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הקדמה

"ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
עם כתיבת הספר אודות סבא יעקב – הצלחנו להגיע לסיום המשימה
שלקחנו על עצמנו – כתיבה אודות כל הסבים והסבתות ובני משפחותיהם.

היה לא קל – אבל מאלף וחשוב .
כאשר הסתיימה כתיבת ספר זה יקל על ילדינו ונכדינו שלא זכו להכיר
את סבם לדעת ולהבין מי היה יעקב כרמון ( קרמר )  ,מי הייתה משפחתו
ועל שם מי נקרא האבא – הדוד – ישי – יעקב שנולד אחרי פטירתו .

הרבה תודות לבני המשפחה שסייעו  ,שהעבירו תמונות והשתדלו
לזהותן .

ללא סיוע זה היה חסר חומר רב והשתדלותנו להציב זיכרון לבני
המשפחה שנספו בשואה  -הייתה נפגעת .

כמובן שלא נוכל שלא להודות לספקי המידעים הכתובים ובין היתר
לאינטרנט שהפך להיות חלק בלתי נפרד מחיינו ובמיוחד לאתר
"העיתונות היהודית ההיסטורית" שסללו דרכים לא מעט .

השתדלנו להקיף את סיפורי הורינו ובני משפחותיהם אך לא השלינו את
עצמנו שנצליח להגיע ליותר משהגענו .
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ועדיין רב הנסתר על הידוע .

תקוותנו שיהיו לעבודתנו ממשיכים .

למדנו והפקנו רבות מן העבודה שהתמשכה על פני כמה שנים .
בעיקר למדנו להכיר את עצמנו .

תקוותנו כי בני משפחותינו ובמיוחד ילדינו ונכדינו יפיקו תועלת  ,עניין ואנו
מקווים שגם הנאה וגאווה .

אנו בטוחים כי גיבורי ספרינו היו מאד גאים בצאצאיהם שלא זכו
להכירם .

פנינה ויעקב כרמון
ירושלים  ,דצמבר 2114
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תאריכים מרכזיים בחיי אבא  ,יעקב קרמר  -כרמון
1914

שנת

1929

גמר הלימודים בבית הספר העממי ב 'בילסק -פודלסקי'

1933

גמר הלימודים בגימנסיה העברית בביאליסטוק

1935

העלייה לארץ  -ישראל

1936

לימודים במכללה  -האוניברסיטה העברית על 'הר הצופים'

1936

עבודות לשם קיום כמו ' :סבלות' בתחנת "אגד" בירושלים

1936

התגייסות והתחלת החברות ב "הגנה"

1938

נישואים עם פנינה שטמפפר

1945 - 1938

הלידה

בשירות "הנוטרות"
מיכה

1942

הולדת

1942

השמדת המשפחה בגטו ובטרבלינקה

 1948 - 1945ב "משטרת המנדט"
1948

במשטרה הצבאית  -בחטיבת ירושלים

1951 - 1948

במשטרת

ישראל

 1951 - 1949לימודים באוניברסיטה העברית בירושלים
 1953 - 1951ב "מועצת פועלי ירושלים"
1963 - 1954

ב' שירות

המדינה'

במשך השנים ב'שירות המדינה' גם עבודות שונות כמו  :הדרכה ב "אהל
יזכור" במוסד "יד ושם" בירושלים וכן איסוף מקורות  ,עדויות  ,כתיבה
ועריכה באזור ירושלים לספר הנוטרים "לאש ולמגן" .
1972 - 1963

ב "קופת חולים כללית"

 - 1972השנה בה נפטר
1972 - 1948

במהלך השנים  -רשימות רבות בעיתונות הישראלית
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פרק א'  -בילסק-פודלסקי
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.1

בילסק  -פודלסקי שבפולין

"קינה על בילסק"

יעקב כרמון :

(הסברים קצרים ניתנים בסוגריים בסוג אותיות שונה)

כמה מאנשי בילסק יושבים אתנו באזכרה .

התאספתם פה כולכם קדושי בילסק ואתם משתתפים אתנו
במסיבה זו .

הנה יושב בפינה האדון למפה המורה הראשון שלי לעברית
עוד מלפני ארבעים שנה  .חלמת על מיזוג ציונות וסוציאליזם .
נאסרת  ,איבדת את רגליך נהיית למורה לעברית .
זוכר אני איך שהיית מלמדנו את 'ההפטרה' בניגון מסורתי ובלי
כובע  .בהפסקה היית לוחש לנו " -החברה  ,אדל איננה עכשיו
צאו לגן קטפו תפוחים אבל תיזהרו ממנה  ,וחלילה לכם להגיד
לה מילה ".
על ידו יושב יונגרמן  ,מחליק את שפמו  ,לבוש חולצה
טולסטוית שחורה  (.חולצה רוסית חולצת איכרים משתלשלת מעל מכנסיים
רחבים ) מיושב בדעתו ובעל בעמיו  ,פולקיסט  .קורא בעיון רב
את מאמריו של הלל צייטלין ב "מומנט" ( 'דער מאמנט' – ביידיש
"הרגע" = עיתון  .צייטלין היה סופר וחוקר החסידות  ,הוגה דעות שנספה עם
תלמידיו בידי הנאצים בגטו וורשה  .דמותו מרתקת במהלכיו הציוניים  ,וספקותיו
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באמונה עד שחדל לשמור מצוות  ,אחרי מלחמת העולם הראשונה חזר לאמונת
אבותיו  .היה חברו הטוב של ברנר ) .
והנה ר' ניסל חצי מורה וחצי מלמד  ,נעים זמירות ישראל ,
בכרך בילסק מלמד דרדקי כל השנה ובימים נוראים עובר
לפני התיבה באיצלה'ס בית  -מדרש ' השכיבנו ה' אלהינו
לשלום והעמידנו מלכנו לחיים' וגם 'מפני חטאינו גלינו מארצנו'
(מתוך התפילות ) והאימהות באויבער שטיבל מזילות דמעה .
(שטיבל  -בית הכנסת ובית המדרש החסידי ) .
והנה ר' משה שמש של יפה עיניים  -בית המדרש  ,שמש וש"ץ.
זוכר אני את ניגוניו המיוחדים שלא שמעתי אותם לא מפי
סירוטה לא מרוזנבלט ולא מליבלה גלאנץ ' הוא הוא הוא
הוא אלהינו מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב' ( סירוטה ,
גלאנץ ורוזנבלט מגדולי החזנים באירופה לפני מלחמת העולם השנייה .רוזנבלט
היה חזן ומלחין ונחשב מגדולי החזנים בכל הזמנים ) .
והנה ר' עפשטיין סוחר המנופקטורה ( האריגים והבדים ) .....
(בעיזבון חסר עמוד אחד)
בית הכנסת היה נהפך לאולם אסיפות .
זוכרים אתם בטח את החיט רקוביצקי ,את ר' יאנקל
אפלבוים והמורה הקטנה והדזינדזית בתו של ר' חאצקל הייתה
מרביצה בבורגנים מעל הבמה שעל יד ארון הקודש .

והנה שמחה באגאן ציוני ובונדיסט ( 'הבונד' יידיש 'הברית'  -מפלגת
הפועלים היהודית של רוסיה פולין וליטא  .הרכבה היה מפועלים ואומנים  ,מאפייניה
 חילונית  ,אנטי ציונית והשימוש באידיש כשפה הלאומית -לדעתם היה על היהודיםלהישאר בפולין וללחום למען הסוציאליזם ולא להגר ) יושב לו שמחה
בשבת בנחת על הספסל בחצרו של ר' פייבל ריבילער ( פייבל היה
הסבא  ,מצד אימו  ,של יעקב) וקורא
אש להבה

בהתלהבות את המאמרים החוצבים

של כמורנער ,הערליך ויאנקל פאט מ 'הפאלקס צייטונג'
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(יעקב פאט היה עורך עיתון בונדיסטי לצעירים ' .פאלקס צייטונג' "עיתון העם"
של מפלגת "הבונד" )

הוא היה ( שמחה באגאן ) צווישנרופער

פרופסיונאלי ( 'מתלונן מקצועי' ) באסיפות של מתנגדים .

וזוכרים אתם את מרכז התרבות של בילסק את ביתה של הגב'
אגרס די בריווטרעגערן  ,זוכרים אתם את שלוש בנותיה  ,זוכרים
אתם את שולחן העיתונים שלה 'מאמענט' ' ,היינט' ' ,פאלקס צייטונג'
'אונזער ווארט' ( עיתון אידי 'מילתנו' ).

חורף  ,ערב שנה חדשה שנת  . 3311הסטודנטים חניכי האנדקים
בוורשה ( 'המפלגה הדמוקרטית הלאומית'  -הייתה מפלגה ימנית לאומנית
שביטאה את התפיסה של "פולין לפולנים"  .ניהלה מדיניות אנטישמית לפי
ההנחה שהיהודים לא ישתלבו בפולין ועליהם להגר ממנה .
הרעיונות האנטישמיים של המפלגה הקצינו בשנות השלושים בהשפעת התעוררות
הנאציזם באירופה ) האנדקים ניסו לארגן פוגרום בבילסק .

הילקע דער קצב  ,שראליק דירעקטאר ויבדל לחיים גרשון גלסאצקי
( או אסאצקי ? ) ושראליק ראזנברג מארגנים הגנה עצמית בבילסק ,
מזדיינים במקלות יוצאים לקולנוע קורסו ומלמדים לקח את בנו של
ד"ר סמולסקי .

וזוכרים את הסטודנט שלוימה עפשטיין שהופיע בחוצות בילסק
בכובע כחול לבן של קורפורציה ציונית  ,כאשר כל ילדי העיר הביטו
בקנאה על הכובע סמל הקוממיות הלאומית .
וגם בנו החיגר והחיור של ר' יאנקל דוד מלמד נמצא בתוכנו  .הוא
חלם על אחוות עמים בעיירה בילסק  ,חזית

משותפת בין בית

מדרש גאס ודלביטש  .האם הספיק לראות בסוף ימיו את תזוזת
הצבא האדום מערבה ?
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ושוב " ,שמחת תורה " בבית  -המדרש "יפה עיניים"  .יאנקל אפלבוים
קידש מלחמה ציבורית .
אחרי התפילה מוכרחים לשיר את "התקווה" ,אחדים מתנגדים

אך

הוא נצח בסוף .
ביום שבת אחרי הצהריים העיירה נוהרת ללאגר (מגרש) .
הבחורים היהודים מנצחים את הגויים בכדורגל והגב הכפוף
מתיישר "הפועל" מורגנשטרן...
אתם זוכרים את כל זה ומה בדבר ה?...
זוכרים אתם שמוטילייב היה מתקשט בבגדי גנרל עם הכובע הנוצץ
והמדליות על החזה והיה צועד בימי מסדר בראש החבורה  ,ובתו
נתפסה למינות והייתה קוראת בחשאי את ספרי מרכס .

והתיאטרון הבילסקאי המפורסם עם " :גאט מענטש און טייויל "( מחזה
של יעקב גורדין ממייסדי תרבות ותיאטרון יידיש בארצות הברית  .המחזה
"אלוהים  ,אדם ושטן " )  .שלום שווארץ ( ראו ברשימה בספר זה על
יצחק קמין ושלום שווארץ הנערים המשתתפים בביאליסטוק בשנת  9191בהצגות
בתיאטרון לילדים  -ראשית 'הבימה' )  .שווארץ האקטיאר
והרעשזיסור ( השחקן והבמאי ) שבימים הנוראים היה נהפך לחזן וקש
הרזה כארטיסט הראשון .
כזאת הייתה בילסק עיר ששכנה בין פולין ליטא ורוסיה  .ברחוב
השלושה במאי דברו כבר פולנית ...וכיוצא בזה

אבל בשאר

הסמטאות השפה המדוברת הייתה אידיש עסיסית .

ציונים  ,בונדאים " ,פועלי ציון"  ,פולקיסטים  ,קומוניסטים ' ,על המשמר'
( הפלג הציוני רדיקלי בראשות יצחק גרינבוים )  ,ו 'עת לבנות' ( פלג בפולין
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מקרב הציוניים הכלליים  ,היו בעד הרחבת 'הסוכנות' ונגד עליית קרנה של תנועת
העבודה בארץ – ישראל )  ,בית"ר ו 'השומר הצעיר'  -חיו זה
על יד זה ורבו אחד עם השני .
בבית הספר העברי "תרבות" חינכו בעברית לציונות  -להגשמה .
בבית הספר של ציש"א ( רשת החינוך שהקימה מפלגת "הבונד" ששפת
ההוראה בו הייתה יידיש ) גוועו המורים שלוש פעמים

ליום .

"קינה על בילסק" כתב יעקב קינה (מודפסת למעלה) שקרא ככל הנראה
בטקס אזכרה
לנרצחים יעקב מזכיר דמויות מהעיר שנחרתו בזיכרונו ,
להזכיר את בני משפחתו שלו לא מצא כנראה כוח
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מפת פולין -בילסק (מסומנת) נמצאת  45ק"מ מדרום
לביאליסטוק  ,קרובה לגבול בלארוס
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בבילסק  -פודלסקי נולד וגדל יעקב קרמר שם גדלו
הוריו ובני משפחתו ,שם
נרצחו הם וחבריו.
יש להבדיל מן העיירה ביאלה-פודולסק שבמחוז לובלין

תמונה פנורמית מבילסק (מוזיאון העיר)
מצד שמאל רואים את ה "ראטוש" –בנין העירייה הישן .
בני המשפחה התגוררו ככל הנראה בבניינים הנראים בתמונה

הבית בביאלסק -פודלסקי (מפיה של ציפורה קוברינסקי ז"ל)
המשפחה התגוררה ברח' מיצ'קיביץ' (ע"ש המשורר הפולני אדם
מיצקביץ) מול ה"ראטוש"( .הכתובת המדוייקת רח' מיצקביץ' )84
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כשנכנסו הרוסים הוחלף שם הרחוב לרח' לנין.
הרחוב היה הרחוב הראשי בעיר ומשם עברה הדרך לביאליסטוק מצד
אחד ולבריסק מהצד השני.

בית העירייה הישן (הראטוש) היום מוזיאון

הבית היה בן קומה אחת .
באותו הבית בשתי דירות נפרדות גרו שתי האחיות גיטל ופרידה עם
משפחותיהן( .גיטל הייתה אמו של יעקב ופרידה סבתה של ציפורה)
גיטל הייתה נשואה לאליעזר קרמר הייתה להם דירה עם כמה חדרים
בכניסה היו סלון ,חדר לשתי הבנות ציפורה וצילה  ,חדר להורים
וחדר ליעקב.
בדירה היה מטבח עם יציאה לחצר ששם גרו עוד יהודים כולל קרובי
משפחה.
לאליעזר קרמר הייתה חנות לכלי כתיבה או לבדים.
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פרידה אחותה של גיטל התגוררה באותו הבית  ,לבעלה הייתה חנות
לדברי מתכת ,מסמרים וכו'.
פרידה ובעלה אהבו מאד חתולים והייתה להם חתולה זקנה
שהמליטה.

גיטל החליטה לקחת חתול זכר אלא שהתברר שהזכר שלקחה
המליט ומאז צחקו כולם על ה"ידע" שלה ....

לא הרחק –גם מכאן-התגוררה המשפחה
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בית העירייה בשנת  9191התמונה נמצאת במוזיאון העיר צולמה על ידי
אדם בשם קפלנסקי -יתכן שקשור למשפחה
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אדם מיצקביץ' שעל שמו הרחוב בו התגוררה המשפחה
עד היום רחוב ראשי בבילסק

גלויה שנמצאה בעיזבונו של יעקב דמותו של אדם מיצקביץ' מורכבת
ממילות השיר שכתב והפך להימנונם של בני הנוער "שיר הלל לנוער"
אדם ברנרד מיצקביץ'  1855 -1798סופר ומשורר ,מגדולי אנשי הרוח של
פולין .נחשב היום למשורר לאומי הן בפולין הן בליטא והן בבלארוס
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היה הייתה קהילה-על הקהילה ועל
חורבנה של בילסק פודלסקי

טכסי אזכרה לבילסק.
היום לא נותר מי שיזכיר
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ספר הזיכרון לעיירה מאפשר לנו יותר מהצצה לחיים שהתנהלו בעיר עד
השואה הנוראה.
יעקב הספיק להיות שותף בכתיבת הספר שיצא לאור שלוש שנים לאחר
מותו.
פרטים רבים על בני המשפחה נתגלו לנו בזכות כתיבתו
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ביילסק פודלסקי -שכונתה "פנינת פודליאסקי"
"עיר ראשית של אדמת בילסק"
עיירת נפה במחוז ביאליסטוק ,פולין
נקודות ציון בהסטוריה של העיר
ה ,11-כאשר

 .1לבילסק היסטוריה ארוכה ועשירה ,שראשיתה במאה
אזור זה של פולין היה שייך לקייב .
 .1מאז נשלט האזור לסירוגין זמן רב על ידי ליטא ופולין,
 .3כבר במאות ה 13-וה,11-בשל מיקום נוח בתוואי סוחר שבין קרקוב
לוילנה ,הפכה בילסק למרכז חשוב של מסחר וממשל.
.1
.6

.5
.7
.0
.1
.18
.11
.11

בשנת  , 1653היו בעיר  038בתים,
בעקבות האיחוד של לובלין ( ,)1651בילסק הועברה מהדוכסות
הגדולה של ליטא לממלכת פולין .העיר שגשגה ,מלאה כנסיות ,בתי
חולים ,מפעלים ,חנויות ובעלי מלאכה .
ביילסק נשרפה בשנת  ,1611ופלישה שוודית אל פולין הביאה להרס
כמעט מוחלט שלה (.)1566
בעקבות החלוקות של פולין ,הועברה בילסק לממלכת פרוסיה (1716-
:)1087
לאחר חוזה טילזיט שנחתם עם נפוליאון ב 1087-הועברה לאימפריה הרוסית.
ביילסק נכבשה על ידי גרמניה במלחמת העולם הראשונה ,1116
הגרמנים נסוגו מהעיר בפברואר  ,1111והוחלפו על ידי יחידות הצבא הפולני.
בסוף יולי  ,1118במהלך המלחמה הפולנית-הסובייטית ,ביאלסק נכבשה לזמן
קצר על ידי הצבא האדום.
במהלך  1131העיר נכבשה על ידי הוורמאכט ,שביום  13בספטמבר מסר אותו
לסובייטים ,שנשארו כאן עד  13ביוני .1111
בתקופה זו נשלחו בכפייה לסיביר אלפי אנשים.

 .13בין,1111 - 1111-הייתה העיר תחת שלטון הרייך השלישי.

חוסלו יהודי העיר.
 .11ביאלסק נכבשה על ידי הצבא האדום ב  38-ביולי .1111
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בתקופה זו

המצב בעיר ערב המלחמה והשמדת יהודי  -העיר

סמל העיר

בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בביילסק פודלסקי כ 1,188-יהודים
– כמחצית אוכלוסייתה.
הם התפרנסו בעיקר ממלאכה ומסחר.
בעיירה פעלו מוסדות פיננסיים וארגוני סעד יהודיים .על אף המצב הכלכלי
הקשה הייתה בעיירה פעילות ציבורית ותרבותית יהודית ערה ,פעלו בה
מפלגות ותנועות נוער יהודיות ,ובהן תנועות ציוניות והבונד ,וכן מוסדות
חינוך ודת יהודיים ,בית כנסת וישיבה ,בית ספר יידישאי ובית ספר עברי
של רשת "תרבות ".
עם כיבוש ביילסק פודלסקי בידי הגרמנים בראשית ספטמבר  1131נרצחו
שניים מיהודי העיירה .כעבור שבועיים הועברה העיירה לשליטת הסובייטים
על-פי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב .בימי השלטון הסובייטי הולאמו או נסגרו
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חנויות פרטיות והוקמו קואופרטיבים .בתקופה זו נהרו לביילסק פודלסקי
פליטים יהודים ממערב פולין .
ביילסק פודלסקי נכבשה בשנית בידי הגרמנים ב 16-ביוני  .1111בראשית
יולי  1111נרצחו כשלושים אנשי אינטליגנציה יהודים מחוץ לעיירה .ביולי
 1111חויבו יהודיה לשאת טלאי צהוב והוטלו עליהם הגבלות תנועה.
בפקודת הגרמנים הוקמו בביילסק פודלסקי יודנרט ,בראשותו של
שלמה,אפשטיין ושירות סדר יהודי .
בראשית אוגוסט  1111הוקם בביילסק פודלסקי גטו מגודר ונדחסו לתוכו כ-
 6,888יהודים תושבי העיירה וסביבתה .היהודים קיבלו תשלום במזון
בעבור עבודות שונות שעשו בשביל איכרים והשיגו מזון גם באמצעות
הברחות .רוב השוטרים בשירות הסדר היהודי בגטו לא היו מבני המקום,
ועדויות מתארות אותם כמלשינים ולוקחי שוחד .
ב 1-בנובמבר  1111רוכזו בגטו ביילסק פודלסקי יהודים מכמה עיירות.
קצתם גורשו משם למחנה ההשמדה טרבלינקה ,והנותרים – כמה מאות,
בעיקר בעלי מקצועות נדרשים – נשארו בגטו .בראשית  1113הועברו בעלי
המקצועות הנדרשים לגטו ביאליסטוק .
הגטו חוסל בתחילת פברואר  .1113הקשישים והחולים נרצחו מחוץ לעיירה,
ושאר היהודים גורשו לטרבלינקה

מחנה ההשמדה טרבלינקה
כאן מצאו מותם רוב תושביה היהדים של בילסק ובתוכם בני משפחתנו –סבא
סבתא דודות ,בני דודים ובני משפחה רבים נוספים.
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מחנה ההשמדה טרבלינקה–היה בין המחנות הגדולים בפולין ,שנרצחו בו מעל
 811,111איש ,כשכמעט כולם יהודים .הוא מספר סיפור של בידוד ,נטישה
וייאוש .מחנה זה שוכן לא רחוק מהעיר ורשה ,כ 61-ק"מ ממנה ,ובמרחק של 4
ק"מ מהכפר טרבלינקה .הוא מוקף יער ונמצא באזור שאין בו כמעט אוכלוסיה.
הוא הוקם באביב  1942בסמוך למחנה עבודה שהיה במקום .ב 23-ביוני 1942
החלו להגיע אליו ,מגטו ורשה ,קבוצות היהודים הראשונות ,אז החל תהליך
ההשמדה האכזרי .בתקופה של חודשיים (!) נרצחו במחנה הזה 254,111
יהודים .סך הכל נרצחו במחנה כמעט  811,111יהודים .מחנה זה הושמד כליל
על ידי הגרמנים ,מתוך רצון לטשטש את מעשיהם האכזריים .בשטח המחנה
הוקם אתר הנצחה ,בו ניתן לבקר כיום .אתר זה כולל  17,111אבנים ,כשעל כל
אחת מהן חרוט שמה של קהילה יהודית ,שחבריה הובאו אל המחנה .בנוסף
להן עוד  11אבנים כשכל אחת מהן מציינת מדינה ,ממנה הגיעו היהודים.
במתחם המחנה שלושה חלקים .אחד מהם הוא מוזיאון.
טרבלינקה הוקם בצפון מזרח פולין ארבעה ק"מ מן הכפר ותחנת הרכבת
טרבלינקה ,לא רחוק ממאלקיניה שבה נמצאת תחנת רכבת על קו מסילת
הברזל הראשית ורשה – ביאליסטוק .תחנת רכבת קטנה במרחק של  81ק"מ
צפונית מזרחית מוורשה ,כ  4ק"מ משם הוקם המחנה .המחנה היה בנוי בצורה
מלבנית ,אורכו  611מטרים ורוחבו  411מטרים .גדר תיל כפולה הקיפה את
המחנה .הגדר הפנימית הייתה שזורה בענפי עצים שהסתירו מבחוץ את שטח
המחנה ואת הנעשה בתוכו .מגדלי שמירה בגובה של כשמונה מטרים הוצבו
בפינת המחנה ולאורך הגדרות.

כאשר הרכבת הגיעה לרציף הקבלה .היהודים לא הבינו מה קורה ,הם ראו
צריפים מחסנים (לאחסון רכוש הנרצחים) שלא נראו כמחסנים אלא כתחנת
רכבת ,היה שעון המראה את השעה ,הייתה קופה לקניית כרטיסים ,אדנית לנוי.
משרד מנהל התחנה ,לוחות זמנים של רכבת ,חיצי הפניה ,הודעות על מועד
יציאתן של רכבות לכאן ולכאן ,כל שצריך כדי שההונאה ,תהייה מושלמת .היה
גם שלט לקוראי גרמנית ופולנית המספר כי הגיעו למחנה מעבר,
"אתם באים מהגטו ,מהלכלוך ,מהמגפות והמחלות ובטרם תיסעו למזרח
אתם צריכים לעבור חיטוי ומקלחת".
בנוסף לכך נתבקשו היהודים "לגשת לקופה ,להפקיד בה את רכושם כולל חפצי
ערך ,יהלומים ,דולרים ,ולקבל קבלה על מנת שיוכלו לקבל בחזרה את רכושם
כאשר יחזרו מהמקלחת ומהחיטוי לקראת הנסיעה מזרחה" (לכאורה).
המשלוחים היו מגיעים לעיתים קרובות בשעה  6:11בבוקר לא הייתה שעה
קבועה ,משלוח אחד ב  6:11בבוקר אחר כך עוד משלוח בצהריים ,או עוד אחד
מאוחר בערב.

28

המשלוחים היו מגיעים למלקיניה ונכנסים לשלב של המתנה .אחר כך יצאו
מתחנת הרכבת של מלקיניה לתחנת הרכבת של טרבלינקה .שם בתחנה
האומללים חיכו ,הם בכו ,הם בקשו מים ,הם גססו.
אזור ההשמדה או המחנה העליון ,כפי שכינוהו הגרמנים היה בחלק הדרומי –
המזרחי של המחנה .שביל רחב ידיים מוביל היום אל האנדרטה המרכזית
העומדת במקום בו היו תאי הגזים .שטחו של איזור ההשמדה היה  211על
 251מטר בלבד והוא היה מגודר ומופרד משאר חלקי המחנה .היו בו שלושה
תאי גזים ,כול אחד היה בגודל של  4על  4מטרים .מנוע דיזל שהוצב בסככה,
לא רחוק מהמבנה של תאי הגזים ,החדיר לתוך התאים גז חד תחמוצת הפחמן
באמצעות מערכת צינורות שחוברו לתקרת התאים ובקצה שלהם חוברו ראשי
מקלחת רגילים ,שיצרו ,לשם הטעיה רושם של בית רחיצה.
הכניסה לתאי הגזים הייתה דרך פרוזדור שהיה בחזית הבניין .בין איזור
הקבלה לאיזור ההשמדה הוליכה דרך צרה שגדרותיה משני צידיה היו שזורות
בענפים ,וכינויה היה ה"צינור" ,הגרמנים כינו אותה "הדרך לשמיים" ,היהודים
כינו אותה "הדרך האחרונה" בדרך הזאת הובלו הקורבנות הערומים מהמקום
שבו התפשטו לתוך תאי הגזים.

יהודים מהונגריה ברציף הרכבת באושוויץ ,מאי 9111
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בתי בילסק של פעם
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מכתב מזעזע באידיש שנותר בעזבונו של יעקב ונמסר על ידינו לתרגום.
חמישה איש בלבד שהיו בשטח העיר נותרו בחיים וכותבת המכתב הייתה
אחת מהם.
כך נותרו גם יהודים שגורשו לרוסיה וביניהם בני משפחת קדלובוסקי שיינה
בת דודתו של יעקב בעלה ושלושת ילדיהם שאחת מהם צפורה קוברינסקי
ז"ל מקיבוץ גשר שאת דבריה הבאנו בתחילה

31

היכל השמות "יד ושם"
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אפריל  -1454ידיעה קשה בעיתון "על המשמר" על הידיעות הקשות
המגיעות מבילסק על גורלם של אנשי העיר.
מתוך  0111משפחות נותרו בחיים רק ארבעה
לא ניתן להבין כיצד בני העיר שחיו בארץ כאשר כל בני משפחותיהם נותרו
באירופה מצאו כוחות נפשיים להמשיך בחייהם ,לעבוד ,לגדל משפחות.
כיצד יכול היה יעקב –הבן המפונק לעשות כן ?
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מתוך ספר הזיכרון לעיר:
אחד העמודים בו מצוינים הוריו של יעקב -גיטל לבית קמין ואליעזר
והאחיות ציפורה וצילה וכן בת הדוד פרידה והדוד יהודה קפלנסקי ציפורה
הייתה נשואה וככל הנראה גם אם לתינוק
בני משפחה רבים אחרים  -דודים ,דודות ובני דודים הושמדו ושמותיהם
מופיעים בעמודים אחרים של ספר הזיכרון עליהם  -בפרק העוסק במשפחה.
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רבים השמות שאינם מוזכרים .יתכן ולא נותרו מי שיזכירום
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קטע עיתון ששמר יעקב השנה היא . 1441בבילסק נותרו שמונה משפחות
אולם כולם היו נחושים בדעתם לעזוב.
אחת המשפחות היא משפחת קפלנסקי ויתכן מאד שיש לה קשר
למשפחתנו
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הדפסה ברורה יותר של המסמך החשוב
הרשימה ב"דבר"  ,8591מרץ

39

40

החיים בבילסק  -פודלסקי לפני השואה
קטעים מספר הזיכרון לעיר
רוב הכתוב כאן הוא מפרי עטו של יעקב.
יעקב כתב אך לא זכה לראות את הספר מאחר ונפטר קודם שיצא לאור.
בין היתר מובאים כאן דברים שכתבה ברכה צפירה על העיר שריגשה אותה.

על בילסק שהייתה שונה ומיוחדת מכל עיירות פולין

רחוב בביאלסק פודלסקי

41

הנושאים מתוך ספר הזיכרון המובאים כאן

יעקב כרמון-תיאור העיר.
יעקב כרמון –בתי כנסת בבילסק.
יעקב כרמון-מוסדות חסד בבילסק.
ברכה צפירה-ביקור מרשים בבילסק במסגרת מסע הופעות.
יעקב כרמון-אנטישמיות והגנה עצמית בבילסק.
גינצבורג  -בילסק בעיני מורה (למיטב זכרונו של מיכה היה גינצבורג מורו
של יעקב בבילסק והשנים היו נפגשים במקום עבודתו של המורה לשעבר-
בירושלים).
יעקב כרמון  -דמויות בעיירה.

יעקב מתבקש לכתוב על בילסק לרגל הכוונה להוציא ספר זיכרון
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יעקב מתאר את העיר

מנופיה של בילסק
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בתי כנסת בבילסק כתב יעקב כרמון

סבו של יעקב "פייבעל דער ריבעלער" היה בעל קורא
בבית הכנסת "יפה עיניים"
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רחוב בית המדרש
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בית המדרש "יפה עיניים" סבו של יעקב "פייבעל דער ריבעלער" שהיה לו
קול ערב שימש כאן "בעל קורא" באירועים חשובים ובתפילות עיקריות

עזריאל שמש בבית כנסת 1491
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מוסדות חסד בביאלסק-כתב יעקב כרמון
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עומדת מימין הדודה חסיה
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יעקב כותב על עזרה לחולים בעיירה
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מטבח להזנת ילדים
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תמונות מהווי העיירה

גם בבית קרמר פתחו תודעה ציונית-על הקיר השקל הציוני ובבית קוראים
את עיתון התנועה

תיאטרון עממי בביאלסק
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שיעורי ערב לעברית,
צילה ,אחותו של יעקב ,הבטיחה לפנינה כי בתוך פחות מחצי שנה תכתוב
מכתבים בעברית
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הזמרת הארצישראלית ברכה צפירה בקרה בעיירה
בשנת  9191ועל התפעלותה והתפעמותה מהמקום
בקטעים הבאים שכתבה.
כך כתבה ברכה צפירה על פגישתה עם בילסק לאחר
מצב הרוח הקשה שהשרו עליה עיירותיה של פולין

ברכה צְפירה ( )9111– 9191הייתה זמרת פופולרית בארץ ישראל
החל משנות ה ,01-חלוצה בזמר העברי .דרך שיתוף הפעולה שלה
עם נחום נרדי ,היוותה שירתה אבן דרך ביצירת סגנון מוזיקלי
ישראלי מקורי.
ברכה צפירה נולדה בירושלים להורים שבאו מהעיר צנעא בתימן
בנערותה עברה לכפר הנוער מאיר שפיה ובגיל  91הצטרפה
כזמרת לתיאטרון הארץ ישראלי (התא"י) .בתיאטרון פגשה
באמרגן משה ואלין שהפך לאמרגנה ואירגן עבורה קונצרטים.
לאחר מכן הופיעה כזמרת בתיאטרון הסאטירי הקומקום שהוקם

55

על ידי אביגדור המאירי .המאירי התרשם מזמרתה וביוזמתו יצאה
לברלין ללמוד מוזיקה.
בברלין ,בסוף שנות העשרים ,למדה צפירה בבית הספר של מקס
ריינהרדט והכירה את המלחין נחום נרדי .נרדי הלחין עבורה
שירים רבים במשך עשור הופיעו שניהם בקונצרטים משותפים
באירופה ,ארצות הברית ואף בארץ ישראל ובמצרים ,כך שצפירה
קנתה לה מעמד של כוכבת על .בשנות ה 01-שיתפה צפירה פעולה
גם עם מלחינים שעלו לארץ מאירופה .

נחום נרדי
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ברכה צפירה " :בילסק הייתה עולם אחר לגמרי"
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ברכה צפירה (המשך)
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בילסק
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ברכה צפירה (המשך)
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ברכה צפירה (סוף)
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הסטודיו לדרמה של בילסק ,למטה –הופעת ילדים

64

בילסק תורמת ל"קרן הקיימת"

65

בית ספר "אידישע פאלקס שולע בביעלסק"  -צוות המורים

66

לפי מיטב זכרונו של מיכה הרי המורה ל .גינצבורג היה
מורהו של יעקב והיה נערץ עליו  -הוא עלה ארצה ויעקב
נהג להפגש עימו במקום עבודתו.

67

יעקב כרמון-על הפרות ועל הספורט בעיירה

68

69

לתנועת "השומר הצעיר" היו גם קבוצות כדורסל

בבית הספר "תרבות" היה גם מגרש ספורט מסודר

70

יעקב כרמון -שפת האידיש שבפי תושבי בילסק
ראשית הקהילה,
אנטישמיות בעיירה והגנה עצמית בבילסק

71

72

73

בית"ר-בילסק

74

יעקב מתאר תקרית אנטישמית בעיר קודם השואה כאשר היה עוד נער

75

יעקב על דמויות בעיירה.
שמחה בגן היה דייר ששכר צריף מסבו של יעקב
שמחה היה איש ניגונים רווק ודל שהכיר את רוב השירים שהושרו באידיש
(יעקב כתב עליו גם ב"קינה על בילסק" המופיעה בראשית ספר זה).
בנימין ברוורמן שישב למד וקרא כל העת .
יוסף לברטובסקי קומוניסט יהודי ולוחם מחתרת אנטי נאצית.
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יוסף לברטובסקי
רבות נכתב עליו (כפי שכתב יעקב)
כאן מובא קטע מתוך "מדריך למטייל".
בכל מקום חוזרת הטעות לגבי מקום לידתו של יוסף לברוטובסקי.
הוא נולד בבילסק  -פודלסקי ולא בביאלה  -פודלסקה שהוא מקום אחר
לגמרי.

יוסף לברטובסקי
אנדרטת הזכרון ליוסף לברטובסקי נמצאת בצומת הרחובות זמנהוף Ludwika
 Zamenhofaולברטובסקי . Jozefa Lewartowskiego
יוסף לברטובסקי  -פינקלשטיין  Joseph Lewartowski - Finkelsteinשהיה
קומוניסט ,חבר "הארגון היהודי הלוחם" בגטו ורשה נולד ב  1896 -בביאלה -
פודלסקה  Biala - Podlaskaפולין ,מראשי המפלגה הקומוניסטית הפולנית
מפלגת הפועלים הפולנית ,פפ"ר  P.P.R -עם פרוץ מלחמת העולם השניה יצא
לביאליסטוק  Bialystokושב מאוחר יותר לורשה .שימש כמזכיר הועד המחוזי
של המפלגה בגטו ,ממייסדי הגוש האנטי פשיסטי באביב  ,1942ומעורכי עיתון
התנועה" ,דער רוף".עקב נכותו ביקש בימי האקציה הגדולה בקיץ  1942את
עזרת הקומוניסטים הפולניים שמחוץ לגטו ,אך אלה התעלמו ממנו .נתפס וגורש
למחנה ההשמדה טרבלינקה בשנת  1945זכה בעיטור "צלב גרונוולד" מדרגה
 ,3מאת הפיקוד העליון של הצבא הפולני.
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ועוד חברים מבילסק

אביו של יעקב כותב ומבקש סיוע מבנו-הוא מזכיר שני שמות,פישל-ירוחם
סלוחובסקי ודוד מלמדוביץ' אשר מסייעים למשפחותיהם.
אילו היו שני בחורים מוצלחים מבני העיירה-חבריו של יעקב -שהפכו לאנשי
ציבור בארץ.
דוד מלמדוביץ שהיה סגן ראש עיריית רמת גן מספיד את חברו ומציין מה
הייתה העיר בילסק פודלסקי עבור שניהם.
סלוחובסקי שהיה עו"ד עסק במסירות רבה בענייני ציבור.
הוא ומלמדוביץ היו חברי ביתר עוד מנעוריהם
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דוד מלמדוביץ –"דף עדות" לזכר הוריו.
כאשר הספיד את ירוחם סלוחובסקי חזר לילדותם ולעיירתם המשותפת
שנמחתה.
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שחקנית ידועה שנולדה בבילסק ונמנית עד היום
על ידי עיריית בילסק כאחת מאנשי העיר
המפורסמים ביותר
(כתבה מעיתון "הארץ" -מיכאל הנדלזלץ)
נולדה  1911נפטרה 2111
מינה ברן :הערת שוליים בתיאטרון העברי

מינה ברן (ברנהולץ ) – באתר "זמרשת" שירים בביצועה.
מודעת אבל קטנה ב"הארץ" ב 13-בינואר מסרה על מותה ,בניו יורק ,של מינה ברן" ,זמרת,
שחקנית ולוחמת למען שפת היידיש ותרבותה" .השם נשמע לי מוכר ,אך כדי להבין מנין
הייתי צריך לעיין באתרי העיתונים "ניו יורק טיימס" ו"פורוורד" באינטרנט .שם נכתב כי כוכבת
במת היידיש בניו יורק ,מינה ברן ,מתה ,בת .98
היא נולדה בעיירה הפולנית ביילסק פודולסקי כמינה ברנהולץ; החלק השני של שם
משפחתה נשר כשנבחנה כשחקנית בתיאטרון-קברט היידיש "אררט" בלודז' .בתיאטרון זה,
שיסד משה ברודרסון בשנות ה 21-של המאה הקודמת ,התחילה גם הקריירה הבימתית של
הקומיקאים שמעון דז'יגאן וישראל שומאכער .ברודרסון ,שהתרשם מיכולתה של ברן כזמרת,
שחקנית ובדרנית ,העיר "קין הולץ איז זי ניט" (מעץ היא לא ]עשויה[) ,וכך נולדה מינה ברן.
אחרי כמה עונות מוצלחות בלודז' היא ייסדה תיאטרון-קברט ביידיש בביאליסטוק .ב,1939-
עם פלישת הנאצים והסובייטים לפולין ,נמלטה עם בתה לרוסיה ,שם המשיכה להופיע ,אחרי
המלחמה התגלגלה לאוגנדה ומשם הגיעה לפלשתינה-א"י.
למזלה ,בשנים שקדמו להגעתה לארץ עסק האמרגן משה ואלין בהקמת תיאטרון רוויו בידורי
וסאטירי בתל אביב" ,לי-לה-לו" ,שיהיה משקל נגד לרצינות התיאטרונית הקלאסית של
הבימה והאוהל וגם לרוח החלוצית של היישוב .ואלין חלם על הקמת קברט אירופי ,עם
תלבושות מפוארות וטקסטים משעשעים וחריפים ,ועד מהרה הבין שאת כוכבי התיאטרון
יצטרך לאסוף מבין המהגרים שזה עתה באו .לרשותו עמדו כותבים כמו נתן אלתרמן ומשה
וילנסקי (אף הוא מ הגר מפולין) והוא הצליח לקבץ על במה אחת כוכבים כמו ג'ני לוביץ',
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ששרה ,בין היתר את "בכל זאת יש בה משהו" ,טובה פירון ,שביצעה את "תכול המטפחת",
ג'טה לוקה ,אלכסנדר יהלומי ויוסף גולנד .חלקם ביצעו את המערכונים והשירים כשהם
לומדים את הטקסט העברי בתעתיק לטיני ,אך ואלין מציין שבהיותם אנשי מקצוע הבין הקהל
כל מלה ,גם אם הם עצמם לא הבינו חלק מהן.
הכוכבת המקומית היתה שושנה דמארי הצעירה ,שלמענה כתבו שני יוצאי פולין ,אלתרמן
ווילנסקי ,את הפזמונים התימניים על "מרים בת נסים" ו"בכרמי תימן" ,אבל גם את השירים
שהיו לקלאסיקה בביצועה " -כלניות"" ,אני מצפת" ו"צריך לצלצל פעמיים".
אגב ,בתוכנית המוצלחת מאוד של הבימה שבה מבוצעים כעת השירים והמערכונים מאותה
תקופה" ,הקומקום והמטאטא" ,על שם שני תיאטרוני בידור שהיו קיימים אז ,חלק ניכר מן
השירים ,ואולי הידועים שבהם ,נלקחו מן הרפרטואר של "לי-לה-לו" דווקא ,והדבר מוזכר
בדף התוכנייה בחטף בלבד.
על כל פנים ,ואלין ,שספר זיכרונותיו" ,ימים של חול וכוכבים; אימפרסריו עברי בארצנו
הקטנטונת" ,ראה אור ב 18 ,1998-שנים אחרי מותו ,כותב כך על אחת הכוכבות שמצא בין
המהגרים ,בשנת " :1945עולה חדשה מפולין ,בלונדית תוססת ומלהיבה ,דומה מאוד לבטי
האטון ההוליוודית :מינה ברן .היא למדה עברית במהירות ,התאקלמה בארץ מהר מאוד
ובלטה בתיאטרון במשחקה הגרוטסקי ובהגשת פזמונים סאטיריים שנכתבו במיוחד בשבילה
על ידי אלתרמן ווילנסקי .בין שיריה שהיו ללהיטים מסחררים‘ :טנגו כפר סבא' ובמיוחד
‘ארצנו הקטנטונת'".
ואלין לא כותב על כך מלה בספרו ,אבל מינה ברן רשמה  -ככל הנראה ללא כוונה  -הערת
שוליים בתולדות התיאטרון העברי ,ומכאן שמה היה מוכר לי.
תקיפה ולא מניילון
לקראת תוכניתה העשירית של "לי-לה-לו" ,שבכורתה התקיימה ב 18-במארס  ,1947תחת
הכותרת "לא יותר מדי" ,כתבו אלתרמן ווילנסקי למען ברן את השיר "עכשיו עושים את זה
מניילון" .אנחנו רגילים כל כך לניילון עד כי נדמה שהחומר הזה היה כאן מאז ומעולם ,אבל
הוא יוצר לראשונה ב 1935-והיה ללהיט בימי מלחמת העולם השנייה ,שבה גרם המחסור
במשי לפיתוח תחליף בצורת גרבי ניילון.
בפזמון של אלתרמן היתה ברן אמורה לקונן שפעם לכלה היו שמלות ותכשיטים אמיתיים,
אבל "עכשיו עושים את זה מניילון ( )...היה יובל של חתונת כסף פעם  /היה יובל של חתונת
זהב ,כלות / .יובלות ממש ,אבל עכשיו ,חזיז ורעם / ,עכשיו עושים מניילון גם את היובלות
( )...והעוזרת היא גם כן  / -מניילון / .והחותנת היא  -אמן!  /מניילון / .ואם יצאתי מדעתי -
אפשר מאוד  / -אמצא דעה אחרת ,יש פה די דעות / ...עכשיו עושים את זה מניילון".
לבכורה בא גם קודמי המהולל בתפקיד מבקר התיאטרון של "הארץ" ,ד"ר חיים גמזו .הוא
מילא את תפקידו אז כחמש שנים ,אבל היה מתוסכל מחוסר יכולתו להשפיע ,כפי שהתוודה
באזני ידידו ,העיתונאי אורי קיסרי .גמזו כתב ביקורות חיוביות על תוכניות קודמות של "לי-
לה-לו" ואף שיבח את העובדה שקיים תיאטרון בידורי העשוי בטעם טוב .גם על "לא יותר
מדי" כתב בנימה חיובית ,וכן על החיוב שבקיומה של במה בידורית שבה יוכל "משורר רציני
כאלתרמן להשתובב בחרוז פזיז ,במשחק מלים משעשע ,ברמז למשהו הסמוי מעינו הרגילה
של האדם מן הרחוב".
אבל גמזו כתב בביקורתו זו ,גם את המלים הבאות" :הפזמון היפה ‘ניילון' מאת אלתרמן
‘נרצח' ממש על ידי הגב' מינה ברן ,שהראתה הפעם חוסר הבנה מפתיע של הטקסט או
אזלת יד מדהימה בביצועו".
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ברן (במרכז) בהפקה של תיאטרון פולקסבינה בברלין( 0111 ,תצלום :טום בלום)

