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ווהלין יליקוט
למפעל מוקדש הקובץ
הקדושים" "יער

הקדושים יער

הוא הקדושים משל הקדושים יער

הטרף חיות ידי על שנשמדה אירופה יהדות של זכוה את ההולמת האחת, הנזצבה
והיא לדורותיו היהודי העם תקות נתגלמה שבה המדינה כולה, ישראל מדינת היא  הנאציות
אולם ועצמאיים. חפשים יהודיים בחיים הרוצה בעולם יהודי לכל ונאמן חפשי מקלט משמשת
עשרות במשך היתה זו קרן הקדושים". "יער את בנטעה הקיימת הקרן ששה ומבורך יקר דבר
נמלים וביגיע רבה באהבה שנאספו ובפרוטותיהם שנשמדו היהודים מיליוני ללב קרובה בשנים
ושכונות במולדת עובדים חקלאים ישובים  המדינה: לתקומת הראשונים היסודות להנחת עזרה
תלאביב. עיר בישראל, הגדולה העיר ונתפתחה צמחה מהן שמאחת מעורבות, בערים יהודיות
משממח החרפה בגלילת המונים, להתישבות המולדת אדמת בהכשרת עכשיו עוסקת זו קרן
אדמתה, יפרו צאןברזל, בנכסי ארצנו יעשירו ^שר יערות ובנטיעת והערירים הקרחים ההרים

קליטתה. כושר ויגדילו מראיה יפ^רו אקלימה, יבריאו
ועמדה בחייהם קדושינו שקיימה התקלה תפרח בו הוא. הקדושים משל הקדושים יער
והגידול החיים רצון נגלם ובו והטרגי, הנערץ זכרם עם נתייחד בו האחרון. רגעם עד להם

סגולתו. ובארץ העולם בעם הטבוע  והצמיחה
בןגוריון דוד הממשלה ראש אגרת
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הקדושים לזכר הכינוס דברי מתוך
הכינוס יהודה בהרי נערך תשי'ב, בניסן לכ'ז אור השואה', .יום בערב
הקדושים'. יער לנטיעת הגדול העממי המםעל על הוכרז ובו השואה, לזכר
ישראל בשואת לטבח שהוכרעו מאחינו למיליונים מזכרתנצח שישמש

השניה. העולם במלחמת
ההנהלה ראשי ביניהם הארץ, חלקי מכל לכינוס באו איש כאלפיים
לוחמי רבנים' הקהק'ל, של הדירקטוריון חברי הכנסת, חברי הציונית,
מוסדות, ראשי החורבן, ארצות של נציגים מאות ופרטיזנים, גיטאות

התפוצות. מן רבים ואורחים נוער משלחות נשים, ארגוני של נציגויותיהם
עצרת על מרוחו שפך ביפיו, המצטיין בהרים חבוי גיא הכינוס, מקום

קדושינו. של זכרם הועלה בד. והיגון, הכאב רווית העם
זה: במעמד שנשמעו הדברים תמצית  להלן

הסמל הוא  זו ארץ עם זו, קרקע עם עמנו את הקהק'ל: של הראשית הלשכה ויץ, יוסף
המהול וליגון לאבל לי'יגשותינו, ביותר הנאה בסמך העצמאות שיום בלבד סמל זה אין
מפעל להקמת כוחות נשאף זה גאון מתוך בגאון. התהום מתוך גורל. צו אלא השואה, ליום

בארץ. להשרשתו עמני תחיית שטן בידי עמנו בני הושלכו אליהם והתופתה,
גבורת העליונה; הגבורה ועלתה צמחה ורשע,

יי'ידיצרפתי: סוסר פלאג' אדמוני וגבורת בגולה,  ישראל שם קידוש על המרד
שלנו. החנוקים שלנו, ההרוגים  כאן הנם  הגאולה ותקומת העם שחרור על המלחמה
כבר הנם  בגאזים המורעלים שלנו, הערוםים במולדת.
תהי* אל הזאת. הקדושה בארץ מקובצים כאן, מברזל ולא תחצב מאבן לא  והמצבה
לזכר מצבה לזכרם, מקימים שאנו הזאת. המצבה ומשגשג צומח חי, עץ תהיה. דומם לא כי תנגד,
חייהם, לזכר מצבה גם זו תהיה בלבד. מותם שלנו קדמוני כתוב אשר העץ הוא ידובבנה.
אוהבים, יוצרים, חיים, אנשים מילית ששר. לזכר ועוד יכרת אם תקוה: לעץ יש "כי עליו מעיד
ובכל וירוק רענן תמיד ישאר הזה היער סובלים. בארץ יזקין אם תחדל. לא ויונקתו t יחליף
קדושינו. של חייהם את הבאים לדורות יזכיר יום יפריח; מים מריח גזעו, ימות ובעפר שרשו;

שכבר השתילים במילית כמונטע''. קציר ועשה
הקהק'ל: של הדירקטוריון יו'ר גרנות. א. ד'ר אחריהם שישתלו החמישה והמיליונים נשתלו

הקדושים'' "יער  הזה היער רעיון את הקדושים'', "יער יהיה נכון הקיימת הקרן ידי על
הקרן הגתה  השואה חללי של הנצחי לזכרם יהודה בארץ מהרים ויתנשא מגבעות יעלה הוא
לקראת הראשון הצעד שנים. כמה לפני הקיימת בואכה לגבול, מגבול דונם, אלפים עשרות על
עם אשתקד, נעשה רעיון אותו של הגשמתו יעטם; צל ובמעטה יכסם ירק בחופת ירושלים. העתיד היער של אילנותיו ראשוני שתילת נצחי חיים ולעולם ימשחם מקדם תפארת בכתר
לירו דרךהמלר את העוטרים אלה, בהרים כאן, ולעוליגולה, לבניציון חיים של עולם יהפכם,
"יער של נטיעתו ראשית על הידיעה שלים. בדממתקדשו להתיחד אליו יעלו יחדיו אשר
בישראל העם חוגי בכל תהודה עוררה הקדושים" הקדושים. נשמות עם שגבו ובעזוז
הנה כי והרגיש, הבין היהודי האיש ובתפוצות.
להנציח במינה היחידה ההזדמנות בידיו ניתנת היהודית: הסוכנות הנהלת יו'ר לוקר, ברל
ידי על בחורבן. שנספו וידידיו' קרוביו זכר היגון כוס עליו עברה המעבר, דור זה, דורנו
עמוק שרשיו שיכה עץ  שמם על עץ נטיעת בהיסטוריה דור שהוא איזה על מאשר יותר
וכשם ויגדל. ויצמח המכורה בקרקע עמוק בדברי כזה אסון היה לא החורבן מימי שלנו.
בסמליותו ארצנו יערות מכל זה יער הוא ששונה כתקומת גדול דבר קרה לא החורבן ומימי ימינו
בגודלו שונה יהיה כן ההיסטוריים, וביעורו שקרה והנס האסון בין קשר יש מדינתישראל.
של רצוף שטח יכסו אילנותיו מיליוני וכהיקפו. שעברה שכשם לדורנו. גדולה וזכות בימינו'
יהודה. של זו הררית מאדמה דונם רבבות שלוש הגדול. הנס עליו עבר כר התרעלה כוס עליו
שהוא מולדת, חבל באותו לנצח יוריקו הם שהלכו לאלה נצח מזכרת כאן להקים מחובתו
לכל חלקה חלקה  הלאןמית תפארתנו עריסת אנו עוד. נראה לא ושאותם שנשמדו מאתנו,
קשר את ויסמלו  השואה מגלויות גלות מדי הקמת עצם ע"י להם מזכרתנצח מקימים
זכו לא אשר אלה, של המולדת עם נשמותיהם היערות ע"י  ישראל מדינת ובתוך נתנו,
של חייה מעץ בחיים. בעודם עמה להתקשר יקשור אשר זה יער ההרים. תכסי את שיכסו
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רגליהם תחת קרקע ללא נשק. בלא במערכה. תחייתנו בקרקע יינטע לזכרו ענף. נגדע האומה
להציל הצליחו לא אמנם לראשם. מעל ושמים את שם הוא באשר יהודי כל נא יתן גדול. יער
כבודם. את להציל הצליחו אבל המיליונים חיי את אלה. אילנותקודש לשתילת הברוכה ידו
בדרך יינטע הקדושים שיער מקרה' זה ואין
אשר אלה כל שעיני בזה רק לא לירושלים. שסרן: יוסף דר ריב
התר שגם אלא ירושלימה, נשואות היו נשמדו אחינו מיליוני של הענקיים קברותיהם על י

תקומת לאושר וזכה הכליון לתהום שהציץ הזה פני על הפזורות עצמותיהם עם ישראל בני
מו לעצמאות הדרך כי לזכור. צריך ישראל, עמקי עד מזועזע כולו העם עומד גדולה' יבשת

הקדושים. יער דרך בילה של זכרם את מנציח כולו העם אם הנפש.
וקיום התורה לימוד המשכת ידי על קדושינו

הקהק'ל: של הארצי הועד יו'ר קמיני, אביהם ע"י ישראל, למסורת נאמן ביטוי ע"י ייצוותיה,
שבי דעת ועל בציון היושב העם דעת על תכבה, שלא ישראל אמונת של נצחי נר דדלקת
ומטעם ההריגה מארצות חרב שרידי עם הגולה, נכבד מקום תופס הזאת השרשרת בתוך הרי
תבל, ארצות מכל תלן על הבנויות הגלויות נטיעת ידי על קדושינו להנצחת הזה המפעל
לשואה, הזכרון יום ערב הקהק"ל אותנו כינסה קדושים. מיליון 6 כנגד עצים מיליוני 6
זכר את לקדש כולה' ישראל שארית שלוחי
עולם זכר להציב בגלויות. המומתים אחינו גיטוקובנה: מניצולי טרגי. דוד

החיים. מארץ שנגזרה אירופה לגולת שניים לפליטה נשארנו רבים מתוך מעטים
ל"יער המיועד המקום אדמת על פה התכנסנו נס בדרך ניצלו אשר ממשפחה' ואחד ייעיר
בית  ירושלימה בואכה בדרך הקדושים" ולהגיע להגאל וזכו הטורפות החיות מצפרני
שקד הגולה מארצות אחינו אל להצטרף חיינו' במדינתישראל' חפשיים חיים ולחיות ארצה
המצבה בהקמת היער, בנטיעת והחלו מונו כל אחרי והיצירה, העבודה במערכת להשתלב
גרמניה חללי לקדושים' נצח מצבת  החיה ידע כמונו ומי עלינו. עברו אשר התלאות
בו היא. קודש הזה המקום אדמת המנואצת. הקדר "יער הזה' המפואר המפעל את להעריך
שנחרבו, הקודש קהלות כל זכר עולמים ינוה במבואות לישראל הקיימת הקרן שנוטעת שים"
גאולה, באש יקד שלבם והגבורים הקדושים את ויקדש זכרם את ינציח אשר היער ירושלים'

באו. לא ואליה לציון ונכסםה כלתה שנפשם זדים. בידי שנפלו קרבנות שמות שמותיהם,
עד לנו דמי ניתן ולא במפעלנו נשקוט לא הנע הדמויות את בזכרוני מעלה וכשהנני
עולמים בית תלו על יוקם הקדושים. יער ינטע הלו נפשן משאת כל אשר והטהורות. לות
נפשם משאת שתתגשם ועד השואה, למורשת מעול להשתחרר ויחידה אחת שאיפה היתד, הטת
הגלויות כל נחלתם אל ויובאו קדושינו של מלים אין  מבטחים לחוף ארצה ולהגיע הצורר
"תביאמו נחלתעולמים. בה וינטעו בישראל הקדושים לזכר הלב. ירחש אשר את לבטא בפי

נחלתך'/ בהר ותטעמו חופש חיי החיים, את לנו ציוו במותם אשר
ונקם.

לשעבר: םולין מעסקני קרנר, משה בהע לציין עלינו הזה, השואה זכרת וביום
באירופה ישראל קהלות של נציגיהן אנחנו "יער  והחשוב הגדול המפעל את רבה רכה
ליום אור התכנסנו הנאציזם' בשואת שחרבו אשר לישראל, הקימת הקרן של הקדושים"
להתייחד כדי השואה"' "יום הוא בניסן' כ"ז שמות את יקדשו בו שינטעו העצים מיליוני
החורבן קדושי של הטהורות נשמותיהם עם זכרם. את וינציחו השואה חללי המיליונים
הקרן ע"י ונשתל ההולך זה* קדושים" ב"יער
חללי מיליוני ששת של לזכרם לישראל הקיימת ורשה: גיטו מלוחמי לובטקין' צביה
חלקותיו בהקדשת חבל לקח מאתנו אחד כל נו. בדרכם בלכתם אחינו את איחדו דברים שני
ארצות כל את לסמן הבאות הזה' היער של ולזכור, לנקום צוואתם: בעצם וזו האחרונה,

באירופה. ישראל חורבן את ויודעים לנו. שעוללו מה לשכוח ולא לזכור
ברכתנו את אנו שולחים אלה יהודה מגבעות לפליטה שנשארו אלה כל זה את ומרגישים זה
כולה בתבל ישראל בני אחינו אל הלבבית שתי בהקימה הקהק"ל ותבורך הנאצים. מצרות
של שליחותה להגשמת ידם ליתן להם וקוראים הגי לוחמי בקיבוץ והדומם: החי של מצבות
הקדושים'/ "יער בנטיעת לישראל הקימת הקרן "יער ע"י  ירושלים יד על וכאן בצפון, טאות
יוצאי של ארגוניהם כי ובטוח' סמוך לבנו עובר לכל ויזכיר ירשרש אשר יער הקדושים"'
הקרן בידי יסייעו כולו בעולם החורבן ארצות וסוד הכליון אימת ואת השואה אימת את ושב
ויגדל יצמח הקדושים" ו"יער לישראל הקימת השואה אימת את רק לא נזכור זה ביום הגבורה.
אירופה יהדות של לזכרה נצחית כמצבתירק הגאז, ובתאי בכבשנים שנשרפו המיליונים ואת

איננה. אשר בודדים נלחמו אשר אלה את גם נזכור אלא
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הקדושים יער על הציוני הפועל הועד
בהרי לישראל הקיימת הקרן ע'י ונשתל ההולך שהתקיים הראשון במושבי הציוני, הפועל הועד

יהודה. הבאה: ההחלטה את קיבל בירושלים' תשי"ב באייר
ולעם ציץ נאמני לכל סונה הציוני הפועל הועד ערכו את במיוחד מציין הציוני הפועל הועד
הכספים אוספי במסגרת יד ליתן בקריאה כולו ישראל חיה מצבתעד להציב הבא המפעל של ההיסטורי
והאצילה הגדולה המשימה הגשמת לשם  המסורתיים חורבן חללי ישראל בני מיליוני של לזכרם ונשגבה

הקדושים. ,יער של אילנותיו, מיליוני על הקדושים יער הוא  אירופה

הקדושים" ^יער מגילת
וכסמל עצמאותו, ולחדש לארצו פזוריו לקבל ביתו בירכתי יוםהשואה, ערב הוא הערב, בהתכנסנו
מיערות ארז הקדושים" יער לתוך הועבר לכך של הנצחית הבירה ירושלים, בואכה יהודה, הרי
.ארז בשם שייקרא במעלההחמישה הקימת הקרן של והכליון השמד לשיא שנים עשר במלאת עמנו,

העצמאות*. כשנמחו השניה, העולם מלחמת בימי ישראל עם
"ארז ובתוכם הקדושים', יער עצי יהיו למען וותיקים גדולים יהודים מרכזי וםראיאדם זדים בידי
יהודה בהרי כי עולם, לזכר ומופת אות העצמאות*, האדמה גוף מתוך ונעקרו ארצותגולה בתשעעשרד,
אילן של ענפיו שוב ויתעת ישתרשו וירושלים של זכרם עם נתיחדנו  ואחיות אחים מיליוני ששת
על שנפלו ואלה הגדולה בשואה שנגדעו אלה ישראל, המצבה הוא הקדושים'*, ב.יער והטהורים הקדושים
קדושיני של נשמותיהם ותהיינה והארץ, העם חירות מתרומות שתוקם חיים, עצים מיליוני בת הגדולה
שופעי הירוקים, באילנות יחד צרורות וגבורינו לישראל. הקימת הקרן עלידי ובתפוצות בישראל העם
העב נדחי ולהפרות הארץ שממת להחיות  החיים, ארבע לפני שהגיענו הגדול לנס זכר העלינו כן

עדיעד. איתן בנין יחד להיותם והקמת השחרור במלחמת הנצחון נס הוא שנים,
הארצי לישראלהועד קימת קךן חורבן מימי העם חזון בה שמתגשם ישראל, מדינת

הקדושים" ו"יער העשור אבל
ועפ"י  להיות המתימר עם' אגתו מתוך קמו העשור' יובל הזאת' השנה היא יובל שנת
נושא  כן אנחנו גם חשבנו מצערת טעות שנים עשר מלאו העשור". ,,אבל נכון יותר או
את החושב עם' אותו אירופה. של התרבות מאותו מטה. של הגיהינום שערי נפתחו מאז
האדם כבוד את השפיל כל'/ על "עליון עצמו נטוי שהיה משחור, השחור המסך הורם בו יום
זה עם דכא. עד האדם צלם ערך את והנמיך שנים 4 משך המנואצת אירופה פני על כיריעה
השמש לעיני אירופה ברחבי מעשים עשה הב מראות את מראות חשכו ועינינו תמימות,
בני יעשום. לא בג'ונגל פרא חיות שאפילו זד של ידיו מעשי הזוועה תמונות ואת להות
וציביליזציה, תרבות בן זה' ומשכיל נבון עם ומתנקש' מתנכל ידי תרנו, בן טיטוס ורשע,
את שיעבדו עלילה, והתעיבו השחיתו כביכול, מדינות בעשרים ישראל פזורי של גבם על
ושפ נמבזות עלילות לצרכי והתרבות המדע האיומה השואה שנות תש"בג, בשנות אירופה
ידוע להרע. חכם הוא שעמם והוכיחו לות ישראל. ימי בדברי ביותר והאכזריה ביותר
בפרך היהודים את הגרמנים העבידו שתחילה
בעינויי משתות מיתות ע"י האבידום ואח"כ וכמ כמתעתעים כחולמים, היינו מתחילה
מארץ הכריתו ולסוף האינקביזיציה ומוקדי שאול לא נפשנו. דאבה אןזן למשמע באפלה. גששים
קבורה אף מהם. ופליט שריד ישאר שלא זכרם, באשר זה' כל קרה שאכן ייאמן' לא באשר האמנו,
ונתפזרו נשתחקו עצמותיהם מהקרבנות' נמנעה לא כאלה בממדים וחורבן הרס ואבדן. הרג
מדעית בשיטה הפכו ודמם לשדם רוח, לכל עריצו לפי ולא היקפם לפי לא בעולם עוד היו
גב על לסוככים  פניהם עור סבון, לשומן בעם ועם באדם אדם של ומלחמות הריסות תם.

מזרונים. לצרכי  ראשם שער מנורות' אף אולם ומעולם. מאז האנושות נחלת הם
בני ושאינם תרבות בני המובהקים' הרוצחים

נפגעו ישראל בני שאחינו המדינות הן עשרים ה" ל "ק מיתה לברור יודעים הם גם תרבות'
ערים רעב. וחללי חרב חללי חללים, ונפלו בהן אשר מלאכיהחבלה, כנופיות כן לא לקרבנם.

ו
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נר מעין להיות הנועד ן, ו זכר עמוד השמים מתחת נמחו לאלפים ועיירות למאות
ששים מתוך חיה נפש לכל נר לאחד, נר נשמה, קודש קהילות כ150 ובתוכן מפולת, לעיי ותיו
אותם הדביקה לולא אשר ווהלין. יהודי רבוא שבווהלין.
לולא הנאצית, הזוועה בשנות המרצחת היד בני היו בשנים מאות אשר זו' רבתי ווהלין
הללו המרובים הענפים את הפושעת היד גידעה מיהודיה. נתרוקנה לרוב, שם מצויינים ישראל
אלפים ובוודאי וודאי אז כי  שרשם, עי ווהלין מגדולתה. וירדה ונתרוששה נתדלדלה
לעבודת פה אלינו מצטרפים היו מהם ליבבות התרבות בשטחי וגדולים רבים אשר המעטירה,
הגורל בגזירת ואם המדינה. והקמת הארץ בנין היתה. כלא נמחתה ממנה, יצאו העברית והיצירה
ישי אלפי רבבות כל את הצורר חמל ולא טבח ישראל לתולדות נתנה זהרה שבימי זו ווהלין
מעיר אחד אם כי שרדו ולא שבווהלין אלה יאל בשדה מהם גדולים, מאורות וכמה כמה ותרבותו
זכר להקים מחובתנו הרי  ממשפחה, ישנים ממז'י המגיד כמו: והמוסר ההלכה החסידות,
מקום ואין האלה' הקדושים ליקירינו כלשהו שרהיס, לייב ר' מקוריץ, פינחס ר' ריטש,
שקמה בארצנו אלא להם עמודזכרון להצגת יעקביוסף ר' השל"ה, המהרש"א, המהרש"ל,
כי הזה המפעל את שיבצע מוסד ואין לתחיה' הספרות בשדה ואח'; מדובנא המגיד מפולנאה,
ליש הקימת הקרן העממי, הלאומי המוסד אם מנדלקרן, שלמה גוטלובר, הריב"ל' והשירה:
מרחם "ברור בחינת שהוא מוסד, איתר ראלי יצחק לחיים ויבדל לרנר יעקב ביאליק, נ ח
הבריות"... על מרחם "ברון גם יהיה הארץ' על גולדפדן, האמנות: בשדה ,י אחרים ורבים למדן
הקק"ל, של מיסודה הקדושים" ,\ער המפעל האחים העברי: הדפוס אנשי ועוד; קיפניס
ירושלימה בואכה גדול שטח על להקים בתכניתו למאות וחסד צדקה ומוסדות ואחרים: שפירא
יכללו שביחד ושדרות, גנים חורשות, יערות, בכל היתה עריצים יד והנה היהודים. בישובי
שנפלו הקדושים כמספר עצים, מיליון ששה של לתליתלים היהודית ווהלין את והפכה אלה
המפעל הוא נופל כל לזכר עץ נטיעת באירופה. להם. זכר ואין חרבות לעיי ואפר, עפר
השדה עץ האדם כי זו, למטרה ביותר הנאה שהוא החולה הדור בא. ודור הולר דור
והאומה העם כלל של הנצחיות סמל גם והוא את וזוכרים יודעים בווהלין, חיו ואבותיו עצמו

. עמי"... ימי העץ "כימי היהודים בישובי שם נרקמת שהיתה החיים מסכת
מצ מקימים אנו הקדושים" "יער נטיעת ע"י דור יהיה הבא הדור אולם כגדולים. כקטנים
היו אשר וידידינו, קרובינו משפחתנו, לבני בה שמע ולא הכיר לא ראה, ולא ידע לא אשר
השואה זכר יום הזכרון, ביום והיה עוד. ואינם היהודית, ווהלין של המפואר העבר על כמעט
אשר המשפחות שרידי ועלו בשנה. שנה מדי אבד ומד, בתולדותינו חלקה היה מה ידע לא
הורתם אשר בניהם, גם אתם ויביאו בארץ לווהלין וזכר שם להשאיר עלינו חובה לנו.
היער, אל הקדוש, המקום אל בארץ, ולידתם  לישובים נאה זכרון מצבת להקים היהודית.
שמם שבווהלין מולדתו עיר שעל והגן החורשה ולמפ למוסדות לתנועות, ילקדושיהן, לקהילות
יהיה אשר התמיד נר בפני ראש ירכינו נקרא, בעבר. שם לנו שהיו עלים
את וימצאו הזכרונות ספר את יפתחו שם, דולק

קלי^,^"על"ייי^"היעיי^ ""ליד ..ילקו תוכיות אלי עי, מצבת

_ ...,,ל ליי'חידתי"*£. 0שש£ש לתאי ווהלין, קהילות !50 של זכין את ולחדש
מפ י הקק שי , ?יקדו?ם 1י " מפעל , מוסדות של חייהם ואורח מהותם את ולצייר
י™ ואשי $ £X,^,Zt חיניר אנשי ציור. ואנשי ינים י""".
"*. IB"Vu" ^ י;קוו"ם מ"ט""ו " קודש כלי ומעשים, מאורעות לציון, וראשונים
ז,כים' עם בפעם כפעם להתייחד מוחשי "וסן הרשימות. המאמרים, מאות אולפנים ובתי

לתפוצותיהם. לאיציתיהם עמני ?יישי ילכל על השכלה, ומפיצי תורה לומדי על באמונה,
זמיר אברהם  הגולה. ומאורי דרר מורי
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סקירות

ה... ר כ ז א אלה
ווהלין קדושי מות על קיבה

היינו כסדום כמעט הזאת, הפליטה שארית לנו א.
דמינו. ולעמידה בת ועמוקה קדושה נפשית חובה הכרת מתוך

ביטוי לתת כדי האדם, שפת היא מדי ילה היהודית ווהלין שרידי אצל כשר מנהג קבל
על כחתף שניתכה האיומה לשואה ובמרץ עז שנה להתכנס  בארץ הנמצאים המעטירה
ביוה יהודיות קהילות מ150 למעלה של י*שן כדי באלול' י"ד של מדם עקוב בתאריך שנה
כששים הושמדו ואכזריות משונות במיתות ליו נשמו עם ולהתייחד הקדוש זכרם את להעלות
וטף, זקנים ונשים' אנשים ווהלין, בני ריבוא היקרים, ווהלין קדושי של הטהורות תיהם
ועס ומשוררים סופרים וגדולירוח, בניתורה וארורים. טמאים ומרצחים צוררים בידי שנפלו
ויקר גדול לבו מי הכל ועל ציבוריים קנים העירו הארגונים ברוב והתפשט הלך זה מנהג
רכים ילדים ואחיות, אחים ואמהות, יאבות אסיפותא1כרה האחרונות בשנים העורכים ביים,
וקדושים טהורים כולם  חטא. טעם טעמו שלא קהילו יוצאי של מצומצמים בחוגים מיוחדות

תחליף. להם ואין תמורה להם שאין לבות את ממלאה ומיוחדת הרגשה תיהם.
בכי לבכות כדי דמעותינו' מקור מאוד דל כן חללינו של הטהורות נשמותיהם כאילו הנאספים
דמעות הרבה והשבר. האסון כגודל וכבד גדול וממ לראשנו מעל מרחפות והיקרים הקרובים
זה כל אך והי, והגה קינים שפכנו הזלנו, כבר האולם. חלל את לאות
מים ראשנו היה ואילו צרותינו. בים כטיפה הוא כיהודים  לה. פנים שתי זאת התייחדות
די לבכות יכולנו האם דמעות' מעין ועינינו והמצוינים היקרים האנשים אותם לזכור עלינו
שנהרגו היקרים קדושינו רבבות את הצורך הטוב ששמם הטובות, היהודיות המדות בכל
שנקברו במים, ונטבעו באש שנשרפו ונשחטו, כולו היהודי בעולם ונתפרסם לפניהם הלך
ואכזריותו משונות מיתות מיני בכל ועונו חיים ובמשורריהם, בסופריהם שלהם' התורה בגדולי
בכוחו ואיי פצעבו מתהום ועמוק שברבו כים בדול וכאנשי וכר; והציבוריים הציוניים בעסקניהם
השבור. לבנו רחשי את להביע ודמעות מלים של אבותינו את ורחימו בדחילו נזכור ווהלין
ואיו להגליה יכול שאינו מזורלפצענו *יי ומניינו, ידידינו ואחיותינו' אחינו ואמותינו,

מנשוא. הכבד לאבלנו נוחם כה בנסיבות זמנם לפני נקפד חייהם שפתיל
ואכזריות. טראגיות

בי על ולספוד לקונן הוא וכבד קשה תפקיד
היא האדם שבחיי המופלאות התופעות אחת קשה העולם, כל בדרך מאתנו שהלך יקר אדם
מאובן, האדם בשאר לפניו מוטל שמתו שבשעה זמנם לפני למות הלקוחים את לבכות שבעתים
נדהם המכה מעצמת הגדול. לאסונו אדיש כאילו שיעור לאין קשה ומה  העולם. כדרך ושלא
והוא מתקהים שחושיו עד כזאת במדה האדם והאין הגדולה השריפה את לבכות ערוך ולאין
דומיה. יאחה לו אשר מצבנפש דום. באלם של האפלות בתקופות כמוה היתר. שלא מה'
ומ מקוננים לשכור קדמונים מנהג יובן מכאן ארצנו מחורבן מדם, העקובה שלבו ההיסטוריה
כבוד מפני גם ולבכותו, למת לספוד קובנית היום. ועד וביתמקדשנו
ל*ביי שהיה האבלים לב את להמס כדי יגם המת מאז לנו חסרו שלא ההיסטוריים, אויבינו
שלבו במקרה כך, רגיל מות במקרה ואם ול לכלותנו ודור דור בכל עלינו קמו ומעולם,
אך אבליתיד של במקרה וכמה. כמה אחת על את להוציא הצליחו שלא רק ולא השמידנו,
היא וגזירה למות אדם שסוף הדבר, הוא טבעי לראות זכינו אלא הפועל, אל הנח מן זממם
ביהוד הלב. מן ישכח תכסה שהאדמה שמה המן ביםסוף, טובעו וחילו פרעה  במפלתם
גדולה לזכות הרי האחרונות הזוועות אחר ואפילו למרדכי, הבינו אשר העץ על ניתלו ובניו
העולם כל בדרך הולך אדם אם הדבר, ייחשב השניה ובפעם הראשונה בפעם ארצנו חורבן בעת
משפחתו. בני ובחיק עמו בתוך טובה, בשיבה היהודים את והרומאים הבבלים הכחידו לא.
ישראל עט כשכל האחרון, אבלהרבים כן לא האויב יד גברה לנו, אויה זה, בדורנו אולם מעם.
וזעל כשברנו שבר היש הם. ושכולימ אבלים נשארה ולולא המצרים.. בין אותבו והשיגה



7 . ווהלץ ילקוט

מקו ורגלים ידים אצבעות ראה לארץ חזירתו לא עוד בעצמו השטן הרי כאבלנו?! בבד
ומגפפן, מלקטן היה בהרים, ומושלכות טעות גודל כל את שימצה הנכון הביטוי את ברא
את הנביא קונן שעה אותה על ומנשקן. מחבקו ראשנו. על שניתך אסונבו
ונהי בכי אשא ההרים "על ואמר: הגדולה קינתו

קעה"י מדבר באות ועל המלה אמני ואי והקינה הזעם נביאי אי
עם הנדחפת יהודיה אם לתאר שבכוחם והמכחול

האויב  נשללה. זאת נחמה גם מאתנו בע ידי ועל ידיה על כרוי קבר בור אל תינוקה
המפורסמת, באכזריותו שהצטיין הקדום' הבבלי כדי בגופה' עליו ומכסה בתינוקה אוחזת לה.
ימינו. של לאויבהשטן בהשוואה מדי רחום היה והמפרפר הרועד מלבו המות מר את להפיג
לשביר רק התכוון בבל מלך בבוכדנצר על~כי יי י!.. חיים הקברם לפני
להשמדה ולא ארצנו של הפוליטית העצמאות את
העם ראשי את רק הגלה לכן העם. של פיסית יהודים, של עדה לתאר שתוכל היד ואי
רחבה, אבטונומיה באדצו להם ובתן ואצילין פני על ערומים שוכבים וטף, נשים אנשים,
ציץ שיבת דויות שבי כעבור צמחה שממנה מעין הארץ, עפר את בלשונם ומלחכים האדמה
יושב בשאר ברובו העם ואילו העצמאות, ותחית והטמאים הנתעבים והמרצחים חי, ביתעלמין
היי פניהם ימינו של הצוררים ארלם אדמתו> על את דשים סוסים, על ר:ובים גביהם על עוברים
עולמית. תקומה לבו תהיה עלא הכל, את לעקור או, נשמתם, שפרחה עד אותם ודורסים בשרם

בא ולא בהם בגד המות שאף יותר" שגרוע מד.
^ אלה. שטניים מעינויים אותם לגאול

עמנו, שרידי בהצלת חלקו שגדול העם, גם אוכל ומנעבו יומנו עבודת את נטשנו ולו
ברזל'/ ב,.מסך לקבראבות הדרך את עלינו 0גר וליל, יומם כמים דמעות ושפכנו מפינו ומשקה
למרח צלייבות מסע עורכים הייבו כן שאלמלא אמותינו נפשות את הצורך די לבכות יכולנו האם
הגדולים, האחים קברות על להשתטח כדי קים, בע לעיני ונרצחו שנטמאו העדינות ואחיותינו
להתפלש, דרכים, ובצדי ביערות בשדות, הפזורים לעיני ניתזו שראשיהם הרכים הילדים ראת ליהן
הנפשות על המכסה העפר את ןלנשק ללחך תדהמתנו גודל כן כאבנו וכעצמת הוריהם?
וביסורים ביגון שהורדו יקר, מכל לנו היקרות למקו זקוקים אנו במידה ובה חושינו. והתקהות
הכאב יוקל זאת בדרך אולי קבר. בור אל קשים שבקרבנו האבן לב את שימיסו ולמספידים ננים
לצערנו אולם יחד. גם ומהם ממבו החרפה ונגולה ההכרה חוסר או השכחה ממצב אותבו ויעוררו
רצה זאת. לעשות ממבו בבצר לבבו ולשברוו מקום אץ זה באבלרבים שקועים. אנו בו
איש ידע לא לנו היקרות שהנפשות המר, הגורל הגדול. לצערנו להפוגתמה, גם ולו לשכחה'
נוחם ובאין מרחוק. לבכותם ועלינו קבורתם את ולא תמיד עינינו לבגד יעמדו הזוועה מראות
הכבד אבלנו אלא לנו נשתייר לא הדווי ללבנו ולא פתוח רב זמן ישאר הפצע מנוח. לנו יתנו
עם ומתמזגים המשתפכים הגדול, שברנו "עקת ומרקידים רעננים יהיו האחים קברות יגליה
האדמה' מן אלינו הצועקים אחינו דמי קול דמי קול הקרבנות, את המכסה האדמה עפר את
, , , מן אלינו מלצעוק יחדל לא ואחיותינו אחינו
על נכקי סתם בדמעות א של לדעת יזאת היקף. ותיקונם. עלבובם את ולתבוע האדמה
מאת תובעים הם לנשמתם תי'ף יי™ אדמתם קטן הבשר לב שלבנו עד כלכך גדול האסון
לבכות הזכות אף כי שכוח, לבול ואסור נו. עלינו ולשאתו. מלהרגיז קהו וחושיבו מלהכילו
נסים של בייי אלא לני באה לא גם,היא ? מרח\ שנה שבה ובשיעוריו. בציבור איפוא, להתאבל,
עי כידיע הגיעי האנישית אייב ?לגסי גדילים באד לתוך דמעותינו את ולהזיל להוסיף עלינו
השמדת יביו ביני.ני היה יכפשע ארצבו גבולית ושלא אסוננו כמידת הגדול האומה. של הדמעות
נס לנו קרה אולם בארצו. היהודי שרידיהעם ובבחמה. בנקמה יראה ישראל שעם עד יתמלא
שלאויבנו ה?מאה יגלי כי זכתה ולא, יי גל עולליהם את וניפץ שיאחז צדק שופט שיקום עד .

עיי' י>* איצנו' של ??י™; האדמה על ליייד הסלע. אל העמים רוצחי של
בפל, נפול ואמנם מפלתו, התחילה שמכאן אלא
העצמאית. ישראל ותקומת הגאולה צמחה ולנו שירמיהו מספרת, החורבן מאגדות אחת אגדה

. של חיסורים בנתיב הלך הגדול, המקונן הנביא. תש''ב ל ש השיאה קדושי את נזכון /כ7ר, והארץ דם מלא השביל והנה ראה יהודה. גולי
נכחם ויא תש"ג של רגלים פרסות ראה הרוגיה. בדם מרובצת

אילון ב, ח. בדרך באהבה. ונשקן לארץ גחן ועוללים יונקים
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ווהלין יהודי
צהובים. חלודה כתמי ובקיץ מסביב קרח גושי של א.
מצד הפולניקאתולי ה"קלויםטער' אותו בכולן של חדוחלק תלמודי מוח באותו חוננו לא הם
של השני ומצדה הסביבה. כל על חולש והוא אחד, תריסיו. ובעלי ליטא, יהודי
 הםראבוסלאבית הכנסיה  בקרבתו או העיירה והעליצות הנפשית ההתפרקות אותה בהם היתה לא
ומאיימים המפחידים פעמונים, לשניהם לאוקראינים. טוב. ויום שבת יהודי פולין, יהודי של החסידית
 דין   דין המולד ויום פסחא בערבי מכובד היה לא ווהלין ברחבי וכן אוקראינה ביהודי

סכינין'. משחיזין האח של מקלותהלב לא ואף הראשונים. של הראש
סתם יהודי, של יומו סדר היה כך, בערך וכך. רוניפ.

אוקראינה.  ווהלין בעיירות יהודי, הגדולה, רוסיה ביהדות מיוחדת חטיבה זו היתח
כנסת. לבית ורצים שחר עם מתעוררים בבוקר אם אלה, היו ביחד. אלה משנים משהו של מזיגה
בית ממילא ויש חדש, כנסת בית ויש ביתמדרש יש חולהמועד. יהודי כך, להגדיר אפשר
בתי ולהם בעיר מלאכה בעלי יש הישן' הכנסת ברוח וגבולם קרוב, הנפשי תחומם והחול הקודש
"יגיע צדק*, .פועלי משלהם: ודלים קטנים כנסיות ולובשים פושטים ושוב, רצוא בחינת נימה, כמלוא
החמה. צאת עם מתפללים שבהם וכדומה, כפיים" של האוקראינית החסידות הסבירה גם כך צורה.
ובחללו סגור, השבוע כל עומד הגדול הכנסת בית ולהתלבש'. "להתפשט בפשט המקור, סוד את הבעש''ט

הקטנים. מושגי לפי המתים, הדיתפילות מנסרים אנטוך. און אויסטון זיד קענען בלשונה:
הפרות. את ומוציאים השחר את מעירים בבוקר הזור שלהם, הנהרות כמימי אוקראינה יהודי היו
והיא בבית, האיש חובת היא, גברא חובת זו הוצאה מבורכים מוריקים, חופים בין ונחת, בשובה מים

הזרוע. תחת ותפילין הטלית עם לרוב נעשית בשביל בניבלישם והם עמוקה, שקופה, בכחלות
מהירה: היא והתפילה לביתכנסת, נכנסים גמרו, רבים.
עלינו".  והנה ב"קדוש* רוקדים כורעים, כורכים, עולים והסלוטש. הסריפט החורין, של שמותיהם
שמע של התפילה כידוע, היא, ונפש לב רחבת על דיתבא "מתא כריתות, ספרי בגיטין, רק ונזכרים
משאלת להוסיף יכולים ושם בשמונהעשרה, קולנו" נבלעים אלה אחרים*. נהרות מי ועל סלוטש נהר
לחם  היום פרנסת את שיזמין יחיד, של כואב לב הימים. בני והדניפר, הוויסלה בתהומות ואובדים
מחר. דאגת ללא ביומו, יום בכל התפללו ובר לטף היערות של הלבנה כעצי אוקראינה יהודי היו
מורידים החנויות, דלתות צירי חורקים בינתיים ירוקה. כחגורה ועיירות, ערים מאות שהקיפו שלהם,
הדגיםמלוחים, עם החביות את ומגלגלים ברזל, פטילי השלוחות את ומחייה המזין הלשד, גנוז במסתרים

הדלת. של לצדה ועכור. עביש בציי הצפים ורכה לבנבנה הקליפה ובחוץ, מעל. והצמרת בעומק
והנה האברים. בשביל ברובי' היא בחנויות הסחורה מהותו. עד ולהגיע לקלוף יכול אתה האצבע ובצפורן
מיכלי עם לנםט מנויית יחבלים: ייים על תלייות מזשיבוז היו לווהלין, ועיירות ערים הרבה היו היה
עם ^" חישי?ים יחגייה עבה כחילה זכיכית ישראל. לאהבת ברדיטשוב היתה לחסידות. ומזיריטש
כובעים' כבשישית' מסביבן יאביזייי'ז סוככים ובלי חסד מתעוררים במפורש שמה בהזכרת שרק עיר
יקל ומגיפית יעות מעייים' יהנה זכוכיית פתיליות' להשכלה. וקרמניץ ז'יטומיר היתה בעולם. ורחמים
ועיגולי גריסים עם שקים והנה שלשהשינים. שינים היתה ללומדות. ופינסק אוסטראהאותתורה היתה
בצז/על Os" טחיבים יעיות ייח מפיצי פטייות בדפוס. הקדושה העברית לאות יסלאוויטה סאדילקוב
יאיליים יבישם יסביו יצעציעים אייגים גפ המיפים מתוחים מים בקוי כחלחל נייר על מאירות אותיות  לאכיית צבעיניית יאש ימטפחי" לכסף' יאינקים והיו במרחקים. לפניהם הלר ששמם אלה, היו כגידים.
ימצפה החניני ויושב כלבי! חנית הבית עקיית קיומם. על ידע לא שאיש מאלה, יותר הרבה הרבה.

העיב עד מהבוקי לקינים העולם. במפת זעירות נקודות נדחות, שכוחות פינות
של בעלותן והן  החנויות היו וספורות יחידות
ליהודים. אריגים בסחורות  בעיירה, המכובדים ב
העיירה של קודש* ה"כלי בשביל ואטלס קטיפה מיני ככולן. רובן בנויות, בווהלין, עיירות מאות היו
היהודים לבגדיחתונה. ישראל בנות יבשביל כביכול, הנדסית, מטבע םולניתאוקראינית, במתכונת
ונהנו ולר"ה לפסח מהמלבושים נהנו החשובים ייננים הרובל של כדימוי לחברתה אחת דומות אחד, מדפוס
הנוט את נקדיא נקדו כשבביתהכנסת הנאה משנה המלחמה היתה שעליו זה, רובל לזה. זה רו'כ, כסף.
וסמוט ס'לה, ליישראל ט'וב א'ר הוא שאטלס ייקוו פרנסה.  הערב עד מהבוקר נטושה

טיוב רעשה מ'רע ס'וי כידוע י'יא' לצריו, עץ ומדרכות ראשי. אחד רחוב  הצורה
לכל יהודים מלאכה בעלי ווהלין בעיירות והיו הרחו כל זה. שדרה לחוט צלעות רחובות, וככה וכמה
וכוב מסגרים וסנדלרים, חייטים העבודה. מקצועות המים משאבת אותה בכולן כמעט לשוק. מוליכים בות
שחורים פנים  הנפחים שני וחרסים, נגרים ענים. עבה שכבה מכוסה היא שבחורף השוק, של בעיבורו
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1 קונים ובבוקר הלילה, כל י מתרוצצים ברזל. מחושקים בתי השנים' אלה רק עסיס, אש בגיצי מפוייחים
1 חמודות המטען. כל את ופורקים לדוכן, מתחת שביתה שלטים הגויים. רחוב בקצה משכנם שלהם המלאכה
1 בצדו, שכרו והסחר לאכרים שהובאו וקוסמים רומזים נעימות קטעי ויצאו בקעו מרחוק היה לא לחייטים
1 פנים. מאירה ההצלחה אם עדרו רועה "כבקרת של הנשמה" "צובטות סולדות,
1 שבמועט. במועט rnn הסתפקו שאפו, לא לגדולות החמישית'. "בשנה שם, ומאי לי* יקיר ו"הבן
1 אוקראינה עיירות יהודי בפי השגורה האימרה צו שווערן "מיר "הבונד"' של השבועה את גם שמעו
1 לא "ב"ה,  היתד, בפרנסה המצב על כשנשאלו  קעמפעך.
1 לשובע'. אוכלים אבל מטוגנות, בקציצותבשר מגלגלים
1 מעדני תענוגות, מאכלי של הסמל היה ה"קוטלעט' ג
1 מלך. המלביש של הריח לסי להבחין ידעתי בילדותי
1 באוקראינה יהודי נהנה היה לא מאכל משום בגדי גם בחנות. הסחורה ומלאי משלחהיד את
1 תה עם ביתית, בחמאה מרוח שחור, שיפון כמלחם זה ריח החול. מריח התבשמי שלהם והחג השבת
1 מתוך האוקראיני! השחור הלחם סוכף# בשפע ממותק  אמונים פעם לו נשבעתי  היום עד אותי מלוה

בחוץ מרודים מחיים אלה, וזעומות עלובות פףנסות ברובן אבל כאמור הפרנסות, היו שונות ואקיימה.
צרכי מכינים שבת'/ "עושים בית, מקיימים   מחנויות. התפרנסו והמכריע הגדול
כבוד של תמיכה ותומכים בלומדיתורה, מחזיקים חג, מקצו "אטיקה ויושר, צדק חוקי החנויות לבעלי
למלמ לימוד שכר תשלום הדאגות ובראש  ברבי מחייבים. אבל כתובים, בלתי חוקים  משלהם עית

מובהקים. דים אחד לכל אכרים, כפרים, במאות עשירה הסביבה
מלמד קודם ידוע. וסדר בשיטה הוא והלימוד חנות ובכל בהקפה נותנים משלו. יהודית חנות מאלה
כך אחר  אויסריידיכץ" "מיט חומש עד דרדקי ביום לאיבן "נתתי משלו ומשומן עבה פנקס
רש'י ללימוד והוא מזה. גבוה אחר, למלמד עוברים לא האיכר " ביום מאיבן "לקחתי
עם לגמרא הגדול המלמד אחריו, ועליו,  גמרא עס לא יהודי וחנוני לאספקה, שלו האכסניה את ישנה
עממי, ספר בית  להבדיל במהרש"א, ועיון תוספות לסיבת ולהודע לחקור מבלי חדש, קונה גוי יקבל
אלה זעומות פרנסות מתוך ואוניברסיטה. ת,כןני השכן. מפלוני העקירה
בחן הסמיקו ולחיהן בגרו, האחיות ובנות, בנים השיאו בעלי בין טובים שכנים יחסי שוררים כלל בדרך
שידובר היום בוא עד האמהות, של הנאמן בצלן צנוע היום). לזה קוראים גורל ואחות ("שיתוף החנויות

בהן. משוחחים פדיון ובאין בחוץ, ארגזים על יושבים בקיץ
כל בעיירה. המשפחות בין לרוב היו השידוכים פרעות, והעיירה: העולם מאורעות על דעה ומחליפים
במקום שדכנית בעזרת משפחות כמה עם משודך אחד גרו של הנאום דם. עלילות בשוד. רק או בהרוגים
מהעיירה  ממרחקים זה ואם ב..אהבה". גם וקצת _ . של המשוררים עם החזן על כתיקונם ובחדשים זנברג.
היתר. שדאגתו שדכן עיירה בכל היה הרי הקרובה, והנעימו בתים בעלי בין חולקו (אלה האחרונה השבת

לכך1 של לבתו בגעגועים עין העפת מתוך נוגות זמירות
הטארר).

