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ווהלץ יוצאי של האיגוד.העולמי הוצאת תלאכיכ



קדוקוינוו את נזכור

אגרת
ולארגונ*ה נוהל*! בנ> לכל

לכל ם קורץ והננו בראשיתה זה קדוש למפעל . יךיךים _ חברים
'.גשימים לקהל להצטרף בעולם ווהלץ בני יתר
הרבה עוד ממש. של ובפעולה בעזרה והמבצעים ווהלין יוצאי לכל בזה לבשר שמחים אנו
ולתרום לפעול להוסיף עלינו ושומה לפנינו שאחרי ובעולם, בישראל העולמי האיגוד וידידי

ובהקדם. בשלמותן התכניות למימוש אנו  האחרונות השנים במשך וסידורים הכנות
להני)1 יןהל ן0/ ל על Jjm בית ף, י ל ה וו כל י .ה את להקים עתי, נגשים

. 1יעיי א" ^ ילמלא ^ לנ;ים וי"ליו. קיישי לכל כאנייטה  "נצחה ^תיבות יטים התחיינ שכנ. טי עליני שהו0ל הי.י0טןףי ויהליו של המפואר ולביה התיבות לקהיליתיה
טיט יאשף ייףע [א יביא _ נדףי את ^ הכביש מצי בגבעתיים יוקם הבניו היהויית.

כנדבת תףומ"ו על נא יבןא _ ה"יכ גמר עם ציבויי. גו בתיו שיה ש''שאלוף
,, , , אדריכלים מספר ע"י עתה הנעשה הבנין של ליקירינו.נון הסמלית המצבה להקמת ויכלתה י ,

ובחירת הארכיטקטים באגודת התחרות לפי
מפעל על גם הכרזנו הראשונים צעדינו עם לבניה ניגש האגודה' שופט ע"י הראויה התכנית
נ ה ב''דפי ונעדרים קדושים שמות הנצחת הבניה התחלת לקראת ראשונים צעדים ממש,
הקהי לפי אלבומים בספרי ירוכזו אשר ה", ח צ בשבועות תתקיים אבןהפינה ירית נעשים. כבר
לשם שבהיכל. ההתיחדות" ב"אולם ויישמרו לות הקרובים.
קדו רשימות את להגיש ווהלין בני נקראים כך , , ,

, י , ההישגים על לברך איפוא' יכולים, אנו
"י" לכי "י'ייי "'"'יי" טפסים על שיהם, סמוך ובלב השטחים בכל הלום עי שהביאונו

'" טיפ0 להגיש מאתני א"י נל נא היינו ווהלו. בני יאכזבונו לא אכן, ני ובטוה,
לפעולה. מוזמנים ועסקנים פעילים חברים המונומנטלי, ההנצחה מפעל את לבצע נגשים

יוצאי של העולמי האיגוד לעקרונות נאמנים
ווהלין יוצאי של העולמי האיגוד הנהלת החברים' כל של כוחם יישר ולמטרותיה ווהלין

אחים יד שהושיטו והתורמים הידידים העסקנים'

כהוצאה. הכנסה מס ע"י מוכרות התרומות כל

לאור: שיצאו ווהלין לקהילות ספריזכרון ושיחת

קוריץ' סוצ'אייב, סארני, מיזוטש' גדול' מזייריטש 17 הכוללים וב' א' כרכים שני ווהלין* 'ילקוט
רטנה. רובנה, קומנוקשירסק, קובל, קרמני'ן, אוסטילוג. אוזדיטיטש, אוסטראה, (אי'ח), קבצים

בקרוב: להוסיע עומדים הנ'ל מלבד דפידובקה, ברנובקה, ברסטצ'קה, ברזנה, ברדיטשוב,
רוקיטנו. לוביסול, טוטשין, הורוכוב, דובנה, ויסוצק, ולדימירץ, הושטש, דרושקוסול, דומברוביצה,

ועוד. רדזיבילוב לודמיר, לוצק. בלהבות), (עיירה ימסולה זווהיל,
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1 ונצח. עולם ולחיי
■ בעטאנוש לעד זכרם וגרשם
1 בכתבסופרים^לסתם
■ כתריםכתרים, 1בגוי ": T: T| מצוות, שומר יהוךיקוךא, בו
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ולקראן רךאו יבואו אשר
וטהורים הקדושים שמות כל
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ז מלב מסלותם עקרו הזמן גלגלי אם
עושה האיש אשרי

ךםסיוט. בו יקפא לא למען
יראה, ללבב כי אדם א^רי 1

  Dm DViD I

האור, מחויר אט אט
ורך. חווץן כה

טוב. כי אור^וליום, כה
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לדורות מפעל  ווהליו ה>כל
דורות שבחיי והיפה הטוב החיוב, על אם כי במסגרת המאוגדים בעולם, ווהלין יוצאי
אלה ואף הארץ, שילידי איפוא תימה מה עברו. משימה לבצע עצמם על קיבלו העולמי' איגודם
בועטים כאן, והתחנכו גדלו רך, בגיל שהגיעו ווהלין" "היכל בישראל להקים גדולה:
במשפחה מושרשים ובמנהגים שבמסורת בענינים קהילותיה, על זו ליהדות והנצחה תרבות בית
המאוסה הגלות מנהגי בכך רואים שכן ובעם, שבה התש"ד  התש"א בשנות ביתישראל על
ומוקם הדורות שרשרת ונפגמת הולכת כך עליהם. השואה ניתכה מאז המפואר. עברה וכל קדושיה
ההולך הדור בין מכאיבות הבנות אי של חיץ העתי קהילותיהם ונחרבו ווהלין יהודי הושמדו

זו? הופעה עם להשלים המותר הבא. והדור להנצחת מעשים וכמה כמה אמנם נעשו קות,
התחושה את הצעיר לדןר להקנןת הנסיןן מלח פסקו לא השרידים אך זי. יהדות של זכיה
על שמירה תןך תפןצןתין לכל העם אחדןת של יותר, ויציבים קבועים נוספים. הנצחה למפעלי תור
ףבדים לדןףןתין העם ןצבר שיצי נכסי.הרןח של לאומית  היהודית האוירה מן בהם שיהיה
מזף' יתרה יפה> כן? עך עלה לא ףבדים' גבי על הדור גם ואשר לדורות, ישמרו אשר ווהלין,
התנכ. תןך מדעת בהתנגדןת נתקל אף ןה נסיןן ימצא הגולה, את ראה ולא הכיר לא ש הצעיר,
ומיטשטשת הולכת ןכך האומה> לקניני ףןןן בו. ענות ענין בהם
עלינן ששמרה שן?יא ף<מפןאר< עברנן מסןףת ההיסטוריה תקופל ווהליך "היכל במפעל
הצעיר הדןן. את א:ן ףןאים הדירןת> במ"צת בו, חלק לוקחים כן ועל כולה זו יהדות של
ק7י מךעןת חפשי קןמה< זקןף ^ העתין. דןר זרם הבדל ללא ווהלין בני באירגונוובביצועו,
הגלןת מנטל משתחדף גם זאת עם אבל מןת< המלה שעצם הצעיר, הדור בני לרבות ומעמד,

בפזןרין._ שנים אלפי משך של אןמה ןחיי בכלל. עולמו ולהשקפת לו זרה "גולה''
בל אך יכזיב לא כי אנן ןבטיחים בן גאים אנן הדור של זו בתפיסתו תמוה משהו יש אכן
מגע הןא שחסף המצערת ההןפעה מן עין נעלים תפיסה על לעמוד הראוי ומן הגולה את הצעיר
בתפןצןתין> עמנן של המפןאר העבף כל עם נפשי בתפו הן זמננו של היהודית המציאות לאור זו
השלשלת שמירת על נפשן את לתת ידע ןאשף הדור בחוגי למקובל הכוונה בישראל. הן צות,

תנ שלא שבהן נכר בארצות העבר את לשלול הצעיר
לאומיים חיים מסכת רקמנו דורות ובמשך חיינו

אינו  ברגסון אנרי אומר "העתיד לשפל גם להתכחש מבלי והנשגב הנעלה כל על
את ל?בל ויש קיימה" בתנועתו העבר אלא זמן תנאי של בעטיים בהם שדבק והמכוער
הדור את לשלב חיים מציאות היא זאת היעה' והשפלה דיכוי זכויות, שלילת (הגבלות, ומקום
חיי של הארוכה בשלשלת חדשה כחוליה העולה גיסא). מאידך וביזוי שנאה ומרירות, גיסא, מחד
שעליהם המוסרייםלאומיים הערכים ושל האומה נעת השובע בארצות לכך: הסיבות הן ושונות
 לבנים סימן אבית מעשי בבחינת גאותנר' בסביבה היהודי העבר שלילת של זה רע שורש

והזמן. הדור ממשימות אחת יואים אני בכי המט האחרים העמים תרבויות ובהשפעת הזרה
וההנצחה התרבות בית ווהלין'/ "היכל מפעל ומרחיקות הצעיר הדור על חותמן את ביעות
לקהילו היהודי מהעם לחלק כאנדרטה המוקם בנו הקולר תלוי בישראל מחצבתו; ממקור אותו
תורה לגדולי השואה, ולקדושי שחרבו תיו ואף השלישית השניה, העליות אנשי בעצמנו
בכל ווהלין בגולת ויצרו שפעלו ומחשבה עלינו הגולה בחיי מרידה תוך אשר  הרביעית,
יקשר אשר והגות, לתרבות מרכז ישמש השטחים, חברה של חדשים. חיים בד. לבנות ארצה כחלוצים
וירכז אליו יאסוף והעתיד, העבר עם ההוד, את מסורתיים, לאומיים יסודות על ומתוקנת הפשית
שנשאר ותרבותי היסטורי ערך דבר כל בתוכו לא  הגלותי העבר את גוונו אחרי ומשהשלכנו
את ויפעיל גלותנו של זה ארץ מחבל לפליטה הדורות מורשת את בנינו על לחבב צורך ראינו
הזה החבל יוצאי על רק לא הברוכה השפעתו מדעת, שלא חיוב מהטעון הרבה שללנו ואפשר
ומחנך מוקד מעין בהוותו אלא שם' הם באשר חדשים, חיים נבנה וביטול שלילה על לא והן
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ומתח נוכל' יכול וגם נעשה עשה כי ובטוח מחודשת ליצירה דחיסה גם יתן תמיד, יפנו שאליו
המשימה. לביצוע נגשים אנו זה בטחון בהשראת הדורות מעשי ישולבו בד. אשר בכלל,

לעתיד. ומכות מופנה כשהמבט העבר
אבסיחי אריה סמוך לבנו  עינינו לנגד זו כשתכלית

סקירות

ה>מ>ם... אותם
יהודי באהלי שרוייה השכינה היתר. מעליה. ויתגעגע קודמו על יתרםק שלא דור לך אין
יהדות עולמם. חלל ממלאה התורה והיתד. ווהלין. ונאנחים מזכירים היו כר  הימים... אותם עליו.
תורה. גאוני רוח. ענקי לעםהעולם נתנה זאת ונכדו. ובנו אבא כך דסבא' וסבא סבא
רבי הרש'ל.  לוריא שלמה רבי את נתנה היא מתכווץ לבו אין מאתנו מי אנו' ובדורנו
שמואל רבי השליה,  הורביץ הלוי ישעיה בעיירתו הימים אותם לזכר חליפות ומתפלץ
 הלר ליפמן יוםטוב רבי המהרש'א,  אידלס ז היתה כלא והיתד. כליל שנחרבה

 הליי שמיאל ביבי ייי יבי ייםטיב' תיספות ואמהות ערים היו הן  היהודית העיירה
ימאות ?שרית י™ י™ זהב) (טירי הט'ז בהן רב' עם המון ובהן גדולים כרכים בישראל'

התייה בהיכל י™"7' מהיושבים יאלפים ועמל. עבודה ישראל' וחכמת ישראל תורת
מתיד ווהליו' יייי™ של עממיותה ימתיד של העיירה ומאבקים. מאוויים ותסיסה' תנועה
יבי "ליי כשקם נשמתה ותחב תורתה גיולת היהודים חיי את שסימלה היא  הימים אותם
בייהליו בלטה הבעש'ט'  אליעזי בו ישיאל ערים הן עתה וסבלם. חזונם והשכם' מאורם על
ה"חצ ה''צדיקית'. זו דווקא לאו החסידות. נכחדןת
זו י'נשמהיתירה, של זי אלא י"'פתקית' יית'' היתה ווהלין. יהדות ובה ווהלין היתה היד!'
ציופי" ייחניית של העליונית מהספייית הבאה לקברות ירדה היא חלפה, היא עוד, ואיננה 
ללא אהבה קדושה' התלהבות טהורי" מוסרית הדשן בערמות לוחשות גחלים רק הושמדה. אחים.
י'יי'  י™'; אהבת  לכל ומעל מצרים נותנים אין האסון למרבד. לפליטה. לנו נותת
הבעש'ט של יורשי  "המגיד' יי'יי: הבעש'ט' בהן להפיח ננסה שמא הגחלים, אל להתקרב לנו
מפולנאה. יוסף י^ב יבי ממזריז'' בי דב יבי  לנו. נותנים אין כן' להבה. בהן ולהעלות חיים
וואלף רבי בזברז' וואלף רבי מקוריץ' פנחס רבי

 עוד עיד י™ מרגליות מאיי יבי ?יצס' הארצות(פולין אחתמ''ארבע היתה ווהלין
הייהלי החסידות של בכתרה יאבניחז מיגליות  ווהלין. גליל מדינתלבוב, פוליןקטן' גדול'
שמחה של חסידות המתנגנת. העממית' נית האחרונה זו ליטא. עם ארצות' היוחמש כן לפני

נשמה "לית גאילה כיסופי של ייבי^יי1' ארבע ועד  (מכאן ארבע. ונשארו פרשה
* היסטוריה אלה מארצות אחת לכל ארצות').

סביבותיו ועל הרוח הולך סובב, ...סובב, רדיפותיה, ומצוקתה, ארץ ארץ משלה! יהודית
ירושלים. מלך דוד, בן קהלת דברי  הרוח, שב ווהלין הרוחנית. וגדולתה  ארץ ארץ ו יסוריה
זמירות  חדשים רוחות  חדשים זמנים היתה והיא ביסורים, משופעת היתה היהודית

חדשות: היתה ומזבחעקדה ת'חת'ט' בשנות גיאהריגה
בת  ההשכלה למדינה, באה השכלה השואה. בשנות
איש  ריב'ל  לוינסון בר יצחק השמים'. העממי אולי ברוח. גדולתה כן יסוריה כגודל
להשכלת הראשי המעורר היד. שבווהלין, קרמניץ ווהלין. יהדות של השבט היד. ישראל בשבטי
שנים שימשה העיר וקרמניץ ברוסיה' היהודים בנהורא בענווה' ביושר, כפים' שבעמל עממיות

ו
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לברסטצ'קה הכוונה הרי  הם ציוניים כולם שני: מרכז  ההשכלה. לתנועת מרכז שנים על
משום זאת באמירה היתה אפשר ולהורוכוב. בתי משני אחד היה בז'יטומיר, כאן, ז'יטומיר.
של וזכויותיהן בכבודן פגיעה אף ושמא הפרזה והשני ראם, של בווילנא, האחד הגדולים: הדפוס
עובדה היתה זאת אך בתפוצות, אחרות ערים התורה מעוזי היו ושניהם שפירא. של בזייטומיר,

בנכונותה. נוכחתי ואכן כאחד. וההשכלה
בשליחות מסעי בזמן לבקר, זכיתי לא אמנם חובבי תנועת  תחילה הציונות.  ובאה
ימי וכל בברסטצ'קה, ווהלין, ברחבי היסוד קרן  ובעקבותיה תנועתהרצל'  כר ואחר ציון,
הספיקו מרחוק הרשמים אך כך, על אני מיצר החלוצית. והתנועה הסוציאליסטית הציונות
הרו והלך מעסקניה ממנה, תיאור לקבל כדי לי כל של לקליטתן דשנה אדמה ווהלין והיתה

במוחי. חקוקים והדברים שבה, חות כלות עד בהן ועיסוק ופיתוחן טיפוחן אלה,
ברוסיה pxVnn עוד כווהלין היה לא הנפש.

ממנה nvmTI לבקר לי ניתן הורוכןב בעיירה שכה בכיפה, הציונות בה תשלוט שכה ופולין
לאט לאט הניר. על להעלותן שקשר, חזקות היה לא דמיעוט. מיעוט המפלגות יתר כל בו יהיו
השיכחה, וערפל (!35) השנים למעטה מבעד היה ווהלין של בלבה כווהלין. מבצר לחלוציות
של מעטים ימים אותם אלי וחוזרים הולכים ותפ תהלתה  קליוסובה מרכזההכשרה

בהורוכוב. ביקורי ווהלין, זאת והיתה תנועתהחלוץ, של ארתה
שבת, בערב חורף יום של בעיצומו שמה הגעתי זרמה מהם הגלילות, של הטבלה בראש שעמדה
8 מרחק הרכבת, מתחנת השמשות. לבין סמוך ציונית שורשית' עובדת, עליה והיא לארץ, העליה
להקביל שבאו חברים בלווית נסעתי מהעיר ק''מ חבליקליטה להם היו ולא כמעט ושסיה. ברמיח 
מגורים בחדר אשפזתי להורוכוב בהגיעי פני. בקבוצה במושבה, ואם בעיר אם מווהלין. לעולים
לביתו כבוד אחר נלקחתי ומיד בשבילי שהוכן עצמם הרגישו מקום, בכל ובמושב, ובקיבת
ציוני בית היסוד", "קח של הועד ראש יושב של חלוציווהלין  ובעיקר בבית.  עוליווהלין

תרבותי. והבר הכובשים המתרוננים, העליזים, הלוהטים,
ונשארה ללבי נכנסה  לבית כניסתי עם אשר ולכל יועמדו אשר בכל והלוחמים נים
עליה ששמעתי ההורוכוב זו הורוכוב, בו ישרות, עמלות, ארציות, העממיות, כל יישלחו.
חמימות מין אפפתני מיד ידה. על נכבשתי ועתה בעליה התמזגו יהדותווהלין של וחסידות תורנות
מלא היה הבית טבעי. בלתי משהו אבא, בית של זאת. ברוכה
מגנטי כבכוח ונפשי, עוד והתמלא הלך והוא *
מהבאים. אחד כל של בנפשו דבקה עצמה, רב השפה לתחיה קמה הציונות עם בבד בד
שליחותי, לכבוד אם כי האנשים, הגיעו לכבודי לא העברית. הספרות ופרחה גדלה העברית,
אדרבא, שליחתם. היא ששליחותי והרגשתי נחמן חיים את לנו שנתנה היא וווהלין
תפקיד, מילוי בבחינת גם היתה אני שליחותי ק. לי א בי
לשם כולה שהיתה ודאי הם שליחותם ואילו נוצק מכבר הן אך  הרוח? דרך יודע מי
ווהלינית. ציוניתחסידית דבקות מתוך שמים,  המשורר את ולדעת להכיר הרוצה המטבע:

לזה קוראים כיום  אסיפתעם'  ובערב הוריו. ולבית ולעירו לארצו ילך
ארץישראל, הנושא: בביתהכנסת,  עצרתעם, ודינה יצחקיוסף ביאליק, של הוריו בית
האסיפות ככל אסיפה לאומיות. קרנות ציונות' זייטומיר שבקרבת ראדי בכפר עמד פריבה,
יש ומה  נדוש, שיגרתי,  הנושא זה, ממין הרשמים את קיבל ובו ביאליק גדל בו בווהלין,
באסיפה ציונית, בעיר  בייחוד  בו, לחדש והטבע. העולם של הראשונים
אשר פנימי, באור הוארת פתאום אך ציונית? לאחדות נציץ ועיירותיה ווהלין את בסקרנו
ברק אליך ועבר נמסר פתאום ידעת. לא כמוהו והורוכוב ברסטצ'קה לפניהן, הלך ששמן מהן

הורוכוב. כל כמעט  הנאספים, של עיניהם הברוכות.
סערת כולי, ואני, כמרקחה. הורוכוב היתה שאם אומרים, הבריות היו אלו עיירות על
חושך ליל לילשבת, אותו כל יוקדה. ואש נסש. שכל יהודיים ישובים הגולה בתפוצות ישנם
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יגונה על השטעטל'  לפניך כולה היא הנה לא להירדם ישנתי' לא שלג, וסופת ואפלה
כ" שלה, היתירה והנשמה חךשבתה ודלותה, בפעם בחוץ, הסערה מתוך לילה, ואותו יכולתי.
ומלוא וחלוציותה, וחסידותה תורתה עושר של הקריאה את שמעתי בחיי, והיחידה הראשונה

הורוכוב!  ופיקחותה... חכמתה עם ישראל אויף, שטייט אויף, שטייט השמש:
ארבעה ובל אסיפה, שוב ובמוצאישבת זו, חווייה הבורא". לעבודת אויף שטייט קדושים
ושיחות. ופגישות וישיבות אסיפות ביקורי ימי יעלה איך הנה נשכחת, בלתי במינה, מיוחדת
 ושל העיר על התרפקותי של ימים ארבעת  השמש "קול חיים"): ("פרקי ביאליק נ. ח. אותה

עלי. העיר התרפקות  בשפתי אחטא בל בערפל, השחר, עלות לפני במקלו, המגשש העיור,
אב וגם היסוד". ,,קרן מגבית  לביני ביני אחת וקריאה וקם, ונופל ונתקל ותועה מגשש
לא דרבי, להזים ותנסה "סטטיסטיקה" תבוא ומתפ בוכיה בנעימה מפיו יוצאת קול, בת כמין
תרב שלא יהודי, איש בהורוכוב שהיה אאמין, עם "ישראל, השחר: בדמי הערפל, בתוך שטת
שלא בהורוכוב שהיו אאמין, שלא כשם למגבית. לעבודת נא עמדו נא, קומו נא' עורו קדושים!

