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הספר  מוקדש  לילדינו  ולנכדינו  שדרשו  במפגיע  להכיר  ולדעת  מי  היה  
הסבא  שלהם,סבא  נפתלי  ברלינסקי  .
מסבתא  הדסה  הם  שמעו  שוב  ושוב  את  עלילות    משפחתה  את  סיפורי  
"העלייה  השניה"  וארגון"  השומר"  .
מבלי  משים  נוצר  מצב  שכאילו  קיים  רק  צד  אחד  ,חשוב  יותר  שבו  
מתגאים‐  -ועליו  מדברים  .  
מאחר  ואבא  נפטר  צעיר  הרי  גם  הנכדים  הגדולים  שנולדו  לפני  פטירתו  
כמעט  ואינם  זוכרים  אותו  .
ואז  התעורר  הצורך  הגדול  לדעת  ולהכיר  לא  רק  אותו  אלא  גם  את  
משפחתו  .
ניסינו  לאסוף  ולהביא  את  שאספנו  ומקווים  אנו  שחומרים  אילו  ישמשו  
את  כל  בני  משפחתנו  המורחבת  .
חלק  גדול  מן  החומרים  נאספו  מבית-‐  ההורים  ,חומרים  אחרים  נאספו  
בארכיון  האוניברסיטה  ,ארכיון  חברת  החשמל  ,מעיתונים  היסטוריים  ,
מ"יד  ושם",משיחות  עם  שיקה  קציר  ומשיחות  שקיימה  רוחי  עם  
משפחתה  של  חסיה  ,אשתו  של  חיים  ברלינסקי  ועם  ניצה  ניב  בתו  
היחידה  של  יוסף  ויינרויב  בעלה  של  האחות  רחל  שנפטרה  בעת  לידה  .
על  מנת  להבהיר  מושגים  הסטוריים  נעזרנו  בעיקר  מתמציות  ערכים  
ב"ויקיפדיה"  .
ספרי  היזכור  לקהילות  סרני  ,רוקיטנה  וראזידיווילוב  סייעו  גם  הם  מאד  .
אין  ספור  תודות  ליזהר  ,בננו  ,על  העזרה  בעיצוב  החוברת  .
ברור  לנו  שזה  הוא  רק  חלק  קטן  מסיפורה  של  המשפחה  ואנו  תקווה  כי  
פרטים  נוספים  יאספו  ויבהירו  לנו  ולילדינו  את  מקורותינו  .
  באהבה  רבה    ,
    בתיה  ומיכה  כרמון  .
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ראשי  פרקים  :

  

רקע כללי ,
משפחות ההורים וההורים
נפתלי
ירחמיאל )מולה(
רחל
אריה
חיים
ניונקה
מניה
זלטקה
נספח-מש' ווגמאן
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אבינו וסבנו נפתלי ברלינסקי ובני משפחתו
משפחת ברלינסקי-
אילו שעלו לפני התופת
ואילו שנותרו מאחור.
אילו שהושמדו ,
ואילו שניצלו
אך למעשה,
רק המשיכו לשחק
את משחק -החיים השלמים
כאשר חלק מנשמתם כבה,
כמו אביהם שלבו קרס כאשר חשש כי הקוזקים עומדים לפגוע באשתו וכאילו ניבא את האסון שבא עליה
ועל ילדיו עשרים ושמונה שנים מאוחר יותר-כך גם נשברו הבנים והבנות ,החלוצים והאמיצים שעלו ארצה
לפני השואה.
כל אחד בתורו עזבו את העולם בטרם עת.
הם לא דיברו ,לא חשפו את שהתחולל בהם .את מה שהתרחש בעירם סרני ,הם ידעו לפרטי פרטים אך לא
אמרו דבר עד שליבם לא יכול היה לעמוד בכך יותר.

"לא אשכח לעולם את הלילה שלפני ההריגה".
יצחק  גלר  ,תושב  סרני  שהצליח  להינצל  מעיד  על  חורבנה  של  עירו  ועירם  של  
הורינו  כך  הושמדו  בני  משפחתנו  שכניהם  מכריהם  ,חבריהם  ובני  משפחותיהם  
בימים  שבין.27-18/8/1942  

היו הרבה קורבנות .בעיניי ראיתי את מותם של אברהם משה קורובוצקה ואשתו .מר קורובוצקה
רצה לעבור לצד הארי ובו במקום מצא את מותו .כן מת בליז'ובסקי ,שנפצע בבטנו  .ד"ר כהן
ואשתו וילדיו מצאו את מותם בזריקות רעל .הם לא היו היחידים שמצאו מוצא זה .אחד מתושבי
סארני שהיה בעל בית חרושת למי סודה בסאכאלין ,איבד את עצמו לדעת בתליה.

בשעת הובלת היהודים לשחיטה  ,קרה המקרה המזעזע הבא ; אחת הנשים ,ד"ר שוורץ ,רופאת
שיניים במקצועה  ,שהגיעה לסארני עם הפליטים ,הצליחה לעבור עם ילדה בן ה 4-לרחוב
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ריצרסקה ,שנמצא בצד הארי .איש גסטאפו אסר אותה ,הוציא מידיה בכוח את ילדה .תפסו
ברגליו ובכוח רב רוצץ את גולגולתו בעמוד חשמל .הילד נהרג במקום וגולגולתו רוסקה והפכה
לגוש בשר זב דם  .האם האומללה יצאה מדעתה ,תפסה את הראש המחוץ ולחצה אותו אל ליבה .
הנאצי גאלה מעינוייה ורצח גם אותה.

ר ' נח  ,חתנו של השוחט ר ' פסח אליה ,התקין בביתו מקווה לטבילה .על אף הסיכון הגדול
שהיה כרוך בדבר .ביום ההריגה פגשתיו ברחוב והוא סיפר לי בהתעוררות ,שכבר הספיק לטבול
במקווה .אמר וידוי ולבש תכריכים ומעליהם שם את ה"זשופיצה "של שבת  .בקול רם הוסיף :ה '
נתן  ,ה' לקח.

בשעה  5לפנות בוקר חדרה הגסטאפו לתוך הגטו והחלה לגרש את היהודים בכיוון שער הגטו
בסמטא טופולובה .בדייקנות גרמנית הכריזו את שמות כל תושבי הגטו לפי האלף-בית ,והריצו
אותם בקבוצות של  200איש – כשאנשי גסטאפו חמושים ודרוכים לפעולה.
סביבם – אל מקום הריכוז .צעדתי עם אשתי וילדיי היקרים ) את ילדי הצעיר נשאתי בזרועותיי (
בשורה אחת עם גרשונוק ואשתו ועם יעקב גויזנשטין.

מחנה הריכוז נמצא לפני בית המינהל המחוזי ) סטארוסטבו( במגרש רחב ידיים ,שהיה מוקף
שלוש גדרות של תיל דוקרני .בפנים השטח עצמו נמצאו  3בניינים ,שהרוסים הקימו בימי
שלטונם .בהגיענו למקום מצאנו שם להפתעתנו את יהודי דומברוביץ ,קלוסובה ורוקיטנה,שהובאו
ברכבת .יהודי ברזניצה הובלו ברגל וכמחציתם הושמדו בדרך עד סארני ,רובם
היו פצועים ומגואלים בדם.

יהודי הסביבה נכנסו לבתים ,ואילו יהודי סארני נשארו בחוץ ,במגרש .המגרש כולו היה זרוע
גופות הרוגים ,מבוגרים וילדים .עד היום רואה אני נגד עיניי גופתו של נער בן  7-6שנרצחה רק
משום שהרוצח רצה לבדוק אם הרובה האוטומטי שלו פועל כהלכה.

יום העשרים ושבעה באוגוסט  1942היה יום חם ביותר .השמש להטה והציקה לאנשים ,שעמדו
רעבים וצמאים מהשכם בבוקר על המגרש החשוף .ילדים התעלפו מצימאון .סמוך לגדר עברה
תעלה ,בה זרמו מים דלוחים .כל שהעז להתקרב לתעלה ולשאוב מעט מים– נהרג במקום בכדור .

אנשי המשטרה האוקראינית עשו באותו יום הון תועפות ממכירת המים המזוהמים .תמורת ספל
מים היו הרוצחים מקבלים מטבע זהב של  5רובל ,שעון זהב או תכשיט אחר .ליד תעלת המים
נראו תמונות מחרידות :אנשים שלא היה להם כסף או חפצי ערך ,היו משתלטים בכוח על
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המאושרים ,שהצליחו להשיג מעט מים ,ומנסים להוציא אותם מידיהם .תוצאת הקטטות הייתה
בכל מקום אחרr :הרוגים שנפלו ביריות הרוצחים ,שירו בנשק האוטומאטי לתוך הקהל.

נזכר אני עד מה מאושר הייתי כאשר הצלחתי להשיג מעט מים משוטר אוקראיני מוכר .רציתי
להגיש את המים לילדיי ,והנה התקרב אלי בריצה בנו של ברזאם ,חתנו של קאנטורוביץ,וביקש
מעט מים להרוות את צימאון תינוקו שהחזיק בזרועותיו.

לאחר שכל יהודי סארני גורשו מן הגטו ורוכזו במגרש ,עברו הגרמנים מבית לבית ,בדקו בכל פינה
בחצרות הבתים וחיפשו יהודים מתחבאים .תוך החיפושים בביתו של קאנטורוביץ ,מצאו אותו
עם שתי בנותיו במרתף .הרוצחים הוציאום לחצר ורצחום נפש .זה לא היה מקרה בודד .בצורה
כזו נרצחו אנשים רבים.

בשובי אחרי המלחמה לסארני נודעו לי פרטים על יהודים אלה ,שהצליחו להסתתר זמן מה
ונתפסו לאחר מכן והוצאו להורג בבית הקברות היהודי ; ליב מוצ'ניק ,אשתו וילדו ,משה
צירולניק ,זרה דננברג ורבים אחרים .גם מנדל זינדל נתפס בביתו על ידי הרוצח אנטק וואסצקי ,

שערך בו חיפוש מדוקדק כדי למצוא זהב וחפצי ערך .ר ' מנדל הובל על ידיה רוצח,שהחזיק בעורפו
והרביץ לו באכזריות מכות רצח  ,עד לחורשה שבסביבת בית הסטארוסטבו.
בחורשה זו נהרג ר ' מנדל זינדל בידי הרוצח.
בדיוק בשעה שתיים אחר-הצהריים החלה השחיטה.
חברי המועצה היהודית של רוקיטנה הוזמנו ומייד הובלו  611האנשים הראשונים אל הבור .

כעבור דקות מספר נשמעו היריות ,מלוות זעקות ייאוש .אחרי הקבוצה הראשונה הובלו קבוצות
נוספות של יהודי רוקיטנה  ,ואחריהן יהודי קלוסובה.
לפתע פרץ מרד במגרש ההריגה .יהודי בשם מנדל הביא איתו מספריים חותכי מתכת .טנדלר –

השיג גרזן .שניהם החלו להרוס את הגדר .באותו זמן הוצתו שלושת הבניינים .המון אנשים פנה
לעבר הגדר שנפרצה .הגרמנים ירו לעבר ההמון בכלי ירייה אוטומאטיים וזרקו לתוכו רימוני יד .

גם אני הייתי בין המתפרעים ,שהרסו את הגדר.ביקשתי למות לפני שאראה במות אשתי וילדיי
האהובים .המוני האדם הפילו אותי ודרסו אותי ברגליהם .כוסיתי בערימת אנשים ,שנרצחו או
נחנקו כאשר נפלו איש על רעהו.
אני מעריך שבשעת פריצת הגדר נרצחו כ  3,611-איש ,ויותר מאלף הצליחו להימלט.
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המשטרה האוקראינית יחד עם הנאצים ערכו צייד ברחובות העיר ועשו בנמלטים הרג רב.בצייד
השתתפו באופן פעיל כמעט כל התושבים הנוצריים ,שהיו פושטים מן ההרוגים והפצועים את
הבגדים .בשלושת הבניינים שהוצתו במגרש הריכוז ,נשרפו חיים .לפי הערכתי ,כ  2,111-איש ,
לרוב נשים וילדים.
כפי שהזכרתי  ,השלמתי עם גורלי והייתי מוכן למות ,אבל כוח טמיר דחפני הלאה והלאה.

הצלחת להימלט ולברוח ,וניצלתי בניגוד לרצוני ,מקומי היה ליד אשתי ושלושת ילדיי ,יחד עם
המשפחה הגדולה של יהודי סארני ,שנהרגו ונשחטו על קידוש השם.
באותו יום מר הושמדו בסארני במיתה איומה  26-25 -אלף יהודים.

ארבעה בורות גדולים ועמוקים קלטו אותם ;שלושה בחורשה שמאחורי מינהל המחוז
)הסטארוסטבו ( והרביעי ,הגדול והעמוק ביותר ,נמצא במרחק קטן משם ,במקום שהיה לפנים
בית חרושת לזפת.בור זה נתמלא על גדותיו ,וכשכוסה – הפך לגבעה.

הילדים עד גיל  23הושלכו חיים לתוך בור מיוחד והושמדו אחר כך על ידי הטלת רימוני -יד
לתוך הבור .במיתה אכזרית כזאת הומתו חמודנו.

בראש הפעולה האכזרית של השמדת יהדות סארני וסביבתה עמד אשמדאי זקן ,בן שישים,איש
הס.ס ,הרוצח שומאכר ,יימח שמו וזכרו.
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יהדות  ווהלין   

עיירות  מרכזיות  בווהלין‐  -ובהן  עיירות  בני  משפחתנו   .
סרני)  משפחת  ברלינסקי  (,רוקיטנה)  חיים  ומש'  בינדר(  .אוסטרה)  שיקה  קציר(  .
ראדיזיבילוב)  צביה  ברלינסקי‐-טרייביטש(   .
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ראשית היישוב היהודי בווהלין אינה ידועה בוודאות ,אך יש השערות כי היהודים הראשונים
הגיעו לאזור במאה ה .11-בתקופה זו ,עסקו יהודי האזור במסחר ,במתן הלוואות ,בייצור
משקאות ומכירתם ,במכס ,מלאכה וחקלאות .יהדות הקהילה נהנתה אף משלטון עצמי חלקי.
תקופת תור הזהב של הקהילה הגיעה במאות ה 16-וה ,17-תקופה בה הייתה פריחה כלכלית
והשתלבות באוטונומיה היהודית במסגרת "ועד ארבע ארצות" .בווהלין קמו ישיבות ,ובראשן
עמדו רבנים נודעים .תנועת החסידות של הבעש"ט התפשטה גם לווהלין ,ונוצרו כמה שושלות של
אדמו"רים בסוף המאה ה 19-עלה מספרם של היהודים בווהלין ליותר ממאתיים אלף ,ווהלין
נכללה בתחום המושב שנקבע ליהודים ברוסיה ,וההגבלות והאיסורים על ישיבת יהודים בכפרים
גרמו להתרכזותם בערים ובעיקר בעיירות .באזור זה ,כמו גם באזורים אחרים ,בשנות השמונים
של המאה ה 19-החלה בווהלין הפעילות הציונית.
ב 1921-סופחו לפולין שני שלישים מפלך ווהלין .בחלק של ווהלין שהיה בשליטת פולין ,רוב
הסוחרים ובעלי המלאכה בווהלין היו יהודים ,מביניהן רוב העוסקים במסחר היו חנוונים זעירים,
שהשלימו את פרנסתם באמצעות משקי-עזר חקלאיים .השלטון הפולני עודד את התחרות עם
המסחר היהודי.

מפת  פולין‐   1921  -
ווהלין  בצד  ימין  למטה   
חבל  ווהלין  היה  חלק  מפולין  עד  שנת1939  
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מתוך  ספר  הזכרון  לקהילת  סרני   
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סארני
עד ראשית המאה ה 20-הייתה כפר בנחלותיו של הגנרל דז'רז'ינסקי .בהתוועדות מחוז ווהלין,
שנערכה בהורוכוב בינואר  1700נזכרים יחד ברז'ניצה והכפר סארני  .כלומר ,כבר ישבו בה
יהודים.
רק לאחר שנסללה מסילת הברזל קייב-קובל-וארשה ,וסארני הפכה להיות צומת רכבות חשוב
ונבנתה בה סדנה לתיקון קטרים ,כלל אותה מיניסטר הפנים הרוסי פלווה ,בצו מ 10-במאי ,1903
בין  110הכפרים שהוכרזו לעיירות ,וליהודים הותר להתיישב בהן.
עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה הגיע מספר היהודים ל  2,000נפש.
יהודי סארני התפרנסו בעיקר מן היערות ,כלומר מתעשיית העץ ,וכן משיווק התוצרת החקלאית
לאזורים אחרים.
בשנת  1907/8יסד המורה בועז יושפה בסארני בית ספר עברי פרטי מודרני והוקמה גם אגודת
"חובבי שפת עבר".
בעיירה פעל גם חוג ציוני שהיו בו עשרות חברים ,מטעם החוג הוקמה ספרייה עברית.
בימי מלחמת העולם הראשונה נוסדה גימנסיה יהודית-רוסית ,ובה למדו גם עברית ותנ"ך.
בסארני היו נוסף על בית הכנסת הגדול ועל בית הכנסת שבשכונת פולסקה ,בתי מדרש לחסידי
ברזנה ,סטולין וסטפאן.
כתוצאה מן הפעולות הצבאיות התייצבה באמצע שנת  1915החזית בקרבת סארני והעיירה
התמלאה פליטים .במקום הוקם ועד עזרה לפליטים שסונף לוועד שבקייב .
לאחר מלחמת פברואר  1917השתתפו יהודי המקום באופן פעיל בהקמת הממשל המקומי .יהודים
הצטרפו למועצת העירייה ולמנגנון בתי המשפט .למשרת סגן מפקד המשטרה המקומית התמנה
יהודי .הוקם קואופרטיב מסחרי גדול ,שסייע למסחר היהודי.
בבחירות שנערכו לאסיפה המכוננת ב  1917ניצחו הרשימות הציוניות.
בעת מלחמת האזרחים השתנה המצב לרעה .בעיירה התפרעו יחידות צבא פטלורה וכנופיות שונות
ולפחות  5יהודים נספו.
במלחמת ברית המועצות-פולין ) ( 1921-1919שוב סבלו היהודים ,חיילי הגנרל הפולני -
הלר "-הצבא הכחול" -התעללו בהם .הם אסרו קבוצות של נכבדים יהודים בתור בני ערובה ושלחו
אותם למחנה ריכוז בוודוביצה )ליד קרקוב(.
עד  1930נכללו סארני והנפה בתחום וייבודיות פולסה .רק בצו נשיא המדינה מיום  29בנובמבר
 1930הועברה הנפה לווהלין .בהנהלת העירייה של סארני היו במשך כל התקופה סגן ראש עיר
יהודי ,שני לאווניקים )חברי הנהלה( ולפחות  4נציגים יהודיים היו חברים במועצת העיר.
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לקהילה היהודית השתייכו מלבד יהודי סארני גם יהודי ברז'ניצה ,דומברוביץ ,הורודץ,
טומשגורוד ,סיכוב ,רוקיטנה וכפרים רבים .בסך הכל בין  17ל 18-אלף נפש.
 80%מן המסחר הקמעונאי בסארני היה בידי יהודים .הסוחרים היו מאוגדים באיגודים ענפיים,
ואלה הגנו על חבריהם מפני התנכלות השלטונות בעיקר בתחום המיסים .בשנת  1925/26הוקם
"הבנק למסחר ותעשיה" והוא החזיק מעמד עד שנת .1932/3
בשנת הלימודים  1921-1920נפתח בסארני בית ספר עברי "תרבות" ,שגדל עד מהרה למוסד בן 7
כיתות .הוא פעל עד ספטמבר  .1939לידו פעלו גן ילדים עברי ,ספריית "תרבות" ואולם קריאה.
ליד הספרייה פעל חוג דרמה לחובבים שההכנסות מהופעותיו שימשו לתמיכה במפעלי התרבות
העבריים.
מאמצע שנות העשרים היו בסארני תלמוד תורה וישיבה ,שלמדו בה  38תלמידים.
עם תום פעולות האיבה ב 1920-נוסד בית יתומים ,שחניכיו למדו בו ללא תשלום בבית הספר
"תרבות" וממנו עברו לבית הספר המקצועי .ערב מלחמת העולם השנייה הוחל בהקמת גימנסיה
עברית "תרבות" ,אך כיוון שהממשל הפולני הערים קשיים רבים ,נפסקו פעולות ההכנה .נוסף על
ספריית "תרבות" היו בסארני גם ספרייה ביידיש ,של ה"קולטור-ליגע" וספרייה קטנה ליד קן
"השומר הצעיר" .גם ליד ספריות אלה התנהלה פעולה תרבותית בצורת הרצאות ,משפטים
ספרותיים ,נשפים ,חוגי דרמה ועוד.
מאמצע שנות העשרים ועד ספטמבר  1939פעלו בסארני סניפים של כל המפלגות הציוניות כמעט,
"הציונים הכלליים"" ,המזרחי" ,הרוויזיוניסטים" ,פועלי ציון" ועוד.
ברל פרימר יסד בשנת  1921קן של "השומר הצעיר" ,במשך השנים קמו קנים של תנועות הנוער
האחרות" ,החלוץ הצעיר"" ,דרור"" ,השומר הדתי"" ,בית"ר"" ,גורדוניה" ועוד.
כשפרצה מלחמת ברית המועצות – גרמניה ניסו רבים להתפנות מסארני או לברוח ממנה ברכבת.
אך בשבוע הראשון היה הגבול חסום ורק מי שהיו בידו רישיונות הורשה לעבור.
בצהרי ה  5ביולי  1941נכנסו הגרמנים לסארני .בהשראתם ובהסכמתם ערכו האוקראינים
המקומיים במשך שלושה ימים פוגרום ביהודים ,שבמהלכו שדדו רכוש והתעללו באנשים .שלושה
ימים לאחר כניסתם הטילו הגרמנים על היהודים חובה לענוד סרט שרוול .ביום הכיפורים הוחלף
הסרט בטלאי צהוב .הוקם יודנראט ובראשו עמד ש' גרשונוק ,אך כיוון שהאיש היה זקן ,השתלט
על היודנראט המזכיר נוימן.
בחול המועד פסח תש"ב ) 4-2באפריל  (1942רוכזו כ 6,000-יהודים בגטו ששטחו היה קטן
והצפיפות הייתה רבה.
בחודש יוני  1942הגיעו ידיעות על הרציחות ההמונית והחלה התארגנות למרי .הוקמו  3קבוצות
שהצטיידו במעט נשק חם ,נשק קר וחומרים דליקים .לפי התוכנית התכוננו להצית ביום החיסול
רבים מבתי הגטו ,לפרוץ את הגדרות ,לתקוף את השומרים ולעורר את ההמונים לברוח ליערות.

