
יהודים... 7י7'א עיר  רוזיישץ'
רבין משה

לפולין. יציאתי לפני בעיירה, האחרון ביקורי היה זה המלחמה, אחרי מיד ברוז'ישץ' ביקרתי

היהודים הנוסעים היכן
לבית הגיעי עם מייד קיבלתי יהידיים חיים ברוז'ישץ' עוד שאין הראשון' הרושם

כרטיס וביקשו בלבוב בתחנתהרכבת לקיפה כשניגשו המלחמה, לפני בלבוב. הנתיבות

הערה התנועה בגלל מאוד ידועה היתד, זו שעיירה משום מייד' אותו קיבלו לרוזיישץ'

ומיקומה. שמה את היטב ידעו בלבוב הרכבת פקידי וכל ורוז'ישץ' לבוב בין שהתנהלה

שנקראו תבואה, סוחרי קודםכל, אלה, היו ? ללבוב שנסעו רוז'ישץ' יהודי היו מי
כדי ללבוב, מוצאישבת כל נוסעים היו הם קומפאניה". "די ההם הרחוקים בימים

רבים יהודים נסעו כן הלקוחות. עם חשבונותיהם את לסדר בבוקר אי ביום שיוכלו

היתה כזה באופן הגדולה. בעיר המפורסמים הרופאים אצל להתרפא ללבוב מרוז'ישץ'
האלו. הערים שתי בין ערה תנועה תמיד

לרוז'ישץ'. כרטיס וביקשתי הסובייטית בלבוב הרכבת לקופת כשניגשתי עתה, אבל
לא היא רת'ישץ/ עם רכבת קשר כלל שאין משוט בפליאה, הפקידה עלי הסתכלה
השט את םוףסוף ומצאה במפה עיינה היא זו. עיירה של מקומה היכן אפילו ידעה

וקובל... רובנה קיוורץ' בין רוז'ישץ/

בלבוב בביתהנתיבות כבר פוגשים היו לרוזיישץ' מלבוב המלחמה לפני כשנסעו
העיירות של הנשימה הורגשה מייד מקליבאן. או מאוליק מרובנה, מקיוורץ' מכרים

מסילתהברזל. לאורך שנמצאו היהודיות,

בקרון. היחידי היהודי הייתי רובנה. דרך קובל' עד הנוסע הרכבת לקרון נכנסתי
לפני יהודים נוסעים הומות היו אשר שעברנו, התחנות בכל הלילה. כל נסענו

גויים. היו הנוסעים כל אחד. יהודי פרצוף אף ראיתי לא המלחמה,

העגלונים הם היכן
קטנה לי נראתה היא התחנה מן כשיצאתי לרוז'ישץ/ והגענו הסטיר על הגשר את עברנו

העגלון' בזליג נתקל ברכבת שהגיע אורח כל היה בעבר העיר. מן מאוד ורחוקה
שם פוגשים היו כן חיינתו. את ינק ממנה בתחנתהרכבת' ישירות קשור היה אשר

זלמן רוזנבויט, ראובן הסחורות) משלחי (כלומר' ה"אכספדיטוריפ" את השכם בבוקר
איזה לדעת כדי לסוחרים, חיכו הם ! פרלמוטר ואברהם פוטאשניק בנימין ורבה

מלבוב. ברכבת שהגיעו יהודים, הומה התחנה היתה כן להזמין. קרונות

ואיכרות, איכרים גויים, רק היו מסביבתי בתחנה. שירד היחיד היהודי הנוסע הייתי

נקראו אלה טיפוסים לחם. לקבלת בתור להתייצב כדי בוקר' לפנות לעיירה שהגיעו
אתם הביאו הם למצנח... דומה שהיה גבם, על שנסעו השק בשל "צנחנים", ברוסיה

בניהבית. בשביל לחם קונים היו ובתמורה למכירה משהו

עכשיו הרכבת. לנוסעי שחיכו עגלונים בשנייםשלושה לפגוש רגילים היו בעבר
.1959 במאי ב20 זה היה לעיירה. ברגל לפסוע התחלתי כלל. כאלה היו לא

הבתים כל כמעט נשארו היין של ביתר ליד הרכבת. מן המוביל ברחוב הלכתי
את רואה אני הנה גורנשטיין. של  ולידו גולדפדר של ביתי הנה בעבר. שהיו כמו

קצת הופיעו בבוקר' ב6 יותר, מאוחר מאדם. ריקים היו הרחובות פרל. של האכסניה
מן החלונות. מן צבעוניות מטפחות מכוסים ראשים מציצים ושם פה ושבים. עוברים

