
בכפר אבי בית
השיטה בית קיבוץ שושני, בתציון

אשר דובבה מחוז דמידובקה, בעיירה 1883 בשנת נולד  ז"ל טורצ'יניויק דובבער  אבי
כאשר מתקדמת. לישיבה נחשבת שהיתה , (במואבית) קישיביוב בישיבת למד הוא בווהלין.

בהנהלת והתמחה חילונייםאקסטרניים בלימודים המשיך בישיבה, חוקלימודו את גמר
חשבונות.

בכפר מורה
ציוני. ומועדון חגינוער משכילים, עוד עם ייסד, שם לעיירתו, אבא חזר שנים כעבור
בתחומי אבא לו מצא לא הזמן במשך אך הזאת. הפעילות בכל החיה הרוח היה אבי

הגיע הוא ועניין. מחייה לחפש ויצא ולמרצו, לפעילותו למדי נרחב כר הקטנה העיירה
ששמעו התלמידים בין לוצק. מחוז ברזולופ, בכפר אביאמי, סבי, משפחת לילדי כמורה

אתנו החיה ארוכים, לחיים תיבדל אוקסמאן, לבית הניה אמא, גם היתר, אבא מפי תורה

ביתהשיטה. בקיבוץ כיום

לאשה תלמידתו נושא
לילדיהם, מורים להחזיק הילדים מרובי היהודים הכפר תושבי אצל ההם בימים היד, נהוג

לסבי, וכללית. יהודית לימודים תוכנית עם רבגילי, ביתי, ביתספר כעין קיימו וכך
היתה אמי ובנות. בנים עשרה היו אמיד, כפרי בעלבית שהיה אוקסמאן, משה ר'
מהרה ועד  הזאת המשפחה לילדי כמורה ז"ל אבי הגיע כאמיר, ביניהם. הבכורה

שנים, חמש התמיד זה "רומאן" ה15. בת תלמידתו אמי, לבין ביבו אהבה התפתחה

הנישואין. בברית באו לבסוף ז"ל. סבי בבית אבי של ההוראה תקופת כל במשך
העולם מלחמת פרוץ עם לוצק. בעירהמחוז לגור הורי עברו הנישואין לאחר
 עמי לבדה נשארה ואמא הרוסי, לצבא הגיוס מאימת לברוח אבא נאלץ הראשונה

במשך ברזולופ. לכפר שבנו ואנחנו אבא חזר המלחמה תום עם שלה. הראשונה התינוקת
שניספו לברכה, זכרונם והדסה, שושנה : בנות ארבע עוד ונוספו המשפחה גדלה השנים
ושולמית, פנינה לחיים וייבדלו הרוצחים, מפני בהימלטן הסמוכים ביערות בשואה

משפחותיהן עם בתלאביב כעת וחיות הנאצים מציפורני להינצל שהצליחו

כל מזה והתפרנסו ההם הימים בנוסח ,כלבו" , חנות פתחו לכפר הורי חזרו כאשר

הבית. ליד קטן משק להם היה כך על נוסף השנים.
שלנו, בכפר שהיה הגרמני, בביתהספר לבקר התחלתי ביתהספר לגיל בהגיעי

נוסף, הגרמנית, בשפה היתה הראשונה שהשכלתי קרה כך גרמנים. היו תושביו שרוב

האיכרים בנות היו הראשונות חברותי שפתחובה. שהיתה הפולנית, על כמובן,
אותי להכין שהקפיד אבי, מפי רכשתי העברית השפה את כיתתי. בנות  הגרמנים

ללמוד עברתי עשר בגיל רוז'ישץ'. הקרובה שבעיירה "תרבות", העברי לביתהספר

 (כיום שפיגל חיה מהכפר, חברתי עם יחד קושי, בלי גי לכיתה נכנסתי ב"תרבות".

