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אלפרוביץ. יצחק הקליט:

רחמיאלי אבנר

הציונית בפעילות והשתלבותה "החלוץ" תנועת על זכרונות להעלות שיחתנו מטרת
בעיירה.

חוטביעצים  יהודים צעירים
ומשורים. גרזנים כשבידיהם יהודים, צעירים בעיירה הופיעי אחד בהיר שביום זוכה אני
אלא בחורים, סתם לא אלה היו העיירה. בבתי חוטביעצים כפועלים עצמם הציעו הם
שראיתי לי, נדמה ליסיוק. יא,שקה כמו בעיירה, אמידות משפחות של בנים בניטובים,

"החלוץ". של הראשונה הופעתו היתד. זו וגליזל. בוקסר אהרילה גם ביניהם
בלימחה רושם עשה היהודי, ברחוב הראשונים החלוצים של זה בלתירגיל מחזה
"בחורים : ובאיאמון בביטול עליהם שהביטו היו : דוערכי היה הרושם העיירה. תושבי על
לעזוב רוצים שיהודים טוב, סימן בזה שראו והיו חוטביעצים..." יהודים משונים.
הכינו האלה הצעירים ואכן, ופוריה. קשה לעבודה ולעבור הגלות של הקלות הפרנסות את
יותר. בריאים יסודות על חדשים חיים שם ולבנות לארץישראל לעלות ברצינות עצמם
בעין להם ושילמה בכבוד א,ליד,ם התייחסה אמא לביתנו. גם באו שהם זוכר אני

המתקרב. החורף לקראת להסקה עצים חטיבת תמורת הזלוטי את יפה
צורת את מעיקרה לשנות רצו הם היהודי. הנוער אצל שחל לשינוי רמז זה היה
ובהבנה באהדה התייחס הציבור רוב הגלות. של העגומה המציאות מן ולהיחלץ החיים

. . . זו. חדשה לתנועה



נחמה : 1934 בחורף וידידים "תרבות" מורי
ספקטור, פסח , (מנהל) שפירא טושמאן,
שמשון שקורניק, פ. , באנק קראפט, יצחק

. המנהל) של (אחיו שפירא

ספקטור ופסח נחמה

בבית כמורים עבדו ספקטור ופסח נחמה
רבות ותרמו שנים במשך "תרבות" הספר
של הכותרת לגולת שהיה עד להתפתחותו,

בעיר. הציונית הפעילות

ברחו רוסיהגרמניה מלחמת פרוץ עם

בסוף באו קץ, אין תלאות לאחר לרוסיה.
של שליחות ממלאים והם לארה"ב המלחמה

בארץ בביקורם בבלטימור. עברים מורים
הוק מסיבת תלמידיהםידידיהם להם ערכו

רוז'ישץ'. יוצאי ארגון בבית רה

העולים מן נפרדת העיירה
אחד כל על שעברו הקשיים על ידעו הכול בעיירה. גדול מאורע היה לארץ יוםהעליה
ההורים רוב מאוד. מרים רבים במקרים היו ההורים עם לכך שקדמו הוויכוחים מהעולים.

האלה, הבחורים על עברו קשים זמנים ; הבת של לעלייתה ובעיקר הבן, לעליית התנגדו
אל העיירה כל הלכה המצופה היום וכשהגיע המיוחל. הסרטיפיקט את להשיג שזכו עד

העולים. מן להיפרד ביתהנתיבות

ומריאסיה ויינר צסיה זיסקינד, יצחק לאדץישראל כשעלו נרגשת היתה העיירה כל
הציבור. על חביבים והיו בעיירה הציונית בתנועה הפעילים מן היו אלה שלושה וידרה.

ובסביבתה. בעיירה רבים לצעירים מופת שימשה עלייתם של האישית הדיגמה

"החלוץ" מועדון
ה"הורה" ריקודי ונלהב. תוסס נוער בני מלאים היו הצעיר" ו"החלוץ "החלוץ" מועדוני
בהם ועוררו העיירה יהודי לליבות עמוק חדרו האוויר, חלל את מילאו ארץישראל ושירי

הציוני. לרעיון אהדה

המשברים על להתגבר החלוצי בניהנוער הצליחו ותוסס חי חלוצי הווי ביצירת

ידי על העליה והגבלת בארץ ששרר הכלכלי המשבר בעקבות הציונית התנועה את שפקדו
הבריטית. האדמיניסטראציה

הרביזיוניסטים עם הוויכוח
ובין מזה הציונית והתנועה "החלוץ" בין החריף והמאבק הציוני במחנה שחל הפילוג

הנוער בין פעילותי את להגביר "החלוץ" את דחפו  מאידך הרביזיוניסטית התנועה
העברית. ולתרבות מחצבתו לכור .מנות נא מתוך אישית ולהגשמה להכשרה ולחנכו

נוער בני כאשר הזמן, במשך החריף הוא ומר. קשה היה המחנות שני בין המאבק
לבית"ר מי והצטרפו הרביזיוניסטית התנועה של הצבאיים הגינונים אחרי נמשכו רבים

ל"בריתהחייל". ומי

, גראבארסקי מנדל בית  מימין ,תרבות". , לבי''ס בכניסה פולני חג ביום חוגגים קהל
קופייצקי. בנק  משמאל



המורח עם "תרבות" בי"ס תלמידי טיול
שניאור. ישראל יהמזכיר זיניוק ישראל

חמו .(1934) ,תרבות" , בביה"ס בשבט ט"ו
נחמה (מנהל), שפירא קראפט, יצחק : ריס
ספקטור, פסח צ'ודנובסקי, גג' טושמאן,

בנק. מר

בשנת (ז') המסיימת הכיתה "תרבות", בי"ס
, פרלמאן חנה זיניוק, ישראל : המורים .1930
ואביגדור מוניה (מנהל), גוטוורט הרמאן

בורשטין.



ישראל : המורים עס כיתת ,תרבות". , בי"ס

גוטוורט הרמן בורשטין, מונית זיניוק,
בורשטין. אביגדור פרלמאן, חנה , (מנהל)

בורשטין. מוניה של הילדימ גן

פלצמאן. רונית הגננת של הילדימ גן



: המחנך .(1930) ו' מחלקה "תרבות" בי"ס
בורשטין. אביגדור

המח עמ המסיימת הכיתה "תרבות". בי"ס
צ'ודנובסקי. גב' נכת

בתמונה המורים. עם כיתה "תרבות". בי"ס
חייט. ומירל גלר מלך 



וכיתתה פרלמאן חנה המורה "תרבות". בי"ס
. 1929a

"תרבות'' בי"ס של השניה המחלקה
.1938

.1925 בשנת "תרבות" *''*1



ההסתדרות נשיא וביו ז'אבוטינסקי, זאב הרביזיוניסטים מנהיג בין שהתנהל הפולמוס
.מאמענט" . בעיתון שהופיעו ז'אבוטינסקי של הבוטים ומאמריו וייצמאן, חיים ד"ר הציונית
מרכזי לנושא והפכו היהודי הציבור את העסיקו "היינט" העיתין של ומאמריהתגובה

לכאן.  וזה לכאן מושך כשזה יוםהשבת, בשיחות
בקרך "תרבות", בביתספר פעילים היו ברוז'ישץ' ו"החלוץהצעיר" "החלוץ" חברי
חוטהשדרה והיוו העברית הספרייה בניהול גם פעילים היו הם. ובקרךהיסוד. הקיימת
ל"סיים'/ הבחירות בתעמולת רבה בעירנות השתתפו הם בעיירה. הציונית התנועה של
אישית להגשים כדי לארץ, לעלייה התכוננו הם כך כדי תוך הקהילה. ולוועד לעיריה

הציוני. הרעיון את

"תרבות" ביתהספר מורי
של ,תרבות" , ביתהספר מורי רשימת הרי

: הזכרון לפי שהורשמו עירנו,

לבוב מר
פרלמן חנה הגב'

בישראל) נפטר (בךאריה, זיניוק ישראל מר
דיכטר גרשון מר

בישראל) (נפטר דיכטר יצחק מר
בישראל) (נפטר בורשטין אביגדור מר

(מנהל) גוטוורט מר
(מנהל) שפירא מר

באנק מר
רבינוביץ מר

קראפט יצחק מר
(גננת) פלצמן רונית הגב'

