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10 אילון ב. ח אבטיחי, א. העורכים דבר
1311 שונים עתונים הבקרת דעת

סקירות א.

1 ק'ס העורכים שני כרך סתיחת עם .1

2 " למדן י. ווהלין יהדות על. .2
42 * רוזנהק ש. פולין של בווהלין הדינור .3
74 * אילון ב. ח. בווהלין ציבור מוסדות דשת .4
4 1 ק''י אילון ב. ח. בווהלין בתיהדפוס .5

1 קיא העורכים באלול י''ד יום .6
42 י אילון ב. ח. בווהלין ישראל קהילות .7

5 * אבטיחיהדרי א. בווהלין החלוץ .8
5 4 קיב (קרוסניק) קרוא ב. דווהלין ירושלים .9

י 76" צינוביץ מ. ברדיטשוב מתולדות .10
11 8 * םריצקר א. הרב השכלה ונגד בעד .11
1311 * הורודצקי א. ש. בברדיטשוב היהודים לקורות .12

3 קיר אילון ב ח. אבטיחי, א. דמידובקה) קדושי לנשמת (נת'מ לדורות עדות .13
4 * אילון ב. ח. יער שיח סוד .14

7 6 קטז אילון ב. ח. אזכרה אלה .15
11 8 קטז יונתן ל. י. ווהלין יהודי .16
1211 י אבטיחי א. ווהלין יהדות של לדמותה .17
1413 * אייזנשטיין ב. בגייטאות רוח הלכי .18
1715 ' אבטיחי א. בזל במעמד ווהלין .19

אישים ב.

1110 ק*ט באראניק צ. ב. צבי בוקימר .1

22 קטז גליקר ח. אהרן יחיאל ר' בלאי .2
8 7 ק"י גשורי ש. מ. מסטסאן המגיד  הצדיק הלוי דויד ר' .3
1817 קטז גרינס מ. חיים דוידזון .4
2019 *' ברקר ם. ד"ר יהושע דרליץ' .5
7 5 ק''י פניני .0 התויו"ט בעל ליםמן יו''ט ר' הלר .6

61 קיב בךנסתלי ב. ישראל ברי הירץ ר' ווסט .7

1918 קטז יזרעאלי ש. ניסן חיים י' זקס .8
10 9 ק'י וייץ ש. לוצק איש  דוד לנדר .9
2423 קטז (גיברץ) ורדי ט. נחמיה לוצקי .10

24 * לרנר צ. ב. אליהו לרנד .11
2319 קיב הורודצקי א. ש.  מברדיטשוב הרב יצחק, לוי ר' .12
10 9 ק''ט ברמחת י. טצה, מ. ישראל מלמד .13
8 6 קיא ברמדות י. זמיר. א. אבטיחי, א. יהודה ר' פוטיוק .14
5958 קיב קליינמן מ. סיגה מגזניק .15

59 '' ויניק ל. ד"ר יצחק מגזניק .16
1110 קיא י ק. א. אבא שמואל פן .17

23 קטז רינדזונסקי י. אליהו ו" יחיאלי  פנמן .18
98" וייץ י. חיים *יטרמן ,19

60 קיב סדן ד. " משה קליינמן .20
61 * הדרי א. דיר אהרץ קמינקז? .21
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2221 קט.ז .* לובשס ש. .*■ מנדל ר' קוסובסקי .22
5856 קיב ש. מ. שנקר. א. בןציון שנקר .23
2120 קטז וולפובסקי ז. מ. וו.' י. מ. מנחם שחורי .24
9 8 ק"ס דרליץ י. ד''ר יוסף חיים ר' שטיינגרטן .25

קהילות ג.
1211 ק"י .14 ק"ט הדרי  אבטיחי א. אושומיר .1

2220 ק"ט שפירא ח. א. אוליבסק .2
2472 " ברמדות י. זכרונות " .3
2927 " טשרניצר א. . (אנופול) אניפוליד, .4
3029 " קמרמן א. זכרונות  אוסטראה .5
17 קיא י '18 ק"י קניז'ניק מ. ד''ר אוסטרופול  אוסטרופוליה .6

18 ק*י גרשטיין ד. יזיורני  אוזיראן .7
15 קיא וויינר י. אוליזרקה .8

2322 " קוםר י. אוסטריזץ .><

2827 קטז כצנלסון פ. אוברוטש .10 .

4140 " אבינדב א. אוסטילוג  אוסטילה .11
4342 " אבינדג א. אוזדיטיטש .12
4847 " סםקטור צ. אנטונובקה  אנטוניבקה .13

49 " וו. י. מ. איבניצה .14
17 ק"י בלובשטיין א. ברנובקה .15

1412 * ויז י. זכרונות  בירמל .16
24 * מרגול ש. בילוגורודקה .17

2524 " א. א. ברזדוב  ברזדייב .18
26 קיא יצחק ג. ברזץ .19
28 " וו. י. מ. בזליה .20

1715 קיב ברמן י. הרב השלום עליה ברדיטשוב .21
1513 " מנזון י. איש של מזכרונותיו " .22
1817 " רבינוביץ י. רבני על " .23
3635 * דודזון מ. ב הכנסת בתי " .24
4241 * שיינפלד א. ב הציונות מראשית " .25

