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ווהלין ילקוט
סקירות

לין ה בוו ת ו ב ו ת ע ה על
שמם את לפחות או שיריהם את להם להראות ופול בווהלין לעריהשדה עתון של הרעיון
בקיצור, מודעתברכה. על מרובע בכתב מודפס התרבותי המרכז רובנה, בעיר ולידתו הורתו סיה

קומי... וגם רומנטי היה זה נפוץ ומכאן ההם, בימים עריהספר אזור לכל
בשני רובנה נתברכה שנסגר העתון במקום הסביבה. כל פני על
שיצא וואך", "וואהלינער האחד אחרים. שבועונים רובנה כיבוש אחרי העשרים, שנות בתחילת
ה' של הקודם שותפו גוטליב, ל. הי ע"י לאור הפולנים, ע'יי והאחרונה השניה בפעם והסביבה
192426 בשנות הופיע זה שבועון פייגל. י. שונים, יומיים עתונים בהפסקות כאן התקיימו
לרוב, ומנוסים מוכשרים סופרים בהשתתפות המודעות עלידי ורק אך לחיים בעורו אשר
א. ד'יר שרייבר, צ. ד"ר לסיים ציר ביניהם: כמרכז רובנה הוצפה בהן המרובות, המסחריות
בא (בערעלע),א.פעצ'ניק,ח.ב. בוים ב. אינזלר, גדול. מסחרי
פינקלשטיין, י. פרלמוטר, ב. גולדהבר, י. ראניק, גוט ל. ה"ה יסדו בערך) 1922) ההיא בעת
שפיר, י. המר, ב. גליקליך, א. קהן, ל. גלות, ש. בעיקר שימש הוא שגם יומי, עתון פייגל וי. ליב
ש"ראלף. א. שניצר; י. אטלס, י. ויינשטוק, ב. בתי בכל חינם מתחלק והיה למודעות לוח

ווהליןפולסיה, ערי בכל כמעט נפוץ העתון ציבורי. מקום ובכל הכנסת
ולדימירווהלינסק, קובל, ללצק, רובנה' כגון: נת המודעות, ובהלת תקופתהמעבר כעבור
בריסק, סרני, קוריץ, אוסטראה, דובנא, קרמניץ, והאחרון ופייגל גוטליב ה"ה של חבילתם פרדה

ועוד. ברנוביץ פינסק, "די לרוהלין הראשון השבועון את (1924) יסד
שהיה לעבעך, "וואהלינער השני השבועון שריי ש. של הספרותית בעריכתו וראך* יידישע
יצא וואך/ "וואהלינער לקודמו ישר המשך כעין במפ בולטת אישיות שהיה ז'יל), (שרירא אר
הולו מ. של הספרותית בעריכתו פייגל י. ה' ע"י וה הסופרים רוב גויסו וממנה "התאחדות" לגת
וזמן ופולסיה ווהלין  תפוצתו סביבת בשקה. ל. היו: העתון משתתפי בין זה. לעתון קוראים
צב ע"י ווהלין כיבוש עד 1942 משנת הופעתו ואח/ שטיל א. ברמניק, צ. הולובשקה, מ. שפילברג,

.1939 בספטמבר הרוסים אות בזה, קיומו את והצדיק עולמו קנה זה שבועון
תשה והקדיש קודמו בעקבות הלך זה עתון המקומיים לחיים עמודיו רוב את הקדיש שבאמת
הוזמן זה לשם המקומיים. לחיים מרובה מתלב האריך לא זה עתון גם אמנם, והסביבה. ברובנה
שטיל אשר ה' הידוע הכרוניקאי קבוע כעוזר בגלל השלטונות עלידי נסגר כי רבים' ימים
ידועים, ועתונאים סופרים עם התקשר כן (ז'יל). ולגבש לקבץ הצליח אבל בלתיזהירה, רשימה
בית כל על להתחבב העתון הצליח מהרה ועד ולהתוות מקומיים סופרים של ראשון חוג סביבו

והסביבה. ברובנה בווהלין. קבועה לעתונות לעתיד דרך
הי הציבור אחדות. שנים הדבר נמשך כך רא בתקופה קומיים מומנטים גם חסרו לא
שמס משלו, לעתון והורגל חונך בווהלין הודי כש הדבר, קרה אתמול כאילו זכורני' זו. שונה
ועתו סופרים של הגונה פליאדה התרכזה ביבו של הראשח הגליון שנה 22 לפני הופיע
הציבוריים והעסקנים המוסדות מקומיים. נאים ה"פרובינ לערי ונשלח ברובנה וואך" "יידישע
הוא הווהלינאי בעתון מאמר כי לדעת, הכירו העיירה ממש. היסטורי מאורע זה היה  ציה"
המיט בעתון מאשר לאפחות ומשקל ערך בעל איזה כעל רבה, בהשתוממות זד. עתון על הביטר
סריס ליהפך הסיכויים כל היו ולעתון רופולין, חשבו עכשיו עד לים. שמעבר יקרהמציאות

יומי. לעתון בפאריס, כבוד שוכן עתונאי או סופר כי הכל,
ו"ימי בפולין הכלכלי המשבר תקופת אולם "בריל"  לפתעפתאום והנה ורשה... לונדון,
פירמות אלו. טובות תקוות לאל שמו גראבסך' הע את הביאו בשבת מאנשישלומנו. ו"שמריי1"
ה"ווא וגם המציק מחמת ונחרבו נהרסו ותיקות לבית להבדיל, ששי, וביום לביתהכנסת תון
בשבוע, אחת לפעם להצטמצם נאלץ לעבד לינער לחותניהם העתון את הביאו אברכימשי המרחץ,
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קובל. וואכנבלאט'', "קאוולער קם לולא הגמורה סגירתו ובין בינו היה וכפשע
גולדברג). מ. (העורך שטימע'/ "קרעמעניצער שהוזמן האלה, הטורים בכותב ומושיע גואל לו

קרמניץ. לעבך, "קרעמעניצער וגם הוצאתו גם 1931 בשלהי עצמו על לקבל
(העורךי.אטיקר). וואכנבלאט*. "קרעמעניצער הספרותית. עריכתו

בוג. ע''נ בריסק שטימע''. "פאלעסיער החדשה המערכת הצליחה הזמן קשיי אף על
בולין) מ. (העורך פינסק. שטימע", "פינסקער הוסב ששמו הווהלינאי. העתון במסורת להמשיך

הרשי א. (העורך לודמיר לעבער' "אונזער עלתה העתון רמת צייטונג". ל''וואהלינער מאז
הורן). העמיד כן יחד. גם והחברתי הספרותי במובן

(העורךמ.שיינבוים). לעבעך לודמירער ,,דאס והכשרת הציוני הרעיון לשרות העתון עצמו
עברית. לעתונות מאמצים נעשו כמוכן התפקיד את לציין יש לאומית. לתחיה הציבור

עלידי 1922 בשנת נעשה הראשון הנסיון יהר למוסדות בבחירות העתונות שמילאה היעיל
הצעיר' "השומר להסתדרות הגלילית ההנהגה וכללמדיניים. דיים
בע המשמר" "על זיורנלים 3 בהוציאה בווהלין, והורגש העתון בעריכת הטבה משניכרה

גליקליך. אורי ריכת העתר טובי התחילו החיצוני, בסידורו השיפור
שהת אחרי נסיון. מגדר שיצא השני, הז'ורנל עד השתתפותם. את מציעים והסופרים נאים
שבועון "הכוכב'', הוא רצופות, שנים שלוש קיים ועיירה עיר בכל קורספונדנטים נקבעו מהרה
הר ומקום לובושיצקי א. בעריכת ולעם לנוער וק דובנה אוסטרה, ובערים: ופולסיה, בווהלין
שנים במשך .192628 בוג, ע"נ בריסק פעתו לה. חוצה
"בךכוכב' בשם בךלויה גם זה לעתון היה אלו העתון, של יובלהעשור גם חל זו בתקופה

רכים. ילדים בשביל הוצאה עם זה לעתון סניפים גם נפתחו רמניץ
והצלחה לנוער נועדו הנ"ל העתונים שני אם גדר עתונים עם יחסים נקשרו כמרכן מיוחדת.
והאח השלישי הנסיון הרי בחלקם, נפלה יחסית ומ המדינה רחבי .בכל סופרים ועם בעולם לים
דרשבועון העברית", "והליניה את להוציא רון בינתים אולם החג, לקראת בהכנות החלו וכבר
לציבורקור שנועד העברית, וליצירה לתנועה העתון, עורך הטורים, וכותב הענינים השתלשלו

לאריכותימים. זכה לא סתם, אים הוצאת עם היובל, תכנית לארץישראל. עלה
של כינוס ברובנה התקיים 1931 בדצמבר מר ע"י באיחורזמן איפוא בוצעה גדולה, יובל
לוי המהנדס של בנשיאותו היהודים העתונאים השם (בשינוי העתון של האחרת עורכו בורד, י.
מא"י סטבסקי משה הסופר נוכח בכינוס טס. נייעס"). ל"וואהלינער
הכי הקרנית. בשליחות ווהלין ישובי את שעבר הע של (19241939) קיומו שנות 15 בכל
והפך העט אנשי בין להלךהרוח ביטוי נתן נוס לו היו לעבז'צייטונגנייעס" "ויאהלינער חון
הי והעתונית העתינאים בקרב חשוב למאורע ברובנה שהופיעו עתונים  מלוויםמתחרים
הירגשה הכינוס אחרי בווהלין. שהופיעה rPTn רב. זמן התקיימו ולא זה אחר בזה
המקומית. היהודית בעתונות ניכרת התקדמות למעלה, הנזכר וואך", "יואהלינער אחרי
זו רשימה הוקדשה שלה התקופה לפני עוד (כעיעלע) ובוים יגודה ה''ה בעריכת הופיע
ברובנה היפיעו כך ברובנה. עתונית נצלי נראו נייע ,,דאס אחריו שטימע", "וואהלינער שבועון
ה בלזפה כלליים עתונים 2 19141910 בשנות ש. ה' ובעריכת גאם ב. מר ע"י שיצא ווארט"
"יוגרזאפאדנאיא מיסל," "וואלינסקיא רוסית: ע"י רציני נסית ו1933) נעעה כן ווגמייסטר.
היו עובדיהם וכל ססייהס ^עירכידם ויוליך/ עיזין ליסד מוורשה. שכא עחינאי כרקוזה, י. מר

היהודים. לחיי קידש תכנם ורוב יהודים בלזיתיחפעולה נעשה הדריי ייהליי. כי"ייל יומי
ברר עתיז להוציא ב9ו19 רובנה צייני ניסו מואר שנשלח קוריער" יודישער "דער העתון עם
איהיציבות מפאת אולם סטיאזשה", ,,נא סית חל  והאחרון הראשון  עמידים כשי*לני שה

הראשון. הגליון אחרי נפסק הפוליטית באופן הויהליניית. החדשות נדפסו ועליהם קים
הופיע "תרבות" העברית בגמנסיה אגב, ,,ייאה בשם יומי עתון מיעט כסיכון הושג כזה

אחדות. שנים במשך תלמידים של עתון (1934) ואחרוןאחרון קוריער". יודישער לינער
בחיי תמורה חלה 1939 הרוסי הכיכי"ז עם התרכזו בו מאוד, חביב שבועון וועג". "אונזעי
הע והופסקה. שגשתתקה הויהלינאית העתויית רו של והפובליציסטיים הספרותיים הכידות כל
יזייות למצרית ידם נתנו רבים לחפזיו. תינ*ים בע נייעס" ש"וואהלינער אחיי והסכיבה, בנה
יחידים נשאו* החדש. לקורס שהתקרכו והיו מידולתו. ירד האחרונה ריכתו
הזמן, במשי העתונות פני לחידיש של,ייו מהם בניגוד גם ולעתים והשסעתה רוביה בעלויות
ולתק ליהודים קץ ושמו הגרמנים באו הגר, אי ופילסיה בווהלין אחרות ערים יצ*ו להשחעחה

כאחד. וותיהם מי!מ: אחדים יהגה מי"להו. מייחדים בעתונים
חזן) ש. (העורך ליצק מיייסע", "ייאיילייעי

אילון חב. בורק) י. (העורך קובל שטימע*, "קאוולער
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בווהלין ישיבות
העיר במינסק כמראדאתרא  ממינסק" "הגדול הי האחרונות. במאות בווהלין היו לא ישיבות

גדולים. כמה ועוד בישראל, ואם מאות שלוש לפני שהתקיימו המפורסמות שיבות
זה חשוב לענין בנוגע בווהלין המצב היה כזר, קרמניץ לודמיר, העתיקות בקהילות ויותר שנה
בי הדתי הנוער בחוגי התורה לימוד הפצת של שבהן כ"אותתורה", הידועה אוסטראה וביחוד
לטו מפנה חל הימים ברבות אך הרחוקים. מים מהר כמהרש"ל, מפורסמים גדוליתורה שימשו
ליטא נוסח עם להתחשב החלו זה. בנידון בה  וכדומה ט"ז "תוספותיוםטוב'/ של"ה, ש"א'
וגם לצעירים התלמודי הלימוד בתחום ואסכולתה הצורר ידי על (1648) ת"ח חורבן אחרי גהרסו
של בהקמתן ליטאיים לבניתורה לעזור החלו הזמן ברבות אמנם וכנופיותיו. חמלניצקי הידוע

כולה. כבאוקראינה בווהלין תורניות אכסניות וקהי למעמדה', קמעהקמעה ווהלין יהדות חזרה
בעתו בפעם פעם מדי אנו קוראים למשל, כך, דובנא, לוצק' הקהילות בצירוף אלו, ותיקות לות
ווה במחוזות בתיישיבה יסוד על העברית נות הצי החיים במת על שוב מופיעות ואחרות, קובל
לתו וכד'. קיוב בפלך ואף ובסרביה, פודול לין, לחיים שנוגע מה אך  פולין' יהדות של בוריים
שנתקב הליטאיים הרבנים בהרבה סייעו זו פעה ועברה זו מיהדות ההגמוניה ניטלה  רוחניים
אלה שבמקומות ישראל בקהילות פאר לכהן לו  שכנתה. ליטא ליהדות
לבתיהם שבחזרם המוסריות הישיבות חניכי וכן בוו היהודי ברחוב אז קרנה שעלתה החסידות
בישיבות. תורה ללימוד הטיפו  ווהלין בעיירות אולפניהתורה את להקים לנחוץ ראתה לא הלין
ישיבה בברדיטשב התקיימה זה לפני עוד הסתפ והיא  ליושנה העטרה את בזד, ולהחזיר
עלה (הוא גורדון ליב אריה ר' הרב של בהנהלתו גיל עד ולומד יושב היה החסידי שהנוער בכך קה

תקוה). בפתח מורה ושימש ארצה יחידי כמה בקלויזים. או בבתימדרשות הבגרות
קוראים: אנו 1890 משנת 39 גליון ב"הצפירה" ידועים לגדוליתורה התעלו אמבם שבהם סגולה
אלי נשלחו מורים שני כי מברדיטשב "מודיעים בול לייבוש אריה ר' זסלב,. של רבה (מלבי"ם,
זליג ר' ישיבה. שם ונוסדה אלחנן יצחק מרבי הם ו"ערוגת אריה" "שם הספרים: בעמ''ח חובר,
אורטינברג ורבי יוזפא רבי והדיינים תרשיש  אחרים), וגאונים רבנים וכמה הבושם'/
ומתנגדים משכילים חסידים, גם בהם. תומכים שוב הגיע לא כבליטא המונית תופעה לידי ברם
אצלם.' לומדים כבר ילד וארבעים להם מסייעים ווהלין. יהדות בקרב התורה לימוד
נוסדו אחרים ובמקומות בקובל ברובנה, גם לא ליטא נוסח לפי גדולה ישיבה של המושג
הישיבה זכתה מרובה לחשיבות זה. מסוג ישיבות שבחוגים ויש ווהלין' בגלילות מקובל בכלל היה
בקור שלעז הירשלי ר' הרב של מיסודו הגדולה ליטא. ישיבות של זה מנוסח פחדו אפילו ידועים
ואף גדוליתורה כמה יצאו ממנה קיוב' פלך סון, שי לחשד גרמה בווהלין ששלטה החסידית הרוח
מעמד החזיקה והיא עבריים, וסופרים, מורים לפי אמתית, עמים יראת חדורה אינה ליטא שיבת
היר ר' היה דגולה אישיות שנה. משלושים למעלה ישי חניכי בודדים, משכילים כמה מושגיהםהם.
שנודע שבדאמוט)' טלז מחוז זיידיק (יליד של בהרבה סייעו הם אף  ופרשו ששנו אלו, בות
בוהוסלב, ברדיטשב, בטשרקסי, תורה כמרביץ הפורשים אחוז כי אם זה, בלתימבוסס לחשד
מרדכי ר' של תלמידו היה הוא וריזיטשוב. אומן מבלי היה גדול שבווהלין בתיהחסידים מבין
יאשעבר ור' הנצי"ב של ואח"כ בווילנה מלצר מיהודי כמה "ליטבק". מהמושג פחד מעין היה טא.
שלא תורה הרביץ בקורסון בוולוז'ין. סולוביצ'יק לישי שתרמו בזה הסתפקו הביניני מהחוג ווהלין
הכ מן וכבורח כעניו והצטיין פרס לקבל מנת על יצאו ובזה המשולחים ע"י לווהלין שמחוץ בות
לישי קודש היתד, ספריו מהפצת ההכנסה בוד. התורני. לחינוך חיבתם ידי
רבים תלמידים אליה ושנהרו שנתפרסמה בתו, בווה שאררוח בעלי צעירים. כשרוניים בחורים
וא שמונים בגיל נפטר הוא ומסביבתה. מווהלין היו נאלצים להשתלם, ורצו לתורה שנמשכו לין
התחום בעיירות שעבר ניסבוים יצחק הרב י). חת התל בשלבי עלו מהם כמה ואמנם לליטא, לנדוד
על עמד ציוני כמטיף ובאוקראינה ביוהלין וביקר ותפסו בליטא אף ומפורסמים לגדולים היו מוד'
המפעל את נס על והרים מנהיגה ועל זו ישיבה יש כדוגמא הרבני. בעולם חשובה עמדה אחרכך
רבפעלים גאון איש של יצירתו  הזה התורגי שהת מווהלין, יהונתן רבי הצדיק הגאון את לציין

ליעודו00). ומסור והיה יצחק אליעזר ר' הר''מ בימי בוולוז'ין חנך
מרכזית ישיבה נוסדה הנוכחית המאה בראשית מליובץ. שמואל ר' בדורו המפורסם של חתנו

הוא אף רבינוביץ, אליעזר מקיוב".ר' "העילוי
1914 ש' 209 גליון "הצפירה' עיין (. ממינ "הגדול של חתנו היה וולודין, ישיבת חניך
1900 משנת 98 גליץ "המליץ" עיין (.. שנסתלק ולאחר בסמולוביץ, כרב ושימש סקי
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"אגר לראשי מכתבים כתב הוא שבו. הכוחות כל תורה' "אור בשם (נובוגראדווהלינסק) בזוויהיל
את להסיר וניסה "המזרחי'' ושל ישראל" דת העתיקות ווהלין ישיבות תפארת עטרת שהחזירה
על מיוחד קונטרס פרסם גם מביניהם. הפירוד תרנ"ז בשנת לראשונה נפתחה זו ישיבה ליושנן.
היסטורית מנקודתמבט האחדות ערך דבר אחרי העברה ומשם שבווהלין ברז'ניצה בעיירה
ורבה הגדול. הפיוטי כשרונו כפי בחרוזישיר, בראש וגדלה. הלכה ושם לזוויהיל שנים כמה
הסתדרות כשהוקמה יואל ר' של שמחתו היתה בווהלין שפעל שורץ יואל ר' עמד הזו הישיבה
לחטיבה שארגנה באוקראינה, ישראל" "אחדות בשם ידוע והיה (תרנ"רתרפ"ו) שנה כשלושים
אישית תעמולה וניהל החרדים, כל את אחת גאון רבו של תולדותיו על מפולטבה". "העילוי
כולה. ובאוקראינה בווהלין זו תנועה של לביסוסה בלוח נולד עירו: בן דיסקין, ז. י. הרב מוסר זה
נש וסכנה זוויהיל על הסוביטים כשהשתלטו עבד אביו עניים, להורים פולטבה, פלך ביץ,
ישיבתו את יואל ר' העביר  לישיבה קפה ילד בעודנו בנו. חינוך על ושקד כמנקהארובות
הכיבוש לשטח שהשתייכה הסמוכה, קורץ לעיירה כשרונו את ומשהכיר יואל, ר' הרב הצטיין כבר
למופת. תורה אוהל להקים הצליח שם וגם הפולני, סייע לוריא, בר משה ר' הג' הקהילה רב תיו
סניפים לה והוסיף הזמן, במשך הרחיבה, גם הוא קירבוהו ושם המפורסמת לוולוזיין לנסוע בידו
מחלתו לרגל ודומברוביצה. קרמניץ ברובנה, ואיפשרו סולובייצ'יק חיים ודי הנצ'יב הגאונים
נפטר ושם ריפוי לשם בוארשה זמךמה שהה אחרכך גדול. להיותו עד בתורה השתלמות לו
השתתפו בהלוייתו תרפ"ז. אב מנחם י"א ביום בטשרניק, שיף אלחנן הרב חותנו אצל לגור עבר
ראשיישיבות רבנים, החוגים, מכל וארשה חרדי בכל הגאונים כאחד בו, הפצירו ושם מינסק, פלך
שני קברות ליד חצבו קברו את ותלמידיהם. החשובות, הקהילות באחת רב להיות הסביבה,
חיים ורבי הנצ"יב ישראל גדולי בתורה, מוריו ע"י בישראל תורה להרבצת דרך לו בחר הוא אך
בבית כבוד שוכנים הם שאף סולובייצ'יק' הלוי ומצא לתורה מהלכים שאין במקום דוקא ישיבות

בוארשה. היהודי הקברות ווהלין. חבל את לכך לו למתאים
מלחמת בין האחרונות, השנים וחמש בעשרים מהח ישיבה, כראש יואל, ר' סבל בראשית
לשם כבר התנוססו לשניה, הראשונה העולם ואף חידוש מעין התורני במפעלו שראו סידים
היהודית, ווהלין בתוככי ישיבות כמר, ולתהילה בדומיה נשא יואל ר' אך תחתיו, לחתור ניסו
סניפים גם נוסדו שם מרכזיות. ומהן מקומיות מהן שם לזוויהיל. ישיבתו עם שעבר עד זה סבלו את
נובהר ואסכולת נוסח לפי המוסריות מהישיבות להשכלה הודות שכן לישיבה, יותר שקט כר מצא
רוח את בווהלין והחדירו שרשים שהכו דוק, הסופרים של (עירם זו גדולה לקהילה שחדרה

והמוסר. התורה ומשכילים וואהל י. י. זצר, צ. ש. פייארברג, ז. מ.
באוסטראה הוקמה תרס"ט שבשנת לציין יש החסידיםבערכו לרבות תושביה, הרגישו אחרים)
כמה שנדדה גרינברג פישל ר' הרב ע"י ישיבה נתחבבה הזמן במשך בשעריהם. תורני מוסד של
שנתעוררה עד לביתמדרש. מביתמדרש שנים בר' בהכירם יותר עוד החסידים על הישיבה
לזכר יד והציבה שיינרברג שמאי ר' של אלמנתו תרומיות' סגולות בעל מעם, מורם איש יואל
בשביל מיוחד בנין הקמת ע"י המנוח בעלה האדמו"רים בית לתורה. ומקרבן הבריות אוהב
קטנים גם בה ולמדו להתרחב החלה מאז הישיבה. מזלוטשוב, מיכל'ה הר' משושלת בזוויהיל
הסביבה. מכל אליה שנהרו מבוגרים יותר וגם באהדה להתיחס הוא אף החל לו, התנגד שתחילה
אוסטראה. חורבן עד זו ישיבה התקיימה שנה כ30 עשו וכן ראו וממנו ולישיבתו, הדגולה לאישיותו
הפולנית ליטא לגלילות המרכזי הישיבות וער הרבים. החסידים
ערי בגלילות התורה הרמת לשם הרבה שעשה בשבי"ל מיוחד בנין שהקים נדבן גם נמצא
לתחוםפעולתו צירף פולין, של המזרחיים הספר התל מספר והתפרסמה. התרחבה ומאז הישיבה
הפעולה יותר עוד נתחזקה זה וע"י ווהלין את גם הזמין יואל ודי ,300 עד לפעמים הגיע מידים
הג האספה היא ידועה אלה. במקומות התורנית ירו. על שעזרו משניים ראשימתיבתא אליו
תרפיו בשנת הוילנאי הישיבות ועד מטעם דולה  יואל ר' של המובהקים מתלמידיו אחד
חיים" "חפץ מרן הגאון של בנוכחותו ברובנה מתאראתרבוכעמקן מולאדימירץ שליטא הרב
רבים. מפורסמים רבנים של ובהשתתפותם ז"ל דבר כל של תוכו לתוך לחדור שהצליח גדול
להגברת בהרבה היא אף סייעה זו רבתי אספה המתפשטת רחבה השקפה בעל גבול? בלי
ישיבות של ליסודן ווהלין, ברחבי התורה לימור לברר נפלא הגיון בעל זה עם ויחד שיעור כל בלי
המוכשרים ולשילוח במקומות וקטנות בינוניות נשמתו ודקדוקיו. פרטיו לכל דבר כל ולסדר
להשתל החולנית ליטא לישיבות הדתי שבנוער והקיף אחד במקצוע להצטמצם יכלה לא הגדולה
להחזקת ותרמו נתבעו בווהלין ישראל ובני מות. וחיי בכלל ותופעותיהם החיים את רחבה הקפה

הללו. הישיבות בעולמנו במתרחש התענין תמיד בפרט. היהודים
צינוביץ משה ואיחוד ריכוז ע'י רק העם בנין את וראה היהודי
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אישים