   12

אולם ביום החיסול כשנצטוו היהודים להתרכז ,מנע מזכיר היודנראט נוימן ,מקבוצות המרי
לפעול ושכנע אותם שמדובר במיפקד בלבד ,שאחריו יורשו היהודים לשוב לבתיהם.
הגרמנים הוציאו את היהודים מהגטו והובילו אותם למחנה "פולסקה".
חיסול יהודי סארני והעיירות האחרות שרוכזו במחנה "פולסקה" בוצע בימים י"ד – ט"ו באלול
תש"ב ) 28-27באוגוסט  .(1942כשהתחילו הגרמנים להוביל את היהודים אל הבורות ,חתכו שניים
מחברי קבוצות המרי טנדלר ויוסף גנדלמן את גדר התיל ,הורו להצית אש בצריפים וקראו
להמונים לברוח .ואכן ,אלפים נסו ,רבים מהם נורו ורק כמה מאות הצליחו להגיע ליערות ומעטים
מהם שרדו עד יום השחרור.
סארני שוחררה ב  12בינואר .1944
הניצולים התרכזו בעיירה ,הקימו גדר סביב קברות ההמונים והציבו עליהם ציון קבר.
מבניין הנ.ק.וו.ד .הצליחו להוציא אלפי תמונות אישיות של יהודי סארני ,שרוכזו שם בתקופת
השלטון הסובייטי לשם הכנת תעודות זהות ונשמרו בתקופת הכיבוש הנאצי.
עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'.

איילה-סמל העיר סרני.
פירוש  המילה  סרני  באוקראינית  הוא"  איילות"  על  שם  האיילות  הרבות  שהתגוררו  
ביערות  שהקיפו  את  סרני   
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          הספר  יצא  לאור  בשנת   1961  
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          הלוח  שנקבע  במרתף  השואה  ב"הר  ציון"   

גלויה מראשית הקמתה של סרני-ככר השוק
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תחנת  הרכבת  בסרני‐-ליד  התחנה  עמד  ביתה  של  משפחת  ברלינסקי   
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המצבה  על  קבר  האחים  בסרני  ,כאן  קבורים  גם  הרוגי  העיירות  הסמוכות   

כרטיסי  ביקור  של  ידידי  המשפחה  מסרני  שנחרבה   
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בן‐-ציון  דינור  היה  הסטוריון  ,שר  החינוך  וחבר  האקדמיה‐  -נפטר   1973  
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העבודה על משפחתנו הייתה ,לפחות בחלקה ,בבחינת יצירת יש מאין.
הסיבה העיקרית לכך הייתה העובדה שציינו למעלה -הורינו כמעט ולא סיפרו דבר על משפחתם.
אני עצמי כלל לא ידעתי שבביתנו מסתתרים מסמכים שונים הקשורים במשפחה..
אמי שדאגה לתעד בקפדנות כל מסמך כלל לא נגעה במסמכים אילו ששכבו בפינה דחוקה בארגז
המצעים של מיטתה כך שגם אנחנו לא היינו יכולים להגיע אליהם כל זמן שהיא הייתה בחיים.
המצב היה כזה שעד פטירתה של אמא הייתי משוכנעת שלא נותרה כל מזכרת כתובה בכתב ידו
של אבי.
כל המשפחה לא העבירה לצאצאיה משך כל השנים כמעט דבר מעברה ,אנשים שניהלו את חייהם
במישורים שונים; מישור אחד של זכרונות כואבים ,של געגועים עצומים ,של רגשי אשם נוראיים,
של חלומות זוועה וסיוטים ומישור אחר של תפקוד-לכאורה-כראשי משפחות ,הורים ,עובדים,
פעילים בחברה שחלקם היו נשואים לנשים ילידות הארץ שלא הבינו עד הסוף את שעבר על
בעליהם.
הם היו הורים לילדים שלא היו שותפים למערבולת הקשה בה היו נתונים.
בשנת  1942התגוררו אבי אימי ואחר כך גם עוזי התינוק ברחוב עובדיה יחד עם מולה ועם מניה
שהייתה עדיין רווקה.
אמא שלי לא הסתדרה בדיוק עם מניה והתלוננה עליה בפני ניונקה שרק שנה וחצי קודם לכן
הגיעה ארצה בדרכים לא דרכים כשהיא משאירה אחריה את האמא בתיה ,את האח חיים הנוטה
למות ,את אשתו חסיה והתינוק עזריאל ואת הבת הצעירה זלטקה.
גם אם ניונקה לא ידעה אז בדיוק מה עלה בגורלם וכי בדיוק באותה התקופה הם הושמדו -היה
ברור שמצבם נורא.
ניונקה דאגה כמובן גם לשיקה שהיה מגוייס וכמובן היא עצמה הייתה צריכה להיקלט בארץ
וסבלה בעצמה מבעיות בריאותיות כשהיא עובדת קשה ביותר.
והנה אמא שלי שלא הייתה בן אדם רע ,מטריחה את ניונקה להגיע לירושלים כדי לפתור את
הבעייה שנוצרה בגלל שמניה אמרה לה מילה לא יפה.
ניונקה הגיעה ,אמא שלי כמו רוב בני -הישוב כנראה לא יכולה הייתה להבין באיזה מצב נפשי היא
הייתה מצוייה ,כשהיא חוזרת לביתה היא שולחת מכתב ומבקשת שישאר מכתב סודי ביניהן.
היא מודיעה שהיא לא תתערב ונותנת להבין שלא רק לאמא שלי יש בעיות.
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לסיום המכתב היא כותבת על העבודה הקשה במשך היום ועל בני המשפחה אותם היא מעבירה
אחד אחד מול עיניה לפני שהיא נרדמת ועד כמה היא אוהבת את כולם.
ניונקה לא הייתה מוכנה להדחיק ולהסתיר -את אבא שלי לא שמעתי מעולם אפילו רומז.
את מה שעבר עליו שמענו רק בלילות -את הצעקות ,הבכיות ..
בתקופות הקשות ביותר שבהן כבר ידע על מה שהתרחש באירופה הוא המשיך לתפקד כרגיל
כאשר בכל מכתביו אין הוא כותב ורומז ולו במילה אחת על מה שמתרחש בנפשו הוא אינו מבקש
שיתחשבו בו שיקלו עליו אלא ההפך הוא דואג לאחרים ואת בעיותיו הוא מדחיק ודוחק.
אבא שלי חיפש את המשפחה ,אילו היה חי בתקופת האינטרנט היה לבטח מאושר ..הוא הצליח
להגיע לבני משפחה מצד אימו וניסה בכל דרך לאתר גם קרובים מצד אביו.
מהחומרים שמצאתי עולה כי אח או בן דוד מצד האב בשם אהרון ברלינסקי נסע לארצות הברית
ככל הנראה לניו יורק בשנת  1910הוא ביקש מאד מקרוביו מצד אימו לסייע באיתורו.
ככל הנראה הם לא הצליחו.
כנראה בני משפחה של האב עברו בשלבים מסויימים לרוסיה .לי אין ספק שבני משפחה שלנו עלו
ארצה בתקופת העלייה הגדולה מחבר המדינות מבלי שנדע על כך ,ברור לי שהיו גם כאלה שעלו
בשלבים מוקדמים יותר אך לא משפחתנו ולא הם ידעו מספיק פרטים כדי ליצור את הקשר.
לפני שנים ערכה חברתי הטובה מהתיכון מסיבת בר מצווה לבנה הבכור.
המסיבה הייתה קטנה וצנועה.
היה זה בשנות השמונים כעשר שנים לאחר שאבי נפטר.
ישבנו במסיבה ופתאום נפתחה הדלת וראיתי מולי את אבי,
אותם פנים ,אותו מבנה גוף ,אותה הליכה,
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הוכיתי בהלם.
נגשתי לחברתי ושאלתי אותה מי הוא האדם הזה.
ואז ענתה לי שזהו בעלה של קרובת משפחה שלה ושם משפחתו הוא ברלינסקי.
אין לי מושג מדוע נמנעתי מלעשות זאת אבל לא ניגשתי לשאול אותו ולנסות לדבר איתו.
בכל אופן ברור לי מעבר לכל ספק שאותו אדם הוא קרוב משפחה שלנו..
אין לי גם ספק שהוא אינו היחיד הנמצא בארץ.
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מוצא  בני  משפחתנו   
משפחת ברלינסקי
עד לאחרונה הייתי משוכנעת כי מקורה של משפחת ברלינסקי הוא מהעיר ברלין וכי בני המשפחה
הראשונים הגיעו מגרמניה לפולין במאה ה 18-והתיישבו קרוב לגבול הגרמני במקומות כמו
פיוטרוקוב ולודז'.
ואומנם בבדיקה שעשינו ב"יד-ושם" הסתבר כי רב הנספים הנושאים את השם ברלינסקי הם
מאיזור לודז' שם גם רבים מאד הנושאים אותם שמות פרטיים החוזרים גם במשפחתנו.
אולם בבדיקה ב"בית התפוצות" עולה כי יתכן ורבים הנושאים שם משפחה זה הם פשוט כאלה
הנושאים שם שהוא לזכר השם בער או בערל דהיינו דוב .
כלומר קיימות שתי אפשרויות –גם בני העיר ברלין וגם אפשרות שמדובר בצאצאיו של ברל.
ככל הנראה משפחת ברלינסקי שלנו יושבת באיזור ווהלין יותר זמן ממה שסברתי בתחילה.
אבי רושם על פתק כי אהרון ברלינסקי ,דודו ,שהיגר לארצות הברית בשנת  1910נולד בעיירה
יאנוב שעל יד ברדיצ'ב .הוא לא הצליח לאתר אותו.

משפחת ווגמן
זהו שם הנעורים של הסבתא בתיה.
הפירוש המילולי של השם ווגמן בגרמנית ובאידיש הוא "איש המאזניים".השם ככל הנראה קשור
בשמו של הנהר "ואך" בסלובקיה הנשפך לדנובה.שנקרא בגרמנית ובהונגרית"ואג".
השם ידוע כשם משפחה יהודי בפרנקפורט עוד במאה ה.16-
בתיה נולדה בעיירה רומנוב אשר שמה שונה לדז'רז'ינסק משפחתה הייתה גדולה .
לפני ולאחר מלחמת העולם הראשונה היגרו חלק מבני המשפחה לארצות הברית .
על פי בני המשפחה היה זה אחד הגיסים ,שלום אקסנפלד מהעיירה צ'ודנוב -בעלה של האחות
ביילה שפעל כדי להעביר את כל מי שהיה מעוניין בכך להגר לאמריקה.
היו שהעדיפו להשאר מסיבות שונות וניתן רק לשער מדוע משפחתנו נשארה בפולין .
בתחילה ככל הנראה בגלל מצבם הכלכלי הטוב ולאחר מכן לאחר מותו של הסבא פחדה כנראה
הסבתא להתחיל חיים חדשים כאשר נשארו לה עדיין עניינים כספיים בהם הייתה צריכה לטפל
כאשר הייתה אלמנה ואולי גם בגלל סרובם של הילדים שהגדולים בהם היו מאד מעורים חברתית
והרוח הציונית חדרה בהם.
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לזלמן ורחל ווגמן היו שבעה ילדים-יצחק ווגמן,ביילה אקסנפלד,גלה )חנה( קוטלר –הגרו לארצות
הברית .בתיה ברלינסקי ,פייגה שטרקמן ,סוניה קרגמן ורחל ווגמן נשארו באירופה .ככל הנראה
לפחות משפחות שטרקמן וקרגמן שרדו את השואה.
בסוף החוברת –מוסף מיוחד המוקדש לבני משפחת ווגמן.

בתיה  ווגמאן  ועזריאל  זליג  ברלינסקי                          
משפחת  ברלינסקי   
בני הזוג,בתיה,בת זלמן ורחל לבית ווגמן מרומנוב ועזריאל זליג בן דוד ברלינסקי מיאנוב נישאים בערך
בשנת ,1889ומתגוררים בז'יטומיר העיר הקרובה ,שם גם נולד הבן הבכור ירחמיאל.
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רחוב  בברדיצ'ב  של  פעם  וכנסיה  במקום   ,
גם  עזריאל  זליג  וגם  בתיה  נולדו  בעיירות  הקרובות  לברדיצ'ב   
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ז'יטומיר) -שם נולד מולה בשנת —(1900כתב וצילם נתן רועי

–
בית הספר לבנים בז'יטומיר

ז'יטאמיר ,בשפה האידית ,היא ז'יטומיר האוקראינית ,שמונה היום למעלה משלוש מאות אלף
אזרחים ורק כמה אלפי יהודים ,במחוז ובעיר ,שנותרו לפליטה .בעיקר קשישים.
זו עיר שיושבת במרכז של יער טבעי על ארבעה נהרות :טטרב ,קמינקה ,ירושנקה ופוטינקה .את
העיר חוצים שני כבישים :קייב –ורשה וקייב-ברסט.
עד לקבלת האישור הרשמי להתגורר בעיר ) (1792חלפו חיי היהודים בחרדה .מרבית היהודים היו
יהודים מאיזור מערב אוקראינה שניסו את מזלם באיזור זה והם חששו מגירוש .בשנת 1753
הופצה בעיר עלילת דם שהובילה לעינוי ורציחה של  12מיהודי העיר.
העיר הייתה למרכז יהודי חשוב החל מן המאה השמונה העשרה ,שנות חייהם של הבעל שם טוב
ותלמידיו .מרבית היהודים התפרנסו ממסחר ,ממלאכות זעירות ,או מהחזקה של בתי אכסנייה
ובתי מרזח.
ח.נ ביאליק ,שנולד במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ,היה בנו של מנהל בית מרזח
בז'יטומיר ,שאליה עברה המשפחה קשת היום מהכפר הקטן ראדי שליד ז'יטומיר .הוא הגיע לכאן
בגיל שש והתייתם מאביו שנה לאחר מכן .כאן גדל עד לגיל שבע עשרה ,כשעבר ללמוד בישיבת
וולוז'ין המעטירה.
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הבית של חיים נחמן ביאליק בזיטומיר

מאחר ועל פי פתק שרשם אבי נולד גם דודו או בן דודו בעיירה יאנוב שליד ברדיצ'ב הרי כנראה
שדור ההורים שלהם כבר ישב שם ואולי גם דורות קודמים.
לצערי לא העמקנו המחקר )שניתן היום לעשותו( ואולי עוד נרחיב אותו בעתיד.
בכל מקרה עזריאל ברלינסקי שכנראה גם הוא נולד ביאנוב נישא לבתיה לבית ווגמן לפני שנת
.1900
יאנוב היא עיירה קטנה שהוקמה בשנת  ,1552והממוקמת באמצע הדרך – בין ברסלב לברדיטשוב,
מרכז אוקראינה .צדיקים מפורסמים צמחו ויצאו מעיירה זו ורבים מהם אף טמונים בה.
בעיר יאנוב קיימים שני קברי אחים ,באחד טמונים כ 2,500-יהודים ובשני טמונים כ1,000-
יהודים שנרצחו אך ורק בשל היותם יהודים.
בי"ב ניסן ה′תש"ב נלקחו כ 1,000-מיהודי יאנוב והסביבה ואולצו על ידי הצורר הנאצי
והאוקראיני גם יחד לכרות לעצמם בור ענק ,עם סיום העבודה נורו היהודים בראשם ונפלו חללים
לתוך הבור ,רובם נרצחו מיד אך חלקם נקברו בעודם חיים תחת ערימת הגופות של יקיריהם
הי"ד.
לפני כ 15-שנה ,הוקמה אנדרטה מכובדת לזכר אותם קדושים לבל ישכחו הדורות הבאים את
הזוועות שעברו אבותינו.
בקבר האחים השני ,שנמצא בפרבר העיירה ליד מסילת הרכבת של יאנוב ,קבורים כ2,500-
יהודים שגורשו מכפרים ועיירות שכנות .הנאצים אחוזי טירוף עצרו את הרכבת במקום זה,
הורידו את היהודים ממנה והורו להם לחפור בור ענק )את הקבר שלהם( ,ואז ירו בהם למוות.
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קבר  האחים  ביאנוב   

מכתב  משליח  הסוכנות  שכותב  לנפתלי  כי  לא  הצליח  ליצור  קשר  עם  דודו  אהרון  
ברלינסקי  בארצות  הברית   .
למטה  עוד  ניסיון  לאתר  קרוב  משפחה  בארצות  הברית   

האם בתיה נולדה בעיירה רומנוב העיירה נקראת היום-דז'רז'ינסק מדובר היה במשפחה גדולה
ומלוכדת אשר חלק גדול מבניה היגרו לארצות הברית).על בני המשפחה –כאמור למעלה-נפרט
בפרק האחרון(.
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על העיירה רומנוב שם נולדה בתיה:

ביילה  נישאת  לשלום  אקסנפלד  תושב  העיירה  צ'ודנוב  כנראה  גם  געלע  חנה  מתגוררת  
שם  ב‐  1903-עוברים  עזריאל  ובתיה  לעיר  החדשה  הנבנית  סרני   .

כשהיה מולה בן שלוש עברו בני הזוג להתגורר –כאמור-בסרני.
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עזריאל–  זליג      לערך"-‐  1868-1915-‐  איש  תם  וישר  עזריאל–  זליג  בן  דוד  ברלינסקי"  .
ליד  הקבר  ,מולה    מימין  ,וחיים  משמאל   .
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בתיה  ברלינסקי  לבית  ווגמן  1874-1942  לערך   
  

סרני ישבה באיזור מיוער שאיילות רבות חיו בו ועל כן נקרא הישוב "סרני" –סרני
באוקראינית=איילות.
האפשרות לעבור לסרני חלה בעקבות אישור השלטונות וזאת לאחר פרעות קישינב ופרעות
באיזורים נוספים כולל בז'יטומיר עצמה.
העיר סרני התפתחה מאד כאשר נבנתה תחנת רכבת במקום ולידה סדנת קטרים גדולה.

כשיש  תנועה  ורכבות  המקום  מתפרסם  ,ולא  רק  לטובה   
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תחנה זו עמדה על תוואי מסילות הרכבת שחברו את פולין עם אוקראינה ורוסיה.
המסילה חצתה את העיר.

נולדו ילדים ,הבית גדול מידות ,לאבא עזריאל תפקיד חשוב בקהילה ובבית הכנסת .
את ביתם הם מקימים על חלקת יער שבוראה קרוב לתחנת הרכבת.
הבית בית -עץ כיתר הבתים באותה התקופה ,שמונה חדרים בבית וגן סביבו.
שיקה קציר מיד -מרדכי בעלה של האחות ניונקה מתאר ,בשיחה עם מיכה ,את הבית ,כבית גדול
שעמד ברחוב השלישי במאי מס' .46
בבית היו מספר כתבי קודש וספרים באידיש היה מרוהט יפה.
על הקיר הייתה תלוייה תמונתו של האב שנפטר )כנראה אותה התמונה המוכרת לנו( וכן תעודה
של השקל הציוני שקנו כל שנה.
בתיה מטפחת את הגן מגדלת בו ירקות .לצרכי הבית מקפידה מאד על נקיונו.
כשירדת מן הרכבת ידעת מיד כי הגעת לסרני כי בשום מקום אחר לא נצצו חלונות בכניסה לעיר
כפי שנצצו בבית מש' ברלינסקי.
בתיה אשה חזקה ,קובי בילר מסר את מכתבה שהתגלה אצלנו לחבר טוב שלו ,גרפולוג מוכר ,והנה
מה שהסיק.

ניתוח הגרפולוג את כתב ידה של בתיה

ניתוח הגרפולוג את כתב ידה של בתיה
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האם גם עזריאל היה כה חזק? כנראה שלא.

מתוך  ספר  הזכרון  לסרני‐  -כאן  מוסברות  נסיבות  מותו  של  הסבא  עזריאל  זליג  ברלינסקי   
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הגלויה  שהתכוון  נפתלי  לשלוח  כנראה  לרגל  נשואי  אחיו  חיים  הכתובת"  בתיה  ברלינסקי  
רחוב  השלישי  במאי46    נ  סרני  .מאחורי  הגלויה  רשום"  ליקירי  ,מזל  טוב"  הרחוב  נקרא  
על  שם  התאריך  המשמעותי  בהיסטוריה  של  פולין-‐  ב‐  3-במאי  1791  קיבל  הפרלמנט  
הפולני  את  החוקה  וכך  הפכה  פולין  למדינה  .היום  ,כאשר  סרני  מצוייה  בתחום  אוקראינה  
הרחוב  נקרא  בשם  אחר   .

זליג  ברלינסקי  הנחשב  כ"בעל  בית  "  יחד  עם  שותפיו  האחים  אלכסנדרוב  הוא  
מיוזמי  ומקימי  בית  הכנסת  הגדול  בסרני  .  שימו  לב‐-הרב  שנבחר  הוא  מהעיירה  
איישישוק  העיירה  בה  נולד  עקיבא  רבינוביץ'  אביה  של  הדסה  .בעיירה  זו  שמש  סבו  
של  עקיבא  אליעזר  יהושע  וילקנסקי  כדיין  במשך  חמישים  שנה  .אליעזר–  לייזר  
הדיין  קבור  בבית  הקברות  הישן  ברחובות  .על  שם  בנו  פרופ'  יצחק  וילקנסקי  קרוי  
"מכון  וולקני  לחקר  החקלאות"
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בספר ה"יזכור" לסרני מתואר במקום נוסף מותו של האב עזריאל מדום לב .בגיל צעיר) .קורבן
ראשון(.
בשנת  1915עם  7ילדים ואשה בהריון הוא עומד ליד החלון רואה את גדודי הקוזקים המתקרבים
לעיר ומתמוטט .
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האם בתיה הייתה בהריון .שותפיו של האב עזבו לקייב וככל הנראה לא חזרו לשם.
ככל הנראה נשארו חייבים כסף רב מה שהשאיר את המשפחה במצב כלכלי קשה.
כל ילדיו רגישים ואינם מאריכים ימים ,האם רק בגלל בעיות הלב שירשו ממנו או גם בגלל האופי
הרגיש .מולה ,אריה ,נפתלי ,מניה ,חיים ורחל שנפטרה בשעת לידה .
מניה ,רחל וחיים נפטרו בגיל צעיר מאד.
ניונקה היחידה שככל הנראה ירשה את הנחישות של האם ויחד עם ניתוח לב שעברה ועקשנות
גדולה הצליחה לשרוד הרבה מעבר לאחיה ואחיותיה.
איך הייתה זלטקה הצעירה? לנו לא ספרו ואין מי שיספר ,פניה מספרות על עדינות נפש.
כשנפטר האב מתארגנת בתיה .
מולה שהיה בן  16-15הופך למשענת של האם ככל הנראה היא מקבלת עזרה מבני המשפחה או
מאחרים בכל מקרה הילדים גדלים יפה לומדים היטב -נראה שהאמא שולטת בבית ביד רמה חלק
גדול מן ההכנסות מגיע מהשכרת חדרים לדיירים וכן לתנועות -הנוער המתכנסות בבית.
בתיה מעודדת את פעילותם החברתית של הילדים נלהבת מאד מן הפעילות הציונית בעצמה.
היא דוחפת את הילדים לעלות לארץ נוזפת באילו שכבר הגיעו לכאן על שלא התאמצו מספיק
להסדיר סרטיפיקטים לאחיהם.
שלושה לא הגיעו :חיים ומשפחתו ,האמא בתיה והאחות הצעירה זלטקה.
חיים נפטר ב ,1941-אשתו חסיה והילד עזריאל הושמדו,בעת הטבח בשנת .1942
וכך גם הסבתא בתיה והאחות הצעירה זלטקה.
היחידי מבין האחים שביקר בסרני אחרי המלחמה היה אריה.
אני מתארת לעצמי שעל רשמיו סיפר הרבה לאחים בארץ לאחר שובו.
אנחנו לא שמענו דבר וכמה חבל.
בתיה הייתה ,אומנם ,אשה חזקה ,אך יחד עם זאת פינקה את ילדיה  .לפני שנים הייתי בקשר עם
שכנה שהגיעה מסרני .
גב' לנצ'נר אהבה לשוחח איתי ולספר לי על העיר.
בין יתר הדברים שספרה הייתה העובדה שכל ילדי ברלינסקי היו ילדים שקבלו פינוק רב.
לא בקשתי פרטים אך ברור כי האמא השקיעה בהם רבות.
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היא גם ידעה ,ואהבה ,לתפור וכנראה כבר אז הייתה מקבלת חבילות עם בגדים משומשים
מקרוביה באמריקה מהם תפרה בגדים יפים כך שהילדים היו גם לבושים יפה .בתיה טיפחה גן
בחצר הבית וגידלה בו ירקות.

