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1 4296/97 טלפון  27 ת.ד.  תלאביב

1 לא"י 550.000. <י ורזרבות הנפרע המניות הון
1 ענפיהם. לכל בנק עסקי מנהל

1 ירושלים וחסכון הלואה חל|לאי7/ "שוק
1 בע'מ הדדית אגודה בע"מ חקלאית והספקה לשווק חברה
1 43112 טלפון 575 ד. ת. תלאביב ,2307 טל. '2018 ת.ד. ,43 וולפסון רזד

1 חדשים חברים מקבלת . ■ ו/מחלקות:
1 העברי. מהמשק חקלאית תוצרת לשווק א.
1 נוחים בתנאים וחסכונות פקדונות ורפת. ללול להספקה ב.

הארץ. חלקי בכל כספים העברות ומל הצומח, להגנת חמרים חימיקלים, לזרעים, יג. J במזיקים. חמה
 אינסט המרי זושקאה צנורות (1 טכנית מחלקה ד.

חיפה וחסכון הלואה אלומיום. ופחים "רידג" לצנורות עבודה כלי לציה,
שונים. גן וכלי וקילטור, זיבול זריעה מכונות (2

נ ת הדד אגודת היחידים כח ובאי ברודרים, סוללות ללול ציוד (3
464142 טלפ. 250 ד. ת. "הוםידייר' חרשת מבית חשמל למדגרות בישראל

האגודה. בית יפו רח' המרכז: בארץ. יעילותם את הראו אשר
הקרנות בית הרצל רח' בהדרהכרמל: סניף מסכות רדיד, מכונות מסגרות כוורות לכוורנות: ה.

4641 טלס הדרוש הציוד יתר וכל *סויאה" קמח מדפים,
דבורים. לגידול

.19 רגס רח' מוצקין קרית סוכנות:
נכיון הלואון|> מתן חדשיט' חבףים קבלת הנ'ל. הכתובת לפי לפנות העניים בכל

וחשבונות חסכונות פקדונות, קבלת שטרות, 1

לכל כספים והעברת גוביינות ושב, עובר y!"JJI3 1!!"lfHil p]3 1

האי>ו חל?י תלאביב ירושלים 1

.48 לילינבלום חוב .16 דוד המלך רחוב
7 י. 4262 טלפון 309 ד. ת. .4374 טלפון 685 ד. ת.

יפיתלאביב יחסכיו הליאה נוחים בתנאים בנק עסקי כל
בע"מ הדדית אגידה להשכיר סייפים

ז 151 ד. ת. ?21 הרצל דחי תלאביב, ■

606123 טלפונים
סניפים: בע"מ עממי לשיכון חברה

הק''קל שד"ר  דיגנגוף  תלאביב בצפון בע"מ חברה עולים, שיכון
80138 טלפון בוסטרוס, רח'  ביפו ,

,_ 21 מונטיפיורי רח' תלאביב' המשטרההמשרדים: בית מול  ברמלה ,
4463 טלפון

:1949 באוגוםמ 1 ליום ■■ ____________________________
ל'י 24310 החברים מספר (1 ע"מ .,צןך

מלאי קינות עם ביחד העצמי ההון (2WMS* ^ ■■■*■*.
ל'י 23^542 ל'י 350.000  הושוס ההון

הצורות לכל וחסכוניות סקדונות (3 ל'י 324.942  ורזרבות המשולם ההון
ל'י 2,813.745 ל'י 622.800  במחזור אגרותחוב
ל'י 2,154.412 ההלואות תיק (4 28 העם אחד רח' תלאביב,
ל'י 1,360.159 הליקוידיות (5 457778 טל. 1687 ד. ת.



ווהלין ילקוט
סקירות

ן י ל ה וו ב הדפוס בתי
ביבליוגרפי!) (רשימה

פולמוס, לשם משלהם בתידפוס והחזיקי הקימו בערך, '(1475) רל''ה בשנת ר.15' המאה בסיף
וכף. תעמולה עבריים ספרים הדפסת מלאכת להת0תח החלד.

של חלקם להקיף ניתן לא זו כללית ברשימה הקודש''' "מלאכת ההוא בתר שכינוה באיטליה,
הדפוס בשדר. רבתי ווהלין יהודי ריבוא שושים גוטנברג ע''י הדפוס המצאת אחרי שנה כעשרים
ועד הי"ח) המאה (בסוף הוסדו מראשית העברי רומי. בשפת התנ"ך הוא הראשון, הספר והדפסת
ידועות מהשתרע. המצע קצר כי ווהלין' חורבן טורים ארבעה היה שנדפס הראשון העברי הספר
ועיכבו לרעה זה בענף שחלו ותמורות חליפות מע בארצות ונקלט המקצוע עבר מאיטליה ש''ע
בפו נפוליאון כשעבר תקע"ב' בשנת גידולו. את הי ריכוזי שימשו 1475 מאז אירופה. ומזרח רב
מכל ושדדו צבאותיו חמסו לו'וסיר. בדרכי לניד. ופורטוגל בספרד גם ואח"כ באיטליה הודים
האוכלוסיה התרוששות ישל ובעטיה לידם הבא שזר לאחר אן בתפוצות. העברי לספר מרכזים
בתיהדפוס גם וביניהם שונים חיים ענפי שותקו פקד היהדות. את שרדף השלישי' יוליוס אפיפיור
לשלוסר, דבה"י (עיין מספר שנים למשך (רה''ש ולשרפם התלמוד ספרי את להחרים
ב היתד. הצנזורים יד גם .( 591 עמ' ט*י חלק ופראג. אנטורפן לאמשטרדם, המרכז עבר (1553
היתר. הרפוס בבתי ופגיעתם לרעה הספר ענף לאכ נדדו עובדיהם רוב עם דפוס בתי כעשרים
של בדרכם שעמדו המכשולים למרבית קשר.. העברי הדפוס נקלט זמן וכעבור חדשות סניות
ששררו והמחלוקת ההתפלגות גרמו הדפוס בתי בגליציה. גב
^ביוהמולי^ ביהדות שונים י'"ים ביו * גליצ של ד,7ש0 בתי היו היה המאה סיף עד
בתי בעלי גם היו הס הרוב שעל ■="<"' לביי גם ובתוכם שונות למדינות 0*ים DVED19 יה

בתיהדסוס ^ט שלהם. W|nn ^ בזכןת חול. ספרי וגם ש קי.
סדר (לפי הבאים במקומות בריהלין הראשוניכ נכבד מקום ווהלק תפשה זד. תרבותי בשטח
בילחירקה. בזליה. אלקסיניץ' או0טראה, א"ב): ל נכון אל ידע וההיסטוריה המדפיסים כחלוץ
מזיריטש' ז'יטומיר, זסלב, דובנא. ברדיטשוכ, ובדורות בזמנה נודע שערכה זאת הופעה Twn
קוריץ' פולנאה, פוריצק' סלאבוטה, סןדילקוב, תבעו המקובלים, הקודש ספרי על נוסף הבאים.

רדזיביל. קרמניץ, התורה גדולי של ודעות רעיונות ביטוים אר.
אןסטראה דפוס ותורת ההלכה בחידושי גילוי לין* שבאו והרוח

רויאשון ביתד>דסוס יסןד על מסוסר ת התמצי את שהיוו ועוד. לשיטותיה החסידות
אוסטראה' לגדול, "מזכרת בסםר באוסטראה אלה יסוד ספרי של בצדם התקופה. של הרוחנית

.^227 (עמ, ביבר למ,פ וב להמונים, שנועדה מיוחדת סםתת גם נוסדה
ב^נת הדסו0 בת, םאד פעטו ל0ני0 n?K fJjrr (עבריטייטש). המדוברת בשפה לנשים, יחוד
כי ויען מפרחק' לכאן הביאו הס0רים ןףןב ןןהלין בבחינת היה ההוא בזמן אור שראה ספר כל
ע0טר*יר בין גבול ונעשה פולין ,מלוכת נתחיקה אז היהדות. של והתרבותי הרוחני בבנין נדבר
למדינתנו ד'ססיים הובלת מאד נתמעט(ר.) יתסיה העברי הדפוס של הגדול הכללי ערכו מלבד
כספיים גדוי חסרון ווהלין במדינת נראה קט ןבזמו  ישראל קהילות בקרב והתורה הספר כמפיץ
היד, שלא וכמעט הוראה בספרי וביותר בין מכשיר~מלחמה גם ידועים במקרים שימש
p* מה0. להורות ש'ע ארגע(ה) ספרי הדייניס גידי ומתנגדים שחסידים עד ורעיונית' תנועות כיתות.
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אלקסיניץ דפוס ונתן א0רהםי1חק ר' הנגיד התורני 1?ףבגי התעורר
הוגבול שבקרבת אלקסיניץ העתיקה בעיר השותפות בעסק הניח אשר רד*כ אלפים שני מכספי
תק''ג. בשנת עברי ביתדפוס נוסד הרוסיאוסטרי הראשון שהיד, ישכדבר, בר' שמואל ר' הרבני זם
שקם עד ונסגר, ימים האריך לא זה ביתדפוס הפדסיס בתור והנודע בעירנו 71דפוס בית שהקים
תקכ'ו. בשנת מחדש ופתחו מרגלית צביהירש ר' ר' והרבני ופולנאה, קוריץ באוסטראה, הראשון
שמות ועשו גונטה מחנות עלו ההיא בתקופה המפורסם ישראליהודה בר' אברהםמשה
ועבודת דפודוליה באוקראינה ישראל בקהילות ' דרוקער משה'לי ר' בשם בעירנו והנודע
תקל"ב בשנת ורק שנים לכמה נפסקה הדפוס החשובים הסברים את השאר בין בעירנו הדפיסו והם
משנוכח שאת. ביתר ההדפסה עבודת חודשה הבאים:
וכובשת מתפשטת החסידות תורת כי המדפיס הט'ז עם יר'ד חלקים שני רברבי'/ "אשלי
בעיירתו דחוק ובהיותו ספריה' ברוב לבבות "זהב הכסף"' "נקודת הגליון על וסביב והש''ך,
את העביר העסק, את להרחיב יכול ולא הקטנה בתב אחרונים. גאונים תשובות ומשאר מזוקק"

לקיריץ. הדפוס תקגיה  וההידור. היופי לית
באלקסיניץ: שנדפסו י'ססיים ת רשימ וזאת  מרגלית מאיר ר להרה''ג ובועז'/ יכין סוד
^^ י<ליי ^ יי"ט ' nnnL) ' ןןק^ך

י'תייו"ט). ס*ב  תקנ''ר.  שלחךערח* דעה, יורה
u 'P?n בשנת נדפס ייסרי' 'אהל תקנ'ו  ותשובות שאלות האזרחים .איתן

אהרן. של מקלו אייז' מחנה **" ^יי משולנדסיבי* ר' להגאון חכמיפ", "משנת
תקכ""'  דמשדי תקבתא תקנ^  םקרמ^ נגה כ7כבי האדם' תירת זאת אי'יי' בו תקג'ח  זוהר תיקוני

■t?"W תק*ס7#,  משפט* .חושן שלתךערוך חיים משנת צורים, חרבות עריצים, £1 הלי ישעיה ר להגאון הברית", לוחות "שני
._ , תקל"ד תקס"ב  (של"ה) הורביץ

תקל'ד  הלבבות "יבית חדשד" מנתד< תקס"ב>דיד  יעקב עין
תקל"ד'/  ישראל עיני תקס"ד  העשיל ר לרבי הלכות", "חיתשי
ת?ל'י  הצובאית "יאיי1 תקסו  הראובני' "ילקוט

ברדיטשוב ךפןס ropn  למהרש"א הלכות" "חידושי
הדפוס ידוע זו בעיר הראשונים הדפוס מבתי יהדדד, בר' יעקביוסף ר' להרב ייב''י רב ספר
אחריו (סג"ל). יששכרבער בר' שמואל ר' של תקס"ת  מאוסטראה
ותצויין שפטל. יעקב חיים של הידוע הדפוס  תקעיו  גדול מחזור
יהודית ואם עיר זו, בעיר דוקא כי מתמיהה, עובדה "*00 אבדהם"אריהליב לר' הנערב*, "אור
הוקמו דווהליף' ""ירושלים והמכונה באוקראינה תקפ''ד  ופולנאה דברדיטשיב רב
מאוחר, יותר שנים בעשרות יהודיים דפוס בתי בה באוסטראה מדפיס אהרן של הדפוס ידוע כן
אח בערים פריחתו לשיא הגיע זר, שענף אחרי הגדה וביניהם רבים תורניים ספרים נדפסו שבו
בזמנים שנדפסו הספרים בין בווהלין. רות 1817  שנבאוירו שנת  פסח של

יזכרו: בברדיטשוב שונים חן תשואות תקע''א.  לוי בן יצחק תולדות \^^ו יי
תקע"ו  מליניץ גדליה לר' §<^3 ך^ ^ 1 ^ הבעש"ט שבחי תקעיא.  רבא מדרש ^^ ** מרגלית מאיר לר'  כתנותאור .n"yPr1 .***"."'"*.t'wot" rmn. 1 .

סת*ם סופרי דיני תר*י.  להנ"ל.  ראש ירים
קורא עמדן. יצחק לר' עוז מגדל הקבלה. ע'פ ^igw^wZZS^ZZZX?1*
משול ברכה הכהן. ישראל אהרן לר'  מראש שנת^^^ _ התןףה מדןת שפירא יןסף ^ף/ שת ~.... "י.
לקוטים תרנ''ח. שנת  אגדות רמזי תרנ"ג. ~*~w."m, J^^St UTTLTT "* מנורה קני שבעה תרנ"ח שנת ~ מזהירים .""'' " 133^3i^."" 
טובה אות תרניה.  הגנוזים מטמונים תרנ''ה. "IIZ*.., yjrjy^^l?..^_טוב זכף^ jVV} _ תעתועים מעשי תך^ך/ "T" T&fr .  ''

מיגליי7 ליימאיר ~" יבועז יכיו ה7"^סוד רו^ום^ר^דל^ שניאורסון ש.ז. לר'  אבות מגן תרס"ב. "^' ' י*""1 "■^^
תרס"ד.  הילפרין ח.ס. לר'  רבי בית הרס"ב. pm ~**< * ".<
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תקס"ה.  פולי החסי לקורות תרס''ו.  מפולנאה יוסף ר'יעקב
סלאבוטה דפוס יוסף ר' תרס"ו.  הורודצקי לש.א.  דות

הוא לפניו' הלך מיסדו שם סלאבוטה, דפוס תרס"ז.  מאוסטילנה
הנודע שםידא סנחס ר' הרה''צ של בנו משה ר' בברדיטשוב הופיעו מאוחרת יותר בתקופה
שני המשיכו מותי אחר מקוריץ. פנחס ר' בשם ואידיש. בעברית שונים ספרים
הס בהוצאת אבא שמואל יי' סנחס י' בניו דובנא דפוס
בעילם דפוססלאבוטה נתפרסם ביחיד פרים. הס בין בהר''י. יונתן ר' והמגיה הדפוס בעל

והבאים; רומ"ל ספרי בהדפסת היהידי מגזע יששכר לר'  עמי בת שהדפיס: סרים
תקע"גפ''בצ'. ~ מהודר בבלי תלמיד יש"0' תקב"ו  צבי
 מאוסטראה ייב"י להיב ייב"י' יב ספי ז'יטומיר דפוס
עינים, מאיר תקנ'ג.  חדש זוהר ספר תקנ''ב. בשנת לסיביר הוגלו שפירא שהאחים אחר
בתב ש''ע טורי תקנ''ח.  מטשרנוביל לי'יהצ שנים וכעבור בסלאבוטה הדפוס נסגר תרכ'ג
תקע'א.  יעקב עין תקס"א.  גדולה נית חנינאליפא בניהם ע"י לז'יטומיר הועבר רבות
תקפיא.  זוהר תיקוני תקע"ט.  קטן חומש אריהליב של הדפוס ידוע כן ויהושעהשיל.
חוק תקפ''ז. גבאי מאיר לר'  הקודש עבודת להוצאת גדול דפוס בית גם היה זו בעיר /;פירא
חושן תקצ"ד.  דעה יורה תקצ''ג.  לישראל בתי ידועים ווהלין. ערי בשאר כמו רומ"ל ספרי דרך ומורה עבודה תקצ''ו.  ש''ע  משפט שהדפיסו שדוב שלם ושל בקשט יצחק של הדפוס

תקצ"ו. תורניים ספרים בהם
סודילקוב דפוס בימים והנפוצים החשובים הספרים שאר בין

על ששקד מדפיס יצחק ר' היה הדפוס בעל דפוס בבתי גם נזכרו ששמותיהם לרוב' ההם
הספרים ידועים בעיקר. ספריקודש הדפסת כגון: חדשים, גם מוצאים אנו ווהלין, של אחרים

סודילקוב: בדפוס שנדפסו "" ."""r..r'" '"' יוסף תולדות להמהרש''א.  הלכות חדושי ef*8^?l81SWHHIM|
אמונה שבילי תקס"ו.  חכמה יאשית י1?7""1 J0'~i'~ ^ך1 ^| אדרבי יצחק לדי  ריבות דברי תקצ"ב.  |ן הברית לוחות שני 9
תק  קצנלבוגן לי/  יחז?אל כנסת ייקצ"ג 1 5י*י'" "_ 1
תקצ'ד.  לנדסופר ליונה  מעילצדקה צ''ה. 5 ^£Z£ZZZZZZ7 1
הלי אברהם לר'  נוחלין יש M ££ZZ,Z£Z£ZZZZ? 9
עברי ע''ס הלבבות חובת תקצ"ה.  הורביץ M ,tZZZZZZZZZZZ? 1

אחרים. ספרים והריה טייטש #2 ק^5^ק^ג,גק^;?£ק '""נ "",, wD ' s v^z<£'ZznFr^?ZL S
por v p**?■* Mf  ^'L^TZ^^ 9
vtn!nrn'4|'w^<<*1<>K^a*>n■ atf .v r!*n~r~.~*m.jtt~_~*m mg

.p1waw"1rsV>jr'nwM*7">"lft ^9 ™'.,*""V''rw■,,**!.merit 1*1. Rt

1t***m ■>י>ל ^ ל)^יז> קל '*0 an■■* ttKr tatax * SB

?♦?$  £^7ללל0 להמהר^ חז*ל אגדות באור  הגולה כאד
^11 ^ ז ן ,,,. שמואל לר'  ישראל שארית תר''ך.  מפראג

חהחסידית הקבלה תולדות תרכ"ח.  מוילדניק
*f&my מחנה דגל תר''ל.  מיטויגר אברהם לר' 
*****, תרי''ז.  מסודילוקוב אפרים לר'  אפרים

*. חקיח י'' תרי"ח.  קדשים סדר משניות'
ולנאה פ דפוס צבי, בן יעקבעמדין לר' יעקב בית סידור

שמואל ר' ע''י בפולנאה הדפוס נוסד בתקנ"א  מז'יטומיר שו"ב משה ע"י לדפוס והובא סודר
בקוריץ סניף גם פתח אחת ובעונה ובעת סגל תר''ט.  הנובר נטע נתן לר' ציון שערי תרמ"א.
בסולנאה והדפוס לעיקר נעשה הזמן שבמרוצת מרדכי, מאמר תרכ"ה.  משמרות שלשה תיקון

בלבד. ספרים כמה הדפסת אחר נסגר  בראשית אגרת תר"ס.  אבות עץ ענף
המדפיס ע" חדש דפוס בית כאן נוסד בתקניד מאוסטרי שמשון לר'  ידין דן ע''פ תרנ''ט.
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תקט"א.  אסיים לקוטי חדש דסוס נסתח בתקס''ח שור. למשפחת שניאיר
ו1קם'ב.  סענח צסנת הכהן. יוסף ע*י

עץ סרי טאוסטראה, ייב'י לרב מקדש מורא בתי בשלושת שהופיעו ספרים רשימת רהט;
תקמ*ג.  חיים אוצרות חיים, הדפוס:

משולם אברהם ר' להגאון משולם רב דברי צדיק החככו., מעין משדים, מגיד אדני. הר
תקט'ג.  מאוסטראה צבי החכם בן זלמן תקג"א  עולם יסוד

היהודים, שער שערים, מבוא הקודש, מחברת  מרגלית מאיר לר' נתיבים' מאיר
תקמ'י'ג.  חיים ע'ו תקנ"א.