לאה'צקה הרבנית
ביתסנא) חורבן (לזכר

עליו שמעה היא אך החתן, יוסה'לה ר' על דבר ווהל'ן רחבי בכל אם כי באוסטראה רק לא
מש ילדיםיתומים. ארבעה לו יש וכי שהתאלמן שהי לאה'צקה, (רביצין) הרבנית את יפה הכירו
אין אבל בחשאין. בכתה  לאה'צקה יצאה אל ר' הצדיק ואחות ז"ל גציל ר' הצדיק בת תה
להיכנע ויש הקב"ה של מידותיו אחרי להרהר באוסטראה. ייב"י הרב משושלת ז"ל ספרד תר
לב ויצאה יוסה'לה לר' נישאה ולאה'צקה למזל, אנשי של דורות שהעמיד אביה בבית גדלה היא

רזנה. הי האוכלוסיה השמדת עד תלו על ועמד תורה
"אישאלו אישה היה אחרכך, דבריה, לפי ספרד הרבי בית ובתוכה אוסטראה, של הודית
לא כנראה מוגלג. גאון וגם וישר צדיק הים", .(1942) תש"ב בשנת
שנים וכעבור נחת, של שנים הרבה לה ניתן ללאגבול, ואדוקה צדקנית אשה זו היתה
יחידה, בת עם אלמנה לאוסטראה חזרה ספורות לקדו נתונה וכולה טוב ולב עדינה נפש בעלת
לר, נתן לא ילדים יותר פייגה'לה. עשר, בת שלא ובדור בדורה מיוחד טיפוס ולמצוות; שה
בהחליטה אביה בבית באלמנותה ותשב אלוהים, לנצ לזולת, הדאגה תמיד היתה לעיניה חריה.
שהי זו, פייגה'לה על לבתה. חייה את להקדיש את להחשיב ידעה והיא ולמרנפש, לכושל רך,
ספרד, אלתרוניו ר' הרב של אשתו אחרכך תה לפני עזרה להושיט והקדימה נתךבסתר מצות
היתה יפהפיה אגדות. הרבה במשפחה נוצרו והצ החסד מעשי את למוסדות. או אליה שפנו
אור מקבלת כמותה, רבים שאין טוב לב ובעלת והיתה יתירה בצנעה לעשות נהגה שלה דקה

ולרחוק. לקרוב ועוזרת בחיבה חים מצ ולא רחמניה, וכאם בכבוד ינצרכים מחלקת
בלבה לאה'צקה הרבנית גמרה שנים אחרי ענין כל מסדרת שהיתר, עד לרוחה מנוחה אה
לדאוג רוצה והיא נאמנות בידים נמצאת שבתר. לידיה. שהגיע ובעזרה שבצדקה
שם ולבלות לארץישראל לעלות  לעצמה גם ליהנות הנחשלים אוסטראה בני ידעו אכן
ממ להיפרד הסכימה לא בתה ימיה. אחרית את המ חסידי ביחוד העיר, אנשי גם וידעו מעזרתה,
הפעם עמדה זו אך התכנית. לכל והתנגדה נה קשרים קשרה גם היא לפניותיה. להיענות קום,
אז לדרך. הכנות לעשות והתחילה דעתה על מהם וקיבלה שבאמריקה אוסטראה חסידי עם
יוחנן ר' להרב לדיןתורה אמה את הבת הזמינה וכיו''ב. עזרתחולים ג"ח, צדקה, לתכלית כספים
זמן באותו מפורסמת אישיות מרחמיסטריבקה, היה אפשר ובשלג בגשם בחום, ובחורף, בקיץ
לטובת פסק הרבי לאה'צקה. הרבנית של ודודה לבושה קומה קטנת אשה הרבנית, את לפגוש
הוא שכך נראה לערער. אין דינו פסק ועל הבת לב לא שעטנז מחשש (כי מיוחדים במלבושים
ונכ לאה'צקה הרבנית אמרה הקב"ה, של רצונו ברחו היא מתהלכת וערדלים). צמר בגדי שה
הת וכאמור לריק, הוציאה לא זמנה את אך נעה. וממלון לבית מבית ונסחבת ביד מקל עם בות
עמלה ולאומלל, לנדכא עזרה לפעולת מסרה ומאורחים העיר מבני תרומות לקבץ למלון
את לו והביאה הנצרך את שמצאה עד וטרחה עניי על לפניהם מרצה שהיתה ועובריאורח,

לביתו. העזרה תרומותיהם. ע'/י במצוד. אותם ומשתפת העיר
םייגה'לה הרבנית היחידה, שבתה קרה והנה והיתה שקיבלה תרומה לכל שמחתה היתה רבה
לאה'צקה הרבנית  ואמה עצמה היא חלתה להחיות במה יהיה היום, לי יוםטוב אומרת:
פינס הידוע לרופא לביאליסטוק אותה הובילה בבית ודאגה בחוץ וסערה רוח כל נפשות. כמה
 צדקתה כל לרבנית לה עמדה ולא ניתוח. לשם בהם הטובים, מעשיה מהמשכת אותה עצרו לא
אין צערה גודל את הביתה. בדרך מתה ובתה הגיעה עד הימים כל כאחת ומצוה חובה ראתה
ומהמשפחה מאז עברו רבות שנים כבר לתאר. לחייה. דתשעים לשנת
רושם זאת עם נפש, אף נשארה לא המיוחסת רכה אז והיא ,13 לגיל משהגיעה בילדותה,
התמונה חיה עוד. מלבי נימח לא ההוא האסון נכב לאביה הציעו בביתאבא, וסגורה ועדינה
גופת ובו סגור קרון לעיר שהגיע איר עיני לנגד הרבי של לחדרו נקראה לחייה ה14 ובשנת דות,
הרבנית של היחידה בתר, פייגה'לה, הרבנית הר ר' טובה, ובשעה טוב מזל לה: ואמרו גציל
עמדה הזקנה כשהרבנית  ואחרכך לאה'צקה. מברז טובה בשורה הביא בקודש המשמש שיל
דולקים נרות עם פמוטים מלאים שולחנות .לפני הברזנאי יוסה'לה להרבי מאורסה שלאה'צקה נה
מקבלת נשים, המון מוקפת והיא והמגיה/ומסביבה, מצ'רנוביץ אהרון ר' הצדיק משושלת
נתן ה' הבאה! "ברוכה הללו: במלים הארון לה"^את אמרו לא ושתקה. לאה'צ'קה שמעה מסטיפאן.
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לארץ עולה שאת מאד שמחה אני לי: ואמיה תי הקנייה." של מידותיו אחרי להרהר אין לקח! וה'
רצי ובודאי בודאי בתי. דרכך, יצליח הי הקודש, חייה. ימי לאה'צקה הרבנית על עברו כה
למות מהגם הקדושה, בארצנו לחיות אני אף תי להיפרד באתי 1932 בשנת ארצה עלותי לפני

בה... ומצבה חולה אז היתה היא לאה'צקה. מהסבתה
בןדור נזירה אה בירכה היא הכרתה. במלוא מצאתיה אך קשה,

מעלער י"ל משה בר' יצחק הרב
לפתור ידע בנעוריו ועוד ביחוד. הצטיין בהם קרמ בעיר נולד ז"ל מעלער יצחק די הרב
ופרוב ביותר מסובכות שאלותחשבון בקלות מתגאה והיה (1856) תרט"ו בשנת ניץווהלין
בכל נתפרסם ושמו בגיאומטריה, קשות לימות מדגיש היה הזדמנות בכל זו; בעירמולדתו
רבים כי עד וסביבותיה, עירההשכלה, קרמניץ, החכם ופעל חי בה היחסנית מהעיר שמוצאן
אתו עמדו ידועים ופרופיסורים רוסיה מחכמי ז"ל. ריב"ל
הגיונו. רוב על מאוד וכיבדוהו מכתבים בקשרי ^^^
נשא כי זה' י? יודעים אני הפרטיים מחייו ' ^KKUkL י !

בלתיידועות מסיבות לינוביץ. בעיר א"~י לי 9^^^^^.
לב בא ובגדודיו קרמניץ, העיי את לעזוב נאלץ ^^^^^^נ
מקום (טעינה), בנדרי בעיר והתישב סרביה SHi^^H :

קייבהו ז"ל ויטר'יים שלמה יי הגי דמתא שהיב ^^^^^y }

הג' הרב ע"י להוראה נסמך כן עליו; ידו וסמך ^ if \

שבפלך פלשטין מעיר ?יטובי ך"^ ישיא?י י' Om$ *£ £
"שביל וסי המדות" "בירורי הס' (מחבר 9rפודוליה ' ;■ 1^*# ,../
גאון סעדיה לדי והדעות האמונות על אמונה" 1 ■ ^ ' " ^^HUiM
(גרפי במנזיר לרב נתמנה תרנ"ח בשנת ז"ל), 1 ך  9^^^
בי היה שלא ועניה קטנה עברית ?הילה בה)' pFjjk ■V. . 9^^^|
ועניים? קשים חיים ויחי בכבוד, לפרנסתו כלתה 1 ■m * ^ Jafii^^^^m
לנפשו'הת" ומיגוע מניחה כאן מצא זאת תחת ^^§ ₪1 " 8■^^^^
הרבה כתב והספרותית, התורנית לעבודתו מסר #1|^^v '|^^^^^^^^^^■
במאספים שנדפסו ומאמריחכמה jjlf^Bחידושיתורה 4||HHm^^^^^H
הכל ועל ועוד; "הפסגה" "תלפיות7', כמו שונים ^^^^^^^^5ן^₪1^^^
"עזרה בשם הידוע ספרו את לכתוב Dy הצליח 1?£^^^^££** 1^
וקונטרסו אבךעזרא על נפלא ביאוי להביו"' 4?£iP*M . ב^^1 עלה בהם הק/ החיים'' "אור על הגנוז" "אור ^** ^^^^ , ~j£ ^H
בהבנתם. מתחבטים שרבים המקומות את לבאר Mm*. j₪KE₪±\Jk? , .MR
חש על בראשונה נדפס להביך "עזרה הספר (תרט"ן_תרצ"א)
הראשו המהדורה אזלה קצר ובזמן הפרטי בונו
לספר הגדולה הדרישה את למלא וכדי כולה' נה הש הקרמניצי החכם ורוח המקום חן ואמנם,
נאלץ לים, ומעבר הגדולה רוסיה רחבי מכל זה ז"ל רי"מ המנוח של תכונתו על בהרבה פיעו
אלו שגם ושלישית, שניה במהדורה גם להיפיסו התמזגות יחד נתמזגו שבו בדורנו מהמעטים והיה
נת תרנ''ח בשנת משוקהספרים. מהר חש אזלי והמדע. התורה וההגיון, המסורת נפלאה
כבסרביה אשר בילגרד בעיי רב להיות ב?ש ראשיתכל  דבריו לפי  קיבל חינוכו את
האחרון. יומו עד חי זו יבעיר (בנגב<' החדשה ר' ומסבו ז"ל, י"ל משה ר' התורני אביו מאת
הרבה והדפיס רב בכבוד ברבנות שימש שם ביש רב לראותו שאפו אשר ז"ל, מנחםמודל
ואידיש, בעברית שונים במאספים חידושיתורה למד כן ופוסקים; ש"ס כרסו את וימלאו ראל,
יבתפרסם התורני בעולם מוניטיו לי יצאו כי ^ל שו"ב שהיה מי זצ"ל, חנוןהניר ר' הרה"ג מפי
נתקבלו וספריו יבחכמה, בתורה מופלג ללמיו אותו הלעיט וזה רדזיויל, בעיר ומורהרוראה

יתירה בחיבה הג התשוקה אבל הלכה, דברי יתירה בקפדנות
לרא הכרתי ז"ל מעלער יצחק ר' המנוח את מנ עוד המנוח בלב שקיננה ללימודים, דולה
בנין בעניני לבולגרד בבואי תרפ"ז, השנת שונה כדי לו עמדו  הנפלאים וכשרונותיו עוריו,
ולג לציון הנאמן העסקן את מצאתי ובו ארצנו, גם אלא בגפ"ת רק לא רחבות ידיעות לרכוש
ותמימה עדינה נפש בעל היה הוא הארץ. אולת והגיאומטריה, החשבון בחכמת בעיקר במדע,
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1 וויסנשאםט"), "אידישע הירחון עורך מיאסי, מר שבתצחוק וטובלב, מאוד נוח אדם כמוה, מאין
1 נא ימים כחודש הקשה. במחלתו חלה בינתים אך בת פניו ומאירה שפתיו על תמיד מרחפת טובה
1 הכלל, מן יוצאים וגבורה באומץ מחלתו עם בק לי היתר, האחרונה בשנתחייו ילדותית. מימות
1 לו מלהעלות קצרה המקומיים הרופאים יד אולם אחת נעימותן בשיחות יחד אתו לבלות הזדמנות
1 השמונים בשנת תרצ"א, טבת כ' וביום ארוכה. להוציא עוד שיזכה היתה הנעלות משאיפותיו
1 ופניו העולם מן נפטר חי, לכל חיים שבק ושש "פרקי על פירוש  והוא כתבידו, את לאור
1 ישכ לא ומעריציו מכיריו פניו, יודעי כל לעם. ומ אור ראו שטרם ודעת תורה וחידושי אבות'/

האח כאחד מלבם יסוף לא וזכרו לעולם, הוהו המהדורה את להדפיס התכונן כן לגואלם. חכים
תמורתו. שאין בדור רונים "מי הוספת עם להבין" "עזרה מספרו הרביעית

דודזון מנדל שווע שמואל לחי אז מסר מזה (העתקה לואים"

רפופורט הכהן אהרן ר'
ואדם אלוהים עם ותמים ישר עניו, איש המיוחסת רפופורט למשפחת נצר היה הוא
סוערת ונפשו ער לבו רפופורט. אהרון ר' היה פייבל ר' לחרב בן וגאונים, רבנים ולשלשלת
הז מצא ובערב היום בשעות גם לארץישראל. אהרן ר' ווהלין. בחבל עיירה בצ'רניחוב, הכהן
וענ עסקים דחה ולאאחת בספר, לעיין דמנות לערך, ,1875 בשנת בצ'רניחוב נולד רפופורט
ברא רוחניים. בענינים שקוע היותו בגלל ינים הצ היהדות רוח ספוג אביו. ברכי על והתחנך
"'■* *" י" *"*" """" י"י"י* יי'יי'יייי" י'י"  <" י " """■ "  ..

__. ... ... __ __ ._r

ורוחו מעטה, ופעולה בלבד לבחירות עוררות מצעדיו כאחד יערות. לסחר ופנה קורוסטישוב
יש והרי זה. במחנה סיפוק מצאה לא הלוהטת חלקתיעריחד קנית היתה זה בשדר. הראשונים
והצ קם ובכן  ותרבותה, האומד, למען לעשות ואף סמוך בןכפר שהיה ביאליק, נחמן חיים עם

ביניהם. לפעול והחל הכלליים לציונים טרף נשארו לרפופורט זה. בענף מזלו את ניסה הוא
 ברובנה קרןהיסוד שליחי של בביקוריהם ביאליק עם משיתופו מעניינים זכרונות הרבה
רפו את ראו גולדשטיין ואלכסנדר יפה לייב עס לרגל יחד בהתגוררם פגישותיהם. ומתקופת
ימים משך כולו ומתמסר עסקיו את מזניח פורט מא רק אכלו ליער, הסמוך בכפר גוי בבית קם
לקרןהיסוד. והשרות ההתרמה לפעולת ולילות קרו ולעתים המסורת על שמרו כשרים, כלים
רפופורט ע"י להיעזר הציוניים העסקנים ידעו כשהם עמוקות בסוגיות וטיפלו התווכחו בות
לס שאין הקהל גם וידע לבעליהיכולת בפנותם ופועלי הגוי, בעלהאכסניה, זה. את זה מנצחים
מע את העושה הזה, הישר לאישהעסקן לו, רב רבים שאדוניהם סבורים היו (לאיהודים) היער
האומה למען לבבית ובמסירות באמונה שהו ופל ער ויכוח זה שהיה להבין יכלו ולא ביניהם
כמה זכורני פרס. לקבל מנת על שלא והארץ רפופורט ראה פעם אנשיתורה. של בתלמוד פול 1
קרן למען המשותפת מעבודתנו אפייניים מקרים סבר גבוה, באילן ארוכות מסתכל ביאליק את 1
הד"ר את שנינו ביקרנו פעם ברובנה: היסוד ואמר ממנו לעשות אפשר מה תכנית מתכן שהוא 1
להת הד"ר סירב התחייבותו. לקבלת ס. הידוע שלנו. בחלקתהיער אינו זה עץ נחמן, חיים לו: 1
על דפק ואפילו בתקיפות דרש ורפופורט חייב הבט אך חשוב, לא זה ביאליק: לו ענה זה על
ס., ד"ר תשלחנו, אולי באמרו: הלה של שולחנו י זה אילן נאה מה אהרון, נא,
א''ין לבנין תרומה לבקש לאיהודים לרופאים היה אפשר במסחר, צעדיו בראשית אז, כבר
השפיעו רפופורט של הגאה ועמדתו הדברים ביאליק; של לבו נמשך למסחר לא כי לקבוע
ע"י עליו שהוטל הסכום על לנו חתם ס. והד"ר לא זה שעסק אחרי מעסקים פרש הוא ואכן,
יהושע מר לבית הלכנו שני במקרה המגבית. ורפופורט ביאליק אולם יתירה. בהצלחה הוכתר
לגמנסיה המגרש לרכישת תרומה לקבל לוי ולא חייהם ימי לכל טובים ידידים מאז נשארו
תרומה לנו ומסר באהדה נענה לוי מר "תרבות". אחיו. את איש שכחו 1
לש אתו שישבנו עד ממנו הרפה לא ואף הגונה, יערות, בעסקי לעסוק המשיך עצמו רפופורט 1
דבר לי יחשב רב לכבוד באמרו: "לחיים", תות העו המלחמה לפני הגיע. לא עושר לידי ברם 1
יד שעל ובפרט כמוכם, מסורים עסקנים ביקור בעסקי וטיפל ברובנה לגור עבר הראשונה למית 1
לדברמצוה שותף להיות זכות לי נתגלגלה כם הי הוכפלד בית  אשתו משפחת של היערות 1
בצא עברי. תרבותי מוסד כבנין חשוב כה וענין ברובנה. ליוביס) (יענקל דוע 1
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הבודדים לחלוצים ומקוםםגישה ראשונה סניה ונות נתבעים בניישראל רפופורט: לי אמר תנו 1
לבית חיה רעיתו, גם הנידחות. מהעיירות שבאו מהרה עד ובאמונה. לפעול צריך ברצון. ואף נים 1
יפות פנים בסבר אותם מקבלת היתה גרושקין, והתיחסו רפופורט, אהרון ר' את ברובנה הכירו 1
לא רפופורט משפחת כי אם מחסורם, לכל ודאגה אנשים בין ודברים דין ומשנפלו רב. בכבוד אליו 1

העיר. עשירי על נמנתה לפנות נהגו  אחרים ובענינים בעסקימסחר 1
הקהלה'', ל"כיבוש רובנה ציוני הגיעו כאשל מקובל. היה ופסקדינו ממונות בעניני jלרפופרר 1
מת מועמדים למצוא הכלליים הציונים נתבקשו ברוב "תרבות" הגמנסיה והתפתחה כשגדלה 1
כמה התפקיד. את עליהם לקבל שיסכימו אימים עלידי הוצע השכור, בבנין לה צר ונעשה בה 1
נימוקים מתוך הסתלקו בהם עין ששמו חברים גדול מגרש לרכוש ועדההורים) ראש (בתור 1
בפשטות: ואמר נענה רפופורט אהרון ר' אך מוס ושאר הגמנסיה בשביל פרטי בנין להקמת 1
השתדל  איש שאין במקום אותי; "שלחו צי ועד והורכב נתקבלה ההצעה "תרבות''. דות 1
התפקיד את עליו משהטילו ואכן האיש'/ להיות בין זו. לתכלית כספים לאסוף עסקנים של בורי 1
מצ גדול קרבן היה זה אםכי כראוי, למלאו ידע והוא רפופורט אהרן ר' היה זה לועד המוזמנים 1
ולא נקיה לא מלאכה זו היתה הימים באותם דו. את לו והקדיש המפעל של הקורה בעובי נכנס 1
הרי הפולני השלטון בועדהקהילה. לשבת קלה דיסיאטינות 2y2 בן המגרש שנרכש עד מרצו 1
לרקוד ועדהקהילה חברי על לוחץ היה אקציוני הוקם עליו רובנה, העיר בתוך דונם) (כ25 1
בז שנבחרו אנשים נמצאו ואמנם חלילם, לפי ^^^^^^^^^^^^^ 1
הסר כלפי ואילו להם והחניפו השלטונות כות ^^HPIMHII^I^^J
באוירה גם שונים. באמצעיכפיה השתמשו בנים ^^^ ^^^ך^
ועמד הנכונה דרכו את ז''ל רפופורט לו מצא זו ^M J^W
מובהק. ולאומי ציוני קו לפי ופעל איתן כסלע ■§ .^j^■

עסקנותו. בעד שילם יקר מחיר אכן' Mkf "*^^^B
מבי כצנלסון וברל ביאליק ח.נ. של בשובם V* jgpHpl j^H
רובנה יהודי של ערנותם על מסרו ברובנה קורם ^^ "^ ^■
רפופורט, של המסורה פעילותו *** א"י *גני ^^m*'s'MP' י ■
הי בתו לעלית סרטיפיקט לקבלת גם סייעו 0/7 ^BrS^" 9
לעלות התכוון ביתו עם הוא גם לא"י. i■^^חידד,  *¥
עליו מתה פרקזמן באותו אולם ארצה, אחריה ^^^M"
בשנת בערך, חצישנה, כעבור הגיע והוא אשתו ^^^^^נ

לבדו. ,1936 ^^^^^
הנכ הארץ את בראותו גבול היה לא לאשרו 1^^^^
לא אך האחרון, בדור בה נוצר אשר ואת noo ■iHHL^. י

חדשים כמה וכעבור בארץ, להיקלט לו היה קל
ונשאר לפולין מסוימת בשליחותמסחר ,/א ארצה עלותו לפני רפופורט אהרן ר'
הביא הוא בארץ. ולהישאר לשוב בהלמו ' ברובנה המייס לשמחת "תרבותי' לגמנסיה הגדול הבנין
והתמסר המתחדשת ציץ בשורת את ליובנה אתו ההורים, המורים, הגמנסיה, של הראשונים דים
בעיקר הלאום, לעבודת וקדושה התלהבות ביתי המג מחיר משנאסף יחד. והתלמידים העסקנים
הגט בבבין לגור שעבר עד למוסז"תהתרבות, כי לזמןמה, הבניה התחלת את לדחות חשבו רש

ולפיתוחה. לקיומה בכל לה ידאג נסיה קם אז בעיר, כספים לתבוע ממי כמעט נראה לא
לא'יי לחזור הספיק לא ורפופורט הגורל רצה הסביבה יהודי את גם לשתף ותבע רפופורט
והביאה שפרצה היטלר, מלחמת המלחמה, בגלל מיה אינם מוסדותהתרבות שכן חשוב, במפעלה
רפוםורט של חלקו בגולה. ביתישראל על כליה בדבריו השפיע הוא בלבד. רובנה ליהודי עדים
היה התרבות ומוסדות רובנה יהודי של בסבלם ניצח הוא המגבית. הנהגת לו ונמסרה שנתקבלו
רוב קדושי בין מנוחתו את מצא ולבסוף גדול, ובהש חמרים וגם כספים גם אסף ההתרמה, על
1942 בשבת רובנה יהודי של בקבריהאחים נה של המפואר הבנין את להקים הצליחו פעתו

. רוב בני שאף ברובנה, מרכזי במקום "תרבות"
חור נטעו בארץ רפופורט של *שפחתו \ני רפו וגמירתו. להקמתו תרמו בארץישראל נה
לישיאל י'קימת הקיז ביעיות עצים m ?ת שה ולי ימים עשה זה, במפעל רב עמל השקיע פורט
יל1כיי שמי על תש"ז בשנת החמישה ב?עלה הבונה היה שהוא יאמר ובצדק הענין למען לות
למר העסקן האיש רפופורט, הכהו אהרןז י' של ה הז הבנין של העיקרי
יהי ולתרבותה. לאומה הקדיש ימיו שרוב פת,

ברוך! זכרו הרבה עזר כללי, ציוני שהיה רפוםורט אהרון
קרשון משה אכ שימש וביתו הזרמים, מכל ברובנה לחלוצים
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זהבה אפרים, ציבולניק, משה רוטבלט, אהרן הפולנית הקהיליה בתקופת עתיקתיומין. עיר
מהם שכמה ואחרים, בירנברג חיה ארקס, וחנה הראשית העיר היתד, (זצ'פוספוליטה) הקדומה
יצאו כן והשלישית. השניה בעליה ארצה עלו בימי ואח"כ קיוב, חבל במסגרת אוברוטש למחוז

בלימודים. להשתלם לכרכים עירהמחוז היא שימשה הרוסי, הצאר שלטון
ע"י ממונים יהודים, שני ישבו העיר בשלטון מתוך בווהלין. וכפרים עיירות ערים' וכמה לכמה
יצחק הצארית, רוסיה סדרי לפי הפלך, שלטון שבשנת נראה, עפרון  ברוקהאוז האנציקלופדיה
עשירים. סוחרים מרגלית, וברוך כצנלסון אייזיק את ששילמו יהירים בתיאב 3 בעיר חיו 1629
משה ואתם הקהל מעסקני גם היו אלה שנים לשאר שווה באופן (הזאמוק) לארמון מסיהם
יוסף יהודה בירביס, שמעון ארקס, הלל וורטמן, בעיר היהודי הישוב וגדל הלך מאז התושבים.

