
 ל"חיים פולישוק ז-שלושים לפטירתו של צבי 

 

 .שנה 89כמעט בן והוא הלך לעולמו  -חיים פולישוק -צבי -הטובחברי 

שנמשכה  קרובההייתה ביננו ידידות וחברות  ,למעלה משלושים שנההפרשי גיל של אף שהיו ביננו -אל

מסע האחרון והארוך של היחיד בהייתי חברו . חיים-של צבי האחרונות שבחייו השנים -למעלה מעשר שנים

 .שכבר אינו מצוי בסביבתנו, שנכחדמהזן , אדם לא רגיל ומיוחד במינו

במקום . שברעננה "אחוזת בית"ו במגורימקום קטנה ב חיים ספון בדירת חדר-בשנים האחרונות ישב צבי

, מחדרו אך הוא לא יצא. בריכה ופעילות ספורט עניפה, חוגים, הרצאות -עילות תרבותית מגווונתהיתה פ

מטפלת בנעזר בהליכון ו כשהוא לאורך המסדרון הארוךבעקשנות וכשיצא לשם חילוץ עצמות הלך לאיטו 

וחיכה  מוזיקה קלאסית ברדיושמע , מול שולחן הקריאה ועל כיסאמבוקר עד ערב ישב חיים -צבי. צמודה

 . לי כך אמר - "רכבתלבתחנה  אני מחכה" .רבה בסבלנות

זיכרון היה בעל . מתרחש במדינה ובעולםה עלהיה מעודכן וידע  ,שקרא עד כמעט יומו האחרון ,מהעיתונות

העם  מקורותל עספרי מחקר  בעשרות רבות שלבשנים האחרונות קרא ועיין . םידע עצום כמעט בכל תחוו

רק בשנה ו העירונית השאלתי מהספרייהספרים האת  .ל גורל יהודי אירופהעההסטוריה ועל , היהודי

 .קלסיקניםהספרי פרוזה של גם לקרוא  נאות ,כשסיים כמעט את כל ספרי המחקר מהספרייה, האחרונה

אנשי פחתו וקורות מש קורות, יובו סיפר על קורותארוכות שעות וכל ביקור ארך , הייתי מבקרו אחת לשבוע

המידע שלנו על קובל ואנשיה התרחב בצורה  ,גם באחרית חייו ,זיכרונו המדהיםבזכות . העיר קובל היהודית

על , על רחובותיה -עיר היהודיתה להעמיק את המידע עלקובל הידע הרב שמסר עזר לארגון . משמעותית

 .יום שלה-חיי היוםעל אנשיה ו

דרך לימודיו בבית הספר , העירקיבל חינוך יהודי ציוני כבר מגן הילדים היהודי של  ,נולד בקובלחיים -צבי

אותה , "קלרה ארליך"האיכותית של יהודית -הפולניתהמשיך ללמוד בגימנסיה הוא ". הרצליה" ציוני-העברי

קורות חייו . עקב המאורעות לא התממש היה פרוש לפניושהעתיד . סיים כתלמיד המצטיין של המחזור

 . מללעדיין לא תוחלקן שהוקלטו וש, מתועדים בעשרות השיחות שניהלנו ו עליווהתהפוכות שעבר

דיבר , קולו בטרוניהאת לא הרים . מתלונן או קובל על דבר מה חיים-את צבימעולם לא שמעתי 

אדם דעתן . ותכמו-מאיןהיה אדם צנוע ועניו . גם על הדברים הכואבים והמציקיםובשיקול דעת  במתינות

היה בודק את כל הנתונים שהיו ברשותו ושוקל  ,לפני כל מעשה שעשה. ועקשן עד מאוד שהאמין באמת שלו

וההסתגפות אדם שהפך את הבדידות היה הוא  .שלם עם מעשיו והחלטותיו חיים היה-צבי. םאותם לעומק

לו תחושה שהחמיץ  גם לא היתה. שעשה תחרט על דברהצטער ולא ההוא לא  .שלמים ומלאים לחיים

 .על אף כשרונותיו בתחומים רבים, משהו בחיים

היתה תדרדרות הה. יום אחדואמר  קבע" אני בנסיקה". לצפייההחודשים האחרונים לחייו היו קשים 

 פעם-האחיות סיפרו שהוציא מדי .וצדק אמר לי באחד הביקוריםכך " זה לא יבוא בחטף". ממושכת ומכאיבה

לקראת לדעתי . שאותו כה אהבד "היאברהם אחיו על ואותה העריץ על אמו לא ברורים שברי משפטים 

מעולם לא  -נדנד בראשו לשלילה כששאלתי אותו אם כואב לו דבר מה הוא. קובלב לילדותוהוא חזר לכתו 

בו " מקום בלב"בכשהגעתי לבקרו  אחד בוקר .של סבל שבועותוכך עברו ימים ו. היה מפונק ולא דרש דבר

הריק חזר להביט בקיר הוא ו עלה בידיומה ולא -דברניסה לומר  -בעיניים נוצצות לעבריהביט  הוא, שהה

 ...שמולו
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.ל"גחשעלה ארצה בשנית במסגרת   
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 .מלה ואתל: השואה



 