יומיים אחרי פרסום הביקורת בילה גמזו ערב בקפה כסית בתל אביב ויצא משם אחרי חצות,
כשהוא מלווה ידידה .אז ניגש אליו אדם (העיתונים זיהו אותו כיאנוש אלתר רפפורט וציינו את
משלח ידו ,קצב) והכה אותו באגרופן ברזל בראשו ,סנטרו ,בטנו ורגלו ,כשהוא צועק "הא לך!
הגב' ברן שלחה לך מתנה בעד הביקורת".
גמזו איבד את הכרתו ואושפז ל 18-יום .התוקף נתפס על ידי המשטרה והואשם בתקיפה
גופנית .הוא ביקש להישפט בפני שופט בריטי ,או שופט עברי המשמש בסמכות שופט בריטי,
כדי להבטיח שיזכה למשפט הוגן.
השופט היה בכור שלום שטרית (לימים שר המשטרה ומי ששימש זמן קצר לפני כן בורר בין
האמרגן ואלין לשותפיו ב"לי-לה-לו") .במשפט נמצא התוקף אשם ונקנס ב 51-לירות ארץ-
ישראליות ,וכן נידון לשלם סכום זהה כפיצוי לגמזו (שתרם את הסכום לגולי קפריסין) .שטרית
אף נזף בתוקף" :אנו שמחים על קיום הביקורת .יכולת להכות בד"ר גמזו מעל דפי העיתון,
אולם בחרת לך בדרך גסה".
שלום תל אביב
תיאטרון "לי-לה-לו" הוקיע את ההתקפה בשאט נפש במכתב ששלח לגמזו .אגודת
העיתונאים דנה באפשרות להחרים את הופעות התיאטרון כל עוד מופיעה בהן מינה ברן,
אבל ברן המשיכה להופיע גם בתוכנית הבאה "ארצנו הקטנטונת" ואף שרה בה את שיר
הנושא .ואולם ,ב 1949-עזבה את הארץ לתמיד.
התוכנית הראשונה שבה הופיעה בניו יורק ,ביידיש ,נקראה "שלום תל אביב" .ככל שאני יודע
לא היתה בכותרת כוונה אירונית .בשנים הבאות היא הופיעה עם בעלה ,בן בונוס ,בשורת
תוכניות רוויו מצליחות כמו " "Sing, Israel, Sing" ,"Let's Sing Yiddishובשנת ,1976
לכבוד  211שנה לארצות הברית ,ב" ."Long Live Colombusבמשך תקופה מסוימת היא
ובעלה ניהלו תיאטרון יידיש בשדרה השנייה .הם גם ראו שליחות בהופעה ביידיש לפני
יהודים במקומות שהיידיש לא נשמעה בהם מעולם.
אחרי מותו של בונוס ,ב ,1984-היא הצטרפה ללהקת ה"פולקסבינה" .במקביל הופיעה
בשורת סרטים שנדרשה בהם דמות של מהגרת קשישה" :קרוסינג דלנסי"" ,אוולון" ו"אני לא
רפפורט" .עוד ב 2115-העלתה הצגת יחיד שסיכמה את הקריירה הארוכה והמצליחה שלה
על במת התיאטרון היידי בארצות הברית ,שעימעמה ,ובצדק ,את זכר הקריירה הקצרה (אם
כי המוצלחת ,למרות הכל) על הבמה העברית הצעירה.
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שתי עדויות של ניצולים שבקרו בעירם ההרוסה.
הראשונה של יחיאל חרבלובסקי שביקר בבילסק זמן קצר לאחר
השואה והשניה -של לאה רוזנברג שבקרה בה בשנת .9191
ניתן להבין מן העדויות שהעיר נהרסה כמעט לגמרי.
חיים של מאות בשנים נמחו ונעלמו יחד עם בני הדור איתרע מזלו
להיוולד ולחיות בשנים ארורות אלה.

הריסות גטו וורשה
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עדותו של יחיאל חרבלובסקי
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עדותה של לאה רוזנברג על ביקורה בבילסק בשנת  1441מתארת את
שהיה ואת שנותר מסביבת המגורים של יעקב.
רחוב מיצקביץ' ובנין העירייה הישן מוזכרים הרבה
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 .2בילסק  -פודלסקי היום
מעיון באינטרנט מתגלה לפנינו עיר יפה ומוארת רבת פעילות תרבותית- ,
הרצאות-,הופעות-,סרטים -,מלאה בצמחיה ופארקים.
המפגש עם תמונות אילו מותירה מתבוננים כמונו הלומים.
כאן בצל בנינים הקיימים עד היום נולדו בני משפחתנו ,חיו שיחקו ,למדו אהבו.
כאן עברו גם שעותיהם הקשות ביותר ומכאן יצאו לדרכם האחרונה .
חלק מהבניינים שהיו עדים לכל הזוועות עומדים על מקומם ומלאים היום אור
ושמחה כאילו לא היה דבר.
אתה מתמלא כעס נורא וחוסר אונים וגם פחד נורא.
פחד נורא מרשע ורוע האדם .
יופיה של העיר היום ,קרבתה לביאליסטוק ,לפרקים ולנהרות הפכו אותה בין
היתר לעיר תיירות .
בתי מלון רבים הוקמו בה שהביקוש להם רב.
בכל פינה כנסיה מעוררת התפעלות.
הרחוב בו התגוררה המשפחה הינו אחד הרחובות המרכזיים בעיר אם לא
המרכזי.
על פי עדויות שנתקבלו מהניצולים-הסיכויים שנותרו שרידים מבתי בני
המשפחה-קלושים.
הבנין המוכר ביותר בעיר שהפך להיות סימלה של בילסק הינו בית העיריה
ה"ראטוש" המשמש היום כמוזיאון .מולו התגוררו רבים מבני המשפחה.
החלטנו להביא את נופה של העיר היום על מנת להפוך את עיסוקנו למוחשי
יותר.
בסופו של פרק קצר זה אנו מצרפים ומשתפים בתקווה-
ילדים פולנים מבית ספר ברחוב מיצקביץ' מדליקים נרות חנוכה במסגרת לימודי
יהדות.
לו יכולים היו הנספים לדעת כי נכדי שכניהם מנסים לכפר ולו במעט על הרצח
הנוראי.
האם היה בכך שמץ של נחמה?
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בתי מלון בבילסק פודלסקי
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בניינים מיוחדים בבילסק –גלויות דואר
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מנזר המשמש היום בית ספר למוסיקה
דומה מאד למגורי הנזירות במגרש הרוסים בירושלים המשמש היום את
צרכי המשטרה

המוזיאון של בילסק
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פארק מטופח בבילסק
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כנסיה חדשה בנויה עץ

משרדי העירייה  -סמל העיר (שור) תלוי בכניסה
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כנסייה מפוארת

תחנת אוטובוס בעיר
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סניף הדואר ברחוב מיצקביץ' הוא המרכזי בעיר

רחוב אדם מיצקביץ' בשנות השישים
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בתי-מגורים ברחוב מיצקביץ'
תCITIZ

בריכת שחיה ומתקני שעשועים בבילסק
ניהול
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בית הספר "אדם מיצקביץ "
ביילסק פודלסקי

(סמוך לבית המשפחה)
רחוב פודלסקי  .Bielsk 17-100תל מיצקביץ '037-10-02 )58( :621
דואר אלקטרוניsekret-zs-am@o2.pl :

אודות בית הספר
בית הספר אדם מיצקביץ בביילסקו פודלסקי ממוקם ב .א  621מיצקביץ ' ,טל / .פקס (037-10- )758
 ,02דואר אלקטרוני .www.zs-mickiewicz.szkolnastrona.pl ,sekret-zs-am@o2.pl
המשימה של בית הספר היא להיות "מקום של אינטגרציה של צוות בתי ספר של תלמידים ,הורים,
מורים והקהילה המקומית".
המטרה של בית הספר היא לתמוך בהתפתחות הילד על ידי למידה ,הסתמכות עצמית ,שיתוף פעולה
ואחריות לכך שהתלמיד מסוגל להיות אדם יצירתי ,סובלני ופתוח לצרכים של אחרים.
מאפיין ייחודי של בית הספר הוא ללמד את השפה האוקראינית למיעוט......... .

בין השנים  2102-2112היה בית הספר מעורב בתוכנית "עיצוב זיכרון"
שנוהלה על ידי ה"קרן לשימור המורשת היהודית".
התלמידים למדו בין היתר על שואת היהודים בפולין תוך התעמקות בערכי
סובלנות ופתיחות .
בכל שנה השתתפו התלמידים בטקס בבית הכנסת בוורשה שם הציגו
הישגיהם

בתמונה תלמידי בית הספר מדליקים נרות חנוכה
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 .3בילסק  -פודלסקי בעיתונות היהודית
ההיסטורית

סיכום החיים בעיירה היהודית בציור:
הגעגועים לציון ,הציפיה למשיח ,החיים בעיירה והרבה שלג
ציור זה ויתר הציורים בפרק זה הינם פרי מכחולו של הצייר אלכס בלר אשר
תיעד את חיי היהודים במזרח  -אירופה לפני השואה
.
בעידן הדיגיטציה – המרת המקורות של ''העיתונים'' לקובץ במחשב הפתוח
לכל .מקרבת אותנו הצאצאים והמתעניינים אל ה'רחוק'.
האנשים  ,המוסדות  ,הארגונים והמפלגות לא רק " מגולגלים בתוך נייר עיתון"
כמאמר השיר של קובי אוז  ,אלא נשארו גם שמורים עבורנו כמו היו חיים " הנה זה
בא גם אלינו...הנה זה כאן אצלנו " .
" העיתונות היהודית ההיסטורית " פותחת " שער "  -עוזרת ומאפשרת להתוודע
לאופייה  ,גילוייה ערכיה  ,חייה ומוסדותיה של העיר .
"בילסק פודלסקי" הייתה עיר של חיים יהודיים ערים ביותר .
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האתר "עיתונות יהודית היסטורית" העלה לרשת והיישר לצג המחשב בביתנו -
עיתונים יהודיים רבים  .בשנים האחרונות שיבצנו מתוך העיתונים מידע רב אותו
שילבנו בספרים וברשימות באתר המשפחתי – הפתוח לכל  " :הכרמונים כותבים " .
ברשימה זאת הבאנו את ענייני הקהילה של "בילסק פודלסקי" שמצאו את דרכם
לעמודי העיתונים .
כמובן  ,כל עיתון על פי דרכו ומגמתו  .החומר רוכז לפי נושאים  ,אישים  ,כתבות ,
ידיעות שוטפות פרסומות...
העיתונות היהודית ההיסטורית היא גם מקור ל"גנאולוגיה"  ,לשמות בני משפחה
וקרובים וכן בני העיר .
לפעמים הוספנו הערה קצרה – מבהירה בעקבות תחקיר קצר שעניינו המושגים
והשמות שנזכרו .
את הנתונים על העיר אספנו בעזרת 'מנוע החיפוש' .
הקטעים כולם  -סודרו לפי הרצף הכרונולוגי  .המיון נעשה על פי הנושאים.
על כל אחד מהעיתונים אפשר לקרוא במבוא ל"עיתון" באתר " :העיתונות היהודית
ההיסטורית"

לכל ידיעה הבאנו שם העיתון ; החודש והשנה  .יוצאים מן הכלל שני הקטעים
להלן  ,בתוספת יום הפרסום ומספר העמוד " -היינט"  62 ,בפבר'  0391עמוד 2
– רשימת התורמים לעזרת יהודי ארץ ישראל  ,ברשימות הערים "בילסק" ו "אורלע"
הסמוכה נזכרים בני המשפחות הקרובות 'קרמר' ו'קפלנסקי'
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וגם בעיתון "על המשמר"  02 ,אפר'  , 0391עמוד  9המכתב הקשה ביותר
המתאר את השמדתם של בני העיר .
איות שם העיר בעיתונות לפי התקופות והשלטונות ' :ביעלסק' ; 'בילסק' ; 'ביעלסק
פאדל '; '.בילסק' גליל הרודנא ; 'בילסק פאדאלסקי' וגם לעיתים בהקשר – 'מחוז
בילסק' פ  .הוראדנא ;גוב' הוראדנא...
" פ " – " פלך " המונח מימי החלוקה המנהלית של האימפריה הרוסית ' .פלך' –
אזור גיאוגרפי ,תחום במדינה .
" גוב' " " -גוברניה " הוא מחוז באימפריה הרוסית  .בראשה עמד המושל -
האחראי לשמירת זכויות השלטון ויישום החוקים וההנחיות של השלטון המרכזי .
לדוגמא – בנושא הספר  :בשנת  0309שם הגוברניה  " :גרודננסקיה" אשר עיר
בירתה היא " :הורדנא" .

עזרה לקהילות ישראל

'המגיד' פבר'  0786עזרה ליהודי פרס שנפגעו ברעב ובחולירע  .התורם  :זאב
בראדאץ ונוספים .

'הלבנון' מאי  0789לעזרת נשרפים בעיירה יהודית .

תולדות היהודים ב "ביעלסק"

בתי מגורים בעיירה
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'הלבנון' אוג' 0771
הסולידריות

מוסדות הקהילה  -החינוך  -הרווחה  -הנהגת הועד –

עירנו אף כי מצערה היא ,זה שנים ספורות אשר הרשיון ניתן לאחינו בני ישראל
להתיישב בה 'בבתי החסד הנמצאים תוכל להתחרות בעיירות הגדולות אשר
סביבותיה  .בעיר מתנוסס לתפארה בית תלמוד התורה  .המשגיחים יראי אלוהים ,
מורים הגונים מלמדים את בני העניים גפ"ת ( גמרא פירוש תוספות ) ילדים אחדים
מקבלים ארוחות  .בעיר בית ביקור חולים  ,גם בית הכנסת אורחים אשר ישופץ
בקרוב בית המדרש בנוי לתלפיות  .בקהילה חברה לגמילות חסדים המלווה לעניים
בשעת הצורך והלווה מחזיר ההלוואה 'שבוע בשבוע מעט מעט' בעיירה פועל ועד
לעזרת דלים ואביונים  .הנזקקים מקבלים הקצבה שבועית – דמי קיום  ,מבלי לכתת
רגליהם ולא לקבץ נדבות וזאת כדי לשמור על כבודם  .באפשרותם לעסוק
בעבודות מזדמנות הועד תומך בקצבה המותאמת לכל אחד מאותם 'בעלי הבתים'
שפרנסתם מועטה ובגלל הבושה  -מבקשת נדבות סבלו חרפת רעב  .הכותב
מדגיש את ההרמוניה וההסכמה החברתית בקהילה התורמים ליציבותה וחוסנה .

הלבנון 08.7.8772
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'המגיד' ינו'  0732תחת הכותרת 'קדמוניות קרקא' דוגמא מימי המלך הפולני
זיגמונט הראשון  ,מימי המאה השש עשרה  .המלך הגן על מיכאל יוזיפוביץ מהעיר
ביעלסק .מיכאל נעשק במשפטו נגד פקיד העיר  ,בנושא חכירה של מכס  .המלך
ביטל את פסק הדין ואף הטיל עונש – תשלום קנס של 'הפקיד' ליהודי .
'המגיד' יול'  0738ברשימה 'קורות היהודים בפולניה'  ,המחבר מזכיר את יהודי
'ביעלסק' וערים נוספות " :עושים חיל בכל פינות שהם פונים ולהם כסף
תועפות...ועוסקים בעסקי הממשלה  ,חוכרים מלח ויציקת מטבעות ומוכסים גשר
וגבול. "...

'החבצלת' יונ'  0313מיידע שהגוברניות ( אזורי המינהל ) הפולניות שנקרעו מהן
מחוזות אחדים...לא תפסדנה כי יספחו אליהן מחוזות מגוברניה ליטאית כמו'...בילסק'
ויהיו למחוזות פולניות לכל דבר .

'הצפירה' מרץ  0303ברשימה 'שאלת ליטא ורוסיה הלבנה' סוקר המחבר גם
באשר לאזור ביאליסטוק וחלק מ 'מחוז בילסק' על רקע התקופה שלאחר מלחמת
העולם הראשונה .
'הצפירה' פבר'  0360סמוך מאד ל 'הסכם ריגה'  -ההסכם שסיים את המלחמה
הפולנית – סובייטית וקבע את גבולה המזרחי של הרפובליקה הפולנית .יצחק
גרינבוים מראשי התנועה הציונית בפולין בתקופה בין שתי מלחמות העולם  ,החבר
משנת  0303ב "סיים"  -הבית התחתון של הפרלמנט הפולני  ,והיה גם עורך
העיתונים 'הצפירה' ; 'העולם' ו 'היינט' ולימים שר הפנים הראשון במדינת ישראל ,
הדגיש לקראת מימוש ה 'הסכם' את זכותם גם של יהודי 'בילסק' והעיירה
'סוקולקה' לשוויון זכויות אזרחי – פוליטי מלא .

'היינט' ביידיש אוק'  0366ברשימת המועמדים של "ברית המיעוטים" – המיעוטים
הגרמנים  ,אוקראינים  ,רוסים  ,יהודים ...אותם ארגן גרינבוים .מטרת הגוש המשותף
הייתה להתגבר על חוקת הבחירות – לפי אזורי בחירה  ,השיטה שהייתה קיימת
'ניטרלה' את ייצוג המיעוטים  .ברשימת "הברית" מופיעים באזור מספר 'ארבע'
המועמדים מאזור 'ביעלסק'  .במסגרת "הברית" השיגו היהודים הישג תקדימי – חד
פעמי עם בחירתם של עשרות צירים יהודים .
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'היינט' מרץ  0393הכותב מאזכר קיומם של בעלי שיטות ונטיות 'נאציות' בלאדז' ו
'ביעלסק' .

'על המשמר' מיום  02באפריל  , 0391עמוד  9ברשימה הקצרה " :יהודי בילסק –
פודלסקי''מובא הסיפור הנורא  ,לפי מכתב שהתקבל  ,על קרונות המוות וחיסול
כאלפיים ממשפחות העיר ב "טרבלינקה"  .בחיים נותרו – ארבעה בלבד .

'דבר' מיום  07מרץ  0317עמוד 9
מוכנים לעליה "

"היהודים האחרונים בבילסק פודאלסק

הרשימה פותחת בקורות הקהילה בתקופת מלחמת העולם השנייה  .בילסק
הייתה עיר של מרכז יהודי גדול באזור ביאליסטוק  -היו בה למעלה מ 06
אלף יהודים  ,כמעט עיר יהודית טהורה  .ראש העיר היה לעתים קרובות יהודי .
בשנים  0390 – 0393כאשר המחוז עבר כמה פעמים מיד ליד הצטופפו
בבילסק עוד כמה אלפי יהודים מהסביבה  .בחודש מאי  0396אולצו יהודי
'ביעלסק פודלאסק' להקים בעצמם את גדר העץ מסביב ל "ארון המתים" –
"הגטו"  .הוטל עליהם להביא את הקרשים והמסמרים  ,וכאשר חסרו העצים
הביאו את רהיטיהם  .אחרי הגירושים וההשמדות נשארו בעיר שמונה משפחות
יהודיות בלבד .
קאפלאנסקי ישראל – סוחר בקר במקצועו  ,התגורר ב 'רחוב בית הכנסת' בו
היה בעבר 'בית הכנסת הגדול' וגם כל מוסדות הקהילה האחרים  .ישראל
בנקובסקי ; יוסף איזבוצקי ; אליאש פוגדה – מנהל מטוויית הפשתן וארבעת
האחים גרודי – הסוחרים  .האח הבכור אליעזר עם בנו יצא כבר יחד עם
חקלאים יהודים משלזיה התחתית לישראל ועימו שלחו האחים – פרות אחדות ,
כבשים וטרקטור להכין משק חקלאי ליד חיפה  .האחים גרודי סבלו מאד בימי
המשטר הקומוניסטי בפולין  .האח פישל נאסר ונשפט פעמיים ונידון למאסר
על עלילות שווא בפעם השנייה בימי "המשפטים נגד הרופאים היהודים" כאילו
היה קשור למחתרת  .אשתו
של פישל ברחה בימי המלחמה לרוסיה שם נעה ונדה  .בעיר 'אופה' התקשרה
למשפחה יהודית  -קראמאר מסטאניסלאוו .
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ביעלסק  :מוסדות רווחה  -חסד

0781

'המליץ' יונ'

תרומה חודשית מבני הקהילה  .מינוי נאמן וחלוקה לנצרכים בכל חודש .

0783

'המליץ' יונ' וגם יול'

חברת "גמילות חסדים" מחדשת פעולותיה ושמות הנכבדים  -המנדבים .

תור לבית תמחוי

0731

'הצפירה' מרץ

הקמת שתי חברות " :לינת הצדק" עבור חולים  ,לקניית תרופות  ,מזון
והשגחה בבית החולה של שני מתנדבים במשך שעות הלילה .
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"הצפירה" 12.1.8702
הקמת החברה "עזרת נשים "  .החברה נועדה בעיקר לעזור ליולדות עניות
וחולות זוגות של צעירות בנות ביעלסק פוקדות וגובות מנשות הקהילה עבור קיום
החברה .

'דבר' פבר'  -הקמת האגודה  ":קופת גמילות חסדים על שם קדושי
0316
בילסק פודולסקי "

ביעלסק – דוגמא ומופת – קריה נאמנה וצדק ילין בה

'המגיד' פבר'  0788כותב משה גראדזענסקי  -העיר  ,אף כי מצער  ,מעשי הצדקה
גדולים מאד .
תמיכה בעניים  ,מס שהוטל על כל אחד לפי ערכו הנאסף כל שבוע ומחולק ע"י הגזבר
לעניים .
עזרה לשמונים חיילים יהודים החונים בעיר וסביבותיה  .כל תושב יהודי מרבה או
ממעט לקנות עבורם "מאכלות כשרות" וגם רבים החיילים שאוכלים על שולחן בני
הקהילה  .תפקיד נוסף לראשי העדה – השגחה על התנהלות בית תלמוד התורה .
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'הצפירה' מרץ  0777ביעלסק מוצגת כדוגמא חיובית של עזרה לעניים ברשימה
שהיא ביקורת נגד ההתנהלות ב 'בריסק – דליטא' .

'הצפירה' אוק'  0361כספי התרומות ל 'קרן קימת לישראל' בראשית תרפ"א תופסת
העיר את המקום השמיני והמכובד  -ברשימה של למעלה משבעים ישובים .
'ביעלסק' – שרפות  :בעיר  -עזרה לישובים סמוכים  -התארגנות "חברת
המכבים"
עזרת הגביר אריה ליב שכנא בן הרב שלום שכנא מודה
'המגיד' אוג' 0781
לגביר על עזרתו למשפחות בעיירה שבתיהם עלו באש .

שריפה בעיירה
'הצפירה'

יול'  0776תבערה גדולה בעיר .

הצפירה  0771ו'המליץ' יוני -נשלחה עזרה ל 'הוראדנא' השרופה באש
'המליץ' אוג'  0731בעיר הקרובה ל 'ביעלסק' עלו באש כ – 911
מבתי העיר קורבנות רבים נשרפו חיים,פצועי כוויות בדרגות שונות הובאו
לבית החולים ב'ביעלסק' .
הקהילה מתגייסת לעזרה מידית -מביעלסק נשלחות עגלות טעונות במצרכי מזון
עבור אלפיים יהודי העיירה שנותרו חסרי כל .
יוצאת גם קריאה ובקשה להושטת סיוע מקהילות בערים נוספות.
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'הצפירה' אוג'  0732הקמת "חברת המכבים" ב 'ביעלסק'
חמישים מיהודי העיר ועימם עשרה נוצרים הגישו בקשה לאישור הקמת החברה.
האישור מבוקש משר הפלך לאחר שכבר קיבלו רשות השלטון המקומי  :שר
העיר ושר –השוטרים .
כותב הידיעה פונה בבקשה לאגודה החדשה להרחיב שורותיה בקבלת נוספים.
גנאולוגיה  -ייתכן מבני המשפחה .

זלמן קאפליאנסקי מ 'לעכאוויטש' מחוז סלוצק  ,ברשימת תורמים ' .המגיד' אפר'
. 0786

חיים יעקב קרעמער מ'אשמינא' בגליל ווילנא – פובליציסט ' .המליץ' דצמ' . 0771

חיים יעקב קרעמער  -לביאליסטאק הגיעה קריאתו לייסד מושבה בארץ – ישראל
לזכר משה מונטיפיורי ' .הצפירה' ינו' . 0779

פרידל קראמער " -משלוח מנות" תרומה לטובת בית הספר ביפו ' .המליץ' אפר'
. 0739

חיים יעקב קרעמער בברכה לאהרן – 'מגיד מישרים'  -תפקיד של בעל ידיעות
רבות בתורה ובחז"ל
ומעורר ללימוד תורה ' .המליץ' ינו' . 0731

ח  .י  .קרעמער בין התורמים ב 'זאת חנוכה' – היום השמיני של חנוכה בחגיגת "בר
המצווה" של יצחק זאב קלאסקי שגם נשא דרשה ' .המליץ' מרץ . 0731

ח  .י  .קרעמער באותו היום והעיתון עם נוספים ברשימת אחרת של תורמים .
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סאדאווסקי לעוו פצוע מ 'מחוז ביעלסק' ב 'רשימת הפצועים וההרוגים במלחמת
רוסיה -יפן' גם תאריך ומקום הפציעה ' .הצפירה' נוב' . 0319
אברהם לעוו תלמיד הגימנסיה הקריא שיר עברי בהטעמה  ,כשרון ודעת .
ההקראה בחגיגת היובל של המחבר  ,סופר  ,עורך דוד פרישמאן שנערכה
בעיר לודז' ' .הצפירה' מאי . 0309
קאדלובובסקי יעקב מ 'בילסק' בכתבה המסקרת את היום השני והשלישי במשפט
הפוליטי ב 'ביאליסטוק' נגד הקומוניסטים  .צויין גם כ 'טכניקן' של המפלגה
( האחרים  :היו"ר והגזבר ) .
'הצפירה' אפר' . 0367
קראמער פ  - .ייתכן פייגה הדודה של מיכה כרמון או פרידה הבת דודה של יעקב
כרמון  ,אחותה של מניה גולדוייץ וגם מופיעה מ  .קראמער ( אולי מניה ) ואף ח .
גאלדווייץ ( אולי 'חונה' – אלחנן גולדוייץ לימים בעלה של מניה ) .
הרשימה כוללת למעלה מארבעים שמות של תורמים מ 'ביעלסק' הנענים ל "קול
קורא  ,של העיתון לעזרת יהודי ארץ – ישראל " ' .היינט' ביידיש  62 ,בפברואר
 0391עמוד . 2
מהעיר 'אורלע' ליד 'ביעלסק – פאדאלאסקי' נזכרים באותו "קול קורא: " ...
קאפלאנסקי וציבאצקי  -השותפים ; י  .קאפלאנסקי ; ב  .קאפלאנסקי ; מ .
קאפלאנסקי ; מ  .י  .מלמד ועוד עשרות שמות של תורמים .
לעוו שמואל יעקב מהעיר לאדז' ברשימת המועמדים – הנציגים ב"הסתדרות
הציונית" ברשימה ראוי לציין גם את ד"ר משה קליינבוים – לימים משה סנה מוורשא
וסטאפניצקי מנחם מ 'ביעלסק פאדל ' ' .היינט' יול' . 0393
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ביעלסק :

תרבות – חינוך  -השכלה -

הלכה

ילדים חוזרים מה"חדר"

'המליץ יונ' 0781
"מיום ליום יפקחו עיניהם צעירי עמנו בעדתנו  ,ביעלסק  ,להתחקות על שרשי מדע
ולשון"...

'הצפירה' פבר' 0781
"...לפי מצבה הרוחני ואי הסדרים השוררים בה...המלמדים לא יודעים שפת עבר ולא
רוסית ,
הנערים בורים וחסרי מדע  ,ההצעה – להביא לעיר מורים חכמים וגם דתיים  .כך
בבתי התלמוד
תורה  ,וגם להבדיל – אשר לא יוצלחו ללימודים וימסרום תחת בעלי מלאכה. "...
'הצפירה' נוב' 0362
נציגי 'ביעלסק' משתתפים ומברכים בעיר 'סלוצק' בחגיגת יובל לספרייה "הזמיר" .
החגיגה לאומית
וחברי "החלוץ" דיברו בעברית בעוד שתלמידי "ציש"א"  -ארגון בתי הספר היידיים
המרכזי בפולין ,
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דרשו אף "יידיש"  .המנהיג יצחק גרינבוים נשא דברים על ' :התרבות העברית
המתפתחת בארץ ישראל' .
'היינט' ביידיש נוב' 0391
הודעה על הצעת עבודה בעיר 'בילסק – פודלסקי' ל 'מורה הוראה' שהוא רב שקיבל
סמיכה
ופוסק בשאלות הלכתיות המובאות לפניו  ,וגם הצעת עבודה ל 'שוחט' .

'היינט' ספט' 0398
במדור "הודעות קטנות" – ההודעה בעברית ולפיה  -דרוש מנהל בעל כישורים
מלאים בעיקר בפולנית ובעברית עם נסיון בהוראה בשביל בית הספר בן שבע
מחלקות שע"י "תרבות בבילסק' מספר התלמידים . 611 .רצוי בעל השכלה
אקדמאית  .בהצעות לפנות אל  :יאקים אפפעלבאום .
"תרבות" – רשת בתי ספר עבריים ציונים בפולין ביוזמות מקומיות ובפיקוח ' הלשכה
לחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית בפולין'  .בעיר 'גרודנו' היה אחד הסמינרים
למורים של האיגוד .
'היינט' אוג' 0393
הודעה על הופעתם של דזשיגאן ושומאכער ב'ביעלסק' וערים נוספות .

שלשה דורות בעיירה
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בן ביעלסק 'תורם' להרחבת "אופקים"

, 0733

'המליץ'

נוב'

אברהם יהודה ברעזינסקי בכתבה ארוכה מביא מעיתון אנגלי תיאורים וסיפורי
אימים של הנוסע סידני ממסעותיו ל 'קונגו' ביבשת אפריקה ועל מלחי הספינה
מ'בנגל' ועיקרם :זובחי אדם  -ועל קניבליזם  ,הקונים לצורך זה גם עבדים בסחר
חליפין  ,תמורת עיזים וצאן ועל כך שבאזורים רבים ב 'קונגו' גם גופם של הזקנים
– בני השבטים  ,אשר כבר לא צלחו לעבודה היה למאכל לקניבלים .

'ביעלסק'  -כרוניקה " -ילדי יום "

0778

גניבה גדולה

הגניבה הייתה בלילה – מביתו של הגענעראל שהתגורר בעיר  .ביום המחרת ,
השכם בבקר  ,הלכה אחת מנשות העיר  -יהודיה לבית העלמין להשתטח על
קבר הרב ולבקש – עבור חברתה החולה  .שם  -בבית הקברות נמצאו ארגז
הבגדים הגנובים למעט הכסף המזומן .
'הצפירה' דצמ'

0739

-על איכר שהפך לרוצח

ב 'יום השוק' ב 'ביעלסק' האיכר ניסה וניכשל בגניבת כיכר לחם מיהודיה .
כנקמה ואולי בתסכול לכישלונו  ,נטל בול עץ והלם באלימות באישה עבריה
מהעיירה הסמוכה 'אורלע' שהזדמנה למקום  -והרגה ' .החבצלת' נוב'

" 0316מקצות ערי ישראל "

ומיצירתו של אברהם גולדפדן

מאיר פאנער מספר ברשימה " :מקצות "...על נסיעתו ל 'אורלע' הסמוכה
ל 'ביעלסק'  -הוא מאזכר את בית המלון ' :בית דנאיל' ( כך בדפוס ) ומספר על
הדמויות שפגש בדרכו ועל שיחותיו עימן  .פאנער מצטט משירו של המחזאי,
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המשורר  ,המלחין  ,הבמאי והשחקן גולדפדן כדי להציג פסיפס מדמויות העיירה
 " :רבנים ודיינים שמשים ושדכנים שדרים ( שד"רים ) וחזנים
מלמדים ובטלנים פרושים וקבצנים" 'המליץ'

ספט'

0362
תאור הרעב הנורא בקרב הקהילה היהודית בעיירה הסמוכה 'סוקולקה'
'דואר היום' אפר'

0362
'מחוז בילסק'  -סמל למאבק פוליטי
בדיווח על ויכוח פוליטי סוער שהתנהל ב 'בית התחתון' של הפרלמנט הפולני -
''הסיים'' מובא התיאור הבוטה של השלכת כותנות מוכתמות בדם איכרים
מ'מחוז בילסק' בין ספסלי ה'שמאל'  -האדום ל 'ימין' ולעבר שולחן הממשלה ,
בדיון נוקב על חוק העיתונות שכלל גם את נושא האזנות הסתר  .ה'צפירה דצמ'

חורף בעיירה
0399
מאסר מורה 'מהפכן'
הודעה קצרה על מאסרו של מורה שנתפס בשעת הדבקת פלקטים מהפכניים
– פעולה שנאסרה משום התארגנות לא חוקית 'היינט' ביידיש ספט'
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'יום ספורט'

בעיר

"ביעלסק"

0362
התחרויות בהשתתפות כשמונה מאות משתתפים יהודים מערים אחדות
נערכו בענפים שונים ונמשכו בפועל כשבוע  .החגיגות כללו גם תהלוכות ברחובות
העיר עם דגלים 'בכחול – לבן' ותזמורות  .בהישגים הובלטה הזכייה  -במקום
הראשון  ,של "מכבי" מהעיר 'וורשה' בתחרויות "קרב – עשר" 'היינט ' באידיש
יול'

ביעלסק  :צבא  -הגיוס  -החיילים היהודים  -כשרות " -ספר התורה"
0781
התגייסות של כמניין בני עשרים ואחת לעבודת הצבא ,מילוי החובה ברצון וללא
קולות יללה 'הלבנון' ינו'

0787
החיילים ,בני העיר חוזרים – אחרי שנה משדה הקרב .נכבדי הקהילה קיבלום ב 'לחם
ויין' ,החיילים שבו עם 'ספר התורה' שהיה עימם  ,שמור בתיבת אוצר הכסף -
( הכספת ) כל ימי המלחמה  .בראשם המפקד ורופא הגדוד היהודי  .ספר התורה
הוכנס לבית המדרש .החזן והמקהלה הנעימו " :ויהי בנסוע" ו "הנותן תשועה"  .הרב
נשא דברים ' ,ספר התורה' הוכנס לארון הקודש ולבסוף "השיר
הלאומי" – ההמנון  .בחצר היה שולחן ערוך  .שר הגדוד נעתר לבקשה שהחיילים
היהודים יישארו בעיר ב "יום הכיפורים" ועד לאחר "חג הסוכות" .
'הצפירה' אוק'

העיתונאי יעקב יעלין הרחיב תאור החגיגה שהובאה ב 'הצפירה' לעיל ואף הוסיף
שהגדוד שחנה בעיר כשתים עשרה שנה יצא ל 'בולגריה '
'המליץ' נוב' . 0787
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0770
סיפור ייחודי על חותן שהלשין על חתנו המתחזה כאחר ( תמורת שוחד ) – שכבר
שוחרר מהגיוס בשל היותו חולה  .הכותב מעיר  ,כנראה באירוניה שהמניעים של
'החותן' היו 'מנאמנות למולדת' ושמא מ 'שנאת החתן'  .החתן – נאסר ' .המליץ'
ינו'

0779
מעשה בשני חיילים בני העיר ' ביעלסק' שחשפו תעלוליו של "מעמיד פנים" כאילו
הוא צדיק ו "בעל שם" והוליך שולל את בני העיר ' .המליץ' אוג' .

0778
למרות שהעיר 'ביעלסק' קטנה  ,לא עזבה את החיילים היהודים השוהים בעיר
'לכלכלם פעמיים ביום במאכלי כשרות  -בעד מאה ושישים איש' ' .הצפירה' יונ'
0312
ברשימת אנשי  -הצבא העברים שנהרגו ואבדו ( הנעדרים ) ב 'פורט  -ארטור'
( המבצר החשוב בקרב הפותח במלחמת רוסיה יפן ) בשנת  ,0311 - 0319הובא
שמו של ' :ראוען' מהעיר 'ביעלסק' מהגדוד 'הסיבירי – מזרחי'  . 62צוין גם
התאריך בו נהרג  .ה'זמן' אוג'
ביעלסק :

ההנהגה

הדתית

חתונה בחצר בית הכנסת
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 - 0782תיקון הלוח
הרב שכנא הודיע שיש לתקן את הלוחות שהודפסו ב 'לובלין'  .התיקון ב  -אחד
עשר יום באשר למועדה של תפילת הגשם " :טל ומטר" ' .הצפירה' נוב'

 -0773שינוי במועד הגיוס ( הפריזיוו )
הרב בן ציון שטערנפעלד מיידע ' :נודע לו עתה שהוקדם מועד הגיוס בעשרה
ימים – לאחד בחודש נובמבר באזורי 'ביעלסק' ואורלע הסמוכה ועוד...ההודעה
 לבל יכשלו בכסף ענושים ואיבוד זכויות ' ולכן מצא הרב את עצמו מחויבלהודיעם לבל יאחרו ' .המליץ' נוב'

--0731בניית בית הכנסת "יפה עיניים"
הוקם לזכרו של ר' אריה ליב שכנא שישב על מדין  -היה הדיין במשך כעשרים
ושתים שנה בעיר " .יפה עיניים" כשם ביאורו על הש"ס ' .הצפירה' מרץ

0319
"מזכרת אמונה"  -אזהרה דתית

רוחנית

הרב בן ציון  -אב בית דין 'ביעלסק' החותם עם רבנים רבים נוספים בשל :
מפני ספרים חיצוניים בעברית וזארגאן בהם
החשש מירידת מצב היהדות
שכל עניינם עגבות והוללות
דברי כפירה  ,מזהיר נגד מסיתים ומדיחים
וכינוים גם " :מתועבים "  .העיתון 'קול מחזיקי הדת' ספט'

0319
נגד ' :הציונות הדתית

המזרחית'  " -תנועת המזרחי " שפעלה

במסגרת ההסתדרות הציונית .
בן ציון שטערנפעלד אבד"ק 'בילסק' ( מחבר שו"ת – שאלות ותשובות " שערי
ציון " ) ביטא את התנגדותו של חלק גדול ביהדות האורתודוקסית ל "תנועת
המזרחי "  .הרב בדברים קשים אף מדמה את 'המזרחית' לבור עמוק ברשות
הרבים המכוסה רק בתבן וקש  -המגדילים את הסכנה של כסוי השווא  -בו
מתפתים תמימים וישרים .
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הסכנות העיקריות שראו היו  " :דחיקת הקץ "  -אין לעלות לארץ ישראל בטרם
בוא "המשיח" והשפעת 'החילוניות' ' .החבצלת' נוב
.
0301
על מיכשול ה "שעטנז " ; וגם הטעמת "המחילה" בתפילת ליל 'יום הכיפורים '
הרב ב  .צ  .שטערנפעלד הרחיב  ,הסביר והתריע על 'השעטנז'  -האיסור ללבוש
בגד שבו ארוגים צמר ופשתן יחד לאריג אחד  ,הרב מציין שבדקו – שברו כפתורים
ומצאו בד פשתן התפור בבגד של צמר בבגדי גברים ונשים  ,ולכן ביקש ליידע
ולסמן במילה "כשר" את הראוי ללבוש .
בהיבט הרוחני  ,באותה הרשימה גם הצעתו להטעמה – הדגשה והבלטה בתפילה
קודם "כל נדרי "
את נושא "המחילה" בהקשרה לחיי היום – יום ועל ידי כך  ,למנוע הסתמכות
היתר של אלה הנוהגים 'להבליעה' בתפילתם וכך לדעתו תימנע גם אפשרותם
כהיתר ל "עוולות"  -אפילו קלות .
'המודיע' דצמ' וגם  -באותו עיתון בשנת  0309ספט'

'שעטנז'  -הערה מבארת :
מעניין במיוחד הסברו של הרב קוק שפורסם ב "חזון הצמחונות והשלום" לפיו
הצמר – נגזל מן החיה והותירה עירומה  .הפשתן נלקח מן הצומח אותו גידל
האדם  .הצמר – גנאי לאדם הלא מוסרי הפוגע בחיה  .הפשתן – שימוש מותר
במשאבי הטבע  .כדי להבחין בין לבישת הצמר – הלא מוסרית לבין הפשתן ,
אסרה התורה ללבשם ביחד.