עברית. הבינו, לא או ידעו, "\ הבורא
אנשי הכרתי טרם עוד מדוע, אז, לי והומחש שמעתיה, בהורוכוב זאת קריאהכמיןבתקול
במשרד בוורשה, אני, הייתי במקומם, הורוכוב בי מתעוררת היא הזה, היום עד בפעם וכפעם
מהורו והחלוצים העולים את פוטר המרכזי הא"י מהדהדת... ומהדהדת,
שכד, לנו. אוי סרטיפיקט. לקבלת מהבחינות כוב חברים, בלוית יצאתי, בשבת, היום' למחרת

הסרטיפיקטים! בידינו היו מעטים (לאו שלה שההיסטוריה העיירה את לראות
הדומות הברוכה בווהלין העיירות היו ורבות ראיתי .1240 בשנת מתחילה היהודית) דווקא

ולהורוכוב. לברסטצ'קה לך, נדמה ה:ה, הנה, טיפוסית. שאגאלית עיירה
"זוג  לגגות מעל טסים טסים,  תראה

ריטוב ישראל  ,,ד.מטיילים"... "העז", "הכנר". הנאהבים",

זי>7\ומ>ר ומקרה האטנוגרפ*ת האקספד>צ>ה
נשכחו לאיבוד, שהלכו העבר מאוצתת ולהנצחה כשחלו העשרים, המאה בראשית היה הדבר
צילום במכשירי נעזרה האקספדיציה הוזנחו. או באירופה, היהודים בחיי ותמורות חליפות
וחפצים, כלים באיסוף לפונוגרף, בהקלטה לאי יהודים, וסופרים עסקנים מספר התעוררו
ובמ בחומר והקשורים העבר לנחלת שנחשבו היהודים מחיי היסטוריאתנוגרפי חומר סוף
תשמישי וחברות, קהילות פנקסי  הדורות סורת ולשמור לרכז חתירה תוך פיזוריהם, בארצות
וזכרונות הלבשה ותכשיטים, קישוטים קדושה, הקשורים וכד' ותעודות עדויות העבר, זכרונות
מוזיאון אלה מכל להקים היתה והכוונה הווי, הראשונים בגולה. האומה בחיי העבר בתקופות
ראתה האקספדיציה לכך. פרסום ולתת יהודי שלמה (הוא אנסקי ש. היה לרעיון והמסורים
ועל גדול. עממי לאומי למפעל התחלה בפעולתה את לענין שהצליח ,(19201863 ראפפורט, זנויל
התיחסו השכבות מכל יהודים ייאמר: האמת צד גינצבורג (הורצי) נפתליהרץ בן ולדימיר הברון
עזרו אף ורבים האקספדיציה לפעולות באהדה לאוק אטנוגרפית אקספדיציה בהרכבת לתמוך

בעבודתה. לה של חבורה אתו משך הוא .1912 בשנת ראינה
הראשונה. העולם מלחמת פרצה 1914 ביולי קיסלגוף, י. אנגל, (יואל וסטודנטים סופרים
נתונים היו ברוסיה והלךהרוחות הקהל דעת פיקנגור יצחק רכטמן, אברהם יודאין, שלמה
במדה דחו המלחמה בעיות ההם. הימים למצב משך (שרירא). שרייר ושמואל (גוראריר.)
לא וחבריו אנסקי אך ציבורית, פעולה כל רבה בתב האקספדיציה סובבה שנים לשלוש קרוב
קרה לפעולתם. נוחים תנאים היו שלא אף נרתעו, נידחות. לפינות והגיעה ופודול ווהלין ישובי
ווהלין) של הפלך (עיר בז'יטומיר אחד מקרה לעדות ותעודות חומר לאסוף היתה המטרה
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הממלכתי המוזיאון ע''י נשלחו שהעצורים אישור בין הקרבות התלקחות בעצם '1914 שנת בסוף
ואמנם, שבידם. החומר עם לשחררם ביקש כן ועל וחברי החזיתות, בכל לגרמניהאוסטריה רוסיה
שוחררו ז'יטומיר, למשטרת המיסמך משהגיע יודאין, וש. רכטמן אברהם  האקספדיציה
וניתנה להם הוחזר שהוחרם והחומר הנאסרים נעצרו לרוב' חומר בריכוז ועסקו בעיר אז שישבו
להתרחק פירוש לפטרוגרד' לחזור עצה להם שהיתה מצלמה בשל הצבאיים השלטונות ע"י

מהחזית. היו דומים מקרים בריגול. נחשדו הם אתם.
הפעולה. להפסקת אות שימש ז'יטומיד מקרה בקרבת ליהודים שנטפלו מעטים' לא ההם בימים
האקספ פעולת בהמשכת סכנה אז היתד. ואמנם כמסו והוחזקו נחקרו נאסרו' השניים החזיתות.
כוחות לתוספת ונזקקה בהרבה שהתרחבה דיציה אצלם שנערך בחיפוש פסקדינם. שיצא עד כנים
ומחוסר בז'יטומיר המאסר מקרה בשל ואמצעים. שאספו והחפצים הרשימות התעודות כל נלקחו
רשמית אז נפסקה  לפעולה מתאימים תנאים טלגרפית ידיעה משהגיעה רבה. היתה להם והדאגה
בעתיד. טובים לימים בתקוה האקספדיציה, עבודת פטרבורג (היא בפטרוגרד אז שהיה לאנסקי,
בעצמו אנסקי אך ונשמר, נארז שנאסף החומר שקט ולא נח לא השניים של מאסרם על בעבר)
ואף ועיבודו החומר איסוף בעבודת המשיך אשר הסכנה את בהעריכו לשחרורם' בטיפול

ב"פאראז'יטויה". פרסומו שאספו החשוב לחומר ובדאגתו נתונים היו בהם
המוזיאון למנהל קשר מצא הוא ווהלין. ברחבי

אכטיחי א. המדעית האקדמיה של האנטרופולוגיאטנוגרפי
שטרנברג, י. ל. מר בפטרוגרד הממלכתית

רטכסמן לאברהם עסנאגראפיע' .יידישע ע?י (. לאנסקי הוציא והוא האקספדיציה את שהעריך

מרטנה פרט>זאן וחומות זכרונות
מפקדתו למקום יצאנו ושנינו המפקד אל לעצ וחדר ירד דק גשם מעונן. יום ...עמד

שבמינו. על כשרובינו גזע ליד לי שחפרתי העפר במחילת ואני מות
אלי מיד פנה  פאטיא דיאדיא  הלנרל שלי, האוטומטי ברובה טיפלתי עתיקיומין עץ
מחוץ הלילה סיור לערוך צורך שיש והודיע למחנה נתקבל מכבר לא שזה פרטיזאן כאיש
"לשונות", כמה להשיג במטרה היער לגבולות פאטיא". "דיאדיא הגנרל של שבפיקודו הלוחמים
שיאשה סבור הוא האויב. מצד ידיעות כלומר השתרע הגרמנים נגד המחנה פעולות מרחב
את להשיג ידע ודאי הזאת' הסביבה כבן גרבוב, היחיד היהודי ואני ופולסיה ווהלין ביערות
ומצאו שלי הרובה את בדק זאת עם המטרה: יהודי עצמו הגנרל כי לי נודע (אח''כ במחנה
שלי כמלוה עצמו את הציע אונישצ'וק בסדר. ממוסקבה).
לסני השליחית את למלא אותנו שלח יי'טיל כבר היה שלי והרובה לקצו היום משהתקרב
בחשכת יצאני ואנו יי' ימוני לני הפרדניביתנו קמה לעיני בהרהורים. שקעתי ומסודר מצוחצח

הלילה קורות וכל המשפחה בני אבא' בית רטנה, עיירתי
הצוא לתוי וחיי לדליף י'יסיי י'י? הגשם המשפחה. מחוג שהרחיקוני האחרונים החדשים
הידוע בייקה לכפר בכיווו צמויים הלכני ייז מה יודע שמי ולאחיות, לאחים להורים, דאגתי
פעולה שיתפו האוקראינים תושביו שכו לשימצה' היתה ליהודים, הנאצים שעוללו מה אחרי גורלם.
בנדארה' לכנופיות בסיס גם ובי הגרמנים עם היתה ועזה נפשי' את אכלה להם חרדתי רבה.
מזה בהרבה נפל לא יהודים בהשמדת שחל?ז כגמולם. להם ולהשיב באויבים לנקום השאיפה

הגרמנים. של
אחד לפחות לפגוש נתונות היו מחשבותינו המת אדם פעמי רישרוש לאזני הגיע והנה
כלשהי תמונה לקבל נצליח ידו שעל מהאברים פרטי אונישצ'וק' ידידי זה היה למחילתי. קרב
בעייתך גם ואולי גופא בכפר בסביבה, מהנעשה לי קרא הוא 3מחנה. ומוכר לי קרוב שהיה זאן
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ניתן והנד. לעיירה. חזרו וסרט מרוהקים מקומות למחשבותינו. נתונים כשאנו שתקנו שנינו רסנה.
שהגיע ברור תעשר. העיירה למרכז להתאסף צו על בדמות מרחוק הבחינה עיני נעצרתי. פתאום
ידענו ולא בבית המשפחה בני כל ישבנו הקץ. מישהו מסתתר שם אולי ז טועה אני האם עץ.
אר אבדנו. אנו פסקה: הנבונה. אמא לעשות. מה כשידי לאונישצ'וק. בלחש אמרתי ? מהכנופיות
שם ליער צא לקבר. שתלו אסור פסח. אתה ברמוני  והשמאלית ברובה אוחזת הימנית
תלחמי יחד ויעקבלייב. דוד בנינו עם תפגש ובזהי מרעהו איש צעדים מספר התרחקנו היד.
הרוצ ע'י הנשפך ישראל ודם דמנו בעד ותנקסו שמשכה העץ שעל הדמות אל להתקדם נסינו רות
יחד ל אתכן אעזוב איד טענתי: השלמתי. לא חים. ומנגינה מוכר קול קלטתי והנה לבי. תשומת את
בתיה היא. אך נמות ויחד השנים כל היינו אבי... של הניגון צלילי את לי שהזכירה nmv
ובשובכם מהרוצחים תנקמו נקום בשלה. אמכם זהו האמנם עצמי. את ידעתי לא סמרו. שערותי
התהלכנו זה במצב מצבה. לנו תקימו לעיירה יוצאות מלים הבחנתי ובהקשיבי אבי? אבא?
בבתים עברו הגרמנים שקלגסי עד יומיים. אנחות בלוית התהלים מן פסוקים איש. מפי
גרשה ואסא הופיעו שלא האנשים את להוציא כבדות...
1r הירק בגן הסתתרתי אחורית. בדלת אותי אבי. לפני עומד שהנני ספק לי היה לא עתה
את נושקת אמא את ראיתי ומרחוק מיכלקה עליו לעץ קרוב ובעמדי ונסער, נרעש הייתי
כשהיא בנותיה. שתי בלוית ויוצאת המזוזה והב אבי של לאנחותיו הקשבתי הדמות ישבה
המנחה* קרבן ועם שלה השחור בסודר עטופה בהמשכת מפיו שיצאה בתיה' אמי שם את חנתי
של המדרש לבית להגיע הצלחתי זרועה. תחת דרך'. תמימי אשרי
שהחשיד עד הגג בעלית והתחבאתי טריסק חסידי
היריות ^ הזעקות הבכיןת> את שםעתי היןם> כשאמרתי רוחי. בסערת הרגיש אונישצייק
באזני מצלצלות היום עד סמת_ ,nr1pn עמדתי אחרי. וצעד אבי. את כאן שמצאתי לו.
אמצא ^ נקמה| ישףאל"< שסע הקףיאןת. יעקבלייב. בנר אני אבא!... וקראתי: העץ תחת
למח אר;ע ולא ורעב עזוב מאז> הנני 7J mj0 הציץ נשתתק. הוא אבי! הוי תכירני? לא האם
האחרונה. lTrT1 ^ הצסרפתי לא לפה שבה סמרטוטים עטוף היה ראשו בבכי. ופרץ מלמעלה
וגוע אבא נשתתק אלן~ מחיים הסות לי "ב הן הורדתיו אונישצ'וק בעזרת פרא. מגודל ושערו
הנקמה ןרגש קודח שהיא הרגשתי בבכי' שיב אלי נלחץ מצינה ורועד רטוב והוא העץ מן
אפרתי אבא, אנקום1 בקרבי גבר ברןצחים עטפתי מפיו. הגה להוציא יכולת בלי והתיפח.

דברי על וחזרתי לחממו. וחיבקתיו. שלי במעיל גופו את
גרבוב יעקב הפרסיזאן בסביבת מקום לתור אונישצ'וק את בקשתי
:=== :::..:::;= :.:ל=:..:=:=::::י?::7;:,= ואני .to אבא את שם להעביר כדי הכפר

שעה בכינו ושנינו ליטפתיו לידו. נשארתי
בעולם! ייייליל בני עמקו השחורות עיניו רזו. אבא פני ארוכה.

ן
/

צעדיהם את הרוצחים כיוונו למעשה אך רטנה. בני
ן לבב לבנים הביאו והחלשים. הזקנים היהודים. שארית להשמדת

ווהלין*. היכל אל זה לפני הובלו לעבודה שהמוכשרים אחרי
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קהילות

רובנה קהילת
הנס ביצירת ובשמחה בדעת השתתפו והמורים ברובנה, הגדולה היהודית לקהילה לספוד
בתיספר שלושה "תרבות". ששמו הזה הגדול בשואת שניספו העיר יהודי לרבבות לבכות
נס "תרבות". של מיסודה וגימנסיה עממיים יהודים, מיליונים ששה בכלל אש במבול אימים,
בארץישראל. העברית הלשון תחית מנס גדול בכה הכיצד? ילדים, ריבוא ושלושים מיליון בהם
הנס, אירע בביתנו  שבארץישראל במסתרים. נבכה
בגולה ווהלין. אדמת על שם' "תרבות" נס ואילו מי לזכור ן בחייהם רובנה יהודי את לזכור

קם. ובנכר  נחרבו איך ולתנות לספר נחרב! ומה נחרב
שוסיינה' ועד לגיונות מרחוב בבוקר בלכתך חי. אדם של בכוחו אין
ונערות נערים וילדות' ילדים ופגשת במאי, 3 או רובנה יהודי על ונספר בעדנו נגדור לפיכך
התחולל זה גדול ונס בפיהם. העברית שרוננות 1919) תרע''טתרפ'ט שבין בתקופה העיר
בסטפאן, בהושציה' בקוריץ' וכן ברובנה שם בחבל הפולני השלטון תקופת בלבד' (1939
נס שבווהלין, והעיירות הערים ובשאר בסארני יהודי כבוד ועל חיים על מאבקם שנות ווהלין,
חינוך  העברי החינוך העברי, הדיבור תחית לאומי.

ישראל. ולארץ לעם לנאמנות היהו מיליון וחצי מיליונים שלושה בקרב
מדופלמים מורים הגבוהה, הלימודים רמת יחד ונמחקו נמחו שלעינינו בדורנו, בפולין דים
מעבדות ולתלמידים, למורים ספריות דרגה, בעלי אחת חן אבן  בפולין הקהילות אלפי שאר עם
ועל התלמידים, ארגון רפואי' פיקוח מצוידות, היא רובנה. קהילת והיא היקר, אבני שאר בין
הציוניתהארצישראלית, האוירה אפריון הכל ממז'יריטש המגיד כבוד שום על רק לא תזכר
בעיר כבוד "תרבות" לגימנסיה היקנו אלד. כל בית של תינוקות אלפי שום על אלא בה, שחי
החינוך. על הממשלה מפקחי בין טוב ושם ובגליל ובמוס בבתיספר בחדרים, והתחנכו שלמדו רבן,
. Qm ^ הנס ביציףת היו שןתפים שלןשה בה. שפרחו "תרבות" של חינוך דות
מורים ובהם ולוחמיו עברי חינוך על החולמים
שהעמידה גליציה, מעשה! אנשי וגם וסופרים ..תרבות" בתיהספר
אוניבר  גבוהה השכלה בעלי ומחנכים מורים
וחנוונים סוחרים אבותינו,  ההורים סיטאית; צמיחתו וראשית הרעיון, נברא בראשית
להם מצוייר. היתר. שפרנסתם מלאכה ובעלי ,(19191917) תרע"זתרע"ט בשנים היא נביטתו
ובלבד מפיהם חסכו הם בריוח, ולא בצימצום בעברית, עברית הילדים גני ראשוני נפתחו

שכרלימוד. שישלמו לביתספר ראשונות כיתות נפתחו גננות, הועמדו
בישיבות ישבת ההורים, ועדי את ראית בלי העברית בלשון גימנסיה ונוסדה עממי
השתתפת "תרבות"' ביתהספר את המנהל הועד (שכר ממש של כלכלה יכלכלוה, איך שידעו
לדיו הקשבת "תרבות", הגלילי הועד בישיבות  רוח של וכלכלה ההוצאות), שאר וכל למורים
בצרכי העוסקים של בפניהם התבוננת נים, הבעיות תיכון. בביתספר בעברית להורות מורים
וראית במעשיהם הסתכלת באמונה, העברי החינוך בעיר התחיד, רעיון נאמני אך וקשות, רבות היו
למורים, שכר להעלות הכנות בדאגותיהם אותם מורים גננות, והביאו חיפשו נואש. אמרו לא
מסות למעבדות, נוספים וגם חדשים כלים לרכוש למוס ומהסביבה הבולשבית מאוקראינה ומורות
חדשים ספרים להביא הגיאוגראפי, לקבינט אשר גבוהה השכלה בעלי ומורים העממיים, דות
את ראית  באחת לתלמידים, הספריות בשביל "תרבות". העברית לגימנסיה  באו מגליציה
שומ עצמם את שהפקידו היהודי הציבור נאמני הגדול: הנס את ראינו עינינו במו ואנחנו
שנה עשרים עבדו והם העברי החינוך על רים העסקנים הורים, וועדי המורים והבנים, האבות
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עמדו וארגוניו שכבותיו זרמיו' לפלגיו, היהודי העברי החינוך בהיכלי קודש עבודת רצופות'
לבוא בציפיה מסילתהברזל פני מול הרחבה על זה וכל פתוחות ובידים מאודם בכל לבם, בלהט
באלפיהם ויהודים ארץישראל' של שגרירה הכורת... עליהם שעלה עד העתיד, למען
הרכבת משהגיעה האורח. פני את להקביל יצאו העם! חלוצי לפניכם' נעמוד כבוד ביראת
הפולני ההימנון את לנגן התזמורת החלה קברותיכם על משתטחים היינו לנו ניתן ואילו
משתאים עמדו בניברית שאינם ו"התקוה". אפרכם... את ומחוננים
rarnon לתכנה "בא אלו: את אלו שואלים ובשאר בתכנה "תרבות" של בתיהספר ולחניכי
רכב כלי  מצטופפים המון לעיני היהודי?'' של בזכותם יאמר: בווהלין והעיירות nnyn
יהודיב ואלפי תכלתלבן מקושטים ואופנועים גם מכם ורבים אתם, נשארתם אלה בתיספר

