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רחמיאלי אבנר
בשנים שלנו בעיירה הסובייטי השלטון של התקופה על שיחה לנהל כדי כאן התאספנו
בתקופה ברוז'ישץ' היו ואנוכי, מילר סול לאורחנו פרט כאן' הנוכחים כל .19411939

ההיא.
כל רבים. עניינים תלבן שהשיחה מקווה ואני יותר. נרחבת קבוצה הזמנו היום
שלפעמים אישיות, חוויות אחד לכל יש כרגיל מפריע. באין דעתו את להביע יוכל אחד
אחד של שחוויותיו בדעה, אנו להן. מנוגדות אפילו ולעתים חברו, של מאלו אחרות הן
התרחשויות של פרי הן אלו כשחוויות אפילו חברו, של לאלו זהות להיות מחוייבות אינן
אצל וטישטש שלו את עשה בינתיים שעבר הזמן גט יחד. גם אלה לשני משותפות
מן אחד שכל העיקר, אותם. החריף דווקא אחרים אצל ואילו מסויימיט, רשמים אחדים

שלו. האמת את יבטא הנאספים

שניידר ברל
לא היהודים. אצל גדולה שמחה היתה לעיירה, הסובייטים כשנכנסו ,1939 בספטמבר
מן ניצלנו : פשוטה היתה הסיבה מרוצים. היו מתנגדיהם גם אלא הקומוניסטים, רק

הרצחניות. הגרמניות הידיים

רוז'ישץ' יוצאי ארגון יו"ר מילר, סול מר
יוצאי ארגון חברי פני את קידם בקאנאדה,
אחרי בשיחהחברים, המשתתפים רוז'ישץ'
בארץ. חודשיים במשך אשתו עם יחד שסייר
חזרה נסיעתו לקראת מהם נפרד אף הוא

: אמר הוא לקאנאדה.
בארץ בילינו ואשתי שאני יודעים, חברינו
עוזבים אנו ימים 10 ובעוד אחדים חדשים
התאספנו לקאנאדה. בדרך ישראל את
שול ליד  פורים אחרי יומיים  היום
כפי מאכליפורים, ועמוסים ערוכים חנות
ומ "/ ,לחיים , שותים הישן, בביתנו שנהגנו
והעיקר טובה, שנה המסובים לכל אחלים

". ישראל לעם שלום שנת 



: אמרה ברבשיח, שהשתתפה מילר, אילנה
רוברים בלבוב. חייתי המלחמה בפרוץ
את לחצות רצו העברי מביתהספר רבים

ביערות נהרגו רובם אבל לרוסיה, הגבול
דודי. גם ביניהם האוקראינים, בידי

העיר מן גורשו הסובייטי השלטון בזמן
טוב היה שמצבם ובעליהבתים, הסוחרים כל
העיר את לעזוב נאלצו הם המלחמה. לפני
אחי את לשימצה. הידוע 11 סעיף לפי
מכתב ממנו קיבלנו לצבא. הרוסים לקחו
אין היום עד נעלמו. עקבותיו אך מאודיסה

גורלו. על מאומה יודעים אנחנו

חל הסובייטי השלטון התבססות אחרי
בתיספר רשת נפתחה השלטון. בסדרי שיפור
מובן, ללמוד. היה יכול שרצה מי וכל
הפגי והופסקו ציונית פעילות כל שנאסרה

הציוני. הנוער של שות

לסוחרתבואה אותי ממנים
ופקדו התבואה, וסוחרי חנווני כל החדשים השליטים אספו הסובייטים כניסת למחרת
כאלה, היו שביניהם ספק, אין לציית. נאלצו בליתברירה במסחרם. להמשיך עליהם

שלהם. הסחורה מן חלק להסתיר שהספיקו
ודסביבה, העיר מן הגרמנים התושבים לגרמניה יצאו הגרמניסובייטי החוזה לפי

: להם ואמרו התבואה סוחרי את קראו לכך בקשר
אנו שבסביבה, הטחנות שתי את להעסיק כדי בחיטה צורך לנו שיש "מכיוון

את עוזבים שהם לפני התבואה. כל את הגרמנים בעליהאחוות אצל שתקנו רוצים

התבואה את אצלם להחרים הזכות לנו שיש העובדה, אף על זאת עושים אני המקום.
תמורה". כל ללא

טונה. כל על רובל 30 של וריווח לטונה רובל 280 של מחיר לנו קבעו

הוציאו הגדולים את ואילו הקטנים, הסוחרים את דווקא בחרו בתבואה זה למסחר
אותי ואילו הגדולה, לטחנה מהם 9 והצמידו סוחרים בעשרה בחרו הזה. ההסדר מכלל

את עזבו שהגרמנים עד בלבד, שבועיים נמשך זד, הסדר הקטנה. לטחנה הצמידו יחידי
הסביבה.

: לי ואמרו שבעיירה האוצר למחלקת לי קראו אחד יום

השתכנענו, הפולנים. בתקופת כמו כסדרם, יתנהלו אצלנו שהחיים מעיניינים "אנו

בקושי אספו היתר שכל בעת תבואה, טונות 20 אספת לבדך אתה : הגון אדם שאתם
לסוחר ותיהפך רשיון שתוציא כן, על רוצים, אנו יושרך. על מוכיח זה טונות. מאה

רשמי". תבואה

הצלחתי הקנייה, בעת "יושרי" שלמרות משום המוצע, העסק מן להתחמק השתדלתי
,30 במקופ לטונה, רובל 1500 קיבלתי שבתמורתה התבואה, מן גדול חלק להסתיר
כנראה החליטו הם לוותר. רצו לא האוצר משרד אנשי אך השלטון. מן שקיבלתי

אחרי. לעקוב
כאשר , ("צנחנים") אחדים קונים אצלה עצרו ביית, לבדה היתד. כשאשתי אחד, יום

שאני או : הברירה לפני אותי והעמידו אותי קראו קמח. קילו 10 מצאו אחד כל אצל
בשוק מסחר על מאסר שנות לעשר אותי שידונו או רשיון' בעל רשמי סוחר נעשה

הצעתם. את קיבלתי ברירה בלית שחור.
העסק. את הרחבתי העיסקה. מן שבערצון הייתי : רובל 300 הרווחתי הראשון ביום

במקום רובל 10,000 : כבדים מסים עלי הטילי בובזמן אך לחודש, רובלים אלפי הרווחתי
לי. שהבטיחו רובל 25

: אותי להרגיע וניסו מיאנו הם אך הרשיון, את להחזיר ורציתי האוצר למשרד פניתי

". חשבון.. על רק הם משלט שאתה המסים ! עיסוקיו את הלאה נהל תפחד, ,אל ,
רחוקה היווה לא לוצק גדול. בקנדרמידה לסחור התחלתי בפח, שנפלתי בראותי

הרווחתי בהם ימים היו יהודים. עגלונים 3020 העסקתי גדול. שוק היה ושם מאתנו

העלו יום כל אך לחודש. בלבד רובל 400 הרוויח בכיר שפקיד בעת רובל, אלף 3020
לפקידי שוחד, גדולים, סכומים שילמתי בובזמן לשלם. מחוייב שהייתי המסים. את לי

האוצר. משרד

לתהום מידרדר אני

הגבוהים המסים על האוצר משרד מנהל בפני התלוננתי לתהום. מידרדר שאני הרגשתי
: לי ענה הוא עלי. המוטלים

לחנות באים אנו  ראשית : אופנים בשלושה המסים גובה את מעריכים "אנו .

דו"חות לפי המס גובה את קובעים אנו  שנית ! בה הנמצאת הסחורה את ומעריכים

ומגלים הטחנות חשבונות את בודקים אנו  שלישית ; מיוחדים מפקחים של
או פיקטיביים, שמות לטחנות ממור : לך עצתי הרי הסוחרים. של המחזור את לפיהם
יחסים על שמור ! הטחנות בספרי יופיע לא ששמך ודאג סתם, איכרים של שמות

מוסתרים. מחסנים מספר לך שמור הפתוחה הגדולה החנות במקום : המפקחים עם טובים

". מרוצים.. נהיה ושנינו יפה להרוויח תוכל כזה באופן
סבירים. היו והמסים טובים עסקים עשיתי זמךמה במשך לי. שיעץ כפי עשיתי



היו הם תבואה. עגלית מאות שם ומצאה מקיוב ועדה בלוצק לשוק באה אחד יום
תבואה. של גדללות כה כמויות מעולם ראו לא בקיוב כי הזח' המראה מן מופתעים
סוחרי שאנחנו רשמיים אישורים ולכולנו יהודים, שני עוד עם בשוק אז נמצאתי אני
הניירות את מאתנו שלקחו אחרי ד. ו. ק. נ. למרתף אותנו והעבירו אותנו עצרו תבואה.