ד בסודרים הבעלים בפנים. כלואים יושבים בחורף
ישרידרן יהודים של עולמם תפיסת היתה מד, יושבות והנשים ומרופטות, מעוכות פרוות ומיני

י אלה צמר בכסיות כשידיהן גחלים, לוחש בסיר ונעזרות
ספר יודעי לתפיסה. ניתן לא שהעולם ראשית. שלהן. מיוחד פאט5ט אצבעות, קטועי
טשר מחסידי והם ווהלין.  אוקראינה יהודי שבין ומנמנמים בחטיפה, אוכלים היו הצהרים ארוחת את
רש'י של פירושו על פה בעל לחזור ידעו נובל, לבית. אז דואגות הנשים ראש. בנדנודי בישיבה קלות
עמו "התהלך והוא: אלקיך' די עם תהיה ל"תמים עקרת והאם, הפדיון. של התנועה גוברת ערב לפנות
אלא עתידות, אחר תחקור ולא לו ותצפה בתמימות "לחטוף' נעלמים והבעלים לעזר, מופיעה הבית,
עמו תהיה ואז בתמימות קבל עליך. שיבוא מה כל מנחהומעריב.
אין ואידך, בישראל האדם כל זהו  ולחלקו" בחורף קרח אכולי הביתה, חוזרים מאוחרת בשעה
מתחיל מהם שלא הכל ידעו והשנית, הוא! זה ואידך. באותיות ובספר, החובות בספר מעיינים בקיץ. ישמש
הדורות כל נגמר. החשבון אתם ולא ה"בראשית'' ותפל.. יגע יום עליך והדרן לשינה סגולה זעירות,
משה 1 וזרוע יד שלובי אחת בשרשרת בתפיסתם הלכו גודעים ביערות. שפרנסתם בודדים יהודים גם יש
והרבי טוב הבעלשם הרמב''ם. הקדוש, הזוהר רבינו, לדאנציג. דוברות ושולחים קושרים וכורתים.
הרבי מטריסק, המגיד  טשרנובל מגזע  שלו בעיירות. האמידים עם רוב פי על נמנים אלה

וכוי. מסטולין מטלנא, השנה כל מנותקים בהם. צרה רבים עין אין אבל
לדעת מבלי ותמימות, פשטות היתר. עולמם תפיסת ומשפחה בית ללא תפילה, ללא חיים יהודי, מיישוב
לבוש עליונה, הרכבה פילוסופית. מבחינה היא שזו י בהם לקנא כבר יש מה 
שהה לאדם לו אשרי בוודאי ואצילות. לחכמה עילאי בעיקר נוסעים לירידים. גפ נוסעים העיירות יהודי

מזה. יותר לא אבל  נעים הוא שלו לום קש, בסלי נוסעים מוכנים, חמים ובבגדים בחורף.
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היה נחת של פירושה בהם. נבוש שלא מהילדים לפיזור טעם ונותן בהצדקה צורך שיש ידעו, הם
השרשרת. תיפסק שלא לפרנסה. בדאגתתםיד זו, ובהלה לריצה זה. ומוח נסש

בפשטות החיים את וקידשו אהבו אוקראינה יהודי ביחסם אותה מצאו אחריהם, והם לפניהם, אבותיהם
בת שרר. של בתחינות האמהות, והנשים, ותמימות, ל"יודישקייט'. אמיץ בקשר למקום,
שמו ר' בשבילן שחיבר אברהם", פון וב.גאט טובים. מילאו והחגים החול, ימי ששת את ריצו השבתות

שבאוקראינה. םקאמינקא אל  ותכליתה יעודה גם השנה סיום ועם החסר. את
בביאת אלה יהודים בלב האמונה היתד. חזקה הקדמז יום תשובה. ימי עשרת הסליחות, אלול, חודש
המיסה ע'י מכינים היו הדור צדיקי רק לא המשיח. טוב. גמר  והושענארבה
ללכה מוכנים להיות וה"פנטופל', ה"זשיפיצע את ועד בחצות, שבת במוצאי הראשונות מהסליחות
רמז כל לקראת ששו העם המוני גם אם כי לקראתו, הסו ימי של קטנה בהפוגה  הושענארבה לאחרי
משוב לתרס'ו. להגיע ומהכתובים מהתורה ונוטריקון ואנשיה. העיירה פני שונו  כות

וכיו'ב. אלמנותה, בגדי "ותסר לאדיקות מיוחדים במנהגים שהחזיקו יהודים היו
האחרתות מלהמותעולם שתי דורות. ומתו חיו כן יום של הלילה כל "ללון* להשאר נוהג האחד, יתר:
שודדיכ, ושדדו פורעים פרעו אלה. חיים הסעירו בליל תפילתו לסדר נוהג השני הכנסת. בבית כפור
נשאר העץ אבל נחשפו השרשים ושם. סד. פרצים נבעו  השלישי בעמידה. היום כל כיפור וביום נדרי כל
זרות. לרשויות נוטים והם השלוחות גדלו גזעו. על את לגמור תשובה ימי בעשרת בידיו אבותיו מנהג
גכ אבל האור, על בהם מרובה שהצל ענפים, מהם ומסיים הכנסת בבית מתחיל והוא יום, יום התהלים
זה עולם רשע שבא עד ונשרו צנחו לא אלד, מתחטאים כאחד וכולם לקונה קונה בין שלו בחנות
איתד, לידי  המקום, מבני ועוזריה שליחיו גדודי על עיםים, .בעינוי הפייטן כדברי הקדוש ביום וםיטהרין

השחורה. האדמה עפים'. וכשרפים מוצעםים, בלובן יחפים, ביחף
מוצא כל שלהם היהודים של בבתיהם ידעו אלה חזרו  הטוב* ה"פתק את לקבל שהצליחו לאחר
פמוטי מקום ידעו ופינתסתר. מחבוא כל ומבוא, והחשבון העולם, של וטבעו ליישובו חדשות בבריות
של שמותיהם את ידעו לקידוש. וגביע לשבת הכסף מחדש. החל

להורג. הם הוציאו ואותם והבנות מהבנים הרבה כי אם באמונה ולתת לשאת מחויב שיהודי ידעו
ושרשיי. יונקותיו כל על האילן וזעף בחימה נעקר צדקה לעשות  הבית פרנסת על ועומד מצווה הוא

עת. בכל
י במסתרים, עליהם ועגמה אבלה ונפשם ידעו. והם

והס הרחמים ימי אלה, ובימים שניב, עשי לפני או במידה ונכשלו בנסיון עמדו לא לפעם מפעם אם
כפוריב יום תשובה' ימי עשית י'™' יאש ליחות' תפי נתקבלה תמיד ולא בדיבור או במחיר במשקל,
הקר פלחו דורות שבמשך אלה, בימים יהושענארבא. . בהיתר ביתי אנשי ופרנסת פרנסתי לי ב.ותזמן לתם
כנסייה בתי ממאות יייייי' חשכת את שיהם לות תה .מגידי חברות היו העייתת בכל באיסור'. ולא
ביםיב אחרים ועל עצמם על ותחנונים בתפלה בלילה. 4 בשעה משכימים היו החורף ובשבתות לים'
להב לחפור בסך, בהמוניהם. עיייית' עזזת הובאו אלה והולכים טובלים רותחת, כיורה שהיא למקוה, הולכים

חיים. בהם לה?בי בורית בידיהם המלך דוד של ההילולא יום בשבועות, תהלים. לסיים
ד1יחמיכ אב זי איימה בשעה יבמחה נעלם הכל בחב רבא קידושא הקידוש. את מקיימים היו ע'ה,

תפילתם. שתם כאויב, היה כביכול ףותא
ייאחיוני" זו בדיכם להם ה"איי אחי חסד י? יד על בערב ששי ביום ח'ו נשאר לא אורח שום
להשליב משאלותיהם את השם ?ידוש של החסד את נכדים', מכובדים, אורחים הכנסת. בבית התנור

הנסש את לו העיר, לטובי הוזמנו  בקודש משמשים שד'רים.
ברבים. שמו .המקדש את לבקרים ברכו ייייי1 לפשוטי הפתחים, על ומחזרים אורח, עוברי וסתם
למעלה שאין העליונה, שהבחינה להם< הטי!£ו דורות לקצבים. לרוב  העם
את למסור זו נעלה לשעה ולהגיע לזכות היא הימנה,

השם. את ברבים ולקדש הנפש ה
המ שעל הברכה דיני את למדו שבהם הלומדים שונה, בהרבה לא היה אלה יהודים של עולמם
שלו. העקידה שעת כשהגיעה לברך השם את קדש האוק העם אותו של מעולמו המהות, ותפיסת בגישה
במשך לעצמם תיארו שבהם המחשבה בהירי החסידים, .בא מובן הוא, ההבדל חי. ובשכנותו שבתוכו ראיני
אי. ב.אחד", העיניים עצימת תוך בקריאתשמע, שנים אלה, הראשונה. בסיבה בעיקר, הבדלות' אלפי לף
הב אחד נסחבים הם כבשניהאש   תוהו וקוצרים זורעים והגורן, השדה אנשי
אחד בטוטםות בטלית, אחזה האש מושלכים. אשריהם ברית, בני ואלה וריק', להבל .משתחוים
והנה  דינור מטבילת חדשה בריאה יצאה היתר., החזקה האמונה מעוזם. חי צור חלקם, וטוב
כופר ללא עקודים בנים  באחד ליחדו השעה הגיעה ההמשך ,צו כן. שימשיכו הבנים את לחנך שיש

איל היום. לזה קוראים אנו והרציפות
הצדקה הנה  רחום אל חסדיך נפלאים מעתה נחת ,רב היתה ומקובלת שגורה היותר הברכה
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 ולבת לבנים לאב אהובה, לאשר. בור המעדר, לו למחכי מרומים שוכן באצבע הראה אותו והיעוד
ביתר מוצאים השחורה האדמה רגבי  נסש יחידת ומחיצתו. סודו לבאי
עלוט הרהמוריה והוא הצלמות בור קלות מוסרים  האחרון במצעד באלפיהם כשהובלו
גם אולי לא רגעים יעברו כבוד, בענני ולאחרים לעצמם צעקו  היחידים השרידים
מכונסים  אחרים שמים תחת  הרגעים באותם ואלה,   השם לקידוש כבר הולכים אנו
ומבר פאר, ומכותרים עמוסים בבתיכנסיות יהודים לעומתם ענו זה, ביום הגיע לא עוד שתורם
את שקידשו אלד. כל של וזכרם שמם את כים נבוא זה ששי ביום יובילו אומרים, אותנו,

ברבים. עלילה, נורא של הגדול שמו את להרים היד לשרירי כוח נוסף מעתה  אליכם
יונתן ל. י.

ווהלין יהדות של לדמותה
כשרון של והגבה, כוח של והגייה" ביטוי של בווהלין, היהודים ישובי על הכורת בעלות
בהלך שוני והסתגלות; זריזות של וחריפות, ובהן קהילות מ150 למעלה זו יהדות מנתה
בנטיות ומסורת, לדת ביחס והשקפות דעות יהודיים חיים מסכת שארגו נפש, ריבוא כששים
אח חיים ולשאלות לאמנות בגישה פוליטיות" בקרקעגידולו מעורה שבט שנים? 900 משך
של האלפיים שנות בת הארוכה בדרך רות. אל ופניו יהודית' ותרבות יהודית מסורת בתוך
וב בתנאים שונות, בגלויות הישראלית האןמה גאולתה. וחלומות ערגונותיה על האומה עתיד
תרבויות ובהשפעת שונים עמים ובין אקלימים מתעורר זו שישית יהדות אבדן נוכח והנה,
אלמנטריות, בזכויות נפגעת כשהיתד, זרות' את לסכם לשמה. ראויה הערכה לה לתת הצורך
כיחידה לרוב בפחד ושררה מדוכאת נרדפת, הרבים הדורות משך ולבטיה יצירותיה קורותיה
ממקר חיוניות ושואבת נטמעת שאינה לאומית אחד במאמר לא אכן ושם. יד לה ולהציב ההם
לחטיבה שהיהודים הדבר יפלא לא  רותיה. יכיל אחד פרק לא זה, היסטורי שירות ייעשה
אי לעצמם סיגלו השונות הגיאוגרפיות תיהם נשאה ונתנה, יצרה היהודית שווהלין מד, כל את
או בהרבה מזה זה נבדלו שלפיהן תכונות, אלו של תחת הגולה באפלת הארוכה בדרכה וסבלה

במעט. קוים להעלות נסיין רק נעשה כאן שונים. טונות
שחיו היהודים לרוב (הכוונה ווהלין יהודי שישמשו קוים ורחבה, גדולה מסכת מתוך כלליים
היהודית ווהלין מהשפעת וינקו האןקראיני בחבל ור סקירות במאמרים, שנכתב למה נוסף נופר
גוון בעל עממי קיבוץ היוו רחוקים) מימים הכר ובשני מקומות אלה באי הפזורים שימות
קיבוץ מיוחדות. נפשיות בסגולות ומחונן מיוחד אור ביתר יבהירו אשר ווהלין", "ילקוט כים
זה עשיר בחבלארץ השתרש הגדול ברובו זה עוד. ואיננו שהיד, הזה היהודי הקיבוץ את
החסי הופעת ומאז אבות במסורת מושרש והיה ותכו לאום לאום שלו, והפסיכולוגיה עם עם
ברובו התקשר בווהלין' יתד לה שתקעה דות, שלו וסגולותהאופי שבט שבט המיוחדות, נותיו
הווהליניים היהודים לה. נאמן והיה זו לתנועה של בהשפעתם אחרים. משבטים אותו המבדילות
החיים ובקשיי הגלות בעול הדורות בכל נשאו קיבוץ בכל ומשתרשות חודרות שונים גורמים
ולכן בגאולה, ובטחון אמונה מתוך בסבלנות הזמן במרוצת הנעשות מיוחדות, נטיות לאומי
ושם. פה שהתעוררו המשיחיות לתנועות נמשכו על חותמן את והמטביעות שני וטבע הרגלים
מיני לכל אוזן היטו לגאולה כיסופים מתור עם, אותו של אחרות מחטיבות להבדילו הקיבוץ.
הם, הגואל. בביאת הקשורות ומעשיות אגדות הסביבה: של ספציפיים שתנאים ידוע וגזע. עדה
טובילב כאנשים מקובלים היו ווהלין, בני והשכנות אורחהחיים האקלים, הטבע' המקום,
אור מכניסי חסד, ומעשי צדקה רודפי מטבעם. על משפיעים  אחרים לאומיים קיבוצים עם
טובות מידות בכמה ונתברכו חסדים וגומלי חים אורח כלום מיוחדים. ונסיונות הרגלים קליטת
ברח והכפרים העיירות יהודי היו כאלה אחרות. יהודי של לזה דומה המערב יהודי של המחשבה
סיגנון היה וכזה הסמוכים ובמחוזות ווהלין בי היהודי מושגי .בין ניכר מרחק האין המזרח?
ומתמיד, מאז הרבים סיבלותיהם שלהם. החיים אירופי? ממוצא יהודי של לאלה ערב מארצות
בעבר (ה"פריצים") הפולנים השליטים נגישות ליטאי יהודי של הלרהמחשבר. בין אף והרי
ות''ט ת''ח וגזירות הקוזקים מלחמות הרחוק, בשכנות חיו ששניהם פולני, יהודי של זה לבין
שהבדיל הרוסי השלטון שלאחריהן' וההגבלות בהרבה שונה וגישתם רב מרחק יש הדורות, כל
העולם, מלחמות שתי ולבסוף לרעה היהודים את איפוא מתגלות שונים בקיבוצים ושאלות. ענינים
הכ של וההתנפלויות האוקראינים של הפרעות ועתים ברוכות עתים  שונות ונטיות מיתת
שדורנו למלחמה, מלחמה בין הלוחמות נופיות והשקפות, הרגלים של שוני ומתבלט  פסולות
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לעתיד. ציפיה תוך העבר ירושת על בנויים והאיומה הגדולה השואה ועד להן עד היה
לווה הסמוכה מפודול שמוצאה החסידות תנועת תקותם את לאל שמו לא  הכל על שעלתה
גילויה לידי באה הבעש"ט) מקום (מז'יבוז' לין הימין''. ב"קץ אמונתם להט את החלישו ולא
בווהלין הבעש"ט תלמידי ע"י בעיקר המלא פורה קרקע ווהלין יהודי שימשו כך משום
החסידית התנועה הארץ. פני על נפוצה ומכאן והציונות. החסידות להתפשטות
ווהלין, ליהודי בשעתה כנפיים הצמיחה הזאת
התחנכו שלאורה אוירה' ויצרה רפות ידים חיזקה היהודי ברחוב השונים הזרמים הופיעו מאז
הלאומי הרעיון להפצת המעבר וממנה דורות להשכלה תסיסה ווהלין יהודי בקרב גם התעוררה
שבווהלין בדעה, הפרזה אין ווהלין. יהודי בקרב החלה ההשפעה שני. מצד ולחסידות אחד מצד
הכתה  אחרים במקומות מאשר יותר  המחשבה אנשי בעיירות. גם והתפשטה בערים
זרמה מווהלין וחזקים. עמוקים שרשים הציונות ווהלין עינים. למאירי היו דרכים, מחפשי והעט'
ידו והזמנים. התנאים בכל לארץישראל עליה בכוחות חדשה דרך סוללי בין התבלטה גם
נתפרסמה בהם העבריים התרבות מוסדות עיפ הקנאים התקוממו תחילה ממנה. שיצאו הרוחניים
ישיב בכל הציונות וכיבושי בדורנו ווהלין הביאך. שההשכלה הדעות נגד היהודים שבין
עד הפולנים שלטון תחת הווהליני בחבל יהודי והחדש. הישן בין חזק ניגוד והורגש בכנפיה
הנאצית. השואה בשנות ווהלין קהילות חורבן בסופו אך רב' זמן נמשכו והקיטרוג המלחמות
ומקום פינה בכל מצויים העליות מכל ווהלין בני הנצ שפסקה וכמעט המלחמה שככה דבר על
ביצי בעבודה' החיים' ענפי בכל שנאחזו בארץ החסידות' זה. עם זה השלימו כאילו חנות'
עליו, ובנצחוננו האויב עם במלחמה בהגנה, רה, נאמנה נשארה ווהלין' מישובי בהרבה שמשלה

שממותיה. ובהפרחת הארץ בבניו חלקם ורב בכוחה שהיה מבלי בדרכה והמשיכה שלה לקל
ובעליהמלאכה) החנונים (אפילו עמל אנשי הופיעה זו תסיסה תוך הזמן. צעדי את לעצור
שבסגולו ך" מ ,,ע מסוג רובם ווהלין' יהודי היו הציונות ואחריה ציון (חיבת הציונית התנועה
החרושת המסחר, המלאכה, את פיתחו תיהם שכבשה התודה ספרות נוצרה לפלגיה), המדינית
להם. ומחוץ במקומותיהם אחרים שונים וענפים הרבים. לנחלת נעשתה שהציונות עד לבבות,
למיניהם בעליאומנות רק לא מתוכם הוציאו הם בכפריב. הסןבבים תגףנים זעירים ןחנןנים בהיותה העממית, ווהלין שיהדות רואים אנו
שכניהם זעיר ממסחר לןץמם את ןמחפשים אוקראינים בין ומפוזרה הטבע לחיי קרובה
שהצטיינו גךןלים ןסןחרים יצרבים אלא אדמיניסטרטיביים בתנאים נתונה כשהיא בעיקר,

ןל ל ןהתפתחןת יהביאן " ל הכל חייה את לבסס ידעה קלים. לא ומדיניים
לפני זה מפןתח בלתי בחבל נאחזן בה ציבוריים חיים לארגן זאת עם ויחד כליים
הסתג. היהןדים שימשן ^_^ ארבע ב"ועד השתתפות מוסדות' (קהילות.
ןממילא ומפרה ל לגבי שונים); פנימיים ארגון ומפעלי איצות"
מןבנים הכלכליים< בחיים גדולים אליה ומשכה מתוכה הקימה  רוח חיי
שהתבספו יהןדים בעיקר המאוכלסים " מחשבה. ובעלי סופרים והלכה, בקבלה בתורה,
כברדיט_ שלמןת עףים כלכלית מתב והיא שונים. בשטחים ויוצרים דפוס אנשי
ןלאחרובה יהודית' כןלה כמעט שיהודי במיוחד יצוין ציונות. בקליטתה לטת
חייפ פרחן ןאחרות' ל הקהילה אנשי כל רבנן' להוקיר ידעו ווהלין
ןרןחם טעמם לפי ןתפארת מלאי לשמור ידעו כן הקהל' רועה רבם' את כיבדו

, , האחרונים. הדורות עד היהודי לבושם החייםעל מהלך על מרובה השפעה היתה ודאי
המש שינוי ה"בונד'/ מהופעת בווהלין היהודיים לק מתחת היו גנוזים נפשיים כוחות הרבה
גורמים  בתקופתנו, השלטונות וחילופי טר במרוצת ווהלין יהדות של המחוספסת ליפה

לימוד. הטעונים  א ה"פ של הקדום הפולני השלטון מאז הדורות.
חקירה ווהלין יהדות עדיין נחקרה לא כאמור, ביתישראל על שהקיץ הקץ ועד הפולנים ם" י נ
אפיה חייה, על לןקט מזעיר מעט רק מלאה, אומות מבני השונים וגרוריהם הנאצים מידי
התחלה ישמש אור שראה החומר אבל ודמותה, והתופעות החזיונות הם מעטים לא אחרות.
על ווהלין יהדות של לעברה מקיפה לחקירה לידי באו שלא ווהלין' יהודי בקורות החשובים
להמשיך היא חובה כן על כי השונים. גילוייה ברבים. להתפרסם זכו ולא הזמן, מנסיבות ביטוי
ולהו לשמה ראויה לאכסניה הפירורים באיסוף ענינים שהרבה לכך סייע הוא גם השיכחה שר
להעלות שניתן מה וכל שאפשר כמה עד סיף המיר דביקותו ידועה אך לטמיון. ירדו חשובים
בסערת שנכחד זה, גדול יהודי שבט לתולדות בנצח באמונתו מווהלין היהודי הטיפוס של חדת

תש"ג.  תש"א של הזמים טובים לימים תקותו תמיד היתה וחזקה ישראל
כתו קרובה. ולגאולה ונחמות לישועות שיבואו,

אבטיחי אריה ועממיים פטריארכליים ארחותחיים מכך צאה
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ווהלין בגיטאות הלכירוח
והמסתורין הדת בגאולה, האמונה

שלא למקום ולנדוד לנוע נדודים. מקל לקחר. לץ לעצמו מתאר שאינו בכך, האדם של טבעו
הצ ואף ניצל שהרב המקומות באותם הכירוהו. מהכ רבים רבים האמינו וכך שלו, חדלונו את
להסתתר עצמו על נטל עדתו, בתוך להשאר ליח למרות שלהם, בהצלתם ווהלין בגיטאות לואים

בו. ירגישו שלא זוית בקרן הפקר הנם היהודים חיי כי בעליל' שראו מד.
לה של כבןךם שעה. ובכל יום בכל עליהם להקיץ עלול והקץ

עמדו ברע, עצמם את הרגישו והאדמו"רים במפלתו. תראה והאומה במאוחר או
המק ברוב נחמה. היתה לא ובפיהם כמביישים יהודי את שליוותה זו, אופטימית הרגשה
ביחסים מלבוא ונמנעו להתבודד נהגו הם יים ביטוי לידי באה השחורים, בימים הגיטאות
המנהיגים של התבודדותם אולם האנשי/ם' עם והשניה החקירה בדרך האחת צורות: בשתי
אנשי יחס את לשנות כדי בי' היה לא הרוחניים קשו שתיהן י", ג ט ר ט ס י א.  י ט י ל ו ,,פ באורח
של ים רווחו הציבור בקרב זה. בשטח י'קהילה מיני כל המלווה האחרונה, זו במיסתורין. רות
היום למאורעות ופירושים ואמובות "נבואות'' מל לפרוץ מיד כמעט לתחייה קמה הבל' אמונות
עוד שהיה צדיק אי רב ישל מפי כביכול ~באו והיא (1942 יוני 22) היהודים נגד ההשמד חמת
נהרג או שנפטר מהם אחד של מפיו או בחיים' התעורר ווהלין. ישובי כל על והתרחבה התפשטה
נמסרו שבשמו צייק' אותי אם ואפילו מזמו היסוד שמים. ממרומי ירדה ותקוה בהצלה בטחון
והיה כוחו בכל מהן מסתייג היה "הנבואות'', ישראל בנצח האמונה היתה זה לאופטימיזם
אמונתו את להחליש כדי בזה היה לא מגחישו' ומאורע מקרה בכל לבוא. תאחר שלא ובגאולה
וצמאונו העם של הדמיון ב"נבואה". העם של סימנים ההמונים ראו הגיטאות יהודי על שירד
הד המציאות מן יותר חזקים היו נחמה לדבר בספרים ומצאו חיפשו הגואל. לעקבות מובהקים

גומה תיאורים ואף רמזים קבלה ובספרי קדוקיים
1939 ראשית מאז נמצא לדוגמה, באוסטראה, במאוד דומים שהיו המשיח, ימות של מדוייקים
שבא הטריסקית, לשושלת נין טברסקי, הרבי וכל חיסורים הצרות, אותם. שסובבה למציאות
הקונגרס בפולין אשר מצ'נסטוכוב לאוסטראה אלא בעיניהם היו לא ובאו שהתרחשו התלאות
נמ הגרמניתסוביטית, המלחמה בראשית אית. בואן עם שרק המשיח, כאבי הגאולה, חבלי
היטלר ישלם נחמו "בשבת כי הצדיק, מפי סר בכך היתה שהאמינו ומאחר להם. הקץ יבוא
המאמינים על שהתרעמו אנשים נמצאו בראשו". אמונה מתוך ונקם. גאולה בחזון מעורבת תקוה
ללעג. עצמו את העושה טברסקי' הצדיק ועל עתי מספרים הנובעת הנחמה ביסודות שלימה
מפיו הדברים את לשמת כדי הרבי, אצל והלכו באנשים להידבק ההמונים התחילו וקדושים, קים
הרבי כאלה. דברים אמר אמנם אם אותו ולשאול ספרים של עולם אותו אצל מצויים שהיו
מאד. רע עצמו והרגיש מאד התרגש הישיש ומיסתורין.
משמו הנאמרים הדברים כי לאנשים, הבטיח "יא ניספו החסידים ומנהיגי והצדיקים הרבנים

הבביאה כל את והכחיש מפיו כלל יצאי לא הנאצים. לפלישת הראשונים בשבועות תיכף
נייר פיסות ליד מיד נמסרו ברדזיבילוב מאנשי להיפטר לכניסתו מיד צורך ראה האויב
"כל זה: תוכן עם "פתקאות" להן שקראו או הראשונות ב"אקציות* הושמדו והם הכהונה
לשאת כזה, בפתק עצמו את לצייד חייב יהודי דבר למשל, ידוע, אינדיבידואלי. באופן לפניהן
באלוהים בשלמות להאמין עמו, תמיד אותו (מגזע טברסקי נחום ר' האדמו"ר של מאסרו
נפשו בכל ולרצות גאט) אין גלייבן (הייס קהילת אחרים. ומקרים בקובל טריסק) צדיקי
העושה שכל המאמינים יבטחו בחיים. להשאר במאמצים השתדלו אחרות קהילות ואתה קובל
רווחה שמועה בנחמה". לראןת יזכה כזאת מתנת חלף ממאסרו הצדיק את להוציא רבים
המקומי הרב הוא הפתק מחבר כי בעיירה, לתכלית ביניהן אספו שהקהילות גדולה כסף
הכחיש לדבר הרב כשנשאל לרנר. יצחקיל ר' הו ללא אןלם לגרמנים, הוכנס גם והכסף זו,
ה"פתק'' את ערך או יזם הוא שלא והכריז אמנם מקום באיזה קרה אם שוחרר. לא הרבי  עיל
כי יהודים, מלב להוציא שניסה מי אולם הזה, השחיטות מן להינצל הצליח דאתרא" ש,,מרא
כ"אפיקורס''. נראה זה לענין שייכות לרב אין נא והוא עליו ריחפה יתירה סכנה הראשונות,
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דומה מקום כל שימש ולכן הגרמנים' טונות לכל צמא היה והגיטו חזק היה בנחמה הרצון
לגיטאות שמחוץ בתיהכנסת תפילה. למקום נחמה. של צל
המקומי' השלטון לרשות נמסרו באש עלו ושלא ועיירה עיר לכל הגיעו משמועות ושמועות
ל"יודך נמסרו הגיטו בתוך שעמדו מהם ואלה ורבנים צדיקים אימרות נבואות' חלומות' על

יהודיים. ותמיכה חסד למוסדות ראט'' שונים, ממקומות המגיעים פליטים ע"י שנמסרו
שלטו יחסי שקט של הקצרות המיווד התופעות אחת פעל. והדמיון סער הלב
נחמה> של ןנבןאןת טןבים, "סימנים בגיטאןת תאריכים קביעת היתד. ההם בימים בגיטאות תת
אמונה> ושל אופטימיות של הל פעם הנחמה. בוא עד שנשארו ימים מספר או
בפוצו בהלה 7ת לבואי כי עד פעם יום, 60 פעם ימים, 47 במספר קראו
ליהו כי אמרן' כאלה בימים השחןרןת> בשם נמסרו אלה מספרים גם וכד/ הבא הפסח
בהרבה ןשחןרים ם נסיןנות צפןיים דים והם בסוד להם נגלו כאילו תורה וגדולי רבנים
זאת> היתה ^ מאת כי עליהם/ שכבף לן. בלבד. להם הידועים וסימנים קבלה על מבוססים
ןל. בעדם להגן אליו' ים את ל כדי לאמתו אולם בהם. להאמין רצו או והאמינו.
קשות יותף עןד גזירןת מיני כל ליהם "פולי ספקולציות אלא אלה היו לא דבר של
זה לעולם> ןלבןא להתרחש העןמדןת ןאכזףיןת עם יהודי התהלך במניביץ' טיותאסטרטגיות".
שצדיק סימן עמין אל שנא לל ממוס גורשו הגרמנים אם והסביר: ביד מפה
"אק של מדינה שניצלן אלה ל הרי ימים, בשלושה ק"מ וכך כך מהלך קבה
יסןףים להם ןצפןיים ןחטאים ישעים הם וכזה. כזה ימים במספר למניביץ' הרוסים יגיעו
משרןוחו חטאיהם> את ל נתקבלו הרי רב, ממרחק ות ירי בגיטו נשמעו אם
ישועות על דיברו £ /אלה ל והיו החזית מן כהדים הקולות ובנות הקולות
^,DW יקןראל עם של "TUC ^ אלא ןנחמןת החזית. מרחק את בדיוק קבעו הקולות שלפי כאלה
היו כאלו קשות בתקופות כולו. העולם של שהשתמשו מאגיים, נביאים גם בגיטו היו
היו שעוד התורה גדולי של מפיהם מוסרים את שאלו הם חפצים. מיני בכל זה לצורך
רגילים היו וכן לחיים לבוז אדם חייב כי בחיים, התרוממות ע"י לשואל שענה החפץ או הכלי

גיותר. קשים מינות דברי בשמם למסור מיס קבלה ספרי היו גם פעמים. מספר למעלה
מח שהיו אנשים סוגי גם בגיטאות נמצאו מדרכן לשאלות. תשובות קראו שמהם תוריים
הדמוקרטיות של מידיהן תבוא הישועה כי כים, למשל: פנים. לשתי נשמעות שהיו התשובות של
כל במשך העולם. יהדות של מידיה או הגדולות "הפשע תשובה באה אקציה' תהיה ,,האם לשאלה
בגיטאות' הבטחת היה לא מעולם המלחמה ימי המלחמה"? תגמר "מתי ולשאלה יענש'': ענוש
של ידיו תחת נפלו שלא הארצות תןשבי כי ניתח  הרוצה וכל ינצח". ,,הצדק תשובה באה
סברו ביהודים. שנעשה מה יודעים  היטלר ^ טעמו. לפי התשובה את
בעולם ודעים היוי אלמלא כי באמונה, יינחמו שסביבם גורמים מקום בכל נמצאו כך
היי ל^' עולל שהיטלי מה ברורה ידיעה כליל התיאשו שטרם נדכאים אנשים התרכזו
נים לגרמ ו ים .יש מג היו תכלית, עד מזדעזעים ולראות לחיות יזכו עוד כי והאמינו מהחיים
ימים™*ם ד. מ נפסק היה והטבח אולטימטום בעצמם, הרבנים אלה היו לעתים האויב. במפלת
wהראשו 1941 ב "אקצית"אוקטובר אחיי או חזנים שוחטים, מלמדים, אלה היו ולעתים
כירדי^ לפה, מפה אחתנמסר ל"אקציות''בעיר "אנשי קודש. לספרי הקרובים יהודים one
לקבוע היה איאפשר זו. אקציה על שידר לינתו לשאלות תשובות בספרים חיפשו האוטוריטה"
אלא זה אושאין באמת, התקיים ה כז שידור אם ושפתרונן הגיטו בחלל ומנסרות הבוערות השעה
העדיפו הם פנים כל על בלבד. ימית פיי הבריות העייפות. לנשמות חיים סם היה הרצוי
הנעשה על מאומה יודע אינו העולם כי להאמין' מפיהם היוצאת מלה וכל אליהם התקרבו
באפס מנגד ועומד יודע הוא כי להכיר, מאשר החלשה ונפשו לאוזן, ומאוזן לפה מפה הועברה

י. מעשה די הצלה. כבעוגן בה נאחזה בגיטו הכלוא של
אייזנשםיין בתיה למ הפכו אלה ומנחמים מנבאים של רותיהם
שבתאי) ק. (עברית וטרו שקלו ודיברו, ישבו שם ציבור: קומות

התקיימו לא רשמית מבחינה בציבור. והתפללו
להוסיע. העימד ודם' בדמע ווהלין .יהדות מססר . השל ע"י נאסר שקיומם בתיתפילה, כל בגיטו
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בזל במעמד תיחלץ
ערי פני על בוכמיל ד*ר יצא הקונגרס אחרי זמננו בין מפרידה שנים מיובל יותר של תקופה
בשורת את מקום לכל הביא מולדתו, ארץ ווהלין' בבזל שהתכנס הראשון הציוני הקונגרס ובין
לרעית. לבבית ורכש הקונגרס על דו'ח מסר הציונות, .(29,30' 31.8.1897) תרנ"ז באלול וג' ב' א' בימים
תבנה, ברדיטשב, בז'יטומיר, ביקוריו לרבים זכורים בעמים האומה נדודי של שנים אלפי אחרי
הציונית וםעולתו אחרות ובערים אוסטראה לוצק, על הזה הקונגרס במת מעל הוכרז ובארצות
בוכטיל ד*ר התבלט החמישי בקונגרס בכלל. הברוכה שאיפתנו ועל לארצנו ההיסטוריות זכויותינו
הששי ובקונגרס הדימוקרטית', ה"פרקציה בארגון בה. העצמאיים חיינו את ולחדש לשוב
הערכת מתוך אוגנדה. הצעת נגד אמיץ כלוחם ראוהו יותר היו זה בקונגרס המשתתפים מאות עם
של האודיסאי הועד ע"י נשלח בוכמיל של כשרונו הסכ אף על רוסיה, יהודי מטעם שליחים מ70
שלו ובדו'ח לארץישראל 1906 בשנת ציון חובבי בין פוליטית. מבחינה בדבר קשורות שהיו נות
הצעתו בארץ. אגררי בנק להקים השאר בין הציע בזל מעמד של אלה ראשונים עסקניםחלוצים
לתכ רוסיה בערי תעמולה למסע יצא והוא נתקבלה שאר אנשי מווהלין' שליחים גם היו ההיסטורי
ולרגל במדינה הפוליטיים התנאים של בעטים זו. לית הציוני לרעיון לבם בכל שנמשכו ומחשבה רוח
ד'ר הפעולה. נכשלה הראשונה מלחמתהעולם פרוץ בין אלה של מקומם הרצל. הד''ר ולנושאו
ובסוף במוסקבה שנים כמה לגור נשאר בוכמיל איפוא, מהראוי, הציונות. דרך לסוללי הראשונים
לפעילותו וחזר רוסיה" ציוני ל"מרכז נכנס המלחמה איר הגדול, פעלם את מעטות, במלים ולו לסכם,
בקיץ רוסיה ציוני של השביעית בועידה חלק ולקח בסביבה ועיירותיה, רוסיה בערי חובביציון היו

בפטרוגרד. 1917 מדיני. בקנהמידה לציונים ואדישה, חסידית
הלך לאורם אשר אלה של דמותם תועלה זה תוך

בוכמיל ד'ר התענה הבולשביסטי המפנה עם לכוח ונעשה וחלוצית לאומית ברוח והתחנך דור
שגזר הפוליטי המחנק בתנאי שנים חמש משך ברוסיה ,,רא של מקומם את יודעים אנו ומגשים. יוצר
בשנת לפולניה לעבור שהצליח עד החדש השלטון ומעריכים עמנו של בהיסטוריה אלה שונים''
את ותיכנן הציוניות פעולותיו את חידש שם '1923 מאונם ולעם לתנועה לנו, נתנו אשר את כראוי
ונתקבל בירושלים התישב ומשעלה ארצה. עלייתו וכשרונם. נפשם והונם'
ארצות לכסה וארגון להסברה נשלח הוא היסוד. לקרן
את פרסם זו חייו בתקופת ירושלימה. חוזר והיה
בזמנים .1936  היהודית' התחיה ,בעיות ססרו ווהלין מבני לרבים בוכמיל. יהושע ד'ר
הלך שונות. באכסניות מאמףים ב. ך"ר סףסם שונים לפני מהרצאותיו באתנו מראשית בוכמיל הד'ר זכור

בירושלים. תרצ'ט חשון בר'ח לעולמו גמלה הציתות ולאחריה. הראשונה העולם מלחמת
תחת התיצב הוא הרצל. של קריאתו לפני עוד בלבו
יומו עד ובםעליו בלבו הרעיון את ונשא הציוני הדגל

י ק כובס י ב (זיגמונד) יאור נ ש זלמן ד''ר התנועה ואיש ומבצע דבר היה בוכמיל דר האחרון.
נולד מנעוריו. ציוני עסקן איש לעצבים, מומחה רופא ספג ובילדותו באוסטראה נולד הוא המובנים. בכל
קיבל התיכונית השכלתו את .1865 בשנת בקורץ אוסטראה את יצא בנעוריו דורו. של החסידות מרוח
ואחיכ ווינה באוניברסיטת רפואה למד ברוסיה. התורה ממנו שנשתכחה וכמעט זרות כאסכולות ושאב
סינחס שאול עם במגע בא בוורשה בשבתו בוורשה. נפשו בעמקי אולם מולדתו. בעיר בילדותו ששאב
אחד נעשה מהרה ועד ציון חובבי חוג ועם רבינוביץ השמונים בשנות כבה. שלא האור ממקור זיק נשתמר
הרצל ד'ר של הופעתו עם ביותר. הפעילים העסקנים חובבי עסקני בין בוכמיל ד'ר עמד שחלפה למאה
הראשו בין ביכובסקי ד'ר היד.  הציונית וקריאתו א"י. לישוב כספים ולאיסוף לחינוך חוג ויסד ציון
חליפת אתו קשר אחריו, שנמשך ציון מחובבי נים ווינה באוניברסיטאות למד הגימנסיה את גמרו אחרי
מדיני לציוני היה הוא הראשון. לקונגרס ויצא מכתבים בהתישבות חלק לקחת כדי החקלאות תורת ימונפליה
מהקונגרסים ובכמה השני בקונגרס גם והשתתף יוסף עם יחד יסד במונםליה בהיותו בארץישראל.
מאמרים ביכובסקי ד"ר פרסם לזמן מזמן הבאים. את ספיר ויוסף קלוורייסקימרגלית חיים מוהליבר,
לאומיים ונושאים הציונות על הסולנית בעתונות בראשה. ועמד ישראל" עתידות הציונית האגודה
מייסדי על נמנה ציוני כעסקן השפעה. היתד. ולדבריו אצל לביקור לווינה האגודה מטעם יצא 1896 בשנת
בתקופת האגודה. בראש ועמד בפולניה ה''מכבי" את בו חיזקה המנהיג עם הפגישה הרצל. ד'ר
ונבחר וורשה עירית חבר ב. ד'ר שימש 19341923 בשליחותו ויצא בהרצל מוקסם חזר והוא שאיפותיו
היה הווהלינית עיירתו זכר בעיקר. הציונים בקולות הקונגרס לקראת רוסיה בערי לביקורים הרצל של
של החינוך ששרשי סבר והוא געגועים בו מעורר הסטודנט נתפרסם בקונגרס רוסיה ציוני בחוג הציוני.
על שעבר המשבר אחרי לציונות. הביאוהו ילדותו הבולטות הדמויות אחת היה הוא בוכמיל,  הנלהב
אתו והביא ב1933 בארץ ביקר השלישית בעליה א*י לקונגרס. השליחים בין
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לו היה תר''פ. בשבט ט"ו ביום 56 בגיל בניריורק נססר הוא אולם ותכניות' רשמים לוורשה בשובו
למזכרת שהשאירו באמריקה עשיר ספרים אוצר לזאב שנה. 69 בגיל 1934 בשנת פתאום

בארץישראל. ל"תחכמוני"
ברנדט ליפא ר' לאביו נולד ברנדט, ברוך

הקונקורדנציה בעל מנדלקרן, שלמה ד''ר קיבל לברדיטשוב. הסמוכה זעירה ווהלינית בעיירה
שבמ מלינוב העיירה יליד היה הקודש"' "היכל לחדר מחדר עבר הישן, בחדר הראשון חינוכו את
מסורתי חינוך וקיבל 1846 בשנת נולד דובנא. חח התחיל נעוריו בימי עוד הקודש. בלימודי והצליח
ולמדע לתורה שאיפתו בעיירתו. החסידות ברוח הראשונים הספרותיים נסיונותיו ואת עברית לכתוב
בביהמדיר שם ללמוד לווילנה נסע והוא חזקה היתה עמודי מעל אור ראו והם סמולנסקין לפרץ שלח
בז'יטומיר, לרבנים לביהמד"ר עבר משם לרבנים. להתקבל בידו עלה הגימנסיה את בסיימו השחר".
בפקולטה בפטרבורג באוניברסיטאות: למד זה אחרי שנות מאמצע קיוב. באוניברסיטת למשפטים לפקולטה
עם למשפטים. בפקולטה ובאודיסה המזרח ללשונות האחראים הפקידים אחד היה שחלפה למאה התשעים
דיסרטציה ווינה לאוניברסיטת הגיש הרחבות ידיעותיו הרוזן של ראשותו תחת הרוסי הכספים במיניסטריון
הימים" דברי לספר מלכים ספר שבין "היחס על הצעיר. ברנדט של לבו את כבש הציוני הרעיון וויטה.
בן זה, אישמדע לפילוסופיה. ד"ר בתואר והוכתר משה". "בני ע*י לאור הוצאה "חנוכה" שלו החוברת
לאומית רוח ספוג היה החסידית' הווהלינית העיירה הוא הרוסי". "העושר בעתון ממאמריו כמה פורסמו כן
הראשון. הציוני בקונגרס חלק לקחת לבזל והלך מבית אשתו' לאומיים. נושאים על אידית גם כתב
המסורים הציונים בין מנדלקרן עמד הקונגרס אחרי אחת (היתר. כנגדו עזר היתה המשכילה ברסקי

לרעיון. ונפשם לבם בכל מעמדו לרגל ברורה''). "שפה האגודה של המיסדות
ומאמ פואימות ספרים' ותרגם כתב מנדלקרן ד"ר לעורי לא כדי בדוי בשם מאמריו את חתם היה
אולם שלו, השירים ספרי שני לציון ראויים רים. והשתתף מיד נענה הרצל של לכרוזי השלטונות. חשד
היא הסםרותיתהרוחנית עבודתו של הכותרת גולת מדיני ציוני נשאר ואחריו הראשון הציוני בקונגרס
שזכתה הקודש'' "היכל העבריתארמית הקונקורדנציה .1907 בשנת בברלין מת נאמן.
המלומדים, וטובי ישראל גדולי של מלאה להערכה ,
היום עד ןמיעיל ספף יהןא ^ ןלא ^ בשנות נולד סלאבוטה' העיירה בן זאב. יוסף
תציה בעבןדתן ^ ימים בגיל ועוד אמידים, להורים הי"ט למאה הששים
לתניעה מכןחיתין ^ הריאלי. בביתהססי שם ללמוד לרובנה נשלח רך
.פטר הןא הימיט> כל ןבהגשמתה בה ^ הציןנית< מתוך ישראל. ולתרבות קידש לספרי נטייה לו ^היתה בשנת רגש הצעיר זאב של בלבו התפתח ועיון קריאה

בוריה. על עברית למד ביתהספר את ובסיימו לאומי
רובנה של שליחה היה ץ. י ב ו כ ו ד ר ו מ ה. סמולנסקין פרץ של ממאמריו במיוחד התרשם הוא
בר מופיע זה בשם בבזל. הראשון הציוני לקונגרס סמו קירבו שם לווינה, ויצא "השחר" משתתפי ויתר
אץ ישראל. קהילות לפי לקונגרס השליחים שימת לארץישראל, עלה זד. אחרי הלאומיים. לחוגים לנסקין
כזו משפחה ועל מורדוכוביץ על ידיעות דורנו לבני בתקופת יפה. והכירה ולרחבה לארכה הארץ את עבר
אחד שהוא ואפשר אחרת עיר בן שהיה יתכן ברובנה. והתור הערבית השפות את וחקר למד בארץ שהותו
של מנדט לו שנמסר בשוויץ הציונים הסטודנטים על מאמרים כתב שבווהלין לעיירתו ובשובו קית
שמתוך ווהלין בן היה סברה (ע''פ רובנה. ציוני ההיסטו למולדת וגעגועים אהבה מלאים ארץישראל
בדוי). בשם נרשם ברוסיה הצארי השלטון לגבי זהירות נתנו שבווהלין קונסטנטיןישן קהילת עסקני רית.
בברדיטשוב נולד יב. נ,ק >,אמ,ש ש ג. ד.ר (הדבר הממשלה מטעם לרב בו ובחרו זאב ביוסף עינם
למך משבגף ^^ ^ בן? בקןנת הציוני בקונגרס רוסיה). ציוני עם בהתיעצות ^^נעשה ^ ם לתנןעת הווהלינף מהערים כנציג זאב יוסף הופיע הראשון
שימש D,"aw בשנןת חןב קל נשאף ובשובו וקונסטנטיךישן' ברדיטשוב ז'יטומיר' הגדולות
פעיל ,1יה בחרקןב חוב',צ מזכיר ב שליא ערי רוב את סבב ציונית התלהבות מלא ^מהקונגרס _ ^ על ביןתף אגדוות יסד הציוני' לרעיון נפשות ועשה ווהלין
לקונגרס. שנסע שבחובביציון ליישוביהיהודים. ציץ בשורת את אתו והביא ציוניות
מאז למעריצן> ןנעעיה הי1ל עקל J norft נית בחרש יכשנ הרשות מעין נעלם לא הדבר
בששה n"nwn n,JV, ל^^ מטעמים בחירתו את הפלך שר פסל מטעם, רב
T ^ קל ^ ? אליו ילהתיח ותו לרדוףא החל גם השלטון פוליטיים.

ל £ להטיף המשיך שם וגם לאמריקה זאב נסע אז בחשד.
שם גם ניתפרסם הטפתו לכשרון והודות לציונות,

וואלף ר' של בנו ה. ינק מ ק אהרן הלב באמריקה נבחר הוא החוגים. בכל רב לכבוד וזכה
ק. א. נולד שם בברדיטשוב, ת"ח יהודי קמינקה' בחייו שונים. ולועדים ציונים קונגרסים לכמה כציר
יצא ומעירו מביתאביו תורה ספוג .1866 בשנת הציבורית הפעולה כי יתרה, נחת ראה לא הפרטיים
ומדע תורה לשאוב כמעט, אמצעים ללא קמינקה, ערירי מת הוא חייו. תוכן את מילאה הציונות למען
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ונתפרסם בברדיטשוב התישב הרוסי בצבא שתתו אותה בזכרו עירו את לבקר בא היה אך באירוםה,
ונעשה לאודיסה יצא לחובביציון הצטרפו עם שם. הילדסהיימר של לרבנים בביתהמדרש למד תמיד.
לודביפול עלה 1890 בשנת חובצ. בין שם פעיל כרב לכהן נשלח הוא וידיעותיו. בלימודיו והצטיין
חוקי לפי ארצה להכנס לו ניתן לא אך לארץישראל, השתתף ק. א. בסלובניה. ואח''כ (18971893) בפרג
ולמד אלכסנדריה מנמל חזר הוא הטורקי. השלטון היו מסור ציוני היותו ועם הראשון, הציוני בקונגרס
ל'איקו ירחון שם הוציא בצרפת בשבתו בסורבונה. הרבה וחוקר כחכם הרצל. ד"ר עם דעות חילוקי לו
ב ב"הדור", ב"המליץ", מאמרים פרסם זיוניסט'', והעשיר העתיקה הספרות מאוצר ולתרגם לכתוב ק. א.

ובראזסווט''. ב"השילוח" הצפירה', בילה ימיו רוב ואח'. יון ספרות ממקורות ספרותנו את
בתלאביב.  האחרונות שנותיו ואת אירופה במערב

שבה ובאותה לא'י שנית ל. א. עלה בקף07>1 נושאים על ברבים מדבריו ולשאת ליציר המשיר
ציי היה מאז היאשין הצייני לקינגיס לבזל נס* נפטר קמינקה אהרן הרב וספרותיים. לאומיים דתיים
ונאמניתי יתיי השקפ את ימיי סוף עי י'>ינגיסים בכל תש''י. אדר כד ביום לחייו ה84 בשנת התישבבתלאביב, לבסוף שפורסמו. הרבים במאמריו ביטא לציונות
ציבור מוסדות בכמה ולקחחלק בתלאביב ל"ביפיל זוויהיל העיר יליד לודביפול. אברהם
בעתינים עטי מפיי ילפיסם לכתיב היסיף מ?ימיים' למת יהודי דודבר. ר אביו יולינסק). (נוביגרד
תי"פ ניסן כ'ה ביים נפטי ביסיח בענף יעיס? הא"י_ מ וה התורה ברכי על בנו אברהם את חינך וחוקר.

אביב נתפס שם לפולנאה. הוריו עם עבר 15 בגיל סורה.
אבטיחי א. המלביה"ד אחרי העיירה. חסידי ע'י כך על ונרדף להשכלה

אישים

* וציבורי ציוני עסקן דוידזון חיים
(19411897)

מקום שם ימצא לא דוידזון שחיים והסוציאלית. נלקח דוידזון שחיים לרעיון להתרגל קשה
עצמו את להקריב כנה נכונות ולהוכיח בו להתגדר מרח עדיין רוחי עיני מול  עוד. ואינני מאתנו
הראה הוא באוסטראה. המוסדות של קיומם על שבשנות במדים, סטודנט אותו של דמותו פת
ממש שהיו הכלל, לצרכי יתירה הבנה תמיד הציונית התנהגה עבודת לתוך נקלע 191718
או דברו את נושא וכשהיה מישותו, לחלק השו לאישיותו, מסביב מאודו. ובכל נפשו בכל
בחושו תמיד מצליח היה חברתי, בנושא דן _^^^^^^^^^^^^
הברור ובדיבורו והקולע ההגיוני בניתוחו הבריא. |^^^^^^^^^^^^

שומעיו. לב את לכבוש |^^^^^^^^^^^^
ז'בוטינ שזאב בזמן כי העובדה' לציון ראויה ^^^^^^^^^^נ
נאוםהלווי על האפיל לא באוסטראה נאם סקי 1^^^^ ^^^^^ך
כל על עצום רושם שהשאיר דוידזון, חיים של ,^^^נ ₪^^^^
הכירו האידיאולוגיים יריביו אפילו הנאספים. ^^^■Lqgt *9^^^
והעריכוהו פניהם על בעליונותו בעלכרחם 1^^^^^ ^^^^
הציבור של האינטרסים ומגן מזהיר ■ כטריבון ^^^^■L 1^^^^

בעיר. היהודי ^^^^Kgr'₪^^^^^
לכל וידועה ניכרת היתה הברוכה פעילותו ^^^^K^^^^^^H
בכית הלאומיות, בקרנות הציונית, בתנועה ^^^^m^^^^^H
כמועצת הציונית, בספריה "תרבות"' הספר 1^^^^^^^^^^^^
ועוד. בביתהיתומים הדרמטית, בסקציה העיר' ן^^^^^^^^^^^^ן
ומתכנן כמהנדס הפעולה בראש עמד מקום בכל |^^^||^^^||^| .

