
ברוזיי/2וץי גדלו אילנות שמונה
(חזן) יערי בלה

ראשי רחוב במרכזה. גרו אשר יהודים, היו אוכלוסייתה שרוב קטנה, עיירה  רוז'ישץ'
בו שימש ז"ל שאבא ביתהמדרש, היה מהן באחת ; סמטאות צדיה ומשני בה היה אחד

צעיר בגיל נפטר אבא היינו. ילדים 8 לביתהכנסת. שמתחת במרתף אחד בחדר גרנו חזן.
כתפיה על נפל מותו אחרי אבא. מות אחרי נולדה הצעירה האחות .39 בן היה הוא 

ולחנכם. ילדים 8 לפרנס הקשה, העול אמא של הצעירות

יתמות
הילדים בין שפרצה זוכרת אני בזכרוני. נשאר ממנו מאוד מעט ; אבא את טוב הכרתי לא

במעט ולהקל האוויר את להחליף כדי אחד, לכפר בעגלה אותנו לקח אבא שעלת. של מגפה
התכונן שם בביתהכנסת, בילה זמנו רוב כי מעט, בנו טיפל כלל בדרך השיעול. את
במחיצתה חיינו הזמן רוב אחי. שני  ה"משוררים" כשלצידו ובחגים, בשבתות לתפילה

אמא. של

כלפינו למלא עצמו על שלקח לייבל, הגדול, אחי חנות. אמא פתחה אבא מות אחרי

לריק זמנו את יבלה שלייבל רצתה שלא .מא, א בעיסוקה. לאמא עזר אבא, של תפקידו א'ת
מורה. אצל הנהלתחשבונות ללמוד לו לאפשר כדי מפיה לחם חסכה

שיתייחסו רוצה לא ,אני , מורם. בראש תמיד וללכת גאים להיות אותנו חינכה אמא
לנו. אומרת היתה  יתומים" כאל רחמים ברגשי אליכם

אותנו שישחררו הסכימה ולא "תרבות", לביתספר בנות, שש אותנו, שלחה אמא
שכרלימוד. מתשלום

חזנטע'/ ,די , חזן, אסתר האם, חזן. משפחת
: לשמאל מימין הראשונה בשורה וילדיה.
בשורה ולייבל. דבורה אסתר, האם רוניה,
וה פייגה הרשימה), (מחברת בלה : השניה
בעיר שחי אורצי, האח בתמונה חסר גיה.

אחרת.



כך לשם עליה כשהיה אפילו בביתהספר, מסיבה או חגיגה החמיצה לא מעולם
ואף הדלה לדירתנו אותו הזמינה לעיירה מארץישראל מרצה כשבא החנות. את לסגור
אצלנו שישבו שעה מאושר, פניה קרנו איך זוכרת אני לארוחתצהריים. אותו אירחה
בעברית התנהלה השולחן ליד והשיחה גולדנברג, ואליהו בנדורי מארץישראל האורחים

שוטפת.
כסף לנו היה לא זעום. תשלום תמורת חלב לתלמידים מחלקים היו בביתהספר
הבנות ואילו חלב ישתו הקטנות שרק אמא החליטה חלב, כוסות ששה תמורת לשלם

בכך... ירגישו לא האחרים שהילדים כדי המקום, מן מעשה בשעת יתחמקו הגדולות
יכולתה לפי אחת כל לימודינו, להמשך אמא דאגה ביתהספר את שסיימנו לאחר גם
כל קיבלתי הבית מן בקובל. ,,אורט" בביתהספר לימודי את המשכתי אני כשרונה. ולפי
שהיה הקצר המכתב הקבועה. בשעה לו שהכיתי העגלון, באמצעות הבילתמזון שבוע
4 הרווחתי שנתתי לעברית השיעורים מן ואהבתאם. חמימות מלא היה לחבילה מצורף
חברה עוד עם המשותף החדר תמורת שכרדירה לשלם מספיק סכום  לשבוע זלוטי

שילמתי. לא שכרלימוד מהעיירה.
"מה : לומר רגילה היתה אמא בגדינשים. תפירת ללמוד ללוצק נשלחה אחרת אחות

שלכן". הנדוניה תהיה זו  לכן ותרכשו שתלמדו

אם דאגת
והחלות הלחם את לבדה אופה היתה אמא מהו. רעב בבית ידענו לא הקשה המצב למרות
לארוחת אנשים אירחנו לאפעם לשבת. אורח לה כשנזדמן מאוד, שמחה היא לשבת.

