
אומלט יהודי אגדת
שרון אבנר

המלחמה, עקב הרוסה שהיתה ברוז'ישץ' הכלכלי המצב בגלל אמא' החליטה 1919 בשנת
.1922 עד שנים, 3 גרנו זה בכפר אומלנו הולדתה כפר אל ילדיה שבעת עם לשוב

עוד בו חיו מלבדנו מרוזיישץ'. ק"מ כ25 של במרחק טיפסי, אוקראיני כפר זה היה
בניי וחמשת אחותאמי) היתה חיהשרה, (אשתו, בליאק דוד הדוד : יהודיות מחדוות 2

ז'ניה. ובתם אסתר אשתו אחיאמי, פעפעה סנדר והדוד

ובליאק פעפער המשפחות
העולם מלחמת לפני הכפר, יהודי של "הזוהר" תקופת על סיפורים לאזיני הגיעו בילדותי
למשפחה והפכו ביניהן שהשתדכו ובליאק, פעפער הידועות המשפחות שתי ועל הראשונה,
בארצותהברית, כעת חיים וצאצאיהם הגדול בעולם התפזרו הזמן במרוצת ומסועפת. ענפה

ובבראזיל. בישראל
מאות על הכפר שאדמות נויסנקו, הגדול האחוזה בעל של עסקיו את ניהלו הם
משרפותהיי"ש שלו, הקמח טחנות את ניהלו הם לו. שייכות היו "הדסיאטינים"
ומספקים החקלאות מיצרי וכל הבקר את התבואות, את קונים היו הבו : (הגראלניה)
רוז'ישץ' טרוכימברוד, קולק, הסמוכות העיירות מן שהובאו החיוניים, המצרכים את לכפר

ממרחקים. ואף
שהתפרנסו כאלה גם היו אך הסביבה, בכל וידועישם אמידים סוחרים ביניהם היו

ושומרימצוות. כתלמידיחכמים הצטיינו כולם אולם בדוחק,
מאות בין חולקו אדמותיו האחיזה. בעל שם היה לא כבר ב1919, לכפר כשבאנו
טורישקביץ'. הרוסי, האדמיניסטראטור קצר זמן עוד ניהל מרכושו הנותר ואת האכריט
ונותר המלחמה לפני שנבנה אמא, של דודה בליאק, מוטל של הנאה בביתו גרנו אנחנו
אמידותו על והעיד הנמוכים האגרים בתי מבין שהתבלט מרווח, בית זה היה שלם. כמעט
משבצות עשויה התקרה היתה הכניסה בחדר בו. בנויה היתה סוכה אפילו בעליו. של
שחמט. לוח כעין לזה, זה צמודים צבעוניים, מהוקצעים עץ מקלות של גדולות רבועיות

וחבלים גלגליעץ מערכת ע"י שנפתחו ,כנפים", , שתי עשוי היה משחיפיעץ, שהיה הגג
כנפי את פותחים היו כהלכה, בסוכה" ,לישב , מצוות לקייפ כדי הגג. בעלית לכך שהותקנו

וכדין. כדת כשרה סוכה שמים, פיסת נראתה התקרה ל"מקלית" ומבעד לצדדים הגג

והטבע הנוף
: ווהלין של המיוחד הניף  הבית שבסביבת הטבע מראות בזכרוני נחרתו זו מתקופה
,. אדם כקומת גבוהה קמה ; איןסוף מרחבי ועוד כוסמת שעורה, שפון, חיטה, שדות

מהבית. מטרים עשרות כמה שראשיתו יער ! שחת ולקציר למרעה כרידשא
אחדים שבועות במסורים עבדו הם ענק. אלון עץ וכרתו אנשים באו כיצד אני זוכר
גזע ונשאר הענפים את שקיצצו גרזנים עם אנשים באו אחרכד הענק. את שהכריעו עד
להוציא עמלו מיוחדים כליעבודה ובעזרת מקצוע בעלי באו אחרכך ובעביו. בגדלו עצום

