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        הקדמההקדמההקדמההקדמה

, יו� בו הושמדו יהודי לודביפול, שנה חלפו מאז אותו יו� מר ונמהר 71
  .זקני� וט(, גברי� ונשי�

לאחר , 1997    ובשנתהקמנו אתר הנצחה על קבר האחי�  1993בשנת 
העברנו , בעזרת שלושה אנשי� טובי�, שני�שלוש מאמצי� של 

את עצמות אחינו שנתגלה מחבוא� באתר לקבורה ליד קבר האחי� 
הושלכו לבור  ,קלשוני�, גרזני�, סכיני�: וה� נטבחו בכלי עבודה

  .חצר ביתגינה בזוהה במקו� ה. ונקברו

שניצלה ושכבה  ,למחזה הנורא הייתה עדת ראייה ושמיעה אחת"
וראתה ג� אי� רוצחי� את , מטר 10במרחק  ,מוסתרת מאחורי שיחי�

מתו� דברי� שכתבתי בילקוט ". זוהי גברת נחמה מנדלובי*, שני ילדיה
  .ט"תשנ, ה"ווהלי� נ

שנה  48 ,עתה. ראה אור ספר הזיכרו� לקהילת לודביפול 1965בשנת 
תרומתה . קיבלנו ג� תרגו� למאמרי� שנכתבו ביידיש, חר פרסומולא

  .של בת ליוצאי ווהלי� למע� דורות של צעירי�

  :� השאריכתבה ועדת ההנצחה בהזיכרו� בהקדמתה לספר 

  

מי יית� ותרגו� החלק שנכתב ביידיש בספר לודביפול ישמש ג� הוא 
  .  מטרות אלה

  

  ר "יו, שפיר) מוניה(שמואל , ועד ארגו� יוצאי לודביפול בישראל
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        זיכרונות על עיירת הולדתי לודביפולזיכרונות על עיירת הולדתי לודביפולזיכרונות על עיירת הולדתי לודביפולזיכרונות על עיירת הולדתי לודביפולמרדכי אוסטרובסקי  מרדכי אוסטרובסקי  מרדכי אוסטרובסקי  מרדכי אוסטרובסקי  
        

לכ� אני כותב  ,י�הצעירלא א� , זוכר לבטח, המבוגרי�, הדור שלנו
כדי שידעו על העבר של עיירת , למע� הדור הצעיר ,שורות אלה

  .הולדת�
  

. חנכתי בלודביפול ע� בני עיירתיהתנולדתי ו ,ימרדכי אוסטרובסק, אני
לאחר . את הצעדי� הראשוני� בחיי צעדתי אל החדר של גרשו� המלמד

בילדותי לא היו . מכ� הלכתי לחדר של זאב סמולה ולחדרי� אחרי�
. מעטי� יהודי�אליה� נתקבלו  ,רק בתי ספר רוסיי�, בתי ספר יהודיי�

, נאלצו ללכת אליו בשבת וג� לכתוב, בית הספר היה מרוחק מ� העיר
  .וזה היה חטא גדול

  
ועמדנו לפני השלמת , "תרבות" ,לילדינו כבר בנינו בית ספר מודרני

. הממשלה לא תמכה, והכול על חשבוננו, בנייתו של בית ספר מקצועי
אחזקת צוות המורי� ובית הספר היו . הקמה הודינו לאל שנית� אישור

התמסרו , ויש לומר זאת לשבח�, אחדי� צעירי�. כול� על חשבוננו
, שכנא שמש, מוטל אטשטיי�, היו אלה לייב אטשטיי�. לכ� בכל מרצ�

נקטנו בכל המאמצי� . �ללאברה� וולמ� ורבי� אחרי� ואני בכ
  .והאמצעי� כדי להוציא זאת לפועל
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. היו אצלנו ועדת קר� היסוד וקר� קיימת וג� בנק לעזרת נזקקי�
היה מטבח . וינט תמ�'הג, 1925-1920, בשנותיה הראשונות של פולי�

הנוער בעיירה זכה לחינו� . כ� התנהלו החיי�. למע� יתומי� ונזקקי�
היה אריה , שלנו" תרבות"מנהלו הראשו� של בית ספר . ציוני משובח

  .בתל אביב חיו ישראלל עלהלימי� , מוריק
  

הרגה כמעט את שהחיה ההיטלריסטית  בואהכול התנהל כשורה עד 
לשבח רוסיה  הראוי. חלק נמלטו לרוסיה. ומאוד ניצל מעטי�. כול�

בגטו . וחלק הלכו ליערות, אחוז קט� בלבד נסעו. שקיבלה את כול�
לא היה דבר שהקומיסר דרש . ורצחו אות� עינו הגרמני� את היהודי�

, שרה- אצל משה של חיה: עליו זכור לי מקרה שסיפרו. ולא סיפקו לו
היא . חיהלה היה שמה-חנה, בת בתו היחידה, הייתה נכדה, משה בינדר
הביע ש הבחי� בה ובא אל היודנרט ו"והקומיסר ימ ת תוארהייתה יפ

היא . מעציב א( להזכיר זאתכמה . רצונו שישלחו אליו את העלמהאת 
, ילדתי": הלשו� וליה סב/ משה בינדר ואמר לה בזבא א .סירבה ללכת

הרי למדת שאסתר המלכה לא רצתה ללכת אל , את הרי יודעת
אולי . ובזכות הליכתה אליו ניצלו היהודי� מידי המ� ,אחשוורוש

אני " ?תצילי את היהודי� בעיירה שלנו, שתלכי אל הקומיסר, בזכות�
  ".עמלקזכור את אשר עשה ל� : "כותב זאת למע�

  
. לא מעטסבלנו ש� . כשפרצה המלחמה נמלטתי ע� משפחתי לרוסיה

אני והילדי� המשכנו לסבול עד שובנו לביתנו , אשתי רחל מתה עליי
. לפולי�] בהלי� רפטריאציה[ש� התחתנתי ע� רוזה וחזרנו , היש�

הינו שנתיי� ש, מפולי� גנבנו את הגבול ע� המשפחה והגענו לגרמניה
כא� . גענו אל אר* געגועינו ומדינתנו שתארי� ימי�ומש� ה, במחנה

  . אנו חיי� באושר ובשמחה
  

  .164 – 163' היסטוריה וזיכרונות עמ: מתו� הפרק
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        ))))זיכרונותזיכרונותזיכרונותזיכרונות((((    שרפות בעיירהשרפות בעיירהשרפות בעיירהשרפות בעיירהזינדל וסרמ�  זינדל וסרמ�  זינדל וסרמ�  זינדל וסרמ�  
        

חשקה נפשו של גוי מ� הכפר או מ� . העיירה שלנו סבלה תמיד משרפות
הצית  – הבתי� שלנו-את בעליכדי לשדוד , הסביבה לעשות חג לעצמו

  . וכ� פרצה שרפה גדולה ,בית

את אחד כשפרצה שרפה חט( כל , בשני� הראשונות לא היו כבאי�
וחלק� אל ] ֶלסה5ְ [צרורותיו ונשא� לנהר או אל המישור שלפניו 

  ]. שטְ ל7יובל של הְס [החאבל 

, אינני זוכר את כול�. אל העיירה שלנו היו באי� רבני� מרחבי פולי�
הרבני� , ל"הרבי מטריסק זצוק, ל"הרבי מסטולי� זצוק: זכיר אחדי�א

מברזנה באו , ל"ל ורב יענקלה מזוויהיל זצוק"רב לייזרקה זצוק: מקורי*
  .ל"ל ורב גדלציה זצוק"רב אהרלה זצוק ,ל"רב איציקל זצוק

נט שלה� התאכס� ברחוב 'חיילי� פולני� והסרג פע� שהו בעיירה
כחשקה נפש� של החיילי� להשתעשע היו . קורי* אצל משה גנדלמ�

תמיד נתקלו בהתנגדות מצד הצעירי� ; משתכרי� ויוצאי� לרחוב
צעירינו הראו לה� שאיננו מתייראי� . שנותרו בלבנו כגיבורי�, שלנו

  . ה� היו נסוגי� כשעצמותיה� שבורות, מפניה�

. רב גדלציה ,אינני זוכר במדויק את השנה בה בא אלינו הרבי מברזנה
רב , לא רחוק מביתו של רב המקו�, הוא התאכס� אצל גדליה שתדל�

היה זה בערבו של . ל"עקיבא זצ
אני ועוד חברי� , יו� רביעי

לנו יטיעת שוחברות שמענו ב
ביתו של ! שרפה: ברחוב צעקות

. רש גורפינקל עלה באשיה-אלי
ע�  ,יתו של גדליה שתדל�ב

חלונות מחופה  בואהמ[גאניק 
. ניצב בדיוק מול האש, ]זכוכית

החלו לארוז . בהלה אחזה בעיירה
מי לנהר מי אל , ולהוציא חפצי�

   .המישור
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חפצי� מ�  ינויפלהימנע מהורה , ששהה אצל גדליה שתדל� ,הרבי
לא אבתה להקשיב משו� שהיו , הניה, אשתו של גדליה שתדל� .הבית

היא והילדי� הוציאו מ� הבית צרורות  ;מבוהלי� משרפות קודמות
ומיד , לא הספיקו להניח�. היו אלה שמיכות משי ,ראשוני� אל הְפֶלסה

. נשא הרוח כפיס ע* בוער שנפל על הצרור ושר( את השמיכות
  .לא הוציאו עוד דבר, בראות� זאת

הוא התייצב אל . מבואהיצא ועמד סמו� ל ,רב גדליה ,הצדיק הקדוש
אותה שעה חל( . מול האש והתפלל למע� היהודי� היקרי� שלנו

בלי משי� הנחית את  ;ודח( אנשי�, מקל בידו, נט הפולני'בריצה הסרג
לא רחוק מש� עמד קופל . רב גדלציה ,המקל על גופו של הצדיק הזק�

העמיס אותו על גבו , נט הפולני'הר אל הסרגבראותו זאת מי, שתדל�
  . הוא רצה להשליכו אל האש. רפההש עברופנה יחד אתו ל

החלו להתחנ� אל קופל שלא יעשה זאת , הרבי וג� יהודי� שעמדו בצד
א� . נט'קופל נשמע לרבי והוריד את הסרג. יצא מזהימשו� שטוב לא 

האש דעכה . נט'דעתו נשתבשה עליו ורצה לנקו� בסרג ,לא נרגע הוא
  .ערב לא הייתה עוד שרפהבאותו  ,בינתיי�

יהודי� חטפו ". טיש"הרבי ניהל את ה. באה השבת היפה השמחה
  .שיירי� מסעודת הרבי והאזינו לפרשת השבוע מפיו

ורקדו עד שעת לילה , הנאמלווה מלכה טקס במוצאי שבת עשו 
ו בעלי בא. התכונ� הרבי לשוב לברזנה, יו� ראשו�, למחרת. מאוחרת

משו� שחסידי� רבי� נהגו ללוות את , עגלות בעגלותיה� וסוסיה�
כעבור דקות אחדות נראה הרבי . עמדנו ברחוב ממתיני� לרבי. הרבי

כדי , הייתה לי הזכות להגיש הדו� לרבי. מלווה בשמשיו ובחסידיו
ובעל העגלה  ,כשישבו הרבי וחסידיו במקומותיה�. ל העגלהא טפסשי

קופל שתדל� נשכב . נשמעה המולת אד�, מושכותביקש למתוח את ה
קופל . לא הועילו בקשות הרב והיהודי�. לפני הסוסי� ולא הניח לנסוע
הוא לא רצה . ק מזהוהרבי ביקש לחמ! נט'רצה שהרבי יקלל את הסרג
חלפו דקות לא . א� קופל עמד על דעתו. להוציא קללה מפיו הקדוש

  .נט'את סופו של הסרג שעתידי� אנו לראות: והרבי פלט, מעטות
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חייל להביא לו ארוחת , כמנהגו, נט הפולני'אותו שבוע שלח הסרג
. ה נתקעה בגרונוזעירעצ� דג , הוא אכל דגי�. צהריי� מאסתר גרינברג

ניתח  ר פיאטקובסקי"ד. הובילו אותו מיד לבית החולי� של ברזנה
 חפ*קיבלנו ידיעה מברזנה שכל ה. הניתוח הצליח א� החולה מת. אותו

קופל שתדל� וצעירי� , אני ואחי עקיבא. לבוא רשאילחזות בקבורה 
 במבואת הזכוכיתעמדנו כולנו אצל הרבי . נסענו לקבורה – אחרי�

  .שממנה נשקפה הכנסייה וראינו כשהובילו אותו

, הנועזי� שהיו בעיירה הקטנה שלנואלה הצדיקי� ואלה הצעירי� 
  .זכר� בלבנו תמיד. לודביפול

  
  .166 – 165' היסטוריה וזיכרונות עמ: מתו� הפרק
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הייתה עיירה קטנה הייתה עיירה קטנה הייתה עיירה קטנה הייתה עיירה קטנה  הההההיֹהיֹהיֹהיֹ  אוסטרליה ,,,,))))לבית יוקל רברלבית יוקל רברלבית יוקל רברלבית יוקל רבר((((בתיה הקמ� בתיה הקמ� בתיה הקמ� בתיה הקמ� 
        לודביפוללודביפוללודביפוללודביפול

  
ברחנו . הבית משקרבו הגרמני� אתחלפו עשרי� שנה מאז צאתי 

לא תיארנו לעצמנו שלא נראה עוד , בעלה וילד�, אחותי, אני, לרוסיה
  .אחיי ואחיותיי וכל היקרי� לנו, את הוריי, את עיירתנו

, נו ברוסיהותשהבהבנתי זאת רק , הייתי מ� המאושרי� בילדי דורי
  .מה ילד המחר תדעלמבלי , בודדי�וזרי� , מנותקי� מ� העול�

בית , אימא, אבא: הכול היה לי? הקטנה לודביפול תנומה חסר בעייר
, חברי� טובי�, "תרבות"ספר החינו� טוב בבית , אחי�, אחיות, טוב

ל היה אומר שעיירה "כשחזר מישהו מחו; אחווה בי� היהודי� בעיירה
  .כזו אי� ולא תהיה

   
   1925, והמורה פרימק מר הצעיר השו קבוצת

היה לה טבע שהקי( את ? שקשרה אליה כל יהודי מה היה בה בעיירה
, העיר מצדהחול היה . מ� הכפרי� התוְטש שהפריד אל7הנהר ְס , העיר

ש� , צדו השני היה מסולע, לש� באו לרחו* וליהנות מקרני השמש
. נהנו מעולמו של האל הקציני� שבקסרקטיני� הפולני� ונשותיה�

מאוד  נודע, הגבוה בראש ההר ,]חובקוב[מבצר לודביק בחופקוב 
ושימש את הנוער בטיוליה� בשדות , בסיפורי דורות על שדי�
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, ר"בית, בשבת אחר הצהריי� נערכו אספות של ִקני החלו* .מנשיקוב
שבו היו שדות להרשיק  ,מישורב. נישאו למרחקי�" התקווה"ומילות 

ענפי� לשבועות לקשט בה� את ילדי� קטפו , יהנְ ולגדליה של בֶ 
בו במקו� שקפאו  ,ובחור(. בית הספראת  ,בתי הכנסתאת , בתיה�
מ� הבית  וא� יצא, לחפש מקו� בילוי אל*הנוער לא נ. החליקו –המי� 
משוחחי� ומעבירי� ביקורת עד , מטיילי� ברחובות החברֶ את ה ופגש

   .חצות

  

  

-אבא, העיניי� היו נשואותאליו , עמד בצד העיר" תרבות"ספר הבית 
שילד� יהיה יהודי , בתפילה ובתקווה בלב, מילי�ו ללא ייחלאימא 

. החגיגות שער� בית הספר וההצגות שעשה היו יפות. לאומי טוב
, בעזרת� של חלוצי�, מוריק ואשתו מר ,מנהלו הראשו� של בית הספר

הקריבו את שנותיה� הצעירות על מזבח התרבות והשרישו בכל 
כזה ולקיי� אותו לא קל לבנות בית ספר . תלמיד אהבה לאר* ישראל

ועד ההורי� עבד יד ביד ע� המורי� כדי לגייס כספי� . בעיירה קטנה
  . המורי� הכינו בעזרת התלמידי� הצגות ומסיבות ריקודי�. ולבניית
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שירתה  ,הופעותיה והצגותיה, אני זוכרת את חברתנו שיינדלה ֶפל
צועדי� , כהות- אני זוכרת את התלמידי� בתלבושות כחולות; הגאה

ג "ולהבדיל בל ,בנובמבר 11, הפגנות בחגי� פולני� כמו אחד במאיב
  .בעומר

  

קה אליו נסענו לבלות את היו� בי� אורני� אני זוכרת את יער אדמובְ 
בקי* באו אנשי� מכל . י� ואָפרי� הרריי� ירוקי� ורחבי ידיי�נא
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ובשבת הלכו בני הנוער ברגל לבלות ע� , עיירות הסביבה לנפוש
  .ולקשור ידידויותהנופשי� 

לכ� חורה . גדולותיותר אנטישמיות כמו בערי� הבבלודביפול לא חשנו 
משו� שאות� אוקראיני� שאכלו חלה משולחנותיה� של , לנו יותר
  .היו הראשוני� להשמידנו, אבותינו

היהודי� בלודביפול סבלו כל חייה� מפגעי ממשלי� מייסרי� 
מהפכה , קרנסקי, קוזקי�, �היידמקי, חמלניצקי, פטלי7רה: ומדכאי�

עד אשר קיבל הממשל הפולני את השלטו� , פולני� ושוב רוסי�, רוסית
ד� ורכוש יהודי  פכוע� כל שלטו� חדש ה. ולודביפול נשארה פולנית

הורינו זוכרי� . על העיירה היהודית אימהכל ממשל חדש הטיל . הפקר
י� רעב ושרפות היו מחותנ, היטב את מלחמת העול� הראשונה

כחו מעט תנש, לזרו� כסדר� 1920-כשהחלו החיי� ב .ראשיי� בעיירה
   .ו לבנות וליצור מחדששבהצרות הישנות ואנשי לודביפול 

  

איש לודביפול . היו בלודביפול מוסדות יהודי� כמו בכל עיר פולנית
אני זוכרת עדיי� . שומר סדר ומשל� מסי�, היה אזרח פולני נאמ�

שהוענקה לאייזיק שתדל� מדליה מטע� הממשל הפולני על אזרחות 
-בכל בית הייתה קופסה כחולה: הכחתשנישראל לא אר* ג� ! טובה
  .קלוסוב, לידה, נסטוחוב'רה לקיבוצי צמיטב הנוער נסע להכש. לבנה
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לא היה זה עוד אותו , 1939בנובמבר  17-ב ,ע� בוא הצבא האדו�
ושוב הסיפור . פחד הקיו� ומרה שחורה השתלטו על היהודי�. יהודי
כל אחד מצא . התרגל ג� לשלטו� הסובייטי, חזק מברזל, היהודי: היש�

  . ושוב ניהל את חייו, לעצמו תעסוקה

שמבעד לחלונותיו נישאו , "תרבות"היפה ספר הי את בית זוכרת אנ
עתה נשמעו . ואחרי� טשרניחובסקי, שירי� יפי� של ביאליק בעבר

בתי הכנסת . שירי הלל לסטלי� וסיפורי� על טרס ב7לבה וחמלניצקי
. לא לפי טעמ� של הורינו ,מאכלי� חדשי�, מלאכי� חדשי� .שממו

העיירה שלנו לא הייתה . רב הממשל הסובייטי לא החזיק מעמד זמ�
בעזרת האוקראיני� היה שט� המוות תלוי מעל כל ; חריגה אצל היטלר

ואל גדול היה הכאב בלב הורינו כשעזבו ילדיה� ופנו ליערות . בית
כי אנשי� שהיו בגטו ע� הוריי סיפרו לי שאמי אמרה . רוסיה תוככי

לרוסיה  טוב היה בעיניה המוות לו א� ידעה שילדיה הגיעו בשלו�
  .ונותרו בחיי�

 ,נשי�, אחיותינוואחינו , הורינו: כל מה שהיה יקר ואהובגזל היטלר 
עקר את היהודי משורש ושר( את העיירה לודביפול  ;ילדי� וגברי�

  .לנצח

הרחק מ� המקו� בו היה , לאחר המלחמה התפזרנו לכל עבר בעול�
לחמה ופרייה כדי שלא נתבונ� בפני הרוצחי� ולא נאכל , החורב� הגדול

כל אחד יזכור כל עוד הוא חי את . של אדמה שהופרתה בד� קרובינו
שבתמורה , הפולני, הגרמני, האוקראיני: מאתמול" האח הטוב", השכ�

קנינו . לפרוסת חלה היו מכבי� את נרות השבת ומסיקי� את התנור
  ?ובמה שילמו לנו, בהמות ועופות, ירקותיה�, ֵפרותיה�, �את תבואת

