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מירהלה שאמעס.

הרוח החיה בארגון יוצאי רוז'ישץ' בקנדה והכוח הפועל והמפעיל את כל הארגונים
האחרים היא מירהלה שאמעס.
המרץ שלה ,המסירות ,אהבתהאדם וביחוד החיבה שהיא רוחשת ליוצאיהעיר ,כאילו
היו בני משפחתה ,עוררו חברים רבים בארצות הברית ,בבראזיל ובישראל לפעולות ולהיש
גים שאנו רשאים להתברך בהם.
זוכר אני א,ת פגישתי אתה ועם מנדל בעלה בחורף  1957בעיר הרחוקה בארצות
הברית ,סאלטלייק םיטי .הם לא היו אז עדיין מסודרים מבחינה כלכלית ,אך השאיפה
הנלהבת לעשות "משהו" למען אלה שנשארו בחיים ולזכר היקרים שנספו בשואה" ,משהו
גדול ומכובד"  הדביקה גם אותי.
כשאמרו לי מירהלה ומנדל " :עשי! אנחנו ניתן לכם כמה שיהיה דרוש"  ידעתי
שיש על מי לסמוך'.
ואמנם ,מסרתי את הדברים לקבוצת חברים בנוכחותו של ברוך רוזן ,שיקה ווידרה
וזיסקח קרומירס בניויורק בביתו של ברל גלרשטיין .כאן הוצע שה"מעשה" יהיה בית
רוז'ישץ' והובטחה עזרה לרכישת הבית ,לקופת גמילותחסדים ,לפעולות הנצחה ,להוצאת
ספריזכור ולכל יתר הפעולות של הארגון בישראל.
אחר כך ,כשביקרתי בבראזיל' בביתו של מוטל וייסברג ,התכנסה שם קבוצה גדולה
של יוצאי רוז'ישץ' והתארגן ועד ,שהבטיח לתמוך בתכנית זו.
כשחזרתי לישראל מסרתי על התכנית לוועד שהיה קיים אז ,בראשותה של חברתנו
היקרה לאה גביש .הוחלט לפעול במרץ להגשמת הרעיון .התכנית התפרסמה גם
בארגנטינה ,שם פעל למענה חיים פפר.
הוועד הקנדי שולח לנו שנהשנה ,בדייקנות מרובה ,את סכום הכסף שהבטיח לנו.
האזכרה בקנדה נערכת בשנים האחרונות בביתה של מירהלה ,כדי לחסוך בהוצאות.
הוועד בקנדה תרם לנו את הציוד למטבח .בביקורה הראשון התרוצצה מירהלה
בחנויות וקנתה כוסות ,צלחות ,סכינים ,כפות ומזלגות למטבח שלגו ,שהיה אז ריק
מכל כלי...
מירהלה ומנדל יזמו לקבוע את לוחהזכרון על הרציון ומסע האוטובוס המיוחד
של הרוז'ישצ'אים )שהיה חוויה מיוחדת!( להסרת הלוט מעל לוח זה, , .דער לעצטער
יאזשישטשער אטאבוס"  קראנו לאוטובוס הזה.
מירהלה ומנדל מתעניינים כל הזמן בספררוז'ישץ' .הם השתתפו בקביעת העקרונות
כחברי המערכת וכתבו מאמרים מעניינים וחשובים .אפשר לומר ,כי חלקם רב בכל
ההישגיט שלנו .קשה לנו לתאר לעצמנו את ארגוננו בלי מירהלה.
בכל פעילותה ללא ליאות למען יוצאיהעיר ,עומד לצדה בעלה מנדל והם יחד,
ידביד ,עושים הכל.
מנדל אוהב כל רוז'ישצ'אי באשר הוא .הוא ,זוכר ומכיר כל פרט מהעיירה והוא
שיתף נאמן לכל מה שנעשה והושג עד היום .אנו בטוחים ששניהם יוסיפו לפעול גם להבא.
בשני ביקוריהם בארץ זכו לקבלתפנים חברית נלהבת .הם חביבים ואהובים על כל
יוצאי העיר .ביקורם הוא חג למאות חברינו.
יהיו נא דברינו אלה ביטוי להערכה להוקרה שכולנו רוחשים לזוג נחמד זה !

