אברהם שינדלקרויט' יהודה אחרים ציונים בענינים גם לעסוק רובנה ציוני
עסקנים וכמר. בריק פרצובסקי, אבטיחי), (כעת שליח של שבתו ימי זכורים הועד. דגל תחת
וברחובו עברית' תנועה הורגשה בעיר אחרים. (אז ברובנה הרבה שעשה כרכר, נתן  הועד
החל הנוער העברית. השפה צלצול נשמע תיה מ800 למעלה ונאספו לועד רבים חברים נרשמו
צעי כמר, בשפתנו. ולדבר בשעוריערב ללמוד יפה בעין לתרום ידעה רובנה לטובתו). רובלים
העברית בגימנסיה ללמוד יצאו וצעירות רים מהמפע לשנה משנה גדלו הציוניות וההכנסות
מוטיוק רחל סגל' ברינדל סגל' (טוביה ביפו קופ הרקת השקל' (הפצת השונים הציונים לים
עברית ודיברו החופש לימות וכשחזרו ועוד), של קערות קק''ל' בולי מכירת קק"ל' של סאות

מלבב. לחזיון הדבר היה  הספרדי במבטא בתיהספר ולטובת א"י לישוב הכיפורים יום ערב
את בורשה .'הצפירה" חגגה (1912) בתרע"ב נוהגים שהיו הציוני, ב,,מנין" עליות נדרי בא"י,
ברובנה והציונים חובבישפתעבר ומטעם יובלה, ה"תלמוד~תורה" באולמי בשמחתתורה לערוך
המשכילים, גולדנברג. זלמן הרב לחגיגה נשלח ועוד).
בכתב ברכה שלחו לאידיש שנטו ציונים, בלתי הקונסטיטוציה הכרזת אחרי תרס''ט, בשנת
של בקיץ ברובנה". העברית השפה "מוקירי בשם ישראל המוני של התענינותם גדלה בטורקיה,
מא"י אבי בן איתמר ברובנה ביקר שנה אותה אחד שבמסורת, לדבר נעשתה והיא בציונות
הר חובש"ע. סניף הזמנת ע"פ רעיתו, בלוית הציוני המרכז של ההחלטות רושם היה הגורמים
מא"י וסיפוריו העברית השפה תחית על צאתו והעבודה התנועה כיוון על המוסקבאית במועצה
הארצישראליים השירים וכן חזק, רושם עשו ההנ מאת דרשו הציונים כארץי?ראל. המעשית
סייעו חובש"ע, עסקני במסיבת ידם על שהושרו ובשטח הקרקע בגאולת גדולים מעשים הלה
החוגים. בכל העברית רעיון להעמקת בהרבה ועוד: זאת ברובנה. גם גברה והתנועה הפוליטי,
הצעירים ברובנה. העברי חגר. את חגגה הציונות הש אז לו היתה שלא וכמעט נחלש ה,,בונד"
הבנקים מפקידי כמה אליהם למשוך הצליחו להתנגד כמעט חדלו החרדים בציבוריות, פעה
אגודה וארגנו המתלמדים מבין וכן ובתיהמסחר ברובנה. ציונית לפעולה נרחב כר ונוצר לציונים,
כםרקציה עצמה את שראתה ציון", "צעירי של לא"י עליה החלה החדשה ההתעוררות עם
לרצונם היה לא זה אמנם, הציונית. בהסתדרות כוחות גם הופיעו בתוכן. ומרובנה ווהלין מערי
הצטערו שבהם והקשישים העיר, ציוני של קבוצה התבלטה הנהגר בין וצעירים. חדשים
הציוני; במחנה פילוג בראותם הדבר, על ציוני: נוער באגודת שהתארגנה רך גיל מבני
בענין הצעירים עם הזקנים התוכחו אחת ולא והתפוררה, הימים ארכו לא אולם ..פרחיציוך,
גוטיה היו: אלה ..צעיריציוך מפעילי זה. הציונית להסתדרות נאמנים נשארו חבריה אך
גרבוז אריה בהרל, ישראל פיר, נחמיר. זלצמן, האודיסאי הועד של המורשים ואת אותה ושירתו
רחל ברנבוים' שפרה גויכרך, זאב (אבטיחי)' רבה. בהתלהבות
מאיר שולמן' עקיבא איזנברג, בלומה מוטיוק, (1910) תרע"א בשנת יסדו רובנה ציוני

ואחרים. ביאלר מנדל קדיש, היה שמרכזה שפתעבר*, ..חובבי לחברת סניף
היו הסניף של הראשון הועד חברי באודיסה.

הראשונה: העולם בנזלחנזת אויר יחזקאל ד*ר העברים: והמורים מהעסקנים
הלכה שנים, זה שנמשכה לאמריקה ההגירה חייקיל כורך, דוב שטריק, נ. מוטיוק, יהודה כוך.
פוליטיות מסיבות מרובנה היגרו יהודים וגדלה. (אחרי גרינפלד וזלמן איזנברג לייב קוסלמן,
היהודים מספר את העריכו ב1913 וכלכליות. שפי יוסף לועד נכנסו אוירבוך הד''ר של מותו
עמדת בגלל בערך. נפש רבבות בשתי בעיר ציוני כל כמעט ואחרים). ווסליר שלמה טלניק.
בחיים ירידה הורגשה היהודים לגבי השלטונות התק שלפי והצעירים, לחוש"ע, חברים היו העיר
העולם מלחמת פתאום פרצה והנה הציבוריים. להיות יכלו לא החברה של המאושרות נות
החיים מהלך את ושינתה (1914 (יולי הראשונה למועדון באים היו גילם. מפאת רשמיים חברים
לא העיר כי אף בכלל. ברובנה היהודים של בלתי באופן לטובתה פועלים היו ואף החברה
אחרות כערים האוסטרי, לגבול קרובה היתה הציונים ניהלו זו, חברה מסוה תחת רשמי.
האויב, מכיבוש פחדו בכלזאת ווהלין, של כמה במשך בגלוי וציונית תרבותית עבודה
רוסיה. לפנים בהלה מתוך לנדוד מהרו ורבים בבית בראשונה היתה החברה לשכת שנים.
ואחרים) ריידל מנזון, (שץ, הגדולים הסוחרים ושם קניאז'סקי) (סמטת גולדארביטר המורה
רחוקים לכרכים סחורותיהם מרבית את העבירו המקום משנעשה אולם ואספות. שיחות נערכו
ועסקים בתים מהעיר. בעצמם היגרו ואף מהחזית בבית  העיר במרכז גדול מועדה נפתח צר
והאוכלוסיה לזמךמה נשתתק המסחר התרוקנו, בעברית. ומסיבות נשפים הרצאות. נערכו בו גשל.

ו
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מחסור החיים' יוקר האויב. אוירוני ע"י העיר מעיירות יהודים פליטים פחד. אחוזה היתה
חילות תנועת זאת כל ועל ובסחורות בחמרים לא אלה בתנאים מבוהלים. לרובנה הגיעו הגבול
והת העיר את שעברו ועקוריםמגורשים צבא ימים של ציבוריים ענינים להמשכת מקום היה
העיר. על ניכרת השפעה השפיעו  בה עכבו ועלו צפו כי הציונית. לפעולה ואף כתיקונם
באותו חיל עשו יחידים (אםכי אותה דלדלו היה המצב גרמון. שהזמן חדשות ודאגות בעיות
יהודי של בחלקם התפתחותה. את ועכבו זמן) המיוחדות הגזרות מפאת ליהודים במיוחד קשה
הגדולה מהמלחמה כתוצאה רב סבל נפל רובנה לעקירת וגרמו בהם שפגעו הצבא שלטון של

הזאת. להג ולגרושים. ממקומותיהם מושרשים יהודים
יבוא) (המשך הגיוסים וכד'. במסחר בדרכים, בתנועה בלות

אבטיחיהדרי א. הפצצת המלחמה' לצרכי הרקביזיציות לצבא,

דרבנה
ועסקנים, חכמים רבניםגאונים, אישים, התבלטו עיירה דובנה היתה בערך. שנה. 900 לפני

.(. היהודית הקהילה את שפארו הרוסים שלטון תחת גידולה עם אך לאגדולה,
יעי עירמסחר: ומתמיד מאז היתה דובנה מחוזית. עיר נעשתה  סחרה ופיתוח והפולנים
במחוז העיקריים. הענפים היו ותבואות רות של העתיקות הערים כאחת ידועה דובנה
ושהיו בירד, לייצור המשמש כישות גם גדל הרוסית בהיסטוריה לראשונה ונזכרת ווהלין
עצמה. ובמדינה במערבאירופה אותו משווקים השל יסודות מניחי  הריוריקים שלטון בימי
בירי מרוכז ככולו רובו היה בעיר המסחר אחד ניקר המסורה לפי ברוסיה. המדיני טון
והערים דובנה בין שנסללו הכבישים יהודים. ונענש ואסילקו הנסיך של עיניו את הנסיכים
סייעו  מסילתהברזל קוי כמוכן הסמוכות, בו המפותח, לודמיר מחוז ממנו שנלקח בזה.
מצבם היה בכלל העיר. של להתפתחותה בהרבה ודובנה. אוסטרוג את במקומו לו ונתנו שלט.
העולמית המלחמה עד העיר יהודי של הכלכלי  "דוב" במלה השערה לפי קשור דובנה השם

מבוסס. די הראשונה הרבים יערותהאלונים שם על (ברוסית). אלון
נמצאה 1914 בשנת המלחמה משפרצה אולם לפנים. זו בסביבה שגדלו
של (מרחק אז האוסטרי לגבול הקרובה דובנה. ובסביבתה שבדובנה מספרת ההיסטוריה
שנה במשך החזית אש בתוך בערך), ק"מ, 50 הפולנים. לבין הטטרים בין מלחמות השתוללו
מחוץ לנהר מעבר שהתבצרו הרוסים ויותר. בין ולאחרונה האוקראינים לבין הפולנים בין
בתוכם מבניניה, וחלק אש בה שלחו לעיר הראשונה. במלחמתהעולם לאוסטרים הרוסים
תלו, על שנה כ300 שעמד הגדול, ביתהכנסת צדדיה, משלושה העיר את המקיף איקוה, הנהר
הם אף העיר, את שכבשו והאוסטרים. נשרף, נטו היו והקרבות התקופות בכל מגן לה שימש
והש הנשארים מבניניה ניכר חלק החריבו הנהר. עברי משני הלוחמים הצדדים בין שים
גדול חלק ביצורים. להקמת בחמריהם תמשו לחם הידוע, האוקראיני ההטמן בולבא, טרס
המחסור הרעב, בגלל העיר את עזב מתושביה חלק שהקיף העתיק המבצר מתוך מחנהו עם

שותקו. בעיר והחיים והסכנה, ניקולאי הצאר בימי חציעיגול. בצורת מהעיר
מירי דובנה ושחרור המלחמה תום עם שבעה (במרחק העיר של מערב מצד נבנה השני
ונגשו אליה לחזור תושביה החלו האוסטרים, על לשמור מיועד שהיה מבצר. בערך) ק"מ,
המהפכה פרצה והנה הריסותיה. את להקים משנגמר אולם האוסטרים. מהתקפת המדינה
אותה התכניות. כל את וסיכלה 1917 בשנת כי נתברר שכן השלטונות. מטעם נפסל בנינו,
חייה על חותמה את טבעה במיוחד תקופה ואז השכנה, למדינה נמסרה המבצר תכנית
לשאר בדומה העיר. של והכלכליים הציבוריים מרכזי. צבאי לביתסוהר הפכוהו
האוקראי משלטון היא גם סבלה אוקראינה ערי עתיק הוא גם בדובנה, היהודי הישוב
הישובים רוב את הציף כשגלהפרעות נים, ותק סמוכות מארצות באו רבים יהודים יומין.
של את שהחליף הבולשביקים שלטון היהודים. מהכפ ובסביבתה. בדובנה וכן בווהלין יתד עו
לח ושיתק דלדל הוא אף האוקראינים, טון בה. ונאחזו בדובנה לגור יהודים עברו רים
גם כך בעיר. הציבוריים החיים את לוטין הקודמת המאה בסוף ניכר. היה בישובה וחלקם
ביחוד היהודים, של הכלכליים היסודות נתעררו ואילו העיר. תושבי רוב היהודים כבר היוו
אוקראינה ביהודי הפוגרומים שכיחים משנעשו היוו האוכלוסיה של הגדול רובה  במחוז

 הציכים בין ופולנים. צ'כים והשאר האוקראינים
ב. של ברשימותיו עיין  דובנה גדולי על . אנטיש ורגש יחסיידידות שררו היהודים לבין
ופסיס. מרגלית הרב בספרי וכן ג' ב/ א/ חוב' אלימלך. שונות בתקופות לרובם. זר כמעט היה מיות
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והחיים מביתם לצאת מפחדים האנשים פחד. שני שבין מהמלחמות גם בתוכה. ובווהלין
משותקים". בעיר  והאוקראינים מזה הבולשביקים המחנות,

