
בעיירה פרנסות
רחמיאלי אבנר

משווקים היו וסיחריבקר סוחריתבואה עשרות : ממסחר התפרנסו העיירה יהודי רוב
לחו"ל אפילו או ולבוב, וארשה : הגדולות לעריפ הסביבה, כפרי תוצרת את ברכבת,

הקטנות, מחנויותיהם התפרנסו אשר חנוונים מאות בעיירה היו כן דאנציג. נמל דרך
הסוגים. מכל סחורות שמכרו

היהודים בה היד. מעטים ורק בצמצום, מצוייר. בעיירה הפרנסה היתד. כלל בדרך
הפולנית הממשלה שהטילה המסים עול ברוז'ישץ/ כלל היו לא גדולים עשירים האמידים.

המידה. על יתר יתעשרו שלא לכך, ודאג העיירה תושבי על מאוד העיק

בעלימלאכה היו מחציתה)  אומרים (יש היהודית מחאכלוסיה ניכר חלק

ב"באמבע גרו רובם הסביבה, ואיברי העיר יהודי בשביל בגדים שתפרו החייטים, ואומנים.
האיכרים בתי את וגם בעיירה הבתים את שבנו  הבנאים והסנדלריפ, התפרים גאס".

מרוכזים היו הנפחים יהודים. היו כולם  ונגריבניין נגרירהיטים  הנגרים בכפר,

בארג". "אויפן בשכונה
הנפחיה של הפטישים" "הלמית מנגינת את שמעתי בישיבה, למדתי כאשר זוכרני,

העצומים בקורנסים הולמים בניו ושני קאוואל) לייב (די כשהנפח לישיבה, הסמוכה

העגלה. לאופני הברזל חישוקי את ומתקינים המלובן בברזל השריריות שבידיהם

ומתקינים הסוסים את מפרזלים כיצד ולראות ביד שהופעל במפוח להתבונן אהבתי
שקיעת עד השחר מעלות התנהלה בנפחיה העבודה ושובב. צעיר לסוס פרסתברזל
(בשנים בוקר לפנות ראשון יום עד המלאכה שבתה אחה"צ שישי ביום ורק החמה,
שלא דומיני, . בשבוע) ראשון בימי העבודה הפולנית הממשלה בגזירת נאסרה האחרונות.

ישראל. מזרע שלא נפח או חייט האזור בכל בנמצא היה

לבד, ברל ושיתפו ביינישעס) הערשל (דוד גלרשטיין הנגר את גם זוכר אני

רבה אהבה שיל". "טריסקער לביתהכנסת החדש הקודש ארון את הכניסי כאשר

בהם שהיה נגריט אלה היו אכן, חרטאמן. מעשי בקישוטים, השקיעו איךקץ ומסירות

אמנים. של ניצוץ
קורות את ו"מניחיפ" ריק, מגרש אל באים שהיו הבנאים, קבוצת את גם זוכר אני

את זוכר אני דיירים. לקבל מוכן ומסוייד, מטוייח בית "צמח" קצר זמן כעבור היסוד.

אני זוכר כן הגדולים. בגרזניהם הקורות את מקציעים שהיו ובניו, טעסלער וועלוול
ובסביבה. בעיירה רבים בתים שהקימו חרוצים, בנאים  ובניו ק1ניאך יואל את

שהיה לכלל, ומסור ישר איש סנדלרעסקן,  קאס אברהמיצחק לטוב ייזכר

ובעיקר ומדון, ריב למנוע פעל פעם לא העיירה. אנשי כל על ואהוב הבריות על מקובל
פרנסה. ולמחוסרי ליתומים נתונה דאגתו היתד.

בלבד. החומריים בענייניהם שקעו לא העיירה יהודי של הפרנסה קשיי למרות

להקל כדי וסעד, צדקה ואגודות ארגונים הקימו ציבור' לצרכי מזמנם חלק הקדישו רבים
ברוז'ישץ'. גם חסרו שלא העניות, המשפחות של המצוקה חיי על האפשר במידת

וילדיהם. געלה , גלרשטיין דוד של בתו

ביינישעס הערשל דוד ר'
הגלרשטיינים) (או

בציבור אולם גלרשטיין, דוד ר' היה שמו

אביו שם על ביינישעס, הערשל דוד קראוהו

גם קראוהו ולפעמים נגר היה הוא וסבו.