ואחרים. וינברג כצנלסון, עם יחד ה"ח, במאה נכללה אוברוטש וקהילת
חת את עיכב לעיר קרובה תחנתרכבת חוסר ידוע צ'רנוביל. הקהלה בהנהלת אחרות, קהילות
העולמית המלחמה בימי רק השנים. כל פתחותה נבחרי ה"זקנים", פנו 1750 לפברואר בשמונה כי
ליד רכבת פסי קו העבר (191517) הראשונה לפסק בקשר בצ'ריוביל לקהילה ווהלין, גליל
בדרךכלל להתקדם. העיר החלה ומאז העיר מס של הגביה העברת בענין רדום של .הדין
אחרות לערים בדומה אוברוטש, יהודי להם חיו הווה לכנסיה אלברוטש מחוז מישובי גולגולת
הגלות שתנאי כמה ער יחסי, בשקט ביוהלין. בנציגיה לבחור צ'רנוביל לקהילת והוצע לינאית,
חיי איפשרו ברוסיה מהיהודים הזכויות ושלילת לאוברוטש. ולהמציאה המס של החלוקה לעריכת
גם אך ב1917. למהפכה עד פרט, וחיי כלל אוברוטש קהילת מנתה 1765 משנת במפקד
בכנפיהן הביאו לא המהפכה לאחר רוחותהאביב בה היו למעשה אולם משלמימסים, יהודים 657
ימיהשיכרון אחרי אדרבה, לטיבה. ניכרת תמורה מסים להטלת הפנקסים ע'יפ יהודים. יותר אז
בגורלם נפל במדינה, השעבוד מעול השיחרור של יהודים 1031 אוברוטש במחוז נמצאו 1803 משנת
ימי של מכוסהתרעלה לשתות העיר יהודי של מנו 1847 משנת הממשלתי ובמפקד עירוניים,

ובאוקראינה. ברוסיה המבוכה בעיר גרו 1917 בשגת יהודים. נפש 1723 בעיר
והרוסים האוקראינים בין הקרבות כשהחלו מששת למעלה שביניהם תושבים אלפים כ10
רבים פליטים יהודים נהרו זייטומיר בסביבת . יהודים. אלפים
את לפגוש מהעיר יצאו אז אוברוטש. לעבר התפתחה כן רבים, יערות היו אוברוטש במחוז
הביאום זמן, באותו שנבנתה ברכבת הפליטים גרו הגדולים הסוחרים הבורסקאות. תעשית בו
מחסורם לכל ודאגו בתמימות בהם וטיפלו העירה היהודי הישוב רוב יהודים. היו כולם וכמעט בעיר
אחרים. במקומות נקלטו או למקומם שחזרו עד ניכרת שונות. ומלאכות זעיר מסהר על חי בעיר
ביתיהמחסה יצוין שבעיר מוסדותהציבור בין ואל למרכזים מהעיר היהודים נדידת היתה
למח דאגה והקהילה הנצרכים את שקלט לזקנים לים. מעבר

בו. שהיו והחלשים הזקנים של סורם ובמחוז אוברוטש יהודי בין התפשטה החסידות
אוברוטש ביהודי פוגרום נערך 1917 בדצמבר ציר שושלות אחרי נהרו הי''ח, המאה בסוף עוד
הצבא של הסימיונובית ה265 הדיביזיה חיילי ע"י באמצע ואח'. ליובאוויטש טריסק, סטולין, נוביל,
על התנפלו הם זמן אותו בעיר שעמדו הרוסי, יוסףיצחק ר' הצדיק בעיר התישב הי"ט המאה
הדבר מהן. כששים היסוד עד והחריבו החנויות מליובא מיחםכינדיל ר' של (בנו שניארסון
פול בעליאחוזות מתעמולת כתוצאה ונהיה בא הצדיק ה,,חצר" את ניהל (מ1875) אחריו וויטש).
מכהו שהודחו הקודם הרוסי השלטון ופקידי נים היתה ורבה הי"ט, המאה סוף עד דובבר נחום ר'
למהפכה. האחראים את ביהודים וראו נוהיהם החיים. שטחי בכל הקהל על האדמורים השפעת
הצטרפו נוצריםםושעם וסתם הסביבה אברי המאה מראשית בעיר היתה ניכרת זאת עם
חנויות ולשדוד לגזול והרבו הפורעים לחיילים מורים כמה הלאומית. התנועה התפתחות הנוכחית
ביפשות. או בביתמגורים שפגעו מבלי היהורס והם: עכרית בעיירה הילדים את לימדו פרטיים

הצארית. ברוסיה רגיל פוגרום מעין זה היה ארקס. וחנה זהבה אפרים. צבי, פישמן, אהרון
פרעות היו לא סקירופאדסקי ההטמן בתקופת התבלטו הנוער מבין בחדרים. לימידים מלבד
דעתו האוקראיני ההמון אולם אוקראינה, ביהודי רכליבסקי, ויהושע יעקב כצנלסון, פנחס הציונים:
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גדול מחנה קוזירזירקו הביא אז מהם' ארבעה לשל שעלה משום גם מההטמן, נוחה היתד, לא
השתלטו שבינתים העיר. על תותחים 1ם ועלה כובשי  והאוסטרים הגרמנים של בכוחם טון
על חמתו את ושפך הפציץ הפוקליובים' עליה השל המשך בו שראו משום וגם  אז אוקראינה
אלא ושוד בהתעללות הסתפקו לא הפעם היהודים.  בשלטונו המרידה משהתחילה הצארי. טון
תחי ורצחו. פצעו הכו הם נחתזרועם. את הראו אוברוטש שבמחוז הפוקאליובי הו1לוסט אכרי קמו
התחנה בפוטאפוביטש, יהודים כמה רצהו לה ההטמן בממשלת מרדו ,1918 נובמבר בסוף
גושאבו. לכפר פיו משם לאוברוטש, הסמוכה בראשה אוברוטשאית. ריפובליקה על והכריזו
המלמד את תפסו היהודים את שם מצאו וכשלא הבונדאי את ולסגנו דימיטריוק האכר את בחרו
וצירפו בכפר שנמצא היחיד חרש' איש הזקן' פרידמן. שלום
שניהם את תלו בדרכם, שפגשו זקן שוחט אליו אליהם להתחבר היהודים את הזמינו האכרם
רק גויותיהם את לאסוף הרשו ולא גבוה עץ על טעמים מכמה חששו אלה אך לריפיבליקה, 
והורית עזינפש יהודים באו ימים כמה אחרי מרובים ימים יצאו לא ואכן להם: יד מלתת ונמנעו
31.12 ביום לקברישראל. והביאון הגובות את הרי גם נפלה סקורופאדסקי ההטמן נפי^ת ועם
שמות: בה ועשו לאוברוטש הקוזאקים פיצו 1918 האוברוטשית. פובליקה
וסחורות, חפצים תכשיטים, ושדדו נשק חיפשו מאורעות את שחקר הילרסון, מר הודעת לפי
הימים בשני יהודים 17 והרגו שראל י בנות אנסו האוקראינים השלטונות אז החלו ההם, הימים
לאטמן העיר יהודי פנו ושוב לפוגרום. הראשונים נשלחה למשל כך בזכויות. היהודים את להגביל
בול היתר.: התשובה אולם עליהם, לי'גו ייתחננו לתת לא לאוברוטש מז'יטומיר סודית פקודה
שלי אחד לקוזאק אסון יקרה אם אתם, שביקים לאטלאט ולפטר ליהודים ממשלתיות משרות
לה מוכן שהוא הרב להצעות בראשכם. ימכם  שהדבר יתכן למשרות. קודם שנתקבלו אלה את
הם נאמנים כי בשבועה קהילתו אנשי את ביא למוס בולשביקים של חדירה מניעת לשם נעשה
האטמן לשרותוענה פלוגה ויארגנו לאוקראינה תחת היהודים של מצבם אבל הממשלה. דות
איומו. על וחזר הז'ידים בעזרת צורך לו שאין כלל. בדרך רע, ה" לא סקורוםאדסקי שלטון
יחרץ" לא "דמי קוזירזירקו שקיבל לאחר ברם לשלטון האוקראינית הדירקטוריה משעלתה
שאין לקוזאקים מודעה פרסם רובל אלף 50 סך נעשה אוקראינה, ברחבי שוטטו שונים ומחנות
לא הקוזאקים אולם בעיר. מהגזלות נוחה דעתו של לקומנדנט מינו הפוקאליובצים פרוע. המצב
בתעתועיהם. והמשיכו מפקדם לדברי לב שמו הש ה"מאה לאיש (שנחשב משצ'ניוק את העיר
לז'יטומיר, הגיעה קוזירזירקו מעשי על השמועה הצבא עם בדברים בחשאי בא והוא חורה")
מיוחד קומיסר נשלח ומשם ווהלין, של הפלך עיר לגיון הגיע ולאוברוטש שבקורוסטין הפטליוראי
הקומיסר באוברוטש. האזרחים עניני על לפקח בלילה הגיע הלגיון אוקראינים. קוזאקים של המות
נגד לפעול בכוחו היה לא אך ישר אדם היה ועבר נשקם את לקח הפוקליובצים, את והקיף
מש שמירה לארגן ליהודים היתד, ועצתו האטמן לפני היהודים לתלונות היהודים. בתי את לשדוד
כמה אך שמירה וסודרה ההגנה אנשי נקראו להם. סדיר צבא יגיע שבקרוב הלה הבטיה משצ'ניוק
לקו להפריע כשניסו בחייהם שילמו מהשומרים האטמן הגיע לדצמבר ב15 ואמנם כדר. וישליט
ערך לבסוף בלילות. שלהם במעשיהשוד זאקים שעברו זה, איש וחילו. קוזירזירקו הפטליוראי
שעזב לפני אוברוטש. ביהודי שחיטה קוזירזירקו הצבור ב''כ את לראשונה הזמין מעורפל, היה
שמר פשטה בעיר הרכבת. בתחנת עמד העיר את שנידחו הקודם השלטון ופקידי הפולנים את וחקר
בב לילה אותו התרכזו היהודים נסיגתו. על עה שפכו האלה שהנחקרים ספק אין ממשרותיהם.
לתחנה. לקוזירזירקו נקראו ולמחר תיהכנסיות תעמולה כמנהלי והציגום היהודים על וגםרית אש
מש בינואר. 16  תרע"ט בשבט בט"ו זה היד, על מכשולים שמים הם וכי וכמסיתים, בולשבית
בהם התעללו קוזאקים ע"י יהודים כ50 הובאו אחריהם העצמאית. אוקראינה של חרותה דרך
והובלו יום באותו נפלו קרבנות 32 נפש. ורצחום במשלחת היהודים. את ולסוף האכרים את חקר
נמ כשקוזירזירקו שבת' בערב למחרת, לקבורה קוזיר בראש. הרב עם מפייהעיר נוכחו היהודים
בול צבא פלוגת בעיר נמצאה מחנהו, עם לט יודע "אני לרב: ואמר קשות אתם דיבר זירקו
אוברוטש צעירים כמה השתתפו ובה שביסטית הם. בולשביקים הז'ידים וכל בולשביק שאתה

אים. שבעיר הז'ידים כל את אעקור שאני איפיא, דע,
בעיר קוזירזירקו שעשה הימים 17 במשך ומסור בבתיהכנסיות אותם כנוס לך משרשם.
כ1200 ונשדדו נפצעו רבים יהודים, כ80 נהרגו התעללו ואנשיו קוזירזירקו דברי". את להם
עמד הרוסי הצבא יהודים. של והיויות בתים יהודי ופחד. ימימבוכה אלה היו ביהודים. ופגעו
הפט שוב חזרו אז ועזבוה, פורים עד באוברוטש על ונהרג נתפס הבולשבי השלטון משטח אחד

ליוראים. בכפר השתכרו והקוזאקים מקרה קרה חטא. לא
להגנה 3י©ו אוקראינה ורחבי אוברוטש יהודי הרגו והםוקליובים לנארודיטש) (בדרך קובשצ'וה
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הקולקטיבים, והקמת ההמונים של ליטריזציה סלוגות הקמת ודרשו היהודי המיניסטריון מצד
החדשים הסדרים שאר וכל הפרט ברכוש הפגיעה פרידמן שלום יהודי חייט של במכתבו הגנה.
ברחו רבים ירוד' היה המצב החיים. פני את שינו למיניסטריון 17.12.1917 מיום עוד מאוברוטש

החדש. לקורס הסתגלו ורבים אחרות לערים מתאר בביתו, שנערך השוד על התאוננות הובעה
היה השל הףןוחה> בשנןת הנציונלראט הוא איפה ושואל: עליו שעבר מה
הןטב המצב בעיף כבף באוקראינה, שלנו האינטרסים על להגן שמתפקידו

בנינים נוספן בעיר . אצל שרר בזמן שלהם בקבינטים נציגינו חושבים מה
מהתן. רבים ^ התרחבה התעשיה שים ולהתעללות לפרעות נתונה היהודית אוכלוסיה

אז חייהם ןתנאי גדל ,מספרם מהצבא) (בורחים עריקים של כנופיות מידי
יןתר#, נןךןים אחים אמהות, אבות על להגן יוכל מי ופורעים?

ורוסיה. גרמניה בין המלחמה פרצה והנה ל חיילים יהודים התאחדות לא אם ואחיות
ושל אוברוטש את גם כבשו (הגרמנים) הנאצים האוק נאלצו הרוסי הצבא לחץ תחת לבסוף,
את בעיר עשו זן קצרה בתקופה כשנתים> בה טו הקר והבולשביקים אוברוטש את לעזוב ראינים
קהילת את הרסו שלהם' והחורבן ההרס מעשי 1920 משנת בה ומשלו והסביבה. העיר על תלטו
נמלטו שלא היהודים כל את נפש ורצחו אוברוטש נאצי. הגרמני הכיבוש עד

עיף מועך f העיר בחיי מיוחד פרק מהווה האחרונה התקופה
, ' 'l _l" "יו ן קשה בראשונה היה הכלכלי המצב בה. 1.והיהודים דרי הלב אלה 7y , , . 1 החדש.. לקורס האוכלוסיה הסתגלה בנקל לא

י אבטיח אריה הפרו מזה, והיבסקים מזה הקומוניסטים לחץ

י ק ש ו ר ו ה
אז היה ונכסף. צוהל מפרפר. חי, נוער חבורות שהתעלסנו חבויים, נימין tv^ עצמו השם
החוויות מרכז שמאחוריו הנהר עם "גןהגבעות" וימי עולה, זכרונות גל מהכרה. או מאונס מהם
החדש בשם גם ניכר השנים והד  והכיסופים. בין אחת עיירה חיים. כמו  ניצבים הילדות
המצביא הבולשביקים. שלטון בתחילת לו שניתן לה עצמיות מהותה. מיוחדת זאת וככל מאות.
אחד של זכרו להנציח כדי מקומו פינה קוטוזוב ברוכים שדות בין חבויה אינדיבידואלי. וגוון
מעכשו נקראה וולודרסק ישראל. בני מאחינו ותרבות שלטון ממרכזי מרוחקת עבותים, ויערות
הלנינ הסוביט מראשי וולודרסקי, שם על העיירה בדשנה שוקעת הברזל, וממסלות מכבישים ונתוקה
ושהתיחס העשרים שנות בתחילת שנרצח גרדי, הארו הגשמים בימות אשר הצירנוזום, אדמת של
אר הורושקי. תושבי ממשפחות אחת על במוצאו יצרה בו, לעבור שאין עמוק לבוץ הפכה כים
השמות נשתרשו לא והחליפות. השנויים כל לאחר שזור ער, יהודי הוי של מיוחדת פנר. הורושקי

בלבבות. חיה נשארה והורושקי החדשים, שמרנות וציונות, מהפכנות והשכלה, חסידות
בין הבדיל שונים בכיוונים ק"מ 40 של מרחק בפקחותו מתובלת פרובינציאלית תמימות והעזה,
ז'יטומיר, הקרובים: המרכזים ובין הורושקי אח''כ הזינה האינטימית החמימות הכל. יודע של
(איסקו וקורוסטין (זוויהיל) נובוגרדווהלינסק ביסורי בנכר, גם אשר הנידחים, מבניה רבים
שנו משלה. לתחנתרכבת זכתה לא והיא רוסט) שכחוה. לא לגדולה, העולה ובהצלחות מאבק

הכבדות העליונות האירית אלה י'בייקית' את יובליו (מבני הנהר שפת שעל הגבעה על ^^S^^^^עמדו אר"מ שיי" ע"יקיס ב™ "של

באוברוסש שביקרו? סישסן ס. של תיאורה לפ* (. גלים, גלי וגיאיות, גבעות דשא. ושפעת עבותים
192rn סינה ובכל  וצללים אורות ושפע חבויות פינות
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המשפחה ובקורות בקהלם. יחד לא מלאכה בעל ובלי תחנה בלי הורושקי בני כשנשארו ועכשו,
יאכע בת טייבעלע של הרומן ודם בדמע נרשם צ'רני מבני הבורקות את לקנות נאלצו בורקות
ונישאה אתו ברחה חייט, של בשוליא שהתאהבה המזל... בני חוב
חרפה למקור הדבר והיה  הכפרים באחד לו בהורושקי. הישוב מנה יהודיות משפחות כ600
בסביבה שנפוץ עממי לשיר נושא כולה למשפחה חסרו שלא מובן, ומלאכה. חנוונות  פרנסתם
אין יאכען מיט אלקנהץ מיט ("טייבל כולה ומורים, מלמדים קודש' כלי הלואי: פרנסות גם
לשון לחורצי ולשנינה להלצה נושא מיט")' דער משרתות מלאכה, בבתי ופועלים בחנויות עוזרים
הרומן גיבורת נאלצה סו"ס אשר עד שבעיר, ויערות, תבואה סוחרי בכפרים, המחזרים ורוכלים

לאמריקה. לבבה בחיר עם לברוח מקצה ובעלי וסוכניבטוח ,זינגר' לחברת סוכנים
אלה שפרנסקי. משפחת האב: בבתי ושלישי "תעשיה": של התחלה גם היתר. חפשיים. עות
שבמקרה. כדבר יהדותם את שנשאו יהודים היו עשרות שהעסיקו בורסקי, בתי של קטן לא מספר
התורה, לימוד על שקדו לא במצוות, דקדקו ייא טחנות צמה סחורות לאריגת ביתהרושת פועלים,
בית חוכרי השקאלעס, מבקרי גם היו ומבניהם מחסני גם היו בעיירה לבירה. חרושת ובית קמח
ומש לרשות מתקרבים הסוסים, ודואר המרקחת סוחר של למחסניו סייף היד. מהם ואחד עצים,
על ביותר חרדים אינם בקלפים. אתם חקים הג המנופקטורה חנויות גוטסמן. הגדול היערות
והמליצים השתדלנים גם ומהם כשרים. מאכלות שהיו הירידים, הסביבה. בכל rnjnT היו דולות
כולה נזדעזעה זו משפחה גם אך הרשות. בפני ממל היו בשבוע, ה' ביום בחודש, פעם מתכנסים
שנגמר הדת' והמרת תערובת נשיאי של במקרה ורוכלים אחד, מצד אברים אלפי העיירה את אים

הנידחת. הבת של לדעת באיבוד מצד  ומהסביבה מהורושקי יהודים וחנוונים
השמו או  שמוניע בני אחת: משפחה עוד למצוא כדי מיוחדת זריזות דרושה היתד. שני.
יצרים בעלי הארץ. ועמי פשוטים יהודים ניאקעס. את כיוון לא שאיש זה, שוקק המון בתוך דרך
סוחרי והצופות. יפות בריאות' ונשותיהם עזים, פנימי ריתמוס משום בו ושהיה הכאוטית תנועתו
בתרמיתם בזריזותם, ידועים ןעגלונים, ףין סוסים נשארת היתד, היום ככלות משלו. חיים וקצב
טעם טועמי שבסביבה, האברים עם ובקשריהם ורוות וקולות מראות ספוגת ושבעה, עיפה העיירה
אך לספוג. וגם מכה לחלוק יודעים המרה, הטיפה שפע ונתמלאה עירוניים ממוצרים נתרוקנה שפע.
רוח בנוח או בעיר דליקה פרוץ עם צרה, בשעת הגויים. רווחים בתוספת הכפר מתוצרת
ל"פ או ליריד הנקהלים האכרים על השתוללות כמה על נמנו שבהורושקי המשפחות מאות
נחת ומראים בפרץ העומדים הם היו ריזיוו'', עליהם עלו כי (אם האחרים וכל שרשים' בתיאב
ואליו "נביא", אחד היה המשפחה ראשי בין זרועם. ראשונה אחריהם. נגררו או עליהם נלוו במספרם)
"עזרה* ולבקש "עצה" לשאול לפנים פונים היו את קנו הם הגלמונטים. משפחת היתד. במעלה
מהאורווה. סוס שגעלם או פרה שנגנבה במקרה טרוב הנסיכה של יורשיה מידי העיירה אדמת
הרותח הדם רוב. פי על מיעילה היתה ו"עצתו" חוכרים היו והמגרשים הבתים בעלי ורוב צקיה,
לסכסוכי פעם לא מביא היה שמוניע בני של הע היו זו במשפחה לגלמונטים. משלמימסים
לתחומיה מחוץ העומד אך המשפחה' בתוך דמים בעלי למנופקטורה, הגדולות החנייית בעלי שירים
הצ לטענות שהיא כל הגבה מלהגיב נזהר היה היערות סוחרי העצים, ומחסני המהודרים ך"בתים
את ולגדף לחרף לבךשמוניע לו מותר דדים: לזכוכית חרושת בתי גם ובידיהם שבסביבה
יהין אשר לזר לו אוי אך משפחתו' בן קרובו רצופה דתית אדיקות של חוט הסמוכים. שבכפרים
בכבוד הן וגידופים. חירופים לאותם להסכים משפחה על מתוח היה בעלבתיתנגידית שמרנות

פגע! המשפחה בהפרת השמרנות הגיעה בסויה ולשיא זאת.
ועליהם העיירה, של התווך עמודי היו אלה הסופר ובין המשפחה מבכות אחת בין השידור
ונשתרשו, ונתאקלמו שבאו רבות משפחות נוספו אך די'ר. אז היה לא שעוד ה. א. ש. החוקר
(ובהן חייה על חותמן והטביעו והפעילו פעלו האח בשנים אכן אפיקורס. כקצת כבר .נתגלה"
והסתעפה ורבתה שפרתה החזן, ציון בן משפחת אפיקורסות, פרצית הזאת במשפחה גם נבעו רונות
היסוד). ממשפחות אחת לדרגת כמעט והגיעה חפשיים. במקצועות והתעסקות השכלה
היתה לא האחרים בהכרת וגם בהכרתן גם אף המסועפת אלעזר בני משפחת שני: אב ובית

והוותק. השישיות זכות להן גורדון בית מנהל פלמוני. יעקב (חברנו והענפה
וציונות. השכלה תורה. חסידות. בני יהודים זאת). למשפחה נצר הוא בדגניה

הורושקי גם היתה באוקראינה העיירות ככל "פטריוטים' ודמית' העזה אנשי וסחורה. תירה
ברובם נמנו יהודיה וחסידות. תורה ריח ספוגה בעניני מחלוקת בשעת למשפחתם. וגאים נלהבים
הורנוסטיפול. וגם טשרנוביל מקר1ב. חסידי על המש עניני על להגנה כשנזעקו מסחר, או ציבור
נוסך היה בעיירה האדמורים אחד של ביקורו ושו המשפחה ראש אל פונים הצעירים היו פחה,
הלבבות את מקרב והיד. ושירה חג רוח עליה ז להכות צריכים אנו מי את הדוד, נא. אמר אלים:
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עיירה הורושקי היתר. והרחוקה. הקרובה ביבה הזקן הרבי של ביקורו לי וזכור ישראל, לאהבת
באוקראינה. כמוה שמעטות עבריתציונית, לאחר שבא מהורנוסטפול בר) מרדכי (ו"
שהק האםהאלמנה זו ברנשטין, האדיל ובית כבושה טינא (איזו שנה 18 של ארוכה הפסקה
המרכז היה חייהם, את וחיתה לבניה חייה דישה  מחכידיו) שלא העיירה בני על ילבו היתה
החלט לא שמעולם ופעיל ער חי, מועדון לנוער. העיירה. יהודי כל של במעונם השמחה אז והיתה
הנכון. ולמועד בזריזות פועל ושהיה הקמתו, על בנין בעיירה. קיימים היו רבים פרטיים חדרים
מ למעלה שונות בפנות כיום מפוזרים בארצנו צ'ל אברהם ר' אך היה, לא תורה לי:למוד מיוחד
בתקופות לכאן שהגיעו הורושקי, מיוצאי נפש 5j על שוקד היה תורה, בתלמוד והעוסק הגובה קיס,
של זכרו את נעלה כאן שונים. ובדרכים שונות הלימוד שכר את בהן משלם והיה הפרוטות גביית
נצטרף תרע"ג, בשנת לארץ שעלה פלדמן, יעקב העניים. ילדי של חשבונם על הפרטיים בחדרים
וייבדל משמרתו. על חלל ונפל "השומר" לאגודת למקומות גולים היו בתורה נפשם שחשקה אלה
בתחלת שהיה שריף, (יעקב) מאיר חברנו לחיים בית לידא. טלז, זוויהיל, ז'יטומיר, בישיבות תורה
בסביבתנו, "החלוץ" מפעילי השלישית העליה שנפתח המתוקן, החדר המודרני, העברי הספר
בארץ. חלוצית לפעולה אח"כ גם שכמו ושנטה הסבי בכל ראשון היה המאה' בתחלת בהורושקי
לילדים הציוני "ביה"ס את במיוחד להזכיר ויש ח. י. במיוחד זכור הראשוגים המירים מבין בה.