לילסיוטים. עלינו עבר לרקותינו. אקדח הצמדת עלידי במוות עלינו איימז שלנו

צעקה, והרימה האיצר למשרד פנתה היא ידיים. בחיבוק בינתיים ישבה לא אשתי
את ודרש ללוצק יצא המשרד מנהל רשיון. בעלי רשמיים סוחרים אותנו, א*רו למה
שוחררנו מיד כחיק. מסיהם את המשלמים לויאליים, סוחרים אנו כי המיידי' שחרורנו

כן. לפני כמו במסחר המשכנו וניירותיני. כםפינו את לנו והחזירו
יום ויותר. רובל למיליון לחודש רובל מ250 בינתיים עלו עלי שהוטלו המסים

למיליון הגיעו שלי שהמסים שמכיוון לי, והודיע הסובייטי הצבא מן סגן אלי בא אחד
מוותר שאני ולהודיע הרשיון את להחזיר איפוא, לי, מייעץ הוא למאסר. צפוי אני רובל,

הסוחרים שני הרשיון. את והחזרתי בעצתו שמעתי התבואה. בסחר להמשיך זכותי על

מאסר. שנות לעשר ונידינו נעצרו נאצייץ, ואברהם קריבורוציקה לייבצי האחרים,

הכללי, התובע ד., וו. ק. נ. מפקד כגון הבכירים, הפקידיט כל כי להוסיף, רוצה אני

הייתי זאת למרות ידי. על משוחדים היו היהודים, הפקידים וכל האוצר, משרד מנהל
דאגות היו ולסובייטים גרמניהרוסיה מלחמת פרצה בינתיים אך בסיביר. לגלות צפוי

יותר. גדולות

גראבארסקי חיים
בראותנו גדיל' בפחד שרויים היינו 1939 בספטמבר השנייה העולם מלחמת כשפרצה

עיירתנו. לעבר מתקדמים הגרמנים את

נקניקים. סוחר שהיה רייניש, בשם פולני מדקלבוים רחוק לא גר ברוז'ישץ'
את לעזוב מתכונן שאני בראותו ידידות. ביחסי אתו והייתי למחצה גרמני היה היא

: אלי פנה העיר,

שיעברו עד בה ולהיות לשם לצאת יכול אתה חווה. לנו יש מקרמניץ רחוק ,לא ,
הקשים". הזמנים

נרגעו. והיצרים הרוסים נכנסו אחדים ימים כעבור כי הזאת, העצה את ניצלתי לא

פולני אציל מציל אני
הטחנה את שחכר יארוצקי, : נכבדים פולנים שני הרוסים עצרו כניסתם אחרי מייד

שני קרובי בסביבה האדמות בעל שהיה פולני' אציל  וזאפולסקי זאפולסקי, אצל
: בתחנונים אלי באו הפולנים

עלינו. גם מקובל אתה ובובזמן ,ליים, הראדיקא החוגים על מקובל אתה "גראבארסקי,

שחרור למען תשתדל אם בדעתך יתחשבו השלטון, אנשי עתה שנעשו הקומסומולצים,
העצורים'/ הפולנים

: להם עניתי

לעזור כדי הכל אעשה ליהודים' באהדה שהתייחס זאפולסקי, לאלכסנדר ששייך "מה

שונאישראל". שהיה יארוצקי' לגבי כן לא אבל לו.

ליהודים זאפולסקי של הטוב ביחסו שיתחשב ממנו וביקשתי ורבה לזלמן פניתי
מוטלת הרוסים. מידי עונשמוות לו צפוי לשעבר כבעלאדמות רבות. טובות להם וגמל

ד. וו. ק. נ. מידי להצילו קדושה חובה עלינו

לכך, לדאוג ממני ביקש אך זאפולסקי, לטובת להתערב מסכים שהוא לי, ענה זלמן
עומדים היהודים שרק רושם ייווצר שלא כדי כזאת, פנייה תבוא האוקראינים מצד שגם

הפולני. האציל של לצדו

שאוקראינים עליו, השפעתי ומביתהספר. מילדותי חבר מיטשיק, לפאוול הלכתי
לביתו הלכנו לכן זמן, להפסיד רצינו לא זאפולסקי. של שחרורו את יבקשו אחדים

וביקשנו ד. וו. ק. לנ. פנינו ארבעתנו גרישא. אחיו אלינו הצטרף ושם מיטשיק, של



המקומיים. לתושבים הידידותי ביחסו הצטיין שהוא בנימוק, זאפולסקי את לשחרר
ממאסר. שוחרר הוא ד. וו. ק. נ. פקידי של קצרה התייעצות אחרי

חייט מיכלה של הגדול חטאו
אחד לאבסורד. עד הקומיניסטית השיטה של הנוקשות את מאפיינים מקרים שני
בביתו היה הזה המשרד בפרוםקומבינאט. כמנהלחשבונות שעבדתי בעת קרה המקרים
ברוסית, בקשה בשבילו לכתוב וביקש חייט מיכלה אלי בא אחד יום חייט. מרדכי של
בביתהסוהר ישב ואף פעיל קימיניסט רבות שנים היה מיכלה לקומסומול. אותי שיקבלו

הפולני. השלטון בעת
אנטישמי שהיה אוקראיני, חייט זו לבקשה התנגד בקומסומול בענין שדנו בעת
ההתנגדות את נימק הוא נוצרי'/ איקראיני "חייט : שלט תלוי היה לחנותו מעל ידוע.
בקומסומול. חבר להיות פסול היא לכן איטליז. בעל סוחר: היה מיכלה של שאביו בכך,
לקומםו לקבלתי האנטישמי האוקראיני שמגלה ההתנגדגות על מיכלה לי כשסיפר
בעלמלאכה. כל על חובה שהיה אביו, של רשיוךהעבודה את להביא לו אמרתי מול,
סוחר היה לא אביו, חייט, שמרדכי הדגשתי, בה בקשה, כתבתי הזה הרשיין יסוד על
בנימוק בהתחשב ממש. בידיים עבד והוא משלו מכונה אפילו לי היתה ושלא פועל, אלא

לקומסומול. כחבר להתקבל הוא ראוי הזה,
שאביו היה, הנימוק סירוב. שוב בא אחדים ימים וכעבור לרייקום עברה הבקשה
לראותו יש לכן מכר. הוא הבשר את אבל בהמות, בשחיטת פיעל אמנם היה מיכלה של

הקומוניסטית... במפלגה חבר להיות ראוי אינו ובנו כסוחר'

סוחר היה אבא
לו אמרתי שלנו. במשרד לעבודה לקבלו ממני שביקש בנער, קרה השני המקרה
לי, ענה למד, היכן לשאלתי ונכונה. יפה שכיתבתו השגחתי ודרךאגב שאלון למלא
במתימאטיקה שאלה לפתור לו נתתי לבד. למד בערבים וכי "תרבות" שבביתהםפר
למנהל הנער כשבא לעבודה. לקבלו המלצה השאלון על כתבתי מייד. אותה פתר והוא

לסרב! : אדומה בדיו הלה כתב קוזנייצוב
: והוספתי צודק אינו שהסירוב לו אמרתי

הוא עובד שאינו מי עבודה. מאתנו שדורשים היטב, יודע אתה קוזנייצוב, "חבר
משים ממני, יותר אולי ואתה אצלנו, הנעשית לעבודה אחראים שנינו אנחנו העם. אוייב
 מוכשר אדט כבר לנו מזדמן אם המשרד. מנהל אתה ואילו מנהלחשבונות, רק שאני

ידיים'/ בשתי אותו לחטיף יש
: ענה והוא

סוחר!" היה שאביו רואה "האינך
: בשלי ואני

בנו ישר. אדם  והעיקר גדול, קבצן זאת עם יחד אבל סוחר, היה אמנם "אביו
אותו שנקבל מציע אני מאוד. לנו להועיל יכול הוא עצמו. בכוחות, השכלתו את רכש

אצלנו". לעבודה
מציע הוא זעירבורגנים. היו שהוריהם אנשים, להעסיק לו שאסור ענה קוזנייצוב

בדבר. יחליט והיא הרייאיספולקום, יו"ר בפני עליו להתלונן לי
כי היטב. אותי הכיר הוא העניין. כל את לו ומסרתי הרייאיםפולקום אל פניתי
לעבודה, הנער את לקבל התנגד הוא גם ברייפרומקומבינאט. לתפקידי אותי שמינה הוא

: הוסיף הוא העצמית. והשכלתו כשרונו למרות
מנהגינו ברוסיה. אצלנו מאשר אחרות בקטגוריות חשבו שם בפולין, חיית ,,אתה
הסוציא המשטר של ביותר הגדול האויב הוא  הסוחר בפולין. אצלכם מאשר אחרים
אנו הסוחר. מפני מגן אמצעי לנו אין אבל אויבינו, מפני להתגינן יכולים אנו ליסטי.
במסחר. ולמוות לחיים מלחמה לנהל שיש אמר, לנין הזמן. כל בו להילחם מוכרחים
להתעסק לא ובניבניו בניו על שיצווה עד בו להילחם חייבים במסחר שמתעסק מי לכן,

במסחר!" יותר



אותי אוסרים
: הנ"ל שבשיטה הנוקשות את הלא גם המגלה נוסף, מקרה למסור רוצה אני לבסוף

אותי והעבירו אותי עצרו ,1939 בספטמבר ב17 לרוז'ישץ' הרוסים כשנכנסו
גנובים... חפצים אצלי מצאו לא כי שוחררתי, שנה חצי אחרי בלוצק. לביתהסוהר

: שחרורי סיבת לי נודעה הזמן במשך הפספורט. לי הוחזר שחרורי אחרי
בחיים לעשות מה להחליט כדי מיוחדת, ישיבה נערכה המפלגה של ב"רייקום"
בבית אותי להחזיק להמשיך ויש קונטררבולוציונר שאני שטענו, היו גראבארסקי.
בדרך דבריו את שנימק הממשלתי, התובע דווקא היה עלי שהגן היחיד הסוהר!

