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רחמיאלי אבנר

הסובייטים ובימי במאי" השלושה "רחוב הפולני השלטון בשנות שנקרא הראשי הרחוב
הרכבת מפסי החל אורכה, למלוא נמשך הוא העיר. של חלקה רוב את תפס אחר, שם נשא
 בארג" "דעם עד העיר, של בדרומה ז'אליבוב, בשכונת וארשהקיוב) (מסילת

העיר. של הקיצונית, הצפונית, השכונה
הרחוב ונמוך. צר רכס על שנמשד האבנים, דרך צדי משני עמדו ברחוב העץ בתי
מערב מצד שמאחוריהם! הסטיר ונהר הנרחבים הדשא כרי לעבר מזרח, לצד השתפל
מעיינות מי שאסף ריצ'קה"), ,,די  טייכל" (,,דאס קטן ופלג ביצה לעבר הרחוב נמשך

הסטיר. אל והזרימם רבים
ולמערב למזרח בכיוון קטנות סימטאות גם נבנו התרחב, שהרחוב במקום ושם, פה
ועוד). גאס" ,,באמבע האולייניצס, סימטת ביתהכנסת, סימטת מכביהאש, (סימטת
של גדול עגול גוש עמד שבאמצעיתה מארק"), (,,דער השוק כיכר היתה העיר במרכז

חנויות. של שרשרת שיב לכיכר, מסביב וממולן, חנויות,
בריק"( ל~.,אונטערן העץ גשר דרך מזרח, לצד הדרכים: הסתעפו השוק מכיכר
שהיתי שכונה ל"בארג"'  לצפון וללוצקקובל; לקופאצייבקה לזיאליבוב,  לדרום
הרבים הכפרים ואל סטאוואק" ל"אונטערן  ומערב םאקילא., ולעיירה גבעה על בנוייה

העצום. שבמרחב
ולעיתים בצפיפות בנויים הבתים היו העיר, של המרכזי בחלק כלומר בעיר,
השכונה בזיאליבוב, אולם המגורים. חדרי נמצאו ומאחוריה לרחוב החנות פנתה קרובות
ירקות. של ומטופחות גדולות גינות ליהודים היו הברזל, למסילת הסמוכה הדרומית

בארג'/ "אפן העיר, בצפון גם כן פרי. ועצי
התפוחים עצי גן אל אותי הזמינה קרומירם כשלילי המיוחד, התענוג את אני זוכר
שאכלתי ה"וויינפעלעך" של טעמם בפי שמור כן ביתם. מול שהשתרע שלהם, והאגסים

העירית
בימי הראשונה, העולם מלחמת לפני
של סבו גלר, משה ר' היה הצארים,
של ,סטארוסטה" ה, גלר, משה חברנו
פאספור מתן היה בסמכותו העיירה.
הוא ; אחרים רשמיים ומסמכים טים
העיר תושבי העירית. ראש מעין היה
באמצעות מיוחדת, בשיטה בו בחרו
רק היתה הבחירה זכות כדורים.

לגברים.
ר' בנו ממנו ירש הזה התפקיד את
,סטא , בכינויו ידוע שהיה גלר, איציק
בתום הפולנים, לכניסת עד רוסטה"
שהת עד הראשונה. העולם מלחמת
שריכז האדם הוא היה העירית ארגנה
ואנשים רבות רשמיות סמכויות בידיו

ולעזרתו. לטיפולו נזקקו רבים
יהודים 10 חברים, 12 היו בעירית
והפריץ ז'יטינסקי ד"ר : פולנים ו2
נבחרו הם שגם זאפולסקי, אלכסנדר
היהודים. של בקולותיהם בעיקר
בת העירית לראש נבחר זאפולסקי
שמואל נבחר לסגנו היהודים, מיכת

הציונים. מטעם דיאמנטשטיין
ה כחבר נבחר קופלמאן יקותיאל
מאוחר היהודי. השמאל מטעם הנהלה
כסגן ברונשטיין יעקב נבחר יותר
דיאמנטשטיין. במקום ראשהעיריה

השתמשו יותר מאוחרת בתקופה
כדי תחבולות מיני בכל הפולנים
הנוצרים. הבוחרים מספר את להגדיל
זשאליבאוו הכפר את לעיר צירפו הם
לעיר. שמחוץ אחרות נוצריות ושכונות



מרים ואשתו העיר, מנכבדי קורן, ישעיה ר'
בחיים נשארו הענפה משפחתו מכל . (למטה)
ונכדו בישראל הנמצאת גוטין רוזה נכדתו רק

בניויורק. הנמצא אברהם,

ל"גן אותי הכניסה רוזה' השובבה, שנכרתו בעת קורן' ישעיהו ר' של היטב הגדור בגנו
זה... חתום עדן"

אדמה מעבודת התפרנסו הם נרחבים. שדות רבים ליהודים היו בריק" ב"אונטערן
ממש.

