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ווהלין ילקוט
סקירות

שני כרך פתיחת עם
ופרסומו. חומר לתוספת לדאוג יש בארץישואל, ר חשיבות נודעת וקיבוצים אומות בתולדות
קובץ בהוצאת נוסף צעד טושים הם זו ולתכלית ש במקרר* בחינות. מהרבה ותאריכים לציונים בוו
השני. לכרך הראשון ווהלין", .ילקוט של תשיעי ואפילו מאורעות, של סופם לשמירתם, דואג אין
מוקד קבצים נם יופיעו הכלליים הקבצים מלבד במרוצת ולהישכח להיטשטש במעלה, ראשונים
ומוסרו הן ואישיהן, הן מסוימות, לקהילות שים שמתפ לבמה מיוחד ערך ליחס יש כן על הימים.
כןחשלבל האפשר. במידת המלא תיאורן וויהןעל ה קורות  אומה של גחלתה על לשמור דה ק
ולו הווהלינית הגולה שואת את ביתראור האיר היא חובתו  ברהכרה ציבור כל שעברו. ימים
לעורכים הנכונה העבודה לאקלה כלליים. בקוים במה של ולהאדרתה להקמתה יד ולתת לדאוג
הדורות, למרחקי צופיה עינם אך המפעל, בביצוע העבר. לתולדות אכסניה המשמשת j/j
את להנציח כביר ורצון להיסטוריה חובה ומתוך של *חת שרשרת היתה הארוכה הגלות תקופת
תעודתם. להגשמת הכל נעשה היהודית, תהלין יש ביחוד וחורבן. דם דמע, של ים פורענויות,
ההס המאורע את מעורבים ברגשות נציין וכאן ש מעמנו שליש באבדן הטראגי, סיומה את לציין
הכ דבר  בנעימים חבל לנו שנפל הכביר טורי וגרו הנאצים של ההשמדה לנחשול קרבן נפלו
מן על קרבנותינו הם רבי0 ישראל. מדינת רזת שואה על לספר שנרבה כמה כל כי ונדמה, ריהם.
טובי ועצמאותה, שחרורה למען האומה בח הלאומי. האסון עומק את נמצה לא  וו איומה
לאומי בגאון ונופלים נפשם את מחרפים בנינו ללמד אלה טראגיים מאורעות עתידים מאידך,
וביסוסה, מדינתנו הגנת על עילאית ובגבורה יש נצח כי בישראל. יבואו ולדותת כולו לעולם
בהחיאת כיום לעסוק הישוב מן לאדם קל ולא הגנוזים הכוחות מעין יוכוב ולא ישקר, לא ראל
כעברנו עגום עבר על רשימות ורישום זכרונוח האצורה העצומה לחיוניות הודות וכי באומה,
לקיבוץ ארצנו הפיכת מכח אולם בגולה. הקרוב בידו טלה בעתידו, חת ללא ואמונתו היהודי בעם
לחיקה, מתכנסים העם כששרירי ממש, גלויות וקיים חי ונשאר העלאנושי סבלו את לשאת
פי חשוב  המדינה את לבנות מאמצינו וטס קוממיות. לקראת וצועד
שהגו יקרה ליהדות וזכר ניר הקמת מפעל כמה מוסדו אישיהס, קהילותיהם, על ווהלין יהודי
לח זכתה שלא מר, כלכך קץ לה אנה המר רל שנים, אלף של תקופה במשך ומפעליהם תיהם
הדורות חדון בהתגשם עמנו יחד בעין טין זות ההיט ההשמד במסע ככולם רובם הושמדו לערך,
ה למצבה נדבך על נדבך נוסיף. ובזה בישראל. ממש ושנים מעיר אחד מעמים, שרידים ורק לרי
ל יקימו בארץישראל ווהלין שבני מונומנטלית היותם אף על לארץישראל. ופניהם נשארו פחה
בר המפוזרים קברותהאחים ואכן הקדוש. זכרה עלי שעבר מה כל אחרי ומדוכדכים עייפים

ל"תיקוך. משוועים ווהלין חבי למגינים והופכים חדשים לחיים הם נכנסים הם,
להמשכת מרץ במשנה ניגשים אנו זו בהכרה הישוב. בני עם יחד ולבנין, לנשק אחים לוחמינ!
ורשימות, מאמרים ותעודות, זכרונות של הריכוז בכרך נזכרו ואישיה ווהלין קהילות וכמה כמה
וצי כתבייד ואגדות, סיפורים ועדויות, מיסמכים רק נאמר אלה על ואף ווהלין', \לקוט הראשון
וכיוצא אחרים ופירסומים עתונים ספרים, לומים, מא בהרבה להתפרסם היה שראוי ממה מעט
המתרכז הארכיוני החומר ווהלין. יהדות על באלה מה השורות בין לחפש נשאר ורשימות מרים
על לפירסומו ונדאג יפה. וינופה יברק והולך ביחוד רבות, קהילות אך השורות. בתוך שנעדר

האפשר. במידת ווהליך "ילקוט דפי האח שבדורות ספור אין ואישים שבהן מהקטנות
פוחוזם  אותנו המפעם האחריות רגש מתוך על אצלנו באו לא עדיין ווהלין בגולת תנים
יפגוש שמפעלנו מלאה בתקוה זה, שני בכרך אנו לגמרי. תיקתס
הכרך קבצי שנפגשו מידה באותה הראוי ההד את דבר  ווהלין" "ילקוט הראשון לכרך בפתיחה

הראויה להערכה שזכו הראשון, על לספר נשאר הרבה שעוד צויין  המערכת
אילץ ב. ח. אבטיחי א. המפעל, להשלמת יסופר. ועוד  ווהלין יהדות

העורכים ווהלין יהדות של הארכיון עסקני לפניהם שהציגו
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ווהלין יהדות על
הנר בעיטורי ולא דברים של ובעיקרם סודם בידי שנמחו אירופה בארצות ישראל קיבוצי
ששפעה יהדותשבלב זו היתה שלהם. והקישוט בדרך כי אם  העולם מפת מעל תלייניהגרים
סגולותיה את שהילכה ונאמנות, אהבה הרבה יש לבדד "עם מסגרת מסגרתם' היתה אחת כלל
בנאמנות בהשקט' הגדולה כנסתישראל של לים קיבוץ פרצופם. היה אחד לא  הגויים בין כוך
שוקקים נחלים כאותם התבלטות, וללא מתמדת וסגולותיו. תכונותיו חייו, סגנון ופרצופו, קיבוץ
יערות. בצל המוצנעת דרכם העושים בווהלין נע ומהם גלויים מהם מקורותיו, רבים זה שוני
היקרים אותותיו הנותן בעיקר הוא הלב יסוד נופים ובמסתרי דורות במעבה וחברים למים
הוא הווהלינית, היהדות של רוחה יצירות בכל קיבוץ של באפיו היה שחסר מה ואקלימים.
מצולה" "יון של הנכאים השיטין בין ההומה בת היה שעשיר זה אלמוני, לקיבוץ ניתן פלוני
ומשליו ממוסרו ומזדקר הנובר נתןנטע לרבי בחברו. וההיפר שני, בתחום היה עני אחד חום
חייהם לאורח הרקע הוא ,. מדובנא המגיד של כנסת אותה ביחד והיוו זה את זה השלימו וכך
גם נפגם לא הוא החסידות; אבות של ותורתם לא דורות במשך שהיתה באירופה גדולה ישראל
הזועפים לפניה בניגוד אשר הווהלינית בהשכלה הבאר גם אלא האומה של ובנינה מנינה רוב רק
במקומות ההשכלה של הרציונליסטית וקפדנותה של והמחיים החיים מימיה באר שלה' הראשי!
הלבבית התמה, בדמותו בווהלין נתגלתה אחרים, האומה.
מאורמעמקיו שאצל והוא ריב"ל; של אצילית אוקראינה מיהדות ניכר כחלק ווהלין' יהדות
פד ונשקף ביאליק של רבהשרשים נופו גזע על של זו מגוונת במסכת חלקה היה דל לא הגדולה,

פיארברג. של והחולמות העצובות עיניו בהתמדה הפרו היקרות תכונותיה ישראל. כנסת
שופעי הולמים. לבבות וכמה יהדותשללב. וסימני דורות אחרי דורות בנכר ישראל חיי את
יהדות עוד יכלה נאמן, אור וזורעי ויצירה חיים החדשה שיבתציון בדרכי יפה ניכרים עקבותיה
מפלצתגריםאיך באה והנה י מתוכה להוציא ז, וג בחריפות ווהלין יהדות הבריקה לא ובהזונה.
היקר הלב את הטמאים בטלפה ורמסה זו לב ליטא, כיהדות אינטלקטואלית, תורנית' אונות
ישראל כנסת של הגדול לבהייה עם יחד הזר, בגנוני נתנאתה ולא יחש עטרת לה עוטרה לא

באירופה. נתברכה אלה תחת אר פולין, כיהדות רחבות
למדן יצחק בי הדבקה ושרשית' עממית בפשטות בתוםלב,

פולין של בווהלין החינוך
שפתההוראה. בשאלת חוץ כלפי נטושה היתה העולמית המלחמה תום עם חולק ווהלין חבל

אידיש. או עברית כלומר: הפוליטיים ובתנאים לפולין, רוסיה בין הראשונה
נת הרוסית בשפתההוראה היהודיים המוסדות מר ולקיים לפתח האפשרות ניתנה ההם שבימים
הממ ע"י הגמור חיסולם עד זמןמה עוד קיימו ש המערבית בווהלין רק ועבריים ציוניים סדות
בתיהספר תפסו מקומם ואת הפולנית, של לפולין. העתייכה
היהודיים שמוריהם  הפולנית בשפה התיכוניים עוד נוסד "תרבות" של החינור ממוסדות חלק

ומלבפולין. מגליציה בעיקר הובאו כב שהפולנים ובשעה האוקראיני, השלטון בימ
לור הגיעו הראשונה מלחמתהעולם תום עם ב הפריעו לא ווהלין של המערבי החלק את שו
הבולשביס מרוסיה שברחו מהמורים רבים הלין במוסדות ראו שכן הללו' המוסדות לקיום יותר
הם ה"יבסקציה" מצד הפוליטי הלחץ בגלל טית האידישאיים) והן העבריים (הן בכלל היהודיים
נס את אתם בהביאם העברי לאולפן יתד תקעו הפולוניזציה. זמן בוא עד דירוסיפיקטורי גורם
והאידיש העבריים בתיהספר של המעט יונם אמ~ יהודי מטעם העזרה (ועד הד.ד.ק. כספי גם
ילדי בשביל ורוסיה אוקראינה בלב שקמו איים, ובעקי במישרין החינור במוסדות תמכו ריקה)
ערים בהרבה הוקמו קצר זמן במשך הפליטים. יהודי על ההם בימים שעברו המצוקה בשעות פין
שמשכו עבריים וגניילדים בתיספר ועיירות וגייסות פטלורה חילות של הפרעות אחרי ווהלין,
וב בקיוב למורים הסמינרים ישראל. ילדי את של הנורמליים החיים חידוש עם וכר' אחרים.
השפיעו וטשרנא, כהנשטם של מיסודם חרקוב עבריים חינור מוסדות וקמו הלכו ווהלין, יהודי
כבר היו והגשמתן. החינור מטרות על בעקיפין יהודים. של ישוב מקום בכל כמעט שונים
שם. שהופיעה פדגוגית עתונות של נסיונות גם היו בווהלין החינור מוסדות בכל החיה הרוח
ארץ עם ישיר קשר עוד אז היה לא ואםכי והסוציאליסטית' הציונית  עיקריות תנועות שתי
והמיסדים המורים כל לעיני ריחפו הרי ישראל ביניהן והמלחמה והסתעפויותיהן גווניהן לכל
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והן: הדרישות, בפני לעמוד ליהודים בכלזאת היד, הגימ של תכניתהלימודים שבארץ. בתיהספר
השכלה בעלי מורים ההיגיינה' לחוקי מתאים בנין והותאמה שופרה הועתקה, ביפי העברית נסיה
פו וכשרות פולנית אזרחות וכן ופדגוגית כללית המורים אתם הביאו וכן שבווהלין לבתיהספר
בתי סודרו הצאר מימי שנשארו בבנינים ליטית. מיסודה "אמנות'/ מהוצאת ספרילימוד מרוסיה
אחרים ובנינים הממשלה של הפולניים הספר בקיוב. פרסיץ משפחת על
לא גדולים. הדרים בעלי מסדרונית' שיטה לפי נפוץ היה היהדות לימודי כשפת העברית לימוד
נמצא אם ואף בעיירות. גם ומה בערים כלל היו מהמורים חלק המתוקנים". "החדרים ע"י קודם גם
בי"ס. של לתפקיד להתאימו היה שאפשר גדול בנין להס התאמצות מתוך החדשים לבתיהספר עבר
והאד הרופא של אישורם את במהרה קיבל לא שלטון בימי עוד לבם את שמילאו לשאיפות תגל
מ מתגלגלים היו והענינים הממשלתיים ריכל הגרמנים, כיבוש עם מלא גילוי לידי ושבאו הצאר
הלימודים נתבטלו לא אעפי'יכ למשרד. משרד קרנסקי. מהפכת אחרי ביחוד
להסתדר והמורים העסקנים ידעו כי כלל, בדרך נוספו העבריים התיכוניים בתיהספר יסוד עם
ב הוקמו השנים במשך המקומית. המשטרה עם במ השכלתם את שקנו מעולים פדגוגיים כוחות
ר בנינים האמריקאית והתמיכה יהירים עזרת על והשפעתם באוסטריה)  (לרוב ערבאירופה

"תרבות". של לבתיהספר מיוחדים ים וגם לטובה ניכרת היתר, בכלל מוסדותהחינוך
הפוליטית הכשרות היתה הבנינים מגזירת קשה והדרכים השאיפות התמזגו השנים במשך לרעה.
המו רוב העממיים. בבתיהספר המורים לתעודות צב את קיבלו ובתיהסםר והמערב המזרח של
בעיירות האזרחים בספרי נרשמו המקומיים יים "תרבות" של המרכז בעזרת והנכסף הרצוי יונם
רשום נמצא מורה אם היה ודי הרחבה, רוסיה של באיכוחם בועידת ב1922 שהוקם בוארשה,
הכבוש הפולני לשטח שמחוץ המקומות באחד פולין. גלילות כל
שלטון מצד פוליטית תעידתכשרות ?בל. י שלא ,,תר העברית הגימנסיה נוסדה 1920 בשנת
העמ בבתיהספר המורים מן גדול לחלק המחוז. אב אריה (כעת גרבוז לייבל ע"י ברובנה בות"
שלטונות ע"י מוכרות היותעודות לא מיים בארץ שלשתם בהר"ל, דוד קודיש. מאיר טיחי),
בעקיפין לע]יר הכרח וי'יה הפולניים יה'שכלה כמ שהוזמן מקיוב, קיפר משה בעזרת וחבריהם.
השלטונות הקלי שלגבם בלבד' ית גמויי ילאשרם לשטח הגלילי הועד קם לגימנסיה. ראשון נהל
מקצר אלה מורים הורו למעשה מסיבותשונות. מס שריכז והואהוא "הכבוש'' אוקראינה
המפקחהממשלתי בבוא ואר בהסתי כלליים עות רשת את והרחיב העובדים הכוחות טובי את ביבו
כל ת א שכללה ית' למורי כולם פתאום י;פכו מוסדותהחינוך מספר הד.ד.ק. בתמיכת החינוך
גי ישראלית, היסטוריה 'TW היהיות: לימודי הפסקת עם אך בערך, ל80 אז הגיע העבריים
לבתי נוספי הימים ברבות א"יוכי/ של אוגרפיה קיו את המוסדות המשיכו האמריקאית התמיכה
"תר" של י'סמינריום ת שגמרוא מןרים הספר ה באותם לסירוגין. פוליטיות הפרעות תוך מם,
מורים ואף יבגורדובה. בוילנה טשרנא ושל בית" בעול נשאו והמורים ההורים שהעסקנים, מקומות
ממ סמינרים של תעודות בעלי מגליציה יבים ההוצאות.
התיכן בבתיהספר עברית " שידעו שלתיים לכי מרכז שימשה ברובנה ,,תרבות" הגמנסיה
רוב שכן בקלות, התעודות שאלת נפתרה 1יים ונעשתה המערבית בווהלין התרבותית התנועה
רשמית השכלה ,כבעלי מגליציה באי המורים ולא לפניה שנוסדו בתיהספר לכל וסעד משען
ש או שנה במשך נלמדו אחדים שמקצועות לש ברס ,(1917) זדולבונוב כגון: בסביבה, הריר,

בפולנית בתים ווהלין, יהודי ועוד. (1918) אלכסנדריה מציקה'
מסירותם את ביתרשאת הוכיחה זו פישה כל הצאר שלטון במשך ששאפו רוסיה, יהודי ככל
מרצונם שויתרו בתיהספר, הורי של הנפלאה תיכוניים בבתיספר ובנותיהם בניהם את לחנך
חנם לילדיהם שהוצעו הממשלתיים בתיהספר על במידתמה סיפוקם על באו ההגבלות, כל אף על
במכשירים מצוידים מרווחים, בבנינים תשלום איז בתיספר שני עוד זמן לאותו קרוב נוספו וכן
"תרבות" של שבבתיהספר בובזמן ובמעבדות, ששימ ובקרמניץ, בקובל "תרבות" של תיכוניים
הכ ההוצאות כל ואת המורים את לקיים הוכרחו ול העממיים לבתיהספר מעוררים מרכזים שו
אלא עוד ולא חשבונםהם, על במוסדות רוכות מחוזותיהם. בתחום העבריים גנזהילדים
משלהם, בנינים השנים במשך כאמור, הקימו, בנפותהספר הפולנית הממשלה גיבוש עם
קטנות. בעיירות ואף קובל ברובנה, הבנינים כגוז הפר לבתיהספר והמכשולים הקשיים התרבו
תמיכות ירוד. היה המורים של החמרי מצבם בפרט. היהודים של ולאלה בכלל סיים
ול גדול היה אםכי ושכרהלימוד, פסקו חו"ל נתחסלו בווהלין האידישאיים של ביהספר
ובעלימלאכה, סוחריםזעירים של מיכלתם מעלה לא "תרבות" של מבתיהספר רבים ככולם. רובם
הש "תרבות" מרכז הדרישות. כל את סיפק לא למראית כי ואף הממשלתי. אישורם את קבלו
ועתונות פיקוח ע"י פדגוגית מבחינה לעזור תדל קשה כביכול, ליברלית החינוך תחיקת היתה עין
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ילדיס גן  מלינוב במסים קשור היד. הוא קיומו גם אולם פדגוגית'
וגןילדים עממי בי"ס  מציוב עזרה כל הגישה לא הממשלה מבתיהספר. שדרש
תןלדים עממי בי*ס  פטפאן מלחמת שלפני האחרונות בשנים ואך לבתיהספר
ילדים וגן עממי בי'ס  כיני המו מאת קטנות תמיכות הושגו השניה העולם

שהתארגנה) לגמנסיה בבניו (התחילו ב הצליח כן זעומה. במידה המוניציפליים סדות
ילדים גני ו2 עממיים ב"ס 2 גמנסיה.  קובל מהד.ד.ק. להשיג "תרבות" מרכז השנים אותן

ילדים וגן עממי בי"ס  קוסטוסול בני בשביל מסוימים סכומים האמריקאי) (הועד
גןילדם  קיברצה הוקם ואף מהם, יהנו בווהלין שבתיהספר נים'

": rr (הגמנסיי וגךילדס. עממי ס ב  קרמ:יץ שהשפ בלודמיר, חקלאי ביתספר אלה מכספים
גרה) במג אותותיה נתנה העממיים בתיהספר על עתו

גךיליים  קליבאן לחי ה"אגודה ביסוד שהוא החלוצי, החינוך מות
וגןילדים עממי בי"ס  רדזיבילוב הגולה. ובכל בפולין ולתרבות" ברך
וגוילדים עממי בי"ס  רודישצה' , . 1939 שבשנת בווהלין והעיירות הערים גניילדיםואלו ו3 עממיים ב"ס 2 גמנסיה, רובנה: 17^ ..,_.*, ו

ם לר " 3n a oay ס נ ^ י "תרבות": מוסדות שם התקיימו
העב החינוך מוסדות רשת היוו אלה מוסדות וגןילדים גמנסיה  אוסטראה
יל רוב חינוכם את קיבלו ובהם ווהלין של ריים וגןילדים עממי בי"ס _ אוליקה
וסביבתם. המפורטים הישובים של היהודים די וגךילדים עממי בי"ס  אלכסנדריה
הי היהודית האוכלוסיה בקרב המוסדות השפעת וגךילדים עממי בי"ס  ברזנה
החדש העברי לחינוך המתנגדים רוב רבה. תה וגןילדים עממי בי"ס  ברססצ'קה
ל כאלה והיו לאחרונה, אתו השלימו בראשיתו ילדים וגן עממי בייס  דובנא

למצדדיו. להיות הפכו וגןילדיס עממי בי"ס  דומברוביצה
גןילדים  דרז'נה

בני היו העממי ביתהספר תלמידי של כ^900 וגךילרם עממי בי"ס  ייסוצק
ב הונהגה כך ומשום נמוכות סוציאליות שכבות וגןילדים עממי בי''ס  זדולבונוב
וכן ,,טאז". בעזרת הילדים הזנת מוסדות הרבה וגןילדים עממי בי"ס  טוצ'ין
ל המורים והסתדרות "טאז" בסיוע המרכז עזר ילדים גו  טרוכינברוד
בהרי ולתלמידים למורים מושבותקיץ סידור וגךילדים עממי ביס _ טריסק
בת מתלמידי גדול חלק והבסקידים. הטטרים וגןילדים עממיים ב''ס 2  יוצק
הכרה חדור שהיה בווהלין' ''תרבות'' של הספר חקלאי ובי''ס עממי ביס  לודמיר
ש עד בתנועותנוער דרכו את המשיך לאומית, וגןילדים. עממי בי'>ס _ 'rvTD.