והבולשבי הפולנים בין המלחמה גמר עם עלידי שנפגעו היהודים' קודםכל סבלו מזה,
בהתאם הפולנים, לידי העיר עברה ב1921, קים הי עמדו לאפעם שלהם. הצבאיות הפעולות
ההן בשנים הגיעה העיר בריגה. שנחתם לחוזה בידי שרוכז הנשק במעט נפשם על הודים
כלכליים מוסדות הוקמו התפתחותה. לפסגת מחיילים רובה המורכבת העצמית" ה"הגנה
ביתספר וגם מוסדותתרבות בנקים, שונים. םוג היה עצמה בדובנה גם משוחררים. יהודים
בעיר אז פעילים היו במיוחד "תרבות". עברי חלל. נפלו יהודים עשרות וכמה רום
חלוצי להעברת ידם את שנתנו "צעיריציוך, תקופת  ההיא התקופה על מושגמה
הציו התנועה לפולין. הסובייטית מרוסיה הספר חברת ב"כ של בדו"ח מוצאים אנו הפוגרומים,
היהודים. התושבים רוב של לבם את כבשה נית היהודים). לעזרת מרכזי (מוסד ,.ק.א.פ.ע."
ניכרת ה"בונד" תנועת היתד, לא לעומתזה הבולשביקים בין להתנגשות חיכו "בעיר

מאוד. מעט אלא קו ורק יציב לשלטון זכר אין והאוקראינים.
ארצה, הנוער עלית התחילה 1924 בשנת כביכול, הנעזר. קיים, ה"ראדא" של מיסריאט
יחי ומספר לקיבוצים, חלוצים הרבה שסיפקה ביניהם. התאמה כל וללא צבאי ועד עלידי
שיחס יצוין, ולמושבות. לערים בעליהון דים התחתון העולם אנשי משתמשים זה במצב
תושביספר, כאל דובנה יהודי אל הפולנים הועד ביהודים. ידם ושולחים למטרותיהםהם
כי אחרים, בחלקימדינה מאשר גרוע יותר היד. לבוא משורינת לרכבת קורא הצבאי המהפכני
ואין הרוסית. התרבות נושאי הם ראו ביהודים חזרו למחר בפורעים. הולמים ותותחים העירה
הציבור התחנך בשנים מאות משך הרי תימה, במ התחילו ושוב בידיהם נשקם עם הפורעים
יכול בנקל ולא הרוסית התרבות על היהודי היהודים של העצמית" ה"הגנה השוד. לאכת
הפולנים חשדו מזה חוץ ממנה. להשתחרר היה כי נשק, מחוסר גדולות לעשות הצליחה לא
לבולשביקים, נוטים שהם הצעיר הדור בבני החיילים 200 את לזיין סירב המהפכני הועד
לגבול מעבר שוכנת הסוביטית שהמדינה מאחר בהיותם כי המקומי, הנוער את וכן היהודים

מהעיר. רחוק לא נפשם על לעמוד יכולים שהיו ודאי מזוינים
פפר י. אגר. אינג' אחוזה היהודית האוכלוסיה היהודית. העדר. ונפש
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לארץ בדרכה ב1920 ברגל שיצאה סלוצק, הראשונה החלוצים קבוצת

1929  מעונו ל^ במז'ריטש "החלח'
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קוריץ) (ליד ריטש מז'י ■

בנין בשבילו תוקם האחרונה ובתקופה אורח' ופרנסוחיהס יהודיה העיירה י
יצחק ר' העסקן של ופעילותו ביזמתו חדש, העיירה שכנה לקוריץ מרובנה המובילה בדרך

גיפשטיין. אהיו שנים לפני ששימשה מז'יריטשגדול' העתיקה
העניים ילדי קיבלו ורה ת בתלמוד ובה ופודוליה בווהלין החסידות מרכז רבות
כלליים לימודים בתוספת דתי, חינוך בעיקר הבעש"ט. של המובהק תלמידו מושבו את קבע

כללי. ביתספר במסגרת (נולד ממז'ריטש" "המגיד המכונה בר. דוב רבי
.הר של מיסודה עברי ביתספר באחד תקל"ג). כסלו י"ט נפטר  ת"ע בשנת
של למסירותו הודות ב1926 בעיירה נוסד ת" ו ב אצל בדורו, והנסתרת הנגלית התורה מגדולי
במעט הזמן במשך עברו זה ולביתסםר קנטור, דוב בביתמדרשו שהסתופפו תלמידיו על מרוחו
הממשלתי, מביתהספר היהודים התלמידים כל םודוליה ווהלין' ברחבי החסידות את והפיצו
משכר אותם שיתרר האחרון שזה אףעלסי אלימלך ר' היו: תלמידיו מגדולי וגליציה.

לימוד. שאהלו אנופוליר, זוסיא ר' ואחיו מליז'נסק
כמה במשך התקיים היתומים ועד המוכיח בעיירה; העתיק בביי.העלמין נמצא
יתומי את ולהלביש לכלכל היתד, ודאגתו שנים, לוייצחק ר' מאוסטראה; אב"י רב מפולונאה;
קשור היה הועד מקצוע. וללמדם לחנכם המקום, שנקרא אברהם ר' "המגיד" של בנו מברדיםשב;
דאג הכספיות ובפעולותיו שבוורשה, למרכז אברהם ר' בשם ופרישותו חסידותו רוב בגלל
לו והיה למרכז. גם אלא הוא, לתקציבו רק לא י ועוד. מלאך,
ביניהם החיה ,?הרות ועסקניות עסקנים חבר יהודים, ומאוכלסת העיירה היתד. קטנה

רובינשטיין. גולדה היתה ב1897 נפש ב18081847 היה: שמספרם
הלו למתן קופה  גמילותחסדים אנשי היו כולם כמעט כ3000.  ב1930 ;2704
קונ עזרה הגישה  רבית בלי קטנות אות ותמימים ישרים אך ובצמצום, בדוחק שחיו עמל,
הקופה מיסד בעיירה. נצרך לכל סטרלקטיבית הדת ברוח חינכו הילדים את ואדם. אלוהים עם
זיל משה די היה רבות שנים במשך ומנהלה של אורחהחיים את המשיכו והם והמסורת

ברשטין. המורה ע"י בעיירה הוקם ב1908 כבר האבות'
.תר חברת מטעם האחת ספריות, שתי פרטי מתוקן) (חדר ביתספר גלאזר ^בר^חייםדוד רובם ספרים, אלפ, היו ובה בות" היתה ההוראה ששפת שבי מורה עם בשיתוף

1 האחרונותעברית בשנים שנוסדה לאידיש' והשניה ;
דוב שם על פועל,ציון ע"י המלחמה לפני בעיקר העיירה? יהודי פרנסת היתה מה על
ואי עברית לספרות מהלכים נתנו _ ברוכוב ומימישוק, בחנויות ממסחרזעיר היהודים היו

המקימי. הנוער בין ד,ש מהם בשבוע. וחמישי שני יום בכל שהתקיימו
הציר התנועה החלה 191819 בשנות עוד עסק והשאר שונים. בעלימלאכה היו גם
בני היו רעיונה ונושאי בעיירה. להתפשט נית בית גם היה שבעיייה' ?* י?£\,תי נר~, מיחידיס לבם< את כבש הזמן שרוח הנוער נהוגה בו היתה אך יהודים, של ללבנים cת חר
לראסונה ואם ציוניי מחנה קם _ לציונות טים מזיריטשגדול יהידי להם "יי יזייים.י ל
הרי _ זו לתבועה התנגדות הזקב,ם הראו שעברה עד ניכרים זעזועים ללא השנים כל
לטןבה_ ןיחסם טעמם את שיבן במשך  ב1920. הפולנים לשלטונות
בעיירה כבר התקיימה בערך, שבה, כעבור הגרו העיירה של החמרי מהמצב כתוצאה
השאלות בכל שטיפלה ,,צע,ר,ציוי, אגודת ולקנדה. הברית לארצות מיהודיה מאות
נשמע העברי הדיבור גם הציוניים. והעניבים וארגונים: מוסדות
תרבותית, עבודה התנהלה תקופה אותה בעיירה. בנין היה "המגיד" של ש מדר ה ת בי
המורים בהנהלת לעברית שיעוריערב נפתחו תיקונים, לזמן מזמן בו נעשו אמנם וגדול. ישן
שיחות נערכו בשבתות ומוגיליאנסקי. פרנקל מטעמים איסור בחזקת היה מחדש לבנותו אך
לקק"ל. קודש שהכנסתם נשפים, וכ"כ והרצאות' מקום גם אחרכך שימש זה בימ'יד כמוסים.
..החלוץ" סניף בעיירה הוקם 1924 בשבת להרצאות;
מהפכה לכלל מקוריץ. פרנקל יונה  רמארגנו בבניךאבן היה הגדול ת הכנס ת בי
וההורים הנוער של המחשבה במהלך גדולה ציורים מקושט היה שלו וארוךקודש יכה
להכ יצאו הסניף כשחברי הדבר הגיע יחד גם היו אלה מלבד ידיאמן. מעשה זהב, ומצופה
אח''כ לעיירה. חוץ אכרים אצל חקלאית שרה קלוי ושני קטנים בתיתפילה שני עוד בעיירה
הצ "השומר אחרות: נוער קבוצות גם קמו ומאקארוב. טריסק חסידי של זים
..פרייהייט" ..גורדוביה'/ הצעיר". ..החלוץ עיר", עוברי לעניים מקוםלינה שימש ההקדש
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צעיר כל זכורני. לארץישראל. ובאהבתכם כס יתסישכנים
מנער ללוותו הכל רצו  ארצה שעלה עם רעים יחסים היו לא בדרךיכלל אםכי
אם יודע מי כי דמעות, עליו שפכו זקן, ועד בעיירה אוקראינים נמצאו זאת בכל השכנים'
ולא ניבאתם יקרים, יהודים שוב. לראותו יזכו להזדמנות שמחים ואף מוכנים שהיו ובסביבתה
לעיירה, שמחוץ בתורשה שניבאתם. מה ידעתם הרא מלחמתיהעולם בסוף יהודי. רכוש לשדוד
הגש על חלמנו בו ימינעורינו, את בילינו בה בימיהשוק באים האוקראינים האברים היו שונה
בל"ג הילדים יצאו שם מקום שאיפותינו, מת ויצוין יהודים. חנויות בשוד ידם את ושולחים
רצחו שםשם בידיהם, קשתותיהם עם בעומר נגד לצאת שידעו מזיריטש, יהודי של לשבחם
באכז בכם התעללו הארורים. הנאצים אתכם מתור ישראל כבוד על ולהגן כאלה 0ורעים
קבראחים' לכם נחצב שם ובקשיחותלב. ריות הת מיוחדת קבוצה וםכנתנפשות. מסירותנפע

ים. מני ועמוק הצער וגדול נפש, 2500 בן ולהוכיח בפרץ לעמוד ידעה והיא להגנה ארגנה
הרגע עד הימים h ביהדותכם' הייתם גאים בימי גם קרה כן הפקר. אינו יהודים רכוש כי
לבשתם  האחרונה בדרככם ובלכתכם האחרון. בצעירה ירה פולני כשקצין הפולנים' שלטון
והכרזתם בטליתותיכם התעטפתם בגדישבת. ביתה, מרפסת על לתומה שישבה גבמן. שושנה
להמית, תוכלו גופנו את רק הרוצחים: בפני ומשראו בעיירה. התרגשות קמה אז אותה. והרג
אבל אותנו, רק תשמידו נשמתנו' את לא אך הפורע את העבירו הסאה, הוגדשה כי השלטונות
בארץ לנו ובנות בנים כולו, ישראל עם את לא האוקראינים  והשכנים אחר. למקום מהעיירה
תכבה*). שלא הגחלת על ישמרו והם ישראל אסון את יפה לנצל ידעו ובסביבתה בעיירה
אבדן על ומקונן, מר בוכה אני אלה על השואה... כשהתחוללה היהודים
קהילת אנשי וכל וידידים חברים אחים, הורים. .
צואתכם את נקיים אכן היקרה, מז'יריטש הק בחייכם מז'ריטש. יהודי אתכם, הכרתי
נחפש בזה תכבה. שלא הגחלת על ינעוביור כבוד על בהגיבכם בתפילתכם, בעבודתכם, שים'

הגדול. לשברנו פורתא נחמד,
טיצ'ר ישראל מהמקום. שהגיעה ידיעה לפי .