51 " דודזון מ. פרעות בצל " .26
5552 " אילון ב. ח. עליכם שלום של באספקלריה " .27
4139 " קליינמן מ. ב הראשון העתון " .28
4443 קיב םריצקר ח. המהפכה אחרי והציונות הציבוריות * .29
3736 " אבטיחי א. הערים ככל שלא " .30
3526 " גשורי ש. מ. והנגינה החזנות עיר " .31

49 קטז וו. י. מ. בלוקורוביץ' .32
50 " " בלוידוב .33

4948 " * גולובי .34
1716 קיא ינאי צ. כץ' א. גיהר צ. דרושקוםול .35
0ו 5 קיד הלפרסון י. דמידובקה .36
1310 " (ווסרמן) מימון ש. העיירה לדמות " .37
1513 " צוקרמן מ. ומועד שבת " .38
1513 קיא צימרמן ב. הורוכוב .39
4443 קטז זכאי נ. הראשונה המלחמה בימי " .40

28 קיא וו. י. מ. (גושצ'ה) הושץ' .41

'028 קטז לרנר נ. " " .42
31 קיא וו. י. מ. ווישניבץ .43

119י * לובשיס ש. וורקוביץ' .44
22 * שוסטק צ. וולאדימירץ .45

3634 קטז / שליטא מ. הרב * .46
30 קיא / וו. י. מ. . (ויזבה) וורבה .47
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30 קיא וו. י. מ. ווילסקאיה .48
2423 " . סודמן י. ווישגורודו? .49

25 " ורוזינג) רוזין א. הרב וויאזובקה .50
1312 ק''ט ביבר מ. בשקיעתה זוויהיל .51

25 קטז אחי א. ז'יטומיר .52
27 קיא אמתי ע. טומשגרודסחוב .53
23  וו. י. מ. (טורגוביצה) טרוביץ .54
30  ' טורצ'ין .55

4645 קטן א. א. טשאןטיאוסיפול .56 1

51 " וו. י. מ. טשרניחוב .57

2726 ק"ט ליברזון א. אינג' ינושסול 38
10 9 ק"י גלמן ל. א. ימסול .59
1614 ק'ט שקל ^ לאנוביץ .60
1918 קיא רבר. י. לודויםול .61

23 ק"י אחי א. . . ליאחוביץ' .62
27 קיא וו. י. מ. לובומללובמלא .63
29 * * (לוגיני) לוהין .64

2625 קטז קורים א. לודמיר .65
4241  __ לבקוביץ' ד. לוקאץ'לוקאצ'י .66

45 * אבימנחם א. ליובאר .67

1514 קי קרינרמן א. מירוסול .68
2221 _קיא שמש מ. מלניצה .69

46 קטז אילון ב. ח. (מזק) קטן מז'יריטש .70
1716 ק'ט הוכמן י. הרב (נרודיצ'י) נארודיטש .71

2019 " קמינקר א. הרב נאריבסק .72
2625 " רוכל ש. סודילקוב .73

26 ק"י דיכטיאר י. זוטא סלישץ' .74
2019 ' הויזמן א. סלובטשנו  סלבשנה .75

25 קיא ק. א. סברוב .76
29 י ג. י. סמיגה .77
31 " וו. י. מ. סוויניוכי .78
44 קטז מייזלישלבקוביץ' ד. סוויניוכי  סווינך .79
^ " קרייז פ. סלאבוטה .80

4746 " י רוטהולץ ט. סנקביצ'ובקה .81
3332  גורינשמיין ז. סטיפאן .82
3433  וייסמן י. של מהעבר סטיפאן .83

16 ק'י בןדוב י. םוליני  םולן .84
30 קיא וו. י. מ. םוריצק .85

1311  קריינרמן א. (פולנאה) םולונה .86
24 '' גולצברג י. םיצ'אייב .87
48 קסז יחיד א. פאוורסק .88
50 י וו. י. מ. םיאטקה .89

1917 ק"ט שינדרמן ש. הרב (איסקורוסט) קורוסטין .90
20 ק"י קופילוב ד. קרסנוסטב .91

2321 ק''י טורקוביץ וג. הבדלמן א. קלוסובו  קליסוב .92

3736 קטז ,18 קיא רשיש ס. ?יניב 193

2524 קיא  גולדשטיין וש. פרצ'יק ש. קמיךקשירסק .94
26 " וו. י. מ. קמניברוד .95
31'' * קוזמין .96
31"  קטרבורג .97

3230 קטז גרינשסן  בןישי מ. קוסטופול .98
48 " וו. י. מ. קריפהגורינגרוד .99
50 * . ישנה קוסילגח .100
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50 קטז וו. י. מ. קודניה .101
50 י . קורניצה .102
51' *  קולצ'יני  קולצ'ין .103
29 קיא * רטנה .104

2827 " א. א. רוגצ'וב .105

4039 קטז גלעדי ס. רחמנוב .106
47 ' לרנד ס. רומנוב .107
49 * וו. י. מ. רייגורודוק .108
51 ' (שםירא) יסוד ד. רדוול .109

