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ארגון יוצאי פולאבי משתלב בארגון יוצאי לובלין

Puławy – Gate to the bridge on Wisła river
פולאבי  -שער הגשר על הוויסלה
)(Photo: http://dawnepulawy.pl
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דבר היושב-ראש  -פעילות הארגון בשנה החולפת
חברים יקרים,
השנה חל שינוי גדול באופי הארגון שלנו :על דעת כל
הפעילים המרכזיים בארגון הוחלט לאחד כוחות עם
ארגון יוצאי פולאבי .פולאבי היא עיר הנמצאת כחמישה
קילומטרים צפונית ללובלין ,ולפני השואה הקהילה
היהודית בה קיימה קשרים אמיצים עם הקהילה היהודית
בלובלין .ההחלטה שהתקבלה מהווה אפוא המשך טבעי
לקשר אשר התקיים בעבר בין שתי הקהילות.

האזכרה ביום השואה
כבכל שנה קיימנו ביום השואה טקס אזכרה בסמוך
לאנדרטה לזכר קדושי לובלין ומיידנק הנמצאת בבית
העלמין שבנחלת יצחק .נוסף על קריאת "קדיש" ותפילת
"אל מלא רחמים" כלל הטקס קטעי קריאה ,שירה ונגינה
אשר עסקו בשואת יהודי לובלין .את הצד הטקסי-
אמנותי של הטקס ערכה וניהלה שוב חברתנו שרה
שוסטק ,ותודתנו נתונה לה.

האספה השנתית

אירועים מיוחדים

האספה הכללית השנתית התקיימה ב 27-בנובמבר .2014
באספה הוקרן סרט שנעשה בלובלין על אודות החוזה

ערב קולינארי
ב 20-במאי  2015נערכה ארוחת ערב מיוחדת בביתם
של חברינו מרים ואלי שמואלי .כ 25-פעילים בארגון
השתתפו בערב זה :כל אחד מהם הביא מאכל כלשהו
מהמטבח היהודי-פולני ,ובארוחת הערב הוגשו לשולחן
המאכלים .התבלין המיוחד היה בדיחות פולניות ,והספק
העיקרי של תבלין זה היה חברנו יצחק הד.

מלובלין – רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ ,מאבות
תנועת החסידות בפולין .אף שזהו סרט מעורר מחלוקת,
חשיבותו עבורנו היא בעיסוק ברב אשר חי ופעל בלובלין
ובהצגת המורשת התרבותית של יהודי לובלין.

ארגון יוצאי לובלין ופולאבי בישראל

הכינוס השנתי של חברי הארגון

יתקיים ביום חמישי ,26.11.2015 ,י"ד בכסלו תשע"ו ,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 דבר יוצאי פולאבי
ˆ טל שוורץ " -פנים מעיר שאיננה" –
תצלומים מתוך  2700התשלילים שהתגלו בלובלין ,רינק 4

צוות הסרטה פולני מלובלין יצלם את האסיפה.
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הערב היה מוצלח ביותר .האוכל הטעים "עבד" גם על
בלוטות הנוסטלגיה ,ואילו האווירה הטובה והבדיחות
ליוו את הארוחה במשך כל הערב .כה לחי!
 700שנות לובלין
בשנת  2017יצוינו שני תאריכים משמעותיים :יום השנה
ה 700-לייסוד העיר לובלין ויום השנה ה 75-לתחילת
החיסול של קהילת יהודי לובלין בתקופת השואה.
בכוונתנו לארגן בשנת  2017משלחת של חברי הארגון
שתבקר בעיר לובלין ב 16-במרס ,התאריך שנערכה
בו האקציה הראשונה בגטו לובלין .אשמח אם נתרום
תרבותית גם לאירועים לציון  700שנה לייסודה של העיר.
ראש העיר מבקש לציין את יום השנה הזה באמצעות
שורה של אירועים תרבותיים במהלך השנה ,ואני סבור
שחשוב כי גם עברה היהודי התרבותי של לובלין יבוא
לידי ביטוי במסגרת אירועים אלה.
ירוחם שפט ז"ל
השנה איבדנו חבר חשוב בארגוננו ,בן הדור השני ירוחם
שפט ז"ל .כולנו זוכרים את ההספד המרגש שהוא נשא
באספה השנתית האחרונה לזכר בן-דודו ,מוטל רוזנבוש.
שבוע לאחר מכן נפטר ירוחם באופן פתאומי ,והוא חסר
לנו מאוד.
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פרוייקט 43,000
ברצוני להביא לידיעת החברים את "פרויקט ,"43,000
פרויקט הקרוי כך על-שם  43,000יהודים שחיו בלובלין
לפני תחילת מלחמת העולם השנייה' .תיאטר 'NN
החליט לתעד את קורות חייו של כל אחד ואחד מבני
הקהילה היהודית של אז ,להכין תיק אישי אשר יוקדש לו
ולמקם אותו בתוך מקום מגוריו בלובלין .קשה להאמין
שיגיעו למיצוי מלא של כל השמות ,אך אין ספק כי זהו
פרויקט שאפתני וחשוב.
צוות צילום פולני
באספה השנתית שתתקיים השנה ,יהיה נוכח צוות צילום
פולני .צוות זה מצלם סרט שבמרכזו  2,700התשלילים
אשר נמצאו באקראי בבית ברינק  4בלובלין ,בעת
שהבניין שופץ.
חשוב שהנוכחות באספה השנתית תהיה מכובדת ,וזאת
על מנת שהסרט יַראה התעניינות פעילה של בני הקהילה
במורשת של יהודי לובלין.
אני קורא לכל בני הקהילה להשתדל להגיע לאספה
השנתית שלנו.
אוקטובר 2015

תיאטר N.N.
תומש פייטרשביץ'

התכנית "לובלין 43 .אלף"
על מנת לציין חצי יובל ( 25שנה) לייסודו של תיאטר
 NNהתחלנו בפיתוח התכנית "לובלין 43 .אלף" ,תכנית
המוקדשת לקהילה היהודית שחייתה כאן.
הרובע היהודי חרב ,תושביו הומתו .הרחובות נמחקו,
הבתים ובתי הכנסת נמחו ואינם.
בשנת  ,1939ערב מלחמת העולם השנייה ,נערך ִמפקד
המפקד הראו כי הקיבוץ היהודי בעיר
בלובלין .תוצאות ִ
מנה ארבעים ושלושה אלף יהודים.
באותו הזמן אף אחד לא היה יכול להעלות על הדעת כי
קרבים ובאים וכי כל הקהילה תושמד.
שואה ורצח ַעם ֵ
ולהפנים שהמספר  -ארבעים ושלושה
לפיכך עלינו להבין ַ
אלף  -מייצג ארבעים ושלושה אלף פנים ,ארבעים ושלושה
אלף שמות פרטיים ושמות משפחה של גברים ,נשים וטף;
שכל אחד מהם נולד ביום מסוים ,בשנה מסוימת; שכל
אחד מהם גר בבית מסוים בעל כתובת מסוימת.
אלה שגרמו לשואה ,ביקשו להכרית כל זכר לקורבנותיהם.
לא היה די להם בגזר דין מוות על האוכלוסייה היהודית;
הם רצו להשכיחה ,למחות אותה מהזיכרון הקיבוצי.
ראיָה לכך שקהילה זו חייתה
המטרה הייתה להעלים כל ָ
פה ,להשמיד כל מסמך המעיד על רצח העם.
מול המגמה הזו של מחיקת כל הסימנים והעדויות לקיומם
הדיסטו ֹּפיָה הזו שצמחה מתוך הרוע
של אלפי אנשיםִ ,
המוחלט ,אנו מציגים חזון של אוּ טו ֹּפיָה מוחלטת באותה
המידה.
כינינו את התכנית הזו "לובלין 43 .אלף" כביטוי סמלי
למספר היהודים שחיו בלובלין בשנת  .1939כחלק מהתכנית
לשמר את זכרו של כל אדם שחי ברובע היהודי.
אנו רוצים ַ
ברצוננו לגלות את שמותיהם של תושבי הרובע ולשחזר
הקצינו עבור כל
את קורותיהם כמיטב יכולתנו .לשם כך ֵ
ֹגדן ( )folderהכולל את כל המידע הרלוונטי
אחד מהם או ָ

אשר הצלחנו לאסוף .מיקמנו ארבעים ושלושה אלף
אוגדנים כאלה בכל רחבי המרכז שלנו" ,שער גרודצקה".
את ההנמקה לתכנית זו סיפקו דבריה של אידה גליקשטיין,
ניצולת שואה אשר כתבה את הדברים הבאים" :אני מעלה
על הכתב רשימה של שמות הנרצחים .אולי זאת מצבתם
היחידה ,כיוון שלא נותר איש ממשפחותיהם אשר יתאבל
על מותם בטרם עת".
בהתאם לדבריה אנו מחפשים בארכיונים ,קוראים
את זיכרונותיהם של הניצולים ומנסים למצוא את כל
העקבות אשר הותירו אלה שחיו כאן.
התכנית "לובלין 43 .אלף" מהווה את תחילת התהליך
אחר עדויות המנציחות את החיים ברובע
של חיפוש ַ
היהודי בלובלין ואת חורבנו .אוסף העדויות יאפשר גילוי
זכוּ ִרים ,לרבות של אלה שלכאורה
הא ּ
והמחשה של כל ִ
אינם רלוונטיים ,לחייהם של תושבי הרובע .עד עתה
לעתים קרובות התעלמו מהם; הם היו מנותקים מסיפור
מסגרת.
הם היו רק עקבות לקיומו של מישהו.
פעמים רבות רק העקבות האלה נותרו.
את הרציונל לתכנית זו אפשר לדלות מתוך מילותיו של
המשורר צ'סלב מילוש:
ד-שו ֵֹמר ִמ ְת ַק ֵּדם ְּב ַד ְר ּכוֹ,
ְל ַאט ,חו ֵֹפר ִמנְ ָה ָרה ,ח ֶֹל ׁ
ְל ִמ ְצחוֹ ָּפנָס ָאדֹם ָק ָטן.
יע ֶּד ֶר ְך,
ֵע ַּב ְּגוִ יּ וֹת ַה ְּקבוּ רוֹת ,מוֹנֶהַ ,מ ְב ִק ַ
הוּ א נוֹג ַ
ַמ ְב ִחין ּב ֵא ֶפר ָא ָדם ַעל ִּפי ֵאד זו ֵֹר ַח.
ׁשת.
ׁשל ָּכל ָא ָדם וְ ָא ָדם ְל ִפי גוֹנוֹ ַּב ֶּק ֶ
ְּב ֶא ְפרוֹ ֶ
(מתוך "נוצרי מסכן מסתכל בגטו"  /צ'סלב מילוש .תרגום
מפולנית :רפי ויכרט)

תרגמו מאנגלית :נטע ושמוליק אבידר
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השנתי
בכינוס השנתי
מפגשים בכינוס
מפגשים

הכינוס השנתי -
נובמבר 2014

צילומים :יעקב גורפינקל

Annual Gathering of
Lubliners 2014

Photographs by Yakov Gorfinkel

6

7

2015  יום השואה- האזכרה השנתית בנחלת יצחק
Holocaust Memorial Day 2015 at Nahalat Yitzhak

 יעקב גורפינקל:צילומים

Photographs by Yakov Gorfinkel
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שולחן ערוך בטעם של פעם
איטה פישברג

ערב מורשת – המטבח של לובלין
שלום חברים,
בעקבות הערב המקסים אותו חווינו כולנו
יחד בביתם של מרים ואלי שמואלי ,ובעקבות
התגובות הנלהבות שהתקבלו -
אני מרשה לעצמי לסכם ולומר שלמרות כל
הספקות והחששות שהיו לפני כן ,עשינו זאת!
הבאנו לידי ביטוי את גאוות היחידה של קבוצתנו,
קבוצת לובלינאים בני הדור השני ,המבקשים
לשמר את המורשת של קהילתנו.

לשם שינוי לא עשינו זאת הפעם בדרך של זיכרון
מלווה בעצבות ,אלא בדרך הומוריסטית וקלילה
עם הרבה אוכל טוב שבא מן הנשמה ,כפי שאכלנו
בבית אמא-אבא...
מה טוב מזה???
הלוואי שנשכיל ונמשיך בדרך דומה או אחרת,
למען גיבוש הקבוצה ומימוש הצורך הזה ביחד.
אני מודה למשפחת שמואלי על האכסניה הנאה
שהעניקה לנו ,ולכל אחד מכם שתרם את חלקו
בערב זה.

המטבח של לובלין במטבח של משפחת שמואלי
10

תפריט "מסעדת לובלין של פעם" בעיצובה של איטה
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שולחן ערוך בטעם של פעם

אסתר רוקח

שולחן ערוך במטעמי פולין
הרעיון נולד בפולין הרחוקה .היכן בדיוק? יש ויכוח
עדיין אם זה היה בדרך מבלז'ץ לוורשה או בדרך
מלובלין לבלז'ץ .הוויכוח הזה לא יסתיים אף פעם:
מדובר בפולנים ,ולכן כולם צודקים .השיחה שהולידה את
הסעודה הגדולה בביתם של אלי ומרים שמואלי ,הייתה
הדבר הטוב שנולד שם בדרך .הסעודה הזו הייתה תשובה
ניצחת לכל הטוענים כי לפולנים אין במה להתגאות
בנושא האוכל ,שכן הוא חיוור ,אפור ולא מעורר תיאבון.
ב 20-במאי  2015נערך המפגש בין המטבח הפולני לבין
סועדי מזון הגורמה ואניני הטעם והחך .השולחן הערוך
היה עמוס במטעמים – הן כאלה שהוכנו כפי שהשתמרו
בזיכרון ,הן כאלה ששודרגו (ואף אחד לא התלונן על
כך) .מה היה שם? מרק עם קרעפלאך ,בורשט ,מלפפונים
בשמיר ,סלט תפוחי אדמה וכוסמת (קאשה) ,צימס ,קיגל,
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כבד ,צלי ,עוף עם פירות יבשים ,פשטידה (היו פשטידות
בפולין?) ,מבחר דגים מלוחים – מבית היוצר של אלי
שמואלי ,שאיננו פולני מלובלין – ולקינוח קומפוט ועוגת
לקח (לעקעך) ,שפרק הזמן אשר חלף עד שהיא הגיעה
לשולחן עורר לא מעט דאגה ותהייה אם היא בדרך.
החברה הטובה ,האוכל המצוין ,הבית החם והנעים של
משפחת שמואלי ,האווירה המבודחת והידיעה שאנחנו
נמצאים ברגע היסטורי (נפל בחלקנו הכבוד להניח את
אבן הפינה לסעודה הגדולה שתתקיים מדי שנה) – כל
אלה הצדיקו את המאמץ .הדברים אמורים בעיקר
בי :אינני בת לובלין מקורית ,אלא בת ליוצאי פולאבי
שאומצה בחום רב ומצאה בית מצוין אצל בני לובלין .אני
שמחה מאוד להיות חלק מכם .השורשים שלי בפולאבי,
אבל הלב שלי כולו אתכם.
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שולחן ערוך בטעם של פעם
יובל אבידר

סעודת החיים – הסעודה הראשונה של ארגון יוצאי לובלין
דירוג :עשרים כפיות סוכר במדריך גומיו-נסקי
בדרך חזרה מפולין לישראל נולדה סעודת החיים.
בדרך חזרה הביתה שרה ואסתר נזכרו בגעגועים.
בדרך חזרה לבית של אבא.
בדרך חזרה לאוכל של אמא.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
שלוש שנים אחרי המסע מרים ואלי שמואלי מארחים בביתם.
הבית ובעליו מאירים באור גדול.
האורחים מתקבצים ובאים.
השולחן במטבח מתמלא במאכלים של אמא.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
רעיון סעודת החיים קורם עור וגידים.
הוא קורם גם כבד קצוץ וכרעיים בתנור.
רגל קרושה וכתף בקר צלויה.
וודקה ויין.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
וּסטה
חגיגת טעמים ִמ ִּני דג ועד ַק ּפ ָ
אין אף שעל סעודתנו שלא ֻא ַּפר בחזרת.
ֹמפוֹט וצימעס.
ובוֹרשט ועד קיגל ,קו ּ
קרעפלך ּ
ּ
ממרק עם
מהרינג ולחם קל עד ַקאשע.
ֶ
לחיי החיים .לזכר ההורים.
בטרם סעודה איטה מקריאה מהספר של יאיר גרבוז "תמיד פולני
(מעדיף לנשק ידיים ולא מזוזות)".
הסיפור מתחיל ב"ביום רביעי אתם אצלנו ללביבות .רק לביבות".
ממשיך ב"איך אפשר לבוא לסבתא בלי לאכול מרק?"
ומסתיים בנוק אאוט של צחוק .הראשון לערב זה.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
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הצלחות מתמלאות .הצלחות מתרוקנות.
הטעמים מתערבבים והלבבות מתרחבים.
הכוסות מתמלאות .הכוסות מתרוקנות.
הסיפורים שוצפים והזיכרונות צפים.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
החברה איטה מבקשת שוב את זכות הדיבור.
היא מעבירה לחברה אסתר אוסף דפים עם צרור בדיחות פולניות.
אסתר מרימה את התחלת הבדיחות לאוויר.
איציק מנחית את סיומן לארץ.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
אסתר פותחת בבן ששואל את אמו מי מהשלוש שאתו היא חברתו?
איציק מנחית" :האמצעית .אותה לא סבלתי מהרגע הראשון".
אסתר ממשיכה בגוסס שמריח כבד קצוץ ומבקש מאשתו מנה לפני מותו.
איציק מנחית" :אמרתי לך שאי אפשר כי את זה הכנתי לשבעה על מותך".
לחיי החיים .לזכר ההורים.
אסתר מסיימת ואיציק ממשיך להרים ולהנחית בדיחות למבוגרים בלבד.
אנו גומרים בנוק אאוט של רעידות בכל הגוף .השני לערב זה.
"כמו ששם צחקנו לא בכינו שנים".
אני נזכר בשורה מתןך שירו של מאיר אריאל.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
השולחן עדיין עמוס בכל טוב אך לשווא אני מנסה ללקט.
אני נכנע בנוק אאוט של שובע .השלישי לערב זה.
"חנצ'ה ,הצלחות עדיין מלאות .הם לא אכלו שום דבר",
אני נזכר בסבא יהודה אומר לסבתא חנה בתום אחת מארוחות החג שהכינה.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
הסעודה הראשונה של ארגון יוצאי לובלין מסתיימת.
סעודת החיים שיצאה מפולין הגיעה לישראל.
אנו נפרדים לשלום בתקווה לסעודה שנייה בשנה הבאה.
מסעדתנו עוד תטעים .אנחנו פה.
לחיי החיים .לזכר ההורים.
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שרה שוסטק

יעקב גלאטשטיין
(לובלין – 1896 ,ניו-יורק)1971 ,

קברים פון חברים

קברי חברים

כ'האב אייך היינט געזען ,קברים פון חברים,
ָ
פרימארגן.
ָ
דורכן ַאפענעס פענסטער פון מיין נייעם
שפ ַאן,
געמאכט עטלעכע ּ
ַ
האב איך
מיט געבויגענער עניוות ָ
גראזיקע ּפנימער –
צו אייערע ָ
וואס ווייזן
זון-זייגערס ָ
איבערגעשראקענע צייט.
ָ
כ'האב געדענקט אייער פרייד.
ָ
די פונקען געלעכטער און שטילערע שעהן;
אייערע לעבעדיקע הענט,
וואס זיינען געווען פייער-פליגן.
און די ווערטער ָ

ֲב ַרי,
יכם ַהיּ וֹםִ ,ק ְב ֵרי ח ֵ
ית ֶ
ְר ִא ִ
ׁ.
ׁשל ָּב ְק ִרי ֶה ָח ָדש
ְּב ַעד ַח ּלוֹנוֹ ַה ָּפתוּ ַח ֶ
ַּב ֲע ָנוָה ְׁשחו ָֹחה ָצ ַע ְד ִּתי ְצ ָע ִדים ִמ ְס ָּפר
ׂ ִבים –
ֵיכםֲ -ע ָש
ֶאל ֵע ֶבר ְּפנ ֶ
ׁש ֶמׁש ַה ַּמ ְר ִאים
ְׁשעוֹנֵיֶ -
זְ ַמן נִ ְפ ָחד.
ַת ֶכם.
ָכ ְר ִּתי ֶח ְדו ְ
זַ
ׁשעוֹת ַהּׁשו ְֹקטוֹת;
זִ ֵּקי ַה ְּצחוֹק וְ ַה ָּ
יכם ַה ַחיּ וֹת
יְ ֵד ֶ
יליוֹת.
ַח ִל ִ
ׁש ָהיוּ ג ְ
וְ ַה ִּמ ִּלים ֶ

געטראגן
ָ
האט איר
דעם טרויער ָ
שפ ַאצירן,
אויף ַאלע ּ
גאווארן
ָ
פאר די פרויען איז עס
און ַ
צייטיק געלעכטער,
אויף זייערע פריידיקע הענגל-טרויבן.
געמאכט?
ַ
האב איך שוין
וויפל מער טריט ָ
געמאסטן.
ָ
כ'האב זיי ניט
ָ
כ'האב געלעבט ָאן גדלות,
ָ
ָאבער
איבערגעשראקענע שעהן,
ָ
תמיד געדענקט אייערע
גאזאגט צו זיך:
ָ
און
פארריסן.
זיי נישט ַאזוי ַ
זאל דיין געלעכטער זיין שטיל.
לאמטערנס.
יארן זיין קליינע ַ
זאלן דיינע ָ
ָ

אתם
ׂ ֶ
ָע ְצ ְּב ֶכם נְ ָש
ְּב ָכל ַה ִּטיּ וּ ִלים,
ֶה ַּפ ְך הוּ א
וְ ַל ָּנ ִׁשים נ ְ
ׁשל,
ׂחוֹק ָּב ֵ
ִל ְש
יהן ָה ַע ִּליזִ ים.
ַעל ֶא ְׁש ּכוֹלוֹת ִע ְּנ ֵב ֶ
יתי יו ֵֹתר?
ַּכ ָּמה ְצ ָע ִדים ְּכ ָבר ָע ִׁש ִ
לֹא ְמ ַד ְד ִּתים.
יתי,
ַדלוּ ת ָחיִ ִ
ַא ְך ְּבלֹא ג ְ
יכם ַה ִּנ ְפ ָחדוֹת
ָכ ְר ִּתי ְׁשעו ֵֹת ֶ
ָּת ִמיד ז ַ
ַפ ִׁשי:
ָוא ַֹמר ְלנ ְ
ַאל ְל ָך ְל ִה ְת ּגָאוֹת.
יִ ּדֹם ְצחו ְֹק ָך.
ָסים ְק ַט ִּנים.
יך ָּפנ ִ
יִ ְהיוּ ְׁשנו ֶֹת ָ
תרגום :שלמה שנהוד
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יעקב גלאטשטיין
יעקב גלאטשטיין היה המוכשר והשנון שבסופרי ומשוררי
המודרניזם היידי בארצות-הברית .על מנת להכיר את
דמותו יש לבחון אותה על כל גילוייה :יצירתו ועשייתו,
שירה וספרות ,פובליציסטיקה ופולמוסנות .לשם כך יש
לצלול מעט אל תולדותיו וקורות חייו.
מוצאו של גלאטשטיין ,סיפר הוא עצמו ,ב"בית יראים",
בית של "מתנגדים" בעיר לובלין שבפולין .להוריו נולדו
שישה בנים ,והמשפחה התפרנסה מחנות למכירת
מלבושים מוכנים .עד לשנתו השש-עשרה למד ב"חדרים",
ותלמודו בהם היה גמרא ופוסקים .לימים נוספו גם
לימודי חול .אביו הועידו לעסוק בספרות ורכש עבורו
את כתבי י"ל פרץ ,שלום עליכם ואחרים .לא בכדי קרא
גלאטשטיין לאחד מספרי שיריו "דעם טאטנס שאטן"
(צל אבא).
אף שעם הזמן חלו שינויים קיצוניים ביחסו של גלאטשטיין

Jacob Glatstein

לדת ולתרבות היהודית ,הוא שמר על נאמנות בלתי-
מתפשרת לעמו ,ליהדותו ולדרכו האמנותית .הניגודים
האלה עיצבו משורר ייחודי ,כזה שידע לשמור על מורשת
אבותיו באמצעות סלילת נתיבים אשר שימרו את הקשר
שלו ליהדות גם כשהתרחק ממנה.
כחודשיים לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה ,הרחיק
לניו-יורק בשל האווירה האנטישמית ששררה בפולין.
מלחמת העולם הראשונה והמהפכה הקומוניסטית
הולידו מציאות חדשה בעולם האירופי .אובדן האמונה
הדתית הותיר את היהודי ללא ודאות ,ללא ביטחון וללא
מסגרת חברתית .ההתרסה כנגד העולם היהודי הישן
אחר דרכי הבעה חדשות,
והרצון לשנותו הובילו לחיפוש ַ
כאלו שיתאימו לתמורות הרגשיות – מהבחינה האישית
ומהבחינה הלאומית – אשר התחוללו בקרב משוררים
יהודים צעירים.
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די לעצטע צייט איז קיין שפור ניט געבליבן
פון יענקל ברב יצחק,
נאר א קליינטשיק פינטעלע א קיילעכדיקס,
וואס קייקלט זיך צעדולטערהייט איבער גאסן,
מיט ארויפגעטשעפעטע ,אומגעלומפערטע גלידער.
דער אויבער האר האט מיט דעם הימלבלוי
די גאנצע ערד ארומגערינגלט
און ניטא קיין רעטונג.
אומעטום פאלן "עקסטראס" פון אויבן
עפלעטשן מיין וואסערדיקן קאפ,
און איינער מיט א לאנגער צונג
האט מיט א שטיק רויט ממינע ברילן אויף
אייביק באפלעקט
און רויט ,רויט ,רויט.
איר הערט:
אט די טעג וועט עפעס אזוינס אין מיין קאפ
און מיט טעמפן קראק זיך אנצינדן דארט
און איבער לאזן א קופקע שמוציקלעכן ַאש.
און איך,
דאס קיילעכדיקע פינטעלע,
וועל זיך דרייען אין עטער אויף אייביקייטן
מיט רויטע וואואלן ארומגעהיט.