בלוצק היהודית ההגנה
(סוף)

החצרות. מאחת וקריאותעזרה צעקות לאזנינו המ0 החיילים מספר הלך זה מקרה לאחר
והחלו החיילים בנו הרגישו מיד לשם. השנו התכופות לאזעקות וגדול. הלוך העירה תננים
צועקים כשהם הקרובות. החצרות דרך לברוח התנגשויות היו העיר. חלקי מכל לעזרה באו
"\ יידע מיליציה זיידובסקי י ווטיקאי י "ווטיקאי צעדים חייב והמצב חמורות, תוצאות ללא קלות
אך י). באה היהודית המיליציה נוסו! (נוסו! מאורגנים. מאורעות למנוע כדי ומהירים נמרצים
לעמוד. עליהם רפקדנו ברחוב הדבקנום אנו המשוטטים למשמרות אז צוותה המפקדה
הוציא בריחה כדי תוך והנר. ששה. היה מספרם המופיע אוקראיני חייל מכל הנשק את לפרוק
לזרקו. כדי והרימו רמוןיד מחגורתו מהם אחד פלוגות כמה ריכזה העיר ובבואי ברחוב.
הרמון ונפל. משלנו כדור ע"י נפגע רגע אותו המזוי החיילים לכניסת להתנגד עליהן והטילה
נפצעו נוספים חיילים שני ידו. על התפוצץ ובלתיימאורגן. מצומצם במספר יבואו אם נים
לעיר. מחוץ לנהר, בכיוון בדרך ברחו והשאר הפקודה הכניסה. הורשתה פצועים לחיילים רק
שוב גברה כבר, שפגה בעיר העצבנות פצו בכמה רק עלתה והיא בדייקנות נתמלאה
יררביצה מהרובע לעזרה אזעקה הגיע עם פתאום ניטל החיילים מרוב הצדדים. משני קלים עים
הקסרקטין נמצאו בו תחנתהרכבת, שליד אלה העירה. לבוא הרשות להם וניתנה הנשק
המח אך ריקים, היו הקסרקטין ומחסביהצבא. לאורך לשדות, פנו הנשק את למסור שסירבו
ושימורי סוכר צבאי, ציוד מלאים היו כ:ם הכפרים אל דרכם את והמשיכו סטיר, הנהר
מחסנים ועל כך על כלל ידענו לא אנו מזונות. החיי התנגדות היתה לא בדרךכלל הקרובים.

איש. שמר לא אלד, שאנו סברו מהם רבים חזקה. האוקראיניים לים
הסביבה מן שאכרים הידיעה הגיעה והנה על מששמעו השאר ואילו האדום, הצבא חיילי
כי אף אותם. ובוזזים הללו המחסנים על פשטו פחד נפל שונות, אגדות שלנו המזוין הארגון
היינו חייבים לתושבים, שייך היה לא זד, רכוש עליהם
האנרכיה. התפשטות את למנוע כדי להתערב, 6 בשעה וולקה. ברובע ארע אפייני מקרה
אל משם לעבור היתה שיכולה בדרךכלל, זה רובע של הראשי ברחוב עברתי בבוקר

היהודים, בתי הגיעו פתאום בקורת. לשם  פלוגה בראש
ו

\
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כוח נמצא שבעיר יודעים אנו העיר. בואות למ יצאו איש וחמישה עשרים בת סלוגה
רצינו לא לאמועט. ובמספר יסר. מזוין מקומי אכרים של עגלות עשרות שם מצאה היא קום.
לקרבנות לגרום שלא כדי העיר, על להסתער פקודה לאברים ניתנה ושקים. תיבות עמוסות
שבשעת לטובתכם' מכם' מבקשים אנו מיותרים. רכוש שזהו בטענם סירבו' הם אך להתפזר
התנג מאיזושהיא תימנעו צבאותינו כניסת קרבנות למנוע בכדי הפקר. והוא שנעזב ציבורי

בלירחמים. נגיב אנו כי שות, נכנעו' ואז באויר. יריות עלידי אותם הזהירו
לשבת. אותם ביקש שלנו התורני הקצין הכפרים למען המזון להם שינתן בקשו אך
תובעים אנו שאין להם הסביר והוא ישבו, הם המזון מן חלק להם לתת הוחלט הרעבים.
ארגון רק היינו שאנו העיר. על שלטון לעצמנו והם טריפה, שהם השימורים. ביהוד העמוס'
בטחון הוא לנו שחשוב היחידי והדבר הגנה' העיר. את עזבו

והרכוש. החיים תיכף נמסרו במחסנים שנמצאו המזונות
להשאיר מסכים שהוא הקצין ענה זה על היהודים לתושבים אותם שחילק לראשהעיריה,
עד מיליציה, בתור בעיר פלוגותההגנה את במיצ המחסור במידתמה הוקל ובזה והנוצרים
זמני ובאופן כהלכה. המשטרה בעיר שתאורגן עצב פגה לא בדררכלל אך ראשוניים. רכים
בעיר. הבטחון על ממונה שלנו המפקדה תהיה הקורם השלטון ושרידי ההגנה התושבים. נות
מכל ימנעו שהחיילים לדאוג ביקשנו מצדנו הממשלתי. השלטון מקום את למלאות יכלו לא

התושבים. עם סכסוכים את מתחה יוםהמחרת שיביא למה הציפיה
לנו ניתנה נן ל עדבליקץ. העצבים
ליססובסקי. גנרל מפקדתה בשם בכתב' היהיר.  יבוא ואם יבוא? מתי יבוא? מי
בכוחות רשמית הכרה עצום. הישג זההיה "יי" ההגנה י1גכיש? ZT JJZ
התוש לבטחון מיליציה לשמש שלנו המזוינים י™!™' יןישי ??JT'LwT פתי££* שאלבום, כולם. את עודד זה דבר _ בים עליהן. להשיב היה יכול לא אחד אף כי אם

הרא הפולנים הכוחות העירה להיכנס חושבים היי יא עייין *הסילני י:,.,!"? " *"מיי'
הקצינים מתשובה. השתמטו הם אך שתים. התית יעמי ייתי נשמעו לא ל יהבי יי:" י"
המפקדה. את לעזוב ואמרו לנו uiTj" גמור שקט מכינית.היייה. יי;ייבייםי שי^י "רםי

נמצ בידינו כי להם מסרנו מעמד באותו סתים כלכי ™ ומסתורי
הם ומפקדתו. אבאזא האטאמאן  שבויים אים
על אותנו היללו כזה. חשוב לשלל מאוד שמחו הצבא אין האם י הפולנים הנסוגו ? ארע מה
מאנשינו שנים הסגרתם. את וביקשו לבנו אומץ למה. ? האוקראינים גברו האם ? מתקרב האדום
להסגיר פקודה עם "בלויו'' למלון אתם נ0עו שכורינצחון? בהמוניהם חוזרים אינם איפוא'
ולאחר הפולנים. לידי האוקראינית המפקדה את לא והשקט הלילה. בא ערב' כבר הנה
עקבותיהם על הפולנים חזרו משם, נלקחו שאלה והס העיר גני של ריחותהניחוח בתוך הופר.
מפקדתו ואנשי אבאזא האטאמאן עם (אגב, של ריחו הורגש לילהקיץ, באויר שנישאו ביבה,
הבריס במבצר פוליטי כאסיר אחרכך ישבתי רגע. כל להתפוצץ היה שעלול איום. חומרנפץ
שמחו והם רנץ. הסטודנט גם ישב שם קאי שקט כעין היד, מאתנו. אחד כל הרגשת זו היתד.
על המבצר שלטונות בפני מחו הם לאידנג ביותר. לגרוע ציפינו הסערה. שלפני
וכשלא במחלקתהקצינים. יהודים שמחזיקים לילה. אותו ישן לא כמעט איש
משטמה מלא מבט בנו יורים היו  נענו פתאום...
שיניהם). בין אנטישמיים דבריחירופין ומסננים המפקדה לבנין קרבו השחר עלות עם
שקטו, התושבים עצבי גבר. בטחוננו מכוניות שתי הכניסה שער ליד ונעצרו שלנו
הפולני. הצבא של חגיגית לקבלה הכנות ונעשו מתוך לבנים. דגלים עליהן שהתנופפו צבאיות

אכזרי. באופן רומינו כי ידענו לא אולם בלוית פולניים קצינים שני יצאו המכוניות
פלוגותהחלוץ נראו בצהרים 12 בשעה לקצין ושאלו למפקדה עלו הם שלישים. שני
הפשיטה החלה מיד ירוביצה. בפרבר הראשונות האחראי,
בחריפות כך על הגיבו אנשינו והביזה. בבתים ההוג התנהגותם אך אנשינו. נבוכו תחילה
בינתים חם. בנשק להשתמש אף נמנעו ולא לחדרו הובלו והם אותנו הרגיעה והשקטה נת
והחלו קרסנה. לפרבר החלוץ משמרות גם הגיעו מי כעת זוכר אינני שלנו. התורני הקצין של
חילות בזה הצטיינו ביחוד ולבוז. לפרוע כן גם החדרה נכנסנו רנץ והסטודנט אני זה. קצין היה
להיות עברו הקלות ההתנגשויות הללר. הגנרל אחריהם.
יום אותו ואנשיההגנה. הפורעים בין קרבות שלנו לקצין הצדיעו הסולנים הקצינים
מן גם נפצעו ורבים מאנשינו חמישה נהרגו ,,אנו יאמר: פתח מהם אחד עצמם. את והציגו
הצבא מצד גם בהגנה. השתתפו שלא היהודים במ העומד המנצח, הפולני הצבא שליחי הננו
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רנץ ומהסטודנט ממני לסחוט ניסה והוא אותו' שהוכן המוני טבח נמנע זה במחיר קרבנות. היו
ונשקנו. אנשינו של הימצאם מקום על ידיעות מזוינת התנגדות בחשבון לקחת בלי מראש
להורג שהוציא זה, שצוררישראל ידעתי אני הקיפה.
עוון לא על היהודים הצעירים 30 את בפינסק העירה כשנכנסו אחה'י'צ, 4 בשעה רק
הוא דבר. שום בפני ירתע ולא יהסס לא בכפם' העליונה' המפקדה בראשות העיקריים החיילות
תלייני עינו אותנו ועדהקהילה. על איים ונכבדי הנוצרי ראשהעיריה ע"י שנתקבלה
תחבולות. מיני בכל עינוייגהינום' הבולשת הרו קצת שקטו  והנוצרים, היהודיים העיר
לשיבת עד נעזבנו החושים את כשאיבדנו אזרחים חטיפת החלה רב. לזמן לא אולם חות.
החרשנו. אך עונינו. שוב ואז אלינו הכרתנו כך שם. ונורו בלתיידועים למקומות שהובלו
ארגון באשמת צבאי משפט לפני הועמדנו לבסוף פולני' פרש ע"י ובנו קוס דוד החנווני 1חטפו
מכתבם פולני. צבא והתקפת מזוינות כנופיות סחב הסוס את ובדרכנו לאוכף אותם שקשר
בתור הוכרנו שלפיו הפולנים הקצינים של העיר כל לאורך הכביש עלפני מאחוריו אותם
הועיל. לא בעיר, המשטרה שתאורגן עד מיליציה הובאו שהם נקבע אחרכך התושבים. כל ולעיני
הגנרל כמרקחה. היתה העיר למוות. אותנו דנו עליהם ציוו שם העתיקה, לוברט טירת לתוך
הקהילה משלחת את לקבל סירב ליסטובסקי ההשתד כל במקום. ונוירו קבר לעצמם לכרות
מישהו של אישית לפנייה הודות ורק היהודית. השלטונית בפני שלאחרכך שנים במשך לויות
צבאי יועץ ששימש הצרפתי ברנרד הגנרל אל יהודיים ומוסדות ועדהקהילה מצד הפולניים
למאסר עונשהמוות הוחלף הפולני, לצבא לקברישראל, ולהביאם משם להוציאם אחרים,

במבצר. לאורוותסוסים אח"כ הפכה הטירה הועילו. לא
משם ובריחתנו בבריסק, למבצר שולחנו אלה. ישראל קדושי את ברגליהם שרמסו
בפני פרשה היא חדשיעינויים הרבה לאחר וביקש המפקדה בפני מחה ועדהקהילה
של עלילותיו תמו לא עוד בזה אך עצמה. רנץ הסטודנט נאסרו לכך בתשובה אך הגנה'
ההגנה בגלל היהודים נגד ליסטובסקי הגנרל הצבאית. לבולשת לחקירה הובאנו ואנו ואנוכי,
שהשלטון עד נמשכו הנגישות שלהם. המזוינת כן לפני להסתלק הספיקו המפקדה חברי שאר
לפנים הועבר אזרחי, בשלטון שהוחלף הצבאי, מן נעלמו השורה אנשי גם למחתרת. ולרדת
עד הפולנים חילות התקדמות עם אוקראינה, המפקדה מן מוקדמת פקודה לפי הרחובות,
היה הרי אז, גם פרעות נערכו לא ואם לקיוב, עם תיכף הפולנים' כוונת על שעמדה שלנו,
תחילה שהתקיימה היהודית להגנה הודות רק זה תכופה, בהתיעצות במפקדתנו. הוחלט היכנסם.

