
בשואה אחת משפחת קורות

רויטר צבי

: מימין ראשונה ואחיותיו. אחיו רויטר, צבי
משמאל הראשון ; (קליינמן) מינדל אחותו

בישראל. שניהם צבי/ (למטה)

"בורדוי" שהיה מי : כלומר ,86 בסעיף בתעודתהזיהוי הורי סווגו הסובייטימ בימי
ארגון הגלות. גזירת בוטלה שוחד ובאמצעות רבים במאמצים לסיביר. גלות ודינו
בבית אבא. של הזיהוי בתעודת הנ"ל הסעיף בגלל אותי, לקבל רצה לא ה"פיונריט"

הנוער. לכל ניתנים שהיו צבאיים' אימונים גם קיבלנו למדתי בו הריסי הספר
הגרמנים. מאימת פולין ממרכז שברחו יהודים, פליטים אלינו הגיעו תקופה באותה
תעודות. ובהשגת בדיור עבודה, בהשגת להם ועזרו יפה אותם קיבלו רוז'ישץ' יהודי
סנדלריה פתחו הט מעולים. סנדלרים מז'ליכוב, משפחות חמש של משפחה גרה אצלנו

זכ>תישיבה. וקיבלו
שנהרו הרבים והפליטים פולין ביהודי הגרמנימ התעללות על שמועות הגיעו לעיר
בלתיאנושיים התאכזרות מעשי על פרטים הוסיפו ואף הזוועה שמתות את אישרו אלינו

חסריהישע. ביהודים

רוסיה לעבר בריחה
מהומה קמה בבהלה, לסגת התחילו והרוסים 1941 יוני בחודש לרוסיה הגרמנים כשפלשו

לרוסיה. לברוח החליטו העיר ומבני הפליטים מן רבים רוז'ישץ/ יהודי בין
בשדה שחנה למטוסו להצטרף לנו הציע הוא סרן. בדרגת רוסי טייס גר בביתנו
הבלתירגילה ההזדמנות את לנצל החלטנו לרוסיה. אתו יחד ולצאת בפוז'ארק התעופה
: לצאת הסכימה ולא אמא התחרטה האחרון ברגע אך ארוזות, כבר היו החבילות ולברוח.
לא היא שאם ואמרו עליה להשפיע ניסו האחים חיים'/.. של עמל להשאיר רוצה "אינני

בעיר. כולנו נשארנו וכך ויתרה, לא אמא אך אנחנו. גם נישאר תצאי,
היה לא כי חזרה קצר זמן לאחר האדום. לצבא הרוסים גייסו וחיים לייבל אחי את

לבתיהם. התפזרו והמגוייסים הצבא ביחידות ומשמעת סדר כבר

באים הגרמנים
השכנים עם יחד בחוץ ישבתי כילד' אני, היהודים. כל התחבאו לעיר הגרמנים בהיכנס
אופנוע, רוכבי נראו בראש היהודים. על אימה שהטיל במצעד, והסתכלתי האוקראינים

מאולף. זאב כלב ישב רוכב כל כשליד
הנסוגים. ברוסים ירו ואף הגרמנים של לבואם שמחו הלאומנים האוקראינים
ושרידי הגרמנים בין יריות חילופי נשמעו מדינית. עצמאות להם הבטיחו הגרמנים
באמתלה, ביום בו נורו אחדים יהודימ זאפולסקי. בגן עדיין שהיו הנסוגים, הרוסים
לעיני נורו ושם לשוק נוספים יהודים כמה הוצאו למחרת הגרמנים. על כביכול, שירו,

להשתולל. התחילו הלאומנים האוקראינים היהודים. בקרב פאניקה קמה התושבים.
ברובע שגרה האוקראינית, זנץ משפחת הצטיינה היהודים כלפי מיוחדת באכזריות
שלישי, ואח גניאדי איגור, זו, משפחה מבני שלושה . (וועלניאנקה) בריק" "אונטערן
היהודים את הכירו הם הגרמנים. עם פעולה ושיתפו שוטרים היו שכחתי, שמו שאת
בא זנץ וסחיטה. שוד למטרת א*תלארת, מיני בכל יהודים/ מוציאים והיו המקומיים

אחי. בגדי את ולקח חיפוש ערך לביתנו'

חטיפות רצח, גזירות,
פרות, סוסים, לגרמנים למסור נצטוו היהודים ביומו. יום מדי פורסמו שונות גזירות
לעבודה. להתייצב ליהודים קראו ברחובות, שהופיעו הודעות וכוי. ראדיו מקלטי אופניים,



 נרצחו כולם וכי חזר לא מאילה א.חד שאף כשנודע אולם שהתייצבו' תמימים יהודים היו
העיירה. יהודי על מצוד ערכו הגרמנים שונים. במחבואים להסתתר היהודים התחילו
הצעירים את ומוציאים בבתים עוברים היו ובבוקר בלילה העיירה את מקיפים היו
מאני. ובנו ררטר מוטל הדוד את חיים, אחי את מהבית לקחו השלישי במצוד ל"עבודה".

