
חם בית אך ,yu הוריצריף בית

חולתה קיבוץ חיה(שפיגל)גרשוני,

ורעייתו. קאגאן לייבל

על ידיו במו אבא הקים הצריף את קש. של גג מכוסה דל עץ צריף היה הורי בית
מרוז'ישץ'. ק"מ 20 ברזלופ, הכפר במרכז אבותיו אדמת

וסבתי סבי להוריו, שלישי כבן כפר באותו ב1892 נולד ז"ל, שפיגל ישראל אבי,
בחיים שנותרו אחיותיו, ושתי אחיו שלושת עם יחד בכפר גדל הוא שפיגל. וזלאטה יצחק
ברל אצל שבסביבה אחרים יהודים צעירים עם יחד רכשו השכלתם את לידות. 14 אחרי

בבית אוקסמאן. משה ר' בבית רבגילי פרטי ביתספר בזמנו שהקים ז"ל, טורצ'יניוק
וכללית. יהודית השכלה לתלמידיו היקנה הזה הספר

היא קליגר, לבית גולדה עם אבי התחתן הראשונה העולם מלחמת פרוץ לפני עוד
השכן. בכפר ומאריסיה יהושע הוריה בבית הגדולים ואחיה אחותה עם גדלה אשר אמי,

חזרו וגלות נדודים שנות ארבע ואחרי מגוריה, ממקום המשפחה את טילטלה המלחמה

אטאמי לרח'ישץ'. לגור עברו בינתיים) נפטר (סבא המשפחה בני יתר ואילו לכפר הורי
. 1930 בשנת מותה יום עד אתנו וחיתה הורי עם לגור עברה

היה הצריף ארוכה. בשורה שעמדו הכפר, מיבני ליתר דומה היה שלנו העץ צריף
היה האוויר מים. באר היתה בחצר הבית. לצרכי וגןירק פרחים גינת עציפרי, גן מוקף
באורווה ! בחצר שהתרוצצו ההודו ותרנגולי האווזים התרנגולות, מן שאוךחיים מלא
 העליה על שניים. או עגל פרות' שתי  ברפת סוסים, צמד עמד הבית שעליד

החמים. הקיץ בלילות ישנו עליו טריה, שחת עם מתבן היה לבית ובצמוד וקש, חציר חבילות

המיוחד את הדגישו בבית ששררה והאווירה הדלת משקוף שעל המזוזה כבר אך
הכשרות, כללי על הקפידו דית, היה המסורת בו נשמרה ,. יהודי בית זה היה הזה. שבבית
חומשי חמשת מחזורים, תפילה, ספרי הציצו מהארון היהודיים. והחגים השבתות נחוגו
אנשי ובין יידיש דיברו בבית . מעיין אבא היה בהם וגמרא, משנה מפרי ומעט , התורה

יהודית. במשפחה כנהוג חיבה, יחסי שררו הבית

שנתיים של בהפסקות  ואחרי ., הראשונה העולם מלחמת בתום נולדתי הזה בבית

היחיד בחדרהמגורים ובתזקונים. אחי שלושת אחותי, העולם לאוויר באו  שלוש

מקומת שימשו להרחיב היה שניתן דרגשים ! סבתי ומיטת הורי מיט"ת עמדו שבצריף
גדול, שולחן עמד החדר במרכז בימיפגרא. לבקרנו שבאו קרובים, ועבור עבורינו לינה
פמוטים הוצבו וצחורה, לבנה במפה השולחן כוס בשבת ארוחותינ1. את סעדנו עליו

וכדין כדת לילסדר נערך בפסח החדר. בחלל הידהדו הזמירות אמי. בירכה עליהם ונרות,
וכהלכתם. כמצוותם נחוגו ישראל וחגי

בדוחק התפרנס הוא ר,סי. כובע וחבש מגפיים נעל נמוךקומה, יהודי ז"ל, אבי
ונהג עמם התבדח בשפתם, דיבר ביניהם, מעורה היה האיכרים. עם זעיר וממסחר מתיווך

נהג בבית אך מסחר. בעסקי בא שאתם הגויים, על מקובל היה הא חול. בימי כמותם

קאפיטה לבש ובחגים בשבתות ! ביום פעמים שלוש בדבקות התפלל : מצוות שומר כיהודי
נימנה הוא אוקסמאן. משה ר' בבית במניין להתפלל כדי ק"מ 5 לנת ומרחיק יהודית

לקבל לרבי הילדים, ואותנו, אמא את מביא היה לעיר הרבי וכשבא סטולין, חסידי עם
ברכתו.