  !על אבדותינו, לבניה� ולבני בניה� ,האל לה�ישל� 

  !נזכור את יקירינו וקרובינו האהובי� וזכר� יהיה קדוש לנו עד עול�

  .170  – 167' היסטוריה וזיכרונות עמ: מתו� הפרק
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        בגטו וביערותבגטו וביערותבגטו וביערותבגטו וביערות    פסח קחטשר פסח קחטשר פסח קחטשר פסח קחטשר 
        

עיירתנו הייתה . 1882נולדתי בלודביפול בשנת . רשֶ ְט ְח שמי פסח קַ 
חנווני� ובעלי , בה� סוחרי�, נפש 1980היו בה . עיירה שקטה ומהוגנת

היו בעיירה ארבעה בתי . כול� אנשי� ישרי�, מלאכה בשלל מקצועות
קלויז קט� של סטולי� ובית כנסת של , בית מדרש, בית כנסת: מדרש

סטולי� התפללו היהודי� בבוקר בבית המדרש ובקלויז של . חייטי�
כנסת של הבבית . בערב לאחר מנחה למדו משניות, משעה תשע

. "עי� יעקב"ולאחר מנחה למדו , החייטי� התפללו בבוקר משעה שש
. היו בעיירה שלושה שוחטי� למדני�. חיו בשלווה ושמרו על היהדות

נו למד, כשגדלנו. למד� גדול, אני זוכר משנות ילדותי את הרב מרקל
ולאחר מכ� עברנו למלמדי� של , י"חומש ורש, להתפללאצל מלמדי� 

   .ש� למדנו ג� לכתוב ,גמרא
  

. יהודי לודביפול חיו בשלו� ובשלווה ע� שכניה� בכפרי הסביבה
ובעלי מלאכה שלנו היו , פולני� וגרמני� היו קוני� בעיירה, אוקראיני�

  . חייטי�הסנדלרי� והבמיוחד , מי�תמיהולכי� לכפרי� למש� שבועות 
        

        מלחמת העול� הראשונהמלחמת העול� הראשונהמלחמת העול� הראשונהמלחמת העול� הראשונה

עת פרצה המלחמה ע� גרמניה , 1914חיינו בשקט ובשלווה עד 
את המסתתרי� בבתי זרי� תפסו . לקחו לצבא ג� יהודי�. ואוסטריה

פרצה המהפכה  1918בשנת . בסופו של דבר ושילחו למחנות בסיביר
יני� לא הניחו ֶהטמני� אוקרא. וכנופיות למיניה� התרוצצו והשתוללו

לאחר מכ� החלו . שדדו קצת א� לא היו הרוגי�. ג� ה� לעיירה שלנו
היו באי� בימי השוק ובוזזי� . כנופיות להשתולל סביב העיירות שלנו

ביו� שוק , פע� ,זוכר אני. שמזיריְט , קורי*: חנויות בעיירות הסביבה
די לבזוז כ, עגלותבגויי� וגויות  ,באו מ� הכפרי� השכני�, שהיה אצלנו
הצטיידו , אנחנו ידענו כבר מה עוללו בקורי* ובמזיריטש. את חנויותינו

, גרזני� ואתי� והיו מוכני� סמו� לשוק, חברינו במקלותאפוא 
בחנות העור של  – ותהשתוללב פתוחבסמטאות שבה� רצו הפורעי� ל

הבחורי� שלנו . בחנות האריגי� של ציפורה רבר, וול( פייגל- שלו�
ה� הכו את הפורעי� ). ביניה� היה ג� ְבני ל?בה(נו ש� יצאו והמתי

י� מאחור עגלות וסוסי� נוטשמכות נאמנות והללו נמלטו מ� העיירה 
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הגויי� שלנו . נותלאחר מפלת� לא שבו עוד לעייר. ואת נשותיה�
  . סייעו ליהודי� לגרש את הפורעי� וחיינו עמ� בשלו�

        הסובייטי� והפולני�הסובייטי� והפולני�הסובייטי� והפולני�הסובייטי� והפולני�

גורשו בידי הפולני�  ואז. נכנסו הסובייטי� ונשארו שנתיי� ]?![ 1924- ב
חיינו ע� . ]1921-ב[ ש� נקבע הגבול, מ מלודביפול"ק 25למרחק 

לחנווני� הייתה . הייתה רגיעה ומסחרנו עלה יפה. 1939הפולני� עד 
יער . א� היה ממה לשל� וממה לחיות, שילמו אמנ� מסי�. פרנסה

מ� עצי� מרחבי תבל היו קוני�  סוחרי�. העיירהגדול הקי( את 
 י�שונ תוצרי לוואיו ה� שלחו סחורות. ומעבדי� אות�המקומיי� 

בסביבה היו מנסרי� שבמנסרות . גרמניה ולארצות אחרותל, לאנגליה
, אני עצמי הייתי איש מקצוע בענ( הע* וג� קרוביי. את לוחות הע*

את המלאכה  גויי� שהכירו. השתכרנו היטב ,ידעו מלאכה זו, הוולמני�
כשבאו  1939ה� היטב וכולנו חיינו בשלווה עד סו(  א(השתכרו 
עד שפרצה המלחמה בי� , 1941ביוני  24ה� נשארו עד . הסובייטי�

אוקראיני מכל - הנאצי� החלו לגרש את הצבא הרוסי. רוסיהלגרמניה 
האוקראיני� האמינו שיקימו ממשלה אוקראינית כפי שהבטיח . מקו�

האוקראיני� ברחו מ� החזית והשאירו הכול -לני�הפו, לה� היטלר
  .לגרמני�

        הגרמני� באי�הגרמני� באי�הגרמני� באי�הגרמני� באי�
, בוא� תפסו יהודי�ע� . 1941ביוני  28-הגרמני� נכנסו לעיירה שלנו ב

האוקראיני� . ה ונסעו בשדות ללקט שחת וקשרתמו אות� לעגל
הצביעו על מקומות בה� נמצאו נערות יפות , הפרועי� חברו לגרמני�

זו הייתה . ו לשדוד רכוש יהודיפנוה� עצמ� , גרמני�והסגירו אות� ל
נראה  ,]הרינג[היה אצלנו מורה בש� גרינג . תוצאה ראשונה של בוא�

כשנכנסו הגרמני� מינו אותו לראש מועצת . שהיה מרגל מגרמניה
מוק( גדר תיל  גטו ברחובות האחוריי�והקימו ו יודנרט מינ. העיר

כול� חוליגני� מ� , הציבו משמר של שוטרי� אוקראיני� .דוקרנית
  .רוצחי� ובני מינ�, גנבי�, הכפרי� השכני�

        
        הההההטבועהטבועהטבועהטבוע    משאיתמשאיתמשאיתמשאיתהההה

זה היה במי� . כשנסוגו הסובייטי� ה� הטביעו בנהר משאית גדולה
עמוקי� ש טְ ל7בסְ המי� , מתוכו במקו� שכמעט לא רואי� ,עמוקי�
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, זקני� וצעירי�, יהודי העיירההגרמני� גייסו כמעט את כל . מאוד
נכנסו למי� וקשרו , אנשי� הסתכנו. והיה עליה� להוציא את המשאית

הרוצחי� . והיהודי� החלו למשו� אותה מ� המי�, למשאית כבלי�
אז נמשתה המשאית אל , הנאצי� עמדו ולא חסכו מלקות עד הערב

ה המרחק הי. אל לב השוקעיר ל הלמחרת ניתנה פקודה להביא. הגדה
רתמו יהודי� בחבלי� וה� גררו את המשאית באדמה חולית , קילומטר

פרגולי�  ,הנאצי�, אחדי� נפלו מתעלפי� מגרירת המשא. מאוד
זו הייתה . המפקדי� הבכירי� צילמו את המחזה. והכועמדו , בידיה�
  . הצרות� של ראשית

לעבודה זו . התחלנו ג� לעבוד בסלילת כביש מ� העיירה שלנו לברזנה
למעט זקני� וילדי� עד גיל ארבע עשרה , לחו כל הגברי� בעיירהנש

האסו� הראשו� התרחש באחד . התעמרו בה� מאוד. מאחור שנשארו
יבה קִ , נפתלי ושאול ֶולמ�: הוציאו מ� המיטות קבוצת יהודי� .הלילות
אשת יוסל (שרה , דוד גראד אחיה של אשתי, לזר פיינמ�, וסרמ�

הובילו . קב ברקמ� חתנה של ציפורה רברויעעקיבא זלצמ�  ,)החלמאי
זו הייתה . ירו בה� וקברו אות� ש�, אנקה'צאות� לפאתי ליבא

מורה , עשו זאת השוטרי� האוקראיני� ומפקד� ָבניֶטנָקה. ההתחלה
  . מביסטריצה

שלושי� יהודי� מדי , היודנרט היה שולח עובדי� למנסרה בחמילובקה
להעמיס בולי , חמישה עשר משש בבוקר וחמישה עשר משש בערב, יו�

היו  ,יהודי� לא ידעו אי� לטפל בבולי הע*ה. ע* לחיתו� במנסרה
באחד . וג� פצעו את רגליה� וידיה�, חוטפי� מכות מ� הגרמני�

היודנרט שלח את בני  – בחמילובקה הלכתי ג� אני לעבוד הימי�
בבואנו לפני שש  – ואני מלאתי את מקומו, היה חולההוא  ,סניה

היה ש� גרמני . נחוצי� לניסורהבולי הע*  מה�ראיתי  ,בבוקר לעבודה
הורה לשלו( אות� , סדורי� שתי וערביו הששבחר את בולי הע* 

את היהודי� לקחתי , היות והייתי שני� איש מקצוע. ולהביא� למנסרה
ידעתי  .אתי ובחרתי מתו� השורות את בולי הע* החסוני� והישרי�
היה די . אי� להוציא� במהירות ולהניח� על הקרוניות עד למנסרה

שאני איש , ש"ריכטר ימ, וכשראה המנהל הגרמני, מלאי במנסרה
את מנהל העבודה הגרמני שנהג להכות מתפקידו  העביר, מקצוע
הראיתי . נחוצי� למנסרההעצמי את בולי הע* ואני בחרתי ב, יהודי�

לה� אי� צרי� להוציא את בולי הע* ולימדתי אות� אי� להעמיס� על 
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הקציבו  ,כ� עבדנו עד החגי�. הקרוניות והעבודה נמשכה ללא מכות
  . גר� לח� לאיש 180

במהל� החגי� הוק( הגטו תיל דוקרני ברחובות האחוריי� שנקראו 
חייטי� עוסקי� בע* , סנדלרי�: לאכה בלבדבעלי מ. רחובות המלאכה

. נשארו בכמה בתי� מחו* לגטו, וג� היודנרט שמנה שניי� עשר איש
באחד  .אוקראיני� אנשי חמסבעיקר פעל ראש העיר גרינג ע� כמה 

בלילה הוציאו . אס בש� נורגל-הגיע קומיסר אס, לעת ערב ,מימי שישי
עכשיו החלה הגלות . �ו בפרגולילקחלק� ה, את כל היהודי� מ� הגטו

מיד פקד על היודנרט להביא למועצה את כל הפרוות ואדרות . האמתית
  . השער שבידי היהודי�

 והיש ימהורו ל. נקראו היהודי� לבוא ליודנרט ,באמצע החור( ,פע�
ביא להו גהנ. להעביר הכול ליודנרט ,שעוני� וטבעות ,זהב ברשות�

שיחפרו ממחבואו את הזהב כבד� במכות כדי לגברי� או נשי� ו
תלשו  ,השוטרי� היהודי� גררו מתו� הבתי� ספות מרופדות. ויביאו

לנגד עיניי הביאו את אשתו של שמאי קופרבנד . את הבד וחיפשו זהב
  .הפשיטו אותה וחיפשו אצלה זהב

עמדו , כשהיו הגברי� והנשי� שבי� מ� העבודה בסלילת הכביש
נושאי� עמ� פרוסת לח�  א ה�שמשוטרי� אוקראיני� ומיששו אות� 

השוטרי� היו . או בקבוק חלב שנהגו לקנות אצל הגויי� בכפרי�
כשהקומיסר נורגל תפס מישהו  .לוקחי� זאת ועוד כיבדו אות� במכות

 ומיד היה שול( את אקדח ,נושא מעט תפוחי אדמה או בקבוק חלב
ודי� כ� חיו היה. גברי� ונשי�, בדר� זו ירה בכמה יהודי�. ויורה בו

  ! ורבי� גוועו ברעב ,בעיירה שלנו ברעב ובאימה

        ממייני� בולי ע*ממייני� בולי ע*ממייני� בולי ע*ממייני� בולי ע*

הוא לא היה אנטישמי . היער� של אזור לודביפול, בא אוקראיני מרובנה
ש ונחו* טְ ל7נשארו בולי ע* רבי� על גדות הנהר סְ . ונזקק לאיש מקצוע

, בעל מקצועבהיותי . את הטובי�בנהר לברזנה  השיטהיה למיינ� ול
. י בכפר ביסטרי* כי הגויי� ש� עוד לא היו כל כ� מושחתי�בחרת

לקחתי עשרה יהודי� שעבדו אתי בחמילובקה והיינו הולכי� לשבוע 
המרנו חפצי� בלח� , לא רעבנו. מיו� ראשו� עד יו� ראשו�, תמי�
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הברחנו קצת מזו� , בשבת לפנות ערב הלכנו הביתה. ובתפוחי אדמה
ת היער� ויכולתי לקבל עובדי� היה לי מסמ� מא. למע� המשפחות

לגדה בבואו  ,הקומיסר .לקחתי צעירי� שידעו לעבוד. כראות עיניי
  . לא צעק ולא הכה, היה נוסע מש� מרוצה, שעליה היה הע* מונח

פיתו את היהודי� להאמי� . עד מאי 1942כ� נמשכה העבודה מראשית 
די� שאצלנו בלודביפול לא תהיה שחיטה משו� שסוללי� כביש ועוב

  .נהר סלוטשל סמו� אתרי�לרכז את הע* המונח ב במטרה על הגדות

לאחד . פולני בש� בטרטינסקי רצה למכור מעט נשק לצעירי� שלנו
הגרמני� ערכו אצלו חיפוש ולא . היה אקדח, ישראל דובינה, מאתנו
 ,זהו ,בכל זאת שלחו אותו לקוסטופול אל הקומיסר הראשי, מצאו

א� . ולירות בו, ליער, הורה להובילו בלוויית גרמני אל מחו* לעיר
חבט בה� , הוא נשא עמו בידיו את נעליו. ישראל דובינה היה ב� חיל

  .הפילו וברח ליער, בראשו של הגרמני

        האקציההאקציההאקציההאקציה
        

שלחנו גויות שנהגו ללכת . ש ואת קורי*בחודש מאי חיסלו את מזיריְט 
כבר לא . מכיני� את הבורות שלנו� לנו א לדווחליער ללקט פטריות 

לסלילת הכביש הלכו  ;נתנו לשו� יהודי לצאת מ� העיר לעבודה
הכנתי מחסה בעליית . ציפינו לשחיטה. בלוויית שוטרי� אוקראיני�

  . לא הבחינו בקירוהסוויתי אותו , הגג אצל הדוד וולמ�
  

את  לקחו, 1942ב באלול "זה היה י. הוק( הגטו, בשעה חמש ,בוקר אחד
לצדו השני של הסלוטש אל , ט(נשי� ו, גברי�, כל היהודי�
הוולמני� ומשפחת גפנבוי� נכנסנו  ,אני ומשפחתי. הקסרקטיני�

איש ושמענו את הזעקות  18היינו . בו למחסה בעליית הגג והסתגרנו
כשחזר הקומיסר לאחר . הכביש לאור�והבכי כשהעבירו את האנשי� 

ראש , הוא פנה אל יניה גפנבוי�, יטהשהולי� את משלוח היהודי� לשח
ֵביילקה ": יניה אמר לאשתו. קחו את משפחותיכ� ובואו אתי: היודנרט

 .ואני הגפתי את הפשפש ,ה� ירדו. "קחי את הילדי� ורדי מ� הבויד�
לאחר  . ד באלול"השחיטה אצלנו הייתה בי, ישבנו בדממה שתי יממות

 לא ,באו אלינו ,וברזנההרוצחי� את העיירות קוסטופול שחיסלו 
, �יהתומשפחבני תחילה ירו באנשי היודנרט וב. ד באלול"בי, סלישט
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שמענו  עליית הגגבשבתנו ב. אחר כ� בכל אנשי העיירה ובילדי�
תפסו אנשי� וירו בה� ברחוב . באות� ימי� כול מה שהתרחש ברחוב

ו השוטרי� האוקראיני� נקמו ביהודי� וג� הוציאו מבתינ. כמו בכלבי�
ד באלול בשעה "בי. שמענו הכול בשבתנו בבויד�. חפצי� ורהיטי�

  .שתיי� אחר הצהריי� חיסלו את היהודי� שלנו
        

            אי� ניצלתיאי� ניצלתיאי� ניצלתיאי� ניצלתי
        

ה� באר* . ניצלו ושרדו, קפצו מעל לגדר בקסרקטיני�שיהודי� אחדי� 
. חיו רק יו� אחד לאחר השחיטה, מי שנשארו מסוגרי� במחסה .אתי

. גיסו של אהר� וולמ� ,מרקוס ואשתו מוורשההיו יחד אתנו יהודי בש� 
, ביו� השלישי לשהותנו בבויד� לא היה מסוגל להחזיק עוד מעמד

בלילה עבר פטרול . דעתו נשתבשה עליו במקצת והחל מכה ראשו בגג
תלשו כמה לוחות ע* , עליית הגגל טיפסוה� , של שוטרי� אוקראיני�

המחסה שבבויד� צעקו בגרמנית  כשהחלו לגרש אותנו מ�. וגילו אותנו
פתחתי את הפשפש המוסווה ויצאתי . כדי שהגרמני שעבר ש� יבי�

ית שמאלהגרמני עמד לא רחוק מפתח הבויד� חבטתי בידי ה. ראשו�
אל מתחת  ,לאר* עלית הגגסא הנוח ואני ירדתי מיהוא נפל על כ, באפו

אותי  .רהגשרו� המת של קצה העי: קראו לזה. לגשרו� שהיה על הכביש
לאור� , זחלתי בתעלה על ידיי ועל רגליי ,נכנסתי לגינה. הציל הגשרו�

הלכתי דר� היער . ליער, עד לנהר סלוטש ושחיתי לעבר השני, קילומטר
הגעתי למרחק . ללא שבילי� משו� שהכרתי את היער ג� ללא שביל

אל המז7רי� שהיו מוכרי� לי היטב משו�  ,מ מ� העיירה"ק 15-של כ
יותר לא , ה� הסתירו אותי עד לאחר ראש השנה. שעבדו אצלי ביער

המיליציה והגרמני� היו נוסעי� אל אנשי  כייכולתי להיות ש� 
העמקתי ללכת . חזירי� וחפצי� אחרי�, סלובודה לקחת מה� פרות

   .  מ מ� העיר"ק 30-כ, ביער
        

        ביערותביערותביערותביערות
, במחסה י�נשארה. וחי אדמה בשדותיה� וכ� חייתיהייתי חופר תפ

יש  יכנודע לי מ� המזורי� . נותרתי לבד. נהרגו, אשתי ושני בנייעמ� 
זו . התכנסנו בערב יו� כיפור ביער ליד פיְפלה. עוד יהודי� אחדי�

ימי�  הרי לא מעטהיו  ,הייתה תענית ראשונה והצו� היה קל מאוד
מה מאתנו היו פרטיזני� - במרחק. צו�כבר התרגלנו ל, בה� לא אכלנו

. זה הקל עלינו מעט, י היערותעבהגרמני� נזהרו שלא להיכנס ל, רוסי�
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לאחר . י� לעורנוחרד ,שהות ביערתפוחי אדמה ול קצתנית� להשיג 
, מצאתי מקו� במעבה היער, כיוו� שהכרתי את היער .סוכות נעשה קר

, בנסיעה אליוהגיע אי אפשר היה ל. מי� ובו* וק(מ גדול עצי�סב� 
הייתי לוקח עמי בלילה . סבלנו מחסור. ש� עשינו לנו בקתות בו*

 ,מכרי� קתולי�ש� גרו  .שישה אנשי� ויוצא אל אנשי סלובודה
כרי� לי היטב משו� ה� היו מ7. תפוחי אדמה ולח�, אספתי אצל� מזו�

. ה� תמכו בי וביהודי� אחרי�. שעבדו אצלי ביערות והשתכרו היטב
בימי� הנוראי� היינו מכנסי� . 1944חיינו בצרות ובמצוקה עד כ� 

. והתפללנו יחד, יהודי� מקורי* ומברזנה וג� אנשי סלישט אחרי�
בפרק הזמ� האחרו� נעשו . אחדי� לא החזיקו מעמד ומתו ביערות