ארה"ב  טושמןספקטור נחמה הגב'
ארה"ב  ספקטור פסח מר

ישראל  זיניוקזלצמן שושנה הגב'
ישראל  (גננת) בורשטין מונית הגב'

ישראל  חומסקי דוב מר
ישראל  שקורניק פ. מר

זיסקינד יצחק
לפני שקרה ממה רבים פרטים לזכור וקשה בארץ נמצא אני שנה מארבעים למעלה זה

כאן. להעלות רוצה אני ואלה בזכרוני, נחרתו רבים דברים אבל רב. כה זמן

"החלוץ" של ראשיתו
קיבוץ קיים היה לתנועה הצטרפותי לפני עוד ב"החלוץ". הראשון החבר הייתי לא אני
שייכת היתה שאליו טוב, גרעין זה היה קאצאן. העשי של בראשותו "החלוץ" של הכשרה
חקלאית. לעבודה להתכונן כדי הסביבה בכפרי לעבודה יצאו הם בורושק. אסתר גם
נוחה אז היתה לא שהאווירה נראה, התחסלה... ולבסוף מספר, שבועות עבדה הקבוצה

עובדת. חלוצית תנועה של להתפתחותה

הנוער לתנועת יסוד שהיווה "השומר"
.1922 נשנת נרוז'ישץ', הציונית



מרים : (1923) ב"השומר" פעילות קבוצת
ברומה גרינשפון, אודל , (ישראל) וידרה
רבקה , (ישראל) זיניוק שושנה בורושק,

. פישמאן סוניה זיניוק,

ריידר, משה שר, אברהס : "החלוץ" חברי
גלייזל, הרשל רוזנפלד, יצחק גלר, משה
גלר, אשר קופיט, חיה פלצמאן, אברהם
בקר. מניה בוקסר, אהרן פלצמאן, רוניה

בינם המדריכים עם הצעיר" "החלוץ קבוצת
קצן. וחוה מלמד



העברית הספרייה

בייסוד אלא "החלוץ", בהקמת לא ברודישץ' הציונית התנועה של ראשיתה את רואה אני
העברית. הספרייה

יידיש. היתה ההיראה ששפת "פאלקסשולע", עממי, ביתספר קיים היה ברוז'ישץ'
באחד ביידיש. כולם היו הספרים בה. השתמשו העיירה תושבי שכל ספרייה שם היתה

ה"פאלקס מנהלי עבריים. ספרים גם לספרייה לרכוש הקוראים מצד דרישה קמה הימים
ספרייה לייסד אנשים קומץ החליט אז תוקף. בכל לכך התנגדו בונדאים, שהי שולע",
לאטלאט אך החדשה, בספרייה שעסקו האנשים היו מעטים העיירה. תושבי למען עברית,
הספרייה כזאת. עיירה בשביל גדול מספר שהוא ספרים, מ300 למעלה לרכז הצליחי

של הראשון המשלוח כשהגיע שלנו, הגדולה השמחה את זוכר אני .1925 בשנת נוסדה
ואנוכי. פלצמאן פליישר, האחים : היו הראשונים הספרנים מווארשה. העבריים הספרים

צעיר. בגיל נפטר הוא א.ך בספרייה, לתפקידו מאוד מסור היה ד'ל פליישר ברוך
למדן של "מסדה" את קראנו עברית. בספרות ושעורים נשפיקריאה גם אירגנו
נדד מאפו של ציון" "אהבת הספר והיסטורית. ספרותית מבחינה אותו לנתח ולמדנו

עשינו כך גנסין. של וספריו ולילות" "ימים ביסטריצקי של ספרו את גם קראנו ליד. מיד
ויוצריה. העברית הספרות עם היכרות

"תרבות" ביתהספר

בחסרונו הרגשנו הספרייה ייסוד אחר רק "תרבות". לביתספר קדמה העברית הספרייה
בלבד אחדות כיתות פתחנו ראשון כצעד עברית. דוברי של דור שיחנך ביתספר של

ששפת לביתספר ילדיהם לשלוח בתחילה בוששו ההורים אך למקום, מחוץ מרצים והזמנו
עברית. היא שלו ההוראה

הצעיר אחי את שתשלח אמא, על להשפיע כדי בבית, שניהלתי המלחמה א.ת זוכר אני

על לוותר רציתי לא אני מריבות. פרצו בתוקף. לכך התנגדה אמא "תרבות". לביתספר
בבתים היה דומה מצב ל"תרבות". עבר ואחי אמי את לשכנע הצלחתי לבסוף דרישתי.

תלמידיו. ורבו "תרבות" ביתהםפר התפתח למאבקנו והודות אחרים רבים

ואחד "תרבות" בכובע שניים : נערים שלושה
בית"ר. בכובע (מימין)

זיניוק, מלכה וידרה, מריאסיה זיסקינד, יצחק של עלייתם לכבוד ,החלוץ" ב' פרידה אספת
פישביין. ומשה פלאש משה פיישטר, רחל גרבר, רבקה , חזן שושנה

הראשונים העולים
מ מ"החלוץהצעיר" העולים ראשוני
בע אהרן זיניוק, נפתלי היו רוז'ישץ'
מלך פישביין, משה חזן, שושנה דר,
היו האחרונים שני מלמד. ובונים גלר

יצאתי אני בגרוכוב. הכשרת בקיבוץ
שושנה עם יחד ,1930 בשנת להכשרה

חזן חיה לארץ עלתה אחרכך חזן.
בהרצליה. עתה חית היא (שוורץ).

גוטליב רחל

*

קבוצה לארץ עלתה 1925 בשנת
הוועד ידי על שאושרה לאחר גדולה,

אברהם עמד שבראשו בלוצק, הציוני
להעדיף מגמה היתה אז ואקסמאן.
לא אפילו מקצוע, בעלי לארץ לעליה
לרוז'ישץ' חזרו זמן כעבור ציונים.
גלר. ואשר פפר חיים קאסטן, אברהם
גלאזר ולאה יחיאל ביניהם אחרים,

בארץ. נשארו (גביש),
גלד משה



הראשונים העולים

אנשים כמה לרוז'ישץ' שחזרו אחרי

התייחסו לא לארץ כן לפני שעלו

. מרוז'ישץ' לעלייה למועמדים באמון

לעלות אישור וביקשתי כשפניתי

, בנימוק אותי לאשר רצו לא , ארצה

וייתכן באמריקה נמצאת שמשפחתי

לארצותהברית לנסוע מתכוון שאני

העמידו אחרכך . ארץישראל דרך

כסף סכום לאסוף : במבחן אותי

. קרןהיסוד בשביל

שהיה , ואקסמאן אברהמיל בעזרת

הסכימו , הציוני בוועד בעלהשפעה

פפר חיים . סרטיפיקאט לי לתת

. ובתנ"ך בעברית אותו שבחנו , לי סיפר

קיבל  במבחן יפה שעמד אחרי

המיוחל. הסרטיפיקאט את

זיסקינד יצחק

. ביתהספר את לפתוח יהיה שאפשר כדי . תלמידים של מספיק מספר אספני רב בקושי

היתה שהכנסתם , אחרים חברותיים ואירועים נשפיתה אירגנו . בהחזקתו רבים קשיים היו

לכך הספיקו לא שכרהלימוד בצירוף האלה ההכנסות כל . ביתהםפר להחזקת מוקדשת

סגירה של בסכנה הזמן כל היה וביתהספר

,תרבוונ'' , ב משבר

הוועד בישיבות השתתף הוא . פפר חיים היה ביתהספר בוועד , הצעירים , שלנו הנציג

. לדיונים והקשבנו הדלת מאחירי עמדנו אנחנו ואילו

ביתהספר בקיום להמשיך אפשרות שהם. שאין ביתהספר' ועד החליט הימים באחד

נשארנו . הזאת הגורלית ההחלטה את לנו ומסר אלינו יצא פפר חיים . מסגירתו מנוס ואין

שאנחנו , צעירים קבוצת , החלטנו לבסוף . לעשות מה ידענו ולא במקים כתקועים עומדים

איך . מה ויהי אותו לסגור ניתן ולא ביתהספר מתקציב חלק לכסות עצמנו על לוקחים

והיינו הזה המשבר על להתגבר עז רצון לנו היה . חשבנו לא זה על  הכסף את נשיג

החלטתנו את לה ימסרנו ביתהספר הנהלת עם בדברים באנו . בכך שנצליח בטוחים

דבריגו את הוועד חברי בעליהבתים כששמעו . ביתהספר את לסגור לתת לא הנחושה

: השיבו

". .. שוב לנסות מוכנים נהיה , חלקו את יתרום הנוער אם , "טוב

קיומו המשכת למען כספים לאסוף בשביל כשרה היתה מטרה כל . עולמות הפכנו

ספסלים אספנו , בהוצאות לחסוך כדי , בביתהספר שונות בעבודות עזרנו . ביתהספר של

שכר ואת שונות בעבודות מספר ימים עבד מאתנו אחד כל . חדרהמלתחה את וסידרנו

ביתהספר שקופת זמן בכל והגרלות נשפיות אירגנו . ביתהספר למען תרמנו העבודה

. למורים לשלם כסף היה ולא התרוקנה

לייב שמואל ההורים נראים בתמונה . (1933) לארץ עלייתי לפני , "החלוץ" מפעילי , פלאש משה

