
1 

 

רווה רווה רווה רווה 
        קהקהקהקהסְ סְ סְ סְ רּורּורּורּו

  

            פרקי יידיש מתורגמים לעבריתפרקי יידיש מתורגמים לעבריתפרקי יידיש מתורגמים לעבריתפרקי יידיש מתורגמים לעברית

  רוסקה והסביבה ווהארספר זכרון לקהילת : מתוך

   

  
2020  



2 

 

  :הפרקים המתורגמים בספר זה נכתבו ביידיש ונדפסו בתוך
  רוסקה והסביבה ווהארספר זכרון לקהילת 

  ג"תשל, רוסקה והסביבה בישראל ווהארארגון יוצאי : ל אביבת

  

  

  

  

   פורמט דיגיטלי

  אסתר ַוינשלבוים :תרגום ועריכה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   תחנת הרכבת: בשער



3 

 

  



4 

 

  

        לזכרםלזכרםלזכרםלזכרם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5 

 

        דברי המתרגמתדברי המתרגמתדברי המתרגמתדברי המתרגמת

לאחר חבלי , 1973-ראה אור ב" והסביבהווה רוסקה אספר זכרון לקהילת ר"
. ביידיש הנכתבכמחציתו . כעשרים שנים לדברי העוסקים בו, לידה ממושכים

 מוגש בזה למתענייניםלחורבן רווה רוסקה ומלאו שנים  שמונהשבעים ו
   .תרגום לעברית של המאמרים ביידיש

חותם  נסיעותיי לאוקראינה הותירו בי. קוריץ, צקלּו  – אני בת ליוצאי ווהלין
  . מסע בספרי זיכרון, שהוליך אותי למסע מסוג אחר

, בתקווה למצוא בדל מידע על משפחת אבי, ההתחלה הייתה ספר קוריץ
ולהחיות , לסייע למי ששפת יידיש זרה להם, ספרי זיכרון נוספים –ההמשך ו

  . לעוד רגע של קריאה עולם שחרב

, רוקיטנה\סארני, טרוביץ\מרוויץ-מלינוב, לּודמיר, קוריץ: רשימת הקהילות הרי
קמין , שּומסק', ישץ'רוז ,אּוסטילה, לּובומל, קרמניץ, דומברוביצה, דביפוללּו

; פולסיה, נהורודוק'קוז-נינייץלּו ;ווהלין – לוצק, וישניביץ, האוליק, קושירסקי
  . מזרח פולין –וולומין , וויסלוויץ, פשיטיק ;גליציה המזרחית, ורטקוב'צ

בהם מרבית בני המשפחה של הוריי  –תרומתי הצנועה לשימור זכר הנרצחים 
  . 20-בפוגרומים ובשואה הגדולה במאה ה –

בכנס  1949בדצמבר  19-בשנוסד , ארגון יוצאי רווה רוסקה והסביבה בישראל
ולא , כפי הנראהכבר לא פעיל , הראשון של יוצאי רווה רוסקה והסביבה

  . וולקבל ברכת פויכולתי לשת

*  

בציון שם פרק , הופעתם בספר הזיכרוןהמאמרים המתורגמים נערכו בסדר 
אלא אם צוין , מספר הזיכרוןחים בקובץ התרגום לקוהתצלומים . ועמודים

   .ושולבו לפי הקשרם ,אחרת

   . בגוף התרגוםבדרך כלל ההערות בקובץ מובאות 

. או של המערכת של הכותבים, הן מן המקור( ) הערות בסוגריים עגולים 
תיקונים קלים , קצרות ובהן הבהרות, הן שלי[ ] הערות בסוגריים מרובעים 

  . וגם סימני שאלה וקריאה

   'ו 'א

   א"חשוון תשפ
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  רווה רוסקה והסביבהרווה רוסקה והסביבהרווה רוסקה והסביבהרווה רוסקה והסביבהר נחמן בלומנטל  "ד

            סקירה היסטוריתסקירה היסטוריתסקירה היסטוריתסקירה היסטורית

שהוציא לאור שמואל , באנציקלופדיה הפולנית הכללית הראשונה
  "רווה רוסקה"בערך  וייםמצ, 1870-1865אורגלברנד בוורשה בשנים 

) תקופת עצמאות פולין(עיירה במחוז בלז בעבר " :הנתונים הבאים
מ "ק 25מרחק ] Rata (Bug([שוכנת על הנהר ראטה , עתה גליציה

העיר נודעה . היא שייכת האשר לנפת] ווהקְ ולְ 'ז ,Żółkiew[ בולקיי'מז
שהיה , המלך אוגוסט השני, 1698באוגוסט  10-ב ,פגישה שקיים בהב

ששב בעת ההיא , עם הצאר פטר הראשון, יםונסקזמנית מלך הס- בו
שלושה ימים בילו שני המלכים בסעודות ובתענוגות . לרוסיה מווינה

   ".ואגב כך החליטו במשותף לצאת למלחמה נגד שוודיה

 :וזכה לכינוישהיה חזק מאוד (המלך הפולני צטיין ִחנגאות הה זמןב
במכת חרב  ת ראשו של שור עצום בגודלוהתזב) בעל כוח –מוְצני 

   . מרגע זה נודעה העיר בהיסטוריה. אחת

; 1455אך היא קיימת כעיר משנת , על התהוות העיר חסרים מסמכים
שם העיר בא  לפי המשוער; ]Belz[ נסיך בלז, היא נוסדה בידי ולדיסלב

שהשתייכה תחילה לנסיך , ]Rawa Mazowiecka[ מרווה מזובייצקה
מכאן השם , רוס, חדש תחוםבר מתהש) השם רווה( הכרזִ ו ,ולדיסלב

   . ]Rawa Ruska[ רווה רוסקה

הפעם . 1716שהתקיימה בינואר , ועידה שנייהוהעיר מוכרת גם מ
פולנים (תומכי המלך וצבאו , נידונה עשיית שלום בין שני הצדדים

 ]Tarnogrod[ דובטרנוגרבקונפדרציה ומתנגדיו שהתארגנו  )יםונסקוס
 ,בוועידה נטלו חלק מצד המלך. וביקשו להניס את הצבא הסקסוני

שני מושלי  –מן הצד השני ; )שניהם סקסונים(פלדמרשל פלמינג וגאלף 
אווסקי יההטמן הגדול אדם סיינ, כנציג המלך ,בא גם. מחוזות פולנים

]Adam Seniavsky[ .הצבא . בינואר נסתיים המשא ומתן בהסכם 18-ב
מסוים מכל  מסו ,לסקסוניה, ה לדרךצידבל יק, גתהסקסוני נאלץ לס

   . בית
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את ִמפקד היהודים שנערך  מתקופת פולין העצמאית ראוי להזכיר
 אתעל מנת לקבוע  התקייםהמפקד . המדינה םבשנים האחרונות לקיו

לשלם מדי שנה בשנה על כל יהודי בן שנה ומעלה מס הגולגולת שהיה 
רווה השתייכה אז . 1765-1764בשנת  בוצעהמפקד . לקופת המדינה

אם . יהודים 1,050כפרים סביבה נמצאו בעת ההיא בעיר וב .למחוז בלז
מספר את , )בני פחות משנה(שדיים היונקי את נוסיף למספר זה 

, לפי פרופסור מאהלר 20%- למעלה מ המונים יחד ,"כחשיםומה"
-קודם שעברה רווה לידי אוסטרו, 18- בסוף המאה הש ,התוצאה היא

, זו הידיעה הראשונה. יהודים 1,300-היו שם כ) 1772בשנת (הונגריה 
. שיש בידינו על מספר היהודים בעיר רווה, פחות או יותרהנכונה 

   .מספר גדול למדי ,הואהמן הז ישגמוב

  מראה כללי של העיר

ן הגאוגרפי הפולני לשנת ת האוכלוסייה שמביא המילוהתפלגומעניינת 
לאומים ; 2,181 –גרמנים ; 742 –רותנים ; 3,624 –פולנים : 1880

  . 6,576 –סך הכול ; 29 –אחרים 

מילה בש ,התשובה היא? לפתע בעיר גרמנים כה רבים צצומאין 
אוסטרית עשתה - האדמיניסטרציה הגרמנית. היהודים נכללוגרמנים 

פקד העם חל איסור לציין הוראות לקומיסרים של מִ ב. זאת במודע
, לפי שפתם ,וממילא נחשבו היהודים, כשפת אם עברית או יידיש

המונרכיה  ילסדר הועילזה . בין אם נשאלו על כך או לא, גרמנים
   . ולממשלה הגרמנית שלה
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ים בחשבון את מביאכש –לפי אותו מקור  –אחרת נראית סטטיסטיקה 
: 1880היו ברווה רוסקה בשנת זה לפי קריטריון  .האוכלוסייה ה שלדת

יוונים - קתולים; 1,592 –) מזוהים כבני הלאום הפולני(רומים -קתולים
 –סך הכול ; 3,905 –) יהודים(אליטים ריזא; 1,087 –) אוקראינים(

6,584 .  

משום שכמעט  ,אמור להיות מספר היהודים בעת ההיא 3,905המספר 
לא היו עדיין  .ם דתייםכיהודיחשו  –יש לקבל  –כל היהודים 

. לא יותר, היו אלה יחידים ,ואם כן, או מומרים חילונים, מתבוללים
  . אותנו בכל אופן מעניין הכלל

-ב, גדול באופן ניכר –יהודים לפי אמונתם  –מספר האיזראליטים 
בכך  יש להסביר זאת). דוברי גרמנית" (הגרמנים"ממספר , אנשים 1,724

חשו   – מתוך רצון טוב, שפת דיבורפולנית כ שחלק מן היהודים ציינו
או באמת  – להופיע כגרמניםלפי האזרחים הפולנים כ מותנעי- אי

הם העדיפו ). ודאי אחוז קטן למדי(השתמשו בשפה הפולנית בבית 
או , אלה מתבוללים בהכרה או מתפתים! ל פני גרמניתעלציין פולנית 

האוסטרית הפגנה פוליטית נגד האדמיניסטרציה זה עניין של היה ש
   .ולמען עצמאות פולין

כך גם ביחס למספרים ( 1880הערה בדבר מספר התושבים בשנת 
 –במקור אחד ). שמקורם בתקופה האוסטרית ,עם יפקדאחרים של מִ 

אם  :החישוב אופןמ ההבדל נובע. 6,584 –ובמקור אחר , 6,468
 ,בעל העיר או הכפר, הפריץ "חצר"מחשיבים במספר תושבי העיר את 

השטח כונה  .)בחווה( נתיניוו) כך כינו אותו אצלנו בגליציה(ל אחוזה בע
עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה היה ו ,"החצר) "הפולני(מי רשבשם ה

החצר  ,בתקופת פולין העצמאית ביטלו זאת. יחידה מנהלית נפרדת
  . הכללית מועצהצורפה ל

בתקופה האוסטרית  השהשתייכו אלי ,נפהכל העתה ל ניתן דעתנו
 רובגֶ מָ , ]Lubycza Królewska[ ה קרולווסקה'לוביצ: העיירות הבאות

]Mageriv\Magerov[ ,פוטליץ' ]Potelych[, הובנוב ]אוהנוב Uhnów[ ,
והאחוז  1900נציין את מספר היהודים בשנת . ]Niemirów[ מירוביינ

   :שלהם ביחס לאוכלוסייה הכללית
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  אחוז היהודים, יהודיםמתוכם , כללי' מס: תרגום

האחוז הקטן  .87.5%, הגדול ביותר היה בעיירה לוביץהיהודים אחוז 
   .10.3% ',בעיירה פוטליץ –ביותר 

מכל  17.1%, יהודים 3,606גרו בהם  ,כפרים 67 נפהבאותה שנה היו ב
מן היהודים גרו  82.9%; רווה רוסקה תפנב 1900- היהודים שגרו ב

  . כלל לא היו בעת ההיא ,יםכפרים בלי יהוד. בעיירות

הונגריה -תחילה באוסטרו, לפי מפקדי העם שנערכו כל עשר שנים
מתקבלים המספרים  ,בפולין העצמאית) 1931, 1921בשנים (ולאחר מכן 

  :רווההבאים ביחס ל

  
  יהודים האחוז , יהודים מתוכם, תושבים כללי' מס: תרגום

) 1914פרצה (מן המספרים נראה כי לפני מלחמת העולם הראשונה 
- כלומר ב, נפשות 4,307- האוכלוסייה בעיר במשך שלושים שנים ב גדלה
. 63.5%- כלומר ב, אנשים 2,234-היישוב היהודי בגם בו בזמן צמח . 60%

 ,יהודית מספר היהודים בנסיגה מתמדת-אך ביחס לאוכלוסייה הלא
  . ניםבמשך שלושים ש 3.2%
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במקום גידול תקין טבעי של , מתאפיין במשבר, 1921המפקד משנת 
, 58%-כ, 1,064 מתוכן ,נפשות 1,805- ב התמעטות –האוכלוסייה 

אנשים עזבו את . גרמה לכך מלחמת העולם. יהודים-לא 741 ,יהודים
חלק , חלק מתו כתוצאה ממגפות המלחמה, חלק נפלו בחזיתות. העיר

מאשר  יותר הרב מידהב ,יהודים; )הונגריה, כיה'צ, וינה(היגרו למערב 
      .יהודים- לא

ניכר , 1931דצמבר בשהתקיים בפולין העצמאית  ,במפקד העם השני
. בלבד 27%, יהודים 610 ך זהמתו; אוכלוסייהבנפשות  2,176של  גידול

לעומת זאת , ןקטשלהם טבעי הגידול ה, )הגירה(את העיר  ויהודים עזב
יהודי -בהשוואה לחלק הלא. יהודים מן הפרובינציה- בעיר לא ונוספ

   . פחת אפוא אחוז היהודים ,באוכלוסייה

לפי מפקד העם הראשון בפולין העצמאית  המצב בשינוינעיף מבט 
  . בכל הנפה 1921בדצמבר 

 ,יהודים 13,161מהם , 106,607היה אז  נפההמספר התושבים בכל כפרי 
כלומר אחוז היהודים ) 14.5%( 16,711היו  1910בשעה שבשנת  ,12.3%

  .זו תוצאת המלחמה. צנח משמעותית

 משום, י הזמןהאמת היא שאין להשוות את גבולות הנפה בשני פרק
ה שטחים חדשים סיפח. םיהאדמיניסטרציה הפולנית ביצעה שינויש

הכוונה בדרך כלל הייתה לטשטש את . ומנגד קיצצה אחרים, רווהלנפת 
שהשתייכה לפני המלחמה  – הגבולות הקודמים בין פולין הקונגרסאית

, חלוקה זו. הונגריה-שהשתייכה לאוסטרו – גליציהבין ו – לרוסיה
    . חייבת הייתה להיעלם, את נפילת פולין שהזכירה

קודם לכן  הייכתשהש, ]Bełżec[ ץ'העיירה בלז רווהלנפת כך סופחה 
, במלחמת העולם השנייה ,והתפרסמה לימים, לפולין הקונגרסאית

מספר הקהילות  ,לפי מפקד זה. ןכמחנה המוות הראשון בגנרלגוברנמ
, בשלושה כפרים קטנים לא היה שום יהודי, 68הכפריות בנפה היה 

   . מעל למאה יהודים בכל יישוב –ובשמונה מהם 

רוסקה ובה  רווה: היו בנפה שלוש ערים, 1931- ב, כעבור עשר שנים
 4,212ב ובה ּונהאו, תושבים 3,016רוב ובה ימיינ, תושבים 11,946

, ות כפריותמועצ עמדדרדרו בעת ההיא למשאר העיירות הת. תושבים
בדרך זו היו בנפה שלוש . ה יחד עם כפרי הסביבהמועצכלומר בנו 
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 122,100שאוכלוסייתן מנתה  ,ות כפריותמועצעשרה -ערים ושלוש
כמעט לגידול זהה ה ,1921בהשוואה לשנת  13%גידול של  ,תושבים

  .  הטבעי הממוצע של האוכלוסייה בעת ההיא

דת משה  –לפי אמונה , בנפה כולה ,)1931(ים בעת ההיא מספר היהוד
בהשוואה למספר . 10,991 –עברית -יידיש –לפי שפת אם ; 13,381 –

. 2%שהם , נפשות בלבד 200- גדל היישוב היהודי ב 1921-היהודים ב
שאמור היה להיות , יוצא אפוא שהמספר אינו מכסה אפילו גידול טבעי

יש כאן בעיקר עניין , במילים אחרות. בתקופה של עשר שנים 10%-כ
) גדולות יותר(היו שעקרו לערים אחרות . נפהשל הגירת יהודים מן ה

לארץ ישראל או , היו שעזבו את פולין והיגרו לאמריקה ,בפולין עצמה
   . אצל יהודים דווקא ,השפיע גם גידול טבעי מופחת. למקומות אחרים

ן מספר היהודים לפי בי 1931עלינו להתעכב גם על ההבדל במפקד 
-כ, אנשים 2,390-המסתכם בהפרש  ,אמונתם ומספרם לפי שפת אם

, סקֶ שְ והאומנם היה לנו בעיר מספר כה גדול של מ. מן היהודים 18%
, כפי שכינו אותם בוורשה ,ריקיםדְ נְ מֶ או שְ  ,כפי שכינו אותם אצלנו

היו בעיר יהודים שמסיבות אלה שברור למדי ? שהתביישו ביהדותם
חלק מן , תלות בנותן הלחם הפולני, משרה ממשלתית(ואחרות 

הציגו עצמם כפולנים המדברים בביתם ) האינטליגנציה המקצועית
זו גם תוצאת הטקטיקה הייתה לבטח . יחידיםהיו אך אלה  ,פולנית

בתור יהודי  ,במו ידיו ,שרשם בעצמו, של קומיסר הִמפקד" טובה"ה
לא היה בין " לאומיות"טור . ו כללמבלי לשאול אות) לפי שפה(פולני 

האדמיניסטרציה הפולנית הייתה מעוניינת שיהיו . מפקדהשאלות 
האוכלוסייה   ביתרהייתה מ הב ,נפהפולנים רבים ככל האפשר ב

שכפי הנראה כלל לא ידעו קרוא וכתוב , יהודים תמימים. אוקראינית
דים הקפידו היהו. לזייףניתן את דתם לא , פולניםחשבו אפוא נ, פולנית

  . לא שמו לב כךל ?אך שפה. על יהדותם

על השימוש לרעה שנעשה בעת המפקד הגיבה דעת הקהל  , אגב
הצירים . העיתונות שלנו כתבה על כך. היהודית רק לאחר מעשה

פקד מִ . זה הועיל כמו כוסות רוח למת. היהודים בסיים הגישו שאילתות
היהודים עצמם . שמיתר והטעות לא תוקנה, בשל כך בוצעעם חדש לא 

  . ואיננו יודעים את האמת, מעולם לא ערכו מפקד יהודים משלהם
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טבלה ב ?![ 17,120 ,נתעכב עוד על מספר היהודים ביום פרוץ המלחמה
לפי  ,אלא בחישובים בלבד ,אין מקורו במפקד עם, ]7,120: שלהלן
הוא נראה מופרז במקצת גם אם נקבל כי . וינט ורשה'הנהלת ג מסמכי

מן הפרובינציה , הגידול באנטישמיות עקב ,מספר גדול של יהודים עקר
. משטרה, סטרוסטה, ה יהודיתקהיל :היו בה, רווה, אל המרכז) הכפר(

 –מן העת ההיא  יםאין עד, אין מסמכים. כיום לא ניתן לתקן מספר זה
אנו מותירים , לתקן טעות יםלויכהיו אנשים מן הקהילה היהודית ש

משום  אפוא מספר זה
  . נכון יותר, שאין לנו אחר

לנו גם כי במספר זה  ברור
וינט את היהודים מן 'מנה ג

, )כפרים(הסביבה הקרובה 
וינט 'שלא היה להם נציג ג

בפרט תלויים  היוומשלהם 
   . רווה –במרכז זה 

 ,כידוע. עוד עובדה חשובה
חצה  1939בספטמבר  17- ב

הצבא האדום את הגבול 
גבול  – סובייטי-הפולני

שנקבע בהסכם השלום 
רוסיה לשנחתם בין פולין 

 – 1921ריגה  ,הסובייטית
בין פולין שחרף העובדה 

עד שררו ברית המועצות ל
יחסים  ,פרוץ המלחמה

הן , יםתקינדיפלומטיים 
הן ברית המועצות ופולין 

הם יוצאים להצלת שטענו הסובייטים . היו חברות בחבר הלאומים
איש לא איים על , לא היה נכון זה(לרוסים האוקראינים והב" האחים"

  ). עמים אלה

, בעת ההיאחשאי ה ,הסכםה בזכותקרה  שהדברכיום אנו יודעים 
, 1939באוגוסט  23- ב .בין משטרו של היטלר ומשטרו של סטלין שנחתם

. חלקו ביניהם את שטחה של פולין, כלומר שבוע לפני פרוץ המלחמה
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במסמך . "חלוקת פולין הרביעית" לא לשווא מכנים הפולנים הסכם זה
הנתעב הזה מככבות חתימותיהם של מולוטוב מצד אחד ושל ריבנטרופ 

   . מן הצד השני

חלק הארי סופח לברית . גם הנפה שלנו לשנייםנחתכה לפי חלוקה זה 
לשטחים הכבושים הוענק . קטן נכבש בידי הגרמניםחלק , המועצות
הרוסים . של גרמניה ושל ברית המועצות "יםאינטרסתחום ": שם נאה

עם אוכלוסייה של כמעט  ר"קמ 1,144שטח של " ללא קרב"כבשו 
  ). היחידות בנפה(נכללו בהם שלוש הערים שנמנו לעיל . אנשים 100,000

. נפשות 22,400עם אוכלוסייה של , ר בלבד"קמ 286הגרמנים קיבלו 
שם הקימו . ותעל הגבול בין שתי המדינ, ץ'בשטח זה הייתה בלז

להשמיד את , מתוך כוונה יחידה, "מחנה עבודה"הגרמנים עד מהרה 
   . היהודים שהובאו אליו

ביוני  21-ב, סובייטית-פרוץ המלחמה הגרמנית גבול זה החזיק מעמד עד
ובימים הראשונים למלחמה , הצבא הגרמני נע במהירות קדימה. 1941

 יר נפה במחוז למברגאשר הפכה שוב ע, רוסקה רווהכבש את כל נפת 
כשהצבא האדום כבש את , 1944כך זה נמשך עד אמצע . החדש ]לבוב[

בנפה ]. מועד כתיבת הדברים[בהם הוא מחזיק עד היום , השטחים
לפי האנציקלופדיה , שם מצוייםלעומת זאת , החדשה אין יהודים

שני בתי הספר התיכוניים אחד שפת ההוראה בו , הסובייטית
רוסקה לפני  רווהכידוע לא היו רוסים ב. רוסית – אוקראינית והשני

שוכנת רשמית ברפובליקה האוקראינית הסובייטית  רווה. המלחמה
  . שהיא חלק מברית המועצות, "החופשית"ו" העצמאית"

המשטר השולט  תאת מגממבלי משים מציגה עובדה פעוטה זו 
שברית , של כל העמים, רשמי סובייטיזציהה בכינוי, לרוסיפיקציה

 . "חירות לאומית סוציאלית"המועצות העניקה להם 

   . 15 – 11' ע, רוסקה רווהיהודים בלתולדות ה: מתוך הפרק
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   רווהרווהרווהרווהעל החיים בעל החיים בעל החיים בעל החיים במייזלס  ] יחיאל[ייחל 

        מצב כלכלי מצב כלכלי מצב כלכלי מצב כלכלי 

לאחר , 1918סוף , הונגרית-לאחר קריסת המונרכיה האוסטרו
אוקראינה בגליציה המזרחית בניצחון להמלחמה בין פולין  שנסתיימה

לאחר כל  – 1921-רוסיה בללאחר חתימת הסכם שלום בין פולין , פולין
  – ליהודים באזור שלנו רגועשלא נתנו מ, התקופות הסוערות האלה

 ,היו צד בסבל ובצרות, צד במלחמות אלהשלא היו  אף, היהודים
   . של הצבאות הלוחמיםרומים פוגוביזה , בהיותם מושא לשוד

בעל משמעות צומת , כמעט מרכז רווהאך מיד לאחר מכן הפכה 
על  ביבשסהקשר עם העולם הושב מש. של העיר הכלכלית רבה למסחר

 ;סוקול וירוסלב, ולמברג רווהלנוע בין החלו רכבות ראשונות , כנו
שוב  –עגלותיו השכורות אל למברג בדל החל שוב לנסוע ה אֶ לֶ גודֶ 

סחרו בכל ועם נעו ויהודים . ש ככוורת דבוריםורחלהעיירה החלה 
טקסטיל בעורות וב, בהמות ועופותב, סחרו במוצרי אדמה ויער. םלוכ

    . ים אחרים שהובילו מעיר אחת לשנייהפריטובעוד מאות 

        *סחרסחרסחרסחר

והסחר היה אפוא מאז ומתמיד מקור , רווה לא הייתה עיר תעשייה
  . פרנסה ראשי ליהודים

מצפון   –יום היריד , הביאה מדי יום שני, שסביבהאוכלוסייה האיכרית 
מדרום ', ממערב בדרך פוטליץ', ממזרח דרך רחוב היץ', בדרך לוביץ

כל מה , שסולמות משני צדדיהן, עגלותיהב –בדרך קמיונקה ומֶגרוב 
האיכרים התייצבו עם עגלותיהם לא רק בכיכר . שייצרו וחסכו למכירה

אלא בכל , ])חולי שטח[שוק הבהמות בזאמד (השוק ובטרגוביצה 
רווה התכנסו ] ?נפת[חנוונים יהודים מכל . רחובות העיר וסמטאותיה

, הבינוסעי ירידים מכל עיירות הסב –ברווה , בשנים הבאות, אף הם
זה הגביר ; למכור לאיכרים את סחורותיהם המוצעות –ואף מלמברג 

  . את ההמולה בעיר ונטל מבני העיר את פדיון

שהוריהם , המוצרים שהאיכרים הביאו העירה נרכשו בידי יהודים
 –המשפחות רדליך  וקנתבואה . וגם ילדיהם ,לפניהם עוד עסקו בזה

ביצים . ובעל דרך מגר –האן ', על דרך לוביץ –גרוייר , ליד בית המשפט
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המשפחות  –סוסים ופרות . אלעזר שטרן, ראטהויז, המשפחות לנגר –
שער . נח גוטסמן, מרדכי ְשַפְצנר –עורות . שטיינבך, הנדל, למל, פליישר

; אלה היו הסוחרים הגדולים בעיר. שמואל הוך ואהרן אלבוים –חזיר 
. שקנו ישירות מן האיכרים, פרט להם היו עשרות קניינים בכל ענף

את השאר , חלק מזה מכרו מיד לאוכלוסייה הנוצרית והיהודית בעיר
דנציג , שמדי שבוע שלחו משלוחים לוורשה, סיפקו לסוחרים הגדולים
  .  ואפילו לגרמניה ולצרפת

אוקראינים בסביבה ומן הגרמנים יהודי רווה לא רק קנו מוצרים מן ה
הם גם מכרו להם חפצים , ]Dziewięcierz[ה 'ְווייְנצ'וובים של ְדזֶ השְ 

המסחר בין האוכלוסייה העירונית . שהאוכלוסייה הכפרית נזקקה להם
אך את עיקר פרנסתו , אוכלוסיית הסביבה התנהל במשך השבוע כולול

  .  שאב הסוחר מיריד יום שני בעיר

כמו בכל הערים , לאחר מכן החלו זמנים קשים לסוחרים ברווה
ים שנעשו קשים יותר משנה לשנה זמנ, והעיירות האחרות בפולין

ואשר תוך שנים אחדות הפכו את סוחרי רווה לענפי עץ יבש אשר 
  . שורשיו נקצצו

דצמבר [ על כס משרד האוצר בוורשה עלה גרבסקי הידוע לשמצה
להציע  והחל. שמדי יום הטיל על היהודים מסים חדשים, ]1923

פקידי ההוצאה לפועל של ; במכירה פומבית כסתות וכרים של יהודים
; )כמו בערים יהודיות אחרות(גרבסקי הפכו סיוט בעיני היהודים ברווה 

נוסף לכך . ֶהָעדהצורך החלו לזרום אל הנוטריון ל] שלא נפרעו[שטרות 
שני . החל המאבק העיקש של חרם על הסחר היהודי בעיר

] חברה שיתופית חקלאית[ה 'ְספּוְלקה רולניצ –חריים קואופרטיבים מס
החלו להתחרות בחריפות  –האוקראיני ] מסחר[הפולני וטוְרהוְבלה 

והמסחר , ]אנחנו אל שלנו[ְסוּויי דו ְסוֶוגו : בסחר היהודי בסיסמא
תוך שנים אחדות . היהודי החל להתכווץ כפרי יבש שעסיסו התנדף

. ים את הרגל ומשפחות רבות נהרסופשטו סוחרים יהודים נכבדים רב
-גוש פוליטי שדגל בהבראה מדינית Sanacja[כשירש משטר הסנציה 

ויהודים בפולין האמינו שמצבם ישתפר , דקי-את המשטר האנ] כלכלית
בהשפעת , המשטר החדש –התברר היפוכו של דבר , אולי בשל כך

את , מועוד יותר מקוד, החריף, האירועים הפוליטיים בגרמניה השכנה
                .רווה בכללו, היישוב היהודי בפולין כלפיתכסיסי החיסול 
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ובמידה רבה , לא היו גבירים גדולים, פרט לספורים, הסוחרים בעיר
היגרו אפוא במרוצת השנים לחלקי , הגבילה אותם חלוקת הרישיונות

        . תבל כולה

        *במעילי פרווהבמעילי פרווהבמעילי פרווהבמעילי פרווהפרוונות וסחר פרוונות וסחר פרוונות וסחר פרוונות וסחר 

הפרוונות הכניסה , "רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר: "נאמר
ומקום של כבוד בחיי , פרנסות רבות, לפתע התעוררות גדולה בעיר

בעלי , תופרים קטנים של כובעים ואדרות איכרים. הכלכלה של רווה
, לאוכלוסיית הגויים בסביבה הבתפירעסקו עד אז , מלאכה אלה

ואינני , בעת ההיא. צעיר מבני הגביריםולעתים גם אדרת עירונית ל
כמו , התפתחה בערים השכנות, יודע של מי היו הפטנט או ההמצאה

פיסות של מעילי פרווה מתפירת מוצרי פרווה משיירים ו, גם ברווה
לצווארונים , מפיסות קטנות, משטחים שלמים תתפיר. פרסיאניים

ה חולל זכל , ל"ל ויצוא המעילים לחו"יבוא הפיסות מחו, ומעילים
  . מהפכה כלכלית שלמה בעיר

לאחר מכן הובאו , תחילה החלו ללמוד תפירה של פיסות הפרווה ביד
כל . לא היה בית בו לא היו מכונת תפירה אחת או יותר, מכונות תפירה

, בהיקף מסחרי, זה יצר בעיר תעשיית בית גדולה ומפותחת היטב
החדש הוא ממש  ואכן עד מהרה התחוור כי המקצוע. שפרנסה בצדה

חלק שאבו , חלק הפכו גבירים. מכרה זהב וכל העיר התלהבה ממנו
הייתה . ואגב כך התפרנסו יפה יהודים רבים בסביבה, פרנסה נאה

אך גם הפרוונות לא הייתה מובטחת מפני זמנים . 1924פרנסה נאה עד 
פועל יוצא ממשברים במערב , גם כאן פרצו מעת לעת משברים, קשים

כי לא היה כמעט בית , מקרה כזה סבלה כל העיירה  קשותב. אירופה
במקרה כזה נעצרו כמעט כל המסחר . שלא היה קשור בפרוונות

פרוונים נמשכה חודש ועוד - והאבטלה בקרב הכובענים, והמלאכה בעיר
זה השפיע על חלק גדול מן הנוער להתחיל להרהר בהגירה . חודש

ב ארזו כמה עשרות בחורים ושו. . . . חוץ מן העלייה לארץ ישראל; מפולין
  . ונערות את צרורותיהם והחלו להגר

        *הבנק הקואופרטיבי ואיגוד הסוחריםהבנק הקואופרטיבי ואיגוד הסוחריםהבנק הקואופרטיבי ואיגוד הסוחריםהבנק הקואופרטיבי ואיגוד הסוחרים

עד השפעתם הורגשה לימים , בעת ההיא נוסדו ברווה שני מוסדות
שסייע להם , איגוד הסוחרים. מאוד בחיים היהודיים הכלכליים ברווה
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המוסד ; מכונת המסים הבלתי צודקתבבמאבקם הקשה הבלתי אפשרי 
שסייע כלכלית , הבנק הקואופרטיבי למען המסחר הזעיר, השני

  .  לסוחרים ולבעלי מלאכה יהודים רבים במאבק הקיום הקשה שלהם

קרה אותו הדבר גם , בעת ובעונה אחת עם המשבר הכלכלי במסחר
לחץ , מדי יום יותר ויותר, גם אותם רושש והרס. לבעלי המלאכה

מוצרי כמו גם מכירת , מסים ודרישות ממשלתיות מרושעות אחרותה
חדלו לפרנס בכבוד , הן הסחר והן המלאכה, שניהם. יםמוכנתעשייה 

  . את האוכלוסייה בעיר

, שהיו להם השפעות גומלין בין ענף אחד לשני –כך הביאו המשברים 
תנועות החרם של הפולנים והאוקראינים מצד אחד ומכבש המסים של 

את היישוב היהודי ברווה לא  –בסקי ותומכיו מן הסנציה מצד שני גר
            .  אחת אל סף הייאוש

היו הרוח החיה בשני המוסדות , שני אנשים מוכשרים מאוד ודינמיים
מנהל חשבונות , בחור אינטליגנטי וספוג ידע, לייזר ברגר: הנזכרים
ן מן עסק, ה ֶאדל'אברהמצ, השני; היה מזכיר איגוד הסחר, במקצועו

אך כפי שכבר צוין יכלו שני המוסדות . מזכיר הבנק, הציונים הכלליים
שאליו דנה הפוליטיקה , רק להאריך במקצת את תהליך השקיעה

  . הרשמית בפולין את הסחר היהודי בפולין בכלל וברווה בפרט

            מקצועות חופשייםמקצועות חופשייםמקצועות חופשייםמקצועות חופשיים

שהיו אף ; המצב החומרי של העוסקים במקצועות חופשיים היה שונה
היה מצבם טוב , ם במידה מסוימת במצב הכלכלי הכללי בעירתלויי

נאלצו ללכת לרופא כדי לשמור על אנשים . ואמידותם ניכרה בעיר
היו להם גם  ,נוסףב. כך גם אל עורך דין כדי לשמור על השם; הבריאות

פקידים  – ן באוכלוסייהטאחוז ק. סביבהלקוחות גויים מן העיר ומן ה
חיו משכר  – קודשהולהבדיל כל כלי , עירוניים ופרטיים, ממשלתיים

  . רווהכך שגם כל אחד מהם היה לבנה בבניין הכלכלי של העיר , חודשי

            מאבק בין ישן לחדשמאבק בין ישן לחדשמאבק בין ישן לחדשמאבק בין ישן לחדש

. על ההגמוניה בין הדור הישן לחדש עיקשמאז ומתמיד קיים מאבק 
וכי באה העת  כי הוא מיושןהדור הישן אף פעם לא מוכן להודות 

  . רעיונותיו ואורח חייו החדשים, לפנות מקום לדור הצעיר על דעותיו
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היה המקרה בסוף מלחמת העולם הראשונה לאחר  ,בזעיר אנפין ,זה
  . הונגרית והתהוות מדינת פולין-התמוטטות המונרכיה האוסטרו

חיים ב וגבלי מתשלטון בלגור שנים רבות בעירנו שלטו חסידי 
הזדעזעו לפתע מן  ,החסידים, הם. תהיהודיהאוכלוסייה החברתיים של 

ת התנועה דמוהעובדה שבאופק העיירה עלה כוח חברתי חדש ב
על  ,שתוך שנים ספורות הפכה את העיירה החסידית, הציונית הפעילה
  . חילונית תרבותית, לעיר מודרנית ,אורח חייה הישן

של  מזהירההתחלה  הווהנדל בעיר מר יוסף מַ "הופעתו של ד
אף שכבר הייתה בעיר קבוצת משכילים . ההתפתחות החברתית בעיר

ויעלה חסר להם האיש שיוביל , שעסקו בציונות ובפוליטיקה עירונית
טבעו ב. ר מנדל הייתה לברכה לכל העיר"הופעת ד. ל דרך המלךעאותם 

שהנהגתה הייתה בידי , הקהילה חומותלהבקיע את הדינמי החל מיד 
. גוטליב-נח' ר ,מיכל פדר-ישראל' ר ,זה שנים רבות ,בראשחסידי בלז ו
: את אחת ממצוות הציונות בעת ההיאלקיים  עלה בידולא בנקל 

כי חוק הבחירות לקהילות היה בנוי לפי השיטה  ,כיבוש הקהילות
שימש השנים בהן . אך לבסוף עלה הדבר בידו. דמוקרטית-הישנה הלא

  . מסור והעיקשראש קהילה הוכיחו את צדקת מאבקו ה

        ר מנדל ר מנדל ר מנדל ר מנדל """"דדדד    ––––התנועה הציונית התנועה הציונית התנועה הציונית התנועה הציונית 

הקבוצה הציונית הקטנה שהייתה בעיר עוד לפני מלחמת העולם 
פעילות ] 20-של המאה ה[ 20-לא הפגינה בראשית שנות ה, הראשונה

אין שום תופעה  1923-1922עד לשנים . ה במקום אחדרכהיא ד. גדולה
' אספה חגיגית לזכר הרצל ביום כ, הצגת תאטרון; גדולה הראויה לציון

בעת חגיגות ייסוד האוניברסיטה  חוללהתשינוי במצב . לא תּוו, תמוזב
האספה החגיגית בעיר לכבוד האוניברסיטה הייתה . העברית בירושלים

ונית חמה החלה להלום בלבבות שאך אתמול רוח צי. למפגן ציוני גדול
התכנסויות באגודת בהחלו . מצב עמםלדעתם  נתנו כלל אתלא 

חרגה התנועה בעיר , צעד אחר צעד, וכך, קורסים לעבריתב, "התקווה"
  . המצומצם מּהמתחו

 לחובתאת העובדה שתהליך התחייה אצלנו היה כה אטי יש לזקוף 
האינטליגנציה היהודית . היאהאינטליגנציה האקדמית בעיר בעת ה

ר "ד, הר רוזֶ "ד. חיי העם היהודי בעירק מוחריעל במשך דורות שמרה 
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את ראשיהם  ,כמו בת יענה ,טמנו, מאוד אהודר בקר ה"
אם יפגינו בפני הפריצים שהם סברו ; בחול האריסטוקרטיה הפולנית

במרוצת . לחברתם חופשיכרטיס  וענק להםי, התעלמות מאחיהם בדם
בבוז הביטה בחלקה האינטליגנציה היהודית שהזמן הגיעו דברים לכך 

הנהגה  כך הייתה העיר לאורך שנים ללא. חיים היהודיים בעיר
משך בבקלות כה רבה  משום כך יכלו החסידים לשלוט בעיר

ר "ד, ר ְשפאץ"דהמצב השתנה עם הזמן ברגע שהופיעו בעיר 
   . ר מנדל"ר פופייל ובראשם ד"ד

לדמות ר מנדל "דהיה , עם קבלת ההנהגה של התנועה הציונית בעיר
לחביבן של עשו אותו , רוחו הדינמית וכישרון הנאום. המרכזית בעיר

בחירות  – הופעותיו בהזדמנויות שונות. כל שכבות האוכלוסייה
, משכו המונים – לנתרופייםמופעים חברתיים או פי, לקהילה או לסיים

כל הופעה . שנוניםשבלעו בהנאה את נאומיו ה
יהודים . ואש במוח שלו הותירה להט בעצמות

  . החלו לחשוב

, הצגות התאטרון שלו, עשייתו התרבותית
המשובחת בתפקיד הרבי  הופעתו האמנותית

את וניערו  זעזעוסקי -מאת אנ" הדיבוק
שהחלה לשפשף עיניים כמו לאחר , חיי עיירתנו

  . מאה שנות שינה

שעלה בידו למשוך , הוא אך הישגו המיוחד
מחיי עד אז רחוקים שהיו הפעילות הלאומית אלמנטים ושכבות 

ר הרשדרפר בתפקיד חנן "של ד יהםתוהופע. התרבות היהודית
ט היבפרט ל – בריינדלר בתפקיד לאהלה] קהלונְ [של , 
, ט האישיהיבפסיכולוגית באופן חיובי עצום בהשפיעו גם  –

לפתע ראו אנשים יהודים כי החומה שהפרידה את האינטליגנציה 
    .  ין לילהנעלמה במן העיירה 

הקשר אשר  .ואז בא תור הנוער להופיע בזירת החיים החברתיים בעיר
, ליטא ואזורי הְספר, זה מקרוב נקשר עם יהדות פולין הקונגרסאית

השפיע כמחמצת טובה שתססה עד , מרכזי תרבות יהודית גדולים

"סגל וגם ד
בחול האריסטוקרטיה הפולנית

התעלמות מאחיהם בדם
הזמן הגיעו דברים לכך 

חיים היהודיים בעירגלוי ב
משום כך יכלו החסידים לשלוט בעירו, ממשית
המצב השתנה עם הזמן ברגע שהופיעו בעיר . דורות

ד, ְרְשֶדְרֶפרהֶ 

עם קבלת ההנהגה של התנועה הציונית בעיר
המרכזית בעיר

כל שכבות האוכלוסייה
לקהילה או לסיים

שבלעו בהנאה את נאומיו ה
שלו הותירה להט בעצמות

החלו לחשוב

עשייתו התרבותית
הופעתו האמנותית

הדיבוק"במחזה 
חיי עיירתנו

מאה שנות שינה

אך הישגו המיוחד
הפעילות הלאומית אלמנטים ושכבות  מעגלל

התרבות היהודית
, "הדיבוק"ב

– האמנותי
לפתע ראו אנשים יהודים כי החומה שהפרידה את האינטליגנציה 

מן העיירה היהודית 

        הנוערהנוערהנוערהנוער

ואז בא תור הנוער להופיע בזירת החיים החברתיים בעיר
זה מקרוב נקשר עם יהדות פולין הקונגרסאית

מרכזי תרבות יהודית גדולים
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, והשתוקק לידע, דור שטרם השתחרר מבית המדרש. קצות העצבים
הנוער התקבץ סביב . וילנה, ורשה, עיתונים וכתבי עת מלמברגבלע 

  . עקיבא, אחווה, גורדוניה, החלוץ, מרהשו: לארגוני הנוער

  
, חוה שכטר: יושבים משמאל. )קבוצת חבצלת( 1921, "השומר"ארגון הנוער הראשון 

תמר , דבורה דאקס: שורה שנייה. לוניה אנגלמייר, זיסה זילבר, זלמן בך, לאה רומלט
  גיטל צימרמן , הודל כץ, חנה ליכטר, שבע צימרמן, צילה טויבר, פרל בוש, נשטייןדבו
  

של מסגרות . הגשמה ועלייה ,חלוציותעל הנוער החל לדבר ולהתווכח 
 –הישאר בפולין לאך , חלום על עלייהלשמשמען היה , סתם ציונות

אלעזר , יצאה קבוצה בהנהגת אריה שטרן 1925-1924בשנים . נשברו
וייסדה את " התקווה"גימפל יוסט מאגודת , לייזר ברגר, טריינר

מרכז הגדול ביותר לתרבות לה עד מהרה ייתשה" התאחדות"
  . ולחלוציות בעיר

בכל  ,הם ניסו. מרהמאבק עם הציונים הכלליים היה לעתים 
אך  .לא להוציא מידיהם את ההשפעה על הרחוב היהודי ,האמצעים

, מיום ליום יותר השהתפתח, ראיניהאנטישמיות ברחוב הפולני והאוק
לא יוכל לבנות את עתידו ש ,לו בבירור האת עיני הנוער והוכיח הפקח

   .נוערבני קרבה יותר ויותר בוריכזה " התאחדות"כך צמחה , בפולין

שיחות והרצאות מפי טובי המרצים , קורסי ערב בעברית וביידיש
ברמה  תאטרוןהצגות , ערבי שיח בלילות שבת, בגליציה ובפולין

תרבותית ואמנותית גבוהה מאוד אפיינו את התנועה החדשה 
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אנשים צעירים , לא חלף זמן רב ושמה נודע בכל הסביבה". התאחדות"
  . את הנוער המקומי שלהם לארגן באו ללמוד ממנה

, ה ליברמן'בהנהגת אברהמצ ,בשנים ההן ייסדה קבוצת צעירים אחרת
כבר בשנים ". גורדוניה"הנוער את ארגון  ,אליהו צימרמן ואחרים

עיר בהנוער  מןחלק גדול  הלרכז סביב ההצליח ההראשונות לפעילות
לפי  ,"התאחדות"עכשיו החליטה  .לדרך ההגשמה העצמית וולהפנות
לפרוש את האפוטרופסות המבורכת שלה  ,מן המרכז בלמברג הנחייה

   .יםמורים מנוסבשסבל עד אז ממחסור במנהיגים ו, על ארגון הנוער

  

ומיטב " התאחדות"של ו" החלוץ"ה לחיל החלוץ של יתהי "גורדוניה"
 העד מהרה צמח. הכוחות בתחום החינוך וההוראה הועמדו לרשותה

שיחות על אמנות ופוליטיקה . ער בעירנוה ה שלכפנינ "גורדוניה"
קורסים בהנהלת ; לייזר ברגר, צבי זיבצינר, בהנחיית גימפל יוסט

טיולים בשבתות ליערות הסמוכים החדירו ; עזר ריינרט ונתן אדל]י[אל
בעולם  ושאיפה לפינה משלהם ,הדחף לחיי חופשו הלהטבנוער את 
שלב ראשון בחיים  –הייתה לנוער  ההכשרהמשמעות . האנטישמי

היה ליום חג  "גורדוניה"יום בו עלה חבר . חדשים בבית לאומי משלו
. נמצאה בבית הנתיבות ורקדה הורה, ערזקן ונ, כולה רווה. לעיר כולה

למה אין אני במקומו של , בפינות הלב הנסתרות התלקח זיק של קנאה
  . פלוני
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, שיינדל שטרויס ,פייגה שצקר: יושבים, משמאל. קבוצה של גורדוניה ברווה רוסקה

, צביה בירנבוים: עומדים. ציפורה בוימוול בילדותה, פריידה שטרויס, שמרל פרייהייטר
- ציפורה ויינרב, גולדה אקסלר, חוה שטרויס, רגינה גרוייר, פשה סמבול, 

  בודנשטיין

יישוב ניכר של יוצאי עירנו קיומו של אם אנחנו מציינים כיום 
על כך יש להודות , אם בפגישות יזכור שלנו יש מבקרים רבים

אשר שימשה , "גורדוניה"במידה רבה לתנועה ההיא של אנשים צעירים 
     . עלייה והגשמהשל דרך . מורה דרך גם לתנועות נוער אחרות בעיר

תנועת הנוער של הציונים הכלליים הוקמה כמשקל נגד 
יותר בתחילה נשאה אופי של מועדון . "יהגורדונ"ול "התאחדות
כשמצב הנוער היהודי  ,הבאותרק בשנים  .תנועה חלוציתשל 
ובהשפעת הפעילות  ,בסיסחסר רעוע וה יותר ויותר נעש

היא  –ואולי גם כמשקל נגד לה  "גורדוניה"החלוצית המבורכת של 
. קבוצה שלה גם עלתה לימים. החלה לעסוק גם בהכשרה ובעלייה

הרוויזיוניסטים  –מן הציונים הכלליים אף היא קבוצה אחרת התנתקה 
 המשמעותה בעיר נותראך . יעקב שטיינפלד ויוסף ְשנסל- בהנהגת משה

  .במיוחד בתחום התרבות והחינוך

        המזרחי ואגודההמזרחי ואגודההמזרחי ואגודההמזרחי ואגודה

בעיקר בקרב חוגים , פעילות ערנית בעיר שתי קבוצות אחרות הפגינו
ה 'אברהמצ, בהנהגת תלמיד חכם ומשכיל" המזרחי"מצד אחד 

קבוצה של גורדוניה ברווה רוסקה
שמרל פרייהייטר

, שבע זוירברון
בודנשטייןטובה , לינדר

  

אם אנחנו מציינים כיום 
אם בפגישות יזכור שלנו יש מבקרים רבים, אלבישר

במידה רבה לתנועה ההיא של אנשים צעירים 
מורה דרך גם לתנועות נוער אחרות בעיר

תנועת הנוער של הציונים הכלליים הוקמה כמשקל נגד , "אחווה"
התאחדות"ל

של מאשר 
נעשבפולין 

החלוצית המבורכת של 
החלה לעסוק גם בהכשרה ובעלייה

קבוצה אחרת התנתקה 
בהנהגת משה

במיוחד בתחום התרבות והחינוך, מוגבלת

המזרחי ואגודההמזרחי ואגודההמזרחי ואגודההמזרחי ואגודה

שתי קבוצות אחרות הפגינו
מצד אחד . דתיים
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בהנהגת " אגודת ישראל"מצד שני ; האחים פישלר ואחרים, ראטלבְ נְ הופְ 
בעיקר לחינוך  ,תוך דאגהמ. גצל רובין' ר, נח ברגר' ר, אורי צוקר' ר

ואת תנועת " בית יעקב"ייסדו את בתי הספר , הדתי של הדור הצעיר
ומילאו בדרך זו את , ירשהתפתחו למוסדות נכבדים מאוד בע, "בנות"

. קיים תמיד בחוגים הדתיים באשר לחינוך בנות החלל הריק שהיה
אך במידה , הזרע שזרעו נשא במרוצת הזמן פרי מסוים בצורת עלייה

כתוצאה מן האוריינטציה שלהם , מאוד למרבה הצער מצומצמת
  . שתאמה יותר את הגלות מאשר את ארץ ישראל

        צללים צללים צללים צללים 

באור בהיר הזה היום ד עצם מאיר את זיכרונותינו ע ר לעילואמכל ה
. שחיינו אותם בסער ובלהט, אנחנו נזכרים בשמחה בנעורינו. וחמים

  . ונוחות בלבד מותרותכשאנשים צעירים חולמים על , במיוחד בזמננו

כבכל הערים , נושהיו קיימות בעיר צלשל אך עלינו להזכיר גם תנועות 
  . מספר ניכר מן הנוער היהודי גייסו לשורותיהןו, והעיירות בפולין

התנועה ]. 20-של המאה ה[ 20-שתי תנועות הופיעו בעיר בשנות ה
 וןמועד"הקומוניסטית היהודית שהתקבצה סביב לספריית ההשאלה 

רק  צהקִ  לאה באהשפעתן על החיים היהודיים בעיר . ובונד "הקריאה
שהיו אויבות אף  ,כשהתברר לפתע כי שתי המפלגות ,הבאותבשנים 

בכך שהרדימו חוג מסוים של אנשים  ,בלבלמהשפיעו כסם , בנפש
זכות מען בונד באידיאולוגיה של מאבק ל. שמוצאם מדלת העם בעיר

האנטישמי הלך הלוך והתהדק על צוואר  החבלבשעה ש ,עבודה בגלות
מוכי סנוורים מן השמש  ,והקומוניסטים ;האוכלוסייה היהודית

הרדימו בעצמם  – דת היא אופיום: האדומה ממוסקבה ומן הסיסמא
בשעה שצריך היה להיות ערני מאוד כדי לראות , את הנוהים אחריהם

של  מושבעותאך שתיהן היו שונאות . מראש את הסכנות הקרבות
  . הציונות ולעגו לה כאוטופיה

תומכים קיצונים  –בשנים הבאות נזדמן לי לשוחח עם בני עיר אחדים 
 התפכחולאחר ש –בעת ההיא " העבודות הזרות"של שתי 

הם הצטערו מאוד שמנהיגי התנועות האלה לא ביקרו , יהםמאשליות
, רפאים במהירות מן המחלה האדומהנכי אז היו , רוסיה- ןעד-ןגב



24 

 

 משתחררים מאידיאולוגיה מוליכת שולל, וצעירים רבים היו ניצלים
   .שתוצאתה הייתה כה טרגית

        תנועות שמאל תנועות שמאל תנועות שמאל תנועות שמאל 

ידעו מעטים על סניף בונד ] 20- של המאה ה[המוקדמות  20-בשנות ה
ייתכן שבא . מי הביא את זרע בונד וזרע אותו בעירקשה לקבוע . בעיר

הביא אותו אייכלר הצעיר או ; שהביאו משביו ברוסיה, עם ליאון ובר
עם אותות  רווהגימנסיה בלימודיו בסיים לא מכבר את ש, המוכשר

   . והחל לעסוק בפוליטיקה ובבעיות חברתיות, הצטיינות

נהגו להתקבץ , מול בית המרקחת, במספרה הקטנה של ובר בבית רדלר
של בונד ולאחר " פאלקס צייטונג"לקרוא במשותף את , בחורים אחדים

. החייט שיע זאץ, מנהיג הקבוצה היה המובטל הנצחי. מכן לדון בו
הופיע כמנהיג חייט הנשים , כשבונד התפתח במידה מסוימת, לימים

שנהגו ריחוק או התרחקו מן סביבו את מי  בונד קיבץ. גרויסאויג
   .התנועה הציונית בעיר

, ככל התנועות הציוניות, מקום לפעילותםעל מנת שיוכלו לשכור 
ה 'בלהקה של בונד נטלו חלק הזמר טיצ. החלה הקבוצה להציג תאטרון

בת של אבאלה , פאנד ;שהיה לו כישרון לאופרטות, ]גליסה 'איצ[ סֶגלֶ 
. שהייתה גיבורה ראשית ,]חייט, ו ציון מקצועוא שם משפחה[ שניידר

של אצל פריידה  מקוםוהם שכרו , זה העניק להם אפשרויות כספיות
אך , שלהם הפוליטית והתרבותית העשייהסל שם פיתחו את רֶ קְ 

  . השפעתם בעיר הייתה תמיד מזערית

        הקבוצה הקומוניסטית היהודית הקבוצה הקומוניסטית היהודית הקבוצה הקומוניסטית היהודית הקבוצה הקומוניסטית היהודית 

, שמסגרות בונד היו צרות לה ,ייסדה קבוצה שמאלית 1927בשנת 
הקומוניסטי  "הקריאה מועדון"את , מייסד בונד, בהנהגת אותו אייכלר

שעם התרחבותה , "גורדוניה"שם שכנה לפני כן , בבית מליה רוזנטל
  . נאלצה לעבור לבית יוזפסברג

נוסדה למעשה המפלגה הקומוניסטית " הקריאה מועדון"עם ייסוד 
לחמה ו, ועד מהרה עלתה עליו בכמות ובאיכותבונד הוליד אותה . בעיר

בעת ההיא היגר מנהיג הקבוצה אייכלר . בו בלהט זהה כמו בציונות
קרמר . תפס רפאל קרמר" הקריאה מועדון"ואת מקומו ב, לאמריקה
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 איש ארגוןאך לעומת זאת , היה אולי פחות אינטליגנטי מקודמו
את הפעילות הבחור הרחיב בהצלחה . ותועמלן מן המעלה הראשונה

שמוצאו מן , הפוליטית והתרבותית בקרב הנוער היהודי העני ביותר
  . החוגים הנחשלים והדלים ביותר בעיר

על עמודי טלפון ועל , מה הופיעו על מגדל שעון העיר-כעבור זמן
סיסמאות קומוניסטיות  ןאחרים כרזות ועליה םמקומות גבוהי

ליטיים מצד הממשל זה הביא גל ראשון של מאסרים פו, אקטואליות
ואחרים נידונו  יעקל ריינרט, ל הרבסטעזריא, יחיאל ֶמטל. הפולני

שבו הביתה , לאחר ריצוי עונשם, אחדים. י מאסר כבדיםשבלמברג לעונ
עשרות לרפואתם אחרים נאלצו להמתין , בריאים מן המחלה האדומה

  . שנים בסיביר הרחוקה

הבנק הקואופרטיבי ואיגוד , פרוונות וסחר אדרות שער, סחר: הסעיפים*[
משפטים " נדידת"ניכרת . השתבשו כנראה בעריכה או בדפוס, הסוחרים
  ] גם בה אין מענה מלא, הצעת קריאה בעריכה שונה נתבקשה. ופסקאות

  . 58 – 50' ע, רוסקה רווהלתולדות היהודים ב: מתוך הפרק
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   שני מסמכיםשני מסמכיםשני מסמכיםשני מסמכים)  קסל' י(מייזלס ] חיאל[י

שתי  המאירים, ר יוסף מנדל"שניהם מאת ד ,שני מסמכיםאנו מביאים 
במשך ר ומוכיחים איך רובשניהם שופכים אור  .רווהתקופות שונות ב

 ו אותהשיחלה, האוכלוסייה היהודיתשליטי העיר את  והרסשנים 
שאין לו עוד במה , להמון חסר ישע ומיואשה ייתה וכך .ידיהריפו את ו

  .  ולשם מה להיאבק בחיים

 – המסמך הראשון מאיר את בעיית החורבן הכלכלי של יהדות רווה
גליציה את הצבא הפולני כבש שהחל שנים אחדות בלבד לאחר ש

דקי  -באמצעות מדיניות ההרס הכלכלי של שר האוצר האנ – המזרחית
, שחרט על דגלו מטרה, דמוקרטית- ציונלאנציג המפלגה הנ, גרבסקי

   .סוציאליזם- ציונלאה לימים הנבדיוק מה שעש, לחסל את היהודים

שבמאבקה , הלאומיות האוקראינית המתעוררת סיועה שלבזה נעשה 
הסתה נגד : בדוקשלפה את אמצעי המאבק ה, נגד המשטר הפולני

הדרך הטובה ביותר : לפי הכלל. ובעיקר נגד הסחר היהודי, יהודים
המאבק נגד המשטר היה כרוך . תחת קיומו בחתירהלהכות יהודי היא 

על כל  –הפולנים  בלשון –" הרגעה"בסכנות כמו משלחות עונשין או 
מאבק נגד לא רק שלא נלחם ב, המשטר הפולני. פעוטמעשה חבלה 

אמצעי בראותו בו  ,הוא אף תמך בו, נהפוך הוא, היהודים ומסחרם
 ותכרז. יהלאומי האוקראינ מאבקה לשמן המעלה הראשונה  הטיה

 פינותנמצאו תלויות בכל  ,באוקראינית ,הסתה נגד המסחר היהודי
 קואופרטיביוהאוכלוסייה האוקראינית נדרשה לקנות אך ורק ב, העיר

, בו בזמן לא ישבו גם הפולנים בחיבוק ידיים. םיהמסחר האוקראיני
דו  יוויסְ "הכרזות זעקו מן הכתלים . וחיקו את אויביהם האוקראינים

  !"פולנים קונים אצל פולנים בלבד!" "וגווֶ סְ 

בעיר צצו העגלות המוכרות של גרבסקי והחלו להוביל מבתי היהודים 
  . שולחנות וכיסאות שבורים, כרים, כסתות

בקשת הלוואה מכמה יהודים נכבדים  נועניי, אך נשוב אל המסמך שלנו
ם להשלים את בניית בית היתומי ניתן יהיהעל מנת ש ,ברווה וסביבתה

שאמור היה במרוצת הזמן להיות אחד ממרכזי התרבות החשובים (
עיר בבעיה  התעורר כללא אמורה הייתה לבימים כתיקונם ). בעירנו
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 תשל גרבסקי ינקו מן היהודים את טיפ אך המעקלים; יהודית כמו רווה
  . ולא הייתה אפשרות להשלים את הבניין, האחרונה םלשד

ביותר שיש ברשותנו על המצב  הטרגיהוא , לדעתי ,המסמך השני
: לומר ועדיף, השנייה הפוליטי של היהודים ברווה ערב מלחמת העולם

  . צעד אחד קודם השמדתם הפיזית

, ר יוסף מנדל היקר שלנו"שמעת זעקת הייאוש של דנמן המסמך השני 
, הפונה אל יושב ראש החוג היהודי בסיים הפולני, מנהיג יהדות רווה

מן המנהיגים הנכבדים של יהדות גליציה ופולין  – ןר אמיל זומרשטיי"ד
בדבר רמיסה שיטתית של הכבוד היהודי ברווה וכל זכות  – כולה

 הסטרוסטה. ]Sanacja[ ית בידי שליטי הסנציהבסיספוליטית ואנושית 
וממלא מקומו מזמן את , מעניק הבטחות חגיגיות ביום ]מושל הנפה[

הממונה פרנסי הציבור באמצע הלילה על מנת לבטל את הבטחות 
שליטי העיר זורעים פירוד ושנאה בין חסידים ואלמנטים . עליו

הם מכריחים את החסידים לצאת בפומבי נגד הזכות ; משכילים בעיר
 תכמו הצג, ות רביםשהושגה במאבק במשך דור ,הבסיסית של יהודים

מן  70%בעיר בה מונים היהודים , לעירייהלבחירות רשימות יהודיות 
אומץ ונוהג בניגוד לרצון  קורטובמגלה אבוי ל. האוכלוסייה הכללית

והם מציגים רשימה בניגוד  םנגד יהודים שלבם ערב .הסטרוסטה
וכבר למחרת ; נדרמריה'מסתייעים בז ,לאיסור המפורש של הסטרוסטה

ופקודות הריסה נגד חנוונים שבתיהם תכים על ראשיהם דוחות ני
עד כדי כך שיהודים אלה נאלצים לרוץ ; יותיהם רעועיםוהקטנים וחנ

  . שביצעו" החטא"אל הסטרוסטה לקוד בפניו ולבקש מחילה על 

לאחר מכן פוליטית , כך השפילו יקירינו את עצמם תחילה כלכלית
   .עד לוויתור ,ולבסוף גם מורלית

וכמו בכל , עירנואת וכשהחיה הנאצית צמאת הדם כבשה לימים גם 
 וכשרה לכךכבר ה, מקום ניגשה מיד לאחר הכיבוש להשמדת יקירינו

בפולין  ,הסנציה ,דקים-האנ –הנאצים  בשריהקרקע מזה זמן בידי מ
  .שלפני המלחמה

העובדה שחלק כה גדול מן הפולנים והאוקראינים נטלו חלק במלאכה 
  . יירשם בהיסטוריה היהודית באותיות של אש ודם –הנתעבת 

  



28 

 

     ''''מסמך אמסמך אמסמך אמסמך א

   1925בספטמבר  25, רווה רוסקה  חוזר

  ,אדון נכבד

וינט האמריקאי 'ג. ידוע לכל בעיר המצב בעניין בניית בית היתומים בעירנו
משום , הבנייה הוזנחה במשך שנה ומחצה, 1920בספטמבר החל בבנייתו 

שהדבר הפריע להם מסיבות  ,בעירנוצרית האוכלוסייה ה קרבשאישים מ
 וכלו ותוך כך נרקב. הגישו ערר משפטי והשיגו עצירת הבנייה, פוליטיות

ארגנה , אך ברגע שאיסור הבנייה הוסר. גדולה םחלקב חומרי הבנייה
כדי לסייע לוועד  נדיבההאוכלוסייה היהודית הפרוגרסיבית בעיר תרומה 

במטרה לבנות בניין אשר ישמש  ,שהוקם לסיים את המלאכה שהוחל בה
   . מקום הכשרה לבעלי מלאכה יהודים

התרומה . נועשייתבגם למרבה הצער השתקף המשבר החומרי בעת האחרונה 
רד ילא שאך כדי . של האוכלוסייה שלנו נעצרה מטעמים מובנים הנדיבה
לגשת מחדש למלאכה שדרשה  בלי ספקנחוץ היה , מה שכבר נעשה לטמיון

, בתרומה זו הושלם אולם עם במה להופעות. דולרים 1,000תקציב חדש של 
הממתינים , ובהכנסות נוכל לשלם לסוחרים ולבעלי המלאכה, אולם שיושכר

מצב בו באך . הלוואות בריבית גבוההגם ו, כבר בין כה וכה זמן רב לשכרם
על . בלבד למופעים בעונת הקיץהוא מתאים , זכר לעילהננמצא עתה הבניין 

עבודות נחוץ להשלים עוד , מנת שיוכל הבניין לשמש גם בעונת החורף
  . הצבת קמינים, טיח, תקרות: כמו למשל, אחדות

חלק מזה כבר השגנו . דולרים נוספים 1,500-למטרה זו אנחנו נזקקים ל
וגם , גם תרומות מתורמים אחדים, במכירת חומרים שנותרו מן הבנייה

 900חרף זאת עדיין אנחנו נזקקים לסכום של . הכנסות מערב חנוכת הבניין
את . כדי להשלים את הבניין באופן מלא ,דולרים 1,400למעשה , דולרים

חובותינו עלינו לשלם משום שאיננו יכולים לפגוע באמון של מי שהאמינו בנו 
ואנחנו  ,גם איננו יכולים בשום אופן להניח להם להמתין עוד. לנו והלוו

וזה הזמן בו ניתן לזכות , חייבים להשלים את הבניין כי החורף בפתח
  . בהכנסות הגדולות ביותר מן האולם

החליט  ,להשגחה על יתומים יהודים ונוער ברווה רוסקה ,החתום ,הוועד
שים יהודים בבקשה לסייע לו במצבו הקריטי ולהלוות נלפנות אל שורה של א

להחזרת ההלוואה תוך חצי שנה ערבים . דולרים 400 ,ללא ריבית ,לו
  . בסולידריות החתומים מטה
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 דולרים 20אנחנו פונים בבקשה להלוות לנו סכום של , נכבד ןאדו, ךאלי
מיד  ךלאחר מכן נשלח ל, ר יוסף מנדל ברווה רוסקה"ולשלוח לכתובתו של ד

   .את אישורנו והתחייבותנו

   .בעשייתנו המאומצת ךזרתבתקווה שלא תסרב להגיש לנו את ע

  בכבוד
  החברה להשגחה על יתומים יהודים ונוער ברווה רוסקה: חותמת

  בריינדלר, ר באדק"ד, ר בקר"ד, ר יוסף מנדל"ד, ר אמיל זיגלבוים"ד

  

        ''''מסמך במסמך במסמך במסמך ב

  בסיים הפולני תהיהודי ותגנציאל יושב הראש הנכבד מאוד של ה
  ר אמיל זומרשטיין"האדון ד

  ורשה

מהלך מערכת הבחירות על  הודיעלאני חש חובה , כנציג יהדות רווה רוסקה
  . עירנובלמועצת העיר 

מועצת . לפי קביעה רשמית 57%. רוב יהודי מכריעמחזיקה ב רווה רוסקה
ועד לזמן האחרון , העיר הקודמת הורכבה מחציתה יהודים ומחציתה נוצרים

בשנת . בנשיאות מועצת העיראחד כמעט היה ליהודים סגן ראש עיר וחבר 
הצליחו שליטי הסנציה להוריד את מספר חברי המועצה היהודים  1928

, לפי הסכם עם הנציגים הפולנים .מתוך ארבעים ושמונה לעשרים ושניים
עם היהודים  וכססִת אך בינתיים , אמור הייתי להתמנות סגן ראש העיר

] לאום, מקצוע, פי רכושקבוצת בוחרים ל[ובקוריה , האורתודוכסים הקיצונים
בכל זאת ניצחנו וכל עשרים ושניים . חסידים הרביעית הציגו נגד מועמדותי

 ,ת סגן ראש העירסוגיי כשעמדה על הפרק. חברי המועצה מן הגוש שלי נבחרו
נבחרה זה שפיזור מועצת העיר מהפרו הפולנים את ההסכם ואך כפסע היה 

  . אחר במקומי ראש עירסגן למינוי לבסוף נאלצתי להסכים . עתה

, כבד של הסטרוסטהה צולחב. שוב נערכו בחירות למועצת העיר 1934בשנת 
נאלצו יהודי העיר להסכים לעשרה חברי מועצה מתוך מספר כולל של עשרים 

, ד סגן ראש העירשוב הציע לי הסטרוסטה בכבודו ובעצמו את תפקי. וארבעה
. משרד מושל המחוז בלמברג מטעםגם לתפקיד כך כי הוצעתי  באג ואשרב

 שלי יריבהשעשה הכול כדי  יומאחורי גב ,תומך בישל תפקיד  גילםיי בפנ
והוא אמנם נבחר , שרת בידי הסנציה השלטתשימש תמיד כלי כי , יזכה

  .  לתפקיד
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. מה רגז הסטרוסטה שלנו על ראש העיר שלו והדיח אותו מתפקידו-כעבור זמן
ונדרש , ר ברדך"ד, ראש העיר היהודי בו בזמן זומן אל הסטרוסטה סגן

. ר ברדך התפטר מיד ובמקומו נבחר פולני"ד. להתפטר מתפקידו תוך שעתיים
אך הדבר , )חבר נשיאות מועצת העיר(ודי יה וניקלאוְ אמור היה להיבחר אז גם 

  . אף שחלפו כבר שנתיים מאז, לא קרה עד היום

בחודש צריך היה  29-ב. על בחירות חדשות ורוהבינואר שנה זו שוב  9-ב
 כך שםל. בפברואר אמורות היו להתקיים הבחירות 12-ב, להגיש את הרשימות

 אזור. היה לבחור שישה מועמדים אזורעל כל ; אזוריםחולקה העיר לארבעה 
היה  אחדופולנים -שניים היו מעורבים יהודים, אחד היה על טהרת היהודים

, כלי בידיו ר שימששאעות חסיד באמצ. בפרוורים, םאוקראיני-םמעורב פולני
עשרה חברי מועצה , כפי שהיהלהשארת המצב הציע לי הסטרוסטה להסכים 

  .  אני –אחד מהם , חברי נשיאות מועצת העירשני , יהודים

הייתי מוכן  ,רר בקרב האוכלוסייה היהודית בעירתשהש הדכדוךבהכירי את 
כפי שאירע כבר  ,אך דרשתי ביטחונות שלא ירמו אותי. לקבל את ההצעה

הודעתי לו . בינואר הוזמנתי לבסוף אל הסטרוסטה 26-ב. פעמים אחדות בעבר
שלנו ושל , אך דרשתי ממנו לזמן ישיבה משותפת, מיד על הסכמתי להצעתו

שתתחייב להוציא , בהשתתפות האינטליגנציה הפולנית, המועמדים הפולנים
הכיר בצדקת  טההסטרוס. את הבטחת הסטרוסטה ,לאחר הבחירות ,לפועל
במקום זאת התקשר אליי . והבטיח לי לארגן למחרת את הישיבה, הצעתי

כחבר המנדט שלי ש] ואמר[, שלּוהאדון סטניסלב בָ  ,למחרת סגן הסטרוסטה
אך בתמורה הוא דורש ממני להסכים , איתן כחומהנשיאות מועצת העיר 

יחיד זה יש והדגיש כי מועמד , להורדת מספר חברי המועצה היהודים לתשעה
להוריד מן הרשימה שלי ולא חלילה מן המועמדים היהודים הנתמכים בידי 

לעניין כמעט כל ששת המועמדים הם אנשים הגורמים  ,ראוי להעיר(הסנציה 
, כבר הייתי מוכן לוותר ,די להביא להסכםכאך ). יותר נזק מתועלתהיהודי 

ת שלושה מן הגוש שמעשרת חברי המועצה יהיו לפחו, התנאי היחיד שלי היה
 הלבסוף הודיע לי סגן הסטרוסטה כי ז. ציונית תאגדותהאחד מכל  – שלי

ההצעה אינה מקובלת שהבהרתי לו . רם ומצווה ודיבר בקול ,דברו האחרון
לביצוע עיקר בלי ערבות מפורשת מצד המועמדים הפולנים בעיר וב, עליי

   .התחייבויות הסטרוסטה

 העיר טלפונית אל לשכת הסטרוסטה במוצאי שבת הוזמנתי בידי ראש
ראש העיר . שנתמכו בידי הסטרוסטה חסידיםה ים מןנכחו שם שני. לפגישה

לומר את . שאל אותי בנוכחותם אם אני מסכים לתשעה מועמדים יהודים
 הרף עיןלומר בי לכן היה עלי .כבר הייתי מוכן לכך בתנאים מסוימים, האמת

שניים  –משום שיחסית שייכים לנו מחצית המנדטים , אינני מסכיםשראשון 
  . עשר
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שקפץ ממקומו והכריז  כל כך הכעיס את ראש העיר, המשפט האחרון שלי
לא נותר . לפרדה אליי את ידו וכבר הושיט, יחבל על כל מילה שמבטלים אתש

ברגע ההוא . השער שלי והתחלתי ללבוש את אדרת, לי אלא להיפרד ממנו
הם יכולים לבוא לידי : "פיע סגן הסטרוסטה בדלת וראש העיר הסביר לוהו

כך ל בתגובה". בחירה אזוריהסכמה ביניהם ולהציג רשימות שלהם בשלושה 
עליך תיפול שאני מודיע לך , אדוני הדוקטור: "הסטרוסטהפנה אליי סגן 

אמצעי למיד אוציא הוראות . האחריות הבלעדית לתוצאות המעשה שלך
בכל מקום בו , בעיר ובכפרים ,נפהנגד האוכלוסייה היהודית בכל השה יענ

  . ויצא מן החדר בו שהינו ."נמצאים יהודים

 :הביתה מפגישה זו התקשר אליי בטלפון הסטרוסטה עצמו והבהיר לישובי ב
אני חוזר בי מהבטחתי לתת לך מקום  ,בקשר לעמדתך בלשכת הסטרוסטה"
הוא . השבתי לו כי הדבר מובן לי. "כחבר נשיאות מועצת העיר עירייהב

  . רת הטלפוןפוהניח את שפו" ואין לי עוד על מה לדון עמך: "הוסיף

דקות אחדות לאחר שעזבתי את לשכת הסטרוסטה באו חסידי הסנציה 
הסטרוסטה איים עליהם כי כבר למחרת יורה לסגור את  :וחוללו בעיר תבהלה

 ,והרב בראשם ,היהודים בעיר חנויות היהודים בעיר ובכפרים אם לא יצליחו
  . אותי לוותר על דרישותיי עלהני

שלא  באו אליי והחלו להתחנן ,הרב בראש ,לא חלף זמן רב והמון יהודים
שחבריי הקרובים  ,הרע מכל היה. לסכנה ולאסוןבעיר יהודים את האחשוף 

כך שעוד קודם שהופיעו אצלי הרב , ועמיתיי המסורים נדבקו אף הם בתבהלה
אך לרב . המון היהודים כבר החלטתי לוותר על נטילת חלק בבחירות אלהו

למלא ולו נחת  גרוםלשעל מנת ) כדי להציל את שארית הכבוד היהודי(אמרתי 
וגם לכך שלא נציג  ,מנדטיםומסכים לתשעה  יאני נסוג מתנאי, את בקשתו

  . רשימה באזור בו מעוניין הסטרוסטה שיהודים לא יציגו מועמדות

הוא סירב  .לדווח לו על החלטתי ים מיהרו אל הסטרוסטהשמחידים ההחס
נותן , עונשבתור שהבהיר להם כי , בביתו ראש העיר םבמקומו קיבל, לקבלם

  . עתה הסטרוסטה ליהודים שישה מנדטים בלבד

. שוב אל הסטרוסטהלמחרת ל המכה החדשה החליטו היהודים ללכת גלב
צריך , עד השעה שלוש בצהריים ,ביום זה, למחרת אמור היה להיות יום ראשון

עשרה -הסטרוסטה עיכב אותם עד השעה שתיים. היה להגיש את הרשימות
אך נוכחתי , ביקשתי לנהל עם היהודים פוליטיקה אבהית: "ואז הסביר להם

 .השאיר ליהודים ידי חופשיתללכן החלטתי . טעיתי בפוליטיקה שלישלדעת 
  ". יעשו כרצונם
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בקיץ הורה לשנות ארבע פעמים את חזיתות שזאת אותו הסטרוסטה אמר 
השיב הסטרוסטה , הוא עני ואין לו כסףשפלוני  נתטע על; בעירהבתים 

  . ימים 14-8ך ונעל את חנותו למש, "שיעשה זאת יהודי שיש ברשותו כסף"

לאחר שובי מן הביקור אצל הסטרוסטה החל שוב המשא ומתן בדבר רשימה 
שבקשיים רבים עלה , מבוהלים ל כךהיהודים בעיר היו כ. משותפתיהודית 

כשהופיע השליח שלנו . לאסוף את עשרים וחמש החתימות הנחוצותבידנו 
. איחור של שלוש דקות, כבר היה מאוחר מדי, בוועדת הבחירות המרכזית

  . והחסידים" התאחדות", באופן זה נותרו לבחירות שתי רשימות יהודיות בלבד

 ,בשובי הביתה בלילה. הייתי בלמברג ,באחד מימי שלישי, אחר מכןמיד ל
המילה הפולנית מן [ שמעתי כי בו ביום התהלך הסטרוסטה עם הפיזיק

FISKALISTA ,שבעליהם , על פני החנויות והבתים בעיר ]?הממונה על המסים
שוב פרצה . וחתם את חנויותיהם ובתיהם, "התאחדות"חתמו ברשימת 

. מיהרו למשוך את חתימותיהם "התאחדות"וכל חותמי רשימת ה תבהלה נורא
. למשוך את הרשימה "התאחדות"בלחץ ההמון נאלצה שהגיעו דברים לכך 

  . למחרת נפתחו שוב כל הבתים והחנויות החתומים

של גופי הממשל  ,כמותה השלא נשמע ,בהודיעי על ההתנהלות
אם התערבות אצל אני מבקש להסביר לי , האדמיניסטרטיביים שלנו בעיר

  . גופי הממשל המרכזיים עשויה להועיל

הסתמכתי על צו של שר הפנים , בשעת ויכוח עם פולני, לפני זמן קצר
, צוא וה צו: "על כך השיב לי הלה. סקלדקובסקי בדבר טוהר הבחירות

זה האחרון ודאי לא היה נוהג כך אלמלא הנחיות , "סטרוסטה הוא סטרוסטה
ואינו , תמיד בקשר עם משרד מושל המחוז בלמברג נוסף לכך הוא. מגבוה
  . צעד אחד בלא ידיעת משרד זהעושה 

אני יותר , תישא פרי תהיהודי נציגותשהתערבות ה 100%אך אם אין סיכוי של 
האוכלוסייה היהודית שלנו את  תהסטרוסטה לענואזי יתחיל מאשר בטוח כי 

חסרת תהיה זה יהיה כבר לאחר הבחירות והאוכלוסייה היהודית . בכל כוחו
, ה לא כדאי'למען מעט פרסטיז. אפילו לחסידים שלו לא יזדקק עוד. תועלת
   .לסכן את מעט השלווה של עירנו היהודית המותשת, לדעתי

-זה ואם נעשה דבר אם ניתן לעשות משהו בעניין ,על מענה אהיה אסיר תודה
  . מה בקשר לכך

  ר יוסף מנדל      "בכבוד ד        1939בפברואר  2, רווה רוסקה

  . 136 – 131' ע, דמויות והווי, זיכרונות: מתוך הפרק
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  ד "הי ר יוסף מנדלר יוסף מנדלר יוסף מנדלר יוסף מנדל""""דדדד    לזכרלזכרלזכרלזכר

אז חס תיישה ,הוורמכט הגרמניבסוף יוני צעד לתוך רווה רוסקה 
  .כלפי היהודים

האזרחיים והחלו  "צבאות הכיבוש"עשר ימים נכנסו - כעבור ארבעה
מועמדים  לספק, הם פנו אל היהודים בעיר. לתפוס את כל המשרות

להציג שיש הבינו , היהודים אשר אליהם פנושמובן 
פרופסור : כמו, ניסיון חברתי מועמדותם של אנשים שהיה מאחוריהם

אך בראש התייצב , שטלהמר ואחריםהירש , הרוקח וטנברג
   .ר יוסף מנדל"ד –ערכי והמסור בלב ונפש 

  

נטל על עצמו משא כבד של , בקבלו את הנהגת היודנרט 
, זהאיש על . לאופיו המהפכני והאימפולסיבי מנוגדתשהייתה 

הטיל ממשל הכיבוש הגרמני משימות , ותשמעולם לא סבל עוול
; ללא הבדל מין 60-16עבודת כפייה של יהודים בני : אכזריות למיניהן
ריהוט ) 'אריגים וכו, עורות, סוכר, שוקולד, תה, קפה(הספקת מצרכים 
  . יהודים בריהוט שלהםמהדירות שנלקחו 

ם חומרי כדי לשמור על החיי נזקשהיה מוכן תמיד ל ,ר מנדל
כך נאבק מדי יום  .סבל מכל זה מאוד ,רוסקה והכבוד של יהדות רווה

ל גללא אחת חטף מכות מן השוטרים הגרמנים ב. מורלית ופיזית
  . על החיים והכבוד של יהדות רווה רוסקה

לזכרלזכרלזכרלזכר גרף ' ה

בסוף יוני צעד לתוך רווה רוסקה 
כלפי היהודים ותהגינב

כעבור ארבעה
לתפוס את כל המשרות

מובן . ליודנרט
מועמדותם של אנשים שהיה מאחוריהם

וטנברג, טננבוים
ערכי והמסור בלב ונפש היהודי ה

 ,ר מנדל"ד
שהייתה  ,אחריות

שמעולם לא סבל עוול
אכזריות למיניהן
הספקת מצרכים 
הדירות שנלקחו 

ר מנדל"מובן כי ד
והכבוד של יהדות רווה

מורלית ופיזית, ביומו
על החיים והכבוד של יהדות רווה רוסקה הגנתו
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הגנה על שיהודי ירשה לעצמו  אפשראך החיה הגרמנית לא יכלה ל
והיה מן הקרבנות , ם על כך ביוקרהוא נאלץ לשל. כבוד וזכות אנושית

  . הראשונים

הם הובילו אותו מרווה רוסקה , אסרו אותו הגרמניםשכ ,ראוי להעיר
ר מנדל היה "דש משום, מחשש שייוודע לאוכלוסייה היהודית, בגנבה

  . יהדות רווהבקרב נכבדת ומוערכת מאוד אישיות 

שהוא איש בגאים , אתו בעת ההיא ושרדו ויהודי רווה רוסקה שחי
  .ד"ר יוסף מנדל הי"כמו ד ,כבודבמוות ללחיים ו מופלא מופת

  . 137 – 136' ע, דמויות והווי, זיכרונות: מתוך הפרק
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            עסקנים ציונים חשובים בעירעסקנים ציונים חשובים בעירעסקנים ציונים חשובים בעירעסקנים ציונים חשובים בעיר  משה כץ

  ז"ניסן תשכבג "נפטר בניו יורק כ

        הופנבראטל הופנבראטל הופנבראטל הופנבראטל ה ה ה ה ''''אברהמצאברהמצאברהמצאברהמצ' ' ' ' רררר

חייב להוסיף כי  ,ה הופנבראטל'אברהמצ' הזוכר את ר ,כל אחד מאתנו
הוא . כמותוהזכות הגדולה שתהיה בעירנו אישיות דתית נפלה בחלקנו 

דוד -חיים' אצלנו היה לחתנו של ר. ]Narol[ רולאנולד בעיירה הקטנה נ
לרווה רוסקה כבר היה מורה לעברית בסטרי  ובוא עוד קודם. דאקס

]Stryj [ובערים אחרות בגליציה .  

, בעל זיכרון פנומנלי ,ך"בתני קלמדן ב – ה הופנבראטל'אברהמצ' ר
גם ברווה היה  .היה פדגוג בחסד עליון – מן המעלה הראשונה תלמודאי

אפילו מי שביקש , מי שביקשו ללמוד עברית .צּהומפילעברית מורה ה
הוא . הן בדיבור והן בכתב, למדו ממנו הרבה, ללמוד עברית מודרנית

  . עצומההייתה השפעתו על התלמידים ו, היה הרבי לעברית של כולנו

בחגיגות . פרט לכך היה גם מוזיקלי מאוד ומחונן בחוש מיוחד לנגינה
נים לחהצטיין בחיבור , "ההתקוו"ופעים אחרים באגודת במחנוכה ו

 את התווים לאחר מכן העליתי. רדור הצעיה ,ושירים חדשים למעננו
זיכרונות העת ההיא . על הכתב ושיננתי עם המקהלה שנטלה בכך חלק

  . ממלאים אותי שמחה גדולה

 עוזהחדיר בכל אחד  ,"צעירי המזרחי"כששיתפנו פעולה בייסוד  ,לימים
  . ראל וכל הפעילות החברתיתלמען עבודת ארץ ישרב ואומץ 

' ר, ראשהרשטנפלד יושב ברל גֶ ' ר: חבריםבובו נו כבוד רב נהגכולנו 
" המזרחי"נוסף להיותנו כולנו חברי . לייב ליברמן המנהיג הרוחני-חיים

מדי יום בעת  ,ידידים חשובים ויקרים, נפגשתי עם הנזכרים לעיל
  .ברזלההתפילה בקלויז 

צניעותם , על עשייתם, ביסודיות מקרוב יכולתי להעריך אותםהיה ב
  ! כבוד לזכרם. שעוררו כלפיהם יראת כבוד רבה, ומעלותיהם הגדולות
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        דדדד""""היהיהיהי    ]]]]גינסבורגגינסבורגגינסבורגגינסבורג[[[[    ציון גינסברגציון גינסברגציון גינסברגציון גינסברג- - - - בןבןבןבן

ברווה " התקווה"אנחנו זוכרים אותו כחלוץ ובונה האגודה הציונית 
בעל מעלות , ה גבוההרמבמשכיל . אדם בעל אידאליזם גדול. רוסקה
היהודי בלמברג  "טאגבלאט"עיתון בהיה לימים עורך שותף  .גדולות

  . בניו יורק "רווערטספאֹ " כתבו

הוא התראה תכופות עם . ער קטןנעוד בהיותי  ,אני זוכר אותו היטב
 ,ים היה להם על מה לשוחחמשכילשני אנשים מו וכ, מרדכי כץ' אבי ר

בזמן הפלישה . "נייע פרייע פרעסע"על העיתון הווינאי  והתווכחתמיד ו
שהגיעו  ,ל"דואר לקבל מכתבים מחולהלך מדי יום , 1914-הרוסית ב

טב היאני זוכר . דרך אחרת לא הייתה אז, לרווה רוסקה דרך יפן
ציון גינסברג היה הראשון שהביא לנו את הידיעה -בן, ובוודאות
אנגליה זיכתה אותנו בהצהרת ש, 1917-ב ,באמצע המלחמה, המשמחת

  . בלפור

אביו היה מלמד . ציון גינסברג נולד בבית דל-בן
תלמיד חכם שלמד עם בחורים גדולים , גמרא
ברכה : אמו כונתה, לייב-אריה' שם אביו ר. בלבד

  . האופה

 נוציון גינסברג התחתן עם בת רווה והיה לחת-בן
גיסו של למל , לר מחנות הצבעטְ של למל גוְר 

שם קיים , רווה לחגלומעת לעת בא  לאחר נישואיו חי בלמברג. ליברמן
  ! כבוד לזכרו. הרצאותיואת את שיעוריו המעניינים ו

        ד ד ד ד """"לייביש ובר הילייביש ובר הילייביש ובר הילייביש ובר הי' ' ' ' רררר

הקומפלקס השלם של  אתב וכתל ומשמע, לייביש ובר' לכתוב על ר
ב על וכתל ומשמע; יומית במשך עשרות שנים-העשייה הציונית היום

וע והפילנתרופיה על הסי, הפעילות היהודית חברתית בכל התחומים
סתם , בעלי מלאכה, סוחרים זעירים, כולםמען המסורים המסועפים ל

הוא היה מבוניה ש, המכונה הציונית חברתית הגדולה. עניים
 אין .נעה בכוח דינמו הנשמה שלו ובכוח ידיו שלו, הראשונים בעיר

האמונה , מת האידאל הציוניהגש: הייתה לפעילותו מטרה יחידהשספק 
  .עבד ציוני :ניתן פשוט להגדירו .תהציוני
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 .אני זוכר אותו עוד מלפני מלחמת העולם הראשונה
הוא כבר , בחורון צעיר שפאותיו קצרותעדיין בהיותי 

וכבר אז היה הרוח החיה , "התקווה"היה מזכיר 
פעילות כל  נעצרהשכ ,באמצע המלחמה. באגודה
פעל , חרף היותו מועסק כפקיד בנק, הוא, ציונית
: בתצלום. הנעולה" התקווה"להחיות את אגודת רבות 

  פרט מתצלום קבוצתי, ובר במדי הצבא האוסטרי' ל

היה לייביש ובר לנושא , ר יוסף מנדל אל העיר"ד ו שלבואעם  ,לימים
עם התרחבות הפעילות הציונית חברתית . כליו ותלמידו המסור

 חנותו; הביצוע שירכמ היה לייביש ובר, בתחומים שונים אחרים
בכל  החשובהחברתית הה למרכז הגדול לעשייה ייתהקטנה ה
  . התחומים

חודשים ספורים  ,העסיק את מחשבותיו של לייביש וברשמה  להמחשת
ראוי לצטט ממכתבו המפורט האחרון אליי לניו , לפני החורבן הגדול

  : 1939ביולי  9, יורק

. רווהמשמח אותי מאוד שהתחלת להיות פעיל בארגון הסיוע של  ,ראשית
הייתה כי עד כה , אולי באמצעותך יזכה בתיקון ויעלה על הדרך הנכונה

   .זניחה, בהשוואה לערים אחרות בגליציה ,הסיוע של רווהארגון פעילות 

התארגנו , ]ארגוני יוצאי גליציה[ הגליצאים לנדסמנשפטיםהאנחנו יודעים כי 
-העביר זאת לבן ,לה בגליציהישליח ההתאחדות שב, האדון לוי. התאחדותב

 עקבאך , הסביבההוא ביקש לארגן ועידה ברווה רוסקה ו. ציון גינסבורג
. ר מנדל ייצג את רווה בוועידה"ד. מחסור בזמן התקיימה הוועידה בלמברג

 יו שלהוא רשם לעצמו את כל משאלות, ר מנדל"דבילה ושוחח עם האדון לוי 
   . ר מנדל בנוגע לרווה"ד

ושום נער , תמיכה לא קיבלנו כלעד היום , מזה דבראך עד היום לא יצא לנו 
   . אף שיש קופצים רבים, מרווה לא נתקבל לבית הספר לבעלי מלאכה בלמברג

אני סבור , הירש מונד' באמצעות ר" בני לוי יצחק"בעניין התמיכה של אגודת 
שאינה מביאה  – זו תמיכה מיושנת של צדקה. כי על אופן התמיכה להשתנות

  . שיכולה הייתה להפוך לעבודה מועילה – כל תועלת

מזה קיבל כל ; זלוטי 5,000שלחה לרווה בערך " בני לוי יצחק"אגודת , ובכן
? לעשות משהו בסכום כזה, י שבאמת נזקקמוכי יכול  .זלוטי 17אחד בממוצע 

אם רצונכם שהכסף . לוקחים שכלל אינם נזקקים לזלוטי הספוריםההם ורבים 
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ו שמע, יועיל, ודאי נאסף במאמץ וביגיעה רבהשו, שאתם שולחים לכאן
  :לעצתי

, זלוטי 100שם מקבל כל נזקק הלוואה של , יש ברווה קופת גמילות חסדים
. צילה כבר יותר מפרנסה אחתההקופה . להחזר בחמישים תשלומים שבועיים

ב המצב הכלכלי הקשה ומשום שבעלי חוב אינם במצב עקלמרבה הצער 
בעזרתכם נוכל . נעצרה פעילות הקופה, לשלם עתה את ההלוואותהמאפשר 

  . לפתוח אותה שוב

כל יוצא עיר הופך חבר בקופה . נוהגים כךם האחרים ילנדסמנשפטהכל 
הנוגעת  וינט למען הקופה של העיר'גלהסכום מועבר . ומשלם דולר מדי חודש

וינט משלם לקופת העיר סכום כפול ממה שהוא מקבל מיוצאי העיר 'וג ,בדבר
  . באמריקה

היה , זלוטי 17זה המקבל היום . השיטה הישנה של קבצנותמן לחדול  יש
כום אשר בו היה עושה יותר מאשר ס. זלוטי בלי ריבית למשך שנה 100מקבל 

א ליבי ולזה ייקרא סיוע קונסטרוקט. בזלוטי הספורים שהוא מקבל תמיכה
  . קבצנות

שאנחנו מעניקים לכם עצה נכונה ומתכוונים  תיווכחקבל מידע אצל אחרים ו
שאנחנו ואתם היינו רוצים לראותם במצב  ,לטובת בני עירכם ברווהרק 

  .י טוב יותרחומר

  בברכת ציון לבבית

  לייביש ובר

  

. דבר לא למען עצמו, הכלל ןהכול למע, הציוני שלו אידאלההכול עם 
מקום , עשה הכנות לעלות לציון, שאף לציון, כל השנים פעל למען ציון

  . ולא זכה, בו היו לבו ונשמתו עוד מנעוריו

משה : יחד עם חבריו לפעילות ,נפל קרבן לידיים הגרמניות הרצחניות
וולף  ,אהרן פליישר, אברהם וישראל אדל, שמעון מרגליות, לווין

  ! כבוד לזכרם. ועוד רבים אחרים, וישראל הולנדראהרן , רייכלר

  . 139 – 137' ע, דמויות והווי, זיכרונות: מתוך הפרק
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        אדל אדל אדל אדל     ––––המשפחה הציונית המשפחה הציונית המשפחה הציונית המשפחה הציונית   ניו יורק ראטהויזחיים 

  חיים רכס, יוסף לדר, יענקל צימרמן, בריש רייכלר, נח אלטר, לזכר חבריי נתן אדל

הם . ארבעת בניועל דל מרדכי אֶ ' חת רמשפב תבונןתמיד אהבתי לה
נהגתי להיכנס . בשונה מכל יהודי רווה, הצטיינו באופיים ובפעילותם

לאחר שסיימנו אני ונתן את הכיתה  ,כמעט מדי יום, זמןלאורך לביתם 
בלימודים והיו לנו תכניות להמשיך , ממשלתיההשישית בבית הספר 

  . ביתם ניצב בפינה הדרומית של השוק. באופן פרטי בגימנסיה

' ר. שניתן להגדיר גבאות מהקו אופי שהיה משותף לכל המשפחה הוא 
  . מרדכי אדל היה הגבאי הנצחי בבית המדרש הישן

הגבאות בבית המדרש והעסקנות בענייני העיר עברו בירושה לבנו 
הוא גבאי ועסקן  ףירושת האב והיה אבבמסירות  החזיקש, הרשלה

  . נאמן ומסור

  
גימפל , נתן אדל, ישעיהו גרוייר, וולף גרטל-אהרן: יושבים, מימין. "התאחדות"עסקני 

. יחזקאל הפטלר, בני שפירא, משה פרייהייטר, אריה שטרן, אלעזר ריינרט, יוסט
, בריש רפפורט, ליפא אלטמן, נח אלתר, וולף זיבצינר-הירש, דוד פרייהייטר: עומדים

  משולם לינדר 

הוא , פדר ראש הקהלמאיר -כשהיה ישראל. הייתה ברווה נצחיותבעבר 
  . והונהג נוהג אחר, עד שבאו זמנים אחרים, היה ראש קהל נצחי
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עוד בבטן . הוא היה גבאי מלידה ,ה הרי אין כל ספק'בעניין אברהמצ
בו אפשר היה להיות , לא גבאי בבית המדרש. גבאימן הסתם אמו היה 

  . שם אחיו הרשלה שלטו ,גבאי בתחום אחד בלבד

היה . מוסדות שוניםבבחסד עליון בתחומים וה היה גבאי 'אברהמצ
מדי שנה פרסם דין . במדויק ובדייקנותשניהל  ,ל"הגבאי הנצחי של קק

אותו הדביק במקומות , ל בלמברג"מאושר בידי מרכז קק, וחשבון
ל "השיג למען קקנאבק והוא . לכל דבר ניגש ראשו ורובו. ציבוריים

, פור בבתי מדרש אחדיםכך בקערות ערב יום כי, מקום של כבוד בעיר
   .קופסאותב, ימי פרחב

  . 141' ע, דמויות והווי, זיכרונות: מתוך הפרק
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            זיכרונות עברזיכרונות עברזיכרונות עברזיכרונות עבר        הברמן) הירש(צבי 

      ציוניםציוניםציוניםציונים .א

מתמחה , גריצמן: יוראשונים בני רווה לפי זיכרוני ההדמויות הציונים 
לאחר  ,וחבריי שהיה להם די עוז ללכת בלילה ,ברנר אצל עורך הדין
המנהיגים (ישראל גולד , ציון גינסברג-בן: לאגודה ,מנחה ומעריב

ושני ילדיו , זכה(עוזר גרוייר , לייבוש ובר, מרדכי הולץ, )הרוחניים
זלמן , )ניצלו וחיים עם משפחותיהם בישראל] גרואר[ רגינה ומוני

ברלה , אברהם הופנבראטל ,שלום רוזנפלד, בנימין הוך, רפפורט
לייב ליברמן -חיים, הירש בך, האחים אברהם וישראל אדל, גרשטנפלד

לא קל היה להלך עם . בחשאי םהיו ציונים בגלוי וחלק םחלק). דודי(
-של הירשמרדכילה , באייזיק סטיפ נהל מאבקהיה עליהם ל, גוון ציוני

וחוטאים ו זרים נחש. יענקלה של גצל וחסידים רבים אחרים, מניס
איש . בו היה ברוך לוסטיג מלמברג המדריך הרוחני שלנו, בקלויז הברזל

קשה היה להביט . ובכל זאת חסיד ,גם לא בטלן ,תלמיד חכם, צעיר יקר
כי רק אמש נפגשנו עמו בגנבה באגודת , גמראב כששאלנו משהובעיניו 

  ". עוד לא אבדה"ושרנו יחד " התקווה"

   
  ראובן שטוקהמר במדי הצבא , הירש הברמן ,לייבוש ובר: משמאל

  האוסטרי במלחמת העולם הראשונה
  

אצל  –המשכן השני . קטן הראשון של האגודה היה בבית גויי המשכנ
ר "לאחר מכן עברנו לבית ד. ותציונשל האוהד , הירש גרשטנפלד

 רבים יותר םישם כבר היינו חבר ,האוקראיני מנזרסמוך ל, הרולד
אומץ לומר השהיה לו , גיבן בשם מוטל, זכור לי יהודי קטן. באגודה

אני נזכר . הקדישל :הנצחיי בכינו בשל כךוזכה , קדיש באזכרה להרצל
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קיבלה  ,יעקב-שיינדל של חיים, אמו; שלום רוזנפלדל רהקשוה תקריתב
, היא באה בריצה, באזכרה משתתףבנה שלום ש) הלשנה(ידיעה 

נשמט והוא כובעו . ותלוהטה לו סטירות הוציאה אותו מן המקום ונתנ
לאחר . פי אמו ולא השיבלדרך ארץ כהייתה בו אך ; נותר עומד בכיפה

זו הייתה דרגה גבוהה של התנגדות , נכנס למשכן האגודהשב ומכן 
כיבד אותו בוקר , שכן קרוב לאגודה בעת ההיא, אייזיק סטיפ. להורים

אך כמאמר , על הניירו שאינני רוצה להעלות, מיוחד" כיבוד"ב אחד
  . "ץתו כן ירבה וכן יפרֹ כאשר יענו אֹ : "הפסוק

 לידובערב יום כיפור אספנו למטרה זו , ל"למען קקגם התחלנו לאסוף 
אך רדיפות החסידים . פתחנו גם ספרייה. בקרבת הקלויזשקערה ה

כי , ומצדדים אחדים נאלצו לחדול לבוא אל האגודה ,הקנאים גברו
  . צו עליהםולחבלי הרף להם מוסר  פוהטיהאבות והאימהות 

באו נואמים ממפלגות . ת הכניסו הבחירות לפרלמנט האוסטרימעט חיּו
זכורה לי אספת . בהם גם ציונים, תועמלנים למען מועמדיהם, שונות

ציון - בן, מתבולליםתועמלן של השם דיבר , בחירות באולם של זטלר
חתן של (יעקב לנדוי ' ר .פרצה סערה גדולה. גינסברג השיג על דבריו

זה חיזק אותנו יותר . למתנגד ותריסטחלוק הרים ידו ל) נתן אדל
  . והכפיל את שורותינו

כבר  ,לאחר מלחמת העולם הראשונה, לרווה שלי ,בשובי הביתה
, הבחורים ששבו הביתה מן המלחמה. ירנתקלתי באווירה שונה לגמ

שכחו לגדל , ארצותראו ערים ו, הרבו בנסיעות, חלקם קצינים בעברם
. והחלו להתבונן בחיים בעיניים אחרות, זקנקניםלכך קרה גם , פאות

ומטיפי המוסר החלו לאבד את , אט-הורים רבים השתנו אף הם אט
  . השפעתם בהדרגה

, החברים נטלו חלק פעיל במגביות למיניהן, התפתחה" התקווה"אגודת 
יום כיפור הציבו בערב , ל בבתים ובבתי המדרש"הלכו לאסוף למען קק

  . את הקערות בפחות חשש

בית [ הראטהויזנו הצגות תאטרון באולם מיקיייסדנו מועדון חובבים ו
וזכורים לי חלק מן " האחים לוריא"השתתפתי בהצגה . ]המועצה הישן

אשת (רוזנפלד - אסתר קורצר, שיע ליברמן, משה ברגר: המשתתפים
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דין תורה עם "לי הצגה נוספת זכורה . ראיסר נייֶ -יעקב, )פייוול רוזנפלד
  ".הרוח

יהודי רווה . ל"וההכנסות היו למען קק, הכרטיסים להצגות אזלו תמיד
  . החלו לחוש טעם שונה לחלוטין בחיים והתחוללו שינויים גדולים

   תלמידי חכמים וסתם יהודים כבודיםתלמידי חכמים וסתם יהודים כבודיםתלמידי חכמים וסתם יהודים כבודיםתלמידי חכמים וסתם יהודים כבודים. ב

. ם רק עד מלחמת העולם הראשונההזיכרונותיי מן העיר רווה 
; כי לא היו כאלה ברווה, מועדוני לילה אינני מסוגל לזכורטיפוסים של 

לעומת זאת ביליתי את שעותיי וימיי בקלויז או בבית המדרש ומשם 
  .אני יכול לספר

שני , מיכלה מייזלס ויענקלה מונד: צחיים בקלויז הברזלהנהווכחנים 
כל אחד מהם . עומדים על דעתם, שני עקשנים גדולים, תלמידי חכמים

סוגיה קשה תמיד הרבו להתווכח בעניין הלכה או , בקי גדולחריף ו
יענקלה בטלית על חצאי , אני רואה אותם לנגד עיניי. ם"רמבב

הרצועה , יןאוחז תפילין של יד ביד ימ, שרוול שמאל מופשל, הכתפיים
; אך מיכלה אינו מאפשר לו, מבקש לעטות את התפילין של יד ,מותרת

שני , שניהם צועקים; הם שקועים בסוגיה ואינם מסוגלים לקטוע
שני תלמידי , מלחמתה של תורה, נראה כי שניהם צודקים, העקשנים

  . חכמים אמתיים

; נטלמן'נגיד וג, סוחר גדול, יהודי נאה, הרשלה מונד' בן של ר ,יענקלה
מנהלת קופת גמילות חסדים משלה לתגריות שוק  ,אמושפרהלה 

ני 'ז'בזמלמד בישיבת , תלמיד חכם גדול ,מיכלה מייזלס ,יריבו. עניות
]Brzeżany[ סיפקנו מלמד נוסף לישיבת  ,אגב. זה כשלעצמו אומר די

להיות ; נחבא אל הכלים, יהודי יקר, ציון-של בן] יוסף[ עשוי' ר: ני'ז'בז
    .מוניטין וכשלעצמ הז ,ני'ז'מלמד בישיבת בז

, יהודי מוכשר ומלומד מאוד, דיין העיר, נסק'מליזטפיך יענקלה ' ר
הוא זה . תורהכישורים להנחיל לזולת את הבגם  ניחן, יהודי מלא תורה

  . ר שמעון פדרבוש הנודע"תלמיד כמו הגאון הרב דעירנו העניק לש

תלמיד , יוזפסברג יקותיאל' חתן של ר, איש צעיר למדי ,שמעון הולר' ר
אך בשובו הביתה , עיררשים את הלההחל , חכם גדול של העת ההיא

  . לא נשאר ברווה, לאחר המלחמה
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 עצמישניהם  –הדוק  יהיו בקשר תמיד, שני חברים
שמחה ' ר, טיפוס מופלא ביותר ומרשים ,אחד –ובשרי 
זכה , יאצלו בלולה תורה רבה בידע חילונ, הברמן

בן אחד היה הגאון ; לילדים תלמידי חכמים גדולים
למל ' ר, חותני, החבר השני. הרב של גוליג, הנודע

, סוחר נכבד, יהודי בן תורה ומעשים טובים, ליברמן
  .  מושלם בכל המעלות, חכם ועניו

, מעל לממוצע, יהודי בן תורה, מילים אחדות על גיסי עקיבא המרלינג
" אגודת ישראל"ב מזכירשימש עד לשואה  ;ידע כללי רב לעבגם 

  ! ד"הי ,שם נספה עם כל הקהילה, ]Stanisławów[ בסטניסלבוב

ישראל ' ר ,גאוות רווה, יהודי יקר ונדיר לא אוכל לסיים מבלי להזכיר
, סביבהנמנה עם גאוני ה, הרשלה השוחט' בנו של ר. הדיין, וורטשְ 

  . ונותר חקוק בזיכרוני עד היום

, בנימין' ר, אבי היקר לעשורות אחדות , אחרון חביב-אחרון, ועתה
בן . אולי הכבודים ביותר של קלויז הברזל, נמנה עם היהודים הכבודים

של אבן  קושיהאולי היהודי היחיד בקלויז שהבין , ך"תורה בקי בתנ
. בעת ההיא כתב באופן חופשי לשון הקודש. דקדוק קשה קטעאו  עזרא

או ביקשו , שמצאו תמיד מה לשאול חבורת מאזיניםעת בכל מוקף היה 
לקבר והובא כראוי והוא עוד זכה להספד כהלכה . לשמוע הלצה קלה

   . 1938ד בשבט "י, ישראל

, ישראל הברמן' שמחה ושל ר' אחותם של ר ,שרה הברמן הידועה, אמי
  . בחכמתה הרבה דמתה לאחיה ונודעה בעיר כאשת חיל

יהא . קידוש השם בחורבן האחרון של העיר חלק מן הנזכרים מתו על
  ! ה"תנצב! זכר כולם מבורך לעולמי עד

    מלמדיםמלמדיםמלמדיםמלמדים. ג

האהובה ויקרה לי  ,אני מתקשה מאוד לעסוק בזיכרונות עירנו רווה
, כשאני מתחיל לכתוב ולהיזכר בקרובינו הקדושים האהובים; מאוד

זיים אני נתקף כאבים פי, יהודי העירשמתו באורח כה טרגי עם כל 
אך כיוון שאני זוכר קצת יותר מאשר חברים . התקף עוויתיובעזים 
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כפי , רצוני למלא את חובתי ולהתחיל מבראשית, צעירים יותר ,אחרים
  . רצוני לפתוח במלמדים שלי ,שמתחיל ילד יהודי את דרכו בחיים

- ף"בו ראיתי לראשונה בחיי צורת אות באל, החדר של פיני המלמד
. אצבעות טהרות ם רבים שלסימניעליו קרטון משומש ועל לוח  ת"בי

המלאך הטוב הוא שואני בטוח , מן השמים סוכרייהלפתע נופלת לי 
טוב , יהודי קטן, כך אמר הרבי. שאשתוקק ללמוד כדישהשליך לי זאת 

ישב ש, מאפיר- שחור ןזקבעל ) לה הגבאית- בעלה של שבע(וסבלני 
   .ת"בי-ף"פעם את האלבראש השולחן ושינן אתנו פעם ועוד 

זקנקן דליל ופאות , מלמד טוב, יהודי יקר, יחיאל המלמד: הבא אחריו
גמרא ללמוד אצלו התחלתי . "בקבוקים"בתלתלי ות פותלארוכות מ

   ". בבא מציעא"

למעשה לא מלמד . גר בתים אחדים אחרי לאה החלבנית, נגושלום דר
ת בלבד המלמדּומן . שלט בלשון העברית, אך נחשב פדגוג טוב, שלי

תלתלי משה בעל : כמה נערים, בלי עין הרע] ובבית[, קשה להתקיים
, מזוודות ותיבות ייצרל נאלץהוא . אומיניה, לייבל, שחורים "בקבוקים"

  . פת לחם לפי הטףולהביא על מנת להשתכר 

שנהג  ,כבדה דריתשִ עם רבע רגל ו, המסכן ,נכה ,לקיהמלמד הע
די המסוגל ללמוד יהו. מפחית מחשיבותואין זה ; פרגולכ בהמש תשלה

ומתגאה בזה בלי חשש מפני  – יודע לשון הקודש, ך"בקי בתנ, הרבה
  .ילדי אבות כמעט משכילים –תלמידיו . החסידים

, יהודי גבה קומה, למדיאחד ממ, "התורכי", יעקב מונדשטוק-יהודה' ר
. ]והגב פרווהכובע [ְספודיק הלך לתפילה בקלויז הישן של בלז חבוש 

אפילו  ,מסוגל היה לשאת הכול, בלי מרה, בעל מזג טוב, יהודי יקר
 .אהב מאוד את הלימוד .שאהב תלמיד לקפוץ אל החדר דרך החלוןכ

בין יויזיפ  ,בחורף החלקהלמקום הלצאת  הלא הרש –הייתה בו  גחמה
הוא נתן לי תוספת , אהבתי אותו אהבת נפש. המלמד וקלויז הברזל

אך בתמורה ; כי אני בכור ,בערב פסח סיום מסכת – "דברי מתיקה"
    .משלוח מנות קיבל קופסת טבק חדשה ושלוש ממחטות אף גדולות

החלון פנה אל גן , הפמוטים מייצרמרדכי המלמד גר בבית משה - משה
תלמיד חכם . בו נהגנו לבקר תכופות דרך החלון ,ירק של ארביסבוירה

, מדי שבועות אחדים. תקיףחסיד בלז  ,סטרלייב פַ -אח של שמואל ,גדול
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שב הביתה ביום ראשון עם נסים רבים  ,בלזלקפץ , ת מברכיןשּבל
גבריאל : מבין חבריי בחדר זכורים לי השמות. ותורות שבת של הצדיק

זכור . וּנניחד למדנו ושי. משה צוויריןושלום גרוסקופ ' נכד של ר, ביליג
יין מנַ : "לסעודת הבר מצווה ]ביאור על דרך הפלפול[ לי עדיין הפשטל

אלא גם  ,חייב הייתי לא רק לדעת" ?שאסור להשיח את הדעת בתפילין
  . מרדכי לא היו חכמות- אצל משה, להבין

מי אינו זוכר . ה המלמד ויורש חדרו'איצ' חתן של ר, ה המלמד'אברהמצ
שם היינו חוצים , בית הכנסתבין את השלולית הגדולה בין החדר ו

ה היה מלמד 'אברהמצ' ר. ובחורף החלקנו על הקרח" הירדן"בקיץ את 
, רחמנא ליצלן, במקצת "שבוי"אך , ך ובדקדוק"בקי בתנ, טוב מאוד

 שהוברח דרך טומשוב" צפירה"אבי היה שותף ל". הצפירה"קרא בגנבה 
]Tomaszów Lubelski[ , נחום ' מאת ר" משבת לשבת"והתענגו על

  . סוקולוב

יהודי , מלמד, מן המגפיים הישנים השל ציפ בעלהמרדכי -איציק' ר
 התפלל בבית המדרש זאמד, אמתי כובע פרווה גבוהבעל , קדוש עליון

  . תקיףחסיד בלז , ]שמומכאן , יחולבאזור ה[

 "החדר"; המסכן ,דלפון גדול, מלמד נוסף, רוזנפלד ,שלמה של נפתלי' ר
. ובת כמעט עגונה, המיטות בבית קטןעם עם חדר המגורים והמטבח 

 ".למלוכה" ,לפני פסח, בא הביתה פעם בשנה ,בבלזקבע " יושב"הבעל 
נאלצים אפוא להכין . מחתונת הבתיש חובות עוד , המלמדות לא די בה
למדתי שם זמן אחד בלבד  .פול כההמקמח כהה ו ,גבלולים בלי ביצה

  . אך ספגתי הרבה

שלושה - שם למדתי שניים. למד נוסףמ, מנדל בירנבוים-לייביש' ר
בעל תפילה טוב , יהודי יקר מעורר כבוד. אני זוכר אותו לטובהו, זמנים

אצלה היו , שרהלה-בעלה של חיה). שם גם למדנו(בקלויז הברזל 
תחת , יהודי רחב במקצת, הוא .המלפפונים והמליחים הטובים בעיר

בעל גאווה , תלמיד חכם גדול. קיץ וחורף, אפודה עבה גדוללמעיל ה
לשחד  ,תמיד החזיק בכיסיו סוכריות. רבי מאפטאלנכד של וייחוס 

  . שתוקק ללימודיםשנ ,השקצים ,אותנו

אלא יורד , אך לא מלמד מקצועי, יפיס'זכור לי עוד אחד בשם מלך צ
צמו היה הוא ע. שני זמנים בקלויז הברזל אצלולמדתי  .המסכן ,מנכסיו
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התועה בדרכי "אך אני כבר הייתי להוט במקצת אחר ; מתמיד גדול
אך חייבים . ג"מאת יל" שני יוסף בן שמעון"ו מאת סמולנסקין" החיים
  . סגולה לשידוך –עם רוח תורה , כי נחוץ להיות בחור מעודן, ללמוד

ציון -אביו של בן, כינו אותו ,הארוך ,]לייב-אריה?[ לייב- אהרן' ר
 גללשאיבד חלק גדול מתלמידיו ב, מלמד מן המעלה העליונה, גינסבורג

אשתו  .האפיקורסות של בנו והעברת חלק מן הנערים לשמד הציונות
לחם לבתי  נשאהו, היא הייתה לאופה; ברכה נאלצה לסייע בפרנסה

  . העיר

אפרים , סגי נהור ,אסיים את הרשימה בטיפוס מעניין מאוד של יהודי
גבו אל הקמין , קיץ וחורף, שישב תמיד בבית המדרש זאמד, הסומא
לשאול שאלה , אנחנו הנערים נהגנו לגשת אליו. ולמד על פה ,הגדול

כמו  ,קרא מיד, כיוון שידע את כל המסכתות על פה, והוא ,בגמרא
  . והסביר לנו הכול ,הציץ בגמרא

  ! יהא זכר כולם מבורך לעולמי עד

  . 145 – 142' ע, דמויות והווי, זיכרונות: וך הפרקמת
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   זיכרונות עברזיכרונות עברזיכרונות עברזיכרונות עברקס  איצחק ד

עיר ואם  ,רווה רוסקה. עיירות מוקפת מדורי דורות ,פעם עיר- איהייתה 
 יהודים. נפשות 20,000- כציבור של , לא דבר של מה בכך. בגליציה
, לשעברסתם יהודים נכבדים ו ,נגידים, לומדים, חסידים, פשוטים
בעלי עגלות , סוחרים, בעלי מלאכה. יורדים מנכסיהם לאין קץכלומר 
עד לפרולטריון ] חייטים[ מגהץמספריים ואוחזי , עמך. בטלניםוסתם 

מסוגו של  – מן העולם התחתוןהמוכרים החברה ; ימקומהסחבות ה
כל ל. עיר בה פעם הדופק החברתי בכל יום מימות השנה. דרוקר חיים

כל המפלגות : ברחוב היהודי היו סניפים בעירקיימות המפלגות שהיו 
כל ארגוני הנוער סחררו ; קומוניסטים, יד חרוצים, בונד, הציוניות
   . בלי גוזמא ,המונים

" בריך שמיה"נזכרת אף בתפילת  רווההעיר ש ,צדיק מו שלאומרים בש
י רווה היא מושג של עולם סימן כ. ]זוהר כרך ב רו א[ "יהא ַרֲעָוה ֳקָדָמך"...

