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אבי לארץ. ולעלות הציוני הרעיון את אישית
1925 בשנת לארץ עלה ברוך, ר' המשפחה,
נהרג הוא ובת). בנים (שני ביתו בני כל עם

ביפו. (1929) תרפ"ט במאורעות

קיובווארשה, מסילתהברזל בקו םטיר הנהר על השוכנת לוצק, במחז גדולה עיירה
של עשיר עבר לרוז'ישץ/ לה, אין מקובל. ק"מ וכ50 מלוצק קילומטרים 20 במרחק

פנקסקהל בה נשאר לא גם היסטורי. ערך בעלות עתיקות בה נמצאו לא רבים, דורות
והמפותחות החשובות העיירות ואחת במינה מיוחדת עיירה היתה אולם אחרות, כבקהילות

; . .■ ■ \ בווזלין.

בערך. שנה, 170 לפני העיירה נוסדה הקודם מהדור זקנים וחישובי השערה לפי
בשנת  שנה 50 וכעבור יהודים 702 אז בה חיו כי מעיד, 1847 של האוכלוסין מיפקד

בדרך . הרשמית) הספירה שהראתה תושבים 4342 (בין נפש ל3169 מספרם עלה  1897
של הכללית מהאוכלוסיה אחוזים 85 כ80 הנוכחית המאה בראשית היהודים היוו כלל

גרמנים ישובי נמצאו בסביבתה ואילו אוקראינים, בעיירה חיו היהודים מלבד רוז'ישץ/
העיירה. ליהודי החקלאית תוצרתם את מכרים שהיו

הכלכלי המצב

>

*
*

ובקרובות גדולות בכמויות וכף, ביצים חמאה, תבואות, ביצוא מפורסמת היתה העיירה
מצמר לאריגים ובתיחרושת וקטנות גדולות טחנותקמח בעיירה היו כמו''כ מלאים.

היו האלה הענפים באוקראינה. גדול ביקוש הי שלתוצרתם אחרים, ומחוטים מקומי

, גרמנים) יצרנים בידי שהיו לאריגה בתיחרושת שני (מלבד יהודים בידי מרוכזים
רבים. יהודים עובדים שהעסיקו

מלחמת פרוץ עד ומתרחבת מפותחת ותעשיה מסחר של כעיירה נחשבה רוז'ישץ'
נחרבה ,1915 בשנת והגרמנים האוסטריים חיילות כניסת עם .1914 בשנת הראשונה העולם
חרבות. תל הפכה והיא עזבוה, מתושביה רבים נשרפו, בתים הרבה העיירה. כל כמעט
הכובשים יחס כי אם ומחיה, הכנסה ללא בעיירה שנשארו היהודים של סבלם היה רב

רע. היה לא אליהם

בעל של אביו ברוד' משפחתו. ובני רוזן ברון
תרפ"ט. במאורעות ביפו נהרג אריה, הרשימה



מלחמת לפני הפולנית במדינה רוז'ישץ'
השניה. העולם העיירה נשרפה הרוסים, צבאות ע"י העיירה וכיבוש האוסטרים נסיגת עם '1916 בשנת

אחרים. למקומות או לוצק לעיר עברו תושביה ורוב כליל כמעט
והרוסים, הפולנים האוקראינים, : השלטונות חילופי תקופת באה המלחמה כתום
לעיירתם, לחזור יהודים התחילו הפולנים שלטון 1920 בשנת כשנקבע זה. אחר בזה שבאו
גדל מספר שנים במשך לתחייה. שבה והיא מחדש קהילתה את הקימו הריסותיה, את בנו

כקדם. ימיה ולחדש להתפתח הוסיפה והיא בערך, נפש ל5000 והגיע היהודי הישוב

והלאומיים החברתיים החיים
ונדיבילב גבאים עסקנים, בה חסרו ולא מפותחים היו בתז'ישץ' הציבוריים החיים
נושאי מספר גם היה רב השנים. כל בה שהתקיימו והצדקה, החסד במוסדות התומכים

המקומי. הנוער בחוגי בעיקר התחייה, רעיון
יוסף חיים די הציוני העסקן המקומי, הסוחר של ביוזמתו הוקם 1902 בשנת
השונים הזרמים של התנועות בעיירה רבו 1904 בשנת מתוקף'. "חדר שטיינגארטן,



השחורה" להגברת

שמועה נפוצה 19281927 בשנים

גברת איזו כי העיירה, תושבי בקרב
דא שווארצע ,די , ענקית, מסתורית
משתלטת השחורה") ,הגברת ,) מע"
ידיה את ומושיטה העיר על בלילה
בחצות הביתה לשוב המאחרים אל

חברתיים... מבילויים
: בחרדה אמרו רבים

תיגע ,דאמה' שה למי לו, ,אוי ,
בו"...