חייו על נאבק החביב אחי
ששטו אוקראינים שוטרים שני הסטיו. שפת שעל הסוף בקני והסתתר נמלט בבה אחי
ממנו ביקש בבה בביתספר. אחי עם שלמד ואנקה, היה מהם אהד אותו. גילו בסירה
הפיל ובבה במקום שהסתתרו אחרים פליטים אחר לרדוף התחיל ואנקה אותו. שיעזוב
ועדיין וחצי 12 בן אז הייתי ברפת. והסתתר הביתה שב נמלט, הוא למים. השני השוטר את

לעיר. מחוץ להורג הוצאו הזה במצוד שנתפסו היהודים כל ילדים. אז חטפו לא
פרות עדר בין התחבא בבה אחי והילדים. הזקנים של תורם בא הרביעי במצוד
אותו. הכיר ואחד לשם גם הגיעו האוקראינים השוטרים סטאוואק". "אונטערן בשדות
הוא אף שרכב השוטר, לשדות. לברוח והחל במקום שרעו הסוסים אחד על קפץ בבה

ותפסו. אחריו רדף סוס, על
אחי את מאוד אהבתי אני אחד. בבור ונקברו נורו בתוכם, ובבה החטופים, כל
עדיין. חי הוא אולי : בלבי אמרתי להירגע. יכולתי לא בנפשו. קשורה היתד, ונפשי
שעדיין הנרצחים ואנקות גניחות שמענו ההריגה. בור אל ובךדודי, אני התגנבנו, בלילה
מיואשים חזרנו מצאנו. לא בבה את מהם. אחדים של פניהם את הכרנו ואף גססו,

שעשינו. המעשה על להורים סיפרנו ולא ומדוכאים

ידידנפש  טומאשביץ קולה
קולה, בידידות. אתם חיינו טומאשביץ. בשם אוקראינית משפחה גרה אתנו בשכנות
למשטרה להתגייס לו יעצה אמא לנו. לעזור יכול הוא במה ושאל אלינו בא השכן, של בנו

חשובות. ידיעות אלינו מעביר היה שוטר ובתור עשה, כך לנו. לעזור יוכל ושם
הסיפור. כדי תוך בכה הוא הומתו. בבה, ובתוכם הנחטפים, שכל לנו, שסיפר הוא
ממוות. פעם לא אותנו והציל ביותר המסוכנות בשעות אחדות פעמים אצלנו הופיע הוא

ולא הביתה שובו עם מייד נחטף המתפורר, הסובייטי מהצבא שברח לייבל, אחי
עקבותיו. נודעו

רוב חפציערך. כליהכסף, הפרוות, את למסור : חדשות גזירות יצאו ימים כמה כל
החפצים רשימת את פעם כל הרחיבו הגרמנים ! בדאבוךלב רכושם את מסרו היהודים

למסור. נדרשו שהיהודים

בגיטו
היהודים את שריכזו בזמן מרעב. נפוחים אנשים הסתובבו ברחוב נורא. רעב שרר בגיטו
שנעזבו. בבתים נשאר הרכוש כל ביד. לשאת שאפשר מה רק לקחת מותר היה בגיטו

בבית היו אתני יחד בגיטו. קיילה סבתא לבית ועברה הבית את עזבה משפחתנו
באו כי חלקם, שפר לגיטו מחוץ לעבודתכפייה בבוקר שיצאו אלה איש. כששים עוד
ליהודים ברשותם. שהיו שונים חפצים תמורת מזון לפעמים וקיבלו האיכרים עם במגע
סיכנו רבים אולם. משפחותיהם, לבני מזון להעביר נאסר לגיטו עבודתם אחרי שחזרו

הרעבים. ילדיהם את להשביע לחם ככר להגניב כדי נפשם את
בבית רשיוךעבודה שקיבלו עובדים, 12 של לקבוצה אותי לצרף הצליחה אמא
והחרים בבוקר יוצאים היינו בריק'/ ב"אונטערן פריגל ברוך של צמר לחוטי החרושת
ועל הכביש, על ללכת ונאלצנו המדרכה, על ללכת ליהודי היה אסור ערב. לפנות

הצהוב. הטלאי בגדינו
ומשפחתו פריגל ברוד כפועל. קודם שעבד אוקראיני, נתמנה ביתהחרושת למנהל
מוכר הייתי לזמן מזמן למפעל. חיוניים שהיו כמומחים בביתהחרושת לעבוד המשיכו

ושמן. קמח לחם, פרוסת לגיטו מגניב הייתי ותמורתם בד חתיכת בגד, טבעת, לגוייפ
האוקראינים השוטרים מעילי. בשרוולי שמן בקבוקי שני לגיטו להעביר ניסיתי פעם
בכניסה למשטרה. אותי לקחת כדי בצד והעמידוני רצח מכות היכוני הבקבוקים, את גילו