בארץישראל. מקומו את מצא עממי בי"ס  כורוביץ
רוזנהק שמואל וגרילדים עממי בי"ס  מיזוץ'

בווהלין ציבור מוסדות רשת
אותם לסנף רבים, קייים במחיר לעתים שונות מוס של למדי הארוכה הרשימה את בסקרנו
מוס ראויים כזה באופן המרכזיים. המוסדות אל שונים. וארגונים אגודות חברות, דותציבור,
הירתם כי ווהליניים. לשם בווהלין הציבור דות האחרונות, השנים בעשרות בווהלין שהתקיימו
מדיחי עליתם ששפר ווהלין, חבל בחיק ולידתם הללו המוסדות קיום אם  השאלה מתעוררת

עסקנו. של התוססת ומפעילותם המיוידת ווהלין, של המיוחדים בתנאיה דווקא מותנה היה
מל שלפני התקופה על זאת לומר אין כמובן, אפשר זה חבלארץ של לגבולותיו מחוץ גם הרי
הצי כשמוסדות ,(1914) הראשונה העולם חמת זה אם אך וכמתכונתם? כדוגמתם למצוא חיה
מד כאילו כולם הגולה בתפוצות היהודיים בור כזה שפע כי לכל. ברור אחד דבר בספק. מוטל
טכסה, חברהקדישא היו: כאלה יצאו. אחד פוס בווהלין' שראינו כפי כזאת, ופעילות מוסדות של
חדרהקהל ביתדין, חדר בביהכ"נ, גבאות באו אחרים במקומות אם מיוחד. לציון ראויים
הכה הנכרי בביטוי נודעו'כולם האחרון (שע"ש הקיימים למוסדות סניפים ויסדו המרכזים אנשי
תלמוד שלהם: מוסדותהלוי עם "קאהאל") לל הס היה בווהלין הרי אחרים. בכרכים או בבירה
ביקורחולים ("הקדש"). הכנסתאורחים תורה, מו קמו מקומיים עסקנים של ביזמתם הפוך: דר
גמילות לינתהצדק. מושבזקנים. חולים). (בית והוכחת ביסוסם אחר שרק שונים. וארגונים סדות
דפסחא) (קמחא מעותחטין הכנסתכלה' חסדים. בדרכים והשפיעו המרכז נציגי באו קיומם כושר
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מעשה ואנשי עסקנים הזמן במשך בעצמם להיות צב את ועיירה עיר לכל ששיוו וכר, מעותעצים
בשבילם וליצור אחד למקום העזובים היתומים מוס של מהותם על המובהק. היהודיגלותי יונן
כל את לאסוף הצורר קודםכל הובלט העונות' במקו הדיבור את הרחבנו כבר אלד. דותציבור
הת ספונטני. באופן תעמולה, רעש ללא "בית". במידה ווהלין", "ילקוט של א' בכרך שונים מות
הי היו רבים ואמנם, לחברה. מועיל כחבר עולם של הקלאסיים תיאוריהם אחר בכר צורך שהיד.
ל לצאת מוכשר שיהיה עד ומלאכה, לתורה כו ה על בעיקר כאן נתעכב ואחרים יל"ג מנדלי,
קהילה כל עי1 כמעט רשתם נפרשה מהרה ועד מלחמתהעו מסוף האחרונה' שבתקופה מוסדות
גדלו אלא וכליון. מניוון ניצלו רק שלא תומים שנות של האחרונה השואה ועד הראשונה לם
ושם פה ראשונים בתייתומים הוקמו ועיר. עיר יהדות על הגולל את שסתמה זו תש"ה.  תש"א
שבכל העסקנים מטובי זו קודש לערודת עוררו ומוסדותיה. אירופה
כולם התארגנו הזמן במשר בווהלין. יהודית העסק הנדונה בתקופה גם כי לציין, יש ברם
ברובנה. מרכז עם ביתומים" לטיפול ב"חברה אלא לעולם. ירדה בבתאהת לא הציבורית נות

קו העבודה. במשר התגבשה פעולתם תכנית שרובם הרי ההכרח' עם נוצרו שהמוסדות כיון
בית ליתום יהיה שביתהמחסה לכר דאגו כל דם לק גם יש זה ולפי גרמן. שהזמן מצוות מעין היו
ואבהי המטפלת אצל אמהי יחס ימצא בו ממש,  ברייתם. וסדר מנינם את בוע
וחינו הלבשתו לתזונתר דאגו כן המדריר. אצל מזוועות הישירה התוצאה כי בעולם. גדול כלל
את חזו מבשרם כי החיים. שטחי בכל פעילים בלבד. הקרבנות מיליוני דווקא אינם המלחמה

הציבורית. הפעולה ערר בין אלה, קרבנות שדותהקטל על הלל שנפלו
קבועים ומסים תרומות על התקיימה זו חברה נפלו אם ובין המלחמה בחזית במישרין נפלו אם
האמרי הגיוינט מתמיכות וגם המקומי מהציבור אפש באלו וכיוצא והפיכות במהפכות בעקיפין
רבים באמריקה. ה"לנדסמנשפטים" ונדבות קאי האנושי. למין אינה שהגורל באדם טבח של ריות
וזו ישראל בארץ אתנו כיום הנמצאים היתומים ולמה מה על להשיב נדע לא שלעולם כשם 
ז12מ הביתית החמימות את בהכרתתודה כרים נופלים אינם לפחות כן אלה, קרבנות נופלים
הלום. עד הגיעו לו שהודות בביתהיתומים. צאו נמ האחרון החסד גם הציבור. על למעמסה שוב
לפעולה מסביב שהתרכזו העסקנים, היו וראויים במס הרוב על נעשתה הקבורה גם כי מהם. נע
ראשית אר לדורות, לזכרון להירשם זו, אנושית ומנהגיה המלחמה כללי של האופרטיבית גרת
נזכרו כבר ושנית מאמר במסגרת המצע קצר "אישם" נפלם במקום אחים בקברות ונקברו
במוס פעילים עסקנים של וכן רובם של שמותיהם הקר עיקר תורם. הגיע לא שעדיין חבריהם ע''י
ועיר עיר כל על השונות ברשימות אחרים דות מפרנס. ללא שנשארו החללים משפחות הם בנות

ועסקניה. קורתגג ללא שנשארו והחורבן ההרס ונפגעי
הצי על למעמסה. נופלים אלה ומקורותפרנסה.

המלחמה. לנפגעי העןרה ועד ב) בכללו הציבור אצל ואם באחריותם. החייב בור
אמריקאי". "ועדהצלה בשם יותר ידוע זה יעל וכמה. כמה אחת על היהודית האלכלוסיה אצל כן.
בה המלחמה. שלאחר הראשונות בשנים ^פעל לקר הראשונים תמיד היו בתפוצותיהם היהודים
ה משנות שנדלדלו ליהודים דחופה עזרה גישו מ יהודי סבל של אפים אחת ומנה וסבל, בנות
ש ניכר משמו כבר התכופות. וההפיכות מלחמה אחד כי הוא. המפורסמות ומן בחלקם. נפל יוחד
אמ~ ההומניטרית. העזרה בשטח פעל זה ועד גם הק חפץ הוא בגולה היהדות קיום של היסודות
עזרה של התחלות איאלו בפעולתו נראו נם הי הציבור בנפש עמוק הטבוע וההסתגלות יום
כי ובעקיפין, התחלות רק אולם קונסטרוקטיבית. בד ופגע מכשול כל על להתגבר המבקש הודי,
ומג הג'וינט מכספי פילנטרופי, היה קיומו יסוד השתדלנות את שהוליד וזה קיומו. המשכת רד
עז להגיש היתד. העיקרית שמטרתן ביותצדקר, הצי העסקנות של הורתה המפורסמת היהודית

דצריך לכל דחופה והצלה יה למכה רפואה להקדים בידה היה לא שאם בורית.
מל ומוסדות לאנשים כספיות תמיכות חולקו מיד למכה רפואה לשמש עליה פנים כל על הרי
עם וכו' מכשיריעבודה רפואות, ומזון. בושים הולדה. אחר
מבחינה הן המלחמה. אחר מיד המערכות שידוד הראשונים. המוסדות ששני הדבר טבעי אר
נמצ כלכלית. מבחינה והן גיאוגראפיתפוליטית אחר של בתנאים החדשה התקופה בפרוס שנולדו
עלידי לשנים מבותרת ווהלין יהדות פתאום אה לנפ לעזרה והועד היתומים בית היו: המלחמה,
ועד ריק. ככלי והוצגה באמצעיתה רוסיה גבול המלחמה. געי
מכ להצילה  בעתו, כדבר עלכן בא העזרה

הציל. ואמנם כלכלי, ליון היתומים בית א)
מתנאי ישירה כתוצאה נפתח אחד מוסד עוד ובהיעדר המלחמה בסוף התותחים רעם כשוד

והוא: אחרהמלחמה, ובפרעות בחזיתות אבדותינו של העגום הסיכום
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וגזירה לתפירה שיעוריהערב התקיימה. בהם ^יעאס' או "היאס" ג)
הבינוני המעמד בבות מבין לרוב תלמידות משכו למ עזרה להושטת חברה כלומר
ל ביחסן פסיכולוגי מפנה חל הזמן לחץ שתחת שמקוםמושבו זה, מוסד אמנם, יהודיים. הגרים
לקוחות נמשכו כן כמו ומקצוע. מלאכה מושג בערי סניפים לו היו לא ברובנה, היה הראשי
הזמבותיהן את שם לערוך העיר שכבות מכל היהודים בין פופולרי די היה בכלזאת ווהלין,

יחד. גם ולמקצוע למוסד ואהדה הוקרה כאות המקום יהודי מבין רבים בידי עלה לא אחד מצד
, שינוי בעקבות שבא הקשה, המשבר את לעבור

חי מבחינה איי0" תי מוסד על הרח.ביי ביתר ומצד והשלטון, המשטר וחילופי הסודי הערכין
של המוסדות על יכז נוכית מר שנעקרו לאלפים, פליטים ווהלין הוצפה שני

העבריים, בתיהספר רשת  "תיבות" י} שמעבר מגוריהם ממקומות מרצונם ושלא צונם
האידישאיים, בתיהספר איגיך "ציש"א" ז< להיאחז הצליח לא מהם ניכר וחלק הרוסי לגבול

תלמורתורה, ובתי ישיבות (n _ pi,1Tn בעףי
 זרה, הוראה שפת עם בתיספר ט) והאחרונים הראשונים בשביל היחידי המוצא

מוסדות רשת על מיוחד במאמי להלז יריבי מצאה וכאן לים. מעבר אל הגירה היתה כאהד
בווהלין. החינוך עזרה בהושיטה בו, להתגדר נכבד מקום "היאס"

לאפיק שנכנסו יהודיים, לחיים מובהק בסימו מיוחדת חשיבות מחוסרהנסיון. היהודי למהגר
המ אופיים על שהעידו המוסדות, עמדו נורמלי. של והיורידית האינפורמטיבית לעזרה נודעה
שאר מכל יותר להיזקק התפוצות יהודי של יוחד המתווכים פורענות בפני תריס ששימשה "היאס'/

של המוסדות והם רופאים. לעזרת העמים מהמהגר להתעשר בחפצם למיניהם והשתדלנים
שהוגשה המעשית, העזרה גם אולם הדל.

"^רי חברת י) קבלת הדרכיה, הכנת כגון החברה, ע"י
מיד שנוסדה הבריאות לשמירת חברה  ההוא בזמן היה קל דבר לא וכוי. הויזות
שליד המדיקוסניטרית המחלקה חיסול אחר "מאכ בלי להסתדר היה יכול אזרח כל ולא
ב טיפול א) הקיפו: זו חברה פעולות הגיוינט. ונוכלים. רמאים ביד קרבן נפל גם ולעתים דים*
היכולת יתד, לאה שלהוריהם הספר, בתי ילדי קרובים לחיפוש מוסמך מקור שימשה גם "היאס"
כראוי8ב) לכלכלם הירוד החמרי מצבם מחמת עדיין היו העולם שדרכי בזמן מכתבים והחלפת
מוזלים במחירים או חינם רפואית עזרה הגשת משובשות
שמי דרכי על לעם הסברה ג) יכולת, למחוסרי ה ארצות לכל הוגבלה "היאס" של פעילותה

וכד'. הבריאות רת פעל. שלמענה מארץישראל חוץ עולם
מחנה עם נמנו החברה שעסקני העובדה אף על
עלמפלגתי היה פעולתם חוג הרי אחד, מסוים הארצישראלי, המשרד ד)
וההב התזונה ממפעלי נהנו שוה במידה בהחלט. ושי הציונית מההסתדרות אורגני חלק שהיה
,,ציש"א". תלמידי וגם "תרבות" תלמידי ראה לפי לארץ השונים והעולים החלוצים את רק רת
הלא ואפילו כולו הציבור אהדת מובנת לכן ברובבה. מושבו מקום סרטיפיקטים. מכסת

החברה. לפעולות יהודי הא המוסדות ממסגרת החורגים המוסדות בין
הס ורשת ברובנה' שהיה הכלווהליני, המרכז ומעבר מפנה ומציינים המלחמה שלאחר רעיים
יחי מתרומות הוחזקו ועיירה עיר שבכל ניפים ה בין נמצאים קבועים, חיים של חדש למסלול
מהקצבות התושבים, ציבור של חדשי ומס דים של המוסדות שאר

הג'וינט מתמיכת גם וכו העיייניים המוסיות ,,אורט" חברת ה)
יאחיים חברה בישראל, המקצוע לטיפוח הברה

שמתפקידם והחברות המוסדות משורת חוץ תיאורטיים קורסים פתחה ברובנה שנוסדה זו
היה ואופיים היהודי הציבור חיי על להקל היה מק ללימוד מעשית לעבודה מלאכה ובתי
להם שהיה מוסדות של שורה באה יהודיכללי, של וההסתגלות המעבר חבלי היו קשים  צוע.
הפולני השלטון בפני עמדותהתגוננות של ערך למ ספר ובתי בידו מקצוע באין היהודי הנוער
ועל בכלל היהודים על קרה" ,,מלחמה שהכריז משום אך להצליח, הסיכויים כל להם היו לאכה
סקל המיניסטר של משטרו זכור בפרט. כלכלתם כדיירי הדרך, באמצע "אורט" מוסדות נשארו מה
(אד "משטראובשם בשם הנודע דקובסקי. מו של והדרים באולמות מוגבלות לשעות משנה
לא,  ביהודים "לפגוע הביטוי: שם על רבה)" לא ועצמאי מסודר ביתספר ולכלל אחרים סדות
משטר וכן אדרבה!"  בכלכלתם להילחם אך לה מהחברה התקציב קשיי מנעו כמוכן הגיעו.
שהוליד גראבסקי, המיניסטר של המסים סחיטת ווהלין. ערי שאר על רשתה את רחיב
בשם הידועה ,(1926) לא"י השלישית העליה את ש ההישגים את לשבח לציין יש זאת עם יחד
שאם ארגונים קמו כזה במצב "עליתגראבסקי". האפשריים בתנאים "אורט" חברת הגיעה אליהם
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להוסיף יש כללי אופי בעלי הנ"ל המוסדות אל הרי ממש' של הגנה חבריהם על להגן יכלו לא
הידועים המסורתיים, היהודיים המוסדות את עוד בפני ובמתווכים לפה להם שימשו לכלהפחות
בהרבה לא פניהם את שחידשו מימיקדם. יפה והתעללויותיהם. הפולניים הפקידים שרירותיות
בישראל ועיירה עיר בכל נפרץ לחזון שוב והיו היו: כאלה
הי החיים מסכת את הראשונים עם יחד ועיצבו הגדולים' הסוחרים ארגון יא)
שלפני האחרונה בתקופה ווהלין בערי הודים הזעירים. הסוחרים ארגון יב)

והם: החורבן. התעשיה. בעלי ארגון יג)
מושבזקנים, כז) בעלימלאכה. ארגון יד)
לינתהצדק. כח) הבתים, בעלי ארגץ טו)
הכנסתכלה, כט) השכנים. ארגון טז)

ומעותעצים לפסח מעותחטין מפעלי ל) שונים. מקצועיים ארגונים יז)

יייייי' מבתי חוץ שייכת' הכלכליים המוסדות לשורת
גמילותחסדים. קופות לא) של שלמה רשימה גם ושונים' גדולים בנק

זולים. מטבחים לב)
קואופרטיביים בנקי0 יח)

מקריים מוסרות מספר להוסיף יש אלה כל ועל שהתרוששות במידה והתרחבו שהלכו למיניהם.
ותנאיו. המקום עסקני יזמת לפי ושם פה שקמו במקרים רק וגדלה. הלכה היהודי הציבור

הם מביניהם החשובים החברים של האינטרסים היו מעטים
לבלתי היהודית. האינטליגנציה אגיית לג< .1שימש הייב ע1 ליג1ם' יי ה?",ית (רובנה)'!^י מפלגתיים רר בשביל ושלט שלד "קואופרטיבי" השם

, , . שלהם. כבתוך בהם שעשו ושררה רווחים דפי
יחס>ידי לטיפיח "יי'ייי' האזיח מועיין לד) רגל פשיטת עד אותם הצעידו אף רבים במקרים

(ייבני)' יהפולנים היהודים ביז דית וה המניות משלם חשבון על כמובן בכלל' ועד
ולהר לקריאה לפגישות. מהגרון ביתעם. לי) האדיש הציבור מצד לחוסרהכרה הודות מפקיד.

קיסטופול). (סרני צאות הבנק. של הדימוקרטי התקנון הועיל לא והעייף
קרמניץ רובנה. (אוסטראה. אגודותנשים לו) איגודהמבקרים לא ואף ועדתהבקורת לא גם

ועוד). בסגירת זה ביש ענין נגמר הרוב על המרכזי.
ופתיחתו הזעירים החוסכים רכוש בחיסול הבנק.

מהן ווהלין. ערי בכל קמו ספורטיביות אגודות חלילה וחוזר אחר בשם אח''כ
חברים מאות עם גדולים קלובים הגדולות בערים שקמו המוסדות גם מענינים מסוימת מבחינה
קבוצות ווהלין של השדה בערי ומהן ואוהדים להס ותקנותיהם הפולניים השלטונות בפקודת

היו: ביניהן החשובות כדורגל. והם: הפנימיים. היהודיים החיים דרת
העי הספורטיבית לאגודה ^ "מכבי: לז< ,_ היהודית הקהילה ועד יס<

?יובנה; לווהלין מרכז למית' שה הדימוקרטית". "הקהילה חיסול אחר
כדו וקבוצת ספורטיבי קלוב "חשמונאי''. לח< אושרו '(1916/17) המהפכה בימי ^J^תקיימי. קובל' ליצ£ >ייבנה יגל בעלות היהודיות הקהילות תקנות הממשלה ע"י
כדורגל יקבוצת ספירטיבי ^זב "הכח"' לט) הפני היהודיים הענינים לכל אוטונומית סמכות

דובנא). (ייבנה. מר לצרכי מיוחדים מסים לגבית רשות עם מיים
(קוס "תיימפלדוריה'' (לרצ^ "הפיעל" > מ כגץ: והסוציאליים. הדתיים סדותיה
(רובנה)קבוצות שומריה "קימה" טופול<. כשרה. לשחיטה בתיהמטבחיים כ)

כדורגל. עירונית, רבנות כא)
ספור אגודה (איסטראה). לספורט סקציה מא) מטעם, הרב משרד כב)

טיבית עירוניים. בתיחולים כג)
, . , סוציאלית. לעזרה מוסדות כד)

לסיים הייני חייבים התמונה שלמות למעו קדישא. וחברא ביתהקברות כר.)
הזר מטעם שנוסדו השונים המוסדות ברשימת
חקרנוה כגון: ואחרים, הציוניים הפוליטיים. מים עירונית, מועצה כו)
וכר. ספריות דרמטיים. חוגים קיבוציהכשרה, ("ל היהודית העדה של נבחרת נציגות כלומר
עלי לעמוד ואין למדי גדול שמספרם משום אך היה שמתפקידה העיריה. במועצת ןךוניקעס'')
בפנ* פרשה להם לקבוע יש  אחד במאמר הם ה בשעת היהודיים האינטרסים על ולהגן לשרת

עצמה. וקבלת המסים הטלת העיר, תקציב על דיונים
אילון ב. ח. העירוני. המשק לניהול בקשר אחרות החלטות
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__י_ם ש י א

שטיינגרטן יוסף חיים ר'
כווהלין הציונים מותיקי

זמן ובמשך הבריות' בין ומעורב במסחר ^^עוסק ■^^^mpb^■^■
גם והמשכילים החסידים של לבם את רכש קצר ■^^^apPIBEiv^^M
הפיאות בעל הבחור את בביתו קלט הוא יחד. K. j^T 8^:י\
השע בעל האכסטרן ואת מהקלויז "nD1Dp"JT1 8 <^ ^₪^"ד
הס לשניהם השחורה. והחולצה הארוכות רות 8^11^^*5 1
לכל הער ייחסו מחסדי ע?!יי'ם ישפי ?ניו ביר wKKf " י 8
שטיינגרטן, הלך וכך וציבורי. ציוני לאומי' דבר  י 9
לפ נתיב ברוז'ישצ'ד. וסלל בדרכו עממי כאיש 9

בעתיד. הציונית עולה 9
והנוער זאת שידע בלי מנהיג היה שטיינגרטן .■:"■ י 9
בזה. ירגיש שבעצמו בלי כן גם אחריו הלך .■.■^)"' ^ 9
לח עדינים סנטימנטים נטע המשכילים בלבות jfj:'f יי ■ tJ^lB
לעממיות המוביל המסלול את ראה בה n1TD^k^mjv ^^^jgH
המ עמודאש. בשבילו היתר. החסידות יהודית. |^^^^^^9^^|^^^
כל על ולציונות' לחיבתציון הדרך את איר 9^^^^^^^^^■^^^
דרכים בחפשו ציונית מנקודתמבט הביט דבר ||^^^|^||^^^^|
היח ה"בונד" את גם הארץ. ובנין העם לתחית
וה שבו' היהודית לנקודה תודות זכות, לכף דן (19461870) תש"ו חשון י'ז  תר"ל תשרי כ'ה
הצ באמיתת להכיר הבונדאים של שסופם אמין העסקנים מטובי היה שטיינגרטן יוסף חיים ר'

הארץ. בבנין ולהשתתף יינות האחרון. בדור המסורים והציונים הפעילים
לפעמים היה לו' שרחשו הרב הכבוד אי על שטיינ התייצב חיגתציון בראשית עוד
המיוחד יחסו בגלל הבריות בעיני מגוחך גם היה ומאז התהיה דגל נושאי לרשות גרטן
משתדל היה פנויה שעה כל" רך. בגיל לילדים ש עשרות משש יותר במשך מובהק חובבציון
חגי בשבילם עורך היה הקטנים, בחברת לבלות גדל בה רטנה' הוותלינית בעיירה נולד הוא נים.
בציבור טיולים להם מסדר בחנוכה. ביחוד גות. בנפשו נתעורר רבה והשכלה חסידות תורה, וספג
הטיף עציהאורן, בין ושם. הקרובה. לחורשה נשואיו אחרי ציון. לחיבת ונמשך הלאומיות רעיון
על ולאומיים' היסטוריים נושאים על לפניהם בין רוז'ישץ' (הא רוז'ישצ'ה בעיירה לגור עבר
גם הילדים ועוד. האבות ארץ על האומה' גבורי תקופתיצירה עליו עברה בה ורובנה), לוצק
רוב עפי'י ובהיותם לבם' בחום אליו התקשרו כל על ואליה, לדבר אהב עליה וברורה' ארוכה
של תפקיד אצלו מילאו ואמידים' סוחרים מבני שז עד נפש קשר קשור גשאר שלה, הלבטים
הר בין ציונית תעמולה שהפיץ חמישי" "גייס במולדת. יתד ותקע חפצו למחוז להגיע כה
שטיי הקים אלה חניכיו בעזרת וקרוביהם. ריהם מבחינה ההם במים היתה רוז'ישצ'ה העיירה
דלת ילדי בשביל המתוקן" "החדר את נגיטן ברם ווהלין. עיירות ככל חסידית עיירה רוחנית
הציונית האגודה ביסוד לו שעזרו הם והם יעם' וסובלנית לבבית נפשית. היתה שלה החסידות
לה: ספגה שלאטלאט ציוך "מבשרת הראשונה לב את וכבשו אז שנשבו רוחותההשכלה לגבי
כל על העיירה של הסולת ואת השמן את כה מהשו חוטר מטריסק. שלצדיק ובשעה ן הנוער
בתי את גם כבש זה לנוער הודות הלקיה. במקום, ההשפעה כל היתה הצ'רנובילית' קלת
והמפורסמים הגדולים המטיפים בשביל רננסיות בעלי בני אברכים. של הקטן הקומץ הופיע לא
החח את מקריא היה ולפניו לעיירה, שהזמין ממעינות ולשאוב בלהתרכז סתם, וצעירים בתים
החלטור. על ספר בגליל. מהמורשה שקיבל רים הראשונות עריההשכלה (שתי ודובנא קימניץ
בהפצת לשטיינגרטן עזר גם הנוער הקונגרס. של  והשניה ריב"ל של  הראשונה בווהלין
ובול שקלים מכירת ה"קןלוניאלבנק' בניות יהדות של מיזוג בהן שהיה גוטלובר)' ב. א.
יצאו לרוז'ישץ' ואם ועוד. למכתבים קיימת קרן ביטול מתוך כינו טריסק "חצר" ליצני ואנושיות.
וכעיירה ציוני כמבצר השנים ברבות מוניטין ודובנא"... קרמניץ של אסופי "ילד רוז'ישץ' את
המו את לתוכה וקולטת תלמידילזכמים המוקירה מת לקלויז, בא מהחבורה, אחד היה ושטיינגרטן
ככה גם ביניהם ביותר' הטובים העברים רים ויזמה, מרץ מלא ספרים, קורא ברוחניות, ענין
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חברי* מבין לנזקקים עזרה לפעולת בירושלים עש. הפטמן יוסף "הבוקר" עורך (גם סופרים
"ארגון את שם שיסד והואהוא הותיקים' הציונים לקר הודות זה הרי  שם)' צעדיו ראשית את

ונפש. בלב בו ופעל הותיקים" הציונים שטיינגרטן. שזרע ולזרע שהכשיר קע
לבתי רבה באהדה שטיינגרטן התיהס מנעוריו מש גזלה והציבורית הציונית עבודתו אולם
האו לנשמת היוצר "בית את ראה בהם תפילה' כדי עד מאודו כל ואת זמנו רוב את כיינגרטן
וב המשורר של זו באמרה השתמש תמיד מה". לידי אותו הביא זר, משפחתו. צרכי על ויתור
התמסר מוזנח' ביתכנסת מוצא שהיה מקום כל מאוד מצבו ומשהחמיר החמריים הכוחות אפיסת
הוא בירושלים' גם מצא כזר. ולשיפורו. לחידושו שבאוקראינה. לאומן מעיירתו לעבור צורך ראה
שחידשו. "ביקורחוליםהוספיטל" ליד ביהכ"נ גם המשיר  באומן  החדש במקומו משנקלט
למשכב. שנפל עד כגבאי בו וכיהן ושיפרו תיקנו בהס לפעולה והתמסר הציבורית במסירתו שם
הנע והמידות האשכולות איש יוסף' חיים ר' השתתף כן היהודית; ובקהילה הציונית תדיות
של הילדות בגיל בציונות ורבי מורי היה לות, העול המלחמה אחרי בעיר. לאומי מפעל בכל
חברי ואת אותי שהלהיב הואהוא ברוזיישץ'; רוב ליד זדולבונוב בעיר התישב הראשונה מית
וללחום הלאום דגל נושאי להיות אותנו והדריך כולה נשרפה (רוז'ישץ' הפולנים שלטין תחת בה
בירר אתו בפגישתי הארץ. ובנין העם לתחית ופולין). ברוסיה נתפזרו ותושביה במלחמה
ארו אתי טייל מותו, לפני מספר שבועות שלים הב עם בולטת. ציבורית כאישיות הופיע ושוב
שנש רוז'ישץ' של חורבנה על שיחה תוך כות וכמוכן לנשיאה נבחר המקומית' לקהילה חירות
וכשע היקרים. מיהודיה ונתרוקנה כולה מדר. לפעול הוסיף כאן ואף במקום' "תרבות" ליו"ר
שלא אדם לך ,'אין לי: אמר ממנו להיפרד מדתי מרצו. בכל
תקופת איזושהיא. תקופתזוהר בחייו לו היתד, ורק בארץ ולהשתקע לעלות שאף חייו ימי כל
ברוז'ישץי. לפעולתי חיי שנות  שלי הזוהר בעזרת לו עלה בערך' שנה. עשרה שלוש לפני
ושפתנו". ארצנו לעמנו' נפשות עשיתי דומני' בה' בירושלים) היהודית בסוכנות (פקיד בכורו בנו
נאני תלמידים והקים נפשות עשה הוא כן, בשבתי ארצה. ולהגיע המכשולים על להתגבר

רבם. תורת את ומגשימים ממשיכים נים. ותיק ציוני של הסטטוס עם השלים לא בירושלים
דרליץ' יהושע ד''ר גם התמסר מקום בכל וכמו ויזמה פעולות הסר

מלמד ישראל
פעילות' ציוניות מפלגות חזקה. חלוצית נועה ו
שבה: וגולתהכותרת מצליחות לאומיות קרנות ,__..., ^... _^_..^ ,
השפה השונים. התרבות ומוסדות ארגונינוער |
שגם עד עברי. בית בכל כמעט שלטה העברית j

רובה אז היתה ווהלין בה ידברו ציונים בלתי ו

"תרבות". העברית התנועה ומבצר ציונית ככולה !