ובנו בניהם את הזהירו אמהות

במו לבלות או לטייל שנהגו תיהם,
בשעות שישובו הנוער, תנועת עדוני

המוקדמות. הערב
חצות אחר הביתה בשובי פעם,

ריקה היתה השוק וכיכר הלילה
,סטא ,) הלילה שומרי רק ושוממה,
כשמקלותיהם בת התהלכו רעזשים")
השו וולוול ר' את שאלתי בידיהם...

,צעןקלייטן", ה, עליד שעמד מר,
האם ; שמספרים מה נכון זה האם
זו. מפחידה דמות בלילות באמת ראו
מב ובעיניים הכחיש לא וולוול ר'

רואה הוא שלפעמים סיפר, ריקות
הסטאוואק מעל מרחפת ענקית דמות
שהיא עד הגשרון, עליד (האגם)
להת פחד הוא וכענן. כערפל נמוגה
שמשהו בטוח הוא אך אליה, קרב

כאן... יש
רחל של בביתה אז גרנו אנחנו

לאגם מאד קרוב ראדענעס", די ,פון ,
דאמע". ה"שווארצע פעלה שמעליו
עד הגעתי מפחד עצורה בנשימה

החלון, דרך אליו נכנסתי לבית.
בכוונה, פתוח אותו השאירה שאמא
היש הבית אנשי את להעיר לא כדי

ישרים... שנת עמוקה, שינה נים

ר. א.

שריחפה הפרעות סכנת נוכח ובונדאים. סוציאליסטים) (ציונים ס. צ. ציונים, : בנוער

הציונים ושל לחוד ו"בונד" ס. צ. של עצמית הגנה קמה היהודים, ראשי על ההם בימים

המפלגות. בין משותפת לשון נמצאה לא כזה יהודי כלל פעולה בשטח אף  לחוד
שרשים. בה והיכתה ברוז'ישץ' הציונית התנועה התרחבה הנוכחית המאה מראשית

המקומיים, והמשכילים העסקנים טובי נמנו שעמה ציון", "מבשרת ציונים אגודת התארגנה

יוסף חיים דרליטש, יהושע לתר, אלתר בראקר, נחום בראקר, אליהו הוכמאן, פסח : ביניהם

ציוך, ב"צעירי פעיל והיה לאומית ספרייה ייסד הציוני הנוער ואחרים. שטיינגארטן
ציוך. "מבשרת מאגודת נתבדלו שלא

תורה : מזה וציונים משכילים ושל מזה חסידים של  לה היו פנים שתי  רוזיישץ'
בתי הרבה בה היו כמעט. הורגשה לא שהיתה, במידה גם הקנאות, יחד. בה שכנו וחכמה

ע"י זיאליבוב בפרבר ביתתפילה ביתמדרש, אוליק, וחסידי טריסק חסידי של : תפילה
אגפיו ובשני רם בנין זה היה העיירה. בטבור שעמד גדול, וביתכנסת הרכבת תחנת

חסידות, של חותם כל עליו נשא שלא ביתהמדרש, והקצבים. החייטים של בתיתפילה

אחרת. או זו חסידים לחצר השתייכו שלא אלה לכל מקוםתפילה שימש

הגדולה המחלוקת
חיים בשטחי גם אלא רוחניים, בעניינים רק ולא גדולה היתה מטריסק הרבי של השפעתו

השאיר ולא הארץ כל בדרך הלך ז"ל, לרנר ליב משה ר' הישיש, שהרב לאחר אחרים.