0309
חיפוש ספרות תורנית  :פירוש של "ההגר"א" (ראה גם באתר 'הכרמונים
כותבים' הרשימה  " :רחל  -אחות הגואל " )
הרב כותב ומספר על החיפושים של פירוש ' הגאון מווילנה ' על "סדר זרעים" .
את הפירוש ראה הרב שטערנפעלד בעבר  .הרב מבקש מידע מכל מי היודע היכן
החיבור  .ידיעה זאת על החיפוש היא 'השלמה' ותוספת לרשימה שכתבנו באתר
המשפחתי לעיל בשם  " :רחל – אחות הגואל" .
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הגואל של כתבי ה 'הגר"א' הוא אליהו לנדא מירושלים  ,נינו של 'הגאון'  .אליהו
הוא אחיה – ומאותה אם של רחל רלב"ג ממשפחתנו – משפחת גבריאלוביץ .
'המודיע' אוג'

שאלות ותשובות.

0311

'הצפירה' דצמ'

בית מגורים בכפר  -הסמוך לביעלסק

שאלה  :האם בית מגורים של יהודי בכפר – המרוחק כארבע ורסטות
( ארבעה ק"מ ) מהעיר ביעלסק נחשב לעיר או דינו "מחוץ לתחום"  -ככפר -
האסור לישוב יהודי כפי שרצו פקידי המקום .
התשובה  :מתבססת על החוק הפולני  -המגורים של היהודי בבית המרוחק דינם
כמגורים בעיר .

בית משפט

0316

'המליץ' יול'

הערה ובקשת הבהרה  -גבולות ארץ  -ישראל

ברעזינסקי א  .י  .מ'ביעלסק' מבקש מעורך "המליץ" ( רבינוביץ ) בהערה -
הארה תלמודית בנושא  :האם עבר הירדן בכלל ארץ –ישראל יחשב  -לפי דעת
רבותינו בתלמוד ?
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' 0311הצפירה'

אפר' -

'ביעלסק'

תהליך משפטי של "פשרה" ע"י רבנים.

הגראפין ( בעל מעמד אצולה ועושר ) מאריא ראניקער חוזר ומודיע ליעקב מאיר
לערינמען מעיר 'ביעלסק' ( פלך גראדנא ) 'לבוא עימו להתפשר' ע"י רבנים בתנאי
שיעקב לא יבחר ברבנים – קרוביו מ 'ביעלסק' ומ 'גראדנא' אלא ברב אחר .
הגראפין יבחר בסגן הרב וויסאקעק מעיר "וויסקא -ליטעווסק" .
מהות הסכסוך המשפטי לא נמסרה  .תהליך 'הפשרה' המוצעת עתיד להביא את
שניהם לעמק השווה ע"י וויתור של כל אחד מהם על חלק מתביעותיו ' .הפישור'
הוא תהליך משפטי 'המקביל' לבית המשפט  .מעניינת ומאלפת מאד העובדה
שמקובלת על הגראפין מאריא ראניקער הכרעת 'הרבנים'  .הגראפין כבר פנה
פעמים רבות בעבר והוא מצפה למענה של יעקב מאיר מעל גבי אותו כתב העת .

'ביעלסק'  " :לישוב ארץ  -ישראל "  " -חובבי ציון "  -והרעיון הציוני -
התנועה הציונית

' 0779המליץ' אוק'

קופות לישוב ארץ ישראל

קריאה גם ב 'ביעלסק' לאגודות "חובבי ציון"
המדרש  ,של חסידים  ,מתנגדים ומשכילים את
ארץ ישראל "  .כל אחד מהמתפללים יתרום
לפטירת קרובו והגבאי 'יזכהו' באמירת "הקדיש"
0739

להנהיג בבתי הכנסת ובבתי
קופות הפח עם הכיתוב " לישוב
ביום ה "יארצייט" – יום השנה
.

נציגות בתנועת חיבת ציון

בהודעת " חברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ
הקדושה" –
הועד של תנועת "חיבת ציון" שהוקם בשנת  0731ומושבו היה ב 'אודעססא' ,
מינה את מזיא אפרים מ 'ביעלסק' שהוא "המורשה" ( בכל עיר היה 'מורשה'
אחד ) הפעיל  ,משתדל  ,האחראי לאסוף כסף התרומות וליתן קווינטציות –
קבלות  ,אישורים לתורמים  .עבודתו נעשתה שלא על מנת לקבל פרס כלומר -
בהתנדבות 'ללא שכר' ' .המליץ' פבר'
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 - 1894לישוב ארץ ישראל
מזיא אפרים נודב כסף
'המליץ' מרץ

ל יא"י " -לישוב ארץ ישראל" לנשמת מיכאל מזיא

0732
סכום התרומות ל יא"י שנאספו בבית המדרש ה 'ביעלסקי' .
0737

'המליץ' נוב' .

דרשות אהבה לציון ובוניה

"חובבי ציון" בעיר ביעלסק באמצעות פאנער מאיר ואבראמאוויץ יעקב מברכים
את הדרשן מאיר דראגישטין על דרושיו הטובים המלאים אהבה וכבוד לציון
ובוניה ' .המליץ' ספט'.
0737

הרעיון

הציוני מכה שורשים ב 'ביעלסק'

הרעיון הציוני מצא לו נתיבות בעיר ורבים נתנו ידם לוועד המקומי של
חובבי ציון" .

"אגודת

שבעים רובל כסף נשלחו לוועד התמיכה  .המדווח מהעיר הוא  :יהושע סגל .
'הצפירה' נוב'
0733

למען  :הלאומיות  -הציוניות נגד  :ההתנגדות האורתודוקסית

ברעזינסקי אברהם יהודה כותב ביקורת חריפה כנגד אותם האורתודוקסים כמו
מחבר " מגן האמונה" הוא  -טעפליצקי שלמה שיצא חוצץ נגד פרץ סמולנסקין  ,על
מאמרו  " :נחפשה דרכנו "
ברעזינסקי קורא לחיזוק הלאומיות – הציוניות ולהתגייס להגנה ופעולה למענה .
'הצפירה' אפר'

0311

" אוצר התיישבות היהודים "

ברשימה "מחשבות רצוצות " מסופר על שיחה ברכבת עם איש בא בימים
מ'ביעלסק' המאוכזב מהמניות של "אוצר התיישבות היהודים" – הבנק של
'המליץ' ינו'
ההסתדרות הציונית שנוסד בשנת  0733ונסחר בבורסה .
נתיבות ציון  -נוסדו בביעלסק 'מנינים' וחדרי תפילה  -ציוניים
0316
בדיווח על פעילות ציונית מקיפה בערים רבות נאמר שב 'ביעלסק' נוסדו "מנינים"
ובתי תפילה ציוניים ובעיר נערכה התכנסות גם של האגודות מהמחוז .
'הצפירה' ספט'
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הכנסות מנשף ב 'ביעלסק' לתמיכת היהודים עובדי האדמה באה"ק.

0319

ההכנסות ' -פרי הנשף' הספרותי שנערך בעיר הובאו לעיר 'אודיסה' 'לתמיכת
'הצפירה' יול' .
היהודים עובדי האדמה בארץ הקודש' .
וירושלים

ביעלסק  -למען ארץ ישראל

עבור עניי ארץ ישראל בערקאוויטץ יצחק בין התורמים עבור עניי ארץ
0789
– ישראל בעת הרעב .
'הלבנון'
0731

יונ'
תרומה ל "מושב הזקנים " בירושלים

בחשבון 'ההכנסות  -התרומות' גם תורם הרב בן ציון אב בית דין מ 'ביעלסק'
'החבצלת' יונ'
0300
להקצבתה

עבור

שכבות המצוקה בא"י

-

מפעלי

התרומה

והנהלים

הרב בן ציון שטערנפעלד קורא לעזור לנצרכים  :לאלמנות ; ליתומים ; לזקנות
וזקנים ;לתלמידי החדרים ; עבור חניכי בית חינוך עיוורים ותלמידי החכמים
הגוועים ברעב .
הרב בן ציון היה בעל השפעה וסמכות "על קהילתית" ופנייתו יצאה למחוז
ביעלסק ,וערים אחרות בגולה  .הצעתו לעשות לכל מי "בעבור שנדר" – שנדב
לצדקה יעשו לו הרבנים "מי שברך" – ברכה לזולת ויקוימו הנדבות – התרומות .
הרב ראה בייעוד של 'התרומות' ממש כאילו המדובר ב "פיקוח נפשות"  .לשם
המימוש הצודק ביקש לקבוע 'באסיפה' את חלוקת הכספים הנאספים באופן
פרטני לנזקקים ' .המודיע' ספט'

בני ביעלסק בארץ  -ישראל

0777

מקבלים תמיכה ע"י "חברת עזרת נדחים"
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משה אליהו ויעקב ליב מביעלסק נזכרים בין הנעזרים ע"י "החברה" שבין מייסדיה
היה ישראל דב פרומקין  .התמיכה שקיבלו הייתה בקטגוריה של ' לעובדים בשעה
'החבצלת' יונ'
שלא ימצאו מלאכה ' היו מובטלים .
 0309נצר לבני ביעלסק בידיעה על מותו של צבי – הירש ילין שחי כיובל שנים
בירושלים צוין אביו שלום שכנא שכונה "בעל מגיה" שהצטיין בהגהת ספרי התורה
בערים ועיירות רבות בשעה שעשה דרכו לא"י .אחיו – ר' אריה ילין שהוא דודו
'מוריה' דצמ'
של צבי – הירש ילין  ,היה ראב"ד של 'ביעלסק' .

ביעלסק  -מפעולות ההסתדרות הציונית בעיר

פעילות ציונית

0311

" לזכר נשמת הרצל "

הוכרז מטעם הציונים לסגור את החנויות ולהתאסף בבית המדרש להספיד כראוי
את מנהיגנו הד"ר הרצל ז"ל  ,הדליקו נרות שחורים ,ארון הקודש כוסה בכפורת
שחורה ועליה הכתובת " :לזכר נשמת הרצל " .הבית היה צר מהכיל את הגברים
והנשים ( הייתה אף הפרעה מחוגים ליברלים וגם מהמטיפים להתנצרות –
לקתוליות) הכותב חותם "ציוני" 'הזמן' אוג'
0309

"צעירי ציון" מ "ביעלסק"
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בתיאור המפורט של חגיגת היובל לכבודו של דוד פרישמאן שנערכה בעיר לודז' ,
פרישמאן – הסופר  ,המשורר  ,המתרגם  ,עיתונאי ועורך עברי מחלוצי הספרות
העברית המודרנית  ,נזכרה גם הברכה – הטלגרמה של "צעירי ציון" מ "ביעלסק" .
"צעירי ציון"  -התנועה העממית של צעירים יהודים – ציונים שהדגישו ציונות
מעשית  :עלייה  ,חלוציות  ,עבריות ובנוסף  -רוב החברים היו בעלי השקפות
'הצפירה' מאי
סוציאליסטיות .

0360

נציגי 'ביעלסק' בפעולות אזוריות ב 'ביאליסטאק'

השתתפות נציגי ההסתדרות הציונית מ 'ביעלסק' בהתכנסות מועצות אזוריות .
'הצפירה' פבר'
הודעה ביידיש על התכנסות נציגי ערים רבות בנושאי פעילויות החוגים  -בעיות
ופתרונן
'היינט' ביידיש פבר'

0369
חברים .

התכנסות דירקטורים – מנהלים של "קרן היסוד" מ 'ביעלסק' שלושה
'היינט' פבר'

0368

מפעל התרמה " -לגאולת הארץ"

ברשימות מקיפות של שמות תורמים וערים  ,נזכרת אף "ביעלסק  -פאדל– " .
להעביר את התרומות .
אליו יש
בעיר
הבנק
בציון
ורק
'היינט' מרץ

'ביעלסק'  -אסיפת הסברה למען "קרן היסוד" בעיר  -בשבת
0391
בבוקר  .שלושת המרצים  :מוארמאן יצחק ; מארק  -פוסטעלניק וי  .לעווינסאן .
'היינט' נוב'
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לוח

'ביעלסק'  -על

המודעות

ברכות  :אירוסין – חתונות – אבל – עגונה – נעדרים – מסחריות – חיפוש קרובים –
שארית הפליטה

0739
מרץ

ברכות לרב שטערנפעלד אבד"ק ביעלסק לנישואי בנו חיים .

 0739ברכה של יצחק גולדשטיין
0739

'המליץ'

'המליץ'

מרץ

ברכה לאיסר מינץ לחתונת בנו ' .המליץ'

דצמ' .

שמחה בעיירה

"האשה הנעצבת" שאשה בת ר' בעריל ליב בעיר "ביעלסק"  ,שנותרה
0738
עזובה מבעלה הסובב בערים  ,לקח ממנה את דמי הנדוניה  ,השאיר אותה ואת
בנה ללא מזון ומחיה וללא "גט" וכידוע לה הונה עוד נשים המחפשות כמוה –
אחריו .
הבעל מאיר חוניץ פרסם הודעה כעבור עשרה ימים בעיתון בכותרת " :לטענת
עגונה מדומה" לטענת הבעל  ,באותו עיתון  ,האשה היא שנעלמה ושינתה את
מקום מגוריה ללא ידיעתו .
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לדבריו – אשתו היא שהעלילה עליו
נוספות -...לא היו הדברים מעולם .

לתת את שמו

לחרפה .ובאשר לנשים
'הצפירה' יונ' 0311

הספד קצר של א  .וויסטענענצקי על מותו של יהושע פאלק הערשבערג
'הצפירה' אוק' 0311
העיתונים "הזמן" ו "החיים והטבע" מפרסמים את ההודעה שהאדונים יונגערמאן
'הזמן' פורסם מרץ ובמאי
מ  .וטילמאן י  .הם סוכני העיתונים ב ''ביעלסק''
0312
הודעה ברוסית ובעברית  :מרים בת יעקב הכהן שפירא ומשה בן בצלאל
'הזמן' מרץ
קאנדעלאוויץ "מאורשים" .

 0309ברכה על האירוסין של רחל פארבער מ 'ביעלסק' עם יצחק ריינדארף
מוורשה
'דער מומנט' ביידיש ,פבר'

 0369חיפוש קרובים  ,הודעה של "הועד הלאומי" בארץ ישראל  -ביתם של
קרזון אסתר ויוסף מ "ביעלסק פלך גרודנה " מחפשת את הוריה ' .דואר היום'
מרץ
 0399מחפשים את הנעדר ישיע ברזשעזיבסקי  .המודעה ביידיש במדור "הודעות
קטנות" נותנים סימנים מזהים של הנעדר  .היעלמותו קשורה באירוע – בנסיעה בין
'היינט' יונ'
"ביעלסק" ו "וורשה"

0399במדור "מהגולה והשבי " מוסר לבקובסקי מוטל מ 'בילסק  -פודולסקי'
הודעה  ,דרך '' לשכת המודיעין המרכזית של יהודים בברית המועצות " לדודה
ציפורה – ציפה כ"ץ ולילדיה ולמשפחת גולדה ב 'ראשון לציון'  .ההפניה לקבלת
הפרטים במשרדי "הסוכנות היהודית בארץ ישראל" בעיר 'תל אביב' .
'הצופה' אפר' וגם ב 'על המשמר' מאי

 0392קרמר רבקה מ 'גרודנה' הנמצאת באוסטריה – בקטע בעיתון "ניצולים
מגרודנה המחפשים קרוביהם" מחפשת את שתי חברותיה בשם 'קרמר'
מ'סיקורקה''...על המשמר' אוג'
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0397במדור 'מתבקשים' בויארסקי משה מ 'בילסק' ע"י פאני שטיין
'דבר'

מרץ

 0393קרוצזבסקי מהעיר "בילסק – פודלסקי" מחפש בני משפחה ב 'שיקגו' .
אפר' Chicago sentin

'ביעלסק' -

חיי מסחר

ב "לוח ווילנא"  -ימי השוק השנה ב 'ביעלסק' הם  :כ"ב תשרי ויום
0787
י"ד בחודש שבט

חנויות ברחוב הראשי
סוחרי יערות.

-

מכרזים

מכרז של השלטון בדבר מכירת יער  .במכרז פורטו סוגי העצים
0733
והשימושים :לעשיית קורות לבנייה ; אדנים  -לוחות עץ לרהיטים ולמוטות  .כמו
כן האינפורמציה באשר להעברת לוחות העץ על הנהר והסעתם על מסילת הברזל
היעדים .
אחת
העיר "ביעלסק" הייתה
אל התחנות .
'הצפירה' אוק'
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0733

"אזהרה

לסוחרי

יערות"

ההודעה מלמדת באשר לדרכי המינהל והביצוע של ' רשות שלטון היער ' .
הפתיחה בהכחשה על מה שפורסם על הסוחרים היהודים מ 'ביעלסק' והם
:אביגדור ראחפאלווסקי וקלמן מזיא כאילו רכשו "למפרע" חלקות יערות .
האזהרה מלמדת כי 'שלטון היער' נוהג ב 'עין מפקחת – מבקרת' על הנעשה .
נאמר שלא נמכרו עצים בודדים ' -לפי בחירה' מחלקות יער אלא אך ורק 'חלקות
שלמות'  .כמו כן בכל שנה מאזור אחר ביערות  .ההודעה גם מביאה רשימה
'הצפירה' נוב'
פרטנית של שמות – סוגי העצים .
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מכירה פומבית של חלקות יער המדובר באזור של הגראף
0319
זאמויסקי ב 'מחוז ביעלסק פ' גראדנא' באחד עשר אתרים של עצים משובחים
'הצפירה' אוק'
וטובים  .הובאו גם התנאים של המכירה  -קנייה .

חוטבים עצים

עבודת כפיים  -חקלאות

 0771משפחות אחדות מ "ביעלסק ( פלך הוראדנא ) " וביניהם חרש ברזל –
בעל מלאכה ,
'המליץ' יונ'

רוצות לעבוד עבודת אדמה .

136

בשדה

מלאכה
0319

-

חרושת מעשה

נתונים סטטיסטיים

העיתון מביא נתונים מספריים לאזור 'גראדנא' המתייחסים לשנת  0316מהם
עולה ש 'מחוז ביעלסק' הצטיין במספר בתי החרושת ובערכם הכספי הכולל של
המוצרים  .רוב הפועלים באזור הועסקו בבתי מלאכה קטנים להפקת בדי צמר .
'הצפירה' אוק'

0368

הכחשה של ארגון בעלי מלאכה ב 'ביעלסק'

ההכחשה היא בעניין דיווח לא אמין על שביתה שהתקיימה 'כביכול' בעיר .
ביידיש ינו'
0368

משלחת מסחרית מליטא בפגישה עם בעלי עסקים

'היינט'

ב 'ביעלסק'

באי כח של 'לשכת המסחר הליטאית' באו לפולניה כדי ליצור קשרי מסחר בתחום
ב 'ביעלסק' .
האריגים .המשלחת נפגשה עם בעלי מפעלים בענף
'הצפירה' ספט'

0399

'מאבק מסחרי' בענף הטקסטיל בין 'בילסק' והעיר ' לודז' '

במדור 'ידיעות אחרונות' מדווח על המאבק בין הפירמה " ווירוב ביעלסקי "
העוסקת בתעשייה ושיווק תוצרת טקסטיל ומפעל מתחרה  ,באותו ענף בעיר לודז' .
'היינט' ביידיש יול'
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נפח

על דברי בילסק ואנשיה

"עוד לא

נותקה

השלשלת

עוד נמשכת השלשלת
מני

אבות אלי

בנים"

מילים  :יצחק למדן -אב מייסד בשירה העברית המתחדשת.

פרק זה  ,לדעתי  ,הוא רשימה חלוצית בספרי "יזכור "
הקטעים מתוך "העיתונות היהודית ההיסטורית " הם כאלומות אור  -הפותחות
עבורנו אלבומי משפחה  ,זיכרונות ומזכרות  .רובנו נולדנו כאן ויד אבותינו תוליך
ותעצב גם דמותנו  .למי דמינו ? ולמי ידמו צאצאינו ?
בילסק עיר קטנה .ואנשים בה  -פשוטים וללא זיקוקין וכותרות ראשיות .
אנשים שרבים מהם לא נשארו בחיים...מי בגטו ומי בתאים ובעינויים  .גם קטנים
שלא גמרו לגדול והם נשאו עימם חלום גדול .
בילסק לא גידלה "אנשי שם" כמו  -אדירי דורות  -מנהיגים שהם ראשי וגאוני
כלל ישראל אבל לאנשיה וילדיה אימותינו ואבותינו לכל אחד מהם "יש שם"
שנתנו לו הוריו  .לא תמיד נשארה עימנו ב " יד ושם " דמותו  ,קומתו ואופן
חיוכו אפילו – אולי לא "מותו" .
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בעזרת ספר " יזכור " בילסק  -פודלסקי וקטעי העיתונים אנחנו יכולים 'לשער'
דבר 'כמיהתו' ' ,מלאכתו' ' ,כתליו' ' ,שכניו'  ,ו " אהבותיו " .

התמורות ב 'בילסק'  -בראי העיתונות

הקריאה ב 'עיתונות היהודית ההיסטורית' והסקירה של הפרסומים על העיר
בעיתונים לאורך עשרות שנים מאפשרת לעקוב ולציין את השינויים המרכזיים
שחלו בתחומים השונים .
מלימודי הקודש  -פקחו עיניהם צעירי עמנו בעדתנו להתחקות על שרשי מדע
ולשון
מתלמידי 'החדר' אל חניכי הגימנסיה .
מבית המדרש אל "קן " המפלגה הציונית .
ממורים חסרי ידע למנהל בעל השכלה אקדמאית
מהחייט אל הפועל בחרושת
מיחידים יושבי ארץ הקודש לעולים וחלוצים מתערים בישוב הארץ במדינה בדרך
ובישראל .
אל ההנהגה הדתית של הרבנים והדיינים להם ההלכה והפסיקה וסמכותם על
העיירה וסביבותיה הצטרפה בשעתה גם ההנהגה הארצית של ההסתדרות
הציונית  ,המפלגות והמוסדות אנשי "חיבת ציון" ובעלי "השקל" הציוני נאמני
"הרצל" ומעריצי יצחק גרינבוים מנהיגה הלאומי של יהדות פולין .
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המאפיינים

של "בילסק – פודלסקי " העולים מן העיתונות היהודית
ההיסטורית

הקריאה העוקבת מאפשרת
והייחודיים של הקהילה .

ללמוד

על

הקווים

המשותפים – הבולטים

הנושאים העיקריים הם :
לכידות ואחריות קהילתית – לדוגמא הרב מיידע בדבר השינוי במועד הגיוס –
למניעת עונשים .
שאיפתם של רבים להתחבר ב 'חבל טבורם' אל היהודים יושבי ארץ ישראל .
" אנו נהיה בין ראשוני התורמים " גם 'נעשה ונשמע' לעזרה  ,הצלה ובכמיהה
לארץ הקודש .
המחלוקות "מתונות" כמו בין האורתודוקסיה השמרנית וההסתדרות הציונית .
" יחסי גומלין " בחלק מהזמנים עם השלטונות שבעיר ובמחוז .
חיי תרבות וחברה פעילים וערניים  :נשפים לספרות  ,תהלוכות  ,תזמורות ,
חגיגות ספורט...
שאון המונה של קריה  :חיילים  ,תלמידי 'החדרים'  ,חניכי בית הספר "תרבות"
דיינים ,פועלים ואומנים  ,סוחרים ו 'בעלי בתים '  ,ילדות וילדים ובני כל הגילים .
האם לסוחרי היערות הייתה שירה של ' :ניגון של יערנים ' ?האם שרו החייטים
את השיר העממי ביידיש " כך תופר חייטנו  /כך תופר החייט /
יום

וליל

גבו

כפוף/ .

ושכרו

לוינסון .
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הוא

צרור

נקוב "...התרגום של

" ניגונים " המילים  :פניה ברגשטיין הלחן  :דוד זהבי

שתלתם
ניגונים

ניגונים בי  ,אבי ואמי ,
שכוחים ,

מזמורים

גרעינים  ,גרעינים
עתה הם

נשאם

לבבי

עולים וצומחים .

עתה הם שולחים

פארות

בדמי

שורשיהם בעורקי שלובים ,
ניגוניך  ,אבי ,
בדופקי

נעורים

פניה
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ושירייך אמי ,
ושבים. "...

-
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פרק ב' -משפחת קמין
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 .1משפחת קמין –משפחתו של יעקב מצד אימו
-גיטל

עץ-המשפחה מצד פייבל קמין (פייבל דער ריבעלער)
בן נוסף דן קדם
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אב המשפחה פייבל (שרגא) קמין היה ידוע בכינויו "פייבל דער ריבעלער"
בני המשפחה מספרים כי נקרא כך על שם המקום ממנו הגיע.
אלא שהשקענו מאמצים על מנת לאתר מקום בעל צליל דומה ברחבי מזרח
אירופה והמקום היחידי שהצלחנו לאתר היה העיר  ) revelהיום טאלין בירת
אסטוניה).
בעיר טאלין התגוררו יהודים כך שאפשרות זו אינה מופרכת מעיקרה.

שם משפחתו הרשמי היה קמין .
את שם אשתו של פייבל איננו יודעים אך מאחר ולנכדות וגם לנינה אחת ניתן
השם פייגל (ציפורה) ומדובר בבנות שהינן צאצאיות ישירות שלו –יתכן מאד
שזה היה גם שמה של האשה שנפטרה כנראה בגיל צעיר מאחר והנכדים לא
הכירו אותה.
פייבל שהיה דמות דומיננטית במשפחה .איש עסקים מוכשר וגם מעורב מאד
בחיי הקהילה.
הייתה לו מאפיה בפאתי העיר ובמלאכת האפיה שיתף גם את בתו ובנו.
(כנראה את פרידה ודוד).
יעקב מציין את האופה המוכשרת שרה שנודעה בכינויה "שרה די בעקערקע"
(שרה האופה)  -יתכן מאד שהכוונה לשרה לבית גרוכובסקי אשתו של הבן דויד.
בפרק העוסק בסיפור העיירה הבאנו קטעים שונים שכתב יעקב אשר בהם
מצויין גם הסבא.
פייבל עשה כנראה חייל בעסקיו.
בסוף שנות ה 04-רשם יעקב את נכסי הסב בפולין והעביר הרשימה ל"קרן
הקיימת" לאחר שהועלתה האפשרות שבני המשפחה יקבלו פיצוי על הרכוש
שאבד.

נושא הפיצויים לא יצא בסופו של דבר אל הפועל .
במסמך מצוינים שלושה בנינים עם כמה וכמה דירות ,חנויות מגרש ועוד.
לפחות חלק מבני המשפחה התגוררו באותו קומפלקס דירות.
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צפורה קוברינסקי תארה בשיחת טלפונית עמנו לפני מספר שנים את הבניינים
שהיו שם:

הבית בביאלסק פודלסקי (ע"פ שיחה עם ציפורה
קוברינסקי ז"ל)
המשפחה התגוררה ברח' מיצ'קיביצה מול ה"ראטוש"
(בית העירייה).
כשנכנסו הרוסים הוחלף שם הרחוב לרח' לנין.
הרחוב היה הרחוב הראשי בעיר ומשם עברה הדרך
לביאליסטוק,מצד אחד  ,ולבריסק מהצד השני.
הבית היה בן קומה אחת .
באותו הבית בשתי דירות נפרדות גרו שתי האחיות
גיטל ופרידה עם משפחותיהן.
גיטל הייתה נשואה לאליעזר קרמר הייתה להם דירה
עם כמה חדרים  :בכניסה היה סלון ,היה גם חדר
לשתי הבנות -ציפורה וצילה ,חדר להורים וחדר
ליעקב.
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בבית היה מטבח עם יציאה לחצר ששם גרו עוד
יהודים כולל קרובי משפחה.
לאליעזר קרמר הייתה חנות לכלי כתיבה או לבדים.
פרידה האחות של גיטל התגוררה באותו הבית.
לבעלה הייתה חנות לדברי מתכת ,מסמרים וכו'.

פרידה ובעלה אהבו חתולים והייתה להם חתולה
זקנה שהמליטה.
גיטל החליטה לקחת חתול זכר אלא שהתברר שהזכר
שלקחה המליט ומאז צחקו כולם על ה"ידע" שלה .
(מפיה של ציפורה קוברינסקי קיבוץ גשר הנכדה של
פרידה )80.5.31
מסתבר ,אם כן ,שהיו לסב דירות שבחלקן התגוררו בני המשפחה  ,בחלקן היו
חנויות שנוהלו על ידי המשפחה וחלקן היו מושכרות.
פייבל היה מוסיקאי בעל קול ערב ושמיעה טובה עקב כך שימש כבוחן חזנים
והוא עצמו שימש כ"בעל קורא" בתפילות במועדים החשובים.
פייבל ייצג גם את הקהילה בסכסוכים משפטיים מול שכניהם .
יעקב מתאר מקרה של הצלחה (בפרק בעוסק בעיירה בילסק) .
הסבא פייבל היה נערץ מאד על יעקב ולימים כאשר החל לכתוב ולפרסם את
מאמריו כינה את עצמו כ"נכד של שרגא " (שרגא  -שמו העברי של פייבל).
לפייבל נולדו שתי בנות ובן:

פרידה קפלנסקי,
גיטל (גיטלה) קרמר,
דויד קמין.
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בנין העירייה הישן (הראטוש) ברחוב מיצ'קביץ שלידו התגוררה
המשפחה
בכל מקום שמופיעה המילה מיצ'קביץ ,הכוונה לרחוב.
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הבת פרידה קפלנסקי (קמין)
נישאה ליהודה קפלנסקי שמשפחתו הייתה מושרשת וענפה
בבילסק.
ככל הנראה היה יהודה קפלנסקי בן משפחה קרוב של שלמה
קפלנסקי מביאליסטוק ממנהיגי פועלי  -ציון ומנהל הטכניון
בחיפה.

יהודה קפלנסקי
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הוריו ואחיו של יהודה קפלנסקי ,יליד ,5781בעלה של פרידה לבית קמין
(כאשר מוזכרת המילה" מיצקביץ' הכוונה תמיד לרחוב בבילסק)
לפרידה ויהודה נולדו שישה ילדים .חמש בנות ובן:

גיטל ,שיינה ,פייגה ,יוכבד ,רבקה והבן זלמן.
פרידה נפטרה עוד לפני השואה.

דן-בן נוסף של
זלמן קפלנסקי
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גיטל ספושניק (קפלנסקי)
ילידת  5091נישאה לאהרון שפושניק היו הורים לשני ילדים.
שרגא –פייבל ,יליד 5011
שמחה-יליד .5017
ניספו כולם.

גיטל ספושניק
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ילדיה של גיטל

נוף בבילסק
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פייגה קפלנסקי
ילידת  5051נספתה בשואה ,רווקה.

פייגה
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שיינה קדלובובסקי (קפלנסקי)
נישאה לצבי קדלובובסקי שהיה בעל עמדה ומעמד בעיר .
בני המשפחה ניצלו מאחר וגורשו לרוסיה  -הם וילדיהם:
צפורה ,עליזה ואהרון עלו ארצה .
ההורים התגוררו בחיפה.
הבת ציפורה קוברינסקי בקבוץ גשר ,עליזה-בקבוץ צובא ואהרון-מתגורר
בירושלים.

בית עץ ישן בבילסק
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שיינה קדלובובסקי

נשואי אהרון קידר (בנם של שיינה וצבי קדלובובסקי) ,ונאוה-עומדים מצד
שמאל פנינה ויעקב כרמון וזלמן קפלנסקי .יושבות לפניהם האם שיינה לבית
קפלנסקי ושרה קפלנסקי .צבי קדלובובסקי יושב ליד בנו ,החתן.
בתמונה זו מופיעים שלושה מתוך ארבעת בני הדודים ששרדו את השואה
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ציפורה קוברינסקי בתה של שיינה קדלובובסקי לבית קפלנסקי על ברכי
אביה ,צבי ,יושבת שלישית משמאל.
יושב בשורה הראשונה שני מימין זלמן אחיה של הלה לסקה לבית קמין
נכדתו של דויד ,הלה יושבת מאחורי הילד הראשון מימין-שניהם ילדיו של
יצחק קמין.
מאחוריהם מחזיק הדוד מלמדוביץ -בעלה של יוכבד לבית קפלנסקי את שני
ילדיו מוניה וסיומה.
מוניה(מנחם מנדל) ,סיומה (שמחה) והוריהם נספו.
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כתתה של ציפורה קוברינסקי בבילסק

גן הילדים של ציפורה בבילסק
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ציפורה-האהבה לחתולים עוד מהבית בביאלסק.
גם הסבא יהודה קפלנסקי גידל בביתו חתולים
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על קברה הטרי של צפורה קוברינסקי-ציפורה הייתה אם שכולה .
היא ובעלה אריה שכלו את בנם יוסי בשנת - 5071במלחמת  -לבנון.
שבועיים לפני סיום קורס קציני שריון.
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חלק מהדברים שנאמרו על קברה ובתוכם סיפור הגירוש לקזחסטן שהציל
את חיי המשפחה
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רבקה קפלנסקי
נולדה  ,5058רווקה ,נספתה בשואה

פייגל או רבקה

162

רבקה
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יוכבד מלמד (קפלנסקי)
נישאה לשלמה יוסף מלמד ,נספתה עם בעלה ושני ילדיה מנחם מנדל
(מוניה) יליד  5010וסיומה (שמחה) יליד .5011

יוכבד מלמד
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מוניה וסיומה ילדיה של יוכבד
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זלמן קפלנסקי
עלה ארצה בשנת  0394כחלוץ צעיר ופעיל .
בספר קלוסובה מופיעה תמונתו ליד בני מרשק ופנחס קוזלובסקי-ספיר.

זלמן קפלנסקי עומד ראשון מימין בשורה ב' מלמעלה לידו בני מרשק
הפוליטרוק של הפלמ"ח והשר המיתולוגי פנחס ספיר (קוזלובסקי).
בשורה ג' יושבת המשוררת פניה ברגשטיין ("בוא אלי פרפר נחמד" )
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זלמן נישא כאן לבת המושבה מגדל שרה ג'ינו .
בתחילה התגוררו בני הזוג בטבריה אך לאחר מכן עברו למגדל שם גידלו את
ילדיהם.
שרה הייתה אשה מיוחדת אשר אחיה  ,מכלוף ג'ינו  ,הטיב לתארה בספר
שכתב" -דליה".

לבני הזוג נולדו שלשה ילדים :דן ,גילה ,ואמנון.
זלמן עבד בין השנים 0394-0399בבית הספר התיכון המקצועי שהוקם על ידי
הטכניון  -בסמ"ת .
שימש כאחראי תחזוקה וקניין בתי מלאכה .
הבן אמנון נפטר בימים אלה.
הבת גילה אלמוז -נפטרה לפני מספר חודשים (דובר צה"ל ,מוטי אלמוז ,הינו
בנה-ראה הרשימה שהכינה לנו).
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דן –הצעיר נפטר הרבה לפניהם.

זלמן קפלנסקי  -איש ספר ועבודה

זלמן קפלנסקי בצעירותו
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שרה קפלנסקי

זלמן ושרה -מזכרת ליעקב ופנינה 1491 -
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אמנון קפלנסקי -בן  11עם תואר נוסף ביד

אמנון קפלנסקי –איש מיוחד
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גילה אלמוז –בתו של זלמן קפלנסקי-נינתו של פייבל קמין -מפרטת את
צאצאי משפחתם
לבנם של זלמן ושרה קפלנסקי –אמנון -נולדו שלושה ילדים.
הבן אהוד (אודי) מתגורר ברמת השרון ויש לו שלושה ילדים-דנה קרן ויונתן.
בת –תמר המתגוררת בגבעתיים-ולה שני ילדים אביתר ויותם.
ובן אסף .
הבן הצעיר של זלמן ושרה קפלנסקי –דן-ששינה את שם משפחתו לקדם היה
אב לשני ילדים  :נוגה ונימרוד.
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הבת גיטל קרמר בת פייבל קמין
נשאה לאליעזר קרמר
הוריו של יעקב

נולדו להם בן ושתי בנות ובן:

ציפורה ,יעקב וצילה
מלבד יעקב שעלה ארצה –ניספו כולם.
כך גם בעלה של ציפורה ובן שככל
הנראה נולד להם.
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מכתב מהאב ליעקב לאחר שנודע על נישואיו
(רשימה על המכתבים ותרגומיהם בהמשך)
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מכתבים מהאם גיטל ומהאחות  -לאחר הנישואין
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ציפורה אטלסוביץ לבית קרמר נישאה
ליצחק
הזוג התגורר בעיירה היינובקה הסמוכה
לבילסק שם הייתה ליצחק חנות בגדים.
ככל הנראה נולד להם בן.
כולם נספו.
ציפורה הייתה האחות הגדולה מאד אחראית
וחכמה .
את כל חסכונותיה נתנה ליעקב על מנת שיסע
ארצה וילמד באוניברסיטה שבהר הצופים ,סייעה גם לאחות הקטנה ולאב
החולה ,אך להצילם לא יכולה הייתה.

ציפורה (פייגה,פאני)
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בשנת  1491בזמן הכיבוש הרוסי כותבת צפורה (פייגה) לחברה שנמצאת
בארץ ועובדת כרוקחת בבית המרקחת "אורה" מבקשת לדעת את שלומו
של יעקב
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תמונה ששלחה ציפורה" -אני ויצחק" -לפי המכתב ששלחה יצחק אינו מלומד
אך אדם טוב.
בעל חנות בגדים בהיינובקה שליד בילסק.
האם גיטל כתבה במכתב אחר כי בתקופה כזו כאשר המצב הכלכלי כל כך
קשה ,יש לעשות פשרות.

יעקב וציפורה ,אחותו הגדולה ,בילדותם בבילסק
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יעקב קרמר (כרמון)
יעקב –יליד  0300עלה ארצה בשנת  0391כדי ללמוד כאן
באוניברסיטה.
הוריו חששו מאד מפעילותו הפוליטית ורצו להרחיקו מפולין .לצורך זה
תרמה אחותו ציפורה את כל חסכונותיה ובכך הצילה אותו.
על חייו נפרט בפרקים האחרים
יעקב נפטר בגיל צעיר  -בשנת .0391
הוא הרבה לכתוב ובין היתר גם על העיירה

יעקב עם פנינה אשתו לאחר נישואיהם ,בירושלים
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צילה קרמר
האחות הקטנה עדיין הייתה תלמידה כאשר נספתה.

צילה -אחותו הקטנה של יעקב
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קטע ממכתב ששלחה צילה ליעקב (על המכתבים בהמשך).
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דברים שכתב עומר כרמון ,נכדו של יעקב ,על מכתבים שנתקבלו
מהמשפחה בבילסק .תרגום המכתבים בהמשך

"אחות שמנמונת ויפיפייה"

181

ביאליסטוק ,נשים מביאות את סיר הצ'ולנט למאפיה
השכונתית ביום שישי אחרי צהריים.
כך הגיעו נשים למאפייתו של פייבל  -סבא של יעקב –
בבילסק פודלסקי הסמוכה.

