
1 

  ורטקוב'צ
        פרקי יידיש מתורגמי� לעבריתפרקי יידיש מתורגמי� לעבריתפרקי יידיש מתורגמי� לעבריתפרקי יידיש מתורגמי� לעברית

  :מתו�

  ורטקוב'ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צ

 

  

  ורטקוב לדורותיה�'עמותת יוצאי צ

2017  

צ
פרקי יידיש מתורגמי� לעבריתפרקי יידיש מתורגמי� לעבריתפרקי יידיש מתורגמי� לעבריתפרקי יידיש מתורגמי� לעברית

  



2 

  :הפרקי� המתורגמי� בספר זה נכתבו ביידיש ונדפסו בתו�
  ורטקוב'קדושי קהילת צ ספר יזכור להנצחת

 ז"תשכ, ורטקוב בישראל'ארגו! יוצאי צ: תל אביב חיפה

  
  

  

  

  

   פורמט דיגיטלי

2017  

  

  אסתר וינשלבוי� :תרגו� ועריכה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ]אוס%[ורטקוב 'כיכר השוק בצב: בשער
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        הקדמההקדמההקדמההקדמה

קהילות של  לצד, ורטקוב קהילה יהודית'מאות שני� התקיימה בעיר צ

היו רצופי� " הגויי�"החיי� לצד שכניה� . אוקראיני� ופולני�

דת�  ,היהודי� שמרו על זהות�. כלכלי ודתי ,עימותי� על רקע גזעני

לא! , לא! ללכת ושלא היה ל, ה� היו תמיד מיעוט פגיע. ותרבות�

ואז פרצה . כדי להבטיח לעצמ� עצמאות לאומית וביטחו!, להגר

, פולני�, בסיוע של אוקראיני� ,הע� הגרמני. מלחמת העול� השנייה

פתח במסע השמדה שיטתי של יהודי� ברחבי  ,ליטאי� ואחרי�

  . אירופה

כשנד� , לפני כשבעי� שנה. מרבית יהודי העיר נרצחו בשואה הנוראה

, יצאו ממחבואיה� המעטי� ששרדו את התופת, תותחי�רע� ה

מרבית הניצולי� בחרו לעלות . ה גדולה לחזור ולבנות את חייה�ובתקו

שקמה כדי להבטיח בית לע� היהודי וביטחו! קיומי , למדינת ישראל

כמה מה� התכנסו ואספו עדויות בכתב על מה שקרה ליקיריה� . לנצח

ה� רצו להנציח את מה  .שרוב� לא שרדו, קהילהבולאחרי� 

  .  שהמרצחי� עוללו ליהודי� ולמע! לא ישכחו בדורות הבאי�

ספר יזכור להנצחת "ריכזו את החומר שנכתב ל) ז"תשכ( 1967בשנת 

, מאמצי� רבי� הושקעו באיסו% החומר". ורטקוב'קדושי קהילת צ

ביידיש וכ� ג� שולבו  !חלק מהעדויות נכתבו בזמנ. עיבודו ועריכתו

  . בספר

ו בשני� האחרונות התארג/, ורטקוב'צאצאיה� של יהודי צ, אנחנו

  .חינוכית לשמר את זכר הקהילה שהושמדה כעמותה לפעילות ציבורית

בגיא , ורטקוב'הקמנו אנדרטת זיכרו! והצבנו אותה בטקס מרשי� בצ

   .ההרגה
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מחקר על , "קולות מהיער השחור"תמכנו בהפקתו והפצתו של הספר 

אותו כתבה וערכה , ורטקוב'של היהודי� במחוז צחייה� וגורל� 

  .חברתנו מרטה גור!

. המקוריהזיכרו! מהווה מהדורה המשלימה את ספר , שלפנינוספר ה

, דוברי העברית, אנו מפיקי� כר� זה בתקווה שישמש לדורות הבאי�

  . להנצחה ומורשת, "ש�"שלא היו  האל

 מוהמרשימה בתרגו� על תרומתה יתודתנו מקרב לב לאסתר וינשלבו
  . הספרשל  וועריכת

   

  ורטקוב לדורותיה�'פעילי עמותת יוצאי צ ,מרטה גור! והחברי�
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        דברי המתרגמתדברי המתרגמתדברי המתרגמתדברי המתרגמת

, בגטו, נרצחו בבית הכלא העירוני, גליציה המזרחית, ורטקוב'יהודי צ
במחנה ו ואחרי� עבודה קמיונקההבמחנות , ביער אורי!, ביער השחור
ונמשכו  1941מעשי הרצח החלו ע� כיבוש העיר ביולי . 0'ההשמדה בלז

. הוכרזה יודנריי!והעיר  ,1943בקי0  עבודההחיסול הגטו ומחנות  דע
היהודית של  הקהילהשני� להשמדת  ארבעימלאו שבעי� ו בקרוב

      .ורטקוב'צ

ראה אור לפני חמישי� " ורטקוב'יזכור להנצחת קדושי קהילת צספר "
למתענייני� קוב0 התרגו� של פרקי יידיש  מוגש בזה, עתה. שני�

שורת התרגומי� ב עשר במספר  קוב0 זה הוא שישה. בספר הזיכרו!
  מרבית קובצי התרגו� שקדמו לו הוקדשו לקהילות. מספרי זיכרו!

  .בווהלי!

נסיעותיי לאוקראינה הותירו בי חות� שהולי� . אני בת ליוצאי ווהלי!
  : כרו!מסע בספרי זי, אותי למסע מסוג אחר

, לודביפול, רוקיטנה\סארני, טרובי0\מרווי0 מלינוב, לודמיר, קורי0
קמי! , שומסק', יש0'רוז, אוסטילה, לובומל, קרמני0, דומברוביצה

, נהורודוק'קוז לוניניי0. כול! בווהלי! –וישניבי0 , אוליקה, קושירסקי
  . בפולסיה

משפחת בתקווה למצוא בדל מידע על , ההתחלה הייתה ספר קורי0
במטרה לסייע למי שאינ� , ספרי זיכרו! נוספי� –המש� בו, אבי

  . ולהחיות לעוד רגע של קריאה עול� שחרב, דוברי� יידיש

בה� מרבית בני המשפחה  –זו תרומתי הצנועה לשימור זכר הנרצחי� 
  . 20  בפוגרומי� ובשואה הגדולה במאה ה –של הוריי 

*  

ורטקוב לדורותיה�  'וצאי צי ה שלעמותהמזכירת , תודה לנרי חנס
, )שיפריס(למירי גרשוני ו ]�והיא שיזמה את הפנייה והבקשה לתרג[

על שיתו% הפעולה ועל שיתו%  ,ורטקוב'המייסדת והמנהלת של אתר צ
   .ותצלומי� מידע
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המאמרי� המתורגמי� נערכו בסדר הופעת� בספר הזיכרו! בציו! ש� 
מתו� ספר הזיכרו! אלא התצלומי� בקוב0 התרגו� ה� . פרק ועמודי�

: ולהל!, ורטקוב'חלק� מאוס% התצלומי� באתר צ; א� צוי! אחרת
   ].אוס%[

       .ו�הערות בקוב0 מובאות בגו% התרג

של הכותבי� או של , ה! מ! המקור( ) הערות בסוגריי� עגולי� 
ובה! הבהרות  ,ה! שלי[ ] הערות בסוגריי� מרובעי� . המערכת

   .וקריאה סימני שאלהי� וג� צרוביאורי� קצר

  

  ' ו' א

  ז "תשעשבט 
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  ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''הרבי מצהרבי מצהרבי מצהרבי מצ נחמ! מייזל 

 כישו% בגדרורטקוב 'משחר נעוריי היה הש� צ
חדל לפתע לנסוע אל , יהודי גביר ולמד!, אבי. לדידי

והחל לעלות לרגל אל הרבי , הרבי מהורנוסטייפל
צעיר היה  ]אוס%[בתצלו� משה  דוד' ר. ורטקוב'הזק! מצ

אבי שב כל פע� . י!'הרבי מרוז – ינר'בניו של הריז
. אצל הרבי� ביקורי! המאושר מ ,רוחבהתרוממות 

, רנוביל'של צ: רי� רבי�"ראיתי בילדותי אדמו
, ה� היו מבחינתי אנשי� – סטולי!, סקוור, קהורחמסטריו, רובאמק

ל� כמו מעו, באור מיוחד נגלה לפנייורטקוב 'א� הרבי מצ. ילודי אישה
  . י! וילדיו'ארוג מעשיות ואגדות על הרבי מרוז, רחוק וחל�6

 
  ] אוס%[חצר הרבי  :הלמט, לויז של הרביהק :הלמעל

 

אמר כי אחד מבניו יביא ] ישראל פרידמ![י! 'אבי סיפר פע� שהרבי מרוז
ב! , י! נותר רק הב! היחיד'רוז] שושלת[כיוו! שמכל . את המשיח

ברור היה כי הוא זה שיביא את , ורטקוב'מצמשה  דוד' ר, הזקוני�
, הג!, ורטקוב'אבי ג� היה מספר על עושרה הרב של חצר צ. המשיח

ברור  .מצופה כולו זהב, מיוחד שלו שהיה חדר, הקלויז ע� חדר הרבי
ת אותי עמו בפע� הראשונה אל חאפוא שכאשר החליט אבי לק
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של קייב  ההשפעות הרעות פנימובדר� זו להג! עליי , 
נער ב! , הייתה זו מבחינתי, ע� המשכילי� והציוני�, האפיקורסית
  . חוויה גדולה, עשרה

א� פלא רב עוד יותר נגלה לעיניי , הייתה לדידי מופלאה ההנסיעה לבד
וכל הרחבות , שהייתה ממש ארמו!, ורטקוב'בראותי את חצר צ

  . להתפעלותי לא היה שיעור. הוהעשירות שב

 –שנראה כמלא� אלוהי� , משה וב ראיתי את הרבי הזק! דוד
 דוד' בנו של ר, ישראלצה' ראיתי ג� את ר. רוחניות צרופה, 

בעת ההיא כבר . שהיו לו כבר הדרת פני� מופלאה ונוע� הליכות
עד היו� עודני זוכר היטב אי� . ישראלצה חסידי� רבי� משלו

, ואת פניי בסלוני� שלו ורטקוב את פני אבי'מצ "הצעיר"הרבי 
ובה בעת הביט באהבה בנער , בענייני� שוני�בלבביות ושוחח ע� אבי 

   . שהובא לחצר הרבי מקייב הרחוקה

לאחר נסיעתי השלישית אל , ורטקוב'פעמי� אחדות הייתי בחצר צ
כאשר קרה ולקיתי ". החסיד הזק!"החסידי� לכנות אותי החלו 

הנער ראה לפתע אור גדול והדבר : "אמרו החסידי�, בדלקת עיניי�
 למשיח ורטקוב'הרבי הזק! מצציפייתו של , שני� חלפו 

לאחר מכ! באו שנות מלחמת . והוא הל� בדר� כל האר0 ,לשווא
אשר אל% יהודי� התפללו , ורטקוב המפוארת'חצר צ, העול� הראשונה

ובחצר  ,מלאה קוזקי�הת, בהתלהבותבה ורקדו 
  . הקלויז ניצבו ורעו סוסי�

הרבי ומשפחתו העתיקו את מגוריה� אל וינה 
 . וערכו ש� גלות

 20 המאמר נכתב בשנות ה(לפני שני� אחדות 
הייתי בווינה בקונגרס של ]) 20 של המאה ה[

PEN Club ,לטתי ללכת לראות את הרבי חוה
משו� , אישהרבי אמנ� לא קיבל . ורטקוב'מצ
א� מששמע כי ב! של , לא היה בקו הבריאותש
הזמי! אותי , ישראל מייזל מבקש לראותו' ר

  . אליו

, ורטקוב'צ
האפיקורסית

עשרה שתיי�

הנסיעה לבד
בראותי את חצר צ

והעשירות שב

וב ראיתי את הרבי הזק! דודורטק'בצ
, שקו%, לב!

שהיו לו כבר הדרת פני� מופלאה ונוע� הליכות, משה
ישראלצה חסידי� רבי� משלו' היו לר
הרבי קיבל 

ושוחח ע� אבי 
שהובא לחצר הרבי מקייב הרחוקה

פעמי� אחדות הייתי בחצר צ
החלו , הרבי

בדלקת עיניי�
 !"הזיק לו
לשוואהייתה 

העול� הראשונה
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הייתי מלא השתוממות . ישבנו כמחצית השעה ושוחחנו בענייני העול�
� יורטקוב בכל פרטי החיי� היהודי'על הבקיאות שגילה הרבי מצ

  . והכלליי�

  ! אי� חולפות השני�

הל� א% הוא בדר�  –! שבעי� ושבע ב –ורטקוב 'מצ" הצעיר"הרבי 
  ! שממנה אי! שבי� עוד

   .66 – 65' עורטקוב 'שושלת הרביי� בצ: מתו� הפרק
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מאיר מאיר מאיר מאיר         ישעיהישעיהישעיהישעיה' ' ' ' הרב הגאו! רהרב הגאו! רהרב הגאו! רהרב הגאו! רצבי אורנשטיי!  
                   ורטקוב ורטקוב ורטקוב ורטקוב ''''שפירא מצשפירא מצשפירא מצשפירא מצ

, מאיר שפירא נולד בעיר ממל עיהיש
הוא היה אישיות . 1828בשנת , מזרח פרוסיה

 ,מאודעד ונית ודמות רבנית מיוחדת 
בשל , שהיסטוריוני� בעתיד ודאי יעסקו בה

של פעילות רבנית וחינוכית  במינו הפרק המיוחד
                צבי אורנשטיי! :בתצלו�    . ורטקוב'שפיתח בקהילת צ

ידועי� , ביראת כבודעליו שעוד הכירוהו פני� אל פני� ודיברו 
דמותו לנו פרטי� רבי� על אורח חייו ועל המידות הטובות של 

בר מצווה היה בקי בתלמוד  ותהיווב, ה� סיפרו כי היה עילוי
וב! , עשרה קיבל סמיכה לרבנות ב! שש. ירושלמי ובפוסקי�

העילוי הצעיר למד בקביעות וזכה לש� של . אותו עשרה חיתנו
  . תלמיד חכ� גדול

ובחשאי , עד מאודדעת מאיר שפירא הצעיר היה צמא 
ב! . אסטרונומיה, מתמטיקה, במיוחד לפילוסופיה, תמסר ללימודי חול

מסות וכתב מאמרי� , תחיל להתמסר לפעילות ספרותיתהעשרי� ג� 
הוא כתב . י� אחרי� של העת ההיאובכתבי עת עברי

ככלל היה בר , דיני�, חישובי לוח, כרונולוגיה, אתיקה: בנושאי� שוני�
  . פלוגתא של סלונימסקי

חותנו היה , מאיר שפירא מעול� לא חל� על משרת רבנות
עת שרפה שוב, א� אירע אסו!. גביר ותמ� בו במיזמי המסחר שלו

בחפשו אחר פרנסה קיבל עליו  .רכוש שלוגדולה עלו באש כל הנכסי� ו
  . גליציה, ורטקוב'משרת רבנות שהתפנתה והוצעה לו אז בצ

 !קוד� לכ כמאה שני�. יצא כבר ש� של עיר וא� בישראל 
, ]1726 1754כיה! בה כרב [ י0בהרשלה הורו' חי ש� הרב הנודע ר

את קהילת רומ� ובדר� זו , ]1738[ ח"בשנת תצ קהילה סשהנהיג פנק
  . ורטקוב לקהילה מוכרת ונכבדה בגליציה של הימי� הה�

נוס% ללמדנותו , היה, כפי שכבר צוי!, מאיר שפירא ישעיה
ג�  תמכו בולכ! , רחבה ג� בעל השכלה כללית ,העמוקה בתורה

צבי אורנשטיי!  

שפירא מצשפירא מצשפירא מצשפירא מצ

יש' הרב ר
מזרח פרוסיה

ונית ודמות רבנית מיוחדת ססג
שהיסטוריוני� בעתיד ודאי יעסקו בה

הפרק המיוחד
שפיתח בקהילת צ

שעוד הכירוהו פני� אל פני� ודיברו , מזקני�
לנו פרטי� רבי� על אורח חייו ועל המידות הטובות של 

ה� סיפרו כי היה עילוי. האצילית
ירושלמי ובפוסקי�, בבלי
עשרה חיתנו  שבע

תלמיד חכ� גדול

מאיר שפירא הצעיר היה צמא   ישעיה' ר
תמסר ללימודי חולה

עשרי� ג� 
ובכתבי עת עברי" המגיד"ב

בנושאי� שוני�
פלוגתא של סלונימסקי

מאיר שפירא מעול� לא חל� על משרת רבנות  ישעיה' ר
גביר ותמ� בו במיזמי המסחר שלו

גדולה עלו באש כל הנכסי� ו
משרת רבנות שהתפנתה והוצעה לו אז בצ

 טקוברו'צל
חי ש� הרב הנודע ר

שהנהיג פנק
ורטקוב לקהילה מוכרת ונכבדה בגליציה של הימי� הה�'צ

ישעיה' רהרב 
העמוקה בתורה
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והוא ב! , אשר מינה אותו ,הממשל האוסטרי מטע�לתפקיד רב 
על מנת להשלי� את . ורטקוב'בצ רב מטע� שרתִמ ל, שלושי� ושתיי�

ש� למד במש� , לאוניברסיטת למברג בחשאיו הכללית נרש� השכלת
   . תקופה ממושכת

שנתיי� לאחר . רטי!ְט ני0 וְס 'ורטקוב חסידי ויז'בעת ההיא גרו בצ
' התיישב בעיר הרבי החסידי ר, מאיר את כס הרבנות  ישעיה' שקיבל ר

עד . אשר בא לכא! מפוטוק, י!'בנו של הרבי מרוז, משהלה  דוד
מאיר שפירא בשלו�   ורטקוב חי הרב ישעיה'להתיישבותו של הרבי בצ

א� מיד לאחר . נהנה מאמו! מלא והערכה מצד הציבור כולו ,ובשלווה
 ,בואו של הרבי החסידי פרצה מחלוקת שהפכה למאבק חסר רחמי�

החסידי� רדפו אותו עד . 1885בדצמבר  21 ש� עד פטירת הרב בשנמ
האשימו את בנו , רמה והעלילו עליו עלילות למיניה! והלשנותח

המחלוקת ! ואת הרב עצמו האשימו בזיו% כס%, המלומד בגנבה
שלא  –חסידי� ושפיראניקי�  –הרחיקה לכת ונתהוו שתי מפלגות 

הייתה על של החסידי� הפנטי� יד� . השתדכו וא% לא עירבו כלי�
הכנסתו של הרב עד אשר ובקביעות הקטינו את  ,העליונה בקהילה

לפני , בי! השמשות יבאחד מימי שיש. פיטרו אותו ממשרת הרבנות
 לאמשפחתו מדירת הקהילה שלו ע� השליכו את הרב , קבלת שבת

  . רחובה

ע� שיג ושיח החסידי� הפנטי� לא היו מסוגלי� לתפוס שיהיה לרב 
ונוס% , � ובדקדוק"ויחד ע� גמרא ותוספות יעסוק ג� בתנ, אוניברסיטה

, חרה לה� שקירב בעלי מלאכה! רחמנא ליצל! ,לכ� ג� ישתמש במפה
נעלב הרב הזמ! היה  לבמש� כ. למד עמ� תורהשלו ובעתות הפנאי 

בלא לאות ניהל . שהאמי! בה בכל לבו ,ואינו עולב והתמסר לעבודתו
ובכלל התמסר למה  ,מודרני" חדר"ייסד . את פעילותו בתחו� ההשכלה

שלו הנהיג צורות לימוד " חדר"ב. חינו� עברי :כינושבעת ההיא 
מעשה ממש , תוכ! פדגוגי מסוי�לפי וחילק את העבודה , חדשות

הוא נחשב לאחד ממפיצי רעיונות ההשכלה . בעת ההיאמהפכני 
בעלי המלאכה , פשוטי הע�. ורטקוב בפרט ובגליציה בכלל'בצ

של " דרהח"כפי שכינו החסידי� את  ,"השמד"לא חששו מ! , והפועלי�
  . ושלחו לש� את ילדיה�, הרב שפירא

מאיר שפירא ג� ארג! איגוד בעלי מלאכה  הרב ישעיה
ורטקוב הנחשלת 'מעשה גדול בצ, "יד חרוצי�"בש� 
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לאחר מכ! ג� ייסד למע! בעלי המלאכה בנק , והפנטית בעת ההיא
שהיה חברת האשראי העממית היהודית הראשונה , קואופרטיבי

ממנו דמי  נטלו ,מילא בבנק את תפקיד המנהלהרב . בגליציה כולה
שבשו� פני� לא רצה  כי, לחייו האחרו! רוקיו� מצומצמי� ביותר בעש

, זמ! ממוש� לאחר פטירת הרב, חשוב להוסי%. לקבל שוב משרת רבנות
והתנהלו כפי , קלויז משלה� ושוחטלה� עוד היה  ,שפיראניקי�ה
 ". על פי נוסח הרב: "ה� זאת וכינש

 

  מאיר שפירא  קול קורא לאיסו% אמצעי� כספיי� לבניי! הקלויז על ש� הרב ישעיה       
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, מאיר שפירא יש חשיבות היסטורית גדולה  ישעיה' של הרב ר ולדמות
ולימי� ג� של , ורטקוב למרכז של השכלה'משו� שהודות לו הפכה צ

. שתומכי הרב היו חבריה� הנלהבי� הראשוני�, ציונות וחלוציות
מעבר , של הרב שפירא זהרה למרחקי� יוצאת הדופ!אישיותו  תעהשפ

 תכבר למעלה מיובל שני� אגוד מתבניו יורק קיי. ליבשות ומעבר לי�
ברוח האידאלי� של הרב , לפעילות פילנתרופית תהמתמסר, שפירא
התנועה הציונית החלוצית והעולי� הראשוני� לישראל בעת . שפירא
של השפעתו הרוחנית הגדולה של הרב היו א% ה� פועל יוצא , ההיא

  . ורטקוב'מאיר שפירא על החברה היהודית המתקדמת בצ ישעיה

, בלימודי חול בקי, היותו אדוק במצוותב יסודותיהמקוריותו של הרב 
 ,הוא אהב את דלי הע�. ובמוב! מסוי� בעל הכרה סוציאליסטית

וצאת מ! ובכלל אישיות י, חובב ציו!, היה יהודי לאומי ח�, והעיקר
  . שלנשמתו היה שורש בעול� האצילות, הכלל

  
  שפירא ' י' בית הכנסת על ש� מ

  

  . 75 – 73' ע, מאיר שפירא הרב ישראל: מתו� הפרק
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        ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''מלחמת התרבות בצמלחמת התרבות בצמלחמת התרבות בצמלחמת התרבות בצפישר  ' א' א

המחלוקת "ורטקוב 'התקיימה בצ 19 ברבע האחרו! של המאה ה
 למעשה הייתה זו מלחמת תרבות, כפי שכינה זאת הע� "הגדולה

רבות שמעתי על האירועי� הה� . ייחודית שראוי לתארה בפרוטרוט
למרות שתמ� באחד הצדדי�  –שבעיניי הוא אמי! וחסר פניות , מאבי

בעצמי חלק  דוקנוס% לכ� יכולתי לב. משו� שהיה ישר בכל דרכיו –
  . לי אנשי� אחרי�מה שסיפרו  באמצעותניכר מ! העובדות 

וכמה  ,מצד אחד ,מאיר שפירא עיהיש ,הצדדי� במאבק היו רב העיר
, בחצר התקבצו כל מי שהיו חסידי�. מצד שני ,גבאי� מחצר הרבי

  . בעלי מלאכה וסוחרי� זעירי�, פשוטי הע�  –וסביב רב העיר 

, ]קלייפדה[ הבלטית ממלהנמל מאיר שפירא נולד בעיר  הרב ישעיה
. ורטקוב בתור רב טר� מלאו לו שלושי�'כשנתקבל בצ. 1828בשנת 
, ורטקוב'כאשר חצר הרבי ניסתה לראשונה להתיישב בצ, 1860בשנת 

סיבה שהרבי מיהר לכ� את ה ייחסוש ,העזכבר הייתה השפעתו כה 
רב צעיר ומשכיל  ,הסיבות והתנאי� אשר בגינ�. ורטקוב'לעזוב את צ
נותרו תמיד , המזרחית לה קטנה בגליציהאז לקהי רחק, מעיר גדולה
מצח  :תמונה קטנה שראיתי פע�, והאני נזכר במרא. חידה בעיניי
טיפוס של , עיניי� חולמניות נועזות, חרוש קמטי�, למדני גבוה

משכיל המוכ! להקריב קרבנות למע! הבאת ידע והשכלה , ליסטאאיד
לי� אשר את ההשערה שלא היה מ! המשכי אמתו בעתידמעשיו . לעמו

הוא סבר שיש לחיות בקרב פשוטי הע� , נהפו� הוא, האר0 לעגו לע�
  . כדי לסייע לה� וללמד�

לא  א% המרי� שבמתנגדיו, הרב שפירא היה גאו! בלמדנות תלמודית
מאמרי� כתב , הוא ג� היה בקי היטב בספרות העברית. הכחישו זאת

י� של ובפרסומי� אחר" המגיד"על בעיות חברתיות ועל התלמוד ב
והתעניי! במיוחד בתאוריות של , ג� היה לו ידע כללי חילוני. זמנו

כמות ידע שכזאת הייתה בעת ההיא . המעשי !מושייבקואופרטיבי� ו
כשלעצמו די היה בו להבליט את הרב שפירא  הז. דופ! תופעה יוצאת

נדירות והיו לו עוד מעלות טובות . כאישיות הייחודית של תקופתו
   .רוממו וגידלו אותו בעיני תומכיו, חשיבותשהוסיפו לו 
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ציבור יהודי�  מול ניצבכיצד הוא , ממש כאילו הייתי נוכח, אני רואה
 , ודורש בפניה� בשפה פשוטה ומובנתשונות משכבות אוכלוסייה 

הוא מספר לה� . לבות המאזיני� כול� לאהחודר , בקולו העז והמתנג!
שהיו בעלי מלאכה פשוטי� , יהושע נפחא ועל יוחנ! הסנדלר' על ר

ה� להיות בו בזמ! תנאי� גדולי� וליצור אוצרות רוח מ עמנוהדבר לא 
שהיה רועה עד  ,הוא מספר לה� על רבי עקיבא. לדורות רבי� של עמ�

הוא . ו� מנהיג לעמוא� צימאונו לתורה סייע בידיו להפ, גיל ארבעי�
יפול ברוחו בשל היותו בעל מלאכה לאד� ללו מסביר לה� כי אל 

א� . אפילו כשאינו מסוגל ללמוד ,בעבודה ,המשתכר ביושר את לחמו
, ב את דבר הש�ואהלושוא% לרומ� את נשמתו  ,בדתו הוא טוב ואדוק

ג�  – עושה צדקה ועוזר לזולת, שמשמעו לחיות לפי התורה הקדושה
אני מתאר . אינני מאמי! שהטי% כנגד החסידות. רגה גבוההזו מד

כנגד אמונה במופתי� , לעצמי שמ! הסת� התבטא כנגד אמונות טפלות
דבריו חדשי� . את האמונה האמתית והטהורה המגמדי� ,ובנסי�
. ה� ניחוח של רעיונות העלולי� לחולל מהפכהבויש , ושוני�

 דו י�מבטמחליפי� ו הלומדי� והמיוחסי� מעקמי� אפ�, התקיפי�
השפילו וביזו לאור� אלה � כבודישיהודי�  ,הע� הפשוטבני . י�משמעי
מלאי פליאה וחוששי� להאמי! במילי� , מלאכת� ובורות� גללשני� ב

ש לו אמו! חרומתחילי� לאט ה�   א� אט" אחד משלה�"המתוקות של 
הע� . ומתלהבי� מ! המילי� המשכנעות של האיש הצעיר המוזר

  . מתחיל להקשיב באהבה למנהיגו

ה� סבורי� ". תישי הקהילה"במוצאי שבת באי� אל הרב פני העיר וג� 
רצונ� . ל הדר� הנכונהא חסר הניסיו!והרב הצעיר את   להחזירשיש 

עמי � של דעתאת להסביר לו כי מילי� כאלה עלולות חלילה לבלבל 
ג� , תחילה מדברי� עמו בדברי תורה. ולהביא לחילול הש� הארצות

שמא זו רק , יש לוודא שוב א� הוא אכ! כה גדול בתורה, לכ� יש מטרה
א� גדולי הידעני� בעיר נאלצי� להודות כי הרב הצעיר הוא . אשליה

הרב מקשיב . לבסו% אומרי� דברי� על הדרשה. אכ! גאו! מופלג
ומבהיר בדייקנות ובתוק% כי הוא מבי! , ת להערות ולתוכחותבסבלנו

זה , א� למרבה הצער אינו יכול להיענות לדרישה, מה דורשי� ממנו
הזהרו בבני עניי� כי מה� "הוא מחזיק בדעה . בניגוד להכרתו ולמצפונו

ללמדו תורה ולרומ� אותו , בא לסייע לע� כ!והוא א, "תצא תורה
ה�  ,נועזי� יותר ומלומדי� ע� פשוטיכמה  בשיחה נכחו ג�. משפלותו

הבחשני� . התפעלו מתשובת הרב ונותרו תומכי� נאמני� שלו
  . הקהילתיי� לעומת זאת נותרו לא מרוצי� ומודאגי�
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הוא לומד ע� . הרב מעמיק את חדירתו לחיי� החברתיי� בעיר
ע� אחרי� , י"פרשה בחומש ע� רשרק ע� חלק הוא לומד . הציבור

וע� , "עי! יעקב"ע� עוד אחרי� פרק משניות או , הילי�נביאי� ות
יש בו הכישרו! להסביר עניי! כ� . שיעור גמרא – תלמידי חכמי�

פשוטי הע� ולחזק את אינו מחמי0 הזדמנות לעודד את . שכול� יבינו
, כמוב! הוא דואג לכ� שיהיו לילדיה� מלמדי� טובי�. הכרת� העצמית

כשילדי בעלי מלאכה . העשירי� יותר וחינוכ� לא ייפול מזה של ילדי
ודואג , הוא שמח בה� כמו בילדיו שלו, כישורי� מיוחדי� מגלי�

תו� שני� אחדות צומח במשפחות בעלי המלאכה . להמש� לימודיה�
. שה� כבוד לרב ולהוריה�, והסוחרי� הזעירי� חוג של נוער משכיל

שהוא בית תפילה ובו בזמ! ארגו! , "יד חרוצי�" תהוא מייסד את אגוד
המעמדות העניי� והפשוטי� נקשרי� אליו יותר . חברי� ועזרה הדדית

  . גוברמתנגדיו רוגז� של א� , ויותר ומסורי� לו

 

התחזקו מתנגדי , בקביעותורטקוב 'כשהתיישבה חצרו של הרבי בצ
משו� , לרוחה של החצר !דרכי הרב אינ. הרב שפירא והתעודדו

ממתיני� שהרב יבוא אל הרבי . בניגוד לרוח החסידות !ה !שבחלק
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הוא מבי! כי . הרב אינו עושה זאת. ובאופ! זה יכיר במנהיגותו הרוחנית
אינו , בתור מרא דאתרא, בתור הסמכות הדתית המוכרת העליונה בעיר

. מחריפי� היחסי� בי! שני הצדדי� כ�עקב  .צרי� לעשות זאת
החצר מתחילי� להיות תוקפניי� ומחליטי� לגרש הפוליטיקאי� של 
א� היה , לא היה הרב איש מלחמה ,ככל הידוע לי. את הרב מ! העיר

התלקחה . אישיות חזקה והחליט לא להניח לגרשו מ! העיר ומעמדתו
  . חותמה על העיר למש� שני� ארוכות הותירהש, מחלוקת יצרית מרה

החלו שונאיו , מחמירוא% שהרב שפירא היה רב אורתודוקסי אדוק 
לומר על הרב שהוא . להפי0 עליו רכילות שהוא אפיקורס ועוכר ישראל

. ח את שפמו בשומ! חזירשוהמציאו כי הוא מו, לא העזו, אוכל חזיר
. א� תומכיו חרקו שיניי�, הרב קיבל את כל העלילות בחיו� של ביטול

, קוגל: "פרועי� לקרוא אחר הרב" חדר"פע� אחת הציבו חבורת נערי 
, כמוב!. זו הייתה מילת גנאי שקראו בעת ההיא אחרי משומד" קוגל

הרב קיבל את העלבונות . �כותלההפליאו והחבורה בני תפסו את 
כדי , בשלווה סטואית והשתדל לבלו� ולהרגיע את כעס� של תומכיו

והחוצפה המופקרת של הצד שכנגד העוול א� . למנוע מעשי אלימות
התקיימו מריבות . ציבור שלולרס! את הצליח שלא ה, היו כה גדולי�

כשישב הרב ליד חלו! פתוח , בבוקרו של יו� קי0. וקטטות עד זוב ד�
עשה . למרבה המזל לא אירע לרב דבר. ירה פלוני פנימה קליע, ולמד

  . ורטקוב'היטיבו להכירו בצהכול ש ,רישכ ,תעבזאת מלשי! נ

מ!  בתשומת הלהרב השתדל להרגיע את הרוחות ולהטות את 
להט הקטטות תו� . והציב בפני תומכיו משימות חדשות, המחלוקות

קופת הלוואה למע! בעיר לייסד , שנהנוניגש להגשמת שאיפה 
. היה זה מיז� מהפכני ,בימי� הה� ובסביבה ההיא. האוכלוסייה הענייה

. החוקי� תריס הו! יסוד ויצוגימע! ל עשייההרב שקע בהתלהבות ב
התכנית . למצוא את האיש המתאי� להנהלת המוסדנחו0 היה ג� 

היא הייתה קיימת עשרות שני� והביאה . צלחה וקופת ההלוואה נוסדה
לכת עד הדברי� הרחיקו , א� המחלוקת נמשכה. לחבריה הרב תועלת

אלא נתהוו שתי קהילות , שלא היו עוד שני צדדי� במחנה אחד
  . נפרדות

אחד לא אכל משחיטתו של , לשני הצדדי� כבר היו שוחטי� מיוחדי�
רוגז בי! אחי� , חסידי� ושפיראניקי� לא השתדכו ביניה�. האחר

התקיימו גטי! כפויי� משו� שהאיש . וקרובי� היו תופעה רווחת
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לא היה מוכ!  וחותנו ,הצעיר הפ� להיות שפיראניק לאחר החתונה
נית! לשער כמה כאב לב ועגמת נפש גרמו . להשלי� ע� זה בשו� אופ!

עיר בהוא לבטח יכול לקבל משרת רבנות . חלוקות הקשות לרבהמ
המאבק  זירתלא רצה להניח את כנראה א� , גדולה ומתקדמת יותר

הרב שפירא נפטר בשנת . ונשא את ההתמודדות עד תומה, למתנגדי�
האריכה ימי� א� השפעתו . טר� מלאו לו שישי�ב, קוד� זמנו, 1887

שהזכירו את , עד לשני� האחרונות היו אצלנו שפיראניקי�. אחריו
  . שמו באהבה ובכבוד

השפיראניקי� היו הראשוני� בעיר 
שהצטרפו אל הציונות הפוליטית של 

סיפרו אצלנו כי הרצל היה מעוניי! . הרצל
ורטקוב 'מאוד לזכות בתמיכת חצר צ

' כנראה שלח את החסיד ר. ברעיו! הציוני
' ר ,הרבי הזק!. בעניי! אהר! מרקוס לתוו�

הסכי� לנקוט עמדה אוהדת כלפי  ,דודל
הגבאי�   א� בנו והפוליטיקאי�, הציונות
  .התנגדו

. מילי� אחדות על משפחת הרב שפירא
, הרבנית הייתה אישה צנועה וטובת מזג

אפילו המרי� בשונאי� במחנה החסידי 
, בנו של הרב. לא אמרו עליה מילה רעה

, אימהות. עירהיה אהוב מאוד ב, דוד
ות מאחלהיו , אפילו מחוגי החסידי�

לימי� היה לרופא . כמותו] חת![לעצמ! 
הוא ג� כתב . ]דווינסק[ בדינבורג

בשפה הייתה משוררת , נכדה של הרב, שרה שפירא. מאמרי� בעברית
בזמני לא ". אל טל ואל מטר"שכתבה שיר שהיה מוכר מאוד , עבריתה

בגלל מלחמת התרבות . רטקובו'היה כבר איש ממשפחת שפירא בצ
ללא  וזה .בעול� היהודיורטקוב מוכרת 'צקהילת הייתה הדופ! יוצאת 

   . ספק פרק מקורי ומעניי! מאוד בקורות ההשכלה

  . 79 – 76' ע, מאיר שפירא  עיההרב יש: מתו� הפרק
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  מרכז תרבותמרכז תרבותמרכז תרבותמרכז תרבות    ––––ורטקוב ורטקוב ורטקוב ורטקוב ''''צצצצשכטר   קו! 
1930(   

הייתה , יישוב עתיק בגליציהשהיא , ורטקוב
וראוי לחשו% פרטי� ביחס , ער� ג� מרכז תרבות רב

   . למע! העתיד �אליו ולהציג

ויש לה , ורטקוב היא מ! הערי� העתיקות בגליציה
בעצמי ראיתי בבית העלמי! . חלק חשוב בקורות היהודי� בפולי!

מחקר  נטלנו על עצמנו מעי! סיור, חבורת צעירי�, כשאנחנו
. מלפני קרוב לשש מאות שני� סיפורכלומר , ד"מצבה משנת קי

וג�  ,מעשה אמ! ובדושחלק! ע, הרבה מצבות ישנות אחרות
מצבה על קבר של שלושה יהודי� שנרצחו 

   .]מימי![ ח"בשנת ת, בתקופת חמלניצקי

. יסטוריה כפולהלה היש  ,ורטקוב עצמה'צ
נושא , חצר הרבבו ניצבת , פרוור העיר כיו�

ורטקוב 'צ[ ורטקוב'ְסָטרי צ :את הש�
שלפני , מכא! משתמע בבירור. ]העתיקה

כבר הייתה בעבר , שלנו, ורטקוב הנוכחית'צ
שהעיר הנוכחית היא חלק , עיר עתיקה יותר
כשהייתה  ,בימי� קדומי�. צעיר יותר שלה

הובילה הגישה , ורטקוב העתיקה'קיימת רק צ
� הכניסה מצדה המרכזית לבית הכנסת דר

   .האחר של העיר

ורטקוב היה העובדה שהדורות 'אחד הרגעי� החשובי� בקורות צ
והחלו לנהל  ,הקודמי� הבינו את החשיבות שברישו� אירועי העיר

ה� רשמו ש� כל מה שלדעת� היה חשוב שיישאר . פנקס קהילה
ורטקוב אחת הערי� הספורות בגליציה 'כ� הייתה צ. לדורות הבאי�

, אשר בו נרשמו עובדות ופרטי�, רשותה פנקס קהילה יש!
כמו חלקי� מ! , בעלי ער� רב יסודותאירועי� והתרחשויות וג� 

בפנקס אנחנו מוצאי� ג� דברי� רבי� החורגי� . הפולקלור היהודי
ל קהילות עוחובקי� אירועי� ועובדות , ורטקוב'מגבולות העיר צ

  . יהודיות קטנות בעיירות הסביבה

 ]הר![ר א"ד
1930 נכתב ב(

ורטקוב'העיר צ
ג� מרכז תרבות רב

אליו ולהציג

ורטקוב היא מ! הערי� העתיקות בגליציה'צ
חלק חשוב בקורות היהודי� בפולי!

כשאנחנו – עתיקה
מצבה משנת קי –

הרבה מצבות ישנות אחרותראינו ש� 

אחד הרגעי� החשובי� בקורות צ
הקודמי� הבינו את החשיבות שברישו� אירועי העיר

פנקס קהילה
לדורות הבאי�

רשותה פנקס קהילה יש!שהיה ב
אירועי� והתרחשויות וג� 

הפולקלור היהודי
מגבולות העיר צ

יהודיות קטנות בעיירות הסביבה



22 

לעקוב במדויק אחר , במאמר זהוג� לא משימתי , א! המקו�לא כ
ובמיוחד גליציה  ,ורטקוב בקורות פולי! היהודית'תפקידה של צ

שהייתה לה� , רצוני רק להתעכב על שני רגעי� חשובי�. היהודית
ורטקוב תפקיד 'ואשר בה� גילמה צ, משמעות גדולה במאה שעברה

, המזרחית לכל גליציה ורטקוב מרכז'הייתה צ ,במקרה אחד. מרכזי
והשפיעו על  הקרינו למרחוקהשפעתה ושלטונה הרוחני  ,ובמקרה השני

בסרביה ואפילו על רומניה , אוקראינה, פולי!, ווהלי!, רוסיה העתיקה
  . עד שהגיעה בהשפעתה לארצות מערב אירופה, והונגריה

ורטקוב גילמה בה 'אשר צ, זו הייתה תנועת ההשכלה, במקרה הראשו!
ככל . המזרחית גליציהב ,כמעט החלוצה, תפקיד העיר הראשונהאת 

את ביטויי� המעשי בארגו! צורות מודרניות  שרעיונות ההשכלה מצאו
ורטקוב מרכז 'הרי ג� בפרט זה הייתה צ, לחינו� הדור היהודי הצעיר

ורטקוב תפקיד חשוב בחיי 'גילמה צ ,במקרה השני. חינוכי חשוב
כמו חתימה של , נועלת תקופהש יכמ התרבות של עמנו בכ� שהייתה

  . תור הזהב בתנועה החסידית

ורטקוב בולטת דמותו העשירה 'כמנהיג ומורה של תנועת ההשכלה בצ
בפריחת דופ! אישיות אשר מילאה תפקיד יוצא כ. ברוח של הרב שפירא

  ). פרידמ!(משה   דוד' ר, ורטקוב'מופיע הרבי מצ, מלוא הדרההחסידות ב

במיוחד על ידי אנשי� , כבר נכתב הרבה ,ראשפי, מטע�רב העל 
אני עצמי . שעמדו בקרבתו או השתייכו לחוג המצומצ� של מעריציו

גדלתי בלב חסידות . במחנה מתנגדיו ,נולדתי לאחר מות הרב שפירא
לי להכיר את החשיבות הגדולה של הרב  נזדמ!ורק לימי� , ורטקוב'צ

השפעות ישירות  דר�תוודעתי אליו ה. אישיותו ומעשיואת , שפירא
ג� מוסדות שהוקמו על ובאמצעות תומכיו  ,ג� אחריו תירו חות�שהו
שחשיבות� גדולה להיסטוריה , אחד המוסדות המענייני�. ידו

מוסד חשוב  ".יד חרוצי�" תהוא אגוד, המזרחיתהחברתית של גליציה 
שני המוסדות היו פועל יוצא של כוח רוחני ". בני ציו!" תהיה אגוד אחר

ומ!  ,שירתנועה חברתית על הקרקע שהוא הכלשהתפתח , וארגוני גדול
ה אחת הקבוצות יתהי" בני ציו!" תאגוד. הגרעיני� שהוא זרע
של כל  צהה החלויתוהי "חיבת ציו!"תנועת של המאורגנות הראשונות 

   .בעתיד לבוא הפעילות הציונית
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 להביא את ההשכלה לגליציה רב שפירא עשה את הניסיו! הראשו!ה
כתוצאה מכ� . להשריש את התנועה תפרקטי יהועסק בעשי, המזרחית

. � אחרי� בעיירות שסביביהקרינו מעשיו לימי� ג� על יישובי� יהודי
ואי! להיכנס  –מעניינת בכ� שנקבע  ,שפירא ,מטע�רב האישיותו של 

כי היה רשו� כסטודנט  –עתה לחקירה באמתות ההיסטורית של הדבר 
נוי מצד גיסיבה ל, לפני דורות דופ! תופעה יוצאת. באוניברסיטת למברג

  . התרוממות רוח לשפיראניקי�של החסידי� ומקור 

ורטקוב 'בצ. חינו� ילדי�בהרב שפירא יצר למע! תומכיו שיטה חדשה 
לימודי� ג� ו ,� ע� ביאור"ספר שלמדו בו תנהיה בעת ההיא בית 

שיפור שיטת  תלמטר –לפי המדווח . אחרי� בסגנו! הברלינאי הטהור
שיטות החינו� של הרב . פריז" אליאנס"עמד הרב בקשר ע�  –החינו� 

או כפי (המסורה של מנדל רוזנצווייג  ושפירא זכו להמשכיות בפעילות
קריאת , לימד זמרה, נג! בכינורמשו� שידע ל ,פידלרמנדל : שכינו אותו

ושל ילדיו !) שני� 75 לפני כ" חדר"ונת! שיעור מוזיקה כללי ב, תווי�
ג� . באר0 ישראל כתושבאחד מה� פגשתי לימי�  ,אברה� ושרלצי

של  דרכו החינוכיתבהיה אחד המחנכי� שהלכו , יאקוב, יעקב רפפורט
ניהלו את , ג� רבי� אחרי�ו, האנשי� הנזכרי� לעיל. הרב שפירא

בזמ! מלחמת , ורטקוב'עד אשר נוסד בצ העבודה במוסד החינוכי
לימי� ". חדר מתוק!" ,בידי מורי� יהודי� שנמלטו מרוסיה, יפ! רוסיה

בדר� זו . ורטקוב'הפ� החדר המתוק! לבית הספר העברי החדש של צ
המזרחית בגליציה וג� , ורטקוב'נתהווה החינו� המודרני היהודי בצ

במחצית השנייה של  ,שפירא ,הרב מטע�קע שהכשיר על קר, ולהכ
  .19 המאה ה

   

של בית הספר  'כיתה ז
    .ורטקוב'העברי בצ

: יושבות, מימי! לשמאל
סלבקה , נחמה שיפריס

: שורה שנייה ., ?זייד!
שלמה , ?, ישראל פיירברג

, ברו� זייד!, ?, אוירב�
?, , רפפורט, טונקה גרוס

שורה . שמעו! שיפריס
, גרוס?, המורי� : שלישית

   ]אוס%[ולד  , גולדיג
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ולימי� התנועה  ,"חיבת ציו!"ורטקוב רעיו! 'באות! דרכי� חדר אל צ
שהיו נושאי , רות השפיראניקי�א החל בש6וה. הציונית המודרנית

בתקופה מאוחרת יותר . ורטקוב'הדגל הראשוני� של רעיו! ציו! בצ
כמו , תכופות מפי נואמי� אורחי�, שאו בה! נאומי�נערכו אספות שני

מבי! הנואמי� המקומיי� ראוי להזכיר . ג� מפי כוחות מקומיי�
נפטר לימי� באר0 ישראל במושבה , הלל הויזנר ,שפיראניק נלהב

  שמואל; שהיה לאור� שני� נשיא האיגוד הציוני, אהר! שוור0
 .ורטקוב'הציונות בצעמודי ה� כול� היו נואמי� ציוני� ו. 

בעת ההיא החלו לצו0 ג� חוגי סטודנטי� ראשוני� של התנועה 
ר "לימי� ד ,ורטקוב'אחד החוגי� היה תלמיד הגימנסיה בצ

היה אביו  ,הויזנר' ר ב"ד(שפירא , מטע�רב הנכד רוחני של 
. התובע במשפט אייכמ!, גדעו! האוזנר ,של היוע0 המשפטי לממשלה

  

הישנה , מיותר להדגיש כי תנועת ההשכלה
 המקור, ורטקוב ובעיירות השכנות'בצ, 
בחוגי� המאוחרי� בלטה דמותו של . בחוגי שפירא
משכיל גדול מ! הטיפוס , יהודי למד!, יענקל ביקל

, בכי ביו� שישי לעת ער ,על אודותיו סיפרו
ראו  ,כשהחסידי� שבו לבתיה� מ! הטיש של הרבי

, יענקל ביקל זה. סיגרובפיו � "על הרמב שוקד
מדעית   פיתח לימי� בגרמניה פעילות ספרותית

שכתב פירוש מדעי  ,דמות השכלה אחרת היה יהושע פרמינגר
שנשרפה בזמ! מלחמת העול� , עבודה של שני�, חשוב על הזוהר

  . הרוסי� ע� כתבי� מדעיי� רבי� אחרי� הראשונה בידי

, גרמני החשוב אישיות מעניינת נוספת היה המשורר והסופר היהודי
בחיי�  ,ברומני� ובנובלות שלו ,עסקהראשו! ש, זואמיל פרנצ

היא תיאור  "בְרנוביהודי "ורטקוב ויצירתו 'הוא היה ב! צ
את  מבשרתכיצירה זו יכולה לשמש . ורטקוב'� בציחיי� היהודי

   ."יהודי צירנדור%"יצירתו של יעקב וסרמ! 

' מ' י ,מטע�רב הורטקוב הפכה בידי 'כש� שהקהילה היהודית של צ
כ� הייתה , המזרחית למרכז של השכלה למע! גליציה

שפרש את  ,למרכז של חסידות ,משה פרידמ! בידי רבי דוד
� יהגיע ליישובי� יהודי ,וכפי שצוי!, עתו על פני שורה של ארצות

באות! דרכי� חדר אל צ
הציונית המודרנית

הדגל הראשוני� של רעיו! ציו! בצ
נערכו אספות שני

ג� מפי כוחות מקומיי�
שפיראניק נלהב

אהר! שוור0; חיטי!
. שורלייב 

בעת ההיא החלו לצו0 ג� חוגי סטודנטי� ראשוני� של התנועה 
אחד החוגי� היה תלמיד הגימנסיה בצב. הציונית

נכד רוחני של , הויזנר' ב
של היוע0 המשפטי לממשלה

   ).המערכת

מיותר להדגיש כי תנועת ההשכלה
, והמודרנית

בחוגי שפירא
יענקל ביקל

על אודותיו סיפרו. היש!
כשהחסידי� שבו לבתיה� מ! הטיש של הרבי

שוקדאותו 
פיתח לימי� בגרמניה פעילות ספרותית

דמות השכלה אחרת היה יהושע פרמינגר. חשובה
חשוב על הזוהר

הראשונה בידי

אישיות מעניינת נוספת היה המשורר והסופר היהודי
אמיל פרנצ  קרל

הוא היה ב! צ .�יהיהודי
חיי� היהודיה

יצירתו של יעקב וסרמ! 

כש� שהקהילה היהודית של צ
למרכז של השכלה למע! גליציה ,שפירא

בידי רבי דוד ,ורטקוב'צ
עתו על פני שורה של ארצותהשפ
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הפכה את העיר  ,ורטקוב'התיישבותו של הרבי בצ. במערב אירופה
אשר אליה נמשכו עיניה� ולבותיה� של , מרכז לתנועת החסידות

מדוע : "תוזכר האמרה העממית. עשרות אלפי יהודי� במש� שני דורות
היא קרויה על , ורטקוב'� גר הרבי מצכי ש? ורטקוב'נקראת העיר צ

  ". שמו

. ורטקוב'מי מאתנו לא חש התלהבות מ! המראה המפואר של חג בצ
מערי� קרובות , מופלא היה לראות אלפי יהודי� מארצות שונות

רוקדי� , מאוחדי� באקסטזה של שמחה, מכפרי� נידחי�, ורחוקות
אז כי רגש  נדמה היה לנו. בחצר הרבי בהתלהבות חולמנית ובדבקות

בירושלי� בזמ! שבית רק אפשר היה לחוש כזה של קדושה וחגיגיות 
  .  המקדש היה קיי�

הוא כי גישתו והל� רוחו של יהודי השתנו לחלוטי! ברגע שהחליט 
הוא חש שהוא הול� להגשי� משאלה שזה מכבר הייתה . נוסע אל הרבי

, יו� חג, ברגיל נהגו לבחור יו� חופשה. משאת נפש עמוקהכבלבו 
שבת שירה או פרשת , שבת חנוכה, שבת מרוממת כמו שבת שובה

משו� שהשילו , ה של חגיגיותרבבעצ� ההחלטה הייתה מידה . שקלי�
והישות כולה נעטפה בהדרת קודש , יו�  מעצמ� את דאגות היו�

  . חגיגית

אפופי� , היושבי� לה� יהודי� יחד בעגלה מחופ, והנסיעה עצמה
 ,מצביעי� זה על זה. העושי� מסע באנייה, בזמננותחושה של אנשי� ב

, מוכני� להתקרבות אנושית ומספרי� זה לזה את אשר על לב�
וכ� טווי� ללא הר% את חוט , לפעמי� מספרי� מעשה על צדיק

חודרי� לא% ניחוחות השדות , אהוב קי0, א� עת אביב היא. המסורת
עושי� , י� ורואי� את יפי עולמו של האלנושאי� עיני ;הפורחי�

יושב בעל העגלה על מושב . והנשמות מקבלות את תיקונ!, ברכה
והצליל " היו� תאמצנו", "ויאתיו"אי� רשר ניגו! של הימי� הנו, הרכב

וכשמגיעה עת . מתקדשתעצמה כמו  האדמהו ,מהמ� את השדות
נעי� לצלילי והעצי� . יורדי� מ! העגלה ועומדי� להתפלל ביער, מנחה
 ! ה�וחשי� האנשי� שכבר אי, סופג יידישקייטכמו והעול� , הניגו!