ואפשר היה ללכת באופ� , הגיעו פרטיזני� רבי�, החיי� קלי� יותר
י� אחדי� עבדו אצל� והיו לנו תפוחי יהוד. חופשי יותר אל המזורי�

  .אדמה ולח� לשובע
  

        רותרותרותרותיייימעבדות לחמעבדות לחמעבדות לחמעבדות לח
        
 ,�הרוסי ובא .אנחנו שוחררנו .רדפו הגרמני� לכל אור� החזיתנ 1944- ב

הפרטיזני� הקיפו . פרטיזני� רבי�, ליערות בה� היינו, באו לאזור �עמ
נדרמי� גרמני� ובעשרי� שוטרי� 'את העיירה שלנו וירו בשישה ז

את הקומיסר הלבישו החזירי� האוקראיני� בבגדי אישה . איני�אוקר
רו ותכשהשתלטו הפרטיזני� על היער עברו הגרמני� שנ. והוא ניצל

הצבא הרוסי ירה . ג� ש� לא נשארו זמ� רב, באזור אל הכפר ביסטרי*
דבר לא . נו עד אחרו� הבתי�תאת עיירהגרמני� שרפו  ת�גינסב. בה�
כמה ניצולי� . ולנקה'את האזור מ� הכפר מצ הממשל הרוסי ניהל. נותר

. לה� היו מזו� וביגוד, ולנקה ועבדו אצל הסובייטי�'יהודי� נשארו במצ
. נשארו ש� בתי יהודי�, אני ויהודי� נוספי� נסענו למזיריטש

� ב ,קרב� נפלג� במזיריטש . החיי� השתפרו, התיישבתי במזיריטש
קברתי . י� מָבָלחוב ירו בובנדרובצ ;יידל שלייפר-חיי�, עיירה שלנו

היתי באוסטריה ש �כמאחר ל. 'המשכתי הלאה והגעתי ללודז. אותו
, יש לי ב�. הגעתי לאר* ישראל ש�ה תעזרבעד ש, במחנות, במש� שנה

מ� הסבל הרב  רצו* ,אני כבר זק�. כלה ושלושה נכדי� שיהיו בריאי�
שיזכו א� מרוצה מחיי ומאחל לכל אנשי סלישט שלנו , עבר עלייש

  .בריאות וכל טוב וברכה והצלחהבלהגיע לשנותיי בשמחה ו
  

  .184 – 177' אבד� וניצולי� עמ: מתו� הפרק
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        ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינתנדודי� בדרכי מרכז אסיה לנדודי� בדרכי מרכז אסיה לנדודי� בדרכי מרכז אסיה לנדודי� בדרכי מרכז אסיה ליצחק יופה  יצחק יופה  יצחק יופה  יצחק יופה  ----משהמשהמשהמשה
        

נאלצתי  ,על רגליי מעטא� עמדתי . 1899נולדתי בלודביפול בשנת 
  .ותלעזוב את החדר והתחלתי להתלמד סנדלר

עד שהפולני� נכנסו אלינו  1914מלחמת העול� בשנת  משעה שפרצה
כשחזר המצב  .עברה העיר מיד ליד וחווינו ממשלי� שוני�, 1920בשנת 

 לאחר שירותי התחתנתי בזוויהיל. לתיקנו גייסו אותי לצבא הפולני
, 1939וניהלתי חיי� נוחי� עד שפרצה מלחמת העול� השנייה בשנת 

עבדתי אצל� כחלק מצוות פועלי� עד . והסובייטי� נכנסו אלינו
ברחתי ע� אשתי ושני . 1941גרמניה בשנת -שפרצה מלחמת רוסיה

 .התקדמנו ע� החזית הנסוגה ובקווקז הצטרפנו לקולחוז. ילדיי לרוסיה
כשנכנסו הגרמני� אסרו אותי  .יעו לקווקזעבדנו ש� עד שהגרמני� הג

ואז פנתה משלחת קולחוזניקי� , ישבנו כשבועיי�. ואת משפחתי
מקומיי� מ� הכפר סאפֶחייוְוקה שבמחוז וורושילובסקי אל הגרמני� 

עבדתי שישה חודשי� עד . שחררו אותי, משובחלהודיע שאני עובד 
רכב ובו שלושה  בזמ� הנסיגה בא. 1943שהגרמני� החלו לסגת בינואר 

בהרוגי� היו ג� אשתי ושני . הרגו אותו ,כל יהודי שנתקלו בו, גרמני�
בני שלמה היה ב� שתיי� עשרה ובתי שרהלה הייתה בת ארבע . ילדיי
 – אותו יו� נסעתי להביא שחת – אני לא הייתי במקו� במקרה. עשרה

  .בשובי מצאתי אות� הרוגי�

כעבור ימי� . מ� האזור שלנוע� יהודי� נוספי� אצל גוי הסתתרתי 
מיד הלכתי לשדה בו הרגו את . ושוחררנו ,ו הסובייטי�שבאחדי� 
חפרתי קבר אחי� וקברתי . ש� ותהיו מוטל גופותשמונה , היהודי�

גרמני� וג� חיי יהיו ההגויי� אמרו לי ללכת מש� פ� ישובו . אות� יחד
יאה פניתי אל מוסדות הממשל הרוסי וביקשתי אישור יצ .בסכנה

פגשתי . עברתי לסטלינבד במרכז אסיה. י רוסיהתוככב, למקו� אחר
שהיתי ש� עד שהרוסי� שחררו את . את אחותי הבכורה שגרה ש�

יצאתי לשוב לפולי�  1946בשנת  .האזור שלנו ואפשר היה לשוב לפולי�
. בקורי*, ג� היא ניצלה מ� החיות הגרמניות(ע� אשתי השנייה וילדי 

. באנו לוולדנבורג ש� עבדתי במקצועי, חזרנו לפולי�). נפגשנו בקווקז
  .סו( תמו נדודינו-סו(. נסענו לאר* ישראל 1951בשנת 

  .185 – 184' אבד� וניצולי� עמ: מתו� הפרק
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        עלייעלייעלייעליי    וווושעברשעברשעברשעבר    תלאותתלאותתלאותתלאות  עקב קליינמ�עקב קליינמ�עקב קליינמ�עקב קליינמ�יייי
  

גרתי ש� כל , ]1897 ?![ 1997נולדתי בלודביפול בשנת  ,אני יעקב קליינמ�
השתתפתי במלחמת העול� . ואני סחרתי בבהמותאבי היה קצב . הזמ�

  .הראשונה ויצאתי ממנה בשלו�
  

סבלנו רבות מכנופיות שונות , משנסתיימה מלחמת העול� הראשונה
כשהתבסס . פטלי7רי� ואחרי�, בלחובצי�, דניקיני�: ומחילופי שלטו�
התפרנסנו , החיי� שבו למסלול�. נשמנו לרווחה ,השלטו� הפולני
, זה לא נמש� זמ� רב. החיי� היו בטוחי� –העיקר ו, פחות או יותר

עקרה את , השמידה, באה המגפה ההיטלריסטית שהרסה אותנו
ש� עינו אות� . � והשליכה אות� לגטוהמבתי �משפחות היהודי

  .1942 ברעב ובעבודה קשה עד לשחיטה הכללית בשנת

כשהממשל הסובייטי עזב וטר� בואו של הממשל , בתחילת יולי
 ,אני ושני בניי. פחדנו להישאר בעיר, הייתה העיירה הפקר, הגרמני

גרו  .קוב לא רחוק מ� העיירה שלנואל הכפר ל7ְש הלכנו  ,מרדכי ופסח
   .ש� מכרי� נוצרי� שסחרתי עמ�

שלחנו מש� . נו בתו� החציר כמה ימי�רבציחד ע� יהודי� אחרי� 
יר שורר שקט קיבלנו ידיעות שבע. בעיר על המתרחשמרגל להיוודע 

משו� ששרידי הצבא הרוסי עוד מתרוצצי� , אי� ש� א( אחד יי�ועד
] חופקוב[ליד הכפר ח7בקוב , בדר�. הביתה שובהחלטנו ל. בדרכי�

. חיילי� רוסי� 165ראיתי אוקראיני� מ� הכפר מובילי� גרמני� שהרגו 
בבואנו . הסתתרנו בתו� התבואה עד שהשתרר שקט והלכנו העירה

לא זמ� רב שרר . א� ה� לא נטפלו אלינו, גרמני�בוקא ו דונתקלנ
השוחטי� , הרב": פני העיר"כעבור שעות אחדות תפסו את . השקט

. מתו� הנהר סלוטש] ?[כדי למשות טנק , ויהודי� כבודי� אחרי�
  .ונהנוהגרמני� הכו באלות והגויי� צחקו 

בש�  גוי. שלחו הגרמני� לרגל את האזור, יומיי� לאחר בוא� לעיירה
יצא לקבל את פניה� והודיע לה� שכל  ,מ� הכפר מישוקוב ,ליפינסקי

מיד , גרמני� לא נזקקו ליותר מזהה. היהודי� בכפר ה� קומוניסטי�
, אשתו ושני בניו, ברל וקסלר: היו אלה, לקחו חמישה עשר יהודי�

משפחתו של חיי� , משפחתו של אהר� וקסלר שמנתה חמישה אנשי�
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. וירו בה� –שלושת בניה של רייזל וקסלר  ,ספיר שלושה אנשי�
  . היהודי� האחרי� בכפר נסו לכל עבר. הגויי� בזזו

מדי יו� פורסמו גזרות . הפקר �ורכוש היהודי� ג� בעיר היו חיי
. מדי יו� נפלו הרוגי� מידי גרמני� ויותר מידי אוקראיני�, חדשות

. עברו דרכוהקימו יודנרט שהיה הגו( המבצע של הגרמני� וכל הגזרות 
, עבודה בשדות, בניית גשר :מדי פע� שלחו קבוצות יהודי� לעבודות

, שלחו לעבודה יהודי� בני עשר עד שבעי�. יוצא באלהסלילת כביש וכ
מדי יו� הרג  .אנשי� נפלו כזבובי�. גר� לח� ליו� 200הקציבו לה� 

באחד הימי� נסע הקומיסר . כמי� הכרח, הקומיסר מישהו במו ידיו
נתקל בשלושה יהודי� בדרכ� לעבודה בכפר ולטיול הבוקר שלו 

� נכנס לביתו של גוי לבקש כמה מהמרחוק הבחי� שאחד . אדמובקה
השלושה . מבית הגוי ומיד ירה בו תואצהוא המתי� עד . תפוחי אדמה

  .שנורה – יחיאל שתדל� וברל קוגוט-חיי�, קליינמ�אני יעקב : היו

עבדנו בסלילת הכביש כחצי שנה ואז העבירו אותנו לעבודה בכריית 
לחצוב אל( פיסות כבול  :המכסה היומית הייתה .כבול בינובקה

לשמש  ,את שני בניי השארתי אצל מכרי� גויי�. ולהוציא חמש מאות
  .ו דבר מאכלמפע� לפע� היו ה� מביאי� לנ, ש� כרועי�

לעזור לי להבריח הביתה כמה , באחד הימי� לקחתי עמי את בני מוטל
בדיוק אז נערכה ביקורת על הגשר ומצאו אצלי . קילו תפוחי אדמה
אצל גולדה גולדי� של טוביה , אצל מוטל שני קילו, קילו תפוחי אדמה

. מצאו לח� ,אצל יענקל שפירא מחנות האריגי�, פייגל מצאו תרנגול
אני קיבלתי : ש� הענישו אותנו במלקות, הובילו אותנו למשטרהמיד 
  . גולדה נורתה לעינינו, 20 –שפירא , 20 –מוטל , 33

. כמעט חודש לא היינו מסוגלי� ללכת לעבודה בגלל פצעי המלקות
י� כשירעד ששוב היינו , שהקומיסר לא יראה אותנו ,שכבנו במרת(
  .כ� נמש� הדבר עד לשחיטה, ללכת לעבודה

נער� מבצע , 1942בער� בחודש שבט , חודשי� אחדי� לפני החיסול
הקומיסר כינס את היודנרט ואת כל היהודי� בבית הכנסת הקט� . הזהב

הכס( וחפצי ער� , והורה להביא את כל הזהב, של הסנדלרי� בגטו
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מי שלא . אל הקור ,לאחר מכ� גירשו את כול� אל תו� הלילה. אחרי�
  .להיכנס הביתה הביא זהב לא הניחו לו

מערכות כלי� מתוצרת  15מה הורה הקומיסר לספק -כעבור זמ�
הלכנו ע� אישור . אני וזאב שתדל� הודענו שנשיג זאת. הורודניצה

למרות זאת רצו שוטרי� , כתוב מאת הקומיסר אל הכפר הורבה
הגויי� בכפר שהיו אנשי� . לירות בנו, אוקראיני� שנתקלנו בה�

ענ� : "מטי( זק� הזהיר את הגויי� ואמר. מידיה� מאמיני� הצילו אותנו
לראות� א� מי שישרוד את האסו� עוד יזכה , שחור מעיב על היהודי�

  ".אומה גדולה

אני וזאב שתדל� השגנו ש� את מערכות הכלי� שהיה על היודנרט 
. קיבלנו ג� מעט מזו� לעצמנו וחזרנו הביתה. לספק לקומיסר

. כנו ללכת לעבודה בכריית כבולמשמילאנו את שליחותנו שוב המש
גברי� לחוד במחנה עבודה והנשי� בגטו תחת : בזמ� זה ביצעו סלקציה

  .תיל סביבגדר משמר שוטרי� אוקראיני ו

" תרבות"בית ספר , בית אבי, בית ברו� גלוב: המחנה כלל ארבעה בתי�
היו דיבורי� , התגלגלו שמועות. י�אופנוביתו של נטע שינדל מתק� ה

. כל יו� והקרב� שלו, אנשי� מתו ברעב. שמדת העיירה שלנושקרבה ה
מאות  500נחוצות לו כי הודיע הקומיסר , באחד מימי שישי לעת ערב
גירשו אות� לשוק והורו לה� לנכש עשבי� . נשי� עד שבת בשש בבוקר

ה� עבדו משש בבוקר עד . על כול� פרצה מהומה ופחד נפל. דר�בצדי ה
תחת משמר כבד של שוטרי�  ,ללא מזו� ומי� ,ארבע אחר הצהריי�

שמחה הלפנות ערב כשראו את הנשי� שבות לגטו הייתה . אוקראיני�
כי הערכנו , ה� דיווחו על בוא� של שוטרי� זרי� רבי� לעיירה. רבה

  .במהרה יתרחש משהו

. כרגיל, את הגברי� שבמחנה שלחו ביו� ראשו� בבוקר לעבודה בכבול
ינובקה והיו באי� מפע� לפע� ומביאי� מעט  בכפר פרותשרעו  ,בניי
בימי� אלה יתבצע כי סיפרו לנו שהמזורי� מדברי� ביניה� , מזו�

לאחר יו� העבודה הובילו את כול� תחת שמירה . חיסול הגטו שלנו
ראינו בדרכי� תנועה מוגברת של צבא גרמני וג� שוטרי� . חזרה לגטו

  .זרי� על הגשר
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כשעמדנו להתפלל במניי� בבית ספר , ודהלפני העב, ביו� שני ע� שחר
קלמ� ֶולמ� בא והודיע . הבח@ו שאנחנו מוקפי� צבא ומשטרה, "תרבות"

חלק הלכו , חלק הסתתרו. התפזרנו בריצה. עלינו להישאר בגטוכי לנו 
אני . ציפו למוות כדי להיפטר מ� הסבל, אנשי� הפכו אדישי�. לגטו

תו� כ� . רת( עד הלילהואחי משה הסתתרנו אצל מוטל פריַמק במ
ובלילה ברחנו , יחיאל- בנו של חיי� ,משכתי אחריי את אפרי� שתדל�

  .ומש� ליער בגדה השנייה של הסלוטש] ְפֶלסה[אל המישור 

, כשחצינו את הסלוטש ועברנו מרחק קילומטר אחד מ� הקסרקטיני�
. שמענו את הזעקות ואת יריות החיסול של היהודי� בקסרקטיני�

אל מכרי� גויי� בהורבה שנתנו לנו מזו� ובגדי� ואמרו לנו הלכנו מש� 
בעלת , הגויה. הגענו למקו� בו עמד בית קט� ביער. להמשי� הלאה

היא עצמה הלכה  ,אמרה לנו להישאר בי� גזעי העצי� העקורי�, הבית
בדר� פגשה את וול( שתדל� ואת . עוד מישהו שרדהעירה לראות א� 

ה� באו למקו� . לא רחוק מ� הבית יוז וסיפרה לה� שאנחנו ביער
ש� , לא ידענו מי ה� וברחנו הלאה עד מישוקוב ;והחלו לחפש אותנו

  . בטחנת הקיטור של יחזקאל לייכטר, בנו של יענקל וקסלר ,נמצא אהר�

ינסקי נת� לנו 'והטוח� ַפְרְטָיה וילצ ,שהינו בבויד� שבטחנה שני לילות
בטוח משו� שבאי�  ו� אינוהמקכעבור יומיי� אמר לנו ש. מעט אוכל

אחי משה ואפרי� , אני. הוא יע* לנו לעזוב. גויי� שאי� מכירי� אות�
בלילה השלישי והלכנו אל מכר גוי בש� את הטחנה שתדל� עזבנו 

, הכניס אותנו לביתו, הזדהינוכשדפקנו בדלת ו, נייוויטשכויַטְלקה מי
ו בשחת והוא הסתתרנ .נת� לנו אוכל והעלה אותנו למתב� בעליית הגג

ימי� אחדי� מאוחר יותר הל� העירה והביא מש� את . הביא לנו אוכל
הוציאו אות� ממקומות , הידיעה המעציבה שהשמידו את כל היהודי�

   .המסתור ורצחו אות�

שלח אצלו הינו אצל הגוי שלושה שבועות ומשלא יכול עוד להחזיקנו ש
כל . היו שמועות שיש ש� פרטיזני� ;להאותנו אל אחותו בכפר פיפְ 
נפגשנו ש�  .לש� פחדו הגרמני� לבוא, הכפרי� שהוזכרו היו ביערות

ע� יהודי� נוספי� מסלישט ומ� הסביבה ונתגלו מדי פע� אנשי� 
סיפרו שמסתובבי� ילדי� ללא הורי� והורי� ללא ילדי� מבלי . אחרי�

  .לדעת אלה על אלה
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. חיי� וג� ה� לא ידעו א� אני חי כבר חודשיי� שלא ידעתי א� ילדיי
היא , �אופניבתו של נטע מתק� ה, פע� פגשתי ביער את קיילה שינדל

התחלתי לחפש . ה בה� תועי� ביערהיא נתקל ,בניי חיי�כי דיווחה לי 
ובאי� ללו� , בלב היער ניצב מתב� שחת של גויי�כי נודע לי  .אות�

הלכתי לש� ע� אחי חמישה לילות תמימי� . ש� אנשי� התועי� ביער
בלילה השישי הבח@ו בבור במקו� צדדי . משה ולא מצאנו אות�

בלילה שמענו מישהו מתעטש . התחלנו לקרוא ואיש לא ענה. בשחת
מיד הלכנו לראות מי זה וש� מצאנו את בני הצעיר פייסי , מתו� הבור

  .יצחק גורפינקל-ע� בנו של אהר�

ה� . ממש שלדי�, מאודעד כשהוצאנו אות� מ� הבור ה� היו תשושי� 
ה� אבדו זה לזה ואינ� יודעי� היכ� הוא , סיפרו שג� בני מוטל חי

. בית כינינועפר שהבקתת , קורי�לקחנו אות� עמנו וחזרנו אל ה. עתה
. ללא תוצאות, במש� שבועות אחדי� חיפשנו את בני השני מוטל

, יק'בבית מיקולייצ ,פגשה אותו סוניה קחטשר בפיפלהבאחד הימי� 
עכשיו הסתובבנו ליד . היא סיפרה לו שאנחנו חיי� ומחפשי� אותו

ילדי� שהוחלט להעביר�  24שלה� היו ] פלגה[באוטריאד  .הפרטיזני�
סימ� , הפרטיזני� הטילו עליי את המשימה להבעיר אש. למוסקבה

בסופו של דבר הוא נחת דווקא במקו� הלא נכו� . נחיתה למטוס�
  .ש� מצאתי את מוטל. י לא להשאיר עקבותונאלצנו לשרו( אותו כד

ביו� השחיטה היה מוטל באנטונובקה אצל גרמני . אי� ניצלו ופריה� ס
באדמובקה פגשו בו . הגרמני שלח אותו העירה. שאשתו פולנייה

הרועי� . מכרי� גויי� שעיכבו בעדו ואמרו לו שעדי( לברוח לשדות
� אחדי� הסתתרו ימי. אמרו לו שג� פייסי ש� וה� אמנ� נפגשו ש�

בלילה השלישי בא . בערמות שחת והרועי� היו מביאי� לה� אוכל
ילדי� אסור לכ� להיות כא� משו� : "בעל הבית של פייסי ואמר