בימיחול. גם צהריים
את כיבסה אמא חדש. לבגד זכינו ובקושי מאוד, מעטים לנו היו להחלפה בגדים
ילדים כמו ומסודרים נקיים יצאנו ובבוקר התנור, ליד אותם וייבשה בלילה הבגדים
הלטיפות בגלל אלא והחדשים, הנאים בגדיהם בגלל בילדים קינאנו לא מעולם אמידים.

שיעוריהן. בהכנת להן עזר שאביהן בחברות, קינאתי מאבותיהם. שזכו והנשיקות
4 אנו, אבא. של תפקידו את עליו לקבל הצעיר בגילו קל היה לא לייבל, לאחי,
רצינו בבוקר בשבת אבא. של החמימות את וחיפשנו עליו התרפקנו הקטנות, האחיות
את היטב מילא הוא שלנו. אבא היה כאילו בקירבתו להיות למיטתו, להיכנס כולנו
להוביל בעגלה בלילותכפור שיצאה שעת לאמא, עוזר היה עליו. הטיל שהגורל התפקיד
שבימי העובדה, את בנצלה במוצאישבתות, עושה היתה זו נסיעה למכירה. קמח לקובל
על התנפלויות של מקרים שקרו משום לשובה, חכינו בחרדה סגורה. החנות היתה אי

שקצים. ידי על עליה שהושלכו האבנים, מן פצועה חזרה פעם לא בדרכים. יהודים

שבת
ועליזה, קטנה חפורה אז היינו מביתהכנסת. בחזרה אותה מלווים היינו בבוקר בשבת
מן היתה אמא כי נשים, גם הצטרפו זו לחבורה שנתיים. על עלה לא בגיל שההבדל
אותנו וחינכה כשר בית ניהלה אמא התפילות. את ולהבין בסידור לקרוא שידעו המעטות

וחלב. בשר בענייני הכשרות כללי על ולשמור הדת את לכבד

כיפור יום
רבה מועקה שררה יוםהכיפורים ערב חיי. ימי לכל בזכרוני חרות נשאר הכיפורים יום
לקבר הלכה העיירה, יהודי יתר כמו אמא, בעיירה. היהודי ברחוב דיכאון של ואווירה
בבכי, מיררה הנרות, הדלקת אחרי ערב, לפנות אבינו. קבר על צרותיה את לתנות אבות,
אם ושאלה מאתנו אחד לכל נשקה היא והקשים. המרים חייה כל ביטוי לידי באו בו

הטוב. רצוננו מתוך אלא לחץ, מתוך זאת שנעשה רצתה לא היא לצום. ברצוננו
התענית. אחרי במוצאיהחג, הקלה הרגשנו יוםכיפור ערב ששררה למועקה בניגוד
לבנו את וסעדנו מוכנה הארוחה היתה בבית מביתהכנסת. שחזרה אמא, פני לקבל הלכנו
מאשר יותר טובה לשנה נזכה ואנו חטאינו כל שנסלחו בטחון, מתוך הקלה בהרגשת

שעברה. השנה
ונשארה צעיר בגיל התאלמנה היא שגם מפני אולי שקורניק, גיטל עם התידדה אמא
טוב. וחינוך חם בית לילדיה להעניק גיטל גם הצליחה לאמא בדומה קטנים. ילדים 7 עם