182

תרגום לעברית של מכתבי המשפחה ליעקב ופנינה.
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גלויה מהאב אליעזר ליעקב-טרם פרוץ המלחמה -מתלונן על כך שאינו כותב

187

דוד קמין (בנו של פייבל) נישא
לשרה גרוכובסקי

שרה ודוד קמין

נולדו להם שלושה בנים:
יצחק -נישא לאידה עלו ארצה בחודש פברואר -0391שני ילדים  -הלה וזלמן.
משה (פישל)-רווק-נספה
בצלאל-אשתו ושני ילדים ניספו
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;

בתמונה מימין :שרה קמין  ,דודתו של יעקב ,וילדיה :יצחק (איצקה),משה-
פישל ובצלאל.
בתמונה משמאל :שרה ודוד קמין בשנת  5011בחצר ביתם בבילסק –
עם בנם פישל

189

יצחק קמין (פרק נפרד המתייחס אליו בהמשך)
הוא ומשפחתו עלו ארצה בשנת .0391
כאשר יעקב עלה הוא התגורר מספר חודשים בביתם.
ליצחק ואידה נולדו שני ילדים.
במכתב ששלח אליעזר קרמר אביו של יעקב לבנו הוא משבח את יצחק על כך
שלמרות שהוא מטופל במשפחה הוא שולח עזרה כלכלית לאביו.
הלה -שנשאה ליצחק לסקה ומתגוררת בתל אביב לזוג שני ילדים :אהוד ועירית
בן -יעקב
זלמן -החי בארצות הברית .עם אשתו אתל לבני הזוג שני ילדים ישי ויהונתן
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הלה לסקה סייעה לנו רבות בעבודה זו.
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תמונה משנת  0591משפחות קמין ולסקה
עומדים יצחק לסקה (בעלה של הלה לסקה לבית קמין ),הלה לסקה,
יצחק קמין.
יושבים-זלמן קמין,
אידה קמין האם והתינוק אהוד לסקה ()0314
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יצחק קמין מספר על עברו כשחקן כנער בביאליסטוק,
היה למעשה מראשוני השחקנים ב"הבימה" -בשנת .1414
בפרק הבא מובא הספור בהרחבה

194

משה פישל קמין

צייר שהיה רווק נספה בשואה
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בצלאל קמין

ניספה בשואה עם אשתו ושני ילדיו.
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 .2יצחק קמין  -בן דודו של יעקב" -דברים
כהווייתם"

ראשית "הבימה"
בשנת

בביאליסטוק

9191

הנער יצחק שחקן בהצגות בעברית בתיאטרון
לילדים
עוד בשנת  9191במחזה " מוסר נער רע " ובשנת  9192במחזה
" שמע ישראל "

הטעות הנפוצה על יסוד תיאטרון "הבימה" –להלן -ב"ויקיפדיה"
התיאטרון נוסד תחילה בשנת  9191על ידי נחום דוד צמח .פעילותו נפסקה
בשל מספר סיבות ,ביניהן מלחמת העולם הראשונה .צמח ייסד מחדש את
התיאטרון בשנת  9191במוסקבה יחד עם מנחם גנסין וחנה רובינא.
צמח נפגש עם הבמאי והמורה הרוסי המפורסם קונסטנטין סטניסלבסקי,
מנהל התיאטרון האמנותי וביקש את סיועו בפעילות התיאטרונית
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והאמנותית של "הבימה" .סטניסלבסקי הסכים להפוך את "הבימה"
לסטודיו של התיאטרון האמנותי והעמיד לרשותו את יבגני וכטנגוב ,במאי
ממוצא ארמני ,מתלמידיו הטובים ביותר ,כדי שישמש מדריך אמנותי
לקבוצת הצעירים העבריים .על הרישיון להקמת התיאטרון חתם המיניסטר
לענייני לאומים בברית המועצות דאז – יוסיף סטלין.
פעילותו של צמח הייתה חלוצית ,שכן התיאטרונים העבריים שפעלו לפני כן
בארץ ישראל וברחבי הגולה הגדירו עצמן כלהקות חובבים.
כך מוצגת הקמתו של תיאטרון הבימה בויקיפדיה ובספרים רבים –הקמה
בשנת , 9191הפסקה ואחר כך הקמה מחודשת בשנת .9191
אלא שמתברר שהתיאטרון הוקם בביאליסטוק עוד בשנת  9191ואחד
השחקנים הראשונים בו היה יצחק קמין –בן דודו של יעקב

אבא יעקב קרמר עלה לארץ בשנת  9191והתגורר כמה חודשים אצל
בן דודו יצחק ומשפחתו שגם עלו באותה שנה לארץ ישראל  .היה זה
על מיטה מתקפלת ברחוב גרוזנברג מספר  99בתל – אביב  .הרחוב
הסמוך לרחוב "נחלת בנימין" נקרא כך כבר בשנת  9199לאות הוקרה
לישראל גרוזנברג מגדולי הפרקליטים היהודים ברוסיה ולוחם עבור
זכויותיהם

שהוביל את ההגנה וזיכה באותה שנה את מנדל בייליס

במשפט הידוע שהיה למעשה "עלילת דם" .
יצחק אליעזר קמין מביאליסטוק היה בנו של דוד אחיה של סבתא גיטל
האימא של יעקב  .אבא יעקב שלמד ב 'גימנסיה העברית בביאליסטוק'
היה קרוב מאד אל בני משפחת קמין .
הלה לסקה ( ביתו של יצחק קמין ) הייתה בת שלוש עשרה כאשר
הגיעה המשפחה ארצה  .הלה סיפרה לנו על ביקוריה כילדה בתקופת
החגים ב 'בילסק – פודלסקי' ועל בית הסבתא והסבא גיטל ואליעזר
קרמר .
כילד אני זוכר את בית קמין בתל אביב כאשר התגוררו ברחוב יהודה
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הלוי .הלה  -נישאה ליצחק בן נח לסקה מוורשה .הלה היא משארית
הפליטה של משפחתנו המהווה גשר וקשר לבילסק
פודלסקי  .הלה הפקידה בידינו תמונות של יקירינו והיא שאישרה כי
הצילומים בספר שערך יעקב סמיד על 'הגימנסיה העברית בביאליסטוק'
הם של אבא יעקב אותו הכירה כמובן היטב  ,מימי בילסק  ,מביאליסטוק
וארץ ישראל .

מימין לשמאל עומדים :יצחק לסקה (חתנו של יצחק קמין) ,
הלה לסקה (בתו של יצחק קמין)  ,יצחק קמין.
יושבים :זלמן קמין (בנו של יצחק קמין),אהוד לסקה (נכדו של יצחק קמין)
אידה קמין (אשתו של יצחק)
לקראת פגישתי עם הלה לאחרונה  ,הכנתי קטעים אחדים בעזרת האתר :
'עיתונות יהודית היסטורית'  .אפילו ולכאורה כך חשבתי ' ,הפתעה' על
זכייתה בפרס לפני יובל שנים
והיא ''הפתיעה'' אותי מאד ,

("שמפו" ) הלה זכרה היטב
כאשר הוציאה מארון הספרים את הספר

של יצחק נורמן " בראשית הבימה " המוקדש לנחום צמח מייסד
התיאטרון  -בחזון ובמעש .יצחק קאמין כתב את הרשימה  " :דברים
כהווייתם " על ראשיתה של הבימה" בביאליסטוק  -בשנת  9191 -ע"
נחום צמח.
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יצחק קאמין בן דודו של יעקב מביאליסטוק כילד שיחק בתיאטרונו של נחום
צמח " -הבימה" כבר בשנת . 9191
כאן בקטעים מהספר שצילומו מופיע בעמוד הבא  -מתאר יצחק את ייסוד
"הבימה" את
חוויותיו כשחקן וזכרונותיו מנחום צמח
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יצחק ,כנער  ,השתתף כשחקן פעיל בהצגות ואף מובאות בספר
תמונותיו.
הרשימה הייתה עבורי מנוף נוסף לחיפושים בעיתונות היהודית
ההיסטורית .
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יצחק קמין כמשתתף בשתי הצגות בראשית "הבימה" "מוסר נער רע"
בשנת  -9191ו"שמע ישראל"

203

יגעתי ומצאתי

בעיתון "הצפירה" את הדיווח משנת 9192

על המחזה "שמע ישראל" שכתב אוסיפ דימוב וקורותיה של ההצגה ,
שגם בה השתתף יצחק  ,שנאסרה להופעה בביאליסטוק ולכן עלתה
על
הבמה בעיר ווילנה .

עיתון " הצפירה "  91ביוני  9191עמוד  - 1מ ביאליסטאק
' קבוצת צעירים אחדים מקומיים מ "חובבי הבמה העברית" הציגו בימים
אלה את החיזיון "שמע ישראל" בווילנה באולם הפילהרמוניה  ,מפני
שאצלנו בביאליסטוק לא הייתה להם אפשרות להציג מחזה עברי זה על
הבמה  ,כי זה כשלש שנים  ,מיום שבא אצלנו לכהן שר הפלך החדש ,
אינו מרשה

בשום אופן להציג על הבמה מחזה בז'רגון או בעברית

ומה שאסור פה מותר בווילנה  .מספרים עוד בתור קוריוז  ,שפעם אחת
בא אחד האינטרפיונרים של התיאטרונים היהודיים בוורשה וביקש
שירשה לו  ,לפחות  ,להציג פה עשרה ספקטלים ( מחזות ) וענהו הלז
שירשה לו  ,רק בתנאי שייתן שלושים אחוזים מההכנסה לטובת " אגודת

העם הרוסי " ויודיע על זה מפורש ב"אפשים" ( מודעות ) שלו דווקא '...
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"הצפירה" 91.1.9191

הערות לרשימות על "ראשית הבימה בביאלסטוק "

עו"ד נוחימובסקי ציין ייסודה בשנת  9191בעוד שהשנה הייתה 9191
נוחימומבסקי ב'מכתבים למערכת' ( 'על המשמר' יול' . ) 9191

העיתונאי עזריה רפופורט ברשימתו "חג ל'הבימה'  -לפני  09שנה עלתה
ארצה" הביא העובדה  ,ללא שכתב את השנה 'שבביאליסטוק  -החלה
הזיקה של 'הבימה' ליפו – ארץ ישראל' ( 'מעריב' אוק' . ) 9191
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העיתונאית וחברת המערכת תקווה וויינשטוק העלתה את סיפורו של
יצחק קמין על "הבימה הבילסטוקאית" שנוסדה בשנת  9191ועל שני
הנערים יצחק קמין ושלום שוורץ בהצגת המחזה "מוסר נער רע"
שתורגם לעברית מצרפתית ועל ההצגה " :שמע ישראל" של אוסיפ דימוב
( 'מעריב' יולי ) 9191

המחנך אורי חקלאי מבית הספר להכשרת מורים באוניברסיטה
בירושלים
ברשימתו " בחיפוש אחר המחזה המקורי " פותח 'בעובדת ייסוד
התיאטרון ע"י צמח בביאליסטוק בשנת  9191ולא במוסקבה ב 9191 -
כמקובל בטעות' ( 'משא'  -המוסף הספרותי בעיתון 'דבר' אפר' )9111

מחפשים שחקנים "-הבימה " במוסקווה
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 -9191הלהקה מציגה בעברית במסגרת הקונגרס הציוני ה –  99את
המחזה "הנודד הנצחי" ולאחר סיור בערי אירופה ,מתפזרת.
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על "מוסר נער רע"  ,הספר  -הצגות ראשונות ומשפחת קרמר
ב 'שכונת הבוכרים' בירושלים .

ההצגה הועלתה בעיר אודסה בשנת  9199בנשף ציוני ע"י " אגודת
פרחי ציון "

( עיתון 'המליץ' ) .

ביפו בשנת  9191ע"י " אגודת הדור הצעיר " וניכתב  ' :החיזיון הזה
עלה יפה מאד '

( עיתון ' השקפה' ) .

המחזה "מוסר נער רע" הופיע בפרסום רשימת הספרים של הוצאת
"תושיה" בוורשה משנת  . 9191תורגם כ 'מחזה לבני הנעורים' .
( עיתון 'הצפירה ' נוב' ) 9192

הוצאת הספרים " תושיה " נוסדה ע"י הסופר 'בן אביגדור'  .אשתו צפורה
לבית בלומגארטן  -סופרת ומתרגמת הייתה אחותו של 'יהואש' -
מתרגם התנ"ך ליידיש וגיסתו של שמואל לייב גורדון – של"ג  -מחבר
הפירוש החשוב " :פירוש גורדון"  .בן  -אביגדור היה גם דודו של ד"ר
נחום גולדמן  -נשיא ההסתדרות הציונית .
הורי  -פנינה ויעקב קרמר שכרו מציפורה 'בן אביגדור' דירה בת

חדר

ב 'שכונת הבוכרים'  .בעיזבון – מצאנו קבלה על דבר השכירות .
הורי הכירו את הבת דבורה בן  -אביגדור לימים  -הכטמן ( בעלה היה
ממייסדי 'המכבי' ברוסיה ) מדבורה קיבלנו עבורי  ,כילד קטן  ,תכולה
מלאה בספרי ילדים 'כולם מעוררי תיאבון' לקריאה בגיל הרך  .היו אלה
סיפורי הילדים  ,הספרים הראשונים בחיי  ,אותם קראתי .
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על נחום דוד צמח  -מייסד ''הבימה'' בביאליסטוק בשנת - 9191
להקת תיאטרון בעברית –בעיתונות ההסטורית

נחום דוד צֶמַ ח (  )9111 - 9111היה מורה לעברית ,שחקן ובמאי תיאטרון יהודי-רוסי,
ממקימי התיאטרון העברי הראשון ואחד משחקניו הראשונים.

בשנת  9199פנה צמח אל מנחם
של

גנסין  -שהיה מהאבות המייסדים

התיאטרון העברי בארץ ישראל וביקש לשלוח אליו  .רפרטואר עברי

מהצגות התיאטרון  .גנסין מספר ( בעיתון 'דבר' אוק'  ) 9191 ,שקיבל
את מכתב הבקשה בשעת החזרה על ההצגה של גורדין " אלוהים  ,האדם
והשטן " בתרגומו של ק  .י  .סילמן

והתרגש גם מהחותמת העגולה

בשולי המכתב ובה  " :הבמה העברית בביאליסטוק' "  .גנסין הרגיש
מחויבות כלפי הנושא העברי בבקשה  ,ושלח אל צמח את "היהודי
הנצחי " מאת ד  .פינסקי בתרגומו של מ  .קרישבסקי ( אזרחי ) ועוד
דברים בודדים .
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בשנת  9199צמח  -המורה לעברית השחקן ובמאי התיאטרון היהודי -
רוסי

כתב " הצעות – על דבר הבמה העברית " '...בגולה הבמה

העברית היא הופעה זמנית  ,מקומה בעתיד בארץ ישראל בה יתנשאו
היכלי החכמה והאמנות גם היכל האמנות התיאטרונית  ,הלשון העברית
תמצא את בטויה הטבעי'

( עיתון 'הזמן'  ,יוני ) .

נחום צמח בתפקיד הצדיק בהצגה "הדיבוק"
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נחום צמח בתפקיד הנביא בהצגה "היהודי הנצחי"
בשנת  9111הייתה התכנית ...' :שלושה חדשים בשנה – באדר ניסן
ואייר נציג בירושלים את  -הצגות החג"  -הבכורה  ,וביתר חדשי השנה
נבקר את אחינו בתפוצות הגולה ונשחק לפניהם " מזמרת הארץ " ' .
( עיתון 'הצפירה' נוב' )

בשנת  9111צמח בארצות  -הברית ומאוכזב מאד  .עדיין הוא 'מתרפק'
על ימי קובנה  ,לודז' וורשה .
ביובל השלושים של ההסתדרות הציונית בניו – יורק הוא קובל על כך
שלא הוזמנה "הבימה"" .ומה הציגו...את"...חתונתו של שמנדריק " ואם
כבר מוזמנים השחקנים  ,הרי מושכים בשרוולם  ' :בבקשה לקצר' 'אם
אפשר – לא בעברית...אולי...ברוסית '  .בשדה החינוך הוזמנו נציגים של
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 102בתי ספר ציונים ועבריים לשיחה בענייני 'הבימה" והגיעו נציגים של
שבעה בתי ספר בלבד' ...לא קושרים את 'הבימה' לציונות ולתרבות
העברית' .
(עיתון 'הצפירה' יוני )

.

הדרמה "שמע ישראל" בשלוש מערכות מאת אוסיפ דימוב
שהוצגה ע"י תיאטרון "הבימה" מביאליסטוק בשנת  . 9192ויצחק קמין
היה– בין השחקנים .
הועלתה על הבמה גם באולם תיאטרון "ציון" בירושלים בשנת
.9129

לדמותו של אוסיפ דימוב

דימוב היה בעל השכלה אקדמאית ברוסיה
בוגר 'המכון ללימודי יער' דווקא  ,שהפך
לכתב במגזין "התיאטרון והאמנות" ולסופר
ודרמטורג יהודי מפורסם .
כדרמטורג עיבד את היצירות לבמה -
לשפת המשחק והשחקנים .
מצאתי עניין רב בדמותו וביצירתו.
דימוב נולד בשם יוסף פרלמן התחנך בבית ספר קתולי (הגימנסיה על שם
זיגמון אוגוסט בביאליסטוק).
בוגר מפורסם של בית ספר זה היה אליעזר לודוויג זמנהוף ממציא שפת
האספרנטו.
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בית הספר בו למד דימוב המשמש היום כמוזיאון

הנה מן הספור שכתב " :האדם שהמיר כ"ב פעם (  11פעמים) את דתו"
שמצאתי בתרגום לעברית של אב  .ריבלין ( בעיתון 'דאר היום'  ,ינו'
. ) 9112
בספור מתגלה המחבר דימוב בסגנון הסאטירה המשלבת אירוניה
וסרקזם .
המעשה עוסק בגורלו של היהודי מדביצקי  ,בעל משפחה וילדים ,
היושב במוסקבה בימי שלטון הצארים.
מדביצקי עוסק לכאורה במכירת דיו ( היו זמנים  -בטרם 'ההקלדה' )
ו"מתחזה" בכל פעם ליהודי אחר 'הממיר' את דתו לנצרות כדי לקבל
'זכויות' כמו הזכות להתגורר בעיר....
מדביצקי  -תמורת קבלת תשלום מכובד  -העמיד פנים ולבש דמות של
'מתנצר  -ממיר דת ' וכל פעם ב' כנסיה' אחרת ( במוסקבה היו עשרות
רבות של כנסיות ) .
כאשר השתנו הזמנים ברוסיה תבעו מגיבורנו להירשם באיגוד המקצועי
כ 'אומן' במקצוע 'הדיו'  .אך הסתבר שאיגוד כזה כלל לא היה .
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התברר שמדביצקי  -רק העמיד פנים שזה מקצועו ( גם אשתו וילדיו לא
ידעו מה 'באמת' עיסוקו ) .
כאשר התפוגגה פרנסתו  ,והתערערו יסודות משפחתו  .התגלה מדביצקי
במלוא עוצמת

"אמונתו " .

הוא היגר מרוסיה ועל המצבה שמעל קיברו סמוך לעיר ניו – יורק נחקקה
הכתובת :
"ברקו מדביצקי  -אדם שהמיר את דתו עשרים ושתיים פעם  ,ונשאר
נאמן לדת אבותיו " .

.

השמירה על הזהות היהודית הייתה חשובה עד למאוד לדימוב
שאף הוא היגר לארצות הברית.
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חנה רובינא בדמותה של לאה במחזה "הדיבוק"
את ראשית התהילה השיגה "הבימה" משהעלתה את "הדיבוק" של המחזאי
היידי ש .אנ-סקי (שלמה רפפורט) ,ב 99-בינואר  .9111בהצגה זו ,רווית
הדרמטיות ,נעשה שימוש בתפאורה ,באיפור ובתלבושות המשרות אווירת
מסתורין .בלטה בה השחקנית חנה רובינא ,ששיחקה בתפקיד הכלה לאה
רדופת הדיבוק והחלה להסתמן כ"סמל המסחרי" של התיאטרון .מי שקבלה
במקור את התפקיד הייתה שושנה אביבית ,השחקנית המקצועית היחידה
בקבוצה ,שעזבה את הלהקה עוד בתקופת החזרות .המחזה הועלה שוב ושוב
במשך שנות קיומו של "הבימה" ,בגלגולים שונים ועל ידי שחקנים מדורות
שונים .הזיהוי של התיאטרון עם המחזה היה כה גדול עד כי במשך שנים שימש
דימוי נערה לבושת שמלה לבנה עם שתי צמות ארוכות ,דימוי המאזכר את
דמותה של חנה רובינא במחזה כסמליל של "הבימה"" .הדיבוק" הוצג ברציפות
עד שנת  9111בשינויי קאסט .ברוב ההצגות גילמה חנה רובינא את לאה
הרדופה אך לצידה גלמו את התפקיד בת עמי שניידר (שעזבה את הקבוצה
בפילוג הלהקה בארצות הברית בשנת  ,)9112אינה גובינסקא ,פנינה פרח,
מרים זוהר ואוה ליאון.
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פרק ג'-משפחת קרמר
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משפחת קרמר-משפחתו של יעקב מצד אביו
אליעזר

מיכל קרמר

אליעזר
קרמר נישא
לגיטל קמין

צילה -
ניספתה

משה ליפא
קרמר נישא
לחסיה בת
יהודה לעוו
(לב)

צפורה
נישאה
ליצחק
אטלסוביץ -
ניספו

יעקב נישא
לפנינה
שטמפפר

בן-נספה

מיכה כרמון
נישא
לבתיה

פרידה
נישאה
ליצחק
לבנדיק
ניספו
בשואה

מלכה
(מניה)
נישאה
לאלחנן
גולדוויץ

ליפא
גולדוויץ
((גינת)
נישא
לשולמית בר
אוריין

אבינועם
גולדוויץ
נישא לציפי

גונן
טלי
ברק
אמציה
חגית

ברוריה
יהודה
הדס

תמר
עומר
ישי יעקב
איילת
תליק
יזהר

בני משפחת קרמר הידועים לנו,
למיכל קרמר  -שמיכה נקרא על שמו  -היו שני בנים:
אליעזר ,אביו של יעקב ,שנישא לגיטל קמין ומשה-ליפא שנישא לחסיה לב

219

מעט מאד ידוע על תולדות יהודי ביילסק.
למרות שהייתה זו עיר מרכזית שאוכלוסייתה מתקדמת ומוסדותיה מפוארים לא
הרבה ידוע עליה ועל מוצא יהודיה.
לא ידוע גם לנו כמה שנים ישבו אבותיו של יעקב בעיר ,האם היו מהגרים
חדשים או שמא שורשיהם היו נטועים שם שנים רבות.
יחד עם זאת ברור שמדובר היה במשפחות מוכרות מבוססות ומעורות בחיי
הקהילה ניתן לזהות אצלן קווים של שאיפה להשכלה ,ציונות מושרשת,
שאפתנות ,ואצל רבים מהם עקשנות ולהט.
לגיטל אמו של יעקב הייתה זו מכה קשה כאשר בתה צפורה נאלצה להתפשר
ולהינשא לאדם שאינו מלומד דיו כאשר המצב הכלכלי היה נואש .
ניסינו לדבר עם אדם שעיסוקו בחקר קהילות אירופה ותשובתו הייתה כי ניתן
לומר שאין כל סיכוי להגיע לפרטים שילמדונו על שורשי המשפחה.
רוב בני המשפחה התחתנו בתוך הקהילה כך במשפחת אביו של יעקב משפחת
קרמר נישא הבן אליעזר לגיטל ממשפחת קמין ואחיו משה פישל לחסיה
ממשפחת לב.
אחיותיה של גיטל נישאו למשפחות קפלנסקי  ,קדלובובסקי,מלמד -ובתה של
חסיה למש' גולדוויץ.
כולן משפחות מבילסק  -פודלסקי או מהאזור הקרוב.
לא ידועים לנו פרטים על סבו של יעקב מלבד שמו – מיכל  -והעובדה שהיה
חובב ציון וסוחר.
הקשר הציוני הקיף את אנשי העיר ואת המשפחה המורחבת אשר התעניינו,
למדו עברית ותרמו ככל שיכלו לטובת "אחינו בארץ ישראל".
כאשר נישא יעקב לפנינה שטמפפר בדקה אחותו ציפורה בספריה וגילתה מיד
וללא כל מאמץ את שורשיה את קרבתה ליהושע שטמפפר ולשלמה שטמפפר
ראש הועד בפתח תקווה  -כך כתבה במכתבה לזוג הצעיר בירושלים.
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מקור שם המשפחה קרמר-בית התפוצות

שמות של קוראי עיתון "היינט" מבילסק אשר תרמו כספים "לטובת אחינו
בארץ ישראל" בין השמות בני משפחות קפלנסקי  ,קרמר וגולדוייץ
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עץ משפחה שהכין ליפא גינת נכדו  -של משה -ליפא קרמר.
המסומנים בעיגול אדום ניספו בשואה.
משפחת לעוו (לב) היא משפחתה של חסיה סבתו של ליפא.
חסיה מלאה "דפי – עד" על בני המשפחה שניספו בשואה ואינם מופיעים
כאן (סיכום דפי העד בהמשך)
משפחת גולדווייץ היא משפחת בעלה של מניה בתה של חסיה.
מניה ואלחנן גולדווייץ היו הוריו של ליפא ששרטט דף זה.
לאלחנן נותר אח אחד שעלה ארצה .
יתר אחיו ניספו או שמתו בצעירותם.
ליפא מילא דפי עד על הנספים והרשימה תצורף בהמשך.
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ההזמנה לחתונת דודו של יעקב -משה ליפא אחיו של האב אליעזר קרמר
החתונה נערכה בשנת  9107בבילסק.
הכלה-חשה דבה (חסיה) שהייתה בתו של יהודה לעוו (לב) גם הם מבילסק
שמו של האב היה מיכל ועל שמו נקרא מיכה .פירוש השם קרמר הינו סוחר
ואכן גם הסב וגם אביו של יעקב -אליעזר עסקו במסחר .
לא היה צורך לציין את מקום הטקס.
תושבי בילסק המוזמנים ידעו היטב לאן אמורים הם להגיע.
שימו לב לשורה האחרונה המען למברקים.
השורה כתובה רוסית לא פולנית עד שנת  9190נכללה בילסק בשטח
רוסיה.
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משפחת אליעזר וגיטל קרמר הוריו של יעקב

אליעזר קרמר בנו של מיכל ואחיו של משה ליפא ואשתו גיטל לבית קאמין
משפחת אליעזר קרמר התגוררה עם משפחת אחותה של גיטל –פרידה
קפלנסקי-בדירות שהיו בבעלותו של אב המשפחה ,פייבל קמין  ,ברחוב הראשי
של בילסק שנקרא על -שם משוררה הלאומי של פולין ,אדם מיצקביץ,מול בית
העירייה הישן-ה"רטוש".
המשפחות עסקו במסחר.
אליעזר וגיטל היו הוריהם של יעקב  ,ציפורה וצילה ועליהם הרחבנו בפרקים
אחרים.
בזיכרונות יעקב על בית הוריו בבילסק מתגלה האב אליעזר כאדם פעיל
ציבורית  ,היה חבר בוועד הקהילה ומורשה של קרן – היסוד .בבית היה
מקריא בקול בפני המשפחה מתוך העיתון הציוני "היינט" -את מאמריו
הראשיים של יצחק גרינבוים בעד שוויון ליהודים ,זכויות לאומיות בארץ
ישראל ,ונגד כניעה.
"ציונות היא מאבק"-זו הייתה הסיסמה "-כך הקריא האב וניצוצות נדלקו
בעיניו".
באווירה זו גדלו יעקב ואחיותיו.
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ציפורה שנישאה בתקופת המלחמה ליצחק אטלסוביץ סוחר מהיינובקה שליד
ביילסק -נספתה עם בעלה ובנם הקטן כך גם האחות הצעירה –צילה.

מזכרונות יעקב בכתב ידו על האב המקריא מתוך העיתון את המאמרים
הציוניים חוצבי הלהבות
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עמוד שער של "היינט "( 71בינואר  - 7171יעקב בן שלושה חודשים) את
המאמרים שבו היה מקריא האב אליעזר בפני המשפחה.
הַ י ְינְט (באידיש " -היום") היה עיתון יומי ביידיש שיצא לאור בוורשה בין השנים
.6090–6091
ב 6091-שונה שם העיתון ל"היינט" ,ועד מהרה מיצב את עצמו כעיתון היידיש
הגדול בפולין הקונגרסאית .העיתון פרסם סיפורים בהמשכים ,וקבע שיא
בתפוצת עיתון ביידיש .עד שנת  6069הגיע העיתון להיקף של 609,999
גיליונות.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נסגר העיתון .המהדורה האחרונה של העיתון
הודפסה ב 22-בספטמבר  ,6090וכללה פרק מספר תהילים בתרגום ליידיש.
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משפחת משה  -ליפא קרמר וחסיה לבית לב

חסיה קרמר לבית לב

חסיה –מימין ובנותיה מניה ופרידה (הקטנה) טרם נסיעתה לארצות הברית
משה ליפא היה אחיו של אליעזר נישא לחסיה לבית לב בשנת 6091
לבני הזוג נולדו:

מלכה (מניה) גולדוויץ (קרמר)
פרידה לבנדיק (קרמר)
שני בנים שנפטרו בילדותם במגפה.
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יהודה לב אביה של חסיה  ,מחותנו של מיכל קרמר.
משפחה זו התגוררה בבילסק רבים מבניה הושמדו בשואה

חסיה ,שהייתה אישה בעלת אישיות חזקה ,התאלמנה גם מבעלה בגיל צעיר.
כדי להתגבר על אבלה הכבד לאחר מות בעלה ובניה מילאה את ימיה
בעבודה מסורה ואחראית בבית היתומות היהודי בבילסק  .בנוסף לימדה ברשת
"תרבות" בבילסק בשפה העברית.
בספר הזכרון לביאלסק מספרים בתה מניה ויעקב כרמון על האם והדודה ועל
פעילותה המרכזית בבית היתומות בעיר( .הקטעים בהמשך).
שני בני אחיה של חסיה (שלמה לב) עלו ארצה.
האחד שמואל-מולקה לב מפתח תקווה והשנייה ,אחותו שרה פסובסקי (בן-
יוסף) שהתגוררה בשכונת "מקור  -חיים" בירושלים.
בשנות  6091לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ,נסעה חסיה לארצות הברית
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עם בעלה השני הופמן (או גושמן) לאחר מותו נישאה בשנת  6092לסם
שניאור.
מארצות הברית שלחה חסיה תלושי מזון למשפחתה שבארץ.
בפולין נותרו שתי הבנות הצעירות.
מניה הגדולה יותר עלתה עם בעלה ובנה התינוק לארץ ישראל ופרידה הצעירה
שנישאה יותר מאוחר לחברה יצחק לבנדיק נותרה בפולין ונספתה שם עם
בעלה.
בשנת  6009החליטה חסיה לעלות ארצה ,זאת לאחר שבעלה האחרון גם
הוא נפטר.
היא הצטרפה לביתה מניה ,חתנה אלחנן גולדווייץ ונכדיה ליפא ואבינועם
בתל-אביב.

חסיה ובעלה בארצות הברית

229

דף זיכרון שכתבה חסיה בשנת  7591לזכר אחותה חיה אדלמן שנספתה
בשואה
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שמות בני המשפחה שחסיה שניאור מלאה דפי  -עד לגביהם,
אחים ,אחיות ,גיסים וגיסות וכן בתה פרידה לבנדיק וחתנה יצחק.
בשנת  7591ממלאת חסיה המתגוררת אז עם בתה מניה ומשפחתה בתל
אביב דפי – עד אלה להנצחת משפחתה.
על מצבתה של חסיה הוסיפו בתה וחתנה :
"לזכר בתה פרידה ויצחק לבנדיק
אחיה שלמה לב
אחותה חיה אידלמן
אחותה הניה סיוור
שניספו בשואה עם משפחותיהם"
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על בית היתומות בהנהלת דודתו של יעקב חסיה שהייתה אלמנת דודו ואם
בנותיו כתב יעקב כרמון

עומדת מימין  -הדודה חסיה

232

מניה (מלכה) גולדוויץ בת דודו של יעקב בתה של חסיה כותבת אף היא על
בית היתומות

233

234

בתם של חסיה וליפא  -מלכה (מניה) גולדוויץ
לבית קרמר  ,בעלה אלחנן ומשפחתה

מניה גולדווייץ לבית קרמר (מימין )עם בת דודתה צפורה אחותו של יעקב
צפורה ,בעלה ובנם הקטן נספו בשואה.
מלכה-מניה  ,בתם של משה  -ליפא קרמר וחסיה נולדה בשנת  6090בבילסק.
בשנת  6099נישאה לאלחנן גולדוויץ בן למשפחה גדולה בת המקום.
אלחנן היה בחור מוכשר ומסור שהצטיין גם בתבונת כפיים והיה נגר מוכשר,
אביו עסק במסחר במתכות.
אלחנן ,שהיה מכונה במשפחה חונה -ואחיו יעקב ,היו היחידים מתשעה אחים
ששרדו את השואה והמחלות .בן אחד מתוכם נעלם ברוסיה ועקבותיו לא
נודעו.
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בתמונה מימין ,אלחנן גולדוויץ בעלה של מניה.
בתמונה השמאלית ,חסיה עם הזוג הצעיר בשנת  , 7591כנראה עוד לפני
נשואיהם .

מניה  ,אלחנן וליפא הקטן שנולד שנה קודם לכן עלו לארץ בשנת 6099
בשנת  6099נולד להם ,בארץ,הבן אבינועם.
המשפחה השתקעה בתל אביב וניהלה אורח חיים דתי לאומי עם הערכה גדולה
ללמודים והשכלה מחד והתמסרות לכלל מאידך .
בין היתר ניהל אלחנן קרן הלוואות לבני בילסק שנקלעו למצוקה כספית.
אלחנן עבד בארץ בעבודה חקלאית בפרדסים  ,בבניין ,בנגרות וכאשר
התרופפה בריאותו השתלם בהנהלת חשבונות ועבד במקצוע זה  ,גם בתפקיד
בכיר  -במשרד הדואר .
מניה היתה אשה יפה וטובה אמא מסורה וסבתא דואגת.
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בקשה לעלייה  -אלחנן גולדוויץ ,מניה לבית קרמר ,וליפא שנולד ב.7599-
פנינה כרמון אהבה אותה מאד ושמרה עימה על קשר חם עד לפטירתה.
בביתה של פנינה נשתמרו התכתבויות עמה המעידות על אופייה הדואג
והאוהב.

מצאתי גלוייה שכתבה מניה כשבועיים לאחר שנולד בננו תליק.
מאד מרגש היה לגלות עד כמה דאגה לי ועד כמה דאגתה הייתה

כנה.

מניה נפטרה בנובמבר  6012בגיל  19קיברה לצד קברי בעלה אלחנן ואימה
חסיה שניאור בבית העלמין "הדרום".
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מניה כותבת לפנינה עד כמה דאגה לי ,שואלת על הילדים ,כותבת
שכל כך דאגה עד שפחדה לטלפן.

ליפא גינת– (גולדווייץ)
בנם הבכור של מניה ואלחנן עיברת את שם משפחתו לגינת.
ליפא היה איש חינוך ,חוקר במדעי היהדות (כתב גם בנושא ר' יוסף ראש
הסדר ,חכם יהודי במצרים מאות ) 31-31
סיים אף עבודת דוקטורט .
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איש משפחה טוב ומסור ומורה אהוב ונאמן.

בשנת  9111נישא ליפא לשולמית בר-אוריין מפתח תקוה מורה שנפטרה
טרם זמנה.

לבני הזוג גינת נולדו חמישה ילדים :גונן ,טלי ,ברק ,אמציה
וחגית.
ליפא היה מורה הרבה לפרסם מאמרים ומחקרים – וסיים עבודת דוקטורט.

קטע קצר ממאמר שנכתב על ידי ליפא גינת ופורסם באתר "דעת"
עיון בברכת יצחק את עשו "והיה כי תריד".
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שנת  7591נכד ראשון נולד למניה ואלחנן מבנם ליפא

גונן גינת הבן הבכור שנולד ב7591-
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ליפא ושולמית מעורבים ומזדהים ומבקשים בשנת  7511החשת בנית קריה
יהודית בחברון
ליפא נפטר בשנת .2999
מצאתי באינטרנט מילים לזכרו שכתבו עליו תלמידיו לשעבר כאשר נודע להם
דבר פטירתו .ליפא לימד תנ"ך וערבית בתיכון צייטלין עירוני תורני בתל אביב
9009009001
תגובה ל :פטירתו של מר ליפא גינת
צר לי לשמוע על פטירתו הוא למד אותי תנ"ך משתתפת
בצער המשפחה שלא תדעו עוד צער .
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תגובה ל :מר ליפא גינת-נפטר
צר לי לשמוע על פטירת אדם יקר זה .מר גינת ז"ל היה
אדם חם ולבבי ,אדם של ת'כלס שכל תלמיד ידע שתמיד
ניתן היה לגשת אליו בכל בעיה שהיא ולקבל יחס אנושי
ומתחשב ..אני רק מקווה שישנם ויהיו עוד מורים כמוהו .
יהי זכרו ברוך .יעקב כהן
לזכרו של המורה !
צר לי לשמוע על הידיעה הנוראה הזאת .תנחומי
למשפחה .ליפא גינת היה מורה נהדר .היה תמיד מוכן
לעזור .הוא היה רגיש במיוחד לבעיות של תלמידים-
עולים ,אשר הודות למאמציו הם למדו תנ"ך והתחברו
מחדש למסורת היהודית .יהיה זכרו ברוך !תלמידו
הנאמן
ליפא גינת ז"ל
זוכרים את המורה המעולה הזה שכבר אין כמוהו בשיעור קומה? מקווה מאוד שכן-
דוגמה לאיך מורה צריך להיות!!!!
תגובה ל :ליפא גינת ז"ל
אני בשוק אני סיימתי ב 19-בצייטלין מגמה מזרחנית ואני כל כך אהבתי אותו גם הוא מאוד חיבב
אותי כי הייתי מאוד משקיענית וחרוצה ואוהבת את הנושא האם הוא לימד עד השנה האחרונה?
וממה נפטר? אדם משכמו ומעלה אני זוכרת את דמותו את השפם הלבן שלו את הצחוק שלו
חוש ההומור טוב לב יהיה זכרו ברוך .

אבינועם גולדוויץ
נולד בשנת  , 6099בנם הצעיר של מניה ואלחנן.
נישא לציפי לבית כהן ילידת ירושלים.

למד כלכלה ומינהל  -עסקים ועבד בבנק איגוד בתל אביב ובתע"ש.
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ציפי ואבינועם בתמונה משותפת עמנו בירושלים
גם היום ממשיך אבינועם להתנדב ולסייע מידי יום ביומו לנצרכים.
ציפי ואבינועם מגלמים את תמצית המסורת המשפחתית ששאבו מהוריהם.

לבני הזוג שלושה ילדים :ברוריה  ,יהודה והדס
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אבינועם מספר במכתב למיכה על חוויותיו מהביקור שארגן להם יעקב ,אביו של
מיכה שהיה בן דודה של אמו מניה בירושלים בשנת  3491כאשר אבינועם
היה בן חמש וחצי.
יעקב ששרת במשטרה הבריטית הוביל את מניה ואבי לאתרים שיהודים חששו
מלהגיע אליהם ,קבר רחל מוזיאון רוקפלר ,האמפיתיאטרון בהר הצופים ועוד.
בירושלים הם התאכסנו אז בביתה של קרובת משפחה ממשפחת לב מביילסק
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משפחת אחיו של אלחנן גולדוויץ-יעקב
כפי שהזכרנו ,נותר בחיים מכל אחיו של אלחנן רק אח אחד-יעקב.
אח זה עלה אף הוא לארץ.
אחיו של אלחנן שינה את שמו לזהבי והוא אביהם של העיתונאי נתן זהבי,
חוקר הספרות אלכס זהבי ,ואיש המדע אבינועם זהבי נכדו הוא המוסיקאי
עודד זהבי.
ליפא דאג למלא דפי עד לגבי כל אחד מבני המשפחה שנרצחו כמו כן ציין את
אלה שנפטרו בצעירותם בשרטוט השושלת המשפחתית שהבאנו בתחילת פרק
זה.
בני הזוג זהבי היו אנשים מיוחדים כאשר נפטרו הוריו כתב עליהם הבן נתן
זהבי:

יעקב נפטר בשנת  9119בגיל  719על קברו נחקקה המילה "מענטש"=בן
–אדם באידיש.
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נתן זהבי על הוריו שרה ויעקב זהבי (גולדוויץ)  -יעקב היה אחיו של אלחנן

אלכס זהבי בנו של יעקב
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אחד מדפי  -העד שמילא ליפא גינת על בני משפחת גולדוייץ שניספו
בשואה
דף זה מתייחס לדודו (האח של אביו)
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המוסיקאי עודד זהבי נכדו של יעקב

פרידה לבנדיק (קרמר) -בתה הצעירה של חסיה
ובעלה יצחק

תמונה משפחתית מביילסק  :חסיה ,מניה  ,אלחנן והבת הצעירה פרידה.
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פרידה ובעלה נותרו בפולין –וניספו.

זוג מאוהב-פרידה ויצחק לבנדיק

פרידה ויצחק ,מאחורי התמונה רשם יצחק "לכולכם יקירי מזכרת נצח ,יצחק-
וילנה "1...14
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בשנת  6091נסעה האם חסיה לארצות הברית לפני כן נסעה האחות הגדולה
מניה עם משפחתה לארץ ישראל.
פרידה שהייתה כבר קשורה לסטודנט יצחק לבנדיק מביאליסטוק העדיפה
להישאר בפולין.
משם שלחו היא ויצחק תמונות ומכתבים לבני המשפחה.
בני המשפחה אינם יודעים בוודאות היכן נספו.

הקדשה מפרידה לאמא ולבעלה
3418

תמונותיהם קורעות את הלב.
כל כך הרבה יופי פנימי וחיצוני נשקף מהן ,חוכמה ואהבה.
המחשבות על תעצומות הנפש שנדרשו
מהניצולים על מנת להמשיך בחייהם –
אינן נותנות מנוח

חסיה ,פרידה ,מניה ואלחנן
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למעלה דף  -עד שמילא ליפא גינת בנה של מניה על דודתו פרידה שנרצחה.
צעירה יפה ושובת לב-שרק עתה נישאה לבחור יפה ומבטיח יצחק לבנדיק.
בהמשך  -דף העד שמילאה האם חסיה על חתנה יצחק נולד בעיירה
סוקולקה הקרובה לביילסק בשנת .9191
מבוגר בשנה מפרידה.
חי בביאליסטוק ושהה בשנת  9191בוילנה .
לא ידוע לנו לאיזה צורך שהה שם.
ניספה כנראה באושוויץ.
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אנדרטה לזכר יהודי סוקולקה והסביבה –ספטמבר 9091
סוקולקה היא העיר בה נולד יצחק .
קרובה לביאליסטוק
יהודי סוקולקה ועיירות סמוכות הונצחו
ביום ה' ,91.01.9091 ,בסוקולקה הוסר הלוט מהאנדרטה מוקדשת
לקורבנות השואה – יהודי סוקולקה וערים סמוכות.
בלוח אנכי נחרטה הכתובת" :לזכרם של  1999יהודים שמעל לשלושת אלפים
מהם היו יהודי סוקולקה ועיירות סמוכות :קרינקי ,יאנוב ,צ'יז'ב ,זרמבי
קושציילנה שנרצחו על ידי הגרמנים במהלך מלחמת העולם השנייה .קרוב לכאן
עמד בית הכנסת שחולל והושחת על ידי הכובשים הגרמנים" .הלוח נוצר הודות
למאמצי דינה פדר מארה"ב ,אבה קריכניק – המורה והספרנית מסקולקה
ואחרים.