במחתרת. ואח"כ בגלוי במחתרת, ההגנה את נקיים שאנו שנאסרנו, לפני
היהו שבחיי המזהירות אחת היא זו פרשה הנשק את לפרוק מתכוננים השלטונות כי

בלוצק. דים ליס לגנרל חרה היטב האנשים. את ולאסור
(גולוב) בןאמתי י והקדמנו כוונותיו את שניחשנו כך על טובסקי

ה ט ו ב א ל ס
(סוף)

לפרסו זכתה שתוצרתו לאריגימעילים. רוסיה מפעלי סוציאלי: ומבנה כלכלה
לבית נוסף ואיכותה. טיבה בגלל ארצית מת שדותתבואה רבגוניים, היו סנגושקו הדוכס
בעלי ע"י הוקמו הדוכס, של זר. גדול חרושת שנאג והתבואה דיסיאטינות, אלפי על השתרעו
לארי נוספים בתיחרושת מספר יהודים, תעשיה חו"ל לשוקי נשלחה  גדולים במחסנים יה
בתי גם רבו יותר. ופשוטה נמוכה מאיכות גים על יערות גידול וגרמניה. לאוסטריה בעיקר
שביניהם הגדול אולם פלדה, ליציקת חרושת מקום תפס מרובעים קילומטרים מאות של שטח
משובחים ממינים פורצלן לתעשית בזמנו הועבר ואף סלאבוטה של האוכלוסיה בכלכלת ניכר
של מיסודו הוא אף גדול' ביתחרושת ביותר. זה. חקלאי ענף ליד מאוד התפתח בעצים המסחר
ונת הגדולים עציהאורן בעיבוד עסק הדוכס, ענף התפתח מענפיהחקלאות פחות לא
מיועדות קוביותעץ בתוצרת בעיקר פרסם ע"י הוקמו לנייר גדולים בתיחרושת התעשיה:
טחנות שתי (בירה), לשיכר ביתחרושת לריצוף. בבתי הסביבה. ובכפרי עצמה בסלאבוטה הדוכס
לתעשית קטנים בתיחרושת מספר גדולות, קמח ולילה. יומם פועלים מאות עבדו אלה חרושת
שעליה התעשיה היקף את השלימו םרסותברזל בסלאבוטה הוקמו  לתעשיתהנייר בקשר
וסבי בסלאבוטה משפחות אלפי והתפרנסו חיו מזופת נייר (מין לטול בתיחרושת שלושה
יש חשוב ומקורפרנסה כמקוםעבודה בתה. גגות). לכיסוי בו שהשתמשו עבה, חול ומכוסה
עבדו בעונתהקיץ הקייטנות. מפעל את לציין שב הגדולים מבתיהחרושת אחד קיים היה כן

ו
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היתה העברית השפה העברית. והתרבות המחיה הודות אנשים. מאות לקייטנות שונים בשרותים
שלא בית היה שלא וכמעט רבים. בפי שגורה בקיץ קיץ מדי באים שהיו אורחים לאלפי
הציונית התנועה ברכי על ילדים וחינך גידל שידע המסחר, בעיירה מפותח היה לסלאבוטה'
הסו וחיתה נולדה בסלאבוטה העברית. והשפה האורחיםהמבריאים. לדרישות עצמו את להתאים
בספרות הידועה שפירא, חוה ד*ר העברית פרת במפ ורק אד עסוקה היתה הפולנית האוכלוסיה
שמואל כמוכן חי*. כל "אם הספרותי בשמה עצמה את ראתה והיא סנגושקו, הדוכס עלי
לכל היטב הידוע שרייאר). (אז ז''ל שרירא במשכרות מבוססים פקידים היו רובם כ"צמרת''.

ומבורך. מחונן ומורה כסופר ווהלין עולי בתיהם. ליד זעירים משקים פיתחו הם הגונות.
העיירה, עסקני של נמרצת לפעולה הודות יתר מכל נבדלים והיו עצמיים חייתרבות יצרו
בסלאבוטה נוצרה  והתרבות ההשכלה בעלי תושבים של קטן מספר העיירה. של האוכלוסיה
פער את שהרחיבה אקטיבית, אינטליגנטית שכבה אולם בבתיחרושת. כפועלים גם עבדו פולניים
זה עם יחד הרחבות. בשדרותהעם הציונית לתה ופועליהחרושת עובדיהאדמה של מנינם רוב
ידיעתם העמקת על לשקוד העסקנים קבוצת ידעה היהודים ככל סלאבוטה. יהודי האוקראינים. היו
זכורה עצמיים. בכוחות עצמם של והשכלתם בחכי במסחר. במלאכה, עסקו ווהלין, שבעיירות
שהיתה העברית הספרות "חובבי של הקבוצה ומו תבואה של באכספורט מפעליתעשיה, רת
ערב ומבלה אחר בבית לשבוע אחת מתאספת תושבי בעיקר מהם' מעטים ורק צריתעשיה.
הרצאה בשמיעת ספרותי. נושא על בשיחה שלם שונים. בבתיחרושת גם עבת הכפרים.
ספרותי ממיטבה נבחרים פרקים בקייאת אי נת קדמונים מימים והשכלה: תרבות
המנוח היה ה שב החיה ח והרו שיוצרה זו ^וצה העברית. בתרבות כנקודתאור סלאבוטה פרסמה
בערים גם גליםונתפרסמה הכתה חייי' ליבוש יסוד שפירא, ממש9חת הדגולים הרבנים
לאספת ונזדמן באלסלאבוטה כי אורח י'שכנית. תר חותם הטבלו  ס הש ^דפסת בתדפוס
לי שניתנה על,ההזימנית פסח לא י'?ביצה הגבוהה התרבותית והרמה זו. עיירה על בותי
קביצה פעילי ישבח י'י'יליי פיי מילא יכרגיל הודות הבאים. בדורות גם והורגשה נמשכה
כספים אספי במ?ים' הציונים יאשי היו זי לסלאבוטה שיצא והפרסום המפותחת לקייטנוה
צייניים בכיניסים השתתפי ציוניית' למטיית קיץ בכל נזדמנו  לחוליריאות כמקוםמרפא

התחיה תקופת מצוות ת יקיימיא ז. מ. העברית. הספרות מגדולי זו בעיירה
גם תיביתית כעיייה ידועה היתה סלאבוטה תרם אחדים, קיצים בסלאבוטה עשה פייארברג
היו זו קטנה בעיירה הציונית. התנועה לחיי מחת וכהוקרה העיר לתושבי וידיעותיו מכשרונו ובקיץ בתיראינוע שני בחורף לקהל פתוחים שמו. על הציבורית הספריה נקראה זה לסופר
מציגה היתה חובבים ?בוצתמשחקים ארבעה מבין ורבים בספרים, עשירה היתה זו ספריה
קבוצת גם היתה שןנים מחזית בפעם פעם מיי ביתהספר הקבועים. קוראיה על נמנו התושבים
ובנשפים. בהצגות תמיד שהופיעה אמניםמנגנים בכל ל"שםדבר' היה בסלאבוטה שנוסד העברי
לבנים למסחר תיכוני ביתספר התקיימו בעיירה על שקדו עיירה כשבכל ההן, בשנים ווהלין.
עממי ביתספר האוכלוסיה, לכל מש?תף ובנית .ישיבה" מתוקן'/ ,,חדר ..תלמודתורה". פתיחת
אחרים. ומוסדות בתיחולימ שלישה ממשלתי' עברי ביתספר בסלאבוטה נפתח  וכדומה FPJ י זו ייהלינאית עיייה היתה יי שקט פינה ביתספר בעברית. ורק אך היו בו שהלימודים
לטיללים ישיית גנים ינופש' להבראה יעיית נקודה להיות הפך הזמן ובמרוצת התפתח, זה
בסירות שיט ושעשועים' ספייט מקימות יבי'ם מעיירות מורים חשובים. לכוחותהוראה מושכת
כפת" ת"? פתיחים יקולניע תיאטייז נהרות' על לסלאבוטה מושבם את העתיקו סמוכות וערים
לימודים' קריאה' על שקידה  ובחורף השמים' בביתהספר העברית השפה בהוראת ועסקו
ונשפים. הצגות מצימצמים"' ב"חוגים עבידה חריף משפחת כאן תצוין פרטיים. ובשיעורים
סלאבוטה היתה יידועה יכדומה שיחית אספית' בסלאבוטה שהשתקעו מזאסלאב' הישיש הרב בני
ומיס התרביתיים חייה הטיבה> חביתי< ביפיה' תלמידחכם ז"ל. חריף ליבוש מהם. ושאחד

היסודיים דותיה השפה לפיתוח מיכלתו הרבה נתן ומורה, סופר
V פישר. משפחת לטובה תיזכר העברית; והספרות

וילזליי מדופלמיט ומורות מורים יצאו כמתנתשממנה רבים מהם _ שןנים גורמים ציףןף וב'1ל כ'ירפ'ימם '" ,n,,___r? l5w
לריחרחתי כוחותיהמ ממיטב שהקדישו וכתוצאההשגלה, כהישגים שבאו רבים ומהם הטבע הספר לבת הם נוחות קנ יי. y העברי

סלאבוטה את העמידו  ממושכת מהתפתחות "

הראו באוקראינה, והעיירות הערים אותן בשורת משרשי ינקה בסלאבוטה העביית י"יג"
יוצאי של ובניבנים בנים בפני מיוחד לציון יות בעיירה. מפותחת שהיתה הציונית התנוגה
מעורבים שיהיו הבאים, הדורות בפני ווהלין, חובבי תנועת ממשיכי ותיקים, ציונים  האבות
ובעיר. במושבה בהתישבות, הארץ' מפעלי בכל לרעיון ומסורים נאמנים בנים דלו . ון ^
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חיים בעיצוב הגולה, חלומות בהגשמת האבות, הוריהם, תולדות על והבנות הבנים וידעו יקראו
גאולה. במולדת בונים לבנים חדשים העב העיירות אופי על בגולה, אבותיהם חיי על

ואולי אוקראינה' ברחבי פזורות שהיו דיות
פוגל ישראל בחזון להמשיך ואומץ מרץ אלו מידיעות ישאבו

למלחמה מלחמה בין סרני
צורה סרני לבשה (19391920) העולמיות חמות בסרני שנרצח יוסף, אחי לזכר מוקדש
בימי ומעיירה והתפתחה גדלה היא אחרת. תש'ב. אלול י''ב ביוםהטבח,
הפולנים. אצל עירמחוז נעשתה  הרוסים
מוס בה הוקמו ופולנים, יהודים תושבים נוספו על המחרידות הבשורות שהניעוני מהיום
להיכלל נפל שבגורלה וכיון ומפעלים. דות של הטרגי וסופן ווהלין ביהודי הנאצים טבח
נהנתה עירספר, ולהיות הפולני השלטון בשטח אחרי רודף חלוםבלהות  ישראל קהילות
וכלכליים, אדמיניסטרטיביים סידורים מכמה את כבמחזה רואה הנני מנוחה. לי נותן ואינו
לגבול הקירבה גרמה שבדרךכלל אףעלפי מחוץלעיר, אל מוצאים סרני עיירתי יהודי
השלטון שאיפת ליהודים. מעטים לא קשיים מכונסים כולם ואחי. אהיותי אמי, ביניהם
ההשפעה את שאפשר כמה עד להגדיל היתר, ועי מפחד, מעוותים ומבוהלים, מדוכאים בככר,

היהודים. בעסקי פגע וזה  במקום הפולנית המ הגיסטאפו, אנשי בשומריהם, נעוצות גיהם
יהודים מיושבת העיירה היתר, כידוע, ובעוד קציר... לקצור מכונתהיריר, את כוונים
מיו רובע היה וללאיהודים הווסדה, מראשית נשמע, מכונתהמשחית וטרטור קצרה שעה
סוחרים המסחר. פרח המרכזיים ברחובות חד. ונופלים מפרפרים בכדורים שנפגעו ואנשים
עניניהם את לסדר באים היו החוץ מן יהודים נמשכת, והמלאכה הקוצר. מאחורי כשכלים
בה. חזק היה החיים ודופק ובמוסדותיה. בעיר פצועות המומות. גופות מתמלאים והבורות
באופן הורגשה הרבה התנועה בתוך אולם וגוססות...
 הפולנים ע"י  היהודים רגלי דחיקת בולט חלום, ולא בלהות מחזה לא זה אין אך
ידי על התפוסות ומעמדות ענפיחיים מכמה שחזרה אכזרית. מציאות זוהי הגדול לאסוננו
לימים לעתיד, והדאגה הימים, משכבר הם לא סרני על וגם ועיירה עיר בכל ונשנתה
לכך נוסף לשנה. משנה והחריפה גדלה יבואו. הסרנאי שהנוער הנפלא, וביערהאורנים פסחה.
מסים בהטלת היהודים על השלטון יד כבדה על מתענג בירחיהקיץ, אוהלים בו תוקע היה
האלה הגורמים לכל הקשה. גבייתם ואופן כבדים  ארץישראל, מנגינות ומשמיע ביאליק שירי
והתמונה  המקובלת שנאתישראל נוספה והכביש. ענקי; קבראחים עתה משתרע שם