3837 י חזן מ. שומסק .110
49 י וו. י. מ. שובקוב .111

אודים ד.
30 ק''ט כהן מ. יהודים בלי דובנא .1

3231 " גיטלמן א. יהודי פרטיזן מסיפורי .2
2726 ק*י גרינשסן מ. סטםאן של אחריתה .3
2827 '' אבטיחי א. מז'יריטש מזועות עדות .4

29 * סרלמוטר ר. רובנה בת של טלטוליה .5
30 י . שמוקלד י. האדום בצבא יהודי חייל רשימות .6
64 קיב . ברדיטשוב של סופה .7
65  ברט ז. יהודים בלי ברדיטשוב .8

6665  ארקדי ס. י (ברדיטשוב) הראשון הקדיש .9
4138 קיד ויינשטיין י. (דמידובקה) ההשמדה על עדויות .10

42 י קצבמן מ. הלוט גילוי .11
4342 " אברהם הראשון הקרבן .12
4443 " * הקדושים שבעת יום .13 .

4544 " גבלר ש.  בחיים נשארתי כיצד .14
5452 קטז יזרעאלי ש. (אלכסנדריה) פתוחים אחים קברי מול .15
5654  גילדנמן מ. אינג' קוריץ חורבן .16
5956 " מן מ. טוטשין גיטו מרד .17
6059 ' בלומן נ. לובומל של אחריתה .18
6260 י לייכטר ר. לובומל מחורבן עדות .19
6362 ' ברדיגה ו. אזיראן  וורקוביץ' גיטו של הטרגדיה .20
6463 " מן מ. נובוגראדווהלינסק  בזוויהיל ביקורים .21

64 * ברט ז. שנחרב הבית  רפאלובקה .22

שונות ה.
,3431 ק'ו .3332 ק'ט ווהלין יוצאי ארגון לנעדרים ציון
.8046 קיד ,6261 קיב .3332 קיא ,3331 קי

6665 קטז
קטז 33 קיא ,33 ק"ט ווהלין יוצאי ארגון בארגונים

6967
6623 י*בי'ג ק. שונים ברדיטשוב על שונות רשימות
8413 ידטו ק.  דמידובקה '
69,5 1 קטז " הקדושים יער '

34 קיא ,34 ק'ד ווהלין ארכיון הודעות
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ותמונות צלוטים ו.

9 " הלפרסון וצ. נ. אשכנזי' וי. מ. .46 8 קיט שטיינגרטן ניסן חיים ר' .1

10 " . בדמידובקה חלוצי נוער .47 9 " מלמד ישראל .2
11 " ווסרמן אברהם לרב רבנות כתב. .48 11 " בוקימר צבי .3

13 " דמידובקה ברחובות במאי 3 תהלוכת .49 16 * וייסבלט נחום ר' .4
14 " דמידובקה של הראשי הרחוב מראה .50 הרבנים בכינוס המשתתפים .5
15 י בדמידובקה השוק מול הרחוב .51 18 " תרם'ו1926  בקורוסטין
15 ' בדמידובקה ווסרמן חיים ישראל ר' .52 2 ק''ו אוסטראה דפוס פסח, של הגדה שער .6
17 '' בדמידובקה ציוני נוער קבוצת .53  (שליה), הברית לוחות שני שער .7
18 * 1928 דמידובקה של הנוער עסקני .54 3 * זייטומיר דפיס
20" " בדמידובקה החלוץ חברי .55 " י סודילקוב דפוס נוחלין, יש שער .8
20 " בדמידובקה הצעיר החלוץ סניף .56 5 * התויו'ט בעל הלר ליפמן יוםטוב ר' .9
21 " הצעיר החלוץ של הכשרה קיבוץ .57 14  תרס'ח בבורמל. ציון' "ילדי האגודה .10
22 " ב1934. בדמידובקה הכשרה קיבוץ .58 21  תרם''ח בקליסוב' אבנים חוצבי קיבוץ .11

22 " ב1934 הכשרה מקיבוץ עצים חוטב .59 אבנים חוצבי מקיבוץ חלוצות .12
23 * הדמידובקאי הנוער מטובי .60 22 " 1928 בקליסוב'
24  עליתם לפני לחלוצים פרידה נשף .61 הצעיר השומר חברי קבוצת ;13

24 * בדמידובקה עסקנים קבוצת .62 23 " 1933 בקליסוב' בהכשרה
25 " בדמידובקה לעברית שעורים .63 31 '' וולדמן  שטיינמן דינה .14
25 " בדמידובקה ובהכשרה בעבודה .64 '' * צ'צ'יק לבית אורדברג אסתר .15
26 " הגן ילדי עם בלומס שרה הגננת .65 32 *' שפיטלניק יוסף .16
26 '' גרינר ביער דמידובקה בני .66 . 6 קיא מוטיוק יהודה ר' .17
27 " בדמידובקה ביער נוער .67 10 '' פן אבא שמואל .18
27  ביער נוער אספת .68 13 " הורוכוב בעיירה רחוב מראה .19
28 * הדליקה ואחרי דליקה .69 14 * בהורוכוב הגדול ביתהכנסת .20
29 " פוקס טובה והישישה פוקס אליעזר ר' .70 והתלמידים העסקנים המורים, .21
30 " בדמידובקה אופניים רוכבי קבוצת .71 16 * בדרושקופול העברי ביה"ס של
31  בדמידובקה עברית לומדי קבוצת .72 19 " בוורקוביץ' 1935 בשנת בית''ר איגוד .22
32 ' הלפרסון הרב בן ניוני .73 20 ' 1932 בשנת בוורקוביץ' החלוץ חברי .23