האנדרטה הועמדה בשטח של בתי הספר האינטגרטיביים ,ברח' שקולנה ,2
המקום בו נמצאו לפני מלחמת העולם השנייה בית הכנסת ושני בתי תפילות.
בזמן המלחמה בשטח זה נוצר גטו.
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בטקס הסרת הלוט השתתפו כמה עשרות אנשים – צאצאי יהודים מקומיים,
באי כוח של רשויות מקומיות ,תלמידים ותושבי העיר .את התפילה על קרבנות
השואה אמר חיים יואל נוביצקי מהקהילה היהודית בוורשה.

יהודים פולנים בלבוש טיפוסי המאות ה( 71-למעלה) וה( 71-למטה)
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פרק ד'-יעקב קרמר-כרמון
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 .1יעקב כרמון (קרמר)-תולדות חיים
מבילסק –פודלסקי לארץ ישראל
אבא  ,יעקב קרמר ומראשית שנות החמישים  -כרמון  -נולד בשנת 9191
בעיירה הפולנית בילסק  -פודלסקי  ,בן להוריו גיטל – טובה ואליעזר  ,ואח
לאחותו הבוגרת ממנו  ,ציפורה ,והצעירה  ,צילה .
בבית ההורים – בית חילוני – שררה אוירה לאומית – ציונית  .יעקב זוכר את
אביו מקריא לגיטל מהעיתון הציוני בלילות שבת כאשר הילדים מאזינים לדבריו
בצימאון .
בשנים האחרונות במסגרת חיפושי הרבים אחרי שורשים משפחתיים
למשפחת אימא – פנינה .
מצאתי ב "עיתונות יהודית היסטורית " ,ברשימות "הכוללים"  ,של בני היישוב
הישן בירושלים וכן בחלקות הקברים – במצבות שעל הר הזיתים שמות של
אחדים מאנשיה וילידיה של " בילסק פודלסקי  ,דבר המעיד על רציפות
הקשרים בין העיירה לארץ הקודש  .יעקב  ,למיטב זכרוני  ,לא הזכיר ולא היה
מודע לכך .
יהדות  ,מורשת והרבה תפילה וחזנות ספג בבית הסבא האהוב והנערץ
פייבעל דער ריבעלער אביה של גיטל שהיה אופה וגם חזן בעל קול ייחודי
ונידרש בבית הכנסת בימי החגים .
עדיין מהדהדים באזני צלילי הרדיו משנות ילדותי בתכנית לפרקי החזנות
שהייתה משודרת בצהרי יום השבת  ,מן הפרקים עלו על כולם בהערצתו
התענגותו והתלהבותו של אבא החזנים לייבלה גלנץ ,יוסלה רוזנבלט
ומשפחת מלבסקי .

ל.גלאנץ
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יעקב כותב על ליב גלנץ
גם תרבות היידיש הייתה אהובה מאד על סבא יעקב שדבר בה הרבה עם
אימא פנינה .פעמים אחדות בא לביתנו חוקר יהודי צעיר מארצות הברית-
ראיין את אבא ואף הקליט מפיו את ההגייה המיוחדת של היידיש השגורה בפי
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אבא מעיירת הולדתו שהייתה גם מקום הצטלבות '-מפגש' של כמה דיאלקטים
בשפת היידיש .
אני זוכר שכילד הלכתי איתו לראות ולשמוע באולם "אדיסון" את הופעתם של
צמד הקומיקאים הידועים בתיאטרון היידיש "דז'יגאן ושומאכר"

דז'יגאן ושומאכר (ביידיש :דזשיגַאן און שומַאכער) היה צמד קומי נודע
בתיאטרון היידיש של המאה ה .02-הצמד החל את פעילותו בפולין ב1201-
בשנת  1292עלה הצמד לישראל והופיעו בהצלחה רבה
בבית ההורים נחשף יעקב גם למודעות חברתית מעמדית וזוכרני סיפורו על בן
משפחה – מהפכן שברח לדרום אמריקה מאימת השלטון .
יעקב למד בבית הספר העממי בבילסק – פודלסקי .על לימודי העברית ,
השירים והסמלים הלאומיים הוא כותב בהתמוגגות וערגה באחת ממחברות
עיזבונו הרבות .
השכלתו התיכונית הייתה מחוץ לבית  ,בגימנסיה העברית בביאליסטוק אותה
סיים בשנת ( 9111על הגימנסיה בביאליסטוק בפרק נפרד).
נוסף לקריאתו וכתיבתו הרהוטה בעברית וגם ביידיש ידע גם פולנית וגרמנית
ובימי המנדט הבריטי נוספה האנגלית .

שוק בביאליסטוק
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בארץ ישראל
יעקב הגיע ארצה בשנת  9115באוניה "פולוניה " (על האוניה -שבה הגיעו
ארצה רוב בני העלייה החמישית-בנפרד) .כנראה מפני " שכיהודי שגורלו
נחתך בהיותו בן שמונה ימים " ,כתב לאחר שנים  ,כיהודי לא יכול היה
להתקבל לאוניברסיטה הפולנית .
גם ייתכן שהוריו חששו מאישיותו
"המהפכנית " והסכנות הטמונות
לכך בפולין  .בארץ ישראל ישבו
כבר בני המשפחה הקרובים  ,בני
הדודים  -זלמן קפלנסקי ויצחק
קמין ועוד מבני העיירה .האחות
הבכורה ציפורה גייסה את כל
חסכונותיה כדי לממן את עלייתו
של אבא  .ההורים קיוו מאד
שיעקב יהיה " סנונית ראשונה "
האחות הגדולה ציפורה
ואחריו ,כאשר תתבגר ,תבוא
האחות הצעירה צילה.

תעודת העולה של יעקב
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משנת  9115אבא כבר חבר ב "הסתדרות הכללית של העובדים העברים "
כעבור שנה החל יעקב את לימודיו במכון ללימודי היהדות בפקולטה למדעי
הרוח באוניברסיטה ב "הר הצופים" .
למיטב ידיעתי למדו עמו אז פרופ' שמואל אטינגר ,פרופ' שמואל אברמסקי וד"ר
שמשון קירשנבוים.
מאחר ומצבה הכלכלי של המשפחה הורע ולא הייתה כל אפשרות לתמוך בו
החל לעבוד לצורך קיום כ " סבל " בתחנת " אגד " הישנה בירושלים  .התחנה
הייתה בסמוך וממול לכיכר "ציון" ורחוב " הרב קוק " ברחוב " יפו " .
בקיוסק הצמוד לחזית התחנה עבדה אימא פנינה  ,שם מכרה עיתונים .
הפגישה הראשונה בין הורי יעקב ופנינה הייתה בחנות – הקיוסק המדובר ,ואין
כל פלא שבעל הקיוסק  :בנימין דיסקין הוא אחד משני העדים החותמים על
התעודה בשעת נישואי הורי .
פנינה  ,אז "שטמפר" ,שייכת למשפחות וותיקות מאוד בתולדות " הישוב
הישן" .על שתי המשפחות כתבנו באתר המשפחתי  " :הכרמונים כותבים "
 carmonia . netעל משפחת פנינה מצד אימה הספר באתר הנ"ל  " :בני
משפחות גבריאלוביץ – ירוזלימסקי – לוי " ועל משפחת פנינה מצד משפחת
אביה הספר באתר לעיל  " :פנינה כרמון לבית שטמפפר ומשפחתה מצד
אביה" .
אבא יעקב אהב במיוחד את דודה  " :מוטקה אפטייקער "  -הרוקח העממי
והטבעוני משכונת "בית ישראל ".במוטקה ראה מן הסתם גם המשך לדמויות מן
העיירה  ,איתו היה מרבה להחליף דברים בענייני דיומא ולהרבות שיח אותו אני
זוכר  ,אף על " דבורה אשת לפידות " היא  :גולדה מאיר .
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מוטקה אפטייקר

יעקב כותב על בני משפחתה של פנינה
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בבית מוטק'ה התגוררו גם הבת פנינה הבן דב – שנהרג ב "מלחמת
העצמאות " על 'הר הצופים' והבת אסתר ובעלה אביגדור שרף וילדיהם  :הדיה,
דפנה ואליעזר  .כילד אהבתי מאד לבקר בביתם ונשארתי אף לתקופות זמן
כאשר אימא נסעה לבית הבראה ואבא יעקב והדוד יששכר שהו עימי משך
שעות בכל יום  .עוד זכור לי ולטובה רבה " הדוד זיידה " ביידיש  :זיידה =
סבא ,כך קראתי למוטקה אפטייקער  ,בהעדר סבא משלי  ,כאשר בתחילת כל
סתיו היה מקיש בחוזקה במקל ההליכה שלו על דלתות ביתנו ב "שכונת
הבוכרים" וגם ב"קטמון הישנה" ומביא פחית של " שמן קיק " להשקותני ,
לחזקני ואף כ "חיסון " מפני מחלות ימות החורף .

יעקב הצמא לקריאה עוד מנעוריו פגש כאמור את פנינה בקיוסק העיתונים
ובסוף שנת  9111נישאו .
בשנת  9111התגייס אבא ל "נוטרות " ועסק הרבה בשמירה על מבנים
ומתקנים בירושלים .
בשנת  9111מבקש יעקב קרמר תעודת התאזרחות מממשלת פלשתינה ( ארץ
ישראל ) בימי הנציב העליון החמישי הבריטי הרולד מק מייקל .
בחודש מרץ בשנת  9111נולדתי בבית היולדות  -בבית החולים "הדסה" על
"הר הצופים" .
קיבלנו מגוני גינת הנכד של מניה את
ההזמנה  ,שכמעט כולה בעברית ,
לחתונת משה ליפא – אחיו של סבא
אליעזר עם חשה – חסיה דבה בשנת
 9111בעיר "ביעלסק "  .המזמין :
מיכל קראמער ורעייתו – והרי לנו
מוצא שמי  :מיכל ( קרי  :מיכיל ) =
מיכה.
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התפילין שהביא עימו יעקב מבילסק

אם היתה נולדת בת ,רצה אבא לקרוא את שמה" :סטרומה" ,לזכר האונייה
שעל סיפונה  161הפליטים היהודים שטובעה ב"ים השחור" בפברואר -
 9111כחודש טרם הולדתי  .הסיפור ממחיש את המתיחות  ,היגון  ,העצב
והתסכול הנורא שאפף אז את הישוב העברי בארץ ישראל ומידת המתיחות
וההזדהות הלאומית שהיו נתונים בה אבא ואימא תחת שלטון "המנדט"
והדאגות המלוות בעוצמות של מצוקות איומות  ,פחדים וחרדות של אבא
לבית ההורים  -לשלומם וגורלם בפולין .
ב" נוטרות " שירת עד שנת  . 9115אימא פנינה בעותק של מכתב יחידי
שנשאר  ,בטרם פרוץ מלחמת העולם השנייה  ,מרגיעה את הסבתא והסבא ,
את אליעזר וגיטל החוששים מאד מ "המקצוע " שבנם עוסק בו  .פנינה כותבת
שהאתרים עליהם שומר יעקב מצויים בטבורה של ירושלים במקומות שם לא
נשקפת ליעקב כל סכנה .
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יעקב בתקופת הנוטרות בשנת 9111
התכתבות קצרה זאת מלמדת גם על " האבסורדים  -והאירוניה של
ההיסטוריה " היכן היה יותר " מסוכן " בבילסק פודלסקי או בירושלים! ?...
מן ה "נוטרות " עבר בשנת  9115למשטרת המנדט הבריטית והשקיע רצינות
רבה  ,כפי הנלמד מעיזבונו  ,באימונים בתרגילים ובלימודים ב 'בית הספר
לשוטרים' אף של ספרי החוקים והתקנות .

עבודה במסגרת המשטרה הבריטית-שריפת המרכז המסחרי
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הנוטרים היהודים התנדבו אז לשירות במשטרת המנדט לפי צו המוסדות
הלאומיים .
אבינועם בנה של מניה גולדויץ – בת הדוד של יעקב  ,נזכר ומספר בהתרגשות
על הטיול שארגן להם אבא יעקב הלובש בגדי " שוטר " ובזה הקנה להם
ביטחון  .השנה הייתה  9115 -ואפשרויות התנועה והטיול אל " הכותל
המערבי " אל " קבר רחל "  " ,מוזיאון רוקפלר " ו "הר הצופים " האתרים
שהיהודים רצו מאד אבל פחדו באותם הימים לטייל בהם .
בשנת  9111בחודש מרץ יעקב קרמר נושא תעודת שוטר בריטית  ,המקנה
לו חופש תנועה באזור " היפו "  ,תושבי שכונות הצפון בירושלים .היו כלואים
בגדרות תיל שגדרו עליהם הבריטים במבצע "היפו"  .התיחום לאזורים
נעשה בתגובה לפעולות של המחתרות היהודיות .

התעודה המאפשרת מעבר חופשי לאזור "היפו"
יעקב  ,על כך מעידה התעודה  ,צנום ודל במשקלו  11 :ק"ג  ,גובה  961 :ס"מ,
צבע השיער והעיניים חום .

266

בעת שירותו במשטרה הבריטית היה קשור ומיידע את הש"י  -שירות
הידיעות של " ההגנה " בה היה חבר וגם העביר מידע לקרובנו שהשתייך
למחתרת וכך נמנע מאסרו .

יעקב המשיך להשתתף בעצרות וימי זיכרון של "ארגון חברי ההגנה" משך שנים

עם הקמת המדינה

בחודש מאי בשנת  , 9111עם ההכרזה על הקמת המדינה היה אבא " קצין
חוקר" ב "משטרה הצבאית " ב 'חטיבת ירושלים'  .אני זוכר אותו היטב  ,חגור
באקדוח וגם ממלא שקים בעפר למקלט שהיה לנו למחסה בבניין ב "שכונת
הבוכרים" ב " מלחמת העצמאות "  .אבא מעולם לא הסכים להיכנס למקלט ,
גם לא לשהות קצרה .
על הדמויות  ,הרשמים והחוויות מתקופה זאת כתב ברשימות בעיתון " דבר
ירושלים " אותן אנו מביאים בספר זה.
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עד לשנת  9151שרת יעקב כסמ"ר ב "משטרת ישראל" בתפקיד של "סמל
חקירות"  -תפקיד שמצא בו הרבה עניין ואתגר .אבא נימנה עם עובדי המנדט
לשעבר שסווגו על מנת לעבוד בשירות הציבור והמדינה בסוג השלישי והחשוב
– כפי שצויין על ידי זיגפריד מוזס ,שהיה מבקר המדינה הראשון של מדינת
ישראל ,ובלשון המסמך" :שרת את הישוב המאורגן וההגנה ללא דופי".

המעבר למשטרת ישראל
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בראשית שנות המדינה משנת  9111למד שנתיים בפקולטה למשפטים
ששכנה אז בבניין " טרה סנטה " במרכז ירושלים  .לימודי המשפטים ליוו את
עבודתו במשטרת ישראל .

תעודת סטודנט בפקולטה למשפטים

קטע מחיבור שכתב בפקולטה למשפטים
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כמו כן  ,למד בשנת  9156הנהלת חשבונות וגם זאת בהקשר לעבודתו
בשירות המדינה .
כילד ביליתי לא אחת עם אבא בתחנות המשטרה בדרום ירושלים ברחובות
"חזקיהו המלך" " ,רחל אמנו" ו"עמק רפאים" אני אף זוכר סיפורים על
הצלחותיו בחשיפת עבריינים .
אבא כתב באותה תקופה על מצבם הכלכלי  -שכרם הנמוך של השוטרים
המקשה על המשך שירותם של הוותיקים  ,האמינים והמנוסים וגיוס נוספים
ואיכותיים  ,נקיי כפים חדורים בהכרה והפועלים על פי כללי המינהל התקין
הנחוצים ביותר לחברה הישראלית המתרקמת בתהליכים של קליטת עלייה
והתגבשות קודים של חברה אזרחית מתוקנת בתקופת "כור ההיתוך" .
את שנות שירותו של אבא ב 'משטרת ישראל' סיים בציון התנהגות " טובה
מאד " .
את ההצעה לעבור קורס קצינים במשטרה  -דחה .

היה יתרון בתקופה זו להיות שייך לצרכניית השוטרים
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יעקב מתפטר מן המשטרה ועובר לעבודה אירגונית ציבורית מטעם מפ"ם –
מכתבו החושף את אפלייתם של אלה שלא השתייכו למפלגת השלטון –
מעניין מאד
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סמלים שנותרו למזכרת-
משטרה ארצישראלית וישראלית
ולמטה סמלי המפלגות-מפ"ם ואחדות העבודה
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עסקנות ציבורית
אצל יעקב התגברו הנטייה  ,התודעה והעסקנות הציבורית הפוליטית .
בתקופת השירות במשטרה לא היה רשאי לעסוק בכך .

יעקב(מסומן) בתהלוכת האחד במאי 2591

בשנים  9151 - 9151התמנה מטעם "מפ"ם" – "מפלגת הפועלים
המאוחדת" כמזכיר באיגוד המקצועי של 'הסתדרות הפקידים' ובמשך
כשנתיים ומחצה ארגן עשרים ושלושה מקומות עבודה ,מפעלים ובתי מלאכה
במסגרת של וועדי עובדים  ,חתימת 'הסכמי עבודה'  ,ארגון קופות תגמולים
תוך כדי הדרכה  ,הכוונה ושמירה על מימוש וקיום הזכויות  .בעבודתו זאת
ראה שליחות ציבורית ומצא עניין גדול מאד  .היה מקובל ואהוד על רבים
ב"מושבה הגרמנית " ובשכונות ירושלים .
התקופה זכורה לי ולטובה גם בזכות ההצגות הרבות שראו הורי ומעת לעת גם
אני  -באולם תיאטרון "אדיסון"  ,כנראה שהכרטיסים נרכשו בהנחה ב "מועצת
פועלי ירושלים "
בשנים  9151 - 9151חלה התפנית האידיאית בהשקפת עולמו של אבא.
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( )2592את האסיפה ניהל יעקב כרמון כמזכירבאיגוד המקצועי מטעם
מפ"ם
אבא היה חבר ומשתתף פעיל עם הקבוצה שהקימה את מפלגת " השמאל
הסוציאליסטי ".
בשנים הללו היה נתון בהערצה מלאה לדמותו של ד"ר משה סנה ,שהיה
בפולין רופא ובעל כישרונות רבים כנואם  ,כותב  -עורך עיתון " :היינט"
ביידיש  ,הוגה דעות  ,פובליציסט ומנהיג 'הציונים הכללים' לפני מלחמת
העולם השנייה  .לארץ ישראל הגיע בשנת  9111ומיד התמנה לרמ"א 'ראש
המפקדה הארצית' של "ההגנה" בשנים הסוערות של 'המדינה בדרך' .

משה סנה
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במפלגת מפ"ם הנהיג סנה את האגף השמאלי בעל האוריינטציה הפרו –
סובייטית  .התפנית הייתה בשנת  9151כאשר נעצר בפראג שליח "הקיבוץ
הארצי" מרדכי אורן והואשם בריגול לטובת בריטניה וישראל ועל כך שהיה
פעיל ציוני כל זאת על רקע ימי התחייה של הטרור הסטליניסטי ,שידע הפסקה
מסוימת בימי המלחמה העולמית השנייה .האגף השמאלי במפ"ם בהנהגת
סנה סירב לגנות את מעצרו של אורן ועל עניין זה התפלגה התנועה ו "חטיבת
השמאל" הוצאה ממפ"ם .גם כאשר טען סנה שהחטיבה שלו " עוד תוכיח כי
היא תמלא תפקיד חלוצי בשחרורו הלאומי והסוציאלי של העם היהודי ובתפקיד
הצלתה של מדינת ישראל אי תלותה  ,ביטחונה ועתידה ".
ייתכן ובכך היה המשך למסקנה הרדיקלית של סנה מתקופת ראשית המדינה
כי על מנת לבסס את המדינה היהודית בעולם הדו – קטבי על המדינה
להצטרף להשקפות המדיניות בעלות הנטייה הסובייטית ולהמשיך ולקבל את
תמיכתה של 'ברית המועצות' .
בשנת  9151הוקמה בכנסת " הסיעה הנפרדת " היא "סיעת השמאל"
והוקמה " מפלגת השמאל הסוציאליסטי " .
אבא כחבר המפלגה לא יכול היה  ,כמובן  ,להמשיך ולייצג את מפ"ם ב "מועצת
פועלי ירושלים " .
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מאותה עת חלה הרעה גדולה בפרנסתו והתחילה תקופת מאבקים קשים על
מעמדו  ,עבודתו  ,תפקידיו והתנהלותו בעבודתו במשרדי הממשלה ובמגעיו
עם "נציבות שירות המדינה"
בספר הבאנו דברים שכתב והתפרסמו בשבועון המפלגה " :שמאל " .

אבא במפלגת " אחדות העבודה "  -משנת 1299

כאשר נערך במפלגת " השמאל "...הדיון הנוקב האם להצטרף ל "מק"י –
המפלגה הקומוניסטית הישראלית'' יעקב התנגד לחלוטין לכך ונימוקיו  ,כפי
שכתב ומצוי בעיזבונו  :היות והמדינה היא יהודית ומקום לריכוז יהודי ; הוא
אינו מוכן לענות " אמן " לכל תזוזה מדינית של 'ברית המועצות 'כמו כן התנגד
לעברה ההיסטורי של " מק"י " .
אבא העיד וכתב שכינוהו אז  ,במהלך הויכוחים  " :מעט ציוני  ,קצת זעיר
בורגני וקצת אינדיבידואליסט " .
מראשית חברותו במפלגת "אחדות העבודה" בשנת  9155הקדיש ונתן לה
הרבה מאוד מתמצית חייו וממרצו .
באותה שנה הגיעה המפלגה לשיא כוחה  91 -מנדטים – חברי כנסת .
בבחירות ל "כנסת" ה –  1בשנת  1 - 9151מנדטים .
בבחירות הבאות ל "כנסת" ה  5 -בשנת  1 - 9169מנדטים .
גם ב "הסתדרות הכללית" הייתה "אחדות העבודה " באותן השנים השנייה
בגודלה אחרי מפא"י .
יעקב התעסק בענייני המפלגה בירושלים הרבה מאוד  .עוד מימי חברותו
במפ"ם היה בביתנו בשכונת "קטמון הישנה" מטה אזורי .אבא עסק בגיוס
אוהדים וחברים  ,בארגון והסברה במפגשים  ,חברות כמשקיף בקלפיות וכן
בהשתתפותו כנציג ניבחר מירושלים בוועידות המפלגה .
ב "מפלגת אחדות העבודה" הושפע מראשיה ומנהיגיה והיה נאמן לעיקרי
הקווים והמצעים שהציגו הם  :יצחק טבנקין  ,ישראל גלילי  ,יגאל אלון ,
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במיוחד העריץ את יצחק בן-אהרון בייחודיותו האידיאית ובעמדותיו כמזכיר
הכללי של " ההסתדרות הכללית ".
יעקב כתב לא אחת  ,במדור " מכתבים למערכת " וברשימות בעיתון
המפלגה" למרחב " והביע דעתו בדבר הצורך באחדות מחנה הפועלים במדינת
ישראל .

יצחק בן אהרון
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יעקב מופיע ברשימות מועמדים ומשתתפים מטעם מפלגת "אחדות
העבודה"
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השנים הקשות  -שנות " הכף והמזלג "

1291 - 1291

בשנת  9161הייתה התפנית הטובה כאשר החל עבודתו ב "קופת חולים" .
אך ה "שנים הרעות" שקדמו לשנה זו זכורות לי כ "טלטלה רבתי" .מה גם
שבשנת  9151בשל פרישתו ממפ"ם קרא לי-בן ה –  -99והיה זה עדיין
בלשכתו  ,בבניין 'מועצת הפועלים' שהיה אז ברחוב "ההסתדרות" במרכז
ירושלים ,ותבע ממני לעזוב מייד את -את תנועת הנוער "השומר הצעיר" של
"הקיבוץ הארצי" כלומר מפלגת "מפ"ם" .
"לא יעלה על הדעת"-כך טען שאמשיך להיות חבר בתנועה שפוגעת בו .
וכך עשיתי.
ב "השומר הצעיר"  ,באותו קן של התנועה היו הרבה מחברי לכיתה בבית
הספר העממי ואחדים מהם המשיכו דרכם בנח"ל ובהגשמה בקיבוצי "השומר
הצעיר" .
יעקב עבד ב " שנות הרזון " במקומות עבודה רבים  :ב 'נציבות מס הכנסה
במדור הגזברות – משכורות' ; ב 'ארנונה לפיצויי מלחמה' ; ב 'יהב ומגן' ( יהב
= מתן  ,תשלום מס ) .

280

בתקופה זאת נע אבא בין הקצוות של נתינת אונו וכוחו לעבודה ומאידך –
עמידה בתוקף על זכויותיו הצודקות – "לא אינני יהודי גטו"-כלומר לא כפוף
וכנוע.
מפעם לפעם היו גם נקודות אור  :חברותו מעת לעת ב "וועדי העובדים" שם
הפשיל שרוולים לוחמניים עבור זכויות לעובדים אשר קופחו  .כחבר "הוועד "
דרך לא פעם על " יבלות " הממונים כאשר חשף  ,תקף ויצא חוצץ נגד
"הנפוטיזם" הפושה בהעסקת הקרובים והמקורבים  ,ועדיין לא הזכרנו את
מאבקיו נגד "הכרטיס האדום" " -מפתח הזהב" לבעלי השיוך המפלגתי
ההולם שהסיר מחסומים 'רק עבורם' ופתח להם ל "מיוחסים" ' -שערי
כבוד בדרגות ושכר' .
עוד בהיבטים החיוביים :קריאתו  ,יוזמתו ויציאתו להתנדבות בעבודות
הביצורים שנערכו באזור קיבוץ "גזר" בשנת  9155בתקופת "הפדאיון" –
המסתננים  ,המחבלים שעסקו בפעולות טרור .

משאית
שהותקפה
ע"י
הפדאיון ,

וגם וויתור – תרומה על חלק מהשכר שהיה זעום מאד לטובת " -קרן
לאומית" .
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עבודות נוספות
אבא תדיר עבד 'שעות נוספות' ואף בתעסוקות מגוונות ,גם השתכר מעט
מרשימותיו הרבות לעיתונים ובין לבין  -בעבודה מנהלית ב "כפר השוודי " –
מרכז לטיפול ושיקום של בעלי לקויות ; עבד בחברת הביטוח "הסנה" ;
במוסד" יד ושם " בעריכת טקסי ההתייחדות המרגשים באהל "יזכור" .
בנוסף עסק באינטנסיביות ועניין רב בראיונות  ,בתכנון  ,איסוף  ,ניסוח ועריכת
החומר מאזור ירושלים לספר הנוטרים " לאש ולמגן " בהוצאת "מערכות" של
צה"ל.

הכעס על מועצת הפועלים
במיוחד היה "מר ליבו" על "מועצת הפועלים"  :בעקבות שיבוצו בדרוג נמוך
והשתכרותו רק כמחצית משכרו הקודם ; הוא ראה זאת כנקמה נגדו בשל
הליכתו עם " השמאל הסוציאליסטי " .
יעקב מחה נגד שלילת מרבית שנות הוותק בחישובי משכורתו ; העדר
הקביעות ; חיסרון התנאים הסוציאליים במרכיבי שכרו ; "הענשת" המשפחה...
עשרות מכתבים בנושאים הללו נותרו בעיזבונו .
למרות הקשיים עודדה מאד את רוחו ההערכה הרבה לה זכה בעבודתו
ב"מערכות" מראשית תכנון הספר על הנוטרות " :לאש ולמגן " על דיבוב
האנשים  ,ההשקעה באיסוף החומרים ,כתיבתם ועיבודם.
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הפגישה עם " משפחת ברלינסקי "

אבא יעקב השאיר יומני שנה רבים  ,חלקם שימשו אותו כמחברות לסיכומים .
כאשר עברתי עליהם
מצאתי את השם " נפתלי ברלינסקי " לידו הכתובת  " :רחוב אלחריזי מספר
 " 11ומספר הטלפון בבית  .בתיה זוכרת היטב משנת  , 9161את יעקב
המראיין בביתם וגובה עדות מקיפה מנפתלי  .את העדות המודפסת הבאנו
באתר " הכרמונים כותבים" בספר  " :סבא נפתלי והברלינסקים " וקטעים
ממנה מופיעים בספר  " :לאש ולמגן " .
בתיה מציינת עד כמה היה נושא "הנוטרות" חשוב וקרוב לליבו של נפתלי
שהתרעם על כך שההיסטוריוגרפיה העוסקת בתקופת הישוב והמדינה בדרך
מקפחת את חלקם של "הנוטרים" .

עבודת אבא יעקב ב "קופת חולים כללית"

1210 - 1291

אבא עבד במרפאות אחדות  ,החל משכונת "גאולים" ( " בקעה" ) ברחוב "דרך
בית לחם" – בו אנו דרים היום  ,לאחר מכן בשכונת " מקור ברוך "  ,ב "מרפאת
עמוס" וגם בשכונת " רסקו " בה היה גם 'מזכיר הסניף' ועבד בה עד למותו
בשנת  . 9111בעבודתו זאת זכה לעצמאות  ,יוזמה  ,עניין וקשרים ישירים עם
ציבור התושבים.
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יעקב דרש עבורם גם שיפורים מנהליים ופיסיים במבנה הסניף
וזכה לסיועם של הנהלת " קופת חולים " צוות האחיות  ,הרופאים ועובדי
המרפאה .
יעקב זכה למכתבי הוקרה והערכה שהסבו לו קורת רוח רבה.

יעקב סבא  -דואג לקיים הבטחות ורישומים

בתקופת ימיו האחרונה כאשר הפך לסבא לשני ילדינו הגדולים  :תמר ועומר
דומה שמצא רוגע ושלווה בעבודתו  .אבל  -לא פסק  ,לטרוח ולדאוג לקיום
הבטחותיו ומחויבותו.
עם נישואינו עברו פנינה ויעקב לדור ב"דמי מפתח" בדירת שלושת החדרים
במרכז ירושלים ברחוב "יזרעאל"  .לפנינה היה קשר מיידי לבני המשפחה
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שהתגוררו בסמוך  ,במרחק נגיעת יד  ,בשכונת "כנסת ישראל"  ,כמו כן היו
לה חברות אחדות במרכז העיר .
בעיקר נהנתה מקרבתה -ממש מעבר לכביש -
אל הספרייה העירונית ב "בית העם" אותה פקדה כמה פעמים בשבוע ובכל
פעם שואלת יותר מספר אחד בעברית או וגם באנגלית .
סבא יעקב היה קרוב מעתה במרחק של כמה מאות מטרים בלבד ממערכת
עיתון " למרחב " בירושלים  .בסניף 'בילה ' בכל ערב שעות אחדות לאחר
שהכין חומרים כתובים – רשימות -שנשלחו בטלפרינטר למערכת העיתון
ולדפוס ב "תל אביב" .
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בסניף היה מחליף דעות  ,ידיעות והשקפות עם העיתונאים הירושלמיים .
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שירת חיי אבא יעקב באמצע נפסקה
יעקב לא היה מעולם איש בריא  ,הוא סבל שנים רבות מ "יתר לחץ דם" .
למרות היותו איש "פרסונל" בצוות המרפאה  ,התברר לאסוננו שהכדורים
בהם טופל היו לו לרועץ ופגעו והרסו את כליותיו  .יציאתו לעיתים בהוראות
הרופאים לבתי ההבראה ההסתדרותיים וטיולים לפרקים במסגרות הארגונים
הרחיבה אמנם את היכרותו עם נוף ארצנו ויישוביה ותרמה לשיפור במצב
הרוח אבל ללא "ערך מוסף" ניכר לחוסנו הגופני – לבריאותו .
על "דיאליזה" לאדם בן  51 -שנים לא דיברו כלל בשנת  9111וד"ר רחמילביץ
דייק כאשר "בישר" לי בבית החולים "הדסה" ב "עין כרם" כי נותרו לאבא -
סבא יעקב לחיות עוד שלושה חודשים בלבד וכך לאסוננו ולדאבוננו – אכן קם
והיה .
הנכד – ילדנו ישי – יעקב שנולד בספטמבר  9111נושא את שמו וזכרו של
אבא וסבא יעקב .
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יעקב איש הספרא
הקטע שלמטה מופיע שוב בפרק "רשימות  -מעיזבונו" לצד רשימות רבות
שנכתבו על ידו מסודרות על פי שנים וחודשים.

אבא כתב הרבה מאד לעיתונות  .החל מ "דבר ירושלים" (עיתון עיתונאי
ירושלים של העיתון "דבר" בימי מלחמת העצמאות -בתקופה שהקשר עם תל
אביב היה בלתי אפשרי עקב המצור).
והמשך ב"מועצת פועלי ירושלים" ובפרסומים של הסתדרות הפקידים ושל
מפלגת מפ"ם ואחרי כן בשבועון " שמאל " .
מאמצע שנות החמישים עד סמוך למותו כתב בהיקפים רחבים ב "למרחב"
העיתון של מפלגת "אחדות העבודה" בטורים  " :מהעולם היהודי " ; ב " טור
אחרון "...רשימות רבות הודפסו ב "משא" – המוסף הספרותי של העיתון וגם
ב"ג'רוזלם פוסט " .
שם תורגמו הרשימות ע"י המערכת לאנגלית והופיעו תחת השם  " :נ  .שרגא
"דהיינו הנכד של שרגא שהוא הסבא של יעקב  -פייבל דער ריבלער מבילסק
פודלסקי .

אבא כתב גם ב "מן היסוד" ופרק זמן ב "כלכלן" לענייני משק וכלכלה  .רשימות
בודדות הופיעו
ב "מעריב"  ,ב "ידיעות אחרונות" ובעיתון "דבר" – עם התמזגות "למרחב"
עם "דבר" .
הכתיבה הייתה חלק מהותי ומרכזי בחייו  .עם הנץ החמה היה משכים וסוקר
את עיתון הבוקר
ומה רבה הייתה שמחתו על כך שבאותו יום התפרסמה רשימה מפרי עטו .
יעקב כתב מאות רשימות הללו נשארו בעיזבונו  ,כתובות במחברות ובדפים .
הכתבות שהיו יותר מרכזיות וחשובות בעיניו אף הודפסו  .כל הקטעים מן
העיתונים נשמרו וסודרו על ידי לפי שנים וחודשים .
אבא חתם במגוון רחב של זיהויים  :יעקב ; י  .בן אליעזר ( אליעזר – לזכר
אביו ) ; n . shraga
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(הנכד של הסבא – שרגא ) ; יעקב כרמון ; כרמון ; כר ; כ – ן ; י  .כ – ן ; י  .בן
מיכל (הכוונה כנראה מיכיל שהוא שם סבו השני ) ; סופר "למרחב" וגם
ללא שם שזיהיתי את חלקם כאשר ערכתי השוואה עם עשרות המחברות
והיומנים שבכתב ידו .
יעקב היה " חלוץ " ו "מגשר " בשנות החמישים והשישים בכך שהביא לידיעת
הציבור הישראלי " ד"ש" ומידע עדכני על הנעשה בקיבוצים היהודיים במזרח
אירופה ובמיוחד ב "ברית המועצות "ו "פולין " החקוקה בליבם של ישראלים
רבים  .למעשה שימש אבא ל "פה" של "יהדות הדממה" וזכה לראות את
תחילתה בראשית שנות השבעים של "יהדות התקווה"  .הרשימות הקיפו גם
קיבוצים ומרכזים יהודיים נוספים .
יעקב אסף מקורות ,קרא בספריות  ,סיכם  ,חקר וראיין .
המקורות העיקריים היו עשרות עיתונים ,כתבי עת וביטאונים שהופיעו בעיקרם
במזרח אירופה
וגם בארצות הברית ובריטניה  .ערכתי רשימה מפורטת ומלאה של כשישים
מקורות מהם שאב נתונים .
לתיבת הדואר בביתנו היו מגיעים כסדרם ה "פאלקס שטימע" בעברית :
"קול העם"  ,העיתון היהודי בשפת היידיש שיצא לאור בפולין  .את בן משפחתו
הקרוב של העורך הרש סמוליאר הכרתי היטב בשנות עבודתי כסטודנט
במשרד החינוך בירושלים  .וגם ה " סובייטיש היימלאנד " – ' מולדת
סובייטית' הירחון הספרותי הסובייטי בשפת היידיש החל משנת  9169ואף
ה"קולטורה" מפולין .
העיתון המסקרן והייחודי עבורי יותר מכל בשפת יידיש היה מבירוביג'ן ושמו
בתרגום  " :כוכב בירוביג'ן "  ,של המחוז היהודי האוטונומי ברוסיה שהוקם
בשנת  9111ע"י השלטונות הסובייטים השפה הרשמית בו הייתה היידיש .
האוטונומיה היהודית עברה תהפוכות במהלך השנים .
בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה הגיע מספר היהודים לשליש
מאוכלוסיית המקום אבל לאחרונה פחת מאחוז אחד ורק כאלף יהודים.
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יעקב  -עמדה לאומית ציונית
מעניין במיוחד המכתב ששיגר להוצאת הספרים בישראל – ספקית העיתונים
מפולין .
המכתב מיוני  9161מייד לאחר " מלחמת ששת הימים "  .יעקב מבקש
להפסיק לאלתר  -מייד
וללא כל דיחוי את המינוי על הזמנת העיתונים מפולין וזאת בשל":האנטישמיות
ודברי הבלע שהושמעו בפולין כנגד ישראל בעקבות 'מלחמת ששת הימים'"...

הכתיבה עבור אבא יעקב

הכתיבה בלהיטות המרובה שאפיינה את יעקב הייתה ביטוי  ,להבנתי לכמה
היבטים .

.9
.1
.1
.1

כלי לביטוי יכולת אישית  ,מילולית ,הצהרתית חווייתית והישגית .
תיאורי הווי יומיומי ודמויות כמו ברשימות מימי "מלחמת העצמאות" .
פורקן למתיחות יומית ותחליף להשפלה מקצועית שראה בעבודתו
בשירות המדינה .
התרפקות ושחרור של געגועים עזים למשפחה  ,לבית  ,לעיירה
ב"בילסק פודלסקי" ועל כך גם בקטעים הרבים שכתב בספר
ה "יזכור" לעיירה .

 .5התערות בחברה הישראלית ולדוגמא עבודתו המושקעת בספר
הנוטרים "לאש ולמגן " .
 .6הזיקה המעמדית והחברתית  ,התרבותית יהודית והישראלית .
" פרסמתי " ,כתב אבא  " ,בעיתונות " תנועת העבודה " במשך שני
עשורים מאות מאמרים ורשימות על נושאים פובליציסטיים וביקורת
ספרותית "...
יעקב הרבה לכתוב ב "משא " ובעיתון "ג'רוזלם פוסט " ביקורות על ספרים ,
חלקם היו מגיעים לביתנו לצורך הרשימה .
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לעיתים היה מתרגם ואפילו ניסה כוחו והתחיל בתרגום ספר על " :יאנוש
קורצ'אק" היהודי – פולני  ,הרופא  ,הסופר  ,המחנך והוגה הדעות החינוכי
שהפך לסמל היסטורי לאומי ומופת חינוכי  .כמנהל צעד בראש יחד עם חניכי
בית היתומים אותו ניהל בגטו ורשה להשמדה ב "טרבלינקה" .
הכתיבה על תפארתה ובמיוחד חורבנה של יהדות פולין ,על בתי הכנסת ,
העיירות  ,תיאטרון היידיש ,מנהיגים  ,מדינאים  ,מחתרות  ,תנועות הנוער ,
סופרים  ,משוררים  ,שחקנים והקשרים לישראל היוותה אף דיאלוג עצמי עם
מצוקות והדחקות וזיכרונות מימי הילדות  ,הנערות והבחרות בטרם תקופת
"השואה" ובמיוחד אחריה .
אהבה רגשית וגעגועים עולים ברשימות המקומיות על "היישוב הישן " אותו
הכיר מן "העיר העתיקה" וכן שכונות בירושלים כמו "מאה שערים".
במכתבים למערכת במדור " קוראינו כותבים " התבטא בדבר הנחיצות של
הסולידריות החברתית –מעמדית  ,הביע משאלה לאיחוד מחנה הפועלים אשר
תעצים כוחו וקולו במשק ובכלכלה  ,כתב בעד הצורך במיסוי פרוגרסיבי ...
רשימות אחדות הקדיש לנושא " שכונות המצוקה " בירושלים  .כמו על
"הקטמונים ".
ביומניו הספיק אף לכתוב על תנועת המחאה " הפנתרים השחורים " עליהם ,
לאחר שנפגשה עימם  ,אמרה גולדה מאיר " :הם לא נחמדים"  .בתקופת
עבודתו ב "מועצת פועלי ירושלים" צועד יעקב בראש תהלוכת " האחד במאי"
הצועדת בסך ברחוב "המלך ג'ורג' " .
בראשית שנות החמישים עדיין הייתה משמעות רבה של שילוב עוצמה ותוכן
ביום חגם ותהלוכתם של "הפועלים" .
אבא כתב על ''עמלי היום''  .על 'מדביק המודעות'  ,על 'פועלי הבניין' ,
וברשימה 'חודרת' ומעניינת
על עובדי המוסד "יד ושם" היוצאים כ' אחד האדם' עם בוקר מביתם אל תחנת
האוטובוס ומשם אל מרומי "הר הרצל" ובניגוד הנורא לשלוות הבוקר והבית -
'הפגישה' בעבודה עם הזוועה העומסת על כתפיהם נטל רוחני כבד מנשוא .
ב "ימי הזיכרון לשואה ולגבורה" הופיעו רשימות נרחבות שכתב אבא יעקב על
שרידי ולוחמי גטאות ,פרטיזנים וארגוני לוחמים .
ארון הספרים בבית היה דל למדי  .נמצאו ספרים על ראשית " אחדות
העבודה" ,על תולדות ודמויות מרכזיות של תנועת הפועלים כמו  :ז'אן ז'ורס
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הצרפתי מראשוני הסוציאל דמוקרטיה  .ספרים אחדים גם באנגלית על
המהלכים הבולטים במלחמת העולם השנייה ולא נעדרו הכתובים לתורותיהם
של "מרקס" ושל "לנין" .
לאחותו הקטנה אותה אהב  ",צילה " הקדיש מילים בפתח הספר על "חנה
סנש" וכך כתב ":זכר לנפש הזכה צילה שנגדעה באביב ימיה "  .ובספר של
הצנחן העברי הראשון שצנח לעזרת היהודים בתופת הנאצית כתב יעקב " זכר
לאבא אליעזר אשר חלם על ציון ולא זכה להגיע אליה " .
במרוצת השנים התעשרה הספרייה בבית הורי בספרים שקיבל ממערכת
ה"ג'רוזלם פוסט" וכן מ "יד ושם" וממחברים אחדים בעברית  ,יידיש ואנגלית
כדי לכתוב עליהם ביקורות  .חלק מהספרים שילבנו בספרייה בביתנו .
לצורך ספר זה על אבא יעקב ערכתי מבחר מכל הדברים שהתפרסמו  ,ערוכים
לפי סדר השנים .
קטעים רבים הבאנו בספר זה .
אבא וסבא יעקב קרמר  -כרמון לא הותיר אחריו אוצרות חומריים  .כן השאיר
עיזבון גדול מאד של כתובים – אותם סידרנו וארגנו  ,את כל מה שהותיר בכתב
ידו ,אף בהדפסות והקטעים מן העיתונות  ,את כולם שמרנו ונשמור גם לבאים
אחרינו .
יהיה זיכרונו של סבא – אבא יעקב שמור ונצור לטוב בליבנו מיכה ובתיה -
הילדים – הנכדים – משפחתנו וכל חברינו ומכרינו.
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 .2יעקב  -תלמיד הגימנסיה העברית
בביאליסטוק

בניין הגימנסיה בביאליסטוק

סמל בית הספר סמל בית הספר בו למדה בתיה בירושלים הורכב גם הוא
משתי האותיות ג' וע'=גמנסיה עברית
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שלט זיכרון בעברית ובפולנית במקום בו עמדה הגמנסיה .היום עומד
במקום בית חולים (רח' סינקביץ' )97
אחרי גמר לימודיו בבית הספר היסודי ב 'בילסק – פודלסקי' למד אבא

אחד מספרי הלימוד ששמשו קרוב לוודאי את יעקב-וורשה 9791
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בגימנסיה העברית  .בזמן לימודיו התגורר בבית המשפחה בביאליסטוק .
בעיר התגוררו באמצע שנות השלושים כארבעים אלף יהודים כאשר כל
אוכלוסיית העיר מנתה  -כמאה אלף נפש .