הדביק בהם חריף, חשהומור ובעל בעלבטחון היה : בבית החיה הרוח היה אבא
טרודה היתה הימים כל ויפתתואר. אצילה שתקנית, היתה לעומתו, אמי, בניהבית. את
! בגדינו את ידיה במו תפרה היא הילדים. ובגידול באפייה בבישול, : הבית בעבודת

הירבתה, המעטות הפנאי ובשעות ובגינתהפרחים, בגןהירק טיפלה הפרות, את חלבה



ויינר ר'שמילקה הרבי

אותה אסורה, קומוניסטית ספרות גם קראה בסתר ; וברוסית ביידיש ספרים לקרוא
משנותיהם הרבה שבילו "שרופים"' קומוניסטים בנידודים, שני הגג בעליית החביאו

. מהם) אחד היה חכמאן (מנדל בפולין בבתיכלא הצעירות

ורק הגויים ילדי עם בכפר התרוצצתי ! ושובבה מאושרת ילדה הייתי 6 גיל עד
הגרמנית, השפה ללימודי ל"שולא'' אליהם הצטרפתי אף טריפה. לאכול לא הוזהרתי

שגרה בתציון, חברתי בבית לבקר התחלתי זמן כעבור המקומי. הכומר מפי תפילות כולל
השפעתי לעברית, וקנאי נלהב ציוני שהיה אביה, בהשראת מאיתני. אחד קילומטר במרחק
של חדש עולם לפני נפתח פה "תרבות". לביתספר לרוז'ישץ' אותי להעביר הורי על

בס~פו אותי, שהביאו והשקפות, דעות של תוסס עולם עם נפגשתי חברה. וחיי לימודים
לארץ. ולעלייה "החלוץ" לתנועת דבר, של

ואחרים, גוטוורט דיכטר, האחים בורשטיין, זיניוק, : שלי המורים את הכרתי ברוזישיץ'
לחבורה שהפכה חברים, לקבוצת הצטרפתי לתנועה. חברים גם הימים ברבות נעשו אשר
ומעשי תעלולים ביצענו כן כמו לבחינות, והתכוננו שעוריהבית את הכנו יחד : עליזה

התווכחנו יחד ; ובטיולים בפעולותחברה הצעיר" "החלוץ בסניף המשכנו יחד ! שובבות
ולנוער הקומוניסטי לנוער ל"בונד'/ לבית"ר' שייכים שהיו בעיה אחרים נוער חוגי עמ

ואקסמאן, צביה החברות של הבתים הפולני. העממי ביתהםפר סביב שהתרכז הסאלוני,

הפכו ואחרות, בקאנאדה) (עתה חייט מירה , בישראל) (עתה קאצאן חווקה קאגאן, מרים
בשבילי. שני לבית

אלונים) בקיבוץ (עתה רחל אחותי גם אלי הצטרפו הימים וברבות סבתא אצל גרתי
בנו טיפלה כרס, בעלת גוצה, אשה סבתא, בשואה. שניספו ויצחק, יהושע אחי ושני

בכך "אשמה" והיא תפלות, אמונות בעלת מאוד, אדוקה אשה היתח היא במסירות.

והדודות, הדודים משפחית עם הדוק בקשר גם עמדתי לחילונית. מאוד מוקדם שהפכתי
בשואה. כולם ניספו לדאבוני בעיר. שגרו אבא, של ואחיותיו אחיו

פה לכפר. הביתה אותנו ולקח ביתהספר לחצר בעגלה בא אבא היה שישי בימי
לחזור ושמחתי עלי צרים נעשו והכפר הבית החופש. וימי החגים השבתות, את ביליתי

לבני פתוח שהיה טורציניוק, בבית מבלה לרוב הייתי אחרהצהריים בשבת העירה. מהר
בהצגות הופענו בהם ומשחקים, שירה ערבי מסיבות, ערכנו פה שבסביבה. היהודי הנוער

חבר עתה שהנו בתציון, של דודה אסף, בךציון בהדרכת שירה ובתחתיות ילדים
מעגךמיכאל.