יפה. לייב לכבוד מריעים שזכיתם אשריכם בחיים. אתכם, משפחותיכם
זפרן בתיאטרון נערכה חגיגית אקדמיה וגם בארץישראל הבונים עם ולהיות לעלות
הגליי (מושל הוויבודה הגיע ואליה מלא שהיה ישראל. מדינת מקימי בין להיות
לפולניה תורגם יפה לייב של נאומו מלוצק).
שתבנה יצויין לעברית. מפולנית ההוקרה ודברי היסוד קרן
את היהודים תזמורת נגנה בה nTrrn העיר
ראשי בנוכחות ציבורי במקום בפומבי ""התקוה" של בחייה אור קרן שהיתה ומתרבות,

הפולני. השלטון שנת '1928 שנת סוף היסוד לקח תבנה קהילת
עמד בעיר יפה לייב של שבתו ימי 8 משך בארץ הדמים ומאורעות היהודית הסוכנות יסוד
היתר ציוניתממלכתית, אוירה אפוף הישוב ישראל.
קרן במערכות היערכות ובאה חזקה פעילות בהכנסות קצרה, ודעתם עמך צרכי מרובים
תפסה ותבנה ההכנסות עלו כתוצאה היסוד. ירים מי בדיון שפל.  בתכנה היסוד קרן
תלאטיבי ובמובן אבסולוטי במובן שלישי מקום את חיוויתי היסוד, לקרן ההכנסות את ברובנה
לרבים. מופת היתה ובכך ראשון מקום לה רכשה והתחילו נתקבלה הצעתי יפה. לייב דעתי:
תבנה קהילת של הציוני השני ייחודה זהו לביקורו. בהכנות

האחרון. לא וכמובן' לייב הגיע בו בשבוע חמישי יום אותו זכור
גלרמו מנחם הישוב של משלחות 30 לרובנה. מווארשה יפה

ובחיסולה בקיומה אול>ק
בעלי לתוצרת שוק ונוצר מחדש התפתח שתי בין ומקומה אוליק העיירה היא עתיקה
פעולה התפתחה 1 ציבור מוסדות נוספו המלאכה; עמדה ואתן ינקה שמהן ולוצק, תבנה הערים
עסק הופיעו ענפה, ומפלגתית לאומית חברתית הנהר זורם במזרחה השטחים. בכל בקשרים
וניהל שאירגן אידיאלים נושא צעיר דור וקם נים והם פולונקה הנהר  ובמערבה פוטילובקה
והציונות. התרבות בשדה רחבה פעולה בתנופה רוב את היוו היהודים בצפונה. העיירה את חבקו
בנינים בה נבנו והלכה. שגשגה העיירה ווהליניות כבעיירות חייהם את בה וחיו מנינה
בשנות באש עלו או ניזוקו שרבים אחרי חדשים' ממלאכות ממסחר, בעיקר היו פרנסותיהם אחרות.
אף על בהרבה, הוטב הכלכלי המצב המלחמה. ובסביבתה. גופה בעיירה ומשתתים
ומשנות היהודים, על שהוטלו הכבדים המסים הראשונה' העולם מלחמת מסבל טעמה אוליק
והרוח. התרבות בשדה התקדמות ניכרה העשרים לשלטון משעברה 1920 בשנת  אחריה אולם
בית והם: באוליק' היו תפילה בתי שמונה מחנות משוד העיירה ליהודי הונח  הפולני
המקד? החייטים, של ביהכ"נ הגדול' הכנסת בכניסתם הפולנים כי אם והרוסים' האוקראינים
מהמאה עוד תלו על שעמד "הבוקר"' הישןנושן שהשלטון עד ליהודים גס יחס בראשונה הוכיחו
האדמר'ר של הגדול ביתהמדרש השבעעשרה' בעיירה המסחר למסלולם. נכנסו והחיים נתגבש,
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ואף במוסדות ברחוב' ליד מיד ועוברים לעיירה וה העירוני ביתהמדרש לנדאו" יוסף אלתר
וארץ הציונות השפעת היתה ורבה בבתים, וטריסק, סטפאן סטולין, חסידי של "שטיבלעך7'

החוגים. כל על ישראל נשמע התורה קול ולומדים. ממתפללים המו
הראשון הספר עבריים. ספרים נדפסו באוליק  היומי" ה"שיעור ממגידי שהייתי ואני' מהם
ספרו היה התשעעשרה במאה באוליק שנדפס העיירה מבני רבים נהירת על להעיד יכולני
"גדולת בשם מרדכילה ר' האוליקי הרבי של היהודים גם מיוחד לציון ראויים תורה. ללימודי
לי היתה לתורה). והערות (חידושים מרדכי" והיו הפרנסה בדאגות טרודים שהיו המרודים
החומה של המרתף אל הרש''ש עם לרדת זכות לשמוע כי'א לתפילה רק לא לביתהמדרש באם
עיני במו ראיתי ושם אבותאבותיו של העתיקה ממש. וללמוד לקח
שנועדו המכשירים יתר וכל ההדפסה טבלאות את של ה"חדרים" שנסגרו כמעט האחרון בדור

רבות. שנים מלפני לדפוס 30 עם התלמודתורה תפסו ומקומם המלמדים
דוד (ר' חזנים לזמן מזמן באים היו לאוליק וביתהספר תלמיד 40 עם הישיבה תלמיד'
אך נודדים, ואמנים ואחי) מרובנה קוסוביצקי למעלה בו שלמדו "תרבות" של מיסודה העברי
ולהת להתבשם הסביבה לערי נוסעים היו רבים עברי, גךילדים התקיים כן וילדה. ילד מ200

באוליק תרבות" של הועד

רבים של לשבחם וכד'. והופעות מאמנות רשם שביתהספר יצויין לביתהספר. ילדים שהכין
ציון חולמי עם שבהיותם יצויין העיירה מיהודי ונפש בלב מסורים היו מוריו ניכר, גובה על עמד
חיים מסכת ורקמו דתיים גם היו זאת עם  ביתהספר, של ולקידומו התלמידים לחינוך
 מהם ברבים שדבקה החסידות לאומיים. יהודיים והוא להחזקתו דאגו המקומיים הציונים העסקנים
המודרניות, הלאומיות בשאיפותיהם פגעה לא כפי בסביבה, המעולים מבתיהספר לאחד נחשב
בעיירה הוקמו ואף הכשרה לקיבוצי יצאו ובניהם מרובנה "תרבות" של המפקחים שהעריכוהו
בורוכוב בר ע"ש האחד ו קיבוצים שני גופא מחונך עברי נוער יצא זה מביתספר ומוורשה.
בשנות הדתי). הנועד (של ריינס הרב ע"ש והשני הת בשורות מקומו את ומצא הציונות ברכי על
נפש כ5000 בעיירה מנו למאתנו השלושים בהשומרהצעיר, (בהחלוץ, החלוציות נועות
בעולם. נפש 1000 לערך כעת חיים מהם יהודים, של כוחה היה ואח'). המזרחי בהחלוץ בבית"ר'
השלטון והחזרת האדום הצבא כניסת עם סרטיפיקטים שהגיעו ביום רב. ה"התאחדות"
פני נשתנו המערבית לאוקראינה הסובייטי חג היה מצומצם) במספר (אמנם לא''י, לעליה
ביטלו שבעים, הרעיבו גאים' השפילו החיים, מקטן העיירה ובני חתונה, שמחת ממש בעיירה,
נעשה והציבוריות. התנועות את וחיסלו סדרים שיזכו החלוצים בשמחת השתתפו גדול ועד
בכלכלה, במיוחד שנפגעו ליהודים לחיות קשה גדולה היתר, לעליה הכמיהה לא"י. לעלות
בקרב נמצאו שונים, מצדדים ובלחץ בתעסוקה מגיעים היו עתונים רבה. לסרטיפיקט והציפיה
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ומזונות לחם חוסר קשה, היה מצבנו עצתו. את השלטון אחרי שנטו אנשים היהודית האוכלוסיה
עברנו בדרכנו הסכנות אף על המחר. ליום ודאגה אלה ממנו' והתיאשו מהר אוכזבו אולם החדש.
נוכחנו לדוכנה ובהתקרבנו רוז'ישציה יעתת דרך למוחותיהם שהכניסו החדשה בתורה בעטו
לסביבה, שהגיחו גרמנים טנקים מוקפים שהננו ואת ורביו סטלין את מקללים היו חדרים ובחדרי
עוד כל ולסגת הקמה בשדה להסתתר מיהרנו כולו. השלטון

בנו. נפשנו לפו הגרמנים פלישת ובאה הימים ארכו לא
החזיתות לאורך הרוסים נסוגו הימים באותם ממקומותיהם אנשים רבבות עקרה היא לניה.
ביום הגרמנים. בכיבוש נמצאה ואוליק שלהם ולחפש מזרחה לנדוד שנאלצו יהודים, וביחוד
גרמ של משלחת בעיירה הופיעה 1942 ביולי 5 לאוליק הביא הפליטים זרם נפשם, להצלת מקלט
ומקומות הרחובות תכנית ורשמו שאלו נים, ל1982 הגיע שמספרם יהודים" ויחידים קבוצות
בשמי הופיעו שעתיים וכעבור היהודים מגורי החנויות את בתיהכנסת. את מילאו ואלה נפש
ובמשך מאוד נמוכה בטיסה אוירונים 27 העיירה מצב זה. לפני רקנו שהסוביטים והמחסנים
זאת בהפצצה העיירה. על אש המטירו רגעים 45 קמו אז מאוד. קשה היה והעקורים הפליטים
יוש על ישראל משכנות את להשמיד התכוונו ועמדו בעצמם)' דחוקים שהיו (אף העיירה, יהודי
הופיע יומים אחרי ברורה. הייתה הכוונה ביהם, השלטונות מטעם שיכלו. ככל בצרתם לאחיהם
שוטרים ארבעה בלוית נאצי מפקד בעיירה ולעבו ליערות גופנית לעבודה המסוגלים נשלחו
ותחת ליהודים הגיטו מקום את וקבעו גרמנים ליום, לאיש רובלים 15 של בשכר אחרות דות
הזהב. הכסף, כל את td להם להמציא דרשו איום להביא אם למחיה, כמובן הספיק שלא סכום
טובים בגדים רוסי), וגם פולני גם (כסף הנחושת, רובלים. 2000 אז עלו נעליים שזוג בחשבון
המסתיר כל מגפיים. וגם ומעילים חליפות ונאים מנשוא קשה נעשה הפליטים מצב כאשר

תליה.  דינו מעלים או לפול להחזירם וקראו והפגנות בתהלוכות יצאו
הגרמנים לעזרת אוקראינים מיד הופיעו גם נראתה זו תמונה לחם. להם לתת או ניר.
ביהודים והאיצו נאצים להיות ביןרגע שהפכו עשו מה ולבוב. קרמניץ לוצק' דובבה" ברובנה,
בבת התרוקנו היהודים ובתי הצו, את למלא בעבודה להסתדר אפשרות על הכריזו השלטונות?
לעבו נלקחו במאותיהם ב"גיטו" המוקפים אחת. קתנות העמידו זאת ולתכלית רוסיה בפנים
חסרי כשהם הערב עד מהבוקר ועמלו כפיה דות ולסיביר. רוסיה לפנים האנשים את בהם ושלחו
מחודש למעלה המצב נמשך כך ישע. וחסרי לחם להפ מה להם היה לא כי לנסוע, הסכימו אנשים
ופולנים אוקראינים שוטטו באוגוסט ב12 ימים. למקו הנשלחים הגיעו רבים טילטולים אחרי סיד.
גברים וחטפו ברחובות הגרמנים השליטים מטעם בתנאים שונות לעבודות נחלקו ושם נדחים מות
להוציא הבתים לתוך אף נכנסו .14 מגיל ונערים ברובם נשארו אלה דווקא למזלם, אך קשים.
60 הוצאו יום אותו בבוקר מתחבאים. יהודים יהודי על שירדד. הנאצית מהשואה וניצלו בחיים
לחפירת קבוצות לשתי ונחלקו מהחטופים צעירים וסביבתה. אוליק
חשד, עורר כמובן, הדבר, בביתהקברות. בורות גרמניה בין המלחמה פרצה 1941 ביוני
נאלצו בחורים ועשרים ברירה היתה לא אך בקסרקטינים מטה ישב זמן אותו ורוסיה.
שי וקללות צעקות מלווים השמש תחת לעבוד לצבא הסביבה מכל אנשים לגייס ברדזיבילוב
נפסקה אחה"צ 3 בשעה המזויינים. הנוגשים נקראו 40 עד 20 מגיל הגברים כל האדום.
הייתי החופרים. על ניתך יריות ומטר העבודה אני אף בבהלה. וגויסו התיצבו ואמנם להתיצב
במקום. נפלו אחרים ובפני, בידי ונפצעתי ביניהם נצט חיילים 36 עם ויחד המגוייסים בין הייתי
ומשנפלתי אחרי רדף השוטרים אחד ברחתי. הכבישים לוולאדימירוואלינסק. לפנות ווינו
מבוהל לאחרים. ופנה למת חשבני  פצוע ולפיכך הגרמנים ע"י מפוצצים אז היו והגשרים
והת סמוך שיח אל זחלתי  פני מכסה כשדם ברגל. הייתה ההליכה כמובן' בקושי, התנחלנו
מושלכים אנשינו ראיתי מרחוק תחתיו. כרבלתי שעצרנו פצוע קצין פגשנו קובל בסביבת בעברנו
עשר הגיעו זה אחרי שח&רנו. הבורות תוך אל הוא איומה. שחיטה בוולאדימיר כי ומסר
את הוציאו שליוום והאוקראינים יהודים מכוניות קבלנו לשםטובקה. מהלכנו את לשנות עלינו ציוה
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ככלב יירה  בערב שבע עד הגיטו את יצא וזרקום מנפט וחבוקים מעולפים מתוכן האנשים
בגיטו. שהשתררה הבהלה את לתאר אין במקום. עם שנית המכוניות חזרו שעתיים אחרי לבורות.
בשמונה תש"ב באב י"א בשבת זה היה את ומילאו מתים ספק חיים ספק אנשים מטען
מן אחת שעה תוך לצאת ניתנה והרשות בבוקר אחרכך לי שנתברר כפי שנחפרו. הבורות
עם המרד אנשי אנו' המיועד. המקום אל הגיטו מבני נפש מאות כשמונה יום באותו הומתו
יצאנו סוסל' שלמה  באוליק הבית''ר מפקד "אקציות''' דומות פעולות מהגיטו. שהוצאו אוליק,
הנשק מחסן למקום ומהרנו  איש עשרים  ההם. בזמנים ווהלין ערי בכל נעשו להן' קראו
שהצלחנו המפתחות עם מהסובייטים שנשאר ישוב בבל כמעט הגיטאות הוקמו זמן אותו
לצאת במטרה המחסן, למנעול זה לפני להתקין הוכרחו שוטריהם עם היהודיים והועדים יהודי
(מאנשי כץ ויחיאל אלו שורות כותב האויב. נגד מחסור היד, הגרמנים. ופקודות הזמנות את למלא
שהקהל אחרי בגיטו להשאר נצטוו שלנו) המרד כל חיסל או אתו לקח הרוסי הצבא כי במזונות,
מבין אחרים ששה ואתו סוסל שלמה ממנו. יצא בשדות יבולים שרף אף להשמיד, שניתן מה
ו11 גרמנים 3 אולם השיירה, מן ברחו העשרים מחסלים שהנאצים לכל ברור היה נסיגתו. לפני
משראו והשיגום. אחריהם רדפו אוקראינים גברים מספר התארגנו אז היהודים. כל את
את לבצע למחסן להגיע יצליחו לא כי השבעה המתאים. ברגע להתנגד והתכוננו באוליק יהודים
הציתו  העברים מכל מוקפים בהיותם התכנית לעבודה להעמיד היהודי הועד נדרש אחד יום
גבורים. מות ונשרפו אתם שהיה השרפה אבק את באיום בגיטו שנשארו אלה מתוך אנשים 1000
נשים אולמות, בשני חולקו הגיטו אנשי הלחם מחיר יועלה הדרישה תתמלא לא שאם
שנש החפצים בתוך נדחסו לחוד. וגברים לחוד  אחד רובל במחיר אנשים ל10 ככר שנמכר
איום. היה במחנק הבכי מהגיטו' והובאו דדו רוב 1000 של במחיר אנשים ל100 לחם לככר
והאוקראינים הגרמנים התהלכו ימים 4 משך באנשים להאיץ יצאו היהודים השוטרים לים.
מהכלו מי יברח שלא לטרף כזאבים הבנין סביב היו העובדים פני האיום. מפחד לעבודה להופיע
 האחרון ביום השער. את יפרצו שלא או אים, וביחוד חלו רבים ודלים. צמוקים משחור, שחורים
כדי איש 40 בנות קבוצות להוציא החלו הרביעי שקל ממש. שרעבו הילדים בין מחלות פשטו
והילדים הנשים 90^" כי נוכחו ואז להמיתם, הפולני לכומר לפנות עלי והטיל היהודי הועד
החזיקו לא מהגברים וכ3096 מצמאון גוועו כושלות בברכיים לחולים. עזרתו לבקש שהכרתיו
באולמות. שפוזר Ton מהשפעת ומתו מעמד הלה פרנצישק. ווויטוש הכומר לבית נכנסתי

האחרונים. ונקברו נורו תש"ב באב ט"ו ביום בתימהון: ושאל הכירני הדלת, לי פתח
חשבון ערך טילר הגרמני הגיטו מפקד י בערב עתה רצונך מה 
ברחו שהם ושיער מהגיטו נפש כ50 חסרו שלפיו מאות ששלוש שבור ובקול בהכנעה לו עניתי
פנה הוא שם. ומסתתרים הסמוכים היערות אל בגיטו, החולים בבית מתגוללים יהודים חולים
שסיירו מטוסים שני יצאו ומשם ללוצק מיד ובקשתי מרעב' הגוועים ילדים הגדול רובם
צמרות על וחיפשו הסביבה ביערות יומים משך בכעס: ואמר בפני עיניזעף הכומר תקע עזרתו.
ביער נמצאו אכן מתחבאים. יהודים השיחים ובין מן לכם תשלום זהו אברהם' זרע אתם 
אז. אותנו גילו לא המטוסים אולם ניצולים, מספר בזעם. הדלת וסגר השמים,
יכולנו ירק מכוסים כשהעצים הקיץ, בחדשי הלך והמצב שולחי אל ושבור אבל חזרתי
מן בגרמנים לנקום ואף מזונות להשיג להסתתר, וסביבו. בגיטו ליום מיום והחמיר
מצבנו הורע השלכת תקופת עם אולם המארב, הקל שליחי הופיעו ולפתע הימים ארכו לא
עם קשרים חיפשנו אנו החורף. בא והנה ביער. ניסו מהגיטו! לצאת בקריאות: בגיטו גסים
אתן. קשר לקיים הצלחנו ואכן אחרות קבוצות הגיטו סביב שמאוחר. נוכחו אך להתחמק. אנשים

היה אליו שהתקשרנו הפרטיזאנים מחנה ואיש חמושים ואוקראינים גרמנים מאות עמדו
הפרטי עלינו לסכנות. נתון והיה ביערות נודד של המסגד אל הורצו היוצאים לברוח. העז לא
להוכיח מיוחדות, משימות הוטלו היהודים זאנים לגיטו יסיעום שמשם באמתלה רדזיוויל יאנוש
נדודים חיי החיים, היו קשים רוח. ואומץ יכולת שלא מי שכל והודיעו חזרו השוטרים שבלוצק.
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מתחבאות יהודיות אחיות נערות שתי שנמצאו ביום בטחון בלי בשורותינו קצר המות קץ. ללא
כל ואת ערומות כשהן שתיהן את ותלו בגורן ידיד נמצא זש'יקובטישין ביער בהיותנו המחר.
בביתהתפילה אספו הכפר בני הצ'כים 1685 בהרבה אותנו ששרת היידושנקו' איוואן אכה

חיים. אותם ושרפו שלהם בדורר'. ''חד לכינוי אצלנו שזכה עד מקרים,
כי בהודיעו לחצות סמוך וחזר הלך איוואן שלג, עטוף היה כשהיער החורף" מימי באחד
מפחד ברחה זושקה אשתו וכי השמועות נתאמתו בריצה איוואן הגיע  עזה סופה והתחוללה
הגרמנים פרוסוםניצה. בכפר אביה לבית בניה עם חיפוש מחר לערוך הכנות עושים שהגרמנים ומסר
מה אין תשארו, לברוח, ואין לכפר הגיעו כבר ברחבי אוקראינים ומאות כלבים בלוית מדוקדק
תריסר לידי מסר לכתו לפני עתה. להפסיד המסתתרים הפרטיזאנים את לגלות כדי היער'
במקום נשארנו אנו והסתלק. שלי לרובה כדורים ועם אנשינו בין הידיעה את להעביר מהרנו בו.

