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עו"ד יוסף דקר

דבר היושב-ראש  -פעילות הארגון בשנה החולפת
חברים יקרים,
גם השנה אבדו לנו שניים מעמודי התווך
של ארגוננו .איבדנו את שתי השרות שלנו,
שתי פעילות מרכזיות ואהובות :שרה ברנע
ז"ל ושרה שוסטק ז"ל.
הן תחסרנה לנו ,ואנו מתגעגעים אליהן.

האספה השנתית
באספה הכללית השנתית הוקרן הסרט
"פנים מעיר שאיננה" ,ולאחריו הרצתה
טל שוורץ הפעילה ב'תיאטר  .'NNהסרט
וההרצאה עסקו ב 2,700-תשלילים שנמצאו
במהלך שיפוץ אשר נערך באחד הבתים
הישנים ברינק (כיכר העיר העתיקה).
התשלילים – כולם כמעט של יהודים –
נמצאו בעליית גג ,מאחורי אחד מקירות
הבניין .תשלילים אלה מאפשרים לנו הצצה
מאוחרת בדיוקנה של עיר שאינה קיימת
עוד (לובלין היהודית).

ארגון יוצאי לובלין ופולאבי בישראל

הכינוס השנתי של חברי הארגון

יתקיים ביום חמישי ,24.11.2016 ,כ"ג בחשוון תשע"ז ,בשעה 18:00
במרכז ברודט ,רח' צייטלין  ,22תל-אביב (בין בתי הספר צייטלין ומוריה)
בתוכנית:
ˆ פגישת חברים
ˆ אזכרה
ˆ דברי יו"ר הארגון מר יוסף דקר

ˆ "חנוך" סרטה של חנה פרנקל
ˆ פנחס זיונץ "האם מצאתי אותם?
 -נסיעה ראשונה לפולין "1963
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האזכרה ביום השואה
כבכל שנה קיימנו ביום השואה טקס אזכרה בסמוך
לאנדרטה לזכר קדושי לובלין ומיידנק הנמצאת בבית
העלמין שבנחלת יצחק .האזכרה נערכה במתכונת
המקובלת .את הצד הטקסי-אמנותי של הטקס ערכה
וניהלה חברתנו איטה פישברג .איטה עשתה עבודה טובה
ונאמנה ,ואנו מודים לה על כך.

אירועים מיוחדים
השנה המשכנו במנהג החדש של קיום מפגש שבמרכזו
מאכלים פולניים .הפעם אירחה אותנו בדירתה אסתר
רוקח .המפגש היה מוצלח ביותר ,ואנו מתכוונים להמשיך
במסורת היפה הזו.

 75שנה לחיסול גטו לובלין ו 700-שנה לייסוד העיר
לובלין
שנת  2017עומדת בסימן שני יובלות :יובל  700שנה לייסודה
של העיר לובלין ויובל משמח פחות  75 -שנה לחיסול גטו
לובלין.
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כפי שציינתי פעמים רבות ,ברצוננו שמשלחת של הארגון
תצא ללובלין ותשתתף באירועים לציון שני היובלות
האלה .בהקשר הזה אני עוסק בארגון של קונצרט חזנות
לזכר הקהילה ושל אירועים נוספים.
התכנית אינה מגובשת סופית עדיין ,אולם המועד ידוע:
יציאה מהארץ ב 1.7.2017-וחזרה אליה (קרוב לוודאי)
ב.8.7.2017-
קביעת מועד זה מבטיחה שהמשלחת לא תסבול מהקור
הפולני .כבר עתה ידוע שבתאריכים האלה יתקיימו רוב
האירועים ("שלנו" ו"של העיר") לציון שני היובלות.
חשוב לציין כי לא נזניח את פולאבה ונקיים גם בה כנס
זיכרון.
כל המעוניינים להשתתף במשלחת מתבקשים להתקשר
אלי
לטלפון 050-7925010
או לכתוב אלי דוא"לjossidakar@gmail.com :
אוקטובר 2016
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השנתי
בכינוס השנתי
מפגשים בכינוס
מפגשים

הכינוס השנתי  -נובמבר 2015

צילומים :יעקב גורפינקל

Annual Gathering of Lubliners 2015
Photographs by Yakov Gorfinkel
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2016  יום השואה- האזכרה השנתית בנחלת יצחק
Holocaust Memorial Day 2016 at Nahalat Yitzhak

Photographs by Yakov Gorfinkel

 יעקב גורפינקל:צילומים
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רחל דיסנצ’יק

יום הזיכרון לשואה

להזכיר שמות של בני משפחה  -או להדליק נר זיכרון
לנשמותיהם של הנספים  -איני מכירה אף ֵשם כמעט
של בני המשפחה שהיו ָשם .השם היחידי שידענו היה של
סבי ,אביו של אבא שלי :הרב יוסף מנחם הכהן פשיסוכה.
בביתנו הייתה תלויה על הקיר תמונה שלו ,וסיפרו לנו
שבלובלין הוא היה רב גדול בתורה .אמרו לנו שהוא היה
נצר לרב שמחה בונים מפשיסחא .שמה של סבתי ,אמו
של אבי ,נותר עלום עד היום יחד עם שמותיהם של כל בני
המשפחה הגדולה שהייתה שם.
מדי שנה ביום השואה אני צופה בטלוויזיה בסרטים
על אודות השואה ומתייסרת .אני צופה בסרטים כדי
להיות ברוחי עם בני משפחתי שנספו ,להזדהות ִאתם
ולהרגיש בנשמתי את שחוו .אני מרגישה כי זו חובתי.
בבית העלמין שבנחלת יצחק ,בפינת הזיכרון לנרצחי
לובלין ,שמעתי לראשונה את סיפור הרצח ההמוני המתועב
שהיה מנת חלקם של התושבים היהודים בלובלין .למדתי
שבלובלין וסביבתה לא נותר בחיים אף יהודי.
יימח שמם וזכרם של הנאצים ושל כל יתר הרשעים שעזרו
להם.

הרב יוסף מנחם הכהן פשיסוכה

מדי שנה כשמתקרב מועד יום השואה ,אני חשה מועקה
גדולה וכאב מכביד.
אבי ז"ל הגיע לארץ בשנת  ,1924בהיותו איש צעיר ,וחי
בה עד מותו .המשפחה הגדולה שהוא הותיר בעיר לובלין,
הושמדה עד לאחרון התינוקות .רוב משפחתה של אמי
ז"ל הגיעה לארץ עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה.
אח אחד שלה ובני משפחתו נשארו שם ,וגם מהם לא נותר
איש בחיים.
אחרי המלחמה הגיעו פליטים לארץ .בשידורי הרדיו של
"קול ירושלים" החלו להקריא מדי יום שמות של ניצולים.
במשך שנים ארוכות ישבנו מדי יום ליד מכשיר הרדיו
אחר קריאת השמות .קיווינו לשמוע ֵשם
ועקבנו בדממה ַ
מוכר אחד ,שם של קרוב משפחה שאולי ניצל מהתופת.
אחוזי ייאוש מר וצער הבנו לבסוף שלא נותרה ולו נפש
אחת מהמשפחה .מאז ואילך לא דיברנו בבית ולא שאלנו
שאלות על אודות החיים ָשם" ,בגולה הדוויה" .הורינו גם
לא סיפרו דבר על אודות משפחותיהם.
רק לאחר שאבי וגם אמי הלכו לעולמם ,ובכנסת כוננו את
הטקס "לכל איש יש שם" ,נחרדתי לגלות כי גם אם ארצה

האם יש מישהו שיודע דבר ,ויוכל לספר לי
על משפחתי ,משפחת הרב יוסף מנחם הכהן
פשיסוכה?

רחל דיסנצ'יק
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אסתר רוקח

ארוחה וזיכרונות
"מועדון הארוחה הפולנית" ,מועדון שאבן היסוד שלו
הונחה במאי  2015בביתם של אלי ומרים שמואליִ ,קיים
את המפגש השני שלו .ב 4-ביולי  2016התקיימה הסעודה
הגדולה בביתם של אסתר ואשר רוקח.
הטעם הטוב שנשאר מהמפגש הראשון ,הוביל לרצון
במפגש שני .הפעם הגיעו למפגש לא רק לובלינאים ,אלא
גם יוצאי פולאבה .כל אחד מהאורחים הביא אל השולחן
את המטעמים שזכר מבית ההורים ,ובהתאם לכך השולחן
הערוך היה עמוס בכל טוב .בחלק מהמאכלים ה"טעם
של פעם" נשמר ,ואילו אחרים שודרגו ונוסף להם טעם
ישראלי.
לשולחן הוגשו כבד קצוץ ,סלט מלפפונים ירוק ,סלט
כרוב וגזר ,סלט תפוחי אדמה ,ציבלה (סלט ביצים) ,קיגל
מלוח וקיגל מתוק ...לא נפקד ממנו גם מקומה של הלשון
ברוטב .הגפילטע פיש עם החזרת תפס מקום של כבוד,
וגם לסלט ההרינג וללחם האפוי נמצא מקום ראוי.
ואז נחת על השולחן סיר ענקי של מרק עוף עם קרפלך.
מרק עוף כזה מרפא כל חולי (לא עלינו)  -מכאב ראש או

"ללקק ת'אצבעות"

10

גרון ועד לברך מייסרת או שכם דלוקה .התרופה הפולנית
הידועה לכל מכאוב או בעיה.
לקינוח הוגשו עוגת גבינה ודובדבנים ,ואפילו אבטיח
קר  -משהו ישראלי של קיץ .את הגרונות שטף יין מצוין.
היו חסרים על השולחן צימעס ,קאשע (כוסמת) ולייקח
לקינוח ,אבל אלה בטח יגיעו לפגישה בשנה הבאה.
את הערב ליוו סיפורים מחיי כולנו .במשך שעה ארוכה
הוספנו לשבת סביב השולחן ,סקרנים לשמוע ולהכיר
ולהבין פעם נוספת שרב המשותף בינינו .בסיפורי החיים
שלנו הפרטים שונים מעט ,אבל כל כך הרבה בהם דומה...
לפעמים עד כדי כאב .היה מעניין ומצחיק ומרגש ,ויותר
מכול טעים מאוד.
מועדון הארוחה הפולנית והמפגש בין החברים חיזקו את
ההרגשה שיש טעם רב בקיום המפגשים החבריים האלו.
יש לקוות שאל הסעודה השלישית יגיעו יותר מבני הדור
השלישי והדור הרביעי .זו הזדמנות נהדרת לשמוע עוד
ועוד סיפורים ולאכול אוכל מצוין ,אוכל שעשוי באהבה
וטבולים בו ריחות וזיכרונות והמון געגוע.
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פרוייקט ּבּוּבעלך
:וכך כתב
My Kuperblum grandparents were small time
bakers in Pulawy and during the winter months they
baked what I seem to remember looked like muffins.
A young boy sold them on the street, covered with
a rag, to keep them warm and he delivered several
to our home every morning. My mother would slice
it in half dab a little butter, sprinkle the two halves
with sugar and serve it for breakfast. Needless to
say, I can still taste them and would love to know
what they were made of. In Yiddish they were called
Bubales and I think they tasted like the brown kasza
(buckwheat).
I wonder if you could mention this in your publication
in the hope that a former Pulawian might respond.

:ועוד הוסיף בקשה
If one of Pulawy members can come up with the
recipe for Bubalech, that will call for a celebration.

Jack Kuper

ג'ק קופר

 נולד בפולאבי בשם יעקבJack Kuper ג’ק קופר
 בשנות. עם פרוץ המלחמה הוא היה ילד.קופרבלום
המלחמה נדד בזהות בדויה בכפרים ובעיירות באזור
.לובלין ונשאר בחיים
 על קורותיו.אחרי המלחמה שהה בבית היתומים בלובלין
, כיום הוא חי בטורונטו.במלחמה תוכלו לקרוא בחוברת זו
.קנדה
בהתכתבות שהייתה בינינו בזמן האחרון הוא סיפר על
 ומבקש,געגועיו לטעם הבובעלך של ילדותו בפולאבי
לדעת אם יש עוד מישהו מפולאבי השותף אתו לזיכרון
.זה

,בני הדור הראשון של פולאבי כבר לא יוכלו לעזור לו
אני מפנה את בקשתו של ג’ק הקשיש אל בניהם של יוצאי
. גם בניהם של יוצאי לובלין מוזמנים לענות.פולאבי

האם ישנו מישהו מפולאבי שיש לו מתכון
?להכנת אותם הבובעלך
! זאת תהיה חגיגה אמיתית- אם כן

האם אתם זוכרים מבית אמא
?טעם של בובעלך
?האם תוכלו לנסות לשחזר מתכון
:אנא שלחו אל
nachum_a@bezeqint.net נטע אבידר
- בתודה לכולכם
.נטע
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רחל רוזנברג

תנועת בית''ר בלובלין
הרקע
הקמה וייסוד
מטרות וקווים מנחים
אידיאולוגיה והתפתחות
הגשמה ,עלייה ודור ההמשך

זאב ז'בוטינסקי במדי מפקד הגדוד העברי
בביקורו בירושלים החליט לעשות מעשה ,התגייס לצבא הבריטי ויצא בראש הפלוגות לכיבוש עבר-הירדן מידי העות'מנים.
ׁש ְרט ,והחזיק במעברות הירדן על מנת לאפשר את מעבר חיל הפרשים אל התחום הנכבש ,עד בוא
הוא כבש את אוּם-אלֶ -
הכוחות האוסטרלים .כך נסללה הדרך לכיבוש עבה"י .
בסיחוֹן' [גיטין לח ע''א] .כשם שהתאפשר כיבוש עבה"י ע''י השבטים בזמן משה ,כן חשב ז' ז'בוטינסקי
'עמון ומואב טהרו ִ
בגזרה שווה ,להכשיר כיבוש זה ,וסבר ,כי ממשלת הוד מלכותו תעביר את שטחי עבה"י המזרחי לסמכות המדינה היהודית
שבדרך .בנאומו המוקלט בפאריס [ ,]1934הוא מעיר ע''כ בדיעבד...
שיר בית''ר  -זאב ז'בוטינסקי
יתר -
ֵּב ָ
ִמגֹּב ִר ָּקבוֹן וְ ָע ָפר,
וּב ֶּיזַע
ַּב ָּדם ַ
יוּקם ָלנוּ ֶּגזַע
ַ
וְא ְכזָר.
ָדיב ַ
ּגָאוֹן וְ נ ִ
יתר ַה ִּנ ְל ָּכ ָדה,
ֵּב ָ
יו ֶֹד ֶפתַ ,מ ָּס ָדה,
ֶּתר ְֹמנָה ְּבעֹז וְ ָה ָדר.

ָה ָדר -
ׂר,
ִע ְב ִרי ּגַם ְּבעֹנִ י ֶּבןַ -ש
ִאם ֶע ֶבדִ ,אם ֵה ֶל ְך,
ן-מ ֶל ְך
נו ַֹצ ְר ָּת ֶּב ֶ
ֱטר.
ְּב ֶכ ֶתר ָּדוִד ֶנע ָ
וּב ֵּס ֶתר
ָּבאוֹר ַ
זְ כֹר ֶאת ַה ֶּכ ֶתר -
ֲט ֶרת ּגָאוֹן וְ ַת ּגָר.
עֶ
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ַּת ּגָר-
וּמ ָצר
ַעל ָּכל ַמעֲצוֹר ֵ
ִאם ַּת ַעל אוֹ ֵּת ֵרד -
ְּב ַל ַהב ַה ֶּמ ֶרד
ׂא ֵאׁש ְל ַה ִּציתֵ ,אין ָּד ָבר!
ָש
ׁש ֶקט הוּא ֶר ֶפׁש
ִּכי ֶ
ֶפׁש
ַה ְפ ֵקר ָּדם ָונ ֶ
ְל ַמ ַען ַההוֹד ַה ִּנ ְס ָּתר.
ָלמוּ ת אוֹ ִל ְכ ּבֹׁש ֶאת ָה ָהר!
יתר.
יו ֶֹד ֶפתַ ,מ ָּס ָדהֵּ ,ב ָ

החלטתי לפתוח ב'שיר בית''ר' שישמש כמוטו ,וכעדות
לרוח שהפעימה צעירים רבים ,וסחפה אותם אל תוככי
האידיאולוגיה הציונית הצרופה וגרמה לנוער להצטרף
בהמוניו לתנועת בית''ר.
נושאו העיקרי של השיר הוא תקומת ישראל בעידן
החדש ,והדרכים והאמצעים להגיע אליה .כמו רבים
ממנהיגיה של התנועה הציונית ,סבר ז'בוטינסקי בתקופתו
 ראשיתה של המאה העשרים ,כי תקומת ישראל תלויהבנוער ,בדור הצעירים אשר יהיה מוכן לשאת על שכמו
את ביצוע המטלות החיוניות לה .התכונות ההכרחיות
לדור הצעירים שיהיו כחיילים בצבא יהודי ,לא רשמי,
הן הקרבה ללא מצרים ,כישרונות מופלגים ,נדיבות נפש
וקשיחותה ,גם יחד .ראוי לנוער הלוחם על תקומתה של
האומה ,לומר את דברו.
ז' ז'בוטינסקי חזה את דמות המדינה שבדרך לאור
'הצהרת בלפור' ,ושאל את העולם מהו 'בית לאומי' לעם
היהודי .בעיני רוחו ,הוא סבר שתהיה ריבונות יהודית
בארץ ,מדינה מתקדמת ומתוקנת ,עם כל המאפיינים של
סמכות ,כבוד ,כוח ומוסר .יהיה זה דור המשך למסורת
העבר המפוארת של דויד ,אך גם יודפת ,מצדה וביתר .מה
שלדעתו ,ייצב את סמכותנו וזכותנו על הארץ.
בית''ר  -מגב רקבון ועפר .מלים בעלות עוצמה בשימוש
פוליטי ביצירה .הטקסט מלא הפתעות המרצפות את
המוטיב :מהריקבון ,יצמח גזע גאון ונדיב ואכזר ,לא
תנועה פאשיסטית! ז' ז'בוטינסקי דיבר על היחיד .כל יחיד
בן-מלך! היחיד קודם לאומה .זוהי תפיסה רדיקאלית.
הוא הבין שבמציאות הפוליטית הנוצרת ,מוסריותו של
היחיד באור ובסתר ,היא הבסיס לבניית יהודי -עברי,
בן מלך ,הנעטר בגלוי ובסתר ,ועומד למבחן במוסריותו
ובכוליות התנהגותו .גזע 'גאון ונדיב' דמוי יהדות -קדם,
שיצמח מתוך הגלותיות ,אך 'אכזר' ,במרקם האתגרים,
ועליו לפעול בעוז ובהדר.
השיר חובר בשנת  1932כהמנון לתנועת בית''ר ,שהוקמה
בשנת  ,1923ונכתב בהברה ספרדית ,מתוך אמונתו של
ז' ז'בוטינסקי במעמד הגייה זאת בדיבור ובספרות
העברית המתחדשת .ואכן ,הוא חזה את ההתפתחות
בשפה .השיר הולחן ע''י דב פרנקל.
השיר היה מעין 'קוד חברים' ,והושר בלהט ובפאתוס .היה
אהוד ביותר בקרב אנשי התנועה הרוויזיוניסטית וחניכי
תנועת בית''ר לדורותיהם .נהגו לשיר אותו בטקסים,
אזכרות ,ועידות והתקהלויות חגיגיות .ברכת הבית''רי -
'תל חי' ,והשיר שהפך להמנון ,היו לשני סממנים בולטים
של הייחוד הבית''רי.
שלמה בן יוסף ,עולה הגרדום הראשון ,שר אותו בכלא
מבצר עכו טרם תלייתו.

הרקע ההיסטורי
שאלת מהות הלאום היהודי ושאלת עתידו הממלכתי
העסיקה את הנוער היהודי בפזורת אירופה ,בעיקר
לקראת שנות העשרים של המאה ה .20-החלו להתגבש
קבוצות פעולה שחרטו על דגלן אקטיביזם פוליטי,
מעשי -צבאי .הופעותיו של ז' ז'בוטינסקי בבירות אירופה
הדהדו היטב בלב הנוער היהודי .ברית הצה''ר ,ברית
הציונים הרוויזיוניסטים ,כללה למעשה איחוד של מספר
תנועות יסוד שנמנו על הצה''ר והזדהו עם האידיאולוגיה
הבסיסית שלה; ביניהן היו ' -השחר'[ברית השומר']' ,ברית
תרומפלדור' ,1ו'ברית הצופים' .תנועות נוער אלה היו ככלל:
הנוער הצה''רי.
תחילתה של תנועת בית''ר בעיר ריגה ,בירת לטביה
העצמאית שלאחר מלחמת העולם הראשונה .בעיר זו
שתרבותה המגוונת ינקה מערכי התרבות הגרמנית,
הרוסית והלאטבית ,השפיעה המציאות החיצונית על
התעוררות השקפות של תחייה לאומית-ממלכתית
לישראל .הנוער היהודי הלומד החל להתעניין בעתידו,
ובבתי הספר התארגנו חוגים ציוניים ,ונערכו מפגשים
לחילופי דעות .שנת  1923הביאה עימה התפכחות מחלומות
סוציאליסטים-קומוניסטים מחד ,ואכזבות ממשטרים
לאומניים מאידך ,ומבוכה וכאב על המצב בציונות ובא''י
בפרט ,לאחר פרסום 'הספר הלבן'.
אהרן-צבי פרופס שהנהיג את חבורת התלמידים בריגה,
היה עם המייסדים של בית''ר במקום ,והיה בין המתווים
את עתידה באירופה .הוא סבר ,שיש להעתיק את
ההתנהלות הפוליטית -ארגונית בלאטביה;
 מדינה צבא נשיא פרלמנט ,ולשאוף ליישמם ולהחילם בא''י; במדינהשבדרך .בעודו מגבש אוריינטציה מוכוונת ציונות-מדינית,
הושפע מז' זבוטינסקי ,שנטע בו ובלב חבריו אמון ובטחון
בדרך שתוליך לקראת תקומת מדינה עברית עוד בחייהם.
ז' ז'בוטינסקי הוזמן לריגה ,ודיבר באזני הצעירים
בעברית על א' בן יהודה ,ועל נס תחיית הלשון העברית.
ובאזני התלמידים הבוגרים דיבר ברוסית על הגיבור
יוסף טרומפלדור .הביקור היה במועד חג החנוכה ,2בעוד
תהלוכות לפידים ברחובות.

 1הוחלט לאיית טרומפלדור באות ת' ,כדי לשלב את ראשי
התיבות בהתאמה לשם ביתר ,המעוז האחרון של מורדי מצדה
במאבקם בלגיונות האימפריה הרומית ,וראה להלן עמ' .16
 2שחפף למועד חג העצמאות של לאטביה.
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ז' ז'בוטינסקי הצליח להלהיב את הצעירים בעודו מקביל
בין שני האירועים ומעודדם לאקטיביזם מיליטריסטי.
הוא דן עימם על מניעת פירוק הגדודים העבריים ,ועל
הצורך בחידושם במסגרת חדשה לביטחון המפעל הציוני
בא''י  -כפי שחזה אותו :בתורת משטר של התיישבות
מאסיבית -ממלכתית לקראת תקומת המדינה.
במאמר שכתב ז' זבוטינסקי לאחר ביקורו בארצות
הבאלטיות בשם 'אני מאמין' ,הדגיש שפגש 'בנוער אקדמי
בעל הכרה ציונית -יהודית ,זקוף קומה ,נוער עברי תוסס,
נוער חדש' .במאמרו ,גיבש ז'בוטינסקי את עיקרי תכניתו
בעלת ארבע הנקודות:
	•'מטרת הציונות  -מדינה עברית
	•השטח  -שתי גדות הירדן
	•השיטה  -קולוניזציה המונית
	•פתרון הבעיה הכספית  -הלוואה לאומית
ארבע נקודות אלה לא יוכלו להתגבש ללא סאנקציה
בינלאומית ,ועל כן בעיית השעה היא התקפה פוליטית
חדשה ...ומיליטריזציה של הנוער העברי בארץ ובגולה'.

הקמה וייסוד:
מטרות וקווים מנחים
תאריך ההקמה הרשמי ,ההחלטה על ייסודה של
'הסתדרות טרומפלדור' [תרומפלדור] ,היה י"ט בטבת
תרפ''ד [ .]27/12/1923בין המייסדים הצעירים היו
אהרן -צבי פרופס ומשה יואלסון ,שמלאו תפקיד נכבד
בהכרעות ובמפגשי בית''ר לובלין .3אהרן -צבי פרופס היה
הנציג הראשון של בית''ר בלאטביה כלפי תנועת הצה''ר
העולמית ,לימים נציב בית''ר בפולין ועורך 'המדינה' .משה
יואלסון היה המשפטן המשכיל ,איש העברית ,שקבע
מינוח עברי לכללי התנועה ,עורך 'משואות' ועורך ראשון
של 'המדינה'.4
בית''ר נקראה ע''ש י' טרומפלדור מתוך כוונה ,ייעוד
ומטרה .ז'בוטינסקי השכיל להפיץ את דעותיו של
טרומפלדור על דמותו של החלוץ העברי ,הציוני ,כאישיות
גמישה ,שניתן לייצר ולחשל ממנה אופי כל אינדיבידואום
שא''י נזקקה לו באותה שעה .התרשמותו של ז'בוטינסקי
מדמותו ההירואית רבת הפעלים של י' טרומפלדור,
ומהקרבתו על הגנת הגליל ותל חי בנפלו על משמרתו,
יצרה בו אבטיפוס של החלוץ הלוחם האידאלי .כך כתב
ז'בוטינסקי בשיר ההספד בעת מאסרו בכלא מבצר עכו,
 3וראה להלן בתמונות הממחישות ומתארות מפגשים אלה.
 4שני כתבי העת של הצה''ר בית''ר' .משואות' ,היו הבימה
הפריודית[המדיום התקשורתי התקופתי ר''ר] הראשונה
והחשובה של תנועת בית''ר.

16

בהוודע לו על נפילתו של י' טרומפלדור 'שיר אסירי עכו'
 'מני דן ועד באר שבע ,מגלעד לים ,אין אף ַש ַעל אדמתנוֻּפר בדם....אנו שבי אך לבנו אל תל חי בצפון'.
שלא כ ַּ
דברים אלה חקוקים בלב כל בית''רי לעד.
מעמד ודימוי 'החלוץ' של טרומפלדור  -אינו מפלגתי,
אלא לאומיֶ ,ע ֶבד לציון .בשנת  1918פרסם י' טרומפלדור
חוברת ברוסית על 'החלוץ מהותו ותעודתו'  -שנשכחה,
או כמעט נשכחה .אולם ,בית''ר מצאה בה חפץ ,ופירסמה
אותה בתרגום ליידיש באחת החוברות הראשונות של
'משואות' .בחוברת ,כותב י' טרומפלדור כי השעה דוחקת,
ויש ליצור בא''י 'מדינת חיץ' ליהודים על בסיס הציונות
המדינית .רעיונות אלה אומצו ע''י בית''ר.
בית''ר  -שאימצה ושזרה את שמו של י' טרומפלדור,
נזקקה להתוות את הנהגתה הלאומית לפי המוטו של
חייו והשקפתו הלאומית הכללית במונחים של גדודים
ולגיוניזם ,כבוד וגאון .הלאום העברי חשוב והגדוד מייצגו
וכן החגים והמועדים היהודים והלשון העברית ,מפקדים
עבריים ואידיאלים עבריים .י' טרומפלדור השתתף בכל
הקרבות כגיבור יהודי ,ובכך ,נימולה ערלתם של החלשים
והפוסחים על שתי הסעיפים.
בית''ר אימצה את תאריך י''א באדר ,כיום עלייה לקברו
ולקבר הנופלים בהגנת תל חי! ואף את הברכה 'תל חי',
כברכת שלום בין בית''רי לרעהו .ולכל התוהים מדוע
אייתו בת''ו את ראשי התיבות  -בית''ר ,היה כאן רצון
לשלב בשם התנועה את שם המעוז האחרון לעמידת
הגבורה היהודית בעת המרד הגדול בלגיונות הרומאים,
עם חורבן בית שני.

בית''ר בפולין:
אידיאולוגיה כנסים והתפתחות
לפי עדותם של יקיר הר-זהב [גולדברג] ,5ומאגיסטר יעקב
פרומאן ,מראשי הציונים הז'בוטינסקאים בפולין לעניין
ארגון הנוער' ,כבר בשנת  1922החלו התארגנויות כפטריות
אחר הגשם ,התארגנויות ע''ש הקאפיטאן טרומפלדור' .ח'
מ' בן ירוחם ב'ספר בית''ר' 6כותב' :קשים היו חבלי לידתה
של בית''ר בפולין ,ובעיקר של ההנהגה הראשית לבית''ר
הקנָנים הנוסדים כמאליהם
פולין .הנהגה שתכוון את ִ
ברחבי המדינה'.
הסתדרות 'השחר' כבר התקיימה בשנת  1917בגאליציה
ובלודז' ,ולקראת  ,1925התאגדות זו עברה לבית''ר .הסיבה
 5בעתון יומי ''חרות'' .מתאריך  .3/11/1964יקיר הר -זהב ז''ל היה
ידיד אישי של משפחתנו ,איש יקר ונאמן.
 6חן מלך מרחביה (הלר) ,ספר בית''ר ,עמ' .79

ביקור משלחת הנציגים מוורשה בקן בית''ר .עומד שני משמאל הנציב יקיר הר זהב (גולדברג)
[הוא היה מפקד קן וורשה ואח''כ נציב .היה רב פעלים ,בין תפקידיו  -יושב ראש קרן תל-חי].
יושבים משמאל :עמרם אפלבוים ובמרכז יעקב וילדר .לובלין.
בתמונה זו מומחש הרעיון הבית''רי :בתוככי אולם הישיבות בקן –
על הקיר תמונות זאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור ,שלאורם פעלו הבית''רים.

לובלין  ,1929ביקור הנציבים א' פרופס ומ' יואלסון [מזוקן] בקן בית''ר.
עומדים מימין :המפקד אברהם ריימן ולידו המפקדת שרה פדר-רוזנברג.
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למעבר כפי שנמסרה בהודעה ששיגר פרלמאן בתאריך
 16/12/1923לז' ז'בוטינסקי נשיא הציונים האקטיביסטים
בפאריס הייתה' :הצמאון להדרכה ציונית ברוח
הממלכתיות שהפגין ,שהקיף את כל שכבות המתבגרים
בפולין ,ובציפיה היו ממתינים למאמריו' .בשנת ,1925
עברה הקבוצה המייסדת 'השחר' הצה''רית בלובלין אף
היא  -לבית''ר.
בוועידה העולמית השנייה של ברית הצה''ר [פאריס
 ]1/01/1927 - 26/12/1926הגיעה בית''ר לידיעתה הרשמית
האם ,שם הרצה א' צ' פרופס על מהותה
של התנועה ֵ
המבדילה
ּ
של ההסתדרות החינוכית ועקרונותיה ,ועל
מ'השומר הצעיר' ומ'החלוץ' ,וכן ,דן באידיאולוגיה
הבית''רית ובשאלת הממלכתיות העברית והחלוציות
הא''י .שם דיבר על חובתם של כל חברי בית''ר לעלות
לא''י ,והבהיר את כפיפותה של בית''ר בעניינים מדיניים
כללים לברית הצה''ר.
עקרונות בית''ר  -כפי שבאו לידי ביטוי בפרסום ב'משואות'
חוברת ראשונה:
	•מטרת הציונות :מדינת היהודים בא''י.
	•תפקידה של בית''ר :חינוך הדור בהדגשת רעיון
המדינה ,וב'חיים נורמאליים על אדמת המולדת'.
	•האמצעים למטרה :חינוך בצביון לאומי ובהכרה
לאומית עם מטען תרבותי עברי ,ועם -
	•חינוך האופי לחלוציות בניין; 'בא''י יש לבנות
חיים המיוסדים על אמת וטוהר' ...יש לבכר את
החקלאות'...
	•הקשר עם הצה''ר מחייב את כל הדרגות ,תכנית
הצה''ר היא היחידה לפתרון 'שאלת היהודים'.
	•מרכזיות א''י מוחלטת.
	•העלייה  -לא רק חובה ,אלא חובה מיידית' .יש לעזוב
את הגולה בהזדמנות הראשונה'.
	•דגש על נכונותו של הבית''רי למלא תפקידו :מוכן
תמיד לכל צרכי הבניין הרגילים והיוצאים מן הכלל,
ובכללם ,הצטרפות ל'גדוד העברי'.
מ'השחר' לבית''ר:
שנת  1927הייתה שנת מפנה .עם המעבר הרשמי מ'השחר'
לבית''ר ,מנתה התנועה בפולין ִ 82קנָנים ולמעלה מ4000-
חברים רשומים [מתפקדים] .דר' פלדשוה [בן שם] הוזמן
לקראת כינוס האיחוד בוועידה השנייה של הצה''ר
בפולין ,כדי לארגן את העברת 'השחר' ['ברית השומר']
בפולין והפיכתה לחלק מהתנועה העולמית .ביוני ,1927
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ויתרה 'השחר' בפולין על עצמאותה והפכה חלק מהתנועה
העולמית.
כ''כ חלה הצטרפות בחורי ישיבה לבית''ר; תוצאה של
ההחלטה על איסור חילול שבת בהסתדרות הצה''ר
ובית''ר.
על המדים [חולצות בית''ר]:
ב 1927יצאו במטרה לרכוש כמות בד חקי ירוק ,כדי להכין
חולצות להדגמה .לא נמצאה הכמות המבוקשת בחנויות
האריגים .אי לכך ,מצאו כמות גדולה של בד בצבע חום,
ששימש כמדים לנהגים .יואלסון כעס על הבחירה בצבע.
אולם ,את הנעשה לא ניתן להשיב .האישור ניתן לאחר
השיקול שהצבע נוטה לצבע האדמה השליט בא''י יותר
מן הצבע הירוק או החקי .נחמה פורתא...אולם ,הבית''רים
ספגו קריאות בוז ונאצות על צבע המדים ,בקריאות
שהופנו כלפיהם' :מיליטאריסטים'' ,שוביניסטים' ..וגרוע
מכך.
הוועידה השנייה בפולין .התעוררות בית''רית באה לפולין
על כנפי הבשורה שנשאה תנועת ז'בוטינסקי אל הרחוב
היהודי ,אל הגטו היהודי ,ומחוצה לו והרעידה לבבות
לקראת העתיד'' :תעודת הרוויזיוניסט אינה אלא להכשיר
ולפתח את התקופה הגדולה הבאה בציונות ,שלא
נדע עוד לקרוא בשם לה ...מעוף כביר יותר ,קנה מידה
מוגדל ,אמצעים ושחרור מלא מן הפסיכיקה הגלותית.'7
בחוזר של ברית תרומפלדור בפולין פורסם שההנהגה
הראשית הזמנית החליטה לכנס וועידה של כל הנוער
הצה''רי ,לשם התארגנותה של ההסתדרות האחידה;
כל הפעולות בקננים תתבצענה בהסכמה עם המנהיג
הראשי ז' ז'בוטינסקי והמרכז העולמי בריגה .כן הוזכר צו
טרומפלדור' :היו כברזל הניגר' .הסיכום שהתקבל בכינוס
האיחוד יצא בהכרזה על השתייכות לאידאל של ברית
הצה''ר והוא כחלק אינטגרלי ממנה .הנוער קיים למען
העם' .ברית תרומפלדור' עומדת על בסיס רוח חינוכית-
צופית-לגיוניסטית ,תוך הדגשת רעיון 'מדינת היהודים'
ויצירת הלגיון כאמצעי למטרה .כ''כ ,מחה הכינוס נגד
'סגירת העלייה' ,וגינה את מעשי האלימות נגד היהודים
ברומניה ובהונגריה .הוחלט לברך את 'החלוצים הותיקים
בא''י ,שלמרות סיסמאותיהם המעמדיות ,נשארו נאמנים
לעיקרו של הרעיון הציוני  -להקמת המדינה העברית.
בתרפ''ט [ ]1928התפרסמה איגרת המפקדה הראשית
'' 7ציון''[ .11/12/1927 ,חוברת מטעם הוועד הפועל של הצה''ר
בוורשה]

הסתדרות 'ברית טרומפלדור' בהשתתפות המפקד הראשי א' פרופס .לובלין .1929 ,מפקדים וחניכים.
יושבים מימין לשמאל :א' ריימן ,י' רוזנברג ,י' ריימן ,ובלה וייסברוט אחר הנציבים[ .ארכיון ז'בוטינסקי]

נציגים לוועידה הגלילית הראשונה של 'ברית טרומפלדור' בלובלין ,ניסן תרפ''ח.08.04.1928 ,
יושב ראשון משמאל :דוד מילשטיין מפקד קן בית''ר לובלין.
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מטעם בית''ר ,ברית יוסף תרומפלדור בפולין; בלא להזכיר
עוד את 'השחר' או את 'ברית השומר' ,ובה 'תרשים תכנית
העבודה' ,נקבעו דרגות ותארים בהשפעת הנומנקלטורה
של הצבא הפולני ,ובסופה נספח שנכתב ביידיש -
'ארבייטס פלאן' .וכך נוצר האיחוד באופן רשמי .בסיום
התרשים' :אמרנו :אל אחד לנו ,נצחיות העם היהודי,
ודרך אחת לעבדו :ריניסאנס ,ריניסאנס הגוף ,הנשמה
והמחשבה '...על החתום ,דר' בן שם; יקיר גולדברג הר-
זהב שהיה מפקד גליל וורשה ועוד.
כן הוחלט לשלוח ברכה מיוחדת לנשיא המדינה הפולנית
שניצל מהתקפת קומוניסטים.
בינואר  1929היה ז'בוטינסקי לראש בית''ר .במסעותיו על
פני אירופה בא ז'בוטינסקי במגע עם קנני בית''ר ,והקשיב
למצוקותיהם.
בוועידה העולמית הראשונה בוורשה ,ב,1/01/1929
שהתקיימה במקביל לוועידת בית''ר בפולין ,נכחו צירים
רבים 200 .צירים בתלבושת שנמנו על הגדוד הוורשאי,
יצאו להקביל את פני ז' ז'בוטינסקי .אלפים הגיעו
לתיאטרון קאמינסקי ,והחזן מ' קוסביצקי הנעים בקולו
וכן השתתפה תזמורת מכבי .נתקבלו בוועידה זו החלטות
שנגעו בתחומים שונים ,ביחס לריכוז המאמצים לעלייה
המונית ,משמעת ,הדר ,התארגנות צופית  -צבאית,
חלוציות ומיליטריזם ,מפעלי הכשרה ועוד.