מן כעובד העבודה תכנית ביצוע על שקד וגם
הארגובי וכשרןבו פעילותו לשיא אולם השורה> ונוער, סטודנטים התרכזו מרץנעורים. פעת
ועד ד,מסד מן שכולה היהודית, בקהילה הגיע באסיפת מפיו היוצאת מלה כל בצמא ששתו
יסדה הוא להתפאר. ידיו מעשי היתה הטפחות ספרותית. באסיפה או ציונית מפלגה

הציבורית העבודה בשדה פעולה היתה לא
יוצאי ארגון של יובילעאוםאויסגאבע" מתור (. המסוע הציונית העבודה בשטח אם באוסטראה,

.1950 ביאנוסאירס בארגנטינה. אוסטראה החברתית התרבותית, הפעולה בשטח ואם פת
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למישהו והסבר לך אולם חושך*, "הרי אל יומו עד עזבה ולא רבה באהבה טיפחה והוא
"..! י לך יאמינו האם לבך, מר את ב"אחד". נשמתם את נפחו ששניהם עד האחרון'

הענ מצב את סוקר דוידזון כשחיים זאת, לעומת ושהוא שכמו על שנפל ביותר, הכבד הנטל
אמונה מלא הריהו התרבותיחברתי, בשטח ינים שטח ספק ללא הוא ובאהבה, בגבורה קבלו
המוס מהתקדמות מ"נחת" גדותיו על עולה ילבו הלך שמספרם העיר, לעניי הסוציאלית העזרה

לשונו: וזו באוסטראה היהודיים יות שמחתו רגשי לי זכורים בשנה. שנה מדי ורב
בעיר, השורר הגדול העוני "למרות יוצאי שועד התמיכה, קבלת את אישר בהם
הצלחות הציונית העבודה בשטח לציין יש למפעל 1938 בשנת תרם בארגנטינה אוסטראה
ללא עובדת הקיימת הקרן ניכרות: וצער יסורים כמד, גיסא ומאידך "מעותחיטיך,
"בלי לנו יש "תרבות" ובביתהספר דופי לדורשיו להיענות בידו היה כשלא לו נגרמו
3 לפני ילד. מ350 למעלה עיןהרע" לרפואות, לעציהסקה,  השנה ימות בכל
כיום לומדים ובה גמנסיה גם יסדנו שנים ועוד. לכלכלה
בנין לנו היה אילו ילד. מ150 למעלה , * יוצא, הגמנסיה של שמה היה משלנו עם ינתק בל קשר דוידזון את קשר הגורל

לתהילה" אוסטראה, תושבי רוב של לחצם ועם ענים
פרוץ לפני חדשים 4 נכתבו המלים'האלו נפשו, משאת ארצה ולעלות להיפנות וכשרצה
בכל היה בכלל היהודים מצב הגרמנים. מלחמת ממנו נשללה ימיו, כל ועשה פעל שלמענה
החיים חיזוק על בעיר חשבו זאת ובכל רע' מקום בגולה, להשאר "עליו  לכך. האפשרות
האיש היה דוידזון וחיים והלאומיים, התרבותיים תשובת היתה זאת ביותר", לחיוני ששרותו
העניים ההמונים את ןסעד תמך האחת שבידן הא"י. המשרד
אבוקת ברמה החזיק השניה ובידו יתמוטטו שלא דויד חיים של בלבו הנעשה על ידע לא איש

התרבות. הסובלים. התושבים למען דם והשותת הכואב זץ,
אה לעזוב ההזדמנות לו היתה 1936 בשנת בצער מביע הוא האלה הטורים לכותב במכתבו
אותו מינתה קרךהיסוד שהנהלת מאחר הגולה, רב:
לארץ עליה זכות עם באמריקה פעולותיה למנהל אישביעת שיעור, לאין גדול העוני
עוד נשאר הוא מזלו לרוע אולם ישראל. הכס מאמצינו כי ליום, מיום גדלה רצון
1941 בשנת לכליה נחרץ וגורלו באוסטראה ואין לרגע מרגע והולכים מתמעטים פיים

אוסטראה. עירו בני עם יחד מאין עזרי. יבוא מאין לדעת
ודף אןסטראה בני בלבות ינון הטוב שמו לי היתה בעניו לנצרך לעזור יכולת
בשורת הנצחה לו ישמש זה צנוע זכרונות מנ כבדה למעמסה ב"קהילה" העבודה

ווהלין. של למופת העסקנים יום את לקלל אלא לי נשאר ולא שוא,
גרינס מיכל בואנוסאיירס אברח אמרתי: לי בצר    היולדי.

זקס חייםניסן ר'
עיין לילה ולא יום שלא ובשעות בפוסקים, גם הת דור מראשוני ומחנך, מורה איש דמות
מאלכסנדריה חייםיוסף ר' דודו ראה בתנ"ך. המשמעות, במלוא תלמידחכם בווהלין. חיה
באלכסנד לביתו. אליו ויקחהו הנער של בעניו לתרבות כולה נתונה היתה שמחשבתו אדם
בביתהמדרש הקודש בלימודי זקס המשיך ריה טיפח זקס לאומי. עברי דור ולחינוך העברית
תוך ואח'. יל"א קפלן דויד בליי, אלימלך עם יחד לקניני עזה אהבה חבריו ובקרב תלמידיו בלב
שמשכו אחרים בספרים זקס הציץ גמרא לימוד הוא ולארץ. לעם ומסירות ישראל ולרוח האומה
בעולם שנשבה ההשכלה מרוח והושפע אותו סגולותיו על בארץ הרבים לתלמידיו יפה זכור

ההם. בימים היהודי מלווה כולם את שלו. לקו ונאמנותו הנפשיות
ר' אשת זקס, של ודודתו הימים ארכו לא והודות פרי נשא להם שנתן שהחינוך ההכרה
באמרה היתום על להתרעם החלה הייםיוסף' המולדת. בוני בין הם מהם ורבים ארצה עלו לו
חייםיוסף ור' ילדיה, את מקפחת היא שבגללן בעיירה 1867 בשנת נולד זקס חייםניסן ר'
הנדידה בברזנה. לאמו זקס את להחזיר נאלץ נתיתם תינוק בעודו תבנה. שבקרבת סטיפאן
את החלישה לא אך הנער על כמובן השפיעה לו גרמה יתמותו ובעוני. במחסור וגדל מאביו
הוסיף הוא בספרים. ובעיון בלימודיו שקידתו לאיש אמו כשנישאה למקום. ממקום נדודים
ללמד בכוחו שהרגיש עד בברזנה גם ללמוד אצל ולמד לשם הובא רך, ילד אז והוא מברזנה,
נשא הוא עצמו. ברשות עומד ונמצא אחרים ולסוף בגמרא והתחיל חומש לייבישקה די סבו
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ביתהספר מיסדי של דרכם על מכשולים הונחו נטיתו בגלל קליבן. בעיירה לגור ועבר אשה
להחזיקו ובליי זקס בידי עלה המלמדים' מצד קנאים, בעיני פסולה שנראתה ולציונות להשכלה
גם התבלט זקס גבוהה. למדרגה ולהעלותו נסוג לא זקס אך ולבטלו, זקס את לרדוף החלו

תרבות. ואיש מחנך כמורה, בדובנא וידידים חברים לו רכש זמן ובאותו מעמדתו,
כשפלשו הראשונה, העולמית המלחמה בשנות אתו. אחת בדעה שהיו
היה בעיר והמצב לדובנא והאוסטרים הגרמנים בליי אלימלך חברו אליו בא הימים באחד
ומשם לאודיסה ונדד דובנא את זקס עזב קשה, באלכסנדריה מתוקן" "חדר יחד להקים לו והציע
שבאוקראינה אומן לעיר התגלגל ולסוף לקיוב הד מצאה ההצעה שבעיירה. הילדים חינוך לשם
הפרטית בגמנסיה לעברית כמורה שם וכיהן כמה ובעזרת לאלכסנדריה עבר והוא זקס בלב
על גזרו שהיבסקים עד קנטורשטשיק, הרב של "חדר השניים בה פתחו העיירה ממשכילי
מחוסר נשאר לעברית הקנאי זקס העברית. (הוא זיגלבוים נפתלי הצטרף אליהם מתוקן".
לאמרי ולנסוע רוסיה את לעזוב וגמר משרה מורי .1898 בשנת זה היה בארץ). הנמצא תורן,
הדיי ראש אצל פוסקים למד זו לתכלית קר.. וזקס העיירה לעסקני גם הפכו המתוקן החדר
מרבני לרבנות סמיכות וקיבל אומן של נים הספריה להתפתחות דאגו הם ביניהם. התבלט
בעיר). רבנות בעניני שיתפוהו גם (הם אומן מפיצי והיו ההשכלה בתקופת בעיירה שנוסדה
בידי עלה (1922 (לערך אחדות שנים אחרי
הנ לקבוטה (מחוץ כרב לאמריקה להגיע זקס
מורה אז כבר שהיתה דבורה, ובתו הוגה) ^^^^^
שם. לקליטתו דאגה הברית בארצות בטשלסי 40^^^^^
וכשהצליח בטשלסי בת"ת כמורה כיהן תחילה ■H^m^H
נתקבל רב, לכהונת בבוסטון מרב אישור לקבל ■F ^f
ביתישראל" הצדק "לינת בביתהכנסת כרב JarSrf 7 ן

ימיו. סוף עד זה בכתר ושימש בטשלסי ₪£f^
ברם עליה, ברבנותו ראו זקס של ידידיו ^
הרבנות זו. בכהונתו ירידה הרגיש עצמו הוא

כלל. סיפוק לו נתנה לא בטשלסי ~ .

מר את זקס הביע לארץישראל במכתביו ^^^m^ J^^
הנפשית וחיבתו האבות לארץ וגעגועיו לבו ^^^^^^^ ^3^^^
בטשלסי 1950 בשנת מת הוא העברית. לתרבות ^^^^^^^^^^^^^

שנה 84 בגיל 1^^^^^^^^^^^^
עמוקה אנחה מתפרצת ורבי מורי מות על i^^l^^^l^HH^■
להרחיקו בך היתד, הגורל יד תלמידך. מלב , ,

לארץ לעלות זכית ולא וממער,צ,ך מ היה אלכסנדריה בני (לדעת במקום התרבות
לכך גרמה המאורעות השתלשלות משאתנפשך. בני ואילו בווהלין, הראשון שלהם המתוקן החדר
לחיןת בחלקך נפל האחרונות שנותיך שאת המתו "החדר נוסד שאצלם טוענים ברסטצ'קה
הכיףו >>שלא ם רח אנשים ב זרה< בסביבה בערך). תקופה, באותה הראשון. קך
השתלבה שלא בכהןנה שם ולעסוק יןסף" את היו בליי. אלימלך חברו לחיים ויבדל זקס'

בהכרתך. חולים לעזרת הצדק" "לינת חברת ממיסדי גם
אזכףך זכןר הגדול> ןרבי מןףי עליך לי צר בעיירה. נצרכים
מטשלסיי כרב לא האצילה רוחך תרחף ןלעיני בא המתוקן בחדר זקס פעל שנים כשמונה
למופת' ; והע המחנך זקס ניסן כחיים כ"א בליי, אלימלך עם יחד עבר ם ומש לכסנדריה
בוןהל העברי החינוך בשדה חדש שרשם לפעו כר לפניהם ראו הם לדובנא. ,1906 בשנת

הציוני העסקן ובעזרת שם, עברי ולביתספר לה
יזרעאלי שמואל כי אם עברי. בי''ס פתחו אשכנזי זלמן הנודע

דרליץ' יהושע ד"ר
מטובי ולאומי מסורתיחסידי חינוך קיבל יהושע ועסקן פעלים איש רוז'ישצ'ה, העיירה בן
יהושע פרטיים. וממורים שבעיירה המלמדים  תרמ"ח חשון בא' נולד דרליץ' הד"ר ציוני.
בגרות. תעודת שקיבל עד בלימודיו חייל עשה ולאמו יהושע בן יוסף ר' לאביו (1887 (אוקטובר
וטח היערות בעסקי לאביו כשעזר בנעוריו, היה הוריו בית ארליך. פינחס בת רחללאה
בעבו חלק ולקח לציונות נמשך שלו' נותהקמח והנער לתוכו חדרה חיבתציון שרוח חסידי בית
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■ ומוס מפעלים בכמה עצמו את דרליץ' ד"ר שיתף שהוא (19056) זמן היה בעיירתו. הציונית דה
1 את אך באוקראינה' וכלליהודיים ציוניים דות וגם ס.) (ס. הסוציאליסטים הציונים לזרם נטר,
1 שלטת של הדמים בימי בווהלין. תמיד ראה ביתו בדרך פעיל והיה הטריטוריאליסטים ברעיון תמר
1 בסלבוטה משפחתו עם גר באוקראינה םטלורה לפניו. הלך ושמו כלל
1 חלק כיבוש עם הקהילה. ראש שם ושימש לוורשה עבר הקטנה בעיירתו צר לו משנעשה
1 שיי (עירה לרובנה עבר הפולנים ע"י מווהלין במערכת בוורשה (1905) עבודה שנת ואחרי
1 ללשכה נבחר ושם רוזנפלד) לבית שפרה אשתו למד בברן לאוניברסיטה נכנס וועג" ,.דער
1 יעקב עם (יחד אוקראינה של הזמנית הציונית הקורפורציה חבר והיה ופילוסופיה משפטים
1 ואח'). גרבוזאבטיחי אריה קיפר' משה ברמן' דוקטור בתואר הוסמך ב1913 שם. "קדימה"
1 שם בלודמיר לגור דרליץ' ד"ר עבר מרובנה אחדים. עתונים של כסופרם ועבד לפילוסופיה
1 הקהילה בראש ועמד ענפה ציונית פעולה פיתח .#(.S

1 העממי היהודי הבנק את ויסד יזם המקומית' , *■■?

1 פולין ליהודי הלאומי לועד ונבחר בלודמיר _
1 בקרלסבד. הי"ב הציוני לקונגרס כציר ונשלח ;1

לברלין, ועבר בוורשה דרליץ' ד''ר גר זמךמה *■*" ^
למפלגה והצטרף ז'בוטינסקי לזאב התקרב שם 9
פעו תוך בפולין. ליסודה ועזר הרביזיוניסטית 9
ועבד הביטוח לענף התקשר השונות לותיו ^^^^^
פו וברחבי בוורשה בווינה' פעל חברות. בכמה ^^^^^Hcf* ^^ן^£
הצה"ר במפלגת הקרע אחרי זה. בשטח לי1 |^^^^^^^4 1^^^^^
נשיאה והיה היהודית" המדינה ל,.מפלגת עבר 1^^^^^^ JT 9^^^^
עלה המפלגה' נשיא כהן. שיעקב (אחרי בפולניה ^^^^^^^m^ .9^^^^

ארצה). ^^^^^^^KgA ₪^^^^^
א7תו עם דרליץ/ ר"ר עלה 1931 שנת בסוף ^^^^^^^^mk ^H^H.בתלאביב והתישב זה) לפני עלו (בנותיו איצה ^^^^^^^^#|^^^^
.מגדל" בחב' הביטוח בענף המשיך כאן גם ^^^^^0^^^
בארץ גם ציבוריים. מפעלים בכמה והשתתף |^^^^^^^^|9^^^^^ משנה1 העברית''. המדינה ב"מפלגת פעילו נשאר "^^^^^^^^^■^^^^^ 1

. לברדיטשב עבר והוא ב1913 העולם מלחמת
דרליץ' לד"ר קשה מכה היתה אשתו פטירת השכלה" "מפיצי בחברת ופעל לקיוב ומשם
בךט ממחלתו. התרפא ולא חלה כשנה ולפני רבות פעל הוא ועוד, לפליטים העזרה ובועד
דרליץ' ד'ר של לבו לדפוק חדל תשי"ב אייר המלחמה בסוף בווהלין. המלחמה פליטי להצלת

שנה. 65 בן אז והוא בתלאביב' לשרות וגויים במוסקבה "העם" במערכת כיהן
ברקר פנחס 1917 במרס ברוסיה המהפכה אחרי בקיוב. צבאי

שחורי מנחם
הלשכה ע"י שחורי מנחם הוזמן ברובנה, 1919 לבריות ונוח בהליכותיו ישר מצפון' איש
היה תקופה באותה בביתספר. כמורה וכיהן טעם ובעל תלמידחכם שחורי. מנחם היה
עד בווהלין ובהחלוץ צעיריציון בתנועת פעיל עוד והיצירה. היוצר את להעריך היוד^ג ספרותי
היה מנחם של אז!יו .1924 בשנת ארצה עלותו מנחם הנער התבלט שבווהלין לודוויפול בעיירתו

ז"ל. שחורי זוסיה ההגנה איש בכלל. המקומי הנוער ובקרב בחבורתו
בדגניה בהוראה היו בארץ הראשונים צעדיו שוחט היה מרדכיזאב ר' שחורי של אביו
ועדת בספרית כספרן כיהן שנר. לאחר אי' את בקרבו וספג מסורתי חינוך קיבל ומנחם
שנ משך בתלאביב ההסתדרות של התרבות לווילנה, נדד וחכמה לתורה צמא היהדות. רוח
"אחדות" בדפוס כמגיה נכנס זה אחרי תיים: "תרבות'' של למורים בביתהמדרש למד שם
הוזמן משם שנים. 6 שם ועבד בתלאביב הציונית הלשכה משהוקמה בהצלחה. וגמרו
כאן גם וסיגנון. הגהה לעבודת דבר" למערכת בשנת הכבוש אוקראינה לשטח המרכזית
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פעם לפני הציג כך אליו. מופנות הכל שעיני חבריו. על ונתחבב הראוי מקומו את שחורי תפס
מעלינו סורו ואחרי המוסדות, באחד נערשליח ספרית לעריכת הועבר עובד" "עם הקמת עם
יקר!" "כלי בתנועתהתלהבות; אותו הגדיר כמו שנים. כשבע עובד" ב"עם ונשאר "שחרות"
בר בוחנת. עין גם היתה הטובה עינו ואמנם קצר. זמן הכנסת פרסומי בעריכת עבד כן
בהלי במעשיו, עלם אותו הוכיח השנים בות ב"דבר ועבד ל"דבר" שחורי חזר 1950 בשנת
בהערכתוהוקרתי. שחורי טעה לא כי כותייו העריכו עבודתו של התחנות בכל השבוע'/
סופרים' כשרון אם באדם, כשרון שהוקיר כלשכן ומסירותו רוחו אצילות לבו' טוהר בשל אותו
שאר של ניצח ראה באשר סגולותלשון. ואם עסק. בו לענין
ומרכין עניו עומד והוא בלבו, שמח היה רוח שנה חצי מחלה'של אחרי מת שחורי מנחם
הוא כי ידע ולא אישהמעלה, בפני בכבוד ראש תשי"א. בחשון ב' ביום שנה, 49 בגיל בתלאביי

המעלה. איש  עצמו וו. י. מ.

עליהם להערות מבקש אליו, אנשים קירב הוא ן^ ■m^m
שחן ונלבבת, רכה צחוק בת ולו מברכתנפשו, Wm ^^^^^^ ^HM
עליה. מרחף ואהבתהבריות טוב הומור של I^^^^BpBWcfi^ ^11
נפלאה בבתצחוק כששוחח יאיה' עד הייתי Dys HH^B 9^ 1
דברים משהיו ייתר אל1יו5 ביותי קיוב אדם עם 1^^^ ך הצד'/ מן העומד ואני' הזה החיוך דיבר ממש' ^^Wp 0jgm■*, j^L
הידיעה זו, טבעית בתצחוק אף כי הייתי' סבור ^■P*w ify \ 1 ■ היא אף קרוב' וכלפי זר כלפי בה להשתמש ^■l י ^

בה. מחרבנים מאוד שמעטים גדו?1' כשייז ^K₪f  ■

ברל מאד העריך בעבודתו כשרונותיו את HL^Jmm1IH
והרצון בניאדם אל יחסו כי ספק' ואין כצנלסון. ^■Ml jpF 9^^
וברל, כעובדספרותי. סגולותיו את הגבירו הטוב ^^KKm ^ ^^^נ
ונתקל "עםעובד" גבולות את להרחיב ששאף ^^^^^k 18|\ ^^^
היכן פעםבפעם: אומר היה KjMb^^^^^במיעוטעובדים' j^^^j
העובד אל כלומר, כשהורי? אנשים מוצאים ^^^^^HkHMHI^■
התכוון. והנכון, החרוץ והמסור' הטוב הספרותי 1^^^^^^||§£| 11
בעיקר הבא תואר כאן יש כי אולי, חש' ולא ^^^^^^RrHf^jH
החבר את הנפלא' האיש את האדם' את לציין ^^^^^^BBB&p&^b
מוצאים היכן היכן'  שחורי מנחם היקר **

כמותו? אנשים את ביקש שבאדם, הטוב אחרי נהה הוא
וולפובסקי ז. מ. המפורסם. אחרי דוקא לאו עליו' והתרפק הטוב

קוסובסקי מנדל ר
שלח משפחתו את המלחמה. בזירת נמצאה את קוסובסקי. מנדל ר' היה ווהלין מיקירי
נשאר עצמו הוא ואילו רוסיה' לפנים קוסובסקי כ"כ היו עמה שקשריו בקובל' בילה שנותיו רוב
המלחמה. מסיבלות הרבה נפל ובחלקו בקובל מובהק, ווהלין כבן עצמו את שראה עד אמיצים
העס בעול להרתם חייב ימיחירום של המצב ביאליס בעיר נולד הציבוריים. בחייה המעורה
לקח והוא ישראל, לכלל ולדאןג הציבורית קנות לגיל בהגיעו ילדותו. שנות את חי שבה טוק,
והחברתיים' הכלכליים החיים בשטחי פעיל חלק לעיר אמו עם ועבר מהוריו נתיתם שלשעשרה
פעולה ושיתף העירונית האספקה כראש כיהן בר שלמה, הבכור אחיו מגורי מקום קובל'
ידע לא קוסובסקי פיינשטיין. ד''ר העסקנית עם טבק סוחר שהיה וולוז'ין. ישיבת מחניכי אורין
מהימים הברוכה פעולתו לרבים וזכורה לאות מנדל ועל צעיר בגיל מת זה אחיו בקובל. ידוע
משך הציונית ערנותו תשכח ולא ההם הקשים בעירו נתפרסם מהרה עד עסקיו. את לנהל הוטל

בקובל. שחי השנים כל הטובות במידותיו במרצו, בישרו, לה ומחוצה
וקרו משפחתו את קוסובסקי ביקר 1918 בשנת הליכותיו. ובכל
והוסיף לקובל חזר שנה ומקץ ברוסיה ביו בת את לאשה מנדל לו נשא 1907 בשנת
הצבו עסקנותו את לעזוב מבלי במסחר לעסוק בינתים בנות. שתי להם ונולדו המנוח אחיו
חלם הרבה הציונית. בהסתדרות מקומו ואת רית קובל והעיר הראשונה מלחמתהעולם פרצה
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1 בחדרה. והתישב שנים 54 כעבור ארצה 1925 ובשנת לארץישראל, עליתו על קוסובסקי
1 בארץ הפרדסנות ענף פרח ההיא בתקופה הצטרף הוא ארצה. והגיע זו שאיפתו את הגשים
1 נסע מחוץלארץ, קרוביו כבאכח וקוסובסקי, ₪^^^^^^^^^^^^^^
1 שרות ועל אותם, וניהל בשבילם פרדסים בחדרה ^^^^^^^^^^^^^^^
1 מ20 למעלה בחדרה בשבתו פרנסתו. היתר. זה # ^^^^^r j^^^w
1 כבעל יודעיו כל על קוסובסקי התחבב שנה |^^^^ 3■^^
1 ובראורין, בראבהן מצוינות, נפשיות סגולות ^^HP*Vt "*^^^*9^^
1 בכלל. האומה לקדשי ונפש בלב מסור cf₪^^^ציוני \rwt£3fl^^m
1 ולא מנעוריו קוסובסקי היה נפש אציל ואמנם ^^^Kv: TL^^^^^■
1 ישבתו החוגים. בכל הבריות הערצת רכש לחינם ^^^Hft jlf^^^^H
1 הנהלת חבר הציוני. הועד חבר היה בחדרה ^^^^H ' 'J^Hj^^H
1 ביתהכנסת, בנין בועד חבר וחסכוו' ה^ואה ^^^^\ ;9^^^■
1 מוסדות ובכמה האוניברסיטה שוחרי לועד WTחבר ■ יי * ^ ^

קוסובסקי היה מאושר אחרים. ותרבות צבור .. ^ ?
בימיו. ישראל מדינת בהקמת לראות \ י 1 /

התקפות כמה ואחרי חלה האחרונות בשנים י . j
והובא (8.2.1952) תשי"ב שבט י"ב ביום מת .... ^ _ , על, בחדףה ל בבית ל כשותף, בחדרה לדיקטים חרושת בית למקימי

הפסיד והוא בהצלחה הוכתר לא שהמפעל ומכיון
לובשים שרה וחזר לזמןמר. לקובל יצא הונו, רוב את בו

בלאי אהרן יחיאל ר
כעבד בורסי. אהרן יחיאל ר' היה מקצועו ע''פ שבווהלין. מאלכסנדריה בלאי אלימלך די של בנו
פוכר היה ואח'כ שלחים שלו הבורסקי בבית היה שרה, אשתו שם על שרה'קס אהרן יהיאל לו קראו 1
והוא לכל מסבירות היו פניו לסנדלרים. העורות את אהרן, יחיאל ר' היה במינו מיוחד טיפוס אשתהחיל. 1
לקוחו וידעו וביושר, בצדק שלו והמו'מ לאדם נוח ימיו כל שעסק שמים, וירא טובלב יישר, תם איש 1
מלא. אמון בו ונתנו ממנו מרומים יהיו שלא תיו הן ואהבה קדושה מתוך טובים ובמעשים במצוות 1

הנאתו ומתוך אומר, היה המלאבה", את אהב לחברו. אדם שבין ביחס והן למקום, אדם שבין ביחס
הנהנה "גדול הפתגם: על חוזר היה כסיו מיגיע בכל לבריות וסלחנותו לזולת מסירותו היתה גדולה
בתמזגי עצמו בו ןאילו שמים' מירא יותר מיגיעו ובהכ באפיו שזורות שהיו מידות והזדמנות, מקרה

ויראשמים. כפים יגיע של התכונות שתי וידע ובדיבורו בהליכותיו זהיר היה זאת עם רתו.
הבןרא בעבןדת מתחיל הין. מאשמןףת הן  שלו שה"הן' ידעו הכל פיו. מוצא לשמור
הןןח. בניגןן תהילים אמיףת ןאחףיהן השןזף בףכןת נקי אמת, כאיש והעריכוהו לאו,  שלו והלאו
והתפי הטלית עם יצא זה ואחףי שלן המיוחד נןנים לבב. ובר כפים
עזב ולא בציבור> שחרית לתסילת לביתהמדרש לין באמצע אלכסנדריה בעיירה נולד אהרן יחיאל ר'
פרק ולימוד שונים מאמרות סיימו לפני ביהמד'ר את תורה, למד ודורו גילו בני וכדרך שחלפה המאה
לביתו. חוזר היה קוףנות ובפנים אדם חיי או משניות או ימינה לסור בלי פרטיה לכל וקיימה בה הגה
ומיד הפזין ברכת ובסיום קצרה ואכילה קלה לגימה במ במשהו שפגע היהודים בחיי חידוש כל שמאלה.
כלל בדרך קונים. עט ןלמו'מ בב,תד1בוףסק, לעבודה ככפירה בעיניו נחשבו ההשכלה, רוח ובפרס סורח,
טפלים דבריפ בבחינת אצלו /T/Jcn אכילה עניני היו לא ותורתו. ישראל עם בקדושת וכפגיעה גמורה

היוםי בסדר מקום תפסן שלא זר. כנטע לו שנראה רעיון כל ודחה וויתורים ידע
אלא במישהן ןלא לא י"יאל העובד נאמן כיהודי חייו את אהרן יחיאל ר' לו וחי
ןרבה יכים< ובדבףים נןעם. בפס כל המסורתית הדורות שלשלת את וממשיך קונו את
סביבתן אנעןי ןעל פשפחתן בני על השפעןי נוהג פה, שבעל והתורה שבכתב התורה דיני ע'פ

ית' כנגדן> עןף יתרה. ובענותנות בחסידות
ונהג מאוליק ה.רבי' של נלהב חסיד היה היא

יימים כל כבעלה לב ינייבת של הזדמנות ובכל נוראים', בימים אצלו לבלות
אהרן יחיאל ר נפטר תרצ'א באלול י'ט ביום הצדיק ודבר הרבי, אל נסע צרה או שמחה

באלכסנדריה. שנה 70 בגיל אלימלך. בניו: את חינך זו ברוח בעיניו. קדוש
גליקר חנה . וברל. זיסקינד זליג,
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פנמןיחיאלי אליהו ר
העיירה בן האברך של חייו היו קשים כולה. ובעיירה חריף החולף, מהדור ומשכיל תלמידחכם דמות
ועמד התנאים קשי את עליו קיבל אך הסואן, בכרך דרןארץ תורה, בו שהתמזגו אדם נעלות. מידות ובעל
קיבל דובנוב הסופר של והמלצתו בתמיכתו במבחן. ושאי בתפיסתו לו רכש ידיעותיו את החיים. והבנת
בלימודים רב חיל עשה באודיסה, מסטודנטים שעורים היד. שבהם והתנאים סביבתו עם מלחמה תוך פתו

במתימטיקה. והצטיין שלם. לאיש והיה נתון,
אליהו נפרד ובחכמה בתורה בידיעותיו מזוין
אותו בלע החדש העולם לאמריקה. ונסע ממשפחתו
מה תקופת אחרי ללמוד. וגם לעבוד גם ידע והוא 3^
אליהו נמשך ומשכיל כבךתורה באמריקה. מורד. שימש i^₪
באמצעות קרקע אחוזות לקוני והצטרף לציונות, 04£? ^^
ארצה לעלות מנת על בארץישראל, ישראל אגודת 4™? *1
בלבו שבערה הציונית והרוח זו קניה בה. ולהתישב *י*יי "\f
בגלל יחידי. ארצה ועלה קם 65 שבגיל לכך גרמו ו .

פףשת את לסיים ביד7 עלה ^א ןעכובים 0יבןכים jNUP^^^^^
למסרה שונות תכניות תיכנן והוא אדמתו של הקניה ^^13^ ^^^^^
הקימת לקרן או לא"י שעברה סלונים לישיבת jjj^B^או /Ik ^^^^^^
את לסדר הסםיק לא אי מסוים' הסכם ע"פ ^^לישיאל< K̂iw^^^^^^^m
צדקה מעשי לעשות פנמן אהב בחייו. העניינים Hlw4jlf^^l^H

המוגבלים. אמצעיו אף על לזולת, ולעזור
ועמד באמריקה משפחה בני השאיר פנמןיחיאלי
בתנועות והתענין אמריקה עתוני קרא בקשרים, אתם פנמן, יחיאל ר' לאביו צ'ודנוב, בעיירה נולד הוא

בהן. מלאה הבנה בגלותו בארץ הציוניות מופלג למדן סדיגורה, מחסידי בעיירה, מלמד שהיה
והרצ הדר (ת''א, למקום ממקום בארץ שנדד אחרי למד בילדותו בצ'ודנוב. החדשה בעיר שאלות שפסק
שמו שהעריצוהו. בארץ ומוקירים ידידים לו רכש ליה), חסידית. רוח ספוג והיה אביו מפי תורה אליהו
להגהה מקצועיים ספרים לו ונמסרו כמתימטיקן יצא תורה למקום אליהו נדד בעיירתו צר לו משנעשה
לבר לבחינות, תלמידים בהכנת טיפל גם הוא ועריכה. רכש שם סלונים, בישיבת שנים כמה ולמד לליטא
בהרצליה, מבוגרים בפני בתלמוד שיעור קרא טצוה, בתלמוד. עמוקה ידיעה לו
מיגוע בבית """"יי1 בשנותיי שהתגייי מ?ים ובחלל הקודמת למאה השמונים שנות  הימים

החיז מו עזיה ללא י'יא חשביני על יחי לז?נים את גם שמשכה ההשכלה רוח נשבה היהודי העולם
בינואר 31) תשי''ב שנת שבט לחודש די ביום לתלמידים שעורים ונתן אשה נשא בינתים אליהו.
בגיל בהרצליה טוב בשם פנמן אליהו ר נפטר (1952 ובאחד האפורים בחיים סיפוק מצא לא אך בצ'ודנוב,

שנים 9י ונסע תכניותיו את לגלות בלי ביתו, את יצא הימים
רינדזתסקי יונה במשפחתו רעש עורר הדבר מדע. לקנות לאודיסה

לוצקי נחמיה
ברובנה התישב 1918 בשנת שנים. שלוש משך בלודז ומשכיל, אידיאליסטן איש ברובנה, הציונים מטובי
מנחם לבית ליבה, אשתו את נשא ביתו, את בנה שם וטובלב עניו ועדיךנפש, ישרדרך למופת, עסקן
בנות ושתי בן נולדו ולהם חיל, אשת מסטולין, גארבוז על ויתר פעם לא עת. בכל לזולת לעזור המוכן

הציונות. וברוח "תרבות" בגימנסיה שהתחנכו ליעץ, האחרים, את לשרת כדי הפרטיים עניניו
ברובנה: יד להם נתן שלוצקי המפעלים היו רבים השפעתו היתה מעטה ולא ולסייע, להקל להדריך,
ליד העברי הספר הפצת מפעל ממיסדי היה ר.וא את הכירו כזה בתור בכלל. ובחברה בחוגו הציונית
האוקראינים); שלטון (בימי 1919 בשנת "תרבות' החוגים. בכל וכיבדוהו ובסביבתה ברובנה לוצקי
חבר שלה; הועד וחבר ה"התאחדות" מיסדי על נמנה ב1890). לערך (נולד םינסק יליד היה לוצקי
המוסד ומתומכי השנים כל "תרבות'' הגמנסיה ועד דודו בבית והתחנך מנחם, מאביו, נתיתם בילדותו
הלאומיות הקרנות לטובת המגביות ממארגני זר,; ביתהסםר את בסיימו בפינסק. דיאטלוביצקי דויד
וכמה בכמה והשתתף ומתרים, נדיבה ביד תורם בעיר, מלחמת בימי דודו. של לשעונים מסחר בבית עבד

במקום. וציבוריות צעניות פעולות המלחמה בסבל ונשא לפולניה נקלע הראשונה העולם
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חוה, בתו עמדה 1939 בשנת לכך. זכה לא Kim ■^^■■■■■■■^Hl
באוני ללמוד ארצה לעלות .תרבות*. הגמנסיד. בוגרת 1^^^^^^^^^^^^^^
ביופ ליציאה תירה ונקבע בירושלים. ברסיסי, 1^^^^^^^^^^^^^^ ,
את מנעה זמן אותו שפרצה המלחמה אולם .30.9.1939 1^^^^^^^^^^^^^^
בעלית ראה הוא שכן קץ, היה לא לצערו יציאתה. 1^^^^ 9^^^^^
מכתביו המשפחה. כל לעלית הרא>::וז הצעד את בתי ^^^Hf <9 1^ Ja^^^^l
ונכונות למולדת כיסופים מלאים היו בארץ לקרוביו 1^^^^ 4? 19^^^^

בה. בחיים יייתיי לכל ^^^^^^ן^^^^^^^|
לוצקי טעם 1941  1939 הרוסי השלטון בתקופת ^^^^9₪1ך1^^^1
היא 1941 באמצע הנאצים פלישת אך סבל. מעט לא ^^^^^T Jjj^^^^^^m
הגרמנים עצרו אחת' גירסה לפי הסאה. את שמלאה ^^^KSf §^^^^^^^^
ושלחום ה~18. בן מנחם. בנו עפ יחד לוצקי את ברחוב ^Hj^^^^^^^^^^^lf
לעי במכוניתמשא יהירים ^ כבת קבוצה עם יחד HF ^9^^^^^
חזח לא שמשם ידוע, בלתי בכיוון כביכול. בודה, 1^"_ _...._._^91^1■
רובנה יהודי של בהשמדה נספו משפחתו בני יתר

תש"ג. בחשון הוא לעליה. והתכונן ציון על לוצקי חלם ימיו כל
(גיברץ) ורדי טובה הגורל רצה אך זה. בכיוון מעשיים צעדים עשה גפ

ר רב ל אליהו
הגוינט' בהנהלת שירת תחילה ציונית. פעולה ממש לרנר ורות יהושע ר' של בנם היה אליהו
פעולה או; ה.ג'וינט* ומשהפסיק ובאוסטראה, ברובנה למשפחה ניתן זה (כנוי המסועפת הבני'ס* פחת
ברובנה. תרבותי בביה''ס וחשבונאי כמזכיר כיהן הטובות בהליכותיה שנתפרסמה בןציון). ר' סבו עש
ברובנה. התאחדות' ו.צעירי .גזרדוניה* מפעילי היה ^ לעזרת לבה ובנדבת
בית ובועד היסוד בקרן עסקן הקהקל. מורשה 1^^^^^^^^^^^^^ יהושע ר' נצרכים.
ילדי לחינוך הדפוס בית ליסוד (התמסר היתומים ^^^^^BH^^^^H חכם תלמיד היה
חשמונאי''. מכבי הקלוב בהנהלת חבר ביתהיתומים). ₪^^^^^^^^|^^ בנו את וחינך
הק בועד חלק ולקח העירוני הציוני בועד י'שתתף 1^^^ '^^^,^^8^^ כד בחדר, אליהו

בעיר. ותרבותי ציוני מפעל ובכל HF^^*P^I^^^m^הילה אך ההם. הימים רך
וב בנפשו ואידיאליסטן נאמן עסקן אישצבור. 1^^* _^^^^^ ונמ הנער משבגר

להערצה. וזכה אליהו היה חייו אורח ^^^L ^j^^^^H יצא למדע שך
ברובנה .תרבות* בגימנסיה יי א ל בתו את חיני הוא 1^^ ^^^^^^ך למד שם ^^^^^^^^^^^^^^לאודיסה למורים ובסמינר ^^^K ^^^^H^^^H רוסית כגמנסיה
1^^^^^^^^^^|^ היתה והיא בוילנה, ^^^^^^^P^^HH בהצלחה. ]|1^8^^^^^^^וסיימה לעברית מויוי אח"כ ^^^^^UwhWJ^W
₪^^^ WB1 3ל" .תרבות* במוסדות ^^^^^^^^Sm'^^J כש נולד H^אליהו ja* {£? \[ \ (נישאה ברובנה ^^^^^^Bj^^H■ בזוויהיל. 1898 נת
^^F "** ' Jk ך שפי אברהם למורה הצטרף 17 בגיל
^^Bk .< , רא). בהסתדרות פעיל נעשה מהרד. ועד הציוני ^^^^|למחנה ^0 * / אליהו של חלומו במסחרה, לאמו לעזור חייבו המצב בזתיהיל. דריר
^^^^ך +? ו ^1 מש עם לעלות היה התנועה למען פרטיים עסקים להקריב ידע הוא ^^^^אך ש₪ך ולהש ארצה פחתו עצמית הגנה מתארגנת נפשו. משאת שהיו והרעתן
£^^^^^ >► ₪^ אך בבנינה, תתף עם בפעולות ומשתתף חבריה בין ואליהו  כעיר
^^^^^^k ^ להגשים שיכול לם:י בשנות פורעים ומחנות כנופיות נגד ישראל מגיני
^^^^^^^k ■ ירדה החלום את בזווי ליטבק אברהם לבית רבקה אשתו .19201918
MKKj^^^^^ ■ בית על השואה לבה בנדבת והצטיינה בדרכע לאליהו סייעה היל

עם והוא ישראל הטובים. ובמעשיה
יהודי בהשמדת הנאצי וצורר צר לפני נפלו משפחתו בין אליהו היה זוויהיל את היהודים רוב משעזבו
היה 44 בן תשיג. חשון כ'ז ביום וסביבתה רובנה עבר ומשם בקוריץ זמןמה גר האחרונים. היוצאים

בנפלו. עזרח רחב: פעולה שדה לפניו נפתח כאן לרובנה.
לרנר בןציון הכל וע^ תרבות מוסדות ציבורית. עסקנות לפליטים.
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קהילות
ר י מ ו ט י ז'

(סוף)

האדום, הצבא עם שברחו אלה רק ניצלו בעיר. מש לז'יטומיר קשה היתד. 1918 ששנת בעוד
לז'יטומיר. חזרו גם ומהם חלקים החריבו יציאתם שלפני בה' הגרמנים הות
* * הרי שיכלו' מה כל ממנה בהוציאם והריקוה נימנה
* סקורופדסקי ההטמן חילות יציאת עם '1919 שנת

הייסית העיי זייטומיי' הע;י היא עתיקה היתה לתוכה' פטליויה חילות וכניסת מהעיר
בימים "י התשיעית למאה יסידה את מיחסים לכניסתם מיד ז'יטומיר. ליהודי מאה פי מרה

. ידועה לא כי אם חשובה' עיי היתה י'יחוקים ביהודים פוגרום 1919 בינואר 107 בימים ערכו
י'י'י0 מתור חשיבותה י'י™ ימה הצטיינה במה הידועים. הרולים הפוגרומים של השיטה ע"פ
בפלשם שהטטרים' ללמוד יש הרוסית טרייה ואסון זה מפוגרום העיר יהודי נרפאו טרם והנה,
ומח ווהלין, בישובי פשטו רוסיה ליייםמערב את חידשו הפטליוראים ראשם. על ירד שני
124,0 בשנת נכנסי באטי הנויע שלהם נית,החאו שנה אותה במרץ ל~26 22 שבין בימים הפוגרום
לע שעשי כמי העיי' את והחייבי לזייטומיי גם הכו' פרעו, שדדו' רצופים ימים ארבעה ובמשך
מתושביה כמעט אז התייקנה העיי אחייי|; יים הפו אחד זה היה וגסות. באכזריות ורצחו פצעו
בעיר), יהודים חיו כבר שאז הי™ ^ ^בל ובו ההיא הדמים תקופת של הנוראים גרומים
שעבר לא"י נמלטי וחלקם הושמיו שבחל?ם פצועים. היו מזה גדול ומספר יהודים 317 נרצחו

מחדש, העיי נבנתה הזעם לסגת נאלצו והאוקראינים הימים ארכו לא
את זי כבשה ליטא' מייני1 התפשטית עם בראשית קיוב על בעלותם והפולנים מהעיר
1gp בשנת בגבולותיה נכללה, יהיא ז/יטומיי' אף הפולנים' לגיונות לז'יטומיר. נכנסו  192'
שגדלה נה,כ 250ש לאחי מ*ני" ? חל ונעשתה לגבי והפראית הגסה בהתנהגותם הצטיינו הם.
ווהליו' חבל נכלל קינה' ועלתה פיליו מדינת הגליצאים גדודי היהודים. כלפי ובעיקר התושבים
בשטח ,1569 בשנת בתוכו. זייטומיי יי™ וסבלו. שנאנחו ז'יטומיר ביהודי ביותר פגעו
רבד. היתה העיר על הפולנים יהשפעת שלטוני' סכנה והיתד. נחלשה היהודים של העצמית ההגנה
של שלטונה בימי פוליו' ,של השניה בחליקה מי וכל קשה, היה המצב מאורגן, כגוף בהופעתה
חז '1793 בשנת רוסיה, מלכת הגדולה, יקטרינה עזבה העיר את לעזןר ."יכול
אחת ינעשתה יוסית עיי לז'יית ז/יטומיי יי' מהעיר גורשו והפולנים ם הימי עברו לא אר "
כעיי נקבעה אח"כ איקראינ,ה יי'פותשל העלים הסובייטים. שלטון בה והקימו האדום הצבא ע''י

יפרחה גדלה ומאז ווהליו של הפלר לא אמנם ואתם' התושבים הסתגלו לאט לאט
היהודית, ביייטשוב של שכנתה  ז'יטומיי הרוסיסובייטי. המשטר לסדרי היהודים בנקל,
מיוחדת חשיבית ייוהליו" כ"ייושלים "^'^ כ העיר מנתה 1930 ובשנת גדל בעיר הישוב
בין ובפרט היהודי' בעולם לז/יטימי? נויעת מהאוכ כשליש אז היוו היהודים תושבים' אלף 85
היביט הקייש ספיי בגלל יפולניה' יוסיה יהויי המסורתיים החיים סדרי. נעלמו הכללית. לוסיה
של שמה יויות י מש ז'יטומיי בדפוסי שניפסי המשטר ברוח שהתחנך עלה חדש ודור העבר של
מיי ניכי ^ של בשעייט התנוסס ז'יטימיי נשארה וז'יטומיר לשנים נחלקה ווהלין הצאריהחדש. השלטון למיגור עד לאור שהוצאו ספרים . רןסיה בתחןם
יהשכלה תורה כמ?ים דיטומיי יי?עה ^ ברוסיה גם וכבשו לווהלין הגרמנים פלשו !'941 בשנת
הנאצים מייי החרבית ביז זו גדולה עיי יאיי שלהם הזועה מעשי על פרטים אין ז'יטומיר. את
אחי א. שמצאו היהודים את שהשמידו ידוע אך בעיר,

מיר לוד
חדשים לאומיים ולחיים לעליה ושאפנו חלמנו העיר בלודמיר, החשובות הדמויות היו רבות

הנכספת. במולדת ומתוקנים בחשי והתבלטו שהצטיינו העתיקה, הווהלינית
עסקנים ומעשים, מאורעות קמים עיני לנגד של ומוסדות מפעלים על הוטבע ושחותמן בותן
שמהראוי טובים, מעשים ועושי מצניעילכת בזכרוני עולים ועברה' העיר על בחשבי זמנן.

הדיבור: את עליהם לייחד לתקר אותי המחזירים והמפעלים מהאישים במה
מת שהיו בתיכנסיות הרבה היו בלודמיר א) בלודמיר, ציון למען פעלנו עת הנוער, פת
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במצוות, מדקדקים אינם ארץישראל שבחורי בימי גם ומה החול, ימות בכל מתפללים מלאים
דתית, למשפחה בן בתור אותי שהכיר אני, והנה פילסודסקי הרחוב תושבי ואולם ומועד. שבת
בניהארץ... כל בדרך אלך אני גם שמא חשש, רגליהם לכתת צריכים היו קובלסקי) (מקודם:
ברכת את ולצרף יד לתת לו היה קשה ולזה שלהם. ביתהכנסת עד לפיהערך גדול מרחק

פיו. היתה  השלגים בימות ולכש"כ  החום בימות
, , . הציבור. לטרחת גורמת זו ארוכה הליכה

לארץהקודש בעולה הרי גיסא, מאידך ואולם
למינות, נתפס שלא בןטובים, בבחור עסקינן, הזה הרחוב מתושבי אחד יהודי נתעורר והנה
הצעירות ושנותיו הרעננים כוחותיו את ושמקדיש שטח תרומתקודש, ונדב גבאי (וועווי) זאב ושמו
שאוירא גם יתכן והרי הקדושים; האבות לארץ ככה ביתמדרש. הוקם שעליו חצרו של אדמה
ואיככה לטובה' דוקא עליו תשפיע דאדץישראל והרחובות הזד. הרחוב ליהודי הרווחה באה
יש לילדי תורה המרביץ ברה'לה, ר'  הוא זה בהאי מצווה שכר קיבל הוא ואכן הסמוכים.
,,המחזיר ביום, פעמ,ם הלב בכוונת ומתפלל ראל תלו על הוקם הכנסת בית כאשר כי עלמא,
השכיל ולכן י מרחוק יעמוד  לציון" שכינתו י". א ב ג ב א ז ר' של המדרש "בית בשם נקרא
המתפ מכל להפרד שגמרתי עד חכה לעשות: חבורותחבו קיימות היו ביתהמדרש באותו
כאילו הוא, גם יצא מביהכנ"ס ובצאתי ללים< וכר גמרא משניות' ללימוד עתים שקבעו רות,
בדברי אתי שוחח הליכה אגב קצת. ללרו*תבי תורה בתלמוד ועסקו שישבו מתמידים ביניהם
שנינו ונשארנו רואים מעין וכשנתרחקנו תורה, היו לזמן ומזמן הלילות, לרבות הימים, כל
ידו את לי הושיט מלכת, עמד אז  לבדנו חגיגותםיום. עורכים
אחרי האלה: כדברים לי אמר דומעות יבעיבים לג קופה גם זה בביתמדרש נוסדה לימים
תהיה שזו רצון יהי הקודש לארץ לעלות שזכית הלכה ואח"כ מצער שתחילתה מילותחסדים,
הבטיחה אנא, יחד. גם הנפש ועלית הגוף עלית היו (המתפללים ההכנסות בשטח גם וגדלה,
אל במיוחד רגליך תשים לארץ שבבואו לי נא מתן בשטח וגם בשבוע), שבוע מדי תורמים
ותתפלי זכרוני את שם ותעלה המערבי הכותל סוחרי ברובם  יהודים הרבה שכן ההלוואות,

ובני... אשתי ובעד בעדי סחו לקנית הלוואות מקבלים היו  היארידים
ראה בעיני. הוא גם ונתעלה עלה זה ברגע היאריד, אחרי ומחזירים היאריד לפני רות
לא שבי, היהודית בנקודה הוא שמאמין ראיתי' למחיתם. והרוויחו מסחר עשו ובינתים
למעלה אם כי עול, פורקי בין אהיה שלא רק את לנהל עליו שהוטל האלה הטורים כותב
בינו המליץ להיות ןישר כשר אותי ראה מזה, כמה בעיניו ראה הגמ"ח, קופת של החשבונות

המערבי... הכותל ובין לה. לנזקקים הזאת העזרה היתה רבה
של מופלאה דמות על סיפרו לדור מדור ד) יזמה. תרבה עסקנים קנאת ב)
באברהם הוא המדובר רחוקים. מימים לודמיר גבאי זאב ר' של המדרש ובית הימים ארכו לא
וא מעשיות וסופר. מקצועו לפי רוקח אשכנזי, ולקראת קבועים, מתפללים הוא אף נתמלא
זה,שחי אשכנזי של אישיותו על התהלכו גדות המתפ את גם מהכיל צר היה הנוראים" "הימים
הוא בלודמיר. הט"ז המאה של השניה במחצית ראש לקראת שמה נוהרים שהיו החדשים ללים
העוסק ובאידיש, בעברית חיים" ,,סם ספר חיבר זאב ר' נתעורר והנה במיוחד. ויוכ"פ השנה
ומעשי מחטא להזהר כיצד ומורה חיים בשאלות סמוך, ברחוב ומנסריה טחנתקמח בעל יוחנזון,
ואזל  בפראג 1590 בשנת פורסם הספר בושה. לשם שלו המנסריה של הצריפים אחד את ומסר
מהספר טפסים שלושה רק השתמרו ידיעות (לפי וא1שי לציבור, בהרבה הוקל זה ע"י ביתתפילה.
ובספריו: הבריטי במוזיאום אוקספורד' בספרית נתברך זה יוחנזון ר' כפים. על נשאוהו סביבתו

הנאצית). השואה לפני בווילנה סטראשון היה התורה, בברכת גם כיאם בעושר, רק לא
, , , אומרים, הבריות היו ועליו ונדיבלב מופלג למדן

ה"עלמה של יתה דמ על וסופי דובי רבות . נזדמנו. אחד במקום וגדולה שתורה
מויד"' לודמירער ..די בשם הידועה מלודמיר"
יצא וממנה היהודי בעולם אגדתי לטיפוס שהיתה המלמד, ברהילה ר' גם לטוב ייזכר ג)

עצמה לודמיר לעיר נוסף פרסום ארצה צאתי לפני אני. גם למדתי שלו שב.,חדר"
המפעלי= וכן להם והדומים אלה כל ראויים שלי. הרחוב מיהודי להפרד לביהכנ"ס באתי
ולהנצחה. לזכרון המעטירה לודמיר של החשובים ברכת אגב לשלום יד לי נתנו כמובן. כולם,
הנאצים. בשואת ניספן העיר שיהודי לאחר ובפרט משום התבייש ברה'לה ר' המלמד ברם הדרך,

ישראל. כל לעיני בפרהסיה, ממני להפרד מה
קוויס א. שמועות, אז אליו הגיעו ואדוק, חרד כיהודי הוא,
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ש ט ו ר ב ו א
העבר) (מזכרונות

לא גבאי ששום סברו שכן שבעיה בתיהתפילה ברא באוברוטש הד מצאה הציונית התנועה
הודלקו ואמנם כצנלסון, יצחק ר' של לנכד יסרב שהגיעו הרשמים שחלפה. המאה בסוף שיתה,
בתי בכל הרצל של לזכרו "קדיש" ואמרו נרות הלבבות את עוררו שונים בצנורות מהקונגרסים
נאומים נשאו ובספריה ההוא. בערב התפילה מניות הפצת על משהוכרז היהודי. הנוער של
האזכרה. רושם היה רב המנהיג. את והספידו במפעל עסקו בנק) (הקולוניאל ההתישבות אוצר

אחיהעט של ביקייים לכ*ה דר™ זכתה ^ינקי ^:יצחק^ $££££
™™oi™m™m'i '; בהשפעתם נפטר). וכאן ארצה זקנתו לעת עלה

עם י^," fj *?.™,£ ^יי^ל אם מניות, על העיר מבני יבים אל*"™ י1
u* ' *" _iu u"'wu 1 u 1"1 י *"*'*' בדבר העוסקים פני להשיב העיזו שלא יצהקאייזיסמשום מר' שלמד סיפר ואגב הציונים 'VJu kuu/h *
ק ק י * ,!* י 3 לחר י^ "££ לאט לאט הכתה הציונות לענין. יחס מתוך ואם

ם* הספרד ם 'י77 ה כתב את כצנלסיו גם ינקו בעיקר וממנה באוברוטש שרשים
הישן מהדור רבים שכבשה החסידית הייח החינוך ערך את הבינו הצעירים הסביבה. יהודי
בה. הציונות לקליטת כמעט הפריעה לא בעיר מחנה להכשרת יסוד בו וראו הלאומיעברי
בארגונם הציונים בניהם את ראו החסידים האבות לרעיון עצמם את הקדישו מהם ואחדים ציוני
מהכלל. יוצאים מלבד בזה, והשלימו ובפעולתם לייב בירמן, יוסףחיים יזכרו: מהם החינוך
ובכל תמיד נמשכו הציונות מרכזי עם הקשרים שיסדו וולטמן, ואהרון שלייפר אהרון בירנברג'
את דחפו לא המהפכניים הרעיונות התנאים. בעברית הילדים את חינכו ידם ועל חדרים
בתקופת הלאומי' הדגל את לנטוש הציונים לשעורים המורה היה אלה עם ציונית. וברוח

.(19051910) ולאחריה ברוסיה המהפכה מחנכי היו אלה מורים פישמן. אהרון פרטיים
בקצה ישן ביתקברות השתמר באוברוטש מלב ישכחו לא והם זו מאתנו בראשית הדור
של ביתהכנסת עמד ובגבולו הקצבים רחוב בכלל. אוברוטש ובני תלמידיהם
לפי י'הורנוסטייפלי). ביהכ"ב לו ^ראו ה?צבימ מהם רבים ומגשימים. חולמים היו העיר ציוני
רבות שנים לפני זה במקים עמד זקנים סיפורי שימשה ועלייתם השניה בעליה ארצה עלו
יעקב הסופר ישב בו עתיק ביתכנסת בנין אוברוטש של הציונות מפעילי לאחרים. דוגמה
לאקרמן מאיביוטש (שעבר טרכטמו שמואל חנה (הרוקח), פרגר יהושע פינסקי, שלום היו:
ישראל", ב"סופרי הנזכר זה טרכטמז מת) ושם הלל סלבינסקי, יצחק ארקיס, זהבה ארקיס,
בלילות שם למד 1898  "הצפייה* בהוצאת יעקב סקורודינסקי, אשר ארקיס, צבי ארקיס'
ביתהכנסת ברהיטי שלי הני אש אחזה ופעם דויד בירגר' דויד בירגר, שבתיל ביריביס,
האדמ"ור לעיי הגיע זמו אותי באש עלה והבניו בןציון קרייזמן, זיידל רוטבלט, אהרון רוטבלט,
לה ופקד טברסקי מרדכידוב ר' מהירנוסטייפל ומשה ספוזיניק יעקב גלוזמן, יעקב גלוזמן.
זי מסורת הנשיף במ?ום חדש בביו מיד קים הפרופיסור של מזכירו אח"כ שהיה ציבולניק'
אדם שלדי שלושה במציאת באגדה משולבה קיוב) גליל של הציוני (המורשה מנדלשטם
לאספם *?ר והרבי השייוי הבניו ליסוד מתחת מהאר חלק לא"י להעביר הצליח זה ציבולניק
צדי מאהלי החדש. הבניו יסוד ייד אחד ב?בי קיוב. גליל של הציוני כיון
של אחד רק הישן בביתהעלמין נשאר קים " ,

אח עתיקות מצבות תקפ"ו. משנת נתןבטע... ר' הציונית האגודה של החשובים המפעלים אחד
לפענח ניתן לא רות בראשי בעיר, הציונית הספריה היתה המקומית

_ ,. Wr ^ ברוסיה הגדולה י"ה"כה עי במח^ינמ^)הס^^צ^וה^?:
כיהרי^;.. כסדרם. באיבייטש היהידיים ה?ם זימי זכורה גילאים. כמה עליה ועברו רוטבלט יוסף

מסיל^ י]עיי בני ייב שמיי ייהל:ניים דים אור ממנה ששאבו הנוער לבני הספריה .חוייפה בימי התפילה בתי 87 את מילאו אבות' לאומי. וחינוך חכמה
היערות ומסחר כפיים מעמל התפרנסו ובשבתות.
בשנות האזרחים מלחמת בימי הסביבה. של ראשונה שנה במלאת תרס"ה, תמוז כ' ביום
פוגרומים טעם העיר יהודי טעמו ,19191918 בספריה העיר ציוני התכנסו הרצל של לפטירתו
כשעמדו תרע"ט, בשבט ואוקראינים. רוסים מידי הדברים לכותב נמסר זה לפני אבל. לאספת
הצבא לחץ תחת העיר את לעזוב האוקראינים שבעת בכל נרותנשמה הדלקת לסדר האלה
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יהודה ארקיס, הלל ביריביס' יעקב ציבולניק, את הזמינו הם שפלה. תרמית מעשה עשו הרוסי,
ירד אבל ואחרים. וורטמן משה כצנלסון, יוסף קוזיר מנהיגם של הצבאי למטה היהודים נכבדי

לעזבה. מיהרו ורבים העיר על מל אתם ושלחו הרכבת בתחנת שנמצא זירקה
ושפך לאוברוטש אז נכנס האדום הצבא לתחנה בדרך אולם כביכול. בטחון' לשם ווים

ובסביבתה. בעיר הסובייטים שלטון את בני מטובי איש' ו38 אתם בהולכים המלווים ירו
כצנלסון פנחס משה היו: הקרבנות בין נפלו. אוברוטש.