אלינו. הגיעו והתפוצצויות יריות והדי יחיאל דרכים. בשבעים התפזרנו הלילה רדת
מיללו ובחשאי כלנו חשבנו הקץ, מתקרב בידיעת אימון נתן לא במחנה' אתי שהיה כץ'
ממעמקים... המעלות שיר תפילות: שפתינו שחפרנו המקלט את לעזוב לו היה חבל איוואן,
למה אלי אלי, במערה... בהיותו לדוד משכיל לנו "אין וטען בו למגורנו שבועות משך יחד

וכר. עזבתני, ונשאר. לברוח"' לאן
מיקולי של לביתו הגרמנים הגיעו והנה חיפוש נערך אמנם אחרכך, שהתברר כפי
למקום הקרוב מרתפו את והפציצו ואסילקו כץ ויחיאל הצדדים מכל שהוקף ביער מדוקדק
עם הכניסה ליד ונעמדנו הלב רעד מחבואנו. סר לגלות כשנדרש קשות עונה במקלט, נתפש
לא אך לנצחו, תקוה בלי באויב, לפגוש הרובים קצצו הרעיבוהו, ימים ארבע משך ומקומנו. דות
כגבורים, נמות ולשחיטה, לבוז עצמנו את ניתן לגלות ממנו שתבעו שעה בבשרו דשו אצבעותיו,

בלבנו. חשבנו פרטים וכן חבריו והיכן הגיטו מן יצא כיצד
בקצה היה איוואן של ביתו נס. קרה והנה עץ על שתלוהו עד דבר גילה לא יחיאל אחרים.
הגרמנים מכוניות שתי שהתקרבו ולפני הכפר היער. בתוך
באמרו: ללוצק לשוב מפקדם פקד החבלנים' והסתתרנו הסתובבנו שבועות על שבועות
המכוניות משעזבו בסוכוביץ. זאבם לזאין נראה וסכנת רעב לקור, נתונים מפוזרים בהיותנו
הדבר את ובישר איוואן שוב הופיע הכפר את לביתו בלילה הגעתי יום ארבעים מקץ נפשות.
אחרי כי יסופר, כי יאמן לא אכן אותנו. בהרגיעו הכירני הוא מיודענו. היידושנקו איוואן של
מרת את ופיצצו בתים ב212 הגרמנים שביקרו מרחוק הלא  אמר: מגולח שאינני ובראותו
והסתלקו. האחרונים ארבעת על ויתרו פיהם, באת לא למה יהודי' פרטיזאן בך להכיר ניתן
והוסיף המיטיב איוואן שמח ואתנו שמחנו לוחמים ארבעה נמצאים שם קודם, למרתפי
רשימותי לצרכי נייר לי השיג ואף לנו' לדאוג לעשות מה אתם, החמישי ותהיה מהר יהודים,

עלינו. העוברים הימים קורות על כמו אחד הסתרת בעד אצלם מות דין הן אתך'
מהימים לספר נשאר מאוד הרבה הרבה, מאה. בעד
תקצר עיירתנו, אוליק ועל חיינו על ההם המרים את המסכן הגוי של ידידותו את הרגשתי
בזכ שמור אשר את הנייר על מלהעלות היריעה של במרתפו הנמצאים לארבעת והצטרפתי עצמו
מפלת אחרי וזכיתי בחיים נשארתי למזלי רון. כולו איוואן אלינו נכנס שבועיים מקץ איוואן.
בתים בחורבנה. ומצאתיה לאוליק להגיע הנאצים רועד:
הנאצים חילקו יתרם נשרפו, או נהרסו רבים יגיעו שהגרמנים שמועות נפוצו בחורים 
ביצים. מספר או תרנגולת בעד בית לאוקראינים המרתפים, כל את להפציץ סובוביץ לכפרנו הלילה
בתי של השטחים את לחרוש נצטוו האברים מס יהודים וקומוניסטים פרטיזאנים לבער כדי
עד הנמשך ארוך רחוב הפכה והעיירה היהודים הגרמנים כי הוסיף המצב על בהודיעו תתרים.
על ומבויש אבל התהלכתי אוריאנובקה. הכפר ימצאו שאם האוקראינים הכפר תושבי על איימו
יהודי אף בר. נמצא שלא מולדתי עיירת חורבות כמו להשמדה, יהיה הכפר דין  מתחבאים
דמעותי שפכתי האחים' קבר למקום הלכתי אחד. מקום למלינוב' הסמוך מלין הצ'כי לכפר שעשו
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טעמו שלא אוליק של ביתרבן לתינוקות מדים, אכרים ישראל. לקבר זכו שלא אוליק קדושי על
האיומה.*) בשואה ונכרתו חיים טעם עצמי את הרגשתי ואני אלי לב שמו לא עוברים

צם שלמה תמרורים ובבכי קדיש אמרתי ומיוחם. שבור
המקום. מן הכושלות רגלי את שרכתי

צם יוסף הסרטיזאן ועל הבאים טלטולי על (. *
מיוחד. בפרק המוש ליהודית השרופה. לעיירתי לבי לבי'

ממצ>וב זכרונות
ראויות הפומביות בעומר ל"ג חגיגות הרי פעלם, מעיירתי נפרדתי מאז שנה כארבעים חלפו
לא בעומר ל''ג עד מפסח לכותרתם. להחשב חוויות והרבה בזכרוני חרותה היא ועדיין מציוב*)
זאת לחגיגה רבות הכנות ונעשו הפעולה פסקה אחרי מלבי. נימחו לא ההם רחוקים מימים
בלפור' הצהרת אחרי זה היה למסורת. שהפכה פני בהרבה נשתנו הראשונה העולם מלחמת
הדמיון ציון. חלומות ואחוזי משולהבים היינו הוקם ולאומית. ציבורית מבחינה בעיירה החיים
על הטבע* בחוק לחיים אחה לעולם העבירנו העיר חלל את מלאו והילדים עברי. ספר בית
ראינו השממה. ומחיי בבונים ואנו ישראל אדמת בניהנוער, גם יצאו בעקבותיהם העברי. בדיבור
מחדש ובונים מגשימים המכבים, בני עצמנו את "דבר היתה שסיסמתה "עבריה", אגודת ונוסדה
וכך בתוכה. לאומה ועתיד לעם המולדת את הציוניות האגודות מחדש התארגנו עברית".
המוקדמות הבוקר בשעות בעומר: ל"ג את חגגנו התאוו ואחריהן הצעיר השומר המזרחי' כמו:
שבחדרים והנערים ביתהספר ילדי נוהרים החלו החלוץ, הופיע וצעיריציון)' הצעיר (הפועל דות,
למקומות כחוללבן, לבושים כשהם האחרונים, מקצועית ללמוד נוער בני יצאו הזרמים ומכל
הצופים נראו אחריהם מראש. קבועים ריכוז הלכנו בעיקר לא^ישראל. לעליה הכשרה כדרך
התחילו הנה דגליהם.. על הצעיר" "השומר ונוער בעל של ובנו גוז, ה' של בבורסקי לעבוד
מצבעי סרטים עם "עבריה" אגודת חברי להופיע "עבריה", חברי עם שנמנע גוז' אברהם הבורסקי,
הקת כשקופסאות זרועותיהם על ולבן כחול ההתלהבות דבר: של כללו אתנו. היה הוא אף
לעוברים פרחים מחלקים והם בידיהם הקימת מאוד. רבה היתה לא"י ולעליה לציונות
כצעד הציונות בסיסמת נעשה זה כל ושבים, הלאומי הרעיון פריחת של ימים אלה היו
לב את שכבש גדול לאומי כחג ישראל, לארץ והשאיפה כמעט, הנוער כל את שכבש בעיירה,
תשע בשעה בצעדה החלו בשורות מסודרים הכל. מאד, חזק היה ולעבדה לבנותה ארצה, לעלות
קבוצתה ועל דגלו על איש אדירה בשירה בדיוק מנע לארץ לכניסה סרטיפיקטים חוסר ברם
הנמר הכיתות בראש צועד פודלבסקי כשהמורה מי יצאו ברירה באין החלום. את להגשים מרבים
מנחם עם בקליאר והדיר הספר בית של כוח מתוך אירופה למדינות מי הברית, לארצות
בלבוש כולם הגבוהות' הכיתות בראש רייטשר זכו כולם לא אך לארץ, משם להגיע חשבון
יצאו העיירה בני כל מרוממה. וברוח חגיגי הרב בן נמנה שלנו הציוני הנוער עם לכך.
עמדו לאיהודים ואף הנהדרת בתהלוכה לחזות והבנות הבנים וטובי צ'רניאק משה המקומי
הלאומי הארגוני בכוח קינאו ובודאי והסתכלו בתוכנו נקלטו "עמך" מחוגי גם שבמקום.
צבא להיות מסוגלים אלה "אכן היהודים. של את שהביאו הם והם לעליה, ציפו רבים ורבים'
אבות הסקרנים. אחד הפליט פלישתינה" של החסידית מציוב הפכה וכך לבתיהם. ציון בשורת
מצעדת ונהנו התהלוכה בצדי הלכו ואמהות לציונית.
יצאו הנה לשמם. ראוי ובליכוד בגאון ילדיהם הנוער של אחרות וחגיגות חנוכה נשפי אם
מעבר, להם לתת נעצרו ועגלות קובל, לכביש את ופעלו למאורעות הפכו בזכרון, נחקקו הציוני
ועיני הנוצרים. של ה"סמינר" פני על עברו והנה
בעי ליוו הנוצרית, הכהונה פרחי גו' הלומדים קובל העיר ע'י עיירה (.
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מבוססות, שרובן להניח, ויש מסעיתת ידיעות ומדרי מוריהם על היהודיים הנערים את ניהם
מתקשים שניצלו העיירה מיהודי היחידים כי אם שעה) אותה בלבם חשבו מה יודע (מי כיהם
בימיהם מציוב יהודי על שעבר מה לתאר השדות שמאחרי וליער החול לגבעות הגיעו וכך

והחורבן. האיומה השחיטה על האחרונים, ציון כשדגלי עראי מחנה הקימו שם המוריקים,
גינזבורג יעקב בנות ילדות בשתי מעשה הופעות שורה התחילה קבוצה. כל ליד מתעופפים
ממנה, קטנה פייג'לה והשניה בתשבע האחת ומבוגרים ילדים גרונות מפי ושירה ספורטיביות
למכרה השחיטה ביום הביאן גינזבורג פרל שאמן נקלטו והדברים והטיפו, נאמו המורים כאחת.
האגם מול עמד שמשקו יאסיפ' האוקראיני האכר נכונים, להיות כהתחבות ממש מסיני כתורה
מרכושה ומתנות מתנתיד עם ודאי הסטאקארי, החזון. את ולהגשים לבנות לעלות,
יאסיפ של רחמיו נכמרו לפיקוחו. אותן ומסדה בחיבה נפגשו לעיירה החוגגים של שובם עם
מבאי שהיה האומללה, לאם ונענה הילדות על זה והבטחון הציונית ההכרה וגברה הצדדים, מכל
במחסנו הילדות את והסתיר השנים כל ביתה מעשה של הרגשה היתה והגואל. העולה בדור
הבנות וגירושם. הנאצים מפלת עד להם ודאג אחד כל ובלב היום בפעולות וחינוכי ציוני
בארצות לקרוביהן המלחמה אחרי הגיעו שניצלו נושא היד, הדבר הבאה. בשנה גם לקיימן הרצון

הברית. בפעולות ראינו ובבתים. הכנסת בבתי לשיחה
בדמיונו ראה זה שיאסיפ אגדה מתהלכת הציונות. למען ניכר כיבוש היום
לפני עצמו את שהטביע החולני הבחור את ה"התאח דגל תחת הציונית בעבודה בעסקנו
בקבר נקבר ולעיניו ביתו שליד באגם שנים לציין וראוי הזרמים יתר עם קשרים קשרנו חית"
הנהוג), (לפי הגדר ליד ליפא הקברן לו שכרה יותר מפלגתית, התחרות הורגשה לא שכמעט
ובקשרו ליהודים, הצפוי את הרגיש הוא למען בעבודה מסוימת הרמוניה שררה מזה
העיירה יהודי הוצאת עם הנטבע מראה את התיחסו העיר ציוני שבין המבוגרים הקרנות.
שבלי עד ללבו, הדבר נגע בציבור, לשחיטה פסי מסיבת (יתכן הנוער לצעדי מלאה בהערכה
על נטל שבצעדו, הסכנה ראיית וללא חשבון במציוב הכשרנו וכך בכלל) בעבודה הם ביותם
קיים והוא ולהצילן' הילדות את לפרנס עצמו זכו מהתנועות החברים כל לא אפס לציון. דור

הבטחתו. את בעולם, התפזרו מהם וכמה כמה ארצה, להגיע
עוד! אינם ובניה מציוב עיירתי חרבה ועל הנאצית, בשואה עולה בני לפני נפלו ויתרם

דווי. הלב כך
שורץ פנחס נמסרות השואה של המרים הימים קורות על

מצ*1ב לע*>רת> צ>ון
ספר, בשום רשום איני והוא עברך, על לי סיפר רך ילד אותי שאתך נעוריך, חסד לך זכרתי

אזכרן. זכור בה שחייתי השנים אך דרכי לי שהאיר דולק פנס אחזו ידי עת בחיקך,
אבי עטפני בו אשר היום את אני זוכר את הביתה. מה"חדר" חורף בלילות בשובי
לייבושקה, ר' של ל"חדר" והביאני בטליתו הקופאת  והשאננה השלוה הקטנטונת עיירתי
והראה "סידור" פתח הספסל, על הרבי הושיבני נעורים ותום בחום תוססת אך מלבר, שמריך על
הרים השיעור אדר ה,.א". את הראשונה בפעם לי מציוב. עיירתי ואזכרך ידעתיך כזאת  מלגו
השולחן על הניחם גדולים, אגוזים שני הרבי אשר ארץישראל שירי באזני מהדדים עוד
שלח האלה האגוזים את בני, ,,ראה אלי: ופנה להתגעגע רבות כד, שידע שלנו' הנוער ע''י הושרו

היטב". תלמד למען מיכאל, המלאך לך את בדמו הרווה הוא לבצע. כיצד ידע לא אך
אלפני אשר הראשון, הרבי את אזכור וכה השואה לקלגסי למרמס היתה אשר אדמתך
ילדים היינו יושבים האות. צורת ראשית והורני בניך. לכל גדול לביתקברות ונהפכה
שופע הגדול והמיחם הרבי, של בחדרו פעוטים לא אבי גם עיירתי' עברך על אספר לא
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במקצת בכייני  עדין קול נשמע והנה ומצפים. לאין ומוסיף שותה התה, את הרבי חלט חום.
כאילו רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש מעשי אחרי עוקבים קדשים צאן ואנו, ספור,

בוראו. עם הוא שוחה ומתישב לרבי נקרא אחד כל ורעדה. בחיל הרבי
אשר שונות מדמויות דמויות מרחפות ועוד היה לייבושקה ר' של חדרו אכן תורה. ללמוד
משחילה ר' היה אלה עם העיירה. פני את עיצבו הראשונה. חיי תחנת
וטוהר, זוך והוד, קסם רבת מופלאה דמות ריבס, ברוךלייב הרביים: כל לעיני מופיעים כה
זעקותיו להבה, אש נראה שבתפילתו וצדק, אמת תלמידיו את ומדריך לשמה תורה לומד הזקן,
האיש היה נדיר טיפוס שחקים. בקעו עולם לרבון ראטנער (דער הרטנאי והרבי שמים; ביראת
שהעולם הצדיקים מל''ו אחד ממש כמוהו, ראין הדגול, הרבי וכן ביותר, עלי חביב שהיה רבי),

בזכותם. קיים להחדיר שידע ומשכיל חכם מלמד, חייםברוך ר'
עמל אנשי ועזיביטוי, זכינפש אנשים זכורים היום עד לתנ''ך. אהבה תלמידיו בלב
מצאו אפם ובזיעת רבה ביגיעה אשר ועבודה, זה. רבי של הסברתו בנועם ישעיהו פרקי בפי
ומי במסחר מי הוא, בדרכו אחד כל לחמם, את בעל צ'רניק שכנא  שלום די דמתא, הרב
משך מציוב קהילת את היוו יחד וכולם במלאכה בעיירה, המרכזית הדמות שהיד. שלום", "משמרת
הצעיר לדור מקום פינה הישיש הדור דורות. מעמיקה ראיה ותבונה, חכמה ודעת, תורה איש
עלו ממנו יחידים אך וחלם. ופעל למד שגדל, מאבד שאינו ובור שופע מעין בעיה' לכל וחודרת
והנו לארצותהברית' נסעו רבים לארץישראל, מקבל והיה בפולין מפורסם היה הרב טיפה.
ללא אפורים חיים וחיו במקום נשארו תרים מגיעות שהיו דיניתורה בעניני רבות הזמנות
שבחרו בנינוער היו יתרה. תועלת וללא תכלית חסדו את אשכח ולא הייתי לנכדו חבר אליו.
רוחם וקצרה ולהתבטל, בלילות לבלות לרקוד, ואת אותי ומלמד לימודו את מניח היה עת עמדי

הגאולה. פעמי את לחוש תלמוד, נכדו מרדכי עם יחד לרן ישראל חברי
טורפת חיה בדמות בא האכזרי והאויב הקדומה ישראל בספרות מעמיקות ידיעות ואף
שריד. השאיר מבלי רחמים, ללא השמיד ומכלה, הגדול בביתהכנסת מעמדו זכור לנו. הנחיל
וזיו חיים חמדת העיירה. של וספה אנשיה את ביתהכנסת השופר. תקיעת לפני השנה בראש
מציוב עדת חוסלה וכך תהומה, ירדו עלומים עליו. חופפים וקדושה והוד לפה, מפה מלא

תש"ב. ניסן כ''ו ביום דומיה. השתררה  האלמימר על הרב משעלה
כ''ץ ישראל דרוכים עומדים טליתות עטופי המתפללים עדת

טר>ס7ן
האדם חיי על הבעש"ט השקפות את המפרש זכרונות) (סרקי

י'ייי את שימש ואשי בתקיפתי' "/י™1 וקובל. לודמיר הערים בין נמצאת העיירה
י י ינ יב י ל ב * יע יי בני כשישב אחייי' של ק"מ.). כ18 טריסק עד (מקובל
ההיא בתקיפה שהתסשטה י'חסייית; כסאי על היהודי בעולם טריסק העיירה היתה ידועה
מ*קויות ינקה ממנה' יהלאה ייי1ליו ביחבי באוכלוסיתה ודלה בשטחה קטנה היותה כל ועם
יתלמידיי' חבייי ימחיבייי ממזייייטש המגיי של בחלקה אוקראינה, ברחבי היתה מפורסמת 
י' החסידית התניעה את י^ייי שי'תפשטי השושלת בזכות אלה, לגבולות מעבר ואף פולין
בה ישבי אחייי בטייסק יתיי תקע אביי<ם המפורסמים טברסקי. לבית האדמו"רים של
י'ובא משנפטי השפעתי יצאה יממנה בניי' טריסק של כרביים