המעטים הגויים העיר. מאוכלוסיית אחוז כ9080 היהודים היוו השלושים בשנית

את להקטין במגמה לעיר, הפולני השלטון ידי על שצורפו ובכפרים, העיר בפרברי גרו
בעיר. היהודים מספר של היחסי השיעור

השוק יום
עגלותיהם על הסביבה מכל האיכרים באו זה ביום היריד. התקיים בשבוע שני יום בכל

מקוט. אפס עד הסמוכים והמגרשים הרחובות ואת הש>ק כיכר את ומילאו

שהביאו מהם אלה ועוד. ביצים פירות, עופות, ירקית, תבואה, שקי לעיר הביאו הם

שוקבהמות לשמש במיוחד שנועד במקום התמקמו למכירה, סוסים או חזירים בקר,
בארג". "אויפן העיר, בצפון

מתוצרת היהודיות בחנויות קונים היו והאיכרים הכפרים, תוצרת את קנו היהודים
עגלות חרמשים' מגלים, מחרשות, : וכליעבודה כליבית נעליים, מוכניפ, בגדים : העיר

ייי'ש, כמובן' הכל, ולפני מלוחים, ודגים נפט סבון, יהודים, נפחים עלידי שנעשו

רבה. בקולניות נעשו וממכר מקח עסקי כל הנפש. את המשיב

(שהיתה הכפרית האוכלוסייה : חאיזור בכלכלת זו חלוקה קיימת היתה רבות שנים

ועמלה שטרחה היהודית, והאוכלוסיה מחד, החקלאית ותוצרתה אוקראינית) ברובה
הנחוצים פריטים של ואלפים מאות תעשייה, מוצרי המקומי הייצור ומן ממרחקים להביא

מאידך.  כן לפני .נראו שלא חדישים מוצרים ביניהם לאיכר,
היי יחסית חי והאיכר ברכה יבולי הניבה ווהלין של הדשנה השחורה האדמה

יימשך הוא וכי טבעי, הוא הזה שהסדר היה, נדמה שלנו הילדות בשנות רווחה.
ועד. לעילם

היו מאודו כטובים והאיכרים היהודים בין האלה היחסים נראו נורמאליים בימים

יכולנו לא אופן בשום זו. אוכלוסייה חלקי שני בין מעטים גילוייהתידדות גם

בוב. הרשל של למסעדה גכניסה



הרצועה הותרה כאשר שקרה, כפי פראית, שנאה של כזאת התפרצות הדעת על להעלות
הנאצים. ידי על

: מסביבנו הטבע ולמראות בשדה האיכר לעבודות בתודעתנו נקשרו השנה תקופות
עשירה פריחה העצים התכסו השלגים, הפשרת לאחר מארסאפריל, בחדשים באביב,
את מילאו והחבול הלבן הלילך ופרחי והאגסים, התפוחים הדובדבנים, פרחי : וריחנית

שלהם. המיוחד הניחוח בריח המרחב חלל

לחורף, והשחת העשב וקציר האחרות והתבואות החיטה השיפון, קציר  בקיץ
להם. ובסמוך העיר לבתי מעבר שנעשה

בוץ.  תפנה אשר בכל בדרכים. בוץ הטורדנים, הגשמים עונת  בסתיו
ומבלה החמים בבגדיו מתכרבל האדם האדמה. פני את מכסים וקרח שלג  בחורף

בעצים. המ>סק התנור עליד בבית זמנו רוב
מים רוב ויעלפי מים, מצאת מטרים כ10 שחפרת מקום בכל רבות. היו בעיר הבארות

לשתייה. טובים מתוקים
ברחוב שנמצא שופע, מעיין זה היה ה"קריניצה". היה בעיר ביותר המפורסם המעיין
שואבים היו המים את הבאר. את הקיפה מלט של טבעת האולייניצס.  בתיהבד

משיבינפש. וקרירים חיים מים אלה היו הבאר! מן ישר בדליים
היה לפעמים מייסודה. מזה ומכין כקרח קרים מים דלי הביתה מביא הייתי בקיץ
: ברוסית שפירושו "וואליוך'/ היה העיר אנשי בפי (כינויו לייב בעיר, היחיד המים שואב
מביא בוך") דער ווערן געשוואלן דיר ,זאל , : בחרון עונד. היד. זד. בשם לו כשקראו עצלן.

בעיר. שונים לבתים מים דליי

משום קופאת' "קריניצה" היתה לא וקרח, שלג עטוייה היתד. הסביבה כשכל בחורף,
משום  ומסוכנת, קשה היתה הזאת לבאר הגישה אולם בחוזקה. בו זרמו שהמים

אותה. שכיסה מהקרח חלקלקה היתה שהאדמה
לא האוכל אך והטעימים. הצלולים והמים הצח מהאוויר נהנו העיירה תושבי כל
להחיות לו זקוק שאדם חקלאית, תוצרת בכל עשירה היתה הסביבה בית. בכל מצוי היה
אחרת, חלב תוצרת וכל שמנת חמוץ, חלב חמאה, חלב, בשר, שיפון, לחם : נפשו את
להביאם השיגה לא שידם יהודים היו זאת בכל  הסביבה שבנהרי הדגים שפע וכן
בעיר גדלו כן פי על אף שמן... בקצת מרוח בלחם שהסתפקו ימים היו הטף. לפי הביתה

ולהוריהם. להם יותר טוב לעתיד שציפו ויפים, בריאים ילדים ובסביבה
לא הגויים סגורות. היו החנויות כל פניה. את העיר שינתה חג ובימי בשבתות
זכו אלה בימים מאדם. ריקה השוק כיכר את שימצאו בידעם העירה, אלד. בימים באו

בתנור. הבית עקרות שהכינו וחמין, חלות דגימ, של טעמם לטעום ישראל ילדי

מס0ר שנים נעשה הצילים ברוז'ישץ'. הבאר
השואה. ל2ני