: אופיינית
טוב פועל שהוא יודעים שאנו בעת קונטררבולוציונר, להיות הוא יכול "איך

קינטררבולוציונר..." יהיה טוב שפועל הדעת, על מתקבל זה אין ומוכשר.
אחרכך רב זמן עוד מביתהסוהר. שוחררתי הזאת ה"הגיונית'' המסקנה סמך על
היו ראשי, כמנהלחשבונות חשובה עמדה כבר שתפסתי בזמן אחרי. לעקוב המשיכו
לי הוחזר רב זמן אחרי רק בעבודה. מחבל אני שאין להיווכח כדי הספרים, את בודקים

בביתהסוהר. ממני שנלקח הפספורט

שר) (פייגה רוזן צפורה
כשהתקרבה הגרמנים. בוא מפני רב בפחד חיינו 1939 בספטמבר המלחמה כשפרצה

קונטראל. בשם איכר אצל משפחות שתי התחבאנו לכפר. ברחנו לעיירה, החזית

בכנסייה כללית אספה
לנו, מסר מהאסיפה שלנו בעלהבית כשחזר בכנסייה. אסיפה בכפר היתה במוצאישבת
יהודים המסתיר איכר יימצא אם יהודים. להחביא אסור וכי הגרמנים, לבוא שמצפים

בניביתו. עם יחד ביתו את ישרפו
הבית את לעזוב לו הבטחנו גדול. פחד עלינו הטילה הזאת הנוראה "הבשורה'7

השכם. בבוקר
: ושאל האיכר אלינו נכנס לעזוב, כשהתכיננו לפנותבוקר, ב5

ך" הרוסים או הגרמנים : מעדיפים אתם מי ,את ,
: ואמר ידו את לנו הושיט הוא הרוסים. את מעדיפים שאנו כמובן, ענינו,

הסובייטית התקופה מן דואר גלויית

שקרניק לפייבל לישראל שהגיעה הראשונה,
ברוז'ישץ'. ממשפחתו



בנותדוד חמש בחברת שקורניק שלמה
היגר שלמה .1934 בשנת ומקובל מרוז'ישץ'
. 1963 בשנת שם ומת המלחמה, לפני לבראזיל

"! הגיעו כבר "הרוסים

בדרך הגרמניות. הרצחניות הידיים מן שניצלנו על אותני, תקפה גדולה שמחה
: שירד השלג על בהצביעו החמש, בן בני לי אמר לעיירה חזרה
". לבנה.. האדמה נעשתה שמחה מריב אמא, רואה, "את

חדשים סדרים מכניסים הרוסים
סחורותיהם את למכור נאלצו הסוחרים בעיירה. חדשים סדרים כמובן, תנהיגי, הרוסים
עוד היו לא חיינו  העיקר אבל נוחים, כה אמנם היו לא החיים אצלם. חבויים שהיו

בסכנה.

בית יידישאי. לביתספר הפך "תרבות" ביתהספר דיחוי. ללא נפתחו בתיהספר

כל הלאה. גם ללמד המשיכו המורים כל אוקראיני. ביתספר נעשה הפולני הספר

לביתהספר. ללכת חוייבו הילדים וכל הממשלה לידי עברו החינוך מוסדות

רבין משה
שהיו אנשים, לחפש החדשים הסובייטיים השליטים החלו לעיירה כניסתם אחרי מייד

הקומוניזם. כמתנגדי הפולני השלטון בעת ידועים

היא אקבר. יוםל איתי קיבל שם בסלסובייט. להתייצב הזמנה קיבלתי אחד יום

דיאמאנדשטיין. של בביתו שהיה .ד. .וו .ק לנ לפנות לי ואמר חתומה מעטפה לי מסר

פושעים בחקירת עסקה שהמשטרה בעת פוליטיים, בעניינים ד. וו. ק. נ. טיפל כידוע,
ודרשו החייל" ,ברית ל, בקשר שאלות אותי שאלו .ד. .וו .ק בנ וספקולאנטים. פליליים
לי עשו לא שמות. למסור סירבתי וחבריו. הארגון מנהיגי שמות להם למסור ממני
חברי שמות למסור בכיח אותי שיאלצו לחשוש, התחלתי אחדים ימים כעבור כלום.

הביקור על ברוז'ישץ'. ביקרתי המלחמה לאחר חדשיים. שהיתי שם ללבוב, ברחתי הארגון.
זה. בספר מיוחד במאמר מסרתי הזה

גולומבקה דניאל
ברוז'ישץ/ הרכבת תחנת על פצצה גרמני מטוס הטיל ,1939 בספטמבר המלחמה כשפרצה
בכפרי התפזרו ורבים העיירה תישבי על פחד הטיל הזה המקרה הרציף. את שהרסה
חנה את פגשנו שם איכר. של בביתו והסתתרנו צ'ובן לכפר ברחנו אנחנו הסביבה.

יהודית. משפחה עוד שם היתה כן ויידל. מישקה בנה ואת מארמור

באים הרוסים
: ברוסית קול ינשמע בדלת דופקים הלילה באמצע

"? יהודים כאן "הנמצאים

: האלמוני הקול אמר בחיוב, האיכר כשענה
"! הגרמנים לא  מגיעים הרוסים לצאת, יכולים "אתם

: ואמר ריסי' פיליטרוק תעמולתי בנאום יצא הראשונים, הרוסיים הטאנקים כשבאו
"! ביניהם הבדל כל אין בעינינו. שווים כולם  אוקראינים "יהודים,

: בקול קרא אקבר שמואליוסל
"! בחיצות לרקוד צריך "יהירים,

: ענתה היא מרוסיה. שמוצאה פקחית אשת מארמור, חנה עמדה ממנו רחוק לא
". עולם.. במאסר מוות עונש החליפו "יהודים,

החנויות את מריקים
שנמצא מה כל ולמכור החנויות את לפתיח ציוו לשעבר. ציונים במיוחד חיפשו לא

רוסיים ברובלים מחיר כל ומשלמים ליד הבא מכל קונים שהרוסים כשראו אבל בהן



המדפים. על שנשארה הסחירה מעט את לחצי?' כדאי וכי ערך, אין הרוסי שלכסף הבינו'
תוצרת תמורת נמכרה הסחורה : חליפין סחר והתפתח כסף תמורת סחורה למכיר הפסיקו

לעיר. האיכרים שהביאו חקלאית

מבריחי ובמיוחד סחורה, מחביאי לחפש הרוסים החלו בחנויית הסחורה כשאזלה

וערכו הרכבת, בתחנת שחיה בעת קאגאן פרץ את ערום הפשיטו אחד יום בדים.

נאסרו כך לשעבר. סוחרים של בעיקר מאסרים, של שורה נערכה גופו. על חיפוש
הנעליים חנות בעלי גרינבוים, ומוטל וחיים לשעבר, סידקית סוחרי טפר, ויוולף אהרן
על נפל פחד בסיביר. גלות שנות לעשר ונידונו למשפט אותם העמידו בעיר. הגדולה

ממנה. להיפטר דרכים חיפש סחורה קצת ברשותי שהיה מי כל העיירה. תושבי

חותנו' בבית גזרדינו. את להמתיק רבים מאמצים עשו טפר וולף של קרוביי

משיבח. מעור מגפיים בזוג אותו שיחדו המשטרה. מפקד התאכסן זאגאטובשצ'יק, לייזר

מסיביר... הוחזרו ואשתו וולף

עברי את חוקרים
לשעבר, ציונים חיפשי לא שהסובייטים למרית בית"ר. חבר הייתי הפולנית בתקופה
חיים של בביתו שהיתה למשטרה, הוזמנתי פעם אצלם. גדול ייחוס כמובן זה היה לא

: אלי פנה רומאניוק המפקד גראבארסקי.

ל בית"ר הפאשיסטיתציינית המפלגה חבר שהיית יודעים אנחנו שאין חושב, "אתה
"? כעת אתה מה אבל

ללכת. לי נתן הוא מפלגה. לשום שייך אני יאין נשתנו, שהזמנים עניתי,
כל ששללה , סוחר של כבנו תעודתזהות קיבלתי התייצב שהמשטר אחרי
התעודה. את לי החליפו כדורגל שחקן שהייתי לכך, הידות אבל עבודה. להשיג אפשרות

לי הזכירו הם והשופטים. המשטרה מפקד הכללי, התובע עם טובים ביחסים הייתי

בדיחותהדעת. תוך זאת עשו אך הבורגני, מוצאי את קרובות לעיתים

אליהם. ולהצטרף  תולדותחיי את לכתוב מפקדהמשטרה לי הציע אחד יים
אולס הצעתו. על וחזר מנוחה לי נתן לא רב זמן זאת. לעשית יכול אני שאין עניתי,

: בשלי אני

". חיי.. תולדות את לכתוב יכול "אינני

במחתרת ציונית לפעילות נסיין
מחתרתית, בפעילות לפתיח הציונית התנועה של לשעבר חברים החליטו אחד יום

היה ימפקדה הקבוצה ראש ארץישראל. עם קשר שם ולחפש לווילנה לנסוע במטרה
: עלינו ציווה הוא אחד יום קרומירס. (נח) נונק

חפצים ועוד מזון לבנים, מלאים ילקוטיגב הכינו : לדרך מוכנים היו "חברה,
לדרךנ" הנחוצים

נפגשים היינו שם הכדורגל. במגרש היה שלנו מקוםהמיפגש לנסוע. מוכנים היינו
הלילה. בשעות

בו חזר מארמור שמישקה מסתבר לבוא. שבוששה לפקודה, באיסבלנות חיכינו

יאבד  המשימה כשלון של שבמקרה וחשש, ט.ב, מקוםעבודה לו היה העסק. מכל בינתיים
עולמו. את

! בה תלינו תקוות הרבה שכה התוכנית, את, ביטלנו רב בצער

הכדורגל בזכות
הבידור התרבית, בשטח ובעיקר העיר, של האזרחיים החיים את לארגן התחילו בעיירה

יאנקל בהמלצת בית"ר. בקבוצת מצטיין כדורגל כשחקן בעיר ידוע הייתי והספורט.
המקומית. בקבוצה לשחק אותי הזמינו במחלקתהםפורט, שעבד סמוליאר,

תמניוק המשטרה מפקד השולחן ליד אצלני ישבו 1940 שנת של בלילהסדר

העיר "גדולי" כל עס בידידות הייתי זאכארוביטש. אנאטולי ליסאוואי היהודי וסגנו
הכדורגל. בזכות

ואשתו. גולומבקה דניאל



כחיילים נהרגו בניה ששלושת קסל, משפחת
הסובייטי. בצבא

באותו "לוקומוטיב". קבוצת נגד בקיוורץ לתחרות שלנו הקבוצה נסעה פעם
ולומר בביתהכנסת להתפלל יום באותו ונהגתי אבי, לזכר "יארצייט" לי היה יום
הפסידה קבוצתנו זו. לתחרות נסעתי ולא טוב לא מרגיש שאני תירוץ המצאתי קדיש.
אמרתי לעשות. מה אתי והתייעץ החרפה את לשאת יכול לא המשטרה מפקד .7: 0
הסתיים והמשחק אותם הזמין הוא למשחק. לרוז'ישץ' חזרה הקבוצה את שיזמין לו
יאנקלה בבית ובמסעדה, גדילה היתה השמחה שערים... 5 תקעתי אני לטיבתנו. 8: ב0