העיירה. של הישן בביתהקברות ל?™ אברהמילי רבי זאת לשושלת הראשון
ותבם מעשירות רחוקים שהיו העיירה יהודי נחשב  מטריסק" pann" בכינויו טברסקי
מ"חצר* בעיקר פתסתם את מצאו חסידים, הגדול מחבר הוא הבעלשםטוב, של תלמידיו לאחרת
מהאורחים לה, והשרותים צרכיה מהסםקת הרבי. בחסידות, ערך רב ספר  אברהם* "מגן הספר
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חיפשו והם טריסק יהודי של הרגילות בפרנסות 1
צריפים בבנית האוסטרי הצבא אצל עבודה להם קצווי מכל לרבי באים שהיו הרבים, החסידים 1
בקושי להם הספיקה והכנסתם וכדי חפירה חג לימי וביחוד השנה ימות בכל ופולין רוסיה 1
רעב מחרפת אותם הציל וזה לחץ, לחם לככר שכל מקרים היו ועוד. ושמחות הילולות ומועד,
שלטינות ע*י הועבר העיירה מיהודי חלק ממש. לאכסן כדי הספיקו לא העיירה של היהודים בתי
יחסית היה שם פולין, קונגרס למחוזות הכיבוש מהאוירח להתבשם הרבי" אצל לביקור הבאים את

כלכלית. מבחינה קל יותר המצב במגע לבוא ובכלל ידיו על להתברך החסידית,
שלאחריה ברוסיה והמהפכה המלחמה תקופת והחסידים. הרבי עם
אותם ושינו בעיירה היהודים חיי על השפיעו עמך" "אנשי טריסק יהודי היו כלל בדרך 1 1918 בשנת המלחמה גמר עם שינוי. תכלית נוספו עליהם כפים. יגיע על וחיו במלאכות עסקו 1
יהודים גם חזרו לאחוזותיהם, לחזור האברים החלו הרכבה את והיוו קודש וכלי וסוחרים חנונים 1
בחלק הפולנים שלטון ימי הגיעו והנה לעיירה, גם יצאו מהם מעטים העיירה. של הסוציאלי 1
שנות אחרי בתוכו. וסביבתה וטריסק ווהלין, של לחפש לימים מעבר אל ואף הסמוכות לערים
אוקראינים משמרות וחילופי המלחמה של סבל דומים. ישובים כדרך מחיה,
שלטונם התבססות עם פולנים.  בולשביקים  על מוחלטת השפעה היתד. ולחצת לרבי
העיירה יהודי של מצבם תוח  הפולנים של למוס ואף החיים שטחי בכל כמעט העיירה בני
קשתם נקשת במסלולם. לזרום החלו והחיים בהשפעתו הגיעה. וממשלתיים ציבוריים דות
הימים ועם פרנסה מקורות נוצרו מרכזים' עם כמו ותכניות, החלטות הרוסים השלטונות ביטלו
של הזמן רוח לפי וציבור חברה חיי 1ם חודשו גדול למרחק קסרקטיניצבא בניית מקום העברת
הימים של החסידית האוירה העשרים. שנות מטתסק הברזל מסילת קו הרחקת מהעיירה,
נשבו חדשות ורוחות נפגמה המלחמה מלפני קשורה העיירה תהיה שמא מחשש זה וכל ועוד.
שבגר הנוער בחוגי וביחוד האוכלוסיה, בקרב באדי במשהו לםלוע העלולים וגופים למפעלים
הערים בתב להתעוררות בדומה השנים' במשך הפחד חייהם. ובאורח העיירה בני של קותם
"בונד' בעיירה התארגן ווהלין. של והעייתת הניעוהו מודרניים לחיים וממעבר מ"חופש*
ניכר, היה לא חבריו מספר כי אם ראש, שהרים אף חיצוניות, הצעות ביטול ולתבוע להשתדל
לספ ביבליאטעק" "םאלקס עממית ספתח ויסד לעיירה. חומרית תועלת מהן שנשקפה
ביתספר 1926 בשנת הוקם ואחריה יידיש. תת מדור בטריסק האפותם החיים זרמו וכך
התאר הלך. לא שבגדולות ציש'א. ע''י אידישאי שפרצה הראשונה למלחמתהעולם עד לדור
ענפה פעולה שפיתחה ציונית הסתדרות גנה לרגל לחזית. קרובה נמצאה וטריסק '1914 בשנת
"תרבות''' של מיסודה עברי ביתספר ונפתח ספר ישוב לגבי בה הכרוך וכל המלחמה מצב
רוח שהכניסו ציוני, הסברה וחומר עתונים הגיעו לייביניו יעקב הרבי עבר האוסטרירוסי) (הגבול
"תרבות''. ביה''ס בחניכי ביחוד היהודי, בנוער חיים קובל.  הקרובה המחוז בעיר לגור
לארץ עליה לשם חלוצית להכשרה שנמשכו בין וכבשו לתסיה שחדרו אוסטריה חילות
במידה ירשה החסידית ההתלהבות את ישראל. מצבאו  הרבי כבניני איכסנו טתסק, את היתר

לציון. ההתלהבות nrrr ימים באו מהעיירה, נדד מהיהודים חלק תיהם.
הכשרה קיבוץ בטתסק הוקם 1922 בקיץ ושלטון ומחסור רעב מלחמה, ימי  וקשים מרים
מקובל, הצופים בוגת רוכזו בו הצופית, לתנועה מצור שנות שנים' שלוש שארכו זר, צבא של
של בהדרכתו אחתם וישובים לודמיר לוצק, של הכפתם מתוכה. יוצא ואין בא אין רצופות,

הידוע. חודורוב (אליעזר) ליוסיה ברחו האכרים תושביהם כמעט, התתקנו הסביבה
ובנקודות בקלוסובו לעליה ההכשרה קיבוצי הכלכלה. על שהשפיע מה הרוסי, הצבא נסיגת עם
והכמיהה ההם הימים נושאי היו אחרות הכשרה בטריסק גדולה דליקה פרצה הימים באחד

1 מקומיות: משפחות שתי וגברה. גדלה לעליה העיירה, בניני ורוב הרבי של חצת את שאכלה
1 ארצה שעלו הראשונות היו ופינקלשטיין אקרמן הרבי בני של מבנים מספר לפליטה נשארו
1 ואחריהן בתרפ"ט בארץ המאורעות פרוץ ועם אחתם. וכמה והגבאים
1 אחתם טריסק. מבני חלוצים מספר עוד עלו כמובן, פגעה, והמלחמה הכיבוש תקופת
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1 משורר וינפר' וזוסיה אוליצקי וברוך ליב מתתיהו, לעליה הארץ שערי נעילת מפאת לחכות נאלצו
1 באמריקה. יהודית.
1 ביתישראל על שירדה הנאצית השואה ממשלת ע"י וקיצוצים הגבלות באו באחרונה
1 והם טריסק יהודי על פסחה לא  באירופה זכו לא הזמן ובמסיבות שבעטים הבריטי המנדט
1 אחים בקבר נחים הם תש''א. אלול בי"ב הושמדו רבים. חלוצים המולדת ובוני העולים עם להיות
1 משרפות של בבורות לקובל מטריסק בדרך גדול המשוררים האחים שלושת יצאו מטריסק
1 הורי דוב נפשות. כ700 לבנים

1 קופאטעחב
1 וההתעוררות הזמן מרוחות לקופאטשוב חדרו הצ'כי המושב מקודם  קופאטשוב על
1 גם כבשה ווהלין, ברחבי גלים שהכתה הלאומית, בצדי נמצא שכן מעטים, ידעו  העיירה, ואח"כ
1 המקום. יהודי את אזיראני העיירה בקירבת קובל, בסביבת דרכים
1 1939 בשנת הצבא וכניסת הרוסי הכיבוש הולובי עד ק"מ, כ18 קובל עד (מקופאטשוב
1 בחיי ופגעו העיירה פני את שינו לקופאטשוב מ40.000 ק"מ). כ14 טריסק ועד ק"מ כ16
1 בטחון חוסר המלחמה, תנאי המקומיים. היהודים בקופאטשוב גרו הווהליני בחבל שנאחזו הציכים
1 ופחד שקט אי הכניסו וההלאמות המחר ביום מלחמתהעולם עד הצארית רוסיה שלטון תחת
ו באוכלוסיה פגעו לבקרים וצווים פקודות בלבבות. 1500 (לערך משפחות מ300 למעלה הראשונה
1 ופרצה הימים ארכו לא בפרט. וביהודים בכלל ל מספרן עלה הפולני השלטון ובימי נפש).
1 גוייס הנוער (ב1941), רוסיהגרמניה מלחמת ובחקלאות כשות בגידול עסקו כמעט שכולן '400
1 והעיירה לעבודות נשלחו מבוגרים האדום, לצבא למדי. מבוססות היו ורובן מעורבת,
1 להתרוקן. החלה ברוסיה המהפכה עד התגוררו זה במושב
1 הרגישו העיירה על הגרמנים השתלטות עם והתפרנסו יהודיות משפחות כ50 (ב~1917)
1 בעול* ונכנס זרועם נחת את בעיקר היהודים הפולני השלטון בימי הישוב גידול עם בכבוד.
1 צרכי לדרישת פרט נגעו, לא שבצ'כים בשעה מ800 למעלה שמנו משפחות ל150 מספח עלה
1 שבין המבוגרים החרמות. כדי עד מהם מזון היהו בין תמיד שרת טובים שכנות יחסי נפש.
1 ועוברים קופאטשוב את עוזבים החלו הצ'כים של תעסוקתם עיקר במקום. הצ'כים ובין דים
1 ורע הלך היהודים מצב מולדתם. צ'כיה לפנים היו זאת עם יחד ומלאכות. מסחר היה היהודים

מנת נעשו ודיכוי ביזוי עלבונות, ליום* מיום זעירים. משקים בעלי ביניהם
(לרוב אחוה של יחס גילו הצ'כים השכנים חלקם. המאה של העשרים בשנות הישוב גידול עם
ורבים שונות' בצורות ביהודים בתמכם בסתר) היתרונות על לעיירה המושב נהפך הנוכחית
יפנו לאן לדעת בלי מהמקום יצאו היהודים מן בתי שני במקום היו ליהודים שבכך. והחסרונות

זעם. יעבור עד באוזי~ גם ששרתו ושוחט רב החזיקו הם כנסת'
ממקומות nijPTn והלך. החמיר המצב יהודית. קהילה חיי וניהלו הסמוכה' ראני
מנגד. תלויים היו והחיים טובות בישרו לא אחרים וכפרי קופאטשוב דרך עברו 191819 בשנות
לעבודה לצאת צו הגיע אחד בהיר ביום והנה ושל אוקראיניות צבאיות כנופיות הסביבה
משרתי אוקראינים, כאחד. וקטן גדול במרוכז, ופגעו היהודים ברכוש יד ששלחו הבלכובצים,
את אילצו גיסטאפו אנשי עם יחד הגרמנים, של לעקירתן גרם והדבר עורער המצב בנפש. גם
שושי~ לכפר משמר תחת לצאת קופאטשוב יהודי שמחוסר הכפרים, מיהודי משפחות עשרות כמד.

י אוזיראני יהודי את גם מצאו שם הקרוב. בבה הישוב גדל וכך לקופאטשוב לעבור בחרו בטחון
נדחקו יום באותו עוד הסביבה. מכפרי ורבים במרוצת אולם בעיות' והתעוררו במקום היהודי
ביתהקברות שליד הכורכר חפירות אל כולם החיים חזרו הפולני השלטון כשהתבסס הימים
כמה במקום ונורו הכפר שבקצה העתיק הנוצרי ובינתיים שנד, כעשרים החיים זרמו כך למסלולם.
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אחי, פפר. איסר אבי וביניהם מהם (כמר. למקום. הושלכו האומללים של הגויות משםחות. מאות
נרצחו בינה הקטנה ובתם ושרה שפרה אחיותי את שראו אכרים בעפר. וכוסו הבורות לתוך
מקום מצאו אחדים ביער). במחבואיהם שם נמנעו לא זאת עם הצטלבו. מרחוק המחזה
אחרי בחיים שנשארו אלה מבין בפרטיזאנקה. של הבגדים משלל וליהנות למקום להגיע
טליקובסקי שמעון לישראל: והגיעו המלחמה הטבוחים.
אחי אמי וביהוד), (בפתודתקוה לנגר ומשה משפחתי. בני וביניהם מהיהודים, כמה
הטורים וכותב והינדה םרל גיטל, בילה' ואחיותי הגדול היער אל האחרון ברגע להתחמק הצליחו

מישר. בכפר האלה הפולני האחוזה לבעל אשר הסמוך ליטין
פפר מאיר ממקום ונדדו סבלו הם בו. והסתתרו שימובסקי,

פטלורה של הע\לטו1 מ>מ>
שתובילנו אדיב קצין נמצא לבסוף העיר. מפקד הבול כי לסארני' הגיעו שמועות .1918 שנת
והכניסנו התחנה של שמאל מצד המסילות בין עיר כובשים םטלורה' חיל על גברו שביקים
חזק. משמר מוקף שהיה וסלון שינה לקרון ושלטונות בידם כבר קיוב העיר וכי עיר אחרי
שחשבנוהו העמידה' בגיל צבא איש לפני הוצגנו וקורוסטין. ז'יטומיר לצד נסוגים האוקראינים
להגן בקשתנו את לפניו ופרשנו העיר למפקד אחז ופחד גדלה בעיר המתיחות נסערה' סאתי
השוד את ולהפסיק השקטה האוכלוסיה חיי על מנסיגת היו נסיון מלומדי שכן המקום' יהודי את
באדישות לנו ענה האיש ביהודים. והפגיעות כעבור ואמנם שני. שלטון וכניסת אחד שלטון
אזרחים על מתנפלים אוקראינים חיילים שאין הורגש בשבוע' שישי ליום אור זה היה ימים' 32
ציוה הרבות הפצרותינו אחרי ורק שקטים, הרכבת' תחנת צדי משני המשתרעת בסארני
העיר. לרחובות סיור משמר לשלוח לשלישו מוגברת, רכבות תנועת ושאון רגיל בלתי רעש
בדעתי עלה מהקרח צאתנו לפני האחרון ברגע אוק צבא מחנות ברחובות נראו השכם ובבוקר
שבמקרה כדי לשלשתנו' מעבר רשיונות לבקש לבתי נכנסו החיילים העיר. את שהציפו ראיני
הביא השליש שנית. אליו להגיע נוכל צורך של ביד. הבא מכל ושדדו לחנויות חדרו יהודים'
ומסרם עליהם חתם שיחתנו ואיש פתקים 3 ולמחר בעיר היהודים על עבר ואימה בהלה יום
על בהצביעו השופט אלי קרץ כאן לידינו. פוגרום של צורה וקיבל השוד גבר  בשבת 
שר מקום ממלא זיוקובסקי והחותמת: החתימה והיו יריות נשמעו ראשון, ליום אור ממש.
המעלה רם האיש אל ופניתי ברוחי עצרתי הצבא. הפקר. ורכושם ופצועים מוכים יהודים
הננו השר' מ''מ ע"י להתקבל זכינו שאם בבקשה' לתחנת להגיע הקהילה נציגי ניסו א' ביום
על חסותו את שיפרוש הבטחתו לקבל רוצים הם אך הצבא, ממפקדי מגן שם ולחפש הרכבת
התוש ועל השלום שוחרת המקומית האוכלוסיה אחז והיאוש הידמקים ע''י והוחזרו בדרך הוכו
על חיוך נראה אז רק השקטים. היהודים בים ברירה באין לעשות. מה ידע לא איש ביהודים,
ונכנס לשבת הזמיננו השליט' של הזועפים פניו המשפט בית מזכיר של מעמדי את ניצלתי
זמנית היא שהנסיגה המצב, על בשיחה אתנו כראש שכיהן קריז'יצקי' לשופט ופניתי בסארני
ישוב האוקראיני הצבא וכי אסטראטגיים מטעמים הממונה קריניצקי ולמר העירוני, הפועל הועד
הודיע לבסוף בה. וימשול אוקראינה את ויכבוש (שניהם המשפט בית של לפועל ההוצאה על
בעיר. לסדר ולדאוג השמירה את להגביר שיצוד. שלנו שרד בגדי לבושים ושלשתנו נוצרים),
וצריחות יריות שמענו העירה בחזרנו הצבאיים' מהשלטונות עזרה לחפש ללכת העזנו
של עזרה וקריאות הידמקים של שונים מצדדים הרכבת. תחנת בשטח נמצאו שמועות לפי אשר
הדמים קציר לביתי. הגעתי בקושי קרבנותיהם. בדרך שעצרונו אחרי לרכבת' הגענו בנקל לא
פצועים יהודים עשרות היה ההוא הלילה של אנשי של רב ערב מצאנו שם עלינו, איימו ואף
ובנו שוורצטוד מיכאל ביניהם אחדים והרוגים על לנו להראות יכול לא ואיש אוקראיני צבא
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שקרה כמו הגיעו, לא המוניות פרעות לידי אלא מקו מזועזעים יהודה.  זלצמן השיל השמש של
ההיא. בתקופה אחרות אוקראיניות בערים ואני השופט  למחרתיבבוקר יצאנו הלילה רות

כנופיות הצטיינו מהסביבה ידיעות לפי בידינו שהיו המעבר (רשיונות שנית ז'וקובסקי אל
של בפיקודו שהיו אלו ובמיוחד אוקראיניות' המצב על לו ומסרנו אליו), להגיע לנו סייעו
נסיגתן שבדרך לשמצה, הידוע קוש, האטמן הקשיב הלז חייליו. התנהגות ועל בעיר הפרוע
לבז. ורכושם ביהודים שחיטות ערכו מהחזית לקרון והזמיננו מיד וחזר מהקרון יצא לדברינו,
דם אוקראינה. ברחבי הפקר תקופת זאת היתה רצון שבאי אזרחית לבוש אדם פגשנו שם אחר
העיר וגם ווהלין אדמת על לרוב נשפך יהודי לנו ענד, הוא ובקשותינו. תלונותינו את שמע

התרעלה. מכוס שתתה רובנה מצד פרובוקציות אלא אינם הדברים שכל בזעם
אחרים ובמקומות סארני בסביבת הסדר את לחלל המתכוונים המקומיים הבולשביקים
שחדר הגרמני הצבא ע"י זמןמה כעבור הושלט כאילו ולסוף' האוקראיני, הצבא של הטוב שמו
סקר ההטמן של לשלטון עלותו עם לאוקראינה ואמר: לז'וקובסקי פנה חובה ידי יציאה לשם
הדעת על להעלות אז היה יכול מי רופדסקי. הראיון. נסתיים בזה סצ'ביקים'/ של שמירה "שלח
לרוצחי הגרמנים יהפכו בערך, שנה, 20 שכעבור עצמו. הממשלה ראש האיש היה השופט לדעת
ווהלין יהודי כל ובכללם יהודים מיליונים משמרות בעיר נראו יום באותו עוד אמנם,
פטלורה, של ההידמקים על יעלו ובאכזריותם ממוש לחיילים שנחשבו סצ'ביקים, של מוגברים

י"ש. חמלניצקי מיורשי ואחרים קוש מהרחובות, משתוללים חיילים שהרחיקו מעים,
לגמרי, פסקו לא אכן וההתנפליות השוד אך

