
המאה בתחילת הציונית התנועה
ארליך זאב

העולם מלחמת לפני היה . קאגאן נפתלי ר'
לארצות היגר ל"דומה". מועמד הראשונה

בחיפה. גר אהרון, בנו, רב. שם ושימש הברית

העשרים, המאה בתחילת , ברה'ישץ' הנוער
שתי היו הרוסית. המהפכה גלי עם נסחף
ופועלי ס''ס : ציוניותסוציאליסטיות מפלגות

ציון.
לי זכורים האלה המפלגות חברי מבין
מורה שהיה שינר, בוריס דראליטש, יהושע
יותר, הצעיר הנוער אנחנו, והגרופמנים.

שלהם. הפעולות אחרי נמשכנו

ביום שהתקיימה ההפגנה את אשכח לא
הקונסטיטו מתן יום ,1905 באוקטובר 17
ובשירת אדום בדגל ביד, אקדחים עם ציה.
הרחוב. לאורך המונים הפגינו המארסלייזה,
שהגיעו השמועות ועם המהפכה דיכוי עם

הפלך בעיר הפוגרום ביחוד הפרעות, על
משבר החבילה. התפרקה ז'יטומיר, שלנו
הצעירים אלינו. גם הגיע במדינה המפלגות
שם לאודיסה, עקר שינר בוריס ללמוד. נסעו
,אודיס , בעתון מאמרים בכתיבת השתתף
שהנוער שלו, מאמר לי זכור נובוסטי". קייה
סף על ורחימו בדחילו אותו קרא בעיירה

ביתהמדרש.

ל בסערתהימים, עבר, דראליטש יהושע
ה גם ברן. באוניברסיטת ללמוד שווייצריה

העיירה. את עזבו גרופרמנים
ושוב המהפכה דיכוי אחרי שנים עברו

מבין לציונות. פעילים להתארגן התחילו
הוכמן, פיסי : לי זכורים ביותר הפעילים
דדיוק, והמורה לו), קראו (פפי זלטקיס פיסי

שקלים מפיצים לציונות, מטיפים שהיו
הסופר כמו מהחוץ, שונים מטיפים ומביאים

בבתיכנסת. להטיף יהל"ל,
היא זו, מתקופה לי הזכורה ארץישראל,
היה שו"ב זליג שלי שסבא ישראל ארץ לא
מאירבעל ר' של קופסאות בשבילה מריק
שהיתה ישראל, ארץ אדמת ושקית הנס
כשיבוא קברו, בתוך לפזרה אצלו שמורה

יומו...

בטוח מקלט של ארץ כבר זו היתה בימי
מורה שהיה מי קנטור, זוסיה אצל לישראל.

בתיאטרון שחקנים תמונת ראיתי בקובל, שלי
ובה גנסין של בהשתתפותו בארץ, הראשון
טורקניץ, קנטור, של חברו של תמונתו
עלה קנטור הצעיר" "הפועל ממייסדי שהיה
ענבים. בקרית נמצא קברו ימיו. בסוף ארצה

שונים. בקבוצים חברות הן בנותיו
מתאספים, היינו קאגאן משה של בביתו
שיריציון שרים שונות, פעולות מתכננים

ארץישראל. על וחולמים

שר היה בעגלתחורף, בטיול חורף, בערבי
קודש, אדמת איך ,איך, , : ואקסמאן לייבל
נקום יחד כמוני את גם לו הומיה, לך נפשי

לתחיה". עוד

,תושיה" , ספרי את קנינו ספריה. יסדנו
ברנפלד ד"ר של מספרו פילוסופיה ולמדנו

ואלהים". ,דעת ,

לקרן כסף אספנו שקלים, בהפצת עסקנו

מרוז'ישץ' העולים מראשוני ארליך, זאב
במסיבה דמיחנוכה מקבל זו, רשימה ומחבר
לגבו בהגיעו בביתרוז'ישץ' לכבודו שנערכה
הכוורנות מחלוצי היה ארליד זאב רות.