המים. פני על שהשיטו גדולה, לסירה אותו והפכו הקציעו הגזע, של ודי ת ך,,, את
אדמתו את החורש באכר להתבונן אהבתי השליו. הכפרי הנוף את אהבתי קטן כילד
החומה פרתנו את בקיץ בוקר מדי לעדרה שאספה הרועה, את אהבתי ! בפרות או בסוכים
שלקטה (יאגאדעס), אוכמניות מלא חרס כד היער מן הביאה ואף ערב, לפנות אותה והחזירה
לצמד או לסוסים הרתומות העגלות רעש את אהבתי כן ; הפרות על שמירה כדי תוך

שוורים.

אומלנר בליאק דוד ר'



הכותנות את פשטנו ואחי אני פטריות. של "אוצר" לביתנו הסמוך ביער גילינו פעם
לדודים חילקה ואף פטריות מרק בישלה אמא הביתה. שהבאנו בפטריות אותן ומילאנו

ולשכנים.

: למרחקים שהדהדו האברים של החתונה שירי את אהבתי

כלאפא"... רונ^הא יאק פאפא, "אדמאנולי

העזוב הארמון

גן היה הארמון בחזית בעלהאחוזה של ארמונו וחרב, עזוב מפואר בנין עמד לביתנו סמוך
עציפרי של גדול גן  מאחוריו ענפים. ערמון ועצי אחרם נהדרים ופרחים ורדים של נוי
במיוחד אותי משכו הזה בגן מומחים. של תכנית פי על כנראה שדרותשדרות, נטוע

(וויינפעלעך הקטנטנים וחפירות הגדולים "פעמון" אגסי למיניהם' העסיסיים התפוחים

. ואגרעסט)

וקלע בסוכתו ישב הזמן רוב אך במקצת' אמנם הפריע הזקן' אנטיון הגן' שומר

לרגליהם. נעלו הכפר איכרי שרוב ,3אסטעלעס"' , הנעלים' את הערבה עצי מקליפית
בקיץ ברה'ישץ'. או בקולק מפירותיו חלק מוכר והיה הגן את חוכר היה דוד הדוד
על שוכבים או היפה בגן מטיילים היינו ויחד הדוד בני חמשת בשבתות, אלינו באים היו

לעתיד... ומהחלומות מהטבע נהנים העצים, בצל העשב

האיכרים חיי
לבושם קש,י המכוסים נמוכים בתיהם : עניים אף ולעתים צנועים היו האיכרים של חייהם
הלחם אפילו להכינו, ידעו שלא מפני פשוט אוכל ; עבודתבית מבד לרוב עשוי פשוט,
 מאוד נמיכה היתה התרבותית רמתם ; חסרטעם והיה טוב אפוי היה לא שלהם

שקטים אלה חיים נראו היהודים' ולנו, ביציבות אלה חיים הצטיינו אלה כל למרות אך
ההדים לכפר וכשהגיעו אדמתו. על עם של עצמאיים לחיים געגועים בנו ועוררו ובריאים
זו לבשורה שציפו הצעירים של לבותיהם אל חדרו הם הציונית' התנועה של הראשונים

ציון. שיבת  ארצה העליה לרעיון והתלהבו
המצרכים את להם שהביאו ליהודים' נזקקו האיכרים טובים. היו הגויים עם היחסים

עזרה על והערכה זו לידידות ביטוי נתנו אף לעיתים תוצרתם. תמורת ממרחקים החיוניים
אם כלומר, זשידא"' דא טא בידא ,יאק , : הגויים בפי השגורה האימרה זכורה טובה. ועצה

היהודי, אל לך במצוקה אתה

הראשונה החלוצה , (ביברמן) בליאק יהודית

בבית למדה , ב1922 לארץ עלתה במשפחה.