בלילה העביר אות� את !" כא� י�מסתובב �אוקראיני י�טרושש
 ,ש� מצויי� המזורי�, כיוו� הכפר ֶנמיליהבהסלוטש ואמר לה� ללכת 

  .שבועות מצאו אותי 7-6- שוטטו כולאחר ש. וכ� היה

פקדת האוטריאד של קירוב הייתה ְמ . היינו מעתה ע� הפרטיזני�
רה יהודיה ממוסקבה בש� מריה שהתעניינה לדעת מה מצב בחו

 ייתבאחד הערבי� סיפרנו לה שלא רחוק ממקו� חנ. היהודי�
שהסגיר את יהודי מישוקוב וג� ] רוסי גוי[ 5צַ האוטריאד נמצא קָ 
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. היא החלה לעבד תכנית כיצד לבוא לאזור ולהיפטר מ� הקצפ .אחרי�
סופחו אליו יונה  ,ביצוע הפעולה מינתה את אלתר טיקטי� לעכמפקד 

  .כמורה דר�צורפתי אני  ,שלו� ֶאק ועוד שלושה נוצרי�, פיקובסקי

. אצל הקצפ היו כלבי� מסוכני� שהיו מסוגלי� לקרוע אד� לגזרי�
באיו� על חייו לקחנו אותו כדי לרס� את  ,נכנסנו תחילה אל המשרת

הוצאנו את הקצפ ואת אשתו . הקפנו את הבית ופקדנו לפתוח. הכלבי�
זה כי בעודנו מסבירי� לה� . והובלנו אות� אל בי� הגזעי� העקורי�

לאחר מכ� חזרנו אל . ירינו בה�, יהודי� לגרמני�הסגרת שכר� על 
רתמנו את הסוסי� . רב ימצאנו רכוש יהוד, הבית והתחלנו לחפש

לאחר מכ� שרפנו . פרותג� לקחנו , והשוורי� והעמסנו את כל החפצי�
המשרת הל� . בדר� זו סילקנו את החשבו� .את הבית ואת האורוות

  .אתנו אל הפרטיזני�

שג�  היה סיפוקנו היחיד. רעב וקור, כ� התמש� הזמ� תו� צרות וסבל
סו( המלחמה ואת חיינו בתקווה שנזכה לראות את . מאתנו פחדו

  .שנבוא לאר* געגועינו, והעיקר, מפלת הכנופיות של היטלר

  .190 – 186' אבד� וניצולי� עמ: מתו� הפרק
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        בעמק הבכאבעמק הבכאבעמק הבכאבעמק הבכא)  )  )  )  ****מנדלובימנדלובימנדלובימנדלובי((((מלכה אייכברג מלכה אייכברג מלכה אייכברג מלכה אייכברג 
        

אינני , בבואי לכתוב על עברי במלחמה העקובה מד� שהתמודדנו עמה
בעיירה הקטנה סלישט ג� . מאמינה לעצמי שאכ� התנסינו בכל זה

השיגו אותנו הרוצחי� , שדות ומי�, ש� בי� יערות-המבודדת אי
שכנינו האוקראיני� חלמו תמיד . הנאצי� ועוזריה� האוקראיני�

ה� זכו להשמיד בידיה�  .וחלומ� התגש�, לרחו* בד� יהודי
  . המזוהמות קהילה יהודית שלמה

ביוני  28-� עיירתנו בעוד ניצב לנגד עיניי מראה הגרמני� הצועדי� לתו
הנאצי� יחד ע� . הגיהינו� החל מיד. בשעה ארבע אחר הצהריי�, 1941

שברו דלתות . האוקראיני� פשטו בעיירה לשדוד בבתי היהודי�
, זה נמש� יממה תמימה. ללא רחמי�, וחלונות והכו יהודי� עד זוב ד�

. שעות חלה רגיעה קלה 24בתו� . שו� יהודי לא יכול להימצא ברחוב
מכל החלו לזרו� הגויי� מ� הכפרי� שסביב סלישט וסייעו לשדוד  ואז

  .הבא ליד

זה  ,לא אשכח זאת כל חיי. כעבור שבועות אחדי� דחקו אותנו לגטו
ע� , מה נורא היה מראה האנשי� שעולמ� חרב. ניצב לנגד עיניי

ירד שלג רטוב והשמי�  ,היה יו� מעונ�. ילדיה� הקטני� המבוהלי�
מלווי� מכות , מ� הביתינו תצרורוביו� זה גירשו אותנו ע� . בכו עמנו

החל . משפחות בדירה אחת 5-4המצב הורע כשצופפו אותנו . רבות
ומי , אוכל לא היה משו� שפחדו לצאת מ� הגטו. הגיהינו� האמתי

  .כה מכות רצחוה, שהעז לצאת ותפסו אותו

, די יו�קיבלנו מ. כעבור שבועות אחדי� החלו לשלוח אותנו לעבודה
לעבוד  ,לחיות יו� של� עלינו הגר� לח� ומזה הי 100, לאחר העבודה

. סת� כ� היו מקרי� שהרגו אנשי�. מכות פנוחטעבודה קשה ועוד 
הגיע  בדיוק אז, פע� נכנס יהודי לבית ולקח ש� כמה תפוחי אדמה

הוא ציווה עליו לשכב על . הקומיסר ומצא אצלו את תפוחי האדמה
  .היה זה שכני ברל קוגוט. בוהאדמה ומיד ירה 

, פעמי� רבות היה הקומיסר בא. � במורא ופחדמייה כלכ� התייסרנו 
כשקיבל הקומיסר . במגלב גומי צלי( בומוציא יהודי מ� העבודה ומ

. במקצת נשמה העיירה לרווחה, הרוצח חופשה של ארבעה שבועות
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יער נדרמי� שמילאו את מקומו הרשו ליהודי� ללכת פע� בשבוע ל'הז
  .ללקט אוכמניות

מסר לו שיהודי� הולכי� נ ,באחד מימי ראשו� שב הקומיסר מחופשתו
. הוא יצא על סוסו והמתי� לאנשי�. ללקט אוכמניות מדי יו� ראשו�

כל , הורה לכל אחד בנפרד לשכב ,גירש אות� אל הקסרקטיני�, בשוב�
רנה שהייתה ביניה� שבה מגואלת 'אחותי צ .מלקות 25אחד קיבל 

למחרת בא הקומיסר ע� היודנרט לבדוק א� קרבנות האתמול . �בד
היה לי  .רגליי החולות בשלהייתי בבית , בבוא� אלינו. הלכו לעבודה

ע� זאת החל הקומיסר  ,להישארלהיעדר מ� העבודה ואישור מרופא 
  .לצעוק עליי וכמעט ירה בי

. ע� אחותי אל הקולוניה הפולנית לחפש מזו� למשפחה �עפיצאתי 
לקסרקטיני�  בדר�. אותנו עצרוובלכתנו בשדה הבחינו בנו שוטרי� 

בכניסתנו למפקדה בא לקראתנו . בקתות הרובי� ר(הכו אותנו ללא ה
הוא העי( מבט כעוס . מכר ייג*ש, מ� הכפר, יקאלי7ק'מפקד המשטרה צ

 על לספרמדי פע� פתח שוטר את הדלת . חדרוהורה לכלוא אותנו ב
  .ישבנו יו� תמי� עד שהיודנרט פדה אותנו. מוות מצפה לנוה

בניקוי באחד הימי� בא היודנרט לגטו לקחת נשי� וגברי� לעבודה 
ה� כינו . � אמורה להשתכ� המשטרה האוקראיניתבה, קסרקטיני�ה

מאה , חרבות מחנות קוזקי� בעליש "ע[ייוויקי� 'היידמקי� סיצ: עצמ�
מניה , מלכה מנדלובי*: אני נמניתי על הנשי� שהלכו לעבודה]. 18

חנה ורנר ועוד , ביילה שינדל, חיה פאדיסיק, ]?שולבצקי[שולאווייצ� 
בה� ג� אבי יוסל , מלבדנו לקחו ג� נגרי� ובנאי�. נערות רבות

הגברי� עבדו . מנדלובי* ואחי משה וג� מיכל שינדל ובוזיה דרא�
 ,לרחו* דלתות, ניגשנו לעבודה, אנחנו הנשי�. הנשי� בנפרדבנפרד ו

הגיעו מאות  מלאכהעוד טר� הספקנו לסיי� את ה .חלונות ורצפות
 בנאצות ,הנשי� ,ייוויקי� בעלי פני רוצחי� והתנפלו עלינו'סיצ

א ח� ישהיא לא ת, בסטירות ובצעקות שא� בתו� עבודתנו, וקללות
עבדנו עד . ות והכלבי� יטרפו אותנואותנו בעודנו חייקברו  ,בעיניה�

נאלצנו להמתי� עד שהגברי� יסיימו כדי  .ונחמש לפנות ערב ושוחרר
יצא שוטר  ,בעודנו עומדות ומחכות. שלא ניאל* ללכת לבד הביתה

, כשסירבתי ללכת לבד. ותוואמר לי ללכת לחדר המפקד ולנקות א
כשחצינו את . הלכנו כולנו. הורה לכולנו ללכת לנקות את בית המרח*
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בכי היה חסר ש� אוויר לנשימה ומצבנו . מיד נעלו אותנו בחדרו� ,הס(
ראיתי אשנב והוריתי לנערות לקפו* מבעד לחלו� משו� שאי� לנו . רע

  .מה להפסיד

א� ה� מיהרו אל הגברי� שעמדו , החלו לירות אחרינו ,קפצנו החוצה
יכלו  לאועזרה שואנחנו חיפשנו אצל� מעט הגנה , ועבדו בנפרד

וקרא את בוזיה דרא� , שוטר, י�מרצחבדיוק נכנס אחד ה. לנו הושיטל
הוא הכה . המפקד לא יכול להתנק� בנו וחיפש קרב� אחר. אל המפקד

לאחר . למרבה הצער איש לא יכול לעזור לו, את הצעיר מכות נמרצות
  .לא נית� היה להכירו. ההתעללות שילחו אותו

תשושי�  לחו אותנו הביתהכשסיימו ג� הגברי� את עבודת� ש
בדיוק . דר� רחוב פורוְמְסקה, בלוויית שייג* מ� הכפר ריצקה, ורעבי�

בעודנו , בכניסתנו העירה, התכנסות גדולההייתה באותו יו� ראשו� 
והשקצי�  ,כיבדו אותנו באבני� ובנאצות, ה שלה�חגיגחולפי� דר� ה

. לגיהינו� שני הגיהינו� הזה נכנסנומ� . הקטני� ג� זרקו עלינו חול
כ� ישבנו . א� בבית לא היה אוכל, במחשבה לנוח ,באנו הביתה רעבי�

עד שבא יו� חיסול , לנו משהו גרוע יותר צפוי היהכל יו�  ,באימה
   .העיירה

 ]ל אוגוסט"צ [! בספטמבר 26- ב, יהחיסול היה בבוקרו של יו� שליש
חה את רנה של'אחותי צ. קמנו לעבודה כמדי יו� בשעה חמש .1942

כשרצה לצאת מ� . בנה יידלה אל מכרה גויה להביא מעט תפוחי אדמה
הוא . פו אותו השוטרי� הרבי� שהיו מוצבי� ש� חזרה לגטוהדהגטו 

עודנו עומדי� ומדברי� ע� . שאי� מתירי� לצאת, בא בריצה ובבכי
ואמר לנו שהקומיסר מסתובב  ,מבוהל ,נכנס בריצה יוסל פלדמ� ,הילד

היהודי� הבינו מיד במה . ל היהודי� לצאת מ� הבתי�בגטו ומורה לכ
לרבי� . יהודי� רבי� הכינו מקומות מסתור. חיפשו דרכי מילוט. מדובר

הגטו כי יצאנו החוצה וראינו . היו המרתפי� שלה� בתו� קירות בנויי�
. מיד הכנסנו את ילדינו הקטני� למרת(. הב@ו שסופנו קרב, כבר מוק(

, ילדי� 8- ו מבוגרי� 14, אנשי� 22 בו נמצאוהיה זה מקו� מוסווה ש
מאיר ב� שתיי� עשרה  :אשתו סוסל ושני ילדיה�, בה� אחי משה
יידלה  :בעלה הרשל ושני ילדיה� ,רנה'אחותי צ; ונחמה בת שש

. היינו חסרי ישע ולא ידענו מה לעשות. ורבקהלה בני תשע וארבע
  . מצא מוצאהא� ניקח את חיינו במו ידינו או נמתי� לסו( עד שנ
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אחי יענקל חיבק . אבי ישב והשתנק. היה בלתי אפשרי לשבת במרת(
ישבנו ושמענו את הגרמני� . אותו אל לבו א� לא יכול להושיע
נחזיק זמ� רב לא כי בראותנו . מתרוצצי� בבית ומחפשי� קרבנות
אולי יעלה בידינו  ,טיפי� מ� המרת(- מעמד במרת( החלטנו לצאת טיפי�

 ,אני מלכה :אנשי� ניצלנו חמישה בלבד 22-מ, � הלבלדאבו
גלו נתהאחרי�  .מנדלובי*ושלו� ישראליק  ,אחותי לאה ,

  .והוצאו מ� הגטו למקו� בו ירו בכול�

  .194 – 191' אבד� וניצולי� עמ: מתו� הפרק

 

היה בלתי אפשרי לשבת במרת(
אותו אל לבו א� לא יכול להושיע
מתרוצצי� בבית ומחפשי� קרבנות
מעמד במרת( החלטנו לצאת טיפי�

לדאבו. להינצל
,אחי יענקל

והוצאו מ� הגטו למקו� בו ירו בכול�

מתו� הפרק
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        זיכרונות של ניצולהזיכרונות של ניצולהזיכרונות של ניצולהזיכרונות של ניצולה)  )  )  )  ורנרורנרורנרורנר((((רוזה אוסטרובסקי רוזה אוסטרובסקי רוזה אוסטרובסקי רוזה אוסטרובסקי 
        

שדדו כל מה שהיה , הרסו את יסוד קיומנו, ההיטלריסטיבבוא השלטו� 
הייתה . עזב את ביתו וברח לכפרי�, מי שיכול. לנו ודחקו אותנו לגטו

המבנה . מ מ� העיירה"ק 8 מרחק, קהדובְ ווילנו ִמבשלת זפת בכפר ֶמדְ 
לש� התקבצו כל ילדיה . וחיה בו אמו הזקנה של בעלי, היה ביער
משראה הממשל הגרמני שיהודי� . תריקל עליה� להסתכי באמונה 

פרסמו צו שתו� יו� על כל , רבי� ברחו לכפרי� שסביב העיירה
  .היהודי� לשוב לעיירה ומי שיאחר לבוא יירו בו

  
כששבנו אני . ר לעיירה בדרכי� צדיותוחזלנו מיהרבבהלה ובאימה 

נכנסנו . כבר גרו ש� גרמני� ,ושני ילדי אחותי בנשימה עצורה הביתה
, חטפו לעבודה שממנה לא שבו רבי�. החל גיהינו� אמתי. אל בית אחי

וציא את הריהוט להפקדו . אחר כ� החל המעבר לגטו. וכמוב� שרר רעב
בסופו של . ויינתנו לנו עגלות כדי להעביר זאת לגטו, וכל מה שהיה לנו

. ללכת כפי שאנחנווהורו לנו שהיה לנו דבר לקחו מאתנו את המעט 
אנשי� כי משו� שאמרו , ממש עד להיהרג, פרצה בהלה והתרוצצות

  .  יירו בה� ,שלא יהיה למענ� מקו� בגטו
  

אפשר היה לפגוש אנשי� רק בדר� אל . אי� לתאר את החיי� בגטו
כולנו היינו . היו אנשי� שכבר לא ראו אות� כלל. העבודה וממנה

אני נבחרתי לוועדה הסניטרית . לנו צפויבידיעה מה , מדוכדכי� מצרות
בימי� האחרוני� שלפני השחיטה ביקר . שתפקידה להשגיח על הניקיו�

הוא דרש . הקומיסר הגרמני בגטו תכופות והיה אורח תדיר בבתי�
א( , אה אש בוערתירָ תבמיוחד אסור היה ש, בתוק( שלא יהיה ש� דבר

  .לא להרתחת מעט מי�
  

ת מיד נתקבלה פקוד. כרגיל, בודהביו� השחיטה הלכנו כולנו לע
 .זה יומנו האחרו�כי הבנתי . הקומיסר לעזוב את העבודה ולחזור לגטו

מקו� בו יכולתי להיפגש ע� כמה , לא לגטו אלא בכיוו� אחר, רצתי
נכנסתי אל אחותי ואל אחיי והזהרתי אות� על הסכנה . מבני משפחתי

עתי לביתי שהיה הג. מיד לקחו אות� לגטו, לשווא, עליה� המאיימת
הוא . � בעלי אליעזר גולדמ� בא משכ� נוצרי שאצלו עבדג, מחו* לגטו

לא . אולי נוכל להסתתר אצל הנוצרי�, החליט לרו* אל הכפר שלו
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א� יצא בעלי אל הגינה מיד , הב@ו שכל הדרכי� שמורות בידי השוטרי�
   .איירה, א� לא אחזור מידכי אותי הזהיר . תפס אותו שוטר וירה בו

  
נכנסתי לבית שכ� ויחד ע� אנשי� נוספי� נכנסנו לחנות וחסמנו את 

פשטו  עת, שכבנו ש� עד השעה שלוש אחר הצהריי�. הכניסה בארו�
בהגיע� . לשדוד מה שעוד נותר מ� הרכוש היהודי ,על הבתי�הגויי� 

אל החנות הזיזו את הארו� הוציאו אותנו מ� המחבוא ומסרו אותנו 
  .בידי המשטרה

  
  .195 – 194' אבד� וניצולי� עמ: ו� הפרקמת
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            עלייעלייעלייעליי    וווושעברשעברשעברשעבר    תלאותתלאותתלאותתלאותיטרמ�  יטרמ�  יטרמ�  יטרמ�  גגגגיוס( יוס( יוס( יוס( 
        

, בעיירה לודביפול במחוז ווהלי� 1910נולדתי בשנת  ,אני יוס( גיטרמ�
וידעו על כול� יקראו למע� כותב זיכרונות אלה לספר הזיכרו� 

   .ביצעו ביהודי�המעשי� האכזריי� והמבעיתי� שעמי� רצחניי� 

: שמות האחיות. חמש אחיות וארבעה אחי�: יינו תשעה ילדי� בביתה
, אריה-גור, אהר�: האחי�שמות . רוניה, אידה, ה'צחנְ , ויטיה, לאה

תמוז (אריה נפטר בשנה בה היה לבר מצווה -גור. יחיאל ואני יוס(
הצעיר אני הייתי . מהוג� ומכובד בעיירהבית ביתנו היה ). 1915ה "תרע

ר יחיאל "יצחק ב-חיינו בעוני רב משו� שאבינו אברה�. במשפחה
גיטרמ� היה המפרנס היחיד והשתכר בקשיי� ומעט מכדי שיהיה בו די 

  .לכלכלת משפחה גדולה

ג� כ� , הא� מרי� שמוצאה מ� העיירה סטפ�
. הייתה מבית טוב ובעלת חינו� טוב, במחוז ווהלי�

עד היו� . בההיא חינכה אותנו בדר� הישר והאה
זכורה לי התקופה הטובה המאושרת כשאימא 

תמיד דיברה  .הייתה אוספת יחד את הילדי�
מסבירה מהי הדר� , מילי� חמותב ,אלינו באהבה

כל ואי� יתייחס אל , הנכונה בה יתנהל אד� ישר
באשר אד�  ,יו�- שעמו הוא נפגש בחיי היו�אד� 

י� חדשי� להוכחת ה משלבפיהיו תמיד . ללא הבדל אמונה, הוא אד�
  . � והניבו פרי בעתידמרושאת ו בנרו ותישהמשלי� , י�ראויהדברי� ה

ה מהשתכרותו של אבא הכבירה על אמנו דאגות דלהפרנסה ה
 1929בשנת . החלתמשהשפיעו במש� הזמ� על בריאותה ולבסו( גרמו ל

היא . זכור לי רגע מותה. עזבה אותנו למנוחת הנצח השלווה שלה
פרפרה בי� חיי� ומוות וביקשה  ,האחרוני� הברגעישכבה במיטתה 

לוח נפלה על , שתתה מעט ,ממני ביקשה לגימה. שהילדי� ייגשו אליה
הוא ועד היו� , השפיע עליי מאוד דברא� ה 19הייתי אז ב� . לבי ומתה

  . בלבי כאחד מאירועי חיי הגדולי� קוחק

הפולני הייתי תלמיד טוב מאוד וכשסיימתי את בית הספר העממי 
כי מוב� מאליו . נרשמתי לבית הספר למסחר ברובנה) ֶשְכנהפובְ (
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נאלצתי להשיג בעצמי , התמיכה שקיבלתי מ� הבית הייתה זעומה
במאמצי� רבי� ובסבל סיימתי את בית הספר . אמצעי קיו� ולימוד