נכבדי בקהל. לפירוד שגרמה גדולה, מחלוקת העניין עורר הרבנות, לכיסא ראוי יורש
עמו להתייעץ לטריסט לרבי נסעו שווארץ ומשה ביברמאן יוסי אהרן בראקר, אלתר : העיר
תקופח שמא דאגה ומתוך החדשות הרוחות להשפעת חשש מתוך אחר. רב מינוי בענין

אחד מנוחהיס, איציק ר' את במקום לדיין למנות הרבי ציווה שלו, האיפארכיה על שררתו
הטריסקאית. החצר של התווך מעמודי

אל לבריםק נסעו ? עשו מה ב"מלכות". ומרדו הרבי לעצת הסכימו לא הנכבדים
חרי דוד אשר די את לרב להם בחרו אתו התייעצות לאחר סולובייצ'יק. חיים די הגאון

חלק : רוז'ישץי יהודי בין מחלוקת פרצה אז מפורסמת. ואישיות בןתורה ליטאי מבריסק,
החלה מטריסק. הרבי של בחירו מנוחהיס, איציק ר' אחרי וחלק החדש הרב אחרי נהר

יריבים. למחנות נחלקה והעיירה "ויתרוצצו", פרשת
אוליק חסידי התעוררו לזה. זה שונאים נעשו ובידידות בשלום תמיד שחיו יהודים

ר' את שלומם, מאנשי הזמינו שוחט ואף ספקטור, משה ר' את משלהם, רב הם גם ובחרו
שפיםאלניק. ברוך

ומלמדים "חדרים"

ומופלגים. גדולים לומדים ושל תורה של כאכסניה רוז'ישץי נתפרסמה לא כלל בדרך
גם בה היו זאת בכל אחרים. למקומות לישיבות נדדו בתורה, חשקה שלבם בחורים
החינוך בביתהמדרש. ולמדו בחורים מספר ישבו אף ולעתים ומצוות בניתורה יהודים

פרטיים. מורים וע"י ,חדר" ב, ניתנו הכללית וההשכלה

דרדקי" מ"חדר החל מלמדים אצל בחדרים הראשון חינוכם קיבלו העיירה ילדי כל
ומועילים לטובים שנחשבו המלמדים כל בין הפירושים. כל עם גמרא ללימוד ב"חדר" וגומר

משכיל. וגם בעלתורה יהודי סלוצק, ישיבת חניך שוסטר, דוד והמלמד המורה את לציין יש
התנ"ך. בלימוד והצטיין תלמידים הרבה הקים הוא

גדול תלמידחכם מטריסק. ז"ל אירים משה ר' והמרביץתורה המלמד את לציין יש כן
ירא אדם יהא לעולם : התפילה את במלואה שקיים להגיד אפשר עליו היה. שמים וירא
הש"ם מסכתות כל על עבר הוא בלבבו. אמת ודובר האמת על ומודה ובגלוי, בסתר שמים

בין הכלל. מן יוצא ובהסבר בפשטות הקשות הסוגיות כל את לפענח וידע רבות פעמים

חונן חייקל ז"ל. כשר חייקל היקר חברי הצטיין אחדות שנים אצלנו שלמדו תלמידיו כל
האחרון. יומו עד מצוותיה ושמירת התורה לימודי על שוקד היה מהירה, בתפיסה

ברוך. זכרו יהא

בןתורה. חסיד יהודי סיקילה אברהם ר' גר איריס משה ר' של חדרו עם בשכנות



ותורה. חסידות בענייני משה ר' הרבי עם שיחות וניהל לחדרנו נכנם קרובות לעיתים
ארצה. שעלה אליעזר, והצעיר מנשה פרידל, : בניו לי זכורים

ותלמידיחכמים עסקנים
נמצאו היישוב. בתוך עמדות כבשה הלאומית, התחייה רעיון עם בשילוב ההשכלה, תנועת
היהודים. לשאלת כפתרון הציונית בתנעה תמכו אשר וחסידים, מסורת שומרי יהודים

בין היה החסידות, על שחונך בראורין, יהודי בראקר, אלתר ר' הסבא למשל' כך,
היה אלתר, ו" הסבא, הרצל. של המדיני ברעיון ותמך שיבתציון על שחלמו הראשונים
פתוח היה ביתו לעניים. ועזרה סעד לענייני והתמסר הכלל לענייני שדאג ציבור, איש