בלילה. מאוחרת שעה עד שתינו שוסטעה

נהניתי החשובים, התפקידים בעלי כל עם לי שהיו הידידותיים ליחסים תודות
הביטו לשעבר הקומוניסטים בריווח. פרנסה לנו והיתה לי שנזדמנו שונות מאפשרויות

ובקנאה. בתימהון עלי

לצבא מגייסים
מידידי שהיה בכיר, לפקיד נכנסתי רבים. צעיריפ עם יחד הודעתגיום קיבלתי

. אותי היציא המגויימים, את להסיע צריכה שהיתה לרכבת בא הוא כך. על לו וסיפרתי
הביתה. גולומבקה כלומר, דאמאי",  "גולומבקה : ואמר הקבוצה כל מתיך

מפקד אלי בא בלוצק. שחנתה הקשר ליחידת יום ל45 נקראתי קצר זמן לאחר
: לי ואמר המשטרה

לטובתך/ זה כי ,לך, ,
שירותי. במקום פעמיים אצלי ביקר המשטרה מפקד

הסובייטי הקשר בחיל
ליבה ממנו וירדו משאית לידינו עצרה לוצקרוז'ישץ/ בכביש באימונים כשהיינו פעמ,

: ואמרו הצבא בבגדי איתי ראו הם בקנדה). (עתה פישמאן ומנדל קלימבורד
אותנו'/ גם יגייסו בוודאי קרובה, שהמלחמה "מדברים

העיר אולם לחזית, נשלחנו בלוצק. חילהקשר ביחידת כשהייתי פרצה המלחמה
מבוהלת. נסיגה והחלה הופצצה

המלחמה בפרוץ המהומה
לכיוון ברח עצמו הוא עצמו. את להציל חופשי אחד שכל אמר, יחידתנו של המפקד
מוטב כי לרוזיישץ/ לשוב לא החלטנו בישראל) (נפטר ז"ל שמויש ישלמה אני רוסיה.
וחזרו התפזרו ביחידה, שהיו האוקראינים, החיילים לרוסיה. לברוח כיהודים, לנו,

לבתיהם. בשמחה

שלא מכיוון לקוריץ. והגענו משאית על עלינו הופצצה היא גם אך לרובנה, באנו
פוליןברית גבול את לעבור לנו נתנו לא בחזרה. לשלחנו רצו תעודות לנו היו

לשעבר. המועצות

כשני ראש, להרים בלי התגלגלנו, התבואה ובתוך לשדה נכנסנו ושמויש אני
ובה מכונית עברה פתאום לעשות. מה ידענו ולא קמנו לגבול. מעבר עד קילומטרים
עד אותנו לקח הוא אותנו. עזב שהמפקד לו, אמרנו בלוצק. שלנו מהגדוד קצין
אז שהיה לגדוד, אותנו החזיר אשר העיר, קצין אל נכנסנו שם נובוגרודוולינסק.

קורוסטין. יערות עד הרוסית, הנסיגה בעקבות הלכנו, הגדוד עם קוסטופול. ביערות

ctr</ ה"זאפאדניקים" של גורלם
מפולין שסופחו השטחים רוסיה, מערב (תושבי ה"זאפאדניקים" לכל קרא אחד יום

מסטאלין. שהגיעה פקודה לשמוע להתאסף מולוטובריבנטרופ) בהסכם
.*>■ : הפקודה אמרה כה
עוד לנו אין לכן הגרמנים, אל ובורחים הנשק את זורקים וה"זאפאדניקים" "היות

בעורף". עבודה למחנות ולשלחם מהחזית אותם להוציא החלטנו בהם. אמוז
הבטיחו אשר הגרמנים, אל שעברו הלאומניים, האוקראינים אלה שהיו היא, (האמת

ך,,י . עצמאות) להם



והיחס אחד ספל לשנינו נתנו הרובים, את מאתנו לקחו הפקודה השמעת אחרי
שבויים. אל כיחס לרעה' מיד השתנה אלינו

פולין משטחי רבים ופולנים יהודים עצום מגרש על אספו שם לקורוסטין. נשלחנו
נשלחנו ושמויש אני שונים. למקומות אותם ושלחו גדודיעבודה מהם הרכיבו לשעבר.

נסיעה. ימי כמה לאחר לשם הגענו הרחוקה. לסאראטוב
הרשל רעבים. והיינו רע אוכל לנו ניתן חפירית. בחפירת מאוד קשה עבדנו כאן
הגרמנים כשהתחילו עבודה. מרוב שבר קיבל שמויש ברעב. מת בנימין) של (אחיו כץ
שלם. חודש נסעה לשם הרכבת שבסיביר. לאומסק אותנו שלחו סאראטוב, את להפציץ

לנשק. בתיחרושת בבניין ולכלוך, רעב בתנאי עבדנו, כאן

ברוזיישץ' אני
לדונבאס. אותי שישלחו ביקשתי ולוצק' קיוב את וכבשו להתקדם התחילו כשהרוסים
ימים לחודש חיפשה ביקשתי בדונבאם עבודה של תקופה לאחר נתקבלה בקשתי

לרוזיישץ/ הביתה לנסוע
כבר היתר, שם לרוזיישץ/ יחד הגענו וידרה. משה את פגשתי בקיוב הרכבת בתחנת

אחיו. שיקה וגם אשתו (קאמין), ליפשה
גיטל פליישר, אייזיק אוליאניקר, משה בייטש, שלמה ואלד, ייסקה הגיעו למחרת
חיים שר, ורחל פייגע אסתר, ובתו ד1לג1פ1ליוק שיקה טשארנה, שקורניק, ונוימה

ובנה. בתה בעקער, טייבל ז"ל, נאטשיטש
לפולין. לשוב לו שהיתר לשעבר, פולני אזרח שם על תעודה לי סידרתי רב בסיכון

לחלם. והגעתי עצמי סיכון תוך פולין של החדש הגבול את עברתי כך
תעודה לי עשיתי והלאה. 1911 ילידי פולין, של העממי לצבא גיוס נערך כאן

ל1905... שיניתי הלידה שנת את אבל הנכון, שמי על

ישראל  ברלין  לודז'
באתי אשתי. את נשאתי גם כאן ,1946 עד שהיתי כאן ללודז/ עברנו וארשה שחרור עם
של פליטים במחנה הייתי כאן לברלין. ועברתי בית"ר של הבריחה פעילי עם בקשר

"נגבה". באנייה ארצה עליתי ההיא בשנה .1949 עד אונררא

גראבארסקי משה
שלנו בעיירה הנוער מן חלק החל 1939 בספטמבר השנייה העולם מלחמת. כשפרצה
ידי על העיירה הפצצת מפחד לכפרים, ברח חלק הסובייטי. הגביל בכיוון למזרח, ללכת
רציתי ולא משפחה בעל שהייתי משום לכפר, שיצאו לאלה הצטרפתי אני הגרמנים.

לגורלם. יקירי את להפקיר
הוא שאין בעלהבית, לי הודיע איכרים משפחת אצל ימים מספר של שהייה אחרי
בכפר באסיפה הגרמנים. לבוא יום כל שמצפים משום יותר, אותנו להחזיק יכול

מוות. עונש ולבניביתו לו צפוי בביתה יהידים שמסתיר מי שכל הכריזו

גדולה שמחה
פתאום שמענו הכפר את לעזוב כשהתכוננו לפנות. לאן ידענו ולא מיואשים היינו
הרוסי הגבול את לעבור צבאו על ציווה טימושנקו שמארשאל המשמחת הבשורה את

לרוזיישץ/ וחזרנו שמחה מרוב השתוללנו שלנו. לאיזור ולהתקרב פולני
עמד בראשה מקומית. מועצה מין סלסובט, ניצר מייד גדולה. שמחה שררה בעיירה
ומיטשיק. גרישה ורבה, מוטל גם נכנסו למועצה ד1מב. מווארשה. פולני קומוניסט
המחשבה, עם להשלים רצו שלא הפולנים, בעיירה. איסדר שרר הראשונים בימים

זאת. במועצה להכיר רצו לא הפילני, השלטון על הקץ שהקיץ

שאמעס, ומירה'לע אשתו , גראבארסקי משה
בביתרוז'ישץ'. לוחהזכרון רקע על



לוחהזכרון רקע על ואשתו פלאש יעקב
הרציון. שעל רוז'ישץ' לקהילת

הראשון היהודי הקרבן
פרץ "כלנדרי", תפילת אחרי ביתהכנסת את עזבו שהיהודים בעת יוכדכיפור' בליל
נהרגה אלו יריות מחילופי הפולני. הצבא שרידי ובין החדש השלטון בין קרביריות

נכנסו סובייטיים. טאנקים "כלנדרי". מתפילת שהלכה השוחט, יחיאל של אשו

>את והחזירו נשקם את פרקו בה, שהתרכזו הפולנים, החיילים על והסתערו לעיר
בעיירה. הסדר

אותו לכדו אותו, הכית הפולנים וידרה. דוד גם נמצא לעיר שבאו הרוסים בין
ידיו. שתי את ושיברו נאמנת מכות בו הרביצו בערמה,

סדר להכניס שבא הראשון המינהל איש קוזנייצוב, מרוסיה הגיע זמךמה אחר
העיירה. ענייני *ת לידיהם שלקחו רוסיים, אנשימינהל עוד באו אחריו בעיירה.

במשטר תמכו היהודים ! היהודים את במיוחד רדפו שהסובייטים לומר, יכול אינני

דיאמאנדשטיין. את אסרו לשעבר הציונים מן אך אותם. לרדוף יסוד היה ולא החדש
לקולק. עבר היא רוז'ישץ/ את שיעזוב בתנאי אחרכך שוחרר הוא

העבודה לפלוגת מגוייס אני
. כאן) אתנו (הנמצא אורן צבי עבודה. לפלוגית היהודי הנוער מן חלק גייסו 1941 במאי
שדות בנינו : מאוד קשה היתה בפלוגות העבודה יום. ל90 גויסו צעירים ועוד אותי

גרמני מטוס ראינו ביוני, ב22 עבידה, שבועות 7 אחרי מרוז'ישץ'. הרחק לא תעופה

המטוס, מן צונחים גרמנים צנחנים ראינו אחרכך מייד הדבר. פשר הבינונו לא נופל.