ססר החכמה' מעין תהלים, ליקוטי חדש' זוהר תקנ'א.  חסידים ססר הזוהר' תיקוני
תקמ'ד.  הקנה  סוב שוחר מדרש טובים, דרך עולם, אור

 ממזיריץ להמגיד ליעקב. דבריו מגיד תקניד.
תקפיד.  מרגלית ר'מ להרב והישר הטוב הדיר

תקפיד.  (לנ*ל) אמרים לקוטי תקנ'ה.
תקמיג. בבלי) (תלמוד  ש*ס  יעקב, מנחת אברהם, ברית צדיקים' ארחות

תקס*ד.  רימונה סודות' שושן הקס"ח.
קל'ה צדיק, צמח עולם, סדר והבטחון, האמונה אב'ד היילסרן דוד ר' להג'  ציון דרכי
צדק, שערי החדשות, בי'ח שרית הכמד* פתחי תקנ"ח.  וזסלב ד*וסמדאה
זוהר חסידים' משנות ש*ס' ליקיטי לישראל' ח' פוריצק דפוס

תק**יי ~ בי? *? הרקי*' בפר ביתדסוס שותפים שלשה יסדו בתקמ"ו מפולנ*י' המוכיח אריה לי'  אייה ?יל הם העיר. שלטון ובהסכמת המלך ברשיון ריצק
תקנ"ח חסידים. ספרי להדפיס למטרה להם שמו

פזיטו .arn זאבוולף לי'  אי^המאיר ובתקנ'ט הדפוס נפסק השותפים משנתפרדו
תקניח. מיי במקומו. חדש ביתדםוס הוקם

תקסיד.  ממזיריץ להסגיי  תורה אוי פוריצק: בדפוסי אור שראו הספרים יאל.
מאוס צבי אשי י' להיב  החכמה מעיו הנפש חיי תקמ'ו.  הקנה ספר שסר, אמרי

. ,_ ת?ע'ז  י^יייז טראד' דמשק תקמ'ח.  התורה מרגליות תקמ'ז. 
לר הרמון סלח קאםל. יעקב לי' גרעח שער תיקוני ציון' שערי תק'ן.  עזר רפואות אליעזר'
יצחק לי' חיים עז ™** ~ עזייה מנחם אגדות מדרש תקנ'ד.  סליחות סדר ישרים'
חיים לי/ כסיי ^ מאות ארבע ת?מ'ב ייי:ה מחצית הלכות, חידושי בראשית, קייייבירו' משה לי' הנערב אוי ~^' זהר, תיקוני חסידים, ספר ישרים, מסילת השקל'

תקס*י סידור האבן' טור (שלייה), הברית לוחות שני
רדזיביל דפוס ועוד. רזיא גליא דשא, בנאות שבת' קול

תקעיח. בשנת בר'ץ פנחס ע"י נוסד הדפוס
בדסוס שנדפסו רבים ספרים על ק^עןת א,ן קוריץ דפוס

מסודסמיט: מהיותר אך זה, בית את צביהירש ר' העתיק תקל^ בשנת
תקפיו.  ,.הכחרי' לקודיץ. מאלקסניץ פועליו עם יתד ש^ו הד0וס

שונים דפוסים סניף קריגר אנסון יוהאן ע"י פה נםתח r,.בתקמ"ב בכמה בתידנ!ןס יצןיינו ^ בשולי בית זה היה שבנובידבוד, שלו לביתהד6ו0
מתוסר ^mvn ומהם v מהם וןי)ל, רות בתקנ"א "הם. הימים מושגי לג4 גתל ד*ס
a1B ^ ^ יסןפני עלידןם 3רןך9ן: פרטים שמואל של הסולנאי לביה"ד סניף בקו^ נפתח

ספרים: עיי ע; מתון" הידועים אייזק אברהם המדפיסים לכאן באן בתקג^ סגל. יעקב* "עין ספר  גדול מזיריטש דפוס שנה. 25 שהתקיים ביתת1וס ו0תחו הלוי ואליהו
תקסיב. בתור ישכרבר ברי שמחגל ו" הרבני ידוע כן

שסטיל שבתי ר'  נילוזירקה דפוס וסולנאה. קוריץ באוסטראה, מדפיס
אהרן לר' הכהן וצוה ספר תקס'ח.  הורביץ בבתיהדםוס שהופיעו החשובים הספרים ואלה

תקפג.  ד,כהן שמואל בקוריץ: השונים
בר' שלמה לר'  הזהב' "מזבח  בזליה דפןס תקל'ו. בשנת נדפס החשמל, עין
המהדש"א. הלכות* .ח^שי שס"ב.  מרדכי תקל"ז  אמונה דדך השמ, ססר הזחהר, ספר

תקלייח.  רפונים פרדס סוב, חן הזוהר, תיקוני
בבתי" איי שראי הספרים רשימת היא ארוכה הכהן יעקביוסף לר' יוסף' יעקב תולדות
עוד מחבריהם ועל ועליהם קיבווהלץ הדפוס תק'ם.  מ*לנאה
אילון ב ח. ידיבי מנהגים, חכמה' ראשית (לנ*ל)' יוסף פורת בן
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אישים

התויו"ט בעל הלה ליפמן  יוםטוב י'
■rTT^ שהיה הלר, הלוי נתן בר' ליפמן טוב יום .^§81^^רבי כרב יתעה תקופה במשך שימש דורו, .^|Sg^HJB^^מגדולי בג ווהלין ברחבי גם ונתפרסם לודמיר, בעיר

^^^/S^^^^^^^kt^ נולד הוא הנעלות. ובמידותיו. בתורה ^^^^Sa^^^^^^^Wאוניותו ולר בעיר ביירין במדינת (1579) של"ט ^^^^^^S^^0^^^₪^בשנת אביו עליו מת אמו בבטן בהיותו עוד ^^^§^^^^^^^^^^^^שטיין. ולר משה ר' הגאון זקנו אביו ברכי על p^^^P^^^^^^^^^.וגודל אשכנז. מדינות כל על הכולל רב שהיה '^^^^^^^^^שטיין, £ יעקב ר' הגאון לישיבת הנער את שלח זקנו
^*mWl^Wf' '' *j&wt) העלם בא זה ואחרי פרידבורג אבד"ק i^^S^^^^^^t1.גינצבורג ^\$it) חכמי בפראג. המהולל לישיבת ליפמן טוב יום
'/>^^^^/]^^7^$^ ר^*י£ וכמעט ביוםטוב עיניהם נתנו ורבניה ^'^s^WsM&Wפראג ;>1/.ל>* לדיין מינוהו שנ"ז, בשנת שנה י*ח לו מלאו
\Mu\nWjI."'^^^^r¥B ^ר*™.''4'/ ישיבה. ולראש בפראג

lWli!₪^^^^T^^^* ' ז^^ לגאוני יו"ט ר' הגיע לא וסברא בפלפול WWM^^^^^^MIWאמנ0 ר' כמה בדורו היו אשר שבפולין התלמוד
:!lW'rW^^^^I V**/< '*'M'!' ור' מאוסטראה (המהרש"א) איידליש שמואל
'^IW^M^W^W^ '/יי י ;,י\^4*! עלה הוא אך מקראקא. (הב"ח) סירקיס יואל
^v\w//SMn/''*i ' /&W'' והמסו הברורה במשנתו הישר, בהגיון עליהם
''\\NJa^W* (Lk4S/vJmSk' ומסודר ערוך היה ידיעיתיו אוצר כל *^^^rm^'דרה. הרחבות והידיעות מפליא. בסדר הכביר במוחו

' Pilfftf*** ולשונות במתמתיקה כמו חול בלמודי לו שהיו
תורתי את גם והרוו הפרו וספרותם העמים

שניה מהדורה שע"הו' בפראג המשנה עם יהד ידע ודקדוקה העברית השפה את גם התלמודית.
פירושו נדפס ואח"כ ת"בד קראקא מתוקנת גדו אשר בעוד ונקי. קב הוא וסגנונו בוריה על
ב'יר משולם ר' המשנה. של ההוצאות בכל כמעט והתוכן בצורה זלזלו בזמנו בפולין אחרים לים
בשם והדפיסו הפירוש את קיצר כ"ץ יואל הספר על נתן אשר ובהסכמתו לעיקר. להם היה
נספח הוא ואף תק"ג) (למברג תויר'ט עיקר יי מתאונן עברית לשת דקדוק יצחק", "שיח

המשנה. של רבות להוצאות הקדושה בלשוננו הדקדוק "חכמת כי יו*ט
ההש בעל המחבר את מכירים םירושו מתוך מוטלים זו בחכמה והספרים ועזובה, רטושה
הפשוטות ההסברה דרכי ןבעל הבהירות, קפות עשרה תשע בגיל בצעירותו. ואמנם זוית'. בקרן
האיש דרך היתה ככה הלבי על ומתקבלןת לר' עולם" "בחינת לספר פירוש כתב שנה
וכן אחייו נמשכים n7JJj7/V rjjr7 חסיד בחיים: הערות כתב וכן שנ"ח) (פראג הפניני ידעיה
האדם אל ביחסו מאלף פרט _ בחיבוריו. דרכו הלוי. יצחק בר יוסף לר' המורה" "גבעת לספר
השיחה בדבר ןנחת: בהשקט שהיתה חינוכו ודרך שע"ב). (פראג נבוכים לגמורה פירוש
בכל הנהוגה המתפללים בין בביהכנ"ס הבטלה הגדול פירושו את חיבר שלשים בן בהיותו
ובזמן הש*ץ חזרת בעת בפרט מקום, ובכל עיר טוב". יום "תוספות בשם המשנה על והמפורסם
שברך* ''מי יסד התויר"ט בעל התורה. קריאת המשנה על םירושו את חיבר שהרמב"ם כמו
בביהכנ"ס בשבתו שבת מדי יאמרו שהחזן המלאכה אל נגש יר'ט ר' שלשים. בן בהיותו
אבו שברך ,,מי הנוסח: וזהו בפראג בקהילתו  (שע''ד שנים שלש בה ועבד הזאת הגדולה
יברך הוא וכר ומשה יעקב יצחק, אברהם, תינו הכביר מסעלו שם על לכן נקרא והוא שע"ז)
דבור בשום מלהטסיק ולשונו, 6יו השומר את נד8ס לראשונה טוב*. יוט חתוסגוות "בעל הזה
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הערכה ועדת נתמנתה כך לשם לשנה. פלורין התםלה אחר עד שאמר* "ברוד מן
נתרצו לא מהנערכים אחדים בראשה. והרב משה בתורת הכתובות הברכות כל עליו ויחולו
והגישו עליהם שהוטל הגדול הסכום את לשלם טוב וגם ארוך שכולו ל,ום ויזכה
נוסף הערכה. ועדת חברי נגד לממשלה תלונה לא ואף לזכאים' ואיחולים ברכה אמך. ונאמר
השני סרדיננד המלך בסני הרב על הלשינו לכר השורה. את למקלקלים גנאי של אחת מלה
ו"לחם מלך* "מעדני הרא"ש על שבספריו הטעו המילים קודם תבואנה למשנה בפירושו
הנצרות ונגד המלכות נגד התבטא חמודות* ההלכה את יפרש אח"כ דקדוקי. בירור נות
למד רמזו גם המלשינים ועולבים. קשים בדברים וה התלמוד דברי לתוך חדירה אגב שבמשנה
ואם הלר להרב גדול רכוש כי הממשלה כיר ומיישב והאחרונים הראשונים והפוסקים מפרשים
המלך. לגנזי רכושו ונפל במשפט ירשיעוהו ישרה. בסברה למשנה משנה שבין הסתירות את
באה וכה קשובות. אזנים לה מצאה הדלטוריה לדקדק עבודתי "ראשית בהקדמתו: יאמר וכד,
רבה את שיביאו לנציב מהקיסר נמרצת פקודה הצריד דבר בה יש אם המשנה דברי בעצם
בתמוז הי ביום לבירה. באזיקים אסור פראג של ממשנה סתירה שישנה או נתפרש. ולא לפירוש
האסורים בבית ונאסר לוינא הרב הובל שם"ט ומפרשי בגמרא לראות אשוב וגם אחרת,
נתפס רק אם כזאת חרום שבשעת מובן בי. בי*ז ה פרק נזיר תויו*ט אחר, ובמקום הש*ס*.
מרה עוון מכל נקי היה אם אף למשפט. איש הרמב"ט: כדעת היא דעתו ששם ר, משגה
הוא שעשיר ידעו אם גם ומה אחריתו' היתר. ולענין הואיל כן, פרשו לא שבגמרא ,.אעם*י
כמרים של ב''ד לפני הרב הועמד וכר הנאשם. שאין לפרש' ניתנה הרשות מינה, נפקא לא דינא
לשריפה. ספריו ואת למיתה דנוהו והם קתוליים לפירוש 'המשנה פירוש יבין הבדל רואה אני
יחד' גם ופראג וינא יהודי שקטו ולא נחו לא אר כאשר במקראות' לפרש נתונה שהרשות המקרא.
בפסקדח המות עונש הוחלף ובהשתדלותם הגמרא מימות הפירושים בחבורי הרואות עינינו
הלר הרב חיב הדין שורת "לפי : האומר אחר הגמרא*. דברי יסתור לא שהדין אלא
לכן הוא חסד חפץ הקיסר אר לקיסר' ראשו את להלכות כפול פירוש גם הדפיס הזמן באותו
עשר שנים ענושים בכסף נפשו כופר הרב יתן חמודות*. ו"לחם מלך* "מעדני בשם הרא"ש
הרחבת שום בלי במזומנים זהב טהלער אלף שבשעת וכמו הזה, הגאון מן מאד הושפע הוא
דברי בהם נכתבו אשר והספרים התשלומין זמן האב0~ לבית רודולף בימי והשמדות הגזרות
השתד השתדלו ושוב הקהל*. מן יחרמו נאצה לימין הרא'ש עמד הי"ג המאה בסוף בורג
בקשה מכתב כתב בעצמו שהרב ואחרי לנים מלחמתן, את ולחם והאנוסות העגונות האלמנות,
המעיטו עליו הטובים הסגנון ונועם המליצה כיד חמילניצקי בימי ת*חת*ט. גזרות בשנות ככה
טהלער אלפים עשרת על והעמידוהו הקנס את נתעגנו ישראל מנשי כשרבות באוקראיינה
השאירו הספרים את וגם בשעורים ינתן זה וגם והשתדל למענן התויו*ט בעל עשה מבעליהן'

הנאצה.* דברי את משם שימחוק בתנאי לי העיגון. מכבלי להתירן
ממאסרו חפשי הרב יצא האלה הדברים אחר בעל נבחר שנה ואחת ארבעים בן בהיותו
תמוז י*ז יום, ארבעים שם כלוא שהיה לאחר בניקלשבורג. ישיבה ולראש לראב*ד התויו*ט
ואץ מנכסיו נקי יצא הוא אר שפ"ט. מנ"א כ"ח והוא לרב, לה להיות הבירה לוינא נקרא משם
הזה "והדבר יו'טליפמן: ו" יתאונן וכה כל לן הם יפים תיקונים עשיתי "שם מספר:
בביתי עוז* אין הרעות... מכל מאד' לי הרע בתור דרים היו מקודם אשר אחד. לקהל נעשו
הכנסה עוד לי יהיה לא וגם להתפרנס. במה עד אחת באספה היו לא הנכרים
התויו"ט בעל בא משם עולם*. חרפת מלבד מחוץ מיוחד מקום להם נתן הקיריה שאדוננו
מצא ושם המהרש"א מות אחרי מיד לפולין זד. לתלפיות*. להם בנה הכנסת בית וגם לעיר
הרבנות כתר את העיפה. לנפשו ומנוחה מחסה שיסד הוא והוא הרב של בהשתדלותו בודאי היה
במדינת אשר נעמירוב בעיר לראשונה קבל נפרד יו"ט ר' אולם הבירה. בוינא הקהלה את
לודמיר בעיר לרב נבחר שצ*ד ובשנת רוסיה' מכורתו לעיר נשאו רוחו כי בוינא' עדתו מבני
פולין בקהלות אז מצא ריו"ט בואהלין. אשר לע קוד. ושם רבים, חכמים נמצאו ששם פראג
איבה*. ב"מגילת מספר והוא להתגדר מקום ימים עברו לא אר חברים. בדבוק בתורה סוק
ול לחזק משנתו יעור אשר כאיש "נתעוררתי לצאת נפתה כי מעשהו, על נחם והוא רבים
העיר משר הרבנות לקנות שלא תקן המחלוקת. עיר בפראג ולהמירה מוינא
מובן שני*. בית בימי נעשה כאשר בפראג הרבנות כסא על ישב ליפמן יו"ט ר'
ידועים. אנשים של רוחם לפי היה לא זה עדבר שלשים "מלחמת ימי בעצם (1627) שפ"ד בשנת
זאת ובכל הרבה שטנה לי "עשו אומר: והוא פראג והעיר בוהמיה יהודי ועל הקשות' השנים"
ובהתועדות בעזיה אחור נסוגותי לא אלף 40 עצום" מלחמה מס לשלמ הוטל בראשה
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החודש קידוש הלכות על החודש" "פרשת ק"ק וואהלין; דגליל קהילות ראשי ארבעה יחדיו
ועוד. להרמב''ם ונתעוררנו לוצק. קרמניץ' אוסטראה' לודמיר,

,z km., ^sscsjseגל
וסלי השנים שלשים גזירות על שם"א) ופיאג ?" ^ "7ק 'Z .~7 

למשםחתן קבע התןין,,ט בעל אך שפ"ט/ שנת הרבנות". לקנות שלא בשנה
אדר, לחדש הראשון יום את לדורות שמחה ימי כתב למעלה נזכרו כבר אשר לחבוריו נוסף
חג בקהלה ורב אב"ד להיות שנבחר היום זהו פזורות מתשובותיו וכמה ספרים וכמה כמה עוד

שלה. הגליל עם קראקא דולה בת "בגאוני ההוא, הדור של התשובות באוספי
" {l654) ת,"ד באלרל ר ב,ום נפטר הוא האחרים מספריו צדיקי. ו"צמח "ביתחדש'' ראי*,
שיר עליו וחבר הספידו זכות משה ף, כקובל באי והדחה מליחה דיני מלח'', ברית בוססו:

שנה וחמש שבעים היו חייו ימי קינה> הירח מיעוט על הלבנה" חדושי "דרוש דיש.

הרא הלל (מרי "יי1' הע.תיקה רבליז משפחת הוראה''' "דרכי בכ"י: נשארו המאוחרות. דורות
מת תק"ע) בשנת שעלה בירושלים, היאשון ב"י שהם במקום הפוסקים בין להכריע נסיון יש שם
בארץ מקיימת והיא ייךטובליםמן, י' על יחסת ר' של ופרח'' "כפתור לספר הגהות חלוקים,

כמסורת. שלו ההילולא יים m הקבלי לחוק פרוש טעם'' "טוב הפרחי, אשתורי
פניני פסח התורה, על אשר בר' בחיי ר' של שבפירושו

מסטפאן המגיד הלוי דוד רבי הצדיק
דבריו את לתבל ידע אישיותו ונועם הדברני יסוד וצדיק השרפים מן כאחד עליון "קדוש

ובקול. בנעימה כדי בה יש זו הגדרה  בדורו" ומפורסם עולם
וב בצניעות נוהג היה דוד ר' שהצדיק נראה הלוי דוד רבי של המופלגת אישיותו את להבליט
מיי ממשפחה היה שמוצאו אף יתירה, עניוות לספר הנחשב החדש" הדורות ש"בעל מסטפאן'
להרב חמישי דור בן אחר בן בהתיחסו חסת, בח הראשונים הדורות שלשת של לכסיקוגרפי
"טורי בעל (ש"ותכ"ז) הלוי דוד רבי המוב התלמידים לי'ט בין אותו מונה סידות
אולם (מאוסטראה). לשולחךערוך (ט'ז) זהב" הספר ולפי ממזריטש, המגיד דובר רבי של דקים
אהב העשיר העממי שהדמיון העובדה אף על מנכדי אחד בידי שחובר אפרים' מחנה 'דגל
אג בזרי גבור,יחביביו ראשי את ולענד לעטף הבעש'ט. תלמיד עוד שהיה יוצא הבעש''ט
טובות ומידות מעלות להם ולפזר דות מתגלה החסידות לתקופת השלישי בדור
ר' של באישיותו כן נהגו לא ונדיבה, רחבה ביד היה הלוי' דוד ר' גדול. מאור סטםאן בשמי
כל שמו יזכירו אלקים ובחרדת "בכבוד דוד. בספרי הכינוי לפי או מצוין, דרשן
שמספרים לנפלאות קץ ואין פולין, ורבני צדיקי נחשבה המגירות מישרים*. "מגיד  החסידות
הבעש''ט של החשובים התלמידים ובין עליו, והיהדות 2פרט החסידות בסולם עליון לשלב אז
הבעש"ט'' .שבחי בעל עליו מעיד כך  יתחשב" נודע ושמו בעיר מכובד מקום תפס הוא בכלל.
בלי בחסידות, ביותר והנפוץ הקלסי הספר זה מצוא עת ובכל לפניו, אשר את היודע כמגיד
הפרטים במעט. או ברב הדבור את עליו להרחיב נועם על מתענג שהיה העם לפני מטיף היה
נכונה אספקלריה לתת כדי בהם אין המעטים בעוז ומרעים אש להבות חוצב היה וקולו דבורו,
על שבכתב הפרשה נשארה ולכן אישיותו, של ובגבורה.

סתומה. כמעט ומעשיו חייו החסידות של וכבודה שמה את הגדיל הוא
רבה, חשיבות בעלי הידועים הפרטים מקצת כשרונו על נוסף כי הקהל, על ונתחבב ברבים
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1 הנפטר ובני שטריימיל, אחריו שהשאיר העיר מישרים מגיד שהיה הם: בספרים. שמובאים
■ מאד שמח והוא שלהם למ>יד במתנה מסרוהו אדם'/ "הנהגת סדר ממנו שנדפס סטיפן, בק''ק
* ובעל אלים לגבר ידוע היה שהנפטר אף כך, על היה שני שבזווג וטהרה; קדושה המלא ספר
■ רצינית. לתקלה בעיניו נחשב לא זה דבר עבירה. ושנפטר מזלוטשוב, המגיד מיכל ר' של התנו
■ למזיריטש הלך השטריימיל' את דוד ר' ל?ח תקע"א. בו) בי''א אומרים (ויש תשרי בט'
1 התפילה. לפני אחד ראשחודש ביום לשם 1והגיע עד ^ לפני מחכים היו במזיריטש המנהג לפי הנדחות הפנות אחת היתד. מושבו עיר סטפאן
■ לפני ןהעןבר בתפילה> להתחיל אןת שהמגיך ורווית יהודים מיושבת ברובה בווהלין, אשר
■ ההןא ביןם לראשן שטףיימיל חןבש הין? התיבה של למקום הצדיק של בהשפעתו שהפכה יהדות,
1 יעבור שהוא מקרלין אהרן לר' לאמר המגיד צוה *כי.י. היה המגירות תפקיד ונגינה. חסידות
1 כשהלה אבל מןסףי תסלת להתםלל התיבה לפני שהמגידים ונראה החסידות' יסוד בתקופת ביותר
1 הקי את אתו להביא ששכח מצא להתסלל נגש שעליהם ובחיריה מפיציה החסידות. ליחי ש היו
1 ר' אצל כזה ומצאו חפשו התלמידים טריימיל> המגידים עם. להמוני דברה את להביא הוטל

לבעל ומסרוהו בהשאלה ממנן י ל דוד הרוח שהיה הגגון, את בדרשותיהם כידוע שילבו
הש"ץ בחזףת להתפלל הןןחיל אהףן ף/ הן;פילה למשיכת חשוב אמצעי ושימש בדברים הפועם
להך ממנו מונע נסתר גןףם שאיזה הףגיש ןמיד בלבד, האוזן את מלטף אינו הגגון הרי ההמונים.
נחר וגרונו צרוד היה קולו מפין הגה ציא הלב. את גם מרומם הוא
קשה עמל אהרן ר' את לראות תמהו הנוכחים מוסרים הלוי דוד ר' של חלציו ויוצאי ניניו
הס שלא דבר פניו' כסתה שזיעה עד בתפילתי בד כה עד נתפרסמו לא שעדיין פרטים עליו
ר' לקח התפילה אחרי מעולם. אצלו לראות כנו לחסידים אדמו"ר היה שהוא נודע מפיהם פוס.
הסתובבו ויחד המגיד מתלמידי אחד את אהרן לשו ביתאב היה בסטפאן שיסד וביתו רבים,
שסיפר ואחרי דוד, לר' שבאו עד בביתהמדרש דומברו בתנה, כמו: ממנו, שהסתעפו שלות
כבר הבינו השטריימיל לידו הגיע כיצד להם חובב בסגולת חונן הוא ואחרות. סרני ביצה,

הזאת. הרעה כל באה ב^למי המ את ומטעים שר היה הערב ובקולו נגינה'
הוסיף: השטריימיל קורות את דוד ר' ובספר תוך אל מאליהן חודרות היו והמלים כאחד, לים
אהרן ו" העלה עליו שעבר מד. כל אחרי אבל חזלה שירה בשבת בקעה מביתו הלב. של תוכו
מוכשר כלי שנעשה עד השטריימיל את מקרלין לפעמים שהתחלפו שמחה וצלילי א>ר צלילי של 1

הקודמים. בעליו של נשמה לעלית הר הניגונים לכך עדות ותוגה. דביקות בצלילי 1
מיכל יחיאל ר, דוד ר, של מבניו אחד ניניו בפי היום עד המושרים לו. המיוחסים בים . 1

בסו אשר סטולין בעיירה שהתגורר פצ'ניק' ירכו יוצאי והצדיקים
העבודה, הגל התורה על שישב במקום לסיה' מזלוטשוב' למגיד נתקרב מסטאפן דוד רי
בני עם התשעעשרה המאה בראשית נשתקע שא ינטיל, יחידתו בתו את לאשה נשא ולבסוף
מיכל'ה "רבי בשם ונתפרסם בברזנה משפחתו הקו' רוח בעלת שהיא עליה אמר המגיד ביה
הצדיקים שושלת התחילה וממנו הברזנאי". מזמרת היא שירה אומרים שהמלאכים וכשעה
בנו בידי ביחוד ופרחה ששגשגה הברזנאית. אז היה דוד ר' קדוש... קדוש וקופצת: עמהם
רבי הצדיק של חתנו הברזנאי' איציקל ר' יחידו לארבעה ואב מאשתו אלמן ארבעים' בן כבר
כקדוש מוניטין לו שיצאו מטשרנוביל, אהרן אחת בת רק אז היתה המגיד בת והכלה בנים'
דינסטיות הסתעפו שוב וממנו מופת, וכבעל רצונו על בעלה לפני מיחתה וכשהרבנית עשרה'
הרבי טויבמן). (משפחת ובסארני בדומברוביצה לארבע". אב שהוא לאיש היחידה בתו את למסור
הלוי יהושע נחום ר' דומברוביצה של האחרון ונשאלה לנערה נקרא המגיד: לה אמר בנים,
מב הצדיק של בנו (תר'מתשיב)' פצ'ניק כן' ענתה: הרבה, לחשוב בלי הנערה' פיה. את
קלגסי בידי נספה שמואל, אברהם ר' רזנה שלי... הזווג שהוא אני רואה
מכל י™* אלי* עשי ששה עם יחד יואצים אליו הולך ה" ממזיריטש המגיד כתלמידושל
ב תש אלול בט"ו סיני בעיי הסביבה עיי מנהג קיים היה המגיד אצל ברגל. תמיד מעירו
יטיא:י מותם את ,מצאי יהם הטרופים בימים "שטריימיל' לראשם חובשים היו תלמידיו שכל
מסט0או' המגיד דוד יי של ייכי ייצאי גם"שאי דוד ר של ידו שועלים). מעורות עשוי (כובע