ׂ ִריד
ַל ַאחֲרוֹנָה לֹא נִ ְׁש ַאר ָּכל ָש
ִמ ּי ְַענקל ֶּבן ַרב יִ ְצ ָחק*,
ַל ּגָלְ ,ק ַטנְ ָטן,
ימן ְסג ְ
ַרק ִס ָ
ׁש ֶקט ֶּד ֶר ְך ְרחוֹבוֹת,
ַל ּגֵל ְּב ִאיֶ -
ַה ִּמ ְת ּג ְ
ָכים.
ׁש ּי ִ
ְּב ֵא ָב ִרים ְמ ֻס ְר ָּב ִלים ,לֹא ַ
ׁשל ִמ ַּמ ַעל ִּב ְׁש ֵמי ַה ְּת ֵכ ֶלת
ַה ּמוֹ ֵ
ֻּל ּה
ִה ִּקיף ִּכ ְב ַט ַּב ַעת ֶאת ָה ָא ֶרץ כ ָּ
ׁוּ ָעה.
וְ ֵאין ָּכל יְ ש
**
ְּב ָכל ָמקוֹם נו ְֹפ ִלים ִמ ַּמ ַעל "עקסטראס" ,
ימי,
ֲכים ֶאת רֹא ִׁשי ַה ֵּמ ִ
וּ מוֹע ִ
ֻכה
וְ ֶא ָחד ַּב ַעל ָלׁשוֹן ֲאר ָּ
ֶצח,
יכת ָאדֹם ֶאת ִמ ְׁש ָק ַפי ָל ּנ ַ
ֲת ַ
ִה ְכ ִּתים ַּבח ִ
וְ ָאדֹםָ ,אדֹםָ ,אדֹם.
ַא ָּתה ׁשו ֵֹמ ַע:
תפו ֵֹצץ ְּד ַבר ָמה ְּברֹא ִׁשי
ָמים ֵא ֶּלה יִ ּ
ִה ּנֵה ְּבי ִ
ׁשם
ֶפץ עֲמוּ ִמים יִ ָּד ְלקוּ ָ
וְ קוֹלוֹת נ ֶ
ׁשל ֵא ֶפר.
ֻכ ֶל ֶכת ֶ
ֲר ָמה ְמל ְ
וְ ַי ְׁש ִאירוּ ע ֵ
ַאנִ י –
וֲ
ַל ּגָל,
ימן ָה ֲעג ְ
ַה ִּס ָ
ֶצח ָּב ֲאוִיר
ֶא ְס ּתו ֵֹבב ָל ּנ ַ
ֻמה.
מוּ גָן ִּב ְׁש ִקיפוּ ת ֲאד ָּ

*
**
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יענקל בן רב יצחק – זה הוא עצמו יעקב בן יצחק
שם של עיתון

תרגום :אריאלה קרסני

המשורר בנעוריו

השיר " "1919הוא תוצר של המציאות החדשה ,מציאות
שהביאה תוהו ובוהו על העולם היהודי .התחושה העולה
למקרא השיר היא של חנק וחוסר אונים קשה .בשיר
הזה מתגלה יעקב גלאטשטיין כמשורר רגיש ובעל
דמיון עשיר ,ובד בבד ניכר כי הוא בקי היטב בדרכים
האמנותיות להבעת רעיונותיו.
שיריו הראשונים של גלאטשטיין נחשבים למהפכה של
ממש .הוא התנער ממוסכמות פואטיות סימבוליסטיות
וכתב ב"יידיש חיה" .את "החיוך החכם והפרוזאי של
היידיש" ,כפי שכינה זאת גלאטשטיין ,הוא עשה לכלי
רענן ,יעיל ומפתיע אשר שימש כדי לבטא "שירה
דיבורית" .משוררים דוגמת ליילס ומינקוב הצטרפו
לגלאטשטיין ,וב 1920-התגבשה "אינזיך" ("בתוך עצמך")
– קבוצת משוררי יידיש שפעלה בארצות-הברית ודגלה
ב"מבט פנימה" ,כלומר אל תוך נפשו של המשורר ,במקום
אל המציאות שמחוצה לו .גלאטשטיין היה מן הבולטים
בקבוצה זו .במניפסט המפורט והמנומק של הקבוצה
נכתב כך (התרגום הוא של בנימין הרשב):

the young poet

אנחנו משוררים יהודים בזה שאנחנו יהודים וכותבים
יידיש[ ]...אין צורך ב'נושאים יהודיים' מיוחדים .לגבינו
עקרה וחסרת טעם היא השאלה ,אם המשורר 'צריך' לשיר
על עניינים לאומיים וחברתיים ,או על עניינים אישיים.
לגבינו הכול 'אישי' :מלחמות ומהפכות ,פוגרומים ביהודים
ותנועות הפועלים .יהודי יכתוב על מקדש פריון הודי ועל
שינטו יפני כיהודי .המשורר היהודי יהיה יהודי ,כשישיר
'ויו לה פרנס' על עגל הזהב.
הכתיבה של משוררים אלה הייתה מודרנית ,חופשית.
ביידיש הם ראו לשון שהשתחררה מכבלי העבר – הן מן
הגרמנית ,הן מן העברית – ויצאה לחופשי .לעומת זאת
את העברית הם תפסו כלשון זרה וראו בה גורם מכביד
אשר מפריע להתפתחות היידיש.
ואכן ,באותה העת שיריהם של גלאטשטיין וחבריו לא
היו "יהודיים" דווקא ,אלא עסקו בנושאים מגוונים:
הגות וחברה ,עניינים שבינו לבינה ושבין אדם לחברו וכן
הלאה .כתב העת "אינזיך" הופיע במשך כעשרים שנה,
והיאלמותו סימלה את סיום נוכחותו של המודרניזם
בספרות היידיש בארצות-הברית.
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בלדה
ֲב ִרים,
"תירוּ ִּבי ,ח ֵ
ִּ
ׁשר ָּב ְרחוּ ,
ִּב ְׁש ֵּתי ַר ְג ַלי ֲא ֶ
ַא ְך ַאל ִּתירוּ ָּברֹאׁש
ׁשו ַעל ְסנוּ נִ יּ וֹת ְּב ֵקן".
ַה ְּמ ַה ְר ֵהר ַע ְכ ָ
ָּכ ְך ִה ְת ַח ּנֵן
ׁש ַחר
ׁשהו ִֹציאוּ הוּ ִעם ַ
ְּכ ֶ
ַל ִּכ ָּכר ַה ְּגדו ָֹלה.
ׂעֲרוֹת זְ ָקנוֹ.
הוּ א לֹא ָּב ָכה ,הוּ א ַרק ָצ ַבט ְּב ַש
"רחֲמוּ
"חוּ סוּ " – ִה ְת ַח ּנֵן ַ -
ן-א ָדם".
ׁשל ֶּב ָ
ַעל רֹאׁש ֶ
ׂ ִרים רו ִֹבים ִּכ ְב ַמ ָּטח ֶא ָחד
ֲא ָבל ֶע ְש
ׁש ִה ְת ַע ּנָה
ִּפ ְּצחוּ לוֹ ֶאת ָהרֹאׁש ֶ
ׁשל ַה ִּמ ָּלה –
ִל ְת ּפֹס מוּ ָבן ֶ
ָע ִריק.
ׂ ִרים ָהרו ִֹבים
יתי ֶא ָחד ֵמ ֶע ְש
ׁש ָהיִ ִ
ַאנִ י ֶ
וֲ
אתי ֶאת ַה ֵּקן.
ׁש ָּמ ָצ ִ
ֻכוֹתַ ,עד ֶ
יתי ֲאר ּ
ָּת ִע ִ
ׁשה ָרא ִׁשים ְק ַט ִּנים
ִל ַּט ְפ ִּתי ְׁשלֹ ָ
ַק ִּתי ִּכ ְׁשבוּ יִ ים
וּ ִב ְגרוֹנִ י ֶה ְחז ְ
ֶאת ִּד ְמעו ַֹתי.
ׁש ְת ָקנִ ית וּ ְגבו ָֹההִ ,עם ָחזֶה מוּ ָרם,
ׁה ַ
ִא ָּש
ׁש ִּלי.
ִח ְּכ ָתה ַל ִּמ ִּלים ֶ
אוֹיַ ,ה ִאם ָיכ ְֹל ִּתי ְל ַס ֵּפר ָל ּה
יך ֶאת ַע ְצ ִמי ָיכ ְֹל ִּתי ְל ַה ְצ ִּדיק,
וְ ֵא ְ
ֲא ִפ ּלוּ ִאם ָה ִאיׁש ָהיָה
ָע ִריק.

תרגום :בנימין הרשב
ב 1934-ביקר גלאטשטיין בלובלין .היה זה ביקורו הראשון
והאחרון בעיר מולדתו מאז שעזב אותה ,ומטרתו הייתה
להיפרד מאמו אשר בריאותה הידרדרה מאוד .לאחר
הביקור חל מפנה ביצירתו :היא החלה לבטא בלבול ואי-
שקט ,חרדה מפני העומד להתרחש ,דיכאון וייאוש לנוכח
הפסיביות של העולם אשר עומד מן הצד וצופה באיומים
על היהודים .זהותו היהודית העממית פרצה את חומותיה
של האורבניות הניו-יורקית :עולם רגשי שלם שהודחק עד
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כה ,תבע עתה את ביטויו .בלבו של המשורר החלה לגאות
"הטונאליות היגונית של הבית" (צירוף שגלאטשטיין
עצמו טבע) .גלאטשטיין חש בעומק המשבר שהמודרניזם
היה שרוי בו .הלאומנות והאגואיזם הכלכלי-חברתי
(מתוצאות המשבר הכלכלי באירופה בשנות השלושים)
עודדו את דחייתו של העם היהודי .הביקור ה"טעון
רגשית" בלובלין והבנת המציאות החדשה הולידו כמה
יצירות מופת של גלאטשטיין.

וועגענער

עגלות

מיט שטילע צייכנס פון ווייט
קומען אן פארנאכט טרויעריקע וועגענער...
ס'דארף איז רואיק ,ס'קלינגען גלאקן פון שטילקייט...
עטלעכע קראנקע יידן קריכן פון די וועגענער אראפ...
ס'ווערט פינצטערער די טויטקייט פון דארף
און איינער אין אנדערס אויגן דערזעט
ווי ס'שוידערט אויף מיט שרעק א געבעט –
אז ס'וועט קומען דער טויט...

ֹת-פנִ ים,
ִעם ֶע ֶרב ֲעגָלוֹת ָּבאוֹת נוּ גו ָּ
ׁ;
ֲרש
י-הח ֵ
וְ ִס ָּמנֵי ֶמ ְר ָחק ָּב ֶהן יו ְֹד ֵע ַ
ָחה –
ָּכל ֶּד ֶלת ְּפעוּ ָרה ּפֹה ָל ְרו ָ
ׁ.
ַא ְך ֵאין ַמ ְמ ִּתין ָל ֶהן וְ ֵאין ּפוֹ ֵגש
ׁש ֵלו ַה ְּכ ָפרִ .צ ְלצוּ ל ַּפעֲמוֹנִ ים ִמן ַה ְּד ָמ ָמה.
ָ
ׂבַ ,ציְ ָתנִ יִ ,מ ַּת ַחת
א-ע ֶש
ׁש ֵ
ׁשח ָּכל ֶּד ֶ
וְ ַ
ַה ִּצ ּנָה ַה ִּמ ְת ַל ַּק ַחת.
ָר ֶדת,
יְ הוּ ִדים חו ִֹלים ֵמ ַעל ָה ֲעגָלוֹת יו ְֹר ִדים ,זָחוֹל ו ֶ
וּפסוּ ק ָח ָכם
ָ
לו ֵֹבט ְּב ִפ ּתוּ ֵלי מ ָֹחם.
ָרע
ֶיך טוֹב-ו ָ
ֵא ִליְּ ,ב ַכ ּפוֹת מֹאזְ נ ָ
ׁו ַּת ְב ִׁשיל ַחם ִּב ְק ָע ָרה
ימה-נָא ַע ְכ ָש
ָׂ
ִש
ׁש"ׁש
אוֹ ָה ֵטל-נָא ח ֶֹפן ַ
ׁ.
ׁש ּכ ָֹחם ּכֹה ַּתש
ַל ּסוּ ִסים ָה ֵא ֶּלה ֶ
ַּב ְר ִמ ּנָנִ יּ וּ ת ַה ְּכ ָפר או ְֹפ ָלה ,או ֶֹפ ֶלת.
ַת-א ְכזָר ַעל ַה ְּז ֵקנִ ים נו ֶֹפ ֶלת.
וְ דוּ ִמ ּי ַ
יח:
ׁשל זֶה ַי ְׁש ִּג ַ
וְ זֶה ְּבתו ְֹך ֵעינָיו ֶ
יח:
ְצ ַמ ְר ַמר ִמ ַּפ ַחדַּ ,תחֲנוּ ן ַמ ְב ִל ַ
ְּבבוֹא ַה ָּמוֶת
ָתר-נָא ָה ֶא ָחד ֶה ָחי,
ַאל ִא ּו ֵ
וְ ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י ּפֹה ,או ִֹתי וְ ַע ְצמו ַֹתי - -

תרגום :משה בסוק

יש בשיר שלעיל משום ראיית הנולד .משהתגלתה האמת
הנוראה והמזוויעה ,הייתה השואה לנושא המרכזי בשירתו
של גלאטשטיין .כך למשל בשיר "א גוטע נאכט ,וועלט"
הוא מכריז" :גיי איך צוריק אין געטא" (אני שב אל הגטו).
זהו שיר פרידה מריר מהעולם האכזר והמנוון של הגויים,
וגלאטשטיין קורא בו לחזור אל הגטו ,אל העולם היהודי:

עולם ,אני צועד בשמחה אל נר הגטו השקט / ...אני מנשק
אתכם ,חיים יהודים מסובכים .בוכה בי שמחת השיבה
לבוא( .וועלט ,איך שפאן מיט פרייד צום שטילן געטא
לעכט/...כ'קוש דיך ,פארקאלטנט יידיש לעבן .ס'ווינט
איך מיר די פרייד פון קומען).

הסופר והמתרגם אברהם לוינסון כתב כי הוא יכול להבין
את הלך נפשו של המשורר בעת שהלה "יורק" בפניו של
העולם המביש והמצורע ,אולם הטרגדיה היא שאין לאן
לחזור .אין כבר גטו.
פרופ' דן מירון כתב כי יעקב גלאטשטיין ראה ביהדות
פולין קהילה העומדת על סף תהום ,אך לא קהילה גוועת
אלא "קהילה זועקת מתוך עוניה ופחדיה זעקות ,שהן
עצמן עדות למלאות החיים".
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נוסף על השירים שכתב גלאטשטיין ,ביקורו בלובלין
הוליד רומן מסע טרגי-קומי – "כשיאש נסע" .הסופר רצה
לכתוב טרילוגיה ,אולם זו נקטעה בעקבות השואה (הספר
"כשיאש חזר" לא נכתב) .נותרו שני הרומנים הראשונים:
"כשיאש נסע" (ווען יאש איז געפארן) ו"כשיאש הגיע" (ווען
יאש איז געקומען) .שני הספרים האלה הם מהרומנים
היהודיים הגדולים שנכתבו במאה ה ,20-ושניהם מהווים
מעין אוטוביוגרפיה של הסופר ,יעקב גלאטשטיין.
הספר הראשון ,כשיאש נסע ,מתמקד בהינתקות של יאש
מחייו ומעיסוקיו כעיתונאי וכמשורר יהודי ובשקיעתו
בזיכרונות הילדות .יש משהו עיתונאי בספר הזה .סיפור
המסע עצמו מתאפיין בהיכרויות מהירות ,פרידות צפויות
ומפנים קטנים וגדולים ביחסים שבין הדמויות .בספר
מתואר תהליך של התעוררות מחלום ההצלחה האמריקני
ושיבה אל הילד היהודי-פולני הרך והרגיש ,מלא הפחדים
והצער .תהליך זה מלווה בסערה נפשית המתפרצת
בעוצמה.
הספר השני ,כשיאש הגיע ,התפרסם תחילה בהמשכים
בשבועון הציוני "דער אידישער קעמפער" (הלוחם
הציוני) ,וב 1940-ראה אור כספר .הספר מתמקד בתהליך
שחזור עצמי של ה'אני' ובמפגש שלו עם פולין היהודית
ועם היהודים העלובים ,החולים והמיואשים .במסעו
הגיבור פוגש אנשים מצחיקים ומקסימים שמנסים בכל
כוחם להיאחז בחיים .כל אחד מהם מגולל בפניו את
סיפור חייו העגום .מהתיאורים עולה תמונה של "יהדות
שטעטל" פחדנית ,זו שהסופר סלד ממנה וברח ממנה.
אחת הדמויות בספר ,פינקל ,אומרת כך:
הפוגרומצ'יק מונחים להם [לפולנים] בעצמות .הרי אילו
יכלו היו מתרחצים בדמנו ...שונאים אותנו בגלל השבת
ושונאים אותנו בגלל חילול השבת .שונאים יהודים
אדוקים – ארבע כנפות – וחופשיים שאוכלים סרטנים.
שונאים בנו את הקפיטליסטים ואת הקבצנים ,את
הריאקציונרים ואת הרדיקלים ,את בעלי הפרנסה ואת
אלה המתים שלוש פעמים ביום על פת לחם.
הסיפורים האלה ,סיפורים אשר כעשור לאחר שנכתבו
התברר כי חזו את השמדתה המוחלטת כמעט של
הקהילה ,מעניקים ממד טרגי לספר .התיאורים של יעקב
גלאטשטיין בשיריו ובסיפוריו את חוויותיו וקורות חייו
– ילדותו ,בגרותו ,ערכיו ,לבטיו – חושפים אותנו לאחד
היוצרים המרתקים ,המוכשרים ,החשובים והשנונים
שקמו לעם היהודי במאה ה.20-
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ׁש ְּבקו ִֹלי,
ֲמי ַה ְּנ ִגינָה ֶ
ֲביר ְּב ַטע ֵ
ַה ִּׁשיר ַה ַּמע ִ
ִנ ּגוּ ן ַה ֶהזְ ֵּכרַ ,ה ִּפזּ וּ ם ַהנּ ו ֵֹקר,
ַה ֶּכ ֶתר ַה ַמ ְכ ִסיף ָהעו ֵֹטר ֶאת רֹא ִׁשי,
ִמ ּנַיִ ן ָּבאוּ ֵהם ִלי?
ִמ ּנַיִ ן?
(מתוך "הכתר" .תרגום :שלמה שנהוד)
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כשיאש נסע

כשיאש הגיע

אמן,
לזכרו של אבי ,יואל פרויד ז"לָ ,
שרק לאחרונה התוודעתי לדברים שכתב על עיר הולדתו ,לובלין.

תלמה פרויד

התמונה שעל הקיר
*

על ספרו של יעקב גלאטשטיין 'כשיאש הגיע',
**
בהקבלה לציור ולרשימה של יואל פרויד
זה שנים תלויה על קיר בביתי תמונה ישנה ודהויה.
בתמונה נראים ארבעה יהודים ,בכיסוי ראש ובמעילים
גסים ,ישובים ליד שולחן עץ פשוט .בשולי היצירה
מצוינים המקום והזמן :לובלין .1920 ,כמו כן אפשר לזהות
את חתימת הצייר :יואל פרויד ,הלוא הוא אבי ז"ל.
שנים אני עוברת ליד התמונה – כפי שעוברים ליד רהיט
ישן ומוכר ,בלי לתת עליו את הדעת – ומאמינה שנושא
התמונה הוא כפי שנתפענח לי ביני לבינה :יהודים בבית
המדרש בלובלין .ידעתי שרפרודוקציה שלה מופיעה
בספר זה או אחר ,בפרק על לובלין .אולם מסתבר
שהמידע הזה היה חלקי בלבד.
הודות לתיווכו הנדיב של שמואליק אבידר ,שעשה מחווה
מרגשת ושלח לי קישור לכרך העוסק בלובלין בספר
ה"יזכור" אנציקלופדיה של גלויות ,התברר לי כי אבי
כתב גם את סיפור התמונה .או שמא ,התמונה צוירה כדי
להשלים את התיאור הסיפורי שהעלה על הכתב.
מאה שנה כמעט חלפו מאז שאבי ,עלם צעיר ,צייר את
התמונה ,ולאחר עשרות שנות היכרות שלי אתה קיבל
הסיפור משמעות חדשה .מדויקת יותר .ממוקדת.
"בסולם המעמדות עמדו הסבלים בשפל המדרגה" ,כתב
אבי ,יליד לובלין .ברשימתו "סבלי לובלין" הוא תיאר
כיצד היו נלחמים ביניהם על כל לקוח .מקום מושבם
הקבוע היה בצומת הרחובות קובלסקה-פורמנסקה
ולוברטובסקה-צירולניצה .חרף קשיי הפרנסה מיהרו
לאחר יום העבודה לבית המרזח ,אך גם ובעיקר "לבית
*
**
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המדרש 'חברה נושאים' בקצה לוברטובסקה" .ועכשיו
התמונה מתבהרת עוד יותר :אכן בית מדרש ,אבל
הלומדים – סבלים .והרי לכם ,במעוף קולמוס ומכחול,
פיסת היסטוריה והווי.
פולין של ראשית המאה הקודמת לוקחת אותי במעוף
אל ספרו של אחד מגדולי הסופרים היהודים של לובלין,
יעקב גלאטשטיין – כשיאש הגיע .למה גלאטשטיין? למה
יאש? כי כמו גלאטשטיין וכמו בן דמותו בספר ,יאש,
אבי חש מועקה בלובלין באותה התקופה .בדומה ליאש
הוא עזב את פולין והיגר :אבי קבע את מושבו בסופיה
שבבולגריה ,יאש וגלאטשטיין התיישבו בניו-יורק.
בספר מתוארת שיבתו של יאש ללובלין בעקבות הידיעה
כי אמו שוכבת על ערש דווי וימיה ספורים .התקופה
המתוארת היא שנות השלושים של המאה הקודמת .פולין
סובלת ממצוקה כלכלית ופוליטית ,ובד בבד גרמניה
הנאצית מתעצמת .הקהילה היהודית בפולין שוקעת.
הספר ממקד מבט אל מגוון השכבות החברתיות בקהילה
היהודית :עניים מרודים לצד גבירים ואריסטוקרטים,
פשוטי עם ומשכילים ,יראי שמים ו"מתפקרים" ,חסידים
מכל מיני חצרות .מתואר קליידוסקופ של דמויות
אשר נקרות בדרכו של בן המקום שחזר ומזמנות לו
יחסים קצרי מועד ִעמן .מדוע הוא אינו רוצה בקשרים
משמעותיים יותר? האם הוא חושש להיקשר אליהן יתר
על המידה? הלוא הוא כבר "ניו-יורקי" ,ואמריקה רבת
האפשרויות מחכה לשובו .אך אם סבר יאש שזה מכבר
משא הקהילה התפוגג והותיר בלבו רק זיכרון חיוור,

יעקב גלאטשטיין ,כשיאש הגיע  ,תרגם מיידיש דן מירון ,הוצאת עם עובד2006 ,
יואל פרויד ,סבלי לובלין ,מאמר בתוך לובלין – אנציקלופדיה של גלויות1957 ,

Porters at their table”. Painting by Joel Freud, 1920“
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1920 , ציור של יואל פרויד.""השולחן של הסבלים