 ,ויש רוממות בלגימה ,שותי� לחיי� לאחר התפילה. זרי� בגלות
כשפוגשי� בפונדק על פרשת דרכי� עגלה . המקרבת את הלבבות

ככל שקרבי� אל עירו של . וממשיכי� הלאה יחד ,קרבהגוברת ה, חדשה
ככל שארוכה יותר . י� שוני�עברהבאי� מ ,מתקבצי�הרבי גובר זר� ה
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יש ג� בקרב הציבור כמה צוציקי� . עשירי� יותר הרשמי� !כ ,הדר�
 עד כה לא הרחיקו. אשר לראשונה לקחו אות� אל הרבי, צעירי�
. והיו� יש בלב� רטט ראשו! של נסיעה, מעבר לגשר של העיירה לצאת

העיניי� פעורות והלב . לראשונה ה� רואי� את עולמו של אלוהי�
ע� גרסה דינקותא זו צומח לו יחד . שיישארו לכל החיי� מלא רשמי�

וכ� מגיעי� ... וחוט המסורת נטווה הלאה ,הזק!הדור הדור הצעיר ע� 
  . ורטקוב'אל צ

יהודי� אשר עמ� התראו כבר פעמי� , מוצאי� כא! ידידי� ישני�
נפתחי� , � עזר ריבו! עול�ימספרי� זה לזה א. אחדות אצל הרבי

  .  מקורות חדשי� של התעוררות והולכי� לתת שלו� לרבי

ורטקוב הופכי� לריחו% בשמי התלהבות 'הימי� הספורי� שמבלי� בצ
המבאר בצורה כה מלבבת מה שלוח0 על  ,קולטי� ניגו! חדש, ודבקות
עד שיבואו , נחמה לחיי� מרי� שמשיש מה לקחת הביתה שי. הנשמה

, דבר תורה, טובה חדשהשומעי� מפי הרבי מילה . הרבישוב אל 
אלוהי� שבשמי� הרי ... מתחזקי� ו, שואבי� תקווה חדשה, מעשה
הקדוש ברו�  ;וציו! נכספת, ישראל, ע� יפה כל כ�הרי יש לו , יעזור
החז! . בשלשלאות ברומא אסורוהגואל מוטל , הרי נכס% א% הוא ,הוא

פרוק "] ארה'ר שחיבר רבי ישראל נגמתו� מזמו[שר ליד הטיש של הרבי 
גאל צאנ� מפי ( "ואפיק ית עמ� מגו גלותא ית ענ� מפו� אריותא

, וכשקלטו מילה מפי הרבי שיחיה) האריות והוצא את עמ� מתו� הגלות
  ".ישמחו במלכות�"יצאו בריקוד , רמז שהגאולה אינה רחוקה

  .נתח של מלכות שמי�, ורטקוב הייתה מקדש מעט'צ

מלכות השמי� . ג� הייתה נתח של מלכות במוב! הפוליטיורטקוב 'צ
שלטו! רוחני מוש� אחריו במידה מסוימת ג� . כעי! מלכות האר0

  . ורטקוב שלטה'צ, שלטו! פוליטי

ורטקוב לא היו צינורות שפע לאוצרות רוח 'הדרכי� המובילות אל צ
ה� היו ג� דרכי קשר לשלטו! , עורקי ד� של תרבות יהודית, בלבד
שאפה , ורטקוב'צ מספר גדול של חסידישהיה בה עיירה . טי מסוי�פולי

. חסידי� של רב� – חז! וכלי קודש אחרי�, שוחט, שיהיו לה רב
. היו במידה מסוימת ממלאי מקו� הרבי בקהילה המקומיתאנשי� אלה 

 ,לפעילות תרבותיתרב יותר ע� זמ!  ,רוחנישתחו� עיסוק�  כאנשי�
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שהיו קרובות יותר  ,והדרכי� של היהדותיכלו לטפח את המידות ה� 
המאבק למע! כלי . למהל� המחשבה ולרגשות של החסידי� שלה�

כרוכה , אגב, שהייתה, עליונות תרבותיתלהיה מלחמה  �הקודש משל
וג� ממלא מקו� , משלה� ישג� פרנסה לא. ג� באינטרסי� כלכליי�

וג� , )ימס לצרכי� הכספיי� של חצר הרב(גובה מעמדות , לרבי קבוע
 – סת� יו� חופשי, יארצייט, חג, שבת. בר דרכו בחסידות בעיירהוד

מתכנס אצל כלי היה , אשר לא יכלו לנסוע אל הרבי, ציבור החסידי�
, לשיר יחד ניגו! משלה�, לספר מעשה של הרבי ,הקודש לשבת בצוותא

 ,ורטקוב ג� עיר בירה'כ� הייתה צ. וכ� לדבוק שוב במקור השפע שלו
של חלק גה שלטו! מסוי� על החיי� הפוליטיי� הפנימיי� אשר השי

  . אפילו הרחק מגבולות פולי! ,גדול מ! הקהילות

כמרכז תרבות  חשובה תפקיד מילאורטקוב 'ו רואי� כי עירנו צחנאנ
א� . במיוחד במאה האחרונה, � של גליציה בפולי!יבחיי� היהודי

ורטקוב 'בני צ עלהרי , "נצח ישראל לא ישקר"להשתמש בפסוק העתיק 
שלא  ,במעשי� ,ועליה� לשאו%, חשובה לזכור כי מוצא� מקהילה

ורטקוב לתרו� לתרבות 'יזכו בני צמי יית! ו. לבייש את מוצא�
ורטקוב בבית 'צ שהייתה, היהודית כיאה לבני מרכז תרבות יש! וחשוב

  . היש!

  . 89 – 83' ע, מאיר שפירא  הרב ישעיה: מתו� הפרק
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        """"השומר הצעירהשומר הצעירהשומר הצעירהשומר הצעיר""""    ששששורטקוב הייתה ערורטקוב הייתה ערורטקוב הייתה ערורטקוב הייתה ער''''צצצצהלפרי!   !אויל

 המוכרת בעול� היהודי ,העיר. ורטקוב'בצ 1911זה היה בער� בדצמבר 
ערש תנועת הנוער ג� יחשב שת ראוי, בשל חצר הרבי הנודעת

   .השומר הצעיר החלוצית

אני . באשר לאירועי� ולתאריכי� לאזכר לוכאאי! תחת ידי חומרי� ש
אני מקווה כי החברי� שהיו שותפי� . כרונילסמו� רק על זי נאל0

  . יוסיפו את אשר שכחתי אני לציי!, לייסוד תנועת הנוער הנזכרת

אחת , ורטקוב'בעת ההיא היינו סטודנטי� בגימנסיה הפולנית בצ
כשאר הגימנסיות , למרות גילה הר� כבר הספיקה. הצעירות בגליציה
  . אנטישמיותלא מעט קרבה ב לאצור, הפולניות בגליציה

התכנסו חמישה סטודנטי� יהודי� מ! , בערב של דצמבר חורפי
ארבעת . ורטקוב בביתו של ישראל יגנדור%'הגימנסיה הפולנית בצ

הירש וישראל רוטנשטריי� וכותב שורות , פישר' א' א: האחרי� היו
א� הבנו , חוג סטודנטי� לאומי, גימנסיות אחרותבכמו , היה לנו. אלה

היסטוריה יהודית וגאוגרפיה של אר0 ע� חשנו כי . כי חסר לנו משהו
יקשה עלינו לזכות בתמיכת החוגי� הרחבי� של הנוער , ישראל בלבד

 בקסמה בהיהודי נש באותה עת ראינו נוער לא. רעיו! הלאומיבהיהודי 
מדוע לא להקי� תנועת : שאלההצבנו לעצמנו . תנועת הצופי� לש

החלטה לאמ0 את כלל באנו ל? צופי� ברוח יהודית למע! הנוער היהודי
  . הצופיות ולגיירה

הצטיידנו בספרו . ותכופות סדירותנעשו פגישותינו , מרגע שהחלטנו
. וג� בפרסומי� פולניי� בנושא, מייסד תנועת הצופי�, של פאול בד!

ישראל אר0 ב" השומר"רומנטית   נטלנו את הש� מ! הקבוצה ההרואית
ע בלימוד ושקשהרבינו לא� ככל . השומר: וגיירנו את הש� צופה לש�

נוכחנו לדעת מה קשה , וככל שרצינו להתאימ� לנוער היהודי, הכללי�
  .המשימה שנטלנו על עצמנו

אחת מעשר הדברות של . ב>ל רוח יהודית ותוכ! יהודי לשלבהשתדלנו 
ו שינינ, לנו נדמה היה כי לא די בכ�. ילתוהצופה היא שהוא עומד במ

היינו . השומר עומד במילתו כמו יפתח הגלעדי: את הדברה כ�
החינוכית  השפעהוה ,משוכנעי� כי זה יהיה קרוב יותר לנוער היהודי
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לקחנו מ! ההיסטוריה , יצרנו משחקי� רבי�. תהיה גדולה יותר
היחידות הורכבו  .הפקודות ניתנו בעברית. היהודית והתאמנו לצופיות

   .מער� נקרא גדודהוכל , ארבע קבוצות היו פלוגה ,לקבוצות

רנו שיעאותה שעה כלל לא . זמ! של יצירה, זמ! נפלא זההיה לדידנו 
לעצמנו בדמיוננו כי מה שאנחנו עושי� יתפתח ע� הזמ! ויסתע% עד 

  . שיחבוק חלקי� גדולי� של הנוער היהודי בעל התודעה

שלא , האבות והאימהות שלנו. לאחר מכ! הקמנו ארגו! זהה לבנות
בתנועה  �אבקהגבירו את מ, קיבלו באהדה רבה מדי את הארגו! החדש

  ..." נערי� ונערות יחד: "הבסיסמ, שלנו

א% , השומר הצעיר ,נענה בחמימות לארגו! שלנו ,נוער הגימנסיה בכללו
לראות ילדי� היה  לבמכמיר . שלא חסרו מתנגדי� או סת� ציניקני�

, לדבר יידיש מתאמצי�, שדיברו בה� פולנית בביתמבתי� מתבוללי� 
שהיה על  ,בתכנית נכללו יצירות ספרות שונות. לקרוא ולכתוב יידיש

ובפיה� , התקופתיות לקרוא על מנת לעבור את הבחינות ב! נוער
  . מלבב יצירה זו או אחרת מאת שלו� עליכ�  באופ! קומי הצלצל

אחדי� ראו . א� שונה לחלוטי! היה יחס ההורי� ,נענה בחמימות הנוער
אפילו  ."שטויות"שילדיה� יזניחו את הלימודי� ויתמסרו ל ,בכ� סכנה

לא הבינה בתחילה לש� מה נחוצי� כל , "בני ציו!"התנועה הציונית 
מי! , "יהודי לא"הורי� אחרי� ראו בזה משהו ". השטיקי� הילדותיי�"

א� היו ג� הורי� שהביטו באהדה רבה  .וכיוצא בזהמשחק של חיילי� 
ה! בהורי�  ,הנוער זכה במאבק. ה� היו מיעוט קט!, ניסיו! של הנוערב

 ,הציוני� את דעת� לטובה במרוצת הזמ! שינו. וה! בציונות המאורגנת
  . בבי מאודנעשה לויחס� לתנועת הנוער החדשה 

והתחלנו  ,בלבדורטקוב 'בצ" השומר הצעיר"לא הסתפקנו בארגו! 
  . ת השכנותוג� בעייר סניפי�לארג! 

בינתיי� נתהוותה ג� בקרקוב תנועה כזו 
ובערי� אחרות , בידי הנוער המקומי

למברג . לחינו� גופנינוער  ותנתהוו אגוד
לכ! , הייתה בירת גליציה המזרחית] לבוב[

 מותוקממילא התייחסו אליה שאר המ
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עיו! לרכז את כל ארגוני הרצמח בלמברג אכ! . מוכתר כמרכז הלא
בראש התנועה עמדו כמה . והוחלט לקרוא לכינוס בלמברג ,הנוער

זה אמור היה . ר שטרנר והמהנדס קרא�"ד: כמו ציוני� מבוגרי�
זה היה . לארגו! והשתלמות ותשבוע שישהב! קורס  מסגרתלהתקיי� ב

  . 1913בקי0 

דתי ע� חברי� ייס, ציראשר בו הייתי , ורטקוב מ! הכינוס'בשובי אל צ
הארגו! ". דרור"וספורט  חינו� גופני תאגוד, בה� אברה� שור, אחרי�

שומר "כבית ל. במהירות צמחו, קיבל חברי� ג� מקרב נוער לא לומד
המקו� . שכרנו מבנה שהיה בעבר בית חרושת" דרור"ול" הצעיר

  . התאי� מאוד לפעילותנו

נועת הנוער ות, התלהבות הנוער גברה על כל המכשולי� והקשיי�
שקיבל בשורותיה הזדמנות פז   ,השומר הצעיר כבשה את הנוער היהודי

, מספר גדול מ! החברי� עלו לישראל. להישגי� רוחניי� ופיזיי�
נטלו חלק פעיל בחיי� , שמסיבות שונות נשארו בגלות, והאחרי�

השומר הצעיר לא היה אז אלא תנועת . ציוניי� חברתיי�  �יהיהודי
ספורט לנוער  תגודודרור היה א, נוכית של נוער לומדחינוער ציונית 
  . מכל השכבות

א� מיד ע� תו� , עצר את הפעילות, 1914באוגוסט  ,פרו0 המלחמה
הספורט דרור לא  תאגוד .התארג! השומר הצעיר מחדש, המלחמה

להתנסות  נזדמ!לי ולחברי� מובילי� נוספי� . האת פעילות החידש
הביתה החלטנו כי על השומר הצעיר לקבל ובשובנו , מלחמה כחיילי�ב

ו בשל התנגדות של חברי� מסוימי� התארג/. לומד ונינאשג� נוער 
מה שוב  כעבור זמ!. שניהלה את פעילותה ביידיש, בתנועה נפרדת

  . התאחדנו לתנועה אחת

והחלו , אנטישמיות לא חסרה, את השלטו!לידיה� הפולני� נטלו 
והפעילות הארגונית , תנועה נאסרובחברי� . "השומרי�"לרדו% את 

  . נעשתה קשה יותר ולאחר מכ! כמעט בלתי אפשרית

 ותיהניסיתי למסור כא! רגעי� אחדי� על התהוות התנועה ועל שנ
שהקי% , תנועה אשר לימי� הייתה לארגו! החלוצי הענק, הראשונות

הגשמה הלחייה� ושותפות בתהלי�  עשרות אלפי צעירי� והעניק תוכ!
  . ת אר0 ישראלשל בניי
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מתו� הפרק     .103 – 100' ע, ורטקוב'התנועה הציונית בצ: מתו� הפרק
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  ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''תנועת פועלי ציו! בצתנועת פועלי ציו! בצתנועת פועלי ציו! בצתנועת פועלי ציו! בצברל שוורצב�  

וע� עליית  ,ע� התפתחות תנועת חיבת ציו!, 19 בסו% המאה ה
נוסדה ג� , זאב הרצל ר בנימי!"הציונות הפוליטית ומנהיגה ד

המאורגנות  התאגדויותהייתה זו אחת ה. ורטקוב חבורה ציונית'בצ
היה לקבוצה ". בני ציו!"ש� הארגו! היה . הראשונות בגליציה המזרחית

, הכללית העיתונות היהודית הציוניתבו  ונמצאש ,משלה שכ!מ
הבחורי� הצעירי� וג� . תוני� בפולנית ובגרמניתקונטרסי� וג� עי
אשר זה עתה השתחררו מאורח  ,המעמד הבינוני בניהגברי� הצעירי� 

חלק מה� א% המיר את הקפוטה הארוכה בבגדי�  –החיי� היש! 
חומר הקריאה שפתח בפניה� עול�  לע הסתערו –� קצרי� יאירופי

היה . וענייני� פוליטיי� כלליי� שאלות תרבות, בעיות יהודיות :חדש
ראשית ו 19 ורטקוב בתקופה ההיא של סו% המאה ה'זה חידוש גדול בצ

 להרוותהנוער התנפל על חומר הקריאה כצמא המבקש . 20 המאה ה
  . שאלות חברתיות ובעיות תרבות, את צימאונו לידע

מבט� על החיי� , זה היה ראשיתו של שינוי גדול בהל� מחשבת�
  . וההבנה הכללית של הוויית� העצמית ותפקיד� בחיי� �יהיהודי

י� בדבר בנייה מחדש של מתקדמזה היה הזמ! של התפתחות רעיונות 
 ,� שבו את לב הבחורי� הצעירי�יהרעיונות הסוציאליסטי. החברה

 הנוכחו לדעת שאינ� מסוגלי� עוד להישאר באגודה�  כתוצאה מכ�ו
וייסדו קבוצה ציונית  הלו ממנה� התבד. בני ציו! :תהכללי תבורגניה

יוסל , מאיר הלרב�: בי! מייסדי הארגו! החדש היו". השחר"חדשה בש� 
. ציו! רוזנצווייג ב!, ישראל הויזר, שכטר  ר קו!"ד, צבי אורנשטיי!, גטר

אד� בעל הכרה . הקבוצה החדשה היה מאיר הלרב�והדובר של המנהיג 
, "השחר"צה את שמה הוא זה שהעניק לקבו. עמוקה וטיפוס של הוגה

ע�  ,יצור אור חדששימשו� שסבר שצרי� להיות ארגו! נוער חדש 
  . הפני� לעתיד

לא עלה ביד� לעניי! . שלל סיבותמלא האריכה ימי� " השחר"קבוצת 
לא  "בני ציו!. "חשיבת� רחורטקוב באו'חוגי� רחבי� בקרב בחורי צ

אלא הצגה עקומה של  ,ציונותשל חדשה  תפיסהראו בקבוצה החדשה 
". השחר"וה� נאבקו בחריפות באנשי , תתנועת הקונגרס ההרצלאי

א� נאלצו , שלה� הה� קיבלו אישור רשמי לאגוד ,למרות הקשיי�
, הנוער בא. בעלי אופי מגוו! ילנהל את הפעילות באמצעות ערבי בידור
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איש מה� לא חשב . הפנוי וא� רק כדי להשתעשע ולבלות את זמנ
  ". השחר"צמו את האידאלי� החדשי� של לנכס לע

פרצה , במלחמה ע� יפ!שנחל ממשל הצאר כתוצאה מ! המפלה 
לגליציה החלו לבוא  ,לאחר שדוכאה המהפכה. ברוסיה המהפכה

שברחו בעיקר מטעמי� , קבוצות גדולות של יהודי� מרוסיה המזרחית
התעשרה חברתית ע� , השוכנת ליד הנהר סרט ,ורטקוב'צ. פוליטיי�

היו בעלי השכלה וניסיו! בחיי�  ,כי היהודי� החדשי� שנוספו, בוא�
וייצגו את כל הגווני� הרעיוניי� בחיי�  ,פוליטיי�  החברתיי�

 ,ורטקוב'תרבותית בצ הודות לה� חלה התעוררות פוליטית. �יהיהודי
שעד כה , והנוער עשה היכרות ע� אידאלי� וזרמי� פוליטיי� חדשי�

התארג! . הרב תנופהוהפעילות קיבלה  ,שוק�" רהשח"ארגו! . היו זרי�
 ,ה מפלגת פועלי ציו!צרנו. ורטקוב'שעד כה לא היה מוכר בצ ,ג� בונד

היהודי� הרוסי� ייסדו . ות ומפלגות סוציאליסטיותקבוצונוסדו עוד 
  . ורטקוב ג� בית ספר עברי'בצ

אשר התיישבו , חשוב להדגיש כי בי! היהודי� הרוסי� הבאי�
שהתגורר חודשי� אחדי� , ברנר' ח' הייתה אישיות כמו י, ורטקוב'בצ
במש� כל הזמ! עבד כסבל . מסתיר את זהותו האמתית, ורטקוב'בצ

עזב כעבור , כשנודע בעיר מיהו הסבל. וינהובהטענת עגלי� שנשלחו ל
  . ימי� אחדי� בחשאי את העיר

יהל התיידד עמ� ונ, ורטקוב התחבר מיד ע� הבאי�'הנוער של צ
תומכי� מקומיי� באוהדי� וזכה בכל זר� פוליטי  .שיחות וויכוחי�

מ! ההתחלה החל ל". השחר"בדר� זו ג� ק� לתחייה ארגו! . שלו
  . להתגבש כגרעי! למפלגת פועלי ציו! המאוחרת יותר

הוא היה ". השחר"היה מאיר הלרב� המנהיג הרוחני של ארגו! , כמוזכר
ב לטייל ע� ידידיו ולדו! עמ� שאה, איש שיחה טוב, צעיר משכיל

בנימה כינו אותו  בשל מנהג זה. בבעיות פילוסופיות וחברתיות שונות
הוא עסק בספרות וכתב . שפינוזה השני: לחצאי! הלצהו רצינותשל 

" טאגבלאט"וג� ב ;בעריכת מרטי! בובר ,"דעדער י6"שירי� שנדפסו ב
השאלות  הוא הבהיר לחבריו את. בעריכת משה קליינמ!, בלמברג

, פוליטיי� וג� בספרות השונות שהיו אקטואליות אז בחיי� החברתיי�
" השחר"התאורטיק! של , ורטקוב'בדר� זו הוכר כמורה של הנוער בצ

  . "פועלי ציו!"ושל רעיונות 
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שהתקשרה , ]טוטי[ תפקיד חשוב בתנועת פועלי ציו! גילמה אדלה
כילה וקיבלה היא הייתה מש. לאחר היווסדה, למפלגה מאוחר יותר

היא הייתה . ובהופעותיה� הפומביותאורחי� ורפרנטי� בבוא� העירה 
זה העניק לרבי� מ! הסופרי� שביקרו , בתו של הרבי, מיודדת ע� חוה

בילה , 1913 ב, כ� למשל ליטווי!. ורטקוב גישה אל הרבי ואל חצרו'בצ
היא פתחה , ורטקוב במש� חודש ימי� הודות לקשריה של אדלה'בצ

  . ו גישה חופשית לחצר ואל הרבי עצמובפני

לאחר שני� . ולימי� התחתנה עמו, אדלה העריצה את מאיר הלרב�
אדלה נספתה באחד . חלה מאיר ומת, אחדות של חיי� משותפי�

  . המחנות במלחמת העול� השנייה

לימי� התגורר , יוסלה גטר, המנהיג השלישי של מפלגת פועלי ציו!
וניהל , מחונ! ס!פולמוהוא היה  .בגבעתיי�

היה , ויכוחי� ע� מנהיגי בונד וצעירי ציו!
הוא ג� היה בי! . אהוב מאוד על הציבור

. החברי� המובילי� של תנועת פועלי ציו!
בנעוריו היה חבר במפלגה הפולנית 

לימי� עבר אל , )'ס' פ' פ(הסוציאליסטית 
 ,ורטקוב התפרקה'וכשהמפלגה בצ ,הבונד

ידע היטב פולנית . אל פועלי ציו! הצטר%
והיו לו ידידי� רבי� בקרב האינטליגנציה 

מיודד , היה קרוב אל כל החוגי�. ורטקוב'בצ
 . ולכ! אהוב על כל היהודי� בעיר, כל אחד �ע

הניחו את היסוד למפלגת פועלי ציו! , כמו ג� חברי� אחרי�, המנהיגי�
והסברה פוליטית  ,ניהלו פעילות חברתית רחבה וענפה ,ורטקוב'בצ

ת קבוצוההתמודדויות המרכזיות נערכו ע� ה. מרחיקת לכת
, מפלגת צעירי ציו!, הכלליתבורגנית   התנועה הציונית: פוליטיותה

   .'ס 'פ 'הסקציה היהודית של פ, בונד

שריכז סביבו את בעלי המלאכה והשוליות , עיקר המאבק היה ע� בונד
שבכל הזדמנות  –כינו אות� נערי� מתלמדי� אצל בעלי מלאכה  –

. שאינ� פועלי� כי אי! בשורותיה� אלמנט פועלי ,גינו את פועלי ציו!
לאחר ו, של חברי פועלי ציו! זו אכ! הייתה אחת הדאגות המרכזיות
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שהמפלגה ארגנה למענ! , קבוצת נערות משרתות ארגנו מאמצי� רבי�
  . בוצה זו לא החזיקה מעמד זמ! רב והתפוררהק. קורסי ערב ושיעורי�

אורגנו בפועלי ציו! חלק מבעלי המלאכה בעלי , במקביל לניסיו! זה
. כא! הייתה למפלגה הצלחה גדולה. יותר תודעה רעיונית ומתקדמי�

אלא ג�  ,לא רק בעלי מלאכה ,צעירי� 150  תו� זמ! קצר ריכזו כ
    .שכירי� וג� מספר נערות

את התנועה ' ס 'פ 'היהודית של פ מחלקהבצה לימי� עזבה קבו
במרוצת הזמ! . הסוציאליסטית הפולנית והצטרפה לתנועת פועלי ציו!

. ורטקוב היהודית'כרה והערכה בכל החוגי� של צזכתה הקבוצה בה
בתקופה הקצרה של ממשל , פועלי ציו! היו מיוצגי� במועצה הלאומית

אורגנו חוגי� . יוסלה גטר, יוסלה יגר, ר גלמ!"על ידי ד, אוקראיני
לבעלי המלאכה  ספקלכדי  ,צרכנות פועלי�, תעצמי השכלהל

היה צרכנות הפועלי�  מנהל(ולמשפחות עניות מזו! במחירי� נמוכי� 
  ). בנימי! דוהל

הקימה מפלגת פועלי ציו! את ספריית הפועלי� הראשונה  1907בשנת 
ערבי , הרצאות: והייתה פעילה מאוד בתחומי תרבות רבי� ,ורטקוב'בצ

ת חיו כניסשה, הראשו! והיחיד בעיר, ג� ארגנה חוג דרמתי, קריאה
  . רבה בפעילות האיגוד

ה כוח יתא הייוה ,של פועלי ציו! היומעשרה שני� נמש� ק  ארבע
סיבות מלאחר מכ! החלה התפרקות הדרגתית  .פוליטי חשוב  חברתי
בעיות שאופיי! כלכלי וכיוצא , דרישות של חיי משפחה, נישואי!: שונות

הדמות , מת יוסלה יגר] 20 של המאה ה[ 20 בסו% שנות ה. בזה
האטית של ות קכל זה יחד גר� להתפר. המרכזית של פועלי ציו!

  . המפלגה

כדי למצוא פיתרו! למצב שנוצר הוחלט לייסד מחלקת נוער ליד 
להמשי� את דרכה וקיומה של מפלגת פועלי  עצמה !כיתש ,המפלגה

עלה בידו לארג! קבוצת  .המשימה הוטלה על אברהמצה ְפלצמ!. ציו!
שהשכלתה הייתה  ,הקבוצה. 14 16נגרי� בני  חייטי� שוליות

קיבלה בהתלהבות את , ובעצמה ענייה וממשפחות עניות ,מינימלית
, דיוני�, ה� קיימו אספות. הרעיו! להתארג! במפלגת פועלי ציו!

, לא הכניסו אות� עוד אל בית הע� הבורגני�וכשהציוני� . הרצאות
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פינקלמ! , יו אברהמצה פלצמ!המרצי� ה. קיימו את אספותיה� ביער
יונה , התייחד כוח אינטלקטואליצה עצמה בובק ;ר אלטהיי�

בה� קראו , ה� ייסדו ספרייה משלה� ובה כמה עשרות ספרי�
חדר ב, אגב. כשקרב החור% שכרו חדר קט! והמשיכו בפעילות�

     .עושי הטליתות ,עשרה שני� קוד� לכ! חמש

 30 וה 20 מגרעי! זה התפתחה מפלגת פועלי ציו! החדשה של שנות ה
של , ההתפתחות המהירה של התנועה הציונית]. 20 של המאה ה
כמו ג� בניית אר0  –של התרבות היהודית המודרנית , המחנה החלוצי

. ורטקוב'של מפלגת פועלי ציו! בצ מחודשתעלייה הלתרמו 
פעילות למע! , חלוציות ועלייה: צדדיות בשני� אלה היו הפעילויות רב

  . ולמע! קר! אר0 ישראל העובדת, קר! היסודקר! קיימת לישראל ו

ע� אישור ) ליד מכרה היער( חדש שכ!ועברו למ ,מספר החברי� גדל
  . רשמי מטע� רשויות הממשל לפעילות תרבותית

ע� מעמד  כבר ,)אצל משלר(שלישי  שכ!עברה המפלגה למ 1923
, משה וייסמ!יושב הראש בשני� אלה היה . חוקי מטע� מרכז המפלגה

והוא פיתח פעילות ענפה , שעוד השתיי� לקבוצה הישנה של פועלי ציו!
  . שיחות פוליטיותבמאוד ועזר לחנ� את הנוער בהרצאות ו

איש בעל , במש� זמ! קצר היה פעיל במפלגת פועלי ציו! ג� דוד פרנקל
ידע מעמיק בבעיות תרבות וג� בשאלות פוליטיות , השכלה גבוהה

היה פעיל מאוד . דופ! תיוצאביכולת הבעה הוא ג� ניח! . 
. ורטקוב ובערי� אחרות'בצ הופיע באספות ע� גדולות. בתחומי� רבי�

התפתחות מרכז התרבות בפר0 וסייע ' ל' י תאגודבייסוד היה שות% 

לאחר מכ! מילא את תפקיד המזכיר הכללי של קר! קיימת לישראל 
בבזל שלושה קונגרסי� ציר בבלמברג והיה 

       . ובפרג

, תופרת, קאנל] רויזה[ה 'זאשתו הייתה ר6
היא נטלה חלק בחיי . בת של עובד דפוס

חוג בהתרבות בעיר וג� הייתה פעילה 

קיימו את אספותיה� ביער
ר אלטהיי�"ד ,)הנכה(

ה� ייסדו ספרייה משלה� ובה כמה עשרות ספרי�. בוכברג
כשקרב החור% שכרו חדר קט! והמשיכו בפעילות�. ולמדו

חמש, שבתו זה

מגרעי! זה התפתחה מפלגת פועלי ציו! החדשה של שנות ה
של המאה ה[

המחנה החלוצי
תרמו  –ישראל 

בשני� אלה היו הפעילויות רב
קר! קיימת לישראל ו

מספר החברי� גדל
רשמי מטע� רשויות הממשל לפעילות תרבותית

1923בשנת 
חוקי מטע� מרכז המפלגה

שעוד השתיי� לקבוצה הישנה של פועלי ציו!
מאוד ועזר לחנ� את הנוער בהרצאות ו

במש� זמ! קצר היה פעיל במפלגת פועלי ציו! ג� דוד פרנקל
השכלה גבוהה

. וחברתיות
בתחומי� רבי�

היה שות% 
  . היהודי

לאחר מכ! מילא את תפקיד המזכיר הכללי של קר! קיימת לישראל 
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נספו בלמברג בשני� ] ד![ד יה ובנ� היח'אשתו רוז, דוד פרנקל. הדרמתי
1943 1942 .  

 ,הנוערפעיל בקבוצת , היה עסק! חשוב של פועלי ציו!, יוסל מורגנטל
עלה  1934  ב. נשלח לווינה לכינוס נוער של האינטרנציונל השני 1929  ב

  . לישראל

ארגנו סקציה של . פועלי ציו! רשמו הישגי� ג� בתחו� המקצועי
בדרישה ליו� עבודה ב! שמונה  ,הקבוצת הנגרי� שבת. חייטי� ונגרי�

! זה היה הניסיו! היחיד לארג. קרסהוהשביתה נמשכה שבועיי� . שעות
  . ורטקוב'שביתה מצד הפועלי� היהודי� בצ

נטלה מפלגת פועלי ציו! , במערכת הבחירות הראשונה לסיי� הפולני
ארגנה מגבית למע! אר0 ישראל היא  1923 1924בשני� . חלק פעיל

היא  .זו הייתה הפעילות המעשית הראשונה למע! אר0 ישראל ,העובדת
אלא  ,ואוהדי� בלבדהקיפה לא חברי מפלגה ונוהלה בהצלחה מרובה 

  . לאומית ורטקוב בעלי הזדהות'דול מתושבי צג� חלק ג

מספר . התחוללו שינויי� גדולי� במפלגת פועלי ציו! 1929 1930בשני� 
 1930בשנת . תומכי מפלגה רשומי� 150 החברי� עלה וכלל למעלה מ
ורטקוב ארגו! 'לייסד בצ, בסקי'ברדיצ, הציע שליח הוועד המרכזי

  ". דרור"מיד לאחר מכ! התהווה ארגו! הנוער ו, "החלו0"

 בש� תנועת פועלי ציו! הכלל ,ורטקוב'ביקר בצ, 1929, באותה שנה
שהחדיר , צבי יצחק ב!, מי שהיה לימי� נשיא מדינת ישראל, עולמית

  . ורטקוב'ישראל בתנועה בצ פרושל הל� רוח 
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        ]]]]דרורדרורדרורדרור[[[[    """"פרייהייטפרייהייטפרייהייטפרייהייט""""ארגו! הנוער ארגו! הנוער ארגו! הנוער ארגו! הנוער 

ר החדש שהוק� כתוצאה מפעילות כבר הזכרנו את ארגו! הנוע
  . מתוכננת והחלטה של מרכז פועלי ציו! בפולי!

יותר  נמש�וג� , פוליטית לחלוציות ולישראל ארגו! נוער זה נטה
יצוי! כי הייתה הבנה בי! תנועות הנוער בעת . לעברית מאשר ליידיש

המפותחת והמאורגנת , ולא אחת סייעה תנועת השומר הצעיר, ההיא
. משות%בטיולי� שנערכו בבפעילות של פרייהייט בהרצאות ו, יותר

פרייהייט נטל חלק . תכופות נערכו ג� ערבי עונג שבת משותפי�
. בפעילות קר! קיימת לישראל כמו ג� בבחירות לקונגרסי� הציוניי�

  . נסעו להכשרה ועלו לישראל, "דרור"ו לארגו! החלוצי הצטרפלימי� 

לאחר האיחוד ע� , "כוחה"פרייהייט ג� מחלקת ספורט בש� להייתה 
  ".הפועל: "והיה נשתנה שמה" התאחדות"

עשר נערי�   שני�, "דרור"יצאה קבוצה ראשונה של נוער  1931בשנת 
משלחת לכינוס הנוער  יצאה 1932בשנת . קאליהלהכשרה בְס , ונערות

, יוסל מורגנטל: בהרכב הבא, סוציאליסטי בווינהשל האינטרנציונל ה
שלושת הראשוני� עלו . משה רוטנשטריי�, נוסיה לבל, סוניה רפופורט

  . האחרו! נפל במלחמת העול� השנייה, ישראלל

שהביא , "התאחדות"באותה תקופה חל איחוד מפלגת פועלי ציו! ע� 
המאוחד בכל ציוני  הפועלי� הסוציאליסטילתחייה גדולה של מחנה 

כתוצאה מ! עזבו את פועלי ציו! שא� היו חברי� מסוימי� . בפולי!
� האיחוד הפכה ה שעאמתלב ,ועברו למחנה הפרוגרסיביהאיחוד 

במיוחד  ,הקרע היה חרי%. המפלגה בורגנית יותר ופחות פרולטרית
כתוצאה מכ� נאלצו לוותר על שורה . ורטקוב'במפלגת פועלי ציו! בצ
  . המקהלה, החוג הדרמתי, של יזמות כמו הספרייה

זמ! קצר לפני האיחוד הקימה מפלגת פועלי ציו! ארגו! נוער בש� 
  ג� הכשרה פוליטיתותרבותית מסועפת פרייהייט שניהל פעילות 

העובדה שתנועת פועלי ציו! התבססה בעיקר על יידיש . חברתית
אפשרה לה לעשות פעילויות תרבותיות רבות וחשובות למע! ההמוני� 

קורסי� לקריאה  הכנתפעילות חשובה נעשתה בתחו� . היידישדוברי 
, תה הספרייההישג חשוב שני היי. וכתיבה ביידיש ולימוד ספרות יידיש
 ,"התאחדות"לפני האיחוד ע�  ,אשר מכמה עשרות ספרי� הגיעה
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התרבותית השלישית היה  מטלהה! עשר אל% עותקי� ליותר משלושה
פעולות אלה . וההישג התרבותי הרביעי היה המקהלה, החוג הדרמתי

אשר תיאמה את כל פעילויות התרבות של , ניהלה ועדת תרבות
, דלשטיי! היה הראשו! שניהל את המקהלהה א'מלצ. המחלקות השונות

בעל , נגר במקצועו, אחריו קיבל את ניהול המקהלה ישראל גוטספלד
זמר הבס : טובי הזמרי� במקהלה ראוי להזכיר אתבי! . נאהטנור קול 

  . שרה קנכט  חיה – סופר!, יצרלה ִש 'איצ – אלט', שאול וולקובי0

ניהל את החוג הדרמתי  ,שהציג שורה של מחזות חשובי� ,יענקל ברבר
  . 1923 1930בשני� 

   ]בהירויות מעט חזרות ואי[

  . 121 – 113' ע, ורטקוב'התנועה הציונית בצ: מתו� הפרק
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   ספריותספריותספריותספריות    דוחדוחדוחדוח שוורצב�  ]רל[ב

דוכ! . 19 של המאה ה 80 נות השב וראשית ,ורטקוב'הספריות בצמער� 
הספרי� . נפתלי בתההשאלה הראשו! היה אצל מוכרת הספרי� שרה 

ר "מלאחר מכ! נוספו הרומני� של שֹֹ, הראשוני� היו ספרי מעשיות
מקס סיפורי� בלשיי� של , ושל בלאושטיי!] 'מאיר שייקבי0  נחו�[

  . שפיצקופ ואחרי�

החלו לצו0 בחנות הצרה , ספרות עברית ויידיש החדשה הופעתע� 
אחד , פר0, שלו� עליכ�, ]מוכר ספרי�[ של מנדלי ,ספרי� חדשי�

הפכה  כ�. ורנלי� בעברית וביידיש'לאחר מכ! נוספו עיתוני� וז. הע�
ו בעת ההיא הצעירי� כנססביבו הת, החנות הקטנה מעי! מרכז תרבות

  . ו מ! הספרי� את קיומ� הספרותיר דלשא, המשכילי�

את הספרייה הציבורית  "ועלי ציו!פ"הקי� ארגו!  1907בשנת 
. עברית וגרמנית, כילה כשלוש מאות ספרי� ביידיששה, הראשונה

מייסדי . משו� שהארגו! התפרק, לאחר חמש שני� נסגרה הספרייה
קבל את הספרי� תו� תש ,"בני ציו!" תהספרייה עשו הסכ� ע� אגוד

בסו% . קרונות שה� נותרו חייבי� 500סות חוב של כהתחייבות ל
 "צעירי ציו!" תאגודמלחמת העול� הראשונה עברה הספרייה לרשות 

  . � חדשי�יוהתעשרה בספרי� עבריי� ופולני

. 1920הייתה קיימת עד , ספרייה עממית יהודית: תחת הש�, הספרייה
ר בידי שאנמספר מסוי� של ספרי� . מסיבות חומריות נסגרה הספרייה

שנתהוו בעת ההיא , הקוראי� והנותרי� התגלגלו לידי הרוויזיוניסטי�
ספרייה חדשה  תהקמשימשו לספרי� אלה , רטקובו'כמפלגה חדשה בצ

הספרי� ברוב� היו בפולנית ומיעוט� . הרצליה: ורטקוב בש�'בצ
  . בעברית

פועלי  ארגו!ספרייה שנייה נוסדה לאחר מלחמת העול� הראשונה בידי 
נרכשו בידי החברי� וה� כרכו  הספרי� הראשוני�. ציו! שנוסד מחדש

הוא פתח ספרייה , וספו חברי�התפתח ונ רגו!כשהא. אות� בעצמ�
  . ספריית פרייהייט: בש�, לספרי� ביידיש בלבד

ע�  "התאחדות"כשחל האיחוד של . 1934הספרייה הייתה קיימת עד 
הנוער היה עסוק בענייני� , פועלי ציו! חדלה הספרייה להתקיי�
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 הכנסת ה שלהדבר גר� להפסק. ספרותיי�במאשר יותר מפלגתיי� 
פסקה השאלת הספרי� . מצמות חוג הקוראי�ספרי� חדשי� ולהצט

  . וממילא ננעל הארו! ובו מאות אחדות של ספרי�

היו . אצל האחי� שטרנברג, פרטית, הייתה ג� ספרייה שלישית
כמה  ,חלק הארי בפולנית, בספרייה כמה אלפי ספרי� בשפות שונות

היא הייתה קיימת עד תחילת . מאות ביידיש וכמה עשרות בעברית
  . עול� השנייהמלחמת ה

על טהרת , 1927 היא נוסדה ב. פר0 'ל' ת יספרייה רביעית הייתה באגוד
היו , שנית; המייסדי� היו יידישיסטי�, ראשית: משתי סיבות, היידיש

ולספר היידיש החדש לא היה , בעיר די ספריות ובה! ספרי� בפולנית
 ,יידישכענ% של תרבות , ההאגוד הכתוצאה מכ� החליט. קורא וקונה

  .לייסד ספרייה על טהרת יידיש

כשנתקבלה , 1929 1931למעט בשני� , לא קיבלו סיוע חומרי מאיש
, במרוצת הזמ!. שלושי� זלוטי לשנה, סובסידיה קטנה מ! הקהילה

  . גדל ג� מספר הספרי�, כשהספרייה התפתחה ומספר הקוראי� גדל

בעיקר  ,מספר מסוי� של ספרי� רכשה הספרייה מ! האחי� שטרנברג
ע� הזמ! רכשה לעצמה . ספרי� שהיו מונחי� ש� ואיש לא קרא בה�

. ספר, אשר שלחו לה מדי פע� מתנה, הספרייה אוהדי� בהוצאות חו0
, ארבעטער רינג, ארווערטספֹ: בי! אלה יש להזכיר את ההוצאות

' ש: וג� סופרי� ועיתונאי� כמו, שטיי!' מ' ל, שינסקידֶ , הוצאת מתנות
חנה , ביאליסטוצקי' י' ב, מלכה לי, גרשו! בדר, ליבי!' ז, ראדל' י, ניגר

, פיניס מקובה' א, צבי אורנשטיי! מלונדו!, רני'דניאל צ, לווי!  דוהל
אשר שלחו , דו! ואחרי�נמשה עובד מלו, יצחק ברלינר ממקסיקו

אשר  ,וניו יורק א וילנה"ייוו ותרומה גדולה העניק. אישית את ספריה�
   .שלחו את פרסומיה�

שנתי של  נותר רק דוח עשר, אי! דוחות של הספריות הנזכרות לעיל
הכילה , 1937בשנת , בעשור לקיומה. המצוי בישראל, פר0' ל' ספריית י
, מה� גברי� 80% כ, 335מספר הקוראי� היה  ,ספרי� 2,500הספרייה 

בספריה הציבורית ) ביידיש(לעומת זאת מספר הקוראי� . נשי� 20%
, שהיו לה! ג� ספרי� בפולנית, היהודיות הפרטיות ובשלוש הספריות

  . 805היה 
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מספר . קוראי יידישורטקוב 'בצמ! האוכלוסייה  67%היו  1937
מסחר ה ענ%פועלי� ושכירי� ב: לפי מקצועות הקוראי� בספריית פר0

סוחרי� , סוחרי�, בעלי מלאכה: והעיסוקי� האחרי�, 56%
קוראי יידיש מקרב תלמידי בתי . �44% זעירי� ומקצועות חופשיי

   . מ! הקוראי� 7% 5, מספר� היה קט!, 1932נה בשנת הספר נמנו לראשו

ובעשור , ספרי� בלבד 160  היו כ 1927ע� ייסוד הספרייה בשנת 
  . ספרי� 2,487לקיומה היו בה 

  :התפלגות הספרי�

  .50%  סיפורי� כ, נובלות
  . 20% כתבי עת ומאספי� כ

  .15%  ביקורת ספרות כ, היסטוריה
  . תרגומי� –ר שאהיו מקור וה

ע� פרו0 מלחמת העול� . ספרי� 34,000  במרוצת העשור נקראו כ
  . ספרי� 3000 מ למעלה השנייה היו בספרייה

שהיה בה ', ל' ס' הייתה ספרייה פולנית גדולה ט ,נוס% לספריות שנמנו
וג� , הייתה ג� ספרייה אוקראינית. מספר מסוי� של קוראי� יהודי�

א� נוסי% ג� את ספריות בתי . ש� היה מספר קט! של קוראי� יהודי�
  . ורטקוב היו ע� הספר'נית! להסיק כי יהודי צ

הספריות  �מערקיבל  ,כשהממשל הסובייטי כבש את עירנו, 1939
, פרטיות ה! , ה! ציבוריות, כל הספריות. לפתע מראה שונה לגמרי
 הספרי� למעלה ממחצית, ש� עברו צנזורה, רוכזו באולמות בבית הע�
בי! מקו� ראשו! 

הספרי� הפסולי� תפסו 
. ספרי� ביידיש ובעברית

כותב שורות אלה היה עד 
ראייה להובלת הספרי� 

ות גדולות אל הפסולי� בעגל
  .לתנור

אג% הספרייה , בית הע�

1937בשנת 
הקוראי� בספריית פר0

%היוו יחד 
זעירי� ומקצועות חופשיי

הספר נמנו לראשו

ע� ייסוד הספרייה בשנת 
לקיומה היו בה 

התפלגות הספרי�

נובלות, רומני�
כתבי עת ומאספי� כ

היסטוריה, מדע
היו מקור והמה�  70%

במרוצת העשור נקראו כ
השנייה היו בספרייה

נוס% לספריות שנמנו
מספר מסוי� של קוראי� יהודי�

ש� היה מספר קט! של קוראי� יהודי�
נית! להסיק כי יהודי צ, הספר

1939בשנת 
לפתע מראה שונה לגמרי
רוכזו באולמות בבית הע�

מקו� ראשו! . נפסלו
הספרי� הפסולי� תפסו 
ספרי� ביידיש ובעברית

כותב שורות אלה היה עד 
ראייה להובלת הספרי� 

הפסולי� בעגל
לתנור – הרכבת

  
בית הע�: תצלו�ב

   העברית
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ורטקוב ספרייה אחת ובה כמה אלפי 'הייתה בצ ,במרוצת כשנתיי� ,וכ�
עד שנכנס הצבא הנאצי אל . למעט עברית ,ספרי� בשפות שונות

השמיד וחיסל ג� את הספרייה העירונית , הרס הכול, ורטקוב'צ
  .ורטקוב'היהודית בצ

  . 129 – 127' ע, ורטקוב'תרבות וחברה בצ: מתו� הפרק
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            פר0פר0פר0פר0' ' ' ' לללל' ' ' ' ייייאגודת אגודת אגודת אגודת שוורצב�  

   פר0' ל' המייסד ויושב הראש של אגודת י ,אפרי� שוובל

כבר היו ] 20  של המאה ה[ 20 במחצית הראשונה של שנות ה
ורטקוב 'נוסדה בצ 1925במאי . ורטקוב חיי� חברתיי� מפותחי�

    .יידישתרבות וספרות  ! שללהתפתחות מהרתפר0 ש' 

מרכז של חסידות , ורטקוב'מניי! צעירי� החליטו ביניה� כי בצ
 אשר יהווה גשר בי! התרבות, חסר מוסד תרבות יהודי מודרני

מפלגות מסוימות ומוסדות , אמת. המודרנית ולזהיהודית הישנה 
א� , �שלה תיופיתחו את שפת היידיש והשתמשו בה במיזמי� ובפעילו

 ש�כ. תתמסר א� ורק למשימת התרבותש ,חסרה חברת תרבות
מספרות , משלה�" רבי"כ� רצו הצעירי� , שהחסידי� השתוקקו לרבי

  . פר0' ל' י –יידיש המודרנית 

נית! היה למצוא בו את כל , אול� קריאההיה  ,קימוהשדבר ראשו! 
: כמו ג� עיתוני יידיש מניו יורק, העיתונות היהודית של פולי!

ושורה שלמה , ג� קאנאדער אדלער, מארג! זשורנאל, טאג, פארווערטס
דער , צוקונפט, ליטערארישע בלעטער: כמו י�ספרותי פרסומי�

  . וועלט שפיגל ואחרי�

  

מרצי� מקרב סופרי יידיש ידועי� כמו אלתר  תהבא ,הפעילות השנייה
 ]וסמ![ז, ]יוס% טונקל[ דער טונקעלער, משה גרוס, פר0 מרקיש

 יידישרי פהבאת סו. נחמ! מייזל, רוויטשמל� , יואל מסטבוי�

שוורצב�   ]רל[ב

אפרי� שוובללזכר 

במחצית הראשונה של שנות ה
ורטקוב חיי� חברתיי� מפותחי�'בצ

' ל' אגודת י

מניי! צעירי� החליטו ביניה� כי בצ
חסר מוסד תרבות יהודי מודרני, והשכלה

היהודית הישנה 
פיתחו את שפת היידיש והשתמשו בה במיזמי� ובפעילו

חסרה חברת תרבות
שהחסידי� השתוקקו לרבי

יידיש המודרנית 

דבר ראשו! 
העיתונות היהודית של פולי!

פארווערטס
פרסומי�של 

וועלט שפיגל ואחרי�

הפעילות השנייה
פר0 מרקיש, קציזנה

יואל מסטבוי�', סגלובי0
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א% ששלו� אש היה ש� לאחר . בעיר חידושורטקוב הייתה 'אל צ
סקי היה אצלנו בזמ!  ג� אנ. לא הייתה לו הופעה, 0רנוביטש תועיד

רבי� . א� ג� לו לא הייתה הופעה פומבית, מלחמת העול� הראשונה
הרבי  אצלמסופרי יידיש ומשורריה לא החמיצו הזדמנות לבקר 

     .ורטקוב'מצ

היא החלה להשאיל . 1927 ייסוד הספרייה ב ,השלישיהגדול ההישג 
ובראשית מלחמת , רות ספרי� בלבדספרי� כשהיו ברשותה כמה עש

עותקי� של ספרי יידיש  3,000 העול� השנייה היו בספרייה למעלה מ
  . בלבד

בעזרת  ,פר0 ג� החלה לארג! הרצאות בנושאי תרבות' ל' אגודת י
שנהג להרצות על , ר אלטהיי�"ראוי להזכיר את ד. כוחות מקומיי�

, ו היו היינההנושאי� האהובי� עלי .ספרות גרמנית ופילוסופיה
ובכל זאת עורר , לחצאי!גרמנית והוא דיבר יידיש . שפינוזה, מטרלינק
נשא א% הוא שורה של , דוד פרנקל יסטרמג. בקרב מאזיניועניי! רב 

הני� זומרמ! מ! . ויצירותספרותיי� אקטואליי� הרצאות בנושאי� 
הושפע מ! הסביבה היהודית , יהודי מתבולל, הפקולטה לרפואה

. ביידיש וילנאית נאה, ונשא הרצאות בנושאי רפואה, ש� למד, בווילנה
   . בכוחות עצמיי�, בערבי שבת קוימו ערבי� ספרותיי� וערבי קריאה

ב מיזמי ורטקו'עד אז התקיימו בצ. עשייה נוספת היה העיסוק בתאטרו!
א� , טנְ מֶ תאטרו! של  חוגי� דרמתיי� שוני� בהנהלת גימפל או פריזָ 

' ל' אגודת י]. תקלוקלספרות [ה� הציגו תאטרו! זול ותכופות שונד 
. פר0 נטלה על עצמה את המשימה להיאבק בסוג זה של תאטרו!

ביניה! היו . ורטקוב להקות יהודיות מודרניות'החליטו להביא אל צ
יונג ", "ווילנער טרופע"לאחר מכ! , וב ואידה קמינסקהזיגמונט טורק

די ", "עזאזל: "ג� תאטרו! אמנותי קט!ו, ואנסמבלי� אחרי�" טעאטער
זמרי� , הופעות יחיד של אמני� וקרייני�, "אררט", "יידישע באנדע

כ� עלתה הרמה התרבותית של האוכלוסייה היהודית . וזמרות
והכול  ,פר0' ל' קרה של אגודת ייֹאת ה העלוכל הפעילויות . ורטקוב'בצ

ג� חוגי� מתבוללי�  ,לכ!, ידעו כי מיז� שלה� תמיד מלא תוכ! ורציני
    .בה בעיר החלו להתקרב לאגודה והיו מבקרי� תכופי�
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נזכיר את האנשי� אשר התמסרו 
 ,בלב ונפש לפעילות האגודה

צלחה ואשר הודות לה� 
, )סוחר(אפרי� שוובל 

פקיד (לסקי באברה� טרמבו
, )חי במזרח אירופה

, מקצוע חופשי(יענקלה גולדברג 
 השמואל לנד, )חי בישראל

מרדכי טריינר   ישראל
שפסל ראסט , )רופא שיניי�

, דוד פרנקל טרסימג, )פועל דפוס
   ). תופרת(פרנקל   רויזה קאנל, )פחח(חיי� שטקל , הס) זיק

, מאוד על פעילויות העסקני� הנזכרי� לעילאפשר היה לספר הרבה 
שלא היה מוכ! , כמו למשל באיזו מסירות עבד יושב הראש שוובל

ותמיד , למסור לאיש את הכבוד לרשו� מנוי חדש
' המזכיר א. ובסידורה היה עסוק בקטלוג הספרייה

עסק , העובד השני המסור עד מאוד, לסקיבטרמבו
היה מסדיר תכופות . באהבה רבה בענייני האגודה

, ענייני� דוחקי� והתייעצויות בשעות עבודתו
כה , עירו לו על כ�הומעול� לא קרה שמעסיקיו 

ההערכה והכבוד לפעילות המסועפת  והיגדולי�  דזוניו הס
, פעיל שלישי חשוב של האגודה היה יענקלה גולדברג. והמסורה שלו

משימתו . לליתמכובדת והיה בעל השכלה יהודית וכ שמוצאו ממשפחה
לענייני האגודה בקרב האינטליגנציה היהודית  הייתה לעשות תעמולה

מרדכי צלר . הודות לו נמשכו לאגודה משכילי� מתבוללי� רבי�
לא היה מיז� , ושמר על כל פרוטה, היה למעשה בעל הבית של האגודה

, תופרת במקצועה) לימי� פרנקל(רויזה קאנל . נעשה בלי אישורו
קוד� לכ! הייתה פעילה של פועלי ציו! . רבות להצלחת האגודה

   . פעילות בחברה היהודית לתרבותתו� ה לא צללהולאחר מכ! 