ברורה. שהלכו יהודים מעובריםושבים, הומה שהיה
ולפגוע להתעלל הרבו ה"האלרצ'יקים" "כביש עתה נקרא  סלוטש, בנהר להתרחץ

וכד'. זקנים מרטו הכו. מקום, בכל ביהודים הדמים"...
ברובם היו בסרני הראשונים המתישבים סרני על שעברו הפורענויות את אזכור לא
רוח העיר ספגה השנים ובמשך חסידים בני לא היו (והן הראשונה העולמית המלחמה בימי
מיהודי חלק נמנה הנידונה בתקופה חסידות. על לדורנו ידוע ספורים מתוך ברם מעטות),
ואחרים. טריסק קרלין, סטולין, חסידי על המקום בול פטליוראים, צ'רקסים, של ומחנות חיילות
ציונים ואף ציונים, ביסודם היו אלה חסידים את שעברו וערברב, פולנים (רוסים), שביקים
לקרנות, יפה בעין תרמו הם ופעילים. טובים ביהודיה. פרעות לפרוע וזממו בה חנו ואף סרני
את חינכו וצבורי, לאומי מפעל בכל השתתפו של צבאו חיל הפולנים, דוקא ביניהם הצטיינו
לקיבוצי ושלחום העברי בביתהספר בניהם עונה ז"ל זנדוויס צדוק ר' (סבי האלר הגנרל
מהם מעטים לא לארץישראל. ומשם הכשרה ז"ל אמי הי"ד). מותקדושים, ומת באכזריות
לציון וכמיהה הכרה מתוך משפחותיהם עם עלו מכנסת היתה אלו מהומות שבימי מספרת, היתד,
 חסידים יפה: עלתה והמזיגה במולדת. ונאחזו עצמה כשהיא פנימי, בחדר הרכים גוזליה את
רבים היו כאלה וחלוציעליה. עסקנים ציונים, להכנס ניסו וכשפורעים הבית, בפתח 1יצבת
זכו כולם שלא הלב יכאב ומה סרני, מבני האם בעדם. ועצרה מר אתם נאבקה פנימה
המר ובגורלם שיבתציון, חלום את להגשים הגרמ הצוררים עם להאבק כוח עוד בה נשאר

פריץחיות. עריץ, לאויב טרף להיות נפל ניסתה האם תש"ב? אלול של בימיהשואד, נים
בסרני, האדמו"רים של השפעתם היתה רבה וילדיה?... ביתה על להגן הפעם גם
ה"שטי הנה משלו. "שמיכל'* היה מהם אהד לכל
והתרוממותרוח חום כמד, הסטולינאי: בל" המל שתי בין בערך. שנה, עשרים בתקופת
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מלא ו,,צנא למשפטים מגיסטר משכיל, העיר' נעוריך" חסד לך "זכרתי כתליו? בתוך שררו
לב את לקחו הפומביות הרצאותיו ספרא". בו. שספגתי העירנות הרגשת את אשכח ולא

השומעים. את המשמעות במלוא הבנתי זה ב"שטיבל" רק
קק'ל עסקני /7ry;.בס נתקיימה 1920 בשנת את לדעת נפשך את יש "אם המשורר: דברי
בעיר. קק''ל הכנסות ועלו הלכו ומאז המחוז, של של הדבקות היתד, רבה מה יכו'." המעין"
תקופה, אותה של הרבנים לברכה יזכרו שפרצה השירה חזקה ומה בו המתפללים
מקוב שהיו והכטמן. קונדה תלמידיהחכמים שח ומרקיעה חסידית בהתלהבות מגרונותיהם
הציבור לטובת פעליהם שום על הקהל על לים קים!
ועוד). לפסח ("מעותחיטים'' במיוחד והעניים התפילה אחרי הסבו שלידם יהשולחנות,
שלמה. ור' כץ פסחאליהו ר' השו"בים וכ"כ ששחה אלתרפרץ, ר' הישיש המלמד עם רבים
דאגו נצרך לכל פתוחים היו שבתיהם גמרמן,  ועדה קהל בפני ובדבריתורה הפלפול בים

בצדקה. ועסקו להכנסתכלה עיני! לנגד חיים הם ניצבים הלא
משיח. העממיים: המורים את לשכוח קשה של זו מסורתית חגיגה תשכח לא ולגמרי
אצלם למדו העיר נערי שכל ושניידר. פורמן ב"שטיבל'' שנמשכה בשמחתתורה "הקפות"
 לטרקלין פרוזדור כעין שימש ו"חדרם" והשירה והריקודים חצות, אחרי עד הסטולינאי
חני בלב שנטע זה "תרבות", העברי לביה"ס וה"קידושים" ולאחריהן. ההקפות בשעת האדירה
ישראל לעם ישראל, לתרבות האהבה את כיו מזה הולכים כשהיו ועצרת. חג בימי שנערכו
ביניהם המחנכים, כמוכן ויזכרו ולארץישראל. למת והסעודה ובגילופיךלמחצה. בשירה לזה
קימת לקרן מרצו כל את שהקדיש דיכטר, כר ביד בחג עורכים שהיו העיר, ולעניי פללים
הספורט ביום הנוער. בין ולהתעמלות לישראל ה"רבי" ביקור ובשעת וריקוד. שירה תוך רחבה,
להצ וזכו ביה"ס תלמידי הופיעו בעיר הלאומי בניו: ואחריו מסטולין. פרלוב ישראליקה ר'
נשפי מארגן היה זה מחנך המושל. מאת טיינות  מקרלין מלן'קה ור7 מסטולין משה'לה ר'
בעיר. למאורע והיו העברית טהרת על חנוכה ב"שטי וההתלהבות התכונה אז היתה רבה מר,
ביתהספר מנהל גם היה הפעילים הכוחות בין כן, מכליהם!... ממש אז יצאו אנשים בל"י
כל בלב לעם אהבה שהשריש רבינוביץ, מר לקיים גם אלא לשמוח, רק לא ידעו אלה חסידים
שהמשורר (ט"ל). לוין טוביה והמורה חניכיו אף המצוות, כל על ולשמור לזולת דאגה אחוה,
מצא (1930) סרני דרך בעברו ביאליק נ. ה. חיזקה הנצחיים בערכים והאמונה דורנו, בתנאי

הרב. הפיוטי כשרונו על לעמוד הזדמנות ולש הגלות סבל את לשאת המצבים בכל אותם
שהת היקרים היהודים אלפי את ימנה מי בעתיד. טובים לימים אוף
על וחלמו בגולה חיישעה על לחמו בעיר, הלכו בעשרות סרני את בזכרוני מעלה כשהנני
את להעלות יש ביחוד אבות? בארץ חיינצח מוסדות את להזכיר עלי האחרונות השנים
מנכסיו שירד שלאחר ודר, ר מר של זכרו הראשון בעיר. שהיו והתרבות הצדקה הצבור,
הפו הממשלה של שטריהגרלה בהפצת ועסק זה "תרבות", מטעם ביתהספר היה במעלה
שבעין בתו מכתבי על גאותו כל היתה לנית, יהודים הנוער. כל חיי על חותמו את שהטביע
או שלה. מה"לשוןהקודש" נהנה והיד, חרוד, עול עליהם היה שקשה השנה". ימות מ"כל
שעמד זנדוייס. ה פיני ר' ששמו זה יהודי החינוך על ויתרו  יםסוף כקריעת הפרנסה
לרעבים לחם להביא כדי בסתר", "מתן בראש ילדיהם את והכניסו דורש לכל חינם שניתן הזר
בחורף. מקור לסובלים ועציהסקה השנה בכל גם היו למופת מוסדות בתשלום. זה לביתספר
ק, ו נ ו ש ר ג מר העסקנים: גם לטובה יזכרו בעלימקצוע שחינו ,,אורט" של המקצועי ביה"ס
ראש שהיה המסור הציוני אישרבפעלים, לו התמסרו העיר שנשי ביתהיתומים, טובים?
יושבראש טרטקובסקי, מר ואתו הקהילה ו"לינתהצדק". ,,טאז" חברות אמהית; בדאגה
למען כלילות ימים שעשה הציונית, ההסתדרות ולכל ואולםהקריאה. תלמודהתורה הישיבה,
סניף יו"ר  זנדוייס שלמה מר הקק"ל, היהודית. הקהלת  לראש
הפ הציבור ועסקני הקהילה, ומזכיר "תרבות" הנוער, ארגוני של החיים היו ותוססים ערים
 ב ו ר ט ס ו א ה, נ י צי ש ו ו ק, י ל ג ד"ר עילים: גדול. היה לא ביניהם הפירוד כי יאמר שלשבחם
ואחרים ה"אורט" עסקן ג. ר ב נ י י ט ש ד"ר י, ק ס היו שבו עירוני, אולםקריאה יחד פתחי הם

בעיר. הציונית העבודה בעול שנשאו ליל בכל וויכוחים הרצאות שיחות. עורכים
לקליוסובה הלאומי הנוער נמשך מסרני על יחד כולם מתאספים היו בעומר בל"ג שבת.
קליו חלוצית. להכשרה מרכז ששימשה הסמוכה, צלילי לקול העיר ברחובות בסך ויוצאים דגליהם
סרני על חותמה את הטביעה היא אף  סובה גוניק ושלמה םרימר ברוך המדריכים התזמורת.
זמןמה התקיימו גופה בסרני גם הציונית. ביחוד הנוער. לחינוך ומרצם זמנם את הקדישו
בעיר, יהודים שנמצאו ומענין קיבוציהכשרה, של "ילדהשעשועים" שהיה הראשון, התחבב
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הקולנוע. לבעל וסלח הקהל נענה אז ורק והחלוצות החלוצים את לראות כאב שלבם
השלוח" כ"מי בעיר החיים להם זרמו כך להם לעזור והשתדלו "עבודתפרך" בעבדם
בוערת האדמה כי סרני יהודי שהרגישו עד ארצה עלו סרני של בניה מיטב ואכן, בהרבה.
אליהם. מתקרבת הסכנה וכי לרגליהם מתחת הכשרה כור שעברו אחרי לאדרכים, בדרכים
ומינסק פשיטיק ביהודי הפרעות ימי הימים רבים. ייסורים
ה,,שחיטה על המיגעים והויכוחים מזוביצק, חלוצים של חגיגותהעליות גם וזכורות
תחת נאנקים יהודים הפולני. בסיים היהודית" והת כבירה בהתלהבות ועברו שנערכו בסרני
נוצרית" "חנות שלטים עם וחנויות המסים, נטל להפ שנהפכו הציונים הכינוסים רוממותהרוח;
שגדל היהודי, הנוער בךלילה. ומתרבות צצות המטי ביקורי ארץישראל; למען אדירה גנה
הדל, אבא שלחן על סמוך והיה המלחמה אחרי שביקרו והשחקנים, הקריינים הנואמים. פים,
הוריו של מטהלחמם בהתמוטט ורואה מביט רבה. להצלחה וזכו העיר את תכופות לעתים
הדבר הגיע אז בעיר. להם עתיד כל ובהעדר ומפעל. דבר לכל ערים היו סרני יהודי כי
קדומות. דעות על והתגברות ערכין שינוי לידי שהם עוד, ייאמר סרני יהודי של לשבחם
שהתחיל הנוער בחוגי המחשבה בהלך מפנה בא דוגמא: והנה היהודי, כבודם על לשמור ידעו
ללמוד בשביל מקצועיים לבתיספר לזרום עלה הפולנית האנטישמיות של המתיחות בימי
אפשרויות על הידיעות לארץ. ולעלות מלאכה את להציג הנוצרי הקולנוע בעל של בדעתו
כל וכמעט בעיר סערה עוררו לארץ העפלה פגיעה בזה ראו היהודים "גולגותא". הסרט
נטרפה  אך לעליה. נרשמו הנוער בני מש לאותמחאה. בקולנוע לבקר וחדלו בכבודם

הקדימתם. והשואה השעה נזקים לו גורם הדבר כי הקולנוע בעל הרגיש
השניה... העולם מלחמת פרצה ואף סליחה וביקש היהודית לקהילה פנה 