32  לא"י לעולים מסיבה .74 29 ' 1935 ברסנה, הכללציוני החלוץ ועד .24
35 ' םינה'לה הצדקנית .75 32  ספקטור יוסף חיים .25

משפחתיים וצילומים נוער קבוצות .76 32 * גרינס דוב .26
8336" דמידובקה של 3 קיבג ברריטשוב העיר מפת .27
א' קטזיז וייצמן חיים ד"ר הראשון הנשיא .77 5  גנילופיא נהר על הישן הגשר .28
1 " הקדושים יער סמל .78 7 ' בילוםולסקיר. ברח' חולים ביקור בנין .29

17 * דוידזון חיים .79 9 י למסחר העירוני ביתהסםר .30
19 * זקס ניסן חיים ר' .80 14 " מכנובסקיה ורחוב העיר מועצת בית .31
20 '' דרליץ' יהושע ד'ר .81 37 * בברדיטשוב השוק מראה .32
21 " שחורי מנחם .82 41  1920 בברדיטשוב החלוץ חברי קבוצת .33
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1 העורכים דבר
1 ווהלין "ילקוט ב' כרך סגירת עם
1 תש'ח בשנים בהפסקות שהופיעו ט'י*ז הקבצים את כולל ווהלין" "ילקוט ב' כרף
1 בי*ז תש'י'התש"ז. בשנים אור ראו אשר א'ח' הקבצים את הכולל א' לכרך כהמשך תשי"ג'
1 על אור הזורעים עשיריתוכן היסטוריה פרקי מקופלים אלה כרכים בשני המכונסים הקבצים
1 בתוך והטראגי המר סופם פרשת  ובירות בעולם, רבתמאורעות בתקופה גדול יהודי שבט חיי
1 הנוכחית. למאה הארבעים בשנות אירופה יהדות על שירדה הכללית השואה

1 יש כי שחלפו הימים קורות את ולסקור אחורה לפנות הראוי מן ותקופה תקופה בכל
1 ולהיסטוריה הבאים הדורות בשביל מאדמאד חשוב ותקופה תקופה כל ולקח שילוב' ויש רציפות

בישראל דורות של וחלומות האסונות' רבו £ה רבו בה בתקופתנואנו' הדבר חיוני בפרט כולה.
העם עם יחד גיאההריגה שרידי של וחובתם היא דורנו חובת ואכן, הגשמתם. על הם גם באו
שנה, 1210 לפני אומתנו על שעבר מה לדורות ולרשום הימים חקר על לשקוד בציון,
את אחרינו הבאים הדורות על ולצוות עתירמאורעות, היסטורי פרק הלב לוח על לחרות
ימחה לא ולמען יטושטשו. ולא ישכחו שלא ויצירותיהם, הקדושים לזכר והחרדה הרטט

כאחד. דמנו' על שעמד אדיש ועולם הטמאים עמנו מרצחי של ממצחם קין" "אות
.

קהילות מ150 ליותר מפעלהנצחה סיום לידי הבאנו הגדולה לשואה שנים עשר במלאת
השנים אותן כל פתיחתו. עם לעצמנו שהצבנו למטרה בהתאם וקטנות, גדולות בווהלין, שהיו
לו. כראוי למלאו בישראל ווהלין יוצאי ארגון ע''י עלינו שהוטל הקשה התפקיד על שקדנו
לא לצערנו כי השואה, תיאור בשטח ביחרר נשלמה, טרם שהמלאכה ומכירים אנו יודעים אמנם
(תבנה' קהילות מספר על ועדויות לידינו, הגיע רבות קהילות של קצן על הדרוש החומר כל
בכל כי הרגשה אותיו מלווה אך האחרון' הקובץ פרסום אחרי זמן באיחור הגיעו ואח') טריסק

הלום. עד המפעל את להביא כדי הקשים' בתנאים יכלתנו כמיטב עשינו זאת
ממיסמכים שונים. ממקורות החומר לוקט המלאה האחריות הכרת ומתוך זהירים בצעדים
יסוד ויש ברבים פרסומם לפני ונבחנו נבדקו עיינים הרבה ובכתב. בע''פ סמך בנות ומעדויות
וביטוי מאירה אספקלריה לשמש יכול ווהלין" "ילקוט כרכי בשני אור שראה החומר כי להניח,
בבואה ווהלין; יהודי של הספציפיים ולחיים התנועות להתפתחות היהודיות, הקהילות להווי נאמן
בחבל היאחזם. למיום בערך, שנה אלף משך ועסקניהם אישיהם והישגיהם, שאיפותיהם ללבטיהם, 1

