
והשכלה חינוך
רחמיאלי אבנר

אנאלפאבתיט כמעט היו לא היהודים. ההורים של דאגותיהם בראש עמד הילדים חינוך
יהודי כל גבוה. היה האנאלפאבטים אחוז הסביבה גויי בין כי אם בעיירה, היהודים בין
הנשים) (גם להתפלל ידע  וכמיבן (עברית) "עברי" מעט יידיש, וכתוב קרוא ידע

המסורתיים. הטעמים לסי השבוע פרשת על ולעבור
בשנות יבישיבה. בתלמודתורה בחדר, ככולם, רובם בילדותם, למדו המבוגרים י
ובמיוחד (פאלקסשולע) היידי ביתהספר קשה. משבר המסורתי החינוך על עבר ה30
היה צר נתרוקנו. ו"הישיבה" ו"החדר" הילדים רוב את משכו "תרבות'/ ביתהספר
שחינכו ואחרים, וישינקר יצחק די ז"ץ, שלמה ר' יונה, ר' הישיבה, מלמדי את לראיות
של הגדולה העזיבה את כיאבים טובים, ולמעשים לתורה "דורות" רבה במסירות
אך נוקב' היה הוויכוח ר"ל"... רעה ל"תרבות יוצאים וחניכיהם הישנה המסגרת

אחורה. הגלגל את ולהחזיר החיים את לעצור היד. איאפשר

החדר
ורש"י. חומש למד  בתלמודתורה ; לקרוא כלימר "עברי", הילד למד ב"חדר"

גיל עד גמרא הנער למד  החינוך במערכת ביותר הגביהה הדרגה  בישיבה
ה"מוסדות" כל למלאכה. או לפקידות למסחר,  החיים לשוק יצא, אחרכך .1413
המשיכו מעטים (הגשרון). ה"בריקל" שאחרי חולים" "ביקור בבנין התקיימו האלה
בבית ביומו ים מדי גמרא דף עצמאי באופן כלומדים היינו ביתהמדרש, פפרכדויבשי אליהו ר'

על מקובל ציבורי עסקן היה פפר אליהו ר'
היה העיר. תושבי כל על ומכובד החוגים כל
קעלער" ,דער , הסיטונית בחנות שותף
ומשגשג, גדול סיטוני ביתעסק (המרתף),
הקמ החנויות לרוב סחורותמכולת שסיפק
: זה לעסק שותפים 4 היו בעיר. עוניות
סאס לייביש גלר, אברתמצייק פפר, אליהו ר'

ויינר. ויוסל
גדול, עסק בית רק לא היה ,קעלער" ה,
וקיים, שתמך לאומי יהודי "מוסד" אלא
כל והחשאיות, הגלויות בתרומותיו למעשה,
חינוכית פעולה וכל ועזרה צדקה מפעל

היהודית. בחברה תרבותית
ב מנהלהחשבונות שהיה פפר, אליהו ר'
למע ודאג, ,ישיבה" ב, תומך היה "קעלער",
מעניק היה כן המלמדים. למשכורות שה,
שמצבם בעיר, לתלמידיחכמים בסתר תמיכה
שותפיו שיתר שעה מעורער. היה החומרי
בקרןהקיימת "תרבות", בביתהספר תמכו
תומך הוא היה הציוניות, הפעולות ובכל

חסד. ובמפעלי תורה במוסדות בעיקר
וחיבב ,מזרחי" ל, השתייך ציוני, היה הוא
בעיר המעטים אחד היה העברית. השפה את
"ה הציונית ההסתדרות ירחון את שקיבל
את משאיל היה בלונדון. שהופיע עולם",
ליד. מיד אותו שהעבירו לידידיו, העתון

אסתר פלאש, ביילה : נראים בתמונה "פובשכנה'' הממשלתי הפולני גביה"ס יהודיים תלמידים
ביתהספר ומנהל קול היהודיה המורה שר, איטה ואליק, גולדה קסל, סנדר דולגופוליוק,

ואשתו,



פפר אליהו ר' של מצוואתו דף

ובוזי יוכבד בנותיו ציוני. בית היה ביתו
הקרן ,תרבות", , למען פעילים היו חיים ובנו
עלה חיים בנו וכוי. היתומים בית הקיימת,
בגלל לפולין חזר כחלוץ. 1925 בשנת לארץ

אמו. של מחלתה
ועד וחבר ביתהכנסת גבאי ציבורי, כעסקן
המתון בקו אליהו ר' דגל  הקהילה
החלש על מגן היה הקיצוניות. מן והתרחק
ביושרו ידוע היה זכות. לכף אדם כל ודן
כללית להערכה זכה כך ומשום ובהגינותו