  . שהיה ואיננו עוד

פה ושם התנגשו עם . יהודי קטן מוקף עולם גויי עוין היה עולם ,כאמור
לשדוד אלמנה  ,םשיכורימציקים  ,ביריד ביקשו שקציםו ,קרה. הגויים
מבוהלים החלו סוגרים בחיפזון את  סוחרים .ת בשוקלכרו, ענייה

 יצולבעלי עגלות התירו  ,קצבים. אך לא אלמן ישראל. דלתות החנויות
  . ברו את עצמותיהםיעגלה וש

, שם דבר אמתי, הכלבים היהודי של העיר לוכד ,קסַ מְ לֶ  ]ברוך[ בירך
, בחור מופקר; במדינה כולהיחיד כלבים יהודי  לוכד, ממש יחיד בדור

כפי שאומרים , במשך השנה כולה הוא. דבר רעכל יחסו לו י, יעליבן בל
אך בכל הנוגע להגנה על נכסים ורכוש , כפרת עשרה גויים, יהודים

כולם חשו  –אנשי העולם התחתון  תרוחב כמוהו. אין לו ערוך, יהודי
. שחובתם לקדש שם שמים ולהראות לגויים למה מסוגלים היהודים

כך התנהלו . מכו עליהםסִ , ידעו ולהכות. שאיננו חלילה סתם שוטים
 ייםמקומהלגויים . יהיה לנצחכך שוסברנו  ,דברים מקדמת דנא

יץ הבנאי בואכאלו. ְבֶרדי מנקה הארובות מדבר יידיש בשטף. הסתגלנו
אפילו !" יהודים דברו לעניין: "כל אחד וטוען ביידיש נוטל שוחד אצל

כשהשרפה , בבואו לאחר מעשה, כבאי האש צוותטוראי ב-רב ,החבתן
מה : "נהג לומר, סוסי העירייהל רתום הכיבוי זרנוקעם , כבר כובתה

 ".שיישרפו', בורא מאורי האש'ו בירכים ודאי וניהוד, לא נורא? בוער
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ובע הפליז ובמדים קב הודרמ ךלהכש ,יתתהלוכה החגיגב ,ביום ראשון
ולומר  ,שלו ותהצהוב" קדמא ואזלא"שפמות נהג לפתל את  ,הכחולים
  . והוסיף קללה מפולפלת" אש הבו, יםונעכשיו יהוד: "בפולנית

. אולי אך חלום רע הוא, נתנער מן הסיוט, נקפוץ על כנפי הדמיוןהבה 
כי אבן מקיר , להיזכרזרו לי עִ , אם אתם ילידי רווה. אל העיר נשוב
כי כאן הסתיים , מן הרכבת! כן? אולי מן הרכבת? נתחיל איןמ. תזעק

בית . גדולה לכך שייכותץ יש 'לטרנספורטים של בלז. הדבר באורח טרגי
, יוזף- זמנו של פרנץ קודםנבנה עוד , הנתיבות של רווה ידוע לנו היטב

  . שהיהודים ראו בו מלך חסד

  תחנת הרכבת

מלחמת העולם (לספר מעשיות מלפני המלחמה אהבו ים יהודים זקנ
אבי לשבח פיסת אריג כשביקש  .היה מושג" לפני המלחמה) "הראשונה

, או בדרך פולנית', סחורה מלודז, זו סחורה מלפני המלחמה: אמר, טוב
יהודי  בקרביוזף - בכלל הייתה מלכותו של פרנץ. מן העבר תמורה

בתקופת גרבסקי נהגו . שאיננו עודזיכרונות על עולם ל מקורגליציה 
קודם , כמו להבדיל את ששת ימי בראשית ,להזכיר את הימים ההם

ו זקנים הי –לא דבר של מה בכך הוא . גירוש אדם הראשון מגן העדןל
החסידים . לא היו לפני המלחמה מפלגות כמו היום ,ראשית – יםראומ
מיכל - שראלי. המיוחסים היחידים בקרב השררה, השאור שבעיסההיו 

מדי ערב היו הקלויזים . בלי מחלוקת עם הציונים, פדר היה ראש הקהל
, לאחר התרוצצות אחר הפרנסה במהלך היום. ובתי המדרש גדושים

, מי ללמוד דף גמרא, מעריב לקלויז-נהגו היהודים לקפוץ לאחר מנחה
 פה ושם הביא. או להקשיב לפרק משניות "עין יעקב"מי סתם להציץ ב

גררה  יתשמשהחנהלה . נשיםאת הבעיקר , יבכידי ציבור לה אתמגיד 
 הניךבין מנחה למעריב נהג . החולות וחילקה נרות ללומדים הרגלי
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, כוסמתב ]ממולא המאפ[ נישבפלוש קְ למכור , אופה הממתקים ]חנוך[
   . רצאו מידת עץ של אפונים בקרוי, בגבינהקניש 

-לייביש בעל: אנשי שם כמו ,בתים-ידועים בעלי קודמיםהים זמנמן ה
הנגידים שעלו לגדולה כל הם ללא ישוו . הרשלה מונד, יוסלה מרץ, בית

  . כיום

ירא שמים כמו ; בעל לב יהודי חם ,בריש-יענקל, חסיד, היה פעם יהודי
   ...ה'אז' יהודי למדן כמו ר ;בקלויז הישן בעל קורא, אביש' יואל של ר

ו נערי חדר היבזמנו שאבי עליו השלום סיפר לי . זה החל ברכבת, כן
 או בחצר, יצהכיום מטייל הנוער עד יער וולקוב. לטייל לרכבת הולכים

  . ר של ראטהמנזעד ל ]לשכת הסטרוסטהלימים בה שּוכנה , הפריץ[

 :לרוע מזלם פגש בהם אחד האבות. בעת ההיא הייתה הרכבת באופנה
על כך לא מצאו מענה אחר אלא שהלכו ליטול " ?המה עם ביטול תור"

. שם יש מים טובים כי, ידיהם במשאבת המים של תחנת הרכבת
היו בעיר מעט  ,אך אל תשכחו; תירוץ קלוש מאוד ליהודי למדן, האמת

, הגוי מבית המרחץ, אל בעלי האמצעים נשא מים איוון. מאוד בארות
ג לקלל יהודים ובשכרותו נה, גוי זועף; תמיד שיכור כלוט ואפו אדום

יהודים חששו ופייסו . איים כי ישחט את כל היהודים אם אך יתירו לו
, לא דבר של מה בכך קללת גוי. ש"בפיסת חלה וביימדי שבת אותו 

 ץאמשה פוי. סכנה להישאר חלילה בלי גוי של שבת. עזאזלשתלך ל
חששו  ,משום שנתפס במעשה, מיםפה ושם מעט נשא  ]פאיאץ[

סחבו קנקני , עמך, שארה. בית יהודיללהכניסו לבד בין נשים וילדים 
כדי שיהודי , בחורף נהגו לפזר אפר לפני באר בית המרחץ. מים בידיהם

  . הקהילה יוכלו לשאוב מים מבלי להחליק

פישלה בעל העגלה יושב על מושב ; זו עת הרכבת; נשוב אל הרכבת
שהיה רכב אצל  ,עגלוןעוזר גדליה . העירה ועיסהמחכה לאורח ל, הרכב

מתיר את שקית שיבולת השועל מן הסוס והולך , בעל הכרכרהברלה 
  . דבר פולניתמיטיב למשום שהוא , להמתין לאורחים אלגנטיים יותר

, ]Niemirów[ נמירוב: מן העיירות השכנות יהודים בעלי זקן ופאות
עם מטריות , השעיר ובכובעי קטיפהארוכים במעילים שחורים , אוהנוב

כולם נחפזים לרכבת , עם פאות מסתלסלות עד לאבנט, ואמתחות
אפילו , אין גוי לרפואה; הרכבת לבלז היא יהודית בעיקרה. לבלז



51 

 

לובשי נדחקים הוא מתרעם תרעומת גדולה מדוע ; המבקר מדבר יידיש
   . הם הרי קונים כרטיסי רכבת, בלי סוף וסיבה פוטותהק

  לבלזנוסעים  חסידי העיר

אינו ; ארוכות יושפמותשגוי זועף , כניסה לרציף הרכבת ניצב כרטיסןב
 הולשיץלהרבי מבלז בדרכו  פילו חולףא. מניח לאיש לעבור בלי כרטיס

אין  – רביאת השלום לברך בזקן ונער באים  – ]Oleszyce[ אולשיץ[
בלית בררה נאלצים ילדי חדר . רק לנוסעים, מניח לאיש לעבורהגוי 

ר דרך המזנון הטרף ואו לעב, צעירים לקפוץ מעבר לגדר הנמוכהוסתם 
-דברהניחוח ; הדבר מאוד לא נוח ליהודי כשר. של המחלקה השנייה

 חמוקחוץ מזה עלולים להיתקל במישהו שיש ל, מכה באף ]חזיר[ אחר
הולך לבית אוכל כשר  ,מה-המבקש לטעם דבר ,ונאיש משל .ממנו

צא תמיד רבע אווז ושמינית תמד שם הוא מו. סטאל פרופְ , ברכבת
  . אמתי
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; בואו נלך ברגל, זה יום ראשון לפני הצהריים, כיוון שזמן יש בשפע
. קי האופהמול יָ , בדרך מנגנת תזמורת הרכבת באיגוד המקצועי שלהם

אך את הגרמנית שכח , הוא עצמו גרמני? קי האופהמי אינו מכיר את יָ 
במוצאי פסח יש לו חזקה למכור  טוען כי. מדבר יידיש כשפת אם, מזמן

ילד הלומד בחדר נשלח פעם : לצים מספרים. מאפה לחם טרי לציבור
, אצלו בשבת אחר הצהריים אל יהודי שגר ברחוב הרכבת להיבחן

 ,הקשיב לשיעור, ר פנים נאהביקי קיבל אותו בס. בטעות נזדמן אל יקי
   .לאחר מכן צבט בלחיו ושלח אותו אל השכן היהודי לקבל פירות שבת

ות אכאן תוכלו לר; מציג תמונות חדשות, מאייר, הצלם היחיד בעיירה
תמונות קבוצתיות של ארגון הנוער . זוגות שהתאהבו לאחרונה

סתם , ל"בעת איסוף למען קק, גורדוניה בתחפושות בפורים האחרון
   .לי גאווה בפוזות שונותבע, שרלטניםתמונות של 

לאחרונה הפך . בית הספר הברון הירשמכאן צעדים אחדים במרחק 
בקומת . ילדיםשל  םפטפוטקול  מרחוק נשמע, הבניין לבית ספר עברי

  . כאן שוכנת גם לשכת הקהילה, הקרקע מצויה קופת גמילות חסדים

היה  המנהל ; לפני שנים למדו בבית ספר הברון הירש גם לימודי יהדות
. איש עממי ומורה לדת בבתי הספר הפולניים האחרים, הזקן אפשטיין

  . מבנה בית הספר גובל בגדר בית העלמין הישן

פחד נופל ; הישן על בית הקברותממעשיות סבתא רבות מרחפות 
ר סגל "בעיקר תמהים כולם איך חי ד; ללכת הביתה בלילה מן הרכבת

. ולים מתאנם ן הואי ,שנים רבות והזקן בשלום עם המתים בשכנות
, האבות יכשהציבור הולך בהמוניו אל קבר ,בתשעה באב או ביום כיפור

אימהות הבדיקות הרפואיות  זמןב; עולות היללות עד לב השמים
 הנפה ראששזו גם הסיבה . הופכות עולמות לשחרר את הבן מידי גויים

  . הורה לסגור את בית הקברות הישןהחדש 

כילד זכור . ]הבהמות שוק[ מעבר לטרגוביצה, זאמדקברות בו בית הקימ
 ,מעשה שטן. גזרו תענית בעיירה. לי היטב טקס קידוש בית הקברות

ליק הסבל שמר על הקבר קְר ; לא מת איש בעיירה במשך שבוע ימים
, הקברן הזקן ביותר בעת ההיא. הבודד עד שנקבר בר מינן נוסף

משוטט , יהודי בן למעלה משמונים ;משה ְמֶזמיק' היה ר, שהאריך ימים
אומר שאינו ; הוא יודע על פה היכן טמון כל אחד. לו כמו בכרמו שלו
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קיבל את החזקה  ,ישראל מזמיק ,בנו. זוכר הכול בראשו, נזקק למפה
מקיף אותך במבט , יהודי קפדן, הוא רובלה השמש עוזרו. בזאמדשלו 

: בעיקר בלכתו בעיר קורא בקול עגום, יונהנשים רועדות מפ. חד וזועף
קופסת הצדקה ב מקשקשבשעת הלוויה הוא !" לכו אל מת מצווה"

, חוץ מזה הוא שמש בקלויז הפח". נשים הצדה: "וקורא מעת לעת
כמו בית , ממש צח, החזיק את הקלויז נקי מאודשלשבחו יש לומר 

ליך שלג בנוכחותו לא העזו נערי החדר להש. הכנסת הגדול בערב פסח
   . מחשש לסטירות, אל הפלוש של הקלויז

קבצני העיירה . ם איןמיימקו, עוברי אורח, עניים? מי מתגורר בהקדש
משה פויאץ וזיינוול . ישנו בקביעות בקלויז הישן או בבית המדרש הישן

רווק זקן  ,אברהם- שיע. נים ליד הקמין בבית המדרש הישןיש, באס
במקום שכר דירה סייע . ז הברזלישן בעזרת הנשים בקלוי ,גלמוד

ממה הוא חי כל . לטאטא את הקלויז ביום שישי ולהדליק נרות
לומד עם הבנות אמירת ; בתים- בעלי יןמחלק כרטיסי חתונה ב? השבוע

קמלים כך . זה מעניק לו חצי פרנסה, בפורים הוא מתחפש; "מודה אני"
  . עד שתזדמן לו כלה עשירה חייו

ישנים בבית  ,שניהם גויים של שבת, ון השיכוראנטוך שונא ישראל ואיו
ועשה את העונה , פאציק היה נעלם כל קיץ] אפרים[פרוים . המרחץ
הוא נהג . ובע פרווהבכו זר באדרת שער של גוייםחבחורף . בהרים

נמנה עם המשוגעים ש' מאץטֶ עם אברהם פַ " התקווה"לישון באגודת 
עצמו  ,הא הוא אחיוישהדוכס סאפי, שגעונו היה. למחצה של העיר

אך . ]Siedliska[ רשו מן הארמון בשדליסקיאך הוא רודף אותו וג; ובשרו
שולח הדוכס מדי חג שבועות עגלות אחדות  –הוא אומר  –הודות לו 

זו חזקה . של עצים לקשט את הקלויזים ואת בית הכנסת הגדול בירק
  . דמת דנאקשלו מ

אכלת כבר , יק'קטנצ: "יתהסיסמתו הי, ]טוביה[היה ֶטבל  קבעשל אורח 
; תמיד שק על שכמו, כחושגבה קומה ויהודי " ?אטריות עם עצמות

אחרים היו מיוחסים  ;לחםנדבת נהג לקחת היחיד מכל העניים ש
בזמן האחרון באו שיירות שלמות . רק פרוטות תן להם –גדולים 

, בתים נתנו נדבות-בעלי; ]Biłgoraj[בילגוריי , ]Łaszczów[וב 'מלשצ
במקום פראג ווינה קיבלנו קרחוב , חילופין נאים עשינו: "נאנחו ואמרו

]Krechów[ ין 'וטיצ]Tyczyn .[   



54 

 

ובעל לב  מעורר כבודלבן יהודי בעל זקן , מלמד דרדקים, מאיר- משה
עוברי , כל העניים הזריםיהיה לשדאג  ,בבית המדרש של זאמד .יהודי

למען . בל יישאר חלילה אחד בלא סעודה, היכן לאכול בשבת ,האורח
ותכופות הוציא , אצל שוויצרחיילים יהודים נהג להזמין מזון לשבת 

  . מן המלמדּות תעשראף שלא ה ,כסף רב

מדי יום ; מן הגוילהם עיקר פרנסתם באה ? ממה התפרנסו היהודים
מחמת ימי  ,קרה לעתים בחורף. זה סיפק חצי פרנסה. שני היה יריד

בצמצום רב  ה הייתההכלכלו, שהיריד היה חלש ,הקור או לפני הקציר
 ,האמת? ן לוקחים לשבתמאיהדאגה העיקרית הייתה . במשך השבוע

מתן "החברה , רחמנים בני רחמניםהם יהודים . רעבבנדיר שמת פלוני 
זכות זו . הקצתה מדי שבוע לנצרכים זלוטי ספורים לשבת" בסתר

פרט . ה הופנבראטל שעסק בזה לאורך שנים'ברהמצתעמוד לגיסי א
לכו והתפרנסו זה : "לאיכרים נתקיימה ביהודי רווה עצת דוד המלך

על כך . בשוקלו  מסתובבסתם ש ומימי בתיווך . ]ג ב ברכות[ "מזה
: טען היהודי; עיסוקולשאל יהודי , גוי, שופט: מספרים מעשה

תי יום הסתובב גם לּו –אמר השופט  –אינני מבין ". "מסתובבים"
 –אמר היהודי  –אמת ". "אף לא פרוטהתמים בשוק לא הייתי משתכר 

הייתה לשנינו אזי סביבך  הסתובבל, אדוני השופט, אך אילו הנחת לי
רבע כיכר לחם . קיבלו הכול לטובה, כל זה היה בעבר, כן". פרנסה נאה

 ,שום שן נשחקה לתוכהש ,מרוחה בשומן תרנגולות את לחםפ, שיפון
  . נחשבו סעודת ערב של נגידים

נשים . אין בית חולים ולא מושב זקנים. עניים חולים שוכבים בהקדש
תמיד לזה או שולחות  ,שלי ואחרות] שרה[רקה כמו דודה סֶ , צדקניות

  . את נפשםלקיים , אחר מרק או מעט מרקחתל

. אך את כל המשרות מאיישים גויים בלבד, רווה היא עיר יהודית
שם , יוצא מן הכלל הדואר. שעל היהודים לכתוב בשבת, התירוץ הוא
ולהכעיס יש לו , יאמינו כי הוא גויאך הוא היה רוצה ש ,עובד יהודי

 יהודים אדוקים מתרחקים, הרוקח בעיר אף הוא משומד. יהודי חוטם
  . ממנו וקונים בבית המרקחת הגויי

החנוונים . נעולות החנויות. זה יום ראשון, כבר אנחנו קרובים לשוק
כבר , מפקד המשטרה, אם ָאֶרְנדה פוקחים עין, לפני החנויות הלכיםתמ
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ת לאז יוכלו להכניס קונה בדכי . חלף בשוק בדרכו מן הכנסייה הביתה
 . האחורית

בחירות ; מדברים פוליטיקה, יהודים ות חבורותעומדבשוק עצמו 
ד גזרות חדשות חולונייבסקי הוגה תמי. לסיים ובחירות למועצת העיר

י פנו יהיההראטהויז שצדו המזרחי של  הצורהוא . על הסוחר היהודי
מדברים על האספה . יום השוק, מסוחרים כל השבוע פרט ליום שני

בכיכר שבין בית  ,ר מנדל"דבעניין זה שמזמן היום אחר הצהריים 
, פרט לראש הקהל ידבר בשם ההמונים העמלים. הכנסת וקלויז הברזל

  .  החבר גרויסאויג, נציג בונד, אכה והאנשים העממייםבעלי המל

. ממנו שואבים יהודים פרנסה לכל השבוע ,שוקהיום שני הוא יום 
 םמכינים מכנסי מאיכות גרועהסחורה מוכרי סחורה משומשת ו

נעלי נשים , חזקסנדלרים תולים מגפיים מעור . מקטורנים לאיכריםו
 לוכדישל  קיוסקים  ,ראטהויזסמוך ל ,שם. עקבים קטנים לאיכרות עם

מתפשט לב החזירים וחֵ  קותלי החזירשל  פהניחוח הטר. יםחזירה
צד את  תופסים ,משםהלאה . יהודים הם שללאפי ,םבעל כורח ,זוחלו

שנותר אצל חנוונים יהודים  אופים עם דברי מתיקה ומאפה ישןהימין 
אופנה , סדקיתסוחרי  ,הלאה משם. עוד מלפני השבת ,במהלך השבוע

צפיפות רבה יש בעיקר . ה הגבאיתל-בראשן שבעורוכלות פרי , איכרית
מחכים , סוסים רוקעים קצרי רוח, ליד ארבע משאבות השוק
, שיכור עוד מאמש, אנטוך שואב המים. שהאיכרים ישאבו דלי מים

קולות . מיודעיובפוגשו את , מקלל קללות נמרצות את כל היהודים
מבטיח לו , איכרתוקע כף לחנווני . מיםאדם ובהמה עולים עד לב ש

על  – לפחות שנתיים תמימותישמשו אותו מגפיים הש, לו בקדוש
 . מהללים את מרכולתםיהודים אנשי יריד . כתפיו

ניחוח המאפה . הורגשה השבת הקדושה יום שישיבוקרו של כבר ב
 פשטבצל ופרג לוהטים עם ] לחמניות שטוחות[ְפלעצלעך הטרי של 

מצלצל בפעמון וקורא , שיע מייסטר המצליף במרחץ ההזעה. כל ביתב
, כולם שווים ,בבית המרחץ ,כאן. מרחץלבוא להזיע בבית הלציבור 

מדי פעם דלי מים מרוקן שיע כי , כולם נהנים מאותו חום, עשיר ועני
, העניים משרתים את עצמם, הבדל קטןב. על האבנים הלוהטות

, כדי מים במעלה המדרגות החמות שאנוה, העשירים מניחים לשיע
סמוך למרחץ האדים החם  .ולשרתם] בזרדים[להלקותם  ,מעלה ומטה
הקהל  .בטלנים, יםנציכאן יושבים סתם ל, הקטן הצינוןמצוי חדר 
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הדובר . כמו נר התמיד, אינה תמה לעולם יםאך חבורת הלצ ,מתחלף
אינו מכיר מי . בעלה של רחלה המיילדת, "המיילד"ה 'הראשי הוא איצ

היא עצמה כבר אינה ; דור שלם עבר תחת ידיה, את רחלה המיילדת
יודע לספר ; עשירה הוא בעל דמיון 'איצ. זוכרת את מספר הלידות

אנשים מכירים . אך בעלות תוכן ולעניין, מעשיות שלא היו ולא נבראו
אותן ו שמעו כמ, שומעים גוזמאות לאין קץ, מטים אוזן, את חולשתו

ה כי 'איצ' מספר ר, על המקווה החם ,למשל ,מדברים .לראשונה
מדברים על ימי ; זאב מים חי ,בערב שבת ,במקווה בצעירותו תפס פעם

לסבו קפאה הזרת בעת , ימי כפור עזיםבעבר היו שהוא מספר , הקרה
  . כשטובלים את הזרת בכוס, בעשר המכות ,עריכת הסדר

 ושלא חשש ,מניםחבר ;נהגה חבורת נערים ללכת לרחוץ בנהרבקיץ 
ילדי חדר  ;ה'לוזליד הסְ  ,אפילו סמוך לגשר הרכבת ורחצ ,מפני השקצים

בהם שהיו משליכים את הבגדים לנהר או שיסו  ,התייראו מן השקצים
   .חצריד הל ,ורחצו קרוב יותר, כלב

ים עם שחת קצורה צומים כרי דשא עמשתרעשתי גדות הנהר ב
מרחוק . בפינה צדדית רוחצות הנשים, בנפרד. מחייה נפשות, ניחוחית

אם גבר , מעת לעת נשמעות צעקות, נראות כותנות לבנות תפוחות
לפי הצבע . טרי נערי חדר נוטלים עמם לנהר רקיק ביצים ובצל. קרבמת

של ענבות , סביב פיהם יודעים איזו עוגת פרי אפתה אמם לשבת
תות , בכל קצווי העיר גדלים ענבות ביערות. שחורות או של דובדבנים

   .ילדי איכרים הביאו העירה למכירה בחצי חינם. פטל, שדה בר

עוד קודם שמקיש ראובן , אט סוגרים החנוונים את החנויות-אט
מכל בית יהודי זוהרים . כבר שבת בעולם, לבית הכנסת האיקרבהשמש 

  . ילדים שקווצותיהם חפופות צצים בדלתות, נרות השבת

גם ; הרחובות המוליכים לבתי הכנסת ולקלויזים מלאים אדםכל 
 ,בליל שבת .מטיילים ברחוב, ממעטים בתפילהה, םיצעירים מודרני

יחידים זוגות . צחלשאוף אוויר , זקן ונער מטיילים בשוק ,לאחר האוכל
נדיר . סמוך לגשר, בחצר, הרחק, מבקשים מקום להתבודד בו

סכנת שקצים וצעירים  מחמת ,למנזר ראטה ,תלכמרחיקים ש
כאן ערב , כל המפלגות בנוער ותמשכנבחורף גדושים . מופקרים
-הרצאה של פלוני דוקטור "התקווה"באגודת . ערב שיח שם, ריקודים
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אין  ,סתם נואם; 
והוא מושך , אליו נחפזים לבוא
  . מעט מאזינים

. מטיילים ביערות ,בשבת
מקיים  "גורדוניה"ארגון הנוער 

, צהאת שיחותיו ביער וולקובי
ביער . סמוך למפעל הלבנים

]eBorov[  מקיימים
הקומוניסטים את פגישותיהם 

אקראיים מטיילים . 
 נהנים מאוויר צח בחצר

ובדרך קונים פרי זול אצל , ]Siedliska[ יְסקלדְ מגיעים עד יער סֶ 
ואביש  לסֶ נֶ פילוסופים יוסל שְ בשני הלהיתקל  ניתןכאן  .הכמרים במנזר

הם מדברים על ספר חדש שקיבלו לא מכבר מספריית 
" .  

, ]?[ הייזל לאפערקְ  ידל, ליד מצבת פילסודסקי, בשוק, היכן אנחנו
. יםעומדוק היכן אנחנו ייודע אתה בד, בן רווה, אם הנך בן המקום

שתתקיים במוצאי שבת באולם תלויה כאן מודעה גדולה בדבר הצגה 
ר "ראש הקהל ד? מי השחקנים. "חסיה היתומה"מציגים , בית היתומים

 רפרור הירשד"הבמאי הוא ד; לייביש ובר, שימק מרגוליס
  . לקרן קיימת לישראל קודשההכנסה . 

מודה אני "מעזרת הנשים בקלויז הברזל נשמעים ילדי החדר אומרים 
את מלמד שם יחיאל המלמד . ארוחת הבוקרשעת  הקרבש אות

. נרגןשהיה , עליו מה שתרצו ספרל תוכלו. הדרדקים לקרוא עברית
הודות לו ידע כמעט כל מי שלמד אצלו זמנים ש ,לזכותו יש לומר

כעבור  הפרחחכשעבר  ,בתמורה. י"עם רש אחדים לפרש פרשה בחומש
דבר ראשון , שמואל- חיים, שני זמנים ללמוד אצל המלמד האדום

משום כך היו חלונות . אל החדר ,מעלהפי לכהשליך אבנים 
יהודי בעל מזג , לייבלה השמש. עזרת הנשים שלמעלה מנופצים תמיד

מי יודע מה  פרחחאם יתפוס את ה :מחדש את זעמו כל פעם
; מסיים כבר מניין אחרון תפילת שחרית, רזל עצמובקלויז הב

קדושה ", מניין אחר מניין, ללא הפסקה, משעה שש בבוקר עד עכשיו
, דף משניות לאחר יארצייט קוראים בחטף ,יהודים מתפללים

; פרופסור
נחפזים לבוא
מעט מאזינים

בשבת ,בקיץ
ארגון הנוער 

את שיחותיו ביער וולקובי
סמוך למפעל הלבנים

[ הוובוְר 
הקומוניסטים את פגישותיהם 

. החשאיות
נהנים מאוויר צח בחצר

מגיעים עד יער סֶ  ,]הפריץ[
הכמרים במנזר

הם מדברים על ספר חדש שקיבלו לא מכבר מספריית , ברינגר
"התאחדות"

היכן אנחנו ,כן
אם הנך בן המקום

תלויה כאן מודעה גדולה בדבר הצגה 
בית היתומים

שימק מרגוליס, מנדל
. ]הרשדרפר[

מעזרת הנשים בקלויז הברזל נשמעים ילדי החדר אומרים 
אות, "לפניך

הדרדקים לקרוא עברית
לזכותו יש לומר

אחדים לפרש פרשה בחומש
שני זמנים ללמוד אצל המלמד האדום

השליך אבנים  –שעשה 
עזרת הנשים שלמעלה מנופצים תמיד

כל פעםשפך , טוב
בקלויז הב. יעשה לו

משעה שש בבוקר עד עכשיו
יהודים מתפללים. "וברכו
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. רוגלך מן המזנון הביתיבשותים לחיים ומקנחים בעוגת דבש או 
    . בפינות משוחחים

בן של , נכבדממש יהודי , תורה וסחורה במקום אחד הוא ,יענקלה מונד
המונופול , יש לו בנק פרטי. אחד משבעת טובי העיר, הרשלה מונד

מפקידים אצל , להשליש כסף לבוררותנחוץ כש. למכירת מלח שייך לו
א גם בעל קורא ותפילתו נאה מאוד יש לו קול מתוק וה. יענקלה מונד

וא קורא הושענות בהושענא בכי כשהבות תמוגגהנשים ממש מ. טוב
הרב מתפלל אז בקלויז הברזל . בימים הנוראים הוא נוסע לבלז. הרב

  . ]Magerov[ ממגרוב

משוחחים שיחות של  ,משכילים, יושבת קבוצת יהודים אחרתבפינה 
ידען , בנימין שור' ר; ראש פתוח, עילוי, שמחה הברמן. תלמידי חכמים

לייב ליברמן - ה הופנבראטל וחיים'אברהמצ; בקי בדקדוק, גדול בעברית
, לייב צינגר' ר, אחרון-אחרון; בעיר" תרבות"מייסדי בית הספר העברי 

, עד לעיר ברודהגיע , בצעירותושנסע בעולם  ,משכיל ,יהודי בעל תורה
הוא , מחמת הדחקות, לעת זקנה, עתה. ]Brody[ שמע את זמרי ברוד

. של בני המעמד הבינוני מבתיםך ודקדוק עם כמה נערים "לומד תנ
ך עם ביאור "בצעירותו למד תנ, החסידים אינם מחשיבים אותו ביותר

  . מה שהוא טרפה ופסול בעיניהם, מנדלסון

הכורך את מרכולתו  להש זכריהפור, בכניסה אל הקלויז, בפלוש
, שנה קטנים לוחות, חומשים, סידורים, תשמישי קודשה. למכירה
יש לו  הבהושענא רב .סתם ספרי מעשיות לנשים, להבדילו, ציציות

. כל הפרנסות הללוהוא רואה בברכה מועטה . חזקה למכור הושענות
אינם קורעים , יהודים מתפללים על פה. בצמצום תומכריכה פרנס

הלז הביא מכונה לחיתוך ; התחרות עם ברלה הכורך גדולה. סידורים
. נערי החדר קונים אצלו סידורים קטנים חדשים המכילים ברכות. נייר

רוגז , יהודי טוב מזג, זכריהלה הכורך. יצחקל הכורך ,יש כורך נוסף
טטים וקוראים על רגל אחת את מח, מקיפים אותו, מאוד כשיהודים
והולכים מבלי לקנות  ,מעקמים אפם מעשה מבינים, ספרי המעשיות

הוא טוען כי כלל אינו רוצה , נרגז כשהוא, אותה שעה. אצלו דבר
בחודשי החורף , הראייה. אלא לסחור עם פריצים בלבד, בפדיון יהודי

עלה ומהם יש לו למ ,אצל החיילים ,הוא כורך ספרים בקסרקטינים
את המחצית  שאובמן היהודים קשה מאוד ל; ממחצית הפרנסה
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כי אז יכול , מה חבל שאין הגויים מתפללים מתוך סידורים .השנייה
  . והיםהיה ליהנות מעולמו של אל

מדי יום שישי בין . לקרוא לעבודת הבורא, לזכריהלה יש חזקה
קיש מ, בע היהודי בעירומחצית השנייה של הראת הוא צועד  ערבייםה

כך הוא חולק את המצווה עם ראובן ; בפטיש העץ בכל דלת יהודית
שהיה , הירש השמש' את החזקה מרהוא קיבל . ערב שבת כלהשמש 

בצוואתו להכניס האחרון הורה . לאורך שנים שמש בבית הכנסת הגדול
   .הדלקת נרותקראת יום שישי ל כללקברו את פטיש העץ בו הקיש 

: בקול נּוגה הוא קורא לאחר חצות. לסליחותיצחקל הכורך מעיר 
, תחילה היו שומרי העיר מגרשים אותו". קומו לעבודת הבורא, יהודים"

הוא . זוג מגפיים לחורף השכרו מן הקהילה הי. אך לאחר מכן הניחו לו
קידוש שבת או , לא היו בעיר חתונה. שמח בחלקו, היה דלפון עליז

שם הניח תחילה , עמו סל קטן תאשנהג להוא . שבע ברכות בלי יצחקל
אהב . לאחר מכן טעם בעצמו, שיהיו בריאים, לאשתו וילדיו העוגהאת 

  . לאו דווקא של נגידים ,לשמח בשמחות של עמך

  

זה הודות לגבאי , ונוקיינמבהיק בותמיד  ,בית הכנסת הגדול הוא יפה
יזניח מוטל השמש לא שודואג , הוא עצמו יהודי מהודר. אברהמלה וייס

במשך השבוע מתפלל כאן . לא כמו בבתי מדרש אחרים, חובתו את
יהודים . מלא בית הכנסת הגדול מתפללים אך בשבת, בקושי מניין

, שוקה סוחרי, ים בדרכיםשוהאו טרודים בעמלם במרוצת השבוע ש
בשעה . נוסח אשכנזבמתפללים כאן . עצמאים מומחים, בעלי מלאכה
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לעולם , שלא כמו בקלויזים החסידיים; שמונה בבוקר בדיוק בא הרב
בבית הכנסת אין . הוא שולט ביד רמהכגבאי בית הכנסת . אין מאחרים

עם יהודים טוב רק , אומר אברהמלה וייס, בכלל .מדברים פוליטיקה
? למה תתרעם על היהודים שלנו. אך לא מצלחת אחת, לאכול קוגל

   :מעו סיפורשִ 

ה "הקיר .]?Greding[ שירת בזמן המלחמה בגריידינג ,רהמלהאב, הוא
 היותוב; בעלי ופאותהמזוקנים ו קיבץ שם את כל החיילים היהודים

הוא צעד . סמל הורו לו להוביל חבורת יהודים לתפילה בשבת בבוקר
  . בראש

הוא . הוא חייב להצדיע לו, בעל שררה, ובדיוק חלף איש רם מעלה
 ,בזוגות ,כל פעם. עיניוחושכות מסתובב ו] הקשב[!" אכטונג: "קורא

וכדי ביזיון . מכל החבורה לא נותר מניין יהודיםו ,נעלם יהודי אחר
לך נהל מלחמה . הוא הועמד למשפט, דרגתולו לא די שאבדה . וקצף

  ? פלא שאוסטריה נחלה מפלה במלחמה! עם יהודים

 מלך סובייסקיימי הלפני נבנה עוד . בית הכנסת הוא מבנה גבוה נאה
על התקרה ועל הקירות ; התקרה הגבוהה נתמכת בעמודים. ]17מאה [

 למשל ,חיותל. מערת המכפלה, קבר רחל, נופים, מצוירים כל המזלות
זרי פרחים יפים מצוירים סביב . ללא מבטי רציחה, עיניים יהודיות –

חג -בשבת. הבימה היא מלאכת מחשבת של אומנים. לארון הקודש
, ת את בית הכנסת הגדול מואר בכל המנורות והנברשותנהדר לראו

מי אינו זוכר . החזן מוסיף הרבה. זקן ונער, מלא וגדוש בעדת יהודים
להיות עוזר אצלו בימי עבר לא קל היה להתקבל . את חיים החזן

בלילות החורף נהגו לחזור , שבועות ארוכים לאחר החגים). משורר(
לאה . ויאתיו, ונתנה תוקף: פילותכובענים על הת-פרווניםבסדנאות ה

מעשה שטן הוא להצטרד ; חלילה ,יקירּההחזנית דאגה תמיד פן יצטנן 
הנה כאן  ,דומני –הייתה אומרת  –חיים . "דווקא לפני הימים הנוראים

  ".  קל יותר להפציר בגזלן? אולי די להיום, דוקר לך

שנהג להתפלל בבית המדרש , פרט לחיים החזן היה גם מאיר החזן
  .  השגיח על הקצבים במשחטה, במרוצת השבוע היה כלי קודש. הישן

אף  ,מלא וגדוש מתפללים, המכונה הקלויז הישן, קלויז בלז הסמוך
בעת . שחסידים רבים נהגו לשבת אצל הרבי מבלז בעשרת ימי תשובה
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שנים רבות . שלומקה' המכונה ר ,ום רוקחשל' רכאן ההיא בא להתפלל 
סגי , יהודי בן שמונים ומעלה, סנדר-של משהנחמן ' ר פותחהתפלל כ

זו , מחייה נפש, ]Skarbowa[ התפלל על פה בנוסח סקרבובה, נהור
  . חזקה שלו משנה לשנה

כשפשוטי עם נחפזו , נעילהתפילת מיד לאחר  ,במוצאי יום כיפור
לאחל כל , חסידים לחדש בנחת את הלבנה נהגו יהודים, לטעום משהו

נחמן האופה הלך בראש , וללוות את הרבנים בשירה הביתה, טוב
משה ' רהזקן עם , הבתים של בית המדרש זאמד-בעלי. להאיר בעששית

בונה  –ניק 'או מרוסית ֶפצְ ; קטנטן –פיטשינקע ? [בראש  פיטשיניק
רק את . ומוחאים כפייםשרים כשהם ' ליוו את הרב מפוטליץ, ]תנורים

. בעל הכרכרהשל פישלה הגוי ב הוביל לביתו הרּכ בוהרב ממגר
שתבוא כבר הגאולה ומשיח "החסידים נהגו לכתר את הכרכרה ושרו 

הגוי של בית  ,ברחובות לא נראה גוי לרפואה פרט לאיוון". שיבוא כבר
; שלא יגרמו חלילה שרפה, שהיה משגיח על נרות הנשמה, המרחץ
  ? ו מי יכבהבלעדי

; עורכי דין, רופאים, האינטליגנציה היהודית תרמתגורברובע המעורב 
אליו באה כל דלת , ר דאדֶלץ"גר הרופא הווינאי ד, הלאה מעט, כאן

תחילה : כולם מאמינים בו. בשעת העניים העם היהודית מדי בוקר
הוא באמת אחד מחסידי אומות ; אלוהים ולאחר מכן הרופא הווינאי

  .והב ישראלא ,עולם

אל , ת למערבוכאן חולפות רכב. הרכבת תסוללאנחנו קרבים אל 
שם חיו , רובע היהודי ומתחיל הפרוור הגוייהאפוא מסתיים . קרקוב

  .עם לבדד ישכון הם היהודיםככלות הכול , שנים רבות זה בצד זה

   . 153 – 145' ע, דמויות והווי, זיכרונות: מתוך הפרק
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  מוסדות מוסדות מוסדות מוסדות ר נחמן בלומנטל  "ד

            הבנק השיתופי ברווההבנק השיתופי ברווההבנק השיתופי ברווההבנק השיתופי ברווה

 נףשהיה מסו ,דות קואופרטיביתגהתא :שיתופי בשם בנקברווה היה 
ל לכההמרכז . דות הכללית של קואופרטיבים יהודים בפוליןגלהתא

  . ]למברג[ היה בלבוב) גליציה(ומרכז פולין קטן  ,היה בוורשה ניפול

שנה בשנה אספה כללית של נציגי  יהמרכז בלבוב כינס מד
זימן המרכז הראשי  ךפרט לכ. קואופרטיבים נפרדים מכל האזור

 ויצירלמברג את  סניף לשם שלח. בוורשה אספה שנתית בוורשה
   .נציגים מלמברג ומקואופרטיבים גדולים אחרים בפולין קטן, הנבחרים

דוח שנתי של  ,לאחר כל כינוס ,והן המרכז פרסמו הסניףהן 
כלליות האספות השל  כמו גם פרוטוקול, רטיבים הנפרדיםקואופה

 אתו, וסביבשהתנהל הוויכוח את , שמסר את דוח הוועד הפועל
  . לשנה החדשה יםהחדש יםהנבחרדרגים ה

אנחנו מוציאים ) המודפסים או המשוכפלים(מן הדוחות שהתפרסמו 
הבנק ברווה נוסד . עיר רווה רוסקהה לעהחשובים ביותר הנתונים את 

חברים חדשים  64במשך השנה נוספו , חברים 176עם  1923בשנת 
זה  .גידול ברור. חברים 232 מנה הבנק בסוף השנהו, ונשרו שמונה

והאוכלוסייה היהודית , הבנק מילא תפקיד מועילשכשלעצמו מוכיח 
   . שבעת רצון מעבודתו ,פחות או יותר ,הייתה

   :לפי מקצועות ובעת ההיא נחלקק בבנהחברים 

תעשיינים וסוחרים ;  41 –בעלי מלאכה ; 154 –סוחרים זעירים 
  . 12 –אחרים ;  4 –חקלאים ;  5 –מקצועות חופשיים ;  16 –) גדולים(

את  ,ליתר דיוק ,קודם כל את מעמדות הבינייםהבנק שירת , המסקנה
רוב מניין ורוב בניין , סוחרים זעירים ובעלי מלאכה: המעמדות הדלים

  . מן החברים 84.4% ,195מספרם . של האוכלוסייה היהודית בעיר

מוכחת גם מן , עמך, הבנק הועיל במיוחד לשכבות הדלותשהעובדה 
   .חוזלוטי ביט 10ותוספת של , זלוטי 25, מנייהלהתשלום הנמוך 
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מספר החברים בתחילת השנה . 1937ים לשנת נבחן עתה את הנתונ
היה  בסוף השנהו, 17) היגרו(נשרו , 26נוספו במרוצת השנה . 289היה 

   . 298מספר החברים 

  : יחברתמעמדם ה

מועסקים ; 54 –בעלי מלאכה ; 71 –סוחרים ותעשיינים ; 35 –חקלאים 

  . 34 –אחרים ; 4  – במשרד

עשו מהם מעמד , כאן עירבו סוחרים זעירים וגדולים עם תעשיינים
נכללו מן המעמד האחר נראה כי המקצועות החופשיים ! אחד

  . ]?[ "אחרים"ב

  . מספר פקידי הבנק בשכר היה שלושה

  . פעולות שעשה הבנק במהלך השנהנשים לבנו ל

 רוצתבמ. זלוטי 2,000ה יתההלוואה הגדולה ביותר שהעניק הבנק הי
כיון ינ. זלוטי 85,814הלוואות בסכום של  241השנה הוחזרו בתשלומים 
סך  ,זלוטי 1,846 – אשראי אחר, זלוטי 53,367השטרות הגיע לסכום של 

. 197מניין הנהנים מהלוואות בסוף השנה היה . זלוטי 141,017 –הכול 
  . 10%ה יתלהלוואה היהגבוהה ביותר הריבית 

  –הוצאו , זלוטי 222,693ך השנה היה סכום הפיקדונות שהופקדו במש
ריבית ששולמה ה. 74מספר בעלי פיקדונות היה . זלוטי 207,190

  . 4.5%לפיקדונות הייתה 

. זלוטי 1,508,392לגבייה בסכום של שטרות  1329קבלו נתבשנה זו 
מעניין אולי !) לא גדול מאוד(זלוטי  2,256הרווח הנקי של הבנק היה 

בממוצע . זלוטי 3,600יחד  קיבלוהפקידים בבנק יהיה לציין כי שלושת 
 םכנראה לא היה שכר! לא שכר גבוה במיוחד. זלוטי לחודש לאיש 100
ריבית ששולמה בשנה . אחד קיבל יותר השני פחות ,זהה השלושהשל 

   . זלוטי 1,921 –לבעלי פיקדונות  זו

במשבר שאך העובדה . גדולות במיוחד לא ביצע הבנק פעולות כספיות
, במיוחד במזרח פולין, האוכלוסייה היהודיתחוותה ש – הכלכלי הנורא

 הדרגים הממשלתייםהחרם הגלוי או הסמוי שניהלו  עקבבעת ההיא 
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ם ים והאוקראינייתחרות מצד הקואופרטיבים הפולני עקבו, םיהפולני
  . זה סימן טוב, מילא הבנק את התחייבויותיו ועוד היה לו רווח –

. נאלצו בנקים אחדים להיסגר בעת ההיאיה אחרות מזרח גליצ ותרייבע
בעיקר משום שהחנוונים המרוששים או , יחסית היו להם נזקים גדולים

  . בעלי המלאכה לא היו מסוגלים לשלם את הלוואותיהם

  . על פני המיםו שהכאיעצמה החזיקה עדיין העיר רווה  ,כלומר

נמסר א וה .1938הוא לשנת  ,הדוח האחרון שיש בידינו על הבנק
, בכינוס האזורי השביעי של נציגי הקואופרטיבים במזרח גליציה

נטלו . בלבוב במשכן הקהילה היהודית 1939באפריל  30-שהתקיים ב
ר "ד, ר אמיל זומרשטיין"ד, אברהם זילברשטיין: הנשיאות :חלק בכינוס

  . קואופרטיבים נפרדים ציריוחמישים ארבעה , זיגמונט מייבלום

, חברים 296 1938נה הבנק בסוף מ, רווה רוסקה צירּה שללפי דוח 
ביחס לשנה  משמעותינמוך באופן , זלוטי 64,108סכום הפיקדונות היה 

  ! סימן לדלות. הקודמת

ליטול חלק  ו אמוריםשהי ,מיופי כוחבכינוס נבחרו גם עשרים ותשעה 
 ניתל פוללכהבכינוס הנציגים של התנועה הקואופרטיבית היהודית 

  . ל מרווה רוסקהיר פופי"בין הנבחרים היה ד. רשהבוו

. זה הדוח האחרון שראה אור לפני המלחמה בפרוטוקול של הכינוס
  . והמלחמה שמה קץ גם לעשייה ז

, ינסקילפי גרּו, היו בנפת רווה רוסקה 1900ראוי להזכיר כי בשנת , אגב
  . תשעה יהודיים, חמישה מהם נוצריים, מוסדות קואופרטיביים 14

        בית הספר הברון הירש בית הספר הברון הירש בית הספר הברון הירש בית הספר הברון הירש 

 ,בגליציה ובבוקובינה הייתה כידוע רשת של בתי ספר פרטיים ליהודים
) חבר נאמנים(שהנהלתה , בידי קרן הברון הירש הוהוחזק השנוסד

הייתה להעניק לילדים היהודים אף שמטרת בתי הספר . שכנה בווינה
פת ר וכתיבה של שוללמדם דיב, "אירופים"לעשותם  – השכלה חילונית

, ולעסוק פחות בחינוך יהודי – פולנית, גרמנית ושפת הארץ: המדינה
בכל זאת הייתה לבתי ספר אלה השפעה רבה על החינוך היהודי 
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, מסורים לעם היהודי, בקרב מורי בתי הספר היו ציונים טובים. מדינהב
  . ובמסגרת בית הספר העניקו לילד היהודי גם חינוך לאומי

, הנהיגו לימוד של מלאכת יד –ההיא העת כחידוש של  –בתי הספר 
סיימו את לימודיהם שהם גם שלחו חלק מן הילדים . 'התעמלות וכו

  . ללמוד מקצוע אצל אּומן או בבית ספר מקצועי

אלא גם בנתה מבנים משלה למען  ,את המורים פרנסההקרן לא רק 
הקרן גם . ינוןגאת הילדים ללמד  ,עם מגרש משחקים וגן, בית הספר

  . 'ארוחות צהריים וכו, בגדים, מחברות, סיפקה לילדים עניים ספרים

  
, בריינדל הברמן, אברהם אדל: יושבים. ס הברון הירש"ים בבניין ביהקופת גמילות חסד

  מוטלה רוזנפלד 
  

הייתה לבית הספר השפעה על כל מהלך החיים היהודיים , בקיצור
לרוב בוגרי סמינר , ילוניתמורים בעלי השכלה חבכך שבאו  :בעיר

התנהגות שונה של ילדי בית הספר מזו של ילדים שלמדו בו, למורים
   .בחדרים הפרטיים הנחשלים

  . ברווה רוסקה היה בית ספר כזה

מדי שנה דוח , 1896החל בשנת , חבר הנאמנים של בתי הספר פרסם
, עם פרטים מדויקים למדי ,בגרמנית על שנת הלימודים החולפת

מה הייתה עלות בניית בתי , מה ואיך למדושל  ,ים תמונהמספקה
  . 'מה היה סך ההוצאות האחרות וכו, הספר
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 . 1914פורסם בשנת  ,1912/13לשנת הלימודים  ,הדוח האחרון
המונרכיה . המלחמה שמה קץ לבית הספר וכל הקרן הייתה לאל

הונגרית התפוררה ובמקומה נוסדו מדינות חדשות שארגנו - האוסטרו
, בתי ספר ממלכתיים פולניים –) פולין(בגליציה . בדרכןאת בתי הספר 

בהם שלא למדו  כךכלומר הם היו שונים ב, למען ילדים יהודיםש אפשר
למדו בהם  .ומרבית המורים היו יהודים )ְבקותכינו אותם שבסּו(בשבת 

עניין אחר הוא . של המדינה הלא מנקודת מבטתו דת יהודית ו
תוכן ) בפולנית(שהמורים מעצמם השתדלו לרוב להעניק בבתי הספר 

נקלעו לא אחת ). 'לימדו עברית וכו, ארגנו חגים יהודיים(לחינוך  יהודי
  . פרלקונפליקטים עם רשויות בית הסבשל כך 

את הנוגע  שואביםמדוחות בית הספר של קרן הברון הירש אנחנו 
  . לרווה רוסקה

עד פרוץ מלחמת העולם  1890 ספטמברבית הספר היה קיים מ
והמורה היחיד היה בתחילה ) לימים(המנהל . 1914הראשונה בשנת 

. ציְלף שהייתה לו תעודת בגרות מסמינר ותעודת הוראה- שמואל ְקֶרל
  . היה במורה אחדוהותר די , התלמידים בעת ההיא היה זעוםמספר 

היהודים האדוקים מאוד , כלומר, הוחרם בית ספר זה בתחילה, כידוע
, המלמדים בחדרים ניהלושמובן מאליו . אפיקורסות לשראו בו קן 

  . מחשש לתחרות, מאבק נגד בית ספר זה ,מצדם

הם העדיפו לשלוח , לבתי הספר םאת ילדיה וחליהודים אמידים לא ש
ח אותם ובמקום לשל, לבתי ספר פולניים או ללמדם באופן פרטי ותםא

  . לעניים, בית ספר צדקה הוהריש, לבית הספר הברון הירש

, בנימין ברנדס ואיזידור זיידנווג: נוספו שני מורים חדשים 1893בשנת 
  . רסמינשל חוץ מן המורה לעברית אדלר שלא הייתה לו הכשרה 

. קיבל בית הספר מורה נוסף דוד ָשּוֶאר 1894/5 םבראשית שנת הלימודי
עם  ,משנת לימודים זו לאילך משתייך בית הספר למדרגה גבוהה יותר

הם נשארו . לעבריתפרט למורה  ,ם בעלי הכשרה מקצועיתיארבעה מור
  . בבית הספר עד לסוף

על הכשרה ב, מיכאל יופהבשם לימד בבית הספר מורה נוסף  1895-מ
  . תלמידים 150בשנה זו למדו בבית הספר . מקצועית
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  ? מה למדו בבית הספר הברון הירש

הונהגו ספרי לימוד  1894- מ. לה גרמניתלמן ההתחשפת ההוראה הייתה 
. והמלכותית הגליצאית תהוראת מועצת בתי הספר הקיסרי

אך לימדו אותה כמעט בכל מקום , עברית לא נחשבה נושא מחייב
  . משום שהן ההורים והן הילדים רצו בזה

לפנינו תכנית ההוראה הרשמית של בית הספר העממי הארבע שנתי מן 
  :כזה היה בית הספר ברווה. הדרגה הגבוהה יותר

        : : : : שעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתותשעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתותשעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתותשעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתות

  
 (  
 (  

  גאומטריה

שנייה של 
   הלימודים

. מקצוע אצל בעל מלאכה ולמד, בית הספר בוגריחלק מן התלמידים 
 –1, נותפרוו – 2 :שמונה נערים ולמד ,למשל ,1902/3בשנת הלימודים 

  . נגרות – 2, סנדלרות –

בוגרים קרוא אנשים בערב למדו בהם . גם קורסים םבית הספר קיי
למדו בקורסי  1901/2בשנת הלימודים . נערות למדו מלאכת יד

  . אנשים

. 190-ל 1901/2גיע בשנת הלימודים וה ,מספר התלמידים עלה בהתמדה
וצנח עד שנת המספר תערער הלאחר מכן . 1903/4כך גם בשנת 
   . לימים עלה שוב, )המספר הנמוך ביותר( 125

מה למדו בבית הספר הברון הירש

שפת ההוראה הייתה 
הוראת מועצת בתי הספר הקיסריב ,פולניים

עברית לא נחשבה נושא מחייב
משום שהן ההורים והן הילדים רצו בזה

לפנינו תכנית ההוראה הרשמית של בית הספר העממי הארבע שנתי מן 
הדרגה הגבוהה יותר

שעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתותשעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתותשעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתותשעות הוראה שבועיות של הנושאים לפי כיתות

  : תרגום

  

  דת 
  קרוא וכתוב 

) פולנית( השפ
) גרמנית( השפ

גאומטריה ,חשבון
  

  ציור 
  זמרה 

  התעמלות
  

    סך הכול
שנייה של המחצית ב

הלימודיםשנת 

חלק מן התלמידים 
בשנת הלימודים 

– 3, חייטות

בית הספר קיי
נערות למדו מלאכת יד ,וכתוב
אנשים 60ערב 

מספר התלמידים עלה בהתמדה
כך גם בשנת 

125- ל 1909/10
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לבניית . לבית הספר מבנה משלו היהכבר  1902/3בשנת הלימודים 
במבנה . סכום עצום בעת ההיא. קרונות 42,000הקרן  ההמבנה הוציא

גן , היה מגרש משחקים והתעמלות, בית הספר מנהלה לה גם דירנמצא
  . 'וכו) חקלאות(לעיבוד בידי התלמידים 

  . לטיולים להכרת הארץ וכדומהיצאו הילדים מדי שנה 

  . לורבר, שטרנבך, המנהל אפשטיין: המורים האחרונים

  . 156 – 153' ע, דמויות והווי, זיכרונות
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     1913191319131913- - - - צלח לארגן בית ספר עברי בצלח לארגן בית ספר עברי בצלח לארגן בית ספר עברי בצלח לארגן בית ספר עברי בניסיון שלא ניסיון שלא ניסיון שלא ניסיון שלא   ניו יורקמשה וייס 

או מה שנוצר לפני מלחמת העולם השנייה  לא כל מה שרואים בימינו
התפתח ש ,בית הספר העברי. כפי שניתן היה לשער ,יתרה ותבא בקל

לו היו  –ברמה גבוהה היה ש – ברווה רוסקה בין שתי מלחמות העולם
ניסיון בלא תיתכן הצלחה , וכמו בכל יצירה, מבשרים משלו לפני שנים

קיבלו כבר  יוחומותכש, קלה יותר המבצרפריצת לימים הייתה . ראשון
   . קודם לכן חבטות ראויות

הזכורה לי היטב משום שהתחוללה , 1913תאר אפיזודה מנובמבר א
בניין בגרנו אז , ה אדל עלו אלינו'ישראלקה גולד ואברהמצ. בביתנו

 ,עם מזון ולינה, כרו אצלנו חדרוש, ]הישן בית המועצה[ראטהויז ה
שם . גם נתן שיעורים בעברית הוא, בחדר בו גר. מורה לעבריתמען ל

לשיעורים ). גליציה] (Skałat[המורה היה וייסברג או וייטברג מסקלט 
בא הנוער שייסד לאחר מלחמת העולם הראשונה את התנועה הציונית 

שלמה - יעקב, ליבוש ובר, ישראל גולד, אברהם אדל: היו ביניהם. ברווה
שמחהלה , )בן לייבלה גרוייר(וייר רה ג'אברהמצ, משה יוזפסברג, גולד

בתו של יענקל  ,לימים אשתופשה גורטלר , ציון גינסברג-בן, רפופורט
   . בחר בעת ההיאמוטודרוס רייצפלד וכל הנוער ה, גרף

 ,ראשית .למרבה הצער לא יכול הניסיון הראשון להחזיק מעמד זמן רב
הקשה בעיר בעת גם בגלל המצב הכלכלי , מיעוט התלמידיםמשום 

בה היו מתנגדים , הפוליטיקה היהודית המקומית בגללובעיקר , ההיא
הניסיון לא צלח והמורה . המיזם התפרקלאחר שלושה חודשים ; רבים

מקום למען האגודה  השיגבעת ההיא קשה היה ל. נאלץ לעזוב את רווה
אצל הירש , לשכור מחוץ לעיראפוא לצו נא ,הציונית במרכז העיר

  .סמוך לבית הקברות הגויי ,'מפוטליץשגר אצל חתנו של עוזר , רוזנפלד

החיים ]: 20-של המאה ה[ 20-פרי רק בשנות ה הניב ,הזרע שנזרע אז
בני הזמן הניצולים . "גורדוניה"תנועת  ,"החלוץ" ,הציוניים המאורגנים

הצלחה של הפעילות פרי ההנם אף הם , בישראל ומחוץ לה, הזה
   .האינטנסיבית ההיאתית והמהפכנית סברהה

  . 158 – 157' ע, דמויות והווי, זיכרונות
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   חיי התאטרון היהודיים ברווה רוסקהחיי התאטרון היהודיים ברווה רוסקהחיי התאטרון היהודיים ברווה רוסקהחיי התאטרון היהודיים ברווה רוסקהיעקב שטיינפלד  - משה

רבות ים פעמו ,מסוים ניסתה ליטול חלק, קטנה ככל שהייתה, עיירתנו
בעת ההיא בעולם  התהוובחיים היהודיים התרבותיים ש ,מרץחלק נ
  . היהודי

, "המזרחי", סתם ציונים: פרט לפעילות בתנועה הציונית לגווניה
 אגודה: ות אחרותתימפלגאגודות בו ,רוויזיוניסטים, "התאחדות"
בהם נטל הנוער חלק נמרץ והצטיין בהתלהבות , בונד, ]אגודת ישראל[

חלק מנוער רווה לעשייה הקדיש עצמו  –רבה ובהכרה עמוקה 
העולם בתקופה שבין שתי מלחמות . ותית בתחום תאטרון יידישתרב

אחד את מילאו החוגים הדרמתיים בערים ובעיירות של גליציה 
   . התפקידים הראשיים בחיים היהודיים

  
אברהם , למל וקס: יושבים, מימין. בקבלת פנים לסופר משה סתווי עסקני כל המפלגות

- יעקב: עומדים. ברל גרשטנפלד, אברהם הופנבראטל, משה סתווי, לייביש ובר, אדל
, אהרן הולנדר, אבנר הופנר, פנינה בארר, וולף זיבצינר-הירש, גימפל יוסט, שלמה גולד

  נתן אדל 
  

והחל להותיר וער הציוני נוסד חוג דרמתי של הנ ,בערך 1920בשנת 
השפעת החוג הדרמתי . דול בעיר ובסביבהמו הגברושולהשפיע חותם 

החיים התרבותיים והחברתיים השתקפה באופן ניכר מאוד לא על 
אשר גם בהן החלו , אלא גם בכל הערים והעיירות סביב, בלבדבעירנו 

להט והתלהבות רבה אפפו את חברי החוג . להיווצר חוגים כאלה
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גם חלק  התלהבותסייעו ב. במחזות שהוצגו בעירשגילמו ידים בתפק
  . גדול מן החברים שלא נטלו חלק פעיל במחזה

התעוררות גדולה בכל להביאה כל הצגה של החוג הדרמתי שלנו 
נהגו לדבר  ,הצגהשבאו לצפות במי . שכבות האוכלוסייה היהודית בעיר

ובייחוד את  ,המחבראת , ביקרו את המחזה עצמו. ולדון בה עוד זמן רב
  . התפאורה וחלקים טכניים אחרים, מגלמי התפקידים

לאורך ימים דיברו . ה בבתים החסידייםמהומרעש ו לולוחתבמיוחד ה
כי הליכה לתאטרון כמוה , נוטלים את הנושא מכותרת המודעה, במחזה

הצגות היטיבו הורים חסידים  בהם היובערבים . היכהליכה לכנסי
הבנים ממילא שהו אז בבתי , במיוחד על הבנות(להשגיח על ילדים 

ות בבית שהונאלצו בערב זה ל, שחלילה לא ייכשלו, )המדרש ובקלויזים
ומחזות מסוימים  ,זאת הייתה התכיפות גדולה עם. שעה מוקדמתמ

  . שוב ולהציג פעמים אחדותל היה הכרח

כי בבחירת המחזות תמיד  ,בחו של החוג הדרמתילש ,ראוי גם להדגיש
ולא אופי התרבותי של המחזה לערך הספרותי ול היה משקל יתר

 תהחוג יכול להצליח רק הודות לחבריו ולעבוד. קופתי-תזרים הכספיל
   . הצוות הידידותית של כל המשתתפים

לראשונה באולם  – על במת רווהציג החוג הדרמתי שהוקם ה
בית (וייזן של לאחר מכן בבניין , ]הישן המועצהבית [הראטהויז 

שורה של הצגות  – הפולני" סוקול"ם באולם מיפעלו )היתומים
רמה אמנותית נאותה ומצאו בו הידרמות למיניהן ומחזות ש, תאטרון

  . מבקרים מן הסביבהבעיני חן בעיני הציבור ברווה ו

' בן של ר ,גולדרולקה היה ׂשְ , כזכור לי ,חלוץ תאטרון יידיש ברווה
שרולקה שב לאחר מלחמת . שלמה גולד-יעקב בכור שלה יומיכלה ואח

הביא עמו רוח רעננה וחדשה מן העולם , העולם הראשונה מרוסיה
החל להקדיש עצמו לחיי התרבות בעיר והעלה לראשונה הוא  .הגדול

הדבר עשה רושם . "דין תורה עם הרוח"את המחזה ראטהויז הבאולם 
שרולקה גילם תפקיד . ו לחזור עליו פעמים אחדותננאלצ, עצום בעיר

לדאבון הלב . הצטיין בכישרון רב וביכולות אמנותיות גדולותבו  ,ראשי
  . הוא הסתלק מן העולם צעיר, מלאכתובנחת  זכה לראותלא 
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פקיד בבית , וייצנר, הפעם בזכות צעיר זר ,החוג הדרמתי המשיך לפעול
 ,ה מאודנא, הוא גם היה מחונן מאוד מבחינה אמנותית .המשפט ברווה

עם וייצנר ורייזל  ,"יום הדין"הציגו את . את תפקידיו בכישרון רבוגילם 
   .רושם עז הזה עש, קורמן בתפקידים הראשיים

 – ההצלחה הגדולה בעיר משכה את האינטליגנציה היהודית האקדמית
 –ודית החברתית מן העשייה היה מה- רחקבמשבחלקה ניצבה עד אז 

ר "ד, ר זיגלבוים"ד, ר מנדל"ונוצר חוג דרמתי גדול יותר בהשתתפות ד
שמעון , אברהם וישראל אדל, לייבוש ובר, ]הרשדרפר[ רפרוהירשד

י 'הנצ, משה ברגר, זלמן באך, יענקל שטיינפלד-משה, ומאני מרגוליס
אסתר קורצר ועוד רבים אחרים שלמרבה הצער , בריינדלר הלונק, גרף

  . אינני זוכר עוד

 מיד נתגלתה, כך גם בחוג הדרמתי, כבכל חלקי החיים היהודיים ברווה
מנהיג , עסקן ציבורי גדול. ר מנדל"ד, הדמות המרכזית והדומיננטית

נוסף לכך מצא פנאי להתמסר  ,סגן ראש העיר, ראש הקהל, ציוני
הוא שיתף פעולה עם כולם וגילם תפקידים ראשיים . לתאטרון יידיש

  . דופןבכישרון יוצא , ובים ביותרט

מאת יעקב גורדין בהשתתפות " חסיה היתומה"ו את נלאחר מכן הצג
, יעקב שטיינפלד בתפקיד ולדימיר- מאני מרגוליס בתפקיד חסיה ומשה

לחזור על ההצגה פעמים  היה עלינוגם זה עשה רושם עז בעיר ו
ונטלה חלק פעיל עז מאני מרגוליס הצטיינה בכישרון אמנותי . אחדות

  . בהצגות הבאות

דובי -י גרף'גר והנצברעם משה " בן הכפר"ההצגה הבאה הייתה 
שחקנים בעלי של כ ,דופןיוצא  משחקם אף הוא היה. בתפקיד נטשה

ומחזות " אדם ושטן, אלוהים", "השחיטה": בהצגות הבאות. הכשרה
יידל , לייבוש ובר, אתל קורמן: הצטיינו חברים נוספים ,רבים אחרים

   . אתנו לדאבון הלבעוד שאינם  ,אדל הרולקשְ , זלמן באך, שוורט

ניגשנו לדבר הגדול  ,ההצלחה הגדולה של הצגות התאטרון שלנו נוכח
העזנו להתמודד עם להקות אמנים  .סקי- אנ' מאת ש" הדיבוק" ,יותר

הודות לעשייה חסרת . ביותרטוב באופן עלה בידנו  הדברגדולות ו
, המוכן לקרבנותר מנדל "ד ותהחוג הדרמתי בראשהלאות של כל 

הדין הגדולה שלו לצורך חזרות  ריכתשהעמיד לרשותנו את לשכת ע
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. שנערכו שם כמעט מדי ערב
נהגנו להזיז ולהוציא את 
הריהוט מן הלשכה ויצרנו בית 

ר מנדל "ד. מדרש חסידי אמתי
, ולתפקידבלב ונפש התמסר 

; ]Miropol[ הרבי ממירפול
תמונתו ניצבת עוד היום לנגד 

מראהו ומשחקו עוררו , עיניי
. אמתייםיצא מחוגים רבניים האיש שרושם את ה

ר "ד, המשולח –ר זיגלבוים "ד: תפקידים ראשיים אחרים גילמו
אביה של , סנדר בריניצר' ר –אני , חנן בחור בית המדרש –הירשדורפר 

פהפיית העיר לונקה את תפקיד לאהלה גילמה בכישרון רב י ;לאהלה
, הבעל תוקע; כשחקנים מלידה, כולם שיחקו בחסד עליון. בריינדלר
 –מנצח המקהלה , מוזיקלי מאוד, איש מחונן מאוד –מרגוליס שמעון 
כך שלשטן לא  ,וברור רהוטבאופן שופר בעת גירוש הדיבוק בתקע 

ההצלחה הייתה כה גדולה שקיבלנו הזמנות . הייתה כל שליטה עליו
     . מערים רבות בסביבה לבוא לשחק אצלם

הרשלה ", "טוביה החולב" :יםרב מחזותעוד לאחר מכן שיחקנו 
שתורגם מן " מושקה חזיר", ]גורדין" [המלך ליר היהודי", "אוסטרופולר

 הוא .'מאת ברקוביץ" אותו ואת בנו" ,רובין' צ' בידי חברנו יהמקור 
  . במחזות רבים גם השתתף פעמים רבות בחוג שלנו כלחשן ]רובין[

           

  

  

  

  

 תאטרוןה הצגת
" רהרשלה אוסטרופול"

  גודת התקווהא של
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בערב . באולם סוקול "בידוראמנות ה" תלא אוכל גם לשכוח את הצג
בתפקיד  ,"הסנדלר והמשורר" מערכוןב חברנו זיינוול ליברמן הופיע

והרושם שעשה על הקהל , הוא גילם את התפקיד בכישרון רב, המשורר
, לא הניחו לו לרדת מן הבמה, סוערותו אדירותעורר מחיאות כפיים 

  . במאמץ רב יכולנו להמשיך בהצגה

  
   הצגה של אגודת התקווה" טוביה החולב"
  

  
   פוסט-רגינה גרף בהובלתהצגת פורים 
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לעבודת התאטרון שלנו מצאנו באיש המוכשר מאוד ביותר גדול סיוע 
 הוא באמת היה אמן במלאכה; אמניםלן ּואפיהעניק ש, הספר שטלהמר

האזין לדמויות המופיעות , פעם אחת בלבד בא לחזרה הכללית. זו
נראינו כמי שנולדו בתוך ו, וכבר התאים את האפיון הראוי, בתפקידיהן
, כמו השחקנים, גם הוא. ראשונה בחייולהוא עשה זאת . התפקידים

  . הפגין את כישוריו האמנותיים

ה על החיים עזוהשפעתו ה ,ההצלחה הגדולה של החוג הדרמתי הנזכר
חוגים עותית גם שממודרבנה  פעלה ,התרבותיים והחברתיים בעיר

גם הם הקימו . ללכת בדרכם ,אוכלוסייה ברווהב ,ציוניים-לא, אחרים
  . אשר בראשו עמד בונד, מועדון דרמתי

ברמה גבוהה כמו  היהולא  המועדון שלהם היה חלש בהרבה, אמת
ארגנו היטב את הצעירים , בכל זאת הפגינו פעילות רבה, שלנו

  . ו יפהעלשפעמים רבות גם , והמבוגרים למופעים תרבותיים

 מחזות הציגוהם . בחיי התאטרון ברווה נמרץנטל בונד חלק , כאמור
, אביגדור שפריצר, לה כץ-שבע: כישרון רבב זההצטיינו ב ,יפים מאוד

זאץ כלחשן ] שיע[מאש ווט] ה גליס'איצ[ס ה ֶגלֶ 'טיצ, גיוולף גרויסאו
בחור אינטליגנטי מאוד שידע הרבה  ,הוא היה לקסיקון חי. הנצחי
  . מאוד

הצטיין , נוער זהב היה לה, הודייםחיים יברווה רוסקה הייתה מלאה 
, נטל חלק בכל התנועות הספרותיות והפוליטיות, בכל התחומים

אך לדאבון , בכל דרך לארץ ישראל התאמצו להגיעציונים מסורים ש
. לא נותר זכר לחיים היהודיים הנאים ברווה, הכול אבד, הלב והכאב

   !חבל על דאבדין

  . 165 – 161' ע, דמויות והווי, זיכרונות
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   לזכר חבריםלזכר חבריםלזכר חבריםלזכר חבריםליברמן   ]יינוול[ז סורפרופ

 דוד ונכדו של- בכורו של מרדכי, חברי הלל אקסלר
חברי הראשון הצעיר , אביש' יואל של רהאיש האציל 

. שכל ישר. לב זהב. ראש יקר. הדרדקים] מחדר[ביותר 
אני נהנה יותר כשאני נותן מתנה . "אופי טוב רגיש

 איש. שבע- אמר לי בגיל שש – "מאשר כשנותנים לי
אינו מסוגל לכעוס או לקנא או לנטור ש ,מרה נטול

בעל צוואר ארוך , כי היה כחוש" שופר"כיניתי אותו באהבה . איבה
ראשו ולבו היו דואט . חיוך נצחי, עיניים טובות. ופיקת גרון בולטת

   !עד מאוד בחסרונואני חש . לבי דואב. אנושי עמוק לשני כינורות

נכדו של אייזיקל , גיטלה של של ביילה ,שיינר- מנדל קורצר חברי
בחור . ר מבית חשוךיעץ מא. יםיי המוקדמנעורחבר מ הואגם , קורצר

, יפהמה שהוא נשמה רגישה לכל . דמיון עשיר. מוכשר
 יעצמ ןלמד. אוטודידקט מושלם. משעשע ואמתי, חכם

, לשונות עולם, מתמטיקה, פיזיקה: מן הסוג הטוב
ניסויים מדעיים מעשיים ועוד , נגינה בכינור, שירה

מנדל הביא איכות טהורה . הרבה דברים טובים
קלט רק  תהנדרש כמותואת ה. בתרמיל הירושה שלו

היסטוריים  ורנלים ישנים ומשמות'מז, מן האוויר
איכותי , יפה, תמיד חלם על עולם טוב !ודי .מאוירים

ולא , יכבדו ויעזרו זה לזה ,עצמםאת יאהבו  אנשים בו, וצודק יותר
לא בשלמות , לכך אך מעולם לא זכה. ויכשילינצלו ו, ישנאו זה את זה

איזה מרחק טרגי מפריד את . אלא נשרף בידי השנאה, ואף לא כזית
   !ברוך דיין אמת! המציאות האנושית מן התקוות האנושיות

ב מינדל ושל הא-איידל של ביילהבנם היחיד של , חברי אביש ברינגר
ילד ה דוגמת, מידמתְ . עשרה ואילך-חבר מגיל שתיים. השקט שיאלי

זיכרון מופלא , נשמה פיוטית .רוחניה קשה למען עבד. ביאליק אצל
. חבר חם, בן יקר. ציטוטי פניניםלשפות ול ,לספרים, לספרי קודש

של שלמות  נושא דברה. חסיד נלהב של כל היפה. ל מדע וידעעחולם 
 מתנזר. מיייפרוש ימי בינ, למדן וחולם. מילים אסטטיקן של. תיתהגּו

תמיד אסף נדוניה למען אחיותיו . יום-נוחיות היוםממתענוגות ו
לא אכל מפרי . לא זכה, םהשליולא . הטובות העמלניות, המוכשרות

   !יהי זכרו ברוך לעולם, נכרת ונשרף. ומלע
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. יעקבבן של פסח של ייטלה ואח של ] ויידהורן[חברי אהרן וייטהורן 
. אדם איכותישל טיפוס . עשרה עד עשרים וחמש-חברי מגיל חמש

בן של מלמד גמרא ידוע . ראש משובח. ידי זהב ולב זהב. נשמה של אמן
אידאליזם ואומץ אזרחי להעיז ללמוד בעל , ך המשובח בעיר"ולמדן תנ

. הסובלנותת נטולהמסורתית ו, הישנה ההיאך עם ילדים בסביבה "תנ
ואביו של חברי אהרן היה  ;לא חסידיודאי אך  ,ולי יהודיך היה אז א"תנ

ת תבונת ות בעלוו המוכשריתנוועם ב םבניהעם שני , מעיין מתנגד
אהרן . אל למברג ללמוד ולתת שיעורים 1922- אהרן נסע אתי ב. הכפיים

 הליכותיו. עידון לחפצים ולאנשיםמורשת של עם  ,מלידה יהיה אציל
חוץ ולא ן המאותם לא ינק   – ניקיונו ודייקנותו, יםהאצילי גינוניוו

כולם אהבו אותו כי . שלו מהותימן הטקט ה ,עו מתוכונבכולם . החיק
 מובחראויה ל[ "האי שופרא דבלי בארעאל" האוי .הוא אהב כל אחד

  ]. הזה שמתכלה בעפר

. שר שניםעחברי במשך . אריה של אייזיקל האופה
, תפיסה מהירה, בעל שכל של גאון, איש מופלא

זיכרון לתמונות ומילים שנדיר להיתקל בהם , דמיון
 ,לבנים חיוורים, פנים עגולים, נמוך. אף בקרב גאונים

. או ראו שהשמש ואור היום לא שזפו, נקיים תמימים
. ותמותש ,מיוגעות ,מעּונות ,חולות ,עיניים גדולות

תא לאכסון (בלי חלון , ליד דלתועם ספר  נהג לעמוד
רעד , היה הרי חורף, ח כדי סדקופתל, )לאפייהעץ 

! חכמה, ושאב ובלע חכמה. ונהנה, קרוב לאפו, וקרא
הפנטסטית שלך עלתה בהרבה על דמויות " המציאות", אריה, אריה
אותו פעמיים גנבתי . מספרות העולםדומות בדיוניות קלסיות פלא 

 "גנבה"ים פעמיו !!וללמוד, קן העז שלור את זְ וגזל. אל למברגוהבאתי 
היה  ,המסכן ,הוא. ולבסוף חיתנה אותו. אותו חזרה אמו החביבה

איש . בדברים ארציים, בגשמיות חפץבלי עניין ו, פילוסופי דטרמיניסט
מה  ,אף הוא. ם"הרמב, אוריאל אקוסטה, שפינוזה. נשגב יהודי קלסי

   .נשרף ,חבל

הכרתיו . חבר של אחי מוטי. יק'בכורו של הירש גוז, יק'שרולקה גוז
, מוכשר. טיפוס של אדם איכותי. אחיו הבכור של חברי יענקל. היטב
אחותו , אחיו, מלא אהבה לאביו, יאציל, טוב, אמתי, צודק, פעיל, חרוץ

טוהר . הומור משובח. יתרייצ, מעשי .מסור לכולם, ומשפחת אשתו
רעיונות  לעב. ומושך אותם אליו בני אדםותו על אמאהיב אנושי ה
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מושלם בכל . ואומץ ראוי למימושן, מבריקים והמצאות מזהירות
  ! ה"תנצב. המעלות

. דל של השוחטוי. הרשלה השוחט' בן זקונים של ר. וורטחברי יידלה שְ 
צדק  ,חוש נדיר לאמת, ראש טוב, לב טוב, בחור עדין, איש איכותי

כשתי תחנות ממסר  בזה היינו מתואמים ,חוש הומור יהודי חריף. ויופי
משיכה הדדית . אורך דומה. גלים דומים. ומכשירי קבלה מסונכרנים

 מרחיקה ,תשונּו. והשלמה הדדית הממלאות את נשמות שני החברים
מלמברג  כשבאתי. זה חוק הטבע, אין זו גחמה. יותרו יותר, אודמ

כבר היה יידלה אצלי , ם אבא להתפלל בקלויז הפחבחגים והלכתי ע
. תבונהובובכל פעם הגיב בטעם , שמע ושמע, ובעיניים בורקות. כרגיל

חברי יידלה לא . טוב טעם ודעת. טעם גן עדן. טעמיםכל הלזה  ווהי
מה , אבוי. ותכמו רבים, רביםשל ומייצג , הוא היה קלסי. היה יחיד

   ?על מה ולמה, גוואלד? להם קרה

קדושינו , קרובינו וחברינו היקרים, הם
ים האהובים אומללקרובינו ה ,האהובים

 ,מעולם פי שלא אירעכ, עונו ונשחטואשר 
  . אף לא החייתי ,לא בקורות העולם האנושי

 עודהם לא מתו בשלמות ולחלוטין כל 
 מכבדיםומוקירים  ,אוהבים ,בני רווה ,אנחנו
  .  נםבגִ  נרעדיםבוכים עליהם ו ,אותם

ספר הזיכרון בבאותיות המרובעות , כאן, הם יחיו אתנו ואף אחרינו
  .שלנו

  ! אמן, יהי זכרם מבורך לעולמי עולמים

  . 170 – 168' ע, דמויות והווי, זיכרונות
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   זיכרונות נעוריםזיכרונות נעוריםזיכרונות נעוריםזיכרונות נעורים  סן פאולו ברזיליעקב מצגר 

        רוב רוב רוב רוב מגֶ מגֶ מגֶ מגֶ 

למרות . משם וצאנומ, גרנו במגרוב כשפרצה מלחמת העולם הראשונה
כיבוש העיר בידי הצבא זכור לי כמו היום  ,שטרם מלאו לי ארבע

הקליעים הגיעו עד לבתים , הקרבות התנהלו סביב למגרוב. הרוסי
מרבית הבתים היו בנויים . כל העיר בערה –החל לבעור  בוהכול סבי

 – תרוצצותהחלה ה. ותוך דקות ספורות עמדה כל העיר בלהבות, עץ
מבנה האבן , רצו לבית הכנסת. ציל עצמוכל אחד חיפש מקום בטוח לה

כי בית הכנסת ניצב רחוק , יותר שם יםבתקווה להיות בטוח, היחיד
עם ן כגם רצה לשם אימנו . יותר מן העיר והאש לא הגיעה לשם

 שבאו במרוצה ,מצטופפים בית הכנסת אנשיםבבבואנו מצאנו . הילדים
, התעלפו רבים דוחקל הגלב. האוויר היה מלא זעקות ובכי. מן העיירה

הוא שאיש לא מזל ך א. התעופפו הקליעים מבעד לחלונות הנוסף לז
בלתי אפשרי כי  ורא אנשים. כי בית הכנסת היה בנוי גבוה, נפגע

ליד השער נתקלו . והחלו לרוץ החוצה, זמן רב להישאר בבית הכנסת
סכום כסף  ם להםלושלא הניחו לצאת אלא אם יש, בחיילים רוסים

ומשקיבלו את הכסף , בו במקוםיס והסכום הנדרש גשובן מ .גבוה
רצנו הרחק ככל . פתחו את השער והניחו לנו לצאת מבית הכנסת

. לשדה הפתוח, עד צאתנו מן העיר ,מן הקליעים, האפשר מן האש
, Żółkiewz[ולקייב 'יעצו לנו לרוץ בדרך ז, נוהחיילים שבאו לקראת

    .שם אין קרבות, שקט – אמרו – שם ]ווהקְ ובְ 'ז, ווהקְ זולְ 

, כשנמלטנו מן הבית בחיפזון רב לא היה לאימא פנאי לנעול לנו נעליים
נדקרו רגלינו הקטנות ולא , בשדות שנקצרו לא מכבריחפים צנו כשרו

מסוגלת חפצים רבים לא הייתה אימא . היינו מסוגלים ללכת עוד
הלכנו כך . עוד נאלצה לשאת אותנו בזרועותיהו ,לקחת בעת המנוסה

  . ווהולק'ולעת ערב באנו לז ,כל היום דרך שדות ובין מחלקות צבאיות

מסרו לנו . בחמימות רבה אותנובלו יקהם . ולקווה גרו קרובי אימנו'בז
  . חדר ונשארנו לגור אצלם

. הילדים הקטנים, במיוחד לנו, בינתיים קרב החורף והביא עמו מחלות
מרבית . ולקווה פרצו מגפות למיניהן'בשל הצפיפות הגדולה שהייתה בז
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ולקווה 'ז לעבר שכנים ובעיירות הקטנות פנוההיהודים שגרו בכפרים 
  . לבקש מגן

        ' ' ' ' פוטליץפוטליץפוטליץפוטליץ

לא . תסבלנו מחלות שונות וצרות אחרו, שהינו שם במרוצת החורף
שהחל המצב לשוב לתיקנו מאך , הוענקו אישורים לנסוע משם

הכפור פחת ונסענו עם אימנו . הרשו לנסוע מן העיר ,במקצת
במשך שלושה ימים ובאנו אל  בעגלה רתומה לסוסהשתרכנו . 'לפוטליץ

משום שבמשך כל הזמן לא , בואנולהם שמחו מאוד . סבתא שלנו-סבא
מגרוב בהם שמעו כי . כי איננו חיים עודסברו , היו להם ידיעות מאתנו

את מצאנו ' סבתא שלנו בפוטליץ-אצל סבא. אנשים רבים מאוד נספו
  . חדשנו הבית

שם נחנו מן . הם הקיפו אותנו באהבה ובפינוק. מצאנו אצלם בית חם
 ,אני התחלתי ללכת לחדר. הילדים החלימו, המסע הקשה הארוך

, הידוע' טיפסתי על הר פוטליץ ,זאטוטי העיירה את ,הכרתי דומים לי
לפתע  !אך שוב צרה. שסבלנואט התחלתי לשכוח את הצרות -אט

כשנפל פלוני למשכב , רופאים לא היו בעיירה. פרצה מגפת כולרה
ממושכות לעסות את הגוף , היה האמצעי היחיד, במחלה הנוראה

הגברים , הייתה הרי עת מלחמה, לא היה מי שיעשה זאת. בספירט
ולא היה מי  ,נותרו אנשים זקנים וחלשים בלבד, מגויסים כולם היו

וימים תמימים , איש חזק וחסון מאוד, היחיד בעיירה היה סבי. שיציל
  . התרוצץ בעיירה להציל את מי שחלו במחלה

קרא שזכור לי . יום אחד חלה גם סבי במחלה ולא היה מי שיציל אותו
הימלטי מכאן והצילי  –זה שם אימנו  –ֶאתה -חיה": לאימנו ואמר לה

, ר לעירנווחזלו נחפזנו ,ושוב פתחנו במרוצה". את עצמך ואת ילדיך
את אחיותיה , נו לשם בתקווה לפגוש את אביה של אימאנחפז. רובלמגֶ 

את  אך, הכול היה הרוס, מצאנו בתים שרופים. וכל אשר הותרנו שם
. לכולם הצליחו להינצ, דבר לא אירע להם. משפחתנו דווקא מצאנו

סבא מת . אך לא היה מקום לשהות בו, שמחתנו הייתה גדולה מאוד
באמצעות , סבתא נותרה לבדה. יומיים לאחר שנמלטנו מן העיירה

המחלה פסקה והחלטנו לשוב   .שובלנו ל הודיעה ,מגרובלאיכר שנסע 
  . לגור עם סבתנו 'פוטליץל
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ה פרצ. ונכנסו האוסטרים, סביבהבמרוצת הזמן עזבו הרוסים את ה
, יצאו לקראתם בפרחים! שלנו נכנסו, וכי דבר של מה בכך הוא, שמחה

כל דירה , קישטו את העיירה, רקדו ברחובות. מנהג עתיק –חם ומלח ל
בה  נוהשתכ, לסבתי הייתה דירה נאה ריקה. לצבא המסרנפנויה 

אנחנו . ומיד הוחל בהתקנת כבלי טלפון וחפצי נוי אחרים ניםקצי
במיוחד שהקצינים כיבדו אותנו בשוקולד  ,הילדים לא זזנו משם

היינו עסוקים כל כך שלא הבחנו בהיעדרה של אימנו . ומטעמים אחרים
נתנה לנו תירוצים , אימנוהיכן וכשנזכרנו לשאול את סבתא . מן הבית

ביום בהיר אחד ו. נסעה לרווה רוסקה והיום מחר תשוב: שונים כמו
היא . משהו שקרההבחנו מיד . היא צחקה, לבושה בהידור, אכן באה

אנחנו נוסעים שהביאה עמה בגדים נאים להלביש אותנו בהם ואמרה 
  . נוסעים לגור ברווה רוסקה, לבית חדש

        רווה רוסקה רווה רוסקה רווה רוסקה רווה רוסקה 

ובאין , לאחר שהכול נשרף, עם שני ילדים קטנים תרה אלמנהנו, אימנו
היא נישאה . החליטה להינשא בשנית, לעצמה ולנו הילדים סיכוילה 

ברווה כינו כמעט . בר מוביל העץאכינו אותו , בלאט ֶאּבר, והלתושב רו
הוא היה איש גבוה . את כל האנשים לפי מקצועם או המסחר שניהלו

, היה לו מראה סגפני. איש העומד בדיבורו. מאוד ישרשקט ו, מאוד
אך במרוצת הזמן , ייתכן שכך נדמה לנו בתחילה. נוקשה במקצת
היו לו . איש טוב והתייחס אלינו כאב הוא דווקא היה. הסתגלנו אליו

חיינו באחווה , אפרים והירץ בלאט: שני בנים מאשתו הראשונה
נחוץ היה רק  .מול קלויז הברזל, גרנו מאחורי השוק. כאחים מלידה

 .ומעל ניצבו בתי המדרש ,והיית בשוק] ?[לחצות את קלאפער הייזל 
החלונות  ,צרותסמטאות ב ,מעט ימינה ניצבו בית עץ קטנים צפופים

חרף העובדה , פלא שבתים קטנים אלה נותרו שלמים. סמוכים לקרקע
כל , משמאל לבית הכנסת ודווקא, קרבות גדוליםברווה התנהלו ש

   . בעת הקרבות נהרסו ,אף מבני אבן ,הבניינים

תיארתי לעצמי את , ילד בן שבע מעיירה קטנה, אני, בבואנו לרווה
וככל הילדים בני  ,עוד עיר גדולה מזו בעולםלדידי אין . כרך, רווה כעיר

הכול עורר את . התרוצצתי ימים תמימים להכיר את העיר, גילי
את בית המדרש , פחשל ברזל וקלויז של הנה גיליתי קלויז , סקרנותי

, ובית הכנסת הגדול, קלויז ישן וקלויז זאמד, מדרש זאמדההישן ובית 
חובה היה להכיר  אתל זוכ ?ממדים שכאלה הם דבר של מה בכך וכי
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, השוק, והעיר עצמה. היה להופיע בפני חברים חדשים סורא ,לאוָ , מיד
אליו הלכו הכול לרחוץ  ,גם הנהר של רווה. בכל פינה היינו. הראטהויז

בימי ספירת העומר הרי , כמובןרק לאחר שבועות . בימי הקיץ החמים
, נהרלעבר מועם החצר ש שסביבנו היכרות גם עם היערות יעש. אסור

נפלאים היו . לשם הלכו לטייל בערבי קיץ, שדרות של עצי שיטה ובה
ביערות שכנים . עם עצי האורן הריחניים' ופוטליץ צהיערות וולקובי

להשתרע על העשב ולשאוף אוויר , אלה נהג הציבור לטייל מדי שבת
ההתרוצצות ביערות בשבת . האוויר ברווה לא היה איכותי במיוחד. צח

  . משיבת נפש הייתה

למרות . שבו, אנשים שנסעו ממנה בזמן המלחמה, ברווה שררה שלווה
עת כי הורגש , לא התחוללו קרבות, שקט שררשבתוכה וסביב לה 

סיגריות ואחרים , בשר, סוכר, לחם: מוצרים חשובים כמו. מלחמה היא
לעמוד בתור בשורות  צריך היהלקבלת לחם . ניתנו לפי כרטיסים

לא אפוי  ו את הלחם הוא היהנוכשכבר קיבל, ארוכות ליד המאפייה
   . במיוחד הזאטוטים, אנשים חלו מן הלחם. ומעורב בחומר דביק, דיו

קהילת רווה מחאה  יזמה, רווה היו יהודיםב האוכלוסייה מרביתכיוון ש
חבטו , קודם קריאת התורה, בשבת. ועשתה זאת באופן היהודי

על מנת שכל היהודים  ,ספר התורה את איהוצלשלא ירשו  ,שולחןב
יצעדו יחד אל הסטרוסטה וידרשו ממנו לשפר את איכות  ,יתאספו

יהודים בזקנים ארוכים ושטריימלים יצאו מכל בתי המדרש . הלחם
עד בואם אל מבנה הממשל בו שכנה  ירבראש הלכו חשובי הע. לרחוב

רוצים  .טה עצמוסהסטרויופיע ש החלו לצעוק ולדרוש. עירנהלת הה
הקשיב לדרישות , הסטרוסטה יצא. שיקשיב לדרישות אנשי העיר

  . אזרחי רווה תדרישולוהבטיח בנימוס להיענות  הקהל

אך הלחם . הסטרוסטה הלכו לסיים את התפילה שקטעוהבטחת לאחר 
- חרף זאת היו יהודי רווה גאים בכך שאצל הקיסר פרנץ. לא השתפר
  ]. למחות[ודים זכות יוזף יש ליה

כי , דיברו על כך שהקיסר מבקש להתפטר. במרוצת הזמן החמיר המצב
  . מצב המלחמה בכי רע

בעת  ,ופעם, הקשבנו לדברי המבוגרים בקלויז ,הזאטוטים ,אנחנו
הולכים  :ראינו דבר שלא ראו עינינו מעולם ,שהתרוצצנו על פני השוק
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ודאי כדי לשוב , חוב הרכבתברחוב חיילים אחדים או קצינים ופונים לר
חוסמים  ,לקראתם שקצים אחדים יםבא. אל מחלקותיהם הצבאיות

הם מדברים אל אנשי הצבא בטון גבוה ולפתע מתחילים . את דרכם
תולשים את , לתלוש את כובעיהם הצבאיים ולהשליכם לקרקע

   "!חסל סדר אוסטריה! חסל סדר מלחמה": כותפותיהם וקוראים

        אוסטריהאוסטריהאוסטריהאוסטריה    חסל סדרחסל סדרחסל סדרחסל סדר

בראותי זאת . ותרו עומדים כמבולבלים ולא ידעו מה לעשותנהחיילים 
. סירבו להאמין ולהקשיב לי. מה ראיתי רצתי כחץ מקשת הביתה לספר

מי , חיילממי יעז לתלוש כובע . דמיון של ילד, מה שילד מדבר, מילא
יצא הדוד , אף שלא האמינו. לא הועילה שבועה. זההדבר כיעז לעשות 

? !אולי. אל השוק להיוודע מה חדש –את בעלה של אימנו כך כינינו  –
בצאתו לשוק . הפעם האמינו לי. ילד נשבע שראה במו עיניו ,מי יודע

מראות הו, במהירותבעיר הידיעה פשטה . כבר נאספו אנשים רבים
חסל סדר : "ומדברים. שאני ראיתי חזרו ונשנו בחלקי עיר שונים

, וכי דבר של מה בכך הוא. רעדהוהעיר נ" חסל סדר קיסר", "אוסטריה
הכול  ? ומה יהיה על העיר. אין דין ואין דיין, אין חוקים, אין קיסר

  . כך הבנתי את האירועים? האם גם הם אינם עוד, נדרמים'היו ז? הפקר

כל חלקי לנשלחו כרוזים . הנהגת הקהילה התייעצה מה יש לעשות
. הראטהויזמול , העיר המזמנים את האוכלוסייה להתכנס בכיכר השוק

הסביר בנאום את  ,הראטהויזר מנדל הופיע על גזוזטרת "זכור לי כי ד
חלק . עירייהבנשק יתייצב ב השתמשש שכל היודע לקוביהמתרחש 

הוקמה מיליציה  .התייצבו, גדול מן הצעירים היהודים ששבו מן הצבא
. הם שמרו על העיר. כולם קיבלו סרטי שרוול עם כיתוב. של מתנדבים

היריות באו מן . עד מהרה נשמעו יריות בלילות, זה לא נמשך זמן רב
מדי יום נמצאו מתים סמוך . הפולנים שהיו נגד האוקראינים או להפך

. בעיקר באזורים מרוחקים, ובמקומות אחרים על המחסום, לרכבת
 הסתלקווהם  ,יציית המתנדבים עצמה הייתה מאוימת בידי היוריםמיל

במיוחד , היריות גברו ותכפו. שוב הייתה רווה הפקר. העיר משמירת
ו נולא יצא ו את הדלתותנחסמ ,ו את החלונותינלעת ערב כיס. בלילה

איך , ובצדק ,ונהתיירא. ו לישון בבגדיםנלעתים שכב ,עוד מן הבית
  . ו מה יהיה מכל זהנלא ידע. ממשל יכולה עיר להיות בלא
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הופיע , שלג טרם ירד, בחוץ שרר קור עז, זה היה באחד מימי שישי
הם באו . בעלי ארבע פינותמבריקה  מצחה כובעי, צבא במדים ירוקים

עם , הבטנו בהם בחשד ובחרדה. מרחוב הרכבת וצעדו לעבר החצר
  . זאת קיווינו שלא נהיה הפקר

 לא. הרי ליל שבת הוא. ית הכנסת להתפלללפי שעה הלך הציבור לב
אחרים בלא , אנשים רצו יחפים. חלף זמן רב ושמענו זעקות ומרוצה

י בצעידה נכנסו לבת יםלפוחההתברר כי החיילים . כובעים ומוכים
מה שהיה להם  כל ושדדוחלצו בכוח את מגפי המתפללים , המדרש

מי הם  מהרה דע ושח אנשים. הוכה כהוגן, מי שניסה להתנגד .עמם
  . המגנים החדשים

עם השלג בינתיים בא החורף . הימים חלפו בחרדה ובחוסר ביטחון
במריבה מי ישלוט  ,חילופי היריות בין הפולנים והאוקראינים. והסופות

  . גברו – בעיר

יריות וטרטור של נשק ללא הרף נשמעו , נושעה שאכל, בליל שבת אחר
היו במשפחה ילדים . ב שטרויסליי-מולנו גרה משפחת אהרן. אוטומטי

 עליונה קומהבביתם היה . הם חששו להישאר בביתם. בנות, קטנים
סברו כי אצלנו בטוח , וביתנו ניצב בין בתים אחרים ,ניצב מבודלו

לייב -ר פותח ומכניס את אהרןאּב' ר. נקישה בדלת ,לפתע. יותר
יות לא כי היר, מה-הם באו ללון ונשארו זמן. ואת כל משפחתושטרויס 

. הציעו לזאטוטים משכב בכל מקום שניתן והשכיבום לישון. פסקו
היריות לא . נותרו יושבים סביב לשולחן, המבוגרים לא פשטו בגדיהם

קראו  – תחופִ . "רובים הפעם בקתות, שוב נקישות בדלת ,לפתע. פסקו
  !" ולא נפרוץ את הדלת –

דרשו לתת . ולם חמושיםכ. נכנסו שמונה עד עשרה חיילים. פתחנו
אפילו , כל מה שהיה והשאר לקחו בעצמםכמובן נתנו להם . להם כסף

יצאו והסתדרו על מנת , פערו את הדלת. את מזונות השבת אכלו
לשמע . הן ילדיםוהן מבוגרים , פתחנו בזעקות. לירות אל תוך הבית

אלמלא הקצינים היו יורים . והניסו אותםהזעקות באו קצינים אחדים 
אולי משום , כנופיות השודדים תמיד מצאו דרכם אלינו. בכולנו למוות

הם העריכו כי בצד , מקום בו נמצאו החנויות, שגרנו בפאתי השוק
מיד ים מקישים בדלת וודדשכי למדנו לנחש . השני גרים ודאי הבעלים
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, לשמע צעקותינו, שכנינו. והשודדים היו מסתלקים, פתחנו בזעקות
  ". מזמרים זמירות"אצל אּבר  :אמרו

        מלחמה בין פולנים לאוקראינים מלחמה בין פולנים לאוקראינים מלחמה בין פולנים לאוקראינים מלחמה בין פולנים לאוקראינים 

  . בין הפולנים לאוקראינים החריפוקרבות ה

פרצו האוקראינים לעיר והתחוללו , זה היה בשבת עם שחר, אחת פעם
ליד כל הדלתות והשערים ניצבו . דהיריות היו עזות מאו. קרבות רחוב

הקרב נמשך עד . כי אל הבית חדרו קליעים ,ירדנו למרתף. חיילים
עלה בידי הפולנים להניס את . השעה שלוש אחר הצהריים בערך

יצאנו החוצה , וכשהשתרר שקט וחלה רגיעה מסוימת ,האוקראינים
חלק מהם , ברחובות התגוללו עשרות על עשרות מתים. העיף מבטל

  . כריםמ, היו אלה איכרים אוקראינים מן הכפרים השכנים ,זיהינו

, הפולנים ניצחו כנראה. לאחר הקרב ההוא השתרר שקט בעיר ובאזור
 –אחדים יצאו לסחור ואחדים . חלה רגיעה וכבר ניתן לצאת החוצה

המין הייתה זו חלאת . יקים'לפתע הופיעו ההלרצ .לעיסוקים אחרים
הוא בא עם הלגיון לשחרר . יצר מהם לגיון בצרפתשגנרל הלר  ,האנושי

פעם . ועשו זאת בסכין, הם התמסרו לגזירת זקנים ליהודים. את פולין
סצנה שנחקקה באל השוק נכחתי ] ?[הייזל  ]ער[בצאתי מן הקלאפ

, שני בנדיטים תפסו יהודי שהלך לתפילה. בזיכרוני עד עצם היום הזה
שוחטים שנדמה היה לי . משכו לאחור את ראשו וחתכו בסכין את זקנו

ראיתי במו עיניי ששוחטים ש :ובצעקות רצתי הביתה בבכי, את היהודי
  . יום טוב אחד לא ראינו ברווה. יהודי

לא שבו הביתה אלא , גברים שיצאו לסחור .חדש ענייןוהנה החל 
לחפירת , חוטפים לעבודהשמאוחר יותר התברר . שלושה-כעבור יומיים

. בלתי אפשרי היה לצאת לרחוב. שוחות או לעבודות נוראיות אחרות
עובדים ת אל המפקד לשאת ולתת בדבר הספקת נשלחה משלח

. על מנת שיוכלו הסוחרים לצאת החוצה ולסחור, רים לפי דרישתםכּושְ 
סבלים , הבתים שכרו עובדים יהודים-ובעלי, המפקד קיבל את הבקשה

  . לפרנסתם להשתכר בועבודה ואנשים עניים אחרים שביקשו להם יום 

שם , הרשלה מונד בחצר' מדי יום עם שחר התקבצו העובדים אצל ר
ומשם הלכו לעבודה לפי , קיבלו שכר יום העבודה ואישור עבודה

  . הצבא הוראת
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נמשכה התייצבות אנשים לעבודה היו לנו מדי יום  במשך כל הזמן בו
באו אלינו הסבל הזקן דוד  ,לעבודה לכתםקודם  ,בבוקר: שני אורחים

 הרחה טבקהם באו לצורך . משה ראש אדום, כינו אותו ,ובנו משה
ך ענוסף לכך קיבלו ספל ציקוריה חם וגם פלעצל, ראּב' אצל רמשובח 

  . כך מדי בוקר, חמים בחמאה

הפולנים ניצחו את . לא דרשו עוד עובדים. חלה רגיעה מסוימת
  .הכול בסדרשהאוקראינים ונראה 

לא , ו מכל עברפפועהתעים הקלי. באחד מימי חמישי פרצו לפתע יריות
 השתלטו עלהבולשביקים שלאחר מכן התברר . ידענו מה מתרחש

דרי בתי העץ הקטנים . מקרונות משוריינים תחנת הרכבת וירו על העיר
השתכנו בבתי המדרש עם כל מה  ,הנמוכים ברחוב בית הכנסת

רווה . כי רק בתי אבן היו מוגנים מפני קליעים, שהעבירו מבתיהם
סבלה אולי יותר מערים אחרות משום שהייתה נקודה רוסקה 

בכל אופן רווה . אסטרטגית ומשום שהייתה מרכז תעבורת רכבות גדול
  . סבלה דיה

. נו לאזרחים פולניםייה .הם כבשו את כל מזרח גליציה, הפולנים ניצחו
אנחנו  כשיוע, אוסטריה חסל סדר, אנשים צעירים נקראים לצבא

  . אזרחי פולין

אורח חיים . בעיקר בקרב הנוער, חדשות החלו לנשב ברווהרוחות 
כמו ללכת עם אבא לבית , שהיינו מורגלים בו ,מייביני- כמעט ימי

הומר , או בקרבתו או להיפגש עם חבר בקלויז, הכנסת לתפילה
זו הייתה תקופה . בארגוני נוער של זרמים שונים, בפגישות באגודות

הצהרת בלפור  –טוריים גדולים שני רגעים היס: של אירועים גדולים
בעל אופי  –השני , הראשון נגע בעם היהודי. ומהפכת אוקטובר ברוסיה

רווה , בל נשכח. הנוער של רווה הגיב באופן חיובי מאוד. אוניברסאלי
, מרבית תושבי העיר התפרנסו ממסחר. היהייתה עיר ללא תעשי

, של רווה הנוער. חנויות קטנות או סחר עם איכרי הכפרים השכנים
היה תלוי , ת השכלה גבוההרכישבאין לו ידע מקצועי ולא אמצעים ל

געשעפטן -לופט ,או ליתר דיוק, עסקי המסחר של ההורים כתהמשב
כן זרם ומילא את ל ,נאבק במצב זהברווה הנוער היהודי . ]עסקי אוויר[

 היחלץל :הארגונים הציוניים ואת התנועה החלוצית בתקווה כפולה
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יסוד פרודוקטיבי ובו בזמן להכשיר את ל יותים הישן ולהאורח החימ
  . הקרקע למדינה העתידית

        מלאכות ברווה מלאכות ברווה מלאכות ברווה מלאכות ברווה 

כל הנוער ובה יתעשייה , ברווהבעת ההיא תעשייה לא הייתה , כאמור
, חייטים: כמו למשל, היה ברווה מעמד בעלי מלאכה .למצוא תעסוקה

מכל המקצועות . ומקצועות אחרים פרוונים- כובענים, נגרים, סנדלרים
אם חששו הורים למסור את . מקצוע מהוגן – פרוונותנחשבה , שנמנו

נות שלחו את ילדם פרווהרי ללמוד , ילדם ללמוד סנדלרות או חייטות
 ,לימים. ופעמים רבות הוסיפו תשלום למען לימוד המקצוע, בעונג

לסדנאות וסדנאות קטנות היו  ,יצוא-לתעשיית יבוא כשצמח הענף
הפכה רווה עיר תעשייה עם , גדולות עם עשרות על עשרות עובדים

    . מעמד פועלים

מעביד היו כל ל, הישן בעת ההיא עוד שרר באזורים שלנו חוק הגילדות
ביום  עשרה שעות-עשרה עד ארבע-שתייםאנשים לכן עבדו , הזכויות

נות החלו פרוועובדי . המעבידים התעשרו במהירות. בשכר נמוך
. ה יותרוג תנאי עבודה טובים יותר ושכר גביהשל במטרהלהתארגן 

ולאחר מכן לכל העובדים לעצמו תחילה דרש כל אחד העלאת שכר 
שלא היו מורגלים בהצגת דרישות , המומחים האומנים. בסדנה

על העובד לחכות למעביד  כי משום שמאז ומתמיד ידעו, כלפיהם
. נותפרוושביתה בקרב פועלי  הלפתע פרצ. להעלות שכר שצריךשייזכר 

עם , נכנסו לוועד בעלי ההכרה מקרב העובדים. הוקם ועד שביתה
העמידה " גורדוניה"הנהלת אגודת . רפאל קרמר כיושב ראש הוועד

  . אספותיהםאת בהם שלה לקיים  מותלרשותם את האול

קשה . מה-השביתה נמשכה זמן. שביתה מאורגנת התקיימהלראשונה 
עוד לא היינו מורגלים . במעסיקים והן בשובתיםהיה להיאבק הן 

נדרשו טורח . אחדים חששו לאבד את מקום עבודתם. בשביתות
כי רק באופן , ומאמץ רב עד שהצליח הוועד לשכנע את החוששים

מאורגן ניתן לנצח בשביתה ולזכות בשכר גבוה יותר וביום עבודה בן 
תם את עובדים שפרנסו בעבודכסף למען  ףאסנ. שמונה שעות

נותני העבודה באו אל ועד  .השביתה נסתיימה בניצחון. המשפחות
. ו העובדיםגלכל הדרישות שהצי ונענ ובהשביתה וחתמו על הסכם 

וכשכבר היה ברווה . מהווים כוחרגנים ואהמראו כי  נותהפרוועובדי 
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, התקווה: אין פלא שפרט לאגודות הציוניות, מעמד פועלים מאורגן
נתהוו גם ארגונים שמאליים , המזרחי ואחרים, הגורדוני, התאחדות
שהשקפותיהם  ]הקומוניסטים בכסות מועדון קריא[ נהלְ יטֶ 'צ, כמו בונד

  . גם לא למשטרת רווה רוסקה ,הרעיוניות לא היו סוד לאיש

        הנוער של רווה הנוער של רווה הנוער של רווה הנוער של רווה 

נו כל השאלות הפוליטיות ודני. הנוער של רווה החל להבשיל פוליטית
. רווה תססה בוויכוחים. ציוניות ובינלאומיותסוגיות , האקטואליות

התווכחו ודנו כל כך הרבה בנושאים  רתאינני יודע אם בעיר אח
ערבי שיח בו ,שהתקיימו בלילות שבת ,מדעיים וספרותיים, פוליטיים

לוויכוחים היו באים חברי אגודות  .שקוימו כמעט בכל הארגונים
הערבים . משפט בתשומת לב רבה לכל מילה ולכל והקשיב. אחרות

   . שחר בהתלהבות רבה ובלהטעלות הנתמשכו עד 

  

מה רבה הייתה התסיסה . הצמא לידע בקרב נוער רווה היה גדול מאוד
 רווה  נחשבה במרכזים יהודיים גדוליםשידוע ! בזמן הבחירות

, כי נהגו לבוא לרווה אישים יהודים ידועים, ה בשלה פוליטיתיאוכלוסי
רווה גם זכתה . או בעניין בעיות ציוניות לסייםכשהתקיימו הבחירות 

למברג וממרכזי תרבות יהודיים מ, לביקורים של אורחי תרבות מוורשה
ביקרו בה קבוצות ו, רווה נודעה גם כעיר של חובבי תאטרון. אחרים

עם , ט"ויק –תאטרון למיניהן כמו התאטרון היהודי האמנותי מוורשה 
יעקב וייסליץ ואחרים הופיעו  קרייןה. אידה קמינסקה וזיגמונט טורקוב
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קובסקי בהתאטרון של ספי, להקות של אופרטות, בשורה של ערבים
 של ולזה זהה יאינני יודע אם בערים אחרות בעלות אוכלוסי. ואחרים

. כמעט כל הארגונים הציגו תאטרון. כך הרבה תאטרון הציגו כל, רווה
מועדון , בונד לאחר מכן באו, "התקווה"האגודה הראשונה הייתה 

  . התאחדות ואחרים, הקריאה

כל אגודה הציגה מחזות של . ערבי בידור קיימושהיו גם קבוצות 
, סקי-הציגה מחזות של אנ "התקווה. "סופרים שהיו אהובים עליה יותר

של שלום עליכם  –מועדון הקריאה , של פרץ הירשביין –" התאחדות"
, גורדון ואחרים, טורווסקיזולו, לטיינר] יוסף[של  –בונד , ושלום אש

ר מנדל "ד. לכל אגודה היה במאי משלה. בעיקר אופרטות או מלודרמות
והשתתף בגילום כל התפקידים " התקווה"ניהל את התאטרון של 

קרא , שתמיד נשא עמו בכיס חיקו שני מחזות, שיע זאץ. הראשיים
אם  –" התאחדות"ב. הוא ביים את בונד, אפילו בשעת התפילהבמחזה 

עזריאל  – מועדון הקריאהב, שלמה גולד- יעקב םביי –אינני טועה 
הן בתחום הפוליטי והן  נדיר של השתתפות וגס היה זה. הרבסטר

האולמות היו . תה חג בעיריווכל הצגת תאטרון ה. בתחום התאטרון
מדד לרמה התרבותית של נוער שימש זה בלבד . מלאים עד אפס מקום

פעלו . ה ברווה גם פעילות תרבותית אחרתפרט לתאטרון נעשת. רווה
  .   קורסים ביידיש ובעברית

        הדחף להשכלה ולידע הדחף להשכלה ולידע הדחף להשכלה ולידע הדחף להשכלה ולידע 

נוער מדלת מען ל – מועדון הקריאהזכור לי כי כשנפתחו קורסי ערב ב
שלא היו להם האמצעים לבקר בבית ספר ונותרו , העם של רווה

היו אלה ילדי . להצלחה גדולההישג היה ה – אנאלפביתים גמורים
. היטב מוכרה, ]יחולהאזור ה[ –ד זאמְ בבדלות איומה רים שהתגוררו הו

 ,והנה, הביט בהם כבאנשים מקטגוריה נמוכה יותר המעמד הבינוני
היה לראות  ראוי, משקירבו אותם והתייחסו אליהם כשווים בין שווים

הם למדו קרוא וכתוב והיו . באיזו חריצות ואהבה למדו צעירים אלה
נוער ! איזו חבורה יקרה היו. לצרכנים גדולים של ספרים בספרייה

הייתה לרווה גם פמליה של . וניתן להתגאות בו ,אותו זאמדשצמח מ
השנים בהן למדתי ברווה היו היפות . ותלמידי חכמים םחכמי, מלומדים

מאבקים  ,הייתה תסיסה של פעילות חברתית תרבותית .בחיי
 ,יציאה ליערות הסמוכיםבהנוער בילה . מפגשים וויכוחים, מפלגתיים
קבוצות של חברים וחברות . קיציותהערביים הבשעות בין  ,בשבתות
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, הימים הרומנטיים ההם נחקקו בזיכרון. אופן מכובדבבילו יחד וחיו 
מאבק  נדרש. יינו קשורים לעירה ,אף שהמצב הכלכלי לא היה טוב

. הצעיר ברווה רוסקה לא ראה לעצמו עתיד. התפרנסמנת ל לעקשה 
החלה הגירה  ,לחלק גדול מן הנוער היהודי צרהחל להיות המקום 

אם רק קיבלו סרטיפיקט  –חלק גדול מן הנוער החלוצי . לעולם הרחב
, ריזנים נסעו לפפרוו-כובעניםחלק גדול מן . נסעו לארץ ישראל –

  . בלגיה ולארצות דרום אמריקה, איטליה

        מלחמת העולם השנייה מלחמת העולם השנייה מלחמת העולם השנייה מלחמת העולם השנייה 

. ענן קודר נחת על יהדות אירופה. פרצה מלחמת העולם השנייה
כל  ,היהודיות ועמן עירי רווה רוסקה ומשפחתי הושמדו כל הקהילות

, וחבריי האהובים וכל בני עירי רווה שנותרו שם לאחר נסיעתי ייקירי
  . בשנים האפלות של ההשמדה

כאבנו , סבלנו עמוקות, אף שהיינו רחוקים אלפי מילין מן החורבן
והחורבן  השמדהו הידיעות המחרידות על ההסתננכש שתתנו דםו

  . אוכלוסייה היהודית בכל אירופהבשהרוצח הנאצי חולל 

רצוני יש ב ,י ברווה בשנים המזעזעות של ההשמדהאף שלא היית
ו במצבה המוקמת לזכר קהילת קקהכתובות ייחהצנועות מילותיי ש

   . רווה עם הוצאת ספר הזיכרון

  ! ויצרור בצרור החיים את נשמתם

  . 179 – 171' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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        מאפיינים מאפיינים מאפיינים מאפיינים ציון פרידמן  

המנוחה  ילאחר נישואיי עם אשתרווה רוסקה הייתה לביתי השני 
לבית  ,ממש למרכז העיר, ]Łopatyn[ באתי לרווה מלופטין. 
   . טהויזארה אל וחזיתש ,]כיכר\עיגול[ברינג  ,ברחוב הראשי, 

שטח גדול נאה ובו ארבע שורות בתים גבוהים ובמרכז 
עוד , מבצר, רמוןא, היה זה בניין ענק. ]הישן המועצהבית [

הפולני  ראטהויזבניין הגרו ב, למעט פולני אחד. מימי האריסות
בתי העסק בחנויות והחזיקו בההיסטורי משפחות יהודיות בלבד וגם 

  . מארבעת עבריו ,מבנה המסיבי

  

גם בתי העסק ברינג הגדול . מתושבי רווה רוסקה היו יהודים
לוכד , פרט לחנות אחת של גוי, יהודים בלבד יםסביב היו מאוכלס

' ר ,פתחנו בבית החזיתי הנאה של חותני, אשתי רייצה ואני
ות של כל סוכנגם , בית מסחר לספרים ולמכשירי כתיבה 

סחר בטבק לשל בית העסק היה זיכיון  ואך עיקר. הוצאות העיתונים
, סר לוקַ "זכות זאת קיבלתי הודות להתערבות המהנדס ד. 