הפליטה שארית
על מיוחד תחקיר יזם רוז'ישץ' יוצאי ארגון
שהסתתרו העיר, יהודי של הפליטה שארית
הודות הסביבה. איכרי ואצל בבורות ביערות,

בקבו איש. כשמונים בחיים נשארו לכך
אורן צבי : הח"ח השתתפו התחקיר צת
(אברמוביץ), בקר טייבל אלטער), (סאסנע
גלר משה בייזר, מרדכי , (צוקרמן) בקר שרה
טור פנינה (קנפר), חדש שושנה ורעייתו,
(מושקט), טורצ'יניוק שולה (קורן), צ'יניוק
פיישטר רחל (קנדה), מילר ואילנה סאל
סוניק (מזור), רוזנבוים יהודית (גוטליב),
ברל שטיינברג, סנדר רויטר, צבי רוזנבוים,

הניצו רשימת (קינן). שפיגל בתשבע שניידר,
הזיכרון. מן הורכבה להלן, המובאת לים,

הניצולים רשימת
העיר בסביבות שהסתתרו

קנדה  הרשל אדוואק,
ישראל  (אברמוביץ) טייבל בקר,
ישראל  (צוקרמן) שרה בקר,

העצמאות) במלחמת (נפל אשר בקר,
ארגנטינה  (קליגר) רבקה בקרינג,

ישראל  שלמה בייטש,
רוזיישץ'  ציפה בייטש,

 לאה אשתו ישראל,  מרדכי בייזר,
בנו ישראל,  ביבה בתו בישראל, נפטרה

אוסטראליה  בתומאשה ישראל,  יוסף
שלמה בראקר,

ישראל  שמואל גורלניק,
ישראל  פסיה גרובר,

ישראל  (חשמונאי) שרה גוס,

רוסיה בקיברץ,  חוה גוס,
ישראל  אריה גורמן,

קנדה י ובנו אברהם גרינבלט,
גדליה של אשתו (קאס) אסתר דולגופוליוק,

פולין 
בפולין) (נפטר שיקע דולגופוליוק,

ישראל  (רובינשטיין) שרה הופמן,
בארה"ב) נפטר (מפרספה, ניסל הרמרניק,

ישראל  איטה וארקוביצקי,
ישראל  שמואל וארקוביצקי,

ישראל  (פלבן) פרידה וארקוביצקי,
בהפצצה ברובנה (נהרג  משה ואלד,

הרוסים) שוב עם הגרמנית

ניויורק  יוסקה ואלד,
ניויורק  פיליס וידרה,

העצמאות במלחמת נפל  אבא'לה זינגר,
ישראל  (פופ) אסתר טסלר,



ישראל  (וילנסקי) גיטלגניה טננבוים,
ישראל  (שניצר) דוד טננבוים,

רוז'ישץ'  אהרון טיקטינר,
ישראל  הניה טורצייניוק,

ישראל  (קורן) פנינה טורצ'יניוק,
ישראל  (מושקט) שולה טורצייניוק,

ישראל  רבקה כץ,
ישראל  ניסל לייקעך'