המציאות רבת התהפוכות מוכיחה לו כי קל יותר לעקור
מלובלין מאשר לעקור את לובלין מן הלב.
בקטע מרהיב בספר מתוארים זרמים דתיים למיניהם
ביהדות לובלין באמצעות המגבעות אשר עוברות בסך
מול עיניו של יאש" :איש נמוך קומה במגבעת קטיפה
רבנית חלף על פנינו[ ]...אחריו הלך אדם גבוה ממנו
במקצת ,גם הוא במגבעת רבנית ,אלא שהקטיפה כבר
לא הבהיקה כל כך[ ]...נראה שהמגבעת כבר נחבשה ימים
רבים והתמרטטה קצת" .האם המגבעת הממורטטת היא
מטונימיה המייצגת את הרבנות שנתמרטטה? ומצעד
המגבעות נמשך .את תמצית האמונה התמה מסמלת
דמותו מכמירת הלב של זלמן הקטן ,הילד עם הפאות
הארוכות וכובע הקטיפה הקטן" :גם אם ייפול הכובע,
יושבת תחתיו כיפה" .אם תרצו ,זהו דימוי להגנה כפולה
על היהדות אשר נאבקת על הישרדותה.
תמונת הווי מרהיבה נוספת אשר מצוירת ביד אמן
היא תמונת החתונה היהודית וה'טיש' .לא עוד צילום
תקריב המתמקד באביזר קטן (המגבעת ,הכיפה) ,אלא
התבוננות דרך עדשה רחבה הלוכדת את תמונת הקהילה
("אלף קבצנים נאספו ובאו") ומנציחה את "כל העניוּ ת
היהודית" ,כלשונו של גלאטשטיין .בתמונה הקבוצתית
הזרקור מופנה אל ה"שיקסע" דוברת היידיש ,וזאת על
מנת ללמדנו מה רבה הייתה החפיפה בין חיי היהודים
לחיי הנוצרים בלובלין .בידול או אחדות? מחד גיסאַ ,עם
לבדד ישכון .מאידך גיסא ,עירוב-ערבוב למשעי.
החוט המקשר בין התמונות אשר מתוארות בספר הוא
יאש – המתבונן ,המקשיב ,המהרהר .יאש בא מן ה'חוץ',
ולכן מבטו מתאפיין בריחוק הנדרש כדי לראות דברים
כהווייתם .עם זאת ,הוא קרוב דיו כדי לחמול על אותם
האחים לצרת הקהילה השוקעת ,כמו גם כדי לקלוט את
דופק החיים ואת תאוות החיים אשר נמצאת בקרבם
למרות הכול.
באחד המעמדים המרשימים המתוארים בספר ,יאש
יושב ומקבל את פני העולים אליו לרגל טרם שובו
לארצות-הברית .לכל אחד מהבאים ,אנשים קשי יום,
יש קרוב או מודע כלשהו ב'גאלדעדנע מדינה' (כך כינה
את ארצות-הברית סופר יהודי פולני דגול אחר ,יצחק
בשביס זינגר) .כולם עוברים בסך – עניים לבושי בלואים,
בטנם מקרקרת מרעב – ודוחקים בו לפנות לבנם שנטש,
או לאח/חבר/מודע שהיגר לאמריקה ,ולבקש כי יואיל
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בטובו לשלוח להם דולרים במעטפה .בקהל הנקבצים
אל יאש נמצאים המלמד ,החסיד ,החזן ,סוחר הקמח
שירד מנכסיו ,האלמנה שמגדלת לבד שלושה ילדים,
הרווקה ש"נכנסה מהדסת על עקבים מעוקמים כל כך"
ועוד כהנה וכהנה .אך עבורי ,ואסתכן בניחוש שגם עבור
הסופר ,המפגש המרגש והמטלטל ביותר הוא עם ה...
ַס ָּבל! תיאורו של זה דומה להפליא לתמונה ההיא שעל
קיר ביתי .הרי לכם עוד מפגש מרגש וסגירת מעגל:

קרובה יותר מאותה שמחה רחוקה הייתה
הס ָּבל ,ששמעתי אותה עכשיו בדיוק
הפעייה של ַ
כמו בזמן שהוא פגש אותי שבועות אחדים קודם
לכן .הוא ביקש ממני שאדרוש בשמו בשלום
האחצ'יק שלו ,שייחנק עם כל משפחתו באשר הוא
שם ,באמריצ'קה.
הסבל דיבר אליי מתוך בכיו הגס ,שהיה בכיו
של מעמד שלם .הקול ירד מטה-מטה והעלה
מקצה המעמקים זעקה טבולה בדם .הוא היה כל
כך נוגע ללב ,כמו געיית פרה לעבר העגל שלה.
הוא תקע אצבע הגונה בחבל הכרוך למותניו
וקילל :אם תמצא את האחצ'יק שלי ,שמתבייש
בעצמו ובשרו ,תגיד לו שהלוואי שהקדחת תעיף
אותו עד גגות הבתים( .כשיאש חזר ,עמ' )115 – 114
עכשיו התמונה מתחדדת .ספרו של גלאטשטיין ,ספר
אשר מצייר במלים את הקהילה היהודית בלובלין בצל
המשבר הכלכלי העולמי בשנת  ,1929עומד על מצבם
הקשה של הסבלים .גם מרשימתו של יואל פרויד עולה כי
הסבלים היו בתחתית הסולם החברתי ,וכך גם מהתמונה
שעל הקיר בביתי .אפילו לאזור הכרוך למותני הסבלים
שבציור יש משמעות :אין זה אבנט או חגורה ,כפי
שסברתי עד לא מזמן ,אלא חבל ששימש את הסבלים
בעבודתם .אם תרצו ,זהו כלי עבודה .התמונה שתיאר
אבא ,כלומר הציור שצייר והמילים שכתב ,משלימה
להפליא את תיאוריו של גלאטשטיין ולהפך; דומה כאילו
השניים תיאמו זאת ביניהם ,כאילו עמדו על תל רם
והשקיפו על העיר מאותה נקודת התצפית .יאש מחבר
אותי בחבל סבלים אל הציור ואל הטקסט של אבא.
באותו החבל עצמו הוא מחבר בין הציור לספר ,שתי
יצירות המציגות נרטיב זהה.

 יואל פרויד: צילם." הרובע היהודי והמצודה-  ברקע."סבל
Porter. Behind him the Jewish quarter and the Castle.
Photo: Joel Freud

בית הכנסת "חברה נושאים" ברחוב לוברטובסקה
Synagogue “Hevra Nosim” on Lubartowska St. (Photo: Teatr NN)
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דומה כי ככל שהספר קרב אל סופו ,מתחזקים דברי
התוכחה של גלאטשטיין נגד החברה הפולנית ונגד
תופעת השמד (כמקלט מן העוני ,הרעב ,הדיכוי)" .כמו
שאתה רואה אותי ,הייתי פעם פטריוט פולני נלהב .כל
הנוער היהודי היה פטריוטי" ,אומר נייפלד ,עורך הדין
לשעבר אשר פרש מעיסוקו לאחר ש"הרוויח די כסף
מהצרות היהודיות" .לדבריו,

כשפולין השתחררה הלכנו בצעדים איתנים,
בטוחים ובראשים זקופים .הכפלנו את אהבתנו
לאדמה הפולנית של אבותינו ואבות אבותינו.
אלא שבמהרה התברר לנו שטעות גדולה טעינו.
החלו לזרות רעל על דרכנו .דחפו אותנו ובעטו בנו.
כל זה כדי שנהיה נאלצים להיווכח שלא למעננו
שוחררה פולין .משוויון הזכויות נותרה רק חתיכת
נייר .הכל על הנייר בלבד.
וחזות קשה בפי נייפלד" :אבל בעיקר ילכו כאן לאבדון
ילדינו .חוסמים להם את כל הדרכים" .דבריו הנוקבים
חושפים תמונת מצב מייאשת .דומה שאין שביב אור בלב
המאפליה; שהעם היהודי מאבד רבים מבניו ומבנותיו
היוצאים לשמד כדי להיגאל כלכלית; ושגם בחברה
הקולטת ,במקרה הזה החברה הפולנית ,אין הם נקלטים
כשווים ורצויים .כתוצאה מכך נשמותיהם התועות
נותרות בכף הקלע ,בין שני העולמות ,והם אינם שייכים
לכאן או לשם .זעקה גדולה בוקעת מלבו של הפרקליט
המסנגר על עמו'" :והוציאו שם רע ליהודי פולין בכל
העולם כולו' ,הוא הוסיף לדבר בלהט חסידי' .צריך היה
לתופף בתופים ,להסביר לעולם שיש בהם ביהודי פולין
אש להבה ,אמונה ,אוצר שלם של אמונה ,שהעולם הגדול
אינו יודע עליו דבר'".
וכי נדרשת הוכחה נוספת לכך שגלאטשטיין אשר ניסה
לברוח מן העיירה ,הצליח אולי לברוח פיזית ,אך בלבו
נשאר נאמן וקשור לצור מחצבתו? והאין כך גם אבא? אני
שבה אל רשימתו ,חוזרת אל קצה רחוב לוברטובסקה.
אל הסבלים ,ההם מתחתית הסולם .קוראת בהתרגשות
על שעתם היפה של אותם היהודים הפשוטים ,אלה
שחבל כרוך למותניהם ואשר נאבקים זה בזה עד חורמה
הסבל שמופיע בספר
על כל לקוח .אני מציצה בתצלום ַ
ה"יזכור" ,תצלום שגם עליו חתום אבי ,וקוראת את דבריו:

בסולם המעמדות עמדו הסבלים בתחתית
המדרגה .אחרי הסנדלרים ואף אחרי בעלי העגלות.
מדוע? לא ידוע .שמא מפני שפרנסתם הייתה קשה
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ביותר והם היו העניים שבעניים? בכל זאת היו
הסבלים חבריה עליזה ,אנשי עם נלבבים .מוכנים
לעזור לכל נצרך .אנשי עמל ישרים ואמיצים
שתכונותיהם באו לעתים לידי גילוי .בייחוד נגלה
הדבר ביום הראשון של הפרעות בשנת  .1919בערב
שבת ,בשעה שהטירונים הראשונים של צבא
פולין שקם לתחייה השתערו על רחובות היהודים
בלובלין ,הסבלים היו היחידים שעמדו בפרץ
באופן מאורגן בפני הפורעים .הם ,שלא היה להם
כלום ,הצילו רכוש רב של זולתם .הם ,הנעדרים
מכבוד ,הצילו באותו יום את כבודה של יהדות
לובלין.
בפרק הלפני אחרון בספרו של גלאטשטיין ,מתוארת
שירת הזמיר המגיעה אל אוזני המספר .זוהי שירה
טעונה ,סימבולית .אם אצל ביאליק הצרצר הוא משורר
הדלות ,אצל גלאטשטיין הזמיר הוא העד ,המקונן,
זה אשר מבשר אולי את קצה של יהדות פולין .הוא
שר את שירת הברבור ,אם תרצו" .הזמיר שר ביובש",
מציין הסופר בפליאה" ,משונה ,אבל לא היה כל זכר
לסנטימנטליות בשירתו" .העדר הסנטימנטליות מנוגד
ל"שם הרע" שהוציאו כמה משוררים שכלתניים לשירת
הזמיר .וכי אין הזמיר הוא בן דמותו ,או האלטר אגו ,של
הסופר עצמו – זה שהשתדל כל כך לא לגלות רגשנות יתר
בתיאוריו ובדבריו על יהדות לובלין? זה ששמר על איפוק
מהודק ,איפוק אשר דווקא הוא מרגש עד מאוד? שימו
לב לדברים שהוא מייחס לנייפלד ,הידיד השכלתן של
יאש" :לנייפלד הייתה נחת רוח מכך שגם אני לא נתפסתי
לסנטימנטליות ,או כמו שהטעים זאת אף יותר במילה
סנטימנטשמלציות".
אנסה אף אני ,ללא רגשנות ,לציין שרשומה זו נועדה
בראשיתה להיכתב אחרת .מין מאמר ספרותי מלומד על
סופר יהודי ,או על שניים או יותר מיוצאי לובלין ואלה
שכתבו עליה .אך כידוע ,למציאות יש חוקים משלה :תוך
כדי הכנת המאמר הגיע אלי הקישור לרשימתו של אבי
באותו ספר ה"יזכור" ,ספר שמופיעות בו גם תמונות פרי
יצירתו – ובהן גם הרפרודוקציה לתמונה שעל קיר ביתי.
לא הלכתי לחפש אתונות ,אבל מצאתי מלוכה .נהפכה
הקערה על פיה ,ורשימתי אשר הייתה אמורה להיות
ספרותית גרידא הייתה לרשימה אישית-ספרותית.
נותר לי אך לקוות,
כי גם אני לא גלשתי לסנטימנטשמלציות.

 רישום של יואל פרויד.""סבלים יהודים בלובלין
Jewish porters in Lublin. Drawing by Joel Freud

יואל פרויד
Joel (Yoel) Freud
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תנועת המזרחי
ועידת היסוד של תנועת המזרחי התכנסה בווילנה
בשנת  .1902התנועה הוקמה כסיעה פוליטית המשתייכת
להסתדרות הציונית; שאיפתה הייתה להוות חלק
מהתנועה הציונית ,ובד בבד לשמר את זהותה העצמית
הדתית.
מייסד התנועה ונשיאה הראשון היה הרב יצחק יעקב
ריינס ( ,)1915-1839מגדולי התורה בליטא .הרב ריינס
הזדהה עם גישתו של הרצל ,ולפיה ההסתדרות הציונית
היא ארגון המאגד את כלל היהודים – חילונים ודתיים
גם יחד.
תנועת המזרחי הוקמה במטרה כפולה" :להאציל מרוח
היהדות הנאמנה על הציונות בכללה ,ולחזק ולהרחיב
את רגש הדת בתוך הציונות" ,ובד בבד "להפיץ את רוח
הציונות בכל גבולות אחינו היראים למקומותיהם".
בהיותה תנועה דתית ציונית התמודדה תנועת המזרחי
עם מתנגדיה בשני המוקדים של פעילותה – היהדות
האורתודוקסית מזה והתנועה הציונית החילונית מזה.
המזרחי והיהדות האורתודוקסית
תנועת המזרחי נתקלה בהתנגדות עזה של היהדות
האורתודוקסית ,כיוון שהאחרונה התנגדה נמרצות לרעיון
הציוני .החרדים ראו ברעיון התחייה הלאומית דחיקת
הקץ וכפירה גמורה באמונת היהודים בביאת המשיח.
ׂר על ביאת המשיח .הוא
הרב ריינס לא ראה בהרצל מב ֵש
הפריד בין התכנית הארצית של הציונות לבין הגאולה
הסופית וראה בציונות תנועה מעשית אשר מטרתה היא
להציל חיים של יהודים ,להיטיב את מצבם החומרי
ולשמור על כבודם האנושי.
המזרחי והציונות
תנועת המזרחי קיבלה את דרך הציונות המדינית שהתווה
הרצל .היא הדגישה את החשיבות של בניית ארץ ישראל
ושמירה על אחדות עם ישראל.
אשר לחינוך בארץ ישראל הניחה תנועת המזרחי כי
ההסתדרות הציונית תעסוק בנושאים המעשיים
(פוליטיים ,דיפלומטיים ,גשמיים) ,ואילו אנשי הדת
יעסקו בפעילות התרבותית-חינוכית .בנושא זה לא
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הושגה הסכמה בהסתדרות הציונית ,ולאחר ויכוח גדול
אומצה פשרה בין אחד העם לבין הרב ריינס .הצעת
הפשרה קבעה כי יהיו שתי מערכות חינוך נפרדות:
מערכת חינוך ציונית דתית ומערכת חינוך ציונית חילונית.
החינוך
עד למלחמת העולם הראשונה החינוך בחברה היהודית
היה בעל אופי מסורתי .השינויים המפליגים שהתחוללו
בחברה היהודית בין שתי מלחמות העולם ,ניכרו היטב
גם בחינוך .כך למשל בפולין נפתחו בפני היהודים
שעריהם של בתי הספר הפולניים הממלכתיים ,ובחברה
היהודית נוסדו רשתות של בתי ספר מפלגתיים" :תרבות"
הציונית ,ציש"א היידישיסטית-סוציאליסטית" ,בית
יעקב" החרדית ורשתות נוספות.
תנועת המזרחי הייתה חייבת לגבש מודל חינוכי משלה.
בתנועה התגבשה הסכמה להוסיף לימודי חול לחינוך
היהודי המסורתי ,כמו גם "לימודים עבריים" :ידיעת
העברית ,הכרת ההיסטוריה היהודית ,גאוגרפיה של ארץ
ישראל .גם פעילות ספורטיבית נכללה בתכנית הלימודים
השבועית.
רשת בתי הספר של תנועת המזרחי כונתה "יבנה" .כיוון
שבתי הספר של "יבנה" לא היו ממשלתיים ,כלומר
המדינה לא מימנה אותם ,הם התבססו על שכר הלימוד
ששילמו ההורים ,על תרומות ועל תקציבי הקהילות
היהודיות.
מקורות
·בן-גדליה ,יוחאי (תשס"ח) .הרב יצחק יעקב ריינס.
נדלה מתוך אתר האינטרנט של המרכז לטכנולוגיה
חינוכיתhttp://avot.cet.ac.il/Entry.aspx?pid=12 :
·קניאל ,אסף (תשע"א) .יומרה ומעש :המזרחי בפולין בין
שתי מלחמות עולם .רמת-גן :אוניברסיטת בר-אילן.
·שפירא ,יוסף (תשס"ב) .דרכו של הרב יצחק יעקב
ריינס אל הציונות .נדלה מתוך אתר האינטרנט "דעת":
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/
darko-4.htm
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תנועת המזרחי בלובלין
"הם היו העילית הרוחנית של יהודי לובלין" ,הגדיר
בנחרצות אלכסנדר שריפט ז"ל את אנשי המזרחי בלובלין.
"הם היו הטובים שבכולנו ,העידית שבעידית".
היו אלה יהודים למדנים ,בני תורה ,משכילים ,רחבי
אופקים .הם היו מסורים בכל מאודם לרעיון הציוני
ופעילים חברתיים בקהילה.
תנועת המזרחי בלובלין נוסדה בשנת  .1903מייסדיה
ומנהיגיה הראשונים היו הרב יהושע שפטמן ויצחק
וַיצנבליט.
עם תום מלחמת העולם הראשונה והתחדשות החיים
הציבוריים בפולין ,התארגנה מחדש גם תנועת המזרחי
בלובלין .היוזמים והפעילים היו יהודה לייב שפר ואחיו
איסר שפר ,יעקב קנטור ,הרב יהושע שפטמן ,מאיר סרבניק
(כספי) ,יצחק ויצנבליט ,הרב טוביה רפפורט ,יעקב ליברמן
ואנשים נוספים.
השם שיעקב קנטור קרא בו לבנו היה תאודור הרצל.
תאודור הרצל קנטור עלה ארצה בשנות השלושים של
המאה הקודמת ,והוא זה שהציב יד ושם לחבורה
המופלאה של אנשי המזרחי בלובלין .בספר אנציקלופדיה
של גלויות :לובלין הוא שכתב את המאמר "תנועת המזרחי
בלובלין" .מאמרו היה המקור היחידי שעמד בפני בנושא
דברי אני כותבת לפיו.
זה ,ואת ַ
בית הכנסת "מזרחי" ברחוב נובוריבנה היווה מרכז לפעילות
ארגונית ,רוחנית וציונית בלובלין .בדרשות שנישאו בו
בשבתות על פרשת השבוע ,שולבה פרשנות אקטואלית
מנקודת מבט ציונית .מנהיגים ציונים ושליחים מארץ
ישראל היו מגיעים בשבתות ובחגים לבית הכנסת הזה,
והוא נמלא מפה לפה .בשמחת תורה נאסף בו כל הנוער
הציוני – חניכי 'השומר הצעיר' מזה וחניכי בית"ר מזה –
ארגון-ארגון ותלבושתו .הכול לקחו חלק בהקפות ,והיו
שמחים ורוקדים בהתלהבות עד לאור הבוקר .המנצח על
השמחה היה תמיד שלמה טוביה לקס.

אולם "הזמיר" עמד בריבנה  .8פעם בשבוע שכרה תנועת
המזרחי את האולם והייתה מקיימת שם הרצאות
וויכוחים בנושאים ציוניים.
אותה התקופה התאפיינה בפעילות פוליטית אינטנסיבית
ברחוב היהודי .המפלגות היו מעורבות ברבדים עמוקים
ומגוונים של חיי החברה והפרט .הן הקימו רשתות
חינוכיות ,תנועות נוער ומוסדות לעזרה סוציאלית; ניהלו
פעילות תרבותית מגוונת בארגוניהן ואגודותיהן; והיו
פעילות בקהילות ובמוסדות העירוניים .תנועת המזרחי
התמקדה במאבק לרכישת השפעה בקרב היהודים
הדתיים.
תנועת "המזרחי" ייסדה את בית הספר "יבנה"
בלוברטובסקה  ,8ועסקני התנועה השקיעו את רוב מרצם
בהחזקת המוסד.
התנועה הקימה תנועות נוער' ,צעירי המזרחי' ו'החלוץ
המזרחי' .התנועות הללו עודדו את הנוער הדתי לתמוך
ברעיון הציוני ,לפעול למען הקרנות הציוניות ,להפיץ את
השקל הציוני ולשלוח את חבריהן להכשרה .כמו כן נוסד
ארגון הנוער 'השומר הדתי' ,ארגון שמטרתו הייתה חינוך
לציונות ועלייה ואשר שכן בבית הספר "יבנה"' .ברוריה'
היה ארגון שפעל לחינוך הבנות הדתיות ברוח תנועת
המזרחי .כל הארגונים האלה השתלבו בתנועת 'תורה
ועבודה'.
תנועת המזרחי הקימה את "קופת גמילות החסד הראשונה
בלובלין" וקיימה אותה במשך עשרות שנים .הקופה פעלה
בלוברטובסקה .1
ככל התנועות הציוניות עסקה התנועה רבות בהפצת
השקל הציוני ,כמו גם בגיוס תרומות לקרן הקיימת ,לקרן
היסוד ולקרנות פנימיות של תנועת המזרחי ("קרן ארץ
ישראל" וקרנות נוספות).
בשנים  1930 ,1924 ,1919ו 1935-התקיימו בלובלין ועידות
מחוזיות של תנועת המזרחי.
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תנועת המזרחי בלובלין
אברהם צבי מיזלס

בית הספר "יבנה" בלובלין
כתבה שהתפרסמה בספר "לובלין – אנציקלופדיה של גלויות"
קבוצת עסקנים של "המזרחי" יסדה אחרי הרבה עמל
ומאמצים ,בית-ספר לאומי-דתי בשם "יבנה".
בית הספר היה ברחוב לוברטובסקה  ,8בליבה של לובלין
היהודית.
בתחילה היו בבית הספר  4כיתות מתחילים ,ובכל שנה
נוספה כיתה אחת ,עד שהיה לבית-ספר של  7כיתות.
בבית הספר לימדו תנ"ך ,תלמוד" ,שולחן ערוך" ולימודים
כלליים בעברית כשפת-הלימוד ,ופולנית והיסטוריה
פולנית .בית –הספר השתדל להחדיר בלב התלמידים את
אהבת המסורת וארץ-ישראל.
כל השליחים שהגיעו מן הארץ ללובלין ,בקרו ב"יבנה":
הרב י"ל מימון* ,נתן ביסטריצקי** ועוד.
המורה יעקב טאצא ,משכיל ובעל כשרון ,שנשלח מטעם
המרכז של בתי-הספר "יבנה" בוורשה ,היה מנהל בית-

הספר .כמה מאות מילדי לובלין קיבלו את חינוכם בו .על
פי רוב ,התלמידים היו מחוגים מעוטי-אמצעים ,שלא היה
ביכולתם לשלם שכר-לימוד במלואו .לפיכך ,התעוררו
קשיים רציניים בשטח הכספי ,והרבה דאגות ועמל נכונו
לעסקנים ,חברי ועד בית הספר :אליעזר מוקוטובסקי,
יעקב קנטור ,אפרים ז'יטומירסקי ,ישראל-איסר שפר,
שלמה טוביה לקס ,משה ראובן ארליכמן ומשה זימן.
בערבים ובשבתות היו מסדרים בבית-הספר שעורים
והרצאות ,שהרחיבו את הנטייה לציונות-הדתית בין
ההמונים בעיר.
בחורבנה של לובלין היהודית הושמד גם רובם של ילדי
בית הספר יבנה על אבותיהם ,ורק מעטים מהם שרדו
בחיים.