שנסע אתי לוורשה , בהנהלת הכספים בברודי כירבההפיננסי 
  : כך היה המעשה. אל המשרד והציג אותי כמי שהציל את חייו

ציון פרידמן  -בן

רווה רוסקה הייתה לביתי השני 
. רייצה גרף
, הורי אשתי

שטח גדול נאה ובו ארבע שורות בתים גבוהים ובמרכז , הרינג
[ז יהראטהו

מימי האריסות
ההיסטורי משפחות יהודיות בלבד וגם 

מבנה המסיביב

מתושבי רווה רוסקה היו יהודים 85%
סביב היו מאוכלס

  . חזירים

אשתי רייצה ואני, גם אנחנו
,יענקל גרף

הוצאות העיתונים
. תובסיגריו

הפיננסי  בקרהמ
אל המשרד והציג אותי כמי שהציל את חייו
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ר לוקס בלופטין "נתקע ד, בעת הפלישה הבולשביקית, 1920בשנת 
 וכך ,ל הפולנים אל העירומשפחתי הסתירה וכלכלה אותו עד שובם ש

זה היה מכרה . בו במקום המשרד העניק לי אכן את הזיכיון. ניצלו חייו
  . בצדו פרנסה קלה ומכובדתוזהב 

כבר בראשיתה של המדינה הפולנית החל דיכוי יהודים , למרבה הצער
החלה פולין  1927בראשית . במיוחד בתחום הכלכלי ,בדרכים שונות

את הזיכיונות הממשלתיים והעניקה אותם , מן היהודים בלבד, ליטול
הפטרון כי , כך קרה גם לזיכיון שלי. לנכי מלחמת השחרור הפולנית

  . לא חי עוד ,ר לוקס"ד ,שלי

        מצב היהודים ברווהמצב היהודים ברווהמצב היהודים ברווהמצב היהודים ברווה

. לא באה בנקלשם יהודים ה תפרנס. העיר רווה רוסקה הייתה ענייה
ים רוכלגם דוכנים רבים של , בתי עסק –לראטהויז  בכל הבתים סביב

ביקשה למכור את מרכולתה  רוכלתכל . יםסייבסמוצרי צריכה  ובהם
   . כמובן עם רווח מזערי, תחרות עזה והייתה ביניהן

עם זאת ; גם לא שום דאגה רשמית לעניים, ביטוח סוציאלי לא היה
במתן  ,המתפללים בבית הכנסת ובבתי המדרש רבות לענייםסייעו 

     . מה חשיבות הייתה לכךאך , בסתר או בגמילות חסד

במרכז התרכז חלק ; היה עני מאוד, ]חול[ חלק העיר אשר כונה זאמד
עורכי , פרוונים-המבוססים היו הכובענים. המעמד הבינוני מןניכר 
, פצנרשְ , האן, יק'גוז –העוסקים בענף העץ , האורפאנשי , הדין

  . מונד, קסאד, ליברמן, גם מרץ, וייקסלבוים

שלא שכח , ראטהויזמשה ' בן של ר, ראטהויזאברהמלה  'ר זכור לטוב
למעני ולמען אשתי אשרות כניסה לווינה אותי ולאחר השחרור שלח 

לפים רבים אהתחייב לערבות של  .שלבטח עלו לו ממון רב, לאמריקה
החליטה לנסוע לארץ , כבר עם ילד, בתי. בממשל ודאג לנו לוויזות

דה ומנכדי ונסעתי גם אני לא רציתי להיפרד מבתי היחי. ישראל
  . לישראל

האשרות והערבות , מסמכי הנסיעהעד עצם היום הזה אני שומר את 
משפחת  –וסכום כסף גדול לזכר המשפחה מעוררת הכבוד  ,עבורנו

   . רווה רוסקהמ ראטהויז
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, גם המבוססים, מן הירידים םפרנסת והעיר שאבמרבית תושבי 
. כפרים עשירים ובה הגדול הפריפריה לרווה יתהי. הבינוניים והעניים

, ירקות, תבואה :אדמתם נובתהאיכרים נהגו להביא העירה את ת
לאחר מכן מכרו לאיכרים  ,היהודים קנו הכול. עופות, סוסים, בהמות

וכלה  ,ביגודוהחל במצרכי מזון למיניהם , נזקקו לוהם כל מה ש
   .חקלאיותבמכונות 

היה כל עשיר בעיר נכבד , צעיםכיוון שרוב התושבים לא היו בעלי אמ
  . העניים סמכו עליהם ברוב העניינים; מאוד והתייחסו אליו בכבוד

 ,התלוצצו והתבדחו על הכול. בדלות חרשהחיים בעיר זרמו להם 
עד , עד אשר, וחיו בביטחון בריבונו של עולם ,קיבלו הכול באהבה

   ...אשר

        רווה רווה רווה רווה בבבבקוריוזים קוריוזים קוריוזים קוריוזים 

, יםגפתסהחלה עונת המ, חנוכהלאחר שבת , מדי שנה. יםגפתסהמ
בחורים שלא רצו . שהיו אמורים להתייצב לאחר הפסח לשירות צבאי

לא , לא אכלו כראוי. פיזי סבלו וגרמו לעצמם גפתסלשרת בצבא ה
  .  יםהקש סיגופיםמן  בטרם עתהלך לעולמו  ולא אחד מהם, שתו

 להםהשתרכו , בלילות היו נפגשים בבתי המדרש ומשם יצאו לרחובות
אך זה , מדי פעם התיישבו ללמוד קצת. שינהממנע היל כדיושוטטו 

הפריעו זה ו היה זה על ספסל נוקשה, אם כבר שכבו; מותגרם להירד
אחר נקשר בחגורות , י מיםפלמונשפך עליו  ,פלונינרדם אם ; לזה לישון

כך . שחור מן התנור בפיחאו מרחו את פניו , או בחבלים לספסל
  . הצבאית בדיקה הרפואיתעד ל, השתובבו הבחורים עד לאחר פסח

בתים שונים לאסוף -הלכו מדי מוצאי שבת אל בעלי, סתגפיםמנהג המכ
כיוון שלא כל אחד . 96%ש "לקניית מעט יי, כך כינו זאת, דמי תיקון

: למיניהם מעשי קונדסלקמצן  יםעוללמו הי, נתן להם דמי תיקון
; ליפו שלט של חנות אחת בשלט של חנות אחרת ברחוב אחר לגמריהח

 וטיפסו על גג; נצרך עני העמידו אצלולנט מאחד ו'בליל שבת גנבו צ
 קמצןהבית ה וכשהסיק בעל, של פלוני והניחו שמשה על פתח הארובה

ים גפתסתעלולים כאלה עוללו המ. תוך הבית לאאת התנור חדר העשן 
  .   תיקוןדמי למסרבים לתת 
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            כמעט עלילת דם ברווהכמעט עלילת דם ברווהכמעט עלילת דם ברווהכמעט עלילת דם ברווה

בעל הקרקס ואשתו התגוררו במלון . קרקסהעירה באחד הימים בא 
השעה מאוחרת מאוד שהבחינו שחקני הקרקס  אחדיום . שטוקהמר

אך ללא , בדלתח וכהם באו למלון והלמו ב. ומנהל הקרקס עדיין איננו
פרצו את הדלת ומצאו את איש הקרקס ואת אשתו מוטלים . מענה

שבר בזעקות  ,החלה התרוצצות גדולה של הפולנים. מתים במיטות
כי לא  ,המצב הפך קריטי. הגוי, היהודים הרעילו את האמן שלהםש

  . נגד יהודים יםתיסמ וחסר

עד מועוד וב, במשרדים הממשלתיים המתאימים תהתערבונעשתה 
על גם ו הגנו ,המשטרה ומחלקה צבאית שחנתה בעיר את המלוןכיתרו 

שקבע כי מותם נגרם  ,הגופות נשלחו למכון הפתולוגי. יהודים בכללםה
ושכבו  ,ו את הארובהמאטומשום שהקדימו  ,אדי פחם עץ הרעלתמ

, פולנית: ראש המחוז הורה להדפיס מודעות בשלוש שפות. לישון לנצח
 שכךכך . להודיע בכל מקום לאוכלוסייה המוסתת ,יידיש, אוקראינית

  . כעסה של האוכלוסייה הנוצרית והיהודים ניצלו

        בתי המדרש בתי המדרש בתי המדרש בתי המדרש 

היה , שהתפללו בו כל שכבות האוכלוסייה ,בית הכנסת הגדול הנאהל
הוא החזיק את בית הכנסת בסדר  .הירש צימרמן' ר, גבאי מסור מאוד

. מטופחיםקומות הישיבה מואר היטב ומ, ובניקיון טוב ביותר מופתי
ובימים הנוראים באו , הועסק חזן שנתי טוב מן המעלה הראשונה

הירש ' ר. יהודים רבים לבית הכנסת לשמוע את החזן שר-אפילו לא
האישים את פני הפקידים הגויים ואת כראוי צימרמן ידע איך לקבל 

  . מזה ליהודים נגרםלא כל רע ו ,רמי המעלה

: עוד שורה של בתי מדרש וקלויזים הבית הכנסת התרכז רחבתסביב ל
בית ; ו בו בעיקר חסידי בלז העשירים יותרתפללשה, קלויז הפח

, דוחקשהיה תמיד מלא וגדוש עד  ,המדרש הישן על מתפלליו הרבים
גם אני התפללתי ; סוחריםהבתים וה-עיקר בעליבהתפללו ובמקום 

האדון קלמנס , המדרשהקבוע בבית את שכני אגב כך זכיר א, כאן
בשיחות  ,בזמן הפנוי, עמוביליתי  ;המובחר והאינטליגנטי צימרמן

תמיד נטל עמו את ; מעניינות מאוד על נושאים פוליטיים וחברתיים
תחת גג  שכןש ,הקלויז של בלז. שקיבלו ממנו חינוך אבהי אמתי, בניו
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גם קלויז  ;היה באמת גדוש מתפללים ,אחד עם בית המדרש הישן
הדורות , שמשך אליו בעיקר את הצעירים שזה עתה נישאו, רזלהב

  .  הצעירים שנוספו

נה בית כּו ,בית המדרש החדש: היו עוד, של העיר ,מנגדש ,בחלק השני
גם הקלויז הקטן  ;התפללו בו יהודי חלק זה של העיר, המדרש זאמד

אשר , יוסלה מרץ' ר ,שהוקם בסיועו של גביר העיר, החדש באותו אזור
פרט לזה היו עוד מניינים . בעל קורא ובעל מוספים, שימש שם גבאי
, נמירוב', פוטליץ: רים"יוסף ואצל אדמו' כמו אצל ר ,וקלויזים קטנים

  . דב- יששכר' אחיו של הרבי מבלז ר – רובמגֶ 

חתן של הרבי , נחום טברסקי-יצחק' ר ,בבית הכנסת התפלל רב העיר
שלמה שרנצל התפלל בבית המדרש ' ר: הדיינים, ילהנזכר לעמבלז 
  . ד"הי, כולם קדושים, וורט התפלל בקלויז של בלזישראל שְ ' ר ,הישן

; בעל תפילה וחזן נדיר באיכותו ,יצחק מורגנשטרן' זכור לטוב ר, עוד
זה , בימים הנוראים, כל השנים היה חזן אצל יונה שפרכר בלמברג

התפלל , בהיותו חסיד בלז, השנהכל . טובה אסמכתאכשלעצמו היה 
כל . מוספים, שחריות, קבלות שבת: לפני העמוד בקלויז של בלז

המתפללים מבתי המדרש השכנים נהגו להתקבץ בהמוניהם ליד 
שהייתה מלאה מתיקות וחדרה  ,החלונות לשמוע את שירתו ותפילתו

לחזור על תפילות והיה מסוגל  ,חזק ומתוק ,היה לו קול נאה. לכל לב
ר "דראש הקהל אותו בל ילאחרונה ק. כל החזנים המוכרים הגדולים

כיוון שהזכרתי את . זאמד החדש בבית המדרשהעיר מנדל להיות חזן 
  : אחרון חביב- אחרון ,אסיים במילים, ר מנדל"ד

מועמד לפרלמנט , כוונתי לראש הקהל היקר שלנו והעסקן הציוני
לא בעיר , בעל לב יהודי, ם השנוניםימגדולי הראשים היהודי, הפולני

. אלא מגדולי העסקנים היהודים הציונים בגליציה ובפולין ,רווה בלבד
הזניח כמעט את עריכת הדין , מאודומוכשר עורך דין טוב , ר מנדל"ד

 תואת לשכתו והתמסר לפעילות קהילתית בעיר ובעשייה כלל יהודי
, יקר כזהשורותיי הספורות מועטות מכדי לתאר יהודי חשוב ו. בפולין
  . מיוחד נפרד מאמרנדרש 

  !יהא זכר כולם ברוך לעולמי עד

  . 182 – 179' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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מטעם מטעם מטעם מטעם ות ות ות ות חירחירחירחירבצלב הבצלב הבצלב הבצלב העוטר עוטר עוטר עוטר חסיד בלז חסיד בלז חסיד בלז חסיד בלז      ]מייזלס[ יחיאל קסל
            ממשלת פוליןממשלת פוליןממשלת פוליןממשלת פולין

 –ניתן לראות בתהלוכת המפגן , בשלושה במאי, בכל חג עצמאות פולני
ראש  ,מפקד המשטרה, מפקד הצבא, טרוסטההסְ : העיר נכבדיבין 
פסח ' את ר –וגדולי עיר אחרים  ,קציני מלחמה ולוחמי חזית, העיר

מהודר בקפוטת , בייניש בןהלא הוא פסח , המוכר היטב, אלטמן שלנו
מעוטר  וחזה, בכובע הקטיפה הרחב, המשי היפה ביותר שלו ובאבנט

   :לנו תספרמ הייתהאימא . בצלב הצטיינות מבריק

לאחר קריסת המונרכיה . 1919זה קרה בשבת חנוכה מושלגת בשנת 
 ,עקוב מדםפנים אל פנים קרב בפאתי עירנו האוסטרית התחולל 
הדירה . בין אוקראינים ובין לגיונרים פולנים, לכיבוש מזרח גליציה
כמו בכל הבתים . ו ברחוב שלושה במאינמצאוהמאפייה של פסח 

כל האנשים אצל פסח גם ו עמד, ההיא העקובה מדםבשבת , םיהיהודי
מאחורי תריסים מוגפים וניסו להביט מבעד לסדקים בטרגדיה 

    . שהתחוללה בחוץ המושלג

היריות הוא שומע קול אנושי  שאוןתוך מלפתע נדמה היה לפסח כי 
אה קצין ומהירות חריץ בתריס הדלת ורבתח ופסח פ!" הצילו: "מתחנן

רחיב את פתח הדלת והקצין מפסח . לופולני צעיר עומד ומתחנן להצי
בהם כיסה אותו פסח  ,נבלע במהירות במחסן הקמח והשקים הריקים

ודורשים להסגיר , חוץ פורצים האוקראינים הרודפים אחריון המ. היטב
וקרה . והם פונים לחפש את הקצין, פסח מכחיש. לידיהם את הפולני

למאפייה מצאו  כשנכנסו האוקראינים. ממש נס חנוכה שני, נס גדול
מילאו ידיהם , ו כליל את מטרת בואםחהם שכ, חלות שבת טריות

  . פערו את הדלת ויצאו, בחלות

שקט ונשמעו קולות החיילים השתרר  ,בחוץ חשכה ירדהרק כש
החל הקצין הצעיר לזחול מתוך , הפולנים שדלקו אחר האוקראינים

: הקצין הטבול בקמח לחץ את ידו של פסח ואמר לו. ערמת שקי הקמח
את אזכור לך כל חיי , )בעלת מסעדה ברווה(דובה נְ ארֶ אני בנה של "

, לכל עוד אחיה ואהיה מסוג, פעם בצרה- תהיה איאם , המעשה שלך
  . והלך עם החיילים הפולנים, "אעזור לך
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. בעבר לאוסטריה הייכתשהשמזמן רווה כבר שכחה . חלפו שנים
הפולנים גברו על האוקראינים והחלו לשלוט ביד חזקה ובזרוע נטויה 

  . ים למיניהםסבמ לשד עצמותיהםבסחיטת  ,ביהודים

. ירהשל כל היהודים מסוגו בעי מוכאף הוא גורלו של פסח שלנו היה 
וכשהגיעו . לשכת המסיםב נבלעהכול , מחסני הקמח הגדולים אין זכרל

הלך אל האדון  –המאפייה לחלוטין את  רוסגאיימו לו, מים עד נפש
בו והגזרה בטלה , שופט עוזר בעיר תשמילא עתה משר, ארנד הצעיר

. לא פסקו ,כמו אצל יהודים אחרים בעיירה, הצרות אצל פסח. במקום
ותמיד , עינו אותו יומם ולילה ריםאח יםרע ופגעיםמוציאים לפועל 

הועבר ארנד שכך נמשך הדבר עד . נאלץ לבקש את עזרת השופט ארנד
  .משעןופסח נותר עם צרותיו ללא . בלמברג לשמש שופט

פסח קיבל אף . יש לחשמל את כל המאפיות: יצא חוק חדש 1926בשנת 
   !סגורלחשמל או ל: הוא פקודה

בלית בררה נסע ! ממש כליה –פסח הייתה דידו של משמעות הדבר ל
לאחר שהקשיב . ושפך בפניו את מר לבו ,אל השופט ארנד ,אל למברג

דע כי , מר אלטמן, שמע נא: "ואמר ברצינות רבהבהרהורים  שקע, לו
י עלולה רק תמיכתכך ש, העברתי אל למברג נבעה מסיבות פוליטיות

אני מייעץ לך לכתוב מכתב , מנת לסייע לך בכל זאת אך על; להזיק לך
  . ואני מקווה כי זה יועיל רבות, אני אאשר אותו, אל פילסודסקי עצמו

ולאחר מכן גם  ,במו ידיואת המכתב השופט כתב ו, פסח הסכים מיד
והורה לו לשלוח בדואר , הכולהמאמת כתב במכונת כתיבה אישור 

  . רשום

הסטרוסטה . פסח הזמנה אל הסטרוסטהכעבור שבועות אחדים קיבל 
שאל פרטים שונים על אותה שבת , בנוכחות מפקד המשטרה ,עצמו

לאחר מכן לחצו שני גדולי המושלים בעיר את . 1919חנוכה של שנת 
ידו ואמרו כי המעשה שעשה הוא מעשה גבורה וצפוי לו לבטח גמול 

  . גדול

, ח גוטליבנ' ר. למשרד המלחמה בוורשהלבוא לימים קיבל פסח הזמנה 
בנוכחות קצינים . נסע עמו, 'פטירות וכו, רישום לידות מנהל ספרי

 בעוטר פסח בצל, גבוהים רבים ועסקנים יהודים ממפלגת הסנציה
  . בלבד מדליה שזכו לקבלה קצינים גבוהים בדימוס, ות של פוליןחירה
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משום  הרבהלפרנסה לא הועיל העניין . גזרת החשמול בטלה כמובן מיד
  . אך מגזרות היהודים שוחרר, לא ניתן לקנות בזהקמח ששק 

 יםחיילהמשתתף פסח במפגן עם כל , בבוא שלושה במאי ,ועתה
משהו אצל  להשיגוכשנחוץ ליהודים , מן החזית בדימוס םקציניהו

  . הסטרוסטה או אצל ראש העיר שולחים את פסח

  . 185 – 184' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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של אשר של אשר של אשר של אשר  חלק מכתבותיוחלק מכתבותיוחלק מכתבותיוחלק מכתבותיואשר רובין  

 ,לדאבון הלבו, העסקנים הציונים בעיר
, של הארגון הרוויזיוניסטי ברווה יושב ראש אחרון

אונזער  :היה גם כתב קבוע בעיתון היומי הוורשאי
נספה עם אשתו חיהלה ושלושת 

. להלן חלק מכתבותיו. ד"הי, הקטנים
     

            ברווה רוסקה ברווה רוסקה ברווה רוסקה ברווה רוסקה     ריםריםריםרים""""אדמואדמואדמואדמו    שלשלשלשל    גדולהגדולהגדולהגדולה

' הרב ר ,הרב המקומי. אטרקציה גדולההשבוע בעיירה רווה רוסקה יש 
. מחתן את בנו עם אחותו של הרבי מרדומסק ,נחום טברסקי

כיוון שהרב טברסקי הוא חתנו של הרבי הזקן מבלז וגיסו של הרבי 
 ,אלא מפגש גדול של רבנים, סתם םרי"אדמו תאין זו חתונ

  . ואלפי חסידים" נכדים" 

כל מקום בו . כל כולה הפכה חסידית. יהפנשינתה את  העיירה שלנו
, צעירים ומבוגרים בבגדים ארוכים שחוריםגברים רק ניך 

  . ואבנטים ארוכים עבים נשרכים, פאות גדולות ארוכות

אפילו מברלין באו . אין להם פנאי; אלא רצים ,והאנשים אינם הולכים
בכובעים החסידיים ההונגריים , הם כאן ,ומהונגריה

  . מגושמות עבות יהםופאות ,בקפוטות קצרות, 

ובני " נכדים"ה ,הרבנים, רים"האדמוכל  אכסוןהקשה במלאכות הייתה 
וניצבה בפני הוועד מלאכה קשה  ,רים שווים"לא כל האדמו

לכל רבי  ,כיוון שגם הפוליטיקה מילאה תפקיד גדול. בהקצאת אכסניות
  . כולםמשכתבו כי הרבי שלהם הוא הגדול , היו תומכיו בוועד

" הנכדים"ברה התקיימה העלייה לתורה בהשתתפות כל 
לעיר לא  תוסיכנשמובן , א לרווה רוסקהוביהרבי מבלז עצמו 

  . בשר ודם רגילתהיה כשל 

החסידי לרכוב " חיל הפרשים"גויס . מים שערי ניצחון עם כרזות
  .על סוסים ולשיר שירי לכת חסידיים

אשר רובין  

  רוביןרוביןרוביןרובין

העסקנים הציונים בעירמן , אשר
יושב ראש אחרון

היה גם כתב קבוע בעיתון היומי הוורשאי
נספה עם אשתו חיהלה ושלושת . עקספרעס

הקטנים םילדיה
  המערכת

גדולהגדולהגדולהגדולה    ההההחתונחתונחתונחתונ

בעיירה רווה רוסקה יש 
נחום טברסקי-יצחק

כיוון שהרב טברסקי הוא חתנו של הרבי הזקן מבלז וגיסו של הרבי 
אין זו חתונ, הנוכחי

 ,רים"אדמו

העיירה שלנו
ניך לפ ,תלך

פאות גדולות ארוכות

והאנשים אינם הולכים
ומהונגריה. חסידים

, הטיפוסיים

הקשה במלאכות הייתה 
לא כל האדמו .תםילווי

בהקצאת אכסניות
היו תומכיו בוועד

ברה התקיימה העלייה לתורה בהשתתפות כל בשבת שע
הרבי מבלז עצמו . הבלזים

תהיה כשל 

מים שערי ניצחון עם כרזותמוק
על סוסים ולשיר שירי לכת חסידיים
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כיל כמה אלפי מהטקס החתונה התקיים בבית המדרש העירוני הגדול 
  . אנשים

של כלשהו הם עברו תהליך . החסידים כבר אינם אלה שבעבר
. קבלת הפנים לרבי מבלז רועשת כבעברלא הייתה הפעם . מודרניזציה

כל העיר ; המוזיקה ניגנה; חיל הפרשים החסידי רכב תוך סדר וארגון
   ".מלך היהודים בא: "מלמלו לא בקיאיםם נוצרי, לקראתויצאה 

גם כאן עשו  .סעודת חתן, שלפנילילה ב, קודם בבלז נוהגים לעשות
וביום רביעי בלילה עשו סעודת , ביום שני סעודה מיוחדת לכל העניים

  . חתן שנמשכה עד לבוקר

קהל נרגש , רבה והמולהצפיפות ; סעודת החתן התקיימה בקלויז
רים "והאדמו ,הבדחנים בידרו את האורחים, המוזיקה ניגנה. ונלהב

, שביסיםב, רבניות בצעיפיםהתשומת לב מיוחדת עוררו . םיחילקו שירי
   .יקרי ערך עדייםבו

החופה התקיימה ביום ; כלה הוצגו אז לראשונה זה בפני זה-החתן
בכיכר בית הכנסת גודר . אנשים 10,000חמישי בין הערביים בנוכחות 

  . לא יוכל לזרום לטקס החופה זרכדי שקהל  ,מקום מיוחד

לרוב מיניאטורות של בית הכנסת של בלז ושל בתי  – נרות דונג ונרות
  . נישאו בידי חסידים מרקדים שמחים – מעשה אמן, כנסת בסביבה

. המשטרה שמרה על סדר. איש בבית שלא נותרדומה , לקראת החופה
ך כל הלילה עד שבע החתונה התקיימה בעצם ביום חמישי במש חגיגת
  .םיחסידים אכלו וחטפו שירי; בדחנים עבדו. בבוקר

   .העיירה ערה כבר לילות אחדים

 םרי"אדמוה! ?מי לא נמצא כאן. כבר אפשר כמעט לזמן אספת רבנים
 שיניאווה, ]Radomsko[ רדומסק, ]Sosnowiec[ סוסנובץשל 

]Szeniawa[ ,פשמישל ]Przemyśl[ ,ועוד, ירוסלב ועוד .  

חסידים רוקדים ושרים ; ביום שישי נוגנה מוזיקה במשך היום כולו
  . שמחה וצהלה, עליצותבעיירה ; ברחובות

   1937ביוני  29 ,יום שלישי, ורשה, 149אונזער עקספרעס 
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        פטירתו והלווייתו של הרבי ממגרוב פטירתו והלווייתו של הרבי ממגרוב פטירתו והלווייתו של הרבי ממגרוב פטירתו והלווייתו של הרבי ממגרוב 

שמונים , זקנה ושיבהבגיל  ביום ראשון בבוקר נפטר ברווה רוסקה
 מבלזאח של הרבי , רוקח לייביש-אריה' ר, הרבי ממגרוב ,ושתיים שנים

  . יהושעלה' ובנו של הרבי הנודע מבלז ר ,בר-יששכר' ר

הידיעה המעציבה פשטה בעיר במהירות הבזק ומכל עבר החלו לזרום 
  . יהודים לבית בו גר הרב

ניתן להיווכח מאלפי , שלנו סביבהב היה הרבי ממגרוב בועד מה אה
מוסטי , מוסטי מאלה, בולקיי'ז, למברג: פינההאנשים שבאו מכל 

טומשוב , רובמגֶ , סוקול, בלז, אוהנוב', ליץפוטֶ , נמירוב, ויילקה
   . ועוד ערים ועיירות אחרות ]Tyszowce[טישוויץ ', זמושץ, לובלסקי

; משעה אחת עד שבע בערבהיא נמשכה , ההלווייה התקיימה ביום שני
אנשים השתתפו  10,000-למעלה מ. הלווייה כה גדולה טרם ראתה רווה

רק הרבי מבלז לא בא . סביבה באו במיוחדהרבנים רבים מערי . בה
, בדירת קיץ ,סטרי בסביבת] Skole[ הלועתה בסק שוההמשום שהוא 

גם . שלא ישפיע עליו הדבר לרעה, מות דודו אתוכלל לא רצו לגלות לו 
הרב של . לא בא מטעם זה, הלוהשוהה אף הוא בסק, הרב של רווה

  . י מבלזרווה הוא גיסו של הרב

שהספיד את , רבי בלמברג, ה'אהרנצ- נחום' הספד נוגע ללב נשא הבן ר
רה של וש. הציבור כולו בכה עמו. אביו המנוח במילים נוגעות ללב

  . להיהושע' ממלא מקום מונה בנו ר. רבנים נשאו הספדים

   1935באוגוסט  9 ,ה"אב תרצב' י ,יום שישי, ורשה ,אונזער עקספרעס

  . 188 – 187' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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     רולרולרולרולאאאאננננממממהאופה האופה האופה האופה קרמר  -לאה רוזנצווייג

קשה גם להביט ; קשה להביט מבעד לעשן עופרת סמיך של שרפות
ן בעודו, על משהו שאינו קיים ,בעיניים עולות על גדותיהן דמעות

והוא כה , חי, מה שהיה קיים- מחפשות דברהן  ,צורבות ממאמץ יתר
, אך מי שנקשר בשבועה לספר ולא לשכוח; לא משימה קלה. קרוב ללב

עין פנימית המסוגלת להביט באין מפריע , מעניק לו האל עין אחרת
כאילו לא  ,כאילו לא היו קיימים, ארצות וערים, מרחבים, מבעד לשנים

, לשםציפור של שאת כמעוף ווהעין נ, הפרידם עבר כה רחוק וכה קרוב
   . למקום בו נותר הלב והמחשבה קשורה אליו

   רחוב הרכבת

שמארובתו , ]Narol[ מנארולבית האופה , בית אחד סמוך לרחוב הרכבת
עשן . עשן התנור הדולק ,באותה שעה ,הגבוהה היתמר מדי יום ביומו

ולאחר , וככל שהיתמר מעלה הפך בהיר ותכול יותר. אפור בהיר, אחר
ליווה , יותר ויותר גבוה, ומתחתיו התעופפו גצים, מכן ורוד ועליז יותר

ביום שישי בא הניחוח . נאפים לחמניות ורוגלך, אותם ניחוח של לחם
  . מחלות מתוקות

כותונת ; עד לחזה ,ל זקן כמעט לבןבע ,יהודי גבוה עבה, מנארול האופה
אך טבולים בקמח עד , לבנה תחובה במכנסיים שצבעם לא מוגדר

, שניצב שעות ארוכות שותק ליד התנור החם ,איש עמל. שנראו לבנים
מעת לעת החליף את , למיניהםמכניס ומוציא במרדה הארוך מאפים 

ת טיפות ובהזדמנות זו מחה א, כאן רחב יותר וכאן קצר יותר, המרדה
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, למעט שעות שינה אחדות. מן הפנים האדומים ממאמץ נשרוהזיעה ש
. חיי עמלשל דמות זו הייתה מרכז . נדמה היה כי האיש לא נח מעולם

ידע מיד מה עליו , וכל אחד שאליו הופנו, תנועת יד, רמז עין, מילה
עם צרור מפתחות ביד או בכיס העמוק של , האישה רבקה. לעשות
, חוטב העצים, השוליות; עזר כנגדו בניהול העולם הקטן הייתה, הסינר

לכל אחד ; בית מלא אנשים, הנער השליח וחמשת הילדים, המשרתת
  . עיסוק משלו שהיה אחראי עליו

 ,בערב; היה כל אחד עסוק, שהחל עם שחר ונמשך עד הערב, ביום
כל בני , השוליות: כולם ליד השולחן, ארוחת הערב, לסעודה העיקרית

, עוזר ,מנארולוהאופה  ותעמוק ותכולם ישבו לפני קער. פחההמש
אוחז  בעודו, העיניים הבהירות והזקן הלבן, מצחו הגבוה, בפניו הלבנים

. כף מרק מצלחתו פיודחף ל, את אחד מצעירי ילדיו על ברכו ומלטפו
, יהודי ונוצרי, זר וקרובר שא, המשפחהשל  התווך הוא היה עמוד

נער מן הוא בין אם  ,בית אליו קיבלו כל אחד. לחברהבה השתייכו 
סר , שישמור האל, בין אם פלוני; הכפר שביקש ללמוד את המקצוע

זה עתה יצא מן הכלא וחיפש יום עבודה ופינה להניח בה , מדרך הישר
בשובו מבית , ביום שישי. כל אחד מצא מילה טובה ושכר; את ראשו

אחד העניים  אםאורח לא צפוי או תמיד הביא עמו , המדרש
  . המקומיים

האמין כי גם הוא . והאמין בהם כמו באלוהים, היה לו אמון בבני אדם
אמונה באלוהים . יכול תמיד לחזור למוטב, מושחת ככל שיהיה, אדם
שכינויו , יאשיוכך היה ו .אמונה באדם הייתה לדידו כפיות טובה בלי

כופות לאחר שהיה נעלם ת. אורח קבוע אך לא עובד קבוע, קוללֶ 
קיבל תמיד בשובו כותונת , )]כלאכאן במובן [ "חדר"אל ה(לשבועות 

נקייה ופרוטות אחדות כדי ללכת לבית המרחץ ולאחר מכן שוב להוביל 
לשיר שירי גנבים או בלדות , שוב לספר מעשיות לילדים, לחם לחנויות

חטאים על  להיענשמה שוב נעלם כדי -כעבור זמן. על חייל אלמוני
קלח  "תיבסח"או , כסף מכיסו האחורי של כפרי יפתשל: חדשים כמו

קרה גם שהיו שולחים ילדים להביא צרור אמצעי  .כרוב מן העגלה
  . שחלילה לא יהיה עליו לרעוב, שכה אהבו, ליאשיו, לכלא מחייה

מעת לעת נהג לבקרם ולשוחח עמם . עוזר היה אדם שהשכנים כיבדו
או  יין דובדבניםהם ביקרו אצלו בחג וישבו עמו על כוסית . ברצון

 ,עם צימוקים ,גדולהלחג המולד אפה תמיד חלה מתוקה . אוכמניות
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הביתה מן התפילה והקפוטה הארוכה  בלכתו ,בחורף. למען הסטרוסטה
מיקוליי  תי ראו אסיפרו ילדי הנוצרים כ, שלו וזקנו הארוך מכוסים שלג

  . הקדוש בעל הזקן הלבן

 בימי הקיץ אהב לשבת על מדרגות הבית ולהקשיב לטענות הילדים
, ל אותם מה למדו בבית הספר או בחדרושאל נהגהוא . שם וחקישש

. מעל לבית השתוחחוהעצים ש אוושתקשיב למ ,ולאחר מכן שתק
כשעייף . יתעמוני הכנסייה הרוסמעניין היה לו גם לשמוע את צלצול פ

  . מיישר את גופו הגדול והולך הביתה ,היה קם, שמועל

ושריקת הקטר הייתה אות החיים  ,אט השתתקו כל הקולות ומתו-אט
  . לאחר כל זה שררה שם אפלה מוחלטת. האחרון

  ...יחד עם כל האחרים, דמותו של האופה מנארול אבדהוכך 

   !לעולם ועד אמן ייזכרו

  .  191 – 190' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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  הישןהישןהישןהישן צרור זיכרונות מביתיצרור זיכרונות מביתיצרור זיכרונות מביתיצרור זיכרונות מביתי  מונטריאולוולף -לייבוש גרטל

יודע וזוכר את עירנו החרבה , יםדרשוה, שכל אחד מאתנו סבוראני 
  . אך כל אחד בדרכו שלו, רווה רוסקה

קיצוני עד ארגונים למן הימין ה, הרבנים, אני זוכר את בתי המדרש
 ההי. עורכי דין, רופאים יהודים, אינטליגנציה יהודית, לשמאל הקיצוני

, גימנסיה שלמדו בה גם סטודנטים יהודיםהייתה , בית משפט מחוזי
, קופת גמילות חסדים בה הלוו כסף לסוחרים זעירים עניים, ספרייה

  . איגוד סוחרים בו סייעו בבעיות מסים, "יד חרוצים"

יהודים ספורים . היהודים היו עניים וחיו ברמת חיים נמוכה מרבית
  . בלבד היו עשירים

, תכופות שיעורים ספרותיים או מפלגתיים לסדרהארגונים נהגו 
 ,אישים דגולים מחוץ לעירגם  ובא. קראו אותם ים מקומייםמשכיל
פינחס , אריה טרטקובר, צבי הלר, ר מלצר"ד, ר קופל שוורץ"כגון ד
   . ואחרים ]לבון[ קרילוביאנ

באו גם , הציגו תאטרון להקות החובבים של הארגונים המקומיים
שחקנים נודעים כמו זיגמונט  ובהן, להופעות אורחלהקות תאטרון 

   . אידה קמינסקה ורבים אחרים, יונס טורקוב, טורקוב

שהיו  ,אחדים מהם. פרוונים-מרבית האנשים הצעירים היו כובענים
ל למכור "הם נהגו לנסוע לחו. התעשרו, התקדמו ,אנשי עסקים טובים

אך זה היה . עבודהצורכי הו סחורה לאהמעובדת והבי תםאת סחור
נדרשו , היה להם דין ודברים עם הממשלה הפולנית, מסובך מאוד

  . אישורים מיוחדים לייצא ולייבא סחורה

, הלוו כסף בריבית, אף הם נהנו פרוונים-יהודים שלא היו כובענים
  . היה פדיון בחנויות השתכרו ותכשעובדי פרוונ. כיון שטרותיבנ עסקו

. ביום שני, ישבועה שוקציפו ליום הש ותקטנ חנויות בעליהיו יהודים 
, תרנגולות, עגלים קנייניסוחרי בהמות וסתם , היו סוחרי סוסים

  . 'פשתה וכו, ביצים
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י לבשו בגד, בישלו, אפו. התכונן כל אחד לשבת הקדושה ביום שישי
  . ביא אורח לשבתלהו גהנמן התפילה . שבת והלכו לתפילה

ש "כך התנהלו החיים היהודים ברווה רוסקה עד שבא היטלר ימ
 ,מחריד פןובעזרת הפולנים והאוקראינים השמיד את כל היהודים באו

 .שוויון נפשכל העולם הנוצרי צפה ב. היותם יהודים, אחדבגלל חטא 
  . לנצח אות קלוןלהם יהא הדבר 

את , אחי הבכור אהרן ומשפחתואת , אזכיר את אמי היקרה הקדושה
, משפחתי הקרובה והרחוקהאת , )וני'כינוהו ג(הירש - אחי הצעיר יוסף

אני זוכר . באכזריות בידי המרצחים הנאצים את כל יהודי רווה שנגדעוו
  . אזכור אותם כל ימיי, אני רואה אותם תכופות בחלום, אותם מדי יום

  ! םכבוד לזכר

הכוח להביע את תחושותיי הפנימיות ואני לא מילים מתאימות ולי אין 
  :צבי גרינברג- של אורי תואבטהתנאלץ להשתמש ב

  ,כתושים, שחוטים, רמוסים, הרוגיי, אתם מוטלים
  וביניכם אמי –עפר ואפר ואברים . שרופים

  . וילדיה ונכדיה
  ,אין שפה לספר –ואת ייסוריכם עד מוות 

  . ונן עליהםולא מיתרים לק
  ?!וכי יש בנמצא כוח לכאוב את החרפה

  .   193' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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   עשר הקולות ההיסטורייםעשר הקולות ההיסטורייםעשר הקולות ההיסטורייםעשר הקולות ההיסטוריים- - - - ארבעהארבעהארבעהארבעהשטיינפלד  ] עקב[י ]שה[מ

לילדינו , לנו שיישאר מזכרת נצח – בספר הזיכרון לעירנו רווה רוסקה
  . עיירתנועל רצוני לתאר אפיזודה   – ולדורות הבאים

עוד היום ניצבת . עוד היום אני חי עם כל הזיכרונות מרווה רוסקה
, כבר למעלה משלושים שנים אני בישראל. העיר כמו חיה לנגד עיניי

לבי  מתפלצים, רווה רוסקה: שומע את המילהכשאני  ,בכל זאת
למרבה  ומעלשנ ,ם משנות עברשוניוצפים חלומות וזיכרונות  ,ונשמתי

  . הצער לנצח

הכרתי את כל האנשים , הרי חייתי כל חיי בעיירה, אין פלא לאוה
, כקהילהחיינו יחד ; מתרחש אצל כל אחד בביתוה עלידעתי , אישית

היה להן טעם של , ואף שהיו מחלוקות למיניהן, כמשפחה אחת
    .מחולקת משפחתית

הצטיינה בפעילות חברתית אינטנסיבית , ככל שהייתה העיירה קטנה
  . עזה

. ברווה רוסקהגם  םהיו מיוצגות בסניפי, המפלגות היהודיות בפוליןכל 
, אגודת ישראל, המזרחי, פועלי ציון, התאחדות, החל בציונים כלליים

מרוב  געשההעיירה . קומוניסטים ואחרים, בונד, רוויזיוניסטים
  . עיר בירה, ממש כמו הייתה כרך, מפלגות

בה היה , יזיוניסטית בעיראחדים של התנועה הרוו מאפייניםאזכיר רק 
  . ראשהלי הכבוד להיות יושב 

 ,הציונות תכליתהחריף בתנועה הציונית הוויכוח בדבר  1928בשנת 
ניצבו  נגדיםהמת םידצדהשני בו

האחרון נטש . בוטינסקי'וייצמן וז
את תנועת הציונים הכלליים 
והקים תנועה רוויזיוניסטית 

התנועה . ר״ר ובית"הצה, משלו
הרוויזיוניסטית החדשה מצאה בי 

, "התקווה"מן  ובחברים נוספים
   .מסורים מאוד יםנוה
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כל השנים עם  פעלתי, למעשה חייתי ברווה עם הציונים הכלליים
, אהרן הולנדר, משה לווין, ה אדל'אברהמצ, לייביש ובר: חברים כמו

וניהלנו את " התקווה"יומם ולילה ישבנו באולם . שמעון מרגלית
נו הצגנו תאטרון וחיי, מופעים שונים קיימנו, הפעילות הציונית

אז החלה , ר מנדל והיה ליושב הראש שלנו"במיוחד כשנוסף ד. באחווה
 ,זה היה תור הזהב; האמתית האינטנסיבית בכל התחומים העשייה
  . לעדו תאושאזכור 

ו מארגון הציונים הכלליים ונוסד ניצא, לפתע התחולל משבר שכזה
מאיר גרוסמן , בוטינסקי'ז עולמי משלנו בהנהגת יארגון רוויזיוניסט
  . ומנהיגים נוספים

שכרנו מקום , גם אנחנו ברווה רוסקה ייסדנו ארגון עצמאי משלנו
כיסא וייסדנו במזל , כל אחד הביא מן הבית תמונה, בית כלשהו, משלנו

כי לא קל , דמעות בעיניי פתחתי את הישיבה הראשונהכש. אגודהטוב 
פרק חיים ביליתי עם , "התקווה"היה לי לנטוש ולצאת מאגודת 

, נותרתי לבד ,נהלא עוד סמוך על שולח ,ולפתע, החברים הנמנים לעיל
  . הייתי לעצמאי

, ןיאשר רוב: רוויזיוניסטים מסורים ,נוספו כמה חברים נאמנים, אמת
מלך ; בעל ראש טוב וכישרון כתיבה, שקט, בחור אינטליגנטי

, נסליוסף שְ ; כיום באורוגוואי, יצחק ארדמן; כיום בישראל, וייקסבוים
חבר מסור , יחזקאל אדלר; מאוד יחבר אציל, משה שכטר; פילוסוף

חיה , שוורצברג-החברה ברוריה רובין; לעשייה – להבהאש  – ביותר
  . בישראל ועוד אחרים

נו ואף קיימנו ערבים ווכחהת ,אך התכנסנו ,היינו מניין חברים בקושי
. וגם קרא בפנינו יצירות שונות רוביןאשר ספרותיים בהם הרצה החבר 

וכי דבר של מה . ירות לקונגרס היה אצלנו בעיירה חגמועד הבח כשבאו
אפילו בחירות לסיים הפולני לא ! ]הציוני[ בחירות לקונגרס –בכך הוא 

חשנו כולנו כי כאן . התלהבות כמו הבחירות לקונגרסההיה להן טעם 
הבחירות התקיימו תמיד . לוחמים למען דבר שהוא שלנו, אנחנו בבית
כל אחד היה , לא הלכו לעבודה, כל הנוער היה בחוץ; ביום ראשון

במקום , העיר מרכזב ,זטלר הבחירות התקיימו בבית. עסוק בבחירות
כל . כביורה רותחת כל היוםשם התנהל הכול , "התקווה"בו שכנה 
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בהתלהבות , ות לחתונההעסקנים הציונים היו עסוקים כמו בהכנ
  . בלהט ציוני אמתי, ובמסירות

לא למען  למען בית משלנו, חשנו כולנו כי כאן בוחרים למען עצמנו
. הלב פרפר, ואף שהיו אלה בחירות לקונגרס בלבד, זרים

ו פועלים למען חנאנש, אנחנו הנוער הציוני, אינסטינקטיבית חשנו
  . מדינה יהודית עתידית ולא למען אלילים זרים

עד שהחלו , עד שעת לילה מאוחרת, המלאכה נמשכה יום תמים
לתוצאות במתח עצום בחוץ המתינו מאות אנשים . במניית הקולות

   :ועתה תארו לעצמכם מצב כזה, ההצבעה

גם כן " המזרחי",  600- כ –" התקווה", קולות 800- קיבלה כ" התאחדות"
  . קולות תמימים 14 –ואנחנו הרוויזיוניסטים , כמה מאות

עבורו , עד היום אני זוכר את בכיו ההיסטרי של החבר יחזקאל אדלר
בכרכרות  הביא אנשים ,הזיע, התרוצץ, כל היום עבד; הייתה זו טרגדיה

הרי היו לנו בעיר אנשים רבים ! לכך לא ציפינו! ואסון שכזה, להצביע
שצפתה עוד , שלו תקי ואת התנועה הרוויזיוניסטיבוטינס'ו את זשאהד

אך לא , יש לי דעת קהל רבה" :בוטינסקי'איך אמר ז. אז מדינה יהודית
  ".קהל

 ,האנשים אינם ,הנאינ המחלוקת ,נוהנוער אינ ,הכיום העיירה איננ
   ! נותרו זיכרונות בלבד – אינם החיים

  .   196 – 195' עדמויות והווי , זיכרונות: מתוך הפרק
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            ההכשרה שליההכשרה שליההכשרה שליההכשרה שליאליעזר רכס  

 ה שלהוקמה בעיר מיליצי, כשנסתיימה מלחמת העולם הראשונה
מה נטלו האוקראינים את - כעבור זמן .םיאוקראינים ופולנ, יהודים

במלחמת פולין . לא לזמן רב, ממשל אוקראיני נווכונ, השלטון לידיהם
החלו לחטוף יהודים , םתכניס מיד עם. ניצחו הפולנים עם האוקראינים

  . חטפו גם נערים קטנים, חששנו לצאת לרחוב. לעבודה

 דרך חרותהלכתי אפוא , ובכל זאת היה צורך להביא מים מן הבאר
  . אחרים מוצריםדאגתי לקמח ול. כובע מצחה ועליו הנשר הפולניב

עם החבר  ,כמה חברים, נהגנו. הרגש הלאומי בקרבנובה בעת ניעור 
: חבר יוסט הביא ספרים למיניהםה. שבת בקלויז הברזלל ,יוסט

בדרך זו נוסדה כעבור זמן . היסטוריה יהודית וספרים על ארץ ישראל
לאחר מכן הצטרפנו  .קצר אגודת נוער אצל משפחת יוזפסברג

  ". גורדוניה"ומסרנו את המקום ל" התאחדות"ל

. בדביסהורוביץ  ה שלבחוו להכשרה, קבוצת חברים, נסענו 1924בשנת 
ונתן  ותנוספר א, מדי שבוע בא האקונום. עבדנו בתמורה למזון בלבד

מזלנו שלא . לקויעניין המזון היה . מצרכים קבלתים לחנויות לרבשו
הביתה  החבריםביום שישי נסעו כמחצית . היינו רחוקים מן הבית

  . ונותר מזון רב יותר

עבדנו . יינה בושרַ מרים ֶבֶכרבליט ובְ : היינו עשרים חברים ושתי חברות
ש אל "ממנה נשלח יי אשר בחווה הייתה מזקקה. בעבודות שונות

. קודם בואנו עבדו שם גויים. לידינו העברוההמזקקה . למברג
 .הכול היה בסדר. לכן העבירו לנו, ש נהגו להשתכר"כשהובילו את היי

וניהלנו את " התאחדות"המשכנו להיות ב. עבדנו כל הקיץ ושבנו העירה
  . החברתיים בעיר החיים

ושוב נסעתי להכשרה אל  ,בה עבדתי, עזבתי את עיירתי 1930בשנת 
חבריי האהובים צחקו לי על שאני נוטש משרה טובה ושוב . ביליץ

אך אני הבנתי כי עתידנו . בעת ההיא היה בפולין שגשוג. הופך חלוץ
במאמץ ובממון . קיבלתי סרטיפיקט לעלייה 1933בשנת . איננו פולין

  . והקמנו כאן את ביתנו ,טובה ,שיתי לקחת עמי את אשתי היקרההור

  .   197 – 196' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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   מימי עברמימי עברמימי עברמימי עבר  בואנוס איירסאוירבך - יוסף פרנקל

אך דבר מן החיים . חלפו כבר ארבעים שנים מאז עזבתי את עירי רווה
כמו היה הדבר לפני שנים , האינטנסיביים של עירי האהובה לא נשכח

  . אחרות בלבד

חוויות רבות  .שנים רבות חייתי בפריז ועברו עליי זמנים שונים שם
לא  לעומת זאת, חולפות כבחלום-אך הן מרחפות, את התלהבותי עוררו
תמיד חיפשתי . רוסקה וני הפרט השולי ביותר על רווהרזיכמ נשמט
  . והדבר לא ניתן להפרדה לעולם ,אני חלק מזהשבאתי למסקנה . נימוק

. רווה רוסקה הייתה עיר שלא היה צורך לייבא אליה דבר מן החוץ
החיים . שניתן לייצא ,היו כה פעילים, בכל המובנים, החיים, נהפוך הוא

 הכרתי. בלב ונפשבארגונים והשאיפות הרעיוניות של המארגנים היו 
בעולם אישים דגולים שעשו רבות למען ארצותיהם וקיבלו אותות 

הטילו עצמם אנשים , לעומת זאת ,אצלנו בעיר; הצטיינות וגמול
את הנוער  לעקורלתוך העשייה כדי נעוריהם צעירים במלוא להט 

למרות שמצבם , פו לאות הצטיינות או לגמול כלשהוולא צי ,מנחשלות
ל יומם ולילה למען האידאלים הכלכלי ממש לא הרשה להם לעמו

  . שלהם

רבים בעלי יהיו לו דברים , אם יימצא פלוני שיכתוב את קורות עירנו
  . הארגונים שלנו את ותארב עניין

באיזו התלהבות התפתחה ? 1923-1922מי מאתנו אינו זוכר את השנים 
הודות לה ? איזו השפעה הייתה לה בעת ההיא בעיר? "גורדוניה"

  . נלהבת ארגוני נוער אחרים באותה שקדנותהתארגנו גם 

  . לוכהעד שפשטה החיה הנאצית את טלפיה ובברבריות גדולה השמידה 

  !המצבה שלנו היא בדמנו ובזיכרוננו לנצח; ים מצבות אבןעמידעמים מ

  .   198 – 197' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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נגד גרמניה נגד גרמניה נגד גרמניה נגד גרמניה סוחרים יהודים ברווה רוסקה סוחרים יהודים ברווה רוסקה סוחרים יהודים ברווה רוסקה סוחרים יהודים ברווה רוסקה אקסלר  - משה גרובר
        הנאציתהנאציתהנאציתהנאצית

עם  .רצוני להתעכב כאן על תנועת מחאה בעיר נגד גרמניה הנאצית
, בוא הידיעות הראשונות על תעמולת הסתה אנטישמית בגרמניה

כמו בערים האחרות , סוחרים יהודים ברווהספונטנית התארגנו 
הסוחרים לא יחזיקו  ,כלומר, להכריז על חרם מסחר נגד גרמניה, בפולין

יהם מוצרים המיוצרים בגרמניה ומופצים בעיר בידי סוכנים בחנויות
   . גויים כמעט בלעדית, נוסעים

לסוללות " דיימן"גם בענף של אבי התארגן חרם נגד הפירמה הגרמנית 
 ,שתוצרתה הייתה נפוצה מאוד בכל הערים והעיירות, חשמל

. והאוכלוסייה הכפרית האוקראינית הייתה הצרכן הגדול ביותר שלה
  . הפירמה הגרמנית אכן העסיקה סוכן אוקראיני

הוא אסף , היה פעיל בארגון החרם, אקסלר- שמואל סופר' ר, אבי
עם התחייבות שלהם לא לקנות סוללות , חתימות אצל הסוחרים

ה ממלא מקום הפירמה בגרמניה החלה לחוש בחרם והעסיק". דיימן"
  . אך היהודים נמנעו מקניית סחורתם, יהודי במקום האוקראיני

החרם סבלה רבות גם חנותו של אבי משום שהאוכלוסייה בעת 
  . ההן גרמניותהסוללות ההאוקראינית דרשה דווקא את 

  . למרבה הצער היה זה הנשק היחיד שהשתמשו בו היהודים בעת ההיא

  .   198' הווי עדמויות ו, זיכרונות: מתוך הפרק
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   ץ ורווה רוסקהץ ורווה רוסקהץ ורווה רוסקהץ ורווה רוסקה''''בלזבלזבלזבלזנפתלי דונר  

, ץ ועל רווה רוסקה'אני מתעתד לדבר כאן על בלז
  . ולקייב'נולדתי בזובעצם 

ועל היהודי לרדוף  ,הוא נודד, ך הוא המזל היהודיכ
  . אחריו מיום לידתו ואילך

עזבו את  ,או נכון יותר אמי ואבי החורג, עוד הייתי ילד כשהוריי
  . ותמוקדמץ ביליתי את שנות ילדותי ה'בבלז. ץ'ולקייב לבלז'ז

 ,אני זוכר רק כי יהודים בקפוטות ארוכות. ץ'בלזממעט מאוד אני זוכר 
פעם מעתי שמשום ש, ץ כמו בארץ ישראל'בזקנים ופאות חשו בבלז

צריכים שם  הם: "ידיו וטען טלטלביניהם ואחד  יםשוחחמיהודים 
אנחנו , הכמהים לארץ ישראל, אך אנחנו; שירוצו, ניםהציו, פלשתינה

, ץ'בבלז, כאןוגם , נחכה עד שירחם השם ובכל מקום תהיה ארץ ישראל
  ". ארץ ישראלתהיה לנו 

וסמוך , תחת ממשל אוסטרי, ץ הייתה גליצאית'כי בלז ,עוד אני זוכר
  . רוסיה לעיירה היה הגבול

אנחנו , הלכנו, ן החדרבראש חודש אחר הצהריים בהיותנו חופשיים מ
והילדים היהודים מן הצד השני , "לצד השני"ועברנו , לטייל, הילדים

כינוי , רג של הקיסר ירום הודופֶ [ה מאק "קיר: ו אחרינו את הכינויאקר
 ]רוסי[ פוניה: "ואנחנו השבנו להם בכינויים, ]גנאי לאזרח אוסטרי

  . "פוניה גנב", "חזיר

הגבול שורק סברו , בכל זאת שיחקו ילדי שני צדי הגבול יפה מאוד יחד
הרי עליהם לדעת עד היכן . הוא למען הקיסר האוסטרי והצאר הרוסי

אנשי שני צדי הגבול סחרו ביניהם  .כל אחד מהם הוא בעל הבית
  . אנשים קרוביםדרכם של כ

  . כשפרצה המלחמה, 1914כך נמשך הדבר עד 

וכלל לא , ץ בין רגע לשני מחנות עוינים'קה בלזכבמעשה כישוף נחל
כמות כה כל כך  ניתן להבין מאין הצליחו שני הצדדים להשיג מהר

ץ 'כי ביום בו פרצה המלחמה הפכה בלז, גדולה של נשק ואבק שרפה
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בעירום מסבך האש בקושי  נחלצה סבך של אש והאוכלוסייה האזרחית
גלות למקומות מרוחקים מי ברגל ומי בעעל נפשם נסים  ,ובחוסר כל

   . ווה רוסקהרץ ל'כך באנו מבלז. יותר

וכבר הבנתי כי , ידעתי מה אני רואה ושומעכבר עשרה ו-הייתי בן אחת
  . המצב בעתות מלחמה עגום לכולם

על , עבדו ואף התווכחו על פוליטיקה, סחרו, אך במצב עגום זה למדו
  . עולם כולוחיים ב יהמבקשים לשנות סדר שמדניקיםחסידות ועל ה

נס על ) הרבי מבלז(בשומעם כי הרבי שלהם  ,חסידים, יהודים רבים
 שאתנטשו אף הם נכסים ורכוש שלהם ועזבו את רווה רוסקה ל, נפשו

תום  דהתווכחו וסבלו ע, סחרו, עבדו, וכך חיו, גלות יחד עם הרבי
והנוער היהודי חיפש אף הוא שחרור מן פולין שוחררה . המלחמה

ואין להבין כלל , החלו מאבקים במחנה היהודי .החסידית עריצותה
וכל מפלגה ביקשה  ,מאין צצו בין לילה מפלגות כה רבות ברווה רוסקה

 םידושתהיה למשוך אליה את ההמונים היהודים ואת הנוער היהודי 
  . עליונה בעירעל ה

של מפלגתית -הלאהאוכלוסייה עדיין אך המפלגה החזקה ביותר נותרה 
חסידי בלז היו נגד מפלגות במידה כה רבה שהיו אף נגד . בלזחסידות 

, בלז טענו כי יש אל אחד ומלכות אחת והרבי שיחיה יחסיד. "אגודה"ה
   . הוא אפיקורס ,ומי שחושב אחרת

' כ כשקרב .בעיקר היו החסידים נגד הציונים ,המאבקים גברו בהתמדה
התכוננו שני הצדדים , ר הרצל"יום השנה לפטירתו של ד, תמוזב

, ואכן התגלגלו הדברים לכדי התנגשויות גדולות, לקרבות נחרצים
  . טקס היארצייט למהלךשחסידי בלז ביקשו להפריע כ

הזדמנויות אחרות . לימים התרחבו המאבקים גם להזדמנויות אחרות
  . היו מערכות בחירות ואספות

ותמיד תמכו במתנגדי , מפלגת השלטון לאטרפו תמיד חסידי בלז הצ
  . גם אם מתנגד כזה היה אנטישמי מוצהר, המועמדים הציונים

  . רבה לבמרירות ואז התנהלו המאבקים ב
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כשנשא דברים והסביר להמוני  ,באחד הימים .ר מנדל"אני נזכר בד
התעופף , הצבעה לנציג משלהםההמצביעים היהודים את חשיבות 

ומכל עבר  התכתשותפרצה  ,זה היה האות .ראשו עברו למשהלפתע 
על מנת והמשטרה נאלצה להתאמץ כהוגן  ,צצו חסידי בלז צעירים
  . להשיב את הסדר על כנו

, הוא היה איש גבה קומה בעל הדרת פנים. ר מנדל לא נרתע"אך ד
א היה הנשק ואהבו לשמוע אותו וה, ופולמוסן מלא הומור נואם מחונן

  .נגד חסידי בלז קשי העורף הנורא ביותר

והוא הבין כי  ,תרבות יהודי פעילאלא  ,ר מנדל לא היה ציוני בלבד"ד
בלבם של שבאמצעותה ניתן לזכות  תאטרון יידיש הוא במה חשובה

 והעלה מחזות ,הוא הקים חוג דרמתי ובעצמו ניהל ושיחק .המוניםה
מובן כי . סקי- מאת אנ" הדיבוק"ולאחר מכן , מאת גורדין" הפרא"כמו 

 אך; החסידים ם שלו עוד יותר את כעסיבמהלכים כאלה עורר על
עד שהחסידים לא , ר מנדל נוהים רבים יותר"היו לד במרוצת הזמן

  . העזו עוד לצאת נגדו בכוח

סידי שנתמכו תמיד בידי ח ,של תומכי גרבסקי וסטרונסקי התנהגותם
, המונים היהודיםלהאיר את עיני הר מנדל ודומיו "סייעה לד, בלז

ר "הרחיקו הדברים לכת ומי שהיו אתמול חסידי בלז הצביעו היום לד
לאחר שכבר עזבתי את  .העיר תבמועצה חבר תמנמנדל על מנת שי

- ר מנדל היה לנשיא כבוד וכי הקהילה"רווה רוסקה קיבלתי ידיעה כי ד
בלז ברווה רוסקה עבר לבסוף תהליך של של חסידי  המבצר

  . דמוקרטיזציה

  . 201 – 200' דמויות והווי ע, זיכרונות: מתוך הפרק
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        יהודים כאורחים בחתונת הנסיך סאפייהא יהודים כאורחים בחתונת הנסיך סאפייהא יהודים כאורחים בחתונת הנסיך סאפייהא יהודים כאורחים בחתונת הנסיך סאפייהא  חנה טיסר 

לה  השתרעה ,ורשהוהוליכה לש, לובלין- למברגהרכבת  על מסילת
  . מאוכלוסייתה היו יהודים 70%אשר  ,רווה רוסקה ,עיירה יפה

היערות והאחוזות סביב לעיירה , של רווה רוסקה ושל השדות הבעלי
  .אחיו של הבישוף סאפייהא] Sapieha[היה הנסיך סאפייהא 

היה לגרף פוטוצקי מכרה פחם ', פוטליץלעל הדרך  ,לא רחוק מרווה
 בולי עץקנה אצלם , ברווה עם יהודים ם עסקייםא קיים קשריוגדול וה

מסר את גם הגרף  .במכרות הפחם תמֹוכותהתקנת ל וכלונסאות
  . משלוחי הפחם לסוכנים יהודים

אלא גם היה בקשרי  ,אך הנסיך סאפייהא לא רק סחר עם יהודים
  . ידידות עמם

יוסף מרץ וסוחרים יהודים אחרים היו מיודדים עם ' ר, אבי הירש ברגר
תחתן עם בתו של מפקד גדוד פשמישל שכאשר ה, הנסיך במידה כזו

וכדי שיוכלו לאכול כשאר , הזמין את הסוחרים היהודים לחתונה
שכר טבחית ומלצר יהודים וערך בסלון הגדול של ארמונו  ,האורחים

  .  המפואר שולחן מיוחד ועליו מאכלים כשרים לאורחים היהודים

הם . הנסיך יוסף מרץ היו ידידיו היהודים הקרובים ביותר של' אבי ור
ולאחר מכן קנו  ,השגיחו על הספקת העצים מיערות הנסיך למנסרות

  . בעיקר לברסלאו, שייצאו לגרמניה ,קרשיםאת ה

חשובי . ואת טחנות הקמח יהודים עשירים אחרים חכרו את אחוזותיו
קשר  קיימוש ,פרט ליהודים אלה ,החוכרים היו ברוך וסרמן ושיע גולדן

   . יהודים רביםבעקיפין מיזמים מן התפרנסו ה, חברתי ישיר עם הנסיך

 ,החיים החברתיים היהודיים ברווה רוסקה היו נתונים בידי החסידים
מילא , כיוון שרובם היו חסידי בלז .שהיו רוב האוכלוסייה היהודית

אחד מאחיו של הרבי  ;את תפקיד הרב ,טברסקי ,בלזהרבי מהחתן של 
  .  עסק ברבנות ברווה רוסקה, הרב ממגרוב, מבלז

אף שהחסידים נאבקו בחריפות בכל רעיון חופשי והשגיחו שהנוער ילך 
היו ציונים  הנהו, החל הנוער לגלות עניין בחילוניות, בדרכיהם
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, החלה עשייה תרבותית יהודית ,התארגנו בחוגים, וסוציאליסטים
, ווקליים-התקיימו ערבים מוזיקליים, צדקהת למטרו בידורארגנו 
מזעם על עורך  יקדוהחסידים  .המעמד הבינוני חלק ילדיבהם שנטלו 

  . שהיה מנהיג הפעילות התרבותית היהודית ,הדין הציוני יוסף מנדל

אחת  .אחרים צדקההיו לרווה רוסקה בית יתומים יהודי ומוסדות 
מגודר  ,שכבר עמד נעול, הישןברווה רוסקה היה בית העלמין התופעות 

משרד המסים , ממש סמוך להנהלת המחוז, בדיוק בלב העיר ,חומה
  . ומוסדות שלטון אחרים

  .בית העלמין החדש כבר היה מחוץ לעיר

רחוב למברג  והי ,יהודי-לא לנוער כמו ,לנוער היהודימקומות הטיול 
מקום בו נמצאו , שנמשך הרחק מחוץ לעיר) בתקופה האוסטרית(

, בפולין המשוחררת, לימיםו, כים'ים האוסטרים והצגדודקסרקטיני ה
והתקינו , קהסדְ כשהמירו את שם רחוב למברג לרחוב גרונוולְ , עוד יותר

  .בקסרקטינים האוסטרים בית ספר לקצינים פולנים

אליו יצא תכופות הנוער המאורגן  ,והרחוק יותר ,מקום הטיול השני
התנשא יער גדול ונמשך הרחק  שם, היה וולקוביצה ,מּודעותבעל ה

  . נהדר נוף הציגו, מעבר להר הגבוה

הן  וליטי, אף שהנוער טרם היה מודרני מאוד, תחת השלטון האוסטרי
אל התייחס הנוער הנוצרי ו; צהברחוב למברג והן עד ליער וולקובי

שונה היה הדבר בתקופת . יושר והגינותב עוברי האורח היהודים
אף שהנוער המטייל כבר היה לבוש פחות או יותר , השלטון הפולני

לא חמקו בשום טיול מקריאות מפי הנערים , בבגדים אירופיים
והתחוללו " ינהשתיהודים לפל"או " ספחתיהודים מוכי : "הנוצרים

   . התנגשויות תכופות בין צעירים יהודים לנוצרים

, הסמוך למרכז העיר, 913' מס) גרונוולדסקה(למברג ביתנו ניצב ברחוב 
וכשהעירו בשנים  ,ידידים ומכרים היו אורחים תכופים אצלנו, וסוחרים

הזכירו  ,ות חדשה בין צעירים נוצרים ליהודיםנות על התנגשוהאחר
בגעגועים את הזמנים בהם היו היהודים חשובים במוסדות השלטון 

ומעולם לא , יהא כלפי היהודיםידידותו הרבה של הנסיך סאפי אתו
איך  ,אליה ידידיו היהודים זמנושהו ,שכחו להזכיר את חתונת הנסיך

ואיך התהדרו , הכינו למענם שולחן מיוחד ועליו מאכלים כשרים
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במיטב בגדי השבת  ,לכבוד החתונה, החסידים- האורחים היהודים
 ,םואולי לראשונה בחייהם עטו כפפות לבנות על הידיי, שלהם ממשי

  . החסידים בארמון במלוא הכבוד- ואיך נתקבלו האורחים היהודים

ואפילו זוגות , הנוער; נו יהודיםקונ –הימים ההם חלפו ולא ישובו עוד 
, בעיקר החסידים, והמבוגרים, אט להגירה-הכינו עצמם אט, נשואים

ורוצים , משום שהנוער פנה לדרכים רעות, הוא טענו כי עונש משמים
  . להביא משיח בעצמם

הותרתי ברווה רוסקה את שני אחיי . עזבתי את ביתי 1931בשנת 
  . 913ואחיותיי ומשפחותיהם ואת ביתי ברחוב גרונוולדסקה 

בשעות של נוסטלגיה אני מהרהרת בכאב לב באחיי ואחיותיי 
  . משפחותיהם שנותרו שםבו

  . 203 – 202' דמויות והווי ע, רונותזיכ: מתוך הפרק
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    19191919- - - - המאה ההמאה ההמאה ההמאה ה    דמדומידמדומידמדומידמדומי )קסלר(ברוך המרשמידט 
   20202020- - - - ר המאה הר המאה הר המאה הר המאה השחשחשחשחוווו

        ליל הבדולח המיניאטורי ליל הבדולח המיניאטורי ליל הבדולח המיניאטורי ליל הבדולח המיניאטורי 

בראשית גם עירנו חוותה ליל בדולח בזעיר אנפין 
מבצעי ליל בדולח זה היו אבות . 20- המאה ה
   .העכשוויים הנאצים

-קיסרירצים  ברווה בטליון חנההונגרית -בתקופת המונרכיה האוסטרו
החלו  20-כבר בראשית המאה ה. הבוהמימהם היו גרמנים , מלכותי

אישה צעירה או נערה לא נראו . להטריד את האוכלוסייה היהודית
  .  ברחוב בערב

חבורת חיילים  ]'היץ[ 'ץוהירדה מרחוב , ביום חול רגיל, ערב אחד
. עד לשוקזליגל ' ביתה של חיהלה של רב החלפץ שמשות והחלה לנ

היו שם , בעת ההיא גרו בעיקר בעלי מלאכה ומלמדים' רחוב הוץב
  . אחרותחנויות יות אחדות של תבלינים ווחנ

הם . תנגדו בגבורההניחו בקלות לגבור עליהם והא אך בעלי המלאכה ל
מקלות , מלחמים, פטישים: עם כלי זינם המיוחדיםללחום יצאו 

  . מלובנים באש

עושה יוסל : אותם יהודים פשוטים יקריםמאחדים של זכיר שמות א
הירש -הרצלה של ברוך, )אבי( עושה הדוודיםלייב - יהודה, הפמוטים

עם הסנדלר יונה , עם בניו) מלמדה(שלום דרונג , ברוך שוק, ובנו
הוא תוקע בנעל כל מסמר עץ שלאחר כי , ולשבח, ו עליואמר.  הפטיש

החסידים  הסגפניםגילו התנגדות אפילו . הוא הולך לטבול במקווה
יחיאל , יוסלה של גצל, יעקלה של גצל, דייןה] יוסף[ עיוש: שלנו

את " סימנו"הם  ,מינדל-מיכלה של ביילה, המאמֶ  אזיש, מלמדה
  . לדוח לזהותםשהיטיבו , כך החיילים

, איציק ויעקל גרף: עצרה את הפוגרום כלילהתגבורת שבאה מן השוק 
הועבר , בלחץ הקהילה היהודית, לבסוף .מאניס מורגנשטרן ואחרים

  . הבטליון אל למברג



120 

 

-ציונלאנה רשלימים עמחלקי אוסטריה שהיו אלה באו חיילים  ,כזכור
, ריםהרמן וולף ואח-ר קרל"ד, ררֶ נֶ ר שֶ "ד, םהסרים למרות .סוציאליזם

בהם  נאבק. הסתה גדולה נגד היהודים, עוד בפרלמנט האוסטרי ,ניהלו
- ל השבועון האוסטרי שהפיץ את הרעיון הליברלי"מו ,בלוךר "הרב ד

ר בלוך לאנטישמים הנזכרים היה "המאבק הרעיוני בין ד. לאומי היהודי
השליך קסת דיו בפני מנהיג , בעת ויכוח לוהט ,פעם אחת. עיקש

  . האנטישמים

הציג מועמדותו לפרלמנט בבחירות , ר בלוך זה"שד, הייתה לנו הזכות
בסיועם  ותהרשמי הרשויות חץלל גללא נבחר בהוא לדאבון הלב  .1906
, לא עלה בידו לקבל אולם לאספה. סקֶ מושְ , מסוימים שתדלניםשל 

    . פרט לבית המדרש הישן בו התפללו יהודים פשוטים מן הסביבה

  . 204' דמויות והווי ע, תזיכרונו: מתוך הפרק
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   ץץץץ''''יהודים בבלזיהודים בבלזיהודים בבלזיהודים בבלז  ראטהויזחיים 

שהוקמו לאחר  ות ההיסטוריותאנדרטב תתופס, לשמצה הידועה, ץ'בלז
יד ושם או מרתף השואה  –מלחמת העולם השנייה לזיכרון עולם 

שאדמתו הארורה , ייםאחד המקומות העגומים העיקר את –בירושלים 
על העיירה עצמה נכתב ; את אפרם של כמיליון קדושים לתוכה קלטה

  .לדעתי מעט

אשר רק אנשי , מקום לא מוכר, ץ הייתה תמיד ונותרה כפר'בלז
. מ צפונית לרווה רוסקה"ק 21 במרחק היא שוכנת. הוהסביבה הכירו

. בהיותי בן עשר בלבד, נולדתי וחייתי שם עד מלחמת העולם הראשונה
קום זה כפי שנראה עד מלחמת העולם ארשה לעצמי אפוא לתאר מ

  .זיכרוני בענייןישרת אותי שככל , הראשונה

שהייתה מוקפת משלושה , ץ השתייכה תמיד לנפת רווה רוסקה'בלז
, נארול –ממערב , טומשוב לובלסקי – מצפון :עברים עיירות יהודיות

 ,כמו בכל הערים והעיירות היהודיות, רק במזרח. 'לוביץ –מדרום 
ץ 'כל העיירות האלה היו מרוחקות מבלז. הייתה דרך פתוחה לירושלים

  . מ"ק 7- כ, מרחק זהה

; מחצית האוכלוסייה המקומית הייתה פולנית ומחציתה אוקראינית
  . אשר עליהן אספר, ת יהודיותוהיו גם כמאה משפח ,ולהבדיל מהן

 ,הונגרית- תחת המונרכיה האוסטרו, 1914, עד מלחמת העולם הראשונה
היהודים חיו כמו במשפחה גדולה . שררו שם חיים יהודיים אידיליים

שמחתו של פלוני הייתה שמחת . וחשו קרובים מאוד זה לזה, אחת
אט התפתחו -אט. כולםל אבלוני היה מפל אבל אצל ,וחלילה, כולם

  . עיר תצורחיים יהודיים יפים וקיבלו 

, בית מרחץ, היה ליהודים בית מדרש גדול משלהם שנבנה במיוחד
שיכול  – הירש ליפרמן' בהנהלת הרב ר – מקווה וחדר מאורגן היטב

אם  –כל החדרים האחרים בערים ובעיירות היהודיותלהיה להשתוות 
  . למדו בו גם כתיבה וחשבון  –לא לעלות עליהם 

של  ענייןהוהיה , עם פנס רבערבי החורף הלכו נערים יהודים מן החד
כשחדלו ). בעיירה לא היה כמובן חשמל(מנייר  יםפנסים צבעוני הכנת

ג בעומר נהגו "בל. ללכת לחדר בלילה ערכו סעודה ולא חסרה שמחה
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ג בעומר "מה עניין ל, אגב". סיני"להכין רובים וחרבות והלכו להר 
  . משום שאז נאמרת פרשת בהר ,לדעתי ?לסיני

נתקיים טקס שלם עם הצגה ודיאלוג בין  כשהתחלנו ללמוד חומש
  . אני עצמי הייתי פעמים רבות יותר שואל. בחור החומש ושואל

. חה וחגמהייתה לילדים ש) יום קודם לברית מילה(קריאת שמע 
, בניגון המיוחד "האזינו", "שיר השירים", "אקדמות" ה מראש שלאמיר

  . םסימפוניה הזכורה עוד היו, הייתה חוויה לנשמת הילד

  . ץ'בבלז לאחרונה היה גם רב

עיר של היו אלמנט  90%. היהודים היו אנשים צעירים ובגיל העמידה
כפריים . יםמשכיללומדים ו, יזמים, היו יהודים סוחרים. העיר גדולשל ו

  .10%יהודים אמתיים היו לכל היותר 

אפשרה בניית  ,שם הקימהשהממשלה האוסטרית  ,תחנת הרכבת
שטח , עד לובלין ,גדול בפולין הקונגרסאית עורףכי היה  ,חנויות גדולות

עד מלחמת העולם השנייה השתמשו . שלא הייתה בו תחנת רכבת
   .טומשוב ונארולגם בתחנת הרכבת 

        פרנסות יהודיות פרנסות יהודיות פרנסות יהודיות פרנסות יהודיות 

 בתי עסקקיומם של העובדה שהיה שם הגבול עם רוסיה אפשרה 
היו . כבית חרושת ,שנבנו במיוחד אתריםיצוא ביצים עם ל יםגדול

 .קרשים לתיבות ,נסורת עץ, קשאכסון ל ,מחסנים מיוחדים בנויים אבן
. לאריזת הביצים בהיריםהביצים וחדרים  תרבהלה כהיםגם חדרים היו 

בכל . ביצים בסיד לחורף ןבה לטמוןמצופים במלט  מכליםהיו גם 
   . מקום הועסקו עשרות יהודים שהובאו מן העיר

שם , רוסלבל מיָ סוּב ;ראטהויזהאחים ברוך ומשה  מחסניהיו ים ידוע
גרשטנפלד מרווה ; שימש מיכלה הרמלין מנהל חשבונות ומנהל חנות

  . ואחרים

כמו , עם מנסרות שנבנו במיוחד, היו גם סוחרי יערות ועץ גדולים
  . הם היו כמה אחים שמילאו תפקיד ראשי במסחר זה. משפחת רייבר
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עם  ,מנדל- סבי יוסלההיו ידועים  ,למדנים היהודים-סוחריםמקרב ה
אייזיק ; שמחה זייף; הירש ליכטר- יהודה; מספר גדול של בנות

, משה שוורצוולד,  שרנצל] עקיבא[קיבקה ,  לוורלייב פְ - משה; אייזנברג
משה , מיכל מילר עם בניו הבוגרים, )דודיי(ר פשלמה קס, ליגגדליהו פֶ 

, )ש"יית רפִמשניהל ( ןפינחס הויבֶ , משה פֶרגר, יצחק שיפר, רייבר
  . ראטהויזואבי משה , מיכלה הרמלין

חתונה ורחמנא ליצלן בית , מוהל, התושבים היו חלוקים בשאלת שוחט
נארול והמחצית השנייה בקהילתית אחת תמכה מחצית . קברות

היו בביתנו שבע בריתות ואת כולן  ,'בי ואבי תמכו בלוביץס. 'לוביץב
  . 'עשה הרב של לוביץ

ניתן לחוש ו, הטקסיותבמלוא כהלכתו נחוג  ,יוחד שמחת תורהבמ, חג
. הכול היה הפקר, לחיים" לחטוף"הלכו מבית לבית . באוויראותה 

ה במיוחד מיכלה זהצטיין ב. למנעול ומפתח לא הייתה אז שליטה
  . יותוחבר צוהלהיה . מלא חיים ואימפולסיבי, זריזופעיל  איש, הרמלין

רוסי הביא -הגבול האוסטרי. כמעט כל היהודים היו במצב כלכלי טוב
, תכופות באו שליחים לדבר מצווה או סתם עניים. למקום שפע

  . נתנו ביד רחבהאנשים . במיוחד בפורים

כמו , עם דרך ארץ זה לזה, יחס האוכלוסייה הגויית היה קורקטי
  . במקומות אחרים תחת השלטון האוסטרי

. מנומ 90%-כ, המקום חרב, 1914- העולם הראשונה ב עם פרוץ מלחמת
כל . הראשונה משום שהמקום שוכן על הגבול התלקחותשם הייתה ה

  . ירדו לטמיון עם החורבן, פסקו, שהיו כה אידיליים, החיים היהודיים

למברג ומקומות , רווה לא, התפזרו, במיוחד האלמנט העירוני, היהודים
  . אחרים

טומשוב ונארול נאלצו להשתמש . ק הישןנשמר עוד שמץ מן הבר
והמראה  ,במיוחד סחר הגבול, אך הסחר, בתחנת הרכבת כבעבר

עדיין היה זה מקום ו. ושוב היה המקום לכפר, חדל, העירוני של העיר
  . כה ידוע לשמצה עשה אותוהזמנים ו לבא הרשע של כשעד , מעבר
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        ץ אל עמוד הקלון ץ אל עמוד הקלון ץ אל עמוד הקלון ץ אל עמוד הקלון ''''בלזבלזבלזבלז

במקום החיים היהודיים היפים השלווים , במקום אידיליית העבר
לא שרפת בתים כמו במלחמת . באו רצח ושרפה, ששררו שם בעבר
זקנים , צעירים, אלא שרפה ממש של אנשים חיים, העולם הראשונה

מקום אליו היו באים בקיץ לנופש ביער אל משפחה שגרה ל. וילדים
, ומערבּה את יהדות מזרח גליציה, אכן לאותו יער, הביא הרשע, שם

כה ידוע עשה , זההשלו המקום ה אתו, השמיד אותם באכזריות
  . כל יהדות גליציה על קידוש השם הומתהבמקום זה . לשמצה

, אחי דוד עם אשתו וילדיו, אמי: מן הקרובים לי ביותר נרצחו שם
   .אחותי פייגה עם בעלה אפרים קופרשטיין וילדיהם

ביקשו לחצות את הגבול ץ יהודים רבים ש'מדווחים כי היו בבלז
 הם נתקעו', ץ ובין לוביץ'שהיה אז בין בלז, 1941רוסי בשנת -הגרמני

 המלחמהלאחר שפרצה . בכוחותיהם הקים הרשע את המחנה .שם
   .היו הם הקרבנות הראשונים תגרמני- תרוסיה

  . לא נשכח זאת לעולם, חונכנו שםחלקית ו, שנולדנו שם, אנחנו

קול דמי אחינו צועקים אלינו מן ! תודורארורים הרוצחים לדורי 
בת אשכנז : ויכולים אנחנו לחזור על הקללה הנושנה והנמרצת ,האדמה

אשרי שיאחז , שישלם לך את גמולך אשר גמלת לנו יאשר, השדודה
כן  .]ט- ח, תהילים קלז, על משקל בת בבל[פץ את עולליך אל הסלע ונִ 

   .יאבדו כל הרשעים

  . 208 – 207' הסביבה ע: מתוך הפרק
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        רוב רוב רוב רוב זיכרון לעיירתי מגֶ זיכרון לעיירתי מגֶ זיכרון לעיירתי מגֶ זיכרון לעיירתי מגֶ צבי לנגנאור  

לכתוב מילים אחדות על חורבן מגרוב  רעד חולף בי כשאני נוטל עט
  " ?מי אני ומה אני: "עצמיאת ואני שואל 

אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אליעזר זעירא הוה סיים מסאני : עולה בזיכרוני גמרא בעניין כתיבתי
וקאי בשוקא וקאי בשוקא וקאי בשוקא וקאי בשוקא  אבליםמנהג : י"רשלפי . היה נועל נעליים שחורות    אוכמיאוכמיאוכמיאוכמי

מצאהו אנשי     אשכחוהו דבי ריש גלותאאשכחוהו דבי ריש גלותאאשכחוהו דבי ריש גלותאאשכחוהו דבי ריש גלותא ....    ועמד בשוק של נהרדעא    דנהרדעאדנהרדעאדנהרדעאדנהרדעא
. מה שונה נעליים אלהואמרו לו  ואמרו לו מאי שנא הני מסאניואמרו לו מאי שנא הני מסאניואמרו לו מאי שנא הני מסאניואמרו לו מאי שנא הני מסאני        ראש הגולה

אמר להו דקא מאבילנא אמר להו דקא מאבילנא אמר להו דקא מאבילנא אמר להו דקא מאבילנא  ?נעליים כאלה נועלכלומר מה אירע שאתה 
חשיבת חשיבת חשיבת חשיבת     אמרו ליה אתאמרו ליה אתאמרו ליה אתאמרו ליה את. שאני מתאבל על ירושלים: אמר להםאירושלים אירושלים אירושלים אירושלים 

 סבור יוהרא הוהסבור יוהרא הוהסבור יוהרא הוהסבור יוהרא הוה? אתה חשוב להתאבל על ירושלים לאיתאבולי אירושליםלאיתאבולי אירושליםלאיתאבולי אירושליםלאיתאבולי אירושלים
  . ]בבא קמא נט ב[ שהיא יוהרה וסבר

רשה לעצמי לכתוב על קהילה קדושה אש ,מי אני .אצלי דומה הדבר
שגרנו  ,שנתייםמ פחותשאני מכיר את העיירה  ודחייב ?שלמה

. השתדל להיות איש, במקום שאין איש: ל אומרים"אך חז; ולקייב'זב
יהא עליי , ארכיון מיוחד וחומרים דוקומנטריים יאף שאין ברשות

: ל שלימדונו"אני נסמך על דברי חז. להסתפק במה שאני יודע וזוכר
משנה אבות [ "ממנה ליבטלא אתה בן חורין ללא עליך המלאכה לגמור ו"

  .מקווה אני כי יבואו אחרים וישלימו את אשר החסרתי .]ב טז

*  

רבים עקבות עבר . ולקייב'זלב שכנה בין רווה רוסקה והעיירה מגר
מקובל עלינו שהוא בן מאות , היישוב היהודי היה עתיקשמעידים 

נבנתה וצמחה לעיר שאורח חייה , העיירה התפתחה בהדרגה. שנים
מנהגים , המוצא המושרש של דורות ,שניםנוחותם הזמנים ה. יהודי

חן היו ואלפי טעמים . יםעוקבנותרו , כאוצר יםרושמ, שלא נגעו בהם
על כל בית ניכרה . קדושהנחה ועל הכול , לעיירה יהודית מלבבת זו

יקר הוא זיכרון . שהייתה נסוכה על הכול קדושהמין בשבת או בחג 
סבל ה לע, שאצר בקרבו יידישקייט ולבביות כה רבים, חיים זה אורח

  . שמחותהו

 ,בא רוח הסערה הנאצי ,צפוי יתלב פןבאו, ולפתע, שגשגוחיים יהודיים 
ושיטח  ,מחה ושחק אותו, תלש ועקר משורש את העץ היהודי המסועף

נצחיות של , אך אמת כה עמוקה. הכול התמוסס כחלום. את הקרקע
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, אך הנשמה, הקלף, הושמד הרי רק הגוף. שתיקהלהאין , קהילה קדושה
  . ומעל לסוד החתום של כיליוננ, מרחפות מעלינו ,האותיות

  . הם המצבה לקהילת מגרוב הקדושה, דפים אלה, הירושה היחידה

לא עלה בידי ו... היסטוריה של נהרות דם ודמעות על נהרות בבל
הגזע  שנותרו מןהכפיסים והענפים ; השונאים לגדוע את הקיום היהודי

   .ובעזרת השם יקימו לתחייה את החיים היהודיים ,יתאחו, הישן

מונומנט , ה זה של עיירתנו כזיכרון ומצבהאני כותב פרק היסטורי
  ! העיירה מגרוב, כבוד לזכרך. לעבר היפה

        מבט חטוף על עיירתימבט חטוף על עיירתימבט חטוף על עיירתימבט חטוף על עיירתי

  מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

יש בתים , כמו בכל העיירות היהודיות הקטנות בגליציה, בעיירה מגרוב
יהודים . חנויות קטנות סביב לשוקו, זה לזה קטנים נמוכים דבוקים

אם יבוא , להביט אם נעצרת עגלה של גוי, נהגו לעמוד על ספי החנויות
, וביל לרכבתמ היהבעל עגלה יהודי . מה או למכור- איכר לקנות דבר

  . ]Dobrosin ,Dobrosyn[ לבית הנתיבות דוברוסין, קילומטרים אחדים

כשעגלות האיכרים , מראה מיוחד היה לשוק העירוני ביום היריד
מול החנויות , נעצרו בלב השוק, עופות, ירקות, שהביאו עמן תבואה

, הורידו משהו במחיר ,היו מתמקחים אתם; היהודיות והחלו לסחור
, פרט לאחדים, גבירים גדולים לא היו בעיירה; התפשרו, הוסיפו משהו

משפחות לפני מלחמת  500היו בעיירה . יו להם עסקים טוביםהש
ורק לאחר , העיירה באש כלתהבזמן המלחמה , העולם הראשונה

ש לא היו "שוב ועד לחורבן שחולל היטלר ימ אט-נבנתה אטהמלחמה 
  . משפחות 200- יותר מבה 

        בית המדרש בית המדרש בית המדרש בית המדרש 

שמשך אליו את כל , בית המדרש היה המקום האהוב והיקר ביותר
וצורך ללכת לבית המדרש או לבית  הכל אחד חש חוב. בי העיירהתוש

אפילו , פרק משניות ועין יעקב, אחדים באו ללמוד קצת גמרא. הכנסת
בית המדרש היה מלא . סתם מתוך הרגל, ם וליברלים באויפרוגרסיבי
  . חוץ מזה ישבו בחורים ולמדו בהתמדה רבה, מתפללים
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, למחצה ימי ילדות מעורפלים אותם כשאני מעביר עצמי במחשבתי אל
  . משב רוחה העז של עממיות יהודית ,מן העיירה ,מכה בי עוד עתה

קל עולה בידי לשוב למחשבה שעיירה יהודית זו מוטלת נלא ב
הייתי . אחה עם העיירהתשהנמחה אורח חיים זה איך ; בחורבות

בשום מקום לא מצאתי אורח  – ביישובים שונים, במקומות שונים
  . ה ואווירה זוחיים ז

צמחו  היותנו מפוזריםשל  ,בת אלף השנים ,בהיסטוריה הארוכה
נהרדעא ופומבדיתא ידועות מן העבר  .שונותתבל קהילות בפינות 

מחוץ לגבולות  ותדיהוהיות פרובינצייחידות באך הן אינן , היהודי בבבל
לא נחוץ להצביע על כל התחנות הקטנות והגדולות של . ארץ ישראל

וורמס וגרנדה הותירו את . בהן לבלבו חיים יהודיים עשירים ,נדודינו
מיינץ הקימה ; נותטולדו נטעה גן מפואר בשיר; חותמן הנצחי על רוחנו

לכל אלה הייתה השפעה אדירה על ערכינו הרוחניים . לימודנו מעוןאת 
בעלי , החנוונים. המושרשים ועל צורות חיים מבוססות לאורך דורות

שפסעו עם השכמה לבית , סתם יהודים פשוטים בעיירתנוהמלאכה ו
ילדים במלאות להם שלוש  ל החדראהובילו שאימהות ואבות , המדרש

  . כל זה הודות להשפעה שהוזכרה לעיל – שנים

        שבעת טובי העירשבעת טובי העירשבעת טובי העירשבעת טובי העיר

' ר, לייב קלאר' ר, בונם בוידק' ר, יהושעלה וקס' ר, זושא' אבי ר
' ראחרון - אחרוןו; תלמיד חכם ידוע ,יהושעלה מנמירוב ובנו אבאלה

ש דרשו "ובשעה שהגרמנים ימ ,הוא היה ראש הקהל. לגראליעזר שְ 
אינני נותן יהודים ואני : "הבהיר ללא פחד ,בני ערובה, ממנו אנשים

היה יהודי הוא . ה"תנצבוקידש שם שמים  בו במקוםוכך נורה ...". מוכן
   . בעל מידות ומעלות טובות ,נדבן

וגם מפריז חזרו אליי הגלויות שנהגתי לכתוב אל הוריי  1942ביולי 
כל זה נשלח אליי חזרה , לשלוח מותר היהגרם ש 500חבילות של 

    ."מגורים הועתקהמקום : "ונכתב

יצחק רוקח עם ' כך שלחו את הרב ר. ץ'זו הייתה הדרך האחרונה לבלז
' של ר ומבני ,יצחק' הרב ר. יהודים רביםוכבר קודם הרגו , כל העיירה

, ע"נכדי הרבי מבלז זי ;נהרג גם כן על קידוש השם בלמברג, אהרן-נחום
  . עד מלחמת העולם הראשונה ניהלו את חצרותיהם במגרוב
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 החורבן האחרון תלש. יהודית עתיקהכך נעלמה באורח טרגי קהילה 
בית המדרש , תלמודי התורה, עיירה עסיסית יצירתית על חדריה

שחיו ויצרו במשך מאות , גונים למיניהםאר, בית הכנסת
לא הותירו אחריהן כל זכר ש ,נקטע החוט של מאות משפחות

לא , נשמור לנצח את זכרם, שארית הפלטה של מגרוב, אנחנו
  ! העיירה היהודית מגרוב, תמה ההיסטוריה שלך

 באורח טרגיעונו ונכרתו ר שא, מי ייתן ולא יישכחו לעולם יקירינו
אף לא בתקופותיה האפלות  ,שאין דוגמתו בהיסטוריה האנושית

ידיים האכזריות של שונאים רבים בעמנו חש היטב . והמחרידות ביותר
מתוכננת , אך שחיטה המונית. השפילו והשמידו אותו, ביישו

כולנו איבדנו את היקר ביותר והאהוב . טרם ראה העולם
דמם זועק . אין די מילים או צבעים לבטא את הצער והכעס 

אנחנו מתאבלים עם כל העם על הטרגדיה הגדולה . ואינו נותן מנוח
 כלפירוצחים החסרת הרחמים של הבנדיטים  םועל אכזריות

מרה את  העיר מגרוב והסביבה אנחנו מבכים בניכ. מיליונים מבני עמנו
  . ואינם עוד קדושינו שסבלו סבל כה רב

לספר תמיד את אשר מלהם להתעייף  לא, המעטים ששרדו בדרך נס
תבוא הברכה . עלינו לעשות זאת למעננו ולמען הדורות הבאים

סייעו בהצלת יהודים וסיכנו את שחסידי אומות העולם הספורים 
! ארורים יהיו לעולם ועד! ותבוא קללה על הנאצים ועוזריהם

   "...אני הגבר ראה עוני": א לסיים בדברי ירמיהו הנביא

  

    .211 – 209' הסביבה ע: מתוך הפרק

כך נעלמה באורח טרגי קהילה 
עיירה עסיסית יצירתית על חדריה

בית הכנסת, החסידי
נקטע החוט של מאות משפחות. שנים

אנחנו. וכל קבר
תמה ההיסטוריה שלך; נשכח

מי ייתן ולא יישכחו לעולם יקירינו
שאין דוגמתו בהיסטוריה האנושית

והמחרידות ביותר
ביישו, שהעליבו
טרם ראה העולם, ומבוצעת

 ,ואין נחמה
ואינו נותן מנוח

ועל אכזריות ,המזעזעת
מיליונים מבני עמנו

קדושינו שסבלו סבל כה רב

המעטים ששרדו בדרך נס
עלינו לעשות זאת למעננו ולמען הדורות הבאים; היה
חסידי אומות העולם הספורים על 

ותבוא קללה על הנאצים ועוזריהם; חייהם
א לסיים בדברי ירמיהו הנביאאין לי אל

מתוך הפרק
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  רוב רוב רוב רוב מגֶ מגֶ מגֶ מגֶ      פריזאפרים שרייבר 

לפי פנקס  ,רגילכ ,רשם הולדתו כל מי שהנציח בכתב את זכר עירו
למרבה הצער קשה לי לקבוע זאת משום . נוסדה העירמתי , עירוני ישן

  . שפנקס כזה לא מוכר לי

אם נסתמך על ההיסטוריון , 15-או ה 14-במאה ה נוסדהמגרוב שמקובל 
מקובל , אלא ערים שכנות ,ינו מזכיר את מגרובאאף ש .ר יצחק שיפר"ד
  .  מגרוב נוסדה באותה תקופהש

ולקייב 'מצד אחד ז: העיירה כמו סגול הגאוגרפית נח? מגרוב כילההמה 
תחנת הרכבת הקרובה ). מ"ק 20(מן הצד השני רווה רוסקה , )מ"ק 30(

  ). מ"ק 12(] דוברוסין[ביותר הייתה דוברושין 

. לא נבדלה העיירה בדבר מעיירות פולניות אחרות ,ככל שאני זוכר
וץ ברגיל מח וגויים גר(ומעט גויים , ותנפש 2,000- כ, יהודים רבים

לבית מרזח יהודי לשתות  וקפצ, יהבימי ראשון לכנסי והם בא). רילע
הייתה במגרוב . אלכוהול לא חסר במגרוב. של הטיפה המרה תכוסי

  . ש"יימשרפת 

המתייבש רק  ,במגרוב בוץ רבהיה ת ועיירות קטנות אחרהרבה כמו ב
  . חוזרשב ואך לא חולף זמן רב והבוץ . כשחם מאודבקיץ 

קרני . מן הרכבת הייתה התפתחותה אטית שכנה הרחקה כיוון שהעייר
  . הציוויליזציה התקשו לפרוץ את הנחשלות שנשבה מחצר הרבי

רופא , ם אחרותיכמו בער, קשיים נבעו אולי מכך שלא היו בעיירהה
בכל העיירות הקטנות היו . רופא שיניים יהודי, רוקח יהודי, יהודי

וכך  הצטרפו אליהם בני גביריםברגיל . הדמהקִ  ציאנשים אלה חלו
, הרופא בעיירה היה אוקראיני. קמו תנועות מתקדמות או לאומיותוה

, כשהיה צורך לעקור שן. רופא שיניים כלל לא היה, פולני –הרוקח 
לא מכבר . אבסורדהיום זה נראה . הנפח ]הרשקו[ קושְ ְר הלכו אל גֶ 

מה . שיניים כי בצרפת עקרו הנפחים, קראתי בירחון צרפתי היסטורי
עד אז סברתי כי עקירת  .זמנהעם אפוא מגרוב חייתה ! מופתע הייתי

  . של מגרוב השיניים אצל הנפח הרשקו שייכת לנחשלות
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 אחברה קדיש: עד מלחמת העולם הראשונה היו בעיירה שתי חברות
כל אחד יודע למה , לא אתעכב על חברה קדישא. בעלי מלאכהחברת ו

  . מלאכה ראוי להתעכבאך על בעלי  ,היא משמשת

המשימה . עזרה הדדית –התכנית . סבי, היה וולף פרימר החברה נשיא
אחד או שניים אצלו שמרו חלה מאוד  יםאם מי מן החבר –העיקרית 
. בעת ההיא הייתה הרפואה חסרת אונים נגד חום גבוה. כל הלילה

זה כמובן היה . לעטוף את החולה בסדינים קרים :הרופא היה רושם
  . תמכו בעת הצורךגם אחדים בחולים . מעבר לכוחה של אשת החולה

, אל פלוני והחברים בא. ה בשמחת תורהיתהי תההתכנסות העיקרי
מכונת מפה נקייה כיסתה את . חשוך ילדים, חרט עץ במקצועי

ל היום אכלו כ. כאן התפללו ולאחר התפילה הרימו כוסית. החריטה
  .  נהנוהביאו חביות בירה ו. מיטבן הנשות החברים אפו מ. ושתו

   .פולנית ורוסית, כבכל העיירות היו שתי כנסיות

שהיה בנוי לתוך בית  קלויז, בית מדרש, בית כנסת, להבדיל, לנו והי
. בקיץ נהג הרבי להתפלל בבית הכנסת ובחורף בבית המדרש. המדרש

לא , גדול ככל שהיה ,הבוץ .תפילה בשירההחסידים הובילו אותו ל
. התפללו החסידים, מובן כי במקום שהתפלל הרבי. כשולהיווה מ

  . בחורף התפללו בבית הכנסת בעלי מלאכה בלבד

הייתה לו גם סוסה להובלת . אחד הזמרים הראשיים היה וולף פולק
כבת שוטטה הסוסה . ק למדי מן העירוכי בית העלמין היה רח, מתים
לפני המבנה שלהם . נדרמריה'במיוחד סמוך לז, בלב השוק ,בעירבית 

נערי החדר למדו לרכוב . ניתןש מהוהסוסה כרסמה כל , היה מעט עשב
  . די היה להראות לה מעט שחת והיא הלכה לאשר רצו. על הסוסה

ברגיל . בנוגע לשעון עיר, אחד לא הייתה מגרוב כשאר העיירות דברב
לנו היה שעון עיר חי בשם . ה מכל עברהיה בכל הערים שעון שנרא

לתחנת הרכבת דוברושין היה נוסע מדי יום . נושא המכתבים ,ריךדְ נְ יֶ 
. אופן- לרשותו סוס זריז ותיבה על דו ועמד. לקחת דואר למען מגרוב

משני . כמו הדגל האוסטרי, התיבה הייתה צבועה צהוב ופסים שחורים
ינדריך זה . צצר בחצוצרהכשחלף בעיר חִ . הצדדים היה הנשר האוסטרי

ידעו את הזמן המדויק בו הוא חולף , ראשית. שימש זמן רב שעון העיר
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משום שהשעון שלו פעל לפי , שאלו אותו, וכשפקפקו בשעה, בעיר
  . באדיבותוהוא השיב , שעון הרכבת

*  

היו בעלי . אך גם בלמברג ,כלכלית הייתה מגרוב קשורה מאוד ברווה
ובשובם הביאו מה , ממגרוב אל למברג עגלות שהובילו סחורות

, בעל עגלה אחד אני זוכר. פתקיםהמובילי  :כינו אותם. אצלם שהוזמן
  . שמו היה פינחס

ניתן לומר בביטחון מלא כי בנוגע לפרנסה היה לאנשי מגרוב אולי יותר 
היו יהודים . בזהב טבלומובן שלא . זהה ןגודלשמאשר לעיירות אחרות 

 בתיםלשילך  אחד אך לא היה יהודי. לחםהשעמלו קשה למען פת 
  . כמו בעיירות אחרות לקבץ

צור ישכללה י ,הייתה לה תעשיה זעירה ,ככל שהייתה העיירה קטנה
מן האוכלוסייה היהודית  30%-ניתן לקבל כי למעלה מ. מברשות
היו כמובן . כל הייצור הופנה לצבא האוסטרי .ממקצוע זה התפרנסו

  . ם עבדה מגרובאשר למענ ,ספקים גדולים

, היה מעמד בינוני טוב. פרט לכך היו יהודים שניתן לכנותם גבירים
היו גם . כפריםשעברו ב םשסבבו אותם רוכלי, יצואני ביצים גדולים

. והיו חייטים וסנדלרים. עץ, פרווה עורות, תבואה ם גדולים שלסוחרי
  . מאז מות אבי לא היה למגרוב נגר יהודי

        פרולטריםפרולטריםפרולטריםפרולטריםיהודי מגרוב הופכים יהודי מגרוב הופכים יהודי מגרוב הופכים יהודי מגרוב הופכים 

בפאתי  בערך בנתה משפחת גרומן מפעל ומנסרה 1911-1910בשנת 
המפעל עיבד כל . רק בולי עץ שלמים לקרשים פרסההמנסרה . העיר

ספק תמונה על היקף מזה . שנדרשו לתעשיית המברשות סוגי קרשים
לימים ייצר המפעל ריהוט לבן  .בהקמת מפעלשכדאיות עדות ל, הייצור

   . וכיסאות מתקפלים למיניהם

הצופר שרק בשעה  .המפעל קרא לפועלים לעבודה באמצעות צופר
 לסיום ,וגם בערב, שבע וחצי ושמונה ולאחר מכן בשעת הצהריים

ביקש יהודי . חדל להיות שעון העיר, מאז ירד ינדריך מגדולתו. העבודה
  . שריקה ראשונה או שנייהזו שאל אם , לדעת מה השעה בבוקר
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בהזדמנות זו . מדי יום באו איכרים לטחנה .הייתה גם טחנת מים גדולה
  . וגם ערכו קניות ,נטלו עמם שק שיפון או שק תפוחי אדמה למכירה

גרה  אצל יחיאל שייננט. לנערות ולנשיםעבודה הייתה גם אפשרות 
 לסריגה ואריגה של אישה שהייתה נציגת פירמה וינאית גדולה 

בלילות החורף . לבגדי נשים םצווארונים למיניהם ואף כפתורי
. כי אחיותיי ארגו אף הן, פעמים רבות אצלנו, תקבצו נערותהים ארוכה

" חנהלה הלכה מן העבודה: "תוך כדי עבודה שרו שירי יידיש כמו
  . מאת פרץ" שלוש התופרות"ו

עליו גם לבלות , ם בלבדהלחעל העבודה ו עלאך האדם הרי אינו חי 
הנוער ? אך בחורף, חזיק מעמדהלבקיץ עוד ניתן . בעתות הפנאי

בקיץ השליכו אבנים  ,משוגע העיירה עם, כמו בעיירות אחרות, תבדרה
גראץ  ,יערטיילו בקיץ בבחורים ונערות בוגרות  .שלגכדורי ובחורף 

ו שם הרש. קרוב מאוד לעיר שהשתרע ,מצד אחד היה הר. שמו יאניק
לעצמם הבחורים לשאת את הכובע ביד ולברך את הנערות בברכת 

ברחוב . כשהדרכים והשבילים היו קפואים ,רע היה בחורף". יום טוב"
היינו נושפים על השמשות . השמשות היו קפואות. לא נראה אדם

? וכשהצצנו מה ראינו. שאפשר יהיה להציץ החוצה, מן הקרח הפשירןל
   .הייתה שייכת להם העיר .חזיר ועורבים

אליהן  ובאשהיו אלה חנויות קטנות . בתים מסוימים נפגשו בוגריםב
. משום שאין לשלם בשבת להם הקיפו. בליל שבת ובשבת כל היום
בעיקר , לקקניםהיו גם . או גרעיני מלון םהציבור בילה בפיצוח אגוזי

   .שקנו חפיסת שוקולד, נערהב נתנו עינםאלה שכבר ש

היה , שבהן היו מתכנסים ,החנויות הדלות הללו של אחת הבעלי
בת העץ כשראו אותו הולך עם ערֵ . הוא היה גם טבח חתונות, אליאלה

אצלו ישבו הבוגרים שעות ארוכות . תהיה חתונה בעירששלו ידעו 
  . הנרלדעיכת וחיכו 

*  

שמעתם את  :בהיפגשם, שאלו אנשים ברחוב זה את זה, יום בהיר אחד
נעלם ]. מעגינות[אשתו תותר . דוד חזר- שמואליצחק של ? החדשות

 בוהנה לפתע ש, מעולם לא שלח מכתב, בלעה אותו האדמהכמו 
  . והתייצב
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  . הם גרו בפאתי העיר סמוך לבית המטבחיים, למחרת בא יצחק לשוק

  ". הוא הרי נראה כעירוני נוצרי –דיברו יהודים ביניהם  –הביטו בו "

מפותל כלפי  מושפ. חומות וכובע קשנעליים , הוא לבש בגדים בהירים
  . הוא גם רכב על אופניים .מעלה

כל אחד נתן עצה . זו הייתה סנסציה בעיר. מגרוב הייתה כמרקחה
  :אחרת

  ". לא הייתי מניח לו לעבור את סף הבית, אני אביו לּו: "פלוני אמר

  ". אביו יודע את אשר הוא עושה –השיב אחר  –אל תהיה טיפש "

דוחף הריהו , רשה לו להיכנסילא אם . איך הוא נראה ראה, הבט בו"
  . "הוא לא רחוק משם. אותו לשמד

היכן היה וכמה זמן . אני רק זוכר כי חזר. מתי נסע יצחק אינני יודע
ראה אב ש. ומלואו ראה עולםשיהודים דיברו ביניהם . נעדר אינני יודע

אם  אשבור את רגליך: "מיד אחד מילדיו מדבר עם יצחק אמראת 
  ". אראה אותך שוב מדבר אתו

 מאז נסיעתו של יצחק עד שובו התחוללה בקרב נוער מגרוב מעין
תמידית אך בכל בית הייתה מחלוקת . מהפכה פרוגרסיבית בלי שפך דם

  . לילדיובין האב 

ולאו , אריגי צמרמהצעירים הסירו את כובעי הקטיפה וחבשו כובעים 
 מעיל הגדולשליכו את הה. תכופות אפור כהה, כמקובל, דווקא שחורים