והיה נחו0 להשלי� , פר0 היו פועלי� ופועלות' ל' רוב חברי אגודת י
מוב! אפוא . חינו� חברתי, שיעורי�, השכלהאמצעות � ב

. וכמוהו החוג הדרמתי, יה חשובהשאול� הקריאה מילא כא! פונקצ
ג� קבוצה של בחורי�  קיבצו. לימי� נוסדו ג� מקהלה ותזמורת

נזכיר את האנשי� אשר התמסרו 
בלב ונפש לפעילות האגודה

ואשר הודות לה� 
אפרי� שוובל : המלאכה

אברה� טרמבו
חי במזרח אירופה, פרטי

יענקלה גולדברג 
חי בישראל

ישראל, )אופה(
רופא שיניי�(
פועל דפוס(

זיקיאי( יודזונ

אפשר היה לספר הרבה 
כמו למשל באיזו מסירות עבד יושב הראש שוובל

דזוניו הס: בתצלו�

והמסורה שלו
שמוצאו ממשפחה

הייתה לעשות תעמולה
הודות לו נמשכו לאגודה משכילי� מתבוללי� רבי�. בעיר

היה למעשה בעל הבית של האגודה
נעשה בלי אישורוש

רבות להצלחת האגודה תרמה
ולאחר מכ! 

רוב חברי אגודת י
� בחינוכאת 

שאול� הקריאה מילא כא! פונקצ
לימי� נוסדו ג� מקהלה ותזמורת
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 ,כל המיזמי�. ת"בי  %"שאת� החלו ללמוד ממש אל, צעירי� ונערות
   . הוכתרו בהצלחה ,אפילו הניסיו! האחרו!

מילה . באגודה שררה אווירה חמימה כלפי שפת יידיש והיצירה ביידיש
סופרי� ואמני� . ושיר ביידיש הדהדו תמיד בערבי� ברחובות הסמוכי�

ביטאו בהזדמנויות שונות את דעת� הנלהבת על , ורטקוב'שביקרו בצ
� אותי מאוד מימרשי": 22.12.1934 כ� כתב נחמ! מייזל ב. האגודה

 ק הלפרי! כתב בלְ פָ ". יידישמיידיש וההתלהבות  הרצו! לפעול למע!
א� העיקר , דברי� המובני� מאליה� ה�, תועלת והישגי�: "12.3.1935

פר0 ' ל' אגודת י ששמוהוא הלבביות בה נתקלי� בפינת נווה המדבר 
חשתי עצמי טוב : "21.11.1936 בר הורובי0 כתב ב". ורטקוב'של צ

רשמו הערכות  מבקרי� החשובי�ראוי להעיר כי ה". בחברתכ� הנעימה
 כל אחד דיי! היהוע, בתקופה שהאגודה כבר הייתה במשבראלה 

  . בה הכלפי יידיש והיצירה ביידיש ששרר ! האווירה הלבביתמושפע מ

המדעי היהודי  כו!אגודת פר0 ג� שיתפה פעולה באופ! אקטיבי ע� המ
קול דפי , מודעות, פלקטי�, ספרי�: ואספה חומרי� שוני� ,א"ייוו  –

כ� מצאו בעליית  ,חיפשו וחיטטו. הודעות של ארגוני� וחברות, קורא
שוטטו בבית ; "תולדות ישו"כתב יד יש!  ,בתו� בגד שרד אוסטרי ,גג

. א"צילמו אות! ושלחו אל ייוו, העלמי! העתיק וחיפשו מצבות עתיקות
אנחנו נרגשי� לנוכח נכונותכ� : "א"כביטוי להכרת תודה כתב ייוו

ע� שותפי� כמוכ� . ת לבוא לעזרת המכו! במאמציו הקשי�המתמד
  ".מטרתנו בסופו של דבר שיג אתשנ י�אפשר להיות בטוח

 ,ר גרשוני"ע� ד 1933בשנת , א"ג� מגביות מוצלחות למע! ייוו נערכו
, בכל פע� גויסו למעלה מאל% זלוטי. ע� הסופר הלפרי! 1935ובשנת 

  . ורטקוב'סכו� נכבד בעיר כמו צ

, יגלניצה: ה להפו� למרכז תרבות לעיירות הסביבהניסתג� אגודת פר0 
, 1928באחד מימי ראשו! בקי0 . וב ואחרות'צְש בורְ , ]ריאניאוזֶ [ אוזיר!

שהתדיינו והתווכחו במש� כל , י עיירות אלהנציגזומנה ועידה ע� 
פיתוח , נתקבלו החלטות בדבר פעילות משותפת בתחומי מרצי�. היו�

מקהלות וכ! , חוגי� דרמתיי�, קורסי ערב, יהודיי� רי ספבת, ספריות
. לא נוצר שיתו% הפעולה, להביע!מסיבות שלא כא! המקו� . הלאה

של אגודת פר0  א� רצונה. ממש מיזמי� שיטתיי�ל בעיירות קשה היה
   .ורטקוב היה טוב'בצ
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ותמיד עברו , שארגנה האגודה אקדמיותורטקוב 'מדי שנה התקיימו בצ
 .ע� במה מתאימה ,של האגודההתקיימו הצגות באול� . בהבהצלחה ר

האקדמיות הפכו  ,התפאורות צוירו בידי הצייר המחונ! ישעיהו בלונדר
  . לאירועי תרבות בעיר

היה תוצאה של מה שמכונה , 1933 1935בשני�  ,המשבר באגודת פר0
שניה� רצו . אלמנטי� פרוגרסיביי� מצד אחד ושל הלאומיי� מצד שני

האגודה נאלצה . לידיה� את המוסד ועל כ� התנהל המאבקלקבל 
. � הגיעה לירידהכו ,יותר !קט משכ!לכל פע�  ,להעתיק את מקומה

יותר לפעילות� המהפכנית  ,�לאחר מכ! התמסרו הפרוגרסיבי
והחלקי� הלאומיי� התמסרו יותר לפעילות� , והקונספירטיבית

שני  ,א� ראוי להדגיש .י�השוני� הציוניובארגוני� הפוליטית במפלגות 
להתגבשות רעיונית ולהתעמקות אפשרויות החלקי� קיבלו באגודה 

    .תרבותית

נוספו אמנ� . א� כבר בהיק% קט! יותר ,האגודה המשיכה בפעילותה
הפעילות התנהלה כ� עד . חברי� עוד ועודא� נשרו , ספרי� חדשי�

, רטקובו'כשנכנס הצבא הסובייטי אל צ. כשפרצה המלחמה, 1.9.1939
ועמ� ג� המוסד היפה שנשא את � יהיהודי החיי� החברתיי� חרבו
  .פר0' ל' אגודת י: הש�

  .הכותב היה חבר באגודה

  . 133 – 129' ע, ורטקוב'תרבות וחברה בצ: מתו� הפרק
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      ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''תאטרו! ומקהלה בצתאטרו! ומקהלה בצתאטרו! ומקהלה בצתאטרו! ומקהלה בצ]  ?ברל שוורצב�[' ש' ב

פעילות  19 ניהלו כבר בסו% המאה הלהקות תאטרו! וחוגי� דרמתיי� 
חובבי� וג�  נילהקות רבות של תאטרונוסדו בעת ההיא . מסוימת

ג� . אשר הציגו בערי� ובעיירות של גליציה, חוגי� מקצועיי� למחצה
 היו שלא� ההופעות החשובות . ורטקוב הייתה להקת תאטרו! דומה'בצ

תאטרו! שהייתה למעשה חלק שהתפלג מ! ה, להקת גימפל מלמברג
אחד . ורטקוב נקרא להקת גימפל'החלק שהופיע בצ. המקורי של גימפל

ורטקוב היה הופעת א� התאטרו! 'מאירועי התאטרו! החשובי� בצ
  . רחל קמינסקה ולהקתה אסתר – היהודי בפולי!

ביו� הייתה זו אכסניה  .הצגות התאטרו! התקיימו אצל קורנבלו�
ציה לרכוש סחורה או הובילו שבאו מ! הפרובינ, לאנשי� ע� עגלותיה�

בעלי , בעלי המלאכה. בלילה הפ� המקו� להיות תאטרו!; נוסעי�
, י במקו�פנוהיו מבלי� את זמנ� ה –הנערות המשרתות , העגלות

  . בר  תזמורתו של הירש יווילב, רווי� נחת מ! השירי� והריקודי�

שני , ר וקונילה ממזרותאטרו! היו פרצל של ודאגש" המטפלי�"
פרנסות מזדמנות ורווחי� צדדיי� אצל בעלי על ברנשי� שחיו 

שבו , ה� נהגו להסתובב אצל פייגלה כה! בפונדק. העגלותהכרכרות ו
המחות! הראשי היה תמיד ). כ� כינו אות� אז(התאטרניקי� התאכסנו 

מוכ! כל רגע יה הש, ברנשו! עגלגל ונמו�, אחריו הל� קונילה, פרצל
כל את ה� היו מכיני� . מלא את פקודותיו של פרצל הארו� והגבוהל

ג� את  ,צי�הנחו אביזרי�הכינו את ה ,עשו את הבמה, הנחו0 להצגה
  . התזמורת ואת הספסלי� והכיסאות למע! הקהל

המבקרי� בתאטרו! לא היו , ככלל. רעגורל השחקני� בעת ההיא היה 
ה�  .י הספיקו לפרנסהובקוש ,וההכנסות היו זעומות, בעלי אמצעי�

אצל ישבו ימי� תמימי�  :להצגה �פרסומסע לעשות  נאלצו עצמ�
בדר� זו  .ושרו קטעי תאטרו! שוני� ,ליד שולחנות קטני�, פייגלה בחו0

אות�  ובדיכש ,בעלי העגלות והנערות המשרתות ותלבו את בש
 עוגהפיסת  ,]בשר, תפוחי אדמה, כוסמת, גבינה[ממולא במאפה 

להקות התאטרו! היו קבוצות . פרסומתהזו הייתה , ולעתי� ג� במשקה
. של� מחזהוכמעט לא היה ביכולת! לבצע  ,בדר� כלל מצומצמות

לא היו מסוגלי�  !שאנשי התאטרו קרהכמעט תמיד  ,לאחר מעשה
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, "המטפלי�"ו למענ� שני אספורטקוב בלא הפרוטות ש'צ את  לעזוב
  . � לא כיסו את הוצאותיה�כי ההצגות מעול, פרצל וקונילה

, תאטרו! מאכסניה אחתהג� וספרות הורטקוב צמחו 'בצ, פרט מעניי!
 – חנות הספרי� הקטנה של ישראל הויזר: ויצאו ממש מתחת לגג אחד

 – קוראי� ספרי� ביידישל השאילל, ורטקוב'לראשונה בצ, ש� החלו
  . שחקני יידיש הראשוני� שהוהייתה בשכנות לאכסניה אשר בה 

כשהשחקני� , 20 כל תמונת תאטרו! יידיש השתנתה לגמרי במאה ה
 הופיעוו, "בריסטול"אלא התגוררו במלו! , בסת� אכסניה שהוכבר לא 

הקהל ג� הוא . שהיה בו אול� גדול ומקומות ישיבה טובי� ,במלו!
החוגי� הדרמתיי� שהתהוו . השתנה והקי% חוגי� רחבי� באוכלוסייה

  . בהצגות תאטרו!יותר בעיר תרמו רבות ליצירת עניי! עמוק 

, ורטקוב'החל לבוא אל צ, פר0' ל' ע� ייסוד אגודת י, 1925בשנת 
ראשוני� שבאו אלינו היו זיגמונט מ! ה. תאטרו! יידיש משובח, הביזמת

ה� הפתיעו את הקהל בהצגת המחזה , טורקוב ואידה קמינסקה
 הלהקה[ווילנער טרופע ורטקוב 'באה לביקור בצ 1929 ב". רפיו�ומ"

את  הוהציג, ע� הכוחות הטובי� ביותר שלה, הנודעת ]איתוילנהו
" הש� קידוש"הוצגו  30 בשנות ה. פר0' ל' מאת י" בלילה בשוק היש!"

" יהרשלה אוסטרופול", מאת צייטלי!" יהודי�העיר ", מאת שלו� אש
שהיו , כמעט כל להקות התאטרו! היהודי. מאת ליפשי0 ואחרי�

במיוחד ראוי להזכיר . ורטקוב'הופיעו בצ, מוכרות אז בפולי! ובגליציה
ע� רפרטואר עשיר  ,את משחק� של יונס טורקוב ודינה בלומנפלד

מאת פרנק " הסיבה", מאת לאוורניוו" עי� ואחדהארב"ומעניי! כמו 
  . ואחרי�

מד� ", "גליקל האמל", "דוקטורהעלמה : "אידה קמינסקה הציגה
עמה הופיעה ג� האמנית הידועה . ומחזות אחרי�" אנו הנשי�", "איקס

  . רחל הולצר

מאת פרידרי� " הטלאי הצהוב"בהצלחה רבה את  והציגולהקתו רנ� גְ ' א
מאת " נט גרישה'סרג"הציג את המחזה הפציפיסטי  קורט קאטש. וול%

שחקנית התאטרו! הידועה לידיה פוטוצקה הופיעה . ארנולד צווייג
טוב הציג רָ ר פאול בָ "ד". מירלה אפרת"תפקיד הכתר שלה בורטקוב 'בצ
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מאת ארנסט " מ!הינקֶ ", ברגנדמאת סטרי" האב: "אצלנו שני מחזות
   .טולר

הופיע , וייכרט' ו של מבימויב ]צעירי�תאטרו! ה[ "יוגנט טעאטער"
, והופיעו עוד שחקני� רבי� ולהקות, בעירנו ע� שני מחזות מודרניי�

התכופי� של  !אוסי% רק את ביקוריה. יקצר המצע למנות את כול�
ע� " אררט", ע� אלה לילית וגודיק" עזאזל: "להקות אמנות קטנות כמו

' ד ,ע� זישה כ0, ]ה היהודיתהכנופי[ די יידישע באנדע", יג! ושומכר'זד
האחרוני� מצאו ח! אצלנו בעיר והיו אורחי� תכופי� , לדרמ!

, "תל אביב": יק הוצגו אצלנו'של נוז בימויוב. ורטקוב'בצ
 ]החוג של גולדפד!" [גאלדפאדע! קרייז"יוזכר ג� ". סרטיפיקטי�"

לייוויק בבימויו ' מאת ה" הגול�" ההצגהע�  ]סטניסלבוב[ מסטניסלב
  . רוש� מצוי! על הצופי� ההותירהצגה ש, דוד הרמ! של

, 19  החלו בפעילות� בסו% המאה ה ,החוגי� הדרמתיי� המקומיי�
שהציגו , גברי� בלבד, והלהקה הראשונה הורכבה מקבוצת סטודנטי�

ה� הופיעו . בשפה הגרמנית, ר הרצל"מאת ד" הרופא"את המחזה 
ולימי� של " ציו! בני"של  מות משכנ�במקו, בחופשות הקי0 בלבד

  ". צעירי ציו!"

בשפה  ותכי"חזות תנְמ ההציג חוג זה שורה של  1914 1916בשני� 
אסתר ", "ברק ב! אבינוע�", "דבורה הנביאה", "שאול המל�" :העברית
רפת כפי שכינו , אס�ההופעות הראשונות התקיימו ב .ותואחר" המלכה

אלה השתתפו ג� בהופעות . נהקולְ ברחוב ְש  אצל מרדכי שטיי!, זאת
להפי0  :לעצמו מטרה ציבשה, מקבוצה זו בקע לימי� חוג קבוע. נערות

  . בהופעותיה� את השפה העברית

ורטקוב 'בצ, חסרות מנוחחר% העובדה ששנות המלחמה היו קשות ו
כמו , פעילות התרבותית הכלליתבונתאפשר להמשי�  יחסיתשקט היה 

  . ג� בפעילות בתחו� התאטרו!

מאת שלו� ) ע� הזר�" (יצא וחזר"יג החוג את המחזה הצ 1917בשנת 
בה� הלר , השתתפו בהצגה מספר ניכר של שחקני� חובבי�. עליכ�

ליאו! , דוד פרנקל, יונה רוזנצווייג, )עלה לישראל, ר הלר"לימי� ד(
   ").אוהל"לימי� שחק! ה(ציו! זילברג  ב!, גניה זיידנפלד, שטייגר, הלפרי!
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שהציג שורה של , ציו! זילברג  הדרכת ב!הופיעה ג� להקת נוער ב
  . בעברית, "המכבי� הקטני�"בה� , הצגות ילדי�

אשר ייסד , יידישתרבות לאט חוג  התגבש אט 1918 1921בשני� 
חוג זה הצליח למשו� אליו . מחזות ביידיש תמחלקה דרמתית להצג

 !הזכייה המיוחדת היה ליאו, כוחות אחדי� מ! החוג הדרמתי העברי
חוש המשחק ב, שהתייחד מ! החובבי� האחרי� בכישרונו, הלפרי!

הוא היה לבמאי החוג הדרמתי ; רגש האומנותי כלפי התאטרו!בו
  . ביידיש

שהציג מעת , היה למפלגת פועלי ציו! חוג דרמתי משלה 1912  כבר ב
, "מירלה אפרת: "ה� הציגו). עלה לישראל(לעת מחזה בהדרכת גטר 

 ]?יהושע[ שיע והשחקני� החובבי� הי בי!. ואחרי�" היהודי הנצחי"
  . עז ואשתו ואחרי�בֶ , טוקר, יענקל ברֶבר, לשנרפְ 

יחד משימה ומילאו , זה את זה למעשה השלימו שני החוגי� הדרמתיי�
ורטקוב לגלות יחס ח� 'ה� חינכו את הקהל בצ. תרבותית משותפת

ה בשקיקה ובחוסר סבלנות ציפ כ!והקהל א. אטרו! יידישת פילכ
   . להצגות שעליה! הודיעו

ולאחר ההצגה דיברו , על האול� שעות קוד� לתחילת ההצגה וצר
הצגות , במילה אחת. ימי� תמימי� על המחזה ועל ביצועי השחקני�

החוגי� הדרמתיי� . תאטרו! הפכו מעי! חג לציבור חובבי התאטרו!
והפכו את שנות , בורטקו'התעוררות בחיי התרבות של צהכניסו 

  . המלחמה האפורות העצובות לחוויה חגיגית

במש� תקופה ארוכה למדי הצטיי! החוג הדרמתי של פועלי ציו! 
עצתו בבסיועו ו, בימויו של יענקל ברברבבהנהלתו ו ,בפעילותו וביזמתו

, בחודשי האביב, 1922 ב. של העסק! דוד פרנקל המוכשר והמשכיל
ברזל "את מחזהו האחרו! , בהצלחה מרובה ,הציג החוג הדרמתי העברי

  . מיד לאחר מכ! סיי� החוג את פעילותו ואת קיומו ,"בברזל

 –מסיבות שונות נחלשה החוג הדרמתי של פועלי ציו!  פעילותכש
עלייה לאר0 , והנוער" החלו0"ארגו! , שימת דגש על פעילות פוליטית

' ל' ודת יעלה החוג הדרמתי של אג –הגירה לארצות הברית , ישראל
מרכז התאטרו! ובמש� תקופה ממושכת היה  ,שהתפתח במהירות, פר0

  . ורטקוב'החשוב ביותר בצ
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 1925 פר0 נוסד ב' ל' של אגודת י החוג הדרמתי
והציג במש� הזמ! שורה של הצגות תאטרו! 

' ל' עברה אגודת י 30 בראשית שנות ה. חשובות
וש� נתקיימו , נאה ומרווח משלה שכ!פר0 למ

בהנהלת האמ! והצייר הצעיר , הצגות תאטרו! יפות
, ריי�) חיי�(ידי מוניה בוג� , בלונדר ]ישעיהו[ שיע

    ] אוס%[ישעיהו בלונדר בצעירותו : בתצלו�  .הזעירשהתמסר במיוחד לאמנות 

ביצע החוג הצגה מיוחדת לציו! מאה שני� להולדת מנדלי  1936בשנת 
 ,חגה. � רבי�ילחגיגה זו הצטרפו ארגוני� ומוסדות יהודי. מוכר ספרי�

ורטקוב ברוב 'ג� בצ קוי�, שנחוג ברחבי עול� התרבות היהודי
חיי� ריי� ביי� . פר0' ל' ביזמתה ובניהולה של אגודת י, התלהבות

הצגת ילדי�  ביצוע. כעבור שנה שורת מחזות מאת שלו� עליכ�
  . גדול בעיר ידושע וחהיו אירו ,מיוחדת וחגיגה

נעשו מאמצי� להקי� חוג דרמתי  30 בשני� האחרונות של שנות ה
  . מסיבות שונות לא התממש הדבר, יהודי כללי

ולציינ� למע! , לא לפסוח על אירועי תאטרו! חשובי�שעל מנת 
ראוי להזכיר את ההצגה , ורטקוב'� בציחיי התרבות היהודיתולדות 

בידי החוג הדרמתי של השומר  ,סקי נא' מאת ש" הדיבוק"החשובה 
של מאיר שטייגר  �בבימוי 1923זה התרחש בשנת . בעברית, הצעיר
זכתה להצלחה רבה והוצגה  ,ההצגה התקיימה בבית הע�. ואשתו

האמנותי של הצד  .בלונדר יהושעיתפקיד חנ! הצטיי! ב. פעמי� אחדות
  . על רמה גבוההבכללה ניצב ההצגה 

, אצלנו בעיר ,ארגו! תאטרו! מריונטות יהודיהישג מקורי היה 
א� היה קיי� חודשי� אחדי� , בהנהלת� של פייוול יונג וגולדהירש

  . בלבד

החוגי� הדרמתיי� של מפלגת פועלי ציו! ושל  מרכיב חשוב בפעילות
קיבצו  !ה. שהיו קיימות בשני החוגי�, פר0 היו המקהלות' ל' אגודת י

, ג� אנשי� בגיל העמידהו, נערותעשרות בחורי� צעירי� ו !סביב
חיי את המקהלות עוררו . שלמדו שירי� רבי� ביידיש ובעברית

פיארו כל  !ה. חיי� החברתיי�את ה וריעשההתרבות של היישוב וג� 
שיר הע� ביידיש חדר לכל חוגי . ערבי� ספרותיי� ונשפי�, מיז�
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קהלות ע� המ פשוט שר ,והיישוב כולו, ידקדקנמוזיקלי  פ!ואהיישוב ב
להצלחת המקהלה של פועלי . את שירי הע� היפי� המלבבי� ביידיש

  . מלבב בעל קול טנור, ישראל גוטספלד ,ציו! תר� המנצח המחונ!

נאלצה מקהלת פועלי ציו! , חשו%שלא כא! המקו� ל, מסיבות פוליטיות
פר0 המשיכה להתקיי� ועוד ' ל' אגודת ישל  המקהלה. להתפרק

להצלחה ולהתפתחות תר� . התחזקה כשעבר אליה ישראל גוטספלד
יצר הוא . שניהל את המקהלה במש� כל הזמ!, רבות ישראל וסרמ!

  . יחד ע� שירי הע�, תר� קומפוזיציות משלוועיבודי� חדשי� לשירי� 

יחד . מאהורטקוב מסורת ארוכה של כמעט חצי 'תאטרו! בצה �מערל
ה� תרמו תרומה גדולה לחיי , ע� החוגי� הדרמתיי� והמקהלות

מלחמת העול�  פרו0עד , ורטקוב'התרבות של היישוב היהודי בצ
עמה ו ,ק0 ליהדות אירופה מהאשר שה ארהנו השמדהוה, השנייה

    . ורטקוב היהודית'צ

  . 137 – 133' ע, ורטקוב'תרבות וחברה בצ: מתו� הפרק
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      ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''סופרי יידיש ותאטרו! יידיש בצסופרי יידיש ותאטרו! יידיש בצסופרי יידיש ותאטרו! יידיש בצסופרי יידיש ותאטרו! יידיש בצלסקי  בטרמבו ]ה�בר[א

  קווי� לחיי� היהודי� בעבר

ורטקוב בשנת 'לאחר ביקורו בצ, הסופר היהודי הנודע מל� רוויטש
ורטקוב מעל 'צ, ורטקוב'צ: "זכיר את עירנו במילי�ה, 1927או  1926
א� עובדה היא כי , מאשר ברצינותיותר זה נאמר כהלצה ..." לכל

זכתה לארח ש, ורטקוב בשני� הה! הצטיינה כעיר היחידה בגליציה'צ
  .  יידיש נודעי� מוורשה שורה של סופרי

היה כרו� בהוצאות , ארגו! הרצאה של סופר יידיש מוורשה הרחוקה
פעילי הקבוצה הקטנה של , למרות הקשיי�. רבות ובלא מעט דאגות

נטלה על , רי�יענקלה גולדברג ואח, בראש� אפרי� שוובל, התרבות
מוורשה ובארגו!  ידישהבאת סופרי יהכרו� בעצמה את הסיכו! 

ליטערארישע בלעטער היה חוג מרצי� ] כתב העת[ אצל. הרצאות
מל� רוויטש , פר0 מרקיש, אלתר קציזנה, נחמ! מייזל ושהשתייכו אלי

נפלה הבחירה על , כשנידונו מועמדויות של מרצי� שוני�. ואחרי�
וכבר רכש  ,שהתגורר בשני� הה! בפולי!, מרקיש המשורר האהוב פר0

ארגו! הרצאתו של פר0 מרקיש . מחונ! ידישלעצמו ש� כמשורר י
  . היה הישג גדול לקבוצת פעילי התרבות הקטנה, 1925בסתיו 

ח� מזג ופובליציסט  נודע כמשורר, שהתגורר אז בוורשה, פר0 מרקיש
   .ירהסכמה בע הידיעה על בואו עוררה תשואות. ומתקד�

היה פר0 מרקיש המבשר , לחלק הפרוגרסיבי בקרב הנוער היהודי
לא , �ופולני �יהודי, קדמה בעירהמתנגדי . של חיי� חדשי� הללוהמ

בכל ו, שבארגו! הרצאה שלו" החוצפה"למחול על  י�מסוגל והי
שלא היה אפשר  ,התוצאה הייתה. ניסו להפריע למיז� האמצעי�

  . להשיג אול� לקיו� ההרצאה של מרקיש

אשר שימש  ,"יד חרוצי�"המוצא היחיד היה לקחת את האול� של 
שאיש באול� לא , ת הציבו תנאייובעלי הב ,בעת ובעונה אחת קלויז

לתאר אד� קשה ית, לאחר שני� כה רבות, היו�. יהיה בגילוי ראש
כבר , יעו לפר0 מרקישכשהוד. עבר על מארגני ההרצאה לעצמו מה

משו� שלא נית! היה , כי ההרצאה תתקיי� בקלויז, בשהותו בעיר
קדרו פניו , אפילו לא את אול� בית הע� היהודי, להשיג אול� אחר

והוא הביע את מורת רוחו כלפי הראקציה ששררה בשני� הה! ברחוב 
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, אל דאגה חברי�: "למרות זאת אמר מיד בחיו�. יהודי היהודי והלא
את� . דמה תשמע דווקא מתו� בית כנסתהגורל שמילת הקִ  רצה

 לא, יהודי� לכנסייההולכי� ": זוכרי� ודאי את הפואמה שנאמר בה
שבמרוצת הזמ! יהפכו בתי כנסת , הכוונה .יהודי� הולכי� לבתי כנסת

  ". לקהל הרחבוכנסיות למועדוני� 

השחור כובעו , פר0 מרקיש ב! השלושי�] התפילה[הנה עומד ליד דוכ! 
. המרדנית הבלוריתבעל  ,מסרב להחזיק עצמו על ראשו הנאה, הרחב

מאזי! בעניי! עמוק להרצאה על " יד חרוצי�"האול� הגדוש של 
במיוחד נשא ח! החלק שנזכרו בו . ספרות יידישבהדרכי� החדשות 

, איזי כריק, דוד הופשטיי!: יוצרי ספרות יידיש הסובייטית החדשה
' וג� על השפעת א; אשר שוורצמ! ואחרי�, ובקושניר' א, איציק פפר

  . יסני! ומייקובסקי על שירת יידיש החדשה, בלוק

, ]הערמה[ "די קופע" .לאחר הרצאתו קרא מרקיש מתו� הפואמות  שלו
בעת הפוגרומי�  אשר עבר עליואשר בה מתאר המשורר את הפואמה 

כששמעו  ,לאחר מכ! .המאזיני� עוררה חלחלה בקרב, של פטליורה
שבישרה את החיי� , ]רדיו\ראדיא! [ "כאדיא"! הפואמה קטעי� מ

הצווי� הראשוני� של הממשל , החדשי� המתהווי� בברית המועצות
אחווה , שוויו!, חופש, עבודה, שלו� :סיסמאותיו של לני!, הסובייטי

  . נמשכו מחיאות הכפיי� במש� דקות ארוכות –ואושר לכל העמי� 

לקבוצת פעילי התרבות  אומ0ההרצאה הוסיפה  ההצלחה המורלית של
וההרצאות הבאות של סופרי יידיש אורגנו לרוב באול� , הקטנה

  ". בריסטול"

בדירת חנה קציזנה אלתר בהרצאתו של  קשור מפגש חברי� בלתי לגלי
הדבר , בלוק' מאת א" שני� עשר"את  ,בתרגומו, קראהמשורר  .פלצמ!

  . הותיר רוש� עז על כל הנאספי�

במיוחד השאלות , ההרצאה של מל� רוויטש משכה אליה קהל גדול
העניי! העמוק והשאלות . עד שעת לילה מאוחרתשנמשכו  ,ותשובות

: עוררו אצל רוויטש את המילי�, שהוצגו בדבר ספרות ותרבות יידיש
  ". ורטקוב מעל לכל'צ, ורטקוב'צ"

אשר  ,ניגר' ראוי להזכיר את המבקר הנודע ש ,מ! ההרצאות הבאות
. מסעו ברחבי פולי!שנקרתה לרגל ורטקוב בהזדמנות 'ביקר בצ
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יוס% , יואל מסטבוי�', סגלובי0' בהרצאות וערבי קריאה הופיעו ג� ז
  . והסופר והמבקר הנודע נחמ! מייזל, טונקל

המבקרי� , המשוררי�, סופרי�הורטקוב להכיר את חשובי 'זכתה צ כ�
   .של ורשה

. ורטקוב של תאטרו! מ! הטובי� בסוגו'פרק נפרד הוא הופעה בצ
קיי� ללא סובסידיה תה האמנותייידיש תאטרו! , בפולי! של העת ההיא

רק הודות לסיוע ולעניי! של  שרדתאטרו! יידיש . ותמיכה ממשלתית
הגדולה של האמנותית ההצלחה . קהל רחב של המוני הע� היהודי

" ווילנער טרופע", רחל קמינסקה בראש  ע� אסתר ,איכותיהתאטרו! ה
  . ורטקוב'ה להדי� רבי� ג� בצתכז ,ואחרי�

ולא התאפשר לציבור , ורטקוב רחוקה מוורשה'הצער הייתה צ הלמרב
  . איכותיהיהודי לראות את כל הלהקות של תאטרו! יידיש 

ורטקוב להקת גימפל מלמברג וג� להקות תאטרו! 'מעת לעת צצה בצ
. לא נשאו ח! רב בקרב הציבור, שלה� נדות ש6שמחז, זולות אחרות

, הייתה כמעט בלתי אפשרית איכותיהצגת מחזות של תאטרו! יידיש 
ו! היחיד ראול� התאט. ורטקוב אול� תאטרו! מתאי�'משו� שחסר בצ

המפלגה הלאומית [ דקי�  שהיה בידי הראקציה של האנ ,"סוקול"היה 
א� הודות ליזמה . הודיי�אשר סירבו להשכירו למיזמי� י, ]רטיתקהדמו

ואול� , המכשול להתגבר עלשל קבוצת פעילי התרבות הצלחנו 
מוב! כי המחיר לכל  ;תאטרו! יידישעבור הפ� להיות חופשי " סוקול"

  .     תאטרו! פולניבהצגה היה פי שלושה מאשר 

בהופעה  איכותישה היה לעניי! את תאטרו! היידיש הקתחילה 
ג� בפרט זה . הכנסהמינימו� של נחו0 היה להבטיח לה� . ורטקוב'בצ

ורטקוב ש� 'ע� הזמ! הייתה צ. חוללה קבוצת פעילי התרבות נפלאות
" ויקט"במיוחד מצאו ח! שחקני . דבר בעול� תאטרו! יידיש

התאטרו! האומנותי היהודי [ ווארשאווער יידישער קונסט טעאטער(
יונס טורקוב . ינסקה וזיגמונט טורקוב בראשע� אידה קמ) ]של ורשה

, "ויקט"לאחר התפרקות . ורטקוב'ודינה בלומנפלד היו מאוהבי� בצ
לא הייתה כמעט עונה בה לא , כשאידה קמינסקה הקימה להקה משלה

לשחקנית המחוננת אידה קמינסקה היה מספר גדול . ורטקוב'בצ הקריב
האנסמבל שלה . ולהוהופעותיה זכו תמיד להצלחה גד, של מעריצי�
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אתעכב במיוחד על שחק! יידיש . הורכב משחקני יידיש מחונני�
בוגר הפקולטה למשפטי� , בעצמו מגליציה. המצוי! מאיר מלמ!

בחוגי  עוד כסטודנט גילה עניי! בתאטרו! יידיש והחל להופיע. בלמברג
. לימי� עבר אל להקתה של אידה קמינסקה כשחק! מקצועי. חובבי�

הוא ] מועד כתיבת הדברי�[וכיו� , כאמ!ו !שחקכ התפתחמאיר מלמ! 
    .אחד השחקני� והבמאי� החשובי� בתאטרו! יידיש הממלכתי בפולי!

ורטקוב הייתה ג� לבימת האמנות הקטנה ולערבי 'הצלחה רבה בצ
   .קריאה של הר0 גרוסברד

להענקת הנחות  ת�דאגהיה ההישג הגדול של קבוצת פעילי התרבות 
ורטקוב 'כ� נתאפשר לנוער של צ, מיזמי התאטרו! לצופי� צעירי�בכל 

  . ליהנות מכל מיזמי התרבות

  ". ורטקוב מעל לכל'צ, ורטקוב'צ": צדק מל� רוויטש בהערתו

  . 139 – 137' ע, ורטקוב'תרבות וחברה בצ: מתו� הפרק
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            ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''בונד בצבונד בצבונד בצבונד בצ'  ש' ב

פליטי� יהודי� ראשונות של יחד ע� קבוצות נוסד ורטקוב 'בונד בצ
עובד . 1905ובאו העירה בשנת  '0ר6בְ חצו את הנהר זְ , שנמלטו מרוסיה

  . עמד בראש הקבוצה וארג! אותה, מספרה בש� פרידמ!

וחלק חשוב מ! החיי� הפוליטיי� , בונד היה מיד לכוח חברתי ניכר לעי!
הצלחת הארגו! נבעה מכישורי� חשובי� . ורטקוב'והתרבותיי� בצ

לבונד . אה חיצוני מרשי�רנוא� מבריק ובעל מ, שהפגי! החבר פרידמ!
, חברתית ת פוליטיתמאחוריו ג� מסורת ארוכה של פעילוהייתה 

   .1897 שהחלה עוד לפני ייסודו ב

למעשה היה בונד ארגו! פועלי� יהודי סוציאליסטי הראשו! 
מע! שחינ� את האד� העובד לאור הרעיו! שעליו להיאבק ל, ורטקוב'בצ

להשפיע למע! תרבות יידיש ולהוקיר , תנאי� סוציאליי� טובי� יותר
  . את ספרותה

הצליח בונד לארג! , התהוותה ג� מפלגת פועלי ציו!ההיא עת בכי א% 
שהיו אז הפרולטריות המאורגנות , לראשונה את הנערות המשרתות

הצטרפו לבונד מתו� , בעלי מלאכה, צעירי� רבי�. ורטקוב'היחידות בצ
ת להקל את נחושה שהמפלגה נאבקת למע! גורל� החברתי ומעוניית

  . מצוקת�

בונד הצליח למשו� אל שורותיו חלק גדול מ! הסקציה היהודית של 
לחזק את המפלגה ולהפו� , )'ס' פ' פ(המפלגה הסוציאליסטית הפולנית 

עז ע�  פולמוסכתוצאה מכ� ניהל בונד . אותה לכוח פוליטי חשוב בעיר
. של הסוציאליסטי� היהודי� בפולי! ת�ומשימ �בדבר תפקיד' ס' פ' פ

של ארגו! ארצי ומיזוג  רעיו!בתמכו בשעה שהסוציאליסטי� הפולני� 
, משלוהיה בונד בעד סוציאליז� יהודי , מלא של כל המיעוטי� בתוכו

בעיקר ניהל בונד מאבקי� פוליטיי� עזי� . במסגרת ארגונית עצמאית
לא במידה , בתחו� התרבותיג� א� היה פעיל , ות אחרותע� מפלג

  . חברתי  פוליטישהיה פעיל בתחו� ה

ההישג המקצועי היחיד של בונד היה ארגו! עושי הטליתות והכרזת 
שעבדו אצל מעביד , ס� הכול היו שישה עובדי טליתות בעיר. שביתה
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המעביד , כלו�  השביתה נמשכה שבועות אחדי� ונסתיימה בלא. אחד
   .מקו� עבודה לשוב אליוולעושי הטליתות לא היה , ת לפתעמ

כשהמנהיגי� והמייסדי� שבאו , בונד שקע במהירות בה נתהווה
   .ורטקוב אל העול� הרחב'מצ היגרומרוסיה 

  . 140 – 139' ע, ורטקוב'תרבות וחברה בצ: מתו� הפרק
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  ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''תנועת הספורט בצתנועת הספורט בצתנועת הספורט בצתנועת הספורט בצ ' ש' ב

בתקופה שלאחר מלחמת העול� הראשונה הייתה פריחה גדולה 
  . בתנועת הספורט בעיר שלנו

אשר רכשו מחסכונותיה� , זה החל בקבוצת כדורגל של נערי בית ספר
 תוגדאהת. לא הייתה הנהלה וג� לא ארגו!. מדי ספורט וכדורגל

, 1921 1922רק בשני�  נההתארג" מכבי"בגליציה  נההספורט הראשו
ורטקוב אימצו חלק גדול מחוקיה וייסדו מועדו! ספורט 'בצ

שורה שלמה של אישי� החלה להתעניי! בארגו! הספורט ". חשמונאי�"
אשר  ,חלק מ! הבחורי� היהודי�. החדש וסייעה בתקופה הראשונה

עברו אל מועדו! הספורט , "ורטקוביה'צ"שיחקו במועדו! הפולני 
הצטרפה ג� שורה של ". חשמונאי�"

והארגו! התפתח  ,צעירי� חדשי� ורטאי�ספ
בראש קבוצת הספורט התייצב . במהירות

מסור וג�  עסק!, ר בירנבוי�"עור� הדי! ד
ה ג� שורת ְברחָ . שופט בתחרויות ספורט

אשר תמכו באמצעי� כספיי�  ,מצנטי�
מבי! השחקני� החשובי� . במועדו! הספורט

, מוניה זילברמ!, יש להזכיר את דוניה ריי�
נערכו . יונה כה!, ב�רְ מֶ ולציה ְש , טוו! השמע

תחרויות ספורט מקומיות ע� קבוצות 
הרחיבה  1928 1930בשני� . ספורט נוצריות

ה מחלקלותה וייסדה חברת הספורט את פעי
, פונג פינג, תחרויות רכיבה על אופניי�, שחייה, חדשה להתעמלות

. עמלותת ההתמחלקי לשוובל וצבי שרפשטיי! היו מנה. ספורט חור%
. ת"בי, %"אל, היו ג� שני צוותי כדורגל. אנשי� 20 30מנתה  מחלקהכל 

במרוצת הזמ! הצטרפו למועדו! הספורט ג� נערות וה! היו פעילות 
  . מאוד

היו מדי הספורט  !לכ, רוב חברי מועדו! הספורט הגדירו עצמ� ציוני�
  . לב!  בצבעי כחול

, גת שני עורכי די!הייתה לארגו! הספורט בהנה, 1931 1935בשני� 
ה� הרחיבו את . תקופת הפריחה היפה ביותר, ברנקלוי וטירקל

� י� ויהודייפולניקשרו קשרי ספורט ע� מועדוני� , פעילויות הספורט
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שורה שלמה  –באמצעות בילויי� ספורטיביי� יהודיי�  ,ועניינו
  . של פעילי ספורט פולני�

החלו לתכנ! רכישת מגרש ספורט  30 בשני� האחרונות של שנות ה
, ובאו שנות המלחמה, א� המצב הפוליטי כבר היה קשה

ג� את ההישגי� הספורטיביי� של , יחד ע� החורב! הכללי
  . ורטקוב היהודית

 

  . 141 – 140' ע, ורטקוב'תרבות וחברה בצ: מתו� הפרק

ועניינו, רבי�
של פעילי ספורט פולני�

בשני� האחרונות של שנות ה
א� המצב הפוליטי כבר היה קשה, משלה�
יחד ע� החורב! הכללי ,שחיסלו

ורטקוב היהודית'צ

מתו� הפרק
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            ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''היריד השנתי בצהיריד השנתי בצהיריד השנתי בצהיריד השנתי בצדרוק   מאיר לוקר

: כינו אותו, יריד שנתי, ביולי 12  ב, ורטקוב'מדי שנה בשנה התקיי� בצ
  .והוא נמש� שמונה ימי�, ]הקדוש

ט ְס פ6אל אודְ  ,ורטקוב'מקרוב ומרחוק היו נוצרי� עולי� לרגל אל צ
מערי� , זק! ונער .]מחילת עוונות והילולה הנערכת ביו� זה

המבוגרי� באו . עולי רגל אל העיר המוניזרמו  ,עגלותבברגל ו
, לשתות ולזלול :הזדמנות לחינגהזו ה יתא� לצעירי� הי

לבלות על הקרוסלות שבכיכרות העיר וללכת , להתגולל בבתי המרזח
  . לראות נפלאות בקרקס

לה� , את היהודי�עניינו  ורטקוב לא'לי הרגל בבוא� אל צ
אנשי� רבי� ככל , חשוב היה שיבואו איכרי� רבי� ככל האפשר

ורטקוב התפללו תמיד שיהיה לעולי 'יהודי צ. ארח בעירלהת
משו� שיהודי� רבי� ציפו בעיניי� כלות  ,הרגל מזג אוויר נעי�

של פת לח� ליו� , לרבי� מה� זו הייתה שאלה של פרנסה 
מקור פרנסה למש� החור% אודפוסט מוצלח לא אחת שימש 

   .ליהודי� רבי�

 

. ורטקוב שלא הייתה לו נגיעה לאודפוסט'לא היה יהודי בצ
האופי� . כל המלאכות ובתי העסק, הציפייה הקיפה את כל הפרנסות

עקרות בית רבות . לחמניות לבנות וכעכי� למע! עולי הרגל
אחרי� . ה! אפו מאפי� מיוחדי�, חזקה בימי� אלה !הייתה לה

תפוחי ע0 עשוי  ומשקה, כל מיני משקאות, לעומת זאת הכינו משקאות
המאכלי�  מ!, חנויות המזו! הכינו חביות של דגי� מלוחי�

מאיר לוקר ]ברו�[

מדי שנה בשנה התקיי� בצ
הקדוש[ רטֶ פֶ 

מקרוב ומרחוק היו נוצרי� עולי� לרגל אל צ
מחילת עוונות והילולה הנערכת ביו� זה[ רטֶ פֶ 

ברגל ו, ומכפרי�
א� לצעירי� הי ,להתפלל

להתגולל בבתי המרזח
לראות נפלאות בקרקס

לי הרגל בבוא� אל צוכוונות ע
חשוב היה שיבואו איכרי� רבי� ככל האפשר

להת, האפשר
הרגל מזג אוויר נעי�

 .לאודפוסט
לא אחת שימש . רהמח
ליהודי� רבי� כולו

לא היה יהודי בצ, האמת
הציפייה הקיפה את כל הפרנסות

לחמניות לבנות וכעכי� למע! עולי הרגל, אפו לח�
הייתה להכבר 

לעומת זאת הכינו משקאות
חנויות המזו! הכינו חביות של דגי� מלוחי�. ומי�
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לאחר מכ! , מליחאת ה פותחילה שט. האהובי� ביותר על האיכרי�
וטרפו אותו , להבדיל, את חלת הפורי� כמו יהודי, אותו לאורכו

  . סות גדולות של לח� שחוררובתיאבו! רב ע� פ

תפסה  ,השנתישמונת הימי� בהכנות השונות ליריד  ,מקו� מיוחד
אשר בה נתקיי� היריד  ,ות לסוחרי� בכיכרקדב6ומלאכת הכנת דוכני� 

, רטקובו'סוחרי� ובעלי מלאכה מכל קצות האר0 באו בעוד מועד אל צ
מועצת . סחורותיה� או מוצריה� בשוק ירתלהצטייד באישורי� למכ

  . שהוקמו בשוקבודקה כל דוכ! ו לעהעיר נטלה תשלו� מיוחד 

עבדו יומ� ולילה להקי� ולהרכיב את  תוקעי מסמרי�נגרי� וסת� 
 ,אפילו בעלי מפעלי�, לא רק סוחרי� זעירי� ותגרני שוק

נהגו להביא את סחורותיה� , שביקשו לעצמ� פדיו! במכירה ישירה
וכ� , הרכיבו בודקות אחדות במקומות שוני� בכיכר הגדולה

  . נפטרו ממלאי הסחורה שלה� וקיבלו כס% מזומ!

 

' ואפילו לודז ]איבנו פרנקובסק[ טניסלבובס, ]לבוב[ סוחרי� מלמברג
הסחורות העיקריות . יד השנתיקבועי� של סחורותיה� ביר 

  . שנמכרו ביריד היו אריגי� וסדקית

ורטקוב והעיירות הסמוכות באו לקנות 'נשות צ ג� ,לא איכרי� בלבד
  . לחתונה ציודאת הנחו0 לה! ובעיקר 

האהובי� ביותר על האיכרי�
אותו לאורכו שיסעו

בתיאבו! רב ע� פ

מקו� מיוחד
מלאכת הכנת דוכני� 

  . השנתי

סוחרי� ובעלי מלאכה מכל קצות האר0 באו בעוד מועד אל צ
להצטייד באישורי� למכ

העיר נטלה תשלו� מיוחד 

נגרי� וסת� 
לא רק סוחרי� זעירי� ותגרני שוק .דקותהב6

שביקשו לעצמ� פדיו! במכירה ישירה
הרכיבו בודקות אחדות במקומות שוני� בכיכר הגדולה, לשוק

נפטרו ממלאי הסחורה שלה� וקיבלו כס% מזומ!

סוחרי� מלמברג
 היו ספקי�

שנמכרו ביריד היו אריגי� וסדקית

לא איכרי� בלבד
את הנחו0 לה! ובעיקר 
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. הפדיו! היה גדול לא בשוק בלבד אלא ג� בבתי העסק בכל העיר
, מסבאותה. ה!הכנסות טובות במיוחד היו לחנויות התכשיטי� למיני

  . בתי הקפה המו אד� למ! השחר עד שעת לילה מאוחרת, המסעדות

היריד עמד מלכת . כשבאה השבת ברור היה לאיכרי� כי זה יו� מנוחה
  . מערב שבת עד לאחר הבדלה

לא . אווירת חג מיוחדת שררה במש� שמונת ימי היריד ג� אצל הגנבי�
ג� גנבי� מ! ובאו צו התקב, "פרנסה"רק גנבי� מקומיי� שוטטו לבקש 

. כפי שאומרי� –ה� עבדו בכל החזיתות. הערי� והעיירות הסמוכות
כדי  ,תעלולי�, המצאות חדשות, חדשותכל פע� המציאו קומבינציות 

שוטטו . כס% או מוצרי� ,מ! האיכרי� ומ! הסוחרי� ,במרמה להוציא
, כזהב פליזמכרו  ,]תרגיל עוק0" [קלפי�ה תשלוש"משחק ב" שחקני�"

בודקות בלילה  פרצותכופות . הזולת סייוג� שלחו בחשק רב ידיי� לכ
ל עמה לא עשתה המשטרה כדי לשי� עי! . וגנבו את הסחורות

" פרנסת�"ה� תמיד מצאו עצה להמשי� ב, כרי�המ6" הקליינטי�"
  . ישיבה בכלאמולחמוק מהיתפסות ו

יהודיות נדברו משפחות . היריד השנתי שימש למטרה חשובה נוספת
. לעשות תנאי�ג� לתת הבטחה ו, בי! זוגות צעירי�" ראיונות"לעשות 

כי המחותני� רכשו מתנות רבות , שוב גדל הפדיו! ,כשנסגר שידו�
  . כלה  לחת!

 ;פדיו! גדול לבתי המלו! ה שלמוב! מאליו כי היריד השנתי היה תקופ
 כ�, היריד שכרו חדרי� בדירות שכנות למש� ימי א%בעלי בתי המלו! 

הגדילו את יכולת האירוח של בתי המלו! למספר גדול יותר של 
ג� ביזמה פרטית השכירו , לא רק באמצעות בעלי בתי המלו!. אורחי�

  . ל תקופת היריד השנתיכיהודי� חדרי� בדירותיה� למש� 

הוא , ליריד השנתי נגיעהורטקוב 'בדר� כלל הייתה לכל יהודי בצ
היה היריד השנתי הגדול אחד  כ� ;ת ומי יותרמי פחו, הרוויח בו כס%

  . ורטקוב'ממקורות הפרנסה החשובי� אצלנו בצ

   .182 – 180' ע, כלכלה: תו� הפרקמ
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חנות הספרי� הקטנה של שרה חנות הספרי� הקטנה של שרה חנות הספרי� הקטנה של שרה חנות הספרי� הקטנה של שרה ישראל הויזר  
            

   ורטקוב'פרק בקורות התרבות בצ

לא היה  19  של המאה ה 80  בתחילת שנות ה
 אפשר היה לקנות. ורטקוב בית מסחר לספרי�

, חומש קט!, ציציות אגודת, מזוזה, 
, ספרו! קט! ובו ברכת המזו!, לוח, סידור קט!

 לימודשל  זמ!עת בגמרא ישנה לקרוא בה 
מוכר הספרי� , מלמד, ]�"סת[אצל סופר  – ותשמישי קדושה אחרי�

 ,כמו סט חומשי� ע� כל הפירושי� ,ספרי� גדולי� ויקרי� יותר
 ס"ש, ת"שו, "עי! יעקב", מדרשי�, משניות, �"נ ;משובחתבכריכת עור 
 15מרחק , ]אולשקווי0, לשקובי0[ י0וויריד השנתי של לשקֶ המתינו ל

ש� הצליח כל אחד לקנות מה . �כדי לנסוע לקנות, ורטקוב
לבו התאווה אליו אצל מוכרי הספרי� הגדולי� ומה ששרצה בו 

  . ]שמישלפְ [ פרמיסל, קרקוב, ]לבוב

בכמות לא  .בית מסחר לספרי�בורטקוב עצמה 'צשתזכה , 
א� באיכות היה , יכול להשתוות לבתי העסק הגדולי� של מוכרי ספרי�

  . המ! הגדולי� בגליצי

, נושא את שמה המאמרש ,של הגיבורה סיפורהלספר את  זה המקו� 
דמות נדירה של , אשת חיל, יכיר הקורא טיפוס מעניי! של אישה

  . נשות העבר

עצרה סמו� לאחד , 19 של המאה ה 80 בשנות ה ,באחד הימי�
בעל העגלה ומוכר הספרי�  .ורטקוב עגלה גבוהה עמוסה'הקלויזי� בצ
השקי� היו גדושי� , שקי� כפולי� גדולי� רבבמאמ0 פרקו ממנה 

ומיד הוציאו מ! האריזה וערכו , אל הקלויז אות� ה� הכניסו
ב! עשרי� כרווק מזדק!  ,מוכר הספרי�. הספסלי�על על השולחנות ו

יח היטב השג, ע� זקנק! קט! מחודד ופאות ארוכות מסולסלות
סביב הספרי� , ורי� סביב לדבשכדב ,שהתייצבו על קהל המתבונני�

הקהל לא רק דפד% אלא ג� . בהנאה רבה דפדפו והציצו בה�
שיש אצלו מבחר עשיר , מיד נודע בעיר כי בא מוכר ספרי� גדול

היה אצלו מכל . ובאו ג� מקלויזי� אחרי� לקנות ספרי�, 

ישראל הויזר  

    בת נפתליבת נפתליבת נפתליבת נפתלי

פרק בקורות התרבות בצ

בתחילת שנות ה
ורטקוב בית מסחר לספרי�'בצ

, זוג תפילי!
סידור קט!