מס חבר  -הדינר
נושא דמי החבר הועלה אף הוא .הודגשה העובדה ,שאין
העניין קשור לבחירות בוועידה בלבד' .מזכירים אנו
לרוויזיוניסטים את עניין ה'דינר' .ה'דינר' הוא דרכונו
האזרחי של הרוויזיוניסט .מי שלא שילם לרכשו אינו רשאי
להשתתף בבחירות לוועידה; וגדולה תקוותנו ,שנוהג זה
יישמר הפעם בקפדנות .אולם העניין אינו קשור בבחירות
לוועידה בלבד .בלא דיבורים יתרים ,יש להזכיר לכל צוות
עובדים בתנועה ,כי אין הוא ממלא את חובו כלפי הוועידה.
[ואין לדבר על איסור שחל על הוצאת כספים מארץ
לארץ בכמה מקומות] 99% .של החברים הרוויזיוניסטים
יש לאל ידם לפרוע את חובם ל''ברית'' .חסרים לרבים
משמעת וכבוד כלפי עצמם .איך יעבדו מוסדות המפלגה
ללא כסף? הגיעה העת שיבינו כי המפלגות מתקיימות
על דמי חבר! ובינתיים שיתחילו בתשלום הדינר לתרצ''ב.
אם רוצים אנשי 'השורה' ,שה'ברית'  -תגיש עצומות בקנה
מידה בינלאומי ,שתציף אנשי פרלמנטים בחומר על א''י
ועל המנדאט ,שתארגן מסע תוצרת הארץ ,ותלמד עשרות
אלפים את ענייני ההגנה  -עליהם להעלות את הקרבן
הראשון לשם כך ,קרבן בלתי פוסק...
אין חישובים אפופי מסתורין או מקורות עלומים לכסף!'

אברהם וישראל ריימן ,ולאה צוקרמן  -לובלין .1935
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דינר תרצ"ב ( ,)1932צד ב'

דינר תרצ''ב ( ,)1932צד א'

הדינר מקנה זכות בחירה לוועידות הצה''ר העולמיות והארציות

דינר תרצ''ד ( ,)1934צד ב'

דינר תרצ"ד ( ,)1934צד א'
הדינר מקנה זכות הצבעה לוועידות הצה''ר

שקל אחד ,תרפ''ט ( ,)1929צד א'

שקל אחד ,תרפ''ט ( ,)1929צד ב'

הוצא ע''י האכסקוטיבה של הצה''ר לובלין
הדינרים והשקל נרכשו ע''י אברהם ריימן ,לובלין ,לוברטובסקה  ,22ונמסרו באדיבות בנו פנחס רימון לצורך המאמר.
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הצה''ר ובית''ר בלובלין :הגשמה ,עליה ודור ההמשך
צעדים ראשונים
כתיבת המאמר נבעה מתוך רטט קדושה ובדחילו ,ומתוך
הכרות אישית ,קרובה ,מצועפת נוסטאלגיה ,עם רוב
הדמויות המוזכרות שהיוו את גרעין הפעילות הבית''רית
והצה''רית בלובלין ועלו לארץ .חלקם בעלייה באמצעות
התרי  -עלייה ,אשרות[סרטיפיקאטים] שהונפקו
במשרדים הא''י והועברו לבית''ר ,ואחרים בעליית-
העפלה' ,אף על פי' ,ובדרך לא דרך .בל נשכח ,כי המטרה
הסופית של החינוך הבית''רי וההכשרה הייתה  -העלייה
לארץ וההתערות בה!
מזיכרונות דור ההמשך:
בימי המאורעות בארץ החל משנת  ,1936כשהארגון הצבאי
הלאומי התחיל בשבירת 'ההבלגה' נגד הערבים ,קם
בלובלין תא של הארגון הצבאי הלאומי .פעולתו הייתה
סודית ,אך למעשה ,בית''רי הקן הבוגרים השתייכו אליו.
בנוסף על ההכשרה הצבאית ,היה תפקידו העיקרי של
התא ארגונה של עליית 'אף על פי' והעברת נשק למחסני
הארגון הצבאי הלאומי בארץ .בני ובנות 'דור ההמשך'
גדלו מתוך קרבה הדדית .המשפחות נפגשו בשנים
הראשונות לעלייתם לארץ  -תדיר .קשר הדוק נשמר
אף לאחר מכן ,בקרב קבוצה מצומצמת נאמנה ,עליה
נמנו :אברהם ולאה [צוקרמן] ריימן-רימון ,יחיאל ושרה
[פדר] רוזנברג ,יצחק ומלכה [זסלר] אפלבוים ,חיים ואסתר
[קלוויר] לנגלבן ,חנה [חנצ'ה זילברמן] ויעקב וילדר ,שמואל
מלמן ,מנחם פלדי זקליק ,איסר זיידמן ורעיותיהם; בלה
[וייסברוט] ודוד מילשטיין ,יפה ובלומה מילשטיין ובני זוגן.
החברים ,הקשורים בנימי עברם ובאידאולוגיה הבית''רית
המשותפת ,שנמנו על הגרעין הפנימי המצומצם  -נפגשו
מידי שבת ,ועם חברי החוג המורחב ,הפריפרי ,נפגשנו
בשמחות ,וכן ,בביהכ''נ שפעל ברגלים ובמועדים ב'מצודת
זאב' בת''א .התחושה הייתה אינטימית -משפחתית,
ונפרדנו בברכת 'תל חי' .לא היה צורך להרבות המלל;
קשר עין ,עפעוף הסגיר את התחושות הפנימיות ביותר.
בוגרי תנועת בית''ר לובלין שחוו עבר משותף ,השאירו
את יקיריהם; הורים ,סבים וסבתות ,אחים ואחיות,
שם ,בתוככי הררי האפר ולא זכו לראותם עוד .נחמתם
היחידה הייתה המשפחות שהקימו בארץ המכורה קשת
היום ותכולת השמים ,וחבריהם לדרך .הייתה זאת ידידות
כנה ,גורל ברית בל ינתק מנעורים להתבגרות ולפכחון עד
כלות.
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תחילתה של תנועת הצה''ר [הצ''ח] ,כך כונתה ההסתדרות
הציונית החדשה  -בשלביה הראשונים] בלובלין; ברית
הצה''ר ובית''ר ,נבנתה וניזונה מענפיה ' -ברית החייל',
'ירדניה'' ,מסדה' ועוד .ראשית הדרך הייתה בשנת ,1925
השנה שבה חדר לראשונה לתוך התנועה הציונית הרעיון
של ציונות לוחמת.
המייסדים ,קומץ אנשים :דוד מילשטיין ,אריה ניישטיין,
שמואל פרייטג ,נתן שטיינמן והשיל שפירא ,נפגשו
בבית פדר ,ברחוב שבסקה  ,3ודנו ברעיון הציונות
האקטיביסטית .לאחר מספר דיונים ,הוחלט על הנחת
היסוד לארגון 'השחר' ,ולפעילות ציונית לוחמת .כעבור
זמן קצר ,נסחפו לתנועה מכל שכבות הנוער בלובלין.
הציונות האקטיביסטית ודרישות המשמעת הצבאית
סחפו את כולם ,תוך החדרת תוכן חדש ומרטיט בלב
הצעירים מכל שכבות הנוער בלובלין.
ב ,1926-עם הגידול הניכר במספר החברים ,נאלצו
המדריכים לעבוד עם מספר קבוצות של נוער .בשנה זו,
השתתפה התנועה בלובלין בוועידה הארצית בפולין,
השם 'ברית תרומפלדור' צורף לשם 'השחר' .בשנה זו הגיע
ז' ז'בוטינסקי לביקור בלובלין .אלפים הגיעו לשמוע את
דבריו ,ואולם ''קורסו'' שהיה מלא מפה לפה ,היה צר
מלהכיל את כל הבאים .היה זה יום מרגש ונכבד ליהדות
לובלין ,שהקבילה את פני המנהיג הציוני בהתלהבות רבה
ובכבוד הראוי.
תחילת ההתארגנות ותכנון הפעילות הגלילית [בחבל
לובלין]:
מיד לאחר מכן ,החל גידול ניכר בקננים בחבל לובלין,
ומכל העיירות בסביבה הגיעה דרישה לארגון סניפי
תנועה וקננים .מדובר היה בהקמת הסניפים בעיירות:
קרשניק ,לוברטוב ,ריביץ ,בלז'יץ ,חרובישוב ,ביכבה,
ולדזימירז' ,חלם וזמושץ' .התנועה בלובלין סיפקה מרצים
ומדריכי נוער לסניפים ולקננים בחבל ,והנחתה אותם
כיצד להרחיב את חדירתם לתוך העיירות הקטנות בסמוך.
בחוה''מ פסח של שנת  ,1927התקיימה התכנסות גלילית
ראשונה בלובלין .על הפרק היו דיונים בבעיות התארגנות
מבנית ותרבותית של החבל .נבחרה מפקדה גלילית
בהרכב :דב וייסברוט ,א'מ' זינגר ,דוד מילשטיין ונתן
שטיינמן ,שנבחר כמפקד הגליל.

היחסים עם המוסדות הציוניים והתרחבות הפעילות
התרבותית:
החברים המייסדים ,ומפקדי בית''ר הדגישו ,כי היחסים
כלפי תנועות הנוער האחרות בתוך ההסתדרות הציונית,
כמו גם עם המוסדות האופרטיביים בזרועותיה השונות
היו תקינים ויעילים .נערכו פעילויות וטיולים משותפים
ב-ל''ג בעומר ,של כל התנועות הציוניות תחת המטרייה
המשותפת בשם 'גדודי הקרן הקיימת לישראל' .בית''ר
הייתה בין התנועות המצטיינות בעבודות למען הקק''ל,
והצה''ר הצטיינה בפעולות למען 'קרן היסוד' וגופים
ציוניים אחרים.
עם התרחבות הפעילות התרבותית של בית''ר ,והצטרפות
מאסיבית של מיטב הנוער ,מ'החלוץ הצעיר' וקבוצות
ציוניות פעילות ,החלו תגובות עוינות כלפי הפעילות
הבית''רית ,בעיקר בתחום יישום המשמעת הצבאית
ותרגולי הצעדות ,שנערכו ברחובות העיר .היות שהיו
ת''ס מלווים בנשק או לחילופין ב'מוטות' שוגרו כלפי
הבית''רים בטויי לעג כגון' :השווערדלאך והביקסלאך'.
ההתפתחות חלה כ''כ בגיוון הפעילות התרבותית .כבר
בצעדים הראשונים נערכו קורסים רבים בשעות הערב
ללימוד השפה העברית ,להיסטוריה יהודית ולתולדות
הציונות ולגיאוגרפיה של א''י .נפתחו ספריות ואולמות
קריאה ,התקיימו הרצאות בנושאי לאום ,קונצרטים

והוצגו מחזות היסטוריים .לפעילויות אלה הגיעו בית''רים
מהקננים בחבל.
התנהלה פעילות ענפה בבתי הספר של 'תרבות' ,תוך
שילוב הפעלות עם תנועות אחרות בעיקר בהרחבת
הוראת השפה העברית.
בשנת  1928הצטרפה אל בית''ר בלובלין קבוצה מאורגנת
של נוער דתי בראשות יצחק אפלבוים ואיסר זיידמן.
באותה שנה התקיימה הוועידה העולמית הראשונה של
בית''ר בווארשה ,ומקן לובלין נסעו לוועידה מספר צירים
ביניהם יחיאל רוזנברג ואברהם ריימן ובראשם מפקד
הקן דוד מילשטיין .בסוף שנה זו נשלחה פלוגה ראשונה
של בית''רים להכשרה בנדבורנה ,שבגליציה המזרחית.
החברים שהשתתפו :א' גברץ ,ב' גולדברג ,ד' וייסברוט ,א'
זיידמן ,ש' מלמן ,ש' פישמן וי' ריימן.
בשנת  1929הוקם לראשונה מחנה קיץ לחניכי בית''ר
בפולנובקה ע''י ביכבה .במחנה זה השתתפו בית''רים
מגליל לובלין בהדרכת המפקד ד' מילשטיין .מחנה קיץ
זה התנהל בסדר מופתי ,ושילב אימוני כושר והדרכה
צבאית .ההורים שביקרו באתר התרשמו לטובה ,וסייעו
למארגנים למסד את מחנות הקיץ מידי שנה .פעילות זו
היוותה שופר תעמולתי רב ערך להגברת שורות בית''ר
בגליל לובלין ובעיר עצמה.

הכשרה בפושוזין ,גליל לובלין  .1930במרכז א' ריימן וקלשון בידו ,מעליו משמאל ש' מלמן,
בשורה מעל יושבת שרה פדר  -רוזנברג ,ניצב מעליה שלישי מימין י' רוזנברג' .השווערדאלאך והביקסלאך'.
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במסדר המפקד עם החניכים ברחובה
של לובלין ברחבה לפני קן בית''ר.
ראשון מימין  -מפקד י' אפלבוים.

טקס הצדעה לדגל [מגן דוד וכיתוב טרומפלדור] בקן בית''ר לובלין לפני יציאה
למצעד ברחובות.

לובלין ,מסדר קן ביתר  .1933משמאל לימין אפלבוים יצחק ורוזנברג יחיאל.
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א' ריימן מוביל מסדר קן בית"ר
לובלין .1932

לובלין  -קורס מדריכי בית"ר .מדריך הלפרין.1932 ,

צועדים בסך ברחובות הרובע היהודי ,לובלין .משמאל לימין :יצחק אפלבוים ,איסר זיידמן.
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בין השנים  1934 -1933התרחשו אירועים סוערים ומעצבים
בחיי יהדות פולין .לאחר רצח חיים ארלוזורוב על שפת
הים בת''א ,ביוני  ,1933סערו הרוחות .ברחבי אירופה ואף
בלובלין נסחפו להאשמות הדדיות ,והרחוב היהודי סער.
נוצרה מתיחות בין המפלגות בציונות וביהדות פולין,

השמועות התלקחו כאש בשדה קוצים .היו שהשמיעו
במרומז ובגלוי על מעורבות הרוויזיוניסטים במעשה.
ועידת העתונאים הראשונה הקשורה ברצח חיים
ארלוזורוב ,עמדה להתקיים בלובלין.
ההסתות נמשכו וכן ננקטו פעולות שלילת התרי-עלייה
מחברי בית''ר בפולין .כל אלה הביאו לתוצאות הפוכות;
השנים  ,1934 - 1933היו שנות גידול ניכר במספר חברי
התנועה בלובלין ,ובגליל .בגליל נמנו  50קננים מבוססים,
ובכפרים הקטנים נוספו חברים שהיו קשורים למפקדת
הגליל ,ולוועד הגלילי .באותן שנים הצטרפו מספר
קצינים ששירתו באורח פעיל בצבא הפולני ,וכן רבים
מהאינטליגנציה היהודית בלובלין ,רופאים וסוחרים.
בבית''ר הייתה צמיחה ניכרת עם הצטרפותם של
סטודנטים מרשת 'תרבות' ומהאוניברסיטאות .עדות
כתובה של ח' לנגלבן מציינת כי בעת היות י' רוזנברג
מפקד הקן ,מנה הקן  1000חברים.
חלה התרחבות ניכרת של הפעילות בתחום התרבות.
נפתחו קורסים נוספים בשעות הערב לעברית ,להסטוריה
וציונות ,התקיים חוג דרמטי והועלו הצגות ' -בר כוכבא',
ו'חיי יוסף תרומפלדור' .התארגנה תזמורת כלי נשיפה.
כל הופעה ברחובות העיר בתהלוכות ובטיולים זכו
לצופים רבים .מועד הכינוס הגלילי של בית''ר לובלין
נקבע בהשתתפותו של ראש בית''ר ,ז' ז'בוטינסקי .לאחר
שהידיעה על רצח ח' ארלוזורוב הגיעה ממש לפני פתיחת
הכינוס ,היו שרצו לדחותו .נציבות בית''ר בווארשה הגיבה
למברק שנשלח אליה בעניין ,וקבעה שיש לקיים את
הכינוס .ז'בוטינסקי ישתתף בו כפי שתוכנן.
בדצמבר  ,1935התקיימה הוועידה הגלילית השניה של
בית''ר בלובלין .בידנו תיעוד מפורט על פני תמונה
באמצעות רישום הצלמניה באדיבות מכון ז'בוטינסקי,
בה נכחו צירים רבים ואורחים רמי מעלה מהפיקוד
הארצי ביניהם :אהרן-צבי פרופס נציב בית''ר בפולין,
והנציב משה יואלסון.9
בוועידה ,הזים ז'בוטינסקי את השמועות על 'רצח פוליטי',
והגדיר את הקשר בין ההאשמות לבין הבחירות הקרובות
לקונגרס הציוני .עמדת ראש בית''ר מצאה הד בציבור
היהודי .הכינוס על מפגניו עבר בהצלחה .כ 3000-בית''רים
הגיעו למגרש הצבאי 'אוניה' שברחוב שפיטלנא ,והצדיעו
לראש בית''ר .היו מפגני ספורט ,תפילה המונית והכינוס
עצמו ,שנמשך שלושה ימי דיונים רצופים ,עורר הדים
נכרים בלובלין.

 8הי''ד ,שעמד בימי השואה בראש קבוצת ה'גרדום' בפעילות
נגד הגרמנים.

 9ראה תמונה מצ''ב ,כולל פירוט החברים שאיתרתי.

בשנת  1931התקיימה הוועידה הגלילית הראשונה בלובלין,
ונבחרה בה מפקדה גלילית שפעלה ברחוב ניצאלה .6
מפקדה היה נ' שטיינמן ,וחבריה :י' אפלבוים ,א' הורביץ,
ח' וורטהיים וא' ניישטיין .מפקדת בית''ר ,וכן עסקני
ברית הצה''ר ניצבו בפני מחסור חמור במדריכים לתפעול
הפעילויות המגוונות לאור ההתרחבות ההמונית של
התנועה.
בדצמבר  1930נשלחה קבוצת בית''רים לקורס המרכזי
למדריכים שהתקיים בווארשה .ירמיהו הלפרין קצין
שלטון בית''ר ניהל את הקורס אליו נשלחו מלובלין
הבית''רים :א' אדלשטיין ,א' זיידמן ,ש' מלמן ,מ'
פרייטהיים ,8י' רוזנברג וא' ריימן [רימון] .עם שובם ,אורגנה
פעילות שיטתית בתחום ההכשרה הצבאית לחברים.
הוקמו פלוגות שרות צבאיות [פ'ש'צ'] שהנוכחות בהן
הייתה חובה על כל בית''רי הקן .המדריכים שסיימו את
הקורס ניהלו קורס משנה לסמלים ,שבו השתתפו כל
בוגרי הקן בלובלין ומאות מן הגליל.
ארגון מחנות הקיץ הפך למסורת בתנועה .מפקדת הקן
תכננה את הפעילויות התרבותיות והספורטיביות במשך
מספר חדשים ,תכנית שאושרה בידי ההורים .המחנות
הותירו בקרב המשתתפים חוויות עמוקות ,והדים ששמשו
אמצעי תעמולתי לגיוס רעיוני ובאופן בלתי אמצעי גורם
להגברת כוחה הארגוני והשפעתה בקרב הציבור היהודי
בלובלין .בתקופה שבין  1932ועד  1938נערכו מחנות קיץ
בכפרי הגליל .מחנות התקיימו ע''י בלז'יץ [ ,]1932בכפר
ווליה -גארדזניצקה [ ,]1934בכפר צ'כנקה [ ,]1935בקוזמיר
על הוויסלה [ ,]1936ושוב בצ'כנקה [.]1937
המחנה האחרון לפני המתיחות המדינית ופרוץ המלחמה
נערך ע''י קורוב ,בו השתתף גם א' ריימן שהגיע מא''י
לביקור אצל הוריו ,נאם בפני החברים ותיאר את המצב
בארץ .בעת שהותו בלובלין ,נישא לבח''ל לאה לבית
צוקרמן ,טרם חזרתו לא''י .את מחנות הקיץ ניהלו והדריכו
המפקדים :ד' מילשטיין ,נ' שטיינמן ,א' זיידמן ,ש' מלמן ,ח'
לנגלבן ,י' רוזנברג וי' ריימן.

שנות סער והתרחבות
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ביקור ז' ז'בוטינסקי בלובלין .1935

המועצה הגלילית השניה של ברית תרומפלדור בלובלין  1935בחזית קן בית"ר [ארכיון ז'בוטינסקי].
.1שרה פדר-רוזנברג; .2נציב בית''ר ,משה יואלסון המשפטן ,עורך 'משואות' ומייסדו ועורכו הראשון של 'המדינה'; .3דוד מילשטיין;
.4אסתר קלוויר-לנגלבן; .5יצחק אפלבוים; .6קצין השלטון ,הנציב אהרון -צבי פרופס ,נציב בית''ר בפולין ,ועורך 'המדינה'; .7חיים לנגלבן;
.8יחיאל רוזנברג; .9מנחם פלדי-זקליק;  .10הח' הירש;  .11אברהם ריימן
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בקורי ראשי התנועה בלובלין
זאב ז'בוטינסקי ביקר בלובלין בכל אחד מביקוריו בפולין.
ביקורו הראשון התקיים עוד בראשית צעדי התנועה
[ .]1926הביקורים הבאים היו ב ,1928-וב .1930-הביקור
בעת הכינוס הגדול ב ,1933-ובעת ההכנות לקונגרס היסוד
של הצ''ח ב , 1935-ובביקורו האחרון ב ,1938-בעת ניסיונו
להצלת יהדות אירופה מכליון ,לפי תכנית האוואקואציה.
אנו מצרים על כי כל דבריו ואזהרותיו לא הועילו!
נציבי בית''ר בפולין  -א' צ' פרופס ,אייזיק רמבה ומנחם
בגין ,חברי הוועדים המרכזיים של הצה''ר ,קציני נציבות
בית''ר והמדריכים המרכזיים במדינה ביקרו בלובלין
והרצו בפומבי בסניף התנועה ובקן בית''ר.
מנחם בגין ביקר בלובלין בשנים  1936ו ,1937-בזמן
הבחירות לעיריית לובלין ,ולקהילה היהודית .הוא נאם
בחצר זלצמן ,ברח' שבסקה  1בפני קהל ,שמנה למעלה
מעשרת אלפים איש ורבים התגודדו בחוץ .באותו מקום,
בחצר זלצמן ,נאם גם הלובלינאי א' ריימן בהגיעו לביקור
מהמולדת ,באסיפה שאורגנה ע''י הצ''ח בלובלין נגד
תלייתו של שלמה בן יוסף .בעלייתו לארץ ובפעילותו
המגוונת הגשים אברהם ריימן ,הלכה למעשה ,את
עקרונות בית''ר .באסיפה זו נשא דברים המפקד הימי
אברהם בלאס ,שחזר אף הוא מביקור בארץ ,בנושא ארגון
עליית 'אף על פי'.

הפעולות הנרחבות של התנועה בלובלין זכו להערכה רבה
מצד מוסדות בית''ר  -הצה''ר בפולין ,אי לכך הגיעו שליחי
התנועה מהארץ לביקור .ביניהם :אורי צבי גרינברג ,דר'
א' אחימאיר ,גונדר אצ''ל י' אפשטיין הי''ד ,דר' זאב פון
וייזל ורעייתו ,יצחק ילין ,דוד שטרן ,משה יואלסון ,פ'
פייבל וש' ברקו.

תחומי פעולות ההכשרה המעשית בקן בית''ר
ובגליל לובלין
	•הכשרה חקלאית וחינוך לעבודה גופנית
	•הכנה לפלוגות העבודה הבית''ריות בארץ
	•פלוגות שרות צבאיות
	•הכשרה לספנות וימאות בבית הספר הימי בצ'ויטה-
ווקיה [איטליה] ,שהוקם ע''י שלטון בית''ר.
	•הקמת קבוצות הגנה אקטיבית על הנפש והרכוש
כנגד פורעים מקומיים ,ע''י בית''ר וברית החייל [החל
מ.]1937-
הוכר הצורך המיידי לייסוד שבע נקודות הכשרה מעשית
לעליה למולדת מספר שנים לפני השואה ,בכפרים
ובעיירות בגליל לובלין :ביכבה ,דובינקה ,דובצנו,
וולודבה ,ליפה ,מצ'איוב ,פוטונשין ושצ'בזשין .ההכשרה
התנהלה בהצטרפות לעבודה במנסרות ובחוות החקלאיות
הלכה למעשה .הכשרה זו הקנתה להם ניסיון והסתגלות;
ולאחר עלייתם לארץ התחייבו הבית''רים להתגייס
לפלוגות העבודה בארץ למשך שנתיים.

מפגש מפקדים עם הנציב א' פרופס .עומדים משמאל לימין :י' רוזנברג ,מ' פלדי ,י' וילדר,
ואחרון -נ' אפלבוים .יושבים משמאל לימין :ש' פדר ,י' אפלבוים והנציב א' פרופס.
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ביקור הנציבות הארצית בקן בית''ר לובלין .המפקד יחיאל רוזנברג יושב ראשון משמאל.
מימין יושבים שמואל מלמן ויצחק אפלבוים.

לובלין -ביקור ההנהגה הוורשאית .א' ריימן-רימון יושב ראשון מימין.
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בית ספר לסגני מדריכים של בית"ר ,גליל לובלין ,פולאבי [ .12.2.1933ארכיון ז'בוטינסקי]

בתחום ההכשרה הצבאית ,שהייתה חובה לכל בית''רי
הקן ,ובקורס הסמלים שבו השתתפו כל בוגרי הקן
ומאות מן הגליל עשו הבית''רים חייל .החל מ1933-
התנהל קורס ההכשרה בוולקה-פרופצ'קה ע''י פולאבי
ונוהל ע''י מפקדי בית''ר :נתן שטינמן ,אריה ניישטיין,
יצחק אפלבוים ,שמואל מלמן וארי הורביץ .קצינים
בצבא הפולני השתתפו באורח פעיל כמורים וכמדריכים.
דר' נודלמן מפולאבי ,הצטיין כמרצה על הגנה עצמית
והגשת עזרה רפואית .אימונים נוספים התקיימו ביערות
בסביבת לובלין.
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ב ,1935-נשלחו ארבעה חברי קן בית''ר בלובלין לבית
הספר הימי בצ'וויטה-ווקיה :מאיר גולדשטיין ,צבי
וילניצקי ,יעקב ליברמן הי''ד ואברהם בלאס .לאחר
תקופת ההשתלמות ,התמסרו החברים בארגון עלייה
בלתי לגאלית [''אף על פי''] ,ובהברחת עולים ונשק
באניות .כשאנית בית הספר הימי'' ,שרה'' ,הפליגה תחת
פיקודו של ירמיהו הלפרין לסיור לימודים ,ביקרו בארץ
הבית''רים האלה ובראשם א' בלאס ,שהגיע לדרגת סגן
מפקד האניה .א' בלאס המשיך בהתמדה לעליה הבלתי
לגאלית ,וצ' וילניצקי שרת כקצין באניה נורבגית .באחת
החופשות הגיע האחרון ללובלין ,ועיבד תכנית מקיפה יחד
עם מפקדי בית''ר להברחת עולים ונשק באניות נורבגיות,
שרבים מקציניהן היו ידידיו...

מעורבות ויוזמות מקומיות בקן בית''ר לובלין
	•השתתפות בוועד החרם המקומי שהתריס נגד רכש
וסחר בתוצרים מגרמניה .ראש בית''ר הכריז על
פעולת החרם לאחר עליית הנאצים לשלטון .חרם,
שהקיף את כל העולם היהודי הגיע ללובלין .הוקם
וועד מקומי בשיתוף נציגי כל ארגוני הנוער הציוני.
את בית''ר לובלין ייצגו המפקדים יצחק אפלבוים
וחיים לנגלבן .יש לציין ,כי אף שבתחילה היו פעולות
הוועד חוקיות ,שינו השלטונות בפולין את עמדתם
לאחר התערבות השגריר הגרמני .חברי בית''ר נאלצו
לפעול בסתר ולא נרתעו.
	•המפקדות של בית''ר' ,ברית החייל' ו'מסדה' ארגנו
קבוצות הגנה נגד פעולות נוער אנטישמי שהגבירו
תאוצה החל משנת  ,1937ויצאו בתעמולה מקיפה
תחת הסיסמה'' :שלנו לשלנו'' ,בפולנית' :סבוי דא

סביגו' .קבוצות אלה העמידו משמרות ליד בתי
עסק וחנויות של יהודים במטרה למנוע רכישות בהן
ע''י פולנים .המשטרה הפולנית נקטה בקו 'שב ואל
תעשה' ולא מנעה מן הפורעים הפולנים להפר את
החוק והסדר ,ואף להשתמש באלימות כלפי הבאים
לסחור .התנפלויות על בתי עסק והטלת אימה גם
ברבעים המאוכלסים יהודים .חברי בית''ר פעלו
בגבורה נגד פעולות הבריונות של הפורעים ,ואף
לא נסוגו מהשוטרים הפולנים .מושל המחוז הפולני
ה'סטרוסטה' התערב ,הזמין את המפקד דאז ,יצחק
אפלבוים לשיחה ,ואיים שכל בית''רי שימצא אשם
בהתנגשויות ,יישלח להסגר בקרטוז  -ברזה .מוסדות
בית''ר לא נרתעו ,ולאחר משא ומתן ,הופסקה
ההשתוללות האנטישמית בעיר.

הפיקוד העליון של בית''ר לובלין בוועידה הארצית בוורשה ,עם ז' ז'בוטינסקי והנציבים א' צ' פרופס ומנחם בגין.1.1.1939 ,
עומדים בשורה העליונה משמאל :יצחק אפלבוים וחיים לנגלבן ,נתן אפלבוים ואחרון יחיאל רוזנברג [באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי].
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בית''ר לובלין .עומדים מימין :מפקד יחיאל רוזנברג ,שרה פדר ,ויעקב וילדר.
יושבים משמאל :מנחם פלדי ,ברוני גולדברג ובמרכז שמואל מלמן.