עד עתה לא אוכל להבין . עם שסע, קצר יותרולבשו בגד עליון  ךהארו
  . גם הפאותהתקצרו  .מדוע ראו החסידים בשסע את כל הרע

 הוא פתח לעצמו חנות. ו לנוכחותו של יצחק בעירנאט הסתגל-אט
היכן למד את  אנשים שאלו עצמם. ים ושעוניםתכשיטל קטנה

הייתה . במרוצת הזמן החלו יהודים לחקור אותו על העולם. המקצוע
מרוב התלהבות היה . סביבו חבורה והוא סיפר נסים ונפלאות תמתקבצ

   ."לעבור באש מבלי להינזק מסוגלהוא : "יהודי אומר
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        בית הספר הברון הירש בית הספר הברון הירש בית הספר הברון הירש בית הספר הברון הירש 

בטלני העיר אפוא נפגשים אצלו היו , עבודה רבה לא הייתה לו
יש בדעתם " וחסידיו"באחד הימים נודע כי יצחק . בלהיטותוהתווכחו 

נשלחה משלחת לרווה רוסקה . להקים במגרוב בית ספר הברון הירש
  .  בה היה כבר בית ספר כזה

כמו משינה  ,לפתע התעוררו .מתנהל על הצד הטוב ביותרהכול נראה 
 ריהודים הולכים להקים במו ידיהם בית ספ :הרבי והחסידים ,כבדה

לא לאפשר לילדי ישראל ללמוד , ולהרחיק את הילדים מן החדרים
  ! תורה

, יהודים: "חבט יהודי בבימה וקרא ,בליל שבת בעת התפילהאחת  פעם
? אני לא ארשה לקבל שבת עד אשר תאמרו מה בדעתכם לעשות

לאלצם ללכת ! להוציאם מן החדרים, להפוך את ילדינו עמי ארצות
הלוואי , במהרהעליהם העונש יבוא . בורא עולם לא ישתוק. לבית ספר

  ". ואתבדה

שיהודים  בושה. "פרצה תגרה. חייב רשאהצד השני לא נשמובן 
מישהו הודיע . נשמעו קריאות – "!במקום קדוש מתכתשים

רובים תלויים על  ,נדרמים'ובבית המדרש הופיעו ז, נדרמריה'לז
. אך מקשיבים להם כמו המן לרעשן, בשם החוק :הם קוראים. כתפיהם

, אך לא מיד הלכו הביתה. וסיימו את התפילהשקט  אט השתרר-אט
  . והתווכחוקבוצות של אנשים נשארו אלא 

  . בעד או נגד בית הספר, ביתכל עתה החלה מלחמה ב

חלק מן החסידים . ודאי המלחמה למען בית הספר עוד הייתה נמשכת
ילדים . הדבר לא לחלוטין מטופשש אמרווהנאורים החלו להתרכך 

, בו הם יושבים בראשים גלויים, יהודים הולכים הלא לבית ספר גויי
   . עדיף אפוא שילכו לבית ספר יהודי. ולנגד עיניהם יש תמיד צלב

            םםםםרירירירי""""אדמואדמואדמואדמו    שלשלשלשל    חתונהחתונהחתונהחתונה

-נחום' בתו של ר ,נכדה שלו חתןיום בהיר אחד נודע כי הרבי מתעתד ל
והעיר כולה  ,מטה קסם שב השלוםכב. עם חתן מהונגריה, אהרן

דיברו  . נושא המכתבים הלך אל הרבי מדי יום עם צרורות. התכוננה
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יבואו רבנים שידעו . מתנות דרשה מחסידים עשירים של שפע גיעמש
. הוחל בהכנת דירות לאורחים החשובים. רבים מצד הכלה ומצד החתן

ות נסעו משום ששמלות איכותי, חייטי הנשים של מגרוב כעסו מאוד
 .  רק זוטותלהם נתנו לתפור . לתפור בלמברג

סיפקו , ת זלמן פאנדוכלומר יורשי אחוז, האדונים .הגיע יום החתונה
שהיו אמורים להביא את , כל מה שהיה ,מרכבות וסוסים נאים
באו , במיוחד מרווה, מן הערים השכנות. המחותנים מן הרכבת

היו אפילו . בגדי צבאגם הם יהודי מגרוב לבשו  .החסידים בבגדי צבא
. אשר שירתו אצל הפרשים, צעירים בני מגרוב, פרשים נושאי חניתות

  . העיר נראתה כמחנה צבאי. הם קיבלו מן החצר סוסים מאוכפים

באו וה, הכליזמר של מגרוב, מאיר של אלתרלא די היה כמובן ב
, דהחתן נכנס העירה בלוויית משמר כבו. ולקווה'כליזמרים מרווה ומז

   . בראש הלכו הכליזמרים

ה נאהערב היה . סמוך לבית הכנסת, בו בערב נערכה החופה בחוץ
נכנסו לחופה הרבנים והאורחים . גדר קרשים הקיםסבי . מאוד

לא כל יום ניתן לראות . חיל המצב שמר על סדר. הרשמיים בלבד
  . הכול יחדיו נראה כקרנבל, הקהל החגיגי. חתונה שכזו

פנס גדול בצורת בית  ש נשאו על ארבעה מוטותבחורי בית המדר
 דיו במגרוב כולה לא היה אולם גדול  כיאכלו בבית המדרש . המדרש

   . להכיל את כל הקהל

. מהונגריה ,בכישוריוגאון , היה בדחן. שבע הברכות נערכו באותו מקום
זכור . אלא גם עשה הצגות קטנות ,לא רק נשא דרשות לגאונים כאלה

הדליקו לפידים וכל בית המדרש , לי כי בערב מסוים עשו קצת מלחמה
  . גם ירו יריות אחדות, מלהבות אדיםה

. כי בו בזמן נורה בסרביה נסיך הכתר של אוסטריה, אך השמחה הועמה
חולין העגמומיות ב שקעהשוב העיירה שבוע החתונה חלף במהירות ו

הצעירים עזבו . תשעה באב פרצה המלחמהל סמוך. יום-םעל דאגות היו
  . ילדים וזקנים ,ובעיירה נותרו נשים
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            פרוץ מלחמת העולם הראשונהפרוץ מלחמת העולם הראשונהפרוץ מלחמת העולם הראשונהפרוץ מלחמת העולם הראשונה

. רכילותתלויים ב היינו. ו מה המצב לאשורונהעצבנות גדלה ולא ידע
כולה בעיר . ראו רוסים ביערות השכניםשהאיכרים היו מספרים 

אחד אל עוזר פאנד והשני אל , מלמברגנתקבלו שני עיתונים יומיים 
יהודים היו . "ר טאגבלאטערגעמבעל"ון תשם העי. נו מנדלרנשכ

זה היה הקשר היחיד שלנו עם . עומדים סביב ומסרו חדשות אחרונות
  .העולם החיצוני

חובבי הפיצו לא להתייחס ברצינות לרכילות ש ,והממשל הזהירמן 
,  בעיר פרצה תבהלה ,הועילוההזהרות לא . רוסים כדי לעורר בהלה

  . שבוע יהיו בעירבאותו דיבר עם רוסים ועוד של איכר שנשבע באל גלב

הרוסים שברווה אמר פלוני  .רכילותב תלוייםהלא היינו היחידים 
תארו לעצמכם את  .למגרוב לבואה נחפזכמעט כל העיר ו ,באים

  . קצינים רוסים מסתתרים אצל כמרים אוקראיניםשו אמר. הבהלה

. ו עצמם בעצמםעיהודים הט. ן הרכילות לאמת לא היה רבביהמרחק 
 "אסטרטגים" , םהיהודי. אפילו למברג, כך עשו יהודי הערים השכנות

דעתם לא ירצה הקיסר למסור עיר כמו למברג פי לשו העריכ, כמובן
 .קמצוץ טבקכאף לא  קיסרל ערכה? אך עיירה כמו מגרוב, לידי הרוסים

    . לפרשנות זו באו אנשים רבים להסתתר אצלנו במגרובבהתאם 

המצב : כמעט מפה לאוזן, לעצמם יהודים בחשאי דיווחובאחד הימים 
עדר ללא  ,משמע ,אנחנו. העיר הייתה מיואשת. הרבי נמלט בלילה! רע

במגרוב לא יכלו למחול לו  םהיהודי. סערה נעלם הרועהה לפני. רועה
שארותו במקום לא הייתה משנה את הי, להודות על האמת. על כך
  . הקרבן הראשון ותהילאולי עלול היה הרבי ו ,כהוא זה המצב

מיד החלו חילופי ירי . הרוסים נכנסו לעיר בשעה תשע בבוקר בערך
 .דיבר פולנית, נכנס אלינו חייל רוסי. ברציפותשנמשכו שמונה ימים 
לא כי  ,יתאת הב אני מציע לכם לעזוב: "אמילהוא הביט סביב ואמר 

החלטנו ללכת לבית . ד לכל ילדנפראמי הכינה צרור ". תשרדו את האש
  . היה דודן של אמי, מנדל פרימר, המרחץ שהיה בו קיר איתן והבלן

בערך . למעלה ממחצית יהודי העיירהנו שם פגשבבואנו לבית המדרש 
בקושי הצליח , לא חי לא מת, בשעה שלוש אחר הצהריים נכנס יהודי
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בית הרבי , יהודים: "הוא פלט בגניחה. מילה מפיו מרוב אימהלהוציא 
לא  יאה. ובאמת הייתה השרפה הראשונה אצל הרבי!" עולה באש

  . כובתה ועברה במהירות לבתי השכנים

חדר , שנחשב כמעט מבצר, לבית המרחץ. אנשים רבים נפלו מן הירי
  . ו חייםהפצועים אף נשרפ. ללא סיוע והקרבנות התגולל. פגז וגרם הרס

  . כך נראתה עירי מגרוב עד מלחמת העולם הראשונה

עזבו כל היהודים , שככהכשהאש , יום בו החלו הקרבותערבו של הב
הייתה . םמן העיר היו שלמי 80%אך , היו שרפות אחדות. את מגרוב

צד של רווה רוסקה ב, ולקווה'מצד ז: נו דרך פתוחה אחת בלבדפניל
מיעוט , נשארו בכפרים שסביב מגרוב מרבית היהודים. הייתה החזית
פשטה שמועה שהאיכרים . ולקווה ואפילו אל למברג'זלבלבד הלכו 

  . ייכנסו לעיר ויבזזו את הבתים בהם לא ייתקלו באיש

שבו יהודי מגרוב , כשפרצו הרוסים את החזית וכבשו את רווה רוסקה
משום , נותרו רק בתי הנוצרים! אך מה נורא היה מראה העיר. אל העיר

הרוסים הציתו . שהנוצרים הציגו בחלונותיהם את תמונות קדושיהם
שלושה . ופסחו על בתי הגויים ,את בתי היהודים ששרדו את הירי

שלושת הבתים ניצבו . בתים יהודיים נותרו שלמים וגם בית הכנסת
עמדת הם התקינו שם  ,רוסיםלרצוי זה היה . מאחורי הכנסייה הפולנית

  . עזרה ראשונה

הלב נחמץ למראה משפחות שלמות שוכבות במקום בו היה בעבר 
לו ככל שנות היגע והמאמץ . בלבד עבר זה היה לפני עשרה ימים. ביתן

. שהפילו אימה על האנשים, ניצבו רק ארובות שחורות מפויחות. בעשן
החלונות המאוכלים . לופמטים ליו קירות עמד ןבמקום בו היה בניין אב

  . כעיניים מאוכלות ,הבהילו אפילו ביום

בימים . נאלצנו ליטול את מקל הנדודים ביד. כל התקוות התנדפו
חסרי  ,ללא יוצא מן הכלל ,כבר היינו כולנו 1914הנוראים של שנת 

. נדיר שהייתה למישהו כותונת להחלפה. ללא קורת גג מעל לראש, בית
מיד עם שוב האוסטרים . אחדים מעט כסף מוסתרל הבכל זאת הי

   .לבנות את בתיהם שחרבו החלו
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קיבלו מגישי הבקשות לבנות מחדש את , השלטון הפולני כונןכש
מובן כי מעט העץ שקיבלו לא . בתיהם מעט עץ מן הממשלה הפולנית

יהודים שהיו להם . נדרש לכך עוד כסף רב .די היה בו כדי לבנות בית
 היו. לבנותקל יותר להם היה , ילדים באמריקה קיבלו מהם תמיכה

   . אחרים שקרובים תמכו בהם

ואם יש קהילה נחוץ מנהיג , הוקמה קהילה. אט נבנתה מגרוב שוב-אט
הוא . מגרובלאך לא , אליה נמלט, הרבי של מגרוב שב מהונגריה. רוחני

נכד של . כי במגרוב כבר לא הייתה לו פרנסה, התיישב ברווה רוסקה
   . לשמש רב במגרובהוזמן , אהרן-בנו של נחום, איציקל' ר, הרבי

היה . בו בעיות קשות לפתורצני ,נכון יותר בפני העיר, בפני הקהילה
וגם את  ,מלחמהבמאוד  נפגעש צורך לבנות מחדש את בית המדרש

 לההוצאות היו מע. בית העלמין שהאיכרים פירקוה גדר האבן של
 אפוא הם פנו, יישבו שוב במגרובהתלכוחן של המשפחות הספורות ש

  . יוע אל יהודי מגרוב באמריקהבבקשת ס

בית המדרש שופץ . ם כסף מסויםומה קיבלה הקהילה סכ-כעבור זמן
   . לבית העלמין גדרונבנתה 

            לאחר מלחמת העולם הראשונהלאחר מלחמת העולם הראשונהלאחר מלחמת העולם הראשונהלאחר מלחמת העולם הראשונה

מה עוד לא הייתה האמת למען אך , אט להיות עיירה- מגרוב שבה אט
, יהודים רבים לא שבו. שהייתה לפני מלחמת העולם הראשונה

. למברג ובערים אחרותב, ולקווה'זב, משפחות רבות שהו ברווה רוסקה
נדרשנו . רבות מן הפרנסות הישנות ירדו לטמיון. ההתחלה הייתה קשה

ולקווה ללמוד את מקצוע 'זלהנוער נסע . לתנאים החדשים להסתגל
ותפס את מקום עשיית במהירות הנוער למד את המקצוע . הפרוונות

משום שמשפחות רבות חיו  ,נוער חש אחראיה. המברשות מן העבר
, זה אפשר להם להקים אגודות למיניהן ומועדון ספורט. ןמשכר ילדיה

  . 1914בלי שיפריעו להם הוריהם כמו לפני מלחמת 

כשבכל מגרוב לעמוד מנגד  תוכלה: הנוער הציג לעצמו את השאלה
אין לבוא בטענות אל נוער  ?הערים מתקיימת תחייה לאומית ערה

את הבתים שחרבו ורק לאחר מכן תחילה היה צורך לבנות , גרובמ
ותנועות " גורדוניה"ארגונים כמו הקמת תאריכי . לעסוק בפוליטיקה
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, שעה שברווה רוסקה ,1929-1928בשנים אפוא הם , במגרוב אחרות
   . 1920-1919קיימים למן השנים אלה ולקווה היו ארגונים 'זב

  

סייעו בארגונה עסקנים מנוסים מרווה  .גורדוניה ניהלה פעילות ערה
התקיימו הרצאות מעניינות שמשכו . כמו גימפל יוסט ואחרים, רוסקה

החיים לא היו עוד בלתי . נוסד גם מועדון כדורגל. את הקהל הרחב
היה אף מבצר קומוניסטי באצטלה של . נסבלים כמו לפני המלחמה

  .ספריית פרץ

ותלו דגל אדום , ערים אחרות לא רצו כפי הנראה לפגר אחר ,יום אחד
הירש רייכבך הועמדו למשפט , שפורן' ל. הלשינו עליהם. אחד במאיב

הם עוד יצאו מן העסק ; בנמירוב ונשפטו לחודשי מאסר אחדים
אות הצטיינות  ובעת ההיא שבועות של מאסר לקומוניסט היו. בשלום

  . בו להתפאר

מו את היהודים האוקראינים האשי, סכנה ליהודי ללכת לכפרהייתה 
. והפולנים האשימו אותם שהם עם האוקראינים, שהם עם הפולנים

, להפיץ את הרעל האנטישמיכדי הממשלה הפולנית מצדה עשתה הכול 
  .כמו בכל ערי פולין ,מאודשהיהודים במגרוב חשו בו 
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שאיפות . כל אחד המשיך בעבודתו. נראו כאילו שבו לסדרם יםהחי
חלק מנוער גורדוניה נסע . ים אחרותכמו בער ,הנוער היו זהות

באו  1929בערך בשנת . להגיע לעולם הרחבהתאמצו אחרים ; להכשרה
הדור הזקן נצמד . אחרים עבדו בלמברג; צעירים בני מגרוב לפריז

   .לבתיו

        מלחמת העולם השנייה מלחמת העולם השנייה מלחמת העולם השנייה מלחמת העולם השנייה 

 20-בערך ב. סטלין סופח האזור שלנו לרוסיה-לפי הסכם היטלר
העיר . מיד חשנו באסון. את מגרוב כבשו הרוסים 1939בספטמבר 

ו בלתי פכהמקצועות בהם עסקו היהודים ה. נותרה ללא פרנסה
. עד מהרה הורגשה מצוקה. כי מוצריהם היו מיועדים ליצוא, נדרשים

  . עיסוק בסחר שחור גרר מאסר של שנים ארוכות בכלא

הליכה לכפר הייתה מיותרת משום . תעשייהכל לא הייתה במגרוב 
אך לעומת מה . הרוסים החרימו הכול, שלאיכר לא היה מה למכור

  . זה היה גן עדן –שהיה אצל הגרמנים 

כעבור ימים אחדים נכנסו . תקפו הגרמנים את הרוסים 1941ביוני  22- ב
הגרמנים ארגנו את . הגרמנים למגרוב ואז החל האסון האמתי

היהודים נלקחו . חיי היהודים הפכו הפקר. עזרהאוקראינים כמשטרת 
הוכו קשות  הבעבוד. לעבודות שונות בהשגחת חוליגנים אוקראינים

  . האיכרים שלנו היו מומחים בכך. ובפרגולים קתות הרוביםב

גטו ויודנרט , כמו בערים אחרות, לא נתמזל מזלה של מגרוב שיהיו לה
  . גוועה באחתמגרוב . שיארגנו למען הרעבים מעט מרק מימי

. אס מרווה רוסקה-אס תבאה לעיר מחלק, בערך לפני פסח, 1942בשנת 
הנותרים ; הרוב ניסו להימלט. אחר כל אחד צודעד מהרה החל המ

 ילדים. רקיעים קולות הבכי של נשים וילדים בקעו. רו במקוםשאנ
הברבריות של הרוצחים לא . על האימהותחסרי אונים התרפקו 

  . תתואר

תפסו אותם הגויים , להסתתר בגני גויים הצליחוחדים יהודים א
כך עשו אנשים שחיו עם יהודים לאורך . אס-והסגירו לידי מרצחי האס

  . דורות בשכנות טובה
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הרוצחים לקחו אותם לרווה . ביום ההואבחיים קומץ יהודים נותר 
למן היום ההוא הייתה מגרוב . אל תאי הגז, ץ'רוסקה ומשם לבלז

  . רייןניוד

, אחדים הלכו עם הרוסים. לאחר החורבן שרדועט מאוד בני מגרוב מ
לאחר המלחמה שבו . אחרים היו בצבא הפולני ונפלו בשבי הגרמנים

. גם לא גויים, לא רק יהודים לא היו. אך לא פגשו איש, יהודים למגרוב
  . םיבתוך שלושים שנים חרבה מגרוב פעמי. כל העיר הייתה חרבה

כנופיות הגרמניות מן הגירשו הרוסים את  ,ו ביוליביוני א ,1944בשנת 
בזמן . גל אפרל ייתההתחוללו קרבות עיקשים והעיר ה. האזור שלנו

בידי  ,לבנה אחר לבנה, בתים יהודיים רביםפורקו הכיבוש הגרמני 
כי לדידו , שיהודים הסתירו ,הנוצרים בעיר שחיפשו אוצרות יהודיים

  . של האיכר כל יהודי הוא גביר

  . כך אבדה לעד עירי מגרוב על יהודיה הקדושים

לא  ,א קברללא הותרתם אחריכם . אני מרכין ראשי לזכרכם הקודש
  . ראשי ולמלמל חרש תפילהעליהם את אוכל להניח ש ,מצבה

  . בתוך לבי שוכןתהיינה שורותיי הצנועות מצבה על קברכם ה

  . 218 – 211' הסביבה ע: מתוך הפרק
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   קמיונקה וולוסקהקמיונקה וולוסקהקמיונקה וולוסקהקמיונקה וולוסקה  ארגנטינהדוד הלפרן 

להוריי ישראל ] Wołoska Kamionka[נולדתי בכפר קמיונקה וולוסקה 
  . ורבקה הלפרן

היה מוכר בסביבה כולה . עורך דין :וכינויהיה לכן , נבוןיהודי היה אבי 
תמיד ניצב בצד הדלים , לא סבל עוולות, דמפותח מאוצדק כבעל חוש 

  . שעלו לגדולה ותמך בהם נגד מתעשרים חדשים

 וועסקהחלק ממשפחות אלה . בכפר חיו כמה עשרות משפחות יהודיות
אחדים . שגילה כלפיהם יחס ליברלי, ייקובסקי'צ אצל בעל האחוזה

  . הספורות ייאזכיר כאן בשורות ,שאני זוכר ,מהם

אני . ניקים כינו אותםטְ הלֶ . ברוך ושמואל טיגר, שלושת האחים חיים
כולם . שמואל לטניק החזיק בטחנה בכפר. לטניקענף משפחה של חיים 

; ביתם היה פתוח לכל. כינו אותו דוד שמואל ואת אשתו דודה אסתר
  .כל רעב יצא משם שבע

הוא נהג לבוא . לייבוש פאציק מרווה היה בנעוריו זגג-אני נזכר כי מאיר
דודה אסתר בישלה למענו . לכפר והלך מבית לבית להתקין שמשות

כי לא די  ,הדבר לא תמיד צלח, ל אוכל כדי להשביעומנות גדולות ש
  . היה בסיר שנפחו ליטרים אחדים כדי להשביעו

ו כל כנסבשבתות וחגים הת. ספר תורההיה , בכפר מניין ההי
ע אגב כך חדשות שמווכמובן ל, המשפחות היהודיות להתפלל בציבור

לייב -המניין היה אצל חיים. שהם חוטפים שיחה זה עם זהכ, למיניהן
  . חלבןהאחיו של יענקלה , מאוד ראויאיש , אלטשולר

עשו , כיוון שהדרך הייתה ארוכה למדי לחלקנו. מדי שבת באנו למניין
  . ש כדי להשיב את הנפש"ויי העוגשם קידוש עם 

ואפילו , יארצייט, שמחות, בר מצווה. ההכנסות באו מעליות לתורה
חות אחדות סייעו משפ. כשהבחינו כי פלוני חידש את הכיפה שלו

  . תמיד בהכנת הקידוש

לה ה'איצ. נתן את הדבש, אח של סבי, יוסלה רובין מן הכפר הישן
  .ש בדבש"ה לטניק בישל את היי'ש ואיצ"לאטינר הביא את היישְ 
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, נשים רבות. גדולה הייתה השמחה בשמחת תורה שנחוג באופן מיוחד
  . נטלו חלק פעיל בארגון השמחה, בהן גם אמי

אנשים צעירים . ם עשרות ואולי מאות שניםינמשכו החיים היהודיכך 
איש -עולם הרחב והתפזרו אישל העייותר החלו לחפש אפשרויות נס

  . הו כנפיונשאולאן ש

. מרווה בתו של מנס מורגנשטרן, ה מורגנשטרן'אני התחתנתי עם חייצ
ההתנכלויות האנטישמיות . ברווהמשגשגת למדי הסתדרתי במחלבה 

  . לנדוד והפולנים אילצשל 

  . היגרתי לארגנטינה בה אני נמצא עד היום

  . 219' הסביבה ע: מתוך הפרק
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   הייתה עיר רווההייתה עיר רווההייתה עיר רווההייתה עיר רווהה ה ה ה היֹ היֹ היֹ היֹ   ניו יורקמקס הלפרן 

אצלנו יהודי הערים והכפרים השכנים . עיר רווה רוסקהלרא קהעולם 
היה השם רווה  – ץ'בלז, נארול, בלז, נמירוב', פוטליץ, ולקווה'ז: כמו

צליל מוזיקלי , מגנט שמשך את הכרתו של כל אחד, צליל מכשףבגדר 
 ,היהודי לעהבלתי נשכחת טעמים שונים הקיפו את העיר . לכל אוזן

  . שהייתה בעבר רווה

מביתנו פנה חלון . קמיונקה וולוסקה –ס הקטן פארינֶ ר פנולדתי בכ
מדי יום שני נסעו איכרים . לעבר הרחוב שנמשך מלמברג עד רווה

. וסוסים שלהם ליריד ברווה סביבה בעגלותהאוקראינים מכפרי 
. ביצי תרנגולות, תרנגולות, שקי תבואה, בעגלותיהם הובילו חזירים

כל בעל סוס ; שער מכס –היה מחסום דרכים  ,בכניסה ,מחוץ לעיר
יהודי מן חכר זאת ברגיל . העיר דמי כניסה רשויותלץ לשלם לנאועגלה 

   . שכר טרחתוזה היה , ווחרואם נותר  ,הממשל במחיר שנקבע

נקרא רחוב , עד לכיכר השוק יםשנמשך מן הקסרקטינ, הפרוור
 ,בצד ימין ניצב בית המרקחת וממול, קרוב יותר אל העיר. ולקווה'ז

, אברהם הלמן, ר סגל"עורך הדין ד: בנויה לכל האורך שורת בתים
. ברוך לטניק, ה לטניק'איצ, ה לטניק'אברהמצ, טיגר –שמואל לטניק 

. לרפא –' יץ'פולנית ֶלצמילה הבהשם מקור , הלטניקים היו וטרינרים
איכרי הסביבה הביאו את סוסיהם ופרותיהם החולות לריפוי אצל 

, היו קרוביי, יקיםהלטנ, משום שהם? ומדוע אני מספר זאת. הלטניקים
כל זה שמור . וכל אימת שבאתי העירה הייתה תחנתי הראשונה אצלם

  .בזיכרוני מן השנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה

אני זוכר . זה היה בראשית המאה העשרים, עתה אשוב לשנות ילדותי
נולדתי בכפר  ,כפי שציינתי. עשרה- חמש עד אחתבגיל את נעוריי 

הוא , נולד ברווה ,ישראל הלפרן ,אבי. מרווהמ "ק 7מרחק , פארינס
עוזר  שימשדל מעט גכש. יםשנבהיותו רך ב ,מרדכי ,איבד את אביו

היה שם למלמד  ,עבר לכפר שלה ,רבקה ,וכשהתחתן עם אמי, למלמד
שא עמו כד ונ, לרווה, פעם בשבוע הלך העירה. וניהל את החדר בביתו

   .לשבת על מנת לקנות משהו הביתה וגם, חלב למכירה

ביום שישי עסקה כל היום בבית באפייה . אמי התמסרה למשק הבית
בימות הקיץ התמשך היום והיא הסתדרה בנוחות עם . בישול לשבתבו
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ופעמים רבות נאלצה לעמול קשה , בחורף היו ימי שישי קצרים. הזמן
בחיפזון רחצה פניה . כדי לסיים את המלאכה קודם שקיעת השמש

והתייצבה לברך  ,נקייה ומטפחת נקייה לראשה החליפה בגדיה לשמלה
עם הארוך  גדולהמעיל את הלבש , אבא התרחץ קצת. על הנרות

אבא עמד . ובבית השתררה אווירת שבת –אבנט וחבש שטריימל ה
אימא ואחותי שיינדל ישבו אל השולחן . להתפלל ואני התפללתי אתו

תחת , ובראש השולחן ,שדלקו עליו נרות בשלושה פמוטים ,המכוסה
  . היו מונחות החלות ובקבוק יין צימוקים וכוסית, כיסוי לבן

, שישבו ברוב דרך ארץ והתבוננו בכל, הבכור בשני אחיי הקטנים, ינא
לאחר התפילה ערך אבא קידוש והגיש לכל . בכל אבאאת אני חיקיתי 

על החלה כדי לעשות  בירך, אבא נטל ידיים. לעשות ברכה ,אחד
  ". יאהמוצ"

אבא ואני כבר חיכינו לבואו , בשבת בבוקר הגיע שמואל גלוק מליפניק
ם הלכנו הם ושטריימלים על ראשיהות על כתפיתטליוכש, מחוץ לבית

למניין התכנסו אחת . ריהתֶ סְ לייב בנֶ - אצל חייםכולנו להתפלל במניין 
אלטשילר ושני חתניו דוד -הרשלה קמינקר השכניםלשבוע מן הכפרים 

יענקלה והבן . שלמה ואחיו יענקלה עם בנו יוסלה- בנו משה, ויוסל
באו יוסלה " הכפר הישן"מן . ייקובסקי'לו את חכירת החלב מחצר צניה

כל . יוערנטיגר ושני -ה לטניק'מפומלינס באו איצ. רובין ושני נעריו
  . אלה קווים אחדים הזכורים לי מילדותי. אלה יצרו את המניין

ברחתי משום ש, למנות עצמי עם המכונים בני מזל יאינני יודע אם עלי
מן הממשל הפולני שהוקם לא מכבר ובשל כך ניצלתי מן  1922בשנת 

משום  ,האומללים םאו דווקא להימנות ע; החיה הגרמנית הרצחנית
הותרתי  ,אמי ואת אבי בבית העלמין של רווהשהותרתי מאחוריי את 

את שאר משפחתי יחד עם  ,את אחותי ואת בעלה לייבל ויילר וילדיהם
  . שישה מיליון יהודים

  . עינוי זה מייסר אותי יומם ולילה ולא אשתחרר ממנו בימי חיי

   . 221 – 220' הסביבה ע: מתוך הפרק
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  בימי דיןבימי דיןבימי דיןבימי דין מונטריאול וויטש אמלך ר

   שם נתפסה בידי הנאצים, אמי הייתה ברווה רוסקה

  דם כה רבאין בגופי 
  ,גלגל בדמעותיתש

  , דמעות מומלחות באש
  , עד לקרקעית לבכות

   ,את הצער והביזוי
  הביזוי האנושי וההכלמה  ,כן

  , שנותייך הזקנות, של גופך הזקן
  שהגרמני הנאצי עולל לך

  , ץ'בקרמטוריום של בלז
  . אימא זקנה שלי

  
  הוא דרך עלייך כדב 

  , במגפיים כבדים מסומרים
  , דרך כמו על שק סמרטוטים

                    , רמוסהכבר בהיותך ו
  . האיץ בך עם כלבים אל הגז

  
  את זעקתך האילמת

  , רק אימא אדמה הזקנהשמעה 
  . מתהדומ, החירשת

  מה עוד יכלה לעשות למענךו
  . לקומץ אפרךגם להיות קבר הפקר  אם לא

  
  ,דם כה רבבגופי אין , לא

  , שיוכל להפוך לדמעות
  .כות את צערך אימא זקנהלבַ 
  

  , גם אין בעולם עונש
  , לא בשמים ולא על פני האדמה

  ,אף לא בגיהינום –אין ולא יהיה 
  שיתאים למידת פשעיך

  .נאצי גרמני
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  , אם כל פשעי העולם ףא
  , ממזרח כדור הארץ עד מערבו

  , מראשית העתים עד קצם
  , ה אחת של החלל עד לגדה השנייהגדמ

   –יימחו במי מחילה 
   ,ר תלוי בחלל העולםשאיי

  , של כל העולמות השחורהכתם 
   . נאצי –הפשע שלך 

  
  פשעמעולם אף אם לא היה 

  , ובכל הזמן מרחבבכל ה
   היה פשעך הראשון 

  !ולנצח יישאר האחרון
  , עוד לא יוכל להיות ממנו שחורכי 
  האדמה תשוב אם  אף

  יקוםאפר ה ותהיה
   - -שוב אל קרני כל הכוכבים  ספגיתו

  , פשעך יישאר
  . לעולם לא יתבהר עוד, הוא לעולם לא

  
  , אין עונש לפשעך

  , לעונש ומעבראדם מעבר להוא 
  גם ארבע מיתות בית דין 

   –יחד 
  שרשרת וחרב, אבן ועופרת

  , באש ותצרופ
  , לשמוע ולהבין היו ותמסוגל לּו ,ותהיו צוחק

  כליהכי עליהן להיות 
   ,עונש על פשעךל

  .  נאצי
  

  , עיניים כאלה תוםאּכל עד אין ברזל שי
  , אין שרשרת שתוציא נשמה כזו
  , אין אבן שתרוצץ עצמות כאלה

   - - אין חרב אשר תסיר ראש מעורף כזה 
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  , והמגף שלו דרך עלייך
  , אימא שלי

  ,טובה בין טובים
  , הטובה ביותר –בין הטובים ביותר 

  עלייך דרך , עלייך דרך
  , ועל מיליוני אחיותייך

  ;ועל אחים של אחיםועל אחיות של אחיות 
  , הן היית כה טובה אימא

  , הרי לימדת אותי מתוך סידורו של פרידריך שילר
  , כי כל בני האדם אחים

  , וגם משירי יוהן וולפגנג גתה
  , יאציל אדם להיותעל הכי 

  . נכון להגיש עזרה וטוב
  

  הם דרכו עלייך 
  , כמו על גל סמרטוטיםבמגפיים 

  וכמו חומר מת לשו את בשרך החי 
  , במוטות

  ולאחר מכן האיצו בך עם כלבים 
    . אל הגז

  ,הערטילאיליווה אותך רק הרוח 
  . מלווך היחיד

  פה של הוא מצא אותך על סִ 
  , מדורת האש

  ללטף ,בפעם האחרונה ,ביקש
  , הלבן כשלג ,את שערך הזקן הארוך

  אך הנאצי את שערך כבר 
  , תלש וגילח

  למלא בו מזרנים 
  ולנחור עליהם 

  . כשישתכר מדליי דם יהודי
  

  ליטף הרוח את 
    קרקפתך העירומה

  וניגש עמך אל ספו של
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  תא הגז
  :ולחש במהירות באזנך

  ,מיתה קלה
   –! ילדה זקנה טובה שלי

  הרוח נמלט גם ו
  , מאימה
  , עם כל אחיותייך ואחיות אחיותייך, אימא, אך את

  . הלכת אל גורלך היהודי
  

  אין בגופי דם כה רב
  ,שיתגלגל בדמעות

  , דמעות מומלחות באש
  שיוכל לכבות עד לקרקעית

  הגרמני הנאצי עולל לך את הצער ש
  ,ץ'בקרמטוריום של בלז

  . אימא זקנה שלי
  

  , ל את עיני הנאצייאּכש בןולמאין ברזל 
  , אין שרשרת שתוציא מגרונו את נשמתו

  , אין אבן שתרוצץ את עצמותיו
  .פומעור וראשאת תסיר שאין חרב 

   ,ואין חיה כזו
  שתוכל לשאוב 

   –מלבי , מזיכרוני
  רי שנים מרותועששני גם לאחר 
  יום בכאב-אותך יום הזוכרות

   – אימא זקנה חנוקה
  ,יחד עם נתחי לב

  את מראה רגעייך האחרונים
   .ץ'בקרמטוריום של בלז

  ,יהיה האדם יאציל
  , נכון לעזור וטוב

  , וכל בני האדם יהיו אחים
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  ,סתלק מן העולםיש צריך תחילהאך 
   ,לתהום הנשייה

     הדם הנאצי המורעל  
  .ןאחרו, ןאחרו, ןהאחרו

  
   ,עד לשעה זו

  , אין שכחה
  !אין, אין

  . 226 – 225' השואה ע: מתוך הפרק
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  ץ על מפת אתרי ההשמדה ץ על מפת אתרי ההשמדה ץ על מפת אתרי ההשמדה ץ על מפת אתרי ההשמדה ''''רווה רוסקה ובלזרווה רוסקה ובלזרווה רוסקה ובלזרווה רוסקה ובלזאליעזר אונגר  

            ]אין פרטי מתרגם .משום מה ליידיש בעברית ותורגם במקורונכתב [

של צבא  רב התהילה מסעביותר ב מרשיםהעיירה אינה תופסת מקום 
, לובלין-היא אינה אלא צומת רכבות על דרך למברג, ברית המועצות

מבצרים  –בריסק וביאליסטוק , ובדיוק עתה אנחנו לפני כיבוש למברג
תופסת העיירה  ,לאסוננו ,אך למרבה הצער. חשובים בעלי ערך צבאי

בעיקר , חשוב על מפת הרכבת האחרונה של כמיליון יהודים מקום
 ,מה חבל ,הייתה ,רווה רוסקה, זותחנה . יהודי מזרח ומערב גליציה

לא (ץ 'האחרונה קודם שהשיבו את נשמותיהם בעיירה הסמוכה בלז
  ). ה רחוקה משםננלבלבל עם בלז שאי

של יהודי פולין אחרי טרבלינקה  ץ היא מקום ההשמדה ההמונית'בלז
כי הדרכים והכבישים המובילים לרווה  יםיודע םלולא כ. ואושוויץ

, זרועים אלפי קברים של יהודים גיבורים, ץ'ומשם לבלז, רוסקה
, שהרוצחים ריססו בהם את הקרונות ,שבהיותם חנוקי סיד וכלור

מן המראות המחרידים האכזריים ומן האירועים  טירוףעל סף ובהיותם 
שהובילו  מקרונות המוות ניםהאחרו םיהקפצו ברגע –בקרונות אלה 

  . ץ'אותם אל תאי הגזים ואל הקרמטוריום שבנו הנאצים בבלז

 יערותלהיו לכבישים ו לּו. אך לא בידי כולם עלה להינצל בקפיצתם
 יםמזעזע סיפוריםיכולים היו לספר  –לדבר ומסוגלים היו פיות 

כמה סבל וכאב חוו . יהודים" צנחנים", על הקופצים היהודים יםאיומו
אם ! שריחפה בין חיים למוות, עד שמצאו מסתור כלשהו לנפשם
, עלולים היו ליפול בידי הרוצחים, הקפיצה מן הרכבת הדוהרת צלחה

ה יו לאוכלוסיהנאצים הרצחניים הודיע. שארבו להם על כל צעד ושעל
על ו ,תפסייכל יהודי ש תמורתזלוטי  500של  פרסעל  שסביבהגויית 

תארו לעצמכם במה בחרו , נו. עונש מוות לכל מי שיסתיר יהודי
שסיכנו את חייהם וחיי  ,נמצאו פולנים הגונים, אמת! הגויים

  . אך כאלה היו מעטים מאוד, משפחותיהם בהסתירם יהודי

 לדבר ץ 'בלז- רווה רוסקהברזל של מסילת ה יכלו אדני העץ לּו, אוי
שקפיצתם , ולספר על הדם היהודי שנשפך עליהם וניתז מקרבנות אלה

ונכשלו מרוב בלבול כי רבים מהם איבדו שיווי משקל ; צלחהלא 
או נורו מיד בידי שומרי הקרונות שירו עליהם ממכונות , בקפיצתם

מאות ואלפי קופצים שוטטו בשדות וביערות בלבבות שבורים . ירייה
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, קן, למצוא פינה,  בגופים מרוסקים וקיבות מורעבות ,ועצבים מרוטים
  . מקום מקלט

. טאותלמקומות בהם עוד היו ג שוב חמוקלזכו  ,ספורים, יחידים בלבד
חשוכים דרך יערות עבותים כדי ההיה עליהם לזחול את דרכם בלילות 

 "המאושרים"בפיות היהודים . עליהם ערכושהנאצים  מצודלחמוק מן ה
לאחר  ,שהצליחו – משפחות שלמותמילדים ומ, מהוריםמיותמים  –

היה השם רווה רוסקה סיוט  – להישאר בגטאות ,האקציות הראשונות
  . מחריד

 הובלת יהודי מייליץבקשר לפעם הראשונה נזכר שם העיירה ב, זכור לי
]Mielec[ ,עיירה בין רוזוואדוב ]Rozwadów[ ודמביץ ]Dębica[ .ז א

הגירוש הראשון במערב , הראשונים קודריםההימים , הייתה ההתחלה
היהודים בגטאות שמעו על הגירוש אך לא ידעו . גליציה ובפולין בכלל

ו לכנות כל טרחהרוצחים הנאצים . מה הוא כרוךבמה משמעותו ו
העתקת מקום [ Übersiedlung Juden: מעשה רצח שלהם בשמות שונים

  . ]פינוי[ Aussiedlung Juden, ]יישוב מחדש\מגורים

מן גורשו כל היהודים ללא יוצא מן הכלל , 1942 זה קרה בראשית מרץ
ימים אחדים  כעבור. והובלו בקרונות לעבר למברג, העיירה הנזכרת

הם הודיעו . ץ'בלזמ ,נתקבלו מן המגורשים מכתבים מרווה רוסקה
הם סבורים שיוכלו כי הגיעו לשם בשלום ו, לקרוביהם בערים אחרות

. אך כעבור חודש פסקו כל הידיעות מהם. להסתדר במקומות החדשים
לרווה רוסקה להיוודע מה שלום " יהודים ארים"ו" גויים ארים"נשלחו 

הכול היה מעורפל ועוטה סוד . כולם שבו ללא ידיעות – המגורשים
לאחר גירוש היהודים מכל עיירות , לאחר גירוש לובליןאך . ולחישות

אני כבר הייתי אז  –הנוסעים ברכבות " האריים"החלו , איהה סביבהה
בה עושים סבון  ,ץ'להסתודד ולהתלחש ביניהם בעניין בלז –ארי יהודי 

  ! היהודי נרעד ודאב בשמעו על בית מטבחיים זההלב  .משומן יהודים

הטרנספורט הראשון . ידע על הרצח ההמוני בעיירה וראוי שהעולם כול
באפריל הגיעו . ממייליץ 1942של קרונות המוות הגיע לשם במרץ 

, ]לבוב[ למברג, ]Kołomyja[ קולומי, סטניסלב, הטרנספורטים מטרנופול
, ]Śniadowo?[ שניאדוב, ]Ropczyce[ רופשיץ –במאי . 40,000בערך 
, ]Brzesko[ בריגל, נובְר טָ , קרקוב – ביוני. 5,000-כ, ]Kalush[ קלוש

 , ]Żabno[ בנה'ז, ]Rzeszów[ ריישא –ביולי . 10,000-כ, פשמישל
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 דמביץ, ]Szczucin[ ין'צ'צשְ , ]Dąbrowa Tarnowska[דומברובה 
]Dębica[ ,רדומישל ויילקי ]Radomyśl Wielki[ ,פילזנה ]Pilzno[ ,יאסלה 
]Jasło[ ,קטפריש ]Frysztak[ ,סמבור ]Sambor[ ,דרוהוביץ' ]Drohobycz[ ,

. 8,000- כ, ]Gorlice[ גורליץ, בובוב, צנץ, ]Rymanów[ רימנוב, בוריסלב
 בוכניה; 50,000-כ, למברג: באוגוסט באו הטרנספורטים הגדולים

]Bochnia[ ,קי'וייליצ ]Wieliczka[ ,סקווינה ,פרושוויץ ]Skawina[ , ָנוקס ,
גורשו כולם מסטניסלב , באקציות השניות – 1942בספטמבר . 10,000-כ

] Czortków[ורטקוב 'צ, ]Buczacz[ 'ץא'בוצ, קולומי, טרנופול, והסביבה
         . ץ'כל הטרנספורטים הללו נסעו לבלז. וכל העיירות השכנות

ניקוי  – juden Auskammung: הנאצים כינו את האקציות השניות
. ]סירוק במסרק צפוף לניקוי כינים –אויסקעמונג [ הגטאות יסודי של

 וב'פינצ, ]Staszów[ סטשוב, באוגוסט היו טרנספורטים מקרקוב
]Pińczów[ ,מייכוב ]Miechów[ ,ויילקי' ימייז'קז ]Kazimierz Wielki[ ,

יהודים שעוד היו בגטאות באפריל  תלהערכ. ]Sandomierz[ 'סנדומייז
    . יהודים 700,000-כ – 1943עד אפריל  1942ץ ממרץ 'נשלחו לבלז, 1943

כי שאפו  וווחיץ ד'בלז- כל החולפים בעת ההיא דרך אזור רווה רוסקה
  . עשן המתים השרופים שנפלט מארובות הקרמטוריום – עם האוויר

כל המקומות הללו לכשהצבא האדום צועד  ,עתה, מה כבר חשוב עתה
הם יסירו את הכיסוי מן הקברים ויודיעו לעולם , בהם מוטלים קדושינו

מה עולל לנו העם המרצח ובאיזו טכנולוגיה מודרנית בוצעו המעשים 
  ! ?מה זה כבר חשוב עתה. הרצחניים

אם תבוא הודעה רשמית על בתי החרושת לרצח , סוף-סוף ,ואולי
יהדות הבלקן  שלמן החיה הנאצית  ההצלה תצלחאולי עוד , מיליונים

   !הרימו את המסך! שייחשף הכול! המרחפת בין חיים למוות

ראו קישור בדף  ,בלשונו של אליעזר אונגר ,מאמר בעבריתל[  24.7.1944, "הצופה"
  ]הקישורים בסוף התרגום

   . 228 – 227' השואה ע: מתוך הפרק

  

   לא תורגם, שיר –! רווה רוסקה, שוורט אני זוכרת אותך-בלומה רובין
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   מה שעבר עליימה שעבר עליימה שעבר עליימה שעבר עליייהושע וולפוס  

   1942-1939מתוך יומן 

 ליבאוקטובר אמור הייתי להתח. עץבהמשכתי לסחור  1939בשנת 
. את כל רכושנובו השקענו שבפיסת יער , יחד עם בני וחתני ,לטפל

היטלר דרש מפולין את . על מלחמה עם גרמניה בעצימותהחלו לדבר 
היטלר מפיל . פולין דוחה הכול. פרוזדור דנציג ומעבר דרך פוזנן ושלזיה

אנחנו . בגיוס חלקי פותחתברית עם אנגליה ועל ת חותמפולין . אימה
באוגוסט כורתת גרמניה  28-ב. מאזינים לחדשות הרדיו ונרעדים מאוד

  . ןביניה הלקוחפולין חנו מבינים כי אנ, ברית עם רוסיה הסובייטית

גרמניה תוקפת ומפציצה ערים . בספטמבר פורצת המלחמה 1- ב
 7 ,ביום חמישי. יש מתים רבים בקרב האוכלוסייה האזרחית, פולניות

אני נוטל את  .גדולוטן ק קוטרמופצצת רווה בפצצות מ ,בספטמבר
מ "ק 7 מרחק רישהים אל פְ בורחאשתי עם הילדים והנכדים ואנחנו 

עד מהרה . ]Werchrata[ רכראטוומִ לא רב רחק מ. אל הגיסה ,מרווה
ומקרונות , נופלות פצצות על הגשר ועל תחנת הרכבת של ורכראט

 .אזרחים מתים 118צאים מּו ,הנסים יחד עם הצבא הפולני ,הפליטים
משום שרשויות הממשל הפולני לא הכניסו יהודים , יהודים לא היו שם

יושבים יום תמים , כמאה נפשות יהודיות, אנחנו. לרכבות המנוסה
הילדים . האימה לא תתואר, הפצצות נופלות מכל עבר. ביער שדליסק

הוריתי להתפזר ולא לשבת ! שמע ישראל :ים קוראיםמבוגרבוכים וה
בלילה הלכנו לישון . כל היוםכך במשך . יהרגו כולם באחתישלא , יחד

ואכן עד מהרה קרבו , ם כבר ברווההגרמנישבבוקר קיבלנו ידיעה . בכפר
אני שואל אם אני . הם מחפשים פולנים, ם גרמניםובהשני כלי רכב 

   . הם משיבים בחיוב, רשאי כבר לשוב לרווה

היו שם עשרים קרבנות מן . כולנו שוב ברווה .זה היה ערב ראש השנה
שהיו , סמוך לביתי חנה הצלב האדום עם חיילים אוסטרים. הפצצות

שהכו , לעומת זאת היו בעיר חיילים גרמנים. ביבים למדיאנשים ח
 הקצינים נכנסו לחנויות האריגים ושדדו את. יהודים וגזרו זקנים

ביום השני של ראש השנה הם נכנסו לבית המדרש . לכלי הרכב תכולתן
היהודים . קרעו את ספרי התורה וירו פעמים רבות, זאמד בעת התפילה

, כששמענו זאת. 'אני התפללתי אצל הרבי מפוטליץ. נפוצו לכל עבר
יצאתי . לא חששתי, כחייל אוסטרי בעברי ,רק אני. הלכנו כולנו הביתה
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 תיבדרך פגש. לאסוף את ספרי התורה הקרועים ,לבית המדרש
 יתיראהאך , קש לקחת אותי אתםיב סמל. גרמנים מאיצים ביהודים

 .כי אני נכה אוסטרי תיואמר ,םשהוטל בה מו ,להם את ידי השמאלית
לבית המדרש  תינכנס. הוא הורה לי להמשיך ללכת אך בדרך אחרת

מחציתו של ספר מוטלת על , כל ספרי התורה קרועים :וחשכו עיניי
 תינחה ,הכול פתיאס. ס והטליתות מרוטים וקרועים"ספרי הש

ל בי בדרך נתק. לשוב יתיבטליתות הקרועות ופנ יתיסיכ ,על השולחן
הם , סמוך לבית המדרש ,גימנסיהלקח אותי אל השאס 

עבדנו . הוא נתן לי כעשרה יהודים כדי לסדר. בית חוליםשם 
  . שם עד השעה שלוש אחר הצהריים

  

הגרמנים נסוגים והצבא שפשטה בעיר הבשורה  1939בספטמבר 
כי עוד היו חילופי , לרגע זהכל יהודי ציפה . האדום יתפוס את מקומם

ואנחנו רבצנו במשך כל הזמן מסתתרים , יריות בין הפולנים לגרמנים
וכל העיר  ,בספטמבר 24- רוסי בהלבסוף הופיע הפטרול . 

הנוער טיפס . של הגרמנים למורת רוחם, הלכה לקראתו בשמחה גדולה
בא בצ. המשיח באשוכולם קראו  ,על הטנקים הרוסיים ונשק להם

  . שלהם היו יהודים רבים בדרגות ובמשרות שונות

אף שהיה , התחלנו לעבוד ולסחורשוב , אט שוב התפתחו החיים
 דנוועל כל דבר פעוט  כי סוחר נחשב ספסר, לסחור קשה מאוד

לבית המדרש בדרכי
גרמנים מאיצים ביהודיםב

להם את ידי השמאלית
הוא הורה לי להמשיך ללכת אך בדרך אחרת

וחשכו עיניי
ספרי הש, הסף

על השולחן
אס - איש אס

שם  התקינו
שם עד השעה שלוש אחר הצהריים

   סיההגימנ
  

בספטמבר  17- ב
האדום יתפוס את מקומם

יריות בין הפולנים לגרמנים
. במרתפים

הלכה לקראתו בשמחה גדולה
על הטנקים הרוסיים ונשק להם

שלהם היו יהודים רבים בדרגות ובמשרות שונות

אט שוב התפתחו החיים-אט
קשה מאוד
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מי שכבר  :ו אפילו כי יש שלוש קטגוריות של אנשיםנהתלוצצ. מאסרל
פלוני שאל אלמוני . בכלאם לשבת צריכימי שיושבים ומי ש, ישבו

 ,יכול היה לעבוד, מי שרצה ,עם זאת. לאיזו קטגוריה הוא משתייך
יהודים אף . אך בלי חשש ובלי רדיפה ,הכול בשכר נמוך, לקבל משרה

 לאישו ,הלכו בשבתות וחגים ברחוב בשטריימלים ובגרביים לבנות
משום שלא הסכימו , בכל זאת איש לא היה מרוצהו. לא הציקו מהם

החלו . אך לא מן הגרמנים, עהועם סדרי הממשל וכולם קיוו לבוא היש
, חרר משום שהוא ואני עבדנו ביערובני ש, לקחת יהודים לצבא

כמחסנאי במאפייה , עבד אף הוא ,יוסל פוסט, חתני. כמטפלים בעץ
שמא ניקלע פחד וחרדה  רקהיו . פרנסה לא חסרה לאיש. צבאית

גם הם התהלכו , התארגן בקולחוזיםלצו לושא ,הגויים. חלילה לכלא
  . בלתי מרוצים

מכל  רדיוהנו לידיעות קשבלפי שעה ה. 1941ביוני  22, יום ראשון
ביוני לא חדל . היה לנו מירב האמון הןב, במיוחד מלונדון ,העולם
ותפרוץ , האנגלי להודיע כי גרמניה מתכוננת למתקפה על רוסיה הרדיו

 19-ב ,אך כבר ביום חמישי, לפי שעההרוסים מכחישים . ביניהן מלחמה
ואכן ביום ראשון , מופיעים המטוסים הגרמניים הראשונים, ביוני

וכפי , כליל היו השמים מכוסים בהם, בשעה חמש בערך, בבוקר
פרצה המלחמה נגד רוסיה והיא מתנהלת  ,ששמעתי ברדיו האנגלי

 יהםאני פותח את הרדיו הגרמני ומקשיב לצרחות. במלא הקצב
. הם מתעתדים לשחרר את העולם מן הקומוניזם היהודיש, ועותהפר

היכן להסתתר , לאן לברוח ,איננו יודעים מה לעשות ,תוגה גדולה בלב
כי בינתיים מתנהל הקרב בין הרוסים , מן הפצצות הנופלות על העיר

הערים והכפרים , הרוסים מתגוננים בגבורה. לגרמנים במלוא הקצב
וף מציתים הרוסים את המחסנים ופותחים לבס, סביב עולים בלהבות

, ים מן הרחוב שלנובורח, אנחנו בצרות גדולות. בנסיגה מכל החזיתות
אל המרתף של , לרחוב ורשווסקה, שהתנהלה בו מלחמה גדולה

לא ניתן , צפוף, אך שם היו יהודים רבים עם ילדים קטנים. הליברמנים
וב לא יכולנו אך ש. שבנו לביתנו כלשהי יעהרגחלה וכש, לנשום

לאחר , טוביץנכנסנו למרתף של לָ . להישאר כאן כי סביב בערה אש
  . יום במאפייה של צימרמן גם שרבצנו

ועלינו , הופיע פטרול גרמני, בערך בשתיים אחר הצהריים, ביום שישי
, לעומת זאת, האוקראינים והפולנים. היהודים נפלו פחד גדול וחרדה

נים שהותירו הסובייטים מלאים הם התנפלו על המחס. שמחו מאוד
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רק בערב . ובזזו הכול, ש"יית השרפמ, מוצרי טקסטיל, עורות, מזון
קיבלנו ידיעות שהגרמנים מכים ומענים  עד מהרהאך , הלכנו הביתה

האוקראינים מרימים . גוזרים זקנים וגם ירו בכמה יהודים, יהודים
וכל פעם , הם הקימו לעצמם מיליציה. ראשיהם וגם הם מכים יהודים

  . הכניסו יהודי אחר והכו

תייצב מדי לה, 60-16נשים וגברים בני , ל היהודיםעו הגרמנים פקד
בעבודה הכו ועינו והיה על . לעבודה ,יכר השוקבכ, בוקר בשעה שבע

הסתתרנו בעליות , אנשים אחדים, אנחנו. ראשיהם להרכיןהיהודים 
בראשו שיודנרט  ,ביוני 31 ,פקודת מפקד העיר הוקם ביום ראשוןב. הגג

יהודים  הצקהיודנרט הִ . אלא משוגע, שלא היה אדם נורמלי, צרישווי
   .לעבודה ככל שנדרש

, בשבתי על הכיסא. תי לעצמי ללכת לספר להסתפרביום זה הרשי
אחד מהם . בחיוב תישבה "?יּודה: "אותי ושני גרמנים ושאל ונכנס

: תיכששאל. לש מעליי את הסדין והשני מכה אותי בפרגול על הגבות
החוצה והם ממשיכים  אני רץ. כהוגן יתיוכהשוב " ?מדוע אתה מכה"

ועשרה  ,מוכים ומדממים ,יהודים מקובצים 65- כ ובחוץ עמד. להכות
. חיילים עם רובים מאיצים בנו על פני השוק ואינם חדלים להכות

החיילים דקרו אותן  ךא, ניסו למחות, הואצושגם בעליהן  ,נשים
התביישתי . 80-70היו בקרבם יהודים בני . בכידונים והכו בפרגולים

רו לנו הו. חקו נוכח עינוי יהודיםצ, בדיוק היה יום שוק, בפני הנשים
כל אחד שר לעצמו ואני שרתי . לשיר ומי שלא שר הוכה קשות

החיילים דחפו  .לרוץ במלוא הכוח, לאחר מכן הורו לנו לרוץ". התקווה"
עד בואנו , זרמו מאתנו ומהם נהרות של זיעה, אותנו בקתות הרובים

שם היה על כולם להטעין לקרונות כלי עבודה . אל תחנת הרכבת
על בשעת העלייה לקרון הוכינו על הראשים ו. רזללמיניהם ומסילות ב

. ]Hrebenne[ה עד שהקטר הוביל אותנו עד הרבנ, כך .הפנים עד זוב דם
. שהתייחסו אלינו באופן שונה במקצת ,שם עבדו גם כמאה חיילים

לאחר מכן הסתתרתי בבית . לאחר יום עבודה החזירו אותנו הביתה
  . תי עוד לרחוב או העירהיצאולא 

 15,000יהודים ועוד  2,000 בלמברג הרגונשיים החלו להגיע ידיעות בינת
  . הובלו ואין יודע לאן נעלמו
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שהאוקראינים  ,כולה מגיעות ידיעות עגומות מאודהמזרחית ליציה גמ
, יהודים 250- תפס הגסטפו כ סביבהאצלנו וב. יהודים 30,000-הרגו כ

  . ועד היום אין להם זכר, קומוניסטים לכאורה

        היודנרט היודנרט היודנרט היודנרט 

 5,000הטיל על כל אחד , גזלשל שהממשל הקים כמוסד  ,היודנרט
, עורות, חליפות, מרקים וגם גזל למען הגרמנים את הריהוט הנאה

, כלי אוכל, מגפיים ]?בד בכרוםעּוש מעילי עור[ קרעמערמענטל
היה על היודנרט  ,לו ונזקק םכל מה שהגרמני .צבע, בנזין ,מסמרים

מי על ו, הכה את היהודים, כלב משוגע, צריווייושב הראש ש. לספק
מי היה . עונש מוות טמן בחובושמה , הוא קומוניסטשאמר , שכעס

. כשהרוסים היו אצלנו הוא היה סבל. צר זה לא ידע איש בעירישווי
ר מנדל האהוב "אצל הגרמנים עשה אותו מפקד העיר יושב ראש ואת ד

 וביללההשתדל אצל הגסטפו  ,ר מנדל יריב"כיוון שראה בד .וילאף יכפה
יכול  אזו ,עד היום אין יודעים לאן נעלם, ר מנדל הנכבד"את ד משם
הוא . שדד מה שרצה, הכה את מי שרצה, להמשיך בשלושווייצר היה 

עד , ונערות יהודיות שירתו אותו, סידר לגרמנים ולעצמו חדרים נאים
, ם נורמליצר איננו אדישווי הדֶ שראה כי היּו, חדש נפהשבא מפקד 

  . וארגן בחירות ליודנרט

הלשין , א אבודשהובראותו  .צר לא הוצב ברשימת המועמדיםישווי
. והגרמנים ביטלו את הבחירות, למען עצמם הלותעמעשו המועמדים ש

עשר תושבי רווה -נבחרו שניים, כעבור שבועיים שוב התקיימו בחירות
יים הרמן ליפל רופא השינ. הפועליםוהסוחרים , מקרב האינטליגנציה

, אך באופן מהוגן יותר, פעילות זהההם המשיכו לנהל . נבחר יושב ראש
כשרצו הגרמנים להכות יהודי כדי , כמובן. ניתן להתלונן ולא הכו עוד

משום שלא אחת חטף גם חבר , לא יכול היודנרט לעזור, להשתעשע
שלושה : כשלקחו את היודנרט למשטרה ודרשו מהם, פעם. היודנרט

 עשר זוגות מגפיים- חמישה, חמש חליפות, י עור שעּובד בכרוםמעיל
מנדלי ' של ר בעצם הבריחבראשו  נדרמריה'ראש הז חבט, מעור בוקס

  . הוא שכב במיטה שמונה ימים, זייף

לשכת העבודה היהודית כמה יהודים לעבודה הציבה כש, פעם
, הם שחררו איל, נדרמים ביקשו להשתעשע ביהודים'והז ,נדרמריה'בז

, האיל וכשתפסו את. יירו בהם, לאוָ , על מנת שהיהודים יתפסו אותו
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היהודים שטופי להם ירוצו , שיתפסו אותו שובכדי שבו ושחררו אותו 
הורו להם , את האיל לאחר שתפסו. והם השתעשעו בצחוק גדול, זיעה

המפקד . הותנעם דחפו והרכב לא ה. רכב בדחיפה מהירה להתניע
  . ים היהודים והכה אותם באכזריותבחורהפרוע התנפל על ה

לכאורה לחפש את , נדרמים עם המפקד קליין'פעם באו לביתי שני ז
אשתי ובתי מסבירות להם כי שני חיילים מן הצבא כבר . מכשיר הרדיו

, להות הלייבארונ, אך הם עורכים חיפוש בארונות, לקחו אותו מזמן
דרך על בתי , בכעסו. משום שלא הכנתי אותו למענם, בעליות הגג

הורה מיד להביא  ,לסוטת פרווהאצלה ובראותו , בסדיזם ברגליים
  . למשרדו למען אהובתו

אנשים זקנים . מוקם שם גטוש, בינתיים קיבלנו בשורות רעות מלמברג
ונשים גברים צעירים יותר . יורים בהםש ההערכה היא, רחקיםוונכים מ

. יהודים חייבים לעזוב את דירותיהם ולעבור לגטו. בלים לעבודהומ
קורא הגרמני לבעלים היהודי , בעגלה קטנה בשעת העברת החפצים

. ר מסתלק לו עם החפצים למקום שיחפוץוהאיכר השכּו, דהצִ ה
באה . הדם בעורקים קופא מאימה. כאלה שומעים מדי יום סיפורים

האוקראינים ירו שם שומספרת ] Brzeżany, Berezhany[ ן'ז'מבז השיא
. קבר אחדבהם מוטלים קבורים , בהם בעלה ושני בנים, יהודים 80- ב

שומעים על . בנו של הרבי מבלז ועוד חמישה יהודים נשרפו חיים
   . מעשי רצח שכאלה וחיים ביום ובלילה באימה וחרדה

על גבלס זפת וגופרית  איך שופךאנחנו קוראים בעיתון הגרמני 
על . אמריקה למלחמה הצטרפותשיהודים אשמים ב ,ומאשים היהודים

, מכים את היהודי –הצבא נוחל מפלה בחזית . הכול מכים את היהודי
מכים יהודים  –נדרם שעון זהב או מגפיים מעור בוקס 'רוצה ז

ויהודים מוכרים  ;מהם למחנה 1,000ומאיימים לירות בהם או להוביל 
  . לשרודמשום שכל אחד רוצה , נותנים הכולאת כותונתם האחרונה ו

אני ראש , אנחנו הולכים ליער כעובדי יער ,ארגנתי כארבעים יהודים
הולכים ליער מדי יום , ך הכול שני זלוטי ליוםסמשתכרים ב, קבוצהה

אך אנחנו מרוצים שאפשר להיפטר מן , מ חזור"ק 8מ הלוך "ק 8 ,ברגל
תקפים  ,אישורים מיוחדיםאנחנו מקבלים . העיר למשך יום תמים

בעת הארכת התוקף לוקח היודנרט שלושה , עשר ימים בלבד- לחמישה
כשעוד היה חם . חלק גדול מאתנו הולך ליער רעב. זלוטי מכל אחד
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 ,אל איכרים מכרים ,בחוץ נהגתי להיכנס לכפר הסמוך שדליסק
  . ואת זה צלינו ואכלנו ,תפוחי אדמהבהפצרות השגתי מהם ו

מערים  מרבים לשמועמה שלאחר אך , חיים בחרדה ופחדכך אנחנו 
בערים אחרות . זה עדיין ארץ ישראל ,ברווה ,אצלנושאומרים , אחרות

לקחו נ] Strumiłowa Kamionka[בקמיונקה סטרומילובקה : גרוע בהרבה
; ואין יודעים לאן, והובלו ,בהם נשים הרות וילדים ,יהודים 750
. הוכו ונהרגו, נשדדו, היהודים לגטוגורשו כל ] Jaworów[בורוב ביָ 

לפי שעה אנחנו , יודע מה עוד יקרה אתנורק הוא ה ,אלוהים שבשמים
הם לבטח ו, נושליטי מיטיב עםבחזיתות המצב לא  .חיים בפחד מתמיד

  .   ן עלינוונאנחנו חיים בתקווה שהשם יתברך יג; יפרעו מאתנוי

הורגים ויורים ביהודים , הטרור אינו חדל שםשאנחנו שומעים מלמברג 
יצא יהודי זקן בן שבעים מן הבית ועטה את , גם ברווה. ברחובות

. הוא לא שב עוד ,ראה זאת קצין ומיד עצר אותו, הטלאי הצהוב בחוץ
מתחילים כבר לדבר , המהוגנים כמובן, אפילו הפולנים והאוקראינים
, ייםמחנה שבוהיה ברווה : הם ראו. תפרזשהברבריות של הגרמנים מו

. השאר מתו ברעב ובמכות שהוכו, נותרו מאות אחדות, יםשנא 12,000
קברים הנרצחים בעזרת נשם  ,וולקוביצה לא] גוויות[לים ימדי יום מוב

כל השבויים . ביום שני מובילים פעמיים, מתים 90-80, טרקטור
  . רו למוותנוהיהודים 

בכל ל העולם והגרמנים מאשימים כאת כבר אפפה  הבערהכש, כשיוע
, ה גדולהחרדשוב אנחנו חיים ב – "היהדות הבינלאומית", את היהודים

והיודנרט  ,עכשיו ערב חג המולד. משום שאנחנו רואים את הצפוי לנו
אתמול נסעו . לוקח חפצי בית וכסף למען הפקידים הגרמניםשוב 

ו אותם חיילים גרר הרבנליד הְ , צי הסקהשלושה יהודים ליער להביא ע
נשים , יהודים 40,000-כ ,למברג כולה נשדדה. מן העגלות וירו בהם

הקמת הגטו . עשרים משפחות מתגוררות בבית אחד. והובל, וילדים
להעביר את כל היהודים  ניתןמשום שלא , 1942במרץ  1הוארכה עד 

  . מחלקי העיר האריים בפרק זמן כה קצר

סיבה  יבל, יהודים ובאישהגברים י שוב ירו בשנ, 1942בינואר  3, שבת
, ]Shabelnya[ האישה גרה עם בעל ושני ילדים בשיבלניה. הזהרה יובל

הבעל יצא מדעתו . ירו בה החיילים, הלכה העירה להצטייד בלחםהיא 
  . צרותה ןמ
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ר "ד, פרופסור טננבוים: אסרו יהודים חשובים בעירנביום ראשון 
הפרווה  חפצילמסור את  ,לחץ על היהודיםאמצעי  ,שפאץ ואחרים

צווארונים  ,מעילי עור שעּובד בכרום, מסרנו אדרות שער. שלהם
לקחו גם כל נ. לא הותרנו פיסת פרווה בבית ,שטריימלים, שהוסרו

חיי היהודים . עונש כופר ליהודי רווה ,ג זהב"ק 2להכין  ,זהבהי פריט
  . ורכושם היו הפקר

 עוטיםנדרמים בעיר ומכים יהודים בתואנה שהם 'הלכים הזתשוב מ
כל אחד נאלץ לשלם , בשבת נתקלו במניין מתפלל. סרטים מזוהמים
הורו ליהודים לחפור בעצמם בור  ן'ז'מספרים כי בבז. עשרה זלוטי קנס

  . חיים ,באדמהו אותם שם כיסו

אם  מי יודע; אין יכולת לתאר בקולמוס ודיו את הפראות של הברברים
שנתקלים בו יהודי  :אומרים כי יש הוראה סודית. נוכל לעמוד בזה

בקרב חלק גדול מן . יש לירות בו מיד ובלי הזהרה ,בפאתי העיר
אצלי ואצל בתי אין . היהודים הרעב גדול מאוד והם גם קופאים מקור

רק  .קמח ועצי הסקה עד לקיץ, כי דאגנו למזון, ה לפי שעה רעב וקור"ב
  . לראות את שני ילדיי שבים מרוסיהעוד ואזכה  ,רת השםבעז, נשרודש

להאזין לרדיו  –בעיתונים הגרמניים  כפי שאנחנו קוראים בין השורות
אך , התקפות הרוסיותנוחלים הגרמנים מפלות גדולות מן ה – נאסר

כי אנחנו , שמא יחול על ראשינו, אנחנו חיים בפחד מתמיד ובאימה
וחל , מענים והורגים יהודים, מרבים לשמוע על צרות שונות ליהודים

  . איסור לעזוב את המקום ולעבור למקום אחר

בעיר . וקבוצת ההשמדה נסעה ,שנאספו ג זהב"ק 2 מסרו לגסטפונ
המגפה . אנשים רבים מתים ,גדולה וטיפוס הבהרותבטן  ת טיפוסמגפ

מרוב רוגזה לקיתי . וחיילים גרמנים מתים גם כן, בעיקר בקרב נוצרים
כמה זמן יימשך הדבר ואם . ומקבל מדי יום התקפים עזים, לבב םפגב

ימים ולילות  ,חיים בתקווה. לא יודעים, נוכל לשאת את הצרות
  . בלי יכולת לישון, במחשבות בלבדחולפים 

מש חבאו לרווה ארבעה אנשי גסטפו עם , 1942 בינואר 17, שבת
 ותמשתייכ. למחנה עבודה מנפת רווה אנשים 250- בדרישה ל משאיות

. ]אוהנוב[ הובנוב, מגרוב, ]Lubaczów[ וב'לובצ, נמירוב', פוטליץ :נפהל
אפילו , בכל הערים האלה ביום ראשון כבר החלו לחטוף אנשים
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. הערים הקטנות חטפו יהודים כפריים; זה היה משהו נורא; שנתםב
אריגי , חליפות, שעוני זהב: גדול יצאה ברכושהמיליציה האוקראינית 

מי ששיחד אותם שוחרר  ;]Bielsk Podlaski הייצור מקום? [ ביילסק
 ,חטפו ביום ראשון ילדי עשיריםנברווה . עניים, ונלקחו אחרים

לעומת זאת . זלוטי ושחרר אותם 3,000-2,000היודנרט לקח מהם 
ביום שלישי הם . כל הזמן שילמולקחו אנשים שנבימים שני ושלישי 

  . ים היו מרווהיהוד 170- כ ,הושבו במשאיות

עוד שמונה מעשירי , תוך עשרים דקות, לפני נסיעתם דרש הגסטפו
נתן  ,ל התמקחהראש ליפֶ יושב . יםמסוגלמה הם ליראו  ,ולא, היהודים

   . והם נסעו לעבר טרנופול ,ג זהב ויהלומים"ק 3להם 

עלות מתחת מ 25, כי שרר כפור, בין לבין נערכה מגבית מזון וביגוד חם
. הזעקות והבכי עלו עד לב השמים, בעיר הייתה תוגה גדולה. לאפס

והשאר   ,למחנה עבודה, חלק מהם נשלחו אל ויניקשלאחר מכן שמענו 
, עשר שעות ביום, שם הם עובדים בדרכים בגריפת שלג ,זן'ז'בל

. ים ביום מעט מרק עם בשר סוסיםיופעמ ,גרם לחם 200מקבלים 
חלש ואינו מסוגל נמי ש ;אס ואוקראינים- ההשגחה בידי אנשי אס

  . יכול לפדות עצמו ולברוח ,מי שברשותו כסף. בו במקוםנורה , לעבוד

הוא שב ברגליים , לאחר ששילם כסף, כר להימלטכך הצליח נער מּו
, על כל צעד ושעל רק שוחד, כך נראה הסדר התרבותי החדש. קפואות

  . ורק כלפי היהודים חסרי המגן, שוד ורצח

לפתע באה פקודה לפטר . עץם במטפליאני ובני שמעון עובדים ביער כ
גרמו אך הם . קיבל במקומנו שני אוקראיניםביל היערן . את היהודים

קיבלנו מסמכים . הוא קרא לנו לשובו, יםגדול יםלו פגמים מקצועי
שאנחנו רשאים להסתובב באופן , פאורשל עם אישורי בריאות  ,טובים

  . חופשי בכל הנפה והיינו מאושרים שאיננו בשבי

לא שנראה . שולחים את החיילים מן העורף לחזית .בפברואר 10היום 
. הם יודעים כי צפוי להם מוות בטוח, הם עגומים. הכול כשורה אצלם

בכל הערים והעיירות . מאוד לא טוב, היהודים, אך אצלנו! כן יאבדו
כבר הוא קילוגרם תפוחי אדמה מחיר . הפחד והרעב, הבדידות יםגובר

. מחירו תשעה זלוטי, טחון ברחיים של יד, קמח שיפון ;שני זלוטי
עושקים  יםוהיודנרט ,הרעב, הן יהודים והן גויים, ענייהההאוכלוסייה 
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, למען האדמיניסטרציה הגרמנית והאוקראינית על ימין ועל שמאל
  . מאימים עליהם בכלא ובירי, כן לאשאם 

, דרשו לרהט שלושים חדרים לטובת בית ילדים גרמני נוסף לכך
אנשים רבים בעיר חולים ומדי יום מתים . הילדים יובאו מגרמניה

ממכירת חפצים " פרנסה"הייתה  עד כה עוד. עשרה מהםעד  שמונה
חפצי , מזחלת, עגלה, פיסת אריג, ציפות, כותונות, חליפות: אישיים

אין קונים , עכשיו אזל הכסף. קנקנים, דליים, כדים :בית אחרים כמו
משהו  פלוניואם קבר , חפצי הפרווה נמסרו לממשל. זלהּווהכול 
מתרוששים  מיום ליום. הוא חושש להוציאו, שוודאי יירקב, באדמה

חלק מן , בעיר שולט הטרור. מתירעבים יותר והכליה מאי, יותר
ויחד עם האוקראינים מקבלים , דויטשה- הפולנים נרשמו כפולקס

, הלכים ועורכים ביקורות אצל יהודיםתהם מ. גסטפומשרות של סוכני 
   .ה שעוד נותרמחלקם מוכנים לקבל שוחד וכך מחלצים מן היהודים 

. להקיף אותם רק למען יהודים ,מכינים רחובות אחדיםשים יש דיבור
, ויהודים כבר עוקרים לרובע שלנו, יהיה בכללם, רהדְ רֶ פְ , הרחוב שלי

שוב החריף מצב . תבהלה תיווצרכש, שלא להמתין לרגע האחרון
מטומשוב . לאחר נאומו של היטלר להשמיד את היהודים, היהודים

עשר מהם - ארבעה, ]Cieszanów[ שנובי'צליהודים  500לובלסקי הובלו 
צעירים מתחת לגיל . משום שלא עמדו ממש בתוך השורות ,נורו

אנשים השנוב מתים י'בצ. ארבעים ושתיים הושארו לצורכי עבודה
  . ברחובות ברעב

הגרמנים הוציאו . סוסים לצבא סקרהיה ברווה מִ  1942במרץ  4-3- ב
הם ולהכות על הורו להם לכרוע על ברכי, יהודים זקנים מן הבתים

לקול צחוקם , אגב כך הכו אותם בפרגולים עד זוב דם, חטא על לבם
לרווה בא המפקד  ,סמבורלהקודם עזב  נפהמפקד ה. של אלפי איכרים

   : מיד זימן את היודנרט ודרש שלושה דברים. של חלם

  .עד לשעה עשר בבוקר ינוקו כל הרחובות משלג .1

  .במרץ ישופץ בידי מהנדס בנייה וייצבע ביתו של גורקי 15עד  .2

ציפוי לבידים ת רהיטים בועשרה מערכ-במרץ יסופקו חמש 15עד  .3
  .  חדרי אוכל ומטבחים, חדש לסלונים
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העיר חרדה . יהודים 1,200שם חיסל , יעשה כפי שעשה בחלם, לאוָ 
תשעת חודשי הכיבוש כבר ב? היכן ניקח רהיטים רבים כל כך. מאוד

בחזיתות . הוציאו מן היהודים את הריהוט היפה והטוב ביותר
וכשמכים , הבולשביקים תוקפים אותם בעוז, הצלחותיהם אינן גדולות

  . אותם הם פורקים זאת על היהודים

היוקר גובר מיום . שלושה שבועות לפסח וכלל אין חושבים על החג
ועיר אחת  ,דשות רעות יותר ויותרמערי הפרובינציה שומעים ח ,ליום

  . אינה מסוגלת לסייע לזולתה

נדרמריה 'הז. ן גדולאסואוכלוסיית רווה רוסקה ל קרה 1942במרץ  20- ב
גברים  1,000-חטפו כ, הגרמנית והאוקראינים ביצעו פשיטות בכל העיר

ם כל מלא התירו להם לקחת ע. הם הובלו למוסך, נשים וילדים, זקנים
עירומים , בלי פת לחם, מעלות מתחת לאפס 15ר היה הכפו. צרורות
הם אף נאלצו , דחסו אותם לשם בלי אפשרות לשבת אפילו, ויחפים

  . לעשות את צורכיהם זה על זה

 הופרדווולאחר מכן הובלו לתחנת הרכבת במרץ  23הם שהו שם עד 
היו . לאחר שנתלשו מידי האימהות, גם ילדים לחוד, גברים לחוד :שוב

, חמישה ילדים-נשים עם ארבעה, בקרבם גברים זקנים נכבדים
עוד  ,שני ילדים מתו בלילה. דים ממשפחותיחימשפחות שלמות ו

  . לאן הובלו לא ידוע. לשמיםעד הבכי והזעקות עלו . במוסך

, בית העלמין הישן, המקום הקדוש. למחרת נתפרסמה גזרה חדשה
היהודים לפרקו תוך שמונה  על – שנים 500-הקיים כבר למעלה מ

מאיים קומיסר , ולא, את המצבות להוציא ואת גדר האבן לנתץ: ימים
גם נשים , אנשים 500עובדים בזה מדי יום . העיר לירות באלפי יהודים

המצבות רבות השנים . אך האדמה עודנה קפואה מאוד. ונערות
  . וקשה מאוד פיזית לבצע זאת במועד כה קצר, ת עמוק בקרקעשקועו

על היהודים לנקות את הרחובות הראשיים ולהעתיק . ושוב גזרה חדשה
 גורר כל אחד ונושא עמו "הגירהה"בעת . את מגוריהם לרובע היהודי

חפצים חדשים טובים נטל , את מעט חפצי הבית הישנים שעוד נותרו
ן ואה גרמני או מישהו מעדיין ר ההעברהעת באם  .היודנרט זה מכבר

מיד  –הנושא חן בעיניו כלשהו איכותי נדרמריה פריט 'זב םמשרתיה
  . הוא לוקח אותו לעצמו
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 ,היטלר אינו מסוגל לבצע את אופנסיבת האביב נגד הבולשביקים
ונגד היהודים , נגד היהודיםאפוא הוא עושה אותה  ,שהכריז על בואה

שומעים כי בכל הערים והעיירות בפולין . במאת האחוזים תלחוצהיא 
לבי דואב מאוד על . מתנהלת האקציה של השמדה במלוא הקצב

אך חורה לי , לחיי איני חושש. שאני אוהב מאוד, הקטנים ארבעת נכדיי
אלוהים . שמובילים אותנו כצאן לטבח ואיננו מסוגלים להתגונן מאוד

  . בודיםא כולנו ,לאוָ  ,הרי חייב לעזור

לאחר הובלת . מסתתרים בכל חור שניתן. לא תתוארבעיר התבהלה 
חתם , ביזהגויים מן ה מנועוכדי ל, היהודים נותרו הדירות ריקות

. אין איש יודע בהמשךמה יהיה . היודנרט את הדירות והציב שומרים
, תכנית ההשמדה נגדנו היטלר מבצע את. לא ישנים לילות תמימים

יהודים בגיל  ,מילא לנו. רק נס יוכל להצילנו, יהודים חפים מפשע
אך הלב דואב מאוד על הילדים הקטנים , הכול היינו הך ,העמידה

  : אני מדוכא מאוד וכותב את תפילתי! החפים מפשע

  

 השמידל אחד שואל אם יעלה בידי היטלר לכ, העיר נאנחת, פסח קרוב
, היודנרט אוסף שוב רבע מיליון זלוטי. את כל היהודים באירופה

אולי יצליחו להציל ש מחשבהב, האחרון] רכוש[הנושאים ומוסרים את 
  . את החיים

ו את חיסלשמדברים , אין אות חיים, מכבר ו לאנלקחמן היהודים ש
וקומיסר העיר , המצבות עקירתבבית העלמין כמעט נסתיימה . כולם
כי , לרצף במצבות אלה את שטח בית העלמין, באפריל 15עד , הורה

  . בידיים יהודיות כל זהו, גן טיול, הוא אמור לשמש פארק

. שנוכל להציל את החיים ובלבד. א למעננולבר הדברים האלה הם ככל 
הייתכן שחלילה יושמד כל . ההיסטוריה אינה זוכרת ברבריות שכזו

, כולם מתהלכים מיואשים! אה את ייסורינוְר , אלוהים? העם היהודי
ל "איננו יודעים אם אחינו בחו. הסוףשואלים זה את זה מה יהיה 

אם העם הגרמני יודע על הברבריות הנוראה . יודעים על אסוננו
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אפילו . שהכאת יהודי והריגתו משולה להריגת זבוב, המתחוללת כאן
, אלוהים ראה אתה עצמך. האיכרים אינם מסוגלים לראות בייסורינו

  ! אלוהים

. ת מצבות בית העלמיןתרוהיהודים עוסקים בעקירת י ,היום פסח
ברחנו , כי שוב יחטפו יהודיםגם פשטה שמועה , ראשון של פסח, היום
תפוחי  אין, בעיר שורר רעב. לכפרים וליערות ,כך כפי שאנחנו ,אפוא
והמיליציה , הקצבים ניסו לשחוט שתי פרות. מצות יןא, אדמה

  . האוקראינית גזלה את הבשר עם הפדיון

אומרים . ץ'קרונות יהודים לבלז 20-18מדי יום מובלים מלמברג 
אנשים צעירים . נשים וילדים בזרם חשמל, הברברים משמידים זקניםש

לאן מובילים : "נדרם גרמני'אישה שאלה ז. הם מענים בעבודה קשה
כך רוצחים יהודים חפים מפשע ". ותולמ: "הוא השיב" ?אותנו

והנותרים משוטטים " ?למה: "ואיש אינו שואל ,דם קרב, בשיטתיות
   .מבוהלים וכמו מתים

עשרה חודשים מאז תקף היטלר את רוסיה . 1942באפריל  22היום 
האופנסיבה . 1941החזית עומדת במקומה כמו בנובמבר . תיהסובייט

שומעים שאנגליה ואמריקה . מתנהלת כמצופהלא  –ה שהוכרז עלי
, השמדת היהודים של אך האופנסיבה, בעוז את גרמניה ותמפציצ
. ץ'באפריל פסקו קרונות הטרנספורטים לבלז 15-מ, עם זאת. נמשכת

לחץ על הגרמנים החיים  לפעול מ"אומרים כי בחו. הסיבה לא ידועה
  . בכל זאת חיים היהודים בפחד נורא. ל"בחו

, במהרה יבוא השלוםשפשטו שמועות בעיר ; אתמול היה יום טוב
, ברחובות. אך אין יודעים דבר בוודאות, בצבא הגרמני בקיעים ותגלנש

אין שתלשו חיילים אחדים מן היהודים את סרטי השרוול ואמרו , בעיר
יסתיים  1942- כבר בשלפי שעה חיים בתקווה , עיקרה. בהם עוד צורך

  ! ריבונו של עולם, אור נזע. לטובה, במיוחד ליהודים, העגום מחזהה

נדרמים הגרמנים והשוטרים האוקראינים יהודים 'בינתיים חוטפים הז
 ץשילוה, וב'לובצ, הובנוב, מגרוב, נמירוב :כמו נפהרבים מעיירות ה

]Oleszyce[ ,עובדים עשר עד שתים. ווה לעבודהומביאים אותם לר-
 רק  ,לחם לא מקבלים. ברחובות ובמחנות אחרים ,עשרה שעות ביום
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וב ניסה 'בלובצ. ואנשים נחלשים בהתמדה, מעט מרק תפוחי אדמה
  . שוטר אוקראיני ירה בו מיד למוות, יהודי בשם קלאר להימלט

ים שנוסעבכל זאת מספרים איכרים . ץ'לפי שעה פסקו הרכבות לבלז
וככל שמרבים  ,בשר שרוףכמו של ] ריחב[כי חשים מרחוק , בדרך

אנשים שאומרים . אין אפשרות להגיע לחקר האמת, לשלוח לשם גויים
לפי שעה . אך משהו שם אינו כשורה, בגיל העמידה עודם חיים שם

האדמיניסטרציה העירונית . זלוטי 15מחיר קילוגרם לחם  ,הרעב גדול
מוכרים כל מה שיש כדי . גרם לחם 100חדלה לחלק את המנה של 

אני הולך . לקנות לחם או קילוגרם תפוחי אדמה שמחירו חמישה זלוטי
במרץ טרם  15-מאך . זלוטי ליום 6.30שכרי . מדי יום ליער לטפל בעץ

אך , מ ליער"ק  30-20ן הולכים מדי יום אני ובני שמעו. קיבלתי תשלום
אנחנו מסוגלים . אנחנו מרוצים מאוד שאנחנו פטורים משהייה בעיר

 ;איש אינו מציק לנו ואיש אינו מפקח עלינו, לנוע שם בחופשיות
כי במחנות העבודה מתים  ,בעזרת השם יתברך ,נישאר בחייםש ובלבד

', זמושץ :ערים כמובחלק מן ה. טיפוס הבהרותברעב וב, מכותבאנשים 
גם אצל יהודי . לובלין ירו למוות ביהודים רבים ואת הנותרים גירשו

אינם  ללוהגרמנים כ ,הכפרים לוקחים את השדות ואת הבהמות
 ,בעיר הכין לעצמו כל מי שיכול. צימאונם לדםאת ע ימסוגלים להרג

  . כדי שיהיה לו מקום להסתתר בו בעת החטיפות, בונקר

 אך אינני יודע, רצוני להמשיך לכתוב. חג שבועות-אסרו, במאי 24היום 
האם אכתוב על יהודי הכפרים שכל . הלב מלא כאב. במה להתחיל

מקומות והם גורשו מ, רכושם נלקח מהם לאחר עמל קשה של דורות
, נארול: באזור טומשובכל היהודים קובצו או אכתוב איך  ;מגוריהם

 וב'לשצ, ]Tyszowce,Tiszewic[ טישוויץ, ]Jaryczów[ וב'יריצ, ישנוב'צ
]Łaszczów[ ,ואין יודעים מה , וזה היום השלישי שהם מוחזקים במחנה

או , תוב איך יורים ביהודים ברחובותאכאו  ;חושבת החיה לעשות בהם
 על הנערים העובדים שהובלו לפני שישה חודשים אל יקטורוב

]Jaktorów[ , למוות או מתו ברעב או הנותרים נורו , מהם שבו %50רק
ידיהם , רצוצים, חלשים, כחושים, השבים מתים למחצהו ,בטיפוס

יהודים העובדים בעבודת כפייה  3,000או אכתוב על  ;ורגליהם קפואות
; עשרה שעות ביום בצום-ועובדים כך שתיים, ואינם מקבלים כלל לחם

 חרון והיהודים חייבים למכור את הא ,בגזלאו על כך שהיודנרט ממשיך 
את האדמיניסטרציה  כלכלכדי ל ,שנותר להם בחצי חינם ולשלם

 קשיותאיך מתהוללת החיה ב, דבר אחד אוכל לתאר בקצרה. הגרמנית
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הלכים עדיין תמ ,כילה אותםשהגורל המר טרם  ,ואנשים, אכזריתלב 
שלוש משפחות בחדר - שתיים, גרים בצפיפות רבה. שרודבתקווה ל

, וכשבעיני ארי כלשהו מוצא חן בית, י הכפרנוספו גם יהוד כשיוע, אחד
שעל היהודי לפנות  ,הוא הולך אל המועצה המקומית ומיד מקבל צו

  . למענו את הבית

יושב הראש בעבר , אל קומיסר העיר עצמו סישוב הצליח להכנלפתע 
נותן פקודות למיניהן , לשין על אנשים בעיראינו חדל לההוא ו ,שווייצר

  . העולות ליודנרט אלפים רבים

שנאלצו כ, על יהודי רווהאתמול יום שעבר ה יאחר. 1942ביוני  1היום 
עשרה ומעלה לעבוד - נשים וילדים בני ארבע, גברים, אנשים 5,000

בניקוי  םחלק; משעה חמש בבוקר עד שמונה בערב ללא הפסקה
שם ניפצו ופוררו , בבית העלמין הישן םחלק, ם בעירהרחובות הנוצריי

משום שקומיסר העיר איים שאם , מצבות ועשו מהן גל אחד 4,000-כ
כבר  להיגְ  מה משמעות, מן העיר יהודים 4,000 להיגְ לא יעשו זאת 

עבד אפוא עם , מקטן עד גדול, כל אחד. זה מוות ודאי, אנחנו יודעים
ולא , גם השיגו למענו מיליון זלוטי ,לפי דרישתו. כולם ומעבר לכוחות

  . החיה הרגענידוע לכמה זמן 

, בדיוק היום פגשתי בחור שהצליח לחזור ממחנה העבודה יקטורוב
. בחלותו בטיפוס נשלח לבית חולים ומשם בא הביתה ברגליים קפואות

, עם עוד שלושים שוטרים אוקראינים ,פר כי יש שם מפקד נוראיהוא ס
פעם הביאו לשם . ורים ביהודים כמו בזבוביםכשמתחשק להם הם י

שאל אותם אם מי מהם חש , בחיוך, והמפקד, יהודים לעבודה 400
 צהירוחלק גדול ה, ישלחו הביתהישהם סברו ; עצמו חלש או חולה

 123- וירה ב ,הוא הוביל אותם בקבוצות של עשרים. הם חוליםש
, ורה לו לשכב על ספסלה, בחר עובד ,תחשק לוהכש ,לפעמים. אנשים

ושני אוקראינים עם , ברגליואוחז אוקראיני אחד אוחז בראשו ואחר 
כמו , מכים בקצב. וחמש מלקות- פרגולים מכים משני הצדדים עשרים

כך . וכל שתי מלקות נחשבות אחת ,נפח המכה בברזל הלוהט
החיים על  ,שלנו ביודנרטמנוסף לכך יש לנו פרזיטים . משתוללת החיה

שהתקנתי ביער משרפת פחם , לפי שעה ,מזלי. ן היהודיםחשבו
וארגנתי בעבודה את ילדיי ועוד ארבעים , לחביותנסרים שמעבדים בה 

  . יהודים ועשרים נשים] גברים[
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שוב : מאוד מה לכתוב יש הרבה ותעל צרות יהודי. 1942ביוני  14היום 
ץ 'לבלז ,טרנוב, ובקקר ימובילים בהתמדה רכבות מלאות יהודים מאזור

 80-70בכל אחד מהם , קרונות סגורים 40-30, הרכבות. להשמדה
הילדים פושטים . ר בידי אנשי הגסטפווומאח לפניםמשמורים , יהודים

מן האשנבים המסורגים ומבקשים מעט , המסכנים, את ידיהם הקטנות
כנראה אין הם יודעים לאן מובילים . ואין אפשרות לגשת אליהם, מים

  . אותם

הם מטילים . הסובבים את רווה התארגנו כנופיות חמושות ביערות
. פצועים והרוגים מידיהםכבר נדרמים רבים 'ז ,אימה באזור כולו

שהיה בשדליסק לצורך מעט  ,יענקל זומר, רווהאתמול נתקלו ביהודי מִ 
אך  ,הרעב גדול מאוד. אב לשלושה ילדים קטנים ,יהודי, וירו בו ,מזון

הסתה גדולה נגד  המלווה ,פינוי המכּונההאקציה  :יתעיקרהצרה ה
. בפולין מתנהלת במלוא הקצב החיסולוזה שהאקציה של , יהודים

ץ 'בלזלבשבוע מובלים מאות קרונות דרך רווה שלוש ם יפעמי
  . להשמדה

. ש את רוסיה"כבר חלפה שנה מאז תקף היטלר ימ. 1942ביוני  21היום 
אך יותר מכל , הדבר הגבכמה חיי אנשים צעירים אין אפשרות להעריך 

. שיגעון של אדם אחדבגלל , לחינם ועל לא דבר, מדמם העם היהודי
ו רק עדואפילו בעבודות שאינן מועילות לאיש ונ מאודעובדים קשה 
  .העבודה תצילו מפינוישאך כל אחד סבור ומקווה , לענות יהודים

 עשר יהודים על- בורוב מן היודנרט שלושההשבוע דרשו הגרמנים ביָ 
גם  ואיבד יםהיודנרט. והיודנרט מילא את משאלתם. מנת לירות בהם

 ,מכים, גוזלים. קרים חסרי רחמנותרוצחים כו נעשהם , צלם אנוש םה
ממלאים את הכיסים וחיים על , נותקרבשמש מסגירים יהודים ל

  . חיינו ורכושנו הפכו הפקר, אין בפני מי להתלונן. חשבוננו

ניצחונות קטנים של מדינות הציר  העיתונים מביאים ידיעות על
יוצאות ) ב"ארה, אנגליה(אך מדינות הברית ) איטליה ואחרות, גרמניה(

ולפי שעה , חשבון נהבואתוצועקות כי  ,עידותווב, ידי חובה באספות
מדי שלישי : שעון בדייקנות שלהכול  מתנהל, כאן. אין רואים דבר

האימהות מציבות . יםקרונות עם יהוד 50-45ושישי מובלים דרך רווה 
. מעט אוויר וףשאל ,את הילדים הקטנים אל סורגי קרונות הבהמות

הפולנים מגישים מעט מים . בבית הנתיבות הם צועקים ומבקשים מים
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עובד יהודי בבית הנתיבות אין שום ל. זלוטי לסיר קטן 10-5וגובים 
  . מניחים להתקרב אליהם

כי לא , יהודים חסרים כבר בפוליןאיננו מסוגלים להעריך במדויק כמה 
נאסר עלינו ללכת או . יודעים במדויק מה מתרחש בערים אחרות

 המלפי . 35%-40% כבר חסרים ,להערכתי. רק מה שנודע מגוי, לנסוע
כאן היו בשנת . מערים אחרות המצב ברווה טוב בהרבה יםמעושש

ים אפוא חסר. 6,400והיום אין מספרם עולה על , יהודים 8,400- כ 1941
והשאר מתו מאימה , ץ'לחו לבלזומהם נהרגו או ש 80%, 25%ברווה 

, קרקוב :ערים אחרות כמו .ברווה עדיין לא כל כך רע ,כלומר. עברו
איש . הן כבר היום יודנריין, שהיו בהן יהודים רבים', זמושץ, לובלין

אנחנו , ל לא יוכל להאמין למתרחש עם העם היהודי בפולין"בחו
מדברים עם . ותרידק צדדים מוסיפיםוהקוצים ב ,יני זאביםנתונים בש

ארבע או  פולני או עם אוקראיני והוא ימצא טעמים למיניהם מלפני
למכירת משקאות  יםמונופוללאבותינו  וכשהי ,חמש מאות שנים

והגויים בעת הטבלה או חתונה נאלצו  ,חריפים או כנסיות חכורות
מה טיפשיות ומגוחכות . כשיועלכן הם גומלים לנו , מסלתת ליהודי 

מה חסרי . ראשב להנהןלשתוק ו, אנחנו נאלצים לשמוע. טענותיהם
לא . אנחנו פושטים צווארינו לשחיטה, מובלים לשחיטה, ישע אנחנו

יצור קשר עם ערים ל ,תארגןלהראוי אולי , לשוחחלנו אחת מזדמן 
כי זה יהיה גרוע  ,משיבים –להתנגד מלא פקודות או ללא , אחרות

שומעים כי . וכך חולף יום ועוד יום .שמא יהרגו את כל העיר ,יותר
. ומתרגלים למצב ,בעיר אחרת ירו למוות ברבים, מעיר זו הובילו רבים

אך חולף יום , נעשה כבד מאוד על הלב ,ץ'בשעה שחולפת רכבת בלז
י ה העם היהודכך כלֶ . לו אין הדבר נוגעשכל אחד סבור  ,ושוכחים

   !בפולין

לפנות תוך ארבעים ושמונה שעות  ,בכתב פקודהנמסרה לי ביוני  24- ב
, מעל לשלושים נפשות, שמתגוררות בו שמונה משפחות ,את כל ביתי

 יםקשומאמץ  בודהלאחר ע". שטיקל"ולמסור אותו לפירמה הגרמנית 
 ,לא אכלתי לשובע ולא ישנתי דיי עד שבניתי את הבית, יםוממושכ

  . עליי לפנותו כשיוע

בתי , אני עברתי אל אחותי מלכה. כציפורים מן הקן הפיצו אותנו
כל . בנבדלובני שמעון עם אשתו וילדו , ושלושת ילדיה עברו בנפרד
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שם צפוף  ,ובקושי נדחקתי אצל אחותי ,חפצי הבית חולקו בין השכנים
  . ומחניק מאוד

 ולקחהעיירה נ כל תושבי. ן מר על העיירה מגרובאסו נחתביוני  25- ב
, נמלטו 100-כ, 800נפשות הובלו  1,100מתוך . ץ'לבלז וובלהו בחיפזון

 ,חלק הסתתרו אצל גויים. ונפלו בדרכים מהם נורו בעת הבריחהחלק 
רו יי ,יהודיאצלו מצא ימי שי :הודיעוהכריזו הגרמנים ו אך למחרת

האיכרים נתקפו אימה והסגירו שלושים נשים יהודיות עם . בכולם
 ,הגסטפו הכול במגרוב שדדלאחר ש. ץ'הם הובלו לבלז ,גברים וילדים

  . היא הפכה יודנריין

מתכוננים שפשטו שמועות , ביוני חוותה רווה חרדה גדולה 27- ב
בעליות גג  נוהסתתר, רצנו לשדות וליערות. לאקציה של חטיפה

  .הדבר יקרה השבועשחוששים . ובמרתפים

וב ירו השבוע בשמונים 'בלובצ. רוצחים גם את הצוענים בהמוניהם
לאחר מכן הרגו גם את שמונת . שמונה יהודים קברו אותם, צוענים

  . היהודים

איננו שומעים אף לא . חוששים מן הצל של עצמנו, חיים בפחד מתמיד
יש אנשי יודנרט העובדים , כן. אין לנו מנהיג שידאג לנו, מילת נחמה

  . רק שודדים וגוזלים ,למען הגרמנים ולמעננו אינם עושים דבר

ברביעי ובשבת מובילים טרנספורטים של יהודים ]. 1942[ביולי  11היום 
אומים נגד נמחוץ לארץ שומעים . ץ'בלזלקרונות לבהמות  50- ב

וכאן נעים  – תומס מאן דיבר, הקרדינל דיבר, השמדת היהודים
  . הטרנספורטים ללא הפסק

. בודת כפייה בגרמניהלע בכוחאף הם נלקחים אוקראינים ופולנים 
ואין רואים  ,ברעב גדול, בפחד ובאימה ,בייאושואנחנו שרויים כל הזמן 

. היטלרשהוציא נגדנו אנחנו ממתינים לביצוע גזר דין המוות . ישועה
מן  50%-למעלה מחסרים כבר בפולין  1942מאז פברואר , להערכתי

אחת חסר כל ב, גם כן מרוסקות, המשפחות הקיימות עדיין. יהודיםה
, כלפינו ל יש חמלה רבה"אנחנו יודעים כי לאחינו בחו. כבר חלק גדול

   . אנחנו מקווים לנס, אך הם אינם מסוגלים לסייע בדבר
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סמוך למקום , ברחוב ורשה. שבוע נורא ברווהזה היה . ביולי 19היום 
מחלקה של  ,ה מרץ'איצ-בביתו של אברהם ,השתכנה, בו אני גר

השתכנה המשטרה  ,בסמיכות ,יה ובבית אחרנדרמר'רוצחים מן הז
הורו להם לשכב , עינו והכו אותם, יהודים וספתהם . האוקראינית

לאחר מכן הובלו כולם  ,ופניהם כלפי מטה והכו אותם באכזריות
מתכוננים שאמרו , שוב רצנו להסתתר בכל מקום שמצאנו. ץ'לבלז

ב הובלו מכל המקומות סבי. לבצע אקציה של השמדה בכל נפת רווה
כבר , כבר הפכנו אדישים. כדי לירות בהם, יהודים לרווה בלי הפסקה

מראה , סובלים רעב גדול. כי אין רואים כל עזרה, רצינו לעבור את זה
  .  האנשים משתנה ואיש אינו מזהה את זולתו

 ירושליםאין להשוות את חורבן . ערב תשעה באב, ביולי 22היום 
אנחנו מקללים את . האקציה של ההשמדה אינה פוסקת. לחורבננו
, לחכות עם האופנסיבה ִעתותיהם בידיהם, הם אשמים, האנגלים

  . ובינתיים אנחנו מושמדים

על , בידיים רועדות, אני מתכונן שוב לכתוב ,ביולי 29לאחר  ,עכשיו
ביום זה . קומץ היהודים שנשארו ברווהאת ו קד אותישפן הגדול אסוה

חטפו אימהות נ. ץ'גסטפו בעיר וביצע אקציה של חטיפה לבלזהוצב ה
חולים , תלמידי חכמים, בנות ובנים צעירים ויפים, נכים, זקנים, וילדים

הובילו . םונכדי םעם ילדי יותייגם אח, בהם גם אני ,על סף המוות
ברחוב גרונוולדסקה תחת משמר של הגסטפו והמשטרה  רחבהאותנו ל

והכו אותנו , שכב על הקרקע ופנינו כלפי מטהנאלצנו ל. האוקראינית
  . קולות הבכי עלו עד לשמים. במוטות ברזל ועץ

את , את הברבריות, את האכזריותלתאר של הקולמוס אין ביכולתו 
ומרווה , מנמירוב יהודים 800-הביאו גם כ. הרצחנות כלפי ילדים קטנים

 לשאת לרכב את אחותי ,לרוע המזל ,בידיי נאלצתי. בערך 1,200ו תפס
וכך , שלא היו מסוגלים לעלות חולים ונכים אחרים ,נכדיהוכלתה  עם

שהובל לאחר , יושב ראש היודנרט בעבר ,שווייצר יחד עם – הטענתי
ם השארית שהוצבה עבהיוותרי . ץ'חמש משאיות לבלז – מכן גם הוא

והראיתי לו את תעודת  הסרןניגשתי אל  ,כדי ללכת ברגל, בשורה
ה שחרר אותי זו, רב סרןה, הוא הראה לרוצח, מטפל בעץכמעבר שלי ה

    .והלכתי הביתה
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עשרה שעות הסבל והייסורים שלי הצלתי -בשש, אני מרוצה מדבר אחד
השוטר האוקראיני חשף . עשרים וחמישה אנשים ממוות ודאי לפי שעה

הוא  .אחותי ושלמה שמיט, יצאנו אני". לצאת: "את הבונקר שלנו וקרא
היינו כשלושים  – הנותרים, רחבהבשעה שהוביל אותנו ל .אותנו פסת

, ברחו והסתתרו במקומות שונים – בהם אשתי ואחותי מלכה ,במספר
 כך. איש מצאכבר לא , וכששב האוקראיני עם הגסטפו לערוך ביקורת

  . ן הנוכחיאסוהן הבל לעומת ה "איכה"קינות . ניצלו לפי שעה

. ץ מרעילים אותם בגז'בבלז. קרונות 60-50ים מועבראחת ליומיים 
גם . נורים םמצליחים להינצל וחלק םחלק, אנשים קופצים מן הקרונות

 –" תירו בנו, איננו הולכים: "אמרושברווה יש השבוע כשלושים ירויים 
  . עינו אותם קשות ולאחר מכן ירו בהם

יך אני יכול להמש ת השםעזרבאך , עוד לכתוב יעלה בידילא שתי חשב
שומעים כי מדי שבוע מוצאים להורג . י יודענכמה זמן אינ, לכתוב

מצבנו בכי רע ויהרגו את שאפוא אני סבור  .יהודים 100,000- למעלה מ
 ,יהודיםה ,אך אנחנו, מלחמתו של היטלר אבודהשאנחנו יודעים . כולנו

  . אבודים גם כן

הם  כשיווע, מאנשי רווה המובלים 60-ץ קפצו מן הקרון כ'בדרך לבלז
אישה אחת השליכה תחילה . ותקש חבלותשבים רצוצי איברים ועם 

  . חלק גדול נהרגו. ילד ולאחר מכן קפצה בעצמה ונותרה בחיים

המפקד הרשה לה , ביקשה חמש דקות זמן לדבר, פליישר, אחת צעירה
, אתם מאמינים שאיננו יודעים לאן אתם מובילים אותנו: "והיא אמרה

עשרים , כבר הרגתם את משפחתי. ץ לשרפה'לבלז אתם מובילים אותנו
היטלר ! רוצחים שכמותכם, עכשיו אתם רוצים גם אותי, ואחת נפשות

תישארו , הריגת היהודים לא תועיל לכם, הפסיד את המלחמה
כבר . המפקד ירה בה מיד באקדחו!" בהיסטוריה כרוצחים ברבריים

   . טובי הבנים של רווהאת את היפות בנערות והרגו 

שני מיליון . ליםאנחנו כָ , שלושה מיליון וחצי, יהודים פולנים, אבוי לנו
אנחנו . עם השאר קרהיאיננו יודעים מה , כבר הרגו במיתה משונה

   ! נוהירצחואלוהים מביט ב, איש לא יינצלשמשוכנעים 

ואבוי לך גרמניה שיש לך רוצחים שכאלה יימח שמם , אבוי לגורלנו
  ! !!מלהזכירםויימח זכרם , וזכרם
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, לכל היותר את יהודי אירופה, גרמניה לא תהרוג את כל יהודי העולם
. אך לנו רע מאוד, היהודים בארצות אחרות יזכו לחזות במפלת גרמניה

כשיהודי מסתתר הם . נוסף לכך לועגים לנו הפולנים והאוקראינים
או שהאוקראינים עצמם תופסים , מראים לרוצחים את מקום המחבוא

יש גם בוגדים . ץ'מובלים יהודים לבלז ,ללא הרף ,מדי יום. יםויור
כל . ץ'הובילו גם אותם לבלז תעכ. אך גם הם עצמם נלכדים, יהודים

אין , כל בית בוכה ומקונן על קרבנותיו. בורשכבר ִלבה משפחה 
  ! אבוי לגורלנו, גוואלד. רק נאנחים, לישון, אפשרות לאכול

מדי יום נוסעות . הפסקבעיר טרם  התבהלה. 1942באוגוסט  9היום 
הם שחלק אינם יודעים . ץ'לבלז ,ובהן יהודים מערים שונות ,רכבות

 םנוקטיהתליינים . הם נוסעים לעבודהשהם סבורים . נוסעים למוות
ם שישי ושבת קפצו מיבי. שונות כדי לרמות את האנשים תחבולות

. ]Turka[ ומטורקה] Borysław[אנשים מן הקרונות שהובלו מבוריסלב 
משמעותה של  עלמה -נודע להם דבר נראה כי בבית הנתיבות של רווה

 300לכל אחד מהם נכנסים , לי מסרו כי יש שם שלושה צריפים. ץ'בלז
רשים הקרבנות כשהם ום מגתוכל, בפנים פח מרוקעיםהם , אנשים

לאחר מכן נפתחים , הוא נסגר לחמש דקות. גברים ונשים, עירומים
קרונות על  ותטענווממושלכות הגוויות המתות  ,אוטומטית השערים

כך משמידים . הכול אוטומטי. להוביל לקבורה בבורות ,משטח
  . הרוצחים אנשים חפים מפשע ולא חמושים

כל היום מדברים רק , קרקעי-ברווה מכין לעצמו כל יהודי מסתור תת
חושבים רק על מכירה של , שום דבר אחרבים מהרהרלא , על הרציחות

ות להינצל מציפורני תחבולים נוקט. אך האיכרים חדלו לקנות, משהו
כל משפחה . לא יכול להיות גרוע יותר, בינתיים מזלנו בשפל. המוות
  . שבורה

כאנשים צר להם  ,חדווה ושמחה – "חד יתרוויִ "לפולנים ולאוקראינים 
למראית עין . תהיה פולין בלי יהודים. גיםנתעמ בתוך תוכםאך  ,עלינו

עת אקציה של חטיפות הם מגרשים את שאך ב, מסתירים יהודים
את הגסטפו או את המיליציה בעקבותיהם או שולחים  ,היהודים לרחוב

, ואז הם מעמידים פני אנשים טובים; הלוקחים אותם ,האוקראינית
  . דיםומבקשים רק להוציא במרמה חפצי בית מן היהו ,חפים מפשע
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מסוגל לתאר  ינואדם א. הרשעות גאתה למדרגה עליונה. באוגוסט 16
; רצח הוא מעט מדי; בהיסטוריה אין כלל שם לכנות זאת, זאת לעצמו

מאז קיים העולם לא נשמע ולא נראה ; היא לא כלום הברבריות לעומת
ממשיכים בהתמדה . וקניבלים זה לא קרהבקרב עמי פרא ; כדבר הזה

ת מתחום רכבץ 'לבלזמדי יום מובילים . היהודי להשמיד את העם
בדרך קופצים אנשים מן הקרונות . בוריסלב ורכבת מצד למברג

ים מלקה, לאחר מכן הם נופלים בידי הגסטפו; ושוברים ידיים ורגליים
יורים בהם , מובילים אותם לאחר מכן ליער, במכות והורגים אותם

  . מתוהאדמה זעה ומתרומ, וקוברים בעודם נושמים

כבר והעיר , ארותילא שעשרה ימים יש בלמברג פוגרום אכזרי  זה
אין רואים עוד ילדים . ברווה יש כבר מעט מאוד יהודים. כמעט יודנריין

גרמנים האפילו  ,בעבודה. אין רואים עוד חיוך על פניו של יהודי. ברחוב
והחיות נהנות , אנשים הופכים נכים, בברזל, במוטותמכים אזרחים ה

אין מנהיג , הננו ככבשים ,היהודים ,אנחנו. בה מן האורגיותורמהנאה 
. כך חולף יום ועוד יום והמצב רע יותר ויותר. שיאמר לנו מה לעשות

 –אם כך יימשך הדבר . מן היהודים 70%בכל כפר ובכל עיר חסרים כבר 
לחיים אין . לישון בלילה מסוגליםא לכבר . הקץעלינו  קיץעד מהרה י

ובלבד שיימצא האיכר , נמכר בזול ,נותר מה שעוד; עוד כל חשיבות
אינם רוצים עוד לקנות ואומרים כי בין כה וכה ייקחו כי הם , למכור לו

לא יכול להיות רע יותר מאשר . ץ ונשאיר להם הכול'אותנו לבלז
נשים , גברים את נשותיהם, יםאימהות מבכות את ילדיהן הגזול. עכשיו

  . את בעליהן וכך אנחנו אובדים

מסר שנמה פי ל. לב היהודינכנס לשמץ של תקווה . באוגוסט 20היום 
האמריקאים והאנגלים נוחתים ביבשת , נפתחה החזית השנייה ממערב

ואולי ירחם השם וקומץ  ,יטלר ינחל מפלההשמקווים . האירופית
  . ישרוד ,היהודים שנותר

כי כולם  ,ישועהלבוא עוד  תוכלים רבים אינם מאמינים אם אנש
נעה היום רכבת עם יהודים מאזור ירוסלב  ייןבינתיים עד. מדוכאים

. הראשהם מאבדים את , הם ייאלצו להפסיקשאני מעריך . ץ'לבלז
הרוסים תוקפים בכל . הלכים מבולבליםתהגרמנים משרואים 
סף עוד חזית והם ותתושים סבור; ועכשיו גם חזית המערב, החזיתות

