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ווהלין ילקוט
ליןסקירות ה מרו רשמים

המשורר למדן את לאסעט מבארת זו ווהלין כי מה ווהלי בילדותי. עוד שמעתי ווהלין השם את
לחד למדן את החושבים כאלה יש והפובליציסטן. סולין) של (בליטא אצלנו קוראים ר1יו _ צ'יקים"
כזאת ו היהודי בעולמו מדי יותר לנתון קנאי, צדדי הי חייליהדרום לבסרבים)! (מחוץ בניהדרום לכל
בש עוד ווהלינאית בעיירה בשהותי ווהלין: היתה בברי והן הרגלי בגדוד הן בעירי רבים שהיו הודים
חברת עם חבד'י חסידי בקלויז נתקלתי תרס'ט נת וכ לווהלינאים אצלנו נחשבים היו גדתהתותחים,
וב שקטים המיוחד' בעולמם נתונים ביהודים ש''ס. או ("שוואץטומאה" מבילוצרקוב בחור פעם שבא
טובים. מתנגדים כליטאים ודרךארץ עלינימוסים קראו  אצלנו מצוי לא שם דן", בשם שדהלבך)

אז. עוד ובציונות בעברית נתון והנוער מקמניץםודולסק. ובנו לאב וכן ווהלניצ'יק; לו
מס עיירותאיים שהיו כמו אי, זה אולי חשבתי: בוקרבוקד שלו הצ'ובוק את המעשן חסיד  האב
נת בארץ פה ואך השניה. לעליה עוד חלוצים פקי שבהן משבתות (חוץ בצבור שלא להתפלל ומתחיל
שונות. מפינות כאלה בווהלינאים אחת לא קלתי אמן  והבן עשר' בשעה החסידי) המנין אל הלך
הר ספציפית: ווהלינאית נקודה גם פע2 היתה יפים ברבועים המלון רצפת את שצבע מלאכה בכל

וטובה. חמימה קבוצה כנרת', ווהלינאים. כן גם להם קראנו  להפליא
ביאליק את לנו נתנה וואהלץ כי לשכוח ואין להיות לי הזדמן שלי, בתקופתאודיסה ואח''כ,
של בנוער אך מוזר, זה ייראה אולי םיארברג. ואת הי מהעיר התרשמתי אמנם ציונית, בועידה ברובנה
פיארברג השפעת תחילה היתה מורגשת אלו סביבות הטוביםאלא הצענים, ומעסקניה הווהלינאית הודית
מפואןיברג שהדרך נד*!ה ביאליק של מזו יותר לא בעיר שבתי ימי ההם, הימים ארבעת שבמשך
אלה צירים שני בין כי ודומה, ברנר. אל הוליכה של לא המיוחד אוםיה על לעמוד יכולתי

למדן. שירת מתלבטת שלשה התארחי אחרי לאכן יהודיה. של ולא העיר
 מולדתי י עיר  בוולקוביסק תדצ'ח ובשנת ראש מלפני בליובר, מאוחר יותר בזמן שבועות
מנהל סוסו)' היה מה יודע (מי וולקון במורה נפגשתי בבית התארחותי גם כמעט. רבה הושענא ועד השנה
וולקון וחשוב. גדול ביתספר .תרבות'', ביתהספר הבית של וקרבתו הנואים הימים וגם במינו. מיוחד
דואג ואוהבסםר. מסור מודה היה, ווהלין בן  להרגיש האםשות את לי נתנו חבד''י חשוב לקלויז
טיפוסי. ווהלינאי כאחד, עברית ולספריה לביתספר (. זו. שבסביבה והטיפוסי המיוחד את
שלו תלמידה עם בארץ נפגשתי הטוב. במובן השורות את כתבתי למדן יצחק שיית עם בקשר
שה ווהלין היתה כזו כראוי. עברית יודעת מווהלין המשורר לבין ווהלין בין הקשר את המראות הבאות,
בני בש&תה הרכנרת קבוצת אנישי גם כרתי. ואוהבה זו סביבה בן

ווהלין. את מאד עלי חיבבו שםטובקה שנת זו פרובינציה ווהלין, בן' הוא למדן יצחק
את ניתקה פולין, מעל ווהלין של דציה קריעת הראשו העולם מלחמת אחרי ורוסיה פולין בין חלקה
במקום כאחד. העברית ומעל ארץישראל מעל זו בזו גם לאיבוד הגדול ברובם הלכו ושיהודיה נר.,
וכ לי. שסופר כפי נפלאה, הפולנית ווהלין היתה זה בעשרות שימשה ווהלין הארצות. בשתי בזו. וגם
מעירי, לי כתבו המזרחית לפולין שוב הרוסים שנכנסו לח בלתיפוסק מעין בתור תחילה האחרונות השנים
כאב  לאעברי לחינוך לעבור נאלץ וולקון כי לא לפולין. עבריים למורים מקור וגם לוצים.
אחריכן. גוף וחורבן הראשונה המלחמה שנות במשך ורק יידישאית, התנכרות ולא רוסיתפולנית התבוללות
חורבןנשמה פעמים: זו ווהלין נחרבה וכך לבי. נמ וכאילו ולעברית, לארץישראל מסירות נאמנות,
הרבים ממוסדותיה הטובים, מיהודיה מכנה, נשאר מה במקומות והלקוי החסר את למלא התפקיד rrra סר
ז... הנאצית הכורת יד עליה שעלתה אחרי ומגדולתה, גם נתקלתי בפולין תרצ'ח בשנת בבקרי אחדים.
ווהלין את בזכרוני בהעלותי בקרבי חם לבי גם הישראלי) הכללי באבדן (שאבדה מולדת בעיר
אנשיה ואת בה, שהותי בימי שידעתי זו ודו מווהלין. עבריים במודים  אחרים במקומות
שבני וטוב ובארץ. לארץ בחוץ אחרכן שהכרתי
בכתב. זכרון לה ומציבים זכדה על מתרפקים ווהלין עמודים בשורת תארתי .נוהקיץ' בסיפורי אגב: (.
ומצוינת. היתה מיוחדת ולזכרון. לאהבה היא ראויה  טרוקר' יודיל הספור: מגיבודי אחד עם בקשר

זו עיירה בפרק ואין הזו. המיוחדה האתמוספירה את
רבינוביץ יעקב הבדוי. מן 0אום שם
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מקוריץ פינחס ר'  בווהלין החסידיות השושלות
משבח ומשניהם החכם, מן יותר ד/ את הירא את מעיר יצא הבעש"טית החסידות מגדולי אחד
על חרותות היו וענוה אמת (5 הטובלב". את אני מקוויץ, פינחס ר'  מתנגדים מלאה ליטאית
תצא "הנשמה עריות". כמו חמור  "שקר דגלו. פינחי1 "ר' החסידים בפי מכונה שהיה כמו או
שבקט "קטון ואפילו מפיך". יצא לא ודברשקר הגדול".
כן ועל .(6 שקר" ידברו שלא מזהירם היה נים לאביו שקלוב בעיר תפ"ה בשנת נולד פינחס ר'
בדרך "הנחנו תמיד: להתפלל בניו את הזהיר פינחס ר' של בנו העיר, מלמדני אהד אברהם, ר'

האמת"7). להח משומדים ,,אל בנסיעותיו בזמנו המפורסם
ה מעמודי לאחד בעיניו היתד, הענוד. ומידת לעולםהבא חלק להם ולהבטיח בתשובה זירם
ש הכל."אדם את זו מידה מכרעת לדעתו יהדות. מוצא .(1 שלו" מעולםהבא חלק וגם משלהם
צ שהוא אפילו  עזות או גאוה שמץ בו יש עיר שם ועל מאשכנז, היה פינחס ר' של משפחתו
כלום"; שווה אינו אחרות. במידות וישר דיק וכן שנירא. נקראת: שפייער  לפנים מושבה
ל משבת ומתענה מצוות שעושה אדם לך ,,יש הוא זד. כינוי לדבריו כי מצבתו, על לחרות ציוה
אבל הרשע", בלעם של מתלמידיו והוא שבת, בימ משפחתו בני שקידשו השם" ל"קידוש זכר
ע שורה השכינה  "אין" מדרגת "שהוא האדם בגולה. ובלכתם משפייער בצאתם הכינים
קר למה באתי לא ,,אני אמר: עצמו ועל ליו"8). את לעזוב וביתו אברהם ר' נאלצו עלילה בגלל
ועכשיו התנור' אחר שלמדתי בשעה אלא באתי פי ר' בווהלין. מירופול בעיר ויתישבו שקלוב
הכ את מבין איני ולומד, בראש יושב שאני ידיעה קנה כבר אך לימים, צעיר עוד אז היה נחס
בצ בענוה' להיות צריכה ה' עבודת גם תוב"9). ה"פילפולים" למרחבי הפליג ופוסקים, בש"ס רבה
אמר  לך סיפרו "אם ושאון. רעש בלי ניעות, וה הגהות בחיבור כחו ואףניסה וה"חילוקים",
בכוח מתפלל שהיה אדם על  עצמי על פעם אבךהעזר.  דעה" ל"יורה משלו ערות
 מפיו נשרו ששיניו עד כלכך וגבורה הבעש"ט של שמו נתפרסם כבר ההם ובימים
לא אז אבל הוא, אני אני כי תדע,' אז די נשמעו ושם פה בכלל. ובאוקראינה בפודוליה
היא הנתה האמת, פי על היתה ההמונים דמיון את שהלהיבו וש'חותיו בוריו
מתפלל שהוא הדבר, טעם על וכשנשאל האמת". לאזניו גם הגיעו הדברים לבבות. וכבשו
"עיקרה השיב: ותנועה. כוח בלי בלחש, כלכך והרא שפירא פינחס ר' הצעיר הליטאי של
ועיקרה בבוראעולם, ההתדבקות ,יא תפילה של לקריאה התעורר המדרש" בית "חובשי כהרבה 
ועיקרה בבוראעולם, ההדבקות היא תפילה של מהפכה והביאה הבעש"ט מפי שיצאה הגדולה

הנשמה"10). יציאת כמו ללכת התחיל ומאז מישראל, רבים בלבות רוחנית
ל שלא הישראלי האיש את ומורה מזהיר הוא הת הרגשנית רוחו הבעש"טית. החסידות בדרכי
שבר שום להישבע שלא מפיו, קללה שום הוציא וה"פילפו ה"חילוקים" על התגבר והוא עוררה
הא הקצה עד ומעצבות מכעס זהיר להיות עה, יפה כי הרגש, ואת הלב את להוקיר התחיל לים",
"לשקול ובכלל ובנחת' רכה בלשון לדבר חרון, פיל של סוגיות מכמה ומזוקקת טהורה מחשבה
ואם לומר אם ודיבור, דיבור כל שכלו במאזני של ומחשבה מלמעלה, לאדם באר. "המחשבה פול:
קדוש כולו להיות צריך הישראלי האיש .(11 לאו" ואין סופו, ועד העולם מסוף להסתכל יכולה אדם
לע שתהיה תנועה בכל "לדקדק צריך והוא לה' רק לימוד שאין סובר ,.אתה מפסיק"; גשמי דבר
ה של "עשיותיו" רק ולא יתברך'. הבורא בודת (2 במחשבה". גם לימוד יש ודיבור, בקול
לימודיו גם אלא לד', מוקדשת להיות צריכה אדם ותמימה פשוטה אמונה היו: חסידותו יסודות
קדושה של בחותם טבועים להיות צריכים הגיוניו בלי וישרות טובות ומידות התחכמות שום בלי
ושאר "חשבונות ללמוד לאדם מתיר הוא ויראה. פינחס ר' אמר  שלי הדיבורים ,,כל פניה. כל
אבל חכמות". ושאר הדקדוק "חכמת דברים": מראה שאני האמונה חיזוק אלא אינם  עצמו על
החכמות כל שהרי" התורה, בשביל שיהיו בתנאי הוא העולם ,,כל כי דבר"' בכל נמצא הקב"ה כי
ה כל באמצע היא "התורה .. התורה" פסולי הן שבאה האדם את מיעץ הוא ;(3 בעצמו הקב"ה

ואז ימוט, בל עליון בחסד ש"יבטח צרה עליו
לבטוח, רק כלל, רפואה ושום דבר שום יעשה לא

מדרש (3 פינחס. לר' כתביד (2 הבעש"ט. שבחי (1 למקור. ללכת ולא להקב"ה להתפלל לא ואפילו
שם. (4 הנ"ל. כתביד פינחס לבטוח"4). רק וכדומה,

(8 פינחס. מדרש (7 הנ"ל וכתביד שם (6 שם. (5 ועיקר היהדות. לעיקרי בעיניו היו טובות מידות
מדרש (10 בליקוטים. נרישראל, (9 הנ"ל. כתביד "לצאת האדם שישתדל  שלו המוסר תכלית
פינחס. מדרש ן צופים נופת (11 צדיקים דברי פינחס:  פינחס ר' אמר  אני משבח רעות"! ממידות
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את חלה שם שפטובקה, עד רק הגיע בדרכו אך הוא והכל הכל היא התורה בקיצור: חכמות".
חרות: מצבתו על אלול. י' ו/ ביום ונפטר חליו ומילי אחר ענין תורה שדברי האומר "וכל תורה,

:(17 המצבה נוסח כאן .(12 כופר" נקרא אחר, ענין דעלמא

תהילתו בפרץ עומד אדונינו נפש פ"נ התפילה: היא גדולות היותר הי מעבודה אחת
נשמתו אוץ מלאה כפינחס טמיר זוהר אל היא בעצמה "התפילה אחד". והקבי'ה "התפילה
ע"ש במהרה יצאה אפינו רוח יאיר בן המתפלל כללית: להיות צריכה התפילה ,(13 הית"
יו"ד בקבורה נקבר רב' וובינו מורינו מתפלל שאינו תפילה ו,,כל לבדו לו רק יכוון לא
הקבר לפרט אלול אברהם ב''מ פנחס אפי להתפלל "יש תפילה". אינה ישראל כל בשם
אלהיט איש אש'ו' גדר גודר שפירא צריכה התפילה .(14 העולם" מאומות רשע על לו

(תקנ"א). בו נ'קבר בדברי העולם שנתמלא "קודם בהשכמה, להיות
(15 הבאי" דברי הפה שידבר ו"קודם והבל" שטות

ר' : פינחס לר' היו אחת ובת בנים חמישה "ה מכל; למעלה בעיניו היה הישראלי האיש
שמשון, יעקב ר' של חתנו שהיה יהודהמאיר, הארה "כשמגיעה התורה". כל כולל הישראלי איש
ממז'יריטש המגיד של תלמידו בשפטובקה, הרב וגןעדן, גיהנום "יש לבהמתו" ג"כ מגיעה לאדם,
לארץ חותנו כשעלה מפולנאה. יעקביוסף ורי ממ הוא הגיהנם". על הגןעדן את להגביר צריך
כ"ט ביום שם ומת ברבנות מקומו את מלא ישראל ה ורבו נתארכה "הגלות ואומר: ישראל על ליץ
כרב כיהן משה. ר'  השני הבן תקפ"ט. ניסן התו את ישראל קיימו שלא בשביל זה וכל צרות
אותיות חקיקת מלאכת את למד הוא בסלבוטה. ה את ליתן הקב"ה הכריחאת ..מי ואמר: רה.
העתיקים מבתיהדפוס (אחד ביתדפוס, והקים א ואם אותה. יקיימו שלא ידע וסוףסוף תורה
בעצמו משה ר' ספרים. הרבה נדפסו בו בווהלין) אין עליהם, אותה קבלו תורה מתן בשעת פילו
ומדפוס הספרים לשערי ציורים בחקיקת טיפל אין כי יקיימוה, לא אם כך אחר אותם לענוש
הרבנות. בעד שכר כל קבל לא כי התפרנס, זה (16 בניאדם". על בטרוניא בא הקב"ה
והש ת"ר שנת כסלו ט' ביום בסלאבוטה מת הוא
ר' שמואלאבא. ר' בנים: שלושה אחריו איי החסי עולם בכל נתפרסם פינחס ר' של שמו
עלילה בגלל (בשפטובקה). מרדכי יי' פינחס שמה שעל קוריץ, לעיר מושבו כשהעתיק דות.
ר' נאסרו הרוסיים השלטונות לפני למלשינות את לשמוע רבים אליו נקבצו היום. עד נקרא הוא
"המדפיסים בשם הידועים פינחס, ורי שמואלאבא ההם בימים מפורסמים אנשים גם ומוסרו. תורתו
ב במאסר והוחזקו תקצ''ה בשנת מסלאבוטה"' מ רפאל ר' ביותר: נודעים ומהם אליו, נתחברו
בעינויים נענשו תקצ"ט. אליל ער"ח עד קיוב דוב ר' מזסלב, החזן מבאלטה. זאב ר' ברשאד.
לסי גלות עליהם נגזרה ולבסוף בשוטים יהיכו מברשאד רפאל ר' מז'יטומיר. זאב ור' בונים בר'
במוסקבה עיכבום רבות להשתדלויות הודות ביי של מותו לאחר גם ותורתו רבו עבודת את המשיך
לס לחזור רשות להם ניתנה תרי"ז בשנת יי? נתקבצה חסידים של מיוחדת וכיתה פינחס. ר'
א' אדר ה' ביום מת שמואלאבא ר' לאביטה. נפטר הוא ..ברשאדר". סתמי בשם שנקראה סביבו
תרל"ב תמוז בי"ד פינחס ור' טפליך בעיר תרכ"ד תקפ"ז. שבט בט"ו
יעקבשמשון, ר' היה השלישי הבן בסלאבוטה.
את שהדפיס יחזקאל. ר' היה הרביעי בזסלב' רב בלתי מסיבה כי הימים לו ארכו לא בקוריץ
תקנ"ג בשנת סלאבוטה בדפוס החדש" ה"זוהר שלמה ר' ובין פינחס ר' בין מחלוקת פרצה ידועה
אביו. בחיי עוד שנפטר אליהו, ר' היה והחמישי הוא שגם ממז'יריטש המגיד של תלמידו מלוצק.
היתר.  שרהרחלשיינדל  פינחס ר' של בתי אחר ברדיפה שהצטיין פינחס, ור' בקוריץ, ישב
קאלניבלאט בעיירה אב"ד שמואל' ר' הרב אשת ל אדם בין שלום מביא היה ושבעצמו שלום,

באוקראינה. קוריץ את ועזב זו מחלוקת לשאת יכול לא חברו.
ורבים מקוריץ, פינחס ר' היה יקדיש גיול גם שנה. מעשרים יותר ישב בה לאוסטראה ובא
עליו. לדור מדור שמסרו והנפלאות הסיפורים בשנת לאוסטדאה. אחריו הלכו וחסידיו תלמידיו

לארץישראל, לעלות כדי העיר את עזב תקנ"א
הווודצקי א. ש.

ו נרישראל בראשית; צדיקים שפת פינחס; מדרש (12
סימו ביבי< מ למ איסטיאה" לגיולי "מזכית (17 פינחס. מדרש .. כה ליקוטים (13 פינחס לר' הורודצקי.כתביד א. לש. א' חלק והחסידים. החסידות קע"א! לר' כתביד פינחס! מדרש (15 נוםתצופים. (14

הנ'ל. כתביד 16 (תלמידו). מברשיד ר9אל
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אישים
ווהלין עסקן  וייץ חייםחייקל

ברמצווה, לגיל חייקל בהגיע בבורימל. "מלמד" תרר מידות בעל פעלים' ורב מעשים איש היה
ניסר. ה14 ובשנתו תוספות, עם גמרא יפה ידע במו עסקן יהודי דמות נעלות, ותכונות מיות
ל פולנית ספרות ובתרגום עברית בשירה כוחו מ ציבורי; מפעל לכל ער המלה' של הטוב בנה
ס היה ועמוקה שרשית מסורת של רוח עברית. התחיה לרעיון מסור האחרון יומו ועד נעוריו
וסימני בילדותו, חייקל והתחנך גדל בו הבית פוג ונפש. בלב הלאומית
לו רכש זו בסביבה ימיו. סוף עד בו היו החינוך כו ובווהלין בלוצק וייץ חייקל את ידע לא מי
וכבוד אמונה ויושר, כנות של סגולות חייקל מקומי עירוני או כללישראלי מפעל באיזה ? לה
בתקופת אותן ונשא לזולת, ואהבה אהדה תוך מכהן הציונים. פעילי עם הריהו חלקן לקח לא

ואדם. אלוהים עם ביחסים חייו נשיא העיר, ראש וסגן המקומית הקהילה ביו"ר
ההשכלה רוח אחרי וייץ נמשך נעוריו בימי עוד עניני מנהל הא"י, והמשרד הציונית ההסתדרות
ב. א. המשורר של מקוםמושבו מדובנה, שבאה ידו נותן וקה"י, קק"ל של הועדים יו"ר "תרבות"'
לווינזאן ב. יי של עירו ומקרמניץ, מזה, גוטלובר בפליטים מטפל היהודית, הקואו^ציה למפעל
ואילו הזמן. בספרות בסתר והגה מזה,  (ריב"ל) בועד יו"ר כעסקן ליתומים ודואג חרד ונידחים'
ולספרות לתנ"ך החזקה ואהבתו רוחו תכונות בווהלין הסוחרים התאחדות נשיא היתומים, לעזרת
האומד. לתחית עזה שאיפה בלבו הפיחו ישראל /..^^ _
ראחר חיבתציון' לתנועת התמסר והוא \ותרבותה ' ^SK/KKK/^^
מ חלק נעשתה שזו עד המדינית, לציונות כי ^M₪/titBmB§t
הצעיר וייץ אתו הביא הנפשיות סגולותיו את 1 9^/
גלי על הוא הגיע שאליה זו גדולה" "קריה ללוצק, !. M**s* **^ ^^H;
לכל אליה והתקשר הראשונה העולמית המלחמה "jl$mW ^^^mH
היהודי: ברחוב רבה תנועה ימי והימים חייו. ימי ' ^ ,9^^^^
משמרות חילופי המלחמה. אחרי החיים חידוש J§£^ ^^^^נ
פלי טלטולי אוקראינה, ביהודי פרעות השלטון' ":'  '^KK^^m
האמרי הג'וינט של פעולתעזרה ויתומים, טים ^^||1
שונות בחירות דימוקראטיות, קהילות ארגון קאני M £~ ^^^
נשא התוסס וייץ ועוד. ועוד לאומית והתעוררות $ **, Jamm
וה הלאומיות הפעולות בזרם ונמשך אחיו בסבל ' ^^Kt
בעסקי בלוצק הראשונים צעדיו עם ציבוריות. mH^^E
מהרה ועד וכשרונו, בכוחותיו מרגישים הקהל £^₪^
העס בסולם הגולה בעיר חשוב מקום הוא תופס ™■H"T
שכמו על וייץ מעמיס לאטלאט הציבורית. קנות
מריב ,מתרחק כובדראש מתוך הקהל עול את
לת נאמן ונשאר שונים זרמים וחיכוכי מפלגות
ובפעולותיו, בהליכותיו והכנה המוסרית פיסתו (1932) תרצי'ב  (1868) תרכ"ח
ובו לדעה חבריו רק לא אותו מעריכים כך ועל
לא וגם האידיאולוגיים, מתנגדיו גם אם כי חריו. היה זאת מלבד אחרים; מוסדות וכמה לכמה וראש

אתו. במגע הבאים יהודים והיה לעירו מחוץ מרכזיים מוסדות בכמה גם פעיל
שמונהתשע תקופת  בפעולותיו חשוב פרק האשכולות, איש בורשה. הציוני המרכז חבר גם
בלוצק היהודית הקהילה את הנהלתו שנות ראה וקדשיו, עמו לקניני ומסור נאמן יהודי
באביב הונח הדימוקרטי שיסודה ,(19281920) חובתו. את וממלא משמרתו על עומד חייל עצמו
(19181917) הצאר משלטון רוסיה של השחרור מתובלת תלמידחכם. של זו היתר, שיחתו אף
נש ושצורתה העצמאית אוקראינה בימי ואח"כ יהודית. חריפות ומבושמת חז"ל בדברי
הע אז היתר. רבה הפולנים. שלטון תחת תנתר. בקרבת בכפר חרדים להורים נולד וייץ חייקל
לעסקי הדאגות מעטות ולא החרדה גדולה בודה. ברוך, ר' אביו דובנה. שבמחוז בורימל העיירה
הקהילה שבפנים מהגם ולמוסדותיו, הקהל את חינך להוראה, ומוסמך יראשמים למדן, יהודי
וייץ שונים. זרמים של ה,,ויתרוצצו" נעדר לא לימדם בעצמו הוא והמסורה. התורה ברוח בניו
בהגיון הענינים את ומכוון אלה כל על מנצח אצל ללמוד שלחם ואחרכך וגמרא משנה תורה,
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האיש ידע כי והנאמן, המתאים שליחה את בו תר. המוטלת המעמסה לאקלה הנכון. במסלול ובצדק
לריב שליטים, לפני ולהתיצב גדולים עם להתהלך וכלפי כלפיפנים ובאכוחה הקהילה ראש שכם על
אלא כשתדלן, לא עליהם ולהגן אחיו ריב את ופועל צועד ואומץלב, חריצות מגלה והוא חוץ,
לאומית הכרה בעל כיהודי לשמו, ראוי כעסקן קשיים. מפני נרתע ואיננו כבטחון

דגלה. ונושא שנ הפנים בקבלת וייץ של השתתפותו זכורה
הבחירות בשעת וייץ של מלחמתו לרבים זכורה ולמר מושצייצקי הקהיליה לראש בלוצק ערכה
גרינבוים יצחק של לימינו בעמדו הפולני לסיים ל העקשנית פעולתו תשכח לא פילסודסקי, של
שנס בפולין' המיעוטים" "בלוק ברשימת כמצדד שנתפס התלמודתורה, של הציבורי הבנין שחרור
הופעו תישכחנה לא כן בהצלחה. כידוע, תיימה, עמל כמה בהצלחה. שהוכתרה הפולני, השלטת ע"י
בעירו הציבוריים החיים במת על המדיניות תיו לשלטון ההתנגדות במלחמת העיר עסקני עם יחד