גמרא ישנה לקרוא בה , תחינה
ותשמישי קדושה אחרי�

ספרי� גדולי� ויקרי� יותר. נודד
בכריכת עור 

המתינו ל –
ורטקוב'מ מצ"ק

שרצה בו 
לבוב[ מלמברג

, רצה הגורל
יכול להשתוות לבתי העסק הגדולי� של מוכרי ספרי�

מ! הגדולי� בגליצי

זה המקו� 
יכיר הקורא טיפוס מעניי! של אישה כ�

נשות העבר

באחד הימי�
הקלויזי� בצ
פרקו ממנה 

ה� הכניסו. ספרי�ב
על השולחנות ו

ע� זקנק! קט! מחודד ופאות ארוכות מסולסלות, ושבע
על קהל המתבונני�

דפדפו והציצו בה� ,המונחי�
מיד נודע בעיר כי בא מוכר ספרי� גדול. קנה

, של ספרי�
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מני� של ג� ספרי השכלה ורו, ספרי מחקר, ספרי� למדניי�: טוב
אצל מוכר הספרי� אפשר היה ג� לבצע הזמנות לספרי� . ר"משֹ

חו0 מזה הייתה ברשותו . �"ס ורמב"כמו ש ,גדולי� יותר ויקרי� מאוד
מקו� . יקרי מציאות, אנטיקות, למיניה� רשימה של ספרי� ישני�

ש� היה לו אוצר , ורטקוב'מ מצ"ק 30 מרחק כ', 0א'מגוריו היה בוצ
   .ספרי� זה

אי! פלא אפוא ששדכני� , אמרו על מוכר הספרי� כי הוא עשיר כקורח
, א� הל� לראות נערות, הוא סירב לשמוע על שידוכי�. ו עליועט

עושה ". צאנה וראינה", סידור, "קרב! מנחה"של מסירת  אמתלהב
אשר בו הוא ניצב ע� ספריו מחו0  ,התפלל בקלויז, נפתלי' ר ,הכובעי�

ליו עינו וראה את העסקי� הטובי� שהוא ש� עהוא  .לאריזותיה�
והוא הזמי! , נפתלי שיכול להיות שידו� טוב לבתו שרה' חשב ר. עושה

   . אותו לביתו

ולא רצתה , יפת תואר וחכמה, כבת עשרי� ושלוש רווקהשרה הייתה 
שבעצמו היה אדוק , א� האב. להינשא לחסיד אדוק ע� זק! ופאות

שרה מצאה ח! בעיני מוכר . ילוניחלא התיר לה להינשא לבחור , מאוד
האב התעקש . א� לא הייתה מוכנה לשמוע על השידו� ,הספרי�

  . ובניגוד לרצונה השיא אותה למוכר הספרי�

נפתלי הוכיח את ' ר. מיד לאחר החתונה חלתה שרה במחלה קשה
 .עקשותו לחת! אותה ע� מוכר הספרי�התעצמו כי הדבר קרה בגלל 

מוכר הספרי� היה . תתגרש ,ברגע שתחלי�כי בלבו  גמר אומרהוא 
ישב ליד מיטתה יומ� , זימ! רופאי�, לא חס� כס%, מסור מאוד לשרה

שרויה האב הייתה  �ע. כאשר החלימה הייתה אסירת תודה לו. ולילה
דחתה את הצעתו , כשהציע לה להתגרש מבעלה. ברוגז ולא דיברה עמו

   .וקיבלה לטובה את מה שיועד לה, בכעס

הוא רצה לבנות . היכ! לגור נמלכו בדעת� ,מוכר הספרי�, ובעלהשרה 
עיר של  ,שהייתה קהילה יהודית גדולה יותר', א0'את ביתו בבוצ

שרה לעומת . ואפשר היה לזכות בפדיו! גדול יותר לספרי�, למדני�
בעלה יוכל לעמוד ע� ספסלי ספריו . זאת עשתה לה חשבו! משלה

ב עבור ספרי� אצל ציבור החסידי� ולפדות כס% ר ,בקלויז של הרבי
, במקצועה טובה כובענית ,היא עצמה. הגדול שזר� בקביעות אל הרבי

ה נאהכינו בית , ורטקוב'התיישבו אפוא בצ. החליטה לעבוד ג� כ!
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, שרה שלומכי מוכר הספרי� לא חס� , ורהיטי� מ! הטוב והיפה ביותר
  . שניהלה בית יפה ביד רחבה

. זה הרי היה מקו� פרנסה ,'א0'! את העיר בוצא� ה� לא עזבו לחלוטי
, שרה הסכימה שייסע בעלה מדי פע� למכור ש� ספרי� וישוב ברכבת

  . נסיעה של כשעה ומחצה

בעלה הכניס . שרה עצמה החלה לעבוד בכובענות והשתכרה היטב
, הביתה ארו! גדול ע� ספרי� וציי! על כל אחד מה� מחיר בכתב סתר

הוא ג� מסר לה מספר . למכור בהיעדרו מ! הביתעל מנת ששרה תוכל 
 ,כ�ו. בתשלו� לקוראי� הלהשאל, במיוחד רומני�, מסוי� של ספרי�

הפכה שרה בת נפתלי למוכרת ספרי� וספרנית השאלה , תו� זמ! קצר
  . ורטקוב'ראשונה בצ

ה משרתת והמשיכה שכר, כאשר ילדה שרה את הילד הראשו!
שבועות אחדי� , ילק את זמנובעלה ח. בעבודתה ובחנות הספרי�

היא . ה� כתבו זה לזה גלויות דואר. 'א0'ואחדי� בבוצ, ורטקוב'בצ
א� לא . כדי שידע לשלוח לה סחורה חדשה, הודיעה לו מה מכרה

 ,'א0'מיד יצאה ברכבת אל בוצ, קיבלה ממנו ידיעה במש� שבוע
להשגיח עליו , א� היה חולה לקחה אותו הביתה. להיוודע מה שלומו

וה� חיו חיי� , פרנסה הייתה לה� בשפע. לדאוג לו עד שיחלי�ו
  . מאושרי� ושלווי�

עלה על , במרכז העיר, הנאההשכורה לאחר שש שנות מגורי� בדירתה 
זה היה בית מט ליפול ויש! . דעתה באחד הימי� לעבור לדירה משלה

משו� , ניסו להניא אותה מכ�א% שכול� . נפתלי כנדוניה' שנת! לה ר
 היאו, שהסמטה הייתה צדדית ומלאה בו0 ומי� כמעט כל השנה

וע� פועלי� אחדי� ניגשה לשיפו0  ,שרה התעקשה .תפסיד קוני�
בנתה מחדש את , תיקנה את הקירות הנופלי�, לשה טיט. הבית

ובו שני חדרי�  נאותוהחורבה הייתה לבית , תיקנה את הגג, התקרות
  . חנות ספרי� – אחד שימש לאכילה ושינה והשני, גדולי�

לא נית! היה לתאר את שמחתה של שרה כאשר זכתה להיכנס לבית 
  . הרושכדירה ולא לגור עוד ב, משלה

רוי שה ,הבוצי, המקו� העני, ע� כניסתה של שרה לסמטה האחורית
הנשי� . שרה הייתה ש� הדמות המרכזית. לתחייהק�  – מרה שחורהב
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תופרת הלבני� , התופרת :שעמלו קשה להרוויח את פת לחמ!
לשתות , לשיר תו� כדי עבודה, היו באות לביתה לעבוד יחד

לשרה תמיד . וג� לאכול ארוחה קלה, כוס תה מ! הסמובר הלוהט תמיד
וא% היא  ,המשי� לעבוד להבע. יהותהיה משהו בתנור למע! אורח

  . שביעות רצו!בוהחיי� נמשכו בשלווה ו

  דלת הע�  רובע

הייתה  ,מ! הטובות הגדולות שעשתה שרה למע! שכנותיה העניות
היא כתבה את . ו תמיכהחשלשי, כתיבת מכתבי� לקרוביה! באמריקה

והבדידות של  המכתבי� באופ! נוגע ללב ותיארה את המצוקה
כמעט . פונה אל רגש האנוש שבה� ואל חובת� כקרובי�

. קבל כס% מ! הקרובי�ונת ,למכתביה השפעה מועילה תה
זה היה שכרה , ורטקוב'בצ �הקרוביאת קיימו הדולרי� הספורי� ממש 

  . העיקרי של שרה

. שימשה שרה כתובת למשפחות הסובלות, כאשר מי משכניה חלה
תמיד היו לה בביתה תרופות מאלה , כשהמחלה לא הייתה רצינית

היא  רצה, הייתה המחלה רצינית. שמחזיקי� על כל צרה שלא תבוא
אפילו עד שעת לילה , ותכופות ישבה שעות ארוכות, עצמה לזמ! רופא

, שלפוחיות: היא עצמה ריפאה מכות רבות. לסייע לחולה
בסמטאות  ,לחלק זה של העיר" רופא"כ� שימשה  ,עצירות
באו אל שרה לבקש עזרה , כל יולדת ענייה, כל סובל. 

ורטקוב לא הרבו 'בצ, יתה לשרה עבודה מועטהבמכירת ספרי� הי
, הארגזי� מלאי הספרי� ניצבו בחדר ממתיני� לבעלה. לקנות ספרי�

שעמלו קשה להרוויח את פת לחמ! ,העניות
היו באות לביתה לעבוד יחד ,ואחרות

כוס תה מ! הסמובר הלוהט תמיד
היה משהו בתנור למע! אורח

והחיי� נמשכו בשלווה ו ,השתכרה

מ! הטובות הגדולות שעשתה שרה למע! שכנותיה העניות
כתיבת מכתבי� לקרוביה! באמריקה

המכתבי� באופ! נוגע ללב ותיארה את המצוקה
פונה אל רגש האנוש שבה� ואל חובת� כקרובי�, האנשי�
תהייתמיד ה

הדולרי� הספורי� ממש 
העיקרי של שרה

כאשר מי משכניה חלה
כשהמחלה לא הייתה רצינית

שמחזיקי� על כל צרה שלא תבוא
עצמה לזמ! רופא

לסייע לחולה, מאוחרת
עצירות, נקע

. האחוריות
  . ותמיכה

במכירת ספרי� הי
לקנות ספרי�
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בקלויז של הרבי למע! ציבור יציג� אשר בשובו לחגי� יפתח אות� ו
א� הייתה לשרה עבודה רבה . החסידי� הגדול שהיה בא בחג אל הרבי

עני . ורטקוב'ו רבי� בצקוראי� וקוראות הי, בהשאלת רומני� לקריאה
שבדר� כלל קראו , ג� נערות מבתי� בורגניי�, ועשיר קראו רומני�

בוססו תכופות בבו0 של הסמטה , � בלבדי� וגרמניירומני� פולני
כשנכנסו לביתה של שרה . כי יצאה נפש! לרומ! כתוב ביידיש, האחורית

הצחות , להתפעל מ! הניקיו! לא חדלו הנערות העשירות ,בת נפתלי
שרה עבדה תמיד ביו� חמישי בלילה . והיופי ששררו בכל פינה בבית

  . ליפות את ביתה לכבוד שבתכדי ובמש� יו� שישי 

ה! אהבו . כאל חברות, עניות ועשירות, שרה התייחסה אל קוראותיה
 !ורבות סיפרו לה על ענייניה! הפרטיי� וגילו לה את סודותיה, את שרה

, כ� יצרה שרה אווירה מיוחדת סביב חנות הספרי� שלה. טימיי�האינ
שהייתה לא רק פינת תרבות אלא ג� נקודת מפגש חברתית לנוער 

  . ורטקוב'הטוב של צ

. רומני� סנסציוניי� שהחזיקו את הקוראי� במתחאנשי� לרוב קראו 
א� קראו ג� את , ר"ההצלחה הגדולה ביותר הייתה לרומני� של שמ

למרות שלא הייתה לה� , טננבוי� ואחרי�, הרמלי! ,ושטיי!אבל
פחות קראו רומני� שהיה לה� . ר"ההצלחה שהייתה לרומני� של שמ

ועוד פחות , דיק ואחרי�, דינזו!, כמו ספקטור ,ער� ספרותי מסוי�
מרבית הקוראי� . פר0 ומנדלי, מאלה את יצירות שלו� עליכ�

ומכא! , רות עובדותנע, שוליות, והקוראות היו בעלי מלאכה עניי�
   .ההצלחה לרומ! המתח ולא לספרות האיכותית

והב! הבכור כבר עסק במכירת ספרי� בקלויז  ,ע� הזמ! גדלו הילדי�
נתהוו . השאלת רומני� פחתה מדי שנה. לחסידי� הבאי� ,של הרבי

 וה� ניתקו, ספרי� איכותיי� יותר ע�, חברתיות, בעיר ספריות חדשות
נזק  מהבעיקר גר. נד הסנסציונירומ! ש6את החברי� הקוראי� מ

הספרייה החדשה של האחי� , לספריית ההשאלה של שרה בת נפתלי
שהייתה מאורגנת באופ! מתאי� ובה מבחר עצו� של אלפי , שטרנברג

. פולנית ושפות נוספות, גרמנית, עברית, יידיש: ספרי� בשפות שונות
רומני� ה, ונדשב החל, כל קורא קיבל ש� מה שרצה והתאווה אליו

יצירות הטובות ביותר של הספרות ב וכלה ,הזולי� ביותרהקלוקלי� 
  . העתיקה והחדשה
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היא . כובענות והשאלת ספרי�, שתי הפרנסות נשמטובת נפתלי  השרמ
מטבעה הייתה בעלת אופי , לא הייתה מסוגלת לשבת בחיבוק ידיי�

לא חל% זמ! רב ושרה נראתה . והחליטה לחפש פרנסה אחרת, דינמי
מוקפת , סרט מדידה בידה, עומדת בימי השוק ליד דוכ! בלב השוק

  . מודדת ומוכרת שאריות אריגי� ,קונות

החליטה . דירתה והבויד� התמלאו סחורות ,ה למסחרשרה התמסר
ראשית חיפשה , לבה עדיי! היה ע� הספרי�. שרה לרווח את דירתה

נזדמ! לה לשכור חנות . לה� מקו� על מנת שתוכל להתמסר למסחר
 ,הכניסה את ארגזי הספרי�. לא התלבטה ושכרה אותה, קטנה בשוק

השיגה שני דברי� ג� כ� . ה� את הרומני�עליהתקינה מדפי� והציבה 
  .וקיבלה חנות קטנה לספרי�, בבית היה מרווח יותר: יחד

לפי כתובתה ולפי  ההכול הי, שרה הייתה האישיות החזקה במשפחתה
ב! שרה בת  ישראל –ישראל שרה נפתליס : הילדי� נקראו .שמה

ורטקוב ידע מה ש� 'נדיר שמישהו בצ. רחל בת שרה בת נפתלי, נפתלי
אפילו , המעניי! מכל. בעלה של שרה בת נפתלי :יהכי שמו ה, להבע

אצל שרה . אביה לא נקרא נפתלי הכובע! אלא אבא של שרה בת נפתלי
 יהודי זה ידע על. ולה היה חלק בעסקיו, התאכס! יהודי שסחר בנוצות

שרי " :תלוצ0 שאפילו תהילי� נקראתכופות נהג לה. פה כל תהילי�
לא חל% זמ! . ע� החנות הקטנה כ� קרה ג�). 28תהילי� סח ( "נפתלי

חנות הספרי� הקטנה של שרה בת : הש�רב ובעיר היה פופולרי 
   .נפתלי

בזמ! . ]ישראל הויזר[ ובחנות עמד בנה הבכור, שרה המשיכה בעסקיה
החלה א� לא חל% זמ! רב והחנות . בהורמהראשו! לא הייתה לו עבודה 

, מלאה צעירי�ותמיד , במיוחד לנוער הציוני, ת מרכז לנוערוהיל
בעלי ל �החברה הצעירי� היו לרוב בני. המולה ואווירת שמחה

ה� נמנו ע� מעמד הצעירי� , ולא היו לה� דאגות פרנסה, אמצעי�
כ� הפכה חנות הספרי� של שרה בת נפתלי מרכז לאליטה  .המשכילי�

, "הצפירה"בנה של שרה היה מנוי על . ורטקוב'הרוחנית של צ
, מאת נחו� סוקולוב" משבת לשבת"עו את והצעירי� בל, "השלוח"

קראו בהתלהבות את שירי ביאליק , התעמקו במאמרי אחד הע�
חבורת הבטלני� האינטליגנטי� אנשי . שניאור ואחרי�, וטשרניחובסקי

שהעניקה לה� אפשרות לערו� , ידעו כמעט כול� את השפה הגרמנית
בקעו " הבטלני�"מחבורת . ספרות העולמית הכלליתההיכרות ע� 
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אשר גילמו , תרבותיות לימי� טיפוסי� מענייני� ודמויות חברתיות
  . ורטקוב היהודית'תפקיד חשוב בחיי צ

כפי שכינה אותו באירוניה  ,ר"האדמו, ראש החבורה היה מאיר הלרב�
שנאל0 לקטוע את לימודיו , חולני ,מבוגר יותר בחור. אהר! שכטר

זה אפשר לו , היה ב! יחיד לבעל מלאכה אמיד. לרבנות בשל מחלתו
  ". בטל!

, ורטקוב'הוא היה אחד הצעירי� האינטליגנטי� והמשכילי� ביותר בצ
וג� , עברית העתיקה והחדשההספרות במלא וגדוש בספרות יידיש ו

נוא� בעל , ציוני בלב ונפש. בספרות הגרמנית והעולמית הכללית
אד� שהקדיש זמ! רב לחינו� , מפי0 הספרות הציונית, עושר רוחני

כולו בעשייה כל והיה עסוק , מתוקני� "חדרי�" בהקמתסייע 
  

חלה ושנה  , התחת! ש�, בזמ! מלחמת העול� הראשונה נמלט לווינה
  . לאחר נישואיו מת

  

לימי� טיפוסי� מענייני� ודמויות חברתיות
תפקיד חשוב בחיי צ

ראש החבורה היה מאיר הלרב�
אהר! שכטר

לרבנות בשל מחלתו
בטל!"להיות 

הוא היה אחד הצעירי� האינטליגנטי� והמשכילי� ביותר בצ
מלא וגדוש בספרות יידיש ו

בספרות הגרמנית והעולמית הכללית בקיא
עושר רוחני

סייע , העברי
  . הלאומית

בזמ! מלחמת העול� הראשונה נמלט לווינה
לאחר נישואיו מת
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ציו!   ב!, יוסי ברכר, שכטר ]קו![אהר! קאה! ר"ד, ר אפרי� זוננשיי!"ד
שלושת האחרוני� היו העולי� הראשוני� (ציו! רוזנצווייג  ב!, לכר

, )ורטקוב'צ צעירישכטר היה העולה הרביעי מקרב  ר קאה!"ד, לישראל
יוסי גטר ועוד אחדי� היו הדמויות , הירש אורנשטיי!, ר יצחק שפירא"ד

אשר נקודת , ורטקוב'המרכזיות של חבורת הבטלני� האינטליגנטית בצ
חברתי היה חנות   המפגש שלה� ומקו� המפגש האינטלקטואלי

  . הספרי� של שרה בת נפתלי

מטע� ] הורבי0 לייב שמואל[ליטווי! ' נשלח הסופר א, 1913בשנת 
הוא . האמריקאי לאירופה לתאר את החיי� היהודיי�" פארווערטס"

כסופר ועיתונאי . ורטקוב'עיירות רבות ובא ג� אל צובביקר בערי� 
מצוי אצל חבורת החומר השפע  אתמיד  הביא בחשבו! מנוסה

והוא אכ! פנה , העשוי לשרת את משימתו, ורטקוב'הבטלני� של צ
. ורטקוב'לעזרתו בהכרת החיי� היהודיי� בצ ובואעל מנת שיאליה� 

ורטקוב וינציחו 'היה עניי! שיכתבו על צ �ג� לה, ה� נענו לכ� ברצו!
ממש יצא מגדרו ממה שראה ולמד , ליטווי! היה נלהב מאוד' א. אותה

יידישע "ביצירתו בשישה כרכי� . ורטקוב'� בציעל החיי� היהודי
   :אותורטקוב את השורות הב'כתב על צ" נשמות

ועדיי! , שבתי מש�מאז כבר חודש ימי� חל% , ורטקוב'צ, ורטקוב'צהו "
 !עיירה כזו אי! בגליציה ולא ברוסיה. אני נתו! תחת השפעתה המכשפת

ורטקוב לדידי אפו% ערפל של 'לכא! היה הש� צ יאושני� רבות לפני ב
. בבואי לכא! מצאתי את המציאות מופלאה מכל אגדה א�. אגדות

לא , ת מוני� יותראילו ביליתי כא! עשר, ורטקוב'יליתי בצשבועיי� ב
שו� . י� שיש בעיירה זותיעאת כל הדברי� המפ דלותהייתי מסוגל ל

מקוריי� כמו  יהודי� אינה עשירה בטיפוסי ,בעול� כולו ,עיירה יהודית
לפינה הנידחת  ,לכא! המאי! בא: ג� עתה חידה היא לי. ורטקוב'צ

, חיי� כזו של חוויות מידה, כמעט על גבול פודוליה הרוסית, בגליציה
   "?מקוריות כה עמוקה של אישי�, עושר ורבגוניות של טיפוסי יהודי�

ראויי�  ,מחנות הספרי� של שרה בת נפתלי שניי� מחבורת הבטלני�
מאיר הלרב� : ורטקוב'על ההתלהבות הגדולה של ליטווי! מצלתודה 

למעשה . ורטקוב'ה� סיפקו לו כמעט את כל החומר על צ. יוסי גטרו
אלא הכניסו לזה את כל , לא העבירו לו את הדברי� כ� סת�

וכ� הקלו עליו את , הידע והאהבה שלה� לעיר�, האינטליגנציה
מאיר הלרב� ויוסי גטר היו . את תוויה היפי� יותרהציגו תו וג� מלאכ
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ליטווי! ' לא פחות מאשר א, עאו אירו דמותשל אמני� בתיאור 
וכתב , הקולמוס בידו, והוא ישב, סיפרו, תיארו, ה� דיברו. בקולמוסו

די להשוות את הטיפוסי� מעיירות . כמעט מילה במילה את דבריה�
כדי להשתכנע שהטיפוסי� של , "יידישע נשמות"המתוארי� ב ,אחרות

  . ת מופתיתבנימה הומוריסטיבאופ! אמנותי יותר וורטקוב מתוארי� 'צ

סיפק לו את כל החומר על הרב , שהיה שפיראניק, מאיר הלרב�
וג� פרטי� אי! ספור על תלמידיו , מאיר שפירא ישעיה' ר ,המשכיל
עשה מאיר הלרב� , בתיאור חייה� ומאבק� בחצר הרבי. ותומכיו

ליטווי! את שני פנקסי ' הוא ג� זה שסיפק לא. אידיאליזציה שלה�
הוא ג� הסדיר . שאיש לא זכה להביט בה� ,יקרי המציאות ,העיר

באמצעות כלתו שהייתה , ישראלניו' ר ,למענו שיתקבל אצל הרבי
הוא לא נתקבל כחסיד ע� . בת הזקוני� של הרבי, חברה של חוהלה

הרבי  אלא כסופר הבא אל ,חגוגהבא אל הרבי ל ,]תשלו� לרבי[ פדיו!
  . לראיי! אותו

הוא הל� עמו , ליטווי!' רבות לאהוא אורנשטיי! סייע א% ) צבי(הירש 
, בי! נערות עובדות עניות, ורטקוב'אל הסמטאות האחוריות של צ

ורש� את התווי� לשירי ע� שה! שרו באוזניה� וקיבלו תשלו� של 
  . עשרה טלר אוסטרי על כל שיר

שבילה אתו את מרב הזמ! של , יותר מכול� עזר לו הבטל! יוסי גטר
ליטווי!  ,יוסי גטר דיבר. ורטקוב'טווי! בצלי' שהה אששני שבועות 

 מיליטריסט  ברלה אנטי – כל הדמויות העממיות המתוארות. רש�
ה בעל 'זדְ נְ יֶ , ]חררוששעד נהג כמשוגע  .סירב לשרת בצבא הקיסר[

שהייתה , ה'זרחלה ינד, ינדזה בא לו מאשתו, שמו היה הירש[ העגלה
בעת נסיעה אהב [ נאקקְ ה 'מאנדז, הרקדנית היפה, ]בביתהדומיננטית 

 מיט, ]היה קצר ורזה[ היפני, המי� מחלקגצל , ]להכות בשוט את סוסו
כשהייתה  ביטוי שגור בפיו, מחסידי הרבי מבלז[ שתהיה נחת\נחת

 תאיכרישער על שו� אדרת [בת לוויה \קעוויְט ְס , ]חתונה אצל הרבי
לו  וכל מצווה ובעצ� כל דבר גרמ[ התענוג, המאנפ% ,]שלא הסיר מגופו

שהתענו , בחורי� יהודי� לקראת גיוס[ המציקי�\די פלֹאגערס, ]תענוג
והציקו עוללו תעלולי� ובמקביל , צבאי כדי להשתחרר משירות

ועוד טיפוסי� רבי� המתוארי� ביצירה בשישה ] ליהודי� בעיירה
ה שתיאר תוצר ישיר של מ !ה – "יידישע נשמות"ליטווי!  מאתכרכי� 

ספרו של מ ,כינויי�הי בעל מידע עלה[ בפניו יוסי גטר והוא רש� מפיו
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 בהכרחאינ!  ,בספרו ת המתוארותיודמוה. 5 6כרכי�  ,ליטווי!
  . ]בכללה אלא מגליציה, ורטקוב'מצ

התוצאה א� ', א0'סי גטר בתיאור הטיפוסי� של בוצביו נעזרווי! ג� טלי
ליטווי! העיר בספרו . ורטקוב'כמו התיאורי� של צ תה עסיסילא היית

ור כי באני ס. היא העיר המעניינת ביותר' א0'בוצ ,ורטקוב'כי אחרי צ
הייתה קהילה הרבה יותר ' א0'בוצ, מציאותלהערה זו אינה תואמת 

והייתה לה גלריה עשירה ורבגונית יותר של , ורטקוב'מעניינת מצ
יושבי חנות הספרי� של  ,ני�בטל –' א0'מה שחסר לבוצ. טיפוסי�

' ו ויהיו מסוגלי� להקדיש הרבה כל כ� לארצשי, בת נפתלי שרה
הסופר העברי , קס'צ'די להצביע על היצירות של שמואל צ. ליטווי!

המתאר ביצירותיו טיפוסי� מיוחדי� , עגנו! ]יוס%[ הנודע שמואל
  . א0'ומענייני� בבוצ

בעלי ההשכלה הגבוהה אל חבורת הבטלני� יש להוסי% ג� את שני 
השע! ; חז! הקלויז של הרבי, ב! של שיע, אברה� וסר; מרופדר וש

בי! הנכנסי� אל חנות הספרי� של שרה בת נפתלי . ואחרי�' אברמובי0
  . מוטיה שור ואחרי�, פייוול אלטהיי�, היו ג� יהושע פרמינגר

שרה  בעלהנפטר , מלחמת העול� הראשונה לפני תיי�שנ, 1912בשנת 
לאחר מותו השתנה בהדרגה המצב הכלכלי אצל . בגיל חמישי� ושמונה

כפי , כל פרנסותיה לא די היה בה! לניהול בית עשיר ומהוג!. שרה
 ב! אחד היגר לארגנטינה ב. הזמני� היו קשי�. ושהייתה רגילה בחיי

, ששרה השגיחה עליה כל השני�, חלושה וחולנית, ובתה היחידה, 1926
  . לעבודהנאלצה לצאת 

שמונה , בת שבעי� ושלוש, מתה שרה לפתע מהתק% לב 1930בשנת 
  . להבעעשרה שני� לאחר מות 

יחד אתה הלכה לנצח אחת מדמויות הנשי� המעניינות ביותר 
  . ורטקוב'בצ

  . 198 – 192' ע, זיכרונות: מתו� הפרק
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            השותקהשותקהשותקהשותקישראל הויזר  

בחצרו של  ]בתורהמתעמק " [יושב"להיות  ,ורטקוב'בא אל צ" השותק"
ורטקוב נחשב אז לאחד 'הרבי של צ. בער� 19 בסו% המאה ה ,הרבי

ורטקוב ישב בנו יחידו 'כי בצ. רי� החסידיי� הגדולי� ביותר"האדמו
הוא עצמו הרשי� את , אשר פרט לייחוס אבות, י!'של הרבי מרוז
  .חסידיו בגדולתו

נותר , הרביחסידי� שמילאו את חצר  בגלריית הטיפוסי� הרבגונית של
השותק בחר מ! הסת� לבלות . טיפוס השותק תקופה ממושכת ברקע

הוא ג� הבי! כי  .את שנות התשובה שלו בהתקרבות אל הצדיק הגדול
יהיה לו בתור שותק זה , והמולה של החצר החסידית הגדולה ברעש

  .המקו� הטוב ביותר

  ?מי היה השותק

   ?מה קרה לו שגר� לו לנהל חיי נזיר

  ?על עצמו לעשות תשובה בכ� שיהפו� לשותק נצחימה נטל ל

כפי שהייתה , איש לא ידע לספר את הטרגדיה המדממת של השותק
וסביבו טוו בצורות , המצוי בכל אגדה, לקחו את גרעי! האמת. למעשה

  . שונות את אגדת השותק

 ,פע� אחת. נחושת ומתכות ישנות, פליז, השותק סחר בגרוטאות ברזל
, לזהות את סוג המתכת, חלודיש! % קליע ייש, בעת מיו! הסחורה

הקליע היה מלא אבק שרפה וכתוצאה מ! הליטוש התפוצ0 והרג את 
לאחר . השותק עצמו נותר בחיי�. אשתו ההרה ואת שתי בנותיו

  . ההלוויה נעל� האיש

  :שתי גרסאות אחרות היו נפוצות בקרב הציבור

מוסתר וקבור  והוא החזיקו, מוצר אסור, השותק סחר באבק שרפה
חיפשו האישה  ,פע�. אפילו אשתו וילדיו לא ידעו היכ! הוא. במרת%

במקו� בו היה חבוי אבק , לאורו של נר ,במרת% מה דברוהבנות 
האישה והבנות , אבק השרפה התפוצ0. ואז אירעה הטרגדיה, השרפה

  . נספו
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  :הגרסה האחרת

. בק שרפהבי! הסוחרות למיניה! החזיק א, השותק היה חנווני עשיר
מיד לאחר מכ! . בעת מריבה ע� אשתו קילל אותה שתישר%, פע� אחת

ואז , ש� נפל מידה הנר הדולק, נזדמ! לה לרדת למרת% להביא סחורה
  . אירעה התפוצצות אשר בעטיה היא ושתי בנותיה נספו

נסע , אשתואת בהיותו משוכנע כי סיבת האסו! היא הקללה שקילל 
לאחר . ת שהרבי יעזור לו לעשות תשובהעל מנ, ורטקוב'השותק אל צ

  : ששמע אותו הרבי הצטעק

  !"צרי� לשתוק, ע� לשו! שכזאת"

  . מאז נטל על עצמו תשובה והיה לשותק

שלא היה יהודי , של השותק ואופיוו מהות עלהאגדה אינה מספרת 
וכפי הידוע היה מי! שותק עוד לפני , אלא בעצמו למד! גדול ,ממוצע

, ורבי אינו צועק על בעלי תשובה, כזה אינו מקלל איש. המקרה הטרגי
  . דווקא גרסה זו נפוצה ביותר בקרב הציבורו

, מאחורי דלת של אחד מארונות הספרי� המקובעי� בקלויז של הרבי
מאוחרת אחר  העמד השותק מעלות השחר עד שע, מוסתר לגמריארו! 

לאחר מכ! . התפלל ואמר תהילי� של�, עוטה טלית ותפילי!, הצהריי�
והתיישב ליד שולח! ללמוד את שיעוריו " חדר ההתבודדות"מ יצא חרש
כ� בילה את היו� עד מנחה . זוהר וספרי מוסר, תלמוד, גמרא: היומיי�

כשכבתה בקלויז  ,לאחר מעריב. מאחורי הדלתאל ומיד נעל� שוב 
היה השותק יוצא , רה רק המנורה באמצע הקלויזונות, ה החזקההתאור
קהל המתבונני� שצרו על ב ובצעדי� מדודי� קרב ונבלע, חבואמ! המ

. שעליה� היו מונחי� הספרי� אשר מוכר הספרי� הציג ש� ,הספסלי�
שמוכר הספרי� הניח לו להצי0 ככל  ,השותק ניצל את הפריווילגיה

  . � עד שעת לילה מאוחרתניצב ליד הספריו, שלבו חפ0

מי מה� שמיהר  –כשכול� כבר מזמ! הלכו מ! הספרי� ויצאו החוצה 
השותק עדיי! עמד  –לרכבת לנסוע הביתה ומי שסת� הל� הביתה 

השותק  הופיעבעיני בחורי הקלויז . והמשי� להצי0 בהתמדה בספרי�
איש מעול� לא . אישיות מלאת מסתורי!כהחיוור המהורהר תכופות 



78 

 "יושבי�"כפי שנהגו ב, לו או ירד לחייו בהשלכת מגבות עליו הציק
  . כול� בקלויז גילו כלפיו דר� אר0, אחרי�

נישא בעד החלונות הפתוחי� , לאחר חצות, בשעות הלילה המאוחרות
  . לב של השותקהניגו! הגמרא החרישי הנוגה וכוסס 

לא חל שו� שינוי חשוב בחיי , עשור ומחצה %בשקט ובשלווה חל
אז חרבה ג� חצרו של . 1914עד שפרצה מלחמת העול� בשנת , שותקה

  . קנו השלו של השותק נהרסורטקוב ו'הרבי מצ

הייתה , מ מ! הגבול הרוסי"ק 30 השוכנת במרחק של כ, ורטקוב'העיר צ
א� חרבה חצר . ונותרה ממש שלמה, מ! הערי� המאושרות שלא נחרבו

הקלויז של . הרבי ומשפחתו נמלטו אל וינה. הפקר האשר נותר ,הרבי
   .א� השותק לא יכול היה להישאר ש�, הרבי נותר של�

   .מלחמה את טעמה שלאוכלוסייה מיד ה הטעי� אתהאויב 

  . החלו חטיפות לעבודה כדי לסחוט שוחד ולהכות יהודי�

הפינה מאחורי הדלת חדלה להיות ק! שקט . השותק נאל0 להסתתר
נותרו ריקי� שני אגפי מגורי� משני , ומשפחתהרבי ומנוסת  ע�. וושלֵ 

במקו� . השותק ניצל את שעת הכושר וחמק אל אחד מה�. צדי הקלויז
קיבל לפתע שני , בה שהה דחוקר שא, דלתההדירה הצרה מאחורי 

  . אולמות מפוארי� ע� כל הנוחיות

ולקח מ! הקלויז מספר  ,הוא העתיק לש� את משכנו ע� כל חפציו
חיזק במסמרי� וגדר את כל , לאחר מכ! התבצר .דול של ספרי�ג

  .כדי שהאויב לא יוכל להגיע אליו, כמבצר אמתי, הצדדי�

ההשגחה לא זנחה את השותק ושלחה לו מלא� טוב שהשגיח עליו 
 הזה היה חיי� בידנֶ , ימי המלחמה הקשי� וג� אחריהושירת אותו ב

  . ]עני[

י� בחצר הרבי וחס� צאצאד העד חתונתו היה חיי� משרת אצל אח
: נשא לאישה נערה ענייה א� בעלת מעלות רבות. לעצמו מעט כס%

המשרתי� , הוא לא חיקה את חבריו למקצוע .חכמה ומשכילה, יפה
בתקווה להיעשות ע� , שלקחו לה� נערות כפר בעלות בשר, האחרי�
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 פי�שות יואו נערה בעלת מו� ובלבד שיה ,בכפר �הזמ! פונדקאי
  . החות!בעסקי 

גרר אותו בכל שבע רצו! נרת� בעול הפרנסה ו, ניועבחיי� התחת! 
  . כוחותיו

הוא היה אב . כשפרצה המלחמה כבר חלפו שני� אחדות מאז חתונתו
ו וחיי� הכניס אותו אלי, דווקא אז התאלמ! חותנו. לכמה ילדי� קטני�

ניצל חיי� את הרגע , כמו השותק. ה צפיפות רבהשררבדירה . ע� גיס
וכ� היה חיי� לשכ! . והעתיק מגוריו לדירה באג% השני של הקלויז

  . הקרוב ביותר של השותק

עזרתו כללה לא רק דאגה . חיי� ידע כי בלא עזרתו יגווע השותק ברעב
השותק יכול היה . וציית!לו משרת מסור  הוא ג� שימש, למזו!

  . לימודי� יומ� ולילהל להתמסר ג� להבא

  . א� ג� יצרה פרנסות חדשות ,המלחמה הרסה את הפרנסות הישנות

צא לדר� ווי, היה חיי� שוכר סוס ועגלה, כיוו! שלא היה עוד גבול
. %אשר בה� היה מסתיר את הכס ,מגפיי� מעוקמי�בו קפוטה שחוקהב

בשתיקה היה השותק . לפני צאתו לדר� היה נכנס אל השותק להיפרד
ושוב  ,סע והצלח: ברכה שמשמעה, מושיט לו את ידו ומניד בראשו

  . הביתה ללא מכשול

  . חיי� היה יוצא לנסיעות לעת ערב ושב ע� שחר

כי זה  האמי!ו, כ� הצליח חיי� לסחור כל זמ! המלחמה ללא מכשול
  . בזכות השותק

אמצעי� חומריי� . המלחמה והמגפות גרמו למספר רב של יתומי�
שגבלה בעזרת הנשי�  ,דירת השותק. א� חסרה דירה, האמריק סיפקה
. עוסקי הציבור דיווחו לשותק על החלטת�. התאימה למטרה ,הגדולה

חלונות ולשבור ג� הליו נאלצו לפרו0 את הדלתות ואכדי להגיע 
  . ת� התבצר השותקאמצעוארונות שב

השותק כמוב! נאל0 לעזוב את הדירה ועבר לסוכה קטנה שנמצאה 
  . סמו� לדירה
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מש� עבר אל מתחת לאחת החורבות , השותק לא גר זמ! רב בסוכה
  . של חצר הרבי המפוארת בעבר

 ,עדי ,ומש�, א� שרר סביבה שקט, זו הייתה הדירה הפחות נוחה מכול!
  . כבר לא יגרשו אותו

   .חייובחורבה זו בילה את שארית 

שישב במש� שבועות , לאחר עשרי� וחמש שני� בא אליו חתנו
  . תיותביעוארוכי� אצל חיי� ודרש שהשותק יקשיב לטענותיו ו

סיפר לו כי הוא שרוי במצב חומרי , כשעלה בידו להיכנס אל החות!
לסכו� של ה אשר לפי חשבונו צמח, ודרש ממנו את הנדוניה שלו, קשה
  .דולר 300

  "?והיכ! אקח": ובלשונו שאל, כבמשוגע השותק הביט בו

והנח לי , פתח את הדלת, חות! אהוב וקדוש: "החת! החל להתחנ!
 להביאואתה יכול , בת� והילדי� הקטני� סובלי� מצוקה. להיכנס אלי�

  ".פתח את הדלת, תיעשה לרבי, לכולנו הצלחה

נרגז כתב על פיסת נייר שתי , א� השותק לא הניח לחתנו להשפיע עליו
  "?הרבי אנכי: "מילי�

 ,חותנו לא יהיה לרבי, כשהשתכנע החת! כי המתנתו לשווא היא
הסכי� שידידי השותק יאספו למענו מעט , לדרוש ונדוניה אי! אצל מי

  . כס%

' רב העיר והסוחר ר, שני ידידיוו ,נאל0 השותק להסכי� הבמקרה ז
! מסוי� כדי לשחררו מכס% לאסו% סכו�  וטרח, לייב אוירב�  משה
  . החת!

סופרי� . להתקרב אליו, פרט לידידיו הקרובי� ,השותק לא הניח לאיש
לדבר  ואראות התלא עלה ביד� ל, למרות כל מאמציה�, רבי� ואמני�

. הודות לשתדלנותו של הרב, סקי  יוצא מ! הכלל היה אנ. ע� השותק
היהודי� חורב! "סקי בספרו   א� כשנודע לשותק מה כתב עליו אנ

  . בלשו! המעטה, רוצההיה מלא , "ובוקובינה גליציה, בפולי!
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  : החת! מסר על החות! את הפרטי� הביוגרפי� הבאי�

, י!'בכפר סלאווצ 1856נולד בשנת ) ש� השותק(זאב פרומקי! 
ואביו שלח אותו אל , עילוישל ראש  – הוא גדל והצטיי!. 

התחת! ע� , כרב. יכהש� למד עד חתונתו וקיבל סמ ,ֶגְנשוב
 והיה סמו� על שולחנו במש� חמש, בת של איש עשיר באזור לובלי!

ואז היה למלמד אצל מחות! של הרבי . עד מות החות!, עשרה שני�
קה וולה והחל לסחור ְס ב! ארבעי� העתיק מגוריו אל קונְ . מגור בוורשה

בילה  מלבד זאת. עופרת ומתכות אחרות, נחושת, בגרוטאות ברזל
 מתבודדכבר בעת ההיא היה ידוע כאד� . לות תמימי� בלימודי�

  . חדל לגמרי לדבראז ו, עד קרות האסו!, ובכל זאת דיבר מעט

זו הייתה . אוירב� מת' ל' ידידו מ .מנוחה כנראה לא הייתה מנת חלקו
קשה , ה זק!שכבר הי, ללא תמיכתו היה לשותק. אבדה גדולה לשותק
היה בודד בשנותיו האחרונות . פלה עתה על חיי�כל האחריות נ

לתו של השותק דלא נפתחה , יו� אחדו. ולא קירב אליו עוד איש
   .ג� בפני חיי�

שלושי� ושתיי� מה! בילה בחצר , השותק חי שבעי� ושלוש שני�
  . ורטקוב כשותק'הרבי של צ

והרב  ,בהלוויה השתתפה כל העיר
   .ולספד 

החיה של כ� נסתיימה האגדה 
אפשרות  הפטירתו פתח. השותק

להיווצרות אחת מאגדות הע� 
שחיה המוזרה אישיות ההיפות על 

  . ורטקוב'ביישוב היהודי צ

 – 199' ע, זיכרונות: מתו� הפרק
202 .  

  

החת! מסר על החות! את הפרטי� הביוגרפי� הבאי�

זאב פרומקי!  שמואל
. אזור רדו�
ֶגְנשובהרבי של 

בת של איש עשיר באזור לובלי!
עשרה שני�
מגור בוורשה

בגרוטאות ברזל
לות תמימי� בלימודי�לי

ובכל זאת דיבר מעט, ושתק!

מנוחה כנראה לא הייתה מנת חלקו
אבדה גדולה לשותק

כל האחריות נ. מאוד
ולא קירב אליו עוד אישלגמרי 

ג� בפני חיי�

השותק חי שבעי� ושלוש שני�
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        מאודמאודמאודמאודורטקוב עיר קטנה א� מפורסמת ורטקוב עיר קטנה א� מפורסמת ורטקוב עיר קטנה א� מפורסמת ורטקוב עיר קטנה א� מפורסמת ''''צצצצנת! קלינגר  

. ורטקוב הייתה עיר שקסמה לסופרי� באופ! מסוי� וגירתה אות�'צ
ששמה , ורטקוב ועל השושלת הרבנית שלה'אפשר לכתוב על צספרי� 

  . התפרס� בעול� היהודי כולו

, ורטקוב'צ. ורטקוב והשושלת הרבנית חד ה�'טעות לחשוב כי העיר צ
חיה את חייה והתנהלה ככל הערי� , על מעלותיה וחסרונותיה

התנהלה לה בסגנונה , ממלכת הרבי, חצר הרבי. והעיירות בגליציה
ורטקוב 'צ; הייתה העיר, ורטקוב החדשה'צ. ורטקוב העתיקה'צב

  . העתיקה הייתה חצר הרבי

כמו יהודי� בערי� , ותרב ותרעיוני השקפותלורטקוב התפצלו 'יהודי צ
החלו לצו0 . היו צעירי� מתקדמי� אשר שאפו להשכלה. אחרות

של פועלי ציו! ושל ציוני� , המפלגות הסוציאליסטיות הראשונות
  . היו חסידי� שנאבקו בכל הזרמי� החדשי� הללו .כלליי�

*  

דומה לערי� ועיירות רבות , ורטקוב פרושה על פני הרי� ועמקי�'צ
  .  בגליציה המזרחית

סמו� לגדה היו ב6דקות לרחצה . הנהר סרט על גדתורטקוב שוכנת 'צ
מרחוק נראו . בקי0 המה המקו� נוער). על בגדי י� לא ידעו ש�(

גינות הפרחי� ובוסתני , � היפי� של ההרי� שסביבהיערות העבותי
טווה , על חופי הנהר סרט. הפרי

חל� אידאלי� , הנוער חלומות
  . לעתיד

ורטקוב 'חו0 מיהודי� הייתה בצ
אוכלוסייה מעורבת של אוקראיני� 

שמעול� לא היו ידידי , ופולני�
לפני מלחמת העול� . היהודי�

הראשונה לא בא הדבר לידי 
 ;ישמיי� פומביי�גילויי� אנט

, הממשל האוסטרי לא היה מאפשר
ורטקוב היו יהודי� שידעו 'בצ, וג�
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לא אחת ניהלנו . אבוי היה לגויי� שהעזו להציק ליהודי�. להתגונ!
ידי� 'מלחמות ע� שקצי� קטני� שביקשו להשתעשע על חשבו! הז

בקטטות נערי� כאלה היו האנטישמי� הקטני� חוטפי� . הקטני�
  . ו לזכור כשגדלו ובגרושהיטיב, מכות

א� לא תמיד זכרו האנטישמי� הבוגרי� את המכות של היהודי� מימי 
לכ! נאלצו יהודי� . ה� היו שוכחי� זאת כאשר השתכרו; בית הספר
כי ג� יהודי� , ורטקוב להזכיר לא אחת לחוליגני� הבוגרי�'חסוני� בצ

  . שנחו0כיודעי� להחטי% 

 למכירת משקאות חריפי�חנות במכות כאלה היו מתחילות  ,ברגיל

] ְA ָינAציהרו[ .  

ורטקוב לא הכיר את 'ומי בצ, כזו בחנות משקאותאבי היה קופאי 
  ?איציה שלמה

ש לא "יי[ יטווקואומיני  ,למינהו ש"יי לש הגדולחנות פרופינציה הייתה 
משקאות  ה שלמכירהשיווק וה, לחכירת הייצורהזיכיונות . ]?מזוקק

זיכיונות כאלה נקנו מ! הממשל . דיי� יהודיותחריפי� היו לרוב בי
לבעל . למע! הסביבה כולהש "קנתה ייהיא ורטקוב 'בצ. האוסטרי

כשתפסו , ש אסור וזר"שהתהלכו וחיפשו יי, הזיכיו! היו פקחי� משלו
  . כזה היו מחרימי� וקונסי�

. משו� שכול� שתו, ורטקוב היה פרנסה טובה למדי'ש בצ"סחר ביי
הגויי� שתו . וזה כבר הספיק לשבוע כולו, יהודי� קנו רק מעט לשבת

ה� ישבו או עמדו ושתו . בסלו! השתייה הגדול, הרבה ובחנות עצמה
ודווקא אז חשקה נפש� להישאר , עד שבאה העת לסגור את הסלו!

  . ילה היה צור� לשלח את השיכורי� בכוחכמעט מדי ל. וסירבו לעזוב

במיוחד , וביניה� יהודי� בעלי אגרופי� חזקי�, ורטקוב עמ�'היו בצ
  . אבוי היה לחוליג! שנפל לידיה�. בקרב הקצבי� היהודי�

, בשבת אחר הצהריי� צצו אי מש� חיילי� שיכורי�: זכורה לי סצנה
� בבית הכנסת הודיעו על כ. שהחלו להציק ליהודי� החולפי�, פרשי�

יהודה ולייבל ועוד  ומיד באו שני הגיבורי� ישראל, של הקצבי�
שנמלטו כל עוד , א� שניה� לבד� התנפלו על חבורת החיילי�, יהודי�

חרב וכובע של הפרשי� , לייבלה הביא הביתה שלל מלחמה. רוח� ב�
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כי תמיד , אני מבקש להנציח, שני גיבורי� יהודי� אלה. הנמלטי�
עיניי אי� נלחמו למע! נגד זכרתי את שניה� וראיתי ל במהל� חיי

  . הכבוד היהודי

אזכיר את , אספר ג� על ייחוס�, א� הזכרתי את שני האחי� הגיבורי�
א� , יהודי ב! תורה. ורטקוב'הוא היה ש� דבר בצ. גבריאליקל, אביה�

 ,פני היהודי� הפשוטי�בלכ! דרש תורתו . אהב את הטיפה המרה
  . ליקקו אצבעותשממש , הנבערי�

 גר�א� . ורטקוב כמו היה מצפונה של העיר'גבריאליקל התהל� בצ
או , כשנערכו בחירות גבאי�. העניש אותו גבריאליקל, מישהו עוול

מנופ% , התייצב ברחוב, והוא הבחי! בזיופי�, כשקיבלו רב או דיי!
א� העזו לקטוע אותו איי� כי יַשלח . ונשא נאומי� ארוכי�, במקלו
  .וה� יעשו מ! המזייפי� תל עול�, שלו" שמעו! ולוי", ת בניובה� א

  : לשונה ווז. זכור לי כי זמ! רב לאחר מותו עוד דיברו בצוואתו

 כוונתי לבניי ישראל, שמעו! ולוי אחי�, הקשיבו לי אהובי� שלי"
את� הרי יודעי� כי יהודי� . אני עומד למות, דעו לכ�, יהודה ולייבל

א� , אני הול� ולא אהיה עוד, הקשיבו אפוא, מחכי� למשיח שיבוא
יבוא לכשכי אומרי� , היהודי�, אצלנו! זכרו אפוא, את� הרי נשארי�

היהודי� ילכו . גשר נייר וגשר ברזל, המשיח ייבנו שני גשרי� גדולי�
והגויי� ילכו על גשר הברזל וה� כ! ייפלו , על גשר הנייר ולא ייפלו לי�

, לכו את�, בוא המשיח וייבנו גשרי� כאלהא� י, זכרו אפוא ילדי�. לי�
  ..." על גשר הברזל, ילדי� שלי

אפילו לציוני� היה מניי! , ורטקוב בתי כנסת רבי� ובתי מדרש'היו בצ
ש� התפללתי כמשורר אצל ". בני ציו!"ה� קראו לעצמ� , משלה�

  . מנצח המקהלה היה זילברמ! ,החז! לייביש וסרמ!

שהיה לה� קלויז משלה� , מקו� נפרד לגמרי תפסו השפיראניקי�
ורטקוב עד כי הביטו בה� 'ה� היו שנואי� על חסידי צ. ושוחט משלה�

ולא התירו לדבר עליה� ובמקרי� רבי� א% לא , כבדבר שהוא טרפה
  . להשתד� עמ�

אחיו של , ורטקוב ואני זוכר היטב את הלל הויזנר'ציוני� רבי� היו בצ
כול� ש� במשפחה היו . הויזנר מלמברג] אורתודוכסי  לאה[הרב 



85 

. ושנא את חצר הרבי ,שהיה מתנגד גדול, במיוחד אביה�, ציוני�
באו במרוצה כשיהודי� , מספרי� עליו כי בעת הפוגרומי� בקישינב

, ונתקבלו אלפי מברקי� ובה� ידיעות על תקיפת יהודי�, מעבר לגבול
. ורטקוב'המפוארת לרחובות צ ורטקוב במרכבתה'יצאה הרבנית של צ

אבוי לנו : "הויזנר הזק! התכעס והשלי� בו0 על המרכבה כשהוא צועק
את� מרשי� לעצמכ� , בשעה שהורגי� את אחינו בקישינב! היהודי�

שק ! להתהדר בבגדי משי ותכשיטי� יקרי� ולנסוע במרכבות יקרות
   ..."ואפר שימו על ראשיכ�

כופות אפשרות להיכנס לג! הגדול של חיפשנו לנו ת, הצעירי�, אנחנו
היו ש� עצי� ייחודיי� אשר הועתקו ממקומות רחוקי� . חצר הרבי
בגנו של הרבי חטפנו . מזרקות יפות שהתיזו מי� למרו�, וניטעו בו

ה� היו לבושי� . תכופות בגנבה שיחה ע� ב! או נכד מ! החצר
נודע . קי�בקפוטות משי ארוכות איכותיות ונעלו מגפי לכה נאי� מברי

 ממש , ורטקוב'הספרי� שהיו אסורי� על חסידי צ: לנו ג� הסוד הגדול
דווקא היו , פסול, טרפה

תענוג , "לנכדי�"כשרי� 
היה לשמוע ב! או נכד 

פה   חצרי כזה מדקל� על
  .  את שילר ואת היינה

  ]אוס%[מזרקה בחצר הרבי : בתצלו�

בצאתנו מ! הג! שוב 
הוברר הפער הגדול בי! 

נוכחנו לדעת כי אלה שני עולמות . ורטקוב העתיקה'ובי! צ ורטקוב'צ
, הנוער, אנחנו, והצד השני, העול� של חצר הרבי והחסידי�. נפרדי�

ורטקוב בשל 'בעול� נודעה צ. אשר שא% לתרבות מודרנית לאומית
ורטקוב החברתית 'צ, ורטקוב החדשה'א� צ, רי�"שושלת האדמו

  . יעה את קולהג� לה היה מקו� והיא השמ, והציונית

כ� השלי� חלק אחד של העיר את משנהו ויצר שלמות הרמונית 
  . � שלפני חורב! אירופהימסוימת אשר שיקפה את החיי� היהודי

  . 211 – 209' ע, זיכרונות: מתו� הפרק
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   לזכר הלל שטרנברג        """"הפרטיהפרטיהפרטיהפרטי""""נושא התרבות נושא התרבות נושא התרבות נושא התרבות טרמבובלסקי  ' א

ורטקוב אינו זוכר את ספריית ההשאלה הפרטית של הלל 'מי מיוצאי צ
  ? שטרנברג

היו ספריות קטנות . ורטקוב לא הייתה ספריית השאלה ציבורית'בצ
הספרייה של הלל . אשר שירתו לרוב את חבריה�, בארגוני� שוני�

, יידיש, אוקראינית, גרמנית, שהיו בה ספרי� בפולנית, שטרנברג
הייתה מרכז הספרי� הגדול , צרפתית וג� אספרנטו אנגלית, עברית
הלל הפגי! עניי! . אשר שירת קוראי� ממעמדות ומחוגי� שוני�, היחיד

ותו� שהוא אוס% ספרי� זולי� נת! , בספרי� עוד על ספסל הלימודי�
בהיותו ב! למשפחה בורגנית כלל לא . אות� לקריאה לחבריו ללימודי�
  . יהיה לו ולמשפחתו מקור פרנסה יחיד עלה על דעתו כי עניינו בספרי�

 .מתו הוריו, כשפרצה מגפת כולרה, בשנות מלחמת העול� הראשונה
, א% שהיו לה� בעיר קרובי� עשירי�. נותרו שלושה אחי� ואחות

אמצעי� לפרנס את עצמ� ואת , סנדר והלל, ביקשו האחי� הגדולי�
 המצוקה גרמה לכ� שבדירת� הקטנה בסטרי. הילדי� האחרי�

בזמ! הראשו! היו הספרי� בפולנית וגרמנית . פתחו ספרייה, ורטקוב'צ
. במרוצת הזמ! גדלה הספרייה והיו בה ספרי� ג� בשפות אחרות, בלבד

 הפכה בשנות ה, אשר בשני� הראשונות נמצאה במרת% קט!, הספרייה
  . למרכז תרבות קט!] 20  של המאה ה[ 20

קיבל פרסומי�  הוא. בשני� הה! היה הלל שטרנברג אפיקורס
והתהוותה סביבו קבוצת אפיקורסי� , ורנלי�'אתאיסטיי� שוני� וז

הלל שטרנברג ג� היה מ! . שהטיפו לאתאיז� ולתרבות חילונית
בעבודתו , איש צנוע ושקט. ורטקוב'האספרנטיסטי� הראשוני� בצ

  . המסורה בספריית ההשאלה הפי0 ידע ותרבות בקרב הנוער

, והתבסס הממשל הסובייטי, ורטקוב'כשהצבא האדו� נכנס אל צ
בהשכלתו . שטרנברג היה הספר!. הוקמה ספרייה ציבורית עירונית

  . ובידיעותיו הביא תועלת רבה בהגדלת הספרייה העירונית והרחבתה

שנרצח ע� אלפי , היד ההיטלריסטית הרצחנית לא פסחה ג� על הלל
  ! כבוד לזכרו. ורטקוב'יהודי� בצ

  . 215 – 214' ע ,זיכרונות: מתו� הפרק
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   ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''הצבא האדו� בצהצבא האדו� בצהצבא האדו� בצהצבא האדו� בצברל שוורצב�  

  1941ביוני  22עד יו� ראשו!  1939בספטמבר  17יו� ראשו! 