בניין העירייה הישן בביאליסטוק ,היום מוזיאון
הגימנסיה

שנוסדה בשנת 9191

נחשבה כיהלום בכתר החינוך היהודי

התיכוני  .היא הייתה ייחודית בכך שכל המקצועות נלמדו בעברית במבטא
ספרדי למעט כמובן למודי השפות  :פולנית  ,גרמנית ולטינית .
הגימנסיה הוקמה  ,ביוזמתם הפרטית של עסקני ציבור בני העיר ,
המצוינים בחלקה הפותח של 'תעודת הבגרות' שקיבל יעקב והם  :מנחם
מנדל קפלן שהיה חבר ועד הקהילה  ,שופט בית המשפט העירוני  ,יו"ר
החברה קדישא והנהלת בית היתומים  .ד"ר משה קצנלסון  ,רופא ,
מנהל קופת גמילות חסדים וחבר מועצת העיר  .אליעזר כהנא  ,חבר
הנהלת בית החולים היהודי וד"ר משה זימן  ,רופא  ,עסקן ומנהל בית
החולים היהודי .
בשנות השלושים היה מספר תלמידי כל הכיתות כ . 066 -
על תולדות הגימנסיה שנחשבה בעיני התלמידים ויהודי ביאליסטוק
כ " מדינה ציונית בדרך"  ,יזם  -יעקב סמיד וערך
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ספר מרכזי  ,יסודי

ומקיף הסוקר לפי שנים  -מלווה בתמונות רבות של התלמידים ,
הבוגרים והמורים  ,הפעילויות החינוכיות הלאומיות  ,האסיפות והכינוסים
חיי החברה  ,הטיולים ועיתון התלמידים  .חדרי הכיתות  ,אולמות
המלאכה והמעבדות וגם 'המסעדה הזולה'  .ובישראל – התכנסויות
הבוגרים .
זיכרונות והערכות על המוסד החינוכי העלה גם פנחס אדלר ( אצל
אהוד בן עזר ' ,מכתב עיתי' מספר . ) 931
תלמידי הגימנסיה העברית בביאליסטוק קיימו קשר מתמיד עם הישוב
היהודי בארץ – ישראל .
רבים מבוגריה עלו לארץ  ,היו בין לוחמי המחתרות ובין המתנדבים לצבא
הבריטי ולבריגדה היהודית  -לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה .
בין הבוגרים היה יצחק שמיר  -יזרניצקי לימים ממפקדי הלח"י
וראש ממשלת ישראל  .בין הבוגרות חייקה גרוסמן מראשי תנועת
"השומר הצעיר" בפולין בתקופת השואה  ,פרטיזנית ולוחמת
בגטאות וחברת כנסת בכירה ופעילה .

חייקה גרוסמן

יצחק שמיר
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מחתרת

בהקדמה לספר כתב שמיר  '':חייקה ואני הלכנו בדרכים שונות  .כשאני
נלחמתי כאן למען חרות ישראל היא נלחמה בנאצים במרד גטו
ביאליסטוק  .המעיין שממנו שאבנו את כוחנו בימים הקשים ההם היה
בית הספר המפואר שלנו '' .

יעקב  -תבנית נוף נערותו ובחרותו

 -תרבות בית הספר ואקלימו

בגימנסיה העברית ביקרו במהלך השנים רבים מ 'גדולי האומה' :
ביאליק – 'המשורר הלאומי' וטשרניחובסקי  -מגדולי המשוררים העבריים ,
המנהיגים דוד בן גוריון וזאב ז'בוטינסקי  ,זרובבל  -ממנהיגי מפלגת
פועלי ציון שמאל בארץ.

יעקב זרובבל
יצחק גרינבוים - -מראשי התנועה הציונית של יהדות פולין בין שתי
מלחמות העולם ,
נחום סוקולוב  -מנשיאי ההסתדרות הציונית העולמית .
וגם שמעון דובנוב  -ההיסטוריון שכתב ביידיש וברוסית והיה ממובילי
ההשקפה והתנועה 'האוטונומיסטית'  -השאיפה לאוטונומיה  -למיעוט
היהודי על בסיס אישי גם ללא מסגרת טריטוריאלית .
במסגרת חינוכית – לאומית  -תרבותית וחברתית זאת רכש אבא
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השקפות ומיומנויות שאפיינו אותו והן :
העברית הרהוטה
כושר הביטוי בעברית בכתב ובעל  -פה
פתיחות והקשבה להשקפות לאומיות ומעמדיות.
מעורבות חברתית.
השתייכות ופעילות במסגרות לאומיות .
בשנת  9136ביום חורף קר בשלהי נובמבר עמד כפי הנראה אבא ביחד
עם תלמידי הגימנסיה ומוריה ברחבה שלפני בניין בית הספר  .יעקב -
עטוף במעיל וצעיף  ,לקבל את פני האורח מארץ – ישראל חיים נחמן
ביאליק .

ח.נ.ביאליק
התזמורת – גאוות המוסד ניגנה  ,כך בספרו של יעקב סמיד ,
' וגימנזיסט נרגש עלה על הבמה לברך ופתח ואמר " :בחרו אותי
לברך. " ...
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חברי תזמורת הגמנסיה
"בחרו בי"  -תיקן ביאליק את סגנונו של התלמיד הנבוך ' .
אחרי הברכות דקלמה

התלמידה מילכה בתו של המורה

אורינובסקי

את השיר שלמדה בעל  -פה לקראת האירוע  .אביה אהרון בן  -אור
המורה לספרות בגימנסיה גם הוא נולד בבילסק – פודלסקי ומחניך
ואוניברסיטה  ,בבתי אולפנה של ערים

'חדר' – ישיבה – סמינר למורים

מרכזיות ברוסיה ופולין הפך והיה גם למורה ולמנהל .

בן –אור אורינובסקי
בן  -אור עלה לארץ ישראל בשנת  . 9133בארץ פעל  ,יצר  ,חינך
ולימד עוד ארבעים שנה .
בתיה כילדה בבית הספר העממי
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ביוזמתה – ממה שחסכה ומתוך עניין

רב רכשה את הנודעים שבספריו " :תולדות הספרות העברית החדשה" -
בכרכים אחדים השוכנים במקום מכובד בספרייה שבביתנו .
כך נימשך המעגל

מבילסק

בהמשך טקס קבלת הפנים

למשפחתנו .
השיב ביאליק למברכיו בעברית צחה

אבל .....בהברה אשכנזית  ,למגינת לב כמה גימנזיסטים  ,שהיו קנאים
להברה הספרדית  .התלמידים  -השומעים 'זכרו' את נאומו שנים רבות
בעוד אחד מהם העיד שהנושא היה ' :נס תחיית השפה העברית ' הרי
לעומתו טען השני שהנושא היה ' :התבגרות' ואף ציטט פסקה שזכר :
" הפרי קשור אל העץ  ,אבל כאשר הוא מבשיל מגיע שלב הניתוק " .

חיי הקהילה בבית הספר  -העזרה העצמית ו "המסעדה הזולה"

בתמונה מבית אמא גיטל בבילסק משתקף

אבא

המצולם צמוד לחי

אל לחי עם אחותו  -הדודה ציפורה כילד שזכה לפינוק וקדירות מלאות
כל טוב
המאפה
צבעונית
ושביעות

וללא ספק גם עוגות ממתקים ומעדנים ממעשי ידיו ובית
של הסבא פייבל  -שרגא  .ליעקב לחיים תפוחות (בתמונה
היה בוודאי 'סמוק לחיים' ) שמבטו מקרין ביטחון  ,רוגע
רצון.

בתמונות שבספר הגימנסיה אותן זיהינו לאחרונה בעזרתה של הלה
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לסקה ( לבית קמין ) בת המשפחה הקרובה מאד שהכירה את יעקב
עוד בטרם עלייתו לארץ  ,נראים פניו בעומדו בכיתה בשורה העליונה
בתמונה הקבוצתית של כארבעים התלמידות והתלמידים

כולם במדי

התלבושת האחידה של בית הספר  ,ובתמונה הנוספת " נשף מאת -
הימים" לפני בחינת הבגרות  .בחזית  -המורות והמורים יחד עם
הבוגרות והבוגרים כשישים איש  ,כולם בלבוש חגיגי  -במקטורן
ועניבה מתכנסים באולם  ,ועל השולחנות גם תקרובת למסיבה .
בהשוואה שבין שתי התמונות בהפרש של שנתיים  -ייתכן ובמלוא
הזהירות שהן מלמדות על כך שאבא גבה ומבנה גופו הפך לרחב
ומוצק יותר  .אגב  ,בשתיהן שערותיו – מתולתלות במעט .
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יעקב מסומן בכחול-למעלה שנת  9799ובהמשך9799 -

בשנות לימודיו בגימנסיה במסגרת "העזרה העצמית" שנעשתה אז פעילה
מאד  ,נפתחה מ ' 9136 -ספינת הדגל'  " -המסעדה הזולה " שהייתה
גולת הכותרת של העזרה  .ב "קולנו" החוברת של בית הספר משנת
 9139ניכתב  ' :בגימנסיה לומדים יותר ממאה תלמידים מערי השדה ,
המקיימים את התורה מתוך לחץ ועוני  .כשישים מהם מקבלים כל יום
ארוחות צהריים הגונות  ,מבריאות במחיר  06פרוטות  ,והזקוקים ביותר
פטורים מתשלומים לגמרי ' .

בית מפואר ברחוב סנקביץ'  -בעבר התגוררו בו יהודים  -משמש היום
"אקדמיה לתיאטרון"
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ועד הגימנסיה הקים מבנה למסעדה  ,המציא לה כלים לבישול וסיפק
פחמים להסקה  .ההוצאות מומנו ע"י שני קונצרטים בהשתתפות
תזמורת בית הספר ובנוכחות קהל רב מבין ההורים ' .העזרה העצמית'
ניהלה גם חנות קטנה למכשירי לימוד  ,נתנה הלוואות  ,תמכה בנצרכים
ביותר מבחינה כלכלית ובעיקר עזרה בשעורים פרטיים  .ייתכן מאד
שאבא שמשפחתו בבילסק  -נחשב אף הוא על התלמידים מ 'ערי השדה'
ואולי היה בין הסועדים ב'מסעדה הזולה' וממקבלי הסיוע בפעולות של
'העזרה העצמית' .
המזון הטוב סייע לו ככל הנראה כאשר הגיע ארצה.
למרות שיעקב לאחר עלייתו היה רחוק מאד

מלהיות 'שמשון הגיבור'

הרי עמד לו כוחו לשאת משאות בעבודת 'הסבלות' בתחנת "אגד"
בירושלים .
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בימי שירותו ב 'משטרת המנדט הבריטית' מעידה 'תעודת השוטר'
שהמדריכים ב 'בית הספר לשוטרים'

הקפידו על כושר גופני

ועל בריאות תקינה  .אין לי ספק שאבא בשנות השלושים לחייו  ,התאמץ
מאד ותעיד על כך התעודה לפיה משקלו למטה מחמישים ק"ג .
בגיל מבוגר יותר אבא לא
היה בין שומרי המשקל  ,לא
מאנשי הדיאטה
והמתכונים ולפרקים אף הפך
ל 'בעל כרס' .

בתמונה -חבריו ומדריכיו
הרזים של יעקב  -כולם
במשטרת המנדט
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יעקב בגימנסיה  -פרקי הווי מחיי בית הספר

תעלולי בחינות וסולידריות כיתתית

העבירה הראשונה " -העתקה" ניסיון הונאה  .גם בגימנסיה היוקרתית
בביאליסטוק העתיקו ולא שמרו על 'טוהר הבחינות' ( בניגוד לבית הספר
החקלאי "ע"ש כדורי" בארץ ישראל ) .
מרדכי תלמיד ' הגימנסיה העברית '...סיפר :
' לקראת הבחינה במתמטיקה שלשלנו חבל עם השאלות מחדר הכיתה
למטה אל החצר  .שלמה התלמיד המצטיין

במתמטיקה ששלט בכל

סודות המקצוע ולא היה לו מה לעשות בכיתה ובזמן השיעורים בילה
את זמנו בחוץ  ,התגייס מיד לטובת הכלל ,שלמה פתר במהירות את
כל השאלות  .יצא לחצר  ,קשר לקצה החבל פתק ובו כל התשובות .
התלמיד שישב ליד החלון בכיתה משך אליו את החבל אבל....המשיכה
הייתה חזקה מאד וזגוגית החלון נשברה .המורה ניגש מיד  -ראה והבין
והבחינה  -בוטלה '

"חבר לצים"
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צוות המורים 9791
העבירה השנייה  -הפרת משמעת חמורה ביותר  -הפרעה בזדון לפעולה
לימודית .
הפעם מרדכי הביא תעלול אחר שהצליח .תלמידי הכיתה לא היו מוכנים
לבחינה באחד המקצועות  ,והמורה  -לא הסכים לדחות  .התלמידים
נזכרו במה שלמדו בכימיה ועד מהרה צרפו הידע אל 'המדע השימושי'
מאחר וידעו שצינור מי השופכין עובר בקיר של חדר הכיתה יצא התלמיד
בעל המוניטין של 'השרברב' והחדיר לצינור את התרכובת הכימית של
מימן גופרתי בעלת הריח החריף במיוחד  .חדר הכיתה התמלא סרחון
נורא ( כילדי הארץ אנחנו מכירים את "פצצת הסרחון" ) .
תלמידי הגימנסיה בביאליסטוק " ,אחוזי הבהלה"  ,נסו על נפשם משדה
המלחמה  .הבחינה  ,כמובן  ,לא התקיימה .
עתה  -נותרנו עם שתי הקושיות הבאות :
האם 'משטרת המנדט'' ו 'משטרת ישראל'  -אם היו מכירות את
האירועים היו מגייסות את יעקב קרמר לשורותיהם לתפקידים של
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"אכיפת החוק" ? האם יעקב קרמר היה שותף פעיל  ,האם ידע ולא מנע
או שמא לא ידע כלל ?

יעקב –איש החוק בשמירה בירושלים
סיפור על סולידריות חברתית כיתתית

בשנת  9139היה מספר התלמידים בגימנסיה העברית קרוב ל – . 066
ההנהלה החליטה לפצל כיתות אחדות שהיו מלאות וצפופות במספר
רב של תלמידים  .התלמידים באחת הכיתות המפוצלות הרגישו קיפוח
הם ערכו השוואה והגיעו למסקנות הבאות  :חבריהם לשעבר למדו
בחדר מרווח  ,מאוורר ומואר וגם רחוק מ 'חדר המורים'  .ואילו המקופחים
להיפך  -חדרם צפוף  ,חשוך וקרוב מאד ל 'חדר המורים' ולא רק זאת
בימות החורף התגלתה רטיבות באחד מקירות הכיתה  .הכעס המצטבר
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כרטיס תלמיד ובו התקנון :השתתפות בחגיגות רק באישור ההנהלה .ברחוב
אסור להימצא אחר השעה  7בערב
שהיה עד כה כבוש  ,סיפר משה  ,עלה ופרץ החוצה  .התלמידים
הכריזו על

'שביתה'  .להורים ולמנהל אמרו " :סכנה לשבת בחדר

שכזה כולנו נחלה

ב 'דלקת – ראות "  .הודיעו ועשו  .התלמידים

הסתלקו ליער ובילו שם את זמנם בנעימים .
אחרי שלושה ימים הושג הניצחון .
חדר המורים המרווח הפך להיות חדר הכיתה  .המורים קיבלו חדר
מרוחק  -בקומה אחרת .
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שלושה תלמידי כתה י"א סולקו מבית הספר בעקבות תחקיר עיתונאי לא
הולם לגילם שבצעו.
השלושה הם יוסף סרלין שהיה לשר בישראל ,אליעזר רמן רופא מפורסם
בארץ ובן  -ציון לוריא  -היסטוריון וחוקר מקרא( .קטע מספר הזיכרון)
האם יתכן והעונש הקשה גרם להם לרצות להוכיח את עצמם בהמשך?

הקשר החזק של תלמידי הגימנסיה אל הישוב העברי בארץ ישראל
בימים לאחר

פרסום "הספר הלבן" של שר המושבות הבריטי

פאספילד בסוף שנת  9136ובו הגבלות על עלייה  ,התיישבות ונסיגת
בריטניה מההתחייבות להקמת הבית הלאומי היהודי  ,ובמלאת עשר
שנים לרצח של י  .ח  .ברנר בעיתון של תלמידי הגמנסיה העברית
בביליסטוק "קולנו" משנת  9139 -הביעו הכותבים את דעותיהם .
התלמידים הביעו התלהבות

ורצון אדיר לעשייה והגשמה  .לרבים

310

'הציונות נשארת הדרך היחידה '  ,השעה דורשת הכפלת המאמצים ,
יש הבעת נכונות לקרבנות  ,ואף  -ביטויי אכזבה קשים בכתב ובציורים
נגד 'ממשלת הלייבור' הבריטית המנערת חוצנה מטעמים אימפריאליים
מיהודים חסרי זכויות ' -שרצו ליצור מעמד עובדים בריא' .
באותה השנה  ,לקראת מפקד האוכלוסין בפולין  ,מחליטים מורי
הגימנסיה לכתוב כ ''שפת האם" את "העברית" ובכך להעדיף את הרצוי
על המצוי שהיא שפת

ה 'יידיש' .

תעודת הבגרות של יעקב קרמר

את התעודה תירגמנו מפולנית לעברית
בצד התמונה  ,תאריך הלידה  ,מקומה  -ב 'בילסק – פודלסקי' במחוז
ביאליסטוק  ,בן דת משה .
החל משנת  9131קיבלו בוגרי הגימנסיה "תעודת בגרות" .
בראשה כתוב  " :ועדה ממלכתית

לבחינות הבגרות מטעם הקורטוריום

( הועד המנהל ) האזורי לחינוך " בתעודה כתוב שהתלמיד " סיים את
לימודיו בגימנסיה הקואדוקציונית ( המשותפת  -חינוך משותף
לבנות ובנים ) של קצנלסון  ,קפלן  ,כהנא וזימן ( שמות 'האבות
המייסדים' של הגימנסיה שהבאנו לעיל ) בביאליסטוק " .
קרמר יעקב תלמיד במגמה הומנית

דת

טוב מאד

שפה פולנית

מספיק

שפה לטינית

מספיק
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קיבל את הציונים הבאים :

שפה עברית

טוב מאד

היסטוריה כוללת עם
תולדות פולין המודרנית טוב
גיאוגרפיה

מספיק

טבע

טוב

פיסיקה יחד עם כימיה

מספיק

מתמטיקה

בלתי מספיק

מבוא לפילוסופיה

טוב

שפה גרמנית

מספיק

בסיום פרק זה של לימודי אבא יעקב בגימנסיה העברית בביאליסטוק
הרי שזכה לספוג את האווירה העברית והציונית – יהודית הגותה וערכיה
התמלא באחריות ויראת כבוד רבה בהגשמה  ,עשייה ,התמדה וחלוציות
לעיתים אף בביקורת חברתית  ,בצד שיקול הדעת כלפיה בארץ -
ישראל  -במדינה  ,אל פני 'שארית הפליטה' והקיבוצים היהודיים הרבים
בתפוצות הגולה .

יעקב בתקופת לימודיו
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תמונת המחזור של שנת  9799לא נשתמרה בידינו זוהי תמונה של מחזור
קודם שמלבד תמונות התלמידים הייתה דומה ככל הנראה בכל לתמונת בני
מחזורו של יעקב
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 .3יעקב קרמר – ההפלגה לארץ ישראל
ההפלגה באניה "פולוניה"
ומעשה ב "טלית ותפילין" של יעקב.

הספינה "פולוניה" בה הפליגו מרבית העולים מפולין ( 'בעלייה
החמישית' )

לפי תעודת העלייה של "המשרד ארץ – ישראלי מרכזי בורשה" יצא אבא בן
העשרים ואחת ביום ה  12באוקטובר  2391מורשה לנמל קונסטנצה
ברומניה  .הדרך ארכה שלושה ימים  .ההפלגה הייתה ביום ה  19בחודש
באניה "פולוניה" .
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האניה פולוניה עוגנת בנמל קונסטנצה

יעקב הגיע לנמל יפו ביום  12באוקטובר . 2391
חברת הספנות 'מ  .דיזנגוף ושו' סוכנת האנייה שהפליגה אחת לשבועיים
מהנמל בחוף הים השחור  ,דרך איסטנבול ופיריאוס והגיעה כעבור חמישה
ימים לחופי הארץ  ,הודיעה בעיתון 'דבר' ביום ראשון ה  12לחודש אוקטובר
שהאנייה 'תגיע היום לנמל יפו רק ב –  1אחה"צ ולא בבוקר  ,חלק הנוסעים
ירדו היום וחלק מחר בבקר ' .

משרד חברת דיזנגוף בעיר התחתית בחיפה
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מודעה ב"דואר היום" 4 ,אוקטובר 9191

כעבור יומיים פורסם ב' דבר' כי פקידי הביקורת בנמל יפו לא הרשו לרדת
מהאנייה לשלוש נשים עם בניהן ובחורה אחת – ביחד תשעה איש  .הם
הפליגו לחיפה ושם ייגזר דינם .
לפי 'דאר היום' הגיעה האנייה למחרת לחיפה ועימה כ –  933עולים
מנוסעי האנייה .
ב 'תעודת העלייה' של אבא צוין  ,על פי הקריטריון שהיה בתוקף באמצע שנות
השלושים ש 'הקטגוריה' – הסוג של עלייתו הוא לפי  -ב . )B - 3 ( 9
סוג ב (  )9ניתן " לתלמידים שפרנסתם מובטחת בעת לימודיהם " .ייתכן
ו"הערובה" היו גם החסכונות של האחות הבכורה אותם נתנה  -ציפורה .
אבא עלה במסגרת "העלייה החמישית" (  . ) 2393 – 2393יעקב עלה על
מנת ללמוד במכללה העברית – האוניברסיטה העברית על 'הר הצופים' .

כרטיס סטודנט בהסתדרות הסטודנטים 6391
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מספר העולים בעלייה ה  1היה כ  183אלף נפש .
לפי הערכות כארבעים אחוז מהעולים הגיעו מפולין ומרביתם באנייה "פולוניה"

עולים מה"עלייה החמישית" על גבי סיפון
ה"פולוניה"
.

העלייה החמישית
העלייה החמישית היא גל העלייה הגדול שבא לאחר העלייה
הרביעית .העולים הגיעו מאירופה ומאסיה לארץ ישראל בין
השנים ]0[.0393–0391
העלייה ,החלה בממדים צנועים ,התגברה בשנים 0391–0399
בעקבות עליית הנאצים לשלטון בגרמניה .המאורעות שהחלו
עם פרוץ המרד הערבי הגדול ב 0391-החלישו את זרם
העלייה ,אך בשנים  0393–0391הוסיפו לעלות רבבות עולים,
חלקם באורח בלתי חוקי.
סיום העלייה היה עם תחילת מלחמת העולם השנייה .מספר
העולים מוערך בכ 011,111-נפש .העלייה החמישית מכונה
לעתים "עליית היקים" משום שקרוב לרבע מהעולים (כ11-
אלף איש) הגיעו לארץ מגרמניה.
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האנייה "פולוניה"

תחילה נקראה הספינה בשם "קורסק"  .היא הייתה אחת משלוש אניות
נוסעים גדולות שנבנו במספנות בריטיות בעיר 'גלזגו' .
מספנה

Barclay, Curl & Co, Glasgow

לספינות ניתן הכינוי " אבני החן של הנסיכה דגמרה '' היות ודאגמאר
אלמנת הצאר אלכסנדר השלישי מכרה את תכשיטיה כדי לממן את בנייתן.
ה "קורסק" הושקה ביולי  ( 2323פורקה ב  . ) 2393הספינה הפליגה
בשרות צי  -הסוחר הרוסי לנמלי אירופה וצפון אמריקה  .בשנת 2312
נמכרה לחברת "הקו הבלטי – אמריקאי" ושמה הוסב ל " פולוניה " –
שמה של פולין בלטינית ובשפות הרומאניות  .בשנת  2393נמכרה
לחברה שזה אך נוסדה ע"י ממשלת פולין " :הקו גדנסק – אמריקה".
בשנת  2399החלה החברה להפעיל קו נוסעים לארץ ישראל  .הקו פעל
באפן סדיר  -כל שבועיים הפלגה  ' -הלוך וחזור ' .
בסדרת הטלוויזיה "עמוד האש" משולבים קטעים מיומני קולנוע המראים
עולים יהודים מפולין על סיפון האנייה ואת ירידתם לחוף .

האנייה "פולוניה" ב ' עיתונות יהודית היסטורית '
באוקטובר שנת  2399מודיעים 'דאר היום' ביולי ו' דבר'

על הקו החדש .

'האנייה הטראנסאטלנטית "פולוניה" השייכת לחברת "פולין – א"י" תגיע
הבוקר ( ה  2באוק' ) לחיפה  .עימה יגיע שר פולני  .האנייה נקבעה לשירות
דו – שבועי רגיל  .האנייה בת  21אלף טון ויכולה להוביל אלף נוסעים '.
כעבור יומיים  ,בעיתון 'דבר' פרטים על החגיגה לכבוד חנוכת הקו בחיפה
ולמחרת ביפו ,בהשתתפות קהל מוזמנים רב בהם  :משלחת עולי פולין ,
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מפקדי הספינה ועובדיה  ,ב"כ ממשלות  ,מוסדות ועיתונות כולל העיתון
"פלשתין" – העיתון היומי בשפה הערבית  ,שהיה פאן – ערבי לאומי -
אנטי ציוני אבל גם נקט קו של הידברות  .העיתונאי ב 'דבר' סוקר את

מספנה בגלזגו
רשימת המברכים והנואמים בפולנית  ,עברית וצרפתית  .השר הפולני
ארצישבסקי הביא את ברכת העם הפולני לא"י  .ראשית בירך את יהודי
פולין שהתיישבו בארץ שהיא ארץ 'הבחירה' ליהודה ו 'הקודש' לכל העמים
השר העלה את קשרי 'פולין' ליהודים מאז שפתחה את שעריה בפניהם
והעלה על נס את התקופה בה שפכו יהודים את דמם לשחרור פולין .
השר לא קימץ בברכות ובדברי שבח לעבודת הבניין של היהודים
הנעשית בא"י .
בדבריו הדגיש את רצונה של פולין בשווקים ב 'מזרח הקרוב' ובא"י .
אותה פולין שבעברה הייתה מעצמה ימית גדולה 'מים עד ים' ועתה
נשאר לה רק 'חלון' אחד .
פולוק מ"מ נציב המחוז בדבריו  ,התייחס לדברי השר וענה ב 'פטריוטיזם
של ארץ ישראל'  ,גם לארץ ולא רק לפולין יש סחורה ל 'אכספורט' .
האורחים ערכו סיור באנייה  ,עברו על פני כל המחלקות  .הספינה עשתה
רושם בניקיונה וסידוריה הנוחים בשביל הנוסעים  .תאי המחלקה
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השלישית ( אין רביעית ) הם בשביל ארבעה – ארבעה נוסעים .
היו שהעירו על כך שאין כתובות בעברית ובאידיש כמו במחלקה הראשונה.
בין עובדי האנייה  21היו יהודים  22 .מהם בשירותי המטבח והמזנון
ואחד – מסיק בעל ותק של שמונה שנים באניות אנגליות ופולניות .
בסרטון ב "זמן חיפה" שנושאו האנייה "פולוניה" מספרים מרים להיס
ונפתלי הולנדר שהיו בין העולים בספינה בשנות השלושים  .נפתלי זוכר
בהתפעלות את חדר האכל ובעיקר התפריט של ארוחת הבוקר הנפלאה :
את הלחם הלבן והטרי  ,החמאה וריבת תות השדה – שהיו עבורו 'מעדן –
מאכל תאווה' .

חדר האוכל באוניה "תל אביב" אוניה של "חברת ספנות ארץ-ישראלית"-
6391
מרים סיפרה על העלייה לאנייה  ,המדרגות הצרות  ,קבלת הפנים על ידי
הצוות  ,תאי הספינה והמחלקות  2עד  . 9כילדה זכרה מרים את סיפון
האנייה הגבוה  ,את הנמל בחוף יפו וכיצד "העיפו" הסבלים את הילדים
מן הסיפון לסירת הדייגים .
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בסרטון ב "זמן
חיפה" גם
תמונות מן
האנייה .

נמל יפו

סופר 'דבר'
בהמשך הכתבה
משנת 2399
הציג גם את
מפקד הספינה

קפיטן סטאנקיביץ שהיה קצין בצי המלחמה הרוסי עד שחרור פולין .
במחלקות הכביסה והלבנים באנייה עבדו צעירות .
הרופא בספינה ד"ר אברמוביץ'  ,נוצרי ממוצא יהודי  ,הדריך שעל
הנוסעים העתידיים

להיזהר מאד ברומניה ( בקונסטנצה ) שלא להפריז

באכילת פירות  ,כי המעבר הפתאומי לדיאטה של פירות עלול להזיק ,
למרות שמצב הבריאות של הנוסעים – טוב .
מאיר דיזנגוף נציג החברה – הסוכנת של האנייה וראש עיריית תל – אביב
יחד עם שותפיו 'הסוכנים הכלליים'  ,הבטיח להקל ולהנעים ככל האפשר
על הנוסעים בקו החדש הזה .
בשנה הבאה ב  2391מדווח עיתון 'דאר היום' על פתיחת המשרד
החדש של "פולוניה" בתל – אביב  .במשרד הנאה הוצגו תמונות אמנותיות
ממראה האנייה העוגנת במימי הארץ ע"י חיפה ויפו .
במשך תשעת חודשי קיומו הפליגו בקו מאירופה לארץ ישראל וחזרה
כ  21אלף נוסעים .
בהודעה נוספת בעיתון נמסרו פרטים נוספים ועדכניים  :תהיה הפלגה
מיוחדת מחיפה לטריאסטה  ,כמו כן האנייה תושבת בקרוב למשך
שלושה שבועות לשם בניית תאים רבים מחדש וכן יבוצעו עבודות
תיקונים  ,ניקיון וחידושים

'והרבה נוחיות תוספנה' .
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באוקטובר  ,בקורת על "הסדרים" בנמל חיפה  .האנייה שהביאה לנמל
 133איש לא הורשתה לגשת אל הרציף  ,מעשה שהיה יוצא דופן  -אניות
מחברות אחרות תמיד עגנו ליד הרציף  ,התוצאה שנוסעי "פולוניה" –
בהם זקנים  -נאלצו לרדת במשך זמן רב ולהגיע לחוף  -בסירות .
בכתבה מראשית שנת ' ( 2391דאר היום'  ,פברואר ) הופתעתי לגלות
בעמוד הראשון בכותרת בולטת " :תביעה ראשונה במינה בא"י ,

דואר היום  92מאי 9132

קברניט ה"פולוניה" נדרש להופיע בפני בי"ד "  .רב החובל פציביץ' היה
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צריך להסביר מדוע 'עצר' את אחד מנוסעי האנייה ומנע ממנו לעלות לחוף
חיפה .
לאנדוי  -בעל רישיון עליה כבעל הון סוג א' ולא הייתה מניעה מצד
שלטונות ההגירה לאשר כניסתו לארץ יחד עם משפחתו .
רב  -החובל טען שקיבל פקודה טלגרפית מפולין  .לאנדוי נשאר חייב
בפולין סכום של  21אלף זלוטות .לאנדוי  ,אמנם הכחיש  ,אבל הציע
להפקיד אצל הקונסול הפולני בארץ את הסכום הנקוב לעיל עד שיוכרע
בפולין גורל התביעות האזרחיות שיוגשו שם  -נגדו  .עו"ד אולשן שייצג את
לאנדוי טען בפני בית הדין הגבוה שלפי החוק הנוהג בא"י המנדטורית ,
חלים על האנייה ( ועד טווח של  9מילין מן החוף ) דיני הארץ  ,לפיכך
דרש שחרור מיידי או  /ו צו עיכוב הפלגה – מידי של האנייה .
בית הדין הגבוה הורה לשחרר את לאנדוי .
רב החובל הודיע שהוא מציית להחלטה וכי "השבוי" – משוחרר .
הקברניט גם נימק והסביר שלא רצה לגרום לנזקים לחברת הספנות
ולאחריותה להעברת מטענים ודואר בזמן .
כעבור כמה חודשים נערך דיון בבית הדין המחוזי בירושלים בנושא –
האם יוסגר לאנדוי לפולין .המשטרה והתביעה טענו כי יש יסוד מספיק
להרשעתו ולכן יש להסגירו  .לעומתם  -להגנתו טענו הסנגורים עורכי
הדין אולשן ואליעש כי אין מספיק ראיות ולבסוף שוחרר.

שקית "התפילין" שהביא אבא מ 'בילסק פודלסקי'
העיתונאי המוכשר  -הרב  -גוני המעניין והייחודי אורי קיסרי כתב ב'דאר
היום'  ,כמחצית השנה לפני שאבא יעקב הגיע ארצה  ,את הכתבה :
" כיצד חיים אצלנו – מקרים בכל יום " .
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מעשה בישראל פידמן שהגיע לא"י באנייה "פולוניה" ואחרי שנסע ברכבת
הגיע לבסוף לבית קרוביו בתל  -אביב .
למחרת שם פניו אל בן דודו בכפר – סבא  ,ובעודו מצפה ומחכה ל "ימות
המשיח"  -בדמות האוטובוס של חברת "המעביר"  --שלא רצה עדיין
לבוא  -הרהר פידמן לעצמו :
'הן אני עמוס מטלטלים  ,הנה שתי מזוודות אתי  ,סל נצרים  ,חבילות
שלוש ועל כל אלה טלית ושני זוגות תפילין '...לפתע  -במקום אוטובוס
"המעביר"  -הופיע לפניו 'חמורו' של המשיח דהיינו  -עגלון יהודי עם שני
סוסים ...נסעו (מתל אביב) ויגיעו-ויחנו (בכפר –סבא)  ,פידמן שילם לעגלון ,
קיבל ממנו את המלתחות – החפצים והנצרים  -והלך  ' .ויהי בלכתו דבר
מה החל צורב בקרבו הוא לא הבין עדיין מה היה  ,אבל לפתע פתאום
פרצה הלהבה וישראל נזעק  - :אללי  ,אללי...היכן הטלית ושני זוגות
התפילין? '

פידמן חזר העירה  ,אל הסתדרות  -העגלונים  ,תאר את העגלון  ,את
פרצופו  ,את צבע סוסיו ושאון גלגליו  -ההסתדרות הבטיחה לחקור
בדבר....ומה שמוזר ותמוה  ,חותם קיסרי המעשה  ,תמוה וראוי
'להוקרה' זו העובדה שהטלית והתפילין לא הוחזרו עד היום .
דרך אגב  ,בעיתון 'דבר' כעבור חודש הופיעה הודעה על מזוודה שאבדה
בזמן הורדת החפצים מ "פולוניה" וגם שמה של בעלת האבידה – גוטשטיין
והפניית המוצא למשפחה בתל אביב .

כאשר קראתי המקרה על ישראל פידמן  ,הרגשתי גם אני טלטלה ומיד
נזכרתי  ,הרי בביתנו  -בארון טמונה 'השקית ובה התפילין' שהביא אבא
יעקב עימו מ "בילסק" והעבירה  -הפקידה  -בידי ולילדינו למשמרת עולם .
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והרי "התפילין" לעיניכם .

מצגת מעניינת מאד של בני גבירצמן  -כתוספת לפרק זה -ניתן לראות
באינטרנט
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 .4אבא – יעקב גם יענקל ואף יענקל'ה
לחבריו
זכרונות-מיכה כרמון
כדי לכתוב על אבא אני צריך לפתוח מגירות  ,לשלוף זיכרונות של "אני והוא"
במצבים  ,אירועים  ,חפצים  ,תמונות ומקומות .
מגירה אחת הכילה המון רשימות  ,על "כולן" שמר בקפידה  ,גם בכתב יד
במחברות ובדפוס ולעיתים בכמה עותקים  ,את עיקרם ומרביתם הבאתי בספר
במדף הרגשות של אבא כלפי בן – לא היה קפדן  ,אף לא מוכיח ולבטח לא
מעניש  .זכורני  ,רק פעמיים שבא אלי בטענות  ,בפעם האחת על שגגה
בתחילת בגרותי ובשנייה בהיותו על ערש דווי ,בבית החולים הירושלמי "ביקור
חולים "  ,בהיותו דואב ואני כשלתי מהקל על הסבל .

כרטיסי הזיכרונות הנאגרים

מיכה בן השבוע עם פנינה ויעקב
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"האקווריום " ב "גן העיר"

בגן העיר

יחד עם אימא ואבא אנחנו ב'גן העיר'  ,ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים
המנדטורית ( מול בית הכנסת 'ישורון' )  ,אני הקטן בן החמש ואבא במדי
המשטרה הבריטית ניצבים ליד בריכת נוי קטנה ופינתית
מעוטרת בפרחי העונה הצבעוניים ובה משייטים דגי נוי דגי זהב  ,הבריכה
הקסומה עטופה באגפיה
בסבך צמחייה והיא מוצללת מאד  ,הדגים המשייטים הוסיפו כתמי צבע לשלל
צבעי הקשת ותרמו לאוירת השלווה והמרגוע .
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"הברט" מרחוב 'גאולה'  -ליד 'כיכר השבת'

הלכתי עם אבא לקנות את כובע " הברט " השחור  .ה 'ברט ' בלשוננו 'כומתה'
וזה היה בשלהי שנת תש"ח – . 8491

מה היה לי הילד החילוני עם 'ברט' וכיפה ?...הייתה זו הכנה לקראת לימודי –
שנה
אחת בכיתה ב ' בבית הספר הדתי – אורתודוקסי " מוריה " ברחוב 'מלאכי' ,
פינת רחוב 'צפניה'

מיכה עם תלמידי כתה ב' מבית הספר הדתי "מוריה" ביום העצמאות
הראשון (רחוב גאולה ירושלים)

שהיה סמוך לביתנו ברחוב 'פינחס הכהן'
ב"שכונת הבוכרים "  .למדתי ב"מוריה"  ,וזה היה
בתקופת "מלחמת העצמאות" כדי להימנע
מהסכנות הביטחוניות שהיו 'אורבות' לי בן השש,
בדרכי הארוכה ,
אם הייתי לומד בבית הספר הכללי "בית החינוך
ע"ש ברל כצנלסון" בשכונת "מקור ברוך"  -ליד
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תקופת הלימודים בבית
הספר "מוריה" עם
הכיפה

מחנה "שנלר" .
בבית הספר "מוריה" באותה השנה זכיתי יחד עם חברי בכיתה לומר " חמש "
פעמים "חזק חזק ונתחזק" ,עם סיום כל אחד מספרי "החומש" ,אותם למדנו
גם עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס לארמית .

"המעיל " מהאחים "טרוקמן" ו'מעיל הגשם' מימי הבריטים

רכישת המעיל הייתה הסימן המובהק שהחורף בפתח אבל גם עדות שגבהתי
ושמנתי בשנה .