על אברהם צבי מיזלס כתב נכדו דן אורן בחוברת זו בעמ' .88
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הרב יהודה לייב פישמן מימון  -היה ממקימי תנועת המזרחי ,חבר מנהלת העם ,מחותמי מגילת העצמאות ,שר
*
הדתות הראשון של מדינת ישראל וחתן פרס ישראל לספרות תורנית.
יס ְט ִריצקי) היה סופר ,מחזאי ,מתרגם ,עורך ומבקר עברי .בין השנים  1952-1922שימש ראש מחלקת
(ב ְ
נתן אגמון ִּ
**
הנוער והתעמולה בקרן קיימת לישראל ,ופרסם חוברות הסברה ציונית.
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ועד בית הספר "יבנה" בלובלין

Board members of the “Yavneh” school in Lublin, 1934

מימין לשמאל:
יושבים :שלמה-טוביה לקס ,יעקב קנטור ,אפרים ז'יטומירסקי ,אליעזר מוקוטובסקי ,משה-ראובן ארליכמן ,ישראל-איסר שפר
עומדים :ישעיהו ארליכמן ,אברהם-צבי מיזלס ,משה זימן
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תנועת המזרחי בלובלין
רוני גיטר

המלחמה פרצה בלובלין

סבא אליעזר מוקוטובסקי

הייתי תינוק בעריסה כאשר סבא אליעזר מוקוטובסקי
רכן מעליי ,בערוב ימיו ,לראות את נכדו ,בנה הבכור של
בת הזקונים שלו ,הקרויה בפי אחיותיה הלנקה.
אליעזר מוקוטובסקי נפטר בשנת השבעים ושלוש לחייו
בפרוץ קרבות  1948ואני ,עול ימים תינוק המוטל בעריסתו,
טרם התגבשו יכולותיי להכיר ולדעת לשאול ולא ידעתי
את סבא מוקוטובסקי .מי שהפיחה רוח חיים בדמותו
של אליעזר הייתה הלנקה .סיפורי אמא אודות אביה
המופלא הפכו להיות זיכרון חיים מתמשך בזכות הדלקת
נר הנשמה ובזכות הנסיעות לבית הקברות בנחלת יצחק
בכל שנה בערב יום הכיפורים .במהלך השנים התמעטו
הנסיעות לנחלת יצחק ,אבל ידה של אמא הייתה שבה
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Eliezer Mokotowski

ומדליקה נר נשמה לזכרו של מוקוטובסקי ומפליגה
במעלותיו.
חנו וחסדו של מוקוטובסקי ופועלו למען הקהילה
היהודית בלובלין הקנו לו מוניטין של טוב לב והכרה
מיוחדת בערכו של האחר ,שזכה להתכבד ממאור פניו
של אליעזר מוקוטובסקי .בכל פעם שפגשנו באקראי
במישהו מבני לובלין הוא היה מישיר אליי מבט חודר,
מפליג בשבחו של סבא שלי ואומר בפסקנות" ,אתה הנכד
של מוקוטובסקי" .כל עולה של לובלין הוטל על שכמי
וכבר אני בנעליו של סבא ,והוא ממייסדי "המזרחי",
ממקימי בתי הספר "יבנה" ו"תרבות" וחבר הנהלת
הגימנסיה ההומאנית וכן שימש כיו"ר ועד הקהילה.

אפרים ז'יטומירסקי ,ידיד נפש של סבא
Ephraim Zytomirski, close friend of my grandfather

עבודתו הציבורית נמשכה גם לאחר שעלה לארץ-ישראל
וקבע את מושבו בתל-אביב משם שלח התרשמויותיו
לעיתון היידי "לובלינער טאגבלאט" .ידעתי על תפקידיו
רשימותיו מ"ספר לובלין" ,שאמא רכשה אותו כאילו הוא
הלובלין ,שבה בלתה עם חברותיה הגויות הפולניות.
מוקוטובסקי וז'יטומירסקי מוזכרים בספר לובלין
פעמיים ,פעם אחת כטור בספר בצירוף תמונת דיוקן.
ופעם שנייה צילום קבוצתי של הנהלת בית הספר
"יבנה" .בתחתית הצילום בצד שמאל רשום תאריך
 .1934לצילום הדיוקן צירפו מעט ציונים ביוגרפים .רוב
המידע היה סביב פועלם של ז'יטומירסקי ומוקוטובסקי,
שנתנו ביטוי לתשוקה הציונית ,שפיעמה בהם ובחבריהם,
ובעיקר בקרב ידידי הנפש אפרים ז'יטומירסקי ואליעזר
מוקוטובסקי.
מוקוטובסקי היה זקוק לגילויי רעות לנוכח הקרע בינו
לבין אחיו ,שהיה יהודי חרד ובין קלה לחמורה אורח חייו

היה בחמורה .קצפו יצא על אחיו אליעזר ,שנתן ביטוי
ליצרו האומנותי בציור דיוקניהם של בני המשפחה ולא
שעה להוראה "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" .היתפסותו
של אליעזר לציונות הייתה בלתי נסלחת ,הוא נחשב למת
ואחיו קרע קריעה וישב עליו שבעה.
"המלחמה תתחיל בלובלין" ,אמר מוקוטובסקי ועלה
לארץ-ישראל ואתו בתו הצעירה הלנקה .בתחנת הרכבת
בלובלין האב ובתו ממתינים ברציף לבואה של הרכבת,
והיא ראשונה למסע מלובלין לתל-אביב .שריקת הקטר
מבשרת את כניסת הרכבת לתחנה" .אליעזר" ,קריאה
רמה אחת ועוד אחת  ...אליעזר שמח לבואו של אחיו,
והם נפרדו בחיבוק .שני אחיה של הלנקה ,צדוק ושלמה,
ושלוש אחיותיה ,אלה ולולה ומניה ,עלו ארצה במסגרות
ציוניות שונות.
בקיץ  1937יושב אליעזר מוקוטובסקי בתל-אביב במשולש
הרחובות נחמני יבנה ואחד העם .הימים ימי "המרד
הערבי הגדול" ואליעזר אינו נרתע מלנקוט עמדה בזכות
המשך תקופת "ההבלגה" .ממרחקים נשמעת תחינתו של
אפרים ז'יטומירסקי לבנו הצעיר יהודה ,שעלה לא מכבר
לארץ-ישראל" ,מדוע לא ביקרת את ידידי מוקוטובסקי
ביודעך שאני מתייחס אליו באהבה רבה וכן הוא אליי".
ז'יטומירסקי מדבר ללב בנו" ,הרבה פעמים ביקשתיך
לבקרו ולכן בהיותך עוד הפעם בתל-אביב השתדל
לראותו" .פרק זמן חלף וז'יטומירסקי מפציר בבנו או
אף גוער בו" ,מדוע עוד הפעם זה פעם השלישית לא
ביקרת את ידידנו הכי קרוב אלינו אליעזר מוקוטובסקי".
תחינתו של ז'יטומירסקי ,כקריאות געגועים שלא נענו,
השתתקה ונבלעה במשרפות מיידנק ואושוויץ.
בנו של אפרים ז'יטומירסקי יהודה ז'יטומירסקי היה
שותף לבניינו של קיבוץ עמיר בגליל העליון .לאחר לידת
נטע ויעקב התיישבה המשפחה בתל-אביב לא רחוק
מחוף הים .אני ויעקב נעשינו חברים .יד נעלמה דחקה
בנו להיות מה שהיינו רעים וידידים .הבן של הלנקה והבן
של יהודה קושרים שרשרת היסטורית וחוליותיה באפרים
ז'יטומירסקי ובאליעזר מוקוטובסקי ובנכדים יעקב ורוני.
המלחמה פרצה בלובלין ונמשכה בחולות אבו-שולטאן.
יעקב ז'יטומירסקי נהרג במלחמת יום הכיפורים
ב ,18.10.1973-והוא משאיר אחריו תחנות זיכרון לחיים.
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אביב-סבא עם אמא בתל
My grandfather with my mother in Tel-Aviv

ליד שולחן הכתיבה

At his desk

דף מסוגנן שעיצב סבא
A page designed by my grandfather
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ֶר-בוּ דוּ ך
סברג ּ
שטר ֶּ
נטע אבידר והלה ַ

ובלכתך בדרך :סיפורו של סידור זעיר בן מאה שנה

א .המציאה
לפני כמה חודשים כתב קצין צה"ל ל'ארגון יוצאי לובלין'
את המכתב הבא:
"שלום לקהילה המכובדת.
שמי ברק דרזנר ,קצין בצבא .לאחרונה התגלגל לידי
סידור משנת  1916אשר הודפס בלובלין.
ביחידה בה אני משרת יש פח לגריסת דפים וניירות .הפח
עמד מלא במשך שנים ,ולאחרונה אחד הקצינים החליט
לרוקן את הפח ולשלוח את החומר לגריסה .הוא שלח שני
חיילים לביצוע המשימה .החיילים חזרו אליו עם ספר ישן
ובלוי .לאחר בדיקה התברר כי מדובר בסידור שהודפס
בשנת  1916בעיר לובלין ,ואפילו מכיל כיתוב בכתב יד

בעמוד הראשון .הבנו כי אסור לגרוס את הסידור וכי יש
להעבירו לידיים טובות ,שיעשו בו שימוש נכון.
חיפשתי באינטרנט ומצאתי את האתר 'קול לובלין'.
מצאתי שם את פרטי ההתקשרות של נטע אבידר.
שוחחתי ִעמה וסיפרתי לה על המקרה .בימים הקרובים
אעביר את הסידור לידי בנה (שמוליק) ,ואני בטוח שאתם
תחקרו את הנושא ותדעו לטפל בסידור כהלכה.
מצ"ב תמונות של הסידור.
ובנימה אישית :בתור דור שלישי לשואה אני רוצה לברך
אתכם על ההתנהלות ,הארגון והחשיבות שאתם נותנים
לזיכרון קהילת יהדות לובלין.
ערב טוב ,ברק.
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ב .הסידור הקטנטן "ובלכתך בדרך"

ד .וכך כותבת הלה:

ספר מסע זעיר .מיניאטורה .ספר כיס.
ספר שנועד ללוות את היהודי הנודד בדרכים.
אוצר ממוזער של כל התפילות שהיהודי מתפלל בכל ימי
חייו ,בכל האירועים בחייו .וגם כל פרקי ספר תהילים
מופיעים בו.
חמדה גנוזה בגודל כף יד.
לכל אשר ילך היהודי ,בכל אשר יקרה לו – תפילותיו יהיו
ִעמו תמיד.

הספרון התגלגל לידי הודות לערנותו של קצין צה"ל,
שהיה רגיש לספר תפילה קטן זה.
הקצין חיפש באינטרנט ומצא כי קיים ביטאון שנתי
של ניצולי השואה ודורות ההמשך" ,קול לובלין" .את
הביטאון מנהלת נטע אבידר ,וכך הגיע הספר אל נטע.
נטע אבידר צלצלה אלי בהתרגשות גדולה ואמרה :הלה,
הגיע אלי ספרון – מסמך המעיד על זהותך אשר חיפשת
שנים רבות.
הספר הוא קטן ממדים .אורכו  8.5ס"מ ,רוחבו  7ס"מ,
גובהו  4.5ס"מ .הוא נשמר באופן יוצא מן הכלל טוב
בכריכתו המקורית .נשמרו דפיו ונשמר החיבור בין דפיו
בתפירה ביד.
כלולות בו תפילות המלוות את היהודי מיום היוולדו
ועד יום מותו :תפילה למילה ,תפילת קדיש ,תפילות לכל
החגים .וגם ספר תהילים.
מחתי ושמחת משפחתי במציאת ספר זה הייתה גדולה.
ִש ָ
ספר זה הוא שריד נדיר מספרי הקודש הרבים שנדפסו
בבית הדפוס "לובלין" – בית הדפוס של סבא רבא שלי,
שלמה שמעון שטרסברגר.
מע ֶ'לה הי"ד אשר נקרא על שם
אחי הצעיר ,אחי יחידיִׁ ,ש ָ
הסבא רבא שמעון ,נספה בשואה .בכך נמחק מהעולם
השם שטרסברגר .הגרמנים יימח שמם הצליחו במחיקת
דור ההמשך של המשפחה.
נישואי שמי הוא
ַ
שמי מהבית הוא הלה שטרסברגר .אחרי
הלה בודוך.
מהשורשים הרחוקים שלי ברחוב רוסקה  5בלובלין
שבפולין הקמתי משפחה ענפה ומתפתחת בישראל.
השורשים הרחוקים ההם אצורים בתוך הסידור הישן
שהגיע לידי.
את הסידור הקטן הזה אני שומרת כאוצר.

ג .הספר הישן מגיע אל הידיים הנכונות
למי למסור את הספר?
בראש הספר נכתב שם הבעלים בעיפרון ,בכתב יד לא
ברור" :יחיאל ...מפשמישל (גליציה)" .כיתוב דל זה אינו
מאפשר לאתר את צאצאיו של בעל הסידור.
אבל בעמוד הראשון של הספר מודפסת כתובת אחרת,
ברורה מאוד:

לובלין
בדפוס הנגידה האלמנה מרת נחמה תחי'
אשת ר' יעקב ז"ל הערשענהארן
ור' שלמה שמעון נ"י שטרייזבערגער
שנת תרע"ד לפק
ובכן ,למי למסור את הספר העתיק? ֵאילו הן הידיים
הנכונות?
לנטע לא היה כל ספק בדבר.
הספר נדפס בהוצאת בית הדפוס לספרי קודש "לובלין".
והלוא את נינתו של שלמה שמעון שטרסברגר אנחנו
שטרסברגר-בוּ דוּ ך.
ּ
מכירים – זו הלה
הספר צריך לחזור הביתה ,למקורו ,לידיה של הלה.
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עיתונות יהודית בלובלין בין שתי מלחמות העולם
()1939-1916
תרגום מקוצר של פרק מתוך ספרו של תומאש פייטראשביץ

*

מדריך להיסטוריה של המלה המודפסת בלובלין
תרגמה וכתבה :יהודית מאיר
העיתונות היהודית מילאה תפקיד חשוב בחיי הקהילה
היהודית בלובלין בשנים שבין שתי מלחמות העולם.
דפיה הם בבואה אקטואלית ,חיה ואמיתית של החיים
שהתנהלו בעיר ובמחוז.
עד לשנת  1916לא הודפסו בלובלין עיתונים ביידיש.
באותה התקופה האינטליגנציה ומעמד הביניים היהודי
בעיר קראו עיתונים פולניים .עיתונים ביידיש הגיעו
ללובלין מוורשה.
העיתונות ביידיש ענתה על הדרישה של הקהילה הגדולה
דוברת היידיש שבעיר ,ונתנה במה להעלאת נושאים
מקומיים .שני העיתונים המקומיים החשובים ביידיש היו
"לובלינער טאגבלאט" (יומון לובלין) ו"לובלינער שטימע"
(קול לובלין).
למרות מספרם הרב של תושבי לובלין ,הן נוצרים והן
יהודים ,תפוצת העיתונים הכללית בה הייתה נמוכה .אך
אין בעובדה זו להוכיח שתושבי לובלין לא קראו עיתונים.
להפך ,קוראי עיתונים לא חסרו בלובלין :אם שכן אחד
בבניין היה מנוי על עיתון ,כל השכנים קראו את העיתון
שהגיע אליו...

העיתונים החשובים ביידיש שהתפרסמו בלובלין
בין שתי מלחמות העולם
לובלינער טאגבלאט (יומון לובלין)
עיתון יומי .התפרסם בקביעות בשנים .1939-1917
הוא פעל במשך למעלה מעשרים שנה ושרד עד ל8-
בספטמבר .1939

לקראת תום מלחמת עולם הראשונה ,משהתייצבו החיים
החברתיים והכלכליים בלובלין ,החל להתפרסם בה
עיתון יומי ביידיש" :לובלינער טאגבלאט" (יומון לובלין).
המייסדים והמו"לים של העיתון היו ישראל קצנלנבוגן
ומשה גרדל ,מראשי המפלגה היהודית העממית (יידישע
פאלקס פארטיי) .המערכת כללה את יואל סטופניצקי
וברוך צוקרמן.
את העיתון הדפיסו בבית הדפוס של הרשנהורן
ושטרסברגר שברחוב ברנרדינסקה מספר  .20המערכת
הייתה בקרולבסקה .13
שנים אחדות לאחר הקמת העיתון עזב את לובלין העורך
הראשי סטופניצקי והתיישב בריגה .העיתון הפסיד עורך
מוכשר ועיתונאי טוב.
כ 1000-עותקים הופצו מדי יום .עיצובו הגרפי של העיתון
לא היה מרשים ,והוא הודפס על נייר באיכות ירודה
(בדומה לעיתונים האחרים בלובלין).
העיתון הכיל ארבעה עמודים ברוב ימות השבוע ושמונה
עמודים ביום שישי .בעמוד הראשון של העיתון התפרסמו
ידיעות מהעולם ,מודעות ,איחולים וברכות לשמחות
ומודעות אבל .בעמוד השני הופיעו מאמרים פופולריים
בנושאים מקומיים שכתב יעקב ניסנבוים ,דיווחים על
אודות הוויכוחים בסיים (הפרלמנט הפולני) ובעיות
כלכליות וכן הלאה .העמוד השלישי הוקדש לסקירת
ישיבות של מועצת העיר ,כמו גם פעילויות ואירועים
למיניהם בלובלין וסביבתה .העמוד הרביעי כלל מודעות,
כרוניקה קצרה ,תכניות של בתי קולנוע ותאטראות
וסיפורים פיקנטיים.

* פייטראשביץ ,תומאש ( .)2014מדריך להיסטוריה של המלה המודפסת בלובלין.
לובלין :מרכז ברמה גרודצקה – תיאטר NN
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את העיתון קראו יהודים מכל שכבות האוכלוסייה ,אך
מספר העותקים שנמכר לא היה רב .כתוצאה מכך מצבו
הכספי של העיתון היה גרוע ,ולא היה ביכולתו להעסיק
עיתונאים .למרות זאת מאורעות אשר קרו בשכונה
היהודית נמסרו לעורך בו ביום :רבים מהקוראים חשו
שהם כתבים של העיתון ומיהרו לטלפון כדי לדווח.
העיתון הצהיר שאינו מפלגתי .לא היה לו קו אידאולוגי
מסוים ,והתכנים עסקו בעיקר במתרחש בלובלין ובערים
שבסביבתה (באלו לא התפרסם עיתון מקומי) .הכתבות
התמקדו בחייהם של יהודי לובלין על רקע המצב
הפוליטי הכללי ,החברתי והכלכלי במדינה ובעיר .העיתון
שיקף לא רק את חיי היהודים בלובלין ,אלא גם את
חיי שכניהם הפולנים (הנוצרים) .מהכתבות עולה כי בין
יהודים לפולנים לא היה רק אנטגוניזם ,אלא שררה גם
סולידריות.
לעתים התפרסמו בעיתון מאמרים היסטוריים.

לובלינער שטימע (קול לובלין)
שבועון מיסודה של תנועת 'הבונד' שנדפס מה15.1.1928-
עד לסוף אוגוסט  .1939בסך הכול ראו אור  601גיליונות
של שבועון זה.
המערכת והמשרד שכנו בשירוקה  ,16ואילו בית הדפוס
(מ' שניידמסר) היה בריבנה  .2עורכי השבועון והמו"ל שלו
היו ש' ארבס ,א' גוטוויין ,א' ניסנבאום ו-ל' זטרמן.
פרופ' מריאן פוקס ,היסטוריון פולני שהתמחה בהיסטוריה
של היהודים בוורשה ועמד בראש המכון ההיסטורי
היהודי שבוורשה *,כתב כי
הכוח והמשמעות של 'הבונד' בלובלין התבטאו
בשבועון שלו "לובלינער שטימע" ברמה הגבוהה
"וואכענדיקע
ָ
של הסקירות השבועיות במדור
"נאטיצן"
שמועסן" (שיחות שבועיות) ,במדור ָ
(רשימות) על אודות ערי האזור וגם במדור
* פרופ׳ מריאן פוקס מפלונסק הוא ממוצא יהודי .את
הפרופסורה קבל עבור המחקר "עיתונות יהודית בוורשה
בשנים ."1923-1939
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"מהעיירות הקטנות" .באחד במאי העמוד הראשון
והעמוד האחרון של השבועון הודפסו באדום .היה
זה כתב עת חי שהתאפיין ברמה ספרותית גבוהה
ובעריכה מוקפדת .הוא ביטא את ההיסטוריה
של תנועת העבודה היהודית בלובלין ואת ערכי
'הבונד'.
נוסף על שני העיתונים המרכזיים האלה ראו אור בלובלין
בין שתי מלחמות העולם כ 15-עיתונים נוספים ביידיש.
עיתונים אלה הודפסו במהדורות מוגבלות או במשך
פרקי זמן קצרים ,והמידע על אודותיהם מועט.

עיתונות יהודית בשפה הפולנית
( Mysl Zydowskaמחשבה יהודית)
שבועון חברתי שהתפרסם בשנים  .1918-1916בסך הכול
ראו אור  77גיליונות של שבועון זה.
המערכת והמשרד היו ברחוב רדזיווילובסקה מספר .3
הבעלים של בית הדפוס שהשבועון הודפס בו ,היה יוזף
פייטשיקובסקי .העורך הראשי הראשון היה רכטשפט,
ובהמשך החליף אותו יצחק קרשמן .חברי המערכת
האחרים היו פעילים חברתיים ידועים :עורך הדין ב' וורמן
(יושב-ראש הקהילה) ,ד"ר מ' זיידמן ,עורך הדין גולדברג
ויהודה לייב (ליאון) שפר .במאי  1918השבועון חדל
להתקיים ,כיוון שהקרן האמריקנית המממנת הפסיקה
לתמוך בו.
בתחילה כתב העת שאף לעסוק לא רק בנושאים חברתיים
ופוליטיים ,אלא גם תרבותיים .סקירת הכרוניקה
החברתית-תרבותית הובאה במדור "מהבמה ומבימת
התזמורת" ,ואילו במדור "מהספרות" נסקרו בעיקר יצירות
ספרותיות בשפת היידיש .בעיתון התפרסמו קטעים
מיצירות ביידיש של סופרים ומשוררים ,הובאו יצירות
משדה האמנות והספרות שפורסמו בעיתונים בחו"ל,
ונסקרו אירועים תרבותיים וכנסים שהוקדשו לתרבות
יהודית .מהגיליון השני ואילך התפרסמו בשבועון פרקי
היסטוריה מספרו של ליאון שפר ( ,)Szper Leonתולדות

היהודים בלובלין מהמאה ה 13-עד המאה ה ,20-לרבות
כאלה אשר עסקו בהתרחשויות מהשנים האחרונות.
מטרת השבועון הייתה לפעול למען שוויון זכויות ליהודים
בפולין .הייתה מחלוקת קשה בינו לבין שני עיתונים
פולניים( "Lubelska Ziemia" :אדמת לובלין) ו"Glos
( "Lublinaקול לובלין) ,ביטאונם של ה"אנדקים":ND( **1
 – Demokracja Narodowaדמוקרטיה לאומית).

דבר המתרגמת:
בחינת העיתונות היהודית בלובלין בתקופה שבין שתי
מלחמות העולם מאפשרת לנו "להציץ" לחיי היום-יום,
התרבות והפוליטיקה של עיר חיה ותוססת .עשרות אלפי
יהודים חיו בלובלין ,עבדו ,נאבקו על פרנסתם ,גידלו
משפחות ,הלכו לקולנוע ולתאטרון ,שמעו קונצרטים ,למדו
תורה ,התקוטטו ,הלכו לבחור והתמודדו עם קשיי הקיום –
כמו כל אדם בעולם הנאור .הם שמחו ,התאבלו ,השתתפו
בצער ,נאבקו על זכויותיהם ,השתתפו באספות .היו בהם
בורים והיו משכילים ,היו רבנים והיו אמנים ומוזיקאים.
עד שיום אחד חייהם נָדמו.

** תנועה פולנית שדגלה באידאולוגיה לאומנית.
התנועה קמה בסוף המאה ה 19-בעת השלטון הרוסי
בפולין ,וחבריה ראו בעצמם דמוקרטים לאומיים .בעת
שהתחוללה המהפכה הקומוניסטית ברוסיה ,חברי
התנועה גילו יחס שלילי בולט אל היהודים.
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גבלאט ,גיליון  ,55שנה 11
טא ַ
לובלינער ָ
תאריך :יום ראשון ,פרשת כי תשא ,י"ב באדר תרפ"ח 4 ,במרס 1928
כתובת :לובלין ,ברנרדינסקה 20
טלפון[ 920 :רק שלוש ספרות! ,]...ת"ד 15
מחיר 15 :גרושן
התוכן בעמוד הראשי :תעמולת בחירות לרשימה " .33הצבע עבור  33ושלום על ישראל!"