רב. ולכבוד בעיר
מוכשרים, לילדים מיוחדת חיבה לו היונה
מזמין היה בישיבה. בלימודיהם שהצטיינו
והיה הצהרים אחר בשבתות לביתו אותם
גמרא בדף או השבוע בפרשת אותם בוחן

שבוע. באותו שלמדו
ומעו מעודדם המחוננים, את מקרב היה
אשר הוא בלימודיהם. ם חרה: עתיות ררם
ושותפיו בעיר, לשםדבר ,קעלער" ה, את עשה
מאד פעילים היו הם ואף ממנו הושפעו
ולארגונים למפעלים רחבה ב'ד ותוימם

וויוניים.
בספ ישב פנים. הדרת בעל היה אליהו ר'
חסידי של בבתהכנסת ,המזרח" , סל
דף ללמד נהג אחרהצהרים בשבתות טר'סק.
בקיץ, ערב לפנות בגמרא, העיון אחר גמרא.
הצר, בשביל קלה שעה לטייל יוצא היה
: הטבע מיפי וליהנות הסטיר שפת לאורך
הזרועים הנרחבים, הדשא כרי הכחול, הנהר
המש המוריקים, השדות ריח, נותני פרחים

סוף. אין עד במרחב תרעים

ופישל ז"ל שאפיר שייקר. משהילה), הרב (בן ז"ל ספקטור אהרון כמו המדרש,
יבל"א. קצן

וחופשת פסח לחופשת פרט ובחורף. בקיץ הערב עד בלימודיהם עסוקים היו התלמידים
אף הילדים באים היו בקיץ ובסתיי. באביב הזמנים" "בין היינו הנוראים, הימים

אבות". "פרקי ללמוד אחה"צ בשבתות
סתסיודעיתורה, אל או הישיבה, גבאי אל בשבתות נשלחים היו התלמידים
בישיבה הקבועים ה"מלמדים" בגמרא. אי בחומש השבוע במשך שלמדו במה להיבחן
היה בכולם והמפורסם במקום הוותיק ז"ץ. שלמה ור' וישינקר איציק ר' יונה, ר' היו

יונה". רבי "דער : לי שקראו כפי או מלמד, יונה ר'
את עשה וצנום נמוך יהודי שלו. ה"חדר" את עברו בעיר הגברים כל כמעט
אשתו עם גר היה תורה. ישראל ילדי את מלמד  במסירות חייו ימי כל "מלאכתו"
את ונשאו וצמצום דוחק חיי חיו הם ה"ישיבה". של החדרים באחד בניתי ושתי

בהכנעה. סבלם
לרגל האחרונות, ובשנים ביותר הנמוכה הכיתה את לימד  וישינקר איציק ר'
רוסיים ספרים לפי  (זאדאטשעס) חשבון גם מלמד היה כלליים, ללימודים הביקוש

מיושנים.

הישיבה
עדין, אגרך היה הוא וואווציס. שמואל ר' של נחתנו לרוז'ישץ7 בא ז"ץ שלמה ר'
מוכשרים תלמידים קבוצת לרכז הצליח שבקוריץ. "ביתיוסף" בישיבת לרבנות, מוסמך
תלמידיי וכל התנועה את לעצור היה יכול לא הוא גם אך נועם. בדרכי ולקדמם

חלוצית. להכשרה ומי חילוניים ללימודים מי  התפזרו
בישיבה לימודיהם להמשיך לקוריץ נסעו שפיטלניק יקופל שקורניק ברוך רק

המוסר. לימודי הקניית היה מעקרונותיה שאחד המפורסמת'
הניך זיניוק, אברהמ'ל ר' כץ, פאליק די פפר, אליהו ר' : היו הישיבה גבאי

העיר. מנכבדי ועוד ספקטור

בתמונה נראות :יות הפול התלמידות בין הפול;י. העממי גביתהספר ת^ירה לומדות ב:,ית
אודבאק, רחל סורוקה, ברכה יבריק, ק ביילה בורושק, ליובה רויז, מינדל : היהודיות הנערות

ואליק. וגולדה טורצ'יניוק צינה , גראבארסקי סוניה



"תרבות" ביה"ט
ציונית ברוח ונוהל שאורגן "תרבות"' בביתהספר איפוא, למדו. הידידים ילדי לוב