הסמיך שבכפר האיכרים מן אליהם. להתקרב לנו נתנו לא הרוסים. מיריות שנפגע
הרוסים. ידי על שנורה גרמני, מטוס שזה לנו, נודע

הכריזו 'ואיטליה רומניה שגרמניה, הראדיו, הודיע ארוחתהבקר, בשעת בבוקר, ב9
המועצות. ברית על מלחמה

פלאש יעקב
הרוסים כניסת ועד 1939 בספטמבר ב1 השניה העולם מלחמת פרוץ שבין בתקופה
אלפי ראינו רוז'ישץ/ של היהודים לתושבים מאיד קשה תקופה היתה בספטמבר, ב17
היו לא אך יהודים, בעיקר היו אלה מזרח. בכיוון ונהרו המערבית מפולין שברחו פליטים
הרגשנו וכולנו שלנו, העיירה את עברו אלה פליטים מחנות פולנים. ביניהם חסרים

רגלינו. מתחת בוערת שהאדמה

הרוסי הגבול על

לעבור להזדמנות וחיכי ישבו לגבול בהגיעם הרוסי. לגבול הריצה התחילה מעיירתנו גם

גם ביניהם היו אך קומוניסטים/ היו לגבול שנהר הנוער של גדול חלק הסובייטי. לצד
מהם. אחד הייתי ואני לקומוניסטים, שתתנגדי

הגביל את בלילה יעברו שהרוסים בראדיו, ששמע מישהו, מסר בספטמבר ב16

ברוז'ישץ/ הרוסי הצבא כבר היה למחרת השמועה. אושרה בלילה הפולני.

השמחה אחרי האכזבה
והפחד, המועקה מן היהודים נשתחררו בבתאחת מאוד. גדולה היתד. בעיירה השמחה

להם הצפוי המר, הגירל לגבי אשליות להם היו לא המלחמה. פרוץ מאז חיו שבהם

לצבא בידידות התייחסו הכלל, מן יוצא בלי היהודים, כל גרמני. כיבוש של במקרה
לעיירה. שנכנס הרוסי

של לפעיליתה פרט אבל בעיירה, הציבוריים החיים שותקו הזכרנו, שכבר כפי
בחייהם. שחל הפתאומי השינוי מן מאושר היה הקומוניסטי הנוער הקומוניסטית. המפלגה

לעיירה. חזרו  מבתיהם לברוח ונאלצו הפולני המשטר עלידי שנרדפו מהם, חלק
הבאנק כמו חשובים, מוסדות מנהלי נעשו הם קסל. ואברהם גורן וידרה, היו ביניהם

וטחנתהקמח.



הקימוניסטי. הנוער ואצל העיירה יהודי אצל ההתפכחות תהליך החל שנה חצי כעבור

מעמדותיהם. נאמנים' קומוניסטים הנ"ל, הבחורים את שהרחיקו מרוסיה, פקידים הגיעו
מעמדם את ילנצל שוחד לקחת רגילים שהיו אנשים, ידי על נתפסו מקומותיהם

: פעם לי אמר קסל אברהם מהר. חיש התאכזבו היהודים הקומוניסטים הפרטית. לטבתם

". ..! כלום בלא נגמר  מהר חיש שנגוז יפה חלום לי היה "כן,
הקומוניסטית הפעילות לחלוטין. שותקה העיירה של והתרבותית הציבורית הפעילות

המלחמה. שלפני התוססים הציבוריים החיים של מקומם את למלא יכלה לא המוגברת

הפליטים בעיית היתה בעיירה, הקומוניסטים על קשה רושם שעשתה אחרת, תופעה

מן ביום: לחזור קיוו הם : הסובייטית האזרחות את לעצמם לאמץ רציו שלא היהודים,
אלפי אסרו : אכזריים באמצעים הגיבו הסובייטים בפולין. ולמשפחותיהם לבתיהם הימים
דרך לסיביר. וגירשום שונים, וממקומותמסתור ממיטותיהם בלילה שנגררו פליטים,
עלידי נשמרו הם לסיביר. בדרכם פליטים, מלאות רבות רכבות עברו שלנו העיירה

זו. למטרה מאומנים בכלבים שנעזרו ד. וו. ק. נ. אנשי אלפי

מאוכזבים שהיו היהודים, הקומוניסטים על ובעיקר הכול, על קשה רושם עשה זה כל

הקומוניזם. של האכזרי, האמיתי, הפרצוף את לראות מאוד

לויטין חנה
לפעול שהתחילו עד מסויימת תקופה עברה 1939 בשנת לעיירה הסובייטים כניסת אחרי

הכיתות נפתחו היידישאי בביתהספר בתיהספר. מחדש נפתחו השלטון. מוסדות כל

אוטובוסים יצאו יום כל בלוצק. למדו הגבוהות הכיתות של התלמידים ואילו הנמוכות
הספר בבית כיתותהמשך בעיירה נפתחו אחרכך בלוצק. לגימנאסיה ונערות נערים עם

. הפ1בשכני") הספר "בית  (לפניכן האוקראיני

מפולין. שברחו הפליטים מבין ובחלקם "תרבות" מביתהספר בחלקם באו המורים
רק זוכרת אני המורים מבין מבריתהמועצות. שבאו מורים גם הצטרפו הזמן בהמשך
הפליטים. מבין קומוניסט היה ביתהספר של הראשון המנהל בארץ. חי שאחיו רבין, את

דכפין לכל לימודים
מאוסטרופולי". ,הרשלה , העממי המחזה את שהציג דראמאטי, חוג היה בביתהספר

יהודי לצעיר היה ניתן לא הפולנים בימי כי מאושר* עצמו את ראה בגילי הנוער

שידם סגולה, יחידי ורק בעיירה, העממי ביתהספר סיימו אחרי לימודיו את להמשיך
נפתחו עתה המחוז. שבעיר התיכון בביתהספר לימודיהם המשיכו לכך, השיגה

תוססים. היו הספר בבית החיים גם דיכפין. לכל ביתהםפר שערי פתאום

יהודית לתרבות הדואג קומוניסט
שביתהספר כך, על עמד הוא יקר. יהודי חדש, מנהל מבריתהמועצות הגיע זמן אחרי
השכלה לילדיהם לתת שרצו ההורים, עם נאבק הוא רוסי. לביתספר ייהפך לא היידישאי
נרחבת ידיעה דרשו שם רוסי, גבוה בביתספר לימודיהם להמשיך שיוכלו כדי רוסית,
חיים יהיו לא זד, בלי כי יידיש, שפת על לוותר לא בפניהם התחנן הוא הרוסית. בשפה

ספרי ,עמעס". , של המוסקבאי הכתיב והוכנס היידי בכתיב שינוי חל מייד יהודיים.

מן וללמנד המורים מפי השיעורים את להעתיק נאלצים והיינו היו לא ביידיש לימוד
ההעתקים.

היו מעטים לצערנו, .1941 בשנת גרמניהרוסיה מלחמת פרח עד נמשך זה מצב

וגורלם במקום נשאר הרוב ! המלחמה פרוץ עם העיירה את שעזבו היהודי בניהנוער
היטב. ידוע המר

מזרחה בורחים אנחנו
לברוח. החלטנו מכולם, יותר הגרמנים מפני ופחדנו הקומסומול חברות שהיינו אנחנו,

לציין, יש נוער. בני עוד הצטרפו בדרך דיכטר. ושיקע טויבר מאריאםיה גם היו אתי

לויטין. חנה



הסביבה אך לרוסיה' לעביר השלטונות עלידי הנוער בני נדרשו המלחמה פרוץ שביום
את להשמיד אפילו הצליחו לא השליטים נוראה. פאניקה והשתררה מנותקת כבר היתה

בם. נפשם עוד כל וברחי הכל השאירו הט : המיסמכים
הפקידים נשי רק פינוי. לצרכי רכבת השלטונות הביאו המלחמה פרוץ למחרת
הרכבת לקרונות לחדור שהצליחי היהודים ואילו לרכבת, להיכנס הורשו וילדיהם

הזה. המביש במחזה והסתכלתי עמדתי אני בכיה. הורדו
פקידי עם נפגשנו בדרך בגילי. בנינוער של קבוצה כבר, שמסרתי כפי ברחנו,
רובה. עם שומר  ליווי לנו נתנו ואף חסותם, תחת אותנו שלקחו העיירה, מן ממשלה
עגלה, לנו היתה אלינו. מצדם העצומה השנאה את הרגשנו הדרך שכל לציין, יש
עברנו יהודים. כולנו  איש 15 של קבוצת כבר היינו ברגל הלכנו עלפירוב אך
שהצטיינו האנטישמיים, הלאומנים מפני מאוד ופחדנו אוקראיניים וכפרים עיירות
המקומי השלטון אנשי בהם. נתקלנו לא מזלנו למרבה היהודים. כלפי באכזריותם
בבגידה אותם שיאשימו חששו הם הישן, רוסיהפולין לגבול להתקרב פחדו אתנו שהיו
הם למעשה, מאחוריהם. שהשאירו המיסמכים ואיהשמדת המבוהלת. בריחתם בגלל
גבולות לתוך בהגיעם יותר טוב ליחס יזכו לנו שהודות בתקווה, אליהם אותנו צירפו

.1939 שמלפני רוסיה

הישן הגבול את עוברים
כדי הגבול לעבר נהרו אנשים אלפי גרמניים. מאווירונים הפצצות היו הדרך כל לאורך
אנשי מאתנו נפרדו לגבול כשהתקרבנו המתקרבים. הנאצים מציפרני עצמט להציל
נפריע שלא כדי רוסיה, לתוך בדרכנו להמשיך לא אותנו והזהירו המקומי השלטון
אין ומתוך בקולם שמענו לא אלינו העויין יחסם את כבר שידענו אנחנו בכך. להם
לעיירה להיכנס לנו נתנו לא אך הישן, הגבול את לעבור הורשינו בדרכנו. המשכנו ברירה
לנובוגרודוולינסק' שהגענו עד ללכת המשכנו הגבול. מעיירות אחת  הורודישציה
קצת לנוח והחלטנו לז'יטומיר המשכנו משם שלנו. והסוס העגלה ליד צועדים כשאנו
המשכנו  בעיר ההפצצות מן שנגרט החורבן את כשראינו אך הארוכה. הדרך מן