בורקו משה

טיל  ולוז>ע\עע\ טרו0נברוד
עמד הארגון ווהלין). יוצאי של עולמי לאיגוד בשנות שנוסדו קטנות עיירות שתי אלו היו
והושיט המעטים השואה ניצולי עם בקשרים חקלאיות מושבות בתור שחלפה למאה השלושים
שהיגרו העיירות בני שונות. בצורות עזרה להם מפאת לוצק. במחוז ווהלין אדמת על ליהודים
פעלו שונות לארצות השניה העולם מלחמת לפני ביניהן) הפריד ק''מ 1) העיירות של קרבתן
בישראל הקימו משותפים ובכוחות הארגון עם יחד להן הקימו וציבוריות כלכליות לפעולות ובקשר
ולוזיש''טש טרוכינברוד הקהילות לזכר בנין מוס הקהילה, ועד לשתיהן: משותפים מוסדות
של התבות (ראשי ל" '' ט  ת י "ב לו וקראו האוכלוסיה שכל כיוון ואחרים. רצדקה חינוך דות
ב1955 התחילה שבנייתו העיירות), שמות ענינים להם והיו בלבד יהודית היתה העיירות של
ליוצאי המרכז כעת הנהו זה בית ב1959. ונגמרה שטחים. בהרבה התקשרו לכן  משותפים
ל60 וביתכנסת איש ל150 אולם ובו העיירות לסופיובקה, הוסב הרשמי ששמה טרוכינברוד,
שלחו בפילדלפיה העיירות יוצאי מתפללים. לאיגנ שהוסבה ולוזיש''טש' נפש כ3000 מנתה
בשנת תרומתם. על נוסף תורה ספרי 5 לארגון על פרטים (עיין נפש כ1000 מנתה  טובקה
שהונה לגמילותחסדים קופה הארגון יסד 1961 ווהליד). "ילקוט של ובי א' בקבצים אלו עיירות
לרבים המסייעת לירות, ל15.000 עתה מגיע ישובים 2 על פסחה לא הנאצית השואה
יחסי קיימים רבית. בלי בהלואות הארגון מחברי בנס ניצלו חוסלו. תושביהן כל וכמעט אלה
פעולה המשתף הארגון חברי בין טובים חברים בעולם. והתפזרו בלבד מעטים
כל להנצחת ווהלין יוצאי של העולמי האיגוד עם

וקדושיהן. ווהלין קהילות לקיים המשיכו בישראל העיירות שתי יוצאי
שפעל אחד ארגון והקימו ביניהם הקשר את

ברקאי אליעזר (שהפך בישראל ווהלין יוצאי ארגה במסגרת
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ם < ש < א

שטינברג בור>ס ד"ר
שטיינ הד"ר וביוזוד העסקנים השקיעו רב עמל בוריס הד"ר היה מבורך ועסקן ציבור איש
לשמה. ראויה למדרגה עלה והוא במוסד ברג נולד הוא בסארני. שטיינברג אליהו בן דוב 
וכלליות עבריות ידיעות וספגו גדלו הילדים בנעו ולמד התחנך שם 1880 בשנת בז'יטומיר 1
למוסד שנמסרו עד שלמדו, במלאכות והצטיינו לווהלין, חזר מדיציני, דוקטור תואר משקיבל ריו. 1
(רהיטים אחרות מערים ואף מקומיות הזמנות אנו בעיירה כרופא תחילה ונקלט מולדתו, חבל 1
המקום ואנשי "אורט" מרכז בעזרת ואח'). הזעירה באנופול ישיבתו בתקופת שבווהלין. פול
המוסד בראש העומדים של היתרה ובהתמדתם לנצרכים אלא לחולים רק לא רבה מסירות הראה
והוא לצרכיו קומות שתי בן בנין בסארני נבנה לרפואות דאג המדיצינית העזרה עם יחד בכלל.
זה וכל ותומכים. עסקנים מזמינים חניכים, משך במקום ארגן זאת ולתכלית העניים לחולים ולמזון
ועד התארגן גם שטיינברג. ד"ר של בהשפעתו עיר ברובנה, שפעל הג'וינט מרכז של עזרה ועד
ותרומות חדשיים תשלומים שגבה העיר מפני נשים ועזרה הלבשה מזונות, רפואות, שסיפק המחוז,
ממרכז עזרה הגיעה וגם המוסד להחזקת מקריות בני על ונערץ חביב ונעשה העיירה, לבני אחרת
משך והתקיים התנהל אלה בתנאים ,,אורט". העיירה. תושבי שאר ועל היהודית העדה
תלמי מתוכו והוציא הנאצית לשואה עד שנים ראשי כרופא לכהן נקרא אחדות שנים אחרי
חיים לקראת מקצוע בעלי ותלמידות דים יזמתו ע"פ בסארני שהוקם יהודי בביתחולים

עצמאיים. בתפ שטיינברג הד"ר פעל רבות הגיוינט. ע"י
אי את העריכו החוגים מכל סארני יהודי שבית מאחר אולם בסארני, ציבור וכאיש קידו
הציבו פעילותו ואת שטיינברג הד"ר של שיותו ותושבי הפולנים השלטונות ע"י נתמך לא החולים
במיוחד כיבדוהו המקומיים הציונים בחוגי רית. המוסד את להחזיק יכלו לא היהודים סארני
וידיד הלאומיות לקרנות תורם ציבורי, כעסקן נשאר שטיינברג הד"ר לסגת. נאלצו  ולכלכלו

רבים. בשטחים ט" ר ו ,,א בפעולות נרתם במקצועו ובעסקו במקום
לנדוד נאלץ השניה העולם מלחמת בראשית פעולה פיתח בסארני ,,אורט" סניף מרצו. במלוא
בהמשיכו עירו לסארני חזר ואחריה רוסיה לפנים המקומיים העסקנים ראשוני עם וברוכה. רחבה
לעליה דרכים חיפש הוא כרופא. חייו את בה אברהם המורה ליפשיץ, גדליהו העסקנים: יזכרו
הארץ, את לצאת לו ניתן לא אולם לארץישראל, של הסניף בראש שעמד שטיינברג והד"ר פורמן

ימיו. סוף עד בסארני תקוע ונשאר מוסד הקמת היה הראשון הצעד ,,אורט". חב'
לישראל ידיעה הגיעה 1965 שנת בראשית מלאכה. וללימוד לחינוך לילדים (אינטרנאט)
בדצמבר 20 ביום שטיינברג הד"ר של פטירתו על הח את שהיוו ואם, מאב יתומים ילדים 10 נאספו
בבית קבורתו ומקום 84 בגיל בסארני 1964  כלליים לימודים שמלבד הראשונים, ניכים

סארני. קהילת של המיותם העלמין ומאוחר הנגרות מלאכת את מיוחד מדריך לימדם
צווימן שמעון ד"ר תפירה. ללימוד נערות של קבוצה הקימו  יותר

אורבוד ע\מחה
1 פלוטניצה), מהעיירה גולדמן יוסף אפרים ר' של גןשמואל במשק נפטר תשכ"ה באייר בכ"ג
1 ראשוני עם נמנע .1909 בשנת ברובנה נולד התבלט ואצילרוח, יקרנפש אדם אורבוך, שמחד,
1 היה "תרבות". העברית הגמנסיה של בוגריה ובישראל. בחו"ל שונים בשטחים באישיותו
1 אחד ושימש הצעיר", "השומר בתנועת פעיל (בת אורבוך ורבקה ליםא של בנם שמחה,
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1 בני קיבוץ מקימי עם היתה דרכו ראשית בוץ. הגליל. בהנהגת המרכזיים המדריכים
1 הוא גךשמואל. משק עם התאחד שלימים מינה מרא שנכבש וסביבתה רובנה של הנוער
1 ולעתים המשק, בסרדס במטעים, לעבוד נכנס את מצא התחיה לרעיון העשרים שנות שית
1 במר עברית לעבודה המאבק במשמרות השתתף השונות והתנועות ההסתדרויות בתוך מקומו
1 ובחיי בעבודה מהר והתערה השומרון שבות בולטת עמדה הצעיר" "השומר לו כבש שבהן
1 שלו. הקיבוץ הביא שמחה זאת. לתנועה הצטרפו הנוער וטובי
1 התנועה בשליחות שמחה יצא 1933 בשנת זקנו של הנעלות התכונות מן התנועה אל עמו
1 הי'ח. הציוני לקונגרס כציר נשלח ומשם לליטא שמחה' יוםטוב ר' זקנו ואבי אפריםיוסף ר'
1 בו. ביתו את בנה  ולקיבוצו לארץ חזרו עם להט, חסידית, התלהבות  מלוהישין הרב
1 בפעולותיו. אותו ליוותה לאה רעיתו ... __
1 אידיא שמחה, היה וההגות המחשבה איש / ^y
1 ''תמותת* בספרו מקודשים. עקרונות ובעל ליסטן £ . /jj₪a
1 הפועלים ותנועת הסוציא?ויזם בעיות ^ כתב 1$^4"  ^^
1 ואת למרכסיזם" ה"מחבתת את ערך כן בארץ. *W*^^י^ r ן
1 היה הגדול חייו מפעל אכן, "בשער". הירחון ■m^m' 1 ■Jkf
1 בעבר לעברית. מארכס לקארל ה"קפיטל" תרגום W^Hrf י
1 והוא שנים במשך ורובו ראשו שקע זו דתו 3^^^1
1 הוכרע החלש גופו אולם הפסקה. ללא בה המשיר y * ך
1 והתחיל הראשונים הכרכים שני את כשסיים י " י

1 בידו. ועטו נפל האחרון,  השלישי בכרך
ו אסתר. יחידה, בת הניח
ו סורקניץקצמן שרה ומסירותנפש שלו באידיאל ובטחון אמונה
1 אורבוך: שמחה על במכתבו חבו כותב להלהיב ידע ובכשרונו בכוחו והוא לרעיונו,
1 התנועה חיי בשחר שמחה את הכרתי ... התחיה לתנועת שנכבשו נוער בני אחריו ולמשוך
1 ההג בנתיבי עמו בפגישות ווהלין. בגליל שלנו הציר". "השומר בשורות והתיצבו
1 אישיותו לפני נתגלתה בארץ והפעילות שמה בנקודותישוב שמחה הופיע ומארגן כמדריך
1 עמקות תכונותיה שעיקר והסגולית, העצמית את להחדיר עורר לה, ומחוצה בווהלין שונות
1 יקר סגולות המעשה. וצניעות לב יושר ההגות, בכל חדשה רוח והשרה והחלוצי הלאומי הרעיון
1 בשדה והברכה השפע מקורות את היוו אלה סארני מעיירתנו לרבים זכורים ביקורו. מקום
1 על והאצילו שלו החברתית והמחשבה היצירה והדרכתו, הסברתו ב"קן", שמחה של ביקוריו
1 לכולנו מופת שימש שמחה וטוהת. הרעיון כנות עלינו שהשפיעה התרבותיתרוחנית והאוירה

להעמקת לאות ללא בחתירתו השלוה, בהתמדתו שב ל"קנים" ממשיך היה מסארני רבים. לימים
ולהדרכת וחברה אדם בעיות לבירור היסודות, וי דומברוביצה, (ברז'ניצה, הסמוכים ישובים
בבניה ודרכו המסד איש היה הוא התקופה. נבוכי את והדביק זרע מקום ובכל ועוד) סטולין סוצק,
התרחק הוא אריח. גבי על אריח של זו היתה לתנועתו. נפשות ועשה בלבבות, הציוני הניצוץ
של באהלה לעבודה כולו ונתון פרסומת מכל בחוות שמחה עשה החלוצית הכשרתו את
הערצה יודעיו של הלב לו רחש זאת כל על תורה. וזכה התבלט בה שאף המפורסמת, צ'נסטוחוב
הסתלקותו על הצער ורב מלאה, והערכה עמוקה החמישית בעליה הראשונים העולים עם להיות

והמדריך. המורה החבר, האדם' של עת בלא לארץישראל. (1929)
יששכר הקי אל שמחה פנה להגשמה שאיפות מלא
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גורנשט"ן יצחק 1

האוק באוכלוסיה מלחמה ותוך הספר במחוזות סוח ממשפחת גורנשטיין יצחק של מוצאו 1
לגביה והגבלות חוקים השלטונות כיוונו  ראינית אשתו ברובנה, ידועים בתים בעלי מיוחסת, ריפ 1
האנטיש והורגשה היהודים לגבי וגם המסחרית הפירמה מנהל היה הוא רובנאי. רב בת 1

במיוחד. מיות והת ברובנה פרלצויג מאטל אחותו של ליבוא 1
מעורב היה שגורנשטייו הסוחרים בחוגי רחוקות לעתים הברוכים. בכשרונותיו בה בלט 1
השמאי עמדתו תמהון עוררה תפקידו לרגל בהם בהם שנתברך המעלות את באיש למצוא ניתן 1
החינוך בפעולות גורנשטיין של והשתתפותו לית נתגלה כזה ואינטליגנציה. הגינות, יושר, יצחק: 1
והוקי  כיבדוהו זאת עם אך הבונה ע"י שנוהלו מסחרי במגע אתו שבאו אלה ולכל לזולת ביחסו
מצד שנוצרו יחסיהבנה לזקוף יש לזכותו רוהו' וחברתי.
למענה. פעל שגורנשטיין לתנועה שונים חוגים הכרה, בעל סוציאליסט היה גורנשטיין

הצבא ע"י ב1939 נכבשה שרובנה עד עק את תואמים ומעשיו לרעיונו מסור בונדאי
נשלחו רבים פליטים חדשות, בעיות צפו האדום. וילדיו אשתו אף הסוציאליסטית. השקפתו רינות
התעכבו רבים ומהם המזרחי לגבול פולין ממרכז הכרה חדור היה כולו וביתו רעיונותיו את ספגו
ועסקני הבונד מחברי גם היו אלה בין ברובנה. סוציאליסטית. 1
נסגרה גותשטיין הועסק בה הפירמה ציש"א. אקטיבית בפעולה שקע לא גורנשטיין אמנם 1
לחסל הצליח וגורנשטיין המסחר' עסקי כשאר בידי נתונה שהיתה מפלגתו, של יוםיומים 1

לבת ולסייע לעזור דאג ובהכנסתן הסחורות את בעירית, הבונד נציגי  הפעילים לדעה חבריו
אלה מרים בימים קשה. במצב והיו שהגיעו דאים היה אך המקצועיות, באגודות וביחוד בקהילה
וכחבר. כאדם אישיותו במלוא גורנשטיין נתגלה את מביא היה בעירו, הבונד צעדי לכל קשור
להמשכת הנצרכים לפונים עזרה הושטה מביתו טבעי ונפש. בלב הבונד של מפעל בכל חלקו
במצב השתתפותו החיים. להצלת הנדודים דרך במפעלי הרבה והתענינותו קרבתו דבר היה
נעשה זא וכל אנושי, גבול כל עברה פרט כל של קיומם תקופת כל ברובנה ציש"א של החינוך

מאליו. המובן כדבר וטבעי פשוט באופן שנים, משך שלהם ולקשיים לדאגות שותף והיה
להם זהות תעודות ומתן התושבים ברישום ידעוהו האחרונה. המלחמה שלפני בתקופה
להשאר הזכות ממנו נשללה הכיבוש שלטונות ע"י ציש''א שמוסדות שעה ביותר, מסור כעסקן
לעיירה עברו משפחתו עם והוא עירו, ברובנה הריאקציוניים הפולנים השלטונות ע"י נרדפו
של בהשמדה מותם את מצאו שם קוסטופול, הרוסי. לגבול הקרוב הספר בחבל

והאוקראינים. הגרמנים ע"י קוסטופול יהודי בפולין העבודה לתנועת הקשים בימים
גורנשטיין, של בנים שני בחיים נשארו הפגיעות ונחשול בפרט הבונד ולתנועת בכלל

בפריז. והשני ברוסיה האחד זר חיסולם כדי עד היהודיים השמאל במוסדות
שחטוב ישעיהו ספציפית דיכוי של אוירה נוצרה נושאיהם, דיפת

ע\ורץ ע\למה
ע"פ אחרים. למען שונות ובפעולות לעליה עצמו החלוצית, העליה איש אוסטראה, העיר יליד
חבריו אהדת את ורכש הארגון בראש עמד רוב בני מטובי השלושים. בשנות ארצה שהגיע

השטחים. בכל והכנה האחראי ביחסו ספסל על בישבו עוד בעירו. היה הציוני הנוער
לא הוריו, בבית ששרר הקשה המצב אף על התנועה למען לפעול החל בגמנסיה הלימודים
לרעיון כולו והתמסר פרנסות שלמה לו חיפש תפקידים ומילא ל"גורדוניה" הצטרף הלאומית,
דאג לא לארץ בעלותו ונפשו. לבו את שכבש בוילנה. בלמדו אחרכך גם הציונית בהסתדרות
לעצמו האחד אקדוחים, לשני פרט לחפצים. את בהכשירו בהחלוץ, שלמה התבלט ביחוד
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כל מופתית במסירות עבד ובה בשחפת למלחמה בוקימר (סיומה) שלמה הקרוב לחבת והשני
זאת עם רצופות). שנים (כ15 שנותיו. שארית היה ומאושר המולדת, על הגנה לצרכי ז''ל
בנין שכן הממשית, העבודה לקדושת נאמן נשאר היד. לארץ. ה"כלים" שני את להכניס כשהצליח
תוך לו, הטבעית באופטימיות זאת. דורש הארץ החלוצית שהתנועה במינה מיוחדת יפה, דמות
לזולת לעזרה it נתן  ושאיפה חיים שמחת מתוכה. הוציאה
והגיעו שניצלו אוסטראה מבני לעולים ולדאגה מחבלי טעם במולדת צעדיו ראשית עם
הקמת למען במרץ לפעול והתכונן לישראל, הקשיים את וקיבל ברוחו נפל לא אך הקליטה,
ווהלין לקהילות כאנדרטה בישראל ווהליך "היכל את מצא מהרה עד אמתי. לחלוץ כראוי באהבה.
לעולמו הלך והוא גברה מחלתו אולם וקדושיה, החיים בעול ונכנס הריצוף מלאכת למד מקומו,
ששים בגיל (17.11965) תשכ"ה א' אדר בט"ו חבריו אוסטראה. בני בתלאביב. והחברה

ושתים. ווהלין יוצאי של הארצי הארגון ועסקני לעבודה
ונאלץ חלה הוא אולם העריכוהו, בתלאביב

וסקובויניקבוקימר אידה באגודה לעבוד נכנס הוא עבודתו. להחליף

אלטרקובסק* משפחת
 . בעיירה שחלף בדור המהוללות המשפחות ^1^בין מקומה את מצאה ברנובקה הזעירה הווהלינית

י^/^,: ^^^^ גדולה שתורה, הברוכה, אלטרקובסקי משפחת
y**m r ~ ^ בכל יצא ושמד, בתוכה, התמזגו טובים ומעשים

* ' L  

lfb^^jt \ of^^f A .J^^^/ וגם יהודיות משפחות מאות פירנס ובכך ^/₪^^/^ביערות ^^^^ 11 1■^■ לבר הסמוכה ובסביבה במניביץ יהודיות לא
^^^^w^^B " 9^ ^^^^ כסוחר שלמה אהרן ר' היה מקובל עירו נוכקר.
J^^^^₪^^K J^mrE^^^m נהג הוא ואדם. אלוקים עם בהליכותיו |flf^^H|^^^k|^B^H^|^HHHישרדרך תמך הזולת, עם חסד לעשות הרכה בפשטות,
!■MHIMHHIII^BI^^^^^^^^^^^J ביד  אליו פונה ולכל במוסדות בנצרכים,

והכניסו פרחו אלטרקובסקי של עסקיו נדיבה.
בטוב שהצטיינה ונדבנית אצילה צדקנית' ישראל ברבים. יצא ושמו בברנובקה ותנועה חיים
ביתה והצדקה. החסד במעשי לבעלה וסייעה לבה ("גילדיה', הראשונה'* "המדרגה של כסוחר
מאוכלי היו מעטים ולא ורעב לדל פתוח היה זכויות החוק לו העניק הצארים) שלטון בימי
שהנגידה וחלש נצרך כל בעיירה ידעו שולחנה. את וראה החשיבן לא בצניעותו הוא אך מיוחדות,
על נעזרו רבים ואמנם פנים, תשיב לא יהודית עסק עמו, בתוך ישב יהודים, בין כיהודי עצמו
יהודי בית אלטרקובסקי בית היה וכך ידה. הראשונה העולם מלחמת עד שנים משך ופעל