היום. עד בה ועוסק בארץישראל



בקשה בי גינצבורג, הבארון מאת מכתב
וסביבתה. רוז'ישץ' על היסטורי חומר לאסוף

היהודים עת יוםהכפורים, ובערב הקיימת
מצי היינו בביתהכנסת, ל"קערות" מנדבים
היינו הכסף ואת חובביציון של קערה גים
חובביציון, של האחיסאי לועד שולחים

אוסישקין. מנחם עמד שבראשו
בביתו מנין עורכים היינו בשמחתתורה
תרמו לתורה העולים קסטן. הרשל של
היינו התורמים רשימת ואת לקרןהקיימת
שהר הציוני העיתון ,רזסויט", ב, מפרסמים

בפטרבורג. פיע
בחתו גם לקרןהקיימת מתרימים היינו
היו לאולם, נכנסים היו כשהמתרימים נות.
הקהל ,התקוה". , בניגון פותחים ה"כליזמר"

דום. ועמד הריקודים את הפסיק
לציו האוגאנדיסטים בין המחלוקת בזמן
הקולוניאל מניות את להעביר פעלנו נים,
בנק. לאנגלופלשתינה בלונדון, שהיה בנק,
ארצה לעלות שניסה שלנו מהנוער הראשון
הגיע. לא ארצה אבל ואקסמאן, לייבל היה
והחזירו. הגבול לפני השיגו אחריו, רדף אביו

ומת. חלה הצטנן, בדרך
את העברנו ,שפתעבר", , אגודת יסוד עם
ספרים לקנות הרבינו אחר. לבית הספרית
קאגאן, משה ; היו בזה העוסקים חדשים.

פלץ. ויצחק קסטן

היסטורי חומר איסוף
באיסוף לעסוק הירבו תקופה באותה
נתבקשנו ברוסיה. היהודים לתולדות חומר
בסביבה חומר לאסוף גינצבורג הברון ע"י
והע הקהילה פנקס מצאתי בסיקיליה שלנו.

שונים. קטעים ממנו תקתי
הלר, ליפמן יוםטוב ר' של מעניינת תקנה
בעיירה רב ששימש יוםטוב, התוספות בעל
דייני על הרב אסר זו בתקנה לי. זכורה זו,
ה', ביום לעיר מחוץ דגים למכור העיירה

לשבת... דגים יחסרו שלא כדי
הסטיר שפת על בנויה היתה סיקיליה

דגים. ובמסחר בדיג עסקו ותושביה
שהיו ושירים, מנגינות אסף קופיט הרשל
שלו, מהאוסף אחד שיר תקופה. באותה
היום. עד שרים חזן", א דאס איז ,אוי, ,
באודיסה לימודים שנות אחרי כשחזרתי
עברית. ומדבר לומד נוער מצאתי לעיירה,
בו שטיפלו עניים, לילדי ביתספר מצאתי
בארץ), (נפטרה פלץ בילה : אחדות נערות
הסופרת ביניהם ציונים, וקבוצת כהן שיינדל
של בביתו מתאספים שהיו פייגנברג, רחל

ביאלוסטוצקי. ביתהמרקחת בעל
לארץ. שעלה חברינו מבין הראשון הייתי
בראקר. אליעזר עלה אחרי .1912 בשנת עליתי



באן דער ביי "התקנה" זינגען נזיר

פיישטרגיטליב וחל

זכרונות געדאנק אויפן מיר קומען אפטמאל

אזוי געווען זענען וואס , קינדעריארן די פון

דאן נאך זענען מיר ווייל רייך, און שיין

דאס פארשטאנען נישט און נאאיוו געווען

דער אין געווען עפעס ס'איז אבער לעבן.

יידישער דער פון יעדער נישט וואס לופט,

אפגעפילט. עם האט יוגנט

געלערנט איך האב קלאסן פיר ערשטע די

לערער, דער פאלקסשולע. יידישער דער אין

לינקער פארברענטער א געווען איז יורמאן,

מען האט שפעטער צייט קורצע א יידישיסט.

אין אריבער בין איך און ארעסטירט אים

 בריקל. נעבר פאלקסשולע פוילישער דער

איטע אריבער אויך איז מיר מיט צוזאמען
יוז.