בהורושקי הציוני ביתהספר של והתלמידים המורים
נרודיצקי משה ע"י 1905 בשנת שהוקם עניים" נועזים: חידושים והביא מליטא שבא בורקובסקי,
הקמת עם הנ"ל. בורקובסקי המורה של בעזרתו לפי ומוטעמת מדוברת שפה בעברית, עברית
והח הנשפים בעיירה. חדשה רוח נשבה זה בי"ס דקדוק תנ"ך, ליטאית, בהברה הדקדוק כללי
את הדלה לסביבה הביאו כאן שנערכו גיגית מקצועות גם לעברית וכתוספת ישראל, ותולדות
מוט קריאה מוסיקלי, צליל של החדשה החוויה באה העברית ועם מיוחדים. מורים מפי כלליים
ריתמית. תנוער. תיאטרלי, וקשוט צבע עמת, נפתח מכאן לעליה. טמירה ושאיפה הציונות
וב לביה"ס מסביב ונהיו. קמו ותזמורת מקהלה להפצת וכללית, עברית להשכלה פוסק בלתי מעין
חובבים אגודות הספריה, אח"כ הוקמו השפעתו בהורושקי היו ידועה בתקופה והעתונות. הספרות
בעיירה  חברה. חיי של אחרים ניצנים וכמה הגו עברית, שדיברו בני~נוער למאה קרוב
והשכלה תרבות ממרכזי רחוקה שהיתה זאת, מה כל את וקראו קנו עברית ובהשכלה בציונות
לשש אחד ממשלתי ספר בית רק בה קיים ושהיה יצאו מכאן העברית. ובעתונות בספרות שהופיע
את כללית להשכלה השאיפה מצאה לימוד' שנות בס ולכפרים לעיירות לערים, ומדריכים מורים
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שנים לסיביר. להשלח ו"זכו* חשובות בפעולות האכסטרניות בתופעת והגרוטסקי המלא ביטויה
ול לכבוד וזכו 1917 מהפכת עם רק חזרו מהם ידי בעל מורה במינה: מיוחדת פירמידה הבנויה

כולו. הצבור מצד הערצה תלמידים מלמד גימנסיה מחלקות ארבע של עות
היהודי הנוער בו שנמצא האטום, המבוך בתוך אך קונה עצמו והוא משלה פחותות שידיעותיהם
הנ*ל' התנועות בכל מועט פורקן רק היה בעיירה' וכן מחלקות' שש בגבול ידיעות בעל מפי תורה
גדול זרם בהגירה: פתרונה מצאה '.לאן?" ושאלת לשיא מגיעים אשר עד הסולם בשלבי עולים
לא"י. אח"כ, וגבר שהלך דק, וקלוח לאמריקה' לעיי* מד. לזמן יורד שהיה ממש' סטודנט הפסגה'
במשך נתרכזו הורושקי יוצאי של גדולים קיבוצים להשביע בעירהאוניברסיטה שבתו ממרום רה
ובפילדלפיה. בשיקגו שבקנדה' בטורונטו הזמן שחור''' ל"יום שהיא כל רזרבה להכין רעבונו,
שנתקבלו הכספים על התקיימו רבות משפחות והאינטימית החמימה מהאוירה בינתים וליהנות
הטובים הסיכויים ועל באמריקה הקרובים מאת שא ויתכן והחנניות. הנאות הורושקי בנות של
הק ניתוק ועם הקרוב. בעתיד אליהם להצטרף כל ללמוד לבחורינו כוח שנתנה היא זאת וירה
אלה היו הראשונה העולם מלחמת בפרוץ שרים מעמד ולהחזיק ויבשים תלושים לימודים אותם
נתארגבו המהגרים קיבוצי אותם לסבל. הראשונים פרוצנטית' נורמה על והשמועות הידיעות כל מול
מרחוק הושיטו והם ללנדסמנשפטים, הנ"ל בערים מוצא חוסר ועל ומכשילים, רשעים בוחנים על
לאיי העליה  היים'/ ב"אלטע לאחים עזרה בבחינות. שעומדים לאחר גם
נמצאים כיום אך בודדים' רק לכתחלה מנתה הת כאמור ועליה. הגירה מהפכנות, מפלגות,
הורושקי. יוצאי איש מחמישים למעלה בארץ המאה. בתחלת הציונית התנועה בהורושקי חילה
אחדים, נערים של "עלייתם" היתה במינה מיוחדת ובראשה הזמן' כל קיימת היתה ציונית אגודה
בתל "הרצליה" העברית בגמנסיה ללמוד שזכו ציון צעירי היות לפני ועוד נרודיצקי. מ. 
נוער בני של חלומם נושא זה, פלא מוסד אבב. בשנת ציון צעירי אגודת כאן הוקמה בעולם,
להכרתם כך ע"י נתקרב תבל' בקציוי יהודים א. החי .1411 בני צעירים נערים וחבריה '1904
ויצר בהורושקי ומבוגרים נערים של הממשית האגודה, ראשי בין אז היו קפניס ומשה אקסלרוד
בא"י. המתהווה העולם יבין העיירה ביו הי גשר ונת הוקמה (והיא ספריה הקמת היה ותפקידה
הנוער' את בעיקר מחצה ו ה העולם מלחמת הקימת. לקרן כספים ואסוף רבות) שנים קיימה 
על להגנה לההלץ והגיון טעם כל ראה לא אשר כמה ע"י בהקטוגרף הוצא מאוחרת יותר בתקופה
הידוע ישראל צורר והמטומטם, הישע רקיסר המבוגרים של בעזרתם הזאת האגודה מחברי
נפ כל על ההשתמטות פרשת התחילה :יקולאי גליונות כמה גליונות. ל4 שזכה "הצעיר', עתון
ואינסטינקט פנימי הגיון והתחכמויות^. תוליה בין נמנה הח"מ אקסלרוד. א. החי בידי נשמרו
הוא שאין בישראל, בחור לכל לו_ לחש טבעי הרעש בימי  העתון. של ומדפיסיו "עורכיו''
בחורים זאת. למלחמה וחייו ימי את לתת מחויב הדי לכאן גם הגיעו ולאחריהם 15051?04 של
מקומות' החליפו התחבאו, למאות ואולי לעשרות פועליציון ס.ס., מפלגות נוסדו המהפכה.
הלכו. ולא  במוסדות הסתדרו תעודות' זייפי דיפרנציאציה כעין כאן היתה מה משום ובונד.
הקשים התפקידים את כאן מילאו ישראל ובנות למפ השתייכו בחנויות העוזרים רוב מקצועית:
ציבור תיווך. פנים, העמדת הסוואה, הסתרה' של על נמנו המלאכה בבתי והפועלים ס"ס, לגת

וחיכה.  נשימתו עצר התכווץ, שלם מצאה והיא חסרה, לא מעמדות מלחמת גם הבונד.
בע וגם המהפכה! הגדול: המאורע בא והנה וב המלאכה, בבתי בשביתות ביטויה עיקר את
מעיינות מפכים התחילו והנירחת הקטנה יירה היו זה מעין מלאכה בבית החייטים. אצל מיוחד
ארגוניים. כחות נתגלו עכשיו. עד נסתרים שהיו הש המלאכה. בעל עם יחד פועלים 32 עובדים
בי'ס הוקם ארטלים, קואופרטיבים, חברות' נוסדו שלפני האחרונים ובימים מוגבלות, היו לא עות
הכ לעיירה. מוסמכת הנהלה נבחרה שלם. עברי בהפסקה ולילה יום לצרף נוהגים היו החגים
לא  אהה!  אך ראש. הרימו הציוניים חות התמרמרותו לי וזכורה המכונה. ליד קלה לתנומה
הבולשביסטית' המהפכה באה הזה. האביב ארך המאורגנות הפועלות אחת אשר ז"ל' אבי של
ול עיניהם להזין עוד הספיקו לא אשר והאנשים בחצר בשיחה אתו להכנס אחד קיץ בבוקר העיזה
נבוכים. שוב עמדו החופש בחזון לבבם השביע נסתר. היא שחרית. מתפלת שובו עם הכנסת' בית
השת שלטון' חלופי פטליורה, אזרחים' מלחמת הצעירה, בתו להשתתפות שיסכים עליו להשפיע
המשטר התבססות ולבסוף  הכנופיות לטות בשביתת עשרה, אחת בת אז שהיתה אחותי היא
דיכוי' אימים' ודם. אש נחשולי תוך הבולשביסטי הן והוא החייטים. של המלאכה בבתי הפועלים
וידידים, חברים בין פירוד לאדם, אדם התאכזרות ובהוראת הזמן מצוקת מתוך ברירה, בלית
מוסדות והחרבת ניוון רעב, וילדים, אבות בין במלאכה, בתו של זאת להתעסקות הסכים שעה'
העיירה של ירידתה מתחילה וכלכלה. תרבות ה"קונדסים"! של ברשתם למשכה רוצים והנה
הכל מקורות הורושקי. של גם וכמובן היהודית, השתתפו אשר ממש, מהפכנים גם היו אכן 



15 ווהלץ ייקוס

התלקח! כיצד יהודים! ברבוש"ע), (כלומר בו נא לכרכים, יוצא הנוער נאסר, המסחר נחרבים. כלה
מי וכל  צלבים! וענדו לכו יהודים! גוואלד. השל לצמרת מגיעים גם מהם רש לרשות מתקרב
להעריך ידע אלה התרסה דברי על אח"כ שסיפר הופכים הנלהבים והציונים מהעברינים רבים טון.
אינטימי ויחס ישראל אהבת מקור מקורם, את וזכורה' עברית ועוכרי ציון זוללי ונעשים עורם

ישראל. לאלהי הגמנסיה תלמידי לשעבר חברים שני בין הפגישה
חלשה זקנה, באשה פעסיל. חנה מות האשה ב. הספר בתי על מפקח נעשה האחד "הרצליה".
סוצי לעזרה שלמה אגודה נתגשמה זו וצנומה את למחוק מולדתו לעיר בא והוא ווהלין, בפלך
בידי השאירה עורות לממכר חנותה את אלית. שהיה חברו, הספר. בבית והציונות העברית שרידי
והכלות, הבנות בירי  הבית משק את בעלה, אל איש "כדבר אתו לדבר ניסה הספר, ו: ב מנהל
בלהט הפתחים. על הימים כל מחזרת עצמה ןהיא לא שכאן לו והסביר הפסיקו הלה אך רעהו'/
היא החורף ובכפור הגשמים ימות של בבוץ הקיץ, במ התמיד לא השני אף אגב, ידידות. כל תועיל
לאכ ומאכסניה לחנות מחנות לבית, מבית עוברת סתימת השליטים. למחנה הוא אף ועבר סיתתו,
ובנוסחו, בסגנונו פונה היא אחד כל אל סניה. העיירה את דלדלה היהודים של המחיה מקורות
הגבירים האורחים של הליכותיהם אל ואפילו על ונאבקו נשארו הנמושות רק קצר. זמן במשך
 כסף ושוד. כסף מקבלת הסתגלה, המודרניים מאיר כליל. נתרוששו מלפנים הגבירים קיומם.
על ובשמירה בהצנע בדאגה, באהבה' ומחלקת עסק באודיסה, נידחת פינה לאיזו נתגלגל גלמונט
גדולה וחבורה בענים. הנמקים היורדים של כבודם לי נזדמן כל. ובחוסר בעוני ומת במלמדות שם
גם לה נמצאה וצעירות מבוגרות עוזרות של לתמיכה בקשה מכתבי לקרוא באמריקה אח"כ
זו ובפעולה החלוקה. לפעולת וגם האיסוף למעשי למ ומעבידים גבירים שהיו מי ידי על שנכתבו
האחרונות ובשעותיה האחרון' יומה ער עסקה והת לאמריקה שהגת מלפנים ופועלים שרתיהם
יורשר בד. החזיקו אכן הפעולה. להמשכת דאגה חיוניותה' מקורות נידלדלו הורושקי, ירדד, בססו.
המתמדת. הרציפות וללא הלהט אותו ללא אך תיה היו אישם איפה ורק העולם, עם לשריה ניתקו
חברנו, של אביו (אקסלרוד, פינים דוד ג.ר' של סימנים לעזרה, הקוראים קולות הדי מגיעים
כיום אתנו החי אקסלרוד), אברהם הספרןהמורה ממושכת. גסיסה
אביב. בתל  ושנותיו ימיו אלהים ויאריך  דמויות כמה מזדקרות הכלל מתוך דמויות.
בו ניכר ולא בהורושקי, האיש חי שנים עשרות זכרון. להן להציב שכדאי אינדיבידואליות.
טרוד נאמן, סוחר אמיד' חנוני מיוחד. דבר כל שמוטה מגבעתו גמגמן. שתקן, חיים. ו' הרב א.
הצי בעניני להתערב הרבה לא במקצת. ומבוהל במח שקוע מהורהר, תמיד ראשו. לאחורי תמיד
האלמוני, החייל שעת שעתו, הגיעה והנה בור. המעשיות המצוות ענין אך בתורה, גדול שבות.
בימי הכנופיות שלטון הגדולה' הפורענות הגיעה חייב שיהודי מאליו' מובן אותו. מעסיק אינו
שרידי כל את לערער הספיק אך התבסס, לא עוד בפסקי ההתעסקות ? בכך רבותא מה אך במצוות,
הבולשביסטי המשטר היציב. השלטון התמוטטות גרידא. כמלאכה לו נראית תורה ובדיני שאלות
מי ואין נציגות לה אין שבעיירה. הציבוריות שלא התרגל והקהל תמיד מאחר היה לתפילה
רוצחות ויוצאות, באות כנופיות בשמה. שידבר מגדרו, יוצא ראוהו אחת פעם ואך לו. לחכות
על לנפש. ובעיקר לרכוש, לדאוג יש שודדות.  מיו כלפי רתחניות. ובתנועות בכעס מתפרץ
כל עם אך חולם, איש אין נורמלי וקיום פרנסה הד אחת שפרצה בשעה היה הדבר שמיא! כלפי
יעשה ומי נפש. כופר על מו"מ לנהל יש כנופיה במיוחד. בהן לקתה שהורושקי המרובות ליקות
והנד. ן הארי לוע תוך אל ראשו יתקע מי ל זאת אח שנים של קצרה תקופה במשך דליקות תשע
הדברים. נתגלגלו כיצד יודע ואין האיש. נמצא של הגדולה הדליקה בזכרון נחרתה ביחוד דות.
ונלעגת מגומגמת היתר, האוקראינית שלשונו הוא, הורושקי. של בניניה ממחצית יותר שאכלה ,1904
בין אפילו למו"מ כמומחה מעולם ידוע היה ושלא שעל לגבעה מקום בקרבת האש יצאה דנן במקרה
שליח הדבר, נעשה עצמם, לבין בינם היהודים הם הכניסה בתי בניני עמדו שעליה הנהר, שפת
יודע שאינו ילד, של ובתמימות כולו. הציבור כיוונה, את הרוח שינתה פתאם והקתולי. רבוסלבי
ובמקרים מעיז' היה הסכנה, כובד את להעריך מספרם הכנסת. בתי הצר לעבר ניתזו והגיצים
וכשיצא הגזרה. רוע את להעביר הצליח יביט מה זוכר (ועודני הגדול הכנסת בית ארבעה: היה
לו ניתנה לא"י, השלטון' התבססות עם אח"כ' מנוד הראשונה בפעם בשובי אכזבתי היתד, רבה
והוקרה. תודה תעודת שבעיירה הקהל כל בשם אינו "הגדול" הכנסת בית כי ובראותי במרחקים
אשר העסקנים, בעולמנו רבים אם יורע יאיני של הכנסת בית המקרובי, הקלויז כלל), גדול
מרובות סכנות מתוך נקנו שלהם התודה תעודות האש המלאכה. בעלי של הכנסת ובית "הצעירים",
וכיום, כזאת. טהורה כנות מתוך וניתנו כך כל כמר היתד, שדירתו חיים, ר' הרב בבנינים. אחזה
הוא (חבר שבתות בערבי בשופרו דויד ר' בתקוע בקרבו. התחמץ ולבו  יצא הכנסת, לבתי כה
סגירת מועד על להזכיר שבת) שומרי באגודת התבוננו וצווח; מגמגם התחיל כולו, התרתח הוא
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הזאת) בספריה מתנדב  כספרן פעם שימש המקרים באותם פעם לא ודאי נזכר הוא החנויות,
תש מקבל כשהתחיל זה ולאחר הארונות. ובהכנת נפש. פיקוח לשם בהורושקי שבת לחלל שהוכרח
כולה ההכנסה את משקיע היד. הקוראים, מאת לום שכרו יהא מה על להכריע יודע שאינו וודאי
ירידי אותך, אזכר מדי חדשים. ספרים לקנית או המצווה על שנה: ועשרים מאה לאחר מרובה
מצלצלים עוד לבי. יהמה הילדות, מימי ופטרוני "העבירה". על
עם ב1921 כשנפרדנו האחרונים, דבריך באזני ל"מודר  ישראל אמוני שלומי ומגלרית ד.
ליעקב "מסר לי: אמרת הדמים. מארץ צאתי אדם נרודיצקי. משה  ביניהם והמופלא ניים'/
שגם נעוריו) וחבר ידידו מירושלים, הצלם דב (בן מכונות מכירת של הפרטי בעסקו כנראה, ראה, זה
התכוננת, מדי רב זמן אהה! "\ לעלות מתכונן אני דבר רק ותיקונן ולמחלבה) לחקלאות (לתפירה,
מה יודע ומי לעלות. זכית ולא וטוב, יקר יהודי יוכל למען ולמשפחתו לו פרנסה המספק ארעי

מאז? לך אירע היה לא ותרבות. חינוך בציונות, בעיקר: לעסוק
צפרניו נעץ הדורס הקשר ניתק השןאה בןא עם כנואם וגם ענפה, וכללית יהודית בהשכלה מבורך
אח,: מספר האחרון במכתבו שלנו< בהורושקי גם למצוא לו היה נפלא חוש ואיזה  התפרסם לא
שלא יהודים שרידים ^ נכלאנן< 1941 ביןלי הציר האגודה ממיסדי ולטפחו. והחיוני החשוב את
להשרף היה דיננו עצים> בדיר לברןח' "ספיקן הפרוטות. באסוף להסתפק יכול לא אך היה, נית
פרטיזנים) אלה היו (ואולי צבא גךןך אך חיים. טיפל הוא, הקים עניים לילדים הציוני ביה"ס את
את אחדים לימים גירש לעיירה< פתאןם פרץ משלו רבים כספים בו השקיע אותו, וטיפח בו
נצ והם לשריפה. הנידונ,ם את ^xm הכובשים' והקשות, הקלות הטכניות העבודות כל את בו עשה
על האחרונה הידיעה זוהי הפליטים'/ לגל טרפן ביה"ס (ולמען פנוי רגע כל וה"שחורות". הנקיות
ואם שריד איזה נשאר אם ידוע ולא הוףןשקיי היה והבנה בחיבה לזה. הקדיש תמיד) פנוי היה
זכרה כליל שנמחה אן בעיירה' החיים נתחדשו מוכשרים ושאינם המוכשרים העניים ביי את מגלה
היום ער מתרונן שמה אשר # ה זו של היה מיוחדת ובהצלחה לביה"ס. מכניסם והיה

עולם> בקצוןי הנפוצים מבניה רבים בלבןת ומפעלו שונים. מחוגים מתנדבים מורים מושך
מכספו כולה והוקמה נוסדה זו ספריה.  השני

שכטמן אהרן (הח"מ הספרים בכריכת טורח היד. ובעצמו הפרטי

ב ו נ ד ו ' צ
(. שני) (פרק

ידי עם אלה, ^ונוסובים ול. הימים ארכו לא היה הגדר את שפרץ בעיירה הראשון הנחשון
חזרו ולרביע, לשליש למחצה, הזרות עותיהם רוב את שבילה דוקא סדיגורה מחסדי אברך
חינוכית, לעבודה נרחב כר מצאו בה לעיירתם. בא זמןמה ולמד ביתהמדרש כתלי בין שנותיו
אי וכרוזים חוברות ע"י לתעמולה וגם תרבותת בהשאי יצא הוא המפורסמות. ליטא מישיבות חת
וע  יפת של ליפיפותו הצמאים בין ליגליים טלית היו בו שכמו, על תרמיל עם מביתו בלילה

בתוהו. עלתה לא בודתם ומל תם) ורבנו רש"י (של תפילין זוגות ושני
בהשפעתם. נתארגנו שונות ומפלגות חברת הרך ובנו הצעירה אשתו את עזב בושישבת,
הג מתנדבים; מכביאש חברת שבהם: החשובות ההם. בימים התורה מרכז לאודיסה, פעמיו ושם
כי שהשתוללה השחורה, המאה נגד עצמית נד. הנע אבי כמרקחה. היתד. והעיירה אור הבוקר

ועוד. בונד ס"ס, ההם; מים הארץ על ישב נעליו, את חלץ ועלוב, אומלל לם*
נתפרסמה 1903  5 בשנות פרעות בפרוע סבל מעט לא גם רבים. ימים להינחם וסירב
שניםעשר הקדושים, אברכיה ע"י ציודנוב בחתרו ההומיה באודיסה האברך של בחיקו נפל
לנסוע נפשם חירפו אלה אמיצילב במספר. ולחכמה. לתורה
אחי עם ביד בנשק לעמוד כדי לז'יטומיר מזוינים חברת בראש אז שעמד דובנוב שמעון פה*פ.
המרצחים. נגד במערכה פנים אל פנים לצרה הם יקבל שהטירון דאג בישראל" השכלה "מפיצי
בהם חשדו טרויאנוב העיירה את בעברם ויהי ש הסטודנטים מבין מורה וגם קטנה סטיפנדיה
ואז נשקם, את בעגלה וימצאו ויעכברם, הגויים הק מהעיירות הבחורים את ללמד מתנדבים היו
נוראים. שפטים בהם ויעשו למשחיתים יד ניתנה לר הגדולות הערים אל שנמשכו ודנידחות טנות
קי על הוציאו והקדושות הטהורות נשמותיהם את בתי חובשי ראו ממנו והשכל. בינה דעה, כוש
יסר מרירי שבעה עליהם שעברו אחרי השט, דוש בעקבותיו. והלכו אחרים מדרש
סרויאנוב יהודי ומרצחים. פורעים מידי רים
מלהר ידם קצרה אך נשמתם, נימי עד נזדעזעי  יחיאלי א. קול החומר ע"פ  ראשון סרק (.
על לעמוד נאלצו והם נפשם על בפחדם שיעם . .2526 עמוד ז. כקובץ נחשון א. ע'י נססר



ך\ ווהלץ ילקוט

התבדלות לשם לא נעשה הדבר צ'ודנוב. לאנשי מנגד. אחיהכ דם
שנאמר: מה לקיים התחברות, לשם דוקא אלא שי וחיברו הזמן משוררי קוננו הקדושים על
נפרדו". לא ובמותם בחייהם והנעימים "הנאהבים ב" ויום בעם, המתנדבים הגבורים לזכר ריאבל
ודאגו עיירתם את באמריקה צ'ודנוב בני וזכרו זכ כיום שבווהלין קהילות בהרבה צוין באייר

מקרים. בהרבה לה אלה. לקדושים רון
במרוצת התפתחה צ'ודנוב ועברו. חלפו שנים
המהפכה באה והנה גדל. היהודי וישובה הימים החנונים מזה! זד, התפרנסו צ'ודבוב בני רוב
המ ובעקבות אוקראינה שלטון ואחריה ברוסיה היו ברם מהראשונים. והאחרונים מבעלימלאכה
בחיי ניכר מפנה חל במדינה הזמן של אורעות הגבירים ובמסחר. בתעשיה ידם ששלחו יחידים
בשאר כמו השקפותיהם, ובמהלך בעיירה היהודים כנר הוא (נכדו פרנקל וליבוש הורביץ מרדכי

. היהודיים הישובים בתיחרושת להם היו בירושלים) בתזמורתהרדיו
האוקראינים של הגייסות מחנות כשעברו יערות מהפריצים חכרו הם וייןשרף. לזכוכית
,1920  1918 בשנות ביניהן שנלחמו והרוסים, הגדולות לערים שלחו התוצרת ואת עיבודם לשם
נפגעו ההם, הימים של המתקוממים וכנופיות התעסקו אחרים ? כחמריבנין לגבול מעבר ואפילו
מח כל וברכושם. בגופם בכבודם, צ'ודנוב יהודי בוארשה שוקיהבשר בשביל שוורים בפיטום
תקופה זו והיתה ביהודים, ידו את שלח עובר נר, ודנציג.
אוק יהודי לכל כמו העיירה, ליהודי ונ'ה קשה תבו בסחר בעיקר עסקו החדשה העיר אנשי
בעיי המועצתית רוסיה שלטון כשנקבע ראינה. הסמו הכפרים שאכרי ושערחזיר, ביצים אות,
מוס הוקמו שינוי. תכלית החיים פני נש"^נו רד, פע (ימיהשוק) הירידים בימי מביאים היו כים
הבולשבי של הפוליטי הנוהג לפי חדשים דות בשבוע. ראשון יום וכל בחודש מיים
הקשור כל את ורדפה משלד, והבסקציה קים (חביות, כליעץ תעשית תפסה חשוב מקים

ובלאומיות. בדת במסורת, נכרים בעיקר בה היו שעסוקים ובדומה) דליים
אם והיהודים זה, שלטון נמשך שבה כע&ייים מלא  מפשתן שזירתחבלים לזה, המומחים
פתאום אך אליו? הסתגלו  ממנו סבלו כי פרימיטיבית. בדרך הנעשית מחשבת כת
והנאצים הגרמנים, ע"י ב1941 העיירה נכבשה מספקים היו בכפרים הישיבה שנאסרה לפני
כרצו בהם עשו העיירה, ביהודי ארסם את שפכו בבית חוקם לחם נפסק אשר ישראל בני אצילי

שיטתם. לפי עליהם כליה והביאו נם השנה לכל מלמדים לה"ישובניקים" אבותיהם
הגיעו לא הטמאים הנאצים של מסעהשמד אחרי נוראים. לימים "כליקרדש" ושאר וחזנים
יהודים שמספר סבורים מציודנוב. ידיעות ייתר הצארים ארץ את תקף ההגירה כשבילמוס
הרוסים רוסיה. וברחבי בקיוב התפזרו מהעיירה המציק מחמת ברחו בניישראל מאחינו ורבים
גם חזרו אם יודע מי אך בצ'ודנוב, לשלוט חזרו חלקה את עירנו גם תרמה אמריקה, למדינות