מפקדי בית''ר .מימין לשמאל :יחיאל רוזנברג ,חיים לנגלבן ,עמרם אפלבוים
ושמואל מלמן .לובלין .1938

לובלין .מימין לשמאל :יצחק אפלבוים ,חיים לנגלבן ,נתן אפלבוים
ומנחם זקליק-פלדי.
32

קן בית"ר לובלין .יושבים :שלישי משמאל -אריה ניישטיין ,חמישי משמאל – נתן שטיינמן.
יושב ראשון מימין החניך אריה אונפלייס [התצלום נמסר ע"י אחותו רוז'ה אונפלייס].
קן ביתר לובלין.
יושבים על הספסל :שני מימין
שמואל מלמן ,אחריו בלה
וייסברוט ,לידה במרכז דוד
מילשטיין [שהפכו זוג ונישאו],
יושב קיצוני משמאל אברהם
ריימן -רימון.
מעליהם בשורת העומדים
הראשונה שלישית משמאל,
בעניבה ובצווארון לבנים  -יפה
מילשטיין [אחותם של דוד,
בלומה וברכה מילשטיין].
בשורה הקדמית יושב במרכז
על הארץ חניך עם חצוצרה
– אריה אונפלייס [התצלום
נמסר לארגון יוצאי לובלין ע "י
אחותו רוז'ה אונפלייס].
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העלייה וההעפלה
אלה היו המטרות של החינוך הבית''רי ,והכשרת החברים
יועדה להגשמת העלייה לארץ .מפקדי בית''ר היו
הראשונים להראות את הדרך ,ועלו לארץ .מאליו יובן,
שהעולים שמו את נפשם בכפם ,ובהגשמה  -זכו להנצל
מהתופת הנאצית ומשואת יהודי אירופה! 10בתקופה
שבית''ר קבלה מאת המשרדים בא''י סרטיפיקאטים
[אשרות -עלייה] עלו ארצה עד שנת  1936מפקדי בית''ר:
נתן שטיינמן ,דוד מילשטיין ,השיל שפירא ורעיתו,
והבית''רים אריה ניישטיין ,שמואל פרייטג ,שלמה פרייטג,
רחל מיצנמכר ,ברכה [ברוני] גולדברג ,אברהם אדלשטיין
ורעייתו ,נח ברונר ,בלה וייסברוט ,בלומה מילשטיין ,יפה
מילשטיין ,ברכה מילשטיין ,שרה פישמן ,שמואל מלמן,
אברהם ריימן ,אסתר שר ,קרישה פישמן ,אברהם גברץ,
ישראל מנדאויל ,שאול שפירא ,שרה רבינוביץ' פסה
קסטנברג ,ישעיהו יוכטמן ,ועוד .הסרטיפיקאט האחרון
שהגיע לקן בית''ר לובלין ,היה עבור זוג .המפקד יחיאל
רוזנברג שהתיידד ונפגש עם המפקדת שרה פדר ,החליטו
להנשא בחתונת בזק ולעלות ארצה .החברים ארגנו את
הטקס ב'אולם ברית החייל' בלובלין ,זוג המפקדים לא
השתהה ולמחרת יצאו לדרך .למותר לציין ,שלא זכו
לראות את יקיריהם עוד.
עליית בית''ר לא פסקה גם כשקופחו זכויות בית''ר ע''י
הסוכנות היהודית .העלייה לארץ התקיימה בכל הדרכים
ובכל התנאים .עסקני התנועה ,מפקדי בית''ר וחיילי
השורה בלובלין עלו לארץ בעליית העפלה ביניהם:
יצחק אפלבוים ,חיים לנגלבן ,יעקב וילדר ,חנה [חנצ'ה]
זילברמן ,מנחם זקליק-פלדי ,צבי פרידמן ,צבי וייסברוט,
מ'י' ניישטיין ,נתן פריימן ,משה שיינר ,שרה שפירא ,אשר
 10עלי להסתייג ,ולהעלות על נס את הצטרפותם של החברים
ופעולותיהם המגוונות במסגרות האצ''ל והלח''י ,ובהמשך
בצה''ל .מבין חברי קן בית''ר לובלין והקננים בגליל לובלין
נפלו חברים על מזבח הגנת המולדת! כ''כ נספו אלף צעירים
שהיו בדרכם ברכבת האחרונה שאורגנה ב 1939בעת שהתקרבה
לגבול רומניה ,הורדו הצעירים ע''י שלטונות פולין ,חלקם נפלו
בקרב והאחרים מצאו את מותם בתאי הגזים.
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רטנר ,איסר זיידמן ועוד .חלקם הגיעו באניית המעפילים
'פאריטה' .קנני בית''ר שלמים עלו בעליית 'העפלה'.
הוועידה הגלילית של בית''ר בלובלין בשנת  ,1938הוקדשה
רובה ככולה לעליית ''אף על פי'' .במפקדה שנבחרה
השתתפו אברהם בלאס כמפקד הגליל ,מנחם זקליק-פלדי
כמזכיר המפקדה ,א' אייבושיץ ,א' בלומן ,ק' וסרשטרום,
אליעזר וורמן ,ואליעזר ואריה רוזנזון  -כחברי המפקדה.
הפעילות המיידית והחשובה ביותר של המפקדה הגלילית
הייתה ביישום ובארגון העלייה הבלתי לגאלית' ,אף על
פי' .עלייה זו נתמכה רבות בידי 'קרן תל חי' ,שחבריה
קבלו על עצמם את מימון עליית 'אף על פי'' כמו כן סייע
בפעולה חשובה זו תא חשאי של האצ''ל שהוקם בלובלין.
תפקידו העיקרי היה ,ארגונה של עלייה זו והעברת נשק
למחסני האצ''ל בתקופת 'שבירת ההבלגה'.
החל משנת  ,1939נדחו כל הפעילויות האחרות בקן בית''ר
לובלין; כולם היו חדורי תחושת שליחות ופעולות הצלה
מתוך הדחיפות שנבעה מהחרדה של טרם שואה .ברכבת
האחרונה שהזכרתי ,היו בקרוב כ 30-איש מבית''רי
לובלין ,וביניהם ישראל ריימן הי''ד ונתן פריימן ,היחיד
שעלה בידו לחמוק והגיע ארצה.
אלפי אנשי התנועה יחד עם רבבות יהודי לובלין חיו בצל
ענן אימה שחור שהתקרב .נסגרה הדרך להצלה .השואה
התפשטה באירופה ,והאפילה על החיים .הייתה לובלין
יהודית ואיננה עוד.
ונסיים באזכור פלוגת ''הגרדום'' שהוקמה בלובלין,
לאחר קבלת הידיעה בקן על עלייתו לגרדום של שלמה
בן יוסף גיבור ראש פנה ,בכלא מבצר עכו ביוני .1938
כמפקד התמנה פ' טננבוים הי''ד ,בנו של יו''ר הצה''ר
בלובלין .חברי הפלוגה היו :עמרם ונתן אפלבוים הי''ד,
ש' גטרייטמן הי''ד ,י' דרכלר הי''ד ,וייסברוט א' ,סולוביץ'
הי''ד ,ע' פינקלשטיין הי''ד ,נ' פרלמוטר קלרנט הי''ד,
מ' רודוגר הי''ד ,י' רוזנברג הי''ד ,א' רוט הי''ד ,י' זקליק
הי''ד ,א' גרינפלד ,ש' זיידמן  ,וד' רוזנברוך .עם הקמת
פלוגת ה''גרדום'' ,טרם ידעו הצעירים ששרתו בה ,שהיו
בעצמם מועמדים לגרדום ,כל פולין ,ואירופה עומדות
להיות גרדום ליהודיהן.

חתונה רוויזיוניסטית
טקס הנישואין של יחיאל רוזנברג ושרה פדר באולם 'ברית החייל' ,לובלין ,חודש מרץ .1938
לבד מבני הזוג שנישאו  -כולם ניספו!
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לזכרם
חיים לנגלבן ()1999 - 1914

חיים נולד בניז'ני נובוגרוֹד שברוסיה בתאריך 10.6.1914
להוריו אדלה ויהושע .בינקותו גרמה עלילת דם
למשפחתו  -ההורים ושני בניהם ,מרדכי וחיים -
לברוח ,בין הרבה פליטים אחרים ,ולהתיישב בלובלין.
בית ההורים היה ציוני מסורתי .אביו היה מורה לעברית
ודיבר בה עם ילדיו בבית .משחר נעוריו היה חיים פעיל
בתנועת בית"ר והגיע לדרגת מפקד הקן בלובלין וקצין
מפקדת גליל לובלין .כשמשפחתו עברה לאוטבוצק ,ייסד
בה קן ועמד בראשו.
עלה ארצה באניית המעפילים "פאריטה" ,שעגנה בחופי
תל-אביב ב 22.8.1939-ונעצר בסרפנד .שוחרר עם פרוץ
מלחמת העולם השנייה ,שבוע לאחר-מכן .חיים נותר
נצר אחרון למשפחתו ,שנספתה כולה בשואה .ההורים
מתו ברוסיה ,לשם ברחה המשפחה ,ואילו מרדכי ,האח
שחזר לאחר המלחמה לפולין ,לראות מה נשאר מרכוש
המשפחה ,נרצח בידי הפולנים .זמן קצר לאחר עלייתו,
נשא חיים לאשה את אסתר לבית קלוויר ,אותה הכיר עוד
בלובלין ,ואשר עלתה ארצה ארבע שנים קודם לכן.
ב 1940-הצטרף חיים ללח''י .הוא פעל במחלקה ו' כאיש
קשר וגובה תרומות .הוא התגורר עם משפחתו בתל אביב,
ברחוב הירקון  ,59ב''בית הקשתות'' של משפחת רוז ,בניין
מרשים ,שכיית חמדה ארכיטקטונית .מן הדירה ניתן
היה להשקיף על הפעילות במועדון הקצינים הבריטים,
שהתמקם ב'מלון ירקון' ,ממנו נחטפו [ ]18/06/1946חמישה
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קצינים בריטים ,אשר שימשו כבני ערובה במטרה להציל
 2לוחמי אצ''ל ,שנידונו למוות .דירתו של ח' לנגלבן
שימשה מען למכתבים מחו''ל עבור לח''י ,והודפס בה
חומר מחתרתי פעמיים ,שלוש בשבוע .כמו כן ,הוחבא
בבית מצבור נשק ,שהוסתר תחת מיטתה של נילי ,הבת
הבכורה.
אחר קום המדינה ,החל חיים לעשות למען הבית שהקים.
הוא לא בחל בשום עבודה כדי לפרנס את משפחתו .במשך
 27שנים עבד כמנהל אדמיניסטרטיבי בבית-היולדות
הקריה ופרש לגמלאות בשנת .1979
מילדותו ,התעניין חיים בבולאות ובנומיסמטיקה
היהודית ,הקדומה והמודרנית כאחת .הוא צבר ידע אדיר
והתחביב הפך למקצוע ולמקור פרנסה עיקרי לאחר
פרישתו לגמלאות .רשימותיו על הבולאות התפרסמו
בעיתונות היומית ,בשבועונים ובירחונים .הוא עבד
במדור הבולאות ב"המשקיף"" ,חרות"" ,היום"" ,הארץ",
"ידיעות אחרונות"" ,הצופה" ,וגם ב"גלובס" .זכה להרבה
אותות הצטיינות ופרסים ,אחד מהם מידי שר האוצר דאז.
חיים היה פעיל עד יומו האחרון .הוא כיהן כמזכיר איגוד
מעפילי "פאריטה".
יהי זכרו ברוך!

בבית הקפה על שפת ימה של ת''א .משמאל לימין:
ש' רוזנברג ,ח' לנגלבן עם נילי וי' אפלבוים עם רחל.
השמש זרחה ,והשוחט שחט...

יצחק אפלבוים
יצחק אפלבוים היה נצר למשפחה דתית שורשית בלובלין.
בשנת  ,1928הצטרף אל בית''ר במסגרת קבוצה מאורגנת
של נוער דתי בראשותו ובראשות איסר זיידמן .שניהם
הגיעו לארץ ב  1939בעליית ''אף על פי'' בספינת ההעפלה
'פאריטה' .הצטרפות זו התאפשרה ,מאחר ונתקבלה
החלטה שעודכנה בחוקת היסוד של ארגון הצה''ר -
בית''ר ,על כיבוד קדושת שבת ומועדי ישראל; וזאת ,תוך
הימנעות מפעילויות ואימונים בשבתות ובחגים .בשנת
 ,1929השתתף י' אפלבוים במפגש קן בית''ר בלובלין
בנוכחות הנציב א' צ' פרופס .בשנת  ,1931בה התקיימה
הועידה הגלילית הראשונה בלובלין ,נבחר י' אפלבוים
כאחד מחברי המפקדה ,שבראשה עמד נ' שטיינמן .בשנת
 1933השתתף י' אפלבוים כאחד המפקדים בארגון וניהול
קורס להכשרה צבאית בוולקה -פרופצ'קה ע''י פולבי.11
י' אפלבוים ייצג יחד עם ח' לנגלבן את בית''ר לובלין בוועד
המקומי של פעולות החרם נגד הסחר במוצרים מגרמניה.
ובשנת  ,1937נקרא י' אפלבוים כמפקד קן בית''ר אל מושל
המחוז הפולני ה''סטרוסטה'' ,בשם אוליארצ'יק ,שמחה
בפניו על ההתנגשויות בקבוצות החוליגאנים הפולנים
שאורגנו ע''י הקן .הנ''ל איים על המפקד י' אפלבוים
בענישה חמורה של כל מי שייתפס בפעולות  -יישלח
לקרטוז-ברזה [מחנה הסגר פולני ידוע לשמצה].
שני אחיו ,עמרם ונתן אפלבוים הי''ד ,היו חברי פלוגת
''הגרדום'' ,שנוסדה בתרצ''ח ,מתוך השכבה הצעירה של
בית''רי קן לובלין ,ונקראה כך עקב העלתו לגרדום של
שלמה בן יוסף בכלא מבצר עכו .הם הקריבו חייהם על
מזבח המולדת.

מפקדת ביתר גליל לובלין .אפלבוים יושב במרכז[ .ארכיון ז'בוטינסקי]
לאחר עלייתו ארצה כמעפיל ,ארחו אותו חבריו המפקדים
יחיאל רוזנברג ואשתו שרה רוזנברג לבית פדר בביתם
הדל ,אך החם ,ודאגו לכל מחסורו .היה חבר הוועד הפועל
של הע''ל ,וחבר מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים.
בשנת  1948נשא לאשה את מלכה בת אהרן זסלר,
ממשפחה דתית ירושלמית ענפה .מלכה הייתה המזכירה
האדמיניסטרטיבית בקופ''ח לע' לא' בסניף הראשי ברח'
נחלת בנימין בת''א .י' אפלבוים היה דיין בבית הדין
למשפטי שכירות בע'ת'א' .היה נציג קופ''ח לעובדים
לאומיים בוועידה של המוסד הבינלאומי לבטחון
סוציאלי שהתקיימה בדנמרק ב  .1956שימש במשך שנים
רבות כמנהל כספים של קופ''ח לאומית .הותיר אחריו
את בניו :שאול ,עו''ד ,אברהם ז''ל איש האמונה ההגשמה
והאדמה ,חקלאי ופעיל חברתי בקיבוצו ,ועמרם רו''ח.
יהי זכרו ברוך!

 11ראה תמונה מצורפת בעמ' 30

עמרם אפלבוים הי''ד ,מפקד
ב'פלוגת הגרדום' 1937

נתן אפלבוים הי''ד,
לובלין 1937

יצחק אפלבוים מפקד ,יושב ,ראשון משמאל,
מתקין סיסמה בפלוגת הכשרה
'הולך למות ושם זאב ז'בוטינסקי על שפתי'.
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הי''ד ,נמנו על תנועת בית''ר ,כך ,שגם בבית היו דיונים
בנושאי הגשמת הרעיון הציוני ובית''ר .פעילותו של א'
ריימן בקן לובלין הייתה אינטנסיבית .הוא סבב בקנני
הגליל ,הרצה ,הדריך ,ואף נשלח לוורשה .לאחר שמפקדי
הקן הראשונים נשלחו לארץ הוא מונה למפקד הקן.
ברשותנו עדויות רבות למסירותו של ריימן לרעיון הציוני-
בית''רי .ע''ג תמונת פספורט שנתן לבת הדודה עם עלייתה
לארץ ב  ,1932 -הוא כותב'' :לרגלי נסיעתך ארצה  -ישראל!
עבדי שמה בעד הרעיון הציוני''.

אברהם ריימן ערב עלייתו לארץ ,לובלין1935 ,
אברהם ריימן נולד בלובלין למשפחה דתית שעסקה
במסחר זעיר .ילדי המשפחה למדו בבי''ס 'תרבות' ,ואחר,
נשלחו ל'גימנסיה ההומניסטית' החילונית בעיר .חייו
היו מסכת סבוכה של פעילויות בתנועות הנוער היהודי,
שהחלה עם הצטרפותו לתנועת 'הפועל הצעיר' עם חברו
לספסל הלימודים יחיאל רוזנברג .יחד פרשו ועברו
לתנועת הנוער בית''ר ,אליהם הצטרף שמואל מלמן מיד
עם הקמתו הרשמית של הקן בלובלין בשנת  .1927כך
נקשר גורלם של שלושת החברים מילדות .פעילותו של
א' ריימן בתנועת בית''ר  -הצה''ר נמשכה עד מועד עלייתו
הסופי לארץ בשלהי  ,1938שהרי ,כפי שנכתב במאמר,
עלה כמפקד כבר ב .1936יחד עם לימודיו בגימנסיה,
התמסר אברהם ריימן לרעיונות היסוד של בית''ר ,ונסחף
לאידיאלים שהציב ראש בית''ר שדגלו באקטיביזם ציוני.
הוא השתתף במחנות נוער ,בהכשרות שונות בכפרי הגליל
ובקורסים למדריכים מתחילים ובכירים  -יחד עם חבריו
מנוער ,שמואל מלמן ויחיאל רוזנברג .עם התרחבות
תנועת בית''ר וקליטת חברים רבים ,הגיעו קציני השלטון
וראש בית''ר לביקורים בלובלין .א' ריימן ,שידע עברית
על בוריה עוד בבחרותו ,כתב את תקצירי הישיבות ודאג
להפצתם.
נאמנותו לרעיון הציוני הייתה כנה וסוחפת .הוא דאג
להופיע ולהשתתף באורח פעיל בכינוסים ובבחירות,
ובאמצעות הדינר הנרכש קבל זכויות בוחר לוועידות
הצה''ר העולמיות והארציות .12שני אחיו חנוך וישראל
 12מצ''ב תצלומים מהשנים :תרפ''ט ,תרצ''ב ו  -תרצ''ד ,האחרון
מוחתם בחותמת 'ברית החיל' ע''ש ז'בוטינסקי בפולניה,
המפקדה הורשאית .ראה עמ' 20-21
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א' ריימן לבת דודתו יוטא ,לובלין .1932
לאחר רצח ארלוזורוב ,השתתף א' ריימן בשיחות
ובהדרכות בקנני בית''ר בגליל לובלין יחד עם המדריכים
והמפקדים האחרים ,ופעל ללא לאות לחיזוק ולהסברת
עקרונות התנועה ודרכה ,ובהזמת ההאשמות והריאקציה
שהתעוררו בעקבות האירוע .כל מאמציו הופנו כדי
להמשיך וליישם את העלייה לארץ.
בשנת  , 1935בהיותו בן  ,23עלה א' ריימן לארץ .הוא הגיע
לקן בית''ר בהרצליה ,ומשם נשלח לכפר-סבא .הוא
התפרנס למחייתו בעבודות מזדמנות בפרדסים ובנמל
ת''א .אולם ,עיקר מרצו הופנה לפעילות בבית''ר ובארגון
הצבאי הלאומי .הוא תפקד כמרכז עבודה מסונף אל
הע''ל בכפר-סבא.
בשנת  1937נעצר בידי הבריטים ,והועבר למאסר בכלא
מבצר עכו עם פעילים נוספים ,ביניהם :אבא אחימאיר,
סופר ועיתונאי ,דר' בנימין לובוצקי ,מזכיר ועד המורשים

א' ריימן ולאה צוקרמן ,לובלין .1933
להצ''ה בא''י וקצין שלטון בית''ר ,דר' י' פרויהליך,
חבר שלטון בית''ר ,ונציב בית''ר בא''י לשעבר ,ע' ברון,
ע' ז'בוטינסקי נציב בית''ר בא''י ,ש' אולנברג ,מהנדס
מ' גינזבורג ,חבר הנהלת עירית פ''ת ,יושב ראש סניף
הצה''ר ,מורשה קרן תל חי ,ופעילים נוספים .13עם שחרורו,
בתחילת  ,1938הונפק לא' ריימן דרכון פלשתינאי ואישור
לקבלת דרכון לאשתו העתידה.
א' ריימן חזר ללובלין בשנת  ,1938לבקר את משפחתו
ולסעוד את אביו בחליו ,ונשא לאשה את לאה לבית
צוקרמן ,בת למשפחה אמידה ,ויחד עלו לישראל.
מצבם הכלכלי היה בכי רע ,אך הסתגלו לחיים בארץ
על טלטלותיהם ,וקבלו ייעודם באהבה .א' ריימן ,שהיה

במעקב הבולשת הבריטית ,נתפס שוב והועבר לכלא
עכו .דבק בו הכינוי ''הטרוריסט'' .לאחר שחרורו ,עברה
המשפחה לאחר מעברים לת''א .בשנת  ,1941החל לעבוד
במח' ההנדסה ולאחר שהתקדם מונה למנהל מח' כבישים
ומדרכות .ב ,1952 -היו התנכלויות בעת''א מצד אנשי
מפא''י ,שמנעו את התקדמות העובדים שנחשדו כפעילי
ותומכי הימין .לאחר שהושבתה מח' ההנדסה ע''י ועד
העובדים ,הוחזר א' ריימן לתפקידו הקודם.
א' ריימן נפטר ממחלה ממארת ב ,1962והוא במיטב
שנותיו ובשיא פעילותו הציבורית .הותיר אחריו שלושה
בנים :פנחס מנכ''ל מפעל ,יורם וצביקה.
יהיו זכרו וזכר אשתו ברוכים!

 13מצוי בידנו העתק מכתב ממוען אל מושל מחוז הדרום
[הבריטי] ביפו ,בנדון תביעה לשחרור האסירים מתאריך שבט
תרצ''ח [ינואר  .]1938במכתב ,רשימה מפורטת של האסירים.

הביוגרפיה של אברהם ריימן-רימון נכתבה ע"פ מסמכים,
תמונות ועדות בנו פנחס.

לובלין ,משפחת ריימן.
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מפקד יחיאל רוזנברג ,לובלין 1938
יחיאל רוזנברג נולד בלובלין ב 1912-כאלתר חיים יחיאל,
להוריו פריידל ור' אליהו רוזנברג .כבן ראשון לאחר שמונה
אחיות ,וזכה ליחס חם ומועדף .המשפחה נמנתה על
המעמד הבינוני של סוחרים במסחר זעיר .כבר בתחילת
שנות השלושים ,עם התגברות האנטישמיות היגר דודו
יעקב רוזנברג לקנדה ,והעמיד משפחה לתפארת .אחד
מבניו ,פרד ,היה נציג האיגוד המקצועי במונטריאול,
העמיק את פעילותו הפוליטית וזכה במושב בפרלמנט
הקנדי כמייצג הפרובינציה קוויבק .אחד מנכדיו ,ארתור,
היה לרופא המטולוג בעל שם ,וראש המח' בבית החולים
היהודי ע''ש דיוויס במונטריאול .הם עזרו לשתי האחיות
של יחיאל ,פרל וחווה ,להגר למונטריאול ,ובכך ניצלו

חייהן מגורל החורבן שעבר על יהודי לובלין ,ועל שאר
האחיות והאח שניספו בשואת יהדות לובלין .האחות
פרל רוזנברג-הרצברג הייתה חשוכת ילדים .היא הקימה
את בית החולים למחלות ריאה בקוויבק ועבדה שם.
האחות חווה רוזנברג-גולדשטיין הקימה שם משפחה.
אחת מבנותיה ,רות ,עלתה לארץ עם משפחתה והקימה
בית יהודי למופת בארץ .האחות חווה ,עזרה לאחות יולה
להשתקם לאחר המלחמה .יולה רוזנברג-ריכטנברג,
איבדה את בעלה בשואה ,ונותרה עם שני ילדיה עירום
ועריה .חווה אימצה אותה במונטריאול ,וסייעה בידיה
לקבל צלם אנוש ולהחלים .לימים ,נישאה יולה ליוסף
קפלן ,לימים ,יו''ר ההנהלה [עקזעקוטיווה] פון דער
לובלינער לאנדסמאנשאפט במונטריאול.
ב 1925-עברה קבוצה גדולה מ'החלוץ הצעיר' לבית''ר,
ובתוכה אברהם ריימן  -רימון ,שמואל מלמן ויחיאל
רוזנברג .מאז ,לא נפרדו שלושת החברים .הם חלקו
אידיאולוגיה ,רקע ואמונה משותפים ,ונסחפו אל המטרה
בנחישות.
יחיאל רוזנברג היה מסור בכל נימי נשמתו לציונות
האקטיביסטית הבית''רית .המשמעת הצבאית ,ורעיונות
ז'בוטינסקי; ציונות צרופה ללא אידיאולוגיות אחרות
קסמו לו .הוא הלך שבי אחר עקרונותיו :חינוך הנוער
ברוח של שלמות המולדת ,קיבוץ גלויות ,חירות האדם,
צדק חברתי ,דגל אחד ,שפה אחת  -עברית ,המנון אחד,
הכשרה וכוננות צבאית להגנת המולדת ,התנדבות ושרות
בכל משימה; ומעל לכל הדר בית''רי' ,כי עברי גם בעוני
הוא בן שר'.
יחיאל רוזנברג תמיד היה מפקד .טרם שהתגייס לצבא
הפולני ,ואף לאחר שובו הביתה משרות זה .יחיאל השתתף

לובלין .בשורה האמצעית מימין :י' רוזנברג ,ש' מלמן,
א' ריימן-רימון ,החבורה 'החוט המשולש לא במהרה ינתק'.
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בקורס הראשון של מפקדי בית''ר שארגן ירמיהו הלפרן
האגדתי בקראקוב ,עיר המלכים הפולנית .לאחר שובם
של המדריכים מהקורס ,יחיאל מונה כמפקד הקן ,תפקיד
בו הצליח מאד .בתקופתו מנה הקן כ -אלף בית''רים.14
ב  1928התקיימה הוועידה העולמית הראשונה של בית''ר
בווארשה ,ומקן לובלין נסעו לוועידה מספר צירים
ביניהם יחיאל רוזנברג ואברהם ריימן ובראשם מפקד הקן
דוד מילשטיין.
בדצמבר  1930נשלחה קבוצת בית''רים לקורס המרכזי
למדריכים שהתקיים בווארשה .ירמיהו הלפרין
קצין שלטון בית''ר ניהל את הקורס אליו נשלחו
מלובלין הבית''רים :א' אדלשטיין ,א' זיידמן ,ש' מלמן,
מ' פרייטהיים ,15י' רוזנברג וא' ריימן [רימון] .עם שובם,
אורגנה פעילות שיטתית בתחום ההכשרה הצבאית
לחברים .הוקמו פלוגות שרות צבאיות [פ'ש'צ'] שהנוכחות
בהן הייתה חובה על כל בית''רי הקן .המדריכים שסיימו
את הקורס ניהלו קורס משנה לסמלים ,שבו השתתפו כל
בוגרי הקן בלובלין ומאות מן הגליל.
יחיאל רוזנברג היה פעיל בארגון מחנות הקיץ .מפקדת
הקן תכננה את הפעילויות התרבותיות והספורטיביות
במשך מספר חדשים .המחנות הותירו בקרב המשתתפים
חוויות עמוקות ,והדים ששמשו אמצעי תעמולתי לגיוס
רעיוני ובאופן בלתי אמצעי גורם להגברת כוחה הארגוני
והשפעתה בקרב הציבור היהודי בלובלין .בתקופה שבין
 1932ועד  1938נערכו מחנות קיץ בכפרי הגליל .מחנות
התקיימו ע''י בלז'יץ [ ,]1932בכפר ווליה -גארדזניצקה
[ ,]1934בכפר צ'כנקה [ ,]1935בקוזמיר על הוויסלה [,]1936
ושוב בצ'כנקה [.]1937
המחנה האחרון לפני המתיחות המדינית ופרוץ המלחמה
נערך ע''י קורוב ,את מחנות הקיץ ניהלו והדריכו המפקדים:
ד' מילשטיין ,נ' שטיינמן ,א' זיידמן ,ש' מלמן ,ח' לנגלבן,
י' רוזנברג וי' ריימן.
אשרות העלייה שהונפקו לתנועת בית''ר הלכו ופחתו.
ב 1937-החליטו המפקדים יחיאל רוזנברג ושרה פדר
שהפכו לזוג ,לעלות ארצה ולהגשים הלכה למעשה את
חלומם על התנחלות בארץ האבות .הם נסעו להכשרה
בעיירה קלסוב ,ושם ,לאחר שנה של אימונים ועבודה
מפרכת חזרו ללובלין .ב ,1938-הגיעה אשרה אחרונה לזוג.
יחיאל רוזנברג ושרה פדר החליטו להנשא ,ולקבל את
 14מתוך עדותו של חיים לנגלבן בתאריך , 5/05/1998כפי
שנמסרה לחדוה רוזנברג[.ע''ג פקס של ' ידיעות אחרונות'].
 15הי''ד ,שעמד בימי השואה בראש קבוצת ה'גרדום' בפעילות
נגד הגרמנים.

האשרה על שמם .החתונה התקיימה לאלתר ,בלובלין,
ב'אולם ברית החייל' בנוכחות המשפחות וחברי בית''ר.16
למחרת התארגן הזוג לעלות לארץ ישראל .חבלי הקליטה
בארץ היו רצופים קשיים חמריים מחד ,אך חדורי
אמונה .הם יצאו תחילה להכשרה בראש פינה ,שם פגשו
בחבריהם הלובלינאים שמואל מלמן ,אסתר קלוויר
ואחרים .יחיאל ושרה הצטרפו לחבורת הלובלינאים בתל
אביב ,ושהו בדירה ארעית ברחוב פרישמן ,שהייתה דירת
קליטה זמנית .כינויו של יחיאל בפי החברים היה 'פרחי',
אולי ִעברות משובש של רוזנברג .יחיאל ,עבד בעבודות
מזדמנות ,אחר ,יצא לקליה ,ועבד שם .בחזרתו ,לאחר
שנתיים מפרכות ,ולאחר התרוצצות ונסיונות ,התקבל
למח' המאור בעירית תל אביב .לימים ,היה מפקח רשת
המאור בעירית ת''א  -יפו .יחיאל ושרה רוזנברג הצטרפו
לארגון הצבאי הלאומי בתפקידים שונים .יחיאל ,נעצר
מספר פעמים ,ותדיר ,ערכה המשטרה הבריטית חיפושי
פתע בביתם אחר עולים בלתי לגאליים .בביתם ,היה נשק
אישי חבוי היטב ומוסווה בכיסוי מלמלות וורודות נשיות...
בתוכן הוסתרו תת -מקלע מפורק ,מספר רימונים ,אקדח
ומחסניות .יחיאל רוזנברג וחברו אברהם ריימן השתתפו
בכיבוש יפו .יחיאל ,חזר מתוסכל מהפן של הסבל האנושי
על אף קשיחותו המבצעית! כינויו באצ''ל היה 'גונדר
אליהו' .17יתכן ,שהביע בכך את ההמשכיות[ע''ש אביו
אליהו הי''ד] לאחר שנודעו ממדי האובדן בלובלין ,וספות
שאריו; אחיותיו ,אחיו והוריו הי''ד.
הזוג רוזנברג הותיר אחריו שלושה ילדים :רחל ,מחנכת
ומרצה ,צבי ,טייס קרבי ,קברניט בחברת התעופה
הלאומית 'אל על' ,מדריך טיסה וסגן יו''ר איגוד הטייסים
הבינלאומי לשעבר ,וחדוה ,מפקחת ומנהלת אולפני
הוראת השפה העברית במשרד החינוך והתרבות.
הוריו ואחיותיו חמש במספר ,ואחיו בן הזקונים משה
הי''ד שנותרו בלובלין ,להוציא האחות יולה ומשפחתה,
[ושתי האחיות שהשתקעו במונטריאול] נרצחו בחורבן
יהדות פולין בשואה הי''ד.

 16ברשותנו ,עדות העיתון המקורי ביידיש' :לובלינער
טאגבלאט' ,מתאריך כח אדר א ,תרצ''ח [ ]1/03/1938ובו כתבה
המתארת את החתונה' :רעוויזיאניסטישע חתונה אין לובלין',
וכן ,הודעת איחולים לבביים בעמוד הראשון לחתונה ע''י
זיסקינד דאווידזאהן .המאמר כ''כ דן ומתאר את מצב אי-
הנפקת אשרות עליה לבית''ר.
 17כך נכתב בהקדשה בספר שניתן ללוחמי האצ''ל' ,כיבוש יפו',
שכתב לזר.
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שרה פדר  -רוזנברג ()1996 -1913

לובלין .שרה פדר במדי פיקוד.