ב לחברים בקבלתפנים (עומד) רייטר צבי
רוז'ישץ. בית

שבידיהם. במקלות באכזריות אותי שהיכו שוטרים, טורי שני בין1 אותי העבירו למשטרה ן1

למרתף. דם ושותת פצוע אותי השליכו כך |אחר
: חרישי קול ונשמע המרתף דלת פתאום נפתחה בלילה 1

/'. הרשל,. "הרשל, 1

אופניו על הרכיב המרתף, מן אותי הוציא הוא השוטר. טומאשביץ קולה היה זה 1
בטוח. ממוות הצילני הוא לגיטו. הביתה והחזירני י

מפני אותי ומזהיר יוםיום אצלי מבקר היה משפחתנו, של ידידנפש שהיה זה, קולה 11'
שוטרים של חשודה בתנועה הרגשנו העבודה' מן כשחזרנו אחד' יום להתרחש. העומד

: לי ולחש יצא קולה של ביתו עליד כשעברנו אוקראינים.

"! שלהם האחרון היום שזה הגיטו, לאנשי מסור ! ברח "הרשל.
של משמרות אך להימלט. ניסו ורבים האיומה הבשורה חישמהר נפוצה בגיטו

לגדר. שהתקרב מי בכל וירו צפופה בטבעת הגיטו את הקיפו אוקראינים שוטרים

הכפרית. המועצה בית עליד להתאסף הגיטו תושבי כל על ציוו ברמקולים שניתנו הודעות

הגיטו חיסול בליל הבריחה
בעליית אותה והחביא אופניו על מינדל אחותי את הרכיב קולה, בא הזה האיום בלילה
טופילנה, לכפר אותה והעביר הגיטו מן אמא את והוציא חזר אחרכך שבביתו. הגג

הגיטו. עם הגובל

להתחמק הצלחנו פריגל ומשפחת גרובר ממשפחת גיסיו ושני דולגופוליוק מוטל אני,
ברוך) של הבכור (הבן פריגל לוזר סטיר. לנהר עד הגענו רב סיכון ותוך הגיטו מן
בחשכה העברנו כבד. משמר עמד הגשר שעל בשעה לגשר, מתחת סירה סחבנו ואני
בערימת הסתתרנו בלילה הסטיר. של השני לעבר לשחות, ידעו לא שרובם האנשים, את

ביתהחרושת. של הגג שבעליית צמר

איומי את שמענו דובישטש. הכפר בכיוון השדות דרך בבריחה פתחנו בוקר לפנות

ניסו ואף "! ,ז'יד , אחרינו שקראו והיו "! היהודים את נקבור "היום : האיכרים
אותנו. להתקיף

בנו כשהבחין הבעלים. ידיעת בלי והתחבאנו גורן לתוך חדרנו ורצוצים עייפים
לבקשתם אצלו. אותנו להחזיק אופן בשום הסכים לא אך אוכל, לנו נתן הגורן בעל
והסתובבנו איש 12 של קבוצה היינו הסמוך. ליער בעגלה אותנו העביר ומוטל ברוך של
האיכרים. לבתי מתקרבים היינו בלילות . (סופיובקה) טרוכימברוד שבסביבת ביערות

השדות, הגינות, מן ביד הבא מכל לבד לקחנו רבים במקרים אך מזון, מעט קבלנו לרוב
והדיר. הרפת

אולישקביץ, בכפר הפולקסדויטשה עם שנימנה איכר אצל נמצאת שאחותי לי. נודע אז
שבועות. כששה ביערות נדדנו

בטרוכימברוד יוםכיפור
העיירה הגיטו. עדיין קיים טרוכימברוד שבעיירה לנו נודע הנוראים" "הימים בהתקרב
את לנצל מעוניינים היו והגרמנים בה, שהיו לעורות בבתיהחרושת מפורסמת היתה

לפעול. ימשיכו החרושת שבתי כדי מנוסים, כבורסקאים ידועים שהיו היהודים המומחים

בחיים. יהודים כבר היו לא הסביבה שבעיירות בעוד זו, בעיירה הגיטו חיסול את דחו לכן

לביתהכיסת יוםהכיפורים בערב לבוא החלטנו שבדבר, הרב הסיכון למרות

את שמעתי "כלנדרי". תפילת לפני בדיוק הגענו היהודים. יתר עם יחד ולהתפלל

כצאן לשחיטה ללכת צריך ש"לא אמר, בה מקופאצ'יבקה, השוחט שמעון של הדרשה
". שיקום.. מי עוד יש וכי לטבח

הקיפו שהגרמנים שמועתשווא בגלל המתפללים בין מהומה קמה התפילה בעת
כשיצאנו השכם, בבוקר הרצפה. על וישנו בביתהכנסת בלילה נשארנו הבניין. את
פריגל ואברהם אני בידו. קשה נפצע פריגל לוזר ביריות. הותקפנו הידיים, את לרחוץ

הרבה וכן הרוגים, יהודים של גופות ערימת ראינו שם ביתהכנסת. לחצר חזרנו
העיר. מרחובות שהובאו פצועים, יהודים

