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חיים –אבא ברלינסקי

נולד בסרני  8091מת בסרני ,כנראה ממחלת -לב
ב 8098-לפני שנרצחו אשתו חסיה ובנו עזריאל.
אמו בתיה ואחותו הצעירה זלטקה
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חיים נולד בסרני בשנת .8091
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 8091
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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 09-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 8091 -וכך ניצלה .היא נפטרה בשנת )9999

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  8098ונקבר
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 09-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  8009נסעו 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  ,8001אליהו חרפק מסרני שהגיע לארץ עם משפחתו בשנת  8008ומשה
קצמן גיסו שהיה חברו הטוב של אריה .משפחת חרפק הגיעה לארץ בשנת  8008וישבה בתחילה
בתל אביב .בשנת  8000הגיעו לירושלים והחלו להפעיל את המקום כנראה לצד חנות מכולת
שסיפקה להם פרנסה.
בשנת  8008אנו כבר מוצאים עדויות לקיומו של המפעל:

"דואר היום" "התעשייה הארץ-ישראלית"  11918098למעלה

מסומנת החנות של

עקיבא ורבקה רבינוביץ ההורים של הדסה אשת נפתלי.
ולמטה-מפעל "אטריות"-ירושלים שכונת הבוכרים.
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"
"התעשייה בארץ ישראל"  " 8099בית 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  8000עם פרוץ המלחמה חל שינוי -הבריטים החלו
לצרוך כמויות גדולות של אטריות והעסקים החלו לפרוח.
בשנת  8090הם 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 .8099
ברשימת התלמידים בכתתו של נפתלי בבית הספר היסודי למדו שני תלמידים ממשפחת חרפק
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מר אליהו חרפק ממייסדי "אוסם" ,משמאל ,מקבל את אות יקיר התעשייה מידי בומה
שביט לידו השר גדעון פת.)8019( .

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  8091הצליח 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)
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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 ()8090
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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 7391 -
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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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