ידוע היה , וחרוץ שקט אדם סטאלאר". ,דוד ,
נגר רצה כשמישהו מעולה. כבעלמלאכה

ר' ושותפיו דוד ר' את הזמין טובה ממדרגה
שוחט. וטייוול לבד דוב

חסידי של בביתהכנסת מתפלל היה

ידוע היה דז'אליבוב. בביתהכנסת או טריסק

גלרשטיין שמשפחת בעיר היה מקובל כציוני.

ליפמןהלר, יוםטוב הרב ממשפחת נצר היא

, יוםטוב" ,תוספות , למשנה הפרוש בעל

בסי הקהילה של רבה ה19 במאה שהיה

קהילת בסיקיליה היתה אז הסמוכה. קיליה
גדולה.

בישיבה למדו ולייבל, יוסל ברל, ילדיו,

בח מכולת חנות ניהלה אשתו ,תרבות". וב,

בחנות לה עזרו שפיטאלנה. ברחוב ביתם זית

לה היו בכבוד. התפרנסה המשפחה הבנות.

ר הרשל יוסל, , ברל נחום, : בנים חמישה

ביופיים. הצטיינו כולם בנות. ושתי לייבל,

התפלגו אחרות, רבות במשפחות כמו

ונערכו היהודי ברחוב המפלגות לפי הילדים

היו הגלרשטיינים סוערים. ויכוחים ביניהם

לא וכמעט בעיירה הנעשה בכל מעורים

לפגוש בלי הראשי הרחוב את לעבור יכולת

מהם. מישהו

בלימודיו והצטיין חריף מוח בעל היה ברל



בכיתה ז"ץ, שלמה ר; של כתלמידו בשיבה
לישיבת אף נסע הרבה בהתלהבותו העליונה.
הצטרף אח"כ קצר. זמן שם ולמד רובנה.

בדומברוביצה. להכשרה ונסע ,החלוץ" ל,
בדוב בהכשרה שהיתה (זילבר) חזן שושנה
נש להכשרה ברלה כשבא מספרת, רוביצה,
היהודים. של הגויים הפועלים של היחס תנה

רגי היו שלא ליהודים, מציקים היו קודם
הציקו ובעיקר ומפרכת, קשה לעבודה לים
הבנות. וליתר ביופייה, שהצטיינה לשושנה,

מוח לו שיש הגויים ראו לקיבוץ ברל משבא
ההטרדות. נפסקו ומיד כוח... וגם

לנחום שלגלרשטיינים, ידעו בעיירה גם

לא שכמעט ואףעלפי חזקה. יד ולברל,
מריבה; לעת עליהם סמכו בכוחם, השתמשו

 בית"ר ואנשי ברל על ,החלוץ" , אנשי
נחום... על

שהעיירה שבפרברים הגויים פרחחי ידעו כן
הצורך. בעת שישיב מי ושיש הפקר אינה

,שקצים". ה, את פעם לא ריסן זה דבר
הנהר גדות אל ברל את הביא הגורל

הירדן... גדות אל ולא שבניויורק האדסן
מתעניין קרובות, לעתים בארץ מבקר הוא
מיוזמיו, היה שהוא בביתרוזיישץ', במיוחד
יוצאי ארגון ועד עם קבוע קשר מקיים
העזרה בפעולות בקביעות ותומך רוזיישץ'

שלו. והסעד

באמריקה לו שקוראים כפי או ברל,
הגדולה המשפחה מכל יחידי נשאר ,באב", ,
את להנציח לעצמו חובה רואה הוא הזאת.
טו במעשים ■ שאבדו משפחתו ובני הוריו

עירו. ביוצאי ובתמיכה בים

ועמד בניויורק הוועד את אירגן הוא
נשיא משמש הוא עתה רבות. שנים בראשו

ואך לניויורק יזדמן כי רוז'ישצ'אי שלו. כבוד
מסור. כאח בו יטפל ,באב", ל, הדבר יוודע

לרוזיישצ'אים, אכסניה מעין נעשה ביתו
אורחים. הכנסת של היהודית המסורת כמיטב
רחמיאלי אבנר

, גלרשטיין לבדל בביתרוז'ישץ' קבלתפנים
בניויורק, רוז'ישץ' יוצאי ארגון יו"ר
לרעייתו עונדת גוטליב רחל .1963 באפריל

הזכרון. סיכת את דורה

ונכדיו. אשתו גלרשטיין, דוד ר'

הפולני. בצבא שדה תותחני ביחידת התותח) בידית (מחזיק גלרשט"ו נחום