רי הי והדנר זה, את לו לרכוש השיגה לא מטטאפן
גשורי ש. מ. מבני אחד בסטפאן מת והנה רב. צער לו גרם



9 ווחלין ילקוט

קהילות

(. ל ו פ מ י
ואיש בסביבה אחוזות (בעל רדזיביל הנסיך של עיירה  לכאורה ימ&רל. ה*י'ירה היא עתיקה
את ודרש היהודים בצדקת פקפק שלא השפעה, מהוד משהו בה היה אך העיירות כרוב ויהלינית
זכאים יצאו  מלוצק הבישוף ושל טובתם) אורח במהותה מיוחד משהו שחלפו, הדודות
העיירה יהודי תלאות את לתאר נקל במשפט. נמנתה לפנים שבשכנותיה. מזה היה שונה חייה
מעט לא ההם. הרחוקים בימים זו עלילה בשל האחרונה בתקופה אך קרמניץ, מחוז על ימפול
הקוזאקים' עם השבדים מלחמת בימי גם סבלו הסוביטי, השלטון בימי שפטובקה' למתח 1ורפד,
רבים ומעשיות וספורים הי"ח המאה בראשית בעולם ידועה משפחות. מאות כשלוש ומנינה
ישקר לא ישראל נצח אך הה0. מהימים ניגזארו ימפול יהודי על שטפלו עלילתהדם תיהודי
הצסיפה והצרות הפגעים מכל יצאה והעיירה rarjnm נעצרו סה0 וחמשהעשר '1756 בשנת
עיירה חיי המסורתיים/ החיים תוט את לטוות שנים, נמשך הענין בירור השלטונות. לחקירת
זזתד. כי ואם עבת. כבימים ח0ידית עממית בהתערבותם אך (.. החשודים. על ריחפה וסכנה
מגדולי בראשה שיעמדו זכתה מעוטתראוכלוסים,
המפורסם ד1גאון כל ק^ם יזכר ביניהם ישראל. עם שבווהלין זו ימפול המערבבימ סועימ .)ישנ0
ביהודה', .נודע בעל זצ"ל, לנדר יחזקאל ר' גשם גט נזכרת העיירה היא. ולא שבפודוליה, יםפול
כסא על בה וישב תק*ה בשנת לימפול שנקלע יאט6ולי.
שב בביתהמדרש הקים הוא שנים. עשר הרבנות תשנ'ה סימן ;418 עמוד ארצות ארבע ועד *נק0 (..
כל בה והתעסק ברבים שנתסרסמה ישיבה עיירה בר' אליקים ר' הופיע תקן" קונסטנטין כיתודעות
ממאורעות לרשום נהג יחזקאל ר' שם. שבתו ימי שנתרח עלילתהדם על הודיע םיאםפולי, זעליג אשר
(הפינקס ידו בעצם הקהילה בפינקס העיירה מיוחד שליח לשלוח הוסכם עזרה. וביקש במקום שה
ממנו והעתק שחלפה המאה סוף עד נשתמר הנוצרים חכמי ושאר האפיפיור מאת לבקקו לתמי.
בשנת אך האלה). כותבהטורים בידי שמור ל0ל ושופטיה, בהגיה' ארץ, שרי על אומד לגזוי
בקהילת פאר לכהן יחזקאל ר' הוזמן תקט'ו נתנו הנוכחים כל כזה'. ושטות שקר לדברי ישעו

ימסו^ את ועזב פראג ^"ף על>ו נברא ,חובת כי אליקים, בר' ע'ני"מ
ישראל'. של בצערם עצמו

י'קי המתנגדים עם יחז?אל י' נמנה כידוע  אליקים ר דברי ביו 426 עמוד  להלן
™W פשעוי כלום גיע לא * דבי אי ציניים; מוש בעיר כזאת עוללו שנה שנתיים כמו זה 'יד,נה
אר שבימסול: החסידים בעיני אף ומגדילתו בעו'ה ונתפסו יאמ0ולי ק'ק בישראל ואם v* בי
בראש להעמיד החסידים ^ העיייה מו משיצא קשים ענויים ויסבלו העיר' נכבדי יקירי נפשות ס"ז
מי ר' את זמינו יי'םה ייחם' ל5£י יב קי'ילתם הוצ לכתוב יכול ומי ישער בתוך הס ועדיין וכרים
תבבר, של מתלמידיו  זצ'ל מזלוצ'ב כליה ודמים יותר, יתפשו לנל זה על שעלה רבות אות
ישב  מיכל ר' משנפטר ממז'יריטש. המגיד למאד'. ישראל וידל נגעו בדמים
"יאסיל'ה י' בשם הנודע יוסף' יי בנו כ.סאי על נ" 439 ,438 עמודים תתב' סימן שם' הנזכר לפי
בביתהעל מנוחתם והבן, האב שניהם' ימסוליר" עלילתדם על חוברת יואל ברי מאיר ד' עיי סה
הרריז נהר פת ש על ^יייי' של העתיק מיו .בשנת הענין: את ^ודה' "בית בספרו מביא וריב^
י'?י?ים ^יי על להשתטח באי? היי י1ים בעיר מדם רבה עלילה *יות הששי' לאלף תקי'ז
לאהלי נהרו בצרה והנתונים ?תפילה' י^בות אלי ר' הרב זקני דודי נסע בוואלין), (אשר יאמפולי
יי של השני ^י יי'צלה ישועה לבקש **??* דאר הגאונים הרבנים (בפקודת הנ'ל מיאמפולי קיב
בקימניץ ישב מרדכיל'ה יי האדמי"י מיכליי'' בעניו אז שהיתר. הגדולה באסיפה הארצות בע

נפתלי ר' הרב של המפורסמים בניו משבעת הראש כהן אצל להשתדל לרומא בראדי) בעיר הזד,
בינ&ול: הרבנות בכתר כ^ן  זצ'י'ל הכהן הירץ והביא דם, עלילת אודות ההם בימים שהיה (פאבסט)
חבראקדישא בפנקס הנזכר יצחק, ר7 בנו א) רומית. בלשון פולניא מלכות כל א> הדת כתב ממנו
בקלפי שנתמנו הגבאים אלופי בין אוסטראה של להשבית פפש, ידו ובחתימת הפאבסט בטבעת ונחתם
תק"פ: כ*ח נפטר תקל"א: שנת רבה בהושענה כללי tpo בו שאץ דבר הוא כי הארץ' מן דם 1יילת
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וש צידן חלזם את חלמו המבוגרים, אחרי נמשכו מפור גאון שהיה הכהן, אהרךשמואל ר' בנו ב)
מחייהם חלק שנעשה עד בלבם נידוהו מהיר וסופר גדול ומקובל חוקר במדע, וחכם סם

ובאו בסטפאן רב ששימש ואחר לשונות. בכמה
יבים יהילם י^יי י<ביכחית "*f J^Z בימפ הרבנות כסא על לשבת החמן  ססראה
מעטים לא נדת מימפול ואף לאמריקה, P לשו"ת. ש"ס על ספרים כמה חיבר הוא ולי.
שאר ייציייו הביעי מבבי לייב ?ים' מעבי נפ ר' בני לפ''ק ד.' שי א' ד' ה' סיון די נפטר
מסר ברובם. נשארו, החדשים קליטתם ;ימ^מית על הוכפלד, בשם עצמם את כינו הירץ תלי
מקום תך™0 DOT QVTOT0 התחיי" יעייו ם שדה מרומי על נפתלי הכתוב: שם

יב'המזרחי*. הציינית בתניעה ישיב רי עיירה ב רב כיהן הקודמת המאה באמצע
של ומצבם דלה העיירה היתה כלכלית מבחינה ר' של מתלמידיו זצ"ל' לרנר ארידרלייבוש
הצאר' שלטון בימי מבוסס ד'יה לא העיירה יהידי שם רבות שנים (ישב מבדודי קלוגר שלמה
הג הרוב אמידים, להחשב יכלי מהם מעסים י^ הגדולים הלמדנים כאחד ונתפרסם בישיבה
וממלא זעיר ממסחר ונתפרנס בצמצום חי דיל אריהליי ר' ישב שנה כששים בברודי). בזמנו
שהיגרו קרובים ע"י שגעזיי ייי שינית ?ית ימים שבע ונפטר בימםול הרבנות כסה על בוש

יאמייקיי רבות שנים זכרך העיירה בני י. 1914) בתרע"ד
על חותמה את הטביעה הראשונה העולם מלחמת ר,ג בקיאותי את נס על והרימו הגדול רבם את
ניכר מפנה חל ואחריה הזאת היהודית העיירה אחריו הנעלות מידותיו ואת ענותנותו את דולה.
בע~ נוסדו ברוסיה המהפכה של בעטיה בחייה. אף לרנר. מאיר ר' בנו, הרבנות כסא על ישב
ולתנועה הסוציאליסטית לתנועה סניפים יירה בימפול כיהן בימיו עדתו. על ומכובד למדן הוא
פורעניות של גל עבר ההיא בתקופה הציונית. יצחק לוי ר' מצאצאי דרברימדיגר. יוסף ר' דיין
יטפול יהודי וגם אוקראינה, '^די על ופוגרומים מברדיטשוב.
ונר מחנות המר. טעמם את ההיא בתקופה גיעמי עתיקים, קלויזים ושני ביתכנסת היו בימפול
שנל ופולניים, רוסיים אוקראיניים' צבא לוגית ניוב והמו הפסק ללא התורה קול נשמע ובהמ
וברכושם. ביהודים ידם את שלחו בינחהם. חטי פרושה היתה הישן שבקלויז השולחן על אדם.
רוסי צבא פלוגת שערכה הפוגרום ישכח לא שהיה דמעות ספלגד ומרופטת' ישנה כסתבד
ומחנהו שישקו האמנון של פשיטתו עקב ב1919 ימפוליר יוסילה ר' הרב המסופר. לפ מזיל'
הוכו רבים אז נהרגו יר"ודים שלושה בעיירה. תפלתו בשעת מזלוצייב) מיכלה רי של (בנו
קשים ובהלה ימיפחד נשדד. העיירה ליטש את להסיר חוששים היו הקלויז גבאי הלוהטת.
עד והתפזת, שהתחבאו ימסול יהודי על עביר ודמעותיו ומאנתותיו מנשימתי שספגה המפה
המועצתית רוסיה בגבול להשאר גורלה שנחרץ באחרת. ולהחליפה הקדוש הצדיק של
רבים עזבו בינתים מחדש. להסתדר החלו והחיים יראישמים. של עיירה כאמור, היתד,, ימפול
תמורה חלה הסוביטי השלטון ותחת העיירה' את הי שהיא לציין הראוי מן אך ולמדנים, חסידים

המקום. "י'ייי ש?* החיים שטחי בריב מקרמניץ שנשבה ההשכלה רוח ציונית גם תה
ובאה בערך שנה, עשרים של תקונו; עברה והשפעתה הצעיר הדור לבות את כבשר, הסמיכה
הגיעו הגרמנים הכובשים השניה. העולם מיחמת מרוח לתוכם ספגו העיירה צעירי ניכרת. .דיתה
הי הנאציות בשיטותיהם בה ונהגו לימפול גם גם נשארו זה ועם חיבתציון' ורעיון ההטכלה
בווהלין ישראל קהילות את םהשמידם דועות. ב האבות של החיים ולאורח למסורת נאמנים
עברה ועל היהודית ימפול על גם הכורת עלה את יפה בעין קבלו לא הזקנים אמנם עיירה.
ימפול יהודי של כליונם על פרטים המפואר. היו אך לעיירתם, שחדרו החדשים הרעיונות
1945 בשנת פעם. יתגלו אם וספק ידועים אינם הדרך מן יסורו שלא בניהם על שסמכו נלהט
הציד של מפולין יהודית משלחת ללונדון באה החדש מעט מעט בעיירה נתמזגו וכך הטובה'
יץ"ודי צעיר בא הזאת המשלחת עם זומרשטיין. הרמונית. מזיגה והישן
כי שסיפר מללר*) ל. י. הרה"ג של נכדו אחד' הציונית והכרזתו הרצל ד''ר של הופעתו עם
ליפר פלוגתו עם נכנס פרטיזנים במחנה בהיותי התחייה לתנועת המקומיים הובביציון נמשכו
העיירה את ומצאו הגרמנים, מפלת אחרי סול' בשנת ונפש. בלב לה והתמסרו גלים ש'הכתה
לו השיבו שאלותיי על מיהודים. וריקה שוממה שיסד ציוניעברי חוג התארגן (1900) תר"ס
הובלו היהודים כל אוקראינים: תישבים עברית ללמוד מתוקן חדר והקים עברית ספריה

הי*ד. לשחיטה בכ עברי עתון להוציא גם ניסה החוג בעברית.
גלמן ל א ועורר ליד מיד שעבר ^התחיה*. בשם יד ב ח

 השלישי לגליון משהגיעו אף בעיירה. רעש
71 קוגץ א' גיר תהלין יל?ו0 עיין (. ילדיהעיירה שונות. מסיבות הופעתו נפסקה
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(סוף)

כשנ^ זה שברנו. כים גדול אושומיר, עירנו על מר היה ברויזמן של לעזרתו שבאו הציונים בין
בעירנו הם והשטאב הדיספוזיציה אשר חדשים ה בסביבת גוטסמן של היערות מפקידי גוטרמן
ורצח. שוד לעושק, לחייל מחייל נמסרנו ואנו גם נפשות ועשה ברויזמן ע"י שהושפע עיירה,
של" מזה נורא פיגרום וכל חליפות' פעמים שלוש למטרות היערות ופקידי סוחרי בין תרומות אסף
שדדו בתעניתאסתר, באי הראשונה בפעם פניו. ציוניות.
ובפצעי הוכו לרבים נפשות' כמד, הרגו גם וחמסו, במקום הקנאים מהחסידים בסנדלר, ומעשה
ש בתחילה בידו. וזה בראשו זה חבושים והלכו בשוק ברויזמן אשר יעקב לר' הלחי על שסטר
גם לגזול התחילו כר אחר אולם בלילה, רק דדו במקרה ציונים;  אפיקורסים מחנו שהוא על
מסטר ימים עשו כך ובפרהסיה. בפומבי  ביום אברהם  ברויזמן של לחתנו חסיד צעק אחר
ממערות ממחבואות, יצאנו אז מזה. נסעו ואח"כ ק היא שלכם "א"י בביתהמדרש:  חת יודל
והעיר לביזה' ואשר לחרב אשר וראינו ויערות חסידי נוצרים). של כנסיה (כלומר: לויסטר"

מעט. שקטה ביטול ביחס והסתפקו מתונים יותר היו צ'רנוביל
פורעים באו שוב הגדול'' ,,שבת בליל n31TI בלבד. לציונים ולעג
טיבען גם נפשות כמה ,"m התנפלו לעייףה מה חוזים א 70^0 תמיד היוו אושומיר יהודי
לכל חזרו הם ן,1גזול. לבוז ופשטו בנהר אנשים חסי היו כולם כמעט במקום, הכללית אוכלוסיה
ה נעל' שרוך ועד מחוט ^ק7/ז סעמים כמה ביןן מריבות חסרו לא אחדות. שושלות על ונמנו דים
והציגו הנעליים את וחלצו המלבושים את סשיטו אחת שושלת חסידי בין קנאות בשל וסיכסוכים
מס גם הטילו היולדם. כביום ערומים היהודים את בי פרעות אירעו 1905 בשנת שניה. שושלת לבין

ףןבל> אלף למאה עד שעלה התחילו ביוםשוק שבאו איכרים העיירה. הודי
_,_"_ ^ut ^, 1". ...... , בעליהמלאכה יצאו מיד יד,ודיםי חנויות לשדוד
ים ואתווזק שלהם הגנרל בא פסח של ב' יים מה והניסום הפורעים את והכו עץ ^£^^£*י£2£בבולי FES ZvTSn? £"ד£!

^ייייזימ יח /Z*~ ^ ";דיו™ 0וני החיים קרם נסחבו העיירה מצעירי וכמה קופה

מיל *,,,,., .lt. n1v^ nsr.t '^ " [/7 הבמה ועל נתערער הישן החיים כשסדר
" ^^TiZ/ZZZ" העם "וליסי". מדיניו" יבעיית שאלות צ0י
.3 ח,5ו l.^l ,דתד _ tt4 " י ".יי י היהו ברחוב אף שלטו המפלגות לזרמים, בחלק
כב חגנו, לאבל נהפך כי לנו וי א ביגליהם. סי אוטונומיים לחיים לאומית התעוררות והיתר. די

, ^ , ינר y גחלת תה ש זו מבוכה, גם באד. מהרה עד אר באוקראינה.
אי^ אלינייהקייבה הסמוכה הורושקי העיירה לעזאזל, והשעיר כולה אוקראינה על נשתלטה
מצה לנו שלחו הם ישראל, לעזרת באה החלל גבר תקופה אותה היהודי. פורענות' מקום כבכל
לפניכם: בבקשה באנו עתה קמזדדגן. עגלת יגמ במלחמי האוקראינים מצד ליהודים יחסהאיבה
בזףושסוי ואביון.עם עני עם לפני לעזר נא היו בפגיעות בטוי לידי ובא הבולשביקים עם תיהם
לגי^מרעבוי תמנו רעב, נפוחי ממש הננו כי באושומיר. וגם שונים במקומות ביהודים קשות
דים בחיבוק הולכים החנונים ובהלה. מפחד גון, ונש נשנו 1919 אפריל  מרס החדשים במשר
י בפרוטה.ופניבעל האפילו סחור בחנות אין כי עלידי העיירה ביהודי פרעות באושומיר לשו
ל חלוק לתת אין קדרה, כשולי שחורים הבתים הו יהודיה נשדדה, העיירה כל פטליורה. חילות

נג|ש להשיב ואוכל יחליר בעיי המצב על מהם. חללים גם שנפלו והיו כו
אוקראינה יהודי על שעבר וההרג הפרעות תוך הרב מכתב מתוך לעמוד אפשר הימים באותם רה
המתקוממים האכרים ע"י 1919 מאייוני בחדשי לשונו: וזר, לקיוב' שנשלח והקהילה העיירה של
היהודים על הגנו אושומיר שאכרי מקרה גם היה שעבר הנורא האסון דבר על שמעתם נכת אל



את עזבו יום באותו עוד יותר. לרעה בהם יגעו ל נתנום ולא בעיר שהתגודדו הסיקריקין מפני
העיר. בכ נרגשים היו בעיירה החיים לרעה. בהם נגוע

ונגר מלוגות העיירה דרך עברו זה אחרי גם השחיטות דבר על מרגיזות ידיעות נתקבלו יל.
כי מהם/ ושדדו ביהודים שפשטו לוחמות פיות נתאסםי והנה שונות. בערים המתקוממים שערכו
המגב נמשר כה מותר. הכל היה יהודים לגבי מהכס מזוינים אכרים של גדודים לעיירה ובאו

יציב. ונעשה הסוביטים שלטץ שהתבצר עד ק ולא בקרבם נמוג היהודים לב הסמוכים רים
זה. שלטון תחת העיירה חיתה שנה כעשרים הר המתקוממים האכרים אך רוח, עוד בהם מה
וקיבלו נתערערו היהודיים החיים סדרי כי ואם לקורוסטין פניהם שמגמת באמרם, אותם גיעו
החיים לאורח הסתגלו הם בכ"ז  אחרת צורה קר הם יהודיה וכל הקומונה קן לה בנתה שם כי
של בעטיה ירדה שהקהילה יצויין אך השלטון' על לעומת בהם, להתנקם הם רוצים לכן מוניסטים,
ונושאיה. הדת את שרדפה היבסקציה רדיפות 'ל הציעו גם לרעה. יגעו לא אושומיר ביהודי זה
שלושה באושומיר עוד היו 19271920 בתקופה ליהודים חילקו אחרכך עמהם. להתחבר יהודים
צ^נוביל^ חסידי מצד פרידמן בךציון ר' רבנים: ארבעים  ששעשרה בגיל אחד לכל תעודות
יוסף ור' אוברוטשו חסידי מצד בריסקר יעקב ר' מי שכל הודיעו גם רובלים' עשרה מחירן וקצבו
שררה ומחלוקת ז הורנוסטיםל חסידי מצד נודלמן זקנ ליהרג. דתו אחת בידו תעודה תמצא שלא
ר' בנו כסאו על ישב יעקב ר' אחרי הצדדים. בין המתקו אל נלוים שהם ליהודים אמרו האכרים
ההם. בימים וירדה הלכה והרבנות בריסקד' מנדל מכרי הצעירים ורק הטוב, מרצונם שלא ממים
לפי להתפתח. חדלה היהודית האוכלוסיה גם לכך. אותם חים
יהודים, 1080  1847 בשנת בעיירה חיו מקורות כי חזרה שבו ובערב לקורוסטין הלכו בבוקר
ל1754 מספרם הגיע ב~1897 שנה, 50 וכעבור פרשים פלוגת הגיעה היום למחרת משם. גורשו
מנו 1923 ובשנת מספרם, לרדת החל מאז נפש. ומכים מתפשטים התחילו הם לעיירה. מזוינים

נפש. 1642 רק עי אותם נשאו אשר לכל שנמלטו היהודים, את
העיי נכבשה מניצולים מקוטעות ידיעות לפי ושאלו המתקוממים האכרים באו הנה אך ניהם.
ב נרתמו ויהודיה 1941 בשנת הגרמנים ע"י רה או יהודי הרי י הנה באתם למה הפרשים: את
את תחילה שיעבדו הם הגרמניםהנאצים. עול מזהי ואנו המתקוממים, עם דאחת י הם שומיר
והרי ניצלום אחרים, במקומות כדרכם היהודים תשמעו לא אם בהם. לנגוע תעיזו לבל אתכם רים
המ וחיסלום להורג אותם הוציאו ולסוף קום להם ענו כך על ריבם. את נריב אנו  בקולנו
בעוד נפשם על שנמלטו אלה הם שניצלו דים את מהנהר להוציא היא מגמתם שעיקר תפרשים

מועד. ואם פטליורה, חילות שמה שהשליכו התותחים
הדרי  אבטיחי א לא האכרים עם ידאחת אושומיר יהודי באמת

מבורמל זכרונות
שנחרב עולם

ונהרסה שנגרפה זו לקהילה יד להציב זה ועם בקהי הרשע יד היתר. מאז רבים, ימים לי זה
בימינו. האכזרי ההשמדה במסע האדמה, פני מעל ולהשמידן לעקרן ישראל לות
סבא ב,ת לעתים פוקדתני ילדותי, ערש בורמל, שהעיירה