שרה פדר הייתה מפקדת הבנות .אולם ,בכל הישיבות
שנערכו והונצחו בתמונות שבידנו ,היא משתתפת פעילה
ונוטלת חלק חשוב בקבלת ההחלטות ,כשוות ערך לגברים
בעלי תפקידי פיקוד .כמו גם ,בכל קבלות הפנים של ראש
בית''ר ז' ז'בוטינסקי והנציבים שהגיעו לביקור בקן בית''ר
לובלין ,לבושה במדי פיקוד מעומלנים ומהודרים.
אביה ר' עוזר צבי פעדער [פדר] היה תלמיד חכם וסופר
סת''ם ,בעל זקן עבות מחסידי צ'רנובל ,לימים חסידי
קוזמיר הרבנים משושלת טברסקי .אהב לתקן מזוזות
ובתי תפילין .למחייתו ,עסק במסחר קמעונאי ביצור
וממכר שקי סוכר .למחייתן ניהלו שרה ואחותה פרל
הי''ד גן ילדים .בידנו ,תמונות עדות ,הממחישות את חיי
היהודים ותהליכי החינוך לגיל הרך בלובלין .אמה ,רחל
פדר לבית הוניגמן ,נפטרה בהיות שרה בת שלוש שנים.
לפי עדותו של הח' חיים לנגלבן' ,היה לשרה חוש הומור
מפותח ,ערנית וחכמה ,ידעה להשפיע במעורבות מהזווית
הנכונה' ,ונצלה את תכונותיה אלה בתפקידי פיקוד שונים
בקן בית''ר לובלין .שרה פדר הקפידה מאד בלבושה.
במדי בית''ר ,העניבה והצווארון מעומלנים ומגוהצים
תדיר .תצלומיה ברחובה הראשי של לובלין ,מעידים על
קוקטיות וטעם מעודן יחד עם הידור נשי ,המייצג את
האופנה העילית של התקופה .בין חברותיה הקרובות היו:

לובלין  .1934גן הילדים של שרה ואחותה פולה [פנינה] פדר הי''ד.
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חנה זילברשטיין ,ברכה  -ברוני גולדברג ,יפה ובלומה
מילשטיין ,אסתר קלוויר  -לנגלבן ,לאה צוקרמן  -ריימן,
בלה וייסברוט  -מילשטיין ,שרה פישמן ושרה רבינוביץ'.
כפי שנכתב לעיל ,נישאה למפקד יחיאל רוזנברג ושניהם
עלו לארץ באשרה אחרונה לזוג ,שהונפקה מטעם הסוכנות
היהודית לבית''ר לובלין.
שרה פדר ויחיאל רוזנברג קראו וכתבו עברית בכתיבה
תמה נהדרת .לא הפסיקו לשיר שירי מולדת ,וערגו

לחרות ישראל הלכה למעשה .היו מעורבים בכל נימי
נפשם בפוליטיקה הישראלית והאזורית ,והקרינו הדר
בית''רי .הם היו קשורים בנימי נפשם לחבריהם הבית''רים
מלובלין ,והיו נפגשים תדיר.
יהי זכרם ברוך!
אביה ואחותה פרל הי''ד ,שנותרו מאחור ,נספו בחורבן
יהדות לובלין.

חבלי קליטה ,החברים מבית''ר נפגשים בארץ.
יושבים מימין לשמאל ,חנה זילברשטיין-
וילדר ,חיים לנגלבן ,שרה פדר-רוזנברג ויחיאל
רוזנברג .עומדים משמאל לימין -יעקב וילדר
הי''ד ,אסתר קלוויר-לנגלבן ויצחק אפלבוים,
תל אביב .1940

תודתנו והוקרתנו נתונה:
•לשאול אפלבוים ולפנחס רימון  -על נכונותם
בשיתוף אלבומי תמונות ומסמכים.
•לצבי רוזנברג  -על תשתית הסיוע טכני ,שחזור
ותאום תמונות האלבומים הנ"ל ,ועריכתן במיומנות
ובאמנות.
•ולחדוה רוזנברג צ'ריסקי  -על השיתוף באלבום
המשפחתי שערכה.

החברות מקן בית''ר בטיול ברחוב לוברטובסקה.
משמאל -חנה זילברשטיין-וילדר ושרה פדר-רוזנברג.

רשימה ביבליוגרפית
	•ח' מ' בן ירוחם  ,חן מלך מרחביה [הלר] ,ספר בית''ר,
תשל''ג [ ]1973כרכים א' ו-ב'.
	•אנציקלופדיה של גלויות ,סידרת פולין ,כרך לובלין,
עורכים נ' בלומנטל ומ' קוז'ן ,ירושלים  -תל אביב,
ניסן תשי''ז ,]1957[ ,עמ' .444- 424
	•נאומו המוקלט והמצולם של ז' ז'בוטינסקי ביידיש,
פאריס ,1934 ,עיבוד מגנזך 'מכון ז'בוטינסקי,
.YOUTUBE
	•שיר בית''ר ,ויקיפדיה.
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טל שוורץ

פנים מעיר שאיננה
לובלין ואנשיה לפי אוסף הנגטיבים שנמצא ברינק 4

בשנת  2012החל בלובלין שיפוץ של בית מספר  4ברינק,
כיכר השוק בעיר העתיקה .מאחורי אחד הקירות בעליית
הגג נתגלתה ערימה גדולה של לוחות זכוכית מאובקים.
רק לאחר שהלוחות הופרדו ,נוקו ,שומרו ונסרקו ,החלו
להתחוור היקפו וחשיבותו של הממצא :אוסף של כ2700-
תשלילים (נגטיבים) הפותחים צוהר אל החיים היהודיים
בלובלין שבין שתי מלחמות העולם.
אף שהאוסף מספק מידע עשיר על אודות
החיים בלובלין בין שתי מלחמות העולם ,במובן
"שותק" .בתצלומים
ֵ
מסוים זהו מקור מידע
נראים פנים ,מקומות ,סגנונות לבוש והמון
פרטים קטנים (חדי העין יוכלו לאתר אותם,
אם יתבוננו היטב) ,אך שום טקסט אינו מצורף.
הרוב המכריע של שמות האנשים המצולמים
אינו ידוע לנו ,וכל שביכולתנו לעשות הוא
לנסות לחבר את פיסות המידע החזותי וליצור
סיפור  -סיפורה של עיר ,סיפורה של קהילה
שנחרבה ,סיפורו של עולם שהיה ואיננו.
חיי הדת בקהילה היהודית בלובלין
זמן קצר לאחר ראשית ההתיישבות היהודית
בלובלין ,העיר החלה להוות מוקד משיכה דתי
ורוחני עבור יהודים מרחבי אירופה .עם השנים
רבים אף הגדירו אותה כ״ירושלים דפולין״.
נוכחות היהודים בעיר החלה עוד במאה ה.14-
היו אלה ימי שלטונו של קז׳ימייז' הגדול ,מלך
פולין אשר העניק ליהודים את הזכות להתיישב
בשטחים שמסביב למצודה (זאמק) .עדויות
לכך מספקים רישומים מן המאה ה.16-

אחת הישיבות הראשונות בפולין הוקמה
בלובלין .רבנים גדולים דוגמת רבי שלמה
לוריא (המהרש״ל) והרב שלום שכנא חיו ויצרו
בה.
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מאז תחילת ההתיישבות היהודית בלובלין במאה ה14-
חלו תמורות רבות בקהילה :משברים ,עליות ,כליה
מוחלטת כמעט במלחמות הקוזקים  -פרעות חמלניצקי
או פרעות ת״ח ות״ט ( .)1649-1648בשנים האלו מרביתה
של הקהילה היהודית בלובלין נטבחה או פוזרה ,וזמן
רב חלף עד שהחלה לבנות את עצמה מחדש ,להתאושש
ולהקים שוב מרכז תרבותי משמעותי בעיר.

ישיבת חכמי לובלין
בין שתי מלחמות העולם הייתה תקופת פריחה ליהודים
בפולין כולה ובלובלין בפרט .דמות מרכזית בתהליכי
תחייה אלו בלובלין בהקשר הזה הייתה דמותו של הרב
יהודה מאיר שפירא.
הוא נולד ב 1887-למשפחת רבנים בעיר סוצ׳אבה
שבבוקובינה (כיום ברומניה ,אך באותה העת חלק
מהאימפריה האוסטרו-הונגרית) ,הוסמך לרבנות בגיל
צעיר ,וב 1910-התמנה לרב של קהילת גלינה .מאוחר יותר
שימש כרב בקהילת סאנוק שבגליציה ,וב 1924-מונה
לרבה של העיר פיוטרקוב הסמוכה ללודז'.

״כך היא דרכה של תורה :פת במלח תאכל ומים במשורה
תשתה ,ועל הארץ תישן ,וחיי צער תחיה ובתורה אתה
עמל״ (מסכת אבות ,פרק ו ,משנה ד).
מספרים כי למשנה הזאת הרב מאיר שפירא נהג להוסיף
סימן שאלה (במקום נקודתיים)" :כך היא דרכה של
תורה?" הוא שאף בכל מאודו לשנות את מצבם של
תלמידי הישיבה  -סמוכים על שולחנם של בעלי בתים,
תלויים בהם .אם תם חסדם של הפטרונים ,לעתים תלמידי
הישיבה נאלצו לנדוד מעיר לעיר עד שמצאו משפחה אשר
תספק להם את לחמם .לא אחת הקשיים הכלכליים פגעו
בלימודי התורה.
הרב שפירא חלם על מקום שיאפשר לתלמידי הישיבה
להיות פטורים מהטרדות האלו ולהשקיע את כל מרצם

וזמנם בלימוד תורה ובעשייה לשם שמים .בשנות
העשרים של המאה הקודמת החליט להגשים את חזונו
והחל במפעלו הגדול ,מפעל ששינה את עולם לימוד
התורה  -ייסוד ישיבת חכמי לובלין .ישיבה זו נועדה
להיות הישיבה הראשונה בעולם אשר תכלול פנימייה
עבור התלמידים .להקמת הישיבה קדמו חודשים ארוכים
של גיוס כספים בכל רחבי העולם.
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טקס הנחת אבן הפינה של ישיבת חכמי לובלין מתועד
באוסף התצלומים שנמצא ברינק  .4הטקס נערך בל״ג
בעומר תרפ"ד ( .)1924בתצלום נראה בבירור הרב מאיר
שפירא ,ולצדו כמה דמויות נוספות.
אחד התצלומים שנמצאו מתעד את התקדמות הבנייה.
שאריות הכיתוב על תצלום זה מצביעים על השנה.1927 :
בתצלום זה מבנה הישיבה עומד בשלמותו כמעט ,אך
חלקים ממנו אינם בנויים עדיין (כמו למשל המרפסת
שמעל לכניסה הראשית).
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טקס הפתיחה של הישיבה חל ביוני  .1930גם טקס זה
מתועד בתצלומים שנמצאו באוסף :כעשר תמונות
מתעדות את טקס הפתיחה בוודאות ,וקיים מספר זהה
של תמונות שייתכן כי צולמו באותו המעמד.

״ואני אפתחנו ברעש ובקולי קולות כדי שיזדעזעו ישראל
עד היסוד וימסרו נפשם על התורה הקדושה״ (מתוך דברי
הרב מאיר שפירא בטקס פתיחת הישיבה).

רבנים גדולים מכל רחבי פולין הגיעו לטקס פתיחת
הישיבה  -האדמו"ר של חסידות גור ,האדמו"ר מצ׳ורטקוב
ורבים אחרים .עיתונאים וצלמים הגיעו כדי לסקר את
הטקס ,ובעיתוני פולין וארץ ישראל הוקדשו כתבות
לנושא:
ונשארו שערי הישיבה פתוחות עד למחרת בשעה שהמכריז
יצא וכרוזו בפיו ,כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד .ובאו כל
התלמידים ורבנן וכל הקהל שהיה באותו יום בלובלין
ואפילו יושבי קרנות באו ועמדו בפתח .והיה בית המדרש
מלא מישראל עד שכשהיתה מחט נופלת לא היה חודה
מגיע לארץ אלא נשאר תלוי ועומד באויר מפני הדחק ואף
על פי כן לא אמר אדם צר לי המקום .והיה באותו יום כל
הקהל ירא ושקט וחרדה עוברת מאיש לאיש ומחכים בזיע
לבואו של ר .מאיר.
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מלחמת העולם הראשונה והשפעתה על החברה
האזרחית
בשנת  1914פרצה מלחמת העולם הראשונה ,ועוררה
תקוות גדולות בקרב תושבי פולין ,שכן זו הייתה שסועה
ומחולקת בין שלוש אימפריות  -רוסיה ,אוסטרו-הונגריה
ופרוסיה.
מאז ומתמיד פולין הייתה יעד אסטרטגי חשוב .מיקומה
במרכז אירופה ו 30-מיליון התושבים שלה עשו אותה
לגורם משמעותי אשר יכול להכריע את המלחמה ,ולכן
האימפריות היריבות נאבקו על תמיכתם של הפולנים.
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במלחמה ניתנה לעם הפולני אפשרות להילחם (בשורות
הצבאות היריבים) תחת פיקוד ,סמלים ומדים משלהם.
רבים האמינו שלאחר תום המלחמה תוקם מדינה פולנית
עצמאית ,וההנהגה הפולנית התחבטה רבות בשאלות
טקטיות :לאיזה צבא כדאי להצטרף? איזה צבא מאפשר
להילחם עבור המטרות הלאומיות הפולניות? במי כדאי
לתמוך פוליטית?
מרבית הצעירים שהתגייסו לגדודים פולניים ,בחרו לעשות
זאת תחת חסותו של הצבא האוסטרו-הונגרי .דומה כי
כך היה גם בלובלין ,וזאת אף שהעיר הייתה תחת שלטון
רוסי .הכיבוש האוסטרו-הונגרי נחשב למיטיב יותר ִעם

העם הפולני ולכזה שאינו מנסה לכפות את תרבותו.
באוסף מופיעים תצלומים רבים של חיילים במדי צבא
פולניים 300 .תצלומים כמעט ,כעשרה אחוזים מכל
התצלומים שבאוסף ,מתארים חיילים במגוון סיטואציות
 בביתם ,יחד עם משפחותיהם ,בארוחות חג ,בבסיסיהצבא ,בבית החולים ,ולעתים גם לאחר מותם .העובדה
שלאחר  123שנים של שלטון זר יש שוב למדינה מדים
וסמלים ִמ ֶשלה ,השפיעה עמוקות על החברה הפולנית.
תחושת הגאווה הלאומית משתקפת גם בתצלומים
שבאוסף .בחלק מהתצלומים נראים חיילים אשר מבלים
 בסוף השבוע ,ככל הנראה  -יחד עם בנות זוגם או בנימשפחתם בגן הסקסוני בלובלין (.)Ogród Saski
לאחר סיום המלחמה בשנת  1918והקמת פולין העצמאית,
המדינה המשיכה להילחם עם המדינות השכנות על
גבולותיה .עדות אילמת למלחמה זו מספק תצלום משנת
 1921של החייל המת יאן בורובסקי .בתצלום זה משתקף
הכבוד הרב הניתן לחיילים (בעיקר לאלה מהם שמתו
בקרב).
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בהקשר הזה יש לציין כי מלחמת העולם הראשונה הותירה
מיליוני אנשים פגועים  -פצועים ,נכים ,גידמים ,חיגרים.
בכל אוסף התצלומים אין ולו תמונה אחת אשר מציגה
נכים בסיטואציה חברתית או משפחתית ,דיוקן (פורטרט)
של נכה וכן הלאה .הדבר מעלה שאלות והשערות רבות:
האם אותם פגועי המלחמה לא רצו להצטלם? האם היו
"מוקצים" ודחויים? ואולי מצבם הכלכלי לא ִאפשר להם
לצלם עבור דיוקנם?...
לשלם ָ
יוצאת דופן בהקשר הזה היא סדרה של תצלומים באוסף
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שצולמו בבית החולים הצבאי בעיר חלם .התצלומים
האלה מאפשרים לעמוד על הווי החיים של החיילים
הפצועים .בכמה תצלומים נוספים הרופאים ,האחיות
והמטופלים מוצגים בסיטואציות "מבוימות" אשר
מאפיינות את חיי השגרה בבית החולים .דומה כי אלה
תצלומים "מוזמנים" ,וייתכן שבמשך תקופה קצרה אף
פעל סטודיו לצילום במתחם בית החולים .את ההשערה
הזו מחזקת הימצאותם באוסף של תצלומי דיוקן ב"סגנון
סטודיו" של אחיות (אלו עבדו באותו בית החולים,
כנראה).

תנועות פוליטיות בחיים היהודיים
ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה מנתה הקהילה
היהודית בלובלין כ 38,000-איש  -כמחצית מתושבי
העיר .באותה התקופה הייתה זו הקהילה השנייה בגודלה
בפולין (לאחר קהילת ורשה).
עד למחצית השנייה של המאה ה 19-לא הורשו היהודים
לגור בתחומי העיר העתיקה ,להיות בעלי אדמות ולעבוד
במקצועות מסוימים .רק בשנת  1862הוקנו להם הזכויות
האלו ,וגם אז רק לאלה אשר היו בעלי אמצעים התאפשר
להעתיק את מקום מגוריהם מן הרובע היהודי שמסביב
למצודה אל חלקים אחרים של העיר .מרבית תושביה
היהודים של לובלין המשיכו לחיות בגטו גאוגרפי
ותרבותי.
השינויים המהותיים החלו להתרחש בראשית המאה ה,20-
וזאת בעקבות הופעתן של תנועות חברתיות ופוליטיות
בכל רחבי אירופה .גם על יהודי לובלין לא פסח האביב
הזה .שתי התנועות הראשונות שקנו להן אחיזה בקרב

יהודי העיר ,היו תנועת 'הבונד' (משכנה הראשון בלובלין
הוקם בשנת  )1903והתנועה הציונית .מוסדות קהילתיים
דוגמת בית היתומים שברחוב גרודצקה או בית החולים
היהודי שברחוב לוברטובסקה נוסדו באותה התקופה.
עם זאת ,הפעילות המשמעותית של תנועות חברתיות
בקרב הקהילה היהודית בלובלין החלה רק בשנת 1915
עם כניסתו לעיר של צבא האימפריה האוסטרו-הונגרית.
כפי שצוין לעיל ,השלטון האוסטרו-הונגרי נקט גישה
ליברלית יותר מאשר השלטון הרוסי שקדם לו .חיי
הקהילה היהודיים בעיר התפתחו ,ובשנת  1916כבר פעלו
בעיר כ 15-בתי ספר יהודיים .כמו כן החל לפעול בלובלין
תאטרון יהודי ,נפתחה בה הספרייה היהודית הראשונה,
ויהודים היו חברים במועצת העיר.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם פעלו בלובלין תשע
מפלגות יהודיות :אגודת ישראל ,מפלגת העם ,הבונד,
הציונים הכלליים ,פועלי ציון שמאל ,פועלי ציון ימין,
התאחדות (הברית העולמית של הפועל הצעיר וצעירי
ציון) ,המזרחי וברית הציונים הרוויזיוניסטים (הצה"ר).
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למרות ריבוי התנועות הפוליטיות אוסף התצלומים אינו
מבטא את כל המגוון הזה .למעשה ,בולטת בו בייחוד
תנועת 'הבונד' (דומה שגם השתייכותו הפוליטית של
הצלם משפיעה על עבודתו) .באוסף נכללים תצלומים של
קבוצת הכדורגל של 'הבונד' ושל חברים בתנועת הנוער
שלה ,צוקונפט ("עתיד").
פרט נוסף שמחזק את ההשערה כי הצלם השתייך לחוגי
'הבונד' ,הוא נוכחותם של עיתונים מסוימים בתצלומים.
פעמים רבות המצולמים מחזיקים בידם עיתון מגולגל.
הסיבה לכך היא מבוכה :באותה התקופה האנשים לא
ידעו "מה לעשות עם הידיים" במהלך הצילום .הפתרון
המאולתר היה לתת למצולמים להחזיק דבר מה בידם.
פעמים רבות היה זה עיתון  -אולי אפילו העיתון שהצלם
קרא בבוקר ...בתצלום שלהלן זהו עיתונה של תנועת
'הבונד' ,לעבענס פראגען ("ענייני החיים").
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תרבות הנופש והפנאי
הרובע היהודי בלובלין היה אזור צפוף שהיה מאוכלס
בעיקר במשפחות קשות יום .ברוב המקרים כמה נפשות
התגוררו בחדר צפוף אחד ,ורק מעטים גרו בדירות גדולות
ומרווחות .עם זאת ,חלק מהאנשים יצאו לחופשת קיץ.

כ 40-קילומטרים צפונית-מערבית ללובלין שכנה עיירת
הנופש היהודית נובודבור ( .)Nowodwórבשנות העשרים
של המאה הקודמת המקום הפך פופולרי בשל העלויות
הנמוכות (שכן בעלי הבתים היו איכרים פולנים קשי יום
הקרבה אל יערות
אשר השכירו את חדריהם לנופשים)ִ ,
והקרבה אל מקורות מים.
האורנים ִ
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את אחת האוטוביוגרפיות הבודדות של יוצאי לובלין,
לובלין שלי ,כתבה רוז׳ה פישמן-שניידמן .היא נולדה
ב ,1913-שרדה בפולין את מלחמת העולם השנייה ,היגרה
לשבדיה ב 1969-וחיה שם עד למותה ב .1985-את הספר
היא כתבה ביידיש ,והוא תורגם לפולנית (אך לא לעברית).
בספר היא מתארת בעיקר את חיי היום-יום בלובלין ,אך
פרק אחד בו מוקדש לעיירת הנופש היהודית נובודבור:
בדרך כלל היינו נוסעים לנובודבור בקיץ יחד עם עוד הרבה
משפחות יהודיות מלובלין ולוברטוב .רק אלו שהכנסתם
הייתה גבוהה מהמינימום הנדרש יכלו להרשות לעצמם
את החופשה .אנשים אלו שאפו לתת לילדיהם הזדמנות
לנשום אוויר צח לכמה שבועות  -הרחק מדירות צפופות
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וחצרות מצחינות ,הרחק מתנאי היום-יום הקשים .הם
רצו שילדיהם יחזקו את הריאות במשך אותם השבועות
כדי להיות מוגנים ממחלות שנחשבו חשוכות מרפא ,כמו
למשל שחפת .חורשות האורנים הצעירות באזור נחשבו
למחוללות פלאים ,וכך נוצרה לה עיירת הנופש.
באוסף יש כ 20-תמונות שצולמו בעיירת הנופש נובודבור.
אחת מהן היא של רוז׳ה עצמה  -בני משפחתה בשבדיה
זיהו אותה (בסך הכול זוהו מצולמים רק ב 12-מ2700-
התצלומים שבאוסף) .ברוב התמונות הללו מופיע הכיתוב
״מזכרת מנובודבור״ ,והשנה המצוינת בהן היא  1926או
.1927

תרבות נופש וצילום זו עולה לא רק מהתצלומים מעיירת
הנופש נובודבור ,אלא גם מהתצלומים מגן סאסקי בסופי
השבוע .דומה כי הצלמים הלובלינאים נהגו לצאת אל
אחר לקוחות מזדמנים והכנסה
הגן בסופי השבוע ולחפש ַ
נוספת :רבים מהמצולמים  -נשים וגברים ,אימהות עם
ילדיהן ,חיילים ,קבוצות חברים  -ישובים על הספסלים
שלאורך שבילי הגן ,לבושים במיטב מחלצותיהם.
בשתיים מהתמונות אף רואים "צלם בפעולה" ,כלומר
הצילומים בגן סאסקי לא היו פרי יוזמתו של צלם אחד
ויחיד.

הרבה סיפורים מסתתרים באוסף התצלומים ,וכל אדם
יכול לכתוב אותם בדרכו שלו .התצלומים מאפשרים לנו
להציץ בפניהם של האנשים ,לנסות לבנות דרכם תמונה
של עולם שחרב .אולי לא נדע מי היו האנשים האלה ומה
היה מהלך חייהם ,אך עיניהם הצופות אלינו ממרחק
השנים ,מותירות לנו את הדימיון.
לובלין2016 ,
הערה :כל התצלומים במאמר זה לקוחים מהאוסף שנמצא
ברינק  .4פרסומם בחוברת זו הוא באישורו של מרכז ״שער
גרודצקה  -תאטרון ."NN
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בחודשים האחרונים לחייה כתבה חברתנו שרה שוסטק ז"ל את המאמר הזה,
שלחה אותו למערכת ,בדקה את ההגהות ,ולא זכתה לראותו בדפוס.
יהי מאמר זה נר לזכרה.

שרה שוסטק

אבות מורי דרך ובנים שסרו מהדרך
היחסים בין אבות לבנים בעקבות הופעת תנועת ההשכלה
פתח דבר
בקרב המתנגדים ,סיפר ברל כצנלסון לדב סדן ,רווח
1
חידוד לשון שעניינו מנהגם של חסידים לזמר "בם בם".
המתנגדים פירשו זאת כנוטריקון" :בער'ניו משה'ניו -
ביידע משומדים" (שניהם משומדים) .כוונתם הייתה
לשניים :דב בער (בער'ניו) פרידמן מלאובה ( ,)Leovaבנו
של האדמו"ר המפורסם ישראל פרידמן מרוז'ין ,שנטש
את אורח חייו הקודם והצטרף למחנה המשכילים; ומשה
שניאורי ,בנו הצעיר של מייסד חסידות חב"ד רבי שניאור
זלמן מלאדי ,שהמיר את דתו והתנצר.
ההיסטוריה של היהדות הדתית בכלל ושל החסידות
בפרט כוללת פרשיות כאלו .המקור לחציית הקווים הזו
הוא רגשות החרדה שאחזו את עולם התורה ואת לומדי
התורה לנוכח הופעתה במאה ה 19-של התנועה החדשה,
תנועת ההשכלה .כך למשל הומט קלון על בני משפחתו של
קלונימוס ,בנו של רבי חיים טירר מצ'רנוביץ' ,2שהתפקר
 1שירת ה"בם בם" של החסידים גירתה את דמיונם של
המתנגדים ,והאחרונים חיפשו ואף מצאו בה רמזים לניאוף
ולשבתאות (וילנסקי.)1970 ,
 2רבי חיים טירר ( ,)1817-1740מחבר הספר הנודע באר מים חיים,
היה מגדולי תנועת החסידות וכיהן כאב בית דין במוהילוב,
בבוטושן ,בקישינב ובחבל בוקובינה .בעקבות מעשיו של בנו
עמל לקרב ליהדות את היהודים שסרו מדרך ההלכה .ב1813-
עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת .קבור בבית הקברות העתיק
בעיר במערה המכוּ נה "מערת הבאר מים חיים".
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והיה לאפיקורס (נאמר עליו כי נהג לשבת בבתי מרזח,
לשחק קלפים ולאכול מאכלות אסורים) .לאחר פטירתו
של אביו קלונימוס חזר בתשובה שלמה; הוא סיפר כי
עשה זאת לאחר שאביו התגלה אליו והורה לו את דרך
הישר.
יהודי מומר מפורסם היה יחזקאל ( ,)1860-1791מתלמידיו
של החוזה מלובלין ובנו של המגיד אריה לייב מקוזמיר.
הבן המיר את דתו ,היה למתרגם ולצנזור ,ושינה את שמו
לסטניסלב הוגא (( )Hogaצדרבוים .)124-123 :1867 ,בשנים
 1809-1807היה מתורגמן לכוחותיו של נפוליאון בפולין,
ולאחר מכן עבר להתגורר בוורשה .משנת  1816שימש
כעוזר לצנזור היהודי אדם חלמלבסקי ,ובהמשך התמסר
לתרגום מעברית לפולנית .בשנותיו האחרונות התגורר
בלונדון והשתתף בתרגום הברית החדשה לעברית .ב1860-
נפטר ונקבר בלונדון.
בעת החדשה טרגדיות דומות פקדו כמה אישי רוח יהודים
דגולים .כך למשל התנצר מאיר ,בנו של יעקב שלום
אברמוביץ' (מנדלי מוכר ספרים) ,בנותיהם של שמעון
דובנוב ,אחד העם ומרדכי בן הלל הכהן נישאו לרוסים
אורתודוקסים (פרבוסלבים).
סיפוריהם האישיים של אלכסנדר צדרבוים (אר"ז),
גבריאל יהודה ליכטנפלד (גי"ל) והרב אליהו קלצקין
הקשר בינם לבין העיר לובלין.
נדונים להלן בהרחבה בשל ֶ

דב בער פרידמן ,בנו של האדמו"ר
ישראל פרידמן מרוז'ין

"מכתב גלוי" שפרסם ר' דב בער במוהר"ר
[=בן מורנו ורבנו הרב רבי] ישראל
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אלכסנדר צדרבוים (אר"ז) ()1893-1816
סופר ועיתונאי יהודי ,יליד זמושץ' שבפולין .הוריו
היו עניים בממון ,אך עשירים בדעת ויראי שמים .היה
המייסד ,המו"ל והעורך של העיתון "המליץ" ,הביטאון
הראשון בתולדות העיתונות העברית שהתפרסם באירופה
(מאמצע המאה ה 19-עד לראשית המאה ה .)20-שאיפתו
הייתה שהעיתון יחבר בין המסורת לבין ההשכלה ,ואכן
בעיתון ניתן ביטוי לכל הזרמים והדעות אשר רווחו בקרב
העם .החל משנות השמונים של המאה ה 19-העיתון
החזיק בקו לאומי והטיף ליישוב ארץ ישראל .בשנת 1881
יסד צדרבוים את היומון ביידיש "יידישע פאלקסבלאט"
(ביטאון יהודי עממי).
בספר אנציקלופדיה של גלויות מתואר הגטו בלובלין
בשנים  .1918-1917בתיאור זה מוזכר בית המדרש
שצדרבוים למד בו:
בית המדרש ברחוב יאטצ'נה  6נמצא בבית בן  2קומות.
קירות בית המדרש מכוסים ארונות גבוהים מלאים
ספרים [ ]...בצורתו העכשווית הגיע אלינו בית המדרש
הלובלינאי מהמאה הי"ח .קודם לכן עמד באותו המקום
בית מדרש אחר וייתכן ששכנה בו גם ישיבה .באותו בית
מדרש למדו והתפללו תושבי לובלין הנכבדים ביותר .כאן
למד צדרבוים ,המו"ל של "המליץ" בפטרסבורג( .בלומנטל
וקוז'ן)259-232 :1957 ,
בשנת  1840צדרבוים נשא אישה בלובלין .את תלאותיו
ומצוקותיו בעקבות נישואיו ואת האווירה בלובלין תיאר
במאמר שהתפרסם ב"המליץ" במלאת לצדרבוים  70שנה:
בהגיעי לשנות חופה כמצות חז"ל נשאתי אשה בלובלין.
גם שמה לא ראיתי נחת ,כי ירחים אחדים אחרי חתונתי
הורע מצב חותני והנדוניא אשר נתן לי והון לא עתק
אשר נחלתי מאבי הלכו לאבדון .מני אז נשאתי עמל
ויגון ומחסור למכביר; ונוסף על כל אלה שמעתי תוכחות
מוסר ,כי איך שהשתדלתי להסתיר את המושגים והדעות,
אשר באו בלבי מאבי ז"ל [ ]...בכל זאת הכירה חותנתי,
כי נוססה בי רוח מינות; חותני אשר אהבני כבן אמץ לו,

58

שפך עלי כעסו על אשר אהגה בספרי הברלינים [ ]...כי
קורא אנכי ספרי אשכנז בכתב גרמנית במקום שאמור
להרהר בדברי תורה [ ]...ויהי כי עברו לי חמש שנים על
שלחן חותני וכבר נולדו לי ילדים שניים ואנכי טרם אדע
במה אפרנס את ביתי ,ואבין כי לא לכך נוצרתי לשבת
במחשכים במקום אפל ,או יותר נכון במקום שמאפילין
בטליתות על כל ָאון ותאוה נמבזה  -כאנשי לובלין בימים
ההם.
צדרבוים עבר יחד עם משפחתו לאודסה .הוא התוודע
בה למשכילים היהודים והמשיך לשקוד על השכלתו.
לפרנסתו פתח חנות בגדים ועסק בה בחייטות.
ארבעה מנכדיו של צדרבוים היו מהפכנים רוסים .אחד
מהם ,יולי אוסיפוביץ' מרטוב ,היה מנהיג המנשביקים
(סיעת המיעוט)  -תנועה סוציאליסטית שקמה כתוצאה
מפילוג בשורות מפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית
ברוסיה ב .1903-יולי מרטוב נולד באיסטנבול ב;1873-
שמו היה יוליוס צדרבוים ,והוא גדל במשפחה יהודית
מתבוללת שמנתה שבעה ילדים .אמו הייתה ממוצא
ספרדי והתחנכה בבית ספר של נזירות באיסטנבול .בסוף
שנות השבעים של המאה ה 19-עבר יחד עם משפחתו
לאודסה .בעקבות פרעות "הסופות בנגב" עברה המשפחה
לסנט פטרבורג ב ,1881-ושם הוא התחנך בגימנסיה רוסית
וחווה גילויי אנטישמיות .בעת לימודיו באוניברסיטת
סנט פטרבורג התחבר לחוגי סטודנטים מהפכניים .ב1893-
הגיע לווילנה ,ושם היה פעיל בתנועת הפועלים היהודית
(אף שלא ידע יידיש) .כעבור שנתיים נוסד "הבונד",
ומרטוב היה ממנהיגיו.
ברוסיה התיידד עם לנין .בהמשך נחלקו בדעותיהם,
ומרטוב היה למנהיג המנשביקים .ב 1920-בהיותו חולה
שחפת ,היגר לגרמניה .כעבור שלוש שנים מת מן המחלה
בעיר שמברג .לפני מותו יסד את עיתון המנשבקים,
"השליח הסוציאליסטי" ,אשר הופיע בהמשך בברלין,
בפריז ובניו יורק.

אלכסנדר צדרבוים ,עורך "המליץ"

הגיליון הראשון של העיתון
העברי הראשון" ,המליץ"

נכדו של צדרבוים  -יולי מרטוב ,מהפכן רוסי
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גבריאל יהודה ליכטנפלד (גי"ל) ()1887-1811
"מי היה ליכטענפעלד?  -איש 'מחבר' עברי היה ,היושב
על פנת-גג ,בודד ונעזב מכל אדם ,וחדרו הצר מלא ספרים
וגליונות וכתבים המפוזרים והמושלכים על-פני הכסאות
והמטה ,והאיש דורש וקורא אותם יומם ולילה,
והשלחן ִּ
ולא ישבות ולא יחדל מהם" (פרישמן.)1887 ,
גבריאל יהודה ליכטנפלד נולד בלובלין .הוא היה צאצא
של הרמ"א ,ומגיל צעיר גילה בקיאות בתלמוד .בהמשך
למד לטינית ,גרמנית וצרפתית ,והתמקד בעיקר בלימודי
פילוסופיה ומתמטיקה.
פרסם מאמרים בעיתונים "השחר" ו"הצפירה" וכתב
שירים רבים וסיפורים .יחד עם חתנו ,הסופר י"ל פרץ,
פרסם אסופת שירים.
ב 1870-השיא ליכטנפלד את בתו שרה לי"ל פרץ (בשידוך).
שרה הייתה משכילה ואף החליפה מכתבים עם הסופר
הפולני קראשבסקי 33.עם זאת ,חבשה פאה נוכרית וקיימה
אורח חיים דתי .בין בני הזוג לא שרר שלום בית בגלל
ההבדלים ביניהם בגישה לדת .גם פרנסה לא הייתה,
וי"ל פרץ חש מושפל בפני אשתו וחותנו ליכטנפלד.
תחושות אלו הולידו חילופי דברים מלאי תרעומת.
 3כתב ב 1881-את הרומן מלך האיכרים .בספר זה הוא דן
באישיותו של קז'ימייז' הגדול ,כמו גם באישיותה של אסתרקה
אהובתו.