בסלון  הבית  בסרני‐-מימין  :ניונקה  ,אמה  של  חסיה  ,בתיה  ,זלטקה   

   39

בפתח  הבית  בסרני   

המזנון  בסלון  ביתה  של  משפחת  ברלינסקי  בסרני   
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פסח  בסרני   .1937  
מימין  :  ניונקה,חיים,מניה  ובתיה   .

בגינת  הבית‐-זלטקה  ,חיים  ,ניונקה  ,מולה  ,,מניה  
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מכתביה  של  הסבתא  בתיה  שנתגלו  רק  לאחרונה   .
  מאחר  ומניה  כבר  הייתה  בארץ  הרי  נשלחו  לא  לפני  .1936  היא  מתייחסת  לחיים  בלבד  
ולא  מזכירה  את  חסיה  .חיים  וחסיה  נישאו  ,על  פי  התמונות-‐  ככל  הנראה  ב‐  1937-ועל  כן  
סביר  שהמכתבים  הם  מ‐   .1936-
  

תמצית מכתביה של הסבתא בתיה.
למולה :אילו יכולת להמשיך לתת לי ,זה כבר שבועיים שאני רוצה לכתוב לך מכתב ופשוט אין לי
בול .לו כבר הייתי משכירה את החדרים אז את שכר החודש הראשון הייתי מוציאה על השיפוצים
והייתי יכולה לראות את עצמי אחר כך עם כמה זלוטי בחודש .המצב אצלי עכשיו הוא מאד
קריטי .אחרי הפסח הגיעה החבילה מאמריקה.הגיע מעיל אפור שתפרתי אותו מחדש כמעיל קייצי
בשביל ניונקה .בשביל חיים לא הגיע שום דבר ואני עוד לא עניתי להם הכל בגלל בול .ביום שישי
הגיע מכתב מאחותי סוניה שפיני בעלה נפטר.
אני יכולה למסור לך ד"ש מברל לוקר )מראשי התנועה הציונית היה אחר כך גם חבר -כנסת( הוא
דיבר בסארני,היה יוצא מן הכלל.
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במכתב אחר היא מספרת על הצרות שיש לה עם דיירים שלא משלמים ולא רוצים לפנות את הבית
עד שהיא נדרשת לפנות לבית משפט כדי להשיג צווי פינוי.

מהמכתב אפשר להבין שיש כמה דירות להשכרה היא מציינת למשל דירה ליד החנות )אולי יש גם
חנות( שהיא משכירה לזוג פולני ולוקחת עשרה זלוטי לחודש.

  
המעיל  עליו  כותבת  בתיה‐-מימין  לשמאל  אריה  ,שיקה  במדי  הצבא  הבריטי,ניונקה  עם  
המעיל  שתפרה  בתיה  עם  הצוארון  היפה  ,נפתלי  במדי  משטרת  הישובים  העבריים   .

לאריה-מולה לא עובד קשה וגם דודיק )נפתלי( לא עובד קשה ורק העבודה שלך היא קשה כל כך
אני מבקשת מכם ילדים ,אני רוצה ,שתכתבו לעיתים יותר קרובות ותכתבו כולכם ,אני מבקשת
ממך לייבל שאתה ודודיק תשלחו כמה שאתם יכולים  .ממולה כבר אינני יכולה לדרוש רק
לאחרונה שלח שלושה פונט .מאד פגע בי שלא השתדלת בעניין הסרטיפיקט של ניונקה .אני מאד
רוצה שמלכה תבוא לבקר אצלנו עם דודיק כי אלוהים יודע אם יצא לי לבקר בארץ -ישראל
והייתי רוצה להכיר את מלכה .הייתי מאושרת כאשר מולה נסע עם סוניה אלא שהמזל שלי גרם
לכך שהוא שוב יישאר לבדו .לייבל ומלכה המשיכו לשלוח לי תמונות -הן מאד יקרות לי אני
מבקשת שכולכן תצטלמו ותשלחו לי את התמונה .במכתב אחר היא מודה לאריה ומלכה על
המכתב ועל התמונות.
כנראה מלכה הייתה אז בהריון ובתיה כותבת "מלכה נראית מאד יפה ואף יכולה להחזיק ילד
בידיה ,שתוכלי ,במהרה להיות אמא בריאה"
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לנפתלי -דודיקל היקר ,אני מאד מודה על מכתבך שחיכיתי לו זמן רב .להבא אני מבקשת לכתוב
לעיתים יותר קרובות.
דודיק? מה נשמע בקשר לבואך? תכתוב את האמת ,החבר שלך צבי הגיע הוא מסר לנו שראה
אותך בפסח בתל אביב .ניונקה נסעה היום ליצחק לקבל דרישת שלום ממך ,הוא עכשיו בסרני.
למנקה-מניה אני מבקשת שתשמעי בקולו של מולה ושלא תתעסקי עם הרבה חברות רק עם
מעטות וטובות כפי שאני אוהבת .כאשר את כותבת אינך מוסיפה דרישת שלום עבור חיים וזה
מאד לא בסדר.

הסבתא בתיה ,חיים ומשפחתו ,וזלטקה -לא זכו להגיע ארצה
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נפתלי  ברלינסקי   

נפתלי  –  שלושה  ימים  לפני    לפני  פטירתו  

נולד  בסרני  1910  נפטר  ירושלים   1974  
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נפתלי נולד בסרני בשנת  1910ילד חמישי להוריו.
בבית נתכנה בשם הכינוי דיידיקיל כנראה על שמו של הסבא דוד אביו של עזריאל.
עד גיל שש זכה לחיות במחיצתו של האב אליו היה מאד קשור.
נפתלי זכה בתקופת חייו הראשונה לחיי רווחה ולהרבה אהבה ופינוק.
לאחר מכן פרצה מלחמת העולם הראשונה ,המצב הכלכלי התדרדר ,נפתלי זכר את הכוסמת
שהייתה מיועדת לסוסים ואשר החיילים הגרמנים חלקו לבני המשפחה.
הגרמנים הצילו אותם מרעב במלחמת העולם הראשונה והשמידו אותם במלחמת העולם השנייה.
הילדים אהבו את החיילים הגרמנים במלחמת העולם הראשונה והאהבה הזו הטעתה ובלבלה
חלק מהבוגרים בתקופת השואה.
עד המלחמה –עשה האב חיל בעסקיו .המצב הכלכלי בבית היה מצוין ,הבית היה גדול ומסודר
מלא ילדים וחברים .גם מעמדם החברתי של ההורים היה איתן .נפתלי אהב להתלוות לאב
בביקוריו בבית הכנסת שהוא היה אחד ממקימיו.
למרות שלא היה דתי הקפיד נפתלי מאד –כל חייו -לבקר בבית הכנסת בימים הנוראים,
הוא אהב מאד לשמוע פרקי חזנות ורק בבגרותי הבנתי כי כל אילו היו סימנים לגעגועיו לבית
אביו.
בילדותי לא הבנתי זאת וכעסתי על הדתיות הפתאומית שקפצה עליו בימים מסוימים.
האב נפטר כשנפתלי היה בן שש לערך.
האימא ניסתה לעטוף את ילדיה הקטנים ולהקל עליהם.
בשני המכתבים ששלחה ואשר נתגלו על ידינו עולים געגועיה לדיידיקל שלה.
היא מאד מבקשת שיגיע לביקור בבית .אולי בגלל שהכירה אותו וידעה עד כמה היה רגיש.
נפתלי אהב מאד בעלי חיים מאחר וגידל תרנגולות בחצר לצורך הטלת ביצים נקשר אליהן מאד
וסרב לאכול את בשרן  .הפעם היחידה בחיי ששמעתי אותו כועס הייתה כאשר חשב שאמי הגישה
לו לשולחן מרק עוף.
בתרנגולות טיפל בצורה רצינית ויסודית .הלול היה נקי מאד ,היו בו כלי אוכל חדישים ,מזון
מגוון ,תערובת ,גרגרי חיטה...
לתרנגולות דאג לחיסונים ולהרכבת משקפיים שימנעו מהן לפצוע אחת את השנייה.
הן הפכו ממש לחיות מחמד .הוא היה מאכיל יונים מתוך ידיו והביא לנו בכל הזדמנות בעלי -
חיים חדשים  -פעם ארנבות ,פעם ברווזים....
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גם את הגינה אהב לטפח ,בכל נסיעה שנסענו ליד מרדכי -כדי לבקר את ניונקה ושיקה היה יוצא
עם ניונקה לגינתה וחוזר משם עם שתילים חדשים אותם שתל בגאווה בגינה.

נפתלי  נפטר  ב‐  31/5/74-התמונה  צולמה  שלושה  ימים  לפני  פטירתו   

אפילו רחל ינאית האגרונומית שהייתה שכנה  -עברה בשנות החמישים על יד הבית והתלהבה מאד
מפרחיו של הצמח שהגיע מיד מרדכי.
היא בקשה כמה ענפים על מנת לקשט את שולחן האורחים לכבוד בקורו של ראש ממשלת בורמה
או נו  -שאמור היה להגיע.מאז נקרא צמח זה בביתנו " פרח או נו" )היום נודע לי שקוראים לו לאונו –מלשון לאון = אריה-
יצא דומה(.
נפתלי כמו יתר אחיו היה מסודר מאד .כל שבוע היה מנקה ומבריק את המקרר )המקרר שלי זוכה
לטיפול שכזה לא יותר מאשר פעם בשנה(.
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היה מאד חשוב לו לטפח את הבית לרהט אותו )עוזי ואני זכינו בשולחן פורמאיקה עוד לפני
שמישהו הכיר חומר זה(.
ילדים קטנים היו אהבת חייו ,לא היה גבול לאושרו כאשר נולדו נכדיו מהם כמעט ולא הספיק
ליהנות.
האנשים הכירו אותו כאדם שמח מאד שופע בדיחות ומצב רוח טוב .לאמיתו של דבר הוא היה
אדם מאד עצוב ומתגעגע שאינו יכול לישון אפילו לילה אחד בשקט.
מותם בגיל צעיר של אחיו דיכא את רוחו –דאגתו להם הייתה עצומה .כשנפטר מולה ראיתי אותו
לראשונה בחיי מתייפח בבכי דבר שלא הייתי יכולה לעמוד בו.
אין לנו ספק שגם מותו של אריה הוא שזרז את פטירתו ,הוא ,לאחר שלושה חודשים.

נפתלי מצעירותו היה פעיל מאד ואהוב בכל מקום בו היה .
הוא הגיע להישגים גם בפעילותו הפוליטית בגיל צעיר בחו"ל ,גם בפעילות ציבורית וחברתית
בשנותיו הראשונות בארץ וגם בשנותיו בעבודתו בנוטרות.
נדמה לי שבשנות עבודתו בסוכנות היהודית הוא היה מאוכזב ולא היה מרוצה מהישגיו הוא ראה
את חבריו משכבר הימים מתקדמים ותופשים עמדות חשובות ,והוא שהיה מאד אמביציוזי לא
פרץ כמוהם.
גם עובדה זו העיקה עליו מאד.
יש לי תחושה שהיה לו קשה להתמודד גם עם ההילה שריחפה בביתנו מעל ראשיהם של בני
משפחתה של אימי  -גיבורי העלייה השנייה -שקשה היה להשתוות אליהם בבית..
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  -‐1928-1910מלידה  עד  סיום  ביה"ס  התיכון   

שחזור  תעודת  הלידה  של  נפתלי  שהוצאה  לפני  עלייתו  נולד  ב‐  26/5/10-מתגורר  ברחוב  
ה‐  3-במאי  מס'  46  סרני   

כילד קטן למד נפתלי ב"חדר" של מר נאבוז'ני  .הסיפור על מלמד זה הוא מהיחידים שהיה מספר
על חייו ומשפחתו בסרני.
נאבוז'ני היה מורה אהוב מאד שידע לקנות את ליבם של הילדים הקטנים.
כאשר רצה לתת להם פרס על השתדלות ,הייתה אשתו ,הרבנית  ,עולה לעליית הגג ומשם הייתה
זורקת לילדים סוכריות .
המלמד היה מודיע לילדים כי הסוכריות הן מתנתו של המשיח ועל כן נקרא בפי הילדים "משיח
צוקערקע" )משיח סוכריה(.
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מתוך  ספר  הזיכרון  של  סרני‐-יוסל  משיח  או  בפי  נפתלי"  משיח  צוקערקע"   

סיפור זה סופר על ידו פעמים רבות זו הייתה כנראה תקופת חייו המאושרת עם אבא בבית ,אמא
מפנקת ורבי אוהב.
בית הספר היסודי בו לומד נפתלי הוא ביה"ס "תרבות" הילדים לומדים בו עברית ,העברית הופכת
להיות שפתם הראשונה.
בין חפציו של נפתלי נשארה מחברת חשבון שרוב דפיה היו חסרים אולם בסוף המחברת כותב
נפתלי את שמות כל חבריו לכתה וכן את מערכת השעות.
הכל בעברית.
גם התעודות נכתבות בעברית.

האידיאה של תנועת "תרבות" הייתה להנחיל תרבות עברית ברוח הציונות והחלוציות בקרב
המוני בית ישראל בגולה.
התנועה קמה במזרח אירופה בשלהי מלחמת העולם הראשונה ,ולאחר ייצוב הגבולות המדיניים
התפשטה ברחבי פולין ,בליטא ,ואף באזורים מסוימים ברומניה .מפעלה המרכזי היה הרשת
הגדולה של גני הילדים ובתי הספר העבריים "תרבות" ,שהקנו לילדים את המורשת העברית
לדורותיה ואת ניצני תרבות התחייה הלאומית בארץ-ישראל הנבנית.
בתי הספר העבריים צצו והתפשטו בערים ובעיירות הקטנות .ההוראה של כל המקצועות ,פרט
למקצועות הפולניים ,הייתה בשפה העברית .עובדה זו הייתה בבחינת מהפכה בחינוך היהודי.
רוב בתי הספר "תרבות" הוקמו במזרח פולין ,בגלילות וילנה ,נובוגרודק ,פולסיה ,ביאליסטוק,
ווהלין ,וגליציה .במקביל הוקמו גימנסיות עבריות .בשנים  1927-1926היו בפולין  16גימנסיות
עבריות .בראשית שנות העשרים הוקמו הסמינרים למורים עבריים בווילנה ,בגרודנה ובלבוב.
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בשנים  1938-1937למדו במוסדות החינוך של "תרבות" בפולין  42,976ילדים מכלל ילדי ישראל
בפולין .מספר מוסדות חינוך "תרבות" בארץ זו –  267ומספר המורים בהם –  .1400מכלל
התלמידים היהודיים בבתי הספר הפרטיים היוו תלמידי "תרבות"  .42%הוצאות הקיום של
בתי הספר "תרבות" היו על כתפי ההורים וכמעט ללא סיוע ממשלתי .משכורתם של המורים
הייתה זעומה ,אך סיפוקם הרוחני היה רב.
בית הספר "תרבות" היה ייחודי בתכניו החינוכיים והלימודים :מודרני ,ארץ-ישראלי ,עמלני,
חברתי )חברת ילדים שלטון עצמי( ודו-מיני .במרכז החינוך :פיתוח כוחותיו השכליים,
המוסריים והאסתטיים של הילד .תכנית הלימודים כללה גם את המקצועות :זימרה ,ציור,
שרטוט ,התעמלות ,מלאכת-יד וגננות .בסמינרים למורים הוקדשה תשומת-לב רבה לעקרון
ההמחשה במעבדות ולטיולים בטבע .הסמינרים שאפו לחנך מורה בעל ערכים – אישיות
מוסרית) .מתוך ויקיפדיה(

תעודה  מסוף  כתה  ה'   
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כשהוא מתכוון ללמוד בתיכון הוא בוחר במגמת נגרות בביה"ס אורט.
אחיו ,אריה ,מייעץ לו לבחור בלמודים שיסיעו לו למצוא עבודה בארץ ואומנם בדרך זו או אחרת
סייעו לו לימודים אילו עד סוף ימיו.

תעודה  ממשלתית  לסיום  לימודיו  של  נפתלי  בבי"ס"  אורט"   
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שעור  במגמת  נגרות  בית  ספר"  אורט"  כתתו  של  נפתלי   
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תלמידי"  אורט"  בסרני    (1927)  ונפתלי      בתוכם  מוכנים  לוותר  על  סופגניות  בחנוכה  אך  

לא  לוותר  על  שירת"  התקווה"  שהרגיזה  את  ההנהלה   .
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בניגוד לביה"ס תרבות ביה"ס "אורט" לא היה בית ספר ציוני וגם חילוני מאד.
כתבה זו הודפסה כאשר נפתלי היה תלמיד בבית הספר .התלמידים לא קבלו סופגניות במסיבת
חנוכה מאחר ושרו את "התקווה".
מילד אחר מנעו ללכת לבית הכנסת כדי לומר "קדיש" על אביו ביום השנה למותו.

  
שמות  התלמידים  בכיתתו  של  נפתלי  ומערכת  השעות  .הרשימות  נמצאו  במחברת  
חשבון  של  נפתלי  ,שם    משפחה  אחר  שם  משפחה  מופיע  ב"ספר  הזיכרון  לקהילת  
סרני"  לא  היה  כמעט  ילד  בכיתה  שמשפחתו  לא  הושמדה  בשואה  .
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נפתלי  בתקופת  לימודיו  בבית  הספר  כנראה  לבוש  תלבושת  אחידה   
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-‐1930-1928הכנות  לעלייה  לארץ   
נפתלי השתייך לקבוץ "שחריה" שהשתייך לתנועת "החלוץ" .תנועות "החלוץ" יצרו עבור התנועה
הציונית שבין שתי מלחמות העולם ,גרזן לשבור בו את מחסומי מדיניות "הספר הלבן" ולפרוץ אל
ארץ ישראל" .קיבוצי הכשרה" היו להב הגרזן .המוני בני נוער יהודים עזבו את בתיהם ברחבי
פולין ,אוקראינה ורוסיה הלבנה  ,מי בהסכמה ומי כנגד הסכמת ההורים ,והצטרפו ל"קיבוץ
הכשרה" שבו הכינו עצמם לעלייה לארץ ישראל.
תנועת "החלוץ"
ארגון עולמי של צעירים יהודים ,שהכשירו את עצמם לעליה לארץ-ישראל ,לעבודה ולהתישבות
בה .ההתארגנות הגדולה ב"החלוץ" היתה בשנת  1917ברוסיה ובארצות מזרח-אירופה .בין
מייסדי "החלוץ" ברוסיה והרוח החיה בו היה יוסף טרומפלדור .חניכי "החלוץ" היו יסוד חשוב
ועיקרי בעליה השלישית ,שהזרימה דם חדש בחיי תנועת העבודה וההתישבות בארץ-ישראל.
רבבות צעירים יהודים התארגנו בתנועת "החלוץ" ,שיסודותיה היו :חובת הכשרה גופנית ורוחנית
לחיי עבודה וכיבוש השממה בארץ-ישראל ,חובת ההגשמה האישית ,תרבות ושפה עברית וכו'.
בחוות-ההכשרה וקיבוצי-ההכשרה רוכזו החלוצים לפני עלייתם לארץ .רבבות חלוצים עלו
בדרכים שונות  -אם ברשות השלטונות הבריטיים לפי סרטיפיקט ,ואם בעליה ובהעפלה שלא
ברשות.
המרכז העולמי של "החלוץ" היה בוורשה ,בירת פולין ..בתקופת השואה .רבים נמלטו בתקוה
להגיע לארץ-ישראל .על פעילי התנועה הוטל לשוב לשטח הכיבוש הנאצי ,כדי לחדור אל ריכוזי
היהודים ואל הגיטאות ולפעול במחתרת .הוקמו בתי-נוער ובוצעה פעולת עזרה חשובה לסובלים
ולנדכאים .כאשר הוקמו ארגוני המרי והמרד עמדו בראשם פעילי התנועות החלוציות .בכל ארצות
הכיבוש פעלו חברי "החלוץ" במחתרת ,העבירו יהודים אל מעבר לגבולות ,שמרו על קשר ,עשו
למען העזרה ההדדית .בתום מלחמת-העולם השניה עשו חברי "החלוץ"  -בעזרת שליחי החטיבה
היהודית הלוחמת שבאו מארץ-ישראל  -לחידוש התנועה החלוצית בארצות ששוחררו מעול
הכיבוש הנאצי .נוסדו קיבוצים ,בתי ילדים ,מטבחים זולים וכיוצ"ב .כן אורגנה בריחה המונית
ויציאה אל מחנות בגרמניה ובאוסטריה ,מהן עלו שרידי העקורים ופליטי השואה ושרידי מחנות
המוות לארץ-ישראל )ע"פ ויקיפדיה(
נפתלי היה פעיל בתנועת "החלוץ" ובלט מאד.
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יצחק  ,חברו  של  נפתלי  להכשרה  כותב  מאחורי  תמונתו  שניתנה  לנפתלי  לפני  העלייה  ,
"עלה  נעלה  וגם  נוכל"   

במקביל עסק נפתלי גם בפעילות פוליטית מטעם "הליגה למען ארץ ישראל העובדת")ראשית
מפא"י( שהייתה לרשימתו של דוד בן גוריון.
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למעלה  כרטיס  חברות  במפלגה  ולמטה  כרטיס  ציר  בוועידה  למען  ארץ  ישראל  
העובדת  בפולין‐  1929-

60

  
  
  
  
  
  
  
כרטיס  אורח  בועידת  הקרן  הקיימת  ,התוכנית  כוללת  ביקור  בקולוסובה  1929-‐  
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          מכתב  תודה  לנפתלי  על  השתתפותו  וסיועו  בוועידה   

  
אסיפת  סיכום  ומתן  דיווח  על  הועידה  למען  ארץ  ישראל  העובדת  באולם  בית  הספר  
"תרבות"  בסרני    .בין  ארבעת  המדווחים  נפתלי  ברלינסקי  בן  ה‐   19-
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,

כתב  המינוי  של  נפתלי  כנציג  סרני  בועידה   
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נפתלי חבר בוועדת קרן העליה של ה"ליגה למען ארץ ישראל העובדת" עד רגע עלייתו 1930 -

חברות  הכשרה–  פנינה  וחיינקה,  משתדלות  לנסות  ולשכנע  את  נפתלי  כי  יצרף  אותן  כבנות  
זוגו  על  חשבון  הסרטיפיקט  שלו-‐-‐.הרצון  לצאת  מפולין  היה  גדול   .
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לבסוף  צורפה  שפרה  זינגר  לרשיון  העלייה  של  נפתלי   .
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תעודת  הגירושין  של  נפתלי  מאשתו  הפיקטיבית,  שפרה  זינגר,  שהייתה  חברת  קבוץ"  רמת  
הכובש"   

לא  להאמין‐  -האשה  הפיקטיבית  נפטרה  באופן  פתאומי  חודש  וחצי  לאחר  נפתלי   

66

הודעה  בעיתון"  דבר"    משנת  עלייתו  של  נפתלי  .בהכשרת"  שחריה"  אליה  השתייך  היו  אז  162  חברים   .
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נפתלי  מקבל  זימון  להגיע  להכשרה  מטעם  הסתדרות"  החלוץ"-‐  לפני  עלייתו   .
  