תקופתנו. של בסערתהדמים והאכזרית, הברוטלית הזרוע בכוח ממנו שנעקרו ועד זה ארץ 1
את הולם שיהא והסגנויי הלשוני לצד גם אלה בקבצים הוקדשה מרובה תשומתלב 1
הקורות של חי ותיאור מאלפים פרטים התוכן' על הדגש הושם בעיקר אך החומר, חשיבות 1
של החמה הערכתם וכן ובחו"ל הארץ בעתונות הבקורת ואכן' בהן. המשולבים והאישים
רבערך חומר ווהלין'' ב"ילקוט ורואים לשבח זה דבר ציינו ובעליסמך, ואנשימקצוע אישים
ילמדו שממנו אחרינו, לבנינו חינוכילאומי וחומר הבא להיסטורית אבןיסוד לשמש העשוי

מחצבתם. מקור את לדעת

ולא תכבה. שלא האומה גחלת על ששמרה ומפוארת גדולה ווהלין יהדות היתה היה
למולדת הגיע מהם חלק שרק תבל. חלקי בכל הפזורים ודלים מעטים שרידים אלא ממנה נשתיירו
ישמשו לשמן. ראויות מצבות להקים עלינו חובה שחרבו ולקהילות ווהלין לקדושי הנכספת.
שזכרם אלה יקרים ליהודים והנצחה הוקרה אות ווהלין'' .'ילקוט של הצנועים הכרכים שני נא
שלנו העבר רסיסי מלקטי מפעלנו, ולממשיכי הבאים. הדורות ומלב מלבנו ימוש לא הקדוש

ידיכם! תחזקנה יאמר: החשובים, ערכינו ונוטרי
 זו בעבודתקודש שעודדונו ואלה ווהלין'' ב"ילקוט המשתתפים לכל ובסיום:

לב. מקרב וברכתנו תודתנו
אילץ ב. ח. אבטיחי, א. י

העורכים :
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הבקורת דעת
גילו  הניצולים אחד כותב כך  ווהלין בגיטאות תש"ח21.11.1947 כסלו ח' מיום "דבר"
דרישה והיתה להתאבדות, סם מין חדשה המצאה וסופר ספר 2לףית

מהיר מות להביא העלול זה. לסם בן{ריוןרבה עמנואל הן השואה חקר של ושקוד חרוץ עיסוק למראה
חוסר ביותר מצער באמריקה והן השרידים בין

תש"ח אלול ב' מיום האר**" אצלנו. כאן זה בתחום והמאורגנת המכוונת הפעולה
l . r י " מזה הספרים הוצאות ע''י ממצע םה הנעשה כל

שגי כיר  "' ' J " לפני מזה. התפוצה ארצות יוצאי של וההתאגדויות
ברצון יקדמו בפרט ווהלין ואנשי בכלל הציבור של המבורכת פעולתם זה במקום הזכרנו חדשים כמד,
בעריכת ווהלין" ילקוט של השני הכרך התחלת את ווהלין" ילקוט את שנתיים זה המוציאים ווהלין יוצאי
למדן, י. של ובהשתתפותם אילון ב. וח. אבטיחי א. שמונה זמיר. וא. אילון ב. ח. אבטיחי, א. בעריכת
אחרים. ועסקנים וסופרים דרליץ' י. ד"ר רוזנהק, ש. בלום אוצר הם זה מ"ילקוט" כה עד שיצאו הקבצים
מעניינים מאמרים כולל עתה זה שהופיע ט' הקובץ מראשית  בווהלין והעיירות הערים לתולדות
ואישיהן בווהלין ישראל קהילות על ומונוגרפיות לכרך נקבצו אלה קבצים המר. לקצן ועד הימים
ניצולי של לעדויות רב ערך ונמחקו. שהושמדו המקל מפורט ענינים מפתח שבראשו ראשון. אחד,

הקובץ. שבסוף השואה זה. ומגוון עשיר בחומר ופרט פרט כל מציאת על
הקובץ של והצורה הקל הסגנון החומר, עיבוד השמות של מפורטת רשימה באה הכרך בסוף
בהמ הקבצים עורכי יתברכו במיוחד. לציון ראויים . בו. הנזכרים

סיום. לידי שיביאוהו הם ונאמנים במפעל, שיכם ר פ ס י ח א
א. ז.

. תש"י אליל כ' מיי= הביקי תש"ח12.12.1947 כסלו כ"ט מיום ווהלין""דבר" "ילקוט ע"י ווהלין קהילות הנצחת
' ' ווהלין ילקוט
ל"יום כללי כתאייר נת?בל באלול י"י יום בישראל) ווהלין ארכיון (הוצאת
נערכו (למעשה ווהלין קהילות השמדת של זכרוך
תאריך ולאחרי לפני שונים בתאריכים ההשמדות הקמת לשם התאגדו ווהלין מיוצאי אנשים קומץ
_ בישראל ווהלין יוצאי ארגון ע", הוצא זה ליום זה). מקורות אסיפת ע'י  מוצאם ליהדות ושם יד
ווהליך/ "ילקוט. של היא הקובץ ווהלין. ארכיון קהילות, ימי ודברי אישים חיי כתיבת ותעודות,
רצון את מדגישים אילון ב> וח. אבטיחי א. העירכ,ם ומפולת. גניזה מתוך ואודיםגווילים שרידיעדות הצלת
"ילקוט ע"י ווהלין קהילות את להנציח ארגונס "ילקוט של הראשון הקובץ הופיע וחצי שנתיים לפני
ליום הראשי המאמף את הקדישו זו לתכל,ת ווהליי. לשמונה. הקבצים של הכולל המספר ומשהגיע ווהלין''
קהילות על רצינית רשימה סרסמו ואחריו באלול י"ד שפיר הקבצים שמונה כל את לאור המוציאים צרפו
עסקנים על מונוגרפיות ומספר זה בחבל ישראל של ראשון כרך  אחד כרך לכלל עתה עד סמו
של רב במסםר עשיר הקובץ דורנו, של וא,שים העורכים שלושת ובחורבנה. בבנינה "ווהלין ספר
לה:ציח במגמה וקטנות גדילןת קהילות על רשימות לרכז הצליחו  זמיר א. אילון. ב. ח. אבטיחי. א.