י"ל פרץ ,אשתו והבן
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י"ל פרץ

לבני הזוג נולדו שני ילדים :יעקב (מת בעודו תינוק)
ואליעזר-לוציאן .הזוג התגרש לאחר ארבע שנות נישואין,
ופרץ התחתן עם הלנה רינגלהיים .הבן לוציאן גדל בבית
אביו ולא סלח לו על שאמו "נגזלה" ממנו .דומה כי זה
היה הדחף הראשוני להתמרדותו של לוציאן ,להתלקחות
רגשות שנאה בלבו לכל דבר הקשור באביו ולהתנכרותו
לעם היהודי ,לשפתו ,לתרבותו ולרוחו.
לאחר סיום לימודיו הגבוהים בוורשה לוציאן נשלח
להשתלמות נוספת בגרמניה ובשוויץ .הוא חזר משם יחד
עם ארוסה משכילה ונאה  -בתו של ש' אייזמן ,מחשובי
העדה היהודית הוורשאית .לזוג נולד בן ,יאנק ,והלה
היה אהוב מאוד על סבו ,י"ל פרץ .על סופו של הילד
מספר יצחק גרינבוים" :אלמנתו של י.ל .פרץ בקרה בא"י
בראשית שנות ה .30-היא סיפרה לי ,שהנכד יאנק לקח את
תמונתו של פרץ ממכחולו של הצייר קראטה[ ]...יאנק היה
פקיד נמוך בעיריית וארשה .הוא התנצר .בשל מה ומדוע
המיר נכדו של י.ל .פרץ את דתו לא ידע איש להסביר[]...
גם הוא היה בחור מוזר .התכונות התורשתיות של אביו
עברו לבנו ,שחסר היה יציבות באופיו".
ב 1942-נשלח יאנק לתאי הגזים בטרבלינקה .כך הקיץ
הקץ על השריד האחרון ,האומלל והטרגי של משפחת
י"ל פרץ.

הרב אליהו קלצקין ,רבּה של לובלין

הרב אליהו קלצקין ()1932-1852
אדם בלתי-רגיל היה הרב אליהו קלצקין .כישרונותיו
הרבים והעילאיים גבלו בגאונות .תחומי העניין שלו
וידיעותיו היו מרובים ונרחבים  -גאוגרפיה ,רפואה ושלל
נושאים אחרים  -אף שמימיו לא חבש ספסל לימודים
בבית ספר כללי .קלצקין למד בכוחות עצמו לשונות רבות
וידע יוונית ,לטינית ,אנגלית ,צרפתית ,רוסית ,גרמנית
ופולנית .למרות בקיאותו הרבה בתורה (בהיותו בן 13
התפרסם כעילוי הבקי בכל הש"ס) ובחוכמת הגויים היה
תמים ולא בקי בהוויות העולם.
הוא נולד בפלך קובנה והיה בן למשפחת רבנים מיוחסת.
זמן קצר לאחר שהתפרסם כעילוי בתורה נישא לבתו בת
ה 12-של נחמן יעקבסון משקלוב ,יהודי עשיר ממשפחת
רבנים .כשהיה בן  ,23עקר בעקבות חותנו לבירה פטרבורג,
ושם נפגש עם המלבי"ם (האחרון התרשם מאוד מקלצקין
ואמר עליו כי "התמדתו פלאית ,והוא איש פלאי") ועם
העיתונאי והמתרגם מיכאל לוי פרומקין רודקינסון (אחיו
הוא ישראל דב פרומקין ,מחלוצי העיתונות העברית בארץ
ישראל) .בהשפעת האחרון למד בכוחות עצמו לימודים
כלליים.

באותה התקופה עזבה משפחת חמיו את הדת ,ובשל כך
התגרש קלצקין מאשתו ועזב את פטרבורג .בנו ושתי
בנותיו נותרו יחד עם גרושתו .כעבור שנה התחתן עם
ליבא יענטע ,בתו של הרב ברוך מרדכי ליבשיץ .מנישואיו
השניים נולד הבן יעקב ,לימים פילוסוף ופובליציסט.
ב 1910-נתמנה לרבה של לובלין .בניגוד לרוב הרבנים
בדורו הרב קלצקין היה מרצה את תורתו במנוחה
ובמתינות ,ברוך ובנועם .דעתו לא הייתה נוחה מהנימוסים
אשר היו נהוגים בישיבות ומתנועותיהם הנמרצות של
חובשי בית המדרש .בתקופת מלחמת העולם הראשונה
היה פעיל מאוד במתן היתרי עגונות לאלמנות המלחמה
הרבות.
לאחר פטירת אשתו השנייה ב 1925-עזב בחשאי את
לובלין ,עלה לארץ ישראל והשתקע בירושלים .באותה
העת היהדות החרדית בארץ ישראל הייתה מפולגת,
וקלצקין פגש את קנאי ירושלים שהציתו את אש
המחלוקת בין הרב קוק לבין מנהיג העדה החרדית ,הרב
זוננפלד .האחרון מינה את קלצקין לעמוד בראש ישיבת
"אהל משה" .הרב קלצקין סבל רבות מאותם הבריונים
הקנאים .בנו ,ד"ר יעקב קלצקין ,סיפר כי "פעם גילה לי
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בלחישה ,שבריוני הקנאים הדתיים בירושלים גנבו את
חותמו והחתימו אותו על כרוזים בלי שאלת דעתו" .הרב
קלצקין נפטר בשנת השמונים לחייו ונקבר בהר הזיתים.
בנו יעקב קלצקין היה פילוסוף שפינוזיסט (חסיד של
שפינוזה) ופובליציסט .מטובי הוגי הדעות ,למדן ,מלא
וגדוש תורה יהודית וכללית ,בקי באוצרות ישראל
ובחוכמת הגויים .את השכלתו רכש בגרמניה ,שם התרועע
עם מיטב המשכילים (יהודים ונוצרים) .בהמשך ערך את
ביטאון התנועה הציונית בגרמניה ,Die Welt ,ופרסם
מאמרים ציוניים .היה פעיל בהסתדרות הציונית ונודע
כאחד הנואמים הגדולים .שלילתו את הגולה הייתה
מוחלטת" :המטרה הציונית היא לגזור את היהדות
לשניים :ארץ ישראל לגאולה ,והגולה לכליה" .עם זאת,
ד"ר קלצקין עצמו לא הגשים את רעיונו והשקפתו .הוא
חי כל ימיו בגלות ,נדד בין כמה מדינות ואל ארץ ישראל
לא הגיע .חיים כפולים חי ,והדבר התנקם בו .ב 1915-היגר
לשוויץ ,החל לפתח בה את משנתו הפילוסופית ,ובהמשך
יסד את הוצאת הספרים "על המשמר" .אחרי מלחמת
העולם הראשונה חזר לגרמניה ,ובברלין יסד יחד עם נחום
גולדמן את בית ההוצאה לאור "אשכול" (בבית הוצאה זה
פורסמו מרבית ספריו בעברית).
ב 1921-התחתן עם גרמנייה נוצרייה ,בת לכומר
פרוטסטנטי (יש אומרים שהתגיירה) .דומה כי נישואיו
הכשילוהו במקום שלא ציפה לכך :הנישואים לצעירה
נוצרייה שיבשו את כל מערכות חייו .למרות זאת הוא
היה נאמן לאשתו ,ומעולם לא ניסה "להשתחרר" ממנה.
לזוג נולד בן אחד .על מנת לא לצער את אביו הנערץ,
לבן (הנוצרי לפי ההלכה) שם
הרב אליהו קלצקין ,הוענק ֵּ
המשפחה של האם .לאחר מותו של הרב קלצקין הוסיף
ד"ר קלצקין את שם משפחתו לשם המשפחה של בנו ,אך
הבן כבר רחק מאביו .לימים הבן התחתן בארצות-הברית
עם יהודייה ,הוליד ילדים ,התגרש ,ולבסוף נישא בשוויץ
לערבייה מצרייה.
ב 1940-היגר ד"ר קלצקין לארצות-הברית .בשהותו שם
"התקרב אל המקורות" והיה ליהודי אדוק .לאחר תום
מלחמת העולם השנייה חזר לשוויץ וחי בה עד למותו
ב.1948-
זמן קצר לפני פטירתו כתב" :ירשתי מאבותי ומאבות
אבותי הרבה נכסים יקרי המציאות  -נכסי ניסיונות של
דורות ,ניסיונות חיים של קרב וניצחון ,נכסי דעות וחוכמות
 -והריני יורש ולא מוריש".
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ספר של יעקב קלצקין על שפינוזה
אחרית דבר
קשה להבין כיום את גדולתם של הדורות הקודמים אשר
למען קיומם הרוחני נאלצו להיאבק לא רק עם הסביבה
החיצונית ,אלא אף בתוך קהלם פנימה" .בתוך הבית"
מאבק זה לבש צורה של מלחמת אחים ,או של מלחמת
אבות ובנים .יעקב קלצקין היה אחת הדמויות המרכזיות
במלחמה הזו ,מלחמה שאישים בולטים אחרים בה היו
מנהיגים כאחד העם ומקס נורדאו.
בספר החסידי נפלאות הרבי (ולדן )1911 ,מובא המעשה
הבא:
בימי שבתו של מרן הקדוש [החוזה] מלובלין בליזענסק,
פעם אחת הלך הרבי ר' אלימלך אליו לאכסניא ובדורכו
על מפתן חדרו חזר לחוץ ונבהל .ונשתומם מכן .ואמר
הרר"א [הרב ר' אלימלך] כי מרגיש רוח רעה מחדרו .והלך
מרן מלובלין אל שולחנו ולקח ספר אחד ,שהיה מונח
על השולחן והניחו מתחת הספסל .ושוב נכנס הרר"א
וישב אצל מרן ,ושאלו מרן :הלא המחבר מהספר היה
איש צדיק .והשיב לו ,שאמת הדבר ,שהמחבר היה צדיק
אמיתי ,אבל בטח היה מונח הספר אצל אינש דלא מעלי,
וראייתו והסתכלו בו קלקל הספר .ואחר כך נזכר מרן
מלובלין ,שהספר השיג מאיש אחד ,שנצמח לו מאיזה
איש משכיל הנקרא אפיקורס .והיה לפלא בעיני מרן,
שראייה והסתכלות איש רע בספר טוב יקלקל הספר כל
כך ,עד שירגיש הצדיק ריח רע.
את הסיפור מסיים המלקט משה מנחם ולדן ,חסיד בן
חסיד מוורשה ,בלקח המתבקש" :וזה באמת הפלא ופלא
עד כמה צריכים להתרחק מהאנשים המתקדמים".

מקורות
אסף ,דוד ( .)2006נאחז בסבך :פרקי משבר ומבוכה בתולדות
החסידות .ירושלים :מרכז זלמן שזר.
בלומנטל ,נחמן וקוז'ן ,מאיר (עורכים) ( .)1957אנציקלופדיה
של גלויות .כרך ה :לובלין .ירושלים.
וילנסקי ,מרדכי ( .)1970חסידים ומתנגדים :לתולדות
הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב-תקע"ה .ירושלים :מוסד
ביאליק.
ולדן ,משה מנחם בן אהרן ( .)1911נפלאות הרבי .בילגורי.
פרישמן ,דוד ( 29 ,1887במרץ) .גבריאל יהודה ליכטענפעלד.
היום.

צדרבוים ,אלכסנדר הלוי ( .)1867כתר כהונה :דברי הימים
לכהני האמונה הישראלית ובנותיה .אודסה.
צדרבוים ,אלכסנדר הלוי ( 8 ,1886בספטמבר) .רחשי לבבי:
ביום מלאת לי שבעים שנה .המליץ.
רזניק ,א' ( 6 ,1932במאי) .ד"ר יעקב קלצ'קין (מלים אחדות
לחג יובלו) .דואר היום.
רייזין ,מ' ( 14 ,1949בינואר) .יעקב קלצקין .חרות.
רמבה ,אייזיק ( 1 ,1967בספטמבר) .חייו הכפולים של הד"ר
יעקב קלאצקין .מעריב.
רמבה ,אייזיק ( 8 ,1967בספטמבר) .האב דחף את בנו
לשנאה .מעריב.

האוהל על קברו של רבי אלימלך מליז'נסק
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בשנת  2014ראה אור בלובלין הספר "מדריך להיסטוריה של המילה המודפסת בלובלין"
בהוצאת  .Teatr NNאת הספר כתב וערך תומש פייטרשביץ' ,מנהל .Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
הספר סוקר  400שנות דפוס בלובלין .זוהי הצדעה לתרבות הדפוס ולאנשים שיצרו אותה.
חלק גדול ובלתי-נפרד מהתרבות מפוארת זו היוו יהודי לובלין.

תרבות הדפוס בלובלין
תרגום מקוצר ומעובד של קטעים מתוך ספרו של
תומש פייטרשביץ'

ההיסטוריה של המילה המודפסת מהווה חלק חשוב
בתולדות לובלין ותרבותה .למרבה הצער ,נעלמים
מנוף העיר המקומות שבמשך מאות בשנים העידו כי
1
אנו שייכים לתרבות הדפוס המקשרת אותנו לגוטנברג
ולאירופה.
בתקופה שכל נסיעה קצרה הייתה מסע ,הספר היווה חלון
אמיתי אל העולם .לאותו העידן שנעלם היה יקום משלו.
בבתי דפוס הוכנו ספרים ועיתונים ,נפתחו חנויות ספרים,
נבנו ספריות ואולמות קריאה .נוצרו מקצועות חדשים:
יה ,עורך ,כורךַ ,ס ְפ ָרן ,סוחר ספרים ,עיתונאי.
ַס ָּדרַּ ,ד ָּפסַ ,מ ִּג ַּ
בית הדפוס הראשון בלובלין היה בית דפוס עברי אשר
נוסד בשנת  .1547הודפסו בו הספרים החשובים ביותר
ביהדות ,לרבות התלמוד וספר הזוהר (בשנת  .)1623בית
הדפוס הפולני הראשון בלובלין נוסד רק בשנת .1630
ממחצית המאה ה 16-ואילך הייתה לובלין אחד המרכזים
הכלכליים ,הפוליטיים והתרבותיים בפולין .כיוון שהייתה
בירת המחוז ,לובלין הייתה גם למרכז אדמיניסטרטיבי
ופוליטי .התפתחו בה המלאכה והמסחר ,והעיר הייתה
מלאה בסוחרים ובאצילים .התקיימו בה אינטראקציות
תרבותיות ,משפטיות ,בין-דתיות ובין-לשוניות .השווקים
שלה היו ידועים בכל אירופה ,ובאלה נוצרו קשרים בין-
לאומיים והתגבשו רשתות הפצה.
כבר בשנת  1532נבנה בלובלין מפעל נייר גדול (בגדה
הימנית של נהר הביסטריצה) .הדפסת הספרים הביאה
לפתיחתן בעיר של חנויות ספרים .עם פריחת בתי הדפוס
הספרים החלו להיות חלק משמעותי מחיי האנשים,
והמסחר בספרים תסס .בסוף המאה ה 16-הוצעו בלובלין
לרכישה ספרים שהגיעו אליה מכל רחבי אירופה כמעט.
 1יוהן גוטנברג הוא אבי הדפוס .בשנת  1455הדפיס בעיר
מיינץ שבגרמניה את הספר הראשון  -הוולגטה ,תרגום התנ"ך
ללטינית.
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תולדות הדפוס היהודי בלובלין
מאז ומתמיד כינו את היהודים ַ'עם הספר' .בתרבות
היהודית יש לספרים מקום של כבוד רב ,והדפסת ספרים
יסים ,למוכרי הספרים
דפ ִ
למ ִּ
נחשבה לעבודת קודשַ .
ולמוציאים לאור היהודים היה תפקיד רב-חשיבות
בפולין.
הערים שהתפרסמו בהוצאה לאור ובמכירה של ספרים
עבריים (ומאוחר יותר גם של ספרים ביידיש) היו ונציה,
פראג ,קרקוב ,לובלין ,וילנה וורשה .לעתים קרובות
היהודים היו המוציאים לאור והמפיצים לא רק של
ספריהם ,אלא גם של ספרים בשפות המדינות שהם חיו
בהן.
ייסודו של בית דפוס יהודי בלובלין לא היה מקרי .סיכוייו
להתקיים בעיר זו היו גבוהים :לובלין הייתה צומת חשוב
של תחבורה ומסחר ,ויהודים רבים עברו דרכה .בלובלין
התקיימו הירידים הגדולים ,ולנוחותם של הסוחרים
היהודים הוקם בית דין גבוה בתוך שטח היריד .העובדה
שמוסדות ממלכתיים ויהודיים פעלו בעיר ,הבטיחה
לסוחרים כי יצליחו למכור.
"לקוחות משמעותיים" היו תלמידי הישיבה שהקים שלום
שכנא 2,הרב של לובלין וסביבותיה.

 2הרב שלום שכנא מלובלין ( )1558-1495היה ראש ישיבה
בלובלין .ממפתחי שיטת לימוד המכונה "חילוקים" .היה רבו
של המהרש"ל.
המהרש"ל ,רבי שלמה לוריא ( ,)1573-1510כיהן כראש ישיבה
בלובלין .מחשובי פוסקי ההלכה ופרשני התלמוד .כתביו
עסקו לא מעט בחשיבות הפילוסופיה והדקדוק ,והוא נודע גם
בכתיבתו החריפה נגד רבני דורו.

סַּדָר ֵי דפוס ליד תיבת האותיות .איור מסֵפר על אודות
יוהן גוטנברג שראה אור בוורשה.1903 ,
typesetters at work (a book about Jan Gutenberg,
)Warszawa, 1903

סַּד ָר דפוס ליד תיבת האותיות בבית
דפוס יהודי ,כנראה בוולֹודָב ָה.
[מתוך "דמותם לנגד עיני  -תערוכת
תצלומים של חיים יהודיים בפולין"]
Jewish typesetter in Poland

תיבת אותיות עבריות ,ניקוד וסימני דפוס
Hebrew letters
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הקמת בית הדפוס היהודי הראשון
עשרות שנים לפני פתיחת בית הדפוס הפולני הראשון
הקים ב 1547-חיים שחור את בית הדפוס היהודי הראשון
בהיסטוריה של לובלין.
חיים שחור היה מדפיס עברי בפראג .לאחר שרכש
מתקן דפוס נייד ,החל לנדוד ועבר בשלזיה ,בבוואריה
ובפרנקפורט .ב 1547-התיישב בלובלין יחד עם משפחתו.
ככל הידוע לנו ,הספר הראשון שהדפיס היה ספר סליחות,
שומרין לבוקר.
הקמת בית הדפוס היהודי הקבוע בשנת 1550
חיים שחור עזר לחתנו יוסף בן יקר ולבנו יצחק שחור
להקים בית דפוס קבוע בלובלין ,קרוב לבית הכנסת
שברחוב היהודים (רחוב שרוקה) .בשנת  1550יוסף וחיים
קיבלו זיכיון בלעדי מהמלך זיגמונט אוגוסט להדפיס
ספרים עבריים בפולין .הספר הראשון שיוסף חתום עליו
היה מחזור בנוסח פולין ( ,)1551-1550ולאחריו הודפסו
הספר יוצרות ( )1553וסידור בנוסח אשכנז ( .)1554מיד
לאחר הדפסת הסידור נפטר יצחק בן חיים שחור.
בית הדפוס של חיים בן יצחק שחור ()1564-1555
לאחר מותו של יצחק בן חיים ירש את בית הדפוס בנו
הבכור ,חיים בן יצחק .כיוון שהיורש היה קטין עדיין (הוא
נולד ב ,)1547-הרב המקומי ובית הדין היהודי מינו לו
אפוטרופוסים.
כפי שייצור אלכוהול בפולין היה מונופול ,כך גם הדפוס.
את המונופול על הדפסת ספרים עבריים בפולין קיבלו
הד ָּפ ִסים מלובלין חיים בן יצחק וחנה בת יוסף ,וזאת
ַּ
בהתאם להכרזה של המלך בשנת " :1559על מנת לתמוך
בעבודה ובתעשייה המלך זיגמונט אוגוסט מתיר לחיים
בן יצחק ולחנה בת יוסף  -דפסים ,יהודים מלובלין -
להדפיס ספרים עבריים (גם כאלה שהודפסו במקום
אחר) ולמכור אותם .אם אחר או תושב זר ידפיס או ימכור
בפולין ספרים עבריים ,ישלם  20מרקים וספריו יוחרמו".
בבית הדפוס של חיים בן יצחק שחור ראתה אור בשנת
 1559מסכת שבועות בתלמוד הבבלי .הייתה זו מסכת
התלמוד הראשונה שהודפסה בפולין .הדפסת שאר
מסכתות התלמוד נמשכה למעלה מ 18-שנים.
בעקבות מגפה עבר ב 1559-בית הדפוס לקונסקה וולה
( )Konska Wolaשליד פולאבי ,ושם הודפסה מסכת גיטין
שבתלמוד הבבלי .בשנת  1561כל הדפסים והציוד חזרו
ללובלין.
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בית הדפוס של אליעזר בן יצחק ()1572-1566
בשנים האלה ניהלו את בית הדפוס אליעזר בן יצחק
וקלונימוס בן מרדכי יפה .בשנת  1566האחרון קיבל
מהמלך סטפן בטורי ( )Bathoryזיכיון להדפסה ולמכירה
של ספרים עבריים.
הסדר וחלה ירידה
עם הזמן נשחקו האותיות על לוח ְ
באיכות הדפוס בלובלין .כתוצאה מכך כמות המכירות
ירדה ,ובתי הדפוס בלובלין לא הצליחו להתחרות בבתי
הדפוס של קרקוב .אליעזר בן יצחק נאלץ להפסיק את
פעילותו של בית הדפוס .הפסקת הפעילות שימשה אותו
לחידוש בית הדפוס ,והוא אף שלח את בנו לחו"ל כדי
לרכוש גופנים חדשים של אותיות הא"ב.
בשנים  1571-1570הוכנסו לשימוש הגופנים החדשים.
ההשקעה בציוד הטיפוגרפי החדש ואיכותו הטובה של
הנייר גרמו לכך שהספרים אשר הוכנו בבית הדפוס
בלובלין ,הפכו אטרקטיביים והצליחו להתחרות ב"ספרי
קרקוב".
ב 1573-פרש אליעזר בן יצחק מעבודתו בבית הדפוס
בלובלין .כ 16-כותרים ראו אור בעת עבודתו בבית הדפוס,
והספר האחרון היה פחד יצחק מאת יצחק בן אברהם
חיות .אליעזר בן יצחק מכר את חלקו בבית הדפוס
לשותפו ,קלונימוס בן מרדכי יפה ,ועבר לקונסטנטינופול.
בשנים שלאחר מכן נפסק בהדרגה הנוהג של חלוקת
מונופולים בתחום הדפוס ,ובלובלין הוקמו בתי דפוס
שהתפרסמו בעולם כולו .ממכבשי דפוס עשויי עץ אשר
נבנו לפי הדגם של גוטנברג ,יצאו ספרי תפילה יפים
אוּמנים עבדו בתנאים קשים מאוד
ָ
להפליא .דפסים
והוציאו לאור ספרי קודש נאים.
בית הדפוס של משפחת יפה ()1685-1572
משנת  1572ואילך ,במשך יותר ממאה שנים ,היה
בית הדפוס בבעלות משפחת יפה .הראשון בשושלת
המדפיסים היה קלונימוס בן מרדכי יפה (בעל בית הדפוס
בשנים  .)1603-1572באמצע  1604עבר בית הדפוס בירושה
לידיו של צבי בן אברהם קלונימוס יפה ,והלה ניהל אותו
עד למותו ב.1628-
הד ָּפסים היהודים מלובלין
האשמת ַ
הד ָּפסים
כחלק מהאוכלוסייה היהודית בפולין היו ַ
היהודים בסכנה מתמדת של האשמות ,רדיפות וחוסר
סובלנות.
ב 1618-התפרסמו בכתב-עת אנטי-יהודי בקרקוב
האשמות נגד היהודים .לפי הפרסום ,סודות מדינה
הוברחו לכאורה בתוך ספרים עבריים .בכתב העת הוזכרו

פחד יצחק

פחד יצחק

הספר "פחד יצחק" מאת יצחק בן אברהם חיות .הספר מציג פירושים לאגדות חז"ל.
הודפס בלובלין בשנת של"ג ( )1573ע"י אליעזר בן יצחק ז"ל ובנו יצחק בן אליעזר שליט"א.
the book “Pachad Icchak” by Icchak Chayot. Printed in Lublin, 1573
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שני בתי דפוס בלובלין .כתוצאה מכך הורה המלך לסגור
את בתי הדפוס ולהחרים את הספרים.
בצו המלך זיגמונט השלישי נסגר ב 1628-בית הדפוס
שניהל צבי בן אברהם קלונימוס יפה ,וספרי התלמוד שבו
הוחרמו .מיד לאחר סגירת בית הדפוס נפטר צבי ,ובמשך
חמש שנים בית הדפוס היה סגור .קלונימוס קלמן יפה
השני פתח אותו שוב ב .1633-לאחר מכן הפעיל את בית
הדפוס קלונימוס בן צבי הירש קלמנקס יפה.
שרפה ,וזו כילתה את רוב
בשנת  1646פרצה בבית הדפוס ֵ
גיליונות הנייר המודפסים .בית הדפוס לא חידש את
פעילותו.
את מלאכת ההריסה השלימו צבאות הקוזקים בראשות
בוגדן חמלניצקי :בשנת  1655הם שרפו את הרובע היהודי
בלובלין .כ 2000-איש נספו בלובלין בפרעות חמלניצקי.
המלחמות של פולין עם שבדיה ורוסיה ,מלחמות אשר
התחוללו אחרי ההרס שהותיר חמלניצקי ,פגעו קשות
בלובלין היהודית.
לובלין ותולדות בית הדפוס העברי של קלונימוס יפה
מוזכרים בספר המונומנטלי זכרון אברהם שכתב מארק
האלטר .הספר סוקר מאתיים שנים בחייה של משפחה
בשרפה
ֵ
יהודית ,ו"החלק הלובלינאי" שלו מסתיים
שהציתו הקוזקים .הסופר מתאר את שאירע בבית הדפוס
של קלונימוס בשנת :1655
כל הפודזמצ'ה בער .דוד ובנימין הצליחו להיכנס לבית
הדפוס .הייתה שם אווירה של שקט שזרמה מהחפצים
המוכרים ומריח הדיו .בכוחותיו האחרונים רץ דוד אל
ארגז העץ ,אשר יחד עם החשבונות ושטרות המכר החזיק
עותק אחד של ספר אברהם ומגילה ישנה מירושלים .הוא
תפס קופסת עץ ,רוקן אותה ובקפידה סידר את כתב היד,
עותק אחד של הספר וסדרה אחת של גופנים .את הכול
עטף בסמרטוט מוכתם בדיו ומסר לבנו.
'ראית ,בנימין ,מה הכנסתי לשם?'
'כן אבא'.
'אל תאבד קופסה זו ,בנימין!'
בשנת  ,1665אחרי הפרעות והחורבן ,פתח שוב שלמה בן
יעקב קלמנקס ממשפחת יפה את בית הדפוס המשפחתי
והמשיך את המפעל של קודמיו .בשנת  1685ננעלו סופית
שערי בית הדפוס של משפחת יפה בעקבות פשיטת רגל.
לפשיטת הרגל הזו גרם ייבוא של ספרים יהודיים מחו"ל
(בעיקר מאמסטרדם ,מוונציה ומפראג).
במשך כמאה ועשרים שנות פעילותו של בית הדפוס
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בבעלות משפחת יפה נדפסו בו למעלה מ 180-פרסומים
בעברית וביידיש .פרסומים אלה כללו גם לוחות שנה
עבריים .ב 1615-ראתה אור בלובלין המהדורה הראשונה
של לוח שנה עברי" ,ספר עברונות" .המהדורה השנייה של
לוח שנה זה התפרסמה ב 1640-בבית הדפוס של הירש בן
אברהם קלונימוס יפה.
בספרו עיר היהודים בלובלין כתב מאיר בלבן שבבית
הדפוס בניהולו של קלונימוס בן מרדכי יפה הודפסו מאות
הד ָּפ ִסים
יצירות מופת .יפה הביא מאיטליה את מיטב ַּ
ושילם בעין יפה לבעלי מקצוע ולציירים .הספרים ראו
אור בהדפסה אומנותית מהודרת.
בלבן מציין שקלונימוס בן מרדכי יפה היה בנו של ראש
הישיבה ר' מרדכי בן אברהם יפה ,מגדולי הרבנים:
ר' מרדכי בן אברהם יפה ( ,)1612-1530היה רב,
פוסק ומפרש.
היה ממייסדי ועד ארבע ארצות ,והראשון שעמד
בראשו.
מצאצאי רש"י ,המכונה מהר"ם יפה בעל הלבושים,
נולד בפראג ולמד תורה אצל הרב שלמה לוריא
(המהרש"ל) .כאשר גורשו היהודים מפראג ב,1561-
התגורר בוונציה .הוא השתלם במתמטיקה,
אסטרונומיה ,פילוסופיה ומדעים .הוא חזר לפולין,
ובשנת  1588עבר ללובלין .אחרי מות המהרש"ל,
שעמד בראש ישיבת לובלין ,החליף אותו חתנו
ר' שמעון וולף אוירבך ,ואחריו כיהן ר' מרדכי יפה
כראש הישיבה ורבה של לובלין.
בספרו קידוש השם הסופר שלום אש מתאר ומדגים את
הר ּבה של לובלין בעולם הדפוס היהודי במשך
חשיבותה ַ
 400שנים:
כאן ברחובות הסמוכים לבית הכנסת סחרו בספרים.
הוקמו דוכנים ויציעים עם ספרים ,בעיקר ברח' Boznicza
(אח"כ  .)Jatecznaבתי הדפוס הלובלינאים היו ידועים
בעולם כולו .בתי הדפוס הורשו להדפיס ספרי תלמוד
ללא צנזורה .יהודים הגיעו ללובלין מכל העולם כדי
לרכוש ספרים יהודיים .בכל בתי התפילה והלימוד היו
מונחות הוצאות לובלינאיות של ספר התלמוד השלם.
יב ִריס" היהודי העתיק ביותר
ה"אקס ִל ּ
ֶ - 1668
"מ ִּס ְפ ֵרי - )"...תווית
"אקס ליבריס" (בלטיניתִ ,ex-libris :
נייר מודפסת או מאוירת המודבקת בספר ,בדרך כלל על
גבי החלק הפנימי של העטיפה ,על מנת לציין מיהו בעליו
של הספר .תווית נייר זו עשויה להיות ֵשם ,מוֹטוֹ ,שלט
אצולה או כל מאפיין אחר המקשר אותה אל בעלי הספר.

"אקס ליבריס" של צבי בן אברהם קלונימוס יפה מלובלין.
Ex Libris Cwi Jafe

"אקס ליבריס" של קלונימוס יפה השני .נמצא על מסכת בבא קמא,
לובלין-קרקוב.
Ex Libris Kalonimos (II) Jafe
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האקס ליבריס העתיק ביותר שמקורו בפולין ,הוא אקס
ליבריס יהודי .הוא נמצא על ספר בתחום הרוקחוּ ת
שנדפס בשנת .1651
האקס ליבריס הצמוד לספר זה הוא כיתוב בלטינית
משנת .1868
Sum ex Bibliotheca D.D. Maijiri Winkler, Medici
Hebraeorum Lublinesium

ופירושו :ספר מהספרייה של מאיר וינקלר ,רופא של
יהודי לובלין.
ֵ
 - 1790התחייה של הקהילה היהודית וייסוד בית דפוס חדש
במחצית השנייה של המאה ה 18-הקהילה היהודית
בלובלין החלה להתעורר לאחר יותר ממאה שנות קריסה.
לפי מרשם האוכלוסין ,בשנת  1787גרו בלובלין 4,231
יהודים.
הדפוס היהודי קם לתחייה ,אם כי לא הגיע לרמתו
הקודמת .בשנת  1790נפתח מחדש בית הדפוס של משפחת
יפה .במכתב מיוחד מטעמו של המלך סטניסלב אוגוסט
נכתב כי הרב הרשק שבלוביץ זכאי לקבל הגנה מלכותית.

מכתב זה מעניק לרב שבלוביץ זיכיון מלכותי ואת התואר
"מדפיס תנ"כי של העיר לובלין" .תואר זה מאפשר לו
להקים בלובלין בית דפוס יהודי ,כזה שממכבש הדפוס
שלו יֵצאו ויפורסמו כתבים בשפה העברית ,ספרים
חילוניים ורוחניים וטקסים יהודיים .ההוצאות יהיו על
חשבונו הוא" ,ומותר יהיה ליהודי חרדי מכובד זה ,הרשק
שבלוביץ ,למכרם ללא כל מכשול ,במחיר צודק".
 - 1939-1800בתי דפוס יהודיים בלובלין
למרות תחייתה של הקהילה היהודית לא חזר הדפוס
בלובלין לרמת הפריחה שלו במאה ה .16-במשך שנים
לא היו יוזמות רציניות של הוצאות לאור .בתי הדפוס
והליטוגרפיה היהודיים שהופיעו במאות ה 19-וה,20-
התקיימו בעיקר מהדפסה ומכירה של ספרי תפילה וספרי
לימוד ,מייצור מחברות ומהדפסה של מודעות ,עלונים
והדפסים מזדמנים .אלה היו בתי דפוס קטנים .ליד בתי
הדפוס התפתחו חנויות ספרים וחנויות לצורכי כתיבה.
בתחילת המאה ה 20-התפתחה העיתונות היהודית
היומית ,והודות לכך גדלו ההכנסות של בתי הדפוס.