  כמה  חודשים  לפני  עלייתו  כותב  נפתלי  ושולח  תמונתו  בגעגועים  לאחיו  אריה  שבארץ   

68

                      חלק  ממסמכי  העלייה  של  נפתלי  כולל  החשבון  ששולם  עבור  הנסיעה

69

חברי  ההכשרה  בחו"ל  .באמצע  נציגי"  הליגה  למען  פועלי  ארץ  ישראל"  בתמונה  מס'  894  
מופיעים  גם  נפתלי  וגם  אחיו  חיים  ..נפתלי  למטה  בין  שני  בחורים  הנשענים  עליו   .
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  -‐1936-1930שנים  ראשונות  בארץ   
נפתלי עולה ארצה ב.30.3.1930-
בניגוד לרבים מחברי ההכשרה שלו המצטרפים לחברי קיבוץ "רמת הכובש" הוא מגיע לירושלים
שם נמצא באותה העת אחיו הבוגר אריה שעבד במקצועות הבניין.
לנפתלי הייתה חשובה מאד קרבתו של אחיו שהיה בחור מקובל מאד ,רציני ומעשי.
בשש השנים הראשונות היה נפתלי פעיל בפלוגות "הסדרן " של "הפועל" .פעיל בשורות "הבחרות
הסוציאליסטית"  ,הוא עבד תקופה קצרה במפעלי האשלג בים המלח ותקופה ארוכה כנגר
בנגריות ירושלים ובמיוחד בנגרית וויסמן .בשנת  1934מופיע כעובד בנגריית הנדל .
בכל מקום שהיה בו עסק גם בפעילות נוספת.
היה פעיל בועד "הפועל" ,ארגן טיולים ופעילויות חברתיות ב"בחרות הסוציאליסטית".
את הפטיפון שלו ואוסף התקליטים זכיתי גם אני להכיר עד שנעלמו.
היה ב"ועד פועלי העץ" ודאג לפרנסתם של הפועלים.
ניתן להתרשם כי הייתה זו תקופה מאושרת בחייו.
בתקופה האחרונה התגורר עם אריה ומלכה אשתו .
מלכה חינכה אותו לפרקים בעזרה במשק בית ובמקביל קרבה אותו למשפחתה ,והוא שהיה מאד
משפחתי והיה זקוק מאד לחמימות משפחתית נהנה מכך מאד.

נפתלי  עם  אריה  אחיו  לאחר  עלייתו  ארצה‐   1931  -
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נפתלי  מתגורר  ברחוב  מלאכי  5  יחד  עם  אריה  ומלכה   
"פלוגות הפועל"-מתוך ויקיפדיה
"פלוגות הפועל" ,בשמן הרשמי "פלוגות הסדרן" הוקמו בתחילת שנות ה 30-כמיליציה
הסתדרותית בחסות הפועל .שנועדה להתייצב בעיקר כנגד פלוגות בית"ר ,אם כי פעלו גם נגד
הקומוניסטים והיוו מסווה לפעילויות של "ההגנה" ,בעיקר לשם מתן אימון גופני צבאי .פלוגות
הפועל שימשו כזרוע ביצועית-פוליטית של ההסתדרות עד שנות ה 60-של המאה ה 20-ופעלו כנגד
כל מי שהמרה את החלטות ההסתדרות.
המטרה המקורית לשמה הוקמו הפלוגות היו שמירה על הסדר באירועים ציבוריים ולכן נקראו
בהתחלה "פלוגות הסדרן" .מטרה נוספת הייתה בניית בסיס לכוח מגן במקרה של הידרדרות
המצב הביטחוני.
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חברי  הועד  נפתלי  ברלינסקי  וארליכמן  מתמרמרים  במכתב  לעיתון"  דבר"  (1935)    על  כך  
שחברת"  סרטי  כרמל"  ובראשה  מר  אקסלרוד  הפלתה  אותם  לרעה  ולא  סקרה  את  
המופעים  שלהם  לעומת    הסיקור  שנתנה  ל"בית"ר".
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תמונה  מס'-‐1007  נפתלי  נושא  את  הדגל  במפגן  האחד  במאי  של"  פלוגות  הפועל"–  מטעם  
מחוז  ירושלים  .ועוד  תרגילי  סדר   .
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"הבחרות הסוציאליסטית" –מתוך ויקיפדיה
"הבחרות הסוציאליסטית" שנקראה גם "בחרות סוציאליסטית עברית" ו"הבחרות
הסוציאליסטית העברית בארץ ישראל" ,היה שמה של המשמרת הצעירה של מפא"י ושל "אחדות
העבודה" לפני היווסדות מפא"י המאוחדת ב .1930-ה"בחרות" נוסדה בשנת  1926כמסגרת
ליצירת עתודה פוליטית בקרב צעירים בגילאים  17עד  .23קיומה הופסק במהלך מלחמת העולם
השנייה ,שעה שפוטנציאל הצעירים הופנה לגיוס לצבא הבריטי ו'להגנה'.
התנועה הטיפה להגשמה על ידי התיישבות או על ידי חיזוק הסניפים העירוניים ופעולה במסגרות
התארגנויות פועלים כגון פלוגות הפועל .התנועה הייתה בעלת זיקה לתנועת הנוער "דרור" בגולה.

ריקוד  ה"בחרות  הסוציאליסטית"  בעטרות  .ראשון  משמאל  נפתלי  .שלישית  משמאל  
גרציה  ברעם)  אמו  של  עוזי(   
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טיול  לים  המלח  בהדרכת  נפתלי   

הודעה  ב"דבר"  על  טיול  לים  המלח  מטעם  ה"בחרות"

 1932כינוס ארצי של "הבחרות"
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  -‐1934כינוס  הנוער‐  -נפתלי  מטעם  הבחרות  בירושלים   

78

                תמונות  של  נפתלי  מראשית  דרכו  בארץ   

79

למטה‐-טיולים  ,למעלה  כינוס  מפלגתי  בראינוע"  אביב"  ברחוב  יפו   .

80

טיולים  ופעילויות   

81

-‐1932נפתלי  עובד  באיזור  ים  המלח  במדידות  מטעם  חברת  האשלג  
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83

נפתלי  עבד  במקביל  על  מנת  להתפרנס‐-כנגר  וגם  שם  עוסק  בפעילות  ציבורית  למעלה  
טיפול  שלו  בנושא  העסקת  ערבים   .
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משטרת  הישובים  העבריים   1946-1936  
התקופה המשמעותית בחייו של נפתלי בארץ היו עשר השנים בהן שירת במשטרת הישובים
העבריים.
בתקופה זו זכתה עבודתו להערכה רבה.
הוא התקדם והגיע לדרגה הבכירה ביותר לה זכו בני המקום להגיע ,בתקופה זו גם הקים משפחה
ונולד בנו הבכור.
נפתלי הגיש בקשה להתקבל לנוטרות עוד בשנת  1932אלא שאז נדחתה הבקשה.

כבר  ב‐  1932-הגיש  נפתלי  בקשה  להתקבל  לנוטרות  ונדחה   
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מתך ויקיפדיה"-משטרת היישובים העבריים" ) (Jewish Settlement Policeהייתה כוח
משטרה יהודי חוקי שפעל בחסות הבריטים בתקופת המנדט ,והיה חלק ממערך הנוטרות בארץ
ישראל.
בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט נרצחו מאות יהודים ברחבי הארץ .דבר זה היה הזרז להקמת
משטרת היישובים העבריים שהוקמה בשנת  .1936כוח משטרתי זה הוקם בחסות שלטון המנדט
הבריטי ,כגוף חוקי להגנת היישובים העבריים מפני התקפות הערבים ,כחלק מכוחות השמירה.
הבריטים נענו בכך לדרישת הסוכנות היהודית ,לאפשר שימוש בנשק חוקי להגנת היישוב היהודי.
אנשי הכוח נחשבו כ"שוטרים מוספים" ,דהיינו אנשי כוח עזר משטרתי ,בהתאם לסמכות שהייתה
נתונה למפקדי המשטרה הבריטית לגייס במידת הצורך שוטרי עזר .למתנדבים למשטרת
היישובים ניתן הכינוי "נוטרים" או "גאפירים".
כל מגויסי משטרת היישובים העבריים היו כפופים לארגון ההגנה וגויסו דרכו .המשכורת ,הנשק
והמדים ניתנו לנוטרים על ידי השלטונות בריטים .בחודש מאי  1936גויסו עשרות הנוטרים
הראשונים
במהלך המאורעות גדל מספרם והגיע בשנת  1937ל 15,000-איש בעשרה גדודים אזוריים .ניתנו
להם מדים נאים ונשק טוב ,והם הורשו לצאת מתחום היישובים גם לשדות ולמטעים .הקולפאק
הטורקי הוחלף לכובע אוסטרלי רחב שוליים .על השוליים השמאליים של הכובע היה משולש
שציין את האזור אליו השתייכו הנוטרים .לכל אזור היה משולש בצבע שונה .הקמת משטרת
היישובים הייתה גורם מכריע לשינוי לטובה במצבו הביטחוני של היישוב במהלך המאורעות.
פורמלית היו הנוטרים תחת פיקוד בריטי ,אך בפועל פעלו תחת פיקוד ארגון "ההגנה".
בשנת  1939כללה משטרת היישובים  22,000איש .משטרת היישובים המשיכה לפעול עד לסיום
המנדט הבריטי ,אם כי מספר השוטרים היהודים ירד בהרבה ,עד לכ .1,800 -
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הציוד  שסופק  לסרג'נט  ברלינסקי  הנוטר   

87

מצידו  השני  של  טופס  השייך  לישוב  עטרות  כותב  נפתלי  הספד  לחברו  גרשון  מושייב  
שנהרג  במאורעות    1936  בקרית‐  -ענבים  .הדברים  שאמר  מצוטטים  בעתון"  דבר"  נפתלי  
מאשים    את  הממשלה  הבריטית  על  הסלחנות  כלפי  הישוב  הערבי"  טרוריסטים  אשר  
הממשלה  מגינה  עליהם"‐  -כדבריו   .

88

תיאור  ההלוויה  של  גרשון  מושייב  בעיתון'  דבר'  .דבריו  של  נפתלי‐  -מודגשים   
"אחד  מחבריו)  נפתלי(  ,נשא  הספד  בדמעות  חנוקות  ,והאשים  את  הממשלה  על  יחסה  
האדיש  כלפי  הרוצחים  והאחראים  על  רציחותיהם"   .
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בשנת  1959נאסף חומר להוצאת "ספר הנוטרות-לאש ולמגן".
יעקב כרמון ,שהיה אף הוא נוטר ולאחר מכן איש משטרה ,רשם את זיכרונותיו של נפתלי אשר
שובצו בספר.
לימים נישא בנו של יעקב כרמון – מיכה ,לבתיה.
כאן מופיעים הזיכרונות )שנמצאו בעיזבונו של יעקב כרמון( בשלמותם
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אחד  מהציטוטים  המופיעים  בספר"  לאש  ולמגן"   
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מתוך  חוברת  של"  ארגון  חברי  ההגנה"  בירושלים  ,הדסה  מספידה  את  נפתלי  תוך  שהיא  
מסכמת  את  תולדות  חייו   .
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רשימה  נוספת  של  נפתלי  על  הקמת  מועדון  הנוטרים  ,בו  היה  פעיל  ,מועדון    לפעילות  
חברתית  ועזרה  הדדית   1938  -‐  
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לנוטרים  בירושלים  קופה  פעילה  ופעילות  חברתית  .הפטיפון  של  נפתלי  היה  לשם  דבר   .
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נפתלי  חבר  ועד"  מועדון  הנוטרים"   1939  
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על זה הייתה גאוותו של נפתלי--לא היה טוב ממנו בהדרכת תרגילי -סדר.

למטה–  הלווייתו  של  מנחם  אוסישקין  1941  ,נפתלי  בראש  נוטרי–  ירושלים  .אוסישקין  נקבר  
במערת  ניקנור  על"  הר  הצופים"   
בתמונה  העליונה –  המסדר  לכבודו  של    הדוכס  מגלוסטר  שהגיע  לביקור  בארץ  הוכן  לכבודו  מסדר  
חגיגי  של  נציגי  יחידות  רבות  וביניהם  נציגי"    משטרת  הישובים  העבריים"  את  היחידה  הכין–  
בהצלחה  רבה-‐  לקראת  האירוע‐-נפתלי     .
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התרגילים נערכו בדרך כלל בחצר ביה"ס "אליאנס" הסמוך לשוק "מחנה יהודה" והוו מוקד
משיכה לתושבי ירושלים
מתאר את האירוע אחד מהנוטרים )עדותו נמצאה בין העדויות שאסף יעקב כרמון לקראת הוצאת
הספר "לאש ולמגן"( "נבחרתי כאחד מקבוצת בחורים-שכל אחד מהם היה בגובה  180ס"מ
ומעלה -שעמדה לייצג את "משטרת הישובים העבריים".
כמפקד היחידה נבחר הסמל ברלינסקי )שהיה דווקא קצר קומה( הוא תרגל אותנו את ההופעה
במשך שבועיים ,כמעט ,הוא ידע את מלאכת ההדרכה.
על מגרש המסדרים בבית הספר לשוטרים הוברר שעלינו להתמודד עם עשרות נבחרות שונות-
אנגליות ,ערביות ובדואיות-רגלים ,רוכבי סוסים וגמלים.
ידענו את המוטל עלינו ,פעלנו כגוף אחד ממש.
מיותר להוסיף -היום היה שלנו הקולונל הילל אותנו במפורש.
פניו של הגוי שלנו ,מטיוס ,קרנו .הוא התפאר בנו-ילדי שעשועיו.
הרוח שפעמה בצעירי ישראל באה לידי ביטוי-זו הפעם ,על מגרש המסדרים בלבד"
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אימוני  נשק  ואימונים  אחרים  ב"עטרות"  

102

עטרות   1944-‐  
עטרות  היה  מושב  עובדים  ששכן  כ‐  11-ק"מ  צפונית  לירושלים  ,ליד  הכפר  הערבי  קלנדיה  
ובסמוך  לשדה  התעופה  עטרות  שנבנה  בידי  הבריטים  .היישוב  פונה  במלחמת  העצמאות  
והוחרב  בידי  ערביי  הכפרים  הסמוכים     .

הסרג'נטים מוזהרים שלא להפר את הוראות הבריטים למרות הקושי וניגוד העניינים בו הם
מצויים.

103

עם  הקצין  הבריטי  מטיוס  שהיה  ממונה  מטעם  המשטרה  הבריטית  על  גדוד  1  של  
"משטרת  הישובים  העבריים"  .הקשרים  ביניהם  היו  טובים  מאד ,נפתלי רצה מאד

להיפגש עימו לאחר קום המדינה.

"מועדון  הנוטרים  בירושלים"–  נפתלי  ראשון  מימין‐  1938-

104

שמו  של  נפתלי  מוזכר  גם  בעיתונים-‐  ופה  בנושאים  הקשורים    ב"עטרות"  ןבשלב  מאוחר  
יותר  ב"בית  הכרם"    שם  משרת  נפתלי  בשלב  מאוחר  יותר  ומעורב  שם  בפעילויות  באיזור  
"הר  -‐  הרצל"  של  היום  .כאן  רשומה  עדותו  בנושא  רצח  הרוכל  יצחקי  ליד  שכונת"  יפה  
נוף"   
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ובינתיים נפתלי מקים משפחה
נפתלי משרת עדיין בנוטרות אך השלטונות הבריטיים החלו ללחוץ על הנוטרים להתגייס למאמץ
המלחמתי ונפתלי חושש למקום עבודתו.
הוא מתלבט אם זהו הזמן להקים משפחה .גם המצב הבלתי ברור באירופה מעיק עליו .הדסה
לוחצת ובסופו של דבר ב  1941הם נישאים בבית ההורים של הדסה ברחוב אלחריזי בנוכחות
מכרים בודדים בלבד .בספטמבר  1942נולד הבן עוזי שנקרא על שם אביו של נפתלי -עזריאל.
המשפחה מתגוררת ברחוב עובדיה יחד עם מולה ומניה .לקראת אמצע שנת  1943הם עוברים
להתגורר בדירת ההורים .

מכתב של נפתלי להדסה--הבריטים מקטינים את מספר הנוטרים בארץ נפתלי אינו מוכן להתגייס לצבא
והוא חושש לפרנסתו.
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הדסה  משכנעת  את  נפתלי  לא  לעכב  יותר  את  הנישואין   .
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מכתב  של  עקיבא  רבינוביץ  אביה  של  הדסה  להדסה  שעדיין  שהתה  בכפר  גלעדי  .הוא  
מתלונן  שנפתלי  לא  מגיע  לבקר  כנראה  גם  הוא  לוחץ  על  נישואין   .
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הודעת  הנישואין  של  הדסה  ונפתלי  עיתון"  דבר"16/5/1941

עוזי  בן  שנה   

109

למעלה‐-נפתלי  רושם  את  סדרי  הארוחות  של  עוזי  התינוק   
למטה‐-פנקס  הנחות  לקניית  מוצרים  לנוטר.

110

מכתב  של  נפתלי  להדסה  (1944)  מכתב  קצר  המלמד  הרבה–  על  הקשר  העמוק  שלו  לאחיו  
ולילדיהם  על  המחויבות    שהוא  חש  כלפי  משפחתה  של  הדסה.  כואב  לו  מאד  שישראל  בן  
השנתיים  לא  מכיר  אותו  והוא  מאשים  את  עצמו  בכך  .הרבה  לומדים  אנו  על  עזרתו  בבית    .
הדסה  נמצאת  באותה  העת  בכפר  גלעדי   .
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  -‐  1949-1946עבודה  בסוכנות  ושירות  כמגויס  
אחראי  ב"משמר  העם"   
בינואר  1946עוזב נפתלי את הנוטרות ומתחיל לעבוד בסוכנות היהודית .
תחילה כפקיד במדור לחיפוש -קרובים עבודה שהייתה קשה עליו גם נפשית וגם פיסית.
נפשית בגלל העיסוק בנושא כה רגיש וכואב עבורו ופיסית ,עקב הישיבה במשרד סגור רכון על
ניירות וטפסים לאחר שעד אז היה מצוי תמיד בפעילות במרחב הפתוח.
לא רק זאת -בנוטרות הוא היה מפקד בעל מעמד ואילו כאן הפך להיות פקיד זוטר לחלוטין.
אומנם ברבות הימים הכירה הסוכנות בשרותו לצרכי וותק )ראה המכתבים המצורפים( אולם לא
היה בכך כדי לסייע לו באותה תקופה קשה.
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לאחר זמן הועבר נפתלי לעבוד במחלקה המדינית וכאן השתפר מצבו עם חלוף הזמן וההתדרדרות
במצב הביטחוני מונה נפתלי למפקד אזור ב"משמר העם" בירושלים .בעבודה זו השקיע מרץ רב
ומאמצים רבים.

"משמר העם" בירושלים /ויקיפדיה
בכ"ט בנובמבר ) 29בנובמבר  (1947החליטה העצרת הכללית של האו"ם על תוכנית החלוקה
שקבעה את סיומו של המנדט הבריטי על ארץ ישראל ועל הקמת שתי מדינות ,מדינה יהודית לצד
מדינה ערבית בשטחי המנדט ,תוך השארת ירושלים )יחד עם בית לחם( תחת שליטה בינלאומית.
שני הצדדים )היהודים והערבים( התעלמו מההחלטה הנוגעת לירושלים ,וכל אחד מהכוחות ניסה
לתפוש את השליטה בעיר ובדרכי התחבורה אליה.
הכוחות הערביים הצליחו להשתלט על גבעות אסטרטגיות באזור לטרון ושער הגיא שחלשו על
הכביש הראשי וצלפו על רכבים ישראליים שניסו לעבור .רק שיירות של משוריינים הצליחו
לעתים לפרוץ לעיר ולהביא לה אספקה .בנוסף ,הצליחו הכוחות הערביים לעצור את זרם המים
לירושלים .תקופה זו קרויה המצור על ירושלים.
תוצאת המצור הייתה מחסור הן בתחמושת וציוד לחימה והן במצרכים חיוניים )מזון ,מים ,דלק
לבישול( .כתוצאה מהמחסור הוחלט על קיצוב וחולקו פנקסי תלושים ,אולם תושבי העיר התקשו
להתרגל להקצבה ,ועוד פחות מזה לתורים הארוכים שהשתרכו לפני נקודות החלוקה ,ולכן פרצו
מהומות בזמן חלוקת מצרכים ,והיה ריב על התור )בייחוד התור לחלוקת מים(.
לשם התמודדות עם סיטואציה זו הוקמה בספטמבר  1947יחידת מתנדבים לשם שמירת הסדר
בעיר ,ליחידה התקבלו אנשים מעל גיל גיוס וכאלו שלא התגייסו מסיבות בריאות .המפקדים היו
בחלקם כאלו שהוגדרו כ"עובד חיוני" ולא גויסו מאוחר יותר הוטלו על משמר העם תפקידים
נוספים כגון:
• עזרה בהתגוננות אזרחים ,אחריות על מקלטים,
• מניעת גנבות וביזה של חנויות ודירות באזורי קרבות.
• מניעת בריחה של יהודים מירושלים הנצורה ,אנשי היחידה הקימו מחסומים ומנעו יציאה.
• משמר הר הצופים.
מאחר ואנשי משמר העם שהו ברחובות העיר בעת ההפגזות ,ידעה היחידה נופלים רבים.
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עם  הקמת  המדינה  ערך  נפתלי  רשימות  ארוכות  של  אנשי‐  -ירושלים  שהצטיינו  וסייעו  
במאבק  לשם  קבלת  אותות  הצטיינות   .
  רבים  נהרגו  או  נפצעו     .
זוהי  רשימה  אחת  מבין  הרשימות   
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נפתלי  עוסק  גם  בענייני  המתנדבים"  בגדוד  מכבי  אש    בירושלים"   

בעיצומה של אותה תקופה אני נולדתי

115

נושא  מרכזי  שטופל  על  ידי  נפתלי  במסגרת"  משמר  העם"  היה  נושא  המים  ובורות  המים  
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מים   
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נפתלי  ניצל  בנס  בעת  הפיצוץ  בבנייני  המוסדות  הלאומיים  הוא  נפצע  ושמו  מופיע  
ברשימת  הפצועים   .
"בית  המוסדות  הלאומיים"  בירושלים  ,שבו  שכנו  משרדי  הנהלת  הסוכנות)  וכן  משרדי  
הנהלת  קרן  היסוד  והוועד  הלאומי(  היה  ידוע  זה  מכבר  כמרכז  השלטון  היהודי  בארץ‐-
ישראל  .נהג  ערבי  של  הקונסוליה  האמריקנית  בירושלים  הצליח  להערים  על  אנשי  
"ההגנה"  ועל  שומרי  הבניין  והחדיר  מכונית  תופת  אל  החצר  הפנימית  המשותפת  ,ב‐  11-
במרץ  .1948  בפיצוץ  נהרגו  12  בני  אדם)  בהם  אריה  לייב  יפה  ,מנהל  קרן  היסוד(  ,ונפצעו  
כ‐   .40-
פציעתו  של  נפתלי  הייתה  פציעת  ראש  ויכול  היה  להיות  גרוע  יותר  .רסיסים  רבים  נשארו  
בראשו  וכילדה  זכור  לי  שהייתי  בודקת  אותם)  לעיתים  הם  גם  החלו  לצאת  ואז  היה  צורך  
בטיפול  על  מנת  לשלוף  אותם  לחלוטין   .(  

119

במכתב למטה כותבת אמי כי גם אני ניצלתי בנס מאחר והייתי בזמן הפיצוץ בלול בחצר וזכוכיות
רבות נפלו מסביבי.