לעיירה. יהודים חדשים, שמים תחת בנכר, לים. שמעבר להגירה
הרשימה של הפרקים בשני נאמר מאוד מעט החב והשכבות. המעמדות בין המחיצה נהרסה
מעטות שורות תשמשנה העתיקה. צ'ודנוב על לחטי ונעשו נתקרבו המרוחקים טושטשו, דלים
הק ולבניה זו עתיקה לקהילה מצבתזכרון אלי ניכר ולא ,,עמך" עם נתקשרו המיוחסים אחת. בה

האומה. בלב שמור יהיה שזכרם דושים, כולם שווים, כולם הבלן. בן לפני הרב בן היה
(פנמו) יחיאלי אליהו יד להושיט ומוכנים כאחים ומאוחדים מלוכדים

לה. לזקוקים עזרה

8 ^\ י י להם משותפים שאינטרסים ודנוג'', s .1**י
P .\ 4^7  \ האגודה מטרת וכר. ודיונים תכופות r^s£$=lוישיבות j±\ *~\ ול לסעד הזקוקים לאחים עזרה להושיט היתה
( *//?pSHK^t 1 ממע* ירד כי והיה להסתדר. לה"ירוקים" סייע

1 r^tj f£M™7 CP>\ והקי לעזרתו כולם ובאו חשו  מהם אחד מדו
( wH I I m<jj} ) החברים מספר כשנתרבה רגליו". ,,על ^\מוהו viW^^S^/yy i=J רופא קיבלו בריאותם. למצב גם לדאוג התחילו

( \^^^65/ ) למספר מסוים חדשי תשלום לו קבעו הבר, בתור
V^< ^^^^^^^/ תש כל בלי העזרה את הגיש והרופא ה"אחים'

Jll'Ok'O \)) נר ציודנוב ליהודי הראשי המרכז ^בניריורק, ^^ חי* לכל מועד "בית בשביל אדמה כברת כשה
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1 ה נ ב ו ר
1 סוף)  שביעי (פרק

1 מיוחד פרק לכך סייעו וכלכליים מפלגתיים ניים' הפולנים בתקופת היהודים
1 (מגיסטראט), לעיריה הכלליות הבחירות היוו הוזכר רובנה יהודי של ורוחבלבם נדיבותם על
1 הראשונות בשנים הממשלתיים. ולסינאט לסיים מוסרות כמה צוינו כן הקודמים. בפרקים בקיצור
1 ע"פ ומועצה הנהלה בעיר היו הפולני לשלטון ביד ידם על ונתמכו בעיר שהוקמו וצדקה חסד
1 לראשונה, נבחרה ב1927 ורק השלטון, של מינוי "טאו'/ "אורט", מפעלי האחרונה ובתקופה רחבה,
1 מכריע רוב ובה עירונית מועצה דימוקרטי. באורח כמעט היהודי הציבור שכל ו"יעאס'/ ,,צנטוס'/
1 הפולנים בעיני לצנינים היה הדבר יהודים. של ול לחזור מהראוי אך בערנות. אליהם התיחס
1 את הפולנים הנבחרים 5 עזבו שנתים וכעבור לכל ראויה הבנה גילו רובנה שיהודי הדגיש,
1 הח הבחירות עד להתקיים שהוסיפה המועצה, הנתבעים מן והיו המרכזיים המוסדות של קריאה

השלטר דחקו החדשות לבחירות ב1932. דשות שעוררה ההתלהבות זכורה יפה. בעין ונותנים
הרוב כי פוליטי וטירור אמצעים מיני בכל נות הצהרת של האישור החלטת אחרי קרךהגאולה,
שה העובדה אף על היהודים, מידי יושמט במועצה  הקהילה כשבני '1920 בשנת בסךרימו בלפור
בעיר. הכללית מהאוכלוסיה כ^70 אז היוו יהודים או תכשיטיהם, את התפרקו  ונוער נשים גברים,
במועצה גם ניכרת היהודים השפעת היתר. זאת עם אחר במצוה. חברו את זירז ואיש תמורתם, נתנו
פרוץ ולפני ופחתה, הלכה לאטלאט אך החדשה, הקימת הקרן קרךהיסוד, למגבית כשהגיעו כך,

לגמרי. נחלשה  האחרונה המלחמה רובנה יהודי של נדיבותם היתד. רבה מה  וכד'
לסיים בבחירות גם כן לעיריה בבחירות כמו הארץ! לבנין וערנותם
ול לסיים מאוד. פעילים היהודים היו ולסינאט יהודי של הכלכלי במצב תמורה חלד. הנה אך
ציר ורובנה לוצק מגלילי נבחרו השני סינאט במחוזותהספר התבסס הפולני השלטון העיר.
באמצעי נקטר. הממשלה לסינאט. וציר לסיים את דוחקים התחילו מקרוב באים רבים ופולנים
נציגי את לפסול נימוקים ומצאה כלכליים רדיפה פריחה תקופת גם זו היתד. אמנם, היהודים. רגלי
בו השתתפו שהיהודים הלאומיים, המיעוטים גוש לכך גרמו אז המנשבות הריחות אך בעיר, כלכלית
בידה שעלה עד המכריע, ברובם בעדו והצביעו מהאוכלוסיה מעטים רק ליהנות יכלו שמהשפע 1
מקומם מהיהודים נגזל כך וע"י הגוש את לשבור תהליך התחיל כבר ההמונים בין יאילו היהודית, 1
מל שבראש יצוין, כאן הפולני. ובסיים בסינאט המלחמה שלאחר אורחהחיים גם ההתרוששות. 1
הפ היו והםהם הציונים, עמדו חמתהבחירות הורגשה מהרה עד ידועה. במידה בעוכריהם היה
והמכוונים היהודי הקהל את והמפעילים עילים של מדיניות נקטה הממשלה הסנציר.; תנועת
לזכויותיהם ובמלחמה בבחירות הצבוריות את בעיקר, בכלכלה היהודים, לגבי והגבלות נגישות

והאזרחיות. הלאומיות (קרי: זרים נגד הידועות הסיסמאות נישאו ובאויר
תבנה*. של לעתונותה לייחס יש מיוחד ערך (יהו פאלעסטיני" דא "ז'ידז'י בתוספת' יהודים)
הווהלינאי החבל בשביל עתונות זו היתה אמנם רק היתד. רובנה ואםכי לארץישראל).  דים
ורוחני ציבורי תפקיד מלאה היא אך בעיקר, התנועה בה נתנה פולין, ממרכזי ורחוקה עירספר

הפולנים. של שלטונם בימי חשוב ונשמט הלך הבסיס אותותיה. את האנטייהודית
וארץישראל רובנה ומתקדרים. הולכים היהודים ושמי לרגלם מתחת

והת קם הפולנים שלטון תחת החיים במהלך כ40 האחרונה) המלחמה (לפני אז נ*תה רובנה
שבחלקמד. ואמיץ חזק צעיר, דור ברובנה פתח בער, החיים ענפי בכל המעורים יהודים, אלף 50
במוסדות התחנך רובו רוב אך לקומוניזם, נטה ולאה ציבורית הכרה בעלי זריזים, אנשימעשה
ולבו לאומיים וארגונים ותנועותנוער "תרבותי' כולם לא אםכי כדרכם, ותוססים ם עוסק מית,
ארץ על חלמו אלה ולעם. לציון ערים ומחשבתו ובמידה ברובנה, הקואופרציה בגורל מצליחים.
ומחנות לקיבוץ להכשרה יצאו כך ולשם ישראל תפקיד למלא זמן אותו נפל בסביבה, גם ידועה
ארץ של מרוחה לבתיהם הכניסו גם הם "החלוץ". הבינוני, המעמד אנשי של מעמדם לחיזוק חשוב
גדות על הנבנית הארץ בין גשרים וגשרו ישראל הא מוסדות ע"י  וכוי המלאכה בעלי החנונים,
גדולים בווהלין. היהודים משכנות לבין הירדן הסוחרים בנק לסוחרים' בנק עממי, בנק שראי:
הארץ חיי על וחולמים מדברים התחילו וקטנים הכלליים), הציונים (של כלכלי בנק הזעירים,

בה. עתידם ועל אחרות. אגודות וכמה בעליהבתים כנק
ה כי רשיונות, דרושים היו לא"י עליה לשם הבחירות עניני

הפו בימי רובנה יהודי של הציבוריים בחיים
זה. בקובץ בווהלין העתונות על עיין (. מדי שונים גורמים מתמדת. תסיסה היתה לנם
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מלמה בנימין בילינסקי, משה אוירבוך, דוד טיין, אך נעולים, הארץ ושערי מוגבלת היתד, עליה
דוב גילבורד, נח מלמד, מיכאל מלמד, יצחק הפד מיני כל המציאו עצות' להם טיכסו היהודים
וסליר, שלמה רובנזון, המורה איזנברג, ליב כורך, למשרד לוארשה נסעו לא"י, מכתבים הריצו צאות,
אדל, יוסף אדל, ליבוש ר' שטריק, נ. קולקר, למיל הוסיף שלא בסרטיפיקטיעליה, והמסחר  הא"י
ברוך סרבטניק, משה טובבין' דוד אדל, שמואל ובני פרח;  בכך העוסקות למפלגות כבוד
שפרה שינדלקרויט, יהודה ברז, שלמה בורשטיין, האבות עולים. וצעירות, צעירים בעיקר ישראל.
שפי יוסף קללר, זפרן איזנברג, בלומה ברנבוים, ליציאתם ראשון צעד לא"י בניהם בעלית ראו
הרכין. זאב סגל, טוביה סגל, בריינדל טלניק, הו בה ושהאופק וארס רעל המלאה מהגולה הם
(עויד פינקלשטיין זאב פיסיוק, מאיר סטוק, משה מפלט. ראו באי'י ואילו ומצטמצם; לך
אברהםחיים ברגר, משה לרנר ליב שוהם) ז. כל ומושכים. מעודדים היו מהארץ המכתבים
שולמן, עקיבא זמיר, אברהם נימן' מרדכי נימן; הישוב על שעברו המשברים אחרי שעלה צעיר
אב (אריה גרבוז ליב זלצמן, גוטיה כיר, נחמיה הזמן במשך שם מצא ,1929  1926 בשנות בארץ
רסיס, מרדכי ביאלר, מנדל בהול, ישראל טיחי), מקומו את התלבטותמה) אחרי ומי בנקל (מי
ארמל. אברהם דינס, הירשפלד, א.ל. אידסס, זאב אחיהם, את גם אחכ העלו רובם ורוב ונקלט,
שלייפשטיין, ב"צ קודיש, מאיר זילברדיק, ישראל ברובנה נמצאו הוריהם. גם ולפעמים אחיותיהם
ד"ר שוידקי, יוסף ד"ר גם, קלמן לרנר, אהרון נכסים, להם ורכשו לא"י כספים שהעבירו יהודים
שראייר שמואל ליברמן, (ירדני), ברמן יעקב לשוב בתכנית וחזרו הארץ את לתור שבאו והיו
שפילברג, ליב (שכנאי), שכניוק אנצל (שיירא) בין חי קשר נוצר הימים. במרוצת בה ולהתישב
גוראריהטרלו, זיגל, צבי בהרל, דוד סגן, יצחק ליום. מיום וגיי הלך והקשר וארץישראל, יובנה
מ. ליכט, מרדכי ברכמן, יעקב הלפרין, זאב

אחרים. מורים וכמה קרשינסקי, יוסף רוזנהק, L^^ftK^^'lfHNKwS^P^^^lf

בזרוצ'קה, גולדמן, שמואל גנדלמן, נח דנשטרן, I / ^H9W .
ד"ר גלפרסון, פנחס ויגדורובביץ, יוסף גלמן, היים 'jf jf V
גולדרט, צבי ווגמייסטר, גצי לישבסקי, משה ;, .■ WffrMi
שמואל ברי, ראובן סטרץ, יעקב פלדמן, י. ש. פרס,
ל. נ. מטרון, וילנר, שלמה ברנשטיין' דב סופר, ברובנה במאי, ה3 ברחוב ציונית תהלוכה
משה אווירבוך, זיגל, אייצייס, דוד בליטרמן' התחיה בשדה העסקנים
איסר ברנדמן, יעקב וייסשטיין, י. א. בולוטינסקי, ובסביבתה בעיר הלאומית התנועה להתפשטות
ש. שנידל, מאיר אוני, דוב לרנר, אליהו בליי, הנא הלוחמים  הפעילים העסקנים הרבה סייעו
אהרון גרמן, איסר הלפרין, א. נ. יאק, יעקוב בכל העיר התברכה בהם ולציון, לעברית מנים
שאול לוין, י. שרמן, ז. ריידל, צבי לרנר, אחרים, ממקומות באו מהם רבים אמנם, הזמנים.
חיים ברדס, י. צימרינסקי, משה ד"ר הוכלרנר, מע  בה הציונית ובפעולה בעיר קליטתם אבל
י. קליינבוים. י. גסקו. ראובן רוזן, דוב ברגמן. הם אלה המסורים. עסקניה בשורת אותם מידה
תהילים, א. כץ, שמעון ברקר, זוסיה איידלסברג, התרבות ופעולת הציונית העבודה את שניהלו
חיים זילברפרב, זלמן סמוליאר. רויטלמן, מ. וכן זוהר בימי הציוני העול את שכמם על ונשאו
נחמיה גורין, שמואל טבצ'ניק, שמרל קופמן, הו העסקנים מטובי אחדים וירידה, שפל בימי

לויטס. מהנדס גילרמן, יצחק לוצקי, ולתקופתם. לפעולותיהם בקשר כבר נזכרו תיקים
בסיים ולוצק מרובנה ציר ווטפלד, וו. ד"ר שהתבלטו אנשיםעסקנים, רשימת באר. כאן
היה בפולין, הציונית התנועה מראשי הפולני, בצלאל גרשטיין' דוד הנוכחית: המאה מראשית

רובנה. של במוסדותיה פעיל בוקימר. אנשיל אוירבוך' יחזקאל ד"י מורבציק.
יו"י מובהקת' עסקנית (ריידל), ברלינר רוזה מר יהודה גולינדברג, אשר קולוקוביצ'ר, שלמה
ליתומיק. ובעזרה בקרנות סעילה היתה ויצ"ו, רובינש חיים קו0למן, חיים בריק, אייזיק טיוק,
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וצ ממשלתיות במשרות הועסקו רבים יהודים מר חבר ראקרהקהילה, סגן (כהן), נגן ברוך
הנוער. את ומשך בדוביה שלט הקומסומול בוריות, מסור. ציוני עסקן "תרבות", ועד יו"ר העיר, עצת
ליוני 22 ביום הופיעו לכך, שציפו בלי והנה, מובהק, ועסקן פעלים איש פרלמוטו פינחס
הפילו רובנה, בשמי גרמניים נוירונים 1941 ההורים ועד ושל "תרבות" של המקומי הועד יו''ר
החללים נפלו התושבים ומבץ העיר, על פצצות ובקרנות. הציוני בועד "תרבות", בגמנסיה
התחלה. רק זו היתד. אך בנינים, וחרבו הראשונים מוסדות בעול שנשא פעיל עסקן קוש11, נזשה
על מספר מהשואה, שניצל גרים, נוח המורה בוער חבר ארצה' עלותו ער 1924 מן "תרבות"

ברובנה: הענינים השתלשלות על מוסדות ובכמה "תרבות" בועד העירוני, הציוני
אז הדבר. התחיל 1941 ליוני ד.22 של בבוקרו במסירותו הצטיין וציבוריים. ציוניים ומפעלים
שבועאימים: התחיל הראשונים, הקרבנות נפלו ועוד. "תרבות" הגמנסיה ועד יר'ר היה לקרנות,
לשרפות שגרמו פצצותתבערה, נופלות היו ביום ומסור ער בא"י) (ברמירות, וייסבלט יעקב
של דרכם את והאירו הלילה כל במשך גדולות שבתו בימי הציוניים המפעלים לכל ונפש בלב
ואין  באש בערה העיר הליליים. המפציצים ההס של הגלילי הוער כמזכיר שימש ברובנה.
האוכלוסיה מן חלק גם ועמו נסוג הצבא מכבה. היסוד. קרן של ובמזכיר בווהלין הציונית תדרות
שלא יש חלק. רק יצא  המזל לרוע היהודית. ומסויי. ותיק ציוני עסקן כורך, דוב
הסכנה. גודל את תפסו שלא ויש לברוח, יכלו ברובנה, הציונית ההסתדרות יו"ר קליקה. ליב
ע,י גזירה נגזרה שאם אמרו, ובעליבטחון זקנים של הארצית המועצה חבר הקהילה, ועד חבר
הי תבוא ואם בורח; יברח לשוא יושביהעיר, למען במגביות עסקן בפולין, הכלליים הציונים
כי טענו, אחרים לברוח? 2זעם מה  שועה' אחרים. ציבוריים ובמפעלים הקרנות
בביתם. משכבם על אלא בנכר, למות רצונם אין אישעסקן בא"י), (ברזלי, אייזנברג בןציון

להם. ניתנה לא זו משאלה אפילו אכן' עלותו ועד 1907 משנת ברובנה שפעל מובהק,
היתה כבר ,1941 ליוני ב29 העיר, את כשכבשו והצי הלאומיים המפעלים בכל חלק לקח ארצה.
הי הבעיה לפתרון מוכנה תכנית הגרמנים בידי הפולני, בשלטון ראשהער סגן שימש בוריים,
מושבות או גיטאות "הקמת שעיקרה: הודית, הבנ ,,טאז", ממייסדי הציונית, ההסתדרות יו"ר
(ייר יגורשו לא (היהודים) שהם במידה עבודה. היו רבים וערר אחרים. ומוסרות הציוניים קים
האוקראינית. האוכלוסיה ע"י נקיה) בלשון צחו והקדישו המשמר על שעמדו המסורים העסקנם
גדולים מחנות אל הקטנים הישובים בני יועברו כוחותיהם. מיטב את לת1.ועה
הרבה לא  לעבוד". כפויים יהיו שם מקום יותר
מפקד, של עושידברם אך זן' בהןראה נאמר רובנה יהודי של ?!צו1

הרמז! את להבין היטיבו היביש 31.8.1939 ביום האחרונה המלחמה משפרצה
האזר לשלטונות העיר נמסרה לספטמבר בי1 אחזה  הגרמנים לכיבוש צפוי היה ווהלין וחבל
מנלחה. של שעה היהודים ידעו לא אז מני היים לעיר הגיעו זמן אותו רובנה. יהודי את חררה
באופן ומעשיהשוד הרציחות בוצעו אז עד אם מבוהלים יה,דים אחרים ומרכזים וארשה מל.דו/
הדבר נהפך ואילך תאריך מאותו הרי בפוראדי, איש אתם. להוציא שהצליחו וחפצים סחירות עם
יוםיום. לתופעת היו והגזל הרצח מעשי לשיטה. במהירות התפתחו הענינים יום. ילד מה ידע לא
למעשים באדישות התיהסה המקומית האוכלוסיה לעיר. הרוסיהאדום הצבא נכנס ופתאום הבזק
מאלפים זה בנידון ביותר. הטוב במקרה  "ליי שלא מהם כמה אך ונעלמו, נבהלו בעליהרכוש
אוקראינית אשד. מפי ששמעתי הדברים מאור סכנתדרכים, מחמת וחששו לבחור במה ירעו
בעתות כרגיל השחרור. לאחר מיד משכילה, הנא של שלטונם על הרוסים שלטון את העדיפו
בשוד שעסקו מסוימים' אלמנטים נ*צא7 מלחמה' נגישות צעדי שום הרוסים נקטו לא בתחילה צים.
הצבא של מדים שלבשו בריונים ביניהם ייי וביזה הרגילים, ובחיים במסחר להמשיך הפריעו לא ואף
שאת ברור, סובייטיים. חיילים גם ואולי האדום שלטון ברצון שראו רבים שנמצאו איפוא יפלא לא
ואשתשיחי ה"סובייטים"' על הטילי האשמה כל השליטים את בברכה שקידמו כאלה היו ואף זה,
לקרות היה יכול לא הגרמנים שאצל לי' מסרה ה הוציאו לאטלאט אך לצדם. ועמדו החדשים

הזי" כדבי הטילו הרבות' הסחורות מלאי את מהעיר רוסים
שדדו לא האם  אני. שואל  היתכן?  וגירשום אסרום ה"בורגנים'', על קונטריבוציות
דרך מי, אצל  ? השמש לאור יוםיום, הגרמנים הועברה "תרבות" מוסדות רשת אחרות. לערים

היא. שואלת  משל? אלפים כשלושת והקיפה לאידיש השלטון ע"י
אזרחים כמה של שמותיהם "לה מזכיר אני החדש, לקורס לעבור נדרשו העברים המורים ילד.

יהודים. אמנות ואנשי סופרים מרצים, להופיע החלו בעיר
הם! יהודים הרי אלה נו,  וחינוכם. התושבים עם התקרבות לשם ותרבות

גילתה ליהודים שביחסה האשה, הבינה ולא הסוביטית. רוסיה של לרוחה תוקף נתן והכל
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להוציא מוסמכת והיתד. בתימלאכה שייסדה ששר היתה, בטוחה, אדרבה, פרצופה. כל את לסני
מהטיסה בעליהן את שהצילו "תעודותעבודה", מדבריה. כנעתי
של פעולתו לדראון תיזכר זה בשטח וגירוש. היה לא איש לחוק. מחוץ הועמדו היהודים
לשעבר, הסייס ציר רוזנר' חיים הלשכה ראש על  לומר צריך ואין יהודי' הריגת על נענש
פירושה התעודות. ממקבלי למכביר כסף שסחט יהודים חטיפת של רבים מקרים היו יהודי. הכאת
שמ ביאלה, לרחוב להישלח  היה חטפה של שוב והחטיפים  ובמקומותהעבודה בחוצות

איש. עוד חזר לא שם נתפס, כך נלקחו. שמשם למקום לחזור זכו לא
מודעות הגיטו בחוצות הופיעו בנובמבר ב5 לא ריב על שהתעמר ורברג, הידוע המורה למשל.
חייב "תעודה", בידו שאין מי כל לאמור: גדולות ותבע גרמנים, בידי נחטף יהודי ראה הוא לו:
ולהביא מסוים במקום בבוקר למחרת להתייצב לקחת היתה הגרמנים על חביבה שיטה לשחררו.
לשאתם. יכול שהוא במידה מטלטליו, את עמו מבני אחד כמובן. להחזירם בלי  בניתערובות

אבדון. שילוח, ברורה: היתה הגזירה כוונת המורה המובהק, העברי העסקן היה התערובות
התיצ ונערות, נשים וטף, זקנים איש' אלי *י "תרבות". בגמנסיה המורים מראשוני בוסליק, א.
תעודות, בעלי אנשים גם באו הקבוע. במקום בו

ממשפחותיהם. להיפרד רצו שלא אוס לעומת גןעדן רובנר, היתר, בדרךכלל
השלג. ומן הצינה מן מרעידים עמדו האנשים שבועות ארבעה מקץ בוצעה שם למשל: טראר.,
שמו את הנושא לגןהעיר היהודים הובלו תחילה נפלו שבה הראשונה, ה"אקציה" הגרמני לכיבוש
פקדו שם לשעבר. פולין נשיא מושצ'יצקי, של אק נערכה שבועות ארבעה כעבור יהודים. 3000
אותם והובילו חפציהם, כל את להניח עליהם רובנה יהודי יהודים. 2500 שהקיפה שניה, ציה
היו היהודים שילדי הנאה, החורשה לסוסנקה, אוס היה מפקדהעיר יותר. בטוחים כביכול, היו,
שנת עד עבר שלם יום בעומר. בל"ג בה מבלים היהודית, המועצה יר'ר אל בהגינות והתיחס טרי

כולו. המחנה שם אסף כל לסני  לו מייעץ היה הוא ברגמאן. מ. ד"ר
הקשה החזות את לתאר אנוש של בכוחו אץ ממנה. להינצל איך  השלטונות של "פעולה"
אותו רבהעדה. גם היה המגורשים בין שנגולה. בימים זרם כסףוזהב הרבה מאוד: פשוטה והעצה
שנמצא במקום כי השיב הוא אך לשחרר, רצו סכום איזה הגרמנים. לידי היהודים מבתי ההם
בפני דיבר הוא הרועה. גם להימצא מוכרח הצאן, עד הוא סוד  ה"הגוך האוסטרי בידי נשאר

האחרונה. בשעתו אותו ועודד הקהל הזה. היום
נשקם. שלפו הרוצחים מוכנים. היו כבר הקברים חייבים היהודים כל גזירה: יצאה יולי בסוף
בכ הגרמנים בחרו היהודים, מן להיפרע בבואם כחול. דוד מגן עם לבן טלאי זרועם על לשאת
את הפרוגרסיבי העולם חוגג שבי היום את יונה באוקטובר הגסטאפו. של ל"חסיתה" הועכרו וחם
הי כי להדגיש, רצו בזה הרוסית. המהפכה חג גיטו. להקים פקודה ניתנה
 זו ימים זהות למהפכה. האחראים הם הודים

בשבילנו*) היא סמלי תאריך למסילתהברזל שמסביב השטח את הקיף הגיטו
הרחוב של הימני עברו את פוניאטובסקי, ברחוב
מילובארגה זלוטה, שמשמאל הסימטאות יאת