כותרת ראשית :לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל!
לכו לבחירות עם מספר  33ביד .עם פתק זה תכניס לסיים [בית הנבחרים הפולני] נציגים ישרים
ואמיצים ,כאלה שייאבקו על הזכויות הלאומיות והכלכליות שלך.
לכו היום כולכם כאיש אחד ,גברים ונשים ,אל הקלפי עם מספר  33ביד.
רק רשימה  33מבטיחה לנו מנדט יהודי ודאי.
כל קול לרשימה אחרת נזרק והולך לאיבוד.
·הליכה בדרך היהודית.
·המועמדים יילחמו עבור בתי ספר יהודיים חינם.
·המועמדים יילחמו על מתן הקלות לסוחרים ולבעלי המלאכה.
·נשליך מהמחנה היהודי את כל ערלי הלב ומחרחרי הריב.
·המצפון כיהודי ואדם דורש ממך לתת תשובה למסע הבחירות הפראי של "היום".
·

והרבנים קוראים לכם היום ללכת לבחירות ולהצביע לרשימה של שלום ואחווה,
ּ
הרביים
כל ּ
רשימה .33

תרגום :יהודית מאיר
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4.3.1928 "עיתון יומי "לובלינער טאגבלאט

הזמרת ברכה צפירה תשיר ביום שלישי 3 ,בדצמבר ,באולם "קורסו"

גבלאט ,גיליון  ,279שנה 12
טא ַ
לובלינער ָ
תאריך :יום שני ,פרשת תולדות ,כ"ט בחשוון תר"ץ 2 ,בדצמבר 1929
כתובת :לובלין ,קרולבסקה 13
טלפון ,920 :ת"ד 15
מחיר 15 :גרושן
כותרת ראשית :האשראי הוזל .המשבר מחריף[ .בל נשכח שבתקופה זו התרחש המשבר הכלכלי
העולמי! י"מ]

כותרות נוספות
·ידיעה מריגה :מפקד הצבא הסובייטי במזרח הרחוק פוטר מתפקידו.
·ידיעה מלונדון :שריפה גדולה בניו-יורק כילתה חמש אניות בשווי שני מיליון דולר.
·ידיעה מלונדון :דיפלומט יפני התאבד עקב געגועיו לאשתו המתה.

מודעות ברכה
·לבן-דודנו אהרון ניסנבוים :לרגל חתונתך עם פרל ב' גולדסובל – מזל טוב מכל הלב!
מברכים מלכה ושלמה ארליך.
·לרגל נישואיה של העלמה דורה מיצנמכר עם מר לאון פלר :הלוואי שדרך חייכם
המשותפת תוּ אר באור הזרקורים של אושר והרמוניה נצחיים .מאחלים מונייק וצשק.

השבת אבדה
·אתמול ביום ראשון ,בנסיעה בכרכרה ברחוב קובלסקה ,אבד ארנק .בארנק היו ניירות
ערך ,שטרות מכר ומסמכים על-שם לייב (לאון) פלר .מבקשים להביא לנדסטבנה  ,14לפלר .את
כל הכסף שנמצא בארנק ,אני נותן כגמול.
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2.12.1929 "עיתון יומי "לובלינער טאגבלאט

מודעת אבל
·השתתפות כנה בצערו של זיגמונד דנציגר על מות אמו מביעה הלנה שנצרובנה.

פרסומת
·טולדו ופיליי – עבודות יד .את הדוגמאות החדשות והיפות ביותר אפשר להזמין
בלוברטובסקה ( 11קומה שנייה) .לתופרות ולרוקמות במחיר זול במיוחד.

נדל"ן
·למסירה חדר עם מטבח בתנאים טובים .לפנות לה' וייסמן ,פורמנסקה .8
·להשכרה שני חדרים ומטבח עם נוחיות .לפנות לרוסקה  ,16דירה .8
·אזהרה! כפי ששמעתי ,בעלי ולוול אינלנדר מסר את הדירה שלנו ברחוב לוברטובסקה
( 61הבית של שיף) .אני מבקשת בזה שאף אחד לא ישכור את הדירה ללא ידיעתי .שימו לב!
לולה אינלנדר.

תאטרון
·תאטרון "פנתאון" בהנהלת טרכטנברג
(אפשר להשיג כרטיסים אצל ה' פלד ,קרול ,ובערב ההצגה בקופה)
להקת שחקנים יהודים מוורשה ,בניהולו של השחקן המפורסם מ' דרנוב ובהשתתפות השחקנית
האהובה רגינה באומן ,תופיע ביום שלישי ה 3-בחודש וביום רביעי ה 4-בחודש.

הגברות חינם או שני אנשים בכרטיס אחד
יום שלישי" :21:00 ,המסכה השחורה" – קומדיה בשלוש מערכות בהשתתפות ילד הפלא ליאלק דרנוב.
בסיום קונצרט.
יום רביעי :21:00 ,ילד רחוב – קומדיה בארבע מערכות.
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קולנוע
·קולנוע-תיאטרון "אפולו"
היום הדרמה הארוטית החזקה "פיתוי בברודווי" :טרגדיה של אם הרואה את בתה נלכדת בתוך הרשת.
אער וצמד הרקדנים ֶלוַנדוֹבסקי.
על הבמה תכנית חדשה :הפזמונאי יאן ָּב ֶ
שעות ההקרנה.21:30 ,19:30 ,17:30 :
היום ,יום ראשון אחה"צ ,הכניסה במחיר מוזל.
·קולנוע "ויר"
למדג' [כוכבת גדולה של הסרט האילם] בתפקיד הראשי בסרט "אישה" .דרמה בעשר
ֹרמה ַט ַ
היום נו ָ
מערכות.
שעות ההקרנה :שבת בשעה  ,17:00יום ראשון ב ,16:00-הצגה אחרונה ב.21:45-
את הקרנת הסרט מלווה תזמורת בת שמונה נגנים.

תרגום :יהודית מאיר

בתפקיד ראשי נֹורמָה טַלמדג' כוכבת גדולה של הסרט האילם
Norma Talmadge great star of silent movies
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( MYSL ZYDOWSKAמחשבה יהודית)
שבועון חברתי
שנה ראשונה ,גיליון מספר 1
לובלין 7 ,במרס 1916
מחיר 20 :גרושן
מערכת ומשרד :רדזיווילובסקה 3
המערכת פתוחה בימים שני ,חמישי ושבת מ 17:00-עד .19:00

מאמר המערכת :המשימות שלנו
פסקת הפתיחה :היום יצא מן המכבש הגיליון הראשון של כתב העת שלנו .אין ספק שיום זה יפתח
עידן חדש בחיי התרבות של החברה היהודית בלובלין .בחברה זו הבשילה מזמן המודעוּ ת לצורך
בבמה משלה ,במה שתגן על זכויות היסוד שלנו.
הפסקה האחרונה בעמוד הראשון :הממשלה הרוסית מבססת את שלטונה על שימוש מרבי בשיטת
ִ
"הפרד ומשול" .שלטון זה הבדיל בין יהודים לפולנים ,שיסה אותם אלה באלה ,ביזה את זכויותיהם
הלאומיות וחנק אותם ללא רחמים...

תרגום :יהודית מאיר

50

Weekly Jewish magazine in Polish language
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7.3.1916

"Mysl Zydowska" שבועון יהודי בשפה הפולנית

לובלינער שטימע (קול לובלין)
שבועון לעובדים
שנה ראשונה ,גיליון מספר 8
לובלין ,יום שישי 2 ,במרס 1928
מחיר 15 :גרושן
כתובת המערכת והמשרד :קובלסקה 4
מודעות מתקבלות כל יום מ 10-עד  .12מחיר המודעות :שורה של מילימטר – לפני הטקסט  20גרושן,
אחרי הטקסט  12גרושן .מחיר העיתון :בפולין  50גרושן ,בחו"ל  40סנט.

המאמר הראשי :חבר ,איש עבודה ,צא לרחוב!
תעמולת בחירות לרשימה שמספרה הוא .4
נגד מלחמה – נגד רדיפות נלחם הבונד
בעד שלום – בעד חופש נלחם הבונד
נגד ניצול – בעד סוציאליזם נלחם הבונד
המועמדים של רשימה מספר :4
ה' ארליך ,ו' אלטר ,י' ליכטנשטיין ,ב' שפירא

כל הצבעה עבור "הבונד" היא לבנה לבניין נהדר של הסוציאליזם!

תרגום :יהודית מאיר
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Weekly magazine “Lubliner Shtime"
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2.3.1928 "שבועון של הבונד "לובלינער שטימע

יוצאי לובלין ויוצאי פולאבי מתאחדים
פולאבי הייתה עיירה במחוז לובלין .עד היום קיימו יוצאי
פולאבי ארגון עצמאי.
במשך השנים התמעט מספרם ,והשנה פנו יוצאי פולאבי
אל ארגון יוצאי לובלין בבקשה להתאחד.
במפגש חברים בביתו של יוסף דקר ב ,26.2.2015-החליטו
כל המשתתפים פה אחד להיענות לבקשתם של אנשי
פולאבי ,לשלב אותם בארגוננו.
בפגישה מצומצמת של נציגי הארגונים בתאריך 27.5.2015
התקבלו ההחלטות הבאות:
ארגון יוצאי פולאבי ישתלב בארגון יוצאי לובלין.

שמו של הארגון המשותף יהיה "ארגון יוצאי לובלין
ופולאבי".
שם הביטאון המשותף יהיה "קול לובלין ופולאבי" .הוא
יהיה פתוח בפני אנשי פולאבי לכתוב בו את דבריהם.
הכינוס השנתי יהיה מאוחד .אנשי פולאבי ישמיעו בו את
קולם.
האזכרות של שני הארגונים יהיו מפוצלות ,מכיוון
שהאנדרטאות נמצאות במקומות שונים :האחת בנחלת
יצחק והשניה בחולון.

פולאבי

ויסלה

לובלין

בין לובלין לפולאבי
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היהודים בנפת פולאבי שבמחוז לובלין בין שתי מלחמות העולם
המאמר מבוסס על עבודת מחקר (תזה) שכתבה

טליה פרקש

מבט על הגשר הישן והשער לגשר

View of the old bridge and the bridge’s gate
Photo: http://dawnepulawy.pl

במלחמת העולם הראשונה ,משהתקרבה החזית לפולאבי
( ,)Puławyגירש הצאר הרוסי את היהודים מהעיירה
ומהעיירות הסמוכות לה .בתי היהודים נהרסו ורכושם
נבזז.
בקיץ  1915כבשו האוסטרים את העיירה מידי הרוסים
ושלטו בה עד לסוף  .1918בעקבות הכיבוש האוסטרי
חזרו לפולאבי היהודים שעזבו אותה ,ואליהם הצטרפו
יהודים מרחבי הקיסרות האוסטרו-הונגרית .היהודים
קיבלו שוויון זכויות אזרחי ,וחייהם השתקמו – כלכלית,
חברתית ותרבותית.
בתקופת השלטון האוסטרי נוסד בפולאבי 'דעת' ,ארגון
שעסק בחינוך ובתרבות יהודית .הארגון הקים בית ספר
חילוני ,ספרייה ואולם קריאה ,ובעיירה התקיימו שיעורי
ערב למבוגרים וחוג תאטרון .בעיירות אחרות בנפה צמחו
ארגונים דומים.

הנהלת הקהילה
בין שתי מלחמות העולם היה מספר היהודים בעיירות
הנפה כדלקמן:
פולאבי – כ 3,500-יהודים ,כ 30%-מכלל האוכלוסייה
בעיירה.
או ֹּפו ָֹלה –  4,000יהודים ,כ 66%-מהאוכלוסייה.
ירנָה –  3,300יהודים ,כ 67%-מהאוכלוסייה.
ין-א ֶ
מב ִל ִ
ֶד ּ
יקי –  2,895יהודים ,כ 69%-מהאוכלוסייה.
ִר ִ
קוּ רוּ ב –  2,751יהודים ,כ 57%-מהאוכלוסייה.
ִמיכוּ ב –  2,100יהודים ,כ 57%-מהאוכלוסייה.
ָקזִ 'ימיֶז' דוֹלנִ י –  1,800יהודים ,כ 40%-מהאוכלוסייה.
ַמרקוּ שוּ ב –  1,250יהודים ,כ 55%-מהאוכלוסייה.
קוֹנסקוֹבו ָֹלה –  1,100יהודים ,כ 82%-מהאוכלוסייה.
יוּ זֶפוּ ב שליד הוויסלה –  1,424יהודים ,כ 67%-מהאוכלוסייה.
יצה –  1,000יהודים ,כ 35%-מהאוכלוסייה.
ווֹנווֹלנִ ָ
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ֶפז' –  1,020יהודים ,כ 54%-מהאוכלוסייה.
ָּב ָרנוּ ב שליד הווי ּ
יקי –  500יהודים ,כ 31%-מהאוכלוסייה.
ִליסו ִֹּב ִ
ָלנצוּ ב –  153יהודים ,כ 30%-מהאוכלוסייה.
נֶ
את חיי הקהילה היהודית ניהל ועד שנבחר בבחירות
דמוקרטיות .הוועד גבה מסים ,ותקציבו היה נתון לפיקוח
ממשלתי .ההוצאות הכספיות של הקהילה כללו את
אחזקת הרכוש ובית העלמין ,שכר הרב ,שכר נושאי
תפקידים מרכזיים בקהילה וסבסוד של מוסדות צדקה,
חינוך וסעד.
מחלוקות משפטיות בין יהודים יושבו בתוך הקהילה.
אם היה סכסוך בין פולנים ליהודים ,או בין השלטונות
ליהודים ,הקהילה סייעה במימון ההוצאות המשפטיות.
בין שתי מלחמות העולם הרב של פולאבי היה הרב מנדל
נָאי .דמות מרכזית בחיי החברה והחינוך בעיירה היה
הנריק אדלר ,ובתקופת הכיבוש הגרמני הוא מונה לראש
היודנראט.
חיי הדת
(ה"שטאט שוּ ל") הוקם בשנת 1886
ַ
בית הכנסת בפולאבי
על גבעה בסמוך לגדות הוויסלה ,מול הכנסייה .בסמוך
לבית הכנסת היו משרד ,מקווה ובית מדרש .המבנה
הרבוע של בית הכנסת נבנה מאבן ,והיו לו שלוש כניסות.
תקרתו המעוגלת של בית הכנסת נשענה על ארבעה
עמודים ,וכיפתו הייתה עשויה זכוכית .משני צדי ההיכל
היו מדרגות ,ואלו הובילו לעזרת הנשים שבקומה השנייה.
בשבתות נמלא בית הכנסת במאות מתפללים.
יהודי פולאבי התפללו גם בשני בתי מדרש .בבית המדרש
הישן נהגו להתפלל מכובדי העיירה ,ואילו בבית המדרש
החדש (בסמוך לבית הכנסת) התפללו "עמך".

Puławy on the Wisła river
ליד נהר הוויסלה
Photo: http://dawnepulawy.pl
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בעיירה פעלו כמה חצרות חסידים ,וכל חסידות נהגה
להתפלל בבית כנסת משלה .הגדולות מבין החסידויות
בעיירה היו ה"לובלינער שטיבעל" (כ 120-מתפללים
ֹצקער שטיבעל" (כ 50-מתפללים קבועים),
קבועים) ,ה"קו ֶ
"מוֹדזִ 'יץ' שטיבעל" (כ 50-מתפללים קבועים) ו"גוּ ר
שטיבעל" (כ 30-מתפללים קבועים) .חסידיו של הרבי
מקוֹצק פעלו בעיירה במשך כחמישים שנה .בימים
הנוראים הגיעו לחצר שלו כ 3,000-מתפללים מכל רחבי
פולין .המתנגד העיקרי לרבי מקוצק היה רב העיירה
מנדל נָאי ,אשר השתייך לחסידות מודז'יץ'.
כלכלה
אובדן הרכוש במלחמת העולם הראשונה הותיר את יהודי
פולאבי בחוסר כול .בדומה לתושבים בפולין כולה הורע
בשנות השלושים מצבם הכלכלי של יהודי העיירה ,וזאת
לנוכח המשבר הכלכלי באירופה באותן השנים .לאחר
מות פילסודסקי ב 1935-המצב הכלכלי של יהודי פולין
הידרדר עוד יותר בשל החרם הכלכלי האנטי-יהודי.
בהתאם לכך כ 40%-מחברי הקהילה היהודית בפולאבי
היו פטורים מתשלום מס הקהילה.
בחברה היהודית בפולאבי היו שלושה מעמדות:
מעמד סוציו-אקונומי נמוך – סבלים ,שואבי מים,
עגלונים וכן הלאה .בני מעמד זה התפרנסו בדוחק ,ולא
אחת נזקקו לעזרת הקהילה.
מעמד ביניים (בעלי מלאכה וסוחרים זעירים) – סנדלרים,
נפחים ,כובענים ,נגרים ,חייטים.
אמידים – סוחרים גדולים ,רופאים ,בעלי בתים.
ענפי הפרנסה העיקריים בעיירה היו סנדלרות (פולאבי
נודעה בפולין באיכות נעליה) ,נגרות וגננוּ ת.

פארק בפולאבי

Park in Puławy
Photo: http://dawnepulawy.pl

חינוך
נוסף על החינוך המסורתי ב"חדר" וב"תלמוד תורה" ,פעלו
בפולאבי בין שתי מלחמות העולם שני בתי ספר יסודיים:
בית ספר של רשת 'תרבות' ובית ספר יסודי ממלכתי.
בית הספר 'תרבות' של התנועה הציונית נוסד בפולאבי
בסוף שנות העשרים ביוזמתו של שלמה רַטנוֹבסקי .כיוון
שרשת 'תרבות' גבתה שכר לימוד ,מעוטי היכולת שלחו
את ילדיהם לבית הספר היסודי הממלכתי (הלימודים
בבית הספר הממלכתי היו חינם) .מנהל בית הספר
אדלר .בשנים הראשונות היה זה
הממלכתי היה הנריק ֶ
בית ספר פולני שנועד לילדים יהודים ,אבל בשנת 1933
חלה רפורמה בחינוך ,ובעקבותיה החלו ללמוד בו יחדיו
תלמידים המשתייכים לשתי הדתות – יהודים ונוצרים.
תלמיד לשעבר אשר המנהל אדלר לימד אותו מתמטיקה,
סיפר לימים כי התלמידים היהודים התלוננו בפני המנהל
על הטרדות אנטישמיות של התלמידים הפולנים .תגובתו
של אדלר לתלונות הללו הייתה כי גם מנת חלקו היא כזו
(הטרדות אנטישמיות של המורים הפולנים שעבדו יחד
אתו בבית הספר).
בתחילת שנות השלושים הקימה תנועת המזרחי בפולאבי
את בית הספר היסודי "יבנה" .בנות חרדיות למדו בבית
ספר של רשת 'בית יעקב'.
תרבות וספורט
ייפ ִציג
בשנות העשרים והשלושים כונתה פולאבי ַ'ל ּ
היהודית' .לייפציג התפרסמה בהוצאות הספרים הרבות
שבה ,ובפולאבי פעלה הוצאת הספרים 'ספרייה יהודית
כללית' בניהולו של המתרגם ועורך הספרים שלמה

שיינברג .ההוצאה תרגמה ליידיש ספרות פולנית ורוסית,
וכמו כן פרסמה ספרות יידיש מקורית.
עוד בימי הכיבוש האוסטרי נפתחו ספריות בפולאבי.
הגורמים הדתיים-אורתודוקסיים שבעיירה נאבקו
בספריות ובפעילותן התרבותית .בין שתי מלחמות העולם
פעלו בפולאבי ספרייה ציונית ,ספרייה של האיגודים
המקצועיים ,ספרייה של "ארגון שיעורי הערב" וספרייה
קומוניסטית.
ארבעה ארגוני ספורט יהודיים פעלו בפולאבי :מכבי,
הפועל ,בית"ר ושטרן (מיסודה של מפלגת פועלי ציון
שמאל) .לקבוצות הכדורגל של מכבי והפועל היו מוניטין
טובים ,והן שיחקו נגד קבוצות פולניות .לפני מלחמת
העולם השנייה התאחדו שתי הקבוצות והקימו קבוצת
כדורגל בעלת שם.
תחום ספורטיבי נוסף שקבוצת הפועל עסקה בו ,היה
חתירה בקיאקים בנהר הוויסלה.
רווחה וסעד
כמה ארגוני צדקה וסעד פעלו בפולאבי בין שתי מלחמות
העולם:
 "גמילות חסדים" – מתן הלוואות ללא ריבית לסוחריםובעלי מלאכה.
 "הכנסת כלה" – עזרה לכלות יתומות ועניות. "לינת צדק" – עזרה לחולים עניים. "הכנסת אורחים" – מציאת מקום לינה ומזון ליהודיםעניים שהגיעו לעיירה.
ארגונים נוספים בעיירה היו ויצ"ו ו"טאז" (ארגון שפעל
לשמירת ההיגיינה בחברה היהודית בפולין).
בסוף שנת  1938אספו הנאצים למעלה
מ 12,000-יהודים בעלי אזרחות פולנית
אשר התגוררו בגרמניה ,וגירשו אותם
לעיירה זבונשין שבגבול פולין-גרמניה.
הממשלה הפולנית סירבה לקלוט אותם,
והיהודים המגורשים נותרו באזור הגבול
ללא מחסה מפני הקור .הג'וינט ,הצלב
האדום הפולני וארגונים יהודיים בפולין
התגייסו לעזרתם וסיפקו מזון ותרופות.
גם הקהילה היהודית בפולאבי אספה
כסף ובגדים עבור המגורשים.

רחוב לובלסקה

Lubelkska St.
Photo: http://dawnepulawy.pl
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פולאבי בשלג

Puławy in winter
Photo: http://dawnepulawy.pl
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עדות שנמצאה במכון היהודי היסטורי בוורשה

עדותה של רחל זיונץ (סלה זילברבאום)
תאריך מתן העדות 15 :בינואר1946 ,
מקום :לובלין
רשמה את העדות :אירנה שייביץ' ()Irena Szyjowicz

הגרמנים נכנסו לעיר זמושץ' במחצית הראשונה של
ספטמבר ( 1939אני הייתי כמעט בת שמונה) .אני זוכרת
שלעתים קרובות הגרמנים התנפלו עלינו ,התאכזרו
הורי,
ליהודים וביצעו מעשי שוד רבים .אני גרתי יחד עם ַ
אחותי ואחי הקטן ברחוב אוקשי ( )Okrzeiמספר .34
לאבי הייתה חנות לממכר סיטונאי של מוצרי מזון .מיד
אחרי הכיבוש הגרמני של העיר הגרמנים שדדו את כל
תכולת החנות ונעלמו .אבי נאלץ לחפש מקור פרנסה
אחר .לאחר זמן מה הוא החל לעבוד במחסני הצבא ,אבל
זמן קצר אחר כך הוא נלקח משם למחנה עבודה שהקימו
הגרמנים בעיר .במחנה הזה היו כבר באותה העת יהודים
מכל עיירות הסביבה .אחותי בת ה 17-עבדה כפקידה
ביודנראט .היא ניסתה להוציא את אבא ממחנה העבודה,
ורק לאחר כמה חודשים הצליחה בכך.
לאחר זמן קצר התחילו לגרש את היהודים לחלק המזרחי
של העיר החדשה ,אזור שהגטו נועד להיות בו .משפחתנו
ברחה לכפר קטןְ ,ש ֶצ'לאטין ( )Strzelatynשמו ,אשר
נמצא כ 30-קילומטרים מזרחית לזמושץ' .בכפר הזה
הייתה בבעלותו של אבי טחנת קמח ,ולידה שכן בית.
בבית הזה גרנו .הגענו לכפר באפריל  ,1940ובחודש יולי
של אותה השנה גורשו היהודים מכל העיירות והכפרים
שבסביבה .ב 28-ביולי הצטוו כל יהודי האזור להתייצב
בכיכר העיר גרבוביץ' ( ,)Grabowiecוממנה הם נלקחו
לתחנת הרכבת .ילדים וחולים הובלו בעגלות ,הגברים
והנשים הלכו ברגל .בתחנת הרכבת שהינו יממה שלמה.
היה שם נורא :מכל עבר נשמעו יריות ,צעקות ובכי .מכל
היהודים נשדדו כספים ודברי ערך.
בתחנת הרכבת נערכה סלקציה .את אבא לקחו לצד
שמאל ,ואילו את אמא ואת הילדים שלחו לצד ימין.