כשקיבלתי את הדיפלומה התחלתי לעבוד כמנהל חשבונות  .למסחר
מה חזרתי -כעבור זמ�. השתפר ימצבי החומרובבנק להפקדות 

לא חל( זמ� רב ולמדתי . תי לעבוד ביער בעיבוד עצי�פניללודביפול ו
פרנסתי מקור זה הפ� ל, את תורת הבורר והפכתי לאיש מקצוע טוב

  .העיקרי

מלכה ממשפחת , התחתנתי ע� דודנית שלי] 1938 ל"צ[!  1928בשנת 
, ואבי אשתי 1929-נעדרו מ� השמחה אמי מרי� שנפטרה ב. פלדמ�

מלכה . 20.6.1919-גיסו חייקל בואת פורעי� הרגו אותו , בנימי� ולדמ�
, חמותי בתיה הייתה עדיי� אישה צעירה. הייתה אז בת ארבעה חודשי�

היא הבינה את תפקידה הקדוש כלפי . ה השפיע עליה מאודאחימות 
בקשר [דחתה באומ* הצעות מצד אנשי� שרצו להתקשר אתה , ילדי�ה

פתחה אטליז ע�  ,יו�-כדי לעזור לה לשאת בעול חיי היו�] אי�נישו
היא נפלה קרב� . שאבה את פרנסתה מנוומ ,מרדכי פיינמ� ,אחיה השני

  . לנאצי� בימי ההשמדה הכללית

שמחי� בחלקנו ומקווי� , ני ואשתי מלכה ניהלנו חיי� מאושרי�א
ע� פרו* מלחמת העול� השנייה נעל� . לראות נחת במשפחותינו

החלו  ,ע� בוא הצבא האדו�, 1939בשנת . אושרנו והחלו חיי� חדשי�
שני אחיי אהר�  ,אביכי השלטו� הרוסי מצא . סדרי ממשל חדשי�

הגלו  10.2.1940- ב .מזיקי� לממשל הסובייטי, ויחיאל וג� אחותי ויטיה
אשתי מלכה ובננו בנימי�  ,אני .לי עצמי לא נתנו עבודה. אות� לסיביר

החלטתי , כאד� בעל אופי ורצו� חזק. סבלנו רבות, שזה עתה נולד
  .להיאבק ולהוכיח את חפות�

אחותי ושני אחיי והתחלתי לנדוד , כתבתי את קורות חייה� של אבי
כול� , כפרי� שהכירו את משפחתנו כאנשי� ישרי� וטובי�בבעיירות ו

, רוסי� :חתימות אספתי מאנשי� בני לאומי� שוני� 650. חתמו
שלחתי את המסמ�  27.3.1940-ב. גרמני� ויהודי�, פולני�, אוקראיני�

; דה-וה- קה-הקומיסר הראשי של א�, יהרְ בֶ ; סטלי�: הבאי� נמעני�ל
, משלא קיבלתי מענה מהיר. לקבינט של הממשלה במוסקבה, לקרמלי�

מדוע אינני מקבל מענה  :פניתי אל התובע הראשי הממשלתי בשאלה
  .בדבר שחרור משפחתיאליה� שפניתי מ� המוסדות 
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העמדתי  ,לעצמי להיאבק בממשל הסובייטי שנטלתי חיר7תבכי מוב� 
א� לא . את עצמי ואת משפחתי בסכנה גדולה לסבל רב ועגמת נפש

או לאחד שתי , להציל את המשפחה מסבלה עיקרה, הרהרתי בזה
 לווה בדריכה על קוצי�, המאבק לא היה קל. משפחות ולסבול יחד

  .דוקרניי� שתכלית� לדקור למוות אנשי� אומללי� חפי� מפשע

אשתי ובני המשפחה . דה-וה- קה- לפתע קיבלתי הודעה להתייצב בא�
בלב הול� נפרדתי . שמא ישלחו את כולנו לסיביר וחשש ,החלו לבכות

בבואי . דה-וה- קה- מבני הפעוט ומכל בני המשפחה והלכתי לא� ,מאשתי
 "!חתו� ואל תדבר": לי מסמ� ואמרו הגישו, לש� הורו לי לשבת

הוציאו  ,ו בי בכעסביטה� ה. חשבתי לרגע ושאלתי על מה אני חות�
בישיבה בקרמלי� נידונה בקשתי והוחלט כי מסמ� אחר וקראו בפניי 

ועל פי פקודת סטלי� ה� , שאבי וילדיו נשלחו לסיביר על לא עוול
לי לשלוח  ותרה. משוחררי� ממחנה העבודה ויכולי� לשוב הביתה

חתמתי על המסמ� והלכתי הביתה . רובל להוצאות הדר� 2000לה� 
הייתה אשתי , בבואי הביתה ובספרי את הבשורה הטובה. בשמחה

מרוצה מתוצאות מאבקי . מבולבלת לחלוטי� והיסטרית מרוב שמחה
ה�  6.10.1940-ב. רובל ושלחתי לאבי ולילדיו 2000אספתי בי� חבריי 

  .נו אי� לתארו הביתה ואת שמחתשב

        המלחמה פורצתהמלחמה פורצתהמלחמה פורצתהמלחמה פורצת

כשפרצה המלחמה בי� גרמניה ובי� הסובייטי� תמה , 22.6.1941- ב
הצבא הנאצי הרצחני הביס את הצבא האדו� וכבש תו� זמ� . השמחה

האוקראיני� מ� הכפרי� השכני� באו מיד . קצר את האזור שלנו
הגרמני� . ביתנו הפ� ריק ושומ�. לעיירה ובזזו רכוש מבתי היהודי�

 י�תעללמ שה�תפסו גברי� רבי� והעסיקו אות� בעבודות כפייה תו� 
אחי , ישבו פסח קחטשר" תרבות"ספר ליד בית ה, היטב זוכר אני. בה�

וה� הכו אות�  ,יחיאל ועוד יהודי� מ� העיירה וצחצחו את נעליה�
כול� ישבו סמו� לקיר בית� של הברזניאקי� . אותה שעה באלות

חלק . בדמעות בעיניי� �גורלמר ובלעו את ]) ִמְבֶרְזנה[אברה� קליינמ� (
שאית גרמנית בשעה ש ש� נפלה למי� מטְ ל7לקחו אל הְס נמ� הגברי� 

יהודי� כסוסי� ופקדו למשו� את  60-50רתמו . נהרה חצה אתשהצבא 
היטב . מכי� אות� תו� כ� מכות רצח באלות ובמוטות ברזל, המשאית
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א� כוונת� הייתה ללעוג , ידעו שהיהודי� לא ימשו את המשאית
  .את כבוד� ובהזדמנות זו לשבר את עצמותיה� רמוסליהודי� ול

, תושבי קבע בעיירה ,האוקראיני�. היו איומי� ,והרעב המצב בעיירה
ראשית לקחו מ� . תושבי� היהודי�כלפי ההחלו לבוא בדרישות שונות 

תמיד חשבו אי� . היהודי� את הבהמות ואת השדות שהיו ברשות�
בחרו שישה גברי�  1941ביולי . לנהוג באוכלוסייה היהודית הקטנה

האישה הייתה . י� בעיירהה� היו הקרבנות הראשונ, ואישה אחת
לוזיה (אליעזר פיינמ� : הגברי�). שרה אלט(שרהקה של החלמאי 

וולמ� ) שיילה(שאול , נפתלי, עקיבא וסרמ�, עקיבא זלצמ�, )רידינר
בלילה מ� הבתי� והרגו אות�  �הוציאו. ויעקב בעלה של דוניה רבר

  . מ מ� העיירה"ק 6-5שנמצאו ] ?[הפולני� " מ?לֶקס"ל  סמו�

אבי . ל גברי העיירה עבדו במנסרות וביערות סביב לודביפולכ
סביב הבית היה ג� . ומשפחתו גרו בבית על הדר� בי� הכפר לעיר

היה מוצב  ,סמו� לעיירה ,על הגשר. ה וגינת ירק גדולהנאדובדבני� 
אני . פטרול נאצי משו� שבעיירה שהה צבא רב ואנשי צבא בכירי�

 ,יצה והודיעה לי שאסרו את אחייזוכר שבוקר אחד באה אחותי בר
-אינפלה כי הבנתי . את הפטרול הנאצי יפתתקעל , אהרלה ויחיאל

הוא היה . ראש מועצת העיר בלודביפול היה אז גרמני בש� גרינג. הבנה
הייתי תלמידו . היה מורה לשפה הגרמנית ,נהש 12-10ב� לודביפול מזה 

ולאחר , בעזרתו. פניתי ישירות אליו. שני� אחדות וכ� התיידדתי אתו
הצלחתי לשחרר את שני אחיי מידי הנאצי� שהתכוונו , חקירה קפדנית

        .להמית� בו ביו� בשעה חמש לפנות ערב

 הגטוהגטוהגטוהגטו

שנמש�  קטעב ,החלו להקי� בלודביפול גטו 1941בחודש ספטמבר 
וכלל את רחוב קורי* ) רחוב שלושה במאי(ור� רחוב פורומסקה לא
כמו רחוב המלאכה , וחלק מ� הרחובות האחוריי�) רחוב הכנסייה(

, חייטי�: בחלק זה של העיירה גרו בעלי מלאכה שוני�. ואחרי�
מוב� . אופי� ובעלי מקצוע רבי� נוספי�, ספר, תופרי מוקיי�, סנדלרי�

בלבד חלק� , והבתי� היו ישני� ורעועי� שהיה זה האזור העני ביותר
שבה נשרפה  1918שנבנו לאחר השרפה של שנת בתי� , היו חדשי�

ה�  :היודנרט שלח את התושבי� היהודי� לעבוד בגטו. לודביפול כולה
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במרווחי� של  ,הקימו גדר גבוהה מלוחות ע*. גידרו למע� עצמ� גטו
די שאנשי הגטו לא עשרה מטר תקעו מוטות ברזל וחוטי תיל דוקרני כ

  .יוכלו להימלט

לקחו השוטרי� , 1941ביו� גשו� וקר בסו( ספטמבר תחילת אוקטובר 
את  �גרמני �נדרמי'מתנדבי� רבי� וג� ז ,האוקראיני� הרצחניי�

  .התושבי� היהודי� של לודביפול וכלאו אות� בגטו

העיירה . ו באוקראיני� המרצחי�אוכלסחלק מ� הבתי� היהודי� 
כלומר , פירר הראשי-השטור�. ריקה ומפחידה, הייתה למדבר שממה

ות כדי להרוג אמתלהרוצח רק חיפש . היה גרמני בש� נורגל, הקומיסר
  .הרג יהודי� רבי� כ�אא וה, יהודי�

סללו אז . נלקחו לעבודת כפייה ,גברי� וג� נשי� צעירות מוכשרות
זקני�  ,נשי�. ט גדול לעיירה הסמוכה ברזנהכביש מ� הכפר סליש

. חרדהמדוכאי� ומלאי , חסרי ישע, וילדי� קטני� נשארו כלואי� בגטו
ולעבוד  התקיי�זה היה עליו למ ,גר� לח� ליממה 100כל אד� קיבל 
 היה הקומיסר הורג בו, מי שנחלש וקצב עבודתו הואט. עבודה מפרכת

בנו של , 18-16נער ב� ) ֶקק( כ� למשל הרג את לייבלה טרוצקי. במקו�
קברו אותו במקו� העבודה והקומיסר הורה . יוסל הסנדלר הגיב�

 ,לנסוע על גבי הקבר, שהביאו חול לכביש ,לגויי� בעלי עגלות וסוסי�
. כדי שלא ידעו היכ� טמו� הנער, ע� פני האדמה ותובדר� זו יישרו א

הסתיר , י חסו�יהוד, הבחי� שיהודי בש� ברל קוגוט ,אחרת הזדמנותב
הוא עקב אחריו וירה בו חמישה כדורי� . כמה תפוחי אדמה ומלפפוני�

  .כ� נק� הרוצח ביהודי� בנצלו תעלולי� סדיסטיי�. מאקדחו

        ליל הזהבליל הזהבליל הזהבליל הזהב

שוטרי�  הוקפההעיירה . הכריזו בגטו על ליל הזהב 14.4.1942- ב
ואז פתחו את שערי הגטו והורו לכול� ללכת , אוקראיני� רבי�

, לחפור את חפצי הזהב ואת מעט הרכוש שהיה לכל אחד ,לבתיה�
מי שלא יבצע את פקודת . להביא לגטו ולמסור לממשל הגרמני

. מוב� שכול� מילאו אחר הפקודה. הקומיסר יירו בו ובמשפחתו כולה
את חפצי  ושמר, במסירת מעט הרכוש כבה ניצו* התקווה האחרו�

. חסרי ישע ונרדפי� ,שוב נשארנו בגטו. הזהב בתקווה להציל חיי�
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הימי� החדגוניי� של החיי� המרי� חלפו בפחד מתמיד בלבבות 
המשכנו ללכת . יו� חסרי הער�-חיי היו�בי� ובמאבק בי� המוות ו

על פני כול� . בהמתנה ליו� חיסול הגטו ,לעבודה בסלילת הכביש
  .  ושו� תאוות חיי� ,הייתה נסוכה הבעה של מרירות וחוסר אוני�

. ה� לא היו בגטו, האחרי� היו יוצאי� מ� הכלל צאצאיווה "אבי ע
הודות לרצונ� הטוב של גויי� מ� הכפר סלישט גדול שאהבו  ,אתז

, על הטוב שעשו עמ� במש� כל השני� הכרת תודהומתו� , אות�
-אבי אברה�. וכ� היה, דרשו מ� הגרמני� להתיר לה� להישאר בבית�

י� הקשי� שחווה הוא חלה האירוע בשל. 74יצחק גיטרמ� היה אז ב� 
בסיוע� של הגויי� התיר . וביו� השביעי של פסח נפטר, במחלת לב

סוסי�  סיפקאחד הגויי� . הקומיסר למניי� יהודי� לצאת מ� הגטו
. עגלה והבאנו אותו לקבר ישראל בבית הקברות היהודי של לודביפולו

  .דבר על מזלו הטוב של אבירבו להִ כול� 

            החיסולהחיסולהחיסולהחיסול

, כשסיימנו את התפילה החרישית ואמרנו קדיש על אבי, 25.8.1942- ב
היה בוקר קיצי . ו מוקפי� גרמני� ואוקראיני�חנראינו לפתע שאנ

כיווני� שוני� כדי להגיע אל בהגברי� התפזרו . כשחיסלו את הגטו
בזרועותיי נטלתי . אני מיהרתי לבית חמותי בו גרנו. נשותיה� וילדיה�
אשתי מלכה נתנה ביד . ימי� והלבשתי אותו בזריזותאת בני הפעוט בנ

כאשר פתחתי את הדלת . הילד תפוח אדמה וביקשנו להיעל� מ� הבית
ממלא מקו� ראש , מלניק' עמד ש� א

הולכי� : "ואמר לנו, מועצת העיר
חמותי !" עשו למע� עצמכ�, לישו�

בתיה ולדמ� אחזה בידה את בתה 
הבכורה של אחותה גולדה פיינמ� 

היו שלו� ילדיי : "ה לנו בדמעותואמר
יעזור , אני לא אל� עמכ�, האהובי�

הלכנו בי� הבתי� !" לכ� האל
והצלחנו להגיע עד קצה רחוב שלושה 

ש� נתקלנו בשוטר אוקראיני . במאי
לא . שלא הניח לנו לעזוב את העיר

. נאלצנו לחזור לגטו, הועילו הבקשות
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י תלולית בג� הבית של הסתתרנו מאחור. הרוצח נעל�כי בדר� הבחנתי 
   .וול( פיינמ� ואברה� קולומיצר

כשהבח@ו . רוצחי� שהקיפו את הגטוהמה וראינו את - שכבנו זמ�
עלינו לבויד� של רפת קטנה , שמקו� המסתור שלנו הוא מטופש מאוד

לא רחוק מ� הרפת עמדו שני . והקפנו עצמנו בתיבות סבו� ריקות
 ,]ְפֶלסה[וליכה אל המישור שוטרי� אוקראיני� ושמרו על הדר� שה

כדי שיהודי� לא יוכלו להימלט מ� , לעבר הנהר סלוטש וליערות
השעה שתיי� , בוא נל� כבר: "שמענו את השיחה ביניה�. העיירה

!" ייקחהו השד, יברח יהודי, מה יקרה כא�. עשרה וחצי ואנחנו רעבי�
אי� מובילי� את  נושמעושכבנו בבויד� . ה� נטשו את משמרת�

כול� הלכו בבכי חרישי וללא כל . נשי� מ� הגטו אל הבורותהא
בזמ� שמענו את צרחות הפרא החייתיות  בו. התנגדות אל מנוחת הנצח

  .של הקומיסר נורגל שניצח על האקציה

בער� בשעה שלוש אחר הצהריי� עלתה לפתע לבויד� אוקראינית ע� 
, ה שליהיא הייתה מכר, כשראתה אותנו נבהלה מאוד, ילדה כבת עשר

לקחתי את אשתי , הבנתי שאנחנו בסכנה. בעלה למד אתי בבית הספר
: האוקראינית אמרה לי לפתע. ובני והתכוננתי לעזוב את המקו�

ג� . גדלת ולמדת ע� בעלי, לא אסגיר אתכ�, אני נשבעת ל�! יוסקו"
כדי שלא , את הילדה אחזיק אתי עד אשר אוביל אותה חזרה לכפר

  ".עזור לכ� אלוהיכ�וי, תספר עליכ� לאיש

הוא . ולא היה לנו מה לתת לו, בינתיי� החל בננו הפעוט לבקש אוכל
חסרי תקווה , שכבנו מכורבלי� יחד ורעבי�. פר* בבכי ונרד� מותש

מחכי� לשעת לילה מאוחרת על מנת לעזוב את עליית הגג , ומג�
ואז באה אשתו של אנדרי ֶלוְוקה סמו� . ולצאת מגבולות העיירה

היא . ירדתי אליה וביקשתי דבר מאכל בשביל הילד. בו נמצאנו למקו�
מרוב רעב וצמא שתה . ליטר חלב וחצי לח� שחור ונתנה לנו ההביא

   .ועזבנו את הבית, הילד את החלב כולו בבת אחת

            אנחנו מצילי� את עצמנו אנחנו מצילי� את עצמנו אנחנו מצילי� את עצמנו אנחנו מצילי� את עצמנו 
        

קובה ְש טיְט "ב ]אייזנמ�[הלכנו אל מאחורי בית הבד של יחזקאל 
בינתיי� הצלחתי לחמוק לביתנו . ש� ישבנו עד חצות, ]?" [ספאסולֶ 
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קטנה למע� בני ועוד חפצי� חורפית והוצאתי ממנו אדרת שער 
אל הנהר ] הְפֶלסה[יצאנו ללכת דר� המישור , בחצות בער�. אחדי�
מישהו בכבר היינו במרחק קילומטר וחצי מ� העיירה כשהבח@ו . סלוטש

, האיש הוא יוס( ולדמ�כי היטב וראינו  הבטנו, נבהלנו. ר* בעקבותינו
ליד , לא רחוק מ� המקו�. חכינו לו וירדנו יחד אל הסלוטש. אחי אשתי

נמצאו יהודי לודביפול בקרבת הבורות שבה� , קסרקטיני הצבא הפולני
ברחש החרישי של . סמו� לגדת הסלוטש, הרגו אות� בבוקר המחרת

רבנו למקו� בו היו מ עד שהתק"טלטלנו יחד שמונה קיזר� המי� נ
היינו . השנייה תונכנסנו לנהר בבגדינו כדי להגיע לגד. המי� רדודי�
א� , זה היה בזמ� שהאיכרי� קצרו את העשב מ� הכרי�, בסכנה גדולה

  .האיכרי� הבחינו בנו בלב הנהר והניחו לנו, היה לנו קרטוב מזל

 קרני השמש החמות של. רטובי� ורועדי� מקור הגענו לכפר ויליה
. יומי-הבוקר האירו את האדמה וקראו לאנשי� למאבק החיי� היו�

לא ידענו לא� ואל , הייתה חשכה עמוקה בתמונת הטבע היפה ,לדידנו
. מכר טוב שלי, אנטו� החייט, באימה גדולה באנו אל גוי. מי לפנות

, מחשש שמא יתפסו אותנו בביתו ויוטל עליו ועל משפחתו עונש מוות
היו אז שעות . תו שוטרי� וביקש שנתרחק מביתויש בביכי אמר לנו 

. לעבור למקו� אחר היה מסוכ�, הרועי� העיזו בהמות לשדות, בוקר
. עד שהדר� התפנתה מעט ,בניגוד לרצונו הרשה לנו להמתי� שעה