אן געווען איז שולע דער פון לייטער דער

קלייניקייט יעדער פאר און אנטיסעמיט

איבער געשלאגן קינדער יידישע די ער האט

שטאט אין געקומען איז דאמאלט הענט. די

אנגעהויבן מיהאט און בינדער לערער דער

,תרבות" , העברעישע אן עפענען וועגן רעדן

קיין צוגרייטן יוגנט די מ'וועט ווו , שולע

ארץישראל.

אנגעהויבן האבן זויבערמאן סאניע און איך

גאלדפעדערס אין בינדערן ביי עברית לערנען

דער אין אריין איך בין נאך דער און שטוב,
,תרבות''שולע. ,

דער פון אנהענגער די צווישן קאמף דער

,תרבות'' , דער פון און פאלקסשולע יידישער

האט דעם טראץ שארפער. א געווען איז שולע

און אנטוויקלט זייער ,תרבות"שולע , די זיך

דידאזיקע תלמידים. יידישע אסאך צוגעצויגן

געטרייע געווארן נאכדעם זענען תלמידים

ווען געווען איצט איך וואלט ווו חלוצים.

באקומען האב איך וואס דערציונג, די נישט

באקאנט געווען איז וואס שולע, דער פון

י עסקנים און לערער אירע מיט

אויף אפגעפארן איז זיניוק נפתלי ווען

, ,החלוץ" , פון חברים מיר, זענען תכשרה,

ס'איז באגלייטן. אים באן דער צו געגאנגען

העברעי עפנטלעך זינגען צו פארבאטן געווען

צווישן באהאלטן מיך האב איך לידער. שע

אנגעקו איז באן די ווען און וואגאנעס, די

אין אריין איז געלערשטיין בערל און מען,

פאר אלע מיר נאך און איך, האב וואגאן,

,התקוה" , זינגען אנגעהויבן חברים, זאמלטע

קול. הויכן אויפן 

אין אריינגעפאלן זענען פאליציאנטן די

פארמסרט. מיך האט שגץ א איינער און כעס

,תרבות" , דער אין געקומען איז פאליציי די

און דירעקטאר צום זיך געווענדעט שולע,

האט סוף צום באשטראפן. מיך פארלאנגט

געוווינט האט וואס האלץ, פאליציאנט דער

באקומען עפעס האט און געסל אתדזער אין

ענין גאנצן דעם פארגלעט טאטן, מיין פון

בשלום. אדורך אלץ ס'איז און

ישראל , (גאטליב) פיישטר רחל

קאגאן. אהרן וחתנו בתו אובשטיין, יעקב ר'

. השואה ל3ני לארץישראל עלה האב

אסתר ז"ל, (פן) רוניה , משה : לשמאל מימין עומדים ביתם. ובני חנה אשתו , בורושק בנימין

אחת היתה , אסתר , בתו אשר , גבעתברנר לקיבוץ והצטרף 1934 בשנת עלה בנימין . וחיים

. ממייסדיו



התניעה על המאמר מחבר גולומבקה, דניאל
ביתרוז'ישץ'. במועדון , הרביזיוניסטית

קופיט, שמעיה גיירמאן, קופקה : בתמונה הקן. מפקדי ביקור בעת בית"ר של הכשרה פלוגת
ארליכגרכט. מונציה

בית"ר. למען כספים איסוף

בית"ר. של הכשרה קבוצת

הרביזיוניסטית התנועה
האח ובשנים בעיירה גדלה בית"ר תנועת
נוער, בני המוני הקיף פולין שלטון של רונות
ו"פובשכנה" ,תרבות , ביתהספר תלמידי
ששררה למועקה מוצא שחיפש ציוני, ונוער
לארץישראל העלייה צמצום עקב ביניהם
פולין. יהודי של המעורער הכלכלי ומצבם
בתיהספר לעיר. מחוץ ללמוד יכלו מעטים
מע יהודים קיבלו התיכוניים הממשלתיים
הונהג פולין ובאוניברסיטאות מאד טים