מייזל. חנה שבהנהלת בנהלל, החקלאי הספר

על משמאל) (הראשונה עומדת היא בתמונה

בנהלל. הקש ערימת



המשפחה את מפרנסת אחותי
מאוד' צעיר בגיל נרתמה, אבא מות שאחרי מרים, הגדולה האחות המפרנסת היתה בביתנו

הקטנים. הילדים ושבעת אמא לעזרת

שהאיכרות סידקית, ודברי אריגים והביאה ולווארשה לרודישץ' נוסעת היתה היא

האח אמא, לאחותי עזרו אחרת. חקלאית ותוצרת ביצים תרנגולות' תבואה, תמורת קנו
מחסור. םבלגו לא פייגה. והאחות מיכאל הגדול

(בליאק) אומלנר דוד הדוד
איש היה הדוד הראשית. הדרך על הכפר, במרכז שעמד גדול בנין היה דוד הדוד של ביתו

טובים. ובמעשים בתורה בתפילה, מרבה חסיד,

ובתוכם שונים, מצרכים של חנות לו היתה כן וכר. בתבואה, בבקר, ממסחר התפרנס

"וודקה".
ששימשו טובים סוסים שני אפילו ולפעמים סוס עמד שבו אורווה היתה הבית מאחורי

קלה. ועגלתחורף גאה עגלה לו היתה הסביבה. לעיירות וארוכות קצרות לנסיעות
תוצרת בשפע שסיפקו חולבות פרות 32 ובה הגדולה הרפת היתה האורווה ע"י

בירידים. למכירה ובניבקר פרות גם בה היו כן ולאורחיו. הבית לבני חלב

היתה הירקות בגן הקיץ. בחודשי טריים ירקות שסיפק יפה, גן השתרע הבית. מאחורי
הזה לבית נכנם היד. עובראורח כל טובים. מים שסיפקה המשפחה, של הפרטית הבאר

נדיבה. מהכנסתאורחים ונהנה

יצא לחנות. מצרכים ולקנות הבקר את למכור ולקולק לרודישץ' נוסע היה הדוד
 הבטיח אומלנר דוד אם כי ידעו, הכל פיו. מוצא את השומר והגון, ישר סוחר של שם לו

להתמקח אהב לא במסחר שאמר. מה בדיוק יקיים הוא : בחוזה או בשטר צורך עוד אין

לחיים. ושותה העיסקה את גומר היה הקטנוניים. הסוחרים כדרך

juv'uוווי/ 'j

דוד, די בציבור. תפילה שם נערכה ובחגים ובשבתות ספרתורה היה הדוד של בביתו

מצטרפים היו ובחגים בשבתות וה"בעלקורא" התפילה בעל היה ערב, קול בעל שהיה

"מנין". היה לא בלעדיהם כי םילצס, הסמוך מהכפר קוגוט משפחת בני גם אלינו
הכפרים, שני שבין הדרך באמצע ביער "ערוב" להניח ששי יום בכל דואג היה הדוד

שבת... מתחום יציאה על יעברו לא םילצס שאנשי כדי

או מענין פירוש בהם ולמצוא במקורות לעיין אהב "בעלבטחון". חסיד עליז, אדם היה
להסביר המנסה המצוות'/ "טעמי ספר וביניהם חסידים ספרי כמה היו בביתו כלשהו. חידוש

היהודית. שבמסורת השונים המנהגים טעם את

ואילו בעסקיו, לו עזרו  ואברהם משה אשר,  הגדולים בבית. גדלו בנים חמישה
הסמוכות. העיירות מן לבית שהובאו המלמדים, אצל למדו  ויוסף יעקב  הקטנים

לירידים הנסיעה
נסיעה מאוד. קשה היתה ובשלג, בבוץ ובגשם, בקור החורף, בלילות לירידים הנסיעה