מילדות. וידידתי שלנו שכנים בת , חולתה) חברת גרשוני,

ציוני בית
ביאליק משירי ודיקלומים עבריים ופזמונים שירים אבא אותי לימד בבית בהיותי עוד

בבית. עצמי את הרגשתי הספר לבית. וכשהגעתי אחרים, עבריים ומשוררים
ממוסדותחיטך כאן שבאו והתלמידים כיתות ארבע בן רק אז היה הזה ביתהספר

כי בכך, התחשבנו לא אך אלה. לכיתות המתאים הגיל מן יותר מבוגרים היו שונים,

. טורצ'יניוק דובבר

סבי בית
כאן, להעלות קדושה חובה לעצמי רואה אני
אבי סבי, בית זכר את מועטים, בקווים ולו
קשור, היה סבי ז"ל. אוקסמאן משה ר' אמי
הצוררים עלידי לאבדנו ועד לידתו מאז

רוזיישץ' בקהילת והאוקראינים, הגרמנים
של והווייתה מנופה אורגאני חלק והיה

העיירה.

אינוונטאר גדול, חקלאי משק היה לסבי
נוסף וכיו"ב. עופות סוסים, פרות, של ווי
ידידו של הרבות אחוזותיו את ניהל כך על
פאלקנהאגן. פון רישארד הבארון ושכנו מנוער
הם הגויים. כלפי אף תקיף, יהודי היה סבי
משפחה לו היתה מפניו. ופחדו אותו כיבדו

והקימו נישאו כולם בנות. ו2 בנים 8 ענפה,
משפחת של גדול שבט : משלהם משפחות

הקרובה בסביבה שהתפזר האוקסמאנים,
במו בחגים,  יחד נמשכו כולם והרחוקה.
המשפח המקור אל  חול בימי ואף עדים

בברזולופ. סבא בית אל תי,
ובני מבנים ככוורת לרוב המה סבא בית

ועד בית זה היה ורחוקים. קרובים בנים,
בשבתות, תפילה מקום הסביבה, ליהודי
היה שלי אבא עת ובימיםהנוראים, בחגים
אנו, התיבה. לפני ועובר זמירות" ,מנעים ,
זה, היה לשם. לבוא מאוד אהבנו הנכדות,

לבית רבקה הסבתא, של בזכותה בעיקר,
נפלאה, אשה היתה היא מאוליקה. וינר
מוניטין יצאו ליבה שלטוב לבזהב, בעלת
החם ביחסה ידועה היתה היא הסביבה. בכל

עובר לכל גם אלא בניברית, כלפי רק לא
בצלם. נברא לכל ושב,



שעבדו בניס היו רויים. שקק סבא בית
וה השכירים, הפועלים לצד החקלאי במשק
לרשות יצאו מהבנים חלק והזמניים. קבועים
שהצליחו יש בעסקים. כוחם וניסו עצמם
של קורתו בצל לחסות וחזרו שנכשלו ויש
לקנות למרחקים שהפליגו בנים היו סבא.

שבאיטליה. ובפירנצה בווילנה תורה

בכו אשר שלמה, הדוד היה הבנים פאר

סיימו לאחר דוקטור. לתואר הגיע עצמו חות
מן היה הוא הביתה. חזר באיטליה לימודיו
עלידי משפחתו עם שניספה הראשונים

הנאצים.

והיה בווילנה למד בןציון, הבנים, צעיר
בווארשה. ,החלוץ" , במרכז פעיל אחרכך
יתר של המר מהגורל להימלט הצליח הוא
הוא כיום מועד. בעוד ארצה בעלותו האחים

ובחקר בהוראה עוסק מעגךמיכאל, חבר
אוניברסיטת כמוסמך המזרחהתיכון בעיות
ל בחיים נשאר יצחק, אחר, אח תלאביב.
יחד ילדיו. ושלושת רעייתו את ששיכל אחר
עד ביערות נדד אחיותי ושתי אמי עם
נמצא כיום האדום. הצבא ע"י לשחרורם

חדש. בית לו הקים שם בארצותהברית,
שלי, הדודים סבא, של הבנים יתר כל
יחד משונות, ובמיתות רבה באכזריות ניספו
סבא עם ויחד הענפות, משפחותיהם עם
בית של המיליונים בדרך הלכו הם וסבתא.
הנוראות בשנים והושמדו שנטבחו ישראל,