ליהודים ניתנה לא : קלאוזוס" ,נומרוס ,
ומקצועות הנדסה רפואה, ללמוד האפשרות

וסיימו שלמדו המעטים אחרים. אקדמאיים
עבודה. קיבלו לא לימודיהם



שניאור, ישראל עם בית"ר בנות קבוצת
סגנו. מרמור ואריה הקן, מפקדי

בית"ר. ילדי קבוצת

בית"ר. חברי חמשה

ודוד חיה : בית"ר של הראשונים מהעולים

בורושק. וחיים קנטור

.1932 בשנת בית"ר בקן אקסלרוד א. ביקור

ביתהספר את שגמר המוכשר, הנוער

של לחנות להיכנס נאלץ בעיירה היסודי
צורך כל שהיה בלי להם, ,לעזור" ו, הוריו
חשבו ניהול למדו מעטים במקרים בעזרתו.
קיבל  הצליח ואם ברונפן מוטל אצל נות
העסקים באחד החשבונות ניהול עבודת

בעיר. הגדולים

אל מהמחנק לצאת דרך שחיפשו היו
לקאנאדה, לאמריקה, והיגרו הרחב העולם
(הקאצאנים). הגיעו לפורטוגאל ואף לבראזיל
בלי בעיירה הסתובב החושב, הטוב, הנוער
לתנועת שהצטרפו אלה תקוה. ובלי סיפוק
המפלגתי וברעיון חברה במועדון מצאו הנוער

פורקך מצאו יותר, טוב עתיד על ובוויכוחים
למאווייהם. מה

בית"ר במועדון פעולות
בית"ר, במועדון ערביהשבת את זוכר אני
כלומר; "קעסטלאוונט" נשפי עורכים כשהיו
בתיבה, והושמו פתק על שנכתבו שאלות ערב
בי"ס מנהל גוטוורט, ובתוכם והמבוגרים,
המפ לפרוגראמה בהתאם משיבים , ,תרבות" ,

שאלה. כל על וחלקת פשוטה תשובה לגתית,
אל יצאנו בלוצק ז'אבוטינסקי כשביקר
בתחנת בעברו פניו את לקבל הרכבת

בלוצק. לראותו נסענו ואח"כ רוז'ישץ'

ברוז'ישץ' כדורגל
שחקן והייתי בית"ר בקבוצת שיחקתי אני
קבו היתה כן לפני מספר שנים טוב. כדורגל
אירגן "מכבי".  בלבד אחת כדורגל צת
שחקן שהיה ז"ל, גראבארסקי שלמה אותה
בקבוצה הקבוצה. ראש ושימש ונערץ מצו'יין
רוזן ברוך גראבארסקי, חיים גם שיחקו זו

הנערץ. השוער שהיה גליקמאן, ושלמה
שלוש היו בימי המשחק. את למדתי מהם
הכללית והקבוצה ,הפועל" , בית"ר, : קבוצות
"שקצים", כמה גם בה ששיחקו העירונית
של היוקרה קבוצת זו היתה ביאלק. כמו
בכבודו זאפולסקי, העיריה, וראש רוזיישץ'

השחקן את מבקש לפעמים היה ובעצמו
כש המצב, את ויציל שישתתף הטוב היהודי

אחרת. מעיר קבוצה נגד משחקת היתה
האחים בכדורגל הצטיינו האחרונות בשנים

ועוד. טפר ראובן קאגאן, וזליג משהילה
ה ע"י הריק השטח היה הכדורגל מגרש
החול בימות הרכבת. של (הרציף) ,ראמפה" ,
לתוך התבואה שקי את העגלונים שם הטעינו
שיחקו ראשון ובימי בשבתות הרכבת. קרונות
ש המגרש על שיחקו לפעמים כדורגל. שם

בירידים... הבהמות לשוק שימש
במ שפרץ בוויכוח חלק לקחו בית"ר חברי
הציונית והתנועה ,החלוץ" , בין הציוני חנה
הקימו הם הרביזיוניסטית. התנועה לבין
בביתהיתומים. שלהם ההכשרה פלוגת את

כל על להשתלט ,החלוץ" ל, לתת לא כדי
חציו. את תפסו הם הבית,

(שלום בןיוסף שלמה היה זו בהכשרה
כך אחר שהוצא  לוצק יליד טאבאציניק)
הי היה הוא הבריטי. השלטון ע"י להורג