העירה אזעקה רועמת את , בשעה חמש לפנות בוקר, ביו� ראשו!
אנשי� החלו לרו0 . האוכלוסייה היהודית והקימה אותה על רגליה

ילדי� בזרועותיה� , מאוד מבוהלי�, רדומי� למחצה, עירומי� למחצה
כול� רצו אל שכני� שהיו בדירותיה� מרתפי� . ואחדי� ע� צרורות

  . וגרו בבתי אב!

  . ורטקוב'ונשמע רעש ושאו! מטוסי� שטסו בשמי צ ,הרחובות התרוקנו

ובהדרגה , ראשי אנשי� החלו להצי0. דממה שררה סביב. חלפה שעה
  . נפתחו חלונות ודלתות לראות מה נשמע בחו0

  .קרבי� ובאי�, "שלנו"אלה שה� , "החברי�"אנשי� שוחחו ביניה� ש

ורטקוב תנועה חפוזה של כלי 'בינתיי� החלה ברחוב הראשי ובסטרי צ
נסעו כלי רכב . שהעמיסו עליה! סחורות והושיבו אנשי�, רכב ועגולות

והכול עמוס צרורות , עגלות איכרי�, צבאיי� ופרטיי� וסת� עגלות
ילדי� , אנשי צבא, מבוגרי�: ועל הכב6דה אנשי�, ותרמילי� קטני�

קומיות , התרחשו סצנות שונות. כול� היו מבוהלי� ועייפי�. ונשי�
  . ביו� בו החלו הפולני� להימלט מפני הצבא האדו� הקרב, וטרגיות

. ברור היה כי מ! הגרמני� נפטרנו בינתיי�. לפי שעה נשמנו לרווחה
  . הנה בא מושיע המביא חיי� חדשי�

שמענו לפתע רעש , וחשנו כי ממשל� ת�, כשעזבה המשטרה את העיר
הציבור שהיה ברחובות חש . ומיד פרצו יריות, של מטוסי� קרבי�

והוא , שערו חו� בהיר, בחור נמו� קומה. בלבול והחל לרו0 להסתתר
קפ0 מתו� המהומה והחל לעכב את ציבור , לבוש חולצה שחורה

הרי אלה ? מה את� רצי�: "הבורחי� כשהוא צועק בקול עליז
  !" המטוסי� שלנו

, )כ� כינו אותו(בא יונה חוֶלְסטוי , שער ראשו השחור פרוע, חיוור
מה את� , חברי�: "וכשהוא ר0 לעבר כיכר העירייה צעק עוד מרחוק

  ". בואו ניקח לידינו את העיר? עומדי�
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הקבוצה הראשונה שנכנסה לבניי! הייתה מורכבת מנערי� וצעירי� 
, שמעול� בחייה� לא היה לה� עסק ע� מועצת העיר וע� ענייני העיר

ושהו ש� , בשל הגישות הפרוגרסיוויות שלה�, אלא ע� המשטרה
, החבורה פשטה בחדרי�. לילות ארוכי� לאחר ייסורי חקירות ועינויי�

ניירות . רות פתוחותיכל המג, אשר כל הארונות בה� ניצבו פעורי�
. על הכיסאות ועל הרצפה, על השולחנות, ו�וספרי� התגוללו בכל מק

יונה התרוצ0 בבניי! . חלק מ! הרהיטי� היו הפוכי� ופזורי� בחדרי�
נת! פקודות וניסה להשכי! , וקיפ0 על המדרגות הרחבות מעלה מטה

  . כשהוא מחלק מטלות לחבורת הצעירי�, מעט סדר

משפחות שלמות יצאו מ! . בינתיי� מלאו הרחובות אנשי� רבי�
בעלי עגלות , נגרי�, סנדלרי�, משפחות חייטי�, סמטאות האחוריותה

  . וסת� דלת הע� שבאו לקבל את פני הצבא האדו�

, סוחרי�, שכלל יהודי� בורגני�, ורטקוב'חלק האוכלוסייה היהודית בצ
וג� אלה שהיו קשורי� בתנועה הציונית ובפעילות , אינטליגנציה

� לא מעטי� מ! האבות א. לא נטל חלק בשמחה –לאומית כללית 
משו� , שהיו לה� עתה מליצי יושר בענייני העיר, והאימהות של עמ�

חשו מאושרי� והיו גאי� , ורטקוב'שבניה� ובנותיה� היו מנהיגי צ
  . באירועי� החדשי� שהתרחשו סביב�

אימא אינ�  אבא ,"החדר"בלי עול , הילדי� התרוצצו חופשיי� לגמרי
ה� . וטי� אינה מבינה את המתרחשחבורת הזאט. משגיחי� עליה�

ועתה מתקהל , יודעי� רק כי אימת הימי� הראשוני� למלחמה חלפה
ופלאי , היו� הוא יו� ראשו!. וברחובות ששו! ושמחה, ציבור המבוגרי�

האוכלוסייה הפולנית נעלמה יחד ע� . אי! רואי� נוצרי ברחוב, האל
  . הנהלת העיר הנמלטת

אחד . ר הופיעה קבוצת אנשי� קטנהעל גזוזטרת בניי! מועצת העי
כי תו� שעות ספורות ייכנס לעיר , מה� מסר בפולנית את הידיעה

משו� שה� מצילי� , ועל כול� לקבל את פניו כמשחרר, הצבא האדו�
בנוסח דומה קראו את . סבל וייסורי�, אותנו ממצב נורא של מלחמה

  . דומי�במרפסות רבות צצו דגלי� א. ההודעה באוקראינית וביידיש

*  
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על גזוזטרת מועצת העיר . בצהריי� נכנס העירה הטנק הרוסי הראשו!
מיד עלתה לש� קבוצת האנשי� שכוננה מועצת . התנופ% הדגל האדו�

, בשמחה רבה קיבלו את שליח השחרור הסובייטי הראשו!. עיר זמנית
וחבורת צעירי� ע� סרטי� אדומי� על זרועותיה� החלה להתנשק ע� 

ה� הודו על . שהציצו מ! הטנקי� שלה�, י� המאובקי�שני הטנקיסט
ה� הדגישו כי . שוויו! ואחווה, קבלת הפני� הלבבית והבטיחו חופש

יחי : "אחד הטנקיסטי� צעק, העיקר הוא שנפטרו מ! השעבוד הפולני
  !" הממשלה הסובייטית ומנהיגה סטלי!, הצבא האדו�

נלהבת ושנייה אחת : יהודי� אשר צפו בסצנה נחלקו לשתי קבוצות
  . עצורה

, הפע� כבר חמושי�, יונה חולסטוי מיהר לבוא ע� חבורת צעירי�
. פקיד הדואר הגיש בהכנעה את המפתחות. את הדואר" לכבוש"ופקד 

לאחר מכ! . וא% הוא לא חדל לחלק פקודות, היה יד ימינו של יונה' ב' מ
 ואת משרד] ראש היישוב[הלכו לקחת לידיה� את לשכת הסטרוסטה 

מיד חולקו המשרות והחל . ובכל מקו� הגישו את המפתחות, המסי�
  .   להיווצר סדר מסוי�

, קציני�, בחורי� צעירי� התהלכו ע� נשק והובילו אנשי צבא פולני�
קיבצו אות� ממקומות . לנקודות איסו%, קציני� וסת� חיילי� תת

השבויי� . ביערות ובבתי� פרטיי�, שוני� שבה� הסתתרו בשדות
, על פניה� ניכרו רגשות בושה וכעס, ו בהכנעה בראשי� מורכני�הלכ

, משו� שאיבדו את מולדת� וג� משו� שהובלו בידי בחורי� צעירי�
  .ועוד יהודי� נוס% לכל, שכפי הנראה מעול� לא אחזו ביד� נשק

אצל . ההנהלה הזמנית של העיר הורתה לפתוח את כל בתי העסק
שתפקיד� היה לנהל את בתי העסק , הסוחרי� הגדולי� הוצבו מנהלי�

לכל בית עסק גדול סופק ג� . ולבדוק שהסוחרי� לא יסתירו סחורה
ונוצרו , בשל המצב החדש חסרו מיד מצרכי יסוד. שומר חמוש בנשק

  . תורי� גדולי� ליד החנויות הגדולות

הראשו! התרוצ0 בעיר . 'ב' מויונה חולסטוי . שני קומיסרי� שלטו בעיר
, בר בכל החנויות וחילק צווי� והוראות מה למכור וכמהע, בשער פרוע

היה  –במילה אחת . הסדיר את העבודה ואת הייצור בכל הסדנאות
  . כלומר של האוכלוסייה היהודית, בעל הבית של כל האוכלוסייה
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השני היה מפקח המשטרה וציווה להציב משמרות חמושי� לשמור על 
. גשרי� וכ� הלאה, ולותחנויות גד, בתי ממשל בעבר, רכוש לאומי

וחת� בחות� פולני שנותר בבהלת , בעצמו כתב צווי� שוני� והוראות
  . המנוסה של הממשל הפולני

קבוצה מיוחדת חשובה ייצגה את האינטלקטואלי� שעסקו בענייני 
כל בתי . חברתי ומיד הנהיגו רפורמות בעלות אופי תרבותי, תרבות

, פת ההוראה בו יידישנפתח ג� בית ספר שש. הספר נפתחו מיד
משו� , א� הוא נאל0 לעזוב את משרתו מיד. בהנהלת אפרי� שוובל

  . קומוניסטי שהואש� על ידי יונה כאד� בעל עבר בורגני ופעיל אנטי

שהייתה קיימת עוד מלפני הממשל , ורטקוב'הגימנסיה העברית בצ
עברה ללמד , ולמדו בה לימודי� כללי� בשפת הוראה פולנית, הפולני

משה , הפעיל העיקרי בגימנסיה היה סופר יהודי מקרקוב. יידיש בלבדב
פרט לעבודתו בגימנסיה הופיע ג� באספות . ורטקוב'שנשאר בצ, בלכר

הוא היה נוא� טוב ודיבר יידיש . פומביות שנערכו תחת כיפת השמי�
בקבוצה האינטלקטואלית נטלו חלק לא רק יהודי� אלא . ספרותית יפה

הסיסמה . תפקיד היהודי� כא! היה קט! יותר. איני�ג� פולני� ואוקר
הודות לכ� חשו עצמ� . אוקראינה המאוחדת: הפוליטית הייתה

  . האוקראיני� חזקי� למדי בתפקידי� הכלליי� שמילאו

  .א� לא חל% זמ! רב ושני הצדדי� מצאו עצמ� בחו0

ורטקוב חלק מ! האדמיניסטרציה 'כעבור שבועות אחדי� בא אל צ
שעד כה היו , החלה מיד לבצע הלאמה של נכסי� למיניה�ש, הרוסית

  . רכוש פרטי

סוחרי� שניהלו בתי עסק , ורטקוב לא היו בתי חרושת גדולי�'בצ
קרה . כבר כמעט מכרו את סחורותיה� או את מרבית!, גדולי� יותר

על מנת למכור לפסח , שצבר במש� שנה תמימה תמד, למשל שיהודי
והחרימו אותו אצלו משו� , ר מחירי�נחשב לספס, ולזכות בפדיו!

היה תלוי שלט " הספסר"על דלתו של . שצבר מוצרי מזו! בהיק% גדול
. לתמד" בית חרושת"כא! מצוי : ועליו מצוי!, חלוד למחצה, עלוב

א� ככלל לא סבלו היהודי� הרבה מ! , מקרי� כאלה היו לרוב
מהרה האוכלוסייה היהודית עברה עד . האדמיניסטרציה הסובייטית
בעלי מלאכה , סוחרי� הפכו לפועלי�: תהלי� של חילופי מעמדות
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נית! היה להיתקל . התאחדו לקואופרטיבי� מקצועיי� עצמאיי�
ביהודי� שא� אתמול היו סוחרי� והיו� ה� מתהלכי� ע� מטאטא 

, וכול�, "סחורה"כל חפ0 שקיבל מישהו נחשב . ומטאטאי� רחובות
עבודה על מנת שלא ייפול עליה� חיפשו , כמעט ללא יוצא מ! הכלל

  . חשד של ספסרות

. ורטקוב'התרחשו שינויי� חשובי� באופי החברתי של צ ,מצד שני
אנשי� שקוד� לכ! , המסעדות ובתי הקפה מלאו פועלי� ובעלי מלאכה

התיידדו ע� פקידי� רוסי� ובילו יחד . לא הייתה לה� דריסת רגל ש�
לא . ובות השתנה א% הואמראה הרח. בקונצרטי� ובמקומות בידור

מעילי פרווה וחליפות . נראו עוד בחורי� ונערות מגונדרי� מטיילי�
שחורי� , במקומ� צצו מעילי� ארוכי�. נעלמו מ! העי!, אריג נאות

השפות יידיש ופולנית ג� נעלמו מ! הרחוב . וכובעי קסקט, וחומי�
, די�הצעירי� היהו. ואת מקומ! תפסו רוסית ואוקראינית ,המצלצלות

החליפו ג� ה� מעמד ושבו , שבימי� הראשוני� חילקו פקודות בעיר
שבה א% , האינטליגנציה בעלת המקצועות. למקצועותיה� הקודמי�

בכלל השתנה כל מראה העיר בשל תהלי� חילופי . היא לעיסוקיה
בגדי , אדרות שער, מטפחות צוואר, במקו� כובעי פרווה, המעמדות

. בגדי� ישני� למיניה�, כובעי קסקט, ני�לבשו מקטור, אריג מחויטי�
, כובעי קטיפה, לא נראו עוד שטריימלי�. שבתות וחגי� היו כימי חול

החיי� . כל הברק היהודי נעל�. מעילי משי ארוכי� ותכשיטי�
הוא , הממשל הסובייטי. ָנדמו – תרבותיי� של העבר  החברתיי�

מוצרי� אלה . עקולנו, מוזיקה, תאטרו!: שסיפק את כל צורכי התרבות
וסופקו מלוא חופניי� למ! הימי� הראשוני� לכניסת , דווקא לא חסרו

מוזיקה רוסית ושירי� הדהדו ברחבי . ורטקוב'הממשל הסובייטי אל צ
תאטרו! ; א� לא היה לה� הטע� של שיר ביידיש או בעברית. העיר
לא התנהל כלל באווירת השמחה , שהציג הצגות אחדות, יידיש

  . מו לשחרור הסובייטיוהחוויה שקד

. ג� האוכלוסייה הפולנית והאוקראינית חשה ביד החזקה ששלטה בה�
הפולני� חשו בזה כאשר קבוצה של סטודנטי� פולני� מהירי חמה 

, יו� המרד הפולני ההיסטורי, בנובמבר 11 התנפלה על הקסרקטיני� ב
  . ה� שילמו על כ� ביוקר רב. ורצחה מאנשי הצבא האדו�
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, ורצחו בכפרי� מורי�, החלו א% ה� לבצע פעולות חבלה, האוקראיני�
הממשל . ביטוי לחוסר שביעות הרצו! שלה�, מנהלי� ושוטרי�

  . הסובייטי הגיב בחריפות לפעולות כאלה

והייתה לאשליה , חדוות השחרור, כבר בשבועות הראשוני�, כ� כלתה
  . מרה

  .  224 – 221' ע, זיכרונות: מתו� הפרק
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        אמיל פרנצוזאמיל פרנצוזאמיל פרנצוזאמיל פרנצוז        קרלקרלקרלקרלברל זיידנברג  

אמיל  קרל, יהודי חשיבותו של הסופר הגרמני
מקורה בעובדה שהיה הסופר היחיד 

שעסק בספריו , 19  במחצית השנייה של המאה ה
, המעניי! הוא. ורטקוב בעת ההיא'

, ורטקוב אל העול� הגדול'שבנעוריו עזב את צ
צירתו כרו� וקשור במציאות ובכל זאת תוכ! י

  . ורטקוב בפרט'בצ, היהודית בגליציה בכלל

ומת בברלי!  1848באוקטובר  25  ורטקוב ב'אמיל פרנצוז נולד בצ
  . 1904בינואר 

שהוא עצמו כתב הרבה על חיי , ליטווי!' א, הסופר היהודי הידוע
ר מערי� מאוד את אישיותו הספרותית של סופ, היהודי� בגליציה
  . יידיש זה

תיאר בתמונות האמנותיות  –ליטווי! ' כותב א –אמיל פרנצוז 
כמעט כל הטיפוסי� והתמונות . המרגשות שלו את הגטו של גליציה

אמיל   קרל. המככבת אצלו תמיד בש� ברנוב, ורטקוב'נלקחו תמיד מצ
 ,הוא חי בתקופה המופלאה. ורטקוב'פרנצוז גדל ובילה את נעוריו בצ

. כשתנועת ההשכלה המערב אירופית חדרה אל העיירה של גליציה
והיה עסוק במאבק באורח החיי� המסורתי של , אביו היה רופא

זה מקור " (הצרפתי"מתנגדיו קראו לאיש הצעיר . היהודי� בעת ההיא
. ורטקוב ונסע לווינה'הסופר הצעיר עזב את צ). ש� המשפחה פרנצוז

  ". � נסע לברלי! וש� מתלימי. ש� למד והתפרס� כסופר

רומני� , בה� נובלות, אמיל פרנצוז כתב כעשרי� ספרי�
: בי! יצירותיו המוכרות. את יצירותיו כתב בשפה הגרמנית

Die Juden von Barnow ]יהודי ברנוב[ ,Moschko von Parma  ] מושקו
Judith Trachtenberg ]יהודית טרכטנברג[, :Asien-HalbAus 

Culturbilder aus Galizien, der Bukowina, Südrussland und Rumänien 
וההוכחה , ספריו היו פופולריי� מאוד]. תמונות תרבות ממזרח אירופה

עשרה שפות בה! ג� יידיש   העובדה שתורגמו לששהיא הטובה ביותר 

ברל זיידנברג  

חשיבותו של הסופר הגרמני
מקורה בעובדה שהיה הסופר היחיד , פרנצוז

במחצית השנייה של המאה ה
'בחיי� בצ

שבנעוריו עזב את צ
ובכל זאת תוכ! י

היהודית בגליציה בכלל

אמיל פרנצוז נולד בצ  קרל
בינואר  28  ב

הסופר היהודי הידוע
היהודי� בגליציה

יידיש זה  גרמנית

אמיל פרנצוז  קרל"
המרגשות שלו את הגטו של גליציה

נלקחו תמיד מצ
פרנצוז גדל ובילה את נעוריו בצ

כשתנועת ההשכלה המערב אירופית חדרה אל העיירה של גליציה
אביו היה רופא

היהודי� בעת ההיא
ש� המשפחה פרנצוז

ש� למד והתפרס� כסופר

אמיל פרנצוז כתב כעשרי� ספרי�  קרל
את יצירותיו כתב בשפה הגרמנית. וסיפורי�

Die Juden von Barnow

Judith Trachtenberg ,]מפרמה

Culturbilder aus Galizien, der Bukowina, Südrussland und Rumänien

תמונות תרבות ממזרח אירופה[
הטובה ביותר 

  . ועברית
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השתמש בש� לא מדוע אמיל פרנצוז מעול� לא ציי! את הסיבה   קרל
אשר בה התרחשו רבי� מ! האירועי� , ורטקוב'האמתי של העיר צ

א� . ר את החידהפתושו� סופר אחר או חוקר לא הצליח ל. שתיאר
הוא מזכיר בשמ! הנכו! שורה של ערי� " יהודי ברנוב"כי בספרו  ,עובדה

,  הוסיאטי! ועוד רבות, ויגננקה, לשקווי0, קורולובקה: בגליציה
במבוא שלו לספרו . ורטקוב'שמה הנכו! של צ אתי! ומשמיט לחלוט

  :כותב פרנצוז" יהודי ברנוב"

או להאדיר את יהדות מזרח על הנובלות שלי נכתבו לא במטרה ללגלג "
ולתרו� לחדירת יותר אור , להצביע על החשכה, מטרת� אחת, אירופה

אינני מתאר את יהודי פולי! כטיפוסי� טובי� . לחיי העיירה היהודית
  ".אלא כפי שה� במציאות, תר או גרועי� יותריו

שלכל מדינה יש , פרנצוז חוש% במבוא שלו את הרעיו! המעניי!' א' ק
אי! זו אשמת יהודי פולי! א� ה� מצויי� . היהודי� שהיא ראויה לה�

  . עתה ברמה תרבותית נמוכה מזו של אחיה� באנגליה או בגרמניה

  die Schone JuttaDer Wilde Starost undבאחד מסיפוריו 

ורטקוב 'שבו מתוארי� החיי� בצ] הסטרוסטה הפרוע ואיטה היפה[
  :כותב פרנצוז, בעבר

, להחליט מי מ! השניי� צודק, בנסיבות מעציבות אלה, איננו רוצי�"
בסו% הסיפור יש את נפשי לומר משהו . החברה הנוצרית או היהודית

כי ניוושע רק במרוצת מאות שני� חזרו ושיננו לנו . אחר לגמרי
קשה לשער כמה דמעות וד� . באמצעות אמונה ולא באמצעות אהבה

על , חובתנו לכ! להיאבק במלוא השכנוע. נשפכו בשל קביעה שגויה זו
רק אז לא יישנו לעול� , שבכל מקו� תשרור אהבת אד� אל אד�מנת 

  ".אירועי� שתיארנו כא!

לגנות את : תאמיל פרנצוז הציב לעצמו משימה למלא את השליחו  קרל
בכל יצירותיו . להטי% לאהבה בי! אד� לאד� ובי! ע� לע�, הרוע

  . התייצב תמיד לצד החלש והנרד% ולח� כנגד עוולות

אמיל פרנצוז נשלחה אלינו מבית הספרי�  רשימת יצירותיו של קרל
  ]. בספר הזיכרו! 227 228' ע[הלאומי והאוניברסיטאי 

  . 228 – 226' ע, אישי�: מתו� הפרק
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   דוקטור שטקלדוקטור שטקלדוקטור שטקלדוקטור שטקלצבי אורנשטיי!  

  ורטקוב'הרבי מצ של חצרהרופא 

הש� . דוקטור  שטקל: א� כינו אותו, ]מקל[ר אדול% ְשֶטְקל "שמו היה ד
באו . ורטקוב בלבד אלא ג� מחו0 לגבולות העיר'היה מפורס� לא בצ

לא תהיה זו . אפילו עד אודסה וקייב הגיע שמו, אליו ממקומות רחוקי�
כי רופא החצר המפורס� של הרבי היה מוכר ג� בקרב גוזמה א� נקבע 

: ר שטקל נבעה בעיקר משתי סיבות"הפופולריות של ד. רופאי וינה
והזכות להיות רופא החצר של הרבי הזק!  ,בקיאותו ברפואה

  . ורטקוב'מצ

והיה , ורטקוב'כפי שהתבטאו יהודי צ, ר שטקל למד רפואה לשמה"ד
סי� רפואיי� בווינה והביא מש� מדי שנה נסע לקונגר. מאבח! נדיר

הייתה לו הבנה . רעיונות מודרניי� על הישגי� חדשי� במדע הרפואה
ברפואה טבעית והנהיג ריפוי במי� קרי� שהניב תכופות תוצאות 

  .טובות

ר שטקל אהב להשתמש בפתג� של הפרופסור הווינאי המפורס� "ד
 כ!ו היה אהוא עצמ". רק אד� טוב יכול להיות רופא טוב: "טנאגלונ

עיניי� חכמות , שער ראשו שחור, בעל חזות גבוהה ונאה. אד� טוב
וכשהופיע בסמטאות בתי , באישיותו בלבד השפיע על חוליו. נוצצות

שישבו על אצטבות , האפילו נשי� חובשות פא, ורטקוב'הכנסת של צ
בירכו אותו בלבביות והביטו אחריו , קמו על רגליה!, הישיבה שלה!

   .ביראת כבוד

הלצותיו שעשעו את החולי� והשרו . היה לו כוח סוגסטיבי מופלא
והיידיש השורשיות  ,ובכלל היה איש עממי. עליה� מצב רוח טוב

ר שטקל ממש נהנה לשוחח ע� "ד. והעסיסית שלו כישפה את כול�
  . יהודי חסיד ביידיש עסיסית עממית

, יעקל ביקל: ורטקוב מספר מסוי� של צמחוני�'בעת ההיא היה בצ
בשל , כינו אות� בילציאני�. מאיר הלרב� ואחרי�, לייב שור שמואל

ה� היו מקטני . אהדת� הרבה לתאוריה של ביל0 על ריפוי טבעי
שהאמי! בנחישות , ר שטקל"א� מלאי דר� אר0 אל ד, האמונה בתרופות

  . בתרופות
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הוא ישב ליד שולח! . וחד לקבל חולי� ולשוחח עמ�היה לו אופ! מי
כל חולה שנכנס . ועל הקיר מולו הייתה תלויה מראה, הכתיבה שלו

  . החולה לא חש בכ� כלל, נבח! על ידו תחילה באמצעות המראה

ר שטקל "קנה לעצמו ד, של אנושיות והומור טוב, במעלותיו הגדולות
דות לכ� ג� היה האיש הו. שמו הטוב וזכה באהבת המוני אנשי�את 

 ,ג! יפה, היו לו שני בתי� גדולי� נאי�. העשיר בעיירה ובסביבה כולה
וכמעט מדי יו� , לו מרכבה נאה משלו ורכב והי. והוא חי ברווחה גדולה

  . בשדות הגדולי� וביערות העד של פודוליה, יצא לטיול בהרי� היפי�

: אותו תחילהר שטקל פציינט ממקומות רחוקי� שאל "כאשר בא אל ד
: התשובה שלילית אמר לוהייתה א� " ?אצל הרבי כבר היית"
כי אני בלי הרבי לא אוכל , היכנס תחילה אל הרבי, יהודי' ר, במחילה"

, א� עשה זאת מתו� הכרת תודה לרבי". וכ� הרבי בלעדיי, לעשות דבר
הבי! כי לברכת הרבי עשויה להיות השפעה טובה על , כרופא חכ�, או

אפשר ששתי ההשערות , קשה לקבוע, מעי! אמצעי סוגסטיבי, החולה
  . נכונות

אנשי� . 'נאסר עליו לבוא בקהל ה, כשחילל פלוני שבת, בזמני� הה�
ר שטקל היה "ד. ולא היה לה� עמו משא ומגע, התרחקו מאיש כזה

בכל זאת היה בר מזל ג� , היחיד כמעט בעיירה, מחלל שבת בפרהסיה
לא רק על הע� אלא ג� על כל דרי חצר הרבי הוא היה אהוב . בפרט זה

  . ! טעמי� לטהר יהודי זה"מצאו ק. ורטקוב העתיקה ועל הרבי עצמו'בצ

על התנהגותו האפיקורסית של , בנוכחות הרבי, פע� התנהלה שיחה
לנגד עיניי אי! הוא מחלל : "הלשו! ואמר הרבי למקורביו בז. ר שטקל"ד

, א� העניי! היה פשוט למדי, בריוהנוכחי� לא הבינו את כוונת ד". שבת
ב! , הרבי מנגד. ר שטקל נזהר לא לפגוע ברגשותיו הדתיי� של הרבי"ד

א% א� היה , לא רצה לדו! יהודי לכ% חובה, י!'של הרבי הנודע מרוז
  . פושע ישראל

בתו היחידה , ר שטקל חווה טרגדיה אישית בחיי המשפחה שלו"ד
חשדו בו עצמו שיל� בעקבות  מה  זמ!. המירו דת! –ולאחר מכ! אשתו 

ר שטקל היה רחוק מנקיטת "א� התברר כי ד. דוגמת! וימיר את דתו
  . צעד נחר0 שכזה



97 

, ר שטקל"על מנת לחשו% באופ! בולט יותר את אישיותו ואופיו של ד
, יידל רופא' ר, ורטקוב'ראוי לספר על דמות מעניינת ונאה נוספת בצ

שתמיד , בקפוטת אטלס ארוכה, רחב גר�, נמו�, יהודי קרתני מיגלניצה
 היו לו שתי פאות ארוכות פרועות וזק! לב!. הציצו ממנה ארבע כנפות

ורטקוב 'חסיד צ, גמרא דמות פטריארכאלית ובה בעת ראש .כסו% ארו�
מעול� . כפי שהתבטאו היהודי�, ובעל ידיעות רחבות בחכמת הרפואה

, ובכל זאת רש� מרשמי� בלטינית, בחייו לא ביקר בבית ספר
היה פופולרי ואהוב מאוד באזור . והרוקחי� כיבדו את מרשמיו

. יידל רופא המומחה' ר: תוואכ! כינו או, ורטקוב בתור כמומחה גדול'צ
מופלא היה , ר שטקל"היה מ! הטובי� בידידיו של ד, יידל' ר, חסיד זה

לראות את הקרבה והאינטימיות ששררו בי! שני היהודי� המענייני� 
ר שטקל הזמי! אותו תכופות "ד. מעי! אהבת דוד ויהונת!. האלה

  . להתייעצות ונוע0 בו בשאלות רפואיות חמורות

העובדה שחיבר , הייתה ג� הבנה בענייני החברה היהודיתר שטקל "לד
  . דוגמה הווהת, "יד חרוצי�"את תקנות העובדי� של חברת 

, כפי שכבר הוזכר. ר שטקל לבעל מרה שחורה"בשנותיו הבאות הפ� ד
אשתו התרחקה . בנו מת עוד קוד� לכ!, המירה בתו היחידה את דתה

כי לא  ,ציער ודכד� אותו כל זה. מ! היהדות וא% היא המירה את דתה
  . מצא עוד תוכ! בחייו וחש מיות� ומנוכר

עצוב  ביו� דצמבר. לפני מותו הורה להביאו לקבר ישראל כיהודי פשוט
  .ר שטקל בייסורי� את נשמתו"הוציא ד ,1921בשנת , וקודר

משו� שנעשתה בעסק גדול , הלווייתו לא הייתה פשוטה כל עיקר
יוס% פרל את ' של ר] הטמפל[ית הכנסת מב, הביאו מטרנופול. ובפאר

מארש  ועובדי הרכבת ניגנ. ר וייבלס הדרש! ואת החז! ע� המקהלה"ד
ופרקי " יושב בסתר"והחז! ע� המקהלה שרו כל הדר� את , אבל

  . תהילי� אחרי�

לא , בהשתתפות חז! ומקהלה ומוזיקה נוס% לכ�, הלוויה יהודית כזו
ר שטקל "כ� הפכה הלווית ד. מעול�, עיר הרבני�, ורטקוב'ראתה צ

  . לאירוע היסטורי

  .230 – 228' ע, אישי�: מתו� הפרק
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        מאיר הלרב� מאיר הלרב� מאיר הלרב� מאיר הלרב�  ] ?יצחק שכטר[' ש' י

אביו היה מתלמידי הרב . מאיר הלרב� היה בנו של הפחח משה הלרב�
  . מאיר שפירא ישעיה

, "מדינת היהודי�"זאב הרצל  מספרי� כי כאשר יצא ספרו של בנימי!
  . בגדי שבת ושטריימל ביו� חול, משה הלרב�, לבש הפחח

ולא , תלש משה הלרב� את העטרה מטליתו, זאב הרצל כשנפטר בנימי!
  . תפר אותה עוד

הב! היחיד . אווירה אידאליסטית ציונית זו נולד מאיר הלרב�אל תו� 
לא התירו לו , ולמרות צימאונו העצו� ללימודי�, זיתהיה חלש פי

מאיר התחיל ללמוד . בשל מצב בריאותו הרופ% ורטקוב'לצאת מעירו צ
ללא מטרה  ,למד תורה לשמה, בעצמו וקרא כל מה שיכול להשיג

תחומי הלימוד והידע הראשיי� . הידע שלו היה אוניברסאלי. מעשית
  . שלו היו ספרות ופילוסופיה

ו ולכדו את שבכציונית ושגשוג הספרות העברית החדשה התנועה ה
א� החברי� הצעירי� , מטבעו היה נחבא אל הכלי�. נשמתו הזכה

באו אליו וביקשו את , ורטקוב והתלמידי�'בקרב האינטליגנציה של צ
להתענג על חכמתו ולהתחמ� באור , רצו ללמוד מידיעותיו, תורתו

, "ר"האדמו: "כינה אותו, אהר! שכטר, אחד מתלמידיו. אופיו האציל
כולנו כינינו ". הא�"העניק לו את הכינוי , יהושע זילברג, תלמיד אחר
  ". שפינוזה הצעיר"אותו בש� 

היא הייתה גבוהת קומה ופניה , הלנר] אדלה[טוטי , הייתה בעירנו נערה
א� הייתה בקיאה , הייתה לה נשמה של ילד. כבובה יפה, קטני�

א� טבעי הוא שחוג הנוער האינטליגנטי . תבספרות המודרנית העולמי
אי! ג� פלא . הפ� לביתה הרוחני ,שהתרכז סביב מאיר הלרב�, בעיר

, מאיר לא נשאר אדיש כלפיה. שטוטי הלנר בחרה במאיר כמיועד לה
כלפי חו0 העמיד פני� והפגי! , א� בהכירו את מצבו הרפואי הרופ%

  . כלפיה יחס מסתייג ומאופק

. נמלט מאיר הלרב� לווינה, לחמת העול� הראשונהכשפרצה מ, 1914  ב
מאיר הלרב� אמנ� היה פטור משירות . ורטקוב'טוטי הלנר נשארה בצ

  . הוא סבל רבות בשנות המלחמה. צבאי א� לא מרעב
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בסו% המלחמה באה טוטי הלנר לווינה ומצאה את מאיר במצב כלכלי 
  . מוחלש פיזית וחולה, קשה

הפר את איפוקו ולא יכול , איר התחזקחלפו עוד שני� אחדות עד שמ
  . עוד להתנגד לאהבתה העדינה של טוטי הלנר

ובו בערב נרד� לנצח , שנה אחת לאחר החתונה לקה מאיר בהתק% לב
  . בבית החולי�

, הלכה מדי יו� בצהריי� אל קברו, שטר� מלאו לה שלושי�, טוטי
מכ! ולאחר , רגע החליפו ביניה� שתיקות. הביאה פרח למאיר שלה

  .   הלכה הביתה

עד שהידיי� האכזריות , סדר חייה של טוטי נמש� עשרי� שני�
  . הרגו ג� את הנשמה הזכה הזאת, ותיהרצחניות הנאצ

  .  236 – 235' ע, אישי�: מתו� הפרק
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        מוטי שורמוטי שורמוטי שורמוטי שור' ' ' ' רררר'  ש' י

היה אד� . מאיר שפירא  שור התחנ� בבית מדרשו של הרב ישעיה' מ
תחו� המחקר המדעי המיוחד שלו . בעל השכלה אוניברסיטאית מלאה

, ורטקוב'הוא חפר עצ� משלד של ממותה באזור צ. היה ארכאולוגיה
היה קשור בחוגי� ארכיאולוגיי� מדעיי� וכתב מאמרי� ומחקרי� 

  . בכתבי עת מדעיי� שוני�

רעיו! שכבש את מלוא  ,עניי! המרכזי בחייו הייתה הציונותא� ה
בחירות : היה פעיל בכל תחומי העשייה. התעניינותו וביטא את ישותו

גיוס כס% לקרנות , ארגו! לימודי עברית, בחירות לפרלמנט, לקהילה
וג� במשימה לעורר , קר! היסוד, הלאומיות קר! קיימת לישראל
משימות אלה כלל . ורטקוב'הודי� בצמודעות לאומית בקרב המוני הי

סוציאליי� בגליציה  חברתיי� לא היה קל לבצע בתנאי� הפוליטיי�
ועשה בחריצות ובמסירות את  ,מוטי שור לא נרתע. בעת ההיא

, שירתה אותו היטב העובדה שהיה נוא� משובח. העבודה הציונית
דע אלא כלל לא י, לא רק שמעול� לא התכונ! לנאומיו. ממש אש להבה

א� כבר מילותיו הראשונות כבשו את . מתי יעמוד לנאו� ומה יאמר
בבחירות לפרלמנט היה . הקהל ובו בזמ! שלהבו את עצמת הנאו� שלו

מוטי שור שנסע במש� ימי� ושבועות על פני ערי� ועיירות זה 
  . זה היה למעשה כל תוכ! חייו. להבה שלו גליציה לשאת נאומי אשב

בנו , בזמ! מלחמת העול� הראשונה חווה מוטי שור טרגדיה כפולה
  . וכעבור זמ! קצר מתה עליו אשתו, היחיד נפל בקרב

והיה , מוטי שור השקיע עצמו לגמרי בפעילות חברתית וסוציאלית
). ראו מאמרי� בספר הזיכרו!(ניאטי! למלא� המושיע של פליטי סְ 

התרוצ0 , החוצה בלילה בניגוד לאיסורי הממשל הצבאי הרוסי לצאת
בידיעה שכל רגע מאיי� עליו , מוטי ג� בלילות להגיש עזרה לאומללי�

מוטי המשי� . א� ללא הועיל, עצרו והכו אותו, לא אחת תפסו. קליע
  . בפעילות העזרה הקדושה שלו כאילו לא אירע דבר

  . מאיר שפירא הרב ישעיה, מוטי שור מת גלמוד בקלויז של הרבי שלו

   .תו צרורה בצרור החיי�תהא נשמ

  . 238 – 237' ע, אישי�: מתו� הפרק
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        ר יצחק שפיראר יצחק שפיראר יצחק שפיראר יצחק שפירא

ר יצחק שפירא קיבל את תואר הדוקטור שלו 
, באוניברסיטת וינה על מחקרו באמונות טפלות

ועוד שני� רבות קוד� לכ! ליקט , לזה התמסר
  ר יצחק שפירא"ד: בתצלו�.           לש� כ� חומרי�

, ובמיוחד, שפירא אהב מאוד יידיש 
ההיגיו! החרי% שלו לבעיות חינו� את הקדיש את כישוריו המדעיי� ו

כשהיגר לקנדה . היה תומ� מוצהר של מערכת החינו� ביידיש
  .וכ� עשה ג� בניו יורק, ארג! ש� בתי ספר ביידיש

היה פעיל בארצות הברית בתחו� המדעי שלו ונת! שיעורי� 
  . ופולוגיה באוניברסיטת קולומביה

בכאב עמוק חווה את החורב! היהודי . ר שפירא מת מהתק% לב
כתב עליו שהיה , ישראל הויזר, ידידו הקרוב. במלחמת העול� השנייה

משוכנע כי רק בעזרת לימודי� וחינו� נית! להבטיח את המש� קיומו 
  . של הע� היהודי

כל מרצו וחייו לחזק ולפתח את  זו אכ! הייתה הסיבה לכ� שהקדיש את
  . החינו� היהודי בעול� כולו

  .  238' ע, אישי�: מתו� הפרק

ר יצחק שפיראר יצחק שפיראר יצחק שפיראר יצחק שפירא""""דדדד'  ש' י

ר יצחק שפירא קיבל את תואר הדוקטור שלו "ד
באוניברסיטת וינה על מחקרו באמונות טפלות

לזה התמסר
לש� כ� חומרי�

 ר יצחק"ד
הקדיש את כישוריו המדעיי� ו

היה תומ� מוצהר של מערכת החינו� ביידיש. ופדגוגיה
ארג! ש� בתי ספר ביידיש

היה פעיל בארצות הברית בתחו� המדעי שלו ונת! שיעורי� 
ופולוגיה באוניברסיטת קולומביהבאנתר

ר שפירא מת מהתק% לב"ד
במלחמת העול� השנייה

משוכנע כי רק בעזרת לימודי� וחינו� נית! להבטיח את המש� קיומו 
של הע� היהודי

זו אכ! הייתה הסיבה לכ� שהקדיש את
החינו� היהודי בעול� כולו

מתו� הפרק
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  הרשל בלייהרשל בלייהרשל בלייהרשל בליי'  ש' י

בה בעת ג� היה יהודי . הרשל בליי היה אופטיקאי ושע! במקצועו
שהוא , אנשי� התבטאו ביחס אליו. חוקר ואדוק עד מאוד בדתו, למד!

  .בפולי! מ! הסת� מ! היהודי� החכמי� ביותר

כיוו! : גישתו הייתה ."אגודת ישראל"מבחינה פוליטית השתיי� ל
  .חובתנו לתמו� בממשל בכל עניי!, שאנחנו בגלות

הודות ; הודות לחכמתו הייתה השפעתו ברחוב היהודי גדולה מאוד
תכופות . לגישתו הפוליטית זכה להערכה רבה בקרב הממשל המקומי

כאשר היה צור� לבטל  ,היהודי�ניצל את ההערכה וההשפעה לטובת 
  . גזרות כנגד יחידי� ותכופות כנגד הכלל

וכוסה בקברי� ביער , נאצי�המרצחי� היחד ע� בנו יצחק נרצח בידי 
   ].רני לס'צ[השחור 

  .תהא נשמתו צרורה בצרור החיי�

  . 239' ע, אלה שנספו בשואה, אישי�: מתו� הפרק
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  ]]]]ביימרביימרביימרביימר[[[[    צבי בוימרצבי בוימרצבי בוימרצבי בוימרמרי� פורר  

לפני . ני0'בנעוריו היה תלמיד בישיבת ויז. ]נה'פרובוזְ [ ני'נולד בפרובוזָ 
הקדיש זמ! רב לתנועה הציונית והיה פעיל , בשנות בחרותו

, את בנו הבכור. משהתחת! נאל0 להיאבק קשה למע! הפרנסה
לאחר לימודיו . שלח להכשרה בבית הספר החקלאי סלובודקה

  . ר0 ישראלהוא עלה לא

לצבי בוימר היו כישרונות אמנותיי� והוא צייר תמונות שונות וג� 
הוא שאב את פרנסתו . ללא שכר, השלי� ציורי� יפי� בבית הכנסת

  . מעבודות צביעה

, למע! ילדי� עניי�, א% שהקדיש זמ! ומאמ0 רב לתלמוד תורה העירוני
, את הבני� אצל יעקב רפופורט, את בניו ובנותיו לימד באופ! פרטי

� ע� ביאור בשפה "תנ
ואת הבנות בבית , הגרמנית

  . הספר העברי

לינת צדק עזרה "היה ממייסד 
וכל הדאגות , "לזקני�

הודות . הקהילתיות היו שלו
ו החריפי� וחשיבתו לטיעוני
הייתה לו השפעה , הישירה

   ימרוינטה והירש ב :בתצלו�   .ורטקוב היהודית'רבה על החיי� החברתיי� בצ

ייצג דמות , יהודי בעל אופי. צבי בוימר היה בעל תפילה משובח
  . ורטקוב'חברתית ייחודית בצ

את� יכולי� להרוג : "הנאצי� עברמספרי� כי לפני ההשמדה קרא ל
לבת . כי יש לי ילדי� באר0 ישראל ובאמריקה, אותי א� לא להכחיד

הייתה אפשרות להינצל ע� שייג0 צעיר שאהב , הזקוני� היפה שלו
  . היא דחתה אותו והלכה למוות ע� כול�

   !ארורה גרמניה הנאצית לנצח

  .  239' ע, אלה שנספו בשואה, אישי�: מתו� הפרק

מרי� פורר  

נולד בפרובוזָ 
בשנות בחרותו, החתונה

משהתחת! נאל0 להיאבק קשה למע! הפרנסה. מסור
שלח להכשרה בבית הספר החקלאי סלובודקה, אלימל�

הוא עלה לא

לצבי בוימר היו כישרונות אמנותיי� והוא צייר תמונות שונות וג� 
השלי� ציורי� יפי� בבית הכנסת

מעבודות צביעה

א% שהקדיש זמ! ומאמ0 רב לתלמוד תורה העירוני
את בניו ובנותיו לימד באופ! פרטי

רבה על החיי� החברתיי� בצ

צבי בוימר היה בעל תפילה משובח
חברתית ייחודית בצ יהודית

מספרי� כי לפני ההשמדה קרא ל
אותי א� לא להכחיד

הזקוני� היפה שלו
היא דחתה אותו והלכה למוות ע� כול�, אותה

ארורה גרמניה הנאצית לנצח

מתו� הפרק
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        ר מוזלרר מוזלרר מוזלרר מוזלר""""עור� הדי! דעור� הדי! דעור� הדי! דעור� הדי! ד

ורטקוב ראש עיר 'שני� רבות לפני מלחמת העול� הראשונה היה בצ
א� , כנהוג היה אנטישמי. פולני ממוצא גרמני, בש� לודוויג נוס

  .יוז% כיאה לתקופת הקיסר פרנ0, "בכפפות משי

נאסר על היהודי� לבצע , בזמ! שלודוויג נוס שימש במשרת ראש העיר
כיוו! שרוב הגגות . שה� בדירותיה� וג� לא שו� שיפו0שינויי� כל

מ! לסבול התושבי� היהודי� הרבו , בבתי היהודי� היו של רעפי�
ובחלק מ! הבתי� , הרחיקו הדברי� לכת. הגש� והשלג שחדרו לחדרי�
    .והייתה סכנה שהבתי� יתמוטטו, החלו הגגות והקירות להירקב

טקוב את ראש העיר האנטישמי ור'ע� כל זה החשיבו יהודי צ
  

. שני� אחדות לפני פרו0 מלחמת העול� הראשונה מת לודוויג נוס
ה� התארגנו ובחרו , כיוו! שהיהודי� היוו רוב בקרב תושבי העיר

  . ורטקוב'לראש העיר צ, ר מוזלר"עור� הדי! ד

ת פרט לכ� שיכלו לשפ0 מיד א. העיר ויהודיה ממש קמו לתחייה
החל ראש העיר היהודי לתק! דרכי� , הדירות ולתק! את הגגות

ר מוזלר "א% שד. ולרצ% ש� מדרכות, בסמטאות היהודיות המוזנחות
דאג שכל הדרכי� והסמטאות המוליכות לבית , היה רחוק מ! הדת

כדי שלמתפללי� תהיה , יתוקנו, הכנסת הגדול ולבתי הכנסת האחרי�
 .  

  הכנסת הגדול בית

עור� הדי! דעור� הדי! דעור� הדי! דעור� הדי! ד'  ש' י

שני� רבות לפני מלחמת העול� הראשונה היה בצ
בש� לודוויג נוס

בכפפות משי"

בזמ! שלודוויג נוס שימש במשרת ראש העיר
שינויי� כל

בבתי היהודי� היו של רעפי�
הגש� והשלג שחדרו לחדרי�
החלו הגגות והקירות להירקב

ע� כל זה החשיבו יהודי צשמפתיע  
  . לגוי הגו!

שני� אחדות לפני פרו0 מלחמת העול� הראשונה מת לודוויג נוס
כיוו! שהיהודי� היוו רוב בקרב תושבי העיר

עור� הדי! ד, ביהודי

העיר ויהודיה ממש קמו לתחייה
הדירות ולתק! את הגגות

בסמטאות היהודיות המוזנחות
היה רחוק מ! הדת

הכנסת הגדול ולבתי הכנסת האחרי�
. גישה קלה
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פרצה מלחמת העול� הראשונה והרוסי� נכנסו אל  1914באוגוסט 
� התנפלו על הערי� והעיירות יצבאות הרוסיה. גליציה המזרחית

  . היהודיות ונהגו לשרו% אות!

ר מוזלר להדליק את כל "ציווה ד, ורטקוב'כשקרב הצבא הרוסי אל צ
ו הוא עצמ. האורות בבתי המלו! הגדולי� ולתלות בחו0 דגלי� לבני�

והבטיח לו את נאמנות תושבי , יצא לקבל את פני הגנרל הרוסי
כ� הציל ראש העיר היהודי את העיר מהצתה וממעשי� . ורטקוב'צ

  .  ונדליי� אחרי�

ר "התייצב ד, ורטקוב הקמפיי! הראשו! למע! קר! היסוד'כשהוכרז בצ
  . מוזלר בראש המגבית והיה מ! המשתתפי� הפעילי� ביותר

ורטקוב לאחר 'והנאצי� נכנסו אל צ, ול� השנייהכשפרצה מלחמת הע
ראשית כל אסרו את , הכרזת מלחמה על רוסיה הסובייטית

בי! . האינטלקטואלי� היהודי� בעיר והרגו אות� במוות מזעזע
  . ר מוזלר"הקרבנות היה ד

ורטקוב וכולנו 'ר מוזלר היה מ! הדמויות היפות והמכובדות ביותר בצ"ד
  . שות כני�זוכרי� אותו בלבנו ברג

  .243 – 242' ע, אלה שנספו בשואה, אישי�: מתו� הפרק
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        ציו! רויכברגציו! רויכברגציו! רויכברגציו! רויכברג        ב!ב!ב!ב!'  ש' י

על , היה אהוב מאוד בעיר. ציו! רויכברג היה איש פשוט ועממי ב!
, בשל קשריו הטובי� בכל חוגי הממשל המקומי. יהודי�  יהודי� ועל לא

כל , בכל צרה. ורטקוב היהודית'אב לצמו גדל ע� הזמ! והיה כמעט כ
  . ציו! רויכברג לבקש עזרה מיד באו אל ב!, פורענות מצד שליטי העיר

ליחסו רוחש החיבה הייתה השפעה גדולה ג� על רשעות� , עובדה היא
א� הוא , הטובות עלו לו תכופות בכס%. יהודי� של הפקידי� הלא

היה בעל . מעול� לא ביקש ממי שעזר לה� להשיב לו את כספו
כשנפל בידי , אמצעי� ולא אחת הסתכ! כדי לעזור לצעיר מ! השמאל

  . המשטרה הפולנית

  . ציו! רויכברג מעניי! לספר באילו תנאי� מת לפתע ב!

הקיש על דלתו , בבוקר שבת אחד] 20  של המאה ה[ 20 באמצע שנות ה
ציו!  הוא היה מבוהל ומיואש וביקש את עזרתו של ב!. איש צעיר

כי ידוע לו ממקורות מוסמכי� שביו� ראשו! , הוא סיפר לו. רגרויכב
, משמעות הדבר מבחינתו. בבוקר יאסרו אותו בשל פעילותו הפוליטית

זו הצלתו , הוא ביקש שיסייע לו לחצות את הגבול הרוסי. מוות ודאי
  . היחידה

והאיש הצעיר קיבל דרכו! , רויכברג עשה מיד את כל הנדרש' צ' ב
רויכברג א% נת! לו מכיסו להוצאות וברכה להצלחת  . ואישור נסיעה

  . דרכו

כבר , בא איש צעיר זה, ורטקוב'כשהצבא הרוסי כבש את צ, 1939בשנת 
מיד שלח חייל . כאיש צבא סובייטי בכיר, בשנות הארבעי� לחייו

הוא כמוב! הל� ע� איש . ציו! רויכברג לחפש ולהביא אליו את ב!
  . הצבא האדו� בלב הול�

הא� אתה : "שאל אותו ,קצי! הסובייטי נותר עמו ביחידות בחדרכשה
אי! הוא מזהה , ציו! רויכברג הביט בו והשיב בשלילה ב!" ?מזהה אותי

  . אותו

אשר לפני שני� עזר לו בהשגת , אמר לו הקצי! כי הוא האיש הצעיר
  : והוא הוסי%, דרכו! וג� נת! לו כס% להוצאות
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אמור לי מה , ש לי אפשרויות רבותי. עכשיו אני בעמדה לעזור ל�"
  ". ומשאלת� תתגש�, רצונ�

ציו! רויכברג היה נרעש מאוד וביקש מ! הקצי! הסובייטי שירשה לו  ב!
  .ללכת הביתה להתייע0 ע� בנו

  .א� בטר� יצא מ! החדר לקה בהתק% לב ומת במקו�

מ! היהודי� הלבביי� ביותר , כ� היה מותה של אחת הדמויות הנאות
  .  בורטקו'בצ

  . 246 – 245' ע, אלה שנספו בשואה, אישי�: מתו� הפרק

  

  

        מאיר ב! יעקב רפפורטמאיר ב! יעקב רפפורטמאיר ב! יעקב רפפורטמאיר ב! יעקב רפפורט        ר ישעיהור ישעיהור ישעיהור ישעיהו""""דדדד

חי והשפיע . מאיר שפירא נולד והתחנ� ברוחו של הרב ישעיה
היה ציר . כאישיות מובילה בחוגי� ציוניי� בשלזיה, פולי!, בקטובי0

ני ילדיו נהרג בידי הגרמני� צמאי הד� ע� אשתו וש. שלה� לקונגרסי�
  . ורטקוב'בצ

  . מבכי� אותו אחותו פסי וגיסו יצחק

  . 246' ע, אלה שנספו בשואה, אישי�: מתו� הפרק
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            ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''הנאצי� בצהנאצי� בצהנאצי� בצהנאצי� בציונה פריימ!  