הזדמנויות בהרבה לה ומחוצה הישן ביתהקברות את לחלל שעמד עת הפולני
מחשבתו מכוחו. לתת וייץ ידע ועברי כציוני יזכור לא מי עליו. פולנית לגמנסיה בנין להקמת
שקוע היותו אף על שנדרש, מפעל לכל וזמנו המרכזי המוסד ב"צנטוס" הרבות פעולותיו את
היתה הלאומית העבודה כלליים. בעניניציבור הש ואת להם, דאגתאב בדאגו עזובים ליתומים
ציו ובועידות בכינוסים הופיע בעיניו. קדושה רבה, בערנות שונים, ובכינוסים באספות תתפותו
רוחו את הי"ב. הציוני בקונגרס ציר והיה ניים מפרוס הפליטים 18 להצלת עשה אשר את ואף
ציוני ■שהיה לביתו, החדיר התוססת הציונית לארץישראל בדרכם שנעצרו קורוב
ברוח נתחנכו בניו המלה. משמעות במלוא עברי בימי לוצק' העיר ראש כסגן כהונתו בתקופת
משאת לארץישראל בנעוריהם ועלו עברית וד ותפקידים, טרדות לו נוספו הפולנים, שלטון
עמקהבכא את לעזוב חלם עצמו הוא גם נפשו. עניני בהנהלת ועוזרוח מיוחד מאמץ היה רוש
ומג בפועל הנכספת המולדת בוני בין ולהיות במוסד היהודים את ולייצג הפולנים עם יחד העיר
הלך והוא הגורל רצה זכה. לא אך החזון, שימי גם השפעתם. ותחת הפולנים בידי שהיה העירוני,
תוך בלוצק, נכר, אדמת על 64 בגיל לעולמו גאה יהודי כלוחם לשבח וייץ יזכר זה בשטח
על בעמדו והצבורית, הלאומית עבודתו סערת והגון ישר כסוחר מקובל היד, שוייץ ויצויין

העם. משמר המשמר, לתכונותיו נאמן היה הפרטיים בעסקיו גם כי
שורת הכלל, למען פעולות של ארוכה שלשלת רחשו  זה בשטח שהכירוהו אלה וכל הנפשיות,
לביצוע רבים מאמצים הציונות; למען מלחמות לפניו. הלך ושמו וכבוד, אמון ל1
והנ מוסדות להקמת התמסרות חשובות, תכניות הרוסיים בשטחיהספר הפולנים לחץ משגבר
בשדה מסועפת בעבודה ומסירות אהבה הלתם' לה הכרח ראה היהודי והמיעוט לפולין, שצורפו
ציוני שהיה יל^יש זכר ישמשו  הציבוריות במדינה, המרכזי השלטון לפני עצומותיו את ביא

וייץ. חייכדחייקל לר'  למופת ועסקן נאמן ווהלין בחבלים היהודים מטעם משלחת יצאה
ווייץ פילסודסקי,  הריפובליקה ראש אל ווילנה

חרמוני אליעזר רא ווהלין זו במשלחת הצירים משני אחד היה

שוק פולי דוב
הרוסי השלטון של הרשע קרבנות  אלה אנשים ש רוקיטנה העיירה ליד קיסוריצ'י הכפר יליד
ש פולישוק' כל. ומחוסרי שבורים מדוכאים, היו ש את ובילה גדל בו פולישוק, דוד היד, בווהלין,
ל לדאוג לעצמו חובה ראה פליט, היה בעצמו ומו מלמדים אצל קיבל חינוכו את נעוריו. נות
כוחותיו, ממיטב להם והקדיש האלה אומללים ב הגונה ידיעה לו ורכש תפיסה בעל היה רים'
ל להאכילם, בעבודה, להעסיקם בדירות, לסדרם לסוחר כבן רוסית  ובשפתהמדינה ספרותנו
בעסקנותו האופייני הקו וכוי. לרפאם הלבישם, מנעוריו. בו והצטיין זר, בענף התמחה יערות
ופ מזה, מאורגנת קונסטרוקטיבית עזרה  היה בילדותו עוד הער לבו את כבש התחיה רעיון
ה זו מסורה פעולה מזה. תרבותיתלאומית עולה חייו. ימי כל לו מסור ונשאר
לב את כבש ופולישוק הנצרכים על בהרבה קלי' ו הראשונה העולמית המלחמה באה הנה אך

כאחי והעסקנים הפליטים י'קי'ל רוסיה, לפנים נדד הוא וכפרו. מביתו אותו עקרה
או כשנפתחו '1917 בשנת ברוסיה ההפיכה nv \זרש דף פתח שם סטאלינגרד). (כעת לצאריצין
צמחו כי פולישוק הרגיש ציונית, לפעולה פקים והת גדולה ארמנית בחברה כפנקסן הסתדר 
לעבודה הרב מרצו אתי הקדיש והוא כנפים לו הגיעו זמן אותו ולאומית. צבורית לעבודה מסר
לקרן כספים באיסוף טיפל בצאריצין: הציונית שגורשו ירודים פליטים אלפים כששת זו לעיר
הלאומי. לרעיון נפשות ועשה קק"ל  הלאומית הרוסי. הצבאי המטה ראש בפקודת מעריהספר
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אחרים במוסדות גם זאת עם ויחד לפליטים עזרה הכריזו רוסיה וציוני בלפור הצהרת כשנתפרסמה
'.המשרד ,.היאס"' ,,נציונאלראט", העיר: של הצעיר פולישוק נטל  ארץישראל" "שבוע על
כשהוא אותו ראו ועוד. "החלוץ" הארצישראלי'/  במגבית וגם ציונית בהסברה לעסוק עצמו על
עצמו והוא לחלוצים לנגרות ביתמלאכה מארגן המארג בין והיה רב חייל עשה התפקידים בשני
חיי לשם החלוצים עם יחד נגרות מלאכת לומד תוך ופעולותיה. בעיר הציונית האגודה של נים
בקובל גם לעבוד הוסיף זמן באותו בא"י. עבודה
לחינם ולא וקרךהיסוד, קק"ל הקרנות: לטובת ^^^^^mm₪***^^^^^^^m
בקובל קרהי''ס של המגבית בסיום יפה לייב ציין ^^^^^₪^^י^י^^^^^^^^₪
 זה טוב בחור "לולא אלה: בדברים ב1924 ^^■w*** ^4^^^
כזאת". להצלחה מגיעים היינו לא  פולישוק ₪^^£^^ ^^^ך^
גם לדאוג פולישוק ידע אחת קרן למען ובהתעסקו ^^Kr' , ^^H
כיסודות לו יקרות היו שתיהן כי השניה' לקרן ^^Mr " ? ■
ארצה עלותו לפני האחרונה בשנה המולדת לבנין |^? י. י 9^
ובקר לישראל לקיךקימת מיצו כל את הקדיש 9^[ ^^ ... . 9^
יי* לאיגיז ווהליו ברחבי היה*דים ישובי בייב 1^^^ £5££ ||^|^ 9^

הרבה. הצלחתו על להוקרה וזכה פעולה' ^^Bb* ^SmEr ^^^^ 1■^
פולישוק' דוב היה מוצלח הסברה בעל גם 1^^^" 11^
הס בפעולת אותם. ולהפעיל עסקנים לחנך וידע ^^1 1^^
ה את להרגיש היה אפשר לציון והטפתו ברתו ^^■L ₪6^^
סוער בנפשו. מושרשת שהיתה ללאגבול אהבה ^^^M^ . J^^H
הצבור. ועל החברים על והתחבב היה ומסעיר ^^^PV£ 18^^^

וצ"צ" הפה"צ '.התאחדות בשורת עמד בקובל ^KF ₪F 4^^^^
יבכפטמ שאיפתו את לממש בלבו גמי מהיה יעד ■■ 1 ^^^^^
תקופה ופתח ארצה משפחתו עם עלה 1925 בר ^B , ^m^H
לעבוד ויצא לחקלאות פנה הוא בחייו. חדשה |^ > "**7
החקלאית. העבודה טעם את טעם שם בנהלל, 1^ ^ י *

ב בתעשית ועבד לחיפה נקרא קצר זמן אחרי 0 .^^^
"קבוצת מארגני בין היה שנד, אותה ובסוף ליקים ^ ^^^^^^^^^
זיפ לספק  שמטרתה בעכו. הידועה הזיפזיף" Kj^^^^^^^VrS.
מפעולות אחת ובעמק, בחיפה לבנינים עברי זיף 1^^^^^^^^~.
פו התבלט בקבוצתו כאן גם בעבודה. ןנערךהכיבוש הצדק ןאיש ישר עןבד פעי^' כך|בף ^ישןק תש"ה  תרנ'ר,

חקלאות היתה שאיפתו אולם חבריו. ע"י ה;,פז,ףכראוי קבוצת ומשנתפדדה את ל התגוררו ה,,מתיהדיםי'ש עם במגע בא זו עבודתו
ברחיבןת יתד^ ל את שם הצאר שלטון ע"י קודם שנרדפו וסביבותיה בעיר

כפף.בילן למאףגני י שם בפףדסים עבדן בכלל. ולציונות ארץישראל לרעית וקירבם
מתישביו ןמראשןני המ ימי הימים לוזהלין. פולישוק חזר 1918 בשנת

הציבורית. בעבודה חלק לקח _במושבו ע"י נאסר ופולישוק אוקראינה, ביהודי הפרעות
ןבשבד) שנים | ל אחרים יהודים עם יחד והובל האוקראיני הצבא

לנןער בית למעו ןפעל ךאג ל אולם לדוב, הדאגה היתה רבה בלתיידוע. למקום
מאירןפה _ ^ מגיא לעלןת בצבא ששירתו יהודים שני בעזרת ניצל למזלו

ל ה סידורו תוך לביתו. והגיע האוקראיני פטלורה
עזב לא  ובקובל בעיירתו בעסקים מחדש חמרי
הפעילים בשורת ועמד הצבור עול את פולישוק

השנים ב1413 עבד  החומרי י מצב מפאת והציבורית הלאומית פעולתו אך כלל. עניני בכמה
"יריםיהודה" הבהגים באגןדת ל"ייי י/אחרונית שלטון תחת בקובל שבתו בימי לשיאה הגיעה
לשאת וידע בר" חבר להיות הוזמו אי ולאחרונה מקום אז שימשו פולין של עריהספר הפולנים.
הזעיי' מש?י את מבלי,שהזניח האחראי בתפקידו לארץ בדרכם ואוקראינה מרוסיה ליהודים מעבר
בריאותו מצב יבינתים עליי אהיב י' היפה גנו את ובחלקה ביניהן היתה וקובל ולאמריקה' ישראל
חיל תש"ה יחשיז ט" וביום חלי" והוא י'תרופף, ו המעש איש פולישוק, אלה. באחים לטפל נפל

לחייו י'"51 בשנת העי לבי ליפוק ל חובה ובהכרת בנסיון מזויין המחשבה, ישר
שפירא צבי ה במפעלי הפעילים העסקנים אחד ר^ו אומית,
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ראשון פרק

משע* האברים שחרור לרשות' מרשות שטחים טיטי הנהר על שוכנת הידועה ז'יטומיר העיר
של שאדמתם יצויין ועוד אחוזות לבעלי בודם ה העיר היתר, הקדום הפולני השלטת בימי רב.
ללאיהודים. עברה בעלינחלאות יהודים כמה הש יבולי שם (על ז'יטומיר מחוז של ראשית

והיו שונות במלאכות אחזו העיר מיהודי רבים קיוב, חבל על ונמנתה הזה) החבל של הרבים דות
6636  1902 בשנת שמנו עד אומנים ביניהם ווהלין גליל ובסידור לרוסיה צורפה 1778 בשנת
היה ניכר אחוז המקומיים. בעליהמלאכה מכל שי 1795 בשנת פולין של השלישית בחלוקה 
וכך החפשיים, המקצועות בעלי בין גם ליהודים בשנת שנתאשרה עד בווהלין מחוז עיר משה
היה חייה ענפי וברוב בעיר היהודים של חלקם ווהלין. של הפלך כעיר 1804

למדי. ניכר התישבות ראשית על מדויקות ידיעות חסרות
העתי בבתיהדפוס חשוב מקום תפסה העיר שהם נראה מקורות לפי אולם בעיר, היהודים
לבתי המיוחד הרוסי החוק ע"פ ווהלין. של קים מהגליל שחלק ידוע הי"ז: במאה עוד בה נאחזו
בתי שני להיות צריכים שבז'יטומיר נקבע דפוס פואי שלמה ליהודי 1622 בשנת בחכירה נמסר
ע להשגיח תוכל שהממשלה כדי יהודיים. דפוס רחב בקנהמידה יהודים התישבות אך סיוביץ,
מטעם (צנזורים) ומבקרים מקרוב, יותר ליהם  ברוקהאוז ע"פ הי"ח. במאה רק רואים יותר
הספרים הדפסת על והשגיחו בעיר ישבו השלטון בעיר: שהתגוררו היהודים מספר היד, עפרון
ש האחים של המפורסם היהודי ביתהדפוס בהם. ב1778 ב4291775? נפש? ב3461765
בשנת עוד לזי'טומיר הועבר בסלאבוטה פירא ב8821789? ;7581787 ;5401784 ב ;419
וי רבים ספרים נדפסו בז'יטומיר ואמנם .1837  ב1897 הרוסים מפקד לפי ב12611791;
קנאים חסידים היו בעליו אשר שבדפוס צויין קרוב שהיוו נפש, 402801904 ובשנת 5 30748
סופרי של משכילים ספרי להדפסה נתקבלו לא  תר נפש' 110,000 של הכללי מהמספר ל^40
בין זה בשטח המבוכה היתר, מעטה ולא הדור, (בערך). העיר שבי

והסופרים. המדפיסים המבקרים, לר היה לא בעיר הישוב שגידול לראות יש
ל ניגשה הרוסית שהממשלה לתיקונים בקשר עוד העיר שלטון של תלונה מתוך התושבים צון
ה למאה הארבעים בשנות היהודי בחינוך הכניס זכות היתד, לא שמעולם נאמר בה ,1787 בשנת
מהחדרים ישראל ילדי את למשוך ושאיפתה יי'ט "הזקנים" בהגנת ורק בז'יטומיר ליהודים ישיבה
להקים שתכנה לבתיספר ולהכניסם והישיבות היהודים נעשו ההם) הימים של (,,הסטארוסטים"
בית בדיטומיר 1848 בשנת פתחה  בשבילם שלהם לבית מס ומשלמים בה קבועים לתושבים
ממפקחיו (אחד ,1873 עד שהתקיים לרבנים מדרש החל זהובים 24 של מס לעומת זהובים 10 בשיעור
ומאז ידוע) ומשורר סופר אייכנבוים, יעקב היה שליהה בתלונה העירו כ"כ נוצרים; של בית על
ונו בחוריישיבה שמשך למורים לסמינר נהפך משלהם (צכים) מקצועים ארגונים ישנם דים
סופ מורים, יצאו זה ממוסד השכלה. שואף ער מצאו לא התלונות אולם אחרים. קטרוג ודברי
הסמי מורי בין העם. בקרב שפעלו ועסקנים רים ובנו בעיר לרבות הוסיפו והיהודים קשבת אוזן
גוט א. א. המשורר סלונימסקי. ז. ח. היה הזה נר הת לעיר מסביב השוק. בקרבת ביתכנסת להם
אולם ואחרים לרנר צ. ח. צווייפל, הסופר לובר, זייטומיר במחוז היו 1847 ובשנת קהילות קיימו
בשנת ונסגר ימים האריך לא הזר, הסמינר גם קהילות. עשרה ארבע
האינט בכוחות צרה היתר, הממשלה כשעין 1885 בימים כבר בז'יטומיר להתפתח החל המסחר
למ ביתספר בעיר נוסד 1862 בשנת לקטואליים. של למרצם הודות שבעיקר ויתכן ההם הרחוקים
או של דור שחינוך היהודים ילדי בשביל לאכה בשנות המסחר פריחת על המקומיים. היהודים
השלטון. ע"י ב1884 נסגר הוא אף אולם מנים, החנ של המספרים יעידו הקודמת למאה הששים
מחלקות שתי בן ממשלתי ביתספר הוקם אח"כ ל2262 הגיע שמספרם בעיר הסוחרים  ונים
לנערות. למלאכה בי"ס נפתח 1898 בשנת ליהודים. עצים, יערות בסחר שעסקו יהודים, 2055 היו ומהם
ותלמודתורה ..חדרים" 39 בעיר התקיימו ב1886 אולם ועוד. זעיר במסחר פירות. תבואות, כישות'
מכפרם גדל 1904 ובשנת תלמיד, 483 למדו שבהם במסחר מתמדת ירידה ניכרת השבעים משנות
1337 התחנכו הת"ת עם יחד ובהם ,,חדר" ל54 ב שהועברו מסילתהברזל שקוי זו מסיבה העיר
בתיספר חמשה בעיר אז היו לאלה ילד.נוסף ולרגל בצד, נשארה והיא לעיר הגיעו לא ארץ
למדו ילדים של ידוע ומספר לנעחית פרטיים העברת ע"י הקרקעות בבעלות שחלו השינויים
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גורם ששימשה המהפכנית בתנועה יהודים של כללייפ. ממשלתיים בבתיספר
מל עליהם להכריז חדש ונימוק להאשמתם נוסף בז'יטומיר שהיו והחסד הציבור מוסדות מבין
כתוצאה הצארים. השלטונות של בחסותם חמה מסה שהיו הזקנים ומושב ביתהחולים יצויינו:
היהודים המהפכנים נגד לאומנית מתעמולה ברא גבאיםעסקנים. ע"י והתנהלו למדי דרים
יהו ,1899 בשנת ז'יטומיר ביהודי פרעות נערכו גדו יהודית ספריה נוסדה הנוכחית המאה שית
והרוגים פצועים מספר ביניהם והיו הוכו, רבים דים ר וחסכון" הלואר "קופת יהודי בנק נפתח לה,
התעלמו הבטחון כחות נשדד. מרכושם רב ורכוש פקידים ארגה הוקם
התארגנה זמן פרק באותו הדמים. ממחזה כאילו בתי וכ50 כוראלי ביתכנסת כללי. ביתכנסת
מסיתים  שליחים השחורה". ,.המאה ברוסיה הכוראלי ביהכ"נ של יסודו דבר בעיר. היו מדרש
תחת וריכזו בזייטומיר, גם וכן בערים, ע&רו ע"י הוחזק והוא קנאים יהודים מצד רוגז עורר
את זו ריאקציונית  לאומנית תנועה של דגלה היה גדול ביתעלמין העיר. מעשירי יהודים מספר
מתנגדי חוליגאנים' התחתונות. השכבות כוחות קבר על ביניהן עתיקות. מצבות גם ובו בעיר
שהמל ומאחר ודומיהם. ישראל שונאי השחרור, עולים היו שרבים השניאורסונים לבית צדיק
אחת, היתר. היהודים וגם המהפכנים עם חמה אליי
ובגלוי מאורגן באופן השחורה המאה אנשי יצאו ב גלים שהכתה המהפכנית התנועה תסיסת
ביהודים "הכה שלהם: הסיסמה לפי היהודים נגד נתנה  פעיל חלק בר. לקחו ויהודים רוסיה,
פוגרום נערך 1905 ובאפריל רוסיה" את והצל יהודים וכמה כמה בז'יטומיר גם אותותיה את
חלק לקחו בו רחב מידה בקנה זייטומיר ביהודי שפעלו הסוציאליסטיות המפלגות בשורות עמדו
הפ בשעת מדיהם את שהחליפו העיר שוטרי גם אסרם חרמה. עד אותם רדף והשלטון במחתרת*)
יחד בפרעות מהם אחדים הכירו (יהודים (. . רעות וכר. לסיביר והגלם
להתפרצות שחיכו היהודים החוליגנים). שאר עם וחלק בעיר תמיד חנו רוסיים צבא גדודי כמה
שמנתה עצמית הגנה ארגנו נגדם, זו אנטישמית הממשלתיים. המוסדות פקידי היו מהתושבים ניכר
וה בחורות של קטן ומספר בחורים מאות כמה לגור נשארים היו והפקידים הצבא משרי רבים
משחית. ובחומר בנשק הפורעים נגד לצאת עיזו כוהנידת גם היו אתם שרותם. תום אחרי בעיר,
הוכפל! יוסף זה מסוג שאנשים לתאר קל הרבות. מהכנסיות

שהתנהלה וההסתה שוחריחוםש, מחוג רחוקים היו
היו סינסקר, אלישקובסקי צ. הגב' ספורי לסי (. ההמו בין וקליריקליים ריאקציוניים כוחות ע"י
מוסקובסקיה הרחוב בסיבת במרתף בחשאי פתאססים בז'יטומיר גם גלים הכתה ברוסיה נים

ומשמר. סודית כניסה לו שהיתה התושבים מצד בהם והקנאה ליהודים השנאה
ב השתתפותו על הודה בביתהסוהר אחד שוטר (.. ה באמצע עוד מזמן. בעיר הורגשה הלאיהודים
נו חודש של משכית הבטיחה כשהמשטרה םוגרום ה בחלק לגור היהודים על נאסר הקודמת מאה
םינס  אלישקובסקי הגב' מסי םודע.  לשוטר סף אולם טיטירב, הנהר ובין ברדיצ'ב רח' שבין עיר

הנ''ל. קר השתתפותם הגזירה. בוטלה שנים ארבע כעבור

ווהלין של הרוחנית הבירה  אוסטראה
(סוף)

אב המעילים: ביניהם כלליים'. "ציוניט ג) לזרמיה. הציונית התנועה
ואח'. בגד גרישה (א'י), בוקימר סנדל בוקימר, רהט נתםלגו הקהל בחוגי הציוני הרעיון השתרשות עט
שמאלירדיקלי, כיוון בעל ארגון  .דרור' ד) הציונית ההסתדרות הגשמתו. לדרכי ביחס הדעות
הינו דרכיסעולה תססו הכללית תכניתו שבמסגרת ובמקו עצמה בסני שלמה כחטיבה להתקיים הססיקה
יש של הרוחנית בהנהגתו מאוד. חשוב מקום כיים היו: כאלה כידוע. שונים, וסלגים זרמים באו מה
הציונים של המעילה יבי'שתתםותם (א'י) םיגל יאל לייבוש הסעיל הציוני ובראשה התאחדות', א)
ה ייכז יאח' גיבימז * א דייזיז' חיים היתיקים זונדר, יעקב אברהמי. אלעזר החברים: ידן ועל ביבר
ביניהם: אינטלקטואלי' ^י קביצת סביבי ''יייי' משה בא'י), הנ''ל (כל גוברמן חיים היילםרן. ישראל
ייי™' ""י "'"י "יי ^'י ?"" "י' ™ יעקב חורובסקי. יהודה ברנשטיין. נחמיה סרייליר.
בעיר, ביתהיתוסים ועדת מפעילי אודרמרסוגל סולה ואח'. לינצקי
גרשנ מוטל סרייליר, לאד. ליטוין, גולדה ברק, דוד
שסנר סוניה (אילוץ), ברניק ב"צ ביבר, מילי גורן, בר בצלאל של בראשותו ציוך, .צעירי ב)
רוזה ציטרינל, ניוני גינזבורסקי, רוזה סליגבוקיסר, גרינברג. יעקב שדה, א. ג. החברים: ידו ועל מניק

ואח'. בא'י) האחרונים 5) 0ינקלשטיין ואח'. (א'י) שניידר מיכל באלה' עובדיה ביבר, אליהו
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רבינ גיטל גורביץ' גולדה לוקץ, לייב אבלמן, יונתן יש ימין  "פועליציון" כמוכן חס"ו לא הו)
ראשיקבוצות בוקימי* יוסף ביבר, שמחה שטיין' העי ל"ועד באיכוח שלחו יחר וכולם ואח/  מאל

ואח'. זמן במשך כזה באופן לקיים והוסיפו המרכזי'' רוני
היהודי הנוער כל את לשוףותיו משך זה איגון היו מהנ''ל חוץ מאוחדת. ציונית הסתדרות מסוים
הצופיותספירטי הפעולות מלבד ביניהם וניהל בעיר נפדים. ציוניים ארגונים כמה אוסטראה ב קיימים
החל מאוד' ענפה חינוכיתלאומית פעולה גם ביות היי: כאלה
ה ההיסטוריה לימוד ועד העברית השפה מהקניית מרדכי אבלמן' י. מ. החברים: עם ''מזרחי'' ז)
ישראל, חגי ארץישראל, של גיאוגרפיה עברית, אהרן א''י), (נ"ע טקסר פנחס (אמריקה), רבינוביץ
חשובים. ערכייהדות בהם וכיוצא הציונות תולדות ואח'. םליקופ פנחס לינצקי, דב ליזק, יצחק ברק,
הצעיר". "השומר היה אחר ציוני ארגון מכל יותר של מיסודה ציוניות, נשים "אגודת ח)
משמ וספורט, סדי תרגילי עם מיוחד, כארגוךניער שרה וידרה, פייגה פעילות: היו בה טרס, הגב'

באוסטראה "דרור'* אגודת nnn

 עבריים שירילכת בליווי מפוארות ותהלוכית עת גב' לינצקי, גב' ספיק, סוניד. שצ'וגול, מינה בארד'
הגלותי, היהודי הצעיר בשביל עמוקה חויה מקור גלנץ, רחל פינקלשטיין' מינה וידרמן, חיה בלק
חדש לדור כחבר עצמו את רואה התחיל שבשורותיו רחל טרייבר, זלדה ברניק' מרים רודמךקרנר, סוניה

לתחיה. הקמה ביהדותו וגאה זקוףקומה ואח'. בא''י) האחרונים 3) גירשטיין
הצעיר" .השומר קן היד, עצמה בפני פרשה ט)