* גושצ'ה  הושץ'
שהיו מאלה המתימטיקה. במדע גבוהה לדרגה שכונות רוחותיה משלוש מוקפת העיירה
ואלתר שטיל אשר יותר: ארוכה תקופה בהושץ' לידו הורץ' הנהר הרביעי ומעברה גויים של
וב"המליץ" ב"הצפירה" השתתף הראשון מזר. פלאים יד דומה גבוה' הר של תלול קיר מתנשא
לעבן" ב"וואלינער קבוע סופר שימש זמן ולאחר מטבור לזרום. הנהר למימי תת למען חצבתו

ברובנה. שבה ה"פריץ", חצר והולכת נמשכת העיירה
בתורה ובקיאים חריפים הגדולים' מלומדיה ככרות ופרי, נוי גני תפארת' והיכלי ארמונות
אלקנה ר' של חתנו ישראלאהרן, ובחכמה: וליבסקי' פולנים: ה"פריציםלפנים ומדשאות.
שלמהבר ר' רויזמן' ישראל ר' המלמד, (קנה)  רוסי בעלאחוזות ולאחרונה זולוטניצקי
קורמן, אליהושלמה ומשכילים: למדנים ורסטט. איסאקוב.
וחייםמנדל לרנר חנוךצבי ביתהמרקחת, בעל ונפשו כמאתים היה הושץ' של בתיה מספר

המורה. הרמן בעלימלאכה. רובם מאות. וחמש כאלף תיה
ממזייריץ' סנדלזון. אהרן ר' אחרון ואחרון ומעטים תבואה סוחרי ורוכלים. זעירים חנונים
וגמרא תניד מלמד להיות להושץי בא הקרובה בעלי אן גדולים סוחרים  העשירים מאוד
מלא צנא כשרונות. בעלי נבחרים לתלמידים העיירה לתחום מחוץ פרץ שסחרם מפעלים,
העתיקה. הספרות בכל ובקי חריף ספרא. החקלאית מהסביבה פרנסתם הקרובה. וסביבתה
(חש כלליים ללמודים גם שעות הוקצו ב"חדרו'י' לשבוע. אחת הקבועים, ומה"יארידים" הגדולה
ה,,חדר" הרוסית. ולשפה ועוד) גיא\גרפיה יבון> הע רק לא בכלל. העיירה היתר. ודלה קטנה
את ממלא היה בו בעלימלאכה, של בקלויז היה ובני תורה יודעי גם בה' מעטים היו שירים
היתה לא למודו שיטת והשמש. החזן תפקידי תמיד שעמלו תושביה יספרם. נער ממש אורין
היה וכאח, כרע תלמידיו עם התהלך אלא יבשה יודעי יראישמים, היו ביתם' לבני טרף להביא
והא האגדה לעולם ומכניסם עמהם שיחה מרבה ברם' משניות. פרק היותר ולכל רש"י עם חומש

צילות לרוחות פתוחה העיירה, היתה ותוססת ערה
חלש הד הגיע 19056 של המהפכה בשנות בעלי לתוכה נקלעו ואימזה בעולם המנשבות
באו שלמדו מר,צעירים היו לעי,רה. גם ממנה בה שקבעו ההשכלה, ובחכמת בתורה תריסין
הכה מריח אתם מביאים והיו בקיוב ניברסיטה השאיר מהם אחד וכל קצרות לתקופות ישיבתם
קלינמן ישראל  מהם אחד ומרעיונותיה, פכה עקבותיו.
הפגישות מקום בקיוב> נודע פרקליט אח',כ שהיה של האצילה דמותו כורה ז הקודם הדור מבני
מקום נקבע אח"כ בביתנוי שנמצאה הספריה היתה להושץי שבא מאניפוליהסמוכה. למדן יוסף ר'
שבחבורת הותיק פרידמן, פרץ בבית הפגישןת ובעל היה מופלג למדן הרבנות. בכתר לשמש
והספרות ,,השלוח" את קוראים היו כן העברים וציר ומלהיב נלהב ציוני אף רחבה, השכלה
התנערה 1917 מהפכת אחרי החדשה> העברית לקובנה כבוד אחר לוקח מהושץ' ציוני. לקונגרס
שהיו הנעורים כוחות לתחיה. וקמה העיירה יטא;
הנוער של רובו אחת. בבת פרצו ועצורים חבויים , יזכיו: ?vr!r,כו ביתספר ילדים, ציןני> ואחיות, אחים עשרה הענפה. הלר משפחת
שלטה העברית בעברית> הכל למבןגרים לרובנה, עבר הלר הרש וחכמים. תורה בני רובם
יצאה 1920 ובשנת ל נחום הציבורית. בפעולה נכבד מקום תפס שם

לאי>ו ו.א"זווד _..,__ נושא אלתר מבניו' אחד הוא, גם גדול למדן הלר,
ואח"כ ^י^^"יטמןסקורופיסקי י*£ה שם והיה לאמריקה הלך בעיירה. ההשכלה אוי

פצועים. היו בעיירה וגם רים .28 עמ' יא קובץ ווהליך. "ילקוט ראה c
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1 הראשונה, השחיטה היתד. בסיון לד' ואור הם. הושץ' התענתה הפולנים ע"י שנכבשה אחרי
1 וכמה ששים מאות שלוש הרוצחים בידי ניספו בה הפול הממשלה של והנגישות המסים עול תחת
1 לגור עליהם וציוו אספו הנשארים את נפש. ברחו גם ואחדים ארצה עלה הנוער מיטב נית.
1 הורשו אך ,,גיטו"), לו קראו (לא אחד ברחוב נמש ציונית פעילות של המסורת אך לרוסיה'
1 מקום. לכל ללכת "התאחדותצעיריציון'/ של סניף נוסד כה.
1 היהודים הדליקו טוצ'ין הקרובה בעיירה שנשא השוה"צ קן גם קיים היה תקופתמה
1 מהם. 70 ונשרפו הבתים את בגיטו שנכלאו הציונות. קרנות לטובת ופעל בעיקר צופי אופי
1 לשם האוקראינים השוטרים את שמרכזים ראינו בדור בעיירה והמסורים הפעילים העסקנים בין
1 קרוב. קצנו שגם והבינונו עונשין מסע וראשי הציונים מטובי ווייסמן. חיים היה האחרון
1 ולכפ ליערות בורחים היהודים היו בינתיים הציבוריים המפעלים ברוב קשור שמו העדה.
1 בערב האברים. אצל מקומותמחבוא, וקונים רים מלחמה שבין בתקופה הושץ' של והציוניים
1 יום באותו השניה. השחיטה התחילה סוכות למלחמה.
1 צבי הרב בעיירה. שנמצאו יהודים מאה נרצחו אברהם להושץ' בא העשרים שנות באמצע
1 בקיר נמצאו שפרה ואשתו רבינוביץ יהודהליב כבחור כן. לפני שנה שלושים עזבה אשר מזר,

האוק רצחום. ולמחרת במרתף החזיקום כפול, הנייר, בתעשיית נאדה לאמריקה, אז הגיע עני
הובילום יהודים. לחפש בסביבה פשטו ראינים נדב גדול. לעשיר הזמן במשך והיה פיתחה
מאחורי נקברו 37 שם. ורצחום סימונוב לחורשת בנק יסד ליחידים. וגם למוסדות בהושץ' ותרם

בס. דודמשה של ביתהבד לעש הגיע שהונו חסדים"' גמילות ,,קופת בשם
הרוצחים שבועות. חמישה נמשך זה מצב לכל נענה זה מוסד זהובים. מאות וחמש אלף רים
היטלר כי יהודים, יהרגו לא שוב כי הודיעו, מזר אברהם כנושה. להם היה ולא העיירה בני
לא לעיירה, התאספו יהודים כמאה אותם. חנן תרם מעושר, גם תורתו את שקיים בראורין זה,
כוחם שכשל מפני אלא בחנינה, שהאמינו מפני היהודית ל"מגבית דולר מיליון חצי ב1949
בבית החזיקום נרדפת. חיה בחיי נפשם וקצה מיליון. וב1951 מיליון רבע ב1950 המאוחדת'/
ולב ללכת להם הרשו גם משהו, האכילום אחד, ההש שהון לנייר, ביח"ר בארץ בונה הוא כעת
בכסלו ה' או ד' בשבת אך מהאברים, לחם קש דולר. מיליון וחצי לשלושה יגיע בו קעת
נשארו זה אחרי ונרצחו. לחורשה הם גם הובלו הלוואות למתן כסף סכום הקדיש מזר אברהם
שמועות הפיצו שוב והרוצחים איש כ40 עוד שבארץ. הושץ' לבני קטנות
10 עוד נקבצו תש"ג באב עוד. יהרגו שלא
בעולם ונדים נעים להיות יכלו שלא יהודים *

שע"י ההר במורד ונקברו נרצחו הם גם התוהו. אחד מספר הושץ' של והנמהר המר קצה על
ההורין. קרנצברג: פסח הנצולים

בחזקת עדיין הדרכים היו השתחררנו, כאשר העיירה סופחה העולמית המלחמה פרוץ עם
יכולנו ולא ה,.באנדות" גיסות מחמת סכנה חודש. 22 ארך ששלטונה הסובייטית לרוסיה
לקבורתישראל הבאנו העיירה. מתחומי לצאת שהיה מי כל הוחרמו. רבים ובתים בטל המסחר
מאחורי שנקברו החללים 37 את העלמין בבית התפרנסו יתרם לחם' ואכל עבד לעבודה, מוכשר

בס. מ. ד. של ביתהבד נמסרה הגמ"ח קופת לאברים. חפציהם ממכירת
שהיו ומהכפרים העייףה בני ^ שמות ואלה ביה"ס גם לרשותם עבר וכן לשלטונות מאונס
קרנצברג, פסח "1 בחיים. נשארו אשר בה, רוסית, כ ואח' אידיש בו הורו תחילה העברי.
מרים, .4 רסיה. .3 ובנותיהם, אשתו אדל >2 הופרעו ולא והמדרש הכנסת בבתי נגעו לא יאך ןבניהם. אשתן פרדיל >6 גלמן; ל 5 בהם. והלימודים התפילה
משה <10 סמולה, גדליהו בת רחל .9 רחל, <8 רוסיה בין המלחמה התחילה 1942 ביוני ב22
.12 ובניהםן אשתו מניה 11י ההיט; כץ (משקה) היהודית העיירה הופצצה בו ב29 לגרמניה.
(מהכפר רבינוביץ שרה >14 אלקה. .13 מורי, ותחת נהרסו בית 60 הגרמנים. ע"י בכוונה
ףוזמן# בילה <16 איטה; >15 ובתה. קוריזבן) וחמישים מאה מותם את מצאו חרבותיהם
אשתו הספר, דוניה .17 מטוסיס: אליהו של בתו ,, , איש
קורמן. ש. א. בת חינקה .18 החביאתו. הנוצריה החללים את אספנו הגרמנים. נכנסו ביולי ב3
פיון משה .21 ;6 בן ובנם 20 איזיק; .19 בעלה, הוטלו מיד המפולת. עיי את ונקינו לקבורה
ושתי בנה .23 רחל; .22 רוסיבלה); (מהכפר ימים כעבור רצח. ומכות פרך עבודות עלינו
ויסמן ליובה .26 מרוסיבלה). הם (גם 25 בנותיו? יהודים. 10 להורג הוצאו אחדים
הציו העסקן ליובה של בעלה בתיה. .27 .. ובתה בורות שחופרים לנו נודע סיון חודש בתהלת
סוניה .28 השחיטה; לפני עוד נהרג חיים ני שהם אמרו הגויים סימונוב. הכפר שע"י .בחורשה
בחיים, נשארו הראשונה (מהשחיטה קריצ'מר שבשבילנו ידענו אולם צבאיות. למטרות נועדו
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אחיו דמי לנקום בכדי ד. ו. ק. לנ. התנדב טות. ההרי למקום להביאם שאיחרו הינדה ואמה היא
ב"בנדרבצים'' במלחמתו חלל ונפל מהאוקראינים ל"אקציה* שנועדה השעה אחרי דקות 5 גה
האוקראינים, ביצעו ההשמדה פעולות כל את נתפסה השניה בשחיטה להחזירן. פקד והגרמני

גרמנים. 2 רק היו בעיירה ונרצחה. האם
לרנר נחום מהשחי הוא גם ניצל סמולה משה בן אהרן

ל ו פ ו ט ס ו ק
ההנהלה וחבר ראשהמועצה סגן גם יהודים; קוסטוםול בני נלקחו מאז שנים עשר חלפו
חברת איגודסוחרים' גם הוקם היו. יהודים להשמדת שנים עשר החיים. מארץ ונגזרו היקרים

אחרים. מוסדות וכמה בעלימלאכה והמ הערה התוססת' העיירה היהודית' קוסטופול
לטובת הרבה שפעלו הציבוריים העסקנים בין הכל תינוקות' צחוק נשתתק קולה, נדם פרנסת.
ב ק ע י ן, י י ט ש ל ד י י א ק י ז י י א היו: העיירה ווהלין אדמת על יהודי ישוב היה. כלא נעלם
 ל ג י י פ אהרן וישראל וויינשטין ובמסת יהמה הלב הצער. וגדול היסוד עד נחרב
פומרנץ אליהו (ראשיהקהלה), שטיין נוחם... ואץ הנפש תבכה רים
גרינוולד ופנחס המקומית) המועצה (0גן המסונפות העיירות אזזת היתד. קוסטופול
ותיק עסקן טור' ספק משה המועצה); (חבר האחרון הפולני השלטון בימי שכללה רוולקהילה אליהו "תרבות''; ביה"ס של ופטרון יהודים? 4500 על ברזנה שכנותיה: את גם
חיים יוסף גמ"ח; קופת מייסד  ביק 2000 על דיראז'נה יהודים; 3500 על סטיפאן
דוד העממי' הבנק מנהל  (סאדע) שדה יהו 2000 על (לודביפול) סלישץ'גדול יהודים
זייץ אברהם הסוחרים' מאגודת  דיין  ואוסובה נפש 1500  קטן סלישץ' דים;
בעלי ארגון עסקני  קוטלר וישראל נפש. 1000
ורא ראש טרכטנברג' אליהו המלאכה' מלחמת מימי עוד שלשלתיוחסין לקוסטופול
בא הכלל לטובת פעלו כולם למכביאש. שון בהמוני בה להתישב החלו יהודים אבל שבדיה,
בפלו וכולם קדושים כולם _ ועכשיו מונה# בקו פסיהרכבת התקנת עם '1890 בשנת רק הם

ישראל. צוררי בניעוולה לפני הקילומטר על שוכנת (קוסטופול רובנהווילנה
, , , שיי העיירה היתה אז עד לדוכנה). סמוך ה34

גילדה הפעילים,: צייז עסקני לברכה י™ החלו ואילך אז מני ורק לתחומיהמושב. כת
ציין למען רבים מעשים שעשתה ר י דל נ ג הסמוכים. מהכפרים יהודים לעיירה נוהרים
ברו ונתקעה הנאצים משיני (נמלטה בעיייתני חוטינקר. היהמשה הראשון המתיישב
היו פשיחודניה, יחוב ב י'?™ בייי™ סיה< להשתקע באז אחריו בריצ'קה; שלמה של חותנו
י^י™ צייו למעי המפעלים כל מ1]יכזים כיהן מהם (אחד זילברשטיין משפחת ישעבני גורין, שמאי נחס, פ הל*ימיות לבוא המשיכו כן  דמתא) כרב שנים לאחר
וה גורין (וואלקה) זאב פרנקל, יהי תבואות סוחרי סוכנים. מתווכים, יערות, סוחרי
וויינ צבי ייבל"א פיל' נחמיה אינז'  והסוסים הבהמות מסחר הכפר. תוצרת ושאר
גו עקב וי ט א ט ש ר א ו ו שמאי יו' י ט ש היתה הסביבה כאן. פרץ  בכלל החזירים ואף
העבודות של התווך עמודי שהיי  ז' י י כולם. את לכלכל באפשרותה והיה עשירה
משעתם הרבה תרמו הם קוסטופול ב י'צייניית שונים, בתיחרושת בעיירה הוקמו מהרה עד
התרבותייםרוחניים לחיים י צייני מפעל לכל ופורני לדיקטים בתיתעשיה וטחנות, מנסרות

העיירה של קינה את והרימו ולכלי לנייר כפופים' ולכסאות לגפרורים רים'
חו היו יהודים' אוכלוסין מעוטת בקוסטופול ומכונות מחרשות וחישול ברזל ליציקת זכוכית'
עסק ותרבות' השכלה אנשי אינטליגנטיים' גים ועוד. ולזפת לספירט בתימשרפות נבנו דיש;
גדול. במספר  העם תחית בעניני צבוריים נים הי היזמה אך קטנה, לכאורה היתה העיירה
שואל האחרת: הדור מבני יזכרו אלה על שלד. התעשיה במפעלי רבה. היתה בה הודית
אחיו בחיפה), לחימיה דוצנט (כיום צימרמן עליהם: והנלווים הרבה' ועובדים פועלים העסיקו
(נתקע למדיצינה ד"ר  צימרמן משד. 95^© ואשר שונים' ובעליאומנויות בעלימלאכה
שואל ן' גא א ק איזיה הד"רים: וכן ברוסיה)' בידי ונתקיימו יהודים י ד י  ל ע קמו מהמפעלים
קייז' שפסיל גורין, איזיה יזמן' י א מי מזה' זה והתפרנסו חיו כאחד וכולם יהודים.
ותבל"א שרהאייזנברג'מרדכייאכנוך, בצמצום. ומי בריווח
רודניק לייבוש האינז' {ncpDO ה ני ה בצרכי העוסקים יהודים בעיירה ונמצאו
ווייב אברהם רודניק, יעקב ויבל"א נציגים 50>To היו המקומית במועצה ציבור.
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לבכר עד אותם הובילו עלילותדברים בגלל אהרן ואחיו שטיין דל איי זאב ט, גור
 הסביבה מכפרי נוצרים המוני ולעיני הספורט,  (מורה). האלפרין ונפתלי (עו"ד)
נרצחו  מוקדמת הזמנה לפי שמה שנתאספו ^
דומה בצורה רצחו מועטים ימים לאחר ביריה. , אשת,, משפחתן' ןבני רןך אליהו את בש עוד התחילה בעיירה הכלכלית הירידה
וד"ר ספיבק מוני ליטוואק, , הפולנית, הקליטה ראשית עם ,193031 נות
ל שהףגוקהן די לא ה£ זה את י> * א ג הנודע ת, האנטישמי המגמה בעל  הארגון באשר

בגןפ התעללו גם יאלא בכפן' ל לא על כל לתוך הפולנים את העביר  "ראזוזאי* לשמצה
mum ",...,." בהם. התחרות לשם תחילה בכוונה היהודים ברגלים.ערי ורמסוהר , השל, _ נןסךה לאחר והחנ הסוחרים של לחמם מטה נשבר מהרה עד

וברא1 (יודן:ףאס), היהןדים" <'מיעצת _ העףיץ היהודים. והאומנים בעליהמלאכה של וכן וונים
נ אופ ומר קילצי) (איש ודי ר לייבל שם: הכו ובראשם החדשים, הפולנים המתיישבים
אליהו דיין' דוד העיירה: ומבני ם, י י ה והסתה גלויה תעמולה ניהלו וורפוחובסקי מר
רגו ב דייטשמייסטר, עו"ד נץ, מר ן פ הת אףעלפיכן היהודים. על חרם בהכריזם
וליי זלצר יעקב שורצמן, דוד בוי, ישפיע לא ושהרע לההרס' ולא ליפול לא אמצנו
של הצו עלפי אנוסים שהיו ן א ד י י מ ש ז ב ובכל והמלאכה המסחר ענפי בכל במיעוטו. אלא
מסייעים להיות גבם' על העומדים בהם, הרודים לאטלאט נגעופגעו והמלאכה התעשיה סוגי
של הקשות הגזירות ולביצוע עבירה לדבר מכפרי הפולניים בעליהמלאכה של הזרות הידים

הכובשים. פולנית תרבות של פוזנא' סוחרי ושל הסביבה
הוצאה שבשעת ן' דיי דוד על מספרים אז; עד לנו זרות תכונות בעלי פולני, נוער ושל
קבוצה כשהוליכו אחת, "אקציה" של לפועל להתגונן. וידענו החמיר המצב
,,מוע מחברי כמה ובהם העיירה, מיהודי גדולה כדי עד הגיעו הידים וחיזוק עמדותינו ביצור
מחוץ  דיין דוד  הוא היה היהודים"' צת (בספטמבר לעיירתנו הרוסים פלישת שאף כך,
אבל בחיים, להשאר היה ובידו למיתה לנידונים היהודית. באוכלוסייה תחילה פגעה לא (1939
מבני ונפלה נבדל להיות רצה ולא, נקפו לבו כעוב הסתדרו העיירה מבני רבים הוא' נהפוך
אני, גם אלך קהלתי בני כל ילכו ,,באשר עדתו. הרוסיים בקואופרטיבים וכתופסימשרות דים
 גורלי", להיות צריך וגורלם מהם טוב אינני ידועישם, עשירים איאלו מלבד  שהוקמו:
מארץ ונגזר לקבוצה מעצמו והצטרף אמר כה הרוסים. ע"י ..הולאם" או הוחרם רכושם אשר

הי"ד יחד: אתם החיים הפלי מצויה, שאינה רוח באה אימזה והנה
* על והרס חורבן שהביאה הגרמנים' של שה

במעשי הדבר כאן גם החל אחרות בערים כמו ומנוסתהבהלה, הבריחה התחילה אז העיירה.
בהשפלה בדברישטנה, ביהודים, התעללות וללא חשבון בלי רגליו, נשאוהו אשר אישאישל
קבו וקנסות מסיעובשין בהטלת הרוח, ודיכיי להיות ומבלי רכוש, להציל יכולת ללא תכלית,
האוכלוסיה יד גם _ חטאו. שלא חטא על ציים נפל כי  שמה' הולך הוא אשר בדרכו בטוח
באמצע. היתה והפולנית הבוצריתהאוקראינית ברחו, לבד היהודים לא אכן, עליהם. הנאצים פחד
נובוסיליצקי, החובש במיוחד לדראון ייזכרו הלכו והיהודים לפניהם, וברח הלך הרוסי הצבא
של לאידם שמחים שהיו ופסטריק, שפילקין בנ צורך יש הרוסים, החיילים לדברי אחריהם.

לכך עזרו גם ואף היהודים הימים ובקרב אסטרטגיים, מטעמים ארעית סיגה
ועוז הנאצים של והאכזריות הרצח מעלז, בין  והגרמנים יצאו,  הרוסים לכאן. יחזרו
ציד עריכת החטיפות, דבר את להזכיר יש ריהם ואימה בהלה השתררה לכניסתם ומיד נכנסו.
בלתי למקומות גירושם ברחוב' עובריאורח על החלי פלישתם מיום העיירה. יהודי כל על נפלה
מעשה השליטים עשו אחד שחור ביום נודעים> את גאווה ברגל לרמוס המנצח" ..הצבא אנשי
נשים< !300 הזעיקו בשם. לכנותו שאין מכוער, לדרוך בתיהכנסת, את להרוס העיירה' קדשי
מרו '.במקומותעבודה אז נמצאו בעליהן אשר. וברגל. ביד בהם לפגוע ושבים. עוברים גבי על
גם נחתרוח לגרום שרוצים להן' ואמרו חקים" כל ועל דרך עוברי כל על ופחד מורא להטיל
ויתנו בקרבתמקום, הנמצאים לבעליהן וגם להן "בחוץ המקונן: דברי בנו ונתקיימו בית, יושבי
נמצאו שבעליהן נשים היו (ביניהן להיפגש להן אימה"... ומחדרים חרב תשכל
ימים לפני שמתו גם או ברוסיה מכבר זה (6.V1 (בערך יוני לחודש הראשון בשבוע

רבים...). לרדות החלו ביום ובו לקוסטופול' הגרמנים פלשו
את הוליכו הם בידם' עלתה השטנים מזימת ואכזרית. גסה חזקה, ביד עלינו ולהשתלט בנו
לאקטנה כברתארץ ברשת' שנלכדו הנשים, בנו פלדמן, זלמן היו: הראשונים הקרבנות
הדי אחרכך נשמעו ובעיירה  הסמוך היער עד אשר אפלבוים' יצחק וחתנו אברהם
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גניחות אנחות' לאזניה הגיעו ביער שבתה שעת עוד חזרו לא הנשים היער. מצד יריותחזקות
כר בשארית אשר הקדושים. של ובכיתמרורים העירה.
מפיהם האחרונים םרפוריהגסיסה את הוציאו חם ונתרוקנה הלכה אלה תועבה ממעשי כתוצאה
ימים שלשה שבמשך מוסרים בם. נפשם עוד כל הובאד ובמקומם המקומיים מהיהודים העיירה
שבריקולות סלטה ממש' תחתיה האדמה רעדה הסמוכות. העיירות יהודי
ואולם לב. פולחת כמחאה שנשמעו מרוסקים מח הוקמו בתיהמדרשות שני בניני בתוך
ההריגה*: ב"עיר ביאליק המשורר כדברי  קבוצות בפעם כפעם הובאו ולשם בותעבודה,
אור  כאן גם זרחה''... והשמש שחט "השוחט והרחוקה, הקרובה הסביבה יהודי של חדשות
אספו לא מרום וכוכבי ביום הועם לא השמש הוצאו מועט זמן אחרי אבל עבודה; לשם כאילו

 מקדם. כבימים  בלילה נגהם חדשות. לקבוצות מקום ופינו לגיאההריגה
גזירת נתפרסמה אחד שביום עד נמשך הדבר

* הפך הגיטו ובלהותיו. נוראותיו כל על הגיטו
ש קוסטופול, לחורבן שנים 10 מלאת לעת הדרך מוליכה שמשם המערכה, למקום כולו
למצער  הרצת ומתפרץ בלב, כוססת ועגמה ה"אקציה* ההשמדה. לשדה בלבד: אחד לכוון
וחזק אדיר גדול רעש בקול אחד ''קדיש'' לימי ביום נמשכה בשבוע, שלישי ביום התחילה
הארץ. ותשמע השמים שיאזינו עד ובציבור. י*ד י*ג, (י*ב' חמישי ביום ונסתיימה רביעי
ואשר בחיים, ששרדו אלה כל ..קדיש" נא יאמרו הזאת ב"אקציה' .(25.26.27.8/42 תש''ב; אלול
שמם ויתקדש נא יתגדל בארץ; פה אתנו חיים סטיפאן, ברזנה, העיירות יהודי גם חרב לפי נפלו
נכחדו אשר והטהורים. הקדושים אלה כל של הומתו מרובנה יהודים 3500 גם ועוד. קטן סלישץ
על ש"חטאו*. אחד חטא על רק מעולמנו ונמחו מוקווין. בקו פסיהרכבת עליד אז
שר בארץ אחד לגוי ישראל. לעם בנים היותם נס בדרך אשר שטיין. מיל סייגה
מאז השם קידוש על נפשם מסרו מבניו בבות שב מוסרת. האקציה, בליל הנץ מצפרני נמלטה

ומעולם. קצת לנוח שכבה כשלו. כשרגליה מנוסתה, דרך
גרינשפן בךישי מאיר קילומטר. 3 של במרחק היער עצי בין בסתר

זמיר) אברהם (פאידית: כל יום. אותו של קבריההמונים ממקום בערך,

סטיפאן
הנאצים פלישת ובזמן נפש 1854  1897 משנת שמה ווהלין. של העתיקות העיירות אחת
(בערך יהודיות משפחות כ750 מנתה ב1941 על שעבר ארוך היסטורי גילגול על מעיד בלבד

נפש). 3000 כבר בטורי. סטיפאן הפולני המלך מימי העיירה
מעמ לשני מחולקים היו סטיפאן יהודי רוב שקיבל ניכר. יהודי ישוב בעיירה היה בימיו
המלאכה בעלי ומעמד הסוחרים מעמד דות: אותו והתקין שבמקום המבצר את זה מלך מאת
משלו, r77 משלו ביתמדרש היה מעמד לכל העיירה של הגדול ביתהכנסת הוא לביתכנסת.
תמידי ריב וגם צד לכל היו נפרדים שוחטים ןאף בשנים. מאות זה
רבות קהילות כדרך הצדדים, בין קיים היה בעולם ידועהלשם היתר. סטיפאן העיירה

ההם. בימים שישבו התורה גדולי בזכות והחסידי היהודי
גורנשטיין פנחס ר' הדיין לטובה יזכר והשושלת י ו ל ה דויד ר' הצדיק ובזכות בה
היה כןהוא. שכשמו "היצרטוב") (בכינויו ז"ל דויד ר' של נפלאותיו על הסטיפאנית. החסידית
על שנותיו כל שישב לבריות. ונוח וישר תם איש ובמקומות בווהלין חסידים לספר מרבים הלוי
התוש לליכוד הרבה ועשה העבודה ועל התורה אחרים.
דיךתורה כל ביניהם. הסכסוכים וליישוב בים מתחנת ק*מ 18 במרחק שוכנת סטיפאן

ובצדק. ליושר פסק לפניו שהובא הסביבה עם הקשר מלינסק. הקרובה הרכבת
עד ופרובינציאלית דלה עיירה היתר. סטיפאן גם האחרונה הרכבת תחנת ועם בעגלות היה
אחר* .1920 בשנת בה הפולני השלטון קביעת כפרים שכנו לעיירה מסביב באוטובוסים.
עממי' "בנק נוסד ולהתפתח: לפרוח החלה זה גדולים. שטחים פני על המשתרעים יערות דלים,
קופ. הוקמה ר, ש ל י פ ש י ב צ של בהנהלתו הזעומה פרנסתם את מצאן העיירה מיהודי ורבים
בעלי אגודת יו''ר עמד שבראשה גמילותחסדים, אלה. ממקורות
ל"חדרים" נוסף ב. דרגו יוסף משד. המלאכה  1765 בשנת היה: בעיירה היהודים מספר
ביתספר נוסד ו,,תלמוז~תורה" המלמדים של הרוסים מפקד לפי .1717  ב1847 נפש! 1138
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נאלמו הלאומי הנוער ארגוני הציונית, הפעולה ך. ו ב ר י ו א י. היה שמנהלו "תרבות" של עברי
אחר מסוג מוסדות הוקמו במקומם נעלמו. גם קשור היה הנוער שכל גדולה' ספריה נוסדה כן
מהנוער רבים נמצאו בעיירה. נשבה חדשה ורוח מוסדותציבור כמה ועוד לנוער ומועדון בה
ספק מרצון ספק "הקומסומול", לשורות שנכנסו ^י^/^*^וחסד. £™ £יי בעיירה נבי מק" לה כבשה הציונית היי"

יי" יי™ ל" יי"* ל=י " יי' אחי ^יי^^"רי^י Z&TSS,
ל ל ; ביו וביהוד הציוני הנוער אגודות בין התחיות

שאין עד ןקשים מרים היו בגיטו דחיים תנאי 1rs■* *" '*■<''u , .vii i^jmi Ul v uu//

 >** לי ש י"י """'> יל י לים. ^"r^n^"r^ "££
מהגיטו יהודים קבוצות כמה הוצאו 1942 הקיץ יזכרו: והציוניים הציבוריים העסקנים מן
ובאלול חזרו לא שמשם ידוע בלתי למקום והובלו משה ביה''ס של המסור והמורה הציוני העסקן
לקוסטופול בדרך בגיטו הכלואים כל הובלו תש''ב גולדשטין פנחס גוז, אברהם קויפמן,
הצליחו לטבח מהמרגלים מעטים רק נרצחו. ושם ואח'. קוסטופול) קהילת (מועד
על חדשים ביערות נדדו הם וניצלו, להמלט לשלטון נתון שהיה (החלק ווהלין כיבוש עם
של הפליטה שארית המהווים הם יהם שנים האדום הצבא ע"י שנים) 19 משך הפולני

היהודית. סטיפאן של היהודים בחיי מפנה חל 1939 בספטמבר
גורינשטיין זאב תפסקה שותקו התרבות מוסדות כל סטיפאן.

סטיפאן של מהעבר
המצב נשתנה בסטיפאן, הפולני השלטון בסס ההורין. גדות על שכנה סטיפאן העיירה
בתקופת גראבסקי. של המסים נטל אף על לטובה של היערות עצי את בנהר שולחים היו לפנים
כללית התקדמות ניכרה 19391920 הפולנים ברזל מסילות שנבנו עד למרחקים' הסביבה
ברוב הציונות פרחה זו בתקופה העיירה. של מדגי לעיירה מספקים היו דייגים זה. בחבל
למצב עקריים כגורמים בסטיפאן. וגם פולניה ערי שהתפרנסו יהודים בה והיו למאכל. ההורין
לאומי דור שחינו ..תיניתי ביתהספר שימשו זה נהר הסמוכה. לרובנה וממשלוחם הדגים מסחר
ישראל ארץ רעיון הציוני. הנוער וארגוני עברי ולמטרות לשייט לרחיצה, העיירה לבני שימש זה
שלחמו והקנאים החסידים הכל. לבות את כבש אחרות.
אפיקורסות בציונות וראן חדש רעיון כל עם קודם מפגרת נראתה סטיפאן' היא שעתיקה אף
למקו יוצאים ובנותיהם בניהם טעמם, את שינו קוס הצעירות לשכנותיה בהשוואה כלל בדרך
ומכ לארץישראל, כחלוצים ועולים מותהכשרה לא היהודית באוכלוסיתה גם וסארני. טופול
הסטיפאני ליהודי מרפא הם  מהארץ תביהם אחרות, עיירות על יחסי באופן בהרבה עלתה
דומה הגלות. ובצרות הקיום בדאגות השקוע ומשפחות בודדים ביציאת נעוצה הדבר סיבת

ובטלו. עברו שהניגודים היה המצב בגלל הברית לארצות הגירתם או לכרכים
באטו סטיפאן הפולני המלך שלח מסורת לפי כי אחרות. ומסיבות בעיר ששרר הירוד הכלכלי
הגדול ביתהכנסת את לתכנן שלו אדריכל רי והצרכים גדולה כשההתחרות יהודי יעשה מה
הבנין חלונות העיירה. ליהודי שמסר במבצר מקל לקח ברירה באין פרנסה? די ואין רבים
בין בו. השתמרו עתיקות והרבה גוטי מסגנון ביתו למחית הכנסה מקורות לחפש ויצא נדודים
וכלי קערות האחרון לזמן עד שם נמצאו השאר ולעתידו.
הי"גהי"ד. מהמאה כתובות עם אחרים נחושת מה והסבל הראשונה העולם מלחמת אחרי
העיירה לאורך מנהרה נמשכה זה כנסת מבית כשהת ביהודים, ופרעו ששרצו השונות כנופיות
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בןציון ור' טוב'' "יצר לו שקראו גורינשטיין, המקום לעיירה, שמחוץ המבצר לשרידי עד
וריב קאטר" "ים בכינוי שנקרא וואלינסקי סטיפאן. בני של לטיולים ושימש "וואל" שנקרא
מתחלקים היו העיירה אנשי ביניהם. שרר תמידי נפסל שבביתהכנסת במינו המיוחד הקודש ארון
או זה בדיץ תמיכה בגלל יריבים מחנות לשני משהאברהם ר' ע''י דורות 3 לפני והוקם

השלטון. לידי עד הגיעו והדברים זה' מלפני עתיק ביתקברות סטיםאן. איש זילברמן'
הזקן, משה ר' היו: העיירה של השוחטים הגרנות בקרבת העיירה בקצה נמצא שנים מאות
לוי השוחט" יואל הוכמן, צבי ר' אליהמשה, ר' של האדמר'רים אל נהרו חסידים האכרים. של
שמים יראי היו העיירה, של והחזן השוחט קייזר היה ב"חצר" האחרון הכיסא יורש סטיפאן.

חכמים. ותלמידי טברסקי. ברוכ'ל ר' הצדיק
ווייסמן יצחק פינחס ר' בסטיפאן: ישבו דיינים שני

וולאדימירץ
מקומם. שם נפקד השבוע ימות שבשאר בס ורובנה פינסק בין סארני במחוז עיירה

רבים ספר. יודעי היו וולאדימירץ יהודי רבות שנים משך פוליסיה. וביצות יערות ביבת
וכאן מופלגים' למדנים גם התבלטו ביניהם באחרונה ורק רכבת' ללא נידחת עיירה היתה
צירניאק, זליג ר' פרידמאן, בןציון ר' יזכרו פע יוצאת שהיתה קטנה, רכבת הותקנה
ואח'. אייזנברג משה ר' אפלבוים' אשר יעקב ר' המרו אנטונובקה, הרכבת לתחנת ביום מים
ללי קבועות חברות התקיימו בבתיהמדרשות וולדימירץ היתה זה לעומת ממנה. ק"מ כ18 חקה
נערך היה לזמן ומזמן וגמרא משניות מוד שבסביבתה, והמושבות הרבים לכפרים המרכז
חגיגית. וסעודה "הדרן'' דרשות מלווה "סיום" העיירה' ליהודי חשוב מחיה מקור מצדם ששימשו
פשוטים, יהודים * גם באים היו אלו למסיבות הקהילה כשאושרה תושביה. רוב את שהיוו והם
מקום כי להדגיש מהראוי לכת. ומצניעי תמימים בפולין, הקהילות חוק עפ"י בוולדימירץ היהודית
הרבנים, עניני תפסו מלפנים, העיירה בחיי נכבד החד רפאלובקה הסמוכות העיירות אליה סופחו

קדישא. והחברה השוחטים ואוליזרקה. ז'אלודסק והמושבות והישנה, שה
היו האוקראינים ושכניהם היהודים בין היחסים

הרוח התגברה בלפור הצהרת פרסום עם ביהודי פגעו לא כך משום ואולי למדי, טובים
ביזמת ציונית הסתדרות נוסדה בעיירה. הלאומית מלח בזמן והפוגרומים הפרעות גלי וולאדימירץ
בעניני פעיל עסקן שהיה צ'רניאק, נתן מר שגרם ואפשר ולאחריה. הראשונה העולם מת
הל הרעיון ובהפצת בכלל העיירה של הצבור וממרכזים. רכבת מתחנת המקום ריחוק לכך
התחנך הציונית ההסתדרות בצד בפרט. אומי ומלאכה, מסחר על היתה העיירה יהודי פרנסת
ובמסירות ככולו, רובו ער שהיה צייני' נוער סוחרי בין בעיקר אחדים, אמידים גם היו אך
לתחיה הנוגעים הענינים כל למען פעל יתייה הסמוכה  קערטשאמקי האחוזה בעל היערות.
מהר נתפלג כי אם לא"י' ולעליה הלאזמית ויינר. ושמו יהודי היה  לוולאדימירץ
בדרך התיחסו העיירה יהודי שונות. למפלגית וולאדימירץ גם היתה ווהלין עיירות כרוב
ביד ותרמי הלאומי למפעל י?1 ב™"' כלל על נמנו והחסידים דנא. מקדמת חסידית עיירה
'חסידים יארי השינות' ילמגביות לקרנות יחבה ולכל וסטפאן סטולין טריסק, השושלות: שלוש
עלי הפולבים שלטיו ?יפת ת במשי שביניהם יצויין משלה. שו"ב ואף משלה ביהמ''ד אחת
הנוער מאיגיני *עייים של ניכר מספר לא"י מיל בןציון ר' האחרון הטריסקי השו"ב לשבח

נפש). ממאה למעלה (משערים, יהידים יסתם לתורה עתים קובע מובהק' ת"ח שהיה שטין'
לחינוך וולאדימירץ יהודי דאגו ומקדם מאז מושך היה המצוינת ובהסברתו מדרשו, בבית
ישיבה בעיירה הוקמו ה"חדרים" מלבד ילדיהם. בקולו כבעלתפילה גם הצטיין הוא שומעיו. לב
זמן פרטיים. מורים גם הורו לכך ונוסף ות"ת היד. החסידים של התפילה מבתי חוץ הערב.
בגלל שבוטל לתרבות" ביתספר גם התקיים מה ובימ"ד הגדול" כ"ביהמ"ד הידוע ביתמדרש גם
ובנין מתאים לבנין להעבירו הממשלה דרישת עזבו שלחגים נלהבים חסידים היו חייטים. של
יסוד הונח תרפ''ה בשנת בעיירה. נמצא לא כזה היו המקום בני רבם. אל ונסעו משפחותיהם את
שכבות כל בהשתתפות וביתספר ת"ת לבנין טבועים היו הרשמיים היהודיים והחיים חרדים,
לכל חג יום היה היסוד אבן הנחת יום העיירה. כי מובן מאליו ולמסורת. לדת נאמנות בחותם
נפסק והבנין והגג היסוד נבנה בקושי העיירה. שבת ומנוחת סגורות, החנויות כל היו בשבת
השלטונות. מצד וקשיים בכסף מחסור מפאת בתיהכנסת העיירה. בכל שורה היתר. שלמה
בו למדו עניים ובני הפסק בלי הוחזק הת"ת הצעירים, אף ביניהם מתפללים, מלאים היו
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יצחקאליהו די היה לחותנו בנגוד לשליטא. ר' של המסורה לעסקנותו הרתת תשלום ללא 1
בנו כהנו אחריו הבריות. עם ומעורב נוח אדם זקנתו שלעת ויקר, תמים יהודי פינצ'יק, חיים 1
ר' אחיו (בן וחתנו שליטא שלמהיעקב ר' דאגתו ובראש צדקה למעשי עתותיו כל הקדיש 1
הם קטן. יעקב שלמה ר' מזלאזיץ) הרב בנימין הת"ת. עמד 1
ימי וכשהגיעו בוולאדימירץ הרבנים אחרוני היו בוולאדי שהיו והחסד הצדקה מוסדות בין
קהילתם. אנשי שאי עם יחי ניספו השואי; מסונפת שהיתה הגמ"ח קופת את לציין יש מירץ,
הילכות על ספר חיבר שליטא שלמהיעקב יי וחי הגיוינט, מטעם בוורשה גמ"ח קופות למרכז
בשנת שנדפס הניקיי" ~"?ייי בשם נ^?ר העיר. לעניי תמיכה שהגישה נופלים'' ..סומן
בגלל בעתי יבי היה הספר בוורשה תרצ"ט למוסד. שבועי תשלום משלם היה בע"ב כל
ממשלת כידוע, אז. שגזרה השחיטה גזילת עיירתנו מאנשי ניכר סכום מגיע היה לזמן מזמן
באלה ואר ימות המ? בכל הונהג והניקוי פיליי זה במוסד החברה. פעולות להרחבת באמריקה 1
הניקיי שדיבי פי אולם'ל מ?ודם בי נהגו שלא עמדה שבראשן גברות של ועד בעיקר טיפל 1
החו? את י? יל™ בשו"ע בפרטית נתבארי לא של צדקה אנשי עם ביחד אייזנברג. חוה מרת 1
בספי מחסוי הורגש איש' מפי איש המעשי יוסף אברהם ר' התמים היהודי יזכר העיירה 1
עפ"י היינים את שיבאי הניקיי: כ"מקורי יסודי על שק עם ששי יום בכל מסובב שהיה וואלאך
ואמנם ולמעשה. להלכה הראשונים מקירית כדי ועוגות חלות ואוסף לבית מבית כתפיו
הזה הספי את החשיבה בפוליו הרבנים אגודת שבת לכבוד לעניים לחלקם
וללמדו. לקנותו ומנקר רב כל וחייבה כמוסמך
פרצה בינת,ים כי רבה, לתפוצה זכה לא הספר ,,הכנסת במדת גם הצטיינו וולאדימירץ יהודי

מחברו. כגורל היה הספר וגורל המלחמה את לסדר ממונה היה מיוחד גבאי אורחים".
, , ושד''רים דרשנים באש"ל. העניים האורחים