אטשטיין אריה שבעיר, הצדקה למוסדות ניכרת תרומה תרם

ש ט ו ז י מ
ושוש טריסק חסידי היו העיירה יהודי רוב ומבוססת גדולה יהודית עיירה זו היתה
ואילו הטריסקאי, בקלויז והתפללו אחרות לות בעיקר. יהודים מאוכלסת זדולבונוב, במחוז
בתור הגדול. בביתהכנסת התפללו המודרניים 678  ב1847 בה: היו רשמיות ספירות לפי
שימשו התמידיים העסקים של והמונם שאונם במאה נפש; 1175  ב1897 יהודיות; נפשות
והתרוממות שמחה ימי האדמו"רים ביקורי 2500 כבר מנה וב1935 ישובה גדל הנוכחית
ענין הנוער מצא האחרון בזמן אך הנפש. ק"מ 30 במרחק שוכנת העיירה בערך. יהודים,
ניסו ב1917 עוד הציוניות. בפעולות מיוחד בסביבת  ורובנה אוסטראה דובנא, מהערים
של ארגון לכלל אולם ציונית. אגודה לארגן ואוקראיניים. צ'כיים ישובים
הפולנים שלטון שנקבע לאחר רק הגיעו ממש טוב היה מיזוטש יהודי של הכלכלי מצבם
"נוער ,,התאחדות", הסתדרויות: קמו במקום. העיירה מן ק"מ 2 שנקבעה תחנתהרכבת בגלל
הפעולה ו"בית"ר". ..החלוץ" "גורדוניה", ציוני", שעסקו היהודים מלבד להתפתחותה. ושעזרה
הלאה הקרנות הכנסות וגדלה. הלכה הציונית לשם שדות שחכרו רבים היו כנהוג, בחנונות,
לארץ העליה לשנה. משנה עלו בעיירה מיות הרבים, מגניהסביבה פירות קנו או עיבוד
הראשון והחלוץ 1920 משנת החלה ישראל בבית גם עבדו רבים ויצוא. פנימי למסחר
האח המלחמה עד כמשמעו. פשוטו ברגל, עלה שעבר האלבמיליון, האחים של לסוכר החרושת
ארגוניהנוער. מכל החלוצים עלית נמשכה רונה ברודסקי מהאחים הקודמת המלחמה אחר לידיהם
ובכפר, בעיר  הארץ פינות בכל נמצאים הם בתיחרושת שני וכן זה ביתחרושת מקיוב.

בצבא. וגם בקיבוץ טחנותקמח, ושתי לאריגים אחד לבירה, אחרים
בשנת עוד שנוסדה הכללית, הספרית מלבד הביאו  יהודיים, לבעלים שייכים היו שכולם
עברית באידיש, רבים כרכים ושהכילה 1917 המשיך הצעיר הדור בשפע. הכנסה לעיירה
נתקיימה בפולנית, גם הזמן ובמשך ורוסית בזריעת לעשות הגדיל ואף ההורים בדרכי ללכת
מק שהיתה ..גורדוניה", של מיוחדת ספריה גם ביה"ח בשביל העיירה בסביבת שדותסלק
הארעיים הביקורים במקום מא"י. עתונות בלת שעל ברפתות ושוודים פרות ובפיטום המקומי
להקה גם התארגנה נורד, תיאטרון איזה של דובנה הסמוכות לערים עברו יחידים רק ידו.
מאוד שהצטיינו מקומיים, חובבים של דרמטית שבערים בבתיהספר ללמוד שיצאו או ורובנה,
מקדי היו הרווחים את המקום. תושבי בעיני הגדולות.

סוציאלית. ולעזרה הלאומיות לקרנות שים את ניהל לרנר נטע ר' העיירה של הרב
1918 בשנות באוקראינה המהומות בימי הקהל. עלידי מכובד והיה בתבונה העדה

ו
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בת ב"גיטו" המרוכזים את החזיקו כאן עליהם. בווהלין. השונות הכנופיות השתוללות עם '1919
בל ובמשך שנה' רבעי כשלושת קשים נאים יהו את שודדים והיו מיזוטש על גם פסחו לא
כלים, (כסף' להם שהיה מה מהם סחטו הזמן רוסיים חיילים של אחת פלוגה לזמן. מזמן דיה
יכלו ולא הכל מהם ומשמצצו ועוד) חפצים את הרגה גם אלא בלבד, בשוד הסתפקה לא
וכס מלח פלפל' תפירה' מכונות יותר לספק ושבעה אלמנה אחריו שהשאיר לנגר, היהודי
(על נגדם נורא משהו שזוממים הרגישו פים בלב נשמר האלה האיומים המאורעות זכר ילדים.
ריחפה והסכנה מכבר' שמעו ולוצק ברובנה הטבח והשכיחו האחרונות הצרות שבאו עד התושכים'
מספר ואמנם מהגיטו. להתחמק החלו הזמן). כל בורנשטין' מאר מוסר וכך הראשונות. את
או ביערות ולהסתתר לברוח הצליח יהודים ז.. ש. בפברואר ארצה שהגיע העיירה משרידי
בגי מקלטים הכינו אחרים צ'כים. שכנים אצל מיזוטש: יהודי חיסול על
תחת אוקראינים שוטרים הקיפו אחד ערב טו. הפולנים את גירש האדום שהצבא אחר
הי כל את והובילו הגיטו את גרמנים פקודת בה רוסיה שלטון את שפך  ב1939 מהעיירה
קילומטר שבמרחק האורנים חורשת אל הודים החדש. למשטר להסתגל החלו מיזוטש ויהודי
בורות אל והושלכו כולם נורו שם מהעיירה, החבל את עזבו והרוסים הימים ארכו לא אולם
מהמ נמלט לא איש מראש, הפורים כבר שהיו איש 5040 ורק הגרמנים, לחץ תחת ב1941
מיזוטש. קהילת בני של קבריהאחים שם קום. (הם האדום הצבא אחרי הלכו מיזוטש מיהודי
עדתו עם שהיה לרנר, נטע ר' העיירה רב גם בחדשים בכלל). וברוסיה בקירגיזיה פזורים
 שהסתתרו הניצולים רוב שם. נקבר יחד. יהו לקחת הגרמנים נהגו לכיבושם הראשונים
באכזריות. אותם המיתו והנאצים אח"כ נתפסו והיו שכר להם ששילמו מבלי לעבודות' דים
המפוזרים איש' ארבעהעשר רק לפליטה נשארו את ריכזו (ב1942) אח"כ קלות. פגיעות מקרי

שברוסיה. אלה מלבר ועוד' בזדולבונוב שלה אחד בחלק בעיירה שנמצאו היהודים כל
מהמש ומשמר בגדרתייל' המקום את והקיפו

פלייש שרה הושם ה"בנדורובצים" של האוקראינית טרה

ק ס מ ו ש
ציגל שלמה ר' הגדול בביתהכנסת חזן שימש הווהלינית העיירה שומסק' עמדה שנים מאות
חשוב מאורע היה והדבר מקהלתו, עם הידוע ארגו היהודים ותושביה הקטנטנה, הטיפוסית
ציגל, שלמה ר' החזן של בנו העיירה. בחיי המאה סוף עד המסרתיים. חייהם מסכת את בה
התפרסם בת"א), לבני  (כעת ציגל משולם וזעזועי פרובינציאלית עיירה היתד. הקודמת

ציבורי. כעסקן בעיירה כמעט. עליה פסחו העולם
דוב ר' העיירה של הרבוהרבי לברכה יזכר האוכלוסיה מנתר. הרוסיים המפקדים לפי
לפניי הלך הטוב ששמו ז"ל, לרנר ברניו) (די בר נפש, 1101  1847 בשנת בשומסק היהודית

הנוכחית. המאה בראשית הע ב1925 ל1962. מספרם עלה 1897 ובשנת
מתוקן" "חדר בעיירה הוקם פרקזמן אותו מ2500 למעלה בה היהודים מספר את ריכו
חינך זה וחדר עברי, ומשכיל מורה שוורץ' של בימי ממנה יצאו שרבים העובדה אף על נפש,
הילדים רוב אולם חניכיו. את לאומית ברוה מהלך משומסק הראשונה. העולמית המלחמה
הישן. הטיפוס מן בחדרים מלמדים אצל למדו עירהמחוז. לקרמניץ בערך, ק"מ, 20
יצאו ולהשכלה למדע ששאפו מבוגרים הרבה על לפנים היה העיירה בתוך הזורם הנחל
והיו חמרית הצלחה והצליחו נדדו לאמריקה, לבנות החלו האוכלוסיה ריבוי עם אולם גבולה,
אליהם. אותן מעלים ואף במשפחותיהם תומכים פרבר שם הוקם וכך לנחל, מעבר בתימגורים
שנמשכו והמהפכות 19171914 מלחמת ,,ניי נקרא זה פרבר משוכללים. היו שבניניו
העיירה יהודי על עברו מכן' לאחר שנים כ45 ככר  העיירה במרכז חדשה). (עיר שטאט"
השתלט עם אולם וסבל. פחד מתיחות' תוך ואפ נמוכות חנויות שורות 3 עמדו  השוק
החל המסחר לרווחה. נשמו העיירה, על הפולנים ולקונים. לעוברים סמטאות וביניהן למחצה לות
התקדמות. באה הציבוריים בחיים וגם להתפתח משכנות מקום צדדיים, רחובות נמשכו הככר מן
הת היהודית, האוכלוסיה רוב שהיוו החנונים' בעלי דרו שם הם: אף נמוכים בנינים ישראל,
מיה חשיבות להלואות. בנק להם והקימו ארגנו מדור חנונים חנוניםבני החנויות, ובעלי מלאכה
של גזירותיה בזמן זה למוסד נודעת היתד, חדת שבי בתיהתפילה, רוב התרכזו גם שם דור;
עסקני של ביזמתם היהודים. לגבי ממשלתפולין בבתי הגדול. ביתהכנסת בנין התנוסס ניהם
שנוהל ,,תרבות", עברי ביתסםר נוסד העיירה רוח וממש המתפללים תנועת רבתה הכנסת
ממייסדיו אחד ע"י אחדות, שנים משך תחילה, 19131910 בשנות בהם. מרחפת היתה הקודש
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בנעוריו. עילוי היה סגל, הספר, בית מנהל ילדי רוב סגל. ע"י ואחרכך אקרמן ישראל
לעסוק כדי כאומנות' האפיה במלאכת והתמחה לנושאי והיו זר. בביתספר ללמוד עברו העיירה
סגל ועל בארץישראל. חייעבודה ולחיות בה כך לידי הדבר הגיע במקום: הציוני הרעיון
קוץ שליח עם להיכנס סירב שפעם סופר, זה כשהיא העברית השפה נשמעה שומסק שברחובות
להתרימו, העיירה מעשירי אחד לבית היסוד תינוקות כל בפי כמעט ושוטפת חיה מדוברת
הפולני לביה"ס בתו את שלח זה איש באמרי: ייתרבן.
יסורו ארץישראל ששליחי ראוי אינו כן ועל בעיקר בעיירה, נוסדה ציבורית ספריה גם

לביתו. בהשגחתו התנהלה והיא הנהיר, של בעזרתו
מזרמים מפלגות גם בעיירה חסרו לא גם מרצו. כל את לה שהקדיש ניימן. יוסף של
מחלוקת זו היתה אך הבוער. את שמשכו שונים. בשומסק. התארגנה חלוצית קבוצתהכשרה
מוסדותחסד, כמה בעיירה היו שמים. לשם לק שונות בעבודות הכשרתם קיבלו שחבריה
וגבאים עסקנים ולהם ווהלין. בעיירות כמקובל שביער במנסרה בעיקר לארץ, העליה ראת
נתנה שומסק ובהתלהבות. בנאמנות שפעלו הסמוך. הממשלתי
ומקומם ארצה שעלו חלוצים ממאה למעלה לא"י בני של לבותיהם את מילאה הציונית הרוח

בארץ. שונות בנקודותישובועבודה שנערכה ההמונית האסיפה וזכורה שומסק,
לעיירה נכנסו והנאצים השמים קדרו והנה לרגל (1925) תרפ"ה בקיץ הגדול בביתהכנסת
עיירתי היקרים. יהודיה כל על והשמידוה זו הה בירושלים. העברית האוניברסיטה פתיחת
המית תוך בחורבנך. יזכרוך זכור הקטנטונת. לא נחפזו הסוגים מכל ואנשים נסגרו גויות
חנך על בגבולך. שבאו ואלה בניך כל לב. מפה ונערים זקנים נתמלא וביתהכנסת סיפה

. בך. גנוזים שהיו והיקר ההוד ועל הצנוע המנהל לדברי בחרדתקודש הקשיב הקהל לפה.
ק. ז. היכל בגדולת שהפליג סגל, מר ביה''ס. של

בארצה. האומה של הרוח
בחוברת מיוחד סרק יוקדש זו אחרונה לתקופה . לקרבות שומסק יהודי תרמו כבוד ובאיזה