מהן. אחת כל את לערך, משתתפים מאה מאת והערות רשימות ולכנס
מעל ווהלין. ל"ילקוט ראויה ר1עףכה ניתנה בזמנו ידועים. וחוקרים סופרים ביניהם
נוספת פעם לציין יורשה זו ובהזדמנות עתוננו דפי מקנה המאסף של כביכול. הםניםעדתי. האופי
אלא ווהלין לאנשי רק לא גדול המפעל של שערכו ציבור בשביל וענינה ערכה את הבודדת לרשימה

השואה. ולספרות לתולדותינו מצטיירת הדברים מכלל ואילו בדבר, נוגעים קוראים
ר ק ב מ א. לרבים. בה עניו* אשר מפורטת, היסטורית תמונה

לקרקים ההיסטוריוגרף. שיאב שכאלה ממקורות ואכן.
תשי"א אייר ו' מ.יום ..''הצופה" שהעור טוב אך ארכאיים, אך מאד. הדברים פשוטים

ברריטשוב העיר  ווהלין" ,\^קוט י שונים פרקים על מאחדת חותמת הטביעו לא כיפ
הרחמן. יצחק לוי ר' של עירי  ברדיטשוב יש כך משום הרישום. אופן מבחינת גם מזה זה

ברדיטשוב היהודית העיר את זוכר אינו מי המסויים. נוש^ם עם המתיחדים פי את השואל והקורא
שארכיון ברדיטשוב קהילת וזכתה ז המפורסמת לו ה^אירו^ ודע0ה' להזכרתעובדות לפתע זוכה
הוציא ווהלין) יוצאי ארגון (מטעם בישראל ווהלין היהודים בזרקור. כאילו עמו, ימי מדברי שלם קטע
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לשואה עד במקום זעזועים הורגשו ולא הנוצרים בראש זו. לעיר המוקדש מיוחד כפול קיבץ לאור
ויהודיה. העיירה על כליה שהביאה האיומה קרוא ברוך הסופר של חשוב מאמר בא הקובץ

בני בעקבות יצאו אחרות קהילות שיוצאי מהראוי רשי ואחריו דווהליך ירושלים על "הספד (קרוסניק)
שמות קהילותיהם, זכרונות את ויפרסמו דמידובקה מאת בברדיטשוב' היהודים .לקורות חשובות מות
גם מצטיין דמידובקה ספר וכדי. תמונות עדויות. השלום עליה ברדיטשוב הורודצקי! א. ש. הסופר

ובסגנונו. בהידורו וגם בתכנו ידע שמהן אחרות והרבה ברמן יעקב הרב מאת
נר העורכים. כהגדרת הנהו. עברית) (כולו הספר הדו במשך וחוויותיה קורותיה העיר' תולדות את הקורא
ידו על הודלק נרנשמה רק שלא מסתבר נשמה. בחייה הזאת העיר על מושג ומקנה מושך החומר ר.ת.
רבתערר תעודה הצילו אלא דמידובקה. לקהילת לס. הראשון הקדיש קצרה ברשימה ובחורבנה.

ש. ל. האימה. בשביל ואם עיר היתה ברדיטשוב הקובץ. מסתיים ארקדי
אכן בשבילנו. יותר קיימת ואיננה ישראל בגולת

אייר כ*ח מיום 275 מס. נייעפ" "לעצטע זו. גדולה לקהילה מצבה זה קיבץ ישמש
תשי"ב23.5.1952 ברדיטשוב איש

דמידובקה  ווהלץ ילקוט
,_ 16.6.1952  תשי''ב סיון כ"ג מיום ארגון,,הדורי' עם יחד בישראל ווהלין יוצאי של הארכיון "ל1י>"" ו. .ו "

,ילקוט במסגרת יזטף ס0ר הוציאן דמידןבקה יוצאי ווהלין'' "ילקוט י"דט*ו קובץ  דמידובקה
דמידובקה היהודית לקהילה מוקדש הספר ווהלין'. הם דמידובקה בני מהיל דמידובקה יודע מי
אזכרה מאמרי כולל הוא הנאצים. ע''י שהושמדה היתה השואה שעד בווהלין עיירה זו היתה היודעים.
עד זג ווהלינית בעיירה היהודים חיי על וסקירות בהן באירופה, הקטנות העיירות ומאלפי ממאות אחת
הציונית. הפעולה על הרשימות בולטות חיסולה. את דורות במשך קיימו הללו היהודים יהודים. ישבו
בעיירה היהודים חיי ועל והרבנים האישים המוסדות, נפש. כ900 שמנתה קהילתם

בכלל. להוצאת דאג בישראל דמידזבקה יוצאי ארגין
רשימות וב\ משפחות, לזכר בספר מיוחד מדור בעריכת ווהלין ילקוט במסגרת לעיירה זכהן ספר
תמו בלווית העיירה משפחות רוב על ביאוגרפיות חומר הקורא ימצא זה בספר אילון. ב. וח. אבטיחי א.