ניכר מקום ציוני חבלארץ באותו תפסה וקוריץ |

ונכבד. /. ,...
פעל בקוריץ זו וציונית עברית אוירה בתוך M^gr^M
היה י'יא מלמד ישיאל המנוח יבות שנים '^^^a.Jb
והמפ הפועל והמעשה' העושה החיה. הרוח בה ^^^^^/
העבודה מפלגת של הסניף בראש עמד עיל. B^^HE^^^
בכל כמעט השתתף ובשמו .התאחדות" הציונית IgPK^HHH
כועי וגם במקום והלאומיים הציוניים המפעלים j^Kj^^^^M

וארציות. מחוזיות דית ; ^^^^^|ך
ישראל לו חי זו וציונית עברית סביבה בתוך ; ^1^^
כי על מכובד והציוניים, הפרטיים חייו את מלמד j^jj^^g^^^^j^^^^y
לארץישראל. עלייתו על וחלם ומתנגדיו יודעיו
מצא נכר ובאדמת התגשם לא זד. חלומו אולם בפו הווהליניות העיירות אחת היהודית קוריץ

הנאצי. בכיבוש עמנו מבני כרבים מותו את רוסיה לגבול סמוכה היתד. המלחמה, שלפני לין
יש בעיירות ציוניים ל"הניקים של בזכותם והציבורית הרוחנית השפעתה את אך הסוביטית.
הציונות את ששירתו בתוכם' מלמד וישראל ראל, זו עיירה לתחיה. המתעוררת היהדות מן קיבלה
הת והתפתחה עלתה רגילה, בלתי מסירות מתוך ת הציונית: בתנועה נתונה ורובה ראשה היתה
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בעבודת עצמית השתתפות במקום בגולה עבודה הע התנועה אתה ויחד והחלוצית הציונית נועה
מתור לעלות העיז ולא חלם שעליה בארץ, הננין ציבור בצרכי עסק מלמד ישראל בגולה. ברית
גם להתפרנס האישי מצבו מפאת יאלץ פן הידה רבים פרס. לקבל מנת על שלא וביושר באמונה
לרעיון בזה ולהתכחש בגולה כמו ממסחר בארץ כאיש תמיד יזכרוהו וחבריו חניכיו מיודעיו.
שבה העבודה''. "דת ולתורת העצמית ההגשמה יקר, וידיד טוב כחבר לציונות, הנאמן השורה
וצעיר מאחיותיו שתים ימיו. כל הטיף ולה האמץ הציונית בעבודתו לאות ידע שלא פעיל וכעסקן
בה ארצה עלו ומחינוכר מרוחו מושפעים אחיו. לה ומחוצה קוריץ בעיירתו והציבורית העברית
לידי באה אתם המכתבים ובחליפת לבגרות. גיעם ימיו כל
הארץ בחיי והמתמדת הערה התענינותו ביטוי
והאמצעי. השני האח גם אליה. העזים וגעגועיו
בא נדבק לאמריקה. בשנים עשרות לפני שנדד 2
מבטא והוא ולציון. לציונות הגדול האח הבת
ובפעי בארץ למשפחה במכתביו היום עד זאת טיפוסי ציוני עסקן היה מלמד ישראל
המתקדמת עולמו השקפת עם שם. הציינית לותו ווהלין שעיירות הציוניים, העסקנים מטובי
ומוקיר למסורת חיבה הוגה ^ מלמד ישראל היה מפלגתהעבודה של דגלה ומנושאי בהם נתברכו
של חתנו היה שהוא היבי טבעי כמעט רבנו מאמין ובסביבה. בקוריץ "התאחדות" הציונית
רע  יהודית בתו את לאשה ונשא דמתא הרב  ומשמש נפשו נימי בכל גורדון ד. א. בתורת

בעלה. לשאיפות נאמנה יה למר אדם  אנשים עם וביחסיו בהליכותיוהוא
"גדול ונשאר ואמו מאביו נתיתם נער בעודנו פת.

וב ומעשיו. ימיו את מחעב היה מלמד ישראל התפקיד אחיו. ושני אחיותיו שלוש בין הבית"
לכ ראשהשנה ערב בכל נהג לימים צעיי עודי בעול להירתם אותו אילץ ליתומים אב להיות
זה היה לבו. עם אשר את ביומנו יגרשום תוב עתים קבע זה עם המשפחה. לקיום ולדאוג החיים
המח מישראל, אדם של שנתי חשבוןנפש מעיז היה הזמן ובהמשך ולעבודתה, הציונות לתורת
לא עליאדמות. ופעילותיו אדם חיי את שיב וציבוריים ציוניים מפעלים להרבה ראעוראשון
הב צמאידם. רוצחים כי יאדם. מילל ולא פילל והמוסדות הלאומיות הקרנות שליחי במקום.
וילדותיו. אשתו ואת אותו ירצחו לחייאים. זים לפ שעליהם לקוריץ, בבואם כבר ידעו הציוניים
פו ביהדות הגדול הנאצי הטבח בימי אהד' יום לימינם שיעמוד והואהוא מלמד לישראל נות
שהכירו אלה כל בלב זכרו יהיה וברור ?דיש ליו להצ אתם יהד ויעמול יטרח ביקורם. ימי בכל

הזה. היקר האדם את והוקירו שליחותם. לחת

ברמדות י. כופר משום היה המסורה הציונית בעבודתו

ר מ י ק ו ב צבי
המצו לאוסטריםגרמנים. הרוסים בין הראשונים היה גרישה) באוסטראה (שכינוהו בוקימר צבי
שהיו הפליטים, בין רק לא גדולה היתה בעיר ק לעצמו בחר שלא ופורה, מבורך ציבורי עסקן
בין גם אלא חיוניים, תנאיחיים יחסרי גג נטולי הוא חייו? מפעל לעשותו כדי מסוים כרפעולה
המלחמה; בנפגעי הראשונים שהיו המקום עניי חושב מוח דרוש שהיה מקום בכל ופעל הופיע
לצבא המגוייסים משפחות של סבלן היה רב ביחוד העס ופעילה. חרוצה ויד ומרגיש חם ומעמיק.
מח נוספה הכל ועל תומר' ללא שנשארו הרוסי. הי* ביותר הרחב במובנה בכללה הציבורית קנות
במש שמות ועשתה בעיר אז שפרצה הטיפוס לת מנ חזותהכל חזה ובה הקצרים חייו נשמת תה
המעטים מהעסקנים דרש זה כל כנותהדלות. ידעוהו כזה ימיו. באביב הסתלקותו עד עוריו
יצ עזרה. להחשת עלאנושיים מאמצים במקום לה. מחוצה ואף אוסטראה בעירו
על המנצח היה מרץ והמלא הצעיר בוקימר בי לפליטים העזרה בועד היתה פעולתו ראשית
את שעד. אותה בה השקיע הוא ההצלה; פעולת המלחמה בתקופת שקם ("יעקופו") יהודים
שתועלתם רבים אמצעים וגייס וכוחו כשרונו כל באוס נמצא ההיא בעת .19171914 הראשונה

מרובה. היתה או שנמלטו פליטימלחמה של גדול ריכוז טראה
המשפ ילדי רוחנית. להצלה גופנית ומהצלה המזרחית מגליציה בעיקר ממקומותיהם. שגורשו
שנים על שנים התחנכו באוסטראה העניות חות הקרבות התלקח עם זירתקרב ששימש מקום 
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בהב לצדה ההמונים את משכה אחת כל פותעם, אפוטרופסים ע"י שהתנהל ה"תלמודתורה", בבית
בוקימר הרעים זמן אותו ונחמות. ישועות טיחה ונזהרים מנשבת רוח מכל הנרתעים הישן' מהסוג
ואש מופרזות תקוות בפני והזהיר המשכנע בקולו המקומיים הציונים באו בחינוך. כלשהם משינויים
לא ארץ בלי עם כי בגלוי. הסביר הוא ליות. המוסד. של הפדגוגית רמתו בהעלאת לסייע וניסו
בלבד, שויוךזכויות על מהכרזות בגולה יוושע רוחני מניות החניכים להצלת ציבורית ועדה הקימו
או גם לקולו הקשיבו אוזן, היטו בוקימר ולדברי שהיה בוקימר. עצמו על לקח ואז כאחד, וגופני
והגיון. טעם ברעיונותיו ומצאו מתנגדים וגם הדים את לרכז התפקיד את פעיל. ציוני עסקן אז כבר
הופ בשעת בנאומיו לו שיפריעו מקרים היי לא ובהשפעתו הקורה לעובי נכנס הוא הועדה. עניני
והלכה. גדלה והשפעתו באספות הפומביות עותיו ולפ לעלות להתרחב. החל המוסד, נכבש ועזרתו
הדימוקרטית הקהילה ועד לראשונה כשנתארגן רוח.
בקהילה הועד. כראש בוקימר נבחר באוסטראה, rpp* i■^
בין והשמאל, הימין בין כבדה מלחמה אז ניטשה *" *g*^^
לבין הציונים ובין אנשיהעם לבין בעלירכוש ^BMF ~
שונים חוגים התאחדו ציוני ענין בכל כי כולם, tpfkmS
ש היסודיים הענינים הציונים. נגד חוצץ ויצאו W
דימוקרטיזציה שעה: אותה היו הפרק על עמדו 8 1י
בבתיהספר, כשפתהוראה עברית הקהילה. של " *"**£ gjef.
ארץישראל למען בפעולה הקהילה של חלקה
כחומת בוקימר עמד הללו השאלות ובכל וכד'. :

מתנגדיו. מפני שנירתע בלי בעקביות, ולוחם מגן
העק ובעמדתו ופשרות, לויתורים הסכים לא הוא
מ כמה מצד ואפילו ולהוקרה להערצה זכה בית

מתנגדיו. v
גם לעצמו קבע דומה בלתיפשרנית עמדה
בת ראשהעיר כסגן כיהן בה אוסטראה, בעירית
בהנהלת פעיל באופן השתתף הוא .191720 קופה י *?.
יהודי של האינטרסים על תמיד והגן העיר, עניני
העיריה מטעם השתתף הוא לבו. חום בכל העיר
בת במוסקבה שהתקיימה אספקה לעניני בועידה
האוק (המועצה) ה,,ראדה" בועידת קרנסקי, קופת

ועוד. בקיוב יאינית (1920  1889)

ארצה. לעלות בוקימר של שאיפתי י'י™ עזה בתנאי אז שהתנהלה המעטה הציונית העבודה
"יו מצית את ובכיחיתיי בגןפי לקיים יצי/ י'יא בפעו ההכרח בשל בעיר כמעט שותקה מחתרת
וביסיו מקיים ,ונאה דירש ,נאה ילי'י™ י'אי? לחכות הוסכם גרמן. שהזמן והצלה עזרה לות
בה עבד בעירו החלוץ חברי שביל ב מסגריה יעבור עד המקובלת הציונית העבודה בהמשכת
להיות ,מנת על המסגלית מלאכת את ילמד בעצמן להש חוג ע"י תרבות בעבודת ולהצטמצם זעם

לכי זכה לא אי זה' נ*?ציע נאד^ מועיל מהמת ציונים, לא גם השתתפו זה בחוג תלמות.
לסדר החלוץ מטעם לורשה נסע 1920 בשנת לשיחות' מתאסף היה חודש ומדי שבעיר. קדמים
צנו לקנות הזדמנות ובאותה חברים עלית עניני החה הרוח כלליים, נושאים על ודיונים הרצאית
התקרר חזרה בדרכו העיר. של המים למכון רות הרא ההרצאה את פתח הוא בוקימר. היה בחוג
העייף גופו חולשת מפאת הריאות. בדלקת וחלה המחתרת לחוג מקפצה בי שראה החוג של שונה
ט' וביום הקשה המחלה על להתגבר יכול לא לא בוקימר. של כוחו את ומשהכירן הציונית.
אוסט של הציבוריות שנה. 32 בגיל נפטר ניסן המפעלים לכל והכניסוהו הציונים ממנו הרפו
והציונים ומוכשר פעיל עסקן במותו אבידה ראה הרח השכבות על הרבה בהשפעתו והוא שלהם

ומסור. נאמן חבר  אינטליגנטים עוזרים. בעלימלאכה, (סוחרים. בית
בוקימר של שמו את הנציחו אוסטראה ציוני הציונית הרוח בההדרת הרבה הצליח ועוד)
שהת שמו על ציוניתציבורית ספריה יסוד ע"י בעיר. וחיזוקה לאומית
חורבן ועם ,1941 שנת עד 1920 משנת קיימה החוגים בכל והמקובל החרוץ העסקן בוקימר
הספ גם נחרבה הנאצים בידי אוסטראה קהילת המה באה והנה בו. שתלו התקוות את הכזיב לא

הזאת. הגדולה ריה לר שדימו תנועות הרבה ברוסיה. 1917 של פכה
באראניק ב''צ אס הקהילו ישראל לכלל והצלה רווה בה אות
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1 ו_ת_ ל י ה ק

1 בשקיעתה זויהיל
1 (נובוגרדוולינסלן)
1 סוף)  שלישי (פרק

1 אי. יפה איפוא, העריכו הסוביטיים השלטונות באוק מה22 ופולין רוסיה בין חוזההשלום
1 מיוחדת תשומתלב לה הקדישו העיר, של מצבה לרשו זויהיל העברת את אישר 1920 שנת סובר
1 לאחר שהפניה עד רבים מאמצים בה והשקיעו לשינוי גרם זה דבר הסוביטית. רוסיה של תה
1 פו גבולותיהם. שעל ביותר החשובים המבצרים החשוב החלק במקום. האוכלוסיה של בהרכבה

מהנדסים ממרחקים, לעיר הובאו לאלפים עלים ה ואתם שביניהם והער הפעיל התושבים. של
למר היתה זויהיל ואנשיצבא. פקידים וטכנאים, את עזבו  והסוציאליים התרבותיים מוסדות
והרחבה הגדולה מרוסיה אוכלוסים של מושך כז ועברו לסוביטים העיר מסירת לפני לילה העיר
מחר המתנערת העיר של והרעש השאון ובתוך שבגלל המקומית, האוכלוסיה פולין. למדינת
האוכלוסיה ובתוך חדשה, צורה והלובשת יותיה הקוד בשנים עוד נידלדלה והמהומות הפרעות
היה החדש, ההווי את כבר לה שסיגלה החדשר נשתקעו ובודדים מעטים ורק והלכה פחתה מות,
הו היהודיים התושבים של ודל קטן קיבוץ קיים בעיר.
שמרה שעדייו קדם ימי פליטת שארית תיקים הע ועם במדינה. הסוביטי השלטון ייצוב עם
אלה הדשן". לערימת מתחת הלוחשת "הגחלת על למצב מלחמה של ממצב הסוביטי המשק ברת
ההם: בימים ביותר הקשים בתנאים נתונים י'יי מה רבים אמנם החלו  כתיקונם' "ימים של
כל בציבור, תפילה התירה לא הסוביטית החוקה כבר נתקלו הם אולם העירה, לחזור תושבים
ל והפכו הוחרמו ובתיהמדרשות בתיהכנסיות במשך כי לגמרי. להם וזרה חדשה באוכלוסיה
אחרים. לשימושיציבור עברו או מועדוניפועלים רחבי מכל חדשים אנשים לזויהיל נדרי הזמן 1

בבתיהספר אסורה לשפה הוכרזה העברית השפה לה. שניתן החדש מעמדה לרגל רוסיה 1
יכו וחבריה באכזריות דוכאה הציונית והתנועה , 1
פעולה התנהלה אףעלפיכן לארץגזירה. לחן מצ חשיבות. רבת לעירספר נעשתה העיר 1
היא ניכר. היה ורישומה במחתרת וציונית לאןמית אסטר מעמד לתפוס אותה הכשיר הגיאוגרפי בה
ותי יחידיסגןלה של הצףים תחומיה חרגה הסוביטית. רוסיה של זה חלק של תו להגנ טגי
הלאומ,ת שהתנועה אחרים חוג,ם לתוך וחדרה קים 25 של במרחק עבר הסוביטיפולני הגבול קו
חשאיים בתיספר נןסדן / לגמרי זףה לן?ם היתה הגבול עד מהעיר השטח וכל מהעיר, קילומטר
עם ף וים י לבוגרים שיעןרים וגם לילדים חבויים כפרים ומספר עבותים יערות מכוסה היה
ההם בימים נעשן בכלל הציןנית המחתרת מףכזי הסלוץ/נהר זורם העיר של במזרחה בינותם.

ל ןעליה הגבןל של נסיןנןת בין המתפתל בערוץ דרכו את העושה רחבידים
הצליחו. הגדול שבחלקם נסיונות _ הגול עציאורן וחורשות גבוהים סלעים צוקי

, ,, * , ואלה צדדיו. לשני המתרוממות גבעות מעל שים
יל זויה בני אלה. יחיייסגולה של לזכותם ייצייי השובר ביותר המצויינות מהסגולות הם הדברים
שעמלו והשלושים, העשרים בשנות הותיקים' מעינאבישא עיר על רות
לקדש* המתנכרת היהודית האוכלוסיה בתוך וזרעו
כעדת הלאומית. התחיה גרעיני את יחזינה האימה הרבים לקרבות עדים היינו העיר, בני אנו,
מ הםא למחתרת והב;אום גרעינים ^*י נמל:ם מהצד אם שונים. מצדדים כיבושה על שהתנהלו
כי היביל' את ™? ולא הפייות את אראי ל נם שבמסעי ובובזמן המערבי, מהצד ואם המזרחי
יצא המשחית מצפין_והמלאך 7י*?י ובא התחילל ערי כל היו הקודמת המלחמה בימי הקרבות

הארץ כל את לחבל הקוצר, אחרי כעמיר זו אחר בזו נופלות ווהלין
גילויי על מעידות אלינו שהגיעו הידיעות היה כן המסע. נעצר לזויהיל כשהגיעו הרי
הנוער ביחוד בניזויהיל, מצד נהדרים גבורה להחזיק לקיוב ממסעו הנסוג צבאפילסודסקי יכול
פעלה הרוסית הממשלה הנאצי. הפולש כלפי ברית כריתת עד שבועות מספר בזויהיל מעמד
מצפרני היהודית האוכלוסיה הצלת למען רבות בקרב לא לסוביטים נמסרה והעיר בריגה שלום
השל בעזרת הועבר אמנם גדול וחלק הנאצים חוזההשלום. בתוקף אלא
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ויו שלו וכליהרכב סוסיו ממחצית יותר הושמדו בעיר נשארו רבים אולם רוסיה. למרחבי טונות
חילותיו. של משנישלישים תר תומה. עד התרעלה כוס את למצות היה ועליהם

מ אנשים לזויהיל חודרים היו 1942 בראשית האוב את לדכא לנאצים להם עלה נקלה על לא
בג ונלחמו שבסביבה ומהיערות קרמניץ קוריץ, ולפני נפשם על עמדו היהודים בזויהיל. לוסיה
של לפעולתהצלה התמסרו כן הנאצים, עם בורה חל את הרבו וגם קשות אתם נאבקו שהוכרעו
רבים הגיעו להם והודות הפליטה שארית שרידי אחד צעיר של מכתבו משמש לכך עדות ליהם.
ארצה להגיע עדיין הצליחו שלא ואלה לא"י, מהם ב"פורוורטס". נתפרסם המכתב מבניזויהיל*.
באי ובמחנותהריכוז בפולין לע"ע נמצאים  ז'י ברחוב הגשר .1940 שנת בסוף היה הדבר

רופה. הנאצים הופיעו שוב אח"כ לחלוטין. נהרס טומיר
בני של פרשתהגבורה של סיומה היה וכזה הסמוכים והבתים סיסלה רחוב את תפסו בעיר,

זויהיל: בית ורחוב ז'יטומיר פולונויה, רחוב כגון לרחוב,
בעיר. נשארו שעדיין אלה את הוציאו אחד ביום תעתועיהם. במעשי החלו ומשם האסורים,
עליהם. קשה היתה שההליכה תקנות, זקנים שימ היהודית הקהילה ועד על פקדו לראשונה
תי זרועותיהם, על תינוקות החזיקו כמעט כולם היתה זו ודרישתם לעבודתכפיה יהודים ציאו
ריכזו אלה את שנהרגו. מהוריהם העזובים נוקות כזו דבר של לאמתו וילדים. זקנים כלפי מכוונת
הצ'ר ביתהכנסת עליו עמד שמלפנים שטח על האחרים הגולים כי העיר. של האוכלוסיה היתה
הקב הישן. לביה"ק אותם הובילו ומשם נובילי הרוסים. השלטונות עלידי לצבא שגויסו או עזבו
אנחה אף נשמעה לא לפעולות. הכן עמדו ינים ה הרכב כי להם חשבו הנאציות חיותהפרא
מל עינים שפתים. כיווץ לראות י'יה אםשי אחת ההתעללות מעשי את עליהם יקל העיר של גולים
ה,,אני שירת את ולשמוע הרוצחים, כלפי זעם אות אכזבה נחלו אולם חסרתהמגן. באוכלוסיה
יש ל"שמע אותה הפכה החורבן ששואת מאמיי בחש בעיר מופיעים היו לאדמה מתחת כמו מרה.