הבאה. . הלאומיות

ה צ י נ ז' ר ב
ובעלי ישיבה בברדניצה נוסדה 1896 בשנת בסוף ברז'ניצה היתר. קטנה חסידית עיירה
בא זמן אותו לה. דאגו העיירה של הבתים פרסאות 18 במרחק יערות, בסביבת הי"ט, המאה
קרא פינסק). (ליד מפוהוסט הרב לעיירה העיירה בקרבת מסארני.  וכ15 מדומברוביצה
יסוד על אתם ונדבר בעליהבתים את לאספה מיערות עצים מובילים היו ובו הורין הנהר זרם
יואל ר' האברך את לעיירה שלח הוא ישיבה. המעטירה. לדאנציג עד ופוליסיה ווהלין
הפול ..העילוי בתור הידוע וי"ש ת"ח שורין, בעיירה נהרגו חמלניצקי של בימיהפרעות
בגיל נערים כ15 וכן הישיבה את לנהל מבאי", בתי חמישה רק אז בה ונשארו איש כמאה
שנים ובמשך הישיבה גדלה לאט לאט .1715 בה להתרכז התחיל שוב 1847 בשנת יהודים.
אוכלים שהיו נער, כשבעים בה למדו אחדות ברוקהאוזעפרון) (לפי מנתה ואז יהודי' ישוב
הג השריפה בעליהבתים. של בבתיהם "ימם" וצפוף, דל ישוב זה היה יהודיות. נפש 1157
ומצבה העיירה את דלדלה 1903 בשנת דולה העיירה של האוכלוסיה רוב מגיע. בבית בית
העבירוה אז ביותר. קשה נעשה הישיבה של ומס לאטלאט והלכו שרבו יהודים משל היד,

זויהיל". ..ישיבת השם את וקיבלה לזויהיל 2964 (בין נפש ל2160 ב1897 הגיע פרם
ומשגד מלמדים אצל בחדרים למדו הילדים פרנסתם אוקראינים).  השאר בכלל, תושבים
קיומה בימי לישיבה מהם רבים עברו  לו המסחר על בעיקר היתה ברז'ניצה יהודי של

פרטי. באופן למדו כלליים לימודים בעיירה. ליצוא עצים בכריתת שעסקו הסוחרים ביערות.
סבלו הראשונה העולמית המלחמה בימי סחרו כן לעיירה; פרנסה הביאו לשוקיהעולם,
בעיירות כמו המלחמה, סבל בברז'ניצה, היהודים בד עורות, שיערחזירים, גרגרים, בפטריות'
אולם במקצת, נשתתקו בעיירה והחיים אחרות בעלי או חנונים היו היהודים מרבית וכד'. כפרי
למסלולם חזרו ברוסיה והמהפכה המלחמה אחרי עשו ואף בחרושת עסקו יחידים רק מלאכה.

הרגיל. האחרונה בתקופה להם שהיו שנים ביניהם חיל,
אוקראינים (רוסים, השלטונות חילופי אחרי בעיירה. הכנסה ומהן מודרניות, טחנותקמח
נקבע  באוקראינה דמים ותקופת ופולנים) קופחה  הסמוכה סארני של גידולה עם
קרוב שארך הפולנים שלטון 1920 בשנת בעיירה העיירה מבני רבים לקרןזוית. ונדחקה ברז'ניצה
להסתגל ליהודים היה קל לא שנה. לתשעעשרה להם היה שצר מאחר בה, ונאחזו לסארני עברו
חיילים התישבו בסביבה ולשפתם. הפולנים לרוח חסרתהסיכויים. הקטנה בעיירתם
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והנרות. רים ליהר יתרה חיבה הראו שלא משוחררים סולנים
בברז'ניצה. אוהדים מצאה הציונית התנועה ביותר. טוב היה לא הכלכלי המצב דים.
בה התקיימה הרוסי הצאר שלטון בימי עוד השנים כל נמנו העיירה יהודי כל כמעט
היו פעולותיה אולם ציונים, של קטנה אגודה ברזנה, קרלין' סטולין, האדמו"רים: חסידי עם
ואוק ברוסיה הלאומית ההתעוררות עם מעטות. ביתמדרש היה שושלת לכל וטוריסק. סטפאן
הוקם אז לציונות. הנוער כל כמעט נמשך ראינה הגדול ביתהכנסת מלבד משלה, ("שטיבל")
ומנה קלאקה, לוי היה שיוזמו עברי ביתסםר היו כנהוג בעליהמלאכה. של וביתהתפילה
להת המשיכו הישנים החדרים רדומסקי.  לו ימים למספר בעיירה לבקר האדמו"רים באים
לימודי~חול. ובמקצת עברית למדו בהם וגם קיים חגה. את חוגגת היתד, והעיירה
של נשים* ב"עזרת תלמודתורה הוקמה כן הרבי בשביל בנין הקימו ברזנה חסידי
שלה הראשי המייסד טוריסק. דחסידי ביהמ"ד הצ של בתו בו התגוררה 1922 ומשנת שלהם'
בכר שעסק בת''א) (כעת זילברמן הנין ר' היה חסיל האלמנה  ז"ל פצ'ניק שמואל'קה ר' דיק
ו~ הת"ת מלמדי יזכרו אתו מופלאה. במסירות הצטיינה היא לא"י. עליתה עד בניה עם פרלוב
המלמד של (בנו גמפל לייזר ור' בהרל בנימין הקרן למען הנשים אגודת בראש ועמדה כעסקנית
בתורה גדול תלמידחכם שהיה גמפל, שמואל ר' בברז'ניצה. לישראל הקימת
בזמנו). הקהל כל ע''י ונערץ ופקח משכיל וגם משה ר' האחד בעיירה, היו רבנים שני
חומש עברי, למדו ילד. כששים התחנכו בת"ת של  ניידיטש משה די והשני העיירה, רב בקון,

וגמרא. הספיקה לא שמשכורתם ומאחר סטולין. חסידי
(קסטנבוים) ערמוני זליג השמ מכירת להם נמסרה  מחיתם כדי להם

אודים
היהודית לוצק חורבות על

__ ■■■^^^^ י מחיקת על תזעק מקיר אבן
MKKKKEKMSSKKEKKt י העתיקה... לוצק קהילת

^Em^^^^^^^^^^^m ' לבטח לוצק יהודי ישבו דורות על B^lHHHili^^H^^^דורות כמעט היה ולא ומפתחיה. בוניה בין היו כעיר,
^ ^HBB^^^^=^^^^■ בו השתתפו לא שהיהודים כעיר ₪^^^^BSS^^g₪^^^^שטחפעולה . גדול היה בעיר וחלקם וממונם' מרצם ברוחם'
^^^^BEMI^HH■ למדי
lfWBBMrfti /1M//r'r''^ZSmw . כימי ושנותיה לוצק קהילת היתה עתיקה
Brf&ijsLjjr11'IV ■*mH^B תמיד ונשאה ואופל אור ראתה היא העיר; קיום
BBBBB5*STCr*^^^B[ ; התבלטו התקופות בכל הגלות. סבל סבלה, את
^^₪₪₪SUt₪Jt^^^^aS אנשי נדבנים. פרנסים' גדולים. רבנים אישים. בה
■■ ■§ ימנה מי בעם. ומתנדבים עסקנים ותורה, nn81 / ,_ J■ ? ופעלם אלה כל של גדולתם יעלה ומי מספרם
wR*£*£!l r~Jfof Cf^n* זו עתיקה קהילה על הכורת עלה והנד.
m*Mj£ ^EwsH? &TJ£f ' בידי 1942 בשנת שחיטות בארבע ^MBl|^LJL^שהושמדה ^W TfSf צפרניהם את שתקעו הנאצים,  הדור ^^B|^Hm0^|צוררי ^^₪ ^#$ והביאו בכללה. ווהלין וביהדות אירופה, ביהדות

^^^^^^^P₪m m! ^^^^JHH והישרים. התמימים לוצק יהודי על כליה
^^^^^^Bm^f^lS ^1^^^^^^ ועצמותיהם מיהודיה, לוצק התרוקנה £Kt^^^^^^^כעת k*4H^HH הורקי לכפר בדרך הגדולים בקבריהאהים H^HI^^^^HkiiPC^^^^^^^^lנחות פולונקה.

הצ אחרי שיצאו לוצק, מבני קטן מספר רק
לוצק יהודי של קבייהאחים על הפצבה להסתתר שהצליחו ויחידים לרוסיה האדום בא

קבריהאחים את מצאו הם ואחרים. לנדסברג הפליטה. שארית הנם  לאיהודים אצל
מצבה. ולהקמת לגידורם ודאגו פתוחים יהודים כמה חזרו מלוצק הנאצים כשגורשו

גרושבסקי בנימין אברהם גריפל, הד"ר היו הראשונים ובין מרוסיה
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1 רפאלובקה קהילת של קצה
1 היהודית. לובקה הצהרים לפני בשבת תש"ב אלול בי"ד
1 מרים הניצולה העולה של הסיפור קצר המשטרה ערכה בבתיהכנסת, התפללו כשהיהודים
1 לפני והגיעה בכפר איכר אצל שעבדה בראט, על ציד הכובשים, הגרמנים בפיקוד האוקראינית,
1 הוא ודומה ההריגה, מגיא מספר שבועות השוק. לככר כולם את ואספו רפאלובקה יהודי
1 עיירות על ופרטיזנים עולים לדברי בהרבה מתור הוצאו ומטרה סיבה על שהודיעום מבלי

להם היתר, קבועה שיטה בווהלין. אחרות אל והובלו איש מאה בנות קבוצות המרוכזים
הללו המקומות בכל "פעלו" שלפיה לרוצחים סוכה לכפר שבדרך הגבעה אל לעיירה, מחוץ

היהודים. בהשמדת גדולים, בורות שלשה מוכנים היו שם בוליה.
מתושביה ריקה רפאלובקה את לתאר קשה בפקודת יהודים בידי לכן קודם עוד שנחפרו
טראגי קץ האומנם. הושמדו. שכולם היהודים לירידה. בור בכל ומדרגות הנאצים,
אפסה כלום רפאלובקה? הגורל, לך הועיד כזה ובלי בגדיהם את לפשוט נצטוו היהודים
יקרים, וקרובים הורים בחיים לראות תקוה כל גופות הבחנה. בלי במקום נורו יתירה שהות

ולאמונה? לחזון וחברים והונחו הבורות אל הושלכו והפצועים ההרוגים
ואמהות. אבות בעפר להתפלש יתנני מי בכל נפש כ1500 שנתמלאו, עד שורותשורות
פצועה נפשי וטבוחים. שרופים ואחיות אחים ז"ל, נודל פנחס ר' הקדוש הרב וביניהם אחד,
הקב שלושת על המחשבה לנוכח דם. ושותתת כדור פלח בטרם בטלית להתעטף ביקש אשר
נקברתם. בהם ידיכם, במו שנכרו הגדולים רים תוך אל נפל ישראל" ,,שמע ובקריאת לבו, את
נופצו ויונקים עוללים ראשי כי לשמוע נורא ביום נפלו נפש אלפים מארבעת למעלה הבור.