לוח שנה פולני-רוסי-יהודי1816 ,
Polish-Russian-Jewish calendar, 1816
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בסיפוריו של יצחק בשביס זינגר לובלין תוארה כמקום
שהודפסו בו ספרים יהודיים .כך למשל בסיפורו "נפתלי
הפטפטן וסוסו" הגיבור החליט לפתוח בית דפוס ,ולכן
"הזמין בלובלין ארגזים עם גופנים".

באחד מבתי הדפוס הפולניים הודפסו בסתר עלונים,
חוברות ותעודות מזויפות עבור המחתרת הפולנית.
הד ָּפסים ונורו
בעקבות הלשנה נתפסו במרץ  1944כל ַ 14
למוות במיידנק.

 - 1944-1939הכיבוש הנאצי
הכיבוש הנאצי גרם לקריסתו של הדפוס בלובלין.
הגרמנים רצחו את כל המדפיסים היהודים.
את כל בתי הדפוס היהודיים הרסו .לא נשאר זכר מהם.
המכשור ,המכונות והגופנים הוציאו מלובלין או
את ִ
השמידו.
הגרמנים פירקו את המכונה הטיפוגרפית החשובה
והיקרה ביותר בלובלין והעבירו אותה לקרקוב.
בתשעת בתי הדפוס הפולניים שנשארו ,הודפסו רק
טפסים משרדיים ,מודעות ,מודעות אבל וחותמות .הציוד
היה מיושן ,חסרו דפסים מקצועיים ונייר .הגרמנים
השתמשו בכמה בתי דפוס פולניים לצורכיהם .כך למשל
הודפסו בהם רשימות של אסירים ונרצחים ,כמו גם
תעמולה נאצית.

גם בלובלין שרפו ספרים
בשנת  1940כתבו הנאצים בגאווה גדולה בDeutsche-
 Jugend Zeitungעל אודות השמדת הספרייה של
ישיבת חכמי לובלין ,הישיבה הגדולה ביותר בפולין:
"זרקנו מהבניין את כל הספרים הקדושים של היהודים,
השרפה ארכה  20שעות.
ֵ
העברנו לחצר ואחר כך הצתנו.
היהודים עמדו מסביב ובכו .היבבות שלהם כמעט החרישו
אותנו .הבאנו תזמורת ,והמנגינות הצבאיות השמחות
החרישו את הבכי של היהודים".

תרגום ועיבוד :יהודית מאיר

לוח שנה יהודי באותיות לטיניות1816 ,
Jewish calendar in Latin letters, 1816
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חנה רכלס-פרנקל

פולאבה
פולאבה שלי  -בית אבי
למזלי ,היה לי אבא שדיבר .אבא שידע לספר .משחר
ילדותי הייתי "שותפה" לגעגועיו של אבא לפולאבה,
(פיליב  -בפי היהודים) עיר הולדתו .הייתי מאזינה
בקשב לסיפוריו ולמדתי "להכיר" מקומות רבים בעיר:
בית המדרש ,החדר ,בית הכנסת ,השוק ,רחוב הכרכרות,
הספרייה היהודית הענפה שהתפרסמה בקרב הקהילות
היהודיות ברחבי פולין .בספרייה נמצאו ספרים שתורגמו
מעברית ליידיש ,כמו למשל "אהבת ציון" מאת אברהם
מאפו (את הספר תרגם ליידיש הסופר והמשורר ש'
שיינברג ,יליד פולאבה אשר נספה בשואה) .הספר הצית
את דמיונם של בני הנוער ועורר כמיהה לארץ ישראל.
אביו של אבא סיפר שאף תלמידי הישיבה הניחו את
הספר מתחת לגמרא וקראו בו בסתר .בעקבות קריאת
הספר רבים מבני הנוער הצטרפו לתנועות ציוניות ,וחלקם
אף יצאו להכשרה והיו מוכנים לעלות לארץ .אחד מהם
היה דוֹדי ליאון (פרוץ המלחמה שיבש את תכניותיו .הוא
נמלט לרוסיה יחד עם אבי ועם אחיו פנחס ,והודות לכך
הם ניצלו).
ביתו של סבא חנוך היה בית מכובד ,בית ועד לחכמים.
סבא שימש כסגן ראש עיריית פולאבה עד לפרוץ מלחמת
העולם השנייה (בביקורנו בפולאבה סגן ראש העיר מסר
לי תצלום של פרוטוקול הישיבה האחרונה שהתקיימה
לפני הגירוש .בתצלום נראה שמו של סבא מודגש בצבע).
סבא היה מעמודי התווך של הקהילה ,ולא פעם הוא ייצג
את הקהילה בפני השלטונות הפולניים .כשנערך דיון
בבית המשפט המקומי ,סבא ישב לצדו של השופט והיה
רשאי להביע את דעתו בנושא הנדון .חבריו של אבא
(יוצאי פולאבה) סיפרו לי כי אם יהודי נעצר ,היו מעירים
את סבא אף באמצע הלילה כדי לשחרר את העצור.
המשפחה של סבא הייתה מבוססת כלכלית .בחצר
הגדולה עמד "קאלעך אויבן" (תנור שהכינו בו סיד לבנייה)
ומחסן של חלקי ברזל ,ואלה סיפקו פרנסה טובה .עדות
לכך מספקים תצלומי הבית רחב הידיים ,ה"קוסטיומים"
(חליפות) המחויטים שלבשו סבא ושלושת בניו ,הכובעים
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והנעליים האלגנטיות (תוצרת פולאבה ,כמובן) .בעיני
רוחי אני רואה את סבא חנוך ושלושת בניו פוסעים לעבר
בית הכנסת בערבי שבת ובימי חג ומועד ,מבט של גאווה
ונחת נסוך על פניו של סבא...
במשך שנים הצטרפתי אל אבא בימים הנוראים לבית
הכנסת .הערצתי אותו על שידע את כל התפילות ,עד
לאחרונה שבהן .אז הבנתי את המושג 'גרסא דינקותא'.
סבא היה איש של חסד ותרם רבות לקהילה מבחינה
חברתית .הוא היה חבר בכמה אגודות צדקה" :לינת צדק",
"הכנסת כלה"" ,גמילות חסדים" ותרם מכספו לרווחת
הקהילה .סבא לימד את בניו את ערכה של הנתינה .לא
אחת סיפר אבא כי בימי שישי הוא ואחיו מילאו סלים
בכל טוב  -יין ,חלה ,דגים ,בשר  -והניחו אותם ליד פתחי
ונכדי ניחנו
ילדי ַ
אשרי שגם ַ
הבתים של משפחות נזקקותַ .
בערך הנתינה.

אבא בחצר הרחבה של הבית .שם עמדו תנור הסיד
ומחסן הברזל
my father at the wide yard of the house

, סבא שני משמאל."אגודת "לינת צדק
יושב על השטיח
“Linath Cedek” Society. My grandfather is
sitting second from left

 גאוות,שלושת האחים
:משפחת רכלס
,)אברהם (אבא שלי
ליאון ופנחס
the three brothers,
pride of the family:
Avraham (my father),
Leon and Pinchas

.1934 ,"קבוצת הכדורגל "מכבי פולאבה
. ראשון משמאל,דֹודי פנחס יושב בשורה הקדמית
“Maccabi Pulawy” football team, 1934. My uncle
Pinchas sits in the front row, first from left
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ביתו של סבא היה בית ציוני .כשזאב ז'בוטינסקי החל
את מסעו בקהילות ישראל כדי להתריע על האסון הגדול
שעומד להתרחש ,הוא התארח בביתו של סבא .כשנפתחו
שערי הארץ לאחר סיום המנדט הבריטי ,אימא רצתה
להגיע לארצות-הברית ,אך אבא פסק :רק לארץ ישראל!
אין פלא אפוא שאחי ואני היינו לפטריוטים בלב ובנפש.
אבא ִהרבה לספר על אודות נעוריו הקסומים בפולאבה.
רבים מבני הנוער ,נוער הזהב ,היו חבריו :ביחד הם טיילו
בשבילי היער העבות ,ביחד שטו בקיאקים בנהר הוויסלה,
ביחד גלשו על הקרח על "הלחה"  -פלג מהוויסלה שקפא
בקרבת ארמון צ'רטוריסקי .אבא הצטיין בגלישה על
הקרח ובשחייה.
ארמון צ'רטורסקי! בדימיוני אני מהלכת יחד עם אבא
לאורך שדרת העצים הזקופים שמשני צדי השביל אשר
מוביל לפארק ולארמון .הפארק הזה היה חלק מההוויה
היהודית באזור .ילדים יהודים מה"חדר" ומבית הספר
טיילו בו למרות הסכנה שנשקפה להם מה"שקוצים"
ומכלביהם (אלה ידעו להיות אכזרים) .הפארק ִהשרה
אווירה של שלווה וכישוף .כאן נרקמו אהבות ראשונות,

כאן היו תחושות של געגועים לאהובה ולפעמים של
אכזבה" .איפה ראית עיר שבורכה ביער עבות ,בנהר גדול
ובארמון כה יפה?" שואל אבא ומתגעגע.
אנו ממשיכים להתבונן בתמונות .לפתע אבא מרצין :פניו
לובשות ארשת של עצב ,ודמעה מתגלגלת לה מזווית העין.
"היכן השלוימה'לך ,היצחק'לך ,היענקלך? היכן דבורה'לה,
ציפקע ולאה'לה יפת התואר? על כולם עלה הכורת .כל
חטאם  -היותם יהודים".
ביתו של סבא היה בית מכניס אורחים .אבא זוכר היטב
כי לאחר פעילות ספורטיבית או טיול ביער ,החבר'ה
התכנסו בביתו רחב הידיים של סבא .הם היו נהנים מכוס
תה מהביל ומעוגיות מאפה בית ב"טעם של פעם" .ריח
הקינמון היה ממלא את הבית" ...הסתופפנו סביב האח
הבוערת ורקמנו חלומות לעתיד" ,מספר אבא" ,והנה באה
השואה הנוראה וריסקה הכול לרסיסים .אבא היה איש
נאה מאוד :יפה מבחוץ ומבפנים ,ישר דרך ,איש של חסד.
אבא נפלא .הוא ניחן בסבלנות אין קץ .אבא לימד אותנו
להיות אנשים אוהבי אמת ,אוהבי אדם ואוהבי הארץ
הזאת".

הביתן בפארק צ'רטוריסקי (חלק מהארמון)
a part of the palace in Czartoryski Park
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החלקה על הקרח בנהר לחה הקפוא
skating on frozen Lecha River

שיט קיאקים בנהר הוויסלה
boating in Wisła river

שחייה בוויסלה
swimming in Wisła river
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עם פרוץ מלחמת העולם השנייה אבא ושני אחיו הצליחו
לברוח לרוסיה דרך נהר הבוג .סבא התעקש להישאר
בפולין .אבא ,צעיר הבנים ,לא ידע מנוח ,כי אביו נשאר
בפולין הכבושה .בחירוף נפש הוא חזר לפולין כדי להביא
את סבא לרוסיה .למרות הסכנות הרבות שנשקפו לו
בדרך ,הוא הצליח לשכנע את סבא לעזוב את פולין
ולהעבירו לרוסיה .קשה לתפוס את אומץ לב והגבורה
שאבא הפגין במעשה זה.
אחי היחיד והצעיר חנוך הושפע מאוד מהמעשה הנועז
של אבא .אחי היה שריונר שסיים את כל הקורסים
הצבאיים בהצטיינות .בהיותו בן  26מונה לסגן מפקד
גדוד  104בחטיבת הראל .במלחמת יום הכיפורים נהרג
במעבר הג'ידי שבסיני ,כשהוא וחייליו חוסמים בגופם את
פריצת האויב .מפקד הגדוד ,אלוף משנה אמנון אשכול,
אמר לנו את הדברים הבאים" :חנוך היה איש אמיץ יוצא
דופן .הוא היה דמות מופת לחייליו ,אדם שנסך ביטחון
בחייליו .איש מקצוע מעולה ,אחד הטובים שהיו בשריון".
אחי חנוך נפל כשהוא מצויד בתרמיל של אהבה  -אהבה
לעם ואהבה למדינה.
כשהכרתי מקרוב את חבריו של אבא ,יוצאי פולאבה,
שמחתי להיווכח כי אף הם ניחנו באותן התכונות
התרומיות שאבי ניחן בהן :אנושיות ,חברות אמיצה,
מסירות למשפחה ,טוב לב ואהבת הארץ .אנו ,בני הדור

השני ,השתדלנו מאוד להעביר את התכונות האלו לילדינו
ולנכדינו .חשוב שהם יכירו את המעיין אשר שאבנו
ממנו תעצומות נפש המאפשרות להתגבר על מכשולים,
את המקור לערכים הלאומיים והכלל-אנושיים שאנו
מאמינים בהם.
אני רוצה לסיים את התיאור ברגע היסטורי .אבא שלי
שמע מפי אביו כי בעקבות הצהרת בלפור (ב )1917-נערכה
בפולאבה תהלוכה גדולה .תלמידי הגימנסיה של אדלר
(בקסה גאס) הצטרפו אף הם לצעידה (בגימנסיה הזו
נהגו לחוג כל חג לאומי) .במרפסת של אחד הבתים עמד
ברוך גרינבאום  -נציג תנועת "פועלי ציון" וציוני נלהב.
לצדו התנוסס דגל כחול-לבן ,ובמרכזו מגן דוד .במרפסת
שממול עמד טוגפוגל ,המורה לעברית .נשים הסירו מעליהן
ראשקעס
ראזלעטים (צמידים)ּ ,ב ָ
את התכשיטים שלהן ּ -ב ַ
(סיכות) ,רינגלך (טבעות)  -ומסרו אותם לטוגפוגל .מתן
התכשיטים נועד להקמת קרן לאומית למען ארץ ישראל.
בעיני רוחי ראיתי את שהתורה מספרת על אודות עגל
הזהב ,אך בהבדל משמעותי אחד :בני ישראל שבמדבר
נתנו את התכשיטים כדי לעשות את עגל הזהב ,ואילו
במקרה המתואר התרומות נועדו להקמת מדינה משלנו.
כל התכשיטים שנתנו הסבתות והאימהות ,נועדו לעשיית
מנורה ענקית  -מנורה שתפיץ אור גדול ותקרין על החיים
היהודיים בארץ ישראל ובעולם כולו...

טקס הנחת הזר ליד המצבה הגדולה לזכר יהודי פולאבה.
מימין למצבה שמואל אדלשטיין ,היושב-ראש שלנו.
commemorating Jewish community of Pulawy
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) ק"מ מפולאבה20( אבא משרת בבסיס חיל האוויר בדמבלין
my father in a Polish air force base near Pulawy

26 אחי הצעיר והיחיד חנוך נפל במלחמת יום הכיפורים בהיותו בן
My young and only brother, Chanoch, was killed in Yom Kippur War at
the age of 26
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פולאבה שלנו  -מסע שורשים
לא בכדי בחר הנסיך צ'רטוריסקי בפולאבה כמקום
מושבו .באותם הימים העיר ורשה הייתה "מוצפת"
באצילים ,בנסיכים וברוזנים .משפחת צ'רטוריסקי חיפשה
שלו שיהיה קרוב לנהר הוויסלה ,מוקף ביער עבות
מקום ֵ
וקרוב למדי לעיר הבירה .על מנת לפתח את המקום
כלכלית פתח הנסיך את שערי העיר בפני יהודי הסביבה
 מאופולה ,מקורוב ,מקז'ימייז' (קוזמיר) וכן הלאה.בהקשר הזה יש לציין כי גם המלך קז'ימייז' הגדול הזמין
את היהודים להתיישב בפולין כדי לפתח אותה כלכלית.
חבריו של אבא סיפרו לי שפולאבה נודעה כעיר קיט.
לפולאבה הגיעו תיירים ומבקרים מרחבי פולין כולה בשל
יופייה ואקלימה הנוח .מהתמונות שאבא הצליח "למלט",
למדתי כי הייתה זו עיר אופנתית .הנשים והגברים (חבריו
של אבא) בתמונות הללו היו לבושים בהתאם לצו האופנה
 חליפות מחויטות ,כובעים מיוחדים ונעליים אלגנטיותתוצרת פולאבה (שמן של אלו נודע ברחבי פולין כולה)...
לפני כמה שנים יצאנו  -בני הדור הראשון ,הדור השני
ואפילו הדור השלישי ליוצאי פולאבה  -למסע שורשים
בפולין .גולת הכותרת הייתה הביקור בפולאבה ,כמובן.
למזלנו ,בני הדור הראשון היו בעלי זיכרון פנומנלי.
הודות להם "הכרנו" מכלי ראשון את פולאבה ,אותה העיר
שהרבינו לשמוע על אודותיה מפי הורינו" :כאן עמד בית
המדרש"" ,פה ניצב בית הכנסת" ,כאן היה השטיבל של
רבי ישראל מורגנשטרן מחסידות קוצק"" ,פה היה השוק
השוקק .ממול עמד הבית של סבא שלך ,היינך (חנוך)
רכלס" .ידעתי שהבית נשרף במהלך המלחמה .ניסיתי
לדמיין איך נראה הבית רחב הידיים ,איך נראתה החצר
הגדולה ,היכן עמדו תנור הסיד ומחסן גרוטאות הברזל
שפרנסו את המשפחה בכבוד רב .כאן עברו הנעורים
הקסומים של אבא ושני אחיו .כאן עמדה הגימנסיה של
אדלר (אבא למד שם) .המוסד הגבוה לחקלאות עומד על
תלו ,כמובן.
אנו פוסעים לעבר ארמון צ'רטוריסקי ועוברים לאורך
השביל .משני צדיו עצים תמירים .בפארק צ'רטוריסקי
טיילו ילדים יהודים למרות הסכנה שנשקפה להם
מה"שקוצים" ומכלביהם .הפארק הזה היה חלק מההווי
היהודי בפולאבה :כל ילד יהודי הכיר את השבילים
הנסתרים ,את הארמון היפה של אדם צ'רטוריסקי
ורעייתו היפה איזבלה .הארמון דמה לארמון ורסאי .הוא
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השרה על המבקרים בו אווירה של שלווה ושל כישוף.
בחורף הייתה כאן פעילות ספורטיבית .כשהלחה (פלג של
הוויסלה) קפא ,היו החבר'ה הצעירים מחליקים על הקרח.
"הנה הגשר שבנו האוסטרים לאחר שכבשו את המקום
במלחמת העולם הראשונה" .גשר זה מוסיף נופך של חן
לעיר .ממול נמצאת הכנסייה שראשה "נוגע" בשמים .כאן
לימדו את הילדים הנוצרים כבר מגיל צעיר כי היהודים
הרגו את ישו ,וכאן נבטו זרעי האנטישמיות הנוראה
שהביאה לסוף הנמהר .אמי ,ילידת ורשה ,טענה וממשיכה
לטעון כי לפולנים היה חלק מכריע באסון הנורא שפקד
את עמנו.
שתי חוויות משמעותיות היו לנו במהלך שהותנו
בפולאבה .החוויה הראשונה הייתה מזעזעת למדי.
התאכסנו במלון "איזבלה" (על-שם רעייתו היפה של
הנסיך צ'רטוריסקי) ,ומאחורי המלון היה סופרמרקט
די גדול .באותו היום חזרנו מביקור במחנה ההשמדה
מיידנק ,ולפנות ערב יצאנו מהמלון .כתובת ענקית בשחור
נרשמה מעל לסופרמרקט" :יודן ראוס!"  -יהודים החוצה!
לכמה שניות נתקפנו הלם ואלם ,אך התעשתנו מיד וזקפנו
את ראשינו (כאילו הצטווינו לעשות זאת) .ידענו שיש
מאחורינו מדינה איתנה משלנו וצבא משלנו .ישראל היא
ארצנו ואין בלתה! זו תשובתנו הניצחת.
חוויה שונה לגמרי הייתה לנו בערב אחר .יחד עם שניים
מחברי יצאתי אל מחלקת החינוך בעירייה כדי לקבל
ַ
תצלום של מסמך מישיבת המועצה האחרונה אשר סבא
שלי ,היינך רכלס ,השתתף בה כחבר מועצת העיר .מנהל
מחלקת החינוך הזמין אותנו לביתו הצנוע ואמר שהכין
הפתעה עבורנו .על הפטפון שבביתו התנגן תקליט אשר
כלל שירים ביידיש .מסתבר שיהודי גטו ורשה חיברו
מילים ללחנים מוכרים ,ואת השירים שמענו בתקליט .אף
עין לא נותרה יבשה .גם מנהל מחלקת החינוך בכה יחד
ִאתנו ברוב התרגשות.
ערב עזיבתנו לוורשה ערכנו ארוחה חגיגית לכבוד שתי
נשים מפולאבה שעזרו ליהודים בתקופה הנוראה ההיא.
בא כוחנו ,שמואל אדלשטיין ,נשא דברים מרגשים וחילק
מדליות לשתי הנשים.
וכך נפרדנו מפולאבה שלנו ,העיר אשר תהיה חרותה לנצח
על לוח לבנו .בעיר הזו התנהלו למופת חיים יהודיים
חברתיים ,חיי רוח עשירים של משפחות הורינו .על כל
אלה עלה הכורת .ה' ייקום דמם!

פרוטוקול הישיבה האחרונה של מועצת
עיריית פולאבה
protocol of the last meeting of Pulawy
Council. The name of my grandfather
(member of the council) is mentioned there.

סגן ראש העיר פולאבה (רביעי
משמאל) ומנהל מחלקת
החינוך (שלישי משמאל).
קיבלתי מהם תצלום של
פרוטוקול הישיבה האחרונה
שהתקיימה לפני הגירוש.
במסמך מוזכר שמו של סבי,
היינך רכלס ,חבר מועצת העיר.
Vice Mayor of Pulawy (fourth
from left) and Education
Department Manager (third
from left) of Pulawy

79

לקח מן השואה
פנחס זיונץ

המורה חדוה ,בית קפה גרמני ,הילדה הגרמנייה,
הנעליים של יעקב והאקורדיון
הסיפור שלהלן נכתב בעקבות שאלה שנשאלתי במאי
 .2013באותו המועד נפגשתי עם קבוצה של בני נוער,
ובתום המפגש נשאלתי שאלות רבות .אחת המורות שאלה
אותי שאלה קשה" :מהו הלקח העיקרי מן השואה?" עניתי
לה שאיני יכול לענות על כך בקצרה ,ואין די זמן לענות
באריכות .האחראית על המפגש ביקשה ממני להשיב בכל
זאת" .בסדר" ,אמרתי" ,אספר לכם סיפור קצר".
קיץ  .1946אני בן ארבע-עשרה וחצי .אני נמצא בגרמניה
חברי  -לאחר בריחה מבית היתומים בלובלין,
יחד עם ַ
בדרך הארוכה לארץ ישראל .בבית הספר המאולתר שלנו
קבוצה של בוגרי "השומר הצעיר" משמשים כמדריכים
וכמורים .חדוה המורה מלמדת אותנו מעט קריאה בלשון
העברית .אני משתעמם ,כי זה מכבר אני יודע לקרוא
עברית .אני מפריע ,והמורה מחליטה להרחיק אותי
מהשיעור.
אני נעלב ,אבל גם שמח .יעקב קופרבלום ,חברי הטוב
הצעיר ממני בשנה ,מצטרף אלי .אנו מחליטים לצאת
לעבר עיירה גרמנית השוכנת במרחק של שישה
קילומטרים מאתנו .בהגיענו לעיירה אנו שומעים מרחוק
מוזיקה נפלאה .אנו מתקרבים לשם כדי להאזין למוזיקה
ומגלים כי היא בוקעת מבית קפה :תזמורת קטנה מנגנת
בו .אנו מציצים מבעד לחלון ורואים שלושה נגנים .אחד
מהם הוא איש מבוגר המנגן באקורדיון .נגינתו מקסימה
אותנו ושובה את לבנו .איננו יכולים להתנתק מן הצלילים
הנפלאים .בימים הבאים לא חזרנו לכיתת הלימוד ,ומדי
יום הגענו לאותו בית הקפה .במשך שעות ישבנו ליד
החלון והקשבנו למוזיקה הנפלאה.
באחד הימים ,כאשר חזרנו לפנות ערב לבית שגרנו בו,
גמלה בלבנו החלטה נחושה :אנו מוכרחים להשיג סכום
כסף ולקנות אקורדיון .ידענו כי אין לנו שום סיכוי לממש
זאת ,אלא שאז עלה במוחנו רעיון מעשי .הנה הוא בקיצור:
הרי אנחנו חדורים שנאה תהומית לגרמנים" .נעמט
נעקומע" באידיש ,כלומר" ,נִ קמו בגרמנים" היה המסר
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ששידרו לנו כל הניצולים והשורדים אשר פגשנו בפולין
אחרי המלחמה.
עתה הזמן המתאים לממש זאת ,אם כי באופן מתון.
למחרת חזרנו לעיירה וחיפשנו מגרש כדורגל ,או מגרש
משחקים לילדים .מצאנו מגרש כזה שאפילו כלל מסלול
לרוכבי אופניים .הסתתרנו בין השיחים וחיכינו לילד
שיגיע ,רכוב על אופניים .החלטנו שנפיל אותו ,נרביץ לו,
נגנוב את אופניו ,נמכור אותם ,ובכסף נקנה אקורדיון.
באותו היום לא הצלחנו למצוא ילד כזה ,אך לא נואשנו.
למחרת חזרנו לאותו המגרש .הפעם הגיעה ילדה ,בת 11
או  .12היא רכבה על אופניים ללא ליווי של מבוגר כלשהו.
החלטנו לחכות שהיא תתקרב לשיח אשר הסתתרנו
בתוכו ,ואז להפיל אותה ולממש את תכניתנו .אבל לא
היה לנו האומץ לבצע זאת :כל אימת שהיא התקרבה
לשיח ,נרתענו .לבסוף החלטנו כי בסיבוב הבא כאשר היא
תתקרב לשיח ,נפיל אותה ללא היסוס .אבל גם הפעם לא
העזנו לעשות זאת.
לפתע הכול השתבש :שמענו את הילדה בוכה וצועקת.
יצאנו מן השיח וראינו תמונה מזעזעת למדי ,אם כי לא
הצלחנו להבין את שראינו .ומה ראינו? הילדה שכבה
על הארץ ,ונער מבוגר גחן עליה (זה היה אונס או ניסיון
לאונס) .כאשר הנער המבוגר ראה אותנו ,הוא נמלט מן
המקום .אנו רצנו אל הילדה.
נמלאנו רגשות חמלה ורחמים .הרמנו את הילדה ,הרגענו
אותה ,ניגבנו את דמעותיה ,ליטפנו אותה ושאלנו למקום
המגורים של הוריה .אני לקחתי את ידה בידי ,חברי לקח
את האופניים ,וכך הבאנו אותה להוריה .הם הודו לנו ,ואנו
גמגמנו משהו בגרמנית רצוצה.
התכנית לגנֵבת האופניים התפוגגה .בלי אומר חזרנו
שפופים הביתה ,ובהמשך לא עשינו שום ניסיון נוסף
בכיוון הזה.
משהו מהותי השתנה בנפשנו .גם אצלי וגם אצל חברי
יעקב.

בדיעבד היה זה מאורע מכונן עבורי .איבדתי באחת את
רצוני "לנקום" ,ומאז ועד היום איני מסוגל לשנוא אף
אחד.
השנאה שלי לגרמנים הייתה מוצדקת ביותר ,אבל הבנתי
שהשנאה היא הרסנית .שמחתי שהצלחתי "להירפא" מן
המחלה הנוראה הזאת לנצח.

הלקח העיקרי מן השואה הוא
"לא לשנוא".
השנאה היא אם כל חטאת.
את הלקח הזה אני משתדל להנחיל
בראש ובראשונה
לשלושת הבנים ולשבעת הנכדים שלי,
אך גם לכל אדם אחר שיש לי קשר כלשהו ִעמו.
בתצלום בעמ'  104אני נראה מנגן באקורדיון קטן.
חברי יעקב ואני השגנו את האקורדיון הזה כחודש לאחר
המקרה שתואר לעיל.
הכיצד?
למזלו של חברי יעקב ,בבלגיה שרד דודו ,אח של אביו.
בעזרת "הצלב האדום" הדוד הצליח למצוא את אחיינו.
הדבר קרה ביוני  :1946הדוד בא לבקר את אחיינו והביא
לו מתנה  -זוג נעליים חדשות .הבעיה הייתה שהנעליים
היו גדולות מאוד ולא התאימו כלל למידות רגליו של
יעקב .לקחנו את הנעליים כדי למכור אותן ,ובכסף שנקבל
תמורתן לקנות אקורדיון .באף חנות נעליים לא הסכימו
לקנות אותן ,אבל מצאנו חנות של "עתיקות וחפצים מיד
שנייה" .הגרמני הזקן אמר לנו לעלות לקומה שנייה ,ושם
מצאנו ...אקורדיון קטן אשר כלל שמונה באסים בלבד.
לאחר חודש כבר ניגנתי במסיבות הקבוצה שהתקיימו
בכל יום שישי בערב.

שנת .1950
פנחס והאקורדיון בקיבוץ מענית
Pinchas with the accordion in Kibbutz Maanit, 1950

ואיפה חברי יעקב היום? הוא חי בטורונטו שבקנדה .יעקב
כתב שלושה ספרים ,אחד מהם על אודות בית היתומים
בלובלין .בביתו הוא הקים אולפן לסרטים תיעודיים
בנושא השואה .מדי כמה שנים הוא מגיע לביקור אצלי
יחד עם אשתו .אנו נזכרים בסיפור האופניים ותוהים האם
הילדה הגרמנייה ,כיום אישה כבת  ,80זוכרת אף היא את
שני הילדים היהודים שליטפו אותה וניגבו את דמעותיה...
תמונות של הנערים פנחס ויעקב והאקורדיון
אפשר לראות בעמ' .104, 103
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בשנה שעברה הלכה לעולמה חברתנו היקרה שרה ברנע ז"ל
לזכרה מובא כאן הפרק הראשון מתוך ספרה "עוד סיפור וסיפורים"

שרה ברנע

ההתחלה והסוף
או

הסוף וההתחלה
פעמים רבות נשאלתי" :מתי עלית ארצה?" תשובתי
הייתה .1949 :על הימים שקדמו לכך לא נשאלתי .הייתה
שתיקה ,שתיקה רווחת ,לגבי העבר שלנו" ,שם" .כאילו
מיום העלייה מתחילה הספירה החדשה ,ואילו הימים
שלפניה אינם נחשבים כלל .הבנתי את הגישה הזאת
רק לאחר שהפנמתי שאין זאת ארץ הגירה .למדתי את
אופייה של המדינה ,אליה עולים ובכך עלי להעלות גם
את עצמי .היה עלי להבין וללמוד את מושג "הגולה" מול
מושג הארץ שאינה רק מקום לחיות בו ,אלא גם מקום
להגשמה בחיי היום יום  -הגשמה עצמית ,רעיונית .היה
עלי להסתגל לתפיסה שזה בית לאומי.
העבר שהכרתי כמו נעלם לחלוטין.
"גבולות שפתי הם גבולות עולמי" (לודוויג ויטגנשטיין) .את
שפת עמי ,עברית ,לא ידעתי .היה עלי להשקיע בהכרתם
ובהרחבתם של גבולות עולמי החדש ,כחלק מהפעילות
היומיומית .נדרשו ממני מאמצים בלימוד השפה ,ממנה
ידעתי מלים בודדות הכלולות ביידיש ובהיגוי שונה,
מאמצים בשינוי כיוון הכתיבה מימין לשמאל ,לתנוחת
הגוף ,ללימוד כתיבת האותיות הסופיות ,לאחר שעות של
כתיבת קליגרפיה רוסית.
העבר דומם שנים רבות ,ללא יכולת או רצון לגעת בו,
אולי בשל המאמץ שנדרש לדבר עם הילדים רק בעברית,
להשכיח את הזהות הקודמת ,להמציא זהות חדשה,
ישראלית .הציפייה של הסביבה הייתה שכך ייעשה.
להידמות לילידי הארץ ולהעלים את השוני .את הגלות.
ממה ,אם כן ,נובע כיום הצורך לשבת ,אחרי יובל שנים,
לספר על אי ההצלחה להיטמע לחלוטין בספירה החדשה
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ובזהות החדשה ולהשכיח את האתמול ,לדלות את עומק
הזיכרונות ,שעם תחילת הכתיבה ,החלו להוביל אותי
לפינות הנסתרות של העבר ,שכלל לא הייתי מודעת
להן? לא ידעתי את מידת השפעתם של הזיכרונות עלי
ורק באמצעות הכתיבה אני מתחילה להבין .מסתבר
שזיכרונות האתמול סירבו להיעלם והם משתתפים
סמויים בחיי לכל אורך הדרך.
אתמול היו ארבע עונות בשנה .היה סתיו  -עלים של
שלכת בשדרה המוכרת .היה חורף ושלג בוהק ,ובעיקר
היה אביב ,עם הפשרת הקרח והתעוררות הטבע ,עם ריח
של לילך לקראת הקיץ וביקורים בבית הסבים .היו ריחות
של תפוחי אדמה מבושלים ושל מרק כרוב .היו דובדבנים
בצבעים שונים  -מצהוב ועד ארגמן ,כמעט שחור .היה
פטל .היה שופן  -נוקטורנים ומזורקות ,היה פסנתר בבית
הקפה שבשדרה ,עלים זהובים שנושרים לצלילי מנגינותיו.
היו בית ומשפחה .היה חדר אוכל ושולחן מכוסה במפה
צחורה וסביבו דודים ובני דודים ,סבתות וסבים .היו
ריחות דגים ממולאים ,צ'ולנט וכבד קצוץ .גם הם נעלמו
פתאום ,בבת אחת .פתאום נעלם כל המוכר והקרוב ,הבית
נהרס ביום בהיר אחד ועמו הדיירים ,השמחות והשרים.
הייתה ילדה שבגרה בן לילה ,ילדות שנקטעה בפתאומיות
ובמקום נעורים באה הבגרות המוקדמת.
המציאות החדשה דחקה את העבר לעמקי הזיכרון .עם
חלוף הזמן ,העלאתו על פני השטח הופכת ללא רצויה,
בהעדר היכולת להבין את מה שקרה וגם נוכח המאמץ
הנדרש להמשיך ביום המחר .העבר כאילו נמוג .כל ערוץ
המוביל אליו ,טבע בחיי ההיום והמחר ,שלא הותירו
מקום לאתמול .נתלשת מהמוכר ,עוזבת מציאות אחת

