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תלמידי משכילים' אנשים עם טיפוסית יהודית עיירה קטנה, עיירה היתד, רוז'ישץ'
העולם מלחמת לפני התנהלו, בעיירה החיים ואביונים. עשירים ו"עמך"' חכמים
האינטליגנציה. אנשי במיוחד בה התבלטו אבל יהודית, עיירה בכל כמו הראשונה,

במינה. מיוחדת היתה היא. זו מבחינה
וסטודנטים גימנאזיסטים בחוריישיבה, העיירה רחשה נערה, כשהייתי זוכרת, אני
אמנם, היה, טובה. השכלה לילדיהם לתת שאפו היהודים באוניברסיטה. שלמדו במדים,
כיוון ילדיהם, את לשם לשליח רצו לא היהודים ההורים אבל רוסי' ביתספר בעיירה

חילולשבת. מפני וחששו בשבת גם בו שלמדו
מאוד ששאפתי למרות להוראה, לביתספר ללמוד לנסוע יכולתי לא עצמי אני

: אומר היה אבא מורה. להיות
שיש ביותר הטוב המורה את בשבילך אקח בבקשה. ללמוד, רוצה את ,,אם
ארשה לא בביתי. אותך ילמד סטודנט' כרגיל, שהיה' שחמורה, בתנאי אבל בעיירה,

הביתה". אליו ללמוד שתלכי
אצל ללמוד תלך שבת אצלנו, מקובל היה לא האנשים. רוב התנהגו כך

בביתו. סטודנט
לפי היו, ההורים פרטי. באופן ללמוד נזקקים לכן והיו בעיירה' בתיספר היו לא
למדי כמובן, הנערים, הילדות. את ללמד הביתה שבאו מורים, שוכרים יכולתם'

ובישיבות. בחדרים

להשכלה השאיפה

ירשה לא לעולם שאבא ידענו אבל ללמוד, לווילנה לנסוע רצינו לייבל ואחי אני
שאבא בלי שילמד לייבל' אחי בשביל האפשרות את ליצור הצלחתי הבית. את שאעזוב
חשבתי לווילנה. נסע יהוא לבנים וזוג התפילין את לו שארזתי זוכרת, אני כך. על ידע
בינתיים אבל אליו. להצטרף אני גם אולי, אוכל' בווילנה' יהיה לייבל שאם בלבי,

ברוסית. כלליים ולימודים עברית אותנו שלימד סטודנט' אצל למדנו
עצמי. בכוחות למדתי מהשפלתי. גדול חלק שאבתי ומהם רבים ספרים קראתי
הסטודנטים ההוא. בזמן היו לא תניעותנוער ציבוריתציונית. לעבודה גם התמסרתי
הציבורית העבודה את שינהל מי היה ולא הגדולות בערים בלימודים כלל, בדרך נמצאו'
ברוסיה היהודיים החיים את להכיר למדנו ידרכו עברי, עיתון בבית קיבלנו בעיירה.

ובעולם.

מוסף. תפילת אצלנו מתפללים היו שמחתתורה ובחג ספרתורה היה בביתנו

הקיימת. לקרן תרומתו את תורם היה לתורה כשעלה מאיד. מבריק בחור היה לייבל
מותו פתאום. מת לייבל ואחי אסון קרה והנה הכל. על עצום רושם עשה זה דבר

רבים. לימים מאוד אותי דיכא
הסנדלרים החייטים, בני הנוער' בני את לארגו התחלתי בלפיר הצהרת פרסום עם
להט מספרת. והייתי מתאספים היינו שבת ובימי חדר שכרנו ציונית. לפעולה והנגדים'
חוברות מיני כל האלי לאספות הבאתי ברוסיה. היהודיים החיים ועל ארץישראל על
העניים שהילדים רציתי ולא ידי במו החדר את מנקה הייתי לפניהם. וקראתי תעמולה
שדווקא להם, להראות רציתי להיפר, מקופחים. עצמם את ירגישו  הפועלים ילדי 

החדר. א,ת לטאטא מתביישת לא בעיירה' ה"גביר" בת אני,



דווקא היו ואלה "סוציאליסטים", שנקראו ובחורות בחורים גם ברודישץ היי
ומוציא בערב 8 אחרי לחייטים בא שהיה אחד' סוציאליסט זוכרת אני העשירים. מבני