קודמים אבי, הורי בלומה, יסבתא בייי ל^ד^^י=ימ^ י££ ^
ידעתי ילדיתי משחי י** "KJ™™ f ריד, בפרפ תפליג ובלבטאפילה, ביסורייאוש
נכ ?'ייתי ההולם/כי את יאח1כ ™D™*י'. סמטאות אל ותבוא זמן, של מרחקים נבכי עד
ב ולחנכני גדלני אלייים'ל ל?™ *היאשיו י בית' אחר בית בתיה. פתחי על תחזור העיירה,
בבית' מצי היה לא "בי יבימיציייתח ££ קרוב קלל ותשמע מוכריםשכוחים פנים והראה
'?* בי?ים שבסביבה עיית עסיקי ' יי?"ע? כשאמא ההם החיים מתחושות ותחוש רחוק,
שבפלי ביימל ב סבי שב בעיר' ח תינ T המ והשינה שירהערש לחן את בחשאי מפזמת
אני הנה פולני. פריץ מידי שכוי בבית ייהליו' לאס. לאט ובאה יורדת יוחלת
ארבעים, כבן איש  לפני דיוקנו את רואה
כדי שלא אחוזתו, את בעצמו מנהל נמוךלומה, העיירה ומראות ורבו הלכו הילדות חוויות
בכרכים היושבים הגדולים, הפריצים כל רך רב למטען בקרבי שהיו עד והצטברו, הוסיפו
מפקחים. בידי מתנהלות ואחוזותיהם רחוקים ולהן, לי פורקן לתת כאילו לדובבן, ותבעו משא
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ובר מפתים שהיו ורודיהלחיים בתפוחים לתקעו גני ובה העיירה קול בעיבורה היתד. האחוזה
הק שבעציהתפוחים העםאים מבין אותנו גרים רבה עבודה ובנינים' חצרות רתביידים. עציפרי
והריחני האדום הפטל שיחי וחומר קל רובים. גדר שטחים על השתרעו הגנים רבים. ומשרתים
להגיע היה אסשר שאליהם הגדר, לאורך שצמחו גדות על בהדרגה יורד ששיםועם פדרוניים, לים,
כולו הבד את ולהטות החרכים בין מושטה ביד קילומטרים לאורך אותם הסלחן סטיר, הנהר

ישראל. לרשות המחיצה עבר אל מים שואבים העיירה בני היו זה מנהר רבים.
מקורה ומבפנים, מבחוץ ומטויח עץ בנוי ד,בית לו הקיץ, בימי בו מתרחצים ימותהשנה, נפל
מרןחה ןףצםתן קישים עשויה תקרה מעל גגתבן אל ומנערים השבועות לחג קניסוף vat קדים
מב מטר וכארבעה לרחןב קרוב היה _ חומר ה הן רבות ב"תשליך". העבירות את תהומותיו
גינת לסניו מ,מין. גדרהביתן ובץ vv ד,לים ו"ביתהמדרש ה"חדר' מימי הילדותיות חוויות
 ומאחוריי נמוכה, גדרקנים מגודרת פרחים החוויות מהן פחות לא אך זה. בנהר הקשורות
השביל עד קל במדרון היורדת "הגינד," אדמת הפריץ. בגני עלי שעברו
הבית זה היה ביתהמרחץ. ואל הנהר אל המוליך שבו אחד, חלק הגנים: נחלקו חלקים לשני
של מזה מעבר היהודיים העיירה מבתי הקיצוני היה ומשפחתו' הפריץ של המגורים בניני חצר
יהחרים בתי היו לא לפניו מזה, ומעבר הרחוב, הטיפול לסוחרים. ואפילו ושבים, לעוברים סגור
ואוקרא פולנים "גויים": של בתים אם כי כלל, ובקצירהשחת בגנותהנוי המרובים בעציהםרי
תמצא אליו, סמוכים היו לא הם גם אך ינים, ונתיבים שבילים ומשרתיו. הפריץ בידי היה
מוקף קטן, פריץ כבית ומופרש, מובדל הבית הקיץ' גןמי ומטופחים ולרחבו הגן לאורך דרוכים

הקיץ. בימי מוריקה גינה היו אלה בשבילים דשא. או עשב יעלו שלא
שני של אחת כל לבית, היו דירות שתי וק גדולים פריצים בלבד, המעלה בני טיילים
הבנין, שבאמצע בפתח היתה הכניסה חדרים. זו באחוזה קרובות לעתים מתכנסים שהיו טנים,
קרר פתחים ששני ואפל מרובע מסדרון לתוך הורשו לא יהודים והילולות. נשפים בה ועורכים
בזויות הדירות. לשתי ושמאל, לימין בו עים החובש כגון סגולה, מיחידי חוץ זה, לגן להכנס
עמדו הכניסה פתח לבין האלה הפתחים שבין זה גן הפריץ. בחצר מהלכים להם שהיו והחוכר,
ועוד למישתיה, קיבול בתי  עץ פיטסי שני חדי נעולים, ששעריו מלך, כביתן בעינינו דיה
ששי ומארך' קטן לחדר הוביל מנגד, אחד, כתח השני הגן אותו. רואים אין אך יפיו את מדים
וד החדר לכלים. ומחסן מזון למיצרכי מזוה מש תפר עצי רק ובו הראשון, מן בשטחו גדול היה
לפתח משמאל הגדול? היה שמימין בדירה ראשון זה גן ונשואיאמירים. רחביצמרת ואגסים חים
ולחי לבישול כירים עם גדול' תנוראפיה רבץ העיירה מן יהודי לחוכר שנה שנה מוחכר היה
וחדר חדראוכל גם שימש זה חדר הבית. מום רבנו'', משה "תפוחי מהבשלת החל העונה, לכל
החדר מן פתח הוליך שאליו השני החדר אורחים* אחרוביהאגסים. האסף ועד שבועות, אחרי מיד
האחר הזויות ובשתי חדרשינה, היה הראשון, בני לכל הגן נפתח זו בעונה לעשור. כסה בין
זו ספרים. וארח בגדים ארונות שני עמדו ריות תחי הצהרים. אחרי בשבתות בו לטייל העיירה,
מצד הדירה ובמתכונתה ימין, מצד הדירה היתד, ואחריהם ביתהמדרש, חובשי אברכימשי, לה
אם כי בה, היה לא שתנוראפיה אלא שמאל, גם אילנותיו בצל לשוח יוצאים היו "בני~ציון''
להש רשאי היה הזאת הדירה של דיירה כירים. בו, היו ונתיבים שבילים ערב. לעת החול, בימות

מימין. שבדירה בתנורהאפיה תמש שליד השער מן שהוליך אחד, צר משביל חוץ
וסבתא. סבא משפחת גרה ימין שמצד ב^ךך; על כולו, השטח הנהר. ועד העירה בואך הדרך
גדולים החדרים כי אף נכדם. ןאני בנות שתי שלא ירוק. עשב מגודל היה וגבעותיו, בקעותיו
המ הרהיטים מלבד כי בהם. /r7n היה לא היו' שנקצר. לאחר אלא עליו לדרוך ניתן
רביס ארונות סבא לרהיטי נוספו בית, בכל צויים חיה, הפריץ קנין כאמור סבא, בו שגר הבית הספיקו לא וכשהארונות ספרים, גדושים בערך, דיסטין, שני של חלקתאדמה וסביבו
מעל הקיר אורך לכל אצטבאות סבא התקין באדמה ארכו. לכל הביתן עם תאחד מצדה גובלת
לספרים הוקצו הארובות החלונות. שני משקופי מעץ חוץ אילניסרק, ולא עציפרי גדלו לא זו
מדרשים, משניות, ראם, דפוס בבלי ש*ס הגדולים: עכבית שיחי וכמה הבית לפני שעמד שיטה
מקום להם מצאו באצטבאות ועוד. פוסקים ססרי כן ועל ירקות, לגידול שמשה האדמה מאחוריו.
וספרי קבלה ספרי חומשים,  "קלים" ס&רים חצתה הביתן ובין בינה "הגינה'. בשם נקראה
והאצטבאות היה, חובכססר סבא ואח'. חסידים גבהה, מסר משני למעלז*. םסיסותעץ, של גדר
חובב רק לא אבל לשנה. משנה והלכו הוגדשו ניתן ובעדו לםססה פסיסה בין הושם ריוח אך
ב0 ..והגית בבחינת ומעיין' לומד גם כיאס ספר, או בשבילים, במטיילים, בביתן, בעצים' להסתכל
היה לא כי בו, לחפור כקרדום ולא ולילה*, יומם rnpj קבוע שמסמר וארוך דק כלונס להעביר
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מדעת ואפיקורסות מעול והתפרקות מכאן וחרדה לו. היתד' לרבנות סמיכות כי אם רב, ולא מלמד
באמת אבל אחת' בכפיפה שררות נמצאי ^כאו שמו החובש. משפחת גרה שמשמאל בדירה
היו ולא השכנים, בין מבדיל עצום מרחק היה אני זוכר אבל מזכרוני, נשכחו משפחתו ושם
שבצד סףהדירה את עוברים ימין צד דרי ומג1לח, צהבשיער ורזה, גבוה דיוקנו: את
בגדולים. אמ!דיםו דברים במה ולהפך. שמאל, את משמש והיד. ופולנית' רוסית לדבר היטיב
שתיתד החובש, של ילדתו בקטנים: כן שאין £י' נזקק ביתהפריץ גם כאחד; ו"הגויים'י' היהודים
ומש מתרעים היינו ואני, בשנתים, ממני צעירה היה דוקטיר, ולא היד, חובש רק כי ואם לעזרתו.
בפרקים שיסופר כפי בידינו, מיחו ולא חקים היה ישראל: למצוות ביחס כדוקטור מתנהג

הבאים. ואו שבת כמחלל ונתפרסם מהן עצמו את פוטר
יביא) ץסוף שה לו עמדה אומנותו שזכות אלא טרפות, כל

את שרדפו כמו אותו רודפים יהיו לא יהודים
/יץ ייסף מסורתית יהדות  לכאורה האפיקורסים. שאר

f^ /".* j^ _ ~~~

חרטח בכורנזק ציון' ילדי הציינ^ח האנולה

י ו פ ו ר י מ
העיירה תוצרת ומכירת קניות לצרכי סתחותה. ה הנהר על הוא מירופול העיירה של מקומה
וחכמה תורה קנית לשם וכן הסמוכים וכפריה הדי בצד סלוץ'' לנהר קמינקה העיירה מצד זורם
הפר לברדיטשוב. ברכבת ממירופול נוסעים היו ס (נובוגרדוואלינסק), לזוויהיל המובילה רד
היו  ווהלין בעיירות יהודים של הרגילות נסות בקו הנה מידופול הרכבת תחנת לצ'ודנוב. מוך
ש שלא ומי מירופול' יהודי של פרנסותיהן גם לצד מברדיטשוב הרביעית  ברדיטשוברובנה
המ*'1 חייו את וחי מחיתו את הרויח לגדולות אף רופול. ומ קמנקה בין זורם הנחל רובנה.
האחתה בעל הפולני' טאשבסקי הגרף סורתיים. קהי ובה בווהלין עתיקה עיירה היא מירופול
וכמה העיירה יהודי עם בקשרים עמד מירופול, רוסיים מפקדים לפי ימים. עתיקת חסידית לה

בכבוד. התפרנסו מהם בש יהודים' 865  1847 בשנת ז בעיירה נמצאו
ומס מסריסק האדמור"ים באים היו לעיירה של כללי מספר מתיר יהודים 1912  1897 נת
חוץ במירופול ףבים חסידים היו שלהם קאףןב תושבים. 4914

אחרות. שושלות של גם חסידים במקום היו מהם כולה, המאוכלסת העיר לברדיטשוב, הקירבה
באלפיהם רבים חסידים נוהרים היו בעיקר אך השפי רווהליך. "ירושלים בשם שכינוה יהודים,
מפירי דוד'ל ר' הגדול הצדיק לרבם למירוסול הת ועל העיירה של חייה מהלו על מעט לא עה
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את להתיר הסכימי וכלם ליטא גאוני כל 0י קמינ שמואל ו" הרה"ג של מצאצאיו שהיה סול,
מקו אלחנן יצחק ו" הרה''ג גם וביניהם השאלה זצ'ל. (הזקן) קר

העניו נגמר ובזה בנה ועל התורה על ולילה יומם יושב היד, דודיל ר'
יוסף די הרב של ביקוריו שבזמן לציין ראוי ולבקש בעצתו לשאול הבאים את מקבל העבודה,
ר' הצדיק של ביתו מבאי היה במירופול לסדן בנסתר וגם בנגלה לגאון נחשב הוא ברכתו. את
בידידות, אותו מקבל שהיה ממירוקול, דוד'ל לו היד. יחיד בן למרחקים. עד ברבים להתפרסם
תורד* גדולי המלצת עס שבא ות?מידהכ0, כרב שיצא "רבי" הוא אף שמואל, לי _ ךןךל לף/
מטיף בתור למירופול רב אותו כשבא אבל החסידים הימנת ע"ס תרס"ג בשנת לאמריקה
שלא רק ולא יחסו את דוד'ל די שי0ה לציון' ש "תפארת ספר חיבר ביניהם. שם יושב והוא
לתת לא בהכ"נ גבאי על סקד אלא אותו' קבל והש''ס התורה על מואל*

בעיר. התפילה בבתי לנאום לי .m . ,,
לה מצאה הציןנית שהףוח במיןחך יצןיין גם שכי במירופול שפרצה מחלוקת על מספרים
בראשית עוד החסידית במירופול ותןמכים הן מריבה": "מי נוה
ואח'כ חובביציון בה היו בראשונה צמיחתה. בעיירה: ה מקר קרה בערר' שנה' חמישים לפני
סר יזכרו המדינית. הצ,ןנות אחרי גם נמשכן וקטנה גדולה פרזת' שתי יחד שחטו קצבים שני
והסלהי הנלהבים שהיו וחבריותומכיו קסוסטה מכל מחצית אחד לכל ביניהם חלקו הבשר ואת
דר'ח לפי שנה. כארבעים לפני הציוני לרעיון בים מי גדול חלק באטליזיהם. התערב והבשר פרד.,
מס במירופול שלמו 1893 משנת האודיסאו ףועד אחד כשבתר ולמחרתו יום, באותו מכרו הבשר
בוקש אליהו, בוקשטיין חובביציון: לןעד חבר ממנה נתז הפרות אחת של הגלגולת את הקצבים
ואחרים. ברוך קויפמן קרל, סיינשטיין מאיר< טיין לפני השאלה והובאה קטנה. כף כמלא מים מעט
סעו ובניהול ספריה בהקמת הח?1ן ההם בימים ומצא הגלגולת את שבדק איצי ר' העיר רב

אחרות. ותרבותיות ציוניות לות את רק לא והטריף רקבון, סימני המוח בפנים

", של טעם לסע" "ל מיייפול של בחלקה ^.י?""££.?קניי,?£ י?*נ*"

אחףי י™ מ ן שאלדה יאתה זד.תי כהגלגולת יצאי ^אשר ^ע^ ^^ ^ ג ם י שנתערבה ובת תער מ,טעםה והן השא^ גוף ^ס
וכאוקר (כרוסיםבולשביקים בעיירה מחלוקת פרצה זה לרגל בגדולה הקטנה
. ישףאל ת * ר הרב של כת ת. כת לשתי התחלקו והיהודים
באוקראינה ל ^ ^ *צי ר' של הכת שייקי ר ד^ב של וכת איצי

יהמפלגתית. י'ציבייית ר' עם יחד בסכסוך שהתערב קת3טנטינר אלתר
הסולנים צבאות ומעבר אזרחים מלחמות אחרי וואלוז'ץ של ר"מ ועם זצ"ל אלחנן יצחק
הסוביטי השלטת בה נקבע וסביבתה במירופול יוסף ר' לרב הענין את מסרו זצ''ל הנצי"ב
תקופה על בערך. שנה. עשרים שארך אוקראיני ולחוות במקום לחקור הושץ, העיר רב ז"ל, למדן

ממירופול. רבות ידיעות אין רז חקר למירוסול' במיוחד נסע למדן הרב דעתי.
יהודי של גורלם נחרץ הגרמנינאצ, בכיבןש החבנים, מהצדיקים, עדות גבית ואחרי 0מקים
ווהלין. יהודי שאר עם יחד הושמדו הם מירו(1ול> עיי דעתי חוות את מסר דודים יסתם הקצבים

וגירוריהם. הטמאים ביד\הנאצ,ם (העתקת דפים 10 על שהשתרע מנומק דין פסק
ופסקדין ווהלת), של בארכיון נמצא פסקדין

נרמן קר m א7 לס כמעט רבנן, מלכי מלכים, שולחן על בא זה
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1 י נ י ל ו פ  ן ל ו פ
1 לחוק הזמן במשר וה&גי העיירה בחיי תרשו לזוויהיל םז'יטומיר שהובילה המלך בדיר
1 ומצרה. וירסטאדת 40 במרחק ©ולן, הקטנה העיירה שכנה
1 יהודית ובאוירה אלה מסורת חיי רקע על ה בצדי מזוויהיל. וירסטאות וכ80 מזייטומיר
1 העש המאה בראשית צעיר דור גדל זו עסיסית וכפרים אחוזות עיירות, תלם על עמדו דרך
1 שתה, וממעינה העיירה של חלבה את שינק רים מיושב שהיה סאדובה הכפר בתוכם רבים,
1 ומהתעוררות הזמן מרוחות לספוג ידע גם אך גרמנים. וישובי הצאר. בימי גם יהודים אכרים
1 על רעיונית ברוסיה. והלאומיים הכלליים החיים _1 ביהידים הפוגףןסי0 לפול גם חךףו חףסש מרכזים שימשו וברדיטשוב דיסוטיי הערים

רהנןעף ןגלןת מןלדת ^ ^ עוףרי היו ולשם מורה מזמינים היו משם פולן' ^ליהודי ^ גט לתת החליט בןגף הקטנות העיירות כדרר ללמוד, בנים שולחים
לאדץישראל. ^ ל ^ 1897 משנת הרשמי המיפקד לפי ווהלין. עלפני

r Y 1168 ביניהם תושבים' 2736 בעיירה נמצאו
בשנת שפרצה הראשונה העולמית המלחמה ב היהודים מספר את העריכו ב1925 יהודים.
פולן. ללהידי מעטות לא תלאות אתה הביאה 1914 נפש. 1300
בראשית מאחוזותיהם הגרמנים עקירת עם ופר שמנה היתה פולן של הסביבה אדמת
ומצבם יהודים הרבה נפגעו 1914 בשנת המלחמה האוקראינים האברים לרוב. וגנים שדות ריה,
שחבו הכספים את הפסידו גם הם ירד; החמרי יבול את מוכרים היו האחוזות ובעלי והגרמנים
גר לכך נוסף לקוחות. איבדו וגם הגרמנים להם לשווקים שהעבירום ליהודים וגניהפרי שדותיהם
תר של מסוים מספר ליציאת המלחמה תנאי מו העיירה. מיהודי רבים פרנסת היתה ועליהם

בערים. שהתפזרו מהמקום. יהודים שבים ,^י" ,.יי *~~ ~ ~ ^ *
היו המעףכה לשדה "קירבה ד1גבר,ם של הגיוסים מ^ים נ ה* מספר גמאתיםב העייח* ^.בתי הריסית שבטבור ברחבה קש. ץאי ע וגגותיהם עץ בנויים
ף"ג_ חיי ^ חיש למפנן? מעץ, הן י א נרות שוויתד שתי עמדו ^העיירה שגן מאד שנות היו החנרות בזו. זו דבוקות 1

פנימיןת ^^ בא ר. מסורת שהיובעיירד.לפי התנערות מכל ניצלו
ןפףל ;ןסים' ב אש תשלוט ממקתבשלא הזקן המגיד ברר

כנו. ותנודת הקהעצמית א פני ^ ..ברכה שבכת האמינג העיירה יבני אלו, ^הנרות ביהןדים> קשן? פגעו _ ביניךן לןחמןת פיןת השרפות. מכל החנויות שרדו
ע*י הוכו אחת לא מהפשיטות טעמו פולן יהודי הישן ביהכינ בתיכנסת: ארבעה עמדו בעיירה
ורכר בה, שחנו או העיירה' דרך שעברו החיילות ותיקים בעליבתים השוחטים, הרב, התפללו שבו
ה אוקראינה בין גבול שנקבע עד לבז, היה שם של יפה בנין המקרובי, הקלויז העם; ומהמוני
התבסס ובעיירה הפולנית' ווהלין בין מועצתית ר' עם העיירה ללמדני שנחשבו מקרוב חסידי
יהותאמ שקטו החיים הרוסיסוביטי. השלטון בהיותו נאור חסיד שהיה כראש" זינגרמן אברהם
החיים דופק אד המדינה. של הקומוניסטית לרוח פוסק וגם ו"המליץ" .'הצפירה* של קמיע קורא

שותק היהודים של הלאומי ואברכים ש''ס חברת חברי למד, שם הלכות
ביתהת דודים? עת עד למודם את בו המשיכו

הנאצי. הכיבוש עד המצב נמשר שנה כעשרים שמעון אלתר ר' התבלט בו החייטים' של סילה
נאנסו הגרמני' המגף תחת קשות נאנחו י'יי'ידים לערוד ונהג תהילים חברת את שקיים קס
ושועבדו שונות בצורות עונו בעבודותכפיה, עניים, בקביעות לרבים מלוורמלגה סעודת
ההמונית. ההשמדה בתקופת וברכושם. בגופם וביתהתפלה שולחנו; מסועדי היו עובריאורח,
פולן יהודי כל הוצאו ווהלין יהודי על שעברה משה ר' המלמד פאר כיהן בו הקצבים, של
העריצים נאצים בידיה ונרצחו לעיירה מחת אל שהיו פולין, ויהודי גחל. ולמה ת"ח סרלן1יק.
גב בורות, שני אל הושלכו גויותיהם ועוזריהם. ומרבים לתפילה מקדימים היו ושלמים, יראים
הקת פולין קהילת ועל לחוד' ונשים לחיי לים של המסורתיים בחיים רהמשיכו תהילים באמירת

המר. הקץ החגים השבתות, על השנה לוח לפי הדורות
בןדוב יע?ב הש מקומיות ומסורות רבים מנהגים והמועדים.
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ה ק ב ו ב ר ב
את להשמיד הסטליורים זממו בברנובקה גם שנה, כמאתים לפני העיירה של המקורי השם
את אספו תר"ם בתמוז י''ז וביום היהודי הישוב בה עסקו אוקראינים של מצומצם שמסםר בזמן
להם והודיעו הגדיל הכנסת לבית הגברים כל וכ (אילים ברנובצי היה צאן. במרעה בעיקר
במ שעשו כמו הבנין, בתוך לשרפם שהחליטו בעלת עיי לברנובקה שונה זה שם בשים).
ומבוהלים' צפופים עצה' אובדי אחרים. קומות חרושת בית שבנתה יוזםובה' הפולניה האחוזה
הזאת ההודעה את קבלו ותפילין, טליתות עטופי יהודים מספר של להתישבות שגרם חרס לכלי
והנה הלב. את קורעות ואנחות חרישי בכי תוך מסילת שנבנתה עד במקום. ומגליציה מפולץ
(נמצא החיט פירבנק יצחק עלה פתאום לפתע בשנת וולינסק נובוגרד  שפטובקה הברזל
לפתוח לקהל וצוד. הבמה על בארגנטינה) כעת םולונויה בין דרכים צומת ברנובקה היתה 1914
התורה ספרי את להוציא הקודש, ארין את משמשת והיתד, נובוגרדוולינסק המחח לעיר
הפטליורי המפקד עמד שם במקום אליו ולעלות הנוסעים לשיירות זמגוחה ללינה כתחנה
בהבטיחו רחמים' לבקש התחיל נרגשים ובדברים בכלל. ולעוברידרן בעגלות
מוכנים הם וכי קומוניסטים אין הקהל שבין התנועה נפסקה זו .חדשה מסילתברזל עם
פטל ללוחמי לתועלת שיהיה נפש כופר לשלם מצב אבל מבודדת. נעשתה והעיירה לחלוטין
הגל דבריו מפשע. חפים מקרבנות יותר יורה והתרבותיים. הכלכליים חייה על השפיע לא זה
והישוב הרוצחים על השפיעו החיט של הביט כ300 היה שמספרם התושבים של פינסתם