  . בלבבותינו פחהֻ  שביב של תקווה, על כל פנים. ייאלצו להיכנע
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באחד מבתי החולים ירו למוות בכל ; החורבן בלמברג לא ניתן לתיאור
ך מן רורבים מתו בד ,לקחו עמםהם אחד ת חולים יב; החולים היהודים

 ייןדבינתיים ע .בכתב את מעשי האכזריות לבטאלא ניתן ; המכות
 הוזלמזון ה. כסף וחפצי בית ,שבורי לב לוקח היודנרט מאנשים עניים

 םארי על סוריא שהרוצחים תלו בדבר כרזות חרף – והאיכר, מעטב
כי היהודי , ובכל זאת מוכר ליהודי ,אינו נזהר – לבוא בקשר עם יהודים

, כסף וחפצים, לרכושאין כל חשיבות . משלם מחירים טובים יותר
  . לשרודרק רוצים 

אנחנו כבר ; רחם כבר על קומץ היהודים ושלח להם נחמה, אלוהים, הו
או , עשה זאת בזכות אבותינו, איננו ראויים לכךאנחנו אם ; ןקט שריד

הענש את ! ילדים קטנים חפים מפשעשל שארית העשה זאת בזכות 
   ! ושנזכה אנחנו לראות במפלתם, הרוע של הרוצחים

כי , על המתרחש אתנו ל יודעים במדויק"חואיננו יודעים אם אחינו ב
אנשים שאינם חווים גיהינום זה אינם מסוגלים לתאר לעצמם דברים 

אך כל , מבכים אותנוחלק מהם  ,הגרמנים עצמם. חייתיים שכאלה
מצטערים עלינו , מחככים ידיהם בסתרהשכנינו ! גרמני הוא רוצח

  . ומציעים לנו להתקומם

רבות רכבות שוב מובילים . ייתיות נמשכתהח. 1942באוגוסט  24היום 
  . רווה שוב חוששת להפוך יודנריין. ץ'עם יהודים לבלז

כדי לדווח ולתאר את  ,ביולי 29אני מבקש לשוב לאקציה מיום 
 60-50כשניצבתי אז בקבוצה של . של הרוצחים הקרים הברבריות

 והוציא םהגרמני יםנדרמ'והז םהאוקראיני שוטריםיהודים שה
ששער  ברונטית יפה ,הייתה אישה כבת שלושים, ממקומות מחבוא

היא דיברה , ישה חודשיםשעם ילד יפה תואר בן , ראשה מקורזל
אולי יש בך בכל זאת , אדוני הקצין: "היא אמרה לסרן. גרמנית מושלמת

, להפליא ראה את הילד היפה, אולי גם לך יש אישה וילד, לב אנושי
  ".את חייו ,החף מפשע ,בבקשה לילד הקטן הענק

והכה בכל כוחו  –!" פיך בלמי": מצא ענף עבה וצעק ,הביט הסרן סביב
כך נותרו התינוק , מכההוא נתן גם לו , התינוק השמיע צוויחה, על גבה

היא  –וכשניסתה אישה זקנה לגשת ולא נעצרה , והאם שוכבים במקום
  . נורתה מיד
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היא , הגרמני הורה לה ללכת, ה השוחט הייתה משותקת'אשתו של בנצ
את . הבית וירה בה לפניאל הוא הוציא אותה  .לא הייתה מסוגלת

  ! כך הם רוצחים אותנו בדם קר. ה השוחט לקח עמו'בעלה בנצ

נשים , רוצחים אלפי יהודים; מלמברג מספרים דברים נוראים מחרידים
אף האוקראינים והפולנים סבורים . היהודי חסר כל ערך. וילדים

   .חולדההרוג יהודי קל מלהרוג עכבר או לש

  . יום יהודים לאלפים יץ זוללת מד'בלז

למטורף יש ; לפי שעה כלל מועילהההפצצה החזקה על גרמניה איננה 
הוא מחזיק , לכך פנאייש לו . והוא עושה בנו כרצונו פנאיעדיין 

מדי . והכול מתנהל אצלו כרגיל, תליינים מיוחדים לכך ורכבות מיוחדות
. יהודים 100-בכל קרון כ, קרונות 60-50 םום רכבת אחת או שתיים עי

אנחנו רואים רק את . יהודים 10,000-8,000ץ מדי יום 'לת בלזזולכך 
בערים , מה מתרחש בתחומים אחרים, הרכבות החולפות ברווה

אם ; בפולין מיליון יהודיםיש מי יודע אם עוד . איננו יודעים, אחרות
אולי . מה לא יישאר שריד ופליט ליהדות פולין-כך עוד זמןהדבר ימשך י

לעם היהודי תמיד , אנחנו מצפים לנסים. בכל זאת לא יהיה מאוחר מדי
  . םהשאולי ירחם עלינו . נסים קרו

. כבר שלוש שנים מאז הצית היטלר את העולם. 1942באוגוסט  31היום 
אך באיש לא פגעה , כמה נכסים ורכוש הושמדו, בכמה דם עלה הדבר

וכל , רכושנו וחיינו הפכו הפקר. המלחמה המרה כמו בנו יהודי אירופה
מי שיש לו עבודה מאוסה וקשה ביותר . הרוצה רוחץ בדם יהודי

; יהודימעורב בזה , שוקע בחובותשמי ; ביהודילביצועה משתמש 
ץ את 'מובילים לבלז .אותנו שורפים חיים, אותנו הורגים, אותנו מכים

ם בזרם כלותל – יונקי שדיים חפים מפשע, ילדינו הקטנים, שותינונ
היושבים ימים ולילות ולומדים  תלמידי חכמיםץ 'לבלזם ימוביל. חשמל
? על מה ולמה: רבנים ואיש אינו שואל, דיינים, אנשים זקנים, תורה

מדי יום . היינו ללעג ולקלס בקרב העמים, אנחנו מבוזים בידי גרמנים
ץ 'קרונות מכל קצווי פולין לבלז 50נספורטים של נעים שוב טר

ואנחנו , סוציאליסטי החדש-כך מונהג הסדר הנאציונל. להשמדה
ומאין תבוא העזרה אין איש , ידיים ומצפים לעזרהחיבוק ים בעומד
  . ואלוהים כנראה שכח אותנו! רק מן השם –יודע 
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, ןהמארג, אך חסרים לנו המנהיג, ולהתנגד חלק רוצים להתארגן
מדי יום יש . ובינתיים אנחנו פוחתים מיום ליום ואיש לא נוסף ,האומץ

. אלא אל הזולת ,הכוונה שלא אליוכל אחד סבור . בפולין פחות יהודים
אך . חברי היודנרט מכוונים רק לחפות על עצמם ולקבור את הזולת

מכל הערים שהן , חומלים יןכי גם עליהם אלדעת הם נוכחים  כשיוע
  . לקחו גם את כל היודנרטיםכבר יודנריין 

, היודנרטים בפולין ענייןבהסקנדל הגרוע ביותר היה  ,ראוי להעיר
היודנרט כלל לא הודיע מהי , למשל, ברווה .שבגדו באחיהם שלהם

הם נוסעים אל המוות שואינם יודעים נוסעים אנשים רבים . ץ'בלז
ץ 'לבלז םבבואו, ומשחקים קלפים נהבמנדולי בדרך הם מנגנים .המר

אלא , אינם יוצאים עודהם ו, לזרזם אל המרחץ ,מפשיטים אותם ומכים
  ! איך עומדים בזה אינני יודע .נשרפים לאפר

בלילה שבין . שבוע חווינו תבהלה גדולהה. 1942בספטמבר  6היום 
ה על עמדה כל האוכלוסייה היהודית ברוו, בשעה שתיים ,חמישי לשישי

ובן לשם המיד , נדרמריה והמיליציה האוקראינית הוזעקו'הז. הרגלי
מה פי ל, יהודים 250-והביאו משם כ' וטליץלפהם הלכו  ךא. מה
מתכוונים לקחתם שאנחנו האמנו . יהודים לשדות 250-ברחו כ, ופריסש

   .ץ'לבלז

כי , אקציה רחש עד מהרהגם אצלנו תתאנחנו ברווה היינו בטוחים ש
יהודים והם  מוליך שוללהוא , רחוקות יותר ,בפרובינציות אחרות

הוא מתחבל תעלולים נפשעים . הולכים להתייצב מרצונם החופשי
ואנשים קונים  ,מוך לרווה מושבה יהודיתהוא מקים סש :כמו למיניהם

, ץ'ובבואם לבלז ,נוטלים את מטענם, אפילו כרטיסים בשלושים זלוטי
  .יודעים את סופםאנחנו  כבר

אני . יערות והסתתרו בבונקריםבשדות ובהתפזרו ו יהודי רווה ברחו
. ביער שיבלניה נוסתתרהשני הבנים ואשתי , בתי וילדיה, ומשפחתי

, פצצות ביום שישי לעת ערב באו שני מפציצים והטילו על רווה עשר
חררו יהודי ובשבת בבוקר נודע לנו כי ש. מה ששימח אותי מאוד

למה , יישבו אותם בקרב יהודי רווה ,האסורים והרפו מהם' ץפוטלי
  . קרה כך אינני יודע
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תנועת טרנספורטים עם יהודים , הקבוע פהבהיק ,מדי יום נמשכת
 ,ממטוסים סובייטיים המושלכיםהעלונים באנחנו קוראים . ץ'לבלז

אך לפי , למלאכה ניגשוגם בעלות הברית . יבוא קץ למלחמהשומקווים 
מי ; שחור משחור ,לנו רע ומר. ץ'מובילים יהודים לבלזהבנדיטים שעה 

   !אלוהים אחד הוא היודע. יודע אם מי מן המיליונים יצליח להינצל

 יםחלקם נתפס. מצוידים במסמכים ארייםמכאן אנשים נוסעים 
. לעבודה, נשים נוסעות לגרמניה כנוצריות. מצליחים םחלק ,יםונכלא

כך חי העם היהודי בחרדה . הפצצות עזותכי ה ,גם שם אין ביטחון
   !!?אולי ירחם עלינו השם, ראש השנה, השבוע תחל שנה חדשה. ופחד

, תחת שלטון גרמני, שנה זו. 1942בספטמבר  11 ,היום ערב ראש השנה
מיליוני יהודי . ליהודים באירופה, שחורה משחור ,הייתה שנה מחרידה

בהם עשרות אלפי  ,רצחומאות אלפים נורו ונ; הושמדו במכונת שטן
לדעתי הושמדו כבר מעל . נשים ואנשים חפים מפשע, ילדים קטנים

כלי , חליפות, לבנים: מוכרים כל מה שניתן. לשני שלישים מיהודי פולין
  . ובלבד שיהיה מזון, מיטה

 120, רכבת גדולה –היום . אתמול נעה רכבת עם יהודים מקולומי
אחדים קפצו מן הקרון ובאו . ץ'הכול לבלז – מטרנוב ,אנשים בקרון

 על מנתהפשיטו אותם , הם מספרים איך עינו אותם הרוצחים. לרווה
אך מה ; והם אצלנו ,בכל זאת קפצו עירומים וניצלו. שלא יוכלו לברוח

  ? אם השמדת היהודים אינה חדלה ,התועלת

אולי ייזכר , אך באה שנה חדשה 
נו ימינל ויעמוד, היהודים, בנו, אלוהים

בחזיתות יש כבר ! ?לנו נגרםבעוול ש
בעלות הברית שולטות , התעוררות

היום ; ביערות יש פרטיזנים, באוויר
אנחנו בסופה של השנה הארורה 

, אמת. בנשמה שמח וטוב יותר, ב"תש
אצל חלק חסרים , כל משפחה שבורה

 –לחלק , הנשים –לחלק , ההורים
אצל חלק נותרו רק ; הילדים, הגברים

חסרה  –בחלק ; חידים מן המשפחותי
כל אחד מתהלך מר ; המשפחה כולה
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ולא למות ממכונת השטן שרוד רוצה הרי ל –אך מי שחי , וקודר מכאב
  .של היטלר

, והיהודים הנותרים, ג"השנה הטובה החדשה תש תבואש ,הבה נקווה
  ! אמן, מפלת גרמניהבגאולה ובויזכו  ישרדו

ג וסיימתי "השבח להשם יתברך שזכיתי להגיע לערב ראש השנה תש
  . את המחברת

   ג"ערב ראש השנה תש, רווה רוסקה

  

הוא מסתיים ערב ראש (צילום הדף האחרון ביומנו של יהושע וולפוס : הערת המערכת
  )משפט הסיוםבלוויית בחתימתו ו. ב"תשבו בטעות נכתב , ג"השנה תש

  .  247 – 230' השואה ע: מתוך הפרק

  

  



181 

 

            כך אבדה רווה רוסקה היהודיתכך אבדה רווה רוסקה היהודיתכך אבדה רווה רוסקה היהודיתכך אבדה רווה רוסקה היהודית    קלאג  ]ברהם[א

            1939193919391939מלחמת העולם מלחמת העולם מלחמת העולם מלחמת העולם 

, בבתי הספר את ההיסטוריה החדשהילדים שילמדו כ ,כעבור שנים
 ,יהודייהיה זה מורה אם , המורה .1939מלחמת העולם : בפרקייתקלו 

מה נורא וגדול היה החורבן שחילות , כאב יברגש, לתלמידיו יספר
בנשימה . מלחמה זו יה שלבשנות הנאצים הביאו על יהדות אירופה

ימסור המורה היהודי לתלמידיו את הסיכום העגום של שישה , אחת
אפילו בלי להותיר , הרוצחים הגרמנים שחטו בדם קרש ,מיליוני יהודים

בלי ספק , יהיה יהודי אך אם המורה לא. זכר ליישובי העבר היהודיים
מה  ,ודאי יסביר לתלמידיו. יתעכב בהרחבה על כל סיפור המעשה

היה לגרמנים  "צר"לפתע : בשעתו את כל העולם התמיםבו ששכנעו 
מימי מלחמת העולם  "מגודרים בתיל של ורסאי", המקום במולדתם

גזל החליטו מיליוני ובתחושת עוול גדול , )1918-1914(הראשונה 
ולתנאי חייהם " דלותם"לשים קץ ל, פעם אחת ולתמיד, גרמנים

ויחד עם נשותיהם וילדיהם הפשילו שרוולים ויצאו לכבוש , "האיומים"
   .ישר- את העולם הלא

אך לנו . מן ההיסטוריה היבשה של הזמן החדש ודאייראה הדבר יכך 
על בשרם את החורבן חוו ש, אודים המוצליםלבמיוחד , היהודים

בדם הקרובים והיקרים כתוב  – 1939 העולם מלחמת: הפרק ,רהאכז
ילך , עד נשימתנו האחרונה, ולנצח. עמנולב וממלא בכאב את , להם

לבסוף את מעליו שהשליך " עם"בידי  שנגרםאחרינו כצל הסיוט העגום 

 "עם"שב  על-תחיומכושף בידי  –" גזע אציל", "עם תרבות" ה שלמסכה
  . ועל חרבך תחיה: זה אל

תחת אגרופו  ההמו "עם האדונים" עלץות מאהשפתיים הטבקצף על 
הגרמני ציות ב. מנהיג המולדת – המסית ומדיח הפיהררשל  קפוץה

וזרע מוות , יצא עם מרצחים חייתי זה לעולם הרחב, דייקנותבהמוכר ו
ובחלל  ,השמיםהתלקחו עד כי  ,שרף ערים ועיירות, על כל צעד ושעל

ראוי ". דם ואש ותמרות עשן"העולם נשמע ההד המשחית של 
מה קצרי  ,כשמהרהרים לרגע בשליטי העולם בשנים ההן ,תשומת לבל

ליטפו את הנחש  סלידהבאיזה אופן מעורר , ראות ותמימים היו
הם פינקו . משחק הסכם מינכן ,מטורףו במשחק אתשיחקו , הארסי

הם טיפחו את החיה . לידתובותו במקום לחנוק א, וליטפו את הנחש
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כשאוסטריה  ,מיד וקלטאילו . חיזקו אותה מיום ליום, הנוראה
לא היו שדות פולין ויערותיה סופגים , ותאכזריכוסלובקיה נאנסו ב'וצ

  . גברים נשים וטף, לקרבם דם כה רב של מיליוני אנשים חפים מפשע

            רווה רוסקה היהודיתרווה רוסקה היהודיתרווה רוסקה היהודיתרווה רוסקה היהודית

על  – עיר ואם בישראל – מלמברג מ"ק 60רווה רוסקה שוכנת במרחק 
- עיירה בה חיו עד פרוץ מלחמת העולם השנייה כ. ורשה- דרך למברג

מרבית האוכלוסייה היהודית . יהודים 11,000- מהם כ ,תושבים 18,000
בשנים האחרונות שלפני פרוץ המלחמה . עסקה במסחר זעיר ובמלאכה
ודי בעיר מן הנוער היה 90%- כ, פרוונותההתפתח אצלנו מאוד ענף 

 הםבכבוד את הורי וחלק גדול מהם פרנס ,התרכזו סביבו הפנוב
   . העניים

מן הערים הגדולות בפולין רווה רוסקה מבחינה גאוגרפית לא הייתה 
הייתה זו עיירה , אך מנקודת המבט היהודית שלנו, שלפני המלחמה
חיים יהודיים בתנועות נוער וארגונים בה תססו ש, ערנית פעלתנית

בתי ספר , גני ילדים, ספריות; בונדיסטים ואחרים, ציוניים: למיניהם
כל אלה . תאטרון יידיש ואחרים, בילוי בריקודים, קורסי ערב, עבריים

חברתיים של האוכלוסייה -את החיים התרבותיים שפעשיקפו ב
  . היהודית ברווה רוסקה

        ערב כניסת הגרמנים לרווה רוסקהערב כניסת הגרמנים לרווה רוסקהערב כניסת הגרמנים לרווה רוסקהערב כניסת הגרמנים לרווה רוסקה

תקפה את עירנו עם פרוץ מלחמת קשה לשכוח את המרה השחורה ש
יחד  ,הנאצי החל המרוץשוב ומרחוק הגיעו ידיעות מקר. פולין-גרמניה

לא הספיק " הגיבור"הצבא הפולני . פראית עצומה קדימה שעטהעם 
עיירות ויערות , ערים וכפריםעל ו זרנִ וכבר  כה וכהלפעמים להביט 

תופת ואש , תאורה של הפיראטים האוויריים הנאצייםהפצצות 
רווה רוסקה יהודים יצאו לרחובות . התלקחה בבת אחת בכל פולין

ככלל נראו (מיד לדבר פוליטיקה  ג החלוווכנה ,ולסמטאותהצרים 
יהודים לא היו רק ה). הפולנים כמו הסתתרו, ברחובות יהודים בלבד

הייתה תחושה מוקדמת נו כנראה ל. מסוגלים למצוא לעצמם מקום
אך הבשורות המרות לא בישרו , אולי לא באופן כה אכזרי, גורלנו בדבר

צללים שחורים של יהודים . אור החשמל כבה מיד. לנו כל שמחה
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ברחובות ובסמטאות  נעו לילות תמימים חסרי שינה, יםמבוהלים קודר
  . האפלות של העיירה

        הגרמנים כבר בעיר הגרמנים כבר בעיר הגרמנים כבר בעיר הגרמנים כבר בעיר 

ופיע ה, מלחמהעשרה ימים בלבד לאחר פרוץ ה, 1939בספטמבר  10- ב
שקט - אי. הצבא הנאצי ברחובות הריקים האבלים של עירי רווה רוסקה

יהודים  ותהמאוכלססמטאות בורחובות ב ,העיר בכללבחרישי פשט 
עשן בהחלל המלא  את לעקוףאפילו הציפורים כמו השתדלו  .בפרט

, ותמוקדמבשעות הערב ה, רק מאוחר יותר. מנועי הדיזל הגרמניים
שם ליד -מבין הסמטאות הסמוכות לבית הכנסת או איצצה פה ושם 

ה עצמה בגנבה יכלשהשדמות מבוהלת של אישה יהודייה  ,האטליזים
ולשפתיים  יםהיבש ּכיםלחִ  מעט מיםלפחות  קחתל ,המשאבה לעבר

להראות , בגלל היריות, לושה ימים לא ניתן כללש. מצמא המצומקות
ם מעת לעת צעדים נעים ש, כשהכול נרגע לבסוף, רק עתה. פנים

. עיניים מבוהלות מאוד, פנים כחושים חיוורים ,בטוחים-כבדים לא
נמשכו כך . ההאפל מתהשומ הבימעיפים מבטים נפחדים על הסב

   ?מה ילד יום :בחרדה המתמדת של החיים בימים הראשונים

        הגזרות הראשונות של השליטים החדשיםהגזרות הראשונות של השליטים החדשיםהגזרות הראשונות של השליטים החדשיםהגזרות הראשונות של השליטים החדשים

לחשוף את הפראית מתחילה החיה , נאציםה ביום החמישי לכניסת
, גרמנית: על הקירות צצו כרזות כתובות בשלוש השפות. יהרפְ וט

 ,יהודים: שיידעו את האוכלוסייה היהודית כדלהלן ,פולנית, אוקראינית
נדרשים לשאת על זרוע ימין סרט לבן שרוחבו שמונה  ,ללא הבדל מין

נם ביכדי לזהותם ולא לבלבל חלילה  ,סנטימטרים ועליו מגן דוד כחול
בו חייבים להירשם , ללא הבדל מין, 60יהודים עד גיל . יהודי-לאובין 

להשתמש , עונש מוות מיבאיו, נאסר על יהודים. לעבודת כפייה במקום
ברחוב לפני תשע בבוקר ואחרי  יראותנאסר על היהודים לה. במדרכה

לא  .גזרות אלה ורבות אחרות ניתכו בבת אחת על ראשינו .חמש בערב
 ביצוע- ל איעשילם בחייו כבר בימים הראשונים ש יהודיאחד היה ה

  . דייקנות הגרמנית המוכרתבהכול 

בכיכר  ההראשונ ותכנסהתאזכור ולא אשכח את ה, כל עוד אחיה
של יהודים מבוהלים  ,]הישן המועצהבית [הראטהויז סביב  ,השוק

והרחובות הראשיים  ניקוי השוק: העבודה הייתה. לעבודה ,חיוורים
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מילאנו את הפקודה וצחצחנו את הרחובות הראשיים . ריקות בידיים
בליווי מכות מקל מידי הבנדיטים האוקראינים ששמרו  ואת כיכר השוק

  . עלינו

זה אחר , שמונה גברים, ואז הורו לנו להתייצב בשורות ארוכות רבות
נשאו בפנינו נאומים , הרוצחים הנאצים עם כלבי הזאב לרגליהם. זה

מכוונים לעם , מילות נאצה וכינויים זולים עולבים גדושים, ארוכים
למרבה הצער שכחתי את (הציבו על תיבה גבוהה יהודי . היהודי כולו

ו ל הושיטו, מוות ניצבים עדיין לנגד עינייכפניו החיוורים , )שמו
קורעת , האנחה הכבדה. וכולנו נשיר, עלינו "לנצח"מטאטא והורו לו 

הפרוע של שכנינו  םהתמזגה בצחוקשלנו " התקווה"של שירת , הלב
עמדו והתענגו על מפלתנו , הפולנים שהתקבצו בהמוניהם סביבנו

  ). אפרים בלאט' לדברי אחרים היה זה מוביל העץ ר(

אחדים ברחו . אנחנו רשאים להתפזרשירי מכמה אקדחים הודיע 
: לשני מחנות איסוף ובידי הרוצחים והובל ועוכב ובאך הר, לבתיהם

ושם היינו עצורים  ,אותנו "אכסנו"שם . ר בקר"ים ובית דבית היתומ
- כשבהתאם להסכם מולוטוב, 1939בשני הבניינים עד סוף אוקטובר 

שהוצב בין השאר ברווה  ,הצבא הסובייטיריבנטרופ שחרר אותנו 
  . רוסקה

        ישן ישן ישן ישן הההה    ללללאאאאשוב חזרה שוב חזרה שוב חזרה שוב חזרה 

. היהודים ברווה רוסקה חיים שלווים יחסיתבמשך עשרים חודשים חיו 
ייתכן להשוות צרות בריאות האך , צרות כמובן לא חסרו גם אז

  ?שלאחר מכןלגיהינום 

רוסיה  םאת ההסכם שלהם ע" גזע האדונים"י יטלשהפרו  1942ביוני 
כעבור שבוע . 1939הסובייטית וניגשו לסיים מה שהחלו בו בספטמבר 

שוב הופיעו התליינים הגרמנים ברווה , 1941ביוני  28- ב, ימים בלבד
מי : ודאות ומהרהר בלבו- מאימה ואי מבועתהיהודי  עמדשוב . רוסקה

  ? יודע מה זממו למעננו הפעם

לנו מיד  ורמז ןה, ליהודי להרהר ולדאוג זמן רב ולא אפשר נסיבות הזמן
  . מה צפוי לנו היהודים ממש בימים הקרובים
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, פרסומים, עד מהרה נחת על ראשינו העייפים מבול של הודעות, ואכן
בדומה לקהילות , עד מהרה ניתך על רווה רוסקה. גזרות ואיומים

הזעם ההיטלריסטי המר שמצא את ביטויו , יהודיות אחרות בפולין
  . במוות והשמדה

החלו , התגבשו שכנינו האוקראינים במחלקות במשטרה הגרמניתמש
ר "ד, ר סגל"לפי רשימה שהרכיבו נלקחו ד. ות בבתי יהודיםלבצע ביקור

שמחה שטיינבך ומאות יהודים , )הרב ממגרוב(יעלה שִ ' ר, הרשדרפר
לפי מה ). למרבה הצער אינני מסוגל עתה להיזכר בשמות כולם(אחרים 

הובלו כולם בו בערב במשאיות אל יער  ,שמסרו נוצרים אחדים
לא חלף . ושם ירו בכולם, מם קבריםהורו להם לחפור לעצ, צהוולקובי

, זה שכח לענוד סרט זרוע :בתואנות שונות ,כמעט יום בלי קרבן יהודי
 ,אחר ;שלוש דקות לפני השעה תשע- שתיים ביתו דלת אתיצא  שני

עלה ברגל אחת בלבד על המדרכה וכן  ,הקרבלחמוק ממשאית  צותורב
הוצאת המלאך המשחית פשוט לעג לנו באלפי תירוצים ב. הלאה

אף שהרוצחים כלל לא נזקקו לתואנות כדי להרוג . הנשמה ליהודי
  . אף במותו שלו, לבכ אשםהיהודי : מתעתעטבעם הב ןאך זה פ, יהודי

        ישרים של יהודי רווהישרים של יהודי רווהישרים של יהודי רווהישרים של יהודי רווהההההמות מות מות מות 

בהשוואה  ניתן לומר כי גסיסת יהדות רווה נמשכה זמן ממושך יותר
, שלא רחוק מאתנו, גורלנורצה כנראה . לקהילות יהודיות רבות אחרות

בנו המרצחים הנאצים מחנה , נסיעה מרווה רוסקה תאף לא חצי שע
ד נרצחו "למעלה משני מיליון יהודים הי. הידוע לשמצה ,ץ'בלז, השמדה

  . ץ זו'בבלז

 ,לעתים פעמים אחדות ביום, כמעט מכל פולין הובלו לשם יומם ולילה
ריח שמאוד הנוצרים המקומיים התלוננו . טרנספורטים עם יהודים

את אף לישון וגוזל מהם  ,המסכנים, פות אינו מניח להםוהגופות השר
   .תאבונם

כי , אומללים אחדים לא היה להם כל מושג לעתים לאן הם מובלים
. ץ'כנעו שהם מובלים למחנה עבודה מיוחד בשם בלזועוד בבתיהם ש

גילו לפתע , כשעצר הטרנספורט שלהם בתחנת הרכבת של רווה רוסקה
  . לאן הם מובלים) מצעות יהודים שעבדו שםבא(
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רבים . מקרונות המשא תחת ברד קליעים גרמנייםאפוא אחדים קפצו 
למילה משמעויות רבות [ קס'קוצְ סְ  :או כפי שכינו אותם, מן הקופצים

מקום בידי הרוצחים בו נהרגו ב, ]חגבים, צנחנים, קפצנים: הןב
 שתחילה, נו איכרים אוקראינים בני הסביבהבאחרים הבחי; הגרמנים

או הכו , שדדו את הקרבנות ואז הסגירו אותם למשטרה הגרמנית
ת עחלק מצאו את מותם ב. אותם עד מוות בידיהם הגסות המזוהמות

מעטים מאוד . עמודי ברזלעל כשקפצו על אבנים או  ,הקפיצה עצמה
ולאחר מכן יומיים ביערות - והצליחו להסתתר יום" מזלבני " והי

  . התגנבו העירה

, אף שבעצמם גוועו ברעב, ראויים יהודי רווה רוסקה להיזכר לשבח
וחלקו " קפצנים"כמעט בכל בית קיבלו . קיימו מצוות הכנסת אורחים

לימים חלקו אף הם את הגורל הנורא של . עמם פת לחם אחרונה
   .יקירינו ויחד עמם נספו

, המשטרה הגרמנית השחטפכ ,1942ה במרץ רחשהאקציה הראשונה הת
יהודים  1,500- ברחובות כ, בהשתתפות משטרת העזר האוקראינית

טענו והכולם . אחדים גם גורשו מבתיהם, בשובם מן העבודה הקשה
 ,גברים וילדים, נשים, דחוסים כמליחים, על קרונות משא לרוע המזל

מאז החל רשמית הרצח השיטתי של . שם נספו בו ביום, ץ'והובלו לבלז
   . האוכלוסייה היהודית ברווה רוסקה

לאחר , יהודים 2,000שוב עברו , חמישה חודשיםכעבור כלומר , ביולי
-אותה דרך מרטירים טרגית של רווה רוסקה, קשיםאינסופיים ייסורים 

שם נורו , נקודת האיסוףהפעם התחוללו סצנות עקובות מדם ב. ץ'בלז
לאחר אקציה . במקום בידי הבנדיטים האוקראיניםבו עשרות יהודים 

הגרמנית את המשפחות היהודיות מן העיירות  נכלוליותזו קיבצה ה
 הרהמעד , מגרוב ואחרות, נובאוהְ ', פוטליץ, נמירוב: הקטנות יותר

 ,שמיתגידרו הרוצחים ר) 1942(בדצמבר  11- ב. משמעות הדבר אתו הבּנ
את את רחוב בית הכנסת ו, את שני הרבעים היהודיים ,בגדר גבוהה

יציאת יהודי מן הגטו בלי רשות ש ,התפרסמה הוראה. האטליזים אזור
   .עונש מוות דינהמיוחדת 

ריכוז החלו מרצחים אוקראינים וגרמנים ב ,בדצמבר 7, ביום ראשון
עשרות , בבית הכנסת) אז מגפת טיפוס גטו שררהב(זקנים וחולים 
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נגררים ונדחפים בידי הבנדיטים  כשהם ממשחולים נספו בדרך 
  . של בני בלייעל יהודים םבסיוע ,הנזכרים

החל רשמית  ,בדצמבר 9 ,וביום שלישי, אקציה זו נמשכה יומיים בלבד
  . גירוש רווה רוסקה

עינו הרוצחים הט, בנהרות של דם, תחת ירי נורא. לגטו נכנסו משאיות
חיים על המשאיות והובילו אותם אל יער והאוקראינים יהודים מתים 

 ,ושם ירו שני רוצחים, שם כבר היו מוכנים מראש שני בורות, שדליץ
  . במכונות ירייה בכולם נררגְ מאיירס וטְ 

ובא מאוחר יותר  בנס הצליח להימלט, ריטיענקל טְ , אחד מבני עירנו
ת המחרידות שהתחוללו שם כשאימהות הוא סיפר על הסצנו. לגטו

אימהות אחדות איבדו את . סירבו להשליך את ילדיהן הפעוטים לבור
  . עד לב השמיםקולותיהם הגיעו , הקולות מילאו את החלל, הכרתן

  .גם בבית העלמין מצויים שני קברי אחים

רווה רוסקה מאימהות וילדים , אבות ובהםטרנספורטים רבים 
  . ץ'בלזהיהודית גם נסעו ל

עובדים , "יםחוקיה"היהודים  300כותב שורות אלה היה בכלל 
  .הגטו) שדידת: קרי(שהגרמנים העסיקו בניקוי 

, יהודים והובלתם מן הבונקרים מציאת כהבמשך שבועות ארוכים נמש
אחדים אפילו ; מתים ממש, מתים למחצה, "חיים. "החורים, המרתפים

כך חשפו אותם והוציאו להשמדה  –חתולי פרא ועכברים ממכורסמים 
  . בידי רוצחים אוקראינים חרוצים

. להיות מועסק כמחטא במשך שבועות רבים" המזל"היה גם לי 
 –אני ושלושה חברים נוספים  –עמדנו כשהחלו השחיטות ההמוניות 

וחיטאנו את הבגדים , סמוך לקמין, בכניסה לבית המרחץ העירוני, בגטו
. ץ או לקברי האחים ביער שדליץ'שלח לבלזשנלקחו מן הנידונים להי

להיות " שזכו"כך ראו עיניי מה עבר על יהודי רווה רוסקה שלנו עד 
עד בור , אף לא לרגע ,המראות קורעי הלב אינם משים מעיניי. מתים
  . ילוו אותייקברי 
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מטורף ) שם צייןמטעמים מובנים לא א(' ו' מ' ומי יוכל לשכוח את מ
שגמגם וקרא ללא , משורבבתולשון  עורפה פב, צורב למחצה מצמא

במקור חבר בתנועת קוזקים אוקראינים [ההיידמק !" מים! מים: "הרף
בן במשמעות  ,כאן, 18-במאה הופרעו ביהודים שמרדו בפולנים 

והאומלל הרים , האוקראיני שפך על ראשו דלי מלא מים] בריון, בלייעל
 ואת הקליע בצוואר וכך קיבל. אחדותמים לטעום טיפות  ,את ראשו

  . ד"הי, חיוך על שפתיו הצרובות ,הוא מת צמא. המתוח כלפי מעלה

הוציאו מן המרתף שני יהודים חיוורים חיוורון מוות והציבו אותם הם 
, קימ'אשת הרוצח ְגז, "לילית"ה .מול בית המרחץ ,ופניהם אל הקיר
נות החלה להתאמן באקדח וכיוונה לראשי שני הקרב, יימח שמה וזכרה

  . האומללים

לא חדלו לצחוק  מרבית החיות הנאציות שצפו במחזה המשעשע
. באוזן או במקום אחר" הגיבורה"כשבמקום לפגוע בראש פגעה 

את הראש לראות אם הפעם לא יבגוד בהם  האומלליםשני  כשהסבוו
. עיטות ממגפי פרשים בגופיהם הכחושיםבבזכו , הקליע ויבצע את שלו

עד ששני הקדושים , רוע השיכור בחלל הגטוושוב הדהד הצחוק הפ
  . נפלו לבסוף

אני , יהודים אחדים מן העובדים שם. בכך לא שבעה עדיין החיה דיה
קובצו במכות מקל וצוו להביא לימונים אחדים על מנת , םללהקטן בכ

קולות הפרא של צחוק בני . שני יהודים שהתעלפו) לאושש( "להציל"
  . הבלייעל הגיעו עד לב השמים

ידעו לספר עליה . אשת הרחוב של המרצח הראשי, ליליתהשוב אותה 
כי הגדול בתענוגותיה היה לראות בית נשרף  ,ידעו. הייתה חובבת אשש

. לא מימין ולא משמאל ,עד היסוד מבלי לגעת בשני הבתים השכנים
להצית בניין  ,בשעת לילה מאוחרת, ואכן הורה פעם בעלה הרוצח

קראו כמה עשרות גברים נ ,בשעה שהבניין כבר התלקח. י בשוקצעמא
לשמור סביב לבניין  ,עונש מוות מיבאיו ,יהודים מן הגטו והורו להם

וישמרך אלוהיך היהודי פן " ,דליי מים שהוכנו מראש ובידיהםהבוער 
תלו כאן אם יכולכם ת ,מן הגצים ,ים הצדדייםתאחז האש באחד הבת

  !" זה יקרה
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רק למחרת בבוקר מצאנו גופה שרופה של . השבח לאל, זה לא קרה
  . עצמואת להציל  הספיקיהודי שהסתתר כנראה בבונקר ולא 

כי בהשפעתה הורשינו כולנו  ,המראה מצא חן בעיני לילית זושברור 
  . לישון "הביתה"ללכת 

 רק המשטרה האוקראינית ,התרחשו רשמית אקציותבלילות לא 
ואכן הרשו לעצמם יהודים אחדים לזחול מן . ה תפקיד בגטומילא

הרוצחים . החורים להשיב נפשם במעט מים קרים מן המשאבה
האוקראינים הערמומיים הסתתרו בשעת מעשה בין בתי הגטו 

של אם שהייתה מאושרת , ובראותם צללים של אב וילד בזרועותיו
יצאו כחיות פרא , האומללות שלה להביא מעט מים רעננים לסנוניות

בפנסי הכיס שלהם ממש עיוורו את הקרבנות בהטילם  ,יהםמחבואמ
 ,עומדים במקומותיהםרו שאנהאומללים . עינייםבאור חזק היישר 
   . מבלי לדעת מה נפל עליהם, כארנבות מבוהלות

מן האדמה  ותרבנלמחרת בבוקר הצלחנו בקושי רב לנתק את הק
, ילדים רכים, אחדים מהם עם ילדיהם הקטנים בזרועותיהם, הקפואה

  . ותרוסקאבות ואימהות עם גולגולות מ; ילדות וילדים יהודים מתוקים

באיזה כוח : ונשאלת השאלה, אלה ורבים אחרים ראו עיניי רצח מקרי
וכי ? כל זהאת והיכן נוטלים כוח לשכוח ? הייתי מסוגל לראות זאת

  !אינני מסוגל ואינני רוצה לשכוח! לא: אני משיב לעצמי? ניתן לשכוח

שבעודי נער קטן , אישה מעירנו, לזיכרון עולם, זכיר כאןאבכאב מר 
אישה זו הייתה . וילדיה היו ממש כאחיי ואחיותיי ,אם ראיתי בה

לא . יומם ולילה שהיתי שם, ביתה היה ביתי השני. שיינדל צימרמן
סתם התמהמהתי בפטפוט . הריים אחת אכלתי שםארוחת בוקר או צ

ילדים , ילדים יקרים שקטים, או הייתי שקוע במשחק עם בלומה ומאיר
. חיה בקיבוץ בישראל ,תיבדל לחיים ארוכים, בתה שבע. מוכשרים

) מאז מלחמת העולם הראשונה( כל שנותיה קשה עמלה אלמנה זו
ש של היידמקים המעופ םנשמה לקרבה את ריח. שיינדלה החכמה היפה

בבית  שירתה אותם מויוביום מדי . ואת סירחון הטבק הזול שלהם
ואכן . ולחנך ילדים טובים העיקר להתפרנס –כוס בירה הגישה  ,המרזח

מחו מעל פני , אך באו החיות הנאציות והשמידו הכול. החיצלה
   .ד"הי, האדמה
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ידה יורשה לי עוד בהזדמנות זו להקדיש מילים אחדות לאחותי היח
בנה הפעוט המתוק  ,ץ'לבלז גורשה. דה נספתהבודדה חיה ובוד. רחלה

, בטור ארוך של אנשים ,בן השלוש בזרועותיה המצומקות מרעב ומקור
גויס שבועות אחדים לפני פרוץ , בחור יהודי יקר, בעלה. נשים וטף

אחותי היקרה עם , וכאן אשתו. שם- המלחמה לצבא האדום ונספה אי
  . 1942בדצמבר  9ממש גוועו ברעב ובקור עד  ,בנה הפעוט

, הו אלוהים": ה האחרונותתתפילמילות  יעוד היום מהדהדות באוזני
  !"אב היה לי ולילדימו כ! ודעזור לאחי המסור אברהמלה שישר

, היכן, שלי אני זוכר עוד יהודים רבים מאוד מרווה רוסקה, אני זוכר, כן
, רובים קתות, וות בפרגוליםמוכים עד מ. המסכניםמתי ואיך נספו 

מקלות ובכלי משחית למיניהם בידי הגרמנים והאוקראינים יימח שמם 
  . וזכרם

גם את , לנצח אזכור ולא אשכח את הקרובים והיקרים לי ביותר
בחורים ובחורות וילדים קטנים , אימהות, אבות, היהודים היקרים

נשאי "די בי, שנספו באורח כה אכזרי בארבע מיתות, מרווה רוסקה
  . האוקראינים –הגרמנים ועוזריהם השפלים " התרבות

נשרפו על קידוש השם , נחנקו, כבוד לקדושים וטהורים שלנו שנהרגו
  .ה"תנצב! ועל קידוש האומה

  .  254 – 247' השואה ע: מתוך הפרק
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   סופה של עירי רווהסופה של עירי רווהסופה של עירי רווהסופה של עירי רווה  מילנוחיים שפאצר 

ליי ע, ליהודים ברווה ומה נותר מן העיר קודם שאכתוב מה קרה
ולהזכיר לכל מי שכבר , לקורא שלא הכיר את רווהתחילה להבהיר 

  . איך נראתה רווה, שכחו את מראיה

בית , שוחטים, קהילה יהודית ורב: כל פרטיהעל עיר יהודית קטנה 
  . דבר לא חסר, אכן, מרחץ אדים ומקווה, קלויזים, בתי מדרש, כנסת

סוחרים גדולים יותר ופחות , פרופסורים, עורכי דין, רופאים :התושבים
, נגרים, סנדלרים, חייטים :פועלים מכל המקצועות, כל הענפיםב

מי אינו זוכר אל ברלה (כורכי ספרים , מסגרים, נפחים, בנאים, טוחנים
לא חסרו אפילו גנבים  .)]?[לעביג קְ ראהמבריק מ מעיל הגדולב הכורך

הם ; לוכד הכלבים היו גוייםורק מנקה הארובות ; ומשוגעים יהודים
ועוד פחות " מועצהעובד "יהודי לא יכול להיות , "מועצהעובדי "כונו 

    .פרוונותבעסקו  יםעובדמרבית ה, מזה עובד ממשלה

נראו האנשים כבר בבוקר  מוקדם ?ומי אינו זוכר יום שישי ברווה
מכל הבתים  נשמעומהרה ד עו, ים לשוק לקנות דגים לשבתממהר

ולארוחת הצהריים הייתה מוכנה לחמנייה טרייה , נקישות קיצוץ דגים
  . עם דגים

רק מי שלא היה , לאחר מכן נראו אנשים הולכים אל מרחץ האדים
  . להם פנאי לפני הצהריים

בדלתות  מיק רץ להקישראו את ישראל מיזֶ . והחלו להתכונן לשבת
עוד עישנו  ,את החנותלא המתינו וסגרו , עבודת הבוראלקרוא לו

  . והייתה שבת, סיגריה

ת א ינורא, בברכת הנרותו את טקס השבת הראשון קיימהן שהנשים 
ההתכוננות לתפילה , עשו האימהות היהודיות את התפילה הרצינות בה

  . הייתה מתוך כוונה

מטפחת הראש הלבנה , לבשו את שמלת השבת עם הסינר הסרוג
והנעליים  ,התכשיטים, המשי השחורהמגוהצת היטב או הפאה וצעיף 

פמוטי הפליז המצוחצחים בחול או . שהיו מוכנות עוד מיום ראשון
ה תאימא הצי. השולחן מכוסה במפה צחה כשלג כמו אצל נסיך, באפר
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 מזה שלאפילו הגפרור בער באופן שונה  – את הגפרור מתוך כוונה
בשתי  עיניהכיסתה , הדליקה את הנרות – גפרורים במהלך השבועה

עולם ה ןוביקשה מריבו ,את הברכה ,ודאי לא בלי דמעות, אמרהידיה ו
  . וגם על הדברים הנחוצים האחרים, שתהיה משפחתה בריאה ואדוקה

מי במעיל  ,מהודרים בבגדי שבת, הלכו לתפילה, מכל המעמדות, גברים
  . מי בבגד עליון שחור ובכובע קטיפה, ובשטריימלגדול  משי

עד לימי הקיץ התנהלו כך מאות שנים חיים יהודיים אידיליים 
   . 1939האחרונים של קיץ 

וכעבור שבועיים  תגרמני-תינפולה המלחמהפרצה  1939בספטמבר  1- ב
אך די היה בכך . למזלנו לימים אחדים בלבד ,כבשו הגרמנים את רווה

  . שיוכלו היהודים ללמוד ולהבין מה משמועתם של חיילי היטלר

השמחה כמובן הייתה . ואז בא הצבא הרוסי ושחרר אותנו מן הגרמנים
חופשיים , ועוד איך חופשיים, שוב היינו אנשים חופשיים. רבה מאוד

: ר לומרוסיאחל . היו כולם שוויםהרוסים כי אצל . פוליןביותר מאשר 
ניתן ]. חבר[ 'ץרישְ טובָ : וחובה הייתה לפנות אל כל אחד בכינוי ,ידים'ז

. לא הייתה רשאית לקנוס ]?["קלהנְ ומשטרת י"עבוד ביום ראשון והיה ל
  . 'וכובעירייה  ומועסקים יהודים םיהודי יםטרוש ומיד הי

לא רק מהיטלר השתחררנו אלא גם מן שאט התחלנו לחוש - אך אט
, הושמדו ספריות ציבוריות, חוסלו האגודות עד מהרה. החופש האנושי

אנשי העסקים סגרו . ולמחסנים קסרקטיניםוהיו להוחרמו בתי מדרש 
הכול  ,משום שלא היה להם היכן לרכוש סחורה את בתי העסק שלהם

 .רבים נאלצו אף הם להחליף את מקצועםעובדים . עבר מונופוליזציה
וחלק , בקואופרטיבים הרוסיים לזבנים –אחדים , פקידיםאחדים היו ל

מי שהלך לעבוד  :ייתהאך הסוגיה המרכזית ה. עבודות אחרותבהועסקו 
ספוג דת ה ,ברווה לא קל היה ליהודי. אצל הרוסים נאלץ לעבוד בשבת

   . לעזוב את השבת וללכת לעבוד במקום להתפלל, ומסורת

יהודים ב ווחלקם אוכלס ,אף שבתי המדרש הוחרמו בידי הרוסים
סוקול , בלז, טומשוב: שברחו מן הערים שנכבשו בידי הגרמנים

בהן שהיה התפללו בדירות פרטיות : עצה ותמיד מצאיהודים  ,ואחרות
  . חדר גדול
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על הר . בלבד בהן לא היה הכרח לעבוד בשבתות מלאכנותרו שתי 
לא אך , בעצם היה שם המכרה זה מכבר. נמצא מכרה פחם' פוטליץ

לדידם של  בלא, הה טוביתלא היאיכותו היה צורך בפחם משום ש
שם הייתה תעסוקה ליהודים שלא רצו לעבוד . הרוסים הכול היה טוב

מי . לתחנת הרכבת של רווה הכרויהיה צורך להוביל את הפחם . בשבת
וידע באיזה צד של העגלה  ועגלה םשהיה לו כסף לקנות שני סוסי

  . נעשה בעל עגלה והוביל פחמים ,רותמים את הסוסים

אנשים שמימיהם לא . ו היהודים הכוללמדבה מהירות האומן תלא 
שהוא  ,יושב על עגלה עמוסה פחם נראהואיש כזה  ,ידעו סוס מהו

, הייטא(למד מיד את שפת הסוסים , שוט ומושכות ביד, עצמו הטעין
ידע  ,בשוט פהצליהשמיע קול לה מסוגל יהו) ]שמאלה, ימינה[ ויישטא

בעל : בקיצור. את אופני העגלה ךגם ס ,אין לתת מים לסוס מיוזעש
  . עגלה גמור

, מן המעמד הבינוניצעירים יהודים . מלאכה שנייה הייתה ביקוע עצים
בימים כתיקונם לא ידעו  – כבדות ברווה ומחוצה להנכולם ממשפחות 

לבושים פחות או יותר כחוטבי עצים נראו  – להחזיק משור ביד
חגורים , כובע מצחההפאות מאחורי האוזניים מכוסות ב, אמתיים
והלכו מבית , על הכתף ַכן, גרזן גדול, כפפות גדולות על הידיים, במשור

פלוני שלא עבד נשאל , אדם חי חייב לעבודכל כי , לבית לחפש עבודה
, מסוגל לחיות בלי לעבוד הוא מן הסתם מרגלהופלוני , ממה הוא חי

א ל ,דא עובלמי ש: וברוסיה יש פתגם ,החי מעבודת אחרים פרזיט
     . אוכל

גם . בעלי משפחותלא במיוחד , אך גם מי שעבד לא השתכר די פרנסתו
, הרי משהו היה להם למכירה, בסוגיה זו עזרו לעצמם היהודים שלנו

רהיט וחפצים רבים , אדרת שער, חליפה, פיסת עור, פיסת אריג
ניתן להסתפק במעיל קצר מבד . שלמעשה לא היו שימושיים עוד

ולקיץ די , די היה בזה לחורף, זוג מגפי לבד עם ערדלייםבו מרופד במוך
  . זוג סנדליםבבחליפת עבודה ו

ומי שלא , לכולם מותאיהאט הסתגלנו לחיים הרוסיים וכבר כמעט -אט
, מופרדים מן העולם. השם יתברך יעזור: כל כך התאים לו אמר

מי . כי הכול נאסר ,ללא רדיו, ללא עיתונים, מחברה ,מבודלים מאנשים
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גם קבלת . מכר אותו משום שלא רצה להיחשד כמרגל, שהיה לו רדיו
  . גם כן מרגל –ל לא הייתה טובה "מכתבים מחו

אם יש ה :אפילו כשהלכנו לחפש עבודה הייתה השאלה הראשונה
כל זה לא . אלא פועל ,והאב לא צריך היה להיות סוחר, ל"קרובים בחו

  . נמשך אפילו שנתיים

פרצה מלחמת גרמניה רוסיה ותוך שלושה ימים כבשו  1941ביוני  22- ב
  ". הדבר האמתי"ואז החל , צבאות גרמניה את רווה

. אלה שהמירו דתם זה מכבר ףא, שוב נאלצו יהודים להיות יהודים
, לשאת מגן דודחויב ל יהודי כ. נאלצנו להקים יודנרט ומשטרה יהודית

ק יועל מנת שידעו בד ,גם על כל בית יהודי חייב היה להיות הכוכב
  . הגרמנים רשותל והכול חייב היה להיות, היכן גר יהודי

נאלץ לבצע הכול במדויק , היודנרט קיבל פקודות מן הממשל הגרמני
, דירות, חומרים, נאלץ לספק לפי צו עובדיםהוא  .ונאסר עליו לסרב

. םאמצעי מחייה מיוחדים שלא קל היה להשיג, עורות, אריגים, רהיטים
היו גם אנשים בני . נאלצו ללכת מדי יום לעבודה 60-16היהודים בני  כל

מדובר , שהצעירו את עצמם כדי שיוכלו ללכת לעבודה 60-למעלה מ
  . היה בכרטיס לחם

ידה מדויק של כל ללבצע רישום תושבים עם תאריך  נצטווההיודנרט 
ביצוע לא נכון של הפקודות הגרמניות . ששימש למטרות שונות, אחד

כשם , היודנרט הודיע לכל היהודים על הפקודות. עונש לא קלב יכןס
  . שמשה רבנו מסר את חוקי אלוהים

גם אם , והם עשו הכול. כל אשר דיבר היטלר נעשה: והיהודים אמרו
היהודים חייבים לגזור : מדי יום חוקים חדשים. לרצונם מנוגדהיה 

, ת על המדרכהאסור ליהודי ללכ. זקן גזור קצרלשמור ים אפאות ורש
, לרכיבה על אופניים נדרש אישור מיוחד, אסור לו לשאת מטריה

על מנת לצאת מן העיר . ואישור כזה היה לאדם אחד או שניים ברווה
. לעיר ללכת לעבוד מחוץ פלוני גם אם חייב היה , נדרשה תעודת מעבר

  . כך נמשכו חיי הסבל עד שבא הגסטפו ועשה את האקציה הראשונה
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מבוגרים יותר מן האנשים . נלקח הטרנספורט הראשון 1942ץ במר 18- ב
כשזה היה מעט מדי לקחו גם מן , גררו מן הדירותנוחטפו ברחובות נ

   . לאן הובלו נודעולא  ,האנשים שהיו בעבודה

ץ היא 'שמחה הברמן אמר כי בלז. ץ'ו על גיהינום בלזנאז טרם ידע
וכבר ידענו לאן , השנייהבאקציה , כשנכנסו אליו לקחתו. עולם האמת

: קרא לאשתו ואמר, הוא לבש את הקיטל והטלית, מובלים האנשים
  ."ץ היא עולם האמת'בלז, באה עתנו, בואי פריידלה"

לכל  .אך היה היחיד שחשב כך, שמחה הברמן התכוון לכל זה ברצינות
: אחרת בראותם על חגורות הגסטפו את הכיתוב ההאחרים הייתה דע

אך מה , התבהלה והחרדה היו גדולות מאודשמובן . "אלוהים אתנו"
והאחרים התנחמו וקיוו  ,סבל – האסון מי שפגע בו? ניתן לעשות

כל אחד דאג , אנשים הפכו אגואיסטים גדולים. שהאסון יפסח עליהם
  . אלא ממצוקה ,מרוע נבעזה לא . לראשו בלבד ולא הייתה אחדות

שמענו שהגרמנים  שוב הלכנו לעבודה וכל פעם, והחיים נמשכו
העובדים . חלק מן העובדים החטופים לא שבו, חוטפים אנשים לעבודה

שסיפק היודנרט היו מעטים מדי לגרמנים והם חטפו בעצמם עובדים 
במובן זה היו הגרמנים אמנים במציאת , עבודה לא חסרה. נוספים
  . גם ביום ראשון שהוא יום מנוחה, עבודה

עקירת כל המצבות מבית : כמו "פותדחוונחוצות "היו להם עבודות 
להקים פארק עם רחוב נאה שהוביל מן הדואר , העלמין היהודי הישן

לא קל היה לעקור את האבן . אל לשכת הסטרוסטה ובית המשפט
הגשם כבר מחה , קשה היה לקרוא את השם, אבן ישנה, הראשונה

, אך נזכרנו כמה דמעות יהודיות נשפכו על אבן ישנה זו, הכולכמעט 
וכמה אנשים שבו מבית העלמין בלב ובמצפון קל יותר לאחר שבכו 

" אל מלא רחמים"וכמה פעמים נאמרו על אבן זו . כהוגן על מצבה זו
להשמיד דברים קדושים כל . ומצבות אלה היה עלינו לעקור. "קדיש"ו

הידיים רעדו והיה קשה מאוד ? ת לעצמומי יכול היה לתאר זא, כך
, "למה אינך עובד, הדֶ יּו: "אך כשנשמע קול הגרמני, ֶדקרלהרים את 

מצבות בו, והשנייה מהר עוד יותר, הייתה האבן בחוץ תוך שתי דקות
   .ריצפו את הרחוב והמדרכות
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. יותר מאשר במצרים בשבע השנים הרעות, הרעב בעיר היה גדול מאוד
לחמניות [ ךעלעצלוסובין ומהם אפינו פְ  תפוחי אדמהקנינו קליפות 

תפוחי אדמה היו להם  עודשאנשים היו ש התקבל הרושם. ]שטוחות
וטוב היה , וכך החלו אנשים למות ברעב? אך כמה כאלה היו, וקמח

  . לאנשים שהקדימו למות וסבלו פחות

תחת , לבנות בונקרים בעליות הגג ובמרתפיםהחלו אמצעים בעלי 
בוא כשתעל מנת שאפשר יהיה להסתתר  ,ובכל מקום שניתןגשרים 
  . ו מתינאך לא ידע, ו שתבוא אקציהנידע, אקציה

והכול , מגרוב ובערים אחרות, לפי שעה שמענו על אקציות בנמירוב
יהודים , ל עברו דרך רווה"גם הטרנספורטים מחו. עבר דרך רווה

, יםצלושמחים וע ,אלה נסעו בקרונות פתוחים. בלגיה וצרפת, מהולנד
  . שמעו מוזיקה ולא ידעו דבר, ניגנו בגרמופונים שלהם

 ,ים היהודים שעבדו בתחנת הרכבתנו מן העובדקיבלאת החדשות 
לאן הם מובלים ויעצו היהודים עובדי רווה אלה סיפרו לתושבי החוץ 

הם היו בטוחים . ואנשים אלה סירבו להאמין, מן המוות הימלטלהם ל
למחנה עבודה ויש להם די כסף וזהב לשרוד את מובילים אותם ש

ץ 'חייהם יימשכו כמרחק הנסיעה מרווה לבלזשהם לא ידעו . המלחמה
   . דקות 18 –

לעזוב את הדירות ברחובות  יש, קם גטוומ: ואז באה פקודה חדשה
לא גטו , כל היהודים לגור ברחובות שהוקצו להם בגטועל השונים ו

רשאים , לעזוב את דירותיהם ושדותיהםכל יהודי הכפר חייבים . נעול
מקום בו הכול , וללכת העירה לגטו ,לקחת עמם רק מעט מזון ובגדים

  . דחוס כבר היה

הבהלה , נשיםאשוב הובלו . ה האקציה השנייהרחשהת 1942ביולי  20- ב
. חייב היה להמשיך לחיות ,ומי שנותר, נמשכה יום אחד ולילה אחד

וכל סביבת ' פוטליץ, יהודי נמירוב: לאחר האקציה שוב פקודה חדשה
אנשים גרו . וטלג, חייבים לעבור לרווה, כל מקום בו היה יהודי, רווה

 .פרץ טיפוס. אנשים ישנו ברחובות, שלוש משפחות בחדר-שתיים
. מתו מדי יום ביומולעשרות ואנשים , תרופות לא קיבלנו כלל

הוטלו  עטופים בסדין. בלי ארון, בלי תכריכים. הקוברים לא מצאו עצה
  . לבור וחסל
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מעבר לחייבים  רישיונותאין נותנים עוד : שוב צו חדש 1942בסוף 
הזמן  ,כולם הבינו. ועליהם להישאר בגטו ,ללכת לעבוד מחוץ לעיר

אחדים האמינו . אלוהים יעזורשאך קיווינו , והכול קרב לסוף מתקדם
, בונקר טוב, להם כסף ומזון לתקופה ארוכהיש , לא מתכוונים אליהםש

הם , ]Ordnungsdienst[ היהודית ת הגטוטרמשהיכרויות ביודנרט וב
  . לבטח ישרדו

        הגטו הנעול הגטו הנעול הגטו הנעול הגטו הנעול 

אנשים שגרו בבתים . ויינעל יצומצםהגטו  :כעבור יומיים באה פקודה
שנתקלים בו מי , בו במקוםמן הגטו חייבים להיכנס לגטו  טעוקנש

בלוחות ומסמרים את הרחובות  חוסמיםרואים איך . נורה ,מחוץ לגטו
לוקחים עמם מה , הצרורות על כתפיהםואנשים רצים ; מבית לבית

מה בתוך , מאחורי גדרלמחרת היו כל היהודים . שניתן והולכים לגטו
לא , שקט, חולפת יממה, איש אינו יודע מה יהיה. הגטו הנעול: שּכונה
  . ם לעבודה ולא יודעים דברהולכי

אנשים . ולבטח תהיה אקציה, הגסטפו, ביום שומעים כי באו החוטפים
יימשך : מתוך אמונה שיהיה כמו תמיד, מתחילים להסתתר בבונקרים

  . מי שיצליח להסתתר ימשיך להתענות. יום אחד ודי

  . הייתה השמדה שנמשכה שבועות, אך הפעם לא הייתה אקציה

לא יכולנו . מן הדירה ]?[ילדתי\אשתי וילדי, אניצאנו למחרת הּו
ילד עלול היה . כי עם ילד קטן לא הניחו להיכנס למחבוא ,להסתתר

 השעה הייתה בערך שלוש אחר הצהריים. להסגיר את כל האנשים
  . כשהוציאו אותנו וליוו לכיכר בית הכנסת

כבר היו שם אנשים רבים ומדי רגע נוספו , כמובן לא הייתי ראשון
כבר היו מוכנים שם . שמרו עלינו שוטרים גרמנים ואוקראינים. אחרים

הילדים . ילדים קטנים שההורים השאירו אותם בדירה והסתתרו
אך האם הייתה מוסתרת ולא , "אימא: "הגדולים יותר קוראים, בוכים

  . שמעה את קריאת ילדּה

וכל פעם , לאחר שעה של עמידה ליד בית הכנסת נאספו מאות אנשים
, הכול נרשם לפרטיו. לקצין כמה יהודים נורו הודיעובא רכב ריק ו

  . כך יקרה גם אתנו ,ואנחנו שומעים הכול ויודעים
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שאיננו מובלים , ועודד אותי ,מכר שלי, שוטר יהודיואז ניגש אליי 
, באביירו פר לי גם כי יהוא ס. עבודל ,אנחנו מובלים למחנה, להיירות

בבית הכנסת עשו בית חולים שנאמר לו . לדידו בלתי צפויהיה מוות ה
שם ירפאו אותם והם יוכלו לחיות בבית , לאנשים מבוגרים וחולים

  . כך קרה גם לאחרים. נורה ,אך בבואו לבית הכנסת. הכנסת

קליעים  בית הכנסת היה מלא נקבי כותלהאמנתי בסיפור זה משום ש
אך התקשיתי להאמין שנלך . והקרקע הייתה מלאה דם מעורב בשלג

  . למחנה

ו  סודרנ. ה פקודהנתקבללבסוף  ,כבר החל להחשיך, עמדנו בכיכר
שמורים כמובן מכל . לאן שנדעוהובילו אותנו מבלי  ,כחיילים, בשורות

גורשנו . היה שם צריף גדול. באנו לכיכר סוקול. שאיש לא יברח, עבר
  . ולילה טוב ,השערים ננעלו, לתוך הצריף

אחדים . שלא נראו עוד כבני אדם ,הבכי וזעקות האנשים וואז החל
אחרים צוחקים צחוק מטורף , כי עליהם לומר קדיש ,מבקשים להתפלל
שניתן לראות באור המנורה שהאירה את הצריף , ודמעות בעיניהם

, עלו לרקיע השביעי" ריבונו של עולם הושיע נא"הבכי והזעקה . מבחוץ
 ףאל הצעו לשוטרים מאובתמורה למעט מים ה. שוואל ,לדאבון הלב

  . אך הם לא נתנו, זלוטי

ו חביות מים שאמורות היו לשמש את הכבאים במקרה דעמצריף ה ליד
. הגיהינום נמשך כך עד לשעה שלוש לפנות בוקר. שתפרוץ אש בצריף

  . אט-ונרדמו אט ,הקור סייע אף הוא, האנשים עייפו מזעקות ומבכי

האנשים התעוררו , בקירות הלוםבשעה שבע בבוקר החלו השוטרים ל
מסודרים  וכולם גורשו לכיכרהצריף  ערשבתשע נפתח . והבכי התחדש

נשים וילדים בנפרד  ,ואז בא מפקד הגסטפו והחל לבדל. בשורות
התבוננות , הבדיקה ומישוש השרירים ולאחר מכן החל. וגברים בנפרד

. ץ'ר ללכת למחנה ומי לבלזיהוחלט מי כש. בידיים ומדידת חום
  . םאז הלכו האדונים לאכול ארוחת צהריי, לצהריים דהבדיקה נמשכה ע

אך רק לנבחרים ללכת , המשטרה פקדה על היודנרט להביא לחם ומים
ובמרוצת , נמשכה עד לשעה ארבע אחר הצהרייםמלאכה זו . למחנה

נאספו מאות . היום הובאו אנשים אחרים שנשלפו מן הבונקרים
  . למעטים היה המזל ללכת למחנה בלא ,אנשים
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        מוות מוות מוות מוות הההה    ללללאאאאהדרך הדרך הדרך הדרך 

גם , ברווה ותעיקבבהה שש, אחרי השעה ארבע בא מפקד המשטרה
, לעולם לא אשכח את המראה, "דהיחג הפר"הוא רצה להיות נוכח ב

ו בשורות את האנשים שהיו אמורים לעזוב את רווה ולנסוע סידרכש
כבר היו מתים , לא היו מסוגלים לעמוד על הרגלייםכבר אלה ש, ץ'לבלז

ו סידר ,]הקשב[!" אכטונג: "ואהשוטרים קר. דמם כבר קפוא, למחצה
שם כבר היו , את המתים למחצה בשורות והובילו לתחנת הרכבת

   . ץ'הקרונות בהם הובלו האנשים לבלז מוכנים

וכשפקדו השוטרים על האנשים לצעוד לתחנת הרכבת אמר מפקד 
זה הרי , אני מסלק ְדרעקראה איזה : "הגסטפו לידידו מפקד המשטרה

ליוו אנשים לים שהמיאלה היו ..." חבל על האוכל, דבר הלא שוו
  . ץ'לבלז יםבלת מוויאס לה-שנבחרו בידי איש הגסטפו או האס

        מחנה ההסגר קמיונקה מחנה ההסגר קמיונקה מחנה ההסגר קמיונקה מחנה ההסגר קמיונקה 

 הוטענו על משאית והובאו לקמיונקה ,אדיםההנותרים הובלו למרחץ 
. זה היה מחנה בו בוצע הסגר, זה עדיין לא היה מחנה עבודה. למחנה

הפרידו את . היה צורך לראות מי נדבק ומי לא ,ברווה שרר טיפוס
  . רק לרופאים ולסניטרים הייתה גישה אל החולים, החולים מן הבריאים

הוא , המשטרה היהודיתשהיה גם מפקד , היה כמובן גם מפקד יהודי
, אך גם הוא נורה ככלב, שרודי, בהיותו משרת מסור לגרמניםשהאמין 

  . האדמה את עצמותיו תקיאהלוואי ו

הוא לא . נהג לבקר במחנה כמעט מדי יום המפקד הגרמני של המחנה
  . המפקד היהודי כראויאותן ביצע , רק נתן פקודות, התעכב זמן רב

. תפוסותכל המיטות בצריף כבר היו , חולי הטיפוס רבו מיום ליום
כי תרופות לא היו , הדבר היחיד שיכול הרופא לעשות היה למדוד חום

  .לו כלל

, וטנברג, המרקחת בעל בית ,עם בנו ,יים בא אלינו למחנהכעבור שבוע
. כלומר ברווה הכול מוסדר. ר היודנרט"שהיה יושב הראש או סגן יו

אך . צריף השניוטנברג ובנו היו אף הם חולי טיפוס ונאלצו ללכת ל
  . הצריף השני לא החזיק מעמד זמן רב
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המפקד הגרמני בא כש ,זה היה אחר הצהריים, אינני זוכר את התאריך
ובכך  ,והובלוהועמסו כל החולים , עם שתי משאיות ועם כמה שוטרים

  . תם הטיפוס

 ,סמוך למנסרה ,שם, ראטהלחלק מאתנו יועבר כעבור שבוע שמענו ש
רצה כל אחד  משום כך. המפקד היה משה הברמן ,היה מחנה עבודה

 . ללכת למחנה ראטהעלה בידנו  )סמבול(ה 'צבְ אני ּווֹ  .טהארלללכת 

        מחנה ראטה מחנה ראטה מחנה ראטה מחנה ראטה 

בא אלינו המפקד היהודי של , ראטה בהיותנו במחנה ,מה-לאחר זמן
הטיל עליו לבחור לעצמו  המפקד הגרמנישמחנה קמיונקה וסיפר 

ואחדים מהם יהיו שומרים ברחובות , לגטו, רווהלאנשים שעמם ילך 
ולשמור , אפילו של חיילים גרמנים ,עליהם למנוע כניסה לגטו. הגטו

שיאספו את  ,יוקמו קבוצות עובדים .שלא ייגנב רכוש יהודי מן הגטו
יעשו , לוכהלבנים ויסדרו , בגדים, כלי מיטה, ריהוט: כל הרכוש היהודי

  . יישלח לגרמניה הכולו, מחסנים לכל החפצים

ונת מזון וכתמצוא בגטו ניתן לשובידיעה , על עובדים כאלה מענומשש
רצו כולם , ואפשר יהיה לגור בבית ולא בצריף קר, שהנלקחים הותירו

, ה ללכת לגטו'ובצדרך היכרויות ופרוטקציה הצלחנו אני ּו. לעבוד בגטו
התחלנו , עוד לא עבדנו למעשה. קלים יותרבאמת מקום בו היו החיים 

לא הנחנו לאיש , סרט צהוב על השרוול. אך התחלנו לשמור, הכנותב
  . כניסה חופשית הייתהבלבד גסטפו ל, לגטו להיכנס

מנהיגם היה נח , הייתה ברווה עוד קבוצה יהודית של כשישים גברים
. מול בית המדרש זאמד והגימנסיה, הם גרו בבניין של יעקב גרף. ברגר

אך גם . מלאכתם הייתה לחפור בורות בבית העלמין ולקבור את המתים
  . לא היו עוד יהודים לקבורה. םייתסלה עמדהעבודה זו 

ארבעה ימים לאחר בואנו -שלושה, זה היה באחד מימי ראשון בלילה
פקודה לחפור בור בו ניתן יהיה  קיבלוחופרים שהקיבלנו ידיעה , לגטו

  . והבור כבר מוכן, שישים אנשים טמוןל

חלק האמינו כי אלה עשויים . או את האנשיםיעדיין לא ידענו מאין יב
מלאכתם . קעל דרך אוליצְ , ]היטקה[ אנשים שעבדו ליד הוטקהלהיות ה
אך שם עבדו ארבעים . סדר את העצים שהובלו מיער אוליצקהייתה ל
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אולי ? ו לגטונזה עתה הובאש ,הייתכן שייקחו אותנו. יהודים בלבד
אך איש , כל אחד הביע את דעתו? ייקחו את האנשים ממחנה ראטה

זבים את הגטו כדי להסתתר אצל אחדים עו. כאן קרהלא ידע מה י
אין שיש גם האומרים . אחרים מתחילים לחפש בונקר, מכרים נוצרים

-לשמור משתיים עליי הנוסף לכך הי, בהם הייתי גם אני, מה להפסיד
במקום בו הייתה ] בבוקר[עשרה עד שתיים בלילה ומשש עד שמונה 

כי , המקוםאני עצמי בחרתי לי את . צורכי עישוןלהחנות לעלי פיזדר 
כי ידעתי שאמור , ורציתי לראות איכר מסוים, ניסה להוטקהכבהיה 

אך בשעה שמונה לא בא איש . לחיות שם עוד מישהו ממשפחתי
משהו שהבנתי . נאלצתי להישאר, כמו תמיד, ממשמרתי לשחרר אותי
  . אינו כשורה

נכנס המפקד . בשמונה וחצי בערך חלף המפקד הגרמני עם שני שוטרים
ומיד החלו להוביל , עם שוטר לחצר בה גרו הקוברים היהודיםמיד 

, ם אל הקירהפני, ו אותם ליד הגימנסיהסידר, החוצה את האנשים
כי היו שם , שוודאי הסתתרו, חסרו כמובן אנשים. החלו לספור

. מיד קראו לכבאים והציתו את הבתים ,הגרמנים הבינו זאת. בונקרים
לאחר מכן לקחו . מיד ירו בהם, חהאנשים נאלצו לצאת וביקשו לברו

ו יום רשם חפ, צבים והובילו לבית העלמיןמוהשוטרים את האנשים ה
  . ושם נקברו, קודם לכן את הבור

        טקהטקהטקהטקהייייבתוך בונקר בהבתוך בונקר בהבתוך בונקר בהבתוך בונקר בה

זה היה מבחינתי קץ  .לקראת הצהריים באו לשחרר אותי ממקומי
ה 'וובצ, בו ביום עזבתי את רווה והלכתי להיטקה, שמירתי את הגטו

, קצת שלג. בחודש פברואר י להיטקהתבא. סמבול נשאר בגטו] ףוול[
 . אך הדרך עברה בשלום, קר

 בת\בן ה\הבכורה עם בעלה ועם ילד; בהיטקה עוד שהו שתי אחיותיי
אני ואחותי הצעירה הסתתרנו . אך הם היו מוסתרים בנפרד, ישנה וחצ

 בערב. הרחק מן הכפר, בבוידם של רפת אצל איכר שגר סמוך ליער
. היה נסבל. מה- להתחמם קצת ולאכול דבר, נהגנו לרדת לבית האיכר

האם ירצה האיכר , המלחמהעוד כמה זמן תארך  ,השאלה הייתה
. אך חיינו בתקווה. להמשיך להחזיק אותנו ומאין ניקח כסף לשלם לו

  . רפת לא נמשך זמן רבבהבוידם עניין גם ש אלא
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        הפתעה מעניינת בחיי הגיהינום הפתעה מעניינת בחיי הגיהינום הפתעה מעניינת בחיי הגיהינום הפתעה מעניינת בחיי הגיהינום 

ירדנו אני ואחותי מן  ,ערב ככל הערבים, 1943בחודש מרץ זה היה 
משגיחים שאיש לא , כמובן בשלווה ולאט. הבוידם והלכנו לבית האיכר

, בהיותנו כבר קרובים אל הדלת .גם אנחנו לא הבחּנו באיש, יבחין בנו
. כבר היה חשוך ולא ראיתי איש, "חיים, חיים: "שמעתי קול קורא

 .מעבר לגדרבאישה עומדת מע הקול והבחנתי הבטתי לכיוון שממנו נש
אישה   .כרתמּו והייתהשלי איכר האישה גרה מול ה, הכרתי אותה מיד

  . ידעה גרמנית שימשה מזכירה במועצת היטקהכיוון ש. אינטליגנטית

מחר בבוקר תבוא המשטרה אל שהיא יודעת בוודאות ש ההאישה אמר
היא . אותי שנברח מכאןוהזהירה , אם לא הסתיר יהודים האיכר לחפש

נפרדה מאתנו  ,לומר מאין היא יודעת שהסתתרנו אצל האיכר הרביס
  .ונעלמה באפלת היער

אך האיכר  ,סעודת הלילה כבר הייתה מוכנה. נכנסנו לבית האיכר שלנו
כעבור . לשם נהג ללכת לשמוע חדשות, בקואופרטיב, עוד היה בכפר

שאלתי אותו אם שמע . דקות אחדות בא בעל הבית וישבנו אל השולחן
הוא כמובן סירב . וסיפרתי לו את החדשות שלי, חדשות כלשהן
 הלאהאנחנו יכולים להישאר גם שו ייתכןזה לא שלהאמין ואמר 

  .וחסל סדר בוידם, לא נשארנואנחנו כמובן . בשלווה

, יצאנו בדלת האחורית ועזבנו את הבית הקטן, בשעה ארבע עם שחר
. שאיש לא ישמע או יבחין לאן אנחנו הולכים, בצעדים אטיים ושלווים

לאיכר אמרנו , לו. גם האיכר לא אמור היה לדעת לאן אנחנו הולכים
  . אנחנו הולכים אל איכר אחרש

ובחורף , היה חורף. החלטנו ללכת ליער ?נשאלה השאלה לאן ללכת
לכן היה היער המקום הטוב ביותר , האיכרים אינם הולכים ליער

, אך רציתי לדעת אם המשטרה תבוא אל האיכר לחפש. להסתתר בו
התיישבתי אפוא במקום ממנו יכולתי לראות את בית האיכר ואת 

ת בשעה שמונה וחצי ראיתי א .הדרך שהובילה מן הכפר אל האיכר
  . לבית בעל הבית שלי יםהולכ יםטרוהש
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        ביער ביער ביער ביער 

, שיאמר לאן הלכנו ,רצחהכו אותו מכות , הם חיפשו בכל המשק שלו
אולי מרחק של , כי לא ידע שאנחנו ביער ,אך הוא לא היה מסוגל לומר
היערות ? מי יכול לחיות ביער בחורף. פחות מקילומטר אחד ממנו

לכן לא בא לשם , פרטי של האיכרים קניין, בהיטקה היו פיסות קטנות
  . מיער אחד לשני ,נוסף לכך החלפנו כל לילה את מקום ישיבתנו. איש

היינו ביער סמוך לדרך , בשעה שמונה בבוקר בערך, 1943במרץ  30- ב
כחצי קילומטר מן המקום בו עבדה קבוצת , המובילה אל אוליצק

. ות אוליצקמיער והיהודים שמשימתם הייתה לסדר את העצים שהובל
שמתי . אנשים סך הכול 50-כ, אוליצק- היטקה-היו אלה יהודים מנמירוב

מיד עלה על דעתי , חולפות שתי משאיות עם כמה חיילים גרמניםשלב 
כעבור לא יותר מחמש דקות . הם נוסעים לחסל את מקום העבודהש
כל האחרים הועמסו על , הירי היה לעבר המנסים לברוח, מעתי יריותש

 מרחוק שהבחינו במתרחש ,ניצלו המאחרים לעבודה. ת והובלוהמשאיו
הם . מאוד רבה שצמח בצפיפותוהספיקו לברוח ולהסתתר ביער גדול 

משום שלא , בכוח נהגו לבקר אצל איכרי המקום והוציאו מהם מזון
המשטרה ידעה . האיכרים הודיעו על כך למשטרה. היה להם כסף לשלם

כשם שעושים , יהם מצוד עם כלביםה עלרכוע, כמה ברחו מן האקציה
ראיתי . מכל הניצודים ניצל יהודי אחד מנמירוב. מי שראוירו ב, חיותב

  . בקנדה שוהההוא ש סבוראני  ,אותו לאחר המלחמה במיילנד

 ,ה סמבול הייתי בקשר מתמיד באמצעות מכריי האיכרים'עם וובצ
היה סוף יוני תחילת יולי כשקיבלתי ש סבוראני . שנשאו את המכתבים

  . הוא צפה משהו מראש, רצונו לעזוב את הגטו. ה'מכתב מוובצ

 בידיבשל כך הוכה ו, הלכתי אל האיכר שהסתיר אותי אצלו בעבר
כי לי והוא הבטיח , הבטחתי לו סכום כסף. מר לאן ברחתילו, המשטרה

  . יטקהה לה'יביא את וובצ, כשייסע לרווה ליום השוק, שניביום 

הוא . כשעוד לא ישן, באתי אל האיכר בשעת לילה מאוחרת כמובן
כי להוביל אדם על אופניים מרווה , ציפה לי אף שהיה עייף מאוד

כשראה אותי האיכר הצביע . לא היה עניין קל, פרט לחרדה ,להיטקה
שילמתי לאיכר את . ה'ירד וובצ חרישיתקול קריאתי הלו, על הבוידם

. ביוהרט קצתמבהגשם הפריע . ום ישיבתנו ביערוהלכנו למק, שכרו
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עמדנו אפוא וכך נזלו , האדמה אף היא הייתה לחה ולא ניתן לשבת
  . המים מהר יותרמאתנו 

מחוץ לגטו היה מחנה . ה החל לספר מדוע לא רצה להישאר בגטו'וובצ
שנשלחו  ]Velyki Mosty[ עבדו בו רק יהודי מוסט, טמוסְ מחנה  :עבודה
המפקד הגרמני של הגטו אמר כי יש לחסל את הגטו משום . לרווה

שאפשר יהיה להציל את  על מנת. מוכנה ,בצעשהעבודה שהיה צורך ל
הוא דרש סכום כסף : הייתה לו תכנית טובה, היהודים שעבדו בגטו

שכל אנשי הגטו  מוסטמפקד מחנה  בפנייוכל לטעון  שבאמצעותוגדול 
מלאכתם הייתה חפירת (עם יהודי מוסט  ועבדיט ולמחנה מוס ויכנסי

  . חיים בטוחים יתהובמחנה מוסט המשמעות הי )'אבנים על הר פוטליץ

את  משכה, במקום המחנהו, ה'העסק כנראה לא מצא חן בעיני וובצ
  . הכול היה עניין של גורלשאני מאמין . היטקה לבו

שי הלכו כל ביום שלי, ה את הגטו ביום שני'כפי שהערתי עזב וובצ
למרבה הצער לא נמשכה השהייה במחנה . אנשי הגטו למחנה מוסט

בערב הבא כיתרה המשטרה את . אף לא עשרים וארבע שעות, זמן רב
ובתחתונים העמיסה את כולם על , הורתה ליהודים להתפשט, המחנה

לבור , שם כבר היה מוכן בור, ]aBorow[ משאיות והובילה ליער בוריב
   .שאלת יהודי רווה והסביבה" נפתרה" זהב. יהודים 500זה הושלכו 

        בתוך בור ביערבתוך בור ביערבתוך בור ביערבתוך בור ביער

לא יהיה בזה . אפשר לכתוב הרבה על אשר חווינו ביער ובעליות גג
אנשים גם עלולים לחשוב שדברים כאלה לא יכלו . אולי עניין רב

  . אך אנסה לכתוב משהו. לקרות

  . רעב וצמא, צרות, אימה גדולהבמשך לאטו תהזמן נ

. ה'נשארתי עם וובצ. כולם נורו, חיותיי וגיסי לא היה עוד אישמשתי א
חפש איכר ל המחשבה באה בחשבוןבלי כסף לא . הקיץ קרב אל קצו

משעשינו את , החלטנו לחפור בור ביער ולרבוץ שם בחורף. עם בוידם
  . מומחה כבישים ,פולני, התכנית הלכנו לחפש חבר שלי

הצבתי עץ : לנו סימן מוסכםכבישים היה הכדי להיפגש עם מומחה 
, מדי יוםשם היותו מומחה כבישים עבר ב ,חברי, במקום מסוים



205 

 

אם . בערב בא למקום זהו ,ידע שאני מבקש לראותו ,בראותו את העץ
  . שיבוא בערב הבא ,משמע, הותיר את העץ במקומו, לא יכול לבוא

ל יכוסה וכה. ביקשתי ממנו להכין לוח שישמש תקרה לבור החפור
נשיאתו ,  כעבור שבועות אחדים היה הלוח מוכן. סדרעל ר ושמל ,בקש

נאלצנו לעבוד . הכנת הבור חייבה עבודה רבה. ליער לא הייתה קלה
  . חשד עוררתלשאת את האדמה החפורה ולפזר באופן שלא י ,בלילה

כי , מ בלבד"ס 80עומקו היה . לאחר שני לילות עבודה היה הבור מוכן
לא היה עוד כוח והייתה סכנה להשאיר את הבור ולכך , נתקלנו באבנים

ובשעה טובה נכנסנו , הסווינו את הבור כראוי בעשבים ובשיחים. פתוח
  . וניתן לישון, חם ושלו, זה היה לא רע. החדשה" דירה"ל

, עשרה וחצי שמענו מישהו מתהלך בסביבתנו הקרובה-בשעה שתיים
  ? נשאלה השאלה מה עושים

התיישבנו במרחק . היציאהפתח כיסינו את החלטנו במהירות לצאת ו
עובר האורח הבחין אם . וחיכינו ,שבנינו במאמץ רב ,"דירתנו"מ בלא ר

אך אם . מה ישוב ודאי עם מישהו ויבקש לגלות מה התרחש כאן-דברב
ואנחנו יכולים , עבר במרחק מטרים ספורים מן הבור הרי הכול כשורה

חיכינו עד לשעה ארבע אחר . שלווהבלקבל את הבעלות על דירתנו 
שבנו לביתנו ועברנו שם את החורף טוב יותר  .איש לא בא ,הצהריים

  . מאשר בעליית הגג אצל האיכר

חסר לנו , מן השלג הפקנומים , היחידה הייתה סוגית האוכל יתנובעי
ולא קל היה  ,נחוץ היה לנו חצי קילוגרם לחם ליום לשנינו, רק לחם

או  היציאה מן הבור הייתה אפשרית רק בשעה שירד שלג. להשיג זאת
 מן זהזב. ולא נותרו עקבות הנעלייםהשלג קפא והתקשה  ,בכפור עז

הטריד לא . די היה בו לחודש שלם, ג לחם"ק 16-15כפר והבאנו להלכנו 
  . ובלבד שהיה, נו שהלחם התיישןאות

איחלנו לעצמנו שיספיק כבר עד  כל אימת שחזרנו עם הלחם מן הכפר
לאחר שקיבלה , אפתה למעננו את הלחם האיכרה. לסופה של המלחמה
  . היא ידעה מתי עליה להכין את הלחם, קמח מחברי הפולני

כמובן רק , כבר יכולנו לצאת מן הבור .אט חלף החורף והשלג נעלם-אט
ראינו את הטייסים הגרמנים כשטסו להפציץ את החזית . בלילה
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ומאוחר , של הפרטיזניםאור הראינו גם מרחוק את אותות . וסיתהר
  . תרופות וחיילים, נשק וחייותר באו מטוסים והצנ

הוא  .כי האוקראינים גירשו את הפולנים ,חברי נאלץ לעזוב את היטקה
  . הוא ידע את מקום הבור שלנו, בא להיפרד מאתנו

הרוסים : מיניהןמדי לילה שמענו יריות של הפרטיזנים ושל כנופיות ל
הכפר היה . זה היה גיהינום, האוקראינים נגד הפולנים, נגד הגרמנים

יותר קשה הגישה לכפר נעשתה , שמור בידי פרטיזנים אוקראינים
  . לבסוף הצלחנו לראות את האיכרה שאפתה למעננו את הלחם. ויותר

לדעתה זה לא היה עוד בטוח בגלל , האיכרה יעצה לנו לא לשוב ליער
הציעה לנו  היא. גם לא היה לה עוד קמח לאפות לחם, הפרטיזנים

אך , היה אצלה בוידם בדיר ישן שמחציתו כבר קרסה. להישאר אצלה
נשארנו עד ששחררו  ,רבבוידם השבו ,שם. גבוהמצע קש היה שם 

  . אותנו הרוסים

. משום שלא רצתה שידעו שהסתירה אותנו, יכרה בלילההלכנו מן הא
שפגשת איכרה  תחשובאל  ,חיים: "היא נפרדה מאתנו במילים הבאות

היו  אילושעזרה לך והסתירה אותך מבלי לדעת על הצפוי לה  ,טיפשה
אך עשיתי זאת משום , ידעתי הכול והבנתי. נתקלים בך אצלי

אחד או לעזור לו שהבטחתי לעצמי שאני חייבת להסתיר יהודי 
אינני . אני מאושרת שהייתי מסוגלת למלא את משאלתי. להסתתר

אני , לכו לשלום, כפי שלא דרשתי עד היום, דורשת ממך תשלום
  ". רב מזלמאחלת לכם 

 .באנו בשלוש אחר הצהריים. נשארנו בהיטקה חצי יום והלכנו לרווה
  . לאגהירץ גרף וגיסו ק: היהודים הראשונים שנתקלנו בהם היו

היו שם עוד אנשים אחדים וכולם נראו . קשה לתאר את הפגישה
 :הרובע היהודי מןובמיוחד  ,העיר מןהרושם . שים ורצוציםחולים אנּו
והקלויזים של רווה נותר מכל בתי המדרש . שרוף, הרוס, הכול חרב

אנשי הגסטפו עורות לו שימשספרי התורה . המדרש זאמד בית
הכול , בקיצור. במרתפים אחדים מצאנו פיסות ספרי תורה, למגפיים

איכה ישבה בדד העיר רבתי עם : "וניתן לומר, נראה כלאחר חורבן
  . רק השם רווהנותר , בלא בתים, בלא אנשים..." הייתה כאלמנה



207 

 

יהודים ששבו . ידי האוקראיניםבנהרגו יהודים עוד גם לאחר השחרור 
ולא ברחו  ורתאו אלה שהסת, בהם הסתירו משהו מחפציהם, ריםלכפ

לא כל האוקראינים אך . נפלו מידי הכנופיות האוקראיניות, מיד העירה
  : מקרה שקרה לי. היו דומים

חריר , רבצנו בבור. כבר היה חמים למדי, 1944זה היה בתחילת מאי 
חריר זה ב, דרכו היה לנו מעט אוויר, קטן היה בלוח שכיסה את הבור

-השעה הייתה שתיים. הקטנה היה תקוע שיח שכיסה את הדלת גם
חסר אוויר בבור שלנו לא היה כלל אוויר ו ,השמש חיממה, עשרה

הייתה שעת צהריים והיינו בטוחים . פתחנו אפוא את הדלת. נשימהל
אך בעת פתיחת הדלת נטה השיח מעט . איש לא יבוא בשעה זו ליערש

זזתי בשלווה תחת . נבהלנו עד מוות, ולכיםבאלכסון ומיד שמענו שה
אנחנו  ,לאוָ , קיווינו שההולך לא יביט על הקרקע. לדלת לראות משהו

מיד , כעבור חצי דקה ראיתי ראש מציץ אל תוך הבור שלנו. אבודים
  . פתחתי וזיהיתי את האיכר

  ? ל לדעת מה מחשבותיוומי יכ. אך אוקראיני, מכר טוב ואדם מהוגן

בא לכרות שיחים לעשיית שוהוא אמר , מה הוא מחפששאלתי אותו 
, רמוסההעשב  למראהכאן משוטטים פרטיזנים ושבידיעה  .מטאטאים

  . בי נתקלובמקרה , מצוי כאן מחבואשהבין 

 יכרהא? עליי דווחשאלתי אותו מה בדעתו לעשות ואם ילך למשטרה ל
ואותך אני , דיד של הוריךיהייתי , איזו דעה יש לך עליי": הצטלב ואמר

, הוא נתן לי סיגריה והבטיח לי שאני יכול להיות רגוע. "מכיר מילדותך
  . אומרים שאני ודאי בין הפרטיזנים, איש בכפר אינו יודע היכן אני

כי מה עוד נחוץ , תשובתי הייתה כמובן לחם. הוא שאל מה להביא לי
  ? היה לי

ואני כבר , להכות שלוש פעמים בקרקע, אמרתי לו לבוא לפנות ערב
, כעבור שעתיים שמענו שלוש נקישות ונבהלנו כהוגן. אדע כי בא

הוא שתי באטיות את הראש וראיתי שרבב. סברנו שבא עם המשטרה
רדת הכנסתי אותו לבור ותמהתי למה לא המתין עד . שוכב בעשב

, סבר, ולבוא לעת ערב, דע שאין לנו מה לאכולי כי הוא אמר. חשכהה
  . עלול להיות חשוד
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אם לא יהיה לי ש ,ואמר טבק וגפרורים, קותל חזיר, הוא הביא לי לחם
מיד אעלה , אך מבלי שיראה אותי איש, בוא אליו בלילהשא ,מה לאכול

. והוא יעלה לי אוכל, שה בתקרהיקנדיע לו בבוקר באולבוידם שלו ו
  . לאיש שהוא ראה אותי הוא גם ביקש לא לספר

הוא בירך אותי בדמעות  ,ראיתי אותו לאחר השחרור .הלכתי אליולא 
חווינו עוד . ושאל איך הייתי מסוגל לשאת ולשרוד את השהייה בבור

  . מקרים כאלה

רבים , לוכדיםאילו היו היהודים פחות אגואיסטים והיו משאני משוכנע 
כל אחד חי . אינני מבקש לומר שהייתי טוב מאחרים. ניצליםהיו יותר 

  . חסרו מנהיגים. ק למען עצמור

  .  265 – 254' השואה ע: מתוך הפרק
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   זיכרונות למען הדורות הבאיםזיכרונות למען הדורות הבאיםזיכרונות למען הדורות הבאיםזיכרונות למען הדורות הבאים  סן פאולודן ברגר 

        פרוץ המלחמה פרוץ המלחמה פרוץ המלחמה פרוץ המלחמה 

בשעות הבוקר הודיע הרדיו כבר . יום שישיב חל 1939אחד בספטמבר 
סיפרו בערך בשעה עשר . ים חמושים חצו את גבול פוליןיכוחות גרמנש

 ,םיראו במו עיניהם מטוסים גרמניש ,מלמברג יםבאהראשוני  ,אנשים
והפציצו את רחוב גרודצקה ורחובות מעל למברג  שהופיעו בבוקר
   .הקרבנות הראשוניםנפלו אגב כך  ,אחרים בשכנות

כל , בספטמבר 6, אצלנו ברווה רוסקה לא חשנו עד אמצע השבוע
ומעמיק יותר ויותר פנימה אל  מתחתרהאויב שאף שחשנו , תבהלה
החל הכביש הראשי להתמלא , בספטמבר 4, מיום שני. מדינהתוך ה

  . ו לעבר הגבול הרומנינהרפליטים ש

, מעל רווה םימטוסים גרמני לראשונה ראונ, בספטמבר 7, ביום חמישי
פצצות אחדות נפלו על . והטילו פצצות על רחובות קוליובה וסלובצקי

למרבה המזל לא היו . ת פליישר ברחוב סלובצקיתחנת הרכבת ועל בי
מיד לאחר מכן עזבה אוכלוסיית רווה את העיר ויצאה . קרבנות בנפש

בעיר נותרו נציגי הממשל . מפחד ההפצצות ,הביבסהלהסתתר ביערות 
   . בכללם אני, גז תלוחמפני מהגנה השירות מבלבד וחלק מכבאי האש ו

. את משפחתי ליער וולקוביצה ילתבוה ,בספטמבר 8, ביום שישי
ים ילהק גדול של מטוסים גרמנ. ובאמת היה היום ההוא מלא פחד

הפגיז את העיירה בנשק אוטומטי ולבסוף גם הטיל כמות לא מבוטלת 
אני עצמי ניצלתי אז בבית העלמין . של פצצות על תחנת הרכבת

. שם הסתתרתי מברד הקליעים תחת מצבה גבוהה, העירוני מול הדואר
גברת מלכה , קשה הכשחלפה ההתקפה מצאתי שם בין המצבות פצוע

  . שמתה מפצעיה ,רגטי

שם חשו , ]Hrebenne[ כעבור יום אחד הובלתי את הוריי אל ְהרבנה
אני עצמי התחלתי להוביל מדירתנו את  . בטוחים יותר מאשר בעיר

בסכנה  נתוןביתנו שלי  דמה היהנ .להסתירם במרתף בשוק, חפצי הערך
  . ל מיקומו בין הקסרקטינים ותחנת הרכבתגלחדת במיו

כעבור שעות ! עוד היו השקפותינו על הגרמנים ות ותמימותמה ילדותי
שהגרמנים  כיוון, אל הוריי ףהצטרלות נאלצתי לעזוב את העיר ודאח
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הם השליכו  .כל היוםבמשך ללא הרף  לא חדלו להפציץ את העיר
הודות לכך שאנשים הסתתרו ביערות  .פצצות על הבתים במרכז העיר

   . האוכלוסייה קרבמ נפלו חמישה קרבנות בלבד ,הסביבה

להחליט מה ניתן עוד לעשות   ,הגדול שבתי העירהההפצצות כשחלף גל 
  . לפחות חלק מרכושנו תלהצל

 ,ירוסלב, דייטש, טרנוב, קרקוב סביבותשוב מלאו הדרכים פליטים מ
שמפניו רצחני האויב כבר מי ומהו הו ו ידעכמ ,שנסעו ורצו מיואשים

  . הם נסים

אך אני עצמי נאלצתי לצאת שוב מן העיר בגלל , ביתנו ניצב שלם
אך ביום . רבנהעשינו ביער הְ  ןמוצאי שבת ויום ראשו. הפצצה חדשה

העירה החלטנו לשוב , הגרמנים קרבים לרווהששחשנו כ, שני
  . ך במרתףיולהסתתר אצל משפחת קנובל

, עם עוד שלושה אנשים, ביום שני אחר הצהריים כבר היינו ,וכך
משפחה זו במשום שחברים אחרים , אצל משפחת קנובליך, קרובינו

  . שהו מחוץ לעיר

אוקראינית החל לבזוז את הבתים -חלק גדול מן האוכלוסייה הפולנית
עיר כל אין בשפרצו דלתות של חנויות ודירות בידיעה . עירבהיהודיים 
  . גנההשמירה ו

. בשעה שש בבוקר יצאתי מן המרתף לרחוב, בספטמבר 9, ביום רביעי
לבוש מדי עור של  יהשה ,ברגע זה ראיתי את הסייר הגרמני הראשון

עמדתי על מקומי עד שקרב . ללכת לקראתי עם הנשק החלאופנוען ו
אין שהשבתי !" השלך אותו? יש לך נשק: "לפתע שמעתי את קולו. אליי

השבתי " ?אז מה אתה עושה בחוץ: "א שאל שובוהו, לי כל נשק
לאחר ימים של רביצה במרתף מפחד פצצות החלטתי לצאת לרחוב ש

, הוא הוציא מן הכיס שלוש סיגריות ונתן לי. ולחפש סיגריות לאבי
אני מופתע לטובה  תי שכרזאל אבי והלמרתף הרתי לרדת ואני מי

ם העשיממה שמספרים על שויכול להיות  ,םשל הגרמני םמהתנהגות
  . ביהודים הוא דמיון של פליטים יהודים מגרמניה

ים עמנו נוטל, בו ביום כבשו הגרמנים את העיירה ואנחנו שבנו הביתה
 18-ב ,לפתעו. במחשבה להתחיל מחדש חיים סדירים, את כל חפצינו
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שהגרמנים , על הקירות המודעה האכזרית הראשונה נראתה, בספטמבר
 19 ,כבר ביום שלישי. [!] 50-14ת את כל היהודים בני לוקחים למחנו

חייבים יהודים אלה להתקבץ בתחנת  ,בשעה שש בערך ,בספטמבר
  . מילוי פקודה זו-עונש מוות על איבאיום תוך , הרכבת

חילקו . גברים 1,000- לפני תחנת הרכבת כ רחבהבדיוק במועד נאספו ב
. צה הוצב חייל לשמורליד כל קבו ,אותנו לעשרים קבוצות של חמישים

וכשאנחנו חייבים  ,ומשקהכלשהו מזון לנו  הרשותחלף מבלי ל היום
הכה אותו מפקד , מי שניסה להתיישב על הקרקע. לעמוד על רגלינו

  . לא לשכבגם לעמוד ועוד המשמר עד שלא היה מסוגל 

דחסו אותנו , )בית וייזן(בית היתומים להובלנו  ,בשש בערב, לבסוף
  . בקושי היה די מקום לעמוד, כמליחיםפנימה 

 :שהדהדה כאגדה רחוקה, שמענו לראשונה את הידיעה ,בבית וייזן, שם
ובהתאם , את גבול פולין מן הצד שלהםגם הם הסובייטים חצו 

ויש  ,הגרמנים לסגת עד לנהרות בוג וסן לטובת הסובייטים על ,להסכם
ו מיעטנו להאמין אך אנחנ. לפנות את רווה רוסקה לטובת הסובייטים

 ,ולא רק ישחררו, עשוי לקרות לנו נס והסובייטים ישחררו אותנועוד ש
מה , שווי זכויות ויותר מזה ,אלא יתייחסו אלינו כאל אזרחים אמתיים

  . שמעולם לא הגענו אליו אצל הפולנים

חלקית , כשירד הלילה נרדמו הרוב .ו בכך כלללא האמּנ, כאמור
בחמש בבוקר . חצה או בשכיבה זה על זהבעמידה וחלקית בישיבה למ

באוויר התהלכו . כלשהו לאוכ יטשוהרשו הגרמנים למשפחותינו לה
  . למחנה, מעבירים אותנו לקרקובששמועות 

 תהוריהם הצליחו להוציאם תמור. לפי שעה שוחררו אחדים מאתנו
אחדים גם הצליחו להתגנב בחסות . כבעלי מקצוע נדרשים, כסף רב

ובדרך הביתה סיפר , גם אני שוחררתי בו ביום. ראשוןהחשכה בלילה ה
. ר שם גם בלילה השנישאאך אחי עדיין נ. איך עלה הדבר בידו לי אבי

  . מתעתדים לגרשם לקרקובשבכל מקום דיברו 

ובמאמץ , ו אותולישעדיין לא הוב למחרתזכיתי להיווכח ה רבחרדה ב
 ,מעבר גרמנירב הצלחתי לחלץ גם אותו בו ביום בעזרת רישיון 

  . במועצה המקומיתשסיפקה לי אסתר הברמן שעבדה 
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התפללנו , ושבת יום כיפור ,ערב יום כיפור, בספטמבר 22 ,יום שישיב
לאחר שבשבת הקודמת נכנסו גרמנים לבית הכנסת בעת , בבית

ולאחר מכן שרפו את ספרי איומות ות מכהכו מתפללים  ,התפילה
ות יצאתי לרחוב לשמוע משהו בשעות אחר הצהריים המאוחר. התורה

חיילים את הראה בעיניו שוסיפר , ונתקלתי באדם שבא ברגל מלמברג
לאחר שהגרמנים נסוגו משם בהתאם , סובייטים צועדים העירהה

 משתלט עלה וכי הדרכים מלאות צבא גרמני וצבא רוסי, להסכם
אלמלא , רחוק ואגדי ל כךזה נשמע כ. הגרמנים שנטשו הערים והכפרים

. ודאי לא הייתי מאמין, שמעתי במו אוזניי מאדם שראה במו עיניו
  ! ?האכזרים ביותר ייתכן שניפטר בקרוב מאויבינו

. כל שינוי יימים ראשון ושני חלפו בל. אך השבוע נמשך ודבר לא קרה
נכנסה העירה מונית ובה קצינים  ,בספטמבר 26 ,רק ביום שלישי

. ו כי אלה ודאי קצינים רוסיםהבּנ. היו מוכרים לנושלבשו מדים שלא 
, חיל הפרשים הרוסיבו ביום אחר הצהריים נכנס לצלילי שיר לכת כל 

  . ובו בזמן עזבו הגרמנים את העיר

כולם יצאו לרחובות . י ההוא היה יום השחרור ליהודיםשיום שלי
קריאות הידד בבמחיאות כפיים והסובייטים וקיבלו את פני החיילים 

מרצחים השנפטרנו מן  הוטרדו מכךעשירים לא ה גם, עצומות
  . חרף הידיעה שאצל הסובייטים לא יהיה להם קל, הגרמנים

, טומשוב, ץ'יהודים מבלז 8,000-במרוצת הימים הקרובים התקבצו כ
א רצו להישאר עם הגרמנים כי ל, שנמלטו מעריהם, נארול', זמושץ

  . ירוסלב-שנובי'צ-נארול-ץ'בלז-ו בלזבעת קביעת הגבול לאורך ק

שלא  ,יהודים נהנו מחופש מלא. עד מהרה החלו חיים חדשים בעיר
הוחל בחיסול . זאת החל מחסור בכל חלףאך , חשו מעולם בחייהם

אמצעי  תלקבל .החנויות הפרטיות ובמקומן נפתחו חנויות ממשלתיות
כתוצאה מכך נוצר שוק . מחייה נאלצנו לעמוד שעות ארוכות בתור

  . שחסכו בעבר עתודותאנשים התחילו לחיות מזה ומ. שחור

על  .שחורבשוק הות נגד סוחרים פעולבהחלו הרוסים  1940אך באפריל 
הוחל בגירוש . עברה זעירה ביותר קיבלו אנשים חמש שנות מאסר

חוגים גדולים יותר ויותר . בעברם יםלסיביר של תעשיינים ועשיר
   . יות והחלו לעסוק בעבודה ממשיתחוקעל פרנסות לא ויתרו 
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החלו לדרוש מן האנשים מסמכי עבודה ובהזדמנות זו  שלטוןת המוסדו
שלטון בטי התחומים שפליחלק גדול מ. חילקו להם מסמכים רוסיים

לכן ביצעו . )כלומר לאזרחות סובייטית(גרמני סירבו לתעודות רוסיות 
  . גירוש של כחצי מיליון מיהודים אלה לסיביר, 1940במאי , הרוסים

גייסו הסובייטים מאות  1941במאי . פרט לכך נמשכו החיים כסדרם
 ,בשדליסק 1941במאי  19-התייצבתי ב. אני בכללם, אחדות של צעירים
שם היינו אמורים לעבור אימונים צבאיים במשך , לא רחוק מן הגבול

ביוני נפוצו שמועות שהגרמנים  20- אך ב. ים וחמישה ימיםארבע
  . מתכוננים לתקוף את הסובייטים

 מחלוקותה בדברנשאו בפנינו הקצינים נאומים  ,ביוני 21, ביום ראשון
. והרוסים מנעו שפך דם ,יושבו גם עתה שכרגיל, בין גרמניה לרוסיה

נשתחרר  אכןבתקווה שלאחר שישה שבועות , הלכנו לישון בהקלה
  . ונשוב אל משפחותינו

עבור כו ,מטוסים שאוןעה שתיים בלילה שמקום זאת העיר אותנו בב
 ,ואנחנו הוצעדנו לקו הראשון ,כוננותעשר דקות הוכרז רשמית מצב 

   .עם שחר 1941ביוני  22- זה היה ב. מ מאתנו"ק 3מרחק 

        המלחמה הסובייטית גרמנית המלחמה הסובייטית גרמנית המלחמה הסובייטית גרמנית המלחמה הסובייטית גרמנית 

הגרמנים כש, וש לפנות בוקרבשעה של, 1941ביוני  21, ביום ראשון
במשך כל היום . קרולווסקה-'לוביץ סביבתבהייתי בחזית , תקפו

בעת הנסיגה , ביום שני, למחרת. התחוללו שם קרבות עקובים מדם
ניצלתי את ההזדמנות ונכנסתי הביתה לדקות , רווה רוסקה דרך

ישבתי . ל חטא זה הואשמתי בעריקה והוכנסתי לכלא רווהע. אחדות
להישלח לחזית : וקיבלתי את גזר הדין רים וארבע שעותעששם 

  . שהייתה בקרבת עירנו, הראשונה

 26, ביום שישי. חיו עשרה מאתנו בלבד בעת הנסיגה, גברים 150יצאנו 
  . עזבתי את העיר כפטרול סובייטי אחרון, בשעה עשר בבוקר, ביוני

ולאחר שהעיר  ,ולקייב'עורף בז יותקשבבאויב לחמנו  ,ביוני 27, בשבת
, ר לצבא הסובייטיוכותרה בידי הגרמנים ולא הייתה עוד תקווה לחב

 ,ביולי 2 ,ולשוב ביום רביעי, אזרחילבוש הצלחתי להחליף בגדי ל
 ,מ"ק 32של מרחק  ,לרווה ולקייב'זבין יש לציין כי את הדרך . לרווה
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אוקראינים מקומיים שרצחו  צבודרכים הובכי  ,נאלצנו לעשות ברגל
, כבר בלבוש אזרחי, ולקייב'בהיותי בז. יהודי או קברו אותו חיכל 

הרב טברסקי שוהה שנודע לנו , אייזיק שפצנרבנתקלתי בברוך טיגר ו
, הרב שאנחנו מתכוונים לשוב לרווהכששמע . והלכנו לבקרוולקייב 'בז

  . שנלך ונגיע בשלום ,פרץ בבכי תמרורים ובירך אותנו

של  יםהראשונ צוויםהל גלהופרה ב אך השמחה, בבית שמחו בי מאוד
יצאה פקודה שעל היהודים לשאת  ,ראשית. הגרמנים נגד היהודים

. אלה שלא נראו יהודים ףאזוהו מיד כך , טלאי צהוב ועליו מגן דוד
. היו חייבים להתייצב לעבודת כפייה מדי יום ביומו 60-14גברים בני 

האוקראינים מצד של הגרמנים מצד אחד והיהודים סבלו נגישות של 
שחובה  ,נאלצו לעבוד עבודת כפייה ולשלם סכומי כסף גדולים ,שני

ראש (מונה לא מכבר ר שאהיה לשלם לגרמנים באמצעות היודנרט 
לאחר מכן התייצב בראש  .פלוני בשם שווייצרהיודנרט הראשון היה 

בתקווה שפעילותו אולי תקל , בעל בית המרקחת, היודנרט וטנברג
למסור  טרחכל אחד ). את גורלם היהודים האומללים מה על- במידת

. זה לא השביע את רצון הגרמניםגם אך  ,בהם אחרוןחפציו עד ל
את  – אלא גם לאוקראינים ,לא רק לגרמנים – יהודים נאלצו למסור

אצל  מהמרת חפציםיהודים חיו . לבניהם, בגדיהם, מיטב רהיטיהם
 תתמורכרים קיבלו האי. בתמורה לאמצעי מחייה, איכרי הסביבה

את החפצים היהודיים הטובים והנאים , קילוגרם תפוחי אדמה או קמח
   . ביותר

צריך  ,חרף זאתחרו סהיהודים . אך לא ליהודים ,המסחר היה חופשי
המיליציה  בלעדיתרדפה את הסוחרים היהודים . לחיות ממשהוהרי 

יהודים בעת ההיא ואכן נעצרו , ואותה ניתן לשחד, האוקראינית
). מוגדרהעונש על חטא זה היה מחנה עבודה לזמן לא (מעטים על סחר 

 –כסף רב וחפצי ערך יקרים  רכך שכל אחד מסבאופן זה והודות ל
הצלחנו לפי שעה לנהל חיים  –במיוחד מה שהשליטים החדשים דרשו 

   . מלאי חרדה

לא , מיד לאחר כיבוש העיר ,פרט למאסרים הראשונים של הגסטפו
באקציה הראשונה . פוליטיים יםכונהממאסרים השו לפי שעה התרח

עורכי דין ואישים , קומוניסטים נותקרבהו היההיא של הגסטפו 
מקום , וולקוביצה סמוך לרווה רוסקה] הר[על שנורו , חשובים אחרים

  . היה בית עלמין יהודי ישן מאוד וב
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, רבליטשמואל בכ, קובוש צימרמן, הרשדרפר, סגל: נספו עורכי הדין
  . יהודה אלטמן ואחרים, חיים בקר, שמחה שטיינבך

האקציה הראשונה הגדולה של טרור נגד היהודים בוצעה בפברואר 
למחנות בכוח ו הוכנסומספר גדול של יהודים  ,ו מצודיםנערכ. 1942

נו באופן מחריד ואנשים נורו על כל עבודה פעוטה שלא ושם ע, עבודה
  . בוצעה

החלה האוכלוסייה לחיות גם , פרט למצוקת הרעב ,למן היום ההוא
היודנרט החל לדרוש מסים . בפחד מתמיד נורא מפני מחנה העבודה

שבהגדלת השוחד לגרמנים יצליחו לפדות  בהנחה ,גבוהים עוד יותר
   . מידי הרוצחים את החיים

  . 1942בשנת  אך מכה נוראה פגעה בנו ובכל היהדות

נדרמריה 'הזבאה לפתע , ר הצהריםאח, 1942במרץ  19, ביום חמישי
, הגרמנית לבית היודנרט והובילה את כולם ללא הבדל גיל ומין

היהודים בעיר התאמצו להבין וחשבו . לכלא רווה, כחמישים אנשים
אחרים . וחפצי ערך כוונת הגרמנים לסחוט מן היהודים עוד כסףש

ים והעצורים אמור, הגרמנים מחפשים אנשים צעירים לעבודהשחשבו 
דרישות  לאווימלאחר שהרוב כי  ועל כל פנים סבר. לשמש בני ערובה

   . אסורים ישוחררוהיעבור הכול בשלום ו, הגרמנים

נשארו היהודים בדירות וציפו לידיעות על גורל , במרץ 20, ביום שישי
נדרמריה 'לפתע החל מצוד גדול שנטלו בו חלק הז. אתמולמ םאסוריה

. ו היכן גרים יהודיםראשה, האוקראינית ומלשיניםהמיליציה , הגרמנית
מדובר שוכולם היו משוכנעים  ,מטרת המצוד מהלאיש לא היה מושג 

  . בחטיפת אנשים לעבודה במחנה עבודה

לעומת . אבי ואחי להסתתר, הצלחנו אני, כשכיתרו הגרמנים את ביתנו
ה רחל והדודנית חאש, הדודות רייזל את דירת דודי יצחקבמצאו  זאת

מאוחר יותר התברר כי בתחילה נערך המצוד . ןברגר ועצרו אות] חסיה[
איש לא חלם . אך לאחר מכן עצרו כל יהודי שנתפס ,לפי רשימות

  . החייםבין אלה עוד קרבנות  היולא ילמחרת ש

 1,500-ובשבת בבוקר נדחסו כ, כולו האקציה נמשכה לאורך יום שישי
הרכבת לא נסעה שתברר ה. אנשים לרכבת משא שנסעה לעבר ורשה
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שם נפרק הטרנספורט , ץ'כלומר לתחנת בלז, מ מרווה"ק 18- יותר מ
  . והוכן למחנה המוות

מאוחר יותר , הם מובלים למרחץשתחילה פיתו את האנשים להאמין 
דקות אחדות לאחר , ץ מובילה למוות'הרכבת לבלזשכבר ידע כל אחד 

כמעט כל אחד  איבד, באקציה הראשונה ההיא ברווה. הגעה לשםה
מצד שני החל המאבק האישי  ,מצד אחד היה הכאב גדול מאוד. מישהו
  . שלעתים היה כרוך באגואיזם גדול, לחיים