ההן.
והכאב, היגון רוויות אלו, שורות תהיינה

ו הטהורות לנשמותיהם מצבתמה

השיטה בית , שושני בתציון

סיום עם ,תרבות" , בביתספר מחזה הצגת
.1931 בשנת הלימודים שנת

(ישראל), לבד מרדכי : לשמאל מימין עומדים
רויז, מינדל זוברמאן, הרצל כגן, מריאסיה
וואקסמאן, צביה גולדברג, (יינטל) יוםטוב
, (ישראל) קצן חוה , (צרפת) עמנואל אוונצ'יק

(ישראל). טורצ'יניוק בתציון : יושבת

הסדר מן יותר חשוב היה גדולים, במאמצים קם עתה אך שזה העברי, ביתהספר

והתקיים עירונית, או ממשלתית לתמיכה זכה לא פרטי, היה העברי ביתהספר הפורמאלי.
שכר ושילמנו עבריציוני לחינוך קנאים היינו אנחנו תלמידיו. של הלימוד שכר על רק

קל. היה לא התלמידים הורי רוב של הכלכלי שמצבם למרות גבוה, לימוד

הנוראים" ב"ימים לקיומו. מכוחו הרבה ותרם ביתהםפר בוועד חבר היה אבא

ולקרךהקיימת. ל"תרבות" תירם היה שכרו ואת התיבה לפני עובר היה החגים ובשאר
 לארץישראל לעלות היתה ומשאתנפשו עברי, לחינוך קנאי נלהב' ציוני היה אבא

הי"ד!  גורלו גס היה האחיות שתי של גורלן לכך. זכה לא אך

תלמידי יתר ממצב יותר קשה היה שפיגל, חיה חברתי ושל שלי הכלכלי, מצבנו
ולדאוג בעיר שכרדירה גם שכרהלימוד, על נסף לשלם, היינו חייבות כי ביתהספר,

כל על שוויתרנו לנו, חשובים כה היו החברתיים והחיים הלימודים תוכן אך למחייתנו.
חוזרות היינו ולחגים לשבתות ללמוד. להמשיך ובלבד במועט והסתפקנו המותרות

מסתלקות היינו ראשון ליום ואור ודוחה, זר לנו נראה הגויי הנוער עם הכפר אך הביתה,
ורווחה. הקלה ברגשות חזרה

והבוגרים  היהודים התושבים בהם שרבו  הסביבה בכפרי היהודי הנוער
התארגנו הם תרבותית. לפעולה מאוד צמאים היו משפחה, בעלי כבר מהם הצעירים,

בעצמם. שהקימו ספריות סביב שונים במועדונים
הומור בחוש חונן הוא האלה. ההתארגנויות כל בראש ועמד מאייד פעיל היה אבא

ובהיסטוריה. בספרות בפוליטיקה,  העילם בהוויות גדול ובקי בראורין היה חריף,
נפש בעל היה מדעית. בספרות ואף יפה בספרות בעיתונות,  מאוד הרבה קרא הוא

לו היה לכך נוסף איתו. ולהתווכח לו להאזין סביבו, להתכנס מאוד אהב הנוער צעירה.
בהם בביתנו, ערבישירה נערכים היו כך לשיר. ואהב עמוק, באריטון נעים, קול
מבעד משתפכים היו הזימרה קולות היא. אף לשיר שהיטיבה אמא, גם השתתפה
היו הגויים שכנינו השדות. מרחבי לתוך בערביהקיץ ביתנו של הפתוחים לחלונות

מהתפעלות. מהנאה מתמוגגים והיו לחלונותינו מתחת מתכנסים

הערצה הסביבה, גויי מבין ולסעד לעצה נצרך לכל לרווחי. פתוח היה אבי בית
אמי ניצלו זה חם ליחס הדות השכנים. מצד לאמא, ובעיקר לאבא, נודעת היתה רבה

האחרות האחיות ובשתי באבא שפגע האכזרי מהגורל בארץ, עתה החיות אחיותי, ושתי
השואה. בימי