הדסה      מתארת  את  מה  שארע   .
  הגן  של  עוזי  היה  ממול  בניין  הסוכנות   .
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 - 1974-1949עבודה בסוכנות וב"עליית הנוער"
בשנת  1949שוחרר נפתלי מהצבא .
השחרור היה למורת רצונו ,הוא העדיף להמשיך ולשרת בצבא ולא לחזור לעבודה אזרחית ואף
פנה בנושא אך ללא הצלחה.
מצורף מכתב בקשה בנושא.

משלא נענתה בקשתו ,החל לעבוד עבודה מסודרת בסוכנות -היהודית
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רב הזמן ועד פטירתו עבד ב"עליית הנוער" ושימש אחראי על הריהוט במוסדות "עליית הנוער"
בארץ.
כאן סייע לו גם ניסיונו במקצוע הנגרות והידע שרכש בזמן לימודיו.
נפתלי אהב מאד את מקצוע הנגרות בעליית -הגג בביתנו עמד שולחן נגרות והיה לו ארון מלא
בכלי-עבודה אשר בעזרתם התקין רהיטים שונים.
עבודתו הייתה מדויקת ומקצועית.
נפתלי אהב את הקשר עם הנגריות והמוסדות ברחבי הארץ הוא אהב לנסוע ,נראה שהנסיעות
השכיחו ממנו במעט את העצב שנשא בלבו.
במקביל נקרא שוב ושוב לשרות מילואים ועבר קורסים שונים .

סיכום שעור-בקורס צבאי-מילואים בצ.ה.ל
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אישורים על שירות במילואים   -נפתלי משרת במילואים כקצין בהגנה מרחבית מתרגש מאד
מחיי העולים החדשים ביישובי פרוזדור ירושלים

אישור לקבלת אות הקוממיות
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נפתלי  מעניק  את  אות  ההגנה‐  -שנות  החמישים   

נפתלי אהב לעזר במלאכות הבית אהב מאד את הגינה ואהב בעלי חיים.

למטה -המזנון שתכנן נפתלי ועליו הייתה גאוותו-לאחר פטירתה של הדסה העברנו אותו לביתנו
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נפתלי  השקיע  הרבה  בריהוט  הבית-‐.כנגר  הוא  מקפיד  על  עבודה  מדוייקת  .חלק  מהריהוט  
)מזנון  ,שולחן  ,שולחן‐  -כתיבה  ועוד(  נשמר  בביתנו   .
  

כאשר עודדה המדינה טיפוח משקי עזר קטנים ליד הבית נפתלי הקים לול קטן ,רכש פרגיות וטיפל
בהן במסירות.
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לא  רק  לול  תרנגולות  טיפח  נפתלי  .כאן  בתיה  וישראל  עם  שתי  ארנבות  לבנות  .ארנבות
אילו הצליחו לחפור לעצמן פתח מילוט ואז התגנבו השכם בבוקר לבית השכן --שר הקיצוב דב
יוסף --,וכרסמו ,מדי יום ,את הגזר והכרוב שגידלה אשתו עד שהגב' גולדי יוסף שמה להן
מארב ,עקבה אחריהן והפסיקה את החגיגה   .
  

כשהייתי בת שלוש התחילה גם אמא לעבוד ואז השתפר גם המצב הכלכלי.

ועדיין  לא  קל   
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נפתלי הקפיד מאד על שמירת הקשרים המשפחתיים עם בני המשפחה משני הצדדים אהב לטייל
ומאד אהב לארח ולהתגאות בהישגי המדינה.
היה לו מסלול קבוע לשם לקח את בני המשפחות שהגיעו מחו"ל התגאה בכל בניין חדש כל הישג
שהושג.
במוצאי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל היה צופה בהתלהבות במסדר הכרזת החג בהר הרצל
וכבעל מקצוע והבנה בנושא היה מסביר לנו עד כמה תרגילי הסדר שעושים החיילים קשים
ומסובכים.
גם בעבודתו זו לא זנח את הפעילות הציבורית והמשיך לעסוק בה

חבר  בתא  עובדי  הסוכנות  של  מפא"י   
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נפתלי‐  -אחד  המועמדים  בבחירות  להסתדרות   
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אנשים מאד אהבו אותו הוא היה מתבדח והיה לו חוש הומור נפלא ,אך בבית היה רוב הזמן עצוב
ושותק.

יום  ההולדת  השביעי  של  עוזי  ,  מצטלמים  בחצר  הבית  ברחוב  אלחריזי   
בתמונה  התחתונה  מימין  ,שורה  ראשונה  ,רחל  ברלינסקי   
שורה  שניה  -‐  הדסה  ,בתיה  ,נפתלי  ,יהודקה  רבינוביץ  מכפר  גלעדי  ,אחיה  של  הדסה   .,
שורה  שלישית‐  -מלכה  ,עוזי  ,ישראל   .
שורה  רביעית‐-מולה,אריה,רבקה  ועקיבא  רבינוביץ‐-הוריה  של  הדסה   
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כאשר  חגג  עוזי  את  בר‐  -המצווה  שלו  היה  נפתלי  נרגש  במיוחד  ותכנן  לפרטי  
פרטים  את  המסיבה.  כאן  מופיעה  רשימת  כל  המצרכים  שנקנו  והתשלום  גם  עבור  
ההכנה  והבישול  .נפתלי  הצליח  אפילו  להשיג  שתי  קופסאות  אננס  כדי  להוסיף  
אותן  לסלט  הפירות   .
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                                            שרטוט  ארון  הבגדים  הקסום  של  סבתא  אותו  לא  הצלחנו  להעביר.
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נופש  בצריפים  של  הסוכנות  ליד  נתניה  עם  בן  הדוד  -‐  ישראל   
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חתונת  מיכה  ובתיה   .  1969  
  שורה  ראשונה  משמאל—נפתלי  ,  פנינה  כרמון  ,מיכה    ,בתיה  ,,עקיבא  ורבקה  רבינוביץ  
)הורי  הדסה(  ,אסתר  קוזלובסקי‐  -אחות  רבקה  ,סופי  בקר  -‐  אלמנת  דויד  אח  רבקה  ,הדסה  
ברלינסקי  ,רבקה  אידלמן)  אם  יוכי(   ,
  שורה  שניה—פולה  זילברשטיין,יעקב  כרמון,מלכה  ואריה  ברלינסקי,ניונקה  ושיקה  קציר  ,
צביה  ברלינסקי  ,בתיה  בילר)  בת  מניה(  ,רחל  רבינוביץ)  אשת  שמואל  אח  הדסה(,זהבה  
ופרידה    אחיות  יוכי   ,
שורה  שלישית  -‐  דבורה  אביעזר  ובנה)  בת  דוד  בקר(  ,טמירה  אורשן)  וילקנסקי(  ,הדסה  
אלוני)קוזלובסקי(   ,
נתן  אביעזר  ,שרה  ומנחם  קוזלובסקי  ,עוזי  ויוכי  ברלינסקי  ,שמואליק  רבינוביץ'   .  
למעלה  יהודקה  רבינוביץ'  אח  הדסה   .

את הנכדים הקטנים אהב נפתלי ללא גבול הוא שיחק והשתעשע עמם אולם גם הם לא הצליחו
למחוק את העצב שהיה בו.
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בלילות היה רדוף סיוטים וגם הקללה שדבקה במשפחתו –מחלת -הלב שרדפה את אחיו-גרמה לו
למתיחות רבה.
הוא החל לחוש רע יותר ויותר ולאחר פטירתו של אריה הוא היה כבר שבור לחלוטין.
בדיוק שלושה חודשים לאחר פטירתו של אריה נפטר גם אבא-סבא-נפתלי.

עם  הנכדה  אורנה  ברלינסקי   1973  
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בביקור  אצל  צביה  עם  הדסה  ומלכה  1973  

נפתלי  סנדק  בברית  של  נכדו  עומר  כרמון  
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הודעת  תנחומים  נשר  התיירות  משה  קול  אשר  קודם  לכם  היה  מנהל"  עליית  הנוער"

איילת  ותליק)  נפתלי(  כרמון  שני  הנכדים  הקרויים  על  שמו  של  הסב"  נפתלי  איילה  
שלוחה"  .מימין–  יזהר  כרמון  
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איילת  ותליק  ליד  פסלו  של  נפתלי  שיצרה  הדסה   

138
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ירחמיאל)  מולה(  ברלינסקי   

נולד  בז'יטומיר  1900  נפטר  בירושלים   1964  
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ירחמיאל שהיה מוכר יותר בכינויו ,מולה ,היה האח המבוגר האהוב שמילא עבור אחיו הצעירים
את דמות האב שלא היה להם.
לאם בתיה הוא היה שותף במאמציה לגדל את הילדים ולדאוג לחינוכם .
למרות גילו הצעיר עמד מולה בגבורה במשימות שהוטלו עליו.
בד בבד הוא לא פרש מפעילות ציבורית ופוליטית גם בסרני וגם בארץ לאחר עלייתו.
מולה למד בבית ספר פולני שם למדו גם אידיש ואחר כך בגימנסיה ברובנו שהייתה מרוחקת כ30-
ק"מ מסרני .בתיקו האישי באוניברסיטה -העברית מצאנו מסמך בו מתאר מולה בכתב ידו את
תולדות חייו  .

בכתב  ידו  המסודר  והיפה  מסכם  מולה  את  תולדות  חייו‐-הדף  נמצא  בתיקו  האישי  מהאוניברסיטה  
שצילומיו  נמסרו  לנו   
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בשנת  1921הוא גוייס לצבא הפולני ושרת שם במשך שנתיים ,לאחר מכן עבד בחברות שונות
ובמשך שמונה שנים עבד כפקיד בהנהלת חשבונות וביקורת בחברה בשם "טינלס" )חברה לניצול
יערות( .לפני עלותו ארצה היה במשך שנתיים מנהל בי"ס מקצועי של "אורט".

                מתוך  ספר  הזכרון  לסרני–  פעילותו  של  מולה  במפלגת"  פועלי  ציון""  בסרני   
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מולה -במרכז

143

מולה‐-הראשון  משמאל   .
  

      פעילות  מפלגתית  של  מולה  בחו"ל   
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שנה  טובה  ששלח  מולה‐   1929-

עקב פעילותו הציונית הענפה-הצליח מולה לעלות ארצה )בשנת  (1934ברשיון עלייה שהיה מיועד
לעסקנים ציוניים .עד לנישואיו עם צביה הכרנו את מולה כרווק .
אומנם שמענו שהוא היה נשוי אך נאמר לנו שאלו היו נשואים פיקטיביים -לצורך העליה -
שנמשכו מעט יותר זמן.
אולם ממסמכים המצויים בידינו אנו יכולים ללמוד כי לא היו אלו נשואים פיקטיביים.
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מכתבם  של  אריה  ומלכה  למולה  וסוניה   
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ממכתב ארוך שכתבו אריה ואשתו מלכה למולה ולסוניה אישתו קודם עלייתם-ניתן ללמוד כי
מדובר בזוג לכל דבר המתכוון להשתקע בארץ.
במכתב הרבה עצות לקראת העליה והרבה מאד נכונות לעזרה..
אריה מדריך אותם איזה סוג של לבוש יש להביא ארצה ובמה אין צורך.
מולה רצה להביא ארצה מכונת דפוס ואריה מייעץ שלא לעשות זאת .אריה ומלכה מזמינים את
מולה ואשתו להתגורר בביתם )באותו הזמן מתגורר איתם גם נפתלי(-המכתב מאד מפורט ומעשי.
גם במכתב של בתיה היא מקוננת על כך שתלתה הרבה תקוות בנישואים עם סוניה ושמחה כשהם
נסעו ביחד והנה מולה "שוב מתייגע לבדו" .
אין לנו פרטים נוספים על סוניה ואין אנו יודעים אם נשארה בארץ ומה עלה בגורלה.
אני זוכרת כאמור את מולה כרווק המתגורר עם מש' ירוסלבסקי ברחוב עובדיה בירושלים.

כרטיס  ביקור  של  מולה  מסרני  רחוב  השלישי  במאי   

147

  -‐-‐1934לפני  עלייתו  לארץ  ישראל  מברך  מולה  את  מכריו     

מולה היה מבקר אותנו הרבה אהבתי אותו מאד אבל שחקתי אותה "מפחדת" זכור לי שבגיל
שלוש הייתי בורחת בצעקה "דוד אומה בא" תוך משחק ,לא מתוך פחד.
שמולה היה בא אלינו היו מדברים הרבה "פוליטיקה"
מולה היה מעשן כבד ופעם הביא לי קופסת סיגריות ממתכת דבר יקר המציאות באותה התקופה.
הוא היה מסודר ומאורגן .לחגים היה שולח ברכות ופרחים  -אוהב ואהוב.
מולה היה משכיל ודובר שפות .מלבד אידיש ,עברית ,פולנית ,רוסית ואוקראינית ידע גם גרמנית
ומעט צרפתית.
בעזרת אחיו אריה התקבל לעבודה באוניברסיטה העברית שם עבד כ 30-שנה .עבד במדור
המשכורת באוניברסיטה העברית– .היה עובד מוערך ואהוד.נוח לבריות חביב וחברותי.
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הספריה  בהר  הצופים  לפני  מלחמת  השחרור   

ישעיהו  לייבוביץ  התנצל  בפני  מולה  על  שהתקיף  אותו  ומקווה  שידידותם  לא  תפגע   

149

משרדי  האוניברסיטה  בהר  הצופים–  כאן  עבד  מולה  במדור  המשכורת   
  

שנים רבות עבד באוניברסיטה בהר-הצופים ולאחר פינוי ההר -בבנין מינהלת האוניברסיטה
ברחוב ממילא.

150

בסוף שנות החמישים הוא נישא לידידתו משכבר בימים ,צביה

טרייביץ )שם משפחה זה מעיד

ככל הנראה כי צביה הייתה מצאצאיו של רש"י( .
צביה הייתה ילידת העיירה רדזיווילוב .אף היא בחבל ווהלין שעלתה ארצה בשנות השלושים
והשאירה מאחוריה את כל משפחתה-הורים ,אח ,אחות ,דודים ובני דודים שכולם נספו אחר כך
בשואה  -לבד מבן דוד אחד שעלה אחר השואה ארצה הקים משפחה ,אך נפטר בגיל צעיר.
משפחתה של צביה הייתה משפחה חמה ואוהבת וגם מבוססת מבחינה כלכלית–צביה קבלה חינוך
ציוני ,למדה בבית ספר של רשת "תרבות" והחליטה להגשים את חלומה ולעלות ארצה.
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הוריה  של  צביה-‐  יצחק  ופייגה)  פאני(‐  -ביום  נישואיהם   

רחוב  בראדיזיווילוב   

152

בן  הדוד  היחיד  שניצל  מתוך  ספר  הזכרון  לעיירה    למעלה‐      -מצבת  הזכרון  לעיירה  בהר  ציון   .

153

דודה)  אחות  אבא  שנספתה(  -‐  דף  עד  שמולא  בעזרת  הדסה  ברלינסקי   
  

154

תעודת  סיום  של  בית  ספר  יסודי"תרבות"  ברדזיווילוב‐-צביה  טרייביטש   

155

              תעודה  ממשלתית  על  סיום  הלימודים‐-צביה  טרייביטש   
  

156

צביה עלתה ארצה בשנת  1936נשואה כנראה בנשואים פיקטיביים לבחור בשם ליברמן והתגוררה

בתקופה הראשונה בירושלים.

צביה  מופיעה  גם  בשם  ליברמן  כנראה  שמו  של  בן  זוגה  הפיקטיבי  ,שימו  לב  לשירותים  
המפותחים  של  קופת‐  -החולים  כבר  בשנת   1936  
  

עד מלחמת העולם נתקיים קשר הדוק בין צביה ובני משפחתה וחבריה בחו"ל.
בני המשפחה דואגים ומתגעגעים ואף אחד אינו משער כי עלייתה שכל כך הדאיגה אותם היא-
שהצילה את חייה
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מכתבים  באידיש  ופולנית  ותרגומי  מכתבים  לעברית   .
המכתבים  נשלחו  לצביה  מבני  המשפחה  וידידים  לצביה  שבארץ  ישראל     
)במכתב  מה‐  7.3.1937-צריך  להיות  כתוב  ל"יקירתי"   (  
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מאז עלייתה ארצה עבדה צביה כאחות וכל העת בטיפול בילדים בתחילה בירושלים במוסד של
הגב' אירנה גסטר )מוסד לטיפול בילדים בעלי פיגור שכלי( אחר כך עברה עם המוסד לרמת גן
ועבדה שם עד שנת  .1942בשנה זו עברה לחיפה ועבדה במוסד לילדים חולי שחפת לאורך כל
השנים זכתה למכתבי הערכה רבים וחמים על עבודתה.

במוסד לילדים בעלי פיגור שכלי של אירנה גסטר עבדה צביה מספר שנים

164

165

אישורי עבודה של צביה וכתבה על מנהלת המוסד לילדים מפגרים שם עבדה צביה

166

תעודת  הזהות  וכתובתה  של  צביה  בחיפה   

167

  
תמונות  מעבודתה  של  צביה  עם  הילדים  שאהבה   

168

צביה הייתה מיודדת עוד מחו"ל עם פולה זילברשטיין בעוד בעלה זלמן היה ידיד נפש של מולה
שאהב מאד להגיע לביתם בערבי -שבת כדי להינות מן הדגים שבשלה פולה..
בשלב מסויים החליטו השניים להינשא .מהמכתבים שמצאתי עולה כי צביה לא הייתה אדם בודד
היא הייתה חברותית ומוקפת חברים גם בשנות רווקותה אך ככל הנראה החליטה לדחות את
נישואיה.
לאחר נישואיהם התיישבו מולה וצביה ברחוב עזה בירושלים.
בירושלים החלה לעבוד בקופת -חולים ברחוב שטראוס כאחות -לצידו של ד"ר סבו שהתמחה
בבעיות לב אצל ילדים .צביה יצרה קשרים טובים מאד עם המשפחה ,עם המבוגרים ועם הילדים.
אהבה לארח ולהתארח והפכה בזמן קצר ביותר להיות חלק מהמשפחה .אבי ,שהיה מומחה
לענייני ריהוט דאג לה לריהוט מתאים ומיוחד עבורה וצביה דאגה למטבח משוכלל במונחים של
אותם הימים היה לה מיקסר שאיפשר הכנת ממרחים שונים ואהבתי להגיע אליה עם ביצים ושמן
כדי להכין מיונז שעצם התהוותו היה בעיני משום פלא גדול.
לאחר רחוב עזה עברו מולה וצביה להתגורר ברחוב שושנה  4קרוב לביתם של אריה ומלכה.

מולה  וצביה  עם  אריה,  מלכה,  ,ניונקה,  שיקה  ומיקי   .
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מולה לא היה בריא בכל שנים אילו ,לבו לא היה בריא והעישון הרב לא הקל על כך .בשנת 1964
בגיל  62הוא פרש מעבודתו .שבוע אחר כך הוא נפטר .מותו שיתק את המשפחה .מולה היה עבור
אחיו כאב .במיוחד עבור האחים הצעירים יותר .הפעם האחת והיחידה שראיתי את אבי בוכה
הייתה לאחר מותו .בכיו גרם לי להלם לא יכולתי לעמוד בכך יצאתי לחצר ובכיתי גם אני -בכי
שהיה בו יותר כאב על אבי השבור מאשר על פטירתו של מולה .צביה המשיכה לחיות אחרי מולה
עוד למעלה מ 20-שנה.

הודעות  בעיתונים  על  מותו  של  מולה   

170

בנימין  אקצין  היה  פרופ'  למדעי  המדינה  ולמשפט  חוקתי  באוניברסיטה  העברית  בירושלים   

171

172

173

הספדים  ממכרים  ועובדים  לאחר  מותו  של  מולה    .  היו  שברכו  אותו  על  יציאתו  לגמלאות  ,
כמו  פרופ'  אקצין  ,ולא  ידעו  כי  שבוע  לאחר  מכן  לא  יהיה  בין  החיים   

174

צביה המשיכה לחיות אחריו-המשיכה לטפח את הקשר עם בני משפחתנו ועם בני משפחתה שלה
שנותרו בחיים וכן עם ידידים וחברים.היא הקפידה לנסוע ,לבקר בני משפחה בארץ ובחו"ל .אהבה
לבקר ארצות רחוקות לארח ולהתארח..בשנים אילו טפחה את רצונה להפוך את ביתה לאחר
מותה לבית בו יתארחו סופרים ויכתבו בו את יצירותיהם.

טיולים  ואירועים   

175

תמונות  של  צביה  בסלון  ביתה   

176

מימין‐-צביה,נפתלי,הדסה  ומלכה  בבית  צביה   .

מימין  לשמאל‐-צביה  ,עוזי  ברלינסקי  ,עומר  כרמון  ,איילת  כרמון  ,פנינה  כרמון  
.בבית  מיכה  ובתיה  כרמון   

177

מימין  לשמאל  :צביה  ,דפנה  ואורנה  ברלינסקי  ,תליק  ,עומר  ,תמר  ,ישי  ואיילת  
כרמון  .  עומדת  מאחור  הדסה  ברלינסקי   .

לשם כך קישטה את הבית ועשתה הכל כדי שיהיה בית נעים ומתאים למטרה זו.והקדישה אותו
ל"בית הסופר" .אלא שבחלוף השנים הסתבר כי אין האגודה עומדת בהתחייבויותיה .בתחילה
נמכר הבית והוחלט לחלק מענקים לכותבי עבודות שונות  .בהמשך הועברו הכספים לאוניברסיטה
העברית למימון לימודיהם של סטודנטים בחוג לספרות עברית
קרן המילגות הוקמה לזיכרם של מולה וצביה פועלת זו השנה השנייה עבור תלמידים בחוג
לספרות עברית כאשר כל שכר הלימוד של הסטודנטים הנבחרים ואף למעלה מזה -ועד קבלת
התואר )הראשון או השני( ממומן על ידי הקרן .וזאת במחיר דירתם שנמכרה.

178

ההודעה  על  הקמת  הקרן  .  התלמידים  לומדים  על  חשבון  קרן  זו  זו  השנה  השניה  בפיקוח  המשפחה   .