בארץישראל. למוות שנידון הראשון

שהצטיינו בית'/ר חברי
שניאור, ישראל היה הראשון בית"ר מפקד
עלה כאשר התנועה. על וחביב מקובל שהיה
נתמנה זהבה, רעיתו עם לארץ ,סרולקה" ,
כשעלה מרמור. אריה סגגו, בית"ר קן למפקד
 מאליה רעייתו עם לארץ, מרמור אריה גם
גם רוצה אני קאגאן פרץ למפקד נתמנה
וולוולה : הפעילים החברים את להזכיר

קרו ונונק בלפור משה בוב, יוסלה רוזנבוים,
הסוביי בימי מחתרת פעולות שתיכנן מירס,
ע"י למוות נידון (ישראלי) בקר יהושע ; טים
פעולתו בעוון בארץישראל, הבריטי השלטון
ובטי בנס רק ישראל), חרות (לוחמי בלח"י
ות פולישוק משה ר' דודו של המסור פולם
קרו זיסיה ; התליה מחבל ניצל שלו סבתא
חי לאומי), צבאי (ארגון באצ"ל שפעל מירס,
במלחמת נפל בקר, אשר ; בניויורק כעת

מנשיה. עירק על בקרב העצמאות
חיים ; לארץ שעלו התנועה חברי הרי
מטעם עלתה ירדני, בלומה אחותי ; ברושק
; שניאור וזהבה ישראל ; 1937 בשנת בית"ר
; פוגאץ' (דוב) ובוליה מרמור ומאליה אריה

קנטור. ודוד חיה

ז"ל, גראבארסקי שלמה : עלו יותר מאוחר
קרו זיסיה גראבארסקיפיין, (שרה) סוניה
ארליכ מונציה שווארצבלאט, חיה מירס,

ועוד בקר ושרה אשר קורןגוטין, רוזה גרכט,
השנייה. העולם מלחמת אחרי שעלו

החייל ברית
התארגן הפולני לשלטון האחרונות בשנים
בייחוד רבים, צעירים החייל". "ברית בעיירה

זח. לארגון הצטרפו הפולני, הצבא יוצאי
השלטון דיאמאנדשטיין. שמואל עמד בראשו
ההתארגנות את יפה בעין ראה הפולני
הרביזיוניס הארגונים כי הרביזיוניסטית,

התנועות מן היהודי הנוער את משכו טיים
השמאלניות.

גולומבקה דניאל



זמברמאן שמחה
יי בפתח והשתקע לארץ עלה זויברמאן שמחה

לבית"ר. השתייך ברוז'ישץ' תקוה.
ואדם סוחרתבואה היה , נחצי אביו,

בעיר. מקובל
במועצה פעיל חבר שמחה היה בישראל

בית בהקמת ותמך העיירה יוצאי ארגון של
רוז'ישץ'.

רשם המשפחה. אבדן את כאב ימיו כל

מנו למצוא יכול ולא הזכרון לוח על אותם
אר להעלותם הספיק לא כי על לנפשו חה

ששאף. כפי צה,
ממ נחמה אשתו צעיר. בגיל נפטר הוא

בית ועם חבריו עם קשר לקיים שיכה
רוז'ישץ1.

יוסל'ה , ארונטשוק הקן מפקד : מימין השניה בשורה .(1931) ברוז'ישץ' בית''ר הנהלת
בורושק. וחיים ניירמאן מוסיה , מרמור אריה , מפקד  שניאור ישראל , קגטור דוד , בוב

: האורחים עם ורעייתו ז"ל זויברמאן שמחה
ריז'ישץ'. בבית גלרשטיין וברל ברגר סוגיה

מפקד.  גלרשטיין יוסף : הראשונה השורה באמצע טורצ'ין. עליד הכשרה סונית,פלוגת יבתם רחל אשתו זייברמאן, נחצי



עלידי בית"ר של ההכשיה בקיבוץ ביקור

הקן. מפקד  שניאור ישראל

לפני קנטור ודוד בקר חיה עם בית"ר חברי
מימין הראשונה בשורה ארצה. עלייתם
קיבריק, ביילה מרמור, מישקה : לשמאל
מוסיה גראבארסקי, סוניה מלמד, פרידה
פרץ : השניה בשורה מונק. יוסל ניירמאן,
אריה קנטור, דוד , פקר חיה באר, חיים קגן,

בוב. יוסל'ה מרמור,


