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  ?  מי היה אבא  שלי :  ל  אוד  מוצל  מאש  "  נח  רוזנבליט  ז

רה ל  נח רוזנבליט   בן  רחל  ואליהו  השם  יקום  דמם  מהעיי"מוקדש לזכרו  של אבי  ז
ן   אשר  הביא  מאות  אלפי  יהודים  בצי  משאיות  את  כל  אירופה והבריחם  רוזוואדוב בפולי

את  הגבולות  עם  חבריו  הפרטיזאנים  ואחרון  עבר  את  הגבול  בלילה לפני  הורדת  החומה  
ו  אליו לרגל  ו  כילדים ורבים  בארץ  עללביניהם  היו  גם  אלופי  צהל  שניצ  .  הגרמניות  2בין  

  .לחנותו  בעיר  

על  שם  שמו  של  סבו  הגדול  תרתי משמע  : שמו  של אבי  נח    היה מדור  לדור  במשפחתו  
  . מטרים2נח  שהיה בגובה 

 אדמורויות  סתר  7 , !עליה נוסדה גור  שכטר  היה נשלח על  ידי  המקובלים  של  רופשיץ נח  
  הבעל  שם  טוב הקדוש שהיו  סביב  האיזורים  האלו    של  מאמיניו  האדוקים  ביותר  

  .בגליציה  לנקום  בגויים  לאחר  פרעות  שהיו  ביהודים  וקרעם  בידיו  

 לאחר  שהממשל  הפולני  הקציב על  חייו סכומי עתק לתופסו  כל  חייו  הוא  נאלץ  להסתתר 
 היתה הבת  הקטנה  סבתי    רחל אימו. והחליף  את  שמו  לשם משפחת  רעייתו  רוזנבליט  

אבי  היה ילד  גאון  אשר  גודל  על  ידי  מקובלים  יוסי  איבשיץ  ויוסי  .  ואני  נקראית  על  שמה  
החל  לעבוד  כבר  בגיל  צעיר  מאוד  עם  אביו  אליהו   .    3כבר  בגיל בורגר  ויועד להיות  רב 

  סביבות  העיירה כאשר  נסע  על  אופניו  להעביר  אשר  היה חייט  והכיר  על  בוריה את  כל
היה מסוגל  לראות  בתוך  שניות  בזכרון  צילומי  נדיר    עמודי  .חליפות  אותן  הזמינו  מאביו  

   מבוגר  ר  שהיהעשכנו  וחברו  הקרוב היה מרדכי  רייזנ.  ענק  של  מספרים  ולזוכרם  לתמיד  
ינר  שהתגורר  בקרית  אליעזר  וספר  לי  פרטים  אלו  'ג  אינףי' איש  סודו  צ,ממנו  בשנה  

של  מרטין  בובר וספר  ביידיש  " אור הגנוז "  ספרים 2  והגיש לי  2003בבין  המיצרים בשנת  
  .רופשיץ  :כולל    פרטים  סמויים  על  חסידות  רוזוואדוב  

א מקבל  מכות  רצח  מאביו  לנסות  עם  פרוץ  מלחמת  העולם  השניה  ברח  לרוסיה תוך  שהו
ילד מוסלמי  אותו  הכיר  עת    .1939ולמנוע  את  בריחתו  עת  שהנאצים  פלשו  לפולין  בשנת  

אמר  לה נח  ?  יד'היה רעב ללחם  הביא  אותו  לכפרו  וכאשר  אימו  צעקה לו  מה הבאת  לי  ג
כך  העביר  .  חת  לא תראי  אותי  לעולם  הוא  חברי  לעולם ועד ואם  תאמרי  לי  עוד  מילה א

אבי  עבר  עבודות  קשות  ברוסיה  והפך  לאט  .  אבי  את  החודשים והחורף  הקר  והכבד  
הוא  עבר  את קפריסין  ולחם  במלחמת  . כינו  אותו  המחלמנהיג  בפרטיזאנים  אשר 

בשנת  .   בנשר  כממונה אחראי עבד .  העצמאות עם  קבוצות  ניצולי  שואה על  שחרור חיפה  
  מטר  עת  ראה כי  אדם  אחר  עומד  ליפול  תפס אותו  מנע  20עלה על  מנוף  ובגובה   1953

עבר  ניתוח  הקשה בישראל  בבית  חולים  הדסה .  גבו  רוסק  .  נפילתו  ונפל  בעצמו  
  מייקין  לאימי  כי  אבד  'עליהן  אמר  המנתח  פרופ.  בירושלים   אשר  ערך  עשרות  שעות 

  .שנות  חיים  ותפר  עצבים 



 

 

לאחר שובה של  אימי  מדרום  אפריקה שם  !  ג  בתמוז  חג הגאולה  "ב י"הורי  נישאו  בליל  י
  :היתה חצי  שנה  