ע"י המארגנים הכוחות פיזור עם הזמן' במשך י) עב יסודות על יהודיים צופים ארגון  באוסטראה.
ושינזי מערכות שידוד בא הפולני, לצבא שגויסו זה בהנהגתם כלשהו, מפלגתי מצע בלי לאומיים ריים
פרשו הלתיקים החברים ובשוב בהשוה"צ, השקפות הגימנס של העליונות מהכיתות תלמידים קבוצת של
ל"טאז' מסועף ספורטיבי ארגון במקומו וארגנו ב"צ הראשי, והמדריך הקן ראש  וקסלר יוסף יה:
נם שהצליח ת"), ספורטיבי "סקציה השם (מכאן בוקימר, ישה החינוך, ומנהל הגדוד ראש  ברניק
אל המקומי. הנוער רוב את לשורותיו לרכוש הוא ההנהגה, חברי  סולפין עזרא גריינימס, גרישה

j'
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ואח'. בא'י) (רובם חורובסקי נטע יני ולסמן, אברהם הצטרפו: המארגנים החברים
פעי במיוחר תצוין וקרה"י. קהק"ל ועדות טי) ואח'. סורוקה מוסיה קלורפיין.
הקיימת קרן ועדת את שאירגן שפילברג, ל. של ליתי הציונית. ההסתדרות מוסדות
פעל בקרןהיסו* בה. החיה הרוח והיה באוססראה שהתקיים העברי ביתהספר  תרבות" א)
בועדות הפעילים העסקנים יתר בין כמנהל. פוגל י רבים. תלמידים והעמיד שנים הרבה במשך בהפסקות
ש. בראמניק, בצלאל אבלמן, י. מ. יזכרו: הנ"ל המורים בו לימדו ביה''ס לקיום הראשונות בתקופות
מ. משנה לינצקי. ב. קפלן' ומרדכי יעקב בוקימר, בעיר היחידי היה שביתו רימל' הותיקים: העברים

ואח'. פרייליר ההם, בימים גדול לפלא שהיה דבר עברית' דיברו בו
המצוינת. אוסטראה יהדות על הרשימה לסיום גוברמן א. א. פוגל' י שרירא' ש. פינקלשטיין, י.
הנה תומה, עד התרעלה כוס קובעת ששתתהמצתה מחיסול כתוצאה שבאה ארוכה הפסקה אחרי ואח'.
שהיו 'ויחידים, משפחות של שמות כמה עוד נציין בפעם מחדש ביתהספר נפתח האמריקאי ועדהעזרה
לזכרון: לבנו לוח על יחרת שמם ואשר עוד ואינם הטורים כותב של הפרטית ביזמתו (1928) האחרונה
.איזור של רב מקודם גוברמן, אפרים ר' הרב לגימנסיה ונהפך מהר התפתח האחרון ביה''ס האלה.
.,") אליהו ר' שהרב בזמן (קרסנהגורה) "הרשפר" המורים חבר מבין האחרונה המלחמה עד שהתקיימה
האחרון של פטירתו אחרי העיר; רב שימש צהוב") ליסביבר, פייגה (המנהלת), איסרליש לולה יזכרו:
 העיר. לכל ראשי רב אפרים ר' הרב שימש וא'. איזנשטייךקפלן בטי טויביס, לאה
ה שושלת מיסד ייב'יי הרב מצאצאי אלתר'וני, ר' עליר שהתקיימו לעברית, שיעוריערב ב)
וולויליואח' ור' יוסילי ר' בניו באוסטראה' אדמו"רים תלמידים למאות העברית השפר. את הקנו ביתהספ,
יעקביוסף ר'  ומו"צ. דיין קפל,; ברילי ר' הרב שדה, א. ג. המורים: ומבוגרים. צעירים ותלמידות
המ ע"ש הגדול ביתהכנסת של ראשי וש"ץ שו"ב גוברמן. א. א.
בזמנם שנתפרסמו הזוסמאנים משפחת  הרש";.. ניתן בהם ציונית' להשכלה קורסים ג)
המש שרידי האחרון בזמן נודעו פזרונם: בצדקת והסוציא הציונות תולדות על מקיף הרצאות מחזור
קל מאיר, זוסיא, אבא הצי, השיל, שלום, פחה: פוגל, י. ע"י נוהלו אלה קורסים לזרמיהם. ליזם
משה'קה זלמןאפרים, האחים מגזע ואח' (פרנקל) מן יותר אינטלקטואלי חוג בפני מדעי באופן שהרצה
משפחה הולברט, משה'קה  זוסמאן. ויעקביהושע רחבים. לחוגים פופולרית בצורה  ביבר ל וע"י
אחד. במקום וגדולה תורה נזדמנו בה מאור, מיוחסת ההסתדרות פעילות של פריהילולים  אלה קורסים
ביתמרקחת. ובעל מטעם רב שרייאר, אברהם  קהל את בהצלחה הכשירו  באוסטראה הציונית
מהגברדיה נלהב וציוני למוסיקה מורה מרשד, יעקב ואת הציונית לתנועה טובים חברים להיות השומעים
ציוניות לפעולות ועד בית שימש שביתו הראשונה במ בתנועה ראשיות לעמדות  ביניהם המוכשרים
ה מהעולים פלדנקרייז, פישל  האיסור בימי ע"י מי שורותיה, את שעזבו הותיקים החברים קום
מ יריה ע"י לפ"ת בדרך שנהרג לא"י ראשונים מרכזיים. למקומותפעולה העברתם ע"י ומי לא"י עליה
רוזין, ישעיה רוזנטל, משה לרנר' נפתלי  המאב. וערכה מחזות שהציגה דרמטית, להקה ד)
ובן ידועים סוהרים קליימן, יוסל פינקל, משה בקופת החוסר מילוי לשם וכד' ספותיים משפטים
 ושעליהם לפורטם, המצע כאן שצר אחרים, יבים בימיחנוכה שנתיים באזארים סידרה כמו''כ ההסת'.
עול תחת היהודים של סבליתם פרשת בל עם יהד שהיו היתוליים עתוניםחיים עם מצוא לעת ונשפים
ב ידובר באוסטראה הנאצים של שלטוןהאימים מבין רב. קהל למשוך והצליחו מאוד פופולריים
לגולה". ושם "יד יוזמי של תכניתם לפי מיוחד פרק דור ח. שפילברג, ל. זכורים: השחקניםהחובבים

דבר אחרית אייזיפסספיבק אסתר גילבורד, בוזי בוצמן, פייגה זון,
לא אדמתה רוותה בישראל ואם העיר אוסטראה, ואליהם בוקימר, ריבה קלורפיין, יאני א"י), (נ'ע
ודור דור בכל וכמעט ואחיותינו אחינו מדם פעם הפר הדרמטית מהלהקה השחקניםהחובבים נלוו
והשמידו פראיאדם בדמות חיתוטרף עליה עמדו ואח'. אברך קוגנט, קוזיר' טית:
אולם בשנים; מאות זד. בד. המעורים יהודיה את שלמה בו: הפעילים החברים עם ץ" "החלו ד.)

וטהורים קדושים של אלה דם נהרינחלי פלא, זיי ראה היילפרן, ישראל פינקלשטיין, ר. גיארמן, פ בוקימר'
היהודים בהמוני הטבוע החיים לתהליך לו יכלו לא נפתלי שמבן, זוסיא שוורץ, שלמה ריקמן, שלמה
יהו קהילה זו בפינה להקים מהם מנעו ולא בגולה אידה ברק, חיה שניידר, שרה דרובניס, שיינקר,
השם קידוש על הטבוחים קברות מתוך למופת. דית יוני גוליק, לייב שניידר, מיכל ווסקובויניק, ומניה
"גדולי של שמשם לנו זרחה בתיכנסיותיה וחורבות בא'י. רובם בוימבלאט. אהין טולפין, שלמה גולצמן,
בתורתם: כולה הגולה עיני את שהאירו אוסטראה" "השי "גורדוניה", הצעיר'/ "החלוץ וח
ועסקניצביר פרנסים של ומזהירות קורנות דמויות החברים: עם צעירים ארגונים ועוד הלאומי" מר
צ שושלות ובאמונה; בצדק עדתם את שניהלו אליהו מנדלצוויג, צבי שקולניק, מוטיל אודרמן, הרץ
מ ומיוחסים נדבנים של בתיאב וחסידים, דיקים מאיר ווסקובויניק, זלדה בוקימר ואיזי דב אשכנזי,
והתחיה הציבוריות בשדה מעש אנש'י פורסמים, םינקלשסיין, וחיים אהרן שניידר, םפא זילברשטיין,
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מהראשונים שבעתים זעום חדש תאריך עוד נתוסף מקום היהודית לאוסטראה הקנו אלה כל הלאומית'
בהן השנים ב" " ש ת  ''א ש ת ת ו ר י ז ג  והוא לה. ומחוצה בווהלין ישראל קהילות בראש נכבד
בטהרה. נשמתם את ונפחו זוסטראה קדושי תמו סםו את לתאר שתוכל היד אי הכביד. האחרון אולם
הנ ואבדן דמיון להן שאין הללו המרות השנים זכר מלחמתה בימי ראשנו על שניתכה השואה גודל
לפי יעלו תמורה להן שאין האלה הטהורות שמות כליון אוסטראה יהדות אבדה בד, האחרונה, השמד
לעם לדורות ובכיה אבל כימי בשנה שנד. מדי נינו לצער וביטוי ניב אי כלום?! אחריו שאיו חרוץ
והפשע*). הרשע לעמי ודראוךעולם וכאותקין ישראל שבוצעו המעשים זכרון רק הכבד?! ולאבל הרב
אילון ב. ח. נשאר רשעים "גויים" של ומתועבות טמאות גידים

בנו. נשמתנו עוד כל היסוד עד לבנו לזעזע ?נו
עיני לנגד שהיו המקורות ביבליוגרפיה. (* קברות שני רק י והמהוללר המעטירה אוסטראה
או) חוב' ווהליך ("ילקוט הזאת הרשימה כתיבת בשעת קול אלינו צועק מהם ממך, נשארו גדולים אחים
העיר, זקני של ומסורות זכרונות מפי כדלהלן: הם אבר לנו יתן מי לנקמה. ומשווע צועק אחים, דמי
גביית במקום' הדברים וחקירת עצמית התבוננות הטהורים קרבנותינו עפר עפרכם, לחונן ועפנו כיונה
"יון ספר עך,"^, ופליטים שרידים מפי עדות הקדוש זכרכם עם ולהתיחד הספיר. כלבנת והזכים
לאברהם בתרב,ם" "צער ספף הנובר. לנתן מצולה" ביסורים. וגווע ההומה ללב קצת מזה ירווח ואולי 
ך. "צןק ספר תרמ"ח), ש> הספרות (אוצף אשכנזי ולנצח! לדורות יזכרוכם זכור
ש. (אוצה"ס שברשין איש מאיר ר' להרב עתים" י י י
לרמ''מ אוסטראה'' לגדולי "מזכרת ספר הרמ"ט), בדברי כלכך המרובים רביהזעם התאריכים לשורת

ואח'. הש"ך לבעל עיפה" "מגלה ספר ביבר, בפרט אוסטראה העיר ובתולדות בכלל עמנו ימי

(ולאדימירוולינסק) ר י מ ד ו ל
(סוף)

עזרה. יד לה0 להושיט ושכדאי הבריות, מעיני קתם קיימת היתה לא יהושעהעשיל ר' הרב מות אחרי
נצטר חברים כמה לעזרה. קופה לייסד החליטו בכן, בין רווחת היתה אגדתעם בעיר. ראשית רבנות
התחילה והקופה ונדבות תרומות אספו לרעיון, פו לודמיר העיר את קילל אחד צדיק כי התושבים.
זעירים לסוחרים לתגרנים, רבית בלי מלוות לחלק כיהנו לעומתזה ימיו. בה יאריך לא ראשי שרב

העם. מדלת נצרכים ולסתם היד, שבהם הידוע אזוריים. רבנים שלושה בלודמיר
היה ףוחני ו0יפןק ציבורית לחויה היחידי המקום רוב את בתלמוד. ובקי גדול יראשמים אברהמיל, ר'
שו שם תורה, למדו וגם התפללו שם ביתהמדרש. וכמ ותפילה לתורה מקדיש היה והלילה היום שעות
בעיף והנשמע הנעשה על העולם, הויות על חחו שקשה מאחר ב"שאלות", אליו פונים היו שלא עט
בביתהמדרש יאמר. בו המדינות על ואף ובסביבה ממשנתו. להפסיקו אפשר בו הרגע את לכוון היה
עובף כל יגיעיכןה. ינןחו גם שם "להיים", שתו לשחות כלכך העמיק שלא שמחה' ר' הרב היד. השני
ימקום אבסניה שם מצאו מחוסףב,ת וסתם אורח הרב ונסיונו הטוב לשכלו הודות אך התלמוד, בים
מקום ביתהמדרש היה בףאשוראשונה אולם לינה. הצי  החסידים לחוגי הקרובים יחסיו בגלל וכמ"כ
יןמם משם ועולה בוקע היה שקולה התורה, לל,מוד בשאלות הן אליו שפנו המוניעם אחריו למשוך ליח
החדר את שעזב אחרי בישראל, צעיר כל ולילה. השלישי הרב וכד'. בוררות מו"מ, בעניני והן דת
כל כתלין< בתוך לימודן את ממשיך היה והרבי< (על השחור" ,מפקדהמשטרה בכינויו ידוע שהיה
עתים שם קובע היה יומו, עבודת אחרי ויהודי, mT קראו לו שגם בעיר למםקחהמשטרה דמיונו שום
ןמעיינים יןשבים היו הארוך השולחן עליד לתורה. בעיר. חשיבות כל לו נודעה לא שחור')
בחומש ומי ב"עיךיעקב" מי במשנה ומי בתלמוד מי ולצרכיצדקה ציבוריים לענינים מיוחדים מוסדות
הרבו בעיקר בתהילים. פרק שקרא ומי רש"י, עם היהו הקהילה של היחיד המוסד בעיר. כמעט אז היו לא
הספיק לא שלעתים כך, וחורף, סתיו בערבי לבוא המוש ותומכיהם גבאיה עם "חבאקדישא" היתה דית

הגדול. ביתהמדרש לשולחן מסביב המקום למלוות "קופה נוסדה הקודמת המאה בסוף רק בעים.
ל"טריפה ההם בימים עדיין נחשב התנ'ך לימוד את לייחד כדאי זו קופה של יסודה על רבית'. בלי
אנשים כמה אז כבר נמצאו זאת בכל ולחטא. פסול" הדיבוי
ככיובן, הספרים, ספר אחרי נמשך שלבם "מתקדמים", כותב עם םרלמוטר יצחק ה' יצאו אחד פסח בערב
את מזמינים היו כך לשם הפרטי. ובביתם ביחידות עניה בחורה בשביל נדבות לאסוף האלה הטורים
זשיליזניאק אשר את או גולדזמד שלמה .המורה" מצר כלום אין ובחדרה לפרקה שהגיעה ובעלתמום
נמ זה זשיליזניאק אשר התנ"ך. בהוראת שהצטיינו מצויים שודאי דעה לכלל באו כך כדי תוך החג. כי
it שנהן בעיר הראשון והיה סטולין חסידי על נר, מצו את המצניעים נצרכים וכמה כמה עוד בעיר

4
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לעמ הודות ביותר. החשובות הממשלתיות העבודות תכניתו את נס על והרים הרצל ד''ר של לרעיונו
היהודיות המשלחות בכל משתתף היה המכובדת דתו שנחשבה זו' "ציוניותו" בגלל ישראל. עם לתקומת
גורודניצר, ה' מטעם' הרב השלטונות. לפני שהתיצבו מסי לשמוע עליו היה וכפירה, למינות ההם בימים
היה לא העם דלת מבני לבריות ונוח טוב מזג בעל וגידופים חירופים ואף התרסה דברי החסידים חבריו

תעודותרישום, מתן בעד תשלום כל מקבל הקץ... דחיקת על
היה היהודים לודמיי תושבי רוב של dt משלח ובו ליהודים ממשלתי ביתספר בעיר היה אםכי
לשבוע בראשון היה ברובו והפדיון הזעיר, המסחר גיאו חשבון, כגון: הכלליים, הלימודים את לימדו
חנ כל ההם. בימים בעיירות כנהוג דשוקא' וביומא מספל בכלזאת וישראלית, רוסית היסטוריה גרפיה,
לאותם בקוצררוח מחכים היו ביתמרזח בעל וכל ווני ההורים רוב ניכר היה לא זה בביתספי התלמידים

פרנסתם. שעליהם המעשה ימי ללי ואילו ללימודיקודש ל"חדר" ילדיהם את שלחו
מפאת המדרגה. בשפל היה בעיר הסניטרי המצב או אביגדור הפרטיים, למורים אותם שלחו מודיחול
לא אחת, קומה בני היו שברובם הבנינים, צפיפות פעו אלבע תלמידיהם את שלימדו איידלשטיין, נחום
מזה כתוצאה מיוחדים. ובתיכבוד פנויות חצרות היו וכ המדוברת באידיש מכתבים עריכת החשבון לות
צחנה. ומלא מעופש אויר קרבם אל העיר בני נשמו ברוסית. כתובת תיבת
והגב העירוני הגן היה לנופש הראוי היחידי המקום האינטלי על נמנה העיר תושבי של לאגדול חלק
ניתן לא ליהודים אולם לביתהסוהר, הסמוכה ער. בענ שקוע היה זה חוג ואינטליגנציהלמחצה. גנציה
ההם בימים כנהוג אלה, ממקומות ליהנות גמור חופש והויכוחים החיכוכים בכל התערב ולא המיוחדים יניו

הצארית. ברוסיה לסקס, ה' את להזכיר יש מביניהם החסידים. של
שהיה העיר, ברחובות המאור גרם סבל לאמעט פויזנר, ה' ויושרלבב, כנות טוב, בשכל שהצטיין
זכור, הספיק. לא הקלוש ואורן מנורותנפט, של פרק גם וידע בעליהאחוזות עסקי את שניהל עו"ד,
לוצ'ינ של בטחנתהקמח חשמלי מאור שכשהותקן אמון לו שרכש ודין, דת יודע בוביס, והי בתלמוד
האור לפלא להתבונן העיר תושבי הלכו  סקי ותושיה. עצה בדבר אליו הפונים כל מצד מלא

ההם. בימים לודמיר פני היו כאלה המסנוור. ניד יוסף יזכרו: האינטליגנציהלמחצה בני מבין
הח האפורים, הגלותיים החיים זרמו היהודי ברחוב נער בהיותו האלה). הטורים בעל של (אביאביו ריקר
בישובי כמו להשתכר, עלמנת לאמריקה יציאה לה הימים כמנהג ה"חטופים", מפחד מביתו עקר 78 בן
חופש. לארצות שנדדו והיו בווהלין, אחרים יהודים נשא 13 בגיל מבלז. הרבי של בחצרו והתגלגל ההם,
חך רוחות מנשבות התחילו הימים במרוצת ברם, של מענשה נפטר זה וע"י 12 בת בתולה לאשר.
אחת  צורה ולבשו צורה פשטו והחיים שות עלה הרבים וכשרונותיו לשכלו הודות עבודתהצבא.

.(. משהיתה הידועה לגזירה שבניגוד עד ההצלחה, בסולם מהר
נידריקו זאב במשרד תרשימים כעורך נתקבל ליהודים" מחוץ
זמיר א. מרוסית: רחשו השלטונות ווהלין. לפלך הממשלתי ההנדסה

על הפיקוח את לידיו שמסרו כזאת במידה אמץ לו
מיוחדת רשימה תבוא הבאה התקופה .)על

(קונסטנטנטיףישו) סטארוקונסטבטינוב
(סוף)

בקונסטנטין וגם היו... למותר ההכנות אך למלחמה. רבים דורות מלפני עוד אמיצילב היו העיר יהודי
להס היה וקשה במינה, מיוחדת המרידה היתד. ישן על שירדו וצרות גזירות עם משלימים היו בנקל ולא
מסס העם אגדת הצבאי. למשפט כאלה מורדים גיר פקודת על בדברו דובנוב, ש. ההיסטוריון ראשם.
ע''י נזדעזעו חסידים, רובם העיר, יושבי כי רו, חודש עבר "לא :(. מספר ברוסיה הקנטוניסטים
עשו ולבסוף סליחות, ואמרו תענית גזרו הםקודה, הודעה נתקבלה ובםטרבורג  הפקודה אחרי ימים
את והניחו ישראל לאלהי קובלנא כתבו יב: מעשה הי "מרדו שבווהלין קונסטנטיךישן שבעיר רשמית
ההם, בימים שמת הקהילה מבני אחד בידי הכתב בקנדורף השוטים ראש הפקודה''. םרסום לרגל הודים
תמו קובלנא לגבוה... הבקשה את ימסור שהמת כדי הודיע ומיד הראשון ניקולאי לפני דברים הרצה
 דארעא מלכותא על דרקיעא מלכותא לפני זו הה בכל כי הקיסר, של רצונו את למיניסטרהפנים

כמרידה'' ניקולאי שלטונות בעיני נראתה צבאי''. במשפט האשמים ישפטו זה ממין מקרה
יהודי הרגישו 191718 של המאורעות בהתםתחות הנו הםקודה שפרסום בפטרבורג כנראה' היו, סבורים
מצב ונוכח גדל רוחם עוז להתארגן: הכרח העיר והתכוננו  בישראל מרידות כמה יעורר ראה
אחרי זמןמה לידם. גורלם את לקחו הם הענינים
הגיעה  המדינית המהפכה על ברוסיה שהוכרז ט', כרך דובנוב, לש. ימיעולם'' "דברי עיין (.
הבריגדה באה ואחריה ר.14 הסוביטית הדיביזיה לעיר .n3 עמי



13 י ווהלין ילקוט

הקפיטל!" "הלאה בבורגנים", "מלחמה של מסוד. עמד לעיר הנכנס הצבא בראש הטרשצינית. השמינית
יהודי רוסי. פוגרום עקבות השאיר זה מעשהשוד לקומנ שנתמנה קובליוב, איקה המקומי הקומוניסט
האדומים החיילים התנהגות את ישכחו לא המקום פעו מוסדותיה. כל על שלטונו את ושפך העיר, דנט
אחרכר אגב' שנתפרסמה, הטרשצ'נית, הבריגדה של פוליאקוב מהאיסםרבניק לשלול היתר. הראשונה לתו
הח המשטר של "ירחיהדבש" יהודים. נגד במעשיה שוטריו עם יחד ולאסרו הצארית תלבשתו ציוני את
בעלבו יקר, במחיר קונסטנטיןישן ליהודי עלו דש נאסר לא המהפכני. לשלטון לבלתירצויים כמסוכנים
ראה היהודי הנוער ושסיכתדמים. וחורבן בנזק נות, גוץ אדם  "בורודאטי'' שנקרא אחד, שומר רק
מקרר. בכל להגנה מוכן ולהיות בנשק להחזיק הכרח הנראה וכפי היהודי, הקהל על מקובל שהיה ושמן

לבוא. העלול נשאר זה (שוטר לרעה בו נגעו ולא עליו המליצו
ארכה שלא האוקראינית הראדר. תקופת באה אח"כ זה צבא רבים). ימים החדש במשטר גם בכהונתו
באה סקורוםדסקי, ההטמן של שלטונו אחרי הרבה. והברי במקום החדש המשטר את להשליט היה חייב
אוק ברחבי הבולשביקים ומלחמות םטלורה ממשלת החופש רעיון את להחדיר נקלאד. הטרשצ'נית גדה
היהודים בחיי ואש בדם חותמה את שטבעה ראינה, שבמדינה. העמים בין והשויון

ומושבותיהם.
כצבא עצמה את הבריגדה הראתה הראשונים בימים הבולשביקים עם האוקראינים מלחמות בשפרצו הבריגדה חיילי הפכו מהרה עד אולם משחרר, אדום

הת הבולשביקים במינו: מיוחד במצב העיר נמצאה מקרי שקרו אחרי היהודים, על נפל ופחד עורם את
והקוזאקים האוקראינים חילות מול ב"זסלוץ'", בצרו לפנות ניסו עצמה. הבריגדה אנשי ע"י ושח פגיעות
במקו עמדו הלוחמים הצדדים שני בסלובודה. שעמדו יסוד שאין תשובה קיבלו אולם הבריגדה, למפקדת
הובאו הבולשביקים למחנה חדשים במשי מותיהם הברי חיילי כי שמועות כשהגיעו תחילה, לחששות.
ביהודים מלנגוע נזהרו שהם ויצוין סינים, חיילים רבים האמינו לא היהודים, את לשדוד מתכוננים גדה
בסרק הרוסים. י'בלישביקים נהגו כן לא ביכושם אי במשך אולם הרגיעו, הבריגדה מפקדי שהרי לדבר,
מספר לאין ופגיעות משוד העיר תושבי סבלי זה זמי השוד וכי לשמועות יסוד שיש כשהוברר הימים,
נקל הלוחמים. ויריות הצבאיות ההתגרויות של בעטיין  מתותח יריד. של האות בהינתן ויתחיל מאורגן
נתונים בהיותם העיר יהודי של מצבם את לתאי נשק עם משמרות והעמידו להתארגן היהודים מיהרו
והקו הבולשביקים ולשוד השליטים ילחשדות לל"ז ימים כעבור ורכושם. נפשם כבודם, על הגנה לשם
את עברו פטלורה מחילות יבים יחד גם זא?ים נשמעה במוצאישבת,  אחד אביב בליל מספר,
הידועים י'הידאמאקים גיייי עליה פסחו ולא העיי לאמי המצב הוברר אז פתאומית, יריתתותח אמנם
שה וה"צ'ורנוסלישניקי", ה"ולצ'נצי''  באכזריותם שוד התחיל מיד התלחשו. שעליו האות זהו תו.
והתנהגותם במעשיהם היהודים על ופחד אימה טילי להסת מיהרו העיר יהודי ישראל. במשכנות החיילים
כניסות של תקופה התחילה אחייכו .> הפיאית בהלה קמה הסלוץ/ שעל בסוף מי במרתפים, מי תר
אלה אחיי רדפו אלה וחיילות' מחנות של ויציאות יריות העיר, פינות מכמה נשמעו ויריותרובים גדולה
אחרי הכוח. ילמי שליט מי חז?' מי ייע לא ואיש אם נרתעו, לא השודדים החיילים היהודית. השמירה
רוסים ושוב סולנים ואחריהם רוסים באו י'^ראינים עיניהם השמירה, אנשי עם בתגרות מהיכנס נמנעו כי
הפרעות גל תוי לעזאזל" י"'שעיי היו והיהודים  מימים שנחשב יהודים לרכוש בלבד, לשוד אז היו ההם בימים באוקראינה י'יהייים יאש על שעבי עזבו מקרים בכמה רוסיה. במדינת להפקר ימימה
להתעללות יצח שוד' ביהודים' הפגיעה דבי נעשה לרחוב ועברו משמר תחת שהיה רחוב השודדים
מכוס שתתה לא קינסטנטיןישן אםכי יגיל' לחזיול הלילה היה לילבלהות זממם. את שם לבצע אחר