בעל , איוו� מלניק בש� גוי, נכנסנו לגינות הירוקות ובאנו אל מכר אחר
העלו . יבלו את פנינו בידידותהוא ואמו סטפנינה ק. אופי אציל יותר
. הביאו אוכל והרשו לנו להישאר ש� במש� כל היו�, אותנו לבויד�

עמ� הל� מנהיג הכנופיות . ה� עצמ� הלכו לעבודה בשדה
הפורע לא הרע לנו בשל בקשת . ששהה בבית�, בנדרה, האוקראיניות

  .שהסתירו אותו מ� הגרמני� שחיפשו אחריו, הגוי ואמו

לעת ערב . נרדמנו, פחד וטלטולי�, מרוב עייפות, רותהיו� חל( במהי
, בדעתנו לעשות שאל אותנו איוו� מלניק מה, בשוב� מעבודת השדה

. ע� כנופיה ויהרוג אותנו ,בכל זאת ,הוא חושש פ� יבוא בנדרה
. ביקשתי ממנו שיית� לנו מעט מזו� ויעזור לנו לצאת מ� הכפר אל היער

, ליטר חלב, ע� שלוש ככרות לח�קיבלנו אמתחת , אכלנו פת ערבית
הודינו על , נפרדנו מסטפנינה. מעט מלח וכדומה, חרי* חמאה קט�

ש� נפרדנו מאיוו� והוא . ע� איוו� דר� השדות ובאנו ליערהלכנו  ,הכול
  .נעל� מאתנו
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בננו הפעוט בנימי� ואחיה יוס( ולדמ� נשארנו לבד , אני ואשתי מלכה
� הגבוהי� שבדממת הלילה רחצו בי� הצללי� הכהי� של העצי, ביער

מקשיבי� , ישבנו כ� זמ� ניכר. הקר, את ענפיה� בקרני הירח העולה
לא רצינו להישאר סמו� לכפר האוקראיני ויליה . באימה לכל רחש

, פוני� בדרכי� צדדיות לכפר של פולני� מז7רי�, תו� היער לאוהלכנו 
אתי את הילד יוס( ולדמ� נשא את המצרכי� ואני נש. ברוניסלאווקה

מ הגענו לבסו( אל הבתי� "ק 25לאחר הליכה של . שנרד� בזרועותיי
, גר ש� מז7ר בש� אנטו� ברונוביצקי. הקדמיי� של ברוניסלאווקה

עזרתי לו . בזמ� הכיבוש הרוסי ,שעבד אתי תקופה ממושכת ביערות
ניגשנו חרש אל הגור� שלו . עצי� ולימדתי אותו להיות בורר רבות

  . עלינו על השחת והתחפרנו בה, נכנסנו פנימהו

ניגשתי אליה בשקט , כשבאה אמו פרנייה לחלוב את הפרות ,בבוקר
א� שאלה , היא נדהמה מהופעתי הפתאומית. ואמרתי לה בוקר טוב

הכניסה אות� , כשאמרתי לה שה� בגור�. בחיו� על אשתי ועל בני
לא יראו אות� כדי שילדי הבית , הביתה והסתירה אות� בחדר קט�

 רבמרחק לא , אני ויוס( ולדמ� הלכנו מיד ליער. כאשר יקומו משנת�
בערב חזרנו . מאוחר יותר הביא לנו אנטו� ליער מעט מזו�. מ� הבית

. ימי� 6-5כ� נמש� הדבר . מלכה והילד נשארו לישו� בחדר, לישו� בגור�
לפתע החלו שוטרי� אוקראיני� מ� הכפר ביסטרי* לבוא לאזור 

  .וניסלאווקה וכולנו יחד נאלצנו להסתתר בנבכי היערבר

בשבת , ]?[! 19.8.1942- ב. להביא לנו מעט מזו� קושי היה, המצב החמיר
בתי  10יישוב ובו עד [ור טחועזבנו את המקו� והלכנו אל , לעת לילה

 ש�גר . מברוניסלאווקה בלא רמרחק ] חווה: ולהל�. תמעי� חוו, משק
אד� דמבובסקי שעבד ביערות כשומר שעה  בש� י�מז7רפולני מ� ה

אישה ושני ב מטופל, איש עני. שאני עבדתי ש� כאחראי על העיבוד
ת פרנסתמיד התייחסתי אליו היטב ודאגתי שיהיה לו ל. ילדי�

כשהגענו לביתו לאחר טלטולי� רבי� והערנו  ,באותו לילה. משפחתו
ה� . ביתנו ה� ליד, יוס( ואשתו חיי�: צעק בחדווה אל אשתו, אותו

חיממו מי� וכולנו התרחצנו מעט , הכינו אוכל, הכניסו אותנו לבית�
ש� היה מוכ� למעננו , למחרת בבוקר עלינו לבויד�. ושכבנו לישו�

כעבור ימי� אחדי� באו אל . שהינו אצלו שבועיי�. מקו� מרופד שחת
ג� ה� נתקבלו בידידות ובילינו יחד , יצחק שטיי� ואשתו בריינדל, אד�

היה עני ולא יכול לכלכל , כפי שציינתי ,אד� דמבובסקי. ימי� 12-10-כ



45 

 

משפחת שטיי� עזבו את המקו� והלכו לכפר מוקרי� אל . את כולנו
אל הכפר , עוד בחשכה, אני הייתי הול� כל בוקר. מכרי� גויי�

ה� הבינו שמשפחתי חיה . ברוניסלאווקה ומבקש מזו� מ� הגויי�
אני עצמי אכלתי אצל� . לא שאלו עליה�א� , ונמצאת אצל דמבובסקי

כל זה הייתי , תפוחי אדמה, שעועית, חמאה, חלב, ועוד קיבלתי לח�
כדי , ורק בערב הייתי מביא הכול אל דמבובסקי, עמי ביער מטלטל

  .להקל עליה� את כלכלתנו

בערב יו� כיפור ביקשנו . כ� חיינו בחודש הראשו� לאחר חיסול הגטו
ביו� כיפור . ואנחנו המבוגרי� נצו�, מע� הילדמה� להכי� אוכל רק ל

אד� בא אלינו מיד . מ� הבית במרחק לא רבבלילה שמענו לפתע יריות 
ר יחניוק מקוסטופול "חווה הסתתר דב ש�כי לעליית הגג וסיפר 

בלודביפול תפסו את  .מקו�שביקש לחזור לקוסטופול בלוויית גוי מ� ה
צחו ואת הגוי השבוי הביאו ר ,קרוב שלנו ,ר יחניוק"את ד ,שניה�

. יהרגו ג� אותו, לאוָ , לחווה על מנת שיצביע היכ� נמצאי� יהודי�
הובילו , כשראו הגויי� את המשטרה, אותו לילה הייתה חתונה בחווה

החלטנו לעזוב את . אות� לחתונה וה� השתכרו והתחילו לירות
הכניסו אד� ואשתו . יתפסו אותנוש מחששהמקו� הטוב והלכנו ליער 

לקחתי את , למעננו לאמתחת שלוש ככרות לח� ודברי מזו� אחרי�
כשהתקרבנו  .הוא ואשתו ליוו אותנו. בננו בזרועותיי ועזבנו את הבית

הלכנו . היה לילה סתווי וקר. ליער התנשקו אתנו ונפרדו דרכינו
קילומטרי� אחדי� ונשארנו יושבי� ביער האפל מבלי לראות את 

. חשנו שהוא לוהט מחו� משו� שחלה ,כות לפתעהילד החל לב. הדר�
  .ֶקסלמחרת בבוקר המשכנו הלאה והגענו לכפר סיפְ 

סיפרו לנו שיו� קוד� נלחמו הגרמני� , כשראו אותנו האיכרי�
ה� מצפי� כל רגע לבוא� של הגרמני� לשרו( את , בפרטיזני� רוסי�

ינו הי; נחלשנו מ� הצו�, היה יו� כיפור. יעצו לנו להתרחק. הכפר
. אי� מקו� בו נוכל להניח עצמנומ אובדי עצותמוטרדי� ממחלת בננו ו

בכניסתנו ליער שמענו רעש אנשי� . בפחד ובחרדה עזבנו את הכפר
הספקנו להשלי� עצמנו לתו� שיח מטפס שצמח . הרוכבי� על סוסי�

לא חל( זמ� . קוצניי�המאוד מענפי המטפס  נודקרנ. משני צדי הדר�
החלו הסוסי� , כשהתקרבו למקו� בו שכבנו .בי�רב ובאו שישה רוכ

א� הרוכבי� היו שקועי� בשיחה , להניע ראשיה� ולרחרח באפיה�
אי� לתאר את אימתנו ואת . וחלפו על פני המקו� מבלי להבחי� בנו
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עזבנו את המקו� במהירות , כשנעלמו. הלמות הלב באותה שעה
תקרבנו שוב הערב והרדת הסתתרנו ביער עד . ונכנסנו לתו� היער

בוקע ראינו אור . מה הלאהכדי למצוא בית ולהיוודע , היער שוליל
  .התגנבנו בחרדה אל גור� הבית. לא הרחק מ� היער ,מבית

        קשר ע� הפרטיזני�קשר ע� הפרטיזני�קשר ע� הפרטיזני�קשר ע� הפרטיזני�
        

. הילד לא לקח דבר אל פיו רק נאנח מכאב, הוצאנו מעט מזו� ואכלנו
נס היא הזמינה אותנו להיכ. ה לידנו בת האיכר שגר במקו�צצלפתע 
סיפרתי לאיכר . ש� החלו לשאול מאי� אנו ושאלות דומות, לבית�
. ששמו אד� ֶסְדֶלְצקי והוא מקיי� קשר ע� הפרטיזני� אמרהוא . הכול

כי הוא סיפר לי . מחר ייפגש עמ� וישכנע אות� לקבל אותנו אליה�
 ממקומותו, ברזנהמ, בקרב הפרטיזני� מצויי� יהודי� רבי� מלודביפול

. לכולנו להתרח* מעט הניחהאיכר קלע סנדלי� לי ולאשתי ו. אחרי�
הפרטיזני� לא באו . גמלנו לו בציפה איכותית לשמיכה שהייתה עמנו

ה לנו את הדר� אליה� והתרה בנו לא לגלות שהוא זה וראליו והוא ה
לא רחוק מ� המקו� נתקלנו במשמר שעצר אותנו . ששלח אותנו

חיכנו קצת והוא הל� . ממשפחת טיוטי�, זנההיה זה בחור מבר. בדרכנו
חיו� על פניו ולקח אותנו אל כשהבחור חזר . לשאול את המפקד

אצל הפרטיזני� נמצאו יהודי� ). קבוצת פרטיזני�(האוטריאד 
חיי� , יונה פיקובסקי, אלתר טיקטי� ומשפחתו, אבא גוטמ� :מלודביפול

� יהודי� מברזנה ג, לייביש רבר ואחרי�, מיכאל שתדל�, ואליעזר כ*
  .מרוקיטנה היו ש�

הפרטיזני� היו חבורה של צנחני� רוסי� שהוצנחו באזור על מנת 
, המפקד הראשי היה קולונל ֶמְדְבֵייֶדב. לארג� אנשי� להילח� בנאצי�

כל האחרי� היו . היו אתו רופא ועוד ארבעה רוסי� ושתי נשי� רוסיות
הקולונל מדביידב והודיעו כעבור ימי� אחדי� זימנו אותנו אל . יהודי�

יעבירו אותנו לרוסיה , שכל מי שהתקבצו באוטריאד חייבי� לעזוב
נתנו לנו רובי� . הלבנה ויפגישו אותנו ע� קבוצת פרטיזני� יהודי�

נטלו על אחריות�  ,רניאק ועוד אחד'צ, אחדי� ושניי� מ� הצנחני�
, מ� המקו�בבואנו לא רחוק , לבסו( ,טלטלנו יומיי�ינ. להביאנו למקו�

 .הוליכו אותנו שוללכי הב@ו . נטשו אותנו ונותרנו כעדר ללא רועה
מיכאל , חיי� ואליעזר כ*, יוס( ולדמ�, אשתי ובני, נפרדנו מה� אני

  .חזרנו לאזור יערות לודביפול .דודנית של אשתי לה שינדלמָ ושתדל� 
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שמענו , שחת תכששכבנו על ערמ ,ערב אחד. נדדנו ממקו� למקו�
. היינו בטוחי� שאוקראיני� באי� לתפוס אותנו. אוושת צעדי אד�

חמישי� כדורי� ושני , שני רובי� ברשותנוהיו , היינו מוכני� להילח�
ישראל , ראינו לפנינו ב� עיירה שלנו, כשהתקרב האיש. רימוני יד
י ביו� החיסול היו הוא ושנכי הוא סיפר . קיבלנו אותו אלינו, מנדלובי*

, הילדי� על גוויות המתי�הוא ו וכאשר שכב. האחרוני�, בניו הקטני�
שכב עד שעת לילה  כ�. �מירו הרוצחי� תחילה בילדי� והוא כוסה בד

ללעוג  ,הרוצחי� האוקראיני� והנאצי� באו מ� הכפרי� סביב. מאוחרת
, י�עירומ והופשטאנשי�  .ולנקו� באוכלוסייה היהודית של לודביפול

, עשרה בשורה ,בבורות הושכבו, צעירי�, גברי�, נשי� –לפי סלקציה 
בשמחת� . ושוב ירו בה�, אנשי� חיי�, מעליה� השכיבו אחרי�. ונורו

שכחו , על שנכחו וחזו במו עיניה� והרוו את צימאו� הפרא שלה� לד�
ישראל . פתוחי� עד הבוקר נותרו וה�, הרוצחי� לכסות את הקברי�

תארו לעצמכ� את כאב . לצאת מ� הבור חי ולהימלט חהצלימנדלובי* 
אשתו נחמה את כעבור זמ� פגש ישראל . הלב של האב ברגע שכזה

ה� הצליחו לברוח מ� . ילדה צעירה עדיי� שהייתה, ובת� הבכורה פייגל
לאחר . דפגישת� הייתה משמחת וטרגית כאח. החיסול עתהגטו ב

ה� . כדי� מבת� ציפורהושני נ, המלחמה נולדו לה� עוד שני ילדי�
  .בעכו –בבת י� ובת� ציפורה ומשפחתה  וררתגוה, ישראלעלו ל

השמי� , היה סתיו. קהכפר פודאֶרל7פְ ל סמו�אנו ועד ב ,נדדנו הלאה
השתרר קור ואנחנו היינו בבגדי קי* קלי� שבה� . ענני� כבדי� וכסנת

, פעוטהעל רחמינו נכמרו . נית� גש� ראשו� של סתיו. נמלטנו מ� הבית
רטובי� , ני�בואכמ היינו. הזאת זה  לא לצערשעל כ� לא דיברנו 

. הכפר פודארלופקה עברכשירד הלילה הלכנו ל. מגש� ורועדי� מקור
קפואי� , רעבי�. מצאנו גור� של שחת, סמו� ליער, לא רחוק מ� הכפר

ומרי נפש התגנבנו לגור� והתחפרנו עמוק בשחת כדי לחמ� במקצת 
, תו� סכנת חיי�, לאחר מכ� הלכתי לכפר. את האיברי� הקפואי�

. נקפו שעות אחדות עד שובי. והבאתי מש� כמה כותונות פשת�
סבלו של הילד , על עצמנו כלל לא חשבנו, ילד בכותונתעטפתי את ה

בלכתי מ� הכפר ע� מעט הבגדי� עוד הספקתי . וייסוריו היו נוראי�
לא רחוק מ� הגור� הבערתי אש . לחפור מתו� בור כמה תפוחי אדמה

. להחיות את נפשנוולאפות בה את תפוחי האדמה , בתו� שוחה קטנה
  . הגשמי�הסתתרנו ש� ימי� אחדי� עד שפסקו 
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, גרו ש� שלוש משפחות בלבד, מש� הלכנו אל סמו� לחוות ְחרושנה
 בקרבתהתיישבנו ביער . מז7רית-שתיי� אוקראיניות ואחת פולנית

סיכמנו ע� אחת המשפחות שיניחו לנו לעלות לבויד� של . הבתי�
אני וחיי� , הילד ויוס( ולדמ� נשארו בעליית הגג, שתי הנשי�. הבית

הצגנו עצמנו בפני אישה נוצרייה כסניטרי� לשעבר . ו�הלכנו לחפש מז
למזלנו . אור הירח לנוכחורפאנו את ִשנייה ברטיות חמות ובלחשי� 

היא סיפרה . האיכרה סברה שאנחנו אמנ� אנשי מקצוע .הוקל לה
  .מה השגנו בדר� זו מזו� לקיומנו- במש� זמ�, עלינו לנוצרי� נוספי�

א� חופה , יינשאוש סכ�והבי� והוחיי� כ* ומלי שינדל היו זוג א
כשנותרנו ללא אמצעי . הזמ� וקידושי� אי אפשר היה לעשות בתנאי

 .עליית הגגלות והילד אצל הנוצרי בשתי המַ  ,נשארו יוס( ולדמ�, קיו�
חיי� ולייזר כ* הלכנו אל מושבה  ,אני, כדורי� 25-השארנו לה� רובה ו

יוזה  ,נוצריתגרה בה מכרה , מלודביפול לא רב רחקמ ,פולנית
ידידה של ממש לחמותי בתיה . כובסת קבועה אצל יהודי� ,קונופינסקה

בציפייה לקבל� , חמותי מסרה לה חלק מבגדינו כדי להסתיר�. ולדמ�
. עתה קיבלנו ממנה חלק מ� הבגדי�. ממנה בעת צרה לאמצעי מחייה

, שני בני� של המשפחה השכנה: בשובנו נתקלנו בסיטואציה הבאה
, בני משפחותינו ו בוהתנפלו על הבית שנמצא, טפ� מזורקאנדרי וס

כשחקרנו . לקחו מה� את הרובה וכל אשר היה לה� והכו אות� כהוג�
  .הנוצרייה שהסתירה אותנו נטלה חלק בתקיפהכי את הדבר נודע לנו 

לאחר שיחה קצרה הציע לנו לבנות  .פגשנו אז נוצרי שכלל לא הכרנו
הוא קיבל מאתנו חלק מ� . מוקפת גדר בונקר בחלקת יער שלו שהייתה

מיכאל שתדל� ויוס( ולדמ� הלכו , לייזר כ*. הבגדי� והעניי� הוסדר
מדי יו� . לה שינדל נשארנו בבונקרחיי� כ* ומַ , אני ומשפחתי, מאתנו

דבות מזו� בי� הנוצרי� ולהביאו לנשי� הלכתי ע� חיי� כ* לקב* נִ 
עט תפוחי כאשר בישלנו מ ,לפתע. כ� חלפו ימי� ושבועות. ולילד
הקור היה גדול . חיי�ממנו בקושי יצאנו  ,ניצת הבונקר ונשר( ,אדמה

מרוב . יצאנו אל הקור. סנדלי מקלעת החבל שלנו נשרפו, והיינו יחפי�
. ה'לבסו( הגענו לחו?ת ֶלוואצומ "ק 6-5עברנו . פחד לא חשנו דבר

  .להתחמ� כדינכנסו לאחד הגרנות והתחפרנו בשחת 

הוא . פאי� מקורומצא אותנו כמעט ק ,כשנכנס הפולני לגור� ,רתלמח
הסתכל בדמעות בילדיו . הרבה והכניס את כולנו לביתו התלבטלא 
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למי ובמה חטא פעוט , אלוהי�": הצביע על בננו ואמר ואזהקטני� 
גשו בינתיי� ": הוא הורה לאשתו להכי� אוכל ח� ואמר לנו "!?יהודי זה

 ,לא חל( זמ� רב וקיבלנו מזו� ח�. "קצת תתחממו, אל הקמי� הח�
הוא נת� לנו שני זוגות קבקבי� בעלי . שהינו בבית הגוי במש� כל היו�

לא רחוק , ה'הגענו לכפר לוואצ. סוליות ע* ולעת ערב עזבנו את הבית
יעקב , אבא גוטמ�, פסח קחטשר ובנו לייביש: ושה, ביער עבות, ממנו

, לא זמ� רב היינו יחד עמ�. עוד רבי�יוס( ולדמ� ו, קליינמ� ושני בניו
. וה� פחדו שבגלל הילד יגלו את כולנו ,ילדנו הפעוט היה בוכה תמיד

  . עזבנו את המקו� מתו� הבנה שהאנשי� צודקי�

        נדודי� ביערות נדודי� ביערות נדודי� ביערות נדודי� ביערות 
        

 בהעמאשתי ובננו הקט� התחלנו לנדוד ב, אני. קיבלנו הכול באהבה
ניה הזהובות של מרחב לב� של שלג צח שצבעיו התחלפו בקר, היער

. נעלמנו מ� המקו� בתקווה לזמני� טובי� יותר. שמש חורפית קרה
, מזורי� בלבד-לאחר חצי יו� הליכה הגענו לכפר קט� שגרו בו פולני�

במקרה פגש בנו נוצרי זק� . לא רחוק מ� הכפר האוקראיני פוטאשנה
 בראותו שאנו נושאי� עמנו ילד קט� גילה בנו עניי�, בש� אנטוני ֶל�

אשתו ובתו קיבלו אותנו בסבר פני� . והוביל אותנו בדר� צדדית לביתו
ידידות נצח נקשרה בלבנו לכל . ונשארנו ללו� ש� ,נתנו לנו אוכל, ותיפ

עוד  ברשותנוהיה . קשההנוצרי� שהביעו השתתפות והבנה למצבנו ה
  .הענקנו אותו לבת האיכר, של אשתי, מעיל אחד

  
עד אשר , דווקא בימי הכפור הגדול, אחדי�� נשארנו ימי� בביתו של לֶ 

חציו באדמה חציו בולט , לא רחוק מביתו, הכי� למעננו בונקר בחורשה
מה . האזור לא היה מוכר לנו. בבונקר רגורהתואנחנו עברנו ל, מתוכה

חלפו . השיב את נפשנול ל� הביא לנוששהציל אותנו היה מעט המזו� 
מני� רבי� והציבו מארבי� ה באו גר'לאזור לוואצ, שבועות אחדי�

 כל עברהיהודי� שנמצאו באזור ההוא החלו להימלט ל. ביערות
, להחיי� כ* וכלתו מָ , פרידה ופינחס שינדל, מיכאל: באו אלינו. ביערות

פינחס קליגר ואחיותיו פרומה , אברה� רייזברג של בלומקה ובנו משה
בינתיי� . ו יחדקיבלנו את כול� בידידות בבונקר שלנו וגרנו כולנ. ולאה

במרחק  ,אני ומשפחתי ומשפחת קליגר הקמנו, חדרו לבונקר מי� רבי�
היינו שנינו . מענפי�, על פני האדמהאחר בונקר , לא רב מ� הבונקר

 ימל. הולכי� לכפרי� ומבקשי� אוכל ובדר� זו כלכלנו את המשפחות
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, הלכה אל בת נשואה של הנוצרי לתפור אצלה, שידעה לתפור ,שינדל
  .ברעב ובתנאי� לא היגייניי�, ר� זו התקיימנו במצוקהבד
  

        טיפוס טיפוס טיפוס טיפוס 
        

בה� . אנשי� רבי� חלו ומתו. הטיפוסג� בא  ,1943אביב בוא ע� 
אני והגברי� האחרי� הבאנו אות� . יק רייזברג'מיכאל שינדל ואברהמצ

הייתה לכ� . לא רחוק מ� הבונקרי� ,ביער תלוליתלקבר ישראל על 
הלכתי אל נוצרי לא . אשתי ובני חלו שניה� .נוהשפעה קשה על כול

 ,בביתו של הנוצרי היו הוא. שגר בכפר ברזניקי ,מוכר בש� ֶרנקא*
ה� חיו בעוני . אשתו ושני ילדיוע� בתו ובנ� ברונקה רנקא* ואשתו 

אביא לבית� בכפר את אשתי ובני ובתמורה . עשיתי עמ� עסקה. רב
. בדר� זו נחיה יחד, שוני�יקבלו את כל נדבות המזו� שאקב* במקומות 

כשהבאתי את אשתי ובני לבית� התברר שמלכה חולה בטיפוס ובני 
הנוצרייה נטלה ענפי שיח מטפס שהכילו . תזונה- חלה בצרעת בשל תת
זה . ובמי� אלה רחצה את הילד ,בישלה אות�, כמות גדולה של יוד

 ,ביתהותו בש .א� הוקל לו קמעה ,היוד צרב את פצעיו, הכאיב לו מאוד
  . מתוהחלל הביאו, מדי יו� המקבל אמבט שכז ,במקו� ח�

  
עלולה , אולָ , היה צור� בתרופות. יותר ותקש וע� מלכה היהנסיבות 

. גר חובש, אוקראיניפורעי� כפר  ,בכפר פוטאשנה. הייתה חלילה למות
העמדתי את חיי . כשתפסו יהודי בכפר קרעו אותו לגזרי� בעודו חי

. סיפרתי לו הכול וביקשתי תרופות, אל החובש בסכנה גדולה והלכתי
 אונהכא� בכפר לא י, יוסקה": הוא נת� לי תרופות ומעט מזו� ואמר לי

ל� כל רע משו� שהצלת ממוות בידי רוסי� שמונה בחורי� מכפר 
כול� מדברי� על המעשה הטוב של� וכול� שואלי� א� אתה . אחר
הבאתי את . לניתצל מ� המשטרה הפוינג� לחובש סייעתי לה. "חי

  .* והתחלנו בהצלתה של מלכהאהתרופות ואת המזו� למשפחת רנק
  
תיי� הגיעה ידיעה שהנאצי� מבצעי� פשיטות באזור ונאלצנו נבי

, מלכה לא הייתה מסוגלת ללכת מרוב חולשה. לעזוב את המקו�
התיישבנו ש� . רנקא* הזק� הוביל אותה ליער בעגלה רתומה לפרדי�

פרומה  ויחד עמנו הי. זה היה בזמ� שלפני פסח ,תחת כיפת השמי�
בנו של נטע מתק� (זלמ� שינדל ואשתו של יוס( קוזיול ושני בניה� 
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לה משו� שהמארבי� מיער ֶבֶרזניקי עברנו לקרבת הכפר פיפְ ). י�אופנה
  .אוקראיני� קרבו אלינו-והפשיטות הגרמני�

  
חל בננו ה, רוב עייפותכשנרדמנו כולנו מ, באחד מלילות הנדודי�

התעוררתי !" גרמנוני� הולכי�, אבא, אבא: "בנימי� לקרוא בלחש
הענפי� היבשי� והעלי� , אנשי� רבי� קרבי� אלינו ושמעתי צעדי

הערתי את החברי� בשקט והסתלקנו . נשברו תחת צעדיה� הכבדי�
אוקראיני� - הקו שלאורכו הלכו הרוצחי� הנאצי�. מ� המקו� במהירות

  . בנס יצאנו מ� הכיתור שבתוכו נמצאנו, מטרי�נמש� לאור� כמה קילו
  

הכפר ְסְטרי והסתתרנו ביער העבות שלה� מתו� אמונה  לקרבתהלכנו 
 יהכל גוי ה, השלינו את עצמנו, למרבה הצער .שאיש אינו רואה אותנו

, שעיהלה וצביהלה, באו אלינו שני ילדיו של דוד ויינשטיי�. נחש
ה� הסתתרו ע� . ניצלו בנסה� , שהוריה� נהרגו בחיסול הכללי

דוד� יוס( , רבקה וקסלר אחותה הבכירה של אמ�: דודותיה� ודודיה�
ה� , התחלתי לתחקר את הילדי� מי הביא� ליער. וקסלר ואשתו רחל

לא , מרירות י�מלא י�הילד ותלבכי בראותי . פרצו בבכי ולא דיברו
יי� אביה� דוד ויינשט. שאלתי עוד דבר ואמרתי לה� להישאר אתנו

. התחלנו לטפל בה� כמו בבננו שלנו ,מרחמי�. היה קרוב של אשתי
  . ה� חשו ביחסנו הח� והיה לה� נוח

  
אוקראיני� - פשיטות הרוצחי� הנאצי�, הייתה תקופה קשה מאוד

בפחד ותו� הסתכנות . הקשה על השגת מזו�הדבר ו ,נמשכו זמ� ממוש�
זמני� שסבלנו היו ג� . הייתי משיג מזו� והתחלקנו בו ע� הילדי�

כשלא יכולנו . אור היו�ל יחש(חרפת רעב משו� שאסור היה לה
התנפלו פורעי� על  בהיעדרי. הלכתי לחפש מזו�, לשאת עוד את הרעב

לא , כול� נפוצו לכל עבר. היה לנו אשרהמקו� בו נמצאנו ולקחו כל 
רק לאחר חצי יו� של . יכולתי למצוא את אשתי ואת בני בשובי למקו�

וכשחלה רגיעה  ,הלכנו לקרבת הכפר מאר7לצי�. פגשתי בה� שיטוטי�
נשארו עמנו . לא רחוק מ� הכפר, בפשיטות הקמנו בונקר על האדמה

-חיי�, אברה� גולדמ�, פינחס שפילקה ואשתו ביילה, יחזקאל שפילקה
ילדיו של דוד . יודל שלייפר ושני ילדיה� של דוד וזלטקה ויינשטיי�

קה וקיבלו חמישה רובל זהב ממכר גוי הלכו אל הכפר ברוניסלאוו
  .שאמר כי נשאר חייב לאביה�
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        האביבהאביבהאביבהאביב
        

הילדי�  .השלגי� החלו להיעל� א� עוד היה קר, הייתה תקופת האביב
הלכתי לכפר מארולצי� וסנדלר הכי� לילדי� שני . ואשתי היו יחפי�

זוגות נעליי� ולאשתי נעליי� בעלות סוליות ע* בתמורה לחמישה 
היה קושי להזי� חמש נפשות , הוטלה עליי אחריות כבדה. רובל זהב

בידיעה , ועשיתי הכול באהבה, א� קיבלתי עליי. באות� זמני� קשי�
פוחת המזו� , כשבחו* קצת יותר ח�. צילי� שני יתומי�שאני ואשתי מ

בלית בררה . מאוד לזו� את עצמנו ינוקשהת .אצל האיכרי� לפרק זמ�
מסרתי את צביהלה למכרה גויה להשגיח על פעוט ואת שעיהלה 

מדי יו� ביקרתי אצל הילדי� וידעתי במדויק מה . מסרתי להיות רועה
ה� רכנו . כו ע� בננו לבור מי�זכור לי רגע כשהילדי� הל. קורה את�

אל הבור למלא סיר במי� ובנימי� הקט� שלנו נפל לבור כשראשו כלפי 
משה אותו מתו� הבור , שבא לקחת מי� ,יודל שלייפר- חיי�. מטה

  . ניצלהוא והודות לו 
  

ובצד השני הכפר  ,סמו� למקו� בו התיישבנו היה הכפר מארולצי�
, יעקב קליינמ� ושני בניו, יש רברש� גרו בבונקרי� לייב. ה'צוולבזָ 

כעבור . פינחס קליגר ואחיותיו פרומה ולאה, צוקרמ� ואשתו הלנה
שבועות אחדי� החזרתי אלינו את הילדי� ועברנו לגור ע� אותה 

מ� . ירד גש� רב ולבושינו פשוט נרקבו על גופנו. 1943היה קי* . חבורה
את אשתי ע� השארתי . הרטיבות חלה בננו בנימי� במחלת תולעי�

מרחק כמה קילומטר  ,שני הילדי� והלכתי ע� בנימי� לכפר מארולצי�
הגעתי אל . בלב הול� עשיתי את הדר� תו� סיכו� חיי שנינו. ממקומנו

] ?[בישלו כרוב תולעי� . ה� עזרו לנו, משפחת שְחנבי*, מכרי� גויי�
הילד קיבל , נשארנו אצל� ימי� אחדי�. ואת המי� נתנו לילד לשתות

חזרנו אל בני . את התרופה שלוש פעמי� ביו� וכוחותיו שבו אליו
  .שעברנו את הדר� בשלו� החבורה ששמחו בנו מאוד

  
ע� צבאו , הלכו רבי� מ� האנשי� שנמצאו ביערות 1943בחודש יוני 

אנה דר� יערות 'שצעד מיערות העד של פרוז ]קובפק[ של גנרל קולפק
קרב גדול ע� הגרמני�  ש�התנהל . ווהלי� לאזור הרי הקרפטי�

בה� , רבי� מ� הצבא נפלו. שהשתמשו באורניו� כנגד צבא קולפק
, פולקובניק של קולפק. בנו של נטע מתק� הגלגלי�, זלמ� שינדל

הוא משה גילדנמ�  אמיש אידיאד[קוזק חסו� בעל זקנק� , אמיש אדיאדי
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נהג לעתי� ללבוש כי , סיפר לי נכדו ספי הנגבי. פרטיז� יהודי, מקורי*
בא בניסיו� להשפיע עליי ] בגדי קוזקי� ואנשי� טעו לחשוב שהוא רוסי

להשאיר את האישה והילדי� ליד האוטריאד של שיטוב ולהצטר( 
ממשפחתנו הגדולה בלבד נותרו נפשות ספורות כי הבהרתי לו . לצבאו

  .והוא הניח לי, אינני יכול לעשות זאתו
        

        צבא קולפק באצבא קולפק באצבא קולפק באצבא קולפק בא
        

, מ מלודביפול"ארבעה ק, בכפר חוְפקוב] קובפק[ולפק כשחל( צבא ק
. גילו האוקראיני� התנגדות, גרו בו אוקראיני� רוצחי� בלבדשכפר 

 ,הפרטיזני� שנשארו באזור. הצבא ירה ברבי� מה� ושר( את הכפר
יהודי� הלכו ג� ה� . איכרי� רבי� וקצרו את התבואה בשדותגייסו 
שוב שלחתי את אשתי . בתבואה וקיבלו שכר� אפייהבו ינהטחבלעבוד 

 סמו� ,ע� הילדי� לחיות אצל נוצרי� והלכתי לעבוד בשדות
בסתיו הלכתי . כדי להשתכר תבואה ולהשיג עתודות מזו� ,פרטיזני�ל

תפוחי  תריחפבלעזור  ,אחיה יוס( ולדמ� אל נוצריע� ע� אשתי ו
, בתמורה העביר בעבורנו נפחייה לכפר מארולצי� ;אדמה מ� השדות

ביתנו הקט שימש אכסניה לכל יהודי שבא . ועשינו ממנה דירה קטנה
די� בוריס הזמ� ארו� למדי היו עמנו עור� . מה- ושהה יחד עמנו זמ�

בחור בש� בנימי� , וגיסו מוניק גפנבוי�מ� העיירה שלנו סולומיאניק 
מוניק נפל כחייל בצבא הרוסי בקרב . ולדמ� מנובוגרד וולינסק ואחרי�

   .שני ילדי� ונולדו לועלו לישראל אשתו ביילה ובוריס . על קניגסברג
  

מתקד�  בעודוכשהצבא האדו� שחרר את לודמיר , 1944בפברואר 
את  תינטש .ג� אני גויסתי. נער� גיוס כללי, ומכה את צבאות הנאצי�

ר קרב גדול סמו� לאח. הלכתי ע� הצבא הרוסיו �לדייאת האשתי ו
מיכאל שתדל� , לייזר כ*, יודל שלייפר- ללוצק שלחו אותי יחד ע� חיי�

בהמות ואספקה , להעביר סוסי�, ויקיר יאסנובולקה וג� נוצרי� רבי�
לייזר כ*  ,אני. לקחו מאתנו הכול, יטומיר'בבואנו לז. אחרת לקייב

שי� ומיכאל שתדל� חזרנו לאזור שלנו לאחר היעדרות של ארבעה חוד
הסתדרתי בעבודה בממשל . עוד אשתי חשבה שאינני חי. מ� הבית

  .7לנקה'הרוסי ועברנו לגור במצ
  

היינו . חיי� בי� גויי�של  קשי� שבועות וחודשי� ,עברו עלינו ימי�
, גיטרמ�, המשפחה שלנו: משפחות יהודיות מועטות שנותרו מ� החורב�
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משפחת שטיינדל , למ�שניאור ו, מאיר ולמ� ואשתו פרומה, יוס( ולדמ�
, משפחת פינחס קיילר מברזנה, משפחת יונה פיקובסקי, ממזיריטש

משפחת , רשֶ ְט משפחת קְח , )יחזקאל, ביילקה, פינחס(משפחת שפילקה 
יוס( , אבא וברו� גוטמ�, יוס( ובני פישמ�, יעקב קליימ� ואחיו משה

 ,ביילקה חיריק, יהודה ודבורה רבר, יצחק גורפינקל, ואברה� שמש
וול( , יוס( ורחל וקסלר, אברה� וזליג שתדל�, שמואליק קלימק

ולראשונה  ,עשינו מניי� בביתי, 1944 בשנתבימי� הנוראי� . שתדל�
  .לאחר שנתיי� התפללנו והזכרנו את נשמות קדושינו

  
        רפטריאציהרפטריאציהרפטריאציהרפטריאציה

        
באה אלינו ועדה , כשהחלה הרפטריאציה הפולנית מרוסיה, 1945בשנת 
הוא שהה בדירה . בראשה עמד דוד� של גרומיקו הידוע .פולנית-רוסית
הוא שלח אותי ואת משפחתי ואת ו, קשרתי עמו היכרות קרובה, שלי

הגענו לעיר הפולנית חל� . לפולי� ,היהודי� הראשוני� ע�יוס( ולדמ� 
ש� רקחו הפולני� עלילת ד� כנגד קומ* היהודי� ששבו , בערב פסח

אלמלא התערב הצבא המעורב ו ,המצב היה חמור מאוד. לבתיה�
  . היו הורגי� את כל היהודי� ואותנו ג�, פולני-הרוסי

  
ש� ', ולאחר מוראות גדולי� נסענו ללודז, הינו בחל�שיומיי� בלבד 

התאספו תו� חודשי� אחדי� כחמישי� אל( יהודי� ונוסדה קהילה 
כעבור זמ� קצר נפגשתי ע� מנהיגי הפרטיזני� היהודי� . יהודית
פסיה בורנשטיי� , כג�, ר רובינשטיי�"ד, ר אברה� אלפרט"ד :מבלרוס

להעביר�  על מנתעסקתי בארגו� יהודי� . ואחרי� וקשרתי עמ� קשר
כעבור זמ� . למחנות שהקימו שליחי� מאר* ישראל והמתינו לה� ש�

תפקיד אחראי  ,קצר קיבלתי עליי את הנהגת ההגירה הבלתי לגלית
  .מאוד הכרו� לעתי� בסכנת נפשות

        
        והביאנו לציו�והביאנו לציו�והביאנו לציו�והביאנו לציו�

  
דבר פעילותנו נודע לממשל , נאלצתי לעזוב את המקו� 1945בספטמבר 

באחד הערבי� עזבתי יחד ע� עוד . פולני והחלו לחפש אחרינו-הרוסי
 1945בספטמבר  24- ש� בוצע ב, לקרקוב' ארבעי� גברי� את לודז

לאחר שהות של ימי� אחדי� . פוגרו� ביהודי� ונהרגו יהודי� אחדי�
מש� עברנו לסלובקיה , כי'צ- נו כולנו את הגבול הפולניחציבקרקוב 
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בבודפשט התעכבנו שישה שבועות עד שהצלחנו . ומש� להונגריה
. מלווי� חיילי� רוסי� ,להשיג מסמכי� אוסטריי� ונסענו אל הגבול

ות בוציי� עד שפגשנו איכר שנסע ביער מש� הלכנו ברגל דר� יער
שילמנו לו ארבעי� שילינג והוא העמיס את צרורותינו . לצור� עצי�

. ההסמוכואת הילד וכמה נשי� חלשות והביא אותנו לתחנת הרכבת 
כעבור שעות אחדות , שבדקו את מסמכינו, חיילי� אנגלי� ש�פגשנו 

  .מקו� הריכוז שלנו, סמו� לגר*, הביאה אותנו הרכבת לעיירה לייבני*
  

  .215 – 196' אבד� וניצולי� עמ: מתו� הפרק
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        וולה גולדמ�וולה גולדמ�וולה גולדמ�וולה גולדמ�יוסל וחְ יוסל וחְ יוסל וחְ יוסל וחְ ' ' ' ' רררר        גולדמ�גולדמ�גולדמ�גולדמ�) ) ) ) פסלפסלפסלפסל((((פנינה פנינה פנינה פנינה 

המסורי� שנתברכה בה� יוסל גולדמ� היה מ� העסקני� ' אבי ר
היה הוא עסוק , טוב למדיהיה הכלכלי  מצבנובתקופות ש .העיירה

. עיירהבבענייני� חברתיי� ופעיל בכל תחומי החיי� היהודיי� 
בימי� הקשי� של , את מנוחתו כשהחמיר המצב ודאגות פרנסה טרדו

 קחתלא היה בכוחו ל, ]20-של המאה ה[ 30-ושנות ה 20-סו( שנות ה
א� היה ער לכל גילויי החיי� היהודי� , חלק פעיל בחיי� החברתיי�

בעת קבלת  תמכרעלא פע� הייתה ש, תכופות הביע את דעתוו
  .החלטות שונות

כ� התאפקות בור� בטקט אישי וביכולת א� , אימפולסיבי מטבעוהיה 
הוא ניח� בחוש  .שמעו דבריו בנחת ובמתינותנ שבהופעות פומביות

ראשית של התהפוכות  ותבשנ .צדק וביושר חברתי והיה בורר מוער�
מרכז למפגשי� היה ביתנו  20- שנות ה