לעיר. לחוץ לצאת וציוום יהודים 50 אספו גרמנים, רוכבים שני הגיעו פתאום



אך אליהם, להצטרף רציתי אחדים. פארטיזאנים וכן מרוז'ישץ' אנשים ראיתי בקבוצה
: וצעק אותי היכה הגרמנים אחד

בכל . יהודי) למות, זמן עוד לך יש (כלומר, "! יודע טאדט' צום צייט נאד "האסט
לקבוצה. והצטרפתי החלון דרך להתגנב הצלחתי זאת

: הזמן כל צעק הבחורים אחד קדימה. ולצעוד בשורה להסתדר עלינו פקדו
"! "התנגדו

חיכו אשר במשאית שהובאו מעדרים, לנו חילקו אחד כקילומטר שעברנו לאחר
במקום. כבר

: ביידיש וקרא טומאשביץ קולה אלי קפץ פתאום
הנה, הגענת איך הרשל, (כלומר' דא!!" טוסטו וואס אהער, קומסטו ווי "הערשל'

.(? פה מעשיך ■ומה
במכונית. אותו והכניסו באזיקים ידיו שמו אותו, תפסו זאת ששמעו הגרמנים

התנגדות של נסיון
להתנגדות שקרא הבחור ריבוע. שצורתו בור לחפור עלינו וציוו לשדה אותנו הביאו
הצעיר שבידו. הרובה בקת והכהו גידפו אוקראיני, שוטר אליו ניגש לחפור. רצה לא
סוס. על שרכב בגרמני ופגע ירה הרובה, את מידו הוציא הפילו, השוטר, על התנפל
שליד הגרמנים ואוקראינים. גרמנים יהודים, באלה אלה התערבו בה גדולה. מהומה קמה

בגרמנים. יפגעו שמא מחשש אותן, להפעיל יכלו לא מכונותהירייה
הקבוצה אנשי 50 מתוך איש 40 היער. לכיוון וברחו המהומה את ניצלו היהודים
המהומה, את שחולל הבחור הגרמנים. מיריות נהרגו יהודים עשרה ואילו זו, בדרך ניצלו
את לקחתי אני המרצחים. מכדורי נפל רבים, יהודים בטוח ממוות ניצלו שבזכותה

ליער. שברחה לקבוצה והצטרפתי לזרועו קשורות שהיו נעליו,
מספר האוקראינים מהשוטרים לחטוף המנוסה כדי תוך הצליחו אחדים צעירים
חברי תשעה הנמלטים. על מצוד וערכו היער את הקיפו הגרמנים אקדחים. ושני רובים
הגדולים ליערות בכיוון מזרחה, המובילה הדרך את לחצות שניסו שעה נהרגו הקבוצה

לרוסיה. עד הנמשכים

בלתיצפוייה פגישה
בינינו השדות. אל ולצאת הגרמנים מעיני להתחמק הקבוצה חברי כל הצלחנו אחד לילה
חבויים אותנו, שהעביר לגוי, כסף סכום שילם מוטל ואברהם. גיסיו ושני מוטל ברוך, היו
והתחבאנו בעליה מי לדעת בלי לגורן' התגנבנו אולישקביץ. לכפר שבעגלה, קש בתוך

הקש. בתוך
רוסי). שבוי זה שהיה התברר (אחרכך האיכר מעובדי אחד בי הרגיש בוקר לפנות
בכנס הוא מפי. מלה להוציא יכולתי שלא מפחד המום כה הייתי אך אלי, ניגש הוא
יד זה שהיה התברר עיניה... למראה התעלפה היא מינדל. אחותי עם... וחזר לבית

מקום. באותו התחבאנו ששנינו המקרה,
העביר אצלו, להחזיקה עוד יכול שאינו ראה, שקולה שאחרי לי, סיפרה מינדל

: לו ואמר פולקסדויטשה, שהיה אולישקביץ, הכפר של המוכתר אל אותה
"! בבית אצלם גדלתי אני להצילה, מוכרח .אתה ,

הבריחה. בשעת לו שמסרנו הכסף מן כסף, סכום למוכתר מסר הוא
אחרכך דבר. שום על הגבתי ולא עלי שעבר מה מכל המום הייתי ימים ששה
במקום נשארנו ואנוכי, מינדל אברהם. כלומר שלושתנו' לאיתני. לאטלאט חזרתי
שכן. בבית מיסתור מקום מצאו גיסיו ושני מוטל החזירים. לדיר מתחת בבור והסתתרנו

שוב אותנו מציל קולה
לחצר. נכנסו אוקראינים שוטרים עם עגלות שתי יריות. שמענו בבוקר אחד אי ביום