הקרובות. באחיותיה מידה באיתה זי מיויים מוכים גם שהיו הוברר ולמחרתו העיר ליהודי ההוא
ונשארי הפולנים חיילות לעיי נכנסי m9 בשנת בן עמד םוגץ', בית ליד זמקוביה. ברחוב ביניהם.
הגדול במסעם בבולשביקים עד חדשים' כמה בה כש חאקי. בגדי לבוש המשמר על הזאת המשפחה
הפולנים צאת אחרי משם גיישום או?ראינה פני על פוגץ', לבית להיכנס ואמרו למקום השודדים הגיעו
וב הבולשביקים של עולם תחת זמימה העיי נמצארי דבי, תמצאו לא .כאן המשמר: על הניצב להם אמר
שבי אנשים * של ישימה הכינו אלה מעטים ימים התעכבו לא הזה. בבית .ביקרו' כבר אחרים חברים
מם אולם יהודים), (רובם כבניתערובת להיאסי עדי בתים היו לעומתזה הבית. על ופסחו החברים'
זממם. את לבצע הספי?ו לא המהירה נסיגתם את מה את והפכו ויותר ושתים פעם בהם שביקרו

לעיר. האוקראינים כניסת עם נתגלתה י'ישימה ואלה יצאו אלה ביד. הבא מכל בקחתם בהם, שמצאו
בר, שישבו לגדולים קינסטנטיןישן קי'ילת זכתה שבעלי שעה ישראל, בתי את והריקו אחריהם נכנסו
מאיר, רבי ביניהט יחו?ים' בימים היבנות כסא על שכנים אצל או נסתר, במרתף או בסוף הסתתרו הם

שעל האכסניה בעל יהודי, נהרג לילה אותו נוצרים.
את אחד מחנה עינה  הנסיגות אחת לפני (. שעסקו אלה בין כי יצוין, לחרפתנו סלובודה. יד
שהת ואחרי לרקוד עליו ציוו דוד, ר' המקומי הדיין עם יחד שיצאו יהודים חיילים כמד. גם היו בשוד

הרגוהו. בו עללו ב אחיהם, מביזת וליהנות בשוד להשתתף קוזאקים
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אישמעשים קופליר, אברהם העסקן עמד הכלליים ופוסק רב (יעב"ץ), עמדן יעקב יי של בכורו בנו
רוזין, דוד פעילים: היו צעיריציןן בין נלהב. וציוני תקנ''ד),  תקי"ד (לערך אוקראינה ולכל לווהלין
ליובה מיקלברג, סוניה ביניהם, החיה הרוח שהיה שמואל ר' הרה"ג כן ש"כ; בשנת בעירו שנפטר
עמנואל גורביץ, חנה קלמן, חנה רובינזון, חנה ברמן, כא שכיהן העיר)' רבני שרשרת נמשכה (ממנו ילכמן

ומישר.. לוינשטיין מווהליך "הגדול בשם ונודע שנה לחמישים קרוב ב"ד
התבלטו בערך) 191920) מאוחרת יותר בתקופה אחרים. ומעשים תורה ואנשי
ואתם צצקיס זיקה ?ופשל'?' ליונה צ"צ עס?ני ביז נ י וי וניד. מ העסקן האיש ולברכה לטוב יזכר

יאחיים ייזיו ייי המניע המח ואישהציבור, פעיל ציוני אז, 40 בגיל אדם ן, י י שיט
ביצוי עם היבס?ציה' ,אנשי של שמשם עלתה מאז היה זה ויינשטיין ובמעשיו. בהליכותיו ונאמן ישר
היבסקים הדברים. פני נשתנו יבילשביקים. שלטון לקרדיט המקומי הבנק ומנהל גדולים נכסים בעל
אותם ידפי הציונים' נגד מלחמה כדיכם' הכייזו' גם ומכובד ובסביבה בעיר ומפורסם ידוע אדם הדדי,
ייי™ נחלשה הציונית הפעולה כוחית מהם ומשכי הרבים, על ומקובל השפעה בעל כאיש נכרים. על
אי' על נפס?ה' לא אולם במחתית' ~ בחשאי לה מקיים והיה שונים ולתפקידים למוסדות ran נבחר
בוג נמצאו '"ביי0 שאיבי והסכנות הקשים התנאים מר התבלט בעיקר ובנאמנות. במסירות שליחותו את
יל?י היבס?ים אל עביי יאיי השורה את שעזבי דים הישוב את בייצגו קרנסקי, שלטון בימי ויינשטיין
בהי הזי?י יי'ם ^ הייל אמנם' >מספים' מוניסטים וכר. הזמסטבו בשלטון הדמוקרטית, בקהילה היהודי
ול לצ"צ חבריהם על ונהלשנה ייי™ במסירת בה מחנה או חבורה לבוא, עמדה או שהגיעה, מקרה בכל
והחלוצ הציוני המש0י על לעמוי שהוסיפו "החלןץ"' היה  ביהודים ולפגיעה לאיסדר חשש והיה לעיר

ומסוכנות קשות נסיבות תוי ומ בלתייהודים עסקנים אליו ומושר ישיבות מכנס
ההם: בימים העבודה בעול שנשאי החברים יזכרי את לקנות כדי לבאים וקבלתפנים פגישות סדר
שלמה גם היה ואתם הלפייז יחיאל הלפייו' מטילדה ולטובת היהודים לטובת מראש ולפייסם לשדלם לבם,
ונהפך ליבסקים עבר בסוף, בגי שהלה ^ יבלונצי?' ויינשטיין של פעולותיו הועילו ולאאחת כולה. העיר

לאייב< במשכו הנועזים מעשיו ידועים לברכה. והיו אלה
הת חניכי ובעיקר קונסטנטיךישן. מבני לאמעטים שנמ גריגורצוק, הרוסי הזמסטבו נבחר את לפעולתו
יבהחיאתה. בב1ינה עצמם ישיתפו איצה עלו נועה' ואדם היהודים tt והיה המושבעים השופטים על נה
המש חותם בעיי היהודיים החיים נשתנו יכו ויינ עם יחד אקטיבי באופן השתתף הלה ליברלי.
אמידים חייהם ועל י'יהודים *ל הונח הסוביטי טי עזר ואף לעיר שבאו למחנות משלחת בכל שטיין
עברה הדעה כל והתפזרו. ים" ''י™ נעשו אתמול של את להניא כדי אחרים ואוקראינים רוסים למשוך
היהודית הציבוריות האגייוי בעלי  ההמיו לאנשי . לד ע"ר והיה בידודים מפגיעה החשודים האורחים
לגורל להיכנע היה היהודים על ונשתתקה. נחנקה ידי באופן זה וכל הצבא, מחנות של להספקתם אוג
של לתקופה הבולשביקים בעגלת ולהירתם ההיסטורי כעסקן. ולויינשטיין לשכנים חובה הכרת ומתוך דותי
היהודית. י'איכלוסיה ירדה בה שנה' לעשיים קריב פסחו שלא ממש, מפרעות העיר ניצלה כך עלידי
הגרמנים לידי קונסטנטיןישן נפלה 1941 בשנת מגוריהם. מקומות ברוב אוקראינה יהודי על
את ריכזו  שיטתם לפי בה נהגו והם הנאצים בשנת עוד נחשבה. ציונית לעיר קונסטנטיךישן
מיהודיה העיר התרוקנה לגרדום. והעלום היהודים פעילים חברים ומספר ציונית אגודה בה היתד. 1903
בקבר מנוחתם קונסטנטיןישן עדת בני כל בוניה. חוקי לפי אמנם, ההם. הימים מושגי לפי בה' היה
לפרטי הצטרפו לברוח שהצליחו יחידים גדול. אחים ביותר, רחבה פעולה לפתח יכלה לא ההוא הזמן

אירי'נד: ה. הסופר כותב מהם אחד ועל זאנים בציו לשם נודעה  אחות ערים עם בתשואה אבל
בבית בהחלמה הלא שרוי, החורף מימי ..."עוד פעולה ואיפשרה ברוסיה המהפכה באה והנה נותה.
מאכסן הסנטוריום הוולגה... בקרבת הנמצא הבראה הנוער ואתם במקום הציונים וגלויה. רחבה פוליטית
חוזרים גנם לאי, בשובם העמוק. האויב מעורף אנשים התחיה. דגל את מחדש והרימו מיד התעורר. הלאומי
החיים תלויים שם למקומות יערותיהם, לעבי הם והמפעלים המוסדות של והמארגנים היוזמים היו הם
למשרד נכנס ומחלים, הולך הפרטיזאן בחוטהשערה. הכלליים. במוסדות פעיל באופן והשתתפו היהודיים
מהפרופיסור לרשיון הוא זקוק שיוציאוהו. וביקש המקרים, ברוב במלחמתהבחירות המנצחים היו הם
שלך ,ך,לב באמת: אותו דוחה והפרופיסור לכך. וציונ לאומיות ולועידות לכינוסים ציריהם את שלחו
על כלשהי העמסה גמורה, למנוחה אתה זקוק נחלש, לישראל הקיימת לקרן גדולים סכומים אספו יות.

1 דעתו, על עומד והפיטיזאן בסיבוכים". כרוכה הלב "החלוץ" ארגון הוקם בעיר אחרים. ציוניים ולמפעלים
1 ולנקום ללחום לשורה, לשוב חובתו שמה, לו זקוקים הנו בין ומסועפת. רחבה חינוכית פעולה והתנהלה
1 שרואה ,,כפי הלשון: בזו לפרופיסור מסביר והוא התבלטו והתחיה השחרור דגל את שנשא הער ער
1 ושלום! חס אינני בעיקר כופר יהודי... הריני אתה המקום ציוני בתחילה פעלו כאמור, כוחות. הרבה
1 במיו כי אני, סובר זה ברגע אך בנטיעות, מקצץ איני הזמן במשך אולם הציונית, הפעולה שטחי בכל יחד
1 נטולי מתגוננים. שאינם הללו החלשים, נרדפים חד הציונים בראש לצעיריציוך. ועברו רבים התבדלו
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אהוב  זוכרים הם "ואהבת" רק שכזאת! "אומה נרדפים... הם  ולהתקיף להתנגד והצמיגים הקרבים
לר עשה אשר את "זכור "? "זכור והיכן האהוב! כמדומני, אמרת, השם, קידוש ? אמרת מה דוקטור,
שזוכ יהודים עם נפגשתי אוקראינה ביערות "1 עמלק שלי יהודיות קהילות ? דוקטור שותק הנך מה מפני
פשט והוא לזכור". כולנו ועל אזכור, אני אף רים... עשרה רוחם כשלעיני לשחיטה, צואר הושיטו מות

והתרה. קפוצים כשאגרופיהן ידיו את ביוקר לנו עלה עקיבא ר' של ראשו מלכות! הרוגי
את ישכח אם הדורות כל סוף עד מישראל, "אדם שימש מופת בעקבותיו, הלכו יהודים מאוד... רב
 הנקם אל יערוג ולא ליהודים היטלר עולל אשר חנוק: בקול לחש הפסקה ואחרי להם..."
לי תחתום חתום דוקטור, לשמים!... מתחת שמו ימח

הבןג"> על לי מצסים אנשי התעןדה' את אד מסתלק, אינני חובה משום עול' פורק "אינני
חתם" הרןפא כפתו הרצחנים יותר... הרבה עצמי על נטלתי ^רבה' ילין. הל אביהם התפףסם הנאצי; ;ימי קונס עדת לשחיטת עדראיה להיות ואילצוני אותי

הגףמנים> מידי ישיאל ילדי בהצלת לםעןל שהרבה וא לעינים!... אוי עקובהדמים. לטבח טנטיבובישן'
הפרעןת בימי יהןדית "גנה שארגן ^ בגיל איש בידי, מעדר נתנו הפתוח, האחים קבר ליד כד חר
ברוס עתון שערך גבוהה השכלה בעל אדם באןקףאינה; פק . בי התקלסו הקבורה, אחרי ואז עץ... של מעדר
מוי שנמלט מהפכני לוחם באנטישמיןת) למלחמה J;ff נעונד בשדה, הסתובבתי וגלמוד יחידי ללכת, עלי דו
בועדר1תגןבה נ.^ השןןתף שם לפףיז' בילשביקים בישראל רב עדתו. בני את שקבר הרב בתבל ישוטט

הנאצים נגד היהודי קונסטנטיןישן!" קהילת של דאתרא מרא הייתי,
לןנשטין ןע. יךךני י. " 'י הפליט: ובקושי התאמץ לבסוף

לובנה
חמישי) (פ*ק

לתחיה שקמו יהודיות מפלגות גם הופיעו יהודים' החיים לתנאי לאטלאט התרגלו רובנה יהודי
שוליות 'עוד). ציונים ("בונד", המחתרת מן ויצאו למצב בהבנה להתיחס ידעו הם ימימלחמה. של
ואתם בבתיהמסחר, עוזרים בעליהמלאכה' של ממקומם, לעקרם בהם היתד, הגורל שיד אחיהם
הופיעו הציונים ה,,בונד"! אחר נמשכו נוער לותם ע"י האלה העקורים האחים מסבל להקל והשתדלו
מפלגתית פעולה והחלה יתרה, בערנות דגלם תחת חלקית. בפעולה שהמשיכו והציבור החסד מוסדות
בקרב ההתעוררות האוכלוסיה. חוגי בכל ועממית התק ולא לוצק של בקוההזית נעצרו האוסטרים
או על ההכרזה עם וגברה הלכה היהודי הציבור העיר את פקדו מטוסיהם ; רובנה לעבר דמו
הקהילות ועידת וכינוס למיעוטים לאומית טונומיה והפצצות בעיקר, סיור לשם מספי, פעמים רק
בעיר נתארגנה ובמהרה במוסקבה, 1918 בשנת ה מחנות ניכר. נזק כל גרמו לא פעם זרקו אשר
עברו לא לקהילה הבחירות דימוקרטית. קהילה והתושבים מהעיר. במרחקמה חנו הרוסי צבא
היתה הציונים ויד כרגיל' וחיכוכים, נצחנות בלי להם זרמו וכך מעט. אלא מהם סבלו לא היהודים
ה בועד נתמכו שהציונים ומאחר העליונה. על והקשיים ההגבלות אף על ברובנה היהודים חיי
עלתה  בעליהבתים ע"י מקרים בהרבה קהילה מלחמה. ימי של
ה"בונד" נציגי של זו על מקום בכל השפעתם השלטונות: חילופי תקופת
בקהילה. שלטה הציונית והפרקציה בכלל. וגרוריו במרס ברוסיה המדינית המהפכה באד. והנה
בהקמת והצליח האידישאים חוג פעל בינתים מ ולרבים פתאום, נתקבלה עליה הידיעה .1917
ריכזו שבו לילדים)' חינוך (בית ,.קינדרהיים" המשטר בטל שאכן להניח, היה קשה העיר יהודי
שקי ומהעקורים העם דלת ילדי של גדול מספר לי הגבלות ללא חופש של משטר והוקם הישן
ראשית אגב' ראו, בזה חלקית. הזנה גם שם בלו רוסיה לעמי חדשה תקופה התחילה ואמנם הודים.
אמ ההמונים. בקרב סוציאליתחינוכית מעולה והת כנפים להם צמחו לרווחה, נשמו והיהודים
מוסדות חסרו: לא החינוך בית להחזקת צעים אותותיה. המהפכה נתנה ברובנה אף עוז. אזרו
האמריקאי, וה"ג'וינט" "יאקופו" אז, שפעלו העזרה עס החיים במת על והופיעו ממחבואם צצועלו
החליטו הציונים גם נדיבה. ביד עזרה הושיטו שהיגרו, בניהעיר יהודים' חדשים. פעילים קנים
1918 בשנת והקימו העברי, החינוך בשדה לחרוש רבה תנועה קמה ובבתאחת מהנכר. לחזור החלו
באוקראי הגנים מראשוני שהיה עברי, גןילדים של הפוליטית ההתעוררות בתוך היהודי. ברחוב
שני גןילדים הוקם לערך, שנה, חצי כעבור נה. היהו של חלקם בלט הכללית והתנועה ההמונים
על  ברקובסקי יונה הגננת בהנהלת (הראשון, אר נוסדו תהלוכות, סודרו האספות, נתרבו דים.
נחמה הגננת בהנהלת והשני, צ'לינוב, י. הד"ר שם בהתלהבות והכל בחירות, ונערכו ומפלגות גונים
התחנכו ובשניהם סירקין, נ. ע"ש  קיט הסוציא המפלגות ליד ובלהט. בקצב ובקנאות,
עממי. לחינוך תכניות ותיכנו וילדה), ילד כ6050 לאמעט עמדו שבשורותיהן למיניהן ליסטיות
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בתיהכנ מגבאי כמה אמנם וה"בונד". עממיים והת הלכה החדשים בתנאים הציונית העבודה
יפה בעין ראו לא ותיקים ופרנסים רבנים סיות, בקרב התבצרה והתנועה ובהיקף. במעוף רחבה
ה הקהילה ע"י הציבו! עסקי הנהלת אופן את משרד עם עירוני ציוני ועד הוקם המקום. יהודי
קצרה אך עליה. לקטרג ניסו גט וקצתם מודרנית הופץ חברים, נרכשו העיר, במרכז קבוע ומועדון
ע"י מוכרה היתה היא כי בגלוי' נגדה מלצאת ידם פעולת התנהלה בבר.*הכנסיות ואפילו השקל,
כספי שגם ומכיון הזמן. לרוח והתאימה השלטון ה צד על רובה היתה הקהל ודעת רחבה, הסברה
נאלצו  בעיקר הקהילה דרך הוצאו ה"גוינט" בקיץ שנערך היהודים החיילים כינוס ציונים.
ה הציבוריות נכנסה כך מרותה. את לקבל כולם והשאיר לאומית הפגנה ששימש ברובנה, 1917
היהר השמאל בחוגי גם מאורגן. למסלול יהודית ציוני. רושם תחת הוא אף עבר  חזק רושם
הציונים שתפסו העמדה על בקנאה הביטו דים פיתח אשר מחוזי ציוני ועד הוקם ברובנה
מ ונהנו בר, מיוצגים היו הם גם אםכי בקהילה, הא באירגון ,19181917 בשנת רחבה פעולה

כלל קופחו לא ומוסדותיהם מנה, ה מטעם וכדי. הקהילות הקמת בסביבה, גודות
במדינה המהפכה שלאחר הראשונים בימים חוזרים ונשלחו לעיירות שליחים יצאו הזה מוסד
כל בהסתדרות המתלמד הציוני הנוער ארגון צץ הפ משנערכו השעה. וצרכי המרכז הוראות לפי
שמר "הסתדרות", המקוצר בשמי שנודע רוסית,  הפולנים ידי על ב1918 לבוב ביהודי רעות
וברובנה רבים ימים עברו לא באודיסה. נמצא כזו וב במחאות המחוזי הועד של פעילותו התבלטה
ביזמתם המתלמד הציוני הנוער סניף מתארגן החל לנפגעים. עזרה הושטת
אוניק בוקימר, יוסף אדל. יעקב החברים: של המשמר" "על ציוני עתון להוציא ניסה הרעד
וואלף אביב) בתל בבלי אשר ד"ר (כעת ברנשטין בהתחלה). הרוסית בשפה מקומיים תנאים (בגלל
הם ראחרים. "השרון") בקב' משי זאב (כעת זייד , סטראז'ה'" "נא בשם ראשון גליון פורסם ואמנם
מבתיהספר והתלמידות התלמידים רוב את משכו הזמן שתנאי אלא לבוב' לפרעות הוקדש שבחלקו
הנוער מקרב רב. במרץ ופעלו לאגודתם התיכונים בהוצאתו. להמשיך אפשרות שללו
ברובנה "החלוץ" מארגני הימים באותם יצאו הזה בענין הקהילה של הגבתה השאר בין תזכר
וצ צעירים ברכישת שהחלו בכללה, ובוואהלין הכלליים החינוך במוסדות "חנוכה" של הכרתה
ק עלתה ומתוכם בארץ, ולעבודה לעליה עירות למועצר. בתזכירים במלחמה שעלה דבר ברובנה,
.1920 בשנת ארצה הראשונים החלוצים בוצת והצליחה. בקיוב, הלאומית היהודית

. ורךמים ןמבוכר העפר הפיקציה של הענפה הפעולה תצויין כן
ליהודי לאומיתציבורית ת גאן יימיי הין הימים (עס ההיא. בתקופה ברובנה "צעיריציור מית
מרוח גם שהושפעו ההמונים, ואמונת רובנה' רסיס. אידסיס. הירשפלד, בהרל, דוד היו: קניה
ובתחית היהודי העם של הקרובה בגאולתו החופש, ואחרים). ארמל נימן' דינס,
והלכה. גברה  ארץישראל _ הוא מןלדתו והיא כוח. גם למעופה נוסף לרובנה לה היו
בהכרה אם הציוני, לרעיון ידם נתנו רובם רוב ובעסקניה במוסדותיה בציונותה' להתבלט החלה
עכבו ידועות סיבות ברם סתם. משיכה מתוך ואם לה. מחוצה גם אלא עצמה, ווהלין בישובי רק לא
בתוך המאורעות סבך התנועה: התפתחות את הציבורית: העבודה
היהדות ל ש ירידתה התקופה, וזעזועי רוסיה ב ה"גוינט" פעולת לעצמה קובעת מיוחד פרק
הדי שלטון חיסול '1918 אוקטובר מהפכת אחרי הדימוקרטית. הקהילה באמצעות שהתנהלה רובנה'
הפרדת לשלטון, הבולשביקים ועלית מוקרטיה והתבטא היהודים חיי לקימום מכוון היה זה מפעל
ה של הזמנית והאוקופציה מהמדינה אוקראינה נצרכים ולסתם ליתומים לפליטים, עזרה בהושטת
והתחרות המפלגות התרוצצות ולבסוף בה, גרמנים לאמצ הודות הזמן. ומתמורת מהמלחמה שסבלו
יחד אלה כל  היהודי ברחוב אז ששלטו הזרמים במו להחזיק מצדה הקהילה יכלה ה"ג'וינט" עי
ברובנה הלאומיים החיים של יציבות בעד נעו כ' ולשקוד חדשים מפעלים להקים הקיימים, סדות
ליהודים קצר לזמן שזרחה השמש אחיות. כבערים ש מיסדיהם. באמצעות או במישרים אם עליהם,
שר על הכריזה היא שאף העצמאית, באוקראינה ציונים, היו לא גם אם מאמריקה, ה"גוינט" ליחי
לאומית אוטונומיה זכויות הענקת ועל וחופש, יון בועד נציגיהם ואת הציונים פעולת את העריכו
הוקם אמנם, מהרה. עד שוקעת החלה למיעוטים, הקונסט פעולותיהם על ידם את וסמכו הקהילה
אולם האוקראינית. בממשלה יהודי מיניסטריון והחברות החסד מוסדות נהנו שמהן רוקטיביות,
הדרושה, וההשפעה כוח נטול היה זה מיניסטריון בעיר. הזרמים כל של
ו אנדרלמוסיה וקשיים, ההרפתקאות ימי הגיעו ואתו גם קלמן ר' עמד הקהילה ועד בראש
והחלה עננים התכסו היהודים שמי הבטחון. חוסר ירדני, (כעת ברמן יעקב ד"ר שווידקי, יוסף הד"ר
קהילות חורבן ודמעות, דם עקובת מרה תקופה בריק אייזיק כורך, דוב טובבין, דוד בירושלים)'
סבלה תבנה דורות. ויצירות עמל והרס רבות ישבו אלה מלבד הציונים. מעסקני  ואחרים
התמרר מכוס טעמה אבל אחרות, מקהילות פחות ה בעליהבתים, רשימות נבחרי הקהילה בועד

התקופה, של רים ווהלין. בארכיון שמור הזה העתון גליון (.
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עם והקשר ירד המסחר אנדרלמוסיה, השתררה ניכרת היתד. הלאיהודית האוכלוסיה בקרב
נפסק. המרכזים שת רבים, בר, היו המהפכה; משיכרון התפכחות