כאשר ראיתי כי מפרידים את אבא מאתנו ,ניגשתי לאיש
אס אס גרמני שרכב על סוס וביקשתי ממנו להשאיר
את אבא יחד עם יתר בני המשפחה .הוא חייך ולא אמר
דבר .פניתי גם לאמי וביקשתיה לא להשאיר את אבא
לבד .עברתי את חוטי התיל הדוקרניים והלכתי לכיוון
אבא .באותו הרגע איש אס אס ִהכה בחוזקה בפרגול על
גבי .שמלתי נקרעה מעלי .לפתע זיהיתי שם איש אס אס
אחר .הוא הכיר אותנו מן הכפר ,כי הייתה לו שם חווה
חקלאית .איש האס אס הזה הגיע למקום הסלקציה כדי
לבחור יהודים לעבודה בחווה שלו .הוא לא הבטיח לי
דבר ,אך מאוחר יותר דיבר עם הגרמני שעל הסוס .לבסוף
הורשינו לעבור לצד שאבא היה בו .אנו חזרנו לכפר ,ואילו
את יתר היהודים הובילו לבלז'ץ ולטרבלינקה.
בכפר לא נתנו לנו להיכנס לבית שלנו ,כי פולנים תפסו את
הבית וגרו בו .גרנו בחווה של איש האס אס ,אבא ואמא
עבדו בשדות ,ואחותי הגדולה עסקה בעבודה משרדית.
קיבלנו חדרון קטן ללא רצפה והתקיימנו ממכירת חפצים
שעוד היו לנו .בחווה שהינו עד לאוקטובר .1942
בחודש זה הגיעו לחווה אנשי אס אס .הם דרשו לגרש את
כל היהודים שעבדו בה ולהעבירם לעיר גרבוביץ' .ההורים
חשבו כי מעבר זה פירושו הליכה למוות ,שכן באותה העת
נפוצו שמועות וידיעות על אודות גורל היהודים אשר
גורשו מכל העיירות והכפרים שבסביבה .אמי הכינה
עבורי ועבור אחי הקטן מקום סתר אצל אישה פולנייה
בכפר .אנו ,הילדים הקטנים ,לא הסכמנו להישאר אצל
הפולנייה ורצינו ללכת יחד עם ההורים .אמא הבטיחה כי
תשאיר אותנו אצל הפולנייה רק יום אחד :לאחר שתיקח
את כל החפצים לעיר גרבוביץ' ,היא תיקח אותנו בחזרה
יחד ִאתה .אבל ההורים לא חזרו אלינו לעולם.
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רחל בת  .14לובלין1946 ,
Lublin, 1946. Rachel at age of 14

לאחר שנודע כי כל היהודים מן העיר גרבוביץ' נלקחו
למקום אחר ,הפולנייה "שלנו" – זו ששהינו אצלה ואשר
קיבלה את כל רכושנו (תכשיטים ,פרוות ,כל הבגדים,
כלי המיטה ,השמיכות וכן הלאה – מסרה אותנו לידי
הגרמנים (השם שלה ִּפילוּ ט ,שם בעלה יוזף ,את שם
המשפחה שכחתי) .הפולנייה הובילה אותנו ועוד משפחה
יהודית מכפר סמוך (המשפחה הזו הסתתרה אצל פולני
אחד) אל העיר גרבוביץ' .היא אמרה לנו שהיא מובילה
אותנו אל אמא שלנו .אחי בן השבע היה מרוצה מאוד
מכך.
כאשר הגענו לגרבוביץ' ,נערכה שם חטיפה של אוכלוסייה
פולנית לעבודה בגרמניה .לא הגענו לבניין המשטרה
בעיר ,כי איש אס אס עצר אותנו בדרך וביקש לבדוק את
התעודות שלנו .למשפחה היהודית השנייה היו תעודות.
בני המשפחה הראו את תעודותיהם ,ואיש האס אס קרא
לחברו ואמר לו" :הבט ,כל העגלה מלאה ביהודים" .השניים
ציוו על בעל העגלה – היחידי שלא היה יהודי – לרדת מן
העגלה .אני קפצתי מן העגלה יחד עם הפולני ,והגרמנים
לא שמו לב לכך .התרחקתי משם כ 50-מטרים ,ואז
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שמעתי את היריות .הגרמנים ירו בכל האנשים שהיו על
העגלה והרגו את כולם .את זאת אישרה לי פולנייה אחת
מאוחר יותר .היא גם סיפרה לי כי את כל היהודים הובילו
לעיר חרוביישוב (.)Hrubieszow
החלטתי ללכת לשם .היה גשם שוטף ,נרטבתי עד
לשד העצמות ,אך איכשהו הצלחתי להגיע לחרוביישוב.
לצערי ,לא מצאתי שם אף אחד .חזרתי ברגל לגרבוביץ',
ומשם הלכתי לכפר ְש ֶצ'לאטין ( .)Strzelatynבמהלך
כל הנדידות האלו לא אכלתי דבר ,כי פחדתי להיכנס
למישהו ולבקש אוכל .בכפר ְש ֶצ'לאטין הלכתי לפולנייה
אחת שבעבר הייתה שכנה שלנו .היא האכילה אותי
ברגלי .יכולתי לנוח מעט .שהיתי אצלה שבוע
ַ
וטיפלה
ימים .הבעיה הייתה שהוריה כעסו עליה מאוד וטענו
כי כל תושבי הכפר יודעים שהיא מחזיקה אותי אצלה.
נאלצתי לברוח מהכפר.
רגלי היו פצועות,
החלטתי לחזור לעיר הולדתי זמושץ'ַ .
לא יכולתי לנעול נעליים .הלכתי יחפה למרות הכפור.
רק כאשר הייתי מתקרבת לכפר כלשהו ,נעלתי את
הנעליים :חשבתי שאם יראו אותי הולכת יחפה בכפור,
יֵדעו שאני יהודייה .הגעתי לזמושץ' והלכתי לבית שלנו.
כבר מזמן גרה בו משפחה פולנית .הם פחדו להחזיר אותי,
ואפילו לא הרשו לי להיכנס לדירה .הם יעצו לי לפנות
ל"פולקדויטשה" ידוע ,זיבצר ( )Zibcerשמו .הייתה
בבעלותו מנסרה ,ולידה היה מחנה עבודה של יהודים.
אשתו הייתה ידידה של אמי מאז תקופת לימודיהן בבית
הספר .הם קיבלו אותי ,ואפילו אירחו אותי אצלם במשך
יומיים .לאחר שאנשים רבים שמו לב לכך ,הם העבירו
אותי למחנה העבודה הסמוך .במחנה הזה לא היה לי רע
כל כך.
לאחר זמן מה חיסלו את המחנה ולקחו משם את כל
היהודים .יום קודם הזהיר אותי זיבצר ויעץ לי לברוח
מבעוד מועד .הלכתי כשני קילומטרים מחוץ לעיר למקום
שנקרא קרולובק ( .)Karolowekבמקום הזה היה פעם
מחנה של שבויים רוסים ,אך עתה הוא הוסב למחנה
עבודה של יהודים .בקרולובק היה הרבה יותר גרוע
עבורי .במשך חודשיים הסתתרתי בו מעיני הגרמנים ,כי
במחנה הזה נאסר להחזיק ילדים .חוץ ממני היו במחנה
עוד שני ילדים וילדה אחת.
יום אחד ,בשעה מוקדמת לפנות בוקר ,שמענו נביחות של
כלב וצעדים .מיד אחר כך גרמני נכנס יחד עם כלב לצריף
ששהינו בו .באותו הרגע הגיעו לצריף שני הילדים (כי
הרגישו בסכנה הצפויה לכולנו) ומיהרו להסתתר מתחת
למזרוני הקש .גם הילדה הסתתרה שם .אני הסתתרתי בין
המיטה לבין חבית ריקה של בנזין .הגרמני ציווה על כל

היהודים לצאת החוצה למסדר ,והוא עצמו התחיל לחפש
בצריף בעזרת הכלב .ראיתי איך הגרמני מתכופף ,נשכב
על הארץ ,מסתכל מתחת למיטות וקורא לכלב שיסייע
לו .במהרה הוא הוציא את שני הילדים ממקום המסתור
שלהם ,ואחר כך גם את הילדה .הגרמני ִהכה אותם חזק.
הוא יצא מן הצריף יחד עם שלושת הילדים ,אך הכלב
המשיך לרחרח מתחת למיטות .ראיתי את הכלב מתקרב
אלי .הרגשתי כבר את נשימתו .באותו הרגע קרא אליו
הגרמני" :בובי ,קום היר" (בובי ,בוא הנה) .בתגובה לכך
הכלב מיהר לרוץ החוצה.
את שלושת הילדים הובילו לרוטונדה (,)Rotunda
המצודה שבקרבת העיר זמושץ' אשר בשנות המלחמה
שימשה את הנאצים כבית סוהר ומתקן חקירות .במקום
הזה עינו הגרמנים את אסיריהם ולבסוף שרפו אותם.
איש לא חזר משם חי.
המשכתי להסתתר באותו המקום ,ליד החבית הריקה,
במשך כחצי שעה נוספת .אחר כך ברחתי מן הצריף
אחר הנעליים.
יחפה ,כי לא רציתי לבזבז זמן בחיפוש ַ
בחוץ היה קר מאוד ושרר כפור עז .רצתי בכל כוחי לעבר
הכפר היז'ה ( )Hyżaשמעבר לנחל .הלכתי לפולנייה
אשר הכרתי ,כי בעבר היא הייתה קונה מצרכים בחנות
של אבא .התחממתי אצלה ,והיא גם האכילה אותי ,אך
נעליים לא נתנה לי .בסמרטוטים שהיא כן נתנה לי,
עטפתי את הרגליים.
באותו הלילה הלכתי לאישה פולנייה אחרת ,ידידה שלנו
שגרה בעיר זמושץ' .היא נתנה לי נעליים ,גרביים ושמלה.
חזרתי משם שוב לכפר היז'ה והסתתרתי בגורן .למחרת
לפנות בוקר הלכתי לכפר אחר ,אף שבאותו הכפר ידעו
כי אני ילדה יהודייה .הפולנים הרשו לי לשהות אצלם רק
במשך היום ,ולכן בלילות הייתי חוזרת למחנה העבודה
אשר ברחתי ממנו לפני כן .בכל יום ,בשעה ארבע לפנות
בוקר לערך ,הייתי בורחת מן המחנה אל הכפר .כך זה
נמשך עד לחודש ינואר  ,1943כאשר אחרוני היהודים
הובלו למוות ברוטונדה.
אותי כבר הכירו כל האנשים בסביבה .ערב אחד הלכתי
כרגיל לכיוון המחנה כדי לשהות בו במשך הלילה .כולם
אמרו לי שאין יותר מה לחפש שם ,כי המחנה חוסל.
בלילה הזה לנתי שוב בגורן הריקה .במשך כמה שבועות
הסתתרתי בלילות בכל מיני מקומות :אורוות ,עליות גג,
"חורים" למיניהם – איפה שרק יכולתי למצוא מקום
מסתור.

אחר כך פולנייה אחת ,קוזמירצ'יקובה ()Kusmierczykowa
שמה ,נתנה לי תעודת לידה של ילדה פולנייה שכבר
נפטרה ואמרה לי ללכת לכפר אחר המרוחק כשבעה
קילומטרים מהיז'ה .בכפר הזה גרו רק "פולקסדויטשה".
היא יעצה לי להציג את עצמי כבת של אישה מן הכפר
אודריץ' ( ,)Udryczלהגיד שההורים שלי נחטפו לעבודה
בגרמניה ולספר שהגעתי מן העיר גרבולין ()Garwolin
כדי לחפש עבודה .שמעתי בעצתה ,הלכתי ברגל לאותו
הכפר .חיפשתי מקום עבודה ,אבל איש לא הסכים לקבל
אותי .בקצה הכפר עמד בית קטן .נכנסתי לתוך הבית
הזה ,והאנשים בו ריחמו עלי .הם ראו שאני סובלת מאוד
מן הכפור בחוץ והסכימו שאשאר אצלם ,אבל אמרו
שיחזיקו אותי רק זמן קצר – שבועיים-שלושה לכל
היותר ,עד שיהיה חם קצת יותר בחוץ.
יום אחד ידיד של בני המשפחה הזו לקח אותי לביתו
כדי לטפל בילד שלו .שהיתי בבית הזה במשך זמן לא
רב והרגשתי לא רע .באחד הימים הגיעה לבית ידידה
של האב אשר הכירה אותי .היא גילתה לאב שאני ילדה
יהודייה ודרשה ממנו לא להחזיק אותי יותר אצלו .הוא
התייעץ עם אשתו ,ובני הזוג ביקשו מהידידה לא לספר
על כך לאף אחד .השניים החליטו להמשיך להחזיק אותי
אצלם .עבדתי קשה מאוד אצלם ,אבל שמחתי שהם
הסכימו להשאיר אותי בביתם.
באחד הימים תקפו הפרטיזנים את הכפר ושרפו אותו
כליל .אני ברחתי לשדות .מסביב נשמעו הרבה יריות,
והרבה אנשים נפגעו לידי .איכשהו לא נפגעתי ,אבל
התקררתי מאוד ושכבתי כל הלילה בשדה .למחרת
איבדתי את ההכרה .ה"פולקסדויטשה" שלי מצא אותי
וטיפל בי כאילו הייתי הבת שלו .הוא לקח אותי לבית
חולים גרמני ,ושם שהיתי כחודשיים לצורך החלמה.
סבלתי מדלקת פרקים ומפצעים רבים בכל גופי.
לאחר יציאתי מבית החולים לקחה אותי בת-דודתו של
ה"פולקסדויטשה" לביתה שבזמושץ' .לא עבדתי אצלה,
ורק הייתי צריכה לשחק עם בנה .לעתים קרובות הגיעו
ידידים שלה לביתה וטענו שאני יהודייה ,אבל היא הגנה
עלי והראתה להם את תעודת הלידה שלי.
אצל האישה זאת נשארתי עד לשחרור.

תרגם מפולנית :פנחס זיונץ
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פנחס זיונץ

על רחל כי איננה
(רחל זיונץ לבית זילברבאום)
13.2.2015 - 5.10.1931

הספד לרחל

יוני  .1946גרמניה ,אזור הכיבוש הצרפתי ,העיירה יורדנבד.
איש אחד ,ראובן מונוביץ' שמו ,מגיע ממחנה פליטים
של אונר"א ומביא יחד ִעמו ארבעה בני נוער – שלוש
נערות ונער אחד .אחת הנערות רזה ובעלת צמות ארוכות.
הלינקה.
כבר למחרת ,בהפסקה בין השיעורים בכיתה ללימוד
עברית של המורה חדוה ,הלינקה מתהלכת בין שורות
הכיסאות .היא לבושה חלוק לבן ,מכריזה שתטפל בכל
אחד ,שולפת פלסטרים ותחבושות" .למי יש פצע? מי נפל?
תמיד עזרתי נתונה לכול" .היא מדברת פולנית ואידיש די
משובשת.
הצמות שלה שובות את לבי .קוראים לזה "אהבה ממבט
ראשון" .הבעיה היא שאני ביישן מאוד .איך ַאפנה את
תשומת לבה אלי? כן ,מצאתי את הדרך :בכל הזדמנות
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Mourning over Rachel

אני צובט לה .היא די כועסת ומתנערת ממני ,אבל משהו
ניצת גם אצלה.
עד למימוש אהבתנו חולפות שנים .גרמניה ,צרפת ,העפלה
לארץ באפריל  1947באנייה "תאודור הרצל" ,שמונה
חודשים בקפריסין ,עלייה לארץ ,עתלית ,קיבוץ מענית
(מה 16-בדצמבר .)1947
קבלת הפנים בקיבוץ מאוד מאכזבת .יושבים על
המזוודות מול חדר האוכל מאחת-עשרה בצהריים עד
תשע בערב .אנשים באים לאכול ארוחת צהריים ,ואחר
כך לאכול ארוחת ערב ,אבל אלינו איש לא ניגש .עד
שעוברת מלאכית אחת ,סלובה כהן .היא מסדרת לנו
לינה על רצפת צריף חדר התרבות ובאוהלים של גרעין
"ולבז'יך".

מלחמת השחרור פורצת .הקיבוץ מותקף .יריות ,הפגזות.
צריף המרפאה הזעיר עמוס .הלינקה היא כבר רחל.
היא מגיעה לגניה ,אחות המרפאה ,ומתנדבת לעזור לה
בטיפול באנשים.
חברת הנוער "ניצנים" .אנחנו עובדים חמש שעות בבוקר
– היא בלול ,אני במטע – ולומדים שלוש שעות אחר-
הצהריים .רובנו יתומים ,שרידים יחידים למשפחות
שנרצחו בתקופת השואה .קשה לנו ,ואנו שואפים לקץ
הנדודים .להניח את הראש במקום יציב .אולי זה יהיה
במענית?
מה עבר על הלינקה שם ,בגיהינום הנאצי? לא שאלתי
אותה ,כשם שהיא לא שאלה אותי .רצינו לדחוק את
הצדה .גם חברי הקיבוץ שהכרנו ,לא התעניינו
העבר ִ
בסיפורי ההישרדות שלנו .הם לא האמינו לנו ,וכתוצאה
מכך שתקנו.
בשוך המלחמה הקשר בינינו מתעצם ,ואנחנו הופכים לזוג
נאהבים גלוי .בשיחת קיבוץ רחל נבחרת להיות מדריכה
של קן 'השומר הצעיר' בקריית חיים .תוך כדי שירותה
בתנועה היא מתחילה ללמוד הוראה בחיפה ולהורות.
היא שוקלת לעזוב את מענית ,אך משלחת מטעם
המזכירות – וילי גרואג ויצחק פרי – נוסעת אליה ומנסה
לשכנע אותה להחליף בדחיפות מורה שכירה בקבוצת
"תומר" (כיתה ג) .אני מצטרף כדי לשכנע אותה להיענות
לאנשי המשלחת ומביע ביתר שאת את אהבתי אליה.
בהמשך נישואין ,ואז נולד הילד הראשון .שמו שחר ,כי
הוא מבטא את השחר החדש אשר מפציע בחיינו ואת
תחושת הניצחון על היטלר .אחר כך נולדים לנו שני בנים
נוספים ,גלעד ויותם .בשנים מאוחרות יותר נולדים שבעת
הנכדים האהובים שלנו .בנינו ונכדינו היו העוגן המרכזי
בחיינו והטעם להישרדותנו.
בהיותנו "ילדי שואה" הרבינו לחרוד לשלום ילדינו,
במיוחד רחל .אף פעם לא השארנו את הילדים שלנו ללא
השגחה .אף פעם היא ואני לא נסענו לבלות יחדיו כמה
ימים ,כי לפי דרישתה אחד מאתנו היה חייב להישאר עם
הילדים .אולי יקרה להם משהו? אולי מישהו מהם יהיה
זקוק לנו?
איך היא שרדה את השואה? בכל שנה המליצו לנו שביום
השואה נצא מן הקיבוץ יחד עם הילדים ,נקרא את
ה"יזכור" שכתב אבא קובנר ,וכל אחד מאתנו יספר דבר
מה על אודות קורותיו בתקופת השואה .הסתייגנו מכך,
כי לא רצינו לפגוע בילדים .אני סיפרתי בקיצור נמרץ
והשתדלתי לתבל את הסיפורים בדבר מה חיובי יותר ,אך
רחל לא הסכימה לספר דבר על אודות עצמה .גם לי היא

רחל בת  27בקיבוץ מענית
Kibbutz Ma'anit, 1958. Rachel at age of 27

לא הייתה מוכנה לספר ,והנחתי כי ההיזכרות בתקופה זו
קשה מאוד עבורה.
באחת הנסיעות שלי לפולין הצטרפתי לקבוצות נוער
מהמוסד החינוכי "צפית" שבכפר מנחם .השנה הייתה
 .1995במכון ההיסטורי היהודי בוורשה מצאתי מסמך
מפתיע ,כתוב פולנית ,שכותרתו הייתה עדות של הלינקה
זילברבאום ,לובלין ,ינואר  .1946העדות הזאת הייתה קצרה
ומזעזעת .שבתי ארצה וביקשתי מרחל לפרט יותר על
אודות האירועים המוזכרים במסמך ,אך היא סירבה.
ב ,1996-שנה מאוחר יותר ,פנו אלי שוב מטעם "צפית"
וביקשו ממני ללוות את קבוצת התלמידים במסעם
בפולין .הצעתי להם לנסות לשכנע את רחל להצטרף
למסע הזה .רחל התלבטה ,ולבסוף היא הסכימה.
לא יאומן כי יסופר :כ 50-שנה לאחר שהכרתי את הלינקה,
שמעתי מפיה לראשונה את קורותיה בתקופת השואה.
זה קרה בעיר הולדתה זמושץ' .ישבנו שם על גדות נחל,
לא רחוק מבית משפחתה ,אותו הנחל שבילדותה היא
הרבתה לבוא אליו .סיפורה נמשך שעה ארוכה .עשרות
החניכים ,כמו גם מוריהם ,לא יכלו לעצור את בכיים.
חיבקתי אותה ,ודמעותינו התמזגו וזרמו על פניה.
שניים מהמאורעות הקשים שהלינקה חוותה בתקופת
המלחמה ,הותירו חותם בנפשה.
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א .מה אני אגיד לאימא?
הוריה של הלינקה מצאו מקום מסתור אצל משפחה
פולנית עבור שני ילדיהם הצעירים :הלינקה בת ה11-
ואברהמ'ל (אברהם) בן ה .8-ההורים מסרו את כל רכושם
לאותה המשפחה .אימא נפרדה מהילדים ,אבל הם נצמדו
אליה וסירבו להיפרד ממנה .האם הבטיחה לבוא למחרת
ולקחת אותם בחזרה לגטו .היא ביקשה מהלינקה" :שמרי
על אברהמ'ל הקטן" .אבל אמה של הלינקה ,אביה ואחותה
הגדולה חנה לעולם לא חזרו ,וככל הידוע נספו בבלז'ץ.
יום אחד הגיע למקום המסתור בחור צעיר ,בן דוד של
האישה הפולנייה .הלינקה ואחיה הקטן הסתתרו מאחורי
דלת ,אבל הבחור גילה אותם .האישה נאלצה להודות
שאלה שני ילדים יהודים והוסיפה כי ִאמם תבוא בעוד
ימים אחדים ותיקח אותם בחזרה .הבחור הצעיר גיחך
ואמר" :ההורים כבר מזמן לא בחיים".
הפולנייה הסירה את בגדיהם היפים של הילדים והלבישה
אותם בסחבות .בעלה הושיבם בעגלה והחל להתקדם
לעבר העיירה גרובוביץ' ,כי שם חיו עדיין יהודים בגטו.
באמצע הכביש היה מחסום של חיילי אס אס גרמנים.
ליד המחסום עמדו כבר עגלה אחרת ומשפחה יהודית.
הלינקה שמעה את דברי הגרמנים" :כולם פה יהודים".
הלינקה הזריזה הראתה לאחיה מה לעשות :היא טיפסה
הר ּכב הפולני ,ומשם קפצה מן העגלה לתוך סבך
לכיוון ַ
היער שבצד הכביש .נעל אחת נשמטה מרגלה .שלג ראשון
כיסה את האדמה .הלינקה נעצרה וחיכתה לבוא אחיה.
חיכתה וחיכתה .כעבור רגעים מעטים נשמעו היריות.
היא מלמלה לעצמה" :מה אגיד לאימא ,שלא שמרתי על
אברהמ'ל?!"