כמו כן הוקמה פינת זכרון לזכרה של לאה גולדברג בכניסה לספריה המרכזית בהר הצופים וזאת
גם כן על חשבון הקרן .גם בפינה זו מונצחים צביה ומולה .צביה נפטרה ממחלת הסרטן בשנת
1985
המסמכים שהובאו כאן ואשר בזכותם הצלחתי לשחזר את תולדות חייה ניצלו בזכותה של אימי
שלקחה חלק גדול מהם לביתה לאחר מותה של צביה.
רוב התמונות נשארו בביתה וחלקן הגיעו אלינו בדרך שלא תאומן.
מסתבר שלאחר פטירתה של צביה נזרקו משם חפצים שונים בין היתר נזרקו גם אלבומים.
תושב הישוב "יד-השמונה" עבר במקום ,ראה את האלבומים וליבו לא נתנו להמשיך הלאה –הוא
אסף את האלבומים לביתו ורק לאחר שנים עיין בהם בקפדנות ומצא תמונות עליהן היה רשום
השם "הדסה ברלינסקי".

179

כך הוא הגיע לאמי ומסר לה את האלבומים שהיו בידיו בערך  12שנה .כולם התרגשו מאד .בזכותו
יש לנו תמונות רבות של צביה .וגם כאלה של מולה.

צביה והדסה בבית החולים לפני פטירתה.
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רחל  ווינרויב)  ברלינסקי(   

  1905סרני‐  1934-חיפה   

182

רחל נולדה בשנת  1905בסרני.
אחיה ,אריה,שעלה לפניה הגיש בשנת  1931בקשה לאשר לה רשיון עלייה.

הבקשה הוגשה על ידי אריה ב 1931-רחל עלתה ככל הנראה ב 1932-המכתב נשלח לחנות של
חרפק בשכונת הבוכרים אותו תמצאו בפרק המתייחס לאח חיים

183

רחל  והאם  בתיה

ככל הנראה היא הגיעה ארצה בשנת  1932והתגוררה בתקופה הראשונה בירושלים.
בשנת  1932אנו מוצאים את שמה בין רשימת המבקרים במוזיאון )"בית הנכאת"( "בצלאל" עם
קבוצת חברים ) אותה יד רשמה את האנשים( .מדובר בשלוש בנות ממש' יפה ועוד בחור בשם שבח
קמחי-מוצ'ניק שהיה תלמיד בצלאל וחבר הגנה שהשתתף במסע אופניים ידוע של חברי ההגנה
באמצע שנות העשרים ולאחר מכן נפטר בגיל צעיר.

184

רשימת  מבקרים  ב"בצלאל"    1/5/32  רחל  ברלינסקי  רביעית  מלמטה

ככל הנראה היה שבח מוצ'ניק חברו של אריה שהתלווה לרחל ולבנות משפחתה של מלכה בביקור
במוזיאון עם עלייתה של רחל לארץ.

  

בתמונה מפקדי "ההגנה" בירושלים בשנת  1928ושבח מוצ'ניק בתוכם שיצאו למסע אופניים
מירושלים עד מעבר לליטני ובחזרה.שבח מוצ'ניק היה תלמיד ב"בצלאל".

185

רחל  משמאל  וחברים  על  שפת  הים‐-הדמיון  בינה  ובין  ניונקה  מדהים   
  

מש' יפה קשורה בקשרי משפחה עם מש' טויסטר ,משפחתה של מלכה ,וזאת על פי ספר משפחתי
מפורט " ,חברון שלנו" שנכתב על ידי עוה"ד אביבה נאמן בת המשפחה.
בני משפחתנו לא שוחחו ולא הזכירו את רחל .
מאימי שמעתי כי הייתה קיימת אחות שכזו וכי נפטרה בארץ בשעת לידה בחיפה ועל שמה נקראה
רחל ברלינסקי )בן ישי(.
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היינו בטוחים כי בני המשפחה כלל אינם מודעים למקום קבורתה ועל כן התרגשנו מאד כאשר
בעקבות ביקור במשרדי ה"חברת קדישא" בחיפה הצלחנו למצוא את קברה בבית העלמין בחוף
הכרמל ולהווכח כי הקבר שמור בצורה טובה ביותר.
המצבה על הקבר הייתה מאד מסודרת והיינו מלאי תודה לרשויות בחיפה על שדאגו משך עשרות
בשנים לטיפוח הקבר.
אפילו כתבנו מכתבי -תודה לראש העיר דאז עמרם מצנע ולמנהל חברת הקדישא בחיפה.
אלא שבעת בדיקת המסמכים שהצטברו אצל אמי הסתבר שכבר באמצע שנות ה 70-בקרו ניונקה
ושיקה בחיפה וגילו שם את הקבר שהיה מוזנח מאד.

ניונקה  ושיקה  מספרים  על  גילוי  קבר  רחל  שנת   1975  
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כל האחים דאגו למימון השיפוץ
בין מסמכי אבי מצאתי אפילו את שמו של בונה המצבות שעסק בעבודה.
נותרה השאלה מה קרה עם רחל מאז הגיעה ארצה עד לפטירתה ומדוע מיעטו מאד לשוחח
אודותיה ולהזכיר אותה.
רחל נפטרה בבית החולים "הדסה" בחיפה ב 4 -באפריל  1934היא הייתה נשואה ליוסף ווינרוב
אשר בעת עלייתה של רחל ארצה עבד בירושלים בבית החולים לחולי-נפש "עזרת נשים".
יוסף יליד  1904עלה ארצה בשנת  1930מטרנופול שבגליציה עם בני משפחה נוספים.

למטה–  שתי  הודעות  השתתפות  באבל  על  פטירתה  של  רחל  מאפריל  1934  האחת  
מעובדי  ביה"ח"  עזרת  נשים"  לחברם  יוסף  ויינרוב  והשניה  לאחותו  של  יוסף  אדלה  
מתל  אביב  על  האבל  הכפול)  האם  והתינוק(  
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שמו  של  יוסף  וינרויב  מוזכר  בין  עובדי  ביה"ח"  עזרת  נשים"   

  

יוסף הוא בחור מוכשר פעיל פוליטי קומוניסט .בהשקפותיו,בשנת  1932הוא נעצר יחד עם פעילים
אחרים במפלגה בשעת אסיפה שנערכה ליד מנזר המצלבה בירושלים .החבורה בת  32איש בהם גם
ערבים משוחררת ומזוכה על ידי שופט בריטי.

פסק  הדין  של  ויינרוב  וחבריו  הקומוניסטים  בשנת   1932  
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לאחר "עזרת נשים" הוא עובר לעבוד במשרד בתל אביב-משרד זה קשור בעבודות המתבצעות
בעיר התחתית בחיפה.
לחיפה עוברים רחל ויוסף להתגורר )ברחוב יחיאל(.
בחיפה אירע האסון -רחל והתינוק נפטרים בשעת הלידה -בבית החולים "הדסה" בחיפה-כפי
שמצויין בפנקס הפטירות של משרד -הפנים.
אנחנו יכולים רק לשער שהטראומה הייתה קשה והמשפחה העדיפה להדחיק את האסון ולא לדבר
עליו אולי גם מחשש לעין רעה.
לאחר מות רחל הוא נישא שוב ומנשואיו אילו נולדה לו בת.
בשנת  1936הוא מתקבל לעבודה בחברת החשמל שם הוא מתמיד בעבודה עד יציאתו לגימלאות.
הנשואים עם אשתו השנייה-אם בתו -לא עולים יפה והוא נישא שוב מנשואים אילו לא נולדים לו
ילדים.
עד יום מותו לא סיפר יוסף וינרוב לבתו ולנכדיו על נשואיו לרחל ועל מות ילדו -רק כאשר נפטר
ראתה הבת תמונות ואז ספרו לה בני המשפחה על נשואים אילו.
לדבריה הייתה רחל מאד יפה.
התמונות נעלמו.
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מתוך  תיקו  האישי  של  יוסף  ויינרויב  בארכיון  חברת  החשמל  בחיפה   
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תעודת  הקבורה  של  רחל  שנתנה  לנו  במשרדי  ה"חברה  קדישא"  בחיפה   .
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קברה  של  רחל  בבית  העלמין"  חוף  הכרמל"  בחיפה   
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יוסף    לייב-‐  אריה  ברלינסקי   

  1907    סרני    1974  -‐  ירושלים   
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אריה ,או בשמו המלא ,יוסף לייב ,נולד בסרני בשנת .1907
למד בסרני -בתחילה בביה"ס "תרבות".

שיעור התעמלות בשנת - 1922כיתתו של אריה ברלינסקי
אריה היה פעיל מאד בתנועת "השומר הצעיר" היה בין מייסדי "קיבוץ קלוסובה" בשנת – 1924
שנה לפני עלייתו ארצה.

אריה ,המסומן בצהוב ,עם קבוצת מדריכים ב"השומר הצעיר"
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"קיבוץ קלוסובה" היה קיבוץ הכשרת של חוצבי אבנים בישוב הקרוב לסרני .קיבוץ בו הוכשרו
הצעירים לעבודת כפיים קשה ביותר והוו דוגמא ואידיאל לצעירי מזרח אירופה היהודים ששאפו
לעלות ארצה.
התארגנות הקיבוץ החלה בשנת  1924ואריה ,כאמור ,היה בין עשרת הראשונים בקיבוץ זה שהיה
לשם דבר ולנקודת ציון של התנועות החלוציות ממזרח אירופה.
מייסדי הקיבוץ הפכו לדמויות מיתיות בקרב אנשי "השומר הצעיר" עד ימינו אילו.

מתוך "ספר קלוסובה" הוצאת "הקיבוץ המאוחד"  1978-אריה מוזכר כאחד המייסדים
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אברהם גוברמן ממרכז "החלוץ" בוורשה התפעל מהרוח המהפכנית של קולוסובה וחיבר
להכשרה המנון באידיש ששרוהו במנגינת המנון ה"אנרכיסטים) ".מתוך "זמרשת"(

"הניפו מקבת הצניחו מגבה,
ירעם וירקיע קול נפץ כביר,
אנחנו קבוץ החלוץ בקלוסובה,
בוני החיים בעמל ובשיר"
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שיר הלל לקולוסובה –עיתון "דבר" 1931
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תעודה ,אישור והמלצה על אריה ברלינסקי על עבודתו בקולוסובה1925-

קלסובה –שנות ה30-

אריה עלה לארץ ב  .15/4/25-כמו יתר חברי ההכשרות הוא עולה כאיש נשוי לחברת הכשרה
שניהם בסרטיפיקט אחד וזאת על מנת לחסוך במספר רישיונות העלייה שהוענקו על ידי
השלטונות הבריטיים.
הבחורה –ציפורה )פייגה( רוזנפלד צעירה ממנו בשנה.
אריה מוגדר חקלאי וחוצב אבנים.
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תעודת עולה של אריה המוגדר כחוצב אבנים

אריה משמאל עם שמרל קולודני –תמונה מ"ספר קולוסובה"
מראשוני העולים 1925-

מציפורה רוזנפלד נפרד אריה מיד עם הגיעו ארצה .הרב עוזיאל המאשר את הגירושין שותף
לנושא הנישואים הפיקטיביים ומשתף פעולה על מנת להקל על הצעירים.
זמן קצר לאחר עלייתה נישאה ציפורה לבחור אחר.
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תעודת הגירושין
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בארץ   
עם עלייתו ארצה עבד אריה בעבודות קשות ומפרכות ,סלילת כבישים יבוש ביצות ,עבד בבניין
בתל-אביב והפך לפעיל בהסתדרות פועלי הבניין שם ,בד בבד עבד גם בירושלים בעבודות דומות.

שנת -1929אריה מופיע ברשימת הסתתים בירושלים
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בשנת  1930עולה לארץ אחיו נפתלי ,הוא נוסע מיד לאריה הנמצא באותו הזמן בירושלים ,השניים
תומכים האחד בשני.
אריה הוותיק משלם עבור ארוחותיו של נפתלי במסעדה הקואופרטיבית ונפתלי מחזיר לו מדי
תקופה את הוצאותיו.

נפתלי משלם למסעדה הקואופרטיבית לחשבון אריה
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נפתלי ואריה בירושלים  1931לאחר עלייתו של נפתלי

מאוחר יותר יתגורר נפתלי עם אריה ומלכה הנשואים בדירתם ויתקרב מאד למשפחתה החמה של
מלכה.
בשנת  1934נישא אריה למלכה טויסטר ,בחורה טבריינית בת למשפחה ותיקה בארץ שהגיעה
לירושלים על מנת לסיים לימודיה התיכוניים ב"גימנסיה העברית" ולהמשיך בלימודים על מנת
להפוך לאחות מוסמכת.
הוא ממשיך לעבוד בירושלים בעבודות טייחות וסתתות.

משפחת טויסטר-שנות החמישים ירושלים ,מלכה יושבת חמישית משמאל מאחוריה הילדים
רחל וישראל) .רחל נקראה על שם רחל ויינרויב(
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אריה ומלכה מברכים את החבר מקלוסובה פינקלשטיין-אבן זוהר לנשואיו1935-

באותו הזמן מוקם בית החרושת " נעלי ארצנו" ואריה מתמנה להיות אחד ממנהליו.
בית החרושת הוקם ב 1935-ושנה לאחר מכן הפך להיות קואופרטיב.
בשנותיו הראשונות היה המפעל סיפור הצלחה .בשנת  1940הוא מתואר בעיתון "דבר" כבית
החרושת לנעליים הגדול ביותר בארץ.
תנופה גדולה ידע המפעל כאשר בשנות מלחמת העולם השנייה הזמינו אצלו הבריטים אלפים
רבים של זוגות נעליים.
לקראת שנות השישים ההזמנות התמעטו.
אריה עבד בבית החרושת עד שנת .1963
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אריה ברלינסקי רשום כבר בשנות ה 30-כאחד ממנהלי המפעל
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ב 1934 -עולה לארץ מולה ,במכתב אריה מזמין אותו ואת סוניה להתגורר בביתם מדריך אותו
לקראת העלייה ומסדיר לו עבודה באוניברסיטה העברית שם עבד עד סוף ימיו.
)כזכור אריה הסדיר גם את עלייתה של רחל לארץ והקפיד ,במקביל לתמוך במשפחתו שנשארה
בחו"ל(.
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אריה היה פעיל מאד בחיים הציבוריים בירושלים חבר ומפקד בארגון ה"הגנה" .מאז שנת . 1927
עבר קורסים שונים במסגרת הארגון ומילא תפקידי פיקוד בירושלים) .ראה בהמשך כתבת
הזיכרון בעלון "ארגון חברי ההגנה" לאחר פטירתו(.

אריה עם מפקדים מארגון ה"הגנה" לאחר הקמת המדינה

גם מלכה עושה חייל בעבודתה והופכת להיות אחות ראשית מוערכת במשרד הבריאות .לאריה
ומלכה נולדים בן ובת :רחל וישראל.
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אריה ברלינסקי מתוך חוברת "ארגון חברי ההגנה בירושלים".אריה הצטרף לארגון ב 1927-ב-
 1929עבר קורס סגנים ,היה מפקד בעיר העתיקה ,הדריך בקורסים שונים ,מילא תפקידים
בירושלים בתקופת המאורעות ובמלחמת השחרור.
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ב

בשנת  1957נשלח אריה לפולין לצורך יצירת קשרים מסחריים עם המדינה בדרך הוא שולח
גלויה למולה .אריה היה היחידי מן האחים שביקר בעיר סרני אחר המלחמה.
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לאריה היו הרבה תכניות לבילוי עם הנכדים אותן לא הצליח להגשים עקב פטירתו,
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צולם על גג הבית של אריה ומלכה ברחוב מלאכי הדסה עם עוזי ,אריה עם הילדים ישראל
ורוחי ,בצד ימין ,בן אחותה של מלכה—משה אילן

כאמור למעלה  -עבד אריה בנעלי ארצנו" עד שנת .1963
בתקופה זו התערער מצב בריאותו והמצב במפעל הלך והחמיר.
אריה החל לעבוד ב"קרן הביטוח לפועלי בנין".
בשנת , 1974כאשר היו לו תכניות רבות לבילוי עם נכדיו האהובים-הוא נפטר.
זמן לא רב לאחר פטירתו עברה מלכה להתגורר ב"מעון הרופא" במוצא עילית שם חייתה שנים
רבות עד לפטירתה.
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אריה ומלכה במרכז התמונה
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לא ניתן לסיים את הפרק מבלי להביא את הסיפור ,הקשה והטרגי של איתי שרון ז"ל.
איתי היה נכדה של רחל ,בתם של אריה ומלכה.
אבל ירד על תושבי המדינה כאשר נודע על פטירתו של איתי ממכת חום במהלך גיבוש לקראת
קורס טייס טרם גיוסו.
אביו של איתי –מוטי-שהיה טייס נהרג כאשר איתי היה בן מספר חודשים .
האם הילד הנפלא הזה ירש גם הוא את הרגישות והמוטיבציה ללא גבול שהתגלגלה במשפחה?
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איתי שרון ז"ל
מתוך כתבה לזכרו
נולד בחיפה ב,29.08.1988-
אביו ,סרן מוטי שרון ז"ל ,טייס מסוק יסעור בחיל האוויר ,נפל בעת הנחת אבן הגבול האחרונה
בגבול השלום שבין ישראל למצרים ,בחורף  ,1988כאשר איתי היה בן ארבעה חודשים .איתי
הביע מגיל קטן מאד את רצונו ללכת בדרכו של אביו ,להתגייס לקורס טייס ,מתוך רצון להכיר
את האיש שהעניק לו חיים ,ולמעשה הוא אינו יודע כמעט דבר אודותיו.
ב ,23.08.2006-שישה ימים לפני יום הולדתו ה ,18-מת איתי בבסיס חיל האוויר בחצרים
כתוצאה ממכת חום ,בגיבוש לקראת קורס טיס .הוא נטמן בחלקה הצבאית בבית העלמין בזכרון
יעקב.
בין חפציו נמצא השיר ";ניהול העיזבון"; שכתב בעקבות מות אביו.
את השיר בחרה לבצע להקת ";בית הבובות";.

איתי שרון ז"ל

ניהול העיזבון /איתי שרון
אני לא מפסיק להתגעגע,

אני לא מפסיק להתגעגע,

חושב עליך,

חושב עליך,
מנסה ללכת בדרך שלך,
שהצבת בפניי כשעזבת
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מנסה ללכת בדרך שלך,

מאז שעזבת,
הזמן עובר לאט,
ימים זולגים כמו מבעד לשעון חול,
ואני חייב להמשיך בחיפוש.

אני מפחד לא לעמוד בציפיות,
של כולם ,של עצמי...
ואני חייב להמשיך בחיפוש
אני חייב להמשיך בחיפוש

אני לא מפסיק להתגעגע,
חושב עליך,
מנסה ללכת בדרך שלך,
שהצבת בפניי כשעזבת

מאז שעזבת,
הזמן עובר לאט,
ימים זולגים כמו מבעד לשעון חול,
ואני חייב להמשיך בחיפוש.
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חיים–  אבא  ברלינסקי   
  

  
  
  
  
  
  
  
נולד  בסרני  1908  מת  בסרני  ,כנראה  ממחלת-‐  לב     
ב‐  1941-לפני  שנרצחו  אשתו  חסיה  ובנו  עזריאל   .
אמו  בתיה  ואחותו  הצעירה  זלטקה   
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חיים נולד בסרני בשנת .1908
לדברי שיקה היה היחידי מבין הילדים שלא היה ציוני.
יחד עם זאת ,תעודתו מביה"ס נמצאה בביתנו וסביר להניח כי בשלב מסוים רצה להגיע ארצה ,
ככל הנראה כסטודנט ,וביקש כי אחיו יסדירו עבורו סרטיפיקט.
בחוברת הזיכרון שהוציאה הדסה ליום השנה הראשון לפטירתו של נפתלי רשמה כי חיים נרשם
ללימודים באוניברסיטה אך המלחמה מנעה זאת ממנו.
כמו כן התמונות שבידינו מלמדות על פעילותו ב"פינה העברית שעל יד תרבות" וכן ב"ליגה למען
העובדים בארץ ישראל" דבר שלא מתיישב עם טענתו של שיקה.
יתכן ולא עלה מאחר והיה חולה וחשש כי לא יצליח להתפרנס בארץ מאחר ולא היה מסוגל לעבוד
בעבודה פיסית.
  

  
                          חיים  בשורה  השנייה‐-השני  משמאל   1927  
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חיים  בשורה  השלישית  מלמעלה  רביעי  מימין  -‐  ה"ליגה  למען  העובדים  בארץ  ישראל"  
נפתלי  בשורה  הראשונה  באמצע   
  

  
                                                ליד  קבר  האב  עם  מולה   
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בסוף שנות ה 30-נישא לחסיה בינדר מהעיירה רוקיטנה הסמוכה לסרני.
חסיה הייתה אף היא חניכת "השומר הצעיר".
לאחר נשואיו עם חסיה עבד בבית חרושת ללבנים )ב' צרויה( כמנהל חשבונות.
המפעל נקרא "צגלנה" הבעלים היה חיים טורוק .המפעל שכן בעיירה אוסטקי שהייתה על פסי
הרכבת תחנה אחת אחרי רוקיטנה.
  