: בעלהבית אל פנו האוקראינים
"! יהודים אצלכם שיש "אומרים, ■

בעלהבית זבל. בערימת אותו כיסה הרוסי, השבוי והמשרת, בבור אז היינו אנחנו

לבחור הודות ניצלתי
אמיץלב

ובית מסעדה בריק" ב"אונטערן היתה להורי
חוטי ולטוויית גסים אריגים לעיבוד מלאכה
מביאים הגויים היו שלום בימי מצמר. סריגה
שנגמר עד לחכות ונשארים הצמר את אלינו

מוכן, אריג מידינו קיבלו הם העיבוד. תהליך
הארוכים החורף מעילי את תפרו שממנו
משוםכך הכירו הסביבה איכרי ,בורקעס''). ,)

משפחתנו. את היטב

לגיטו, בתוכם, ואנחנו היהודים, כשגורשו

בוקרבוקר לצאת משפחתנו בני לכל הירשו
מומחים היו לא כי בביתהמלאכה, לעבודה

לגיטו חוזרים היינו בערב כמונו. זה במקצוע
לקרה מזון מיצרכי רב, סיכון תוך ומעבירים,
צבי לעבודה יצאו יחד אתנו ולידידים. בים

גרובר, וברל אהרן המשפחה, ידיד רויטר,
דולגופוליוק. ומוטל ביתנו, מול היה שביתם
הגיטו, את לחסל שעומדים לנו, כשנודע
בבונקר התחבאנו לגיטו. ערב אותו חזרנו לא
משפחת של בביתם מועד בעוד שהבינונו

הכפרים, לכיוון ברחנו הלילה באמצע גרובר.
רבים. מכרים להורי היו שבהם

עד למקום ממקום נדדנו איש. כ15 היינו
בידו הפקיד שאבי איכר, של לביתו שבאנו
מעורבת משפחה בן היה הוא שונים. חפצים

טו לאבי זכר הוא וגרמנים. אוקראינים של
אותנו להסתיר והסכים בעבר לו שעשה בה

קצר. לזמן אצלו
הע בשבילו מאוד מסוכן העניין כשנעשה
שעליד בכפר קרוביו אל האיכר אותנו ביר

טרוכימברוד.

האחרון "כלנדרי"

ל ההורים החליטו יוםהכיפורים בהתקרב
לשם באנו בטרוכימברוד. לביתהכנסת לכת

באירצון. המקום יהודי עלידי ונתקבלנו



העיי מיהודי חלק בחיים השאירו הגרמנים
מעבדים והיו מעולים בורסקאים שתיו רה,
למומחיותם הודות ומגפיים. לנעליים עורות

תקופתמה מעמד זו קהילה החזיקה זו
שבסביבה. הקהילות כל שחוסלו לאחר

כאן שנתקבצו אחרים יהודים פליטים גם
המקו היהודים עלידי באירצון נתקבלו
היהו בגלל להם יבולע שמא שחששו מיים,

מקלט. אצלם המחפשים הזרים דים
כותנתו את אבי מכר לביתהכנסת בבואנו

כיכרותלחם. 7 תמורת

ביתהכנסת נתמלא "כלנדרי" לתפילת

הגיחו המחבואים ומן היערות מן לפה. מפה
בליל לביתהכנסת לבוא אומר שגמרו יהודים

שבדבר. הסיכון אף על זה קדוש
: צעקה נשמעה פתאום

מקיפים עצמכם, את הצילו "יהודים,
"! אותנו

לקפוץ התחילו אנשים רבה. בהלה קמה
קלה שעה לאחר החלונות. דרך החוצה
על שעלה אחד בהלתשווא. זו שהיתה נודע,

,מלאך , : אמר מעניינידיומא לדרוש הדוכן
בתפי והמשיכו להתפלל", נותן אינו המוות

,כלנדרי". , לת

מוקפת אמנם שהעיירה ראינו לילה אותו

ציוו הורי האוקראינים. ועוזריהם גרמנים
לחצר יצאנו אך לברוח. צבי ועל אחי על עלי,
בזרועו. עמוק פצע שקרע מכדור, אחי נפגע

מפולין פליטים  הזרים היהודים בין
יהודים וחיילים  ,בעזשעניקעס" , שכינום
הגרמני, מהשבי שנמלטו הרוסי הצבא מן
להתנגד אומר וגמרו גדולה תסיסה קמה
היהודים שבין "המיושבים" אך לגרמנים,
הגרמ מצד נקם פעולות מחשש לכך התנגדו
עדיין המסכנים המקומיים התושבים נים.
המר הגורל מן עצמם את שיצילו האמינו,

כולו. היהודי לציבור הצפוי

לעצמנו קבר חופרים אנו
ואוקראינים גרמנים שוטרים באו למחרת

אני יהודים. עשרות כמה של קבוצה ואספו
והוליכו אתים לנו נתנו זו. בקבוצה הייתי
באת סימן גרמני לעיר. מחוץ הרחק אותנו