אילתהשחר חבר היה משה . ראובן : האח ; ואסתר זלאטה לאה/ , ביילה : האחיות ; ומרגילה

. בנתניה גר כעת . רבות שנים



"החלוץ"
ילדים אספנו "החלוץ". במסגרת 1514 בגיל בנינוער לארגן התחלנו ההיא בתקופה
דומברוביץ או קלסובו מקיבוץ נציג אלינו בא פעם ומטרותיו. "החלוץ" על להם וסיפרנו
חיסולים לפני שעומדים לנו, מסר הוא ההם. בקיבוצים השורר העגום המצב על לנו ומסר
כתוצאה החלוצים. בעבודת הסביבה גויי של ההתחרות בגלל אחרים קיבוציהכשרה של
עבודה מקומות לחפש התחיל "החלוץ" ומרכז ההכשרה בקיבוצי האבטלה גדלה מכך
קיבוץ בה להקים והוחלט עיירתנו נבחרה האלה המקומות כאחד הקיבוצים. לחברי חדשים
גרעין שיהוו אחדים, חברים בקרוב יבואו הנציג, לנו שמסר כפי "החלוץ". מטעם הכשרה

החדש. ההכשרה לקיבוץ

ההכשרה קיבוץ
אלי באו יוםהכיפורים. מוצאי זה היה כי לעולם, אשכח לא האלה החברים של בואם את
הם מטבח. וכלי חבילות של מטען עם מקלוסובה, קבוצה הגיעה הרכבת שלתחנת וסיפרו
מקום להם וימציא יבוא במקום "החלוץ" מראשי שמישהו ומחכים הרכבת בתחנת יושבים

מתאים. לינה
כל קודם ועייפים. רעבים צעירים של קבוצה שם ומצאתי הרכבת לתחנת באתי
של רעבונם לי הציק מהכל יותר אך בזיאליבוב. אחד גוי אצל זמני מקום להם סידרתי
לי סיפרה רבות שנים כעבור הבולטות. ועיניהם הכחושים בפניהם ניכר שהיה הצעירים,
פתאום ההוא. בערב רעבונם היה גדול מה ההיא, בקבוצה שהיתר. זעירא, שרה'לה בארץ
האלה, בצעירים חדשה נשמה הפיח הגריסים שק גריסים. שק סוחב זיסקינד את ראיתי
תכניתם על אתם לשוחח ויכולנו נפשם את השיב ממנו הכינו שהחברות והמרק

שלנו. בעיירה
כאן אך עצים. חטיבת : אחת עבודה רק היתה ברוז'ישץ' אבל לעבוד, רצו הם
שלא בית"רים, של מתחרה הכשרה קבוצת לעיר הגיעה זמן באותו : אחר קושי הופיע
לעבודה, זקוקים היו לא הם בעיירה. להתבסס "החלוץ" של הכשרה לקיבוץ לתת רצה

הראשונים העולים
העולים של עלייתם את זוכרת אני
בגלל חזר מהם אחד הראשונים.
מק בארץ. אז ששרר הקשה המשבר
שפנו אלה על מאוד הכביד זה רה
לעלות רוצים שהס בבקשה להוריהם

לארץ.
להו ופניתי לעלות זמני כשהגיע
לתת אופן בשום אמי רצתה לא רים,
האמ אחת לעלייתי. הסכמתה את
לעיירה, וחזרה בארץ שהיתה הות,
לי תתן לא שאמי כדי הכל עשתה

: לה אמרה היא לנסוע.
הייתי אני לנסוע. לה תתני ,אל ,
,דארטן ש, משום משם, וחזרתי שם
(משום, שלאנגען" פיל פאראן זענען

רבים...). נחשים שם שיש
: הוסיפה והיא

הבנים עם לשדה יצאתי ,פעם ,
פתאום אבן, על והתיישבתי לעבודה

גדול... נחש יצא
: סיפרה עוד

גויים, אלע דאך זענען ,דארט ,
(שם ". כשר.. גארנישט זיי ביי סיאיז
בכשרות...) נזהרים לא ; גויים כולם

: הנשים אותה וכששאלו
האסטו קבר רחל'ס מוטער די ,און ,
קבר את ראית האם (כלומר, ן געזען

: ענתה היא י) רחל
דאך ס'איז געזען, הייסט ,וואס ,
פירוש מה (כלומר, ". וועג.. ביים

הדרך...). אם על זה הרי ראיתי,
שלא אמא, בשביל מספיק היה זה
הועיל... לא זה אך לעלייתי. תסכים
הוא (הצבע) מאלר חיים כשחזר
הציוני לרעיון חריף מתנגד נעשה

ארץישראל. נגד תעמולה וניהל
היתה ארצה שעלו הראשונות מן
בקיבוץ (עתה בורושק אסתר גם
וחי לארץ עלה אביה גם גבעתברנר).

מותו. יום עד בקיבוץ
וידרה מריאסיה

פייבל סורוקה, ברכה : העליונה בשורה לישראל. הקיימת הקוץ למען ביוםסרט ציוני נוער
אביגדור פלצמאן, מינדל קנדל, יהודית : השניה בשורה ; () מרמור, יהודה ,() שקורניק,
קרומירס, ליובה : הרצפה על יושבים ; פלצמאן רוניה לייטר, שרה , ב"תרבות") (מורה בורשטין
והנוער הציונית בפעולה חשוב יסוד שימשה הקה''ק למען הפעולה וידרה. ושימשל יוז איטה
צימרמאן חיים עמדו "החלוץ" של לקיומו האחרון בזמן הפעילים בראש במסירות. זאת עשה

פלצמאן. ואברהם



מרים ויכוחים פרצו בעיירה השונים החוגים בין פוליטי. ענין זה היה בשבילם אך

פרצו פעם לא ו"החלףך. בית"ר חברי בין ידיים לתיגרות מהרה עד שהגיעו וסוערים'
וציוניות סוציאליסטיות למפלגות שייכים שהיו אחד, בבית אחים בין חריפים ויכוחים

שונות.

זלנה בכפר הסמינר

כסף סכום תמורת הצעיר'/ "החלוץ חברי של מושבתקיץ לערוך החליט ,החלרך , מרכז
ליד זלנה בכפר שהתקיים ולסמינר למושבתהקיץ להתקבל היה .פשר א "החלוץ" לקופת

בקופה שהיה הכסף לפי ואכלנו הקש ערימת על ישנו בגורן, הסתדרנו במקום קובל.
ועיקר לאכול, לחם מספיק לנו היה לא ריקה. כמעט כלל בדרך שהיתה שלנו, המשותפת
והגענו מאוד נחלשנו זמן כמה כעבור גריסין. מדייסת מורכבת היתה שלנו הארוחה
והשתתפנו בסמינר ישבנו אלא פיסית, בעבודה עסקנו שלא למרות כוחות, לאפיסת

בדיונים.