    
  
  
  
    
  
  
  
נוף  באוסטקי  שם  עבד  חיים  
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דף  עד  שמילאה  אחייניתו  של  חיים  טורוק  אצלו  עבד  חיים)  .  ברוריה    שראלי  
עלתה  לארץ  עם  משפחתה  ב‐  1935  -וכך  ניצלה  .היא  נפטרה  בשנת   (2004  
  
בעיירה אוסטקי ) ( ostakiהיו מספר בתי חרושת ללבני שמוט )לבנים המשמשים לבניית תנורים
עקב עמידותן בטמפרטורות גבוהות(.
במהלך חיפושינו אחר משפחתה של חסיה ניסיתי להתקשר לאשר בינדר מרוקיטנה אשר סברתי
שיש לו קשר אליה
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את שמו של אשר בינדר מצאתי ברשימת הפעילים של ארגון יוצאי רוקיטנה בישראל ומאחר והיה
ברור שמשפחתה של חסיה התגוררה בעיירה זו סברתי כי קיימים סיכויים רבים שקיים קשר
משפחתי ביניהם .ואומנם לאחר מספר מילים אמר לי אשר כי הוא אחיה של חסיה והוא למעשה
היחיד מבני המשפחה שעימם היה קשר שהכיר את הילד עזריאל שהיה לדבריו ילד "גאון".
אשר היה נרגש מאד ולא ניתן היה להמשיך ולדבר עימו .
רחל בן ישי נפגשה עימו ועם בתו עמירה אשר הסתבר כי הן מכירות האחת את השנייה.
במהלך שיחה זו התגלו פרטים שונים ומצמררים.
אשר בינדר הוא היחיד מבני משפחתו שניצל לאחר שברח והצליח להצטרף לפרטיזנים .תקופה
מסוימת הוא התגורר בסרני וכך הכיר היטב את הסבתא בתיה את ניונקה ואת זלטקה.
לדבריו הוא עמד בקשר טלפוני עם ניונקה עובדה שלא הייתה ידועה לנו.
ממנו למדנו כי חיים לא הושמד על ידי הנאצים כי אם מת ממחלת -לב עוד בשנת  1941ונקבר
בבית הקברות ברוקיטנה אך קברו אינו קיים היום לדבריו של אשר שביקר במקום חמש פעמים
וניסה לאתר את הקבר.
לאחר שנפטר עברו חסיה ועזריאל להתגורר עם הוריה של חסיה.
אשר יודע בוודאות כי חסיה נרצחה אך אין עדויות לגבי מותו של הילד עזריאל ועל כן קיווה
שאולי הועבר למשפחה מקומית ואומץ על ידה.
אולם בכל הביקורים שערך ברוקיטנה לא מצא כל עדות לכך.
אשר אהב מאד את עזריאל הקטן שנקרא על שם הסבא שלנו.
הוא היה לדבריו ילד מתוק וחכם  .לי הוא אמר שהיה ממש גאון..
אשר העריך מאד את חיים לדבריו היה מאד משכיל.
דבריו מצטלבים עם דבריה של הדסה שאמרה תמיד כי חיים נחשב ל"מוכשר בבין כל האחים".
אשר נולד ברוקיטנה אשר גם היא כמו סרני קמה לתחיה בראשית המאה ה 20-אז ניתן אישור
ליהודים להתגורר באזור זה .
בעקבות מסילות הרכבת שנסללו הגיעו למקום משפחות יהודיות רבות ,התפתח הסחר בעצים,
הוקמו בתי חרושת ועוד .אז הוקם גם בית ספר עברי מרשת "תרבות".
בשנת  1924נסעו האב והדוד לארץ ישראל הם קנו מגרש בדרך ליריחו וכמו כן קנו בית חרושת
לאטריות ברחוב יחזקאל בשכונת הבוכרים בירושלים.
אולם משלא הצליחו להתפרנס מכרו את בית החרושת וחזרו לפולין.
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את המפעל קנו ,בשנת  ,1926אליהו חרפק מסרני שהגיע לארץ עם משפחתו בשנת  1921ומשה
קצמן גיסו שהיה חברו הטוב של אריה .משפחת חרפק הגיעה לארץ בשנת  1921וישבה בתחילה
בתל אביב .בשנת  1929הגיעו לירושלים והחלו להפעיל את המקום כנראה לצד חנות מכולת
שסיפקה להם פרנסה.
בשנת  1931אנו כבר מוצאים עדויות לקיומו של המפעל:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
"דואר  היום""  התעשייה  הארץ‐-ישראלית"  5/6/1931    למעלה      מסומנת  החנות  של  

עקיבא  ורבקה  רבינוביץ  ההורים  של  הדסה  אשת  נפתלי   .
ולמטה‐-מפעל"  אטריות"‐-ירושלים  שכונת  הבוכרים   .
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"   
"התעשייה  בארץ  ישראל"  "    1932  בית  חרושת  לאטריות  בשכונת  הבוכרים              
מפעל  האטריות"  איטרית"  של  א  .חרפק    ומ  .קצמן  מופיע  בפרסומים  בירושלים     .
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מש'  קצמן  ,,אריה  ומלכה  ומולה  משתתפים  באבלו  של  ידיד  קרוב  מסרני  אשר  גם  הוריו  ר'  
יעקב  ומינדל  פתחו  את  ביתם  בפני  בני  הנוער  בסרני  .האם  גם  קצמן  או  אשתו  היו  בני  
המקום     ?  

רוחי מספרת כי אריה היה חבר קרוב של קצמן ושל חרפק והיא כילדה זוכרת את מפעל האטריות
שלהם ואת האטריות שהיו תלויות על חבלים .היא גם הייתה חברה של בנותיו של חרפק.
והמשיכה לבקרם עם ההורים גם כאשר עברו לגור בתל אביב.
רוחי לא ידעה כי הקשרים בין אביה וחרפק היו עוד מחו"ל וכמובן לא היה לה שמץ של מושג על
כך שאביה של חסיה ,שהייתה למעשה דודתה ,היה הבעלים הקודמים של בית החרושת ,.וכי כל
המשפחה כולל חיים והילד הקטן עזריאל הושמדו לאחר שלא נמצאה פרנסה בארץ ישראל והסבא
חזר לפולין.
הם גם לא הצליחו בעסקיהם אולם בשנת  1939עם פרוץ המלחמה חל שינוי -הבריטים החלו
לצרוך כמויות גדולות של אטריות והעסקים החלו לפרוח.
בשנת  1942הם התאחדו עם עוד חמישה יצרנים של אטריות בארץ ויחד הקימו את בית החרושת
"אסם"
וכך יצא כי אותו המפעל שאכזב את משפחת בינדר וגרם להם לעזוב את הארץ ,מה שהביא
להשמדתם – אותו המפעל הביא לפריחה כלכלית אצל ידידיהם מסרני.
משפחות בינדר וחרפק היו ידידות עוד לפני הקמתה של סרני  .שתיהן הגיעו מהעיירה דומברוביצה
הקרובה לסרני והקימו עסקים בקרבת תחנת הרכבת של סרני עוד בשנת .1900
ברשימת התלמידים בכתתו של נפתלי בבית הספר היסודי למדו שני תלמידים ממשפחת חרפק
  

226

  
מר  אליהו  חרפק  ממייסדי"    אוסם"  ,משמאל,  מקבל  את  אות  יקיר  התעשייה  מידי  בומה  
שביט  לידו  השר  גדעון  פת   .(1980)  .

  
חסיה נורתה בכיכר השוק יחד עם אמה של חסיה .רבים נמלטו רובם הוסגרו ונרצחו  ,אחרים
הוסעו ברכבות לסרני ושם נרצחו.
אשר הצליח ,כאמור ,להימלט והצטרף לשורות הפרטיזנים בתום המלחמה גילה כי משפחתו
הושמדה כולה בשנת  1947הצליח לעלות ארצה בזהות בדויה ולהקים משפחה.
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תעודתו  של  חיים  שהייתה  בביתנו   .  
)חיים נרשם כנראה ללימודים באוניברסיטה העברית אך לא הצליח לעלות .לדברי אמי היא הבינה
שחיים היה מאד מוכשר .גם אשר סיפר לרוחי כי הוא היה מאד משכיל .יש לי תחושה כי האחים בארץ
האשימו את עצמם בכך שלא השתדלו מספיק לחלץ את חיים ומשפחתו מן התופת(

228

  
חיים  עם  האם  ואחיותיו  הקטנות  מניה  וזלטקה

  
  
  
  
  
  
  
  
מימין  חיים  חסיה  ובתיה  בבית  מש'  בינדר  בתמונה  האמצעית  חיים  וחסיה  .
בתמונה  משמאל‐-בתיה  מארחת  בביתה  את  אמה  של  חסיה   (1939)  
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משפחתה  של  חסיה  בינדר  הוריה  ,אחיה  אחותה  ,וגיסתה  שניספו  בשואה     .
על  פי  בדיקתנו  לאשתו  של  האח  משה‐-צסיה  גולוד‐  -משפחה  בקיבוץ  מסילות   .
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חיים  וחסיה      1937  -‐  
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חלק  מזיכרונותיו  של  אשר  בינדר  ,אחיה  של  חסיה  ,שהצליח  להימלט  להצטרף  
לפרטיזנים  ולשרוד  את  המלחמה   
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אשר  בינדר–  אחיה  של  חסיה  ברלינסקי‐-כפרטיזן  באוקראינה  
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דף  העד  שמלאה  הדסה  ברלינסקי  לזכרו  של  הילד  עזריאל  ברלינסקי  ילדם  של  
חיים  וחסיה  שנרצח  על  ידי  הנאצים   .
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                  אחיה  של  צסיה  גולוד  ,גיסתה  של  חסיה  ,היה  חבר  קיבוץ"  מסילות"   .
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חנה)  ניונקה(  קציר)  ברלינסקי(  

סרני  -‐1912  יד-‐  מרדכי  1989  
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ניונקה ושיקה קציר היו הדודים האהובים והמסורים מקבוץ יד -מרדכי.
נראה ששניהם לקחו סוג של אחריות על המשפחה .לאבא שלי ,ניונקה הייתה לא רק אחות אלא
גם אמא .למרות כל שעברה וכל המחלות מהן סבלה הייתה אשה חזקה ונחושה .דווקא היא
שהייתה כל כך חולה –חייתה יותר מכל אחיה .תמיד הייתה עסוקה ,תמיד עבדה ,מסודרת
מקפידה -נראה שירשה תכונות רבות מהסבתא  .היו אחים שדמו דווקא לסבא שהיה כנראה יותר
רגיש ופחות חזק.
כולנו אהבנו מאד לבקר ביד -מרדכי .על השולחן תמיד הייתה מוגשת עוגה -יצירתה של ניונקה.
בחדר האוכל פגשו אותנו תמיד בשמחה החברים משל היו גם הם קרובי משפחתנו.
והביקור היה מסתיים תמיד ביציאה לגינה של ניונקה שהייתה שולחת עמנו מספר שתילים יפים
לירושלים .ניונקה עסקה בטיפול בילדים שהיו קשורים אליה מאד .כשחלתה עבדה במתפרה
ועסקה ביצירת חפצים שונים שהייתה מחלקת גם בין המשפחה והחברים.
שיקה מבחינתנו היה דוד מוכשר ואהוב ,הוא עצמו התייחס אלינו כדוד מוחלט מכתביו אלינו
מוכיחים זאת .שיקה מילא תפקידים מרכזיים בקיבוץ לא הפסיק ללמוד ולדעת ,הייתה לו גישה
לבני אדם הוא אהב אותם והם החזירו לו אהבה .גם לאחר מותה של ניונקה הוא לא נשבר-המשיך
לעבוד לנסוע ולעסוק בתחומים שעניינו אותו .נצחונו את מחלת הסרטן היה לשם דבר במדינה
כולה.
ניונקה נולדה בסרני ב .1912-למדה בביה"ס "תרבות" והייתה פעילה ב"השומר -הצעיר" .במשך
שלוש וחצי שנים הייתה בהכשרה בלובלין שם הכירה את שיקה  -יהושע קצנבליט -שהיה צעיר
ממנה .השניים היו חברים בתנועת ה"השומר הצעיר" שהייתה פופולארית מאד בקרב הנוער
היהודי.
בשנות ה 30-המוקדמות היו בשכבת הבוגרים של ה"שומר הצעיר" בפולין כ 700-איש אשר הקימו
אז שלושה קיבוצי הכשרה .ניונקה ושיקה השתייכו להכשרת "השרון" שהוקמה בחלם ועברה
ללובלין .
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ועד-הקהילה בלובלין העמיד לרשותם בנין ברחוב קרביצקה מס'  .41למרות הסביבה הגרועה
התנאים והעבודה הקשה הפכה ההכשרה למוקד משיכה והייתה לטובה מבין קיבוצי ההכשרה
בפולין.
שיקה היה יליד העיירה אוסטרוג אף היא בווהלין לא מרוחקת מסרני.
במשפחתו היו ארבעה ילדים ,שני בנים ושתי בנות .האב היה אדם משכיל ששימש בנוסף לעבודתו
כמסגר גם בתפקיד סגן ראש העיר .
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דף–  עד  שמילא  שיקה  להנצחת  זכרה  של  אמו‐-שרה   

אוסטרוה-אוסטרוג –עירו של שיקה קציר
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טירת אוסטרוה

אוסטרוה או אוסטרוג היא עיירה במערב אוקראינה במחוז רובנו .בפי היהודים נקראת גם
אוסטראה
בעיר ,היום ,נשארו יהודים בודדים.
היהודים התיישבו בעיר החל מהמאה ה .15-התאריך הראשון שמופיע במצבות העתיקות ביותר
הוא  .1465על יהודי העיר נגזרה גזרת גירוש יחד עם שאר יהודי ליטא ב־ ,1495אך התאפשר להם
לשוב ב־ .1503יהודי העיר התפרנסו בעיקר ממסחר עם פולין ,אוכלוסייתה היהודית של העיר גדלה
מאוד ,והעיר נהייתה החשובה שבין ערי "ועד ארבע ארצות" .בשל גדולי התורה הרבים שישבו
בעיר ,היו שכינוה" :אות תורה".
ב־ 15באוקטובר  3,000 1942מיהודי העיר נהרגו באקציה .כ 800-ברחו ,אך רובם נרצחו על ידי
הלאומנים האוקראינים .בשואה נכחדה רוב הקהילה ,רק  40מיהודי העיר חזרו אחרי המלחמה
לבתיהם.
שיקה בחור מוכשר ביותר בעל יכולת התבטאות ויכולת ארגונית .השניים היו בהכשרה בלובלין
לזוג ,אך לא נישאו .לאחר שלוש וחצי שנים עברה ניונקה ניתוח אפנדציט בעיר רובנו שככל
הנראה הסתבך והיא נאלצה לעזוב את ההכשרה ולחזור לסרני כשהיא מבקשת מאחיה בארץ
לדאוג לה לסרטיפיקט )אשרת עלייה( .שיקה שחשש מגיוס לצבא אם תפרוץ מלחמה החליט
לעלות לארץ כמה שיותר מהר.
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שיקה  הצעיר  שכשרונותיו  ויכולותיו  בולטים  ,הוא    המדווח  על  פעילות  הקיבוץ  בלובלין  בפני  האחראים  
בורשה  1937)  לפני  עלייתו(   

לפני שנסע ארצה ,הגיע לביתה של ניונקה והסבתא בתיה נתנה לו מאה פונט להוצאות הדרך.
שיקה היה זקוק לכסף מאחר וחברי ההכשרה לא זכו לכל תמיכה והובהר להם כי כל אחד מהם
יוכל לעלות רק אם יממן בעצמו את הוצאותיו.
לדברי שיקה עבד חיים באותו הזמן כפקיד ומצבה של המשפחה היה יותר טוב .ולכן הרשה לעצמו
לבקש עזרה .כששמע אביו של שיקה על כך הוא לא היה מרוצה והעיר לו על כך .לארץ עלה שיקה
באוניה יוונית בשם "אסימי" באוניה היו שני מלחים עבריים שהיו מתורגמנים .לדברי שיקה,
היוונים שומרים על אוניה זו עד היום -בפיראוס.
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מיד כשהגיע ארצה נסע שיקה לבקר את בני משפחתה של ניונקה  .כל תקופה זו היה מתארח
אצלם בחופשות ,אריה ומלכה היו כבר נשואים והתגוררו ברחוב מלאכי  ,5מולה עבד
באוניברסיטה ונפתלי בנוטרות.
שיקה הצטרף לקיבוץ "מצפה -הים" שליד נתניה שבו ישבו חניכי "השומר הצעיר" שהגיעו
כבודדים .מ"מצפה הים" עברו אחר -כך החברים לקבוץ יד מרדכי שנקרא על שם מפקד המרד
בגיטו ורשה-.מרדכי אנילביץ' .זמן לא רב אחר עלייתו היה שיקה בין המתנדבים לצבא הבריטי.
הוא התמיד בשרותו עד לאחר סיומה של המלחמה זמן רב שהה באירופה ובין היתר באיטליה
בשמירה ובחקירה של שבויי מלחמה איטלקים וכן בחקירת שבויים אוקראינים ואחרים .כאן
סייע לו כשרונו הרב ויכולותיו בלימוד שפות.
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אחותו  ומשפחתה   
בשנת  ,1940ממש ברגע האחרון ,הצליחה ניונקה להגיע לוילנה שם שלטו הרוסים ושם התרכזו
אנשי "השומר הצעיר" שרצו לעלות ארצה .לפני כן עברה דרך בית הוריו של שיקה ונפרדה מהם.
הקבוצה הצליחה להגיע לתורכיה ומשם ,תמורת שוחד ,הצליחו להגיע לארץ ברכבת דרך לבנון.
מיד כשהגיעה ) (13/1/41פרסמה ניונקה הודעה בעיתון "דבר" שיקה קצנבליט מצפה הים
,ניונקה בירושלים.

כתבה  משנת  1995  על  שרותו  של  שיקה  כחוקר  בצבא  הבריטי  ועל  פגישתו  עם  
משפחתו  באירופה  לאחר  המלחמה.
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ההודעה  שפרסמה  ניונקה  עם  הגיעה  ארצה‐-‐13/1/41-בתחתית  העמוד   
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שיקה היה באותו הזמן ביריחו ,בגדוד טירונים .חופשות לא באו בחשבון אז והאפשרות היחידה
להגיע לירושלים הייתה צריכה להיות יצירתית.
שיקה טען כי כואבת לו השן ,הוא נשלח לרופא שיניים וזה עקר לו את השן הכואבת כביכול
שהייתה למעשה ,שן בריאה אך כך הוא נפגש עם ניונקה לאחר פרידה ארוכה.
יש הטוענים כי הוא עשה זאת שלוש פעמים ,ואיבד שלוש שיניים בריאות.
כשנשלח שיקה לאירופה ,שוב נפרד מניונקה .והמשיך בקשר רצוף עם כל המשפחה ,מתנות ,גלויות
לעוזי הקטן וכו'.
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התנדבות  היישוב  לצבא  הבריטי  במלחמת  העולם  השנייה   
מתנדבי היישוב "בבאפס"

שיקה שרת בפלוגה הרביעית של הבאפס
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מתנדבי היישוב בבאפס היו יהודים שהתנדבו בעידוד המוסדות הלאומיים של היישוב בארץ
ישראל לשרת בצבא הבריטי והוצבו כחיילים בתפקידי עזר ביחידת ה"-באפס" ) Buffs -יחידת
חיל רגלים( במסגרת התנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.
ה Buffs-היה הכינוי של 'הרגימנט המלכותי של קנט המזרחית' Royal East Kent -
 .Regimentרגימנט הבאפס הוקם בשנת  1572של חייליה.
מתחילת מלחמת העולם השנייה ובמהלך כל שנות המלחמה ,דרשה הנהגת היישוב מהבריטים
ולחצה עליהם להקים יחידה עברית לוחמת ,שתהיה מורכבת כולה מבני היישוב עם סמל ודגל
משלה ,כדוגמת הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ,בה יוצבו וישרתו מתנדבי היישוב
לצבא הבריטי .הבריטים התחמקו כמעט עד סוף המלחמה מלהסכים לבקשה זו .מתנדבים בני
היישוב נשלחו לשרת ביחידות עזר שונות ,בחיל החפרים ,ב'באפס' ,ברגימנט הארץ ישראלי,
בפלוגות התובלה  -אך לא ביחידה משלהם ,בשפתם ותחת דגלם .יחידה כזו הוקמה רק לקראת
סוף המלחמה.
בספטמבר  ,1940בשיא תקופתה הקשה של בריטניה במלחמת העולם השנייה  -ימי הקרב על
בריטניה ,הוקמה הפלוגה העברית הראשונה של חיל הרגלים בתוך ה .Buffs-שלטונות המנדט
טענו כי הצבת מתנדבי היישוב ב'באפס' נעשתה מטעמים פורמליים ,כדי להימנע מן הקשיים
הכרוכים בהקמתו של רגימנט חדש ,אך בעצם הצבתם של מתנדבי היישוב ביחידה טריטוריאלית
של חיילים מחבל ארץ מסוים באנגליה ,גילו הבריטים את כוונתם שלא להציבם בכל יחידה שיש
בה סממן מקומי ארץ ישראלי או עברי.
משיקולים פוליטיים החליטו הבריטים לקיים שוויון בגיוס בין יהודים לערבים ,אך בפועל רוב
המתגייסים היו יהודים .הבריטים אפשרו תחילה גיוס לשש פלוגות בלבד ,מהן שלוש פלוגות
יהודיות ושלוש ערביות שתשרתנה בארץ-ישראל ובעבר הירדן בלבד .בסופו של דבר קמו 15
פלוגות יהודיות ,בכל אחת מהן  200חיילים ובכולן יחדיו כ 3,000-איש.
רק ב 1942-הורכבו מפלוגות הבאפס שלושת גדודי הרגימנט הארץ ישראלי .הקמת יחידות עבריות
של חיל רגלים סדיר בצבא הבריטי היה ציון דרך חשוב בדרך החתחתים שהובילה לבסוף ,ב,1944-
לקראת סיום המלחמה ,להקמת עוצבה עברית במלוא מובן המילה .בעוצבה זו שירתו רק חיילים
יהודים .וזו היא הבריגדה היהודית או העברית שהיא החטיבה היהודית הלוחמת )חי"ל(.
בתקופת שירותו הצבאי של שיקה עבר הקיבוץ לשטח "יד מרדכי" של ימינו וניונקה עברה לשם
אף היא עם יתר חברי הקיבוץ.
כאמור למעלה ,הקיבוץ שכן בין השנים  1936ועד  1943בשטח של נתניה של ימינו המקום נקרא
אז "מצפה הים".
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הסיבה למעבר הקיבוץ לדרום הייתה הצורך בשטח גדול יותר -שטח הקרקע שהוקצה לקיבוץ
"מצפה הים" -היה  14דונם -שטח זעיר שלא איפשר את התפתחותו .חברי הקיבוץ עסקו בלימוד
דייג ימי ,גידול ירקות וגידול דבורי דבש .עבדו בפרדסי נתניה ,בסלילת כבישים באזור ,במאפיות
בנתניה וכדומה .כוונת החברים הייתה להגיע לשטח שיאפשר פיתוח משק חקלאי .ב 1943-עבר
הקיבוץ לאזור שהוקצה לו על ידי המוסדות המיישבים ,כ 10 -ק"מ מדרום לאשקלון .הקמת יד
מרדכי היוותה השלמה למפעל ההתיישבות בנגב המערבי ,בשכנות לקיבוצים גברעם וניר-עם.
בכ"ט בנובמבר  1947נערכה בעצרת האומות המאוחדות ההצבעה על חלוקת ארץ ישראל .על פי
מפת החלוקה הייתה יד-מרדכי אמורה להיכלל בשטח המדינה הערבית שתוקם.
האזור שמסביב ליד מרדכי ,לרבות העיר מג'דל )לימים תוקם בה אשקלון( היה בשליטה ערבית.
המצב הביטחוני במקום הלך והחמיר והישוב פונה.
ב־אוקטובר  1948במסגרת מבצע "יואב" תקף הגדוד השלישי מחטיבת יפתח .
מפקד החטיבה המצרית שישב באזור יד מרדכי -מג'דל וחשש מכיתור נוסף לכיתור כיס פלוג'ה,
החליט לפנות את האזור .עם נסיגתו של הצבא המצרי מהאזור ,כעבור יום ,ב 6 -בנובמבר חזרו
אליו החברים והחלו בשיקומו.
במרכז הקיבוץ ,ליד מגדל המים שהופגז וקרס עם תום מלחמת העצמאות הוקמה ב־ 1951אנדרטה
לזכרו של מרדכי אנילביץ' .את האנדרטה יצר הפסל נתן רפפורט .זה פסלו הראשון של רפפפורט
בארץ .לרגלי גבעת האנדרטה נערכת מדי שנה עצרת עם גדולה בכ"ז בניסן – "יום הזיכרון לשואה
ולגבורה".
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שיקה  כתב  מכל  מקום  בו  היה  .מאירופה  הוא  מקפיד  לשלוח  גלויות  לעוזי  הקטן  
מרגש  לחשוב  כיצד  בכל  המערבולת  בה  היה  נתון  הקפיד  לחשוב  כיצד  לשמח  את  
הילד  הקטן  .
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במכתב  להדסה  מתאר  שיקה  בהתרגשות  את  החגיגות  שהיו  בנתניה  לרגל  מלאת  31  שנה  
להתיישבות  ב"מצפה‐  -הים"   
  

בתום המלחמה חוזר שיקה ארצה ,עבודה רבה משקיעים ניונקה ושיקה יחד עם שאר חברי
הקיבוץ בהקמתו ושיקומו של ביתם.
אחרי המלחמה נוסעים שיקה וניונקה לשליחות בקובה תקופת רגיעה עבורם למרות העבודה
הקשה.
עוד לפני הנסיעה הם מחליטים לאמץ ילד לאחר שברור להם שניונקה לא תוכל ללדת בגלל הניתוח
שעברה.
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ניונקה    מבקשת  במכתב  למולה  סיוע   בכך  ששיקה  לא  ישלח  שוב  למקום  מרוחק  לאחר  שנים  של  
שרות  בצבא  הבריטי   .
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בתמונות חניכי "השומר הצעיר" וההורים בקובה נפרדים מניונקה ושיקה.
עם ההורים ,ניונקה ושיקה בשורה השניה מלמטה ,חמישית ושישי מימין-עם
חניכי "השומר הצעיר" בקובה
בתמונה למטה –עם הורי החניכים-עומדים,רביעי וחמישית משמאל.
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ותמונה של ניונקה במחסן הפרודוקטים בקובה.