בעיירה גדולה דליקה פרצה 1934 בשנת יקופחו. לא בוולאדימירץ לבקר בבואם כי ידעו
גיל הפולנית הממשלה עליבאש. הבנינים יייב העולם מלחמת בפרוץ זו במדה התבלטו ביחוד
במליאם הביטוח דמי את ישלמה לב יוחב י™ הגרמני מהכיבוש פליטים הרבה כשבאו השניה,
ממשלתי מהנדס קשיים ובלי נכ;ינות בל; קבלו העיירה אנשי מעלה. רמי אישים וביניהם
לפי נבנו החדשים והבנינים לעיייה נשלח יסדו לרווחה, בתיהם את פתחו בלבביות, אותם
הבתים מקים יאת הורחבו יירחובות ת:נית מקום להם שתרו עד אותם וכלכלו ביתתבשיל
ונרחבים. יפים בניבים יישו והרעועים הישנים הלבישום שגם כאלה היו הכרחי. וסידור מנוחה
הממשלה צו עפ"י ?J3J הראשיים ברחיבות התבלטה ווהלין, בני של זו יפה מדה והנעילום.
שפע שנות י'יי הבניה שנות חומה בתי יק בוולאדימירץ הזמנים יכל
הז הדליקה אחייתשימשה משפחית לעיייהל שלשל את המשיכה שליטא הרבנים משפחת "

לא"י. ולעליה עסקיהם לחיסול דמנות w ' wu *u uJ 7y היה הראשון הרב דורות. ששה בוולאדימירץ תה
שלטון תחת העיירה נכנסה 1939 שנת בסוף הס מדרוהיציין לוולאדימירץ שהגיע יוסף ר'
ביותר האמידים נשתנו. והסדרים הסובייטים והשלי ליב ר' בנו כיהן אחריו לפינסק. מוכה
שאין למקום והלכו העיירה את תיכף עזבו היה האחרת זה שלמהיעקב. ר' בנו היה שי
הסובייטים אצל הסתדר חלק אותם. מכירים ומסו מסטולין. אהרן ר' האדמו"ר בצל מסתופף
באפשרותם באין הצד, מן לעמוד בשאר יחלק טבק קופסת אצלו הרבי בראות פעם כי פר,
השלטון היה מתחילה החדשים. לסדרים להסתגל לא כי לו, העיר כסף, כשל נוצצת בדיל, של
שהתחילו המקומיים, הקומוניסטים בידי נתון שיש בדבר להשתמש מוולאדימירץ לרב נאה
ורצו הבתים את הלאימו העיירה: לבני להציק כשגזרה הבריות. דעת את להונות כדי בו
למו ולהפכו הגדול בביתהכנסת גם יד לשלוח לקצץ היהודים על רוסיה מלכות בימיו
הבתים בעלי אולם הקומוניסטי' הנוער עיון עם וברח שמד גזירת בזה ראה הפיאות, את
נתבטלה ההלאמה בקיוב. המרכז לפני התלוננו האוסט לגבול מעבר יוסף ור' אשר ר' בניו שני
זמנית סוכלה כן כמו בודדות, דירות מכמה חייו לברודי. הסמוכה לשנוב בעיירה והשתקע רי

לביתהכנסת. ביחס המזימה משפחתו שם את שם שינה ענותנותו מרוב
האחרו ההיטלראים השתלטו 1941 באוגוסט לרב אח"כ נתמנה אשר ר' בנו ל..קטן". משליטא
פוגרום נערך כניסתם עם תיכף העיירה. על נים נשאר יוסף ר' ובנו לטרנופול הסמוכה בזלאזיץ
מרדכי ר' היה הראשון והקרבן האוקראינים ע"י בוולאדימירץ מקומו כממלא בלשנוב. במקומו

1 בהתקו שנהרג הגדול, הכנסת בית גבאי בורקא. בדעותיו תקיף אדם בנימין. ר' השלישי בנו נשאר
1 כאלה היו הפורעים בין השודדים. נגד ממו פעמים כמה שסיכן ואף לאיש, פנים נשא שלא
1 הקו לפעילי הסובייטים שלטון בימי שנחשבו את משיטתו. נטה לא מעולם  פרנסתו את
1 מוניסטים. אשר) רי אחיו (בן חתנו אחריו ירש הרבנות
1 ממחרת שהחל צו' ניתן תש"ב יוה"כ בערב משפחתו שם את שוב שהסב יצחקאליהו, ר'
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1 עשר בשעה תש"ב באלול ט"ו ששי ביום טלאי בלי ברחוב להראות ליהודי אסור 1יוה"כ וצעירים. קשישים היהודים' כל הוצאו בבוקר סעודות במקום ומאחור. מפנים בגדיו על 1צהוב המוכנים לבורות הובלו ומשם למגרש, ונשים טף בתפירת היהודים התעסקו המסורתיות עיוה"כ
■ הורדו חמישה חמישה לעיירה. מחוץ בחורשה בגדיהם. על הקלון 1אותות יריות. צ"י הומתו ושם לבור רחובות הוקצו הגיטו. נוסד זה אחר קצר זמן
■ שכלה בראותם נפש, עזי של ניכר מספר וכפרי העיירה יהודי כל הועברו שלשם ■מספר מדי עןד לברןח התחילן להשמידם' היא ןנחרצה פרשת החלה נפש. כ3000 ביחד שמנו הסביבה,
■ בוףו ם בחל רגליהם ישאןם אשר לכל מגרש  הגרמנים מצצו שנה במשך ומצוקות. ענויים
■ גפ א ליערות/ להימלט הצליחן ובחל העיירה, יהודי של ודמם מוחם לשד את העלוקות
■ ןגפ ןנשמדן' אח,,כ רבים נתפסן שנמלטן מאלה כפיה, ועבודת ובגדים זהב כסף, של סחיטות ע'י
■ ,יערות מנדידתם הרבה עייפו נתפסו שלא מאלה תש"ב, אלול ט'יו והנמהר המר היום שבא עד
■ חזרו והקור הרעב להם ובהציק וערומים> רעבים וולאדימירץ. ליהודי האחרון היום
■ לעשות בבקשם הטרף לחיות והתמסרו מיןאשים כי השמועה, הופצה מקודם ימים כמה עוד
■ לפר_ לה הצליחו בודדים רק לחייהם> ץ חיסולם בשביל לעיירה מחוץ בורות חופרים
■ בחיים ולהשאר טיזנים רצו לא היהודים מרבית היהודים. של הסופי 1

■ , , לדעת, נוכחו מהרה עד אך בשמועה, אמון לתת 1
■ שהצטרף שליפאק פינחס הבחור לברכה ייזכר הבורות. הוכנו למענם אכן כי 1

1 פעמיפ כמה התגנב השיאה יאחיי לפיטיזנים' היהודים התכנסו אלול ט"ו ליום אור בלילה 1
1 לבסיי בגימנ;ם נ?ם מעשה ובצע לעיייה הודוי את ואמרו קבוצות קבוצות המיואשים 1
1 ?הילת חוסלה ככה באכזייית והימת ס נתפ מהח רבים שחקים. בוקעי בכיה בקולות הגדול 11 ומושרשת מעורה שהיתה קהילה יילאיימייץ' סטולירקרלין מחסידי ובעיקר הגדולים סידים 1
1 תכסי אל איז איז' בשנים מאות במ?;מה לבשו במקוה, השכם בבוקר עצמם את טבלו 1
■ . ימם! על נפשם את למסור והתכוננו טליתותיהם 1
1 שליטא משה הרב . השם. קדושת 1

1 ב י נ ו ק 1
1 (סוף) 1
1 מרכ: דרך העובר הארוך הכביש וקרמניץ, ולמרות בעיירה ששררה החסידות רוח למרות 1
1 מקום שמש אשר העבות, הסמוך והיער העיר, בעיי נטושה שהיתר. החריפה ה"צדדים" מלחמת 1
1 בלילות גם ולפעמים וחגים בשבתות לטיולים החדש והרב הישן לרב מסביב שהתרכזה רה, 1
1 פגישה למקומות גם שימשו אלה מקומות הירח, אחד כל אחר, או זה שוחט למנוי ומסביב 1
1 להקראת ולפעמים הקהק"ל, למען הפעולה לארגון רבים מאמצים עשה אלה נלהבים מחסידים 1
1 עבודה נגד המלחמה על הצעיר" מ"הפועל קטע אותו וללמד עזרא של לחדרו בנו את להכניס 1
ו בארץישראל. זרה עתון על החותמים מספר עברי. עתלן לקרוא 1
1 , להעריך אפשר ההיא. בתקופה קטן היה לא עברי 1
1 היאשיני" המלח,מה. הכ"ת עם '1914 בשבת ניזונו שמהם ל3040, החותמים מספר את 1

הצבא לחילות מעבר ?קים 1'עיירה שמשה רוזנשטרום. עזרא של תלמידיו 1
הכביקן (גליציה) האוסטיי הגביל לעבי הצאיי הראשונים הארגונים צצו 1909 בשנת עוד 1
י*ד פוצ'יוב ץמנ"?< עי מאיסטראה ה2יכזי עם יחידים של חשאי קשר ציונית: תנועה של 1
העברה איפשר קמניץפודולסק  יילייצ'יסק והפ הקהק"ל בולי מכירת באוסטראה, גרעינים 1
סוסים. עם תותחים יחייית יגלים' לחילית ני™ מ. של בחתימתו א"י ישוב של החוזרים צת 1
תוש ל ע הטיל? שהם הפחד כל עם אלה' וחילות את ידעו שלא מהנוער שרבים אוסישקין, מ. ■
למס,חי תיעלת יגם הביא היהודים' העיייה בי מאוסש מ. לו קראן אוסישקין, של הפרטי שמו ■
האלה "העיביים" על התפינסי ייבים העיייה' ,1415 בני הנערים בפעולה הצטיינו ביחוד קין. ■
שלטו תחת קוניב נשארה המלחמה סיום עם לא אך "מורה", של לתואר להגיע כבר זכו אשר 1
גבול, עיירת בתור בריתהמועצות. של נה מלמ בתור הסמוכים, בכפרים אלא גופא, בעיירה 1
חלוצים להעברת ריכוז מקום זמןרב שמשה רובל 3040 שכרם את שקיבלו ל"עונה", דים 1
המעבר לארץישראל. בדרכם לפולין' מרוסיה "בין את ניצלו ואשר אש'יל, עם יחד לעונה 1
שמצד ההורין, פני על הגשר הגבול, של הנוח מסביבם. הנוער ולריכוז הפעולה לחזוק הזמנים" 1
(מרחק השני ומהעבר הרוסי המשמר עמד אחד שומסק עם אוסטראה את המחבר הכביש 1
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המלחמה מלפני עוד ירדה אשר החסידות ותנועת והכפר הפולני, המשמר עמד מטר) 7(<80 של
לאוסטראה מקוניב יוסלה ר' צאת עם הראשונה, הניעו לגשר, שמעבר בולוטקובצי הסמוך הפולני
חנה את לגמרי אבדה  לאודסה 1915 ובשנת העבי: פרנסתם, את בזה ראו אשר "גויים" הרבה

החסידי. זאת ועשו הסמוכה. לאוסטראה החלוצים את רו

להתישבית יצאי היהייים ■Tm ^ .™z™ ^^r^Tss
£יט ד'/™ פ£ * ? מ™ י לע לה הסכימו לא ואשי מהם נלקח הינסה מקור
וו שלט בימי מהגפיים מי ל ויעקב הסנדלי היל של שלטונם תחת שאי

"'" שלי "י ל"  2TB5? ^א™™ 
לא אשר קם, חדש ותר הזדקן, הקודם הדור אחר (מקום הכנסת בבתי אספות כינסו בפעם
החדש, הרב את ולא הישן הרב את לא ידע את לחשוב לא אם בעיירה, היה לא לכינוסים
על לצעירים לספר משתדלים היו הזקנים מאוסט הדאר מוביל לייזר של הגדולה האורוד. .

הקשו אגדות זו. בקוניב שנוצרו הרבות האגדות תהילה דברי ובפיהם ולשומסק), לקוניב ראה
בעיירה, שהיו השנים הקברות בתי עם רות הע ה"מעמד לגבי נקמה וביטוי החדש לשלטון
הנוצרי, הקברות לבית קרוב היה מהם ושאחד שיר''.
ל"תש~ בהליכה ביחובית ייקידים "י"ים" \ במש נרשמו בקוניב, שנולדו העיירה כבשותושבי אשר הרבי של האבירים הסוסים על ליי", WJmi u J Ayu ^ * כבשו11 אשר הרב ש ר האג הס"ם על ר את עברו שהם ובמדד. באוסטראה, הרישום >ד
' י י י "^^1 ^י\ ^"  ' טלי "י"י אוטומטי באופן נהפכו לאוסטראה, והגיעו /?"?*/הגבול *קי" ה ל "ליי "י ל ל™ ל "י™ הקל זה הרשום. לספרי בהתאם פולנים לנתינים
מיצאו לא כל"סי"ר"האלה ^י™* ממנה. ויצאו העיירה את עזבו ורבים הנדידה, על
בעייףה קם חדש" ן>עןלם קשבת" אןזן כבר השניה המלחמה עד בעיירה התרכזו זאת בכי

nvr_ מהס גם אליה עברו יהודיות. משפחות הזאת,כ350 .

כל כגורל היה וגורלם להורג, הוצאו ככולם י י,"™
ו . 31 ^ לולו

יוהליו יהויי ועד הגדולים, לכרכים ללמוד נסע הנוער
רשיש פנחס הצדדים, מלחמת פסקה הגיעו. וז'יטומיר קיוב

ק ס מ ו ש
מאת באט דויד ר' לו רכש 1745 בשנת ואו קרמניץ הערים בין שומסק של מקומה
צהוב, בחמר עשיר קרקע שטח שומסקי הפריץ על רבה היתה שהשפעתן ספק ואין סטראה,
והעביר שרופים ורעפים לבנים לתוצרת המתאים ההיסטוריה בחינות. מכמה העיירה התפתחות
אנשי שלו. התעשיה מפעל את מצ'רנקה לשם בערך, שנה, מאתים מלפני התחילה שומסק של
ולעבור רגליהם את לכתת מאז נאלצו רחמנוב שמעבר ברחמנוב הסמוכה הקהילה שקעה מאז
ר' אצל עבודתם לרגל וויליה הנהר מעבר אל ובין רחמנוב בין שזרם הנהר זה וויליה, לנהר
של מפעלו בסביבת בנו הזמן ובמרוצת דויד, הפו מהפריצים רבים נהגו ההם בימים שומסק.
גם שם נפתחו וממילא בתימגורים, דויד ר' בתי את ליהודים להחכיר האחוזות' בעלי יינים.
הלכה כך ציבור. חיי שם להתפתח והחלו חנויות תקו באותה בכלל. ואחוזותיהם קרקעות המרזח,
בקר חדשה עיירה ונבנתה רחמנוב והתרוקנה מרחמנוב רבים וגויים יהודים התפרנסו פה
הגורם היה דויד ודי שומסק, שנקראה בתה באט דויד ר' של לבנים בביתמשרםות מעבודה
עזבו אחרת גירסה לפי לדבר. והעיקרי הראשון בקרבת צירנקה הכפר ע"י שעמד מרחמנוב.
לשומסק ועברו מקומם את רחמנוב מבני רבים מקורו "באט" המשפחה ששם סבורים רחמנוב.
ברחמנוב. רבים חללים שהפילה מגפה של בעטיה הגויים ע"י שהומצא "אב" האוקראינית במלה
הנבנית, לעיירה וגם למפעלו גם דאג דויד ר' מפרנסאב. דויד בר' שראו
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תשומת בהקדישו ש.). ד. העבריות האותיות קות בכל לו ודאג החדש הישוב כראש הופיע הוא
בארגון דויד ר' טיפל העיירה לבנין מרובה לב שומסקר, דויד ר' לו קראו והיהודים השטחים'
הוא וראשו. הקהל פרנס והיה הקהילה מוסדות קראו זה (בשם הקודם. הקרקע בעל הפריץ ע"ש
בנין ביתמדרש, בנה חנויות. טורי שלושה בנד. חקו היו מתוצרתו ובלבנים חלציו, ליוצאי גם

9

^^^^^^^^^KjkJv Mjr6t|2^■ כללי מראה
^^^^^^^^^^^^^^^^HM^' י 91 .^^^^^^^^!  בשוםסק השוק של

והפסיק הנוצרי ביתהיראה על בגבהו יתנוסס ביתמרחץ לחולים, הקדש אורחים, להכנסת
ובהיותו דויד, ר' שקט ולא נח לא בנייתו. את קשורים שבעיירה הציבוריים המפעלים וכל ועוד,
ה"פריסטב" את שיכנע השלטונות אצל מקובל בשמו.
לבנים גדר בניית שנגד הסכם לידי אתו והגיע גויים של אוכלוסיה גם כשהתרכזה לימים,
לגמר האיסור יבוטל הכנסיה חצר סביב גבוהה לבנות דויד ר' ניגש שלטון, בה ונקבע בעיירה
דויד ר' ע"י נבנתה הגדר ביתהכנםת. בנין במרכז גבעה על לבנים, בנין גדול' ביתכנסת

הושלם. וביתהכנסת מתוצרתו בלבנים שביתהכנסת הרוסי השלטון נציג ראה העיירה.

בשומסק הגדול ביתהכנסת בנץ H^^BP■■■■■■■■

בתכניתו רואיו כל על רב רושם עשר, ביהכ"נ תתקרקעית מנהרה נמשכה הכנסת מבית
שנים, כ175 חלפו מאז הפנימיים. ובסידוריו ידועה לא דויד. ר' של לביתו עד השוק לאורך
ע''פ ידוע. לא זה" מעט ל.,מקדש לו עלה מה לבניני מתחת (מנהרות המנהרה מטרת ברור
הבנין נפגע המעטים שומסק ניצולי מפי שמועה רחוקים). בימים ידועות היו וכדי מבצרים ציבור,
והעמלים היראים מתפלליו אולם נהרס. לא אך שהוט אוצרות ועל המנהרה על התהלכו אגדות
התמרה כוס את שתו והחלוצים הציונים ואתם מאליהם נהרסו שבחלקם הצדדיים, במרתפיה מנו
מהם נשארו ולא הנאצים מידי תומה עד רים שהיה הפרט לפי השנים. במרוצת בעפר וכוסו
מאתנו. ונעלם בלבד. מספר מתי אלא בחיים בית של המערבי בכותל זהב באותיות חקוק
קדושינו בטאו וכיצד במה הזאת, הקהילה שרידי .(1780) תקמ"א בשנת הבנין הוקם הכנסת,
ברגעיהם לרוצחים נפשם ושאט סערתרוחם את החזן הזה בביתהכנסת תפילה ערך 1896 בשנת

חזן ני מן האחרונים. של המפואר הבנין רוזנבלט. יוסה'לה ר' הנודע
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ה ט ו ב א ל ס
העיירה) (מקורות

בין ובהלה התמרמרות עורר בעיירה הדבר משנודע תו ראתה יהודים והמאוכלסת העתיקה סלאבוטה
נחתם ששי יום אותו אותם. ודיכא סלאבוטה יהודי תצוין 19201919 תקופת הדורות. במשך רבות פעות

והקשה". המר הששי כ"יום בעיירה והסתלקו. שהופיעו שלטונות, וחילופי תמורות כתקופת
ועזבוה, בעיירה הפולנים נשארו קצר זמן רק ומח חבורות היו ומרים. עגומים זכרונות בהשאירם
הסוביי והחיים האדום הצבא חיילי שוב נכנסו במקומם בה התעכבו העיירה את שבעברם לוחמים נות
ודעך, הלו זה, לפני גם שירד המסחר, התחדשו. סיים מחנה ימנה אלה על היהודים. על עולם את והכבידו
הנוער החל השלטון ליציבות בטחון היה שלא ואף האוקראינים את שגירש הרוסי) (הצבא בודיוני חיל
ולתפקידים. למשרות ונכנס לשלטון להסתגל דיהודי הבודיונובצים שלחו בסלאבוטה שהייה תור מהעיירה.
כמעט זה, לפני עוד שנחלשה "צעיריציוך, פעולת בעיניהם, הפקר שהיה יהודים, רכוש בביזת ידם את
מתוך מזה ויזתר החדשים השליטים מפחד שנפסקה והאוכלוסיה התנגדות להם שהראה מי בכל פגעו

ה"יבסקציה". מפני זהירות שמועה נפוצה והנה ואימה. בפחד חיתה היהודית
ברא הפולנים, של שני לכיבוש סלאבוטה זכתה לחץ תחת העיירה את עוזבים הרוסים שהחיילים
זה לפני בקרבנות. עלה לא שהפעם ,1920 שית ולמחרת נסוגו, והם הימים ארכו לא ואמנם הפולנים,
הרוסים עם קשרים להם שהיו הנוער מבני כמה עזבו פלו הופיעה סתויובעיירה ששי יום זה היוםהיה
קיץ באותו האדום. הצבא אחרי והלכו העיירה את כנפים לה עשתה השמועה פולנים. חיילים של גה
אוסטראה בין שעבר הרוסיפולני הגבול קו נקבע שמחים הפולנים את לראות לרחובות יצאו ורבים
וסלאבוסה מהעיירה) ק"מ 20 (במרחק סלאבוטה לבין עצרו הפלוגה אנשי הבודיונובצים. של להסתלקותם
העיירה. על מסך ירד מאז רוסיה. בגבולות נכללה וארבעה להעבידם, מנת על שברחובות הגברים את
וסכנת כשרות בלתי בדרכים ורק נפסק אתה הקשר כתומ מקומיים סולנים הצבעת פי על נלקחו צעירים
יהודי בין חיץ הוצב כך אתה. להתקשר יכלו נפשות יעקב בן אהרן אתם, פעולה ומשתפי הבולשביקים כי
בכלל. החיצוני והעולם ווהלין יהדות לבין םלאבוטה מבולשביזם), נקיים אלה היו (למעשה ואח'. גרשונ'ס
קרייז פינחס צביטוכה. היער במבואות להורג מיד הוצאו והם

ב ו נ מ ח ר
שומסקר דויד שר' מוסרים ברחמנוב. שנשארה עמד *שומסק, העיירה מול ויליה הנהר בצד
קברי במקום לקבורה להביאן מותו לפני ביקש לשואה עד נמצאה שבו רחמנוב, עתיק כפר

ברחמנוב. אבותיו הדור זקני עתיקתימים. כפרית קהילה הנאצית
(או המגפה אחרי נשארו רחמנוב בכפר ברחמנוב חיו דורות כמה שלפני לספר ידעו
משפחות של קטן מספר שומסק} שנבנתה אחףי מחמר לבנים בתוצרת שעבדו רבים יהודים
ןלמרחב, לכפר לאדמה< קשורות שהיו יהןדיןת באט שכינוהו דויד ר' הקהל פרנס אצל בעיקר
כן כגברים המקום. תושבי אוקראינים מאות בין בשם אצלו שעבדו הגויים לו קראו סברה (לפי
ואמיצים בגופם וחזקים בריאים היו הנשים ר' העביר אחת דעה לפי ..אב"). כלומר זה,
אך דףכם, ע"פ ופשוטים עמלים אנשים ברוחם> מבעל שרכש לשטח הלבנים משרפות את דויד
יחסי אבות. מסורת ושומרי ביהדותם תקיפים אצלו והעובדים לנהר, מעבר שומסקי אחוזה
הגויים> ובין הכפר יהודי בין שררו טובים שכנים עבודה למקום קרבה מתוך לשם לגור עברו

שפרצה מגפה של בעטיה  שנייה גירסה וע"פ
היהירים בתי בין בכפר עמד ישן ביתכנסת ברחו בחיים ומהנשארים רבים חללים נפלו בכפר
גדולה קי'ילי/ פה היתה עת יחיקים' מימים וארגנו בתים שם להם ובנו הנהר עבר אל רבים
להתמיטט יכשעמד מייחי סגנוו ללא נבנה הבניו .1745 בשנת זה היה שומסק. היא חדשה. קהילה
ביתהכנסת ב?יבת החיז מי בקייות תמכיהי דויד, ר' גם היה רחמנוב את העוזבים עם
ופרות סוסים להשקאת שוקת עם באי נמןאה הקהל ראש שנעשה הוא שומסקר, לו שקראו
הת השקצים ילדיהם ואף האברים יהודים. של בעיירה ביתו את וכן ביתכנסת בנה בשומסק,
זה קדוש למקום קדושה ימתיר "י? בדיר יי]סי היה מקובל אך מגדולתה, ירדה רחמנוב החדשה.

שהיא צירה באיזי פעם אי בי פגעו ילא וכי שומסק את הולידה שרחמנוב בשומסק
טח מול גבעה על מביתהכנסת מד. במרחק כבוד של יחס כן ועל מרחמנוב באו האבות
ועתיק גדול ביתקברות נמצא לקמח רוח נת הקטנה לקהילה שומסק בני רחשו ארץ ודרך
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כפרם את עזבו לא  פורעים כנופיות כשעברו בית שנים, מאות מלפני קברות בו שהיו ואמרו
פגיעה כל להדוף מוכנים היו הם הסתתרו, ולא המקומיים. היהודים בעיני מקודש היה זה עלמין
ובאבות המצבים. בכל מעמד להחזיק וידעו בהם שמש משל ובביהכ"נ שוחט תמיד הוחזק בכפר

ואמיצים. תקיפים היו הבנים גם כן צעיר מגיל בו שכיהן הורנשטיין, נפתלי ר' זקן
'1941 בשנת הגרמנים כשפלשו היה כן לא לפני רחמנוב של עברה על הרבה לספר וירע
פקודת ע*ם שומסק לגיטו ועברו נכנעו הם לה לביהכ''נ' הנוגע לכל שדאג הוא שקיעתה.
כפרם את עזבו שבור בלב הנאצים. הכובשים לסליחות תהלים, לאמירת לתפילה, למאור, סקה.
בגיטו אחיהם עם יחד יוצאים והיו ואדמתם היתה פרנסתו לתפקידו. ביותר נאמן והיה וכד'
גם אך ישראל. בסבל ונשאו כפיה לעבודות לשומסק בא והיה הסנדלרות מלאכת על בעיקר
מעט ולהשיג לכפרם להתגנב ידעו אלה בתנאים "עין נגד תינוקות בשביל קמיעות שם ומחלק

בגיטו. הכלואים בשביל מזונות נוהרים היו שומסק ילדי תשלוט. שלא רעה''
יהודי עם יחד לטבח הובלו רחמנוב יהודי מפרי לטעום לטיול' לרחמנוב ובחגים בשבתות
היחי נפש. נשארה לא ומרחמנוב שומסק' גיטו היהודים. של הגנים
הם המלחמה לפני ?ה לאמך שהגרי מהכסי יים ושלטון לרחמנוב האדום הצבא כשנכנס
היהודי רחמניב כפי של האחיונים השרידים היהודים קולחוז. ארגנו במקום נקבע הסובייטים
גלעדי פנחס אמרו. ולפוליטיקה, לנו מה הצד, מן עמדו

אוסטילוג  אוסטילה
העיירה) של (מעברה

מצד אלה יחסים על בחשאי ריננו החסידים היו אוסטילה דמתקריא ימפול רודה "העיר
הרב של נטייתו על וכן ל"אפיקורסים" הרב מעינות''. מי ועל לוה נהר ועל בוה נהר על שבת
פניו הדרת ולמדנותו' הגדול יחוסו אך לציונות: בגטין. כותבים היו כך
עמת העיירה למען הקונסטרוקטיבית ופעולותיו ה"פריצה'' ע''ש כפר זה היה בתחילה שכן
ורטהיים הרב רבה. היתה והשפעתו למגן, לו והתבואות העצים סחר התפתחות עם אך רוז'ה,
המ בשפת ובכתב בדבור מלאה שליטה שלט בישוב בוה)  האוקראיני (במבטא הבוג שחוף
הקהלה, בעניני השלטונות בפני והופעותיו דינה לעיירה והיה הכפר גדל יצוא נמל לו שימש זה

לעיירה. כבוד הנחילו המקום ושם יהודים, היו תושביה שרוב חשובה
הרב עזב הראשונה, העולם מלחמת פרח עם מקום כלומר אוסטילה'  לאוסטילוג שונה
המלחמה (אחרי אליה חזר לא ושוב העיירה את לבוג. הלוג שפך
ואוסטילה לבוג) שמעבר בהרובישוב לרב נתקבל נתפרסמה וולינסק) (ולדימיר שלודמיר כשם
רב של לכסאו כראוי יורש למצוא הצליחה לא בפרט החסידות ובעולם בכלל היהודי בעולם
הרבי של חתנו פינילי, ר' את למנות הנסיון זה. שכנתה נתפרסמה כר מלודמיר" ל"בתולה התזת
זאת היתה הצליח. לא באזסטילה לרב מבלז, השתתפו בה הגדולה''' "החתונה ע''י אוסטילה
את לאוסטילה שזכר הבלזי, הרבי של הצעתו אוקראינה אדמו''רי מגדולי שטריימליך* ..שבעים
לרב נוחה האוירה היתה לא אך נעוריה". ..חסד זה ביחוס התגאתה אוסטילה העיירה וגליציה.
מעורב שהיה מבלי באדמו"רות בעיקר שעסק בתי תריסר בכל לחסידות' אמונים שמרה ואף

הקהלה. של השוטפים בענינים ספרד. נוסח התפללו ובתימדרשיה כנסיותיה
מלחמת בימי העיירה על תכפו רבות צרות לא שהעיירה בכך, אף התבטאה זו נאמנות
לכיבוש נתונה היתה כאשר הראשונה, העולם רב עליה למנות מסורתה על מעולם ויתרה
ושעבוד. ומגפות רעב האוסטרים. של הצבאי נתקבל כך מפורסמת. צדיקים משושלת אב"ד
בחפזון העיירה את עזבו כשהאוסטרים לבסוף, שנים לפני (שנפטר ז"ל ורטהיים יוסף ר'
וההמון המתמרדים היהודים ומפני לחץ תחת לרב רוז'ין' משושלת נצר בירושלים), אחדות
הופיעה הבורחים, עיי שניטשה הביזה על עט הנוכחית. המאה בתחילת בעיירה
הירושה סחיבת שמנעו מזוינים פולנים קבוצת החסידים ראשי בזמנם הכריזו קשה מלחמה
ידע לא איש ושמאל. ימין על והיכו מהאוסטרים בכפרים ודעת תורה להרביץ שיצאו הבחורים על
לידי הגיע הדבר נגדם. ויצאו אלה של טיבם מה נוקשים... ובצוארונים מגבעות חבושי משם וחזרו
של בחייהם שעלתה אתם מזויינת התוגשות כלפי אחרת שיטה נקט הצעיר הרב ואילו
היו שאלה נתברר אח"כ יהודים. ממנין יותר מוסדות בייסוד אותם שיתף הוא "המתמשכלים".
גילויים תור לתחיה, שקם הפולני השלטון נציגי עליהם השפיע ובעקיפין ובהנהלתם כלכליים
בעיירה. שלטונו את ושפר מובהקים, אנטישמיים בנטיעות. יקצצו לבל
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לועג אך החיים", "אור ולומד דרוזיין בשטיבל העיירה על כחתף בא מכן לאחר כשנתיים
חנותו, שמאחורי הצרה דירתו טפלות. לאמונות בה שהו שבועות ששה רק הבולשביסטי. הכבוש
רחב ספרים בארון הגדול בחלקה תפוסה היתה זר. קצר זמן במשך אך הללו' .המשחררים"
כשנמצא חוקר דוד של אשרו היה גדול ידים. הש ביחוד ובנפש. ברכוש קשות לחבל הספיקו
ממנו שקבל המדרש בית חובשי משרידי נער לו בריחתם. ביום בודיוני אנשי באוסטילה תוללו

הדרכתו. לפי לקריאה ספרים וחפצים בגדים ואספו לבית מבית הלכו הם
של בניה מטובי אחת לנפש ציון כאן ויוצב ובלילה בידיהם. שלופים כשאקדוחים שונים
,,תורה סניף ממיסדי ז"ל, שפריר משה העיירה, מעונות נשים זעקת העיירה מבתי עלתה ההוא
כיהן הוא ודעת. תורה מלא עצמו והוא ועבודה" זכר ימחה לא והקידמה", החופש "לוחמי ע"י
כי אם לכת, מצניע הדתי, ביתהספר כמנהל ארוכה העלו לא אלו בנפש חבלות ההוא. הלילה
לעלות נפשו ומשאת רבפעלים' עסקן היה ביותר... רב למן
עם יחד ונספה זכר, לא אך ידו, לכשתשיג לציון אישים

הי''ד. הקהלה, כל שרישומם האחרון, בתר החסידים משרידי
אבינדב אריה השמות את להזכיר יש רחבים, בחוגים ניכר היה

"ילקוט עיין מקץ, הרב של ברשימתו הערה: הבאים:
הרא מלחמתהעולם אחרי כי נאמר, א/ קובץ ווהלין" בר ר' ז"ק, ראובן ר' הדיין' טרנר מנדלי ר'
לבץ אוקראינהרוסיה בין הגםל קו הועבר שונה, לייבצ'ה ור' משההרשליס) (בר' טבקהנדלר
הגבול שקו בידוע הרי אתמהה! אוסטילה. ליד םולץ עסקנים ומהם חכמים תלמידי שהיו איזנברג,
הוא נכון אך לאוסטילה. מזרחה קליט כמאה היה צבוריים.
המלחמה, בתוך כלומר האוסטריגרמני, הכבוש שבזמן (דוד ציגל דוד ר' היה לציון ראוי טיפוס
נמצאו הצדדים שמשני למרות גבול, כקו הבוג שמש נפגע. ולא לפרדס שנכנס המשכילים אחד חוקר),

עצמם. הכובשים אותם מתפלל ארוך' חלט ולבוש זקן מגודל איש

לוקאצ'י  לוקאץ'
בתרס''ד בערך בלוקאץ' נולד הוא לעתיד. ריטש של מתקופת ווהלין של העתיקות מהעיירות
וראשית עני מלמד שהיה אברהם, ר' לאביו עוד יהודי ישוב היה בה הקדום, הפולנים טון
נמשך לימים צעיר בעודו מאביו. קיבל לימודיו שה"פאן" 1588 משנת מקרה ידוע הט"ו. במאה
הראשונים מתלמידיו לאחד והיה הבעש"ט אחר עם יחד היהודים את האשים מדונסקי, קשגור
רבו מתורת התלהבות אחוז תורתו. וממפיצי מה והכוהו. נגדו שיצאו הלאיהודים התושבים
לה כדי ווהלין מולדתו לחבל דובבר ר' חזר דורנו ועד מאז ידוע. לא האשמה תוצאות היו
התעכב מקומות, בכמה עבר הוא ברבים. פיצה (וולאדימיר לודמיר מחוז על העיירה נמנתה
ומשם במז'יריטש יתדו את תקע ולבסוף ברובנה הפה השלטון ווהלין בחבל ומשנקבע וואלינסק)
המגיד דובבר כר' היהודי בעולם התפרסם 24  הורוכוב למחוז סופחה  ב1920 לני

ממז'יריטש. ווימיצה הסמוכה תחנתהרכבת (עד ממנה ק"מ
 1765 בשנת בלוקאץ' חיו מקורות לפי ק"מ). 5 
יהודים נפש 1130 בה נמצאו ב1847 יהודים; 907 הת חמיל כשהצורר ות"ט, ת"ח בגזירות
אוכלוסיה (בין יהודים 1730 מנתה 1897 ובשנת יהודי עזבו שלו, הדמים במסע לעיירה קרב
העולם מלחמת אחרי תושבים). 2309 של כללית אחרי נפשם. על ונמלטו העיירה את לוקאץ'
כתוצאה היהודים מספר במקצת ירד הראשונה היהודים רוב חזרו הארץ, כששקטה השחיטות'
ומהתנפלו בחזיתה נמצאה שהעיירה מהמלחמה התנאים אף על חייהם את בה וחידשו לעיירה
אך עליה, פסחו שלא לוחמות כנופיות ושוד יות ובאוק ווהלין ביישובי ההם בימים ששררו הקשים
לפי מנו הטבעי הגידול ועם מהר נשתנה המצב העיירה יהודי של הגדול רובם בכלל. ראינה
כל כמעט יהודים. נפש כ2500 בעיירה אומדן לרבים בדוחק, וחיו ומדוכאים עניים אז היו
טריסק רוזין, השושלת חסידי היו המקום יהודי לקראת חתרו אעפי"כ בשחיטות' קרובים אבדו
בית היה אלו משושלות אחת לכל ואוליק. הקהילה. חיי חדוש
גדול ביתכנסת היה ומלבדם מיוחד, תפילה לוקאץ' יהודי נשארו שלאחרכר בדורות גם
בשביל גדול ביתחולים בעיירה היה כן כללי' ויראי חסידים היו זאת עם ירוד. כלכלי במצב

וסביבתה. העיירה למצוות לתורה, בניהם לחינוך ודאגו שמים
שבהם ביערות עשירה היתה לוקאץ' סביבת אנשי גידלה העיירה ואמנם טובים. ולמעשים
פרנסתם. את רבים יהודים מצאו להם ומסביב ממז'י המגיד דובבר, ר' נמנה שעליהם תורה
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פרץ. ל. י. שם על האידישאים בעיירה, המצב הוטב הפולנים שלטון תחת
ויהו 1941 בשנת הנאצית השואה ירדה והנה זו בתקופה בכלל. התפתחו והחיים פרח המסחר
כא הגרמנינאצי המגף תחת נרמסו לוקאץ' די עברי ביתספר נוסד לציונות. העיירה נכבשה
וארצותאירופה. ווהלין ישובי בשאר חיהם הנוער לתפארת. בנין בשבילו והוקם כיתות 7 בן
מיכל לוקאץ/ מטבח הניצולים אחד לדברי הציוניות: הנוער ובתנועות ב"החלוץ" התארגן
הטב הקימו ארצה' שהגיע סווינך) (בן דימנד מתנועות מזרחי. ונוער בית"ר "השומרהצעיר",
בית בנין בסביבת בלוקאץ' גיטו הנאצים שים בשנת עוד בגרוכוב להכשרה חלוצים יצאו אלו
כל את ריכזו ובו בתיהכנסיות ברחוב הספר בעיירה אחרים. ולמקומות לקלוסוב וכן 1923
יהודי את זה לגיטו העבירו אח"כ העיירה. יהודי והיו המזרחי, והפועל "התאחדות'/ גם פעלו
מרקביץ, בלודוב, קופיטה, (סוויניוכי), סווינך נוטים בלוקאץ' החסידים אפילו כי שאמרו
וב יודךראט הקימו הגרמנים ואח'. ווימיצה ישובי הושפעו הציונית ומלוקאץ' לציונות.
ידו על וסחטו פיצורניק משה את מינו ראשו סביבתה.
ועינוכ להם שהיה מה כל מהיהודים חבריו וע"י טוטלס, משה לברכה: יזכרו העיירה מעסקני
אה הוציאו תש"ב' באלול כ"ז ביום ולסוף' קשות, השוה"צ, ממדריכי קוטליאר דויד החלוץ, מראשי
שם לעיירה' מחוץ אל בגיטו הכלואים כל בויקו, רבקה בויקו, פרץ אפרים' הוכמן' מייצ'ה
אחד בור אל הושלכו וגופותיהם ביריות רצחום בשנות ביה"ס מורי שהיו קסלמן מרי גייר' רחל
משלושת למעלה זו. למטרה מראש שהוכן גדול השלושים.
היהודיר. ולוקאץ' זה, אחים בקבר קדושים אלפים ועליה מלוקאץ' נעדרה לא ה"בונד" אגודת גם

חוסלה. רבה היתה לא השפעתם אך ההמון, צעירי נמנו
לבקוביץ דבורה של גדולה ספריה בעיירה התקיימה בעיירה.

ץ' י ט י ד ז ו א
ברא ולאידישאי. לעברי לשניים: נתפלג הספר העיירה שכנה מערבה מלוצק קל"מ כארבעים
דטריסק, .'השטיבל" אנשי של בניהם היו שון יהו כולם כמעט בערך' נפש אלף בת אוזדיטיץ,
של בניהם  ובשני שבעיירה היחידי השטיבל על ובבקר, בסוסים המסחר על חיו הללו דים.
הללו (אף המדרש ובית הכנסת בית מתפללי שתו בכפרים ורוכלות מלאכה חקלאות' חנונות'
מטריסק הרבי משיחו'/ קץ "ויקרב אומרים היו וגרמנים. אוקראינים היו שביהם
"שולחנו" את עורך היה בעיירה ביקורו בשעת הקהי של ראשיתה על מוסמכות ידיעות אין
שהיי אלה תמימים אנשים המדרש"). בבית קו בנוי בעיירה היה עתיק ביתכנסת אך לה'
הבונדיזב מתומכי היו בציבור יום יום מתפללים הבעש"ט פעם בו התפלל המסורה שלפי עץ רות
המבוגר הנוער אף ידועה. דימגוגיה של בעטיה מספרים' העיירה זקני היו כן במקום. בעברו
שהוקמה הציבורית והספריה מחנות לשני נתפלג בתיה וכל בעיירה דליקות פרצו פעמים כמה כי

ביניהם. נתחלקה עמל ברוב תלו. על עומד נשאר ביתהכנסת רק באש עלו

set ss ■יי^הגיק" """  יפה."":ל™^ ספרות  ובהם ו"שפראצונגען" האש... ניצוצות מפני ס lJJביהכנ ' IJUu a ' v כל אד ברובם, אוזדיטיץ בני היו עם סאטירהפשוטי ובעיקר מקומיות בשאלות מאמרים ™Jt™l ;Lr"™",, * XT *

נאלץ היה הבונדאי והמורה הימים ארכו לא פר מורים ע''י כלליים וללמודים לעברית רים
אף העיירה. את לעזוב משפחה" "עסקי בגלל ספר בית נוסד המלחמה תום עם אך טיים.
התפזרו לבונדיזם' העיקריים הלוחמים חניכיו' היה מנהלו אשר  חוקי מעמד ללא  עברי
זה עקב האידישאית. התורה למרכזי ונדדו בשם הופיע פוליטיים שמטעמים החוץ' מן אדם
היתה ועדיין בעיירה' הבונדיזם השפעת פחתה אנשי של אימונם את לרכוש הצליח הלה בדוי.
כי אם המחנות' בין התרבותית ההתחרות קיימת אט אט לגלות התחיל ואז וכמחנך כמורה המקום
מורים הזמינו הבונדאים מתונה. יותר בצורה כבונ לבסוף שנתגלה עד האמיתי פרצופו את
מעין קיימו עוד אחדות שנים ובמשך אחרים לעבודה חברו ולוחם. קנאי ואידישאי דאי
אך רשיון, עבורו להשיג התאמצו אף ספר' בית בשואה' (שנספה ז"ל גולדשטיין נחום בביה"ס'
ספר בית ע"ש ניתן הרשיון הצלחה. ללא ובית לפרוש היד. נאלץ העיירה, מטובי הי''ד)
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(זו ופרל ריזל ובנותיו צביזאב בנו ואילו הבונ לביה"ס נצחת מכה הנחיל והלה "תרבות"
לפני בעיירה הראשונה הגננת היתה האחרונה קום. הוסיף ולא שנפל דאי
שבעיסה*. "השאור היו תרבות) ביה"ס הוסד אימון "תרבות" הספר בית לו רכש מהרה עד
אף פעילים המקום, מבני לחברים נישאו הבנות לאומי לחינוך הדואג כבי"ס ההורים מצד מלא

הם. לכלל בניגוד זה, כפול (אופי שלם מסורתי
כסאוי את זאב צב, ירש הרב, פטירת לאחר באוזדי לביה"ס שווה "תרבות'/ של הספר בתי
הציבורית, פעילותו צומצמה זו עמדתו מחמת אחרים) ועסקנים גולדשטיין למורה הודות טיץ
לחב וקשור "במחנה'' המתרחש לכל היה ער אך במידה הנחוצות הידיעות יתר את מקנה וגם
לפני ערב אותו לי זכור נפשו. נימי בכל רים הירושה.
כשנכנסתי אףצה עליתי ערב שנה, עשרה ארבע בעיירה הציונות של קרנה עלתה ההיא בעת
בבכי: פרץ והוא התנשקנו להפרד. ע"מ אליו מקומיים היסוד, וקרן הקק"ל עסקני בכלל.
השלים ולא הפסיק הוא פרידתר!.." על, ,,קשה מעל דבריהם את ונשאו הופיעו חוץ, ושליחי
"ואבי כוונתו: על היטב עמדתי אך המשפט, את זמן שלפני מקום באותו המדרש, בית בימת

בך"_ מקנא לפני העסקנים מחשובי אחד סוטר מסויים
, , , הקק"ל... לטובת שברך" "מי על להכריז שהספיק

לעלות הס*י?י ההשמדה מלחמת פרוץ עד (הנוער הלאומי השומר של סניפים נוסדו אז
משפחה  בתוכם מאוזדיטיץ. איש 12 ארצה מחבריהם ורבים ובית"ר הצעיר החלוץ הציוני),
בצויות שניצלו העיירה מבני כ15 נפשות 4 בת ארצה. לעלות ע"מ להכשרה יצאו

הנאצים. ע"י הסמור בגיטו להורג "" <J J' J ""J^ " ' .*IJ" J " '
י עם בדעת ומעורב ענו איש עצמו, הרב ציונית.