יאל" בגרמנים מקצצים והיו אנשימחתרת הלילה כת
יהודיים. סבלים שני דברפלא: קרה הנה אי גם פעם ובתימגוריהם, מחסניהם את ושורפים
כ פתאום הופיעו תחנתהרכבת. בסביבת שעבדו בב נעורו והגרמנים סיסלה רחוב את באש העלו
גול ריצת בפעולת והתחילו בידיהם שגרזינים עכברים מנוסת לנוס והחלו לילה בחצות הלה
בו נורו השנים שאותם מובן הנאצים. של גלות ספינתם. שנטרפה
בלבה עוז רוח הפיח זה מחזהדמים אילם במקום. שא הדליקה את לכבות מהרוצחים. מהם, נבצר
מתלה דברים משא יצא ומפיה 16 בת נערה של הס והרחובות ופולונויה דיטומיר ברחובות חזה
שישארו דברים עםהאדונים. על שנשאה מים אותם אילץ והעלוב העגום ומצבם להם. מוכים
מאותו לפליטה שנשארו אלה בלב לזכרעולם קורסט,שובי לעיירה לסגת

מית< מחי שלזכותה בזויהיל. היהודית ההגנההעצמית
ניפרע אדם'.אנו חיות אתם הנערה: דיברה וכרי .19191905 מימי בעבר רבות פעולות לרשום יש
ענשי ת תקבייא אתם עיי תחת "עיז י? לא מבם לנאציב גם נחתזרועה ואת כוחה את הראתה
*™ ולא לנפשכם מיגוע תמצאי לא ?יז של למאות. רוצחים מהם והשמידה

דברי כותב ועל והאוקראינים הנאצים עם טיזנים
שוב נעזבה הנאצית החזית של התמוטטותה עם יהודי כי להדגיש, מוטל התקופה של היהודים ימי
הפר והתנועה מזה האדום הצבא לחץ  העיי בת חריפה. התנגדות ללא לטבח הלכו לא זויהיל
.1945 שנת בראשית זה היה מזה.  טיזאנית הגרניזון מפקד נאצי. מפקד אצל שנמצאה עודה
הניצולים תושביהעיר לחזור החלו לאטלאט היהודים של בפעולותהנגד כי נאמר. הזויהילי

ההריסות. בהקמת והתחילו
דרך להם הבקיעו זויהיל מפליטי רבים אכן' בני גוסמן. בןציון של בנו היא המכתב כותב (.
הצ מעטים לארץ. להגיע בתקוה לארצותהמערב ודאי הראשונה. מלחמתהעולם את הזוכרים זויהיל
במחנותהריכוז יושבים עדיין ורובם בכך ליחו בנצי בשם ידוע אז שהיה גופמן בךציון את גם חכרו

באירופה. המפוזרים סו רחובות בפינת ביתחומה בעל היה והוא מלכה'ס
כ200 זה הקיימת בישראל. ואם עיר  זויהיל אי שטיינדל לייזר של הבית מול וזייסומירסקי בורנה
וכתבה האומה לרוח רבות תרמה שנה. 250 הכותב של אביו אחי לדודו. נשלח המכתב צימלס. ליזר

בתולדותיה. מזהיר דף הקודמת המלחמה לסני נער שבעודנו (מוסל). מרדכי
ביבר מרדכי לאמריקה. נסע
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ר י מ ו ש ו א
פר לשם יהודי יפעה לא מה אבל לחטא, הדבר וב אישומאר בשם גם ידועה אושומיר העיירה
והי באמריקה עמלו אלה ייהודיםמהגרים t נסה מאתים מלפני ארצות, ארבע ועד של רשימות
עד למשפחותיהם כספים משם שולהים והיו וויחו נמ היא איטשומיר*). בשם נזכרת בערך, שנה,
אליהם שהוציאו או לעיירתם, שנים אחרי שחזרו מקורוסטין וירסטאות עשר במרחק יערות בין צאת

ובניהם. נשותיהם את לאמריקה אושה. הנהר על מהורושקי וירסטאות וכ30
1820) מצ^נוביל אהרון ר' המגיד בתקופת ומעבר היהודים גרו הנהר של אחד מעבר
מטובי  קיפניס לוין ר' בעיירה חי לערך) '1870 ביני היו והיחסים האוקראינים  השני
 תלמיד המוסר, איש זה היה בזמנו. העיר היא עתיקה הרחוקים. בימים תקינים הם
כיהן צ'רנוביל. חסידי שבין מהקנאים גדול, חכם הר מעברה פרטים נשתמרו לא אך אושומיר
כל כמעט אוזן היטו ולדברו וחזן כשוחט בעיירה במש העיירה יהודי להם ישבו רבים דורות חוק.
הרב בזמנו היה יצחקבר ר' אחיו העיירה. בני רובם דוחק. היי וחיו שלהם העוני כנות
התפלגות באה פטירתו אחרי העיירה. של היחיד סנדלרים. נפחים, בעלימלאכה: היו הגדול
השושלות משלוש אחת כל וחסידי באושומיר, כעני כאמיד ועוד. לעגלות אופנים עושי
והורנוסטי אוברוטש צ'רנוביל' בעיירה: עשלטו הקרובה בסביבה או במקומו מהם אחד כל מצא
באושומר הו מאז לחוד' קודש כלי הזמינו פל הלך להשיג. שהצליח במה והסתפק מחיתו את

שוחטים. ושלשה חזנים שלשה רבנים, שלשה ב השיא דור, העמיד שלו, ולרבי לביתמדרשו
בעיירה התגורר לערך' 1905  1880 בשנות הגלות. של האפורים החיים בעול ונשא ובנות נים
בש לארץישראל שעלה ברויזמן' אשר יעקב ר' האחרונים' בדורות לקויה היתה שפרנסתו אדם
התפרנס הוא בראשוןלציון. והתיעוב תרס"ה נת את חשב כי אם להרויח, מנת על לאמריקה היגר
בעיירה. חובביציון מראשוני והיה קטנה מחנות
לפ מקריא והוא לביתו סרים שהיו אחדים נמצאו בידי המסודר ארצית" ארבע ועד "פנקס בספר (*

צמיחת ראשית והימים חן". "יוסף מהספר ניהם תת קטע '511 עמוד תש"ד.) (ירושלים הלפרן ישראל
ולע לעגו קלות, נהגו שהחסידים עת הציונות, (ח' ,1750 בנובמבר 7 ביום תקי''א. שנת קםז;
מתנג היו כך זו. לתנועה בנוטים לחמו אף תים ש אדרובונז' (קרל שרהאיצר דן תקי"א) השוו
הכיפוריב יום יערב בקערות נדבות לאסוף דים ב וואלין וגליל סינסק ק'יק שביו בסכסוך דלניצקי)
שרדפו הורנוסטיפל חסידי וביהור בבתיהכנסת. או כגון  ופולסיה קייב בגליל ישובים לכמה נוגע
על משהוכרז באושומיר. חובביציון את ממש קו שייכים שהיו  ועוד איטשומיר באראטש, לבסק,
שקל על רובל חצי של והוצאה הציוני השקל ביתדיןה של פסקדין בתוקף וצורפו. לפינסק דם
כ החלו אושומיר, בן של מכוחו למעלה היתה את העביר האוצר שר וואלין. לגליל בראדום אוצר

האגודה. בקופת לשבוע אגורה לכך אספים שעל והחליט 1751 בשנת ארצות ד' להתועדות דינם
יבוא) (סוף את יוציא שהועד עד פינסק לק"ק להשתייך הישובים

הדרי  אבטיחי א זה. לעניו נזקק אמנם הועד אם ידוע לא משפטו

ץ י ב ו נ א ל
היתה העיירה. השתרעה שעליה זו, כברתארץ השר קרמניץ' במחוז יהודיתטיפוסית עיירה
אחד, פולני "פריץ" של הרבות מנחלאותיו חלק וויש ימפול העיירות בין הורין הנהר על כנת
פעם דיסיאטינות אלפי של נרחב שטח שתפסו שלא קטנה עיירה הן. אף ההורין שוכנות ניביץ
שקעה אחד ובמקום באדמותיו לסייר הפריץ יצא במאו או מפורסמים באישים מעולם הצטיינה
כך, הגלגלים מיתרות למעלה עד בבוץ מרכבתו טמון ערכה חין כל  חשובים. היסטוריים רעות
תומו לפי כמשיח המיצר. מן להחלץ יכול שלא טובים, ווהלינים'' "יהודים מלאה שהיתר, בזר.
זה מקום כי הפולנית' בלשונו הפריץ התבטא חיי שחיו עמלים, אנשים חם; יהודי לב בעלי
מרעה כלומר אןביאץ", ,,לאן להיות מ,ועד סוחרים וכן לחמם, הביאו ובנפשם יהודית מסורת
על הזה, ובמקום השליט מפי ,צא הדבר צאן. וציונים. משכילים חפשיים. מקצועות ובעלי
לאנוביץ. בשם ישוב נוסד לביצה, הקרובה גבעה על אלא מבוססות אינן העיירה יסוד תולדות
והגויים. היהודים המקום תושבי כי לציין. מענין זקנים. מפי שנמסרו מקוטעים ושמועית זכרינית
לפני הסטורי" ב"רפש שקעו רבות שנים אשר לתהילת יסודה את לייחס יש מסורתעם עפ"י
לעיירה קראו הראשי. ברחובה אבן מרצפת היות שהיתר. המסורת תוכן וזהו השמונהעשרה. 1?מאה
נת הפריץ ונבואת בלאטע), (די "ביצה" בשם העיירה: זקני בין רווהת
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 ? היתכן כמרקחה. היתה והעיירה גדולה רה שטחי השתרעו לעיירה מסביב כי במלואה, קיימה
בר יהודי יענקיל ור' החרדים, היהודים טענו מאוד. פוריים ושדות נרחבים "^^^"ימרעה  ^ הסביבה מכל שנקל,ולשם היהודים, תושביה

"" "" ^^£™~י שהבמ^םי;סמימהשלתייכםי ^5 £^ ;^; * ' 'ג 3נ5 בס"ה 1847 בשנת מספרם היה הרשמיים
הי בךןןר גם ל ל לל עןתי ללי רכ מס (מתור נפש 11741897 בשנת נפש,

הגאןלה ענין כאשר הכרזת.בלפןר/ לאחף ןביחןן.  האחרונה ההשמדה ובזמן ושבים). ת 2525 של
לנר אנשי נהגן אן עד ןאם יותר> מןחשי נעשה נפש. 2000 מ למעל..
וכל עובראורח, בכל הכנסתאויחים מנהג ביץ העיירות ממראה שונה היה לא העיירה מראה
רי בידים שב לא מעולם לשם שנזדמן שד"ר בראש שעמד הגדול, ביתהכנסת רק הסמוכות.
ובנינד! ארץישףאל צרכי מעכשיו הרי _ קןת' ממ נראה המקום' בתי מכל נישא ושהיה הגבעה
כע כולם, דאגותיהם. בראש נכבד מקום תפסו סימן ושימש לעיירה הנוסע בהתקרב רב וחק
הלאומיו לקרנות תרןמתם את הרימו כרש' שיר ומספר ו"קלויז" ביתמדרש עוד מובהק. היכר

ובדמעותגיל. בחרדתקודש "השוק" הוא ראשי ורחוב קטנים בתיתפילה
היו האחרונה בתקןפה הציונים העייףה מעסקני הכללית. התמונה את השלימו מארק) (דער
שצוגל פרידה וכן וזינגל, בורשטין המשפחות בני דורות רגיל. באפיק שטפו היהודיים החיים גם
בציבוריות שם גם וממשיכה לאמריקה שיצאה והחנוני בסדנתו בעלהמלאכה עבד דורות על
ואוקראינה. ווהלין בני לטובת ופועלת הלאומית פעם שהתקיים ביוםהשוק, דוכנו. ועל בחנותו
תור ממש התחיל בשבילו  החדש? והדור הסביבה, מכל כפריים מאות אליו ומשך לשבוע
נח עוד לא מהמחתרת. לצאת זמנו הגיע הזהב. היהודים. רוב של מחיתם עיקר תלויה היתה
ולא סורריםומורים כבנים ההורים בעיני שבו מנחה ו"בין יעקב קול הקול נשמע בבתיהמדרש
והנוער הלאומיות. פעולותיהם על יותר נרדפו פוליטיקה, ועל הא ועל דא על שוחחו למעריב"
לנוביץ של הצרים שברחובותיה הנלהב, החלוצי לב מסביב נסבו הציבוריים הענינים גם כנהוג.
ניגש ישראל, גאולת חזון את במסתרים חזה ולהבדיל בביתהכנסת מקום וגבאי, רב חירות
בל הוקם הגשמה לפעולות רב במרץ מעכשיו ועל "כיבודים" על וריב מחלוקת בביתהמרחץ.
בניישראל קיבלו בו "תרבות", "ביתספר נוביץ דארעא סדנא  בקיצור מהבכך. של דברים
וחי שיבתציון רעיון ספוג עברי חינוך ובנותיו החלו חדשות ורוחות חדש דור שקם עד הוא. חד
הי "תרבות" ספרית העם. של לקניניהרוח בה לסמ חדרו וסדקים חרקים דרך ברהוב. מנשבות
וההס הסביבה. בכל והעשירות מהגדולות ר.ה רעיונות העיירה לאנוביץ של האפלות טאות
וזרמיה עמוקים שרשים הכתה הציונית תדרות ועל ציונות על וספרות, "השכלה" על חדשים
חוגי כל את הקיפו בראשם ו,,החלוץ" השונים מקריים עובריאורח ע"י שהובאו וכר חלוציות

בעיירה הנוער כרגיל. וכאן, ממרחקים. שבא מורה"לשעות" או
בהשקפתם שחל המפנה כל עם ההורים, אולם למל המסורת שומרי האבות בחירוףנפש נחלצו
אדישים בכלזאת נשארו א"י, למען הפעולה על הצעירים ה"שקצים" נגד עקשנית המתתנופה
הת שוב ארצה. ובנותיהם בניהם לעלית ביחס "וישן של זמן הגיע כי וטענו, הם אף שהתעקשו
לראות רצו ההורים ובנים אבות מלחמת חילה בית ויכוחי מקום את תוציאו". חדש מפני
בית ויקימו נשים להם שישאו בבניהם, נחת הי~ הנוער ויכוחי תפסו הישן הדור של המדרש
הבנים. אך יהודאין, גוברין כהלכות בישראל והרוח, הגוף תרבות על וחזון, רעיון על הוף
הכרה בעלי וכולם "תרבות" ביה"ס חניכי שרובם וכוי. והארץ העם תחית על
ובסתר בערמה עמם. היתה אחרת רוח לאומית, לכל הישן הדור של הנוקשה ליחסם בקשר
וע* לנוביץ נוסדה שעליה המצולה'/ "מיון ברחו אחת: מאלפת עובדה לציין כדאי חדש, רעיון
ארצה ועלו הישן, מהדור תושביה של גאותם ליה כותב של סבו חזר שנה משלושים למעלה לפני
לנו בני נמצאים ואמנם לבניהבוניה. והצטרפו מספר עשה שם מקום מאמריקה, האלה הטורים
פינות בכל ובקיבוצים בערים ניכר במספר ביץ הח המושגים מן משהו לקלוט והספיק שנים
תרבות אנשי ועמל, עבודה אנשי כולם הארץ. לש ותיק כמתפלל הגדול. בעולם השוררים דשים
וברוח. בגוף המולדת משמר על העומדים והגנה, לא אך שלו, לאכסניה חזר בביתהמדרש עבר
הכורת לעלות הקדים הגדול לבנו לדאבון אך ששרדו והמצב התנאים עם להשלים שוב יכול
לנוביץ את לעזוב הספיק לא מהנוער גדול והלק חג לפני הלך עצמו דעת על מדורידורות. שם
וגם זמם 19412 בשנים הנופלים. בין ונפל את לשטוף אשה הביא נועז, מעשה ועשה הפסח
"מפעליההשמדה". את הארור הנאצי הצורר ביצע סע עורר הדבר החג. לכבוד ביתהמדרש רצפת
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ר' לרבנו ציון בזה להציב רצוננו זו ובהזדמנות ולא זקן ועד מנער העיירה יהודי כל ניספו בהם
יהודי ה"חדר". בימי שתינו שממימיו ל'י'ל. מוטיל שברחו מעטים, שרידים אלא מהם נשארו
מתורה שחוץ משכיל, וגם מובהק תלמידחכם הזמן במשך אולי פרטיזנים לפלוגות והצטרפו
בלי אהבה לבנו לוח על שתל ובע"פ שבכתב מר עיר את להנציח בארץ לנוביץ בני יתעוררו
לע עזה תקוה וכן עמנו של המזהיר לעבר גבול את חלמנו ובה אבותינו בתי עמדו בה לדתנו'
ורצון אופי בנו לחשל השכיל גם הוא גדול. תיד תש לע"ע אן ותחיה. גאולה של הדורות הלום

שאיפותינו להגשמת ללחום מצבתזכרון. זו צנועה רשימה לה מש
שקל

(נרודיצ'י) ש ט י ד ו ר א נ
מצויים היו ביותר הצעיר מהגיל אלה בנים ראשון, מבט לפי העיירות. ככל עיירה לכאורה
התורה לימוד על שוקדים בבתיהמדרש, כבר ובאורח בחיצוניותה טיפוסית ווהלינית עיירה
ולהצטיין. דעת לקנות ומתאמצים ולילה יומם של הפרט ובעסקי הכלל בעניני  הפנימי חייה
באברכים גם שתתפרסם לנרודיצ'י' לה שגרם זהו המ בה שרב לארגילה עיירה ואעפי"כ התושבים.
להרביץ ומורים מלמדים יצאו ושממנה מצוינים שנתגלתה המקוריות בגלל והאפייני, יוהד
ובמחוזות ווהלין בעיירות ישראל לילדי תורה באנשיה.

יותר. רחוקים היו שבעיירה; התורה לומדי ביחוד התבלטו
כי כבר ידעו "ביןהזמנים" עונת בהגיע מופלגים, תלמידיחכמים מובהקים, למדנים אלה
ידי בעל טוב, מלמד גם להביא אפשר מנרודיצ'י בחריפות מי שהצטיינו ושלמים. תורניים יהודים
משכיל, מורה וגם היהדות בלימודי עמוקות עות שב הטובות הסגולות בשתי ומי בבקיאות, ומי
וההש התורה את וכר. פדגוגיים כשרונות בעל יחד. גם ביתהמדרש חובשי
יגיעה תוך להם רכשו נרודיצ'י שצעירי כלה, נחשבו לא הם אף שבעיירה המשכילים
מפורסמות "ישיבות" כי רבה, והתמדה עצמית אנשים  שיעורקומה בעלי אלא בינוניים,
אלה. צעירים הפיצו  בה' היו לא ספר ובתי היו מהם כמה בסביבה. מוניטין להם שיצאו
ובכ בערים בישראל, קהילות במאות אחרכך התמסרו רובם ובפעולותיהם. בידיעותיהם למופת
לנרודיצ'י לה ועשו הרבה תלמידים הקימו פרים, למטרות כספים אוסף על ושקדו הציוני לרעיון
ומחנ מורים ומחנכת המגדלת עיר שם טוב, שמ רחבים. לחוגים הציונות החדרת ועל ציוניות

בישראל. וחכמה תורה מרביצי  כים ואנשי שבתוכה, בחסידים גם הצטיינה נרודיצ'י
ומחנכינוער מלמדיתינוקות רק לא ברם, ומהורנוסטיפיל מצ'רנוביל האדמו''רים של שלומם
בכשרונות הברוכים מאברכיה מנרודיצ'י. יצאו שם, ובהשפעה בשלטון שהתחלקו השושלות 
מורי לדרגות  גבוהות לדרגות שהגיעו היו אלא עצמה, בעיירה רק לא כבוד מקום תפסו 
אלה בין גאוניהדור. למעלת ואף בישראל הוראה שבאוקר החסידות טובי על ונחשבו מקום בכל
הרבנים המקום, ילידי האחים, שני לברכה יזכרו מה רחוקים היו לא המקום משכילי אפילו אינה.
וקר יעקב ר' בני דב, מרדני ור' נחום מנחם ר' ומתחה. חסידות
(אבי עני בבית גדלו הם זצ"ל. ויייסבלאט יינה למעלה להיות התכונה מעשר,: לאנשי ומחסידים

התר של הרוחניים בחיים נתגלתה לא מהרגיל
וייסבלס נחום מנחם ר' הרה"ג ולא עשירים אנשים בעיירה היו בלבד. שבים

ך"לי ^^^/^^^" זה בנידון שגם אלא עניים, גם כמובן' בה, חסרו
מחצית ס' בעה*מ בקייב' יב ^^^^^^1 ומחוסרי אחד מצד אמידים סתם אלה היו לא
רמו םרדס יי''ד, על השקל" ^^^^^^^ ובעלי עתירינכסים אם כי שני' מצד אמצעים
עלי מצוות, תרי''ב על נים" 1^^^^^^| כגון בשפע. רווחים מכניסי מבוססים, עסקים
/7r הדת 'J'jsn מוסי ~~ גפו" 1011^1 גיסא ומאידך שבעיירה והנגידים הגבירים מעמד
הל על טהורים' מים יהדות, ■EST^^P קבצנים ממש, אביונים  העם דלת בין 
אבן שו''ע מקוואות", כות 9 ■* שבקבצנים.
ומעדנים'' "מטעמים עם ^"י ^^|*^^^ שהיתה והשכלה תורה של האוירה אלמלא
כל הכולל לוח חיבר p ועוד. jlfHHKiהיתרה העניות אם יודע מי זו, בנרודיצ'י שוררת
עולמי. כללי ולוחכיס עולם ימות $^^^^^01 הדור את הנוער, את ומגוונת מנוולת היתה לא
אלול ד'ח בנרודיצי: נולד JH^^HPjcf החכמים תלמידי אולם העניות. שבשכבות הצעיר

תרכ"ד  |^|^^^^ מרוחם האצילו שבעיירה המשכילים והאנשים
ncQ של אחייו בקיוב: נסטי M/₪0₪₪)m/k כל ניתן ולא תורה, תצא שמהם העניים כני על

תרס'ה.  בעיירה. הארצות לעם מקום
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הכיבוש עד מסורת ושומרי משכילים גים, כפיו) מיגיע התפרנס נלהב, קרליני חסיד הם'
הסוביטי. הבנים שני לתורה. והערצה אהבה ספוג אולם

ומנתה נארודיץ' יהודים בפי נקראה העיירה בכשרה והצטיינו מילדותם בתורה ויגעו למדו
יהו משפחות) מאות (כשש נפש ל3000 קרוב "ישיבה" ניהלו משמע) (תרתי כשגדלו נותיהם.
כבעל מי בבורסקאות. עסקו הגדול שברובם דיות' הגדול הרבנות. לכסא עלו ואח"כ במאלין גדולה
חנוו שם חסרו לא אחרים. אצל כעובד ומי עסק בשנות בקיוב הראשיים הרבנים אחד היה שבהם
הוא בנרודיצ'י היהודי הישוב כרגיל. יהודים, נים וגם תורניים ספרים הרבה חיבר תרס''בתרפ"ה'
נראה העתיק פולין שלטון בתקופת עתיקיומין. וכ הלכה בדברי כמשיב נתפרסם עולמי. לוח
היו כבר שאז .1683 משנת ביתמשפט מתעודת השני האח הרבנים. בעולם התקופה מגאוני אחד
קהי מנתח 1765 בשנת בעיירה. יהודים תושבים מילא זה ובכוחו נלהב עממי כמטיף נודע והצעיר
במפקד מסגולגולת. משלמי 241 זו יהודית לה לומ אגודות לייסד חיים" ה"חפץ בשם שליחויות
וב יהודים נפש 978 בה חיו 1847 משנת הרוסי ריינס הרב בשם ואח"כ ישראל בקהילות דיתורה
המספר מבין ל2054' היהודים מספר הגיע 1897 בעיירות רב היה הוא בלידא. ה"ישיבה" לטובת

בערך). 50>7c) התושבים 4576 של הכללי (תרע"ז וולדניק (תרע"גתרע"ו)' אליזרקה
בע כסאהרבנות על ישבו האחרונה בתקופה הסוב שלטון בימי האחרונות, ובשנותיו תרפ"ג)
הרה"ג מובהקים, מוריהוראה רבנים' שני יירה בז'יטומיר.*) יטים,
ר' הרב לו שני ז"ל. ז'ורבל יהודה אליהו ר' חרוצים עסקניציבור גם היו נרודיצ'י בני בין
וניהלו בתורה גדולים שהיו זצ"ל, ביכמן. פייביל אישהציבור שכטר' אליהו ר' יזכר מהם למופת.
שע והמבוכות המהפכות בימי בכבוד. עדתם את והיה לבו בכל הכלל לעניני מסור שהיה הפעיל
לא '19191917 בשנות ואוקריינה רוסיה על ברו בעק הלך שכטר יעקב בנו גם רבה. השפעה בעל
שע המחנות ורק במיוחד נרודיצ'י יהודי נפגעו נכדו גם וכן גדול טיפוסי עסקן והיה אביו בות
אז. כדרכם היהודים את לשדוד ניסו בה ברו בעברו ואף בעיירה בעסקנותו שהתבלט שמחה'
כגורל גורלם היה השניה במלחמתהעולם אולם מל נמנע לא הסוביטי בשלטון במוסקבה, לגור
נכבשה העיירה ווהלין: בישובי היהודים שאר בענינים שם לעסוק והמשיך חסידותו את הבליט
הנא שלטון תחת קשה ונאנחה היטלר קלגסי ע"י משפחת בעסקנותם הצטיינו כן כלליהודיים.
הימים ארכו ולא מנשוא קשים היו החיים צים. הציוני הנוער בני בין ואחרים. רייזברג שאול

ולשמד. להורג הוצאו ובניה החו מכל היו במקום הלאומי הרעיון את שהפיץ
נרודיצ'י. פרשת תמה

הוכמן יונה הרב ווהלין. ילקוט א' כרד א' בקובץ נתפרסמה תמונתו (.

(איסקורוסט) ין ט וס ר קו
וסמ וצר ארוך רחוב שהיוד, במרכז גרו היהודים איסקורוסט למקום קראו שנים כאלף לפני
העיירה ובקצה הרחובות בצדי מעבריו. לו טאות הדרבליאנים לשבט מרכזית עיר שימש והוא
אוקראינים. היו כמעט שכולם התושבים' בתי עמדו רו לממלכה הסלאביים השבטים איחוד בתקופת
תחנת לקורוסטין עמו הביא הגיאוגרפי מצבה בשנת איגור הנסיך נהרג זו עיר בקרבת סית.
מהעיירה, פרסאות 32 במרחק ראשית' רכבת ולקורוסטין. לסקורוסטין הוסב העיר שם .864
הו מסילה. סעיפי ששהשבעה הסתעפו שממנה עליה' ועברו ההם הימים מושגי לפי עיר זו היתר.
ב ניכרת במדה העיירה התפתחה זו לתחנה דות בדורות שונים. בזמנים ופגיעות מלחמות כנראה.