ורק מרוצפות, היו לא הדרכים הלילה. כל ארכה קילומטרים עשריםוחמשה של למרחק
בשעתו שהונחו לזה, קראו ,נאקאט" , עצים, גזעי "מרוצפים" הדרן קטעי היו ושם פה

בבוץ, שקעה לא אמנם עליהם, העוברת והעגלה זה, ליד זה המלחמה, בזמן הצבא ע"י
שלה... הטלטולים את במעיהם חשו הנוסעים אך

בליאק, זייליק שאביה, (זלאטקה), מדהבה
הצארית, ברוסיה הקוזאקים עלידי נרצח
, יהודית דודתה עם לארץישראל עלתה
בגבעת הילדים בכפר התחנכה .9 בת כשהיא

הפוגרומים יתומי בשביל שנוסד המורה,
משפחת לבן נישאה היא באוקראינה.

שפרינצק.



ז"ל זינגר אבא
נולד וליבה פאלטאווער" ,דער , חיים בן
הנא שלטון בתקופת .5. 10. ב1928 ברוזיישץ'
ותודות ולשדות ליערות 12 בן כילד ברח צים
משפח כל בחיים. נשאר ותושייתו לזריזותו

העיר. יהודי עם יחד נספתה תו
הסובייטי השלטון של הראשונים בימים
פייש יהודה הצעירים, חבריו עם יחד ניסה

באוקראינים לנקום ואחרים רויטר צבי טר,
הנאצים. בימי ליהודים שהתאכזרו

הגיע מערבה ללכת האפשרות כשנפתחה

הנוער כפר אל הגיע ומכאן איטליה לצפון
ש באיטליה, דיבאני מריה שבסנטה ,אודים" ,
או כששאלתי בבריגדה. כחייל אותו ניהלתי

בצפון שמעתי : ענה ל לכאן הגעת איך תו
בדרום נוער כפר מנהל שבןעירי איטליה

לבוא. והחלטתי

,צב , הנערים לקבוצת וצורף צעיר היה
שהוא שרה המורה לפני כשהתלוננה רים".
: לה אמרתי מפריע, ולפעמים גדול שובב
ושובב, בריא אחד ילד שנמצא שמח אני
מתנהגים בכפר הנוער בני 600 שכל שעה
שנעוריהם כמי מדי, יותר רציניים כמבוגרים

זמן. בטרם מהם נגזלו
קבו עם יחד לארץ הגיע 1945 בנובמבר
קרימלובסקי חיים ומדריכו ,צברים" , צת
אלה היו קטלינה". ,פרינסס , באניה (קרת),
תלמידי שמרבית האחרונים הסרטיפיקטים
אניה. באותה יחד ועלו בהם זכו הנוער כפר

עוד מזרע. לקבוץ הלך לארץ בהגיעו
והש המולדת להגנת התייצב 1947 בדצמבר

לישראל הקיימת הקרן בית בהגנת תתף
באחד כחייל ולטרון, תלאריש בקרבות
במסירות הצטיין ,גבעתי". , חטיבת מגדודי
חתול של ובזריזות עליו שהוטלו למשימות

האויב. הפגזות מפני להתחמק ידע
המצרי הפולש נגד אשדוד על בקרב נפל
שאול בקרית למנוחות הובא .1948 ביוני ב3

.1951 באוקטובר ב31

הנוראים והימים פסח

לקראת המנהגים. כל על הקפדה ותוך פאר ברוב היהודית המסורת מיטב לפי הוחגו החגים
הכפר. משפחות לכל המצות את בביתו אופים היו הפסח

בים קטנה, יהודית עדה ע"י נשמרו  הניראים הימים  הספורים ויום ראשהשנה

של החרדה את חיינו הקטנים' הילדים אנחנו' ומוראם. קדושתם הוד בכל נכרים' של גדול
כי לנו היה נדמה נפל' וכוכב כלנדרי תפילת אחר אמא עם הביתה וכשהלכנו ''וםהדין