  

מטרת היטלר היא לרצוח את כל שלאחר האקציה הראשונה ברור היה 
על ראשי הנותרים  כהוכבר נית, במרץ 20-הבקושי חלף אסון . היהודים

ימים אחדים חייבים היהודים לעזוב את  תוך :נתפרסם צו .מכה חדשה
הרכבת ולעבור לגור במרכז ורחוב גרונוולד ', הרחובות מיצקייוויץ

 10-8נוצר מחסור בדירות ובכל חדר התגוררו . ברובע היהודי, העיר
אך , נקו'ווצלאחר חיפושים ממושכים מצאנו דירה ברחוב שֶ . אנשים

חרימו את הדירה כי הגרמנים ה, נשארנו שם שלושה שבועות בלבד
עברנו לרובע היהודי אל חותני . דיםלמען עצמם וגירשו ממנה את היהו

כאן גר אתנו ימים אחדים גם משה . שגר ברחוב סובייסקי ,ן קליינרנחמ
גרנו כאן עם כל המשפחה בפחד מתמיד . ששקע בייאוש כבד, לווין

כי על פני רווה החלו לחלוף טרנספורטים , מפני אקציה חדשה
   . ץ'לבלז )פולין( ןגנרלגוברנמשטחי ים משבועי
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ה שהברברים לא בהנח, לו לקבל עבודהשתדנשים שלא עבדו עד כה ה
מעולם לא , אשר לי. ובאופן זה יצילו את חייהן, ירצחו יהודים עובדים

מאיר -תי להשיג שחרור מעבודה גם למען אבי משהניסיהאמנתי בכך ו
  . העבודה לשכתשעבד בוהצלחתי הודות לישראל מרץ , ואחי שמחה

הלכו אמי ואחי שמחה אל  ,בשעה שש בבוקר ,1942ביולי  29- ב
הוא סירב . להחתים את המנהל על שחרורו של שמחה ]?[ היינְ בְ ורהטֶ 

 .כי קרבה אקציה חדשהבינתיים פשטו שמועות בעיר . לעשות זאת
. לשחרר את אחיבדרישה למנהל פנייה מלשכת העבודה  לחלץהצלחתי 
לא , בכל מחיר, החלטנו. יח לבצע זאת בערב לאחר העבודההוא הבט

הטוב ש מתוך שכנוע ,ואחי שוחרר לבסוף והלך אתי הביתה ,לוותר
, נאצי, המנהל כוונתשנתגלה לאחר מכן . א להסתתרוביותר בעת כזו ה

בבואנו . ץ'להטענה לבלז, חלש היה בעיניוש ,למסור את אחיהייתה 
במחשבה שהשמועות עלולות להיות נכונות  ,הביתה הסתתרנו היטב

  . אקציה פרוץוכל רגע עלולה ל

כשכל האוכלוסייה  ,עשרה בבוקר- בשעה אחת, 1942ביולי  29- ב
כיתר , גם בבונקרים –הם ל וומי שהי ,היהודית ברווה הסתתרה בבתים

 .את העיר ,מלווה במיליציה האוקראינית ,הגרמני) שוץ פוליציי(פו שּו
בערך בשעה שתיים הצצתי . לה האקציה השנייה ברווהכעבור שעה הח

דרך חריץ בתריס וראיתי ברחוב שלנו אוקראינים מנסים בכל כוחם 
כדי , מן קליינרנחשם גר , לפרוץ את הדלתות בבית שיינדלה צימרמן

  . ץ'לגרור משם יהודים להטעינם לבלז

עשרה עד יום -שעה שתיים, ביולי 29, אקציה זו נמשכה מיום רביעי
טרנספורט ובו ץ 'לבלזכעבור שעתיים יצא . חמישי שעה תשע בבוקר

העזתי להציץ החוצה רק בשעה ארבע אחר הצהריים . נפשות 2,000
  . כך נותרנו בחיים, וראיתי כי בנס פסחו הגרמנים על ביתנו

לא היו בה עתה , יהודים 7,500ה ורוו בישבלפני האקציה הראשונה 
הגרמנים פקדו על היהודים  .נפשות נפחדות ומורעבות 4,000-יותר מ

לגטו  ,להעתיק מגוריהם מיד לרווה הביהגרים בעיירות ובכפרי הסב
שנאלצו לעבוד קשה ביום ובלילה  11,000- ושוב היו ברווה כ. היהודי

משום , ין כולהזה למעשה התרחש בפול. כדי לרצות את החיה הנאצית
כך , החליטו לבצע את השמדת היהודים בקצב מהיר יותר הגרמניםש

, שלושה טרנספורטים בשבוע- ייםנלמשל ניתן להבחין כי במקום ש
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שלושה טרנספורטים מדי - על פני רווה שניים ,1942מאז אוגוסט , חלפו
יהודים שלא קיבלו אוכל ואף לא אפשרות  10,000-בכל רכבת היו כ. יום

נדרמים 'רכבות חתומות אלה היו שמורות בידי ז. רכיהםות את צלעשו
הדרך לאורך . ירו כשניסה פלוני לקפוץ מן הרכבתש, וחיילים גרמנים

ברווה . ץ הייתה זרועה הרוגים יהודים'בלז- מסילת הרכבת רווה רוסקה
שהצליחו להינצל , פולין מרחבייהודים כאלה  500-הסתתרו אז כ

  . מרכבות אלה

חרף הקשיים הגדולים עשה רבות כי  ,היודנרט יש לומר לשבחו של
  . לסייע להם חומרית ולהסתירם מן הממשל הגרמני, למען יהודים אלה

בעלי בתים . רייןעל עיירות שונות ההופכות יודנ החלו להלך שמועות
תוך כך . בניית בונקרים במרתפים או בעליות הגג שקולודירות החלו ל

עלו על כישורי ש, של אנשים פשוטיםהמצאות , הגיעו לרעיונות
כולו עבר בתבהלה יומיומית  1942חודש נובמבר . מהנדסים מדופלמים

נדרמים גרמנים אחדים 'למראה ז. מפני אקציה חדשה ממושכת אחת
מקום המסתור שלהם שמשוכנעים , מיהרו כולם להסתתר במחבואיהם

לראות כו זשיי דוכי באקציה החדשה יינצלו ממוות כ, הוא הטוב בעיר
  . לא אפשריכמעט מה שנראה אז , כניעת היטלראת 

נאלצנו . עשרה נפשות-בדירתנו היו חמישה חדרים וחיו שם חמש
באחד . להכין שני מקומות מחבוא כדי שכולם יוכלו להימצא בהם

עונש מוות איים . הוכרז הרובע היהודי רשמית גטו נעול 1942בדצמבר 
שערי הגטו היו שמורים בידי  .על עזיבת הגטו ללא רשות הגסטפו

כעבור שלושה ימים בטלו כל האישורים . גרמנים ושוטרים יהודים
, כיוון שפרצה מגפת טיפוס, שהיו בידיים יהודיות לעזוב את הגטו

לא חלף עוד זמן רב . שעלתה מדי יום ביומו בעשרות קרבנות יהודים
   .כליל את יהדות רווהעד שהחליטו הגרמנים לחסל 

שמעתי , בזמן התפילה בחדר, בשעה תשע בבוקר 1942בר בדצמ 7- ב
ניגשתי אל החלון וראיתי ארבעה הרוגים יהודים , יריות אחדות

כיוון שהיה צפי ). אחד מהם היה מנדלה בוגן(מוטלים על הקרקע 
ונכנסנו אל  ,נעלתי במהירות את כל הדלתות, לאקציות חדשות בעיר

אך לא קרה עוד , הודי לרחובביום ההוא לא יצא שום י. המחבוא שהוכן
בשעה תשע בבוקר  ,בדצמבר 8יום שלישי , למחרת. דבר ביום ההוא

אך לאמתו של דבר , לכאורה חיפשו חולים בלבד. החלה אקציה חדשה
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עובד או , ללא הבדל אם היה חולה או בריא, נרצח כל מי שנפל בידיהם
  . היהודים שנתפסו נורו ביום שלישי בבית הכנסת. לא

חרף זאת . ץ שני טרנספורטים'רביעי וחמישי נשלחו לבלז בימים
מן הרחוב נישאו . ימים שישי ושבתבשתולל המשיכה האקציה לה

צעקותיהם ובכיים של אנשים שלא היו מסוגלים  ,מחבואה לא ,אלינו
. וירי הגרמנים אליהם בשל כך, כפי שהורו להם הרוצחים ,ללכת מהר

  . וב שלנו זרוע הרוגיםמציץ דרך חריץ בחלון ראיתי את הרח

בזמן . יתר הנתפסים הובלו בשישי ושבת אל מחוץ לעיר ונורו שם
, ה לדירה שלנוחדרהאקציה קרה פעם אחת שהמשטרה היהודית 

פרט , רבצנו אז בשני מקומות המחבוא שלנו. משלא מצאו איש הלכו
  . בגלל שיעול כרוני ,לאבא שהיה לו מקום מחבוא נפרד בבוידם

 נועדהרווה רוסקה ש ,הגיעה אלינו הידיעה הראשונהביום ראשון 
אך כיוון שהייתי , ולקייב'זלתחילה חשבנו להימלט . פריי-להיות יודן

כל היום רבצנו נסתרים . החלטנו לא להיפרד, קשור מאוד אל הוריי
-בישלנו דבר, בשעה עשר בלילה עלינו לדירה. במקומות המחבוא שלנו

  . כל היום את ארוחתמה ואכלנו 

ופעם אחת שמענו לפתע את קולו של קהת , בחוץ נמשכה האקציה
אברהם ובלומה , שיינדלה צימרמן ושהקיש בבונקר בו הסתתר, שאפל

  . עם ילדיהם וביקש להכניסו) צימרמן(מוסטר 

אמצעי . רק נס יכול להצילנו ממוות, מצבנו נראה לנו כלאחר ייאוש
מה בלי -ואיך לבשל דבר. צמאבגווענו ... אך מים, מחייה אספנו די

ירד . אך בשבוע שלאחר האקציה חננו אותנו השמים במתנה נאה? מים
 ,נוגרבמים המעטים שא. לדידנו היה הדבר כתרופה לאדם גוסס. גשם

  . רחיצת פנים וידיים לא עמדה על הפרק כלל, בישלנו ושתינו

במסמרים גדולים  מחזקתהמשטרה ו כי הבחּנ, בדצמבר 18 ,ביום שישי
. כל השערים ודלתות הכניסה לבתים בהם התגוררו קודם יהודים את

  . ידוע בלתיבערב ההוא עזבה אחותנו הצעירה מטילדה ליעד 

באמונה שאיננו  ,העזנו לזחול בערב ממקומות מחבואינובימים הבאים 
. המשטרה משום שהדלתות מחוזקות במסמרים בידימאוימים ישירות 

  . ו בדירותיהם ביום מאותה סיבהשההיו אף מי ש
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תוך סיכון  .בדצמבר לא יכולנו לשאת עוד את המחסור במים 20- ב
ירדתי עם החותן למרתף לחפור , שממילא היו חסרי ערך בעינינו ,חיים
וכולנו יחד  ,שנְ נו היו במרתף יוסל דייקסלר והירץ מֶ חוץ מאת. באר

יפות הראשונות מה מאושרים היינו בראותנו את הט. חפרנו את הבאר
   . מרפא שיקויוהתנפלנו עליהן כמו על 

לא אך כאמור . התנאים בהם חפרנו אז את הבאר לא ניתנים לתיאור
כך . מאוננויזמן רב הרווינו את צ אחרילראשונה . שמחתנוהיה שיעור ל

התחלנו לשאול את  בכל זאת. בדצמבר 22-נפתרה בעיית המים ב
הרף מה תכלית יש עוד למאבקנו לחיים כשהעיר כבר  ילבעצמנו 
  . פריי-יודןממילא 

בדצמבר חלה חותני נחמן קליינר ולא היה מסוגל עוד לרדת  25- ב
גיסתו של חותני . הוא שכב במיטה ומצבו החמיר מרגע לרגע. לבונקר

באותם ימים ישבתי אני בעיקר ליד החלון . חלתה אף היא בטיפוס
קבוצת ", כשבעים במספר, תי ביהודים הנותריםומבעד לחריץ התבוננ

  . ים לבית העלמין המקומיהרוגכל היום  ושהוביל ,"המתים

גרמנים מלווים במיליציה בו הבחּנ 1943בינואר  2בבוקרו של 
ם ינוטשים את החול. האוקראינית קרבים לשער שלנו ופותחים אותו

וקראינים בו ברגע החלו הא. לגורלם האכזר מיהרנו לרדת למחבואנו
הם עבדו כך . כדי לפרוץ את הדלת שהייתה מברזל, לעבוד בקרדומים

ואז לקחו עמם את שני החולים והובילו לבית . כשעתיים עד שהצליחו
  . חולים אחרים שנתפסוובירו בהם  שם, ספר היהודי

כמאתיים אנשים הועמסו על משאיות . היה גרוע יותר ,בריאיםאשר ל
בבית . וסדיסטי מחרידשם נרצחו באופן , דיוהובלו לבית העלמין היהו

במכות אכזריות הוכרחו הקרבנות , העלמין היו תמיד בורות חפורים
ואז . הה מכוסה כוליתעד שהי, הבור קרקעונאלצו לשכב על , להתפשט

והכריחו את  ,הרגו אותם הרוצחים ביריות אחדות מנשק אוטומטי
דות עד שהתמלא כך פעמים אח. היהודים הבאים לשכב בשכבה חדשה

חלק מאומללים אלה . אנשים 400-כ ,עשרה שכבות בבור- כחמש. הבור
יד בן אנוש אינה מסוגלת . אף הוכרחו לחפור במו ידיהם את הבורות

  . קוברי המתים באותם ימים מעשי האכזריות שראולתאר את 
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החלה , מאז הובילו הרוצחים מביתנו את שני הקרבנות הנזכרים
לכן , לבקר אותנו בלי הרף ,אוקראיניםבלווה מ ,המשטרה הגרמנית

  . ולא ראינו אור יום ינומחבואבנאלצנו להישאר ביום ובלילה 

). המחלה נמשכה למעלה מחודשיים(בינואר  2- נוסף לכך חלה אחי ב
פייגה -חלתה גם דודה חנה, 1943בינואר  5- ב, כעבור שלושה ימים

פור היה צורב ואבי הכ. בינואר חלה אבי 8- ב, לבסוף. שהסתתרה אתנו
הדודה סירבה . ותבגלל השיעול שעינה אותו נורא, נאלץ לשכב בבוידם

לאחר . אחי לעומת זאת שכב בבונקר, לשכב במחבוא ושכבה בדירה
החולים האסון עם שני החולים ניתן לשער את חרדתנו לגורל שלושת 

  . החדשים

דה דואת הו מצאנכנסו לדירה אוקראינים ו, בינואר 9- ב, למחרת
למחרת באו . כעבור שעות אחדות גוועה. רו אותהשאיהם ה. גוססת

  . האוקראינים עם עגלה והובילו את גופתה

יכולת מן ה נואשנוו, גיסו של חותני, קרוב שלנומדעתו בעת ההיא יצא 
  . נורהוכעבור דקות ספורות , לרחוביצא לפתע יום אחד . להסתירו

כי  ,שלא סבל קור בבוידם מיום ליום אףמצב בריאותו של אבי הורע 
אף , אך תרופות לא היינו מסוגלים לתת לו, עטפנו אותו בכסתות רבות
דרישתו לשתות כוס תה עם סוכר החלה . לא מעט תה חם עם סוכר

שעשויה ימים אחדים דימה כי זו התרופה היחידה  ,לענות אותו
  . על רגליו להעמידו

, )היא הסתתרה אתנו( נוצרייה לפי מראיה, בראותה זאת התנדבה ילדה
יצאה ערב אחד לרחוב והביאה , בידיעה שהיא מסכנת בכך את חייה

  . סוכריות ונרות, אחדות רמחנות כלשהי קוביות סוכ

לעולם לא יצא , הוא פרץ בבכי ,כשהעליתי לאבי לבוידם את התה
למחרת . גם הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו חי וז. הדבר מזיכרוני

. מצאתי אותו מת, כשעליתי אליו שוב עם כוס תה, שבשעה חמ ,בבוקר
  . 1943בינואר  17, זה היה ביום ראשון

כיוון שהייתה זו . ולטמון בו את אבי קברהחלטתי לחפור במרתף שלנו 
לסיים את הכנת  מלאכה שאין אפשרות לבצע בלילה אחד החלטתי
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 בינתיים נכנסו הבנדיטים ומצאו את גופתו. שני בלילהיום קברו ב
  . והשליכו לקבר אחים בבית העלמין היהודי הלקחו אות. המתה בבוידם

היינו במקומות כולנו אותנו לא מצאו הגרמנים ביום ההוא משום ש
במרתף בו חפרנו (שהתחלתי לחפור למען אבי  קברה. המחבוא שלנו

טמּנו בו את מנדל , לא נותר ריק) את הבאר בבית שיינדל צימרמן
  . רו בו בבית שכןמילמייסטר שהגרמנים י

הקשה . לכאב הגדול על אבדן אבא נוספה דאגה גדולה ממחלת האח
אך גם רגליו היו קפואות והוכרח לנוע על  ,כבר היה מאחוריו ביותר
    .סבלה של אמי לא יתואר. ארבע

ליד אמי  ,על משכבה ,לאחר לידה ,גברת קלחמן בינואר גוועה 26- ב
לילה ב למחרתהעברנו את גופתה במהירות לחדר אחר ו. והאח החולה

   . קברנו אותה במרתף

להביא  ,יצאנו למרתף בו הייתה הבאר ,בשעה שבע בערב ,בינואר 26- ב
שמענו מישהו מסתובב ליד , בזהירות רבה, בדרכנו לשוב. מעט מים

זר אמר  וקול ,מולי ילפתע חשתי אור של פנס חשמל. המחבוא שלנו
של אחות  ,מטילדהבו ברגע שמעתי את קולה ". אלה יהודים: "בשקט
הבחור שליווה . אין לשער את שמחתי לראותה חיה" !זה דן: "אשתי

  . החיו נישהפך איש קשר עם העולם החיצו, אותה היה פולני בן עשרים

קיבלה פקודה לא לחדור המשטרה . מהם נודע לי אז על המתרחש בעיר
, נשמנו לרווחה. לאחר שרבים מהם נדבקו בטיפוס בגטו ,םלבתי היהודי

. יתר בחופשיותבשאנחנו רשאים לנוע  ,המשמעות מבחינתנו הייתה
מטילדה וגיסּה בריש שטיינפלד מסתתרים בדירת שמהם גם נודע לנו 

  . הפולני

השתנו מעט חיינו חסרי  ,קשר זה עם העולם החיבלאחר שזכינו 
שמו היה , האיש בא מדי יום. כל יום הביא עמו משהו חדש. התקווה

גם שלחנו אתו חפצי ערך , הביא עמו מזון וידיעות מן החוץ, יק'רצ'קוז
  . שיהיה לו ממה לחיות, למען הגיס

יק מקום להסתתר בו אצל משפחה 'רצ'בעת ההיא מצא למעננו קוז
. לאשתיכלומר לי ו, אך המקום היה מיועד לשני אנשים בלבד. נוצרית

שאיר לבדם את אימא ואת האח החולה יאלץ להלעצם הרעיון שנ
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, במקום לשמוח שאנחנו עוברים למחבוא בטוח. כמעט יצאתי מדעתי
  . בידיעת הסכנה בה אני משאיר אותם, חשתי אומלל ביותר

 ,זלוטי 20,000אצל ארים היה כרוך בסכום של  מחבואהמעבר ל
. שנותרו לנו מן העבר ,יי ובגדישקיוויתי להשיג לאחר מכירת בגדי אשת

אין לו מקום אלא . האם והאח סירב הפולני לראות ולשמוע הכללת על
  .  טען –לשני אנשים 

היום אמור היה לבוא . חלפו שבועיים מאז הפגישה עם מטילדה
  . יק להידבר מתי נוכל לעבור למקום מחבואנו החדש אצל הארי'רצ'קוז

כשזחלתי כרגיל  .חר הצהרייםבפברואר בשעה ארבע א 7-זה היה ב
כעבור . ראיתי עשן סמיך פורץ מתוך הבית השכן, מתוך המחבוא שלנו

חטפנו משם  ,תי במהירות לבונקרשב. רגע אחד הפך העשן לאש איומה
שם . נדשל מּו, חפצי ערך אחדים וברחנו מפני האש לבית מרוחק יותר

  .התאחדנו במרתף עם יהודים נוספים

הבחנתי  ,כשיצאתי משם לאחר מכן. ושני לילות נשארנו שם שני ימים
כל מה שלא הספקנו . ושלנו חרב למחצה, הבית השכן נשרף כלילש

סביר מאוד בידי הכבאים בעת כיבוי , נבזז ,לקחת אתנו מן הבונקר
  . הדלקה

יק בעניין 'רצ'לא היה לי מושג קלוש איך נוכל עתה להתקשר עם קוז
ה בערב בו היינו אמורים כאמור פרצה השרפ. המעבר לצד הארי

בהיותי , בפברואר 10-ב, אחד אך כעבור יום. לא נפגשנו אז. להיפגש
הופיע , מה לעשות כדי להשיבו לסדר כלשהו שוקל, בבונקר החרב

כי בחשכה חשבתי , תחילה הייתה בהלתי ללא שיעור. יק'רצ'לפתע קוז
 למחרת נעבורשלבסוף נדברנו  .אך החרדה הפכה לשמחה, שזה שוטר

  . החדש בצד הארי נולמחבוא

לאחר לכתו באמת השבתי את הבונקר למצבו הקודם ושבנו להתגורר 
כניסתנו אל ש ויק והסביר'רצ'קוזואלינו מטילדה  ואך למחרת בא. בו

כי חיינו כאן היו , קצת את אשתי רעיםבר הדה. הארי הייתה לאל
לא  אני לעומת זאת ראיתי בכך אות משמים. רגע בשערה מדיתלויים 

  . אימא ומן האחלהיפרד מ
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בעת ההיא צץ אצלנו במחבוא מאיר צימרמן ומסר כי בעת האקציה 
ועוד  ,שהיו מיועדים לקבור את ההרוגים ,60יהודים  12,000- נבחרו מ

לי היה ידוע . כל האחרים כבר היו בעולם האמת. לעבודות אחרות 250
שבתחילה הובלו לעבודה  – 250אך על , על קוברי המתים בלבד

לא  –חזרו לגטו רווה וה, בתחילת פברואר, ולאחר מכן, בקמיונקה
חפצים ההם עובדים במיון שעכשיו סיפר חברי מאיר צימרמן . ידעתי

 400- כ ,כמונו ,בבונקרים נודע לנו גם כי ברווה חיים. שהותירו המתים
  . אנשים

ר "אלינו ד שיבוא ,בהזדמנות זו ביקשתי ממאיר צימרמן להשתדל
ובאמת . לבדוק את אחי, דהוהרופא היהודי של מחנה העב, ברנשטיין

והביא עמו תרופות אחדות שהקלו , כריסטיאמפולר ר"דבמקומו בא 
   .מעט את מצבו של אחי

שהבהיר כי יש סיכויים  ,יק'רצ'בא אלינו מדי יום ביומו גם קוז
סף אלא לא בכ, אך הלז דורש סכום עצום, להסתתר אצל פולני אחר

משום שבכל הבתים היהודיים , זה לא היה קשה כמו קודם. בסחורה
 ,לא נוכל עבור אל הפולנישוהנה התברר . החרבים היו חפצים לרוב

בלית . ושוב היה הדבר לאל, משום שנאסר בעת העברת חפצים מאתנו
  . הסתירנו אצלופולני חדש שיהיה מוכן לשוב בררה נאלצנו לחפש 

. במחבוא שלנו, כמו עד עכשיו, משיך את קיומנולפי שעה נאלצנו לה
בהציצי בבוקר מבעד לחריץ , 1943ימי סוף מרץ מבאחד , עד שפעם

הבחנתי בשלושה שקצים פולנים עומדים בדירה שלנו ומדברים ביניהם 
תחילה . כעבור זמן קצר הלכו. ים באצבעות על הבוידםורתוך שהם מ

אופן הצבעתם על מאך . בדהייתי בדעה שבאו לחפש חפצים יהודיים בל
  .הבוידם הבנתי ששמעו צעדי אנשים המסתתרים שם

, בבוידם נמצאו תשעה אנשים שעברו אלינו לבית לפני תשעה שבועות
בין התשעה היו יחזקאל . לאחר שהבחינו בהם הפולנים בבית ממול

  ). דייטשר(ד נאמו ואחותו וגם בעלה של פרלה מו, לצטר

סביב  רעש עצוםחלפה חצי שעה בלבד מאז הלכו השקצים ושמענו 
יית שוץ והצצתי דרך חריץ וראיתי את השקצים חוזרים בלו. בית שלנול

וכשניסה , בוידםה לאמיד פנו לעבר העלייה . הגרמני )הגסטפו(פוליציי 
אחד המסתתרים לקפוץ לגג ליווה אותו קול ירי פתאומי והוא התגלגל 
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ת האנשים הנותרים הובלו לבית העלמין היהודי שמונ. לקרקע תמ
  . ותונרצחו באכזרי

פחדנו שמא ימשיכו . אין לתאר את חרדתנו בשעת האקציה בבוידם
כי , למחנה, לאחר מקרה זה החלטתי לעקור לגטו. לחפש ויגיעו אלינו

  . כאן כבר היה בלתי אפשרי להישאר

ששוטטו , הסכנה הגדולה ביותר היו עתה עשרות השקצים הפולנים
מיד . ביהודיםפעם  מדייומם ולילה בבתי יהודים והזדמן להם להיתקל 

שהיה , במחנה לעומת זאת. הודיעו לגסטפו ואנשים אלה היו אבודים
אלא גם  ,לא רק עליהם ,ה הכניסהנאסר, הגטובעבר חלק ממה שהיה 

לאחר . המשטרה היהודית ה עליושמר; על המיליציה האוקראינית
מיד , היה לנו מזל נוסף, ם לא המשיכו בחיפוש אצלנושהגרמני ,המזל

ועזרו ) סלבויםקבהם ויי(עובדים מן המחנה הופיעו אצלנו לאחר מכן 
הודות לעזרה זו הצלחתי להעביר למחנה . לנו להעביר את החפצים
, עשרה בלילה- בערך בשתיים, מאוחר יותר. מעט ביגוד ואמצעי מחייה

העברתי לדירתנו החדשה במחנה שבתי לבית בו היה המחבוא שלנו ו
 ,בסכנות גדולות זה מן המחבוא למחנה היה כרוך מעבר. את המשפחה

   . הגרמנים לא תפשו אותנונדרמים 'הזקרה נס גדול ש

כיוון שגם כאן היינו בלתי לגלים . כאן במחנה החל שלב חדש בחיינו
והיות , היינו כל הזמן בבוידם, ואסור היה לנו להראות עצמנו לאור יום

לבנות לעצמנו , גם כאן, נאלצנו, והגסטפו היה אורח תכוף במחנה
היה סבלנו קשה , אך בימים הספורים עד הקמת המחבוא. מחבוא

אך . מיוחד סבלו מכך האם ואח החולה למחצהב, באופן יוצא דופן
. כלומר בטוח, הוא מוצלח מאודשהתברר , לאחר השלמת המחבוא

ולאחר שעלה בידי להרכיב תנור קטן , העברנו לתוכו את חפצינו
. מאושריםהיינו , והייתה אפשרות לבשל משהו מדי פעם, פרימיטיבי

, סלובצקימאשר בבית ברחוב  הפחד מפני הגרמנים פחת כאן בהרבה
, פנים לרחוב המואר שרבבעד כדי כך שאימא ואחי יכלו מדי פעם ל

   .איתנוכאן גם שב אחי ל. רייןנלראשונה מאז הייתה רווה יוד

שבשום , יהודים 250בעת ההיא ידוע היה לגסטפו כי ברווה מסתתרים 
 לכודל, בכל מחיר, ברצותם. אופן אין הם מסוגלים לתופסםפנים ו

פנו בסוף אפריל למפקד מחנה העבודה , יםרצחניה טופריהםם באות
היה ברור  םלולכ. לגלים-את כל היהודים הלאלעבודה לקבל , היהודי
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ובאחד הימים יכתרו , מה יהודים נותרוכ הברברים מתכננים רק לבררש
אך לאחר חורף כה קשה , זה היה ברור לכל. את השארית וירצחו אותה

אוויר צח ולקרן שמש לחמם את  קורטובובלתי אנושי נכספו האנשים ל
גם ש םכיהערב. נטשו את הבונקרים והתייצבו לעבודה, וכך. עצמותיהם

  .לא יעשו זאת לפני בוא החורף ,אם ירצו הגרמנים לרצוח אותם

רק האם נשארה במחבוא בבוידם . היינו גם כן ביניהם יואח תיאש ,אני
בו בזמן לא . לאחר העבודה, מה לאכול בערב-ובישלה למעננו דבר

וניסיתי ללא הרף  ,חיסול המחנה ,שכחתי לרגע את הסכנה האורבת
  . למצוא מקום להסתתר בו עם המשפחה אצל פולני

פגש כמעט מדי ונאלצתי להי, סיכוי לפולני כזה בכפר קמיונקה נזדמן לי
גסטפו אנשי ששרץ אוקראינים ו ,יום עם המתווך שגר ברחוב הרכבת

התמשך ובינתיים ניצלתי את הזמן להשגת כסף ואמצעים הדבר . לרוב
במאי הלכה אשתי  28- ב. ם עבור המקוםושלתאחרים שהיו נחוצים ל

להישאר שם עד שנוכל לעבור אל , תר אחיהתסהשם  ,יק'רצ'אל קוז
  . נקההפולני בקמיו

בעת . המלא מוניאשנהנה מ, משם קל היה יותר להתקשר עם המתווך
, בבקשה להסתיר אותה, ההיא פנתה גם אמי אל שכנה שלנו בעבר

  . אך למרבה הצער ללא הצלחה, סכום כסף גדול תכמובן תמור

צפוי מפקד הגסטפו בלמברג  תילבן פהופיע באו, 1943ביוני  7-ב, לפתע
יועברו גם , חוסל ]Velyki Mosty[ במוסט גדולוהודיע כי כיוון שהגטו 

המחנה שלנו יאוחד עם . רווה לעבודהל, במספר 800, היהודים הנותרים
כבר היה , ביוני 8, ממחר. שלהם ויימצא בצריף מול בית העלמין היהודי

   . עלינו להימצא אתם במחנה ההוא

עליי ללכת מיד שוברור היה לי , לדידי הייתה ידיעה זו ממש טרגדיה
כדי לסיים משם את המשא ומתן , ובכל מחיר למקום בו נמצאת אשתי

במחנה החדש אורבת מדי רגע סכנת שידעתי . עם הנוצרי בקמיונקה
  . מנוסהללא כל אפשרות , הכיתור בידי הגסטפו

בלית , יק'רצ'במצפון כבד השארתי את האם ואת האח והלכתי אל קוז
עד הסדרת , ש שזה לימים אחדים בלבדבתנאי מפור ,בררה קיבל אותי
תקוותי הייתה להעביר לאחר מכן גם את האם והאח . העניין בקמיונקה

, ביוני 10, כבר ביום חמישי. למרבה הצער רצה הגורל אחרת. קמיונקהל
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. ונרצחו שם' יער פוטליץלהובלו כל האנשים , הגטוהגסטפו את  ף יהק
  . נרצחה שארית יהודי רווהההוא ביום 

הרי זה , אם לא יצאתי מדעתי. בלביאז ן לתאר את אשר התחולל אי
 12- ב, כעבור יומיים, לפתע. אחד הנסים הגדולים של חיי בעת ההיא

אחי להינצל והוא עלה בידי יק וסיפר כי 'רצ'נכנס אליי קוז, ביוני
ביקשתי  .כמו נולדתי מחדש ,השתניתיברגע זה . בגינתוכרגע תר תמס

וכל לעבור למחבוא נעד ש, יק להכניס גם אותו אליו'רצ'מקוז
  . והייתי חסר אונים ,הוא סירב. בקמיונקה

ניגשנו . מחשבה שאוכל לעזור לובבשעת ערב מאוחרת יצאתי אל אחי 
לפחות , שנינו אל מכרים פולנים אחדים בתקווה למצוא איפשהו מקום

תי בשעת לילה מאוחרת וכך נאלצ. אך ללא הצלחה, לימים ספורים
אין לתאר את . יק'רצ'לבור בגינת קוז, לשוב למקומי והוא למקומו

כי  ,שלו בגינה את החור בכעבור ימים אחדים נאלץ אחי לעזו. כאבי
  . בעולם לא הרשה לו הבעלים להישאר שםש הון עד שוםב

, בלבדש פעמים ושל-עוד שתייםבסך הכול לאחר מכן ראיתי אותו 
התקשרתי אתו בכתב באמצעות , ה היה בלתי אפשריז מכאן ואילך

ניסיתי לקשר אותו עם הפולני שנעצר בעבר בעת העברת . יק'רצ'קוז
ביוני אמור היה אחי לעבור  30- ב. יצא לחופשיחפצים מאתנו וכבר 

  . הוא לא הגיע לשם. אליו

נראה כי בלכתו . ביוני 29-הידיעות האחרונות על אודות אחי היו מ
נתפס בדרך בידי אוקראיני או גרמני , כמוסכם, וצרילמחרת אל הנ

היה בכוחו שיק הבין עתה 'רצ'קוז, הייאוש היה ללא שיעור. ונרצח
להשאיר אותנו בתמורה למחיר יקר זה הסכים . אילו רצה, לעזור לו

הכרת תודה נוסף על  ,תמורת גמול כספי נאה שהענקנו לוכמובן , אצלו
   . גדולה

יש לא מעט  1944ביולי  20יק עד 'רצ'אצל קוז על המשך חיינו במחבוא
  .פעם בחלק אחר של זיכרונותיי- אני מקווה לעשות זאת אי, לספר

הדלת אל , אני עומד ממש ברגע זה בבוידם. עשר בערב. 1944ביוני  8
מבעד לחלון אני . לשאוף קורטוב אוויר צח בקשאני מ. הדירה פתוחה

ביום בו ברחתי , היום לפני שנה ,מציץ בדרך בה הלכתי בפעם האחרונה
בכאב לב גדול . 'היץאל המחבוא אצל הנוצרי ברחוב , מן הגטו לכאן
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אף שבלבי האמנתי , אחימאני נזכר איך נפרדתי בלב שבור מאמי ו
 הסתלקואך קרה אחרת והם . יקרה נס ואוכל להעבירם למקום בטוחש

  . ו כל יקירינו האחריםקלסתכפי שה

עומד כאן ומסוגל  עודנימודה לשמו היקר שבדמעות בעיניים אני 
לזכות שישולם : משאלה אחת ממלאת את לבי. לראות ,לשמוע, לדבר

לברברים כגמולם על מה שעוללו למשפחותינו ולמיליוני משפחות 
  .יהודים םאחרות רק בשל היות

  .  278 – 265' השואה ע: מתוך הפרק

  

  ם לא תורג ,שיר –ל מייזלס  רווה עיירתי שלי יאיח
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   למברגלמברגלמברגלמברגבבבבמחנה ינובסקי מחנה ינובסקי מחנה ינובסקי מחנה ינובסקי   סידניתריאל רוזן כ

  . כי לא ניהלתי יומן ,למרבה הצער לא אוכל למסור פרטים מדויקים

של   םמצב רוח .היינו במחנה ינובסקי. 1941חודש כסלו בזה היה 
כשיצאו . פחדנו להוציא את הראש מן הצריף. האנשים היה נואש

  ירו האוקראינים מעמדות התצפית ,מאוחרותלילה אנשים בשעות 
   .בהולכים לבית השימוש

- אנשי האס. כמו בקלחת ,שגרהה ההחל ,בערך בארבע, מוקדם בבוקר
!" לצאת כמו רוח: "אס עם כלבים ומגלבים נכנסו לצריפים בצעקות

, האפל שררהבחוץ . יםלא להינשך או להיות מוכש ,נו זה על זהמעד
 מקום מסויםכל קבוצה התקבצה ב. יוםאת הכמו בושה השמש להאיר 

עד לשעה . הקור והשלג עוד סייעו לסבל. ]אסיר[ בהשגחת זקן המחנה
, ללכת לעבודהמוכנים , בקבוצות ,מחנהב םשוהיהכל , שבע עמדנו

שלא הספיק להסיר את הכובע  מיואבוי ל!" היטטע האב: "שמענו רקו
רבים . וםח לכדי לשמור מעט ע ,מתרפקים זה על זה. הראויהבמהירות 

   . חלקי גוף מציצים, מאתנו בגדינו קרועים ונעלינו קרועות

  !" לצעוד: "קריאהלבסוף 

ניסו . שוטט במחנהו, גבוה מטיפוס מוחושיצא יהודי , שעה שעמדנו
, ומיד, אס הבחין בו-איש אס. הצלחה יאך בל, חזרה לצריף ולהוביל

מרובע  קטעביציאה מן המחנה היה . הרג את היהודי ,במכה אחת
מי שלא מצאו חן בעיני  גורשו לשם החלשים או. מגודר תיל דוקרני

כי , מזלם של הקרבנות וירו בהם שפרהיה אם טוב ו. אס- איש האס
  . רו לקפואהושאהאומללים האחרים הופשטו למחצה ו

לפתע שמענו פלוני קורא מעבר . ה סמוך ליציאהעמדהקבוצה שלנו 
למות בלי  ונירצ, הריהם, לוטיאני חייב לך חמישה ז, משה: "לתיל

חלקם עוד הניעו , קפואיםמוטלים ראיתי שם הרבה אנשים ". חובות
    .ידייםבמקצת 

רגשי  םמאבדי. לבסוף אנחנו צועדים החוצה בליווי אוקראיני וגרמני
  . הם כבר נפטרו מזה, הופכים אדישים ומקנאים במתים, אנוש
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כמכונאי " קהאופל רמְ " אצל 32 ]'ימייז'רחוב קז[ קהסְ ובְ 'ימייז'עבדנו בקז
. מעת לעת הופיעו קרניים. במשך כל היום נראו השמים כעופרת .רכב

השמש , השמים החורפיים מאדימים. שום תקווה. היינו מיואשים
; מתקבצים). נסתיימה העבודה!" (איינשטעלן: "ריאהק. עומדת לשקוע
מובלים חזרה אנחנו , בליווי שמירה ,שוב. כולם נוכחים; סופרים אותנו

המביטים בנו בלעג , החשמליות גדושות נוצרים. אנחנו צועדים, למחנה
לסובצים ומכים בפרגולים על מדרגות החשמליות עומדים וְ . ובתיעוב

קבוצות אחרות ההולכות אנחנו נתקלים ב. את היהודים הצועדים
ו לא הבּנ". C-ו Bהיום ויטמין " :קוראים אלינו. לעבודה במשמרת לילה

להוביל , שהתייחס במעט אנושיות, ביקשנו מן הגרמני. הכוונהמה 
אך האוקראיני דחק , כדי שנוכל להיוודע מקבוצה אחרת, אותנו לאט
, אס-אנשי גסטפו אס. בהלה. בין כה וכה הגענו למחנה. בנו לצעוד

. מאיצים ,יורים ,מכים, ]ולסוב שחבר לגרמנים' אנשי גנרל א[ ציםלסובְ וְ 
הגיע משלוח של בולי עץ ולבנים לתחנת : הסיבה. גם אנחנו בתוך זה

כפו על אנשי המחנה החלשים , כדי לחסוך הובלה .הרכבת ינובסקי
כשני מטרים אורכו , כל בול עץ היה קצר ועבה. החולים לשאת בידיהם

גם , ואת זה הכרח היה לשאת למחנה בידיים, ג"ק 400-300ומשקלו 
  . קרשים ולבנים

למסור בכתב את המראה הטרגי כדי , יר דיואינו עש האנושי ןדמיוה
מי . הרובים הוכו בקתותחלקם נורו וחלקם , אנשים נפלו כזבובים. הזה

וכך סיים את  ,הריבוע הדוקרניהושלך אל , שלא היה בו די כוח לרוץ
, העבודה מופסקת, עשרה בלילה-לבסוף השעה אחת. חייו בליל הכפור

, אנשים 500-400בצריף יש . רבים חסרים, מחפשים את אנשי הקבוצה
נשמעות רק אנחות , לא מדברים, שורר שקט, זהגבי שוכבים זה על 

אותה , בשעה ארבע, י לחוות מחדשדכ, וכך נרדמנו מעט, וקולות בכי
בחירה של  תהעשנבמחנה . רכבהלכנו כולנו לעבודה כמכונאי ... שגרה

הדוקרני בשובנו למחנה בלילה מצאנו את תא התיל . רים לעבודהיכש
בולי ( Bויטמין  :כך נסתיים הפרק. מצאנו רק בגדים רבים ונעליים, ריק
  ). לבנים –ציגל ( Cויטמין , )עץ

  . 282 – 281' השואה ע: מתוך הפרק
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    יהודי עירי שנכרתהיהודי עירי שנכרתהיהודי עירי שנכרתהיהודי עירי שנכרתה  )קרמר( לאה רוזנצווייג

בעת החורבן  אשר חוואנשים כה רבים כבר כתבו זיכרונות על 
הצלתם על או  ,יערותב, ]מחנות ריכוז נאציים[ קצטיםב, בגטאות
, זאת עם, הזיכרונות הללו דומים כל כך זה לזה. אריים מסמכיםבכסות 

. עולם לעצמואדם של כל  יוצרות מהוות ,יכתבוש יכתבו על כך ככל
. עולמות שנמחו לנצחשל  ִריקיישאר עדיין  ,ככל שירבו לכתוב ,לכן

, על מחשבותיהם, ביותר וכאן אבדו עולמות של היקרים והקרובים לנו
לכן . אידיאלים ומפח נפש, ומי יודע כמה רעיונות גאוניים ורגשות

את , רק חלקית ולּו, חובתנו הקדושה לבנות מחדש בזיכרונותינו
בכך אנחנו . כדי שלא ישקעו זיכרונותיהם בתהום הנשייה ,דמויותיהם

   . מקדשים את זכרם לנצח

לובלין או ליתר דיוק -ת למברגצומעיירתנו הקטנה רווה רוסקה שכנה ב
האזור היה . שדות וכרי דשא, מכותרת מכל עבר יערות, ורשה-בוקרשט

ביום , מדי שבוע. שהכניסו חיים תוססים לעיר, זרוע אין ספור כפרים
ולהציפה  ,ליריד השבועי העירהנהגו תושבי הכפרים ההם לבוא , שני

מיום זה שאבה  .בסחורותיהם ובהמולתם למן הבוקר עד חשכת הלילה
  . העיירה פרנסה למשך השבוע כולו

. וחיי התרבות ניצבו על רמה גבוהה מאוד ,העיירה הייתה מלאת חיים
נוער . ר"בית, הנוער, חווהא, גורדוניה: הנוער מצא את סיפוקו בארגוניו

גם לנוער החסידי . או בונד ]קומוניסטים" [הקריאה מועדון"שמאל ב
בהן , שלהםמאגודות , פרט לבית המדרש ולקלויז, היו "מזרחיה"ולנוער 

, מאושרים במיוחד חיו כאן החסידים. השלימו את חיי הקלויז והישיבה
חלף מעת לעת או אף בא ו – בבלז – שהרבי שלהם היה כה קרוב

התחפשו לקוזקים אמתיים ורכבו על סוסים עם  הם. להתארח ברווה
והאוכלוסייה  ,הכליזמרים ניגנו שירי לכת חסידיים. צדעל ה חרבות

חלף כשלתפוס את מבטו הקדוש של הרבי , ניצבה דחוקה על המדרכות
  . נדרמריה'בלוויית הסטרוסטה ומפקד הז כרכרהבעל פני העיר 

שצעד בכל , בייניש אלטמן בןפסח  חסידהשמור בזיכרוני  עדיין
מעוטר , עם כל הפריצים וגדולי העיר ,המצעדים הצבאיים הרשמיים

שקיבל , מאותות ההצטיינות הגבוהים של פולין, בצלב העצמאות
, נדובהרבנה של א, פילסודסקי על הסתרה והצלה של קצין פולנימ

  . הבעלת המסעדה הידועה ברחוב הרכבת ברוו
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כשהתחוללו ברווה קרבות רחוב עקובים , 1919, ההיא תשלגבשבת המו
הקצין שהופתע בידי  ;בין פולנים לאוקראינים ,פנים אל פנים, מדם

חש לפתע , כל דרך נסיגהמנותק מ ,מספר גדול של חיילים אוקראינים
כאן . כי מאחוריו נפתחת דלת ויד גוררת אותו פנימה אל תוך בית

ללישת  ]משטח[ אשר שימש, של בייניש לתוך קמטרהכניס אותו פסח 
האוקראינים . וכיסה אותו בערמת שקי קמח) הוא היה אופה(בצק 

היו  ,אותו אילו מצאו. לא מצאו את הקציןוהפכו את המאפייה על פיה 
  . באשתו ובילדיו ,לבטח גם במצילו אלא ,לא בקצין בלבדיורים 

שחנויות השוק השתייכו , ילמד יםהאמיד םהיהודי ת החנווניםאוכלוסיי
כולם העניקו לעיירה חזות  –ל "וכל סוחרי הפרווה שסחרו עם חו, להם

בסמטאות הקטנות  וחיהם . אך היו גם עניים. של מצב חומרי טוב
ו וישנו שהם בה ,סמוך לבית הכנסת ולקלויזים, סביב לבית המרחץ

שמצבם בתים לו כאורחים לימים או לשבת חקלשנ, עוברי אורח זרים
, עליצות וצחוק של שמחהתמיד אך  ,הייתה שם דלות. טוב יותר
 ץאוולה ומוישה פאיטֶ , שימלה מאנטהדמוית מוכרות כמו שעוררו 

  .  ]?כינוי, צןיל[

וולקוביצה בב או יסבששם וביערות . ראטה הרהנ סמוך לעיירה זרם
 הרבראש השנה הלכו לנ. היה הנוער שלנו מבלה את שעות הפנאי שלו

שרחץ שם והשיל , וכל הקיץ נישאה המולת הנוער שלנו, ליךלתש
עד לשעות הערב המאוחרות נישאו . יום- דאגות היוםממעצמו מעט 

צחוק של הנוער שלנו שהיה שב מטיולים בפאתי השירה והבאוויר 
כך חיה וחלמה על . לאחר שיחות פוליטיות ותרבותיות וקורסים, העיר

  . עיירתנו רווה ,ימים טובים יותר

כשנפלו על פולין הפצצות ההיטלריסטיות  ,אחד בספטמברעד  ,עד
. כעבור שבועיים נפגשו ברווה הצבאות הרוסיים והגרמניים. הראשונות

והרוסים נשארו אתנו במשך , מ מפאתי העיר"ק 14הגרמנים נסוגו עד 
 –לסיים מה שהחלו בו שנתיים קודם לכן  ,בו הגרמניםששנתיים ואז 

  . קפדניתלהשמיד אותנו בדייקנות הגרמנית ה

קיבלו מטאטאים שאך אתמול ישבו על ספסל הלימודים , ילדים. 1941
את הכיתות ובתי , לנקות את המדרכות והכבישים של העיר ,ואתים

  . השימוש בבתי הספר בהם היו תלמידים עד אתמול
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ובלים להיות מ ,להסתדר בכיכר השוק 55-12בשש בבוקר נאלצו כל בני 
. מחנה עבודהלה ייתהכולה העיר . בידי אוקראינים וגרמנים לעבודה

במחנות שבויי מלחמה רוסים , בקסרקטינים, הם עבדו בתחנת הרכבת
בעבודות בנייה בחברות בנייה פולניות  –אחרים . צרפתים לימיםו

אנשים עובדים . סמוך לרווה ,ה בקמיונקהפשבנו שדה תעו, וגרמניות
אך תכניות . הם סבורים כי בזה יפדו את חייהם, ביושר ובחריצות
תחילה . אלא אלינו ,מתכוונים לעבודה שלנו ן הםאי. השונאים שונות

 –כלי מטבח , עורות, פרוות, ריהוט, כסף: שודדים את הרכוש היהודי
  . בתקווה לפדות בכך את החיים, נותנים להם הכול

, לכל מקום שאפשר נדחקיםאנשים  .האקציה הראשונה. 1942פסח 
לא הובלו , הקרבנות שהובלו ברכבת. לעליות הגג, למרתפים, ליערות

: האמת כולה הכעבור ימים אחדים נודע. ץ בלבד'עד בלז, מרחק רב
ויומם ולילה עולה מארובותיהם , ץ יש שני בלוקים בלבד'במחנה בלז

חלק . פף את האנשיםוייאוש היסטרי א. עשן ומפיץ ריח של בשר שרוף
עדיף מוקדם ככל , בין כה וכה אנחנו נידונים למוות ,רוותְ , בוריםס

בין כה , חי מהיום למחר, חלק אחר. יותר האפשר ובייסורים מועטים
ואינו , בכל כוחו נחוש להיאבק ,חלק עודו. משמעותהכול חסר וכה 

   . איך להינצל מציפורני המוות –חדל לעסוק במחשבה אחת 

ללכת  ים לפי שעהמשיכמאשונה מי שנותרו לאחר האקציה הר
יהודים . מדי יום יותר ויותר ,הגרמנים מתעשרים בשוד. לעבודה

ללבוש אדרות , נאסר עליהם ללכת על המדרכות, חייבים לענוד מגן דוד
בתמורה לקשה בעבודות מקבלים רבע . אף לא אדרת שער קצרה, שער

  . דביק ליוםכיכר לחם 

באחד . אסטטי של התלייניםהם מעבטע גשפ, ישןהיה בעיר בית עלמין 
, גברים ונשים, בוגרים וילדים, מימי ראשון קיבצו כמה אלפי יהודים

 .והכריחו אותם לעקור את המצבות שעל הקברים וליישר את השטח
אימהות או -אבותשל חו להשמיד קברים ולהרוס מצבות ריהודים הוכ

המצבות . שאך לפני חודשים אחדים הקימו בעצמם ,שלהם של ילדים
  . וילות התליינים הגרמניםלפני מדרכות  שימשו לריצוףהובלו העירה ו

שנספה לפי , "הצדיקל", בכניסה למקום הקדוש היה קבר עתיק של ילד
  . קבר זה הושמד עד היסוד בברוטליות מיוחדת, האגדה על קידוש השם
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המחלק , יש מטבח. לעשות כל שבכוחו למען היהודיםהיודנרט משתדל 
זאת הוא משמש מכשיר  בכלו; מדי יום מעט מרק ורבע לחם לרעבים

. לגוף מאורגןאת פקודותיהם פנות הקל יותר ל לגרמנים. בידי התליינים
ש ודרל תחילואך כשה, זו חצי צרה, מדובר בכסף או ברכוש עודכל 

הקרבנות , למרבה הצער. גמריהשתנה המצב ל ,אנשים למחנה העבודה
העשירים הוסתרו כדי שניתן יהיה ; הראשונים היו אחינו העניים ביותר

כך התרוקנו . צורךה שלהם בעתלהשתמש בכספם או בחפצי הערך 
, ביב לבית הכנסת ולבית המרחץסתחילה הבתים המטים ליפול ש

אך עד מהרה נאלצו גם העשירים לעזוב את . בזאמד וליד האטליזים
נתפרסם צו שעליהם לעזוב את הבתים תוך שעות ; בתיהם וגניהם

   .םעמהותר להם לקחת עמם ככל שיכלו לשאת . אחדות

בהן עד  ,שלוש פעמים ביום-רכבות חלפו שתיים. התהום שקע ושקע
– בהם עשרות אלפי יהודים מארצות שונות וגם מפוליןמאה קרונות ו

הם סירבו , יהודים שעבדו ברכבת הבהירו להם לאן הם מובלים. ץ'לבלז
  . הגרמנים מובילים אותם לקייב לעבודהשהאמינו ; להאמין

 שנותרואת כל היהודים ברווה קיבצו הגרמנים , לאחר אקציות אחדות
משם יוכלו , תר לתחנת הרכבתכדי שיהיו קרובים יו, מעיירות הסביבה

אין בית  עד כי , הצפיפות בגטו כה גדולה. ץ'לשלחם ביתר קלות לבלז
  . בו הטיפוס ררשלא שו

הסימן הראשון היה בואם . על האקציות ידענו תמיד יום יומיים קודם
פרט לכך היה לכל אחד הגוי . גסטפוהאס ו- מספר גדול של אנשי אס לש

הם ו, שילםגסטפו להם קרב האנשים ביו הליודנרט . שהודיע לו ,שלו
יש על כך , עובדה שהאקציות עלו בקרבנות יהודים כה רביםה. הודיעו

שצימאון הדם שלהם עלה אף על זה , להודות לאוכלוסייה האוקראינית
  . של הגרמנים

אימא -כלומר אין אבא, רייןניוד. הידיעה פגעה כמכת ברק. פריי-יודן... 
אימהות המברכות על  ;משמיםעזרה ם ולילה מהמבקשים יו ,יהודים

לעתים  הנישאבעברית וביידיש ששירתם  ילדים ;הנרות בליל שבת
ריין משמעו שלא יישאר מי שיאמר ניוד. כרי דשאלמעל ליערות ו

שבנינו במשך  ,רווה רוסקהשריין משמעו ניוד. פעם-אי אחריך קדיש
כסדום ועמורה  תבלע אותנו, רבים ומילאנו אותה חיים תוססים דורות

   . זכרעוד ולא יישאר לנו 
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קול הוריי שנספו על !" הצלה: "בקרבי קריאה וזעקה פרצה ברגע זה
  . ונמלטתי!" הימלטי: "קידוש השם זעק מתוכי

. בין אנשים זרים ומקומות זרים, יעשרה רצתי לבד- בקושי בת שמונה
שקודם לכתם למות על , הוריי בלבד, ו לי כוחות לבצע זאתעניקה

וברכתם  , עצמיאת שלפחות אני אציל , קידוש השם החדירו בי תקווה
, ביצות טובעניותלא להיכשל בריצתי על פני , הגנה עליי מכל רע

  . ושממות טרשים

 –] Ostrów[ באוסטרו. בכל עיר גורל זהה ליהודי –רצתי מעיר לעיר 
בכל מקום . בכל מקום אותו הדבר, פריי-יודן –נסטוחוב 'צ ,פריי- יודן
נרדפת על , חייבת להציג עצמי כפולנייה, העיניים היהודיות שליו, אני

וכך . מפלת היטלר שרדתי עדבנס הגעתי עד וינה ושם . כל צעד ושעל
שתפילתם האחרונה הייתה , נותרתי מצבה חיה יחידה להוריי היקרים

  ". לה את חיינוהענק , אלוהים: "ודאי

אני אוהבת אותם משום . אהובים עליי, החיים שהשגתי בקושי כה רב
, של כל יהודי רווה, זו הייתה משאלתם האחרונה של הוריי וקרובייש

צוואתם , האהבה לחיים הייתה רצונם האחרון. רצו לחיות ל כךשכ
תקוותיהם וחלומותיהם הם המצבות . השורדים, האחרונה לנו

ואשר לפניהן , ששום יד אנוש לא תוכל להשמיד, נולדיד הקדושות
  . אנחנו עומדים עתה ואומרים קדיש

ביקשתי להנציח חלק מן הנשמות , במילותיי הספורות הדלות
ובמיוחד את חבריי , שנספו על קידוש השם, הקדושות מעיירתנו

פיניה , ש קונריאל, ברוק וקובה ברקיהנ, ק וייסיהנ: הקרובים והיקרים
, פרידקה בודנשטיין, פרידקה רוזמן, מילה קופרשמידט ,שטוקהמר
, מניה ולייב רכס, רגהרץמינה בֶ , הניה מילמייסטר, רכארדפרידקה בֶ 

ובמיוחד  ,אחיי עזריאל ובורייר, מלה ביליג, צילה ומלכה לרר, חיה
  !שמי רבא קדשוית גדלית. קרמר) לבית קניג(הוריי היקרים אריה ורחל 

    . 299 – 296' השואה ע: מתוך הפרק

  

  לא תורגם , שיר –חנוכה בגטו  קלאג ' א
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   בין פרטיזניםבין פרטיזניםבין פרטיזניםבין פרטיזנים  פורטו אלגרהרך וטשמואל שְ -אלכסנדר

. הסמוכה לרווה רוסקה' קרוב לפוטליץ נולדתי בכפר הקטן אילשינקה
לפריץ  ייךשיה הכפר החלק מן . בכפר חיו משפחות יהודיות ספורות

קפיטן כ בשנותיי הגורליותהשתמשתי גם  שם זהוב, ר מייווסקי"ד
  . ודאית ולא אחת הציל אותי השם ממו, מייווסקי

השתלט  –משפחה וכל ידידיי ה, הוריי, שני ילדיי, אשתי אבדולאחר ש
  . לנקום על הכול: עליי כוח נורא

ווד הודות לקשריי השונים קיבלתי מסמכים ופספורט בשם מיכאל שְ 
מים הצלחתי להסתדר הודות לסיועם של אנשים מסוי). אוקראיני(

  . בחצר ליד הורינייץ, פטריוט פולני, נפחלבעבודה כעוזר 

גרתי . עד שהצלחתי בכך פחדים וחלחלה גדולה, עברו עליי ייסורים
הות שנשמר לא ל. ש"יית המשרפבמקום בו הייתה בעבר , לבד בחדר

, חושש ממילה שאני עלול לפלוט בשינה, חושש להיאנח, עם איש
    .אמתבאני מי שלא להסגיר , גולה במיטהפעם מ-להיות אי

הזמין אותי הנפח , לאחר העבודה) חודש יולי(ת וקיציה ותשבתאחת הב
קיבלתי את . משפחתי כלשהו חגג אירועהוא . הזקן לביתו לארוחת ערב

 נולאחר ארוחת הערב ולאחר שהפרז. ההזמנה והלכתי עם הזקן לביתו
ובני ביתו של ביילאק לא הניחו לי , התאחרה השעה, בטיפה המרה
  . ונשארתי ללון בביתו, ללכת הביתה

אני והנפח , יצאנו שנינו, לאחר ארוחת הבוקר, יום ראשון, למחרת
בדרך כלל . וחטפנו שיחה בעניינים שונים, לטייל מחוץ לכפר ,הזקן

  . תיושוחחנו רק על פוליטיקה ועל בנו סטניסלב ופעילויו

בעת , כמו בחודש יולי, רחמים יהשמש יקדה בל, היום היה נדיר ביופיו
כבר . הלכנו לבושים במכנסיים וחולצה בלבד ויחפים. הקציר הפולני
, שהיה שייך, מטרים מחוץ לכפר והגענו לנהר 600-500היינו במרחק 

ת יוקדהשמש : "לפתע אמר לי הזקן. לאותה חצר בה עבדנו שנינו, אגב
, לשמע הצעתו של ביילאק". במים הקרירים קצתוא נרחץ ב, כאש

לך תתפשט . חשבתי לי – ךהרי לך פורענות חדשה על ראש. חשכו עיניי
! ואיזה בן של בעל אחוזה אתה ,ותראה לביילאק איזה מן קצין אתה

איזה תירוץ ? מה עושים! וממילא כבר ידע מדוע אני נפח טוב כל כך
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לא היו גם , חליפות רחצה לא היו לשנינו? בנהר נותנים לזקן לא לרחוץ
מפני מי צריך הייתי ? ואם כן אז מה. אנשים זרים בקרבת מקום

  . מפני השמש הצורבת ודאי לא? להתבייש

בהיותו במים קרא . קודם שהספקתי להביט כה וכה היה הזקן במים
המים טובים להפליא . להיכנס מהר ככל האפשר, אליי הזקן מרחוק

להוכיח שהוא שחיין  ,םאגב כך עשה גלגולים למיניה. רגעוחבל לאבד 
. בנהר ץומה עצה אתן לעצמי שלא לרח? מה עושים. הטוב לעת זקנ

 :הוא לא חדל לקרוא, בינתיים לא הניח לי הזקן להשיב את נשימתי
  !" חבל על הזמן! מהר יותר, מהר יותר, בחור, בוא"

ץ אסור לי בשום וולרח, ראיתי וחשתי שלא אוכל לחמוק מן הרחצה
, אולי? כי על מה ולמה, לא יכולתי להתרחק מן הזקן קילומטר, פנים

. החלטתי לנקוט צעד נדיר בנועזותו. אם אתרחק יחשוד בי, חשבתי
שיראה , פורף את כפתורי מכנסיי, הוצאתי אולר שנשאתי עמי תמיד

אגב כך התחלתי לצעוק לזקן וביקשתי ממנו , ץוהזקן שאני הולך לרח
בשעה . הדם הזב מרגלישטף מן המים לעזור לי לעצור את  לצאת

לעצמי חתך עמוק למדי  תיגרמ, להגיש לי עזרהשיצא הזקן מן המים 
אני מתאר לעצמי . עד היום נותר לי סימן, באולר שהוצאתי, ברגל

? מי יודע, ואולי. היום לא הייתי עושה זאת בעד שום הון שבעולםש
  . העולים על כל דמיון אנושיאדם הרי עושה דברים , בעת צרה

*  

והובילו  היחסים בין הפולנים לאוקראינים היו מתוחים מאוד
  . להשמדתם זה את זה

איש שהיה באותו חיפשתי קשר עם נציגי הפרטיזנים הרוסים ומצאתי 
שמו היה סטפן . בעת ששלטו שם הרוסים, ]כפר ראש[סולטיס בעבר 

  . נהג בסובלנות ושמר סוד, הוא ידע שאני יהודי. סול

הוא בא מדי יום . ה'צכְ הייתי נפגש עם חברי מֶ , בזמן שעבדתי בחצר
עד השמדתם המוחלטת  ,ככל היהודים בסביבה, חצרהלעבוד באותה 

עוד לא  ברח כל, שמע לי, ה'צכמ: "לו תיבכל הזדמנות אמר. בתאי הגז
צחק להזהרותיי ואמר מה שאמרו חבריי ברווה  ה'צכמ". מאוחר מדי

  : רוסקה
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ולא הייתי מנהל גדול אצל  ,לא הייתי מנהיג ציוני, מה יש לי לפחד"
יש לי , אך אני, לך אין עוד מה להפסיד, שונה ךמצב ,האת. הסובייטים

 נוסף. זקנה שלושה ילדים קטנים וחמות בהן, משפחה בת שש נפשות
יורו ? ומה. אין שם יהודים אחרים ,חוץ ממני, לכך אני גר במקום נידח

אני כבר אתענה . לכך כבר התרגלתי. אעבוד –? לי לעבוד כעבד
  ".  איכשהו עד סוף המלחמה

 ,כןלחבר היקר וה, לו; לא היה לי דבר להשיב לחברי התמים על דבריו
הקדושים נרצחתי עם שישה מיליון  לאעליי להודות על שאני חי ו

  . האחרים

ית גרמנהייתכן שהחיה ה, צודק ה'צכאולי מ: אני עצמי חשבתי לא אחת
רחוק מכל יישוב  הגר ,הובמיוחד אדם כמו? תהרוג את כל היהודים

כשם שהיהודים . יתגורללמרבה הצער התבררה לימים הטעות ה. יהודי
בהם , באזור רווה רוסקה נאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור אל העיר

  . וב'כך בא עתה תורם של היהודים באזור לובצ, הוריי

ומשפחתו לעזוב את הכפר ולעבור אל  ה'צכמלמחרת חייבים ש ,בידיעה
איני מקבל . הלכתי להיפרד ממנו וממשפחתו לילה קודם לכך ,וב'לובצ

עדיין לא הוא , כשנפרדנו. מסוגל לא ,את פרדתנו רעל עצמי לתא
רבים הוא סבר שהגרמנים זקוקים לעובדים . האמין שלא נתראה עוד

י כל רנתתי לחב. לכן מורים להם לעבור לשם, מאשר בכפר בעיר יותר
  . מה שיכולתי ונפרדתי ממנו לנצח

התחלתי לחוש . לנשמתי הכאובה קל מעטולאחר שיחה עם סטפן ה
כך חלפו שבועות . וודיותר בתפקידי כאוקראיני בשם מיכאל שְ  בטוח

כבר התאמתי . נפחליומית כעוזר -המשכתי בעבודתי היום. אחדים
ואיני  ,עצמי למקצועי החדש ולרעיון שאני אוקראיני במלוא המובן

שכל רגע אני עלול להילכד  ,החרדה המתמדת. צריך לחשוש מאיש
בוקר אחד . שמחתי לא ארכה זמן רבאך . החלה נוטשת אותי ,ולהיירות

ואותי אולי  ,ה חיממה כל אדם בכללנאכששמש קיצית , בחודש יוני
 ץיהוריני, השוטר היה מאותו אזור. נכנס לחצר שוטר אוקראיני, בפרט

]Horyniec[ .זר גמור , בראותו אותי. ברור שהכיר את כל התושבים
  ?אנימאין , מי אני, מה שמי. החל לחקור ולדרוש, באזור
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חצי רצינות ובחצי , אמר –" אני רואה אותך כאן בפעם הראשונה"
אמרתי את . אני אוקראיני, מובן שהשבתי כי שמי מיכאל שווד. חיוך

  .  הנוכחייםוהסיטואציה  םמסמכיהלפי  –היכן נולדתי , שמות הוריי

, כדרכם של שוטרים, זיהה אותי או רק חשד אולי ,עד היום איני יודע
פרט לפספורט  ,בעת ההיא כבר היו לי. לאחר שבדק את כל מסמכיי

אותם  הוא סובב. כרטיס עבודה ואחרים :מסמכים נוספים ,הסובייטי
 כשאמר. אך הוא לא מאמין לי, מסמכיי אכן אמתייםשואמר  עברכל ל

, וחלות תחת לעוריהתחלתי לחוש שתולעים ז השוטר שאינו מאמין לי
  . חשתי שאני שרוי במצב של גסיסה. עת מוות החלה לכסות אותייז

במקום להשיב ? אך מה עושים. אסור היה לי להראות שאני מבוהל
אדוני , נו טוב. "אך צחקתי, צחקתי מתוך כאב. התחלתי לצחוק בקול

איך אוכל , אך אינך מאמין לי, המסמכים בסדר –אמרתי  –השוטר 
  " ?תך בנכונות מסמכיילשכנע או

משמעות הדבר . ו לבית השימושאתהחל לחייך ואמר לי ללכת  הוא
, נו טוב" :השבתי בחיוך? אך מה יכולתי לעשות, היטב הייתה מובנת לי

  ". אני הולך

עוד , מן הנפחייה בצאתנו. ק בנפחייהאלמזלי לא היה הנפח בייל
הוא השיב . שאלתי אותו לשם מה הוא רוצה שאלך אתו לבית השימוש

 ,בשעת מעשה חלפו בראשי לא מאות". אל תשחק את הטיפש: "לי
הלכתי עם . במחשבותיי כבר נפרדתי מן העולם. אלא אלפי מחשבות

  . השוטר כמי שהולך לתלייה

בלכתי עם . מטרים מן הנפחייה 60-50בית השימוש נמצא במרחק 
הדרך נמשכה . לפני המוותשלדידי הייתה זו שריקה . השוטר גם שרקתי

והיה צפוף , רק אדם אחד יכול להיכנס, בית השימוש היה קטן. כנצח
שם לא היה לי ולא ראיתי מוצא אחר אלא לעשות כמו לפני . לשנינו

  . שנים אחדות בלמברג

סופו של . כשהיינו בפנים הורה לי השוטר לשלשל את מכנסיי, בקיצור
אף שחלפו מעל . ר בברזילמת ואני גהוא  :מפגש זה במקום ההוא

אני חש עליי את עיניו הגדולות , לעשרים וחמש שנים מן האירוע
 ,לירות היה בלתי אפשרי. היוצאות מחוריהן ברגע שחנקתי אותו

  . כי היו שומעים את הירייה, למרות שהיה ברשותי אקדח
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אצל , בתחנת הרכבת, בעת ההיא היינו נפגשים מעת לעת בהורינייץ
 –היה , 'מזורקייוויץ ,בעל שם פולני טהור ,פולני, המנהל. המנהל עצמו

ברית  תפיתקגרמני בעת -פרו –לפי מידע שקיבלנו לימים ביחס אליו 
אך מאוחר יותר ביקש לטהר את עצמו והחל למסור לנו . המועצות

או צבא גרמניות עם  רו רכבותושעה בה יעב יום כמו ,ידיעות שונות
זה היה בזמן בו החלו הגרמנים . רחלמזבדרכן  נשק ופריטים אחרים

הן מכוחות סובייטים סדירים והן מתנועות פרטיזנים  ,לנחול מפלות
המפלה שהחל לחוש ' מזורקייוויץ. שונות שכבר התארגנו היטב

  . הגרמנית היא בלתי נמנעת

רצונו בש' הודיע לנו מזורקייוויץ, כשהתכנסנו להתייעצות ,ערב אחד
עשויה להיות היא לדעתו , יפה וצעירהמאוד אישה להציג בפנינו 

תמכנו לא , ובמיוחד אני, אנחנו. פעילה חשובה מאוד בתנועתנו
נתן לנו הבטחה ' אך מזורקייוויץ. קבלתה אלינו בלי להכירה במדויקב

ואפשר לקבל , ניתן בהחלט לסמוך עליה, שהוא מכיר אותה מלאה
  . אותה על אחריותו

נפתחה דלת , כן או לא ,חליטקודם שיכולנו להתיישב בדעתנו ולה
היא . לנץ] גניה[החדר השני ועל הסף הופיעה לא אחרת אלא גיטלה 

בחדר אצל אתו למדתי , הייתה אחותו הצעירה של חבר נעורים שלי
  ). ברזיל(בסן פאולו גר , ה מלר'איצ, הואיום כ. 'אהרן המלמד בפוטליץ

למנטים וסילוק א חבלה מעשיכללה לפי שעה ) כמצוין(פעילותנו 
כשם שמטרתנו הייתה לחסל . ששיתפו פעולה עם הממשל הגרמני

היו גם לגרמנים אלמנטים , אלמנטים ששיתפו פעולה עם הגרמנים
 הסגירוו, על הפעילות המחתרתית, שהודיעו להם על פעילותנו, כאלה

 'ברנש שכזה היה בנו של כומר אוקראיני בכפר רדרּוז. בידי הגסטפו
]Radruż[ , מ מהורינייץ"ק 8-10מרחק .  

הגרמנים החלו לחוש בנו ו, התחלנו לעבוד באופן אינטנסיבי למדי
 כולמשום ש, היה להם ממה לחרוד. ובמידה מסוימת גם נחרדו, כהוגן
  . כמעט תחת לאפיהם, י ביצענו פעולה כלשהיחמיששני ו

 'בא אליי מנהל הדואר בכפר רדרוז, 1942 בסוף ,יום אחד אחר הצהריים
הוא סוכן  ,הכומר האוקראיני בכפר ןכי ב, לא פחות ולא יותר, וסיפר

ובו  ,והראה לי מכתב שכתב הלז אל הגסטפו בירוסלב, הגסטפו
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הוא פולקס  ּהמנהלש, נהיזְ 'צשְ מְ שבחצר פודֶ , בהן :למיניהן הלשנות
לדעתו הוא אדם חשוד  .וודעובד אוקראיני בשם שְ , דויטש אונטרשיץ

. עם אונטרשיץ – שניהםקשרי ו, עם סטפן סולטובים ה וקשרי בשל
הגסטפו מן כיוון שלו עצמו אין אפשרות לחקור את העניין הוא מבקש 

). אותי לא הכיר הגסטפו אך את סטפן הכיר( ענייןלחקור או לעסוק ב
  . סטפן היה בעבר סולטיס אצל הסובייטיםשהגסטפו ידע 

. בנשמה צינהו פהב תשינּואֲ חשנו למקרא המכתב בנוכחות אונטרשיץ 
יכול להבין זאת רק מי . ודאי לא להבין ,לא קל לתאר את תחושתנו

יותר מכולם נחרד ? מה לעשות: ניצבה השאלה. רגעים כאלה החווש
אך . יזנה למקום אחר'לעזוב את פודמשצ ,לנו היה מוצא, אונטרשיץ

! פולקס דויטשנוסף לכך היה בעל משפחה גדולה ו, אונטרשיץ, הוא
ביקשנו ממנהל הדואר לא לשלוח את . אותו ככל יכולתיהרגעתי 

  . עד שנחליט מה לעשות, המכתב לפי שעה

מיד . אף שהאימה הייתה גדולה למדי ,מובן שלא איבדנו עשתונות
. לאחר התייעצות קצרה הוכרע גורלו של בן הכומר. כינסנו ישיבה

כיוון שכל האנשים ? השאלה הייתה מי יבצע את גזר דין המוות
נפלה הבחירה , פרט לסובייטים, יתפו אתנו פעולה היו מקומייםשש
כבר . קיבלתי את השליחות ברצון רב ובמידה מסוימת של שמחה .עליי

אומר לו שלום עליכם פעם : חשבתי. התרגלתי להביט למוות בעיניים
הייתי פעיל פוליטית . בעברמחשתי עצמי בעת ההיא חזק  גם ,נוספת

ן סטפלנוסף לכך הייתי קשור מאוד , שיםוהיה אתי מטה שלם עם אנ
  . שידע כי אני יהודי )פרט לגניה לנץ(היחיד , סול

החלה תנועת המחתרת שלנו , בן הכומרבלאחר ביצוע גזר הדין 
של הלז עורר " היעלמו"זה קרה משום ש. להתחזק יותר ויותר ולגדול

הם . הכול סביבהב ,עם הגרמניםהאחרים פעולה ה ישתפמאימה ב
היו מסוגלים להוביל את בן ) הכוונה לתנועתנו(שאם הבנדיטים חשבו 

איך יוכל , שמשמר שלם של שוטרים השגיח עליה ,הכומר מן הכנסייה
   . להישמר אדם שאיש אינו שומר עליו

חבריו . המלשין המרכזי כןהיה א ,כפי שהתברר לאחר מכן, בן הכומר
שה עלינו ודאי לא יק, את מפקדם סלקאם הצלחנו לשהבינו היטב 

הגרמניות   דותזה היה בזמן שההוְר , חוץ מזה. הכפופים לו את לנטרל



242 

 

המשחק שומי שפעלו למען ההיטלריזם הבינו , חטפו מכות בזו אחר זו
     .ממילא אבוד ושיתוף הפעולה שלהם הוא ברכה לבטלה

למרבה הצער . אף שתנועתנו גדלה מיום ליום לא הצטרפו אליה יהודים
כמו , תחילה אל הערים הובלו הסביבהמשום שיהודי פשוט זה קרה 

מאוחר יותר הובלו כולם לתאי . ה'במקרה של הוריי ושל חברי מכצ
  .לנו למרבה הצער ידועסופם העגום . הגז

הרוצח הנאצי יהיה כה אכזר כלפי העם שאילו שיערו יהודים אלה 
לקבוצות  פיםמצטר וחלק גדול מן הנרצחים ודאי הי, היהודי

 יםולא מניח ,תנועות התקוממות יםהפרטיזנים השונות או מייסד
ובחורים נערות שלהיות גם יכול . אל תאי הגז כצאן לטבח םלהוביל

לבושתם  – כי ,וגם אנשים מבוגרים חששו ללכת ליערות יםרבם יהודי
לא  – ולחרפתם של הפרטיזנים הפולנים ואפילו חלק מן הסובייטים

הם . נרצחו – נתקלו בהם ביערות, הפרטיזנים, םשה, מעט יהודים
   .נשקם דליותר ו ןקטשמספרם היה  רצחו גם את היהודים הלוחמים

באופנים שהספיקו להסתתר  ,ו אלינו יהודים אחדיםבא 1943-רק ב
יצאנו לקרב גלוי בחיה כבר זה היה בזמן ש. מן החיות הנאציותשונים 

בלי , לפי שיקולנוולחמנו עד אז פעלנו . הנאצית בהוראות ממוסקבה
   . מעלינו סמכות כל

קבוצה הבזמן בו הייתי מנהיג . כך יצא לי לפעול בשתי חזיתות
נאלצתי , סובייטים-סובייטית עם מספר קטן של אוקראינים פרוה
  . להיות מנהיג המתקוממים הפולנים מבטליון ְחלופּוב) שרציתיבלי מ(

*  

מגדולי הגיבורים של ברית כבר יצרנו קשר עם אחד  1943בסוף 
 Sydir Artemovych[ גנרל קולפק, הגדול שהיה לסובייטים, המועצות

Kovpak[  שארגן את ההתקוממות הראשונה של פרטיזנים אוקראינים 

   .]Bryansk[ בריאנסקב, במזרח אוקראינה

 הרוורשיג' הוחלף בפיוטר פיוטרוביץ] וכך להלן, קובפק[פק לקו גנרל
]Petrovich VershigoraPyotr  [)כי היה לו זקן נדיר , רדוב, הברוד :וכינוי

בהנהגתו לחמתי עד זמן קצר . הוא עצמו היה מקייב. )ביופיו ובאורכו
היה אדם הגון , אף שהיה אוקראיני, הרוורשיג. לפני תום המלחמה
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, ככל שאני הכרתי אותו, והעיקר. מאוד
אחרי סטפן סול , הוא. לא היה אנטישמי

היה השלישי שידע  ,לנץ) מריאסה(יה וגנ
הוא עצמו יעץ לי לא לספר . אני יהודיש

   .זה כאב לי לא מעט. על כך לאיש

היותי  אתכששאלתי אותו למה להסתיר 
, בינתיים יש מלחמה: "השיב לי? יהודי

  ". ואני זקוק לך

למען האמת לא הבנתי מה התכוון לומר 
מאוחר יותר הבנתי היטב את . בכך

כל עוד . מילותיו ולמה התכווןמשמעות 
לא ידעו משחררי העולם הטובים 

של היה מצבי כ, והיקרים שאני יהודי
הם כינו אותי לא אחרת , רגילאיש צבא 

והיה  סיומהאך כשקרבה המלחמה ל. אלא חבר קפיטן או גיבור שלנו
', מקום לידה וכו ,שמות הוריו, צורך לרשום במדויק שמו של כל אחד

כבר כינו אותי לא אחרת , סגדו לישקודם כמעט  ,ריי מאתמולחב
   .שלא נשחט זה :מאשר

אין זה חדש כבר כי היום  ,על עניין האנטישמיות אני מבקש לפסוח
, בארצות אחרותאשר האנטישמיות קטנה מאין שבגן העדן הסובייטי 
קושטה היא שבברית המועצות  ,הוא הבדלה, אולי אף גדולה יותר

  . שלוםשל וכוסתה במעיל 

*  

גם . סביבה ההיאהיו לנו כמה מאות אנשים פזורים בחלקים שונים ב
כי , נזקקנו ביותר למכונות ירייהלפי שעה לא . היו לנו מיני נשק שונים

היום עסק כל אחד  במשך. ורק בלילות, ביצענו פעולות חבלה בלבד
נשק היה לנו ממה שהשאירו הסובייטים לאחר . בעבודתו הרגילה

? איך. מה שחסר לנו השגנו בכוחות עצמנו. חילת המלחמהמנוסתם בת
פרקנו מנשקם שוטרים גרמנים ואוקראינים וגם את , פשוט למדי

  . זה כמובן לא בא בקלות כמו לכתוב ברגע זה, עמדות המשטרה שלהם
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אם הכתיר אותי . איך שלא יהיה אין לסובייטים סיבה להלין עליי
 –ולא חסך מדליות הגוורדיה קפיטן  :הממשל הסובייטי לימים בתואר

  . בכדילא היה זה 

להשמיד מוצב ) מטרות אסטרטגיותל(החלטנו  1943באחד מימי יולי 
ניה גורה השוכן בין הורינייץ שְ אוקראיני גדול בכפר בוֹ -חוץ גרמני

, ירוסלב-וב'לובצהיינו חייבים להשמידו כדי לטהר את הדרך . וב'לובצל
  . פק שהונהגה כבר בידי ורשיגורהבבהוראת הדיוויזיה של קו

שנהגו על  פיהגרמנים לא נהגו לנקום על שום פעולה טרוריסטית כ
בידיעה מה יקרות . אף הקטנה ביותר ,כלשהיש "יי משרפתהשמדת 

כל התמסרנו , לנאצים ומה משמעותן לצבא הנאציש "ייהות משרפ
 .חייליםגם אם שמר עליה גדוד , תראח ש"ת יימשרפשל לפיצוץ פעם 

חשבה האוכלוסייה כי , שנשמע למרחק עשרות קילומטרים ,בכל פיצוץ
ככל משום ש, זה לא היה נוח לגרמנים .הנה מסתיימת המלחמה

, המשמעות הייתה שהסובייטים קרבים, סביבהשנשמעו יותר יריות ב
   . ומזה חששו הגרמנים ביותר

-הפ- ותנועת אהנשק של את ארסנל  וציאההתחלנו לעשות תכניות ל
 ]צבא ההתקוממות האוקראיני – Ukraińska Powstańcza Armia[ה א

נוציא . את נשקם של מתנגדינו בלי ירייה אחת להוציא מהםהחלטנו 
   ? איך: נשאלה השאלה. את הנשק לא בכוח אלא בגנבה

, כמובן לא לאכול, כמה לילות בזה אחר זה לא יכולתי לעצום עין
את , את אבא ואימא, את סבי וסבתי בדמיוני ראיתי. התהלכתי כמת חי

החינוך את , את כל עברי, את שנות ילדותי בחדר, אחיי ואחיותיי
   !ראיתי את ילדיי היקרים, ובעיקר, קיצוני של אבי-היהודי ואולי היהודי

, ראיתי אותם הרוגים .משחקים עם חבריהם, ראיתי אותם חיים
ראיתי אותם נשרפים בקרמטוריום . רצוחים בידי התליינים הנאצים

העשן ! הצל אותנו, אבא: ץ ושמעתי אותם זועקים בבכי מר'של בלז
. צל ילדיי היקרים לא הניח לי .ועוד מראות כאלה היו לי! חונק אותנו

כח מי אל תש, אבא: ואליי ואמר וריבשד ,קרה. כל צעדבהם ליוו אותי 
, אך לא באופן שהם רוצים, נקום נקמת חיינו הצעירים באויבינו! אתה
  . 'וכו! אל תחלל את מוצאך, אבא

סיפרנו לו את סיפור . בו ביום העברנו הודעת רדיו אל ורשיגורה
                                               -פה-שהתקשרנו עם קבוצה מתנועת או :כל האירועיםעל המעשה 
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כלי נשק  שליש להם ארסנל גדול , אה שמנהיגה הוא פלוני אלמוני
 ,ובאין לנו מוצא אחר עשינו עמם מעין עסק של שותפות, שונים

של  להתחתן עם אחותו ישעלי, פרט לאחד, כל תנאיו פירטתי את
  . המנהיג

ולא זמן קצר לחכות  :כעבור עשרים וארבע שעות קיבלנו הודעת רדיו
, לאחר קבלת ההודעה התחלנו להכין את אנשינו. במו ידנודבר  לעשות

   . עשויים לבוא" הם"נו להם להיות מוכנים כי כל יום הודע

. הקשורים בנו הייתה כזרם חשמל או מקל מגנט לאנשים" הם"המילה 
את עמדת המשטרה של רודה , בעזרת דניאל ,השמדנובינתיים 

. אה-פה-ה חרה לא מעט לקבוצת אוז ]Różaniecka Ruda[ נייצקה'רוז
 מענהלכך היה לנו . הנפה שייכת להם ואל לזרים להתערבשהם טענו 

  ". הרי אנחנו כבר קרובים –טעּנו  –? מה זרים. "טוב

ששמרו , שומרי לילההתהלכו , כמו בכפרים האחרים, נייצקה'ברודה רוז
מה שלא , על הכפר מפני גנבים או מהתלקחות שרפות באמצע הלילה

היה נדיר בימים ההם בתחומים המעורבים שגרו בהם אוקראינים 
נייצקה 'הכפר רודה רוז. לאחר חיסול עמדת המשטרה במיוחד .ופולנים

  . מטרתנושיג את קל היה לנו יותר להו ,נותר ללא שומר רשמי

שלא  ,יחד נוחששנו ללכת כול. חבורתנו משני צדי הטחנההשארנו את 
השומרים יתקרבו אם , חבורתנו כבר הייתה מוכנה. להקים רעש רב

כדי , יאסרו אותם ויכלאו בטחנה עד שנבצע את מלאכתנוהם , לטחנה
שלא יעירו את האיכרים האחרים בכפר בפעמון המיוחד שהיה 

  . לשומרים למטרה זו

באיום לירות . איווןאת עצמי לאני  קדשתיה בשעה שסטפן רץ לטחנה
, אסםההכרחתי אותו לפתוח את , ולאחר שחטף כמה מכות הגונות, בו

רבה הוציאו במהירות , בינתיים באו בחורינו. הנשק מרביתבו הוסתר 
  . ק ומיד תפסו עמדות הגנהשאת הנ

קיבצתי את המטה שלי עם כל חברי התנועה המחתרתית  1943בסוף 
פרט לאלה שממניעים , מ רבועים"ק 30-20ו פזורים על פני שהי, שלנו

, היה עליהם לכלכל את ילדיהם. משפחתיים לא יכלו לעזוב את בתיהם
נשארו גם אלה שלא יכול היה ליפול עליהם כל . את הוריהם –ואחדים 

  . חשד ששיתפו פעולה אתנו כמתקוממים

י מטעם שנקראת נימוקאני גם עזבתי לנצח את התנועה הפולנית ב
השארתי אותם באחריותו . הממשל הבכיר ללחום בחזית אחרת

  . של יאנקובפיקודו הישיר 
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, םהתקנישייכים לחצר על מִ הלפני עזיבת החצר הרסנו את הבניינים 
, הפרות, לאחר הוצאת הסוסים. כל הזמןבמשך מקום בו עבדתי 

, כלילהושמדה החצר , נחוץ לנוההכבשים הטובים ביותר וכל , החזירים
אל היערות הגדולים של הרוזן  ,יצאנו לדרך .ש"יית השרפמ לע

תחמושת וחפצים , נשק :עם המכשירים שהיו ברשותנו ,ָזמויסקי
  . אחרים

פק בהדיוויזיה של קו: סימן יש לנו. היערות היו מגנינו הגדולים ביותר
פק כמעט בחמש דיוויזיות ובכל זאת יצא קו-ארבעבהייתה מכותרת 

  . עה שהאויב איבד אלפים כבדים מחייליוש. בלי נזק

לאחר עזיבת שהיטיב אף הוא להבין , פקבמחליפו של קו, ורשיגורה
כיוון שהיינו חלשים מכדי שנוכל  .יזנה ירדפו אחרינו הגרמנים'פודמשצ
הורה לי ורשיגורה להמתין עם היציאה , בעצמנו בקרב גלוי להתגונן

הצבא הגרמני מכבדים מאוד הוא גם הבין וידע כי שלטונות . לפקודתו
ורשיגורה הורה לי נחרצות להמתין עם . פק ככוחבאת הדיוויזיה של קו

  . הוא חשש שהאויב ישמיד אותנו כליל. יזנה'היציאה מפודמשצ

הצבנו . ארעילאחר בואנו אל יערות זמויסקי הסתדרנו איכשהו באופן 
, על המשמר מפני אפשרות תקיפה מצד האויב עמודל ,פטרולים סביב

  . מפקדי הישיר, וחיכינו בקוצר רוח מרבי לדיוויזיה בראשות ורשיגורה

להיוודע על המתרחש סביב למקום  ,בינתיים שלחנו סיירים לכל עבר
הגרמנים כבר יודעים שעזבנו את שהמרגלים קבעו . המסתור שלנו

והים ומתכוננים לכתר ים היכן אנחנו שעהם גם יוד, יזנה'פודמשצ
  . אותנו על מנת לחסל אותנו אחת ולתמיד

משום שכבר ניכרה פעילות הדיוויזיה של , אך זה לא עלה בידי האויב
ן הצבא הגרמני ששכ. ר ברוסיה הקרפטיתשיצאה מן הכיתו, פקבקו
נאלץ לעסוק , הקטנה תנובחיסול קבוצבמקום לעסוק  ,סביבה שלנוב

היה בעת כבר זה . תה שם דבר באזור כולושהיי, פקבבדיוויזיה של קו
הם הודו לאל שאין מציקים . שהצבא הגרמני נחל מפלות בזו אחר זו

בכל יום שהאויב נחלש התחזקנו . להם בתקיפת עמדות המפתח שלהם
  . המתקוממים, אנחנו

ידיעות חדשות על , כמעט מדי שעה, הסיירים שלנו החלו להביא
האמין האויב , ה הדיוויזיה חזקהככל שהיית. פקבהדיוויזיה של קו

  . שהיא חזקה עוד יותר

כשהחל היום להאיר בא כל מטה הדיוויזיה ובראשו גנרל פיוטר 
גם לא , שכחנו את הקור. אספתי את כל אנשיי. ורשיגורה 'וביץרפיוט
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צפויה של  תילבשומרים נגד תקיפה אפשרית  תנזקקנו עוד להצב
  . כמנהגה הקבוע, עשתה זאת הנהגת הדיוויזיה, האויב

. כשנאספו כל חברינו הובלתי אותם למקום בו נמצא גנרל ורשיגורה
ולפי הנוהג הצבאי התייצבו , סהרבשורה בצורת  בזוגותחיילינו הוצבו 

  . בפני גנרל ורשיגורה

על כמות הנשק ובו דוח לאחר הטקס הצבאי הראיתי לו מסמך 
אחדות ביצענו על , גם רישום הפעולות שביצענו עד אז, שהבאנו

, כעבור שעה. הדבר מצא חן בעיניו מאוד, דעתנו ואחדות לפי הוראותיו
  . הקבוצה שלי לניגשנו שוב שניניו א, הדיווחעניין  כשסיימנו את 

ועל ביצוע פקודותיי עד  צייתנותםדיברתי אליהם והודיתי להם על 
לנו כי מכאן ואילך כו ,הודעתי. מה שהיה לדידי גאווה וכבוד, היום

מצטרפים לדיוויזיה הראשונה של הפרטיזנים האוקראינים בהנהגת 
  .  ורשיגורה' גנרל פיוטר פיוטרוביץ, החבר האהוב והיקר

הצדעתי ומסרתי , יון פוליטיבוצבוע בצ עוטרשהיה מ, לאחר נאומי
לאחר שנטל לידיו , ורשיגורה. רשמית את הנהגתי לידי גנרל ורשיגורה

על , ת כולם והודה להם על צייתנותםבירך א, רשמית את קבוצתי
 :העניק לי מיד את התוארהוא  .הפעולות שביצעו עד כה תחת פיקודי

הוא שלח הודעה למוסקבה לאשר את . אות הוקרה ,קפיטן הגוורדיה
. זהועתו, הכוכב האדום: המינוי ולהעניק לי שתי מדליות הצטיינות

בהצעה , למוסקבה הוא גם קיבל את שמות האנשים מקבוצתי ושלח
מרגע זה . לפי ערכם והישגיהם להעניק לכולם מדליות הצטיינות

  . פקבנו כולנו לדיוויזיה של קוצטרפה

כיוון שאני תמיד , בצאתנו מיערות זמויסקי לעבר תחומי רוסיה הלבנה
, כדי לסייר את האזורים סביב, הלכתי בראש עם קבוצת חיילים קטנה

, כשהבחינו בנו. בוצת אנשים קטנהבק ,ביער, נתקלתי באחד הימים
למה לא . רצו לירות עליהם ףחבריי א. נבהלו מאוד והחלו לברוח

הקבוצה הייתה חשודה במידה  .לא אדע עד היום, אפשרתי זאת
מלאך שלו הייתי דתי הייתי אומר אי. שיכולנו לראות בהם אויבים

י ואול. כי אולי הם יהודים, לא להרשות לירות בהםמשמים לחש לי 
  ? העולם המעורפל ואת טבעומי יוכל להבין את ? אכן כן

יורקין  מיורלמעט , האמת היא שלא כל חבריי היו בטוחים שאני יהודי
הם  ,מייווסקי- רךושט: שני שמות ייןכיוון שהיו לי עד ,קוָבלומישא 

יורקין ונאלצתי נפצע אך כש, חשבו שאני יהודי למחצה ופולני למחצה
שאני יהודי גמור ולא כפי , רתי בפני כולם בגלויהצה, לקבל את הפיקוד

אנטישמיות אצלנו שוררת שבידיעה ? מדוע עשיתי זאת. שחשבו עד כה
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עליי וטלה החששתי להסתיר את יהדותי ברגע שנפלה ו ,לא מעטה
אבוי היה לזה שהסתתר . להנהיג את כל הקבוצה, אחריות כה גדולה

אני . שהוא יהודיכשגילו לימים  בשן ועיןהוא יצא ב, יהודי-תחת שם לא
כי רשמית וחוקית רשאי היה כל אחד  ,בלבד מתכוון במובן מורלי

הפיקוד חייב היה . פני הפיקוד כמובןמלמעט  ,להסתיר את לאומיותו
רשמית רשאי ויכול היה כל חייל . לדעת מי ומה הוא כל חייל או קצין

  . המתאימיםאם היו לו הכישורים והיכולות  ,וקצין להיות מנהיג

אי שביעות הרצון מצד חבריי הכפופים לי באה תכופות לידי ביטוי מן 
להשתתף  ,וגם לא הייתי רשאי ,עוד כמפקד לא יכולתי: הסיבות הבאות

אתה כמו בעל ": הם אמרו. אלא לשלוח אחרים, בפעולות השונות
ושולח אותנו , הוא עצמו לא הולך! הישמר לנפשך, הבית שלנו

   . "יםהצבאי מבצעיםל

בשעה עלינו להמתין ש, מה קיבלנו הודעת רדיו ממוסקבה- כעבור זמן
מיד . טיס כליבדיוק בשעה היעודה שמענו זמזום של . למטוסמסוימת 

 .המטוס נחתכעבור דקות אחדות  ,הדלקנו אש לפי הסימן המוסכם
בהם יד ימינו של סטלין , באו בו כמה פקידים סובייטים בכירים

ם גם ה .וב'חרושצ' וויץיניקיטה סרגי, והקומיסר הפוליטי בעת ההיא
   . הביאו רופא ואמצעים רפואיים שנזקקנו להם מאוד ברגע ההוא

נשלחו גם פצועי קבוצות פרטיזנים , בו שלחנו את פצועינו, במטוס זה
קרוב יותר  כיוון שהמטוס חנה. לכולם לא היה מקום. אחרות
] גוי רוסי[פ צשנכנס הקכ. הייתי הראשון לשלוח את פצועינו, תנולקבוצ

מישקה  :ראה, בדק את מסמכי החוליםו ,למטוס' ניקיטה סרגייוויץ
  . סבר שהוא יהודיכש, השתגע גויחשבתי שה, הוא השתולל כחיה, לקובָ 

כי תחומי , נסתיימה כמעטפעילותנו , לאחר שליחת הפצועים למוסקבה
במקומות בהם עוד . מטוהרים מאויבכמעט רוסיה הלבנה כבר היו 

  . טיפלו בהם קבוצות פרטיזנים אחרות, נותרו

 'לא רחוק מן העיירה הקטנה הנצוויץ, נשארנו שבועות אחדים ביער
]Hancewicze[ , בקרב האויב שררה דמורליזציה . מאויב פחדכבר ללא

חלק גדול מן הצבא הגרמני . הייתה משוחררת' העיר ברנוביץ. מוחלטת
   . מרצונו לצבא הסובייטיעצמו ר סגיה

שעות . לאחר שחרורי שאפתי לשוב לביתי הישן ובאתי אל למברג
שוב , שבור כחרס הנשבר, רחובות למברג מבולבלבשוטטתי  אחדות
בדיוק מול התאטרון הפולני  .ימייז ולגיונוב'קז ותבקצה רחולהגעתי 

בעבר הייתה שם מסעדת (נתקלתי במסעדה פתוחה , הגדול בעבר
ותחילה הוריתי להגיש לי חצי , נכנסתי לשם מוכנית). דורפמן המוכרת
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כיוון שבזמן המלחמה לא ראיתי צורת ). לפי המנהג הרוסי(ש "ליטר יי
זכרתי כי לפני , )חצי ליטר(ש "ק יימחירו של בקבו מהלא ידעתי , מטבע

. וממילא לא שאלתי למחיר, רובלים ספוריםש "בקבוק ייעלה המלחמה 
, רובלים בתמורה למנה כזו 150ליד שולחן סמוך הבחנתי בפלוני משלם 

קינוח כלשהו לאחר השתייה כבר לא בא . רובלים בלבד 200ולי נותרו 
  . שיכור למחצה לרחובש ללא קינוח ויצאתי "שתיתי את היי. בחשבון

, מרוב תוגה. דיברתי אל עצמי, ולקייווסקה'במצב זה פניתי לרחוב ז
י עובר? מה עוד יכולתי לעשות. צער ומרירות רבה גם בכיתי חרש

רחוב מ? מי יודע, לי וואולי לעג וודאי והצטער ואורח נעצר
 גם עגלות צבאיותבה נסעו , ולקייווסקה הוליכה הדרך לרווה רוסקה'ז

   .כך הגעתי בו ביום לעירי רווה רוסקה. ולקייב'לרווה רוסקה דרך ז

זה מעל , מה חשתי בבואי לרווה רוסקה לא אוכל בשום פנים למסור
כשחלפתי  :ובכל זאת. יה אותי דייחאף שהמלחמה הקש, לכוחותיי

בני , בו בלוויית אשתי וילדיי תיטייל, דומני, אתמול רק, ברחוב הרכבת
חשתי בדמעות זולגות מעיניי על  –משפחה אחרים או סתם חברים 

: הנהג שלצדו ישבתי לא הסיר ממני את עיניו ולא חדל לשאול. לחיי
וכי יכולתי לספר לו מדוע ? מה יכולתי להשיב לו" ?חבר קפיטן ,מה לך"

   ?יאות האם מסוגל היה להבין, ואילו סיפרתי? אני בוכה

בוחן את , נותרתי עומד, לאחר רדתי מן המשאית ופרדתי מן הנהג
ללא , ללא אם, ללא אב. אימת מערומיי ואלמעצמי באת ראיתי . הסובב
ללא חברים , ללא אחים ואחיות, ללא שני ילדיי היקרים, אשתי

             . נותרתי כעץ שכל ענפיו נגדעו, וידידים

     .309 – 300' השואה ע: מתוך הפרק
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   תמצית מיומניתמצית מיומניתמצית מיומניתמצית מיומניוולף סמבול  

אנסה למסור בקווים קצרים איך נראתה האקציה של חיסול יהודי רווה 
וק יחרף מאמציי לא יהיה בכוחי לתאר בדכי  יודע היטבאני . רוסקה

- על ותכוחו דופןנחוץ אדם בעל כישורים יוצאי . איך נראה הדבר
  . את כל הפרטים בדייקנות ציירלמסור לקורא תמונה שת יםיטבע

נוספו לכך גם . יהודי העיר בשתי סמטאות קטנותזה החל בריכוז כל 
אנשים בחדר  30-20 נדחסו באופן בלתי אנושי, היהודים מנפת רווה

  . כך החל הגטו. אחד

אנשי הציב הגסטפו סביב לגטו , כדי לבודד אותנו. פשטה אפוא מחלה
בלחץ , היהודית חייבת המשטרה. שוץ פוליציי, מיליציה, הירנדרמ'ז

חל . ידיעות עוברות מפה לאוזן. לשתף פעולה עם הגרמנים, הטרור
לעבור בריצה לעבר  ייןפלוני מנסה עד. איסור הליכה מרחוב אחד לשני

זה  –! אוח אלוהים, אך יש כבר מקרים שאנשים נורים בדרך ,דירתו
חייבים . רושמים את החולים, לכים מבית לביתוה אנשי המשטרה. החל

במסמרים אנשים מחזקים . להעביר את כל החולים לבית הכנסת
בחוץ דממת . דלתות וחלונות ומסתתרים במקומות המסתור שהוכנו

בבתים . ברחובות נשמעות יריות. בעליות הגג, רובצים במרתפים. מוות
לא ידעו . וחיכו ישבו בביתהם . רבים לא היה לאנשים היכן להסתתר

מי שנפגע מקליע . יריות פנימה. החלה הקשה בדלתות ובחלונות. מהלְ 
 6,000-5,000ממנה הטעינו , השאר נלקחו לנקודת איסוף. וטלמנותר 

. ץ אין יודעים לפי שעה'מהי בלז. ץ'משאיות והובילו לבלזעל אנשים 
ואף  15, 10בו הורגים , כי זה גיהינום אך יודעים כבר לומר. זה חשאי

  . אנשים ביום 20,000

 ,בה התראית בפעם האחרונה עם מכרים, סככה גדולה, נקודת האיסוף
שם . שם נמצאת על שפת התהום. שלא הייתה להם עוד צורת אדם

למוות בעיניים וחשת איך הוא מנקב בציפורניו את  יןדעיוהבטת ב
שמצטיירות בו תמונות , איך הוא מחטט במוחך ;רגשותיך העדינים

אתה שומע צעקות של . ראה מותך בעוד מחצית השעהיאיך י :כמו
בתוך ההמון אתה נתקל . אנשים צעירים הנפרדים לנצח מקרובים

היות כבר חצי ל היאמשאלתם . באנשים שאין להם עוד דמעות לבכות
שים צוחקים בין אלה מסתובבים אנ. לאחר מעשה –שעה מאוחר יותר 

אלה יצאו מדעתם ואינם יודעים על המתחולל . ראוי לקנא בהם. שרים
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מדי רגע . ם את בגדיהם ונותרים עירומיםליההם תולשים מע. כאן
. כבר לא חשים במכות. נכנסים הרוצחים ומכים את ההמון האומלל

  . הם מכים אנשים מתים

הרשלה ' ר ,בעל זקן לבן ופאות ,בקרן זווית אתה רואה יהודי יושב
הוא יושב . העירשל ת המרגלי, עשיר, יהודי תלמיד חכם, מונד

גרביים ב, נעל אחת על רגלו השמאלית. בגילוי ראש) לראשונה בחייו(
מה והוא משיב - שואלים אותו דבר. הוא יושב ואינו מזיל דמעה, לבנות

  ". ודאי חטאנו, כך רצה ריבונו של עולם: "רק

הרוצחים החייתיים מתרוצצים : הכנסתועתה תמונה מכיכר בית 
כאחוזי טירוף וגוררים ממרתפים וממקומות מחבוא למיניהם את 

הם מצפים , רבים מן האנשים מאושרים. צמאת הדם תםקרבנות תאוו
כבר אינם יודעים . על סף ביתםחוטפים את הקליע . כבר זמן רב למוות

כל , זוריםאתה רואה הרוגים פ, בכל הרחוב, ככל שהעין מגעת. דבר
  . אחד מוטל בשלולית דם

 ומצחומוטל , את בנה ברחוב מזהההאם של איך תוכל לשכוח מראה 
שקטעה , מיד אתה שומע ירייהו, עליו בבכי תהיא מתנפל! ?מגואל בדם

יחד  –בראש ונותרה מתה  קליעגם היא קיבלה . את בכייה של האם
  . עם בנה

הראש . ראש וא חסרה, אדם בידיים שלובות ,מוטל בצד ,אתה רואה
  . מה- כמו ביקש לומר דבר, עורלידו ילד שפיו פ. מונח מרחוק

 עומד בחברת אנשיו ראש, בין בית הכנסת והקלויז של בלזשבכיכר 
חולפת שעה . הוא פוקד להביא אליו קבוצת אנשים. םנדרמי'הז משמר
הוא כבר מתרוצץ בכיכר ו. באים אליו הקרבנותומ בטרםקלה 

מן הצד נראית קבוצה . הוא קורא –" זה נמשך זמן רב מדי. "ומשתעמם
  . ורחצהוא  –" זה מעט". של עשרים אנשים מובלים

היא כבר מונה מעל לארבעים . הקבוצה גדלה. יותרעוד רצים להביא 
בבקבוק והפקק  חובט, ש"ראש המשמר שולף מכיסו בקבוק יי. אנשים

הוא שותה מן  ,עיניים רצחניות בולטות, בראש משתולל. החצוה קופץ
לאחר מכן הוא פונה אל קרבנותיו בקול של חיה . הבקבוק ללא הפוגה

אני משה , אתם הנבחרים, ם עוד יהודיםכאינ: "קנוטה במילים הבאות
  ".ים האדוםה אתשיעביר אתכם , שלכם
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, רוןעד לאח, כולם. ישר אל ההמון הנאסףיוהחל לירות במקלע שלו ה
  . והדם זרם כמו ממעין. נפלו מתים

מגואלת , שמונה-בת שבע, קמה מתלולית המתים ילדה קטנה, ולפתע
  . מביטה סביבה לכל עבר ומסתלקת בריצה, בדם

יותר  מאוחר. לא נפגעה מקליע ונותרה בחיים ,הילדה כוסתה במתים
  . פגע בה מרצח אחר

  .   311 – 310' השואה ע: מתוך הפרק

  

  לא תורגם ,שיר –רך  יום כיפור בעיירתי רווה ומואל שטש-אלכסנדר
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   עבר עליי ועל בתיעבר עליי ועל בתיעבר עליי ועל בתיעבר עליי ועל בתישששש    מהמהמהמהציון פרידמן  -בן

החלה , בארבעבבוקר  מוקדם ,יום שישי, 1939בספטמבר באחד 
רעמו משמים  םיהמפציצים הגרמני. ההתקפה הגרמנית על פולין

  . פצצות והשליכו

אחת מהן הפכה את ביתו , פצצותנפלו ברווה שלוש בערך בוקר בבשש 
. למרבה המזל לא היו קרבנות בנפש, אפר ואבקלשל אהרן פליישר 

, פרצה בעיר תבהלה גדולה ואנשים החלו להימלט ליערות הסביבה
לעומת . השרפות יבויכ ,לאלה שלא נמלטו ונשארו בעיר הייתה עבודה

 עקבמי , מסחר עקבמי  –יהודי רווה שנמצאו הרחק מן העיר  ,זאת
  . להיות עם המשפחה בעת צרה ,ההחלו לשוב העיר –ביקור קרובים 

 עמדוש ותיהןסביבוהשכנות כולם הביאו ידיעות אכזריות מן הערים 
  . בלהבות

לחפור בורות עמוקים  םתוואילצו א נטפלו ליהודים הפולנים בעיר
ר ביום ראשון התחלנו בכ. אך שלטונם לא נמשך זמן רב ,סביב לעיר

בעלי , ועמם הפולנים, הנסיגה הגדולה של הצבא הפולנילראות את 
כדי , ו לכניסת היטלרציפחלק גדול מן הפקידים נשארו ו. הדעה בעיר

אליו לטשו כבר זמן רב את עיניהם , רכוש היהודיבשיוכלו לקבל חלק 
  . רצחניות

ערב ראש , ביום שישי, כעבור שבוע. זמן רב המתיןלא היה עליהם ל
בלי  כבש צבא ממונע את רווה, בערך בארבע בבוקרם מוקדהשנה 

שחר האך , ליל השימורים של יום חמישי היה שקט מאוד. ירייה אחת
הפיל פחד גדול על , לאחר הופעת החיילים הגרמנים, יום שישישל 

  . היהודים בעיר

 כדי, קיבצו הגרמנים יהודים רבים, יום ראשון של ראש השנה, בשבת
אילצו הפולנים הבורות ש ויליהעיר ולמ יקויקבוצות עבודה לנ הקיםל

  . אותנו לחפור

הודבקו בעיר מודעות , יום שני של ראש השנה, ביום ראשון בבוקר
 לתקן את הדלתות והחלונות בחנויות ולפתוח אותן –ובהן פקודה 

ולהוביל רכוש  ,מיד החלו הגרמנים לבזוז ולרוקן את החנויות. שוב
דוד דאקס -קנים את חנותו של חייםובמו עיניי ראיתי אותם מר. יהודי
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כבר במוצאי ראש , החלו להשתולל ולרצוחהם . ומובילים את האריגים
  . נקיוגברים בהם פייגלה רכס וחתנו של יענקל פ רו כמה נשיםנוהשנה 

הגרמנים נסוגים ש ,יכולנו לשמוע מן האיכריםכבר חמישי -אך ברביעי
בימים האחרונים התנהגו הרוצחים . ולרווה רוסקה ייכנסו הרוסים

בחוץ לא נראה . מה ושחררו את היהודים מעבודה-הגרמנים במתינות
  . כולם הסתתרו כמו במאורת עכברים, שום יהודי

בערב יום כיפור היו הרוסים . בשבת תשובה ניכר שהגרמנים נסוגים
  . ולקייב ובמוצאי יום כיפור עזבו ההיטלריסטים את רווה רוסקה'בז

מערב ראש השנה עד  –ה ביקורם הראשון של הנאצים אצלנו זה הי
ועשרת ימי תשובה , היו לנו ימים נוראים אמתיים –מוצאי יום כיפור 

  . אמתיים

במוצאי יום כיפור עזבו הגרמנים את רווה רוסקה ובבוקר כבשו 
קריאת : מחייבתההם הנהיגו מיד את תכניתם . הרוסים את העיר

הופעה , שלהם נאומי המפלגהל נההאז, ספרות התעמולה שלהם
  ! יחי: מחיאת כפיים וקריאות, באספותיהםדייקנית 

. ומיד צצו הסחורות המוסתרות, הם התירו פתיחת חנויות ומסחר
גם אני . פיקוחכל המחירים עלו ללא . המסחר התנהל ברובלים ובזלוטי

אך , ולמכור טבק ועיתונים חנות הטבקאת  חותקיבלתי רשות לפ
   .1940ער עד ינואר למרבה הצ

משפחות רבות באמצע מעירים שעל כך  ותעושמהיו בתקופת הביניים 
זה בעת ההיא . נחטפות ומובלות אל תוככי רוסיה, נלקחותוהן , הלילה
 בררלימים הת !גלות שכזו, דבר של מה בכך לא, גדול באסונותלנחשב 

שבו לפולין בהליך , מרציחות היטלר חלק גדול ניצלו. מזלגודל ה
   .לארץ ישראלעלו רבים גם  ,הרפטריאציה הפולני והיגרו לרחבי העולם

נטלתי את משפחתי  ,האדמה בוערת תחת הרגליים אתשחשתי כ
מקום , העתקנו מגורינו אל לופטין .רווה רוסקהביתנו ועזבנו את 

יבלה אותי שק, כל משפחתי, יואחי יותייאח, שם גרו הוריי, ילדותי
מבלי לדעת ומבלי שיהיה לנו , כמו באתי לשמחה משפחתית, בשמחה

כל מושג כי כאן נתראה בפעם האחרונה ומכאן תתפזר המשפחה 
  . קיוםהכאן היה השלב האחרון של . להשמדה האכזרית
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. בלופטין חששתי פחות, קפיטליסט, בשעה שברווה רוסקה הייתי עשיר
  . הייתי פליט ככל הפליטים

                         ואביו הכותב אחי  

. אחיי סייעו לי להסתדר במשרפת הספירט האזורית ששכנה בלופטין
 ]Radziechów ,רדחוב[חיוו שלי לגימנסיה ברדֶ ] יעקב[י 'צנְ רשמתי את יֶ 

   .ובתי רויזלה נשארה בבית משום שהפסיקה את לימודיה

ם בשבוע יופעמי, ניהלה בבית משק בית טוב, אשתי המנוחה רייצה
תלמיד גם , בחור נאה מאוד וחכם, י'נסענו לבקר את בננו המנוח ינצ

ניהלנו כאן חיים טובים ופעמים רבות סייענו לקרובינו ברווה . מצטיין
  ... עד ש, באמצעי מחייה

בתקופה , סמוך לפריצתה. 1941רוסיה ביוני - מלחמת גרמניה שפרצהעד 
 .ל משפחתהצאלביקור , נסעה אשתי רייצה לרווה רוסקה, השקטה

 ,לופטין לאבדרכה  ,סרה ,י'משסיימה את ביקורּה אצל אמּה רחצ
כאן תפסה אותה המלחמה . לביקור אצל דודני וולף פרידמן בלמברג

הלכה עם דודני ועם  ,ירי הפוגתל ברגע ש. וכבר לא יכלה לשוב הביתה
 מרחק לא רב, עוד שישה שכנים מהבית להביא מים ממשאבת המים

. חמישה שכניםעוד והרג את דודני ו פגז תותח לפתע נפל. ביתמן ה
  . 1941תמוז ב' זה קרה ביום ג. אשתי רייצה נפצעה קשה
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גוי מכר הסווה את אשתי . דודניתי הצליחה ליצור אתי קשר מיד
  . במצב קשה מאוד, אל לופטין ,בעגלתו וסוסו הביתה הוהביאאחותו ל