עלה. בקורוסטין והישוב האחרונה תקופה לא פרובינציאלית כעיר אותה ראו האחרונים
כלי שוחט' רב, תמיד היו קורוסטין בקהילת הנ על ויערות ביצות בסביבת ביותר מאוכלסת
בימים יהודי. ישוב כבכל קהל ומוסדות קודש אוברוטש' במחוז כעיירה ונחשבה אושר. הר
זאבוולוויל ר' הרבנות כסא על ישב רחוקים ייהליו
נעלות. מדות ובעל עניו בתורה, גדול איש זצ"ל, קשה בקורוסטין יהודים התישבות החלה מתי
היהו הרחוב כשעלה ,1903 בשנת הגדולה בדלקה היהו מספר היה הי"ט שמהמאה נראה אך לברר'
ר' הרב יצא באש, שלו הכנסת בתי שני על די מקורות לפי התושבים כל כמחצית בעיר דים
הס לערי מבעליהבתים שליחים עם זאבוולוויל ומ חצרות 295 בת עיירה מאתנו בראשית היתה
ומוסדות בתיהכנסת לבנין כספים ואספו ביבה בה גרו 1847 משנת במפקד תושבים. 2467 נתה
נצרכים, לנשרפים עזרה ולהושטת מחדש הציבור ב1923 יהודים. ב12661897 / יהודים 331
נאה בצורה קצר זמן במשך הבנינים הוקמו ואמנם מספר הגיע ב1926 ולאחרונה נפשיהודים 4322
לא אם נהדר. בנין היה הגדול וביתהכנסת יותר הכללית. מהאוכלוסיה 50^ שהיוו ל6089 היהודים
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ק"מ 60 במרחק עבר פולני הרוסי הגבול ספר, מכל בה היו זו, בעיירה בתורה גדולים התבלטו
בעיר ועמד הוכנס רוסי וצבאגבול ממנה, ובעלי עסקניציבור יראישמים, יהודים מקום

ובקרבתה. זאבוולוויל די הרב אחרי למופת. מכובדים בתים
הי ברחוב שלטונה את אז שפרשה היבסקציה משנת שכטמן לייזר ר' המקום רב בכהונת שימש
אחזה לא עדיין אך ונושאיה, הדת את רדפה הודי ב1923 הסוביטי השלטון ע"י היגרשו עד 1921
הלכה השפעתה אםכי נגדם' חריפים עים באמצ מטוסוב. חיים הרב מילא מקומו ואת
יה סדר נפסקו מנהגים, נדמו ולאטלאט וגדלה המ והמהפכה הראשונה העולם מלחמת אחרי
נתרופף גם החרדימסורתי, החינוך ובוטל דות התעמולה בהשפעת בעיירה. קמו ברוסיה דינית
הר עצמן הקהילות ובתוך הקהילות בין הקשר הו שונות מפלגות והאוקראיניים' הסובסים על
לקיום נשקפה וסכנה לפעול כח חסרי היו בנים זה בשלטון שונים מצדדים התושבים בין פיעו
בסתר התעוררו זו תופעה נוכח היהדות. מצוות מח הרכבת ובתחנת בעיר נפגשו אחר, ובשלטון
ר' הליובאויצ'י ובראשם הרבנים, מגדולי כמה ב האזרחים מלחמת לכודה בזה. זה לוחמים נות
לטכס בלנינגרד, אז שישב שניאורסון* בר שלום היהו נפגעו שבה 19201918 בשנות אוקראינה
הדת היהדות, על שירדה הרעה פני ולקדם עצה קורוס ביהודי גם פגיעות של מקרים והיו דים,
הם מבפנים. והמהרסים המחריבים ע"י ונושאיה טין.
זו. לתכלית המדינה רבני את לכנס צורך ראו הסוביטיאוקראיני השלטון התבסס 1920 משנת
לכך להשיג מקום בשום בידם עלה לא אולם אנשי ואתם מהמרכזים קומיסרים הופיעו במקום.
קל היה לא אמנם, הדבר השלטונות. מאת רשיון היהו חיי את להסדיר היתה שדאגתה היבסקציה,
פעילים, עסקנים בידי עלה סוף סוף אך ופשוט. לא החדש השלטון לחץ אולם החדש. במשטר דים
'סלים מר והרב מקורוסטין ויגרייזר זיסיך7. ר' עיר נעשתה העיירה גדולות. כבערים הורגש

זיסיה מרוסטוב. זמסקי השיל יהושע הרבנים: תרפ'ז1926 בקורוסטין, הרבנים בכינוס מהמשתתפים
לויצקי יעקב ,י מאברוטש קיפניס שמואל ממלין; טברסקי ואהרן הוכמן שלום מאוריסד.; כריךמן
יוסף הרב (בשם מקל*ר שמריהו מנובוזיבקוב; זוין יוסף שלמה מז'יטומיר: איזנברג אהרן מאוליבסק
הורנשטיין, אברהם מטוסוב' חיים פרידמן, גרשון מאיר גרוסמן, לוי קמינקר. דוד מלנינגרד; שניאורסון) יצהק
פרידמן ציון בו מולרניק! ויסבלט מרדכי מאושומיר; נודלמן יוסף כקיוב! רוקח וברוך הנםלר משד.
רפ אברהם סזווהיל: גולדמן משה גדליהו מבאזארו שינדרמן שמריהו ממלאין! דובנר ישראל מאושומיר:
יוסף משה צ'רקאסקי. אברהם ויגרייזר, זיסיה 1 מלוהין שלייסמן יצחק  מרדומיסל ברגובסקי ובןציון פורט
טרשצ משה 5 מויניצה שסירא יוסף ו מקורוסטישב גורודצקי םייביל מקורוסטין; שכטמן ואליעזר מלמד
ברמן אברהם מזולוטונושה! סבדליר אליהו מלנינגרד. "המליץ" עורך  רבינוביץ מקרמנצ'וג אנסקי
ספאשין סהורורביציה. מאמילצין, הרבניפ מלבקיאב; זאבוואלף הרב 1 משפטובקה שמואל הרב מנרודיטש:

אחרים. ורבים
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לישיבה להיכנס לצירים עזרו ושוטרים הכינוס לויצקי ויעקב מאוברוטש קיפניס הוכמן'שמואל
גדול ומעמד נהדר מחזה זה היה דוחק. מרוב להם שעמדה אחרים תומכים בעזרת מאוליבסק,
ושליחי השלטון נציגי הסוביטית. ברוסיה בפרט בקורוסטין או פ. הג. הסכמת את לקבל השעה,
ביום שנפתח הכינוס ישיבות בכל ישבו היבסקציה המחוזות משלושת אזורי רבנים כינוס לעריכת
ונמשך (1926 (אוקטובר תרפ"ז מרחשון ג'י"ז הרשיון בלבד. וקורוסטין שפטובקה ז'יטומיר,
המדובר לכל הקשיבו הם רצופים. ימים שלושה טהרת הקהילות, איחוד בשאלות: רק לדיון ניתן
מחוץ שאלות גם שכללו הברכות ולתוכן בכינוס הכינוס פתיחת לפני יומים אך וכשרות, המשפחה
והבריחו הסדר על הערימו כך וע"י לסדרהיום. שאלת את הדיון מסדר להוציא הוראה נתקבלה
ע"י הורגש הדבר כי אם להשמיע, שרצו דברים שלא היבסקציה, יד בזה הכריעה ודאי הקהילות.
הרב היה הכינוס מזכיר היבסקים. המשגיחים להזמין היתה רשות אך הכינוס. מכל מרוצים היו
לשלטון. דו"ח להגיש היה ועליו זוין יוסף שלמה כמובן השתמשו שבזה החוץ' מן לכינוס אורחים
הח אמנם' וקיבל. רבה בהתלהבות עבר הכינוס 25 ובמקום והעיירות. הערים כל רבני והוזעקו
בתוצאות כרוך שהדבר לכך סימנים היו אך לטות, ממקומות מתשעים למעלה באו האזורים רבני
והרי השירים עם האחרון וביום בלתינעימות, ומפאר הרבנים מגדולי ברוסיה, שונים ישוב
להסתלק מהאורחים רבים מיהרו הקהל של קודים הוא סגור אם ויגרייזר של השאלה על היהדות.
הכינוס אחרי שנערכו החקירות ידועות מהעיר. אצלנו פ.או: הג. ע"י נענה פתוח או הכינוס
על בהם שהטילו והחשדות מהצירים רבים אצל צריך הכל להסתיר, מה אין החפשית ברוסיה
ורצו לשלטון השייכים בענינים להתערב מגמה היו, לא הכינוס מסדרי השמש. לעין גלוי להיות
מזה ושכתוצאה קונטרריבולוציה. בהם לאות הברירה אך מהפומביות' ביותר מרוצים אמנם,
שבו שלושה במאסר והוחזק קיפניס הרב נעצר את במיוחד ביקר קיפניס הרב בידם. היתה לא
הרבנים אצל הלךהרוחות את לתאר נקל עות. אתו דן בלנינגרד, שניאורסון יצחק יוסף הרב
הנו היד את יותר להרגיש החלו הכינוס שאחרי להצלח ותכנית הכינוס סדר קבעו והם באריכות
בזהירות נפרד. באופן לפעול להם ונשאר גשת שלח שניאורסון (הרב ועוד לאמצעים דאגו אף תו,

ודין. דת בעניני ובמחתרת סכנה בנוכחותו היתה כי שלו. נציג לכינוס
עצמו). ולו לכינוס

שנות עשרים במשך בקורוסטין היהודים חיי .' , ' 'K / ועדת ואתם ושינדרמן לויצקי קיפניס, נשתנוהרבנים לא הגרמני הכיבוש עד הסייביטי הש?וטןן 1 1*1 us/*/ 1u 1u*.II.* 1',ujj 1. u 4.1 1,1

רי"ודיכב*הלי ובי יש ר בית ■££Sn על ניצחו קורוסטין של מבעליהבתים עסקנים
בשנת הנאצים של השמד במסע לאי פרטיים בבתים חדרים הוזמנו הכינוס, הכנת

אי על פרטים זן צנןעה לה על ב\ לקדם ידעו העגלונים ואפילו בעיר האורחים כסון
ל |ל שהגיעו הרבנים האורחים את יפות פנים בסבר

פליטר. ל 4ם נשאף * מיהידי ייידים במינו, מיוחד יהודי חג הורגש בעיר לכינוס.
י צר היה הכינוס. נערך בו הגדול, ביתהכנסת

שמדגמן שמריהו הרב בפתיחת לראות שבאו הנאספים 1500 את מלהכיל
■ . י *

ק ס נ י ר א נ
שנת בעליםבעמם אולם העיירה, לעשיר נהשב של היהודית הקהילה היתה ושקטה צנועה
הרוזנשטיינימ. היו כאחת וגדולה בתורה ברכו מאמינים יהודים  אנשיה השנים. כל נארינסק
בנו ואחריו הזקן, רוזנשטיין יצחקאייזיק ר' וס צ'רנוביל חסידי הגדול ברובם מאמינים. בני
ידוע שהיה משה, ר' נכדו ולסוף לייבוש. ר' את ורקמו חייפשטות בצנעה להם חיו טולין,
נתפרסמו  נארינסקר. משהילד. ר' הטוב בשמו מלחמת לפני מספרם הקרתנית. הוייתם מסכת
הטו ובמעשיהם בנדיבותם בחסידותם. ברבים משפחות, והמשיט כמאה היה הראשונה העולם

הימים כל בכלל בים מצבם נפש). 800 (לערך ובנות בבנים המטופלות
קי צירנובילי חסיד היה נארינסקר משה ר' לחיים הסתגלו הם אך בלתייציב. היה הכלכלי
חד על שבועות מבלה והיה ובעלתורה. צוני בעי היתה פרנסתם םוליסיה. עיירות של הדלים
ואת ביתו את בהזניחו הצ'רנובילי, בחצר שים אדמה חלקות חכרו גם הם הבורסקאות. על קר
לאמן ונחשב בכנור נגן יודע גם היה הוא עסקיו. עצמם. לצרכי לזריעה לברונסקי הגנרל מאחוזת
שמואל הרב היה חתנו בזמנו. היהודית בנגינה ומכרו קנו זעיר. במסחר גם יד ששלחו והיו
קמינקר שמואל ר' הרה"ג של נכדו קמינקר, גנים בפרי עסקו מהסביבה. ולנכרים מרעהו איש
יצאו משה'לה ר' של בניו וברכה. לגדולה הנודע שונות. ובמלאכות
וע תלמידיחכמים ובהיותם אבותיהם. בדרכי  חיל שעשה היחידי סוחרהיערות השיק, ה'
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לי והתפזרו. העיירה מבני כמה היגרו הסוביטי, ראו מהם העיירה' בני לכל מופת שימשו שירים,
בעגלת להירתם קשה היה החרדים נארינסק הודי לתורה, עתים לקביעת והתרגלו נארינסק בני
לא לבם הדת; את אז שרדף החדש, השלטון ועוד. וחסד צדקה במעשי הרבו
להמשיך השתדלו והם החידושים אחרי הלך היתה נארינסק בדברים: הפרזה תהיה לא
תרפ"ד, בשנת שניתן. כמה עד הקודמים נהיים אנ על היו ומקובלים ומסורה תורה של אכסניה
ונהרסה, שהלכה קהילתו, את קמינקר הרב עזב ורעות אחוד. ויחסי הכנסתאורחים מנהגי שיה
עד נארינסק קהילתו על שנה כעשרים עברו כה מש חוכרי היו הרוזנשטיינים עצמם. לבין בינם
מידי העיירה את וכבש הנאצי האויב הצר שעלה שב האחוזה ומחזיקי וטחנתקמח ייןשרף רפות

הרוסים. רבים. יהודים התפרנסו ומהם עיירה,
שאין נארינסק ליהודי ומרים קשים ימים באו אצל בחדרים מילדותם למת העיירה ילדי
מאת שהגיע מכתב לפי הנייר. על להעלותם יע אלה ממלמדים ההם. בימים כנהוג מלמדים,
תש"ח שבט ד מיום מנארינסק שרמן ראובן תלמידחכם חפץ, הרשיל צבי ר' הברכה על מוד אביב בתל שרמן אהרן לאחיו (18.1.1948) נארינסק את הלה משעזב מובהק. ולמדן גדול
נסיגת בשעת לרוסיה המקום מיהודי כמה ברחו שם אף חדל לא  בנו ליד בכפר לגור ועבר
והושמד במקום נשאר הרוב אך האדום, הצבא יצאו המבוגרים מהנערים כמה תורה. מהרבצת
מצא לעיירתו מרוסיה בחזרו היטלר. קלגסי ע"י ,19046 בשנות למדו ומהם לישיבות מנארינסק
התרכזו הזמן ובמשך בלבד, יהודים שבעה בה בבו שניאורסון נח שמואל ר' של בקיבוץ לערך,
כולו ניצולות, משפחות כשמונהעשרה בעיירה ואח קמינקר אהרן קיפניס (שמואל ברויסק
אה לאה.' בתו עם עצמו הוא ביניהן: שבורות, כר אח"כ והוכתרו במשנתם שהצטיינו דים)
גדליהו מלכה'ס;  ואסתר יעקב רוזנשטיין, רן  באוברוטש כרב קיפניס שמואל ר' בנים:
דאג לשובו מיד ואחרים. אלקה'ס יצחק 5 החייט כרב קמינקר אהרון ר' תרפ''ה, עד תרס"ח משנות
והחלו ספרתורה לקנות אחרים חוזרים עם יחד שניהם תרפ"ה. עד תרס"ט משנת  בסברוב
לאסוף. היה קשה "מנין" אולם יחד, להתפלל  והשני בירושלים,  הראשון ארצה, עלו
ביו טוב אינו בעיירה השרידים מצב בראשונה. בתלאביב. הראשית הרבנות חבר
השאיפה ומתבלטת בעתיד הבטחון להם חסר תר, ברוסיה המהפכה רוחות מנשבות כשהתחילו

יהודיים. למרכזים מכאן לצאת אך ובונדאים' ציונים בעיירה קמו ובאוקראינה,
קמינקר אהרן הרב השלטון בעיירה שנקבע לאחר רב. במספר לא

ק ס ב י ל ו א
קובל  קיוב מסילתהברזל שנסללה מאז בפו וביצות יערות בסביבת מפותח, לא בחבל
הק אוליבסק. דרך שעברה לערך), 1890) מני אוליבסק. העיירה עמדה הווהלינית ליסיה
שאבה זה גדול וממרכז חזק נעשה קיוב עם שר בפרטי שנים. מאות כמה כבר מונה שהיא חים
הא בעל ופרחה. גדלה והיא ורוח חומר העיירה אוליבסק נזכרת ארצות ארבע ועד של כלים
סו יערות את פולני מנסיך שרכש בולאק, חוזות בעניני פינסק, מעיר העברתה לרגל 1750 בשנת
מינה דיסאטינות, אלף כעשרים ובילוביז' ביצ'ין הרחה בימים כבר ווהלין. לגליל מסים, תשלום
והלה ברזוב מכפר זילזניאק הרשל את למנהלו מספרים אולם ניכר יהודי ישוב בה היה ההם קים
ביערות שונות במשרות וחתניו בניו את העסיק נמצאו הרוסים של מפקדים לפי חסרים. עליו
ז'לז משפחת בני נעשו זמןמה אחר ובאחוזות. 1897 בשנת יהודים; 845 בעיירה 1847 בשנת
מ קו סלל בולאק חיל. ועשו יערות לסוחרי ניאק ל1494 הגיעו 1923 ובשנת ל1187; מספרם עלה
לתוך אוליבסק הרכבת מתחנת מיוחד סילתברזל נפש.
וחומ עצים להובלת פרסאות 40 בעומק יערותיו אוברוטש שבמחוז החשובות העיירות בין
שבעיירה, סוחריהיערות עם בקשרים עמד רים' בסח אם כי באוכלוסיתה, רק לא אוליבסק' היתה
להם ומכר לרוב להם שנזקק כספים, מהם לקח ב מרכזים, עם בקשריה התפתחותה, בדרגת רה'
יהל וללא ליהודים חסרה לא עבודה יער. חלקות סוחרייערות גרו באוליבסק חייה. וברמת עשרה
היערות, בתנובת ובמסחר היערות בעסקי דים אנשי וטובילב, נדבנים אמידים ביניהם רבים,

והכפרים. השדות במ עמדו והם החוץ מן שבאו מעוף, ובעלי כרך
1908 בשנת היהודים יסדו העיירה פיתוח עם משרדי היו כאן במדינה. המסחר מרכזי עם גע
בשביל חשוב מוסד שהיה הדדי, לקרדיט בנק של שכבה בלטה ובעיירה וסוחריהם. היערות
ומחברי גוטסמן, בנימין היה מנהלו הסוחרים. מהלך כל על חותמה את שהטביעה אנשימעשה
ח מרגלית, ליפא שפירא, חיים אבא  ההנהלה התפתח זה כל במקום. והתנהגה החיים
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בכולם. הסרו לא מתפללים בכלל. והנוער להלואר. קופה גם התקיימה ואחרים. גרנרוט ים
ב עלו 1917 בשנת הגדולה השריפה כשפרצה  ומעוזריו בריימן משה היה שמנהלה וחסכון
ש היהודים. אולם העיירה' בניני כל כמעט אש אליהו וגזברה רוזנשטין ומאיר איזנברג בועז
מח הקימו הגדול. ברובם ומבוססים זריזים היו בשביל יק"א ע"י ב1906 נוסד זה מוסד קפלן,

משחיתה. יותר יפתה והעיירה בתיהם את דש 471 לו היו 1912 בשנת שבעיירה. היהודים המוני
הנפ לעזרת הרבה שפעל הנשרפים ועד הוקם בוטל. המלחמה בשנות אולם הבר'

געים
הוו התארגנו ברוס,ה קרנסקי שלטון בתקופת חיו אוליבסק יהודי כל שכמעט לציין ראוי
החד המדינה סדרי לפ בעיירה הציבוריים יים השנים כל ביניהם שררו ויחסיאחוה בירידות
במקום. הכלכלה להסדרת צעדים נעשו כן שים. הסוביטי. השלטץ עד
אוב המחוז מעיר הוראות לפי הוקם, זו לתכלית ,
(פרודובולסטבנאיה כלכלה ל מוסד תטש (סטולין. חסידים היו אוליבסק יהודי כי אם
w (נוצרי) רןזן^סקי ובראשה/מנו. אופרבה) .> וברזנה הורנוסטייפל טריסק מקרוב צרנוביל.
^רחבה פיעולה פיתחק זה מוסד שפ.רא. היים ב, לנו י'קשיבי ביעייו תמכי לציינית' נטו nr Dy
התמורות החלו מאז אןלם ףבה היתה ןתועלתו לקרנות יפה בעין תרמו אליהם, שבאו אמים
נפל האזרחים במלחמות ובאוקראינה בףןסיה הציונית באגודה לפעול לבניהם נתנו ציוניות.
ממאר סבל> מעט לא אןלי ין?ןדי של בחל ב1912 זו. לתנועה השתייכו שבעצמם כאלה והיו

£ * "דו (14  9 (בני ילדים אגודת התארגנה
אים לה והיה שנים כמד. שהתקיימה עברית", בדי

צבא גדוד, חנו 1918 בדצמבר ר30 ^ בימים  את במקום החיו זו אגודה ילדי וספריה. מועדון
אוליבסק בתחנתהרכבת פטלןרה של אןקראיני ציוני. דור גדל ומהם העברית השפה
וקורוסטין. סרני דרך קיוב מצד ברכבת בעברם לפ העזרה בועד פעיל חלק לקחו הציונים
ויחסם כוחם את החילים הראו בעיירה בבקרם ברא רוסיה צבאות ע"י שגורשו יהודים. ליטים
ביהודים פגעו השתוללו, הם ליהודים. ממקומה (191415) הראשונה המלחמה שית
שני כספם. וגזלו שדדו רצח, מכות והכום קרשון משה שלייפמן, משה היו: הפעילים תיהם.
הקומנדאט הזמין זמן אותו הפרעות. נמשכו ימים ועדים עם בקשרים עמד זד, ועד מאנס. וישראל
העיירה מחשובי יהודים עשר אחד הצבא של שעברו לעקורים, ודאג בקיוב המרכז הים אחרים
ש הבינו הם לאסרם. פקודה שקיבל להם והודיע ועוד. מזון בהספקת אוליבסק תחנת דרך ברכבות
ואחרי ברירה היתה לא אבל פקודה כל לי איו נדי וביד יפה בעין לנצרכים נענו אוליבסק בני
במת נפשותיהם בפדיון נגמר ובקשות הסברות בה.

רובלים 16000 של נתיד , . ,
פ של המטה מלשכת מקיוב. הפקודות אמנם תה אוליבסק ציוני ערכו בלפור הכרזת לרגל
הד ללא נשארו הפוגרומים את להפסיק טלורה, בראש צעדו הזמנתם ולפי בעיירה פומבית לוכד.
היה שלא או ידו שקצרה או המקומי והשלטון ה העסקן קונדה, אהרן ר' העדה רב התהלוכה
ולמנוע היהודים לטובת במיוחד להתערב ברצונו העיי מבני ואחרים שפירא חיים אבא ר מקומי
קוזירזירקה האטמן של מעשיו הפןףענות' את וגדול. קטן רה,
היהודים נגד 1918 בדצמבר וסביבתה באוברוטש באולי הרבנות כסא על ישב רחוקים בימים
היהודים בין עוד היו אם לחדשות. מקור שימשו כיהן לערך) 1893) אחריו לרמן. יצחק. ר' בסק
עכשיו הרי בשמועות אמון נתנו שלא כאלה (ב1900) ומשנפטר קונדה. זלמן ר' העיירה כרב
המצי תהום. פי על עומדים עצמם וראו נתפכחו ח עם שנמנה קונדה. אהרן בנו כסאו על נשאר

התמימים. של פניהם על טפחה אות סרני בקהילת בקודש לכהן ועבר סטולין סידי
^my7 נסערו אוליבסק יהודי של והרוחות ע ר'י העיירה כרב שימש מאז ב1921. הגימוכה
סנו הףעה< פני את לקדם כדי לעקןןת מה לחשןב לא"י שעלה ועסקן גדול למדן לויצקי. קב
ארגן והנוער עצה, יחד טיכסו הסמוכים' לישובים .1930 בשנת

מקומית... שמירה בינתיים לציון ראויים בעיירה שהתקיימו מהמוסדות
דרש באוקראינה אז קיים שהיה המלחמה מצב שנים במשך עמד שבראשו תורה", ה"תלמוד
חיי היהודים צבאמילואים. של נוספים גיוסים ער שאיכסן וה,,ד.קדש" סלוצקי; ישראל העסקן
שררה הצבא ביחידות אםכי להתגייס' היו בים של הגבאי עזרה; קיבלו הם ובו נצרכים ברים
אופיצרים גירשו וברובן היהודים לחיילים איבה מילשטיין. יוסף אברהם ר' היה ההקדש
והנר, משורותיהן. היהודים חבריהם את וחיילים ביתהמד באוליבסק: היו בתיכנסת ששה
אם פקפקו ישראל צעירי בחבל. גיוס על הוכרז ברזנה צ'רנוביל, סטולין' חסידי של הגדול. רש
להש הכדאי בדבר? טעם מה כי לגיוס' להתיצב הציונים של  ישראל" ו"תפארת זהורנוסטיפל
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רוחם נפלה לבולשביקים. אוקראינים בין קרבות ללא בעיירה והרכוש המשפחות ההורים' את איר
וסביבתה, מאוליבסק היהודים הקרונות אנשי של אך מוצדקים, היו הפקפוקים ואמנם' צעיר? כוח
כפ להתארגן הזמן להם יספיק שלא היה ברור המוסדות קריאת עם ובהתחשב שיקולדעת אחרי
להדרכה. שהות תהיה לא  יהודים' של לוגה כלומר חיובית, עמדה נקבעה בקיוב, היהודיים
לישה או לעיירתם במשהו לסייע יוכלו אם וספק מתנדבים של פלוגה לארגן זה עם ויחד להתגייס
הי כלא התכנית וכל  יהודים של אחרים בים תמנע שהיא בתקוה האוקראיני' בצבא יהודים

תה. גם ואולי קוזאקים של התפרצויות מה במידת
ואחר מהרכבת הקרונות את ונתקו קמו מיד גמרו הצורך. בשעת ועזר לסעד להיות תוכל
לנובוגרד להישלח שעמדה לרכבת אותם קשרו הקרובה הסביבה ולכפרי לעיירות שלחו עשו. וכן
הספיקו וולינסק נובוגרד עד בדרך וולינסק.  לצבא. להתגייס היהודים את לעודד שליחים
שהרכבת ועד ונעלמו, מהקרונות להסתלק רבים התרכזו מספר ימים ובמשך הועילה התעמולה
כמחצית בקרונות נשארו חפצה למחוז הגיעה שהתיצבו מתנדבים יהודים מאות כמה בעיירה

עקבם. על נמלטו הם שגם המגוייסים' העיי מן מיד נשלחו יתרות בדיקות ללא לצבא.
ידע. לא איש  אלה מגוייסים מובלים לאן רה.