הקהילה לתולדות
ברוזיישץ' היהודית

היודע אחד, הוותיקים חברינו בין מצאנו לא
,ייברייסקאית ב, העיר. של ראשיתה על לספר
היו 1847 בשנת כי מצאנו, אנציקלופדיה"
יהודים. 3169  1897 ובשנת ,702 ברוזיישץ
לתול קשורות זו בעיר היהודים תולדות
שסופרו ארץ חבל בכללם, ווהלין יהודי דות
אוס רוסיה, בין פולין חלוקת בעת לרוסיה
עשרים מאה .1793 בשנת ופרוסיה טריה
לרוסיה. שייכת העיר היתה שנת ושתיים
היהודית הקהילה היתה ההיא בתקופה
באודי הגדולים היהודיים למרכזים קשורה
רוז'ישץ יהודי ופטרבורג. מוסקבה קיוב, סה,
של רובו היהודים, מיליוני משני חלק היו
לרוסיה. אז שסופחו זמן, באותו היהודי העם
התרבותי בשטח פעילים היו ווהלין יהודי
למלחמת עד התוססים רוסיה מיהודי כחלק
חולקה זו מלחמה בתום הראשונה. העולם
לברית סופחה המזרחית מחציתה : ווהלין
למדינת  המערבית ומחציתה המועצות,

החדשה הפולנית
פעמים שעברה לאחר נשארה, רוזיישץ
עם הקשרים הפולני. בצד ליד, מיד מספר
נותקו. ברוסיה היהודית התרבות מרכזי
והמערב, וארשה עם חדשים קשרים פותחו
בלבד. שנה כעשרים נמשך זה כל אולם

ווהלין, ככל רוז'ישץ, עבריה 1939 בשנת
מולוטובריבנ הסכם לפי לבריתהמועצות
העיר נכבשה השנייה העולם במלחמת טרופ.
נטבחה היהודית והקהילה הנאצים עלידי
חיסול (יום 1942  תש"ב באלול י' ביום
לבריתהמועצות, רוז'ישץ שייכת כעת הגיטו).

כלל. יהודים בה נותרו לא אך
מיוחד, חיים אורח פיתחו ווהלין יהודי
ווהליני ולבוש ובעברית, ביידיש ווהליני ניב
ה בפולין. מהמקובל שונה שהיה מסורתי,
כמו קנאית היתה לא הווהלינית חסידות
המוסר שיטת שלטה בישיבות שבפולין. זו
בחרי הצטיינו הווהלינים יוסף". ,בית , של
פעילים היו הם ובכנותם. בפשטותם צותם,
שהס והפוליטיים, הרוחניים הזרמים בכל
ה בסוף היהודי העולם את וטילטלו עירו
של העשורים ובארבעת התשעעשרה מאה

העשרים. המאה
ביצירתו בווהלין. נולד ביאליק נחמן חיים
באורח המרד שלה, והנוף הטבע משתקפים
הלאומית וההתעוררות בגולה היהודי החיים

חדשים. לחיים
בנו רוזיישץ, יליד שמאלי, אליעזר הסופר
מרבת (סמוליאר), סיקילר אברהם ר' של
בתי ואנשיעמל. אנשיטבע בסיפוריו לתאר
ילדותו. מנוף ההשפעה ניכרת האלה אורים
ועוד, קאשיווקא אוליק, טריסק, חסידות
המהפכה, של נלהבים וחסידים  מכאן
הציוניתעוברית, התנועה  כולם ועל מכאן.
ביתהספר המגשימה, החלוצית התנועה
וחובבי מזה, נלהבים עברית דוברי ,תרבות". ,
בכל לארץישראל עלייה מזה. קנאים יידיש



,חיבת , תנועת דרך : התנאים ובכל הזמנים
השנייה בעלייה ה9ג, המאה בסוף ציון"
עולי בהעפלה. וכן אחריה, שבאו ובעליות
בבניית השתתפו בארץ. שרשים היכו רוזיישץ
במ חלקם את ונתנו והקיבוץ הכפר העיר,
לא בטחונה. על ובמלחמה המדינה על אבק
במערכות שנפלו רוזיישץ בני הם מעטים
כדי תוך הקשה, הקיום ובמלחמת ישראל

בישראל. החדשה לחברה יסודות הנחת

שרון ^נר

ולארץ לבראזיל לארצותהברית, יהגרו אלא ברודישץ/ יישארו לא שילדיה דא,.ה היא
גיטל. אצל מבלה אמא היונה פנוייה שעה כל ישראל.