בבגרותי הייתי הולך עם אבא לקנייה אצל האחים החביבים טרוקמן  ,במרוצת
השנים למדתי שהיו
ידידים וחברים למשפחתה של בתיה למשפחת ברלינסקי .בטרם העיסקה –
ניבחנה היטב הביטנה –הבד הקרוב לגוף ועמידות הבד החיצוני בפני הרטיבות
ואם לא מצאנו בחנות שברחוב ''מרדכי בן הלל'' התמלא החיסרון בחנות האח
שברחוב הסמוך ''המלך ג'ורג' " .
בילדותי  ,בימות הגשמים הסוערים והקרה  ,אימא עטפה אותי בדרכי לבית
הספר מ "קטמון" אל "המושבה הגרמנית" " במעיל גשם רחב  ,אטום למים
כבד ובעל צווארון רחב  ,גדול ונוקשה שהיה לאבא מימי השירות במשטרה
הבריטית  ,וגם לרגלי מגפיים שחורים שהגיעו עד לברכיים וכך בעזרת
החגור יכולתי לפלס דרך ואף להתבוסס בבוץ באותם ימים של שנות החמישים ,
ימים שהמדרכות היו נדירות והניקוז טרם בא לעולם השכונות בדרום ירושלים .
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מקלט הרדיו של ילדותי

היה לי גם הכבוד ללכת עם אבא לחנות שברחוב "גאולה" לרכוש את הרדיו
הראשון  .הייתה זו קופסת עץ פשוטה מלבנית שצבעה חום בהיר ובמרכזה
מסך בד המחפה על הרמקול ובתחתיתה

מתגים  .ייתכן  ,בערפילי הזכרון שהרכישה נעשתה לקראת הכרעת " הכ"ט
בנובמבר –  " 8491השידור הידוע והמפורסם ב "קול ירושלים"  .על כל פנים ,
וזאת אני זוכר היטב  ,בחודש מאי  , 8491אני במרכז החצר ברחוב "פינחס"
ומן הדירה  ,שמעתי ובדיעבד אני יודע שבקע מן הרדיו השיר "בת – שבע"
בביצוע להקת 'הצ'יזבטרון'  .את השיר מאד אהבתי ואותו ייחסתי אז ,
בביטחון מוחלט  ,לילדה מן הגן או מהרחוב ששמה 'בת שבע' והנה"...נפל
האסימון"  ,הקריין הכריז שהשיר הוא ליום ההולדת השביעי של "הפלמ"ח" ,
ואז בחדרנו  ,כאמור – רדיו  .אותו מקלט ליווה מגורינו וניצב בכבוד ברוממות
ובתרועות על המזנון בביתנו בקטמון הישנה  ,ברחוב ביל"ו  , 1סמוך לדלת
המרפסת בקומה השנייה  .אבא יעקב היה מאזין נלהב לתכנית 'פרקי החזנות'
שהייתה משודרת בצהרי יום השבת ב "קול ישראל"  ,למרות שהפוסקים
הרבניים אסרו גם לשמוע בשבת .
אברהם בוננו – חברי מילדות השכן מ 'ביל"ו  ' 6סיפר לי לאחרונה שאבא יעקב
הסביר לו שהיה בכוונה מגביר את עוצמת הרמקול ופותח דלת המרפסת כדי
ששכנינו – רבים מהם היו משפחות חרדיות יוכלו אף הן ליהנות כמו מיוסלה
רוזנבלט "הנני העני ממעש"

331

החזן יוסל'ה רוזנבלט
ומזמירותיה של משפחת "מלבסקי " גם "הבן יקיר לי אפרים" ולזכות למלוא
"עונג השבת" מביצועיו  ,יכולתו הכבירה וסולם הצלילים המופלא של לייבלה
גלנץ  .יש לזכור – הסבא של יעקב היה חזן ואף בוחן חזנים בעיירת הולדתו
ושם בבית הכנסת ינק יעקב בשבתות ובחגים את נוסחי התפילות והלחנים
.ההתרפקות על תכנית קטעי החזנות הייתה מוחלטת ומלווה בהבעה רגשית
וליווי ווקאלי .
לימים – נמצאה פשרה "מפא"יניקית טיפוסית" כלומר – המשיכו לשדר בשבת,
אך נוספה תכנית במשך השבוע  .אבא היה מאושר עד מאד אם היה זוכה
לחיות בתקופת ה'יוטיוב' וכך היה מאזין שעות רבות אף לחזנים הנערצים .
התפילות  ,התחנונים  ,הזמירות וההלל גם לפי מועדי ישראל עוררו להבנתי
געגועים חזקים .
הם החזירו את אבא ורבים מבני דורו וגילו לכור מחצבתם לעיירה – לבית –
להורים ולמשפחות שמרביתם הושמדו בתקופת השואה .

חניך בית הספר המנדטורי לשוטרים  -ואיש המשטרה הצבאית
'חטיבת ירושלים'

אבא היה – בן למעמד העובדים – הפועלים  .חבר מפ"ם – "מפלגת הפועלים
המאוחדת"  ,איש שמאל  ,מארגן עובדים ב "מועצת פועלי ירושלים"  ,חבר ועד
עובדים  ,ועובד ב "קופת חולים כללית" הקפיד על תלבושת של "אחד העם" –
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לעולם לא חליפה ואף לא עניבה  .כחניך בית הספר לשוטרים הקפיד תדיר
להיות מגולח למשעי ובכך שימש לי למורה דרך  .היה מתמיד מדי יום על
צחצוח הנעלים והברשתן – הברקתן  ,זה הפך לו לפולחן ולעיתים עשה כך
ובעיקר לנעלי הצבאיות .

מקום מרכזי תפס בביתנו 'ארגז שחור' ובו היה מאוחסן הציוד האישי של
השוטר  .אימא שמרה ועדיין עימנו כפתורים רשמיים לחולצות המדים  ,תגי
היחידות  ,דרגות וסמלים ואפילו כובע הפלדה הקשיח זכר לימי מלחמת העולם
השנייה  ,והייתה גם אלה עם ידית מעץ – שחורה  ,ציוד חובה לשמירת הסדר
הציבורי .בראשית הקמת המדינה אבא שירת במשטרה הצבאית כקצין חוקר
ומי היה מאמין שלימד והדריך אותי בן השש  ,בשימוש באקדוח – טעינה
ופירוק התרמילים ואף לחיצה על ההדק וירייה ורק לאוויר  ,כאשר פורקה
המחסנית...עד כמה הייתי גאה וייחודי בעיני הילדים .
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במשטרה הצבאית  -יעקב יושב בשורה הראשונה (השלישי)

זיכרון מיום הפיגוע ברחוב בן יהודה פינת רחוב בן הלל
בירושלים – 8441
ועוד על דם ופחדים מימי "מלחמת השחרור"
הפיגוע היה ביום ה –  22בפברואר  . 8491בפיגוע נרצחו –  81בני אדם ,
עשרות נפצעו  .נפגעו גם שני בתי המלון " :אמדורסקי" ו "אטלנטיק" ובניינים
סמוכים .מהדף הפיצוץ נמעך גם גג קולנוע "אוריון"  ,ברחוב 'שמאי' הסמוך.
עוצמת הפיצוץ הגיעה לביתנו ב "שכונת הבוכרים" .אני זוכר היטב את אבא
שהגיע הביתה במהלך יום פינוי הנפגעים וההריסות  ,על בגדיו עפר ואפר
ושרידים של דם על שרווליו הארוכים.

הפיגוע ברחוב בן יהודה
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זמן קצר לאחר שהייה בבית יצא להמשך עבודות הפינוי והחילוץ שנמשכו שעות
מרובות וחרדתי שמא יתרחש פיצוץ נוסף .
בדם עסקינן  -זוכר אני שני אירועים מ "מלחמת השחרור"  .הראשון  -בשבת
לפני הצהרים ואני פתח שער החצר צופה לעבר רחוב "יחזקאל"  ,הרחובות
שוממים ..ולפתע – יריות צלפים ובמעבר הרחוב – יחזקאל התמוטט למולי
עובר ושב ואני...מלא פחדים ובחיפזון נמלטתי היישר לחדר השירותים בחצר
הבית  ,מלא מאז ברגשי אשמה וחרטה שמנעתי עזרתי מהפצוע .

ליד המקלט בשכונת הבוכרים ב"מלחמת השחרור".

המקרה השני – אירע בחצר ביתנו .החיילים הלוחמים בעמדות הירי שהוצבו
ברחוב "דוד" ב 'שכונת הבוכרים' היו עוברים דרך החצר על מנת להגיע לבניין
"הארמון" ברחוב "עזרא" וכך – לא נחשפו לצליפות  .למרות זאת  ,באחד הימים
עבר חייל פצוע ושותת דם בחצר  ,עקבות הדם נראו לאורכה ומכך פחדתי מאד.
הדם התלווה לפחד שלי מפני המוות  ,סיפרו שסבא – שלמה מת שנה קודם
באוסטרליה מהרעלת דם  .מאז כילד מאד חששתי מתספורת – שמא יגרום
התער לפציעתי והרעלת דמי  .בימי המלחמה מאד יראתי שמא יכניסו למקלט
את השכן – המשותק והמרותק למיטתו  .עוד זכורים לי לילות תחושת האימה
– כאשר נהרגה השכנה בהמתינה בתור לחלוקת המים במשורה ושתי
אחיותיה קוננו מעבר לקיר המקלט  ,בקצב הקינה המונוטוני  ,המתמשך והצורב
על מות יקירתם .
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אבא ואימא – בשנות ילדותי  ,שירים  ,לימודים  ,משחקים  ,שכנים
וזיכרונות
" שנות הנוער שנות ילדות וטוהר ,
לנצח בלבי שמור הזוהר מדי דברי בכן שנותי ,
בגעגועים המו מעי חיש מהר חלף עבר הנוהר ,
את הבית אחזה דומני  ,בו נולדתי והוא גדלני ,
עוד אראך עריסתי  ,במקומה עומדת היא ,
כחלום יעוף זה עברני"...
עד כמה היה מתרגש אבא יעקב אם היה זוכה לשמוע את נכדתו איילת הזמרת
עם מקהלת " אנקור "שרה ביידיש את  " :קינדער יארן " – " שנות ילדות "
בעצרת "יום הזיכרון לשואה ולגבורה" ב "יד ושם " מוסד ההנצחה בירושלים
בו עבד לעיתים יעקב .
בבית היה משמיע לפעמים בקול ולבטח בליבו את " ס'ברענט " – " העיירה
בוערת " "...אונדזער שטעטל ברענט " המילים והלחן למרדכי גבירטיג
ב 8491-לאחר פוגרום בעיירה – "שרפה ,אחים שרפה " כמוהו כקריאת אזעקה
על השואה המתקרבת :

ִּירטִּ יג הוא שם העט של מרדכי ברטיג ,משורר ומלחין יידי יהודי-פולני שנודע בין
מרדכי ֶגב ְ
היתר כמחבר המילים והלחן לשיר "העיירה בוערת".
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בגיל  81נשלח לעבוד בשוליה אצל נגרות .ב 8418 -היה כבר נגר עצמאי .ב 8418 -הוא היה
פעיל בתיאטרון חובבים ושיחק בתפקידים ראשיים בתיאטרון יידיש בקרקוב .הוא זכה להכרה
על משחקו.
גבירטיג התפרסם בשירים שחיבר ביידיש .את הלחנים חיבר בלי שידע לקרוא תווים ,שיריו,
שהתחבבו על יהודי אירופה ,הושמעו מעל במות הבידור בווילנה ,בקרקוב ,בוורשה ובלבוב,
והגיעו עד הבמות בניו יורק .הוא כתב שירים לתיאטרון .השיר "קינדער-יארן" שנכתב כשהיה
בן  91מסמן מעבר לתקופה חדשה מבחינה אמנותית .הוא כתב פחות שירים פוליטיים ויותר
שירים נוסטלגיה על ילדותו .סדרה של שירים עוסקת בטבע ובנוף הפך למעין המנון יהודי .י,
גבירטיג נרצח על ידי חייל נאצי במהלכה של פעולת גירוש של  6,111יהודים מגטו קרקוב
למחנה ההשמדה בלז'ץ ב 8-ביוני  . 8492על שמו נקרא רחוב בתל אביב.
"העיירה בוערת" ,בגרסתו העברית והיידית ,הושמע רבות ברחבי העולם בעצרות הנצחת
השואה .

" ...עיירתנו בוערת כולה ,
בה רוחות שחורות יסערו ....
עקבותיה לא נשארו ,
היא עולה באש ,
ואתם חובקים ידים  ,בלי הושיט עזרה ,
בלי כבות את אש הלהב  ,אש העיירה "
תרגום הנוסח העברי  :אברהם לוינסון .

האם ידע סבא יעקב וודאי היה נסער ונזכר מימי סבו בעיירה ולימוד ''ההפטרה''
שלו  -עליה סיפר ברשימתו בכתב היד  " :קינה על בילסק " את העובדה
שהלחן המקורי של "העיירה בוערת" הושפע מטעמי המקרא של קריאת
ההפטרה בנוסח אשכנז  ,ותיבותיו הראשונות הן הטעמים הפותחים את " חזון
העצמות היבשות " .
גבירטיג ביקש ככל הנראה ליצור זיקה מיצלולית להפטרה זו ולעולם המסורת
בכלל .
סיפרתי לעיל  ,על "הברט " שקנה לי אבא ותעיד הזיקה למסורת גם תמונתי
ולראשי כיפת "ילד טוב ירושלים " בשעת הדלקת "החנוכיה" בביתנו הקטן והדל
בשנת תש"ט .
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חדר המגורים מעלה באזני את השיר שאהבו ושרו הורי  " :אלף בית " שכתב
והלחין מרק ורשבסקי בשנת  8418ותרגם לנוסח העברי  :פסח קפלן " אויפן
פריפעטשיק "  " -על האח "  .השיר היה לסמל של "העולם הישן" – "השטעטל
"  -העיירה היהודית במזרח אירופה והתקבל גם אצל אימא פנינה – ילידת
הארץ מן "הישוב הישן" שיצאה אל הישוב "החדש" .
הווי החדר היהודי  ,עטוף התמימות והחום  ,וקול המלמד המקריא אות
והברתה כאשר הילדים חזרו אחריו  -הללו איחדו את אימא ואבא :
" חדר קטן  ,צר וחמים ,
ועל הכירה  -אש ,
שם הרבי את תלמידיו ,
מורה אלף – בית .
את תורתי  ,ילדי חמד ,
שמעו  ,זכרו נא !
שנו  ,ילדים וחזורו ,
קמץ – אלף – א "
אבא היה משמיע כטוב רוחו  ,יומו ושעתו
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" אויפן פריפעטשיק ברענט א פייערל
און אין שטוב איז הייס,
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך
דעם אלף –בית...
זאגט

זשע נאך א מאל  ,און טאקע נאך א מאל :

קמץ – אלף א ! "...

'חדר' ללימוד תורה במזרח אירופה

היו ימים שהיה מתארח בחדר ב "שכונת הבוכרים " אברהם חברו של אבא
שהיה מרעים ושר עם יעקב בקול הבס ואכן  -שר גם ב "מקהלת הפועלים"
בירושלים  .אברהם היה בן בית אצל הורי  .היה לו גם סיפור חיים מעניין ,
במלחמת העולם השנייה נפל בשבי הגרמנים יחד עם בן אהרן ( מי שכיהן
כמזכ"ל ההסתדרות הכללית) לאחר מלחמת השחרור שהה שבועיים בחודש על
" הר הצופים " במסגרת ההסכם עם " ממלכת ירדן " ,אברהם היה בין
העובדים המעטים שעלו בשיירה עם השוטרים .
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לשיחת – בחינת ,הכניסה לכיתה א' אצל המורה והמנהלת יונינה קרל בבית
הספר "מולדת הילד" ברחוב "זכריה" ( עמוס עוז  ,ב "סיפור על אהבה וחושך "
קורא לבית הספר " חברת הילד " ) .אימא היא שלקחה אותי ואף לימדה אותי
א – ב והרכבת מילים  ,דמויות בעלי חיים...מקוביות רבועות  ,גדולות ,
צבעוניות ומצוירות .
אבא היה תדיר בעבודה – במשטרה .
הסתיימה "מלחמת העצמאות "  .בראשית שנות החמישים עברנו ל " קטמון
הישנה " לרחוב במורדות הרכס שנקרא בתחילה בשם "רחוב העמק " ואחר
כך " רחוב ביל"ו "  .חזרתי להיות ילד חילוני – לא דתי  .אחת מהנשים
האשכנזיות חרדיות – לא רופאה  ,כינתה אותי " הווסווס " – שחור התלתלים
בעל ההגייה הספרדית  ,בכינוי הגזעני ( ביידיש  ,מה לעשות – הבנתי ) "
פרענק פארך " שמשמעו " :ילד מזרחי – חולה ספחת " 'ספחת' – פסוריאזיס
– מחלת עור .
המגורים רווחו והתרחבו לדירת שלושה חדרים  .אימא הייתה עקרת בית .
עימנו ילדי הבניין והשכנים דתיים וחרדים בני תימן  ,ספרדים יוצאי השכונות
מצפון ירושלים ו "העיר העתיקה " הייתה משתלבת ומשלבת במשחקי הילדים
בשנות החמישים  .ראשון בהם ה "ריכוז" ( 'המונופול' ) קנינו ומכרנו
בתים ורחובות בכל רחבי ארץ ישראל  ,לא רק עפולה וחיפה גם עזה שכם
וג'נין ,אז כעתה  ,הדירות היותר יקרות היו ב 'תל אביב'  ,ו 'ירושלים' ...אף דמי
שכירות  ,השקעות  -קרקעות ; 'חברת החשמל' שטרות של  211לירות ( ) ₪
גם 'הפתעה' 'פקודה' 'קנסות' ו 'עונשים' היו בין כללי המשחק – שחרגו

עם בני השכנים ברחוב ביל"ו ממשפחות עמר ופסו
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מעבר להטלת הקוביות .לפיתוח הזריזות – והזהירות באצבעות היד שיחקנו
ב"דוקים"  -שליפת הקיסמים המחודדים ( הארוכים כ –  21ס"מ ) המנצחים
ב"ריכוז" ב "חשבון הבנק " וב "דוקים" – זריז היד – זכה במירב הנקודות לפי
ערך הקיסמים הצבעוניים ו"השחור" היה המוערך מכולם .
במשחקי ההרכבה כמו " :הטכנאי הצעיר" – "המכנו " הצטרפו היכולת לתרגם
דוגמות מודפסות ודמיון יוצר לבניית מטוס גם אופנוע ומכונית ומכונות לתעשייה
וחקלאות מחלקים רבים ושונים בגודל וצורה כמו  :מסגרות מחוררות  ,זוויות
מתכת  ,צירים  ,ברגים  ,אומים  ,וכלי עבודה כמו מברגים.
לביצועים נדרשו ופותחו  :יכולת הנדסית  ,התמדה וסבלנות רבה .
ומיומנות בזריקה ובתפיסה וכמובן רק לפי 'כללי המשחק' .
האמנם שכחנו את " חמש אבנים " – עצמים קטנים ממתכת  ,קטנים מרובעים
שווים בגודלם ולמשחקים נדרשו  :זריזות באצבעות הידיים בתאום עם העיניים
פסל רומי של ילדה משחקת בחמש אבנים 851–831 ,לספירה ,במוזיאון
העתיקות בברלין
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אבא יעקב נעדר רוב שעות היום מן הבית בהיותו בעבודותיו השונות וכך לא
היה שותף מקרוב לי ולחברי וליווה רק 'מרחוק' את שנות לימודי בבית הספר
העממי ע"ש " אליהו הכרמלי " בשכונת "המושבה הגרמנית " .עריכת המסיבות
ל"יום ההולדת " היו בסמכותה של אימא  ,אבל כן אני זוכר מעורבותו בחגיגת
"בר המצווה" בביתנו – כאשר התארח מזכיר "מועצת פועלי ירושלים" – משה
ברעם.

הכרטיסיה ששימשה את מיכה לנסיעות מהבית ברחוב ביל"ו לבית הספר
ע"ש אליהו הכרמלי
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אימא קשרה יחסי ידידות ושכנות טובה מאד עם השכנות ובמיוחד עם  :אורה
עמר ורבקה בוננו .
אבא יעקב – היה בקשרים של עניין ולעיתים רב מאד עם אחדים מהשכנים .
בשנות החמישים היה זה גם הד"ר מרדכי לנסקי  ,השכן בבניין הסמוך  .ד"ר
לנסקי היה הרופא בגטו ורשה שהצליח בשנת  8499להעביר את משפחתו לצד
הארי ולהסתתר עד סוף המלחמה  .ב –  – 8499החל לכתוב את יומנו  .סיפרו
" חיי היהודים בגיטו ורשה " הוא אחד מספרי זיכרונות השואה – החשובים .
זכור לי שפעם כאשר חליתי הזמין והביא אבא לביתנו את הד"ר – עבורי .
עם הסופר השכן לייב רוכמן  -סופר יידיש ישראלי ממוצא פולני  ,שחיבר גם
את " בדמייך חיי  :יומן  - " 8499 - 8499הספר הייחודי ובו זיכרונות
תקופת השואה  ,תיאור חיי היום יום של משפחה יהודית במחבוא במהלך
מלחמת העולם השנייה תחת האימה עד השחרור הרוסי  .רוכמן כתב גם
את  " :בצעדים סומים על פני האדמה " ועוד...
עם לייב רוכמן הירבה אבא לשוחח וגם כתב על הספר " בדמייך חיי"...
במוסף הספרותי "משא "  .ביתו של רוכמן היא המשוררת רבקה מרים ובנו -
הכנר יהושע רוכמן – אותם אנו מכירים מילדותם.

לייב רוכמן

גם עם יצחק – איגנץ גולדברגר ורעייתו אדלה – ניצולי השואה  ,בעלי חנות
המכולת ברחוב "ביל"ו" היה אבא מרבה בחילופי דעות ודברים רבים בענייני
השעה ונוספים .

343

עניין מרובה מצא בשיחות עם בעליה הצעיר של חנות היינות במורד רחוב
המגורים – שפירא אולי ראה בו נציג של "הישוב החרדי הישן" משכונת "מאה
שערים"  ,השכונה שאבא מאד התעניין בה ולא אך בזכות הציוריות הייחודית
שהקרין 'עמרם בלוי' אלא אף פרקי החזנות שאהב להאזין להם בשטיבלך
ובבתי הכנסיות שבסמטאותיה וכאמור היו לו כצלילי זיכרונות מעיירת הולדתו :
בילסק – פודלסקי בפולין .
בשכנות גר גם יעקב אבני הדוד של יוכי ברלינסקי לימים גיסתה של בתיה .
באותה תקופה אבני היה איש מחנה השמאל  ,מקוראי העיתונים  " :על
המשמר " ו "למרחב "  .עם אבני היה אבא בקשרי רעות וידידות  ,בנם של
משפחת אבני – זמי בן גילי  ,חבר ילדותי למשחקים – לדעות עד לתקופת
בחינות הבגרות וסיום לימודינו התיכוניים .

"פוליטרוק" – מדריך ופעיל פוליטי במפלגת פועלים
" יום הבוחר " – מטה הבחירות בביתנו " מפלגת אחדות העבודה
– פועלי ציון "

אבא יעקב היה פעיל מאד מבחינה פוליטית והקדיש הרבה מרץ ואון למפלגות
הפוליטיות בהן היה חבר והן " :מפ"ם" ; " השמאל הסוציאליסטי " ; " אחדות
העבודה – פועלי ציון " ובמסגרת "המערך".
"הימים הנוראים" היו הללו שלפני ימי הבחירות – אז השתתף אבא בהרבה
מאד אסיפות הסברה ,חוגים  ,כינוסים  ,ימי עיון...שנערכו בשכונות ירושלים -
בסניפי המפלגה  ,באולמות  ,בבתי חברים  ,במקומות העבודה וגם
בקיבוץ " נען " – עם ישראל גלילי .לפעמים  -כילד היה אבא לוקח גם אותי .
אחת הפעולות שאני זוכר היטב נערכה ב חלקו המזרחי של "הר הרוח"  -שהוא
שלוחה של הרי ירושלים  .שבה " יער הצבא האדום " שניטע בשנת 8481
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ב"יער הצבא האדום" מיכה בשורה הראשונה

לכבוד " הצבא האדום " שניצח את צבא גרמניה במלחמת העולם השנייה .
בראשית שנות החמישים ביום שבת לפני הצהרים בתאריך הסמוך ליום ה – 4
במאי  ' :יום הניצחון על הנאצים וכניעת הצבא הגרמני לצבא האדום '
השתתפתי בטקס החגיגה ביער זה ואפילו 'הונצחתי' בתמונה בה יושב מיכה
הצעיר במרכז התמונה מוקף ברבים מהמשתתפים .בראשית שנות החמישים
פעילות 'פוליטית' נוספת שנשארה חרוטה בזיכרוני עם אבא הייתה בפגישתו
עם חברים ואוהדי המפלגה – עולים חדשים בשכונת " עין כרם " בירושלים
במועדון המפלגה הסמוך ל "מעיין " .
בשכונת "המושבה הגרמנית " ( השם העברי' :שכונת רמב"ם'  -לא ניקלט )
בה למדתי ב "בית הספר העממי ע"ש אליהו הכרמלי" החל מכיתה ג ' אבא פעל
בה בשכונה כחבר מפ"ם ונציגה בארגון המקצועי במסגרת עבודתו ב "מועצת
פועלי ירושלים " העבודה הארגונית דרשה יוזמה – הדרכה לתודעת העובד
והקניית המודעות לצורך ההתארגנות וההשתייכות לארגון עובדים ולוועדים
נבחרים ומייצגים  .הרכבם הדמוגרפי של שכונות ומגורי העולים גם '':בקעה''
 'גאולים' " ,אבו תור"  ,ומעברת העולים " -תלפיות"  .התושבים היו רובםמשכבות העמלים ובהם רבים מארצות המגרב  :תוניסיה  ,אלג'יריה ומרוקו
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מעברת "תלפיות"
והרבה ניצולי שואה מפולין ; רוסיה  ,רומניה  ,בולגריה...עם רבים דיבר ביידיש
ופולנית למשל עם בעל המספרה יותר מאשר בעברית  .היו הורים מבני כיתתי
שהכירו את אבא כאיש האיגוד המקצועי  ,כחבר מפ"ם  ,כבן פולניה ואף כשוטר
וסמל חקירות בתחנות המשטרה שהוצבו בעבר בשכונה  .לא מעט פעולות
נערכו בסניף מפ"ם – ברחוב "עמק רפאים" ממש באותם החדרים המשמשים
כיום כמרפאה הוטרינרית בה 'הולכי על ארבע' בביתנו  -מקבלים טיפול ומזור.

יעקב (מסומן)
בתהלוכות האחד
במאי בשנים 8451
ו–  8451כנציג מפ"ם
ב"מועצת פועלי
ירושלים"
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במועדון " השמאל הסוציאליסטי "
סניף המפלגה שכן במעלה רחוב הנביאים – במרכז ירושלים ( סמוך לבית
הספר המקצועי "אורט" )
זכורה לי ההקרנה בה צפיתי של ההתרחשות הספורטיבית הזכורה ואף ידועה
לרבים  .המדובר בניצחון ההיסטורי של נבחרת הכדורגל של 'הונגריה' על
'אנגליה' בתוצאה  9 : 6באצטדיון "ומבלי" בהתמודדות שכונתה לימים
" משחק המאה "  .האם ילד בן –  88שנים יכול לשכוח דרמה כזאת ? !

מטה הבחירות במפלגות הפועלים – קטמון הישנה ושכונות
הדרום
לפחות פעמיים התנהל מטה " יום הבחירות " בביתנו בקטמון הישנה  .אימא
פנינה  ,שלפי דיווח בעיתון " על המשמר " של מפלגת "מפ"ם" אף תרמה
לפעילות השוטפת  ,הרי שביום הבחירות גויסה כולה למאמץ  .פעם נוספת
הייתה מטעם מפלגת " אחדות העבודה "  .מבעוד יום הוכנו בדירה המצרכים ,
המשקאות והשכם בבוקר – הכריכים  .אל הבית הובאו כסאות  ,שולחנות ,
ספסלים  ,כרוזים ופתקי התעמולה  .למפקדה הביתית הצטרפו חברים מגויסים
שבאו מהקיבוצים יחד עם ארגזי אספקה נוספים  .זכורים לי מיכה מהקיבוץ
הצפוני ועזרא בן למשפחת גורג'י משפחתו  -מרובת הילדים ומהם חברי
ילדותי  ,התגוררה בבית הקטן שברחוב מול הבניין בו גם דירתנו .
את " המענק " לעידוד הילודה למשפחה לה עשרה ילדים ומעלה  ,יוזמת
ראש הממשלה דוד בן גוריון  ,עוד מראשית שנות החמישים כבר קיבלו ברחוב
"ביל"ו " משפחות גורג'י ומזרחי .

רחוב ביל"ו בשכונת קטמון הישנה
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עזרא גורג'י ושתיים מאחיותיו בקיבוצים  ,עזרא ב"נחשולים " של " הקיבוץ
המאוחד ".
במהלך יום הבחירות רחש הבית והמה פעילות .הופעלו מכשירי קשר  ,הוצבו
לוחות תצוגה של הקלפיות הפזורות בשכונות בהן ישבו חברי המפלגה
כנציגיה והם יידעו מהנעשה בפועל ,ומבחוץ הנערות והנערים חברי תנועות
הנוער  ,כמובן  " -החולצות הכחולות "  ,הופעלה מערכת הסעות אל הקלפי של
מצביעים וממנה חזרה לביתם .המתח הגיע לשיאו לאחר סגירת הקלפיות
וכאשר החלו לזרום תוצאות האמת  ,היו מתגברות קריאות " הידד "
ועידוד...אכן היה הייתה תקופה של העצמה למפלגת " אחדות העבודה " גם
בירושלים ולא רק במישור הארצי  .בשכונות דרום ירושלים דאז נשבה רוח
התחדשות דהיינו 'התנערות' מ "מפא"י" " -מפלגת פועלי ארץ ישראל"
ההיסטורית  ,התחדשות בה השתתפו שכונות הדרום שרבים מתושביהן
השתייכו למעמדות ושכבות הפועלים והעובדים השכירים  ,שכונות שהיוו אף
"כור היתוך " של :עולים חדשים  ,עם ילידי הארץ  ,בני כל העדות  ,חילוניים
וגם – מסורתיים וחרדים .
תקופת "הבחירות בשער "  ,של פעילות קדחתנית עשירה בעשייה –
התארגנות פוליטית ,של "מלחמת מעמדות "  ,התנצחויות תעמולתיות  ,מלל
הסברתי ו "אידיאי" כל אלה שחברו יחדיו  -העניקו  ,להשקפתי  -תמריצים של
סיפוק  ,חדוות עשייה  ,אושר "הישגי" כמו " סם חיים " לאבא – יעקב.

הכנס של "אחדות העבודה – פועלי ציון " " -היכל התרבות "
בתל – אביב

זכור לי היטב  ,ולא רק משום שישבתי ליד אבא  ,סמוך לבמה  ,האירוע
המרכזי הפוליטי שעשה עלי  ,למרבה הפליאה  ,אפילו רושם וגרם אצלי
למחשבה מעצבת השקפת עולם כאשר לאחר סיום שירותי הצבאי  ,השתתפתי
עם אבא בכנס של " אחדות העבודה " ב " היכל התרבות " בתל אביב המלא
מפה לפה .אגב -גם כילד קטן היה לוקח אותי עימו לפעמים 'העירה' שם ישב
ושתה באחד מבתי הקפה ,במעלה רחוב בן יהודה אז  -המנדטורי בירושלים ,
אבא היה "זולל" עיתונים שעה ש "טרפתי" דברי מתיקה ועוגה  .גם בקיץ של
שנת  8491אבא 'ניצל' עבודתו במשטרה הבריטית ובשעת "סיעור המוחות"
המדיני כאשר התכנסה בירושלים ועדת " אונסקו"פ " – 'הוועדה המיוחדת
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מלון המלך דוד לאחר בנייתו

של האומות המאוחדות לענייני ארץ ישראל'
שהתמנתה לבקשת הבריטים לקבלת חוות
הדעת של האו"ם  ,הביא אותי אבא ל "מלון
המלך דוד " לצפות מן הגג לעבר חומות "העיר
העתיקה " ואף לראות מי ומי מחברי הוועדה
.
ההתכנסות באולם "היכל התרבות " הייתה
להערכתי בשנת . 8469על הבמה ניצב ונאם
המנהיג הציוני  -הסוציאליסטי והדומיננטי
יצחק טבנקין
של " הקיבוץ המאוחד "  -יצחק טבנקין
שהתקרב לגיל הגבורות של שמונים שנה ומעל
הבמה ומן הדוכן קרא להבשלת והכשרת המגעים בדבר האיחוד המצופה
בין " אחדות העבודה " ו" מפא"י " שקרם עור וגידים עם הקמת " המערך –
לאחדות פועלי ארץ ישראל " .התרשמתי באותה התכנסות מן התיאור
המפליג שהקדיש לתהליך הצפוי  ,לפיו תהיה "אחדות העבודה" מעין " גיס
חמישי "  -גוף מחתרת – חשאי בתוככי " מפלגת פועלי ארץ – ישראל " על
מנת לערער את חוסנה של מפא"י מבפנים  ,ומאידך עשיית תעצומות
ל "אחדות – העבודה פועלי ציון "  .הייתה זאת תקופה סוערת בהיבטים
הפוליטיים – החברתיים  .ברקע פרישתה ממפא"י של קבוצת "מן היסוד" על
רקע הדחת פינחס לבון מתפקיד מזכיר "ההסתדרות הכללית" ומפא"י  ,וכן
הדרישות של ראשיה להעלות את רמת השיח הציבורי במדינת ישראל בשאלות
חברתיות וכלכליות  ,ואף הציפו הדרישה והנושאים לבירור אידיאולוגי באשר
למצבה של מפא"י ההולכת ומתרחקת מציבור העובדים אותו היא מתיימרת
לייצג .
עוד קודם לכן בשנת  8469פרסם יצחק בן  -אהרן ממנהיגיה החשובים של
תנועת הפועלים בישראל ומהוגי הדעות שלה  ,את מאמרו הידוע ביותר  " :עוז
לתמורה בטרם פורענות " שפורסם במקביל בעיתוני מפלגות הפועלים " דבר";
"למרחב " ו " על המשמר " שבו קרא לאיחוד תנועות הפועלים בישראל  ,אחרת
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תתפרק התנועה לגורמים ותיעלם מן המפה הפוליטית  .אין פלא שאבא – שמר
את המאמר המצוי עימנו היום .

מאמרו של יצחק בן  -אהרון ששמר יעקב

אבא יעקב  -הכמיהה למנהיג – לדמות אב מוביל
ואף "אלים שהכזיבו"

במבט לאחור קשה לי לאתר מסד אידיאי מקיף שהוביל את אבא לאורך כל
השנים  .היו שינויים ומהפכים  .בארון הספרים המעטים אותם רכש מצאתי
את ספרו של האיטלקי איגנציו סילונה (שם העט) "בית ספר לדיקטטורים"
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שחובר בשנות השלושים והופיע בתרגום עברי ב– 8492ובו הביע הסופר
הפעיל את התנגדותו לכל צורה של טוטליטריות וזכה להד רב בתקופת הישוב
בעברו היה סילונה סוציאליסט והפך לקומוניסט ומברית המועצות אליה עבר
להתגורר עקר לשווייץ ופעל במלחמת העולם השנייה נגד שלטון איטליה
הפשיסטית  .בשנת  8464זכה ב "פרס ירושלים" לסופרים המתמודדים עם
נושאים של חופש הפרט בחברה .
בספרייה של בית הורי גם אנדרה ז'יד הצרפתי שאף הוא התאכזב מן
הקומוניזם ,

אנדרה ז'יד מגדולי סופריה של צרפת במאה הזו ,נולד בפריס בשנת  [ ,8164בשנת  8481נעשה כמין נביא
לנוער הצרפתי ודעותיו הלא-מקובלות היו נושא לויכוחים סוערים .הוא זכה לתארי כבוד רבים ,ובשנת 8491
הוענק לו פרס נובל לספרות .בשנת  8488נפטר בפריס והוא בן שמונים ואחת

וכן ספר של ריצ'רד קרוסמן מנהיג מפלגת "הלייבור " הבריטית וידיד הציונות
וישראל .
קרוסמן ערך בשנת  8481את הקובץ " האל שהכזיב " ובו מספרים עוד
ארבעה סופרים נוסף לאיגנציו סילונה ואנדרה ז'יד על דרכם לקומוניזם
והתפכחותם ממנו.
לאבא יעקב ורבים אחרים היו מהלכים שגם בהם מהפך והתפכחות כמו
המעבר מהסגידה למפעליו ודמותו של סטלין בעקבות הניצחון של "הצבא
האדום" ומפלת היטלר  ,הערכה והערצה שנבעה אף מרגשות הנקמה
בגרמנים בעקבות הטראומה שחוו בשל השמדת בני המשפחות הגרעיניות
והקרובים בידי הנאצים וכן תמיכתה הרבה של "ברית המועצות" בשלבי
הקמתה של מדינת ישראל  .עברו שנים אחדות עד שאבא – יעקב כרמון
מתנער ממצג השווא כאשר החל לכתוב בעיתונות באינטנסיביות עצומה על :
גורלם האכזרי של אנשי הרוח  ,התיאטרון  ,הרופאים היהודים במשפטי
הראווה תחת השלטון הסובייטי ועל האשליה בדבר התיישבות יהודית בחבל
היהודי האוטונומי  " -בירוביג'ן " .מכאן ואילך החל לחפש ולכתוב על
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'כל' ניצוץ וזיק של חיים לאומיים יהודיים בספרות  ,תיאטרון  ,בקהילה...
ובמיוחד ב"מזרח אירופה ".

רשמים ממסע בבירוביג'אן יולי-אוגוסט
 8434מאת ָא .פרלמן .ורשה.8434 ,
בירוביג'אן הייתה בירת המחוז היהודי
האוטונומי שבמזרח הרחוק הרוסי.
ארבע חוברות עוקבות ,עם מספור-
עמודים רצוף ,חלק מהסדרה "גרָאשן-
ביבליָאטעק".

לדעתי הייתה אצל אבא כמיהה לדמות של "מנהיג מוביל" אפילו צורך להערצה.
כך היה כלפי משה סנה "האל שהכזיב" כאשר היה במפלגת "השמאל
הסוציאליסטי " ,ב "אחדות העבודה" האמין ושם מבטחו במנהיגותו של יצחק
בן – אהרן .

משה סנה
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בימי ילדותו היה זה הסבא "שרגא" מבילסק – פודלסקי ובארץ ישראל רכש
הערכה עמוקה לדוד של אימא פנינה והוא  :מוטקה אפטייקער – הרוקח
מרדכי לוי – סג"ל .את מוטקה כיניתי  , :הדוד זיידה " כלומר "הדוד סבא"

הזמנה לחתונתו של מרדכי לוי הרוקח ב"בתי אונגרן" בירושלים
משפחתה של פנינה הייתה מושרשת מאד בארץ
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אבא ואימא " -שנינו ביחד וכל אחד לחוד "
המילים  :יהודה עמיחי

"...אופק הים מאבד ספינותיו –
קשה לשמור על משהו עכשיו...
כמה זקוקים אנו לרחמים .
שנינו ביחד וכל אחד לחוד .

ירח מנסר את העבים לשניים –
בואי ונצא לאהבת בינים .
רק שנינו נאהב לפני המחנות
אולי אפשר עוד הכל לשנות .
שנינו ביחד וכל אחד לחוד."...
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יעקב קרמר  ,עלם צעיר בן עשרים בא לארץ ישראל  ,קרובי משפחתו בה
מעטים .הקן – חיק ההורים גיטל ואליעזר והאחיות צילה וציפורה הרחק בפולין,
המשפחה דלה בכלכלת ביתה ורחובות העיירה טעונים בשנאת היהודים שנים
אחדות יעקב כבר מחוץ לבית ההורים כאשר למד בגימנסיה העברית
בביאליסטוק עשרות ק"מ מהעיירה – בילסק פודלסקי  .אבא נשלח
ללמוד במכללה -האוניברסיטה במרומי הר הצופים ,

טקס פתיחת האוניברסיטה על הר הצופים

ללא משענת תומכת בממון במאכל  ,במזור ומשקה  .למד שנה – התקיים
בדוחק וכצעיר המאמין אולי ,בכוח שריריו ובהשפעת סביבת החברים
המשחרת לעמל יצא לעבודה 'מזדמנת' בעבודת "הסבל" בתחנת " אגד "
ברחובה הראשי של ירושלים החדשה רחוב " יפו " .
מה נוגות כנראה היו המחשבות והזיכרונות אצל יעקב – הלזה באתי
לארצנו ? כמה קשה לי להתרכז בלימודים  ,מה שלומה ומעשיה של האחות
הקטנה  ,השמנמנה והאהובה צילה ?
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האחות הקטנה צילה שנותרה מאחור ונספתה עם יתר בני המשפחה
במה אשלם את שכר הדירה בחודש הקרב ובא? הלוואי והייתי טועם רק עוד
מעט מתבשיליה של אימא ...האם אבא מצליח למכור מעט ממרכולתו?