בעיר: התרבות עבודת של ההרחבה ע"י וצבאיות וציבוריות ממשלתיות משרות פיסת
לא אבל סבלו' והחברותיים הציבוריים החיים ה ובחלל יהודי, ככיבוש בעיניהם נראתה יהודים
ה על ועמידה הכוחות ליכוד חייב המצב פסקו, הז'י שלטון ,,בא הקריאות: תכופות נשמעו אויר
המ המדיני במצב איהבהירות אף ועל משמר? אפורים ימים באו שוב הסכנה. והורגשה דים"
ומתוך בעבודתם, בעקשנות רובנה ציוני שיכו דבר ונרקם ומצטבר שהולך היה, וניכר לישראל,
מוסדות של רשת להקים ניגשו אף בעתיד אמונה היהודים. נגד מד,
העברית, הגמנסיה את וביניהם ותרבות, חינוך ושמועות הבלתיבטוח הבטחון מצב נוכח
עסקני זה. מסוג הראשונות מהגמנסיות שהיתה היהודים ראו מבוססות בלתי היו שלא מדאיגות,
המי מאת רשיון לקבל הצליחו בתכנה "תרבות" משלהם, הגנה כוח לארגון מועד בעוד לדאוג צורך
בעיר, אז שנמצא להשכלה האוקראיני ניסטריון פלוגות הוקמו באוקראינה ישובים שבהרבה וכשם
לפתיחת ממשיים בצעדים החלו זה רשיון יסוד ועל בעיקר משוחררים יהודים מחיילים מורכבות הגנה
ליסודה והעיכובים הקשיים היו רבים הגמנסיה. מאה בת כזאת הגנה אורגנה ברובנה גם כך 
תלמי וגם מתאימים מורים חוסר : הגמנסיה של ולבסוף, רבים, חדשים במשך הכן שעמדו הבר*),
באין להחזקתה, ותקציב כספי בסיס העדר דים, להח האמצעים וחסרו הנשק ממנה שנלקח אחרי
מכשירים ספרילימוד, וללא מתאימה דירה פוזרה.  זקתה
הבולשביקים נכנסו המכשולים לכל נוסף וכיו"ב. ברוב נמשכה הלאומית שהפעולה הימים באותם
צ השניה בפעם באו יציאתם ועם לזמןמה לעיר המו הזרמים שליחי של ההתנצחויות ובעצם נה,
של לתנאים להסתגל היה קל ולא הפולנים' באות התקו על ידיעות לרובנה הגיעו  בקהילה צגים
חיש. וחלף גזירותיו את שגזר חדש שלטון כל את שתפסו הבולשביקים נגד האוקראינים ממות
תשלים שהיבסקציה בטחון היה שלא פי על ואף בין מלחמות על ודובר סופר ברוסיה. השלטון רסן
בעצם נערכו,  כגמנסיה עברי מוסד קיום עם כנופיות על שמועות נפוצו ואח"כ האלה' היריבים
המנהל ע"י ברובנה, הבולשביקים של שלטונם ימי בסיסמאות ומעבר מבוכה בימי כרגיל' המופיעות'
בחינותכניסה גרבוז אריה והמורה קיפר משה השני, את אחד רדפו אלה לוחמים צדדים שונות.
לעיר הפולנים לכניסת מיד נפתחה והיא לגמנסיה, מהאוכלוסיה סוחטים היו וכספים אספקה ומחוסר
ה הגמנסיה .1919  20 הלימודים שנת בראשית אחת לא שונות. בצורות מהיהודים שדדו ובעיקר
לידה מחזורים. עשר לאחד וזכתה ושגשגה לכה מכים, בהם. ומתקלסים ביהודים פוגעים גם היו
"תרבות'/ חב' של ומכשירים ספרים מחסן התקיים ו בעיירות הפרעות נחשול הורגים. ואף פוצעים
מ משוכלל בנין בשבילה הוקם השנים ובמשך פוגרו של צורה קיבל היהודים על שעבר בערים
ס ל5000 קרוב נמצאו הגמנסיה בספרית שלה. הצאר. מימי הידועים ממש, מים
מוסד חשובים. במכשירילימוד הצטיינה והיא פר, רעד. היהודי הלב אוקראינה; יהודי על נפל פחד
לתנועה מרכז מעין הוסדו מיום שימש זה חשוב גורלם, גם הוא אחים שגורל ידעו רובנה יהודי
פולין. ברחבי ונתפרסם בווהלין והציונית העברית הגיעו בינתים רבה. היתה בעיר למצב והדאגה
בלי המשיכו הם ארצה. עלו הגמנסיה בוגרי רוב ש עד זו, את זו סותרות ידיעות הבירה מקיוב
למחנה הצטרפו וכן העליונים בבתיהספר מודם וע מכסאו סקורופדסקי ההטמן הודח 1918 בסוף
בה*). נקלטו וכולם המולדת, בוני העובדים מהרד, שעד לאומיתדימוקרטית, ממשלה לתה

יעקב של ביזמתו ברובנה הוקם תקופה באותה ואם לשמצה. הידוע פטלורה של רוחו בה התבלט
עממי ספר בית בת"א) עדיני' יעקב (כיום אדל מצב תוקן לא  יהודי מיניסטר בממשלה היה כי
עדיני של במרצו ב,,וואליה". מחסה ובית נאלצה זו וממשלה הימים ארכו לא כלל. היהודים
במספר) 120) התלמידים נתקבלו המורים, הוזמנו בק ונדדה הבולשביקים לחץ מפני מקיוב להמלט
,,תר ע"י הובאה בעבודתו, המוסד שהחל ולאחר בתחנת ונתעכבה לרובנה שבאה עד רכבת תנות
ב תקציבו. את שתכלכל לקהילה הדרישה בות" בעיר התרכזו המצב לרגל רבים לחדשים הרכבת
שאישרה בקרת ועדת במוסד הופיעה הימים אחד לאוכלוסיה צרות שהסבו רבים ואנשיצבא פקידים
הובטח. ותקציבו ל,,מעשה" המוסד של קיומו את לא ממש דמים מאורעות לידי אמנם היהודית.
המשיך המוסד, של הראשון מנהלו שהיה עדיני, נל יוםיום ורבו. הלכו הנגישות הדברים, הגיעו

לא"י. עלותו יום עד רבה במסירות בו לטפל ונענשו הרכבת שבקרונות לשלטונות יהודים קחו
נותרו אוקראינה ביהודי הפרעות נחשול אחרי (,,שומפולים" ברזל של בשוטים קלה עבירה כל על
ולדאוג לאספם הכרח והיה רבים עזובים יתומים ב נרמס במדינה שהוכרז החופש באוקראינית).
ל הובאו ועסקניציבור ה"גוינט" בעזרת להם. המחר. ביום בטחון היה ולא והכוהו. התוהו תוך
ביתיתו בשבילם והוקם יתומים קבוצות רובנה
ונפש בלב התמסרו הציונים העסקנים טובי מים. בה. חלק שלקח רוקח י. של עדותו לפי (.
ביאליר, מנדיל העמד ובראשו ולחניכיו, זה למוסד ברובנהיבוא. .תרבות" הגימנסיה על מיוחד סרק (.



^^^^^^^^^^^^ של סיום תעודת
SHEf"03^ ^^ wfB^^&^^^NmSm תרם"ח א' מחזור ברובנה. "תרבות" עברית ^5גמנסיה ברך^ עברית י^סיה t ^ f

^_±^כ1£3/2£ יי . ר

ליב. ליסיצה אשר, וינשטן (בוחן) שאול טשניחובסקי ד'ר (ה1מנהל) יששכר רייס ד"ר מנחם' גלרטר שמואל' שטיף לשמאל) (מימין המורים: א, (שורה
א. הילרוביץ נסתלי, קרושי^סקי שמיאל, רוזנהק הגמנסיה) (רוסא י. שוידקי ד"ר "תרבות") ועד םינחס(ב"כ סרלרמוטר יוסף, ברקובסקי אליעזר' בוסליק

זימן סוישצ'ובסקה, גריצמן'גב' יצחק, ברקבוסקי בושל, באמצע) ג/ ףןכל(שוףה בףגמן' ד"ף ההןרים) ןען. (ב"כ משן? גישןן ב) (ןשורה
דוב ברבק נחמיה, פרל שמואל, פרלמוטר חיה' מוסמן ז7ו.ץ, יוז מלכה, סיניאקר בנימין זלצבוך נחום, מוטורני (מימין) התלמידים:

ישעיהו נימן אשר, אליבסקי שמעון יוסי חיה, רוטנברג משה. הלמן אברהם' מוטיל,שפירא ביגון נחום' אלנטר (משמאל)
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בארץ עבודה חיי לשם ועוד) דפוס (נגרות' צועות העברו האלה היתומים רבה. במסירות בו שעסק
ב הראשונים העולים היו אלה חלוצים ישראל. לארץישראל. בלקינד ישראל ע"י זמןמה אחרי
בדרכם תלאות אחרי ארצה שהגיעו 1920 קיץ אחרות ווהלין ובערי ברובנה המשיכו מאז אולם

במולדת. יתד ותקעו הארוכה במשך הוקם זה ולצורך יהודים ליתומים לדאוג
הפליטים: זרם ,,צנטוס". המוסד בפולין הזמן

דרכה עברו  מעריהספר אחת תבנה בהיות ציוני ראו ציונים מרכזים עם קשר כל מחוסר
ל היו שפניהם ואוקראינה מרוסיה רבים פליטים בשביל מרכזית ציונית לשכה להקים הכרח תבנה
מנפגעי ככולם רובם יהודים, וסתם עסקנים אישים, הלש הקמת על ההחלטה הכבוש. אוקראינה שטח
לערי להכנס לנודדים ניתן בראשונה הפרעות. הציונים שליחי של מצומצמת כועידה נתקבלה כה
הרוסיפולני הגבול משנסגר אולם כפליטים' הספר רדזיבי דובנה, רובנה, לתיק' קובל' ווהלין: מערי
ליגלי באופן לרובנה להגיע האפשרות נשללה י. :1920 בשנת היו הלשכה מפעילי ועוד. לוב
גדל בינתיים נפשות. סכנת תוך להבריחו והוכרחו 7 בהרל' ד. קודיש' מ גרבוז, א. קיפר' מ. ברמן.

: ^4ki₪₪Kt: S^IMKtt^^i^^K^^BiUjB^^rr^^ JUS

תרפ"א ברובנה הפליטים ארגון נציגי

ז היו רובם שרוב ליום, מיום בעיר הפליטים זרם ציוניות אגודות ב"כ מיוצגים היו בלשכה אחרים.
ברובנה התעכבו מהם ורבים ולעזרה, לסעד קוקים זמני. ציוני מרכז שימשה והא אחרות' מערים
ומו העיר ועסקני דרכם, את להמשיך שייכלו עי ■ סןרימו בשורת

להם רבה מסירות הראו העזרה סדות באייר היהודים, ישובי ככל רובנה' נתבשרה והנה
השניה בפעם הפולנים כשנכנסו ,1920 בקיץ עוד שנת ההיסטורית' בהחלטה (1920 (אפריל תר"פ
מ שאהן, מר לעיר הגיע  בה ונשארו לרובנה השלום תנאי לקביעת הברית בנות ברעידת קבלה
של ראשי משרד ופתח בפולין, ה"גוינט" ראשי ראה והעולם בלפור, הצהרת את לאשר בסןרימו'
ע"י הוזמנו זה למשרד ווהלין. לחבל ה"ג'וינט" יש ארץ על ישראל עם של זכותו הכרת בדבר
ופעיל, מעשי איש שהיה אמריקה, בן שאהן, מר הידיעה מדיני. כגוף העולם לאומות וצרופו ראל
(בונדאים) ופפרמן גילבורד ומארגנים: כעובדים המר הציונית והלשכה ברובנה חזק רושם עשתה
שכניוק וא. חמר, פ. סרווטניק, מ. טובבין, ד. חוזרים, הוצאו לפעולה. מרץ במשנה נגשה כזית
הפעיל המקשר היד. שכניוק ואחרים. (ציונים) ,,קרך לטובת מגבית ועל הגאולה" ,,שבוע על
פעולה אז פיתח המשרד והפליטים. ה"גוינט" בין פלמ אספות נערכו היסוד), קרן (אח"כ הגאולה"
והושט ווהלין ברחבי וקונסטרוקטיבית ענפה אחריזה ועוד. ווהלין ישובי ברוב ביותחגיגיות
הרבים ולמוסדות ליתומים לפליטים, רחבה עזרה ועם בוורשה הציוני המרכז עם קשרים נקשרו
לעזרה. נזקקו וכולם ובעיירות בערים שהתקיימו בלב נעות וחלוציות הגשמה שאיפות לונדון.
הת שונים ממקומות ברובנה שהתרכזו הפליטים ה בטוין את שמצאו הנוער, בקרב ובעיקר רבים
מוצאם, ערי לפי בנציגים ובחרו בתרפ"א ארגנו לשם יהודים בעלימלאכה קבוצות בארגון מוחשי
עזרה להושטת בקשרים ה"ג'וינט" עמד שאתם ל שיצאו חלוצים, קבוצות ובארגון לא"י, עליה

מאורגן. ובאופן שונות בצורות מק בכמה והתמחו בחקלאות ובשדה בגן עבוד
הררי  אבטיחי א. יבוא) (המשך חלוצים, קבוצות ביניהם ולארץישראל, אמריקה
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ב ו נ י ל מ
יחסרו לא ה' ודורשי ורעבו רשו "כפירים והראיה. ולוצק (רובנהדמידובקה בפרשתכבישים
העיירה*). את הציונות כבשר, וכך טוב!" כל המשתפך איקבה' הנהר על מלינוב' שכנה דובנה)

מודגשת. היתה לא כי אף בעיירה. היחסנות לנהר הפטיר עם בטרוביץ ומתחבר קרמניץ מהרי
עצמו החשיב הלמדן מורגשת: זאת בכל היתה אחד.
בעלהמלאכה, לעומת  וזה האמיד הסוחר כלפי חודקביץ'. הגרף אחוזת  מזה הנהר מעבר
תנועת הצאצאים. בין גם תחומים נתחמו וכך העיירה מזה ומעבר עבותה בחורשתירק טבולה
יכול לא הישן שהדור ל..מהפכה", גרמה ..החלוץ" סימטרית בצורה המסתעפים רחובות חמישה 
בן ניכר לא בהסתדרות מהותה. את לתפוס היה היריד". .כיכר היא עגולה. מכיכר
בת לפני ובךהסנדלר בתהחיט פני על השוחט מלינוב בקהילות נרשמו ברוקהאוזעםרון (לפי
ול אמתית דימוקרטיה מאליה נוצרה כך הלמדן. של ובמפקד יהודיות נפשות 2091847 בשנת
ההסתר בין היחסים גם  בלבד זה ולא בבית. כ300 מנתה ב1930 ל672. מספרם עלה 1897

מלאיאימץ. היו רויות בערך). נפש, וכ1500 יהודיות בשפחות
מנ שלמה הדיר של מולדתו עיר היא מלינוב את ינקה דובנה במחוז בווהלין העיירות כאחת
"היכל התנ''כית הקונקורדנציה מחבר רן, דלק בחודש. פעמיים שחל מ.היריד". פרנסתה עיקר
משורר גם היה בוינה). ב1902 (נפטר הקודש" אוס ואפילו רובנה דובנה. מלוצק. הסביבה: מכל
נחשב היה ההן בשנים ועוד). בתשבע (הפואימה משפחות היו זה. ביום תגרים באו הרחוקה. טואה
ביתהמד מספסל כ.אפיקורס". העיירה אנשי בין בצמצום אמנם.  ימיהשוק משני שהתפרנסו
בז'יטו לרבנים לביתהמדרש עבר בעיירה רש החודש. כל  רב
בככר העמידו למלינוב לפגרתהקיץ כשחזר מיר. מלינוב שמרה ממסילתברזל רחוקה היותה בשל
טראג ..שלמה'לי, ושאלו: השוחט פסח ר' השוק מוש היו ואנשיה היהודיעממי צביונה על יותר
מיד. הוכיח מנדלקרן ושלמה  "? ציצית סטו דורות. מדורי ושומרימצוות במסורת רשים
ארבעכנפות. לובש הוא המודרני לבגדו שמתחת אהרן ר' של קברו שכן ובעפרה זו עיירה זכתה
למדן, יצחק המשורר ב1901 נולד במלינוב הקבר על הגדול); אהרן ר' של (נכדו מקרלין
בבי בהוראה עסק בנעוריו בארץ. כיום היושב ה ביום באו ואליו ..ציון*' שנקרא ..אוהל", היצג
בלוצק, ואח"כ בברסטצ'קה הידוע העברי ה''ס חסידים היו שבה האדוקים ממרחקים. גם זכרון
החלוצים עם ועלה העיר ציוני עם שפעל מקום ואו סטולין טריסק. שושלות: על ונתייחסו כולם

.1920 בשנת הראשונים בתיהמדרש שלושת נקראו שמותיהן ועל ליקה,
לא אירופה יהדות על כחתף שבאה השואה גרם לא זה אך טריסק. חסידי  הרוב שבעיירה.
הנא ע"י בה הושמדו ויהודיה מלינוב על פסחה טריסק, של האדמו"ר משבא לחיכוכים. מעולם

צים. חסידי באו וכן פניו לשחר החסידים שאר גם ב^ו
קהילת של קצה על מוסר ארצה שהגיע חייל מסטולין, הרבי של פניו לקבל ואוליקה טריסק

מלינוב: ער היו ה,.ציון" ואל הקרלינית מהשושלת שהיה
הע בחלק היהודים את תחילה ריכזו הגרמנים השושלות. שלושת כל חסידי לים
את גידרו טריסק. חסידי של י'קלויז ליי יייי' עוד במלינוב נראו הציונית התנועה ניצני
ייםההש על הוחז?ו ישם גיטו' ישי3™ המ?ום והתנועה הציונית הפעולה אולם ציון. חיבת בימי
לפרבר באוטומובילים הובלו ביומהמר מדה בתור יותר. מאוחרת בתקוסה התמתחו רירית
לאומ ומרביץ מלינוב ביו י'ייר אם על ]יוז'^ עברים ועסקנים ציונים התבלטו החסידית הסביבה
הוקי ישם יכלו לא לברוח המצב' ברור היה ללים ביתספר הציונים ע"י בעיירה נוסד פעם נאמנים.

, , ינקברי מדו רב. זמן מעמד החזיק לא אולם עברי,
כשלושים בחיים נשארו מלינוב יהודי מכל
צ'אכים אצל מקלט שמצאו נערות מהם הרוב איש.  הפולנים של האחרונה שלטונם בתקופת
נערות כמה ואחרות. גובינו פצרנדה, במושבות רובו החלוציות. בתנועות מאורגן הנוער היה
ב"פנסקה שהתרכזו הפולנים לפרטיזנים הצטרפו ומי הצעיר" ב,.החלוץ השאר הצעיר'/ ב..השומר
מהגרמנים. השחרור עד מעמד והחזיקו דולינה" ,.ה לתנועת הנוער של שייכותו ב"ביתר".  עוט
מלינוב, ליהודי הציעו אלה שפרטיזנים יצויין ולתסיסה והבנים ההורים בין לחיכוכים גרם חלוץ*
וימסרו אליהם שיצטרפו בגיטו כלואים בהיותם כידוע שמריה. על כלהימים ששקטה זו בעיירה
קיבלו לא היהודים אולם נשק, לרכישת כספם את "כפי שכבות: משלוש השוה"צ תנועת הורכבה

ההצעה. את על שהצטער אחד אב ו"בוגרים". "צופים" רים",
מקרא פי על לו. הוכיח להשוה"צ בנו של שייכותו

מיוחד. סרק יבוא ואישים הציבוריות הציונות, על (. להשוה"צ, להשתייך לבן, לו. כדאי שלא מפורש,
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ובשימה. בשימה כל עם לתוכך במסכים ואצילות שב במלינוב שביקר העברית' הבריגדה חייל
קצוות בכל בשמע שהדו אלול, בימי השופר לקול בתי "כמחצית מוסר: האיום החורבן לאחר תים
הילכה וב"ימיםהבוראים" הלב בחרד העיירה' אך שלמים, ומחציתם מההפצצות בחרבו העיירה
בצא שבמוחש... כדבר בחללושלעולם האימה במ שאירע כפי בסביבה, הבוצרים ע"י בתפסו לא
את שבבהר' רציהכסף את ראיתם ל,,תשליך" תכם מושרשידורות שיהודים העיירה, אחרים, קומות
רזים הרועשת והחורשה בהכבעה הכפוף האגמון מאיןיושב". ועזובה שוממה וטיפחוה, הקימוה
בת לא אך  אליהם הלב במשך כה ופליאות? 
לפר  היום כי מזיועולם, ליינות לנפשכם תם שי"י ולתפילה.מייינוב לתורה  והשבת וךלילף, ןלמלאכה u,נסה 1\a ,u
בטומאת דורותעלדורות, הבפש' תעמוד היאך כי כ שירדו ושבר לאיד בפשי עלי תשתוחח רבות
ביתרשאת תוגבר לא אם הימים, של החולין לא מליבוב, עליך, וגם משכבותישראל על חתף
והבהייה למקוםהמחצב הדבקות  קדושתהיחוד את שוממה והזידובית. הטמאה המשחית יד פסחה
הוד ודעת, חסד וביבה, חכמה העליובות: לספירות את, חיה בלבבי אך  יושב בך מאין ועזובה,

ותפארת?  כפיבתיקרת שפובה מליבוב'
ופשוטי למדביך ועצבן, שמחותיו אזכור עוד

. היין את מגתכם רויבו הצעיר' הדיי אנו' גם ה קיצר הבשום, ואביבך הלבן חרפך שבך. עם
יסודותחיים ובקעקע כלים שברבו לאילם  הישו וחור מסביבך גבעותהירק העגום, וסתווך ריחבי
ני עיניני יותחזנה התפילה יי מיורות ישו שנת? והערבות כסרטחן העוקפך איקבה והבהר שותיך
גם כך בקיימה. כי השעה הגיעי' לציח''' שובי דורותדורות סבל בושאי שלשפתוובבין הבוגות
ב ימיני נ לםייקיעיל עקלקלית' בניץבות סטיני הפרנסה. עול תחת בדומיה פוליטית'/ובאבקים ו,,כלכלה ,,מרכסיזם" לומדי עיביכם,
ראיתם חיצוביותבאלה וחכמות עברית כפרות ו בדומיה שבשאת סבלך יתבה מי
מאות אבביגזית שבבבתה בחומתהמבצר' בקיעים על בלילות שבת כשאחרת אבי, בהכבעה,
חלילה. תתמוטט שלא היהדות על לשמור בשבים, .י וה"זוהרהקדוש" ג'שבת" ,,חולין" מסכת
היום ההייבו  כיסו'יציון לבו אגרתם אילולא התגברת לעפעפיך, תבומהקלה בתת ואך
דבריך לבבי וזעזעו לי יקרו מה ל בארץהתקוה ברכתהשחר את ושרת לכרתי" תכלת ,,בין כארי
כי בבי, ,,אשריך' הפרידה: לפבי .אבי' האחרונים הד לאזבי בשמע בו ורוויגעגועים' שבור בקול
לעלות זכית אחה לך, שקדמו הדורות מששים אהה, ואחרכך,  בביתהמקדש שירתהלויים

" ישראל לאי? הגויים עם והתדייבת ל"יריד", השוק, לככר יצאת
וטהורים. טדושים עליכם, הכורת עלה היאך כ בלחצת ובפשך שועל ושבולת שיפון שקי על
ומוסדות  כולו עולם כבגד שקול מכם אחד וכל מב וצהלתהסוסים, השותיםלשכרה בין בצבת

י בזדעזעו לא תבל והזבבים התגרים ומצהלות התפלה גיבתהשרמבקה
ידכם בתתם וגם מבגד עמדתם הגויים, ואתם' בבימשפחתך. ולפרנסת לביתך לעשות בטרד 
ויבעתו ופחד אימתה עליכם תפול לידהטמאה
עציכם ביביכם, השלוה תבוא בל ביעותישאול, כם וקיא בגלליהסוסים שבטמאה הזאת האדמה
ו תיבש אדמתכם פריים, ישאו ולא ליחם ייבש לעטות הפליאה היאך  ה,,יריד" בימי שכורים
עד קללתאלוהים ותרדפכם  מארה, תצמיח השבת? ביום דורות. משך שבתקדשה קדושה,

עולם! וקדושה בלהבתקודש חלון בכל הדולקים הברות
תמרי משה

ב ו ל י ב י ז ד ר
ה שלטון בימי בה. מכס תחבת וקביעת העיירה זעי עיירה לפבים היתר. (. רדזיבילוב העיירה
בה שהתפרבסו יהודים מאוכלסת היתר. רוסים רוסיה גבול שבין החפשי השטח על ושכבה רה
העולמית המלחמה פרוץ עד השבים כל בכנוד ברר ובין ביבר. הגבול קו שבקבע עד ואוסטריה
תבועה תמיד היתה עסקיגבול לרגל הראשובה. של בעטיו רוסית. עיירתספר בעשתה מאז די.
קוזקים) (גדוד רוסי מצב וחיל בעיירה חזקה גזירת ע"פ קריפיץ. מהעיירה היהודים כל גרוש
ליהודים. צרות מסב היה שלעתים בה, במצא ש לרדזיבילוב, המגורשים בהרו הרוסי, השלטון

הקוזקים ערכו 1914 ביולי המלחמה הכרזת עם ורדזיבי מקריפיץ, פרסאות חמש מרוחקת היתה
חיפשו היהודים; אצל חיפושים מחילהספר להתפתחותה בוסף גורם בבתאחת. גדלה לוב
וגזלו, שדדו אורחא ואגב חשאיים" "טלפונים ליד הרכבת קו העברת שימשה רדזיבילוב של
כתוצאה יהודים. כמה ואסרו הכו ואף כדרכם,
אליהן שבטפלו יהודיות, משפחות כמה הגלו מזה .14 עמוד ג' קובץ ווהלין"' .ילקוט עיין (.

t
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קרובה. היתה והסכנה ביהודים שנעשו שפטים הרחוקה. לסיביר  לגלות עון, לא על
עצמית הגנה לארגן הכרח ראו רדזיבילוב בני רדזיבילוב ראתה ההיא המלחמה שנות במשך
שהש הקהילה. והרכוש. החיים לבטחון יהודית מהדוסים פעמים כמד. בעברה חליפות וחושך אור
איש עשר בשנים בחרה בעיירה, רבה היתר, פעתה שנהרסה כמעט מכך וכתוצאה וחזרה' לאוסטרים
והעמידה הבטחון על לשמירה פעילים בתור מתו רבים בעיירה. שותקו החיים ואכן לגמרי.
בשעת שנשלחו העיירה. צעירי את לפקודת.£ בה. ישארו מעטים ורק התפזרו היהודים שביה
ירד, שהמסחר המצב גרם וכוי. למשמרות הצורך ו ליהודים הוקל האוסטרית האוקופציר, בימי
ולבוא מהעיירה לצאת כמעט חדלו זמן באותו כי את לסדר להם נתן האוסטרי הכיבוש שלטון
של שטריהכסף ערכם את איבדו כן לתוכה, (זכס) זקש במר בחרו והם הציבוריים חייהם
ב המחסור גבר לכך ונוסף השונות, הממשלות ח והרוסים הימים ארכו לא אולם הקהל, כראש
ראש. למעלה עלו ומחיריהם חיוניים מזון צרכי במדינה המהפכה על הוכרז בינתים לעיירה. זרו
ה אבל במקום החיים שטחי בכל דכאון הורגש וה הגולים העיירה בני מפנה. חל ברדזיבילוב .