האדום הצבא עם שנכנסה הפףטיזאנים פלןגת השלושה ברחוב וביחוד האחרים ברחובות וכר.
בעיר מצאה לא מףןבנה' הגרמנים את שגיףש הצפי את רגל. דריסת ליהודים היתה לא במאי,
היהודים ןשעל< צעד כל על בלט יהודים משפ התגוררו קטן בחדר לתאר. אין בגיטו פות
בי יהןדים שגילן עד ןחיפשו שבפלןגה כל כי מנשוא, כבד היה היוקר יחד. אחדות חות
הגיע ומספרם במקומותסתר שהתחבאו דדים הגויית שהאוכלוסיה במה תלויה היתד, האספקה
מעיירות ניצולים הצטרפו אליהם ל3020. להבריח. מוכנה היתה זלוטה ברחוב
בחורשה. קבריהאחים את תיקנו והם הסביבה בתחילה היה היהודית המועצה של מושבה
הקימו רובנה לשחיטת השלישי ביוםהשנה עתה, קלאשטארנה. ברחוב אשר בביתהקהילה
אחרי "קדיש" ואמרו מצבה החוזרים היהודים בית לבנין המשרדים הועברו הגיטו' הקמת עם
ומלחמה ושילם נקם מאתנו שתובעת שלימה, עדה את חדשה: גזירה באה לימים העממי. הספר

בכוחותהשחור. על לשאת יש צהוב, הפך שצבעו טלאיהקלון,
המפוארה. רובנה קהילת של סיכומה זהו העליון, המלבוש של רק לא  הגב ועל החזה

אבטיחיהדדי א הכתונת. של גם אלא
היה העצמית* היהודית "ההנהלה של תפקידה
מד. וכל חמרים חפצים, פועלים, לגרמנים להמציא

.28 עס' ד' קובץ ווהליז'' ילקוט עיין (. "לשכתעבודה*, היתה קיימת זאת מלבד שדרשו.
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1 ק ס י ר ו ט ר י צ
1 חזן, מוטיל ואחיו בפולין, ואח''כ ברוסיה ישיבה תחנת עמדה סרניקובל מסילתהברזל על
1 זוויהילד. מישיבת המתמיד מש כשלושים התגוררו בה צ'רטוריסק, הרכבת
1 אייזיק ציבור: עסקני כמה נמצאו בעיירה שכנה  ממנה ק"מ 8 ובמרחק יהידיות, פחות
1 ויינר, מוטיל רוזנפלד, חייםבר שיינהחיה'ס, יערות מוקפה כשהיא זה, בשם הקטנה העיירה

מאיר וישראל, סניה בקלצ'וק, אלתר גליק, יונה רפלוב העיירה שוכנת ממנה ק"מ כ8 פולסיה.
הציו לעבודה דאגו מבניהנוער כמה ועוד. פרל זורם העיירה בקרבת קולקי.  ק''מ וכ16 קר,
לקר כספים לאסוף בעיקר והתמסרו בעירה נית שימשו העיירה שבמורד וזרועותיו סטיר הנהר
הקהקיל הכנסות עלו 1924 בשנת כי יצרן. נות. לתושביה. ורחצה כביסה מקומות
של לתעודתהצטיינות שזכתה עד בצ'רטוייסק הרי  בשנים צעירה צ'רטוריסק התחנה אם
של ביקורם בוורשה. לקהק''ל הארצית הלשכה וחמישים ממאה למעלה מסורת לפי מונה העיירה
קופילו ויהורה הקהק''ל מטעם ביסטריצקי נתן אין אולם הפולנית. בהיסטוריה נזכרת והיא שנה
והעבודה לשנים חזק רושם השאיר מקפא"י, ביץ צורת בה. היהודים התישבות ראשית אה לקבוע

גברה. בכלל והציונות הקרנות למען ל הנמשך ראשי, רחוב עם צר קו היא העיירה
נערים "החלוץ*, תנועת נתעוררה בינתיים בשנת איקראינים. היו ברובם תושביה ארכו.
לארץישראל. עלו גם ואחדים להכשרה יצאו בשנת יהודים, 473 בצ'רטוריסק התגוררו 1765

מועט. שמספרם רק חבל וב1897 .364 רק ברוסיה), המיפקד (שנת 1847
 L  I  '■■■f 

<** "■ .. ~ ..K.,'w ",' ", '"',".. * "'a.", i*, .. !",_■" u>■ ( 1^. in lv,j.i ,11*/
ללמוד לערים נמשכו הצעירים פרטיים. למורים מעיר רחוקה נמצאה שהעיירה וכיון בכלל. כפים

לוילנה.  ובעיקר במוסדותחינוך, שם האחרונות. השנים עד בהתפתחותה פיגרה
וכ לאמריקה, היגרו צ'רטוריסק מבני אחדים מלבד המקים, של הטבעיות הסגולות אחת
נמשכו אחריהם חיל; ועשו שם הצליחו מהם מה מעינותהמים היא מזה, והסטיר מזה היערות נוף

אחרים. גם שנתפר מיתהום, וסיפקו העיירה בתוך שפיכו
ה קרבנות בין היו הם אף צ'רטוריסק יהודי העיירה. גאות היתד. ועליהם כמחיינפשות, סמו
והגיעה העיירה את שעברה פרטיזנית נאצים צ'רטו יהודי היו יתירה, קנאה ללא חסידים,

מוסרת: ארצה שבו לכולם, היה כללי אחד וביתכנסת ריסק,
הי השמדת אחרי בא צ'רטוריסק יייידי תיי בש המקים. יהידי כל התפללו הצדדיים ובחדריו
ההש החלה בראשונה הסמיכות. בעיירות הודים בל ביהכ"נ בתוך נערכת התפילה היתה בתות
לעיירה עברה ומשם צ'רטוריסק בתחנת מיה נהגו בשמחתתורה רק יחד. החסידים לכל בד
החוץ, מן יהודים מאות כמה גם אז נמצאו בה אצל איש ולבקר לחוד להתפלל כת כל חסידי
בצ'ר ובחרו נידחת בפינה מקלט להם שחיפשו התפילה. אחרי לקידוש וידידיו. קרוביו 1
ומהכ המקומיים מהאוקראינים רבים טוריסק. , , היציא.1 הגרמנים' לשרות עמדו הסמןכים פרים ב1914, הראשונה. מלחמתהעולם בראשית 1
אחרכ ןירשו רחם ללא הטבח את לפועל וה כניצרים, כיהודים העיירה, כלתושבי גורשו 1

קרבנותיהם. של רכי7לם את חלק היהודים התפזרו אז באש. עלתה עיירה
בוצות, ב יהודים הסתתרו אחדים בבתים שאול הישיש הרב רוסיה. ברחבי ויתרם בעולם

חיים. בהם נשרפו והמסתתרים הוצתו אלה בתים ,84 בגיל שם ונפטר לאודיסה נקלע קמינר הירש
אחד. ביום וקטן גדיל הע,,רה, ,Trr חוסלו כך על ומקובל בתורה גאון שהיה חזן, יצחק ר' ואתו
בורדיץ גדליהו השוחט, בריל לפליטה. נשאףו בעיירה. כרב שימש הוא אף הכל.
ווליכובר, אייזיק ולויל בוק, זלדה פרלמוטר, רחל התר אור וקרני העיירה היתה נידחת אםכי
שמחה ביק. נחמה רחל, ואחותו גולדברג יוסף זכ מכלמקום  לתיבה חדרו שלא כמעט בות
פר עם שהסתובבו מהם מוטיל. ואחיו קליבץ בחדריה למדו בה. שנולדו אנשירוח לכמה הה 1
חבויות בסינית מבודדים היו או ביערות טיזנים מה יצאו למשל. כך, בעילם, שמם יצא ולבסיף 1
הרוסים. ע''י שוחרר שהחבל עד שנים משך ביער שביצי רוזנפלד, יונה האדישאי הסופר עיירה 1

.(1942) תש''ב אלול י"א הוא המר היום השחקן מטיפיסיה; וכמה עיירייו את תיאר רותיי 1
שנודע וואקס), מיכאל (הוא ושצ'ינסקי מיכאל 1

גליק יוסף . בראש שעמד חזן, מנחם ר' הרב בפולין, בזמנו 1
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ה ק ר י ז ו ל י ב
החסידים  החרדים בלבד. ל,,לשוךקודש" שבה מאוכלסת ווהלין, של העתיקות העיירות אחת
נוצחו הנוער, של הציונית לפעולה שהתנגדו  בימים קילומטר. 50  קרמניץ עד ממנה יהודים.

הפרעות. ללא התנהלה והעבודה סוףסוף הספרים בגלל היהודי בעולם נתפרסמה רחוקים
יהודי טעמו הראשונה העולמית המלחמה מקץ כ לפני עוד בד. שנתקיים בביתהדפוס שנדפסו
הכנופיות. של ההתנפלויות טעם את בילוזירקה האח הזמן עד נמצא הטריסקאי בקלויז שנה. 140
שלמים יצאו אך נפגעו אוקראינה' ברחבי ששוטטו דרשן בצלאל, הרב של שבת" "קרבן ספר רון
שלטון שנקבע עד הגלות, סבל סבלם, את ונשאו העיירה זקני בבילוזירקה. שנדפס מפורסם,

הפולנים. של יציב דפוס: באותו שנדפסו אחרים ספרים על מספרים
עול נורמלי למסלול העיירה חיי נכנסו מאז ואחרים. הקודש" "טהרת תורה, חומשי חמישה
הלאומית התנועה אולם הכביד, אמנם המסים דבר  הוא העיירה של לפרסומה נוסף גורם
הקרנות הכנסות להתפשטות. נרחב כר מצאה במשך בעלשם אשר ר' הצדיק של שם התגוררותו
הגיעו למשל, כך' לשנה. משנה עלו הלאומיות שחל המאה של השניה (במחצית שנה שלושים
לשנה, זהוב ל25.000 הקיימת הקרן הכנסות רחוקים ממקומות אליו נהרו אגדות לפי פה).
את קק"ל לטובת בהכנסותיה תפסה והעיירה נפטר הוא וברכות. קמיעות תרופות, קנלת לשם

בפולין. הנפשות למספר ביחס השני המקום  טריסק חסידי של הקלויז תרל'יה. בשנת
החל (1921 (בשנת השלישית העליה ראשית עם בערך, שנה' 50 לפני עד נקרא  עתיק בנין
ובאופן הארץ שערי על להתדפק העיירה נוער לק הסמוכה הבאר וכן בעלהשם", של "הקלויז
איש). ממאה (למעלה בית מכל אחד עלה ממוצע בעלהשם". של "הקריניצה תמיד נקראה לויז
המושב שדות את החורשים בין היו בילוזירקה בני לגבול. סמוכה תישאר שבילוזירקה הגורל רצה
השממה וכובשי כפרויתקין מייסדי בין מרחביה, שימשה כשהיא הצארית, רוסיה בימי היה כך
גולד יוסף ר' של באחוזתו בארץ. שונות בפינות הדרומי); (מצדה לאוסטריה רוסיה בין הגבול קו
שמנה חלוצי' קיבוץ נתארגן העיירה, ליד ברג, בין הגבול נקבע  לפולין שסופחה לאחר וגם
חקלאית חותהכשרה שם נוסדה וכן איש, 3525 ממנה. קילומטרים 4 במרחק ופולין רוסיה
לקיבוץ דאגו ובניו בעלהאחוזה "השדה". בשם העיי שוק  ועגולה גדולה כיכר העיירה במרכז
אשראי בנינים' לעיביד, אדמה שטח בהעמדת לפנים רחובות. וסביבה בתים מוקפת הכיכר רה.
קרן גם נוסדה סלקסוכר. שם גידל והקיבוץ וכוי, וישניביץ. (קרמניץ, מהסביבה סוחרים באים היו
גולדברג. משפחת בעזרת לא"י חלוצים לעלית בע בעברם אחרים) ומקומות וישגורוד לנוביץ,

מארץישראל לעברית מורה הזמינה העירה בילוזירקה, דרך וולוצ'יסק,  לפרוסקורוב גלות
ונבנה. ההולך הישוב ברוח הילדים את חינך והוא וחלק בעיירה לנים היו הם הדרך. אם על ששכנה
בעיירה רק לא מורגשת היתד. זה חינוך השפעת הללו. של מאיכסונם התפרנס העיירה מבני ניכר
פעמה וחלוצית ציונית רוח בסביבה. גם אם כי חדלו העיירה, בסביבת פסיהרכבת משנסללו אך

בית. בכל תחנת לשמש חדלה והעיירה בעגלות להשתמש
הסו ביניהם אנשישם, כמה יצאו מבילוזירקה והי ריקות האכסניות נשארו כך משום מעבר.
למשפחת נצר (בארץ), שנברג יצחק פרהמשורר המקום מיהודי רבים לחנויות; אותן הפכו הודים

כץ". "המיליונר חנונים. יעשו
ווהלין חבל את האדום הצבא כבש 1939 בסוף 500 (לערך בעיירה חיו יהודים משפחות כמאה
נאלץ בערך, שנתיים, ואחרי בילוזירקה' את וגם בעליהאחוזות, עם עסקים ניהלו מהם רבים נפש).
שיבלטו הנאצם גרמניה. חילות לחץ תחת לעזבה בכפרים. סחורות וחילוף רוכלות על חיו בעיקר אך
העמלקית תכניתם ע"פ ביהודיה נהגו בעיירה וחוזרים הכפרים אל השבוע לכל יוצאים היו
מה להימלט הצליחו יהודים עשרים רק הידועה. בילוזי בני רוב היו פשוטים לבתיהם. לשבתות
נאנחו סבלו, הנאצים, בידי נפלו יתרם עירה, ואנשימסורת. חסידים וישרים, תמימים אך רקה,
לקרמניץ המובילה לדרך בהמון הוצאו ולבסוף ושקטים. הרווחים, לפי דלים' היו החיים
ולנוביץ. וישניביץ יהודי עם יחד נרצחו ושם הראשונה המלחמה לפני שעוד לציין, כראי

בילוזירקה! פרשת תמה התארגן הנוער ציונית. פעולה בעירה התפתחה
הגיעו מהם וחלק לפולין מרוסיה חזרו השרידים המייירים של "צעיי'יציין" קפיצית: בשתי

ארצה*) לעליה שם ומצפים לאוסטריה גדו ספריה הוקמה בניהנוער. של ו"חניכיציון"
גולדברג שמואל קיומם שלשם לעברית, שיעוריערב ונוסדו לה

השפההערית והצגות. נשפים בערכו והתפתחותם
האלה. הטורים רושם עס בקשר עומדים הם (. שנח הימים באותם וזה הנוער, בסי שגורה היתד.
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ר א ז א ב
"לאיחרץ'. דמי באזאר (סוף)

הופיעה השנה ראש לפני מספר ימים אולם בסביבה. יציב שלטון היה כשלא ,1919 בסוף
חיי 1500 בת הבולשביקים. של פלוגתעונשין הנסיך אחוזת את לשדוד באזאר אכרי החלו
לוצק רובנה. מדובנא, יהודים היו (מהציתם לים מה ממנה וגזלו סחבו העיירה, שליד שפרלין
הפ ואכן לטאטאם. הפורעים על 7קמו ועוד) ונחפזים מבוהלים היי"ש. למרתף והגיעו שיכלו
אחד יום ובמשך הכנופיה על rn התגברה לוגה עליהם, האהוב המשקה את להוציא לתוכו נכנסו
מקו  כפרים שני באש והעלתה אותה פיזרה אז להתלקחות; שגרם גפרור הדליקו ובחשכה
כ מהם נטלה כן המתקוממים; של ריכוזם מות נשרפו מהשודדים איש ו154 במרתף האש אחזה
הכ שרידי אז נמלכו עונש. בתור בהמית 2000 היהודים אולם קצר, לזמן הפוגה היתר. חיים.
ביניהם שתשלים באזאר מקהילת וביקשו נופיה ל לזייטומיר, משלחת ושלחו שלטון מאפס פחדו
את להם שיחזירו ושתבקש הבולשביקים לבין המש מגן. ולבקש עצה לטכס ולשלטון, קהילה
עם בידידות לחיות להבא הבטיחו כן הביזה, אוקראי היילים 200 בת פלוגה ואתה חזרה לחת
לשלטון. להיכנע ובכלל לצדם לעמוד היהודים, התושבים בחרו גם אז בעיירה. שנשארו נים,
ממח לצאת יהודים החלו החדש המצב נוכח שכולם מקומי, בשלטון ולאיהודים) (יהודים
מתוקנים. עדיין היו לא החיים ברם בואיהם, מרותו. את קבלו י

יביא מה ידע לא ואיש מלא, בטחון היה לא הופיעה אחד בהיר וביום רב זמן יצא לא
מחר. יום בראשותו אוקראינים של גדולה כנופיה בעיירה

Tb בצוםגדליה צבאותיו עם מאכנו כשעבר קשה לפגוע התחילה והיא סטרוק האטמן של
לקדם יצאו לעיירה, להכנס עמדו והם באזאר הכתה בבתים, ואף החנויות את שדדה ביהודים.
נרצ כמה עם והכומר יהודית משלחת פניהם את מההש כתוצאה בפורענות. היהודים על ואיימה
הנוצרים בין היחסים על המכנואים לשאלת רים. וכמה אחד יהודי נהרג רב, רכוש נשדד תוללות
די הם היחסים כי והגויים הכומר ענו והיהודים הם אולם באזאר, יהודי על נפלה אימה נפצעו.

תמיד. טובים לעמוד והלאה מאז אומר וגמרו ברוחם נפלו לא י

האוקראיני הצבא התארגן זמן פרק אותו והחלו שמירתלילה ארגנו זו לתכלית נפשם. על
הפולנים עם חשאית ובהסכמה פטלורד. בהנהלת שניה כנופיה לעיירה הגיעה הנה אך נשק. לרכז
ההט של שלטונו תחת אז שנמצאה קיוב על עלה גם נצטרפו אליה בצלחת. ידה טמנה לא היא ואף
של אחד שמחנה קרה והנה סקורופדסקי. מן להתנגד  אחת ששאיפתם המקים מבני גויים
(אוק בעיקר. מקצינים. המורכב פטלורה. צבא ידם לשלוח וברנתיים הבולשביקיב, לשלטון
גבו צבאיות בכהונות שכיהנו ופלנים ראינים כדרכם. ביהודים,
באזאר. ליד הבולשביקים צבא ע"י נתפס הות), ק"מ 45 במרחק הנמצאת שבאוברוץ/ יצוין.
את שהציגו יהידים. 40 לערך גם היו זה במחנה וב ,1919 מסוף הבולשביקים שלטו מהעיירה,
למח שנכנסו כציונים באזאר יהודי לפני עצמם חיי 30 עם קומיסר לבאזאר שלחו 1920 ראשית
על וז'בוטינסק, פטלורה בין הסכם ע"פ נה לצבא. המקימי הנוער את לגייס כדי מזוינים לים
יפ לא צבאותיו כי הראשץ של הבטחתו יסוד יתגייס שלא מי כי נאמר, שפורסמה במודעה
 אלה יהודים ציינו  ואמנם ביהודים. לרעה געו האברים אך היה. וכך רכושו. יוחרם  מרצונו
ועד מז'יטומיר המקומית בכל המחנה אנשי עברו את לקחת החיילים ומשבאו לגיוס, נענו לא
נעצר השבוי המחנה ביהודים. נגעו ולא באזאר כמפקד ובחרו אחת לכנופה התלכדו  רכושם
ימים שני ובבתיהכנסת בביתהיראה בעיירה ר. ס. (אוקראיני, זאקופילוב העממי המורה את
וגנרל ליפשיץ הציק''א יר'ר מחרקוב שהגיעו עד הבולשביקים. נגד בנשק ויצאו לשעבר)
ולפי המחנה נגד צבאי משפט ערכו קוטובסקי, את פרשו הם וגדל, הלך הכנופיה אנשי מספר
כל ביניהם מהם, 410 להורג הוצאו פסקדינפ שימסרו מהיהודים ודרשו הדרכים על רשתם
של בחצרו בורות בשני יחד נקברו הם היהירים. מלחמה מנהלים שהם באמתלה נשקם את להם
האלה והקברים פלקוביץ בןציון סוחרהעצים קשה פגעו למעשה אך בלבד, ה,,אדומים" עם רק
אנשים 17 רק הזה. היים עד קיימים נשארו הסביבה, כל על שהשתלטו לאחר בגלוי. ביהודים
עלידי נלקחו הידוע. טיטיניוק עם מהמחנה בנארודיטש, וכן עצמה בבאזאר ורצחו שדדו
אולם ברח, אחד יהודי חייל לחרקוב. הקימיסרים קרבנות כ50 נפלו (מידה ועוד איבנקו חאבנה,
יהודי רצו פסקהדין לפני נרצח. הוא ואף נתפס הסכם לידי אתה באו שהיהודים עד יהודים^,
הם אך... היחידים, השבויים את להציל באזאר רובל חצימיליץ של "קונטרביצה" תשלום על
לא הם אחיהםלנשק; את בצרה לעזוב סירבו ששל השבועות 7 ובמשך נפש, דמיכופר בתור

מהבולשביקים. מות של לפסקדין פיללו מיהודי נוסף שבועי מס לגבות הוסיפה  טה
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של* בעזרת הגזירה את למנוע עלה  הכנסת הבולשביקים שלטון תחת באזאר גשארה מאז
של קבוע מנין עוד התקיים 1934 שנת עד מונים. השל התערבו לא בראשונה שנה. 1920 משך
המבקרים מספר אך בביתהכנסת, מתפללים היהודים, של הפנימיים בחייהם ביותר טונות
יותר בבאזאר היה בכלל המצב ואילו ופחת, הלך והע החנויות כל את סגרו 1928 בשנת אולם

אחרות. בעיירות מאשר טוב להיכנס מהאכרים ודרשו היהודים של סקים
ובמשך שלהם את לעשות הוסיפו הייבסקים שלטון נגד שהיו האכרים חקלאי. לקולקטיב
איימו כן הפרטי; הרכוש כל כמעט הוחרם הזמן אמצעי נקטה והממשלה סירבו הבולשביקים
פעולותיו בגלל סיביר למרחקי בגירוש הרב על רוסיה, לפנים להגר שעמדו ליהודים קראה אחר:
את לעזוב אמנם, נאלץ והוא והדתיות, העדתיות להם והקציבה פוריה אדמה שטחי להם הציעה

לא"י. ועלה קם וב1934 העיירה יהודים. של לאומי קולקטיב להקמת הגון סכום
ביתהכ את הבולשביקים הרסו מכן לאחי* כמאה לעבודה, סוסים נרכשו הוקם. והקולקטיב
שומרימסורת ויהודים באזאר. של הגדול נסת והתרחב. הלך והמשק למחלבה, חולבות פרות
רק בבאזאר נשארו מהיהודים העיירה. את עזבו הם, חייהם את לחיות ניתן שבקולקטיב לחרדים

המשרות. ונושאי הקולקטיב אנשי בשבילם לשחוט בא היה וינרמן שלום והשוחט
* .1933 שנת עד

מבאזאר שיצאו החלוצים 25 להיזכף ראויים הסכימו היהודי, הקולקטיב של הנסיון נוכח
שם מקום האוקראיניםב1920לרובנה, בימי משלהם, לקולקטיב ב1930 ונכנסו האכרים גם
מארגון עזרה קיבלו הם הפולנים. אז כבר שלטו השל בקולקטיבים. האוכלוסיה כל התארגנה וכך
לארץ לעלות הצליחו שבאמריקה, בניבאזאר משלו, מוסדות הקים במקום, התבסס הרוסי טון

בה. נקלטו וכולם ישראל הי בתי את החרימו  בדירות צורך וכשהיה
ב1941, הגרמנים, ע", העיירה כיבוש עם קו ללא נשארו משפחות כ40 הגדולים. הודים
של הטמאה היד ממנה. היהודים מנוסת החלה על ללחוץ השלטונות הרבו כן והתפזרו. רתגג
בני יהודים נפש 208 ורצחה השיגה הנאצים צעדיהם. את והצרו ומסורת שומרידת
וה השקטה העיירה על הקץ הקיץ ובזה באזאר לא כרבהעדה שכיהן האלה הטורים כותב

הזאת. עמלה באמ באזאר לבני בקריאה פנה הוא נואש; אמר
לבאזאר חזר בארץ, שנתקבלה ידיעה לפי לענ עזרה מהם וביקש בשיקגו, שארגונם ריקה,
שנש בביתו לגור ונכנס משפחתו עם כץ זכריה נדיבה. וביד  באה העזרה והדת. הקהל יני
מבני כמה כי מספרות, שמועות עומד. אר ואח''כ ביתהקברות גדר תוקנה אלה באמצעים
בי ובדרכים, ברוסיה מפוזרים הנמלטים באזאר וה ביתהמרחץ כן הגדול. ביתהכנסת של גגו

(בקיוב). השוחט ן,נרמן, שלום ניהם: שלחו לים מעבר אלה נדיבים אחים ועוד. מקוה
ועזרה לאביונים לחם למעותחטים, כספים גם

שינדרמן שמריה הרב בתי בניני את להחרים ומשעמדו בכלל, לנצרכים

ה ק י ל ו א  ק י ל א1ו
(סוף)

חיי במהלך מפנה ובא הימים ארכו לא או ביהודים והפגיעות המהפכה
על שמועות לעיירה הגיעו בעיירה. היהודים פרצה והנה לקצה. התקרבה הגדולה המלחמה
פגיעות על ידיעות המדינה' בצמרת התרוצצות בעיירה ניכר היה שרישומה הרוסית המהפכה
המהפכה משכרון התפכחו ולאטלאט ביהודים, זוועות הפרעות, ימי אחרי רבות תקוות ושהפיחה
אותו פחתו. והפרנסות ירד המסחר המדינית. הת בתוך הצארי. במשטר הדיכוי וחיי המלחמה
שונות וכנופיות מחנות גם הופיעו זמן חגיגת ביום היהודי. הנוער גם תסס הכללית סיסה
להתל* שהתחילו ואחרים, בלכוביץ פטלורה, של טף וזקן, נער העיירה בחוצות הפגינו המהפכה
יום מדי העיירה. על אימה והפיל* ביערות קט הופיעו נואמים שונים. ומעמדות עמים בני ונשים,
והטילו והרגו שדדו העיירה, את פקדו ביומו הל את והלהיבו הכרזות שהכריזו ההמון מתוך
החיים האוכלוסיה. על קונטריבוציות תקופת לקראת להבותאש חוצבים בדברים בבות
החליטו היהודיים והצעירים מנשוא קשים נעשו ושל שהוקמה המקומית במועצה הבאה. השחרור
בני חיי על להגן כדי עצמית" "הגנה להקים כסגנים ולידו סקדקין הד"ר ראש ישב בעיירה טה
רובים כ200 השיגו הם וכבודם. רכושם ישראל, שבעעשרה בן ובחורישיבה רוזנשטיין שמואל
וסגנו כ''ץ יעקב של בראשותו בפעולות, והתחילו גם התארגן בארץ). (כעת רוזנשטיין יצחק 
האחים היו ב"הגנה* הפעילים שטילרמן. אליעזר היתה התנועה ציונית. בפעולה ופתח ציוני נוער
(יעקג גורבטי האחים ושמואל), (יצחק רוזנשטיין ויכוחים אסיפות" בחירות' היהודי, ברחוב רבה
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שלטון תחת למסלולם חזרו שהחיים לאחר אך ש. השיבוימן, כ"ץ, שמעון קולטון, ניסן ויצחק),
הציונית. העבודה את חידשו ב1920, הפולנים הנסיון. שעת הגיעה קצר זמן כעבור ועוד. גליקמן
תנועת זרמיה' כל על חזקה ציונית תנועה קמה מקליבאן כנופיה הופיעה חרפי בבוקר א' ביום
קיבוציהכשרה גם הוקמו ערה, חלוצית נוער כ30 נגדם התיצבו כדרכם. ורצח בשוד והתחילה
בית נפתח "תרבות", מוסדות פותחו חלוצים, של הדרך את בפניהם וחסמו ההגנה מחברי איש
שבראשה קהילה ואורגנה "תרבות" עברי ספר על ברחו מפלה, אז נחלו הבנדיטים במטראש.