כמעט מדי . פעילות תרבותיתלחברתיי� ו
דיברו ודנו באירועי , על כוס תה, ערב

. האר* והעול� שנשאו אופי יהודי כללי
ענייני� מקומיי� בעלי בביתנו הוחלטו 

דנו בשאלת . תרבותי וכלכלי, תוכ� חברתי
ספרייה עירונית , ייסוד בית ספר עברי

בחירות לאספה , רות לקהילהבחי, ביידיש

מי צרי�  – הממשל האוקראיני תקופתב ;הלאומית היהודית בקייב
להיות הסולטיס בעיירה ומי מ� היהודי� צרי� להיבחר למועצה 

יהודה : בהשתתפות, החזרות של חוג החובבי� הדרמתי. הכללית
אשקה , משה וטייבל ביקובסקי, שרה בלנקמ�, )שוורצמ�(שחורי 

וכאשר . בביתנוא( ה� התקיימו , שרה שליי� ואחרי�, קורוחקה רזני
  .נוצר אול� תאטרו� למופעי החוג, פינו את הרהיטי�

מנח� שחורי ): שנה 15-10-כול� צעירי� ממנו ב(אבא וקבוצת צעירי� 
, מוטל אטשטיי� ואחרי�, מוטל שליי�, לימי� עור� ע� עובד) שוורצמ�(

בשני� . 1925-1918ייסדו את בית הספר העברי שפעל בשני� 
עד  – ימי� קשי� של פוגרומי� ומהפכות – הראשונות לקיומו

 ,מימ� אותו כמעט לגמרי בעצמו, וינט'שהצליחו לקבל תמיכה של ג
 1925- יוס( סגל שעלה ב, המנהל הראשו� של בית הספר. באמצעי� שלו

לפי מה ששמעתי לאחרונה . התגורר בביתנו, נכבדי ראשו� לציו�מהיה ו
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היה אבי ג� מייסד קבוצת , שחק� האוהל יהודה שחורי, נומב� עיר
עיירה שהוקמה בזמ� במכבי האש המתנדבי� ושל ההגנה העצמית 

  .הפוגרומי� ביהודי�

מי . ומוער� אבי היה אהוב על כל השכבות בעיירה והיה בורר מוכר
 .בחר ביוסל גולדמ�, ובעל מצפו� נבו�איש  ,שביקש לו בורר הגו�

אותו במיוחד בני המעמדות העניי� שראו בו את נציג� העריכו וכיבדו 
בגלל נציגי�  –לא היה מסוגל  ,בהיותי איש נקי כפיי�, כשאבי. ומגנ�

בוועד האמריקאי שמשימתו הייתה לחלק כספי להישאר  –מסוימי� 
נאספו העניי� וטענו שא� יוסל גולדמ� לא יהיה , והתפטר ,תמיכה
. בלחצ� מש� אבי את התפטרותו. לא יהיה לה� על מי לסמו�, בוועד

 �מצבהיה שבמושגי הזמ� ההוא , יחס מיוחד היה לאבי לאות� שכבות
א( שהיה לו מקו� קבוע בבית הכנסת של סטולי� , לכ� .הסוציאלי ירוד

     .ל הוא בבית הכנסת של החייטי�התפל, וכל חבריו התפללו ש�

. א( היא כיבדה אותו והחשיבה אותו אד� הגו�, האוכלוסייה הנוצרית
מקור פרנסתנו , כשהולאמה מבשלת הזפת שלנו, בתקופה הסובייטית

  .למנהל מבשלת הזפת, מעביד� לשעבר, בחרו הפועלי� בו, היחיד

ר* ישראל ראה את עתידו ועתיד משפחתו רק בא, אבי היה יהודי גאה
 השלי�, היה שלא עלה הדבר בידו כשאפשרמ. לעלותדר� והתאמ* בכל 

יעלה , לייבל יבמיוחד כשעלה אח, כי באמצעות�קיווה . ילדיועל יהבו 
השמחה כשקיבלנו מכתב הייתה גדולה . בידו לעלות ע� כל משפחתו

. כול� ציפו ליו� הגדול שיגיעו הסרטיפיקטי� ,מאחי מאר* ישראל
יסטי� יחד היטלרהא זכה אבא ונפל מידיי� רצחניות של ל ,לאסוננו

 גטו החלימה והייתה למפרנסתבבזמ� השהות  .וולהע� אמי החולה ְח 
אשת  ,יחד עמ� נספו מידי החיה הנאצית האחות מישקה. המשפחה

 ;שנפלה בשבי ההיטלריסטי� ע� בתה בת הארבע ביילצה ,יעקב פויגל
כל הקדושי� ו ;16- בת הזקוני� פריידל בת ה ,האחות הצעירה

מילי�  ויהי. והטהורי� בני לודביפול שנפלו על קידוש הש� והאומה
בו , קדיש יתו� שלא נאמר על קבר האחי� של קדושי לודביפול, אלה

  .מצויי� ג� יקיריי ואהוביי

  .290 – 288' עמ, רשימות ותמונות, הצרורי� בצרור החיי�: מתו� הפרק
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        לזכר משפחת ויינשטיי�לזכר משפחת ויינשטיי�לזכר משפחת ויינשטיי�לזכר משפחת ויינשטיי�  קנדה    ,דובה האיט וביילה גורלניק

שילחו אות� לעבודה . קאימא והאחות בלומה היו בגטו בבית ברו� קֶ 
. שמא יעלה ביד� להינצל, ניסו להסתתרה� . ו עד זוב ד�כקשה וה

גילו , הירש מתחת לבולי הע*- הסתתרו סמו� למצבור הע* של יצחק
  .�ש� ירו בה .אות� וגירשו ליער

 ,אשתו דובה ובנותיה� היפות שיינדלה ובתיהלה היו בגטו, האח מאיר
ה� גורשו לקסרקטיני�  .מאיר שלנומת סבלו מצוקה ורעב עד אשר 

  .ונספו ש� ע� כל הקדושי�

שלחו נמדי יו� . אשתו זלטקה והילדי� שעיה וצבי היו בגטו, אחינו דוד
הוא , �מספרי� כי דוד ביקש לנקו .לעבודה קשה ללא אוכל ומשקה

בניה� שעיה . באחד הימי� סטר לגרמני .ידע שכ� או כ� יהרגו אותו
  . ה� בקנדה. וצבי ברחו מ� הגטו וניצלו

ה� גרו בחרלוב והיו לה� שני  ,היו לנו ג� אחות בתיה וגיס ישראל
מספרי� כי הילדה הסתתרה פע� . שעיהלה וביילהניו, ילדי� קטני�
הייתה רעבה מאוד ויצאה  ,היא הייתה בת שלוש בלבד, מתחת לגשר
  .הילד נכפת ונדקר למוות. הבחינו בה מיד וירו בה. לחפש אוכל

  .שמתו על קידוש הש�היקרי� זו מצבה לקדושינו  אתה

  .209 'עמ, רשימות ותמונות, הצרורי� בצרור החיי�: מתו� הפרק
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        גולדה גלוזמ�גולדה גלוזמ�גולדה גלוזמ�גולדה גלוזמ�מלכה גיטרמ�  מלכה גיטרמ�  מלכה גיטרמ�  מלכה גיטרמ�  

להוריה מלכה ומנדל  1910לוזמ� נולדה בלודביפול בשנת גולדה ג
. כשמתו הוריה אימצו אותה הדודה רייזל והדוד יהודה סרוקה. פיינמ�

היא נאלצה . והדודה הפכה חסרת אמצעי� ,כעבור זמ� קצר נפטר הדוד
סיימה את בית הספר , לעבור אל אחותה בתיה ולדמ� והתחנכה בביתה

 .אחרי�לג� את השפה למדה עברית והספיקה ללמד , הפולני העממי
 1932היא נישאה בשנת . חלוצה מסורה ,הייתה אישה מוכשרת והגונה

כול� נספו בשחיטה . פייגה ומטלה, היו לה� שתי בנות. למל� גלוזמ�
  .1942, ד באלול"ביו� י

  .297 'עמ, רשימות ותמונות, הצרורי� בצרור החיי�: מתו� הפרק
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        קליגרקליגרקליגרקליגרלזכר משפחת לזכר משפחת לזכר משפחת לזכר משפחת             קנדה    ,))))קליגרקליגרקליגרקליגר((((פרימה גורנשטיי� פרימה גורנשטיי� פרימה גורנשטיי� פרימה גורנשטיי� 

אני כותבת רשימה זו לזכר אהוביי ויקיריי שהאיצו בי להציל עצמי וה� 
  .עצמ� נספו ע� כל קדושי לודביפול

את הבוקר בו הוק( הגטו וכולנו הבנו , כאילו היה זה היו�, אני זוכרת
גירשו אותנו בכוח מ� , � עד� תהא מנוחת�גב, הוריי. כי זה הסו(

 ,כ� יצאנו מ� הגטו. זכר למשפחההבערה כדי שנציל עצמנו ויישאר 
לאחר צרות רבות עלה בידנו להימלט . אחותי לאה ואני ,אחי פיניה

  . ולהישאר בחיי�

  .עד לשחרור ,שוטטנו בשדות וביערות בתנאי חיי� קשי�

בעלה , אחותי חנה ;אשתו בריינדל ובנ� היחיד חיי�, אחי הבכור יצחק
סו א( ה� לברוח ולא ני – פרימק ובנהרחל גיסתי  ;לייזר וילדיה�

תפסו והובילו אות� ע� כל קדושי לודביפול אל ה� נ. הצליחו
  .ש� הרגו את כול�, הקסרקטיני�

  .תהא זו מצבה להוריי היקרי� אחי ואחותי ומשפחותיה�

   .301' עמ, רשימות ותמונות, הצרורי� בצרור החיי�: מתו� הפרק
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        משפחת ורנרמשפחת ורנרמשפחת ורנרמשפחת ורנררוזה אוסטרובסקי  רוזה אוסטרובסקי  רוזה אוסטרובסקי  רוזה אוסטרובסקי  

 13בת , הייתה לה� בת נעכה. ה  מוודניק'אחי ראוב� היה נשוי לחנצ
ראוב� מת באורח . האישה והילדי� נספו שעה שברחו. 11ב� , משה ב�ו

. ביו� השחיטה הסתתר במרת( דירתו בי� גזרי הע*. טרגי עוד יותר
  .ימי� ונורה בגינת ביתו 6-5הוא שכב ש� 

 ,כשחלתה בטיפוס ביער 12הייתה בת  ,רבת אברה� וגולדה ורנ ,חיה
, לא נית� לקבל עזרה ביער. לש� ברחה ע� הוריה ואחיה הקט� משה

  .היא מתה ונקברה ביער פיפלה. ולא הצליחו להצילה

,  הייתה לה� בת מישקה .טרלבייפייגל בת משה ורנר נישאה לישראל אי
שבועיי� לפני השחיטה התירו ללכת ליער . 9בת  ,ובת חיהלה 11בת 

וציווה  ,תפס אותנו בשובנו, כשנודע הדבר לקומיסר. י יערגרגר ללקט
  .פייגל הייתה בשחיטה. מלקות 25להצלי( בנו 

   

  

  .303' עמ, רשימות ותמונות, החיי� הצרורי� בצרור: מתו� הפרק
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  לזכר פרטיז� יהודי בנימי� ב� אייזיק שתדל�בנימי� ב� אייזיק שתדל�בנימי� ב� אייזיק שתדל�בנימי� ב� אייזיק שתדל�לייבל רבר  לייבל רבר  לייבל רבר  לייבל רבר  

ולמדנו , של אחיבחבריו הוא היה הטוב  .הכרתי את בנימי� מילדותי
בנימי� . יטומיר ולאחר מכ� אצל גליצקי'שלושתנו יחד אצל המורה מז

הוא הצטיי� ג� בהשלכת אבני� . תלמידי�הטובי  על מנהלמד היטב ונ
   .בשקצי� כשהתקוטטו אתנו

באות� ימי� . 1920-בנימי� היה ממנהיגי השומר הצעיר הראשוני� ב
וג� התגוננו מפני  ,טבעל הפגנת אהבבההיו החברי� יוצאי� ליער 

נהגנו לקחת דוגמה מגיבורי תל חי כיוס( טרומפלדור . 
בנימי� התחנ� אצל . שלחמו עד טיפת דמ� האחרונה, יזיק

הוא לא הסכי� להיכנס . הורי� שהייתה לה� חנות לממכר בשר
 .לש� כ� נגרותולמד חיפש דר� לעלות לאר* ישראל  ,לעבודה בחנות

. לא אפשרו זאת ,גבלות הקשות בבית
וחי  בנימי� התחת� ע� סוניה נייברג מרוקיטנה

  .עמה חיי� מאושרי�

 נמש� , ע� שתי בנותיה� הפעוטות
עד אשר גירשו הגרמני� הרצחניי� את יהודי 

,  אי� לנו פרטי� על חייה� בגטו. רוקיטנה לגטו
חבר דיווח . טוב מאשר בלודביפולש� 

ג� , בנימי� ברח ליערות ביו� האקציה
שעה שתעתה . אשתו והבת הקטנה ברחו

נתפסה בידי פורעי� אוקראיני� היא 
בהיות� , וקבוצת יהודי� �בנימי. הרגו אותה לאחר עינויי� קשי�

נכנסו אל נוצרי לקנות , ימי� ביערות ברזנהשהייה של רעבי� לאחר 
תו� כ� שלח את אשתו להודיע הגוי החל לאפות למענ� לח� ו

יהודי� רק למזלו של בנימי� נשארו . לגרמני� כי יש אצלו יהודי�
לאחר . הוא וה� כשבאו הגרמני� ניצלו .אחדי� בבית בהמתנה ללח�

שרפו בנימי� והאחרי� את  ,שרצחו הגרמני� את החברי� הנותרי�
 ה� הצטרפו לאוטריאד. הבית והרגו את הנוצרי ואת משפחתו כנקמה

עד  ,ללחו� במרצחי� הגרמני� והאוקראיני�, הפרטיזני� של פיודורוב
 בנימי� הל� ללחו�. מ� הגרמני�את האזור אשר שחרר הצבא הסובייטי 

כעבור זמ� קצר החלי� והתייצב להילח�  .ש� נפצע בחזהו
  . בפורעי� האוקראיני�

לייבל רבר  לייבל רבר  לייבל רבר  לייבל רבר  

הכרתי את בנימי� מילדותי
שלושתנו יחד אצל המורה מז

למד היטב ונ
בשקצי� כשהתקוטטו אתנו

בנימי� היה ממנהיגי השומר הצעיר הראשוני� ב
היו החברי� יוצאי� ליער 

. התנפלויות
יזיק'ואפרי� צ

הורי� שהייתה לה� חנות לממכר בשר
לעבודה בחנות

גבלות הקשות בביתא� המ
בנימי� התחת� ע� סוניה נייברג מרוקיטנה

עמה חיי� מאושרי�

ע� שתי בנותיה� הפעוטות ,אושר�
עד אשר גירשו הגרמני� הרצחניי� את יהודי 

רוקיטנה לגטו
ש� לא היה 

בנימי� ברח ליערות ביו� האקציהכי 
אשתו והבת הקטנה ברחו

היא  ,ביערות
הרגו אותה לאחר עינויי� קשי�ש

רעבי� לאחר 
הגוי החל לאפות למענ� לח� ו. לח�

לגרמני� כי יש אצלו יהודי�
אחדי� בבית בהמתנה ללח�

שרצחו הגרמני� את החברי� הנותרי�
הבית והרגו את הנוצרי ואת משפחתו כנקמה

הפרטיזני� של פיודורוב
אשר שחרר הצבא הסובייטי 

ש� נפצע בחזהו, בחזית
בפורעי� האוקראיני�
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בקרב ע� חבורה גדולה של שוטרי�  ,בנימי� נפל במאבק קשה
הוא נפל כגיבור ע� עוד שני חברי� יהודי� . ראיני� ביערות בלרוס

לאחר מותו זכה בציו� לשבח מסטלי� על מעשי הגבורה . ונוצרי אחד
  .ד גיבור מסוראבע� היהודי 

   !יהי זכרו ברו�

  

 – 315' עמ, יד למגני� ולמגשימי�, הצרורי� בצרור החיי�: מתו� הפרק

בנימי� נפל במאבק קשה
ראיני� ביערות בלרוסאוק

ונוצרי אחד
ע� היהודי ל. שלו

יהי זכרו ברו�

  

  

מתו� הפרק
316.        
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        מפת לודביפולמפת לודביפולמפת לודביפולמפת לודביפול
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67 

 

            התצלומי� באדיבות שבתאי רוזנצווייג. . . . 1997199719971997, , , , על קבר האחי�על קבר האחי�על קבר האחי�על קבר האחי�

הטמנת� ליד קבר האחי� טקס עצמות נרצחי� בני הקהילה ו העברת
  .1993-באתר ההנצחה שהוק� ב
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            'ו סתרצילו� א). 1993-באתר שהוק� ב(    2010201020102010    ,,,,קבר האחי�קבר האחי�קבר האחי�קבר האחי�    ללללעעעע

  

  

  

   
  �יחאה  רבק
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   �יחאה רבק ינפל הבצמה
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   לאחר העברת עצמות נרצחי�באתר שהוקמה   1997-המצבה מ
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  לאתר ההנצחה 1997-בכא� בחצר היה קבר אחי� שעצמותיה� הועברו 

  

            
   אתרקבורה בלאחר העברת העצמות לבחצר שהוקמה המצבה 
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        בשולי התרגו�בשולי התרגו�בשולי התרגו�בשולי התרגו�

השתתפתי במסע  2010בקי* ). לוצק, קורי*(אני בת ליוצאי ווהלי� 
 .עיירת הולדתו של אבי, ארגו� יוצאי קורי*השנתי לאוקראינה של 

סערת הנפש שהייתי ו זה בעקבות מסע. מסענכללה בא( היא לודביפול 
. את פרקי היידיש שבספר קורי* למע� בני הקהילה תרגמתי ,בה שרויה

בתו� מלאכה זו החלטתי להמשי� בתרגו� פרקי יידיש מספרי זיכרו� 
  .של קהילות אחרות בווהלי�

צעירי� ליה זו של תרגו� במטרה לפתוח צוהר נוס( נסחפתי לעשי
י� באחד הימי� לבקש מידע על בני ישאינ� דוברי� יידיש ועשו

  . משפחה

בפוגרומי�  ונרצחהנספי� בני ווהלי� שצנועה לשימור זכר ה תיתרומ
  .  השואה –ובנורא שבה� , 20-במחצית הראשונה של המאה ה

שנה  ארבעי� ושמונהמוגשי� בזה למתענייני� , בתרגו�פרקי היידיש 
ואחת ושבעי� לקהילת לודביפול זיכרו� הלאחר צאתו לאור של ספר 

  .שנה לחורב� הקהילה

  .ת התרגו�קוב* זה הוא חמישי בסדר

*  

מאמרי התרגו� נערכו בציו� ש� הפרק והעמודי� בסדר בו הופיעו 
  .בספר הזיכרו�

ה� מ� ( ) הערות בסוגריי� עגולי� . הערות מובאות בגו( התרגו�
ה� [ ] הערות בסוגריי� מרובעי� . של הכותבי� או העורכי�, המקור

  . שלי

  

  המתרגמת
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        ענייני�ענייני�ענייני�ענייני�ההההתוכ� תוכ� תוכ� תוכ� 

  6                          זיכרונות על עיירת הולדתי לודביפול    מרדכי אוסטרובסקי

   8                                                  )זיכרונות(שרפות בעיירה    זינדל וסרמ� 

  11                                         הייתה עיירה קטנה לודביפולהיה  בתיה הקמ�  

  16                                                               בגטו וביערות   פסח קחטשר 

  23                        נדודי� בדרכי מרכז אסיה למדינת ישראל   יצחק יופה - משה

  24                                                       תלאות שעברו עליי   יעקב קליינמ� 

  30                                                 בעמק הבכא   ) מנדלובי*( מלכה אייכברג

    34                                         זיכרונות של ניצולה   ) ורנר(רוזה אוסטרובסקי 

   36                                                        תלאות שעברו עליי   יוס( גיטרמ�  

  56                                   יוסל וְחוולה גולדמ�' ר  גולדמ� ) פסל(פנינה 

  59                        לזכר משפחת ויינשטיי�   דובה האיט וביילה גורלניק

  60                                                       גולדה גלוזמ�  מלכה גיטרמ� 

  61                               לזכר משפחת קליגר  ) קליגר(פרימה גורנשטיי� 

   62                                                משפחת ורנר   רוזה אוסטרובסקי

         63                     בנימי� ב� אייזיק שתדל� לזכר פרטיז� יהודי לייבל רבר  
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ספרייה השל באתר ספרי הזיכרו�     הסרוק    לספר לודביפולקישור 
  :הציבורית של ניו יורק

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1300 

   

  :ת לוויי�קישור למפ

http://www.satelliteviews.net/cgi-bin/w.cgi/?c=up&UF=-

1054771&UN=-1549904&DG=PPL 

  

  

  

 

  