שלעולם שלנו, הרומאנטית התקופה זאת היתה מאושרים. היינו הרעב אף על אך

טבנקין, כי גדולה, לחווייה אז וזכיתי טבנקין, יצחק לביקור אלינו בא, פעם אותה. אשכח לא
התייחסנו וכולנו החלוצית התנועה של המנהיגים לגדולי אז נחשבו וברדיצ'בסקי בךאשר

בלתירגיל. בכבוד אליהם

התנועה על "החלוץ", על להרצאות והקשבנו צח באוויר ביממה שעות 16 נמצאנו
העברית בשפה היו וההרצאות השיחות הקיבוץ. ועל בארץ העבודה תנועת על הציונית,
נמצאתי, שבמחיצתם העבודה, תנועת ממנהיגי התפעלות ומלא רשמים מלא משם וחזרתי

במחנה. ששררה השוויונית והרוח החיים ומצודת ההרצאות מן

הפולני בצבא

רציני. ציוני מטען בעל אז כבר הייתי הפולני. בצבא. לשרת נאלצתי בזלנה המחנה אחרי
שבסביבה הכפרים יהודי ו"תחזקנה". "התקוה" שרנו לאימונים הפתוח לשדה כשיצאנו

: והתפלאו בריצה אלינו באו

"? ו"תחזקנה "התקוה" שרים הפולני שבצבא זה, "איך
בעיני תדמיתנו את לשנות עז רצון לנו היה גאים. יהודים להיות השתדלנו בצבא

הפולנים. מן פחות לא טובים חיילים ולהיות הפולנים

a הצעיר" ו"החלוץ "החלוץ" הסתדרות
גלרהררי אשר  העליונה בשורה .1930
, (ישראל) פיישטרגוטליג רחל , (ישראל)

מלמדמילר בינם (ישראל), קצן יואליק
שניידר ברל , (ברזיל) שקורניק משה , (קנדה)
פישביין משה , (ישראל) גלר מלן , (ישראל)
דיכטר, המורה (ישראל), גלר משה , (ישראל)
ברל חזןזילבר, שושנה , (ישראל) ויינר צסיה
טורצ'יניוק בתציון , (ניויורק) גלרשטיין
, (ישראל) חזןשווארץ חיה (ישראל), שושני
פישפיידר. פרויקה , (ישראל) זיסקינד יצחק



בינינו אספנו ארצה. לעלייתם כספית מבחינה לחברים לעזור הצטרכנו הימים באיתם

חשבון פתחנו הנסיעה. הוצאות בעד לשלם ביכולתם היה שלא לחברים ושלחנו כספים

העיירה. של הציוני הבנק שהיה קופייצקי, בבאנק
חברים עלשם מונח היה הכסף הבנק. מנהל של ימינו יד היה גלר משה חברנו
יים שרצינו. מתי הכסף את להוציא הסמכות היתה ולנו ביניהם, אחד הייתי שאני אחדים,

להוציא הכרח ויש פשיטתרגל, סף על עומד שהבאנק והודיע גלר, משה אלינו בא אחד

בהתחלה הכסף. את ממנו ודרשנו צ'ודנובסקי, בר למנהל, הלכנו שלנו. הכסף את מיד
בכסף הכסף. את לנו החזיר התקיפה' עמדתנו את כשרא,ה אבל לכך, נכונות הראה לא
הדדית עזרה שם. נשאר היה הזאת העזרה אילולא ; לארץ לעלות החברים לאחד עזרנו זה
לעזור רבות ופעלנו הארגונית פעולתנו ועיקר יסוד היתה העליה לצרכי זו והברית

העלייה. הוצאות בכיסוי מעוטייכולת בעלי לחברים

לעבודה יוצאים אנו

חבר מס על החוב את שנכניס עד הקשר, את אתנו לנתק אחד יום החליט "החלוץ" מרכז 
כסף שנרוויח כדי לעבודה לצאת החלטנו פרוטה. אף לנו היתה לא לו. חייבים שאנו

(מנסרת ה"טארטאק" היה להשיג שיכולנו בעיירה היחיד העבודה מקום החוב. לסילוק
עבודה ימי כמה לקבל הצלחנו לעבודה. שם להתקבל להשתדל והחלטנו , העצים)
לצדם כוחותינו בשארית עבדנו ברצינות. הזה העניו את לקחו החברים מאתנו. אחד לכל
אותנו להעסיק הסכימו לא המנסרה בעלי אבל פיסית. לעבודה רגילים שהיו הגויים, של

אנחנו זאת. קשה בעבודה להתמיד ביכולתנו האמינו לא כי מאוד, קצרה מתקופה יותר
מסוגלים היהודים שאין המקובלת, הדעה את להפריך כדי הפיסית מיכולתנו למעלה עבדנו

קשה. פיסית לעבודה
למעשה, ולכך, מאוד, קשה היתה עבודתנו לעולם. אשכח לא שם שעבדתי הימים א,ת

לאפיםתכוחות. הגענו עבודה יום אחרי אבל ב"החלוץ". חברים היותנו זמן כל שאפנו
הולך אותי יראו לא העיירה שאנשי כדי בעקיפין, הדרך את עשיתי הביתה כשחזרתי

אתה איפה : השכנים שאלות על לענות רציתי לא מפרך. עבודה יום אחרי וסחוט מלוכלך
? וסחוט עייף כך כל נראה אתר, למה ? עובד

ינשמתנו חרותים שנשארו בשבילנו' יפים ימים אלה היו המפרכת העבודה למרות א,ך
חיינו. ימי לכל

. (1937) דוברוביטקר אפרים ובעלה פפר ז'ניה

הרביעי .(1922) "מכבי" הספורט אגודת
גרא שלמה  היושבים בשורת משמאל

(נפטר הכדורגל קבוצת ראש ז"ל, בארסקי
(ארצותהברית) רוזן ברון : מימינו . בישראל)

מימין השלישי ; מוכשר כדורגל שחקן 
השוער גליקמאן, שלמה : העליונה בשורה

הקבוצה. של הנערץ



השלושה בגבעת
שניים היינו שם גבעתהשלושה, לקיבוץ הלכתי לארץ. עלייתי זמן הגיע סוףכלסוף
הפועלות. למשק הלכה אתנו, יחד שעלתה חזן, שושנה ואנוכי. וידרח מרים : מרוז'ישץ7
בקואו כחבר הסתדרתי ושם לחיפה באתי הקיבוץ. את עזבנו קצרה תקופת אחרי
לקיבוץ התגעגעתי לרוחי. היו לא העיר חיי אבל מאוד, טוב הרווחתי הסתדרותי. פראטיב
הפילוג בעת שנים. 22 לחיות המשכתי שם לגבעתהשלושה, חזרתי שבו. החברה ולחיי
גבעתהשלושה. אדמת על גשארתי אני אך הקיבוץ, את בתוכם, ואנוכי רבים, חברים עזבו
היתה בקיבוץ והייתי ב"החלוץ" שפעלתי התקופה חרבה. לי נתנו והקיבוץ "החלוץ"
המתכחשים הפועלים, תנועת של ועריקים קיבוץ יוצאי חסרים אינם בחיי. ביותר המעניינת
כזאת. התכחשות לעכל קשה לי העבודה. בתנועת שקיבלו ולחינוך הפיעלי לעברם
והסערות המשברים למרות עזבוהו, ולא בקיבוץ ביתם את שמצאו בחברים, מקנא אני

עליהם. שעברו

זיסקינד יצחק עם הצעיר" "החלוץ מדריכי
יואליק : בתמונה .(1932) לארץ עלייתו ערב
חוה לבד, מרדכי טורצ'יניוק, בתציון קצן,

דיכטר. והמורה קצן

מאוחד חיים גבעת (קצן), קציר יואל
את עזבתי אחד יום אליו. להשתייך הכבוד לי והיה ברוז'ישץ' טוב חלוצי גרעין היה
ההם בימים תנועה. וללא לימודים ללא בטל והסתובבתי רבות, שנים למדתי בה הישיבה,

וחווקה יואליק עם "החלוץהצעיר" קבוצת
קצן.