  . יונה פריימ!מגביית עדות , להרייכנ דאהוועדה ההיסטורית ב
   .1622\1509' סיג. צבי רוזנבוי�: עיבוד

  

כעבור שלושה , נכנס הצבא האדו�, פולי! גרמניהכשפרצה מלחמת ...
ורטקוב 'יהודי צ. 1939בספטמבר  17 זה קרה ב. ורטקוב'אל צ, שבועות

לא זזו מ! המקו� והמשיכו לחיות , קיבלו את האירוע באדישות
היהודי� המשיכו . בשלווה כמו לא הייתה כלל מלחמה בעול�

רציה בפרנסותיה� המסורתיות ללא הפרעה מצד האדמיניסט
חיו באי! ה! כלכלית לא חשו היהודי� בשינוי ו, ה! מורלית. הסובייטית

  . 1941ביוני  22עד  מפריע

נכבשה , 1941ביוני  22  ב, סובייטית ע� פרו0 המלחמה הגרמנית
  .  ביולי 6  ב, ורטקוב בידי הגרמני� כעבור שבועיי�'צ

הצו . מיו� הכיבוש הראשו! החלה החיה הנאצית במעשיה הפרועי�
סרט לב! , שעל היהודי� לשאת אות קלו! על יד ימי!, הראשו! היה

מדי יו� . בו בזמ! נאסר על היהודי� ללכת על המדרכות. ועליו מג! דוד
. ורטקוב'הופיעו חוקי אפליה חדשי� כנגד האוכלוסייה היהודית של צ

ומצב היהודי� נעשה קשה , חיי הכלכלה בעיר התכווצו מיו� ליו�
כ� החלה . ו� נדחקו אל לבבות האוכלוסייה היהודיתייאוש ודכד. מאוד

  . ורטקוב'� בציהתפוררות והתמוטטות החיי� היהודי

לבנות מחדש את הגשר , ביולי תפסו קבוצת יהודי� לעבודה 6  ב
היהודי� שיצאו לעבודה הוכו . צהינְ 'קופיצ ורטקוב'ההרוס של צ

. לעולל !החיות הנאציות הפגינו כא! לראשונה מה ביכולת. באכזריות
ע� מותו החלה . עשרה הקרב! הראשו! היה חיי� הויזנר ב! החמש

  . ורטקוב'למעשה הטרגדיה העקובה מד� של יהודי צ

, ]?כוח נע\כוח השמה[ רול קומנדו: ביולי באה ועדה מיוחדת בש� 14  ב
בו ביו� . לבחו! ולבדוק את הפרופורציות בקרב האוכלוסייה היהודית

ה� הוכו ש� . אות� בבית הכלא העירוני חבשו. יהודי� 300נתפסו 
שזה כבר ביקשו , המכי� בני הבלייעל היו אוקראיני�. מכות רצח

ד� הראשו! ה המעשה עקוC. הזדמנות נוחה לשדוד ולרצוח יהודי�
הובילו כמה יהודי� אל חדר חשו� של בית הכלא . בוצע באופ! חייתי

החזקי� יותר ; החלשי� מתו מיד. וש� הכו אות� עד צאת נשמותיה�
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פצועי� עד זוב ד� הורו לה� האוקראיני� , החזיקו מעמד זמ! רב יותר
וה� נאלצו , שאי! להעלות� על הנייר, לעשות דברי� שוני� ומשוני�

  . לבצע את כל פקודותיה�

קבוצה , חלק מה� נורה. הקרבנות הראשוני� נרצחו באופ! מזעזע 300
! נצטווה לחפור בורות והחלק האחרו, אחרת של אסורי� עונתה למוות

חלקו את גורל , מי שנותרו בחיי� עד תו� העינויי�. בחצר בית הכלא
ביו� ההוא בלעה אדמת חצר בית הכלא את הקרבנות . המתי�

ביניה� היו ג� כאלה , יהודי� מעוני� 300, הראשוני� החפי� מפשע
  . ישראל פריימ! ,בי! קרבנות אלה היה בני ב! העשרי�, שנקברו חיי�

ניכר בעיר מיד כי היהודי� , לאחר האקציה הראשונה העקובה מד�
כול� . שקט מוזר צער עמוק אפ% את כול� ותחושה של אי. התמוטטו

שאיש , החלו לחיות תחת הרוש� שיו� המחר צופ! בחובו משהו נורא
הגורל . כל אחד חי בתחושה נוראה של פחד; אינו יודע במה יסתיי�

הפרא לשלוח לעבר� את  הנה עלולה חית. הוא עיוור
  . וגורל� חתו�, טלפיה

  ]אוס%[ פרט מתצלו� משפחתי, שמעו! ברגהופר :בתצלו�              

נכנסו שלושה נציגי� , בשעה תשע בלילה, ביולי 18  ב
הרוקח ', המהנדס וורוְבקווי0 –ממועצת העיר 

, � רבי�ילבתי� יהודי, בליווי חמוש של גרמני� –איווסיוו , ימוב'קיז
בתואנה , עשר יהודי� ואסרו שבעה ,בה� ג� ביתו של שמעו! ברגהופר

היהודי� . שבלילה הקוד� ירו על גרמני� –שהייתה כמוב! עלילה  –
בית  לבו בלילה הובלו א. ניסו ללמד זכות על עצמ� א� ללא הועיל

  . ש� ירו בכול�', הכלא ברחוב מיצקבי0

, צמאת הד�מספר זה של קרבנות לא השביע את החיה הנאצית 
החלה שורה של מעשי רצח מזעזעי� . ועוזריה במשטרה האוקראינית

  . ותקיפות בתואנות ועלילות שווא שעלו בחיי יהודי� רבי�

החלו לחטו% יהודי� ברחובות . באוגוסט פרצה בהלה בעיר 26  ב
שהובלו אל אותו בית כלא , יהודי� 100 בפע� זו נשבו כ. ובבתי�

אילצו אות� , הכו באכזריות, עינו אות� ש�במש� לילה תמי� . עירוני
, ע� שחר הובילו אות� ליער אורי!. לעולל זה לזה מעשי� נתעבי�

את , לפי פקודה, ש� חפרו לעצמ� היהודי�. ורטקוב'מ מצ"ק 5מרחק 
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ועדה סובייטית מיוחדת קבעה עובדה זו . קבריה� ונקברו בה� חיי�
  . 1944 ורטקוב ב'לאחר שחרור צ

   

הנאצי� ניהלו  בני הבלייעלא� . מה שקט ה זו השתרר זמ!לאחר אקצי
 ,שיטת� הייתה. כסדרה מדיניות השמדה שיטתית כלפי היהודי�

שלאחר כל אקציה הפיצו שמועות ויצרו את הרוש� כי זה המעשה 
והאוכלוסייה היהודית אכ! הייתה נרגעת במידה , הרצחני האחרו!

דווקא בשעה , א� תמיד היו מתנפלי� שוב על האוכלוסייה
ואסרו עשרות ומאות קרבנות יהודי� חפי� , שאיש לא ציפה לכ�
ו בחלו� בלהות שלא הייתה ורטקוב חיו כמ'היהודי� בצ

  . אימה והשמדה השתוללו סביב. אפשרת להשתחרר ממנו

שהתיישבו בעיר , באה מחלקה של אנשי גסטפו 1941באוגוסט 
ר "בראש� ד, בעת ההיא הוק� יודנרט ובו עשרה אנשי�. קבע
משימתו הראשונה של היודנרט הייתה לספק מדי יו� . נר

כשכול� כבר היו מוכי� , לאחר העבודה, בערב. לעבודה מאות יהודי�
ותו� כ�  ,הציבו אותנו בשורה והחלו לעשות אתנו התעמלות

נאלצנו לציית למרות שחשנו כי השפלתנו המורלית . ללגלג וללעוג לנו
  . היא גמול� הגדול

בעת ההיא קיבל היודנרט פקודת לרשו� את כל האינטליגנציה 
באוגוסט הוטל על האוכלוסייה היהודית תשלו�  20  ב. היהודית בעיר

 25,000על היודנרט הוטל להמציא בו ביו� סכו� של . הכופר הראשו!

קבריה� ונקברו בה� חיי�
לאחר שחרור צ

לאחר אקצי
כסדרה מדיניות השמדה שיטתית כלפי היהודי�

שלאחר כל אקציה הפיצו שמועות ויצרו את הרוש� כי זה המעשה 
הרצחני האחרו!

א� תמיד היו מתנפלי� שוב על האוכלוסייה. מסוימת
שאיש לא ציפה לכ�

היהודי� בצ. מפשע
אפשרת להשתחרר ממנו

באוגוסט  18  ב
קבע רחבאו

 ְCנרחיי� ֶא
מאות יהודי�

הציבו אותנו בשורה והחלו לעשות אתנו התעמלות, מאוד
ללגלג וללעוג לנו
היא גמול� הגדול

בעת ההיא קיבל היודנרט פקודת לרשו� את כל האינטליגנציה 
היהודית בעיר

הכופר הראשו!



111 

נלקחו חמישה עורכי די! יהודי� כבני , ע� מסירת הפקודה. זלוטי
  . בו ביו� נאס% הסכו� ונמסר לראש הגסטפו. ערובה

לאחר . מוקורטקוב אבל ע'שוב עט% את צ, 1941אוגוסט , בחודש זה
כותרו , שקיבל הגסטפו רשימה מלאה של האינטליגנציה היהודית בעיר

ונאסרו בעזרת הגסטפו , ביו� אחד כל הבתי� שכתובותיה� נמסרו
, הפרופסורי� היהודי�, המורי�, והמשטרה האוקראינית כל עורכי הדי!

. מטעמי� מובני� חסו על הרופאי� בלבד. אנשי� ס� הכול 300 כ
הובילו אות� תחת משמר כבד אל בית הכלא , בכיכר כשקובצו כול�

עינו אות� והשפילו את כבוד . ש� הוכו כול� מכות רצח. העירוני
הראשו! שעונה למוות היה . האד� שבה� במעשי ביזוי שאי! לספר�

למחרת בבוקר הובילו את כול� ליער . עור� הדי! היהודי הידוע, מוזלר
הנותרי� עמדו , ר בורותש� ציוו על חלק� לחפו, השחור הסמו�
כי במקו� שאליו הובאו הקרבנות כבר , העובדה היא. והמתינו למוות

א� בסדיז� , י� היו להיירותצפויהיו בורות מוכני� למע! אלה ש
הרצחני שלה� רצו החיות שהקרבנות יחפרו לעצמ� בעצמ� את 

  . לאחר שהורו לה� להיכנס אל קבריה�, כול� נורו. קבריה�

גברי�  500קיבל היודנרט פקודה מ! הגסטפו לספק  1941בנובמבר 
בפקודה הודגש כי במקרה . יסטופק, יבורק, לעבודה במחנות קמיונקה

תישא כל האוכלוסייה בעיר , שלא תסופק כמות העובדי� הנדרשת
 500בלית בררה סיפק היודנרט את המספר הנדרש של . בתוצאות

  .ה� הובלו אל מחנה קמיונקה, יהודי�

לספק , י� אחדי� נתקבלה ביודנרט פקודה נוספת מ! הגסטפוכעבור ימ
לעבודה במחלקת העבודה  , ורטקוב ומכל הסביבה'מצ, גברי� 3,000מיד 

וה� , מכסה זו של אנשי� סופקה א% היא על ידי היודנרט. הגרמנית
העבודה הייתה . נשלחו אל מחנות קמיונקה ולמקומות עבודה אחרי�

עדו מלכתחילה להריגת האנשי� שרוכזו א� המחנות יו, ריצו% דרכי�
התנאי� . ולכאורה רצו להשתמש בה� לעבודה פרודוקטיבית, בה�

מי� לא היו והמזו! . האיומי� גרמו לכ� שמדי יו� נפלו קרבנות חדשי�
. מכוסי� פצעי� וצרעת, האנשי� היו מזוהמי�. חולק במנות רעב

כשהעירו , קרמדי בו. א� לא היה לא! לברוח, החיי� נמאסו על כול�
, מצאנו מתי� רבי� מקרב ידידינו ומכרינו, אותנו ליו� עבודה נורא

כי , חר% זאת לא פחת מספר העובדי�. אשר מתו במהל� הלילה
ברגע . מלאכת ריצו% הדרכי� חייבת הייתה להתבצע במלוא הדייקנות
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מיד קיבל , בשל מעוני� ומתי� מחמת מחלות וחולשה, שחסרו אנשי�
לספק כ� וכ� ידיי� עובדות חדשות והמספר הושל�  היודנרט פקודה
. במש� שנה, א� אפשר לכנות זאת כ�, נמשכו החיי� באופ! זה

לא אחת קרה שכאשר . דבקותיבכל המחנות פשטו מגפות ומחלות מ
היו אנשי הגסטפו , ופרצה מגפה בלתי נשלטת, התמלא חולי�

מציתי� אותו על , בשומרי� עליו מסבי, מתיזי� נפט על הצריפי�
תכופות שרפו ג� את שומריה� . האנשי� שבו ושורפי� את כול� חיי�

  . ע� כל האסירי� –שומרי� יהודי� ששיתפו פעולה ע� הגרמני� 

רעב , חודשי� ושני� של פחד ואימה, במרוצת שבועות –
הפכו היהודי� אדישי� לחלוטי! לכל המתרחש סביב� וא% 

איש כלל לא העלה בדעתו . ייאוש ודכדו� דבקו בנשמה. האישי
. שאפשר לעשות משהו כדי שדברי� ישתנו ויהיו אחרי� ממה שה�

 והתמוטט. אנשי� התהלכו כצללי�
משו� שלא , זה גר� לזירוז אבדנ�

  . הייתה בה� כבר שו� התנגדות פנימית

הוציאה מחלקת העבודה  1942
סי עבודה מיוחדי� ליהודי� הגרמנית כרטי

, סנדלרי�: שהועסקו בסדנאות שונות
. הלאה !עובדי בניי! וכ, מכונאי�

באוגוסט פרס� הגסטפו פקודה לכל 
העובדי� לבוא לרשו� מחדש את כרטיסי 

התקבצו כל מי שהיו לה� כרטיסי , א� יצאה הפקודה. העבודה שלה�
החדש ולהחתי� את אנשי� נדחקו להתקבל לרישו� 

, עצרו את ההחתמה ,א� משעברו כמאתיי� אנשי�. 
  . ש� נספו, והיהודי� הנותרי� נעצרו מיד ונשלחו למחנות

הצטמצ� מספר היהודי� , המחלות, הרעב, כתוצאה מכל האקציות
רוכזו בשטח קט!  ונותרשכל היהודי� . והקימו את הגטו הקט!

הודי� אלה לא שיחק המזל להישאר בשלווה ג� לי. של רחובות ספורי�
המדיניות הגרמנית הייתה להשמיד את . זמ! רב במקו� מגוריה� החדש

כל היהודי� וה� ביצעו זאת באופ! שיטתי ובכל האמצעי� הטכניי� 
  . שעמדו לרשות�

שחסרו אנשי�
היודנרט פקודה

באופ! זה. תמיד
בכל המחנות פשטו מגפות ומחלות מ

התמלא חולי�מחנה 
מתיזי� נפט על הצריפי�

האנשי� שבו ושורפי� את כול� חיי�
שומרי� יהודי� ששיתפו פעולה ע� הגרמני�  –

–ע� הזמ! 
הפכו היהודי� אדישי� לחלוטי! לכל המתרחש סביב� וא%  –ומוות 

האישילגורל� 
שאפשר לעשות משהו כדי שדברי� ישתנו ויהיו אחרי� ממה שה�

אנשי� התהלכו כצללי�
זה גר� לזירוז אבדנ�. מייאוש

הייתה בה� כבר שו� התנגדות פנימית

1942באוגוסט 
הגרמנית כרטי

שהועסקו בסדנאות שונות
מכונאי�, חייטי�

באוגוסט פרס� הגסטפו פקודה לכל  25  ב
העובדי� לבוא לרשו� מחדש את כרטיסי 

העבודה שלה�
אנשי� נדחקו להתקבל לרישו� . עבודה

. הכרטיסי�
והיהודי� הנותרי� נעצרו מיד ונשלחו למחנות

כתוצאה מכל האקציות
והקימו את הגטו הקט!, בגטו

של רחובות ספורי�
זמ! רב במקו� מגוריה� החדש

כל היהודי� וה� ביצעו זאת באופ! שיטתי ובכל האמצעי� הטכניי� 
שעמדו לרשות�
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כותר הגטו הקט! בידי , בער� בשעה עשר בלילה, 1942באוגוסט  26  ב
 ובדיוק בשעה שתיי�, ])ההגנה והביטחו! משטרת[ש06 פוליציי (ש6פו 

, גברי�. בגטו נוצרה בהלה גדולה. על הבתי� ותהתנפל העשרה החל
הגרמני� פתחו באש . נשי� וילדי� רצו בחיפוש אחר מקו� מחבוא

היריות והחטיפות נמשכו . פרועה ממכונות ירייה ומרובי� על הנמלטי�
ומתי� , ברחובות מאות אנשי� ירויי� התגוללו. עד השעה שש בבוקר

, יהודי� 2,000 באקציה זו נתפסו למעלה מ. רבי� מאוד נותרו בבתי�
, במש� יו� תמי� עינו אות� ש� מאוד. ה� נשלחו לבית הכלא העירוני

ש� . ולמחרת הובילו את כול� תחת שמירה קפדנית אל הרכבת
, אנשי� בקרו! 150, דחסו אות� בקרונות, המתינו כבר קרונות משא

  . 0'ועברו אל מחנה המוות בלזוכול� ה

  
   ]אוס%[ סימו! מירי גרשוני, ירוק –הגטו לאחר הקטנתו  ,ורוד – 1942אפריל בהגטו 

  

שוב כותר , בשעה חמש לפנות בוקר, שמחת תורה, 1942באוקטובר  5  ב
והיודנרט הודיע כי נתקבלה פקודה לרשו� מחדש את כרטיסי , הגטו

כשנאס% ש� כבר מספר . היודנרט כול� נצטוו להתייצב בחצר. העבודה
חט% את כול� ושלח בקרונות מסע אל  ,נכנס הגסטפו, ניכר של אנשי�

  .  יהודי� 500באקציה זו נספו . 0'בלז

. לאחר ביצוע שתי האקציות האחרונות הוקט! הגטו הקט! עוד יותר
הגטו נדחס בשני . יהודי� 2,000 נית! לשער שלא נותרו ש� יותר מ

ואת השטח הקט! והמצחי! אטמו , ודרי� תיל דוקרנירחובות שהיו מג
בכ� נעשו ההכנות האחרונות להפו� . מכל עבריו בקרשי� ומסמרי�
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שני צדי הכניסה בשני . ורטקוב היהודית יודנריי!'באופ! ונדלי את צ
על מנת שנפש חיה לא , הרחובות היו שמורי� בקפידה יומ� ולילה

, ודה תחת שמירה קפדניתשהובלו לעב ,האנשי�. תוכל להיחל0 מש�
כתוצאה מ! . גר� לח� ליו� 100המזו! היה . הוחזרו לגטו באותו אופ!

, בעיקר טיפוס, פרצו מגפות שונות, הרעב הכבד והקור העז בחור%
. 1943כ� נמש� המצב עד מאי . וכתוצאה מכ� היו מקרי מוות רבי�

 25 ב. �זה נמש� חודש ימי. ורטקוב'ביוני החל החיסול הסופי של גטו צ
  .ורטקוב יודנריי!'הוכרזה צ, 1943ביוני 

ורטקוב מחנה עבודה קט! בבניי! תלמוד 'הוק� בצ 1942בדצמבר  15  ב
הותר לצר% אליה� מספר , למחנה נתקבלו בעלי מלאכה בלבד. התורה

יו� . אנשי� 534ס� הכול מנה המחנה ". שחורי�"מצומצ� של עובדי� 
 100המזו! היה . עשרה שעות בעעשרה עד אר עבודה רגיל נמש� שתיי�

מעט קפה שחור ומעט מי� דלילי� שאמורי� היו להיות , גר� לח�
המצב במחנה היו טוב בהרבה משו� שלא היו התנפלויות ולא . מרק

מצב זה . בצרות וסבל כבר היו אנשי� מורגלי�, אקציות וגירושי�
, בשעה חמש לפנות בוקר, 1943ביוני  23 ב. נמש� כשישה חודשי�

כעבור שעות אחדות גורשו . הוק% המחנה לפתע בשוטרי� אוקראיני�
חלק הארי . ש� נערכה סלקציה, כל תושבי המחנה אל מקו� האיסו%

אנשי� שיועדו לחסל את  100  נותרו כ. הובלו אל יגלניצה ונורו ש�
איסו% החפצי� והובלת� למקומות מיועדי� . החומרי� שנותרו במחנה

   .נמש� למעלה משבוע

ק 'אחת נשלחה אל ְחל6ָבצֶ , ד ביולי חילקו אותנו לשתי קבוצותבאח
 50 כ, הקבוצה השנייה; שהיה מחנה עבודה, אזור טרנופול, ]ק'הל6בוצ[

ש� , ורטקוב'לאחוזה באזור צ, ]סווידובה[אל ְשווידובה  הנשלח ,אנשי�
מזוננו היה חצי . עשרה ביממה עשרה עד ארבע  עבדנו בשדות שלוש

הרעב ומאוחר יותר הקור ייסרו . מה לא מבושלי�קילו תפוחי אד
, שכבר היו מותשי� ומעוני� משנות סבל ארוכות, והאנשי�, מאוד

, תכופות צצה לפתע מחלקה של שוטרי� אוקראיני�. נפלו כזבובי�
חלפו חודשי� אחדי� . נורו במקו�, וכל מי שהיו חולי� או עבדו רע

  . אנשי� בלבדונותרנו בעבודה תשעה , בתנאי� נוראי� אלה

, הופיע לפתע מנהל המחנה והורה לנו, 1944בינואר , באחד מימי ראשו!
הוא אמר לנו כי . להיעל� מ! המקו� תו� שעתיי�, תשעה אנשי�
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אינני רוצה לזה� את ידיי : "אנחנו רשאי� ללכת לא! שנרצה והוסי%
   ".ממילא תתפגרו ככלבי�, יהודי� מכונמי�, בכ�

בחו0 שרר כפור . ל אחד פנה לאשר יכול ללכתכ, מיד עזבנו את המחנה
ליתר דיוק היינו כמעט עירומי� , אני ובני לא היינו לבושי�. אימי�
נבהל , כשנכנסנו אליו. הלכנו אל איכר מכר בכפר שווידובה. ויחפי�

ברוב ייאושנו הצענו לו להסתיר אותנו . נראינו כמו מתי� חיי�. מאוד
לאחר מכ! חפר . ומיד נת! לנו אוכל האיכר ריח� עלינו. או לירות בנו

מדי יו� הביא . בור עמוק בדיר החזירי� ולש� הכניס והסתיר אותנו
מ! החדשות הוברר כי הגרמני� ינחלו . לנו אוכל וחדשות מ! החזית

  .מפלה קשה

ורק אז יצאנו , 1944במר0  23 כ� רבצנו בבור עד כניסת הרוסי� ב
  .לחופשי

  . 310 – 304' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק
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            זיכרונות מ! החורב!זיכרונות מ! החורב!זיכרונות מ! החורב!זיכרונות מ! החורב!יצחק שטרנשוס  

לא , 1941ביוני , כשתקפו הגרמני� את רוסיה
הספיקו הסובייטי� להעביר לרוסיה את כל 

ה� . בה� ג� מספר לא מבוטל של יהודי�
והותירו ערמות מתי� , ירו באסירי� שנשארו

  ]אוס%[יצחק שטרנשוס  :בתצלו�       .  במרתפי בית הכלא

קומתי  י� לבניי! הדוורטקוב קיבצו האוקראינ'א� נכנסו הגרמני� אל צ
של בית המשפט המחוזי המוני גברי� ונשי� בתואנה שהיהודי� 

בבניי! התייצבו האוקראיני� . אשמי� בהריגה שביצעו הרוסי�
מקלות ומוטות , פרגולי�, והגרמני� משני צדי חדר המדרגות הגדול

והנתפסי� נאלצו לרו0 במדרגות ללא הר% תחת ברד , ברזל בידיה�
ה� רצו מעלה ומטה עד אשר רוב� . ומכות אכזריות מלקות נוראות

, ובקושי עמדו על רגליה�, מי שנותרו בחיי�. נפלו מתי� או מתעלפי�
אחד מ! . נאלצו לחפור בידיי� ריקות קברי� למתי� ולקבור אות�

, סוחר אריגי�, הקבוצה שקברה את המתי� סיפר לי כי יידל זלצינגר
הוא סיפר לי ג� כי !" ני עוד חיהרי א, למה את� קוברי� אותי

  . הקוברי� הוכרחו ללעוס אדמה בשעת מעשה

שוב חטפו האוקראיני� עשרי� וכמה , לעת ערב, כעבור ימי� אחדי�
בבתי� . הרגו אות�, ובתואנה שירו על חיילי� גרמני�

הסמוכי� למקו� ההוצאה להורג שמעו את משהלה שלייכר קורא 
  ". שמע ישראל

ר "ציווה הגסטפו על ד, לפה תקופת הבהלה הראשונה
פלדמ! להקי� את היודנרט שהתפרס� באופ! כה , ֶאCְנר, קרוה

משימתו היחידה תהיה לספק מדי יו� , כפי שנאמר, לעת עתה
   . מספר עובדי� שידרוש הגסטפו

השליכו הסובייטי� אותי ואת משפחתי  1939  ב
במידה . ו0 לעיר אצל איכרמדירתנו ומאז גרנו מח

באחד . מסוימת היינו מוגני� ש� מפני הגרמני�
מכתב מעליב , ישראל וינטר, הימי� קיבל חתני

הוא כתב . ר קרוה"ביותר מד]  אוס%[ישראל וינטר  :בתצלו�
, לו כי כיוו! שהוא יושב לו שלו למדי בקרב האיכרי�

יצחק שטרנשוס  

כשתקפו הגרמני� את רוסיה
הספיקו הסובייטי� להעביר לרוסיה את כל 

בה� ג� מספר לא מבוטל של יהודי�, האסירי�
ירו באסירי� שנשארו

במרתפי בית הכלא

א� נכנסו הגרמני� אל צ
של בית המשפט המחוזי המוני גברי� ונשי� בתואנה שהיהודי� 

אשמי� בהריגה שביצעו הרוסי�
והגרמני� משני צדי חדר המדרגות הגדול

ברזל בידיה�
מלקות נוראות

נפלו מתי� או מתעלפי�
נאלצו לחפור בידיי� ריקות קברי� למתי� ולקבור אות�

הקבוצה שקברה את המתי� סיפר לי כי יידל זלצינגר
למה את� קוברי� אותי: "צעק

הקוברי� הוכרחו ללעוס אדמה בשעת מעשה

כעבור ימי� אחדי�
ובתואנה שירו על חיילי� גרמני�, יהודי�

הסמוכי� למקו� ההוצאה להורג שמעו את משהלה שלייכר קורא 
שמע ישראל"

לפה תקופת הבהלה הראשונהלאחר שח
קרוה] שמואל[

לעת עתה. מצער
מספר עובדי� שידרוש הגסטפו
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ת אל הוא דרש ממנו לגש. הוא מביט באדישות בצרות היהודי�
בו ביו� עזב חתני את משפחתו ולא שב אליה . שכבר הוק�, היודנרט

ובדרכו הביתה מ! , האקציה הפרועה: ביו� ההוא בוצע מה שכינו. עוד
אשר , יהודי� 100  ביו� ההוא נתפסו למעלה מ. היודנרט תפסו ג� אותו

כל ניסיו! לברר לא! נעלמו האנשי� היה . למחרת הובלו במשאיות
סיפרו , ורטקוב'כאשר כבשו הסובייטי� שוב את צ, 1944 ב. לשווא

כי הגרמני� הרגו את אנשי , ]היער השחור[רני לס 'תושבי צ
כי באחד  ,ה� סיפרו ג�. ביער, של האקציה הפרועה, הטרנספורט ההוא

לאחר מכ! חיפשו ביער . הימי� נשמעו מש� קולות אימי� של אנשי�
הוועדה פתחה בור אחד  .השחור ואכ! מצאו שלושה בורות ובה� מתי�

נקבע כי באיש מה� לא נמצאו פצעי , והוציאה מתוכו חמישה מתי�
זו הייתה הוכחה שהחיות קברו את : המסקנה הייתה ברורה. ירי

  . חיי�כשה� האנשי� 

  
  ] אוס%[ 12נה 'כיו� אפטצ, סקלדובה' רח, משכ! היודנרט

  
לאחר  ימי . מיד לאחר מכ! אסר הגסטפו את שלושת מייסדי היודנרט

. ר קרוה ושחררו את שני האחרי�"ירו הגרמני� בד, מאסר אחדי�
ברור היה לכל כי הרוצחי� . ֶאCְנר קיבל את התואר זק! היהודי�

הנאצי� הבהירו לשלושת האסירי� מה בדיוק תהיה משימת� מכא! 
ש נטל על "ואבנר ימ, ר קרוה סירב והסתלק ממילוי המשימה"ד. ואיל�

, �ישהיה מרוחק מ! החיי� החברתיי� היהודי, קרוה ר"ד. עצמו לבצעה
שידו , בשעה שהציוני הכללי ;מסר למעננו את חייו היפי� המאירי�

ביצע ממש על הצד , ש"אבנר ימ, ועט על כל החתונות, הייתה בכל
  .  היותר טוב את כל משאלותיה� החייתיות
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� כי על כל הגברי, כעבור שבועות אחדי� הודיעו באמצעות מודעות
כיוו! שלא כל האנשי� . בעלי מקצועות חופשיי� להתייצב ביו� מסוי�

, ש"בעזרת רשימה מדויקת שסיפק לו אבנר ימ, מצא הגסטפו
עירומי� כביו� , כל האסורי� הופשטו. כמעט את כל בעלי המקצוע

  . קולות האימי� נשמעו עד לעיר. ונורו באותו היער

כלאו החיות הנאציות אל כל היהודי�  1942ימי� אחדי� לפני פסח 
, יומיות  בזמ! הראשו! התרחשו בגטו סצנות מצמררות כמעט יו�

  . שאליה! התרגלנו מעט

התרחשה האקציה , עשרה בלילה  בשעה שתיי�, 1942באוגוסט 
בלילה מבעית זה הרגו . הראשונה

  אנשי� וקיבצו כ 600 הגרמני� כ
החיות . למקו� הכינוס 2,000

הנאציות הורו להניח את ההרוגי� 
מול הבית של מנדלי , ליד האטליזי�

האיכר שאצלו הסתתרתי . מרגוליס
אמר לי כי ד� המתי� זור� 

הנאצי� חילקו לקבוצות . רחובותב
 200, היהודי� שנתפסו 2,000את 

דחסו אות� אל , אנשי� בקבוצה
, ללא מי� וללא מזו!, תו� קרונות

ושלחו אות� למחנה ההשמדה 
כי כמעט מחצית , עדי� מסרו. 0'בלז

אחדי� העזו . האנשי� מתו בדר�
בה� , לקפו0 מ! הרכבת הנוסעת

  . המדווח היא חיה בישראל לפי, ]פלק[הייתה הבת של פאליק 

כבר , ברגע האחרו!. ]יזלובי0[ ווי0באקציה זו תפסו ג� את הרב של יזלֶ 
הוא סירב לשחרור ואמר כי בשעה , רצו לשחררו, בהיותו בקרו!

. אי! הוא רוצה להציל את עצמו, שיהודי� רבי� כל כ� הולכי� לשחיטה
   .דמויות כאלה היו מעטות, למרבה הצער

לצו חברי היודנרט להצטר% אל הגסטפו ולסייע במציאת בכל אקציה נא
לא היה מסוגל , הרשל ש6כר, אחד ויחיד מה�. האנשי� שחיפשו

  . הוא שיל� על כ� בחייו הצעירי�, להשלי� ע� משימה כה שפלה

כעבור שבועות אחדי� הודיעו באמצעות מודעות
בעלי מקצועות חופשיי� להתייצב ביו� מסוי�

מצא הגסטפו, התייצבו
כמעט את כל בעלי המקצוע

ונורו באותו היער, היוולד�

ימי� אחדי� לפני פסח 
בזמ! הראשו! התרחשו בגטו סצנות מצמררות כמעט יו�. בגטו

שאליה! התרגלנו מעט

באוגוסט  25  ב

הייתה הבת של פאליק 

באקציה זו תפסו ג� את הרב של יזלֶ 
בהיותו בקרו!

שיהודי� רבי� כל כ� הולכי� לשחיטה
למרבה הצער

בכל אקציה נא
האנשי� שחיפשו

להשלי� ע� משימה כה שפלה
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, אנשי�. שררה בגטו אווירה נוראה של הידרדרות מוסרית
, ת בחייה� הרגילי�המשיכו למחר, שנותרו יחידי� ממשפחות שנחטפו

ידוע לי מקרה שמשפחה סירבה להכניס לבונקר את . כמו לא קרה דבר
א� הילד נשארה . מפחד שהילד יבכה ויסגיר אות�, נכדה ב! השנתיי�

בלילה תפסו את הא� . האב נטש את שניה� ונכנס אל הבונקר
 ,כעבור ימי� אחדי� ראיתי את אבי הילד ובעלה של האישה

  . ואת המשפחה כולה ממשיכי� בחייה� כאנשי� רגילי�

זוג צעיר הסתתר ברגע האחרו! תחת . ידוע לי ג� על מקרה נורא נוס%
כנראה חשבו . והשאירו את בנ� היחיד ב! השש יש! במיטתו

, א� התלייני� העירו את הילד, שהרוצחי� יחמלו על המלא� הקט!
  . א� ה� היו די בסדר, אחר כ� עצובהזוג התהל� . הלבישו והובילו אותו

ידוע לי מקרה של . י� הניחו לחיות עד לרגע האחרו!לרוקח
בלכתה לעבודה , למחרת, רופאת שיניי� שחטפו את בנה הקט! היחיד

Dבקולות אימי� . שעמד ע� כל הילדי� שנתפסו, הקט! ראתה את ילד
אשה והמשיכה א� היא הסבה את ר, נאבק הילד והתאמ0 להגיע אליה

, שהאסונות פגעו בה�, מקרי� אלה לא הפריעו לאנשי�
מריאש מחנות , היה מקרה אחד ויחיד. להמשי� בחייה� הסדירי�

, ג� התופרת יורמ!. הממתקי� התאבד בראותו את אשתו ובנו מובלי�
והלכה אתו , סירבה לשחרור בלי בנה, שהרוצחי� רצו לשחרר אותה

, קיימו מסיבות, ערכו חתונות. � הפכו לפראי�בגטו אנשי. 
האד� כנראה חדל להיות אד� בראותו את עצמו כל . רקדו ופלירטטו

התנהגותו של אבנר הייתה . רגע עומד פני� אל פני� מול מלא� המוות
גזל פת לח� מפי . ללא נקיפות מצפו! שלח אנשי� לשחיטה

היה מתהל� . אנשי� שנשארו בחיי�
ע� אנשי הגסטפו ומכה ללא 

   . סיבה יהודי� חולפי�

חול המועד סוכות , באקציה השנייה
, אנשי� 600  חטפו באותו אופ! כ

ושלחו אות� בתנאי� מחרידי� למחנה 
לאחר האקציה תפסו . 0'ההשמדה בלז

מדי פע� אנשי� ושלחו אות� בדר� אל 
. ש� כבר היו מוכני� בורות

שלאחר שירו  באופ!שי� הציבו את האנ

שררה בגטו אווירה נוראה של הידרדרות מוסרית, ככלל
שנותרו יחידי� ממשפחות שנחטפו

כמו לא קרה דבר
נכדה ב! השנתיי�

האב נטש את שניה� ונכנס אל הבונקר, בחו0
. ואת הילד

ואת המשפחה כולה ממשיכי� בחייה� כאנשי� רגילי�

ידוע לי ג� על מקרה נורא נוס%
והשאירו את בנ� היחיד ב! השש יש! במיטתו. למיטות

שהרוצחי� יחמלו על המלא� הקט!
הלבישו והובילו אותו

לרוקחלרופאי� ו
רופאת שיניי� שחטפו את בנה הקט! היחיד

Dראתה את ילד
נאבק הילד והתאמ0 להגיע אליה

מקרי� אלה לא הפריעו לאנשי�. בדרכה
להמשי� בחייה� הסדירי�

הממתקי� התאבד בראותו את אשתו ובנו מובלי�
שהרוצחי� רצו לשחרר אותה

. אל המוות
רקדו ופלירטטו

רגע עומד פני� אל פני� מול מלא� המוות
ללא נקיפות מצפו! שלח אנשי� לשחיטה. מחרידה

אנשי� שנשארו בחיי�
ע� אנשי הגסטפו ומכה ללא  ברחובות

סיבה יהודי� חולפי�

באקציה השנייה
חטפו באותו אופ! כ, 1942

ושלחו אות� בתנאי� מחרידי� למחנה 
ההשמדה בלז

מדי פע� אנשי� ושלחו אות� בדר� אל 
ש� כבר היו מוכני� בורות, יגלניצה

הציבו את האנ
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א� שמעו האנשי� את . נפלו אל הבורות, בה� בנשק אוטומטי
הייתה פורצת פניקה ללא , שחופרי� בורות בדר�, החדשות המחרידות

. האנשי� שהסתתרו בבונקרי� נחשפו במוקד� או במאוחר. שיעור
לרוב פוצצו את בתי . ורטקוב יודנריי!'כבר הייתה צ 1943באוגוסט 
יושב , בבית כזה מצאו את זוסיה הבר. וש אחר כס% מוסתרהגטו בחיפ
  . נוקשה ומת

. רצחו את היהודי� שהסתתרו אצל� ולקחו את הכס% רבי� איכרי�
סיפר לנו לאחר מכ! , שמונה אנשי�, חתנו של האיכר שאצלו הסתתרנו

האיכר . חשפו יהודי� מחופרי� בבונקר אצל איכרנכי בשכנות לנו 
. הוא רצה להרעיל אותנו, שלנו נבהל וחשש שמא יחפשו ג� אצלו

  . למזלנו לא מצא רעל בשו� חנות

ראו את אור  84רק , מכל האנשי� שהסתתרו בבונקרי� אצל איכרי�
   .להביט באנשי� אלה היה מחריד ומזעזע, 1944השמש במר0 

  . 314 – 311' ע, הגבורההשואה ו: מתו� הפרק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



121 

      ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''בגטו צבגטו צבגטו צבגטו צבומק מורגנשטר!  

   1947בדצמבר  7, איטליה, מתו� מכתב שנשלח מבארי

חלק , לא הלכו כול� אל תוככי האר0, כשנחפזו אנשי� לרו0 לרוסיה
היו ביניה� לא בורגני� בלבד אלא ג� . שבו על עקבותיה�

יצאה קבוצה שלמה  1941ביולי  2  כי בלי אישית ידוע . סת� יהודי�
היו . מרEבע ויגננקה בדר� לרוסיה ולאחר מכ! שבו כול� על עקבותיה�

, ]?[רנוחצקל הלפרי! שעבד בזאהאטזֶ , שני אחי� שפרר, ניק'
מ "מרחק ארבעה ק, הוא נספה שבועיי� לפני השחרור בכפר מיליווי0

הלקה שטר! , בוני יגנדור%: ורטקוב'יחד עמו נספו בני צ. 
על החצר שלה� התנפלו בנדרובצי� . דוזי רייטר ואחרי�

   . ושחטו את כול�] מאנשי סטפ! בנדרה, אוקראיני� לאומני�

לא הייתי כותב ל� זאת א� אני , מצב האנשי� במחנות היה נורא
החלו לראשונה  1941בנובמבר . מאמי! כי עלי� לדעת כל מה שקרה

. חלק הארי מתו בקור וברעב. אנשי� ולשלוח אות� למחנות
  . א� פדו אותו, דולק קלישר היה במש� ארבעה שבועות במחנה

אז . סמו� למבצר, חייתי אז ברחוב זמקובה, אותי באו לקחת מ! הבית
. הייתי ש� שלושה ימי�, עדיי! לא היה גטו א� אני הסתתרתי אצל גוי

ר "שפעל בהנהגת ד, שנתתי ליודנרטלאחר מכ! פדיתי את עצמי בכס% 
. א� אני ואבי ברחנו, כעבור שבועיי� שוב החלו לתפוס אנשי�

  . ההתנפלויות בוצעו במיוחד באביב

הוציאו את כולנו מ! הבתי� , 1942באוגוסט  27, באקציה הראשונה
בי! האנשי� שנלקחו היה , ש� נערכה סלקציה, והובילו אל כיכר השוק
אמי הצליחה 
בדר� נס להסתתר 
ואני הצלתי 
את עצמי הודות לכ� 
שעזרתי להוביל עגלת 
עברתי אל 
הצד הארי וש� 
הסתתרתי בקולנוע 

הייתה , של בית הע�

בומק מורגנשטר!  

מתו� מכתב שנשלח מבארי

כשנחפזו אנשי� לרו0 לרוסיה
שבו על עקבותיה�מה� גדול 

סת� יהודי�
מרEבע ויגננקה בדר� לרוסיה ולאחר מכ! שבו כול� על עקבותיה�

'ביניה� ֶפצֶ 
הוא נספה שבועיי� לפני השחרור בכפר מיליווי0

. מלשקווי0
Dדוזי רייטר ואחרי�, ואמ

אוקראיני� לאומני�[

מצב האנשי� במחנות היה נורא
מאמי! כי עלי� לדעת כל מה שקרה

אנשי� ולשלוח אות� למחנותלתפוס 
דולק קלישר היה במש� ארבעה שבועות במחנה

אותי באו לקחת מ! הבית
עדיי! לא היה גטו א� אני הסתתרתי אצל גוי

לאחר מכ! פדיתי את עצמי בכס% 
כעבור שבועיי� שוב החלו לתפוס אנשי�. ֶאבנר

ההתנפלויות בוצעו במיוחד באביב

באקציה הראשונה...
והובילו אל כיכר השוק

אמי הצליחה . ג� אבי
בדר� נס להסתתר 

ואני הצלתי , בשוק
את עצמי הודות לכ� 
שעזרתי להוביל עגלת 

עברתי אל . מתי�
הצד הארי וש� 
הסתתרתי בקולנוע 

של בית הע�
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כ� נשארתי ע� אמי עד לאקציה השנייה בשמחת . ש� סדנת נגרי�
ידעתי כי משהו צפוי להתרחש והסתתרתי בבונקר אצל לוי . תורה
המשטרה חיפשה וחיטטה . היו ש� ג� האחי� הְספל ע� אמ�. ראשפי

 2,000 באקציה זו נתפסו כ. א� את הבונקר שלנו לא גילו, בכל מקו�
  . יהודי�

כי עד אחד בינואר ) לפי מקורות בטוחי�(סיפרו  1942באחד בדצמבר 
הלכתי ע� אימא לכפר ְסווידובה סמו� . ורטקוב'לא ייוותרו יהודי� בצ

יהודי� והחזקנו מעמד יחד במש� החור%  150 היינו ש� כ. לטלוסטה
  . להגיע לש� היה כרו� בתשלו�. ו לעבודהנשלחנלא . בצריפי�

, אני נסעתי אל לשקווי0. פיזרו אותנו בכפרי� לעבודה 1943באביב 
הייתה  1943ביוני . בעיר החלו חיסולי� בזה אחר זה. אחרי יגלניצה

  . ספורי� שהסתתרו אצל גויי�למעט אנשי� . ורטקוב יודנריי!'צ

. א� הצלחתי להינצל, ג� אצלנו ובכל הכפרי� השכני� החלו אקציות
נותרנו ש� . בחווה שלנו היה מנהל גרמני שהניח ליהודי� להסתתר

; הסAר, יונה הס, משפחת בוק, משפחת ברל שטייגר: אנשי� ספורי�
משפחת ; סוחר עורות, בריש ברנדה, האחי� נויברגר מרחוב שקולנה

חלק מ! האנשי� שלנו חששו להסתכ! . הנגר ובנו ואחרי�, לנגר
כעבור , שיקול� היה טרגי. ה� ברחו אל היער, ולהישאר במקו�

היחיד שניצל . שבועות אחדי� נתקלו בחבורת בנדרובצי� וכול� נרצחו
  . שחזר ונשאר אתנו, היה בריש ברנדה

. עברו באזור שלנו קבוצות מ! הפרטיזני� של קולפק 1943ביולי  13  ב
א� הגרמני� , ר את המחנות הספורי� שעוד נותרוה� רצו לשחר

החליטו להצית את כל הצריפי� וירו בחלונות כשביקש מישהו לקפו0 
והאחי� ) גולדנברג(ש� נספו חבריי חיי� ֶלברט . החוצה ולהציל עצמו

על משפחת� אני יכול לכתוב ל� שה� נספו באקציה . ]?הלנר[ ֶאְלנר
על ישראל שוחט והמשפחה . 1942באוגוסט  27 ב, הראשונה הגדולה

א� באקציה השנייה מצאו , אני יכול לכתוב ל� שהיה לה� בונקר טוב
וג�  ,ישראל עצמו והילדי� נשארו. אות� והוציאו מש� אנשי� רבי�

, יומצי היו שוטרי� ביודנרט, אשר, )יהושע(שיע . צלופחד והילדי�
היה יחד יומצי . אחר כ� ביגלניצה, לאחר מכ! במחנה ברחוב שקולנה

בעת חיסול הגטו ברחה כל משפחת� . אתי בשווידובה ובלשקווי0
  . ש� הרגו אות� הגויי�, יזלובי0  'א0'ליערות בוצ
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ונותרו , הייתה אצלנו בלשקווי0 האקציה האחרונה 1943בנובמבר  30  ב
אני ברחתי ליער באקציה . בה� אני ואמי, עשר יהודי� ס� הכול אחד

יחד ע� יהודי רומני חפרנו בונקר במרחק . האחרונה ואמי ניצלה בכפר
לא רב מ! האחוזה ונשארנו ש� עד שבוע לאחר השחרור בידי הצבא 

כ� . פחדנו לצאת מ! הבונקר כי הגויי� נהגו להרוג את היהודי�. הרוסי
  .נהרגה משפחת טננבוי� כבר לאחר השחרור

 3  א� ב. 1944במר0  30 אני שוחררתי ב. במר0 24 ורטקוב שוחררה ב'צ
ויהודי� רבי� ברחו עירומי� , באפריל עשו הגרמני� מתקפת נגד

לאחר שלושה שבועות . יסק'ויחפי� בשלג הכבד ובקור עד פוְדבולוצ
החלו לבוא . ורטקוב'ואנחנו חזרנו אל צ, של לחימה נהדפו הגרמני�

. יהודי� מרוסיה וכעבור זמ! קצר הצטרפו צעירי� אחדי� לצבא הפולני
ואחדי� מה� א% , ורטקוב שהצליחו להגיע לישראל'נודע לנו על בני צ

  . שירתו בבריגדה

   .318 – 316' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק
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            קטעי עדותקטעי עדותקטעי עדותקטעי עדותשמואל וייסינגר  

        ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''בבית הכלא של צבבית הכלא של צבבית הכלא של צבבית הכלא של צ

אני ועוד עשרי� ושלושה יהודי� הובאנו מיגלניצה אל כלא ...
רובי� ובעיטות  דחפו אותנו אל התא במכות של קתות. ורטקוב'צ

שמענו . הלילה ירד. היה חוש�. היינו מודאגי� בנוגע לגורלנו. מגפיי�
יותר . סופרי� עד תשע ואת העשירי פוטרי�, שמובילי� החוצה אנשי�

אנשי�  120דחפו עד , שוב החישו אנשי� לחדרי הכלא. לא שמעתי דבר
כולנו שכבנו על . בה� היה בקושי מקו� לעשרי� אסירי�, לתאי�

לא זמ! . מותשי� מעייפות, רצפה ונרדמנו במקו� בו עמדנו או ישבנוה
תחילה לא . המחנק והחרדה לגורלנו החזיקו אותנו ערי�. ורב יש/

א� לא חל% זמ! רב . לא ידענו אל מי פוני�. היה חוש�. העזנו לדבר
כ� נודע . לחלוק חדשות ולספר מאי! באנו לכא!, והתחלנו לדבר בלחש

 כורוְסְטקו%, ינצה'אתנו בתא יהודי� מקופיצמצויי�  כילנו 
  . יגלניצה, נה'פרובוז, ]חורוסטקוב[

מינה עצמו למפקד חדר המאסר , הנגיד של יגלניצה, אברה� הרצוג
! אכטונג]: "בגרמנית[א� שמע תזוזת מפתח היה קופ0 וקורא . שלנו

החו� בחדר הכלא נעשה יותר ]. כובעי� הסר! הקשב!" [מיצע! אפ
. לא כל שכ! מזו!, לא נתנו טיפת מי�. עד ללא נשוא ומעיק קנוויותר ח

הוא הסתכ! ושאל . היה רעב, יהודי כב! שבעי�, שלנו" מפקד התא"ג� 
השומר הסביר לו כי . את שומר הכלא למה אי! נותני� לנו אוכל

א� מיד החל לשאת . כי אנחנו לא פושעי� קבועי�, למעננו אי! מזו!
למי , יהודי�: "יצא השומר קרא הרצוג א�. ולתת ע� הרצוג בלחישה

העסקה . הידחקות נוראה תו�מיד החלו סחר והתמקחות " ?יש ממו!
הושלמה ולאחר המתנה ארוכה נפתחה הדלת והרצוג קרא בשמות 

חלק הארי . רק בודדי� יצאו לחופשי. הוא עצמו נשאר. אנשי� שיצאו
  . ל�הייאוש אכל בכו. למרות שנתנו כל מה שהיה עליה�, נשארו

מיו� חמישי בצהריי� עד שבת שעה שתיי� אחר הצהריי� לא נתנו 
התחלקנו , ינצה היה לח�'לאנשי קופיצ. ממש גווענו בצמא, לנו דבר

לאחר , רק בשבת אחר הצהריי� קיבלנו. כל אחד קיבל כזית, בו
התעלמנו מהמכות הקשות . התנפלנו עליה� בפראות. מי�, תחנוני�

ג� , רצינו להרגיע את צימאוננורק . שהכו אותנו על הפרת הסדר
שתינו לרוויה ומיד חשנו כעופות שמשקי� אות� . במחיר פצעי� קשי�
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לאחר מכ! נתנו לנו ג� לח� מ! החבילות . מי� לפני הובלת� לשחיטה
  . ששלחו לנו לכלא מ! הבית

הכניסו שבעי� , באותה שבת לעת ערב הובילו אותנו לתחנת הרכבת
באחד הקרונות החל בחור . עד לא ידועאנשי� לכל קרו! ושלחו אל י

 ,ליווינו אותו, "תחזקנה"ולאחר מכ! " התקווה"בש� לייבל קורצר לשיר 
ביו� ראשו! אחר . עידוד ותמיכהבזה  נוחיפשבמצבנו המחריד 

     .. .בוגדנובקה הצהריי� הגענו אל קמיונקה

        ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''הטרנספורט של צהטרנספורט של צהטרנספורט של צהטרנספורט של צ

שוחחנו בינינו כי מיד  .במחנה קמיונקה פחת מספר האנשי� מיו� ליו�
בינתיי� חיסלו את מחצבת . אנשי� � חדשי� שליביאו משלוחי

א� מיד התברר כי זה קרה . האבני� הקטנה ופירקו את מסילות הברזל
שאמורה הייתה , משו� שהתכוונו להקי� מחצבת אבני� גדולה יותר

מיד . בורקי, ובמיוחד למחנות סטופקי, לספק אבני� לסביבה כולה
 ]?["ישראליק"למפקד המחנה מונה . הכי! את המחנה החדשהחלו ל

  . וישעיהו מוזר בתור מפקד מקומי, הידוע

היו אלה אנשי� שמשכו אות� בערמה לבוא , מיד באו אנשי� חדשי�
ש� חטפו , להחתי� מחדש את כרטיסי העבודה שלה� ,אל הגסטפו

וב ורטק'בני צ 200  כ. העמיסו על קרונות ושלחו למחנה שלנו, אות�
  . אל קמיונקה 300 כ] ?אוזריאני, רנה'יז[ וְרנה'נשלחו אל ֶיז

בשל . שבחור% הקוד� ברח מ! המפקד, ורטקוב היה הסAר'בי! אנשי צ
המפקד זיהה אותו מיד והכה אותו . כ� ירו ביו� ההוא בעשרה יהודי�

נורה הבחור הצעיר ישראל , היה ג� מקרה אחר. למחרת ירו בו. קשות
לאחר מכ! . ברח מ! המחנה, מנדל הוקסהור!, ברומשו� שח, טייבר

–ט נְ גֶ טינְ קונְ : ורטקוב נערכה האקציה המכונה'סיפרו במחנה כי בצ
שלחו בחמישי� קרונות נתפסו אלפי יהודי� ונ – האקציה של המכסות

בטלוסטה סייעו חברי היודנרט והשוטרי� היהודי� . אל יעד לא ידוע
ות זהות נתקבלו מערי� חדש. עצמ� בתפיסת היהודי� ובשילוח�

זה העמיק את הייאוש ואת חוסר התקווה של , ועיירות רבות בסביבה
  . כל מי שהיו במחנה קמיונקה

  . 320 – 318' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק
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   עדותו של יואל איגרעדותו של יואל איגרעדותו של יואל איגרעדותו של יואל איגריואל איגר  

        תקציר פרוטוקולתקציר פרוטוקולתקציר פרוטוקולתקציר פרוטוקול

בנ� של נת! וחנה לבית זולר , יק'צְש לֶ ברפלובקה מחוז זָ  1910בפברואר  24 נולד ב
  . טכנאי שיניי� במקצועו. 12 '0סינקווירחוב . שלזיה, מאופולה
  מגיסטר נת! ליטנפינקל : פרוטוקולרוש� ה

  

למחרת הכיבוש נטלו לידיה� . 1941ורטקוב ביולי 'הגרמני� נכנסו אל צ
הלאומני� האוקראיני� את השלטו! וביצעו שחיטה בקרב האוכלוסייה 

חי ', המהנדס וורוְבֶקווי0, בראש האוקראיני� ניצב ראש העיר. יתהיהוד
. בצד האמריקאי של מערב גרמניה) מועד כתיבת שורות אלה(כיו� 

מצוי א% הוא , שמילא בזמ! הכיבוש את משרת התובע, מגיסטר דרי�
0 משטרת ש6 המילהשיבוש ? [פוליציי ' סי0. בגרמניה בצד האמריקאי

, כחול  האוקראינית ע� תגי� בצהוב] ות� קוזקי�רמז להיכ', סי0 ;המג!
. התנפלו בבוקר על בתי היהודי� ותפסו גברי� ונשי�, חמושי� ברובי�

ש� ציוו עליה� במכות רצח . כל הנתפסי� רוכזו בחצר בית הכלא
רבי� מתו במקו� מ! . לחפור ולפתוח בורות מתי� שנקברו במקו�

  .  המכות

  .מקתי מגורל� של האחרי�כ� ח, הסתתרתי בחבית בעליית הגג

כעבור ימי� אחדי� כבש הצבא הסלובקי את העיירה והשתרר שקט 
  .  למש� כשבועיי�

מפקד [האופטמ!  בי! לבי! בא הממשל הגרמני האזרחי בהנהגת קרייז
שעל כל , קוד� לבוא� פרס� הממשל הצבאי הסלובקי צו]. אזור

כרזות . דודהאוכלוסייה היהודית לשאת סרט זרוע לב! ועליו מג! 
האופטמ! זימ! אליו את עור� הדי!  הקרייז. באוקראינית הודיעו על הצו

מוניש : רוה ואת מי שהיו חברי הקהילה היהודית לפני המלחמהקְ 
הוא . ר גולדשטיי! ואחרי�"ד, עור� הדי! ֶאבנר, לייבהרט הצעיר, בלו�

. ומינה את עור� הדי! קרוה ליושב הראש, הורה לה� להקי� יודנרט
ְפלי : ורטקוב חברי המחלקה הקרויה'עבור ימי� אחדי� הופיעו בצכ

. גברי� 300 כ� נתפסו כ ,אשר החלו לתפוס יהודי� ברחובות, גסטפו
הגברי� שנתפסו רוכזו . החיילי� הסלובקי� סייעו בתפיסת היהודי�

למחרת ע� שחר הובילו אות� במשאיות אל היער . בחצר בית הכלא
, האיכרי�. ש� ירו בכול�, ורטקוב'תי צמ מפא"ק 5 מרחק כ, השחור



127 

וקרובי� רבי� של הנרצחי� מצאו ש� . אישרו זאת, שגרו סביב ליער
  . לימי� את מתיה�

ורטקוב היהודית את 'לאחר השחרור הביאה שארית הפלטה של צ
  .  והקימה מצבה, בנוכחות נציגי הממשל, המתי� לקבר ישראל

. ובראשו הילדברנד שבועות אחדי� לאחר האקציה בא כוח גסטפו
ממלא מקומו היה איש . מילר היה זה שעסק בכל בעיות היהודי�

מיד זימנו את היודנרט והטילו על האוכלוסייה . לנרקֶ ] קורט
לאחר הכופר דרשו מ! היודנרט רשימת כל בעלי . היהודית כופר כספי

מיט הורו להש. כגו! מורי� ועורכי די!, היהודי�] החופשיי�[המקצועות 
היודנרט סיפק . ומהנדסי� רוקחי�, רופאי שיניי�, מ! הרשימה רופאי�

מיד אסר הגסטפו את כול� לפי השמות והכתובות . את הרשימה
ה� לא שבו , מבית הכלא הובילו אות� אל יעד לא ידוע. 