 איטה ואשתו (פרספה) משה לייקעך,
ארה"ב

האדום בצבא כחייל נפל  לייביש לייקעך,
ארה"ב  (מפרספה) רבקה לינדבויס

בפולין נפטר  שיניים) (רופא ליקוורניק
ארה"ב  יוסל מונק,

בחיפה נפטרה  פפי) (דיכטר פוליה מלמד,

ארה"ב  סלאווע סערטשוק,
ארה"ב  יאסל סערטשוק,
ישראל ■ יהודה פיישטער,

ישראל  אייזיק פליישר,

ישראל  (לנגר) לאה פוקס,
ישראל  אברהם פריגל,

ישראל  יחיאל פטרושקה,
ישראל  (מליבטש) ובנו אפרים פפר,

קנדה  מנדל פישמן,
קנדה  (פרימאק) גולדה פישמן,

(בייזר) רייזל פקר,
קנדה  יקותיאל פרימאק,

אחר נפטרה  (וידרה) ליפשה קאמין,
המלחמה

האוקראינים ע"י נרצחה  צירנה קנפר,
הרוסים בוא אחר שנה כחצי בברזולופ

ישראל  (חדש) שושנה קנפר,
כחייל נפל  (מפרספה) יחזקאל קנפר,

האדום בצבא

ישראל  יצחק קנפר,
ישראל  (מזור) יהודית רוזנבוים,

ישראל  סוניק רוזנבוים,
ישראל  צבי רויטר,

ישראל  (קליינמן) מינדל רויטר,
נשאר בנה  (מאוליאנק) מינה רובינשטיין,

הגויים אצל

ישראל  (רוזן) פייגה שר,
ישראל  (דונגי) רחל שר,

האדום בצבא כחייל נפל  (אידל) יהודה שר,
ישראל  ברל שניידר,

ישראל ■ (מקריבאט) בנימין שניצר,
ישראל  (מקריבאט) פסח שניצר,

ישראל  סנדר שטיינברג,

בישראל נפטר  יאסל שווארץ,
ישראל  משה שווארץ,

האדוכ בצבא נפל  (מרידקה) אהרון שכטמן,
ישראל  (קינן) בתשבע שפיגל,

מזון מלאים דליים ובידיהן נכריות יצאו ליהודים בעבר שייכים שהיו הבתים,
חזירים. בשביל

של הנורא האסון על שידעתי למרות אחד. יהודי אף ראיתי לא העיירה בכל

יהודים, ללא, רוז'ישץ' של הזה המחזה לי נראה אשליות' לי היו ולא העיירה יהודי
של זיק קיים עוד היה נפשי שבעמקי נראה, 7 הזה הדבר הייתכן בלתיטבעי. כדבר
ולא אותי עטפו ויגון עצב אחד... יהודי לפחות אראה זאת בכל אולי : תקוה

נוחם... לי מצאתי

הראשון המניין מן היהודים היכן
ברחובות פוגשים היו לרוז'ישץ/ בוקר לפנות השיאה לפני מגיעים כשהיו זוכה אני

הראשון המניין מן הלכו אלה ! שחיים בית תחת ותפילין טלית עם יהודים העיירה
שהיו הרבים לבתיהכנסת להתפלל הזה בזמן הלכו אחרים ; ז'אליבוב שבביתהכנסת
שנשאו גויים גויים, רק פגשתי היום הכיוונים. בכל הולכים יה'ודים ראית בעיירה.

גויים. של סקרניות עיניים הציצו החלונות מן וגם חיים בעלי להאכיל דליים

בביתו קומות. שתי בן עתה היא אחת' קומה בעל בעבר שהיד. באלר, משה של ביתו
שבסביבה. התבואות בריכוז העוסק המשרד, נמצא גורנשטיין של

זוהי ? הזאת בעיירה יהודי עושה מה בסקרנות. עלי מסתכלים שהגויים ראיתי
אולם אותם. מכירים וכולם מאוד, מעטים יהודים נשארו בעיירה חדשה. תופעה בשבילם

? הזה האלמוני היהודי מיהו

: ושאלה גוייה אלי ניגשה

"? מרוז'ישץ' ,'אתה
עניתי. "כן",

"? למכירה בית לך יש "אולי

חישמהר. הסתלקה  בבתים סוחר אני שאין כשעניתי

וגרישקה מיטשיק
יכול מיטשיק שפאבל לי אמרו רוז'ישץ/ תושב בעבר שהייתי למיסמך, זקוק הייתי
כמי מסביבו, האנשים בפני אותי הציג יפה' אותי קיבל הוא כזה. מיםמך לי לתת

רוז'ישץ'. תושב שהיה

לעבוד שהמשיך קולנוע, עובד הכרתי בעיירה. רבים גויים עם אחרכך שוחחתי
: ואמר אחדים בתים על הצביע הוא במקצועו.

שפיגל. וולוול האמריקאי, משה סאס, לייביש פטרושקה, ישעיהו גר היה "כאן
אחד כל אותך. יכירו שהם או מכירם, שאתה רבים' נוצרים בשכנים בוודאי תיתקל

תאמין אל יהודים. כמה הסתיר לפחות או יהודים' הציל שהוא אותך, לשכנע ירצה
עשו אחדיט המקומיים. התישבים מן אחוז 90 חלק לקחו שבה שחיטה' היתה ! להם

."! ממוות יהודי שהציל אחד ביניהם אין בצע. מאהבת ואחרים ישראל, משנאת זאת

ק"מ כ50 לקופאצ'יבקה' נסעתי לינה. מקום חיפשתי שלם. יום הסתובבתי אחרכך
הכיר הוא המלחמה. מלפני שהכרתי לגוי' נכנסתי בעבר. מגורי מקום מרוז'ישץ/

בפניו. המבוכה את ראיתי מייד. איתי

שבמרתפו הוסיף, אשמה, מכל עצמו לנקות ברצותו לי. סיפר נרצחו'/ "כולם
הכרתי, מייד שם. שהתחבאי ליהודים ליער, אוכל מביא היה וכי יהודים, התחבאו

לא. ותו שקר דברי הם שאלה

רשות קיבלתי זה סמך ועל המבוקש' האישור את לי נתן מיטשיק בקיצור,
לפולין. לצאת