גם וכמובן קומוניסטים "בונד", חברי בה היו : ערים מפלגתיים בחיים רוזיישץ' הצטיינה
לארץישראל. לעלות היתה נפשם שמשא.ת ציונים,

ל"החלוץ" הצטרפותי
"החלוץ77. של סניף להתארגן גם התחיל "תרבות'7 ביתספר בעיר לפעול שהתחיל בזמן
ראש שהיה זיסקינד, את אני זוכר אבל הראשונים, החברים היו מי בדיוק זוכר אינני

בעיר. ומקבלים ידועים בחורים  בוקסר ואהרן פליישר ברוך גליזל, ואת קבוצה,
ל"החלוץ'' להצטרף אחריהם ונמשכנו ומופת דוגמא הם שימשו הצעירים, בשבילנו,

הציוני. הרעיון את ולהגשים

בריאים. יהודיים חיים לכונן ובשאיפתו הליגותיו בפשטות עלינו השפיע "החלוץ"
את קראתי הקומוניסטים. מן במקצת הושפעתי הימים באותם אדמתו. על העובד כעם

החם, בימים וצעיר תמים נער איתי, שיכנעו הדברים ,לאןן". , קרופוטקין של החוברת
לקיבוץ ל"החלוץ7', : אצטרף לאן להחליט יכולתי ולא הסתובבתי חודשים כמה ובמשך
ביניהם קומוניסטי, ונוער מ"בונד77 צעירים הסתובבו ברחובות הקומוניסטית. לתנועה או
שלי, הנפשית למצוקה פתרון האלה ברעיונות מצאתי לא אולם ואידיאליסטי. טוב נוער

ולעמו. לעצמו עתיד המחפש השלושים, שנות אמצע של בפולין יהודי נער של

.15 בן רק אז ואני ב"החלוץ7/ שמקומי למסקנה, הגעתי

בעיירה הפעולות
מלמד. ובונים גלר וזלמן מלך טורק, הרשל שקורניק, משה ל"החלוץ7' הצטרפו אתי יחד
החברתיים החיים ציונית. ולפעולה לתורה צמאים שהיו צעירים, 76 של קבוצה היינו

לאן ידע שלא ריקני נוער ברהוב ,יתי שרא אחרי בעינינו, חן מצאו בסניף שהתפתחו
מועדות. פניו

קלוסובה, מקיבוץ חבר ואקסמאן שבבית בז'אליבוב "החלוץ" לקן בא אחד ערב

הקיבוץ. לרעיון נתפסתי אז הקיבוץ. חיי ועל ההכשרה על סיפר הוא שמו. היה גראבוב
ההסתה נגד לפעול צורך והיה "החלוץ" נגד "בונד" של גדולה הסתה היתה תקופה באותה

יי"החלוץ77. שיצטרף הנוער על ולהשפיע הזאת

למדנו שפיגל. חיה7לה גם היתה ביניהם ב"החלוץהצעיר7/ חברים קבוצת ארגנתי
מלה. כל ובלענו מהארץ שקיבלנו הספרים מן

מ"התאחדות". חברים קבוצת

יציאתו ערב חברים קבוצת עם גלר מלן
חבר הוא כעת .(1932) הכשרה לקיבוץ

הכובש. רמת בקיבוץ



פעם התאספנו ואקסמאן. וצביה לבד מוטל כמו אידיאליסטים, מדריכים לנו היו
כל את שיחות. וניהלנו התווכחנו למדנו, לסירוגין. המורה ועם לבד מוטל עם בשבוע,

לנוער. כך אחר העברנו הזה ההומר

היתה שלנו הפעולה ל"החלוץ". אותו ולמשוך הנוער את לכבוש לרחוב יצאנו

פינית של הבן "אם : אמרו הם להיריפ. גם כמובן, הגיעו, וההדים בעיר היטב מורגשת

מתבייש) ואינו :לומר, <) נישט' זיך שעמט ,און ועני פשוט נוער עם הולך (יואליק) קולקר

כסף קצת לו שהיה ומי זעירבירגנית. היתח העיירה מאוד". וטוב גדול דבר שזה סימן
שימשה ל"החלוץ" והשתייכותי העיר'/ "פני על נימנו שלי ההורים חשוב. לאדם נחשב

אליה. להצטרף בבניהם שיאיצו להורים, טובה דוגמה

להכשרה יוצא אני
כשרציתי ל"החלוץ". העני הנוער עם יחד הולך שאני שמחתה את הביעה שלי אמא,
: לסבא אמרה היא זאת, לי שתרשה לאמא ופניתי ,17 בן רק אז ואני להכשרה, לנסוע

הכשרה'/ אויף פארן גאר וויל קינד דאם ? זאגסטו "וואס
: ענה והוא

ארץ תהיה להם אלה שקצים (כלומר, ארץישראל" האבן וועלן שקצים'לעך "די
. ישראל)

לקיבוץ. לנסיעתי התנגדה ולא סבא להסכמת אות בכך ראתה אמא

הקומוניסטים. ושל "בונד" של הנוער נגד מתמדת במלחמה עמדנו הצעיר" ב"החלוץ
הגשר, לכיוון הולכים היינו ואנלכי. גלר מלך שקורניק, משה : חברים שלושה היינו

היידישאי ביתהספר היה שט ולזיאליבוב' הקומוניסטי, הגוער של ריכוזו מקום היה שפ
ל"החלוץהצעיר". הנוער את למשוך מנסים והיינו "בונד" של

מבתים "בעלביתי'/ נוער לרוב היה ו"בונד" הקומוניסטים אחרי שנהר הנוער
הנהלת כמו ה"אינטליגנטיים", במקצועית לרוב והתרכזו קשה, עבדו לא הם אמידים.

ועיד. הגדולות, בחנויות זבנים כלומר "פריקאז'צ'יקים", היו או חשבונות,
חברי מבין אישיים חברים גם לי היו ; במיוחד קנאי הייתי לא מתנגדי עם בוויכוחי

במסירותו הצטיין אבל פעיל, בונדאי שהיה קולציאק, אברהם כמו השמאלניות, התנועות
הומור. ושופע חיים מלא והיה החברית

מצא השוויון רעיון ולקיבוץ. ל"החלוץהצעיר" בחיבה התייחסו העיירה תושבי כל

: שווים כולם (כלימה רייך" נישט און ארעם נישט  גלייך ,אלע , : הכול בעיני חן

בשורה הקיצוני ב1935. המזרחי" "החלוץ
על שנרצח פוגאץ/ משה משמאל העליונה
ברון של מאמרו (ר' ברחוב חוליגאנים ידי

. גמילותחסדים") "קופת על קאסקורן



העובד לאדם החלוצית התנועה שרחשה הכבוד בעיניהם חן מצא . עשיר) ואין עני אין
לארץ. לעלייה עצמו המכין לחלוץ, וההוקרה

לנדוד אחי נאלצו לארץישראל, לעלות אפשרות באין ציונית. היתד. משפחתי
ההם בימים טבים. עסקים שם ועשו לפורטוגאל נסעו הגדולים אחי אחרות. לארצות
המשפחה. בני יתר כל אחריו משד זרה, לארץ שהיגר בךמשפחה שכל מקובל, היד,
נדרשתי אני גם חמור. כלכלי משבר שרר שבה בפולין, להישאר טעם כל היה לא
ברשיון אותי שזיכתה "דרישה"' משם שקיבלתי אחרי לפורטוגאל, אחי בעקבות לצאת
של הגלילית המועצה למזכיר נכנסתי ללוצק, נסעתי הדרך. הוצאות וגם לשם, כניסה

: לו ואמרתי "החלוץ"
לצאת רוצה אני לשם, לנסוע רוצה אינני לפירטוגאל. לנסוע ,דרישה' לי ,יש ,

עלי". ילחצו שלא כדי משפחתי, מבני רחוק ולהיות להכשרה
'שתי .1932 בשנת היה זה בבריסק. לקיבוץהכשרה נשלחתי ימים שבוע אחרי
; לארץ עלייתי לקראת ההכשרה תקופת את לעבור ראשית' : לפני אז עמדו מטרות

,החלוץהצעיר". , של סניף בבריסק להקים שנית,
הלעיטו הזה במקום בתדליץ. "החלוץהצעיר" מדריכי של למושבתקיץ נסעתי בקיץ
פעם סיציאליזם. על שם הירצה מגבעתהשלושה יאנובסקי רב. רוחני'' ב"מזון אותי
ק"מ. 50 של מרחק לרודישץ/ מקובל ברגל וללכת כוחי את לנסות החלטתי אחת
של בנו את יראו שהנוסעים התביישתי לרודישץ/ הנוסע באוטובוס בדרך כשנתקלתי
הביתה הגעתי לאוטובוס. לכרטיס כסף לי שאין יחשבו שמא ברגל, הולד קולקר פיניה