הספר. שבסוף הקדושים רשימת חשובה נותיהן. לשמש נועד והוא תצלומים' עם ומשפחתי כללי רב
נ. ל. מ. שנחרבה. מולדת עיירת על לדורות עדות

מיוצאי דורנו לבני מקום מכל לדורות? האמנם
תשי"ג1.1.1953 טבת י''ד מיום .דבי" אזכרת של סיפוק רב. סיפוק הספר גורם זו עיירה

ווהלץ" "ילקוט נשמות.
מס* בו ווהלין* "ילקוט של ט'י''ז קובץ הופיע ה. מ.

השני. הכרך תיים
ומח זכרונות דברי סקירות. מכיל ווהלין* ילקוט (ת"א) 1952 ביולי 4 מיום 76 מס. ,,גייוועלט"
שיר והשואה התפתחותן על ווהלין' קהילות על ?רים ווהלין" '.ילקוט  דמידובקה קובץ גשמה ני
שהי בקבצים פייסמי השיבית מיניגיסיית עליהז יי' דמי הווהלינית העיירה מיוצאי משפחות כ50
~י עטם םסיי יבעיי הימי האחייו בקיבץ פיעי דמי בארץ. נמצאות דובנולוצק) (בסביבת דובקה

""**יכ סופיים של יכן המקים בני עיייאייי" היהודים ישובי ככל בלהבות עלתה היהודית דובקה .

י 0י  םאשיסטים ואוקראינים גרמנים אירופה. במזרח 

יחידים ורק זו עיירה יהודי את השמידו אדם, אוכלי
תשי"ג9.1.1953 טבת "ב מיוםכ 469 גל. "אומי"  זו קהילה לאסון שנים עשר במלאת ניצלו. מהם

חדשים עבריים ספרים ספר הוצאת ע''י ולבניהקדושיה לה מצבה הוקמה
 ותעודות זכרונות אוסף  ווהלין* ילקוט אבטיחי א. בעריכת ווהלין' ילקוט במסגרת זכתן
קובץ שני. כרך  אילון ב. וח. אבטיחי א. בעריכת אילון. ב. וח.
עס עמודים 69) תלאביב תשי*ג. חשון, ט*זיז אות וכל שורה כל בתכנו, חזק רושם עושה הספר

תמונות). עיירה היותה עם ואהבה. געגועים וצער, כאב מלאות
העוסקים זה, קובץ של עורכיו עושים גדול דבר חיי של הסגולות בכל דמידובקה התברכה  זעירה
גדושות חוברות בהוצאת ליאות וללא שנים זה המלמ הרבנים, עוברים בספר בגולה. היהודיים העבר
ביותר החשובים המחוזות אחד על חומר ומלאות אף והעסקנים. המשכילים העברים, דמורים דים,
שבפולין. ווהלין הוא  החדש בזמן עמנו בתולדות בדור שלה והנוער בעיירה, פותחה עצמית הגנה
על ותצלומים רשימות מאמרים. זו בחוברת גם בהחלוץ מאורגן רובו היה, זהב' "נוער  האחרון
בהיסטוריה אחרים וערכים אישים עיירות. קהילות. ללא "עמך של עיירה לא'י. עליה לשם הכשרה ועבר

ווהלין. של ובגיאוגרפיה שכנים יחסי כמעט. קבצנים. וללא גדולים עשירים .

א. ס. שכניהם לבין העיירה יהודי בין תמיד שררו טובים
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המר קצם על הרשימות ומסעירות ממקומותיהם).  תשי"ג שבט כ"א מיום 5264 מס. "הבוקר*
ואח'. וורקוביץ לובומל. טוטשין, קוריץ, יהודי של 6.2.1953

בקמים. שבאו הכלליים המאמיים מאד חשובים בעריכת ווהלץ" "ילקוט ט"זי"ז קובץ לד,פעת
שונות. ומסיבות המיוחדים החיים של תאוריההווי אילון ב. וח. אבטיחי א.