  .עת  פגשה לראשונה את  אביה  מוריס  משה  שמואלוביץ  וכל  משפחת אמה  

בשנת  .  שהיה קונצרן  אדיר  כוח  וזכה מולם  "  נשר"מול  משפטי  עצום  אבי  נהל  מאבק  
מאונט  " לבית  חולים  3ר  בהיותי  בת  עזניב  באניה  עם  חברו  מרדכי  רי"  נסע  לארה1957
  .ואוויטש ו  ופגש  ברבי  מלי"סיני

נים  כך  נהגו  לצלם  את  הילדים  הקט.  נתן  לו תמונה שלי  מצולמת  על  גבי  שנה טובה  
 שמע  מהרופאים  כי  לא  ניתן  לפתוח  את  אבי  .  ולשלוח  אל  קרובי  משפחה  בעולם  

 54באב  ' דת  היואני  ילאני  כתינוקת  .  הניתוח  וכי  עליו  לחיות  כך  עם  הכאבים האיומים
   . אמר  כי  בכל  פעם  שאני  נוגעת  בגבו  חולפים כאביו אבי  .     ל  בגבפהתחלתי  לט

 אך  אימי  בחיפה  אבי  ניסה  להתפרנס  מחנות  פלאפל  ברחוב  הרצל  מול קולנוע  אורה  הישן 
אבי  היה חבר  של  .נוכחה  כי  ההפסדים  גדולים  והוא  מאכיל  את  הבאים  אליו  בחינם  

שזכה  שהדריכו  במכרזים  גדולים  ומ:ל  מי  שייסד  את טרקלין  חשמל  "זפייבל  זילברשטיין 
 עברו  בהיותי  בת  שנתיים  הם  .  ן  הלך  והשתפר  מצבם  הכלכלי  של  הורי "בהם במכרזי  ממ

אבי  . וכך  נגררו  מדריגות  רבות  .   בקומה החמישית  95מקרית  עמל  לחיפה  לרחוב עבאס 
  ...חשש  כל  חייו  להחליף  דירה אולי  אולי  יגלה קרובי  משפחה  

 במיתון הלך  אבי  והאכיל  אלפי  אנשים  .    מעשי  חסד  עצומים  בלי  לדבר  עם  פייבל  עשה 
שנים  הפגשתי  את  בעלי  הרב יגאל '  לפני  מס.רעבים ללחם  ושלחם  למסעדות על  חשבונו  

א  בבעל  המסעדה יוסוף  מאחים  יוסוף  אשר  אמר  כי  כמו  נח היה רק  אדם  "פיזם  שליט
ואמנם  הלך  .    דירות  להאכיל  רעבים 30 הלך  ולקח  סכום  שווה ערך  ל. אחד  בישראל  

כיון שהיתה לו  בת  אחת  יחידה מונגולואידית  בלי  וקנה לחברו  שותפו  דירה  בקרית  אליעזר  
  עת  נסעתי  לרחוץ  בחוף  הים  וראיתי  שותף  זה 94מה שהתגלה לי רק  בשנת  .  לדבר  

יגש  אלי  לפני  שנים  משחיז  סכינים  נוכן  .   בלונדינית  ועצרתי  והבנתי  יושב ולידו  נערה
לא  היה לי  מה לאכול  !  מרחוב הרצליה אשר  זהה  אותי  מיד  ואמר לי  את  הבת  של  נח  

נח  "די  בעולם  אשר  יעזור  לי    באתי  ואמרתי  לו  יוירדתי  לחנות  אביך  ידעתי  כי  הוא  היח
  והוא  הפנה אותי  למסעדה בה אכלתי  שנה שלימה  בוקר  צהרים  וערב " לי  מה לאכול אין 

  ....על  חשבונו  עד  אשר  עמדתי  מחדש  על  רגלי  

רתי  על  פעל  עליתי  לשידור  בתוכנית בריאות שלימה ברשת  אלף  וסמשנתיים   יותר   לפני 
הטכנאים  .  לפים  התקשרו  כל  הקווים  נותקו    אלף  איש וא50 שמעו  אותי  יותר  מ.  אבי 

אמרו  לי  פעמיים  כי שבוע  אחרי  שבוע  בו  חזרה התופעה מחדש  כי  מעולם  לא  היה כזאת  
  .  ההתרגשות  היתה בשיאה  ומאות אנשים  התקשרו  אלי  חודשים  לאחר  השידור.ברדיו  

 כך  לא האמין  ועד  שיומיים  אחר  כך  שב א על "כאשר ספרתי  לבעלי  הרב יגאל  פיזם  שליט
 אותו  מצא  בגניזה בכוילל  שלו נפש חיה  "   בנתיבי  הבריחה"רועד  מהתרגשות  עם  הספר 

  ...ל  בעילום  שמו  "מסופר  על  אבי  ז  ובו

  