את לתכנן איך הבעייה לפני ועמדתי בביתהספר הלימודים את סיימנו 1931 בשנת
מאוד אליה התקרבתי יזמן באותו אשר אמי, לכפר. לחזור לא אתי גמור היה כעת עתידי.

ולחסוך לעבוד ברוז'ישץ' נשארתי בהחלטתי. אותי ועודדה הבנה גילתה מתבגרת, כבת
בהשפעת אך המחוז. שבעיר התיכון בביתהספר לימודי להמשיך שאוכל כדי כסף, קצת

חווקה עם ,15 בת נערה יצאתי, קאצאן, יואל בהשפעת ובעיקר שבתנועה, מדריכים
שנה לחצי ונסעתי בעיירה ומחברי מאחי מהורי, נפרדתי 16 בגיל תנועתי. למחנהקיץ

חמש של חדשה תקופה בפני נפתחה שם וארשה. ליד שבגרוכוב, "החלוץ" של לסמינאר
דבר את הנוער לבני ומביאה לעיר מעיר נודדת כשאני הצעיר'/ ב"החלוץ פעילות שנות

בארץ. וההתיישבות התנועה

החמיר, הכלכלי המצב הביתה. קצרים לזמנים הגעתי בתנועה עבודתי שנות במשך

ולהקנות המשפחה את לקיים התקשה האופטימי רוחו מצב את איבד לא אבי כי ואף
שמי את אז כבר כיסו כבדים עננים לארץ. לעלות עמדתי 1938 בשנת לילדים. השכלה

שררה עדיין בכפר היהודים. לרגלי מתחת נשמטה והקרקע פרחה האנטישמיות פולין.

לשלטון היטלר עליית על וכשסיפרתי הגויים, בין מעורה כתמיד, היה, אבי השלווה.
שהגיעה רחל, אחותי, עלתה אתי יחד כרגיל. בבדיחה, אותי פטר ליהודים, הפראית והשנאה

לבןשמן. הנוער עליית עם

מאוד קשורה שהיתה אמי, על ובעיקר הורי, על כבד דיכאון השרתה עלייתנו
המחוזי הכפר אל בשלג מתרוצצת כשאני הזה, החורף אית לעולם אשכח לא לאחותי.

העיקה בייחוד הבגדים. מעט את להכין הדרך, להוצאות כסף לגייס הניירות, את לסדר
עוד. אראם שלא לי ניבא לבי והאחים. ההורים מן העצובה הפרידה עלי

שמהם אנשים שני זוכר אני לימודי מתקופת
בונים המורה היה אחד הרבה. למדתי

יידיש פרטי באופן אותי שלימד פרלמוטר,
ופירסם בוולניאנקה, גר היה הוא ועברית.
בלוצק שהופיעו היהודיים בעיתונים סיפורים

וברובנה.

שמילקח ר' הרבי את אני זוכר בעיקר אך
ר' יהדות. לימודי אותי שלימד ויינר,

בטוב שהצטיין גדול, מאמין היה שמילקה
לגמילותחסדים קודש היו חייו וכל לבו
שלאעלמנתלקבלפרס. לאנשים ועזרה
פרטית, גמילותחסד קופת מעין לו היתה
ריבית. ללא הלוואות מחלק היה שממנה
הזכות לו שתינתן מתפלל היה בגיטו
נפטרו ואשתו הוא ואכן, לקברישראל. להגיע
קצר זמן  אשתו ואח"כ הוא קודם 
האחרונים מן היו הם הגיטו. חיסול לפני

המקומי. בביתהקברות להיקבר שזכו
בקיבוץ בישראל חי ויינר, שבתי נכדו,

ידטרדכי.