,*<' . לחומר רב ערך יש שאכן נודה אלה כל נסקור ואם
תוך ףבה ובאהבה צנועה בצורה בקבצים שנצבר של השני הכרך מסתיים זה קובץ הוצאת עם
ואישיהן הקהילות הנצחת של היסודי לףעיןן נאמנות על ווהלץ קהילות לתולדות ווהלץ ילקוט קבצי
להוקףה הקבצים עורכי על באףץ ווהלין בני ראי,,ם האוב המעיין אם ברורות לאמר אין ועברן. אישיהן

הזה. ההיסטורי סעלם על ברם מנופה; חומר אור שראו בקבצים ימצא .יקטיבי
י ל ז ר ב צ ב מהחומר הקורא יתעשר ודאי היסטוריוגראפיה מבחינה

יהו חטיבה ויכיר ילמד קובץ, בכל שימצא הרבגווני
.1*1  תשי"ג אדר ג' מיום היינט" "אונזער מס שארגה חטיבה ובחורבנה! בחייה שלימה ידית

ווהלין חבל של הדשנה אדמתו על לאומיים חיים כת
<T^2* 1953 פברואר נדידת מאז בערך, שנים, אלף בתקופת שבאוקראינה
jjlf ווהלין יהדות י£ל י אנציקלופדיה. ועד הקדומה פולין לתחומי אירופה ממערב ■היהודים המכןנסים ןןהליי "ילקיט קבצים " הןםיען כה ,, בדורנו. הנאצים לשואת
WM היהודית ווהלין מקופלת ושבהם וב' א' כרכים בשני ליי,,ו קמו וקטנות גדולות קהילות מ165 למעלה
^^ בערך. שנים' 1000 של תקופה משך הגדול עברה על "ילקוט דפי ,*>? פרקים הוקדשו ולכולן ווהלין די

בשם ווהלין" ל"ילקוט נקרא אם הפרזה תהיה לא את רואים אנו ופורסמו הרשימות מתוך ווהלין'.
היהודים חיי כי היהודית, ווהלין של אנציקלופדיה בסבי מעמד מחזיקים ועמלים, ככשרים ווהלין ^^.יהודי
ומפעליהם ארגוניהם לקהילותיהם, הזה החבל של שלטונות תחת הקשים הגלות ובחצאי הנכריה ^^■בר,
שלטונות תחת הדורות במשך בולט באופן בהם עוברים לצור ונאמנים אבות מסורת שומרים  הם ^^■שונים.
שוודים, (טטרים, שונים וכובשים הרוסים הפולנים, כ יהוד שתבוא. בגאולה ובבטהון באמונה ^^■פחצבת^
היהודית העיירה ואח'). אוסטרים גרמנים, קוזאקים, ולח למשיחיות נמשכו רובם אלה וכנים ^^■3וש:,שים
לכל הקבצים דפי מעל מתגלית בגולה הטיפוסית לממש ידעו וגם הציונות ברעיונות נאחזו הם דות, ^^09י
הצלחותיה ועונה, שמחתה על שלד, ההווי פרטי הלאומיותדתיות. שאיפותיהם nx^^H
הקורא לפני וחברותיה. מפלגותיה והתלבטויותיה, ^^2נ
הרבנים, העסקנים, הפרנסים, מהאישים, רבים יתיצבו אותנו שמלמדים כפי זו, עממית יהדות בתוך 1^^^
העלתה שדמותם הקהל ונכבדי הקודש כלי הצדיקים, השנים במאות צמחו ומתוכה התגלו הקבצים, ^^נםרקי
אהבה אוביקטיבית. זהירה וביד משוחד בלתי באור גאונ'ם מאוריגולה, גדולים, רוחניים כוחות האחרונות ₪^^
הקבצים של העורכים ע"י הושקעו ומסירות רבה אישים ועסקנים, פרנסים ואתם ומחשבה, ואנשיתורה 1^^
התיאורים העובדות, במסירת אילון) ב. וח. אבטיחי (א. תקו10^, פרי רק לא שהיו והשפעה שאררוח בעלי ^^M
שבין האלה, בילקוטים שפורסמו והמונוגרפיות התחנכו שלאורם ולדורות לאומה מופת אנשי אלא

ישראל. אהבת מורגשת שורותיהם וליחם כה עד יונקים ומיצירותיהם דורות ומתחנכים
על העובדתי ההסטורי החומר במיוחד יצויין פג לא
הארבעים בשנות ווהלין יהודי על שעברה השואה עליהם שעברו ובפרעות אוקראינה יהודי בקורות
מגיא עדות שהנהו חומר במלחמתהעולם, למאתנו. ודמם ובכפרים בעיירות בערים, ווהלין יהודי נפגעו
בכל כמעט בטויו את שמצא ראיה, עדי מפי ההריגה ווהלין* ב.ילקוט מסופר זאת כל על לרוב. נשפך

דמידובקה. לעיירה המוקדש בקובץ יביחוד קובז צורר שעלה עד הפורעניות של הארוכה במגילה
ייחלץ איכייו מכריז י"ז  ט"ז האחייו בקובץ הורחבה האחרון בקובץ עליהם. כליה והביא דורנו
מאחר ווהלין" "ילקוט של המפעל סיום על בישראל של הכללית ההשמדה של הטרגדיה על היריעה

ווהלין. קהילות כל הכרכים שני ייי שהונצחו הובלו לא מווהלין (אגב, בגיטאות היהודית האוכיוסיה
ב_מ> י. ניכר במרחק או מחוץ השמדה למקומות היהודים

ועוד. המשמר'' ב"על (אמריקה), ב"הדואר'' ווהלץ' ץלקוט קבצי על והערות ידיעות פורסמו כן
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