כפדיוךנפש. כספו, את רק בהעלותו ניצל' אחוז ורק ומלאכה ממסחר בעיקר היתה משפחה,
הסלוץ/ גדות על השוכנת העיירה היתה יסה כפועלים. חרס לכלי החרושת בבית עבד קטן
המצוח הידים רחב והשוק הצרים רחובותיה על רבים, של והמרץ המצוין המסחרי לחוש הודות
לזה זה והמסורים הגאים תושביה על צחים' בכל מסחר בתי עם קשרים לקשור שהצליחו
לא אחר מקום בכל כמו אחה. גדולה כמשפחה במידה לשנה משנה גדל ופולין, אוקראינה רחבי
"גמילות כמו צדקה מוסתת כאן אף חסרים היו שונות' סחורות של המשלוחים מספר ניכרת
וכר. וכוי הצדק" "לינת חולים*' "בקור חסד''' חרס כלי כמו והסביבה' המקום מתוצרת ביחוד
הלואר. כמו כספיים מוסדות גם בעיירה התקיימו חה הנ"ל למקומות וכר כסאות עצים, וזכוכית'
תה גם ששרתו הדדי לאשראי וחברה וחסכון הפרט של הכלכליים החיים על לטובה השפיע
הלאומית בעבודה גם הסמוכות. מהעיירות שבים העיירה בני היו מעטים  יחד. גם והכלל
לתעמולה מרכז כעין ושמשה ברנובקה הצטיינה שקו היו הגדול רובם כי התורה' על השוקדים
שנוס ציון צעירי אגודת הקרובים. לישובים גם פי על ואף היוםהיומיות, הפרנסה בדאגות עים
לטובת רב במרץ עבדה המהפכה אחרי דה אינטלקטואליים בכחות העיירה הצטיינה כן
היו המרצים ובין הרצאות סדרה הקרנות' רבים מומחים למצוא אפשר וכיום רבה במידה
בניויורק') "הדאר" עורך (עכשו ריבולוב מנחם רחבי בכל המדע מקצועות בכל המקום מיוצאי
מבובוגרד למדן יצחק והמשורר פינס. הדיר התחילה הנוער בקרב להשכלה השאיפה תבל.
ואף מודרני ספר בית הוקם כן וכר. וולינסק עד ונתסשטה התשעעשרה המאה בסוף בעיקר
שתי שלחו. בפטרוגרד הציונית לועידה ציר בה. השתתפי אמצעים מחוסרי שאפילו כר כדי
בשפה רבים ספרים ובהן בעיירה היו ספריות אבא שמואל והעסקנים הסופרים היו אלה בין

ואידית. הרוסית העברית' רברבי ישראל רב של רברביבנו יחיאל פן'
מהפכת עקב ברוסיה שחל השינוי עם אר בית כתלי בתוך ללמוד בידו שעלה השוחט'
ובמקומם לאט לאט המוסדות כל נעלמו אוקטובר הע השפה ובתוכן בורין על שפות שש המדרש
הממשלה מטעם אחר מסוג חדשים מוסדות הוקמו הרופאים, מספר לרבר גרמה זו תנועה רבית.
נסתיימה זה עם חדשה. במגמה התחיל והחנור ששוב והפקידים המורים הדין' עורכי המהנדסים,
ולאלז ותוססים מענינים חיים של יפה פרשה זו קטנה בעיירה ועתיד ענין כל מצאו לא
בהם והמשיך החדשים לחיים הישוב התרגל לאט משסחז בני את במקום בעזבם בהגירה והתחילו
התחילו אז .1941 בשנת הנאצים הופעת עד הת עם ובמלאכה. במסחר קשורים שהיו תיהם
שהגיע עד גבול. ללא הנוראים והענויים הסבל אחרי וביחוד הראשונה. העולם מלחמת חלת
הקדושים כל קבורת של והנמהר המר היום גדו בממדים הגירה התחילה אוקטובר' מהפכת

ברוך! זכרם יהי אחד. כללי בבור והטהורים גרמו יותר אך ברוסיה. גדולים לכרכים לים
נלובשטין אריה פטליודה. של הפוגרומים לארץ לחוץ להגירה
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יזיורני  אוזיראן
ציר, ארבטמן, קופרשטיין, חיים גרשטיין' דוב מושבה ספק עיירה ספק בעצם היתה אוזיראן
המקומי הרוקח במיוחד להזכר ראוי ואחרים, המושבות אחת  היא חייה. ואורח מבנה לפי
פעיל. ציבור ואיש ציוני עסקן שפיצברג, ראובן מקר בכלל. וברוסיה בווהלין הספורות היהודיות
בלומנצ הרב כרב כיהן 1925  1920 בתקופת קי כעשרים  דובנא ובין זדולבונוב בין מה
זיי הרב חתנו הרבנות כסא על ישב ואחריו וייג אוזיראן הרכבת תחנת מהן. אחת מכל לומטר

מלבוב. חבינסקי דל לפנים מהמושבה. ק"מ שני של במרחק נמצאת

י'צעיי" י"י'חלרו "י'חליז" התאיגו זמי באיתי '^luVTJ1 £ש£1^*^£ל
"* ""יי" ""יי " *לי ""י E£ ^"415Z m יה ה ביני"".ים.
באןזיראן "אורט" חברת הקימה 1g28 ,שבת דיסיאטינות. 246 של שטח על 1847 בשנת שהוקם

זה מוסד אוזיראן. בני לצרכי \יאיסרסיבי כנ? וב להתישבות, ליהודים ניתנה אוזיראן אדמת
הורחבו באמצעותו המקום' לבני הרבה היעיל ניקולאי המלך מימי משוחררים, לחיילים עיקר
והתפתחה ודומם חי אינונטר וניכש המיףים' המתיישבים מאתים. לערך היה מספרם הראשון,
ה לבני יפה שהכניסה במקום משותפת נ?חלבה באדמה ונאחזו שונים ממקומות באו הראשונים
הצ והתקדמו. יזו החייםהציבוריים גם מישבה. היה רב כי ואם אפם, בזיעת עבדוה השוממה,
עברית תנועה אז היתה הלבבות' את כנ"7' יינות במ עליה לשמור ידעו בכ''ז  וקליטתם סבלם
ה עוררו מא"י והמכתבים במקום חזקה י™ יצי הי''ט במאה ולחטיבה. לשבחה השנים, כל שר
בעין תרמו אוזיראן שיהודי יפלא ולא ת תלי'בי הגיע 1889 בשנת דובנא. למחוז המושבה הועברה
של תחת ההיא בתקופה הלאומיות. לקרברת פה התפרנסו ושבצדם ל637 בה החקלאים מספר
שט* ביניהם לחלק היהודים רצו הפולנם טון דר הקימו הם לאיהודים. ו98 יהודים 376 עןד
ולא נגד הלאיהודים התיצבו אוזיראן, של בור אדני על ושמרו התקופות בכל חקלאים של רות
זכות לעצמם בתבעם התכנית, את לבצע נתנו כשעבודת הרחוקים, בזמנים אפילו וכפרט, תם
שסו עד וחיכוכים משפטים התנהלו זו. באדמה א וגם ברוסיה יהודים על אסורה היתה האדמה
ההם הימים מעסקני היהודים. כרצון הענין יר שלטון ותחת הראשונה העולמית המלחמה חרי
גרשטיין יצחק ' קייר משה ?נפי' ישעיהו יייי כאכרים הצטיינו אחיראן בני האחרון. הפועלים
ואחרים. אייציס מלך רוזבליט. בני פידל' ייאלוי תבואות גידלו לעציפרי. גנים נטעו חרוצים,
לאמיר הרוסים צבאות נכנסו 1939 באוקטובר בשביל סלקסוכר לגידול והתמסרו בשדותיהם,
נמשך ה סוביטי שלטון הפולנים. את וגרשו אן בקרבת הסמוכה. מיזוטש בעיירה לסוכר ביהח"ר
מסע הגרמניםהנאצים. ע"י שגורש עד בשנתיים שחיו צ'כים' וישובי מושבות כמה היו אוזיראן
ועצמאות שחרור של מסוה תחת האוקראינים לצ עמדו אחת ולא היהודים עם בידידות תמיד
הטיל הגרמנים הכובשים של ובהגנתם בעזרתם ופור צרה בשעת וסביבתה אוזיראן יהודי של דם
א הישובים. בשאר כמו אתיראן, יהודי על פחד ענות.

להנצל. ^^תק" ££ יורות במשו ושובע על חיי אוזייא! י"י"די
יחד אוזיראן יהודי הוצאו הימים באחד ואכן .^ ותי1,,. ,.,.,.," ,., יד0. ._,.

i~H==HE HE': ra'"
<''* .<!u' * 1uj" 1^ ik ועוד דובנה רובנה/ הסביבה מערי פרטיים מידים

אוקראינים כפריים של המייחד יחסם יציי.יז ^ מורים העברית. למוד ולהרחבת כללים ללמיים
"תייי לעצמם סכנה שתיי ליהודים בוייים שהכ הציונות מרוח לאוזיראן מביאים היו ^אלה ושנים' ,חישים במשר מכיים יי'ייים אצלם בכ ופולין בווהלין היהודים בישובי שרשים תה
הנא הציייים לצ1 האוקראינים עמיי כלל בדיי במקום. וציונות תרבות לעסקני גם נעשו והם לל

לייב יהודי ים יחי אתט ישפכי צים יזכרו: האחרונה בתקופה אלה כטוריםעסקנים
גרשמיין דוב באיי) כעת (בןדוד צירולניק חיים קו^שר,
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סלובטשנו  סלבשנה
גדולה, יותר התנפלות העיירה יהודי על נערכה עמדה ביצות ובסביבת פוליסיה יערות בתוך
ורבים נםצעו רבים והבתים, החנויות נשדדו שבה שכנתה סלבשנה. עתיקתימים קטנה עיירה לה
ר' הרב עם העיירה מ"פני" ביניהם חלל, נפלו נארי  ממנה פרסאות עשרים מהלך הקרובה,
את לעזוב סירב זה קדוש רב בראש, קפסון ברוך אוברוטש. עירהמחח עד פרסה וכשלושים נסק.
על שהזהירוהו אףעלפי הפרעות לפני קהילתו שבביתהעלמץ ומצבות לדור מדור מסורת לפי

ובאה. המתרגשת הסכנה לא בשנים. מאות סלבשנה קהילת מונה 
עדיראייה: מוסרים וכך אך גדול' יהודי ישוב לפנים כאן היה אם ברור

ב הפרעות את שערכו אוקראינים" של מתנה בעיירה התגוררו העשרים המאה שבראשית ידוע
ראשי בעיירה. הרפיע יפים, 54 לפני עיירה בעלי הגדול רובם יהודים, נפש ל1500 קרוב
מר במקום להתאסף היהודים את קראו המחנת חלק מלבד דוחק, חיי שחיו ואנשיעמל מלאכה
ההמון: מפגיעות עליהם לשמור שיוכלו כדי כזי, שנחשבו ואחרים חנונים בעליבתים. קטן
הקבוע. למקום לנהור החלי בתמימותם והיהודים לאמידים.
האוקראינים מתחו ופתאום הערב, ירד בינתים ציר סטולין, חסידי סלבשנה, יהודי היו חסידים
נפלו עשרות כמה שהתאספו. ביהודים ביריות יתרה בהתלהבות שהתפללו בעיקר, ואוליק נוביל
לב שניסה מי נפצעו. רבים בדמם" מתבוססים והאולי לחוד (הסטולינאים שלהם בבתיהתפילה
תוך במנוסתו. המרצחים כדורי השיגו  רוח הכללי. ובביתהמדרש לחוד) קאים
בבתי גם יריות נורו והצעקות היריות בהלת הרב רבות שנים לפני ישב הרבנות כסא על
לדם'', מות בולשביקים, היהודים "כל המגידים מש בישראל. וגדול חכם איש אוליבסקי, ברוך די
חלקי בכל התנהל ובפוגרום הפורעים, צעקו מידות בעל שהיה קפסון, ברוך די הרב כיהן נפטר

העיירה. הוזמן אחרון הכל; על ומכובד מקובל נעלות,
יצא בוצ'קובסקי. אחה יהודי דבר: קרה והגה היה בעיירה השוחט מבלילובקה. שמואל ו" כרב
שרצה באוקראיני והכה ברזל מוט עם מביתו המשכי עם נמנו שבניו שלייפמן ברוךאייזיק ר
בין נפוצה הידיעה במקום. והרגו לבית להתפרץ לסלבשנה הציונות את שהכניסו והםהם לים,
ולי* לשדוד שהספיקו לאחר והם, הפורעים המון בתור במקום אז שישב מלמד, יעקב עם (יחד
בוצ של מעמידתו כנראה, נבהלו, כראוי, צוח הדור בין והפיצוה ואחרים), הויזמן חיים מורה.
מסד סלבשנה שיהודי בראותם הבועזה קובסקי לדרכי שהתנגדו האבות, של למורתרוחם הצעיר

והסתלקו. נפשם על ולעמוד להתגונן גלים הציונית. ולהלןרוחם הבנים
ר גברים לשש'ים, אז הגיע הקרבנות מספר אולם השנים, כל בעיירה החיים היו שקטים

בעיקר. לדים גל בתוך ונשתנו. נזדעזעו ברוסיה המהפכה אחרי
הבול צבאות ע''י העיירה נכבשה זמןמה אחרי ומלחמתהאז 191820 תקופת של המאורעות
הם הסביבה. בכל שלטונם את ששפכו שביקים מתנגשים היו ואוקראינים כשבולשביקים רחים,
בטחוןמה הורגש הפורעים. על עונשים הטילו גם ליהודים יחסהאיבה את להביע החלו והאכרים
האוקראי של הפוגרומים שני אחרי בעיירה האוק השכנים להם מצאו ופרעות, שוד במעשי
וגילי חיפשו היהודים ד"מקומי השלטון אנשי נים. בחיבה היהודים את להאשים הזדמנות ראינים
מאז דינם. את וחרצו הראשיים הפורעים את הימים ובאחד להם, עזרה ובהושטת לסוביטים
כולו. ובחבל בעיירה הסוביטים שלטון הוקם שדדו העיירה. יהודי על התנפלו 1919 בקיץ
חייהם, באורח להמשיך ליהודים נתנו בראשונה באו מאז מהם. שלושה הרגו וגם הכום אותם,
סדריהם. את שינו לזמן מזמן שצצו רסקידות אך עקרו המקום מבני וכמה לעיירה איבטחון ימי
קידש לימודי rnb^ דדרים להחזיק משנאסר רגליהם. את
חד. לשעות לבתים מורים הזמינו  בעברית אות\ שהכיר המקומי לכומר פנה העיירה רב
כבדים מסים כשהוטלו הנא"פ בתקופת בחשאי שלפי האכריס, על שישפיע ממנן וביקש יפה
ה מטעם להם יעצו  נאנחו והם החנונים על ביהודים, רסרעות את לחדש התכוננו שמתנות
שמונה ואמים בקואופרטיב. להתארגן לטון 7 מיד פנה הכומר ואכן כאלה. מצעדים ולהניאם
אזזד בקואופרטיב התאחדו הגדולים החנונים פו שאין והדגיש מוסר להט והטיף עדתו לבני
כה וחוסל. אחת שבה רק שהתקיים 1928 בשנת שלבסוף יז^ה רווחת אך לרע. מוכנים געים
להיישק היה ועליהם היהודים פרנסות גם ירדו להתנהג כיצד להחליט הברירה את לתם השאיר
סי על שנימנו לקרוביהם או לבניהם כעוזרים שליחותו. את סיים ובזה לעשות, ומה

השליטים בעיני הכשרים  עובדים (1919) תרעיט תמוז י'ח וביום הימים ארכו לא



1 ויחלק ילקיס 20

1 סל יהודי של קצם על מפורטות ידיעות אין החרדים סלבשנה ליהודי היה נקל לא כמובן אך
1 מכתב לסי 1941 בשנת הנאצי מהכיבוש בשנה גרם וזה הקומוניסטי, השלטון בעגלת להירתם
1 הושמדו ושם לקורוסטין הוגלו הם מרוסיה מספרם ירד 1930 שבשנת עד  להתמעטותם
1 ד' שמי מתחת בערן. נפש, לאלף
1 הויזסן אהרן 

1 ב ט ס ו נ ס ר ק
1 הכלכלית והירידה הבטחון חוסר ואחד שלושים על זוויהיל במחוז זעירה עיירה זו היתה
1 מתושבי יהודים מספר ע"י העיירה לעזיבת גרמו ממנה. פרסאות חמש במרחק  לברזדוב הדרך
1 אבל לאמריקה וגם לכרכים ולנדידתם המקום ומסלבוטה מזה מקוריץ פרסאות כשלושים
1 רוחים לשם נדידה החלה 19046 בשנות עוד קרסנוסטב של תחילתה  המסורת לפי מזה.
1 והעיירה. אמריקה בין יציב קשר והוקם יהו ישוב בה משגדל השנים, וברבות כסר היתה

ב הילדים למדו לפנים בעיירה: לחינוך אשר כעיירה. הוכר המקום" להתפתחות שגרם די
המ ללמוד עוברים היו 1312 ובגיל "חדרים" זקנים סיפורי שלפי נחל' זורם קרסנוסטב ליד
שב"חדרים'' המשובח בחיים תכלית לשם לאכה, הפולנים התקוממות בימי גדול קרב עליו נערך
שה מופלג, למדן אידל'ס, משה ר' של היה אלה המ שם הוסב לכן הקרב; חללי דם נתמלא וחרא
מהמעולים מבוגרים נערים 76 רק בחדרו חזיק דו מפי מספרים אדום). (נחל לקרסנוסטב קום
לתיקון קרנצברג משה התעורר לבסוף שבעיירה. קורצייק בכפר היה יהודי ישוב כי קודמים' רות
מתוקף "חדר (לערך) 1910 בשנת ויסד החינוך קדומות מלחמות בימי שנחרב לקרסנוסטב הסמוך
מהפכני חידוש זה היה בעברית. עברית לימד בו ששרידיו עתיק ביתקברות לעדות שם ונשאר
תחת חתירה בו וראו בעיירה מתנגדים לו שקמו הי שניצולי מניחים האחרון. הזמן עד נשתמרו
זמן מעמד החזיק לא המתוקן החדר הדתי. החינוך בקרסנוסטב. ונאחזו באו ההוא שוב
אח''כ הופיע החינוך בשדה כעסקן ונסגר. רב ומס ,1847 בשנת בעיירה היו נפשות 246 רק
כאחד, ומשכיל בראוריין אברך קוטיק ברוך מה 607" שהיוו נפש. ל1222 1897 בש. עלה פרם

בעיירה. התנוך לקרן הרבה שדאג הראשונה העולמית המלחמה בפרוץ תושבים.
הניהל בת ברכה אשתהחייל להיזכר ראויה מ למעלה היהודים מספר את העריכו ב1914 1

חלק לקחה היא מאולבסק, קולקר נחום אשת אה' ושלמים. יראים חסידים כולם כמעט נפש. 1500 1
החוגים. בכל מכובדת והיתה המקומית בציבוריות מלבד ן קרסנוסטב יהודי של מעמדם היה מה 1
אברהםוולף ר' העיירה: מאנשי לציון ראויים כן ה את ראו באמירות שנחשבו יחידות משפחות
חדרים שהחזיקו דוד ישראל ודי מטוצ'ין המלמד בעלימלא כעמלים' המקום בני של הגדול רוב
משפחת גמרא? ללימור בעיקר מבוגרים' לנערים וסתם הלכו, לא שבגדולות זעירים חנונים כה,
א ונח; פייביל ובניו ריניק מוטיה ר' השוחטים חיי והליכות העיירה יהודי היו צנועים קבצנים
ויוסי חנא עזרא, ובניו יוחנן.  מוטיה של חיו בעול נשאו ורהלין; עיירות כברוב פשוטות הם
בעיירה. ומכובדים חכמים תלמידי כולם שהיו כפים. מיגיע והתפרנסו החיים

שמ ר'  האחד בקרסנוסטב' היו רבנים שני כמ בעיירה' החברתיים החיים גם היו שאננים
בעל, עי נתמך והוא חנות, החזיקה שאשתו חה חיכוכים בחשבון להביא לא אם תסיסה, ללא עט
ע''י שהוזמן צעיר רב משה, ר' והשני הבתים; שלרוב "עמך", ואנשי גבאים בין ארעיים
שמחה ר' לרב הימים. כל בדוחק וחי החייטים ה הדור גם ונשכחו. בפיוס ונגמרו יושבו
ביתכנ בעיירה עמדו כן שלו. ביתתסילה היה יוצא היה וברובו בהרבה נבדל לא צעיר

"קטן'. לו שקראו שני וביתכנסת גדול סת השחרור בשורת שבאה עד האבות, בעקבות
, , , הרוחנית השפעתו את 1917 באביב הצאר מעול
חבל כשבחלק ב1920 האזיחים מלחמות אחיי ובימי הקרובות. וסלבוטה משפטובקה הנוער שאב
ב קרסנוסטב נשארה י™ופולניה כי' ייי'ליי כאן גם נראו המפלגתית וההתעוררות המהפכה
<ימאז (אי?יאינה הסוביטים של שלטינם "חים וס הלאומי לרעיון שהתמסרו וצעירות צעירים
הבולשבי כמתכונת חדשה צורה י|חיים בה לנשו הציונית. התנועה למען עלו
העיייה החדש השלטיז של הסדרים כל עם יים  1918) לשלטת שלטון בין המעבר בתקופת
עקר שתי במשי יהודים ממרכזי מנות?ה היתה שונות וכנופיות לוחמים מחנות שוטטו עת .(1920
הנ*צים מנים י™'?™ שניםע י™ קשה קרסנוסטב יהודי סבלו אוקראינה, ברחבי

יי'יייי את יי'שמחע בוה החי יי'ם וב~ ובתים חנויות שוד ע'י נפגעו מספר פעמים
קופילוב רינה ונפצעו יהודים ארבעה נהרגו גם המקרים אחד



21 ווחלין ילקוס

קלוסובו  יסרב ל ק
כשחפרו אך בתיהם, ליסודות מהאדמה שבלטו אוק ככפר קליסוב ידועה הי"ט מהמאה עוד
שכבת נגלתה סיקול לשם הרכבת תחנת בקרבת הכפר זקני בפי יערות. בצל החוסה דל ראיני
וכשנב הורודניצה, מצד הנמשכת מיוחדת אבן מלחמות על אבותיהם אבות מפי אגדות נשמרו
אפור מצבע שחם אבן שזוהי הוברר האבן דקה בקו מסילתהברזל הכפר. בסביבת הטורקים
בקלי אבנים בחציבת שפתח הראשון וברונזה. מהכפר קילומטרים שני במרחק עברה קיובקובל
מקיוב, םיינשטין היה מסתרי בקנהמדה סוב עצי את למרחקים זו מתחנה לשלוח החלו ומאז
אבנים מספק התחיל הוא פחם. מכרות בעל הסמוכים. היערות
הממשלה. לצרכי בקתנות בקליסוב ממחצבתו כי ידוע. עצמו. בכפר יהודים נקלטו תחילה

המקום. לבני הכנסות הוסיף ומפעל זוליר, המשפחות: בו גרו שנה כ6050 לפני
, , ,_ , , המש צעירי ופרומין. שפירא פינצ'וק, שיינטוד'

1קליסוב בא היאשינד< העילם מלחמת אחיי סמור להתישב לעצמם ענין ראו היהחות פחות
"באד גי,ל היא כמורה (מ™™* ?ימי שמעיז חנויות פתחו בתים, בצדה להם והקימו לתחנה
לשמור המסוגל מיוחד' ממי] "ימי המקים מת הוע וכך חברתיים. בחיים והחלו ביתמלון וגם
ילמי'™ ידיע מסיג לבנים לתיצית ימתאים חים והמקום התחנה אל מהכפר היהודי הישוב תק
נודע הדבר בבתיחרושת^ מסויימים תנייים וכד' דת ציבור, בעניני עיירה. של אופי קיבל
גם להתענין י'מדינההתחילו יבכיכי ברבים' שליד סיחוב הסמוכה לעיירה קשור זה ישוב היה
זכתה כי קליסיב <* (שח?) י™*?1 ב*יט יערות שסוחרי ומאחר סומשגורוד. הרכבת תחנת
הטב יאיצריתיה ברבים' לפיסומת הדלה קליסיב מקיוב. ופקידיהם זונדר) דוד ר' (ביניהם רבים

ופרבסה תעסיקה מקיי שימשי עיים לרגל למקום לבוא החלו אחרים ומקומות תבנה
בשנת ופולניה רוסיה, בין ווהלין חבל משחולק ומשלוחם במנסרה עבודם ביערות' עצים כריתת
כ50 במרחק פולין' בשטח קליסוב נשארה ,1920 יהודים מהר. חיש המקום התפתח  לשווקים
בנין ימי הימים הרוסי. מהגבול בערך, ק"מ, לקלי נמשכו בסביבה אחרות ומעיירות מסרני
המח פרח, היערות סחר מלחמה, שלאחר ושיקום ועסקים בעבודות פרנסתם את שם ומצאו סוב
במ הישוב גדלה' הטיט תעשית התרחבה, צבה משפחות למאה הגיע היהודי והישוב שונים'
בתמי וטוב. הלך הכלכלי ומצבו והלך גדל קום האבן מקורות גם גרמו קליסוב להתפתחות
כמה ונוספו במקום ביתמרחץ נבנה הג'וינט כת ומחוצה פולין ברחבי מוניטין להם שיצאו והטיט.