ניונקה במחסן הפרודוקטים בקובה

שנה טובה מקובה
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בשנת  1951עוד לפני הנסיעה לקובה נחנכת האנדרטה לזכרו של מרדכי אנילביץ' –
ניונקה ושיקה מזמינים את המשפחה
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דוגמאות למכתבים שמלאו שקיות עבות -כרס ואשר הוחלפו בין המשפחות
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עם מולה ביד מרדכי
  

מהאלבום‐-מיקי  בילדותו   
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הספר"  השמש  לא  עמד  דום"  מספר  את  סיפור  הגבורה  של  אנשי  קיבוץ"  יד  מרדכי  .
הסופרת  שהתה  רוב  זמנה,  בעת  כתיבת  הספר  ,בביתם  של  ניונקה  ושיקה   .

בביקור  אצל  הדודה  ביד  מרדכי  :1979  מימין  -‐  תמר,ישי  ,איילת  ,,עומר  כרמון  .עומדות  
בתיה  וניונקה   
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שיקה  ליד  פסלו  של  מרדכי  אנילביץ'   

ניונקה באחד מאשפוזיה בבית החולים
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ניונקה היתה מאד חולה תקופה ארוכה מאד ,נכנסה ויצאה מבתי החולים אך התעקשה להחזיק
מעמד.
גם בשעותיה הקשות חשבה על כל אחד מבני המשפחה ולא אשכח שיחת טלפון שקבלתי ממנה
כאשר הייתה חולה מאד.
הייתי אז חולה בצהבת והיא התקשרה לשאול מה שלומי והפצירה בי להרגיש טוב.
ב  30/5/89-היא נפטרה.
על קברה ספד לה שיקה:
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לאחר הלוויתה של ניונקה ביד מרדכי-בתמונה העליונה מימין לשמאל קובי בילר ,ישראל אמיר,
בתיה כרמון ,עוזי ברלינסקי,רחל בן-ישי
בתמונה התחתונה-אברשה ירוסלבסקי,בתיה בילר ,מלכה ברלינסקי.

שיקה לא נשבר לאחר מותה של ניונקה ,הוא המשיך לעבוד ,להיות פעיל לנסוע ברחבי העולם
ולהיות בקשר עם המשפחה והידידים הרבים .אך לפני מספר שנים החל שיקה לדעוך ובינואר
 2013הלך לעולמו ונקבר ליד ניונקה חברתו ,אהובתו.
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ההספד שנקרא על קברו.
בהספד כמה טעויות למשל ההכרות עם ניונקה שהיא טעות מרכזית
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מניה)  מלה(  ירוסלבסקי)  ברלינסקי(   

  
סרני  1915  ירושלים   1961  
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מניה הבת השביעית שנולדה לבתיה ועזריאל ברלינסקי הייתה כבת שנתיים כאשר נפטר האב.
ניונקה הייתה מבוגרת ממנה וזלטקה קטנה ממנה.

ילדה יפה חברותית מאד .
כילדה הרגישה כנראה האם שמניה זקוקה לדמות אב שלא היה לה ועל כן הטילה על מולה האח
המבוגר לדאוג לה.
גם כשהיא כותבת אליה לארץ היא מבקשת ממנה שתקשיב לכל מה שמולה אומר לה.
היא דואגת שללא דמות חזקה לידה היא תושפע מחברות שאינן מתאימות לה.
את הטיפול ברשיון העלייה שלה לארץ לקח על עצמו נפתלי.
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בשנת  1935  מודיעים  לנפתלי  כי  בשלב  זה  הבקשה  לעלייה  לא  מאושרת  ,הבקשה  הוגשה  
ב‐   .1934-

מניה עלתה בשנת 1936
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כאשר עלתה ארצה )ב (15.11.36-עברה לגור עם מולה האח הגדול ועם נפתלי שבאותו הזמן
התקבל לעבודה ב"משטרת הישובים העבריים".

בשנת  1938מניה מתגוררת ברחוב עובדיה ותרמה ל"שקל העברי"

בשנת  1941נושא נפתלי לאשה את הדסה רבינוביץ' בת למשפחה ותיקה בארץ .בני  -הזוג
מתגוררים באחד מחדרי הדירה ברחוב עובדיה ושם גם נולד בנם הבכור עוזי בספטמבר .1942
המגורים המשותפים גורמים למתיחות בין הדסה ומניה ,ניונקה נקראת לפשר אך מחליטה שלא
להתערב.
נראה שהדסה אינה מבינה מה עובר על בני המשפחה באותם ימים קשים ובאיזו מתיחות הם
מצויים בדאגה לבני המשפחה באירופה.
הדסה ונפתלי עוברים להתגורר ברחביה בחדר אחד בדירת הוריה של הדסה שם נולדתי גם אני.
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בשלב מאוחר יותר מתפנה שם דירה נוספת והם עוברים להתגורר בה.
מניה נשארת לגור ברחוב עובדיה עם מולה.
לאחר הכרות עם אברהם )אברשה( ירוסלבסקי היא נישאת לו ולבני הזוג נולדה -בשנת - 1947בת
שנקראה על שם האם –בתיה.

                                                                                מניה  ובתה  בתיה  בחצר  הבית  ברחוב  עובדיה   

בהלווית  ניונקה  מימין  אברשה  ירוסלבסקי  ,בתיה  בילר  ,מלכה  ברלינסקי   
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מכתב  מנפתלי  להדסה  הנמצאת  עם  עוזי  בכפר  גלעדי  בערך  שנת  1944  מניה  עובדת  מחוץ  
לירושלים  אברשה  מחפש  עבודה   .
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בתיה

              מימין  :ניונקה,שיקה,בתיה,  מניה                                                            
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על  המרפסת  ברחוב  עובדיה  מימין  מניה  ,בתיה  ,ניונקה,  מולה   

בתיה‐  -שניה  מימין  בגן  הילדים   .
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בשנת  ,1961בגיל צעיר מאד נפטרה מניה.
מותה זעזע את האחים שכאבו מאד במקביל את יתמותה של בתיה בת הארבע עשרה שנשארה
ללא אם.

מכתב  השתתפות  בצער  שקיבל  נפתלי  על  מותה  של  מניה   
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בתיה החיילת ומיקי ביד -מרדכי

חוברת לכבוד בר-המצווה של אריאל בילר
בנם של קובי ובתיה
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זלטקה  ברלינסקי   

סרני-‐1917  נרצחה  על  ידי  הנאצים  בסרני   1942  
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האחות הצעירה לבית ברלינסקי שנולדה לאחר מותו של האב.
על פי התמונה שבידינו  -בחורה עדינה ויפה .זלטקה לא מוזכרת באף אחד מן המכתבים המצויים
בידינו לא של האחים ולא של הסבתא .היא נרצחה בסרני יחד עם הסבתא בתיה הייתה כנראה
צמודה אליה ולא העלתה בדעתה לעזוב אותה ולנסות לעלות ארצה .פעם אחת כשהייתי ילדה
הסתכלה עלי ניונקה ואמרה כי אני דומה לזלטקה .לא שאלתי אותה יותר.
אשר בינדר -שהכיר אותה -סיפר כי הייתה מאד קשורה לסבתא בתיה.
היא היחידה שאיננו יודעים למעשה דבר עליה עוד פחות מהידוע לנו על האחות רחל .שמה של
זלטקה הונצח יחד עם שמותיהם של יתר בני המשפחה שנספו בשואה במצבה המשותפת שהקמנו
על קברותיהם של הורינו הדסה ונפתלי ברלינסקי.
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דף–  עד  לזכרה  של  זלטקה  מולא  על  ידי  ניונקה  ,יש  שיבוש  בתאריך  הלידה  ,  נולדה  לכל  
המאוחר  ב‐       1917-
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זלטקה  מופיעה  בחלק  מהצילומים  המשפחתיים  מסרני  שנותרו  בידינו  ,שמה  
רשום  על  גבי  התמונות   .
מיקי,שים  לב,  בדירת  הסבתא  בתיה  היה  פטיפון  בדיוק  כמו  זה  שאתה  אוהב  
ובדיוק  מאחורי  ניונקה   .
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השנה  ,1939  איזו  שלווה  שורה  בבית  המסודר  
הזה     ,
סבתא  בתיה  ,ניונקה,  זלטקה  וכנראה  אמה  של  
חסיה  מצטלמות  כדי  שתהיינה    בנמצא  תמונות  
אותן  תשלחנה  לילדים  שבארץ‐  -ישראל   .
הייתכן  שבתיה  החכמה  חשה  בסתר  ליבה  כי    
תמונות  אילו  תסייענה  לנכדיה  וניניה  להכיר  
אותה  ואת  משפחתנו  שהושמדה?   
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נספח‐  -משפחת  וגמן  משפחתה  של  הסבתא  בתיה  
ברלינסקי   
מקורה של מש' וגמן ההוא מהעיר רומנוב שליד ז'יטומיר.
שמה של העיר שונה כבר בשנת  1931והיום היא קרויה בשם דז'רז'ינסק
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פסל הזיכרון שהוקם ברומנוב לזכרם של  7000התושבים שנרצחו בשואה

לזלמן ורחל ווגמן –הוריה של בתיה ,נולדו שבעה ילדים.
יצחק ווגמן ,ביילה אקסנפלד ,גלה )חנה( קוטלר –היגרו לארצות הברית
בתיה ברלינסקי ,פייגה שטרקמן ,סוניה קרגמן ורחל ווגמן נשארו באירופה.
ככל הנראה משפחות שטרקמן וקרגמן ,לפחות ,שרדו את השואה.

מהגרים יהודים לארצות הברית
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גלי הפרעות נגד היהודים שהתרחשו ברוסיה בשנות השמונים של המאה התשע עשרה
ואיתן התחיקה האנטי-יהודית והעוני הכבד הובילו לגלי הגירה של יהודים לארצות
הברית ,וזו הגיעה לשיאה בשנים  .1914-1881לרוב הגיע המהגר היהודי עם בני
משפחתו ,מתוך כוונה להשתקע בארצות הברית.

ניתן להבין שלסבתא בתיה היה קשר רצוף עם בני משפחתה גם עם אלו שהיגרו לאמריקה וגם עם
אלו שנשארו באירופה.
עם בני משפחתו של האב עזריאל לא נשמרו קשרים חוץ מדוד אחד ,אהרון ,שהיה ידוע כי היגר
לאמריקה ב 1910-והתגורר ככל הנראה בניו יורק.
אחרי המלחמה חודש הקשר עם חלק מבני משפחה בארצות הברית .אצל אבי מצאתי מכתבים
רבים שנשלחו מחנה ווגמן שהיא ככל הנראה אלמנתו של יצחק ווגמן האח הבכור במשפחה.
חנה כתבה הרבה מאד והייתה שולחת גם מדי פעם חבילות של בגדים משומשים.
אבי הצליח לאתר בארץ קרוב משפחה של חנה בשם דוד זסטבקר שהתגורר בתל אביב.
בתה של חנה  -לינא -כתבה אף היא לא מעט.
כמו כן היה קשר עם לייבצ'יק אקסנפלד ששיקה וניונקה אף נפגשו איתו,
הייתה התכתבות עם בנו של יצחק ווגמן ,וילי ,שהיה בעל חווה בארצות -הברית.
בשנים מאוחרות יותר הגיעה לכאן לסלי טלסקי )אנוך( צאצאית של ביילה אקסנפלד שהקימה
כאן משפחה.
גם טובי גיש צאצאית של חנה )גלה ( קוטלר מתגוררת בחיפה ולה ילדים ונכדים..
לי אין ספק שהיום חיים בארץ צאצאים נוספים של מש' ווגמן וכן של מש' ברלינסקי שאין לנו
מידע לגביהם.
ממכתביהן של חנה וגמן וביתה לינה-אנו קוראים )שנת  (1947על בני המשפחה שנשארו באירופה
על סוסיה שנמצאת בפטרבורג עם שני ילדיה  ,על בן אחד שהיה שבוי במשך ארבע שנים בגרמניה
ובמשך כל השנים הללו אימו לא שמעה ממנו והזדקנה בטרם עת ולמרות מצבה היא חייבת
לעבוד.
גם על בת שנמצאת בארגנטינה בשם פולה.
אנו קוראים על פייגה שנמצאת ברומנוב )כנראה חזרה לשם אחרי המלחמה( ועליה כותבות חנה
ולינה כי בני המשפחה שולחים להם הרבה מצרכים וגם מצרכי מזון.
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הדודה חנה כותבת ) (1949על רגשותיה בעקבות החלום שהוגשם עם הקמת המדינה .היא כותבת
שהיא קוראת את תולדות חייו של חיים וויצמן ומתרגשת מאד.

גלוית ברכה מוילי ובי וגמן .וילי היה בן אחיה של בתיה

מכתב ממש' אקסנפלד-ביילה אקסנפלד הייתה אחותה של בתיה
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וילי וגמן אשתו בי ,בתו אן ,חתנו לארי ,והנכד נתן בחווה שהייתה שייכת להם בארצות הברית

שם גידלו אפרסקים ותפוחים .התמונה מאוקטובר -1963וילי היה בנו של יצחק ווגמן אחיה
הבכור של הסבתא בתיה ברלינסקי
לעת זקנה מכרו וילי ובי את המשק ועברו לפלורידה .במשפחתנו קיימת משיכה לא
קטנה לנושא החקלאי .אחוז היהודים שעסקו בחקלאות בארצות הברית היה נמוך
ביותר.
להלן המבנה המקצועי של האוכלוסייה היהודית בארצות הברית בשנות השלושים
בחקלאות עסקו רק שני אחוזים מהאוכלוסיה:
תחום

אחוז

מסחר

50

תעשייה

28

מקצועות חופשיים

10

שרות בית ושרות אישי

6

תחבורה

2.5

חקלאות

2

שרות פומבי

1.5
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סה"כ

100

נפתלי מחפש את הקרובים שאת שמותיהם זכר -בארצות הברית .יתכן וזכר אותם עוד לפני שנפרדו
והיגרו .

להלן  פירוט  בני  המשפחה  מצד  משפחת  ווגמן  ככל  שהצלחתי  לגלות   
  
א   .טבלה עם פירוט שמות האחים והאחיות וילדיהם-בשורה הראשונה האחים
והאחיות לבית וגמן בשניה -בני האחים

כל המופיעים בשורה השנייה הם בני הדודים של הורינו.
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יצחק
ווגמן

ביילה
אקסנפלד)ארה"ב(

חנה)גלה(
קוטלר-ארה"ב

ארה"ב

וילי
וגמן
לינא
וגמן

בתיה
ברלינסקי

רחל
ווגמן

סוניה
קרגמן

סרני-פולין

פייגה
שטרקמן
רומנוב-פולין

חיים אקסנפלד

*חיה קרמזין

ירחמיאל

מיטיה

לייבצ'יק אקסנפלד

לייב קוטלר

רחל וינרוב

בן נוסף קלרה

*אנה שוורץ

מוטל קוטלר

אריה

רחל כהן

**פולה
הושנסקי

חיים

סוסי)רוסיה(
מניה אלמן

בן נוסף

רוחל

נפתלי
ניונקה -
קציר
מניה-
ירוסלבסקי
זלטקה

*צאצאית בארץ
לסלי אנוך

*צאצאית בארץ
–טובי גיש
**בארגנטינה

ב   .פירוט  נוסף)    ככל  שניתן(  וכן  פירוט  של  הדורות  השלישי  
,הרביעי  ,והחמישי.

מיטיה

מניה
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 .1יצחק ווגמן נפטר בארצות הברית .הוא נישא לחנה אשה
קודמת -אנה ווגמן.
חנה אשתו כתבה הרבה מאד וכך גם הבת לינה .לחנה הייתה אחות שעלתה ארצה ובנה דוד
זסטבקר היה משך שנים בקשר עם נפתלי והדסה.

מכתב-אחד מרבים-מחנה ולינה ווגמן

ילדיהם ונכדיהם של וילי ווגמן ובי ווגמן:

א   .ארוין ווגמן נשוי למוריאל ווגמן
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ילדיהם-ברוס ,דניאל ווילי -מתיו

ב   .אנה ווגמן .נישאה ללארי.
ילדיהם –נתן וריזה שניהם מאומצים

 .2ביילה אקסנפלד ]ווגמן[ נפטרה בארצות הברית .היא
נישאה לשלום אקסנפלד .שלום נולד בצ'ודנוב והגיע
לארצות הברית ב1911-
שבעה ילדים:

א   .חיים -אקסנפלד נפטר בארצות הברית.
שני ילדים לחיים -אחת מהשניים-רחל -ביקרה בארץ ב.1969-

ב   .לייבצ'יק אקסנפלד נולד ב 1889-בצ'ודנוב היגר כנראה  1912ונפטר בארצות
הברית.
לייבצ'יק היה בקשר עם המשפחה וגם נפגש עם ניונקה ושיקה
בנו של לייבצ'יק -שלדון אקסנפלד .נישא לרוז אשר ביקרה בארץ ב1969-

ג   .חנצ'ע-אנה שוורץ ]אקסנפלד[ נשאה ללואיס שוורץ נפטרה בארצות הברית.
שני ילדים :סילביה ולואיס:
סילביה טלסקי ]שוורץ[ נולדה בארצות הברית.
לסילביה שני ילדים לסלי אנוך המתגוררת בארץ ובאני בארצות ברית.
ללואיס שוורץ שני ילדים :רוברט וסטפן.
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לסלי אנוך בחגיגת נשואיה בקיבוץ נען עם נפתלי הדסה וצביה.
ד   .רחל כהן נפטרה בבוסטון .נישאה לכהן
בנה -ז'ק כהן

ה   .סוסי נפטרה בסן-פטרבורג.
לסוסי שני ילדים בן אחד היה בשבי הגרמנים שלוש וחצי שנים.

ו .מאי אלמן –בתמונה שלמעלה היא מחפשת את נפתלי אך בסופו של ענין לא נוצר
קשר
ז    .רוחל נולדה ב 1903-בצ'ודנוב -היגרה כנראה – .1921בנה :סול

 .3בתיה ברלינסקי ]ווגמן[ נולדה ברומנוב פולין ונפטרה
בסרני פולין  .1942היא נישאה לעזריאל ברלינסקי ,.בנם
של דוד ברלינסקי ורבקה? נולד כנראה ביאנוב ליד
ברדיצ'ב
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להם נולדו שמונה ילדים:
א .ירחמיאל ברלינסקי נולד ב 1900-בז'יטומיר ונפטר ב 1964-בירושלים .הוא נישא
לצביה ברלינסקי ]טרייביץ[ .צביה נולדה ב 1909-ברזדווילוב -פולין ונפטרה ב 1985-בירושלים.
ב .רחל -אוטל וויינרוב ]ברלינסקי[ נולדה ב 1905-בסרני נישאה בארץ ליוסף ווינרוב
ונפטרה ב 1934-בחיפה.
ג .חיים-אבא ברלינסקי נולד ב 1907-בסרני ונפטר ב 1941-בסרני .הוא נישא לחסיה
ברלינסקי ]בינדר[ .חסיה נפטרה ב 1942-ברוקיטנה-סרני.
בנם-עזריאל ברלינסקי נולד ב 1940-ברוקיטנה ונפטר ב 1942-ברוקיטנה-סרני.
ד .יוסף לייבל-אריה ברלינסקי נולד ב 1908-בסרני-פולין ונפטר ב 1974-בירושלים.
הוא נישא למלכה ברלינסקי ]טויסטר[ .מלכה נולדה בטבריה ונפטרה בירושלים.
ילדיהם-ישראל ברלינסקי-אמיר נולד ב.1942-
רחל בן-ישי ]ברלינסקי[.
ה .נפתלי-הרץ ברלינסקי נולד ב 1910-בסרני ונפטר ב 1974-בירושלים .הוא נישא
להדסה ברלינסקי ]רבינוביץ[ ב 1941-בירושלים .הדסה נולדה ב 31-בדצמ.1913 .
ילדיהם -עוזי ברלינסקי נולד ב 1942-ונפטר בירושלים.
בתיה כרמון ]ברלינסקי[ נולדה ב.1946-
ו .חנה -ניונקה קציר ]ברלינסקי[ נולדה ב 1912-בסרני ונפטרה ב 1989-ביד מרדכי
ישראל .היא נישאה ליהושע-שיקה קצנבליט-קציר .יהושע-שיקה נולד ב.1915-
בנם-מיקי קציר.
ז .מלה -מניה ירוסלבסקי ]ברלינסקי[ נולדה ב 1915-בסרני ונפטרה ב1962-
בירושלים .היא נישאה לאברהם-אברשה ירוסלבסקי.
.

בתם -בתיה בילר ]ירוסלבסקי[.
ח   .זלטקה ברלינסקי נולדה ב 1917-נרצחה על ידי הנאצים בסרני .1942

 . 4גלה אולי גם חנה )הקישור לאהרון קוטלר לא בטוח(
נפטרה בארצות הברית .ייתכן ונישאה לאהרון קוטלר
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לה חמישה ילדים:

א .חיה-חייקה קרמזין .היא נישאה לדוד קרמזין.
להם שתי בנות -רוז לייבוביץ ]קרמזין[ .נשאה למרק לייבוביץ ורות קיין.
לרוז שתי בנות טובי גיש נשואה לרוני מתגוררים בחיפה וג'ודי.

בנה של טובי גיש בילדותו-חיפה
רות קיין ]קרמזין[.ואברהם קיין שני ילדים- :סידני קיין )נשוי למנדי( ומרתה קיין
ב.

לייב ואסתר קוטלר?.

בתם-מניה קוטלר?.

ג.

   מוטל קוטלר נישא לפרידה קוטלר?.

ד.

  בן נוסף

ה.

   פולה הושנסקי גרה בארגנטינה

לפולה בת-חואניטה שגם לה בת

 .5רחל ווגמן.
.6סוניה קרגמן ]ווגמן[ נולדה בצ'ודנוב ונפטרה בתאריך לא ידוע.
היא נישאה לפנחס-פיני קרגמן.
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ילדיהם :מיטיה וילד נוסף

 .7פייגה שטרקמן ]ווגמן[ נפטרה ברומנוב פולין .היא נישאה
למשה? שטרקמן.
ילדיהם:מיטיה,קלרה מניה