ספרה של שרה ברנע" ,עוד סיפור וסיפורים"
ועוברת למקום חדש ,בלי לדעת את שפת המקום ,מקום
שהיה ערטילאי ,שכל הידוע עליו הסתכם בברכה" :בשנה
הבאה בירושלים" ...והנה היא מתגשמת ,לא לגבי כולם.
בחיים של היום  -השמש מסנוורת עיניים .גגות הבתים
שטוחים ,המרצפות נשטפות במים (שלא כמו פרקט העץ),
תריסים מוגפים ואנשים מסתתרים מאחוריהם ביום
חמסין .שתי עונות בשנה  -קיץ ממושך וחורף גשום ,ללא
שלג .ריחות לא מוכרים.
והשפה  -אותה לא לומדים מהתחלה ,מהיסוד ,אלא
איכשהו מהאמצע .השנים הרבות אינן מצליחות להעלים
את המבטא של השפה שקדמה לה ,המזוהה עם ההיגוי
הראשון שמחזיר אותי לאתמול ,של משמאל לימין.
הילדים מבטאים את המילים הראשונות כבר בשפה
החדשה ,ואני לומדת יחד אתם .קוראת את הסיפור
הראשון שלהם ושלי .לשווא אני מחפשת בשפה החדשה

תרגומים למאכלים של אתמול .אבל כאשר הזיכרון על
פלח התפוז המיובש מאתמול ,שהיה מגיע בנייר מרשרש
עם כתובת "יפו" ,מתחלף בתענוג אכילתו של תפוז
מלא מיץ שקוטפים בפרדס הקרוב ,מתחילה הספירה
החדשה .כאשר ההיום שבספירה החדשה ,הופך גם הוא
לאתמול ,הוא מתערבב עם הזיכרונות של לפני הספירה
ועולה הצורך להתייחס לאירועים כרצף  -סיפור חיי ,ככל
שעדיין ניתן .למרות עזיבתי המוחלטת את מחוזות העבר
שלי ,העבר מסרב לנטוש אותי .אירועי העבר שהציצו
אל חיי היום יום שלי בגיחות קטנות ,באים לביקור כעת
ומבקשים להיכלל בחוק השבות ,לישיבת קבע.
בגילי ,החיים מתנהלים כאן ועכשיו אך זיכרונות העבר
הם משא תמידי.
בחיי היום יום אנו מתמודדים עם החיים ,בזקנה  -עם
הזיכרונות.
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מיומנה של דוניה רוזן
קטע זה כתבה דוניה רוזן כשהייתה בת  ,12בעת שהסתתרה ביער לאחר רצח בני משפחתה
23.6.1943
רצוני ,שבני האדם יזכירו תקופת זוועות זו כסיוט שחלף.
אינני יודעת מתי יהיה הדבר ,אך מובטחתני שיום כזה
יבוא ,יום הניצחון.
יבואו ימים טובים מאלה.
שאיפתי היא ,שלאחר שנים רבות -
כשחיים טובים יותר יטשטשו את זכר התקופה
האכזרית -
כשתלמיד בבית ספר לא יידע עוד להשיב לשאלה האם
להיטלר היה שפם או זקן -
שדווקא באותם ימים יחזירו אתכם המילים שלי בכמה
וכמה שנים לאחור.
מאמינה אני ,שזיכרונות אלו ילמדו אתכם לאהוב את
הידידים ולשנוא את האויבים ,ילמדו אתכם להילחם
באויבי האנושות ,באויבי החופש ,הצדק והמשפט.
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חסרה אני מילים ,אבל מוכרחה אני לכתוב ,מוכרחה.
רוצה אני לבקשכם ,שלא תשכחו את המתים.
רוצה אני להתחנן לפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה
שתנקמו את נקמתנו.
רוצה אני שתקימו יד לנו ,מצבה שתגיע עד השמים ,ציון
שיראה אותו העולם כולו ,פסל -לא משיש ,ולא מאבן ,אלא
ממעשים טובים.
כי מאמינה אני באמונה שלמה ,שרק מצבה כזאת עשויה
להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר.
כי מאמינה אני באמונה שלמה ,שרק מצבה כזאת עשויה
להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר ,ואז לא ישוב אותו
רשע שהשתלט על העולם והפך את החיים לגיהינום”.
דוניה רוזן מתוך "ידידי היער" 23.6.1943

יהודה עמיחי
ׁשא
ׁר ִׁשים ְּב ֵבית ַה ְּק ָברוֹת ְּבו ְַר ָ
ׂ ָש ָ
ִח ּפוּ ש
יעים
ׂיםֵ .הם ַמ ְב ִק ִ
ׁש ָר ִׁשים ְמ ַח ְּפ ִש
ָּכאן ַה ָּ
ֶאת ָה ֲא ָד ָמה וְ הו ְֹפ ִכים ַמ ֵּצבוֹת
ׂ
יהן ְל ַח ֵּפש
וְ לו ְֹפ ִתים ֶאת ִׁש ְב ֵר ֶ
ׂ
יכיםְ ,ל ַח ֵּפש
ׁמוֹת וְ ַה ַּת ֲא ִר ִ
ֶאת ַה ֵּש
ׁוּ ב.
ׁש ָהיָה וְ לֹא יִ ְהיֶה ש
ֶאת ַמה ֶּ
ׂ ְרפוּ .
ׁש ִּנ ְש
ׂים ֶאת ָה ֵע ִצים ֶ
ׁש ָר ִׁשים ְמ ַח ְּפ ִש
ַה ָּ

קטע הסיום מתוך השיר "ומי יזכור את הזוכרים".
השיר לקוח מספרו האחרון של יהודה עמיחי
"פתוח ,סגור ,פתוח" ,הוצאת "שוקן"1998 ,
בבית הקברות בוורשא
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תרומות
 ושולחים חוברת לכל מי שרשום, שאין גובים דמי חבר,מסורת נקוטה בארגון יוצאי לובלין
.אצלנו כיוצא לובלין
.הקוץ שבאליה הוא שפעילות הארגון עולה כספים משמעותיים
 גם הכנסים במרכז ברודט.הוצאת "קול לובלין" כרוכה באופן מיוחד בהוצאה כספית כבדה
. כרוכים בתשלום לא מבוטל,ובבית העלמין נחלת יצחק
 אנו תלויים,אם ברצונך לראות את הארגון ממשיך לפעול ואת "קול לובלין" ממשיך לצאת לאור
.בנדיבותך ובתרומתך זאת ככל שידך משגת
:ניתן להעביר תרומה באמצעות
	·שיק לפקודת "ארגון יוצאי לובלין" ולשלוח בדואר
.6121201 אביב- תל,21312 .ד. ת,ליוסף דקר
,12 	·או בהעברה בנקאית לחשבון "ארגון יוצאי לובלין" בנק הפועלים
.492570  חשבון,681 דיזנגוף שמספרו-סניף לב
IBAN: IL 13-0126-8100-0000-0492-570·	
:	·לשאלות בקשות הערות והארות ניתן לפנות ל
050-7925010 . יו"ר הארגון בטל,יוסף דקר
055-6664561 . עורכת "קול לובלין" בטל,נטע אבידר
lublin.jewish.org@gmail.com :email או

Donations
There is a long outstanding tradition of the Lubliner organization not to oblige people
to pay for membership in the organization, or for having “Kol Lublin”. Running the
organization and especially issuing “Kol Lublin” require however a considerable financial
expense.
If you feel that issuing “Kol Lublin” and continuing the activities of the organization are
worthy and important, we rely on your generosity and freewill contribution to the Lubliner
Organization.
Such donation can be effected either by:
·
bank transfer to account of the “Lubliner Organization” Bank Hapoalim 12,
Branch No. 681, Account No. 492570
·
IBAN: IL 13-0126-8100-0000-0492-570
·
A cheque in order of the “Lubliner Organization” mailed to Joseph Dakar
P.O.B 21312, Tel Aviv 6121201
Email: lublin.jewish.org@gmail.com
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תרומות שנתקבלו מנובמבר  2015והלאה
200
אבידר יובל
300
אובליגנהרץ אבי
200
אורן דן
150
אטלס דליה
200
איזנשטיין יצחק שי
500
אלרון יצחק
200
ארנון שפירא שרה
200
בהיר רגינה
250
בודוך הלה
200
בך דיאנה
בן-עמי נילי (לזכר משפחת אריה
פאר רבינוביץ ז”ל
100
מבית פורשטטר)
200
בר דליה ושמייזנר בלומה
500
בר-ישראל שמואל
200
גולדשטיין שירלי
500
גורני איתן
200
גורפינקל יעקב
30
גלזר נעמי
400
גרדל עמונאל
300
גרוסמן יעקב
50
הד יצחק
200
הלברשטט יוסף
250
הרפז דוד
250
הרפז חיים
100
ויזנברג טובה
100
ויטמן שרה
100
וינגרטן אברהם ורחל

וישגרוד אברהם
זיונץ פנחס
חביב מיכאלה
טומפסון איכנבוים דברת
כצהנדלר יהושע
לבקוביץ בנצי
לבקוביץ שרה
מאיר יהודית
מנדלאי אסתר
מנדלבאום בצלאל
מנדלמילך דוד
מצליח חוה
מצרי צילה
משולם לאה
ניישטיין נתן ומרגלית
נימצוביץ רוזנברג רחל
ניצן אילנה
סולד צלינה
סטרונגו מירה לבית הורביץ
סלומון עליזה
סלונים מינה
סער נורית ואיציק
פולברמכר אלי
פלג גבי
פלומבו צינמון דליה
פלסקוב טובה
פרי שרה
פרידמן ברוניה

200
500
100
250
400
50
100
500
500
100
200
100
100
250
300
100
200
300
100
300
100
100
200
200
1000
250
200
300

100
100

פרידמן דוד
פרידמן יורם
פרידמן מרים לזכר משה ורייזל
200
מנדלמילך
200
פרנקל חנה
200
קיזל אסתר
30
קינן אוהד
50
קינן נילי
200
קפלן אירית
קרול דבורה לזכר
100
הרשנהורן יחיאל
100
רבינוביץ יוכי
100
רוזנברג צבי   
100
רוט שולה
200
רוקח אסתר
50
רזניק יעקב
180
רידר בלה
1000
רימון פנחס
שהם מיכל וזיו אסתר לבית ניידין
250
360
שוסטק שרה
100
שטמלר לידיה
400
שטרנשוס חנה
150
שייביץ אלכסנדר
300
שמואלי מרים
100
שפט רותי
250$
Robinn Magid
600
Ester Csaky
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לזכרם  צום אָנדענק IN MEMORY 
חנה פולישוק (לבית בורשטין) ז"ל
27.1.1947-27.1.2016

חנה'לה,
מה אפשר לומר על אישה מקסימה
שכל כך אהבנו וכיבדנו ,שנפטרה
בטרם עת ביום הולדתה ה?69-
חנה'לה הייתה בתם של אברהם
בורשטין ז"ל מלובלין ורעייתו מרים
ז"ל ,ואחותו של חיים ייבדל לחיים
ארוכים .הרב אמר שהיא מתה מות
קדושים .ואכן כזו הייתה  -קדושה,
אהובה ומוערכת על ידי כולם ,יפה
ועדינת נפש.
ילדה תל-אביבית .גדלה ברחוב ז'אן
ז'ורס ,ליד חוף הים ,וחיה חיים נוחים,
טובים ושקטים .לימים התחתנה עם
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עד שיום אחד לבה פשוט קרס  -ונדם.
חנה'לה נקברה בבית העלמין ירקון
לאחר הלוויה רבת-משתתפים .במהלך
ימי השבעה למדנו על האהבה הגדולה
שרחשו לחנה'לה כל המבקרים .הם
באו לתמוך ולחלוק כבוד אחרון
לזכרה של אישה נפלאה ,אשת חיל,
שכל חייה שקדה ועבדה  -הן בחוץ והן
בבית .כולם אהבו וכיבדו אותה כל כך.
לדאבוננו ,היא נפטרה בטרם עת.
יהי זכרה ברוך!

בחיר לבה ,שמעון פולישוק .לבני הזוג
נולדו שלושה ילדים מקסימים ,וחייהם
התנהלו כמו אצל כל זוג :עבודה,
ילדים ,לידות ,חתונות .עם השנים הם
התברכו בארבעה נכדים נהדרים.
אבל לא רק עדנה ושקט ידעו חנה'לה
ובני ביתה .טרגדיה נוראה פקדה אותם
כרעם ביום בהיר :רונן ,בנם יפה התואר
של חנה'לה ושמעון ,נהרג בתאונת
דרכים .מאז השתנו חייה של חנה'לה,
והיא חיה בצלו של הבן שנהרג .למרות
זאת האישה החזקה הזו המשיכה
לעבוד ולקיים את שגרת חיי היום-יום ,גיסתה ואחיה,
וקשה היה לדעת מה יש בלבה הכואב .הדרה וחיים בורשטין

שרה ברנע
2015-1930
בת מרים ושמואל גוז'יצ'נסקי
נצר
למשפחת ר' ישעיהו בן אברהם הורביץ ,רב ,מקובל ,מנהיג הדור ,ממעצבי המוסר היהודי בתחילת העת החדשה,
שחי בין השנים  1630-1565ונפטר בטבריה.
בחיבורו הידוע ביותר "שני לוחות הברית" (של"ה) נתמזגו הלכה ,דרש וקבלה.
נצר
למשפחת ר' משה איסרליש  -הרמ"א,
מגדולי הפוסקים האחרונים
שחי בקרקוב בין השנים .1572-1525

לזכרה של שרה
שרה הייתה מעמודי התווך של ארגון יוצאי לובלין .נוכחת,
דומיננטית ,מעורבת ,פעילה ,אכפתית.
ליכולת הכתיבה שלה נמצאה במה בביטאוננו קול לובלין.
בכתיבת זיכרונות ילדותה הציבה יד ושם למציאות
שאבדה .היא תיארה קטעי הווי ,דמויות ,רחובות ,מקומות.
"כך היה" ,הייתה אומרת .תיארה את בית הכנסת מהרש"ל
שחרב ,את בית הספר "בית יעקב" שלמדה בו ,את מוכרת
הלחמניות רחבת החצאית בפינת רחוב לוברטובסקה.
כתבה על חייה ברוסיה בתקופת המלחמה ,על קשיי
הקליטה שלה בארץ.
בראייה חדה ומפוכחת ,בכתיבה חריפה ,מדויקת וחכמה,
היטיבה לתאר אנשים ומצבים שפגשה במהלך חייה.
בקול לובלין הופיעו טקסטים רבים שתרגמה מפולנית
ומיידיש לעברית.
באחרית ימיה זכתה להוציא לאור את ספר זיכרונותיה
עוד סיפור וסיפורים בעברית ובפולנית.

בהיותה עדיין חיונית ותוססת ,מאזינה למוזיקה ,קוראת,
כותבת ,מתעניינת  -פגעה בה המחלה.
"איך גומרים עם כל זה?" שאלה אותי בפגישתנו האחרונה
לפני חודשים אחדים.
צלולה לגמרי ,אבל עייפה.
מילים מועטות .שתיקות ארוכות.
חולשתה לא עשתה אותה אפאטית" .מה איתך?" שאלה
אותי.
גם כשהחיים אזלו מגופה באטיות ,בטיפות אחרונות
ודלות  -נותרו עדיין ההערות המפוכחות ,הליטאיות ,יחד
ׂמחה גדולה על בואי.
עם אהבה גדולה ו ִש
שרה ,חברה אהובה ויקרה עד מאוד ,בא הקץ לסבלך.
נוחי בשלום על משכבך וימתקו לך רגבי עפרך.
נטע אבידר
 10בנובמבר ( 2015יום השנה לחיסול גטו מיידן טטרסקי)
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שרה שוסטק

אוקטובר  - 1945אוגוסט 2016

שרה,

בת לצבי ומרים שוסטק ז"ל ,אחות
ליגאל שמיר ז"ל ודודה של יעקב,
ליאורה ויעל.
גדלה בשכונת יד אליהו שבתל-
אביב .למדה בבית הספר היסודי
"החייל" ובבית הספר התיכון
עירוני ט'.
לאחר שירותה הצבאי כמורה חיילת
באופקים ,למדה הוראה בסמינר
לוינסקי ומיד החלה ללמד תנ"ך,
לשון וספרות בבית הספר התיכון
עירוני י"ד שבתל-אביב.
לאחר שנים רבות כמורה עזבה
לטובת עבודה בעיריית ת"א ,שם
מילאה מספר תפקידים ,כשבין
היתר שימשה כמנהלת לשכת
נבחרים ומנהלת ועדת מכרזים.
לאחר פרישתה לגמלאות עסקה
בפעילויות התנדבותיות רבות,
כשהעיקריות ביניהן היו:
חברה פעילה בהנהלת "נשות
חרות" ,מדריכת טיולים בארגון
הגמלאים של עיריית תל-אביב
וחברת מערכת בביטאון הגמלאים
של עיריית תל-אביב ,וכן ,מרצה
לתנ"ך ולהיסטוריה במרכז לקשיש
ע"ש גונדה שבתל-אביב.
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במשך כל השנים היית דודה נוכחת
מאוד בחיים שלנו ,ממש חלק
בלתי-נפרד מהמשפחה הגרעינית
שלנו .גרנו בית ליד בית ,ופעמים
לא מעטות "ניהלנו" שיחות בצעקות
מהמרפסות שבין הבתים .השיחה
התחילה תמיד בשריקה שלך אלינו,
שריקה שנועדה להזהיר אותנו
שאבא כועס ושנסגור כבר את
הטלפון...
כשסבא צבי נפטר ,לקחת את זה
מאוד מאוד קשה .אני זוכרת שאבא
שלי אמר לי שהדבר הכי קשה לו
עם מות סבא ,זה שאת נשארת
לבד .האמת היא שלא נשארת
לבד ,נשארת עם סבתא הרשל'ה
המדהימה שלנו .את לבדך תמכת
וטיפלת בה כל כך הרבה שנים,
במסירות אין קץ.
היית אישה מטופחת מאוד (אני
לא חושבת שאי פעם ראיתי אותך
בלבוש "זרוק") .חן ואסתטיקה היו
חלק בלתי-נפרד מאישיותך .היית
אשת תרבות ,כזו שאוהבת ספרים
ומוזיקה  -וגם אינספור מערכונים
של "הגשש החיוור" ,מערכונים
שהכרת בעל-פה.
היית הגורוּ של כולנו בנושאי השפה
העברית והתנ"ך .עזרת לכולנו
(ולרבים מחברינו) לעבור את
הבגרויות בנושאים הללו בהצלחה
יתרה .יותר מזה ,עשית אותנו -
לפחות אותי  -לאוהבת אמיתית של
השפה.
בשנים האחרונות ,מאז שהילדים
שלי גדלו ,בימי שישי לפנות ערב
אנו נוהגים לפתור את התשבצים
שבעיתוני השבת .מובן שבסוף
נשארות תמיד שתיים-שלוש
הגדרות שאף אחד לא מכיר ולא

יודע .טלפון אחד אלייך ,והנושא
נפתר בקלות  -לא ממש הבנת "מה
יש פה לא לדעת"...
אני חייבת לספר גם על דור ההמשך
של כולנו .גם הם זכו ליהנות מהידע
הרב שלך ,ויותר מזה מהנכונות
ומהרצון שלך להעבירו הלאה.
נהנית כל כך כשהם התקשרו ושאלו
אותך בנושאים שאהבת .לא פעם
אמרתי לך שהתשובות שלך רחבות
מדי ועמוקות מדי .מילא שהם לא
מבינים על מה את מדברת ,הבעיה
היא שאין לי כל ספק כי גם חלק לא
מבוטל מהמורים שלהם לא יבינו...
ואי-אפשר בלי לספר על אודות
יחסך המדהים לילדים של כולנו.
אין ספק שהיית עבורם מעין סבתא
נוספת .המפגשים שלהם אתך לוו
תמיד בהמון פינוקים מתוקים:
שוקולדים מובחרים וערימות של
"נחשים מגומי" שאהבת כל כך
להביא להם .לעולם לא נשכח את
המתנה הענקית שהענקת לילדינו
ברוחב ליבך ,מתנה לשנת המצווה
שלהם  -נסעת ִאתם לטיול באירופה
שכה אהבת .היסודיות שלך
התבטאה גם בידע שלך על אודות
המקומות הרבים שנסעת אליהם.
תמיד הכנת ,חקרת וקראת מראש.
תמיד הגעת למקומות שאף אחד לא
מכיר .לשמחתנו הרבה ,הילדים זכו
ליהנות יחד אתך.
שרה ,אפשר עוד לספר עלייך רבות,
ובטח עוד נספר ,אבל זה כבר לא
יהיה אותו הדבר בלעדייך .היית
גיבורה אמיתית ,וככה נזכור אותך.
נוחי בשלום ומסרי דרישת שלום
חמה ואוהבת לכולם שם למעלה.
אחייניתך,

ליאורה ארבל

נר לנשמתה של
שרה שוסטק
שרה.
ָפה.
יָ
קטנת קומה ,דקת גו וזקופת ראש.
שיער שחור אסוף לפקעת על העורף.
עיניה מישירות מבט מחייךָ ,קשוּ ב
ואוהד.
ׂ ָרה.
ׂ ָרה ,כשמה כן היא ,הייתה ָש
ָש
ׂרה במשמעות של שררה ,אלא
לא ש
ׂרה במשמעות של תפארת.
ש
תפארת ללא התפארות ,ללא יוהרה
וללא התנשאות .הפאר שקרן
מגדוּ לה נפשית עמוקה,
ממנה נבע ְ
משלמוּ ת פנימית עם עצמה ועם
ֵ
דרכה.
חזקה ,עצמאית ואמיצה.
הכרתי את שרה לפני שנים לא
רבות .שרה הגיעה אלי ,העורכת
של קול לובלין ,ובידיה אוצר –

תצלומים ו 111-מכתבים שגילתה
בעיזבונה של אמה ,מרים שוסטק
לבית גמרא הלברסברג .מעט
מהאוצר הזה הופיע בעיתוננו
(גיליון מספר  49משנת  .)2013וכך
כתבה שם שרה" :מהמכתבים
האלה עולה מסכת מרתקת של
החיים בלובלין עד לפרוץ מלחמת
העולם השנייה :בעיות פרנסה,
אהבה ,קנאה ,כאב ,סבל וייסורים
רבים ...המכתבים מלאים בחלומות,
בתשוקות ,בטרגדיות ואף בתכנים
קומיים .לעתים דומה שהסיפורים
נלקחו מסיפוריו של שלום עליכם.
תובנות רבות עלו בי בעקבות
קריאת המכתבים .הרבה דלתות
נפתחו עבורי ואפשרו לי לתמצת
את הדברים לסיפור ,שיהווה מעין
הנצחה למשפחה ולתקופה".
שרה הייתה פעילה מרכזית בארגון
יוצאי לובלין .מרצונה הטוב לתת
ולתרום קיבלה על עצמה משימות

וביצעה אותן באחריות וביסודיות.
היא הכינה והנחתה את טקסי
הזיכרון של הארגון ביום השואה
בבית העלמין בנחלת יצחק.
היא כתבה מאמרים לביטאון שלנו,
קול לובלין .היה בלובלין סופר
ומשורר יידי דגול ,יעקב גלאטשטיין.
פרופסור דן מירון תרגם מיצירותיו
לעברית והכתיר אותו בתואר "גדול
סופרי האידיש במאה העשרים".
במשך שנים רבות רציתי לכתוב
עליו ולא העזתי .גלאטשטיין הוא
יוצר אקספרסיבי שאינו מתפענח
בקלות .שרה נרתמה למשימה :היא
חקרה על אודותיו במגוון מקורות
וכתבה מאמר לתפארת שפורסם
בגיליוננו האחרון.
לפני חודשים אחדים הציעה לי
הצעה מקורית :היא תכתוב על
אודות נושא מיוחד ,אבות ובנים.
האבות חיו בלובלין והיו אישים
דגולים ,רבנים וסופרים ידועי
שם; בניהם ונכדיהם סרו מנתיב
אבותיהם ,פנו אל ההשכלה ,והיו
ביניהם כאלה שאף המירו את דתם.
ידעתי שהיא חולה .היססתי.
"אדרבה" ,אמרה" ,עכשיו יש לי המון
זמן פנוי".
שרה נברה בספרים ,חקרה,
התעמקה ,חתרה כתמיד אל
השלמות – וכתבה מאמר עסיסי,
מפולפל ומרתק .יופי של מאמר!
וכבר היו לה תכניות לנושא שתכתוב
עליו בשנה הבאה.
היא כבר לא תכתוב.
הפסדנו את המאמר העתידי שלה.
הפסדנו אותה.
שרה יקרה.
יפה ,אצילית ,רחבת אופקים ,תאבת
דעת ,חברית  ,מאירה.
ואיננה.

נטע אבידר
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רינה פריד נוימן
13.12.2015-13.7.1933

רינה בנעוריה
נולדה בלובלין ליוסף פריד ולאסתר
ויזנבליט פריד .אחות לסאמק שהיה
מבוגר ממנה בכשלוש שנים.
לאחר שהוקם גטו לובלין ,עברה
יחד עם משפחתה חמש דירות
בתוך הגטו .רינה השתוקקה תמיד
לחיי חופש ,חופש שצפתה בו מבעד
לגדרות הגטו .ב 1942-אמרה לה
אמה שחלומה יתגשם :היא תעבור
לעולם החופשי .בניגוד לרצונה
הופרדה ממשפחתה ,הוברחה
מהגטו (השומרים שוחדו) והלכה
לבדה לפגוש את השכנה שגרה
ממול .זו לקחה אותה לאחותה
שבחלם תוך שהיא משננת בפניה
את סיפור זהותה הבדויה ,שיהיה
עליה לדבוק בו מאותו היום ואילך.
רינה החכמה "תפסה את הסיפור"
במהירות ולא הסגירה את עצמה
ואת משפחתה המאמצת מחלם.
היא חייתה בחלם שלוש שנים.
בתקופה הזו נודע לה על רציחתם
במיידנק של כל בני משפחתה -
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הוריה ,אחיה ,דודיה ובני הדודים
שלה .יחד עם חלק ממשפחתה
המאמצת ברחה מחלם אל החלק
המזרחי של פולין ,וזאת על מנת
להימלט מהגרמנים ולהתקרב
לגבול עם ברית-המועצות.
בתום המלחמה משפחתה המאמצת
הביאה אותה לבית היתומים
בלובלין .משם עברה לכמה תחנות
אחרות ,וב 1947-עלתה לארץ
באונייה "תאודור הרצל" .יחד עם
שאר העולים נלחמה בעוז בבריטים,
אבל נשלחה לקפריסין לתקופה
של חצי שנה .היא הצליחה לעלות
לארץ הודות לאשרות העלייה
(סרטיפיקטים) שהבריטים חילקו
לרגל יום הולדתו של ד"ר חיים
ויצמן.
רינה הייתה נערה עדיין כשהגיעה
לקיבוץ גן שמואל .בקיבוץ היא
התחנכה על ערכי "השומר הצעיר".
חבריה סיפרו לנו כי היא הייתה
בחורה יפהפייה ,אנרגטית ,רודפת
צדק ומעורבת חברתית ,כישרונית
ומצחיקה .רינה סיפרה כי כשהגיעה
לארץ ,חשבה שהאנשים יחכו בקוצר
רוח לסיפוריהם של הניצולים.
להפתעתה ולאכזבתה לא רק שאיש
לא גילה ענין ,אלא המסר היה שלא
לספר את הסיפורים ,לשכוח את
העבר ולהפוך לצברים ...מציאות
הזויה ובלתי נתפשת...
ב 1953-התחתנה עם בחיר לבה,
ראובן נוימן מלהבות חביבה.
בלהבות חביבה נולדנו עוזי ואני,
מיכל .בשנת  ,1964בעקבות דברים
שהורי לא השלימו עמם,
ַ
בקיבוץ
עזבנו את להבות חביבה ועברנו
לערד.

בערד נולדה הבת ,השלישית ,טלי.
בתקופת הריונה כתבה רינה את
ספרה ,ספר שלימים  -כעבור 34
שנים!  -ראה אור ונקרא פרחי
כפור (את השם העניק הבן הבכור,
עוזי) .הייתי ילדה בת שבע וחצי
וראיתי אותה ממלאת דפים על
גבי דפים ,ביום ובלילה .כששאלתי
"על מה את כותבת" ,ענתה לי" :על
הגורים שהמליטה כלבתנו" .חשבתי
כי תשובה זו אינה הגיונית .לא
התווכחתי ,אך עקבתי אחרי תיק
הקרטון החום שהדפים הושארו
בו .ידעתי היכן התיק נמצא גם

ספרה של רינה" ,פרחי כפור"
כשעברנו מערד לשדה משה ,וגם
כשעברנו בהמשך משדה משה לניר
בנים.
בשנת  ,1996עשרים ושש שנים לאחר
המעבר לניר בנים ,יצאנו לטיול
שורשים  -אמי ,אבי ,אחותי הצעירה
ואני .את אמי רינה כבר פקדו אז

שני מקרים של שבץ מוחי ועוד
"מתנות בריאותיות" .בפולין היא
התרגשה מאוד ,ולעתים התקשתה
הק ָשרים בין
להסביר לנו את כל ְ
האנשים והמאורעות .שאלתי אותה
אם לא כתבה על אודות מאורעות
אלה .תשובתה הייתה כי אכן כתבה,
אבל היא סבורה שהעכברים כרסמו
את הדפים...
כשחזרנו מהמסע ,פתחתי את
המגירה אשר ידעתי כי תיק הקרטון
החום נמצא בה .התחלתי לקרוא
את הכתוב .שם נגלה בפני סיפור
חייה בצבעים חיים עם ניחוחות
ותחושות בסגנון משובח מרתק
מרגש באופן שלא ניתן לתאר.
הכתוב הסיר את המסתורין שהיה
בחיינו באשר לעברה של אמא.
הטיוטה הייתה "טיוטטית" מדי:
היה ברור כי אי-אפשר להגישה כך
לדפוס ,וצריך לרשום אותה בכתב
מסודר .למשימה הזו התגייס אבי,
ראובן .במשך שעות הוא ישב יחד
עם אמי וכתב את סיפור חייה בכתב
ידו המסודר  -מילה במילה ,אות
באות .זו הייתה גם הפעם הראשונה
שהוא שמע אותו .מאז שהספר ראה
אור ,הוא היה לתנ"ך של אבי .להלן
ציטוט מדבריו של גיורא עמיר ,חבר
וסופר מוכשר בפני עצמו ,המופיעים
בשער האחורי של הספר:
רינה נוימן מעבירה לנגד
עינינו את מה שראתה ילדה בת 10
והרגישה כאשר נעקרה ממשפחתה,
הוטלה אל מציאות חדשה שבה
הוכרחה להסתיר את זהותה
האמיתית ,להצפין את יגונה שעה
שנודע לה על אובדן הוריה ואחיה
ולהיות נתונה לחסדיהם של אחרים.
בקווים עדינים ,בלי רצון לזעזע
בתיאורים מחרידים  -אנו שותפים
לחוויותיה במצב בלתי אפשרי.
חיסולה האכזר של יהדות לובלין,
השמדתו של גטו חלם  -הילדה

הנערה חולפת לידם ,רועדת בנפשה
ובגופה ומתגברת ,כי הרצון לחיות
חזק מכל .התמודדות יום יומית עם
הצפוי והבלתי צפוי ,כאשר חייה
תלויים על בלימה וגורלה נתון ללא
הרף בידיהם של אחרים ,חלקם
אוהדים וחלקם חורשי רעה  -איזה
עקבות משאיר קיום שכזה בנפשה
של נערה שנותרה בודדת בעולם!
סיפור "רגיל" של ניצולת שואה? לא.
בלי רצון לפגוע בחשיבותם וערכם
של אלה ,ולוואי שכל אחד מהם
היה מעלה את זוועתו על הנייר
על מנת שלא תישכח  -זהו סיפור
מיוחד מאד ,כפי שהוא משתקף
בזיכרונותיה של רינה נוימן ,שהועלו
על הכתב שנים רבות אחרי .רישומם
הוא עז ,בלתי אמצעי ,עדין ומחריד
בעת ובעונה אחת.
רינה הייתה אישה שאהבה
לצחוק ,לשמוח ולהיות משוחררת.
היא אהבה ועסקה באמנות
ובארכאולוגיה .כל הסוחרים בשוק
הפשפשים ביפו הכירו אותה :היא

קנתה מהם ומכרה להם .אהבה
יופי ואסתטיקה ,העריכה עבודת יד
משובחת.
לצערנו ,בגיל צעיר בריאותה
התערערה ,וחלק נכבד מחייה
הבוגרים נסב סביב נושא זה .למרות
זאת היא הייתה אישה שמחה.
המשפחה הייתה ערך עליון בעיניה,
והיא הייתה אהובה מאוד על אבינו
ראובן ,על שלושת ילדיה ,על תשעת
נכדיה ועל הנינה שנולדה לה כשנה
וחצי לפני שנפטרה.
אף שאינני אובייקטיבית ,אני
ממליצה לכל מי שלא קרא את
הספר פרחי כפור לקרוא אותו
(אשמח לשלוח אותו למעוניינים).
בדומה לניצולי שואה נוספים
רינה יצאה מהתופת בודדה לגמרי
והצליחה לבנות לה משפחה חמה,
משפחה אוהבת שהולכת ומתרחבת.
ננצור בלבנו תמיד את זכרה ואת
דמותה המיוחדת.
בתה,

מיכל אורבך

רינה פריד נוימן
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בע"ה

מיכאל ורחל ליפשיץ  -עליהם השלום

רחל (קרוננבלט) ליפשיץ
2009-1919
בערב חג השבועות האחרון הלך
לעולמו מיכאל ליפשיץ ז"ל.
מיכאל היה האחרון בחבורת ניצולים
שהצליחו לצאת מן השרפה הבוערת
באירופה ,וזכו להקים בתים מפוארים
במדינת ישראל.
מיכאל ליפשיץ ורחל לבית קרוננבלט
הכירו בלובלין .רחל הייתה חברה של
אחותו מרים .המלחמה תפסה אותם
עוד בטרם החליטו להינשא ,ובראשיתה
הם ברחו מזרחה .הם הצליחו לחצות
את הגבול ,כשאתם בבריחה שותפים
לייבו ז"ל ,אחיו של מיכאל ,ואהרון
הלברשטט ז"ל ,חברו של מיכאל בלב
ובנפש .קשה לשוב ולתאר את הסבל
שחוו בשנות הבריחה ,ואת החוויות
הקשות וההתמודדויות עם הרעב
והקור ,עם העוני והזרות.
בהיותם בעיר רובנו ,הם העמידו חופה,
ליקטו גברים מהרחוב שיהיה מניין.
לייבו ,האח של מיכאל ,כתב כתובה
מהזיכרון בכתב ידו (הכתובה מצויה
עד היום בביתם) ,ומאותו רגע הם היו
נשואים( ...מי חשב על שמלת כלה?)...
מה שהציל אותם והזרים חיים
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מיכאל ליפשיץ
2016-1918
אברהם .לימים רכשו דירה בבני ברק.
בעיר זו הם גידלו את ילדיהם ומצאו
את פרנסתם.
כל חייהם היו אנשי עמל .הם השקיעו
את מיטב מרצם בחינוך ילדיהם
ובעזרה ברכישת השכלה .למרות מהלך
חיים קשה של אבדן שחוו בראשית
נישואיהם ,הם ניהלו בית שמח ,ידעו
ליהנות מהצגות ביידיש ,מביקורים
חוזרים בכפר בילו ומקשרים חזקים עם
חברים מלובלין ,שאתם חלקו שמחות
וכאבים .ביתם היה פתוח לרווחה,
חברים של הילדים נהנו ממטעמיה של
רחל ,שהייתה ידועה כבשלנית בחסד
עליון .זה היה בית קטן וצנוע אבל מלא
בתוכן ובאהבה.
בשנים האחרונות לחייהם התגוררו
ברמת הגולן בביתו של בנם הצעיר.
רחל נפטרה לפני שש שנים וחצי,
ומיכאל נפטר לפני חודשיים.
יהי זכרם ברוך!