תפילותינו. את לקבל כדי נבקעו' השמים
רבה. ועליזות שמחה היתה תורה בשמחת

וסילצס גומלנו יהודי בין הידידות
הידידות לכבוד אוקראינית' ובחלקי יידיש בחלקו שהיה שיר, שר היה דוד שהדוד זוכר אני

: סילצס ויהודי אומלנו יהודי שבין

בראטי יאק יידן סילצער און "אונזעלנער
הוליאטי יאק זנאטי טרעבא

אטוועטשאטי באהאם פערעד

הוליאיעם אי פיאם מי א
אטוועטשאיעם", באהאם פטרעד

הקודש ללשון אהבתו
היה בעיר, אלינו מכתב כששלח לשוךקודש. וחציו יידיש חציו היה מכתב הדוד כשכתב

 : בערך הלשון, בזה מכתבו
ויחי... פרשת א/ "יום

. יאיר) (נרכם נ"י והילדים גיטל בשרי) (שאר ש"ב
, שועל) (שבולת ש"ש פוד 5 דגן' פוד 5 חטים, פוד 10 הערל עם לכם שולח אני
מלוחים, דגיפ ק' 10 י"ש' בקבוקי 20 לי לשלוח ואבקש ביצים' שאק 20 שעורים, פד 7

לשבת". נרות קי 4 מלח, קי 15 שמרים, קי 1

לילדים מבחן חידות
חידות מיני בכל בלימודים ידיעותיהם ועל תבונתם על לעמוד הילדים, את לבחון אהב הוא
התורה כי בחריצות, ללמוד אותם מעודד היה הוא היהודי. מההווי לרוב מחוכמות, ושאלות

האדם. בחיי העיקר היא

ברחובות. משפחותיהן ובני וינקה יהודית ז"ל, גיטל : האחיות שלוש



בחיים קטנות על ליותר נכון אדם, אוהב נדיבלב, אדם היותו על דוד הדוד את אהבתי

אףעל חשבון. כל בלי במצוקה משפחה לבני לעזור אהב הזולת. ולמען רעות אחווה, למען
ועליז. בחלקו שמח תמיד היה לב. נדיב היה עשיר, היה שלא פי

ליילייליי. בנוסח ציוניים שירים או חסידים ניגו'ני הילדים, אנו שרנו, כאשר זוכרנו

בגויית שפרוש דיידיי שירו אפגיבן. מען דארף מלייהט אז לייליי. תשירו "אל : אמר
להחזיר..." תצטרכו ולא תן...

כשהם הכוהנים אל להביט שאסור ידוע : זה באופן פיקחותנו מידת את בחן פעם
ילד יביט אם והיה אליהם. מביט איש ואין בטלית מתכסה הציבור כהנים. לברכת עולים

יביט ואם ; השניה בעין יתעוור  שניה פעם יביט אם : אחת בעין יתעוור  אחת פעם
חכם. ילד של לתשובה וחיכה שאל  ? השלישית בפעם

נתעוור כבר אם השלישית בפעם יביט איך : בשאלה שהשיב הילדים אחד וכשנמצא
טובה. להערכה זכה ..? עיניו בשתי

המשפחה פיזור
רחבות אל שבכפר, המיוחדים החיים אל הגדול' הבית אל נפשו נימי בכל קשור היה הוא

עזבו אחיו כשכל גט גדול, ציבור בקרב ולהידחק בעיר לגור לעבור יכול ולא והנפש הנוף
: למרחקים ויצאו הכפר את

בתשבע ! לווארשה מוטל לסלטלייקסיטיי, הברית, לארצות  בליאק ונתן לייביש

בשנות היגרו ויוסף, יעקב אברהם, : בניו שלושת לאוסובה.  רייזל ; ללוצק  וחיים

עבר אשר, הבכור, בנו . (1975 בשנת נפטר (יוסף שבברזיל. לריודיז'אנירו השלושים
בלוצק. לגור