ב" .בובי ,קום היר!"
הסתתרות בשדות ,במתבנים ,ביערות .רעב ,קור ,בריחות
בלתי-פוסקות .ילדה אחת צעירה ובודדה בעולם אכזרי.
מפולנייה ידידת המשפחה נודע להלינקה כי בשולי העיר
יש מחנה עבודה של יהודים .איך אפשר להגיע אליהם
ולהסתתר ביניהם? אולי בין היהודים יש אדם קרוב או
מוכר למשפחתה?
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כמה ימים ולילות קרים עוברים עד שהלינקה מצליחה
להתגנב בין שורות היהודים החוזרים מעבודות הכפייה
אל צריפי המחנה .במחנה היא מגלה שעוד שלושה
ילדים מסתתרים בצריף אחד .היהודים מאכילים אותם
ומסתירים אותם כמיטב יכולתם ,מי בתוך חבית ומי בין
קרשים.
באופן כלשהו נודע לגרמנים כי בניגוד להוראותיהם
כמה ילדים שוהים במחנה .הם עורכים ִמסדר בשעות
הבוקר המוקדמות .בחוץ שורר כפור ,השלג רב .בעת
שכל היהודים עומדים בחוץ ,הגרמנים נכנסים עם כלבים
לצריפים כדי לחפש את הילדים .הם מוצאים שלושה
ילדים ,מתאכזרים אליהם ורוצחים אותם.
גם לצריף שהלינקה מסתתרת בו ,נכנסים גרמני וכלבו.
הלינקה מתחבאת מאחורי חבית ,כולה רועדת .הנה הכלב
מתקרב אליה ,היא מרגישה כבר את נשימתו .פתאום
נשמע קולו של הגרמני" :בובי ,קום היר!" (בובי [שם
הכלב] ,בוא הנה!).
באותו הרגע ,באופן פלאי ,חייה ניצלו.
בדרך כלל הדחקה של חוויות קשות מן העבר גורמת
לתופעות נפשיות מסובכות ,ולעומת זאת חשיפת החוויות
האלו גורמת להקלה משמעותית .כך קרה אצלי ,וההנחה
הייתה שכך יקרה גם אצל רחל .לצערי ,לא כך היה.
אני עומד כאן על פי קברה ,ולבי מלא צער ויגון עמוק.
היא הייתה בשבילי האחת והיחידה ,והיא תישאר כזאת
עד יומי האחרון.
כבר בגיל  12כבר הייתי יתום .היום התייתמתי שוב.
הלינקה-רחל ,יקירתי ואהובתי ,לא ירחק היום שנתאחד
שוב .חכי לי ,אני אבוא .הפעם לנצח!!!
בעלך,

פנחס זיונץ

שנת  .2003ביקור משפחתי בכפר שצ'לאטין

רחל יושבת במרכז התמונה ,משוחחת עם אישה פולניה.
לאישה זו בכפר שצ'לאטין מסרו ההורים את רחל ואחיה תמורת כל רכושם .לאחר זמן לקח בעלה את שני הילדים בעגלה .אנשי האס אס
עצרו את העגלה בכביש.
בשנת  2003רחל ,אני ושלושת בנינו באנו לביקור בכפר .ישבנו עם הפולנייה רק בחוץ – היא סירבה ,בתירוצים למיניהם ,לאפשר לנו
להיכנס לביתה .שתי שכנות פולניות זכרו הכול ,לרבות את הוריה של רחל ואת שמותיהם ,ומאוחר יותר הן אמרו לנו" :היא לא רצתה
לאפשר לרחל לבקר בביתה ,כי רחל הייתה מזהה בקלות את הרכוש של הוריה"...
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החומר במאמר זה מבוסס על רישומי תיאטר  – NNלובלין
תרגמה מפולנית ועיבדה ד"ר דיאנה בך

קריסטינה מודז'בסקה
()28.8.2008 – 14.9.1919

קריסטינה מודז'בסקה
)Krystyna Modrzewska (Photo: Teatr NN

קריסטינה מודז'בסקה ( )Krystyna Modrzewskaנולדה
בוורשה ב 14-בספטמבר  1919למשפחה יהודית מתבוללת.
ִאמה ,פרנצ'ישקה מנדלבאום לבית פרנקל ,ילידת ורשה,
הייתה בוגרת קונסרבטוריון; האב ,ד"ר הנריק (הרש)
מנדלבאום ,נולד בלובלין (גם הוריו היו ילידי לובלין)
והיה רופא ידוע (בוגר אוניברסיטת ורוצלב ברפואה)
ופעיל חברתי .בשנים  1939-1927ד"ר מנדלבאום היה
חבר מועצת העיר לובלין מטעם מפלגת ה'בונד'; בשנים
 1939-1935הוא היה מנהל בית החולים היהודי בלובלין.
אחיה של קריסטינה ,מריאן ,היה גדול ממנה בשמונה
שנים .ב 1929-הוא החל ללמוד בפקולטה להנדסת מכונות
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בטכניון שבברלין .בתקופת לימודיו הצטרף לתנועות
אנטי-נאציות .משנת  1933ואילך ירד למחתרת ,כי האס
אס והמשטרה בגרמניה חיפשו אחריו .הוא נעצר ונרצח
בדרזדן ב 5-באוקטובר .1939
(שמעתי שהגרמנים שלחו את גופתו למשפחתו בלובלין.
 ד.בך)בעשר השנים הראשונות לחייה גרו קריסטינה ,אחיה
ואמה בוורשה ,ואילו האב גר בלובלין .הסיבה לכך הייתה
שהמשפחה לא אהבה את הפרובינציה – ולא את אמו של
האב .בשנת  1929המשפחה עברה לגור בלובלין.

קריסטינה למדה בבתי הספר התיכוניים "אוניה
לובלסקה" ( )Unia Lubelskaו"הלנה צ'רנייצקה" (Helena
 .)Czarnieckaהיא לא הייתה תלמידה טובה ,אבל כבר
אז אהבה לכתוב .בכיתה התשיעית של בית הספר התיכון
למדה יחד ִאתה חנק'ה שטרנפינקל ,מי שלימים נודעה
כסופרת אנה לנגפוס .חנק'ה אהבה מאוד את השפה
הלטינית והשתתפה בחוג ללימוד השפה ולכתיבה בה
(וגם בשפה הפולנית) .קריסטינה סיפרה שפעם אחת
הייתה בביתה של חנק'ה ברחוב לוברטובסקה ושאלה
אותה "מה היא רוצה להיות כשתגדל" .חנק'ה ענתה שהיא
רוצה להיות קורטיזנה ...החברוּ ת עם חנק'ה הסתיימה
בשלב מוקדם בגלל ריב ביניהן בכיתה.
ב 1937-קריסטינה החלה ללמוד אנתרופולוגיה
באוניברסיטת בולוניה שבאיטליה .לימים כתבה כי
בתקופה הזו היא לא רק התפתחה מבחינה מדעית ,אלא
גם התחילה להכיר את עצמה .בבולוניה היא הוטבלה
לנצרות ,וזאת בהתאם לאמונותיה ובהתאם לחינוך
הליברלי שניתן לה.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה קריסטינה הייתה
בחופשה בלובלין .אביה גויס לצבא הפולני ,והיא
ואמה נזרקו מביתם שברחוב ברנרדינסקה .בשנת 1939
שינתה את שם משפחתה ממנדלבאום למודז'בסקה
( .)Modrzewskaכאשר התחילו בלובלין לגרש ולרצוח
את היהודים ,כומר שהיא הכירה הכניס אותה למנזר של
נשים בכפר מלגייב ( )Mełgiewשבמחוז לובלין; מובן
שבמנזר לא ידעו שהוריה יהודים .אמה ,פרנצ'ישקה,
נשארה עוד זמן מה בלובלין ולימדה ילדים בגטו.
(זכור לי ,שגברת מנדלבאום הייתה באה אלינו הביתה
לרח' ארכידיאקונסקה בגטו הפתוח ,ולימדה אותי לקרוא
ולכתוב ויסודות של תחילת בית הספר היסודי .גברת
מנדלבאום הייתה באה עטופה במטפחת צמר גדולה –
הייתה נראית כמו כפריה ,והודות למראה הארי יכלה
להסתובב די חופשי - .ד.בך)
בהמשך ,כשהמצב הורע ,גם היא עזבה את לובלין
והסתתרה במנזר נשים בעיירה מיינדז'ילשי ()Międzylesie
שליד ורשה.
ב 1941-הצטרפה קריסטינה למחתרת הפולנית "ארמיה
קריובה" ( )AKאשר פעלה באזור העיר גרבולין
( .)Garwolinפעילותה המחתרתית נמשכה עד ליולי
 ,1944מועד כניסתו של הצבא האדום לפולין .אף אחד
לא ידע שהיא יהודייה ,וזאת הודות למראה הארי שלה.
ב 1943-החלה לעבוד במחלקה לאספקת מזון אשר
שכנה במשרדי מחוז גרבולין .היא הייתה אהודה מאוד

בעבודתה ,ובמסגרת זו יכלה לסייע למחתרת ולבצע
פעולות נגד הנאצים .לאחר המלחמה קיבלה אות הערכה
מממשלת פולין הגולה שבלונדון.
במלחמה איבדה קריסטינה את כל בני משפחתה כמעט.
אחיה מריאן מת בכלא דרזדן; דודתה הציירת הלנה
פרנקל וסבתה אנה פרנקל נספו בטרבלינקה; אביה
מת מסרטן בבית חולים בבודפשט ,לשם הובא ממחנה
השבויים בבלטון ( )Balatonשבהונגריה.
ואמה חזרו ללובלין.
בתום המלחמה קריסטינה ִ
ב 1945-המשיכה קריסטינה את לימודי הטבע שלה
באוניברסיטת מארי קירי סקלודובסקה ()UMCS
שהוקמה אז בלובלין .ב 1947-קיבלה תואר "מוסמך"
מאוניברסיטה זו והחלה לעבוד בה כמדענית זוטרה.
במקביל ללימודיה עבדו קריסטינה ואמה כמורות בבית
הספר היסודי היהודי שברחוב וישינסקי בלובלין( .האם
לימדה גם בחוגים לאנגלית ,ולימדה גם אותי  – .זיכרונות
ד .בך)
ב 1948-הגישה את עבודת הדוקטורט שלה והוענק לה
תואר "דוקטור לאנתרופולוגיה".
ב 1949-הוצעה לקריסטינה משרה במחלקה
לאנתרופולוגיה שבאוניברסיטת פוזנן .מסיבות אישיות
עבדה שם רק כשנה.
ב 1950-הוצעה לה משרה אקדמית בכירה במכון לאנטומיה
השוואתית של האדם שבבית הספר לרפואה אשר נפתח
בביאליסטוק .משרה זו אפשרה לקריסטינה ללמוד
רפואה ,וב 1955-הוענק לה התואר "דוקטור לרפואה".
במהלך חמש שנות פעילותה בביאליסטוק היא עסקה
במחקר ופרסמה מאמרים מדעיים .לימים היא כתבה כי
שנים אלו היו טובות מאוד עבורה.
על מנת להיות במחיצתה של ִאמה הזקנה והחולה חזרה
קריסטינה ללובלין בתום לימודיה .בשנת  1956התחילה
לעבוד במשרה של מדענית בכירה במכון לאנתרופולוגיה
שבאוניברסיטת מארי קירי סקלודובסקה .על מנת לא
לאבד את "זכותה" לעבוד כרופאה היא עבדה באותה העת
( )1958-1957גם כרופאה בבית החולים בבלז'יצה .ב1958-
החלה לעבוד ב'מכון לרפואה והיגיינה של הכפר' ,ובשנת
 1964מונתה למנהלת מדעית של המכון לאנתרופולוגיה
באוניברסיטת מארי קירי סקלודובסקה.
במאי  1965נפטרה בלובלין האם פרנצ'ישקה מנדלבאום.
בסוף שנות השישים של המאה הקודמת השתנה המשטר
בפולין .אחת מהשפעותיו של שינוי זה הייתה עלייה ברמת
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 ד"ר הנריק (הרש) מנדלבאום,האב
מנהל בית החולים היהודי בלובלין
Her father, Dr. Hersz Mandelbaum
(Photo: Teatr NN)

 פרנצ'ישקה מנדלבאום לבית פרנקל,קריסטינה ואִמה
Krystyna Modrzewska with her mother, Franciszką
Mandelbaum (Frenkiel)
(Photo: Teatr NN)
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האנטישמיות בפולין .קריסטינה סולקה מאוניברסיטת
מארי קירי סקלודובסקה ,ובשנת  – 1970בהיותה בת
 – 51החליטה לעזוב את פולין .היא חזרה ליהדות ,כי
הדרך היחידה לעזוב אז את פולין הייתה לעלות לישראל
(ולוותר על האזרחות הפולנית) .אולם לאחר שעזבה את
פולין ,קריסטינה הגיעה לשבדיה ולא לישראל .תנאי
המחייה הקשים בימיה הראשונים בשבדיה ,תחושת
הזרוּ ת והשפה החדשה גרמו לדיכאון .למרות זאת בסוף
 1970עמדה בהצלחה בבחינה הממשלתית בשפה השבדית,
וקיבלה את ההצעה לעבוד בתור "פקק" בארכיון של
אוּפ ָס ָלה.
המכון לגנטיקה רפואית שבאוניברסיטת ְּ
בשנת  1972קריסטינה שבה לעסוק בעבודה מדעית
ׁש ַּס ַעת (סכיזופרניה).
והחלה מחקר שעניינו הגנטיקה של ה ַ
את החומרים למחקר אספה בצפון שבדיה .עבודת
המחקר הזאת נמשכה עד לשנת  .1978המאמרים המדעיים
שפרסמה קריסטינה ,העניקו לה הכרה מדעית ומלגת
מחקר .ב 1981-אוניברסיטת אופסלה העניקה לה תואר
"דוקטור לגנטיקה" ,ובשנת  1985היא פרשה לגמלאות.
במשך שבע-עשרה שנים לא ניתנה לקריסטינה אשרת
כניסה לפולין ,גם לא לכינוסים מדעיים .רק ב 1987-היא
הגיעה לפולין כדי להשתתף בכנס של בוגרי האקדמיה
לרפואה באוניברסיטת ביאליסטוק .מ 1989-ואילך ביקרה
בפולין בקביעוּ ת .בתחילה לא הייתה מסוגלת לבקר
בלובלין מבחינה רגשית ,אולם עם הזמן המצב השתנה.
ביקורה האחרון בפולין היה ב.2007-
ב 28-באוגוסט  2008קריסטינה נפטרה בשנתה בעיר
אופסלה .בהתאם לצוואתה ידידיה השבדים שרפו את
גופתה ופיזרו את אפרה בים.
נוסף על מחקריה המדעיים ועבודתה כרופאה ,קריסטינה
עסקה גם בכתיבה ספרותית .בספריה תיארה את החיים
האקדמיים ואת חוויותיה – בעת המלחמה ,בעבודתה
כרופאה ,בתקופה הקשה שלאחר עזיבת פולין ובחייה
בשבדיה .היא כתבה  12ספרים ,ורובם ראו אור בהוצאה
עצמית.
תחילת דרכה כסופרת הייתה ב ,1958-בעת שהשתתפה
"שרוּ ת
בתחרות כתיבה לרופאים אשר יזם השבועון ֵ
רפואה" .קריסטינה כתבה בשם בדויAdam Struś ,
( – Struśבת ַי ֲענָה) ,וזכתה במקום השלישי .הסיפור עסק
בזיכרונות שלה מעבודתה בבית החולים ,ובשנת  1962הוא
פורסם בספר שנה בעיירה ( .)Rok w miasteczkuבשם
הבדוי הזה קריסטינה פרסמה עוד כמה ספרים .לאחר
שסולקה ב 1968-מעבודתה באוניברסיטת מארי קירי
סקלודובסקה ,החלה לפרסם את כתביה בשמה האמיתי.

ספר זיכרונותיה ,שלוש פעמים לובלין
)Her book, Three times Lublin (Photo: Teatr NN

ב 1991-הופיע ספר זיכרונותיה" ,שלוש פעמים לובלין"
( .)Trzy razy Lublinבין השאר היא כתבה בספר
זה על "חזרתה למקורות" לקראת עזיבתה את פולין
(הדבר נדרש כדי לאפשר לה להגר לישראל) ,כמו גם על
הכאב אשר חשה כש"נזרקה" מפולין ונדרשה לוותר על
אזרחותה הפולנית.
שבע-עשרה שנים לאחר עזיבתה את פולין ,כאשר
הורשתה לשוב ולבקר במולדתה ,החלה לתאר בספריה
זיכרונות מן העבר .בשנות התשעים של המאה הקודמת
פרסמה תשעה ספרים .בספרים אלה תיארה את החיים
בפולין ,ובפרט בלובלין ,בשנות השלושים של המאה
ה( 20-אנשים ,מנהגים וכן הלאה) ,בשנות המלחמה
ובשנים שלאחר המלחמה .כך למשל בספרה "הבית
ברחוב ברנרדינסקה" ()Dom przy Bernardyńskiej
– הלוא הוא הבית שהיה שייך למשפחת מנדלבאום –
תיארה קריסטינה את חייה של משפחה יהודית משכילה
בלובלין בשנות השלושים.
באחד הספרים היא כתבה בגלוי על "דרמת חיי" –
תחושתה כי אין התאמה בין המין הביולוגי שלה (אישה)
לבין זהותה המגדרית (גבר) .בספר זה קריסטינה חשפה
את היותה טרנסג'נדרית "על גבול הכאוס"(Na krawedzi
.)chaosu
בספרה האחרון מ" ,2007-אבודים במציאות" (Zabłąkani
 ,)w rzeczywistościעסקה בקשיי הזִ קנה – אובדן חלקי
של הזיכרון ,בריאות לקויה ותחושת הקץ הקרוב.
(אני עצמי פגשתי את קריסטינה כמה פעמים .פגישתנו
הראשונה הייתה בביתה בלובלין לאחר חזרתנו לעיר
עם סיום המלחמה .פגישות נוספות התקיימו בתל-אביב
בביתה של שרה-ורה רפפורט ,כאשר הייתה מגיעה הגיעה
קריסטינה משבדיה לביקור בארץ – .ד.בך).
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מי מכיר? מי יודע?
חברי תנועת "החלוץ הצעיר" ,לובלין 1930 - 1928,
מיצי וורמן ( ,)Wurmanילידת לובלין  ,1914נסעה לארצות הברית בראשית שנות השלושים.

לפני נסיעתה קיבלה תמונות למזכרת מחבריה בתנועת "החלוץ הצעיר" בלובלין בשנים .1930 - 1928
תמונות אלה התגלו עכשיו לאחר פטירתה.
האם מישהו מכיר? האם מישהו יודע?
אנא התבוננו בתמונות
ובשמות שנכתבו מאחוריהן.

אפשר להתקשר אל:
קרוב משפחתה ,בצלאל מנדלבאום
טל052-3368600 .
מיילmandelbaumg@gmail.com :
או אל עורכת "קול לובלין" נטע אבידר
טל09-8824390.
מיילnachum_a@bezeqint.net :
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עדת בוגרים "במעלה" בהסתדרות "החלוץ הצעיר" ,לובלין ,פסח תרפ"ח
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לובלין10.5.1930 ,
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עדת בוגרים בלובלין ,כ"ב ניסן תרפ"ט1929 ,
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קבוצת "אבוקה"" ,החלוץ הצעיר" בלובלין ,אדר תרפ"ח

הסתדרות "החלוץ הצעיר" בלובלין ,טבת תרפ"ט .לרגל עליית החבר יוסף מנדלסון ארצה
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קבוצה "חבצלת" ע"י הסתדרות "החלוץ הצעיר"
בלובלין15.6.1929 ,
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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,אם ברצונך לראות את הארגון ממשיך לפעול ואת "קול לובלין" ממשיך לצאת לאור
.תלויים 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  2014והלאה
אבידר יובל

200

גרוסברד שושנה(ווסונג) 250

אבידר יעקב

200

דהרי רינת

150

סלונים מינה

$20

פולברמכר אלי

אבן-חן צבי (איינשטין)

200

הולנדר שפרה

אדלר דן

400

Hollander Sifrah

סלומון עליזה

400
150
200

פישברג איטה

200

אובליגנהרץ אברהם

300

הורוביץ שמואל

200

פלמור חנן

300

איזנשטט מרים

200

הר-גיל שולמית

200

פנחס אסתר

200

אלרון יצחק

500

הרפז דוד

250

פרי שרה

ארנון שפירא שרה

200

הרפז חיים

250

פרידמן ברוניה

300

בהיר רגינה

200

ווקס-אטאל בריג’יט

 200יורו

פרידמן דוד

100

בודוך הלה

250

פרידמן יורם

100

בן-עמי נילי (לזכר
משפחת אריה פאר
רבינוביץ ז”ל מבית
פורשטטר)

100

פרידמן מרים (לזכר
משה ורוז’ה מנדלמילך)

200
400

Waks-Attal Brigitte

100

ויזנברג טובה

200

וישגרוד אברהם

200

וקס טובה

30

פרל ברוך

זילברמן חנה

100

בך דיאנה

200

צוקר חיים

50

בר-ישראל שמואל

500

טומפסון אייכנבוים
דברת

250

קיזל אסתר

200

ברוש שרית

300

ברנהרד אסתר

100

ירום אסתי (סויקה
ארליכמן)

400

קפלן אירית

300

גבע בעז (הלברסברג
זינגר)

200

כרמי יצחק

300

קרול דבורה ,קרן רמי
(הרשנהורן יחיאל)

210

לרר שוש

200

גולדברג ליברנט דורותי

$ 100

מאיר יהודית

500

מנדלבאום בצלאל

100

מנדלסון מרדכי

1800

משולם לאה

250

נוישטיין נתן ומרגלית

100

ניצן אילנה

200

סולד צלינה

300

סילס רחל (לבית
שטוקפיש)

100

Goldberg Liverant
Dorothy

גולדמינץ חוה

300

גולדשטיין משה

250

גורני איתן

500

גורפינקל יעקב

100

גן-נוי שוש

100

גרדל עמנואל

300

רוזן ענת

100

רידר בלה

180

ריינהרץ זהבה

500

רייר שמעון

100

שוסטק שרה

360

שור חנה

100

שטרנשוס חנה

350

שייביץ אלכסנדר

200

שמואלי מרים ואלי

300

שפט ירוחם ורותי

500

גרדל שמואל וכהן שפרה 300
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לזכרם  צום אָנדענק IN MEMORY 
ירוחם שפט
2014 - 1940

ירוחם שפט כמנכ"ל דיינרס בשנים 1988-1992
ֶפים נולד ב 1940-בקייב
ירוחם-י ִ
במהלך בריחתם מהנאצים של
הוריו ,דוד ורבקה שטוקפיש .במשך
חודשים רבים הוא והוריו המשיכו
ברכבות במסעם מזרחה ,ולבסוף
הגיעו לבוכרה שבאוזבקיסטן.
ההורים מצאו שם עבודה ומגורים,
ויֶפים הקטן הלך לגן .האב דוד
לימד אותו עברית ושחמט.
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אחרי המלחמה עברו לוורשה,
לפריז ,ודרך מרסיי הגיעו לארץ
ישראל .ב 1949-הגיעו למעברה
ברעננה ,לאחר מכן שהו תקופה
קצרה בפתח תקוה ,ולבסוף נמצא
עבורם בית קטנטן בשכונת בורוכוב
שברמת-גן.
הדבר הראשון שעשה כשהחל
ללמוד בארץ בכיתה ג ,היה לבחור

לעצמו שם עברי גרוני :ירוחם.
כבר בגיל צעיר ניכרו אצל ירוחם
תכונותיו הבולטות :טוב לב,
נכונות לעזור ,נחישות ,יושר פנימי,
תכנון וחישוב של כל צעד ופעולה.
הכריזמה שלו כבשה לבבות רבים.
הוא היה מוביל ,מנהיג ,ממוקד
מטרה וחברותי מאוד.
לאחר סיום לימודיו בבית הספר

היסודי למד שנה בבית הספר
לקציני ים בעכו .את לימודיו
השלים בתיכון ערב בעת שעבד
ׂרטט במחלקת הבנייה של
כש
הקיבוץ הארצי.
את שירותו הצבאי בנח"ל המוצנח
ובסיירת עשה יחד עם חבריו
לתנועת 'השומר הצעיר' בגרעין
השלמה בקיבוץ יד מרדכי .ב1962-
התחתן עם רותי ,ובשנים שלאחר
מכן נולדו להם גלית ואמיר.
לאחר עזיבת הקיבוץ חזר לרמת-גן
והחל לעבוד בבנק לאומי .ב1970-
הצטיין בקורס ִתכנות של חברת
 ,IBMובשנים הבאות למד ניתוח
מערכות וניהול פרויקטים .כמו
ומנהל
כן השלים תואר בכלכלה ִ
עסקים.
ב 1978-היה חבר בצוות ההקמה
של חברת כרטיסי האשראי 'ויזה'
בישראל .בהמשך ניהל את מרכז
הכספומטים של הבנק ואת מרכז
המחשבים שלו ,כמו גם את פרויקט
הבנייה של מרכז המחשבים בלוד.
ב 1988-החל לנהל את חברת
כרטיסי האשראי 'דיינרס קלאב'
בישראל ועשה זאת במשך ארבע

שנים .ב 1992-פרש מהבנק ,ומיד
החל לעסוק בתפקיד חדש :סמנכ"ל
פיתוח והקמה של מפעל לייצור
כרטיסי אשראי (כרטיסים "חכמים",
כרטיס רפואי וכן הלאה) .בשנים
שלאחר מכן עסק בייעוץ לחברות
היי-טק.
ירוחם היה סב לחמישה נכדים,
ילדיהם של גלית ואמיר .אף שמילא
תפקידים רבים במסגרת עבודתו,
היה אב מדריך ומכוון לגלית ואמיר,
בעל אוהב ,מעריץ ,תומך ומפנק
לאשתו רותי (לבית ֶס ֶק ֶלס) ,וסבא
אוהב שהיווה מודל לחיקוי לנכדיו.
ירוחם אהב מאוד ספורט – טניס,
גולף ,רכיבה על אופניים ,הליכה
ושחייה .במשך עשרים שנה
ברציפות שחה יחד עם בני המשפחה
את שלושת המשחים העממיים –
בכנרת ,בים סוף ובים התיכון.
בשנים האחרונות צייר בצבעי שמן
על בד ,טיפח את הגינה בביתו,
ובמשך שש שנים ניהל בהתנדבות
את האגודה למען הוותיק בעמק
חפר .כמו כן התנדב למשמר
האזרחי ,לימד שחמט את ילדי
מושב אמץ במשך שש שנים ,היה