דיל, בורשטין אביגדור ז"ל, אריה בן זינירק ישראל ביניהם מסורים, מורים ע"י חלוצית

גלר, א3רהמצ'יק כמו מתקדם, עברי לחינוך נלהבים הורים ועלידי לארץ, שעלו
ועיד. קסטן הרשל לרנד, דוד

ביתהספר הסוחרים. בנק מאחורי נאה בנין להקים הצליחו גדולים במאמצים

מארגנים שהיו מיוחדים, ממבצעים הכנסות ועל ילד כל ששילם שכרלימוד על התקיים
הצגות : היו המיוחדים המבצעים משפרתם. את למורים ולשלם התקציב את לאזן כדי
הפולנית הממשלה וכוי. הגרלות תרומות, איסוף הציונית, הלהקה של תיאטרון

הזה. ביה"ס לעזרת שהוא סכום כל הקציבה לא האנטישמית
ההורים העדיפו תשלום' ללא תלמידים קיבל ה"פובשכנה"' הפללני, שביה"ס למרות

שמגמתו הפולני, הממלכתי לביה"ס הלכו מעטים ורק היידי) (או העברי ביה"ס את
ביתהםפר תלמידי על הביטו היהודים הפולנית. בחברה היהודים את לבולל היתה

יפה. לא בעין הממלכתי
ביה"ס עליד הצייניות. המפלגות כל לפעילות מרכז שימש "תרבות" ביתהספר

העבריות מההוצאות עבריים ספרים ולמבוגרים. לילדים עברית ספרייה קיימת היתה

יקרים. כלאורחים להם שציפי צעירים לידי מגיעים היו וירושלים ברלין בוארשה, הגדולות
ו"הנצחון"' שפרנוב" "דניאל "לבדה", : קבק של הטרילוגיה : הספרים לי זכורים
מהוצאות לטלסטוי ושלום" "מלחמה גרנט", החובל רב "ילדי  ורן ז'ול ספרי

ועוד. "גיטלין" "שטיבל'/ "אמנות",

ברחוב שלטה הציונות
עברית יודעי של המצומצמים בחוגים היום לשיחת היו ולעתים ליד מיד עברו הספרים

הגדולים המרכזים מן שבאו אורחים, הרצאות התקיימו פעם מדי וחיבביספרות.
ציוניים. נושאים על רוב עלפי היו ההרצאות

שנלהבו הלומד, הנוער מבין רבים צעירים אולם יידיש. היתה ברחוב השלטת השפה

עברית. ביניהם דיברו  הציוני לרעיון
תרבות ושל מחד רוסיה תרבות של הגדולים מהמרכזים רחוקה היתה יויהלין

מלחמת שלפני בתקופה רוסית שידעו המשכילים היו מעטים רק לכן מאידך. פולין
המלחמית. שתי שבין בתקופה הפולנית דוברי היו מזה פחות ועוד הראשונה העולם

שירדו אנשים של בגורלם מתענין היה
עוזר היה וכוי. אלמנות יתומים, מנכסיהם,
שצמח מנהיג היה הוא ובתמיכה. בעצה להם

מנהיגותו. את וכבדו הכירו והכול העם מתוך
את הקדיש ולה הישיבה היתה חייו מפעל
מעולים מלמדים מזמין היה זמנו. מיטב
לעתים בה מבקר היה למשכורותיהם. ודואג
שמלבד ודאג כ"ץ פאליק ר' עם יחד קרובות,
גם ילמדו וגמרא, תורה הקודש, לימודי
כתב התלמידים וכשאחד וכוי. חשבון עברית,
בל"ג התלמידים שערכו הטיול על חיבור
היפה הטבע את תיאר לסטיר, מעבר בעומר

אליהו ר' היה בטיול המלווים שאחד וציין
מהחיבור התפעל ,פעפער", , במקום פלפל,
פאליק ר' עם יחד במקום, לו ונתן ומהרעיון
ו ופלא הפלא מאד, טוב : הציון את כ"ץ,
המלה. של הנעלה במובן יהודי אציל היה

לנחשלים. ודאג העם בפשוטי התעניין
ה עם בריינדה'לה של החתונה זכורה

שתיאר הארובות), (מנקה "קוימעןקערער"
אל במכתבו כדרכו, טובה, בעברית אותה

בווארשה. ללמוד שעבר הישיבה חניך
את עודד בגיטו שגם מספרת, רוזן צפורה
: אומר היה האחרון לרגע ועד היהודים
אך ישראל". לצוררי ושילם נקם יום ,יבוא ,
יחד ניספה הוא זה. ליום להגיע זכה לא הוא