רוזנבוים. יצחק המובהק הציוני העסקן עמד רא לקח אחרי פצועים. מספר עמם וסחבו נפשם
ששאף הפולני' השלטון לנו לרועץ קם אז לילה הבטחון. בשטח לטובה מפנה בא זה שון
הוא היהודים. תושבי על השפעתו את להגביר סיכנו לעמדותיהם' ההגנה חברי יוצאים היו לילה
ופתח הרוסיתהאוקראינית הגמנסיה את סגר גם כך ישראל. כבוד על בגבורה והגנו חייהם את
לר התחיל במיוחד אך פולני' ספר בית במקומה הפולנים הגיעו עת '1920 שנת ער המצב נמשך
לקומוניס בעיניו שנחשב היהודי הנוער את דוף נסתיימה. והכנופיות האזרחים ומלחמת לעיירה
הפוליטיים. בחיים צעדיו את להצר וביקש טי, בנקמה. לראות היהודים זכו הפולנים כניסת עם
הראשון הפולני לסיים הבחירות מלחמת זכורה הס לא וכנופיתו לבד לשמצה המפורסם השודד
ביחוד מאד, פעיל הציוני הנוער היה בהן והשני, לזנבו קשור הכובשים. ע"י ונתפסו לברוח םיקו הפולקיסטית הרשימה נגד תעמולה התנהלה רדזיביל לארמון עד השורדים מנהיג הובא סוס של
שפטים לעשות שעתכושר השלטון מצא ואז שם. שהתאסף העם לעיני מותכלבים מת ושם
חוקי, נימוק ומצאו חיפשו השלטונות בציונים. ומתוך בצלחת ידם טמנו לא הפולנים גם אך
שרפשטיין חנניה המסור העסקן גורש שלפיו ביהודים, התקלסו מולדתם לשחרור התלהבות
סף על עמד האלה הטורים כותב (גם לרוסיה ישראל בשנאת אכן והרגו. שדדו זקניהם, את גזזו
עם קשרים לו שהיו לאביו הודות ורק הגירוש, לגוי. גוי בין גדול הבדל אין
הפקודה). בוטלה גוליביטש הפולני ראשהעיר

עסקנים והתרבותיים הצבוויים ה/1יים
דמויות כמה להזכיר בה יש תקופה אותה פרשה הראשונה העולמית "המלחמה לפני עוד

הציונות. מפעילי מופלאות מקום והפרט. הכלל על שלטונה את הקהילה
בית שביתו תלמידחכם, שקולניק, ליב שמואל (מס בעליהטקסה השוחטים, הרבנים, תפסו נכבד ן

הוא מיוחד. חן לו משווה פניו והדרת נאמן יהודי גמילות קופות הקדש, חברהקדישא, הבשר)
לפעולתם. וסייע בניהנוער של לימינם תמיד עמד בדרך ועוד. תלמודתורה בבתיהכנסיות, חסדים
שעבד העמוקה, הציונית ההכרה איש צם. וולף למדו  והנערות בחדרים הילדים למדו כלל

לרעיוךהתהיה; כבירה עבודה ששלחו יהודים נמצאו מורים. אצל בלבד לועזית
שאף ונאמן; מסור ציוני (טוקר), פריבס יוסף מחניכי בלידה. המפוארת לישיבה בניהם את

הקשיש; גילו בגלל זכה ולא ארצה לעלות חנניה רוזנשטין, ושמואל יצהק היו זו ישיבה
,.,",*^ ,".". .."... ,".,, וי.ירי,י ,n,nn מהישיבה משחזרו ואח'. צם משה שרםשטיין,
ה.לאשוז סטפא1 נ י:כ ב גבא LW/??J מרדכ עברי ביתספר וצם שרפשטיין הקימו לתורה.לאוליקה עליה בשעת קק"ל לטובת נדרים שהנהיג 1J , 11 Zי י י י L,:1
לרשו תמיד עמד גבאי, שימש בו זה, ביתכנסת וממבו ולציונית לתירה ליים את" יני שחי י ?*
בנק כיו'יר דאג, כן ציונ,ם. נואמ,ם בשביל תנו המה אחיי ^יירה. "לאימ:? ^יבהי
הקצבה תוקצב הבנק שבתקציב בעיירה, המסחר חזקים גלים יבית יי" '™L וידר^ ^ושט /ישראל; ל ב עמד שבראשם ציון" "צעירי וגתארגנו
ימ דתז ?בנו י™ ריסר ™, ""יםךיד;יול, רחבה פעו7ה התנהלה רוזנשטיין. יצחק ^£^^^£^ראשונה "* ?י יי י^ שמכ^הל^ריהח\ית\^יבית
גייאייה  פינקלשטיי1 אסי1ר להתישבות< '■?£?™?™? משר7*'/■ מיוחסת,ר>יחק למשפחה בת מסירה, ציונית עסקנית גיולה ה 0ך נוסיה ' שי^א " ל' י^^
ייכה ייי "" ^^^ £2 :ולםאק^^ור^^^^^

ל * ; ק האלה המוסדות סב> התרכז המקומי הנוער כל

פישל טיזנהויזי מנחם קפלוו, ליזר פייפיל/ אל ' WmiiW UJUl Ml'*';^ ltN 1 vn <v wjk" ysun/7PJ^/;£ '^^ צבי מילשפט.; בידם. חרס העלו אך הציונים, פעולות את
סאדה, אהרון ברנשטיין, ואהרון גדליה לבוים' נפ פטליורה כנופיות של niDnVnn n&pnj
העיירה), במועצת היהודים נציג (היה לייבר חיים העיירה יהודי לזמךמה. הציונית העבודה סקר,

רמנבוים. חנה העיירה. את שעברו מהכנופיות מעט לא אז סבלו
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אירופה. מיטב את הקדישו העיירה מציוני חברים מספר
כותב: באוליקה, שביקר דנעקע, דוד עמדו: בראשם במקום? הציבור לעסקי גם מרצם

זרוע העיירה שטח כל כליל; חרבה אוליקה שמחד, גורבטי, יי. כץ, שמעון רוזנשטיין, יצחק
משם, יצא בקושי קוצים. ומכוסה תפוחיאדמה (יוזמת פייפל, שרה דקלבוים, גולדה גליקמן,
לראות רק הספיק והוא לחייו, סכנה נשקפה כי "נגבה"), (מוכתר קופטייבסקי, מיכאל "החלוץ"),
בג שרידי עוד התגוללו במקום קברהאחים. את רוזנפלד, נתן רוזנשטיין, שושנה דללבוים, סנדר

בלים. דים יעקב הוכרמן, אברהם כץ, רבקה פירקס, מאיר
כותב: נקונצניק יצחק ואחרים. פטרושקה מאיר צם, וראובן

הגויים פעיל באופן השתתפו היהודים בשחיטת העלית היתד. הלאומי הנוער של שאיפותיו ראש
היהו משכניהם התפרנסו ימיהם שכל הטמאים' ארצה עלו קצר זמן במשך ואכן, לארץישראל.
רופאהשנים. וקוטינץ, האש, ממכבי מיטקה, דים. פנה (כ^90) הגדול רובם איש. מ200 למעלה
שמם יהיה הרכוש. וגזילת הטבח על המנצחים היו הארץ. בכל פזורים והם ולחקלאות עבודה לחיי

לדראוךעולם. העיירה חורבן
העיירה מבני ארצה שהגיעו הידיעות לפי

בלי יהודים? בלי אוליק את לתאר אפשר כיצד אוליקה, יהודי כי לנו נודע נס בדרך שניצלו
הערים עסקניה בלי ? והישרים החסידים בניה הגיה מדורי כל עברו ווהלין, יהודי לכל בדומה

י... והנאמנים הנאצי. נום
העיירה בני באים אוליק של השרידים לעזרת הימים באחד ב1941. היתה הראשונה השחיטה
החשובה הפעולה תצויין ובמיוחד שבארץישראל, הצדיק עם העיר מ"פני" יהודים כ500 הוציאו
או יוצאי ארגון מצד המעטים הניצולים לטובת למקום אותם והביאו לנדאו לבית אלתרוני ר'
גרינ שמואל נמנים: עסקניו שעל באמריקה, ליק 12 בימי נתקיימה השניה השחיטה בלתיידוע.
(בנימין) דוב ברנר, קהת הארגון), (מזכיר שפון כל את הנאצים ריכזו אז .1942 לאוגוסט 15
ליסטיק, קלרה בבלטימור, הארגון יו"ר גמרמן, רד הרוזן של בארמונו (6000 (במספר היהודים
שלמה שאפיר, רחל ברנר, מלכה ברנר, שרה קברו ואח"כ ימים 4 אוכל בלי אותם החזיקו זיויל,

מבוסטון. איזנברג רבינוביץ, נש (קעמפע). הארמון שליד האי על חיים אותם
י. והם: ארצה כבר הגיעו מהניצולים ששה הרוסים כניסת שלפני בעלימקצוע 130 רק ארו
פרידמן בלובשטיין, ואשתו שור י, אירגה, הע יהודי מכל ניצלו אותם. גם השמידו ב1944

ושפירא. להימלט שהצליחו מאלה 100  כ80 רק יירה
גליקמן שמחה רחבי בכל כיום נודדים ועודם לרוסיה נפשם על

קיזיו
תבואותשדה הסוסים, הבקר, סחר על התפרנסו ודובנא. קרמניץ בין בווהלין. עתיק ישוב
בעיי היו קבועים ירידים כפרית. תוצרת ושאר שהי העיירה, על הטטרים התנפלו מקורות לפי
קר קוזין יהודי היו בהם הסביבה, ובעיירות רה ושחטו 1652 בשנת בעיקר, יהודים מיושבת תר.
את להם חיו וכך וכוי, מחליפים מוכרים, נים, רכושם. את ושדדו בה שמצאו היהודים כל את

דור. מדור חייהם הנו מהשחיטה בר, נשארו יהודים בתי שני רק
ה מלחמתהעןלם אחףי העייףן. משנכנסה הר בימים חדש. ישוב לגדול החל ומהם ראה
גם ל ל של תחת ראשןנה הק פולין שלטון תחת קוזין עמדה ההם חוקים

ביךי נשאף המסחף אןלם פולנים< רשימות עי'פ לוצק. גליל על אז ונמנתה דום
/ עם מלבד הןדים> 332 מנו שבעיירה נראה 1765 משנת מסים גבית

ףןדניה התחנה ע//י בףכבת בני השתמשן כשהעיירה כ אח" יהודים. מסגלגלת משלמי
מקוזין. ק"מ 7 במרחק שנמצאה mm ולפי דובנא לגליל העברה הרוסי לשלטון נכנסה

יהו 495  1847 בשנת בה חיו רשמיות ספירות
הל הרוח וציונים. עסקניציבור בקוזין היו תה 1820 (בין יהודים נפש 972  וב1897 דים
הגיעה הסמוכה ברסטצ'קו את שכבשה אומית האחרונה בתקופה ולאיהודים). יהודים שבים
האחרו בתקופה התפתחו הנוער ובין לקוזין גם כש וביניהם נפש אלפים שבעת בעיירה נמצאו
ואח'. "החלוץ" בית"ר, צעיריציון, תנועות נר, יהודים. אלפי לושת
והשתדלו שפעלו ובית"ר "החלוץ" בלטו ביחוד הכ העבר ווהלין בחבל הדרכים סלילת עם
וחלוצות חלוצים היהודי. הרחוב על להשתלט מסביב העיירה. בצד ברסטצ'קו  קרמניץ ביש

ארצה. עלו מהם וכמה להכשרה יצאו אוקראיניים. וכפרים צ'כיות מושבות פרחו לה
הרג ישב קוזין בקהילת הרבנות כסא על העיירה מיהודי רבים מבוססים. חקלאים ישובים
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המאיימת הסכנה ונוכח לחיים סחד מתוך כן. החו בכל ומקובל בתורה גדול שהיה סקולסקי,
הלכו בסביבה, צ'כים אצל מקלט ומצאו חיפשו עסקיהציבור בכל כמעט מעורב היה הוא גים.
ה את עזב שלא מי אך ועוד. ביערות להסתתר ובבית בתלמודתורה התחנכו הילדים במקום.
לע מחוץ אל ההמוני לטבח הובל בזמן עיירה הפולני. העממי הספר
בקבראחים, מנוחתם את שם מצאו כולם יירה. ,^ , , ןבני. הרב' גם ב1939 פולין על מלחמה גרמניה משהכריזה

לכ מיד עזבוה. והפולנים לעיירה הרוסים חזרו
שנחשבו יהודים, כמר. הוגלו האדום הצבא ניסת

לסי הגולים שמבין נתברר המלחמה בתום נשארו לזה (והודות הרחוקה לסיביר לעשירים,
והמסתתרים האדום הצבא עם הנמלטים ביר, המו רוסיה סדרי הונהגו אםכי בחיים). רובם
וש האדום בצבא ששרתו היו שונים, במקומות בהסתר) (קצת במסחר יהודים המשיכו  עצתית
ב נשארו מכולם פרטיזנים, בפלוגות השתתפו יהודים כמה החדש. לקורס לאטלאט והסתגלו
וש אשתו מזוריק, סנדר והם: מתימעט, חיים השלטון מפחד מרצונם, העיירה את יצאו אמידים
"מזיק') בכינויו .nr1) הניר ילדיהם? לישת לכרכים לצאת ניתן הנוער מבני לאחדים החדש.
וארבעת הנ'יל) הניר (בן ברציה בנותיו, ושתי לעבודה. או השתלמות לשם ברוסיה
מנו הירש וילדם; אשתו זלוטניק, גרשון ילדיו; ,
( ל } מנ מנס 0ביץ בש גרמניהרוסיה מלחמת פרצה הבה אד
מזוריק; פרידל ;Vmn; מנוסב;ץ נח בן ^ בב עזבו השלטון ופקידי האדום הצבא ,1941 נת
" £ המלמד בת לעבור לתושבים ואיפשרוגם העיירה את הלה

לל; ל כל נפשןת> מספף אחיה שלטון הגרמנים שלטו כשנהשנתים לרוסיה.
לארץישראל. _ למןלךת בחתרם ןבמחנןת ףכים לשרת עליו והטילו "יודעןראט" מנו ורצח. זדון

נחרבד ךידודית ןקןזי. יהודי על עברו ומרים קשים ימים הגרמנים. את
' ' 1 ? קר יהודי את השמידו שהנאצים לאחר העיירה.

מנוסוביץ מנס בתר וקוזין סביבתה עיירות של תורן הגיע פניץ

ן מ ר ד
היה מלמד ורק הפולני העממי בבתהספר רו ושוכן בירק הטובע זה, היה ושקט גדול כפר
עברית, ללמדם בשביל ממיזוטש אליהם בא שנמשכו היערות לבין מזה בושצ'ה יעות בין
ביה'יס את הילדים משגמרו וכד'. דינים חומש, העיירה בקירבת  מקומו מזה.  אוסטראה עד
וחפירות הגנים בעסקי בכפר רוב עלפי נשארו הרבה מלפני יהודים נאחזו זה בכפר מיזוטש,
מחוץ להשתלם נשלחו מעטים ורק הוריהם של התגו האחרונה המלחמה פרוץ עם #נים. הרבה
בקריאת סיפוק מצא שבכפר הנוער רוב לעיר. כ80 שמנו משפחות, חמשעשרה בכפר ררו
שנכד היחידי הגשר  באידיש ועתונים ספרים השתייר האדמיניסטרטיבי מהצד ואםכי נפש.
העולם לבין הכפר של הקטן הצבור בין תח על נמנו הכפר ויהודי זדולבונוב ל'מחוז הכפר
הפעולה על בכפר ידעו העתונות מתור הגדול. היתה רוחנית מבחינה הרי  זדולבונוב קהילת
לא"י. והעליה בבנינה ארץישראל על הציונית, למשל כר יותר. הרחוקה באוסטראה קשורה דרמן
של המסים עול הגלות, תנאי חשכת בתור באוס ללמוד המבוגרים הילדים את לשלוח נהגו
הנס האוקראינים השכנים ואיבת הפולני השלטון על הרוחנית ההשפעה נתמשכה וממנה טראה
אולם בכפר, היהודים חיי לאטם זרמו תרת, הכפר.
למולדת חדשים, לחיים ושאף חלם המועט הנוער ומכניסי טובילב היו כולם הכפר יחודי

ולחופש. האומה היו במסחר. ונאמנים לישרים נחשבו אורחים.
נכנס האדום והצבא המלחמה פרצה יהנה היתה יי? שבצדקה יבי ל?ל י"?* "יל*
בגני משהו לעסוק המשיכו המבוגרים לייהלין. הלאימיית י'קיבות "לב?בי,ית "לבי " !?י"
ותפ משרות קיבלו הספורים יבניהנוער הפיי י1י?ים גני"הפיי ק1. /*£? *■""
הטורים כותב החדש. הרוסי השלטון *צל קידים שלהם הפייית, יבסחי ט""י; יס "פ י;םי ישי

שקיבל המכתבים ולפי האדום לצבא גויס י'אלה וי<ם להם זיה כמעט זי "י™"" "v fjfמאןשרים עצמם ףאן דרמן שיהוךי נףאן? מהכפר בכבוד. מחיתם את מצאו
הפורענות ואין הסוביטים בחסות נמצאים שהם בגלל הסמוכה למיזוטש קרוב היה הכפר
אר עליהם. מאיימת יהודים קיבוצי על העוברת הקשור הפירות וסחר בו השוכנת תחנתהרכבת
מצאתם הגרמנים ויד הטובים הימים ארכו לא שכן הנוער, במיזוטש מקומו את מצא כן ברכבת.
הצ אחרי הלכו לא היהודים המבודדת. בדרמן גם גורדוניה, בית"ר, ציוניות: תנועות היו שם
ובחגינו בישרם להאמין הוסיפו הם האדום, בא אל מהכפר נמשך והוא ועוד, הלאומי השומר
הרשת לתור נפלו וכד הדור, צוררי של תם ביק הילדים גם כבחבליקסם. התוססת העיירה
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וברח האומללים מרוכזים היו בו החדר דלת רובם שעמדו האוקראינים לרגליהם. הפרושה
החוזרים הם אלה יהודים, מספר ועוד בתו ואתו וה (המתקוממים הבנדרובצים דגל תחת ככולם
דר קהלת של הפליטה שארית האדום, מהצבא לגרמנים יד נתנו אוקראינית) לעצמאות לוחמים

הקטנה. מן של בחסותם היהודים את שהשמידו והםהם
תשרי כ"וכ"ז התאריך יחרת דם של באותיות  תש"ג תשרי בסוף הדבר: היד, וכך הנאצים.
הי של ההמונית ההשמדה תאריכי כשאר לעם ושלחום הכפר יהודי כל את קראו  1942 אוקטובר
ורו והאוקראינים, הנאצים הצוררים בידי הודים תשרי וכ"ז כ"ו בימים הובלו ושם למיזוטש
והיש התמימים דרמן שיהודי למחשבה הלב עד אחרים מישובים יהודים עם יחד (1314*42)

הטבוחים. מיליוני בין הם אף רים נפש. 2000 של כולל במספר
סודגלטר יוסף לפתוח סוליאק נחום הצליח האחרונה בדרכו

אודים:
ועוד גרמני כל מפני כובע להסיר חובה כות, זדולבונוב יהודי של קצם
גדול. היה ופחדם ונאנחו סבלו היהודים ועוד. עדראייה) (מפי
נמלטו השחיטות, החלו אחרות שבערים וכיון טלטל 19411940 בשנות הרוסים שלטון בימי

.2000 עד עלה ומספרם לזדולבונוב היהודים מרוב מבעליההון, רבים, יהודים הגורל
גיטו ליהודים הוקם בערך, שנה, חצי אחרי היכבש שעם כך הסמוכה, לזדולבונוב ההומיה נה
לתוכו להכניס איסור ויצא תיל גדר המוקף נמצאו 1941 ביולי 5 ביום הגרמנים ע"י העיר
הגיטו לתוך הכניסה וכד'. עציהסקה צרכיאוכל, בידיהם נפלו וכולן יהודיות, נפש כ1300 בה
רשיו לפי רק היתה היום בשעות ממנו והיציאה החלוץ כשהופיע יום אותו הנאצים. של הטמאות
מטרים 2 להתרחק סופר הצעירה משהעיזה נות. פקידים מספר בתוכה עוד נמצאו בעיר הגרמני
הצ עברה ופעם להורג. הוצאה  לגיטו מחוץ וחייל התנגשותרחוב לידי הדבר הגיע רוסים,
(חצישעה בערב ב9,30 ברחוב פרוסאק עירה אמתלה הגרמנים מצאו בזה נהרג. אחד גרמני
שוטר אותה הכה לתנועה), הקבוע הזמן אחרי ור הבולשביקים שהםהם ליהודים, להתאנית
התלוננו הגיטו יהודי ראשה. את ומחץ אוקראיני בלוית יצאו שבועיים כעבור ואכן, לעונש. אויים
את לברר במקום אך הגרמנים, לפני הדבר על פיקוחם, תחת שעמדה האוקראינית, המשטרה
נקם האוקראינית המשטרה דרשה  הענין הגברים את מהבתים אספו צבאיות, במכוניות
מ אנשים עשרה למסור נתבעו והם מהיהודים את מהם לקחו ל450, קרוב במספר שמצאו,
למש היהודים עשרת משנשלחו היהודי. הקהל לבית מעבר אל הובילום אותם, זיהו תעודותיהם,

להורג. אותם הוציאו  טרה איש במכונותירייה, והמיתום למלט החרושת
זדולבונוב> בגיטו החיים נמשכו חדשים כתשעח ופצועים מתים נקברו הקרבנות ניצל. לא מהם
במלים> לבטא שאין מנשוא' קשים ימים אלה היו יהו כמה ראו הזה האיום במחזה במקום. בו יחד
היו ומיזוטש> אוסטראה ושכנותיה' זדולבונוב לביתהחרושת. מעבר גבעה על שעמדו דים

יותף< נמשך וסבלן להשמדה האחרונות היהודים. על פחד והטיל בחפזון נעשה הדבר
ניתנה היציאה כי קשה, היה העיר את לעזוב

היהו הרגישו תש"ג של הבוראים הימים אחרי יצא אז מיוחדים. רשיונות ע"פ וזה בלבד לרובנה
אצל החזירו הגרמנים בלתירגילה, בתכונה דים כ"סימך, סרטים לענוד היהודים כל שעל צו
ושמועות הזמנותיהם. את שבגיטו בעליהמלאכה החזה על צהוב" ב"טלאי הסרטים הוחלפו ובקרוב
כי נודע לסוף העיר. של בחללה נישאו מפחידות נשא שלא (מלודז') גולדבלום שמעון הגב. ועל
ביערות בורות לחפור הועמדו רוסים שבויים ניתך אחריכן להורג. והיצא נתפס זה, טלאי
לא ואמגם מהעיר). קילומטר (במרחק מילסק לכוב לספק נדרשו והיהודים פקודות של מבול
תש"ג חשוז י"ח בליל הרוחות: נסערו לחינם בגדים, לבנים, להם: הדרוש כל הנאצים שים
המשטרה כוחות הגיטו את הקיפו לפנותבוקר יעיד. שעונים כרים, שמיכות, מגפיים, פרוות,
לפעולה' אות שימשה מאקיח יייה ס ס ופלוגת בעבידתכפייה ההתעללות פרשת התחילה כן
ירו הגיטו, לפנים התיל דרך התפרצו הטמאים ,60 עד 13 מגיל היהודים כל נדרשו הקהילה ע'י
כולם את ואספו מהבתים האנשים את יהבהילו הקבלנים אצל לעבודה להופיע ונשים, גברים
יייזילימסקה ביחוב הגיטו במרכז יי? למגרש יוםיום בכלל. השלטון ואצל הגרמגים והספקים
הסר דרך להתחמק הצליחו מעטים איגורודובה. רמסילת בבנינים. בכבישים, ביעי. לעבירה יצאו
שהכינו, במקומותסתר שהתחבאו היו בגיי' צית כה היה שכיהעיידה שווים. יכקיריתים הבריל
הבורות. אל במכונותהובלה הובלו ייבם אר רק הספיקה אדם* של ימים שכיע שהכנסת זעום