החג. או השבת לאחר "תרבות" לביתהספר רבה בשמחה חוזרת הייתי כאמור,

למורים. ואף לזה זה התקשרנו מלוכדת. לחבורה הזמן במשך הפכנו בודדים מתלמידים



בהפסקות : בקומונה כמו חיינו לתנועה.. שהפך מוסד אלא ביתספר, רק היה לא זה
יושבים לבחינת, מתכוננים היינו יחד לביתהםפר. שהבאנו הקלות בארוחות התחלקנו

בשחת. סוחר שהיה אחיה' של במתבן ז"ל, כגן מריאסיה אצל בעיקר בלילות,
ונפלאים. רחוקים ימים מאותם בזכרוני שמורה וחברות חברים של שלמה שורה
בארץ, כיום עמנו החיים כאלה מהם  ובגעגועים באהבה עמי שמורים שמותירה
האיומים בימים ניספו  ואינם שהלכו כאלה וגם ימים, שבעה פני על פזורים או
אליהם. והתקשרנו מאוד שאהבנו מורים ביניהם  וחברות חברים כולם כך. אחר שבאו
; כגן מריאסיה ניירמאן, מוסיה ואקסמאן, צביה את כאן אזכיר הארוכה הרשימה מן
האחים את ; לברכה זכרונם גוטוורט' זיניוק, ישראל בורשטיין' אביגדור המורים את

אלה. לנו היו חברים גם מדרע^, גם מורים, גם דיכטר. וגרשון יצחק

הצעיר החלוץ
ובערבים שבתות בערבי בעיקר הרבה, בו ביקרנו "החלוץ" סניף ברוזיישץ' נוסד כאשר
גזלה השיעורים הכנת תלמידים. וגם הצעיר" "החלוץ חברי גם בזמן בו היינו הפנויים.
תנועות עוד היו ברוזיישץ' חובותינו. בראש היו הלימודים כי זמננו, רוב את מאתנו
עד כמעט שהגיעו סוערים' ויכוחים פרצו פעם ולא בית"ר, הצעיר", "השומר כגון
היינו לקרךקיימת. תרומות לאיסוף בעינינו היה מיוחד חינוכי ערך לתגרותידיים.
הזדמנות בכל מושבנו במקומית היהודים הכפריים את גם גדולה בהתלהבות מתרימים

לה. שותפים היו שהם החשובה הציונית הפעולה זאת והיתה חגיגית,

nEonn קיבוץ בוא עם ברוזיישץ' הציוני הנוער כל ועל עלינו באה חדשה תקופה
ל: התברר עלינו. עצומה השפעה היתה ההכשרה לקיבוץ בעיירה. להשתקע "החלוץ" של
לעלות ההחלטה ובשלה גמלה בלבנו לעתיד דרכנו מהי ולאחרים, "תרבות" לבוגרי
לפני עוד  עתידנו על בינינו שוחחנו רבות בוגרים. חמשהעשר אז היינו לארץישראל.
זו. ומתנכרת עויינת בארץ העתיד את לחפש שאין לנו, ברור היה ביתהספר. סיום
רוז'ישץ/ ואהוב. חם בית דורות, של מושרשים חיים לעזוב היה קל לא בלב. עצוב היה
שלה, בנוער שלה, היהודי בהווי נפלאה לנו נראתה אחרות, רבות יהודיות עיירות כמו
שהיינו אצלנו, בעיקר בלב, גדולה עגמה והיתה שבה, והתוססים התרבותיים בחיים

לעיר. וגם לכפר גם קשורות
נבנה אשר משלו, חדש לבניין בינתיים שזכה ביתהספר, את סיימנו 1931 בקיץ
להתפזר והתחלנו לימודינו סיימנו העברית. בתרבות מאמינים קומץ של כביר במאמץ
וינר צסיה בהם "החלוץ", חברי ראשוני לעלות התחילו בינתיים לעברו. אחד כל
רבים עלו אחריהם ואמנט בעקבותיהם. ללכת נשבענו הפרידה במסיבת וזיסקינד.
למרות נלהבים, מכתבים משם וכתבו להכשרה יצאו טורק והרשל לבד מוטל אחרים.