בענייני רק ועסק לעסקיו התמסר לא האחרונות בשנים ורחוקים. קרובים דיכפין, לכל
לזולת. ודאגה עזרה

צדקה בענייני הימים כל עסוקה היתה וצדקת, חסידה אשה תזה, חיה הסבתה גם

בראקר ונחום אליהו בניו לשני נמסר החרושת בית ניהול ויתומים. לאלמנות ועזרה
אצל למד בנעוריו מופלא. זכרון ובעל בךתורה היה ע"ה אבא חתנו. שהיה ז"ל, ולאבא

הסביבה. בכל ומפורסם בתורה גדזל יהודי  מנסביז לייב ראובן סבו

פרק לומד היה שחרית תפילת לפני יום כל בבוקר. השכם לקום מקדים היה ע"ה אבא

קודש. בספרי ועיון מדרש תלמוד, ללימוד היה קודש כולו השבת יום גמרא. ודף משניות
בדרכי הלכה ע"ה אמא ו"הזמך'. "הצפירה" על חותם והיה התעניין השכלה בספרי גם

לנזקקים. ועזרה צדקה לעניני התמסרה הילדים להשכלת שדאגה מלבד הסבתא.
ביתו את מעמיד שהיה טריסק, חסידי ומגדולי חרד יהודי ואקסמאן, שמעון ר'

הלאום לענייני להתמסר לבניו מפריע היה לא בעיירה, ביקוריו בשעת הרבי לרשות
לימוד על ושוקד אוהל יושב בחור ז"ל, ואקסמאן לייבל מבניו, אחד לטוב ייזכר והתרבות.

בתעמולה שעסק הראשונים אחד היה זאת ועם (טורביטשקה) כגן משה חברו עם תלמוד

בחורים, עוד ואקסמאן. לייבל היה יחידי לא הקודש. כבעבודת נפש במסירות הציונית
הציוניים. המפעלים בעול נושאים היו אידיאליסטי, ציוני נוער בני

מיוחדים טיפוסים
להזכירם שכדאי בזכרוני חרותים עוד נשארו הרודישצ'אי הישוב מבני מיוחדים טיפוסים

בעל ומשכיל, בראורין ליטאי. יהודי זיניוק, בר ישראל ו" : הזיכרון בספר ולהכניסם
ליטאי יהודי  קיטוק בר הרש ! דייטש חיים ר' ; ציבור בענייני ועסקן צלולה דעה

לדרגה עד מתלהב היה התפילה בזמן לחסידות. ועבר ונפגע שהציץ מתנגדים ממשפחת
אלתר המתמיד הבחור ! תאמרנה עצמותיו כל בחינת אש, להבות חוצב ביותר, הגבוהה

עזרת בלי עצמיים, בכוחות לימודיו. על ושוקד ביממה שעה כעשרים יושב קלטיניק,
לרפואה. לפקולטה באודיסה לאוניברסיטה ונתקבל בהצטיינות בחינתבגרות עבר מורים,

הקהילה ועד
הבחירות חברים. 8 מנה הקהילה ועד
רק בחרו שנים. 4 כל התקיימו

הגברים.

בשנים הקהילה, ועד יושבראש
אברהם ר' היה לקיומה, האחרונות
ועד של מושבו מקום זילברשטיין.
ע"י הבתים באחד היה הקהילה
מסי הטיל הוועד טולץ. אברהםמשה

לפי היהודים התושבים על הקהילה
ועדתשומה. המלצת

לרבנים משלם היה הקהילה ועד
משה ולרב גיטמאן אברהםבר לרב 

משכורותיהם. את  ספקטור
ר' הרב נחשב האחרונות בשנים

והוא הראשי לרב ספקטור משחילה
הקהילה. של הרישום ספרי את ניהל
הקהילה בוועד הצבעה זכות היתה לו

תשיעי. כחבר

משכורת גם שילם הקהילה ועד
מהשחיטה ההכנסה את לשוחטים.

לשוחטים שילם והוא הוועד קיבל
חדשית. משכורת

בית לאחזקת הקהילה ועד דאג כן
היו: הקהילה ועד חברי ועוד. העלמין
הרשלייב קאסטן, הרשל לרנר, דוד
אברהםאיציק לווינגר, מאיר מוז,

ועוד. קוס

גלו משה