30 שהובילה אחת שבמכונית לציין, ראוי לחם. כיכר למיית כדי
הצעיריס קמו  לסיבוב זו משהגיעה  צעיר המדר~ על ללכת איסור ורבו: הלכו והגזירות
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1 אתו... מסתדרים שם והיהודים יתרה, ברשעות וברחו הנשק את תפסו אותו, הרגו המשמר, על
1 הה הנאצים להחמיר. המצב הלך בינתים אך דברי לפי בחיים' נשארו אלה של רובם היער. אל
1 הי האוכלוסיה בבשר צפרניהם את לתקוע סיפו ביניהם שהיה זדולבונוב, בן לליוצ'ניק, מרדכי
1 הדרוש כל לספק נדרשה היא העיירה. של הודית פרטיזנים. בפלוגות אח'כ מצאו מקומם את וניצל.
1 בעולן ונשאה בעבודותפרך הועברה לנאצים, בא הבוקר בשעות תש"ג, חשון א' יום אותו
1 פונים היו לזמן מזמן שונות. מגזירות גזירות של לעיני נרצחו הם זדולבונוב, יהודי על הקץ
1 (בקובל) וועלוועלה ר' הטריסקאי לצדיק יהודים המוכנים הבורות אל הושלכו וגופותיהם השמש
1 סוףסוף כי בתקוה, ומנחמם מרגיעם היה והוא מיהודיה. זדולבונוב נתרוקנה מראש.
1 בל אך ישקר. לא ישראל ונצח הזעם ימי יעברו רויטלמן ברוך
1 מיש אחד כל של החרדה את הצדיק גם נשא בו
1 החסידית, טריסק על המר הגורל פסח לא ראל.
1 נפלה היא וגדוליה. צדיקיה זכות לה עמדה ילא (טורייסק) בטריסלן הדמים סערת
1 י0"' ""'י™ '"*"""££ £?*££ בלהות טריסק יהודי של 0כי0 נמחו לא עוד
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בהמון. ונטבחו בשבילם שהוכנו בירות 9J^ £₪/₪₪₪₪₪₪₪^₪₪₪₪/^^[
גדול. בקכראחים מנוחתם ^^HiMP^^^^^^^^^^H

(מזלמןדוד מקוטעות וידיעות שמעות לפי 0^^| . ^^^^^^^י
ואחרים) בגרמניה המחנות באחד הנמצא גרובר ^H| 4^^^^H
היד אולם לקובל. מטריסק יהודים מספר נמלטו 9^^ ^^
בחיים נשארו בקובל. גם אותם השיגה הרשעית 1^^1 ^^^^
באירופה, מפוזרים והם טריסק מבני יחידים יק |^^ ""
בש עומדת העיירה חוזיים' אינם לטיי0? אני" 1^^^^< 1
ורואים בה שולטים (אוקראינים) זרים 'nnaa J^^^^m' 1

היהודים כיירשי עצמם את ^^^^^t: 1
וה הצדיקים ייייגת עי1 7>שמועות די^ב והומה 1^^^^^^ 1
המ האדמורי"ם של עירם חורבן על חסידים, ^^^^^^
המ יעקבלייבילה, ודי אברהמלה ר' פורסמים ^^^^^^Kf
סופם על הטברסקים, משושלת מטריסק' גידים ^^^^^^^נ
האחרונה בתקופה שתסס נוער בניה של הטרגי ^^^^^^^
הארורה בידם אחד ביום נספו שכולם בעיירה, |^^^^^^
תש"בתש"ג. בגזירות הטמאים הנאצים של |^^^^^|

הצער! ורב הכאב. גדול ^^^^^H|
א. א. ^^^^^נ

עלינו" שעכי מה 1^^^^ $$*/
הבולשביקים ע//י המגךרשים ביו היו הירינו ^^^^^^נ 1
לרכז ניגשים כי משהרגישו לזדולבונוכ. מרובנה IHil^^^B <■
אמנו אותנו להשמדתםהוציאה העיר יהודי להימלט>את לנן ןאמרה צךדי חלןן דףך מן?בית מטריסק טברסקי יעקבלייבה'לה ר' האדמו''ר
שתים בת והשניה עשר בת האחת אז היינו צבאות ע"י העיירה וכיבוש הרוסים של נסיגתם
אתנו. יהיה ומה לנו צפוי מה ידענו יא עשרה. של ראשם על גם האסון ירד  ב1941 הגרמנים
לצדנו, ירו ומרחוק רצנו ללכת לאן לדעת מבלי צעדיהם נוכח נזדעזעו אמנם הם טריסק. יהודי
או הבורחים במבוגרים היורים משהרגישו אולם פי לא אך הנאצים, של ופקודותיהם הראשונים
כך וע"י לצדם היריות את העבירו המסתתרים שכן לאשליה, יסוד להם היה כזה. טרגי לקץ ללו
שלנו נוצריה מורה אל הלכנו להמלט. לבו ניתן וע לוצק ברובנה, ההמוני הטבח אחרי כי ראו
אותנו והחזיקה אותנו הסתירה והיא משכבר של הגרמני הקומנדנט אין בווהלין, אחרות רים
שהיה המורה, בן אך מספר. ימים הגג בעלית בכלזאת נוהג ק"מ) 18 (מרחק הסמוכה קובל
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והכל זזה!" הרכבת לקרונות! "היכנסו ריאה: בנס לחפשנו. ובא בנו הרגיש בגיסטפו. קשור 1
לגרמניה. הגענו כך ביניהם. ואנו לקרונות רצו ומאז סמוך כפר אל אשנב דרך להמלט הצלחנו ■
אותנו ושלחו יהדותנו את גילו בגרמניה גם אך הרבים. נדודינו נמשכו ■
בגיסטפו בהיותנו עוד במידנק. למחנההמות 1
אולם מטפחותנו, על תליה ע"י להתאבד ניסינו כבנות לבושות אוקראינים בכפרים הסתובבנו ■
נזף בזה שהרגיש והזקיף בידינו, עלה לא הדבר נוצריות. של מסוה תחת וסבלנו עבדנו כפר, ■
למחנההמות... ישלחנו כי ואיים אותנו קלל בנו. בגרמניה, לעבודה פועלים הגרמנים גייסו והנה 1
הע במקרה נוראים. היו מידנק במחנה החיים ברכבת ונסענו האוקראינים עם אנו גם יצאנו 1
בכ בעיקר המחנה בתוך הגרמנים אותנו סיקו אוקראינים בנו חשדו בדרך ולילות. ימים ארוכה 1
לא אמנם הגרמני המפקח הצבא, גשביל ביסה לבחון והחלו לנו הציקו היהודי, הגזע בנות שאנו 1
תמיד. בפחד חיינו אולם ביותר, רע אלינו התיחס אין כי שנוכחו וברור שלהם, בתפילות אותנו 1
ואי במחנה, כאחרות מיואשות, היינו אחר לא למסרנו גמרו ואז נוצריות בתפילות מושג לנו 1

להינצל. תקרה כל בדנו באחת מהם אחד הלך זו לתכלית הגיסטפו, בידי 1
במפלתם לראות סוףסוף וזכינו הגורל רצה אך ללובלין לטלפן שם, נעצרה שהרכבת התחנות

למולדת. הגענו אף וניצלנו, הצוררים של הת שמרוב נס קרה והנה החשוב, ה"גילוי" על
משבץ ומת הטליפון ליד נפל כנראה, רגשות,

ליברמן ואדליה דוסיה הק נשמעה פתאום אך בהלה, קמה מיד הלב.

לנעדרים ציון
ארצה עלתה מקוריץ, ינטיס) (לבית אידסיס שרה ז'יטומיר. בסביבת בליפניק נולד גימבורג, פסח 1
של מיסודו לגננות הקורסים את גמרה ,1923 בשנת תורה בעל מחונן אדם היה ועתובאי. משורר סופר, 1
בווהלין. צעיריציון בשורות ועמדה בוארשה אלתרמן צעדיו מראשית רגש ובעל אישעט מקיפה. ותרבות ו
לכל ערה חשובים, מוסדות בכמה פעילה חברה היתה מובחרות יצירות לתרבותנו הביא העברית בספרות
סוציאלית עזרה החינוך, בשדה והסתדרותי ציוני מפעל המקו יצירותיו על נוסף הסקנדינביים העמים של
מהראשונות ת"א, פועלי למועצת חברה היתה היא ועוד. של מרעננותה בה הכניס לעתונות בהתמסרו ריות.
יומה עד ומזכירתו בתלאביב עובדות אמהות לארגץ "בוסת מעורכי היה סוסרמשורר. ינשאר הספרות
העבודה לתנועת הקדישה הרב מרצה את האחרון. של וסופר הלילה עורך  האחרונות ובשנים נאי'
לספ 11 ביום מתה ללבה. קרובים שהיו העם ולהמוני שבט ח' ד' ביום פתאום החיים משורת נלקח "הארץ".
בן והניחה 50 בגיל בילינסון, בביה"ח '1946 טמנר אביב. בתל 52 בגיל 29.1.47  תש"ז
בתלאביב). קופתחולים מעובדי אידסיס, (זאב  ובעל בעבר. רובנה ותושב רוז'ישצ'ה יליד ורדי, חיים
של העובדים מראשוני מברסטצ'קה, לרר אהרון הכירו כזה ימיו. כל וישרהלך צנוע נוח, איש היה
במח עבד האחרונות בשנים בתלאביב. קופתחולים עס על נמנה והציונים. הסוחרים בהוגי בדופנה הו
מידות בעל איש קופתחולים. מרכז של לקתההספקה את בה וחינך ברובנה תרבות" הנמנסיה של קניה
אחרי מת הצבוף. ועל חבריו על וחביב מתון נעלות' מהראשונים היה .1933 בשנת ארצה עלה ובתו. בנו

M בגיל '1946 לדצמבף 19 ביום מחלה הא בשנים ,,פרדס". באגודת בשרותו אביב ת. בנמל
הדר. לפרי הממשלתית השיווק במיעצת שרת חרונות

עניו צנוע, אדם היה ברובנה, נולד שטיקמן, יוסף ביום נפטר לעבודה. וחבריו מכריו על מכובד היה
בעבודות כפיו מיגיע וחי 1935 בשנת ארצה עלה וישי תש'ז שבט כ''ג
ביום אוטו בהתנגשות מתאונתדרכים נפגע מכניקה< יע ר' של אלמנתו פינקלשטיין, שמואל בת זלדה
42 בן נשמתו. את י'יציא יום ובאותו 1946 לנובמבר 8 מי ובעלת רחמנית אשה מרובנה. פינקלשטין קבדוד

צעייה אשה י'ניח היה לזו ובדאגה בהכנסתאורחים הצטיינה נעלות, דות
ר' של אשתו גולדברג, יחיאל יי בת (איייה) עדה חייה את ברובנה. ומכובד מסורתי בית היה ביתה לת.
חכמה אשתחיל, שבווהלין. מבילוזירקת גולרביג יוסף ול למדע לתורה, אותם וגדלה בניה לחינוך הקדישה
בבי חלוצי קיבוץ הוחזק ביתה עלידי ונייבתלב. היא בא''י. פינברג משפחת מחותנת טובים. מעשים
נמצאים מהם (ארבעה בנים, שבעה הקימה לוזירקה בת"א. הר חיה והגב' בחיפה שהם זאב העו''ד של אמו
בשנת ברמתיצחק תש"ז טבת י"ד ביום נפטרה באיז) בתל לחייה ה76 בשנת תש"ו אדר י''א כיום נפטרה
בנחלתיצחק. עולמים למניחת והובלה לחייה ה"78 בירושלים. הזיתים בהר עולמים למנוחת והובלה אביב

של אשתו מרובנה, סרווטניק מרדכי ר' בת ריסל ווהלינאי. יהודי של טיפוס מרדזיבילוב. טויכ קלמו
היה ביתה סרווטניק. משה ר' הותיק הציוני העסקן בשנת מעיירתו ארצה עלה טובים, מ9שים בעל אדם

עסקנים. באים היו ובו לאורחים פתוח ביום נפטר בגבת. ובתו בעיוחרוד ביו אל 1936

.75 בת בתלאביב תש"ז טבת כיב ביום נפטרה במותו. היה 73 בן .1947 פברואר 23
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בארץ עברית למדד. ב1912ן ארצה עלתה בסרדסים. אברהם השומר של אמו ווהליןו בת בהרל; דבורה
תש'ז ניסן ד' ביום נסטרה בחיים. בשסה והשתמשה היתה בתר'ע. סג'רה הגנת על חלל שנפל בהרל יוסף

.96 בת והיא בחדרה בקטיף עבדה 70 בגיל עוד וישרתלב. שקדנית אשד,

וידיעות מכתבים צרור
75 בשעות 15 לילינבלום רח' (ת''א, בא'י ווהלין (איטליה): ממילנו כותב מרובנה שטיין מיכאל
שלרויט מחו''ל: קרובים עם התקשרות לשם אחה''צ) מה הספורים הניצולים בין נשארתי גדול נס ...ע''פ
מרגלית יחזקאל, מדביאז' יעקב, סמסון וינטה, מוסיל הוו כולנו, פני רובנה. יהודי של הגדולה אוכלוסיה
יעקב םפר ברוך, פורל ובתיה, פיגר, גופמן יחזקאל,  למולדת  ובמחנות בדרכים המתגוללים הלינאים
ומטיל/ אליעזר ליובה, קרול גניה' פרישקולניק ורודה, ווהלין יוצאי ארגון קיום על לידיעה שמחנו לאיי.
גרינברג דבורה, שניאור יצחק, בתיו רוס ליובה, רויטמן בגדים (מזון, מידית עזרה מכם מבקשים ואנו בא'י
זפרן מאיר, זזוליה תאווה, מסר שלמה, וויניק משה, בצרה. לאחים מכם ליחסאחים מקוים אנו ותמיכה).
ווסקובויניק לאה, שפרכמן מרובנה. הרש ורבינר רבקה
רבקה, וינשאל לאה' זייגרסון מדובנה. _ לייביש' שבנובמ רובנה, בן שניידר, פנחס מודיע מגרמניה
חנה, שיאר יוסף, םלצר מאוסטראה. חיה פינקלשטיין בני של כינוס שבגרמניה בפרנואלד התקיים 1946 בר
שוחט יעקב, ויינשטוק מברסטצ'קה. __ בנימין ולטף הרבים המשתתפים בין הניצולים.  והסביבה רובנה
 יעקב נובל חייקיל, גרשטיין יוסף< גירשטיין דוד, הכינוס אידסיס. והאחיות קרש חבויניק, המורה היו
םקר בתיה לפידות מקובל' _ נהמה 0ולישוק פלוצק. טוב. רושם והשאיר הווהלינאים את עודד

מלודמיר. אריה קאם מניץ.
ומ ארצה הגיעו סרובנה ליברמן ואדליה דוסיה

באירופה מהזועות תערוכה מק לרר דוד ואחיה אלקה א) : קרוביהן את חפשות
מקניג~ מהנדס וויסברג) (או ויסמן יוליוס ב) רמניץ,

"יהודים תערוכה: בניויורק נפתחה האחרון בזמן ד) חימאי. מהנדס מקרמניץ. ליברמן דוד ג) סברג.
מוצגים זו בתערוכה ."19461939 בשנים באירופה מקי ציפרפיין בתיה ה) בפריז. שהיה ליברמן, וואלף
על אור השופכים ותעודות מיסמכים צלומים, אלפי יליד ליברמן, שמואל ז) מרובנה זופ ריזיל ו) רמניץ
השואר. בשנות באירופה השמדתם ועל היהודים חיי הנ''ל על היודע באמריקה. בברוקלין ענמצא טורצין
הנאציים מהשלטונות חשאיות ופקודות הוראות ביניהם בא'י. ווהלץ יוצאי לארגון למסור מתבקש

התפקידים על יב יחימי היהייים להשמדת בניגע ע"י מכתב נתקבל מיזוטשזדולבונוב ליד מיי8ן
בתניעיתהמיי בגיטאית היהייים שביצעי החשיבים המודיע. דראטבה, דוד מאת בבניברק סודגלטר יוסף

יעיי* שחזרו ומשפחתו הוא בדרמן. יהודים נשארו שלא
את מבליט י™ איייא' ע"י נאסף זה חשיב חימי מניו לאסוף יכלו לא בה שאף למיזוטש עברו מרוסיה
הסבל על הנפשית הגבתי איםו יאת היהידי האוסי זכרת. ביום קדיש לאמירת יהודים

באירופה. האחרונות בשנים היהודים של הנורא
ממי גילברג אשר מאת מכתב קיבל כודגלטר יוסף

בא"י ווהלין יוצאי ארגון לא"י. בדרכו לאוסטריה הניע טלטולים שאחרי זוטש
ליט אהרון של חתנו מדיריץ, יליד םולישוק, יעקב

y^^^^^^^^^^^^^^^s"^ י בת''א, משוחרר) (חייל לאחיו כותב ברובנה, שגר ^'^W^^^^^BBKjBKכק הטבח לאחר משפחתו, מכל יחידי בחיים נשאר I^^^^^EKl^^^^KIכי (איטליה) בםילאנו נמצא הוא כעת ברובנה. הנאצי
S^^^K^^m^M^^^M ואחרים. וינוקור מוטיוק, יהודה לר' שואל לא''י. כדרכו

nM^^MmMMMF^mW כו מדומברוביצה) (בעבר מרובנה פרלשטיין U^^^^BU^^^^^AB^^מרקל ת'א, שפיטלניק יוסף לקרוביו: ושואל ממילנו תב
slfHHHHlfHJIHHHM בעפולה. גרינשפון ומיכאל

^C₪^₪JtmjMS₪M^k עשרות כמה הגיעו האחרונות J^B^^^^^^^lf^p^Kבאניותהמעפילים כעת נמצאים והם שלום לכולם הניצולים. מבניווהלין
£ Jtrcf 0ד\\\// בקפריסין. במחנות

r M OrGp^k^ 3SB& הנמצאים ווהלין בני  דלהלן האנשים את מחפשים
^,vSr^r.^yvrfr , r^^SB^F יוצאי לארגון כתבתיהס את להודיע ומבקשים בארץ,

1



ווהלין של הארכיון ועדת בארגונים
ובחו"ל בארץ אישה מכל ומבקשת בזה פונה ארגון הוקם מינכן שליד פערנדואלד במחנה
לווהלץ שייכות לו שיש חומר כל לה להמציא וסבי תבנה בני העקורים 500 ע"י תבנה יוצאי
אי מוסדותיה' מאורעותיה' קהילותיה, היהודית, בט"ז (גרמניה) בבוריה במחנות המתגוללים בתה
ועתונים ספרים זכרונות, תעודות' כגון: וכר שיה ערף תבנה*) יהודי של הטבח (יום תש"ז חשון
פרטיכלים, מודעות, כרוזים, בווהלין, שהוסיעו הנאציט חללי הקרבנות לזכר אססתאבל הארגון
ערך לו שיש אחר מיסמר וכל מכתבים צילומים. הוזמנו בו למחנות מודפס כרוז נשלח ברובנה.

וכללי. ציבורי י'שאי האספה איש. מ250 למעלה ובאו להזכרה
כבר המרוכזים המוצגים ל700 יצורף החומר הרו אצל לא"י לעליה והשאיפה חזק רושם רה
בארץ שיוקם הכללי למוסד וימסרו בארכיון ועד חברי אחריה. גברה במחנות בנאים

שהושמדה. הגולה יהדות לזכר הזמן במשך זלוס מ. גלנה משה. קיסין שסיימן, ד"ר הארגון:
את כראוי להעריך ידע שהקהל מקור. הועדה בארטען, מהיפית' שווארצאפל, ג. גולדנברג י. קי
הנצחת >ים י" לקריאה ויענה החשוב המפעל הועד ואליניק. מרגולין ד"ר י. מייגלר א. כץ

ווהלין. יהדות של זכרה בא''י. ווהלין יוצאי ארגון עם בקשרים עומד
הכתובות: ע"ם לפנות החליטו בשציאצין שהתעכבו ווהלין בני מאתים

73 הלוי יהודה חי תלאביב ברזלי, צ. ב. מצבם והסביבה. רובנה יוצאי של ארגון להקים
19 נחמני דחי אביב תל הבטיחי אריה בא''י ווהלין יוצאי ארגון לעזרה. זקוקים והם קשה
32 ברוכוב רח' תלאביב אילון ב. ח. עזרה להושטת ודאג הנצרכים לקריאת נענה

קרי לפרסם מתבקשים חר'ל ושל הארץ עתוני מועד וברכות טלגרפי אישור נתקבל להם. ממשית
זו. אה אשר פרצובסקי' יעקב מה"ה: המורכב ^^^ק,™,,הארגון וגורדון. לוצקי שצפנסקי, פישביין,

'. /' m JJ ע)|" בני בין המגבית נמשכת ברזניצה: בארגון
דאגו בווהלין, מגיאההריגר. הניצולים את זכרו . 2 עוד הגיעו לניצולים. לעזרה בארץ ברזניצה

חובתכם! זוהי לעזרתם, ובואו להם ארצה מהשףידים
באיי ווהלט יוצאי ארגון בגר "לודמיר* חוברת הופיעה לודמיר: בארגון

הסנה
בסס לאחריות .■ תברח

nun בכל וס1מויות סףב'ק
j קז7 ז3רה נהנגחר! תגגות, ידיעות נמתן ^ונים,

1924 בשנת נוסדה ועוד. ווהלין על חומר באיסוף ווהלין, /m,v
בארץ הגדולה הבטוח חברת ווהלין בני קהל אל

ווהלין', "ילקוט ולל^ראי
לא''י 3,900,000. (חיים) הביטוח סכום
לא'י 465,000. ^ שנתית הכבסה הראשון הכרך מסתיים זה שמיני קובץ עם
לאיי 640,000. n,"|" י1ון ומאמרים רשימות הוקדשו בו ווהליד .ילקוט

כלליות, סקירות נתפרסמו וכ'כ ואישים, לקהילות
44 לילינבלום רח' תלאביב' ד"מרכז וכד'. ציונים מכתבים, ידיעות,

805 ת.ד. 4431/ 2 טל. שת ויתכן כללי, ענינים תוכן מכינה המערכת
, , ._ ועסקנים אישים לזכר רשימות כמה עוד ..צרף הכרך. של הנאה בכריכה שיכנסו

בע"מ עממי לשיכון חברה לחומר וכד' תיקונים הערות, לו שיש מי כל
***.*** ^יי.י מתבקשת ז*ח. הקבצים בשמונה שנתפרסם

בע"מ חברה ם' ^ כי? ש בהקת£. למערכת להמציא
הקבצים את למסור האפשרות תנתן למעונינים

המשרדים: להשלים וכ'כ מסודר, כרך לקבל מנת על הבודדים
. חסרים. קבצים

21 מונטיפיורי ח' ר תלאביב, יש בהזמנות מיל 300 והתוספות הכריכה דמי
4463 טלפוז רחוב תלאביב, ווהליד .ילקוט למערכת לפנות

| "אור'. בביה*ס 12 ברנד

~,,מטוסיאד" כמובן



חקל^י' "טזיק והזיה" "ל
^ים י1*™ והספ?*ה לשיווק חברת בע*מ לטכסטיל חגיה

המחלקות תלאביב

לשיווק.
דבקה ביצים, עו6ות. פיתית, י\קות. גרבים,
החקלאי המשק של חקלאית תוצרת וכל טףימן

כאת. \

לבנים
להספקה; i

הימיים. זבלנים ולרפת, ללול
וילדים נשים גברים, בשביל

וחימיקליים: לורעים פלחה. גידןל. זףעי/ףקות, מיני כל משובחר איכות .תועלת'' תוצרת
חמרים משובחים, ממינים שדה וגידולי י
לחלוקה, בחחים קשוד הצומח, להגנת .

ל0משלה ■™ "ייי ;:לי"יאססקת ארץישראלית תעשית
תלאביב חק?אי ש1?* לפנית בע*מ נקנבוס פשתן ליוטה,

2018 ת.ד. 2307 טלסון ,43 וולפון דחי י.לבן) (הבית 123 אלנבי יחי תלאביב.

" ו הרצליי דרך ביהחיר
בע"מ 11 5  2039 ר. ת. 3109 מס' טלפון

לא"י 250,000. הרשום ההט
. 237,791 ורזרבות המשולם לי'יו בע*מ זלמן ירושלמי
לא'י 421770 במחזיי חיכ אגתת אהלים. בבדים, ומסחר תעשיה

המשרד: ו1 רםוד וצרכי סרטים חגורות,
69 בנימין נחלת רזד תלאביב. 1

457778 טלפון 1687 ת.ד. t ^ ^ m
 רעימ יילי לבטוח חברה ן ן י 1

הצעיר" ,הטבבאי בטוח סוגי כל
25 בכל מופיע פופולארי טכנאי ירחון . ^^ Mtmm

, הראשי: המשרד
ילחודש גליןן הןפיע 120 אלנבי רח' תלאכיב

3134 טלפת 80 אלנבי רח תלאביב 46713 טלפון ,1425 ד. ת.

והטקימר הטוכה הג"נה את דףשו 11111תנ!' P* ^^אחים ^^ למזרח למעללי חברה

חדשות כמכונות ומצוייר משוכלל כיח'ר המשרד:
שוז^ ^ } בע.ט חברה דנ:כרג ^ראל של השרת' "בית 13 פתחתקוה דרך תלאביב

._ וקומיםיון אקספורט אימפורט,
זליגנסקי) הסידמה ואחרים בנין בחמרי

רוז' תלאביב ווהלין. של הארכיון ועדת רשומה)* (אגודה באיי ווהלץ יוגאי ארגח
ד0ו0  .אוד*. בביהיס 12 ברני רה' ^■^■^^^^^נ^^>פ^^^^^11נפ2פמטבב11_מ^מ^ב