ההכשרה. בקיבוצי אז ששררו הקשים התנאים
משפחת אצל דיבה מבלה הייתי לברזולופ. רוז'ישץ' בין בדרך הזמן כל הייתי אני
מתושבי הייתי שלא בעיני, חייט. מירה'לה של ומשפחתה קאצן משפחת הי"ד, ואקסמאן

ומעודדים. לבביים כבתיהורים אלה בתים היו רוזיישץ/
: העלית לקראת ידי את מחזק היה אבא

לי אומר היה  הארץ" את ולבנות חשבונות ללא לעלות חייבים הצעירים "אתם
כנראה, אני, ישראל. מדינת את לראות תזכו ,,אתט הצפוי. את הרגיש כאילו בעצבות,

לא..." כבר

העליה לקראת להכשרה
בזאת הרוסי. הגבול עליד קוריץ, לעיירה להכשרה יצאתי ביתהספר גמר אחרי אחת שנה
ואותה דמותי עוצבה בה גדלתי, בה העיירה רוז'ישץ', עם שלי האישי הקשר כמעט נותק
,19341933 בשנים ברוזיישץ/ שנשארו החברות עם להתכתב עוד המשכתי אהבתי.
פעמוני צילצלו  "קלוסובה" קיבוץ של פלוגות בשתי  בהכשרה הייתי שבהן
האנטישמיות והשתוללות לשלטון היטלי עליית אותם. שמעו כולם לא ליהדות. האזעקה

בוערת". ש"העיירה אותות היו בפולין

ויגר שמילקה ר' סבי
היה מסלבטיץ, ז"ל, וינר שמילקה ר' סבי,
היה, נמוךקומה שלנו. בעיירה עממית דמות
בהלי וצנוע שקט נוח, איש ועדיןפנים. צנום
היה חסיד שלום. כרודף ידוע והיה כותיו
ב"שטיבל" דבק האחרונות ובשנותיו ימיו כל
היה נכון זאת עם ויחד מאוליק, הרבי של
ולשמוע לעיירה המזדמן רבי בכל לתמוך

מפיו. תורה

בוולניאנקה הגשר עליד הקטן בביתו
תורנית ספרייה לו היתת בריק") ("אונטערן
שעליה החסידית, מהספרות ובעיקר גדולה,
שחש מי לכל פתוח היה ביתו גאוותו. היתה
לשמוע או בצוותא, גמרא דף ללמוד נפשו קה
בה שיש חולין שיחת לגלגל ואף חסידי סיפור

העניין. מן
ישר; כאיש הכירוהו ומוקיריו ידידיו כל
סכסוכים ומיישב כבורר מינוהו לכך הודות
עסק פרס. לקבל ע''מ שלא פלוגתא בעלי בין
בזה וראה בסתר ובמתן בגמילותחסדים
נזקק לא ; שבחייו הגדולות המצוות אחת
הודות חלקו ששפר משום בשרודם, לחסדי

שבאמריקה. ומשפחתו בנו לתמיכת
שלמה הבן : לסבי היו ובת בנים שני
השני בנו לאמריקה, שהיגר ז"ל, לייזר
טויבה והבת אבי, מוולניאנקה, לייב אברהם
כי במחיצתנו, לגור ביקשנוהו מקופאצייבקה.
המו בתקופה כי בטענה, סירב, אך היה, זקן
רק אלהים את לשרת יוכל החדשה דרנית

הוא. ובביתו לבדו בהיותו
והיה "יהדות" ילדים מלמד היה הוא
להניח אותם לימד ; לברמצווה אותם מכין

פרס. לקבל מנת על שלא תפילין
ערב מדי : לסבי היתה שנים של מסורת
מעשהמרקחת חרוסת לעשות נוהג היה פסח
לביתו שבאו דורש, וכל מכיריו לכל ולחלקה
קיום אחרי שמח. חג בברכת לברכו החג ערב
עם בא והיה בגדיחג לבש הזאת המצווה
החג את לחוג אלינו חנה, החורגת, סבתי
אתנו יחד להיות שמר בעיקר במחיצתנו.
משפחתי חג אצלו זה היה כי  הסדר בליל