סוציא לעזרה הועדה על במצב. שלטה קהילה ל וניגשו לעיירתם חזרה ובאו נקבצו מפוזרים
טבק לחם. בהספקת בעיקר להתרכז הוטל לית והעיירה ועסקים חנויות נפתחו חייהם; את קומם
להסית לעיירה באים שהיו לפורעים וכד' סוכר את המקומיים האוקראינים ראו למסלולה. חזרה
מצרכים מסתירים היהודים כי בטענה, ולשדוד והחלו העיירה את מחדש ובונים החוזרים היהודים 

למנה! כדי נעשה (הדבר ספקולציה לשם אלה כמעט היהודים. בניני בהצתת עין צרות מתוך
רבים כספים זו לתכלית היו דרושים פוגרומים;. והיה יהודים, בבתי דליקה נתרחשה לילה בכל
המקום יה1רי על כבד מס להטיל היל. והכרח כשנוכחו בלילות. יהודית שמירה לסדר הכרח
וחזרו, הלכו ובאו. שהלכו הפורעים צרכי לסיפוק נגדם להתארגן הצליחו היהודים כי המציתים
והלך החמיר המצב ובסדר, בתכיפות נגבה והמס ממזימתם. הסתלקו  רכושם על בהגנה

נדלדלה. יהעיירה השמירה בארגון זו ראשונה צבורית פעולה
היהודית ההגנה של קיומה על ידעו השלטונות אחרים, כלל לעניני גם תוצאות לה היו בעיירה
קראו שפעם עד וההגנה השלטון בין קשרים והיי סדרי לפי דימוקרטית, קהילה לארגון ביחוד
מחוסר ממשלתי, מחסן על לשמור ההגנה לאנשי עד ההם. בימים ובאוקראינה ברוסיה הממשלה
הקו הודיע הימים באחד והנה בחיילים. אמונה ר' היה שלו שיו"ר הקהילה ועד נבחר מהרה
ח את ששדד חיילים גדוד כי שבעיירה מנדנט ב והעסקנים הציונים מטובי בלבן, משהדוד
לרדזיבילוב. לבוא עומד בדובנה היהודים נויות 7י ביתהספר בנין לנקוי התנדב הנוער עיירה;
קמה העיירה. את עזבו בעצמם וחייליו הקומנדנט ילדי כל את וקלט נפתח והוא ותיקונו מקומי
חזקים. משמרות והעמידו היהודים בין בהלה סוציאלית לעזרה מיוחדת הגדה הוקמה העיירה.
חיילים כעשרים הופיעו הלילה בחצות ואמנם עזרה והושיטה העיירה מבני תרומות שגבתה
ה מהשומרים הנשק את לפרק וניסו מזויינים וכד/ כספים עצים, במזון, נצרך לכל
הבטחון לשומרי שאין הסברה אחרי ורק יהודים. בכמה רוסיה בערי מחסור הורגש זמן אותו
צבאי או פוליטי לגוף שייכות כל האלה האזרחי להשיגם היה שאפשר ראשונה ממדרגה מיצרכים
לשוד, אמתלה חיפשו החיילים לנפשם. עזבום ויהודי וכיו"ב) גפרורים (נפט הסמוכה בגליציה
ובחשבם שדרשו, מה את להם שסיפקו מאחר אך והובילו זה מסוג בסחורות למסחר פנו רדזיבילוב
לא  ניכרים מזויינים כוחות העיירה שליהודי בהובלת חיל. ועשו רוסיה לפנים מגליציה אותן

והלכו. קיבלו זרועם, נחת את הראו וזה גבוה שכר בעד אוקראינים עסקו הסחורות
ה כספים: חילופי בענין המצב היה קשה ובלתייהודים. היהודים בין היחסים להידוק גרם
ולש גוסס האוקראיני שהשלטון ראו כפייים ב לשדוד שהסיתו כנופיות אח"כ משהופיעו
ולהוציאם לפרטם והלכו ערך יהיה לא טרותיו התנגדו ואף האוקראינים להם נענו לא יהודים
ולא זעירות, קניות ע"י היהודים החנונים אצל ביהודים פרעות לפרוע
רעל שזרעו זה, בשטח האינצידנטים היו מעטים הה בעיירה הציבוריים החיים התקדמות עם
הזעירות המטבעות אזלו ושוב השכנות. ביחסי חובבים להקת התארגנה ספריה, מחדש קמה
הוטל הקהילה ועל זה) לפני מקרים שקרו (כמו ופרחה. שגשגה התרבותית והפעולה להצגות
קשיים ביומי יום מדי צצו כך בפרץ. לעמוד ו,,בונד" פועליציון ציונים, מפלגות: כמה הופיעו
אחוזת היתה האוכלוסיה הדאגות, ורבו חדשים למישרים. הלך והכול הקהילה סביב שהתרכזו

יום. ילד מה ידע לא ואיש פחד באה רדזיבילוב: יהודי על ענן ירד הנה אך
ה הממשלה של לגסיסתה האחרונים בימים ואתה השלטונות וחילופי ההתקוממויות תקופת
מיניס כמה כי בעיירה נודע אוקראיניתפטלורית ודמע דם תקופת זו היתה ביהודים. הפגיעות
רדזיבילוב. לתחנת בקרונותהרכבת הגיעו טרים 'נוקתה לא רדזיבילוב שגם אוקראינה ליהודי
ש הקהילה, מטעם מבוהלת משלחת יצאה מיד על מהסביבה הגיעו מסעירות ידיעות ממנה.
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והתה האליר הגנרל מצבא פולנים חיילים יצאו המיניסטר של הקרון את למצוא לה עלה בקושי
ש היהודים זקני את וקצצו בעיירה להם לכו לה והודיע המשלחת דברי את שמע הוא היהודי.
משקאות דרשו כן בהם, התעללות אגב פגשו אין וכי יותר, גרוע אחרות בעיירות המצב כי
האירה הנה אך כלל. בנמצא היו שלא חריפים, במשהו! לעזור כו,1ה הממשלה בידי ואף בידו
רדזי את עזבה זו ופלוגתחלוץ ההצלחה פנים לא מעט עוד אם בטוחים "איננו הוסיף: הוא
חדש פולני קומנדנט עם אחר צבא בא בילוב, כזה להורג". ויוציאונו הממשלה נגד יתקוממו
האליר צבא שחנה החודש במשך הוקל. והמצב בכל. אז שלט ובוהו ותוהו המצב, היה
שראש עד מהיהודים הסחיטות גברו בעיירה האוקראיני הקומנדנט דרש אחדים ימים אחרי
ברגל לברוח מאשר אחרת דרך ראה לא הקהילה ליום למשרדו שלה איש לו לשלוח מהקהילה
לידי אך במקצת שקטו הרוחות הסמוכה. לברודי שנשלח והאיש נתמלאה הפקודה שובו. עד אחד
וגם ביהודים שחשדו הפולנים, הגיעו. לא שלוה יותר, חזר לא הקומנדנט אולם המשרד, על שמר
הבולש לחיל עזרה במתן מהאוקראינים בכמה נשארה והעיירה בטל פטלורה ממשלת שלטון
ששד. אסרו הימים ובאחד חקירות, ניהלו ביקים לקהי פנו ענין ובכל שלטון, כל ללא ימים מספר
הובלו הם אוקראינים. וששה צעירים יהודים שמועות על ושמועות היהודים על ירד דכאון לה.
לבית ללבוב העברו ואח"כ שם ועונו לברודי על ושמרו מעמד החזיקו זאת בכל אך התהלכו'
ו רדזיבילוב של הרב בטיפוס. חלו ושם הסוהר ידוע. בלתי למשהו צפיה תוך הסדר
לפני השתדלו העיירה ופני הפולני הכומר אתו צבא לעיירה מתקרב  השמועות אחת ע"פ
והצלץחו האסירים לשחרור ודאגו השלטונות ששי יום בבוקר ואכן האנטנטה, מחיל צרפתי
קשר כל היה לא שלאסירים השלטון את לשכנע בעיירה פעם שכיהן מי אישצבא' הופיע אחד
שוח  האסירים משהבריאו הבולשביקים. עם ה בשפה והודיע לאומי אוקראיני כקומנדנט

לרדזיבילוב וחזרו ררו מרעישים 1 החבל את כובשים שהפולנים פולנית
פנימית' דחיפה מתוך התארגן' בעיירה הנוער אם בסביבה. האוקראינים צבאות שרידי את
לא"י. עלייה על מדברים והתחילו יי"החלוץ" פני את לקדם עליה  בשלומה רוצה העיירה
מרדזיבילוב ברגל יצאו (1921) תרפ"א בסיון ישראל העיירה. שבקרבת הכובש הפולני הצבא
דרך ומשם ראשונים, חלוצים ארבעה ברודי עד ה מטעם נשלח הקהילה) ראש של (בנו בלבן
לא"י מהם שלושה הגיעו לבובורשהטריכט בידו, לבן כשדגל הפולנים את לפגוש עיירה
בכפרעטה סלעי, צבי בעיןחרוד; קמחי. (דב נתקבל והוא פולנים קצינים בכמה פגש ואמנם

גנים) בכפר בלבן, ואלכסנדר סדיר. צבא הגיע. ובערב בכבוד; ידם על
שלטון תחת למסלולם החיים נכנסו הזמן במשך וליברלי. יציב לשלטון מהפולנים קיוו היהודים
קי וחסד. מוסדותציבור בעיירה הוקמו הפולנים. מתפל בתיהכנסיות מלאו  בשבת  למחר
במקום נקלט איש כ150 שמנה .'החלוץ", של בוץ עד אולם הכובשים, בשבח שדיברו היו לים.
העברי ביתהסםר ובקיומו. בסידורו נתמך והוא הקהילה ראש נקרא א' ביום כי נתאכזבו, מהרה
והתפתחה ציוני ארגונינוער הופיעו התרחב, ה בתחנת שחנה לקומנדנט בלבן משהדוד ר'

ברדזיבילוב רחבה ציונית פעולה לצבא קמח הגונה כמות להמציא ונצטוה רכבת
בלבן אלכסנדר בינתים מסוימת. שעה עד וזה לסוסים ושעורר.

ב ו י צ מ
זה. בשם ישוב עדיין קיים קובל העיר בסביבת פרובינציאלית עיירה

מאוקראינים מורכב היה העיירה של הישוב המ בסוף עוד מספרים היו העיירה זקני בווהלין.
מהי שליש היהודים היוו 1912 בשנת ויהודים. יהודי ישוב התקיים קדמונים בימים כי אההי"ט.
בצפיפות שגרו משפחות, 350 לערך הכללי, שוב שנח למציוב), (הסמוך ואלי, רו פ בכפר גדול
מיו ברחובות גרו האוקראינים העיירה. במרכז חזרו אח"כ הצורר. חמלניצקי חילות ע"י רב
היו מציוב יהודי העיירה. קצות משני חדים מחדש ובנו פרוואלי של החורבן פליטי היהודים
חסידי חסידים; רובם הישן, הטיפוס מן אנשים יש ואכן מציוב. כעת הנקרא במקום ישובם את
לכל ואחרים. ניסחיז סטולץ, סטיפן' טריסק, היסטוריות שברשימות מאחר זו, לאגדה יסוד
הג ביתהכנסת משלה. "קלויז" היה שושלת לובובנה העיירה נזכרת חמלניצקי מתקופת
ופיתוחים קישוטים בו לתלפיות, בנין  דול שנזכר בלי למציוב, הקרובה לובומיל) (היא
 ויפות גדולות ומנורותנחושת מעשהחושב עתיקות מצבות על במציוב מראים מציוב. השם
המנורות קישטו רבים ימים יהודי. אמן מעשה התאריכים, את לברר קשה אולם בביתהעלמין,
של המלחמה בימי אולם ביתהכנסת' את ישוב היה שבמציוב יתכן חקירה. טעון והדבר
הרו השלטונות ע"י המנורות נלקחו 191417 שמה נזכר לא כך ומשום יהודים, של ודל קטן
(מפחד לסמרה  רוסיה לפנים ונשלחו סיים הת לא שאז ואפשר חמלניצקי, על ברשימות



ווהלין ילקוט 24

עשירים, עלו הצדיק. לקבר עולה היה יכול שהיה לעיירה, קרוב שעמד האויב בידי תפולנה שלא
ישראל ר' עם נסעו העשירים וקבצנים. בינונים הרו של לצרכיהמלחמה כחומרנחושת ואולי
שמו נקרא למד, שלו. ובכרכרה גדול" ,,כהן עמד מעץ בנוי ביתמדרש גם עצמם). סים
וגם והיות היה' שכהן להודיעך גדול"? ,,כהן השנים. כל תלו על
אלא בעליעגלות, כן גם שלו הבחורים שלושת שלוםשכנא ר' אז ישב הרבנות כסא על
הפריצים, כדרך כרכרה ולו פשוטות שעגלותיהם על וברכה" ,,חיים הספרים מחבר בעל צירניאק,
כהנים  ולבנים גדול'/ "כהן לו קראו להבדיל, פרי על שלום" ו"משמרת ואתרוג, לולב הלכות
קצת לקוי שהיה משום אומרים, ויש סתם. ומפורסם. מופלג תורה בעל מגדים,
בלשון כך לו קראו לדוכן, בעלותו ב"עברי" הגב בעיירה, הציבוריים החיים היו דלים
 ולכרכרה כך ובין כך בין סגינהור. וגם בבתיהכנסת גם שלטה המקובלת אות
בינונים בלבד. העשירים זכו  שלו ה"פאיטון" כמימים להם שטפו והחיים הקהל עניני בשאר
מס* היו קבצנים עגלונים. שאר עם נוסעים היו שינוי. בלי ימימה
הסביבה לכפרי שנסעה בעגלתאכרים תדרים היתה היא לספריה. יסוד הונח ההם בימים
היו אכן' ברגל. עשו הדרך ומקצת בחציחינם, נמצאה הספריה בעיירה. היחידי התרבותי המוסד
שרצו החסידים מותיקי היו אלה ,.עולירגל". גם המשכילים אחד אצל פרטי, בבית קטן, בחדר
זכה מהם שאחד קרה ופעם בשכרהליכה. לזכות המ הנוער מבני כמה טעמו גם ושם המעטים,
.1906 או 1905 בקיץ היה זה אליהו". ל,.גילוי גם קבלו חינוכם את מ"עץהדעת". לראשונה קומי
נטל לפנותבוקר, קם עי'ה רויטברג שמריה רבי המלמדהרבי. מפי הישן, בחדר רק שראל ילדי
קברו על להשתטח לטריסק ברגל ויצא מקלו את כמד. ע"י נסיון נעשה בערך, שנה, 40 לפני
שתעה הרגיש הליכה כדי תוך צדיק. אותו של שבמשך יתכן מתוקן". ,,חדר לייסד משכילים
השבילים וכל ושמאלה ימינה ללכת ניסה בדרך, יהודי אולם במדרגה, עולה החדר היה הזמן
יום עליו יצא ח'יו שמא חשש עליו. משובשים הזה, ה"חדר" על קדושה מלחמה הכריזו מציוב
קברהצדיק, את לבקר שיזכה בלי תמוז ב' ובעזרת אפיקורסות, למעשה בעיניהם שנחשב
קורא קול שמע פתאום מאד. עליו חלשה ודעתו ה בעלי הגבירים הצליחו הפשוט ההמון אנשי
ראה  עיניו את כשנשא בלשוןהערלים. לו מקרבם הרעה את לבער מזרח
על עור ואזור לבן זקן בעל שחוח ישיש לפניו האדמו"ר בעיירה מבקר היה בשנה שנה מדי
תפס אך הזקן, שח מה הבין לא הוא מתניו. היו ביקורו בימי מטריסק. יעקבליבלה ר'
גדולה שמחה שמח לו, לעזור רוצה הזקן כי הטריסקאי, הקלויז ליד גדול פנסנפט מתקינים
בידו הזקן אחז אז טריסק! טריסק! וקרא: הקצה, עד הקצה מן העיירה את מאיר שהיה
כששאלו ונעלם. לדרךהמלך הוציאו וכהרףעין ולמצוא להבחין היה אפשר זד. פנס ולאור
לפי הזה הזקן היה מי שמריה: ר' את אח"כ לרו שהונחו קרשיהמעבר את בלילותחושך
אצבעו את הסמיך אלא כלום, ענה לא דעתו? מבקרים היו אחרים ,,רביים" גם הרחובות. חב
ד.מ פניו על מתפשט רחב כשחיוך מצחו אל כנהוג, גבאיהם, את שלחו ולפעמים העיירה את
בקדקדו מוח קצת שיש מי שאומר: כמי אירות, "דמיהמעמדות" את לקבל החסידים, את לבקר
ברמיזא... לחכימא ודי הזקן, היה מי מאליו, יודע ומשמש מורגש היה בעיירה ביקור כל וכד'.
את גם להם. יפה השתיקה כאלה ודברים להתעוררות. נושא
היו מניסחיז מרדכי ר' הרב של ה.\אהרצייט" של (יאהרצייט) ההלולא יום תמוז, ב' יום
שהיו כיון אלא שלהם, בביה'יכ חסידיו חוגגים העיירה ליהודי היה מטריסק, אברהם ר' המגיד
בחוגםהם. רק ההילולא הצטמצמה רבים לא בטקס אותו חוגגים היו מיוחדת; חויה של יום

שוקהחנויות על ובעיקר בעיירה, השמירה התכונה הורגשה תמוז, א' ליום אור עוד גדול.
ס1לובי" ה"דיאסאטניק בידי נתונה היתה  והבחורים החסידים פרחי הגדול. היום לקראת
משכמו גבהקומה, גוי היד. זה (שרהעשרה). חסידי של ביה"כ בקישוט עסוקים היו הלומדים
פעם עובר שהיה רגיל' אדם מכל גבוה ומעלה והיו נייר של גדול פנס מכינים היו טריסק.
במקל ודופק העיירה את הלילה במשך שתים או מיני ועוד משונות חיות של תמונות בו גוזרים
תפקידו. מילוי על להודיע כדי הדוכנים, על תמוז, בי ענקית: וכתובת ,,אמנותיים" ציורים
עמלקה, שינה תוך בילה הלילה שעות רוב את הפנס את זצוק"ל". המגיד הקדוש דר' הילולא
של בקלויז ארוך שולחן על סרוח כשהוא תולים נר, בו שמים אדום, נייר עוטפים היו
הנקוב, בולהעץ, ולמראשותיו טריסק חסידי הזמן, כל מסתובב כשהוא ביה"כ באמצע אותו
הנפ לזכרון נרותנשמה לתקיעת משמש שהיה והכתובת התמונות את הבליטה שבפנים האש
שמירתו סדר את היטב ידעו הגנבים טרים. לנרות מקומות מתקינים היו זה מלבד חוץ.. כלפי
את יפה וכיוונו שנתו, מקום ואת סולובי של היו ובערב החלונות ועל השולחנות כל על
עליו שומרים היו ואף גנבותיהם, לביצוע הזמן נהדר.  הכללי והמראה נרות מאות מדליקים
מצד והפרעה חשש ללא לפעול שיוכלו כדי מי לטריסק. לנסיעה ההכנות התחילו ערב עם
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החיים מהלך על השפיע זה וכל תנועה עוררו יצויין קרובות. לעתים קרו וגנבות השומר.
הכי בשטח רב זמן שנמצאה השקטה, בעיירה הצדי ולא מאה זעומה היתד. השומר שמשכורת
ומרו מלוצק יהודים פליטים האוסטרי. בוש לתפקידו. מצדו יתירה התמסרות קד.
החוץ מן כוחות גדל, הציבור בה, נתקעו ז'ישצה חנוונות על היתה מציוב יהודי של פרנסתם
יהו אמנותית במד. התארגנה אז לישוב. נוספו גופא שבעיירה שונות מלאכות על וכ"כ זעירה,
"בר את שהציגה הפליטים, מכוחות דית כמעט להכנסות מיוחדים מקורות ובסביבתה.

אחרים. ומחזות כוכבא" מזה וכתוצאה רבה היתה העניות היו. שלא
תחת נכנסה כשהעיירה המלחמה, אחרי התושבים של גדול חלק האמיגרציה. גדלה
רבים ציונית. תנועתנוער קמה הפולנים, שלטון באמ הקרובים של מתמיכתם התפרנס היהודים
המקו הציונית לאגודה הצטרפו מציוב מבני היו במציוב שהיו היחידים הגבירים ריקה.
עברי, ביתספר נוסד "החלוץ", התארגן מית, בבית מקומותהמזרח את ותפסו בעלידלעה
ברחוב בונדאים גם הופיעו התפתחה. הספריה רועים על אחר. ציבורי מקום ובכל הכנסת

# לעמוד כדי אחרת. צורה קיבלו והחיים היהודי וצאן עצמם, את רעו שהם לומר ר אפ? אלה
י להזכיר, כדאי העיירה של הפרובינציאליות על אז נמצא אם סוסרכיבה. להם שימש הקדשים
הציונית האגודה הקמת עם ,1918 שבשנת אולם הוא. גדול ספק  באמונה עסקן במציוב
אגודה לייסד הצעירים החברים דרשו  בעיירה שאררוח, בעל יראשמים יהודי במציוב נמצא
מזרחית, באגודה רצו הקשישים כללית. ציונית ורודף אישאמת בתנ"ך, ובקי בתורה גדול למדן
ידעו לא צעיריציון (על ציוניתדתי* כלומר: משה רבי היה זד, וטובלב. נימוס בעל ואף צדק
מאוד. חזקה המלחמה והיתד  במציוב) אז וסבל ואביון עני האיש והיד. המלמד. קלוניצקי
שהאגודה והציע אחד פיקח יהודי שקם עד ה/ מתנת  בחלקו היה שמח אבל מחסור,
נתקבלה ההצעה מזרחי". ציונים "אגודת תקרא: אםכי בעיירה, רבה היתה האישית והשפעתו
ושלום הלוחמים הצדדים כל של לקורתרוחם בקהל. ציבורית משרה כל תפס לא

(. מציוב. ציוני על זזו 191418 של הגדולה המלחמה בימי
לוין יעקב קירבת לצבא, הגיוסים מקפאונם. במציוב החיים
מיוחד. פרק יבוא האחרונה בתקופה מציוב על (. מעריהסביבה פליטים וזרימת לחזית המקום

(אוליקה) ק י ל ו א
זה. לפני עוד באוליק יתד יהודים תקעו הקהילות אחת אוליק היתה שנים מאות לפני

הנ ע"י צו למתן שגרמו הסיבות לאידועות דרכים. בצדי ישבה כי אם שבווהלין, החשובות
איסור על העיירה, של בעלה רדזיביל, קרל סיר וקו רובנה בין מסילתהברזל את שהתקינו לאחר
המלך לאיהודיות. משרתות להעביד ליהודים תחנת מהעיירה ק"מ 108 במרחק נקבעה בל,
ליהודי הרשו השני אוגוסט ואחריו סוביסקי יאן אל מהתחנה כביש גם נסלל הזמן ובמשך רכבת
לעניני (אספתנבחרים) סיימיק לסדר העיירה העולם עם ונתקשרה למרחב יצאה  העיירה
את מחזק הדבר הוקם. זה ומוסד שלהם, הקהל סוף עד העיירה. על עברו גלגולים הרבה הגדול.
מספר במקום גרו כבר ההם בימים כי הדעה שלטון תחת לוצק, מחוז ככל נמצאה, הי"ז המאה
הי התושבים על מספרים אין יהודים. של ניכר פו של האחרונה חלוקתה ומאז הקדום' הפולנים
מפקד לפי אך הרחוקים, בימים באוליק הודים ירדה זו בתקופה לרוסיה. עברה (ב1795) לין
2606 בה גרו שאז נראה 1897 משנת הרוסים סו 1920 בשנת פרובנציאלית. לעיירה ונחשבה

יהודים. עד שלטונה תחת ונמצאה לפולין שוב פחה
שלוש בין אוליק נמצאת הגיאוגרפי מצבה ע"פ חזרה 1944 בשנת ואילו הגרמנים, ע"י לכיבושה
ומסביב דובנה  לוצק  רובנה הגדולות הערים משם שגורשו אחרי הסוביטית' רוסיה לשלטון
שלפי מוסרים זקנים וכפרים. קטנות עיירות לה . הגרמנים.
דרך תחנתהרכבת את להעביר עמדו התכנית מתהל באוליק היהודי הישוב של ראשיתו על
העיירה ופרנסי הרבנים התנגדו לזה אך העיירה, אליה הגיעו אחת ידיעה לפי שונות: ידיעות כות
תס ושמא וחגים, שבת חילול של נימוק מתוך בשנת מאוקראינה יהודים פליטים לראשונה
ואמנם ופרעות. מלחמה בזמן העיירה כך ע"י בול הרא מתם את היהודים כשנשאו מספרים: .1655
שילמו שהיהודים לאחר התכנית גזירת בטלה ביום לעיירה מחוץ אל דינם ע"ם לקבורה שון
קרוב במרחק נבנתה והתחנה חדפעמי מס מקומיים תושבים עליהם התנפלו 1655 ביוני 10