פריגל אברהם



ואחותי אדוי שני שהורי' המחרידות, הידיעות את קיבלתי המלחמה אחרי ו^מנם'
ואמי. אבי משפחות קרובי ביניהם הסביבה, יהודי אלפי עם יחד בשואה, ניספי הקטנה
עם וחי לארץ הגיע הלא המרצחים. מידי שניצל יוסף, אחי לנו סיפר האחרונים ימהם על

מגידו. בקיבוץ משפחתו

והנוער ביתהספר
העולם מלחמת בתום בו שלמדתי ביתהספר

סוסל, נחמן של בהנהלתו היה הראשונה
לעברית המורה וחשבון. רוסית אותנו שלימד

לסוסל. אחרכך שנישאה רחל, היתה
ליידי להיות הפך וביתהספר היום ויהי
ביידיש. נלמדו הכלליים והלימודים שאי,
שמררנו פרלמוטר, בונים היה ליידיש המורה

הסליחה. ואתו חייו את לו

לכן מספיק. תקציב היה לא לביתהספר
ביה"ס ומזה רבות הצגות לערוך נאלצנו

הפך שביה''ס שלפני זוכרת אני התפרנס.
גלאזר לאה אלינו באה היתה ליידישאי,
גרי די "אונטער : כמו שירים אותנו ללמד

בייזע הוליעט ,הוליעט, , בוימעלעך", נינקע
ווינטן".

ליובה עם יחד שיחקתי, בה הופעה זכורתני

ודיקלמתי ורבנית, רב של תפקיד קלימבורד,
הצגת באותה ביאליק. של ,הנביא" , את
,דער , את שווארצבלאט אסתר דיקלמה

פרץ. של אוצר"

הקו בגלל ביתהספר, את עזבנו זה אחרי
לשעורי והתארגנו שבו, היידישיסטי הפוליטי
זוכרת אני הזו הקבוצה מן בעברית. ערב

ועוד. וידרה מרים מרמור, אריה את
בית את שעזבו הילדים של גדולה קבוצה
דיאמאנד אצל פולנית ללמוד התחילו הספר,

קובל. או בלוצק לגימנסיה כהכנה שטיין,
בולי גלר, משה שפירא, זינה אלינו נוספו

הבובעלעך ליברמן, ניירמן, האחיות פוגץ',
ומשה. יוסף

התח דיאמאנדשטיין. אצל נשף אני זוכרת
הת קבוצה אותה חסידי. שיר ושרתי פשתי
הצעיר". ,החלוץ ב, ואח"כ ,השומר" ב, ארגנה

פן מיטיה היו אותנו שארגנו הראשונים
משה בןדודי אז נתלוו אלינו בורושק. ורוניה

ועוד. שר אברהם רידר,
רצה הצגה. לשם למלניצה נסיעה לי זכורה
במלניצה אשה מתה שבת ובאותה הגורל
שבגלל אותנו האשימו ואז חטופה, מיתה

איכשהו אנו האסון. קרה שלנו השבת חילול
ובקושי מכביאש) (בית ;ארנה" ,פוז ב, הופענו

הביתה. לשוב ההכנסות לנו הספיקו

להכשרה. יצאו "החלוץ" חברי מבין רבים
בן בהדרכת ללימודים. פניתי משוםמה אני
הגעתי וחבריו ז''ל זיניוק ישראל המורה דודי
שם בגרודנה. צ'רנו ד"ר של המורים לסמינר

קאציוק. משה אתי יחד למד
הלימו את להפסיק נאלצתי שנתיים אחרי
עשיתי אז כספיים. קשיים בגלל לשנה דים
לילדים קבוצתעזר אירגנתי ברוזיישץ'. שנה
מתוקים. ילדים אלה היו ,תרבות". ב, שלמדו
מביניהם הראשון. הפדאגוגי נסיוני היה זה
ואחותו רוזנבוים סוניה בארץ נמצאים

יהודית.

שנתיים, ואחרי לגרודנו נסעתי שנה כעבור
ב1936 הסמינר. את גמרתי ,1932 בשנת

ארצה. עליתי

(זיניוק) זלצמן שושנה
רוזנבוים, ויהודית סוניה גט נראים בתמונה .1930 .ת בש תלמידיה עם זיניוק שושנה

גישראל. הנמצאים