זו. בשעה שעבדו הפועלות את משם

הגדולה השריפה
לכל התפזרו האנשים העיירה. כל כמעט נשרפה הראשונה העולם מלחמת כשפרצה
אמא. עם ילדים שלושה נשארנו נפטר. אבינו נשרף. שלנו הגדול הבית גם הריחות.
רצוני. נגד לחנות להתמסר נאלצתי לאריגים.. וביתמלאכה סידקית חנות לנו היתה
עצמו על מקבל חיה אחריו והבא מהחנות יצא שהתחתן מי : תור לפי החנות את ניהלנו

ספרים. קראתי בחנות הפנאי בשעות החנות. ניהיל את
חברי, עם יחד הרצאות לשמוע הלכתי 1917 בשנת ברוסיה המהפכה כשפרצה

: מופגנת בצורה נלהבת הרצא,ה על הגבתי פעם הרוסיים. מהחיילים
"! ליהודים טוב יותר יהיה המהפכה שאחרי שמעתי לא אבל "טוב,

: השיב תגובתי, את ששמע רוסי, חייל
בשקט". יותר קצת לדבר נא "חברה,

המציאות האמת. את לומר אסור החופש, בזמן המהפכה, בזמן שגם הבנתי, אז
הזה. החשש את הוכיחה אחריכן

היתרהוראה. היה ליחיאל וגם רב היה אביו :ר. גלא ליחיאל נישאתי זמן כעבור
שבינתיים משום ציבורית, לעמדה להתמסר עוד יכולתי לא הדדית. הבנה בינינו שררה
כן. לפני כמו ברווחה לחיות עוד יכולנו ולא הורע הכלכלי המצב שמעון. הבן לנו נולד
איכר למשל, כשבא, ממני. חלק שהיו הצדק' בעקרונות לבגוד גם יכולתי לא
תבואה של רבים פודים למכור הזה הבד תמורת צריך שהוא וידעתי לבגד בד לקנות
טוב. ממין בד לי לתת נהגתי אף גבוה. מחיר ממנו לקחת יכולתי ולא עליו ריחמתי 

לארץ העליה
על רק חלמתי חיי וכל מילדותי ציונית הייתי לארץישראל. לעלות הזמן הגיע
השתדלליות אחרי ובנות. בנים עם אחותי : קרובים שם לי היו כבר ארץישראל.

הארץישראלי. המשרד באמצעות בלוצק סרטיפיקט 1925 בשנת קיבלנו רבות
בארגזים גמלים על הובלנו הזיפזיף את מהים. זיפזיף בהובלת בעלי עסק בארץ
ימים היו מאוד. מפרכת היתה והעבודה ביותר דחוקה היתה הפרנסה לבניינים. עד

בבית. פתלחם היתה שלא
ירקות. בשיווק מנהל ונעשה הזאת המפרכת העבודה את יחיאל עזב זמן כעבור
בשום התביישתי ולא עבודות, מיני בכל לפרנסתנו עזרתי אני השתפר. הכלכלי מצבנו
ההסתדרות מאת שיכון כשקיבלנו עלובים. בתנאים בתלאביב גרנו הזמן כל עבודה.

שלנו. החיים בתנאי ניכר שיפור חל בתלאביב
לשמוע אנשים עשרות אצלנו התאספו בשבתות תרבותי. למועדון הבית את הפכתי
הירצה הוא זו. בפעולה פעיל חלק לקח המנוח בעלי דיומא. מענייני ושיחות הרצאות

הש"ס. בנבכי ובקי תלמידחכם שהיה משום התלמוד, על
החוויות ועל הצום על לשוחח שבאו אנשים, הבית התמלא יוםכיפור במוצאי גם
אלה. מעין בשיחות ולבלות בלילה מאוחרת שעה עד לשבת יכולנו הקדוש. היום של
בביתהכנסת היום כל עמד איך מספר שמאלניות, דעות כבעל עצמו שהציג אחד, כשהיה
בשנת הנאספים. לכל בלתינשכחת חווייה זו היתה  בתפילות ושקוע בטלית עטוף

נפטר. ובעלי הגדול האסון קרה 1964
ותרופות מכשירים כסף, אספתי בתלאביב. הדדית ראשונה" "עזרה מעין יסדתי

מחלה. בעת רבים לאנשים ועזרנו

רוז'ישץ' יוצאי ארגון ייסוד
אספתי השנייה העולם מלחמת אחרי רוז'ישץ'. קהילת יוצאי של הארגון את הקמתי
העיר לקדושי הראשונה האזכרה את לערוך מנת על רוז'ישץ' יוצאי מבין אנשים מספר

גביש. לאה של אחיה ואקסמאן, אברמ'ל

ואקסמאן מביתהחרושת תוויתאריזה
העולם מלחמת מלפני מרוז'ישץ' וקושר

הראשונה.