קשים ימים עזביה יבים ירד בע;ייה המצב. ח עוד שהובילה לרכבת נקשרו הקרונות
וא הסולנים ע"י שנכבשה עד אוליבסק על עברו עד בהפסקות לאט לאט זחלה והיא יילים,
שש הבולשביקים, צבאות לייי מהם עברה י'"כ המגוייסים אצל קורוסטין. לתחנת שהגיעה
של החיים על הידיעות מעטות .1941 עד לטי אין האם ספקות, להתעורר התחילו היהודים
ש ידוע הסוביטי המשטר תחת אוליבס? יהודי האוקראינית לחזית ישר אותן מובילים
נכ הגרמנים הנאצים ע"י העיירה כיביש אחרי ול לחקור שנים שלחו עשו? מה רוסית?
יש קהילות ליתר בדומה העיירה, יהייי כל ייתו לקרה הביאו והשליחים בעקיפין דבר היוודע

יאי  מאלין לתחנת תישלח שהרכבת ידיעה, נות
שפירא חיים אבא שעה אותה התנהלו בו מקום קיוב' לצד כלומר

ק ס ב י ל ו א על זכרונות
ר' של ביתו עמד מימין שלנו הרחוב בקצה להטריח עליו שקיבל אבטיחי' א. למר ליה תיתי
מט העיר עניני על הממונה פרייליכמן' ישראל הנייר על להעלות ולהמריצם לעוררם אחרים,
(מעין סטרוסטה" "משטשנסקי בתור הרשות עם נולדו בהן בווהלין. ועיירות ערים על זכרונות
מסים וגובי שוטרים השלטונות' ופקידי מוכתר) ונמחקו. שהיו ישראל קהילות ועל גרו או
נסתיים משמאלו שם. מזדמנים היו מכשלתייב מיד מולדתו מעיר זכרונות להעלות אדם יושב
שעי ווינטמן. יהודה משד. ר' של בביתו הרחוב הר החיים בתקופת  ילדותו בימי נזכר הוא
לפעמים נרתע הייתי בילדותי ביתחולים. מש דולה הוא ולהתרשמויות. לחוויות ביותר גישה
הש אנשי  במדיהם הגויים מפני הרחוב בקצה שבחשבון הרהורים לידי בא מנבכיו' נשכחות
חדרהמ ומפני מימין, הבית ליד המצרים דרה נדלק כאילו פנימה ובלבו עברו ימים על הנפש

שמאל. מצד ביתהחולים שליד תים אוירה אותה וכל אנשיה העיירה, לזכר נרנשמה
ויו העיירה עלפני בזכרוני, עתה, מטייל אני שם. בהיותו אותו שאפפה עממית.
הראשיים הרחובות לאחד הקטן מרחובנו צא היל מימי רק כמעט הם אוליבסק על זכרונותי
הגר לשכונות והדרך הקתולית הכנסיה  מימיני אבי בית עם משם יצאתי נער בעודני כי דות'
הסביבה. ולכפרי העלמין בית אל המובילה יים המת אלה בזכרונות שוקע וכשאני אחר למקום
התושבים של הבעליבתיים בתיהם  משמאלי 7ז#", אני משהו, בכלל זוכר שאני מהזמן חילים
מסחרו ובית ביתו התבלט זה ברחוב היהודים. גדול אחד חדר של קטן בית באותו עצמ את
היד. זה תמיר כשיהודי שפירא. חיים אבא ר' של שלעתים ריק, מגרש מוקף ידים, רחב ומטבח
ובז בלבושו הדר אומר כולו ביתו, סף על מופיע לנ כבר נוטה הבית גןירקות. להיות הופך היה
וחגיגיות אצילות משרה הוא היה השחור, קנו הכורעת אסתרריבה כבעלתו שנים מרוב פול
ישיש תלאביב, תושב הוא עתה הרחוב. פני על אתנו שתגור בתנאי לנו אותו שמכרה מזקנה,
האיטית ובהליכתו בדמותו כבוד יראת המעורר הג המגרש אולם ימיה. סוף עד במטבח בפינתה

שבתית. ניידי דלא לנכס חשיבות הוסיף הבית סביב דול
הנ"ל ברחוב הבתים שליד העץ מדרכת עם ישר הברזל מסלת אז כבר עברה אוליבסק דרך כי זה,
ולפסג' העיר למרכז  השוק לככר מגיע אני וההת הבניה בסימן עמדה והעיר "קיובקובל"
בנימין ר' אביאמי' סבי, של והבנינים החנויות פתחות.
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הרהורי לידי מביאה הנפטר להלוית התכונה (מרתפן)' "פאדוואלשטשיק'' המכונה ד'ל. גוטמן
וחשבלןהנפש תשובה אי לו משקאותשהיה למכירת המרתף ע"ש 

בתיהכנסיות' אזור זה היה בדרךכלל אםכי ליהוד עוד מותרים היו אלה שעסקים שעה פעם<
ה"ש סטולין. לחסידי ביתהבנסת שם עמד לא באוליבסק לרכוש לסבא השעה לו שיחקה רוסיה.
היו שאליו אחר ברחוב נמצא הסטולינאי טיבל" שטה פני על ,,שט" שהיה בית רבות שנים לפני
עו אנו הנה השני. מצדו השוק דרך גם מגיעים הימים ברבות מדמנה. ומי שלוליות *של נרחב
הבית מול השוק. שבטבור ביתניהעץ את ברים בנינים ביתו את להקיף והתחיל הביצה את ייבש
את המאיר זה ביתהמרקחת, מתבלט הללו נים היו ושבים עוברים להשכיר. מנת על וניתנים
מא שלו. במנורתהגז מסביב בערבים החשכה תיאלץ בנימין' ,,ר' לו: ואומרים עליו מתלוצצים
ח לה ובסמוך מכביהאש אורוות הביתנים חורי או "? נחוצים הם למי כי לביתנים, עזים להכניס
למכ אריכא) יוסף הסופר (אבי דולגין של נותו וה לחנויות הפכו והביתנים הימים ארכו לא לם
בתמונות מצוירות וגלויות עתונים שיריכתיבה, שהש סבא' של ונכסיו סחורות. נתמלאו הגויות
שה ואנשישם' סופרים צילומי מארץישראל' רחו שלשה חי"ת כמו המחבר מקום ותפסו תרעו
בדרך בהן. ולהשתעשע לקנות מאד אוהב ייתי נ טפוס היה סבי רובל. באלפי נאמדו  בות
ולחנות מרגלית גרשון ר' של לביתו מתקרבים זו בחוקי בקי והיה הרוסית בשפה היטב שלט דיר:
לבית כשניגשים צירל. אשתו של המנופקטורה ול בכתב בקשות לערוך יכולת כדי עד המדינה
כי מסטולין' באדמו"ר כבר נזכרים ממילא זה ממשל מוסדות אצל בע"פ בהשתדלויות עסוק
לאוליבסק. בבואו הרבי תמיד מתארה היה שם הס אכרי בין זה בנידון לו יצאו מוניטין תיים.
קטן מרחק סטולין חסידי של לביהמ"ד ומשם היה זה עם ולהדרכתו. לעזרתו שנזקקו ביבה'
של לביתו גם המוביל הרחוב דרך ישר' בקו ונזהר במצוות המהדר הדרתפנים' בעל יהודי
העי המרחץ אל  ולהבדיל מלודמיר' האדמו"ר לכל ידוע מומחה. מוהל היה בגדו. על ריב מפני

רוני. שלא זה' תפקיד מילוי ולשם בסביבה היהודים
להי ה"סטולינרשטיבל" של זו התבדלות זקנתו לעת סירב לא כמובן. פרס. לקבל מנת על בתיהכנסיות כל בין ולא אחר במקום מצא להיות יצא אם ואף שבכפרים למרוחקים לנסוע
מעמדם את והבליטה מסוימת התנשאות סימלה השבת. כל שם
העיר, רב באוליבסק. סטולין חסידי של המיוהד הס השוק' ככר של בראשיתה סבא' של מביתו
על נמנו השוחטים ורוב קונדא אהרון ר' פני על המוביל הגשר אל ימינה רחובות: תעפו
על היתה שידם מסטולין' הרבי של אנ"ש לפסי שמעבר העיר חלק אל "אובורט" הנהר
על להימנות אחרים. בשטחים גם העליונה גדולים. סוחריעצים יהודים המאוכלס הרכבת.
רוחניתחסי לעליונות נחשב היה סטולין חסידי סבי מתושבי וכר. הברזניאקים הז'לזניאקים, כמו
וא החברה בחיי זכויותיתר גם המבטיחה דית. לעתים כיום אני נפגש  העשירים סביבת זו בה
ל"שטיבל" מזדמן כשהייתי פרנסה. בעסקי פילו סוחר קרשון, משה ר' עם אביב בתל קרובות
של נוסחהתפילה את לשמוע אהבתי הסטוליני, אזור אל רחוב נמשך שמאלה בזמנו. אמיד עצים
שהיה נוסח ובשמונהעשרה' דזמרה בפסוקי הם ר' של מביתהפינה שהתחיל בתיהכנסיות,
הבכייני לנוסח בניגוד ועליזות רינה משום בו בזמנו. וישישיה העיר מנכבדי אחד קפלן' אליהו
והר כשחידשו אחרים. שבבתיכנסיות והתחנוני אברהם ר' היה שלו שהגבאי הגדול. ביתהמדרש
"מקומות" מכרו ה"שטיבל" בנין את חיבו שה ברינה' דחסידי וביתהכנסת מילשטיין יוסף
לאדמי'ר להתקרב המעונינים הדשים, למתפללים מ עמדו  החיט' ליב יהושע ר' היה שלו גבא
כמה תמורת "מקום" קנה שלי וסבא ולאנ"ש' עמדו  והמקרובי הצ'רנובילי והקלויז אחד צד
אב גוטמן, אהרן יחידו. בנו בשביל רו"כ מאות ה"הקדש'/ עמד מבתיהכנסת לארחוק שני. מצד
שרצה התיבה' לפני לעבור ואוהב יידענגן יד החדרים אחד עובריאורח. לעניים אכסניה בין

סטולין. חסידי בצל להסתופף מבי שהיו המתים' ל"הארחת" מיועד היד. שלו
בי בקרבת מהשוק הסתעפו רחובות שני עוד לביתהעלמין. הלויתם לסידור עד מהכפרים אם
שטח אל שהוביל אחד מרגלית: גרשון ר' של תו "בין שלנו הילדות במשחקי שקועים כשהיינו
המת בימותהקיץ נהרו ודרכו הנהר של היחצה לא ראינו הכנסת' בתי בתחום למערב", מנחה
הנו כנסית עמדה זה רחוב של בראשיתו רחצים. כשהבר ב"הקדש" הנעשות להלויה הכנות כעם
נז זה, ברחוב שגרו הידועות מהמשפחות צרים. דבר סביבו' דולקים ונרות הרצפה על מוטל מינן
היה ביתם שבקרבת טרטקובסקי בשם אני כי בשובבר השטופים הזאטוטים אותנו. מביא שהיה
דברי מדי שינדלקרויט. המורד. של ביתהספר . גם יוםהמיתה. את לנו ומזכיר מבוכה לידי תם'
בביתנו שהיו בדיונים אני נזכר זה בביתספר נר היה במשאומתן ועוסקים בשוק למתהלכים
הס בית פתיחת את שם. ללמוד לכניסתי בקשר היו הנ"ל החדר (דלתות במת הטיפול מרחוק אה
חוגי קידמו  .יביית ג^ בו שלימדו הזה, פי התה אותם גפ כי ויתכן לרווחה). אז נפתחות
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ובה בציונות  בשלו עסק שבעיירה הנוער רצינית סכנה בו ראו כי זועפות' בפנים החרדים
משלו. ובדרכים החדשה, העברית התרבות כצת היסוסים לאחר דתית. מבחינה הילדים לחינוך
"חנה היתה חיי' בימי שראיתי הראשונה' ההצגה לביה"ס כניסתי את להרשות ז"ל אבא החליט
ב חובבים קבוצת ע"י שהוצגה בניה". ושבעת גרר" "פורץ עוד כלליים. בלימודים אשתלם כי
בעל (עתה קולקר יקותיאל ביניהם אוליבסק, הא בן זיידיל היה שלנו' מהחוגים גילי בן אחה
תפקיד את. ששיחק בתלאביב) לפרוות בי"מ היינו ושנינו זה, לביה"ס שנרשם מלודמיר דמו"ר

מתתיהו. גילוי חובת על להערים כיצד בבעיה מתחבטים
ש ר, שליו המלמךדרדקי את לברכה אזכיר והת גדלנו בה לרוח בניגוד שהיה דבר הראש,
המלמד את מאוד. ואדןק יהןדי מןאל המכסות קטנטנות, ראש כיפות (על בבית חנכנו
שבת שרהריבה"ס< אשר ף, ןרש"י" ל"חןמש טרם שבתקופתנו' אלו כגון עשרה ומגלות טפח
שלי הוא לתלמידים הידידותי ביחסו עלינו חבב , אז) ידעו
שלייפ, משה ר, ותנ"ך. דקדוק וגם תלמוד מד הוביל מערבה' מהשוק שהסתעף השני, הרחוב
עלי לחבב כיצד _ בפדגוגיה כבר ידע הןא לצבא הבחינות מקום  ה"וואלאסט" משרדי אל

הל,מודים. את נן העיירה את שהקיפו הגויים רחובות ואל וכר
בר בית לנו שקנינו ומאחר מזה. מעבר

והתר התפתחותה ימי בעצם באוליבסק גרתי היה משותף קיר שם. לגור עברנו  זה חוב
מל היתה כשהעיירה ,1914 מלחמת לפני חבותה בתקופתי חוכרהדואר. נח ר' של ביתו עם לנו
יהו גרו בהם כפרים' הרבה היו סביבה היים. אי' של לאינטליגנציה ביתהכנסת זו בסביבה נבנה
קרובות. לעתים העירה שבאו אמידים דיכפר ה"וואלאסט" ברחוב ישראל'/ "תפארת  העיירה
שפ הגדולה הדליקה בשעת באוליבסק נזדמנתי ובי יהודיים בתים כמה עוד היו החולות' בשטה
המזרחי החלק כי את כמעט ושרפה ב1917 רצה מרביץ יהודי אייזנברג' ברוך ר' של ביתו ניהם
במשך אש בלהבות עלו בתים מאות העיר. של לח השגה כבר לו שהיתר. ישראל, לילדי הורה
להתאושש התחילו אוליבסק יהודי מספר. שעות יו היה שלו וכשבועז'קה לבנקאות. בנו את נר
שנותהחירום בעצם מחדש בתיהם את ולבנות ,,סודא המקומי, בבנק הכתיבה מכונת ליד שב
לשל שלטון מ עברה העיר אוקראינה. ליהודי אז משה ר' היה שמנהלו קאסא", סבערעגאטעלנאיא
ב19 הפולנים עם הסובייטים מלחמת בימי טון אח"כ שנתמנה העיר מיקירי  הידוע בריימן
לבסיף ו הפולנים בה שלטו קודם .1920  19 בבי הבנק חלונות ליד עומדים היו  מטעם רב
עפ גבול עיר להיות והפכה הרוסים בידי נשארה רבה בסקרנות ומתבוננים קפלן אליהו ר' של תו
שנות בעשרים ופולין. רוסיה בין הגבולות ייצוב אתנו הוא כיום בה. לכותב ובקנאה למכונתהפלא
הי מתושביה רבים עברו  הסובייטי המשטר בנסציונה. המושבה מנכבדי בארץ
נס אחדים לקיוב. בעיקר גדולות' לערים הידים אני וזוכר לתורה' עתים קבעו אליסבק יחודי
הסכ בכרכים. להשתלם שיצאו הבנים אחרי עי משמיע היה שאבי בתלמוד' היומי השיעור את
אף מלחמה של במקרה לעירגבול האורבת נד. בעלי עשרות לפני ערב כל הצ'רנובילי בקלויז
רבים לעזיבת הגורמים אחד כנראה היתה היא גר ר' של מבניו אחד היה זו באוליבסק בתים.
ההתגוננות חוש אותם דחף אולי מתושביה. נפשו שחשקה מרגלית, דוד הנ"ל, מרגלית שון
יהו הרבה מועד. בעוד מהגבול להתרחק העצמית ובעלבית מפורסם סוחר כבר בהיותו בתורה
המרובים הזעזועים לאחר בעיר עוד נשארו דים הרכבת. תחנת שבסביבת סוחריהעצים באיזור
פורעניות. מיני וכל המשטר שנוי השריפה, מאז שבע הלמדנים לאחד שכרלימוד משלם היה
אולם להתקיים. והמשיכו החדשים לחיים הסתגלו ה בשעות יוםיום לבוא משכים היה והלה יירה
אוקר יהודי על כחתף שבא הגדול' האסון עם ה את להטריד העסקים שמתחילים לפני בוקר'
הוכרעו ,1941 בקיץ הנאצים פלישת לאחר אינה העם המוני גם גמרא. דף יחד לומדים והיו סוחר,
בעיר ישראל ועדת אוליבסק. יהודי גם לטבח תהי פרקי ולהסברת דבריתורה. לשמוע נהרו
ומבי ברוך להתקיים. חדלה  אבוי  מולדתי אבי של שונים ומפרשים מדרשים עפ"י לים

זכרה, יהיה יי למע מנחה "בין קלויז בברזנר  דמתא המגיד
(ווייסבלאט) ברמדות יעקב העיירה. קצוי מכל רב קהל בא היה  ריב"
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ב ו ק ל י ד ו ס
בסודי מדפיס יצחק ר' בדפוס שנדפסו וספריות יע בסביבת ששכנה טיפוסית ווהלינית עיירה
הת בעיקר אך עשרה. התשע המאה בראשית לקוב מתחנת ווירסטאות שלש במרחק נרחבים רות
שם■ לה שקנתה שלה הטליתות בתעשית פרסמה קרמ מחוז על נמנתה לפנים שפטובקה. הרכבת
פרנסתם עיקר ועליה ,,טליתותסודילקיב" עולם, 1765 בשנת בה גרו ממשלתיים מסמכים ולפי ניץ
שבכל מניחים, סודילקוב אנשי העיירה. בני של מבחינה עברה כך אחר יהודים. מ397 יותר לא
טליתמכר או טליתמן בשם יהודי שנפגש מקום ול הקרבות, בגלל זסלב, למחוז אדמיניסטרטיבית
הצמר חוטי מסודילקוב. שמוצאו לודאי קרוב יהו 1207 אז בה חיו 1847 משנת רשמי מפקד פי
המקומיים המלאכה ובבתי מלודז הובאו והמשי ובש במהירות בה וגדל הלך היהודי הישוב דים.
סוכנים הטליתות. באריגת בעליהמקצוע עסקו יהודים. נפש ל2712 מססרו עלה 1897 נת
ישראל קהילות בכל התיצית את הפיצי נוסעים נסוכים היו מסורתאבות וסימני קדומים חן

והרחוקות דקרובות בתלמוד היו מצויינים שיהודיה סודילקוב חיי על
יע סוחרי שהרבה לכך, גרמה היערות סביבת ולה התורה יודעי היו רבים שמים. ויראת תורה
התפרסמה ביניהם בעיירה. התרכזו עשירים רות שלא וכמעט האוכלוסיה שכבות כל בין מדיה
הארי חלק את בידיה שריכזה הענפה המשפחה ואנשי מפורסמים רבנים גם הארץ. עמי בה היו
רבים בוכמן. משפחת היא היערות' מסחר של מוניטין לה שעשו סודילקוב לקהילת לה קמו שם
ידם את שלחו לא מה שמשום העיירה, מבני היהודי. בעולם
י"נאמנים' כפקייים נקלטי יהטליתית' בתעשית ש הצדיק הרב את להזכיר יש וראשונה בראש

היערות במסחי משהחיים ר' הגאון הוא הלא גאותה. עיקר עליו
העשיר היערות סוחר של שמו נתפרסם חוד בי הבע של היחידה בתו אדיל'ה של בנה אפרים,
של לשני שזכה בוכמן' חנוןהניך ר' והנדבן נחמן ור' ממז'יבוז' ברוך ר' של אחיהם ל"ל, ש"ט
בשנת אחד. במקום וגדולה תורה וריכז חנות מה אחד היה משהחייםאפרים ר' מהורונדקא.
ובי בכסף הרב רכושו כל את בחייו מסר 1875 מק יהודים שאלפי ברוסיה המפורסמים צדיקים
הפ כל לארץישראל. עלה ובעצמו לבניו ערות אלקים תורת לשמוע לשולחנו נהרו ומרחוק רוב
בכבוד ממנו שהתפרנסו הרבים והפועלים דים ק אהוב היה אפרים" מחנה ,,דגל ספרו גם מפיו.
והסביבה המקום מתושבי אנשים אלפי וכן גדול כינו לחינם ולא ההוא בזמן החסידים בקהל מאד
איך הנדיר, במחזה ולראות ממנו להפרד באו ,,הדגל". בקיצור חיבורו שם על הו
(עד בעגלתסוסים לאיזישיאל עולה יי'ייי ר' המופלג הרב של שמו לתהילה יצא אחריו
בפיצה היתה לא עוי רכבת כי אודיסה)' במל באוסטר שנולד בסודילקוב' ומו"צ אב"ד אפרים
המ?ובלים עיי בצפת התישב הוא ההם בימים נמ שמו בישראל. המיוחסת וואהל למשפחת אה
אי? מצא היא כאז ^י' ובמעשי בתויה ועסק מדפוסי ספרים הרבה על שבאו ב.,הסכמות" צא
של יהגדר חרב כשהוא י*' האי"י של המקיה . כגון וסודילקוב. סלאבוטה ברדיציוב. אוסטראה,
כל את השקיע כו/י"™ פרוצה העלמיו בית הלבבות חובת לישראל. חוק הזוהר, ספר
מחי"ל אח"כ שילחים ל'יי יבניי ^י שהביא כספו לאוסטראה לבוא נוהג היה בשנה שנה מדי ואחי.
נפטר שבצדקה. יליביים למחיתו כסר ככומי בה שמת ובשנה אבותיו, קברות על להשתטח
שנים כחמש בה שהותי אחי 1880 בשנת בצפת כדרכו, אבותיו לקברות שנסע קודם >תקצ"ד).
יעקבליב ר' מאתנו בראשית בעיירה חי כן ה ויהי פרידה ברכת וברכם ובנותיו לבניו קרא
ירא שהיה גדול, סוחריערות הוא אף בוכמן. מו בשיבה נפטר באוסטראה ואמנם לפלא. דבי
ובסבי בעיירה בניו ומכניסאורחים. נדבן שמים המהרשי'א' של קברו עליד חצוב וקברו פלגת
במעשיהם והתפרסמו אביהם בעיקבות יצאו בתה הלציו. מיוצאי היה כי
החיים את ששינתה ברוסייהי המהפכה עד הטובים' בסו הרבנות כסא על ישב היי'ט המאה בסוף
וסחר הספרים' הדפסת הטליתות, מעשית חוץ והיה ,,הדגל" בעל מנכדי מוטיל ר' הרב דילקוב
התקיימו סודילקוב, בהן שנשתבחה היערות בעיירה כרב כיהן אחריו בעדתו. ומכובד מקובל
לפרוות ביתחרושת בורסקי, בתי כמה בעיירה קביעת עד שנים עשרות כשתי ישראל ר' בנו
לחביותעץ מלאכה ובתי אכרים בשביל פשוטות הרבנות. כהונת וירידת בעיירה הסוביטי השלטון
םוטוצקי הגראף של לסוכר ביתהחרושת בשביל לסלא צעירה כאחות ידועה היתה סודילקוב