נדב אבי אריה ובמעשה, בדיבור בפעילות תומך היה הבריות

הראשונה המלחמה בימי הורוכוב
ופה ואגדות, משמועות נזונה היא הדוב. את בשנת הראשונה מלחמתהעולם ימי הימים
וטרומפלדור ז'בוטינסקי על פה אל מוסר כבדים, צעדים הדהדו הלילה אותו כל .1914
על להגן כדי אודיסה בנמל לגיונות שהורידו החלונות נסגרו, הבתים כל אופנירכב. קשקשו
אנסקי ש. הסופר הופיע הימים באותם היהודים. חרדים החוצה. יפרצו לא אור שקרני כדי כוסו,
כשליח טורצין לסביבת הרפפורטים, ממשפחת במחבואים העיירה יהודי ישבו פחד ואחוזי
הרוסי, למטה מצורף הוא עזרה. חברת מטעם והת יריות הדי הצבא. נסיגת שוב בהדגישם
עזרה. להם ומציע הפליטים את מחפש והתקרבו. הלכו פוצצויות
אותם ומסתיר תשמישיקדושה הוא מאסף עברה המלחמה, הכרזת עת באב, מתשעה
המלחמה, בסערת יאבדו שלא בטוח במקום מיד האוסטרי, לגבול סמוכה שהיתה העיירה,
מעשי על מתחקה שהוא סביבו אגדה ונרקמת עם הגייסות. התחלפו מספר חדשים ותוך ליד
לצירות דו"ח ימסור והוא והתנהגותם, הלגיונות ואחריהם ההונגרים לראשונה באו הרוסים עזיבת
אגדות היהודים רוקמים וכך האמריקאית. הגרמנים ואחר שונים, עמים בליל האןסטרים'
ולעמוד להתחזק ושאיפה לגאולה צפיה רפודות לקח מתחלף שלטון כל הרוסים. חזרו ולבסוף
את היהודי העם יזקוף ושוב זעם, יעבור עד והצבא העיר, ונכבדי הרב את כבניערובה

העמים. בתוך יעודו וימשיך ראשו ושדד. פשט ויוצא הנכנס
ליום. מיום גובר הפגיעות נחשול בינתים בשי א.ת עצרה בלהות אחוזת רדופה עדה
שמחיריה האספקה על מכבידים הדרכים שבושי היהו בגידת על שמועות קלט מוסת גייס מתה,
היהודים את מאשימים הסביבה וגויי עולים, חילים על היורים האויב, לטובת המרגלים דים
רבים המחירים. והאמרת המצרכים בהסתרת זרעו הדברים מצרכים. והמסתירים בנסיגתם
ונשארו לצבא נלקחו והמפרנסים מהגברים פרצו לילה לילה בצבא. ונקם שנאה רגשי
הבטחון ואין ירדו הפרנסות עזובות. משפחות לבתים חדרו גם ליד. הבא מכל שדדו חנויות,

המלחמה. מתלאות המחר ביום קורעות ויללות צעקות הדלות. שרידי את וגזלו
ואין בעיירה היהודי לו מתהלך ונאנח נדכא עומד ואין לילה בכל העיירה בחלל נשמעו לב
נחושים, והם לשמים עיניו את זוקף מושיע. היתה ודומה מציל, ואין העדה הופקרה ן בפרץ
הסב אפסה אפורה. והיא לארץ אותם משפיל המת המתקרב, בדוב שהרגיש כבשים, לעדר
עוד. לשאת אפשרות ואין הכוח דולדל לנות, יבריח הרועה של שמקלו ומתנחמים יחד כוצים
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בל וכוחו לשלטון משלטון המטולטל אפרים, ר' נצמד זה קשה במצב ונאנקת. מפרפרת והעיירה
במקום בו מועד. בעוד לו לדאוג ויש אתו, לפי כי ההברה' נופלת הצלה. עוגן לכל האיש
את שיעזוב עליו להשפיע לרב משלחת נקבעת שיש העיר היא טורצ'ין האיסטרטגית המפה

העיירה. המלחמה. לתחום מחוץ היא בה, מפלט לחפש
והזמינם פניו במאור הנכנסים את פגש הרב העולה מפותלת בדרך להן משתרכות ומיד
תחנונים: בקול בחבורה הזקן פותח לשבת. מת עליהן מטלטלין, עמוסות עגלות לטורצ'ין
מכאן. עבור בריאןתך, על רחם עליך, חוסה רבי' ועליהם ומכורבלים עטופים וטף נשים נדנדות
מיד יבואו כי קלגסים מעירנו. עצמך את הרחק להם. היקרים מהחפצים ותרמילים סלים תלויים
כל בעד ערב להיות עליך ויטילו אליך יפנו התנשמו והרחובות תריסים הוגפו בתים, סוגרו
להוביל עלולים המקום את יעזבו וכי הקהילה, מתרוקנת שהעיירה דומה איומה. בבדידות
משל מטולטל רבנו, היית, די אתם. הרב את ובהלה. במבוכה הנתונים מיהודיה,

לשניה. אחת מלכות בין לשלטון, טון פעם בכל השלטונות' מתחלפים בינתים
קלה ובנזיפה בנאספים עיניו את הרב נעץ לנציג נלקחים פעם ומדי באה... חדשה מלכות
להציל לי אומר פריסקר, אידל ר' אתה, התריס: בראשם והרב העדה נכבדי החדש השלטון
מפרפרת כאן להשאיר הקהילה ואת נפשי את פגיעה כל תקרה שלא ערובה, אנשי בתורת
זאת, לי שארשה אני מי לנפשה.  ביסורים הישיש, הרב על משפיע והטלטול החדש. בגייס
לן, קימא מהשכינה? גדול יותר אני האם לבריאותו. חרדה וקיימת נחלש הוא
עמהם, הלכה השכינה לגולה יצאו כשהיהודים אחר יהודים משוחחים דטריסק הכנסת בבית
אברה הורוכוב של רבה *ורבוך אפרים לאני ועוגותכוסמת. ביי"ש לבם את ומיטיבים התפילה
ממרקין יסורים חכמינו: אמרו ע"ז י מהיסורים היהודים, מתאנחים  לנפטר יחול כי יוםזכרון
יעו יין הגישי הרבנית, אדם. של עוונותיו את על אנחה תוך ומברכים לרעהו איש יד לוחצים
ית "לחיים''. ויברכו לבם היהודים ייטיבו גות. הדוויה ישראל גולת על ונחמות, ישועות
שנע והנפלאות הנסים בזכרונם ויעלו נא חזקו על שיחה ומתגלגלת והצלה. לפדות הזקוקה

לנו. יהיה וכן לאבותינו שו מבטחים לפינת נפשם את שמלטו היכולת בעלי
זכאי נועם רבם, על טריסק חסידי של רחמיהם ומגלגלים

סוויניוכי  סווינך
גם נעדרו לא לקיבוציהכשרה. יצאו ממנו העולם מלחמת לפני היתה סוויניוכי העיירה
במקום הכללית והרוח בעיירה דתיים חלוצים נפש). 1000 (לערך ניכר יהודי ישוב הראשונה

חסידיתציונית. היתה השואה לפני (או באש הועלתה החזית בקו שנמצאה מאחר
יצחק היו: בעיירה הציונים העסקנים בין וכל ונמחקה הרוסים) ע"י או האוסטרים ע''י
קולה טפלר, שמואל מייזליש, בילה פיציורניק, אליה חזרו המלחמה אחרי רק התפזרו. תושביה
דבורה מייזליש, שרגא גורינשטיין, שלמה גףןיז, מחדש. ובנוה היהודים מתושביה וכמחצית הגויים
הרב לברכה יזכרו כן ואח'. (לבקוביץ') מייזליש המובילה המלך דרך אם על שכנה סוויניוכי
והשוחט אוליק) חסידי אחרי (שנטה בןציון ר' 1920) הפולנים שלטון ובימי להורוכוב מלוקאץ'
יקרינפש. יהודים גורינשטיין, משה ר' המקומי עד (מסוויניוכי הורוכוב למחוז סופחה (1939 
לשלמה נטפלו 1941 בקיץ הגרמנים משפלשו ק"מ). 12 הורוכוב
הבולשביקים לידיד אותו ביחסם גורינשטיין ובנו וטריסק אוליק חסידי היו העיירה יהודי
שמנו היהודים כל העיירה. במרכז אותו ותלן החסידיות השושלות לפי בתימדרשות שני להם
מצאו רשם לוקאץ' לגיטו הובלו נפש כ500 אז והבנות הבנים בעיקר. זעיר מסחר על וחיו
לוקאץ' סביבת יהודי עם יחד הטראגי מותם את השו הציוניות לאגודות והצטרפו לציונות נתפסו

תש"ג. בהושענהרבה הקרנות למען רחבה פעולה לבית"ר. בעיקר נות,
והשאיפה האגודות כל ע"י התנהלה הלאומיות

מייזלישלבקוביץ דבורה וכמה המקומי הנוער בקרב חזקה היתה לא"י
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1 ר א ב ו י ל

1 405  1765 בשנת בליובאר נמצאו מסמכים בווה העתיקות העיירות אחת היתד, ליובאר
■ ההיא בתקופה נפש). 800 (לערר מסים משלמי רבים. דורות לפני יהודי ישוב התפתח בה לין,
■ הי" החדשה. אוסטרוםול יהודי את אליהם צרפו שבביתהעל העתיקות המצבות תעידינה כך על
1 נמצאו 1847 ובשנת וגדל הלך היהודי שוב אחרות. הסטוריות ותעודות חמיל ימי קורות מין,
■  שנד, 50 לאחר יהודים. נפש 3,770 בעיירה בשנת העיירה התרוקנה ברוקהאוזעפרון ע"פ
1 בתוך נפש ל5,435 היהודים מספר עלה ב1897 נפ הנראה וכפי והוגלו שפוזרו מיהודיה 1699
■ תושבים. נפש 12,507 של כללית אוכלוסיה לעיירה חזרו 1703 בשנת ורק רבים, מהם לו
■ וביניהם ומסורת דת אנשי היו ליובאר יהודי לבנות שהחלו והם העיירה מבני יהודים שבעה
1 בתי שושלות. לכמה שהשתייכו רבים חסידים ליובאר נמצאה רחוקים בימים מחדש. הקהילה את
1 נחשב שבהם והחשוב בעיירה היו לרוב תפילה וכשנתבעו קרמניץ העיר של שלטונה בשטח
1 רבה השפעה היתה לחסידות החב"די". "הקלויז לפרוע קרמניץ של שליטה ע"י ליובאר יהודי
1 בעיירה. שנעדרו הזמן '17031699 שנות בעד מסים
1 מפותח המסחר היה הנוכחית המאה בראשית פינחס המקומי היהודי הגיש מהעיירה, לגמרי
1 פוליטית ערנות והורגשה היהודים ע"י בעיירה לא הנ"ל שבתקופה כך על הודעה שמואל בן
1 נתפס שרובו בליובאר היהודי הנוער בקרב עם בברחם במקום, וקתולים יהודים כלל נמצאו
1 בעיירה שביקר רבינוביץ, יעקב הסופר לציונות. אפילו שאינם ויתכן חזרו לא והם מהאויב רכושם
1 מענינים רשמים מסר בה' והתעכב ההם בימים למקום שחזרו שהיחידים הסביר הוא בחיים.
1 שם המפותח הנוער ומתנועות היהודים מחיי מסיהם את לשלם בכוחם ואין ועניים דלים הנם
1 בספרו ועוד טרוקר" "יודל וחוויות' (טיפוסים אינן התוצאות העבר. תקופת בעד ובפרט כעת
1 קיץ"). "נוה ידועות.
1 לשלטון נתונה ליובאר היתד, 1920 משנת נשארה הקדום הפולני השלטון תקופת משך
1 רבים ירדו, בה היהודית הקהילה חיי הסובייטים. רוסיה שלטון תחת ואילו קרמניץ. במחוז ליובאר
1 כליה הביאה הנאצים ופלישת העיירה מן הגרו הסידורים ע"י זוויהיל למחוז סופחה הצארית
1 תש''ג.  תש"א בגזירות המקום יהודי על מבחי פולין. חלוקת שלאחר האדמיניסטרטיביים
1 ראשית בליובאר הקהילה נחשבה ארגונית נה
1 אבימנחם א. לפי רחוקים. בימים סביבתה ולכפרי לעיירות

טשאןטיאופיפול
מקומית ריפובליקה כעל עצמה על הכריזה בפי נקראו: (כר טשאן היה העיירה שם
לתושבים כרוז פרסם האטאמן (טיאופיפולית). הרוסי השלטון ע"י והוסב השנים) כל היהודים
נמצאן צבאו. לשורות להצטרף הנוער את וקרא הע הישובים על נחשבת העיירה לטיאופיפול.
ול"רםוב לפלוגה שהצטרפו ויהודים אוקראינים ברא התגוררו בה בווהלין, יהודים של תיקים
שראו מתור או נוחיות מתור או זו' ליקה" היתה יהודיות. משפחות כ400300 מאתנו שית
בכל ההם, האפורים הימים בתנאי בכר הכרח מנגנון משלה, ציבור מוסדות עם קטנה קהילה זו
ופקפקו שקלו היהודים חובה. משום לא אופן בעיירה ילד כל למד שבהם "חדרים" כליקודש,
התבצרה ובינתים ה"רפובליקה", של בכוחה ווהליניים יהודיים חיים "ברמצוה". גיל אחרי עד
כנו א7 מחנה לשום נתנה ולא החיילים פלוגת פרובינציאלית. עיירה כבכל במקום דפקו
שלטו כשטח אותה שראתה לעיירה, לחדור פיה הלוחמים ומחנות הצבאות תנועת בתקופת

בלבד נה של בחלקם נפל באוקראינה 19191918 של
צבא של גדול ומחנה הימים ארכו לא אך . על שניתכו הזמן מצרות לטעום העיירה יהודי
טשאן. ליד והופיע בסביבה עבר הבולשביקים שעב ובצורה במידה באוקראינה היהודים ראשי
המשיר וחלק בעיירה חנה הרוסי מהמחנה חלק לזכרון להרשם הדברים וראויים גבול' כל רה
החיי חנו מאז האוקראיני. הצבא נגד דרכו את היהודית: ווהלין בתולדות
בטחון. חוסר היהודים הרגישו בעיירה לים פלוגה בטשאן הופיעה 1919 החורף בראשית
ואחרי קשרים אתם שקשרו אוקראינים נמצאו ובראשה אןקראיני צבא אנשי של מסודרת בלתי
אוקראינים ואתם החיילים יצאו ימים מספר מנתה הפלוגה אתם. ותותח (מנהיג) אטאנין
לפר ממש פוגרום זה היה יהודים. רכוש לשדוד וסביבה בעיירה ובהתרכזה בערה איש כמאתיים
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לאוכ מזונות והביאה לריפוי פצועים העבירה לפורעים להפריע היהודים מצד משניסו טיו.
ההלו הזוועות, (צלומי והשדודה. הרעבה לוסיה היכו, הזרוע: בכוח לפעולה הפורעים עברו
וורטהיים אברהם מר ע"י שנמסרו ועוד יות משחק נמשך ולילה יום משך ורצחו. אנסו פצעו
היהודים מספר ירד מאז ווהלין). בארכיון שמורים ונפצעו יהודים עשרות כמה נרצחו בו הדמים
לערים. שעברו או לחו"ל נדדו רבים בעיירה. שניתן לפני יומיים, אחרי מבוגרים. רובם מאות,
הגיעו לא הנאצים בפלישת טשאן של גורלה על ,\קופו" חי נציגי הופיעו הקרבנות את לקבור

הושמדו. שיהודיה ידוע אן פרטים, היהודים ל1פגעי עזרה בהושטת אז שעסקה
א א לשלטונות, שהוגשה חקירה ערכה באוקראינה,

>מז"ק) קטן מזייריטש
שנחשב "מזיריטשר" משול'םזלמן ר' לאוס קוניב בין הכביש בצד קטנה, עיירה
באוס שהיו המפורסמים הגאונים משלושת לאחד "מזיריטש שכונתה מהעיר, וירסטאות 3 טראה,
יצא בילדותו עוד זלמן. בשם אחד בזמן טראה גדול" "מזיריטש מהעיירה להבדילה כדי קטן'''
מעשירי אחד ועשיר בגאוניותו, לתהילה שמו יהודית קהילה בה שהיתה אעפ"י קוריץ. שע"י
על סמוך ובהיותו לבתו, לחתן אותו לקח העיר קרבת משום הרי קודמות, בשנים ביחוד מובהקת'
והעמיד ברבים תורה הרביץ העשיר חותנו שולחן זיקתה היתה לאוסטראה הנוחה והגישה המקום
תתכ"ז. בשנת באוסטראה נפטר הרבה. תלמידים שבמרוצת עד המובנים, בכל רבה כה לעיר
בזכות לתהילה מזיריטש של שמה יצא כן לכעין והפכה המיוחדת דמותה ניטשטשה הימים
המהרש"ל, תלמיד הגדול, הגאון מתושביה אחד אוסטראה. של פרבר
יקר הספר בעל מרדכי. בר' שלמה ר' מ200 למעלה זו בעיירה חיו גדלותה בימי
מלאו הדור גדולי שכל הזהב"' "מזבח המציאות אך בדוחק, מזו זו התפרנסו שבתחילה משפחות,

תהילתו. פיהם ובמקום לאוסטראה רובן עברו הימים ברבות
מזה במזיריטש קיימת היתה לא רב משרת באוסטראה ביום שעבדו אחדים מנינים רק נשארו
גם שהיה המקומי, השו"ב אלא רבות, שנים במז'יריטש. ללון ונטו
לבני רב שימש חופהוקידושין, ומסדר ש"ץ מפו ביתכנסת בנין התנוסס העיירה במבוא
משה'קה'ס ברוך ר' היו האחרונים השו"בים עדתו. אשכנז למתפללי ביתכנסת בקרבו שהכיל אר,
בנו ואחריו וש''צים שריבים של רבים לדורות בן היו מהם אחד בכל ספרד. למתפללי וביתמדרש
לגור הוא אף עבר ימיו שבסוף יעקביוסף, י' מוסד שום בעיירה היה לא בעליבתים. כ50

באוסטראה. בני תלויים היו בכל כמעט ממשלתי, או ציבורי
הרבה עוד מתושביה נידלדלה קטן מזיריטש לידות רישום ילדים, חינוך באוסטראה: מזיריטש
ניספו יהודיה ואחרוני ההשמד מלחמת לפני חכם שאלת ריפוי, בכלל), קבורה (אף ופטירות
והסביבה. אוסטראה על שירדה הכללית בשואה ןכן,

בארץ. נמצאים העיירה משרידי 32 התיחסו באוסטראה חשובות משפחות הרבה
אילון ב. ח. החריף הרב ביניהם לשעבר' מזיריטש ילודי על

ה ק ב ו צ' י ב ק ב ס

ומענף מאכסניות התפרנסו המקום יהודי ורוב ו18 מלוצק ק"מ 30 במרחק רכבת תחנת
הסבי וכד'. מתווכים פקידים, סוחרים, תבואות, לערך טורצ'ץ עד וממנה ברסטציקו' מצד ק"מ
וסוחרים חקלאית מבחינה עשירה היתה בה המאה בסוף התפתח זו רכבת תחנת ליד ק"מ. 13
שהו תבואה מחסני פתחו המקום ומבני מלוצק מ40 למעלה וביניהם צ'כים של ישוב שחלפה
תנועה למרכזים. נשלחה ומכאן מהסביבה באה קהילה והיוו נפש כ150 שמנו יהודיות, משפחות
מעוב הומות והאכסניות במקום תמיד היתה ערה שוחט ציבור, מוסדות זר, בישוב היו עצמאית.

ובסביבה. במקום עסקיהם לרגל ושבים רים לפנות נהגו חשובים בענינים כללי. וביתתפילה
הצ'כים בין תמיד שררו טובים שכנות יחסי בעיקר היד, אתה שהקשר הסמוכה, ללוצק
ביניהם. סכסוכים מקרי ידועים היו ולא והיהודים התחברו הסמוכות העיירות עם ואילו ברכבת,
ני הורגשו לא היהודית האוכלוסיה בקרב גם ברגל. ואפילו בעגלות
כסדרם להם זרמו והחיים המעמדות בין גודים הזה הישוב בתוך עבר הברזל מסילת קו
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יהודי על גם כליה שהביאה ווהלין יהודי על של שלטונם תחת וכן הרוסים שלטון תחת גם
הזה. המקום מתקדם היה הציבור .1939 לשנת עד הפולנים

ליהודים לסייע נהגן הצ/כים כי אם לקרנות יפה בעין תורם היה לציונות. נטה וכולו
להם עזףו בסנקביצץבקה ןמסתבר צרה' והארצישראליים. הלאומיים בחיים ומתעניין

לם { £ חייהם בהצלת 1920 שנת מאז החלוץ לתנועת נמשך הנוער
מבני יהןדים הצל£ על כל כה נ לצי מי ללוצק, מי להכשרה יצאו ממנו £ורבים התפזרן £ם ןאפשף חלוץ עליית בשעת אחרים. ולמקומות סטוכוב

ל שנ בגיטאןת בני כל היו לא"י, מסנקביצ'ובקה חלוצה או
הילןת על המסך הורם אחרים.קמאז ל ובשמחה. בשירים ללוותם יוצאים המקום
גורל/הודי ^ ידיעה כל להשיג אין ןוהל ברת היו: במקום המפורסמות מהמשפחות

כלל. שם היו לא כאילו סנקביצ,ובקה. רייכשטול פורשט, בורשטוק, קליימן, שטיין'
רבים עוד לראות יסוד והיה בתבואות שעסקו

רוטהולץ טובה השואה ירדה לא אילו בארץ, סנקביצ'ובקה מבני

ב ו נ מ ו ר

ופולניה רוסיה בין ווהלין חלוקת בשעת תחנת בצד רומנוב היהודית העיירה לה עמדה
רוסיה. בתחום רומנוב נשארה 1920 בשנת ונשמה לברדיטשוב הקרובה "רומנוב" הרכבת
הפרנסות על השפיעו הסובייטים החיים סדרי החסידיתמשכילית, ברדיטשוב של מאוירה
באוכ לתנודה וגרמו היהודים של החיים ודרכי הפוליטית המהפכה לרגל התעוררות שבאה עד
אחרים ולעומתם העיירה את שעזבו היו לוסיה, גם שינוי הכניס המשטר ושינוי ברוסיה מדינית

בה. ונקלטו באו הכנופיות פגיעות אך בעיירה. הרוחות בהלך
ל על רןמנןב נמנתה לפנים יהודי על פסחו שלא באוקראינה הלוחמות

ך84\_ בשנת התגויףו ובה בוגראדוואלינסק) נוכחו והם אותם זעזעו להםו רומנובהפריעו
הרוסים ספירת מראד שנה 50 מקץ יהודים. 344 היא וכי הגאולה תצמח בלבד מהחופש שלא מהר
כל אוכלוסיה (בין יהודים נפש 2599 בה שחיו , באה מספרטים על ייעות , י אנשים)> 5645 של לית בעלי ומיעוטם סוחרים היו רומנוב יהודי רוב

של הפלישה היהןדים האוקראינים שכניהם לבין בינם ם היחסי /^המלאכה. תעלול\הנאנצים על פרטים הגיען לא הצעיר הדור שקטים. שכנים יחסי כלל בדרך היו
שהושמדובאופן העיירה יהודי של המר ים וק המשיר הישן והדור ומקיוב מברדיטשוב ינק

.1942 בשנת 4וטלי מנהגים על שמרו הפטריארכלית. האבות בדרך
לתלמוד או לחדרים הילדים את שלחו ומסורת,

לונר פסח הגואל. לביאת וציפו תורה

אנטונובקה  אנטוניבקה
מספרם עלה 1897 משנת המפקד לפי נפש. ל417 ק"מ 8 שכנה רובנה, שבמחוז אנטוניבקה,

יהודים). לא 27 התגוררו (לצדם נפש ל620 לפנים ונמנתה יערות' של בסביבה סקוסטופול,
הרחוב ובמרכז עץ בנויים היו המושבה בתי המושבות אחת היתה טוצ'ין. של ה"וולוסס" על
ריכוז מקום ששימש ביתהכנסת בנין עמד בווהלין. יהודים של החקלאיות
מטיילים עברו מרצה' בא המקומי. הקהל לעניני של שטח על 1833 בשנת נוסדה אנטוניבקה
בביתהכנסת. מקומם  אחר צבורי מאורע וכל היתה וברוכה' שמנה האדמה, דיסיאטינות. 348
העברית הגמנסיה תלמיד אז וא1י ב1938, זכורני הרוסי שהשלטון תקופה, היתה המתישבים. קנין
לאנטוניבקה טיול ערכנו ברובנה' "תרבות" לעסוק ליהודים הארץ חלקי באיאלה איפשר
ממורנו ביקש העיירה נוער המקום. להכרת לקו הודות קמה אנטוניבקה גם האדמה. בעבודת
ובזק בנעריהם המושבה אנשי דברו. את שישא הקלות כגון: הקלות מיני מכל נהנו ותושביה זה
את בצמא ושתו בביתהכנסת התאספו ניהם וכר. בצבא השרות מחובת פיטורין במסים,
ההולך הכביר מפעלנו על שהושמעו הדברים שנ משפחות 27 במקום התישבו לראשונה
עובדי עליהם, כי לקריאה, בארץישראל. ומוקם ההיקלטות קשיי אף על שרש והכו באדמה אחזו
שממות להחיאת העולים בין להיות האדמה, המתישבים מספר הגיע 1848 בשנת הרבים.
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והיא זו יהודית מושבה על גם הקץ בא ב1942 הנוער ואכן עצור. בכי ושם פה נשמע הארץ,
בוניה. מבניה התרוקנה עליה. על לחלום החל המקום של

ספקטור צבי הנאצי הצורר ע"י ווהלין יהודי בהשמדת

גוריבגרוד  קריפה
יהודים. נפש 500400 רק מנתה למאתנו שים השם אולם קריפה, למקום קראו היהודים

הרבנות כסא על ישב רבות שנים משך עיירה זו היתה גורינגרוד. היה שלו הרשמי
ללוצק ומשעבר גורדון, מרדכי הרב בעיירה 7 במרחק דרכים, בצדי רובנה במחוז זעירה

מלינקה. הרב מקומו על נקרא יהודי פנו ציבוריים בענינים מטוטשין. ק"מ
בעייףה הגרמנים כשמשלן ביותר חשובים בענינים ואילו לטוטשין קריפה

ל יאח"כ לה היהןדים את מכרי ולשם סחורות, הביאו משם לרובנה. נסעו
ל ל יחד הושמדי בטןט יהודים. ידי דרך שעברו הכפרים תוצרת את

הצבא עם לףןסיה שברחן ספןרים _ אחדים והת ורוכלים חנונים היו העיירה יהודי רוב
ל שףיפת בשעת מהנמלטים האדום גרם זה יציב בלתי כלכלי מצב בדוחק. פרנסו
מלמד גןרב ומיה שרה .avv ןמהם מכאן הסמוכים. לישובים מהעיירה רבים ליציאת
בןבל שץפרינצה1ס' יטה (סנךלף)' ןיניצה אברהם היהודים מספר של הירידה סיבת מובנה גם

"י™'* ימשה ביזיה פנימנסקי' אליהי פייימז'  1847 בשנת בקריפה נמצאו מקורות "לפי
וו. י. ט. השלו ובשנת יהודים ב5401897 יהידים; 316

ק ס ר ו ו א פ
בית הקימו גם ושוחט, רב להם הזמינו הם מסילת עברה בה פוליסיה, יערות בסביבת

לבנים. "מלמדים" והחזיקו תפילה מבודד. פאוודסק הכפר שכן קובלקיוב' הברזל
לפאוורסק ידיעות הביאו היהודים היערות פקידי במקום, שנוצרה והתנועה היערות כריתת לרגל
להתחנך החלו ובכפר עיתונים קיבלן מהערים' אותו שנשאה רכבת תחנת הכפר בקרבת נקבעה
הנוכחית, למאה השלושים בשנות הציובות ברוח העיירה למלניצה עד מהכפר ורסק. או פ שם
שם וסביבתה פאוי'רסק של הנאצי הכיבוש אך שימשה והעיירה בערך, ק"מ, 10 מהלך הסמוכה

במקום. הציוני המפעל ניצני את לאל הענינים. בכל כמעט לכפר מרכז
, מ200 (למעלה יהודיות משפחות כששים

ילסיי פאוויסק לייייי? מרים ימים י^י המסחר מקשרי והתפרנסו בכפר התגוררו נפש)
להש תכניתה לפי הגרמנית ?חיה ע"י הושמיי היו רובם היערות. ומעסקי המקומיים הגויים עם

בתש"ב מלניצה יהודי מדת בכל עשירים היו לא ואם ככפריים, מבוססים
יחיד א. מצויה. היתה ופרנסתם שאננים חיים חיו אופן

י ב ו ל ו ג
הרכבת. תחנת סביב בעיקר שנאחזו היהודים ק"מ 10 במרחק גדול כפר שם זהו גולובי

המקום יהודי היוו לא ארמנית מבחינה הכפר ליד קובל. שבמחוז מלניצה מהעיירה
שהתקיים הכנסת בית מלבד עצמה. בפני קהילה מלניצה לעיירה ששימשה גולובי תחנתהרכבת
לק השתייכו הם בכפר, שהחזיקו ושוחט במקום למסילת העברה תחנת סמוכים ישובים ולכמה
הילדים את העיירה. של ולרבה מלניצה הילת נפש כ400300 קובלרובנהקיוב. הברזל
סידרו גם ובה במלניצה בחדרים ללמוד שלחו העולם מלחמת פרוץ בשעת זה בכפר חיו יהודים
וכד'. הקניות את הציבוריים, עניניהם רוב את הכי עם הצאריהרוסי. השלטון תחת הראשונה
גולובי. על רבד, היתר. מלניצה של השפעתה את גם שכלל הווהליני' החבל של האוסטרי בוש
שספג צעיר יהודי דור וגידול הזמן מהלך עם המלחמה ולאחר תמורות בכפר חלו גולובי,
חלו ואח"כ ציונים בכפר נראו התקופה מרעיונות ביהודי מזוינים פורעים מחנות ע"י והפגיעות
הלאומית ההתעוררות קומוניסטי. נוער וגם צים שלטון תחת שנה 2019 משך נמצא. המקום,
גולובי, צעירי את משכה הלבבות את שכבשה בו רבו ואף והתפתח גדל זו בתקופה הפולנים.
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בגולובי, היהודים חיי ונדמו הלאומית רנות חד לחיים ווהלין, ברחבי יהודי ישוב בכל כמו
בש ממקומם. גולובי יהודי נעקרו ובצער בכאב גו של הנוער מבני ניכר ומספר במולדת שים
יחד בגיטו בה ונכלאו למלניצה הובלו 1941 נת שב הנוער ולתנועות החלוץ אל הצטרפו לובי
הטראגי מותם את מצאו ושם אחרים יהודים עם ארצה. עלו גם מהם וכמה מלניצה

בתש"ב. הנאצים הצוררים מידי האדום  הרוסי הצבא השתלט 1939 בסוף
. הגרמנים. ע"י נכבש ואחרכך החבל על

וו. י. מ. העי פסקה הנאצים. מידי השואה באה והנה

ץ' י ב ו ר ו ק ו ל י ב
הילדים גם החוץ. מן שבאו יערות ופקידי חרי קורוסטין בין קובלקיוב בקו תחנתרכבת
הציונות. רוח את ספגו לעיירה מחוץ שלמדו פוליסיה. וביצות יערות של סביבה לאוליבסק.

, , שבכל יהודיות משפחות כעשר גרו התחנה ליד
וקיריביצי בל יי'ייי להם חיי יבית שנים לו"ין. הסמוכה לעיירה פנו ציבורייהודי ענין
באו לגיטו וגרשום הגרמנים שבאי עד ^ חלק אולם לילדים, מלמדמורה החזיקו במקום

הכורת עלה זה ?טו קימץ על אף לי01? באוליבסק. או בלוהין ללמוד נשלח מהילדים
וו. י. מ. סו ע"י הציונות בשורת הגיעה לבילוקורוביצי

ב ו ק ב ו ש
כמאה הגרמנים. שלטונות ידיעת ללא בשובקוב על גדול לא אוקראיני כפר היה שובקוב
עונו שם זה במחנה רוכזו טוטשין מבני יהודים עד (מהכפר לטוטשין רובנה בין הדרך אם
היהודים את אילצו האוקראינים והושפלו. כפר ק"מ). כ3 טוטשין ועד ק"מ כ24 רובנה
כיצד שחזו האכרים השכנים לעיני להתעמל עוד הרוסי' הצבא למחנות כמקום נתפרסם זה
על לזחול אותם מחייבים ביהודים, מתעללים וחנויות קסרקטינים נמצאו שם הצאר בימי
היה הסבל וכד/ אחיו את איש להכות הבטן' וכד'. תמרונים צבא, אימוני נערכו שם צבא,
הגיסטפו אנשי במקום שנזדמנו עד גדול, יהודים, של יחידות משפחות גרו זה בכפר
המחנה. את פזרו והם המחוז, עיר מרובנה ופרנ הסמוכה לטוטשין פנו עניניהם שבכל
למשפ בסתר וחזרו נפשם על נמלטו היהודים הגרמנים משפלשו זעיר. מסחר על היתה כתן
בהשמדה מותם את שם ומצאי בטוטשין חותיהם הוקמה ראש. הרימו והאוקראינים לווהלין

וו. י. מ. טוטשין. גיטו של האכזרית ליהודים מחנה שסידרה אוקראינית משטרה

ה צ י נ ב י א
הר הצעיר והדור באיבניצה היהודים חיי היו התבלטה שלא זייטומיר במחוז קטנה עיירה
הנאצית בשואה מולדתו. עיירת את לעזוב בה שחייה זעירה יהודית קהילה בה היתה במיוחד.
מהם חלק ורק העיירה, יהודי לטבח הובלו מפקד לפי דלים. היו היהודיים הציבוריים
שחזרו היהודים ואתם אלה רוסיה. לפנים ברח כעבור תושבים. 1060 בעיירה נמצאו 1847
של הפליטה שארית מהווים פרטיזנים מפלוגות בה נמצאו 1897 בשנת הרוסים בספירת שנה 50

וו. י. מ. העיירה. דלים יהודים. 607 רק וביניהם תושבים 3095

ק ו ד ו ר ו ג י י ר
היו בתיה כך עניה, היתה שהעיירה וכשם הישוב ז'יטומיר. מחוז של העיירות אחת
בסבי פרנסה חיפשו העיירה בני ונמוכים. קטנים הכללי המספר כמחצית היוה בעיירה היהודי
יהודי על גם כליה הביאו הנאצים והגרו. בה היו 1847 מפקד לפי כולה. העיירה תושבי של

רייגורודוק. מספרם היה 1897 ובשנת יהודים' נפש 935 בה
וו. י. מ. תושבים. 2058 מבין 946
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1 קוטילנההישנה
1 בה נמצאו 1847 במסקד המטרופולין. טומיר העיירה היתה ברבים ידועה בלתי כמעט
1 מספרם עלה 1897 של ובספירה יהודים 450 ובגלל ז'יטומיר במחוז מקומר, הישנה. קוטילנה
1 תושבים. 3183 של כללי ישוב בתוך ל1345 גופא בווהלין אפילו נתפרסמה לא זעירותה
1 צי מוסדות בה היו הקודמת. המאה לסוף עד
1 וו. י. מ. מדי ינקה והיא יהודית קהילה כבכל בוריים

1  ה י נ ד ו ק

1 שונים. תושבים 2564 בתוך ל688 מספרם ולא שמריה על קודניה שקטה השנים כל
1 היהודיים החיים סדרי התנהלו זו קטנה בקהילה אליה. הגיעו לא כמעט הזמן רוחות התפתחה.

העמלק יד בה שפגעה עד אחרות כבקהילות עד כמעט ניכרים אינם והתפתחותה גידולה
היהודית קודניה כליה. עליה והביא הנאצי היהודי הקיבוץ גם הנוכחית. המאה ראשית

עוד. איננה בה היו 1847 בשנת התקדם. ולא קטן היה בה
וו. י. מ. עלה 1897 ובשנת עניים, רובם יהודים' 539

ב ו ד ו ל ב
סוויניוכי קהילת עם הקשר נודל. זליג משפחת ק'מ 10 במרחק אוקראינים מיושב גדול כפר
למרכזם rnn נזקקו הכפר ובני חזק היד. הסמוכה לפני התישבו בו לוצק לצד סוויניוכי מהעיירה

זה. זליג ר' של האחת יהודיות' משפחות שתי דור
והאבות ציוני כולו היה שבכפר הצעיר הדור יהודים דוברוביצר, משה ר' של והשניה נודל
לבין שלהם דתיותם בין סתירה ראו לא הדתיים מסוויניוכי שהגיעו שמים. יראי  אוליק חסידי

ובנותיהם. בניהם נטיות סוחרי היו הם בכפר. יתד ותקעו עסקיהם לרגל
יהודי כל את הגלו לווהלין שפלשו הנאצים שדות החזיקו גם הכפר, תוצרת ושאר תבואה
ול הגינום בגיטו כלאום שם ללוקאץ'. בלודוב וכד'.
בהושענא לוקאץ' יהודי עם יחד נפש רצחום סוף תרות וקמו הסתעפו האלה המשפחות שתי

תש"ג. רבה מעין והיוו נפש 6050 מנו 1934 ובשנת
וו. י. ת. בבית שהחזיקו ביתכנסת עם זעירה קהילה 1

ה ק ט א י פ

ב1920 נפש). 2703) הכללית מהאוכלוסיה כשליש לבר סמוכה ז'יטומיר במחוז עיירה פיאטקה,
במאתיים בעיירה היהודים התושבים את העריכו מטרופולין. לה ששימשה דיטשוב,

פרטים. הגיעו לא היהודים גורל על משפחות. 1847 בשנת בעיירה: מנתה היהודית הקהילה
וו. י. מ. שהם יהודים, ב8381897 \ יהודים נפש 877 

ה צ י נ ר ו ק
הדורות כדרך קהילתם את וניהלו בלבד יהודיות רחוקה ישן, לקונסטנטין בדרך זעירה עיירה
בניניו על כפר כמראה העיירה מראה שחלפו. בה היה לפנים ברזל. וממסילות כרכים משאון

והדלים. הזעירים ובמחסור. בעוני שחי גדול יותר יהודי ישוב
הנאצית בשואה קורניצה יהודי של גורלם על ועברו העיירה את עזבו המקום מבני רבים

הנאצים. ע"י שהושמדו ידוע אך פרטים, אין לימים. מעבר אל שנדדו והיו הסמוכים לישובים
וו. י. מ. משפחות כ20 בעיירה התגוררו האחרון בדור
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י נ י צ' ל ו ק  ן י צ' ל ו ק
גורלם ועל תושבים) 4335 (מבין נפש 2931 סטארוקונ במחוז מפותחת יהודית עיירה

ידיעות. חסרות הגרמנים של מהכיבוש בעיקר בעיירה התפרנסו היהודים סטנטינוב.
וו. י. מ. ב1897 נפש! 12811847 בשנת בה ומנו ממסחר

ה י ו נ ו ב ר צ'
הגיעו לא תושבים. 2638 בין ל711 מספרם הגיע לפי ז'יטומיר. מחוז על שנמנתה זעירה עיירה
מפלישת בעיירה היהודים גורל על ידיעות כל נמצאו ברוקהאוזעפרון האנציקלופדיה ידיעות

הנאצים. וב1897 יהודים' 363  1847 בשנת בעיירה
וו. י. מ.

ב ו ח י נ ר ש ט
הימים זכר בעיירה. וחנו ביניהם שלחמו פיות טשרניחוב העיירה ידועה היתה לרבים לא
השלטת משהתבסס היהודים. מלב נשכח לא ההם ומיושבת וקטנה דלה היתה היא ז'יטומיר. שבמחוז
אולם החיים, בטחון הורגש במקום הסובייטי כ מנתה היהודית הקהילה ואוקראינים. יהודים
מהר להסתגל ידע הנוער רק ירדו. הפרנסות ברדיטשוב לזייטומיר, נדד הנוער בתיאב. 200

החדשים. השלטון לסדרי בשנת בעיירה נמצאו מפקדים לפי אחרים. ולכרכים
וכ הגרמנים פלשו השניה העולם במלחמת יהודים. וב17741897 יהודים, 12641847

ודמם שדם *תל Jyf/ היהויים את נגשו דלכם ופולנים יהודים דם ונחלי העיירה היא עתיקה
היייעות בשיטותיהם השמייים ילסיי סבלו 19201919 בשנות המיל. מרד בימי נשפכו

וו. י. מ. וכנו מחנות מביקורי מעט לא טשרניחוב יהודי

ל ו ו ד א ר
של מוצאן חנויות. בשבילם ופתחו מזונות להם הווהלינית בפוליסיה גדול כפר הוא ראדוול
המשפ משתי הוא במקום היהודים משפחות 20 רודניהראדוול הרכבת תחנת נבנתה שבצדו
בתחילה יתד כאן שתקעו וכץ' שפירא חות תחנת שלפני התחנה היא קיובסארני' בקו סקה
והגיעו המשפחות הסתעפו השנים ובמרוצת 16 הוא אוליבסק עד מראדוול המרחק אוליבסק.

זה. למספר וגם ברכבת גם היה ביניהן והקשר ווירסטאות
מתאס היו קטנה, קהילה היוו ראדוול יהודי בכל לרדוול מרכז שימשה אוליבסק בעגלות.
להם היה לא שוחט אך בציבור' לתפילה פים הענינים.
הצורך. לפי שבא מאוליבסק לשוחט נזקקים והיו ואןרנים אלונים יערות בתוך עלד הכפר
א"ע וראו לאוליבסק פנו ציבור עסקי בשאר זו מאה בראשית נבנתה התחנה לאילו מדורות
טובים מורים החזיקו הם לאוליבסק. קשור כחלק כריתת לצרכי היערות. עצי של היצוא לצרכי
המבר הילדים את ששלחו והיו בכפר' לילדיהם צורך היה למשלוח והכנתם עיבודם העצים'

הסמוכות. בערים או באוליבסק ללמוד גרים שונים. ולסידורים להובלה לעבודה. ידים בהרבה
הרו המהפכה תקופת שלאחר הבטחון חוסף וכן החוץ מן פועלים מאות הובאו זו לתכלית
לעזיבת גרמו באוקראינה הכנופיות ןן"ןעת סית מאדם, תמיד המה והכפר ופקידים, סוחרים באו
ואח/ לקיוב לרובנה, שעברו משפחות כמה ופרנסה עבודה קטן". ..קיוב למקום שקראו והיו
הףגילים חייהן את חיו בכפר שנשאףו המשפחות ול הנוצריות המשפחות *מאה בכפר חסרו לא
לגיטו אןתן שהעבירו והם הגרמנים שפלשו עד האןכלו את שהיוו היהודיות' המשפחות עשרים

עליהן. כליה והביאו באוליבסק המקומית. סיה
את איכסנו בהם גדולים בתים היו ליהודים

(שפירא) יסוד דבורה סיפקו והעובדים' הפקידים על הסוחרים הסוכנים'
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1 אודים
1 פתוחים מולקברי8חיב
1 בחייהם והנעימים הנאהבים
1 נםרדו... לא ובמותם

1 שלפני הכיפורים ביום מספרים: ראיה עדי בצילומים מסתכל הנני עמוקה הרדה 1מתוך שהתפללו היהודים בין שמועה נפוצה הטבח קבריאחים הלב: את והמרעידים 1המזעזעים בורות שחופרים בגיטו' הורודצר בןציון בבית שבויה אלכסנדריה עיירתי קדושי של פתוחים
■ וקמה עליהם נפלו ופחד אימה לעיירה. מחוץ גבי על שלדים עיני: ממראה אני נדהם לין. 1

■ שנלכדו לכל ברור נעשה בגיטו. איומה מבוכה בולטת ביניהם המעונים' הקדושים של 1שלדים עשרות בידי רק עלה להנצל בנסיון במלכודת. אל ולוחצת בזרועותיה החובקת האומללה 1האם היערות אל להמלט בגיטו מהכלואים אחדות שהיא קובעים העיירה (בני בנותיה את לבה
■ תסיסהלהתגונן הורגשה הצעירים בין הסמוכים. הבור של אחר בצד גולדין). לבית ארליך חנה
■ והמתונים הזקנים זו. לתכלית נשק ולהשיג בן יחזקאל (הוא החגר חצקל את להכיר 1ניתן הדבר ימיט לדעתם לרעיון, התנגדו שבגיטו בבית עוני חיי חי ימיו שכל פייבוש'ס) יוסל 1
1 ספק גם הטילו הם העיירה. יהודי כל על אסון עד ברכיו ועל ידיו על מהלך והיה הדל אביו 1
1 סערת האויר. מן כקלוטות אותן וראו בשמועות לקביים. שזכה 1
■ וכל היום כל ונמשכה וחזקה הלכה הרוחות י''א מר' יום אותו רוחי בעיני רואה משהנני 1
1 הלילה. יום זה היה אחרת גירסה (לפי תש"ג בתשרי 1
1 האיו הידיעות התאמתו הבוקר אשמורת עם אלכסנדריה יהודי בכוח גורשו בו בתשרי), י"ב 1
1 בבהלה רוכזו היהודים כל הקץ. הגיע מות. (מקו פודולנה ברחוב שבגיטו העוני ממשכנית 1
1 היהודיות הפרות איסוף מקום השוק, בכבר להורג כולם הוצאו זה וביום ..טשרנצינה") דם 1
1 על הועמסו והנחשלים החולים למרעה. היוצאת בקרבי. נקפא דמי 1

lתש'ג תשרי י*א (וורלין)' אלכסנדריה קדישי של הגדול קכד^אז/ים ■
כ1944 לחקירה נסתח 1

^^י^ ו
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תש"ג תשרי י'א יווהלין). אלכסנדריה קדושי של מקבריהאחים אחד
ב1944 לחקירה נפתח

שברחו מהיהודים 85 נקברו בו ה"85"' של באכזריות שהוכה כליך יוסף היה ביניהם עגלות,
ע"י רומו הם הגדולה. השחיטה לפני מהעיירה מקום 0ת שיגלה כדי נוראים ביסורים ועונה
החוזר יהודי שכל במודעותיהם, הגרמנים הכרזת הובלו כולם כביכול. לו, שיש ..מטמוךהזהב"
העייפים, האנשים לרעה. בו יגעו ולא יחונן מו ,.סוויאטי", לכפר בכיוון לטבח כצאן ברגל
מעבר אל הובלו שחזרו, והמיואשים המדוכאים אל הנאצים, קלגסי של חזק מזוין משמר קפים

להורג. שם והוצאו הורץ לנהר סארני הברזל מסילת גשר עם הגובלת החלקה
של ביתו יד על השוק שבמרכז אחר בקבר מצד סוויאטי של היער ועם אחד מצד רובנה
גכמן אהרן פישמן, ברל נקברו קיפרמן נחןם ליהודי האחרונה התחנה היה זה מקום שני.
שנר הבולשביקים) בימי הנארקום חבר (שהיה לבני לגיאההריגה הפכה היא אלכסנדריה.
לאלכסנדריה. כניסתם בזמן הגרמנים ע"י צהו בה...#) גדולים קבריאחים שלושה העיירה.
ורק מאקארוב, הרוסי של באורוותו נקברו תחילה שנפ החורשה, שליד הקברים צילומי לפנינו
והנרצחים הדבר נודע האדום הצבא כניסת עם ביהודים הנאצים תעלולי חקירת לשם תחו
של בנו בהשתדלות זה בקבר לקבורה הובאו הרוסי השלטון של מיוחדת ועדה ע"י וצולמו
הסובייטי. בשלטון חשוב מקום שתפס פישמן ברל כיבוש עם הגרמנים מעשי את לחקור שנשלחה
בןציון דודי של המשפחתי הקבר גם on פתיחת בשעת הגרמנים. מידי 1944 בשנת ווהלין
בניר, בשם ידוע שהיה ביתו, ובני הורודצר שאמר ביריזב מיכל נכחו הועדה ע"י הקברים
היודךראט ראש להיות נפל בגורלו מאיריס. אלכ בנות שנפתחו, אחרי הקברים על קדיש
את ולספק הגרמנים עם ישיר במגע ולעמוד וצפורה רבקה האחיות גולדהורן, פייגל סנדריה:
בית עלה ההשמדה לפני השחצניות. דרישותיהם מיכל של (בתו ביריזב וחנה שפרברג
משפחתו בני עם יחד הגרמנים מעיני להתחמק נודעו מפיהן בארץ. כעת הנמצאות ביריזב),
מיידן. במושב ממכיריו פולני אצל ולהסתתר חברי 15 על מזעזעים: פרטים כמה עוד
א:שה ע"י מקוםמחבואו נתגלה מזלו לרוע זלמן קיפר, יואל היו: שביניהם היודךראט,
הגר גרורי בידי ביער שנתפסה מאלכסנדריה ביום גרושקה. ואביגדור גופברג זנביל ביריזב
מסתתרים, יהודים למעניה לגלות והוכרחה כ,נים היודךראט חברי על המרצחים הטילו ההשמדה
 אחת לנפש פרט כולה, המשפחה נכרתה וכך שהוש הקדושים מלבושי את לאסוף מר תפקיד
מבניו, (שניים בארץ. כעת הנמצא שמואל בנו בשקים לארזם הבורות, לתוך ערומים לכו
באלכסנדריה). לכן, קודם נרצחו ויוסף, אברהם את לתאר האפשר העיירה. אל ולשא.תם ובחבילות
ביום בעיירה שנמצאו אלכסנדריה יהןדי מכל מזעזעת פעולה ביצוע בשעת א.לה של יסוריהם
שהתחבאו נפשות 10 רק בחיים נשארן הטבח וגופותיהם בהם גם ירו המלאכה את גמרו אך ? זו
גולדנברג< שלום הן: ואלה פןלני< אצל בבןר היה כזה השלישי. הקבר אל הושלכו בבגדיהם
ליברטוב, שפרינצה ל,כט, צביה גולדנברג, פרידה הנאצי השלטת ע"י שמונה היודךראט של קצו
שפרברג, רבקה ךרייזין, צפויה ספיבק, פינחס ותכניותיו. לצרכיו וניצל
דיכטיאר. ואבא שפרברג מאיר שפרברג, צפןרה קבר אלכסנדריה, יהודי של קברים עוד ידועים
עולם לדראון הקלון עמוד אל להעמיד חובה א' כרך ג'. קובץ אלכסנדריה" אבדה .איד עיין .
ונכד נין המקומיים' מהגויים אחד מלחמה פושע ווהלין. ..ילקוט
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המשפחות את לשבח לציין ראוי זד. כנגד (היה סמניוק סאוול הוא ולחמלניצקי, לגונטה
עצמן את שסיכנו המעטות הנוצריותקתוליות היה בנעוריו פאווליק). בשם בעיירה ידוע
מנהל משפחת הן: ואלה מישראל' נפשות והצילו אקדישמן' משה הגבן החייט אצל שוליה פאזוליק
אש וביחוד סליסרטשוק, ווסיליביץ סטםן הדואר וידע רהוטה אידית דיבר היהודים' עם מעורב
את שהסתירה (רוסים) אנדרייבנה מריר. תו משנכנסו בע''ם. שבת ליל של הקידוש את
זארטשינסקי הפולניות המשפחות ליכט; צביר. לגדולה זר. פאווליק עלה לעיירה הגרמנים
שהצילה פאווליוק' ליברטוב; פפה את שהצילה בביתו העיירה במרכז התישב הוא ראש. ונעשה
^מעפ שדאגה אובטשארק, דרייזין; פייגל את בכיפה משל לרובנה' שברח ראס, לייביש של
אותכ שהחביאה אחרים' ולשרירים שפרברג חת (דרש אלכסנדריה ליהודי צרורות צרות וגרם
ליוב יאנק וכן בחיים נשארו למסירותה והודות וחייבן בהן התעלל ביותר' המיוחסות הבנות את
להצלת שדאגו טשייקובה וגאלינה טשינסקי של שובם עם ביותר). בזויות עבודות לעשות

לב! יישרי פסו לא אכן השרידים. השרי ע*י לשלטונות ונמסר נתפס הבולשביקים
לביתהסוהר הועבר הוא למות. ונידון דים

יזרעאלי שמואל בסופו. היה מד, ידוע ולא ברובנה

וריץ ק ן ורב ח
בבגד לבושים רכושם. וכל חנויותיהם את היהודים, עיירתנו, חורבות בין אל קוריץ, יהודי אתי, בואו
צורב כאב תפילין. של ברצועות והגורים יהודים נעלה בבתיכנסיותיה, ונבקר בסימטאותיה נעבור
הרצחת בפסוק ונזכרתי זאת כל למראה אחזני בעיירתנו, שונות בפינות נשוטט לביתהעלמין,
הכ שאלה ספק כל ללא לי וברור ירשת*, וגם ונהרסה חרבה האמנם הדבר, האמת וניוכח נראה
תכניות בביצוע לנאצים וסייעו קהילתי את שרצחו הם הפריזו לא שאכן ונדע קוריץ, עיירתםולדתנו
הישראלי השבט על כליה בהביאם האיומות, הרשע  בניה על הקץ והקיץ עליה הכורת עלה וכי ספרים
תחת שעברו ישראל קהילות ובשאר בקוריץ כאן כקוריץ בשבילנו יותר קיימת אינה והיא בוניה

עברתם. שבט היהודית...
יהודיך 5000 שמן העובדה עפ אשלים כיצד ביע הפרטיזנים עם נדודי תוך עיירתי' זכרתיך,
שחזרו נפשות ומספר שברחו אלה רק שם אי נשארו התגעגעתי וכמה הלבנה ורוסיה אוקראינה רות
הפכת קיומך שנות 600 ולאחר י לעיירה אח'כ מדורת לפני בשבתי הארוכים בלילותחורף עליך.
תה גזירות עליך שעברו קוריץ. את, חרבות? לתל האסון שירד לפני רוחי בעיני ראיתיך הפרטיזאנים,
כנופיות ע'י כמים ניגר היהודים בניך ודם ות'ט מישהו בך למצוא קיוויתי אליך. להגיע ושאפתי
כפי ואח')' פטלורה גונטה, (חמיל, וצוררים קוזאקים דימיתי לא הפליטה' שארית  נפשותאחים ומשהו,
באח שודדת הישן, בביתהעלמין המצבה שמעידה שנים מקץ וזכיתי קצך. היד. ומעליב אכזרי שכה
הצדיק של עירו שאת קוריץ, אזכרך היסוד. עד רונה גבורה מעשי תוך ופחד, סכנות תלאות, אחרי מספר,
כזמר אישים מתוכך הוצאת וכי מקוריץ פנחס ר' על ולדרוך לבוא יתואת, שלא נועזים ונקם
את בקיריץ). עני חזן (בן סיביריאקוב המפורסם הוי ובמצבך... במראך שראוך לעינים ואוי אדמתך,
המפורסמים, מוש האחים  הדין ועורך החיפאי והחורבן! האלם השבר, רב מה
את טשודניר, מאיר הידוע העברי המשורר את וחיפשתי סהרורי התהלכתי קוריץ. הכרתיך, לא
ישיבת את שאכסנה העיר סיגל, יעקב הסופר ואת אדע אוכל, למען מצאתים שבקושי סימנים
1919 בשנת ושיבנה מזוויהיל שנדדה אורתורה" מילדותי לי נהירים שהיו העיירה בשבילי מצא
מבורך מוסד היה הוא שאף התלמודתורה, בבנין למראה התכווץ הלב קוריץ. בן לכל יפה ומוכרים
והכלכלה? החסד הציבור. מוסדות היכן יחשוב; קוריץ מראך, נשתנה כמה אהה, האיום. החורבן
יתר יכל ציוניו חלוציה חולמיך, לסדניך, היכן היו. כלא ונעלמו מיהודיו שהתרוקנת לאחר שלי,
החורבות בין מרחפת רוחם הברוכים? עסקניד אותך ועקרה פושעת יד בך שלחה סטיכית סערה
ועתה? וליצירה. לחיים אחים אליהם, לבי ילבי בשבילנו. להתקיים שחדלת עד המפואר עברך ואת
משר נעקרתפ מאתנו, נגזלתם בינינו, חייז הו?ם בכבדות ובפסעי בתוכך מיותם עצמי את מרגיש אני

רוצחת... גסה ביד לנצח שכם מכרים, וסתם חברים ידידים, קרובים, מחפש הנני
ועוסקים ערים בדמיוני, אראכם למסך כמבעד ה"יורשים'' לשוא. או בנס, מהם מי ניצל אולי
בנחיל כולכם במוסדו, ומי בחנותו מי במלאכתו, מי משתמטים או לי לענות יודעים אינם האוקראינים
מעבירה המרה המציאות אולם מתנועעות, דבורים על לדבר רצון כלל להם שאין ניכר מתשובה,
שאין אני ויודע תראינה עיני אשר אל מיד אותי שמחים, כשפניהם מתהלכים הם כאן. שחיו היהודים
הוא שתארתי שמה לי ומתברר לאשליות, מקום בתי את שתפשו לאחר להם, שבעים רוצחים פני
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tdi תיכף ימסר יהודים שבידי נשק מין כל .1 ועל עיירתנו על עליכם, שירדד. מהשואה חלק רק
המקומית. הגרמנית לקומנדנטורד. כולה. קוריץ

רשיון בלי העיר את לעזוב ליהודים אסור .2 שעמדו המצבות רוב בביתהעלמץ. רגלי והנד.
השלטון. נגדעו. העצים אף במקום, נשברו אל נעלמו בו

יהודי. בית סף על לדרוך לנוצרי אסור .3 ללא רשעים יד בו שלטה פרות. כאן רועים שקצים
לצייר יש בולט במקום יהודי בית כל על .4 והחריבו, הרסו שהקיפו האבנים גדר את ואף בושה

גדול. דוד מגן כחול בצבע את הגדר באבני רצפו ב1942 עוד לי שהוברר וכפי
לשאת חייבים ,12 מגיל החל היהודים, כל .5 על שהקימו לאוהלים זכר אין .זאראוויה*. רחוב
הכתף ועל משמאל החזה על צהובים: טלאים שני מהם ובאחדים בשנים מאות שעמדו הצדיקים קברות

סנטימטר). 7 (בגודל וכאב... וקצף בזיון ודי נרתמיד, דלק
בלכתם רק ברחוב להופיע ליהודים מותר .6 פני על לעבור מוסיף הנני איטיות בפסיעות

וממנה. לעבודה בתיהכנסיות רחוב היה נדמה, כאן, חרבים. רחובות
רק בשוק קניותיהם את לסדר ליהודים מותר .7 שרי מקומו על שנעלם. ביתהמדרש עמד ומימין

בבוקר. 10 עד מ8 בשבוע ה' ביום שם ואבנים. לבנים וערמת באש שעלה בנין די
הודגש: אלו לפקודות מתחת בו פסקו בחורבנו, עומד הוא אף השוק, עיגול היד.