וי

,uy<vj1 u.1 ,u'u1^n imiu^aa ר""''ו^וי, ועוז התליינים בידי נתפסו גם מהם כמה גורלם.
? מספרם ימנה מי ועוד, המאניוקים הקויפמאנים, המל בסיום פרטיזנים. בשורות נפלו כמה ריהם.
דוי... והלב הכאב גדול כי ניחומים, ואין מיהודי בערך איש שלושים שרק הוברר חמה
וויינר יעקב רפא שרידי הם אלה בחיים, נשארו העיירה

הסוביטית בווהלין קראסילוב של אחריתה
כותב מקראסילוב 5.2.46 מיום במכתב מאוד הציקו האוקראינים ועוזריהם הנצים

קאגאן: ישעיהו מרא וסביבתה העיירה של היהודית לאוכלוסיה
פטירת יום את בדיוק לברר הצלחתי לא ... הסבי יהודי כל רוכזו בעיירה כיבושה. שית
נפטר הוא ה"גויים* השכנים לדעת ז"ל. אביך התעללויות אחרי נפש. כ8000 ומספרם בה,
ז*ל, אמי לגבי הדבר הוא ."1942 לפסח "סמוך הם להורג. כולם את הוציאו קשות ופגיעות

באדר. כ"ח  משוער תאריך וקבעתי נורו כר ואחר בגדיהם את לפשוט תחילה נצטוו
הבגדים בעד תודה. קבלנו. החבילות את וחיים, פצועים לבורותמתים, והושלכו באכזריות 1

ממכס. פטור מזון אולם מכס, שלמנו רק בחיים השאירו הרוצחים וטף. נשים אנשים 1
הימלפרב דבורה בת פוליה שנמצאו נבשרך אולם שונים. מקצועות בעלי יהודים, מספר מתי 1
כמו (באודיסה). ניוניה ואחיה (בקראסילוכ) אלה. גם נורו שבועות 5 לאחר 1

סבוראי ישראל היהודית. קראסילוב על הכורת עלה כך I
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וידיעות מכתבים צרור
באיטליה. כעת מדוכנה. קוביליאנסקי חיים  1ו*ו0יה נמצא שאתו מודיע מקוריץ גאלון סר 
למר ונשואה מברזניצה רוזנפלד פייגל את סהסש 12 בן בהיותו מקוריץ האדוק הצבא עם שברח נער

בארץישראל. מקוביל) שסירא בכמה והצטיין בחזית פעל הוא "(16 בגיל (כיום
שהיו מלמד מניה שמוראק, מר כי מוסרים _ האדוס. הצבא של הצטיינות לאות חכה כקרימ
נחמיה בת ואדלה ברובנה למנוםקסורה חנויות בעלי משפחת מחפשת מריאודיז'ניירה במכתב 
קרוביהם. את ומחפשים ביוסיה מרובנה'נמ*אים ל"נ?י ומשפחת מילנוב וואבה בא'י: קיוביה את שיכבסו
ברובנה ידוע רופא קלריך, ישראל הד''ר  מרובנה. שייפר
יחי י"יע האסיאטית ייסיה ב שהתגייי יבסביבתה' עזבתי לודמיר: בן מרגלית. הנער כותב מלות 
בית כפ1הל J;יפכי לגיפ1יה תיי בני י™ אשתי " המעטים מהיהודים האחרונים עם יחד לוימיר את

אי*ה לעלית שואי' מינכי ליי איניא של יילים נשארו בלודמיר ובסביבתה, בעיר בחיים שנשארו
שסינגולר גניה מוסרת 7.1145 פיומ בפכתב  נמצא הוא בשלטון. משרות שתפסו יהודים שני רק
כחד ברובנה. משפחתי עפ חייתי ב1941 מרובנה: חלתית. הכשרה בקבוצת
אלף מ17 למעלה הרגו הגרמנים כניסת אחרי שים
נמלטה משסחתי פהעיף ברח _ שיכול מי יהודי0 שנשארה זץ לחיה כותבת מקרמניץ כץ פוליה 
הקימו 1Mr:" הנאצים בנו התעללן שם גם לטוסשין ביהודי הנאצים טבח אחרי משפחתה. מכל יחידה
אתיהודיהע,ר. בתוכו הכניסו יוה"כ nmc ןיןמים גיטו כעת הרבה. סבלה ללבוב, אחרים עם נדדה קרמניץ
יייןת מטף ןתחת באש הגיטי את העלן אלה אןלם שאיפתה זר. שם תחת בקטוביץ גלמודה נמצאת
איכ0ן ביניהם ופשםחתי שיכול מי כל נפלטו לא"י. לעלות היא היחידה
חדשי= 17 במשך לנו ^ סמוד בבפי אכר אותנו השוחט (בן וולאדימירץ יליד רזניק. אהרון 
מת שם למז'ריטש. עברנו הרוסים חיילות כשנכנסו .4 סוקולוב (רחוב לוי לנדליהו כותב דיל) ישעיה
ילדי. עם גלמודה ונשארתי בינתים שחלה בעלי השמדת בשעת נהרגה משפחתי כל ת'אביב):
אףל,כגירכ טאטיל את פחפשיס _ האוקראי ועחריהם הגרמנים ~r וולאדיםירץ יחודי
אף_ בניד1 י ^^ לא שעלה 27 מלוצק בביסוס כאן נתעכבתי נדודי ובדרך בגס נצלתי נים.
,73/2g סיטרןקובסקה רחןב בלןדז" נמצא ליכגיףכט כאן השוחטים (כל עופות כשוחט לשרת (שלי.ייה)
ירןשלים ה בסןכנןת טןבה עם ל לא"י. להגיע העיקרית נפשו משאת ונרצחו), הוגלו

נשואה) (היא רזניק יוסףחיים אחיו בת את מאחדימיט^מחפש וזליג שושנה וילדיה גיטל טבק כ^יייסס* ^ " "J^1k/ y בארץ. קרוביו יתר ואת
הכט הדסה את מחפשת באיטליה, כעת קל.נמצאים בשלןפם דןףשת בתל.אביב במסעיה שעביה ז.) ש. (בפברואר ארצה שהגיע פליישן זליג 
אליהו ססןבף' ןפאיף אברהם ןןינו ייסף מאחותו ד'ש למסירת מטוצ'ין קליקשטיין את מחפש

לי מש9חת גןטש אףיה ל ת"א, לפנות: בלודז. שפגשה קליקשטייךהנדלר מינדל
מרשק. ופאני קורן 4 גבייול אבן יח'

לגדליהו סגל מף כותב (רוסיה) מסברדלובסק _ בחיים נשארו מדוכנה גרינצוייג ממשפחת 
את ימתאף אמילצ,יני לןן על בת,א לןי הרב (בן לרנר שלום וגיםם רופאים  אחים שלושה
סהע. בףח ףנאצים ע'/י בה היהודים ענייי האח בדובנה. נמצאו ב1945 ממיזוטש) לרנר נטע
להע. שקשה ענןיים סבל לעזבה יכןל שלא ימי יירה .1945 בסוף בלובלין נמצא הצעיר
הוציאו בריינדליס אליהו של בנו את בדמיון. לותט קרסניץ בן רובין דוד של מכתב מתוך 
ולסוף ישסעוהו. שסחבוהו כלבים כ10 עליו והעלו בין אנו ...ובכן בתא: שפיר ליעקב דובנה מתחנת
נאצית. בגסות הטף על הקהילה בני כל את השמידו לנסיעה מצפים אנו שבועות 7 זה מווהלין. היוצאים

מפליט מכתב ל יב הףב _ אנו לאן ברורות בידענו קשה מתלבטים ואנו ^לפולין נןףךיה בשכןנת ג" נחמני מףדכי בשביל הפליטה ית לשאר הצפוי ה"בל רב מה יודע מי מהגרים
החפשית בפולין רוצחים ואף בנו מכים עוד הלא שלנו,

נמצא מרובנה ^יטיז אביהם בו משה הפליט  ובודד. גלמוד בקרמניץ להסתובב קשה והדימוקרטית.
גיי0ינק" קייביתיי: את מחפש הוא בביטום כעת מת הנאצים את לסבול ואין יהודים בה נשארו לא כי
שבארץ. וקוסין בת"א,  מרובנה ואחותה =יניהשרה את שהרגו הם אלה והן אדמית. עלי חםשיים הלכים
עפולה ייאי גניגי' בקב' פיימו ב"צ אצל  פיטים ועתה*... נפש. אלף עשר ארבעה  ואחיותינו אחינו
(נכדי ומשפחתה ראסיס וחוד, ראסיס ^נחס  את מקיימים ואנו ירושתנו  הלךלך" נודדים, אנו
שמי™ ע"פ ברוסיה. נמצאים מרובנה ראסיס) יוד י לסרטיפיקאט נא דאגו הטמאה! לגולה קץ הפסוק.

לאיטליה. פנחס הגיע תמורת לנו גמול זר, שיהיה האפשרי בהקדם לעלותנו
עשרות כמה ארצה הגיעו האחרונים בחדשים  קרמניץ. שרידי הניצולים, בחלקנו. שנפל הרב הסבל

במולדת. נקלטו כולם וכמעט מווהלין ניצולים אבות!... לארץ לעלות מוכרחים



^^^\ לקכל: אפשר ווהלץ ילל)וט את
^tf^y^."■!?*^ .■: [W\ ווהלין, יוצאי ארגת במשרד //^W^S^Tא. ■"" \3/ 15 לילנבלום רח' \\^HjZ^_5תלאביב, ן קומעוני י. הספר", "מפח ספרים בבמ"ס ב.
^$£$?'r^ I nfm 13 רמב'ם רח' ,:'■'■'תלאביב' I 1 if בהנחות וקריאה למוד ספרי כל ///?/מבחר / H "יסוד* בבמ"ס ג.

u ' 1*111$li ■ ^ 88 מס. אלנבי רח' תלאביב,
M1L1 .?f*B tt<■^ טורקלטויב, ש. בקיוסק ד.

*>n'**^ ;^^^\__ 113 אלנבי רח' 8י0!^תלאביב, ^ ^^~^<^ קריאה וםםרי שונים עתונים מבחר

^^^^^^^"^^ ווהלין יוצאי לב לתשומת
ערב ביתסוור עם בהסכם בא הארגון ועד

הסנה f '
"'מ >™ייית *יזישיאלית חביה בא"י ווהלין של הארכיון ועדת

טוח ב ענפ כ7 לה להמציא ובחו''ל בישוב איש מכל מבקשת
14.000 (חיים) הפוליסות מספר על חומר כל ווהלין' .ילקוט למערכת או

לאיי 3.000.000 (חיים) הביטוח סכום . צלומיט, .תעודות, זכרונות היהודית: ווהלין
380.000 (1945) כללית הכנסה מודעות, כרוזים, עתונים. ססרים, סרסיכלים,
500.000 (1945) וקרנות הון חסצים וכ'כ אחרים, ומסמכים מכתבים ידיעות,

 ^ פרסום לשם הארכיון בשביל מווהלין וכלים
*111 ^^^ ווהלין'. ב"ילקוט

^K~^tm^^^^ המערכת: חברי של הכתבות
^b&^^^^S&L^^ תלאביב 19 נחמני רח' אבסיחי, .xJ^^^f■^^^■^^^^ תלאביב 32 כרוכוכ רח' אילוץ. ב. .n

I^WV^^bhMI f#JL| לסםרים בתהמס בכל למכירה ונמצא לאור I^^UmmtwSיצא מעשה' היה .היה
^^t*^SSS0^^3!* יהודי לפולקלור ^t|^אנתולוגיה ftik אילוןברניק ב. .n nKD

^cf ■" מזרח יהודי של העממית היצירה מבחר
ןןך^רןן בני מנהגים, ספורים, שירים, סוגיה: כל על nonsx

המ1יעי0 המןצלים> האודים לאחים' fJSf7 תמונות תוימ. בליתי מנר חידות בדיחות.

ל* בכבוד כלפיהם חובתכם את מלאו ארצה, . ןןהלין>תייי1מ אנשי מסןףת לאיי 1.500 הדורה בד בכריכת הספר מחיר

i



טשותח בבית דירות
בע"מ ספר" ''לןיית הוצאת 32חדרים של לוכס דירת לרכוש הרוצה
יפו רח' פית 2 גיורג' המלך רחוב ירושלים, בתלאביב שונות בסביבות משותצ בבית

לירקון, מעבר בתלאביב. מגרשים וכמרכז
יפנה ונתניה חולון רמתין'

חדשים: ספרים גלפטן לסוכנות
אופגשלאק פ. מאת נשאר הףוקטור (1 8 מס. ברוק צבי דחי תלאביב,

תלאביב) עירית מדרגות (ליד
תרגם רולו מאת ויננייט פשיטת (2 ___________
מהודרת הןצאה שק!ןנסקי' א ■^■

פרהקקאו 9גל צ. מ. מאת המקרא מבוא (3 שוקולד.4>יו_1,.6_
העברית באוניברסיטה למקרא tictdm.mm,^ ממתקים^
מתוך בנבנישתי ד. מאת שומרץ הרי (4 טעם וטוב משובחת איכות

ללמייופ?יא "אי1ני" סדית ■ לפסח כשר

^ אלנני יס~8 נתל)1ניב בע'ם ר ב י ל חברת
תלאביב

מערכת נענעי ל י 0 1 !3
ויחליף "ילקוט
בערב ^7 בין לפנות לטקסטיל 1כיעה ס6קלי

הכתבת ע.פ בע'ם דלפינר) משי פתעשית חלק (קודם
אבטיחי אריה 154 מגד הירקון דחי תלאביב,

19 נחמני חד תליאביב ד.243 ת. טלפון3192

המרכזי המשכיר בונה סולל "יחיד''
להספקת קואופרטיבית חברה של ?בלני מרכז נומי. לחגורות מרנן
__", . העובדים בא'יהסתדרות העברים העובדים של ._ מדיציניות חגורות

בנין 63 הנמל רזד היסה,
הראשי הספ? 363 ד. ת. בונה סולל וחזיות

הקואוםרטיביים המשקים של 431114 ובסיטונות ביחידים
ןבכסר בעיף 39 לילגבלום רזד תלאביב.

56823 .34534 סלפ. 24 גרוזנברג רח' תלאביב
ייישלי0 חי0ה' תל"אביב' 1 בריהידה דוד ירושלים "אופיר' קולנוע מול

יהמושמת 2486 טלפ. נוחים מחירים

.15 לילנבלום רח7 תיא ווהלין, של הארכיון ועדת רשומה)" (אגודה באיי ווהלין יוצאי ארגון
תלאביב בע''מ. "אחדות* קואו0' דםוט