הסמוכה. בשפטובקה רומ"ל. ספרי להוצאת שלה בבתיהדפוס בוטה
אנשי של בזכרונם חקוק נשאר ההוא מהזמן ובבתיכנסת יחידים אצל השתמרו רבים ספרים
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טריסקי חסיד שבהיותו יעקב, ר' השוחט יזכר ר' לפרוות ביתחרושת בעל של שמל סודילקוב
הזדמנות. בכל חיבתציון לרעיון תעמולה ניהל את מצאו בעיירה משפחות שהרבה הנרלר' נסן
השוחט "יעקב עליו: אמרו ביתהמדרש אנשי וצ לבו טוב ופועלים כפקידים אצלו פרנסתם
ציוניםמשכילים עסקנים עם יחד ונפגע". הציץ המ תושבי בין מוניטין להם יצאו פזרונו דקת
ב רבים היו וחכמה תורה אנשי שהיו (ומשכילים אנשי על מדכא רושם עשה פטירתו יום קום.
משנת ריינס הרב עם בקשרים עמדו עיירה) לח יצא שלא בערישה, ילד נשאר ולא העיירה ■

החלו וכר הלאומית. התנועה למען ופעלו תרס"ג של בשבחו ולספר האחרון הכבוד את לו ליק
191719 ובשנת זו מאה בראשית להתלכד הציונים הנפטר.
בעיירה התקיימו הצאר משלטון שוחררה כשרוסיה שמואל ר' אח"כ עסק לאכרים הפרוות בענף
אגודת התבלטה בעיקר שונות. ציוניות אגודות מסחרו את עזב ולסוף גדול ת"ח שהיה הנדלר,
מרבית את בשורותיה שריכזה ציוך. "צעירי השובה. בקהילה כרב ונתקבל
עלו ממנו ורבים החלוץ הוקם כן המקומי. הנהיר שנשאףו, הווהליניות, העייףןת ככל אףצה< סודילקוב ביהודי פרעות נערכו 1919 באביב
כל מהרה עד בה נבלמן הסובייטי' לגבןל מעבף ערב זה היה האוקראיניםהסיצ'ביקים. חילות עי

אחרתי ציבןרית ע אן ציןנית פעןלה ודירות חנויות נשדדו כרגיל החג. ובימי הפסח חג
הנא הצורר של השמד גזירות אחרי ^ פצר עשרות היו שכתוצאתן הכאות תוך יהודים,
היהןדית העיירה על כלןם ולא שןמעים אין צי על ברחו היהודים כל כמעט הרוגים. וכמה עים
המדכא' הרעיון עם להשלים קשה הזאת' העתיקה הסמוכה. גריצב בקהילת מחסה ומצאו נפשם
פ: מעל כליל סודילקוב קהילת נמחתה אמנם כי בסודילקוב הורגשה שנה כששים לפני עוד

האדמה. הזמן של חיבתציון מושגי לפי ציונית רוח
רוכל שפרינצה כאן בכלל. ציונית הסתדרויות היות לפני ההוא'

ל ו פ ש ו נ י
בית ליד משפחתו עם ישב הורנשטיין זלמן ר'  יהודים' בינושפול נמצאו 1569 בשנת כבר
קרוביו את אצלו והעסיק שלו לסוכר הלזרושת ידוע זו. עיירה של עתיקותה על המעיד דבר
היה שונים. ובתפקידים במשרות אשתו וקרובי מש מספר בעיירה ונאחזו באו הי"ח שבמאה
מע ובעל ויראשמים ת"ח יקרנפש, יהודי זה ש בעלימלאכה, רובם יהודים, של נוספות פחות
ושמו חסד ועושר, בנדבן שנתפרסם טובים' שים הע יהודי נכללו מיסמכים לפי במקום. נשתרשו
הראשונה העולמית המלחמה בימי לברכה. יצא מס משלמי ברשימות רחוקים בימים יירה
ולעלות ביתהחרושת את למכור בדעתו עלה נמנתה שהעיירה כיון ז'יטומיר, לקהילת גולגולת
לחמם למטה ודאגו אצלו שעבדו קרוביו לא"י. פר כששים ז'יטומיר עד מינושפול אזורה. על
ישראל לר' פנו זי. לתכנית נמשכה שלא ואשתו, מבחינה ושבע. כעשרים ברדיטשוב ועד סאות
על השפעתו את וביקשו פקידיו, מראשי ליברזון. שלטון בימי ינושפול נחשבה אדמיניסטרטיבית
אל יצא לא והענין התכנית. את שידחה זלמן ר' בשלטון אולם ז'יטמיר, מחוז על ברוסיה הצאר

הפועל. ברדיטשוב. למחוז הועברה האוקראיניסוביטי
בינושפול מקובלת היתה אורחים הכנסת מידת רו זו קטנה בעיירה היהודית האוכלוסיה על
ואסתר זלמן ר" של בתיאב: שני הצטיינו וביחוד גרו 1849 שבשנת הרשמיים, מהמיפקדים אים
יש ר' ליברזון. ורחל ישראל ר' ושל הורנשטיין 1251  כפול מספר  ב1897 נפש; 605 בה
רבים התברכו שבו נימוסים ואיש ת"ח היה ראל הגיע וב1926 המקום) תושבי מכל (שהיוו^24
ל ה"בונד" החל בינושפול גם כן עיירה כבכל האוכלוסיה). מכל 19,1^) נפש, ל1369 המספר
מברדיטשוב הגיע יעקב' אחד, צעיר פעולה. פתח ויראישמים. חסידים ברובם היו ינושפול יהודי
הצלי לא היא אולם בונדאים, של קבוצה וארגן וגמילות אורחים בהכנסת הצטיינו מהם רבים
במקום היתה זאת לעומת בעיירה להשתרש הה לחינוך וחדרים תלמודתורה החזיקו הם רסדים.
שהציונות מאחר יפה. שפעלה ציונים של אגודה טובים. ולמעשים לתורה הבנים
האגודה מפעילי המקומי הנוער בין הד מצאה על בעיקר היתה בעיירה היהודים של פרנסתם
ברסקי. ישעיהו בארץ), (כעת זיבל יוסף ר' היו זלמן ר' של לסוכר בביתהחרושת ושרות עבודה
ב עמלו אלה שלושת ואחרים. גריציבסקי מאיר שעסקו גם היו העיירה. ליד שעמי הורנשטיין
ממאה למעלה התחנכו בו תורה התלמוד יסוד היו אלה אך אחרים, צדדיים ובענפים במלאכה
(כעי. פריצקר אשר המורים משמרות בשתי ילד מעטים.
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1 בע נחו מהמאסף חייליםקוזאקים כמר,  ורשה. השיטה את הכניסו זיבל ושושנה בתלאביב)
1 לשוק יצאו זזו וכשגדודיהם לשדוד בכוונה יירה ב העברי לחינוך וסייעו בת"ת בעברית עברית
1 נסיון מלומדי כבר שהיו העיירה, צעירי בז. לבוז ל מתכנסים היו זיבל יוסף ר' של בביתו עיירה.
1 שפטים. בהם ועשו הפורעים נגד לצאת העיזו הציונית והרוח ולדיון לקריאה ציוניות אספות
1 מ באזני והתאוננו גדודיהם אחרי המוכים רצו ה היו שהקצבים יצויין בינושפול. לבבות כבשה
1 להם לתת שסירבו ינושפול יהודי על פקדיהם מ נתמך שהת"ת משום לתלמודתורה מתנגדים
1 לע הגדוד אנשי חזרו אז הכום. ואף לשתות מים אפ מהם ונשללה הבשר' של ה"טקסה" הכנסת

ומאחר האשמים את להם להוציא ודרשו יירה הזה. המס לגבי קומבינציות תכסיסי של שרות
אחת יד עשו היהודים אמרו: כאלה, נמצאו שלא באוקראינה האזרחים ומלחמת המבוכה בימי
פוגרום והחל  כגמולם לכולם נשלם כן ואם שוד מקרי כמה ינושפול על עברו (1917  20)
אונס מכות, וביזה: שוד פרטיו: לפרטי רוסי יאבורסקי תושב בעיירה נמצא זמן אותו ופרעות
הגיע. לא בנפש קרבנות כדי עד אך והתעללות. של בתה את נשא זה. לפני לשם שהגיע (רוסי).
בע כמאה ביתהחרושת' ליד שגרו המשפחות היה היהודים. לצד ועמד סמוכה בעלתאחחה
מש שמירה וקבעו לכן קודם עוד התארגנו רך, קו שחי מעורפל. עבר בעל מוכשר, גבור איש זר.
הפוגרומים בשעת ממתנפלים, עצמית להגנה להם ועשה בשוד שם עסק שמועות ולפי באודיסה דם
ומתגוננים ביתהחרושת בעלית מתרכזים היו הם ל ושודדים פורעים ביקורי משהחלו גדול. הון
רבים שהמתגוננים בחשבם  והפורעים משם; ללא ורכוש כספים לסחוט כדי בעיירה מיניהם

אליהם. מלגשת נרתעו וחזקים, יאבורסקי ראה ללאיהודים' יהודים בין הבחנה
יהו נמלטו פטלורה כנופיות של הפרעות בימי ש אתם והתנה המקום יהודי עם להידבר לכדאי

L ' ~~ L וי

.11 ,1 1''* n.i'j *uu/ wjoj unv ^ uoay *mui ■"uiviwi 7ח*ר במרמה אותם אסף דוה
הפגיעות. נפסקו יציב סוביטי שלטון משהוקם רק עליהם קם ולמעשה משותפות, פעולות של מסוה
וה המהפכה אחרי השלטון חילוף של בעטיים במקום. אנשים שמונה מהם והרג חבריו בעזרת
בחיי מפנה בא באוקראינה אז ששררה אנרכיה ב לבקר וחדלו שהתפזרו הפורעים על נפל פחד
הכלכליים בחיים שנוי חל ינושפול. של היהודים היהודים לזמןמה. שקטו ינושפול ויהודי עיירה
היהודים מהתושבים שכמה לאחר הציבוריים וגם וכשנכנסו זה' ליאבורסקי חסדם את אחרכך נטו
לר עבר לסוכר וביתהחרושת העיירה את עזבו מפורעים ומצילם כידידם הציגוהו הבולשביקים
וקר קומאינטרן של חדשות וזמירות השלטון שות צבוריים. לשירותים להיבחר הראוי וכאדם

בינושפול. נשמעו מסומול פוגרומים שמונה העיירה על עברו זר. אחרי
זמן אחרי ומת מנכסיו ירד הורנשטיין זלמן ר' כשלושים נרצחו שבהם פטלורה שלטון בימי
נשללה מהעסקנים בחוסרכל. בברדיטשוב מה ברודסקי שמואל ר' העיירה רב וביניהם יהודים

ציבורית. פעולה כל אפשרות היד, הרב היה. 80 בן אז והוא תפילתו' בשעת
שנה כעשרים בערוצם וזרמו החיים נמשכו כה של לקריאתו שנענו המעטים מהרבנים יקרנפש.
יהוד על כליה שהביא הגרמנינאצי הכיבוש עד ללימוד מקשיב היה הציוני, לדגל רייניס הרי 1

(. העיירה. בעברית. פריצקר אשר הרב המורה ע"י הגמרא 1
ליברזון אהרן אינג'ינר ומכנו שפל מחנות של המעבר את לשכוח ניתן לא 1

כש~ זה, נדיר מקרה קרה גם ינושפול. דרך ואחרים
בינוש הנאצים מזועות פרטים הגיעו לא כה עד (. חילפרשים אלף מאתים ב1919 העיירה דרך עברו

פול. על בעלותו בודיוני של בפיקודו הרוסי מהצבא

ואנרפרל) אנופוליה
אוסטראה, במחוז קטנה עיירה זו היתד. ושקטים. מיד זו. עיירה אדמת על רגלך כף דרכה אך 1
איווקוב הגנרלמיור בעלהאחוזות של נחלתו ששררו הפטריארכליים החיים את להרגיש יכולת 1
ודר היערות בעלת של בשמה קשור היה שמה אר הגדול ברובם וחסידים יראישמים יהודים בה. 1
קביעת עם אננה). (אנופוליהשדד, שלפניו שדות ב שוק ונמוכים, קטנים בתים המסורתי, בלבושם 1
הרא מלחמתהעולם לאחר הרוסיפולני הגבול אפורים והחיים וחנונים' חנויות ובו רחבה ככר 1
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זו דליקה בקרבתו. שעמדו ובתיהמדרש מיוחד, רוסיהאוקראינה של בחלקה העיירה נפלה עזובה
וצו אנופוליה אנשי של בזכרונה חקוקה נשארה הפולני. מהגבול קילומטר כחמשה
שימש גם זה מאורע הגדולה"; "השרפה בשם ינה של מהמיפקדים ידוע בעיירה היהודי הישוב על

הבריות בפי ההם בימים כנהוג תאריך' יהודים, נפש 1626 בה היו 1847 בשנת כי הרוסים

עמד מאלה חוץ והברזנאי. המקרובי האוסטראי, י,"ווי.^י V_,T * _,_v_ Lm ...
*" .*""" י"ליי' י'>"יה *™ ^ £ מתל™ /קלס), ש ב 4 ידעו.(> העיירה אנשי זושא. ר' ולומד מתפלל היה ".." * '.1"l " *^i
י למי שעליי "*"" את "'י. קל" להיב "1 JTLafWZZn ;יסמ"יבבבלי

ת ש ש האחרון הזמן עד נמצאו עתיקהימים העלמין
ל צעיר זוג כל להוביל באנופוליה היה מנהג של אחת אוהלים: גדורות עתיקות מצבות לוש
מברכו. היה זושא ור' הגדול לביתהכנסת חופה (שנפטר ממז'יריטש דובבר ר הגדול המגיד
החתן את להוביל הוסיפו  זושא ר' משנפטר ה ליב ר' של  השניה (. תקל"ג)' כסלו בי"ט
זושא, ר' גר בו הבית דרך לביתהכנסת וד,כלה (אויר זושא. ר' של והשלישית מטוצ'ין, כהן
ע הליכה או ניכר מהלך הדבר כשהצריך אפילו (.. באך).

קיפה. על מסורת לספר אפילו ידעו אנופוליה זקני
,* ,u.",".. , , . ^ , על להשתטח הלך רבות שנים שלפני אחד גוי

הראשונוו: בשנים ישיש נפטי הןא רבןת> שנים הלשון. בזו נדר נדר גם
מפאת (אם בנו היה לא הרב של במותו הזו. למאה סינקו מאהא וויבערעש יאק
הר לכסא מועמד אהרת) מסיבה או הצעיר' גילו כאטינקו טאבי פאסטאווליו
הרבנות. כסא על בעיירה התלקחה ומחלוקת בנות יייי לד "ליח היי "" *rfVtn "י. ,*,>,■,l~ ^יי."י^ ..,.., ._,".._ ,.. בנין לך אקים  בני את תוציא אם כלומר:

אני מאנשי אך הצדדים, בין נוספת מחלוקת צד, גדולה דליקה פרצה לעין. זמן'. "לאותו סמוך
יףי"£'"יי; י' נגי ה'"יל"ת לא ■"* ביניהם באש. עלי בניניה של גדיל יחלק בעידה
וכר הכל. על ומכובד בתורה גדול "יי יהויי בסגנזן בנוי עתיק בנין שהיה הגדול, ביתהכנסת

זאת. קטנה בעיירה רבנים שני ישבו
שהתגורר הזקן הטטרי על בעיירה עברו אגדות
כי על מומחה כלוחש במיוחד ושהתפרסם בה על מצ'רנוביל מרדכי'לה ר' בעבור כי מוסרים (.

מזובלת י^'יה" י" ל"י "" ^ "'"rrrrבעבר והקוזאקים הטטרים מסע משרידי מומחים. שם. הטמון ד המ של
ר' הצדיק כי סבורים, מז'יריץ מיוצאי אחדים (..
זושא ר' הוא במז'יריטש העלמין בבית הטמון ■זיסילה
כי העממית. המסורת על מסתמכים והם מאנופוליה

הכהונל; את קבל מרגלית זלמן הרב אם ברוד לא (. במ להתחלף בחייהם דובבר ור' זושא ר' בין הוסכם
אנופוליר. דוד ר' של פטירתו אחרי מיד מותם. אחר קומותיהם
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נשתתק והענין  ביהודים הרוג ההמונים אצל נחשב שבאנופוליה זה אך הרחיק,
תקופת בנוסח בזעיראנפיך פוגרום זה היה כמו. מוניטין לו ויצאו ביניהם. פרופיסור בבחינת
שוד היה שמטרתו הקהילות. ברוב שפגע קרנסקי מזסלב. לכליזמרים למשל,
זנ אוקראינה בנוסח אמיתי אר.לפוגרום יביזה; קיים היה העיירה של החסידית האוירה בתוך
המ פטיייה' כשצבא '1?19 בשנת אנופוליה תה ארגון הראשונה העולמית המלחמה לפני ר ע בה
פיגייםפרידה עיי ליוב' יהודים בשחיט™ ניסה לת נמשר הנוער בונדאי. ארגון של בצדו צוני
ה צבאית מפני מניסתי בשעת פוליה אנו ליהידי ה עמדו ברוסיה המדינית המהפכה *'.רי בועית,
שניםעשר נפלו זה בפוגרום והפולנים ייסים ל לצאת וחלשים, קטנים שהיי האלה, ארגונים

הולצמן. יאשהקהילה ביניהם יי'ייים' ופגיעות אזרחים מלחמות החלו מיד אך מרחב,
בשנים המפלגית פעולת היתה ניכית זאת עם התפרעו קרנסקי של שלטונו בימי עוד ביהודים.
לאס ובבחירות בעיירה התחזקו הבונדאים יהן. אנופוליה. ביהודי פוגרום וערכו המקום אכרי
פישניים קיבלו הכלרוסית המכוננת פתהיסוד Y

בדרך ארכה. לא השפעתם אך מהציונים' קולות פי 11.12.1917 מיום טעלעגראף" "דער בעתץ
ציבורית בעסקנות אנופוליה הצטיינה לא כלל 30 ה' ביום הלשון: בזו קוריספוגדנציה רסמה
בשלטון שנכללו ווהלין כבעיירות להערכה הראויה יוםשוק (באנוםוליה) התקיים 1917 בנובמבר
רק שלטו הפולנים לגבול. השני מעבר הפולנים היתה שהעיירה חדשים כמה ה גדול. (יריד!
יותר או פחות המצב היה ואז בעיירה זמןמה המבוהלת האוכלוסיה פוגרום. מפני בפחד נתונה
הכבידו המסים ולחץ השליטים יחס אך בה. יציב לש וחיילים מיליציה יוםשוק לכל מאז הזעיקה
מבוה ליציאה גרם והדבר היהודים חיי על למדי קטנה קבוצה נכנסה אחה"צ 1 לשעה סמיך מירר,.
לעריהסביבה. היהודיים מהתושבים כמר. של לת כר לקנות ועמדה כובען של לחנותו אברים של
וכאן הסוביטי. לשלטון אנופוליה עברה אח"כ האות ניתן סכסוך. פרץ רגעים כמר. כעבור בעים.
המו ברוסיה ששלטו הגורמים מפאת כי יצרין וש לחנות התפרצו כפריים אכרים של רב וקהל
המע הציבורית הפעולה בעיירה נבלמה עצתית של קהל פנה זה אחרי בה. שנמצא מה כל דדו
התחלתה. בעצם הציונית הפעולה גם ואתה טה הספיקו שבעליהן החנויות לשאר פורעים אלפי
והערים הקהילות עם קשר כל כמעט נפסק מאז את במטיליברל שברו הפורעים לסגרן. בינתים
עלית גם היתה לא זו מסיבה לגבול. שמעבר החנו כל הורקו השעה מחצית ובמשך המנעולים
אר הגיעו יחידיסגולה ורק מאנופוליה. חלוצים למקום שהובהלו הקוזקים בעיירה. היהודיות יות

סכנתנםשות. תוך גבולות הברחת ע"י צה על השפיע לא הדבר אולם באויר. פעמים ירו
הסוביט* השלטון ימי 19391920 תקופת על שהסיתו הם הקוזקים אח"כ שהוברר כפי ההמון.
היהודית. האוכלוסיה של קצה על וכן באנופולי הגיעו למחר לפוגרום. וקראום לשוד האברים את
ידיעות הגיעו לא היטלי קלגסי בידי והושמדה מועצתהדפוטטים נציגי המחוז) (עיר סאוסטראה
עור הגיעו לא ופרטיזנים פליטים גם כי ברורות. וה ועדתחקירה הוקמה והחיילים. הפועלים של

משם. השדוד הרכוש את לחפש לכפרים לצאת תכוננו
טשוניצר אבא ול שני פוגרום לערוך בגלוי איימו האברים אך

מאוסטראה זכרונות
יהודים 75^< וביניהם והרוסים הפולנים בין ווהלין פלך חלוקת מאז

שר מזרמים הורכבה היהודית הנציגות כי אם שלטון תחת אוסטראה העיר נפלה  1920 בשנת
כר היו מקום מכל וכוי) פועלים 2 ציונים, 5) נים קר שימשו שבצדיה וויליה הורין והנהרות פולין
במרע שנדונה יהודית שאלה בכל מאוחדים לם פולין של הספר בשטחי לנוהג בהתאם גבול.
מקום תפסו העיריה של באדמיניסטרציה גם צה. בהר להתחשב בלי פולני רק העיר כראש 3ונה
בבואי שמצאתי פקידים ומשני יהודיים. פקידים פולנים. הרוב על היו הסגנים גם האוכלוסיה. כב
פוע מלבד לשמונה בזמני מספרם עלה לעיריה העיר ראש כסגן להתמנות נפל בחלקי אולם
העיר. של שונים בשירותים שעבדו יהודיים לים שנים שלש משך כיהנתי זו ובמשרה אוסטראה
ובמס ההיא בתקופה בפולין שנשבו הרוחות "לאווני שני צורפו העיר לראשות .(192831)
בכלל הלאומיים המיעוטים לגבי הממשלתית לגד. לה בידי עלה ובתקופתי אוקראינים שהיו קיט"
הבאות בבחירות. אותותיהם נתנו בפרט והיהודים מור היתה העיר מועצת ליהודי. מהם אחד חליף
לחץ תחת .1930 בשנת שנערכו אוסטראה לעירית ש נציגים וארבעה מעשרים ההיא בתקופה כבת
היהו הנציגים מספר ירד הממשלתיים הגורמים יהו ששהעשר וביניהם התושבים כל ע"י נבחרו
ל היהודית האוכלוסיה גידול למרות ל14 דיים תושבים 16.000 של כללית אוכלוסיה על דים
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עפר שלא העיריה, של הסמליות מההקצבות קיים הקודמות. הבחירות עומת
אך האמיתיים. לצרכיהם ריאלי יחס בשום דו וכלפי בסדר כלל בדרך התנהלו העיר עניני
שלטון בין ששרר כלל בדרך ההבנה יחס יצוין הנצי בין שורר פנימי שלום כי היה' נדמה חוץ

העיר. ושלטון היהודית הקהילה היחסים לעתים היו למעשה אך השונות' גויות
העיריה ע"י שבוצעו הציבוריות העבודות בין הפולנים לבין אחד מצד האוקראינים בין מתוחים
הג הקמת חשוב מקום תפשו 1930 בשנת המה להחזקת תמיכות הוקצבו העיר מהכנסות
בקר כביש וסלילת החדשה העיר אל הגדול שר היהודי ביתהחולים כגון: שבעיר, היהודיים סדות
ביצ* היתה שם מקום הגדול, ביתהכנסת בת החברה של האמבולטוריום היהודי, ביתהיתומים
כי נבנה כן לביהכ"נ. הגישה את שחסמה עמוקה תלמודתו ,,טאז", הבריאות לשמירת היהודית
משוכלל ביתמטבחיים הקהילה ע"י תקופה אותה קט היו ההקצבות אולם ועוד. מושבזקנים רה,
באוס לבקר שנמשכו החוץ אורחי היו רבים ההכנסות את בחשבון להביא בלי ומקוצצות נות
ש לאלף קרוב שמנו בעתיקותיה ולראות טראה כל כמעט נזון שמהן היהודיים המסים ממשלמי
של הגדול הכנסת בבית התענינו ביחוד נים.  קטן לא אז היה והתקציב העיריה. תקציב
מאד, העתיקים הקדושה ותשמישי המהרש"א הציבור בשביל וביחוד פולניים. להובים 450.000
האוסטר הנסיכים ארמון הנושן, בביתהקברות הרוסי הגבול הצבת מחמת שהתרושש היהודי
עירו מוזיאון בו סדרו שהפולנים הקדמון' איים המסים נטל של ובעטיו עיר של בעיבורה פולני
בתקופה שבקרו החשובים האורחים בין ועוד. ני הכבידו מזה חוץ עליו. שרבץ הכבד הממשלתיים
שלום הסופר פילסדוסקי, המרשאל האחרונה: עצמו להחזקת הקהלה ועד ע"י שנגבו המסים גם
למרמו אביגדור ואח/ אש להת יכלו שלא והחסד הציבור מוסדות .להחזקת