הבחינות. מכל ווהליני, טיפוסי אידיאלי, 1917 בשנת שלאחריה ברוסיה המהפכה ועד
אלטרקובסקי, מבית נשמע תורה קול גם בכלל
חחר היה אהרן כשרי וחג, שבת בימי ביחוד את אלטרקובסקי נתן התחיה לתנועת גם
היעתת ועסקי המנסרה מקום ממניביץ, לביתו סתירה מצא ולא צמיחתה מראשית בה ותמך ידו
לתורה' שעות מקדיש היה אז מעסקיו. ונח שלו. כאח הציונית והשאיפה הדתיות השקפותיו בין

לגדולתו. השלמה בכך והיה ועוד, לתפילה הצעיר הדור בני שגם יפלא לא זמנו. בני רים
בברנובקה (הקלויז) הכנסת בית את כשבנו לאיש. כבוד רחשו המתקדם
כספים גם לבנין העצים על נוסף אהרן ר' תרם במינו, מיוחד טיפוס היתה יהודית אשתו
לחסידי תפילה בית ששימש הבנין, להשלמת וסייע בת של טובות במידות שנתברכה חייל אשת
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ויהודית שלמה אהה ו" הקימו ישרים דור הרבי של ממעריציו היה אהרן ר' טריסק.
שחונכו ובנות בנים להם היו אלטרקובסקי. כדי בביתו מיוחד חדר וקבע טברסקי מרדכי'לי
(18) לחיי זכו והם בחיים. דרכם את ומצאו כראוי בעיירה. בביקוריו הרבי את לאכסן
ואך הברית לארצות נדדו מנכדיו שבעד. נכדים. נפגעו הראשונה מלחמתהעולם משפרצה
בעליה לארץישראל לעלות זכה  דוב  האחד מעיירתו עקר והוא אלטרקובסקי של עסקיו
בית על הנאצית השואה רדת לפני החלוצית שירדה למשפחה קשים ימים באו לקיוב. ועבר
ניספו. בפולין שישבו המשפחה בני יתר ישראל. שוך עם אך אבד, מרכושו ניכר חלק מנכסיה.
בשנת נפטר אלטרקובסקי שלמה אהרן ר' לברנובקה ב1919 המשפחה חזרה המלחמה זעם
אשתו גם לעולמה הלכה ואחריו 74 בגיל 1920 שנות באו אז אולם חייה. את לחדש וניסתה

יהודית. נעשו ורדיפות פרעות אוקראינה, ליהודי הדמים
אלטר ובית ההם בימים היהודים של חלקם מנת

דהרי זיב נהרס. וכמעט נפגע קובסקי

שנקר מרדכי
להת הודות ורק והוכה. נענה כבסרביה. ccn: ' _n"""
גלגו לאחר סוקולוב נחום של האישית !rrzny ^^^^^■^^ j

ב1925. ארצה והגיע שוחרר וסכל, לים ^^^^^^^^^kefjj
דרכו מצא התלהבות, מלא אז שנקר. מרדכי ^^HHjj^^^^^Kj
באידיאלים אחיזה וחיפש הצעיר'' "הפועל אל 1^^^^^^^^^^^
הופעותיו לרבם זכורות בארץ. הדור ובדרכי 1^ 1^^
החלוצות במטבח והשיחות הפה''צ של במועדון ■ ^ ^9^^
וחי בירורים ויכוחים, שמתחתיו. מייזל חנה של ¥י '." 09|^|
הת לא הוא שאיפותיו. את שיספקו דרכים פוש ^^^
היה עולמו כי ולכתתיות. צרה למפלגתיות להב i *
אדם ולבל לעם העזה באהבתו מהרגיל יותר רחב |cf*
הציבוריתציונית השקפתו יהודי... הוא באשר ^ ^^
כלל למרחב שאף הוא צרות. ממסגרות חרגה ^B ^^^jBb
אז היו והימים האומה. ובחיי במולדת ישראלי "^^ *^^^^^^
ציבורי לעסקן שבעתיים וקשים בארץ. קשים
הפו בין האיחוד ומשהגיע שנקר. כמרדכי תוסס הידיעה. ב"ה" היהודית העיר ברדיצ'וב. בן
יכול לא  העבודה' אחדות ובין הצעיר" על עיקר הסתעפה וממנה מנעוריו ופעל גדל בה
מרצו את והפנה המאוחדת במפלגה להשאר שנקר ערים בעשרות לציונות נוער בחינוך פעילותו

אחרים. לשטחים הפוליטיים בתנאים אוקראינה. במערב ועיירות
בתל (אז "לודזיה'', בביהח''ר שנקר מרדכי במחתרת לארגן המשיך ברוסיה המהפכה שלאחר
המפעל ואידאליזם. מנהיגות כושר מגלה אביב) קואו להקמת והתמסר הבלתיליגלי החלוץ את
הוקרה קשרי ונוצרים אותו מעריכים ופועליו ובתוך הלימודים מספסל תעשיתיים. פרטיבים
"לודזיה" הועברה והנה ביניהם. אנושיים הדדיים רגי בלתי במסירות וחתר תסס הסואנת הסביבה
ושנקר, אז. שסברו כפי ל"מדבר'''  לחולון שונים בשמות הופיע הוא ציון. חלום להגשמת לה
שהעסיק הזה, הגדול המפעל הנהלת על שנמנה הכל בועידה ציר בהיותו ב1922, שנעצר עד
הראשונות המשפחות 7 בין ומשפחתו איש. 800 בקיוב. ציון" "צעירי של ליגלית הבלתי רוסית
.1936 מאורעות פרח לפני שבוע לחולון. שעלו לאחר גם מחתרת בפעולת מרצו במלוא והמשיך
והי הישובי הצד של ערכו את ומסביר מטעים הוא נאלץ סוף סוף אך הראווה. משפט שנתבטל
באמת: מדברי בשטח וחינוך שבפיתוח מדיני הוא  הי''ג הציוני לקונגרס ובדרכו לברוח,
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1 העבדות מעול ולשיחרור חופש לחיי העם יאת מחזק היה הוא מאין'/ יש  עיר נקים "כאן
1 מרוב לפחד אין הארוכה. מהגלות עלינו הרובצת החולות, למדבר לכתם על והמנהלים העובדים .T
1 עד הכזיבה לא העבודה תנועת במקום. עובדים במולדת חדש ישוב בונים" "בנים היותם על
1 שלא ונקוה הכללית' הציונית התנועה את היום היתה אכן ואחריהם. אתם לרבים דרך וסוללים
1 בעתיד''. גם תכזיב בריאה ממלכתיתחברתית גישה לשנקר לו
1 יוסף הציע חולון לעירית הראשונות בבחירות בטחונית? אחריות בעול נרתם הוא ומכוונת.
1 בתנאי העיר ראשות את שנקר למרדכי שפרינצק שלו ביתו לאימונים; מרכז משמשת  "לודזיה"
1 לקבל הסכים לא שנקר אולם מפא"י' עם הסכם במקום נפתח ביזמתו נשק; לכלי "סליק" משמש
1 הכללית. והיהודי האדם באחוות בדגלו התנאי את עומד הוא בחולון; הראשון כללי, ביתספר
1 שנקר מרדכי שקע השחרור מלחמת אחרי העיר) לחולון (היסוד אגרובנק של הועד בראש

מתת שהסתלק בלי "צינקל", של הגדול במפעל בדין במקום. שונות ציבור בפעולות חלק ולוקח
צינקל צנותת רבים. ציבור למפעלי ידו את מרדכי הודיע אגרובנק שכונת ועד של וחשבון
לארצות הגיעו ואף אילת עד מדן כיום ממטירים יחד להקים השכונות ועדי את "שכנענו שנקר:
והמפעל והרחוק, הקרוב במזרח ואחרות אפריקה ומתקדמת דימוקרטית גדולה, עיר זה במקום
ברכה בו שיש הפורים, ורעיונותיו רוחו פרי הוא גם שונה שתהיה עיר הגורמים, כל בשיתוף

לישראל. וכיבוש לארץ בנין והמשיך: בורוכוב, משכונת וגם מרמתגן
הנאמן העסקן הסגולה, איש שנקר מרדכי בכך, מתחילים שהננו מקוים ואנו גדולה, עיר של
יוצאי בהתאחדות הראשון היו"ר היה האדם ואוהב ומסורים. טובים וציונים גדולים אנשים מצריך
של חברתית לקליטה בישראל המועצות ברית כולכם". ואת עצמי את מזמין אני זו בניה לפעולת
,,מגך, של הועד מפעילי מרוסיה? העולים האיש. היה כזה
המועדון ממיסדי רוסיה; נרדפי ציונים לעזרת מרוסיה חלומו להגשים מנסה שנקר מרדכי
לישראל? הימי החבל מראשי מרוסיה! לעולים את מבכר הוא לתעשיה, קואופרטיבים בארגון 1

הועה"פ חבר הארץ, תוצרת למען האיגוד יו"ר אחרים, ענפים על חלוצית מבחינה התעשיה 1
האי ידידי מחוג ? התעשיה בעלי התאחדות של פיתוח יקסום רעיונית גישה מתוך כי בידעו 1
מוסדות ומתומכי ווהלין יוצאי של העולמי גוד בעוד לחלוצים, אפילו מהחקלאות פחות התעשיה 1
ארבע משך שונים. וחברתיים תרבותיים ומפעלים החקלאות לענפי הניתן העידוד לתעשיה שחסר
דרכו לפי בישוב ופעל התהלך שנים עשרות התעשיה של בכוחה מאמין הוא אך השונים.
החוגים. בכל יודעיו כל על ואהוב אהוד ושיטתו, נר ואינו אליה לחתור ממשיך ובחשיבותה,
משו נעקר והוא נדם לבו זמנו, לפני כרע והנה כוח העבודה באיש לראות ויודע מקשיים תע
(2.12.1964) תשכ"ה כסלו כ"ז ביום החיים, רות הערכתו בארץ. התעשיה לפיתוח ושותף חיובי

בתלאביב. אותו מעמידה  העבודה לאיש ואהבתו
אבסיחי א. לעזור וגם דרישותיו, בסיפוק לו ולסייע לצדו

יחסו לאדם. אדם חובת מתוך פרטי, באופן לו
הרא ההסתדרות באספת ביטא העובדת לחברה

שנקר מרדכי של סעליו ופרטי חייו דמותו, על "תנועת אגרובנק: שכונת ועד בשם בדרום שונה
מכינים. ידידיו אשר בספר יסופר בהדר כבדה שליחות עצמה על העמיסה העבודה

ס ק ס ק ח צ ז
להשתקע וחלם בישראל פעמיים ביקר נות הברית לארצות שהיגר שומסק העיירה יליד
שאיפתו. ביצוע את הקדים המות אולם בארץ, ער והיה באמריקה חיל עשר, הוא צעיר. בגיל

ב1964. באמריקה נפטר הוא כיושבראש כיהן סקס בחוגו. ציבור לעניני
בשנים באמריקה. שומסק יוצאי של הסוסייטי

לרנר פ לציו חיכה מתוך בפלורידה. התגורר האחרונות
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ורד* מנחם
והתלמידים המורים חבר עליון. בחסד כמורה ורדי מנחם הובא אינטליגנטית למשפחה בן

לסניו. הלך ושמו ביותר העריכוהו רך, ילד בעודו לארץ גיברץ וטובה חיים הוריו עיי
לא רפואי. לטיפול באחרונה זקוק בהיותו ברובנה. "תרבות'' בגמנסיה הלמודים מספסל
עד החינוך משמרת על ועמד מקצועו את עזב בת'א "גאולה' למסחר הספר לבית נתקבל הוא
הדגול, הפדגוג שורדי שיער לא איש ימיו. סוף והתמדתו. בשקידתו ביה'ס תלמידי בין והתבלט
והמדריך המחנך לתנ'ך. וההערות הרשימות בעל את ובסיימו בהצטיינות לכיתה מכיתה עלה

לחייו. 42 בגיל יסתלק נמשך אולם בחיפה' בטכניון ללמוד נכנס ביה''ס
ברובבה תרם'ג תמוז בכ'ז נולד ורדי בביתהמדרש למד שם לירושלים ועבר להוראה

(25.7.65) תשכ'ה תמוז בכיה ונפטר מוריו באוניברסיטה. גם זמן ובאותו למורים
ותל להוראה חבריו מאות השתתפו בהלויתו הסמינר את ומשגמר בהוראה, עתיד לו ניבאו
טובה אשד,. הניח משפחתו. בני עם יחד מדיו  ולחינוך הרוח למדעי הפקולטה ואת למורים

ובן. בת רבלין. לבית בת''א. גאולה התיכון בביתהספר להורות הוזמן
בךיהודה י. ונתפרסם העליונות בכיתות בעיקר לימד הוא

ור*אך מרדכ*
ובשובו בישראל שנתיים לפני ביקר זד, חלומו נפש ועדין מידות בעל איש אוסטראה. בן
האוסטראים לחוג ציון בשורת את הביא לביתו ביתו. את שם ובנה לאגרנטינה מאוסטראה שיצא
הארגון מזכיר שימש שנים 15 משך בארגנטינה. חיים לו וחי לאומית ברוח חינך ובתו בנו את
לענינים מזמנו והקדיש אוסטראה יוצאי של פעיל חלק לקח הוא משפחתו. בני מוקף שקטים
63 בגיל ונפטר למשכב נפל אחרים. ציבוריים ושלח בארגנטינה אוסטראה יוצאי של בארגון

נכר. אדמת על 1965 ביולי בתקוה לארץישראל לפניו שמואל בנו את
אילןן מ. עם לארץ. משפחתו dp יעלה הזמן שבמרוצת

ע\רונ> >ונתן
שנים. עשרות משך בהוראה עסק שרוני (28.5.1965) תשכ'ה אייר כ'ו ששי ביום
הקרוב בקובץ תוקדש לדמותו מיוחדת רשימה (בנו שתני יונתן והמורה הסופר בירושלים נפטר

ווהלין'. "ילקוט של הרב שבווהלין, צ'ודנוב של האחרת הרב של
י^קי ש חכם. ותלמיד דעות הוגה אשכולות. איש מוסיק).

 =^^י ן" מחו''ל אורחים
ר ל ל ח ן י כ י ווהלין יוצאי של העולמי האיגוד מעסקני

;;; מ ' ע ב ל ק ח ו י גזבר אלבירט, יעקב מר בישראל: שביקרו
יבולי שיווק ואריזה, קטיף סרדסים' עיביד הברית; בארצות ווהלין יהודי של הפדרציה

אוזית חקיאית יתוצית סייסים ומפעילי הכבוד ועד חבר דובקירר. יחיאל מר
מטעים של חדשה נסיעה

.■■ ^£ >ח(. jm) "" ; הנר", צית באי הדרייש,
סודאק יוסף מר לישראל: להגיע עומדים

הראשי: המשרד r מניויורק;. תבנה, של הסוסייטי יו'ר ורעיתו.
צים כית ט ייט^לי שיי תלאביב' \\, הארבייטער מזכיר מניויורק. גבינר בנימין מר

56151 טל15' 332 ד ת ציודנוב) של הסוסייטי (יו'ר קראוונס מר תנק;
111  I מפאריז. וויינגרטן והי מניויורק
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גר*בה ה. פ. המהנדס
בישראל לביקורו

המח (מצד לחייו סכנה נשקסה גרמניה וכתושב הממשל הועדה החליטה 1965 במרץ 23 ביום
לע נאלץ והוא למיניהם)' וקנאים הנאצית תרת ושם'' "יד שע''י העולם אומות חסידי לציון תית
השחרור צבא ע"י והועבר גרמניה את זוב מדליה הגרמני' גריבה' פ. ה. למהנדס להעניק
הפסיק לא שם גם לארצותהברית. האמריקאי הרצל בהר האומות בשדרת עץ בנטיעת ולזכותו
לרציחת האחראים מביו נאצים גילוי בפעולת בירושלים.
בשטח רבערך שרות ועשה ישראל בית המוני
הגביטסקומיסאר נגד המשפטים (ידועים זה JJJ^mmm^j3gg^jg[r~ *

ואח'). לוצק זדולברנוב, מתכנה. הנאצי ^HH ^^^tj^^^^^K^^
הסגולה יחידי את להוקיר ידע ישראל עם ■^^^lfPPR|RiPI|^^^^
עזרה והושיטו האנושי למצפונם נאמנים שהיו ■ |g ^^/ך
נאמנים ונשארו עצמם' סיכון תוך לבניו, בצרה mf ^^m
אומות חסידי בין מקומם .rnnV להשקפתם ₪[ >₪^^
בתול ירשם ושמם בהם יתברכו שהדורות העולם tCfi^ ■■w" *^י

האומה. דות '"^ק₪ ן י_

וב גריבה המהנדס של באישיותו בהתחשב ^ £ Jt J
ועקי ישירה בהצלה מסוייגות הבלתי פעולותיו ■ ^m wh'^ \^*
האיגוד הקים ווהלין, בשטחי יהודים של פה ₪■ ■

מיוחדת ציבורית ועדה ווהלין יוצאי של העולמי \
הקונגרס ושם"' t* בהשתתפות גריבה' לעניני ■ Jk■ niHr^ ® A 1

הבאות: למטרות גריבה, וניצולי העולמי, היהודי ^^^BlHBr^ '' j^L 1
ליש גריבה המהנדס של בואו את לארגן א ^^g^^HL ^mgff J^^^
בארץ. ואירוחו להם שזכה העיטורים טכס ראל, j^^^^^B^^H■ ^^^^
משך בישראל ביקורו הוצאות את להבטיח ב. ^^^^^B:BT\ 4^^^^

בה. שיבלה השבועות 5 ^^^^^^m.<J^R 1 ^^^^^^
בעתיד גם ^ ל1עזרה ?ידאוג גי 1^^^^^^]8£1£ ₪^^^^^^

ולביקור זה לטכס גריבה המהנדס של ביאי im^Blf^R j^^^m
ניצר עם ולפגישת לסיור בישראל שבועות 5 של
ונעשות 1965 בספטמבר י13 ני?בע ייי' על לים יהודים כמציל גריבה המהנדס של פעילותו

יכי* הכנות זדולבונובו, בווהלין: השואה בשנות הנאצים מידי
גריבה מר של י^ייב ביקייי על הידיעה הושטשה דובנה, אוסטראה, קיברצי, תבנה,
כבוד אורח יהיה הוא בישראל רב עניו עירר כתבו עליה ברבים, היטב nnr  ומיזוטש
או ישיר באופן ידו על הניצולים של י? לא המגלים מיסמכים, ע"י מאושרת והיא ופירסמו,
של אורחם גם אלא לישיאל' שהגיעו בע?יסיו' האנושי, בצדק אמונתו האיש, של גדולתו את
ישראל. לגבולות מחוץ בעולם המפוזרים אלה הקרבה כדי עד הרגיל מגדר היוצא לבו אומץ

גריבה, המהנדס של המתייקת בי?ורי תכנית הציל ומעשיו בצעדיו לשבח. הראויה עצמית
ובתלאביב, בירושלים הםנים קבלת תאריכי האחרונים ברגעים לחיסול שנועדו יהודים גריבה
שיודיעו למעונינים תועבר וכר והסיורים התכסים ועוד), (ברובנה השמדה אקציות' ביצוע לבני
יוצאי של עולמי איגיד הכתובת: לפי מעניהם את בפעו משפחתו בני וחיי חייו את סיכן אחת ולא
גריבה, לעניני הציבורית ייעדה / ווהליז האלו. הנועזות לותיו

.2540 ד. ת. ,30 רוטשילד שדרות תלאביב' במש גריבה המהנדס הופיע המלחמה אחרי
גריבה לעניני הועדה הראשיים. התביעה מעדי כאחד נירנברג, פטי
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ת 1 ע * ד ז
הפליטה שארית על ידיעות הגיעו מולוצ'יסק התוססת היהודית העיר מרובנה, ידיעות הגיעו
על המצבה הקמת ועל שבעיר היהודי הישןב <:ןל לשואה: עד

, וכן ההרוסים במקום חדשים בנינים הוקפו בעיר
ישימה השיאה ?יבנית לזכי האחים ?בי בחבל ביותר הסוארים מהכרכים והיא לרוב. נוספים
"ילקוט של הקרוב בקובץ לכך תוקדש מיוחדת הוקם קומות 6 בעל חדש גדול חולים בית הווהליני.