קילומטרים. לעשרה תלונה הגישו היהודים הברמינן. בכבוד ופגעו
כמה של שטח על משתרעת עצמה העיירה בספרי נרשמה והיא בלוצק המחוז לשלטונות
וער שסוף נהר עובר ובאמצעותה קילומטרים תוצ על או העבריינים' עונש על אולם המחוז,
של האחד מעבר בו. צמחו להושענארבה בות אחרת מסורת ע"פ ידיעות. אין התלונה אות
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בר' דוד ר' הרב לאוליק הגיע ההם בימים והוא העיירה של המסחרי החלק היה הנהר
(ט"ז), "טוריזהב'' בעל מלודמיר' הלוי שמואל החקלאות  השני ומעבר יהודים, ע"י מיושב
לברוח הצליח הוא המהרש"א של אחיו בן שהיה אוקראינים. של 
גז בשנות חמלניצקי מחנות מחמת מאוסטראה בעיירה מנו האחרונה המלחמה פרוץ לפני
הנסיך של בארמונו מקלט ומצא ות"ט ת"ח רות יהודים, מהם החצי תושבים, אלפים כעשרת
התבצר שהוא מספרת עממית מסורת רדזיביל ופולנים. גרמנים קטן ואחוז אוקראינים, השאר
נגד במצור ועמר העיר מיהודי כמה עפ בארמון שררו האוקראינים בניבריתנו ובין בינינו
בארמון שנמצא ישן תותח הרב; הצורר חיל נגעו לא 1918/21 הפרעות ובימי וידידות. שלום
נבהלו והצרים העממית) האגדה (לפי מאליו ירה תה אצל מקלט מצאו יהודים הרבה לרעה. בנו
סלי ה,,ט"ז" בעל קבע זה נס לזכר והסתלקו. של והשוד מהרציחות האוקראינים אוליקה שבי

סיח. כ"ו ליום מיוחדות חות מח בהם וכיוצא בלכוביץ פטלורה, הצוררים
ומשחיתים. ^^^^^^בלים די היה אוליקה יהדות של הכלכלי מצבה י

I^^^^KKKKtk של רובו סוחרים. של קטן לאחוז מחוץ tm^^^^^^^^ירוד, חנונים מסוחריתבואות, מורכב היה היהודי ^^^^^^^9'הישוב היה מאד נפוץ ובעלימלאכה. רוכלים gM^^^QKזעירים, לא מנתה זו קטנה ועיירה הסנדלרות, .^M^^p^^^i^ענף תוצרתם את שמכרו סנדלרים, מ500 ninDt^₪th^^\M Jgcf^ ד' יום בכל בעיירה שהתקיים הגדול ]₪^tביריד ^^*.^^jp ^886^^ לקמחסולת, גדולות טחנות שתי היו כן ^ii$£₪^^בשבוע. ' iStKL ד' ביום ליציקה. מכני וביח"ר לבירה 1"w2^^^ '' W^ ^9^^ ומוצפת הסביבה מאכרי הומיה העיירה '^^|היתד. ; ^9^^ חזירים, בהמות, סוסים, עגלות, לקצה הקצה מן
₪^^: |9^^ הא בחלל עומד היה היום כל ועופות. תבואות
^^K י ^^^9ל למרום ועלתה יהודים תגרנים של קולם ויר
8^^' jJ^^H עם במשאומתן השטופות נשים של צווחתם
HR'' ■ ■■^.'י הפרנסה יסוד שימש זד, יום ואכן, האברים. ^9|נשי ן§1§1 את ביקרו החול ימות בשאר העיירה. ^0ליהודי ' הקרובה. מהסביבה מעטים אכרים העיר
■■<* י \ ביום עוד בעיירה. שבת של כוחה היה גדול

ולקבניק שלמה ר' רץ היה לפנותערב ששי
"טוריזהב" בעל הלוי דוד רבי שבת הנה כי להזכיר לחנות מחנות (רייזמן)

ורביים לצדיקים מרכז והיתד, אןליק זכתה הא היו מיד לעיירה. ונכנסת מתקרבת מלכתא
שפיארו תלמידיחכמים לה קמו התקופות. בכל החנו לבתיהם, ונוסעים פורשים שבשוק כרים
התחיה בשדה מעולים עסקנים וגם הדור את מביתהמרחץ נחפזים היו ויהודים נסגרות יות
נטס משה את ביחוד לציין יש הלאומית. תיכף נראו השבת, נרות משהודלקו הביתה.
אוהב אהרן, של מתלמידיו שהיה (קרמריש) צו כשהם העיירה, ברחובות מצוחצחים יהודים
במצוה זהיר היה לתורה; ומקרבן הבריות את לב שעה אותה לבתיהכנסת. מתוךמתון עדים
משה בעם; טוב שם לו וקנה כבחמורה קלה היה הכל וקדושה. חג של צורה העיירה שה
אי רב ר ז י ל וצדיק; ישר איש ר, נ י ר מ צ ריחהניחוח בא לכך ונוסף מופלא', בזיו טבול
חם, לב בעל דעת, איש (צילנגולד), ציס של מרוחה והשרה רדזיויל של הארמון מגני
הש לא יפות. פנים בסבר אדם כל את שקיבל הכל. על שבת
שסחבו שעה הרוצחים לפני כבודו את פיל בשנים, מאות כמה תלה על עמדה העיירה
ושו פצוע ,1919 בשנת בןתערובת בתור אותו מגפות דבר, שואת תחת התגוללה רבות פעמים
מנוח את הטרידה לחייו הסכנה ולא תתדם, מל סערות בה התחוללו רבות פעמים ושרפות,
דה מארג משה כולה. העדה גורל אם כי תו רב הרג היהודים תושביה על שהביאו חמה
יל בר חסד; איש ישר, איש היה (רוזנבוים) קברים.. קברים. ומהם נשארו, שרידים ואבדון.
שלמה יעקב אמונים; איש מארנדה ושער רדזיויל הרוזן של העתיק המבצר רק
ועושה; הולך המדרש, בית מהולכי היה נבון איש לזכר נשארו הגבוהים צריחיו עם שלו הברזל
ל י ש י פ אמת. ואיש חסיד השוחט מטיל הטירוף תקופת את לנו להזכיר דורות, לדורי
בתורה עוסק תבונה, איש (גליקמן) ס י מ ו ל ב שידם ימ"ש' וגונטר, חמלניצקי הצוררים של
אב של מתלמידיו היה הוא רעים. איש לשמה זעמם בם לכלות העיירה ביהודי היתה
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ב ר ה חטא; ירא זכות, לכף אדם כל דן תמים, בעל תאר איש ל' י ד נ מ שלמה אבינו; רהם
ם ו ב נ ט ר משה הרב  ר ק ל י צ מ יודל היה הוא ד ו ד יצחק לכל. וחביב אהוב שכל,
ס ע ש י ב י פ יוסף ולילה. יומם בתורה עסקו ., נבון ואיש ישר טיפה. מאבד שאינו סיד בור

גמור. צדיק היה ובנפשו ברוחו (פיפיל) אברהם וישר; צדיק אמת, איש ש ר הה מ ל ש
שמות את נושאים והיו רבו המדרשות בתי חטא. ירא המתגבר, מעין (לייזירס) ס: נע ל
בתימדרש 9 קיימים היו הדור. מנהיג או הצדיק היה ביתו תבונה, איש ס* ב י רל י א במ ק ע י
בנוי עתיק שוהל) (גרויסה גדול צנסת בית עם היה ביתו סוד, אי חיים לחכמים? ועד בית
השרפות כל אחרי תלו על עומד שנשאר מעץ גמ' בעל גדול, עשיר עניים, בשביל לרווחה פתוח

בעיירה. שחלו הגדולות נטעס: נכי למיל טוב. שם לו קנה חסדים,
גליקנזן שמחה ועושה בעללבב לעניים, פתוח ביתו תואר, איש

יברא) (המשך איש (רבינוביץ): ויסר דער מנדילה חסד.

ה נ ט י ק ו ר
ה את העבידו כן היהודית. האוכלוסיה מיפקד של שמו "אוחוטניקובו", השם את נשאה לפנים
בצורות בהם התעללו ולאאחת בפרך יהודים נמצאת אוחוטניקוב, הרוסי הגנרל ובעלה מייסדה
ראש. הרימו האוקראינים והשכנים גסות, שונות, קובלסרני. הרכבת קו על הווהלינאית בפוליסיה
לגרמנים להביא היהודים נצטוו ה,מים באחד היתר. 1920 עד העיירה. בתוך עוברת הרכבת
נתמלאה, הפקודה ועופותהבית, פרותיהם כל את ו הפולנים לשלטון עברה ומאז רוסית עיירה
אחד כשחזר לרובנה. ד.ובלו והפרות כמובן, הרוסיפולני. מהגבול ק"מ 1210 במרחק נמצאה
שכל בעיירה, סיפר פולני,  הפרות ממובילי יהודים, בערך מחציתו נפש, כ4000 מנה ישובה
אך להאמין. היה קשה הושמדו. תבנה יהודי מבוני היו היהודים רוסים. והשאר פולנים 40 כ,.;
רובנה, הערים עם קשר שכן חשד, עורר ד,דבר בראשית אליה הגיעו הפולנים ואילו העיירה,

היה. לא ואחרות לוצק קיבל' בביתחרושת לעבוד מפולין הנוכחית המאה
כל על . 1942 באןגוסט 26 ביןם צן יצא ןהנה רוקיטנה. ליד שהתקיים לזכוכית,
חדש, למיפקד לכיכר להתאסף העיירה יהודי עסקו  יערות בסביבת שכנה שהעיירה כיון
בל איש לעבודה, לצאת כדי כביכול, שליי^י, פקידים, כסוחרים, זה בענף מהיהודים רביים
כולם הופיעו השלטת המפלצת מפחד ,עדר. שהתפר חנונים, גם כמובן היו ופועלים. "גלונים
המיפקד בעגלות. הובלו וחולים גדול ועד מקטן הזמנים בכל בכבוד רובם, נסו'
הב יהודים. נפש 1631 אז היו כי ונתברר נערך המרים הימים ממאורעות גם רוקיטנה טעמה
אוקראינים מזוינים ששוטרים נשים כמה חינו אולם השלטונות, חילופי עת 19191918 של
בפנות כאילו ומתחבאים הכן עומדים וגרמנים לאמעט נמצאו בעיירה והלכה. גדלה קהילתה
,,בא עבר: וקול מעונותיהם חלונות ומאחרי ,,תרבות'/ ביתספר 1928 בשנת הקימו והם ציונים
זה למראה להכריתנו". זוממים עלינו, גם הקץ חינוך ונתן והת"ת, החדרים ילדי את שמשך
יורים והשוטרים מהכיכר מנוסתבהלה החלה ציונית, אגודה גם נתקיימה ילד. ל350 והשכלה
במקום, ופצועים חללים נפלו איש כ80 בבורחים. הציוניות, הקרנות לטובת רבים סכומים שאספה
והס לעיירה מחוץ אל ברחו אנשים לאלף קרוב הציבוריים המפעלים בכל חדרה לאומית ורוח
ע"י נאספו בעיירה שהתחבאו וכ600 ביער תתרו הפולנים שלטון תחת החיים היו שקטים שבעיירה.
למגרש והוכנסו לסרני ברכבת והובלו השוטרים ר' והשוחט דריגון יששכר די היה העיירה רב
ברזניצה, יהודי כבר נמצאו מקום מגודרתייל, מזרחי. וציוני עסקן שמש, אהרן

ועוד. סרני דומברוביצה, ב1939. האחרונה העולם מלחמת פרצה והנה
דיברו לעבודה, יוצאים שמכאן המרוכזים ידעו שוב נעשתה והיא לעיירה נכנס הרוסי הצבא
בדבר האמינו כולם לא אולם האנשים, מיון על מפני ובנסיגתם ארך לא שלטונם אולם רוסית.
לא אם המונית להשמדה לחשוש יסוד להם והיה כשלוש .1941 בשנת עזבוה הגרמנים הכובשים
בישובי ועוזריהם הרוצחים שעשו כפי כללית. אחרי והלכו העיירה את אז עזבו יהודים מאות
תחת כלואים ישבו שלם יום אחרים. יהודים אוקראינים שוטרים הופיעו במקום האדום. הצבא
חסרו, מים וגם פיהם אל בא לא אוכל משמר, פקודות כמה פקדו הגרמני. השלטון נציגי 
לימו שירת וקול ללמיד ישבו וכליקודש הרבנים מגפים בגדים, להם להמציא היהודים על וצילי
קבוצותיהודים הובאו בינתים הלב. אל נגע דם להרכיב שדרשו גרמנים כמה באו אחריהם ומזון.
מהמקום. לברוח אחרים בדעת ועלה נוספות ומצצו סחטו ידו ועל "יודנראט" ועדהיהודים
התפשטה הידיעה בגדר. פרצה חתכו כך לשם רובלים 5000 גם לצרכיאוכל נוסף מהיהודים
אולם הפירצה, דרך לברוח החלו ואנשים מהר ערכו ופעמיים צהוב טלאי לשאת פקדו הם זהב.

ו
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מחסור, רעב. רחמים. בלי והושמדו בדבר ענין הבורחים על ניתך יריד, ממכונות יריות מטר
האומללים. של חלקם מנת היו ופחד מחלות מ ומי ובהלה מדוחק מי נפלו הגדול ורובם

הצליחו ביער בחיים שנשארו מאלה ניכר חלק מבין והרוגןם. חנוקים פצועים, המרצחים, כדורי
יהר או (רוסיות לפלוגותפרטיזאנים להצטרף אנשים שלושה רק להמלט הצליחו רוקיטנו בני
האדום. הצבא ע"י ונתמכו ביערות שפעלו דיות) היער. אל ופניהם האלה) הטורים כותב (ביניהם
ולמעשי מזון להשגת "לפעולות" יוצאים היו מה. ממרחק יריות הדי הגיעו המרוכזים למחנה
גם הזמן ובמשך האויב, ובאספקת ברכבת חבלה ואז אנשים, של אחת קבוצה שהובלה לאחר
להם שארבו והסכנות הנדודים לחיי הסתגלו וה שם מומתים שאחיהם כולם הבינו
המיו יחסם את היטב הרגישו אולם ולילה, יומם רוקיטנה, בני גם הובלו יום אותו גדלה מבוכה

אליהם. והאוקראינים הרוסים של חד חיכו שם למקוםההשמדה, ,בערך, קילומטר מרחק
מחבל האדום הצבא ע"י הגרמנים משגורשו נצטוו הקרבנות, ^כיתר מוכנים, בורות כבר
הפרטי והיהודים  רוקיטנה גם שוחררה סרני, ואכזריות, בגסות ביריות' הומתו ומיד להתפשט
חזרו ביניהם) האלה השורות כותב (וגם זאנים שתיאר (כפי הבורות. אל הושלכו וגופותיהם
אדמתה בה לחיות נשארו לא אולם לעיירתם, חי). ונשאר מהבור ערום שברח מלינה הצעיר
למולדת כשפניהם עזבוה, והם תחתם בערה וביניהם יהודים הסתובבו העבות היער בתוך

לארץישראל.  האומה נדדו פינותסתר, חיפשו רוקיטנו, שרידי גם
בליז'ובסקי אהרון הנאצים שמשי ע"י נתפסו מהם לאמעטים וסבלו.

להם שהיה וכפריים האוקראינים השוטרים 
ה צ י נ ז' ר ב

מגיני של גדוד נוסד זה לשם כאחד. וקריאה (סוף)
עברית לדבר מחוייבים היו שחבריו השפה, בעיירה. התקיימה גדולה צבורית ספריה

נקנס. זר, על העובר ברחוב. והקדיש בה החיה הרוח היה סלובודסקי, פינחס
לעלות זכו הזה הער הציוני מהנוער כמה המקומי והנוער הילדים רוב מרצו. ממיטב לה
היו שממותיה. ומחיי הארץ בוני בין והם ארצה מהספריה. רוחני מזון ושאבו ספרים קראו
מנו זאת כל ואחרי לאמריקה, שהגרו גם שליפק חיים התבלטו העיירה ציוני בין
מש כ75 נמצאות בארץ בעיירה. יהודים כ2.500 הנוער התרכז האלה העסקנים סביב קלאקה. ולוי

נפש. כ250 המונות מברזניצה, פחות הת והנוער חדשות רוחות נשבו והנר. הלאומי.
.1939 בשנת העולמית המלחמה פרצה והנה  רביזיוניסטים אגודת בעיירה ונוסדה פלג
בעיירה ששלט האדום הצבא בפני נסוגו הפולנים פרלוב, מרדכי היו הפעילים שחבריה בית"ר,
לחץ תחת יצא זה וגם לשנתים קרוב ובסביבה התעוררו לעתים קסטנבוים. וזליג פרל זאב
על כליה והביאו העיירה את שכבשו הגרמנים והר הציונים בין סכסוכים פרצו ואף ויכוחים
את מצצו נגקזו' שיטתם: ע"פ ברז'ניצה יהודי והיחסים לשםשמים, היה הכל אך ביזיוניסטים'
לעזרת באו האוקראינים בהם והתעללו היהודים רעים. היו לא בדרןכלל, ביניהם.
היהודים, ברכוש ידם שלחו הנאצים, הכובשים עול תחת הכללי והמצב הלאומית ההתעוררות
אספו לסוף העיירה. לחורבן עצמם את ושיתפו בברז'ניצה הציונית התנועה לחיזוק גרמו הפולנים
(פולסקה) לסרני ברגל והובילום היהודים כל את החוגים. כל את הקיפה לא"י לעליה והשאיפה
ושם הסביבה, מכל שם שריכזו למחנה וצירפום זלצמן, ברכה של ושיחותיה מא"י המכתבים
המר ביום המרוכזים היהודים שאר בין טבחום העיירה, בני עם לדומברוביצה, מא"י שבאה

תש"ב. אלול י"ד  ועדה קהל בפני ליריבים הנלהבים נאומיה אשר
נשארו ברז'ניצה מבני ספורים יחידים רק ערנות הכניסו הלבבות' את שאת ביתר עוררו
לפר שהצטרפו או לרוסיה שנמלטו מהם בחיים, נמשך הנוער העיירה. יהודי של ללבותיהם רבה
ניצולים: 45 על ידיעות ישנן כה עד טיזנים. של קיבוציהכשרה התקיימו שם לקלוסובה,
מקיידנוב). הרבי (בן פרלוב אהרן וביניהם לעליה סרטיפיקטים לקבל משתדלים חלוצים.
ארצה שהגיעו פרטיזנים מוסרים זה פרלוב על קיבוץהכשרה התארגן אז ציון. על וחולמים
דם את ונקם לוחמים פלוגת בראש עמד כי בקליוסיבה. בית"ר של לקיבוץ סניף שהיה מקומי
לשני וזכה בפעולותיו הצטיין השפוך' ישראל כארבעים זר, בקיבוץ התרכזו קצר זמן במשך
הניצו 45 מן האדום הצבא של הצטיינות אותות לע שיצאו ומהסביבה מהעיירה וצעירה צעיר
ואיטליה גרמניה פולין, ברוסיה, המפוזרים לים לא בתנאים פוניאטובסקי הנסיך באחוזת בוד
יואש והם ארצה. ששה כבר עלו לא"י, בדרכם הרביזיוניסטי. הנוער חברי ע"י נתמכו קלים
סוארינ יוסף שליפק' שרה קריצ'מן, פסח רוזמן, על שקד והנוער לעיירה חדרה עברית רוח

זילברמן. ודוד סוארינסקי לוי סקי, דיבור  1920 משנת עוד העברית השלטת
(קסטנבוים) ערמוני זליג
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ק ס ד ו ל א ' ז
החיים ועל הנבנית ישראל ארץ על המורים מפי מר קילומטרים 5 במרחק חקלאי יהודי ישוב
של הנוער בלב להירקם החלה ומאז בה' החדשים 1847 בשנת שנוסד וקובל, סרני בין פלובקה,
גם נמצאו ועלייה. הכשרה על המחשבה ז'אלודסק ותושביה, העיירה על הצל היער גדול. יער בתוך
ועד נבחר ואז הקטנים את שעודדו מבוגרים בשנת ומספרם מסורת שומרי יהודים היו שכולם
כספים באיסוף בעיקר שפעל ציונית, לפעולה דיסי 80 היה אדמתם שטח נפש 222 היה 1898

הציוניות. לקרנות 55 בעיירה היו המלחמה פרוץ לפני אטינות.
הנוער זו. קטנה לעיירה הציונות 1Tnn נפש. מ500 ה למעל הה היהודים ומספר בתים
"החלףי בעייףה ונוסדו 1928 בשנת ר ומ העיירה של לאורכה עובר אחד רחוב רק
7 להכשרה עברו ןמחלןמות הצעיר" ןהשומר ישנים. רובם קטנים. בתים עבריו שני
הילדים ןרןב היות אןלם ארצה לעליה ה ר שנים זה העיירה קיימת זקנים ספורי _לפי בפרנסה להוריהם לעזוף נאלצן 16_15 בגיל הסביבה. עיירות כל לפני ונבנתה בות
שאיפתם את לממש בניהנוער רוב בידי עלה לא בעםודת שעסקו אנשיעמל  המקום בני
ברובם אותם מצא 1941 בשנת הנאצי והכיבוש בימות ונגרות. בנאות בעיקר ובמלאכות, האדמה

העיירה. בתוך הגדול עבודותהבנין כי קשה' הכלכלי המצב היה החורף
, ,. לצאת רבים נהגו זו ובתקופה אז' נפסקות היו

וה התמימים זיאלייסק יבבי המי הגורל רצה לשבתות חוזרים והיו לסחור הסמוכים לכפרים
הגרמנים של הדנ;ים מפשיטת טעמו ישרים הכפרים. תוצרת טעונות עגלות עם
ה במלחמה אחרים. בישובים אחיהם כשאר , סביבת, את ם צבא עןלמית בעיירה, לפניו עתיד ראה שלא הצעיר הדור
הרוסי הצבא שגם עד פתאומי הסמוכות לערים עבר ממנו והלק לאמריקה נדד
ז,. יהודי ןכל להמלט' הספיק ילא במקןם קחנה הקטנים, הילדים עם האבות התגוררו ובעיירה
הכובשים ערכו פעמים במלכודת< נשאףן אלןדסק בית. בכל מרובים שהיו
בעבודות והעבידום היהודים התושבים של מפקד זו בעיירתם היהודים להם חיו שנים במשך
נקראו לבסוף שונות. וסחיטות נגישות תוך כפיה ואף האוקראינים הרוסים. שלטון תחת בשקט
הרכבת לתחנת כולם והוצאו שלישי למפקד ז'אלודסק הודי ובין האוקראינים בין הפולנים.
מגודרים אחדים בבתים שרוכזו מקום רפאלובקר, חל 1927 משנת אולם טובים' יחסישכנים שררו
המוכשרים הגברים את שולחים היו מכאן תייל. מנסרה ברוזיאסט הקימו שנה אותה לרעה: מפנה
היהוד,ם הרגישו הימים באחד כפיה. לעבודות מקונגרס פולנים פועלים אליה והביאו גדולה
למשפ ובחזרם העבודה בשעת מעולה בהשגחה האנטישמיות. ברוח הסביבה את שהרעילו פולין.
ל שעלןל למה חשד בלבם שעורר מה חותיהם, ביתהבד גם מאד. מעט מהמפעל נהנו יהודים
החשד ואמנם ליערות. נמלטו מהם וכמה התרחש, לא שבעיירה הקטנה וטחנתהקמח הפרמיטיבי
הובלו תש"ב אלרל ט"ז _ היום למחרת נתאמת, היו לא אחרות ותעשיות יתירה, הכנסה הוסיפו
למקום מראש שהוכנו הבורות אל וטף זקן כולם רבים מחוסריפרנסה נמצאו כך במקום; כלל
איש נשאר ולא אכזרי היה החיסול קבורתם. ודלות. עוני שררו בתים ובכמה

לטבח. המובלים מן בחיים ושוחט, רב לז'אלודסק לה קהילההיו בתור
עשרות כמה הסתובבו היערות אל הנמלטים מן היו וכרגיל עממית, ספריה גם ו בתיתפילה שני
או האוקראינים בידי הושמדו הם ואף אנשים כללישראלי. ענין בכל "צדדים' גם

: והם בחיים נשארו מהם ארבעה רק מתו, שעד, ועד היום כל ב,,חדר" למדו הילדים
ובנו פינקלשטין, סניה מתאמץ היה אברהם ר' והמלמד בערב. מאוחרת

ארצה, כבר שהגיעו פינקלשטין, פינחס ללי מורים שני גם היו לחניכיו. תורה להקנות
באיטליה' הנמצאים קרוק וזיסיה קנדל, משה ל ילדיהם את ששלחו הורים ונמצאו מודיחול,

לא"י בדרכם בביתהספר בביקורים בלבד. מהמורים לקח קבל
מניוק מלכה ז'אלודסק ילדי שומעים היו ברפלובקה, העברי

והנאצים הבולשביקים הפולנים, בימי שומסק
מחוסריהפרנסה, רבו לקונה' וציפו חנויותיהם שעמדה בשומסק היהודים חיי היו שקטים
ומשו בביתהכנסת יתרה שעה מתעכבים שהיו מ היה שלא הכלכלי המצב השנים. כל תלה על
חסידי ו וכד' מסים ציונות' פוליטיקה' על חחים שלטון בתקופת הזמניםהורע בכל ביותר שופר
של מצדדיו עם להתוכח הרבו פיניה'לה ר' בפתחי עמדו החנונים .(19391920) הפולנים

ו
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הגרמנים ושל הראשי האוקראיני המוסד הוראות ומתפזרים מתוכחים היו יוס'לה ר'
את למכור לאוקראינים שאסור פקודה הוצאה הסמו לכרכים יוצא תכלית, על חולם הנוער
כן בכלל. במגע אתם ולבוא ליהודים תוצרתם להכשרה שיצאו היו ללמוד' או להשתכר כים
 העיירה רב ע"י ליהודים הזמנה נמסרה הע יהודי שלחו הילדים את לא"י. עליה לשם
היתה לא וליהודים  לשוטרים מדים לתפור המקו העברי לביתהספר כעניים, באמידים יירה,
ציוו אח"כ הצו. אחרי מילאו והם  ברירה ובלתימתאימים צרים חדרים במספר השוכן מי,
את  אותהקלון את להגדיל האוקראינים שלא שכרלימוד, שילמו שומסק ויהודי למטרתם,
בולט שיהיה כדי ס"מ' 10 של לרוחב  הסרט  הרופף החמרי מצבם אף על כלל, נמוך היה
נעשה החמרי המצב עליו. מגןדוד עם ייתר, ? ודעת תורה לימוד לשם יהודי יעשה לא מה כי
בבתים, עוד שהיה מהמלאי בצמצום אכלו קשה, שחדר העברית השפה צלצול בקע ומביתהספר
כלים נעלים, בגדים, בסתר האכרים עם החליפו שהושרו שיריציון ונשמעו ולבתים, לרחובות
אצל לעבוד לכפרים שיצאו היו בלחם. וכדי ציון. על החולמים והנוער הילדים ע"י
למראיתעין למחיתם. להרויח כדי מכירים אברים מספר, שנים לפני העיירה פני היו כאלה
אולם מהשדות, כישות לאסוף האיכרים לקחום בספטמבר 17 ביום פתאומית: מהפכה חלה והנה
של זעום שכר נגד ובלילה ביום העסיקום הפולנים האדום. הצבא לעיירה הגיע 1939
מאכ שהותקנו גרם המצב ועגבניות. לחם ככר שיעמדו ידידים בהם בראותם בכבוד פגשום
וכוי) ומרקים (רקיקים דלים ומינימאפה לים בממלכתם שהתנקש הגרמני האויב מול יחד אתם
בלחם. מחסור היה אזל, הסוכר מפסולת. ממש את שפכו הרוסים אולם למלחמה. נגדה ויצא
ואח"כ ליום לנפש גרם 150 בתחילה שחילקוהו חד שירה עזבוהו; והפולנים החבל על שלטונם
הופיעו בינתיים גרם. ל125 המנה הוקטנה קומסומול, תנועת מלחמה, בשומסק: עברה שה
וחפצים כספים של ודרישות חדשות פקודות כל ובתור ובחירות, קונסטיטוציה ו.ד., ק. נ.
הלך והמצב לספק, בכוחם היה שלא מיהודים, לניניזם, חדשות: ותורות הרוסית למוד השינויים
בלי מהעיירה שברחו היו ליום. מיום והחמיר בחיי מפנה חל ועוד. ועוד פציפיזם מרכסיזם,

נשוא*). לבלתי היה והסבל לאן, לדעת ויהודי מהלךהחיים נשתנה היהודית. שומסק
(גלדי) גלעדי פינחס החדש. למצב מסתגלים אבל תוהים, העיירה

פרצת 1941 ביוני 22 וביום הימים ארכו ולא
. . האדם הצבא והגרמנים. הרוסים בין המלחמה

מיוחד. בפרק 'י'י^ימסק של סיפה על (* חיילות לחץ תחת העיירה את לעזוב נאלץ
ווהלץ! ב:י ביולי 1 וביום מהיר בקצב שהתקדמו הגרמנים

הפליטה משארית האחיית  האחים פני את קבלו החיילות לפני שומסק העיירה נכבשה 1941
קדושה חובתכבוד כי להם, דאגו ארצה, הכגיעים שתי אימה, מיד ירדה היהודים על הגרמנים.