משום , נאלצנו להסתיר אותה. עזרה אין כל, תרופה אין, רופאאין 
בהיותה  היא סבלה קשות גופנית ועצבית. שהגרמנים ירו בחולים

  . בהלם

כך כיבו . השיבה את נשמתה הקדושה, ג באב"כ, ביום ראשון בבוקר
, י'אמו של ינצ; נרּה של אשתי רייצה לבית גרףמרצחיו של היטלר את 

; עשרה-בן תשע, בשנות חייו היפות ביותר, אף הוא קרבן של היטלר
  . בבריאות ובאושר, שתזכה לחיים ארוכים, הבת רויזלה מּה שלא

  
  נכד של יענקל גרף, והבן יעקב פרידמן- רייצה גרף

. היהודיםוהחיסול הסופי של  לאחר מות אשתי החלו הצרות האמתיות
היא הפכה , בה הסתתרנו, לאחר אקציות אחדות בעיירה לופטין

שם הסתתרנו אחי , ספירטהיה לנו בונקר מחבוא במשרפת ה. רייןניוד
בשעת בין , פעם. עד שנודע הדבר למיליציה – שני ילדיי ואני, חיים

שמענו לפתע קולות וראינו את , היום לפני הושענא רב, ערביים
נודע להם . לתפוס אותנו ,ם פונים לעבר המשרפההמיליציה עם גויי

כי , גם אנחנו קיבלנו בעוד מועד ידיעה להיזהר. עלינו מהלשנה כמובן
  . ספירטהגויים מתכוננים להתנפל על משרפת ה
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כשעשו . באוזניים כרויות בלשנולכן שמרנו תמיד בעיניים פקוחות ו
בראותנו אותם באים קפצנו דרך החלון , את האקציה כדי לתפוס אותנו

וכשירדה החשכה , להסתתר שם בין השיחים, וברחנו לשדה מרעה
  . ]Stanislavchyk[ יק'אל העיירה הסמוכה סטניסלווצ ,יצאנו לדרך

בה מאיימת סכנה , ללכת בדרך סלולהכמובן לא ניתן , בזמן נורא שכזה
, היה עלינו להגיע לנהר סטיר ולעבור לצד השני. גדולה יותר להיתפס

בורות , צעדנו על פני שדות וכרי דשא. יק'בו שוכנת העיירה סטניסלווצ
האדמה רכה . טביעה שם איימה עלינו סכנת, עמוקים ומלאים מים

מה שיצר בוץ עמוק , בורות עמוקים לאחר חפירת הכבול ובהמאוד 
  . רגל שנתקעהשלוף היה קשה מאוד ל. ודביק

, י המנוח'ינצבני ו, מיםתאריך י, יזלהועשרה ר- בתי בת הארבע, ילדיי
 בנוכחותולא הפגינו  הסתירו את הטרגדיה העגומה, נהגו בגבורה

  . אביהם כל פחד ומורא

, יק'סטניסלווצל ,קודם שהאיר היום, תמים באנונדודים  לאחר ליל
תיקון ליל הושענא "מאמירת , נתקלנו שם ביהודי שהלך מן הקלויז

שקיבל אותנו , אש הקהילההוא הביא אותנו מיד אל ר. כל הלילה" הרב
  . ודאג לנו לאוכל ולדיור, ר פנים נאה ובאדיבות רבהבבס

מיד לאחר האקציה בלופטין  .למרבה הצער לא נמשכה שלוותנו זמן רב
, יק'רה יקרה אותו הדבר בסטניסלווצהמשבדיווחו לנו , הכול סביבהוב

. מעבר לנהר סטירש, העצה היחידה הייתה לרוץ אל היערות הסמוכים
עד שחצינו את הנהר , דרךההתנסינו באותה ושוב , רצנו חזרה בשו

שם היו האיכרים  .]Pankova[פנקובה  של סביבתוהסתתרנו ביערות 
, חלב וגבינה, חסידי אומות עולם אמתיים והוציאו אלינו ליער לחם

 ,ע האקציהועד ששבנו לעיירה לאחר ביצ ,תפוחי אדמה מבושלים
  . רו שםותודים הספורים שנוניסינו להסתדר יחד עם היה

אחיות ואחים וילדיהם נלקחו , הורים: מרבית משפחתישהתברר 
, להתרכז בגטו ברוד ,פקודהגם כן רים הגיעה תלנו הנו. ץ'ונשלחו לבלז

   .יירה מיד כאןיימצא משוטט יהודי ש

ריכוז היהודים בנקודות איסוף גדולות מאפשר ומקל על שניסינו להבין 
. ביותרגדולה הסכנה ה ו אתעבורנ ויוצר ,ההשמדה הגרמנים את תכנית

יהודים רבים מקבוצתנו רצו ליערות הגדולים והצטרפו לקבוצות 
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חלק גדול ; אך מעטים בלבד נותרו בחיים, הכלליות של הפרטיזנים
כי לא היו , םאליהחלק מתו מ, מהם נרצחו בידי הפרטיזנים הגויים

חלק אחר נתפסו בידי ; מסוגלים לשאת את תנאים האכזריים בהם שהו
  . המיליציה ונורו מיד

יצאתי לשם בתקווה לפגוש , מוקם למעננו גטו בברודשששמעתי כ
לאחר מציאת . לחטט ולמצוא מקום טוב לילדיי, להביט סביב ,מכרים

  . יק'סטניסלווצל יצאתי בדרכי ,מקום מגורים טוב אצל קרוביי

 , דרכי לשוב אל ילדייכשעשיתי את , 1942בדצמבר  21, היה יום חמישי
לפתע צצו . בברוד ילהודיע להם על המקום הטוב שמצאתי אצל קרובי

ראיתי . מיליציה אוקראינית ולא נתאפשר לי עוד לברוחואס -אנשי אס
  . את סופי

י נוא, גברים נשים וילדים, זקנים וצעירים, הם קיבצו יהודים מכל עבר
ופקדו עלינו לחפור לנו אתים  יטושוה, הביאו אותנו ליער. םללבכ

את הבגדים להניח יחד  ,לאחר מכן הורו לנו להתפשט. ארבעה בורות
 אך. הייתי בטוח במותי וראיתי את אבי ילדיי אבוד. במקום אחד אגדול

כמו לא , עשיתי הכול כאוטומט. צלולה הרשאנדעתי ו ןשמרתי על איזו
. אנשים 90-80-היינו מעל ל, אינני היחיד, אין בררה, אליי מכוונים

  ! ואין עונה, קולות הזעקה והבכי עלו עד לב השמים

נפלתי , קפצתי לבור עם הקרבנות הראשונים, עד מהרה נשמע ירי
  . והכרתי אבדה

, אולי לאחר חצות ,בשעת לילה מאוחרת. בדצמבר 22, היה יום שישי
התחלתי , והייתי מסוגל להעריך מה אירע לי, כששבה אליי הכרתי

אך לא הייתי מסוגל לטפס מעל לגופות המתות שהיו . להבין שאני חי
אנשים ו, אט הרמתי יד-אט. מזל שהבורות טרם כוסו. מוטלות עליי

  . לזחול מן הבורסייעו לי עירומים 

עד מהרה . בחיפזוןי אותם תלבשמצאתי את בגדיי ו, שהתאוששתיכ
כמה , מרחוק ראינו אור מאיר מבית קטן ופנינו, החל להאיר היום

פגשנו שם איכרה טובה שהגישה לנו לחם . לרוץ לעבר הבית, ניצולים
משום שהיא מיד היא ביקשה שנלך מביתה . וחלב והשיבה את נפשנו

תה לי הרא, האחרים הלכו לברוד. חוששת מאוד שיהרגו אותה בשל כך
  . יק'האיכרה את הדרך לסטניסלווצ
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לפי שעה לא רציתי לספר . באמת שבתי מן העולם הבא ,אני עצמי
אין אפשרות . לא רציתי להפיל עליהם פחד ותבהלה, לילדים דבר

הבנתי כי . והחזקתי מעמדאיך עברתי כל זאת להעלות על הכתב 
למה , למה אפוא להתייסר, במוקדם או במאוחר יבוא סופנו

   ! ?נותלהתע

היה הדבר היחיד שהחזיק אותי והעניק לי , היותי אב לילדיי, רגש אב
  . ולהתאמץ להתקיים ,כוח להמשיך לסבול

*  

, בדצמבר 30-ב. 1942בדצמבר  31המועד האחרון לכניסה לגטו היה 
התיישבנו אצל קרוביי והתחלנו בחיי הגטו , באנו לברוד, שבת חנוכה

  . לכולם על צרותיו וכל המוכר היום היטב

משום שלאחר שנמצאנו , לא אתאר כאן כל פרטי התנסויותינו בגטו
בעת , עלה בידנו, שונים שנבנו בגטו ולאחר שהסתתרנו שם בבונקרים

שוב אל יערות  ,1943במרץ  24- ב ,להימלט משם, רייןנהפיכת ברוד יוד
שנעשו כל פעם , קרקעיים שונים- שם הסתתרנו בבונקרים תת, פנקובה
  . 1944באפריל  2- עד לשחרור ב, מחדש

כמה קרובים אחרים , שורד יחיד מכל משפחתי שנספתה, שם הסתתרנו
בני , שהינו שם בכאב גדול ובסבל לי ולבתי רויזלה. ועוד מכרים אחדים

  . לא היה אתנוכבר י 'ינצ

*  

שם הקימו הגרמנים מחנה , י שלי החל עוד בגטו ברוד'אסון עם ינצה
. ותפינבכל העם עמדות שמירה , גידרו בתיל דוקרני מחושמל, עבודה

שהובלו מדי יום , רים עדיין לכל עבודהיכש, כזו גברים בריאיםובפנים ר
לפי שעה . תחת פיקוח ושמירה קפדניים לביצוע הפקודות שנתקבלו

בהיותם , שאיבדו את משפחותיהם ,ואנשים בודדים, ןיבלו שם די מזוק
  . מחנהבהתייצבו מרצונם , רעבים תמיד

י שלי ולקחה 'תפסה המיליציה את ינצ 1943במרץ  23, ביום חמישי
  . אותו למחנה
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ממנו פעמים אחדות  קיבלתי, לא ראיתי עוד את בני, של אסון יום זהמ
, 1943במאי  23- ה שם עד חיסול גטו ברוד בשהואני יודע כי , דוחות

  . ץ'לבלז ,י שלי'אתם גם ינצ, שלח כל המחנהנלאחר מכן 

 – שניצל בן רווה עירנו, כפי שנודע לי לאחר השחרור ממשה קלאגר
ויהודי , י שלי קפץ מן הרכבת בבואה אל דוברוסין הסמוכה לרווה'ינצ

  . מקומי נתן לו בגדים מתאימים להחלפה

בתקווה גדולה למצוא מישהו מן  ,מיד לעבר עיר הולדתו רווההוא פנה 
  . בוא לעזרתו ויוכל להסתתר ואולי להינצל ולשרודיש, המשפחה

 הוא שסיפר(שתפר למען הגרמנים ויכול לנוע בחופשיות  ,משה שיינר
  . כל יכולתוכעזר לבני  ,)הכול למשה קלאגר

  !השם ייקום דמו. י שלי ורצח אותו'למרבה הצער תפס הגסטפו את ינצ

מצבה לקדושיי הבלתי  ,הכתובים בדם, יהיו דפים ספורים אלה
  . תמיד בזיכרוןשהם  ,הנערציםהמקודשים ו, נשכחים

  .   317 – 313' השואה ע: מתוך הפרק
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יהודי על השמדת הקיבוץ היהודי יהודי על השמדת הקיבוץ היהודי יהודי על השמדת הקיבוץ היהודי יהודי על השמדת הקיבוץ היהודי - - - - עדותו של לאעדותו של לאעדותו של לאעדותו של לאפרנצישק ולך  
        ברווה רוסקה ברווה רוסקה ברווה רוסקה ברווה רוסקה 

אל אל אל אל יחס יחס יחס יחס הההה, , , , התקיפה הגרמניתהתקיפה הגרמניתהתקיפה הגרמניתהתקיפה הגרמנית, , , , רווה רוסקה תחת שלטון סובייטירווה רוסקה תחת שלטון סובייטירווה רוסקה תחת שלטון סובייטירווה רוסקה תחת שלטון סובייטי, , , , זהותיזהותיזהותיזהותי
יחס האוקראינים ליהודים יחס האוקראינים ליהודים יחס האוקראינים ליהודים יחס האוקראינים ליהודים     ,,,,האוכלוסייה האוקראינית הילידיתהאוכלוסייה האוקראינית הילידיתהאוכלוסייה האוקראינית הילידיתהאוכלוסייה האוקראינית הילידיתבקרב בקרב בקרב בקרב הפולנים הפולנים הפולנים הפולנים 

גרמני בהשמדת האוכלוסייה היהודית גרמני בהשמדת האוכלוסייה היהודית גרמני בהשמדת האוכלוסייה היהודית גרמני בהשמדת האוכלוסייה היהודית ההההושיתוף הפעולה שלהם עם הכובש ושיתוף הפעולה שלהם עם הכובש ושיתוף הפעולה שלהם עם הכובש ושיתוף הפעולה שלהם עם הכובש 
- - - - אאאאהטרגדיה של הגטו היהודי כפי שנראתה בעיניי להטרגדיה של הגטו היהודי כפי שנראתה בעיניי להטרגדיה של הגטו היהודי כפי שנראתה בעיניי להטרגדיה של הגטו היהודי כפי שנראתה בעיניי ל, , , , ייסוד הגטו הראשוןייסוד הגטו הראשוןייסוד הגטו הראשוןייסוד הגטו הראשון, , , , בעירבעירבעירבעיר
, , , , ץץץץ''''טרנספורטים לבלזטרנספורטים לבלזטרנספורטים לבלזטרנספורטים לבלז, , , , ץץץץ''''היהודים היו בוני בלזהיהודים היו בוני בלזהיהודים היו בוני בלזהיהודים היו בוני בלז. . . . שלבי חיסול הגטושלבי חיסול הגטושלבי חיסול הגטושלבי חיסול הגטו, , , , יהודייהודייהודייהודי

, , , , המראה שלהםהמראה שלהםהמראה שלהםהמראה שלהם, , , , השירותהשירותהשירותהשירות, , , , התמרּונים ברכבותהתמרּונים ברכבותהתמרּונים ברכבותהתמרּונים ברכבות, , , , מסלול נסיעתםמסלול נסיעתםמסלול נסיעתםמסלול נסיעתם, , , , מספרםמספרםמספרםמספרם
, , , , יהודיםיהודיםיהודיםיהודים- - - - טרנספורטים של לאטרנספורטים של לאטרנספורטים של לאטרנספורטים של לא, , , , ל והמראה המיוחד שלהםל והמראה המיוחד שלהםל והמראה המיוחד שלהםל והמראה המיוחד שלהם""""טרנספורטים מחוטרנספורטים מחוטרנספורטים מחוטרנספורטים מחו

, , , , בגטו רווה המוגבל הקטןבגטו רווה המוגבל הקטןבגטו רווה המוגבל הקטןבגטו רווה המוגבל הקטן    םםםםיהודייהודייהודייהודי    יםיםיםיםפרטיזנפרטיזנפרטיזנפרטיזנ, , , , ץץץץ''''ההיכרות עם מחנה המוות בלזההיכרות עם מחנה המוות בלזההיכרות עם מחנה המוות בלזההיכרות עם מחנה המוות בלז
, , , , של תנועת ההתנגדות הפולניתשל תנועת ההתנגדות הפולניתשל תנועת ההתנגדות הפולניתשל תנועת ההתנגדות הפולנית    יםיםיםיםפרטיזנפרטיזנפרטיזנפרטיזנ, , , , התנגדות הרואית והחיסול הסופיהתנגדות הרואית והחיסול הסופיהתנגדות הרואית והחיסול הסופיהתנגדות הרואית והחיסול הסופי

            . . . . הצלת שתי נערות יהודיות מבית העלמיןהצלת שתי נערות יהודיות מבית העלמיןהצלת שתי נערות יהודיות מבית העלמיןהצלת שתי נערות יהודיות מבית העלמין

אח . להורים ין ומגדלנה לבית קרניצקי ייבולק'בז 1920נולדתי בשנת 
וברצון היו , החיים עם ההורים בפולין ,בכור לשני אחים ולשתי אחיות

שם , למדתי בבית הספר העממי ברווה. באים לישראל להתיישב בה
ללמוד גם התחלתי . קטנההבפטיסטית הקהילה ההיה אבי כומר 

תיכון [ ןויבליצֵ , בלמברג סיימתי את חוק לימודייאך  ,בגימנסיה שם
  .  'על שם מיצקייוויץ] פנימייה

נשארתי שם זמן לא . אותי בלמברג ההפתיע 1939-בשפרצה המלחמה 
כך שלא , שעברה כעבור ימים אחדים לידי הרוסים, רב ושבתי לרווה

הרוסים נשארו . דבר מן העת ההיא על הכיבוש הגרמניבזיכרוני נותר 
יחס האוכלוסייה האוקראינית . 1941תקיפה הגרמנית ביוני לברווה עד 

. הגרמנים החלו הרציחותעם כניסת  .עד אימהרע הוכלפי היהודים 
יהודים  שהכואוקראינים  ,כבר בשעות הראשונות, במו עיניי ראיתי

כבר ביום הראשון נאסר על יהודים . מוותינו אותם עד באכזריות וע
אבן  תמוקף חומ, בסתיו אותה שנה הוקם הגטו. ללכת על המדרכות

 ותגורשו לשם יהודי רווה ויהודים מעיירות רב. ותיל דוקרני הגבוה
מאוחר יותר הובאו . ואחרות' לוביץ, מגרוב, נמירוב: בסביבה

  . פשמישל, ירוסלב, וב'טרנספורטים של יהודים מלובצ

גרמני מן , קימֶ 'זהיינריך גְ  ,נקראגם או כפי ש, סמפקד הגטו היה האנְ 
ה גאשתו הייתה גרמנייה מן הוולגה בדר. אס-אס קציןהסודטים בדרגת 

ארבע פעמים הטילו כופר על . שניהם היו דמונים תאווי בצע ודם. זהה
דולרים  25,000בפעם הראשונה בסכום של . האוכלוסייה היהודית
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אם נביא בחשבון שהאוכלוסייה . ולאחר מכן סכום נמוך במקצת
נפשות היה זה כמעט בלתי אפשרי לגייס  7,000-היהודית מנתה אז כ

לשוד מצד הגרמנים והכנופיות תמידי מושא במיוחד כשהגטו היה . זאת
אבא של , בעל בית המרקחת, וטנברגראש היודנרט היה . האוקראיניות

. פחות או יותר הכול על המתרחש בגטו וממנו ידעתי, חבר אישי שלי
  . טיפוס ומגפות אחרות, אנושיתתי לבשררו שם רעב ומצוקה 

גלת עוד לשלם כשהאוכלוסייה היהודית לא הייתה מסו, 1942באביב 
זו הייתה ראשית . הבוערבני ימק במו ידיו ב'ירה גז, את הכופר האחרון

מספר מסוים של צעירים יהודים חסונים עבדו . של גטו רווה תוגסיס
ומאוחר , ]רכבת מזרח[ ט באןעדיין בחטיבת עצים במחנה העבודה אוסְ 

נשים צעירות ונערות יהודיות . ץ'יותר בבניית מחנה ההשמדה בלז
בעת . ימק ובמשרד הבנייה הצבאי'עבדו עבודת כפייה בווילה של גז

משפחת , בהם רופא השיניים ליפל, ההיא רבים ממכרי לא חיו עוד
  . בינדר ורבים רבים אחרים

השלב הראשון בוצע אך ורק  ,חיסול הגטו התרחש בשלושה שלבים
, הקרבנות הראשונים היו זקנים. 1942בפסח , ואישית בידי הגרמנים

חלק נורו בגטו . במספר 2,000-1,500, חסרי ישע וילדים, חולים למחצה
 5מרחק , וחלק הוטענו על משאיות גדולות והובלו לכפר הסמוך ְהרבנה

, שם נרצחו ונקברו בשלושה בורות גדולים, מ צפונית לרווה"ק
  . שיהודים צעירים מרווה נאלצו לחפור ימים אחדים קודם לכן

בוצעה האקציה בשיתוף , שים מאוחר יותרכשלושה חוד, בשלב השני
, ירו ביהודים בבתים וברחובות. פעולה של הגרמנים והאוקראינים

אנשים קובצו  2,500- כ. השליכו ילדים חיים מבעד לחלונות מן הקומות
בידי גרמנים ואוקראינים במדים לפני שערי הגטו והובלו אל תחנת 

, ה אנשים בקרוןתשעים ומא, שם הוטענו על קרונות משא, הרכבת
  . ץ'והובלו לבלז

ויחד , בעת ההיא כבר הייתי בקשר עם תנועת ההתקוממות הפולנית
אשת , עם חבר הצלחתי להציל מן הטרנספורט ההוא אישה יהודייה

פרט לכך ניצלו מן . ת המלחמהאגם שרדה לימים ש, רופא מירוסלב
ועוד שלושה  ,בתמורה לכסף רב ,הטרנספורט ההוא עוד שני אנשים

   .בבריחה נועזת וקפיצה מן הרכבת
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עובדים שהיו ברשותם מסמכי רק לאחר החיסול השני נותרו בגטו 
למעשה , חלק קטן ממה שהיה הגטו. לאחר מכן חולק הגטו. עבודה

) ועוד בניין, בית המדרש זאמד, הגימנסיה(שלושה מבנים גדולים בלבד 
. שנותרו חיים ולמשטרה הוקצו לעובדים היהודים הצעירים והחסונים

. בתים אלה היו מגודרים חלקית בחומה גבוהה וחלקית בתיל דוקרני
  . החלק הנותר של הגטו שהתרוקן עבר לידיים פולניות

, אנשים צעירים 1,400, זה צומקדיירי גטו מעבדו  1942עד סתיו 
שמורים , מדי יום הובלו לעבודה בקבוצות. במיזמים גרמניים שונים

רכבת בעבודות הקשות ליד ההיו שעבדו . ים ואוקראיניםבידי גרמנ
  . ביותר

, בעת ההיא כבר חלפו ברווה באופן שיטתי רכבות מלאות יהודים
 3-2כבר חלפו  1943ומסתיו  –כל אחת מרכבות אלה . ץ'להשמדה בבלז

ץ 'עד שנתקבלה מבלז, נאלצה לעצור ברווה לחצי שעה –רכבות ביום 
, הודעה טלפונית זו קיבל מפקד מיוחד. הודעה שהרכבת יכולה להיכנס

ועמד בקשר ישיר עם ִמפקדת המחנה , למטרה זו ר מונהשא, גרמני
בכל אחד מהם , כל טרנספורט מנה בתחילה שישים קרונות. ץ'בבלז

היו גם חריגים  .רו ברווהכמעט כל הטרנספורטים עב. מאה נפשותכ
קרסנוסטב , ]Rejowiec[ ייץוברי, פנו דרך לובליןווהרכבות ה

]Krasnystaw[ ,סושץ ]Susiec[ .ל "חלפו כל הטרנספורטים מחו ברווה
למברג מכמו  ,טרנספורטים מפולין. ין המערבית וגליציהלמרבית פומו

בעשר , פעמיים בלבד –ל "מחו ;שלוש פעמים ביום והי ,קרקובמאו 
  . בבוקר ובשתיים או שלוש אחר הצהריים

הובלו הטרנספורטים בקרונות , עד סתיו אותה שנה 1942החל בקיץ 
קרון בהמשמר הגרמני שהה . סגורים אך לא מסורגיםהחלונות  ,משא

בין הקרונות לא הייתה כל . חמוש במקלעים, האחרון של הרכבת
בהם , היטב והיו ברשותם חפצי ערך םהאנשים עוד היו לבושי. שמירה

, השירות ברכבת מזון כלשהו ובעיקר מים לשתייה אנשייכלו לקנות מ
  . וניתן היה לדבר עמם

 מ"ק 18כי במרחק  ,היהודים שעבדו בתחנת הרכבת הזהירו אותם
האנשים בקרונות סירבו להאמין ואף צחקו . מצפה להם מחנה מוות

  . ובילים אותם לעבודהבהיותם משוכנעים שהגרמנים מ, לכך
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הקרונות . טרנספורט של יהודים מיוון, ממש כמו היום, זכור לי במדויק
מגן דוד על , גברים ונשים בחליפות אלגנטיות. היו פתוחים למדי

רופא . צלילי תזמורתל, רקדו בקרון הסלון, תכשיטכמו היה זה , הדשים
ירד מן וכש, ו בקרון מיוחד כל מכשיריואתהיו , םאתידוע שהיה 

בבקשה , אס ששמרו על הרכבת-פנה אל אנשי האס, הרכבת ברווה
שומרי הרכבת הגרמנים התייחסו . רכבתהשימשיכו להשגיח על חולי 

. אס אף רקדו עם הנשים היהודיות-ואנשי אס באדיבות אל האנשים
, ראשו והחל לצעוק אל היהודים ברכבתאת יהודי צעיר  לפת, לפתע

האיש שאס ירה בו למוות והסביר -יש אסא. מובילים אותם למוותש
  . היה מטורף

החלונות היו , יותר צפופותבחודשים הבאים באו הרכבות כל פעם אך 
החלו לחלוף רכבות עם קרונות . והיה משמר ליד כל קרון, מסורגים

בקרונות . ף כבר היו האנשים עירומים ונראו כשלדיםרמאז החו. סיד
שיהודים כרסמו בציפורניים  הריקים שחלפו ברווה נמצאו חורים

 העשכדי שיוכלו להשליך מהם ילדים או לקפוץ בעצמם ב, ובשיניים
  . נסעה הרכבתש

 ים ושל עשרותיחידעל המסילות נמצאו מדי יום גופות מתות של 
השדות לאורך המסילות היו זרועים כסף וחפצי . שקפצו מן הרכבות

. שלא ייפלו בידיים רצחניות כדי, ערך שאנשים השליכו מן הרכבת
גווע הקרבן , שהצליח להישאר בחיים לאחר הקפיצהכ ,במקרים רבים

גם היו עירומים אלה אנשים . קורבכעבור יום יומיים ברעב ובעיקר 
לא מוכר לי אף לא מקרה אחד שהאוכלוסייה . למחצה או כליל

  . חםפת לב או רק עזרהיהודי כזה חיי הפולנית או האוקראינית הצילה 

והאוכלוסייה , להודיע להם על כל אדם עירום, ויםהגרמנים פרסמו צו
. 1943זה נמשך כך עד קיץ . מעט במאת האחוזיםכהגויית ביצעה אותם 

, לחדור עמוק ,כמסיק קטר ,כאן הצלחתי, אז הועברתי לעבודה אחרת
   .ץ'ממש כמעט עד מחנה המוות של בלז

כדי שהשירות , עי הזהירותה תוך נקיטת כל אמצנעשתץ 'הכניסה לבלז
. במקום רחשהפולני של הרכבת לא יקבל משם שום ידיעה על המת

 ,משלוחי מוותלרשות ץ הועמדה המסילה אך ורק 'מרווה עד בלז
בהסתעפות , ץ'בתחנת הרכבת של בלז. והרכבות נסעו במהירות עצומה
נותק מן הרכבת הקרון האחרון בו נסע , צדדית שהובילה למחנה המוות
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נותרו על מדרגות כל , גולגולתהאס עם סמל -שומרי אס. שמרהמ
דף בדחיפה אחת את הרכבת עד שה, ואז נותק גם הקטר. הקרונות

ואז חובר הקטר במהירות לרכבת ריקה . המוות במחנה ילשערי תא
כדי לשוב מאוחר יותר עם קרבנות , תינה להובלה חזרה לרווהמשה

מחנה עם בלראות אנשים מסתובבים רק מרחוק הצלחתי . חדשים
  . כלבים גדולים נרגזים

, עברו ברווה טרנספורטים מאוסטריה ,אישי ידעלי מ ידועכפי ש
  . ץ'בלזל – יוגוסלביה וארצות בלקן אחרות, יוון, רומניה, הונגריה

גם כל הקצינים  ,עם היהודיםיחד  ,ץ'נרצחו בבלז 1944בתחילת 
קו מנשקם עם שלושת גדודיהם פור 1944-1943שבחורף , האיטלקים

  . ונכלאו בקרונות במסילה צדדית בתחנת הרכבת של רווה

התפרקה כשו, איטלקית החלה להתרופף-זה קרה כשהברית הגרמנית
עם יחד הגרמנים את הקצינים בגז המיתו , בעבור חודשים אחדים

החיילים הובלו בטרנספורטים אחדים לחזיתות  ;ץ'היהודים בבלז
שנרצחו שם  וודאייותר מ הרי, םהגרמנישל  םאכזריות ומהכרת, בדרום

  . עד לאחרון בהם

בעת החזקתם בכפייה בתחנת הרכבת ברווה הפגינו האיטלקים 
 תגרותלא אחת הגיעו דברים ל. אנושיות רבה כלפי היהודים הנרדפים

האיטלקים גם הצליחו להסתיר נשק . עקובות מדם בינם ובין הגרמנים
שם הייתה , חלק מזה עבר לידיים יהודיות ,כלשהו ולפי הידוע לי

ץ הושמדה קבוצה 'ידוע לי גם כי בבלז. תנועת התנגדותרב קיימת זמן 
ראיתי . בתואנה שהם פרטיזנים ,גדולה של שבויי מלחמה יוגוסלבים

הם  ,אותם במו עיניי חולפים במדי צבא על פני תחנת הרכבת ברווה
פרט . 1943היה בשנת  זה. יוגוסלבים שלחמו בגרמנים םהסבירו שה

ץ הייתה מורכבת מאנשי 'כל הנהלת מחנה המוות בלזכי לכך ידוע לי 
בוצעו בידי גרמנים  לעומת זאת העבודות הנחותות והשמירה. אס-אס

קבוצה זו חוסלה בידי מחלקה . שדיברו ביניהם רוסית, מן הוולגה
  . כדי למחות עקבות, אס בעת חיסול המחנה-מיוחדת של אנשי אס

הנוער . גטו רווה נידונו להשמדה שרידישמובן מאליו , בתנאים כאלה
העריכו , ששרדו בגטו לאחר האקציה השנייה, הידיים העובדות, היהודי

  . למכור חייהם במחיר יקר בלבד והחליטו, רור את המצביבב
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קבוצה של , הדיירים האחרונים בגטו ביןמ, מיינו הגרמנים 1943בסתיו 
בתחום תחנת . רכבתליד הסיקו אותם בעבודות אנשים והע 500-400

ו היהם . והקבוצה שוכנה שם באורח קבע, הרכבת נבנו צריפי ענק
כשבועיים . מנהל מיזם עץ ענק. תחת פיקודו הישיר של המפקד פרוינד

דרי . בגטו יםהאחרונ דיםחיסול השריבו הגרמנים החלמאוחר יותר 
בו כדי לעבור לדרישת הגרמנים שיעז. הגטו התבצרו במרתפים

וכשהחלו הגרמנים לירות על הדירות . לא השיבו, למקומות אחרים
התפתחו חילופי אש . השיבו היהודים בירי וברימוני יד, והמרתפים

גברת , את הפיקוד החיה בדמות אישה הומצד הגרמנים נטל, סדירים
היא הכניסה לפעולה . שלא הייתה מרוצה מהתנהלות בעלה, ימק'גז

ירתה במו , יהודים שניצלו מן הלהבותב. שהציתו את הבתים להביורים
עד ליהודי , תמימה הקרב הנואש נמשך יממה. ידיה במקלע שלה

  . פשוטו כמשמעו, האחרון בגטו

אך . רכבתליד הלאחר אקציה זו נותרה עוד הקבוצה היחידה שעבדה 
בידי הגרמנים על כעבור חודשים אחדים גם קבוצה זו חוסלה 

בשניים או שלושה , מ מפאתי רווה"ק 3-2הר במרחק  ,וולקוביצה
   . בעבודה שביצעו נהתמו, שלבים

אלה בקבורת שבויי מלחמה היהודים ה מרבית ולפי הידוע לי עבד
שבויי מלחמה רוסים  15,000. המחנה שלהם נמצא סמוך לרווה. רוסים

  .שלושה חודשים תוךנספו שם ברעב ובקור 

  :ולסיום מילים אחדות על עצמי

נזדמן לי פעם  .בעת ההיא לקבוצת התנגדות הצטרפתיכאמור לעיל 
מצאתי שם בבית העלמין נערה יהודייה . תפקידב] lNaro[לבקר בנארול 

אך לאחר מכן , שניצלה לאחר המרד בגטו ורשה, מרים קורמן, מוורשה
 ,היא הצליחה לקפוץ מן הרכבת ברגע האחרון. ץ'נתפסה ונשלחה לבלז

אנושיים -והגיעה לאחר ייסורים לא, למחנה המוות יפת הרכבתהדלפני 
שלושה חודשים . ץ'מ מבלז"ק 13-12ק מרח, לבית העלמין בנארול

לקחתי . הסתתרה בקבר בבית העלמין יחד עם נערה יהודייה נוספת
כשעמדה , לאחר מכן .אותה משם והבאתי לקבוצת ההתנגדות שלי

כיום . בקבוצתנוהייתה אחת הנשים המסורות ביותר , מעט על רגליה
לאחר . בשנה זו נולדה בתנו הראשונה רות, 1944- נישאנו ב, היא אשתי

. 'התמוטטות גרמניה גרנו תחילה בנארול ולאחר מכן בעיירה ליד לודז
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נעימים בפולין  תילבככומר בפטיסטי נזדמן לי לא אחת לחוות רגעים 
ה שנה לאחר שילד, 1957החלטנו אפוא לעלות לישראל בשנת , החדשה

  . אשתי את בננו תומס

. מדינהחרף עמדתי החיובית כלפי ה, ביותרחיינו בישראל אינם קלים 
אך אנחנו מאושרים , ודאי גם לפנינו, לא מעט קשיים יש מאחורינו

מצויים , כמו ילדינו, לחיות בארץ הקודש מתוך שכנוע עמוק שאנחנו
  . במקום הנכון

  מסמך ביד ושם

  .   324 – 320' השואה ע: מתוך הפרק
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   בהולנד ערב ההשמדהבהולנד ערב ההשמדהבהולנד ערב ההשמדהבהולנד ערב ההשמדהיוסט   ה'איצ

גם השפעה פסיכולוגית על  יתהשלווים הסולידיים בהולנד היהחיים ל
  . האוכלוסייה היהודית שםמרבית 

, נפשות 120,000יהדות הולנד מנתה ערב מלחמת העולם השנייה 
שנוספו לאחר מלחמת העולם  ,וחדשים י דורותתושבים מדור

גם היא , ליהדות היה שם עבר גדול ועשיר. עד לזמן האחרוןוהראשונה 
  . גולים רבים בכל התחומיםדהוציאה מקרבה אישים 

היה וממשיך להיות רחוק משנאה , ברובו הגדול ,העם ההולנדי
 ישתפמגם  היו כמובן אנטישמים ו. ותנאמנוהתייחס אליהם ב, ליהודים

חצר , מנהיגי המפלגות הפוליטיות, אך העם בכללו. פעולה עם הנאצים
 םאזרחיההיו ידידותיים כלפי היהדות וכלפי  – השרים, הכוהמל

  . היהודים

, יהודיים-צווים האנטיבפרסום החל וכשכבשו הנאצים את הולנד וה
ניסו גם התושבים ההולנדים להתנגד לפקודות והביעו את הסולידריות 

פעמים רבות גם מחו קשות נגד , דת טלאי צהוב על השרוולשלהם בעני
, עובדי הנמל באמסטרדם ארגנו שביתה גדולה. יהודיים- החוקים האנטי

עדות לכך היא האנדרטה הנודעת . ושילמו על כך בדם ובקרבנות
לחרפת הרוצחים ולכבוד האנשים , שהקים העם ההולנדי לעובדי הנמל
  . עם היהודיםשסיכנו את חייהם בשל סולידריות 

להישלח לעבודה  כדיעל כל היהודים להירשם  :מה פקודהנתפרס
, הממשלות צוויות להאמין לי דורמדור וחונכש, יהודי הולנד. בפולין

 .שתכננו וחישבו הכול, האמינו למרבה הצער גם לרוצחים הנאצים
לכן . איך להוליך שולל את היהודים ולאחר מכן להשמידם, תחילה

לאחר ההשמדה , ולנד באחוז קרבנות כה גבוהשילמה יהדות ה
   . בקושי יהודים 20,000הטוטלית נותרו בהולנד 

החלטנו לנסות דרך אחרת כדי , לאשתי חיה ולי הייתה הערכה שונה
ולבסוף , להסתתר במקומות שונים, התחלנו ללון אצל השכנים. להינצל

באו אנשי  ,לפי מה שסיפרו לנו השכנים. ו איך לצאת מהולנדתכנּנ
, סירבנו לגרום להם נחת .מדי פעם עם רשימות ושאלו עלינו הגסטפו

  . לצרפת לחלק של וישי, והתחלנו בנדודינו לבלגיה
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לא אחת היו חיינו . לילות דאגה ארוכים, חווינו ימים קשים ומרים
התענינו , צילה ודינה, נגררנו עם שתי בנותינו הקטנות. תלויים בשערה

לא . רחמנות עצומה הייתה על שתי היונים הקטנות .כהוגן והתייסרנו
 ,אחת עם חום גבוה וכאבים אחרים חיפשנו מקום להניח בו את הראש

  . להתאושש מעט ולהמשיך לבקש מוצא

אך מעניקה גם , מלאה אומץ ומסוכנת, לבסוף החלטנו על תכנית נועזת
 בה הקמנו, שכרנו משאית רהיטים גדולה. אולילהינצל , קרני תקווה

 ,בפריטי ריהוט למיניהם הגדוש, היו מאחורארבעתנשבנו התיימחיצה ו
נפל עלינו , בלא אחת הלם הל. וכך יצאנו לדרך לעבר הגבול השווייצי

 ללבסוף חצינו את הגבול ונכנסנו לעומקה ש. נשטפנו זיעה ורעד, פחד
והאם  ותהילד. שלפי החוק לא יכלו לשלח אותנו בקלות כך, שווייץ

  . אני נשלחתי למחנה פליטים לגברים. חו למחנה פליטיםשלנוהופרדו 

אך זכינו בתקווה שיום , מחנה לא היו כמובן פשוטים וקליםהחיי 
מפלת בות בעינינו חזונזכה ל, המשפחה תתאחד ,השחרור יבוא

  . הגדולים הרוצחים

בגיהינום  ,משפחותינו בפולין בשלוםמחשבותינו היו כמובן טרודות 
  ...אך למרבה הצער... ותורצינו לקו, הגדול

תקווה היה הקשר שלי עם אחי בארץ ישראל באמצעות הצלב של קרן 
  . האדום

שבנו להולנד והתחלנו להשיב את חיינו  לאחר מפלת המשטר הנאצי
אט התחלנו לנשום -אט. משפחתנו גדלה עם לידת בתנו סוניה. לסדרם
בחורבן  ו היטבהבחּנ ,בה אנחנו חיים כל שנים ,בעיר האג. לרווחה
השורות . ידידים וחברים לא היו עוד, רבים מבני החוג שלנו. הגדול

  . גדול הוהכאב הי, התדלדלו

 מבישהה התקופהשם מונצחת , אנה פרנק מוכר ביתבאמסטרדם 
להתייחד עם , לשם עולים לרגל עשרות אלפי אנשים. העקובה מדם

  . היהודים, עם האסון הגדול שפקד אותנו, השמדתנו הגדולה
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        אחותי מספרת אחותי מספרת אחותי מספרת אחותי מספרת 

נסעתי לשם , בדיוק במלאות שנה לייסוד המדינה היהודית, 1939בשנת 
ועם  ,וכמובן להיפגש עם אחי גימפל ומשפחתו, לראות את הנס הגדול
  . ינטה, אחותי היקרה שניצלה

, יםחרידערב אחד ישבנו שלושתנו יחד והקשבנו לקורותיה המ
ו הבלתי נשכחת ולפרטים על משפחתנ ,העקובים מדם של אחותנו

  . והשמדתה האכזרית

. משפחתנו הייתה ברווה. בורוב עם בעלה ובתם הקטנהאחותי גרה ביָ 
המסורה , הבלתי נשכחתשמענו בזעזוע עמוק על שילוחה של אמנו 

על הרצח הברוטלי של אחינו ; ץ'בלזבלתאי הגז  ,הקהשר ,יתהאצילו
הצעירה  על אחותנו, לייבלה ואשתו- משההאיש הישר  ,יותרהצעיר 

שם סיפקו לה מסמכים , בורובאה ליָ בש, ביותר הפורחת סימהלה
אך למרבה הצער לא היה לה אומץ לנצלם והיא , אריים תמורת כסף

בהיותה , כשהשתוללה מגפת הטיפוס. שבה לרווה וניסתה להסתתר
היא  ,יצאה בלילה אל המשאבה להרוות את הצימאון, צמאה מאוד

  . מקוםו בבנורתה 

 םחיי, מלאי גומות חן וחיוך קסום, נזכרנו בפנים היקרים המאירים
עמוק עוד יותר זעזעו אותנו חוויותיה . כה טרגי רחיימו באותסהש

יישאר הדבר אות קין ש. המחרידות העקובות מדם של אחותנו ינטה
  . ואות קלון לפושעים הנאצים

. בותינוהדמעות זולגות מעינינו ללא הרף ואנחות עמוקות בוקעות מל
  : אחותנו ממשיכה בסיפורה העקוב מדם

אנשי  ובעת שהשתולל, מסתתרות בבונקר ביבורוב, היינו משפחות אחדות
אחזתי בזרועותיי . הם קרבו לבונקר שלנו. הגסטפו וחיפשו אחר יהודים

 הולהשקיט הכדי לא להתגלות ניסינו להרגיע. בבכי צהלפתע פר. הבילד
את ידו על פי , בעלי, ההניח אבי הילד, כשהדבר לא צלח .באמצעים שונים

לא אבין עד היום . בזרועותיי הא נחנקיוה, לא יישמע יהכדי שבכי, תהתינוק
רק , כולם נלקחו להשמדה. ברור שהבונקר נחשף. איך לא יצאנו מדעתנו מכאב

והייתי אצלה במרתף במשך , כמובן בתשלום, אני חמקתי והלכתי אל נוצרייה
  . עשר חודשים-שבעה
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לא ראיתי בזמן . ר את החודשים של חיי במרתףצייאין לתאר וחסרות מילים ל
מדי . רק בלילות יצאתי לדקות אחדות לשאוף אוויר. אור יום, זה קרן שמש

והציבה על המדרגה את מעט הקטנה יום פתחה האיכרה את דלת המרתף 
, בר אל עצמי מדי יוםניסיתי לד. ו החיים מלכת לזמן ממושךמדע לדידי. המזון

  . מנגנון השמיעה שלי פועלכדי לחוש שלא איבדתי את לשוני ו

יצאתי ומיהרתי לעיירה יבורוב למצוא סימן לקבר של . לבסוף בא יום השחרור
לחפש עקבות של אמי , ץ'בלז, לאחר מכן מיהרתי לרווה רוסקה. יתבעלי וילד

ה הכרתי להגעכש. כריםידידים ומ, של משפחתי הגדולה, אחי ואחותי, היקרה
כדי , כמעט מבלי לעצור, עכבר מסומםכ ,י הלאהרצתי לבד, שאיבדתי הכול

מהולנד לזכות לראות את אחי ומשפחתו ואת אחי , להתקרב לארץ ישראל
  . ומשפחתו

 ,שמואל בוכמן, עלינו אני ובעלי 1946ובשנת , לאחר נדודים באנו לאיטליה
לראות את , זכיתי לשבת עם שני אחיי. ובאנו אל חופי הארץ" דב הוז"לאנייה 

משהו על  דווחולאפשרות ל, זכיתי להקמת המדינה היהודית. משפחותיהם
  . הגיהינום הגדול שחווינו

בשעת לילה מאוחרת עדיין ישבנו שלושתנו ומקורות הדמעות המרות 
ועל חורבן , בן קרובינובכינו על הגורל הנורא וחור. נפתחו עוד יותר

נחמה פורתא מצאנו בכך שעוד נותר מישהו שיוכל . מיליוני יהודים
  . ההמחריד תהאכזריהטוטלית  השמדהלספר ולחשוף לעולם את ה

, ינטה היקרה והכאובה. למרבה הצער טרם מלאה כוס דמעותינו
, הששרה ומ, עם בעלה ושני ילדיה, שהקימה בישראל מחדש משפחה

חיה , להסתיר קצת כלפי חוץ את פצעּה העמוק, לרווחהלנשום החלה 
ולא זכתה לראות את קורטוב , בישראל עשרים ושתיים שנים בלבד

' ו, היא מתה לאחר מחלה קשה וקצרה. הנחת שכה הייתה זקוקה לו
כבוד רב והוקרה לזכרה הקדוש של . 1968בדצמבר  27 ,ח"בטבת תשכ

  ). יוסט(יהודית בוכמן - האחות ינטה

  .   330 – 327' השואה ע: הפרק מתוך
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        זיכרונות זיכרונות זיכרונות זיכרונות מלך צינס  

יצחק הרצוג -אברהם' סבי היה ר. כך כינו אותנו" רנכדי ורכראטֶ "
זיסל  –אמי  .סוחר יערות ידוע]) Werchrataרכראט וִמו[ורכראטר (

דוד ' ר –ובעצמו תלמיד חכם גדול ומשכיל  ,ממוצא רבני –אבי . הרצוג
וחרף עסקיו הגדולים  ממושך שהיה סמוך על שולחן סבי זמן ,צינס

-ברווה ובסביבה נחשב בעל. ס"ומדי שנה קיים סיום ש ,עסק בתורה
  . בית חשוב ונכבד

ומשם , זמן ממושךללא , לאחר מלחמת העולם הראשונה עקרנו לרווה
החלו ו כשהתקיים בלמברג משפט הראווה הנודע. הלאה אל למברג

 ,היגר בריש מרגוליס אל אחיו טודרוס, האנטישמיותהפרות הסדר 
  . הוא השפיע עליי לבוא לשם, מונטווידאול

את השבת הראשונה . אנייה בבואי לשםל סמוךהוא זה שהמתין לי 
   . בילינו ליד שולחנו של אחיו טודרוס ואשתו רייזלה הולץ

בהיותו בקושי , שנראה במדיו כגנרל, המתין לי גם נפתלי שפרבר
הוא הבטיח לי שאם ארצה אוכל גם אני להיות . כרטיסן בחשמלית

החלטתי שאינני , לאחר תקופה קצרה של רוכלות. וכך גם היה, "גנרל"
  . כרטיסן בחשמלית –" גנרל"והפכתי , מתאים לכך

. מפזמים ניגונים יהודיים וינוהי, עובדי החשמלית היו יהודים ,ההער
גם נחמן , פרט לנזכרים, לא אחת היו אלה אנשים צעירים מרווה

  . העיקלובנו של המלמד , קויטק

בינתיים . י ועברתי לארגנטינהאמה עזבתי את אורוגוו- לאחר זמן
לצרפת נסעתי אליה , ה בצרפת עם מנדל שפצנר'התחתנה אחותי רוחצ
  . לביקור ונשארתי שם

זמן קצר . כך עד למלחמה, ו לאטם בשלווה ובצניעותהחיים התנהל
ת העולם פרצה מלחמ. לפני המלחמה בא אלינו אחי הצעיר וולוויש

      . שהייתה לדידנו הטרגדיה הגדולה ,השנייההגדולה 

דידה משום של, זה לא נמשך זמן רב. התייצבתי מרצוני לצבא הצרפתי
. ודידנלא ל, הצעראך למרבה , במהירות צרפת נסתיימה המלחמה של

  . החלו נדודינו. צרותינו הגדולות רק החלו
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בנדודים אלה הכרתי את . יש לעתים גם רגע של אור, כמו בכל צרה
שעזבה את וינה לפני פרוץ המלחמה , ל'אנז, אשתי הנהדרת לעתיד

נודדים על פני , חלקנו במשותף את גורלנו העגום. ל רדיפות היטלרגלב
  . ערים שונות בדרום צרפת

Brive-[ ביבנסיעה מברי. קומי במקצת ומאוד נוגע ללב, זכור לי אירוע

Gaillarde-la[ ברכבת . בעיר לימנשרכבת החליף להיה עליי , אל ליון
ו הבחּנ. יחד ירדנו בלימנש וחיכינו לחיבור אל ליאון, הכרתי יהודי נוסף

, היהודי יעץ שנסתתר בבית הכנסת. משטרת וישימבצעת ש פשיטהב
בין מנחה , בבית הכנסת. ה הראשונה הם כיבדו מקומות אלהבתקופ

  "?מלך, אינך במקרה: "לפתע שמעתי מעבר לגבי. פגשתי מכר, למעריב

גיליתי , ל נקראתי מקס"בחו, מאוד שמישהו קורא בשמי האמתי מופתע
ואין עמו , שבא מבלגיה, ]מייזלס[ נודע לי כי זהו ייחל קסל. עניין

. י חותמות למיניהן ומיד עשיתי אותו צרפתיהיו את. מסמכים צרפתיים
  . עד מהרה נפרדנו בלבביות ונסעתי הלאה

, במקומות נידחים למיניהם יםמסתתר, כל הזמן בצרות גדולות תנובהיו
, אזכיר את אשתי. ככל הניתן, נו לרגע לעזור ולהציל יהודיםלא שכח

  . בירישהצילה מהשמדה משפחות אחדות של יהודים באזור בְ 

. אחי וולוויש היה במחנה שבויים גרמני עם חיילים צרפתים בצרפת
  . הוא נמלט משם והיינו כל הזמן יחד

, בימים העגומים היו גם אפיזודות שמחות של השאת זוגות ,גם זכירא
. וחשתי את הפונקציה הרשמית של רב, שהענקתי להם חופה וקידושין

  . הזוגות חיים עד היום והם מרוצים ומאושרים

. שניצלו בצרפת, אחר המלחמה נותרו ממשפחתי רק אלה שהזכרתיל
ה ומשפחתה חיים 'אחותי רוחצ, אחי וולוויש ואשתו אולגה חיים בליל

לא , בפולין ,מן המשפחה שהייתה שם. אני ואשתי חיים בניס, בלנס
               . שרד למרבה הצער איש

  .   332 – 330' השואה ע: מתוך הפרק
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  במאבק החייםבמאבק החייםבמאבק החייםבמאבק החייםמייזלס   ]יחיאל[ייחל 

  רווה במערב אירופה בתקופת הנאצים יוצאי יהודים 

        זמנים חדשים זמנים חדשים זמנים חדשים זמנים חדשים 

בעיקר וול סטריט , בורסות העולםבלאחר המשבר הגדול , 1929בשנת 
בנקים ; אביונים הפכו בין לילה םכופליכפולים וממיליונרים  ,אמריקה

אף לא  ,לא היו מסוגלים עוד לשלם פיקדונות, ותי דורדורנכבדים מִ 
 יחקלאה היצףה, כדב רעב, בשווקי העולם צץ לפתע. הקטנים ביותר

ואיים לחסל את היצוא והסחר בכל , התעשייתי היפני היצףוה הרוסי
  . המדינות

 ונהראשבראש ו ,עירנו הפכה לפתע קרבן מרובע או מחומש למצב זה
האיכר , מחירי המוצרים החקלאיים צנחו באחת .כנקודה חקלאית

- בתמורה שנייםהביתה הוביל , שהביא ביום שני ליריד של רווה עגל
. קילוגרם מליחים וכמה כיסויי זכוכית לעששיות, שלושה ליטרים נפט

, יידל לנגר כמו כי ליצואנים, תרנגולות וביצים ממש לא היה למי למכור
שלושים מ המעלבמשך לואני הביצים גדולי יצ –ן אלעזר שטר, ראטהויז

  . לא היה עוד לאן לייצא את הביצים – שנים

הן מן המחנה והן מן המחנה הפולני  ,כתוצאה מכך היה לשונאי ישראל
, ה'ניצקה רולְ לְ פּוסְ . להסתה נגד היהודים נוחכר פעולה , האוקראיני

נק ב, ]אוקראיני, מסחר[טוְרהוְבלה ] פולנית, חברה שיתופית חקלאית[
החלו לנהל מאבק לחיים , ]עממי[ דובהבנק לּו, ]חקלאי[ ה'רולניצ

זה ניכר עד מהרה בחיים . ולמוות נגד הסחר והאשראי היהודי
, סוחרים, עץ וביציםנכבדים של  םיצואני. הכלכליים היהודיים בעיר

לפדות את  יכולת-איהתרוששו עד  –סוחרים זעירים , סיטונאים
לשמור על  סוחרים שהיו נחושים ,רביםמקרים ב. הםות שלשטרה
שהביא אותם עד מה  ,החלו ללוות כסף בריבית קצוצהשלהם מוניטין ה

  . חורבןמהרה ל

במערב . יםכובענ-יםגרם לעצירת יצוא תוצרת הפרוונ אותו הדבר
 גדולים ניצבו לפתע חלקי אוכלוסייה, כמעט בכל הארצות ,אירופה

ולא חשבו , וק חלב לילדאיך להשיג לחם ובקב, בפני השאלה האכזרית
משטר  מצד עקירה משורשת היומדינ, ולבסוף. תאניעוד על פרווה פרסי
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המסים מכבש שמצצה באמצעות , המיעוט היהודי בפולין לפיהסנציה כ
  . ונותרהאחרונות שעוד הלשד את רזרבות 

בקרב חלק גם חק מן החלוציות וורמשהיה בקרב נוער  ינפש אוןדיכ
ל הגבלת עלייה ומשברים תכופים בארץ גלשב – הציוניגדול מן הנוער 

גרם להגירת חלק גדול מן  – לא ראה לפניו כל אפשרות לעלות, ישראל
וחלק אחר ראה את , לדרום אמריקהזרם גדול פנה . הנוער מרווה

אך . שהיו למעשה נעולות להגירה, עתידו בארצות מערב ומרכז אירופה
. הנוער היהודי לארצות ההן סתנןנדחק וה שדרכם, היו פה ושם סדקים

גם אוסטריה , שתיים מן הארצות החשובות ביותר היו צרפת ובלגיה
הארצות שנמנו לעיל באו . אנגליה והולנד, איטליה לימיםו ,וגרמניה
תוצרת לשם צאה בימים כתיקונם יּו. בלבד כובענים- לפרוונים ןבחשבו

שמכרו תחילה את , גלמבר, ייבולק'ז, רווה בידי פרוונים גדולים מרווה
ולאחר , הפיסות הגולמיות שהביאו מארצות אלה לפרוונים הקטנים

מכן רכשו מהם את הסחורה המוכנה וייצאו אותה חזרה לאותן 
    .ארצותה

פרוונים . אחת המושבות החשובות של פרוונים מרווה בפריז כך נוצרה
ובהאג ניתן אפילו בלונדון . אנטוורפן, מילנו, בודדים היו פזורים בווינה

כשהשתפר מעט המצב הכלכלי הכללי בערים . למצוא פה ושם בן עיר
משברי שלכך נוסף  גורם. בני עירנו בארצות ההן גם מואלה התקד

יוצאי עירנו במערב אירופה פגעו במידה פחותה ביותר בהתקופה 
מעילים נאים (פיסות העסק  – העובדה שהענף שלהם היתהי

ייצר סוג  –) וברייטשוואנץ יםאניפרסי פרווה רותשיירי עווצווארונים מ
בהשוואה לסוגי פרווה  של מעילי פרווה פרקטיים מאוד ולא יקרים

ללבוש , בורגנית או זבניתעיר פקידה זְ יכלה כל  במחיר נגיש. אחרים
יכול היה לדעת שאינו עשוי מעור בלבד שאיש מקצוע  אנימעיל פרסי

של מרבית יוצאי רווה בדרך זו היה מצבם החומרי . שלםפרווה 
ובמרוצת הזמן הפכו גורם , פעם יותר ופעם פחות, בארצות ההן טוב

רווה , שהיו בביתם הישן פיכמעט כ, חשוב בחיים הכלכליים במקומם
  . רוסקה

שהחל , ליל הבדולח הנאצי הארוך –האסון שפקד את עמנו באירופה 
 –) 1945 עד מאי(נמשך שש שנים ושבעה חודשים ו 1938בנובמבר  10- ב

  . מהם קרבנות רבים גבהפגע גם בקרובינו היקרים במערב אירופה ו



276 

 

            וינהוינהוינהוינה

אך כיוון שדפים , בחיי בני עירנו בצרפת פתחשאההיגיון דורש ודאי 
כדי , וינה, עליי לפתוח באוסטריה, לא ותּו זיכרונותבעיקר אלה הם 

  . חוט הנושא בעזרת הזיכרוןבביתר קלות  להיאחז

, דמוקרטים-כשהמפלגה הנאצית ניהלה מאבק בסוציאל – בעת ההיא
זרמו להם החיים היהודיים  – וברחובות וינה נשפכו מדי יום נהרות דם

מן היהודים  90%. כמו לא אירע דבר ברחובות ההם, כאידיליה שלווה
שהתגוררו במקרה , רק פסימיסטים ספורים, כלל לא ידעו דבר

" תקל – אמנ"את האות  בינוה, ברחובות בהם התקיימו המצעדים
  . ועזבו ללא שהיות מרובות את וינה] כהדניאל ה [

חסר , בנוסףבמצוקה חומרית קיצונית ו, מובן מאליו כי בתנאים אלה
על בני עירנו . משהו חשוב ממעיל פרווה, פועלהבורגני או ה תלאש

לכולם היו אפוא . הייתה להם רק זכות לסחור, נאסר לעבוד בווינה
תיקון או אף  :לסחור ובהזדמנות זו גם עבדו מעט בחשאיזיכיונות 

: זה המצב בו נמצאו בעת ההיא יוצאי עירנו בווינה. פרוונות אופנה
שני (יידל שוץ ואחרים , אריה שוסטר, מנדל קלר, נפתלי דונר

 ,בלי ויזות, כי באו לשם בגנבה, האחרונים חיו באורח בלתי לגלי
זכות ך המשטרה סירבה להעניק א, וביקשו מקלט כפליטים פוליטיים

    ).ומצבם מכל עבר היה באמת קריטי, ישיבה בווינה

ימי שישב בווינה עוד מ, מכלל אלה אלי שפריצר המוכר לנו היטב ויצא
הם . הורןדייולט ואהרן ושני חתניו חיים רומֶ , מלחמת העולם הראשונה

, לייפציג: עולםהסחרו עם חצי  אלא, היו תלויים בשוק הווינאיכלל לא 
יצר בית נאה ברחוב רי שפלפרט לכך היה לא. ניו יורק, לונדון, פריז

 ,כמו יהודי רווה רבים אחרים ,נכנס 1914במלחמה של . האדום כוכבה
כאן החל מוחו החריף לפעול . לרכבת שהביאה אותו עד וינה

 ,גם הסכיםניתן ל, הצליח מאוד בסחר פרוותהוא . ות רבהבאינטנסיבי
חיים  ,חתניוהוא מצא את . ת ברווהנושהיה מייסד תעשיית הפרוו

ושלושתם סחרו בהרמוניה , בביתו הישן, רומלט ואהרן ויידהורן
השנייה נמלט אלי שפריצר עם כל  םעם פרוץ מלחמת העול. נהדרת

הדמות היהודית , אלי שפריצר. משפחתו לאנטוורפן באורח בלתי לגלי
לאחר שכבשו . דוחק גדול באנטוורפןחי לימים ב, מפוארתהפקחית ה
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כדרכם של שישה , הייתה דרכו האחרונה, הגרמנים את אנטוורפן
  . מיליון אחינו ואחיותינו

בעל זכות עבודה  ,עם יהודי מהונגריה .קינדלר] נתן[היה שם גם נטע 
בני נכבדי מוהיה  ,הוא גר בדירה נאה. ניהל עסק עם סדנה, בווינה
נמלט עם משפחתו , י כיבוש וינה בידי הנאציםלפנ. בענף בווינהעירנו 

    .לאחר המלחמהבלונדון מת . פורני הנאציםיכך ניצל מצ, לאנגליה

. יחסית הצליחו יפה, בווינהבעת ההיא משה ונתן וייס חיו אף הם 
שם נשארו . עזבו שניהם לאיטליה, לאחר איחוד אוסטריה עם גרמניה

  . ואז היגרו לניו יורק, יהודיים- החוקים האנטי מוסוליני את אימץעד ש

, משפחת יוסל סטוליאר – 1914מאז המנוסה בשנת  –בווינה חיה גם 
ובית הקפה  רבין המאפייה של פרייהייט, שהיה להם בית נאה ברווה

אחד הבנים עיסוקו של , המשפחה התרחקה מיוצאי רווה. של ברקובר
עזב ללונדון  1935בשנת . רווהלקשר אותם עדיין בעת ההיא , בפרוונות

  . בשל המשבר הכלכלי בווינה

הוא סבל מאוד . היה קשה מאוד, נפתלי דונר, מצבו של חברי הקרוב
  כדי, לא היה בידיו הון לעבד סחורה כל השנה. ממשבר העת ההיא

שם . לעזוב לרומא, 1935-1934בחורף , אפוא נאלץהוא , למכור בעונה
. מפעל לייצור מעילי גשם בעלי, ו מסוקולחיו שני דודנים עשירים של

לאחר שגילה אוצרות  .מעילי גשם שלסע ונשימש למענם סוכן  תחילה
ות בעליות גג של סלונים לאופנת פרוות אניגדולים של פיסות פרסי

עבור שנה העביר אליו כ .ושוב הצליח בו מאוד, שב למקצועו, ברומא
  . ילדתו\את אשתו וילדו

: כבר הייתה במילנו מושבה קטנה של יוצאי רווה, כשפרצה המלחמה
שם יחד לשנסעו , דודק רוזנטל ואחרים, אביש בריל, הירש קוהל

ברגע , יפה םתחילה הצליחו שם כול. אוסטריה הבוערתממפולין ו
שעה קלה האחרון עלה בידיהם לקבל ויזות לבוליביה ולהינצל בדיוק 

  . י יבשת דרום אמריקההם פזורים עתה ברחב. לפני שהיה מאוחר מדי

, כובען אף הוא-פרוון, בלומנפלדלייבוש -יעקבגם בעת ההיא חי בווינה 
בא הוא  .אחיין של אלי שפריצר, בן של אביגדור בלומנפלד מזאמד

המשטרה סירבה להעניק לו זכות . 1921לשם באורח בלתי לגלי בשנת 
ולד משום שנ, אך הוא הצליח לשכנע שיש לראות בו אוסטרי, ישיבה
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היה בעל זכות  –יחיד ה –הוא אפילו . והוא נחוש לחיות ככזה, כזה
 ילדתו\בא באורח בלתי לגלי עם אשתו וילדו 1939בשנת . עבודה

שנים . אבד הקשר בינינו, בעת כיבוש בלגיה בידי הגרמנים. לאנטוורפן
נשמתי לרווחה כששמעתי , ארוכות ניקרה בי תולעת הספק בדבר גורלו

  . קהשהוא חי באמרי

פרט . כובענים אינם היחידים מבין יהודי רווה שחיו בווינה- הפרוונים
יהודה ' ר: ככל האפשר ןאנסה למנות, להם חיה שם שורה של משפחות

מפני לווינה  1914בשנת שנמלט  ,בעבר סוחר תבלינים ברווה, גרוס
שם החל . אלי שפריצר ומשפחת יוזפסברג' ברכבת בה נסעו ר, הרוסים

ובמרוצת הזמן היה לאחד מגדולי , בענף המחייה שלולעבוד שוב 
שבועות , 1939בשנת . עד לחורבן שחולל היטלר, הסיטונאים בווינה

  . לבוא לארץ ישראל בידם העל, אחדים לפני פרוץ המלחמה

? [ שמחה המרמן' שני בנים של ר, 1914- מאז המנוסה ב, חיו בווינה
ועתה הם חיים , בשוויץ – 1943-ב, פגשתי אותם בניס 1941- ב, ]הברמן

נפגשנו לאחר וינה , בנה של שרה הברמן, צביעם . באמריקה
שוב בישראל ו, קשרהלאחר מכן אבד , בזמן המלחמה ,באנטוורפן

  . זה את זהמצאנו 

שלמד אתי ברווה בחדרי דרדקים , צעיר בניו של פיניה הכורך, יידל
. ]20-ה של המאה[שהה אף הוא בווינה מסוף שנות העשרים , אחדים

חודשים , 1938בשנת . הייתה לו משאית והוא הוביל תוצרת חקלאית
עושה , גצל, בא אליו מלמברג אחיו הבכור, אחדים לפני האנשלוס

הדבר כמעט צלח בידיו בצורת חנות , הוא ניסה להסתדר כאן. מברשות
ונשאה אותו כעבור חודשים  בערהה התלקחהאך עד מהרה , ירקות

מחנה , ]Zbąszyń[ אל זבונשין ,קרבנות מפולין עם עוד אלפי ,אחדים
קלון המביש ביותר על פני השיישאר אות , של קרבנות יהודים נםאסו

קרבנות יהודים מגרמניה ומאוסטריה שהיו (בפולין  משטר הסנציה
הועברו בידי הגרמנים בנובמבר , ברשותם דרכונים פולנים תקפים

והם נשארו שם , אך פולין סירבה להכניסם; לפולין, בכפור הגדול, 1938
רק כשנפלו הפצצות  ,תלויים בין שמים לארץ ,עד פרוץ המלחמה

ו גם ברח, לכל עבר נפוצו והשומרים, הראשונות על מחנה זבונשין
ומי שלא נהרג בהפצצות נספה לימים בתאי הגז , הקרבנות האומללים

 יידל עצמו הגיע באורח בלתי לגלי לארץ ישראל) ץ'אושוויץ ובלזשל 
  . על אחיו גצל לא שמענו עוד. וחי בחדרה
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אהרן . מלך שטוקהמר ופתחיה כץ, בווינה חיו גם השענים אהרן ברנד
לשם , ועלה לארץ ישראל, ל המשברגלב, 1934בשנת עזב עוד , ברנד

פתחיה כץ חי . העלה עוד לפני פרוץ המלחמה את אחיו הצעיר יענקלה
  . בתל אביב

. יוצאי עירנו בווינה בקרבקורותיו של מלך שטוקהמר הן מן הטרגיות 
, ועבד באורח בלתי לגלי אצל שען, 1928או  1927- הוא בא לשם ב

. מסדיגורה רומניה, בשם פלינטשטיין יילתלמיד חכם גדול ואיש אצ
מלך ואלזה נישאו . אלזה, אב לבת נחמדה מאוד, שען אף הוא, גיסו

ות חבאו שתי המשפ 1938בסוף . וההצלחה האירה להם פנים
אביה של , קויש( פלינטשטיין שטוקהמר לאנטוורפן באורח בלתי לגלי

מאז  השולח, אשתו של מלך). עלה שנה קודם לכן לארץ ישראל, אלזה
חלות לקתה במ, לא הייתה מסוגלת לשאת את המצב הקשה, ומתמיד

 ה גרמניה אתתקפשלאחר , 1940במאי . לרחף בין חיים למוותהחלה ו
אל עיר הנופש , עזבו אנשים רבים לעבר הגבול הצרפתי, בלגיה והולנד

הצרפתים את הגרמנים בזמן מלחמת העולם  בלמושם  – פאן-לה
אך  .ינו יעניק להם הגנה'הראשונה במשך שלוש שנים בתקווה שקו מז

את מקום הנופש  עד מהרהההפצצות ללא הרף של הגרמנים הפכו 
מלך את תי פגשבעת אחת מתקיפות האוויר . השלו לגיהינום שומם

לבית  ,הלמעלבמהירות ובלתי אותם ה פאן והאלזה ברחוב בלָ את ו
נו מאין לוקחת מהת, שהכרנו את אלזה עוד מקודם ,אשתי ואני. שלנו

. למחרת נפרדנו לנצח. אישה חלשה זו כוחות הנדרשים לקיום כה קשה
נודע לנו , כשנפגשנו כעבור שנים בשווייץ עם אלמנתו של פלינטשטיין

מקום השילוח ב ,בבלגיה 1941-1940בחורף ברעב ובקור כי אלזה גוועה 
ולאן . לשם הובילו הגרמנים חלק מיהודי אנטוורפן, ]Limburg[ ורגימבל

    . למקום בו נעלמו כולם –? נעלם מלך

עלה , בעת ההיא בווינהגם הם יעקב גרף נמצאו ' בנותיו ובניו של ר
  . להינצלבידיהם 

        אנטוורפן אנטוורפן אנטוורפן אנטוורפן 

 תשינג באוסטריה היו ליהודים כזרימכמעט ארבע שנות שלטונו של שּו
אך סנטימטרים ספורים , בלבד על פני השטח ויםשלו, ויםשלו יםמ

רגע להעלות  כלומאיימים , עמוק יותר נלחמים זרמי נגד בכוח נחוש
  . הרסני כוח איתניםל םולהפוך את הזר, את המאבק אל פני השטח
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השכן , של מוסוליני וענק למשטר יהמשטר בצעדרוחנית התקרב 
צנזורה הרמטית דאגה . שיטותיואת בהדרגה וקיבל ] דרומי! [הצפוני 

לא יהיה מושג על , שלא עסקה במישרין בפוליטיקה ,אוכלוסייהללכך ש
רק מי שקיבל לידיו . הקרוי אוסטריה הלבה המצטברת בהר הגעש

המתחולל  עלאנגליה או אמריקה למד ממנו שמץ , עיתון מצרפת
אך כאלה היו מעטים מאוד , במרחק עשרות או מאות מטרים מביתו

פלנטה על שחיו , ומעטים עוד יותר בקרב יהודי אוסטריה, וינהבו
, ם קטןמקושהתכנסה ב" החלוץ"פרט לקבוצה מוגבלת של (אחרת 

    ).כפי שכינו אותם אז ,מניין או שניים של אופורטוניסטים צעירים

רשמית היו היהודים שווי זכויות ופעילים בכל תחומי החיים 
מועצות יהודיות מסחריות . ליטייםהתרבותיים וחלקית הפו, הכלכליים
 הערכהנהנו רשמית ממרב ה ,ואפילו מיניסטריאליות ,ומשפטיות

צד בצד , במשטרה ובבית המשפט, משרותהיהודים ישבו בכל . והכבוד
ולא חלמו כלל שכמעט כולם חברים חשאיים , עם עמיתיהם הנוצרים

תנהלו כך ה. גם אלה שגילמו תפקיד של קומוניסטים ,במפלגה הנאצית
  . 1938הדברים עד סוף פברואר ראשית מרץ 

בסוף פברואר נקרא שושינג בידי היטלר באופן אולטימטיבי אל 
. בגד בו ,מוסוליני ,נווזה הודיע לו כי מגִ , ]Berchtesgaden[ברכטסגדן 

פתח לרווחה את שערי הממשלה בפני ו ,היטלר להוא שב וסל ש
חית כ ,ברחובות וינה בגלויהחיה הנאצית החלה להתרוצץ . הנאצים

ושממה ברחבי  רעלוהחלה לזרוע , פרא שפרצה מן הכלוב בגן החיות
 וויללות החיות הנאציות העיר ,ותבכרחובות וינה החלו ל. הארץ

  . הבדידות מולה אתה ניצב ה אתאומלבולפתע חשת בבת אחת  ,משינה

ּה הציבה החיה הנאצית לראשונה את מגפ, 1938במרץ  10, ביום שישי
כך החלה את מצעד המוות שלה על  .המסומר על אדמה זרה באירופה

  . חורבנו הגדולזה עמנו היה ל, פני קברי אירופה

, שחווה אותו בווינה, לא ישכח שום יהודי, בין שישי לשבת ,לילה זה
ברחובות  צעדו ,ללא מספר וללא סוף ,נאצים. עד נשימתו האחרונה

ושרו שירי ניצחון מלווים  ,ןדוכמלפידים על נשק עם  רובעי וינה
נשמע ללא הרף ניפוץ השמשות  ברובע השני. ונגל'שאגות כקולות הג

לא ] את שם מחברו נושא[הורסט וסל : והשיר, בו היהודיים-לוכהבבתי 
 מבעד לווילונות חדר השינה. חדל לרעום והרעיל את אוויר העיר
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והבטנו מדי  ,אחר מצעד הכנופיה החייתית ,אשתי הניהלה ואני ,עקבנו
שהייתה אז בת שנה ותשעה ) מרים(רגע בדאגה בבתנו הקטנה מרי 

בשבת בבוקר התנופפו . הילדותית שלה ישריםוישנה שנת  ,חודשים
   .בכל וינה דגלי צלב הקרס

להאריך , היה לעבר הקונסוליה הפולנית, בבוקר בשבת ,צעדי הראשון
ש לפנות ושעה שלמ ,לפני הכניסה לקונסוליה כבר המתינו. את הדרכון

מדי פעם חלפו . שדרשו אותו הדבר מאות יהודים פולנים ,בוקר
אך , חוליגנים זקנים וצעירים והתלוצצו על חשבון הקרבנות האומללים

זה . כניסה לביתמעל למתוך כבוד לנשר הפולני שהיה תלוי , לא הציקו
היה שעות ספורות בלבד לפני שהצירות הפולנית פרסמה בכל 

והבטיחה את " איחוד שתי המדינות האחיות"רכה לכבוד העיתונים ב
הגעתי לאשנב , לאחר המתנה עד לשעה ארבע אחר הצהריים. נאמנותה

  . דרישתי אתוהסברתי לדמות עוינת מן העבר השני 

במרוצת השבוע הבא תקבל , לימים אחדים נךעליך להשאיר את דרכו"
  ."אותו מוארך

תחת מבטי קנאה של מאות , יהנושם לרווחה עזבתי את בניין הקונסול
בשעה שהם התכוננו , ן שליענייהקינאו בי שכבר הסדרתי את  .עיניים

כי מחר יום , ואולי גם את הלילה הבא, במקום את הלילהלהעביר 
  . והקונסוליה תהיה ודאי סגורה, ראשון

, כי ביום ההוא נסתיימה רשמית אזרחותי הפולנית ,לא היה לי מושג אז
 ]Mainz[ נץישנים בדם ובמאמץ בידי סביי ממי ותשהושגה לפני מא

  . או קורדובה] Worms[ורמייזה 

בא לחנות קומיסר שהורה לי להתייצב . הזמן נגדרק אז החל המרוץ 
הייתי חייב  !"םחזיר הוא הקונה אצל יהודי: "לפני חנותי עם שלט

שמעולם לא החזיקה , אותה מריה. ת האישה שעבדה בדירתנולפטר א
הייתה אצלנו כמעט , שלושה חודשים- מעמד בשום מקום מעל לשניים

אדם להצליח כפי לפעמים בגן עדן יכול רק היא טענה כי . שנתיים
   . אך חל איסור לפטר שכיר ארי; שהיא מצליחה אצלנו

כי ברור היה לנו , ניסיתי להביט כה וכה בדבר אפשרות כלשהי להגירה
ברגע של . שיהיה מאוחר מדי קודם, שעלינו לעזוב את וינה בכל מחיר

אולי יעזור לנו , ליצור קשר עם אחיו בבריסל, לנו ידיד יעץייאוש עצום 
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 כןאאעיר לנסוע מיד ל, כעבור חמישה ימים קיבלנו מענה מבריסל. הוא
]Aachen[ ,ולהיפגש שם במלון מסוים, בלגיה-עיר על גבול גרמניה .  

בעת הנסיעה הארוכה מווינה . הילדה קיבלה חום גבוהשכאן התברר 
מקום  ,לדקות אחדות ,לא מצא איש מן הגרמנים לנכון לפנות, לקלן

היא עמדה כל  ,ברכבת היה צפוף מאוד. לאישה עם הילדה בזרועותיה
במאמץ רב . והילדה לקתה באנגינה חזקה, הזמן ליד החלון הפתוח

שבראותו את מצבנו הבטיח לעשות  , קיבלנו כתובת של רופא יהודי
   .ככל האפשר לעזור לנו

. בא המוביל שלנו למלון ועלה לחדרנו ,אחר הצהריים, בזמן המיועד
  . ידיו בוויתור שמטו, הוא ראה מיד את אשר קרה

הוא מבקש מאתנו דבר אחד . שניפול בידי הגסטפו 99%- הוא בטוח ב
כמונו ולא יהודי הוא פליט ש, ברגע שייתפסו אותנו ,מרלו, בלבד

  . המוביל שלנו

הזריק  ,מיד עלינו לעבור את הגבולשששמע כ .הרופא בא שוב בערב
כעבור חצי שעה כבר ישבנו . והילדה נרדמה ,לילדה זריקה נגד חום

בה  ,ונכנסנו לסמטהבאמצע הדרך ירדנו . בחשמלית הנוסעת לגבול
הגענו בזחילה למקום . דרך טיט לשדה גדול מגודר תיל דוקרני הובילה

שהייתה , שהפרידה את השדה מן הדרך ,מגודל גדר צמחים צפופה
כי זו  בלחשוהמוביל אמר  ,לא רחוק משם ראינו אור. הגבול בעצם

רו בצד השני של יברגע ההוא הא. הגרמניהגבולות  שמרמעמדת 
והמוביל רמז לנו לעצור את  ,שני זוגות אופניים נסיפהצמחייה 

מאוחר יותר הצביע . נדרמי גבול גרמנים'היו אלה שני ז. נשימתנו
ובאנו , עברנו בזחילה לצדה השני של הדרך, המוביל על חתך גדול בגדר

  . לבלגיה

שם , בלילה נשארנו לנוח אצל איכר ולמחרת נסענו ברכבת לבריסל
למרבה הצער לא הוטב . שכיב את הילדה החולהשכרנו חדר בו נוכל לה

כעבור ימים אחדים פגשנו באחד . סיוע רפואי אף כי הענקנו לה כל, לה
שם היהודים מרוכזים , שיעצה לנו לבוא לאנטוורפן, הבתים אישה

  . לדעתה אפשרויות השתכרות טובות יותריש ו, יותר

ט בקרב פלי, ביתחסר אדם להיות טעם של בבבריסל חשנו לראשונה 
המתכנסים במסעדה היהודית היחידה בעיר כה , כמה מנייני יהודים
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פרט לוועד , בריסלשל  המקומייםעם היהודים לא היה כל קשר . גדולה
מדי  למחייה ההצלה שחילק פתק לאוכל ותמיכה של כך וכך פרנקים

אך אנחנו עברנו מיד . סיוע רפואיל זקקנוכשנ או פתק לרופא, שבוע
הוצאנו אותה  .אשפזנו את הילדה החולה בבית חולים לאנטוורפן ושם

   . עשר ימים אל דירתנו החדשה- כעבור שנייםמשם 

בפרוונות הייתי בעל . התחלנו להביט כה וכה בדבר השתכרות כלשהי
הניהלה ). חל איסור חמורגם לסחור לא היה במה ו( לא מוצלחמלאכה 
לפני שנים זכו השמלות שהייתה תופרת לעצמה לשבחים שנזכרה 

בעזרת סרט מידה עשוי מחבל דק קיבלה עליה להכין את . רבים
י יוצאעד מהרה גם נודע לנו כי באנטוורפן חיים . השמלה הראשונה

  . רווה אחדים

בית עסק  בעל, כובען חשוב באנטוורפן- פרוון, הראשון היה מלך פסטר
גזורים מנייר אריזה , מים של מעילי פרווהתכופות נזקק לדג. וסדנה

 יםמבצע נוהיי גם. הניהלה שלי עשתה זאת למענו בכישרון רב. עבה
  . ו גימורים למעילים ובין משפחותינו נקשרה ידידות קרובהלמענ

, בוגר הפקולטה לכלכלה במקום ,סרנדֶ לאחר מכן מצאנו כאן את חיים גְ 
הייתה לו חנות . כאןשל ריינדל והעביר אותה ל ושהתחתן עם בת

במרוצת הזמן היה לי ביתם . רהיטים ובדי וילונות והוא הצליח יפה
כשהחיה הנאצית תקפה את , 1940במאי  10- שב, עד כדי כך, לבית שני

  . בלגיה נמלטו שתי משפחותינו יחד מאנטוורפן

, זלמן-חתנו של שלמה, שלום, בן עיר נוסף שלנו גר אז באנטוורפן
 .הוא היה השוחט של הקהילה האדוקה .קלויז הישןהחסיד הגדול מן ה

ושבועות אחדים , ישיבהלפתע סירבה המשטרה להאריך לו את זכות ה
הוא זיהה , ו באקראיאתנפגשתי . בלבד לפני פרוץ המלחמה שב הביתה

שם מתה בסוכות הקודם , לייב קסל-אותי ושאל אם אני בנו של מרדכי
ההורים  .מתה, שהייתה כה יקרה לי ,ממנו נודע לי כי אחותי חנה. בת

משטרת אנטוורפן את זכות  האריכהלו אי. החרישו ולא סיפרו לי
  ! ייתכן שהיה היום בינינו, ה שלוהישיב

יושע של ' בן של ר(ציון רייזר -גם בן, באורח בלתי לגלי, באנטוורפן חיו
  . קלמן כץ, קלמן שפינדלר, )יוןצן ב
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הם עבדו , לא חומרית, קשים מאודתנאי חייהם של האחרונים היו 
פעמים אחדות , ם שהמשטרה רדפה אותםואלא מש, והשתכרו יפה

. פעם בצרפת ופעם בלוקסמבורג. מעבר לגבולאותם תפסה והעמידה 
אך לצאת , עד לפעם הבאהללא הפסק והמשיכו לעבוד שבו כל פעם 

  . לרחוב לא העזו

כמו תמיד כמעט , היה מתוח בעת ההיאהמצב הפוליטי בבלגיה 
ברחבי הארץ  ואירע ,ולוני- פלמיהפרט לקונפליקט הנצחי . בבלגיה

  .בספרד מלחמת האזרחים האבודהשל פועל יוצא  ,חיכוכים

סימן כבד של ראשית השמדתה של בו עמדהחיים היהודיים באנטוורפן 
, מדי יום ביומו נוספו המוני פליטים חדשים מגרמניה. יהדות גרמניה

החלו לרחף אז בחלל דרישותיו הראשונות . נבגדתכיה ה'אוסטריה וצ
אל  העינסבחלק קטן מן הפליטים המשיך . של היטלר בדבר דנציג

כי ארצות העולם היו , לשבת בבלגיה ונשאר מרביתםאך , מעבר לים
, עתה לא התירו עוד הבלגים לפליטים להלך חופשי. הםנעולות בפני
לאחר . לכך הוקצהאותם במחנות פליטים או בדיור ש ואלא הושיב

מה  – טאר-פון, ההתנקשות של הרשל גרינשפן בפריז ביועץ השגרירות
ליל (נאצים תואנה רשמית לפתוח בהשמדה המונית של עמנו מש לששי

הייתה תחושה שחבל עבה מתלפף , גאה המתח מיום ליום – )הבדולח
  . צוואר ומתהדק יותר ויותר חזקלכנחש סביב 

 –עד ההצלה הייתה קשה ואחראית מאוד מלאכתו של ו. 1939בא קיץ 
 אכילהוא עשה מאמצים כבדים לה. פליטים ם רבים שללטפל בהמוני

ולספק צידה לדרך למי , גדולהולהלביש איכשהו את מי שהיו במצוקה 
שום מדינה לא . אך העולם היה נעול הרמטית. שהיה להם לאן לנסוע

שהיטלר כבר גזר , הצהירה על נכונות לקבל את הקרבנות האומללים
הדפרסיה עוד  קהיהעמכשבאה ההתקפה על פולין . את דינם לכליה

ות בבדיד התמזגהאחים ואחיות , החרדה לגורל אבות ואימהות. יותר
 עוכל רג, במלכודת עכברים כלואהוא שהחש , שאין לתארה של הקרבן

  . להתיז עליה נפט ולהציתה ,ל לבוא מישהועלו

דרך למברג החלו להגיע מכתבים מן הבית ונשמנו . 1939הגיע חורף 
  ? אך לכמה זמן, מעט לרווחה

*  
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. במפתיעלא  קרה ליהכול למען האמת . יום שישיב חל 1940במאי  10
סבר שהניטרליות  ,שעמו דיברתי תכופות על המצב, ידנו גרנדסגם יד

 ,גרנדס שלח .שהוא מגן עליהשבלגיה בלבד מאמינה דבר הבלגית היא 
 ,ה פאןאת אשתו אסתר עם הילדים אל לָ  ,עוד ימים אחדים קודם לכן

   . אמונה ששם יהיו אולי מוגנים יותרב, על הגבול הצרפתי

ם מעוררי תשומת לב רעשיאותי משנתי  ובשעה חמש עם שחר העיר
ירדתי מן . כי קרבה צרה, שכמו בישרו ללבי המלא חשד, מנועים של

חלון והתחלתי לבלוש בעיניי בשמים הכחולים ה לאניגשתי , המיטה
זרו ולפתע נִ , עד מהרה גילה מבטי להק מטוסים נאציים. הבהירים

אנשים . ודלרע –שמשות החלו להתפזר וקירות . משמים פצצות ואש
   .מקלטיםהחלו לרוץ בבהלה ל

. ירדתי לרחוב לראות את המתרחש שם, כשחלפה התקיפה האווירית
נדברנו מראש כי . שלומומיד הלכתי אל חיים גרנדס לשמוע מה 

אך כבר . נעזוב יחד אל לה פאן ,תקפה גרמנית על בלגיההבמקרה של 
דרך . רכיםוכאוס עצום בד בתחבורה סדר- אי ושרר, ימים הראשוניםב

. נמשכה ביום ההוא כשעתיים, שברגיל נמשכת בנסיעה כעשר דקות
הגענו מותשים אל , לאחר שעות ארוכות ,יצאנו מדירתנו ולבסוף

  . שם ניצב בכניסה שוטר וביקש תעודות, מנהרת הרכבת

אך את הניהלה ואותי . עבר באין מפריע ,עם הדרכון הפולני שלו ,גרנדס
 ,לבסוף. ננסן של ממשלת בלגיה דרכוניו רק עיכבו משום שהיו ברשותנ

השיב לנו את התעודות שבא שומר  ,המאוחרותבשעות אחר הצהריים 
אך הניהלה  ,הייתי רצוץ כל כך שרציתי לשוב הביתה. ושחרר אותנו

כעבור חצי שעה הגענו לתחנת . שבנו למנהרה! טענה כי אין דרך חזרה
את חיים עדיין רבה הייתה הפתעתנו כשפגשנו שם מה ו, הרכבת
משום שלא , מלפני הצהריים ,הוא ישב שם עדיין עם מטענו. גרנדס

. כי המסילה נהרסה בידי הגרמנים ,הרכבת לא באה. היה במה לנסוע
, םישמים טסו הלוך ושוב מטוסים גרמניבשעה ש, ישבנו וישבנו

אה לפנות ערב רכבת ב ,לבסוף. ומרחוק נשמעו מדי פעם התפוצצויות
באנו לבסוף אל לה , לאחר חצות, מאוחר. שם ועלינו עליה בדוחקמ- אי

  . פאן על גבול צרפת

איכשהו הגענו לדירה בה גרה . הצופרים מדי דקות ועהתריגם כאן 
ומכווצים מקור ומאימה עברנו את , גברת גרנדס עם שני הילדים
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עיירת . אותנו המראה כמעט הרגיע, כשיצאנו למחרת לרחוב. הלילה
רק כעבור . שלווה ובטוחה, שקטה ל כךהנופש הקטנה לה פאן נראתה כ

וזבת כומה , תנוסברימים אחדים נוכחנו לדעת מה תמימה הייתה 
  . הייתה הערכתנו את מצבנו

לאורך חופי , בלבד הפכו כל בלגיה וצפון צרפת לאחר ימים ספורים
חסר של צבא סופי  למבול אין, הים הצפוני עד לאוקיינוס האטלנטי

 – צרפת, בלגיה, מהולנד – פליטים, פליטים, ופליטים, ומשוחרר סדר
  . לאין מספר ולאין שיעור

, שניסינו להבקיע דרך הסוללה שהפרידה את צרפת מבלגיה אימתכל 
  . "אינם יכולים לעבור נתינותחסרי : "נדרמים צרפתים'נהדפנו בידי ז

אך מצבנו לא . בסככה סמוך לגבולכבר מזמן עזבנו את לה פאן ושהינו 
באחד הלילות הייתה החזית כה קרובה . לא לכאן ולא לכאן, השתנה

אנחנו חייבים : והחלטנו ,שמענו את התותחים מעל לראשינו, אלינו
  ! יקרה אשר יקרה .ופנינו לעבר הסוללה, לעבור

ראה את הניהלה אוחזת בדרכון , נדרם שלידו עברנו'הז. וקרה נס
  . וסימן לנו להמשיך ,אפילו לא פתח אותו, בוטלהפולני המ

ו במשפחת גרנדס שנשארה רק אז נזכרנ, לצרפת, משעברנו לצד השני
. אך לא נותר זמן רב להרהר בזה. משום שנולד להם ילד נוסף, בלה פאן

בלב . הצבא הגרמני ןואנחנו שאפנו להתקדם מהר יותר מ, הזמן דחק
מה עלול , והרהרנו בדאגהאות בשנים הבהולם נזכרנו בהם מדי פעם 

] לימים[כשקראנו , מי יוכל לשער את שמחתנו. היה לקרות להם
   . חיים בבריסלהם ניצלו וכי ] של ארגון יוצאי רווה[בבולטין הרביעי 

מחשש שיבחינו בנו ויתפסו אותנו , שדיםמו כאז התחלנו לרוץ 
אך אנחנו . לפתע ירד הלילה והשמים הפכו ים של אש ופלדה. נולהחזיר

, לבסוף הגענו לבית חרושת מרוסק. המשכנו לרוץ הלאה ויותר
הניהלה ואני שכבנו על רצפת העץ . והחלטנו להישאר עד אור היום

שלקחנו אתנו מאנטוורפן , ומרי נשארה שוכבת בעגלת הספורט שלה
כי , היה לחטוף תנומה כמעט בלתי אפשרי. והחזיקה אך בקושי מעמד

אף שהייתה . לא חדלו לזעזע את הלילה ריתהאווי הפצצות וההגנה
לא היינו מסוגלים לצאת , סכנה גדולה להישאר בחורבה בלילה ההוא

  . כי חל איסור לשהות בחוץ בלילה, משם
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מן . דרךל יצאנו, לאטם את האשהשמים החלו לכבות  ,השחר עלהכש
רה רק עגלת הילדים והשמיכה תנו, החפצים שלקחנו אתנו מאנטוורפן

לאחר שעות אחדות של צעידה . לכסותה בלילות הקרים ,השל הילד
  . ]Dunkirk[ באנו לדנקרק

צפירות . ים ושרפות שאיש לא כיבההרוסבתים . מראה העיר היה נורא
, אנגלים ,צרפתים. כחול אשר על שפת הים –וצבא , מייללות ללא הרף

ומעל לראשי , הדרכים מלאות פליטים, פולנים מתרוצצים הלוך ושוב
  . םיכולם המטוסים הגרמני

נפלנו והשתטחנו על , קלטוהיינו רחוקים ממ, מגיעיםהמטוסים  יוכשה
כך קצרו מכונות הירייה של . לא כולם התרוממו מן הקרקע, הקרקע

אך על השער תלה , ניסינו להגיע לתחנת הרכבת. הגרמנים מכל עבר
. ה אתמול עם שחריצאהרכבת האחרונה שוהודעה בישרה , מנעול

אך לא , אנגליה] rDove[נמל בתקווה שנוכל לעבור לדובר ללכנו ה
  . הצלחנו

אני הלכתי להצטייד , לפת לחם לילדה יםאגושבנו העירה והתחלנו ד
שמעתי אותה  ,הילדהעם בשובי למקום בו השארתי את הניהלה . בזה

במאמץ רב הסכימו . לפתע קוראת אליי ממשאית מלאה מלחים אנגלים
סברנו שיביאו אותנו לפחות , יינו יותר ממאושריםה. לקחת גם אותי

והורידו אותנו  ]Calais[ אך למרבה הצער הביאו אותנו עד קלה, לפריז
בקושי ובמאמצים רבים הצלחנו להיחלץ מקלה . באמצע הרחוב

 מר-סיר- המלאה צבא ופליטים ובאנו לעיירה קטנה ליד בולון
]Mer-sur-Boulogne.[ ברחוב שרר שקט, כבר הייתה שעת דמדומים ,

  . אורניצוץ משום מקום לא נראה . בשל העוצר, כמו מת הכול

להעביר את הלילה ו היכן להסתתרלא ידענו , מיואשים מאוד נועמד
מות ימאיכוהשיניים נקשו  חודרניתמן הים נשבה רוח . הקר הסוער

פציצים היו אלה המ ,בלתי פוסקמנועים נשמע זמזום . להתפזר
ומעברה השני של התעלה נשמע הד עמום , ם שטסו לאנגליהיהגרמני

  . ה על פני הים כולוזרתואש נ, של התפוצצויות

עלינו  ,בתקווה שדלתּה פתוחה. ו שאנחנו עומדים לפני כנסייההבחּנ
וייאושנו  ,אך היא הייתה נעולה היטב, ו אליהבחמש המדרגות שהוביל

על מדרגות האבן שלפני הכניסה  להשתרעכבר היה בדעתנו . ללא גבול
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בתקווה שבדרך זו נוכל להגן על עצמנו מעט מן הרוח הבאה , לכנסייה
  . מן הים ומפני הלילה

האירה אותנו בפנס כיס , לפתע צפה לעינינו אישה בשכמייה שחורה
כששמעה שאנחנו פליטים . ושאלה בצרפתית אם אנחנו פליטים

לאחר ניסיונות לשכן אותנו . תהה לנו ללכת אקראיהודים מפולין 
מצאה את כל המקומות מלאים , ללינת לילה בלבד, במקומות אחדים

במיוחד , היא נתנה לנו מכל טוב. פליטים ונאלצה לקחת אותנו לביתה
אך ביקשה שכל מה שנראה ונשמע בדירתה . אמבטיה להתרחץ בה

  . יישאר סוד

י אמנם המטה ראינו כי שם מצו, קלטיםכשירדנו למ ,בשעת אזעקה
, לפינוי הצבא אל מעבר לתעלת למנש הכללי של בעלות הברית

, בבוקר עלינו שוב לביתה ,לאחר שרבצנו כל הלילה במרתף. לאנגליה
וגברת ברטה כיבדה אותנו בארוחת בוקר משובחת והעניקה לנו עגלת 

כי אם נשרוד את המלחמה  ,היא נפרדה מאתנו ואמרה. ילדים חדשה
ובעלות , אם תחיה, לא נשכח לבקר אותה, אזור זהפעם ל- ונזדמן אי

  . הברית ינצחו

לאורך , דקות בלבד עברנו את כל העיירה ושוב עמדנו על כביש תוך
עגלת אליה הייתה מחוברת , לפתע באה משאית פליטים. חוף למנש

נהגי המשאית היו חיילים ובמחיר של אלף . גלגלית- משא ידנית דו
 –לי אשר , בין הפליטיםאל הילדה  דחקו את הניהלה עם, פרנקים
שלוש שעות -לאחר שתיים. לשבת בה, גלת המשא הידניתעל עהצביעו 

באנו , שמש יוקדתבו החלה להשתקף ש, נסיעה לאורך הים הכחול
מהולנד . בולון דמתה ביום ההוא לים סוער .מר-סיר-לעיר הנמל בולון

מיליונים רבים ו יחד קנדח, מבלגיה ומצפון מזרח צרפת, ומלוקסמבורג
שבמשך כל היום שהו , פרט לחיילי צבאות בעלות הברית, של אנשים

רושם של שטח ענק  העורר סביבהוכל ה, בעיקר ביערות שסביב לעיר
  . מגודל ראשים אנושיים

בתקווה למצוא שם אפשרות  ,חוף היםהנמל או לכולם נדחקו לעבר 
 תן לראות בעיןוני, ה כה קרוב משםכנשש ,לאנגליה ,לעבור לצד השני

גם אנחנו נסחפנו בנחשול כזה לנמל . את המתרחש בחוף האנגלי
, מונה עד עשרה מטריםשגובהה  ,נשארנו עומדים בקצה חומהו

וככל שהעין , המים היו חלקים כמראה. שהפרידה את העיר מן הים
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מטוסים מדי רגע למרות זאת טסו . סימן לאנייה לא נראה, מגעת
ו את נפלנו וטמּנ. צרו את ההמון במכונות ירייהוק, ם הלוך ושוביגרמני

   . בקומנו נותרו עשרות שוכבים ולא זזו עוד .הראש עמוק בקרקע

לפני העיר התחוללו . שלושה ימים וארבעה לילות רבצנו במרתף
לחפות  הצרפתי שאמור היצבא הקרבות עיקשים בין הצבא הגרמני ל

  . על נסיגת הצרפתים והאנגלים

, ראינו חייל גרמני על אופנוע ,אך האיר היום, בבוקרביום הרביעי 
ו כי מלאך הבּנ. למרתףלמטה מביט אלינו , חמוש בנשק אוטומטי

הם נסעו . והתחלנו לזחול מן המרתף, המוות ניצב איתן לנגד עינינו
חיטטו , כבתוך ביתם, ביום ההוא על גבי אופנועים ומשאיות כבר

  !"בא וממנ מקוםכל אחד ל, ביתההפליטים לשוב העל ": ופקדו, וחיפשו

הכול שם . לאונרד-סן, החלטנו לצאת מן העיר ולהיכנס לדירה בכפר
במה שהיה על גופנו התכסינו , רק מעט קש על הקרקע, היה הרוס

  . בלילה

מה . לפריז ,דרךלויצאנו , בעת ההיא שכרנו טנדר שקיבל רישיון  נסיעה
בל יראו עוד עיני , ריזראו עינינו משני צדי הכביש בעת הנסיעה לפש

חלקי גופות התגוללו בתעלות ובשדות משני צדי . בני אנוש בחייהם
  . את רעבונם םוכלבים מורעבים הרגיעו בה, הדרך הראשית

 ,בפריז ההתיישב הראשונ. בפריז היו לפני המלחמה יוצאי רווה רבים
, בת של יוסל גפרט, גברת אונגר ,לאחר מלחמת העולם הראשונה

בשנות השגשוג באה לרווה תכופות עם פיסות . רוותשעסקה בפ
עיבוד  ,יםאנימכרה אותן והובילה חזרה משטחים פרסי, גולמיות

  . שנעשה ברווה

 20-ת משנות הפצרחי אף הוא ב, בן של גברת בריל מדרך למברג
שהו ועסקו , עד שלושים וכמה 1926-מ. ]20- של המאה ה[המוקדמות 

, האחים קליינר, זלמן פינקלשטיין, שמואל בכרבליט: בפרוונות
, לייבוש בלסברג ואחותו גברת גרינר, רוקר ]נתן[ נטע, אלטשולר

כמעט איש מהם . לך צינס ועוד אחריםמ, חיים הויזמן, שמריה דרוקר
או , כבוש של צרפת- הלא בצדחלק היו . מצא בימים ההם בפריזנלא 

לק גם ח ;או מגויסים לצבא הצרפתי, מסתתרים אצל ידיד נוצרי
  . להגר אל מעבר לים ,סמוך לפרוץ המלחמה, הצליחו
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האח השלישי היה , היו בפריז לייבוש ואהרן, טורךן האחים שְ בימ
, פייט-ליד גלרי לה, ברחוב. והיו שמועות שנפל, בחזית בצפון צרפת

באורח בלתי לגלי  1935שעבר בשנת , נתקלים תכופות באריה שוסטר
מה -שהשתתפה זמן, מפלגה הקומוניסטיתבעזרת ה, וכאן, מווינה לפריז

 באזור ההוא מעת לעת נתקלנו . קיבל מקלט כפליט פוליטי, בממשלה
בתו  ,גם גברת גרינרשם בעת ההיא גרה . קלמן כץבבראובן שטוקהמר ו

אחיה (עם בעלה ובתה בת השבע שרלוטה  ,וולף הסנדלר-של יענקל
      ).ודם לכןלייבוש בלסברג הצליח להגר להאיטי חודשים אחדים ק

הורים לא ידעו , מעיקההמצב בשל איש לא חשב על עבודה והשתכרות 
מה יביא : חשבו על דבר אחד בלבד. היכן בעליהן –נשים , היכן ילדיהם
עברנו את הקיץ בחדר קטן , החמה עד מחנק, בפריז זו. עמו הבוקר

  . בעליית גג

כל  :הרחובות פינותהופיעו פלקטים בכל , 1940בספטמבר , חדבוקר א
החלו לנשב רוחות . בא וממנ וםקמהזרים נדרשים לשוב כל אחד ל

בלי בגד חם לילדה ולעצמנו  .ראשונות והחלו לרדת גשמים ראשונים
שם קיווינו למצוא את , החלטנו שאין לנו מוצא אלא לשוב לאנטוורפן

  . הבגדים וכלי המיטה שהשארנו כשברחנו, הציוד שלנו

, מרכבת לרכבת, ות אחדים ממקום למקוםלאחר שהתגלגלנו שבוע
עזבנו לפני שלמקום , לאנטוורפן ,1940בראשית אוקטובר  ,שבנו לבסוף

  . במאי 11- מצאנו את דירתנו כפי שהשארנו אותה ב. חמישה חודשים

רבים מן האוכלוסייה . בצרפת כמו ,אך המצב כאן כבר נראה שונה
ברחו לצרפת של וישי  .זכרליהלומנים היהודים לא היה . היהודית חסרו

, ים תחת הפצצות בדרכי פלנדריה ופריזמוטלנשארו  ;או אף רחוק יותר
 ,לא היהכבר ועד סיוע יהודי . ]La Manche[ או טבעו בתעלת לה מנש

פליטים יהודים יכלו לקבל תמיכה . חבריו נמלטו או נעצרו או גורשו
אך פליטים , הסוציאלית הציבורית הקרןשחילקה עיריית אנטוורפן מן 

לקבל רשימה  קלושה אפשרות עקבמועטים מאוד נהנו מתמיכה זו 
  . מפורטת של הפליטים היהודים באנטוורפן

כל מה שהייתה לו צורת פרווה נחטף . שגשגההפרוונות ממש  ,מצד שני
  .ייםידן המ
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היו אלה הגרמנים שהחלו כבר אז לאסוף שבשנים הבאות התברר לי 
זו גם עשויה להיות . לשדה המערכה העתידי ברוסיה פרווהכל סוגי 
הראשונים לכיבוש בלגיה וצרפת לא בשלושת רבעי השנה שהסיבה 

 פרווההיהודים הם המפתח למאגרי שהם ידעו . נגעו לרעה ביהודים
  .  ורק לאחר מכן לטפל ביהודים, רצו לרוקן אותם תחילה. בארצות אלה

בעזרת מסמכים בלגיים את קו הבריחו . סחרבמאנשים עסקו בינתיים 
  . פרווה הגבול מבלגיה לצרפת ושבו עם פיסות ועם עורות

נתפסו , בפקודת שלטונות הכיבוש. באחד מימי דצמבר בא הקץ גם לזה
, נמלהמ מן "ק 2-פחות ממרחק של , אלפי יהודים שגרו באנטוורפן

לא רחוק מגבול , הוכנסו לרכבות ללא שמשות וגורשו אל לימבורג
אלי ' ר. בדרךלחלוטין ואנשים רבים קפאו , החורף היה בשיאו. דהולנ

הקרבנות ההם ן אחת מ .ף הם בטרנספורטאהיו  ,שפריצר ואשתו
ר באמצע ושאהקרון שלנו ה. מלך שטוקהמר ו שלאשת, הייתה אלזה

לבסוף חיברו אותו לרכבת אחרת ועם שחר , הלילה בתחנה קטנה
ו לבית נכנסושם ה. ]Genk[ גנקסמוך ל, שַא ,הורידו אותנו בכפר קטן

  !" עד לפקודה נוספת ושאריתכאן : "ספר ריק והורו

  . מבלי לדעת בערב מה יקרה אתנו מחר, ארבעה חודשים שהינו שם

מחר יבוא , עם בשורת איובהביתה באחד הערבים שבה הניהלה 
  . אין יודע לאן ,הגסטפו להוביל אותנו

*  

שעמו ,  משה זינגר, ברווה שליבבריסל גר בעת ההיא אח של חבר טוב 
בתחנת . נכנסנו לרכבת הנוסעת לבריסל, לא התלבטנו. היינו מיודדים

לנו שכן בעבר מכתב מאמּה  יטשוה, בדרך לבריסל, הרכבת באנטוורפן
, ]Kołomyja[ ליד קולומי ]Kosów[ שהגיע בו ביום מקוסוב, של הניהלה

דן אותו ולם פריסת שלום חיה אחרונה מע. הכבושה בידי הרוסים
  . היטלר לכליה

הוא . שקיבל אותנו כאחים ממש ,בבריסל חיפשנו ומצאנו את זינגר
הקשיב לצרותינו והבטיח למצוא מישהו שיוכל להעביר אותנו לצרפת 

בו בערב הפגיש אותנו עם אדם , אמר ועשה. של וישי ,הבלתי כבושה
  . שיבריח אותנו לשם
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, ת לחיות במקום שלושה חודשיםקיבלנו זכו. כך עברנו לניס בריוויירה
כעבור שבועות אחדים פגשתי . הכחול ליהנות מיופייה ולרחוץ בים

 םולאחר פרס, הוא בא לשם מאיטליה. הירש קול, בניס בן רווה
 ,שהכרנו עוד מרווה, הייתה אתו אשתו, יהודיים- החוקים האנטי

כלתו של את פגשתי גם . חומרית הצליח לא רע .ה\היחיד תם\וילדם
  . שמחה הברמן מווינה

. לפי שעה היו אלה שתי משפחות יחידות מרווה שחיו בניס בעת ההיא
במרוצה בני רווה ראשונים לניס באו , ביוני, אך כעבור שבועות אחדים

בעת  ,לא עוד אופטימיים כפי שהיו שלושה חודשים קודם לכן. מפריז
  . ימהאלא מדוכדכים ומתים למחצה מא, נסיעת המעבר שלנו

אחריהם משפחתו , לאחר מכן משפחת גרינר, ראשונה באה גברת אונגר
צרותיה של . גיסו של אהרן שטורך, יירשל אהרן שטורך ויענקלה ש

הם היו שלושה לפני פרוץ המלחמה . משפחת שטורך היו כבדות מאוד
 1940משה התגייס מיד מרצונו לצבא הצרפתי ובשנת . אחותואחים 

נתפס באקציה הראשונה , הבכור, לייבוש. ]Reims[ נפל ליד ריימס
, כאח לנופל מתנדב שוחרר כעבור ימים אחדים. 1940באפריל  ,בפריז

  .  לא שמעו ממנו עוד. ]Drancy[ אך בו בלילה נלקח שוב ונכלא בדרנסי

באחד הימים בא גם . ה ובן קטן באו אף הם'לאהצאשתו  ,נטע רוקר
בנו הבכור של  –אך לא מפריז אלא מאיטליה  –לבסוף בא . קלמן כץ
הוא המתין למסמכים . שלא יכול עוד לשהות באיטליה, ראטהויז

  . המשיך בדרכו לאמריקה, ובערך כשתקפו הגרמנים את רוסיה, מחיים

היה ש ומרלאין , אשר למצב החומרי של יוצאי עירנו בניס בעת ההיא
, אפשרככל ה ,כל אחד הביא עמו מעט כסף מהבית והשתדל. רע

 שלו ביתה שוער שלחאפילו , לאהרן שטורך למשל. לעשות בו משהו
הסערה  .לצורכי העבודה שניתן לקבל יםשלוש או ארבע מכונות פרוונ

הלב הלם , כמוני רק בקרב פסימיסטים ,הייתה רחוקה מניסעוד 
  . המחרבסתר כשהרהרנו בהפתעות שנושא עמו 

ברור היה כי , מנית את רוסיהעם התקיפה הגר, 1941ביוני  21לאחר 
, יותינוחא, הקרבנות הראשונים של התוקפנות החדשה יהיו הורינו

, עתה בא גם עליהם בבת אחת האסון. אחינו וילדיהם ברווה ובקוסוב
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אנשינו במצוקה שהלב אמר לנו , רק אלוהים יודע מה אירע להם
  . אך לעזור לא יכולנו, גדולה

. ולא קיבלתי הארכה נוספת, שליה יבשיבעת ההיא פגה גם זכות ה
חיינו נמשכו . חיות באורח בלתי לגלינאלצנו לעבור לדירה אחרת ול

  . 1942לת יעד תח ,ו שעת בין השמשותמאפורים כ

, עם יהודים בלתי לגליים נוספים, נאסרתי 1942בינואר  31בלילה של 
, רבצתי כלוא במרתף. החלו השנים הקשות בחיינו, הובאתי למשטרהו

אך  ,לשינהשימש קרש . לפעמים לא ידעתי אם יום הוא או לילה, ילבד
במיוחד שיצאתי מן הבית , לא ישוערהקור , לישוןבלתי אפשרי היה 

המחשבה על הניהלה ועל הילדה קדחה . בסוודר בלבדלדקות אחדות 
  ? אישה חלשה זו איך תישא זאת. ברקותיי

לי והרהרתי בשעה ששכבתי מעולף למחצה . כךלבסוף בא הקץ גם ל
נשמע רעש , יהיה לי זכרולכשייזכרו בי כבר לא , נשכחתי שוודאי

  . והדלת נפתחה

. לאחר שתי יממות של שכיבה במרתף המשטרה הועברתי לכלא ניס
סחר , גנבה, שהואשמו ברצח ,צרפתים, כאן קיבלתי חברים חדשים

ששימש משכב , הם זזו ופינו לי מקום על הקש. שחור וזיוף כסף
כך יהיה , והודיעו שאם יהיה לי קר בלילה שאתקרב אל שכני ,לכולם

  . לשנינו חם

היא עצמה גם כן הייתה הרי . על הניהלה באו ימים קשים להחריד
אלא גם  ,עצמה והילדה תלפרנסלא רק ונאלצה לדאוג  ,בלתי לגלית

לא היה מצליח בשום פנים  הדבר ,בהזדמנות זו עליי להדגיש. לכלכלתי
שעמד לצדה לא חומרית , אהרן שטורך הבלתי נשכחבלי עזרתו של 

אלוהים יודע איך הייתה , בלי זה. המתאימאלא גם במילת עידוד  ,בלבד
  . כשריחפה בין שמים לתהום, בימים ההםבזה עומדת 

עורך דין . איך לחלץ אותי מן הכלא ,החשובה בדאגותיה הייתה ונותרה
וזה החל , יסמווינה יצר קשר עם אחד מגדולי עורכי הדין בנ

  . להוציא אותי לחופשי ותהשתדלב

כל מה שאני מספר אינו על מנת לתאר את : אתעכב לרגע ואעיר
אלא במטרה להציג תמונה של יוצאי רווה במערב , קורותיי שלי
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המשקפת פחות או יותר את , אירופה בתקופת חורבננו הגדול ביותר
  . תמונת כל בני עירנו בתקופה ההיא

ארבעה שבועות לאחר . לא הועילו, עורך הדין שלי השתדלויותיו של
על שהייה בלתי  מעצרי הובאתי לבית משפט שדן אותי לשנת מאסר

אני ואלפים כמוני אוכלים ש, בין השאר, התובע האשים אותי. חוקית
לכן חייבים , את לחמם של ילדים צרפתים קטנים הגוועים ברעב

כי בצרפת החדשה הצרפתים למען ייווכחו , להעניש אותי כמופת
   .השליטים אינם עוד היהודים או עבדיהם הנרצעים

כי המערער עלול היה לקבל , שטות גדולהבגדר הגשת ערעור הייתה 
  . שנתיים –אחת במקום שנה 

מגדולי חסידי  –רופא בית הכלא . חודש לאחר המשפט חליתי בכלא
ה הייתבו , הורה מיד להעביר אותי לבית חולים –אומות העולם 
  .תחת שמירה משטרתית, מחלקה לעצורים

 ,נבה'בזמן זה הזעיקה הניהלה ללא הרף במכתבים את הצלב האדום בג
לאחר אין ספור פניות קיבלה . ליצור קשר עם משפחותינו בגליציה

  : מברק מאחיה הבכור בזו הלשון- נבה מכתב'באמצעות הצלב האדום בז

". גרים כולם אצל אבאחיים ורחל , הדוד פיניה, בלה עם כל הילדיםבוֹ "
הבּנו כי איש . התקשיתי מאוד להירגע. 1920אז האב כבר היה מת מ

  . מהם לא חי עוד

כולם . חנינהל העורך הדין יעץ להניהלה להגיש לגנרל פטן בווישי בקש
לא היה מה " ?גנרל פטן יעניק חנינה לפליט יהודי מפולין: "לגלגו

   .  להפסיד והיא עשתה זאת

אף לא , לא מזהה איש, שכבתי בחום גבוה. ה מחלתיבינתיים החמיר
  . את הירש קולן כשהובא אל חדר החולים שלי