צבוריים. מפעלים באבנים להשתמש המקום בני הלו רגילים לה.

train ח0ו1 ג'ז בקליסוב, חוצביאבניס קיבוץ
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הצטיינו הקיבוץ מחברי רבים ועוד. לרנר v$n ברוךאפרים בקליסוב התגורר 1921 משנת
ויהודים^ פולנים (אוקראינים, הפועלים בקרב ציונית. פעולה ופיתח בהוראה שעסק ברויאך,

שם. שעבדו יסוד הניחו העיירה) (מצעירי זוליר ואלקנה הוא
לה "החלוץ" מרכז דאג הקיבוץ הערכת מתוך התיחסו והזקנים האבות בקליסוב. ל"החלוץ"
הונח ולסוף בקליסוב' מיוחד בנין כשגילו קים בציר ותמכו לקרנות תרמו לתנועה' יפה בעין
וגי להקימו) הספיקו (שלא שני לבנין גם יסוד  (1924) תרפ"ד בתמוז  הימים באחד נות.
בקיבוץ בקרו אחת לא מלאה. הדרכה לו תנה דוד זוליר' מוטיק העיירה: מצעירי כמה נדברו
בך ברגינסקי, (יוליק) יהודה בנדרסקה' בתיה קיבוץ אירגון על  טורקוביץ וגילה פינצ'וק
בקי כשנתים ישב מהרשק בנימין ואחרים. ארי הם לא"י. לעליה הכשרה לשם במקום. חלזצי
שהחדיר הואהוא בארגונו. ועסק בקליסוב בוץ משה של המחצבה מנהל םרימר, ללייבוש הלכו
הקיבוץ בשורות האידיאולוגיים הקוים את והעמיק וקיב מסור וציוני מכובד איש שהיה פיינשטיין'

רבתחשיבות. היתד, ופעולתו על הודיעו מיר אבנים בחיצוב עבודה ממנו לו
בקליסוב הקיבוץ של לבטיו היו מעטים לא מספר הגיעו ומשם בסרני "החלוץ* לסניף צעדם
חשיבותי אך קיומו. שנות שלושעשרה במשך פינ שמחה הם: ואלה לקיבוץ. ונצטרפו חלוצים
העובדת ובחברה הציונית בתנועה נודעת היתה צבי ויינבלט, שלמה אבןזוהר). (כעת קלשטיין
בכל התפשט הקיבוץ של שמעו בארץישראל. לאה ברלינסקי, לייביל טורוק' דוב קיניק'
כ8000 עברו הקיבוץ דרו הארץ. ובישובי פולין ממלאבשנה גוזמן וחיים (ממרני) שטיינוורצל
שנפסק עד ארצה, הגיעו כולם כמעט חלוצים' הקיבוץ את ד\וו יחד אלה כל בארץ). (כולם
הוציאו שהפולנים לאחר ,1938 באמצע קיומו חוצבי לקיבוץ בשם שנקרא בקליסוב הראשון
של המנסרה גם פיינשטיין. מידי המחצבה את בסרני* הציונית ההסתדרות ע*י אבנים
הי ועבודת (פוגץ) פולנית לחברה עברה לרנר והת שונות עבודות מילא דירה' שכר הקיבוץ

נפסקה. כמעט הקיבוץ' גם ביניהם הודים' מהקי הראשונה ההכשרה שקבוצת לאחר קדם.
ניכר. היה הקטנה בעיירה הקיבוץ של ,""*, והיקף הקיבוץ גדל '1924 בסוף ארצה עלתה בוץ
nnay למדו הילדים ^ גברה הלאומית הרוח ונוצרה עיונית פעולה התנהלה התרחב. עבודתו
חי את קיבלו הם שניס במשך ציןן שירי ןשרו ארץישראל. של אוירה עבורה' של אוירי' נו
למת עברי בביתספר 1931 ןמשנת בחדר נןכם נערים וזלוציט. לכאן נהרו הסביבה עיירות מכל
בסרני "תרבות" לביה,^ תלמידים חילים' בקלי לקיבת ובאו בתיהם את שעזבו ונערות
בלידובסקי מאיר היו ומוריו ביתהספר מארגני שמן עד פולין' קצווי מכל באו הזמן ובמשך סוב'
פרוץ עד התקיים זה ביתספר סלוצקי. ויחיאל
התקיימה ספריה גם השניה. העולמית המלחמה ;■■.

יוסף שנים במשך היה ומנהלה שמיסדה בעיירה jj^t ^aetr
יחיאל ע"י התנהלה ארצה עליתו ואחר זוליר' jjHglfjotlfRJL^^^^

סלוצקי. ^UHP*9^^^^^^|H£
מדא בקליסוב שהתקיים לביתהמדרש נוסף #|8^3[^^^?ר^^^8
בשנים נבנה התחנה' יד על העיירה בנין שית p^ ^^*^^BHHplfK1 ^
לעיירה. לכבוד שהיה שני. ביתכנסת האחרונות ajefgJaifAfB^^^Hr^' . יי "
שלטון בימי בעיירה הקבוע היהודי הישוב B^^H|Qlf^^HF
נפש). 700 (בערך משפחות ל150 הגיע הפולנים pgP^^^Blf^HRR'. ;

וולאדימירסקי משההרש יי היה העיירי) יב 881)!11^^88י^^
כ1949). ארצה הגיע ותלאות טלטולים (אחרי ' r" 4iff₪KK^m^^₪iflffief^₪^B'fB
יוסף יזכרו: ובוניה מץסדיה העיירה' מעסקני ^^^^^^^^^^^■'י
דוד גרובר, יחיאל רבינוביץ' וולול מרגלית, 1925 בקליסוב, חוצביאבניס מקיבוץ חלוצות
 אברהם מרדר' אחים בירשטיין' ישראל פניש, קבוצות גם במקןם. יותר לקלוט היה הנמנע
סוסניק, מנוס פי^ק' לייביל טורקניץ' מדרכי בעבודה ונאחזה לקליסוב באה בית"רי נוער
שפירא הרשליב הנדלמן, אריה זוליר' יהודה לחיזוק כרוז קליסוב הקיבוץ הוציא ב*1925

םורטנוי לארגן לעיירות יצאו ושליחים "החלת"' שורות
החלוץ מרכז הדרכת לפי הסניפים, את ולחזק

קליסוב' יהודי טעמו הגרמני הכיבוש בימי נתקבלו לארץ, קבוצה כל עלית עם בוורשה.
טעמה את כולה, ובפולין בווהליו אחיהם כיתר סלל הקיבוץ למקום. אחרות קבוצותחלוצים
גם נהגו הכובשים הנאצית. התרעלז? כוס של במחצבה רק לא עבודה לו וכבש דרך לעצמי
לזמרמה. ליהודים גיסי והקימו בשןטותיהנ^ כאן של ילטגסיה ביערות הטיט' בעבודות גם אלא
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מי איש. אלף בנות בקבוצות סגורים בקרונות .. . __
נרצח  לקרונות לעלות חולשה מפאת יכיל :^א ** ןז1.ז|^^>^^^ןן ,^י ,^ךן ,Jjjjp

למש ידם על נמסרו אז מאכסניהם' כידי \יד,"כ l^^^^^tfgL&KpjttKhJj^^^^H
שברחו מיעטם צעירים רק האוקראינית. טרה I^^^^HKBj^^HM^^^^^^H
לא ועם אחרים יהודים עם פרטיזנים לוגות ■E^Hj^Hj^HHPr^iS^^^I^I
פיי שמעון ביניהם ארסון, הסמוך בכסי יהודים ^™^^^^^^^^^"^*"*^^^^^*^
בדרך (נמצא הנועזות בפעולותיו שהצטיין ?יב 1953 בקליסוב, הצעיר השומר חברי קבוצה
כבר קליסוב מבני ה0פורים הניצולים ארצה).

ארצה. הגיעו קליסוב יהודי את להעביר החלו תש"ב באלול
טורקוביץ' וגילה הנדלמן, אהרן הובלו הם בגיטו. שם לכלואים וצרפום לסרני

ץ י ב ו ח א י ל
וכך לרעה. בהם פגעו לרוב מדיניים זעזועים שלטון בימי ליחובצי. העיירה של הרשמי השם

ליאחוביץ: ביהודי פגיעות על מוסרים בעלת קרמניץ במחוז עיר היתה הקדום הפולנים
ובסביבתה. בעיירה צבא מחנה חנה 1918 בסוף העיר סבלה הי"ח המאה בראשית עשיר. עבר
פוג לערוך זוממים החיילים כי הסתננו שמועות צבאיות מפשיטות יהודים) ולא (יהודים הרבה
לכך. הזדמנות מחפשים הם וכי שוד לשם רום והרוסים. השבדים האוקראינים, הקחאקים של
בעיירות פרעות נערכו ההיא שבתקופת ומכיון חור על העיר שרירי מסרו 1708 דצמבר 5 ב*ום
אחזה ובהלה לשמועות להאמין נטו  שונות לחזור החלו זה אחרי ליחובצי. עירם של גמור בן
עצה, טכסו היהודים היהודית. האוכלוסיה את (בעיר יהודים. 589 שם גרו 1765 ובשנת למקום
והפנו באוסטראה האצילים לראש משלחת שלחו הסביבה ובכפרי יהודים 49 גרו קורניצה הסמוכה
טלגרפית פנה והלה לשמועות' לבו תשומת את יהודים). 222 עוד
האוקרא בממשלה היהודים לעניני למיניסטריון ובספחד. כעיירה התקיימה הצאר שלטון תחת
הצבא את מליאחוביץ להוציא שידאגו יבקש ינית בה גרו 1847 משנת המפקד עי'ם אוסטראה. למחוז
ליהודים. ממנו הצפויה הסכנה את בהדגישו המוסת, מספר הגיע 1897 של הספירה וע"פ יהודים 1131
כדי לעשות המיניסטריון הצליח מז; ידוע' לא נפש ל1384 בעיירה היהודים

ששיי אלי]*'ם הצטיף איקיאינים י^יי יי?^ בעיירות חסידיו אצל לביקור יוצא ה.צדיק" mn
יהסתתיי היכ? יהידים ליה הבא בכל בחצרו. ישב רוב פי על אד סנ^כות,

החרוץ הכליץ לעומת זה פוגרום הוא מה אך י

בשנת ליאחוביץ יהחי של ראשם על t".. הסמוכות מהערים יניקתו את קיבל הנוער
העייףה את שכבשו הנאצים מידי תש*ב נמצאו  בעיירה שררה חסידית רוח כי asf
היהןדים את וניצלו הסובייטי מהשלטון חכ לרכוש לכרכים לצאת לבניהם שנתנו כאלה
חךלה ליאחוביץ וקהילת להורג> הוציאום ולסוף מרו לעיירתם הביאו אלו ובנינוער ודעת, מה

להתקיים. ציון חלום את ואף התקופה' חות
אחי א. רגילים בחיים להמשיך ליהודים ניתן לא אך
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1 ה ק ו ד ו ו ג ו ל י ב
1 על בעיירה אחד בבית הגדוד ראשי חגגו ערב בילו העיירה לה עמדה ושםטובקה זסלב בין
1 לחברתם. המקום מבנות ודרשו וקלפים משקה היהודים בה היוו רבים דורות משר גורודקה.
1 אחר רוסי גדוד לעיירה הגיע בבוקר למחרת הגלותיים חייהם את שם להם וחיו מכריע רוב
1 ברחו. הראשון הגדוד ושרידי הסוביטי' השני  נפש 1066 היה 1847 מפקד לפי מספרם בשקט.
1 מהבורחים ואלה השני הגדוד עיי נרדפו הם אך נפש ל1846 הגיע 1897 משנת הספירה ועפ''י
1 מעשיהם על נענשו והם לעיירה הובאו שנתפסו חינכו הילדים את לחנונים בעלימלאכה רובם
1 טעם פעמים כמה טעמו היהודים היהודים. נגד נכנסו ומשגדלו בעיירות, כרגיל ב"חדר" תחילה
1 יד ושולחים העוברים האוקראיניים המחנות הרוסים שלטח הרוסי. הממשלתי לביתהספר
1 שלטון משנקבע ורק ההם. בימים יהודי ברכוש בין ווהלין סלר חלוקת אחרי גם בעיירה נמשך
1 נכנסו העיירה מיהודי רבים נרגעו. קבוע סוביטי ופולין. רוסיה

החדש למשטר הסתגלו ולאטלאט הסוביטיםלקולחוזים שלטון של כעשרים זסלב המחוז עיר עד מבילוגורודקה
גם הולכים היו כי אם בעגלות' היה והקשר קימ

בין קשר היה לא שנה לעשרים קרוב במשך סחורר את מביאים היו החנונים לזסלב. ברגל
לשלטון שנספחו הישובים ובין בלגורודקה יי'ייי ומרצים מורים באים היו משם מזסלב, תיהם
אוגד יהודי עם במגע באו ב1941 י? הפילנים' ידם. על מתחנך היה המקומי והנוער לעיירה
הצ לדור הסוביטים. ע'י נכבשה כשהיא טראה' האזרחים מלחמת גל כשעבר ,1918 באביב
שם מהחיים מושג היה לא בילוגורודקה של עיי בילורודקה. ביהודי פרעות אירעו כאוקראינה,
לדברים התפעלות הביעו והם באוסטראה צאי הסוביטי הראשון הגדוד העיירה דרך משעבר

היהודית. באוסטראה שפגשו קטניערר היום. לאור הפרעות החלו פסח של באחרון
שליחי של הארוףה וידט הימים ארכו לא אולם הנוצרים. שכניהם אצל להסתתר מיהרו היהודים
היה קצם בלוגורודקה. יהודי גם השיגה היטלר נפלו ואז מהם רבים השיגה הפושעים יד אולם

האדמה. םני מעל ונמחקן הושמדו הם מר' מוכים מלבד היהודים. מבין איש עשר שמונה
עוד. איננה ד1יהודית בילגורודקה והיהודים הפורעים הסתלקו ערב לעת ופצועים. 1

מרגול שמעןן אותו פחד אחוזי בהיותם לבתיהם לחזור החלו 1

ברזדייב  ברזדוב
להר יוצאים היו המקום מיהודי רבים התפתחות. בערעזדייב) היהודים (בפי ברזדוב העיירה
באיסוף שעסקו או לעיירה שמסביב ביערות ו'יח קליט 10 במרחק הרוסיסוביטי בשטח שכנה
לנייר ביתהחרושת עבור נייר לתעשית פסולת ברז ינקה דורות במשך הרוסיפולני. הגבול מקו
לבתיהם. חוזרים היו לשבתות ורק שבסלבוטה, הסמו מהערים וחברתית תרבותית מבחינה דוב

זכורים חסידים. ככולם רובם היו ברזדוב יהודי חבל חלוקת אחר אולם ואוסטראה קוריץ לה כות
ר' הרב של ברזדוב של הרבנות כסא על שבתו ימי נותקה והפולנים, הרוסים בין 1920 בשנת ווהלין
בק היחוס מגדולי שהיה דוד' ר' בהרב צבי אשר הפולני שבחלקה התוססים היהודיים מהחיים כליל
ק*ל (שנת וגדולים רבנים מגזע אוסטראה' הילת ווהלין. של
מתלמידי ומקובל' עניו גאון' היה הוא בערך), בע מאות, כשלוש  בעיירה היהודים בניני
כאביר לכהן מאוסטראה הוזמן ממזיריטש המגיד ח ומוקפים וסדר תכנית ללא מפוזרים היו רך,
לםימ נתקבל תק"מ בשנת ובערר בעיירה, ככר העיירה. שבקצוות אכרים חצרות של גורה
שו ספרים על בהסכמות בא באוסטראה. ומ"צ ואש זבל ומכוסה מרופשה היתר, הרחבה השוק
סלבוטה םולנאה אוסטראה, בקוריץ שנדפסו נים חנויות כ3020 עמדו ובה השנה ימות כל פה
ואב"ד אוסטראה דק''ק מ"מ חתם מהן ובאחדות פתח על עומדים היו החנונים רוב יהודים. של
החכמה* "מעין הספר מחבר הוא ברזדוב. דקיק תר את להחליף שיבוא לאכר ומצפים חנויותיהם

בתקע"ז). בקוריץ (נדפס יחידים' סוחרים ורק דברמה' לקנות או צרתו
עול תחת ברזדוב ליהודי היה יחסי שלום ואם מנהלים היו המקום, יהודי על ופרנסתם שפדיונם
הצאר נפילת אחרי הרי הרוסי' הצאר של מלכותו וכר. סחורות ומביאים מוכרים ממש, של מסחר
בחיים. בטחון חוסר של ימים באו 1917 בשנת לביתהםסבחיים, העולה בדרר היהודי, במרכז
עיי ביהודים פרעות בעיירה נערכו 1919 בשנת בד חסידים. של קלויזים מלבד ביתכנסת, עמד
החבויות ואוקראינים). (רוסים הלוחמים 0חנות סימגי בה ניכרו ולא דלה העיירה היתה כלל יר
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כל הנהוגה הכבוד ביראת הרב כלסי נוהג הנוער ובעלי נשדדו ומשכנותיהם היהודים של הדלות
ס אינם הכומר וגם הרב שגם יפלא לא השנים. יצי וחוסר גדולה היתה לחיים החרדה הוכו, הם
קודם. שהתנהלו החיים פני נשתנו שכן רוצים' בר, קבעו כשהבולשביקים גם בעיירה שרר בות

מו0דןת הוקמו ובה לנפה מרכז נקבע בעיירה למסלול נכנסו והחיים שנתבסס עד שלטונם' את
הנוער. באוקראינה. הקומוניסטי השלטון לאזור בספר ההיא בתקופה העיירה מתוארת וכך חדש.
יצא ממנו וחלק ל,,קומסומול" הצטרף ברובו> :151 עמוד הפלדה" נחשלה "כיצד

ולתפקידים. לכהונות אחרים למקומות בית  הנושן הבנין מן עולה ושממון "עצב
של החיים פני ונשתנו העיירה, נשתנתה ואכן מתפ העדר על להתאונן יכול שאינו  הכנסת,
הנאצי בכיבוש ברזדוב של גורלה על יהודיה. עברו. בימים כשהיו הדברים אין זה ועם ללים,
ט בווהלין' ישראל קהילות הושמדו שבו גרמני, לבו כאשר פנים' בשום אינם, העיירה רב חיי גם
הושמדו. שיהודיה זו 'מלבד ידיעות הגיעו רם אין מפנה. חוללה במדינה שחלה התמורה חפץ.

ע*י 1917 בשנת שאירע הדבר מאוד רע כי זאת
א, א. אין זו, שוממה בפינה כאן' אפילו אם המהפכה,

אוסטרופול  אוסטרופוליה
נס מעשה ליהודים ששימש מה אנושה' מחלה שנתפרסמה עיירה למצוא יש אם הוא ספק
גבוה עתיק, בנץעץ היה ביתהכנסת ממש. היא זכתה ודאי כאוסטרופוליה. העולם ביהדות
ארוןקודש עמד ובו מיוחד' בסגנון הבנוי מאד בעם המתהלכים והסיפורים האגדות שום על לכך
מעשה להפליא, ומקושט חטוב במינו, מיוחד שסי מאוסטרופוליה, הרשל'ה ר' על תרות מזה
בעיי 1911 בשנת ש.אנסקי החוקר כשביקר אמן. וחי ובדחן, שמח קבצן של מובהק טיפוס מל
תשומתלב והקדיש בעתיקותיה מאד התענין רה ימנה מי שנה. וחמשים כמאה לפני זו בעיירה
יש וכמה ועוד. ולציוריו לסגנונו זה' לארון רבה ובדיחותיו זד, הרשל'ה ר' על המעשיות את
ביתהכנסת את החריבו שה"יבסקים" להצטער במשך היהודי. בפולקור בלום אוצר המהוות

הזה. היקר ארוךהקודש את ואתו העתיק הצדיק של כבדחן האיש שימש מסויימת תקופה
מהמאה לגדול החל בעיירה היהודי הישוב רוח עליו שנפלה בשעות ממז'יבוז' ברוכ'ל ר'
ב1765 בה נמצאו רשמיות ספירות לפי הי''ח. אותו של מקברו רחוק לא נקבר הוא ותוגה. רעה
וב1897 יהודים ב14171847 ו יהודים 122  במז'יבוד. העתיק בביתהעלמין צדיק
כשמו בה ישבו 1914 ובשנת יהודים. 2714  ומ אוסטרוםול הוא העיירה של הרשמי השם
נפש' כ3300 בהן יהודיות, משפחות מאות נה הידו העיירה בקרבת ווהלין של בדרומה קומה
מלבד דוחק' חיי שחיו מרודים עניים ככולם רובם בסבי פודוליה, של לגבולה סמור ליובאר, עת
לא אך לאמידים, לחשבם היה שאפשר אחדים גדול. עבר בעלת הנד, והיא עשירה בתטבע
להגי שגרמה והיא בעיירה שררה דלות עשירים. אין זו בעיירה היהודי הישוב של עתיקותו על
שבעיירה יצייין אן לים. מעבר ואל לכרכים רי' בה גרו שיהודים ברור אך מפורטות' ידיעות
לא ומשכילים הישן הדור בין רבים למדנים היו ע"י נחרבה שהיא לאחר שנים, מאות לפני עוד
לתורה צמאון הצעיר. הדור בני בקרב מעטים הם עדים ת"ח). (בגזירות ב1648 הקוזאקים
כמקום להחשב יכולה והיא בעיירה היד, ולחכמה מהמאה הגדול וביתהכנסת הישן ביתהקברות
שרשים הכתה החסידות כאחד. וחכמה תורה ל 7 הי"ז.
המדרש ובית הגדול ביתהכנסת ומלבד בעיירה. המאה בסוף עוד ונסגר נתמלא ביתהקברות
קלויזים בעיירה עמדו  בצדו קלויז עם היפה ה"גראפים" של הארמון שטח עם גובל הוא הי*ח.
ועליהם זינקוב, מקארוב, טריסק' חסידי של הידוע המקומית), האחוזה של הנסיכים והם
החיי של וביתהתפילה אברהמ'קה של הקלויז יום שערב בעיירה היה מנהג "אוגרודק". בשם
ומקומותתורה. בתיתםילה כשמונה ביחד טים, לבית העיר וטובי הרב הולכים היו הכיפורים
לומדי של קולם נשמע אלו ומאכסניותתורה חדש מנהל הגיע פעם לקבראבות. זה עלמין
מבני כמת מאתנו. ראשית עד השנים כל תורה באר לסידורים ובגשתו ישראל' שונא לאחוזה'
לק חיצוניים, בספרים גם להציץ העיזו הנוער היהו על ואסר אליו מלגשת השטח את חסם מת
לזייטומיר. אח"כ נדדו ומהם דעת וללמוד רוא בביתהקברות בנה ואף לקבראבות. לבוא דים
כאסטר חייל שם ועשו אחרים ולמקומות לקיוב אצל רב רוגז עוררו דדברים לסוסיו. אורוה
ברבים. והתפרסמו בידיעותיהם הצטיינו נים, וההשתדלויות הבקשות כל הועילו ולא היהודים