סטאלינגראד למחוז והגענו ברכבת מקום מצאנו נגיע. לאן הבדל ללא בדרך,

בקולחוז
תפסנו בקולחוז להם. שנוסף העבודה כוח על ששמחו הקולחוזים, בין אותנו חילקו כאן
בשותתהאיוב את שמענו העבודה כדי תוך האדום. לצבא שגוייסו הגברים מקום את
קוזאקים, היו הקולחת אנשי הסובייטי. הצבא של הבלתיפוסקת הנסיגה ועל החזית מן
מושג להם היד. לא ובכלל טוב היה אלינו יחסם האנטישמיות! מרגשי חופשיים שהיו

מהו. יהדי
ושקטים. טובים היו שחיינו לספר רצינו לא בפולין חיינו על אותנו כששאלו
לאכול. מה היה לא וכי חמור עבודה חוסר שרר קשים, חיים היו שבפולין סיפרנו,
כפי בצמצום. קיום אפילו לו איפשר שלא הפועל' של הזעום שכרו על סיפרנו

משקרים. שאנו והרגישו שלנו לדיבורים האמינו לא שהתרשמתי
יכולנו לא אבל לדרך. לצאת ויש כאן להישאר טעם שאין החלטנו' קצר זמן אחרי
ובסתר לצנימים לחם וייבשנו מזון אספנו בחשאי. להסתלק החלטנו רשיוןיציאה. לקבל
שם שנוכל וקיווינו אוזבקיסטאן, לסאמארקאנד, להגיע רצינו המקום. את עזבני הלילה

הגדול. העולם עם המועצות ברית לגבולות להתקרב

אנטישמיות
מבטי המקומית. האוכלוסיה בתוך נפוצה שהיתה האנטישמיות את הרגשנו בדרך
שהרוסים בעוד לצבא, גויסו שלא על שבינינו, הגברים לעבר במיוחד מופנים היו השנאה
מפניי שלנו, הגברים את לגייס רצו שלא להם, לספר אכולנו לא בחזית. להילחם חייבים
החרושת ובבתי ביערות : בעורף לעבודה גוייםו רק הם באמון. אלינו התייחסו שלא

הגדולים.



לטהראן מגיעה אני
אותי צירף והוא אנדרם בצבא חייל שהיה וידרה, הדוד הודות לטהראן, להגיע הצלחתי

טויבר. ומאריאסה וידרה יפה גם היו עמי למשפחתו. פיקטיבי באופן

מוסד שקיים לי נידע שם ורוסיה. פוליו מפליטי ביתיתומים התארגן בטהראן
חשבנו לא לטהראן בהגיענו לא^ישראל. נוער קבוצות המעלה היהודית' הסוכנות בשם

לארץ לנסוע אפשרות שיש כששמענו אבל לדרוםאפריקה, אלא לארץישראל, לנסוע
ארצה. העליה את כמובן, העדפנו, ישראל,

ששליחי עד שנה, כחצי חיכינו ובנינוער. ילדים כ700 בטהראן היו ההיא בתקופה

לארץ. שלנו העליה את אירגנו הסוכנות

גלי משה
הפולני השלטון לחלוטין התפורר 1939 בשנת גרמניהפילין מלחמת פרוץ עם מיד

אחדים ימים אחרי הסדר. על ששמרה הפולנית, המשטרה רק נשארה בעיירה ברוז'ישץ/
בספטמבר. ב17 הגבול את יעבור האדום שהצבא הסובייטי, בראדיו שמענו בהלה של

עצמם על לוקחים וחברו שהוא למפקד, והודיע למשטרה מיצ'יק נכנס למחרת
הציעה אך התנגדה, לא המשטרה הסובייטים. לכניסת עד בעיירה הסדר על השמירה את

יחד. ולפעול אליה להצטרף להם

בורח המשטרה מפקד
ביניהם, הפעיל קומוניסטים. היו הבנים ארבעת כל קומוניסטית. ממשפחה היה מיצ'יק
מבין אחרים שניים הקומוניסטית. פעילותו בעד בביתהסוהר רבות שנים ישב גרישא,

מאוד גאה היה מיצ'יק יהודים. באוהדי ידועים והיו במפלגה פעילים הם אף היו האחים
במשטרה. בעבודתו

נפגעו לא אם פסיהרכבת, את הולדלבד>ק שהוא המשטרה, מפקד לו אמר למחרת
אחדים, קילומטרים שעבר אחרי אוקראיני. צעיר אתו לקח הוא הגרמנים. מהפצצות

: למלוי אמר הוא פסיהרכבת, את בודק כשהוא
במשטרה". עוד לעשות מה לי אין בדרכי. עוד אמשיך ולא ממך נפרד "אני

אזרחי. בלבוש ונעלם המדים את הוריד הוא

החדש המשטר
את לפתוח רצו לא החנוונים בעיירה. סדר להכניס הסובייטים החלו כניסתם עם

מיצרכים ישיגו ואם המחר, יום אתו יביא מה לדעת בלי סחורתם, ולמכור החנויות

להגיע התחילו ולמסחר. למלאכה קואופרטיבים: התארגנו שימכרו. אלה במקום אחרים

עד המקומי, השלטון את לארגן כדי הצבא, מתוך שגוייסו הראשונים, הפקידים
במקום. יתבססו שהסובייטים

הרובל של בערך הפולני הזלוטי את לקבל הבאנקים את המחייבת פקודה, יצאה

זה כסף נעלם קצר זמן במשך מסיט. תמורת השלטון קיבל הפולני הכסף את הרוסי.
הרוסי. הרובל נשאר היחיד החוקי והמטבע המחזור, מן

סובייטיים, מינהל אנשי הופיעו הזה ביום .1940 ביאנואר 7 עד נמשך זה מצב

חוסלו הפרטיים בתיהמסחר והעירוניים. הממשלתיים המוסדות ניהול את לידם שלקחו

(אספקה) האפרוביזאציה מנהל חכמאן, מנדל את מעמדותיהם. הרחיקו מנהליהם ואת
היה הוא בעיר. האספקה ענייני בניהול רב כשרון שהוכיח למרות מתפקידו, שחררו

קטנה. משרה איזו על הופקד הוא לתפקידו. המסור כאיש ידוע והיה רוזיישץ' יליד

בורושק רחל
היא בפולין. מאוד וידועה פעילה קומוניסטית שהיתה בורושק, רחל הגיעה לרוזיישץ'
הפרלמנט שהיה בלבוב, המכוננת האסיפה ציר היתה היא בביתהסוהר. רבות שנים ישבה

היתה שהיא לי, נדמה לבריתהמועצות. להצטרף ההחלטה נתקבלה בו במערבאוקראינה,



הגיעה היא לרוז'ישץ' הפולנית. הקומוניסטית המפלגה של המרכזי בוועד חברה גם
קילומטרים 800 ברגל הלכה היא דאנציג. שליד בפורדון לנשים הידוע מביתהסוהר

לעיירה. שהגיעה עד

הקומוניסטים אכזבת
י 200 של במשכורת החינוך במחלקת כמזכירה קטנה משרה קיבלה לרוז'ישץ' בביאה

שמעתי פעם השלטון. מוסדות כל עם קשור והייתי באוצר עבדתי אני לחודש. רובל
.(! אלה לבורים יש יפה (צורה יונגעך' גראבע די האבן פנים שיינעם "א : אמרת אותה

המינהל. אנשי לסובייטים, כמובן, התכוונה, היא
אלי בא צעירה, בחורה עודנה והיא הפולנים' עלידי שנים לפני נאסרה כשהיא

: ואמר ניירות חבילת כשבידו קסל אברהם
אצל יימצא זה שחומר אסיר בירושק. רהל בידי שהיה מאוד חשוב חומר "זהו
אחרי /'! יחפשו לא כאן ! אצלך הוא הזה לחומר ביותר הבטוח המקום שלנו. האנשים
רחל רשמה בהן וחוברות, רשימית שהכילה החבילה, את לי מסר הוא האלו המלים

המפלגה. מחיי חשובים פרטים

היהודיים החיים
בלי לעבודה נתקבל שרצה מי כל ; החדש המשטר של בידו ביותר הרגישו לא בהתחלה

ציוני. עבר היה העיירה צעירי שלכל לדעת, יש ; עברו את שבדקו
הפולני. השלטון בזמן כמו היהודיים הציבוריים החייט התנהלו עוד ההיא בתקופה
בבוקר התפללתי שלמה. שנה "קדיש" אז אמרתי אני מתפללים. מלאים היו בתיהכנסת
במשרד : העובדה מעניינת להתפלל. הלכתי לא ביוםהכיפורים אבל בביתהכנסת, ובערב
לבית הלכנו אחריהצהריים ב4 העבידה גמר אחרי מקומיים. יהירים עוד היו שלי

מנחה. תפילת להתפלל הכנסת

שביוםהכיפורים השגחתי מאודיסה. שיא יהודי, (רביזור) מבקר עבד אצלנו
עלידי נאסר זמן כעבור יום. באותו צם שהוא נתברר כך אחר ! העבודה מן נעדר

כזה. היה שלא בעת המפלגה, כחבר שהתחזה על הסובייטים,

הציונית הפעילות חיסול
המורים בין יהודים. ילדים רק בו למדו יידישאי. לביתספר נהפך "תרבות" ביתהספר
והתחילו החדש למשטר הסתגלו רבים ב"תרבת". מרה בעבר שהיה רבינוביץ, אחד היה
"תרבות", יו"ר בזמנו שהיה גלה אברהם הסובייטי. החינוך של החיובי הצד את לראות
הציונית, והפעילות העברי ביתהספר חיסול דבר את מאוד כאבו אחרים, עסקנים וכן
ציונית. פעילית שום הורשתה ולא חוסלו הציוניים הארגונים כל לשתוק. נאלצו הם אך
קיבלנו אמנם, הציוני. עברם את להזכיר לא השתדלו האלה הארגונים חברי בין גם

מכך. יותר לא אבל  מכתבים לשם ושלחנו מארץישראל מכתבים

קיימים היו לא כאילו פאריין'/ ו"סוחרים פארייף' "האנטווערקער עוד היה לא
רוסיהגרמניה מלחמת פרוץ עד הסובייטי. השלטון תקופת בכל המצב נמשך כך מעולם.