צרפתים , הביתדרי כל . נתקבלה לפתע החנינה מווישי ,וכמו להכעיס
יום בין בו בו, יום שישיבזה היה . אני שכבתי וקדחתיו, שמחו ,ויהודים

בבואנו . תשהושג בדמעוהשמשות היינו שלושתנו בדרך אל החופש 
השכיבו אותי הניהלה ואהרן שטורך על המיטה והתיישבו , הביתה

עלינו לעזוב את ניס מהר ככל שהוחלט . מה לעשות הלאה ,לטכס עצה
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עורך הדין , הלכה הניהלה אל מכרנו ,בשבת בבוקר, למחרת. האפשר
להודות לו ולשאול בהזדמנות , שסייע לה הרבה כל כך באסוננו, מווינה

  . זו על קשר להברחת הגבול לשוויץ

נראה כי , עושה תחרה –במקור נכתב שמוקלר [ מבריח, בעזרת צרפתי
 ,החלטנו לברוח לספרד ,]מבריח –שמוגלר  ל"פליטת קולמוס וצ וז

שנמסרה לאחת , את בתנו מרי וליטול אתנו, יםאחרשל בניגוד לעצות 
כעבור ימים אחדים ליוו . להסתרה, המשפחות היהודיות הטובות בניס

אותנו בני משפחת שטורך לתחנת הרכבת ואיחלו לנו להגיע בשלום 
שהיה כה קרוב  ,הייתה זו פרדתנו לנצח מן האיש האציל ההוא. למטרה

  . ושנגזר שלא נראה אותו עוד לעולם, לנו

יעה איומה עוד יותר מאשר הנסיעה לניס לפני שנה הפעם הייתה הנס
נסענו בדרכי עקיפין ובאחד . הורידו אנשים מן הרכבת ללא הרף. וחצי

עיירה בפירנאים על , ]Perpignan[ ןאמימי שישי באנו בשלום אל פרפיני
, 'בנס הצלחנו להימלט אל לימוז ,סבלנו כאן רבות. הגבול הצרפתי

 בית ילדים, בה נוספת לרצון לנסוע לשםסי. השוכנת יותר במרכז הארץ
  . אליו נוכל להעביר את בתנו, שהיה במקום

קיבלנו את כל העזרה הנחוצה מן האוכלוסייה  'בהיותנו בלימוז
  . שנקטה בכל האמצעים להקל עלינו להסתדר, היהודית המקומית

נודע לנו ממנו כי , כשדיברנו על הא ועל דא ,שוחטהפעם אצל  נובהיות
לאחר מכן נודע לי . לא ידוע לו שמו, פרוון, חיה משפחה מרווה 'בלימוז

צעיר בניו , מנדל גרפונקל, כי זה חבר שלי מימי החדר ומשנות בחרותנו
  . של אברהם השחור

מה - ועבד זמן] 20-של המאה ה[ 20-מנדל יצא מרווה בסוף שנות ה
לצרפת וחי שם עד , עקב המשבר ,היגר, לאחר מכן. בלמברג

ימים ספורים בלבד לפני הסכם שביתת הנשק . צרפת להתמוטטות
מצבו היה . בהוהתיישב ' מפריז לעיירה השקטה לימוז רהצליח לעבו

  . והוא חי חיים שלווים ושקטים עם אשתו וילדו הקטן, טוב מאוד

והסער הנאצי הקיש  ,"כבושה-לאה"כבשו הגרמנים את צרפת שכך עד 
שם נתפס פלוני ברחוב או שמועות כי פה ו פשטו. 'גם בשערי לימוז

  . הוצא ממיטתו
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הוקם כארגון [ זעשל אֹ ] ילדים[כיוון שבתנו הקטנה שהתה בבית 
, ]ארגון להצלת ילדים, במלחמת העולם השנייה, בריאות יהודי ולימים

הבאנו אותה , וכיוון שקיבלנו דוח שהיא סובלת מאוד ואינה בריאה
ילדה היפה והמטופלת ה. מצבה הבריאותי היה אכן ירוד ביותר. לכאן

הלב דימם והייאוש . יינוחחרף העובדה ש, נראתה עתה כיתומה אמתית
היא התחננה שנחזיק אותה אצלנו ולא נשלח אותה . ללא שיעורהיה 
לא חלף יום בלי קרבנות . אך זה היה לחלוטין בלתי אפשרי, עוד

למרבה הצער גם כאן לא . והחלטנו להכניס אותה למנזר של נזירות
ובאחד הימים , נודע לגסטפו על המנזר, הלשנה עקב .מנוחה מצאה

שלחנו אותה  ,חששנו והוצאנו אותה משם. גררו משם נערה יהודייה
  . 'מ מלימוז"ק 20מרחק , לכפר של חוטבי עצים

מעריב וחיכיתי - בעת ההיא ישבתי פעם בבית כנסת קטן לאחר מנחה
ה לפניי דמות של מישהו עמד לפתע". הביתה"יחד להניהלה כדי ללכת 

עיניו לי נראו  ,נט'סרגלמרות שהסתתר מאחורי שפם , מוכר מאוד
  . חלפו דקות אחדות עד שמוחי פרם את הסבך, קרובות מאוד

משפחת צינס באה לרווה . פרשתי אליו את זרועותיי –" מלך צינס"
הם התיישבו בזאמד . מוורכראט לאחר מלחמת העולם הראשונה

   . עירהכמרבית תושבי  ,וסחרו עם הגויים

של המאה [ 20-שהיגר לפריז בסוף שנות ה, בן של שכניהם, מלך שפצנר
, ה'רוחצ, הביא לשם לאחר מכן את אחותו הבכורה של מלך, ]20- ה

. לאחר מכן הביאו אליהם את אחותו הצעירה שרהקה. והתחתן אתה
  . מלך בא לימים לפריז מדרום אמריקה

הוא סיפר לי . סוערת ההיא לא תשוערשמחת הפגישה עם ידיד בעת ה
, אחים, על אחיותהוא לא ידע דבר . את שלי –אני לו , את קורותיו

. להביא אסון על כולםהיה קשר עם מי מהם עלול . ילדים, גיסים
  . נפרדנו בלבביות ופנינו איש לדרכו בלילה האפל

ושוב הביא עמו כל יום קרבנות  בשו. המצב בצרפת החמיר מיום ליום
שהייתה כבושה  ,החלטנו לנדוד ונסענו לריוויירהשוב . הודים חדשיםי

וליהודים הייתה אפשרות להסתובב שם ולהסתתר לפי , בידי איטלקים
לאחר שיצרנו קשר עם משפחת שטורך . שעה מן הרוצחים הנאצים

התחלנו בהכנות הנחוצות  ,ולאחר שגם הם יעצו לנו לבוא, שגרה שם
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הבחּנו כי מעת לעת נעלמים ילדים . קרה אך זה לא. לעבור לשםכדי 
נודע . ולרחרח לסיבת הדבר גששהתחלנו ל, ששהו אצל אנשים שונים

וכי מנהל פעולת ההצלה הוא , לשווייץ בחשאימועברים הילדים שלנו 
 רבמאשת . הניהלה תכופותלאשתו תופרת ש, פלוני מר סולומון

 להשפיע עלנרמז לנו לדרוש מגברת סולומון  ,הרב דויטש ,הקהילה
מר סולומון . זה לא בא לנו בנקל. בעלה להעביר גם את ילדתנו לשוויץ

הניהלה היכן שמעה שתאמר לו הוא גם דרש . לול וכוהכחיש תחילה מכ
. כי גברת דויטש ביקשה לא להזכיר את שמה, היא לא יכלה לספר. זאת

יים נסעו שני משלוחים עם ובינת, חלפו שבועיים. לבסוף הבטיח
הניהלה החלה ללחוץ על גברת . ואנחנו ניצבנו בידיים ריקות. ילדים

לכן מתמשך , כי יש בדעת בעלה להעביר את כולנו ,הסבירשה ,סולומון
היא הבטיחה כי במשלוח הבא . העניין

   . אנחנו מצטרפים

. הקריאה אמנם באה כעבור ימים אחדים
טיסים הרב דויטש הושיט לנו שני כר

קיבלנו . ארים טהוריםככמובן , צרפתיים
. קבוצת ילדים להיות מוביליהם ומשגיחיהם

שעות ברכבת באנו  15-14לאחר נסיעה של 
השוכנת חצייה בצד  הנכספתאל העיר 

  . הצרפתי וחצייה בצד השווייצי

רק ברדתנו מן הרכבת הבחּנו כי גם סולומון 
הוא פנה לעבר צרפתייה . היה אתנו ברכבת

כמחפשת , בלשה בעיניהמזנון והשניצבה על ספו של , והה כחושהגב
בינתיים כבר ירדו . בראותה אותו הלכה לקראתו ובירכה אותו. מה- דבר

, היא קיבלה אותם והעבירה דרך המזנון ללא קושי. הילדים מן הרכבת
עיוותה , כששמעה מסולומון כי באו גם שני מבוגרים. ומיד שבה לרציף

סוף השלימה עם הגורל והורתה לנו לעבור ליד לב, פניה בייאוש
נדרם ניסה להערים 'הז. כך עשינו. הבודק את המסמכים, נדרם מימין'הז

, אך הצלחנו לשכנע אותו שאנחנו אזרחים כשרים, קשיים מסוימים
  . ועברנו

נודדים בלילה בחשכה בהרים  ,אך עד בואנו לשווייץ עברנו רבות
נושאים את הילדה  ,חוצים נהר במים עד צוואר, שדות ויערות, ועמקים

ובמזל רב נפלנו בידי , רטובים וקפואים חצינו את הגבול, וכך .על הכתף
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בדמעות בעיניים  ,הם קיבלו את פנינו בחמימות. נדרמים השווייצים'הז
בבכי עוויתי דרכנו על . וסייעו לנו ככל האפשר להתאושש, ובכל טוב

  . אדמת שווייץ המצילה

 עלאתה השומרת , הילדה נמסרה למשפחה: השווייצים הפרידו בינינו
הוכנסה , בשל מצב בריאותה הרופף, הניהלה; קשר עד עצם היום הזה

]. Davos[לכפר קטן לא רחוק ממקום הנופש דבוס  –י אנ; לבית החלמה
ו חיהלה ניצלו מהולנד ובאו ה יוסט ואשת'בשווייץ שמענו כי גם איצ

  . לכאן

קיבלנו סרטיפיקט לעלות לארץ  ,לאחר כניעת גרמניה, 1945במאי 
ורק לאחר בואנו לתל אביב נודע לנו מה קרה למשפחתו , ישראל

, באושוויץ, שבעצמו גווע ברעב במחנה, היקרה של אהרן שטורך
  !חבל על דאבדין. שבועות אחדים לפני השחרור

  .   347 – 332' ה עהשוא: תוך הפרקמ
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  יחיד יחיד יחיד יחיד  שורדשורדשורדשורדנתן צימרמן  

שבתי מן  אז בדיוק ,מיד לאחר תקיפת פולין, לרווה כשנכנסו הגרמנים
מזלי . וכל חייל ברח לביתו בכוחות עצמו ,שהתפורר הצבא הפולני

ומיד , שהגרמנים לא נשארו יותר משבועיים, כמו של כולם, הגדול
קיווינו כי , היהודים, ואנחנו, לאחר עזיבתם את רווה נכנסו הרוסים

  . הישועהגם אתם באה 

 ה'רוזאמי המנוח הרמן צימרמן ו אבישניהלו  ,לביתנו ולמאפייה שלנו
שרה , אסתר, פייגה: אחיותיי שנספו. עזרה גדולהבגדר היה שובי , ה"ע

ואפו לחם , התגייסו יחד אתי למלאכה, אדמונד, קובה, ו'איז: ואחיי
  . שסיפק לנו פרנסה נאהמה , למען הצבא הרוסי

, ישרמשום שהוא היה איש שקט ו, עוד בחיי אבא היה העסק טוב
  . קשה הוהם שאבו פרנסה מעבוד ,עקרת בית צנועה וטובה ,ואימא

כבר הייתי חודש , כשפרצה המלחמה בין גרמניה לרוסיה, 1941ביוני 
יהודים היינו משוכנים  צעיריםעוד כחמישים עם ו, ימים חייל רוסי

. ביער שדליץשעשינו לאחר אימונים שונים , נזירותבבית הספר של ה
הושיבו אותנו במשאיות , אך כיוון שהגרמנים החלו להתקרב לרווה

  . בר למברג ולאחר מכן הלאהוהובילו לע

שקפצו מן המשאיות וברחו  ,אחריםכשלא עשיתי  ,עיקר מזלי היה
-וסבלתי סבל נורא מן ההפצצות היום יעלי עברהרבה  ,אמת. הביתה

, בבלויים, ומריצה ימים ולילות יחף ועירום ,יומיות של הגרמנים ביום
 תפצצויו ההגם כאן ה. עד בואנו לבסוף לסטלינגרד, ברעב ובצמא

  . כי ממש לא היה מה לאכול, וגם כאן סבלנו רעב, מאוד ות עזותהגרמני

כי הוצבתי , לאחר הנסת הגרמנים הוטב לי במעט, 1944בשנת 
  . וכבר היה לי מה לאכול וגם יכולתי לעזור לאחרים, במאפייה

ימים קיבלתי חופשה לחודש , כשנסתיימה המלחמה, 1945בשנת 
שנשארתי בחיים התחלפה מחתי על מזלי שִ . ונסעתי מלנינגרד לרווה

  . בצער גדול ובכאב בבואי לעיר הולדתי רווה

כולם נספו מן  –לא נתקלתי בשום מכר , לא פגשתי באיש ממשפחתי
  . היד רצחנית
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  . מה הייתה רווהלְ  לא ניתן לדמות. אין לזהות את העיר

לא נותר ממנו כל  –אל המצבה והקבר של אבי , הלכתי לבית הקברות
לא החזקתי מעמד אפילו יום אחד . פחד גדול נפל עליי. זכר וסימן

   .שם גרה כל משפחתנו שנים רבות, ויצאתי בדרכי אל למברג

לאחר  .מברג אל לנינגרדלשבתי בכאב גדול מ, גם כאן לא מצאתי איש
  . עתי לפולין ומשם לגרמניה למחנהסשהשתחררתי מן הצבא הרוסי נ

אך החלטתי כי עדיף , שםמבעזרת קרובים יכולתי לנסוע לאמריקה 
ואני , וכאן אמנם הקמתי בית עם אישה ושני ילדים, לעלות לישראל

   . מרוצה מאוד

יקודש בזה זכרם , שלעולם לא אשכח, מכל משפחתי יחידכך נותרתי 
  ! לעד

   ה"תנצב

  .   350' השואה ע: מתוך הפרק
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                1941194119411941בחורי רווה בצבא הרוסי בשנת בחורי רווה בצבא הרוסי בשנת בחורי רווה בצבא הרוסי בשנת בחורי רווה בצבא הרוסי בשנת ישראל זאץ  

עזבתי עם קבוצת צעירים את עיירתנו ונסענו לצבא  1941במאי  21- ב
כי כל אחד מאתנו בילה , הפרדה מן העיר הייתה חמימה מאוד. הרוסי

   .כאן את שנות ילדותו

  
שמואל פליישר , באוסטרליה –יידל לאבא , אברהם שרוט וישראל זאץ חיים בתל אביב

  נפל ברווה במלחמה  –אברהמלה שפינדלר , ברווה –

סמוכה האת החצר , את הנהר ראטה, לא אוכל לשכוח את רווה שלנו
את , ואת יהודי רווה' את יער פוטליץ, את וולקוביצה, מנזרל

את קלויז הברזל ואת , את בית המדרש זאמד, השמאליים והימניים
מלוא ו על ובמיוחד את הנוער הנאה שלנ... בית הכנסת היפה

: את קבוצת הכדורגל שלנו ואיך אפשר לשכוח. התלהבותו החלוצית
  . הירץ גרף –הירש גפרט והשוער שלנו , צימרמן] מרדכי[ה 'מייצ

 ,בזמן המלחמה ביערות בלרוס הרחוקים וביערות מוסקבה הרחוקים
מה כל הייתי ו כל מקום בו ,אליהם השליכו אותי שנות המלחמה

  . היה ה שלי לאיפה מרוואך , ראיתיש

 1946באפריל  18-ב. קיבלתי חופשה. והנה בא היום והמלחמה נסתיימה
תחנת מתי בצא. טעיתי. הבתקווה שהפגישה תדמה לעזיב, שבתי לביתי

הכול היה . אך לא היו שם אנשים, מיד זיהיתי את בית פרופס, הרכבת
, התחלתי ללכת לאורך רחוב הרכבת העירה. ומסמרים מחוזק בקרשים
, קובר עם בית הקפה שלורמקום ונזכרתי כי שם גר בובדרך באתי לְ 

 .]יְסנה וילה[ הווילה הבהירה, רוכאן הייתה המאפייה של פרייהייט
שם נפרשה לנגד עיניי הטרגדיה  ,התקרבתי לבית הספר הברון הירש

אני מתקשה להמשיך . בית העלמין הישן נמחה כליל. של עיירתי
אין . ראיתי כי כל העיר חרבה, קחת הפולניבבואי לבית המר. בהליכתי
, כל החלק של רחוב בתי הכנסת. מוטל בגל אבנים הראטהויז, עוד שוק
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נראים רק הקירות , נמחה –הקלויזים מברזל ומפח , בתי המדרש
' ביתו של ר. ששרדו את החורבן, השוממים הגלמודים של בית הכנסת

על . ם והיה למחסןנותר של, משם היו הולכים לחצר, יוסף רפופורט
הגימנסיה  וסביבת, מקום בית המדרש זאמד ניצב בית ספר עממי

מקום גרו בעבר , זאמד. סוסים וסייחים הרועים ב, עשב תמגודל
שם , הוא עכשיו כיכר השוק, הלפרין-שפצנר, פנדריך: המשפחות

  . מתקבצים פעם בשבוע איכרי הסביבה

ואיש אינו מברך , "שלום"אומר לי איש אינו , כך מקבלת רווה את פניי
בן להורים , מדוע אני: ואני שואל את עצמי. "עליכם בשלום" אותי

בה , הולך ברחובות רווה, ההיטלריזם הגרמני, שונאנוששרד את , מרווה
עוד לך תהלהאין בכוחי . בית העלמין הישןשל מרוצפת הדרך מצבות 

  . זה היה היום הקשה בחיי. אני הולך לתחנה ונוסע משם. לבד

רנה 'בנה של צ, שמואל פליישר: לימים נודע לי כי חברי מן הבית שב
. שם הוא גר עד היום, הוא התיישב ברווה עם משפחתו. הקצבית

רווה שנותרה אחר  אתנו תר ,ויחד התהלכנו בעיירהנסעתי לבקרו 
  . לא היה לנו עם מי לדבר. המלחמה

, הייתי משוחח עם גויים של רווה שזיהו אותי וזכרו את משפחתי
  . והכאב היה גדול

הפעם היה לי פנאי . באתי עם משפחתי לרווה לחודש 1953בשנת 
ימים . ראית היוםר איך נראתה רווה בעבר ואיך היא נלהראות ולספ

. שהכירו אותי מילדותי, תמימים התהלכתי ושוחחתי עם הגויים ברווה
  . כי זה מה שנותר מרווה שלנו, י אצלם סיפורים על העירגם אספת

פעם . 1957במרץ  5-זה היה ב. לפני עזיבת פולין נסעתי לרווה להיפרד
בבית העלמין , נוספת התהלכתי עם שמואל פליישר ברחובות שנותרו

על המצבה של דוד . בו ניצבו מצבות אחדות של יהודי רווה, החדש
. המצבות שנותרוהיו אלה . נות לזיכרוןהנחתי שלוש אבנים קט, גרין

. ראינו פעם נוספת את הנהר ואת המנסרה, ראטה תואז הלכנו אל טחנ
השוכנת עמוק , כך נפרדתי מעיר הולדתי. העקור' ראינו את יער פוטליץ

  ]פסקאות מן שלשינוי מיקו – התבקשה עריכה קלה[ .בלבי לנצחמאוד 

   .352 – 351' השואה ע: מתוך הפרק
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   ניצלתיניצלתיניצלתיניצלתי    איךאיךאיךאיך רות השכל 

היו לבטח , עינוייםייסורים ומיליוני היהודים שהושמדו לאחר 
שראו בעיניהם את אשר  ,ורדיםאך גם היהודים הש, מרטירים וגיבורים

 – וגם אלה החיים על חשבון הוריהם האהובים, קרה לאהובים עליהם
 ובכל זאת הם, טבעי-המשא שהם נושאים הוא על. דרכםם ביהם גיבור

  . לקורות הצלתי, ועתה. יום שלהם-ממשיכים בחיי היום

כבר ניכר היטב שהגרמנים החליטו לחסל את האוכלוסייה  1942בקיץ 
גילו זאת ץ 'הטרנספורטים התכופים לבלז. היהודית ברווה רוסקה

ביוני שלחה אותי אמי אל . לא היה עוד יסוד לאשליותו ,בבירור
Kamionka [  יונקה וולוסקהשחיה בעת ההיא בקמ, משרתת שלה בעבר

Wołoska[ ,איים , חודשתי אצלה כלאחר שהיי. להסתיר אותי אצלה
יסגיר אותנו , אם לא אעזוב את המקום מידש ,על שתינובעלה 
    . נאלצתי ללכת הביתהבלית בררה . לגסטפו

ושם , היהודים הנותרים יוכנסו לגטושו שמועות נפוצבעת ההיא כבר 
להציל את מאוד נואשת , זה היה בזמן שאמי. יחוסלו מאוחר יותר

למעשה אין לגרמנים אפשרות להוכיח שה על דעתה תעלה, ילדתה
נחוץ היה . או אוקראינית, נערה יהודייה ולא פולנייההנני , רות, שאני

, ר מלבצעקל לומ .נערה פולנית או אוקראינית רק להשיג מסמכי
. תמורת מסמכים ארייםבדולרים אמריקאיים במיוחד שנדרש לשלם 

, ידידים טובים של העזרו, דולרים 1,000למרבה המזל היו ברשות אמי 
היא קנתה מן האישה את תעודת . בלמברג' שהכירו אישה בשם בביאז

חלק מן ההסכם היה . תעודת הזהות ומסמכים אחרים, הלידה של בתה
תרשום אותי שם בלשכת , תיקח אותי אליה אל למברג' שגברת בביאז

אמי ארזה . יהגרמנבותרשום אותי עובדת מרצון , בתהבתור העבודה 
   . 'לגברת בביאז ,ושלחה אותי אל למברג ת בשמלותייאת הטובו

ובת , שאת מסמכיה קניתי, אפולינה, שתי בנות' גברת בביאזהיו ל
שמלותיי מצאו חן בעיני שתי הבנות . שנייה שאת שמה איני זוכרת

על שמלותיי ושלחה אותי לרווה ' השתלטה גברת בביאז וכעבור שבוע
, שלא נטלה ממנו את המסמכיםהייתי מאושרת . רוסקה בידיים ריקות

לא נראיתי יהודייה במיוחד . עם תצלומיי, שכבר הותאמו בידי מומחים
מן בעת הזאת כבר נלקחו מחצית . הובאתי בשלום ברכבת לרווה רוסק

תחנת הרכבת ברווה נשמרה בידי שוטרים . הנותרים להשמדה
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 .את האוכלוסייה היהודית המקומית ו להכירבישהיט, אוקראינים
לא לאפשר לשום יהודי לחמוק חלילה  – נוגם הגדול ותפקידםתע

  . במסמכים אריים

שנראה גוי במאת , יה שלמשפחהשל ידיד  נוב, אברהם אלטמן
 פטורהשאמורה הייתה להיות , טהלונה הּו'לקח אותי אל זֶ , האחוזים

מרכז , קחת משם את הרכבת לפשמישלכדי ל, משומרים אוקראינים
לונה הוטה 'באנו אל ז. גרמניהבכפייה  יבדווע יםתנדבמ תהגיוס לעבוד

ראיתי כי רוזיה שטרמר , ובדיוק כשעמדתי להיכנס לרכבת, עם שחר
  . זוהתה בידי שומר אוקראיני

 .סחטנים ובצהריים הטרידה אותי כנופיה של ,באתי לפשמישל בבוקר
תוך . דרשו ממני חפצי ערך ואיימו כי ידווחו עליי לגסטפו שאני יהודייה

. שרים וארבע שעות מסרתי להם את כל התכשיטים שאמי נתנה ליע
זימן מיד עם בואנו . שוב היה לי מזל ולמחרת נסענו לקרקוב

וא ה. וצעדנו לפניו, כל העצורים לאספהאת ] סגן[האוברשטורמפירר 
, צבוע, שער בלונדי, עיניים כחולות: אני נראית ארית טיפוסיתשהבחין 
להיות חייבת  נערה פולנייה אלגנטיתשאמי תיארה לעצמה ש משום

כיוון שהייתי צעירה , הוא שאל אם אני מדברת גרמנית. בלונדית
אביש ברינגר (וטיפשה התפארתי שאני מדברת גם רוסית ואנגלית 

קידם אותי , כישורייאת  יכוהערב). לימד אותי אנגלית באופן פרטי
עשה הוא . תי בקרקובושך זמן שהמל, לדרגת משרתת אישית שלו

יכולותיי עסקה גרועה משום שידיעותיי בשפות היו טובות בהרבה מ
נערה , עד שפלונית ,השלים עם נוכחותילמרות הכול . ניקוי ביתב

בדאגה . "ה שאני יהודייהסבורהיא שעליי וסיפרה לו " ריחמה", פולנייה
שם , אותי לכלא שלוחהסביר לי כי בנסיבות שנוצרו עליו ל" וחרטה

 תלקבל מחיל, נאמנה דרשתי כומר" קתולית"בהיותי . אמתין לדיני
עם הברית  ייכרותבזכות ה. דרישתי נתמלאה. עוונות קודם מותי

 ישריחמה עלי, שמשית הכנסייה, רנייהוהודות לעלמה פְ , החדשה
אלא גם  ,לא רק התוודיתי על חטאיי, וביקשה להציל את נשמתי

כיוון שמסמכיי היו כשורה . שאני נוצרייה אמתיתשכנעתי את הכומר 
שוחררתי לאחר הווידוי מן הכלא ונשלחתי עם עובדים פולנים אחרים 

  . במשלוח לגרמניה

כיוון שהיו לי ידיעות ]. Halle an der Saale[ האלה אן דר זאלה לאבאתי 
קיבלתי משרת מתורגמנית במחנה מעבר , בגרמנית ובשפות אחרות
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בלגיה וארצות , צרפת, י יום אלפי עובדי כפייה מפוליןאליו הגיעו מד
תמיד פחדתי שמא יזהה אותי פולני או . אחרות שנכבשו בידי הנאצים

  . מישהו אחר העלול לבוא למחנה מרווה רוסקה

, כיוון שגרמנים בלבד אמורים היו להיות בעלי אינטליגנציה מסוימת
היו בין שומפקדת המחנה שלי הייתה משוכנעת , במובן זה פיגרתילא 

זה היה . דויטשה-פולקסל היותימה שמצדיק , אבות אבותיי גרמנים
אה רבים -עמידה בעירום בפני חברי אס, מצעדים ללא סוףכרוך ב
 ההפחיד. מומחים גדולים בעניינים אלה ,שאמרו לפי מה ,שהיו, מספור

אותי כוונתם לבקש מן הצלב האדום מידע על אבות אבותיה של 
נמצאת ' היה נודע להם כי אפולוניה בביאזאז ו ,)אני(' אפולוניה בביאז

ים היו להיוודע כי סבי משה לולנוסף לכך ע. ואני מתחזה בלמברג
העמדתי פני פטריוטית פולנייה . היה יהודי בעל זקן ארוך, ראֶ ראּוגְ 

והרשו לי , וותר על השתייכותה הלאומית הפולניתהמסרבת ל, נלהבת
  . 'להישאר אפולוניה בביאז

בהם גם מספר , מול המחנה שלי ניצב מחנה שבויי מלחמה אנגלים
ואחד , כשחלפתי ליד מחנה השבויים כךהבחנתי ב. צעירים מפלשתינה

סיפרתי לו . שאל אותי בפולנית בהיגוי יהודי אם אני פולנייהמהם 
ומאז תמכו בי  שמחמקרה המהמיד הודיע לכולם על . שאני יהודייה

בהאלה אן דר זאלה . הצעירים מורלית וסייעו לי בסיטואציות שונות
 1949- ב. שחררו אותי האמריקאים ומיד נסעתי אל משפחתי באמריקה

, אימא, סבתא, אני השורדת היחידה ממשפחה גדולה למדי. באתי לכאן
  . שותארבעים נפ –דודות ודודנים , דודים

  . כבוד לזכרם

  . 354 – 353' השואה ע: מתוך הפרק
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   ]הכיבוש הגרמניהכיבוש הגרמניהכיבוש הגרמניהכיבוש הגרמני[ם  יסלבוקעדה ויי

   הכיבוש הגרמני הראשוןהכיבוש הגרמני הראשוןהכיבוש הגרמני הראשוןהכיבוש הגרמני הראשון    ––––    1939193919391939

הסמוכה , בעיקר תחנת הרכבת, שמונה ימים תמימים הופצצה עירנו
. הפצצות נפלו גם בחצר ביתנו, כך שהיינו כל הזמן תחת אש, לביתנו
אנשים . אך הוא הפך חסר ערך ,עמוק וגדול היה בונקר פילואבחצר 

אנחנו לא יכולנו לעשות זאת משום , ברחו לכפרים הסמוכים
באחד . מן הסביבה התקבץ אצלנושמיהרו לשהתאכסנו אצלנו קרובים 

, ר גוטמן שליח"שלחה אלינו גברת ד, ו מעטשכככשההפצצות  ,הערבים
שחר יצאו שני הו אותב. המרוחק יותר מן האש, שנעבור לביתהבהצעה 

 כי שמענו, בדרך אל למברג ,יחד עם חתני מאיר, שלמה ופייוול, אחיי
, אנחנו. שהגרמנים יורים בגברים היהודים בכל מקום אליו הם נכנסים

. 'ברחוב מיצקייוויץ ר גוטמן"הלכנו אז לדירתה של ד, הנשים הנותרות
  . בו בערב באה שרה גולדשטיין ולקחה אותנו אליה

, ל ההפצצה המחרידהגלבות בה תחנת הרכבת בלהעמדבלילה ההוא 
בדרך . בלי להתלבט התחלתי לרוץ הביתה. גם ביתנו בוער –המשמעות 

למברג  לעבראזרחים רצו בבהלה . רץ הצבא הפולני בלי סדר מזרחה
, ביתנו ניצב בלי דלתות וחלונות. עם עגלות ילדים וילדים בזרועותיהם

שרצה , יניהם פגשתי דודה שליב, אנשים הסתתרו מאחורי קירותיו
לקחתי אותה אתי לדירת גולדשטיין . להציל עצמה אצלנו, אמרייש

   . כמעט בשדה הפתוח, הרחוקה מן העיר

שעות  .נכנסו הגרמנים אל העיר, בשעה שלוש בערך, לילההבאותו 
במרוצה ובעגלות פולנים  התקבצוכבר  ,ספורות לאחר הפלישה

תחילה . מלאים תאוות ביזה ,הכפרים השכניםמן העיר ומן ואוקראינים 
בפוגרום  ,כחיות פרא ,השתכרו בבתי המרזח היהודיים ואז החלו

סחורות מן : הם שדדו הכול. הראשון שלהם ובמלאכת הביזה בעיירה
זה . תחת משא ביזתם כרעורבים . ריהוט וחפצי ערך מן בתים, חנויות

הוציאו מיד , מצדם, הגרמנים .נמשך כך שלושה ימים ושלושה לילות
על כל היהודים להתקבץ ביום הראשון של ראש השנה בכיכר : פקודה
יהודים שניסו . שם הורו להם לנקות את העיר בידיים ריקות. השוק

 את האשפה אסוףנגררו עוטי טליתות ל, להתפלל בבית התפילה הקטן
, עד שמסרו הגרמנים, כך נמשך הדבר ימים אחדים. שאחרים ערמו

  . את העיירה לשליטת הצבא הרוסי, סכם עם הרוסיםבהתאם לה
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        פעם שנייה גרמנים וההשמדה פעם שנייה גרמנים וההשמדה פעם שנייה גרמנים וההשמדה פעם שנייה גרמנים וההשמדה     ––––    1941194119411941

. ר מנדל"אסר דנ התחיל. היו לנו גרמנים בעיר בפעם השנייה 1941- ב
, הרוקח וטנברג: יודנרט שכלל יהודי רווה נודעים הנולאחר מאסרו מ

מורה הגימנסיה שלמה , תעודות הלידה נח גוטליב] מחלקת[מנהל 
תכופות עמדו  .שפצנר, טננבוים, )]Borszczow[ ב'מבורישצ(סלבוים קויי

תוך סיכון חייהם , דרישות החיה הנאצית מול ל באומץ"היהודים הנ
  .עד לחיסול האוכלוסייה היהודית בעיר, עד ליום האחרון, שלהם

. נעצרו כל חברי היודנרט, בשעה חמש בבוקר, 1942בדצמבר  12- ב
הישארו , היו בריאים: "הסובבים במיליםאחדים מהם נפרדו מן 

  . ובעצמם הלכו אל מוות ודאי!" בחיים

*  

עבודה  לשכתהקימו הגרמנים , כיבוש העיר והקמת היודנרט עם
החיים  דיעד לחיסול שרי. מונו אחי פייוול וישראלקה מרץ. יהודית

לסייע לאוכלוסייה , ככל שהתאפשר להם, ניסו אף הם, היהודיים בעיר
לעזור במעט , אורגן מטבח לעניים בידי נשים. במיוחד לנשים ,היהודית

: בראש המטבח עמדו. תבשיל לעניים ולמי שעבדו קשה למען הרוצחים
 ארגנוהם  .סלבויםקואחותי רגינה ויי' לוסיה וייסמן מהיץ, רייזל קורמן

, ץ'מן הרכבת לבלז(בית לחולים ולקופצים  ,באורח בלתי לגלי, גם
  . שהוריהם השליכו אותם מן הרכבת ילדיםלאו  )שנפצעו

פולנים . לא יחדלו להדהד באוזניי כל חיי, רעש גלגלי רכבות אלה, אגב
לקחו ילדים אומללים , ספורים ואף אוקראינים אחדים בעלי לב אנוש

הביאו אותם בסתר לרווה ומסרו לידיים יהודיות  ,אלה משדותיהם
רוב הילדים כבר היו נגועים בטיפוס או נדבקו מאוחר יותר . נכונות

  . וגוועו בייסורים" בבית החולים"

. ונאלצתי להחליף  אותה, אחותי רגינה עצמה נדבקה בטיפוס הבהרות
י נאלצתי להתגנב דרך חוט ,ושמור בידי הגרמנים נעולהגטו כבר היה 

והטיפוס עלה  ,הרעב והמצוקה היו נוראים. התיל כדי לעזור במקצת
  . מדי יום בקרבנות רבים

בשעה ארבע אחר . הנו במחנה ראטנמצאכבר  1942בדצמבר  31- ב
. הראטעל הנהר הצהריים הציתו הגרמנים את בית העלמין החדש 
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 הובלו, נשים אחרותעם יחד אתי ו ,פפי ופרידה, אחיותיי רגינה אייזנר
רגינה נורתה . להיירות –תחת משמר אוקראיני כבד מן הבלוקים 

  . קבר אחים ענק אלכולן יחד , ואחריה שאר הנשים, ראשונה לנגד עיניי

. 1942בדצמבר  31-לשקדמו אך נשוב מעט לאחור ונזכיר את האירועים 
ראש הגסטפו  ,קימֶ 'זאוברשטורמפירר גְ  עניקה, ים קודם לכןדימים אח

הוא ציווה להוציא . היהודים המוסתריםכל הילדים חוקי למעמד  ,בעיר
שמחתנו הפעם הייתה . את הילדים בהבטחה לעשות להם לגליזציה

 המשיחשסברנו . באו גם תרופות לחולים שביניהםובמיוחד שה, גדולה
משהו שחשנו  ,ו ביום ההוא הלהבות מבית העלמיןהיתמרלפתע  .בא

ניסיונות ההרגעה שלי לא . תעוויב לקתהאחותי רגינה . נורא יבוא
  . יה האחרונותחי כמו חשה כי אלה שעות, צלחו

הציבו אותנו אנשי הגסטפו , ו מן הצריפיםנרשוכשג, מאוחר יותר
, לפתע חשתי עליי יד. כל אחיותיי ואני היינו בשורה הראשונה. בשורות

. בשורה הרביעיתמיד שהציבה אותי , עד היום אינני יודעת של מי
הוא , עמד בראש הגסטפו באקציה זו, אס ְשפט- ם איש האסע, ימק'גז

בעיניו צמאות , אך הרוצח. איש לא ענה "!מי שחולה יתייצב": קרא
הוא גרר אותה , ראה סימני דם על רגלה של אחותי החולה רגינה, הדם

: בכייה. ינג שלו היישר במצחנבראומקלע ה בברכב וירה לבברוטליות 
חזירה . "לא יחדל להדהד באוזניי כל חיי "!אני צעירה, הנח לי לחיות"

  . הייתה תשובתו!" שכמותך

גם אחיותיי פפי . ן ציווה להעמיס ילדים וחולים על כלי הרכבכלאחר מ
מתוך , בראותי זאת ניגשתי בעצמי לרכב. ופרידה הושלכו בדרך זו לרכב

חבט בי בקת הרובה ] שוץ פוליציי[ אך איש שופו, רצון למות יחד אתן
סוף המתים יאבחל והו ,ו המשאיותסעכשנ. והשתטחתי מתעלפת בשלג

נהג יהודי סיפר . דחפו אותי חזרה לצריףומצאו אותי חיה , לקבורה
הם עליבבורות וירו  לפי סדר לשכבהחיים הורו לקרבנות שלאחר מכן 

  . בנשק אוטומטי

        העיקריים בעירנוהעיקריים בעירנוהעיקריים בעירנוהעיקריים בעירנוהפושעים והרוצחים הפושעים והרוצחים הפושעים והרוצחים הפושעים והרוצחים     ––––אל עמוד הקלון אל עמוד הקלון אל עמוד הקלון אל עמוד הקלון 

בא לרווה בערך בספטמבר  ,אוברשטורמפירר ומפקד המשטרה, פטשְ 
בהם משה , באוקטובר אותה שנה ציווה לאסור יהודים רבים. 1941
על בדצמבר הצטיין בביצוע האקציה  10-ב. ורצח אותם באכזריות, לווין
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היא  ,קרבנות יהודים 12,000-האקציה ההיא עלתה ב. ימק'יד גזל
אחרים נספו אז מכריי קהת שאפל  ןבי .נמשכה שבועיים תמימים

שרפת בית העלמין . שנורו ליד קיר בית השימוש העירוני ,ושטיינבך
הם ירו במו ידיהם , היהודי בוצעה אף היא בידי שני הפושעים הנזכרים

  . מנהיגי היודנרט וטנברג וטננבויםבגם 

קות ולכבס נל ,נשים 26עדיין נותרנו , לאחר חיסול שרידי מחנה ראטה
, באו מלמברג אוברשטורמפירר הילדה ברנדט 1943בסוף מרץ . להם

הם רשמו את הגברים האחרונים . אס רבים נוספים- וילהויזן ואנשי אס
  .שם ירו בהם במחנה ינובסקי, שנותרו ושלחו אותם אל למברג

 לע מחנההשלאחר , ימק לגטו רווה'נו גזתהחזיר או 1943בסוף מרץ 
ימק 'ביום ההוא ירו ְשפט וגז. ירי בכל האנשיםעם ה, ראטה חוסל הנהר

בו בלילה ציוו להצית את כל בתי . בשישה עשר השוטרים היהודים
היו אלה בתי , בהערכה שמסתתרים שם עדיין יהודים אחדים, היהודים

  . גרוסקופ ואחרים, שיינדל צימרמן

הביאו אנשי , בנותשעה שהייתי עסוקה במיון בגדי קר ,מיםבאחד הי
שהיה עתה , פטשְ . שמצאו בתחנת הרכבת הגסטפו שני צעירים יהודים

ציווה להפשיטם ולירות בהם ליד בית השימוש , שליט יחיד בעיר
, הביא שפט נערה יהודייה צעירה מאוד, כעבור ימים אחדים. העירוני

גם אותה  .שהמשטרה גררה ממחבוא כלשהו, ולקייב'מז ,]?כץ[ ץאק
הורה , ציווה שפט להפשיט ולאחר שצילם אותה בכל פוזה אפשרית

מפני האורגיות שלו . בנשים שעוד עבדוהוא נהג כך גם . לירות בה
  . יותר מאשר מן ההליכה לקבר אחים חרדנו

, דייטש-פולקס, ועוזרו ,ְשפט, הוא :מה שאני עדיין זוכרת מלפני בריחתי
, אקסלר-יעקב רינגל ושמואל סופרהורו לכתר את ביתם המשותף של 

מי שניסו להציל . ולהציתו, בו הסתתרו אחדים מאחרוני יהודי רווה
  . במכונת הירייה שלובהם ירה , עצמם מן הלהבות

, סביבהמכל ה, אלף יהודים, שוב גרר וקיבץ את האחרונים, 1943 יביול
  . וירה בהם עד לאחרון

   !לקדושים היהודים תהילת נצח !דיראון עולם לרוצחים הגרמנים

   . 359 – 356' השואה ע: מתוך הפרק
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  עמדת השמדהעמדת השמדהעמדת השמדהעמדת השמדה, , , , רווה רוסקהרווה רוסקהרווה רוסקהרווה רוסקהייחל מייזלס  
            325325325325טלג טלג טלג טלג סְ סְ סְ סְ     ––––איטלקים איטלקים איטלקים איטלקים , , , , בלגיםבלגיםבלגיםבלגים, , , , צרפתיםצרפתיםצרפתיםצרפתים, , , , שבויי מלחמה רוסיםשבויי מלחמה רוסיםשבויי מלחמה רוסיםשבויי מלחמה רוסיםלללל

  מצרפתית] ליידיש[תורגם 

. נתקל פעם במפגן ברחובות פריז ,החי בפריז, בן עירנו אפרים שרייבר
נשאו כרזות גדולות , לבושים בגדי שבויים ממחנות הנאצים ,המפגינים

   ]מרווה רוסקהשאלה [  !CEUX DES RAVA RUSKA :ועליהן הכיתוב

ר לו כי קיים בצרפת איגוד שבויי מלחמה צרפתים הסביאחד המפגינים 
ברווה  325במחנה ההשמדה סטלג  1942שהיו מרוכזים בשנת , ובלגים
שמובאים בו זיכרונות מן  ,ןדיעולעת י תהם מפרסמים מע. רוסקה

ים מתוך הידיעונים קטעהפרקים הבאים הם . הימים האכזריים ההם
  . הנזכרים

ועליו לתפוס מקום , לו לשקוע בתהום הנשייה ילהלחשם ש, רווה רוסקה ...
ברגן , רוונסבריק, בשורה אחת עם דכאו ,נכבד במרטירולוגיה של האנושות

  . בלזן ומקומות מוכרים אחרים של החייתיות וההשמדה הנאצית

, במחנה ההשמדה והעינויים הנורא ההוא ,1942במרוצת הקיץ האומלל של 
עשרות אלפי שבויי עברו , בעבר השוכן בנקודה העמוקה ביותר של פולין

העינויים האינקוויזיטוריים את  איטלקים, בלגים, םצרפתי, רוסיםמלחמה 
   .שהדמיון האנושי אינו מסוגל לשער, וההשפלה הגרועים ביותר

            1963196319631963נובמבר נובמבר נובמבר נובמבר , , , , 51515151קורות מלחמת העולם השנייה חלק קורות מלחמת העולם השנייה חלק קורות מלחמת העולם השנייה חלק קורות מלחמת העולם השנייה חלק , , , , פיליפ מסוןפיליפ מסוןפיליפ מסוןפיליפ מסון

, שם בפרוטקטורט הכללי-הראשי לייסד אי הגרמני דוקיהחליט הפ 1942במרץ 
  . מחנה ריכוז משמעתי, באזור למברג, רחוק ככל האפשר מגבולות גרמניה

כדי להיאבק במרץ במגפת הבריחות של שבויי מלחמה צרפתים ובלגים  .1
  . ממחנות השבויים בגרמניה

לחנוק באבו כל ניסיון לחבל במאמצי משק המלחמה הגרמני באמצעות  .2
  . לשתף פעולה עם הרייך הגרמניסירוב 

למען שבויים מצרפת , משבויי מלחמה רוסים" נהפּו", המחנה שהיה ברווה
ראשים ה", ו גוליסטים או סתם מתנגדי המשטר הנאצינחשבש ומבלגיה

בכך הם משתקים . המסרבים לסייע לניצחון האולטימטיבי הגרמני" קשיםה
באופן מלחמה אחרים  משפיעים על שבויי, את מכונת המלחמה הגרמנית
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בלב חברה  אנושבני הם מאבדים אפוא את הזכות לחיי . דמורליזציההגורם 
  . אירופית תרבותית

במחנה ההשמדה  1942שבויי מלחמה צרפתים ובלגים עברו בקיץ  23,000-כ
  . מהם יצאו ממנו חיים 3,000-כ. הנורא ההוא

        משולש הכיליון והמוות משולש הכיליון והמוות משולש הכיליון והמוות משולש הכיליון והמוות 

מילת זוועה לכל שבוי מלחמה המילה רווה רוסקה הפכה במהירות הבזק 
אחרים החלו , שבויים חדלו מניסיונות בריחה. אוסטריהבבסטלגים בגרמניה ו

, לעבוד ביתר חריצות מחשש להימצא לפתע ברשימת המגורשים לרווה רוסקה
  . בקצה ההוא של אירופה השרופה, שטח הפקרשם ב-השוכנת אי

הייתה לגליציה הפריבילגיה העגומה להיות הבמה האומללה ביותר בעת ההיא 
שנתאפשר  ,אנטגוניזם אתני ולאומני .לסבל אנושי בהיסטוריה האנושית

ארסי  –ושל שניהם נגד יהודים  של פולנים נגד אוקראינים ,מאות שניםבמשך 
עתה את הארץ זירה של מוות  ךהפ –אלפי מונים מאשר בינם לבין עצמם 

   . השמדהאכזרי ו

רר ההפיש –הפך הימלר  ,לאחר שכבשו הגרמנים את תחום מזרח פולין
מחוז יהודי כום מיד סימן את התח. בחיים ובמוות בפועלשליט  – לכך הסמיכו

יחידות [עבר הזונדרקומנדו  1941מאז . והשמדה חיסולוהפך אותו לגטו ענק ל
חנק בגז של כל היהודים , הטבעה, שיטתי בירי חיסולאס ל-של האס] מיוחדות

 100,000-בלמברג לבדה נרצחו במשך שבועות אחדים למעלה מ. בתחום זה
האוכלוסייה היהודית האומללה של רווה . 400,000יהודים מאוכלוסייה של 

    .3,000-ל 9,000-בקיץ ההוא מ פחתה

יציה כולה הפכה גל, לאחר קבלת ההחלטה על הפיתרון הסופי, 1942בשנת 
  . ץ'שנמשך מאושוויץ עד טרבלינקה דרך בלז, למשולש מוות גדול

. יהדות אירופה קיבל עתה אופי של מיזם תעשייתי מתוכנן במדויק חיסול
 –ץ 'באושוויץ ובלז; בטרבלינקה נרצחו היהודים בגז במשאיות ישנות סגורות

פו רנשומאוחר יותר , גופותיהם נקברו בקברי אחים. ]C ] ?Bבציקלון 
  . במשרפות ענק

לאחר , 1942הובאו לרווה רוסקה במרץ , שבויי המלחמה שנבחרו להשמדה
ברווה  325נמצאנו בסטלג . לבהמות נסיעה של חמישה ימים בקרונות סגורים

  . מגודר תיל דוקרני צפוף ביותר, רוסקה
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, לשבויי מלחמה מרוסיה הסובייטית הוקצהש, 325רשמית נקרא המחנה שלנו 
כדי לפנות את , 1942-1941הם נרצחו בחורף . רוסים 20,000-והושמדו בו מעל ל

  . הסטלג לטרנספורטים של שבויי מלחמה בלגים וצרפתים

המשימה ללקט את גופות  הוקצתההראשונה בלגים הצרפתים וה תלשייר
 ןשנאלצו לשאת אות ,רווה רוסקה לידי יהודי העבירןהנרצחים הרוסים ול
  . לא רחוק מן הסטלג שלנו ,לקבורה בקברי אחים

כדי . לא היה טוב משל הרוסים ,325בסטלג  ,גורל השבויים מצרפת ומבלגיה
לשבור בקרבם את רצון ההתנגדות נקטו הגרמנים בכל אמצעי כפייה פיזי 

  . בכלל זה השמדה טוטלית, ומורלי שעמד לרשותם

ברווה  325ת מסוכניהן ידיעות ראשונות על סטלג באפריל קיבלו בעלות הברי
רק לאחר . סטלג המוות האטי: בשידורי רדיו לונדון כונה הסטלג שלנו. רוסקה

הורשתה הוועדה מטעם הצלב האדום , שאיים רדיו לונדון בפעולות גמול
  .1942לבקר במחנה באוגוסט 

מזעזע על רושם  הדוח שלה עשה. נוסייד'בצע גתהוועדה מצאה כי במחנה מ
לוועדה גם נודע כי מפקד המחנה הנאצי . מצפון קורטוב שלה בו כל מי שהי

  !"כולה קבר אחיםאהפוך את רווה רוסקה ": הבהיר

נוסייד הנורא ביותר הידוע בקורות 'פרט לכך נזדמן לנו להיות עדים לג...
הרכבת ברווה רוסקה נזדמן לנו לראות מדי יום  טווחבעבודתנו ב. האנושות

, ות יהודים מכל הארצותגדוש, חמש רכבות ארוכות חולפות-מו ארבעביו
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אני : "מאחת הרכבות האלה קרא אליי בחור. ץ'שהובלו להמתה בגז בבלז
  ". מובילים אותי לבית המטבחיים, פריזאי

אלפים רבים של  .נזדמן לי גם להיות עד לפוגרום נורא ביהודי רווה רוסקה
שמענו כל הלילה ירי , 1942ביולי  ,ד הלילותבאח. זקנים וילדים, נשים, גברים

מחפשים  ,בבוקר ראינו גרמנים מתרוצצים ברובים מכודנים. בלתי פוסק
גופות . מאוחר יותר קברנו את הקרבנות האומללים בקברי אחים. יהודים

  . אחדות עוד פרפרו על הר וולקוביצה

היו מקרים רבים . פרט לכך השתוללו ביערות הסביבה חזירי בר ושועלים
  . נטרפו בידי חיות רעבות, שניצלו מקליעי הנאצים, שיהודים

לאחר שנסתיימה שרפת הגופות ביערות , 1943או  1942בקיץ  ,יום אחד... 
הובילו אותנו הגרמנים בדרך בריגדת המוות אל , למברגובין רווה רוסקה ש

ספרנו לא פחות מארבעים וחמישה קברי אחים גדושים , ביער, בדרך. למברג
נאלצנו לשרוף את כולם . גם איטלקים בסגינים, בלגים, צרפתים, רוסים

 .נספי מחנה ינובסקיאת , לימים, וכמבדיוק , בשדה ולקבור את העצמות
  . כיסינו את הקברים בעשב והסווינו בענפים שגזמנו מן העצים ביערות

אוכלוסייה היהודית ההתרחשה אקציה גדולה של רצח ] ?[ 1942באחד ביוני ... 
שקובצו מן הערים והעיירות , נשים וילדים, אלף גברים. של רווה רוסקה

ראינו סביב , כשהובילו אותנו למחרת לעבודה. נרצחו באקציה ההיא, השכנות
קברנו . ניםבכידו מנוקביםהם היו . מוטלים בנהרות דם ,נשים וילדים מתים

מטרים מן  300מרחק , מטרים מבית החולים העירוני 20מרחק , אותם בבורות
  ... הדרך שהובילה אל העולם. אל למברגהמוביל הכביש הראשי 

, הצלב האדום הבינלאומי תחודשים אחדים לאחר ביקור ועד, 1942בסתיו 
     .הועבר הסטלג שלנו מרווה רוסקה למצודת למברג

. הייתה הסיסמה!" הכול חייב להשתייך לנו! שום רחמנות כלפי זרים... "
שישה מיליון מהם , הם השמידו עשרות מיליוני אנשים, בשמה של סיסמה זו

  . מעמנו

אל לו , מצפון שמץ שלומי שיש בו ! לשכוח זאת משמע לבגוד באנושיות
   ...לשכוח זאת עד לנשימתו האחרונה

  .  368 – 365' השואה ע: מתוך הפרק
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        משפחת דאקס משפחת דאקס משפחת דאקס משפחת דאקס ה דאקס  'איצ

הראשונים על ידי שהיו מכירים את יחוסיהם היו מוציאים שמם לשם : יוסי אומר' ר
אנו מוציאים לשם אבותינו , אבל אנחנו שאין אנו מכירים את יחוסינו, המאורע

  ) ז רבה לזבראשית (

ברווה במשך  ,דאקס, התקיימה משפחתנו, חיי עולם ןשנים ה 120אם 
) מחצית הדרך כבר עברנו(כשניפגש בעולם האמת . חמישה דורות

כיוון . צעירים וזקנים, נפגוש מן הסתם אנשי רווה מכל הדורות
, שמשפחתנו הייתה גדולה נצטרך לפינה גדולה להושיב בה את הקהל

  . הסבים והסבתות ,המשפחה חשוביתחילה את 

בן של , 1870-הוא נולד ב. תבי-דוד דאקס היה יהודי בעל-חיים, אבי
נחמן -כינו אותו לייביש. סבא רבא מוצאו מסוקול. לייביש ופסיה דאקס

עוד כילדים , אנחנו. הייתה לו חנות החרסינה הראשונה בעיר. סוקולר
ירושה שנותרה מן , שתינו כל פסח יין מן הכוסיות התכלכלות, קטנים
כשר : פרט לכך היו בכלי הפסח צלחות שטוחות ועליהן הכיתוב. הסבא
הכלים עברו . טבלנו בהן את המצות והביצים הקשות במי מלח, לפסח

סברתי שהכלים יישארו אצלי , כיוון שהייתי הצעיר. מילד אחד לשני
  .והגורל צוחק חושקאך האדם . לנצח

שעוד לא  מן הימים, סבאה מירוש, בבוידם התגלגלה גם מנורה בורקת
  . היה חשמל בעיר

חלק היגרו לאמריקה . שאר בני משפחתו של סבא לייביש גרו בסוקול
  .ברחבי תבלוכך נפוצו 

הייתה ידועה בעיר ) אחותי פסיה נושאת את שמה(סבתא פשהלה 
". פעמון צדקה"לא הייתה , העניקה מתן בסתר, דאגה לעניים. כצדקת

, דבורה, לאה: בע בנותהיא ילדה אר. ילדיה ירשו את רגש הרחמים
  . אבי –ובן אחד , מלכה, פייגה

גימפל  ,ה של גימפל'מי היה איצ. ה של גימפל'אמי הייתה בת של איצ
' ר, מלמד הדרדקים שלי. אם נולדתם ברווה מיותר לספר? הזקן עצמו

אחד , שסבא גימפל היה יהודי נאה ,סיפר לי כי הוא עוד שמע, יונה
ה במקום ייתאילו ה. פה שפרצה בעירהוא נספה בשר. י העירנכבדמ

  . ניתן היה להצילו ,מצקת מים
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. גם תורה וגם סחורה –היה יהודי איש המעלה , בנו, ה של גימפל'איצ
ל שמלקות בפלוש ] שלושים ותשע[יונה הלקה אותו ' ר, המלמד שלי

 הוא גם זוכר את הפדיון. בית המדרש זאמד בערב יום כיפור לפני מנחה
  . שקיבל ממנו בסעודת פורים ]מענק[

 סרקה; דינה דאקס- סימה, אמילהם נולדו , ינטה ,סבתא מה שלש
אמה של (ביילה פישלר ; )אמם של יצחק ושל גימפל(יוסט  ]שרה[

גימפלס - ה'ו זלמן איצהכינו, לכֶ אזלמן שט ,בן אחד; )לה פישלרהגיט
  ]. גימפל בןה 'בן איצזלמן [

מעט " :כתובכ. בלבד 45בן , 1930- ב מת. אני זוכר היטב את הדוד זלמן
הותיר אחריו שמונה ילדים . היה מטופל בילדים. ]ט בראשית מז" [יםורע

השרפה הגדולה שפרצה בעיר . קטנה מזולתה תאח, רובם בנות, קטנים
הוא . באש כלה ,ירושת סבא ,הבית. שרפה את רכושו, בזאמד 1926- ב

. שבשכנותו, עצמו רץ להציל את ספרי התורה בקלויז הקטן בזאמד
ביטחון שהשם במצב רוח טוב ובאך תמיד , מאז נאבק קשה לפרנסתו

  ". הדואג"כינינו אותו  .דאג לכל אחד במשפחה, להפך, יתברך לא ינטוש

אנחנו נתקלים במהדורות , והדודות יםכמו אצל הדוד, במשפחה שלנו
  . פסיה ,דבורה, ינטה, גימפל, ה'איצ: שמות כמוחדשות של 

אחותי דבורהלה מתה . ילדה שבע בנות ושני בנים ,דינה-סימה ,אמי
. האחות הבכורה צייטל נישאה לאברהם הופנבראטל. צעירה מאוד

. המורה הראשון ומייסד בית ספר עברי בעיר, אותו מכירים הרי כולם
. ידען, תלמיד חכם. א ספראמל ]סל[ ממש צנא, אין יהודים רבים כאלה

היה . הרי זה רק הודות לו –אם היו בעיר יודעי קרוא קצת עברית 
מדי שבת אמר שיעור במדרש ". המזרחי"ר "יו, ר הקהילה"משנה ליו

נספתה עם כל , בתם רבקה הופנבראטל .חבל על דאבדין. בפני הציבור
  . אחיותיי ומשפחתי

שיינדל , רחל, חוה: אחרותהאחיות ה. אחותי חנה נישאה לבן נמירוב
  . כולם נספו עם כל היהודים. ילדו ילדים, התחתנו

  .כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם

  .  375 – 374' בית אבי ע: מתוך הפרק
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   משפחת רוזנפלדמשפחת רוזנפלדמשפחת רוזנפלדמשפחת רוזנפלדנפתלי רוזנפלד  

, עוד כילד, אני זוכר. משפחתנו היו תושבי רווה מדורי דורות אבות
 ו שלנהגנו לבקר גם בקבר, כשעלינו על קבר אבות בבית העלמין ברווה

לפני שישים , כבר אז, שלום בן נפתלי' ששמו היה ר, רבא- סבא רבא
על . ]?[ שנים 140- הייתה המצבה בת למעלה מ] בערך 1910[שנים 

סיפרו כי ..." הוא קיבל תואר שר מאת הקיסר"המצבה נכתב בין השאר 
נתן סבא סכום כסף גדול לאוצר , ]1812[ בתקופת מלחמת נפוליון

' תמיד היינו גאים בסבא העשיר ר. והודו לו בהענקת התואר, המדינה
יוחסין של משפחתנו צמח ברווה מאות אילן השמובן מאליו . שלום
  . זה מצד אבי. היו לו ענפים רבים, שנים

נחמן ' סבי ר. רווה שסביבפחת אמי היו כמעט כולם מן הכפרים ממש
, רלייבוש הארייצֶ ' אייזיק קורצר ור' ר אחייניוו, בעל אחוזה, וילקר

  . כולם מסביבות רווה

, אחותי גיטל. ואחותי רחל חיו בעיר עד לחורבן, פייוול, אחיי יהושע
קידוש  עלנספו שם , באה לבסוף גם היא עם ילדיה לגטו רווה, מבלז

אתקה לבית  ,אלמנתו. 1934אחי שלום מת בשנת . השם עם כולם
, אשתו של פייוול) שיינר(אסתר קורצר , ובתם רחלה ,טייכמן מרווה
נספו על קידוש , וגם בנם מנדל ובת, גיטל-וולף וביילה-הוריה מיכאל

  . השם ברווה

, בעלה של הבת הראשונה. לזכר שתי בנותיה של אחותי רחל ובעליהן
בת אחת גרה בקרית (היו להם שלושה ילדים . ירש שטרמרה' ר, ינהד

היו להם שני  .ברל קייטשטיין' ר, ה'חנהצ ,בעלה של הבת הצעירה). גת
  . הבעלים היו מוכרים מאוד בעיר. ילדים

. וולוויש הויזר ,אחי יהושע התחתן עם בת של דודנּו
אביו של וולוויש 

בסוף עוד התיישב 
בארץ  19-המאה ה

קבור הוא . ישראל
  . בצפת
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בן . חיו ברווה, נחמן וילקר' חתן של סבי ר, ילדים אחדים של דודי
, אייזיק' ילדיו של ר. הירש רפופורט' היה חתנו של ר, אייזיק' ר, אחד

  . שאפו והתכוננו לעלות לארץ ישראל ולא זכו ,תשעה-שמונה

   .כבוד לזכרם

  .  388 – 387' בית אבי ע: מתוך הפרק
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        זיכרונות ומציאות  זיכרונות ומציאות  זיכרונות ומציאות  זיכרונות ומציאות  לב  -הלה שיּפר

הורים . נותר בזיכרוני לנצח, 1930שעזבתי בשנת , היקר והטוב יבית
לי לא יכולתי לציין , חיים שלווים כפי שהיו לי אתכם! יקרים ואחאים
  . עוד כל שנותיי

ידיים ב הומתו, לאמריקה 1939-פרט לאחי הרמן שנסע ב, הוריי ואחאיי
כעבור . אמורים היו לנסוע בעקבותיו, ה וילדםיאשתו הנ. הרצחניות

ה והילד היו יהנ, חודשים אחדים התנפלו הכנופיות הגרמניות על רווה
נודע להרמן באמצעות הצלב האדום  הדבר. בין הקרבנות הראשונים

האחרונה למלחמה נסע עם הצי הימי האמריקאי בשנה . האמריקאי
בבואו . לגלות אם מי מן היקרים לנו שרד, רצה להגיע לפולין. כמתנדב
הוא נשלח חזרה . כבר נכנעה גרמניה, לבלגיה

   .יחד עם פלוגתו

הלה , אברהם אדלשל הבת של אחותי רגינה ו
תה בשנות המלחמה יהיהיא  .ניצלה, אדל

משרתת במשפחתה עבדה כ, בגרמניה כנוצרייה
בשעת מעשה הייתה בת . יהשל קצינה גרמני

נשואה , יום היא בקנדהכ. עשרה-חמש
  . לארכיטקט ויש לה שני בנים נהדרים

שילדינו לא כדי ועשינו הכול , חיינו בארגנטינה
בננו היה מן הילדים . יעזבו את היהדות

ך זו בדר. ואף ביקר בבית ספר דתי, עברי-היהודיהראשונים בגן הילדים 
  . התעניין בחיים היהודיים

והיה צורך להיאבק , היהודים בארגנטינה היו עסוקים בעשיית כסף
היו לנו מכרים בין . עמם כדי שישלחו את ילדיהם לבית ספר יהודי

שכר חודשי למענם לא עמד כלל על . וראינו מה קשים חייהם, המורים
ההיא היה המצב הכלכלי בעת . ו ספוריםסיצאו ידי חובה בפ. הפרק

 ,רךוצחש אך מי ש. משכרו שכר לימוד גרועפועל התקשה ל. קשה מאוד
עשה הכול ושלח את ילדו לסביבה בה התחנך באהבה לעם היהודי 

ועתה הוא גר , שמונה שנים עבד בקיבוץ. 1953- בננו עלה ב. ולישראל
  . עובד ומרוצה, היעם משפחתו בנהרי
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כבר היה , כת לבית הספרוהחלה לל, כשנולדה בתנו, עשר שנים
, בשנות המלחמה עברה ארגנטינה התקדמות עצומה. המצב שונה

. עשרות אף הפכו מיליונרים, יהודים התעשרו. כלכלית דהתפתחה מאו
עבריים , בתי ספר אינטגרלים, לבתי הספר מפוארים ם

  . בהם לומדים מעט עברית, ופרוגרסיביים

היא חברה בקיבוץ ). עברי(סמינר  בוגרת, 1963-בתנו באה לישראל ב
  .ונישאה שם למורה, נאות מרדכי

אנחנו מרוצים כמובן להיות קרובים . באנו בעקבות הילדים
  . לילדינו ולחיות בישראל

  

  .  396 – 395' בית אבי ע: מתוך הפרק

עשר שנים רכעבו
המצב שונה

התפתחה מאו
םבנו מבני

ופרוגרסיביים

בתנו באה לישראל ב
נאות מרדכי

באנו בעקבות הילדים 1965- ב
לילדינו ולחיות בישראל

  

מתוך הפרק
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   ביתיביתיביתיביתי  )וורטשְ ( בלומה רובין

אבי ואמי ברווה שמורים בזיכרוני עד שלושה דורות  של משפחותיהם
ואשתו ינטהלה השוחט הרשלה שוורט , סבתא מצד אבא-סבא .לאחור

רבא מצד  בשעה שסבא. ישבו כנראה ברווה זה שנים ארוכות, לבית מן
הוא היה חסיד בלז . היה שוחט בהונגריה, שמחה שיץ' רהשוחט , אימא
לו  הבהונגריה ילד. יה לבלזבא פעמים אחדות בשנה מהונגר; נלהב

כשהתלונן באוזני הרבי מבלז . אשתו פראדלה ארבעה ילדים וכולם מתו
סבא בא לרווה יהודי . לרווה ,יעץ לו הרבי לשנות מקום, על אסונו

ברווה נולד לו . רכש בית גדול ובהשפעת הרבי היה שם לשוחט, עשיר
רבה  הדיבקפ וו אותחינכהם . ולמרבה המזל נותר בחיים, בן יחיד, בן

סבתא -אלה היו סבא. וחיתנו אותו עם בת למשפחה רבנית מסטרליסק
  . ואשתו רבקהלההשוחט יונה שיץ -יהודה' ר, שלי מצד אימא

נכדים , שני הסבים והסבתות הקימו משפחות ענפות ובהן בנים ובנות
' בן ר, לשמע מעלותיו הגדולות של ישראל, שמחה' סבא רבא ר. ונינים

מען השתדך עמו ל, דופן שנודע בעיר כעילוי יוצא, טהרשלה השוח
עשרה -הוא בן שמונה, חיתנו אותם. לימים אמי, מרים- נכדתו אסתר

  . עשרה-והיא בת חמש

ניהל , מלא הומור וחכמת חיים, יהודי חכם מאוד, יונה-יהודה' רסבא 
שלרוב  – בנות ונכדים, בנים, ואת מרבית הילדים, כאחוזה, בית מרווח

גם . חיתן וזכה לנחת רבה מהם – ישבו בביתו סמוכים על שולחנו
בהיותו  – כי אבא, אימא והילדים היינו סמוכים על שולחנו, אנחנו

מה שסבא הרשלה לא התיר לו , ליושב בלז יהה – נשוי וברשות עצמו
התחנכנו בבית רחב  ,הילדים והנכדים, ולא רק אנחנו. לפני החתונה

סבתא רבתא פראדלה מתה , שמחה השוחט' רבא ר של סבא הידיים
, למדן מופלג, לוי, לה אח ההי. אני כלל לא הכרתי אותה ,בדמי ימיה

שמחה לקח אותן ' סבא רבא ר. אשתו והתייתמו שתי בנותעליו מתה 
 ;עם לייבלה פרייהייטר ,האחת שיינדלה. כלכל אותן וחיתן אותן, אליו

    .ולקייב'בז ,ליכטרבשם עם פלוני  ,והשנייה סימה

שחינכה , יונה ולסבתא רבקהלה-יהודה' שנו כבוד רב לסבא רחכולנו ר
-אלכסנדר' רלסבתא היה אח . אימא הייתה הבכורה, שמונה ילדים

, בת שלו. יהודי נכבד במגרוב ותלמיד חכם, ]לנגנאור[ לנגנוהר אזוש
' בניו של ר. דוד שלי, ה השוחט'בנצ, ה התחתנה עם דודן שלה'חנהצ
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  – פרט לאחדכולם . לפריז] 20- של המאה ה[ 20- היגרו בשנות ה אשזו
על קידוש נספו  – מתגורר עם ילדיו ונכדיו בארץ ישראלה, הרשלה' ר

  . מת בפריז, וולף, אחד מהם. ד"הי, השם

היו . אך לא חסיד גדול, למדן מופלג וחכם גדול, הרשלה' סבא רל
  . הם נבדלו זה מזה, יםדומלא כל הילדים היו . חמישה בנים ושתי בנות

בהיותו חסיד בלז  .הכול סביבההיה ממש גאון ומפורסם ב, אבי, הבכור
ולא נקטו שום צעד בלי , בלז מאודם של רי"אדמוהקירבו אותו , מסור

הלך אף הוא , נודע כלמדן גדול וחסיד, פיישה, בן הזקונים. פסק דינו
ואחד , קבע בבלזועד מותו על קידוש השם נותר יושב , דרךהבאותה 

זהב של פתחתי במפתח : "לכן נהגה סבתא ינטהלה לומר. מאנשי החצר
 ,כולם –יידל , מרדכי, ברל: שאר הבנים המוכשרים, מנגד". ונעלתי בו

נספו עם כל  ,על נשותיהם וילדיהם
לא היו חסידים  –יהודי למברג 

חיו גם שתי הבנות כבר ; נלהבים
. הזמנים המודרניים בשלום עם

מה  ,הלכה מאתנו, ה'רוחצ, הבכורה
 ,בגיל פריחה, צעירה מאוד ,חבל

הבת ; והותירה שני ילדים יתומים
התחתנה עם , הלה'הצשְר  ,השנייה

מן היא ניצלה . נולד להם בן. גיסּה
עם הבן היחיד השואה הנוראה 

קורט ועם שני יתומיה של -יצחק
מאיר , בעלה המוכשר מאודלמרבה הצער איבדה בה את , ה'רוחצ

 ,נותאסוהגדול ב נו הרבקרה לצערכבר בהיותה בניו יורק . ברגלְ רַ טְ שְ 
קורט -יצחק, דודני, של בנה הגאון ,32בגיל  ,עם מותו הפתאומי

    "!וי להאי שופרא דבלי בארעא. "שטרלברג

גילה אורך גם , שתמיד היה לו קשר טוב עם הילדים ,הרשלה' סבא ר
מעיל [ ֶבֶקֶשהולא  ןעליו מעילשחלק מהם לבשו  ההעובדכלפי  רוח

מספרים כי בא פעם בשבת עם מרדכי . ]שחור ארוך שלובשים חסידים
. מעיל עליוןוהבן לבש , בו היה מתפלל קבוע, להתפלל בקלויז הישן

חסיד , המאמֶ  אזוש' ר ?מה קרה. באמצע התפילה פרצה לפתע המולה
וגזר , בשבת ,ניגש אל מרדכי, אח של פשה הארוכה הידועה, בלז קנאי

משום שלא , מצווהבחזקת , במספריים את המעיל העליון עד מחציתו
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דוחה  –נגד בגד לא רצוי  כזואפילו מחאה , לפי מושגיו. ֶבֶקֶשה לבש
   .  שבת

, מסירות נפש גדולה ונכונות להקרבה גילה האח מרדכי כלפי אחיו, אגב
שונה תפסו הרוסים עוד במלחמת העולם הרא. בזמן הרוסים, אבי

 ,יום אחד. ואילצו אותם לחפור לעצמם קברים, הכו והרגו, יהודים
אמר  ,למחרתו, ומת למחצה חבול, כשאבא שב הביתה מחטיפה שכזו

מבלי לדעת  ,התייצב במקומו מרדכי –עליו להתייצב שוב לחפירה ש
  . אם ישוב מן העבודה חי

, כשנכנסה סבתא. הופרטי היעל מנהגאבי קיים מצוות כיבוד אב ואם 
היה קם  –אף אם היה בית הדין מלא אנשים ובעלי דין , לביתנו, אמו

, ו כי כך נכוןאנחנו הילדים הבּנ .פניה ולא ישב עד שנעלמה מעיניוב
  . זאת כלקחוקיבלנו 

את  ,לשחק אתי ,שהביאה אליי, זליגל' פעם נכנסה לביתנו חיהלה של ר
' חיהלה של ר. גרה בלמברגבת בתה פרלה ש, חברתי, נכדתה רייזלה

כשנכנסה . אריסטוקרטית מדורי דורות, זליג הייתה מיוחסת גדולה
 ,הילדים ,אנחנו. ונהג בדיוק כמו בפני אמו, הביתה קם אבינו בפניה

הוא השיב לנו בסיפור ? זו הרי לא אימא שלך, הייתכן: "שאלנו מיד
   :מעשה

, ן הגבאי לצאתבר וביקש מ-יששכר' יום אחד קרא לי אליו הרבי ר"
' ואז ביקש ממני ללמוד עם בנו ר. משום שעליו לדבר אתי ביחידות

. מובן שהסכמתי מיד. אכן לאחר פטירתו לרבי של בלזהיה ש, אהרניו
בחוץ עומדת אישה מרווה שואמר , התנצל, בין לבין נכנס הגבאי שוב

השיב  –כן ?' 'שאלת מי היא'. ודורשת להיכנס מיד אל הרבי עם פתק
' אלא ר ,לא חיהלה'. 'זליגל' היא אומרת שהיא חיהלה של ר –אי הגב

אך ; היא קרובה שלי, היא מיוחסת גדולה, דע לך': ואליי אמר' !חיהלה
אלא אני מיוחס משום שאני , לא היא מיוחסת משום קרבתה אליי

  ".  קם הרבי בפניה, וכשנכנסה אל הרבי. 'קרובּה

ש לה כל אחד את חל דבר רלאמתו ש. ו למה קם אבא בפניהואז הבּנ
  . משום שעוררה דרך ארץ רבה בכולם הכבוד הראוי

' דרך ארץ גדולה ותודה עמוקה אנחנו חבים ליהודי מעורר הכבוד ר
. הוא היה אורח תדיר ואהוב בביתנו. ידיד נפש של אבי, יענקל רינגל
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כששרר מחסור גדול , אוקראינית-בתקופת מלחמת האזרחים הפולנית
הקצבה שקיבל ן ההיה מביא לנו מעת לעת סוכר מ, מחייהבאמצעי 

' בא רכשגם אצלנו הילדים הייתה השמחה גדולה . להכנת סוכריות
והביא לכל ילד את חלקו , משום שלא שכח גם אותנו, יענקל רינגל

. כי אהב לחטוף עמו שיחה חכמה, בואולאבי שמח תמיד . בסוכריות
   .הבנים היו הטובים בחברים ולמדו יחד

 ,יומיים- כשהתחוללו קרבות יום, אוקראינית-בימי הפלישה הפולנית
 –והסכנה להיהרג הייתה גדולה מאוד , קליעי הירי נפלו בכל בית

חדר קליע כזה לביתנו ופגע בקטיפת , באחת השבתות ,ימיםאותם הב
, ארבעה סנטימטרים נמוך יותר-שלושה. השטריימל שחבש אבא לראשו

  .ודאיהיה הקליע גורם למוות 

כששמע על המקרה וראה את  .יענקל' בא אלינו ר, ביום ראשון, למחרת
הוא נטל את . ה לאביקרהנס ש נוכחנותר כמאובן , הנקב בשטריימל

, אתה הולך אתי מיד עם כל משפחתך: "הטלית והתפילין של אבי ואמר
  . במשפחתנו היו אז ארבעה ילדים". רגע אחד לא תישארו כאן

בה סכנת , בדירה אמצעית, אז בבית למל ליברמןמשפחת רינגל גרה 
, גברת גליקל רינגל הנעלה והנהדרת. קליעי רובה לא הייתה קיימת

מסרה לנו את חדר שינה שלהם בימי החורף הקר , העדינה בגוף ונפש
בעת ההיא אפילו בכסף קשה היה , היא דאגה לכל מחסורנו. והכפור

כך הבנתי את גדלות  כילדה לא כל. יםחיונילהשיג אמצעי מחייה 
התפעלות על המשפחה מלוא ההיום אני כותבת ב, היוםאך ; המעשה

  . על מסירות הנפש שגילו כלפינו, המיוחדת הזאת

. בעיר ברווה מנו את הזמן לפי מספר השרפות. אזכיר מקרה דומה
. פעמים רבות שמעתי את סבא וסבתא מתווכחים בעניין אירוע כלשהו

והיא לעומת זאת אמרה , היה לפני השרפה הראשונה שהדברהוא טען 
  . שלפני השרפה השנייה

סבתא רבתא . מן הקוריוזים הרבים בעירנו אני זוכרת עוד אחד, אגב
' נכנסה פעם אל סבא ר, הרשלה השוחט' ר ,אמו של סבא, גולדה
היא , על גבי גלויה ]כתובת[ סרֶ דְ ַאיונה וראתה אותו כותב - יהודה

זה אך , לכתוב יפה יידיש מסוגלידעתי שאתה ": ראההתפלאה מאוד וק
' ר, בעבר היה יהודי. זה באמת פלא ,ִמְדֶרס בגויית לכתוב מסוגלשאתה 
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, שילם לו חצי גרייצר, סרֶ דְ וכשמישהו נזקק לכתיבת מִ , אשר דייטש
  ". מזההוא התעשר ו

כשהציתו , בזמן מלחמת העולם הראשונה: שלוש שרפות רקאני זוכרת 
כשנשרף חלק  ]20-של המאה ה[ 20-בשנות ה'; את רחוב היץהרוסים 

כשנשרף ביתו של הדיין , 1932בחודש אלול , והשלישית; גדול של זאמד
יענקלה ' במקום ר, שיץשבא לרווה מאולֶ , שלמה שרנצל' האצילי ר

בדיוק שהתה אצלו . הוא נותר עם כל המשפחה ממש בחוץ. נסק'ליזמ
, יהושע רוזנפלד' ריחם עליו ר. ל אמּהשבאה ללדת אצ, בתו ההרה יוטה

הוא . ת רוזנפלד החשובה בעירממשפח, יעקב-בנה של שיינדל של חיים
נחמן וילקר ' ר בתבתם היחידה של שרה , דודנית שלו – ואשתו פייגה

הם הכניסו את כל משפחת שרנצל לביתם  – ויש הויזרוושל וול
  . הם היו קרובי משפחה. תקופה ממושכתאצלם והחזיקו אותם 

אך  ,יחד למדו, שהיה חבר ילדות של אבי, למדן, אזכיר גם יהודי נכבד
   :לימים נפרדו איש לדרכו השונה

הוא ואשתו . הוא היה סוחר. ברוך וסרמן' בנו של ר, עקיבא' ר
הקימו בית , ממשפחת גרוימן הנכבדה, שמוצאה ממגרוב, המיוחסת

הם העניקו לבנות חינוך . היו להם ארבע בנות. דרנייהודי מסורתי ומו
  . הניחו להן ללמוד, ושלא כמשפחות רבות, משובח

ה יּוער 'איצ, זכה להשיא לסוחר חכם ומוכשראותה , חברתי, הבכורה
היא העבירה לשם אחת . בטרם עתעוד קודם למותו , מברזיל

תה עם משפחבת אחת חיה . החיים שם עד היום ,מאחיותיה עם בעלה
כבר היו מסמכים , להבתה המחוננת הֶ לאם הנהדרת לאה ול .בישראל

והן  ,המלחמה שפרצה הקדימה אותן, וכרטיסי נסיעה באנייה לברזיל
  . עם כל יהודי רווהלמרבה הצער נספו 

נפטר למרבה הצער בעלה של , בטרם עתגם כן , לפני שנים אחדות
  . ה יוער'איצ, פרלה

, עלינו סיפוריםתמיד הביאו בפניו , מנוח בקלויז הישן לא נתנו לאבינו
שאנחנו , שאנחנו באות לאגודת התקווה לשיעורי עברית, הבנות

אף שדאגנו ונשמרנו לא לגרום . שואלות בספרייה ספרים לקריאה
לא , בכל זאת הגיע הדבר לאוזניו ולא אחת קרע ספר, לאבא עגמת נפש

  . רק שאל מה מחירו ושילם, התכעס
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צרור שטרות  הוציא מכיסו, ר מנדל"בספרייה נכנס דבהיותי , פעם
ר מנדל שאלתי את "כשהלך ד. גזבר לכל מטרה, ומסר לאהרן הולנדר

למען קרן קיימת : הוא השיב לי. הולנדר לאיזו מטרה נתן לו את הכסף
" ?ר מנדל עצמו הולך לאסוף כסף"ד, מה: "שאלתי בתמיהה. לישראל

נותן מדי חודש אחוז מסוים הדוקטור : "הולנדר פרץ בצחוק ואמר
אינני יודע אם הוא נותן אחוז קטן . מהכנסותיו למען קרן קיימת

משום שבגלל הפעילות , מהכנסה גדולה או אחוז גדול מהכנסה קטנה
מה שהקטין את , הוא מזניח את הלשכה המפורסמת שלו, למען הכלל

  ". רווחיו
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ילדים , יםאח, אחיות, אבא ואימא, הלב מדמם כשנזכרים במשפחה
  . וידידים

ראשי הקהילה , הלב דואב על כל תלמידי החכמים ואנשי השם
  . של העיר הפשוטים יהודיםהכל על , והמנהיגים

כל החיים , הפעוטות שנהרגוכל ונזכור את , אנחנו אבלים על כולם
כל הקדושים שהשיבו נשמותיהם בייסורים בחורבן הנורא , שנכרתו

  .שפגע בנו

  ה "תנצב

  .  400 – 396' בית אבי ע: רקתוך הפמ
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   רווה רוסקה בעבררווה רוסקה בעבררווה רוסקה בעבררווה רוסקה בעבר  מונטווידאולייב לב 

. לבית הישןתנו וכל אחד נושא עדיין בלבו את חוטי הזהב שקשרו א
, הגעגוע הכוסס למקום ההולדתאצל כל אחד מאתנו בוער במסתרים 

  . בילינו באופן רומנטי את הנעורים; בו ראינו לראשונה את האור

הנה אני רואה שוב את עיירתי : שר על עיירתו) יפה' דומני ל(משורר 
  ... חלום נעורים שחלף \אני רואה את חלומי \קטנטנהה

  . חרבה, כל היקרים הקרוביםעל בפרט שהעיירה 

 ,משום שאשתי האהובה, שוותלכתוב על העיר רווה רוסקה  ייזכויות
שנות נישואין לא ובמשך למעלה מארבעים  ,מוצאה מרווה ,הלה שיּפר

ה יתהי ,כשנפגשה אשתי עם ידידי נעורים שלה .לי הזר נפהה היתהי
זיכרונות ההושפעתי מאלפי . נושא הזיכרונות השונים רווה רוסקה

  . עירכםבן ודומני שאני עצמי הנני , אפיזודותהו שלה

 –עיר : יש גם לי מה לומר ואני אומר... אורח לרגע: שאומרים כפיאך 
רושם שהם  נתעורר, ם ואדיקותםלבושלפי  –מבצר של חסידות בלז 

עולם שונה  נחשףעם הנוער המקומי  כשנוצר קשראך . שולטים בעיר
בעלי מבט ברור על אירועי עולם , צעירים ליברלים וציונים: לחלוטין

לשוחח על , ניתן לבלות אתם. ודאגה להישגים יהודיים חברתיים
  . בתענוג רוחני מעניינים ולזכותים נושא

נפגשתי עם , לעיר מונטווידאו, לאורוגוואי, 1930בשנת , לאחר הגירתי
ניכרה אצלם אותה דינמיות . מספר ניכר של צעירים מרווה וסביבתה

הם . חיי קהילה, אגודות ציוניות :בבניית החיים היהודיים המקומיים
, היו פעילים בכל התחומים של הקמת מוסדות כלכליים פיננסיים
. שהביאו במרוצת הזמן תועלת רבה וכבוד לחברה היהודית המקומית

האחרון ייסד בית דפוס , ה הולץ ובריש מרגוליס'הצטיינו במיוחד איצ
  ". דער מאמענט"" המזרחי"ל ועורך שבועון "היה מוהוא . יהודי מודרני

  . עסקן פעיל במוסדות שונים של הגירה וסיוע, ליינוול-זלמן באך

יוצאי רווה . טוב, היישוב היהודי המקומי ככלל מעמדו החומרי של
: י מקצועאנשילדיהם . תופסים מקום של כבוד בתעשייה ובמסחר
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הוא פרופסור , יעקב ברגר, בנו של לייזר ברגר. עורכי דין, רופאים
  . סיטת מונטווידאובאוניבר

חייתי שם למעלה . יש בני רווה מעטים, לעומת זאת ,בבואנוס איירס
 .איתןחומרי לא מצבם הו ,משלושים שנים ופגשתי מספר לא משמעותי

בנו של ל. שושנה רובנר, שיש לו כאן אחות, ה מונדשטוק'למעט איצ
בחור . משרה בכירה בתכניות הטלוויזיה הייתה, מוטל, מונדשטוק

לאחרונה הוא ממלא תפקיד מוביל . מחונן בעל אינטליגנציה גבוהה
-יוסל אוירבך .ארגנטיניות הגדולות ביותר- באחת ההוצאות הספרדיות

אנשים אינטליגנטים ופעילים בחיים היהודיים , פרנקל ואשתו סבינה
  . היא פעילה באופן מיוחד בוויצו. הלאומיים

חיים בני , רוזריו, ערי הפרובינציה הגדולות של ארגנטינה סנטו פהב
  . כמעט כולם במצב טוב, בהם משפחת הלפרין, רווה רבים יותר

עלינו לפני לאחר ש, אני סבור כי פרק דרום אמריקה נסתיים לדידי
בה השתרשו ילדינו שנים קודם  ,ישראל, ארבע שנים לארץ הנכספת

  . לכן

, כשפגשנו בני רווה רבים, הפתעה וסיפוקבגדר  בואנו לכאן היה לנו
זו הוכחה . לפני החורבן, שהספיקו לעלות בעוד מועד, בלא עין הרע

משמחת עוד יותר . שהגשימו, שרעיון ציון היה אצלם אידאל חיים
  .בבניית המדינה הכו שורשיםשהם וילדיהם , העובדה

  . 458 – 457' תפוצות ע: מתוך הפרק
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    בני עיר בקנדהבני עיר בקנדהבני עיר בקנדהבני עיר בקנדהיוסט   ימפלג

לאחר האסון הגדול . בני עירנומגם בקנדה מצויות משפחות אחדות 
גם בת של , קלוגר, וולפוס: הסתדרו שם עוד משפחות אחדות

  . 'בת של ישראל וקסמן וכו, ה אדל'אברהמצ

חיה שם , עסקן ציוני פעיל לאורך שנים, ים לייבוש גרטלגרבמונטריאול 
, האחים מאיר ופסח  שפירא; ה פרייהייטר'צלומְ גם אשתו המנוחה שְ 

  . ה כץ ועוד אחרים'נטע רוקר ואשתו לאהצ

- ואידה פוגל) גיסותיו של לייבוש ובר(בטורונטו גרות האחיות ביליג 
  . ריביטוור

מוכר בני הוא עסקן . ים בני שפירא ואשתו אסתרגר] Regina[ יינה'ברג
יושב ראש של  ,פעיל מאוד במגבית המאוחדת. כל שנותיוע ודיו

בשנים ". התאחדות פועלי ציון"הוא פעיל גם ב. מוסדות שונים בעיר
, ביקר פעמים אחדות בישראל. שימש יושב ראש הקהילה 1960-1959

נדבן גדול למען ישראל ולמען מוסדות שונים . ה בתו הנשואהגרבה 
  . יינה'ברג

בביקוריו בישראל מתקבלים הוא ואשתו תמיד בחמימות רבה בידי 
  . שונים מדינה אישי

  . 458' תפוצות ע: מתוך הפרק
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  הבית החדשהבית החדשהבית החדשהבית החדש  ניו יורקלטנר אזליג -אליהו

בכל מקום בו . את שנות הנעורים, ולדתבו נבית הקשה לשכוח את 
  . מצא ניצב הכול לנגד עינייאֶ 

אך , למעלה מארבעים וחמש שניםחלפו כבר , 1927-באתי לאמריקה ב
  . הן חקוקות בזיכרוני. לא שכחתי את שנות הנעורים

, הרשל אייזן,  ליסה גֶ 'איצ, שרתי אצל חיים החזן עם אברהמלה קלאג
  . הופענו בקונצרטים בסביבה. משה שכטר ואחרים

מיידים בנו היו והשקצים , בשבת היינו יוצאים לטייל ביער וולקוביצה
נאלצו התלמידים היהודים , ת הספר הפולני בו למדתיגם בבי. אבנים

  . להתגונן לא אחת

  .אנשים שונים ונוער אינטליגנטי, טוב רבהההייתה עיר של 

איכרי הסביבה . לא ניתן לשכוח את יום השוק שהתקיים מדי יום שני
למכור את תוצרתם ולקנות את צורכיהם אצל  היו באים העירה

  . ]השוק כיכר[ עיקר ברינגהחנוונים היהודים שהתרכזו ב

  . לרחוץ ולצנן את גופינו נהרנהגנו ללכת אל ה ,בימים החמים, בקיץ

. כבר שנים אחדותיושב ראש איגוד יוצאי רווה אני  ,כאן באמריקה
לכן מוזכרות . כאן אנחנו רק מספר, בבית הישן חשתי שאני בין קרובים

  . שנות הנעורים בגעגועים רבים גם כיום

  . 461 – 458' תפוצות ע :מתוך הפרק
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   1906190619061906זיכרונותיי מרווה בשנת זיכרונותיי מרווה בשנת זיכרונותיי מרווה בשנת זיכרונותיי מרווה בשנת   ניו יורקאסיג ) סם(שמואל 

וב 'נסעתי ברכבת מלובצ. שנובי'בכפר סמוך לצ בעת ההיאהוריי גרו 
שכרתי . באתי לרווה לפנות ערב. זה היה באחד מימי חמישי. לרווה

, נסעתי להיפרד ממשפחתי. מרכבה בעשרה גרייצר ונסעתי לרווה
  . לה שטיינבךמָ , מאחותו של אבי

ושתי , ה שטיינבך'ואברהמצ] נתן[נטע , לדודי היו עוד שני אחים
  . אחיות

  . הוא גר ברווה. נותן צדקה, יהודי עשיר, בית-היה בעל, דודי שמאי

עם בנו לקראת קבלת שבת התכונן דודי ללכת , ביום שישי לפנות ערב
ה ממשי עם שטריימל שֶ הֶבקֶ הוא לבש את . לבית הכנסת להתפלליושע 
במעיל , נער כפר ללא פאות, אני. מגבעת קטיפה חבשבן דודי ; צובל

לדודי היה מקום ליד כותל . הצטרפתי אליהם, קצר ובמגבעת צמר
. כולם הביטו בי ושאלו מי אני. אני נשארתי לא רחוק מן הדלת. המזרח

   . לאמריקה ובאתי להיפרד כי אני נוסע, אמרתי להם כי שמאי הוא דודי

בשובנו מבית הכנסת הביתה היה הבית מואר יפה בנרות השבת 
לה חילקה לכולם דודתי מָ . השולחן מכוסה בחלות יפות. בפמוטי הכסף

  . שרנו זמירות שופעתלאחר הסעודה ה. מרק עם אטריות, דגים

  . תעכנדמה לי שהכול מתרחש , שורות אלה כשיוכשאני כותב ע

ולנט ופשטידת 'לאחר הצ. בשבת בבוקר שוב הלכתי לבית הכנסת
יהודים  –סמוך לראטהויז . האטריות יצאתי לרחוב לראות את רווה

נערים ונערות מטיילים סביב , נשים בפאות, רבים בבגדי שבת
  . אין לתאר –האווירה , לראטהויז

  . לאחר השבת נפרדתי מהם ונסעתי הביתה להתכונן לנסיעה לאמריקה

  . 461' תפוצות ע: מתוך הפרק
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        חברת בני לוי יצחק אנשי רווה רוסקה חברת בני לוי יצחק אנשי רווה רוסקה חברת בני לוי יצחק אנשי רווה רוסקה חברת בני לוי יצחק אנשי רווה רוסקה   ניו יורקאסיג ) סם(שמואל 

   פעילותי בחברה

בשנים הראשונות . יוצאי רווה רוסקה אגודתהפכתי חבר ב 1911בשנת 
  . לשהותי באמריקה לא נטלתי כל חלק באספות

. חברים עודלכל אספה באו . היא גדלה. ה היו אירועים שוניםאגודב
  . האגודנתהוו קבוצות שלא הסכימו עם מנהיגי ה

אמר לי אחי עובדיה , ה ביקשה לבצע משהואגודה, נזדמנה שעת כושר
כך התחלתי לגלות . האגודה באתי והצבעתי למען. אספה הבאהללבוא 

  . עניין והלכתי לאספות רבות

, כשעמדו למנות נושאי משרות חדשים לשנה הבאה, האספבזמן ה
את מועמדותי לתפקיד המשנה , האגודחבר פעיל ב, בלה גֶ 'ע איצהצי
מישים חבמשך . כך נעשיתי פעיל, ה הבאה נבחרתיאספב. האגודר ה"ליו

. עכשיו אני מזכיר הכספים. ר"הייתי פעמים אחדות היו, ותשע השנים
  . אך אין מי שיקבל את התפקיד, כבר רוצה הייתי לנוח

ואני חייב להמשיך כל עוד , חבריםי הפלכיש לנו התחייבויות מסוימות 
המבוגרים . אין לנו פגישות. ייתן לי ריבונו של עולם כוח לעשות זאת

ה אגודב. והצעירים יותר אינם רוצים לבוא ,יותר אינם מסוגלים לבוא
תפקידי . עם משפחות ושלושים וחמש אלמנות שלנו שמונים חברים

  . כשורה לטובת כולם להתנלדאוג שהכול י

במיוחד לייבוש , שורה שלמה של בני עיר היו פעילים, ראזכי
  . מורגנשטרן ודוד פארב

  . 462' תפוצות ע: מתוך הפרק
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   החברה בניו יורקהחברה בניו יורקהחברה בניו יורקהחברה בניו יורק  ניו יורק ראטהויזחיים 

 5-נוסדה ב, "חברת בני לוי יצחק אנשי רווה רוסקה"נה המכּו ,האגודה
  . יושב הראש הראשון היה דוד אוהר, ריֶ בידי משה נו 1900במאי 

. נוכל לשער בקלות את המטרה והסיבה שהובילו לייסוד החברה
באו לכאן עירומים , מסיבות שונות 19- שהיגרו בסוף המאה ה ,האנשים
  . בחוסר כל, ויחפים

האנשים . חבורות מהגרים, בעת ההיא לא באו ממקומותינו קבוצות
. יחידים היו גלמודיםשבאו כ

שווה העיר , גע לחברהבנו
לא . הגדולה לקטן בכפרים

כל כך מהר שייכות נוצרת 
אפשר לגור עם . זה עם זה

אנשים בקומה אחת עשרות 
הבדידות . שנים ולא להכירם

לא . הייתה רוחנית וחומרית
גוני סיוע כמו רהיו אז א

  . וינט והיאס'ג

המזל היחיד היה שהמהגרים 
זה  ,תאח סביבההתרכזו ב
להתארגן  גלמודיםאפשר ל

על מנת שלא , ולייסד אגודה
. יחושו כה אבודים וגלמודים

ניתן אפוא לומר שהמטרה 
בעלי רמה , אנשים מעיר אחתהם הרי היו . הייתה חברתית טהורה

איחדו אותם גם . ו זה לזהנזקק. תרבותית אחידה פחות או יותר
ת היו מסוגלים לבטא א. לעיירה בה נולדו, הגעגועים לבית הישן

אפשר היה לחלוק רשמים מן . הגעגועים רק בפני אנשים מאותה עיירה
  . הבית הישן

, המהגרים בעת ההיא באו עם מטען מסוים של יידישקייטשנראה 
ובגלל בורות , שהיה בהן אלמנט רדיקלי גדול, בניגוד להגירות הבאות
  . יידישקייטהפגין עזות פנים כלפי 
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, יצחק היה שם הרב של רווההשם לוי כי , מעיד על כךשם החברה 
ושימש , נראה שהוא חי דור אחד קודם. בריש רפפורט' לפני ר ןהכיש

בריש רפפורט ' הרב ר. 19-רב עד ראשית שנות השבעים של המאה ה
  . ד"היה רב ברווה כשלושים שנים ונסתלק בשנת תרס

     
  של החברה בניו יורק המייסדים הראשונים
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בעת מובן מאליו כי בין המשימות . םשבעים שניכהחברה קיימת כבר 
והיו ודאי כאלה . סיוע לנזקק. הייתה צדקה, חוץ מן החברתיות ,ההיא

. כפי שכבר הודגש לא היו בעת ההיא ארגוני סיוע גדולים. שנזקקו לכך
  . כל הזמן התמידה במשךהפעילות 

והחברה תמכה  ,בימים כתיקונם סייע כל אחד למשפחתו בבית הישן
גם לאחר מלחמת העולם השנייה הושיטו יד . בענייני הכלל בבית הישן

  .עוזרת לשורדים שנזקקו לכך

במיוחד  ,רבת השנים של החבר משהלה כץ ואחרים םתיזכר פעילות
לעזור לבן  על מנת, הם לא נחו. ואחריה ת העולם השנייהבעת מלחמ

  . עיר שורד

מה , גנת למופת של חסד של אמתלפעילויות אלה נוספה עשייה מאור
  . שבבית הישן עשתה החברה קדישא

כי המהגרים הוותיקים היגרו , לאחרונה פסקה העשייה החברתית
  . הבית הישן חרב. וזרם מהגרים חדש אין, ותאחר סביבותל

החברה . היא חסד של אמת, המשימה הראשית של החברה כיום
ת נציגות וכולם בחרבאספה כללית נ. התנהלה תמיד באופן דמוקרטי

  . משרתים את האגודה במסירות וביושר

היום יש . האנשים הזקנים הולכים בדרך כל חי, לאחרונה מתכווץ הכול
זה מוסיף , עוד קומץ קטן המקיים קשר עם ארגון יוצאי רווה בישראל

כמו בשנים , תוספת חדשה של בני עיר. כוח לקיים את האגודה
  . אין, קודמות

הכול היה פעיל כל עוד . מדרש משלה עם ספרי תורה היה לחברה בית
היום מוחזקים הספרים בידי חברה . תאח סביבהבאנשים  והתפלל
  . אחרת

ולא יכול להיות , עם הזמן לא יישאר דבר. במצב זה הכול בהתפרקות
אפוא הדבר היחיד שיכול . הארגון לנצח תקייםגם בישראל לא י. אחרת

ספר הזיכרון יישאר . תדים להוציאלהישאר הוא ספר הזיכרון שמתע
מקום , זיכרון עולם לחיים היהודיים בעיירה הקטנה רווה רוסקה
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לא לישראל ולא , ל זרם של חיים חדשיםכשממנו לא יבוא עוד 
  . לאמריקה

חיים חדשים ולהמשיך  ,כאן בישראל ,היא לבנותאפוא הנחמה היחידה 
שאנחנו מתקשים להיפרד  ,במקום העבר. את המסורת היהודית הישנה

יהיה לנו עתיד בהיר וזוהר שימשיך לחשל את שלשלת הזהב , ממנו
  . לעבר העתיד הרחוק

 החברה קיימת עדיין בזכות עשייתו חסרת הלאות של שמואל אסיג
שמואל אסיג הוא בעל . אלטנר ]זליג-אליהו[ ויושב הראש שלה אדי

. לתמוך בקשוא מה. ל חברה כזו ויש לו לב טובוהינבניסיון עשיר 
הוא כבר בלא עין הרע . ולא תמיד יש בנמצא, נחוצים אנשים כאלה

הלוואי שיהיה בריא ויוכל להמשיך עוד שנים . כבן שמונים וחמש
מקצועית כבר איננו עובד ויש לו . ארוכות בעשייתו למען החברה שלנו

  . פנאי למעננו

כל מה  רוצה היה לעשות. יושב הראש אדי אלטנר הוא איש טוב לב
מביא תועלת . מתמסר גם לארגונים אחרים ,הוא אדם אידאלי. שניתן

  . רבה לחברה

. וגם לא ביוצאי עירנו שנות עשייה של החברה 70- אין מה להתבייש ב
הייתה כתובת לפעילות למען הבית . שכם להטותתמיד נמצא מישהו 

 במיוחד. מסייעים למי שניתן, של ישראל רבות אגרות חובקנו . הישן
  . בכבוד ובהערכה וחוץ מזה כסףבמאיר רפפורט ' סייעו רבות לרב ר

. כשיצאו לעולם הגדול הה שהושקעה בחינוך הילדים לא אבדמלאכה
כדי , למדורהצים ע – רווה רוסקה ו לושקרא – הם תרמו לבניין הגדול

איש אינו רוצה להתחיל היסטוריה . שהדורות הבאים יוכלו להתחמם
של ההווה ולהוציא את פרק רווה רוסקה מן השלשלת ההיסטורית 

   . מזויפת ומלאכותית תהיההיסטוריה כזו . הארוכה

  .  465 – 463' תפוצות ע: מתוך הפרק
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        רווה באורוגוואי רווה באורוגוואי רווה באורוגוואי רווה באורוגוואי     יוצאייוצאייוצאייוצאייהודים יהודים יהודים יהודים   מונטווידאוה ארדמן 'איצ

לארצות  גם יהודי רווה להגרכשהחלו , לאחר מלחמת העולם הראשונה
ו לאורוגוואי והתיישבו נבאו בני עיר רבים של, עולםרחבי השונות ב

עמדות , בעבודה ומסחר, םעצמכאן השיגו ל. בעיקר במונטווידאו
  . םבכללגם אני . בנו בתים, הקימו משפחות, כלכליות

סיים לימודי רפואה ועלה עם , שמשון, הבכור. ארבעה בניםלנו נולדו 
נסע גם הוא , מיכאל, הבן השלישי. ו קלי לבית וילנסקי לישראלאשת

, הבן השני. שם התחתן והוא מאושר ומרוצה, לסיים לימודיו בישראל
שנולד בשנת  ,יונה- וכך גם בן הזקונים ישראל, שאול עם אשתו וילדו

  . מתכוננים לעלות לישראל ולהצטרף אל אחיהם, מדינת ישראלהקמת 

נו ברווה השפיעו על חיינו ופעילותנו בחיים המסורת והתורה שקיבל
לי היה הכבוד להיות ראש הקהל . באורוגוואי, היהודיים גם כאן

חבר דירקטוריון ומזכיר , נשיא התנועה הרוויזיוניסטית, במונטווידאו
משתתף , "יבנקו פלשתינה אורוגווא"ראשי של הבנק היהודי הלאומי 

מזכיר הוועד המקומי , הזקנים במושב, סובוועד בונ, במגבית קרן היסוד
, ר הארגון הציוני הארצי באורוגוואי"גם משנה ליו, וינט והיאס'של ג

חונכנו לכך . 1951בשנת  29-שימשתי גם ציר לקונגרס הציוני העולמי ה
  . רווה רוסקה, בבית שהיה וחרב

, נזכיר חלק מהם. למונטווידאו היגרה קבוצה קטנה מן הבית הישן
. טודרוס מרגליות ולאחר מכן אחיו בריש' ר :עוד שאינם בין החיים

ל השבועון "ובמשך שני עשורים מו, בריש היה חבר מועצת הקהילה
, הבן יצחק והבת פייגה, ניהלו ילדיועוד מה - זמן". דער מאמענט"הדתי 

  . וההוצאה פסקה, אך לאחר מכן לא יכלו להמשיך, עבודההאת 

שיתף פעולה , הקהילהנח שטיינפלד היה שנים רבות חבר מועצת 
ועד לימים האחרונים , בקופת ההלוואה שממנה צמח בנק פלשתינה

לבית . ביתו היה פתוח לכל אחד. שימש גבאי ראשון בבית הכנסת
ביטוי הוקרה ולזכר עיר  .רווה רוסקה: העסק שלו העניק את השם

  . הולדתו

עיל לספרים והיה חבר פמצליח היה לו בית מסחר , )ריטנר(לייזר ברגר 
 . בוועדת קרן קיימת
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ן אבא לכ, בך-זלמן ליינוול: ייבדלו לחיים כמה מקומיים ותיקים
עבד כמנהל קואופרטיב המסחר . מגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה

, חבר מועצת הקהילה, וינט והיאס'א כוח גבשימש לאחר מכן , היהודי
  . גוואיופעיל בקרב יהודים גרמנים באורו, בית הילדים, מושב הזקנים

מזכיר המשרד , "התאחדות- פועלי ציון"היה מזכיר , אברהם ליברמן
  .ציר לקונגרס הציוני העולמי, הארצי של קרן קיימת

חבר בנק , חבר מועצת הקהילה, חבר הציונים הכלליים, פאררישעיה שְ 
  . פלשתינה

עזבו אותנו ועלו עם ילדיהם  ,באשה ליברמן ,שיע שפארר ואשתו
  . לישראל

שספגנו ולקחנו עמנו במטען , רווה רוסקה והחינוך שלה רוחה של
בכל  יהםומשפיעים על את חיינו מרוממים ,החומרי הדל שלנו

  . המקומות ועל פני כל דרכי הנדודים אליהן הוביל אותנו הגורל

  .  466 – 465' תפוצות ע: מתוך הפרק

  

  לא תורגם , שיר –מייזלס  אנחנו האחרונים ] חיאל[י
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        במקום גלעד במקום גלעד במקום גלעד במקום גלעד 

רוסקה רווה ביהודי שהתיישב סיפר לו . באדיבות משה ירונסקי 2001שנת מתצלומים 
    וינט 'זמת ארגון גוהמצבות רוכזו ביש ,1953בשנת 
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   בדף הקישורים בסוף הקובץ ,אתר הנצחהאתר הנצחהאתר הנצחהאתר הנצחהלקישור 
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        ענייניםענייניםענייניםענייניםתוכן תוכן תוכן תוכן 

            רוסקהרוסקהרוסקהרוסקהלתולדות היהודים ברווה לתולדות היהודים ברווה לתולדות היהודים ברווה לתולדות היהודים ברווה 

  6                                  רווה רוסקה והסביבה              נחמן בלומנטל  
   14                                       על החיים ברווה                 יחיאל מייזלס 

  
        הוויהוויהוויהווי, , , , דמויותדמויותדמויותדמויות, , , , זיכרונותזיכרונותזיכרונותזיכרונות

    26                                            שני מסמכים     )  קסל' י(יחיאל מייזלס 
  33                            ד "ר יוסף מנדל הי"ד לזכר                         גרף ' ה

  35                      עסקנים ציונים חשובים בעיר        ץ                 משה כ
  39                           אדל  –המשפחה הציונית                טהויז  אחיים ר

   41                                            זיכרונות עבר           הברמן) הירש(צבי 
  48                                            זיכרונות עבר                 קס  איצחק ד

   62                                                  דות מוס              נחמן בלומנטל  
    69   1913-ניסיון שלא צלח לארגן בית ספר עברי ב                    משה וייס  

   70             חיי התאטרון היהודיים ברווה רוסקה       יעקב שטיינפלד -משה
   76                                             לזכר חברים               ליברמן   יינוולז

   79                                       זיכרונות נעורים                     יעקב מצגר
   91                                                 מאפיינים             ציון פרידמן  -בן

          96                    ... בצלב החירותעוטר ד בלז חסי]        מייזלס[יחיאל קסל 
      99                      חלק מכתבותיו של אשר רובין                    אשר רובין 

  102                                          מנארולהאופה      קרמר  -לאה רוזנצווייג
   105הישן                           צרור זיכרונות מביתי          וולף  -לייבוש גרטל

   107                 עשר הקולות ההיסטוריים -ארבעה              שטיינפלד ' י' מ
   110                                            ההכשרה שלי                אליעזר רכס  

   111                                                ברמימי ע        אוירבך  -יוסף פרנקל
        112             נגד גרמניה הנאצית... סוחרים יהודים       אקסלר  -משה גרובר

   113                                   ץ ורווה רוסקה 'בלז                  נפתלי דונר  
   116      יהודים כאורחים בחתונת הנסיך סאפייהא                    חנה טיסר  

  119           20-ושחר המאה ה 19-דמדומי המאה ה  ) קסלר(ברוך המרשמידט 

        הסביבההסביבההסביבההסביבה

   121                                          ץ'יהודים בבלז              טהויז  אחיים ר
    125                                יכרון לעיירתי מֶגרוב ז                 צבי לנגנאור  

   129                                                   מֶגרוב               אפרים שרייבר  
   142                                      קמיונקה וולוסקה                    דוד הלפרן 

   144                                 היה הייתה עיר רווה                    מקס הלפרן 
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        השואההשואההשואההשואה

   146                                                 בימי דין                 מלך ראוויטש 
      151  ץ על מפת אתרי ההשמדה 'רווה רוסקה ובלז                אליעזר אונגר  
  154מה שעבר עליי                                                         יהושע וולפוס 
         181                   כך אבדה רווה רוסקה היהודית                 אברהם קלאג  

    191                                  סופה של עירי רווה                   חיים שפאצר
  209זיכרונות למען הדורות הבאים                                              דן ברגר 

  229כתריאל רוזן                    מחנה ינובסקי בלמברג                              
   231                                 יהודי עירי שנכרתה        קרמר  -לאה רוזנצווייג

   236שמואל שטורך     בין פרטיזנים                                          -אלכסנדר
   250וולף סמבול                     תמצית מיומני                                        

   253                             מה שעבר עליי ועל בתי               ציון פרידמן  -בן
   261                                 ...יהודי-עדות של לא                 פרנצישק ולך  

    268                               בהולנד ערב ההשמדה                   יוסט   ה'איצ
   272                                                זיכרונות                      מלך צינס  

   274                                         במאבק החיים                ל מייזלס  יאיח
   299                                             שורד יחיד                    נתן צימרמן 
     301             1941בחורי רווה בצבא הרוסי בשנת                    ישראל זאץ  

   303רות השכל                      איך ניצלתי                                             
   306                                       הכיבוש הגרמני               םויסלבקעדה ויי

       310...                      עמדת השמדה, רווה רוסקה                 ל מייזלס יאיח

        בית אביבית אביבית אביבית אבי

   314                                        משפחת דאקס                  ה דאקס  'איצ
     316                                       משפחת רוזנפלד              נפתלי רוזנפלד  

   318                                   זיכרונות ומציאות                 לב  -ה שיּפרהל
   320                                                     ביתי         שוורט  - בלומה רובין

  
        תפוצותתפוצותתפוצותתפוצות

   327                                    רווה רוסקה בעבר    לייב לב                      
   329                                       בני עיר בקנדה   גימפל יוסט                   

  330                                             הבית החדש זליג אלטנר          - אליהו
   331                       1906ה בשנת זיכרונותיי מרוו  אסיג         ) סם(שמואל 
       332           חברת בני לוי יצחק אנשי רווה רוסקה   אסיג         ) סם(שמואל 

  333                                      החברה בניו יורק   חיים ראטהויז              
         337                     רווה באורוגוואי  יוצאייהודים     ה ארדמן              'איצ
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        קישוריםקישוריםקישוריםקישורים

   Yiddish Book Center  ספר רווה רוסקה הסרוק באתר

https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yizkor-books/yzk-

nybc313960 

  ספר רווה רוסקה הסרוק באתר הספרייה הציבורית בניו יורק

https://digitalcollections.nypl.org/items/e2d06380-42bb-0133-

933a-00505686d14e/book#page/1/mode/1up 

  קישור למאמרו של אליעזר אונגר בעיתון הצופה

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?action=tab&tab=browse&

pub=HZH&_ga=2.69291600.17216 

   רווה רוסקה באתר השטעטל הווירטואלי

https://sztetl.org.pl/he/towns/r/856-rawa-ruska 

משה ירונסקישיתף מצא ו ,לאתר הנצחהקישור   

https://www.google.co.il/maps/place/Holocaust+Mass+Grav

e+Memorial/@50.2322955,23.6073585,3a,75y,90t/data=!3m

8!1e2!3m6!1sAF1QipOfF84TE4qUG1a9E0wNStn-

XNwXoVLlw3T50qbj!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleus

ercontent.com%2Fp%2FAF1QipOfF84TE4qUG1a9E0wNStn-

XNwXoVLlw3T50qbj%3Dw203-h151-k-

no!7i4032!8i3016!4m5!3m4!1s0x473b35633fd5e747:0x8a18

d8c2155a8fac!8m2!3d50.2322957!4d23.6073587?hl=i 
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