עד הקיים הנוסח את הצעתי זו באזכרה בביתי. נערכה זו ראשונה אזכרה בשואה. שניספו

יהודים מניין אז אספנו בקושי קדיש. ואמירת בציבור מעריב תפילת כלומר היום'
זו. למטרה

של כיושבתראש נבחרתי ואני ועד נבחר גמילותחסדים. קופת, יסדנו אז/ריכך
לחברים ועזרה לנזקקים הלוואות העניקה אצלי' שהיתר גמילותהחסדים קופת הארגון.

דחקם. בשעת
את רכשנו והתרחב. גדל והארגון העיר מבני רבים לארץ הגיעו אלה בשניט

העיר. של יזכור" "ספר להוציא וניגשנו רוזיישץ'" "בית המועדון
בו, לבקר בכוחי עוד אין עכשיו שלנו. היפה במועדון מבקרת הייתי השנים כל
ואופן הארגון פעולות על מפורט מידע מקבלת אני אך הרופף, בריאותי מצב בגלל
אף מחלתי ובשעת תכופים לזמנים בביתי מבקרים העיר מיוצאי חברים התפתחותו.
בעיקר רבה. פעילות מוכיח שהארגון לשמיע, שמחה אני בביתהחולים. אצלי ביקרו
תחומי בכל פעילים הם וכי הארץ בחיי השתלבו עירנו שבני מהעובדה, שמחה אני

במדינתנו. החיים

גביש יחיאל
כפיים, נקי ועדיןנפש, אצילרוח יקר, אדם
תלמידחכם עליהם. ואהוב הבריות אוהב
הרב אביו, רבנים. למשפחת ונצר ומשכיל
הרבנים אחד היה מטריסק, גלאזר יהושי

ברוסיה. המפורסמים

בישיבות למד השלישית. העליה איש

וקיבל ,חפץחיים" ה, אצל וראדין סלובודקה
לא מתורתו אבל צעיר, בגיל היתרהוראה

שלבו והשתדל הצניעלכת אלא קרדום עשה
פנימיותו. את יסתירו וחיצוניותו האפור שו

בעלכוח פנומינאלי, וזכרון חריף מוח לו היה
ותלמוד ובדבריהלכה ושכלישר הסברה

תורה הרביץ הרבנים. גדולי עם התמודד
פשוטת בשפה הסביר שיעוריו ואת ברבים

ומובנת.

דרך היתה ובמוסר בתורה שדרכו וכשם
ובעבודה. הארץ בבניין דרכו היתה כך הגאון,
שעבד פועלשכיר , פרולטארי היה ימיו כל

זוכרים תלאביב ותיקי קשה. פיזית עבודה
אל מהים מוביל היה אשר החלוץ את ודאי

כל עמוסיזיפזיף. גמלים מוגרבי סביבות
סב תגרנים,  ההמונים עם וחי עבד ימיו
בית סוף לאנשי היה ודומה ועגלונים לים,
היו  בתלמוד שמסופר כפי אשר שני

משאם ובזמן וכסבלים כתגרנים מתלבשים
התלויות ומצוות הלכות מחדשים היו ומתנם

עבודתו בזמן כן עושה היה יחיאל גם בארץ.
שהוא ידע מקרוב להכירו שזכה ומי הקשה
בעניינים הארץ, בהלכות תורה, בענייני חידש
ייזכר חברה. ובשאלות לחברו אדם שבין

ובהוקרה. באהבה תמיד
אחד . י

, קרומירט לילי הרכבת. תחנת ע''י חורף ביום
שמחה סורוקה, ברכה ביד, שלג כדור עם
, קרומירס אברהם בישראל)/ (נפטר זויברמן
שפירא 9לייש, , (ישראל) שקורניק פייבל

ואחיו. "תרבות") בי"ס (מנהל