לכם. היא וצו ראשונה. מהתרגשות מתו בעיירה נשים
באי ןןה?יין יןצאי ארגןן הזרוע. על לבן סרט לענוד היהודים על ניתן:

..  . ; את לשחרר באו הגרמנים בסביבה: עבר קול
^^B^KtRJEI^^k האדומים. המוסקובים הדירים. מעול ^^^^1^^^^^^^האוקראינים בע מי לשומסק, מהכפרים נהרו בהמונים ^^^^^^8^1^^|וגויים שקים עם וילדים נשים גברים ברגל, ומי גלה
M^SSt^^M^^^m ולרשת תחמושתם, על הגרמנים את לראות |Wjmביד, Eg sKiR §|H היהודים כלומר הקומוניסטים, של הרכוש את

^^m^/mMM3MM£3if^ הכפ ע"י השוד בעיירה נמשך ימים כשבעה
jf!w₪W JM| J| ^EgP  במלאכתם להם להתנגד אהד ניסה ואם fljjrריים, ^Sm p p הקומנדנט ניגש זה אחרי רק באכזריות. נרצח

1 F ^1 פוזר האספסוף ואמנם סדר. להכניס HillBililillH^הגרמני ב""עבודתם". החלו והגרמנים
IKlljf■SttfsBJ^B אוק שלטון בלבוב כבר התארגן זמן ■^^^tmgm^efif^אותו הגרמנים בעזרת למשול שקיווה עליון, ראיני
^^BKEK^MKKP המחוז" "הנהלת הוקמה בשומסק באוקראינה.
*■iv^StJJtT** jyrffi/JT מי התארגנה כן טוצקי; האוקראיני ובראשה
+n**T**n .wmy* מצבא קצין (בן פבלוביטש עם מקומית ליציה
OTN *7r nW2Jiv הסנ בתפקידו כיהן  אחריו בראשה. םטלורה)

* אחרי מילאו אלה כל קראסיצקי. האוקראיני דלר
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לא"י משפטובקה הראשונים החלוצים עלית
,,הונ הגדולה באניה ירדנו לעירהחוף, הגיענו לפסח פורים בין  (1920) תר"פ באביב
לא"י. להפליג כדי להודו' דרכה שעשתה גריה", התנפלות על מא"י השמועה לשפטובקה הגיעה
שביתת בגלל ימים 3 בדרכה נעצרה האניה פוע מספר חלל נפלו שבה תלחי, על מזוינת
השביתה משנגמרה לבולשביזם. שנטו מלחיה על הרבה ידענו לא טרומפלדור. וביניהם לים
חלוצי קבוצת  איש 20 היינו ללבים. יצאנו מר רק שמענו טרומפלדור יוסף ועל המקרה,
בדמיה, המתבוססת הגולה של הבכא מעמק עם בקרב התרגשות עוררה השמועה אולם  חוק,
שבווהלין. משפטובקה ראשונה קבוצתחלוצים עבר דיונים וללא בע*רה ,,צעיריציוך קבוצת
תז אף נעימה, די היתה פורטסעיד עד הדרך ואילך יום מאותו ,.לעשות!". במחנה: הקול
האניה אותנו פלטה בפורטסעיד לנו. היתר, מורת לא"י, העליה על בעיירה ולדבר לחשוב החלו
טולטלנו שבה ורעועה, קטנה לאניה ועברנו בהכנות. התחילו ואף
לחוף הגיענו עד שעות וארבע מעשרים יותר ואמיץ, תקיף היה הכרה, בעל ברובו הנוער.
וא לחוףהמולדת. בהגיענו היינו מאושרים יפו. כבתה. לא בלבבות שנדלקה והאש
אריה סמיאטיצקי, חוה קצ'קה, חנה העולים: לה באוקראינה; שלטונות חילופי ימי הימים
יצחק מילרוד' אליעזר ברגר' שלמה סמיאטיצקי, לשוד היתה והיא בעיירה שונים מחנות ומשעברו
יואל מוצ'ניק, יצחק נובוסלצקי, אייזיק גיבס. לבסוף נכבשה פטליורה, חילות בידי ולביזה
קנטור, יוסף גרינפלד, מניה טויב, יעקב וולבה, הפו שתקעו לפני אך הפולנים. צבאות עלידי
קויפמן, אהרון שור, אברהםאשר לרנר, ישראל נסיגתם על שמועות פשטו בעיירה, יתד לנים
יעקב קנטור, לוי מסיונז'ניק' בצלאל מץ' צליה דריכות היתה דרושה הבולשביקים. לחץ עקב

רוטנברג. ומרדכי לקח בשפ ציון" "צעירי מטעם אז נשלח ולכן וזריזות
המרכז מטעם אפטר, החי לנו הציע בת"א מה הביא והוא לוארשה, דרוקר משה הח' טובקה
המכונה למקום ירושלים, לסביבת ללכת החקלאי, חברים. למספר עליה תעודות הארצישראלי, משרד
 לכנרתפוריה התחתון, לגליל או קריתענבים, ראשוני של העליה בפעולת ראשון צעד היה זה
לשם יצאנו ומיד בגליל בחרנו לעבודותיעור. הקומנדנט עזב 1920 ביולי מהעיירה. העולים
ובט כוח מלאי שכמנו' על תרמילינו עם ברכבת ואז המקום את אתו הפולני וחילהמצב הפולני

בארץ. ובבנין בעתידנו חון לארץישראל. בדרכה החלוצים קבוצת יצאה גם
וי. הזקן גורדון ד. א. לפגשנו באו בצמח כולנו טעמים, מכמה בסוד, היתה יציאתנו
הירדן את עברנו א/ לדגניה והובילונו ברץ ופנינו והקרובים ההורים מן בחפזון נפרדנו

חפצנו. למחוז שהגענו וידענו במסילתהברזל נסענו משם לטרנופול' מועדות
על המשקיף בהר, יתד תקענו יום אותו הי כבר ברדיצ'ברובנה (הדרך ללבוב, הפודולית
כי שמחים אבל היינו עייפים ודגניה. כנרת של בדרכיה הצטידנו ושם הרוסים), בידי תה

המגשימים. ועם הבונים בין אנו גם ומאושרים. שמחים לוינה ויצאנו הא"י המשרד
אחריות יתר והרגשנו חדש דף פתחנו לעבור ויכולנו הפולנים בידי עוד היתה זו דרך
עבדנו לעליתנו הראשונה בשנה החלוצי לצערנו בפראטר, אותנו איכסן בוינה הא"י המשרד אז. בד.
בסיקול, בהר אחרות חלוצים קבוצות עם יחד לטריאסט. העבירונו אחדים ימים וכעבור
לב במקום נשארנו ואח"כ יער' ונטיעת הכשרה עוז בינינו לנו שהיו וברורים בדיונים

הרכנרת". "קבוצת בתור דנו בקבו מתארגנים שהננו קבענו בוינה
קנטור יוסף לאחר בארץ. משותפים לחיים קומונאלית צה

ן י ל ס י ק
את אלה לימים להביא נוהגים היו  וגרמנים פרסאות שש במרחק לודמיר, העיר בסביבת
ולחילופים למכירה העשירים משקיהם תנובת עד קיסלין. העיירה שוכנת אוזדיצי, מהעיירה
התפתח כך ע"י צרכיהם. את בעיירה קונים והיו עיירה זו היתה  191418 של מלחמתהעולם
של כמקוםיצוא נתפרסמה והיא בעיירה המסחר בהיותה אולם שכנתה, מאוזדיצי ועשירה גדולה

גדולים. לכרכים תבואה החזית בתוך נתונה הרוסיאוסטרי, לגבול קרובה
הי פרנסת במקום. היתה גדולה יהודית קהילה כמד, עברה והיא הצדדים שני מחנות לחמו ובה
התקימו טובים יחסישכנים בכבוד. היתד, הודים תוש כליל, העיירה נחרבה ליד מיד פעמים
יהודים רבות. שנים הגויים לבין היהודים בין שנים. כמה בשוממותה עמדה והיא התפזרו ביה
ברכה וראו ורבו פרו חייהם, את וחיו היו שקטים (יארידים) ימישוק בקיסלין היו המלחמה לפני
לחיי קץ שמה מלחמתהעולם אולם בעמלם. אוקראינים  הסמוכים הכפרים ותושבי קבועים
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של ניכר מספר מלבד נפש, כ300 של דית שבה. ולישוב קיסלין
ב חייה את המשיכה העיירה אך בלתייהודים, הפו לשלטון עבר והחבל המלחמה משנגמרה
היתר.: מהן אחת לכך: גרמו סיבות כמה ירוד. מצב למקום היהודים מבין פליטים כמה חזרו לנים
על הפולניים השלטונות שהטילו המסים, כובד בהם. לדור צריפיעץ להם והקימו זה מגורם
המקום. אכרי ועל ברובם' ענייים העיירה תושבי זמןמה ובמשך נוספים פליטים באו אחריהם
והגרמ האוקראינים גם כן שביהודים יצויין אחדים יהודים. של צריפים כמאה בעיירה עמדו
בגלל הכובשים לפולנים באיבה התיחסו נים הי חיי היו דלים בתיאבן. גם הזמן במשך בנו
שלמעלה בשיעור מסים ותביעת הקשה יחסם מפגעיהמלחמה שבורים היו כי בראשונה הודים
ואף בישוביהם מדוכאים היו האוקראינים מכוחם. עיירתם את מחדש בנו לאטלאט אך ותוצאותיה.
תחת קיסלין התרחבה בכלזאת ברע. היה מצבם כלשהו, למסלול החיים שוב עם בה. חייהם ואת
של רוגזה עליה קפץ ולולא הפולנים, שלטון תורה, ללמוד "חדרים" נפתחו ושוחט, רב הזמינו
בה, השלטונות וחילופי האחרונה מלחמתהעולם הישנה. בדרך

לתחיה. ושבה מתנערת היתד, לקיסלין. גם חדרו הזמן רוחות הנה אך
והנאצים, ב1939, האחרונה המלחמה פרצה כבש הציוני והרעיון לאומית התעוררות הורגשה
העיירה יהודי את גם השמידו קיסלין' את בעברם כמעט מעשים לידי אולם המקומי, מהנוער רבים

הי''ד. ישראל, קהילות כיתר הפרובינציאלית. בעיירה אז הגיעו לא
טקץ' דוב הרב יהר אוכלוסיה בקיסלין התרכזה תקופה אותה

וידיעות מכתבים צרור
וזליג שושנה ילדיה עם טבק גיטל מאיטליה הגיעו ספרים) חנות בעל של (בנו מרובנה רויטנברג מ.
יו הכט' הדסה : בארץ לקרובים שואלים (מאוזדיטיץ) סטרו למר נשואה רוטנברג, בילד. אחותו את מחפש
אריה קנדל, אליהו ססובר, ומאיר אברהם וויינר, יוסף במשרד (כתבתו 1935 בשנת עלתה אביב, בתל מזה
מרשק. ופיניד. קורן ניסן טבקהנדלר, משפחת גיטשטין, בנק לרנד אל. מר בידי ומכתבו ווהלין יוצאי ארגון
את ומחפשת מלניצה בת ליבד רחל כותבת מאיטליה ת''א). 122 אלנבי א''י אגודת

בארץ. הנמצא מרוזישצה ליבד מרדכי טוביה בת סוסיל מודיעה סופיובקה לארגון במכתב
בקרוביהם ווהלץ בני מתענינים מארגנטינה במכתב בס בנס נצלנו ובעלי אני : מרובנה (רוקח) שטרקמן
מרדד, יהודית : בקשרים אתם לעמוד ורוצים בארץ ב לאיטליה הגענו סבלותלאות אחרי רובנה, ביבת
ב שנולדה דודיוק, לבית ברט בבריסק. שגר מרטנה בן יקותיאל הקטן לאחיה שואלת לסוף לא''י, דרכנו
וולםשטין לבית ברוידה שרה ברובנה. וגרה קולקי הפועלות במשק נמצא יקותיאל שהנער לנו (נודע .13
מ קוץ הרש מסלניצה. צוויק ירחמיאל מוישניביץ. ברוכוב). בשכונת

ברזנה. סוניד. את מחפשת (4 רמח"ל (ת"א, אלישקובסקי הגב'
גרוספלד, לודביג אלברט הד"ר על דבר שיודע מי מרובנה. כיגר
וסגן הציונים בין פעיל ועסקן בהורוכוב רופא שהיה בשכ' נמצא דומרוביצה. משרידי קפטן משה הנער
מרדכי עו"ד לאחיו להודיע מתבקש  העיירה ראש פיין. מכס המקצועי לביתהספר ונתקבל ברוכוב

בא"י. ווהלין יוצאי לארגון או בת"א, גרוספלד בסיף שהגיעו ולדמן ואהרון שטינמן דינה החברים
את 1 מחפשת מלוצק אינגבר אש'ר א7זת בחיה וזכרונות ידיעות מסרו ,טרנסילבניה'' באניה יוני
בוטה את טרפנטין, ירחמיאל את אינגבר, פיגה דודתה הארגון ועד מליאת לפני היהודית ווהלין של מהשואה

יוניצמן. הד"ר ואת שטרנבוים ועוד). קרמנץ רובנה, אוסטראה, (על ווהלין יוצאי של
בת''א. קורוטקי חיים בשביל מרובנה מכתב הגיע בארץ הנמצא מפולניה, ולטר בנימין את מחפשים
ו בעלה מרובנה), בילינסקי (לבית אליצפן מוסיה גניה לגב' לפנות: מקרוביו לפרטים בנוגע מזמן,
רובנה את עזבו בילינסקי זהבה אחותה ואתם ילדם ירושלים. א' קומה 3 חגי רחוב פרידמן
קרוביהם בשלום דורשים ל<."י. בדרכם לברלין והגיעו לק שואל '2 קובלסקה רח' מלודמיר שטרן שלמה
מוסיה מרדזיבילוב, הייצולות אחת פולטורק שפרה רובינש פינחס טריסטמן שטרן אליעזר בארץ: רוביו

ארצה. הגיעו רובנה בנות בהרל ורבה כגן להנ"ל. לכתוב לרנר ושרה רבקה מזמושץ, צבי בן פין,
אחיד. את מחפשת בקרקוב כעת מלבוב סתם רנה אליעזר : את מחפשת בבנימינה דובי הניד, גב'
בטכניון שלמד דנטוך, וסלי גוטליב בן סתם ארטור ו שלמה בנו מרים, אשתו 57 בן מקרמניץ לוקשטר
בקר היהודי לועד לענות ב1937. ארצה עלה בחיפה להענות. מתבקש היודע כל לאה. בתו

(פולין). 38 דלוגה רח' קוב מגיסה ד''ש, בבצ'וקטולפין לשפרה בזה נמסרת
באי: ווהלין יוצאי ארגון מידיעות לא"י. בדרך ונמצאים ניצולו ואשתו הוא מלר, דוד

ל בארגון מוגברת תנועה היתה האחרונים בחדשים לי יעקב אחיה את מחפשת מקליבן הורביץ ברטה
העולים ווהלין. בני ניצולים עשרות כמד. של עליתם רגל בתלאביב). (גר םיצקי



,מ8ו0יוןי כמובן
הקמת על הוחלט בה ברמתגן, בא"י ברזניצה בני שונים. בסידורים ונעזרו במזכירות נרשמו
לעתיד. פעולה קווי הוצעו כ"כ ועד, ונבחר הארגון של השנתית האספה התקיימה ז. ש. יוני 25 ביום

דברה נשמע וכספי, כללי וחשבון דץ נמסר בה הארגון
שנגס שומסק יוצאי ארגון הוקם שנה כחצי לפני באסיפה תהליך. "ילקוט ומערכת הארכיון ועדת של
ובקשירת בארץ שומסק בני ברישום מטפל לפעולה : והפרטיזנים ושם'', "יד מטעם שנהבי הסופר הרצו
בני ארגון ער במגע באו השאר בין שונים. קשרים היהודים ענויי על שמסרו פישביין, וצבי בראט מרים
ווה יוצאי לארגון הקשור הארגון' באמריקה. שומסק והיחידה האחת ותקותם רוחם, ומהלך ווהלין ביערות
ב כללית אספה לערך עומד אחרים' בארגונים לין והיוצרים. הבונים למחנה ולהצטרף לא''י לעלות

הקרובים. ימים מורחב. ועד ונבחר החלטות שורת נתקבלה לסוף
שונות. ועדות וארגן בעבודה כבר שהתחיל

שהותוה הקו לפי לפעול מוסיף מז'ריץ' יוצאי ארגון יוצאי כל אל בזה פונות ולשיכון לעזרה הועדות
הכ לארגון קשור הארגון. חברי של האחרונה באספה בשי הזמניים העיכובים לרגל א) בבקשות: ווהלין
מז'י בני עם בדברים ובא בא"י ווהלין יוצאי של ללי שבועיים  לשבוע לינה מקום לתת  עולים כון

באמריקה. רח' עולים שכמה מכיון ב) לדירותיהם. שיעברו עד לרוקים,
עבודה מקומות על שיודיעו  מקצועות בעלי הנם

תלאות אחרי ארצה שהגיעו ווהלין, בני לעולים ההגרלה של התלושים את לרכוש וג.) העולים לפידור
הבאים! ברוכים רבים ונדודים מווהלין. הפליטים לעזרת קודש הכנסתה שכל

אליו. המסונפים הארגונים וכל בא'י ווהלין יוצאי ארנון
הארכיון: ועדת מאת כללית אספה 20.7.46 ביום נתקיימה אוסטראה בארגון

אל בזה פונה בא''י ווהלין של הארכיון ועדת שהגיע אוסטראה, משרידי ולדמן, א. הח' מסר בה
בקשתה על וחוזרת חר'ל וליהודי הישוב בני כל יהודי השמדת על פרטים אחדים שבועות לפני ארצה
כגון: היהודית ווהלין על חומר כל לה להמציא לארגון חדשה מועצה נבחרה אספה באותה אוסטראה.
צ~ מודעות' כרוזים, פרטיכלים, תעודות, זכרונות, ש מוסר הארגון תכניתפעולה. וסומנה בקרת. וועדת
מיסמ מיני וכל מכתבים ספרים, עתונים, לומים, ובמוצ''ש אוסטראה, לחללי הזכרון יום חל אב י''א ביום
וחפצים כלים וכ"כ בווהלין, הקשורים אחרים כים אזכרה תערו בערב 8 בשעה אוגוסט 10  אב י"ג 

לווהלין. שייכות להם שיש או מווהלין, .12 ברנר רח' "אור" בביתהסםר
ש המוצגים 600 לאוסף יצורף שיכנס החומר
מיועד החומר כל המוסר. בשם וירשם רוכזו אספת התקיימה 18.5.46 ביום ברז'ניצה: יוצאי ארגון
ות זכרונות ושם''. ,,יד ע"י שיוקם לביתהגניזה
העי ב"ילקוטווהליך. יפורסמו ערך בעלי עודות

הכתובת: ע"פ ופנו ל?ייאה נו ^^^^
תל~אביב' 73 הלוי יהודה יזד ביזלי צ ב i^^'v/bSlP'

תלאביבן 19 נחמני רחי אבטיחי' אי \ ,~* 42^^
תלאביב. 32 ברוכוב רח' אילון, ב. ח. £י^^ *.*. י§ /יי
ייה?|יז" יי?וי|יט את לייכ?י ^■fvw^ir

לילינבלום15 ת''א באיי, ווהלין יוצאי ארגון במשרד ^HB|V 7 7../
רמבם רחי ת''א, שמעוני י. "מפיץהספר" ספרים בבמ''ס £3£ /pit ' ^.Wj / ^ (

.113 אלנבי רח' טורקלטויב"ת"א, ש. בקיוסק .13x^^HO P#5\ _

363 ד. ת. בונה' סולל בונה סולל MJ^Mjm+^t
39 לילנבלום רח' תלאביב, של קבלני מרכז 3^^^22^^^^

1 בןיהודה תז' ירושלים' העובדים הסתדרות
2486 טלפון



VMjjJf^i* של המערכת עניני בכל ^y^^Mgyf/חברה "הליו'' '''יקוט ביהלומיפ ומסחר לתעשיה
^Ar^KR^^^^Eb הכתובת: ע''פ §J^fB₪M^למנות 97w . אבטח אריה םע"מ "אודי!!"
^^wt^H^HPU^fv בערב 97 בשעות '

**ו/42 חקלאי" "שוק ^^
הופיע בע''ם חקלאית והספקה לשירי? חברה 1^$!^₪/

הצעיר'' ,,הציוני ^gj£^:המחלקות
"מציה* תנועת בטאיז עופות סיתת' '^ : P^^ 71 1D n
שע'י הצעירה והשכבה חק תוצרת וכל דבש, ביצים,

הכלליים הציונים הסתדרות בארץ. ד(חק>*אי המשק של לאית בע'מ לאחריות א'י חכרה
הקיוסקים. בכל להשיגי . וזבלים לרפת ללול, להספקה: הגדולה הביטוח חגרת

■ י הימיים* ■0 ■■u _
tt מיני כל וחימיקליים: לזרעים

91 1/3 \ל1ר ד31 וגי סלחה גידולי ירקות, זרעי (חיים) הכיסוח סכום
"ויות ^,"ייי .י"."ר.^ת משובחים. מפינים שדה דולי לא"י 3,500,000.
עייית י?}כזי חי>שת ת כ קישור הצומח, להגנת חמי* (1945) כללית הכנסה

ואספקת גידול לחלוקה, בחוזים לאיי 380,000.
המחסן ולצבא. לממשלה אימי' תםו"י לאיי 508,800. וקרנות חץ

4 מס. הגליל רח' תלאביב, תלאביב, חקלאי שוק לפנות:
2307 טלפון 43 וולפסון רחוב 44 לילינבלום יח' תלאביב, המרכז:

החרושת: בית 2018 ד. ת 805 ת.ד. 4431/2 טליפונים
325 טלפון סתחתקוה.

למלאכה קרדיט 1 גליונות הלואהוחסכון,
בע'*2 איי קואופרטיבית אגודה ובקורת מחשבה ספרות, ליברי J Jn ill 13

תלאביב לחודש אחת יוצאים מ " ע 3
סל.5275 74 ת.ד. 23 לילינבלום רח'

ידי ע(* 21 הרצל רח' תלאביב,
הסר מכל חדשים חברים מקבל: 4877 4784 טליפונים: ,151 ד. ת.
שט וחסכונות פקדונות גים' למלן יצחק
שקים ולהשלשה' לגובינא ףות 1946 יולי 1 ליום

בכל להעברה כספים לחליםים, ל^"י 2 לשנה החתימה: דמי 12877 דחברים מספר
בשביל מסים הארץ, חלקי " . .. י ^ ^^'^ m' אחת לא"י שנה לחצי לא''י 116813 עצמי תל^1ביביהון עירית וחסכונות םקדונות

בערבויות הלואות נותן: * 2237712 הצורות לכל
אחרים של בשטרות הלואות והןעהלה. המערכת כת":ת הלואות יתרת
ולשיכון עזר למשקי הלואות * 536050* והשקעות
חןזר דביטוףי בחשבח הלואות 4017 ד, ת. תלאביב, גליונות/ ' 1706520 הליקבידיות

15 לילינבלום רח' תלאביב ווהלין. של הארכיון ועדת רשומה)' (אגודה באיי ווהלין יוצאי ארגת
4057 טל. 6 הללהזקן רח' תלאביב, בעימ' מלין דפוס