ורצח. עייף 5 בשעה
היה שלא אחת בת היתה במושבתהקיץ : נוספת סיבה גם היתה ברגל זו להליכה
לבית כשנכנסתי ברגל. הלכתי ואני כספי את לה נתתי הביתה. הדרך להוצאות כסף לה
לשמוע הספקתי דבר. לאכול מבלי עייפות, מרוב ונרדמתי המיטה על מייד נפלתי

: לאבא אומרת אמא את
געשעך' עפעס זיכער ס'איז  שלאפן נאר לריל ער און גארנישט עסט "יואליק

קרה). בוודאי משה  לישון רק ורוצה אוכל אינו יואליק (כלומר,
רחליה אירגנו, וטוב, תוסס נוער עט גדולה עיר שהיא בבריסק' בהכשרה בהיותנו
לבית באנו : הנוער עם המגע את חיפשנו בעיר. "החלוץהצעיר" סניף ואנוכי, מקובל
של טיבם מה להם והראינו לקיבוץ שלמה כיתה והזמנו התלמידים עם שוחחנו הספר,

בהכשרה. חלוציים חיים

בחול במרכז .(1924) ,מכבי" , ספורט אגודת

גראבארסקי שלמה הקבוצה ראש הלבנה צה
גליקמאן. שלמה  מאחוריו בישראל). (נ3טר



"תרבות". מורי בחברת פליישר ברון

שנמשכה ענפה, תרבותית פעילות פיתחנו זאת למרות גדולה. בצפיפית חיינו בקיבוץ
בעיר "פועליציוך אולם את בשבוע פעמיים השגני הקיבוץ. להנהלת נבחרתי רב. זמן

העירוני. הנוער בקרב פעילותנו את והרהבנו

בןגוריון לדוד קבלתפנים
רצח תקופת זו היתר, הציונית. בתנועה רבה מתיחות קיימת היתד. ההיא בתקיפה
אותו, לרצוח שרוצים שמועה התפשטה לבריסק. הגיע בןגוריון .1933 בשנת ארליזורוב
את עצמו על לקח הקיבוץ בריסק. יליד היה סטאבסקי, ברצח, מהנאשמים אחד כי

שלוביזרוע הלכנו להרצאתו. איש שבעיט של רב קהל יצאנו בןגוריון. על השמירה
המונית בתהלוכתכבוד העיר ברחובות אותו והובלנו סביבו, שרשרתבטחון ויצרנו

ההרצאה. לאולם

לחם קנינו לכלכלתנו. מספיק כסף לנל היה לא אבל הקיבוץ' של הגזבר הייתי אני

סחבתי פעם קיבוץ. מן ק"מ 3 שנמצא שמו, היה שווארץ פועליציון, של חבר אצל
לגעת העזתי לא הרב הסבל למרות מאוד. לי מציק כשהרעב גבי' על הלחם שק את

מאושר, הייתי לקיבוץ ובהגיעי הקשה בנסיון עמדתי החבריט. לכל נועד שהיה בלחם,
הזה. בפיתוי נכשלתי שלא על

המבוגרים' החברים בעקבות וללכת לעלות היה ב"החלוץ" נפשנו משאת עיקר

צסיה כמו הוותיקים, החברים מבין העולים עינינו לפני עמדו בעלייה. אותנו שהקדימו

לארץ ונסעו הוריהן בית את עזבו אשר עשירים' בנות שתי וידרה, ומריאםיה ויינר
ללכת רצו וכולם הנוער, על מאוד השפיעה עשירים בנות אלו שהיו העובדה ישראל.

בעקבותיהן.

לארץישראל עולה אני

מאוד, קפדנית היתה לעלייה המועמדים בחירת בבריסק. בהכשרה חדשים עשרה הייתי
הסרטיפיקט את וקיבלתי המאושר, הרגע בא לבסוף סרטיפיקטים. מאוד מעט היו כי

המיוחל.

שבעיירתנו. מ"החלרךהצעיר" לארץ שעלה היחיד הייתי ,1934 בשנת שנה, אחרי

ב1936. עלתה אחותי, קצן, חייקה נען. לקיבוץ הלכה היא שפיגל. חיהילה עלתה אחרי

ובונים לבד מוטל לביתהשיטה. הלכה טורצ'יניוק בתציון אלונים. לקיבוץ הלכה היא
גבעתחיים. לקיביץ הצטרפתי אני יונה. לכפר הלכו מלמד

הרשל : בתמונה "הפועל". ספורטיבי חוג
ברל רויטר, חיים (ישראל), גייז משה פריגל,
גלר, מלן שפיגל, שלמה (ארה"ב), גלרשטיין
,() בוקסר, משה , () קוניאך, לייבל
(נפטר גולדפיידר פרויקה נוסץ', לייב חיים

בישראל).



גבעתחיים
לגבעתחיים. ,לכים ה שאנו על והתפלא מרשק בני לשם בא בחיפה בביתהעולים כשהייתי

יוצאי של ה"ייקית" לאווירה שהסתגלנו עד למדי קשים היו הצעיר בקיבוץ החיים
הצעירים לקיביצים עזרה בהגשת פעילים היינו בקיבוץ. החברים רוב שהיוו ווינה,
אני היום עד אחרות. ולארצות לגרמניה התנועה מטעם המלחמה אחרי נשלחתי יותר.

בןאהרן. יצחק וידידי חברי של לצדו בגבעתחיים, ופעיל חי

בקיבוץ שקלטנו הערכים
היתה זו. במסגרת פעלנו בה התקופה את תמיד לזכיר יש "החלוץ" על כשמדברים

יכול אחד שכל המעשית העבודה האישית' ההגשמה בחיינו. ביותר היפה התקופה זאת
"החלוץ" פעלתי. ופה חייתי פה בניתי, זה את ידי, במו עשיתי זה את : עליה להצביע

לשמש מאתנו דרש יכן בתפקיד, התמדה במועט, הסתפקות לרעיון' מסרות מחבריו תבע
לאחרים. ודוגמה מופת

הם הקיבוצית, המסגרת את עוזבים כשהם אפילו "החלוץ''' חניכי "הקיבוץ", אנשי
עליו נושא בקיבוץ ממושך זמן שחי מי כל בה. שרכשו הריחני המטען את אתם נושאים

זו. חברה של המיוחד התו את

יוםסרט ערג ,תרבות'/ , ילדי

צסיה מאת נפרדות הצעיר" "החלוץ מדריכות

. (1932) לארץ עלייתה לפני ויינר

גלר משה
ברוז'ישץ'. מציונית בתנועה העסקנים מראשוני היה הוא זיסקינד. מיצחק יותר צעיר אני
ר1וד. רוזנבוים שלמקה לרנר, דוד קאסטן, הרשל : השתתפו שבו פעיל, ציוני חוג זיכר אני

"תרבות" ביתספר של ראשיתו
כללי, יהודי ביתספר זה היה בביתהספר. התרכזה הזאת הראשונה הפעילות כל

פלאש משה עם ' ,החלוץ מ, חברים קבוצת
גלר, וזלמן מלך : בתמונה לארץ. עלייתו ערב
ובינם קובריק צבי שר, אברהם רייזר, משה

מלמד.