לחפור. שעלינו הבור את

ה ממארגני אמש שהיה הבחורים, אחד

: לנו אמר קמת, שלא התנגדות
 הבור את לחפור אותנו ,כשיכריחו ,

"1 נסרב

לירות התכוונו שהגרמנים לנו, היה ידוע

כפי הזה, בבור ולקברם הקבוצה אנשי בכל
ווהלין. עיירות בכל שעשו

בנס ניצלנו
הצעיר כשסירב הבור. את לחפור נצטווינו

הרובה בקת מכה קיבל הפקודה, את למלא
הרים הצעיר הגרמנים. השוטרים אחד שביד

קמה לארץ. והפילו בשוטר היכה האת, את
יהודים, יחד נתערבו בה גדולה מהומה
הגר החיילים ואוקראינים. גרמנים שוטרים
מוכנים הירייה מכונות ליד שעמדו מנים,

בערימות בחניתות דקרו בחצר, חיפוש ערכו הם שהשתכרו. עד לשתות לשוטרים נתן
שהתברר כפי הבית. את עזבו יהודים הקש בערימת שאין שהשתכנעו אחרי רק הקש.

לחצר שהתקרבו בעת היריות את שירה והוא השוטרים, בין קולה היה אחרכך,
להזהירנו. כדי שלנו,

מקוםמחבוא לחפש ויצאנו כאחד, ולבעלהבית לנו מסוכן הזה שהמקום נוכחנו, אז
יותר. בטוח

בורקה אז גר שלנו בבית בביתנו. ולבקר לרוז'ישץ' ללכת החלטתי אחד לילה
באכזריותו הצטיין גדול, אנטישמי היה אך קולה' של ממשפחתו אמנם שהיה טומאשביץ,
כדי תוך ביהודים לירות נהג שמסרו' כפי רבים. יהודים ידיו במו הרג ואף יהודים כלפי

העבודה. מן בדרכם לגיטו שחזרו יהודים אלה היה הנהר. לתוך מהגשר זריקתם

: לו ואמרתי לטומאשביץ פניתי שלנו. לבית הלילה בחשכת ונכנסתי לעיר חדרתי
אותנו". להסתיר תסכים אם תשלום לך מציע אני אך בי, לירות יכול "אתה

כשבועיים. שם שהינו לרצפה. מתחת שחפינו בבור, אותנו להחזיק הסכים הוא

הקדמנו אותנו. לרצוח זוממים שהם לנו ונודע ואנקה עם משוחח אותו שמענו אחד יום
הלילה. בחשכת משם וברחנו אותם

קירילוכה בכפר מחבוא
אוקראיני ידיד של ביתו אל סטיר לנהר מעבר הלילה באמצע העברנו מינדל אחותי את
שבילו רבים, אנשים ובתוכו כולו מואר בוגדאן של ביתו את מצאנו בוגדאן. בשם

בראותו הבית. מן בוגדאן יצא בחלון שדפקנו לאחר בית. מתוצרת יי"ש ושתו במסיבה
: בהשתוממות קרא פישל, ידידו של בנו אותי,

"! חי "אתה

: אותנו הרגיע ואף אוכל לנו נתן ביתו, אל הכניסנו הוא
והצביע  גרמני" עריק גם אצלנו נמצא הנה אתכם. יסגיר לא איש תפחדו, "אל
ולשמור מינדל את אצלו להסתיר הסכים הוא במסיבה. והשתתף ביניהם שישב אדם על

בגורן. הסתתרה היא עליה.

שחי מקאטוביץ, יהודי הוא : סודו את הגרמני" "העריק גילה אחדים ימים כעבור
(אחרי גרמני... עריק שהוא לאיכרים, וסיפר כחייט בכפר עבד הוא אריים. ניירות על

. בראשוךלציון...) עתה חי הזוג קליינמאן. ברוך גיסי והוא לאשה אחותי את נשא המלחמה
האיכרים סרצ'וק. ויוסל םלאבה זמן במשך הזה בבית התחבאו אחרכך לי שנודע כפי

מהם. לכמה ומסתור מחסה ונתנו ליהודים טוב כלל בדרך התייחסו שבכפר

באין ר1לניאנקה. לסביבת ולחזור הנהר את לחצות החלטנו (אומק) ואברהם אני
כאנטישמי. הפולנים בימי עוד ידוע שהיה ריז'אנסקי, הפולני של לביתו נכנסנו ברירה

כי אותנו, גירש קצר זמן לאחר אך בגורן, אותנו להסתיר הסכים אשתו בהשפעת
לו. לשלם כסף לנו היה לא

ברודישץ/ הראשי לרחוב באמבעגאס דרך והגענו הגשר את עברנו הלילות באחד
אירח לביתו, אותנו הזמין הוא המחלבה. בעל טומאשביץ, קוםטיא את פגשנו בדרך

שלמחלבה משום אותנו, להחזיק יכול שאינו אמר, הוא אותנו. האכיל ואף יפה אותנו
גדול. שונאישראל שהיה המחלבה, מנהל קויאווה, ובתוכם רבים, אנשים באים

היחסים החריפו ההם בימים קירילוכה. הסמוך לכפר בעגלה אותנו הוציא בערב
אויבם נגד היהודים עזרת את חיפשו הפולנים והאיכרים והפולנים, האוקראינים בין

הסביבה איכרי התנפלות מפני שפחדו והתושבים, פולני, כפר הוא קירילובה המשותף.