יבוא) (סוף בנין אך דיין. ולית דין לית הדבר, את למנוע
קניז'ניק (מוני) מתתיהו ד''ר זה אחרי חלה הרשע והמנהל התמוטט האורה?
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זוטא סלישץ'
חברת בה. לעוסקים יפה הכנסה שהכביסה חלב, חקלאית כמושבה 1851 בשנת נוסדה סלישץ'
הענף לפיתוח שדאג בנק במקום יסדה ,,אורט" בשם הצארית). רוסיה (אז רובנה במחוז יהודית
לדוגמה. היתה שהוקמה והמחלבה בעליו וביסוס למקום ניתן "זוטא" הכינוי ,,מלייא~סלישצ'ה".
עוד הנוער מבני כמה התעוררו עבודה תוך בפקר (לודביפול). גדול מסלישץ' להבדילו כדי
כבש החלוצי הרעיון ציונית. לעבודה 1920 בשנת לת מחוץ ליהודים הגבלות על 1882 משנת דות
לחיי מוכשרים עצמם את ראו שכן לבם, את 1903 משנת אך סלישץ/ גם נכללה המושב חום
גם הצטרפו לאט לאט בארץישראל. חקלאות האר הבקורת לפי יהודים לקליטת שוב נפתחה
בע לאימית תנועה והורגשה לראשונים אחרים נפשות 628 בסלישץ' נמצא  1897 משנת צית

ארצה. עלו מ,הם כמה יירה. יק"א חברת מרשימות יהודים. היו 598 שמהם

יי ."" יי י ~ "" SSTE ^"י=™™ "ELST 2£
יייי" של התקימיתי לגבי לסגי י* '"יי שגבר יצויין אך לאחרים. מחוץ חקלאים) (כנראה

ראשם על גם ייי הגרמנים) לחז תח£ "לבי" שדותיהם את מעבדים ככולם רובם עמלים, שים
שהכריע* הנאצים זעם סלישץ'זוטא יהודי של הכפריים עם טובים יחסישכנות מתוך מדורדיר.
לחיסיל J/7^J '™ י,נחיבה' באש עלתה י/עיייה יהודים היו כולם כמעט שבסביבת* האוקראינים
שבעה י? ימהם ניצלי בלבד יחידים ילי™ וצנועים. דלים חיים שחיו מסורת .^ומרי
הת ^ '^^ ךחת אחיי ייי' לעי חזיי הפולנים שלטת בתקופת נשתגר. בעיירה המצב

ולארץישראל. לאמריקה בדרך בעילם פ7יי ודר החלב ענף בה כשהתפתח '(19391921)
דיכטיאר יצחק תוצרת של ניכרות כמויות לספק החלה עיירה

ו

אודים

סטפאן של אחריתה
הורגשה מיד  להם ולסייע לגרמנים קרב חילות החלו 1941 יולי של הראשונה במחצית
אכזריותו. כל על הכובש של וחוצפתו עזותו ופולי~ ווהלין גלילות את לפנות האדים הצבא
של זקנים לקצץ התחילו וגרוריהם הנאצים ששכנה מסטפאן' גם נסוגו החודש ובאמצע סיה,
בבתי~הכנסת לפגוע רכושם, את לשדוד יהודים, מוקבין הרכבת מתחנת ק''מ עשרים במרחק
לא ברחובות. ביהודים ולהכות קדושה ובתשמישי רעד' היר"ודים לב מדראז'נה. ק"מ וכארבעים
טלאי לשאת הוכרחו ושהיהודים הימים ארכו לעיירה מתקרבים שהגרמנים שמועות כשהגיעי
והכרי חופשתם את הגבילו בגדיהם, על צהוב ביולי 18 ביום ואמנם צומן. וכפר לךצק מצד

ומחפירים. קשים בתנאים לעבודותכםיה חום הגרמנים. ע"י העיירה נכבשה 1941

בינ זה. ענינים מצב נמשך השנה כמחצית שלא כמעט החדש לשלטון הראשונים בימים
הנאצים מעשי על מחרידות ידיעות הגיעו תים יחס היהודים כלפי הגרמנים בהתנהגות ניכר
גדלו והמבוכה הבהלה שונים. במקומות ביהודים לייחסו רצו  מקרה קרה ואם לרעה, מ^וחד
והיו ליום מיום קשים נעשו החיים בעיירה, וחי" ימיכיבוש כדרר ימימעבר, של לטבעם
הגרמנים סידרו 1942 בראשית מנגד. תלויים להת האוקראינים משהתחילו אר לופישלטון.
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ואחרים. ריס המ יהודי על ופקדו ליהודים גיטי בסטפאן גם
סטפאן. של אחריתה היתד. כזאת שניתן מבלי לתוכו לעבור הסביבה וכפרי קזק

קטנה חבילה מלבד אתם, רכושם את לקחת להם
ל הנעקרים של האיום מצבם יתואר לא ביד.

באישיה ימפייסמה סטפאז י"יייי' י'יא עתי?ה לשוד עמלם את נטשו מקניהם, שהוצאו אחר
ב סטפאן הפולני המלר בימי עוד הגדולים. היו חפור. פיקוח תחת בגיטו ונכלאו ולביזה
בשב המלחמה אחרי יהודים. בה ™* אטייי ולא ולהסתתר לברוח מזלם את שניסו כאלה
ה בניז את ליהודים באטייי י*לי מסי יים בחשכת הגיטו מן ברחו אף אי לגיסו, להכנס
הבנין לביתכנסת. בעיירה אשי י™? מבצי בכוח לגיטו והוכנסו הוכו הנתפסים אן הלילות,
האחרת. pm עד ועמד היהודים ע"י קושט הזריע

עתי?ים ?דושה תשמישי נסצאי זה בביתכנסת רבים .1942 באוגוסט 24 עד התקיים הגיטו י
המגיד בו שקרא יספרתורה שנים ™* מלפני נמאסו חייהם  והנשארים בגיטו, ומתו חלו

מסטסאז קבוצות היהודים הוצאו ההוא ביום עליהם.
נמ העיייי' פרחה האחיינה המלחמה לפני של מרחק ברגל ומי בעגלה מי והובלו קבוצות
עמ בנקים שני בתימדרשות, שלושה בה צאי היו שם קוסטופול. לצד קמ וחמשה עשרים
ציבור ומוסדות ספריה 'י'יבות'/ ביתספי מיים' סטפאן יהודי ועל מראש, שהוכנו בורות כבר
ציוניות אגודות בסטפאן התקיימו אחרים. יחםד ופד בדרך נמלטו אנשים כמאה רק הקץ. הקיץ
היהודית האוכלוסיה שונים. צביייים יאיגינים בחרב נפלו וטף זקן  ויתרם ההשמדה. מקום
צר לפגי נפלי אלת יכל נפש ג3500 מנ™ האדמה. פני מעל ונמחו הרשעים של הטמאה

>("T1y ^ינפ J'm ועסקניה: העיירה בני גם היו המושמדים בין
גרינשפ1 מאיר קוסטופול). קהילת (מועד גולדנשטיין פינחס

דרגוף יוסף משה מסור); ציוני (עסקן גח אברהם
תבוא סס0אן על מלאה רשימה (. מר ז גמ*ח) וקופת בעליהמלאכה אגודת (יו*ר

מז'יריטש מזועות עדות
ליהר היה קשה ואם ועוד. וערד סדינים מגפים, מוסרת: בורשטיין, שמתה בת שרייבר, מי0^ה
היה קשה כניה פי  הדרישות את למלא דים בווהלין. קוריץ שליד מז'יריטש ילידת הנני
בענין לאחיהם לפנות מהיודנראט* לנציגיהם ואני לארץ הגעתי שיעור לאין תלאות אחרי
הימים, שבאחד עד התכופות הדרישות מילוי עדה עיני  עיני שראו ממה קצרות לספר באה
ל~ לעבודה איש ועשרים מאה לשלוח כשנתבעו ושר הראשונה השחיטה מבורות שברחה יחידה
במשרד לדעת עצמו את שווץ איבד  קיוב מז'יריטש: של ההריגה מגיא היחידים בין דה

המקומי. השלטון .1941 של בסתיו למז'יריטש נכנסו הגרמנים
בערל היהודים נשאו חדשים כששהישובעה החדשים. השליטים לנו יביאו מה ידע לא איש
והנה היסוד. עד ושועבדו נוצלו הקשה, הנאצים העיירה יהודי כל את כינסו פעולותיהם בראשית
אנשים לתפוס התחילו תש"ב אייר בסוף  הם נפש. ל3500 הגיע מספרם אותם' ורשמו
הבתים, מן גם הוצאו והצעירים העיירה, ברחובות גרמנית' בהנהגה אוקראינים של משטרה הקימו
בכפר תבואות בניפוי עבודה מלויי לשם כביכול מקומיים יהודים כמה מנו מועט זמן ולאחר
נודע ימים שלושה כעבור אך הסמוך, ניבירקוב במקומות שנהגו כמו "יודנראט", להם לשמש
לחפור נצטוו החטופים כי אוקראיני, שוטר מפ* ישעיהו שווץ, אברהם היו הנבחרים בין אחרים.
עוד. חזרו לא והם ניבירקוב ליד בורות מספר שידע שווץ, ואחרים. ווינר יהוד'ל רובינשטיין,
היהודיםן כל על נפל ופחד בעיירה בהלה קמה את הגרמנים הביאי ואליו המתרגם היה גרמנית,
כי ם ע ג יד; ולברר'' להסתתר התחילו רבים רבות: היו והתביעות העיירה. מיהודי תביעותיהם
אותם. רמתה לא הרגשתם ואמנם הקץ, קרוב פרוות. כלים' וזהב* כסף ולשרות* לעבודה אנשים
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 ה^ומל4 עיירתנו בני של אחרון מנין עם להשאר העיירה הוקפה תש"ב שבועות א' ששי ביום
לים. היהודית האוכלוסיה כמחצית והוצאה משמר ע"י

ראשון ר ביום מככ ימים כעבור ואמנם לתפוס הצליחו האוקראינים שהשוטרים שבה/
■ גרים ומסי רבות, יריות לאזנינו הגיעו בסוכות' הל משרפות למקום הובלו האומללים ולעצור.
~ היהו שאר כי לנו נודע בקשרים אתם שעמדנו ק*מ שבעה מרחק ניבירקוב, הכפר שליד בנים
" באו הוצאו בערך, נפש 1700 מז'יריטש. של דים עמ שבו ואוקראינים, פולנים מקוםישוב מהעיירה,
קהילת על הגולל נסתם ובזה להורג, יום תו הגר הצבא ע"י ונתפסו הפולנים של קסרקטינים דו

 ביער, בהסתובבנו קטנה חבורה ואנו מז'יריטש. משפ על המרוכזים נצטוו רבות שהיות. ללא מני.
: אסתר (ביניהם העיירה מבני אחרים גם מצאנו ב^וחי נצנץ ואז בגדיהם, את לפשוט וטפם חותיהם
. הכפר). רועי בין שנקלט הקטן' ובנה זינמן חוש אך ידעתי. לא לאן לברוח... הרעיון כברק
". בבור חיינו ממנו, גדול והפחד גדול היה הסבל התח מעט ומעט הצדה לסור דחפני פנימי

ובהלה. חשד שעורר רשרוש לכל ורעדנו הרכוז ממקום ובכיות כשרעש להתרחק, לתי
הבנדרובצים בסביבה אז שוטטו לגרמנים נוסף המתחמקת, אלי, לב שמו לא בתחילה מלווני.

 יהודים על פחדם את שהפילו (אוקראינים), למשטרה גסות בידים והובלתי נעצרתי בדרך אך
. ביער הקטנה מחבורתנו מעט. לא מהם וסבלנו העיירה: מצעירי כמה מצאתי שם שבעיירה.
r בידינו שעלה עד שונים במקרים רבים נפלו גלזר, יצחק אוסטר, האחיות פרידמן, האחיות שתי
האדום. לצבא ולסוף פרטיזנים, למחנה להצטרף ואח' קלורפיין דינה הובאו ואח"כ שרייבר משה

" עשרות כמה בחיים נשארו מז'יריטש מניצולי ושבע נערים (ששה לשלושהעשר הגיע ומספרנו
 בדרך מהם שלושים עם נפגשתי אני בלבד. ורצוצים. מבוהלים כולנו נערות),

 ליייסיל ^ "£ ££ ^ בעגלות ל""יה ,"," אחדי" שעי" א"רי

J^J^ZXZZZ'Z "" ""*""". "ב "",* "ל" ג" ?
1j* *'.. " ' w J £ 7 בעבודה. המשכתי רוחי אלי כששבה עלפתי

לביייי; ילייי1 עם ונשים לחיד מביגיים יים בתה את שחיפשה סוסיל את פגשתי ^nr
כל י'חפייה בשעת שהיכני במדי™ מיוחדים' סמטה, מצד אליה רצה שבתה עת לעיני, ונורתה
הגייים' י'0' אחת בבת נייי לבוי שיידי איבעה עוד שאחדים ידעתי כי יהודים, פני חיפשתי

אחת אשד ניבירקוב, מכפר ונשים גברים בם" £J™™^^Z,"
רוצ הם מי לגלות רצתה שלא על קשות הוכתה כי שהרגשתי עד ה> ה ליד עבדתי
אברהם אשת קליקה, ריסיה של י'יליים י שנ חי כי ידעתי שניה. לשחיטה מתכוני הכובשים
הרצ לפני יקר בשטיח פיט עטי שהיו ניסנהילי>י עובדים ניבירקוב בכפר הגרמנים של בקסרקטין
השטיח את הציעו עלהשחיטה ישי'מנצחים '^ והצלחתי המשטרה מן והתחמקתי יחידים כמה
מעשה ל הגרים כל נדחפו ואז וירצחם, שיגש למי בנקר בכביסה, העסיקוני שם. לעבוד להכנס
במי לעביי בשאיתי לא,גילתה י™ * יליייח והתנאים קשה היתה העבודה שונים, ושרותים
על היאיתי המ?ומ.י השלטול של סיביטי סד גרמני חייל לי רמז הימים באחד והנה קלים. לא

 הבורות לתכנית כמהנדס שידעתיו איני יאי^י מר בעוד מכאן אסתלק אם אעשה טוב כי אחה
משפחתו גם ידוע. בלתי למקום נלקח והיא היהירים. שארית את להשמיד זוממים שכן עד,

הרוסים ע"י העיירה מן נשלחה לשאר הדבר את גיליתי לעשותן יכולתי מה
, רדף המושמדים צל בעיירה, לחיות הלה קשה היו פנינו להמלט, ונדברנו שם שהיו היהודים

ועז בה לחיות להמשיך טעם כל היה לא איתני/ התחילה ושוב לודביפול, מצד הסמור ליער
הנכספת. למולדת כשפנינו בנוה, שריי שמשה אציין וכאן ותלאות. נדודים פרשת

המלביה'ד מז'יריטש. מטובי רובינשטיין, לישעיהו הציע בי
אבטיזד אריה ברצוני באמרו: סרב הוא אך ליער, אתנו לצאת
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תבנה בת של טלטוליה
ביחוד אך  העיר לצד פניתי מהפצצות. בחלקו היו השלטונות ע"י נאסרתי 1941 ביוני 5 ביום
היהודיים הרחובות מראה מדכא רושם עלי עשה מאחר הציונית, לתנועה כמשתייכת ברובנר. סים
איומה בדידות עלי ירדה בשוממותם. העומדים מארץישראל. זה לפני מספר שבועות שהגעתי
בר ביתאבי למקום משהגעתי נעכר. ומצברוחי שפרצה וכיון ברובנה, במאסר הוחזקתי ימים 17
התהלכתי בלבד. ריק מגרש מצאתי מיצקביץ. חוב האסירים הועברו והגרמנים הרוסים בין המלחמה
אותי שהכירה שכנה רוסיה, אשד. שפגשתי עד חבל בקאמישין, לביתסוהר ביניהם אני ואף
העיר, יהודי כל עם שנרצחו הורי על לי וסיפרה בת שם כלואה הייתי הרשים כ13 סטלינגרד
שתי וכי הביתה. לראשהשנה מהעבודה בבואם היו האסירים בין מורעלה. ובסביבה קשים נאים
גם לי (היו מכאן ונסעו בחיים נשארו אחיותי כלל' מוצדק היה לא ומאסרם מכיבדים אנשים

בחיים). שנשארו אחים 2 הביאם. גורלם אף

SS=""£ ^§^#f
,Z'lJJV^n .r£^JSofכשמונה אסייה נשארתי ובי בסוייאיסק סוהר
כד1 ללבוב יצאתי מספר ימים כעבור בכסף בי חישים
של גדול תור לפולין. לרסטריאציה להירשם אשמתי לברור חכיתי מאסרי זמן כל במשך
הא היום זה היה כי זו, להרשמה חיכה אנשים ימים עברו אך שיששחררוני. בתקוה ולפסקדין,

להרשמה. שנוער חרוו אחת לא פניתי מאוכזבה. והייתי חדשים וחלפו

שגילה ישראל, ר' אחד, יהודי עם נפגשתי שם £ ב^™™^^. רית^צים
היבי' <""* ^^ך^'™! שעלינו. העריץ יממונה אך חלשים. גם ני?ו בי

בייכי מטעים לא שהיו בטלטולי מכסת את למלא ללארחם תבע יהודי) (אגב
אה לקחתי לרובנה, חזרתי מספר ימים אחרי הרעב  במזונות המחסור הכרחית. העבודה
להגיע במטרה לדרך ויצאתי המעטים חפצי באיןברירה נשאנו, זאת בכל שלו' את עשה
בעיר האחרון ביקורי זה היה  חסצי למחוז וא חוקר אלינו שהגיע על נמשך כה הכבד. בעול
מב וריקה בחורבנה העומדת הגלותית מולדתי למחנה אחרים עם יחד שלחוני חקירתו חרי
ושיגשוגה. בבנינה חלקם היה שרב היהודים, ניה בקאזאן. אסירים של עבודה
רצון לי היה לא שבלב, הכאב כל שעם אודה ,., , ,
הלאההלאה לבףןח אלא יתףה< שעה ל עד בטלטולים עלי עברו שנים לשלוש קרוב

זף עכןף מ ידעתי אז עבודה. שנות חמש  םסקדיני שיצא
משנג אך בעניי שנתיים עוד לשאת לי שנשאר

מ"גורדוניד.* חברים מצאתי (פוליו) בליגניץ הוצאתי לא  להשתחרר היה ועלי הזמן מר
חורט שהתעכבתי מקום ללודז, הגעתי ובעזרתם סאלחח הנקרא לכפר שלחוני מהמחנה לחפשי.
אל הדרך להמשכת כוח והחלפתי נחתי ימים לא חופש. קראו לזה בחקלאות. שם לעבוד
אוס במחנות בדרכיםלאדרכים. לגבול בעבר להשתדל והתחלתי הדבר. עם להשלים רציתי
ד. גם ואח''כ אחיותי שתי את מצאתי טריה בב ופניתי התרוצצתי לרובנו?. חזירתי בדבר
המעורבת שמחתנו היתה ורבה  אחי שני המליץ בעניני שחקר ואחרי לםרוקורור קשות

בכאב. לי נתנה ולסוף בכפר' המשק על הממונה לפני
עד שונים במקומות התגוללתי חדשים כמה איי: רובנה לעיר לא אך למולדתי. לחזור רשות
ארצה הגעתי ולסוף לא"י לעלות רשען לי שניתן ללא אז). ראשית לעיר נחשבה (רובנה לדובנא

"קומנינוס'/ באניה 1947 למאי 19 ביןם שבועות שלושה לדרך. פעמי את שמתי אמצעים
רובנה. עד פחם של בקרון נסעתי

פרלמוטר רחל חרב מצאתי רובנה. של ביתהנתיבות את
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האדום בצבא יהודי חייל רשימות
(19441939)

גם מהרה עד הגיעו הגרמנים אך באוטו, עבדתי שבאוקראינה. בווהלין סרני מולדתי עיירת
גורקה*. "חולודנאיה מצד לעיר ונכנסו לחרקוב בווו לסרני האדום הצבא כשנכנס הייתי 19 בן
ולילה. יומם נשמע וההפצצות התותחים רעם בעיירה שמשלו והפולנים, 1939 אוקטובר דש
לב נשארנו חיילים מספר ועוד ואני ברח הצבא שבעיירה היהודים עזבוה. שנים' כ19 ובסביבתה
חומרדלק לחפש הלכנו לאוטו. בנזין ללא דנו אך השלטון. חילוף לקראת לשמוח אם ידעו לא
הט על לברוח החלטנו נפט. עם טרקטור ומצאנו עליהם. נפל האדומים ופחד שדאגו רבים היו
לפני .1941 לספטבמר 1 ביום זה היה רקטור. הגרמנים חילות התפשטות על הגיעו שמועות
גיסיה הנערה של לדירתה סרתי מהעיר צאתי חרד. היהודי הלב וכיבושיהם. פולין ברחבי
אחרי דודתה אצל שהתגוררה מסרני. יננביג היו שם לדיטומיר. עברתי 1940 שנת בראשית
יחד לעזוב קראתיה הרוסים. ממאסר ששוחררה חיי ללא יהודים הרבה בעיר מצאתי קרובים, לי
להי ממני יביקשי/ בכתה י'יא . העיי את עמני נהגות. למדתי במסגריה, לעבוד התחלתי צבור.
אח'כ להגיע ננסה ששנינו כדי בחרקוב, שאר (אחרים ממשלתי בביתספר נבחנתי מהרה ועד
וכשנוכחתישלא קצר היה הזמן להורים. לסרני לש נתקבלתי בבחינה. ועמדתי לנהגות היו) לא
עד לי ידוע לא גורלה (על נפרדנו  עמני תלי כבן ואני הימים ארכו לא כנהג. ממשלתי דית
העיירה עד קןמ כ60 בטרקטור עברנו כה). לשרות ב1941 נקראתי המדינה וכאזרח העיר
דר הצטלבות על עמדנו בדרך קולדי. קיסניה אחרים רבים עם יחד שלחוני האדום, בצבא
הלכה לאן ידעו לא הצבאיים והפטרולים כים אולם  מעופפים, של בפלוגה בלוצק, לשרת
יי עמה הקשי את שאיבדנו היגשני *לוגתני' כנהג. שם לנוהעסיקוני שהיה הנשק עם הטרקטור את למסור צינו K
והתחכמנו מאתנו לקבל סירב הקומנדנט אולם בין המלחמה פרצה ,1941 ביוני  שנה אותה
הטרק עם הקומנדטורה לחצר שנכנסנו זה ע^ מיד. החלה האדום הצבא נסיגת ורוסיה, גרמניה
את שהבאנו לנו לאשר היו מוכרח.ם ואז טוף אוירו נראו לוצק, בקרבת שלנו, המחנה בשמי
ברגל ללכת התחלבו מאז הנשק. עם הטרקטוף מאז לסגת. נצטוינו פצצות. שזרקו גרמניים נים
אנ, ועל,^, נחנו הרכבת. לתחנת שהגענו עד והע רב זמן שארכה שלי, סרשתהנדודימ החלה
הףאשונה הרכבת אל מל77; בנקף משה ןהחייל ליוני ב1 בנסיגתנו. בזכרוני. להיחרת מיקה
פצ זרקו הגרמנים מהחזית. פצועים שהובי^. כולה שעמדה סרני, עיירתי דרך עברתי .1941
הא בצלב מסומנה /7/7,/7B, אף Jr רכבת על צןת היהודים ולקרובי. משפחתי לבני וסרתי נבוכה,
13 ו אחרת תחנה עד הלכנו ושוב ועזבנוה> דןם או מהעיירה לברוח אם שעה אותה ידעו לא
ןלא בכםרים נשארו עמנו שהלכן רוסים חיילים להם היה קשה כי הגרמנים, של לכניסתם לחכות
ו1רר לעיר הגענו וכה אתנו, הנ0יגה את הפשיכו במקום. נשארו ורובם ומנכסיהם, מרכושם להיפרד
חס הבודדים החיילים _ אותנו אסרו שם ניד הצבא אחרי והלכו סרני את עזבו מספר סתי רק
ומיד טנקים לפלוגת ציףפו אותי _ יחידןת רי מצפרני שברחו אלא ידעי' לא  לאן ן הנסוג
כחייל בשרותי נשארתי כך לנהגות. העבירוני הבאים. הנאצים