.1941 בשנת

מזרחה הבריחה
לפרוץ השלישי ביום לעשות. מה ידע לא ואיש בהלה השתררה המלחמה כשפרצה
יעקב ומשפחת ממשפחתי קטנה קבוצה התארגנה לברוח. שצריך אמרו, המלחמה
עד הגענו ובעזרתם ועגלה, סוס לנו נתנו במשרד מזרחה לברוח במטרה ברונשטיין,
והילדים להמשיך רצה לא הסוס : רציניות הפרעות חלו כאן (טרוכימברוד). לסופיובקה

לעשות. מה ידענו ולא עצות אבודי היינו חלו.
יותר. גדולה להם הצפוייה הסכנה כי בדרך, להמשיך הגברים שעל החליטו, הנשים
בדרככם "המשיכו  הרבה. בתמימותם הנשים טענו  "? ולילדים לנו יעשו ,מה ,

נחזור". ואנחנו



הגברימ החליטו דבר של בסופו אך קשות. שהתלבטו היו לכך. הסכימו כולם לא
פגשנו בדרך ברגל. המשכנו לעיירה. הוחזרו והילדים הנשים ואילו בדרכם להמשיך
חיים הצטרפו ברונשטיין וליעקב אלי מלוצק. הסובייטית האדמיניסטראציה כל את
לפני היה האחרון אוקס. ומוטי דרוטמאן והלוצקאיט דבורצקה אטל גראבארסקי,
היד. המלחמה אחרי פולניים. בבתיסוהר רבות שנים וישב פעיל קומוניסט המלחמה
הגבוהות העמדות מן יהודים של הגדול הטיהור בעת הודח הוא המרכזי. הוועד חבר

גומולקה. הדחת לפני עוד ובמדינה' במפלגה
הלכנו האפשר. ככל מהם להתרחק החלטנו רובנה. ליד נמצאים שהגרמנים לנו, אמרו
תמורת מזון לנו למכור רצו לא והאיכרים רוסי, כסף רק לנו היה לקוסטופול. בדרך

חולשה. מרוב חלינו הליכה ימי שלש ואחרי בדרך רעבנו זה. כסף

וביקשנו היד את הרמנו נסוג. הסובייטי הצבא את ראינו לקוסטופיל בהגיענו
אחד גוי ללכת. להמשיך מסוגל עוד היה שלא ברונשטיין' יעקב את אתם שיקחו
דרש נסיעה של אחד קילומטר אחרי רובל. 50 תמורת ק"מ כ10 אותנו להסיע הסכים
אותנו והסיע שדרש הסכום את לו נתנו רובל. 150 עוד  ואח"כ רובל, מאה עוד מאתנו

ק"מ. כ7 עוד

היום הלאה. לעשות מה לדעת בלי עמדנו מלוצק. קבוצה פגשנו ושוב ליער הגענו
הגענו כך מה. ויהי להסתלק החלטנו עלינו. נפלה המתקרבים הגרמנים ואימת החשיך
לאלפי מקלט מקום ששימש ביתהספר, של בבנין לישון שכבנו לנובגורודוולינסק.
לפנותבוקר שב4 לנו הודיעו היורים. מי לדעת בלי יריות שמענו הלילה כל פליטים.
בבוקר ב~8 לקרונות. נכנסנו רכבת. לנו חיכתה ובאמת לתחנה הגענו למזרח. רכבת תצא

הרכבת. את הפציצו לא למזלנו אווירית. התקפה היתה

בקיוב הבהלה
ויינשטיין, יעקב שלנו, בבךעיר פגשנו המלחמה. כמעט הורגשה לא שם לקיוב. הגענו
קטן מחדרון מורכבת דירתו האור. את לכבות ששכחה משום נאסרה שאשתו לנו, שסיפר
לדעתו בשבילנו. למקוםלינה דאג הוא אך בשבילנו, מקום שם היה ולא פרוזדור, מעין

זעם. יעבור עד בעבודה איכשהו להסתדר נצטרך
הבטיחו ברוז'ישץ'. בו שעבדתי ("נרקוםפין") הכספים למיניסטריון באתי למחרת
עבודה מקומות על ואישורים תעודות לנו סידרו עבודה. למקומות מכתביהפנייה לי
מהמקום. להסתלק ועלינו הפניות נותנים הם שאין לנו, הודיעו למחרת בהם. שעבדנו
הכיוונים, בכל מתרוצצות מכוניות : במקום השוררת הבהלה את ראינו החוצה כשיצאנו
שהמצב לנו, אמר ברונשטיין גם העיר. מן לברוח המנסים ואזרחים, חיילים מלאות כשהן

לברוח. ויש לאטוב

אז סטאלין. של המפורסם הנאום את ביולי ב3 שמענו לקיוב כשבאנו מעניין,
המלך איך "שמע : לרוסיה 1920 בשנת מרוז'ישץ' שברח ותיק קומוניסט ויינשטיין, אמר

נואם*" שלנו
הדנייפר, שפת על נפגשנו לעלות. איאפשר הרכבת על לברוח. צריך שוב ובכן,
הקרובה כשבסביבה ימים, 3 שם שכבנו בה. להפליג שנוכל ספינה שנמצא בתקווה
לספינה' להסתנן הצלחנו ימים שלושה אתרי רק ואנשים. בתים גרמניים מטוסים מפציצים
אשתו םפקטור, המורה את שם פגשנו ממנה. אותנו יזרקו שלא כדי קשות ונאבקנו
לדנייפרו הגענו ד. וו. ק. נ. של גבוהים וקצינים חשובים אישים היו בספינה ובנם.
משום זאת, עשו הם אותנו. לאסור ואיימו לנו להציק הקצינים התחילו כאן פטרובסק.
קרובים כאן שאנו התברר בדניפרופטרובסק החזית. מן בבהלה בורחים הם איך שראינו
הרציף, על שעמדה לרכבת בכוח התפרצנו בקיוב. היינו מאשר הגרמנים לצבאות יותר

הרכבת. מן אותנו יזרקו שלא כדי בשבילנו, כרטיסים הקרון לתוך השליך ומישהו

ונדודים תלאות
להתייצב שעלינו הכרטיסן, לנו הודיע בדרך לרוסטוב. הגענו נסיעה ימי כמה אחרי
והאישורים התעודות את ובדקו אותנו חקת שם ד. וו. ק. נ. מפקד אצל הרכבת בתחנת



: הסובייטית בתקופה ברוז'ישץ' צעירים
ורויטר. קאץ גארפינקל'. , קרופניק

ובתקופת הפולנים בזמן עבדנו היכן לציין, עלינו היה בהם שאלונים לנו הגישו שלנו.
עיירה זו תה הי ; מפרספה שלנו העיירה רחוקה כמה אותנו, שאל החוקר הסובייטים.
התברר, בסדרי/ זה הרי כך' ,אם , : אמר לו כשענינו מרוז'ישץ/ ק"מ 13 במרחק קטנה
אך ארוחתצהריים, לנו לתת פקד הוא הזו. העיירה מן רבות שנים לפני ברח שההוקר
לאחיו באנו העירה. והגענו הגדר דרך הסתננו לצאת. לנו הרשו לא האכילה אחרי
הזה במקום החיים יוםיומיים. רק אצלו להישאר שנוכל אמר, הוא מהנדס. אוקס, של
יותר מתאים וגם יותר חם האקלים שם לקאווקאז, לנסוע לנו, יעץ הוא מאוד. יקרים

להסתדר. יותר קל גם שם שלנו. הדל ללבוש
בעבודה. להסתדר ואפשר פליטים, בה היי לא כי בשבילנו, טובה העיר את מצאנו
בעירנו. האוצר כפקידי עצמנו את מציגים וברונשטיין כשאני לאובלפיןאוטדל פנינו
בוא עד לחכות מאתנו ביקשו כמונו. לפקידים זקוקים שהם ואמרו יפה אותנו קיבלו
מנהלת אשה, פנינו את קיבלה למחרת האישיים. השאלונים את מילאנו בינתיים המנהל.
אלינו. יחסה מיד נשתנה (יהודי) "ייבריי" המלה את בשאלונים כשראתה המשרד.
לנו. לעזור יכילה היא ואץ הפנויים, המקומות בינתיים נתפסו שלצערה אמרה, היא
מנהלי שמחפשים מודעות, מצאנו עבודה. בחיפוש למשרד ממשרד להתרוצץ התחלנו
בעובדים צורך עוד להם שאין אמרו יהודים, שאנחנו בפספורט כשראו אבל חשבינות.

חדשים.