מות. עונש  הפקודה מילוי אי בעד החסי החנונים, המלאכה, בעלי אייכם היהודים. חיי
המקומי הקומנדנט עיי הפקודות פרסום למחרת בגרוני... נתקעת והשאלה והתמימים? דים
"יודןראט" המחוזי האוקראיני השלטון צו לפי נקבע שני מצאתי הישן המנזר יד על אחת בסימטה
ובתור (ראש) קרסנוסטבסקי משה דלקמן: בהרכב שבורים הם לעיירה. שחזרו ניצולים יהודים מנינים
בורקה קוםרבנד, אהרן קמנשטיין, יוסף חברים: עזיבת את מתכננים והם מבוהלים פניהם ורצוצים,
זד. ועד על וקורוסטשבסקי. ברודר יעקב גולדברג, העלמין בבית מחדש להקלט להם קשה העיירה,
לאסוף ממשלתיים, למוסדות פועלים לספק הוטל: האיום כשהחורבן ורוצחים, שונאים בין הגז7ל
הקומנדנט דרישת לפי שונים בית חפצי מהיהודים על נוספת דמעה אתם הורדתי כאן עיניהם. לנגד
ועוד. האוקראינית והמשטרה האזור משק המקומי, עיירתנו... שבר
בביצוע גדול חלק היה המקומיים לאוקראינים
הכיבוש. מראשית הגרמנים של התועבה מעשי כך: בקצרה מצטיירות האחרונות קוריץ קורות
קצינים 2 ע"י בקוריץ בביתם נרצחו 1.8.1941 ביום בסם באחד בעיירה. הפולנים שלטו 1920 מאז
שלוגלייט, השניים רופא אחד ואוקראיני גרמניים ופולניה. גרמניה בין המלחמה פרצה 1939 טמבר
ב8 אז). בביתם איש נמצא לא (יותר ואמו אשתו הצבא עבר 17.9.1939 וביום הימים ארכו לא
רשימה, ע"פ איש 120 ראט מהיודן נדרשו באוגוסט את וכבש דרומה זוויהיל מצד הגבול את האדום
הובלו ,8 המשטרה ע"י ממנה שנמחקו ולאחר מיד נשתנו המועצתית רוסיה שלטון תחת קוריץ.
ולא זוויהיל לצד משא במכוניות גברים יהודים 112 סדרי את קוריץ יהודי והבינו ידעו החיים. פני
מצאו המלחמה אחרי ב1945 רק עקבותיהם. נודעו מתוך מי אליו. להסתגל והחלו החדש המשטר
האכר םולטשין. הכפר ליד בשדה קברם את המציאות. בהכרח ומי רצון
לחפור נאלצו שהיהודים סיפר הקבר את שהראה רוסיה בין המלחמה שפרצה עד זרמו והחיים
2 היו הנרצחים בין כולם. בו ונורו לעצמם בור החלו ימים שלושה לאחר .1941 ביוני ב22 וגרמניה
קופרבנד. ואהרן גולדברג בורקה היודנראט: חברי על נפל ופחד קוריץ חבל את לעזוב רוסיה צבאות
ביום באוגוסט ב20 והנה הרוחות נרגעו לא עוד אחרי הלכו יהודים נפשות ל1000 קרוב היהודים.
גיסטםו של פלוגה בקוריץ הופיעה פרצ'יסטה" אידם נשארו ובעיירה ברגל, ומי ברכב מי האדום, הצבא
הבטחת לפי והובלו יהודים גברים 350 ברחוב ותפסו כל בעיירה נמצא לא יוני בסוף נפש. ב4000
למעשה לז'יטומיר. האוקראיני המחוזי השלטון ראש רוכבי פלוגת נכנסה 1941 ביולי 2 וביום שלטון
באוגוסט 8 הרוגי של השדה באותו אלה הורדו גרמני. צבא חיל ואחריה גרמנים אופנוע
קמנשטיין יוסל גם ביניהם שם, כולם ונרצחו הח הכובשים עם קשר מיד קשרו האוקראינים

היודןראט. חבר לצאת העיזו ולא בבתיהם ישבו והיהודים דשים
תשלום להכניס קוריץ יהודי נדרשו פעמים כמה שוטרים בלווית גרמנים החלו ביולי 5 ביום החוצה.
ותכ ובזהב גדולים בסכומים כוםרקונטריבוציות' תבעו האוקראינים יהודים. בבתי לעבור אוקראינים
כן נגבו. והסכומים תערובת" בני נלקחו שיטים. חיפו ערכו ואגב לעבודות יצאו שהגברים בחוצפה
היהודים ועל וכדי אוכל צרכי חפצים, אוספי נדרשו מביתו הוצא הימים באותם שרצו. מה ולקחו שים
מקרי חסרו לא איומים. תחת הדרישות את לקיים היה לעצ לחפור ונצטוה גוי) (יודקה קאלאוורטר יודקה
ועוזריהם הגרמנים השליטים מצד סדיסטיות דרישות לקברו הוטל היהודים ועל במקום נורה בור. מו

מנגד. תלויים היו החיים האוקראינים, הראשון. המבשר האות בכך היה בור. באותו
שמועה תש''ב". שבועות ערב הוא מיוחד סרק בגרמנית מודעות בעיירה הודבקו ביולי 8 ביום
של בורות לחפירת אכרים גייסו שהגרמנים הגיעה תכנן: וזה ואוקראינית
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1 בשעה לנו. מחכה ומה המובלים גורל את ידענו לא יד על בחורשה מטר 3 של ובעומק אורן מטר 20

1 מלבושים טעונות אכרים עגלות הגיעו אחה"צ 2 האוקראינים לשלטון מהקרובים נמצאו קוזאק. הכפר
1 שהתר ממה מקצת מסרו האברים שונים. מצבעים לחסל זוממים כי היהודים. מכיריהם אוזן את שגילו
1 בקרבנו. קפא ודמנו הבורות ליד חש הבורות. את מכינים זו ולתכלית קוריץ יהודי כל את
1 אח,כ נןדען למףןת היעף שןמר מסי השבר חג את לחוג והתכוננו חלפה אך בהלה קמה
■ מלבו_ את לפשןט נצטןן הקרבנןת מזעזעיפ. פרטים העיירה .1942 במאי 21  ה' יום בליל זה היד, עות.
1 ^ גברים הובלו אחד לבור וכתנןתיהם. שיהם אוקראינית משטרה של חזקות פלוגות ע''י הוקפה
1 שקןה כל צן/ מעבר דףך ןהעבףן ןילדים> נשים בוקר לפנות 4 ובשעה מז'יטומיר גיסטפי ואנשי
1 לאףץ כשהפנים להשתסח נצסןן לבןף שהןכנסן נשים האנשים. כל את ואספו היהודים לבתי התפרצו
1 סרנספןףסים ה".לן 2 שען. עד שקיה> שקןה נןף. סטרומונססירסקה. ברחוב המחוז שלטון אל יסף
1 4 בשעה השמדתם. נגמףה בערך יב.3 חדשים אל ומשפחתי אני אף הובלתי בבוקר 6 בשעה
1 נשים 1600 ^ סיןם על הגיעה אחה"צ .רגיסטרציה מנהלת שהמשטרה נאמר הריכוז. מקום
1 מחצית מלאן גברים ר600 אחד בור מלאן וילדים ע'י שנסחבו או במכוניות הובאו חולים םיוחדת''.

קיףיץ בני m נףצחו יןם אןתן השני הבןר לחוד וגברים לחוד נשים חולקו שם שוטרים.
קוזאק הכפר ליי האחים קבףןת בקןני ויקןמם 135 רק מהמקום. שהובלו נפש 50 בנות בקבוצות

היינו (ביניהם הופרדו צעירות נשים ו51 גברים
גילדנמן מ. ואינני גיסטפו. אנשי מוקפים הארץ על ונשארו ובני) אני

טוטשין גיטר מרד
יהודיט ולא יהודים מפי ב1944 שנאספו ידיעות

קומץ מצד עזה גבורה פרשת ווהלין, בני מלב ואולי היא, עובדה אך הדבר, ידוע לרבים לא
את לתפוס הראויה חזק, אויב מול מדוכאים יהדים טוטשין, הקטנה הווהלינית העיירה שיהודי מפתיעה,

לדורות. ולהרשם האומה בתולדות מק*מ שהיו לרובנה, מזרחה ק*מ 27 צדדית דרך ליד
הרוסי לשלטון הפולנים מידי טוטשין כשעברה הנא מעניהם נגד הםרד נס הרימו בגיטו, כלואים
כניסת ועם יהודים, כ2500 בה חיו 1939 בשנת היקף לפי לדון אם האוקראינים. ותומכיהם צים
נפש, ל3000 מספרם הגיע ב1941 לעיירה הגרמנים הגרמנים ס. והס. הצבא כוחות ולפי האוכלוסיה
המקום מיהודי רבים התפרנסו זעיר מסחר מלבד ימים כמה ללחום שנאלצו האוקראינית, יהמשטרה
נודדים היו והחייטים הסנדלרים וחייטות. מכנדלרות ומחוצה טוטשין בגיטו המתקוממים היהודים עם
ב' יום קבוע: סדר לפי סחורתם עם בירידים שבתולדות הגדולים אחד עז, מרד זה היה לו.
בקוסטופול.  ג' יום גופר.: בטוטשין היריד בשבוע שהיתה זה. פרק לרשום יש הפרזה ללא הגיטאות.
באלכסנדריה  ה' יום בהושטש:  ד' יום אחת בשורה ווהלין, עיירות על רבה השפעה לו 1
אלה מלבד לבתיהם. עייפים חוזרים היו ולשבת וביאליס ווילנה בוורשא, הנועזות ההתקומומיות עם 1
בבתי ואוקראינים, יהודים אנשים, מספר עסקי טוק. 1
היח שבעיירה. פשוט לאריג ובביהח'ר הבורסקי לרוב הנאצית השואה בימי ווהלין עיירות קורות 1
טובים היו יחד שעבדו הדתות שתי בני בין סים ממאות בחיים נשארו מעטים רק ידועות. אינן
 החיים פני ונשתנו הסובייטים משנכנסו למדי. מי כמעט ואץ ווהלין' של היהודיות העיירות
קלטו והם ל"ארטלים* בתיהחרושת שני את הפכו את ויתאר עליהן שעברו הזוועות על שיספר
התארגנו המלאכה בעלי נוספות. עובדות ידים לא ווהלין ליהודי יהודיהן. השמדת ופרטי חורבנן
ולהתחרות ליריד מיריד לנדוד וחדלו בקואיפרטיבים הם המחנות, אל להשלח ה"זכות* אפילו היתה
להש השאיפה בו וגברה התעורר הנוער בזה. זה נרצחו שם גדולים, בורות אל טבחה כצאן הובלו
גם הוקם העממי לביתהססר נוסף ולהשכלה. תלמות לקיוב גורש קטן חלק רק יחד. וחיים פצועים ונקברו

למבוגרים. ושעוריערב תיכוני ביתספר היערות אל ברחו וחלק לעיירתו, איש חזר לא יסשם
התפרצו בו ,1941 ביוני 30 עד החיים זרמו כך אלא מוצאים. אין למה יובן מכאן הרוב. על שם ואבדו
את כיסו כבדים ועננים לטוטשין הגרמנים חילות שמות שהתגלו, הרוצחים ברשימות מעטים, בסקרים
ע"י מיד הושמדו לא טוטשין יהודי היהודים. שמי ווהלין. עיירות יהודי את שהשמידו ועוזריהם גרמנים
הנאצים הפולשים הראשונה. בשנה לא ואף הגרמנים בשחצנות ומתהלכים בנוחיות חיים ■ חםשיכ, הם
לתועלתם העיירה יהודי את תחילה לנצל בחרו לפני יתבעם או נגדם יעיד שיכירם. מי ואין
בוצעו השחיטות בתיהחרושת. בשני אותם בהעבידם צדק". .משפט
גרמנית שיטתיות עפי באקציות' חלקים וולקים יהודי ולמרד הדמים לתקופת שנים עשר חלפו

מחושבת. הנוזושת ההתקוממות פרשת תשכח ולא טוסשין
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כל ועוד. ועוד מעילים נחושת. כסף, זהב, שעוני שהתחבאו ואחרים' פרידמן מאיר מוסרים וכך
הקבועה. לשעה למלאה היתר, חובה הזמנהדרישה, יאגור האוקראיני המורה וכן וניצלו ביערות
אוק שוטרים מופיעים היו רשמיות דרישות מלבד הגרמנים: אצל כמתרגם שעבד קריזאנסקי,
(הורינגרוד, מהסביבה הפקר אנשי וסתם ראינים בפרבר הגרמנים הוציאו לעיירה כניסתם ביום
היה ואוי שונים, חפצים ודרשו ושובקוב) דרוזדוב מביתהכנסת, סםריהתורה כל את החולות שעל
והיהודים גדול היה הפחד ריקם. פניהם למשיבים בשנים באות יהודיות כמר. והכריחו ברחוב פרשום

להם. שהיה מה כל נתנו את לקרוע אותן אילצו זה אחרי הגוילים. על לרקוד
זה אחר זה הודבקו 1941 של האחרונים בחדשים ברחוב. כל לעיני ולשרפן לידיעות התורה ספרי
בין המסחר איסור על היהודים: נגד גרמנים צווים הפחד גבר מנשוא. קשים היו והעלבון הכאב הצער,
החל כתוצאה ואחי. ביניהם מגע מניעת על האכרים, יום. ילד מד. ידע לא ואיש
את סיכנו יחידים אכרים רק היהודים. אצל רעב גרמנים משמר תחת יהודים יוםיום הוצאו מאז
תמורה נגד מזונות ליהודים הכניסו ובסתר עצמם הרחובות. לניקוי מטאטאים עם בשורות והועמדו
להחליף, מה להם היה שלא העניים. אולם הגונה, האינ ומבין העיירה "פני" את דוקא בחרו זו לתכלית
שחילקו נמצאו אמנם ממש. רעב וסבלו ביותר נפגעו בצורות היהודים את ודיכאו העליבו וכן טליגנציה
שהם שעה ואותה הרעבים, בשכנים הלחם .מעט את אחרות.
לחלק בגורלם נפל זה, קשה במצב נתונים היו עצמם האדמיניסטרציה את לידם נטלו שהגרמנים לפני
העיירות פליטי אחיהם עם המצומצמת הלחם פת את בראשית המקומיים האוקראינים ערכו בטוטשין
אלכ הושטש, ברזנה, לודביפול, קוסטוםול, הסמוכות פרטי לפי שבוצע העיירה. ביהודי פוגרום 1941 יולי
בטוטשין. מקלט להם שמצאו רובנה בני ואף סנדריה הם הקוזקים. ובשיטות פסלורה ימי של הפרעות
על אחרים ממקומות ידיעות הסתננו בינתיים היכו אחרים, ובכלים בגרזנים ברזל, במוטות פעלו
מוצאות שבהן אקציות" על שלמים, ישובים רציחת מספר הרוגים, 70 והתוצאות: ופרעו שדדו ביהודים,
ללא וזקן נער שלמות, קהילות בהמונים להורג הגרמנים וילדים. נשים אלה ובין פצועים, של גדול
גם מתקרב שהתור הרגשה והיתה שאלות. או חקירות הגיסטםו וראש צדק, רודפי של פנים העמידו
ולהאמין לקלוט מסוגלים אינם החושים לטוטשין. האוקראינים. מעשי על התמרמר כאילו ברובנה
האוקר של יחסם הוא ביותר ומכאיב שמעליב ומה הגנה לבקש לרובנה שבאה טוטשין יהודי ולםשלחת
שכניהם את השמש לעין והרוצחים השודדים אינים, יהודים להרוג גיסטםו: ראש אמר מהפורעים

אתמול. של ידידיהם העניו*. את נסדר אנו בלבד, זכותנו זוהי 
פליט עם טוטשץ יהודי התקשרו ההם בימים יחידה האוקראינית המשטרה שלטה ההם בימים
בית פעולת את והרחיבו גרוס, אינג'ינר מלודז, בעיני האוקראינים מעשי הצדקת לשם בעיירה.
ראו והגרמנים הבורסקי, התרחב וכן לאריג החרושת למש קראו היהודים: נגד פרובוקציה הכ^ו הגרמנים
לצר האלה החרשתיים המפעלים שני בתוצרת ענין עורכי (רופאים, האינטליגנציה מבין איש 20 טרה
בהם והעסיקו המפעלים את לידיהם קיבלו הם כיהם. על לחתום הכריחום איומים ותחת ואח') מורים דין,
זקנים. ואפילו נשים גברים, העיירה, מיהודי רבים זה אחרי פעילים ובולשביקים קומוניסטים שהם כתב
שנחשבו תעודות מהגרמנים קיבלו אלה עובדים המשטרה המציאה החתום הכתב את לנפשם. עזבום
בכל אז נשארו לא למעשה כי ל"תעודותחיים''' היהודים מקיפה: בהסברה ברובנה הגיסטפו לראש
היו טוטשין סביב העיירות וכל יהודים רובנה מחוז בכך מודים עצמם ראשיהם והנה קומוניסטים, בכלל
התעודות בעלי לעובדים ואילו מיהודים, נקיות והסובל הנסער שההמון פלא אין לכן בחתימתם,
נערכו לזמן מזמן ברם לחיות. זכות ניתנה הנזכתת קומה יהודים בכמה ופגע זעמו את שפך מהיהודים
השמדה לידי אבל יהודים, הומתו שבהן קטנות אקציות בטוטשין. ניסטים
אלו ברציחות המצב. עדיין הגיע לא כללית המונית קמה שחור. אוטו בסוטשין הופיע היום למחרת
מאות מוציאים היו הם האוקראינים. השוטרים עסקו היתד, מאדם. התרוקנו והרחובות היהודים בקרב בהלה
לעיירה, שמחוץ לבנים של ביתהמשרפות אל יהודים ה,כתב" על החתומים 20 כל מרובנה. עונשין ועדת זו
הדברים בורות. אל גופותיהם את וזורקים בהם יורים הנר (בין במקום שם ונרצחו הבורסקי לחצר לוקחו
לאלה גם המחר. ביום בטחון היה ולא ידועים היו רוזנ מילקה זילברברג. מאיר גומר, משה היו: צחים
הגרמנים לטובת התעשיה במפעלי העובדים על שנמנו ואחרים). גומר מוליה גלטשטיין, םריידל ואחיה, ברג
מוצאים להיות עלולים מאוחר או שמוקדם מובן היה בעיירה. הגרמנים של הראשונים הקרבנות אלה היו
זקנה אשה ע"י שנמסר מכתב יעיד כך על להשמדה. יולי  הגרמנים לשלטון הראשון בחודש עוד
לבנה לשלחו בשביל האוקראינית לשכנתה מקומית ועד הגרמנים דרישת עפ''י בעיירה הוקם  1941
האחרונים כבר >אנו בו: נאמר השאר ובין באמריקה על שוורצמן. גצל נקבע ובראשו .יודךראט" יהודי
רושם לידי האוקראינית ע"י נמסר זד. (מכתב ביריד* עבר ולא השליטים. פקודות מבצע להיות הוטל הועד
האחרונים היו טוטשין יהודי ואמנם האלה). הדברים מהיהודים דרשו פעם ונגישות. דרישות בלי יום

בווהלין. להשמדה שניה פעם ביותר: הטוב חרום מעור מגפים זוגות 80
את לרכז פקודה פתאום הגיעה 1942 הקיץ בסוף  שלישית בפעם חדשות; חליפות 100 תבעו
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מיד הוקפה הסביבה כל ושלישית, שניה להבה ריה גיסו לתוך בטוטשין, בחיים שנותרו היהודים, כל
ונבוכו. הופתעו והאוקראינים הגרמנים אש. להבות העמדו ומיד והקלויז הכנסת בית של באיזור שנקבע
הדרגה ונמוכי המדוכאים שה"יודעך* הללו שיערו לא שער עם גבוהה בגדר המקום את לגדור היהודים
לא כזאת חוצפה השליטים. נגד לצאת בכוחם יהיה שהתרוקנו העיירה מבתי שנלקחו בחמרים כניסה,
הורגלו לא מראש. שהוכנה השטנית בתכנית חזו כמה זה. גיטו לתוך נדחקו יהודים וכ3000 חיש,
אל האש, תוך אל וירו וצרחו רקעו ירו. והם בכך. בצפיפות קטן בית בכל להסתדר נאלצו משפחות
האפלה תוך אל וסתם והבוערים הריקים הגיטו בתי העובדים וגם החולות גרי גם יתוארו. לא ובמחנק
ואפשר רוגזם. את בזה ביטאו כאילו מטרה, ללא ללא לגיסו נדחפו הגרמנים בשביל התעשיין במפעלי
עד אותם הפחידו לצדם שהופלו המעסות שהפצצות אוקראינים צמחו הארץ מן וכסו נסגר השער הביל.
צעיריב יהודים הופיעו שם אי פה אי יאוש. כדי על ופקחו הדרכים כל את וחסמו חמושים וגרמנים
בגרמנים. ואף באוקראינים והכו וקרדומים בגרזנים הקטן הפישפש הכלואים. היהודים של תנועה כל
התלקחה התבערות אש עם לעצמם. נפשות סכנת תוך היהודים ואחרוני פעם בכל נפתח הגיטי שבשער
מוקרב תיכנון ללא והלוחם, המורד היהודי בנפש אש פנימה. הושלכו מתחבאים שנמצאו
גדיות'! "לפייו קייאה במהימה נשמעה '7J'v מיאש והכ טוסשין, של תורה שהגיע ברור. נעשה כאן
הפי יייי האייב של היייית אי על נפיצי יגייות יוםים והנה לעשות. מה עצה לטכס התחילו לואים
נמצאי שעה אותה לגיטו מחיז אל יבים ביחו צית שער אל הגיע ,(23.9.1942) תש'ג הכיפורים יום אחרי
*פ עצמז את הפילי יאוש שמתיד חלשות אמהות ופקד מרובנה, הגיסטפו איש גרמני, קומיסר הגיטו
לעינויים, קץ בקריאות: האש לתוך תינוקותיהן שהיותר הודיע אגב השער. ליד יתאספו היהודים שכל

ישראל"! שמע מה ידע לא איש לגיטו. מחוץ לעבודה יוצאו צעירים
שפגשה מה כל לחכה ייא וגביה התפשטה האש טוביה ופחד. רעד הלב אך ההודעה, מאחרי מסתתר .

האדי= השמים למרחי? היאיי' הסביבה וכל בדרכה חבר לשעבר המקומי, הנפח של בנו ,33 בן טשובק,
אלה יורים, אלה מסביב. י'תסשטו אש "יקי עשל ענני בתע ופתחו התעוררו ,32 כבן טאםליק, וש. "החלוץ',
לתיי עצמם את משליכים ואלה בייחים אלה ליחמים' להאמין אין להם, נשמע "אל הגרמנים: נגד מולה
הפיטיב ומוסיי ^ י'יה לא י'"יי™ מספי האש בביתהמדרש רבים יהוד" התכנסו לקריאתם להם'.
מדם אדום היה ביתהמדרש שליד שי'נ"ל מציינים והכריז: הבימה על אחר יהודי קפץ וכאן הסמוך.

ימים כמה משי הצואר את לתת אין עינינו, לנגד הצרה יהודיםאחים,
או?יאי ליעי הגיעי מהגיטי מהנמלטים כאלפיים התלהב. והקהל עמנו, של האוייב נגד נצא לשחיטה,
ליעי שבדיי ה?טנים והמשקים הב?תית דיי נים מההמון למעלה ספסל על והתיצב שני אץ אחריו
בקלשינים יי^יים הכים לבויחים' איבי גופי יביעי ליד הוכנו כבר שהבורות לכולכם ידוע להוי והכריז:
בידכ נפלו לעשרות שיהודים בודד מקיה זה י'יי' לא לפניכם! מה דעו קאטאוויסק, יער
חוסר לתאר. נקל ביער לאומללים חיכה מה ונרצחו.

כל ."" חןסר מןןנןת' חןסף גג< התעוררות תוך בפחד, בחרוןומהול מעורב רוגז
,בלילה ביןם חל מנת הין את אחז שנשמעו. מהדברים "עמך" ואנשי הצעירים

ליהןךיפ מןתף כי מןדעןת הגףטנים פרסמו ןהנה לצאת אחת ביעה היו שכולם דומה הנאספים.
לףעה בהם עע לא ןאיש ב חפשי לגןף סלישתים עם נפשי תמות העמלקים עם למלחמה
לפני ןהובאף ההם בימים בדףכים שנתפסן אלה ןאכן ויכלה יבער להצית, להדליק, קריאה: זרק ומישהו
מחופש. נהנו והם אז נרצחו לא בעיירה השלטונות  הכי
הבתיכ את אלה לרשות ומסרו התחכמו הגףמנים וקומקומים נפט חביות כבר מתגלגלות ומאישם
היער אל הגיעה השמועה בעי,רה. מהשרםה שנשארו נפט ממולאים אחרים, מטבח וכלי סירים ודליים,
נטו בחיים, קצה שנפשם וסובלים, תועיס ויהודים בזריזות משתתפים הכל וטף, נשים בידי נישאים
לטוטשין. לשוב ובחרו עורו" החליף שה<,זאב להאמץ כמה פוסקת. אינה הבהלה והנקם. המרד בפעולת
חזרז וכך בעיירתם, למות שרצו כאלה גם נמצאו" נת בהתקוממות חלק לוקחים שאינם חרדים יהודים
רצו שלא אמיצים העתר קטנות. ובקבוצות יחידים בקול תהילים" ב"אמירת ועוסקים בביתהכנסת אספו
והיי ביער נשארו העמלק, האיב לפיתוי להאמץ אצלם שנשתמרו האמידים מר. ובבכי שחקים קורע
הרעב מאכרים. אוכל לבקש לסביבה בלילות יוצא,ם זהב ואף רכושם, את זורקים וכליערך, מלבושים
עד להם שהיה מה כל את מסרו ואנשים הציק שניסו נשים נמצאו מוסקים. תנורים תוך אל וכסף.
'שה מקרים היו אך מזונות. בעד האחרונה כותנתם לכולן לא אך להמלט, כדי הגיטו לגדר מעל לקפוץ
רצחוב אוכל ותחת בגדיהם את מהרעבים לקחו אכרים לזמן מזמן האויר את סולחות יריות המזל. שיחק
בין אפילו נמצאו, ולא ברבים ידוע היה זה כל נפש. והכנות גוברת ההתקוממות והמבוכה. הבהלה למרבית
לגנות שניסו האוקראינים, הכהונה אנש, ובץ הנאור,ם את רואה הרוצחים עין באין בגיטו נעשות אחרונות
שהעולב בהכרה ומתו נפלו ואחינו זו התנהגות המתרחש.

ישראל... שונא וכולו לנו גיהינום הראשון הכוכב משנדלק הליל. ובא הערב ירד
אד נפש. כ400 לטוטשין חזרי שבועות 4 משך ואח ראשונה להבה בגיטו, אש התלקחה אות ששימש
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היהודית. טוטשין כולם נלקחו ופתאום מטלטוליהם לנוח הספיקו לא
בנובמבר 17 ביום לטוטשין שנכנס האדום הצבא וביער ביתהעלמץ. ליד להורג והוצאו אחד בלילה
מכוסים אבניב תלי בחורבנה, העיירה את מצא 1944 נמצאו ופחת. הלך מספרם והפחד. הבלהות חיי נמשכו
נקרא לסוטשין, אז שהגיע האלה, הטורים כותב שלג. אותו והעבידו יהודי סנדלר או בחייט שאחזו אכרים
הכנסת, בית אל מהיער שחזר הניצולים אחד ע'י אחר, למקום עובר הלה היה ואח'כ וםרנסוהו אצלם
ירי גוילי התגוללו ובכניסה שלמים נשארו הקירות של עבודתו בגלל האברים בין קטטה שנפלה עד
והוציאו קיר פרצו סימניו לפי ספריתורה. של עות היהודי ברצח ונגמרה היהודי הסנדלר או החייט
שלא ומאחר קטיפה. בכתנות ספריתורה 16 ממחבוא נשארו אלה מבעלימלאכה שלום. לשם יי''ש ובשתיית
ספרי את העבירו במקום יהודים מנין אפילו היה ומאיר החייט זייטשיק  מיכאל שנים: רק בחיים
כמה בת קבוצה אז רוכזה שם מקום לרובנה, התורה הסנדלר. פרידמן

שונים. ממקומות יהודים עשתת ליהודים הגרמנים פניית נמסרה 1943 בנובמבר
להחקק ראוי מעניהם נגד בטוטשין היהודים מרד הובטח בה. ויאחזו עיירתם לטוטשין שיחזרו שביער

לדורות. סמל ולשמש לבנו לוח על יהודים כ150 וחזרו אופן, בשום בהם יגעו שלא
מן מנדל פרשת נסתיימה בזד, לבואם. td תורו בפח שנפלו

לובומל של אחריתה
עד (19391920) ופולניה רוסיה בין ווהלין עתיקותה על מעידים שונים מקורות מלבד
תחת לובומל העיירה נמצאה הגרמנים פלישת העתיק, ביתהקברות לובומל קהילת של
והגרמנים שנה חצי עברה לא הפולנים. שלטון האחרון הדור עד שהשתמר הקהילה פנקס
והרו האדום הצבא לחץ תחת העיירה את פינו החברה בשביל לו למסרו בקש אנסקי (החוקר

כשנתיים. בה ומשלו ללובומל נכנסו סים ובית סרבה) והקהילה היהודית, האטנוגרפית
החזית התקרבות על שמועות הגיעו והנר. קזימיר ע"י נבנה מסורת שלפי הגדול, הכנסת
הימים ארכו ולא קובל לסביבת הגרמניתרוסית הרבה נמצאו זה בביתכנסת הט''ז. במאה הגדול
פרשת והחלה לעיירה שוב נכנסו והגרמנים . עתיקים. סימנים

בלובומל הגדול ביתהכנסת

אי כל בעד ונגישות. עינויים השפלה, דיכוי, מאה בראשית ללובומל חדרה הציונית הרוח .
הוצאו ואף הוכו היהודים, נענשו וחשד ציות וכבשה פרחה הראשונה מיחמתהעולם ואחרי זו
השלטון צו עפ"י "יודןראט" נתמנה להורג. בתרומותיה הצטיינה לובומל הלבבות. כל את
בעיירה נתפרסמו פקודות על ופקודות הגרמני מהת ארצה שעלו בחלוציה הלאומיות, לקרנות
לשני היהודים מוינו ראשית רעות. שבישרו השלישית. העליה חלת
של והשני עבודה אנשי של האחד חלקים' את הרוסים עזבו הראשונה המלחמה אחרי
פרודוקטיביים" ל"בלתי שנחשבו אנשים, סתם פלך חלוקת מאז שנה, עשרים ובמשך העיירה,
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לובומל. שליד האחים ורבה מיוחד בגיטו נכלא חלק כל בעיניהם.
מה (כנראה, מהעיירה שברחו צעירים מספר יהודים" "סתם של בגיטו הכלואים שאיפת היתה
על נוסף משבה הסמוך ביער והסתתרו גיטו) מתוך עבודה'/ "אנשי של הראשון בגיטו להכלל
של הפליטה שארית הם לרוסיה, שברחו אלה סדרה החלה בחייהם. מובטחים שאלה הנחה
שעליה השחיטה, אחרי החרבה. לובומל קהילת המחר, בחיי בטחון חוסר בגיטאות. תלאות של
ואתו בלומין יצחק הלכו ביער, המסתתרים ידעו של חלקם מנת היו המות, וסכנת מזונות חוסר
להיודע העיירה אל היער מן משה'לה הקטן אחיו לרוסיה ולברוח להתחמק שיכול מי הכלואים.
העיירה בתי בקרבת וקרוביהם. הוריהם גורל על החוץ מן שהסתננו השמועות מזלו. את גיסה
עקבותיהם. על ברחו והם גרמנל חייל ע"י נתפסו נשתתקו. והמאמינים האופטימיסטים רעות. ניבאו
משה'לה אך יצחק, קשה נפצע החייל מיריות בסתר, מחבוא מקומות שסידרו יהודים נמצאו
צורף הוא ליער. וחזר להמלט הצליח הקטן את משם. הוצאו והמסתתרים לרוצחים שנתגלו
מפלת עד שנים משך ונדד פרטיזאנים למחנה פולנים אכרים מאת רב בקושי השיגו הלחם
מספר עם יחד ארצה הגיע ולסוף הגרמנים, מלא. כסף או חליפין תמורת ואוקראינים

אחרים. ניצולים מבצעי ללובומל הגיעו סוכות בחולהמועד
מרוסיה ניצולים מספר לחזור החלו לבסוף נודע והדבר נשקם על הנאצית ההשמדה
במקום, ישארו אם בלבם שגמרו לפני ללובומל. כלואי כל הובלו תש"ג ובהושענהרבה בגיטאות'
על עלו מיהודים, והריקה החרבה בעיירתם האחרונה. לדרכם רבם עם לובומל של הגיטאות

אותם. ותיקנו האחים קברי וגופותיהם לובומל קהילת בני נרצחו יום אותי
בלומן נתן קברי אלה קודם, שנחפרו לבורות הושלכו

לובומל מחורבן עדות
היהודים. על אכזרית ביד להשתלט בין המלחמה פרוץ אחרי הראשונים בימים

14 מגיל היהודים כל נדרשו השלישי ביום שמועות בלובומל התהלכו לגרמניה פולניה
לנאום ולהאזין השוק בככר להתאסף ומעלה ידע לא איש אך הפולנים, יציאת על משמועות
הוציא באו. הכובשים מפחד ה,,גביטקומיסאר". ספטמבר באמצע והנה יום. ילד מה ברורות
ציילינגולד, מאיר אנשים: 3 ההמון מתוך קופ בספטמבר וב17 העיירה את הפולנים עזבו
חברי ולעיני גליבטר. ויעקב שוסטר, שמואל פלוגות ואחריו גרמני צבא חלוץ הופיע בבוקר
שרידי של ההר לרגלי ביריות נרצחו היודךראט בעיירה הגרמנים עמדו ימים שלושה גרמנים.
שקמה בבהלה ברלניצקי. של העתיק המבצר הת ועזבוה. במשהו לרעה נגעו ולא ובסביבתה
שרויים היו היהודים מהשוק. המרוכזים ברחו נכנסו ואכן לעיירה התקרבו שהרוסים ברר
הגזירות בה, נתונים שהם הסכנה את וראו בפחד כל עפ"י .1941 ביוני 23 עד בה ומשלו לתוכה

ליום. מיום והכבידו הלכו בעיירה ישלטו שהרוסים להניח יסוד היה הסימנים
הגרמנים דרשו לכניסתם הראשון ביום עוד ע"י שהוכרזה המלחמה בעקבות אך תמיד,
כלים תכשיטים, מטבעות, הזהב' כל את למסור 1941 באמצע הסובייטית רוסיה על הגרמנים
אחרים. וחפצים מגפים בגדים' לספק תבעו וכדי. נסוג הגרמנים צבאות לחץ תחת המצב. שונה
"הקונטרי לביצוע לדאוג הוטל היודךראט על 1941 ביוני 27 וביום מלובומל האדום הצבא
שנלקח רכוש התמלא "הסטרוסטה* ובנין בוציות" הרחיקו יום באותו לעיירה. הגרמנים נכנסו
חובת בדבר הפקודה יצאה אח"כ מהיהודים. והציתוה מהעיירה האוכלוסיה כל את הכובשים
ומיד קליין הנאצי היה כך על והממונה עבודה שיוכלו בטוחים היו שלא (יתכן צדדים מכמה
,.מגן בגדיהם על לשאת היהודים כל נתחייבו בש לנו האזרחים ושאר והיהודים בה), להחזיק
בטלאי ה"מגןדוד" הוחלף ביוםהכיפורים דוד". שרו לעיירה חזרו למחרתיים ורק ובכפרים' דות
תמיד לשאתו יהודי כל על היתה וחובה צהוב שרופים בבנינים הסתדרו רב ובדוחק למחצה פה

ביתו. על ולהדביקו בגדיו על פקודה פורסמה זמן אותו לפליטה. שנשארו
הגיסטאפו אנשי הגיעו שבועות 3 כעבור אחראי בלתי מעשה כל לעשות או לשדוד שאסור
משניסה לעבודה. אנשים מהיודןראט ודרשו של בראשותו יודךראט מינה וה"גביטקומיסאר"
אולטימטי הודעה לו נמסרה לסרב, היודךראט שבועות אחרי שור. ברל הממשלה מטעם הרב
הנדרש היהודים מספר את יספק לא שבאם בית יו"ר, קופלזח קלמן כדלקמן: ההרכב שונה אחדים
להורג. היודךראט חברי יוצאו קבועה, לשעה וכחברים: מזכיר רוסמן לייבל סגן' וויינר דויד
שמיהר היודךראט ועל היהודים על נפל פחד רוסמן אהרן גוברמן, שמואלליב שטרן, נחום
גוברמן. ושמואלליב וויינר מדויד חוץ להסתתר, החל הצורר, קופ הגרמני, סגךהקומיסר ואח'.
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1 והחרימו המזונות כל את ואספו חיפשו שוטרים, והרגוהו ווייבר דויד את לקחו הרוצחים ואכן
1 אותם. ברחובות יהודים חטפו זה אחרי ומיד כל' לעיני
■ בשעת גיסטפו אנשי מצאו הימים באחד רובם חקינו. בככר ואספום מהבתים והוציאו
1 מגילת הגדול בביתהכנסת מקרי באורח חיפוש כ500 למדן. אלתר הרב וביניהם והולקו הוכו
1 זהו באמרם: לה ונטפלו שחור בנרתיק פורים לעיירה, מחוץ אל סגורות במכוניות הובלו נפש
■ לא היטלר. הפיהרר נגד קללה מכתב ודאי בית מצד יריות הדי נשמעו קלה שעה וכעבור
1 מגילה שזוהי היהודים של ההסברות כל הועילו אוסטרובצקה, רחוב שבקצה החדש הקברות
1 הגזירה ויצאה ומתמיד מאז בביהכ"נ לקריאה אף על קרבן. שם נפלו שהמובלים היה והחשד
1 המגילה. עם יחד ספריהתורה כל את לשרוף כדי הקברות לבית יהודים כמה יצאו הסכנה
1 להוציא עליהן והוטל צעירות נשים 50 נקראו הנרצחים. את בו וגילו גדול קבר ומצאו להוכח,
1 ולשרפם להציתם הרחוב, אל התורה ספרי את יהודים הזקנים. קציצת היתה מיוחדת פרשה
1 תורה ספרי כמה נמסרו הפעולה בשעת כל. לעין שע את עקרו ולרוב זקנם את בכח וגזרו נתפסו
1 וניצלו' מקום בקרבת שעמדו תורה התלמוד לילדי נערך ושוב שבועות 3 עברו ולא הזקן. רות

1 w

1 קברהאחים ליד לעיירה שחזרו לובומל שרידי

1 פיקוח תחת הנשים בידי אז נשרפו רובם אולם ללא ונשים גברים כ300 נעצרו ימים 3 משך ציד.
ו רוח נשבה סתוי יום אותו והשוטרים. הגרמנים מהרה עד אך בלתיידוע. לכיוון שהוסעו הבדל
1 אמרו: עדים שהיו והאוקראינים חיקה, סערה בורקי ביער הנפש 300 כל נרצחו כי נודע
1 שרפת על ישראל אלהי זעם יצא אלא זאת אין ושם לובומל) ליהודי לטיולים ששימש (המקום

להסתתר, ומיהרו הקדושות, האותיות מחלות' רעב, והלך. החמיר בגיטו והמצב נקברו.
לרשותו להעמיד הגביטקומיסאר פקד אחד יום תקוה... כל ואפסה גבר הייאוש ומחסור' דוחק
רוכזו הם מטאטאים. עם 50 עד 40 בגיל איש 5C0 שבשבילו בגיטו להתרכז חדשה: גזירה ושוב
לרקוד נצטוו הקינורדיו, יד על השוק בככר עבודה לאנשי הברזל מסילת מרח' חלק הוקצה
אל הובלו ריקוד של ובמצב המטאטאים עם אדומות. תעודות להם שניתנו בגופם' החזקים
הועסקו שם לעיירה' שמחוץ הצבא קסרקטיני והיהודים ושונים' חלשים בשביל בריסק ורח'
ובתום אחרת בזויה ובעבודה הבנינים בניקוי שהבנינים אף העיירה של זה לחלק לעבור נאלצו
ק"מ 3 מרחק מהם מאות כמה הובלו העבודה אנשים 15 שגרו והיו מהשריפה שם גם נפגעו

נקברו. ושם ונרצחו אחרים בגיטאןת כמו תיל גדרות אחד. בחדר
היהודים את הגרמנים העבידו משנה יותר לש הועמד קבוע זקיפים משמר אלא. סודרו' לא

| בחפירת ביערות' הברזל, מסילת בבנין במנסרה' לעבו היוצאים ממנו. יצאו שלא הגיטו על מור
כסוסים בעגלות נרתמו יהודים וכר. בורות לתוכו והוחזרו שוטרים משמר ליוו הגיטו מן דות
ועוד. ומטחנותקמח מהמחסנים משאות לסחיבת נזהרו היהודים ומדכא. מיגע יוםעבודה אחרי
מהגומה: למטה בצורה ניתנו לעובדים ומזונות עם צידה להכין ציוו הגרמנים מהגיטו. מלצאת
לשבוע. רזה חלב וליטר ליום לחם גרם 100 ומ אוכל צרכי קנה יהודי וכל לגיטו ההעברה

נאסרה, אכרים מאת אןכל צרכי קנית הגרמנים שלחו למחר האחרון. כספו בעד זונות
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נאצי. של גס ודיחוי שקר מסוה רק בזה גבול. היה לא הכובשים של הגסה להתעללות
אוקראי שוטרים לעיר הובאו סוכות בחוה"מ תרנ עם אחת אוקראינית כשנעצרה למשל, כך.
החשד, גבר נוספים. ס. ס. ואנשי רבים נים התר מכוונת יהודי לאיזה לגלות ונתבעה גולת
,,אין  בשאלה. לקומיסר רץ היודךראט ויו"ר נחמן שהכירה, כובען בשם קראה והיא נגולת
מפקד כאן יערך הקומיסר' ענה  דבר" בכך והוצא ילדים ל7 אב הכובען נאסר שטרייר,
היו"ר. חזר ומרומה נכלם לא. ותו השוטרים מלמיד, יצחק בנות נערות שלש כשנתפסו למות.
מהנוע אחרים וכמה נשק כלי שרכשו הצעירים במסילת שעבדו מלמיד, ודויד קולטון דויד
הימים באותם אך מהגיטו, להתחמק מהרו זים מטפחות אוקראינית אצל החלפתן בשעת הברזל,
יותר היתה ולא הגיטו, והוקף השמירה הוגברה פסקידין למות. דינן ויצאו נאסרו וחלב' בלחם
תש"ג רבה להושענא אור ממנו. לצאת אפשרות לבוא יהודי על ונאסר ברבים פורסמו אלה
את וגרשו לגיטו שוטרים נכנסו בבוקר 3 בשעה נוצרים. עם לדבר לא ואף במגע
בח רבים ומצאו חיפשו אף מהבתים, היהודים לעיירה שמחוץ הלבנים משרפות בתי בשטח
הוגלו משם השוק. ככר אל והביאום פירותסתר בין להרים. שהיו חמר מחפירת ערמות נערמו
שנחפרו הבורות עבר אל האחרונה בדרכם את להעמיק כדי לחפור יהודים הועמדו אלה
אל הושלכו וגויותיהם נורו ומיד היהודים בידי ולמ לבדוק פעם בכל הגיעו ומהנדסים החפירה,
ההוא. היום קרבנות היו נפש כ4000 הבורות. שמא החופרים, לב רעד החפירה. תוצאות את דוד
ועוזריהם הנאצים הוסיפו ימים 7 משך וכך העבודה על המנצחים אך קברים, נועדים הבורות
בסתרי שנתפסו יהודים קבוצות למקום להביא מת שקיבלו השלטון וראשי כזה רעיון כל דחו
נפש ל3000 הגיע שמספרם ובדרכים הגיטו רע. כל יאונה שלא הבטיחו פעם בכל יפות נות
הגדול בבור המושלכים אל צורפו הם ואף הרבו ויוםכיפור תש"ג רה"ש בין בימים
כ7000 בלע זה בורקבר לו. היתה ד שצורת בממ שתהיה אחרונה "אקציה" על בגיטו לדבר
מה במרחק נמצא נפש 600 של קבר עוד נפש. נשק לרכוש דרכים מצאו צעירים גדולם. דים
אל כ10 בלובומל נרצחו בס"ה הגדול. מהקבר מקומות להתקין הרבו אוקראינים, משקצים
הזכרון ויום והסביבה העיירה מבני יהודים פים כמעט היו שלא למזונות דאגו (בונקרים), סתר
באוקטובר 1) תש"ג רבה הושענא הוא שלהם לשוא. היתה לא והדאגה לנפש. דאגו והעקר
הגדול הקבר את פתחו הרוסים משחזרו .(1942 והביאו לקומיסר במיוחד היודךראט אנשי הלכו

לחקירה. קרבנות 7000 בן מציאות יקרת משובצת מנורה וביניהן מתנות לו
שאחרי נפש 51 ניצלו לובומל בני מכל הבורות פשר מה המצב, את ולברר פניו לחלות
להצטרף או ארצה להגיע רובם זכו ועינויים סבל חששות את ודחה המתנות את הלה קבל וכר.