ששימש "בונד" של היידישיסטי ביתהספר
תרבות. ביתהספר להקמת עילה

הפכו "בונד" ממחנה שהיידישיסטים אחרי ובעברית. ביידיש התנהלו בו שהלימודים
"תרבות7'. ביתהספר את ויסדו הציונים ממנו נפרדו יידישיסטי' לביתספר אותו

גם היתד, שם בדאליבוב. פובידלה של בביתו למדו "תרבות" של הראשונות הכיתות
מבתיהספר באחד למדתי לא אני לעברית. שיעוריערב גט אירגנו העברית. הספרייה

בשיעוריהערב. אלא האלה,

היה ביתהספר ועד של הראשון יושבהראש נמרצת. לפעילות התעוררו הצעירים
רגיל והיה מאוד פעיל איש היה הוא מגאליציה. לרוזיישץ' שהגיע הופמאן, ד"ר עו"ד
"רבותי, : אומר היה מספיק) (כלומר' "! ,גענוג , : לו כשאמרו ארוכים. נאימים לשאת
אותי מושכים (כלומר, רעדן..." נישט מיך לאזט מען פאלעס, די ביי מיד שלעפט מען

לנאום...). לי נותנים לא מעילי, בכנפי
בסימטה לבנין עבר הא כיתות. שש שכלל עד ביתהספר התרחב הזמן במשך
ביתהספר לקיום בדאגה התבטאה בעיר הציונית הפעילות מן חלק געסל". "קעפםקיס

"תרבות".

"תרבות" מבי''ס מורים קבוצת

גולדברג בפרדס עובד מימין), (שני פפר חיים
.1925 בשנת ברמתגן



לעירייה בחירות
השונות, המפלגית חברי כל והשמאלנים. הציונים : צדדים שני נאבקו לעירייה בבחירות
ארבעה : התוצאה היתה תמיד מועמדיהם. למען קשה מאבק ניהלו והמבוגרים, הנוער
מקומות, שמינה רק היה העיר במועצת שכנגד. מצד  וארבעה אחד מצד נבחרו
הציונים היר\דיט, בקילות הוא גם נבחר היחיד הגוי אחד. וגוי יהודים 7 בה וישבו
רוב ויהוו אחד ציר עיד יקבל שהשמאל הסכנה' נשקפת היתה  אחרת ! דווקא

מחיר. בכל למנוע הכרח היה זה דבר בעיר. השלטון את ויקבלו במועצה
הפולנים כי בליתברירה, זאת עשו הם קל. בלב לא הגוי בעד הצביעו הציונים
פילנים. תושבים מעט היו שברוז'ישץ' למרות יהודי, בראשעיר לבחור מרשים היו לא
לראשונה והציונים. היהודים מאהדי יהיה הגוי שראשהעיר מעוניינים היו העיר יהודי
אחד : יהודים חברינשיאות שני היו זייקובסקי.  ואחריו זאפולסקי, לראשהעיר נבחר
הציונים מצד ברונשטיין ויעקב דיאמאנדשטיין שמואל היו אלה שמאלי. ואחד ציוני
הוא היהיה : ראשהעיר סגן תפקיד על מאבק התנהל תמיד מהשמאל. קופלמאן ויקותיאל

השמאל. מן או הציוניט מן

לקהילה בחירות
קשה היה שמאלנים. ו4 ציונים 4 אלה היו רוב פי ועל צירים, 8 היו הקהילה בוועד גם
לנקודת העניינים כשהגיעו הצדדים. משני שקולים היו הקולות כי ראשקהל, לבחור
הציוני את לראשקהל שמינה מלוצק, המחוז) (מושל הסטארוסטה התערב מתח

זילברשטיין. אברהם די

,תרבות" ו, קופייצקי באנק
הוציאו משלהם. באנק להקים הציונים החליטו ויחיד. אחד באנק ברוז'ישץ' היה תחילה
הציוני. הבאנק מנהל אותו ומינו צ'ודנובסקי, הראשון, הבאנק של החשבונות מנהל את
השמאל. של אודזיאלובי ובאנק הציונים של קופייצקי באנק : באנקים שני בעיר היו מאז

הציוני. הבאנק של החשבונות מנהל הייתי אני

בשורה הציונית. בהסתדרות פעילים קבוצת
ב"תר (מורה בורשטין אביגדור : העליונה
, זיניוק מלכה פפר, יאחקה , () בות"),
ב/'תר (מורה זיניוק ישראל פלצמאן, מינדל
בורשטין מוניה : האמצעית בשורה ; בות")
זינא ב"תרבות")/ (מורה פרלמאן חנה , (גננת)
קאגאן, פרץ : הרצפה על יושבים ; שפירא
, "תרבות") (מנהל גוטוורט הרמן פפר, ז'גיה

ואלד. טאניה

פישגיין, שמואל : העליונה בשורה לארץ. עלייתו ערב זיניוק מישראל נפרדים ,התאחדות" , חברי
, צימרמאן חיים : השניה בש,רה ; זיניוק ויטל פפר, ז'ניה רוזנפלד, יצחק ,() שמויש, פופה
משה , ואקסמאן בריינדל פלצמאן, רוניה ציטרין, אברהם גלר, לאה זיניוק, ישראל פפר, יאחקה

ז>ניוק. וריבה קגן מרים (>שראל), גלר

הצעיר השומר קן
ברוז'ישץ'

רשמית נוסד בעיירתנו הצעיר" ,,השומר קן
של קטן חוג התארגן למעשה ;1931 בראשית

כן. לפני רב זמן שומרים
יעקב : היו החוג של הראשונים החברים
חזן, מירהילה פייגה חייט, מיכאל גורפינקל,
(בקאנאדא), חייט מירהילה קצן, נטע
האלה השורות כותב (בישראל), קצן חווקה

ועוד. (בישראל)
התארגן בעיירתנו הציוני הנוער של רובו
עמד כשבמרכזן הציוניות, למפלגות סביב
מבתיספר יהודי ונוער "תרבות" ביתהספר
היהו הנוער היה מאידך פולניים. ממשלתיים
שמאלניות למפלגות מסביב מאורגן בחלקו די
היידי ביתהספר עמד שבמרכזן אנטיציוניות,

פאלקסשולע. 



שיחות באמצעות הסברתית פעולה תוך
מ רבים תלמידים לגייס הצלחנו אישיות
מגמתנו עיקר אך ; שלנו לחוג ,תרבות" ,
בעלי עממיות, נוער לשכבות לחדור היתר!
מאורגנים היו שלא ,פרברים", , ונוער מלאכה

הציוניות. הנוער בתנועות

בעבודה נסיון מחוסרי צעירים, קומץ היינו
שלנו המרכזית הבעייה מאורגנת. מפלגתית
קן להקמת ממשלתי רשיון להשיג היתה
והשתדלו לפעילותו הודות הצעיר". ,השומר ,
הציוניתהחלו התנועה מפעילי אחד של תו
בישראל), (כעת גלר משה החי בעיירתנו, צית
להק שמו, על שהוצא רשיון, להשיג הצלחנו
הציוני. הנוער של ספורטיבי מועדון מת
ומקן ,תרבות" מ, מוריםשומרים בתמיכת
הראשית ומההנהגה מלוצק הצעיר" "השומר

הקן. הוקם

הקן של והחינוכית הארגונית הפעולה
כתנועה : ראשיים יסודות כמה על התבססה
בני : והן שכבותשכבות, הקן התארגן צופית
שכבה בוגרים. וצופים צופים כפירים, מדבר,
והימנו תלבושתה סמליה, דגליה, על שכבה
להישבע השומר נקרא הדיברות" ,עשרת ב, נה.
ולשפתו לעמו נאמן בן אמת, איש להיות

מגשים. ואישעבודה

ולחורשות ליערות הטבע בחיק הטיולים
ובייחוד ובשבתות, בחגים שאורגנו בסביבה
הצופיים, והמשחקים הפעולות בעומר, בל"ג
הישרו למדורה, מסביב והשירה השיחה
חשוב. חינוכי לגורם והפכו טובה אווירה
על התבססה החינוכיתרעיונית פעילותנו
וסוציא חלוציים ציוניים, ערכים הקניית
הגשמה ועל העברית, השפה לימוד ליסטיים,
כהכנה להכשרה ביציאה שהתבטאה אישית,

לארץ לעלייה
הקרןהקיימתלישראל למען בפעולתנו
ולא חשוב ציוני מעשה ראינו וקרןהיסוד
ומסירותנו הצלרוותינו על לשבח צויינו פעם
בפעולו השתלבנו ,החלוץ" , כחברי זה. בשטח
וידי חבריים יחסים וקיימנו המקומיות תיו