 המלחמה. שנגמרה עד האדום בצבא סטראשוב. הזעירה בעיירה התעכבה פלוגתנו
,m.f fi,m, ,tmm, mtt0r, mm ... , הפולנים של ביצורים היו שם קלוסובו, בקרבת
ניסו כאז לסיני'י המלחמהנסיתילחזיר, כתום ישארו שלא כדי לפוצצם, הוטל תלינו לגשרים
לו ב הפולנ לצבא ישלחונ ל"לני י'צבא יאשי לאחרים נמסר הגשרים פיצוץ המתקרב. ^Z^^ffJלאוייב ,תס?יי עלי הוטל ^ יז את המשכנו בביצורים, ו פעולתנ אחרי 2^1ואנו. :נח;ס"יאאל" להמשיי יציתי לא יאי חרקוב, עד ארוכה דרך עברנו ברגל. ייאn^ומיאלנסיגתנו שמת מלוח חיי ייח אתא לשנית בוולוצ'ינסק.  האוייב אותנו הקיף פעמים וכמה
חרי ואכןא לא'י. ע, הגי ל במטרה לגבולות ר ^ב הס שמפקדינו עד  אחרים ובמקומות קיוב, ליד
העולים^ עםו להיות זכית רב וסבל טלטולים להתחמק דרך מצאנו ובקושי חיפשנו ואנו תלקו
לסר  הנכסף חפצי למחוז (1944 שנת (ב הגיע רוסיה לפנים דרכנו את והמשכנו האוייב משבי

חדשימ* בחיימ ילי'™*  לדת הגרמנים. פצצות תחת
שמוקלד יעקב ושוב צבאיות פלוגות מחדש הרכיבו בחרקוב
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לנעדרים ציון
ארצה. שעלתה ער בפולין _^^^^^^^^^^^^^

ועבדה בחולון ביתם את ונעלה דינה נגו כאו 1^^!85^^^|^^^
שם. בביתהחינוד כפויית ^^^^lfpBPv^^^l

עליה, שעברו מהתלאות נרגעה טרם שנה' לאחי ^BjF^ fW^^m
ניתוח לה נעעה שם לאפריקה. לרפוי ונשלחה חלתה H^■ ^i^^^H
1948 אוקטובר 3 ביום מתיה והיא הצליח שלא ^^^V ^P*~^HJ^^■
אמריקר, יהודי כץ שהותה חדשי 3 במשך בניויירק ^^^E|^i£^V^^^|
הח ו'"ם הווהלינים בחוגי וכעיקר ביניהם f'"^j₪a^^^W/^^^^התפרסמה
כארזי7י^י לזכיה גדולד> ססייה להקים ליטו 1^^^9 ^iJSlf^^^■
אר מועצת על נמנתה דינה האמריקאי. הנוער בקיבוץ ₪^^^^* ^^1^^י

בא''י. ווהלין יוצאי ג.ץ 1^| ^.

^^^£* ^^^^^ שוט;סק העיירה ילידת וולדמן,  שסינמן |^^^1דינה ^^ ^^נ הע~ מנכבדי שטינםן יעקב של כתו קרסניץ' במחוז
1^^^^ י 1$^^ ופשכיללה. יירה
^^K^WP** 0^^^ בשומסק .תרבות* הס0ר בבית למדה 12 גיל ~^^^^^|ער ,^^1^ יסודות את אתה והביאה בלבוב ללמוד עברה ^^^^1ואח'כ ]9^^ בילדו* בה השריש קואביז? הלאומית והתרבות ^^^החינוך ■pr^^^^^^■ דינה גילתה בלבוב למורים לסמינר ."n51D,a .nn
1^1^ ^^^^1^^^ יודעיה. וכל מורי*ח על והתחככה נעלים ■^^^^^^^Vjyj^^כשרונות אתה הבאים וכל בה' שכנה ומחוננת עדינה נפש ני
1^^11^^^^^^^^^ בלימודים 'הצטינותה מלבד להעריכה. ידעי HH^^IHHHבמגע לתנועות ומרץ זמן הקדישה המו&תית ובהתנהגותה

סמי וכשסודרו ו.סרייהייט", ,החליץהצעיר* הנוער
נולדה וחיה שלום בת צ'צייק, לבית ארדברג אסתר הנוער לסני בהם מרצה היתה  קיציים נריונימ
ארבע בת בהיותה ,1921 בשנת ווהלין. סלך באולבסק, ועוד. התרבות החלוץ. תנועת לאומיים' נושאים על
עוד ארצה. משפחתה ובני הוריה עס יחד עלתה לסילר לפקולטה ונכנסה 'הסמינר את גמרה ב1939
חבת את לתוכה סםגה הוריה בבית ילדה בהיותה נכ והיא המלחמה החלה והנה באוניברסיטה. סוסיה
וזתחיה חזון על תמיד דובר ובבית הואיל ציון, הגרמני כניסת עם אך אוקראיני, עתת למערכת נסה
לאהר מרוסיה ^רצה עלתה המשםחד בארץישראל. מקום בשומסק, למשסחתה לחזור הצליחה ב1941
הימים, בזמתם שבעליה המכשולים כל על שהתגברה ואף הנאצים בעול היהודים כל של בסבלם שנשאה

נס. בחינת נחשבה שלמה משפחה ועלית להת בידה שעלה עד הניסו חיי ממרירות טעמה
עמסי בביתסטר אסתר למדי' ארצה עלותה עם אצל מחסה ומצאו ואחותה אביה עם יחד ממנו חמק
התיכון הספר בבית למוריה חזק את אחרכך וסיימה הזמן ובמרוצת לכומר עזרה כראשונה בפטיסתי. כומר
הואיל רעותיה' כל על אהובת היתה היא "בלפחר". רק שבסביבה. פרטיזנים קבתית עם קשרים קשרה
וסביון הבריות' עם וחם ער מגע ליצור תמיד וידעה הגיעה מהגרמנים רווהליני החבל שחרור עם ב~1944'
בה, שנתגלו ביותר היפות מן אחת היתה זו שתכונה עפ יחד אהרים. יהודים פרטיזנים עם יחד לרובנה
להקדיש  הלמ^£ סיום לאחר  הרעיון בה *ץ ברובנה צילני ארגון יסדי. ואחרים לידובסקי האחים
ראתה היא רחמניה. כאחות מרצה ואת כוחה את בהעברת ובעיקר חשובה חלוצית פעולת פיתח אשר
וכן הלב את למשוך כדי בו שיש תפקיד זה ברעיון הס שנתגלתה ער לארץישראל רומניה דרד יהודימ
והיחיד הצבור לטובת יפה בו לפעול שדהופעולה הסשיכ שם גם לפולין. לעבור נאלצה והיא עולה
סער להגיש רחמניה' אחות להיות הרעיון כאחד. וולדמן אהרון חברה עם יחד הלאומית בעבודתה
יל משחר ביותר לה קסם ולפצועים לחולים ועזרי' .איחוד במיכז כמזכירה וכיהנה אח\*כד) ובעלה
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לבחון הרבה לא גם זה ומסני לו, לגדולה הנאה היתי. בחיים. להגשימו דרכים לבקש החיה והיא רותח,
ש'ב זד. אס לעזרתו, הנזקק האיש הוא ומה הוא מי הממשלתי בביתדחולים ועבדה למדה לראשונה
היה לכלם השוק, םן אדם סת0 או עירו, בן זה אם לבייהח לעבוד עברה ואחרכך שנתים' משך בחיסה
מבין איש ושום דאגותיו ודאגותיהם פנים מסביר מסירות אהבה, גילתה תמיד בתלאביב. ..הדסה''
לדחות ריקם, "יו ל"שיב רוחו בו עסד לא ^^^ לטי מסורים שהיו לחולים ביחסה קץ לאין ועדנה
לבב שבתום כלם ידעו כי הזולת, לסןבת #,הך את שהיתה חבה מלת או ידה כף מגע היה ודי סולה'
כאלה' בהשתדלויות ^ עבףו ימיו ורןב עושה. הוא ימצאו שהחולים ויחס חן ברוב טבעי באורח מעניקה
חילו0י שי בתקו0ות עברו rD, ףוב כן על כ היתד. אהודה ביותר. קשים ברגעים ומרפא עדוד בכך
ונדחתה קודמתה את ירשי' אחת כשרשות משמרות. עין ומושכת האנושי ביחס לב מושכת וחביבה,
ורצון החוק, במקום באה כשגזייה אחריה' הבאד, ע., והמסודר. הנאה החיצוני במראה

.DDran ^ק^ השליט בביתהחולים לעכוז* העבירוה מלהמתנו פרוץ עם
בשעת עירן מבגי לףביכ עמדה ןי ןפייתן .(17.5.1948) תשח באייר יד שני וביום ^הצבאי, n)O את ייען גם בה פגעה בפצועים. בטפול משמרתה על בעמדה

את לן לגלןת כל באכזריות. נקטפה באיבה ובעודה המרצחים פצצת
הנברא לכל אהבה תמיד בה שפעם בל^ה פגע הרסיס

בכס0ס יבנה בזיסיפיי' תויה' ב'תלמיד גזבי ה>) הזכרון בצרור צרורי. נשמתה תהא אלהיט. בצלם
לםוסד מסואי בית בוייס?י יי'™1" נח0ה *יי של המולדת. מזבח על חייהם זית שנתנו אלה בין
באגרת היהדות. לנכסי יחסו את גילה זד. ובמקרית זה.
לעפש הבית שעל מפורש, תנאי הכניס הכסף נדבת ^ _.. _^^_

במקורם. ישראל לנזודי ללמ'ד אולפנה בית r ^^^^^ SJ0
לע החליט בפולין, עסקיו את לחסל בידו JHMcfL^כשעלה "

מה, לזמן נקפא מרכושו ניכר וכשחלק ארצה, לות ן^^^^^
לעלות. ומיהר הענין, שיסתדר עד לחכות רצה יא י^£^£
ואינני למשיח' די תכיני לארץ. העליה את דוחין ''איץ / ₪^^
ואשתי קל. בצחוק אפר לי', יחכה שהמשיח רוצה ^^
י***" בייי ייפכה הים*' ל'פפרשי יביעי דיי יץזל< ^^10
לשיבה וזכו רכושם, את ונם נפ:ם את גם הצילו זי. ^^^₪■^

ה?דישה בארץ ילקבורד' כוביו :^^^^^m5"x^^k :

בחייו, פת השני הכן רנתה. ונכד כן בארץ השאירו ^^^^^^1₪^^ ■.

עודנו הצעיר הבן בארץ. כן גם חיה W^B^Bואלמנתו jj/^J
לעלות כנתגעגע הוא גם אבל בגולוה,

ב7נת נולד נוססמן. ,שעיהן חייס בן אבךהם משה K.a"*^./" ^
רעננה. עיי בפרדסו 1947 בשנת נפטר ברוזני' 1874 העיי שוחט לאביו במירוביץ נולד שפיטלניק יוסף
איש עליו. העיר וחותם בזיסוסיר, ופעל וחונך גדל התו ברכי על והתחנך לרוזישצד. עבר בנעוריו רה.
מצפונו. עם פשרות ידע לא ימיו, כל היה הולך ישר ומעסק פעיל ציוני היה ברובגה. התישב ולבסוף רה,
למקום. ארס בין ואם לחברי אדם שבין בשאלה <:ם באיי בקר שם. ציבור ופוסדות שפתעבר חובבי ני
נסה לא בפולין, אחוזתו את למכור בידו כשעלתה לוז נאלץ הראשוני הפלחםה פרוץ ועם 1913 בשנת
הקשים ימיהסשבר אף על אלא, והנה, הנה 1925 בשנת ובצבודיות. בפסחר עסק לרוסיה. זור
קנה בניו' ישני אשתו עם ארצה עלה בארץישראל' בפשר בתלאביב והתישב ארצה משפחתו עם עלה
בניו. שני וידי ממש ידיו במי סרדס ונטע קרקע היהלו בענף האחרונות ובשנים בבנק עבד שנים 17

עץ כל בקודש. עבודה בשבילי היתד. בסרדס העבחה שה רובגה' עולי כל על פכובר היד. שפיסלניק ם*ם.
פשוטו אפם, בזעת סושקאים היו אדמה שעל כל בו, איש היה החברי. ויחסו פעילותו את והעריכו כירוהי
ומ מרוכז טפול ודרשו העצים וכשגדלו כמשמעו. פת מת לזולת לעזור המוכן לבריות נוח לבכי.
של חוג לו היד. ששם תלאביב, את עזב רובו:, ר\61 כשנת ת*'ט בשבט ס'ו בייט בתלאביג אוס
בפרדס, בודדות חיי לחיות ועבר וקרובים' ידידים לחייו.
בשים התענין ולא העבודה, בשביל זמן לחסוך כדי
מה שאל לא בגן. וטיפול העצים מגידול חוץ דבר 1867 בשנת נולד נוססמן הכהן אשר בר' ררשגבי
נעשה ופרדסו תענוגות. אחרי רדף לא שכרי, יהירי הב את אוהב היה בתלאביב. ב1949 נ'פסר ב.יסומיר.

היום. עד לדוגמה פרדס הבריות עם חסד עשה לא הזא עליהם. ואהוב ריות
ה* וידיעותיו השכלתו אף ועל ה^ צנוע איש לזולתו שהט4< בכן, שדרכו משום אלא רחמנות, 7vw
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גרה טובים. מעש* ובעלת צנועה אשתחייל, היוגה עוד שרכש הרהוטה והעברית היהדות, בחכמת רובות
תש*ס. אב ח' ליום אור נפטרה בתלאביב. הימים כל כמו הספחת לגדולי קירבתו אף ועל נעוריו' בימי
טחח (זופיובקה) בטרוכנברוד נויד o7?J Dn^ המשכילים, לשורות נדחק לא ^"r ודרוינוב ^ביאליק היגר 8 בן wrva גללר. וסאלי הירש בין לוצק, גאותו. זה ועל ישראלי, איכר כעל עצמו על והביט
ס0ר ^ התחנר שנ£ .^™^ ךוריו עם אחרי בפקוהישראל להתחנך שלח הקטן בנו את
w להשלי0 לן s" קשה נער בהיןתו עןד 0וףטןגזי אותו, כיבדו שהכירוהו רעננה בני הגמנסיה. את גמרו
,e1jnm אורוגוואי, יהוד, בין השוףרת ההתבוללות בפר יחד אתו שעבת הפועלים הוקירוהו כולם ועל
חלוצית> בהכשרה השתתף ד1ציוניו1: התגןעה לעניני תלין .לא למצוד. ודאגתו יחסו הערכת מתוך דסו,
ד'1וער חבר היה הןא ועוד, לקרנות כספים באן0ף ימיו. סוף עד היה כזה שכיר". פעולת
בשעתו התגייס צ0ית' הכשרה לקבל ובכדי רציתי, שינגלום ופניה אליעזר של בנו שינבלוט דב
ימית. צבאית יהכשרי' שם וקבל האורוגוואי' לצבא ווהליניות למשפחות נצר בירושלים, מארנונה

וה ד,מתגיי0ים מראשונ, היה fV9m7' הקמת עמ :13 מגיל ההגנה בארגון חבר היה דוב מסועפות.
בעודף, קצר זסן עבד מאןרוגו^. הואשןנים עולים לתפידו ער והיה חי''ש פלוגות נוער, מדריד. מקשר,
נפל ושם לנ^נב אותו שיעבירו תוקף בכל דרש אך 'zv?..^ה בשער ונקבי (5<10<48) תש"ט תשרי 3יי0 ,1947 בדצמבר והשחרור' המגן מלחמת בראשית

דןמולדתי מזבח על בנפלו היי< 24 בפועל וסביבותיה בירושלים *מגינימ בעורות התיצב
חששי ^ביום המשובשות. ציון בדרכי שיירות בלתי

שטרנברג נתךנטע ר' אשת שטרנברג, אסתררבקה טוב. תר להצלת חברים קבוצת עם יהד יצא ,26.12.47
היתד. .1933 בשנת לארץ בעלה עם עלתה מהיש7 קרב. והתלקח ערבים כמאה עליהם התנפלו בדרך
את ואוהבת אייחים מכביסה חכמי" צי'?נית' אשה שנש חבריהם לעזרת מיהרו מחבריו שנים עם דוב
תש'ט אדר ט"ו ביום בתלאביב נסטיה הבייות לוחם נשאר נפצעו וכשחבריו תגבורת, להחיש לחו

שנה 67 בגיל עד לחם האמיץ דוב לערבים. נכנע לא והוא יחידי
גבורים. מות שם נפל והוא האחרון הכדור

בישראל ווהלץ יוצאי ארגון מאת
בווהלין. חמר ממשפחת לוצק אוש חרמונ/ י1סף פסח

"יי* יייליט נל "י' "י™ גקים ה<ייגיו י'יי הבדטת >ת א"ג שנעייו, היתיקם "ינים "י.
בברכת האחרונים בחדשים י*71' עם בילד, זקנתו ^נות את מכובד ואיש תלמידחכם

הבאים! ברוכים אור 74 בגיל נפטר גג^^אתנפשו. בארץ ;כ2; אשתו
העלמין בבית למנוחות והובא תש'יט תמוז ב' ליום

ערכה שהושמדו ווהלין קהילות להנצחת הועדה בנחלתיצחק.

. ודנה בתלאביב ישיבות םספר יוניאיגוסט ^^י רוזישצ'ה. העיירה יליד גיברץ) (טוניה ורדי פנחס
התכניות. של הביצוע ובדרכי באמצעים בהצעות, הגמנסיה, את סיימו ועם מובנה. התחנך מילדותו

הכללי הזכרון כיום שנקבע ז., ש. אלול י*ד ביום הציוני' הנוער בשורות ועמד הסוחרים. בבנק שדת
תש'אתש'ב. קרבנות וקדושיה, ווהלין לקהילות וצנוע. עניו יפות. מידות בעל איש היה ורדי
החללים זכר עם והתייחדות אבל אספת התקיימה רוטבלט מבית דינה אשתו עם ב1933 ארצה עלה
בהשתוה בתליאביב. שטראוס באולם אזכרה ונערכה סוף ד ע חי שט בחיפה, יתדו את ותקע נרוקיסנה

הארץ. מכל ווהלין יוצאי סות היה הבסחון בשורות עמד המלחמה בתקופת ימיו.
48 בגיל פתאום נפטר יודעיו. כל על ומכובד חביב

<^ ^^\ ושלושה 06שה והגיח תשיט אייר י''ג ביום בחי&ה.

^^^ ^'^^^^ ומעשים פעלים 6ניש דיסלמיר' בן הוכפלד, ^יוסף ^^^^^^> ביאליק ח.נ. של מחבורתו סנעוריו ציזני טובים.
^^j^^^WWmim בשנת בז^טומיר בהגנה משתתפים בין היה בעירו.
j^IH I I HJMV הציר על נמגה ופעיל. ער היה בארץ כאן גם .1905
y^KSBBBB^IKn בתלאכיב תש''ח אלול א' ביזם מת הכלליים. נים

ittH^p₪Bjn jIHJ!■^ אמו םהורושקי. אקסלרוד [חמה מריס
^K3MR₪₪BbB₪₪₪BbS$( עלתה אקסלרוד. אברהם הספת המורה של

שנה. כ~25 לפגי אקסלרוד דוד ר' בעלה עם ארצה



קח' תיי פאזרעותיון, קורותיה, היהודית. לווהלין ויהלץ ארכיון A*B
טאסף הארכיון וכר. מוסדותיה אישיה, לותיה. ובחרל בארץ  איקו מכל בבקשת הארכיון ו1דת
ציונים, םיסםכים, תעודות מיני בכל ומעונין שייטת לו שיש הובר כל לד. ולהמציא לאסוף
סרסיכלים. מודעות. כרוזים, עתונים, ספרים*

ןכד, אגיןת סיסןרים' זכרזנות/ צילופים< בע'מ כללי לביטוח חברה 1 1 י צ
ן,^ *ז^זת לד<נצחת סייעו כען^0/ ;fAvr fJS ביטוח סוגי כל
:w p*"" >ייקוס ימערכת החומף את ושלחו 120 אלנבי רה' תלאכיב, י>אשי: המשרד

73 ^ ,"". יןד תל.אביב ^ " 46713 טל0. 1425 "י

19 נחבבי רה' תלאביב אבסיחי אריה ו

32 ברוכוב רה' תלאביב איליי ח"ב ל ב 11 0 "1 ¥ ק ] 3
ברדיטשוב קובץ

יףי#לי0 _ ברדיסשיב על הקובץ יו0יע בקיוב מרכזי מוסד בע^ז מרכזית שתןםית אגודה
זח לקובז חומר למסור המעונינים על .r>m" בארץישראל. האשראית .WBKW של
.ילקוס למערכת לסגות תש'י תשרי בבשר להזדרז .5365 טלפון .32 לילנבלום רח' תל~אביב

/*Ss\ שתופית וחסכון מלוה 7^)קופת בע'מ בתלאביב העובדים י*^\של 26ו אלנבי רחוב פנת ,50 לילינבלום רחוב
"תנובהי תו!ות 997 .1 n ^0372907 iidtd

באיכותה מצטיינת סניפים.
 80334 טלפון גורג' המלך בשדרות |ביפו, "י11""1" י י ' =י" 14 או"וירוגתד. בחזיב בחולון,
= 11 1 0 11 = 8 סלפון הראשי, ברחוב |ברמלה. לאחריות ארץ.ישראלית חביה | בלוד מובנות
| בע*מ 1 : 1

= הגדולדרבארץ mD^rnnnn i"n *ITI^ ..
1 לאיי 5.000.000.  (חיים) הביטוח סכום 1 בע'מ לטקסטילים |חברה לא'י 990.000  (1948) הכללית ההכנסה | חולון |תלאביב .985.00  וקרנות הון ^ 80817 טלסון 3639 |טלפון המרכז: | גרבים.
| 44 לילינבלום רה' תלאביב, ן |טריקו, 805 ד. ת. 4431/2 טלפון | משי' לבני
U11111111111:11111m1;1m1mm111111111mmmm1111 תינוקות בגדי

רו!!" ח11*1י* 
■IJI1 yyiU המרסוי המשב"ר
9^^ מרכז , של להספקה קואופרטיבית חברה

העיבדים הסתדרית של בישראל העברים העובדים
.363 ד. ת. 63 הנמל רח' חיפה' הראשי הספק

431114 טלפ. הקואופרטיביים המשקים של
4353 טל. 39 לילינבלוט רח' תלאביב, ובכפר בעיר

2486 טל. 1 בךיהודה רח' ירושלים, והמושבות ירושלים חיפה, תלאביב,

לילינבלום רח' תלאביב. ווהלין. של הארכיון ועדת רשומה) (אגודה בא'י ווהלץ יוצאי ארגון
.6 הזקן הלל רח' תא, בע'מ פל'ן רסיס אבסיהי. א. ,19 נחמני רחוב הכערכת: .1 חדר 15