השואה. לפני נפטרה חייהשרה והדודה השנייה, העולם מלחמת לפני נפטר דוד ר7

מורשת את בעקשנות להמשיך שניסה ומשפחתו, משה, השני' הבן רק נשאר בכפר

אותם. הרגו ימ"ש שהנאצים עד אומלנו, יהודי ושל הבליאקים של המפוארת הדורות
ונכדתו, בבראזיל בניו של המשפחות שלוש בארהי'ב, גתן אחיו משפחת בחיים נותרו

החיים ברנבלום, סוניק ד"ר בתשבע' ובךאחותו הייצייק, דבורה מלוצק' אשר של בתו
ובארצות בישראל הנמצאות מוטל, אחיו של בנותיו שלוש של ומשפחותיהן בישראל,

הברית.

חשבון את עושה בתלאביב, החיה בליאק, מוטל ר' של בתו ביברמן, יהודית
: משפחתה

ה משלושת היחידי פעפער, (מאקס) מיכאל
אר בדנוור, חי בחיים, שנשאר פעפער אחים
מ (הראשון עומד הוא בתמונה צותהברית.
זלמן המנוח לנשיא קבלתפנים בשעת שמאל)
אר יו"ר , רחמיאלי אבנר בביתרוז'ישץ'. שזר
הנשיא פני את מקביל , רוז'ישץ' יוצאי גון

ידו. את ולוחץ

אברהם,  בליאק דוד של הבנים שלושת
לבראזיל. שהיגרו  ז"ל ויוסף יעקב



וילדתו מאומלנו בליאק סוסלה : ילדות 3
שער. רחל'ה  הכסא על מלמד. סרוליק של

ב1915. הקוזקימ הרגו זייליק אחי ואת אבא את

הנאצים. רצחו ומשפחותיהם מווארשה נתן אחי ואת מקיוורץ אברהם אחי את

לארץ עלינו זייליק, אחי בת ומדהבה'  ורבקה אני ז"ל, גיטל  האחיות שלוש אנו

ההם. בימים והחלוצית הקטנה ברחובות ביתנו את וקבענו העשרים, בשנות ישראל

זוויקלסקי, שפרינצק, פרנקל, : המשפחות הסתעפו לישראל שבאו אלה משרידים

ירבו. כן ולחובה ביברמן
אחיותי שתי של ומשפחותיהן ז"ל' גיטל של בנה פרייליך, לייבל נמצאים בארה"ב

. הראשונה העולם מלחמת אחרי לשם שהיגרו

האמריקאי הענף  הפעפערים

לפני הברית לארצות היגרו  פעפער מיכאל ויבל"א ז"ל ומוטל איציק  האחים שלושת
קולוראדו, בינתה השתקעו . המתקרב החורבן את חשו כאילו הראשונה, העולם מלחמת

ומצליח. מתפתח צעיר, משפחה לענף היסוד את והניחו יוטא, ובסולטלייקסיטי,
בחיים פעילים הם בסולטלייקםיטי. היהודית מהקהילה ניכר חלק מהוויט הפעפערים

והכלכליים. הצבוריים

ענפים והוציאו שרשים היכו הם ז"ל. איציק של בני וכן ובניו מיכאל חיים בדנוור

! ירבו כן מאוד, שהסתעפו משפחתיים

בעת בהם ותמכו בפולין שנשארו משפחתם לבני משען שמשו האלה האחים שלושת

מלחמת פרח לפני ,1939 ובשנת מיכאל ואחי מרים אחותי אליהם היגרו ב1922 מצוקה.
אליהם. להגיע אחותם, שהיתה אמי, נס בדרך הצליחה השניה, העולם

ימ"ש. הנאצים ע"י שניספו ומשפחתו, סנדר האח נשאר בפולין