לעורקיהם למרות הקושי  -היה
המפגש עם ארבע אחיות שברחו אף הן
עם הוריהן מזרחה .מאותו רגע שנפגשו
הפכה רחל להיות האחות החמישית.
וכך ,כקומונה קטנה הם המשיכו במסע
האימים תוך שכולם תומכים זה בזה
ומעודדים אלו את אלו.
בנדודיהם הגיעו למזרח  -עד
אוזבקיסטן ושרדו לאורך שנות
המלחמה .שם נולד בנם הבכור דני.
עם סיום המלחמה כשחזרו מערבה
ללובלין ,גילו כי לא נותר איש מכל
משפחותיהם .הורים ושמונה אחים
ואחיות היו לרחל ,הורים ושני אחים
ואחות היו למיכאל  -כולם נכחדו
בשואה (שמותיהם הונצחו על המצבות
שהקמנו על קבריהם).
מסעם נמשך ,אפוא ,עד גרמניה ,שם
שהו כמה שנים במחנה עקורים.
במחנה זה נולדה בתם אטה.
בשנת  1949עלו לארץ באנייה "נגבה".
ארבע האחיות שהפכו להיות המשפחה
הגרעינית של מיכאל ורחל קבעו את כלתם ,רחלה ליפשיץ
ביתן בכפר ביל"ו ,ואילו מיכאל ורחל ר"ח מנחם-אב התשע"ו
נותרו בפג'ה ,שם נולד בנם השלישי

handwriting of a Ketubah written from memory in WWII
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 כתב מהזיכרון כתובה בכתב ידו, אחיו של מיכאל,לייבו

Wandering

wandering area of Jack Kuper during the war

The villages Jack was wandering through in the region of Lublin:
Wola Korybutowa, Chojeniec, Majdan, Marynin, Dobromysl, Kulik,
Streczyn,Malinowka, Kaniwola, Gielczew.
Shtetls: Siedliszcze n/w, Cycow, Piaski, Chelm.
Most of them are in this map.
Thanks to Pinchas Zajonc for the Maps
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“What’s the matter, Jankele, don’t you like it?”
asked Cousin Sarah.
My tears dropped into the soup. I lowered my
head, spooning the soup with the tears.
For the first time since leaving home, I rested my
head on a real pillow and covered my body with soft
feather bedding.
Sleep came easily. When I woke up the next
morning, I lay in a puddle of urine. If only I had
wings, I thought, I would fly out the window. I
don’t know how I managed to leave the bed and get
dressed without waking them. I made my way down
the stairs on tiptoes and walked onto the street.
It is the winter of 1941. Lublin is covered with
snow. My mother carries Josele in one arm; our
meager possessions are bundled in a bed sheet over
her shoulder. My mother keeps repeating, “Hold on
to me, Jankele.”
At the intersection German soldiers are pointing
their machine guns at us.
“Move on!” they order us, indicating the
direction to the assembly point.
“Hold on to me, Jankele,” pleads my mother and
her voice fades from my memory.
The blinding sun’s glare brought me back to
the present. Buildings swayed, the street spun.
“Mama!” I called out, “Where are you?” A
crowd gathered around me. I wanted to escape,
but a paralyzing pain in my knees prevented me. I
couldn’t walk. A fever rushed through my body and
I vomited, splattering the sidewalk with remnants
of the gefilte fish and the once sweet chicken soup.
After several more wet nights, Cousin Sarah
accompanied me to an orphanage, where she
assured me I would be better off.
“How come you can’t speak Yiddish?” asked
some of the orphans after I had been there for a
while.
“I forgot.”
“Maybe you never knew it, eh? You call yourself
Jankele, but you don’t look or act like a Jankele.
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And what’s this?” asked one, displaying the Saint
Francis medallion I had hidden under the mattress
upon my arrival. I felt like a shadow, a ghost, or
even less than that.
One night, I was awakened by a whisper, “He’s
a Jew!”
I opened my eyes and was blinded by a flashlight.
My bedcover was on the floor and faces were
staring at my nakedness. Jumping out of bed I began
swinging my arms. The gang quickly scattered. I
followed and stumbled. The lights were switched
on. Eyes peeked out from under blankets. Others
feigned sleep. I pulled at their covers and smashed
whatever was in my path.
“You jerks! You cowardly bastards! Bloody
Christ killers! Hitler should have made soap out of
all of you,” I screamed.
They stared in silent disbelief. Then I felt
a blow in my stomach, another in my head, and I
fell hitting the floor. I was picked up and slugged,
kicked and punched, accompanied by infuriating
shouts.
The next morning when I awoke, my
pillow was drenched in blood. My face was bruised,
my right eye was half closed and I was swollen
everywhere.
A recent arrival to the orphanage who had
witnessed the scuffle, befriended me. His survival
was similar to mine, and like me, he still prayed to
Jesus and surprisingly even managed to secretly
attend church on Sundays. One day he divulged he
had arranged for his priest to baptize and send us to
a place no one could find.
On the appointed day when we reached the
church, he scaled the stairs to the open, welcoming
heavy door and entered into the darkness, while I
watched from below. “What if my mother survived
and came looking for me? And Moishe, surely he’s
alive! And my father is probably in the Russian army
and he’ll be searching for his Jankele.” And with
that, I ran to the Registry office where, with the hope
of connecting with lost ones, Jews left depositions
of their survival on a message wall. Picking up a
pencil hanging from a string and locating a blank
spot, I scribbled: Jankele Kuperblum is alive!

Is it really me? Would my family recognize
me? Where shall I go? I approached a stranger, but
quickly turned from him. If I ask him about Jews, he
might suspect and …
In the end I chose an individual walking in my
direction and casually asked, as if the question
carried no importance: “I hear the Jews are back?”
“You’re a Jew!” and he grabbed me by the sleeve.
“No!” I protested, and loosened his grip.
“Wait!” he called after me. We turned a corner.
“Look,” he pointed to a droshky with a mustached
driver with two well-dressed passengers reclining in
comfort. “Yours!”
My heart pounded. I studied the passengers.
Instantly, I transformed them into shifty speculators
with long hooked noses. I had nothing in common
with these herring merchants, usurers and garlic
eaters. I wanted to farm the soil and live by the labor
of my own hands.
“Come! Come!” called my guide, and I followed.
I wonder what Mr. Kozak is doing at this
moment? Perhaps I should make my way to the
highway and hitch a ride to Piaski?
“There!” said he, pointing to a short stocky man
leaning against a courtyard gate. “One of yours,” he
pushed me and disappeared into the crowd.
The stocky man took a puff on a cigarette, eyeing
me with suspicion. “Are you a Jew?” I asked, with
a mixture of repulsion and kinship. He turned from
me and proceeded toward the courtyard. “I’m a Jew,
from Pulawy,” I ran after him.
“Be on your way, boy!” he barked angrily over
his shoulder, and opened a door, about to enter, but
I held onto his jacket.
“Please believe me!” I pleaded.
He responded in a language I did not understand.
It may have been Yiddish.
“This shagitz says he’s a Jew,” he addressed a
passing neighbor. Both rocked with laughter. Before
I knew it, the two vanished into a building, bolting
the door. I pounded on it. “If you don’t go away, I’ll
call the police,” I heard the threatening voice.
“Please,” I begged, “I’ll pull down my pants to
prove it.”
The door slowly opened. “Come,” he said, and
led me down a dark hallway and into a dimly lit
room.

A bear of a man with curly red hair laid on an
iron bed as a brood of children jumped on him.
Finally focusing on me, he asked in a hoarse voice,
“What have we here?”
“He claims he’s from Pulawy”
The bear motioned to come closer. “Who’s your
father?” he snapped.
“Zelik Kuperblum,” I answered somewhat
afraid.
“Zelik’s son? You’re Zelik’s son? The baker
Chaya-Yeta’s grandson then!” I nodded. “A relative
of yours lives down the street,” he said. A chill
raced through my veins, wondering who it might
be. “Follow me,” said the man who had brought me
there and after a short walk led me into a courtyard
and there, in a shop, introduced me to a barber
busily shaving a customer.
After hearing me out, the barber bolted from the
shop shouting toward a window above! “Sarah!”
A young woman stuck her head out. “Come down
quickly!” Panting, she flew down the rickety stairs.
“Who do you think this is? Take a guess,” urged her
husband.
“What’s to guess? A peasant.”
They both shot questions at me. How had I
survived? What happened to my parents? They in
turn explained how we were related.
The connection was nebulous, but I was pleased
to be attached to someone … anyone.
The apartment consisted of two tiny rooms.
The freshly scrubbed floors were covered with
newspaper. Cousin Sarah began to chop fish, and
the staccato sound conjured up so many images as
did the aromas emanating from the stove, which
brought back memories of my childhood in Pulawy.
At dinner, Sarah covered her head with a
white shawl and, closing her eyes, she blessed the
candles with circling hand motions. I looked at her
face and was reminded of my mother.
First we ate gefilte fish with horseradish
and chalah, followed by chicken soup with noodles
and lima beans. The taste was so familiar and yet so
very foreign. Mesmerized by the flickering candles,
I stopped eating. When I glanced up, I caught my
hosts studying me.
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Jankele Kuperblum, the other Franek Zielinski. I
could visualize the latter, but Jankele Kuperblum
was almost a blur in my eyes. I feared forgetting
my real name and repeated it often to myself in the
dark of night.
Terrible guilt beset me and my inner voice
rebuked me. Shame Jankele! Shame! You’re free
and yet you make no attempt to return to the fold.
I had survived, I thought, but for what? Where are
the others?
In the village, stories circulated of returning Jews
reclaiming their properties and being found floating
in the river. “Mr. Kozak!” I addressed my employer.
He puffed on his pipe and kept turning the wheel of
the chaff-cutting machine. “Mr. Kozak,” I blurted
out with a trembling voice, “Mr. Kozak, I’m a Jew!
I think it would be better if I left.”
His eyes bulged with anger. “Never!” he shouted.
“I saved your life, boy! All of us could have been
killed and everything we own could have been
burned to the ground! You’ll stay right here, and
work for me the rest of your life!”
Nevertheless, I made plans to leave, but when I
prepared to gather my few possessions, my clothes
were missing.
The next day I recanted. “The truth is I have
nowhere to go.” My clothes were returned.
Another week went by. Although it was a warm
day, I put on my two pairs of underwear, two shirts
and both of my trousers. As usual Mr. Kozak
hitched the horses and everyone, dressed in their
Sunday best, mounted the wagon for the journey to
the Piaski church.
“Franiu, we’re waiting,” I heard.
“I overslept.” I shouted back from the barn.
“Vio,” I heard the familiar command and click
of the tongue, followed by the horse’s rhythmic trot,
the screeching of the wheels and then silence.
I entered the house and found Cesia, Kozak’s
fifteen year old daughter. “I’m going to late mass,”
I said.
The village was deserted and unusually quiet.
A black dog stared at me but did not bark. At any
moment I expected a pointing gun from behind a
curtain or barn door, and then, the shot.
I was terrified, and would have turned back had I
not been almost at the other end of the village. Step
by step, I moved on, whistling and faking a smile.
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Eight more properties and I’ll be out; I comforted
myself… seven more, six. I took another step. I
looked to the left, to the right … five more … four
more … three more … two.
The road led downhill. The silence was broken
by chanting coming from the church. I moved on,
staring at my feet as they trotted quickly over the
cobbled road, leading to the highway out of town.
The chanting came to a dead stop. I hesitated. The
church loomed before me, and there, sitting erect
in the driver’s seat of his wagon, was Mr. Kozak.
We stared at each other. I took a step backwards.
Mr. Kozak didn’t flinch. I took another step, then
another, but he remained frozen to his seat, staring.
I galloped toward the highway. “You’re a sneaky
Jew,” accused one of my voices. “The poor man
saves your life and the first opportunity you have,
you run out on him. How ungrateful and typical of
your tribe!”
“I’m grateful,” I defended myself. “I wish I
could tell him how much he has taught me, and how
I truly love him.”
I returned to the Shtetl where I had last seen
my mother. No one was waiting for me. At a
time when Jewish boys have their Bar Mitzvahs,
I entered a church and asked to be baptized. The
priest suggested I come back when I turn twentyone, and advised I go to Lublin where I would find
other survivors.
On the train I met a boy returning home to
Lublin and asked him if it’s true that the Germans
had left and the Yids are back. “They’re crawling
like bedbugs out of a mattress,” he replied.
I spent the night on the station floor and early
the next morning faced the city covered in mist. I
started to walk, seeing only a few meters in front
of me. I saw no one, but heard footsteps and motor
vehicles coming from all directions. I was hesitant,
uncertain and fearful.
Soon a glowing sun made its appearance and a
full street came into view. I stopped, looked about,
feeling like a forest animal lured out into the open.
If I could, I would have gladly returned to the safety
of the Kozak farm.
In a store window I caught the image of a young
boy with cropped hair, torn trousers, and bare feet
caked in dirt.

By nightfall I had found lodging, but when it
was evident I didn’t know the Lord’s Prayer, I was
slapped across the face and escorted to the door.
I gave myself a new name, pilfered a prayer
book and cross, and presented myself as a Christian
orphan, my father on forced labor in Germany, and
due to a cruel stepmother, which I modelled after
the witch in Hansel and Gretel, I took to the road.
The first villager I encountered took one look at
me and broke into peals of laughter, pointing to the
large cross around my neck, and the prayer book on
display in my hand and said “A Jew boy!”
My dark hair and eyes, which mirrored a thousand
years of terror, were not in my favor, neither was
my poor, accented Polish. A dead giveaway was my
guttural Yiddish enunciation of the letter ‘R.’
To blend in and be rid of the lice, I sheared off
my hair, and carefully deleted words with the letter
‘R’ from my vocabulary. It was not so much the
way one looked, but the way one acted, sounded,
behaved. It was important not to appear fearful and
not to run from danger.
Though petrified, I dared riding bareback an
untamed stallion. When assigned to drown two
diseased kittens, I performed the dreaded deed with
seeming relish. Another time, I joined in chasing
a runaway Jew. On occasion I played hide-andseek. In this version, the one hiding was a Jew. My
playmates begged to be the Jew, but when it was my
turn, and they couldn’t find me, they complained
that I made a lousy Jew.
My greatest nightmare was my circumcision.
How much easier it would have been had I been
born a girl. I contemplated replacing what the mohel
had removed with chicken skin.
On the whole, the peasants were kind. Their lives
were hard, with little to show for their labor, but
they would offer a homeless urchin a piece of bread
or a night’s lodging in the barn or by the stove. One
night here and another there, I made myself useful
by feeding animals, chopping wood, fetching water
from the well and entertaining children with card
tricks, stories, songs and drawings. Some would cry
when I was shooed out the next morning
One devout peasant, suspecting me, advised,
“It’s never too late. Believe in Jesus and you’ll be
saved.”

Although my father was a nonbeliever, my
mother had instilled the fear of God in me. I
remembered her blessing the Shabbat candles, the
sips of the sweet wine in the synagogue, sitting in
my Zaidy’s Sukkah, asking the four questions at the
Seder table at our last Pesach in the Warsaw Ghetto.
I looked to the Almighty for guidance and
protection, but as time wore on, my faith weakened
and I began to wonder whether He was still alive
or had died of old age. How else could my childish
mind explain his indifference to our sealed fate?
By the spring of 1943, I found full time
employment with a boorish farmer. When I was
there almost a year, he questioned, “How come you
never write to your father?
“I don’t have his address, sir.”
“Why not get it from your stepmother?”
I sat down to write when my employer peeked
over my shoulder saying, “You write like a Jew.”
Early the next morning, I fled some distance and
under a new name, spent the next year working for
Adam Kozak in the village of Gielczew near the
town of Piaski, not far from Lublin.
In summer of 1944, I found myself with my herd
between the retreating Germans and advancing Red
Army. The battle was so terrifying that I feared my
demise. How ironic, I thought, to have outwitted
Hitler, only to perish when I could almost taste
freedom! And so, as I had done so many times
before, I turned to Jesus, promising that if He saved
me, I would believe in him forever. I had made
similar deals with Him many times before. This
time I really meant it.
Since my arrival at the Kozaks, I had attended
church on Sundays and I continued doing so after
the liberation even though I understood little of
what went on. When others knelt, I knelt; when
others stood, I stood; when the lady next to me
turned a page in her prayer book, so did I; and when
someone in front crossed himself, I followed. I
wanted to stop this charade and found myself going
to church instinctively. My daily prayers were no
longer aimed at fooling people; I was saying them
with conviction and sincerity.
Such discoveries upset me, for now I realized
how far removed I had become from Jankele
Kuperblum. There seemed to be two of me: one
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for a few looters smashing down doors and lugging
out household contents. The night before, May 18th,
1942, the Germans and their henchmen had emptied
the town of all Jews, deporting them to Sobibor.
On the way back, Mrs. Peizak changed my name
from Jacob to Kubus, saying it was more fitting.
I resumed my chores and as the summer wore on
I came in contact with wandering Russian POWs
who had escaped from nearby Chelm. Somehow,
they had acquired rifles and munitions to sabotage
German interests and had befriended Mrs. Peizak
whose home became their headquarters. Sundays
they would gather to devour mounds of pierogi
and liters of vodka, entertaining us with Russian
songs to the accompaniment of an accordion. One
in particular, Vania, was very kind to me, offering
hope that the war would soon end and I would be
reunited with my father.
In time the Germans retaliated against these
insurgents, surrounding the area and ordering all the
inhabitants to assemble in the village center. They
went from house to house in search of fugitives. It
was too risky for me to show my face in the midst
of the villagers and so I stayed behind and hid in
the root cellar where potatoes were stored for the
winter. I stayed there for hours, listening to the
sounds of two Germans searching the premises. I
held my breath and prayed, admonishing God for
making me a Jew. Why not a cow, a horse? I even
envied the insects crawling all about.
Many of our comrades perished that day. We
came across Vania’s bullet-riddled body and buried
him. Those found protecting Jews and POWs were
tortured and murdered in brutal fashion.
To shelter a Jew or POW meant death to the
family and ten surrounding neighbors. After that,
fear invaded the village, resulting in the departure
of the surviving fugitives.
Shortly thereafter, Mrs. Peizak’s eighteen year
old son, Stashek, returned from forced labor in
Germany, espousing his admiration for Hitler and
the miraculous things he was doing, especially
ridding the planet of the Yids. When he caught
me not crossing myself at mealtime, he began to
suspect that his mother had lied about my identity
and he argued to get rid of me.
Around that time, Uncle Moishe surprised me.
How happy I was to see him! At sunset when it was
time to leave the pasture, he detained me, slowly
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revealing he had nowhere to go. Luckily, Mrs.
Peizak agreed he could help out with the harvest.
But by the time the wheat was in the barn, she caved
into her fascist son’s pressure. 				
And so, armed with a loaf of bread and a bottle
of milk, we faced a vast frozen landscape with no
plans, no destination. Fearing that, if caught, we
would implicate her, our benefactress advised us to
give ourselves up, adding that we had no chance of
surviving anyway.
We walked as far as the haystack in the back field
and remained there until one night when we were
attacked by the local vigilantes. Stabbing pitchforks
into the hay, they pulled us out easily, and demanded
our gold, diamonds and money, which according to
them, all Jews possessed. Moishe, laughing, invited
them to search us. I cried and begged them to let
us go. Finally, they agreed on condition that we
leave their village for good, lest they deliver us to
the Gestapo. Reason dictated that we not only move
on, but also split up to try our luck separately and
rendezvous back at the haystack in a few days.
In an adjoining village, I entered a house and
introduced myself as an experienced caretaker of
cows. When I gave Mrs. Peizak as a reference, I
received a warm reception. I made sure to cross
myself before eating; and at bedtime, I kneeled
beside my straw mattress on the floor, holding my
palms together and moving my lips. It all went
smoothly until my employer returned from church
on Sunday and disclosed that he had spoken to Mrs.
Peizak and knew all about me.
Moishe arrived at the haystack a day late. His
experience had not been positive and he proposed
we go to the Chelm Ghetto where we could at least
die among our own people. I could not imagine death
and when I objected, Moishe conceded that perhaps
with my looks, I might have a chance. “When they
see me,” he said, “they set the dogs loose.” After
much debating, we parted, Moishe going one way
and I the other. I feared abandonment but at all cost,
I was determined to survive and to save him as well.
I walked on, hoping he would come running after
me. But when I didn’t hear his call or his footsteps,
I looked back. He had disappeared, and I never saw
my Uncle Moishe again.

caught, worried him. Tiptoeing around the looming
gravestones in search of twigs buried beneath the
snow, I was petrified of stirring and angering the
dead for disturbing their peace.
In 1941, my mother, Etta-Liba, known as Edzia,
carried my four year old brother, Josel, in one arm,
and a bag, laden with eggs and packets of tobacco in
the other; and with me at her side we trudged along
muddy village roads. After a miraculous escape
from the Warsaw Ghetto, we arrived in Lublin,
where my father’s parents and siblings resided.
We evaded a roundup, and fled again, ending up
in a remote shtetl, where we spent months going
from village to village, door to door, trading pinches
of tobacco, wrapped in paper, for eggs, later to be
bartered with German soldiers for more tobacco.
And from this carousel we managed to exist.
At one such farm a young childless couple
proposed I stay with them for the summer to tend to
their two cows. My mother wouldn’t hear of it but
they kept pressing, offering inducements of produce
on a regular basis. Weakened, she reluctantly agreed,
parting with tears in her eyes.
I was treated with love and affection, hugged and
kissed, and encouraged to eat my fill. A week later
when Mother showed up, she insisted I accompany
her home, saying, “They love you too much! I don’t
want to lose you.”
By the end of that year my Warsaw Zaidy,
a shoemaker, and his two younger sons, Uncle
Shepsel, about fifteen, and Uncle Moishe joined us.
They had managed to flee, hitchhiking with shovels
over their shoulders, pretending to be road workers.
It was a marvel that the miniscule room we occupied
accommodated three more souls.
In the ensuing months, my grandfather dragged
about the nearby villages, mending shoes in
exchange for chunks of bread, a few potatoes, a
sack of flour, a pocketful of kasha. Once, he even
returned with a live chicken under his arm. Since we
couldn’t afford to pay the shoychet, another hungry
family licked its fingers that Shabbat.
One late winter morning, Zaidy said his morning
prayers, put on his overcoat, pinned a freshly washed
Star of David armband onto one sleeve, flipped the
burlap bag holding his tools over his shoulder, and
departed on a fresh day’s venture. That evening, as
always, we awaited his return with anticipation and
hunger, staring out the tiny window until the street

emptied and the sky darkened. In the morning, Uncle
Moishe left to retrace Zaidy’s footsteps and came
across a peasant burying a corpse by the roadside in
the village of Dobromysl. When later in the day we
saw Moishe approaching with Zaidy’s sack over his
shoulder, my mother covered her face and wailed,
“No! Don’t tell me. I don’t want to know,” and
sobbed uncontrollably. It seems that three Germans
on horseback had come across a wandering beggar
and had decided to have some fun with him.
It turned out that Zaidy had been begging,
not repairing footwear. There were no shoes to
be repaired. It was a common belief among the
peasantry that Jesus visited people disguised as
a beggar to test their generosity. And so, they
mistook Jehoshua Chuen of Warsaw for Jehoshua
of Nazareth and filled his bag.
Left without a provider, my young uncles found
work on separate farms, until one market day, Mrs.
Peizak, Uncle Shepsel’s employer, brought him
home with an injured back and looked to me as his
replacement.
So it was in the spring of 1942, about to turn ten,
I went to work for Mrs. Peizak. I shared the barn
with several pigs, a horse and two cows. Early in the
morning I’d lead the cows to pasture and I’d come
in contact with village boys. Now I was introduced
to what being Jewish meant. Until then, everything
I knew I had learned in cheder, when I was six,
and later at the Tarbut Hebrew School where I first
heard of a place called Palestine. Friday evenings,
I attended synagogue to partake in a sip of sweet
wine passed around the worshippers.
What a shock to find out that Jews killed Christian
infants and drained their blood for the baking of
matzo! When I protested, they asked me to explain
the brown spots in the matzo. Jews had killed their
Jesus and nailed him to a cross, and because of all
these horrible sins, God had sent Hitler to avenge
the murder of His only son.
Even Mrs. Peizak’s daughter, Genia, held these
beliefs, which she’d heard the priest tell at church.
To console me, her mother said, though true, no one
was blaming me. I was a good boy; it was just the
Jewish elders who were behind these evildoings.
Several weeks after my arrival, as agreed, I
accompanied Mrs. Peizak to town on market day
to visit my mother and deliver my earnings in the
form of farm produce. The town was deserted, save
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Jack Kuper (Yaakov Kuperblum)

A Jewish Child in Christian Disguise
The Hidden Child, a publication of the Hidden Child Foundation/
ADL, New York, Vol.XXIII 2015
At my mother’s urging, my father escaped to
Russia soon after the German army rolled into
Pulawy, our town. As a Jew and a known communist,
his life had been doubly imperiled. Now the sole
earner, my mother baked apple strudel and sold
it on the street to passing German soldiers. She
worked tirelessly to feed us, but ultimately there
was little profit in street vending. So she bundled us
up and spent her remaining few coins for the ferry
that crossed the Vistula River to Warsaw where
her family resided. There, she became a vendor of
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notions at the old market.
In 1940, in the Warsaw Ghetto, at age eight
I would accompany my uncle Moishe, only three
or four years older than I, to the Jewish cemetery
on Okopowa Street. Under cover of darkness, we
would gather fallen branches to feed the stove in
my grandparents’ basement apartment at 25 Pawia
Street.
Uncle Moishe was fearless. Neither the spooky
sounds of night, nor the possibility of being

We ran to the girl. We were filled with compassion
and pity. We lifted her up, calmed her down, wiped
he tears, caressed her and asked her where her
parents lived. I took her hand and my friend took
her bicycle and we brought her to her parents. They
thanked us and in our broken German we mumbled
something.
The bicycle stealing was fading away and we
wordlessly and somewhat depressed returned home.
We didn’t do anything more in that vein. Something
substantive had changed in our souls, in me and in
my friend.

In retrospect, it was for me a fundamental event.
I, at once, lost my desire for ‘revenge’. I couldn’t
from then until now hate someone. And that despite
the fact that the hatred of the Germans was the most
justified in the world. But I understand, as a result of
the foretold event, that hatred is destructive. I was
happy that I succeeded in curing myself of that
terrible disease forever.
To summarize in short the central lesson drawn
from the holocaust would be

up to the second store and there we found a small
accordion with only 8 bases.

After a month we both learned to play the accordion.
When our group met every Friday evening we
were able to accompany the singing in Yiddish and
in Hebrew and it was more jolly.
And where is my friend Yaakov today?

Today his name is Jack Kuper, and he lives in
Toronto, Canada. He has written three books. In one
of them he wrote about the orphanage in Lublin. In
his home he set up a studio for documentary films on
the subject of the holocaust. Every once in a while
he and his wife come to visit me. We reminisce
about the story of the bicycle and wonder if the
German girl, who is now 80 years old, remembers
the 2 Jewish boys who embraced her and wiped
her tears…
Translation from Hebrew: Rena Bay

“Not to hate”.
“Hate is the mother of all sins”.
This I try to bequeath first of all to my three
sons, my seven grandchildren and anyone else
with whom I have any contact. And that is what
I wanted to emphasize in the meeting here
with you.

I am including 2 pictures, of me and of Yaakov. We
play a small accordion; we got it about a month
later. How you ask?

To my friend’s good fortune an uncle of his, his
Father’s brother survived in Belgium and with the
aid of the Red Cross was able to locate his nephew.
This happened in June 1946. He came to visit and
brought Yaakov a present of a pair of new shoes.
The shoes, however, were very big and didn’t fit
him at all. We took the shoes intending it sell them
and buy an accordion but no store agreed to buy
them. We, however, found a shop “antiques and
second hand goods”. The old German told us to go
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Main Lesson from the Holocaust
Pinchas Zajonc

The Teacher Hedva, a German Café, a German Girl,
Yaakov’s shoes and The Accordion

Now I will tell you about a short conversation
that I had two years ago (May 2013) with one
of the teachers during a meeting with a group
of youths. At the end of the meeting there were
many questions from the students. One of the
teachers asked me a difficult question:

“what is the main lesson one can draw from
the holocaust?”
I answered that I can’t answer that in short and
we don’t have enough time left for me to do that.
The teacher in charge of the meeting asked that
in spite of the time...what is my personal answer?
I agreed, saying that I would tell them a story.

Summer 1946. I am 14.5 old. I am with my friend
in Germany after running away from the orphanage
in Lublin on our long way to Israel. Here a school
is organized with older members of “Hashomer
Hatzair” serving as teachers and counsellors. In
class the teacher Hedva teachts some reading in
the Hebrew language. I am bored because I already
knew how to read. I probably disturbed in class
and she decides to ask me to leave. I was insulted
but was also happy. My good friend, two years my
junior Yaakov Kuperblum joins me. We start out
in the direction of a German village 6 km away.
As we get close we hear from a distance some
wonderful music. We come closer in order to hear
the music better. It was a small café and inside a
small band. We peeked through the window and
saw three musicians and among them an older man
playing an accordion. His playing mesmerized us
and captivated us. We couldn’t break away from
the wonderful sounds. We didn't go back to class
because we continued, every day, to go back to that
café. We sat for hours by the window and listened to
the wonderful music.
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One of the days when we returned in the evening to
the house we lived in, we made a very determined
decision. We must get money and buy an accordion.
But we had no way to achieve it,

After all there is no denying that we are imbued
with an abysmal hatred for Germans, “nemt
nekume” in Yiddish. Meaning take revenge. That
was the message of all the survivors that we met in
Poland after the war.

Now is the time to implement it, however, in
moderation. The next day we returned to the village
looking for a football field or a playground. We
found one and it even had a bicycle path. We hid in
the bushes and waited for a child that might come
on a bicycle. If so, we would knock him down, hit
him, steal his bicycle, sell it and with the money buy
an accordion.
That day we didn’t succeed in finding such a boy
but we didn’t despair. The next day we returned to
the same field. This time a young girl maybe 1112 years old arrived riding a bicycle without the
accompaniment of an adult. We decided that when
she neared the bush where we were hiding we
would knock her down and carry out our plan. But
we didn’t have the courage to implement it. Each
time she came close to the bush we recoiled. In
the end we decided in the next round when she got
close to the bush we would do it without hesitation.
However, even this time we didn’t dare do it.
Suddenly everything was disrupted. A few minutes
later we suddenly heard her cries and screams. We
left our bush and saw a rather shocking sight though
we really didn’t fathom what we were seeing. And
what did we see? The girl lying on the ground and
an older youth bending over her (that was rape or
an attempted rape). When the youth saw us he ran
away from there.

Special Events
We have continued this year the newly formed
tradition of having an evening dedicated to Polish
Jewish cuisine. This year we enjoyed the kind
hospitality of Ester Rokach. The evening turned out
to be a great success.

We intend to organize a group to visit Lublin between
1.7.2017 and 8.7.2017. We intend among others to
organize a cantorial concert in Lublin. The details of
the visit have not yet been finalized but it is going to
take place during the above dates. Whoever wishes
to join our group is invited to contact me through
my e-mail: jossidakar@gmail.com

A Group Visit To Lublin On July 2017
Next year, i.e. 2017 is going to be marked by
2 important anniversaries: 700 years for the
establishment of the city of Lublin and a far less
happy occasion, i.e. 75 years anniversary for the
liquidation of the Lublin Jewish Community during
the Holocaust.
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Joseph Dakar

Chairman’s comments
This year again we have lost two pillars of our
organization, our two Sara’s. Sara Barnea and Sara
Shostak. Their absence shall be felt by us and leave
us longing.

During renovation of the house the negatives were
found hidden behind a wall. They depict mainly
Jews and thus portraying the face of a non-existent
city (i.e. Jewish Lublin).

Annual Meeting

Commemoration On Holocaust Day

During last year’s annual meeting we have been
seeing a film plus a lecture delivered by Tal Schwartz
concerning the disclosure of 2,700 negatives found
in a house in the Rynek (the old Town Square).

The memorial on Holocaust day took place near
the memorial stone dedicated to the martyrs of
Lublin and Majdanek. Our member Ita Fishberg
was responsible for the contents of the memorial
meeting and did a good job. Thank you Ita.
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