מקרים היו נשק. לפעמים, לנו, נתנו ואף כפרם על להגן מאתנו ביקשו האוקראינים,
ואוקראינים. גרמנים נגד ופולנים יהודים של משותפות פעולותנקם שנעשו

אמי דם נקמת
נרצחה כיצד לי נודע מפיו מאשאשטשוק. הפולני האיכר אצל התחבאנו קירילוכה בכפר

סכום תמורת אותה להסתיר שהסכים פוז'ארק, בכפר סאראפאן האוקראיני עלידי אמי



החלטתי אותה. ורצח לשדה הוציאה ותכשיטיה כספה את ממנה שלקח אחרי גדול. כסף
אמי. דפ את בו לנקום

סאראפאן, בבית שנמצא שלנו הרכוש את מאשאשטשוק של בניו לשני הבטחתי
לבשנו אי מימי באחד פעולה. לשתף הסכימו הם הנקם. מעשה את לבצע לי יעזרו אם
בפודארק. סאראפאן של לביתו ויצאנו ומקלעים רובים לקחנו רוסיים, פארטיזאנים בגדי
ואחותי, אחי בגדי את זהיתי בקלפים. משחקים צעירים זוגות שלושה מצאנו בבית
פתאום אותי בראותו שנדהם סאראפאן, את תפסתי סאראפאן. של והבת הבן שלבשו

: ושאלתי בבית' אצלו
שלידי אמא "איפה

: ולבכות ליילל התחיל סאראפאן
עלי..." הלשינו אותה, הרגתי לא "אני

עליו. פקדתי  לך" מסרה שאמא החפצים, את מהר "תן
לבניו החפצים את שמסרתי אחרי שלנו. החפצים שמורים היו שבו ארגז, הוציא הוא

הבית. את ושרפנו סאראפאן של הבנים אחד הרגתי מאשאשטשוק של

נסוגים הגרמנים
פרות. כרועה אצלו ועבדתי מאשאשטשוק של בביתו לחיות המשכתי הזה המעשה אחרי
הרגשתי הכרתי. את איבדתי התרגשות מרוב נסוג. הגרמני הצבא את ראיתי אחד יום

: לי ואומר שכמי על טופח שמישהו
חופשי!) אתה ישן! אתה למה (כלומר, פריי!" דאו ביסט שלאפסטו? "וואס

האדום. הצבא עם שהגיע מקיוב יהודי זה היה
לגור חזרתי הסביבה. בכפרי שהסתתרו יהודים כמה כבר היו בה לרוז'ישץ', חזרתי
טיפלה שר פייגה גבוה. חום לי היה לביתהחולים. והוכנסתי בטיפוס חליתי שלנו. לבית

שהבראתי. עד רבה במסירות בי
עברתי הלוחמים. הצדדים שני בין שוב נמצאתי ואני לעיר הגרמנים חזרו פתאום
הרוסי הצבא כשחזר לקיוב. והגענו מזרחה ברחנו היהודים יתר עם ויחד הסטיר את
הלאומי. למשמר התגייסנו בתוכם' ואני צעירים, כמה לרוז'ישץ/ חזרנו מערבה והתקדם

ונכלאו. שנתפסו משתפיהפעולה' ועל הבאנדרובצים על שמרנו

"נקם'' קבוצת
בוקין, מקיוב, יהודי של בעידודו ,'נקם", בקבוצת התארגנו צעירים חברים שבעה
של רבסרן אליושה' של ובהסכמהמתודשתיקה רוז'ישץ/ העיר סגךמפקד ששימש

נ.ק.וו.ד.
(אידעלע) יהודה זאלץ, חיים דיל, זינגר אבא ז"ל, בקר אשר היו: הקבוצה חברי

רויטר. (צבי) הרשל ואני (מאוליאניק) שור איציק פליישר, אייזיק פיישטר'
הנאצים. בתקופת יהודים ברציחת שהשתתפו הגויים, בתי על פשיטות ערכנו בלילות
כל על בלבד מעטה נקמה זו היתה משקם. את ושרפנו משפחותיהם ובבני בהם ירינו

לנו. עוללו אשר
ובשדות. ביערות והתחבאו הקבוצה מפחד בתיהם את עזבו האלה הרוצחים מן רבים
סוסים מעל ערכנו הפשיטות שאת למרות ממעשינו', עין השלטונות העלימו תחילה
במעשים להמשיך עוד היה איאפשר מםויימת תקופה אחרי אבל לנ.ק.וו.ד. שייכים שהיו
האוקראינים את אסרו הם משתפיהפעולה. נגד בפעולות פתחו עצמם השלטונות אלה.