העיר. יהודי כל עם

רחמיאלי אבנר

האמצעית בשורה .1929 בשנת "תרבות" בי"ס
יעקב סאס, לייבוש : הוועד חברי יושבים
ז'ניה , פלצמאן מינדל , פפר חיים , צ7דנובסקי
חנה בורשטין, אביגדור : והמורים פפר,
בור מוניה (מנהל), גוטוורט חרמן פרלמאן,

זיניוק. וישראל שטין



דיאמאנדשטיין שמואל
בשנים לעיירה הגיע דיאמנדשטיין שמואל
עד והתפרסם פולין של לשלטונה הראשונות
הוא הפולנית. לשפה מצויין כמורה מהרה
והיקנה קטנות קבוצות פרטי באופן לימד
ידועה היתה שלא בשפה, ידיעות לתלמידיו

בעיירה. כלל
בזכות היהודיתציונית. בחברה נתקבל הוא
לו כבש הפולנית, בשפה שלו הנאום כושר
שמייצג כמי השלטונות, אצל מכובד מעמד

היהודית. הקהילה את
לכבוד החגיגית בעצרת נאומו את זוכרני
קהל לפני במאי, ה3 הפולני הלאומי החג
הכפרים. מן שבאו ולאיהודים יהודים של רב
היה וברור, חזק ובקול עשירה בשפת נאומו,
נציגי של מנאומיהם יותר ומענין יותר יפה

הרשמיים. השלטונות
כלל, פולנית ידעו שלא היהודים, העסקנים
להם שהיה אדם לעיירה שנזדמן על שמחו
האינ את בכבוד וייצג הלשטונות כלפי לפה
הבחירות לפני נואם היה הוא היהודי. טרס
אותו שקרבו הציונים, מטעם ולעיריה לסיים

ראשהעיריה. כסגן בו ובחרו
בתנו ביתהיתומים, בוועד פעיל היה הוא
הרביזיו בתנועה  ובאחרונה הציונית עה

,בריתהחייל". , כמפקד ונתמנה ניסטית,
נא ,1939 בשנת לעיירה הסובייטים בבוא
היה ברוז'ישץ' כי קולק, לעיירה לברוח לץ
הציוניתרביזיוניסטית בתנועה כפעיל ידוע
ול לו התנגדו המקומיים והקומוניסטים
הנא עלידי נרצח בקולק במיוחד. זו תנועה

צים.
רוז'ישץ' יוצאי ארגון יושבראש רוזן, ברוך
ה (ר' מענינת רשימה לנו שלח בניויורק,
פרק המגלה דיאמאנדשטיין, על היידי) מדור

כלל. לנו ידוע היה שלא מחייו,
ש. א.

"תרבות" ביה''ס של השביעית המחלקה
עלייתו לפני זיניוק ישראל המורה מן נפרדת
המורים: האמצעית בשורה .1933 בשנת לארץ
ישראל קראפט, יצחק ספקטור, פסח
ופייבל טושמן נחמה (מנהל), שפירא זיניוק,

שקורניק.

לפעמים שנאלצי היהודים, והעסקנים הרבנים על העיר ליצני סיפרו רבות בדיחות
רצוצה ברוסית שיניהם את שברו הם רשמית. ולברכם ה*ימשל נציגי פני לקבל

משובשת... בפולנית או
יהודית לאומית תודעה הקטנות, בעיירית ובעיקר בערים' התפתחה זאת לעומת
בפולין. רווחת שהיתה ההתבוללות, של השפעות ללא עשיר, עצמאי יהודי ואורחחיים

הימים באחד כשנזדמן בעצמו. ובטוח גאה יהודי היה זו, באווירה שגדל צעיר
: נדהם עמד ולעברית, ליידיש זיקה ללא יהודי גער וראה וארשה הבירה לעיר

? יהודי נוער הזהו
למורשת עמוקה זיקה בעלי היו הם ; וטובילב פשוטים אנשים היו ווהלין יהודי
טבעית היתה הציונית ההתעוררות בתזמננו. התחניתהיהודית וליצירה התרבותית

זה. וגיאוגרפי אנושי בנוף
כמו בווהלין) ראדי יליד (שהיה ביאליק בשירי שהשתקף הנוף זה היה הרי

ועוד. "הבריכה" הישן'/ ביתהמדרש סף "על "המתמיד",
של מהאלבום ללב וקרובות מוכרות דמויות היו ברחוב, בהם שנתקלת הדמויות

וטשתיחובסקי. שניאור של ומנדלי, עליכם שלום
? אבדו איך  יקרים יהודים