לנו דואגת אלמונית אשה
לעירית לפנות לנו הציע מישהו לכרטיסים. כסף לנו היה לא אך משם, לנסוע רצינו

: ושאלנו לטראפ עלינו רכבת. לכרטיסי כסף לבקש
''? העיריה "היכן

: שאלה לידינו שעמדה רוסיה אשה
"? לעיריה צריכים אתם מה "בשביל

: ואמרה התרגשה היא הענין, את לה כשהסברנו
ימים'/ כמה כבר אתכם מחפשת "אני

את אותנו, מחפשת והיא קראסנודאר של העיריה מועצת של חברה שהיא התברר,
היינו שם לביתה' אותנו הזמינה היא הגיעו. ולא לעיר להגיע צריכים, שהיו הפליטים,
ימים שבוע אחרי בשפע. היו וירקות פירות : מאוד זולים היו במקום החיים ימים. שבוע

לטאשקנט. להמשיך והחלטנו כסף קוזציקה, האשה, לנו הציעה

בקויבישב
הסובייטית, הממשלה לשם הגיעה יום באותו ממנה. ירדנו לקויבישב הרכבת כשהגיעה
עבודה קיבלתי רבים חיפושים אחרי המתקרבים. הגרמנים מאימת מוסקבה, את שעזבה
למנהל' מ"מ אותי מינו ימים חודש אחרי טוב. היה אלי היחס העיר. מפרברי באחד
האנטישמיות טובילב. היו האיכרים אמון. לי רחשו הכול לצבא. בינתיים. שגוייס
ביניהם היו מהי. אנטישמיות ידעו לא האיכרים ואילו באדמיניסטראציה, רק הורגשה
הימים את הזכירו הט לסטאלין. יחסם על בגלוי אתי ודברו הצארי המשטר את שזכרו
החופשי. העובד ועל האיכר על המהפכה שהביאה והאסונות הצאר תקופת של הטובים
מלגלות נזהרו הם אך יהודיסובייטי, מורה גם שם היה לבם. מרי את לפני שפכו הם
שלושה רק שם היינו פיהם. את סגרו אליהם שהתקרב אימת וכל דעותיהם, את לפניו

בקויבישב. להיותנו הראשונים בימים עוד משם הסתלק ברונשטיין יהודים.
לאוקראינה, לחזור ממוסקבה פקודה קיבלתי הימים באחד .1944 עד שם הייתי
חולה. שאני רפואי אישור השגתי המקום. את לעזוב רצון לי היה לא לסאראטוב.
וידיה שיקה דרך שקיבלתי עד לי. הרשו לא  לעזוב כבר כשרציתי אחרכך, אבל
מפיךאוטדייל". (דרישה) ,ויז1ב" , לי שלח הוא לרוז'ישץ/ לבוא ד.' וו. ק. מנ. הזמנה

ארץישראל עם קשרים
קיבלתי בארץישראל. שהיה מלך, אחי, עם להתקשר הצלחתי ברוסיה שהייתי בשנים
"ג'וינט'/ דרך מטהראן חבילות משלוח סודר אחרכך מזון. וחבילות מכתבים ממנו



מאחי ביקשתי ועוד. ביצים אבקת חלב, אבקת תה, שמיכה, ובה חבילה קיבלתי חודש כל
פלשתינה. עם שלי הקשר פשר על ד" וו. ק. לני הוזמנתי פעם ברוסית. לי שיכתוב
לחודש רובל 750 של המשכורת כי לעזרה, זקוק ואני אח שם לי שיש להם, עניתי
לי אמר המכתבים, את לקרוא להם כשנתתי המינימאליים. לצרכי אפילו מספיקה אינה
המפקד את שהעבירו עד פעמים, מספר אותי הטרידו ככה אותם... קרא כבר שהוא החוקר)

נסגר. שלי והתיק אחר למקום המקומי ד. וו. ק. הנ. של
היציאה. רשיון בקבלת עיכובים עוד חלו מרוז'ישץ', שקיבלתי ה"ויזוב" אף על
1944 בדצמבר וב21 הכרטיסים תמורת רובל 2000 שילמתי הרשיון, את קיבלתי לבסוף

לרוז'ישץ/ הגעתי

ברוזיישץ' חזרה
נמצא שהוא שמעתי שניידר. ברל של ביתו היה ברוזיישץ' נכנסתי בו הראשון הבית
ענה, והוא שניידר ברל על שאלתי גוי. שם מצאתי כשנכנסתי לבקרו. והחלטתי בעיר
יהודים. כמה דבריו, לפי גרים, שם לאולייניצס, אותי הביא הוא יהודי. שום כאן שאין

ועוד. בייטש שלמה ואשתו, וידרה שיקה ואשתו, וידרה משה את מצאתי שם

לפולין. לעבור רשאי 1939 ספטמבר עד פולני אזרח שהיה מי שכל לי, נודע שם
זה על הסתכל לא כך על שידע השלטון לפולין. לחזור הרוצים ברשימת נרשמו כולם
לכן בגלוי. זאת לעשות רציתי לא אך זו, ברשימה להירשם רציתי אני גם יפה. בעין
שרציתי ברוז'ישץ' לשלטונות בהיוודע כזאת. רשימה הורכבה שם שגם ללוצק, נסעתי
לעבודה, שונות הצעות לי הביאו לנסוע. לי נתנו ולא קשיים עלי הערימו אותם, לעקוף
מוקריניץ, וירה את פגשתי המלחמה. שנות אחרי שעייפתי בטענה, סירבתי אני אך
היא במקום. המפלגה מזכירת אלה בימים ששימשה ,1939 משנת הקומסומול מזכירת

: אותי שאלה

"? עובד אתה היכן ? פה כבר "אתה
היא עתה והנה לעבודה, הצעה שום הזמן כל במשך קיבלתי לא שממנה לה עניתי

לפרנסתי. דאגה מגלה פתאום

מערבה הבריחה
המלים שבפולין. לחלם והגעתי ליובומיל ליד הגבול את עברתי לקובל. עברתי למחרת

: פולניה לאשה שאמר רוסי סרן של היו בפולין ששמעתי הראשונות הפולניות
..."! היהודים את שהרג הוא  היטלי שעשה הטוב "הדבר

מנהל בישראל אחרכך שהיה מקובל, חסיס ד"ר גם הגיע לשם ללובלין. הגענו
אשר בוק, מאיר את שם פגשתי בישראל. מת הוא ; הבריאות במשרד השחפת מדור
אבל לארץישראל. לנסיעה קשר לקבל אפשר ושם יהודים נפגשים שפ כתובת לי מסר
חבר קצר זמן היה מאיר בעבר. הציונית לתנועה השתייכות להוכיח יש זה לצורך

בזמנו. "החלוץ" כמזכיר הציג הוא אותי ! זאת לאשר ממני ביקש הוא ב"החלוץ".

ו"יוגוסלאבים" "יוונים" אנו
חקרו משלו. נציג היה ארגון לכל לוין. ואליעזר גראייק סטיפאן כבר נמצאו במקום
קבוצה אותנו, שלחו הפסח בחג לעליה. אושרנו לבסוף מאיר. של ועברו עברי על אותנו
כביכול, האדום, מהצלב מזוייפים ניירות קיבלנו שבגאליציה. לקרסנו אנשים, 7 של
ליוגוסלביה. או ליוון הביתה החוזרים פליטים שאנו המאשרים העיר, קצין בחתימת
יוגוסלאבים. להיות איך  ואחרים "יוונים", להיות איך אותנו הדריכו מיוחדים מורים
לא הצ'כים ואילו הרוסיים, הגבול לשומרי מכוונת היתה הזאת הביקורת שכל מעניין,
לא יהודי, מלבד שאיש כיוון עברית, אך לדבר עלינו פקדו ניירותינו. את כלל בדקו

אותה. הבין
הורשינו ולא אותנו עצרו הרכבת לתחנת כשהגענו הציכי. הגבול עד בדרכנו המשכנו
אחרי רק בנש. הצ'כי ראשהממשלה לשם הגיע הזה ביום כי התברר מתתומה. לצאת
תשלום תמורת צ'כי אותנו העביר אחדים ימים כעבור בדרכנו. להמשיך הורשינו משם שנסע



קיבלנו ואף יפה בנו טיפלו צרכינו, לכל דאגו בטראנסילוואניה ההונגרי. הגבול את
אותי לעליה. לאשר הסופית הסמכות היתה שבידיה לובטקין, צביה לשם הגיעה דמיכיס.
! ל"גורדוניה" אלא צביה, של למפלגה השתייכתי שלא למרות מיידית, לעלייה אישרה

הבאים. לטראנספורטים נדחו אחרים

סיירים נשלחו היהודית. הבריגאדה עם הקשר התחיל שם לבוקארשט, הועברתי

לאוסטריה, דרך מצאנו לאיטליה במקום אך לאיטליה. הגביל את לעבור נוח מקום למצוא
הרוצים הבריטי, מהאיזור אוסטרים אזרחים שאנחנו ניירות קיבלנו לבודאפשט. ומשם

מאוד שמח והוא יידיש אתו דיברנו יהידי. היה הסובייטי הצבאי המפקד הביתה. להגיע
שערכנו. לנשף אותו הזמנו אף לנו. לעזור

ידעו שלא הרוסים, אותנו עצרו פעמים כמה א,ך לאיטליה, הגבול את לעבור רצינו
שהגענו עד ללכת לנו הניחו לבסוף זו. ורצוצה עייפה נודדים בחבורת לעשות מה
לאיטליה. אותנו שהעבירה הבריגאדה, עם קשר נוצר כאן בריטי. צבאי למחנה

איתי קיבל הוא הבריטי. בצבא חייל שהיה בראקר, אשר את פגשתי בבולוניה
לכל דאגה הבריגאדה מרווח. בבניין התמקמנו כאן לבארי. נסענו מבוליביה רבה. בשמחה

בלבוש. וגם במזון גם צרכינו,

כ"דייגים" ב' בעליה
כשאני איש, 35 של קבוצה מאתנו בחרו מארץישראל, שליחים באו הימים באחד

: ביידיש הוסיפו הם לגדר. מעבר לצאת לא עלינו ופקדו ביניהם,

ישר תקפצו (מכאן ארץישראל" קיין גלייך געבן שפרונג א. איר וועט "פונדאנען

. לארץישראל)

שמות, לנו שאין לנו, אמרו להתנהג. איך תדריך וקיבלנו ימים 8 איתני החזיקו
(התעודה "החלוץ" המלה היתה בהם תעודות, לנו מסרו מספר. הוא מאתנו אחד כל אלא

אותנו העלו שם קורולינה. ששמו למקום אותנו והעבירו בחיפה) ההעפלה באביון נמצאת
כאילו רשתות, הוצאנו מיד גולומב. אליהו של המחתרתי הכינוי  "דליך/ ספינה על

בדיג. העוסקים דייגים היינו
שקיבלו איש, כמאתיים לנו חיכו החוף על לקיסריה. הגענו 1945 באוגוסט ב29

המולדת. לחיק אותנו