פרטיים. מעשינקם לבצע עוד נתנו לא לסיביר. אותם ושילחו הלאומנים

לפולין עוברים אנו
נכה יהודי, פאנטורין, פייטקה יפה בנו טיפל כאן לקובל. והגענו רוז'ישץ' את עזבנו
מהמלחמה. חזר הרוסי, לצבא בזמנו שגוייס גיסי, ממשלתי. קואופראטיב שניהל מלחמה,
ברחוב ללובלין. הגעתי לפולין. לעבור בקובל, שהתרכזו היהודים יתר עם יחד החלטנו,

היהודים. עם בידידות שחי מרוז'ישץ', פולני קצץ רומאניוק, בולק את פגשתי

חפירת השלמת אחרי מייד ביהודים לירות
לא כדי ביריות, לפתוח יכלו לא הבור,
את ניצלו היהודים עצמם. באנשיהם לפגוע
אחדים עבר. לכל לברוח והתחילו המהומה
והתפזרו ליער הגיעו רבים אך בדרך, נפלו
בין התחבאנו קטנות. בקבוצות עבר לכל
ובקור. בגשם ימים ארבעה שכבנו שם שיחים,
משפחה, של לביתה והגענו מהיער יצאנו
לטרוכימברוד. צאתנו לפני היינו שאצלה
כאן מחסה. מקום שם ומצאנו יפה נתקבלנו
במצברוח גרובר וברל אהרון את מצאתי
בטרוכימ נשארו וילדיהם נשיהם כי מדוכא,
דולגו מוטל גיסם, את שם מצאנו כן ברוד.
אלינו הצטרף אחדים ימים כעבור פוליוק.

רויטר. צבי גם

נעונד
מסתתרים, יהודים אחרי החיפושים כשגברו
בוול טומאשביץ האיכר אל וצבי אני פנינו
רבים. חפצים בידיו הפקידו שהורי ניאנקה,
1944 בתחילת .1943 סוף עד נדדתי כך
ניסמיא פולני, איכר בבית מחסה מצאתי
לא ואיש כרועהסוסים אצלו עבדתי לובסקי.
התחבאו סביבה באותה יהודי. שאני ידע
ואלד יוסקה ביניהם אחדים, יהודים עוד

משה. ואחיו

לכל מאוד יפה התייחסו ואלד האחים שני
ועזרו מחבואם למקום שהגיע יהודי פליט
בגור התעניינו הם ובדבריעידוד. בעצה להם
אליהם. שהגיעו היהודים יתר ובגורל לי

הרו הפארטיזאנים פעלו ההיא בתקופה
אולם אליהם, להצטרף רציתי בסביבה. סים
אותי. לרצוח ניסו ואף לקבלני רצו לא

הרוסים אצל
צבאית ליחידה הצטרפתי הרוסים בוא עם
שבאוראל. בצ'קלוב צבאי לביתספר ונשלחתי
לגבול ונשלחתי חדשים 8 של קורס עברתי
קומאנדו יחידת זו היתה שבצפון. פינלאנד
קרא עליד לחזית נשלחתי משם סקי. של
כ בביתחולים ושהיתי נפצעתי שם קוב.

חדשים. ששה

ב ביקרתי ,1945 בשנת המלחמה, אחרי
נשארו שלנו וביתהחרושת הבית רוז'ישץ'.
ביניהם אחדים, יהודים בעיר מצאתי שלמים.

מונק. יוסל

לארץישראל
לגר ואח"כ לפולין יצאתי שהבראתי לאחר
לאחר ב/ בעליה לארץישראל עליתי מניה.

בקפריסין. במחנה כשנה שישבתי

טומאשביץ את לטובה לציין רוצה אני
הזמנים את לעבור לי שעזר מוולניאנקה,
בסכנת כרוך היה שהדבר למרות הקשים,
כאןלשימצה מזכיר אני ולמשפחתו. לו נפשות
ב המשטרה מפקד זנץ, את ולדראוךעולם
האוק המוכתר וישנייבסקי, ואת וולניאנקה
ואף ליהודים התאכזרו אלה שני ראיני.

ידיהם. במו אחדים רצחו
פריגל אברהם



שהשתתפה אנטישמית' פולניה בוגוסלאבסקה, נמצאת בלובלין כי לי סיפר הוא
במקום. ס.ס. מנהיג הזונדרפירר' של פילגשו שהיתה בעת ברוז'ישץ/ יהודים ברצח
ובעיקר הכל, להכחיש ניסתה היא למשפט. והועמדה נאסרה האשה למשטרה. זאת מסרנו
ואנוכי בולק הפולני הקצין פלאש, מיכאל גון. אנשל אולם אחר. שט על כאן היתה שהיא
הרבה אכזריותה ועל הנאצי הכיבוש בתקופת הטובים מעשיה על לשופטים סיפרנו

רבות. לשנים למאסר נידונה היא האומללים. היהודים כלפי
הבריחה בארגון רבה פעילות אחרי למינכן. מערבה דרכנו המשכנו מלובלין

בשנת1948. לארץישראל עליתי

t