גדול.
וסבתי סבי כי עדיראייה, מפי שמעתי
עליו למגרש, משפחתי כל עם יחד נלקחו
חיכו ושם והסביבה רוזיישץ' יהודי כל כונסו

המר. לגורלם
הזה. היום אחרי יומיים מתה חנה סבתי
והוא לסבי, הזאת המהלומה היתה קשה
זכו שניהם טבעי. מוות אחריה יומיים מת
כשהם היהודי הקברות בבית ישראל לקבר

וידידיהם. משפחתם בני עלידי מלווים
יהודי כל נטבחו אחדים ימים אחרי
היקרה. משפחתי כל כולל והסביבה, רוזיישץ'

ברוך1 זכרם יהי
ידמרדכי וינר, שבתאי



1934 בסוף לעלות. אותי וזירז עמוקה ובחידה רב בכאב זאת חש ז"ל אבא
רב, בחיפזון העליה. לקראת לווארשה מיד לבוא 'הודע בכפר, בבית בהיותי קיבלתי,
את ארזתי ומתגשם, ההולך החלום ואת הגדולה ההזדמנות את להחמיץ שלא כדי

מצלצלות עוד לדרך. ויצאתי בשכנות, שגר סבא ומבית ממשפחתי, נפרדתי מזוודותי,
את חשה כאילו ממני, להיפרד שמיאנה הפעוטה אחותי של הממושכות צעקותיה באוזני

לבוא. העתידה האימה

לווארשה. בחצות היוצאת לרכבת לעלות הייתי צריכה שם לרוז'ישץ/ אותי ליוו הורי

חורף ליל אז היה כולם. נזעקו מייד בעיירה. ה"חברה" ביל פשטה בואי על השמועה
הכפור יקרים. כיהלומים  גונים באלפי ניצנץ והשלג כוכבים, זרוע בהיר, מושלג,
; וכול מזחלות הופיעו מייד ואכן, מזחלות. למסע אידיאלי ערב : מעלות 20 מינוס הגיע

! בכינו כן, בכינו. וגם שרנו : בלתינשכח ערב זה היה בשלג. לילי למסעפרידה הפלגנו
לבכות... מה על והיה

נכבד חלק ביניהם בחיים, נשארו לא  לרכבת בחצות שליווני מאלה רבים
הרצל גולדברג, יונטל : וחברותי חברי ,האהוב, היי,,, אבי ובראשם הענפה, ממשפחתי

אחריט. רבים ורבים ואקסמאן, ובריינדיל צבייה כגן, מריאסיה זוברמן,

גידולי ובית נעורי עיר  רוז'ישץ' קהילת זכר עם יחד ונצור ברוך זכרם יהא
! הרוחניתנועתי

הי"ד זינגרמן אליהו דב
התע על בקרב יוםהכיפורים במלחמת נפל
ביום לקבורה הובא תשל"ד. תשרי בי''ג לה

בנופלו. 21 בן היה תשל"ד. ניסן ד'
חנוך. אליהו ר' של בתו היא בילה, אמו
ניספו אחיותיה ושלוש אחיה שני הוריה,

שנלקחה השניה בקבוצה היה אביה בשואה.
בית עליד לעיר מחוץ ונרצחה ,'לעבודה"

הפולני. הקברות
ובתם ראדום, מהעיר משה בעלה, בילה,
ובשדות בכפרים הסתתרו השנה, בת שושנה
נולדה המלחמה אחרי בחיים. נשארו ובנס
והת לישראל עלו 1950 בשנת השניה, הבת

הבן נולד כאן מחדש. חייהם את לבנות חילו
ונכנס ,נעם" , מדרשת סיים הי"ד. דובאליהו

לאוניברסיטה.

נפל להתנחם, היה יכול לא משה האב

הבן. נפללת אחרי שבועיים ונפטר למשכב

עליד טורצ'יניוק מבתציון נפרדים חברים
בשנת לארץ עלייתה ערב ברזלופ. בכפר ביתה

בית בקיבוץ חברה היא עתה .1935
השיטה.