ציתי בית
לאחת. פרט תנ"עותהנוער, לכל בחיבה התייחסה היא ציונית. היתה שאמא להגיד מותר
אילי הבינה שלא למרות אליה. הצטרפה שלנו האחיות שאחת הקומוניסטית, התנועה
ופחדה ילדיה, על הזו התנועה של הרעה ההשפעה מפני אמא חששה מהי, קומוניזם
אמא היתה קטנות שבהיותנו לציין, יש הדת. מן ויתרחקו עברית לדבר יפסיקו שמא

להתפלל. שנלמד כדי ל"חדר", בשבוע שעתיים אותנו שולחת
אותנו הבינה להתפלל שידעה אמא, עברית. היתה בבית בינינו המדוברת השפה
ברחוב גם צחוקנו. את שעוררה אשכנזית, בהברה דיברה אך אלינו, הצטרפה אף ולפעמים

"תרבות". בביתהספר שלמדו בעיירה, היהודים ילדי רוב כמו עברית, האחיות, דיברנו,
ובמושביהקיץ בסמינרים להשתתף לנו הרשתה אמא הצעיר". ב"החלוץ חברה הייתי

בשבת. אסע שלא אתי, התנתה רק היא .1413 בת רק שהייתי למרת התנועה, של

ל"הגנה" קורסים
מקיבוץ כפרי בךדורי, בהדרכת "הגנה", קורס וארשת שליד בזיילוגקת התקיים 1938 בשנת
שהסברתי אחרי לקורס. אותי לשלוח החליטו שלבו בסניף מאשדותיעקב. ופונדק נען
להצטרף לי הרשתה בארץישראל היישוב לבטחון וערכו "הגנה" של פירוש לאמא
ולהדריך לבנדין לנסוע עלי הוטל חדשים, שלושה שנמשך הקורס, גמר אחרי לקורס.
לא שאמא שחששתי משום הביתה, לחזור העזתי לא בהכשרי.. שמ שהיו החברים את
לא הזאת התקופה כל במשך בבנדין. הייתי חדשים שלושה לבנדין. לצאת לי תרשה
לאחיותי הרשתה לא גם היא אליה. שכתבתי הרבים המכתבים על תשוב קיבלתי

מכתבים. בקשרי אתי לעמוד הקטנות
ממני ביקשה היא מהתנהגותי. נעלבה שאמא. בסתר, לי כתבה פייגה, האחיות, אהת
כעבור ואכן, תתרכך. בוודאי דבר של בסופו אשר לאמא, מכתבים בכתיבת להפסיק לא
על לי שמלווה סימן שהיה מכתב, ממנה קיבלתי לבנדזין בואי מאז חדשים שלושה

כלפיה. הבלתיאחראית התנהגותי
בלה את לאשר. ונשא להתחתן, אמי, של רבות הפצרות אחרי הסכים, לייבל, אחי,

אמא. עם יחד בחנות כמקודם לעבוד המשיך היא מהורוחוב. גייבלר
הדוקים. בקשרימכתבים אתה עמדנו בארץישראל. כבר היתה שווארץ, חיה אחותי,
לסרטיפיקטים שנדאג בנו יזירזה והיא בארץ, ובודדה יחידה תישאר שחיה'לד. דאגה, אמא

בארץישראל. המשפחתי הענף את ולהגדיל מבדידותה אחותנו את שנגאל כדי

בארו רוניה וידרה, מאריאסיה : חברות 6
ועזד. פישמן סוניה , זיניוק שושנה , שק