הצעיר". "החלוץ עם דותיים

בש הצעיר" "השומר הגיע פריחתו לפסגת
הסת פעילותו גדל, הקן : 19351933 נים
בעיר הנוער בין היטב הורגשה והשפעתו עפה
על משבר עבר 1935 שנת אחרי ובסביבה.
בקן, מרכזיים חברים שפקד עזיבות גל : הקן
ברכישת כספיים קשיים מחנכים, צוות חוסר
לחי השלטונות סירוב  הכל ועל אולמות,
לתקופה הקן לסגירת גרמו הרשיון, דוש
כעבור חידש הצעיר" "השומר אך ; קצרה
עד להתקיים והמשיך פעילותו את קצר זמן

הנאצי. לכיבוש

ולהגשים לעלות שזכו השומרים רבים לא
; ולשואה למלחמה עד התנועה רעיון את
אחרי לארץ להגיע וזכו שרדו מעטים ורק

השואה.
מרדכי יד ויינה שבתאי

בבית תמיכתו עלידי בעיקר בעיר, הציונית לפעילות הרבי, עזר החדש הבאנק
בתשלום קשיים היו ובייחוד למורים משכורת בתשלום קשיים היו תמיד "תרבות". ספר
החופש. חודשי שני בעד שכרלימוד לשלם רצי לא ההורים כי החופש, חודשי בעד
השטרות. את מימן הבאנק שטרות. לפחות שיתנו היהודים בפני להתחנן נאלצים היינו

קשה. במצב הועמד והבאנק חתימתט את כיבדו לא ההורים

באנק גם קנה מכך כתוצאה העיר. במרכז בית הראשון הבאנק קנה הימים באחד
לבית בניין עליו להקים כדי גדול, מגרש קנה הבית ליד העיר. במרכז בניין קופייצקי

הספר.

וכשפרץ בבנייה. השקיעו שלהם ההון כל את הנאנקים. שני את הרסה הזאת הפעילות
הבאנקים שני יכלו לא בארצותהברית' הכלכלי המשבר בעקבות עולמי משבר בשנת1929
עוד רצו לא אנשים למפקידים. חובותיהם שילמו בקושי הסדירה. בפעילותם להמשיך

בהם. האמון להם אבד כי לבאנקים, כספיהם להפקיד

הבניין העיתונות. בכל רב לפרסים זכה והמאורע ,1929 בשנת חנכו הבניין את
מתושבי כספים הגיעו מארץישראל גם שונים. אנשים שנדבי לתרומות הודות הוקם
וביקשנו אליהם שפנינו לאחר שלחו הכסף את לארץישראל. בזמנם שעלו רוז'ישץ'

עזרתם. את
אז נוספים. בחדרים צורך והיה ביתהספר פעילת מאוד התפתחה החדש בבניין
וגם הבאנק, לפעילות אחד חדר רק השאייו ולבסוף הבאנק, חדרי ליתר ביתהםפר התפשט

מספיק. היה זה
הסדירה. פעילותו את לקיים היה יכול לא הוא גם האחר. בבאנק גם נוצר דומה מצב
בשנת1939. הסובייטים לכניסת עד מאוד מצומצמת בצורה הבאנקים שני פעלו איךשהיא
ההורים כי מאוד, הצטמצמה פעילותו ! כן לפני עוד נסגר היידישאי ביתהספר
התרחב זמן באותו יידיש5 היא בו הלימודים ששפת לביתהספר ילדיהם לשלוח רצו לא

עברית. ילמדו שילדיהם רצו ההירים ורוב "תרבותי/ ביתהםפר מאוד

ובין "החלוץ" בין בעיקר קשות' ומריבות מאבקיט היו הציוניות המפלגות בין גם
מאוד הצטמצמה העלייה הפסקת של הקשות בשנים בעיירה. ההגמוניה על בית"ר,

הציוניות. הנוער תנועות של הפעילות

(ישראל). ויינר שבתאי מדריכם עם הצעיר" "השומר חניכי קבוצת



הכשרה קיבוץ
ליו"ר פניתי הכשרה' נקידת בעיר לארגן כדי חלוצים, קבוצת אלינו להגיע כשעמדה
למסור ממנו וביקשתי הסוחרים, אגודת יו"ר גם שהיה דקלבוים, מר ביתהיתומים, ועד

ההכשרה. לפלוגת זמן, באיתו ועזוב ריק שעמד ביתהיתומים, בניין
הפקידים אחד החזה. את להכין לבאנק נכנסתי סמלי. דירה שכר על אתו סיכמתי
כך על מייד הודיע החוזה, תוכן את וראה עלידי כשעבר בית"ר. דובר היה בבאנק

בעיר. בית"ר למפקד
חברי ביתהיתומים. בניין את לתפוס בית"רים של פלוגה מלוצק הגיעה אחרכך מייד
יהיה הבית חצי מכאן... מסתלק "אינני : ואמר מיטה על התיישב לחדר, נכנס בבאנק

"החלוץ"..." בשביל וחצי בית"ר כשביל
עבודה. מקומות ועל פוליטי רקע על בית"ר אנשי ובין החלוצים בין מריבות פרצו
לתגרות הדברים הגיעו פעם ולא אחת, במשפחה אחים בין מריבות פרצו לעיתים

ידיים.

הסובייטי הכיבוש
ראשם את הציונים הורידו אז .1939 בספטמבר הסובייטים בוא עד התקיים ביתהספר
את נשא ביתהספר, ועד יו"ר שהיה גלה אברהם לחלוטין. נפסקה הציונית והפעילות
עממי. סובייטי לביתספר הסובייטים הפכו "תרבות" ביתהספר את ושתק. בליבו כאבו

ביידיש. התנהלו והלימודים הנמוכות הכיתות רק נפתחו
אני הראשונים המורים בין החוץ. מן בעיקר באי "תרבות" בביתםפר המוריט
פרטי. באופן לבוב אצל עברית למדתי אני ולבוב. פרלמאן חנה בינדה שמעון : זוכר
נחמה קראפט, יצחק ספקטור, פסח דיכטר, ויצחק גרשון זיניוק' : המורים הגיעו אחרכך

שפירא. ואחרכך גוטוורט קודם היה המנהל חומסקי. ודוב טושמאן
לייביש צימרמאן, חיים גלר, אברהם : היו "תרבות" בביתהספר העיקריים הפעילים

לרנר. ודוד ציודניבסקי קאסטן' הרשל סאס,

לבסוף לביתמריבה. שהפן ביתהיתומים,
"החלוץ" של הכשרה קיבוץ בין חולק

בית"ר. של הכשרה ופלוגת

סרטיפיקאט. קבלת לצורך תעודתאישור
והמזכיר רוזנבויט שלמה יו"ר : חתומים

פליישר. (חיים) ח



אברהם חייט. לבית ודובה פלצמאן אברהם
"תרבות" בספריית ב"החלוץ'/ פעיל היה

ובקרןקיימתלישראל.

הקרןהקיימו*

ערך היה הסרט ולימי הכחולה לקופסה במיוחד, החשבנו הקרךהקיימת למען הפעולה את
בעינינו. חשוב היה שנאסף הכסף רק ולא חינוכי,

המזכיר. הייתי ואני הקרןהקיימת, של המורשה היה "החלוץ"' חבר פלצמאן, אברהם
שתמכו עוד כל הרביזיוניסטים, מטעם הקרךהקיימת בוועדת חבר היה רוזנבוים וולוול'ה
תלחי קופסת את הרביזיוניסטים הכניסו הציונית בתנועה הסכסוך כשהחריף הזאת. בקרן

בקרךהקיימת. ונלחמו

סרט ענוד ברחוב עבר זיסקינד איך זוכר אני לקרךקיימת. נאמנים נשארנו אנו
בידיי... הכחולה והקופסה כחוללבן

אריה ביתי'ר, מפקד  שניאור ישראל : היו בעיר הרביזיוניסטית בתנועה הפעילים
ואחרים. רוזנבוים וולווליה כגן, פרץ בית"ר, מפקד סגן  מרטיר

מתנגד תחילה היה לרנר דיד קאסטן. הרשל היה בעיר הציונית ההסתדרות יר'ר
(הסתדרות מהצה"ר שהתפלגה גרוסמאן' לתנועת התקרב אחרכך לרביזיוניסטים, גדול

. חדשה) ציונית

ספרים מתנת על פולישוק לפ. מכתבתודה
פלצ אברהט : חתומים "החלוץ". לספריית

גלר. ומשה מאן