אודים:

יהודים בלי דובנא
ללבי... דובבו אבן וכל פינה שכל זו בעירי אויר דובנא העתיקה, דובנא את לעצמו יתאר מי
כי אם מהמלחמה, נפגעה שלא כמעט דובנא יהו ללא הציונית ולסוף והמשכילית הלמדנית
את הרסו הגרמנים ממנה. נשארו רבים סימנים רבבות יותר אין  היא מרה עובדה אך ...? דים
היהודים בתי את ה"רטהויז'/ של העתיק הבנין משפחות עשר מלבד זו, בעיר שחיו היהודים
כב בהם מחזיקים והם אוקראינים, זרים, תפסו ספורות.
בפש הנאמרים דברים לשמוע אפשר מהם עלים. הנאצי הכיבוש לפני מהעיר הבורחים בין הייתי
האוכלוסיה של האכזרית ההשמדה על ובקלות טות עברו טלטולים של שנים וכחמש 1941 בשנת
השת מהם כמה יודע (ומי הנאצים, ע"י היהודית שמענו בנכר עוד הסוביטית. ברוסיה אחרכך עלי
מראים והם זו), דמים בפעולת ידיהם במו תפו רציתי אך עירנו, דובנא יהודי של המר קצם על
מ"פני" הבנים, על האבות את שבלעו הבורות על ונ~ מההשמדה ניצל מהם חלק לפחות כי להאמין,
בקיצור שבריקים; האחרון עד ויקיריה הקהילה הגרמנים נסיגת על לנו משנודע בחיים. מצאים
סורמיץ' הפרבר לידי והם (ווסיזיידי), היהודים נל נסיעה על לחשוב התחלתי 1944 למרס 13 ביום
קברי שלושת הן גבעות, שלוש מזדקרות שם ורק בידי, הדבר עלה במהרה לא אך לעירי חזרה

מישראל. אלפים לששת הגדולים האחים לדובנא בודד להגיע הצלחתי 1946 מאי בחודש
להציג היהודים אמרו ב1945 כי לי נמסר גרינ מנדיל המשפחות: את אלא בה מצאתי ולא
קרון מהשלטון קיבלו והם אלה קברים על מצבה חייט ראובן בניו, ושלושת אשתו ואתו צוויג
שלא שכנים נמצאו אולם המקום לגידור תיל גרוינם, יחזקאל פרליוק, נתן ואשתו, פוקס ובתו.
הם דאגו למחרת כי להתקיים, זו לגדר נתנו לכל ויחידים. משפחות 4 ועוד פינגרוט פינחס
להרוס ישראל. בשנאת המורעלים האוקראינים, על משלו היסטוריה אלה ספורים מהודים אחד
הקברים נשארו וכך התיל. את ולגנוב הגדר את בהם ראיתי ואחרים. צ'כים בעזרת הצלתו דיר

כלשהו. ציון ללא העיר) את עזבי (עד זכר שהנם ועייפים. חולים אנשים מוצלים, אודים
רציתי אזני, ולמשמע עיני למראה המום הייתי  אנשים העולם. מן שעברה מפוארה לקהילה
נתנו לא אך הקברים, על ולהשתטח במקום לבקר ומוצאים הרוסי לשלטון מסתגלים אלה צללים
אחרים וחבלנים בנדרובצים של כנופיות כי לי, להם אין אולם הממשלה, במשרות מחיה להם

בדבר. סכנה משום והיה העיר בסביבת שוטטו בעצמם הם  בעתידם יהיה ומה יהודיים. זויים
שבלי זו דובנא את לעזוב איפוא מיהרתי כלל חושבים שאינם לי ונדמה יודעים, אינם
החדשים ההיים עם תקותנו לארץ  ועיני יהודים איש. חזר לא לרוסיה שברחו מהמעטים לה. על
כהן משה בה. המתהווים לשאוף לי היה וקשה ודכאון. בדידות הרגשתי
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יהודי פרטיזן מסיפורי
ובנה היא אגב' אליהם. הלכה והיא הסמוך ביער טרו יהודי נכלאו לא אחרות בעיירות כמו שלא
בצ ששירת בעלה את ומצאה ללודז בסוף הגיעו בעבו הנאצים ע"י הועבדו אלא בגיטו' יאנובקה

ונפצע. האדום בא סטוחוד, הנהר על גשר בבניית קשות: דותכפיה
ממ יהודים גם למניביץ למובילים צירפו בדרך וכד'. ביערות עצים בכריתת
פבורסק גרודיסקי, איבנובקה, _ אחרים קומות השלטון ע'יי מונה מלמד יצחק ר' המקומי הרב
במספר למניביץ במבוא רוכזו והם וסוכובוליה טרויאנוב נחשבה אזורה שעל במניביץ, הנאצי
ס. ס. שוטרי של חזק משמר נפש. ל2000 קרוב ושאר לעבודה היהודים יציאת את לארגן קה,
שוב ut\l דרשו היהודים' על השגיח ואוקראינים הציוני העסקן את אליו צירף הוא הקהל. עניני
להוציא שיכלו דברערך שום על ויתרו ןלא זהב מזאמושץ' עורךהדין ואת מלמד יעקב הצעיר
שמ שמכבר בורות מרחוק ראו האומללים מהם. ,1941 ההם בימים בעיירה. שנאחזו מהפליטים
כלואים היו עצמם מניביץ יהודי חפירתם. על עו כ עד המקומיים היהודים 300  ל350 נוספו
היט קלגס, של רגלם למרמס ונתונים בגיטו א; לודז' מורשה, ב1939 שברחו פליטים נפש 150
האומללים עם במגע לבוא יכלו ולא ועוזריהם יר להם, ובחרו וקובל לרובנה והגיעו ועוד זמושץ
שבורים, היו האנשים כי אם חיסול לשם שהובאו העיירה את הרוסים, ע"י משם גם שהורחקו אחרי
הרוחפת הסכנה את בראותם ,wm רעבים הי אלה גם כמקוםמקלט. טרויאנובקה הנידחת
וללא עצמם' את להציל ניסו בכלזאת _ עליהם הרב של פטירתו עם לעבורתכפיה. לצאת כרחו
ע נורו בברחם מהמקום. להתחמק החלן שהייה כ וגם העיירה כרב גם מקומו את מילא מלמד
נפצעו מהנמלטים ורבים השוטרים יריות ליהם ר' בנו  הכובש השלטון ע"י ממונה ראשקהל
הגי ושם ליער הגיע _ נפגע שלא מ, נהרגו> או ע"י נקראו מקומיים עסקנים כמה מלמד יהושע
ש כפי מליניץ. מצד היריות רעמי לאזניהם עו סבלו כולם והם הענינים, בסידור לו לעזור הרב
מטרויא המרוכזים כל אז נורו אח"כ להם נודע מהשוטרים מכות ספגו ולעתים עלבונות הרבה
הבורות אל הושלכו הקרבנות וסביבתה. נובקה יהודי ואילו כדרישתם' נתמלא שלא מה כל על
טרוי של ביתהעלמין ליד לקבריאחים שהפכו כתמורה העבודה. של הקשה בעול נשאו העיירה

אנןבקה ליום לחם גרם מאה ניתנו עבודתהכפיה בעד
י ל"ד הלך שברובו זעום שכר וכן עובד איש לכל

איש וחמשים כמאה נךןרים יעות ^ ממניבץ ועוזריו. הרב ע"י והוצא יחרץ" מילא

הביאו הכפרים ביער. התרכזו טרויאנובקה, ני שניצ^יעלי2" ס"ס. םי"א^ "מישניםהג;יויגרמנ
את מבקשים שהגרמנים ושמועות ידיעות לני 1 לעיירהזי,ר1;/,ן. שיחזור אדם כל ןכי המקצןעות אנשי ויהודיה. רה ע
חזרו איש 70 לו# מובטחים ןחייו ידם על יסודר בהשכמת ,(1942) תש"ב אלול כ"א ביום והנה
שבועןת להורג< הוצאו ימים חןדש ןאחר לעיירה ל העיירה יהודי כל על השוטרים פקדו הבוקר.
מ מפחד, סבלנו ביערות, הסתובבנו חדשים על לעבודה. ק"מ, 18 מרחק למניביץ, מהמקום צאת
חלק טובים. לימים תקוה שביב ללא ןמקור רעב בסבו שתפסו והעמדות השוטרים של הדחיפות
קשה חורף ונפלו. מעמד הןזזיקו לא מאנשינו גדול מחמישתם במלא מזרינים כשהם העיירה אות
בי עלה 1943 באביב ורק בטלטול,ם, עלינו עבף והם  חלק הענין שאין רבים אצל חשד עוררו
היהודים ףוסית. פרטיזנים לפלוגת להצטרף ךינו ונש הובהלו והטף הנשים הגברים רעות. ניבאו
וגם בקרבם בערה הנקמה אש בפלוגה> הצטיינו נעצרה צירבכה בכפר בעגלות. משמר תחת לחו
יחסם בגלל לגויים גבורה להראות היה הכףח הכפרי ביתהספר לבנין הוכנסו הגברים השיירה.
ופחדנים. כנרפים בע,נ,הם המקובלים ליהודים/ ונרצחי הוכו מהם כמה זהב. מהם דרשו והמלווים
ה שהצבא עד הנאצי באוייב ןהכינו לחמני כך שהיה 32 רק נמצאו אולם איום. בתור לעיניהם
למתנותיו. ןצירפונו ווהלין חבל את כבש אדום הלאה. נשלחו והם זהב להם

מבית הגברים בצאת אופייני: מקרה קרה כאן
ואח"כ הנאצים בתקופת בחלקנו שנפל מה על מ שניידר לבית רבקה אחת, אשר. זרקה הספר
לתיאור. ניתן לא הפרטיזנים עם ביערות בנדודינו מטרוי החייט מודריק, שבח אשת היא רפלובקה,
את שהרסו ושנויים זעזועים אתו הביא יום כל ארגז לתוך בןשלוש. יעקב. בנה את אנובקה,
ובקשנו נרצחים ב קינאנו אהת ולא ויינפש הגיף וכך שנראתה בלי עליו רבצה ובעצמה אשפה של
הקושי עם לגמור ובלבד למות מרירות מתוך דרך מוצא לה מצאה אח"כ סגור. בבנין נשארה

בחלקנו. שנפל והסבל מפי חזרה. לעיירה הגיעה ובזהירות קטן חלון
והלך. פחת טרויאנובקה ניצולי אנשינו' מספר מסתתרים יהודים על לה נודע מקומיים אכרים
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בקרבות להשתתף נפל בחלקי לחזית. לחתי ממח יותר נעדר אתנו, שנשארו איש כשמונים
והחלה מששוחררתי נפצעתי. פעמים ושלוש וסבל חולשה ומתוך פרטיזניות בפעולות ציתם
נדודים ושוב לפולין. לעבור לי ניתן הריפטריאציה נשארו טרויאנובקה מבני איש כשלושים ורק
עי: עם יחד שזכיתי עד לארץ מארץ וטלטולים בדרכים המלחמה תום אחרי נפגשו והם לפליטה
בפכיואי להגיע אחרים פרטיזנים ושלושה רם ארצה. הגיעו כבר ומהם ובמחנות

לא'".  למולדת 1946 הפרטיזנים את הרוסים גייסו המלחמה בסוף
גיטלנזן אברהם הפרטיזן ונש המגוייסים בין הייתי אני אף האדום, לצבא

לנעדרים ציון
העב.* הלגיון  הלוהם האויב פגז ע"י ונפגע שלים 28 בן אוסטראה, יליד  שםיינקריצר ברוךליפא

במותו. היה 52 בן חלל. ונפל ירדני שקט, כאדם והכירוהו באוסטראד. מלמד של בנו היה
ב ארצה הוריו עם עלה רובנה, יליד  ריצמן מנחם וה האדום לצבא הרוסים ע"י גוייס וישרהולך. צנוע
בבית לבניס, בביתהספר חינוכו את קיבל ,1935 המלחמה תום עם השנייה העולם במלחמת שתתף
שעל למורים המדרש ובבית למסחר .הת,כוני הספר שאיפתו העקורים. במחנות נדד ומשם לפולין הגיע
באוניבר ללמוד נכנס ולסוף בתלאביב לן,נסקי Qv וא בארץ. בחיים מחדש ולהתחיל ארצה לעלות היתר,
מנחם היה ומחונן מוכשר צעיר בירושלים. סיטה עבד הוא .1946 בשנת המולדת לחוף להגיע זכה מנם
מקום תפס הוא פעולותיו. וביתר בלימודיו והצטיין בלימודים להתחיל והתכונן להשתלם רצה בנין. כפועל

המאורגן. הנוער בחוגי השוב הוא ישראל. לצבא להתגייס דחפו בארץ המצב אך
לארגון והקדיש ההגנה לשורות נכנס צעיר בגיל בפעולות חלק ולקח הצבא בשורות נאמן חייל דיה
האחרונות שנים עשר במשר וכשרונו, פףצו מיטב את אש ליד המצרים חיל על צבאותינו בהתקפת קרב.
1941 בשנת ומחושבים. שקול,ם היו וצעדיו מעשיו כל אייר כ"ה ביום חלל ונפל האויב בכדורי נפגע דוד
באר ומדריך מחנך שימש אח'כ מ.כ. של בקורס ה(ה .1948 יוני 3  תש"ח
כש גס לו קרא הארגון הפיקוד. על ונמנה למופת גון
ירי. להגנת פלןגתן בףאקי ד1לך ןהוא בירןשלים לפד הי בהרל למשפחת בן ברובנה. נולד  בהרל מאיר
בהכיה לחם ורמתרחל> כפר.עציןן ןשכתותיה' שלים היהודית בגימנסיה ולמד מסורתי חינוך קיבל דועה.
^ בזכןת לא אם יודע ןמי ןבעקשנןת' עילא.ת הכירוהו כזה וחביב. שקט נוח, איש בווילנה. כגן של
אייר ,", ביןם נפל שבחזיתה רמת_ףחל< :כבשה >א ולא ברובנה הסוחרים בחוג ואח"כ בנעוריו חבריו
לאנקןין נאפן ןידיד ס". חבף מיכשף' מפקי תקי"ח לקח שנים. כ5 זה בירושלים מושבו במקום חרונה

יןפי עד מנחם היה ןלכל לעזרת בירושלים ווהלין יוצאי בארגון פעיל חלק
 א' ביום אחרים. במפעלים והשתתף ווהלין שרידי

עי ב?ייפה (נולד מיובנה ^יי™ ב{ימין די בידו ברחוב עבר 1948 יולי 18  תש"ח תמוז י''א
ב למדיצינה רופא היה הישן' החדר חניך רובנה),
משנת ולסוף ירדזיבילוב ברובנה ואח"כ ייסטוב l^ilEsiiefiiili^ifi}
ובתלאביב.) בצפת (בזכרוךיעקב, ישראל בארץ 1922 ll^y^HPllf^lf
מקובל והיה בתלאביב בילה האחרונות השנים י1 nK sM\\ fM /tfM)}
גאולה ברח' חולה לביקור בלכתו ידועים. בחוגים m I!IU1B I)

ע"י נורה י194 דצמכי 3 ~ תש"ח כסליי כ' כיום IIIIP IH
במותו היה ^ בו ונהיג< אנגלי משמי חיי Ih.^'^lBm

ימ*י* כל סעלים איש שפטיב?ר" יליי ~~ ביגר שלמה ^**^3£* \wSnr
שפטובקה: בעיירתו המעולים הציונים wipovni? w\^ $$ \*^^
עלה אחרים. ובמוסדות הדמוקרטית בקהילה בתנועה, ן₪ ^^<$£ .)^9^
שע הרכנרת בקבוצת חבר והיה 1920 בשנת ~yx 1₪ *^^^^^^^
התמסר הקבוצה סחור עם מראשיה. יהיה ביעוי ס?ה \^^^9||^^^
למענה. הרבה ופעל ובחדרה בנסציונה הדרום לחבורת 0§*7^5<^^^^7
בתל ההקלאי במרכז העובדים לחבר צורף לכוף $< ~^^^^^י^^ ^
בסו לפועלים הבנין במפעל הכפר: למען ופעל אביב 02k, ^^s^^^^ >£$?
המו לפועלי שונים וסידורים עזרז! בהושטת עביתי >?£$b ^^ ^ ^^
ב טיפל המאוחדת, המס לשכת ממיסדי היה שבות. ^^^ HD^^P'
חביב בכפר. לפועלים הבנין עבירת מרכז והיה "הפועל* ^
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נפצע חולדה בסביבת בקרב בארץ. המגינים בשורת ללא הכלל לעסקי ומסור במגע אתו שבאו אלה כל על
ביום נשמתו את הוגיא ימים שלושה וכעבור קשר" בכוחותיו משהיה יותר לעשות היה םוכן תמיד גבול'

במותו. היה 24 בן תש'ח. בי אדי כ"ד  תש''ח שבט ב'יא ביום מחלה אחרי מת הגופניים.
ההור ^י   . ' ביי אריה הרבה ונדד כלינוב בעיירה נולד הולצהקר הינך
בעלו ,ה. ,,,_ .._.... . ... מל... של אה לקפ שטולטל עד הנאצים, שחיטות אחרי במחנות
בחיפה בתיהפסר ברשת צועו הסי. ארצה תו שב* דודו ארצה. הגיע וחצי, שנה אחרי ומשם, ריסץ

אד והיה רבה במסירות .im^pK את העדיף הוא אך אליו, הזמינו אמריקה
נוח העם, כאיש מובהק ווהלינ* טיפוס סימל רודאי בהג םעמיט כמה השתתף ב1גבה' נמצא בואו מיום
פ היה עת. בכל לזולת עןרד. להושיט ומוכן לבריות שנה. 19y2 בגיל גבויים מות ונפל נתר.
ftw ליתרת ודא.* וחינוך 2יבוי מוסדות בכמה ?יל איצר עלתה .27 בת סוסיובקה, ילידת 3וימן' ילדה

אל ;רצה םע ודיתה ציבורית הכיר. בעלת .193
והרבה .גנה ברוד; י בכ. דא בתלאביב. ואיננסובקר. סוסיובקה יוצאי ארגון
ככדור ;:םגע ל:. אם היתה עיייתה. בני לאסיריציון הרבה גה

_ נפגעה תלאביב. 74 וולםסון ברחוב וגרה ילדים
למכלאות אבוכביר משכי שנורו האויב מכדורי דירתה

בארגונים .3,10.1948  תשיח א' אדר כ'ט ביום ומתה תלאביב
עלה םופיובקר" בן נרדין

ח בחור בגבעתיים. גרדין וחוה ישראל הוריו ^'י.
. **,** ,,,.,"., _. "י" קרי בפעולות והשתתף לקלמ'ח התנדב ומוכשר. ^רוץ *™'7 האיגי/ביביי 'יי' בי באדר ירושלים בקרבת הקסטל בפעילות נפל

וביי ^;  י בנפלי. ■

ע כלה אי בילרס :ילד

בקפ ווהלץ ףב,ם ,ול,ט <ffffJ הריאל י™  

מה בים , ,,.  . .^... תשעעשרר בן iVkT. ועוד.22,4' המרים שו צולים ,

י ", ,rfm. וכפ ישראל לצבא ~.גייס
אשדוד את האויב התקפת

"י' ד 25 בז
<י7וק "~י ונחה מאיר של בנם יוסף

,,!"., ^_ בקר מלחמה פעולות בכמה ;תתף בפ
הארגון. י < י.. באייי האויב בכדורי נרצח אשדוד

^יי" " ""יי ל' ^ ^"?.ג?י17י1' ^ פעליט ב בן קליבנר יהו"ע
י להנהלת 'לקה .   י התהיי שדה על צבורי

שוטפים. בענינים הארגון עסק האחרונים כחדשים ו, שנים 18 לפני צי;

י" ן* *?™? י;1 ביום נפטר ביתמרקחת.
65 בגיל ברחובות 1948 יולי

אבטיר אייה בן אבםיזזי, מנחם
ם : היה המזרחי. הנוער יחניף יצליה 
יוצאי עי הומצאו האכצעי2 רוב בארץ. av.rc? 1.47 בקיץ כנוטי לשרות יתנדב ל

האחרונים כחדשיים באמריקה. ולוזישץ' טרוכעברוד ל בדרטם יסייי כבקוית "בייי י:פ'
ובינילץב האלו העיירות מניצולי כעשרה ארצה הגיעו שנה' 19 ל ייי

בצבאות גבוהה לדרגה שעלה שורץ, מאיי ע'1 ארצה הובא קמנוקשירסק.
העוליב ורוב הוא סולנים. הרצליה הגמנסיר, חניך היה ענה. 1v2 גגיל הו;

ארצה הובא. . בורל זלטה י כיל ה משפרצה בהצטיינות. זבולון הימי ביה'ס את לגמר
יייי ייייי ." ■■■> י1 ^ דיר.,,,. אז והוא הבריטי, הצבא לחיל התגייס n*:rr! מלחמה

ב כליי מדל לשמונה וזכה רבים בקרבות .תהף בן
רק. חשוב תפקידים מילא המלחמה אחיי צבאיות יות



בע"מ המזרחי בנק זרובבל בנק
כ י ב א  ל ת מ י ל ש ו ר י בע*מ מרכזית שיתופית אגודה

*m*"'" "'" Mייי ""י י"ונ הקואופרציה של מרכזי מוסד
4262 טל. 309 ת,ד. 4374 סל. (85 .n.n

בארץישראל האשראית
ניחים בתנאים בנק *סקי כל 32 לילינכלום ריד תל*"

להשכיר סייפים 5365 טלפון

המרכזי המשביר בע"מ ביצור
להספקה קואופרטיבית חברה לוחי 350,000. הרשום ההון
בא'י העברים העןבדים ^ י 311442. ורזרבות המשולם ההון

" 607,820. במחזור אגרותחוב
הראש " 28 העם אחד רוד תלאביב, הכתובת:

הקואופרטיביים המשקים של טל£457778 1687 ד. ת.

י^לים י^. תלאביב, יפות*א וחסכון^ הלואמ
והמושבות מוגבל בערבו! הדדית יי : ■"______ 21 הרצל רחוב תלאביב.

קיפח וחסכון 3יו8ה ביילל^ך60612 1 ליים תבי
בע"מ, הדדית אגידה 19785 החברים מספר (1

464142 טל. ,250 ד. ת. ל*ר> 190921 העצמי ההון (2
האגודה ^ יפו ףו1 המףכז. חסכונות פקדונות, (3

בי? י"'היצל הכימל: בהדי סניי ' S3 י™ ההל"יל תיק (4
4641י טל הקיבית' " 948951 הליקוידיות (5
.19 רנס' רזד מוצקין, קרית ^."^_סוכנות: 

נכיון ות. הלוא מתן חדשים, חברים קבלת iiiiirNiiiiHUiiiuiiiiiiiiiiuimmHHiiHiiuiiitMi
וחשבונות חסכונות פקדונות, קבלת שםרות,

לכי כםפים m™ ^" ישבי עובי טובה! הכי ליבו חוצות
' niNiniiiiiiiHiiiiuinrtfiiminiiimiiiiitmanfif

/^^\ ווחלין. בני
(57?^ בילוזירקה, אוזיראן' הקהילות: להתפרסם עומדות
\jL/^/ סיילן, סטסאן, סלבקונה, ימסול, זדולבונוב, ברזדוב,

שאר על חומר להמציא מתבקשים הנכם ועוד. סולוניה

.תנובה' תוצרת ■ נז!^^.יי"ל" ש0י0 "*'."
באיכותה מצטיינת *ילקיט ראשון כרו ספרים מספר למכירה עוד נשאר

________^mmmm_ mmmmmmmmmmm^^mmm₪m₪mm הנוספים. הקונטרסים עם איח' קבצים 8 המכיל תהלץ*

ווהליה של הארכיון ועדת רשומה) (אגודה בא'י ווהלץ יוצא^ אר*ון
.אור* בבי'ס 12 ברנר רחוב המערכת: .' חדר 15 לילינבלום דוד תלאביב.

6 הזקן הלל רח' ת'א, בע"ם י""ן יי'