ולהליך. ממשלתיים מוסדות ובה הומה, העיר הסביבה. לכל
למגרשי הסך העלמץ בית שטח רבים. ומפעלים

+ + ^ לנוטרים, קברות לבית שטח נקבע במקומו ססורט.
(לכל לדובנא המובילה הדרך בצד ויהודים קתולים
ששימש הגדול הכנסת בית בנץ לחוד). חלקה עדה

הברית בארצות ווהלין יהודי של מהפדרציה עתה  ולמחסנים למאפיה הסובייטים כניסת עם
מוכרים: גם (שם לאוכלוסיה לאספקה ציבורית חנות בו סודרה

ל ל בתשלומים אחרים וחפצים הלבשה לקנות ניתן
, , , בעיר שהיו הרבים התפילה בתי שאר כל חדשיים).

שקיבלה הפדרציה את לארגן באמריקה ייייליו שבליל היא עובדה מתפללים. גם ואץ קיימים אינם
של העולמי לאיגוד שותפה להיות עצמה על יהודים 14 אליו ובאו פרטי בבית מבין יזמו הפסח
ראויה אנדרטה בישראל להקים ווהלין יוצאי טהב באו ל.יזכור'  פסח של ובאחרון מבוגרים
את _ ולקהילותיהם 7ן7/ל,; לקדושי לשמה לםנין. עשירי למצוא והתקשו בלבד 9

הת אחדות סוסייטות' ל ל לד'ר פרט נותרו לא הותיקים העיר מאנשי
,, . , ומהכנסה ממשלתית מקצבה החי הישיש, טבצ'ניק

קהילותיהם לזכר ב"היכל' חדרים להזמיז חייבי כ1800 בעיר למנות אפשר לעזרתו. מפונים מקרית
למטרה שנקבעו התשלומים את ולאסוף החרבות ברובנה, המועסקים שונים ממקומות יהודים 2000

איגודים ועשרות נמשכת האירגונית העבודה זו. וכולם והסביבה, העיר מאנשי כמאה אולי ביניהם
העולמי האיגוד מרכז פעולתם. הגבירו וןהליניים ליהודים הסובייטית. ברוסיה והרוח התנאים לפי חיים
ניכרים סכןמים ל בישראל ןןהל fJJ של מהם רבים ורצת בישראל מהנעשה ידיעות ישנן

, ,, קרוביהם. עם ולהתאחד לעלות
מליס יכל בנייייי* מהפדרציי' ה"י'יכל' להקמת מגזע מורחק הצעיר שהדור ברור הנ'ל מתוך
הפדרציה אחרים. ומקומות רוצ'סטר אנג'לס, החוגים בכל ומתפשטת בולטת ההתבוללות מחצבתו,
"היכל לבניית בהבטחתה לעמוד הבטיחה ברובנה. יהודיים חיים ואץ

שרכשה. הפעילים העסקנים בעזרת ווהלין*. * * *

בישראל חהל>1 בא>וגת>
פעי ומגלים ווהלין יהודי של בפדרציה קשורים אוסטראה יוצאי ארגון

ניברת. לות ביש אוסטראה יוצאי כל את מקיף הארגון
אילון. מ. ע''י ,32 בורוכוב רח' ת''א' המען: ומושיט דואג הוא בערך. משפחות, כ600 ראל

אחרי שהגיעו הפליטה משארית לעולים עזרה
דמידובקה יוצאי ארגול הלואות מאשרת לגמ'ח הקופה לישראל. המלחמה

הגיע בישראל דמידובקה מיוצאי ניכר חלק הוצא שנתיים לפני אותן. וגובה הארגון לחברי
העולים לקליטת דאג הארגון השואה. אחרי העיר קורות את המקיף לאוסטראה זכרון ספר
תשי*ב בניסן יכלתו. כמיטב השואה משרידי בארגנטינה (גם שנים. כ1000 לפני נוסדה מאז
הובאו שבו ''npxirzn "העיירה קובץ לאור הוצא מספ באחרונה ביידיש). אוסטראה ספר הוצא
העיירה של רבים וצילומים דמויות העיירה, קורות "היכל לטובת בהתרמה הארגון עסקני לים

ראויה. להערכה שזכה ואנשיה, קהילת לזכר בהיכל חדר להבטיח וביקשו ווהליר
npniTon קהילת של זכרה הנצחת לשם באמריקה אוסטראה בני וקדושה. אוסטראה



I r>,,,.,,,
1 ומלווה ווהלין יוצאי של העולמי האיגוד ממייסדי כל את הארגון ועד באחרונה מתרים וקדושיה
1 הקדישו מרובה לב תשומת צעדיו. בכל אותו לקבוע וביקש ווהלין" "היכל לטובת העיירה יוצאי
1 ועברה העיירה על חומר לריכוז הארגון עסקני וקדושיה. הקהילה לזכר בהיכל חדר
1 להופיע (העומד זכרון ספר עתה ומוציאים שקול אליהו, קולטון הם: הארגון ועד חברי
1 לזכר בהיכל חדר להבטיח שואף הארגון בקרוב). אזרפקי בתיה, זיגלר שלמה, גרינברג שרה. ניק
1 זאת. למטרה בהתרמה והתחיל הורוכוב קהילת רבקה. ושמרלובסקי בתיה
1 ברגר. משפ' ע"י ,15 אנטוקולסקי רח' ת"א, המען:
1 טורצ.ין יןצאי אףגןן בישראל הושטש יוצאי ארגון
1 משאףית לעןלים העזףן. פעןלןת אחףי בארגונם מאורגנים הושטש העיירה יוצאי
1 ^ ביעף עצים חןרשןת ןנטיעת ^^ אספה הארגון עורך שנה מדי שנד. כעשרים זה
1 באח_ הארגןן ןעך מתרכז העייףה קדןשי לזכי האחת בשנים השואה. לקדושי ואזכרה שנתית
1 עם יחד ןוהלין" "היכל להקמת /mm^ בקרית העלמין בבית מצבה הוקמה מאז נות,
1 נעףכה J; לתכלית היון?ליניים< האןעןנים שאף הושטש קדושי של עצמות הוטמנו בה שאול,
1 הנאספים התחיבן שבן? העייףה יןצאי ^ האז את הארגון עורך העיירה. קדושי ורשימת
1 פןעלים הבףית בארצןת גם לירןת> ^^ לגייס הושטש יוצאי כל בהשתתפות המצבה ליד כרה
1 בןען. מיןצגים ayf זאת לססרן. יןצאי הסוכות. חג בערב הזכרון, ביום ומשפחותיהם
1 שם> יןצאי של של יוצאי ארגון במסגרת בזמנו פעל הארגון
1 צןקף ףןת' בףנף הם: ןעד ^ של העולמי האיגוד מייסדי עם ונמנה ווהלין,
1 ,שראל. ושטרן גדל,הו שפירא .D,,nnw0 האיגוד. בראש עומדים ומעסקניו ווהלין יוצאי
I Jyj^n ^ ^ דףך yjyj ף העיירה יוצאי עם אמיצים בקשרים עומד כן
1 בפעולותיו. לו המסייעים בחוץלארץ
1 טתכינברוי יוצאי /V7X הושטש לקהילת זכרון ספרי הוציא הארגון
1 ט"ל  ולוזישטש גמילות קופת ומנהל יסד וביידיש; בעברית
1 מהוות העיירות שתי מיוצאי משפחות כ120 חילקה (הקופה ל''י אלף 30 של בהון חסדים
1 עם שנה, 30 לפני שנוסד בישראל הארגון את מש ל30 ועזרה העיירה מיוצאי לרבים הלואות
1 פיתח הארגון ארצה. הראשונים החלוצים עלית הקצבת ע"י בקליטה הפליטה משארית פחות
1 בהנצחת לנצרכים, עזרה בהושטת ברוכה פעולה יסד השנה הלואות). מלבד אחת לכל ל''י 300
1 וכו השואה" ב"מרתף שלט ע"י הקדושים זכר ולסטודנטים לתלמידים מילגות קרן הארגון
1 בגבעתיים. ט"ל" .'בית הקמת היא הפעולות תרת כהתחלה. ל"י 700 בסך מילגות 3 חילקה וכבר

ביצוע לחבריו. רבית בלי להלואות קופה לארגון הושטש קהילת לזכר חדר הזמין הארגון
בחו"ל העיירות יוצאי בעזרת נעשה המפעלים הקרוב בעתיד ינהל בו ווהלין'/ ב"היכל וקדושיה
שיינדל, ורעיתו פוטש אברהם העסקנים ובראשם פעולותיו. כל את

ואח'. מפילדלפיה דראז'נר שמואל יו"ר, זאב אפטר הם: כעת הארגון ועד חברי
חברי יתר גזבר, יעקב ממולה מזכיר, הרצל אול

טרוביץ יוצאי ארגון אוצ'ניק יוסף. פינגרוט זלמן, אפרתי הם: הועד
משפחות כ50 השואה אחרי התרכזו בישראל הבקרת: ועדת חברי פסיה. ולינקובסקי יעקב
נוהגים הם הארגון. את שהקימו טרוביץ יוצאי מאיר. ומליס קופל קצ'קו פסח, קרנצברג
הזכרון ביום באב, בתשעה שנד. מדי להתאסף ,21 מס. קק"ל שדרות אפטר, הארגון: כתובת
ולעריכת אבל לאספת העיירה יהודי לחיסול תלאביב.
שלט קבעו הקדושים לזכר מסורתית. אזכרה
ביער עצים ונטעו ציון בהר השואה" ב"מרתף הורוכוב יוצאי ארגון
ספר לפירסום חומר מאספים באחרונה הקדושים. שנים לפני התארגנו בישראל העיירה עסקני
לאיגוד הצטרף הארגון ואנשיה. לקהילה זכרון מקיים שנה בכל ארגונם. את והקימו מספר

ייהלין. יוצאי של העולמי היה הארגון ועד לקדושים. ואזכרה אספה הארגון
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ודואג קודש כעבודת מלינובמורביץ קדושי לודביפול יוצאי ארגת
הכניס זאת לתכלית הארגון. היוסד מראשית לכך גדול) (0אלישטש
ארונות שני בת"א בילו ביה"ס של לביתהכ"נ מהשואה הניצולים ראשוני הגיעו מאז
והקדיש לזכרון בתוכם שיש לוח עם לספרים בישראל, יתד ותקעו לודביפול את גם שפקדה
ביתהספר לרשות לצמיתות לירות 3000 בת קרן פעולת בארגונם. העיירה יוצאי להתארגן החלו
מילגות 3 שנה מדי יחולקו שמפירותיה מנת על מבני לנזקקים עזרה בהושטת התבטאה הארגון
יהודי להשמדת הזכרון ביום נצרכים. לתלמידים קשר נוצר בישראל. וקליטתם בסידורם העיירה,
מלבד הועד, מתרכז עתה אזכרה. נערכת העיירות עובדתי חומר ונאסף בחף'ל העיירה יוצאי עם
ספר להוצאת חומר באיסוף ארגון, פעולות להוצאת לחורבנה עד העיירה מקורות והיסטורי
ווהליך. "היכל בהקמת פעילה ובהשתתפות זכרון לקהילת סמלית מצבה שישמש זכרון, ספר
מנדלקורן אליהו, בן בתשבע הם: הועד חברי אילת ב. ח. הסופר ע"י נערך הספר לודביפול.
אהרון, הררי יוסף, ליטבק מיכאל' גבעוני שמואל, זכרון ספרי וסדרת ווהלין" "ילקוט (מעורכי
יחיאל שרמן ליפא, הלפרין יהודה בךאליעזר לאור. בקרוב ויצא אחרים)

מנדל. וטיטלמן לודביפול לקהילת לוחזכרון קבע הארגון
לקדושי אזכרה ומקיים ציון בהר השואה במרתף

בישראל והסביבה סארני יוצאי ארגון חבריו. כל חלק לוקחים בה שנה, מדי העיירה
בישראל, סארני יוצאי של ארגון הקמת דבר ווהלין, יוצאי של העולמי באיגוד מיוצג הארגון
מלחמת לפני עוד העיר מיוצאי כמה חלמו שעליו ווהליך ב"היכל יונצח לודביפול קהילת ושם
שפקדה השואה אחרי רק הבשיל השניה העולם שחרבו. הווהליניות הקהילות כל בין
קהילת על גם כליה ושהביאה ישראל בית את רבר. י. ,6 רמז רח' שבענה אזור, המען:
המעטים הניצולים של לישראל בואם עם סארני.
מזעזעים ופרטים עדויות שמסרו החרב, פליטי  מציוב יוצאי ארגון
גברה וסביבתה, העיר יהודי של האיום קצם על מתגור מציוב העיירה יוצאי משפחות כ80
צבורי במבע נפשי וצורך הסולידריות תחישת ובזכותו הארגון את המהוות והן בישראל רים
באר האקטואליות והורגשה ויגון לצער משותף מחר'ל אורח בא העיירה. יוצאי בין קשר קיים
לפעולות והסביבה סארני יוצאי ליכוד לשם גיו מניצולי עולה מגיע ומקרבו' מקבלו הארגון 
הער של קליטתם ולהקלת הקדושים של הנצחה נמשכת וכך לו. דואגים העיר בני  השואה

ועוד. הנזקקים לים מת העיירה בני של קבועות פגישות השרשרת.
שארית וריכח המולדת שערי פתיחת עם את כמעט המושכות לשואה הזכרון ביום קיימות
י"ד ביום בתלאביב נערכה בישראל הפליטה בארגונים כנהוג שבישראל, מציוב בני כל
להשמדת הזכרת יום שהוא (1949) בתש"ט אליל אחרים. ווהליניים
בה לקדושים, הראשונה האזכרה העיר יהודי רשימה כתב העיירה של הרחוק עברה על
השנה של האזכרה באספת נפש. כ500 חלק לקחי ווהליך "ילקוט דפי על שנים לפני לוין יעקב מר
יוצאי ארגון יסוד על הוחלט 1950  ייבאה מציוב. על רשימות שתי מתפרסמות זה ובקובץ
בשטחים הפועל ועד נבחר והסביבה, סארני פעילים העיירה של הותיקים העסקנים מבין

שונים: וזלמן כץ ישראל ארליך, חיים הח"ח בישראל
שנה, בכל לקדושים אזכרה עריכת א לאיגוד הקשורים האריון עסקני בורשטיין.

מקודשת. למסורש שהפכה רוב את כה עד התרימו ווהלין יוצאי של העולמי
ביער הקדושים ע''ש עצים ניטעו ב. ליי). 3500) ווהליך "היכל להקמת חבריהם

הקדושים. פתח ,62 חפץחיים רחוב ארליך, חיים המען:
הקדושים לרישום זכרוך "נר דפי הוצאו ג תקוה.

לזכרון.
הוטמן הקדושים מקבר עפר גביע ד. מלינובמורביץ יוצאי ארגון

בירושלים. ציון הר שעל השואה במרתף של ההנצחה חובת את רואה הארגון ועד



1 ^ . ווהלין ייקוס

1 ל"י. 10.000 של בהון חסדים במרתף סארני לקהילת זכרון לוח נקבע ה.
1 בישראל רטנה בני מתאספים שנד, מדי השואה.
1 את ומשתפים השואה קדושי לזכר  לאזכרה ובמיוחד נצרכים לחברים עזרה ניתנה ו.
1 חלק לוקחים גם הם אלו. באזכרות ילדיהם חדשים. לעולים
1 האזכרות. בעריכת אקטיבי גולת שהנהו זכרון' ספר לאור הוצא ז.
1 ושל העיירה קדושי להנצחת חתירה מתוך הארגון ההנצחה. בשטח הארגון למפעלי הכותרת
1 הארגון הצטרף בכלל לקהילותיהם ווהלין בני יוצאי של העולמי האיגוד מייסדי עם נמנה
1 בראשיתו ווהלין יוצאי של העולמי לאיגוד כעת: הארגון ועד הרכב אליו. ומסונף ווהלין
1 רטנה קהילת לזכר ווהלין" ב"היכל חדר ומזמין  (קוטלצ'וק) צוק יעקב יר'ר,  בורקו משה
1 כפר גפן, מרדכי הארגון: של המען וקדושיה. גזבר,  יוז משה מזכיר,  מור אריה יף'ר. סגן
1 פתחתקוה. ע"י סירקין, לידסקי עדינה זנדוייס, שלמה הועד: וחברי

ברזם. וגרץ
רוקיטנו יוצאי ארגון

וסבי רוקיטנו מיוצאי משפחות ל300 קרוב בישראל צ'ודנוב יוצאי ארגת
משתייכים והם בישראל נמצאים הקרובה בתה ווהלין יוצאי של העולמי האיגוד יסוד עם
השואה מניצולי רבים .1943 בשנת שהוקם לארגון בישראל צ'ודנוב בני את וריכז הארגון קם
הארגון. ועד ע"י ונתמכו נעזרו ארצה שהגיעו קשר נוצר הארגון. במסגרת חברתיות לפעולות
קדושי לזכר הקדושים ביער חורשה ניטעה והסוסייטי הברית בארצות העיירה יוצאי עם
שבית השואה במרתף זכרון לוח ונקבע השואה העיירה. בני של שנתית אספה והונהגה שלהם
זכרון ספר לדפוס מכינים הקדושים. לזכר שלים מיוצאי עשרות כמד. בישראל נמצאים
האר חורבנה. אחרי ער ועברה הקהילה לתולדות ואחריהם השלישית מהעליה רובם צ'ודנוב'
ווהלין' יוצאי של העולמי לאיגוד משתייר גון היה הארגון מפני השואה. מניצולי אחדים הגיעו
מתוך האיגוד לטובת בפעולה התחיל טרם אולם של האחרון הרב של בנו שרוני' יונתן ' ר 1

הזכרון. ספר להוצאת הפעילים חבריו דאגת עשרות בהוראה שכיהן מוסיק' הרב צ'ודנוב' 1
בתפוצות. העיירוה יוצאי עם קשרים לארגון באיגוד פעיל הארגון השנה. ונפטר בארץ שנים 1

אהרון חירותי, אהרון הארגון: ועד חברי של בפדרציה  והסוסייטי הווהליני העולמי
שטיינמן, חיים קרבי, שמריהו חצובי, חנן ליפשיץ' "היכל להקמת הברית בארצות ווהלין יהודי
טרוסמן. ויששכר פישמן בתשבע מודריק, בנימין חדר תרמו באמריקה צ'ודנוב בני ווהלין".

.2255 ד. ת. תלאביב, המען: קהילתם. לזכר ווהלין" ב"היכל
ארלוזורוב רח' רמתגן הארגון: של המען

שומסלן יוצאי ארגון דליגץ'. א. מר ע"י 35
המנוח היה ומראשיו שנים זד. קיים הארגון
החשובות מפעולותיו ואח'. ז"ל סודמן ישראל ר' בישראל רטנה יוצאי ארגת
לגמילותחסדים קופה הקמת היתה הארגון של הראשו הידיעות התקבל עם הוקם הארגון
לירות. 5000 כדי מגיע והונה בסדר המתנהלת והפאר המעטים הנצולים ע"י ההריגה מגיא נות
חברי רבית: בלי ומתחדשות משתלמות ההלואות הצעד אירופה. ברחבי מפוזרים שהיו טיזאנים
הקדו ב"יער עצים 1000 בת חורשה נטעו הארגון כלכלית עזרה להושיט היה הארגון של הראשון
שני העולים מבין לזקוקים עזרה הושטה שים". שהגיעו אלה של לסידורם ולדאוג שנזקקו לאלה
מסונף הארלון לישראל. והגיעו מהשואה צלו העיירה בן לכל הושטה אחים יד לישראל.
בתוכו ופעיל ווהלין יוצאי של העולמי לאיגוד הוקלה ותמיכות ארוך לזמן הלואות ובעזרת

לקהילה.. זכרון ספר להוציא ומתכונן מהם. רבים על הקליטה
פסח, לתר בלה, צורף שרה, פיקס הועד: חברי ועומד משפחות כ70 בישראל מונה הארגון

שלום. ופרידה מרדכי גרביץ אריה, צורף וארגנ קנדה באמריקה, רטנה יוצאי עם בקשרים
לתר. ס. ע"י ,8 הירדן רח' ת"א, הארגון: מען לגמילות קופה נוסדה האחרונים בעזרת טינה.
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