  . ורטקוב'ש� ליד צ  פשטה שמועה כי ירו בה� אי

מ! היודנרט לבצע אקציה חדשה כעבור ימי� אחדי� שוב דרש הגסטפו 
עור� הדי! קרוה השיב . מדוברבדיוק ו במה נלא ידע. יהודי�

הוא לא יצא עוד מבניי! . מיד כי רק את עצמו הוא יכול לספק לה�
. אשר שבו הביתה ,סיפרו זאת חברי היודנרט האחרי�

אבנר היה . נרעור� הדי! ֶאב, ראש חדש ליודנרט הגסטפו בחר יושב
מיכאל מרגוליס היה נשיא מחוז . ורטקוב'יושב הראש של העיר צ

 ,'א0'בוצ, ינצה'קופיצ, וב'בורשצ: שכלל ג� את העיירות, 
הוציאו לפועל , אבנר ומיכאל מרגוליס, השניי�. הוסיאטי!

ליאו! : יודנרט היולאנשי הקשר בי! הגסטפו . את כל פקודות הגסטפו
  . ְשֶרְנצל

, האופטמ! מאת הקרייז ,צצו מודעות בפולנית ובגרמנית 1942
לעזוב , תו� ימי� אחדי�, היהודי� נאלצו. בדבר הקמת הגטו היהודי

את דירותיה� ולעבור לשטח 
הגטו . המגודר למע! היהודי�

, ניְצקה'זְ 'זֶ : נמצא ברחובות
, נוסה, טְרגובה, יננה'ַלז

. חדי�שקולנה ועוד רחובות א
היהודי� יכלו לקחת את� את 

צפיפות  ובגטו שרר. רהיטיה�

שגרו סביב ליער
לימי� את מתיה�

לאחר השחרור הביאה שארית הפלטה של צ
המתי� לקבר ישראל

שבועות אחדי� לאחר האקציה בא כוח גסטפו
מילר היה זה שעסק בכל בעיות היהודי�

קורט[הגסטפו 
היהודית כופר כספי

המקצועות 
מ! הרשימה רופאי�

את הרשימה
. שברשימה

פשטה שמועה כי ירו בה� אי. עוד

כעבור ימי� אחדי� שוב דרש הגסטפו 
יהודי� קיבו0של 

מיד כי רק את עצמו הוא יכול לספק לה�
סיפרו זאת חברי היודנרט האחרי�. הגסטפו

הגסטפו בחר יושב
יושב הראש של העיר צ

, ורטקוב'צ
הוסיאטי!, יקי'זלשצ

את כל פקודות הגסטפו
ְשֶרְנצל, וינטר

1942באפריל 
בדבר הקמת הגטו היהודי
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שבעה בחדרי�  אנשי� נדחקו שישה. איומה וג� רעב
ומיד החלו  ,התנאי� ההיגייניי� היו מחרידי�

רופאי� יהודי� עשו . להופיע סימני� למגפת טיפוס
בראשית הכיבוש הביאה המשטרה . ככל יכולת� ללחו� במגפה

   .ורטקוב אוטובוסי� מלאי� יהודי� מאיטליה'צ האיטלקית אל

קשות בעבודות שחורות  ,כל האוכלוסייה הועסקה בעבודת כפייה
  . ללא כל גמול

16.6.1948.  

  ליד הוועד המרכזי של יהודי פולי!היהודי המכו! ההיסטורי 
  6דירה  14רסקה ְבְרחוב טֶ 

  . 321 – 320' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק

איומה וג� רעב
התנאי� ההיגייניי� היו מחרידי�. קטני�

להופיע סימני� למגפת טיפוס
ככל יכולת� ללחו� במגפה

האיטלקית אל

כל האוכלוסייה הועסקה בעבודת כפייה
ללא כל גמול ,למיניה!

16.6.1948, קטובי0

המכו! ההיסטורי 
רחוב טֶ , קטובי0

  
  על פי המקור

מתו� הפרק
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      מחנה ההשמדה קמיונקהמחנה ההשמדה קמיונקהמחנה ההשמדה קמיונקהמחנה ההשמדה קמיונקהיצחק מילר  

הצליח להימלט ממחנה קמיונקה , 17גר ברחוב גלמבוקה , ורטקוב'חייט מצ, יצחק מילר
  :ומסר לנו את הפרטי� הבאי�

זימ! היודנרט את כל היהודי� לאספה והבהיר כי חייבי�  1942בראשית 
, סטופקי, בורקי: לשלוח מספר מסוי� של יהודי� לעבודה במחנות

 באספה הבטיחו לכול� כי כעבור שניי�. קמיונקה ליד סקאלאט
. חלק גדול האמינו להבטחות. שלושה חודשי עבודה  יוחלפו האנשי�

  . ונ� לעבודה ומיד נשלחו אל קמיונקהיהודי� התייצבו מרצ 300 כ

ורטקוב 'עוד הרשו לשלוח אחת לשבוע לח� ובגדי� מצ ,תחילה
כעבור זמ! . וולונסקי היה זה שהוביל את החפצי�. לאנשי� במחנה

במקו� נתגלה לנו מיד כי לא היה זה . קצר בוטל משלוח החבילות
 ,בתנאי� מחרידי�, עבדנו קשה. מחנה עבודה אלא מחנה השמדה

וקפאנו בבוא , התהלכנו עירומי� ויחפי�. סבלנו רעב ומחלות שונות
השוטרי� האוקראיני� הכו מכות רצח ללא , נוס% לכ�. ימי הקור העז

. ההבטחה להחלי% את האנשי� הייתה הונאה, לא שחררו איש. סיבה
מי בקור ומי ממכות הרצח שהכו , מי ברעב, כמעט כול� מתו ש�

  .  אותנו

בדבר התנאי� השוררי� במחנה  ונתקבלו בגטלאחר הידיעות ש
כבר היה קושי להרכיב משלוח חדש של אנשי� מרצונ� , קמיונקה
החל לתפוס אנשי� ושלח , בעזרת המיליציה שלו, היודנרט. החופשי

והגסטפו נקט בטריקי� , ג� זה לא היה קל לביצוע. אות� למחנה
  . המחנה כ� הרכיב טרנספורטי� חדשי� למע!, הבדוקי� של הונאות

בחודש אוגוסט ציווה הגסטפו על כל הגברי� הכשירי� לעבודה 
. להתכנס בחצר מפקדת הגסטפו כדי להחתי� את כרטיסי העבודה

שנחטפו מיד , יהודי� 400 התקבצו כ, אנשי� הלכו שולל אחר הטריק
. כעבור ימי� אחדי� הועברו אל מחנה קמיונקה, ונשלחו לכלא

שלוחי� חדשי� של אנשי� ג� מערי� באמצעי הונאה אלה באו לש� מ
  . אחרות

הובילו את היהודי� לשדה לחפור . הוחל בחיסול המחנה, 1943ביוני 
ורטקוב ומ! 'יהודי� מצ 4,000  ס� הכול מתו במחנה כ. בורות וירו בה�
   .הערי� השכנות
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יהודי�  150פגשתי ש� , עלה בידי להימלט מ! השדה אל היער הסמו�
   .שנמלטו א% ה� וניצלו

יסק ומי 'מי אל פודבולוצ, האנשי� נחלקו לקבוצות ופנו בדרכי� שונות
היינו משוטטי� בשדות . כל מקו� כבר היה יודנריי!. אל סקאלאט

האוכלוסייה האוקראינית . ובלילה חיפשנו מזו! אצל איכרי� ,וביערות
  . א� הפולני� עזרו לנו תכופות, התייחסה אלינו בעוינות

חלק גדול נתפסו בידי . מ! הקבוצה שלנו נותרו בקושי עשרה יהודי�
  . המיליציה האוקראינית בסיוע איכרי� אוקראיני�

  ' ז' ב: נמסר בידי

  . 322' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק
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        קטעי עדותקטעי עדותקטעי עדותקטעי עדותארנסטינה שר%  

ורטקוב תפסו יהודי� באופ! סדיר 'לאחר שנכנסו הגרמני� אל צ...
המשטרה הגרמנית הרכיבה רשימה של . רבי� מה� נספו, לעבודה

ג� הכופר . היהודי� העשירי� בעיר והחרימה אצל� כל מה שהיה לה�
  .ובני הערובה שוחררו, שדרשו מ! הקהילה שול� בו ביו�

לעובדי� היה . ציוו על היהודי� לענוד סרטי שרוול ,כשהוק� הגטו...
במר0 . להסתובב ביתר חופשיות ויכלו, סימ! מיוחד על סרט השרוול

מה אירע לה! . �ינשי� לנקות את הקסרקטיני� הגרמני 80נתפסו  1942
  .  א% אחת מה! לא שבה עוד, לא ידוע

  . אנשי� ספורי� בלבד ניצלו, חוסל הגטו 1943בספטמבר 

        מתו� עדותה של קלרה גלברגמתו� עדותה של קלרה גלברגמתו� עדותה של קלרה גלברגמתו� עדותה של קלרה גלברג

 במקרי� רבי� גרו עשרי�. ורטקוב היו מחרידי�'התנאי� בגטו צ...
לא היה סו% לנאצות . הלילות היו בלתי נסבלי�. אנשי� בחדר אחד

שלושה שבועות לאחר . זה אבד לנו בעוונותינו" מזל"א� ג� . ולקללות
, כשכול� עוד ישנו, בשעה שלוש לפנות בוקר. בואנו חוסל הגטו

ומכל עבר גירשו אנשי� אל , התנפלו גרמני� ואוקראיני� על הגטו
  . לכול� לשבת על הקרקעש� הורו , נקודת איסו%

, מיד באו משאיות. בוגרי� נאנחו ובכו עמ�, ילדי� בכו. הייתה מהומה
מדי חמש . הכול התנהל במהירות רבה. והחלו להעמיס את האנשי�

, לא רחוק מ! המקו� בו שכבנו אני ובעלי. דקות באה משאית חדשה
עלי ב, הבית והסתתרתי ש� אלקרבתי בזחילה . היה בית קט! מט ליפול

. עשרה בלילה נשארנו עד השעה אחת. עלינו לבויד�. בא מיד אחריי
תלשנו את , יצאנו לרחוב, כשנסתיימה האקציה והשתרר שקט סביב

  .ובסמטאות האחוריות רצנו ליער, סרטי השרוול

  . 323' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק
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        ''''0000חורב! רוסוכאחורב! רוסוכאחורב! רוסוכאחורב! רוסוכא        חיי� גרוסר  מונדזיה

בי! יגלניצה , ורטקוב'מ מערבית לצ"ק 12  שוכ! כ' הכפר רוסוכא0
 100 מה! אוקראיניות ו 300, משפחות 400 הכפר מנה כ. ולשקווי0
, בקרב משפחות אלה חיו עשרי� משפחות יהודיות. פולניות

ובחלק! ג� מעבודת שדה על אדמה , מסחר בעיקרהתפרנסו מש
, תבואה: המסחר כלל רכישת התוצרת של האיכרי� הנוצרי�. משלה�

וג� , למכירה בעיר ההובלת, תוצרת חלב למיניה, עופות, ביצי�, תבהמו
  . קנייה בעיר של מוצרי� שוני� ומצרכי מזו! שהאיכרי� נזקקו לה�

, יהודיות היו תקיני� למדי החיי� ביחד של משפחות יהודיות ולא
להנהלת הכפר נבחר כמעט תמיד חבר מועצה מ! . ואפילו מתו� כבוד
  . התושבי� היהודי�

באחת . נזכר באפיזודה מעניינת שאירעה בי! שתי מלחמות העול� אני
ורטקוב תנועת הנוער השומר הצעיר לטיול 'השבתות באה מצ

ה� התעכבו במקו� לא רחוק מ! הכנסייה הקתולית והחלו . 'ברוסוכא0
אותה שעה התקיימה בכנסייה תפילה מיוחדת לכבוד . לשיר ולרקוד

שתתפי� בתפילה חשבו כי החבורה המ. בישו% שבא לכפר לביקור חגיגי
התנפלו , באה להפריע במכוו! לקבלת הפני� לבישו% וה� יצאו ברוגזה

כלאו את כול� בבית האסורי� הכפרי וכיבדו אות� , על הצעירי�
, ]דוד משה[ רק הודות להתערבותו המיידית של אבי. במכות נאמנות

  . שחררו את כול�, שהיה אז חבר מועצה בהנהלת הכפר

מדי שבת ובחגי� , בכפר בית כנסת שהותק! בדירה פרטיתהיה 
  .בחגי� הביאו תמיד בעל תפילה מ! העיר הסמוכה. התפללו

שפת . ובו ארבע או שש כיתות, בכפר היה רק בית ספר עממי אוקראיני
כדי שהילדי� היהודי� ידעו מעט . ההוראה הייתה אוקראינית

שילמו לו שכר לימוד ו, יידישקייט היו מביאי� מ! העיר מורה יהודי
הודות . ת עד בר המצווה"בי  %"אתו למדו הילדי� מאל. ודיור בכפר

התקשרו צעירי� רבי� ע� , להשפעה של אחדי� מ! המורי� היהודי�
ועד קר! קיימת בלשקווי0 והביאו את עשרי� קופסאות קר! קיימת 

ג� בבית הכנסת רק  ומאז ואיל� נדר. לכל בית יהודי, הראשונות
זו הייתה הפעילות הציונית הראשונה של היישוב הכפרי . ולמטרה ז

  .הקט! שלנו
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, בעל אחוזה בש� מניק בוק, יהודי פילנטרופ' בעת ההיא גר ברוסוכא0
בחגי� נהג לשלוח עגלת . ורטקוב'סוחר תבואה בצ, אביו של ברל בוק

  .תפוחי אדמה ועגלת עצי� להסקה למע! העניי�

מי הביניי� מחווירות לעומת שיטות י. כל זה נגדע באופ! נתעב
. הברוטליות והחייתיות שהנאצי� והחוליגני� המוכרי� השתמשו בה!

מ! היישוב היהודי הקט! שגר . אנוש אינה מסוגלת לתפוס זאתב! הבנת 
  . להינצל, א% לא ילד, לא עלה בידי איש, אז בכפר

, החוליגני� המקומיי�, פולני שגר בכפר, לפי מה שמסר עד נוצרי
הובילו את כל הגברי� ליער באמתלה שיכרתו , י� אוקראיני�לאומנ
. ש� הכו את כול� במוטות באופ! חייתי עד שרצחו את כול�, עצי�

ה� . הנשי� והילדי� נרצחו בבתי� ובמיטות במוות מזעזע, הזקני�
התנפלו על כול� והכו אות� במכשירי� כהי� ולאחר מכ! כרתו את 

  .  חרמשי� וסכיני�, ראשיה� בגרזני�

פרומה , בנות משפחת יונה בוק, הצליחו שתי נערות, לפי אותו עד
יו� אחד לפני . להסתתר במש� כל הזמ! אצל שכ! פולני ברפת, ורבקה

הרפת , פר0 קרב רחוב בי! הפרטיזני�, כניסת הצבא האדו� לכפר
בלית בררה נאלצו שתי הנערות לצאת ממחבוא! וכ� . החלה לבעור

  .י� מוכרי�מצאו את מות! מידי רוצח

  . 1930ותושב המקו� עד ' פרטי� אלה אני מוסר כיליד רוסוכא0

   .יינו! זכר� לנצח, להל! רשימה מלאה של הקדושי�

  .יוס% ולאה קרנצלר

  .שמחה  ובנ� ראוב!) ליבצי(אשתו מרי� , וול% בו�

  . לייזר ישעיה, רחל :הילדי�, אשתו אסתר, שמואל קימלמ!

  .ישעיהו, ל'אנצ אשר :הילדי�, אשתו שרה, מנדל לייסנר �מנח

   .ישראל, דוד, לייב מאיר :הילדי�, אשתו מלכה, צלנמנדל קר מנח�

  .ברל דוד, פייגה :הילדי�, מלכה אלטה, יעקב קרנצל

  .מיכאל, שרה, נחה, גיטל :הילדי�, קהרמי, שייע בוק

  . גולדה, איטה, משה, שמעו!, יוס% :הילדי�, אשתו אסתר, אברה� שנייר
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  . בת� חסיה, אשתו רבקה, קלמ! קימלמ!

, ליבה, הירש, אברה�, לייזר  ישעיה :הילדי�, אשתו פרל, יחזקאל קימלמ!
  .קריינדל

  .תי שמ�חושניי� שכ, לייזר ישעיה :הילדי�, שבע אשתו בת, אברה� קימלמ!

  .לייזר בנ� ישעיה, אשתו מרי�, אריה טייבר

  .יוס%, גיטל :ילדי�ה ,אשתו הניה, דוד מ!

  . פייגה, אריה :הילדי�, בתיה אשתו חנה, טל אדלשטיי!מו

  .שרה, משה, רבקה, פרומה :הילדי�, אשתו פייגה, יונה בוק

, סימה, דבורה, אפרי�, שרה, מיכאל :הילדי�, פייגה אשתו אסתר, יעקב בוק
  .גיטל

  .שמותיה� לא ידועי� לי ,הילדי�, אשתו בלומה, נפתלי ביקנר

  . רבקה, שרה, משה, מיכאל :די�אשתו פייגה היל, לייזר גלר

   . שכחתי. ש� פרטי ושמות האישה והילדי� לא ידועי�. משפחת ורטלר

  ]משפחות בלבד 19ברשימה [

  

משה , פפה, )יהושע(שיע , פישל: עומדי� ,מימי! לשמאל: בוק וילדיה�  בני משפחת גרוסר

חיי� , גיטל הודיאשתו , דויד גרוסר  משה, אהרו!: יושבי� .לייב, סוניה, )דורה(ה 'דוז, רוטנשטריי�
   ]אוס%[ )ו'מונצ(
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            בגטובגטובגטובגטו    יהודי� שהצטיינויהודי� שהצטיינויהודי� שהצטיינויהודי� שהצטיינו'  ש' ב

, לפי פקודת הממשל הגרמני, 1941ורטקוב הגטו בספטמבר 'כשהוק� בצ
כול� היו מבוהלי� , אפפה תוגה נוראית את האוכלוסייה היהודית

האנשי� בתנאי הדיור  תארגנות שלההימי . ביותר ומיואשי�
מיד לאחר מכ! חיפש כל . היו מייסרי� וטרגיי�, המחרידי� של הגטו

אחד דרכי� לקבל מקו� עבודה בממשל הגרמני או תפקיד שהייתה בו 
מידה מסוימת ערובה חלקית בו, ערובה מסוימת לנחיצותו של האיש

א� רק מספר קט! של אנשי� הצליחו לקבל תעסוקה והחלק . לחיי�
  .של האוכלוסייה היהודית היה חסר אוני� ומופקר הגדול

, רק קבוצה קטנה של אנשי� צעירי� ראתה את המצב לאשורו במדויק
מיד לאחר האקציות הראשונות . והבינה את מטרת המשטר הנאצי

ה� החלו לעשות , ורצח של מאות יהודי� בבית הכלא וביער השחור
תנגד לתכניות כדי לה, תעמולה למע! פעולת התנגדות מאורגנת

ולכל הדעות לא לשבת בחיבוק , המזעזעות של הגרמני�
  . ידיי� ולהמתי! לאירועי� המחרידי�

        ]אוס%[פרט מתצלו� משפחתי , ראוב! רוזנברג: בתצלו�            ראוב! רוזנברגראוב! רוזנברגראוב! רוזנברגראוב! רוזנברג

אחד הראשוני� שניסה להשפיע בכיוו! זה היה ראוב! 
 פני� שחומי�הוא נהג להתהל� בגטו ב. ב! הנגר יידל רוזנברג, רוזנברג
והזהיר כל אחד מפני , בקול רועד מהתרגשות פנימית, חיוורי�

הוא עצמו דווקא היה . ורטקוב'האסונות הגדולי� האורבי� ליהודי� בצ
משו� שהיה מוג! חלקית , במצב טוב בהרבה משל יהודי� אחרי�

   . במקצועו, באמצעות מקו� עבודתו

טיבי קבוצת אנשי� לאחר מכ! ארג! ראוב! רוזנברג באופ! קונספיר
הוא מצא דר� . שהכינו עצמ� למעשי� כנגד השונא הנאצי, צעירי�

בדרכי� , וה� סיפקו לבחורי הגטו, להתקשר ע� לוחמי� פולני�
עשר אנשי� צעירי�   כ� חומשו עשרה עד שניי�. אקדחי�, נסתרות

לא זכו לממש את  ה�. באקדחי� והלכו ליערות לארג! מש� התנגדות
בי! האנשי� . שנחשפו כעבור זמ! קצר ורוב� נהרגומשו� , תכנית�

טוביה , בוסקיה פריימ!: הצעירי� שנטלו חלק בקבוצת ההתנגדות היו
כשרצה  .ולימי� ממחנה קמיונקה, שברח מ! היער(מאיר וסרמ! , לנגר

ק 'יוז, )הוא חט% ממנו את האקדח וירה בו, אס לאסור אותו  איש האס
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ועוד אחדי� שאת  ,בפולי!] רי�מועד כתיבת הדב[חי עתה 
, ראוב! רוזנברג ארג! ג� בניית בונקרי�. שמותיה� אינני זוכר

בנו רבי� , שנכנסו אליו כארבעי� אנשי�, כשהשלי� את הבונקר שלו
  . בונקרי� לפי הדג� שלו

הכניסו לסדנה יהודי� אחדי� , ראוב! ע� אביו וע� ישראל גוטספלד
  . אות� מ! האקציות הראשונות וכ� הצילו, והחזיקו אות� כנגרי�

. ראוב! רוזנברג הארי� לחיות אחרי השונא ועלה לאר0 יחד ע� אשתו
   .בטר� עתלמרבה הצער מת כא! 

            יידל רוזנברגיידל רוזנברגיידל רוזנברגיידל רוזנברג

לא רק היה מוכר בעיר כנגר . יידל רוזנברג היה צר גר� וגבו כפו% מעט
אופיו הנעי� ומעלותיו הטובות . אלא ג� כפעיל ציבור מסור

נחשפו במלוא היקפ! , כאד�
, דווקא בתקופה הנוראה

כשהרוצחי� הגרמני� שלטו 
  . ורטקוב'בצ

פרט מתצלו� , יהודה ושרה רוזנברג: בתצלו�
   ]אוס%[משפחתי 

ביתו הפ� מקו� מקלט ליהודי� 
שהייתה נתונה לפיקוח קפדני של , סדנת הנגרות שלו. רבי� בעיר

שחלק� כלל לא היו , העסיקה כמה עשרות אנשי�, המנהל הגרמני
ולו , הודות להשתדלותו הייתה ליהודי� אלה אפשרות. בעלי מקצוע

  . להציל עצמ� מ! התלייני� הנאצי�

ג� יהודי� מערי� ועיירות , ורטקוב'רק ליהודי ציידל רוזנברג עזר לא 
הוא הפ� ג� את דירתו . שכנות מצאו אצלו עבודה ויחס יהודי ח�

כל אימת שהיה מה , הפרטית למקו� בו יכלו יהודי� רעבי� לאכול
יו� במטבח למ! הבוקר  הייתה עסוקה יו�, אשתו שרה. להגיש לשולח!

אחת קרה שלה ולבעלה לא . והכינה ארוחות, עד שעת לילה מאוחרת
לאחר , כששב יידל הביתה. נשאר מעט מאוד במה להרגיע את רעבונ�

בעיניי� , השיבה, ושאל אותה א� כבר אכלה, יו� של דאגות וייסורי�
והיא , מוטב ידאג הוא לאנשי� שלו, שלא ידאג לה, מלאות דמעות

חי עתה , ברנקופ
שמותיה� אינני זוכר

כשהשלי� את הבונקר שלו
בונקרי� לפי הדג� שלו

ראוב! ע� אביו וע� ישראל גוטספלד
והחזיקו אות� כנגרי�

ראוב! רוזנברג הארי� לחיות אחרי השונא ועלה לאר0 יחד ע� אשתו
למרבה הצער מת כא! 

יידל רוזנברגיידל רוזנברגיידל רוזנברגיידל רוזנברג

יידל רוזנברג היה צר גר� וגבו כפו% מעט
אלא ג� כפעיל ציבור מסור, טוב

רבי� בעיר
המנהל הגרמני

בעלי מקצוע
להציל עצמ� מ! התלייני� הנאצי�, זמנית

יידל רוזנברג עזר לא 
שכנות מצאו אצלו עבודה ויחס יהודי ח�

הפרטית למקו� בו יכלו יהודי� רעבי� לאכול
להגיש לשולח!

עד שעת לילה מאוחרת
נשאר מעט מאוד במה להרגיע את רעבונ�

יו� של דאגות וייסורי�
מלאות דמעות
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הייתה מסיימת את שיחתה , תמיד יהיה מה לאכול. תדאג לאנשי� שלה
  . ואת

יידל רוזנברג נהג ממש לסכ! את חייו בעת ההחתמה התקופתית של 
מדי כמה חודשי� נקבע יו� החתמה מחדש של . כרטיסי העבודה
ההחלטה הייתה בידי . זה היה בגדר יו� הדי! לעובדי�, כרטיסי העבודה

יידל רוזנברג היה מתחנ! אליו שישאיר לו את . רפרנט היהודי� קלנר
לא אחת איי� עליו קלנר . טביע חתימה חדשהוי, כל העובדי� שלו

שמשמעותו להישלח למחנה , מוחתמי� לכלול אותו ברשימת הלא
מוטיה , מקרה כזה היה כאשר יידל הסתכ! למע! עובדי� שלו. ההשמדה

   . � ועוד אנשי� אחדי�אלאה ו'איצ, ברל גא�, שכטר

  
  ] %אוס[ניצקה 'ז'רחוב ז, בית משפחת רוזנברג והנגרייה :בתצלו�

  

מניי! לתפילה , בקומה השנייה ,בראש השנה הסתכ! יידל וארג! בביתו
. השאיר כמה אנשי� וחילק ביניה� עבודה, בנגרייה, למטה. בציבור

שבידיו היה הפיקוח על , האופטמ! דווקא ביו� זה נכנס הקרייז
, יידל ירד לסדנה בעוד מועד ומסר לו דוח עבודה משביע רצו!. הנגרייה

  . כ� הציל את האנשי� שהיו בביתו ואת חייו שלו

היה יידל מתהל� , בשבועות האחרוני� שקדמו לחיסול הסופי של הגטו
גבו כפו% עוד יותר ורגליו , שהיו כמעט ריקי� ,הבתי� בי!חרש 

  . היה עוזר בפרוסת לח� או במילה טובה, כל אימת שיכול. כושלות

היה אחד היהודי�  ,היהודי שהיה נכו! למסור את נפשו, יידל רוזנברג
  .  ורטקוב'האחרוני� שנורו בצ
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        שמואל פיששמואל פיששמואל פיששמואל פיש

הוא קיבל . תרומה גדולה להקלת המצוקה והרעב בגטו נת! שמואל פיש
, אישור מיוחד מ! הִמנהל הגרמני להמשי� לנהל את חנות הכובעי� שלו

חזית חנותו הייתה . הוא היה במצב נוח במיוחד. שהייתה בבית טופלר
אה אל בשעה שהדלת האחורית יצ, מועדופתוחה ליהודי� ב, מול השוק

, שמואל פיש הניח מדי יו� לכמה יהודי� לעבוד בדלת האחורית. הגטו
. להשיג לעצמ� בצד הארי מצרכי מזו! למע! משפחותיה� וקרוביה�

שמואל פיש חווה לא מעט חרדה כאשר נת! למישהו לעבוד ע� צרור 
הוא היטיב לדעת כי . אצל האיכרי� או הנוצרי� במזו! �ריחפצי� להמ

  .   א עלול לשל� בחייוחו0 מ! הפחד הו

שמואל פיש החזיק את המעבר מ! הגטו אל הצד הארי פתוח עד אשר 
  . הוא עצמו נתפס ונהרג

        ולוול בעל העגלהולוול בעל העגלהולוול בעל העגלהולוול בעל העגלה

הליכתו אטית כשל סוסו האפור שהיה רתו� , בעל בשר, רחב גר�
נשא ולוול בעל העגלה על כתפיו את העול הנורא של יהודי , לעגלה

  . הגטו הכלואי� והמיוסרי�

, ועשה כל אשר לאל ידו להציל יהודי� מייסורי�, הוא היה שוטר יהודי
כבר . מוצאו ממשפחה ענייה ולא ידע כלל לקרוא. רעב ומוות, מצוקה

כשהוא מוביל חבילות לתחנת , פרנסה כעגלו!עול הבנעוריו נרת� ל
לאחר מכ! קנה . כדי לפרנס את עצמו ואת אמו האלמנה, הרכבת וחזרה

, ע� הזמ! למד לקרוא. ביושר ובמסירות בעבודתו סוס משלו והמשי�
הסוחרי� נתנו בו אמו! ומסרו בידיו . לעשות חשבו! ולחתו� את שמו

הוא מילא את . את הסמכות לחתו� בשמ� בעת שחרור סחורה
  . העבודה בדייקנות ובנאמנות

עזר ולוול בעל העגלה לאנשי� רבי� בהשגת מזו! , בעת הכיבוש הנאצי
והושיט כת% כל , שהיה רעב ממנו, ס� פת לחמו מאחרהוא לא ח. וכס%

  . אימת שרק היה מסוגל

הוצפה טחנת הקמח הסמוכה לרכבת בשל גש� , 1942בתקופת הפסח 
הגרמני� חטפו יהודי� על מנת שיוציאו את שקי הקמח מ! . שוט%

היו , היהודי� שנתפסו. המרת% ויישאו אות� לקומה גבוהה יותר
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. ה בכוח� לשאת שקי קמח כבדי� שכאלהמותשי� ומורעבי� ולא הי
אס גרמני� והאיצו בה� בקתות רובי�  א� סביב עמדו אנשי אס

ולוול בעל . נורה במקו� ,מי שלא היה מסוגל לשאת שק קמח, לעבוד
לא היה מסוגל להביט ביהודי� וכשוטר יהודי  מעמדהעגלה נכח ב

את שקי הוא אזר אומ0 והחל לעזור ליהודי� לשאת . מעוני� ומומתי�
כ� הציל , על כתפיו החסונות העמיס שני שקי קמח בבת אחת. הקמח

  . יהודי� ממוות בטוח

נוהג היה לומר כי . הוא לא חשש מ! הנאצי� והתהל� ערני ובטוח
. הוא עמד במילתו. לא יניח להרוג אותו, כלומר לנאצי�, "לה�"

  . תלה את עצמו, כשנכלא בבית הכלא

        זילברמ!זילברמ!זילברמ!זילברמ!) ) ) ) החוט%החוט%החוט%החוט%        כאפערכאפערכאפערכאפער((((דוליה דוליה דוליה דוליה 

זה . למרות שמצבו החומרי רחוק היה מלהשביע רצו!, תמיד היה צחק!
. ורטקוב'היה יהודי שממש מסר נפשו למע! האוכלוסייה היהודית של צ

  . כל יהודי היה חביב עליו ויקר לו

עבודתו העיקרית הייתה הברחת . דוליה החוט% היה שוטר יהודי
, הביא אליו דוליה רופאכאשר חלה מישהו . מצרכי� לגטו ללא כל שכר

על מעשי� כאלה איי� עליו . חר% האיסור החמור מצד הממשל הגרמני
א� הוא מעול� לא נרתע ממילוי חובתו , מאסר וא% עונש מוות

  . הסכנות העצומות חר% ,האנושית

  . התחזק והמשי� בעבודתו הקדושה, כשאשתו ובתו היחידה נרצחו

איבד את , תו שוטר יהודי בגטולמ! היו� הראשו! להיו, דוליה זילברמ!
הוא לא רק עזר . תכופות היו עיניו מצטעפות דמעות. חיוכו המתמיד

יימלטו לא! ש, אלא ג� התחנ! אליה� שלא יישארו בגטו, ליהודי�
כאשר הייתה צפויה אקציה היה יוצא לרחובות . שיישאו אות� רגליה�

זו הייתה . יהודי� הבינו את כוונתו". דוליה החוט% הול�: "וקורא
  . קריאת הזהרה כי אסו! מתרגש לבוא

אשר , מוצאו ממשפחה טובה. כל היהודי� דיברו עליו בדר� אר0 רבה
היה מוכר , מנח� זילברמ!, אביו. בימי� כתיקונ� סייעה ליהודי�

  . ורטקוב כיהודי נדב!'בצ
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לאחר מותו סיפרו . ממחלת טיפוס 1942דוליה זילברמ! מת בדצמבר 
  . דיברו עליו כעל צדיק, רבי� של מעשיו הטובי� יהודי� על מקרי�

  !כבוד לזכר�

   .328 – 325' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק
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        זיכרונות זיכרונות זיכרונות זיכרונות קה  וְס מייוְ 'זְ   זושקה נדלר

ל� אנו מציבי� מצבה מעומק , עיירתי הדלה המתה
ישמשו . רגשותינו ולבותינו השותתי� ד� לנצח

זיכרונותינו אבני� יקרות על קבריכ� הקדושי� 
0 ומקומות אחרי� הפזורי� 'בלז, יגלניצה
  ! על אדמת אוקראינה

שעברו עליי במרכז , חמש שנות מלחמה
י היו מלוות געגועי� אל עיר

לאחר המלחמה שבתי אל . 
א% שידעתי על הגורל המר שפקד 

. רציתי לראות את העיר. את הקרובי� לי ביותר ואת יהודי העיר
  .עזיבתי לנצח טר�נמשכתי לש� 

, כל בית, מקו� בו כל אב!, ורטקוב העגומי�'אני מהלכת ברחובות צ
, השוק הייחודי ושעו! העירמרכז העיר ע� בניי! . מזכירי� לי את העבר

החנויות והבתי� מעוררי� . נרד היה מסוגל לתקנווררק פרידל קְ 
, הפעילה, ורטקוב הרועשת'את צ, בזיכרוני את האנשי� שגרו ש�

  . התרבותית, מלאת החיי�

מי אינו זוכר את הסמטה הצרה ביו� ". החנויות"אני עוברת על פני 
ה או שכיריה� ירודאיכות � במוצריכשבעלי חנויות יד שנייה ו

אני . ובתחבולות משכו את לב הקונה הכפרי ,היו עומדי� על הס%
על פני חולפת ', מיצקווי0, הרחובות סובייסקי לאור�ממשיכה ללכת 

, כא! ברחובות הראשיי� הייתה המולה רבה]. ?בריסטול[בריסטלקה 
סי� נכנ, נפגשי� ע� מכרי�, היינו מטיילי�, לאחר העבודה

כא! היו . לפעמי� באקראי לשתות כוס סודה אצל לנגרמ! או מריאש
כא! ניצבו בתי . ג� בתי העסק המרכזיי� של הסוחרי� היהודי�

  . היהודי� העשירי� והאינטליגנציה

דלת הע� במאוכלס רובו , הרחוב האחורי, סמטאות אחדות במורד
, קירות עקומי�, בתי� מגובנני�. היהודי

שיצרו את המראה , עוקמי�חלונות קטני� מ
היו� לא נותר זכר . הטיפוסי של הרחוב היהודי

 הקרבנות הראשוני� של. לבתי� אלה
היו דרי  – המכסות ה שלאקציה – הקונטינגנט

זושקה נדלר

עיירתי הדלה המתה
רגשותינו ולבותינו השותתי� ד� לנצח

זיכרונותינו אבני� יקרות על קבריכ� הקדושי� 
יגלניצה, ורטקוב'בצ

על אדמת אוקראינה

חמש שנות מלחמה
היו מלוות געגועי� אל עיר, אסיה

. ורטקוב'צ
א% שידעתי על הגורל המר שפקד , ורטקוב'צ

את הקרובי� לי ביותר ואת יהודי העיר
נמשכתי לש� 

אני מהלכת ברחובות צ
מזכירי� לי את העבר

רק פרידל קְ 
בזיכרוני את האנשי� שגרו ש�

מלאת החיי�

אני עוברת על פני 
כשבעלי חנויות יד שנייה ו, יריד

היו עומדי� על הס%
ממשיכה ללכת 

בריסטלקה 
לאחר העבודה, ובערב

לפעמי� באקראי לשתות כוס סודה אצל לנגרמ! או מריאש
ג� בתי העסק המרכזיי� של הסוחרי� היהודי�

היהודי� העשירי� והאינטליגנציה

סמטאות אחדות במורד
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על פי . המוני הע� חסרי האמצעי� של הרחוב האחורי, 
לפני  .ורטקוב אל יגלניצה'הובלה דלת הע� של צ, עדותה של צילה הוס

והחזיקו אות� ימי� אחדי�  ,מגודר גרשבמש� כלאו אות� 
בכיי� מעורר הרחמי� של הילדי� והמבוגרי� נשמע . ללא מזו! ומשקה

 .  

רוב בתי התפילה נמחו , רחוב בית הכנסת לאור�אני ממשיכה ללכת 
קומתי של תלמוד התורה ניצב  רק המבנה התלת. מעל פני האדמה
יד "לא רחוק מכא! עמד פע� בית הכנסת . ל החורבותכמצבת זיכרו! ע

ציו!  ב!, אבי. ש� נהג אבי להתפלל ע� כל בעלי המלאכה
שידיו העמלות הותירו עד היו� מזכרת , נגר רהיטי� ובנייה

עבודות  ,גשרי�, פרקטי�
, "סוקול", "בריסטול

בנייני� גדולי� , בניי! העירייה
, כשאנחנו. ובתי מגורי�

היינו בתחנת הרכבת 
, על מנת לברוח, המלחמה

בא אבי בריצה ובדמעות ד� 
. שנישאר, ביקש שנרד מ! הקרו!

הוא נשא את ידיו היגעות מעמל 
ידיי� ! ילדי� אל פחד

כאלה אינ! חוששות משו� 
  ".ה! יגנו עליה�

ידי בעלי המלאכה המפורסמי� 
קוד� שחיסלו אות� ללא . לא היו מסוגלות להג! על עצמ!, 

הבדילו הבנדיטי� של היטלר את בעלי המלאכה והמומחי� 
שנוהל בידי הרוצח המגואל בד� פאול טוָמֶנק , במחנה עבודה מיוחד

כיוו! . שנידו! לאחר המלחמה למאסר עול� בגרמניה המערבית
 'נאלצו להחזיק מומחי� כמו סוסקה רבינובי0, שלא היה לה� מדפיס

שהיו בעלי , רמֶלר, טה בְלכובר'מלגוז; שנורה בידי טומנק
, ר רוזנבליט"דל ;גברת יורמ!, ג� לתופרת הידועה. פריווילגיות מיוחדות
ה� , רצו הגרמני� להניח לחיות – רחל גרסטנר ,תופרת התרמילי�

רחל גרסטנר יצאה מ! . האחרי� סירבו וחלקו את הגורל הנורא יחד ע�
ורטקוב 'הסדנה והצטרפה מרצונה אל שורות המוות של יהודי צ

 .  

, בתי� אלה
עדותה של צילה הוס

כלאו אות� , יגת�הר
ללא מזו! ומשקה

. באזור כולו

אני ממשיכה ללכת 
מעל פני האדמה
כמצבת זיכרו! ע

ש� נהג אבי להתפלל ע� כל בעלי המלאכה, "חרוצי�
נגר רהיטי� ובנייה, נדלר 
פרקטי�: לעיר

בריסטול"בנייה ב
בניי! העירייה

ובתי מגורי� אחרי�
היינו בתחנת הרכבת , ילדיו

המלחמה ו0פרב
בא אבי בריצה ובדמעות ד� 

ביקש שנרד מ! הקרו!
הוא נשא את ידיו היגעות מעמל 

ילדי� אל פחד: "ואמר
כאלה אינ! חוששות משו� 

ה! יגנו עליה�, היטלר

ידי בעלי המלאכה המפורסמי� 
, ורטקוב'בצ

הבדילו הבנדיטי� של היטלר את בעלי המלאכה והמומחי� , רחמי�
במחנה עבודה מיוחד

שנידו! לאחר המלחמה למאסר עול� בגרמניה המערבית, הידוע
שלא היה לה� מדפיס

שנורה בידי טומנק, וול%
פריווילגיות מיוחדות

תופרת התרמילי�ל
סירבו וחלקו את הגורל הנורא יחד ע�

הסדנה והצטרפה מרצונה אל שורות המוות של יהודי צ
. האחרוני�
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שהייתה הקרב! הראשו! , ורטקוב'חלק גדול מ! האינטליגנציה של צ
  ]. רני לס'צ[נורתה ביער השחור , של השונא צמא הד�כמעט 

לויז ניצב הק]. ורטקוב'סטרי צ[ורטקוב העתיקה 'עברתי בחצר הרבי בצ
שהיו , עולי� בזיכרוני החסידי� השמחי�. מיות�, לא ניזוק, של�

. לחפש את קבר אמי, פניתי לבית העלמי!. רוקדי� לפני חלונו של הרבי
  .נדיר למצוא בו מצבה שלמה, החורב! הגדול ביותר היה בבית העלמי!

. קומיות של העיר נותרו בזיכרוני הדמויות הטרגי ותוקרוב ותיקר
ושמעו אותו במרכז , שחייב היה לצעוק עד כלות עד שנרגע, ֶבז!] ?איזי[

כשהעיר עוד נמה , חברי סיפר לי כי הל� השכ� בבוקר ברחוב. העיר
הוא !" העיר כולה מתה, אי: "לפניו הל� בז! ודיבר אל עצמו, את שנתה

: לא היה רגיל לעבור ברחוב בלי שאיש יתגרה בו ויקרא אחריו
  בעזע�  בעז!: קנטור שנגזר משמו" [זשעסיאגְ , בעז!, ראפאטשדְ "

 ,בז!: הוסיפה מידע גרשוני' מ ., ?מטאטא, ַמְגרדת :והורחב, מטאטא
, הסתובב ברחוב כשמקל של מטאטא בידו, כב! שלושי�כחוש איש 

  ]. בה� אבני� יידהרד% אחר ילדי� שהתגרו בו ו

בתמורה לסיגריה העמיד את דליי , ורטקוב'מחלק המי� של צ, פר0
כ� נוח היה לו , רגליו עטופות סמרטוטי�. מי� ויצא בריקוד ברחובה

  . לשאת את הדליי� מהשכ� בבוקר עד שעת לילה מאוחרת

היה משמח את הקהל במעשיות על דברי� שלא היו ולא , קלמ! שטויס
  . התייחד בפנטזיה סיפורו על רצח ארלוזורוב, נבראו

  . שחש עצמו כבעליה של העיר, הדיבוק האתלטי

לשונ� בו, ורטקוב'של צ כרכרותני נזכרת ג� בבעלי העגלות והא
  . העסיסית

        ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''ילדי צילדי צילדי צילדי צ

אני נזכרת במיוחד בילדי� היהודי� של , כמחנכת לאור� שני�
משחקי� חסרי דאגה , הייתי רואה אות� מ! המרפסת שלי. ורטקוב'צ

אני ". התקפה"או מביטה בה� צועדי� ל, ברובי ע0 ושרי� שירי חיילי�
עגומי� א� . נרצחו כול�, וילדי� אלה. נזכרת בצחוק� הילדותי העליז

, היו מקרי� רבי� שמשרתות בעבר!. חרונהשלווי� הלכו בדרכ� הא
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ביקשו להציל חלק מ! 
 של י�במקר הילדי� כמו

  . ָסל6שה גרינברג ורניה רייטר

כמו בערי� , 
, ועיירות אחרות בגליציה

היה הנוער היהודי מאורג! 
מ! הימי! הקיצוני 

לשומר . עד לשמאל הקיצוני
ת הצעיר הייתה השפעה ֵמרבי

הודות . ברחוב היהודי
ורטקוב נוער יהודי ערכי ובעל 'צמח בצ, לתכניתו החינוכית המסועפת

אשר לימי� רכש לעצמו ש� של , בלונדר יהבשורותיו היה שע
בי! הפעילויות התרבותיות של . צייר באמנות הפולנית והצרפתית

 הכנו. החוג הדרמתי וג� חוג גילו%, השומר הצעיר היו חוג הציור
. והצגנו אותו בעברית ע� תפאורה ופלקטי�" דוד מל� ישראל

בלונדר היה לימי� סטודנט באקדמיה ' ש. מוזיקה חיבר ישראל שכטר
שנשאה , האמנותית" קבוצת קרקוב"והיה ממייסדי , לאמנות בקרקוב

האינטנסיבית נרשמה בקורות   והודות לפעילותה היוצרת, אופי מהפכני
ביקרתי בתערוכה של  1962בשנת . ת הפולניתהאמנות הפרוגרסיבי

ובי! אחרות הוצגו שמונה , במוזיאו! הלאומי בוורשה, "קבוצת קרקוב
  . בלונדר ]ישעיהו[שעיה תמונות של 

' עבר ש, את תקופת הכיבוש של היטלר
, בלונדר בדרו� צרפת ע� מסמכי� אריי�

כחוטב , ]בלונדל[תחת הש� אנדרה ְבֶלַרְנַדל 
החומרי הקשה והסיטואציה המצב . עצי�

הביאו אותו לייאוש נורא , המורלית
 והובילו למותו הטרגי בפריז ב ,ולמלנכוליה

הוא היה פעיל בתנועת ההתנגדות . 1948
והוזכר תכופות בעיתונות , הצרפתית

הותיר יומ! ובו מאתיי� . הצרפתית והפולנית
  . עמודי� מלאי� פסימיות ומלנכוליה

ביקשו להציל חלק מ! 
הילדי� כמו

ָסל6שה גרינברג ורניה רייטר

            הנוערהנוערהנוערהנוער

, ורטקוב'בצ
ועיירות אחרות בגליציה

היה הנוער היהודי מאורג! 
מ! הימי! הקיצוני , בקבוצות

עד לשמאל הקיצוני
הצעיר הייתה השפעה ֵמרבי

ברחוב היהודי
לתכניתו החינוכית המסועפת

בשורותיו היה שע. הכרה
צייר באמנות הפולנית והצרפתית

השומר הצעיר היו חוג הציור
דוד מל� ישראל" :מחזה

מוזיקה חיבר ישראל שכטר
לאמנות בקרקוב

אופי מהפכני
האמנות הפרוגרסיבי

קבוצת קרקוב"
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. פר0' ל' מילאה אגודת י, ורטקוב'ותי בצתפקיד חשוב בתחו� התרב
וג� חוג , אול� קריאה ובו עיתוני� וכתבי עת, היו לה ספרייה עשירה

  . דרמתי שניהל החבר יענקל ברֶבר

. ורטקוב'המצב הכלכלי והפוליטי הקשה נת! אותותיו בנוער היהודי בצ
קטעו את לימודיה� בגלל , סטודנטי� יהודי� מבתי� עשירי�

. פועלי� יהודי� התהלכו מובטלי� או עבדו בשכר רעב .האנטישמיות
והשלמה ע� הגורל מצד  ,חיי� מחוסרי טע� –המצב הוביל לקיצוניות 

לכ! התחזקה בשנות . ומאבק כנגד חוסר הצדק והדיכוי מצד שני
הצטרפו אליה , ורטקוב'התנועה המהפכנית בצ] 20 של המאה ה
 ורטקוב למשפט המוני ב'ק היה בצהד חז. בעבר� "שומרי�

פולני� , יהודי�: על ספסל הנאשמי� ישבו שלושי� צעירי�
היו ביניה� . כול� נידונו לשנתיי� עד עשר שנות מאסר. ואוקראיני�

  .  שוחררו כול�, 1939  כשפרצה המלחמה ב. 17 18נערות רבות בנות 

נעשה קשה יותר ויותר בגלל האנטישמיות 
גוש  :SANACIA[ממשלת הסנציה הפשיסטית 
החלה לנהל ] פוליטי שדגל בהבראה מדינית כלכלית

שהייתה דומה ברוחה ובמעשיה , פוליטיקת יהודי�
קבוצות של חוליגני� אנטישמיי� היו . לחוקי נירנברג

. ימתנפלות על יהודי� בחו% הרחצה ובג! העירונ
דקי� לחוש טעמה  צעירי� יהודי� התארגנו ונתנו לאנ

יוס% : בי! הצעירי� היו. של התנגדות יהודית מאורגנת
, רוויטש, אירה מריאש, אביש ביטרמ!, נחו� רפפורט, סוניה בוק
  . שיקה הוס ואחרי�, שמואליק הינדס

באחד בספטמבר צעדו החיילי� . פולי! פרצה מלחמת גרמניה
עד שעת לילה מאוחרת שמענו את פעמי . הראשוני� ועזבו לחזית

שלא שבו עוד , היו ביניה� רבי� מחבריי ומכריי הקרובי�
שמענו , ורטקוב'שנמלטו באלפיה� אל צ, מ! הפליטי� הפולני�

ורטקוב חלפו 'דר� צ. המלחמה הקצרהעל התוצאות העגומות של 
בה� חברי , שורות ארוכות של רכבי פאר, כמו בתהלוכה, 

  . יק'בדרכ� אל זלישצ, הממשלה הפולנית

, לפתע צצו בעיר איכרי� ע� שקי�. הגרמני� כבר היו בפאתי למברג
צפוי  באופ! לא, בספטמבר בבוקר 17 ב. ממתיני� לרגע נוח לשדוד

לאחר מכ! . ויגננקה הטנק הסובייטי הראשו! וו! גורנאנכנס לעיר מכי
במיוחד , האוכלוסייה קיבלה אות� בשמחה. באו טנקי� מכל עבר

תפקיד חשוב בתחו� התרב
היו לה ספרייה עשירה

דרמתי שניהל החבר יענקל ברֶבר

המצב הכלכלי והפוליטי הקשה נת! אותותיו בנוער היהודי בצ
סטודנטי� יהודי� מבתי� עשירי�

האנטישמיות
המצב הוביל לקיצוניות 

ומאבק כנגד חוסר הצדק והדיכוי מצד שני, אחד
של המאה ה[ 30  ה

שומרי�"חלק מ! ה
על ספסל הנאשמי� ישבו שלושי� צעירי�. 1935

ואוקראיני�
נערות רבות בנות 

נעשה קשה יותר ויותר בגלל האנטישמיות  המצב
ממשלת הסנציה הפשיסטית . החריפה

פוליטי שדגל בהבראה מדינית כלכלית
פוליטיקת יהודי�

לחוקי נירנברג
מתנפלות על יהודי� בחו% הרחצה ובג! העירונ

צעירי� יהודי� התארגנו ונתנו לאנ
של התנגדות יהודית מאורגנת

סוניה בוק, שול0
שמואליק הינדס

פרצה מלחמת גרמניה 1939  ב
הראשוני� ועזבו לחזית

היו ביניה� רבי� מחבריי ומכריי הקרובי�. הצועדי�
מ! הפליטי� הפולני�. לעול�

על התוצאות העגומות של 
, לאחר מכ!