ירוחם בן חמש
חבר בוועד המקומי והתנדב להיות
מרכז ועדת הביקורת של המושב.
ֵּ
לפולין בכלל וללובלין בפרט סירב
לנסוע במשך שנים רבות .רק ב2012-
"התרצה" והצטרף לנסיעה ללובלין
של יוצאי העיר .בביקור זה נכחו רוב
בני המשפחה (מישראל וממדינות
אחרות).
ירוחם כיבד מאוד את הוריו .הוא
טיפל באביו דוד ,ויחד עם אחיו
שולם הקים את הקרן לעידוד שפת
היידיש ,שהעניקה מלגות לתלמידי
עירוני א' בתל-אביב .ייסודה של
קרן זו היה בגדר הוקרה לפעילות
אביו למען שימור השפה.
גם בשנתו ה 74-ירוחם המשיך להיות
צעיר ברוחו והיה מלא שמחת חיים,
אהבה ,חוכמה והומור .עזיבתו
את העולם הזה הייתה פתאומית,
ואובדנו הסב צער לרבים .נזכור
אותו ואת החיוך התמידי שעל
שפתיו ,את ניצוץ השמחה בעיניו,
את הגישה האופטימית והשקולה
שאפיינה אותו ,את השלווה שהשרה
על הסובבים אותו.
רותי שפט

בן שבעים ,אוהב ספורט וחובב טיולים
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זיכרונות והרהורים על שמואל גרדל
2015 - 1918

שמואל גרדל
אחי הגדול הלך מעמנו.
התחושה בלתי נתפסת .למעלה
מתשעים שנה אנחנו יחד.
מגיל  ,17כשעזבנו את הבית בלובלין
ונמלטנו מאימת המלחמה  -לא
נפרדנו .מגיל  .17כל כך הרבה שנים.
וזה אינו רק קשר של אחים ,שגדלים,
ובוגרים ומזדקנים ,והשנים הרבות,
והקשר המשפחתי מחבר ביניהם,
בינינו זהו קשר של הישרדות יחד.
נאחזנו זה בזה ,תמכנו זה בזה ,היינו
יחד ,וכך נשארנו בחיים.
זהו קשר של הישרדות ,ועבורי – זהו
החוט האחרון שנותר לי ממשפחתי
הגרעינית שאבדה.
מהוריי שפרה ומשה ,ומאחותי
דבורה  -שנספו בשואה.
רק שמואל אחי ואנוכי נותרנו.
וכעת גם הוא הלך מעמי .והעצב
גדול ועמוק.
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ארבע שנים הפרידו בינינו .אני
הייתי האח הקטן .בשנות הילדות
כמעט ולא היה בינינו קשר .אני
העדפתי להסתגר ,הייתי ביישן,
וקשור להורי ,ואילו הוא היה
בליין גדול .חברים ,חברות ,תמיד
בחוץ .ניצל את החיים.
הספיק לסיים את בית הספר
הגבוה להנדסאים ,כשהמלחמה
פרצה .הוא היה בן  21ואני בן .17
ההורים דחקו בנו לברוח .אני
רציתי להישאר .לא רציתי לעזוב
את ההורים ,פחדתי לעזוב את
הבית ,פחדתי ממה שיקרה בחוץ.
אבל שמוליק לחץ עלי לעזוב.
ההורים ואחותי נותרו מאחור.
כשיצאנו ,אמא השביעה אותו
שישמור עלי .הקטן .ואכן ,לכל
אורך הדרך ,והתלאות הרבות
שפקדו אותנו ,שמר עלי .סחב אותי
כשהתקשיתי ללכת ,חִפָּה עלי כשלא
יכולתי לבצע משימות מסוימות,
כאשר היה עלינו לעבוד בפרך כדי
לספק לעצמנו מזון ובגדים .פעולות
שהיו לי קשות  -עשה הוא עבורי.
נדדנו ממקום למקום .תחילה
שהינו בביתם של מכרים ,אבל אז,
כשהשהייה שלנו במחיצתם סיכנה
אותם וגם אותנו ,ברחנו גם משם,
ובסופו של דבר הגענו לרוסיה.
נלקחנו למחנה עבודה בסיביר.
היינו מקבלים מזון בתלושים .פת
לחם יבשה .והיינו היחידים שלקחנו
את הלחם המוקצב יחד .חילקנו
לארבע .שתי חתיכות לכל אחד
לבוקר ,ושתיים לערב .סביבנו
משפחות נהגו כחיות .כל אחד דאג
לעצמו בלבד ,אנשים גנבו לחם

אפילו מהוריהם ,מילדיהם ,ולא
ניהלו את המוקצב להם במחשבה.
אנחנו היינו יחד וכך הצלחנו
להתקיים.
במקביל הגיעו אלינו משלוחים
של מזון ובגדים מבת דודתנו לנה
שהתגוררה במוסקבה .מצרכים
רבים ששלחה לנו המרנו באוכל.
לאורך השהייה במחנה המשכנו
לקבל מכתבים מן ההורים מלובלין
עד שנת  .42ההורים היו בהלם
כששמעו שאנחנו בסיביר .שמוליק
כתב והרגיע את חששותיהם ,בעיקר
לגבי“ .מנולק בסדר גמור” ,כתב
להם.
העבודה במחנה הייתה קשה
מנשוא .היה עלינו לסחוב משאות
כבדים ,כל זאת בתנאים מחפירים
ובקור מקפיא .גם כאן שמוליק
עמד לעזרי ,סייע לי במשימות
הקשות ,וחלקן עשה עבורי .מלא
את הבטחתו להורים  -במלואה.
ברור לי שבלעדיו לא הייתי מצליח
לשרוד שם.
בשנת  42נפסקו המכתבים מן
הבית ...אבל אנחנו לא ידענו דבר
על השואה .למעשה עד שחזרנו
בתום המלחמה ללובלין ,לאחר
ששוחררנו ,לא ידענו דבר .לא על
השואה ולא על גורלם של הורינו
ואחותנו האהובים.
הגענו אל הבית הריק שהופקע
מרשותנו .האסון הגדול התבהר לנו.
היינו מותשים ,רעבים ,חסרי כל
אחרי חמש שנים במחנה עבודה
נורא בסיביר .וללא משפחה.
הגענו אל נציג מטעם הג’וינט
שטיפל בחוזרים ללובלין .קיבלנו

ממנו בגדים נקיים .בשלב מסוים
שמוליק החליט שהוא נוסע לבקר
ידיד בקרקוב .במהלך הנסיעה
הרכבת נעצרה על ידי הפולנים
שנכנסו ורצו להרוג יהודים .למזלו
היה באותו זמן בשירותים וכך ניצל.
חיכינו לעליה לארץ .בלובלין לא
נותר לנו דבר .לא בית .לא משפחה.
רק זיכרונות.
שמוליק החליט שנעלה לישראל.
עברנו את הגבול לגרמניה כדי שנוכל
לעזוב משם .ארגון “הבריחה” ארגן
לנו זהויות כיוונים .הגענו באונייה
“אקסודוס” שהוחזרה לגרמניה.
אחר כך קיבלנו ניירות מזויפים
והגענו שוב לארץ .הפעם הצלחנו
להיכנס אליה.

קרובינו בארץ עזרו לנו מאד.
שמוליק התחיל לעבוד בחנות
ירקות כשנה וחצי ,ואז הגיעה
הזדמנות יקרה מפז ,והוא התקבל
לעבודה בחברת עמידר כמהנדס.
שם נשאר לעבוד כל חייו .הוא קיבל
משרה טובה ,דירה בשיכון ברמת
הטייסים ,שם חי עם רעייתו רגינה
כל חייו.
בצעירותו היה הרפתקן ,אוהב
חיים ובליין .גם בבגרותו ,אחרי
כל התלאות והסבל ,ניצל אחי את
מנעמי החיים .הוא אהב לטייל,
וביקר במקומות רבים בעולם .משם
היה חוזר ומספר לי את סיפוריו
המופלאים .זה היה עבורו פיצוי על
הסבל הגדול שעבר עלינו ,נהג לומר.

היינו קשורים עד מאד .התגוררנו לא
רחוק זה מזה ,ונהגנו לשוחח בטלפון
מדי יום .מדי פעם הייתי גם מגיע
לבקר אותו בביתו .היינו משוחחים
על נושאים שונים ,אך בעיקר אהבנו
להיזכר בעבר .בילדות .בהורים.
בבית בלובלין .להעלות זיכרונות....
כשהוא בן  97כמעט ,הלך אחי
לעולמו .היה ערב שישי .ואני
התקשרתי כמדי יום ...אך הפעם לא
היה מענה.
אני מלא בגעגוע ועצב עמוק.
אהבתי אותך ,אחי היקר .אתה
חקוק בלבי לעד.
אחיך,

עמנואל

שני אחים :עמנואל בראש השולחן ושמוליק מצד שמאל
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מכתב מאמנו האהובה שפרה ,שכתבה לנו מן הבית למחנה העבודה בסיביר

לובלין 20.12.1940
שמול'ק היקר!
ב 23-לדצמבר חל יום ההולדת שלך ,צר לי שאני לא יכולה לאחל לך אישית אז תקבל
איחולים שלי שגולשים מן הלב ממש .אני מאחלת לך הרבה בריאות ,והרבה הצלחות .שהכל
יתגשם ,מה שאתה מייחל ושנוכל בקרוב לשמוח כולנו יחד.
אהובים שלי ,מה נשמע אצלכם ,למה אתם כותבים כל כך מעט ,כבר עברו שבועיים מן
המכתב הראשון ולא שומעים יותר מכם.
המכתב של מנולק ,מאד לא מוצא חן בעיני .האם הוא בריא? שמולק אתה בתור האח הבכור
צריך לשמור עליו.
מנשקת אתכם חזק,
דרישת שלום מכולנו,

אמא

"שמול'ק ,אתה בתור אח בכור צריך לשמור על אחיך"
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שמואל בילדותו
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שמואל גרדל
בן משה ושפרה גרדל ז"ל שנרצחו
על ידי הנאצים ,אחיהם של דורה
ז"ל שנרצחה על ידי הנאצים ושל
עמנואל ,ייבדל לחיים ארוכים.
היה נשוי לרבקה ,אב לשפרה ,סב
לטל וליובל וסבא רבא של הגר,
תמר ,יותם ,מקס ,ברי ומונה .ברוב
שנותיו היה מהנדס ב'עמידר' .לאחר
פרישתו לגמלאות למד היסטוריה
באוניברסיטה וטיפח בשקידה את
אוסף הבולים הגדול שלו .היה אהוב
מאוד ונערץ על ידי בני משפחתו.
סבא אהב אותי .אהבה זכה
ומזוקקת ,נקייה מכל הדברים
שבדרך כלל נלווים לאהבה בלי
שאפילו נרגיש :רגשות אשם ,נקיפות
מצפון ,ניסיונות חינוכיים ,התניות
ועוד כהנה וכהנה.
האהבה שלו אלי הייתה כל כך
חזקה ונוכחת בחיים שלי – עדינה
ולא מתערבת ,אך גם נוכחת וחזקה.
האהבה הזאת בנתה אותי ועשתה
אותי למה שאני היום .היה חמים
ונעים לצעוד בשבילי החיים לאורה.
סבא היה מרכז המשפחה הקטנה
שלנו ,הכוח המניע שלה .תמיד מוכן
להושיט יד לעזרה ,ולא משנה מתי.
תמיד ידעתי שאם אני צריכה משהו,
ולא משנה מה ,אני רק צריכה לפלוט
"בתמימות"" :סבא ,קר לי"" ,סבא,
חם לי"" ,סבא ,זה מפריע לי" – ומיד
מועצת החכמים ,שכללה את סבא
ואמא ,הייתה מתכנסת ומטכסת
עצה .מיד היה מגיע צ'ק נדיב ,מימון
לזה ולזה ,הסעה דחופה ,ארוחת
צהריים מנחמת ,מרק לחולה ועוד
ועוד.
ילדי ,ניניו ,היה מאושר
כאשר נולדו ַ
מאוד .הוא הכיר כל פרט ופרט
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בחייהם ודאג לפזר צ'קים נדיבים
בימי ההולדת ובשמחות השונות.
צר לי שלא הספיק לבר-מצווה של
יותם.
לאורך השנים סבא הרבה לשתף
אותנו ולספר לנו על משפחתו
שאבדה בשואה – על הוריו ועל דורה
אחותו ,שאותם הנצחתי בשמות
ילדי .אנו גדלנו לתוך הסיפורים
ַ
על פולין הישנה שלפני המלחמה:
על השלג וההחלקה על הקרח
והאוזניים הקפואות ,הקור אבל גם
החום של התנורים הגדולים בביתם
שבלובלין ,והצ'ולנט של יום שבת
שלאחריו משתרעים על התנורים
ולא יודעים אם יצליחו לקום.
סבא גם סיפר על הימים הקשים
שברוסיה ,על הרעב ,וכמובן על
הגעגועים העזים להוריו .הוא סיפר
על הקשר המיוחד שבינו לבין אחיו
עמנואל :יחד אתו הוא ברח לרוסיה,
והם היחידים ששרדו ממשפחתם
ושמרו על קשר הדוק עד ליום מותו
של סבא.

שמואל ומשפחתו

בשנים האחרונות סבא הזדקן
מאוד .לא דמיינתי אותו אף פעם
זקן .נהגתי תמיד להגיד לו שהוא
מבוגר ולא זקן ,וזה הפך למעין
בדיחה פרטית בינינו .היה קשה
מאוד לראות את גופו בוגד בו,
למרות שהיה צלול ומודע ודואג
ואוהב עד יומו האחרון.
סבא היקר ,כאשר אני בוחנת את
ויחסי עם
ַ
אימהותי
ִ
עצמי ואת
הסובבים אותי ,אני תמיד משווה
אליך ורוצה להיות כמוך :חם ,אוהב,
נותן ללא תנאי ותמיד נמצא שם.
אמנם גופך מת וקבור מתחת
לאדמה ,אבל אתה תמשיך לחיות
בתוכי כל עוד נשמה באפי.
נכדתך,

טל קוסביצקי

authorities allowing him to bring his wife
(my grandmother), and his two children (my
mother Rebeka and my Uncle Yehuda) from
Lublin to Palestine. I don’t know whether the
specific motive was seeing the increase in
anti-Jewish sentiment and behaviors in Poland
after the death of Marshal Pilsudski in 1935,
or whether it was purely Zionism inspired by
the successful “aliyah” of his younger brother
Yaakov that drove him, but his move made all
the difference in continuing his family line.
As with many Palestine/Israeli immigrants, he
took odd jobs on arrival, including a stint as a
dockworker at the Port of Tel Aviv. (It brings
me a smile to think of this serious, scholarly
man, who knew the entire Torah word for word
and line by line by heart, as a dockworker!)
In 1940 he was given an administrator’s
position at the Keren Kayemet L’Yisrael (the
Jewish National Fund) in their religious affairs
division. From then on, all family milestones
were marked by his purchase of trees for the
replanting of Israel.
In Tel Aviv, he and my grandmother lived in
a most simple two room walk-up apartment at
Yael Street, just a few steps from Dizengoff
Square. I still go on rare occasion to the
kiosk in the park across the street from that
apartment to relive my 1960s childhood joy
of getting an “Artik” ice cream bar there.
The kiosk has been upgraded and now serves
fancy coffee as well. Avraham Tzvi was active
in the Lubliners’ Association of Israel, and
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wrote about Lublin Jewish history and the
experience of Lubliners in Israel. Helping
his distant cousin Rabbi Avraham Eiger—
Admor of Lublin and surviving remnant of the
Chasidic Eiger dynasty from Lublin—he was a
founder in 1947 of a shtibel and Beit Midrash
(Beit Hachasidim D’Lublin “Torah Emet” at 45
Aliyah Street in Tel Aviv. Later he was a longtime “Gabbai” at the Kantorovich synagogue
across the street from his apartment in Tel
Aviv). A dedicated volunteer, he also worked in
the cashier’s office of the “Gmilut Chasidim”
of Tel Aviv.
Despite the murder of both of his parents,
three of his siblings, and much of his extended
family from Lublin in the Shoah, he never
lost his faith in God nor his commitment
to observe the mitzvot. After all, living in
Israel was the fulfillment of the Jewish dream
for him! Reading his loving description of
childhood Jewish education in Lublin cited
above makes clear his admiration for Judaism
and the preservation of its future.
He died on the 21st of December 1968. Almost
50 years later, his four grandchildren (and our
children) survive him: myself and my sister
Daphna in the USA, and my cousin Avi Efrati
(named in his memory) and Avi’s sister Dr.
Ronit Gurion in the northern Tel Aviv area.
Dan Oren, MD, Woodbridge, Connecticut
USA and Jerusalem, Israel

Neta Avidar and Dan Oren, two grandchildren of board members of the “Yavneh” school in Lublin, with the 1934 photo of that board

1934  יחד עם תמונת הוועד משנת, נכדים של חברי ועד בית הספר "יבנה" בלובלין,נטע אבידר ודן אורן
and was an active volunteer on the board of the
Yavneh school in Lublin. (Neta Avidar in this
volume on page 33 has written about the photo
taken in 1934 showing my grandfather and her
grandfather as board members.) Education,
and Jewish education in particular was always
a priority for him. For those who wish to learn
more about the amazing pre-World War II
neighborhood of childhood Jewish education
in Lublin that centered on “Das Gesl” (Yiddish
for “The Alley”), Nadstawna Street, I refer
readers to the translation of his 1957 article
on the subject from the Lublin volume of the

Encyclopedia of the Diaspora (Encyclopedia
Galuyot) at <http://www.kehilalinks.jewishgen.
org/lublin/AC_Majzels.html>.
An amateur historian who wrote about parts
of the history of Jewish Lublin in the years
after World War II, Avraham Tzvi’s religious
Zionist bent (as an active Mizrachi member)
led him to anticipate during the 1930s that
a better place for him and his family lay
outside of Poland. So in 1936 he emigrated to
Palestine, and, fortunately, in 1938 he was able
to get paperwork from the British Mandate
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t’naim of my grandparents in Lublin
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Mizrachi movement in Lublin
Dan Oren

Avraham Tzvi Majzels:
A Grandson’s Look at a Life in Lublin and Tel Aviv

Avraham Tzvi Majzels

My maternal grandfather Avraham Tzvi
Majzels was born on August 1, 1900 in Lublin
to Lubliners Ephraim and Feyga Majzels
(born Ankier). His Majzels ancestors had
lived in Lublin for at least a century before that
as well. In 1923 he married my grandmother
Sarah Chana Rozenberg in Lublin. (Their
t’naim prenuptial agreement is shown below.)

Sarah Chana had been born in the nowforgotten Lublin suburb of Chekhov (also
called Wieniawa), later fully absorbed into
the city of Lublin. A serious, deeply observant
man, but fully engaged in society-at-large (by
today’s standards American Jews would call
him “modern Orthodox”) Avraham Tzvi served
as treasurer of the Lublin Free Loan Association
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of the project we would like to preserve the
memory of each person who lived in the
Jewish District. We would like to discover
their names and reconstruct their histories
to the best of our ability. For this reason, we
have assigned each person a folder to contain
all the information pertaining to them that we
were able to collect. We have placed fortythree thousand of these folders throughout the
Grodzka Gate.
The reasoning behind the project is
epitomised by Ida Glickstein, a Holocaust
survivor who wrote in her memoirs: “I list
names of the murdered, because maybe it
is the only gravestone they will get, because
there is no one left of their families who
would mourn their premature deaths.”

And so we search through various archives,
read through memoirs and try to find all
remaining traces of those who lived here.
The “Lublin. 43 thousand” project begins the
process of searching for evidence documenting
life in Lublin’s Jewish District, and its
destruction. It will create a space to discover
and showcase all, even the seemingly irrelevant,
mentions of the Dictrict’s inhabitants. Until now
these were often overlooked; they were devoid
of an overarching narrative. They were only a
barely discernible trace of someone’s existence.
Often, it is the only trace that remained.
The rationale behind this undertaking can be
surmised in the words of Czesław Miłosz:

Slowly, boring a tunnel, a guardian mole makes his way,
With a small red lamp fastened to his forehead.
He touches buried bodies, counts them, pushes on,
He distinguishes human ashes by their luminous vapor,
The ashes of each man by a different part of the spectrum.
(Czesław Miłosz „A Poor Christian Looks at the Ghetto”)
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significant part of life in Lublin.
This year we lost, again, a key member of our
community belonging to the second generation,
Yerucham Shafat z”l. We all remember the
moving eulogy which Yerucham delivered
during our last meeting concerning his cousin
Michael Rosenbush z”l. A week later Yerucham
has suddenly passed away, and we sorely miss
him.
I would like to bring into the attention of our
friends the 43,000 project. 43,000 is the number
of Jews who had been residing in Lublin before
2nd world war. The project is being initiated

and managed by Teatr N.N. The purpose of
the project is to prepare a file concerning each
Jewish citizen and placing him in the house
where he had been living before the war. This
is the ultimate meaning of the sentence “each
person has a name”.
During our next general meeting we are going
to host a Polish Television crew who are in
the process of filming a documentary about
Lublin’s Jewish Community focusing on the
2700 negatives which were accidentally found
in Rynek 4 while being renovated.

Teatr NN
Tomasz Pietrasiewicz

Project „Lublin. 43 thousand”
To celebrate the 25th anniversary of the
creation of NN Theatre, we are in the process
of developing the “Lublin. 43 thousand”
project, dedicated to the Jewish community
that had lived here. The Jewish District and its
inhabitants have perished; gone are the streets,
houses and synagogues. In 1939, before the
outbreak of World War II, a census was taken
in Lublin. It showed that a Jewish minority of
forty-three thousand lived in the city. Back then
no one had any idea of the upcoming Holocaust
and genocide, and that the whole community
would be annihilated.
This is why it is necessary to realise that
behind the number – forty-three thousand
– there are forty-three thousand faces, fortythree thousand given and family names, that
they were men, women and children; that each
of them was born on a specific day, in a specific

year; that they each lived in a specific house
with its own address.
Those that enacted the Holocaust wished for
all memory of their victims to fade. It was
not enough to sentence the Jewish population
to death; they were meant to be pushed out of
our collective memory, forgotten. All evidence
that this community lived here was meant to
disappear forever. Every document witnessing
the genocide was to be destroyed.
Against this idea of absolute erasure of all
signs that thousands of people existed, this
dystopia emerging from the heart of evil, we
put forth an equally absolute utopia.
We titled this project “Lublin. 43 thousand”
as a symbolic reference to the number of
Jews who lived in Lublin in 1939. As part
(3) 90

Joseph Dakar

Chairman’s comments
This year a big change took place in the nature
of our activity, it has been unanimously decided
by all our key activists to unite forces with the
organization of Pulawy descendants.
Pulawy is a city situated 50 km north of Lublin.
Before the war there has been close mutual ties
between the Lublin and Pulawy communities.
By our decision we follow the prewar tradition
of cooperation between the 2 communities.
Other than this decision to unite, we
have continued this year to maintain the
Organization’s traditions.
On the 27.11.2014, our annual meeting took
place. In that event we have shown as promised
a film produced in Lublin about the “Seer of
Lublin” Rabbi Jacob Yitzchak Halevi Horowitz,
one of the forefathers of the Hassidic movement
in Poland. The film is of the kind that evokes
polemics. However following our tradition it
focused on an important Rabbi that lived and
acted in Lublin thus presenting another aspect
of the cultural heritage of the Lublin Jews.
On Holocaust day we have conducted as
usual a memorial ceremony adjacent to the
Majdanek and Lublin victims memorial stone,
located in the Nahlat Yitzchak Cemetery. The
ceremony included apart from Kadish and
El Male Rachamim some reading pieces of
testimonial fragment and literal pieces, and
some musical pieces executed by musical
instruments and appropriate songs all dedicated
to the commemoration of the liquidation of
Lublin Jews as part of the general Holocaust.
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As usual the ceremony was edited and directed
by our member Sarah Shostak, many thanks
for her.
A special event took place this year on 20th of
May at the house of our member Miriam and
Eli Shmueli. The evening was dedicated to
Jewish Polish Lubliner food. In that evening
participated people where each couple or
person had to bring a Jewish Polish Lubliner
dish. The special sauce for the evening was
Polish jokes which accompanied the evening.
Such sauce concocted and poured (not entirely)
by our member Itzik Head. The evening turned
out to be a very successful, from the culinary
side which had a positive effect on our taste
glands, and also the atmosphere and the jokes
which contributed to an outstanding evening,
great staff.
In 2017, Lublin is going to mark 2 very
significant events. The first is the establishment
of the City of Lublin, 700 years earlier. The
second event will mark the 75th anniversary of
the liquidation of Lublin’s Jewish Community.
It is our intention to organize a group that will
visit Lublin around 16.3.2017, a date which
marks the first “action” in Lublin’s Ghetto.
I would also be happy if we could contribute
culturally to the events marking the 700th
anniversary of the establishment of the City
of Lublin. Mayor Krzystof Zuk intends to
mark that occasion on a grand scale with many
cultural events. It would be good to remind
people that through 500 years Jews were a
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“Porters at their table”. Painting by Joel Freud, 1920

1920 , ציור של יואל פרויד.""השולחן של הסבלים