באמריקה. לקרוביהם וכי לסיד נועדו שהבורות בהסבירו היהודים
לייכטר רחל היה אך פיקוחו. שתחת ליהודים דבר יקרה לא

וורקוביץיארזיראן גיטו של הטרגדיה
לספק היה חייב יהודים, שוטרים כמה העמדו הגרמנים לזוועות עד להיות נפל בגורלי
דרישר שאר את ולמלא כפיה לעבודות אנשים או קהילת יהודי גם נכלאו בו ורקוביץ, בגיטו
היודן של מצבו היה אחת ולא מהיהודים תיהם השחי אחרי עד בעיירה נמצאתי הסמוכה. זיראן
נשאו העמלים ורקוביץ יהודי ביותר. קשה ראט השתלשלות היתה וכך האחרונה. הגדולה סה
ששימשו בורות חפרו השאר בין הקשה, בסבלם הגרמנים כניסת אחרי מספר חדשים הענינים:
מקומות הכינו זה ותוך קברים אח"כ להם מפגיעות פגיעות אחרי והסביבה, לורקוביץ
הגיעם. והוא לו, שחיכו זעם ביום להתחבא סתר טלאי החרמות, גזירות, כמו: ביהודים, שונות
תש"ג שנת שמחתתורה אחרי השלישי ביום  ובזיונות עבודות מיני בכל העבדה צהוב,
הבוקר אשמורת עם בשבוע ג' יום זה היה  ראשית את בגיטו ראו היהודים גיטו. הקימו
ויריות הנאצים קלגסי משמר מוקף הגיטו נמצא שבעתים. הורע והמצב הכללית ההשמדה
ניתן לא בוקר אותו האויר. את פלחו בודדות ק"מ) 4 (במרחק מאוזיראן הוצאו הימים באחד
ול לעבודה אפילו מהגיטו לצאת איש לשום והובלו בעיירה אז שנמצאו היהודים 1500 כל
שמתרחש ברור נעשה יציאה. רשיונות בעלי 300  כ200 התחמקו בדרך ורקוביץ. לגיטו
הדעת... על להעלות רצה לא שאיש נסתר, דבר ורקוביץ לגיטו הוכנסו טפט על ויתרם מהם
לעבוד שנשלחו היהודים 30 בין הייתי אני בגיטו נמצאו וביחד התחתון, ברחוב ע.נקבע
ובמקרה לעיירה שמחוץ דוידובסקי באחוזת הנאצים ע"י שהוקם היודךראט. נפש. כ3200
התעוררתי בחצות א7 בגיטו, לילה אותו נשארתי שמואל שיינבין, מנתן מורכב: ושהיה כן לפני עוד
לאחוזה. והלכתי אינסטינקטיבית הרגשה מתוך ולרשותם אחרים וכמה קוליש יעקבשמעון זוגר,
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הראשון ביום הבורות). אל שנית למחר וייקחו בע התחבאתי השונות והשמועות היריות לרעש
הימים שני ובמשך יהודים כ1200 הושמדו שבמ היודןראט משוטרי קריג, שמואל עם ליה

צורה. באותה נפש כ1000 עוד הבאים חיפשוני הבוקר משהאיר שעה. אותה אתי צא
המשיכו הם די: הרוצחים אמרו לא בזה נאלצתי נוספים, פועלים להובלת לגיטו לנסיעה
הסביבה ובכפרי בגיטו לחפש ימים 17 משך החלה שם לגיטו. הגענו לא אך ממחבואי לצאת
כולם ואת מסתתרים יהודים יום יום ומצאו בחרו והאוקראינים הנאצים האיומה. ה"אקציה"
קבר זהו שהתמלאו. עד הבורות אל הביאו העלום בגיטו' ביותר מהחזקים יהודים 25 תחילה
קהילות את נפש' ל3000 קרוב שבלע האחים שבמרחק המוכנים הבורות אל והוציאום אוטו על
מיהודים התרוקנה ורקוביץ ואוזיראן. ורקוביץ משא מכוניות נורו. ושם מהעיירה קילומטר

בה. משלו וזרים יהודי את והעמיסו זה אחרי הגיעו גדולות
זכי מהמחבוא יצאנו יהודים לחפש משחדלו הבורות לאותם והובילום השני אחרי אחד הביטו
הסתובבנו אומילינשצינה' ליער פנינו הליל חשכת האחרונה. בדרכם
כ70 ההוא ביער היו בחפירות. שם והתחבאנו הקץ". "הגיע  יותר. לאשליות מקום היה לא

ואוזיראן. ורקוביץ מניצולי יהודים גבר. והבכי רפו והידים בקול' אחד כל אמר
נוכחתי לורקוביץ. הרוסים של לשובם וזכיתי נורו. להתחמק והמנסים מאוחר היה לברוח
לפ באה האדום הצבא מטעם חקירה כשועדת להבחין לי ניתן עשן ארובת של במחבוא בהיותי
בידי הגדול. האחים קבר  הבורות את תוח הבורות אל הקרבנות את שהובילו במכוניות
נמצאו הגופות הקבורים' את וגיליתי חפרתי לשם (אולי חשמלי מכשיר או מכונה וזמזום
אשה בבגדים' שלמות הרצחם) אחרי ש. iy2) עד ההוא ביום בהפסקות נמשך יריות) טשטוש
ואוי תפילה, בסידור החזיק זקן בילד' החזיקה ערב לעת החזירה שמכונית גם הבחנתי אחה"צ. 4

בקברם. קהילתי בני את שראו לעיני נמשכת שנקבע הסדר (ע"פ לגיטו אנשים מספר
ברדיגה זאב מוחזרים והנותרים 4 עד ההשמדה פעולת

נובוגראדווהלינסק  בזוויהיל ביקורים
תקופה כהדי מסופרים אלד, דברים כי ואם לזווי פעמיים נזדמנתי האדום הצבא כחייל
על לי סופר בבהירות הרי וכזכרונות, רחוקה רב ומה השנייה, העולמית המלחמה בשנות היל
נרצחו בו '1919 בקיץ האוקראינים של הפוגרום ביקור בין זו עתיקה בעיר שמצאתי השינוי
בכפרים נפש כ500 הגיד יהודים כ1500 בעיר מאי בחודש יעיר שהיתי לראשונה לביקור. *

חמיל, צאצאי הרוצחים יד העיר. שבסביבות האיסטרא המצב לפי כי מעטים, ימים רק 1941
בנפשם קשה, בהם ופגעה זוויהיל, ביהודי היתה מהר, המקום את לעזוב שלנו הצבא על היה טגי
היהודית ההגנה של בכוחה היד, לא וברכושם. המ וביהודי בעיר מיוחדת התענינות מתוך אך
ע"י גם שנעזרו הפורעים נגד לעמוד העצמית היהודים, מתושביה אחדים להכיר הספקתי קום,
וכתוצאה הסביבה, ואכרי הרוסי מהצבא בוגדים העיר של מעברה פרטים כמה לי נודעו שמהם

יהודיה. מרוב העיר נעזבה השל הקמת עד שהתקיימה היהודית והקהילה
שהיו המתקדם הנוער כוחות על שמעתי ועוד בד,: הסובייטי טון
ופעיל. ער שהיה הציוני הנוער על ובפרט בעיר בימי זוויאהל, היה העיר של העתיק השם
בן פייארברג' ז. מ. הסופר של לתקופתו כהמשך זה לפני גם (ואפשר הקדום הפולני השלטון
על שנתקיימה; המפורסמת הישיבה על המקום! חמל בוגדן מרד אחרי ליטא). מדינת בשלטון
לנגוע שנזהרו ואף ועוד. כאן שתססו הציבור חיי ודאגי ווהלין חבל את כבשו כשהרוסים ניצקי,
הת הורגשה הימים, אותם של החיים בשאלות השלטונות שינו  אוקראינה של לרוסיפיקציה
בכלל. המצב ועל פרנסה חוסר על בלחש אוננות ברם לנובוגראדווהלינסק. העיר שם את הרוסים
להסת השתדלו בעיר שנשארו המעטים היהודים בשם יום יום בחיי להשתמש הוסיפו היהודים
בקואופרטיבים, עבדו רבים הזמן' לתנאי גל האחרונות. בשנים רק טושטש אשר זוויהיל'
גינות את ועיבדו ליד הבא בכל ונאחזו במוסדות זוויהיל יהודי כשרוב ות"ט, ת"ח גזירות אחרי
הורג לא לגבול סמוכה כעיר בחצרותיהם. הירק שם שאבדו ומסתבר פולנאה. העיר למבצר ברחו
אחרות, בערים כמו מיוחדת התעוררות בה שה ההידמקים ע"י שנרצחו היהודים אלפי עשרת בין

בה. שהתבלטה הצבא תנועת מלבד פנו בראש, קריבונוס האטמן עם האוקראינים
המלחמה זוועות שנות שנים' שלוש עברו שם מצאו לא אך לזוויהיל, גם חמלניצקי חילות
החבל של הטיהור פעולת ולרגל הנאצים, ושואת לחזור יהודים החלו הרוחות כששקטו רק יהודים.
עם הגעתי עוזריהם, וכנופיות מגרמנים הווהליני וקהילתם. חייהם את מחדש בה ולבנות לעיר
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1 שנמ בזוויהיל מעונים יהודים של צילומים (שני באוקטובר לזוויהיל שניה בפעם האדום הצבא
■ לקיבוץ מסרתי הניצולים, היהודים ע"י לי סרו נמצא הגדול חלקה העיר: פני נשתנו והנה .1944
1 חדירת על לי נודע גם שבארץ). הגיטאות לוחמי הרוסים, בתים שוממים, רחובות מהפצצות' הרוס
1 הגרמנים. בעמדות שחיבלו לעיר יהודים פרטיזנים והיהודים! צעד. כל על המלחמה חורבן אותות
1 והסביבה זוויהיל שיהודי לי ספרו השאר בין לב מיהודיה. התרוקנה העיר חיפשתים' לשוא
1 החיים קשיי על ידיעות משהגיעו אך לקיוב, נדדו שהגיעו בלבד, יהודים 6 לגלות בידי עלה סוף
1 ביהודים' שם שנערך כביכול. "פוגרום'/ ועל שם שבעיר יתכן פרטיזאנים. ומפלוגות ממחבואיהם
1 שפטובקה. דרך קמניץ לעבר פנו את להסתיר שבחרו יהודים מספר עוד נמצאו
1 כנו הוסיפו מפלתם את נחלו שהגרמנים ואף כי לי ונודע פולנים כמה עם גם שוחחתי מוצאם.
1 בס לשוטט האוקראיניות ה"בנדרובצים" פיות את מהתושבים רבים עזבו הנאצית הפלישה לפני
1 ומרה. קשה היתר, ביהודים ופגיעתם זוויהיל ביבת את שלחו לא הגרמנים ביניהם. ויהודים העיר
1 שרדף שלנו הצבא נשלח האלו הכנופיות לביעור הוציאום אלא למחנותריכוז, מזוויהיל היהודים
1 שמות. בהן ועשה ז'יטומיר סביבת עד אחריהן הראשונה בשנה עוד ורצחום 'גיר ל מחוץ אל

פלו צאת הגם בזוויהיל שהיתי ימים כחודש ואשר המספרים. מפי הצלתי מעט רק לשלטונם.
לראותה. הוספתי ולא כואב בלב עזבתיה גתי ליהו איבתם לדבריהם, חכיתי לא  לאיקראינים

מן מנדל השואה. אחרי גם יפה והורגשה עברה לא דים

שחרב הבית  רפאלובקה
הנשקפת הגבעה שעל הקברים למקום שיצאו הגרמני הצבא נסיגת כשהחלה ,1943 בשלהי
ובמרחק מהכפר ק"מ (כחצי סוכובוליה כפר על ניכרו האדום' הצבא לחץ תחת קובל לצד מקיוב
הסובייטי השלטון אנשי ואתה מהעיירה) ק"מ \ הגר של יציבותם ערעור סימני ברפאלובקה גם
המקום יהודי כל ואחריהם המקומיה"פארטקום" טילטלה הגרמני הצבא את שאחזה הבהלה מניב.
איש) נראה לא  הלאיהודית האוכלוסיה (מבין רפא פתאום שוחררה וכך לקובל, עד חיש איתו
נפתחו נפש 3600 שבלעו קבריהאחים ומ4 מסילת בקו ק"מ 55 במרחק הנמצאת לרבקה.
כל קרבן מ1000 למעלה שהכילו גדולים, שנים הח פלוגת אחרי .1944 בינואר מקובל, הברזל
גבול. היה לא במקום היהודים להתרגשות אחד. הפאר פלוגת צעדה לרפאלובקה, שנכנסה לוץ
למ נשמע קורעלבבות אלאנושי היסטרי בכי גרמ נפש נמצאה לא בעיירה רב. עם  טיזנים
נמס הועדה מחברי הזרים לב שאף דומה רהוק. ועזובים. שלמים כשבתיה ריקה, היתה והיא נית
בני שלדי נתגלו הבורות שני בתוך בקרבם. נפש 15 ורק רבים יהודים היו הפארניזנים בין
התפי כולם לא לקבורתם חודש 20 שאחרי אדם, בני היו יתרם אתם, נמצאו רפאלובקה מבני
לתיאור ניתנת ואינה מחרידה היתה התמונה רדו. וולאדימירץ, צ'ארטוריסק. מניביץ, זיאלודסק, 1
ופקדה וצילמה רשמה שאלה, הועדה כלשהו. פינסק, ומסביבת סטולין דומברוביץ, סארני, 1
וגם הפותחים היו היהודים הבורות. את לכסות היו אלה אנשים וניצלו. ביערות והסתתר.' שפעלו 1
מהבורות. נדף חריף שריחצהנה ואף המכסים, זמנם. לפני שהזדקנו וחולים תשושים שבורים
זה ריח המלאכה. את בחרדתקודש ועשו עמדו הצבא, בשביל שאפו היו פרנסה בחיפוש
אי והרעיל הסביבה בכל ימים 10 משך הורגש עזיבת על חלמו יחד וכולם וכד' במלח סחרו
ליד "קדיש" אמרו יהודים כמה ממש. האויר קציר את ושעל צעד כל על שהזכירה העיירה.
שלו יצאו זה ואחרי ושבור, חנוק בקול הקברות הבטחון היה כשלא בפרט המר, העבר הדמים
למלאם הקברים, את לתקן רצופים ימים שה במהרה לא הסב*ה אכרי עם הקשר מחר. ליום
מה למנהג כדי ולגדרם סביבם לחפור אדמה, למעשיהזוועה שיתופם דבר היה זכור כי חודש,
י גדרהתיל הנשתמרה אליהם. הגישה את בהמות בשבת השחיטה, (ביום מאונס או מרצון הנאצי
יודע. מי בכלל? הקברים על משגיחה עין היש  תשי"ב אלול י"ד  האחרונה ה"שחורה"
הרא בימים שחזרו רפאלובקה, בני מהיהודים הקרבנות להעברת עגלות 303 להעמיד נדרשו הם
ברזניאק. קונצה זכורים: העיירה, לשחרור שונים ועוד), קבריהאחים מקום הגבעה, אל מהעיירה
פסיל מרים, וילדיו: בראט שמחה ברזניאק, חנה מש של פנים להראות ידעו הימים במרוצת אך
הס ז'אלודסק בני וכן ומאיר; זיסקינד (פנינה) היהודים. בצער תתפים
פינקלשטיין. פינחס ובנו פינקלשטיין סנה מוכה: הגיעה ,1944 אפריל חודש של הימים באחד

אחדים. יהודים ועוד מעשי לחקירת ממוסקבה מיוחדת ועדה לעיירה
ימחה. בעל ורישומם לדברים הייתי חי עד ליהודים. המקומי השלטון הודיע כך על הנאצים,
ברט זיסקינד וחוקרים, מהנדסים רופאים. השתתפו בועדה
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נעדרים
לנעדרים ציון

מצמתי בנס שניצלה לאחר מפולניה, מרים בתו את ורקו העיירה איש ן, מ ס ר ס ב ו ד  ק ח צ י ר'
בתלאביב סתאום מת בארץ. כאן וחינכה הנאצים טובות. מידות ובעל צנוע שמים, ירא היה ביץ'.

.65 בגיל תשי''א, ניסן כ"ד ביום .pv חובב והיה בעיירתו משניות חברת על נמנה
שעלו הראשונים מהחלוצים היו משה ובנו תמר בתו

קרמניץ יליד שטינברג. יצחקאייזיק בתו גם עלתה אחריהם החלוצית. בעליה ארצה
בתכנה התישב 1903 בשנת בקולקי. רבות שנים שגר עליתו על שנים חלם דוב יצחק ר' מרים. הצעירה
אידיאליסט! היה שטינברג' ביתמרקחת. והחזיק ואמנם בעקבותיו. יצאו קרוביו שגם וקיווה ארצה
המהפכה אחרי לבריות. ונוח מטבעו שקט עדיןנםש, מאושר עצמו את וראה 1935 בשנת ארצה להגיע זכה
הוא ברובנה. הציונית בעבודה פעיל חלק לקח ברוסיה על הידיעות כשהגיעו יצחקדוב ר' התעצב רבות בה.
בתל יתד ותקע 1924 בשנת משפחתו עם ארצה עלה נשאר הוא ורקוביץ'. קהילת וחורבן הנאצים שחיטות
את לו וחי "יהודה" חברת מטעם בביטוח עסק אביב. המלחמה בימי בגולה. קהילתו בני מכל היחידי הזקן
עסקני על שטינברג נמנה בארץ כאן בצנעה. חייו לתקומת שמחתו היתד, רבה ומה הישוב בסבל נשא
אשה הניח ווהליך. ב"ילקוט והשתתף כארץ ייהלין ברשימותיו הביע הנעלים רגשותיו את ישראל. מדינת
בשנים בהונגריה. חנה ובת בתלאביב יחיד ובן חיה בתו. שבידי בפנקסו
תשי''ב בתמוז ב' ביום ומת ממחלה סבל האחרונות .79 בגיל תשי''ב אלול א' ביום בחיפה נפטר

ש. 73 בגיל בת"א (1952 ביולי 3)

. ~ החק מהפועלים לודמיר, איש ם, י ו ב נ י י ש ב ק ע י
והעסקן המורה של (אשתו י י ל הב ג י פי  ה י ח כחלוץ. 1930 בשנת ארצה עלה בהרצליה. הראשונים לאים
יבדל ותלאביב דובנא מאלכסנדריה' בליי אלימלי ופעיל עי והיה בארץ "הפועל ותיקי על נמנה
מ?ליבאו זיגלבוים שמעיו ל של בתי היא לח"א) בצבא ושרת התנדב שיינבוים שונים. בשטחים
י'ייי בנית ביו יפית ^ייי1 בעלת אצילהי י™ י'י™ מחלה אחרי מת השנייה. העולם במלחמת הבריטי
החייים י"ייי" 1874 בשנת בקליבז נוליה החולף תשי"ג11.11.1952. בחשון כ'ג ליום אור ש. 42 בגיל
והלמדנית. הפקחית מאמה ירשה מתכונותיה והרבה
בנות ארבע וגידלה ימיה כל היתד. ושקטה לב ישרת
בשלוש בארץ. ונמצאים מחונכים כולם בנים, ושני מורה היה ברסטצ'קה. איש (רסליר) י ד ר י יעקב
אלזל לח' ובעשירי ממחלות סבלה האחרונות השגים נלהב. וציוני אידיאליסטן הווהלינית, בעיירתו עברי

בתלאביב. חי לכל חיים שבקה תשי"א בעול ונרתם 1922 בשנת 22 בן כחלוץ ארצה עלה
אחראי בתפקיד "סוללבונה* בנגרית שרת העבודה.

בכפר נולדה בייץ. סו "מיונו י ים מר יה נ מ .52 בגיל בתלאביב תשי"ב בקיץ מת בתלאביב. וגר
סבלה מונוסוביץ. שלמה לאביה וורבה ע*י בילירודקה
התגוררה ולאחריהן, השחיטות בימי מטלטולים הרבה סודילקוב, ילידת מקרמניץ. רוכל שפרינצה
הגיעה ולבסוף ובמחסור בחפירות ביערות, שנה 2/י1 ההשכלה. מדור ואצילה משכילה אשה טיפוס היתר.
עולים בבית נמצאה כאן ארצה. 1947 בשנת רוסיה דרך עת לאומיתעברית, ברוח ובנותיה בניה את חינכה

.1952 מאי בחי ומתה בחדרה באגרובנק בארץ). (כולם לביתו מחוץ עסקיו לרגל נמצא שבעלה
היא רוכל' יהושע ר' בעלה עם יחד 1943 בשנת עלתה

ברמת גר מאוזיראן. לובו זאב נן יעקב בא למתרחש ערה והיתה ווהלין' בילקוט השתתפה
במל ונפל לישראל הגנה בצבא שרת הוריו. אצל גן בחיפה, 81 בגיל מתה האחרונים. ימיה עד ובעולם רץ

בנפלו. היה ש. 21 בן השחרור. חמת בת'א. בנחלתיצחק לקבורה והובלה תשי"ב אלול בה'

אוזיראן. בן ביץ, ו רק צ' יעקב בן יוסף מוויסוצק. אייזנברג משה בן ג. ר ב נ ז י י א חיים

.22 בגיל השחרור במלחמת בקרב נפל ל. ה. צ. חייל בנ עוד ובארץ. בוויסוצק לציבוריות נתון עממי, איש
ומפעל ענין לכל נענה ותמיד הציונות בעול נרתם עוריו

צבי של בנו ורקוביץ יליד קריג אברהם למקצוע עבר ולסוף בעסקייערות עסק ציבורילאומי.
ל. ה. בצ. שרת ואידיאליסטן. מוכשר צעיר קריג. שנותיו כל וגר ארצה עלה ב1925 שיניים. טכניקת

היה. 21 בן משמרתו. על ונפל היתה והשקפתו הכלליים לציונים השתייך בתלאביב.
והיה בארץ בבדידות חי שנים משך פרוגרסיבית.

ר. ל ס ק ו ו  ן י י ט ש נ י י ל ק ת י ד ו ה י  ר. ו ח בכל התענין גם ולאחיותיו. הישישה לאמו קשור
שהיה ווקסליר שמעון ר' לאביה בשומסק נולדה היה ווהלין יוצאי ארגון הוקם מאז עיירה. ובן קרוב
נישאה היא טובים. מעשים ובעל תלמידחכם יהודי להעלות אייזנברג זכה בו. פעיל והיה שלו הועד חבר
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מוכשר צעיף לובומל. רוזנבלאטבן חיים ציוני מפעל בכל פעילה והיתד, קליינשסיין לשלום
חלק ולקח לישראל הגנה לצבא גוייס הוא טובים. ובן בעבודות עבדה ב1925 ארצה עלותה עם בעיירתה.
בהתקפה הסורי האויב מכדור נפל נועזות. בסעולות שומסק קהילת חורבן אחרי ברחובות. והתישבה שונות

ש. 21 בן והוא 1948 מאי בחי צמח על להנצחת קקל ביערות חורשה לנטיעת הרבה סעלה
כרעה וסבל משפחתה עול עמוסה הקדושים. זכר

^ *"" .,,,...*,"", במותה. היתה 54 בת ברחובות. תשי''א בקיץ שלחםומתר. ותיק ציוני קובל, איש ציסרסיין, נח
מנדודי טעם שנה. 40 לפני עוד בעיר העברי לדיבור
השניה העולם מלחמת בשנות ברוסיה יהודי פליט עי זיליונידוב הכסר בן יאנינגר. לייב ר'
אב בח' בתלאביב מת .1945 בשנת ארצה והגיע באט וואווה ר' בת היתה איידל אשתו ורקוביץ'.

ש. 65 בגיל תשי'ב. בשנת ארצה עלייתם עד בעיירה חיו והם מורקוביץ',
מיגיע וחיו וישרילב תמימים אנשים היו הם .1938

.,,,,_," במצוות הרגיל לייב" ר' השנים. כל בחדרה וםייגהכפיהם אשר של בתם אידהפינקלשטיין.
J ' '>..m m m9mKrm נצ אנשים בחדרה אף מחפש היה תלמידתובגמילתחסדים, ברובנה, והתחנכה נולדה מרובנה. רשטיק . . ...,..., .1,., טתישבי על נמנה בנם טובה. וסתם חסד לגמילת בתנועותרכים חברה היתה "תרבות*. העברית *"הגמנסיה " ' ^ . m ,,,,, .,_, ובוז' תשי'ב טבת בח' נפטר לייב ר' כםרהרואה.
1950 בשנת בעלה עם עלתה בעירה. ציוניות נוער

1 ^ _ ,"*. ,.,, בחדרה. איידל אשתו נפטרה שנה אותה ש.אדר 49 בגיל תשי'ב, באלול נפטרה בתלאביב. וגרו

דויד אשת אמתיזונדר ישראל בת עדה
קרמניץ. מחוז שומסק, יליד שטיינברג משה ומשם ברובנה שנים מספר בילתה אמתיורשבסקי.
1934 בשנת ארצה עלה בעיירתו. בית'ר מפעילי של לגננות הקורסים את גמרה ארצה. ב1923 עלתה
ממיסדי היה כסועלצבע. עבד בתלאביב, והתישב מתה הראשונות. מהגננות והיתה באודיסה הלסרין
שלו. המועצה חבר ונשאר בארץ שומסק יוצאי ארגון שנה. 57 בגיל תשי'א שבט ד' ביום בתלאביב
לפעול עז רצון לו היה מרץ. ובעל תוסס אדם היה

ראש בערב מת שימסקופתאום 'ילייי י^הנצחת ומתה בתלאביב גרה קובל. בת ג1יזן. חיה
שנה 52 בגיל אביב "י תשיג השנה במותה. היתה 57 בת תשיב. בקיץ בתלאביב

השלושה. גבעת חברת (בנדרסקה) אייציס בסיה בסל השתתף לובומל. יליד ס, י טל י ג זלמן
1921) שנים 87 משך הקיבוץ. של החברות מטובי נקטף לישראל הגנה צבא של כחייל השחרור חמת
היתד. ווהלין. וברחבי ברובנה בהחלוץ פעלה (1928 לחייו. ה22 בשנת עת ללא
מס מעודדת" מדריכה, מארגנת, בתנועה, החיה הרוח
נמצאה תמיד וכמעט שצפה שאלה כל ומסדרת בירה
הח' את וארגון. הסברה הכשרה, בעניני בדרכים העסקנים מטובי לובומל. איש רוזנברג משה
שרותיה ורבים ועיירה עיר בכל הכירו בנדרסקה הלאומיים הענינים משטר על עמד בעיירה. הציונים
אייציס. של אשתו היתד.  בטיה החלוץ לתנועת וכל התרבות הקרנות. לטובת ללחום וידע בלובוםל
ומתה שכרעה עד השנים כל השלושה בגבעת חיתה על ואהוב בעיירה הכל על מכובד היה דומה. מפעל

.(13.10.1952) תשי"ג בתשרי בכד .1951 שנת בקיץ מת חבריו.

ווהלין" "ילקוט מערכת מאת
השלו בגבעת התגורר מקובל. ר נ י ב ר אפרים

בי לכרך האחרון הנהו  זה טזז ?יבז בקיץ 69 בגיל מת יודעיו. כל על מכובד היה שה.
בראש י'ז.  ס' הקבצים את הכולל ווהלין'' .ילקוט תשי.ב>
השמות רשימת  ובסופו הקבצים תוכן יבוא הכרך

בהם. שנזכרים
קבצים למחזירים נאה. בכריכה להפצה יוצא הכרך מילנוב אייזיק ר של בנו נוב, יל מ זאב

הכרר. ממחיר התמוףה תנוכה בודדים השלישית. העליה בראשית כחלת ארצה עלה מרובנה.
טססים. של מצומצם םספר נשאף א. מכרך הפועלים ציבור בחיי חלק ולקח בנין פועל היה
אצל: בודדים וקבצים הכרכים את להשיג לשכת ממארגני היה אח'כ העובדים. ובהסתדרות

.88 אלנבי רח' תלאביב, בע"מ, ,,סוד" ספףים בי"מ האחרון. יומו עד שירת בה הכללית העבודה

.13 רמבם רח' תלאביב, שמעוני, יוסף ' ' המרכזיים במוסדות גם פעיל היה האחרונות בשנים
32 ברוכוב רח' תלאביב אילון, ב. ח. מת לזולת. ודואג נוח איש העבודה. לשכות של

32 עבודה רח' תלאביב, זמיר, א. (14.11.52) תשי'ג בחשון בכ'ו בתלאביב לב מהתקפת
.44 גבירול אבן רח' תלאביב, אבטיחי, א. ש. 45 בגיל
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בארגונים

ריבה גרשטמן. הרץ גרשםלד, מלכה אילון, מרים גון: רובגה יוצאי ארגון
ליסיץ, שלום ליטמךליפיץ, בתיה זיגר, יעקב זיגר, פעל תחילה .1943 משנת רחבה פעולה פיתח הארגון

מרגול. שמעון יוצאי לארגון תפקידו את והעביר בתלאביב הארגון
ראשונה כללית מגבית על הוכרז מעמד באותו ובאחרונה בחיפה הארגון הוקם שנתיים לפני ווהלין.
ולשרידים במחנות לניצולים דחופה עזרה על והוחלט הנצחת לשם הארגון קיום את בתלאביב גם חידשו
לניצולים לדאוג הוחלט וביחוד בעיר שנשארו המעטים הקדושים". ב"יער חורשות נטיעת ע''י תבנה קדושי
הראשונים הפליטים של בואם עם ארצה. שיגיעו תבנה לזכר ספר להוצאת הארגון ועדי נגשו כ'כ
בחיזוק הצורך נתגבש קפריסין ודרך באניותהמעפילים הר על תרבות" "בית להקים ומתכנים המעסירה
הראשון. לסידורם קונסטרוקטיבית ובעזרה ידים והתחיל בחיפה הארגון ועד הכריז שעליו הכרמל,
היתה וההיענות שניה מגבית על הוכרז זאת למטרה במגבית. כבר
אוסטראד. מיוצאי ניכרת תמיכה נתקבלה כן מלאה. חלק לקחו ב4.11.52 שהתקיים האבל בכינוס
(מבוסטון). לוקץ הגב' בתעירנו העסקנית ע"י בארה''ב הארץ ישובי מכל איש כ600
עזרתם את שלחו בארגנטינה אוסטראה יוצאי ואילו החיל רזד בתגלים, שכונת חיפה' הכתובות:

במישרין. החרב לפליטי זלצמן. י. ע'י ,26
נהוגה שהיתי! הנאה המסורת את חידש הארגון אבטיחי. א. ע"י ,44 גבירול איבן רח7 תלאביב,
וכל בשמחתתורה מנין* עריכת  באוסטראה
שעל זה, .מניך ולהנצחה. העזרה למפעל קודש הנדרים זוויהיל יוצאי איגוד

, שנתי כינוס יום גם משמש היום, עד שוקדים עייכתו לאפריל ב14 שהתקיים זוויהיל, יוצאי של בכינוס
קורת המוצאים הארץ. קצות מכל אוסטראה לאנשי יוצאי של ארצי איגוד בישראל לכונן הוחלט: 1942

; בין חולקו הארגון כספי העבר. מן בזכרונות רבה ייח ובתפוצות. שבארץ העיר יוצאי עם ולהתקשר זוויהיל
כתמיכות וכן קונסטרוקטיביות הליא" בתורת הפליטים אישיר. העיר, להנצחת קובץזברון להוציא
בבנקים. בערבויות וגם במזומנים ובגדים, מזון בחבילות הוי על וזכרונות רשימות יכיל הקובץ וכו'. הדגולים
למעלה המכילה בארץ אוסטראה יוצאי רשימת מנוף צילומים העיר, של החיים המוסדות, החיים,
למדור לאינפורמציה מקור שמשי. משפחה, מ300 בכלל. קורותיה ועל אישים תמונות העיר,
שיתפו כן היהודית. הסוכנות שליד קרובים לחיפוש העולים מריכוזי באחד תרבותי מוסד להקים
ווהלין יוצאי לארגון בארץ אוסטראד, אנשי עצמם ולמקור הסביבה לכל ישמש אשר זוויהיל, ע'ש
"ילקוט עי ההנצחה במפעלי חלק ולוקחים בישראל גם ירוכז בו והעם. הנוער וטםוח למיזוג השראה
הקדושים יער למפעל הצטרף ולאחרונה ווהלין" מרכזי למקום וישמש זוויהיל העיר על ארכיוני חומר
קדושי להנצחת לישראל הקיימת הקרן עיי המבוצע העיר. לאנשי לפגישות

ולזכרם. שטם על עצים נטיעת ע"י אוסטראד. ביש זוויהיל יוצאי של מפורט יישום לערוד
אוסטראה יוצאי ארגון הארגין: כתובת אינפורמטיבי מקור ישמש המפקד וכתובותיהם. ראל,
תלאביב. ,32 ברוכוב רח' אילון, ב. חיים בישראל, הגולה. ובתפוצות בארץ לו שיזדקק מי לכל

לבוא ונתבעים מתבקשים בעולם זוויהיל יוצאי כל
יאיננטינד אוטטיאי כתובותיהם את לו ולהודיע האיגוד ועד עם בקשרים
בארגנטינה י אוסטראי אי1'וי וזב רשימות הנ'ל הקובץ בשביל בהקדם לו ולהמציא

ופועל הקיים בארגנטינה, אוסטראה יוצאי ארגיו מנוף תמונות ואישית, העיר היי על אישיים רינות
פעילות מראה ופילנטרוםיים, חביתיים יסייית על תמה. חומר וכל ותעודות מסמכים וצילומים, העיר

^m"mmm^^^^^^₪r .1865 ד. ת. תלאביב. האיגוד: ועד כתובת

^^^^' ■י^/^ל ^^ ^ בישראל אופטראה יוצאי ארגון
vU ^w'^m. ^^vB^S^^4g מעשי על הראשונה הידיעה כשהגיעה ,1944 בשנת

\> 1H M^^m J^^^f |י\18 והאו הגרמנים ע"י אוסטראה ביהודי שנעשו nwnnijrB J^^V 4₪^? ל1^^ לאסיפתחירום. עירנו יוצאי כל הוזעקו קראינים,
AtMj^^^^r l^^m 1Jri ועד בארץ. אוסטראד. יוצאי לארגון ועד נבחר כר,
^^^rw^^^r ^^H f i הארגון כראש לעמוד מוסיף קלים בשינויים זה.
mJwJ /^^^ ₪^^( י יו'יר;  גרשפלד זלמן הרכבו: וזה בשמו, |^ולפעול | ^||^ *< ./ בוקימר, שלמה / וגזבר מזכיר  אילון ב. חיים

י  י פינקל. משה לוקץ. יוסף טקסר. אהרן ולדמן. אהרן
בירושלים לעורים בביתחינוך בחדר לוחהזכרון גילוי האר של הביצוע בועדות חברים.  םינקלשטיין זאב
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דמידלבקה יוצאי ארגון ומסיבות. כינוסים מקיימים בשנה שנה מדי מיוחדת.
_ דמ^בקה בני השואה ניצולי אףגה םשהג,עו ומוסדותיו. הארגון ועד ובוחרים תרומות אוספים בהם י

ןטעד עזרה הארגון להם הושיס גםילותחסדים בקופת מרוכזת הכלכלית הפעולה
דמי יוצא וכל ובחיפה בתלאביב סועל הארגון יעילה עזרה והםושיסה בנקאיים יסודות על המאורגנת
אסיסת להחלסת בהתאם חבריו. על נטנים דובקה מבין לנצרכים בחבילות וכן במקום לחבריה בהלוואות
הארגון עי נעשה בתלאביב. תשי.ב של האזכרה לארגנטינה. שמחוץ הפליטים
ע.י וקדושיה דפידובקה קהילת להנצחת ראשון צעד קיר שנות 20 לכבזד אלמנך פרסמו 1945 בשנת
,ילקץפ בפסגרת .דמידובקה' זכףון קובץ הו1את הו פרסמו 1950 ובשנת בארגנטינה הארגון של מו
השואה. עד שונים ^^^ דםידובקה קהילות ן^.. ולזברונות אוסטראה לחורבן מוקדשת ה25 צאתיובל
בקרית. אבל אסיטת התקייפה תשי.ג בתשרי בכ"ן עם ביחד האלםנכים. שגי ועסקניה. מוסדותיה מהעיר.
דפחובקה< לחורבן שנים 10 לפלאת (ח,סה) חיים ווהלין. ב.ילקוס שפורסם אוססראה על הרב החומר
אזכרה נערכה /V7/Tjn העשןר לשנת קינה נשםעה בה שיתפרסם אוססראה על לספר היסטורי חומר מהווים
הוכנס יפה חידוש לינסקי. ז. א. ר העיירה זקן ע.י הזמן. בבוא
העיירה: יוצאי של ילדים שיתוף עי זר. בכינוס orc,7 ' jm
גרינ דן כצנלסון, נילי שדמי, נפתלי גרינברג. נירה ^^ 1[|
שהקריאו פוקס. ובנימין ]0tt בךציון ברג. ץ^ |~~ 6? .י'*"

ביא משירי דםידובקה, הקובץ םתיר סי?יס v^/ |^^  ' /'^4/^^ .^^י^ל'
נפשי ברטט נתקבלה י'יייים היסעת ומהתנ*י ^ ^Mlaf^fr^i ^hl ן^^>3^^^ן
חיה קראה ככ שבדבר. ייחיניבי העיי של יבהכרה ^BK₪^E!m , ., VjB^^aJR ^" ^ ■f ואחריה ועיירתה משפחתה לזכר רשימה םינצס HP^^^^hA it^^^m^^m ¥ \

לבסוף הקובץ. על בעתונים שפורסמו הערכה דברי M ' ^^^^^₪ Jlf^^^H^^T [
.""" תבחי יכללי כס0י די*ח 1וקיסו םאיי כסי 1 )9^^^^ ₪^^/^^^^ להנצחתי התכנית הובאה ללב נוגעים m^^V^1[בדברים ^ VVW^I^^BV 1.
שבו (מפעל הקדושים*, .יער עי דמידובקה קדושי |^^ r^^^rWI^H^,ir J^ i

מיד לגשת והוחלט ווהליךו קהילות שאר יוצאי עוסקים * ***
לבצע ובתלאביב בחיפה הועדים על הוטל לטעולה. לזכר לעורים החינוך בית rw ע'י .קדיש אמירת
הביא קולסון א. 1ד ובהקדם. רב בהיקף המפעל את בישראל הארגח נציגי במעמד אוסטראה קהילת
נוספת להנצחה ווהלין .בית בהקמת להשתתף הצעה

העיירה. קדושי של בארגנטינה אוסטראה אנשי ביצעו ההנצחה בשטח
הפועלים שכונת תלאביב הארגון: כתובת בביתחינוך חדר הקדישו א) חשובים: מפעלים שני

קולסון. אליהו עי ווייס, אדמת י*א הקדושים ב.יער חורשה נסעו ב) ו בירושלים לעורים
י החדר הקדשת לרגל אוסטראה. קדושי  שם על

שומפלן יוצאי ארגץ גרינס. מיכל של בעריכתו מיוחד בוליטין פרסמו
. . שנתקיימה האחרונה, השנתית הכללית באספתם

ע שייי "™7 על היאשינית היייעית קבלת עם ודאריך מרדכי סגן,  פישביין שואל ייר.  שיין
שגייל שבאיץ ^awJa היג;שי "ה' ^י יי'ייי יאש  סיגיאתסקי לייב סגן,  אלפרין לייבוש מזכיר, 
האםת ימשנתגלתה ייהליו קהילית כל כגייל עיייתם בנימין רוזנבלס, שמאי סגן,  אהרליך משה גזבר,
שימסק בני עם ביביים שבא האיגיז היקם המיה שלאיר אברהם חברים.  שטרוימן פיזי שפילפייגל.
פשימסק המעטים לניצילים עזיה '7Pt"'v fVtjaa בקורת. ועדת  קססלבוים בריל
בארץ ואח'כ באירופה, ולמחנות לרוס^ שהגמגו
סעילןת היתה רבה ישףאל> מדינת קים לסני עןד בארגנטינה: הארגון כתובת
להלוואות קופה נוסדה הניצוליס. בקליסת הארגון Socicdad Residences dc 05110g. Valentin
כדי עד השטחים בכל לסייע ומוסיפה להם שסייעה Gomez 3014, Buenos Aires, Rep. Argentina.

בארץ. לשיכון הלוואות
במול והסתדרו חיש התאוששו שופסק ניצולי קרמגיץ יוצאי ארגון
מסונף הארגון לנפשו. נעזב לא מהם איש דת, העירך הארגח הוקם מאז שנים שלוש זה
במפעליו. חלק ולוקח בישראל ווהלין יוצאי לארגון כעת שנה. בכל קרסניץ לקדושי אסיפותאזכרה
אזכרה בתלאביב הארגץ עורך בשנה שנה מדי קרמניץ לקהילת ספרזכרון בהוצאת הארגון עוסק
בעיירה. הנאצים לטבח השנה ביום שומסק. לקדושי ארגון שליד ארגונית הבין בועדה ומשתתף וקדושיה
הק לזכר זכרון ספר להוציא הארגץ עומד וכעת לשם הקדושים'. יער למפעל בישראל ווהלין יוצאי

ומפעליה. אנשיה חייה, הילה. השואה. קדושי הנצחת
ב.חורשת עצים בנטיעת הארגון עוסק באחרונה רח' רוכל י. ע' קרמניץ יוצאי ארגון הכתובת:
הקדושים. שמות על הקדושים ב.יער שומסק תלאביב. ,254 הירקון
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בנטיעת האיחוד עוסק כעת ועוד. דירות סידור ואף ורקוביץ7 יוצאי ארגון
אלכסנדריה חללי ע'ש הקדושים* ב"יער חורשה וטסונף תש'ו בשנת הוקם ורקוביץ' יוצאי ארגון
שם על ספריה ליסד האיחוד ניגש כן הנאצית. בשואה בישראל. ווהלין יוצאי של הכללי לארגון
הקהילה את ורושמת וקדושיה אלכסנדריה קהילת תשי"א תשרי בכ'ו בתלאביב, האזכרה באספת
ספרתורה יוכנס בעתיד הקהק''ל. של הזהב בספר העיירה אנשי לזכר חוברת הוצאת על הצער. אושרה

אלכסנדריה. קדושי ע"ש פינס בכפר לביהכ"נ ובעיבודו. זו לחוברת חומר באיסוף הועד עוסק וכעת
שמואל ע'י אלכסנדריה יוצאי איחוד הכתובת: של משותף כינוס נערך תשי''ב תשרי r22

.14 אליוט ג^' רח' תלאביב, יזרעאלי. בין הוחלט ובו בחיפה ואוזירן ורקוביץ' יוצאי
(הףטצ'ה) הישץ/ יןצאי ארגןן ורקוביץ' קדושי שם על ביתתרבות הקמת על השאר

עם בקשףים ןעןטד שנים כשמונה " סןעל הארגןן לובשים שרה החברה ע'י הוצע זו למטרה ואוזירן.
להלו קופה נוסדה בעזרתם שבאמףיקה> העייףה בני חדרה. ע"י ברנדס בשיכון מגרשה
אברהם ר, _ בךהוש1.ה הנדבן ע"קן קטנןת אןןן הקהק'ל החלטת ווהלין יוצאי ארגון ע"י םשפורסמה
להוצאת הכנןת עןשה ןעד באמייקה מאןןר קרבנות מיליוני ששת לכל הקדושים" .יער את לנטוע
קדןשי ןלהנצחת ןאישיה קוףןתיה לעיירה< זכרןן ספר בביצוע כבר ופועל למפעל יד הארגון נתן השואה.

הקדוש,ם.י ביעף עצים נטיעת ע,,י העייףה ואוזיראן" ורקוביץ' מקדושי נפש לכל "עץ של הרעיון
אברהם >86 המלך שלמה רוד תל.אביב< הכתןבת. הקדו ב"יער האלו הקהילות 2 של המיוחדת בחורשה

קרצ'מר. למפעל. נענו כבר האלו הקהילות יוצאי שים".
לובשיס. שרד. 20 ברנדס שיכון חדרה' הכתובת:

והסביבה יפלוב5!ה יוצאי איגון מז'יריטש ייצאי ארגיי
צרטי אוליזרקה. ז'לוצק, את ^כולל הארגון י של הכללי בארגון וקשור הארגון פועל שנים 4 זהי

יהסביבי' ייסק שהגיעו לניצולים עזרה הושיט הארגון ווהלין. יוצאי
יהודי של הטבח יים '>7952< תשי'ב באלול בי'ז קדושי בהנצחת עוסק כעת נוח. האחי בשנים ארצה
בתל נעיכה לשחיטות' העשיי ,בשנת הנ'ל' הישיביס למכין הקדושים' ב"יער עצים נטיעת ע"י מז'יריטש
העיייית מבני איש מאתים במעמד אזכיתאבל אביב ועברה. לקהילה זכרון ספר לדפוס
השיידים כאב ביטיי לייי באו םי הניאמ ביביי האלה תלאביב. מז'יריטש. יוצאי ארגון הכתובת:
לשם בישיאל איגיו להקיס יהיחלט העבי יזכיינית מצמן. מרדכי ע"י מונטיפיורי אלו,שכ' קהילות של דוקדושים זכף הנצחת .ja*a טרד*. * ור ט מונס שנ
ויינר. י. ,29 גרדיה לה רח' אליהו, יד ת"א. הכתובת: רלזיבילוב יוצאי ארגץ

לני עזרה והושיט הארגון פועל שנים שלוש זה
הקדושים" "יער למפעל קריאה קדושי אפר ארצה משהובאו אליו. שפנו צולים

חללי של ההנצחה מפעל על ההכרזה עם לקבורה הובא  גולדגרד יהושע ע'י רדזיבילוב
פונה הקדושים'. ב.יער ווהלין קהילות ע'י העיירה ויוצאי בתלאביב הישן בביתהעלמין
ווהלין. בןבת ממך, ותובעת הביךארגונית הועדה בזה הארגון ניגש כן הקבר. על אנדרתא מקימים ארגונם
אחד עץ לפחות ולנטוע זה קדוש למפעל יד לתת רדזיבילוב בני ע"ש הקדושים" ב"יער חורשה לנטיעת
אנו וידידיך. קרוביך משפחתך. מקדושי נפש כל לזכר לקדושים. אזכרות נערכות שנה מדי שהושמדו.
שקרבנותיה כך. על לשקוד לעצמנו נעלה חובה רואים זגורודר. צבי ,25 צייטלין רח' תלאביב הכתובת:
או גואל להם שאין אלה W י^ייי' עיייה כל של שפטוכיה יןצאי אףג,,
של ביער שמם על עצים נטיעת ע"י יןנצחו קרןב י ו י י 1

. K עם בקשרים ועומד הקדושים בהנצחת עוסק הארגון
 7י'7™ ביעי עצים ייני מי 6 מר עומד (בראשם הברית, בארצות שפטובקה יוצאי

בכתב סיטים יתי 7*7*יל של הצהיה טיפס מלאי בישראל רפואי מוסד שהקימו מבוסטון). כץ אהרן
בהקדם והגישה וכתבתו ם י ש ו ד ק ה ת ו מ ש = בייי "קרן על הכריז הארגון שחרבה. הקהילה קדושי לזכר
העצ,ם. תמורת מזומנ,ם או דואר המחאת יק ש "יי"1 .ארשת". הארגון של פנימי רבעון ומפרסם הארגוך

לעץ ל'י 1 לפי ._^ ''!"'' גליונות. 3 הופיעו כי. עד
חשבוז על ייז^י לקה?יל =סיי י שיתקבלי הכספים רח' תלאביב. שפטובקה. יוצאי ארגון הכתובת:
שמות בהצהרתו. ירשום שהמשלם הקהילה אותה חלבן. נתן ע"י .23 סירקין
מתאי ותעודות לזכרץ מיוחד בפנקס ירשמו הקדושים ^ ^ י 0י

הרושמים. לידי תמסרנה מות .ובומ, יוצאי ארגון
יםקד ובל בןןהלין אחת קה,לה של שמה ,,עדר בל כעת האחרונה. השנתית האסיפה מן פעיל הארגון
הקדו .יער של הזכרון בפנקס אחת נפש של שסה הקדושים. .יער ע"י הקדושים בהנצחת עוסק

חובתדו את למלא הזדרז אנא שים'.. בלומן. נתן ,31 עליה רח' תלאביב הכתובת:
32 עבודה רח' תלאביב. הועדה: כתובת אלכסנדריה יוצאי איחוד
ליש קימת קרן ת כ ש ל ע'י או ר. י מ ז א. ע"י .ילקוט בהוצ' ומשתתף ווהלין יוצאי בארגון קשור

.11 שפירא צבי רח' תלאביב ראל' שהושיטה אלכסנדריה" "קרן באיחוד קימת ווהלין".
ווהלין יוצאי של הביךארגונית הועדה הלואות מתן חבילות, משלוח ע"י לניצולים עזרה



מ " ע ב חרות אביב תל בע"מ הפועלים בנק
ותעול סניטרית אינסטלציה מרכזי, חימום 1921 בשנת נוסד

21 מונטיסיורי רוד הראשי: המשרד
80062 סל. 1969 ד. ת. 7 יפו דרך ב. י ב א  ל ת 126 אלנכי ףח, משףד.
3096 סל. 342 ת.ד. 386 הרצל רח' ם, י ל ש ו ר י מגדל חולץ. יפו. תלאביב. צפון סניפים":
4789 סל. 648 ד. ת. 46 הנמל רה חיפה. בארשבע לוד. רמלה. אשקלון.

ה'' י ז ד ו "ל נוחים, בתנאים בנק עסקי כל
. . בחר"ל ענפים בנקאים בע*מקשרים לטקסטילים חברה " * u J y Y

80817 טל. חולון  3639 טל. תלאביב. תלאביב  יפו וחסכון הלואה
ילדים ובגדי טשי לבני טריקו, גרבים, 606123 טל. .151 ת.ד. . 21 הרגל יחי .*t

יי~ בע"מסניסים: בונה סולל 67673 סל. דיזנגוף םנת 47 קה'ק שדרוה
העובדים הסתדרות של קביני טרכז 66596 טל. 63 לוינסקי רח'

363 ד. ת. 63 הנמל רח' חיפה, 4278 טל. 23 גרדיה לה רח' אליהו יד
431114 טלפון עםידר שכונת הדריוסף
6031 טלפון 111 אלנבי רח' תלאביב 80138 סל. 3 תרשיש רח יפו.
2486 טלפון 1 בןיהודה רח ייילים | חיפה וחסכון הלואה
המרכזי המשכיר בע'מ הדדית אגודה

של להספקה קואופרטיבית חברה 250 ת.ד. 51 יסו רח' האגודה, בית המרכז:
בארץישראל העברים העובדים 464142 טל.

הקואיפרטיביים המשקים של הראשי הס0ק הקרנות בית הרצל רח' הכרמל הדר ם: י d י נ ס
והמושבות ירושלים חיפה. תלאביב. 7197 סל. 9 השובים שדרות סי1קין קיי"

בע"מ כללי לביטלח חברה ציון ±1₪$£
ביטוח סוגי כל ^BvlB ר 1 11 ר

בע"מ לביטוח חברה יהודה W£jW יי "י ** 11
בישראל העתיקה החברה **Zft^

120 אלנבי רזד תלאביב י: ש א ר ה ד ר ש מ ה בארץ הגדולה ביטוח חברת
46713 טל. ,1425 ת.ד. הביטוח סוגי בכל עוסקת

 44312 טל. ,44 לילינבלום רח' תא.
הבינוני המעמד אוצר י

בע.פ הדדית אגידה בע"מ יכיןחק"ל
אלנבי סינת 5י מונטיסיורי רח. תלאב,ב, תוצרת שיווק ואריזה, קטיף פרדסים, עיבוד
1398 ד. ת. 62802 סלפון חדשה נטיעה  עממית התישבות חקלאית,

ננק "סקי כל 48 לילינבלום רח' תלאביב המשרד: * 67221 טלפון 332 ד. ת

בע"מ המזרחי בנק חקלאי" ,,שוק
.685 ד. ת. 16 דוד המלך רח' ירושלים, בע"ט חקלאית ואספקה לשיווק חברה
4374 ס^ 2307 טל. .2018 ת.ד. ,43 וולםסון רח' תלאביב,

,903 ת.ד. 48 לילינבלום רח' תלאביב ללול להספקה תוצרת, לשיווק מחלקות:
טי4262 מכונות טכנית. חימיקלים, לזרעים ורפת,
נלחים בתנאים ב3ק עסקיי בל וכד'. כוורנות ללולים, צייד חקלאיות,

ל ב ב ו ר ז ק נ ב בע"מ עממי לשיכון חברה
מרכזי מוסד בע"מ מרכזית שתופית אגודה ד: י ש מ ה
בארץישראל. האשראית הקואופרציה של 4463 טל. ,30 ליבונטין דחי תליאביב,

.5365 סל. .32 לילינבלום רח' ב. י נ א ■ ל ת תוצרתנו על התענגו האורים ובחג
רוסיה יהודי לתולדות רבעון "העבר" jmhv jmmm^p ^■^■r
תשי'ג. כסלו  תשרי א'. חוברת nrovi ^m^^₪ ^^^^L m^₪ ^^^^

הראשית: ההפצה £~^ ~^^^ ~ *^
3561 טל. 88 אלנבי ת'א בע'מ .יסוד' ביימ

ווהלין. ארכיון ועדת רשומה), (אגודה בישראל ווהלין יוצאי ארגון
תלאביב בע'פ "אחדות' קואופ' דפוס אבטיחי. א. 44 אבןגבירול רח' ת'א ך: י ל ה ו ו ילקוט מערכת