הממשלה הפולנית

הגרמני� כבר היו בפאתי למברג
ממתיני� לרגע נוח לשדוד

נכנס לעיר מכי
באו טנקי� מכל עבר
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  כשפרצה המלחמה הגרמנית. השמחה לא ארכה זמ! רב. היהודי�
מיד כבשו ההיטלריסטי� את למברג ושמענו , 1941סובייטית בשנת 

הרוג קומוניסטי� " :את קריאות הפרא, ברוסית ובאוקראינית, ברדיו
, הצבא הסובייטי והפקידי� ברחו. לפתע גאתה בהלת אימי�". ויהודי�

הוא , אבי לא הניח לנו. החלטתי בכל מחיר לברוח. והיינו אובדי עצות
הייתה נחושה , אידה שול0, א� חמותי. רצה שנישאר כולנו יחד

ראיתי בתחושה , התחלנו לארוז חפצי� נחוצי�. בהחלטתה לברוח
ה את בעלת הבית של חמותי ואת שכנתה מתהלכות בחלוקי מוזר

ובשלווה מוזרה יועצות לנו מה כ! , המשי שלה! כאטומות ומבולבלות
בכלל שרר . כאילו כל המתרחש כלל אינו נוגע לה!, או לא לקחת אתנו

, כשיצאנו החוצה ע� צרורותינו. בעיר הל� רוח של לא לזוז מ! המקו�
הנה עומדת אישה וקונה תרנגולת אצל . ההביטו בנו ג� אחרי� בתמיה

היה , כבר היו מלחמות: האווירה הייתה כמו חשבו היהודי�. איכרה
רק שיהיה לנו לח� להחיות , ל6 רק נארי� ימי� אחריה�, המ! למיניו
ה� לא . איש לא רצה לזוז ממקומו. ואנחנו נשרוד אות�, את נפשנו

ה� ג� לא הבינו . קובורט'הבינו אי� אפשר לקו� כ� לפתע וללכת מצ
בנדודינו באוקראינה פגשתי קבוצת נערי� בני . עזבנו. את הטע� בכ�

  . כול� חיי� היו�. שעזבו את העיר ברגל, ורטקוב'מצ 14 15

אני מזכירה עובדות אלה משו� שבפרספקטיבה של זמ! באתי 
הדר� . ורטקוב עצמה'מצ כי הייתה ליהודי� אפשרות לברוח, למסקנה

שהתקשו להיפרד מ! , אינני מדברת על דור המבוגרי�. הייתה פתוחה
אולי ג� לא היו . � כל חייה�למענשעבדו , הנכסי� ורכוש שלה�

כואב . וביקשו להיות יחד בתקופה הקשה, משפחות מסוגלות להיפרד
ורטקוב לא ניצל את ההזדמנות להינצל ממוות 'שדווקא הנוער של צ

  .  ודאי

        ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''כיבוש צכיבוש צכיבוש צכיבוש צ

ורטקוב נודע לנו מיומנה 'יה וההשמדה של יהדות צעל המרטירולוג
ר ישראל "מעדויותיה� של ד, טה בְלכובר'עתיר המסמכי� של מְלגוז

, דוד שכטר, יואל איגר, ר אמיל רוזנצווייג"ד, ]אוס%[למטה : בתצלו� שור
 ההיסטוריהעדויות מצויות בארכיו! . בלה הוס, שוובל 'הלנה לובי0

  . היהודי בוורשה

הקרבנות הראשוני� של ההיטלריז� היו החשודי� 
את פייגה ביטרמ! בת . באהדה לממשל הסובייטי

חנה הוכמ! בת . קרעו הבנדיטי� לגזרי�, עשרה התשע
עשרה עונתה בכלא משו� שהייתה נציגה  התשע
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מרכז עירוני לסיוע [ .M.O.P.Rעסק! , שמעו! ברש. במועצת העיר יגלניצה
אול0 לטאטא בלשונו את , מאוריצי פרוקס עור� הדי!. לבנצ

ברלה . ולאחר מכ! עונה למוות משו� שבנו היה מהפכ! ,מדרגות הכלא
ה� הוציאו פקודה שעל , לגסטפו נודע על כ�, שכטר הרכיב מכשיר רדיו

המוני יהודי� . יירו במאה יהודי�, ָולא, היהודי� למצוא ולמסור אותו
נית! . תו והסגירוהו לגסטפותפסו או, רדפו בעיר אחר ברקה הנמלט

  . לשער באילו עינויי� מת

בתור ראש . ר ְקר6ה"ד, ורטקוב הגאה'אזכיר באופ! מיוחד את אזרח צ
 נההראשוהיהודי�  תהיודנרט זימ! אותו הגסטפו ודרש לספק את מכס

הוא לא שב עוד . המכסהר קרוה הודיע לה� כי הוא לבדו "ד
  . זה נמסר בעדותו של יואל איגר

בעת ההשמדה ההמונית . מתה בגבורה, שגרה ברחוב נוסה, גברת לוויט
מאיימת על ההיטלריסטי� כי במהרה ינקו� , נשאה נאו� בגרמנית

היא . מות חפי� מפשע, הצבא הסובייטי את מות�
והרוצחי� עינו אותה בעינויי� , סירבה להתפשט

הלבורנטית מירה רמלר עבדה במעבדה 
. עד שבא הגסטפו לקחת אותה, עד לרגע האחרו!

ובלעה " בואו אתי חזירי�: "היא אמרה לה�
    .ר רוזנצווייג"זה נמסר בעדותו של ד

        ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''הפרטיזני� של צהפרטיזני� של צהפרטיזני� של צהפרטיזני� של צ    ––––האחי� נוסבוי� האחי� נוסבוי� האחי� נוסבוי� האחי� נוסבוי� 

ו� עשרה בטכניק ניק נוסבוי� ב! הששלמד הֶ , בשעה שפרצה המלחמה
בתחילת . ורטקוב'הוא לא הספיק לחזור אל משפחתו בצ

, 1941בראשית . כמכונאי בשדה תעופה, הכיבוש נתפס לעבודה במחנה
שהתנפלה על המשמר והרגה , ארג! הניק ע� עוד חברי� קבוצה במחנה

זמ! רב . ש� הסתתר אחיו הבכור, הוא ברח אל ברוד. חמישה גרמני�
מיד לאחר מכ! תפסו . להימלט אליופש מקו� לא יכול להישאר ש� וחי

  . לגסטפו הואותו לאומני� אוקראיני� והסגירו

בידי יחידה , 1935  נידו! ב, האח הבכור של הניק, נדק נוסבוי�
עשרה שנות מאסר על  לאחת, משפטית של ממשלת הסנציה הפולנית

ע� יחד , 1939בשנת . הוא ישב בכלא בעיר ְסֶייָרדז. פעילות מהפכנית
, השתחרר בעצמו וש� פעמיו ברגל אל ורשה, כל האסירי� הפוליטיי�

ורטקוב כבר 'בשובו לאחר מכ! אל צ. ש� הצטר% אל הגנת עיר הבירה
, רוסיה הסובייטית כשפרצה מלחמת גרמניה. היה ש� ממשל סובייטי

ורטקוב 'מצ. נשאר נוסבוי� ע� נשק ביד להג! על העיר, 1941

במועצת העיר יגלניצה
נצ ]למשפחה

מדרגות הכלא
שכטר הרכיב מכשיר רדיו

היהודי� למצוא ולמסור אותו
רדפו בעיר אחר ברקה הנמלט

לשער באילו עינויי� מת

אזכיר באופ! מיוחד את אזרח צ
היודנרט זימ! אותו הגסטפו ודרש לספק את מכס

ד. להשמדה
זה נמסר בעדותו של יואל איגר. לביתו

גברת לוויט
נשאה נאו� בגרמנית

הצבא הסובייטי את מות�
סירבה להתפשט

הלבורנטית מירה רמלר עבדה במעבדה . רידי�מח
עד לרגע האחרו!

היא אמרה לה�
זה נמסר בעדותו של ד. ציאנקלי

האחי� נוסבוי� האחי� נוסבוי� האחי� נוסבוי� האחי� נוסבוי� 

בשעה שפרצה המלחמה
הוא לא הספיק לחזור אל משפחתו בצ. בלמברג

הכיבוש נתפס לעבודה במחנה
ארג! הניק ע� עוד חברי� קבוצה במחנה

חמישה גרמני�
לא יכול להישאר ש� וחי

אותו לאומני� אוקראיני� והסגירו

נדק נוסבוי�מ6
משפטית של ממשלת הסנציה הפולנית

פעילות מהפכנית
כל האסירי� הפוליטיי�

ש� הצטר% אל הגנת עיר הבירה
היה ש� ממשל סובייטי

1941בשנת 
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באזור ויניצה תפסו . חזיתיצא ברגל אל קווי ה
  . אותו הגרמני� והכניסוהו למחנה

ברח ליער , לאחר שהרג את השומר במעדר
לפתע באה עגלה ע� . בתקווה לפגוש פרטיזני�

. ו קני רובי�בלטמצדי העגלה . חיילי� רוסי�
מונדק שמח בה� מאוד ופנה אליה� בקריאה 

א� ה� התנפלו !" חברי�: "מהדהדת ברוסית
היו אלה ". יד'ז: "בקריאות שיכורי�

. משתפי פעולה ע� הגרמני�, ולסובצי� בוגדי�
לרו0 אל משמר , מונדק הצליח להשתחרר מה�

הגרמני� גירשו את . גרמני ולהתלונ! בפולנית כי שיכורי� תקפו אותו
ובעת , ג� הפע� עלה בידו להשתחרר. השיכורי� א� עצרו את מונדק
אצל אחד מה� מצא מסמ� ע� . רוגי�ער נתקל באנשי� ה

מונדק היה בעל מראה ארי טיפוסי והיטיב לדבר . 'הש� קיקליי לובי0
ע� המסמ� הארי גרר עצמו מותש עד לכפר באזור . פולנית ואוקראינית

והפ� להיות עוזרו בניהול , ש� הצליח להסתדר אצל איכר
 1943  ב. חהאהבו אותו מאוד והתייחסו אליו כאל ב! משפ

ונטל חלק פעיל במבצעי� , הצליח ליצור קשר ע� מחלקת פרטיזני�
בהכירו . הצטר% לצבא הסובייטי, לאחר שחרור כפרו. צבאיי� שוני�

היה הראשו! שהוביל את הצבא הסובייטי אל , היטב את הדרכי�
. נפצע ונותר נכה מלחמה, בעת הקרבות בקרפטי�, 1944  ב

לאחר המלחמה התיישב . אותות הצטיינות רבי�על גבורתו קיבל 
ש� נטל חלק פעיל במאבק בלאומני� , ורטקוב'מונדק נוסבוי� בצ

  . בוורשה] מועד כתיבת הדברי�[חי כיו� . האוקראיני�

        

היטיב לדבר פולנית , גדולות בחור בלונדי בעל עיניי� כחולות
, אלזה דייטש, ואמ. עשרה בפרו0 המלחמה היה ב! חמש. ואוקראינית

היא ברחה . היטיבה לדבר אוקראינית, בעלת מראה אוקראיני טיפוסי
ש� , ]ינצה'קופיצ[ יני0'קופיצבקרבת ורטוקב לכפר 'ע� הב! מגטו צ

אלזה נהגה . סוכנת ביתכואלזה שירתה אותו , הסתדרו אצל כומר
ובנה , השתתפה בשמחות שונות בכפר, ללכת לכנסייה הפרבוסלבית

יני0 ונתקל 'באחד הימי� נסע יוזק ליריד בקופיצ. חופשי יוזק התהל�
הוא סיפר לא� . ב! של לאומ! אוקראיני ידוע, בחבר ללימודי�

בליל חור% אחד . מכא! ואיל� נאל0 יוזק להסתתר בבויד�. על הפגישה
נכנסה הביתה , כשפתחה סוכנת הבית אלזה את הדלת, הקישו בחלו!

ימנו את כל דרי הבית והודיעו כי ה� ה� ז. חבורת אזרחי� חמושי�
. כעבור שבועות אחדי� באו שוב. ה� דורשי� מזו! בלבד

יצא ברגל אל קווי ה
אותו הגרמני� והכניסוהו למחנה

לאחר שהרג את השומר במעדר
בתקווה לפגוש פרטיזני�

חיילי� רוסי�
מונדק שמח בה� מאוד ופנה אליה� בקריאה 

מהדהדת ברוסית
בקריאות שיכורי�עליו 

ולסובצי� בוגדי�
מונדק הצליח להשתחרר מה�

גרמני ולהתלונ! בפולנית כי שיכורי� תקפו אותו
השיכורי� א� עצרו את מונדק

ער נתקל באנשי� היריצתו ל
הש� קיקליי לובי0
פולנית ואוקראינית

ש� הצליח להסתדר אצל איכר, ויניצה
אהבו אותו מאוד והתייחסו אליו כאל ב! משפ. המשק

הצליח ליצור קשר ע� מחלקת פרטיזני�
צבאיי� שוני�

היטב את הדרכי�
ב. ורטקוב'צ

על גבורתו קיבל 
מונדק נוסבוי� בצ

האוקראיני�

        יוזק דייטשיוזק דייטשיוזק דייטשיוזק דייטש

בחור בלונדי בעל עיניי� כחולות
ואוקראינית

בעלת מראה אוקראיני טיפוסי
ע� הב! מגטו צ

הסתדרו אצל כומר
ללכת לכנסייה הפרבוסלבית

יוזק התהל�
בחבר ללימודי�במקרה 

על הפגישה
הקישו בחלו!

חבורת אזרחי� חמושי�
ה� דורשי� מזו! בלבד, פרטיזני�
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מוטב יילח� מאשר . אצל אלזה הבשיל אז הרעיו! למסור לה� את בנה
סיפרה לה� את  ,כאשר באו הפרטיזני� שוב. ישב מסתתר בעליית הגג

א� ה� . יהודי� � שה�יעירה כי הכומר ומשפחתו אינ� יודע
כלוקחי� , סווהועליה� לעשות זאת באופ! מ ,מוכני� לקחת את יוזק

הפרטיזני� . לחמה ניפני נותבכדי שלא תוב�  ,אותו בניגוד לרצונה
כינסו את המשפחה והודיעו כי עליה�  ,בבוא� פע� נוספת

הורידו את . שמעו כי מסתתרי� לאומני� אוקראיני�ה� , חיפש
אלזה החלה . מ! הבויד� והודיעו כי ה� לוקחי� אותו עמ�

הורו . הכומר ואשתו יצאו להגנתו, שהוא מתהל� יח% ועירו�
הרגיעו את הא� ולקחו אותו , לכומר לפשוט את אדרתו ואת מגפיו

עשרה לפרטיז! במחלקת הפרטיזני�  כ� היה יוזק ב! השש
 . הדר� בקרפטי� והצטיי! בקרב עמה עבר את כל. המצטיינת של קולפק

ה� לא ישבו בחיבוק . ורטקוב'לאחר המלחמה התיישבו יוזק ואמו בצ
, הבנדרובצי�, יוזק הצטר% למאבק בלאומני� האוקראיני�

אלזה דייטש . שעוללו צרות כה רבות ליהודי�
. סייעה בגילוי אוקראיני� רוצחי יהודי�

יד 'הז"הבנדרובצי� הוציאו גזר די! מוות על 
יוזק . נחישות כה רבהשרד% אות� ב" 

  . ורטקוב והתיישב בווינה'נאל0 לצאת מצ

        הפרטיזנית חנה גרינשפ!הפרטיזנית חנה גרינשפ!הפרטיזנית חנה גרינשפ!הפרטיזנית חנה גרינשפ!

לפני פרו0 המלחמה , בעלה של חנה היה רוסי
נאצית היה מזכיר הקומסומול   
אל הורי , ]מזרח אוקראינה[נסעה חנה אל דונבס  1940  ב. 

, חנה ילדה ב!. רצהש� פגשה אותה המלחמה שפ. בעלה שגרו בקולחוז
  . ובעלה גויס ביו� הראשו! למלחמה והל� לחזית

לאחר זמ! , החלו השכני� הנוצרי�, כשנכנסו הגרמני� למחוז דונבס
. א% שהייתה בלונדית ע� א% סולד, להתלחש שחנה היא יהודייה

א� ג� לש� הגיעו . מטעמי ביטחו! עברו הורי בעלה אל קולחוז אחר
משלא ראתה מוצא אחר החליטה לעזוב את . ודייההידיעות כי חנה יה
  . והלכה ליער אל הפרטיזני�, בנה שזה עתה נולד

הצניחו , כיוו! שמוצאה היה מפולי! לשעבר והיא ידעה היטב את השפה
פעולות בש� השתתפה בקרבות ו, אותה ע� קבוצת לוחמי� ביערות

  . די�הפולני� והיהו, יחד ע� הפרטיזני� הסובייטי�, של פרטיזני�

אצל אלזה הבשיל אז הרעיו! למסור לה� את בנה
ישב מסתתר בעליית הגג

עירה כי הכומר ומשפחתו אינ� יודעוה, האמת
מוכני� לקחת את יוזק

אותו בניגוד לרצונה
בבוא� פע� נוספת. הסכימו

חיפש רו�לע
מ! הבויד� והודיעו כי ה� לוקחי� אותו עמ� יוזק

שהוא מתהל� יח% ועירו�" לבכות"
לכומר לפשוט את אדרתו ואת מגפיו

כ� היה יוזק ב! השש. עמ�
המצטיינת של קולפק

לאחר המלחמה התיישבו יוזק ואמו בצ
יוזק הצטר% למאבק בלאומני� האוקראיני�. ידיי�

שעוללו צרות כה רבות ליהודי�
סייעה בגילוי אוקראיני� רוצחי יהודי�

הבנדרובצי� הוציאו גזר די! מוות על 
" ורטקוב'מצ

נאל0 לצאת מצ

הפרטיזנית חנה גרינשפ!הפרטיזנית חנה גרינשפ!הפרטיזנית חנה גרינשפ!הפרטיזנית חנה גרינשפ!

בעלה של חנה היה רוסי
  הסובייטית

. ורטקוב'בצ
בעלה שגרו בקולחוז

ובעלה גויס ביו� הראשו! למלחמה והל� לחזית

כשנכנסו הגרמני� למחוז דונבס
להתלחש שחנה היא יהודייה, קצר

מטעמי ביטחו! עברו הורי בעלה אל קולחוז אחר
הידיעות כי חנה יה
בנה שזה עתה נולד

כיוו! שמוצאה היה מפולי! לשעבר והיא ידעה היטב את השפה
אותה ע� קבוצת לוחמי� ביערות

של פרטיזני�
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וזכתה לימי� באות הצטיינות , חנה גרינשפ! עברה באומ0 את המלחמה
  . צבאי גבוה מטע� הממשלה הפולנית וג� הסובייטית

  . קטוע רגל, בעלה של חנה לח� כל הזמ! בחזית ושב אליה נכה

, היא מורה לשפות זרות. גרה חנה בקרי�] מועד כתיבת הדברי�
  . א� לשלושה ילדי� בוגרי�

, ורטקוב'חוב של כל יהודי ניצול מצ, רואה אני חוב קדוש
להזכיר ולהנציח את הפולני� והאוקראיני� הפשוטי� וההגוני� 

בהציל� חיי , שגילו רגשות אנוש עמוקי� וגבורה גדולה

איי� עונש מוות על , על הצלת יהודי בתקופה המחרידה ההיא
  : דות הבאותידועות לי העוב. המשפחה כולה

אישה פשוטה , המשרתת לאור� שני� של משפחת יוז%
עשר  היא לבדה הצילה חמישה. הפגינה אומ0 רב, ונעימת הליכות

, הסתירה בכפר אצל קרוביה ,ארבעה אנשי� ממשפחת יוז%
ברחוב , בלב לבה של העיר, במחבוא בביתה, עשר אנשי�

, לבשל למענ�, ה האמיצה לדאוג לה� למזו!לא קל היה לאיש
עשר  החמישה. לערו� למענ� קניות כ� שאיש בעיר לא ידע על כ�

  . נותרו בחיי�

שתי בנותיו של עור� הדי! רייכשטיי! ניצלו בידי משפחה פולנית 
  . 'ויקטור ויוזפה קוטובי0

 

חנה גרינשפ! עברה באומ0 את המלחמה
צבאי גבוה מטע� הממשלה הפולנית וג� הסובייטית

בעלה של חנה לח� כל הזמ! בחזית ושב אליה נכה

מועד כתיבת הדברי�[כיו� 
א� לשלושה ילדי� בוגרי�

רואה אני חוב קדוש, ו�לסי
להזכיר ולהנציח את הפולני� והאוקראיני� הפשוטי� וההגוני� 

שגילו רגשות אנוש עמוקי� וגבורה גדולה, בעירנו
  .יהודי�

על הצלת יהודי בתקופה המחרידה ההיא
המשפחה כולה

המשרתת לאור� שני� של משפחת יוז%, פולוניה
ונעימת הליכות

ארבעה אנשי� ממשפחת יוז%. יהודי�
עשר אנשי�  ואחד

לא קל היה לאיש. ֶשְווְסקה
לערו� למענ� קניות כ� שאיש בעיר לא ידע על כ�

נותרו בחיי�, כול�

שתי בנותיו של עור� הדי! רייכשטיי! ניצלו בידי משפחה פולנית 
ויקטור ויוזפה קוטובי0, צעירה
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, האחות מריסה בלישטוק
הפגינה אומ0 רב בהצילה 

  . רוזנצווייגר "את ד

הנפח יקובובסקי הציל את 
   .ר שור"משפחת ד

ואשתו יקובובסקי הנפח : בתצלו�
            ]אוס%[

נורתה בידי הגרמני� על הסתרת , המשרתת של עור� הדי! שרפברג
  . בנ� הקט!

  . ויגננקה ניצלה הודות למשפחה מגורנה, לוניה ריי!, דודניתי

  . �שאיננו יודעי� עליה, כאלה של גבורה י�רבמעשי� יש ודאי עוד 

    .ורטקוב שלנו'יונצחו שמות האנשי� הגיבורי� האלה בספר צ

  . 339 – 330' ע, השואה והגבורה: מתו� הפרק
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   סיוע אמריקאיסיוע אמריקאיסיוע אמריקאיסיוע אמריקאינויפלד  ] ולדה[ג

החל הסיוע המאורג! , 1918בשנת , ע� תו� מלחמת העול� הראשונה
  . למע! האחי� המרוששי� באירופה השל יהדות אמריק

ורטקוב בארצות הברית שלחו 'יוצאי צ, ורטקוב'הסיוע הגיע ג� אל צ
אל , אל ועד ההצלה, אל קרובי� –אמצעי� כספיי� באופ! לא מאורג! 

   .על מנת שיחלקו בי! הנזקקי� – בתי� חשובי� ונכבדי�  אל בעלי, הרב

אשר הקציב , וינט'גמיד לאחר מכ! החל להגיע הסיוע המאורג! מטע� 
לבית היתומי� ולשורה של מוסדות סיוע , כספי� ג� לתלמוד התורה

  . בעיר

ורטקוב בארגו! מאוחד שנשא את 'כעבור זמ! קצר התארגנו יוצאי צ
כדי לערו� מגבית בקרב יוצאי , ורטקובר רלי% סוסייטי'יונייטד צ: הש�

  . טקובור'העיר האמריקאי� ולחלק את הכס% באופ! שיטתי לאנשי צ

יצחק : הפעילי� הראשוני� והחשובי� בארגו! הסיוע האמריקאי היו
וכותבת ; שפיראניק אדוק ויהודי ח� בעל נשמה יהודית, רוזנבלט

, כי הוק� ועד, מוב! לא היו היחידי�כה� . גולדה נויפלד, שורות אלה
  . זמ! וכס% להצלחת מגבית הסיוע, ויוצאי עיר רבי� תרמו מאמ0

אשר שימש מקו� מפגש ובילוי , בניו יורק נש% גדולמדי שנה אורג! 
בו בזמ! הפכו הנשפי� השנתיי� מקור , ורטקוב האמריקאי�'לבני צ

  . ורטקוב'הכנסה לפעילות הסיוע לטובת נזקקי צ

קשרי� , שיחות, כל הפעילויות היו פועל יוצא של מפגשי� רבי�
שית כי על מנת שהעבודה של הגשת עזרה ממ וב!עד אשר ה, אישיי�

יש להקי� , ורטקוב תהיה בעלת ער�'לאחינו ואחיותינו הנזקקי� בצ
  . ארגו! שיעסוק בזה ויעשה עבודה טובה ואחראית, גו% מיוחד

כמו , התקיימו ישיבות מיוחדות ע� הארגוני� שכבר היו קיימי�
א� דבר לא יצא מזה כי הבדלי , "שפירא"וארגו! " משה  דוד"החברה 

   .ידברות ולהבנהלא אפשרו הגעה לה השקפהה

לקחת לידינו את , קבוצת נשי� משתי החברות, ואז החלטנו אנחנו
שתי העסקניות הראשיות . ורטקוב'פעילות הצדקה לסובלי� בעירנו צ
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אשת נשיא , ואני; גברת מרקוס רינטל, "אגודת שפירא"אשת נשיא : היו
גברת רינטל ניהלה את נשיאות . גברת נת! נויפלד, "משה אגודת דוד"
הייתה אני נשיאת ועד  1934 1961ומשנת , 1934גודת הצדקה עד שנת א

  . הצדקה

, מימ/ו את בניית בית המרח0, בתקופת קיומו של ארגו! הצדקה שלנו
סייענו בפעילות התקינה ובהוראה בבית , החזקנו את בית היתומי�

שלחנו בקביעות מעות , %חורלשלחנו מדי שנה בשנה עזרה , היתומי�
  . חיטי!

ועד ההנהלה כלל . אל שאול רוזנצווייג, ספי� נשלחו לכתובת אחתהכ
, פתחיה רוזנבלט; חייט, קופל שטרודלר, ה לנדוי'הרבנית שיינצ: את
  . שמואל בלי0, שמחה רינטל; נגר

  . דולר 1,500לקופת ההלוואה העירונית שלחנו בתקופה זו סכו� של 

   .העבודה התנהלה כסדרה עד פרו0 מלחמת העול� השנייה

קבוצת  חודשי� אחדי� קוד� לכ! התכנסה ביזמת מרקוס וייסמ!
לרוסיה , אשר נשלחו לפולי!, דולר 4,000בהזדמנות זו נאספו  ,גברי�

  . הסובייטית ולאר0 ישראל

חבילות בגדי� לא . מיד לאחר המלחמה שלחנו סיוע לשארית הפלטה
ו העברנ. משו� שלא הייתה ודאות שיגיעו ליעד�, קיבלנו בעת ההיא

  . ורטקוב הניצולי�'דולר למע! פליטי צ 3,000וינט 'אז לג

שלחנו ג� סיוע ישיר לכל הפוני� אלינו או לניצולי� שהיו בידינו 
נהגנו לשלוח המחאות אישיות בס� מאה או מאתיי� . כתובותיה�

  . ג� תרופות שביקשו שלחנו בדואר אוויר, דולר

, אלברט שור: עודייזכרו שמות האנשי� שתרמו רבות לעבודה ואינ� 
  . איזידור אייזנ�, ר תאודור פדר"ד, ה זלצינגר'ר לייבצ"ד

  'ש' תוספת מאת י

, נאלצה יהדות פולי! לסבול צרות רבות, 1930 1940בעשור שבי! 
היה . הגבלות כלכליות ורדיפות אנטישמיות מצד הממשלה הפולנית
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 והעניי� התדלדלו עוד יותר, זמ! שהסוחרי� הבינוניי� התרוששו
ה חלו� לחלק גדול יתאכילה לשובע הי. ונאבקו יו� ביומו על פת לח�
בעת ההיא לא עמד , יש לומר. ורטקוב'של האוכלוסייה היהודית בצ

על , ורטקוב האמריקאי� בכלל�'ויהודי צ, הסיוע של יהדות אמריקה
  . והיה רחוק ממה שצרי� ויכול היה להיות, רמה נאותה

משהחלו להגיע בשורות , בבוא החורב! הגדול, רק לאחר פרו0 המלחמה
החל , אינ� עוד –הבתי� , היהודי�, איוב ולכל אחד נודע כי המשפחות

אולי בכל זאת , חשבו. כל אחד לחשוב מה אירע לקרוביו ולידידיו
התחלנו . והחלו לשלוח סכומי סיוע גדולי� יותר, נשארו בחיי� קרובי�

ואכ! היינו . ובחריצות ושלחנו כס% בכל דר� אפשרית לעבוד במסירות
שלחנו . ורטקוב'מ! הראשוני� ששלחו סיוע לשארית הפלטה של צ

. באמצעות הוועד הפולני בוורשה, תרופות, בגדי�, אלפי דולרי�
מעול� לא יכולנו לבדוק מה באמת הגיע אל שארית הפלטה של 

  . ורטקוב'צ

והציל שורדי , ובזמ! הנכו!, גיעובכללו הוא ה, שלחנו ג� סיוע ישיר
  . ורטקוב רבי� מרעב ממש'צ

, הפעילה המסורה: הפעילי� האקטיביי� ביותר בוועד הסיוע היו
מנדל דופטלר עבד במר0 רב ובמסירות ; הנשיאה גברת גולדה נויפלד

אהר!  משה, י שטרנברג'בבצ, רוזה מרגליות, עזרו ג� אלברט שור; נפש
מרדכי רינטל , גדליה אשכנזי, בנימי! שטרודלר, דורה הויזנר, וקסמ!

  . לייזר ימפל, איצי רוזנבלט, זר לנדויאליע, ואשתו סבינה

  . 367 – 365' בני עירנו באר0 ובתפוצות ע: מתו� הפרק
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   ורטקוב באמריקהורטקוב באמריקהורטקוב באמריקהורטקוב באמריקה''''ארגו! יוצאי צארגו! יוצאי צארגו! יוצאי צארגו! יוצאי צמנדל דופטלר  

משה פרידמ! בניו   כמי שעומד כבר שלושי� שני� בראש אגודת דוד
עשרה   ובשש, שמונה שני� משנה לנשיא, רש� שש שני� מזכיר, יורק

חש אני כי חובתי לדווח בספר הזיכרו! , נשיא –האחרונות השני� 
להביע את רגשותינו , משה פרידמ! ושנית על ייסוד אגודת דוד, ראשית

  .על האסו! הגדול שפקד את עמנו

נשאלת . מלאו שישי� ותשע שני� לייסוד האגודה 1966באפריל  15  ב
יה� לא שרפו מאחור, בעזב� את עיירותיה�, מדוע המהגרי�: השאלה

מדוע בבוא� לאמריקה הקימו לנדסמנשפטי� שנשאו ? את הגשרי�
לא , שנסעו לישראל, הרי אחרי�? את שמות הערי� אשר מה! באו

לישראל כי התשובה היא ! גררו עמ� את העיירות ונטעו אות! ש�
. ע� חדש, נסעו קבוצות חלוצי� בסיסמה ליצור חברה חדשה

ה� . ישא על גלי אידאלי�היה אלמנט שלא נ. לאמריקה נסעו יחידי�
בבוא� לאמריקה חשו געגועי� עזי� אל . נדחפו מסיבות כלכליות

חלומ� היה לחסו� מעט . אל העיירות אשר בה! נולדו, משפחותיה�
המהגרי� . הגעגועי� והבדידות דחפו אות� לכ�. דולרי� ולשוב הביתה

ולאחר יו� עבודה קשה , מכל עיר הקימו ארגו! שנשא את ש� עיר�
  ה� גרו שלושה, משפחות לא היו לה�. ו מתכנסי� בערב בארגו!הי

לא היה , כאשר חלה אחד מה�. ארבעה גברי� בחדרי� קטני� וצפופי�
לכ! היו לכל ארגו! ועדי� מיוחדי� שחובת� הייתה . מי שישרת אותו

לכל ארגו! ג� הייתה קופת חולי� ורופא . לבקר את החברי� החולי�
ו הייתה לבקר את החולה ולדווח לארגו! וחובת, שקיבל תשלו� שנתי

חשו צור� גדול . בהוראת הרופא קיבל החולה תמיכה שבועית. על מצבו
וכל ארגו! , ואחרי המוות רצו להיקבר בי! קרובי�, להימצא בי! קרובי�

  . וש� קברו את החבר המת, רכש חלקת קרקע בבית הקברות הכללי

נטלו על , תדרו קצתכאשר המהגרי� החדשי� הס, כעבור זמ! מסוי�
לתמו� ולהחזיק מוסדות שוני� , פרט לחובת� למשפחותיה�, עצמ�

וכ� הוחזק חלק גדול מ! המוסדות מעבר לי� בידי . בעיירותיה�
לאחר מלחמת העול� . יוצאי העיירות באמריקה � שלארגוני

החל להגיע , ]20  של המאה ה[ 30 במיוחד בשנות ה, הראשונה
לי עצמי . חווה כבר חיי ארגו! וחינו� ציוני אשר, לאמריקה אלמנט חדש

אנחנו כבר נטלנו על עצמנו ". השומר"היה המזל להתחנ� בתנועת 
אלא ג� למע! מוסדות , חובות לא למע! מוסדות מקומיי� בלבד

המגבית היהודית  –ולאחר הקמת המדינה , לאומיי� כמו קר! קיימת
  . שראלמג! דוד אדו� ומוסדות אחרי� בי, בונדס, המאוחדת
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הצליחו חלק מ! הניצולי� להגיע לחופי , לאחר החורב! הגדול של עמנו
א� איש מה� לא היה מסוגל , ה� כבר הסתדרו פחות או יותר

, ה� בכו בפינותיה�. למשפחותיה�, לשכוח את אשר עוללו לקרוביה�
חשו כי הבכי והבעת הצער צריכי� , משהו כסס בקרב�

בבקשה לייסד , שטרודלר' ה� פנו אליי ואל ב. טיבילשאת אופי קולק
הבאנו את ההצעה בפני אספה . קר! להקמת מצבה בבית הקברות שלנו

בי! הנוכחי� שתמכו . והיא נתקבלה, משה פרידמ! של אגודת דוד
שמחה , אוסקר ֶשְר0, משה אלטמ!, סול גולדהבר, ש6מר: בתכנית היו

ויצר קשר , שהיה פעיל מאוד ,תודה מיוחדת לחבר סול שטקל
אשר , הקמנו מצבה גדולה משיש. ורטקוב'מכתבי� ע� כל יוצאי צ

אחת לשנה אנחנו . עליה נחקקו מאות שמות של משפחות שנספו
סביב המצבה ושופכי� ש� את , ורטקוב'כמה מאות יוצאי צ

  . לבותינו הכואבי�

  

לאחר החורב! הגדול של עמנו
ה� כבר הסתדרו פחות או יותר. אמריקה

לשכוח את אשר עוללו לקרוביה�
משהו כסס בקרב�. בבתיה�

לשאת אופי קולק
קר! להקמת מצבה בבית הקברות שלנו

של אגודת דוד
בתכנית היו

תודה מיוחדת לחבר סול שטקל. הורובי0
מכתבי� ע� כל יוצאי צ

עליה נחקקו מאות שמות של משפחות שנספו
כמה מאות יוצאי צ, מתכנסי�

לבותינו הכואבי�
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. ילות חסדי� בחיפהג� קר! גמ, גברי� ונשי�, קבוצת אנשי�, הקמנו
הזמינה כשמוני� , במש� שמונה שני�, אשר אחת לשנה, הודות לאשתי

. דולר 700 נאספו כל פע� כ, אנשי� והכינה לה� קבלת פני� נאה
 ושלחנו במרוצת הזמ! כ, בכס% זה תמכנו במשפחות בודדות בישראל

  . ורטקוב בחיפה'דולר לארגו! יוצאי צ 3,000

, אני גאה מאוד באשתי האהובה. פרעתה משמש הכס% להוצאת הס
חלק גדול במלאכה זו יש . שיש לה חלק משמעותי בהוצאת הספר

היא גייסה ממי שלא היו יוצאי , מ! הכס% 20%  שהביאה כ, לקלרה גטר
שטרודלר ' ב. החברה דורה אלטמ! ניהלה את ההתכתבות. ורטקוב'צ

נטלו , דשמחה הורובי0 ואשתו גרטרו, אוסקר ופוליה שר0, ואשתו אנה
בשני� הראשונות התכנסנו פעמי� רבות בביתו של סידני . חלק פעיל

מ!  60%רצוני להעיר כי . ואשתו הכינה קבלות פני� נאות, הורובי0
  .הכס% שגייסתי היה מקרב חבריי לעסק

   .זו סקירה קצה על פעילותנו באמריקה

*  

! שראה נותר לנו ספר הזיכרו, ורטקוב'שחיו בצ, בער� ,יהודי� 10,000 מ
לנגד . ורטקוב בניו יורק'אור בישראל ומצבה בבית הקברות של יוצאי צ

על אי! ספור מוסדותיה וקבוצות הנוער , ורטקוב החיה'עיניי ניצבת צ
א� האמת העגומה היא כי . הלב מסרב להאמי! כי כל זה הושמד. היפות

נרצחו כול� בידי , חו0 ממעט שורדי� בישראל ומספר קט! באמריקה
י� הגרמני� בסיוע� של רוצחי� פולני� ושודדי יערות הרוצח

כוונתי ? למה שתק העול�: ונשאלת בפע� האל% השאלה. אוקראיני�
מי יודע מה חושב העול� , לא אחת אני מהרהר לי. לעול� הליברלי

אולי ה� מרוצי� שהיטלר עשה למענ� את המלאכה ? הליברלי
את האלוהי� למה  ואני שואל? המזוהמת של פיתרו! הבעיה היהודית

אי! האדמה פוערת את פיה ובולעת את הארצות שתושביה! סייעו 
  ?בהשמדת שליש מעמנו

. אני ומשפחתי עומדי� בקשר הדוק ע� הניצולי� המצויי� באמריקה
אנחנו משתתפי� בצער� , אני מבי! אות�, אני מתבונ! בחייה�

  .ובכאב� בנצחי

] הניצולי�[י מדוע ה� ורטקוב המבוגרי� שואלי� אות'רבי� מיוצאי צ
וכי אי! השואלי� מביני� כי אלה אנשי�  ?מחזיקי� עצמ� כ� יחד

אנשי� שאינ� מסוגלי� לשכוח ? שהביטו למוות בעיניי� אל% פעמי�
. כיצד הביט העול� באדישות עת הובילו את היקרי� לה� למוות
   .אלמלא שתק העול� לא היה היטלר מצליח לבצע את תכניתו השטנית
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, סבתא, ה� הולידו ילדי� שלא היו לה� סבא. י קבוצה טרגיתזו הר
דור של� של ילדי� ללא סבי� , זו הרי טרגדיה עצומה. דודי� ודודות

אהבה ? סבתא לנכדי� וכי מי יוכל להערי� אהבת סבא. וסבתות
בהיות� יחד ה� מנסי� להעניק לילדיה� . שלילדי� אלה לא הייתה

מילדיה� רואה בחברי�  כל אחד. מעט מ! האהבה שחסרה לה�
, הילדי� נכספי� לקרובי�. ובחברות של הוריה� דודי� ודודות
. זהו דור של� של יתומי�. שהרוצחי� בני הע� הגרמני השמידו

  . שמחותיה� אפופות עצב נצחי

לא נסלח , הבה נידור שלא נשכח לעול�, בהנצחת קרובינו, היו�
. לעמנו, סלבי�בעזרת העמי� ה, לעול� את אשר עשה הע� הגרמני

, הבה נקווה כי יבוא היו� ונזכה למשפט הגדול של אלוהי� ברוצחינו
  .י� אחרי מענינוימהבה נשא% להארי� 

  . 369 – 367' בני עירנו באר0 ובתפוצות ע: מתו� הפרק
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      לזיכרו! נצחלזיכרו! נצחלזיכרו! נצחלזיכרו! נצח        ,משה פרידמ! אגודת דוד מזכיר הכספי� של, סול שטקל

מביעי� את צערנו העמוק , משה פרידמ! דודחברי אגודת , אנחנו
על אבדנ� הטרגי של האהובי� והקרובי� לנו , כאבנו ויגוננו, ביותר

  .ורטקוב'ביותר מעירנו צ

הפולני� , ולעול� לא נשכח מה עוללו הרוצחי� הגרמני�, לנצח נזכור
  .והאוקראיני� למשפחותינו

אי� וראה לעול� לא נשכח את העול� הנוצרי שהביט באדישות 
  . רוצחי� וחונקי� בגז את האהובי� לנו ביותר, שורפי�

 –" שפו� חמת� על הגוי�: "לעול� לא נחדל לזעוק את תפילתנו
, האימהות, שפו� חמת� על העמי� אשר שפכו את ד� האבות, אלוהי�
  .הילדי� היהודי� הרכי�, האחיות, האחי�

  ".אחרונהאל נא תאמר הנה דרכי ה: "נזכור את מילות הפרטיזני�הבה 

   .370' בני עירנו באר0 ובתפוצות ע: מתו� הפרק
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 )אייזיק האופה( אייזיק לנדהאייזיק לנדהאייזיק לנדהאייזיק לנדה  ירושלי�בלה וייסמ! 

  .במילי� הבאות רצוני להציב מצבה לאבי

התפלל במניי! של . אבי היה מ! הציוני� הראשוני�
וכש� שחייבי� היו ללכת . מנדל רוזנצווייג

חובה בשבת אחר  כ� הייתה, לתפילה מדי שבת
הצהריי� לבוא לשמוע את הקריאה בשבועו! 

שהמניי! היה מנוי  ,"די וועלט"הציוני של הרצל 
  אייזיק לנדה: בתצלו�.                                                              

שקעה עלינו : "ואמרשליש ר הרצל בכה אבי בדמעות 
באווירה זו  .שהוחלט בקונגרסי� הציוניי� אבי ידע כל מה

  . בעל נשמה אצילית היה. רחוק מלהיות עשיר, אבי היה אופה במקצועו

  . אביא עובדה אחת שתוכיח כי אני שופטת אותו באובייקטיביות

. ניאטי! בטענה שה� בוגדי�גירשו הרוסי� את יהודי ְס  1915
והלכו מבית , הוק� ועד. רטקובו'בערב שבועות באו המגורשי� אל צ

לנו השאירו משפחה בת שש . לבית כדי ליישב את היהודי� הבאי�
מדי יו� . עד שהסתדרו, התה אצלנו במש� שלושה חודשי�ש

אבי . � לאפותחמי חלות ומי ל, שישי הביאו יהודי סניאטי! למאפייה
וחרת ראיתי כי השעה מא, בערב חג, פע� אחת. לא נטל כס% בתמורה

באתי . ואבי טר� שב הביתה להחלי% בגדי� על מנת ללכת לתפילה
אבי עומד סמו� לתנור וסביבו עדיי! עשרות תבניות : למאפייה וראיתי
השיב ". הרי כבר מאוחר? אינ� הול� לתפילה, אבא: "אמרתי
אינני יודע מה חשוב יותר . כמה עליי לאפות עוד, בתי
  "?או שיהיה ליהודי� מה לאכול בחג, תפילתי, �לריבונו של עול

 !  

  .  407' ע, דפי הנצחה

בלה וייסמ! 

במילי� הבאות רצוני להציב מצבה לאבי

אבי היה מ! הציוני� הראשוני�
מנדל רוזנצווייג

לתפילה מדי שבת
הצהריי� לבוא לשמוע את הקריאה בשבועו! 

הציוני של הרצל 
.                                                              עליו

ר הרצל בכה אבי בדמעות "כשמת ד
אבי ידע כל מה". שמשנו
  . חונכתי

אבי היה אופה במקצועו

אביא עובדה אחת שתוכיח כי אני שופטת אותו באובייקטיביות

1915בשנת 
בערב שבועות באו המגורשי� אל צ

לבית כדי ליישב את היהודי� הבאי�
שש, נפשות

שישי הביאו יהודי סניאטי! למאפייה
לא נטל כס% בתמורה

ואבי טר� שב הביתה להחלי% בגדי� על מנת ללכת לתפילה
למאפייה וראיתי

אמרתי. לאפייה
בתי, ראי: "לי

לריבונו של עול

! כבוד לזכרו

דפי הנצחה: מתו�
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  לסיו�לסיו�לסיו�לסיו�    מילי� אישיותמילי� אישיותמילי� אישיותמילי� אישיות)  שיפריס(מירי גרשוני 

 ,שנכתבו ביידיש ,מיז� התרגו� לעברית של מאמרי� בספר הזיכרו!
עושי� ו ,מצטר% למספר מפעלי� שעשו יקירי העיר שהלכו לעולמ�

החל בהקמת האנדרטה במרת% . בני הדור השני והשלישי ,צאצאיה�
הקמת האנדרטה , ורטקוב'הוצאה לאור של ספר צ, השואה בהר ציו!

קולות מהיער "מחקר וכתיבה של הספר , ורטקוב'לס בפאתי צ  רני'בצ
, ורטקוב באינטרנט'ייסוד וטיפוח אתר צ, מאת מרטה גור!" השחור

   .ועודורטקוב 'נסיעות לצ, טקסי זיכרו!

נחשפת בו ". והגית בו יומ� ולילה"בבחינת לי ורטקוב הוא 'ספר צ
שמורשתו הפיסית והרוחנית עמדה בפני , תמונה מרתקת של עול�

ורטקוב משמר עבורנו ועבור הדורות הבאי� את 'ספר צ. הכחדה
. שממנה באו משפחותינו, סיפורה של קהילה יהודית במזרח אירופה

א� ג� קהילה קשת יו� , וכת שני�קהילה מפוארת ע� היסטוריה אר
  . הכול היה בה –מה  במידתומנוונת 

של " הסיפור הגדול", ורטקוב מספר לא רק את ההיסטוריה'ספר צ
מה , היכ!, מי היה: האנשי� שכתבו בו הקפידו להזכיר שמות. הקהילה

. לכ! הספר הוא מקור מידע למי שחוקר את שורשי משפחתו, עשה
מה! בונה אד� את , לעתי� מפיסות מידע חקר שורשי משפחה ניזו!

  . לפאזל גדול יותר פי�מצטרהמידע  יקטע. סיפור משפחתו

שיעשיר את , התרגו� מיידיש לעברית יפתח בפנינו צוהר למידע נוס%
מי . שהיה עלו� עד כהמידע , סיפור השורשי� של כל אחד מאתנו

משפט אחד לחבר ולקשר יכול יודע עד כמה , שחווה גילוי מידע חדש
כ� הקשר שלי ע� ירו! רש% שקיבל תוק% כשמצאנו . בי! עולמות

  ומנח� ,פנחס שיפריס, שסבא שלי, כה! ציו!  !בצבי ב! במאמר של 
מה . היו גבאי� בקלויז של חסידות סטרטי!, סבו של ירו!, מנדל קרמר

ל ו ורטנפלד ע'ה שכתב דוזמכ� ... ומה לא דמיי/ו, שמחנו לגלות זאת
  . סבא של נרי חנס ,נסיבות הירצחו של שמעו! ברגהופר

 .אני מודעת לחשיבותה של כל פיסת מידע ,ורטקוב'כמנהלת אתר צ
ומודה למתרגמת שהפכה , אני נרגשת למקרא התוספת שזכינו בה עתה

לדמויות והוסיפה נופ� לאירועי� והתחברה , ורטקוב'שותפה לחוויית צ
  . המתורגמי� לטקסטי� 6תוחי ותאינטימישל 



162 

        טקובטקובטקובטקוב

  

 

טקובטקובטקובטקובררררוווו''''מפת צמפת צמפת צמפת צ
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        ורטקוב ורטקוב ורטקוב ורטקוב ''''בצבצבצבצהעלמי! העלמי! העלמי! העלמי! 
  ורטקוב'ממאמרו של צבי כה! בספר הזיכרו! ומאתר צ

מזמ! היווסדה של העיר עד מלחמת העול�  – בית העלמי! העתיקבית העלמי! העתיקבית העלמי! העתיקבית העלמי! העתיק
זכר לא נותר  ,נהרס לחלוטי! .]בית החולי�[ברחוב שפיטלנה 

  .משה פרידמ! קברו של רבי דודבו  מצוי .למצבות המפוארות שהיו בו

           
  א"מימי! משנת תפ, ט"משמאל משנת תע. מצבה של גבר ואישה

העלמי! העלמי! העלמי! העלמי!     ייייבתבתבתבת
ממאמרו של צבי כה! בספר הזיכרו! ומאתר צ, המידע

        
בית העלמי! העתיקבית העלמי! העתיקבית העלמי! העתיקבית העלמי! העתיק

ברחוב שפיטלנה  ,הראשונה
למצבות המפוארות שהיו בו

  

מצבה של גבר ואישה
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, יגלניצהל בדר� ',0במעלה רחוב מיצקבי ,1915 1925 – בית העלמי! היש!בית העלמי! היש!בית העלמי! היש!בית העלמי! היש!
  .נוצריהקברות הגובל בבית , הכלאבית סמו� ל

  

   ]אוס%[ ?2014, היש! עלמי!כניסה לבית הה
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  ]אוס%[  2014אביב  ,יוורטקוב לאחר ניקו'היש! בצ

  

היש! בצ עלמי!בית ה 
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  ] אוס%[% "מצבה משנת תר
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במדרו! בצד הגדה השמאלית של . עד לחורב! 1926 – בית העלמי! החדשבית העלמי! החדשבית העלמי! החדשבית העלמי! החדש
        . ורטקוב'כיוו! סטרי צל, ינצה'ליד הדר� אל קופיצ, הנהר סרט

  

  
 ]אוס%[ ת המצבותויובי! העצי� והשיחי� מצ. ורטקוב'צ יהחדש בסטר עלמי!בית ה

  

  ]אוס%[ 2005צילו� , ד"מצבה משנת תרצ
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        גלעד גלעד גלעד גלעד 

  ]אוס%[]  רני לס'צ[השחור ביער    2005   ב מהמצבה לזכר הנספי� בשואה הוק
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        תוכ! ענייני� תוכ! ענייני� תוכ! ענייני� תוכ! ענייני� 
        

  9                                               ורטקוב'הרבי מצ     נחמ! מייזל                
           12     ורטקוב     'מאיר שפירא מצ  ישעיה' הרב הגאו! ר    צבי אורנשטיי!            

   16                                ורטקוב'מלחמת התרבות בצ    פישר                 ' א' א
   21                                  מרכז תרבות   –ורטקוב 'צ     שכטר               קו!' א

       28                  " השומר הצעיר"ורטקוב הייתה ערש 'צ     ליאו! הלפרי!              
  32                      ורטקוב         'תנועת פועלי ציו! בצ      ברל שוורצב�            

40                                                     דוח ספריות     שוורצב�           ] רל[ב  
44                                               פר0' ל' י אגודת    שוורצב�             ] ברל[  
   49                                 ורטקוב'תאטרו! ומקהלה בצ       ]?ברל שוורצב�[' ש' ב
   55ורטקוב                  'סופרי יידיש ותאטרו! יידיש בצ     טרמבובלסקי          ' א
   59   ורטקוב                                            'בונד בצ    '                         ש' ב
     61                                 ורטקוב'תנועת הספורט בצ     '                        ש' ב
    63                                     ורטקוב'היריד השנתי בצדרוק      מאיר לוקר ]רו�ב[

   66      ישראל הויזר                   חנות הספרי� הקטנה של שרה בת נפתלי         
   76        ישראל הויזר                   השותק                                                   

   82        ורטקוב עיר קטנה א� מפורסמת                 'נת! קלינגר                     צ
    86     "                                 הפרטי"טרמבובלסקי               נושא התרבות ' א

87                                   ורטקוב 'הצבא האדו� בצ   ברל שוורצב�                 
93                                            אמיל פרנצוז   קרל   ברל זיידנברג                    
95                                                 דוקטור שטקל    צבי אורנשטיי!               

98                                                   מאיר הלרב�    ]       ?יצחק שכטר[' ש' י  
     100                                                     מוטי שור' ר           '                  ש' י
     101                                              ר יצחק שפירא"ד   '                          ש' י
102                                                      הרשל בליי    '                         ש' י  

103                                                      צבי בוימר    מרי� פורר                    
104                                          ר מוזלר"עור� הדי! ד    '                         ש' י  
     106                            ציו! רויכברג                       ב!    '                         ש' י

108                                           ורטקוב'הנאצי� בצ   יונה פריימ!                   
116                                           זיכרונות מ! החורב!   יצחק שטרנשוס             
121                                                 ורטקוב'בגטו צ    בומק מורגנשטר!           

124    שמואל וייסינגר               קטעי עדות                                                   
     126                                         עדותו של יואל איגר    יואל איגר                   
     129                                    מחנה ההשמדה קמיונקה     יצחק מילר                

    131                                                    קטעי עדות     ארנסטינה שר%            
   132    '                                            חיי� גרוסר         חורב! רוסוכא0 יהמונדז

     135    יהודי� שהצטיינו בגטו                                   '                            ש' ב
  141                                                          זיכרונות  מייווסקה  'ז זושקה נדלר

  152     נויפלד                סיוע אמריקאי                                             ] ולדה[ג
   155      ורטקוב באמריקה                      'מנדל דופטלר                 ארגו! יוצאי צ

 159      לזיכרו! נצח                                                   סול שטקל                 
  160                                                     אייזיק לנדה                  בלה וייסמ!  
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   קישור לספר הזיכרו! הסרוק באתר הספרייה הציבורית בניו יורק

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1864 

 

   ורטקוב'קישור לאתר צ

http://www.chortkow.org.il/   
  

 

   ורטקוב היהודית'קישור למפת צ
-Me-https://drive.google.com/open?id=1LxfRyEjGOr

DLS9yWlSTLvlo&usp=sharing  

  

 

            jewishgenורטקוב באתר 'לינק של צ קישור לקהילה

http://kehilalinks.jewishgen.org/Suchostaw/sl_czortkow.htm 

  
  

  ורטקוב באתר השטעטל הווירטואלי'קישור לער� צ

http://www.sztetl.org.pl/he/city/czortkow/?view=1  
  
  

 

  

 