פנינה בקיוסק ליד תחנת "אגד"
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יעקב (מסומן)-סבל ב"אגד"
על מצבו העגום בירושלים מיעט יעקב ולא רצה לכתוב לבית בגולה ועל כך
אבא אליעזר התלונן במכתבו .
סמוך לפתח תחנת האוטובוסים של "אגד " ברחוב "יפו" חנות קטנה – קיוסק
למכירת עיתונים  ,שבועונים ,ירחונים וחוברות קריאה  .המוכרת אימא –
פנינה שטמפר ,ילידת "העיר העתיקה" שבירושלים ,אביה שלמה מחפש
פרנסה באוסטרליה הרחוקה ,האם  -חיה .כמוה "כאלמנה חיה"
והאח – יששכר כמוהו כ "יתום" .מעטים היו ימי האושר של פנינה ורבים מהם
היו ימי הרעה .
מעט השנים הטובות  -במושבה "חדרה" בשל בית הספר  ,החברות  ,המורים
הטבע והנוף .
ייתכן והלימודים בסמינר למורות "המזרחי" בירושלים היו בחינת  " -מצוות
אנשים מלומדה " – שנעשתה מבלי שמאמינים בה  ,אולי כהרגל ושמא בשל
לחץ חברתי  ,בעוד בנפשה כמהה פנינה למרדנות  ,ליצירה  ,לקיבוץ להכשרה
אותם מצאה בקבוצת "השדה" ב "ראשון לציון"  .הייתה בכך "בשורה" ,
מימוש תקווה  ,יציאה 'חלוצית' של "שוברת החומות" מגשימה לפי המיית
ליבה של בת למשפחת " שטמפר "  .אבל למרות עוז אופייה לא עמד די גופה
במטלות – ורק 'הפיסיות' להן שאפה ובהן – בחרה  .כך נאלצה פנינה לשוב
לירושלים .
פגישת השניים ביחד של יעקב ופנינה היה של שתי נפשות בודדות שהתאחדו
לחוויית "היחד" .
אנחנו כבר לא לבד .שנינו כמהים לחום  ,אהבה  ,הדדיות וביטחה כך
משתקפת התמונה בה פנינה ויעקב – שתי דמויות נאות הצועדות שלובות
זרועות ברחוב "המלך ג'ורג'' בירושלים .
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פנינה ויעקב

אבא ואימא
שניהם תאבי המילה הכתובה ולקריאה .אבא לעיתונים בעיקר ,אבל לא רק ,
ואימא  -לספרים.
דוברים ושולטים היטב בעברית ואף דמיון רב בהגיית היידיש המדוברת בפי
שניהם.
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ובאשר לרומנטיקה  -המשיכה ואהבה אף בין בת המזרח – העיר העתיקה
והעולה החדש.
גם כל אחד "לחוד" .הגימנסיה העברית בביאליסטוק  ,תכניות לימודים שונות,
ילדות ונערות של בן העיירה  ,התרבות והשפה הפולנית...למול פנינה –
הבוגרת יותר בשנים ובניסיון החיים .
השניים זקוקים לאהבה לפני המחנות ,יעקב לליטוף  ,לחיבוק לאהבת אחות
ואם ואישה .
אבא לא היה מן האיתנים בבריאותו " ,הגיבור  -הסבל " בעל כורחו ומעל
ליכולתו  ,רדוף מחלות  :דלקות ,גם של מעיים וקיבה ,לב שלא תמיד חזק ויתר
הלחץ דם...אימא פנינה טיפלה  ,טיפחה  ,ופינקה
והעניקה ממה שידעה מאביה והדודים הרוקחים  ,ואולי הכתה על חטא
שהזניחה את אימה

גלויה שנשלחה מבילסק רחוב מיצקביץ  )?49 ( 49מאביו של יעקב
בגלויה הוא מביע דאגתו וכעסו על כך שאינו כותב מספיק
החולנית  -שמא בשל התרסה  ,כעס ומרדנות  ,ואת יששכר האח הכחוש
שבוודאי היה ראוי לחיזוק גרמיו – עצמותיו  .ייתכן ואימא וגם אבא ציפו בחיי
הנישואים למנת יתר של " תגמולי –פינוקים " מן החסר ובמקומם 'התמלאתי'
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אני  ...אימא הרעיפה עלי "הבן היחיד" את חום האהבה המפנקת  ,עשתה את
כל מה שיכלה וידעה וזאת על רקע אימות המלחמה העולמית השנייה  ,בצל
"השואה" שגדעה את מרבית משפחת אבא  ,את סבא וסבתא  ,הדודות ובן
הדוד...החורבן העצים אצל יעקב את עוצמת הבדידות – הגלמודיות ומזערה
הבאת הרננה אל חיי היום יום .
אבא היה איש של מאבקים ורעמים  ,קנאי לדעותיו והשקפותיו  ,קשה למדי
לפשרות ומוכן להקצנות בדעה  ,הבעה ואף בעשייה .היה גם "מתמיד"  ,חרוץ,
אמין  ,ועם חלוף השנים התפייס והתרכך .
אימא גם היא הייתה לפעמים עקשנית " כמו פרד " ואזי – לא מתפשרת ,
שיחתה הייתה קולחת אבל היו ימים שהתחלפה ב "קול דממה " .
מבחינה רגשית  ,אולי לא תמיד זכיתי בילדותי ונערותי ב "כיפת ברזל" אבל
נהניתי עד מאד מ "מרחב מוגן " שהיה  :אוהב  -מרופד  -שומר -עוקב –
דואג .
לפרקים דמו הורי יעקב ופנינה למאמר  " :ברזל פוגש בברזל " אבל מיד
ובסמוך היו אוהבים ,רוגעים  ,שלווים והתארכו ימי "ההפוגה" .
לא הייתי נוכח  ,אף לא " זבוב על הקיר " ליד מיטת חוליו  ,בלילות ימיו
הספורים והאחרונים של אבא יעקב .
אימא פנינה ישבה לידו והחזיקה בידיו לאורך כל הלילה בשעותיו האחרונות
בבית החולים בטרם קיצו  -הוודאי ממחלת " האוריאה " – מחלת הכליות –
המכלות .
הם  -הורי פנינה ויעקב  ,בוודאי פתחו מסגור ליבם וקראו בדברים והגיגים.

את " ספרי הזיכרונות" של שני ימי חייהם.

.
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מעיזבונו של יעקב
2791-2718
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יעקב איש הספרא-מאמרים 8491-8491 -
הקדמה
(הייתה משולבת גם בפרק קודם על חייו של יעקב)

אבא כתב הרבה מאד לעיתונות  .החל מ "דבר ירושלים" (עיתון עיתונאי
ירושלים של העיתון "דבר" בימי מלחמת העצמאות -בתקופה שהקשר עם תל
אביב היה בלתי אפשרי עקב המצור) .והמשך ב"מועצת פועלי ירושלים"
ובפרסומים של הסתדרות הפקידים ושל מפלגת מפ"ם ואחרי כן -
בשבועון " שמאל " .
מאמצע שנות החמישים עד סמוך למותו כתב בהיקפים רחבים ב "למרחב"
העיתון של מפלגת "אחדות העבודה" בטורים  " :מהעולם היהודי " ; ב " טור
אחרון "...רשימות רבות הודפסו ב "משא" – המוסף הספרותי של העיתון וגם
ב"ג'רוזלם פוסט " .
שם תורגמו הרשימות ע"י המערכת לאנגלית והופיעו תחת השם  " :נ  .שרגא"
דהיינו הנכד של שרגא שהוא הסבא של יעקב  -פייבל דער ריבלער מבילסק
פודלסקי .
אבא כתב גם ב "מן היסוד" ופרק זמן ב "כלכלן" לענייני משק וכלכלה  .רשימות
בודדות הופיעו ב "מעריב"  ,ב "ידיעות אחרונות" ובעיתון "דבר" – עם
התמזגות "למרחב" עם "דבר" .
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הכתיבה הייתה חלק מהותי ומרכזי בחייו  .עם הנץ החמה היה משכים וסוקר
את עיתון הבוקר  -ומה רבה הייתה שמחתו על כך שבאותו יום התפרסמה
רשימה מפרי עטו .
יעקב כתב מאות רשימות הללו נשארו בעיזבונו  ,כתובות במחברות ובדפים .
הכתבות שהיו יותר מרכזיות וחשובות בעיניו אף הודפסו  .כל הקטעים מן
העיתונים נשמרו וסודרו על ידי לפי שנים וחודשים .
אבא חתם במגוון רחב של זיהויים  :יעקב ; י  .בן אליעזר ( אליעזר – לזכר
אביו ) ; n . shraga
(הנכד של הסבא – שרגא ) ; יעקב כרמון ; כרמון ; כר ; כ – ן ; י  .כ – ן ; י  .בן
מיכל ( הכוונה כנראה מיכיל שהוא שם סבו השני ) ; סופר "למרחב" וגם
ללא שם שזיהיתי את חלקם כאשר ערכתי השוואה עם עשרות המחברות
והיומנים שבכתב ידו .
יעקב היה " חלוץ " ו "מגשר " בשנות החמישים והשישים בכך שהביא לידיעת
הציבור הישראלי " ד"ש" ומידע עדכני על הנעשה בקיבוצים היהודיים במזרח
אירופה ובמיוחד ב "ברית המועצות "ו "פולין " החקוקה בליבם של ישראלים
רבים  .למעשה שימש אבא ל "פה" של "יהדות הדממה" וזכה לראות את
תחילתה בראשית שנות השבעים של "יהדות התקווה" .
הרשימות הקיפו גם קיבוצים ומרכזים יהודיים נוספים .
יעקב אסף מקורות  ,קרא בספריות  ,סיכם  ,חקר וראיין .
המקורות העיקריים היו עשרות עיתונים ,כתבי עת וביטאונים שהופיעו בעיקרם
במזרח אירופה וגם בארצות הברית ובריטניה  .ערכתי רשימה מפורטת ומלאה
של כשישים מקורות מהם שאב נתונים .
לתיבת הדואר בביתנו היו מגיעים כסדרם ה "פאלקס שטימע" בעברית " :קול
העם"  ,העיתון היהודי בשפת היידיש שיצא לאור בפולין  .את בן משפחתו
הקרוב של העורך הרש סמוליאר הכרתי היטב בשנות עבודתי כסטודנט
במשרד החינוך בירושלים  .וגם ה " סובייטיש היימלאנד " – ' מולדת
סובייטית' הירחון הספרותי הסובייטי בשפת היידיש החל משנת  1691ואף ה
"קולטורה" מפולין .
העיתון המסקרן והייחודי עבורי יותר מכל בשפת יידיש היה מבירוביג'ן ושמו
בתרגום  " :כוכב בירוביג'ן "  ,של המחוז היהודי האוטונומי ברוסיה שהוקם
בשנת  1691ע"י השלטונות הסובייטים השפה הרשמית בו הייתה היידיש .
האוטונומיה היהודית עברה תהפוכות במהלך השנים .
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בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה הגיע מספר היהודים לשליש
מאוכלוסיית המקום אבל לאחרונה פחת מאחוז אחד ורק כאלף יהודים.

יעקב  -עמדה לאומית ציונית
מעניין במיוחד המכתב ששיגר להוצאת הספרים בישראל – ספקית העיתונים
מפולין .
המכתב מיוני  1691מייד לאחר " מלחמת ששת הימים "  .יעקב מבקש
להפסיק לאלתר – מייד וללא כל דיחוי את המינוי על הזמנת העיתונים מפולין
וזאת בשל" :האנטישמיות ודברי הבלע שהושמעו בפולין כנגד ישראל בעקבות
'מלחמת ששת הימים'"...

הבקשה להפסקת המנוי
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הכתיבה עבור אבא יעקב

הכתיבה בלהיטות המרובה שאפיינה את יעקב הייתה ביטוי  ,להבנתי לכמה
היבטים .
 .1כלי לביטוי יכולת אישית  ,מילולית ,הצהרתית חווייתית והישגית .
 .2תיאורי הווי יומיומי ודמויות כמו ברשימות מימי "מלחמת העצמאות" .
 .9פורקן למתיחות יומית ותחליף להשפלה מקצועית שראה בעבודתו
בשירות המדינה .
 .1התרפקות ושחרור של געגועים עזים למשפחה  ,לבית  ,לעיירה -
"בילסק פודלסקי" ועל כך גם בקטעים הרבים שכתב בספר ה "יזכור "
לעיירה .
 .5התערות בחברה הישראלית ולדוגמא עבודתו המושקעת בספר
הנוטרים "לאש ולמגן " .
 .9הזיקה המעמדית והחברתית  ,התרבותית יהודית והישראלית .
" פרסמתי " ,כתב אבא  " ,בעיתונות " תנועת העבודה " במשך שני
עשורים מאות מאמרים ורשימות על נושאים פובליציסטיים וביקורת
ספרותית "...

יעקב הרבה לכתוב ב "משא " ובעיתון "ג'רוזלם פוסט " .

ביקורות על ספרים  ,חלקם היו מגיעים לביתנו לצורך הרשימה .
לעיתים היה מתרגם ואפילו ניסה כוחו והתחיל בתרגום ספר על " :יאנוש
קורצ'אק" היהודי – פולני  ,הרופא  ,הסופר  ,המחנך והוגה הדעות החינוכי
שהפך לסמל היסטורי לאומי ומופת חינוכי  .כמנהל צעד בראש יחד עם חניכי
בית היתומים אותו ניהל בגטו ורשה להשמדה ב "טרבלינקה" .
הכתיבה על תפארתה ובמיוחד חורבנה של יהדות פולין ,על בתי הכנסת ,
העיירות  ,תיאטרון היידיש ,מנהיגים  ,מדינאים  ,מחתרות  ,תנועות הנוער ,
סופרים  ,משוררים  ,שחקנים והקשרים לישראל היוותה אף דיאלוג עצמי עם
מצוקות והדחקות וזיכרונות מימי הילדות  ,הנערות והבחרות בטרם תקופת
"השואה" ובמיוחד אחריה .
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אהבה רגשית וגעגועים עולים ברשימות המקומיות על "היישוב הישן " אותו
הכיר מן "העיר העתיקה" וכן שכונות בירושלים כמו "מאה שערים".
במכתבים למערכת במדור " קוראינו כותבים " התבטא בדבר הנחיצות של
הסולידריות החברתית –מעמדית  ,הביע משאלה לאיחוד מחנה הפועלים אשר
תעצים כוחו וקולו במשק ובכלכלה  ,כתב בעד הצורך במיסוי פרוגרסיבי ...
רשימות אחדות הקדיש לנושא " שכונות המצוקה " בירושלים  .כמו על
" הקטמונים " .
ביומניו הספיק אף לכתוב על תנועת המחאה " הפנתרים השחורים " עליהם ,
לאחר שנפגשה עימם  ,אמרה גולדה מאיר " :הם לא נחמדים"  .בתקופת
עבודתו ב "מועצת פועלי ירושלים" צועד יעקב בראש תהלוכת " האחד במאי"
הצועדת בסך ברחוב "המלך ג'ורג' " .
בראשית שנות החמישים עדיין הייתה משמעות רבה של שילוב עוצמה ותוכן
ביום חגם ותהלוכתם של "הפועלים" .
אבא כתב על ''עמלי היום''  .על 'מדביק המודעות'  ,על 'פועלי הבניין' ,
וברשימה 'חודרת' ומעניינת על עובדי המוסד "יד ושם" היוצאים כ' אחד האדם'
עם בוקר מביתם אל תחנת האוטובוס ומשם אל מרומי "הר הרצל" ובניגוד
הנורא לשלוות הבוקר והבית ' -הפגישה' בעבודה עם הזוועה העומסת על
כתפיהם נטל רוחני כבד מנשוא .
ב "ימי הזיכרון לשואה ולגבורה" הופיעו רשימות נרחבות שכתב אבא יעקב על
שרידי ולוחמי גטאות ,פרטיזנים וארגוני לוחמים .
לצורך ספר זה על אבא יעקב ערכתי מבחר מכל הדברים שהתפרסמו  ,ערוכים
לפי סדר השנים .
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קטעים רבים הבאנו בספר זה .
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מבחר כתבי עת אותם קרא יעקב ובעקבותיהם נכתבו כתבות על העולם
היהודי
כאשר סרקתי הדפים הראשונים נתגלגלה לה למשטח הסריקה סיכה קטנה
(תו) המייצגת את מפלגת "אחדות העבודה" .
בתחילה חשבתי לסרוק דפים אילו מחדש אך לאחר מכן חשבתי שהופעה זו
היא סמלית מאד ומייצגת את עומק הקשר שהיה ליעקב לחיים הפוליטיים
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התעניינותו של יעקב הפכה אותו למומחה במיוחד בנושאי יהדות ברית
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הניתוק מתל אביב הביא את עיתונאי העיתון "דבר" להוציא עיתון מיוחד
לירושלים "דבר ירושל ים" ויעקב מפרסם בו ידיעות
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הופיע בכתבה ב"דבר"  6ביולי
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 8491כתב-ז'אן דניאל

יעקב כנציג מפ"ם במועצת פועלי ירושלים3591-3593
המכתב מובא שוב בגלל חשיבותו והשפעת האירועים המצויינים בו על חייו
של יעקב

382

383

384

385

386

387

השנה3591-
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לקראת פרישה ממפ"ם בעקבות ד"ר משה סנה

משפטי פראג הביאו לטלטלה במפ"ם אשר רבים מאנשיה נקרעו בין הזדהות עם ברית המועצות
לבין הזדהות עם היהודים ועם הציונות ,שהוקעו במשפטים אלו על ידי ברית המועצות וגרורתיה.
מפ"ם הייתה מורכבת אז משלוש סיעות עיקריות :אחדות העבודה ,סיעה מרכזית בראשות מאיר
יערי ויעקב חזן וסיעה שמאלית בראשות משה סנה ויעקב ריפתין .לאחר פרסום הודאתו של מרדכי
אורן ,שהיה חבר בכיר במפ"ם והועמד לדין בפראג כפעיל ציוני שחתר נגד הדמוקרטיות העממיות
וריגל למען
שירות הביטחון הבריטי ,החליטה מועצת מפ"ם בדצמבר  2591לגנות את משפטי פראג והכריזה על
משמעת חטיבתית בנושא .למרות זאת ,משה סנה ויעקב ריפתין המשיכו להצדיק את משפטי פראג
ולגנות את מרדכי אורן .בעקבות זאת ,בתחילת ינואר  2591הודחו אנשי סיעת סנה וריפתין מכמעט
כל עמדות המפתח במפ"ם
ב 21-בינואר התכנסו אנשי משה סנה והכריזו על הקמת "חטיבת השמאל" במפ"ם ודרשו לערער
על החלטת מועצת מפ"ם בפני ועידת המפלגה ראשי מפ"ם הגיבו באולטימטום לסנה שעליו לפרק
את החטיבה או שיוצא מהמפלגה ולאחר שסירב לדרישה הוצאו חברי החטיבה מהמפלגה ב12-
בינואר  2591על ידי מועצת מפ"ם .סנה אמר שההחלטה אינה חוקית ושמדובר ב"צעד פלגני
שהוכן על ידי סוכני מפא"י בהנהגת מפ"ם לטובתה ולהנאתה של הבורגנות" .הוא אמר שהחטיבה
שלו "עוד תוכיח כי היא תמלא תפקיד חלוצי בשחרורו הלאומי והסוציאלי של העם היהודי
ובתפקיד הצלתה של מדינת ישראל אי תלותה ,ביטחונה ועתידה" ושלל הצטרפות למק"י על רקע
העמידה האיתנה של חטיבת השמאל על האידאולוגיה של קיום מדינה יהודית בארץ ישראל .ב1-
בפברואר  2591הודיעו משה סנה ,אברהם ברמן ורוסתם בסתוני לנשיאות הכנסת על הקמת "סיעת
השמאל".
במקביל להקמת הסיעה הנפרדת בכנסת ,החלו חברי סיעת שמאל בארגון מפלגה נפרדת .במאי 2591
קיימו חברי הסיעה בבית העם בתל אביב ועידת ייסוד למפלגה שלהם" ,מפלגת השמאל
הסוציאליסטי".
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הנוסח העברי המחודש,של "האיטרנציונל" "-המנון העמלים" מאת חיים
חפר
"האינטרנציונל" הוא אחד ההמנונים המפורסמים ביותר,
את הנוסח העברי המחודש כתב חפר לאחר שבחודש
פברואר  5891נתקבלה בוועדה המרכזת של ההסתדרות
המלצתו של יצחק בן אהרון" :הועדה ממליצה על עריכתו
מחדש של טקסט האינטרנציונל במובן של מחיקת תוכן
שאבד עליו הכלח וצירופם של תכנים עכשוויים מן ההוויה
הישראלית או הבינלאומי.

ד ָגלֶ יך ָ
ק ּום עַ ם עוֹ בֵ ד ,הָ רֵ ם ְּ ּ
מן הַ ָֹשדֶ הִ ,
ִ
ס ְּד ָנה,
מן הַ ּ ַ
ּ ָכל הָ רָ עֵ ב שָ לוֹ ם וְּלֶ חֶ ם,
א ּ ְּתך ָ לָ אֱמ ּו ָנה.
ה ּוא אָ ח ִ
עוֹ לָ ם יָשָ ן עֲדֵ י הַ יְּסוֹ ד ַנחְּ ִר ָ
ימה,
ִ
מ ַגב ּ ָכפ ּוף ִנפרֹ ק הָ עֹל,
מנ ּו אָ ז ָנ ִק ָ
אֶ ת עוֹ לָ ֵ
ימה,
ֹלא כל ּום אֶ ְּתמוֹ ל ָ -
מחָ ר הַ ּ ֹכל.
אַ חוָה הִ יא ִד ְּגלֵ נ ּו
וְּחֵ ר ּות ְּלכָ ל עַ ם,
ינטֶ ְּר ַנצְּ יוֹ ַנל,
עִ ם הָ ִ
א ְּ
יֵעוֹ ר ,יִשְּ ַגב אָ דָ ם!
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כלכלן 3591--

כתיבה לשם פרנסה ומתוך עניין
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מן היסוד8461-8461-


קבוצת בראשותו של פנחס לבון ,שהוקמה בשנת  1692בתוך מפא"י
בעקבות הדחתו של לבון מתפקיד מזכ"ל ההסתדרות .בשנת  1695פרשו
חברי הקבוצה ממפא"י.




תאריך1691 :




בפברואר  1691הודח פנחס לבון מתפקיד מזכיר ההסתדרות הכללית,
בעקבות הסכסוך בינו לדוד בן-גוריון על רקע פרשת לבון .בשנת 1692
התארגנה בתוך מפא"י קבוצה מתומכיו .הקבוצה ,אשר כונתה 'מן היסוד',
כללה ,בין היתר ,את חבר הכנסת יונה כסה (מזכיר מפא"י לשעבר)
ואינטלקטואלים ,בהם הפרופסורים נתן רוטנשטרייך ,יהושע אריאלי ,יעקב
טלמון ושלמה אבינרי ,העיתונאים לוי יצחק הירושלמי ודן הורביץ ,והסופר
עמוס עוז .מרבית תומכיה של 'מן היסוד' נמנו עם חברי 'חבר הקבוצות'
ויוצאי תנועת הנוער 'גורדוניה' .אנשי הקבוצה תבעו לבטל את הדחתו של
לבון ונאבקו בבן-גוריון ובגישה 'הממלכתית' שלו .הם קראו להתחדשות
רעיונית ולחזרה אל ערכי היסוד של תנועת העבודה ,להגדלת העצמאות של
ההסתדרות ,לחיזוק חברת העובדים ,להגברת הדמוקרטיזציה במפא"י
ולאיחוד מפלגות הפועלים השונות .חברי הקבוצה הוציאו לאור דו-שבועון
בשם 'מן היסוד' ,אשר בו פרסמו את רעיונותיהם .עסקני מפא"י ניסו להגביל
את פעילותה של הקבוצה וסגרו בפניה את סניפי מפא"י .חברות מסחריות
נמנעו מלפרסם בביטאון 'מן היסוד' ,מחשש שהדבר יזיק להן .והיה אף ניסיון
להוציא את אנשי 'מן היסוד' ממפא"י.
בשנת  1691עמדו אנשי 'מן היסוד' לפרוש ממפא"י .במאי  ,1691בעת כנס
הקבוצה בחולדה ,שלח ראש הממשלה לוי אשכול ,מכתב לראשי 'מן היסוד'
שבו טען שאין תוקף להדחת לבון וקרא לחברי הקבוצה לשוב לפעילות
סדירה במפא"י .המכתב עורר את זעמם של בן גוריון ואנשיו ,ובעקבות כך
קיבלה מזכירות מפא"י החלטה שרוקנה את המכתב מתוכן .בשנת ,1695
בעקבות החלטת זאת של המזכירות ,פרשו לבון וחברי 'מן היסוד' ממפא"י.
באוקטובר  1699ביטלו מוסדות מפא"י את תוקפה של הדחת לבון .חברי
הקבוצה לא שבו למפלגה ,אך בטאונם נסגר ופעילותם הלכה ודעכה .לאחר
הקמת מפלגת העבודה בשנת  ,1691שבו אליה חלק מאנשי 'מן היסוד'
כבודדים.
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"למרחב" וב"ג'רוזלם פוסט"
6591-6591
"למרחב"
היה ביטאונה של מפלגת אחדות העבודה  -פועלי ציון ויצא לאור בין השנים 4591
עד  .4594הרוח החיה ,קובע הקו האידאולוגי וכותב רוב המאמרים הפרוגרמטיים
בעיתון היה ישראל גלילי.

ישראל גלילי ( 61בפברואר  8 – 6566בפברואר  )6581היה ראש המפקדה הארצית של
"ההגנה" ,פוליטיקאי ישראלי ,חבר הכנסת ושר בממשלות ישראל

הגיליון הראשון של כתב העת ,שהוגדר כ"דו-שבועון מדיני" ,יצא ב 2-ביוני ,4591
אולם החל מדצמבר  ,4591בעקבות היפרדותה של המפלגה ממפ"ם ,הפך כתב העת
לעיתון יומי .עם הקמת מפלגת העבודה הישראלית ב 4591-עברה השליטה בו לידי
הקיבוץ המאוחד .ב 14-במאי  4594יצא גיליונו האחרון כעיתון עצמאי ולמחרת
התמזג עם דבר (בדף הפנימי של "דבר" נכתב שמו הרשמי של העיתון" :דבר -
מאוחד עם למרחב").

העיתון החזיק בדרך כלל ארבעה עמודים ולא היו בו תצלומים אלא איורים.
חשיבותו של "למרחב" מלבד היותו עיתון מפלגתי הייתה במוסף הספרותי שלו
"משא" ,שצורף לו כל יום שישי .משא יצא כדו-שבועון עצמאי מ ,4594-ומדצמבר
 ,4591עם הפיצול במפ"ם ,הפך להיות מסונף ל"למרחב".
את "משא" ערך במשך רוב שנותיו אהרן מגד והוא אף הפך להיות למוסף הספרותי
של עיתון "דבר" לאחר האיחוד .משא ריכז סביבו חבורה ספרותית בה היו חברים

408

אמיר גלבוע ,זרובבל גלעד ,בנימין גלאי ,משה שמיר ,מתי מגד ,יגאל מוסנזון ,חיים
גורי ,נתן שחם ,חיים חפר ,ע .הלל ,ט .כרמי ,חנוך ברטוב ודן בן-אמוץ ,כולם סופרי
דור תש"ח שהיו מקורבים אידאולוגית באותה עת למפלגה .בין המשתתפים האחרים
ב"משא" היו רם עברון (ביקורת קולנוע) ,אברהם עוז (ביקורת תיאטרון) ומשה נתן.

(באנגלית )The Jerusalem Post :הוא עיתון יומי
ישראלי בשפה האנגלית .מקורו של העיתון ב-
" ,"Palestine Bulletinעיתון יומי באנגלית שנוסד
בשנת  1925ושבהמשך הפך ל."Palestine Post"-
לאחר קום המדינה שונה שמו לזה המשמש עד היום
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צ"ל למעלה "כפי שמלמד הלקט להלן"
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צריך להיות "הנה לנו ניגון יש" ,מילים ולחן  -נחום שטרנהיים,
נוסח עברי – שמשון מלצר
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הרשימה האחרונה של יעקב ב"משא"
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כתבים מן העזבון יעקב קרמר-כרמון 7417-7491
כתבים

מן העיזבון של יעקב קרמר  -כרמון
רשימות ומסמכים בנושאים שונים

7491

הקידוש האחרון בעיר העתיקה

7491

שוטרי ירושלים נשבעים לדגל
הכרח לשפר את משכרתו של השוטר היהודי

7494
7497

נגד הכינוי "כושי" למתווך ראלף באנץ'
מהווי חיינו:קיצוב מזון ופערים ב "תקופת הצנע".
עולים חדשים נקלטים בפקידות בירושלים.

7491

ההסתה הגזעית מתגברת בארץ  -גם זיכרון מבילסק

7499

ספור – שמואליק הוותיק חניך מצטיין בגדודו

7491

ב "בדיחות הדעת" על עובדי המדינה

7491

על "הרפורמים" יעקב מעדיף 'השטיבל' של חסידי גור על
'ההיכל הרפורמי'

8591 – 8591
7491

תקופת השתתפותו בהכנת הספר "לאש ולמגן"

יעקב על גיוסו לנוטרות-על יחידת 'השוטרים המוספים" (מ)7411-
דוגמא לעדות-אוטו פריד על קבוצת הכדורגל של נוטרי ירושלים.

7491

יעקב'-ספר על שנות חיינו היפות ביותר'

7491

שורר זיוי "לאש ולמגן" בעיתון "דבר"

7491

( ביומנו ) 'כמעט כל מה שנכתב בספר על ירושלים נכתב על ידי'

7491

הוקרת העורך ב"מערכות" על עבודתו בספר:תכנון ,דיבוב,ואיסוף
החומרים והעדויות
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"יד ושם"
7497

לעובדי 'יד ושם' "המתייחדים תמיד עם העם"
יעקב בטקס ב 'אהל יזכור ' עם המשורר והסופר איציק מאנגר

7491

א  .ל  .קובובי יו"ר 'יד ושם' לכרמון ' אני מודה לך במיוחד על
יחסך הנפשי לעבודתנו'

7494

יום הזכרון לחברי ה"הגנה"

7417

על "הפנתרים השחורים"  -גולדה  -ויידיש .

על קברו של יעקב ז"ל בתמונה פנינה,מיכה בתיה
וחלק מן הנכדים (עומר ,ישי –יעקב ואיילת)
ישי –יעקב קרוי על שמו ועל שם אחיה של פנינה-
יששכר.

468

שני העמודים משלימים את התוכן הרצוף

469

470

471

472

473

ד"ר דב יוסף "שר הצנע"

474

475

476

477

478

לאש ולמגן

479

480

481

על השירות בנוטרות-כתב יעקב כרמון  ,לכבוד הוצאתו לאור של
הספר " לאש ולמגן"

482
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"דבר" 77.7.7411

487

"יד ושם"
יעקב כותב על אנשי "יד ושם" ועבודתם הקשה והסוחטת-מובא
בקשר לעבודתו במוסד זה

488

489

יעקב (מסומן) בטקס ביד -ושם עם איציק מאנגר

490

חברות פעילה בארגון חברי ההגנה
יעקב חבר בארגון משנת 7411

491

492

493

הספיח  :יעקב  -קרמר  -כרמון
בעבודתו ותחומי פעולותיו

ספיח
מילים  :רחל
"הן

לא

לחן  :יהודה שרת

חרשתי  ,גם

לא זרעתי ,

לא התפללתי על המטר .
ופתע ראה נא שדותי הצמיחו
דגן ברוך שמש

במקום

דרדר"...

המשוררת רחל
ספיח הוא הצומח מהגרעין הנופל מאליו  .ספיח הוא גם העניין שנוצר
בעקבות מאורע  ,מעשה או פרשה .
במסגרת הספיח ייחשפו עוד הבטים בחיי אבא מימי 'המדינה בדרך'
ובישראל  ,בארץ ובירושלים  ,בהסתדרות והעובדים  ,בדיונים וחוגי בית
שעלו ב 'דבר ירושלים' ו 'דבר'  ,ב 'על המשמר' ו 'מעריב' ואף ב 'ג'רוזלם

494

פוסט'  -כלי הביטוי להשקפה הישראלית וראי ליהודי התפוצות  ,לתיירים
ולזרים  .עיתון "למרחב" שהיה לאבא ל "במה" מרכזית טרם הועלה
באתר ה 'עיתונות יהודית היסטורית' ובו  ,מן הסתם  ,עניינים נוספים .
הסקירה תתייחס מאז עלייתו לארץ – ישראל (  ) 5391ועד לסוף שנות
השישים .

5391

"אגודת הסבל העברי" מטרתה הייתה לארגן את כל הסבלים

היהודים ולחדור לשוק העבודה ההולך ונשמט מידי הסבל העברי .
יסודות האגודה  :שמונה שעות עבודה  ,ביטוח בקופת חולים ומתן עזרה
במקרה אסון  .החברה מקבלת עליה כל עבודות הובלה וסבלות וממלאת
את עבודתה בדייקנות  ,באחריות ובעבודה עברית  .האגודה נוסדה חדשים
לאחר עליית יעקב ואכן  -בשנת  5391היה לחבר ב "קופת חולים"
 .ייתכן וכבר אז עבד לקיומו כ "סבל' .

5399

( עיתון 'דבר' דצמ' )

מכתבים שהתקבלו ולא הגיעו ליעדם  .פרנקו  -מזכיר עירית

ירושלים מבקש למסור שנתקבלו אצלו מכתבים בשביל יעקב קרמר
ונוספים .
5391

( עיתון 'הצופה' אפר' )

ועדת הגיוס – ב מפ"ם ' :מפלגת הפועלים המאוחדת' מתכנסת

בבניין רטיסבון בירושלים ומוזמן גם החבר קרמר .
( עיתון 'על המשמר' פבר' )

בניין רטיסבון-ירושלים
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5391

" זה היה רק אתמול " -

בעיתון " דבר ירושלים "

'היה זה רק לפני כמה חדשים  ,ולי נדמה שהיה זה בתקופה הטרום –
היסטורית  .הייתי אז שוטר באחת מתחנות המשטרה בירושלים  ,שוטר ותיק
ובעל נסיון  ,אבל מאנשי – המקום "נייטיב"  ,חובש קלפאק ונועל נעליים כבדות
( להבדיל מן הנעליים הקלות של השוטרים הבריטים ) .

קולפאק כובע צ'רקסי שחבשו נוטרים ושוטרים-
יהודים וערבים –
בתקופת המנדט

הוא היה אז סרז'נט  ,חובש כובע כחול ( מ "גזע האצילים" ) מצוחצח  ,מגודל
שפם  .הוא שנא אותי מן הרגע שהכירני  .היה פונה אלי "אסמע" ואני הייתי
עונה לו ,שצריכים לקרוא אותי בשמי .היה פונה אלי בקול תקיף ומצווה .
הרגשתי  ,כי הלשון הערבית יותר מדי שגורה בפיו  ,נודע לי שאשתו ערבייה
והוא אינו אוהד ביותר "נייטיבס" בני דת משה .
ראיתיו לפני כשלושה שבועות בערך במקרה .הוא נמצא בין החמשה מחברת
החשמל  .הציץ בי וכבש את פניו בקרקע  .הוא ראה את ה "נייטיב " חובש
כובע קאסקט וחוגר אקדוח ' .
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החתום ב  .א  -כך חתם אבא ב 'דבר ירושלים' כלומר  :בן אליעזר ( שם
הסבא של מיכה )  .המדובר  ,כנראה לפי 'העיתונות ההיסטורית' במאסרים
שהיו קשורים לפרשת ריגול של בריטים בחודש יולי  . 5391האצ"ל
בירושלים העביר את העצורים לידי 'צבא ההגנה לישראל' תוך התחייבות
הצבא למצות את החקירה ולקיים משפט פומבי .
אבא – עם 'כובע הקאסקט והאקדוח ' היה אז קצין חקירות ב'משטרה
הצבאית' בחטיבת ירושלים .
יעקב לא היה עיתונאי אבל כתב פרקי הווי ירושלמי ב 'דבר ירושלים' -
עיתונם של פועלי ירושלים  -העיתון המשותף של העיתונאים .
העיתון הודפס בתקופה בה המצור החלקי מנע מהעיר גם 'מזון רוחני' -
את העיתונים שהודפסו בתל – אביב .

בן אליעזר כאיש המשטרה כתב גם את הרשימה הבאה " משפט צבאי "
ניכר באבא שהסיפור עורר בו עניין – הבנה  -הזדהות והרהורים .

'הוא אחד מנהגי השיירות האצים טסים מדי יום ביומו בכביש בורמה  ,בואכה
ירושלים וחזרה .הוא מביא לנו מזון ועוד דברים אחרים הנחוצים לנו כאוויר
לנשימה בימים טרופים אלה .

היא  ,אחות מתנדבת במגן דוד אדום  ,מגויסת באופן חלקי  .המפקדת אומרת
עליה שבימי ההפגזות עבדה במסירות יומם ולילה כשד ממש .
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דרך בורמה

והנה עשה הוא "שטות" ונתפס בקלקלתו .
הוא רצה לקחת את ידידתו לכמה ימים לתל – אביב  .ומכיוון שלא היה לה
רישיון לעזוב את העיר  ,החליט הוא לקחתה על ידי צירוף שמה לרישיונו הוא .
והנה נתפסו שניהם על יד המחסום במוצא והובאו לבית – דין צבאי .
אחרי שהתובע העלה את תביעתו לעונש חמור  ,ניתנה רשות הדבור לנאשם
עצמו  .והוא למד סנגוריה על עצמו בערך בזו הלשון " :רבותי השופטים הנני
מודה שחטאתי  ,עיני לא היו לבצע .עשיתי מה שעשיתי  ,מכיוון שרציתי
שידידתי תבלה ימים מספר בתל – אביב ותנוח מרוב עמל ומתיחות  .אני איש
שירות ותיק  ,אף על פי שצעיר הנני לימים  .הייתי בשיירות לכפר עציון וגם
נפצעתי שם .

לפני זמן מה נשארתי תקוע בירושלים ללא יכולת לצאת ממנה .

כפר עציון
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היה זה עוד טרם נסללה דרך בורמה  ,ואז מצאתי מחסה בבית הורי הנערה ,
ואף על פי שבירושלים שרר אז מחסור ורעב  ,חילקה המשפחה אתי את פת
לחמה  .התקשרתי אז לנערה זו ובקשתי לקחתה לתל – אביב .
לחנך ולהדריך
הסנגור מצדו טען " :הצבא שלנו מוכן להקרבה עצמית ומצטיין בגבורה עילאית
ובחירוף נפש  .אולם הוא צבא צעיר לימים שרק עכשיו מתארגן ולובש עור
וגידים  .הבחורים שלנו רק עכשיו לבשו מדים ולכן יש שהמשמעת לקויה אצלם
במקצת  ,תפקידו של בית דין צבאי לא רק לענוש  ,כי אם גם לחנך ולהדריך ,
ולכן המתיקו נא את הדין ואל תחמירו" .
השופטים יוצאים ,מתייעצים ופוסקים  :הנאשם עבר עברה  .יהיה עלינו לדונו
לשלושה חודשי מאסר  ,אך בהתחשב בהתנהגותו  ,ובעברו יהא עונשו רק
אזהרה ונזיפה חמורה .
קהל החיילים בבית הדין נושם לרווחה .
הזוג הצעיר עוזב את האולם שלוב זרוע '.

5393

מפ"ם "הקרן

הפוליטית מאי  ( "5393בעיתון 'על המשמר' )

יעקב ופנינה קרמר מופיעים ברשימה ח' של נושאי תעודות מילוי – חובה
בסניף ירושלים של המפלגה  .המדובר בימי 'הכנסת הראשונה' הימים
שסיעת מפ"ם בכנסת מנתה עשרים חברי כנסת .
תעודות 'מילוי – חובה' היו של קרן התרמה למפלגה ( מילוי מלשון 'למלא'
– לתרום  .על כך למדתי מפרופ' אלי צור חוקר ההיסטוריה של העם ,
הציונות והשמאל הישראלי העומד גם בראש 'המכון לחקר תולדות תנועות
הנוער' במכון "יד יערי"  -בגבעת חביבה ) .
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5393

קרמר  ,כנראה אבא  ,מטעם המחלקה לתרבות במועצת פועלי

ירושלים בשיחה – בחוג 'במלאת עשרים ותשע שנים להקמתה של
ההסתדרות' .

5311

( עיתון 'דבר' דצמ' )

'קיפוח חברי מפ"ם'  -קרמר משתתף בכינוס וועדי עולים חברי

המפלגה שנדונו בו בעיות שיכון וקליטה  ( .עיתון 'על המשמר' ינו' )

5311

"ביום העצמאות"

יעקב קרמר

מצעד צה"ל 0591

'את חג העצמאות השתא בירושלים התחלתי לחוג עם תחילת בנית בימת
המצעד  .ההכנות לחג עוררו בי גל שמחה ושימשו לי הזדמנות לחשבון נפש על
העשייה הגדולה הנעשית במדינתנו בכל שטחי העשייה והיצירה  .מחשבתי
הייתה נתונה כל הזמן לבנינו אשר בחייהם ובמותם הנחילו לנו ולדורות הבאים
כבוד ומעמד  .מן הדין היה לקוות  ,שביום ציון המאורע ההיסטורי יוזמנו
ההורים השכולים אשר בזכות גבורת בניהם הגענו עד הלום  .לצערי לא כן היה
הדבר  .הבימה הייתה אמנם מלאה אדם עד אפס מקום  ,היו פקידים גבוהים ,
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מנהלי מוסדות  ,אורחים מחוץ לארץ וכו'  ,אבל ההורים השכולים לא היו .
זהו בעצם הנהוג אצלנו מיום הקמת המדינה .
בעבר הלא רחוק כשברל ובילינסון ז"ל האצילו מרוחם על תנועתנו  .היה האדם
הפרט במרכז חיינו ויצירתנו .בימים ההם צבורינו לא נחלק עדיין לנכבדים
ולפשוטי עם  .להולכי רגל מזה ולנוסעי מכונית מפוארת מזה  .עם קום המדינה
העמד האדם הפשוט בצל ואת מקומו ירש המומחה והפקיד הגבוה .ראיתי את
שומרי החפירות שמסרו את כוחם וזמנם בעבר הקרוב – רחוק .ראיתי אותם
בחג העצמאות מצטופפים בפינות שונות ברחובות העיר כדי למצוא אפשרות
ולחזות במצעד הצבאי  .האם נועדו איש העבודה ואיש המגן לשעבר רק
למאמץ והקרבה  ,ואינם ראויים להיות בין המסובים ביום שמחה ? הרבים הם
האוצרות העומדים לרשותנו מחוץ לאוצר האדם שהתברכנו בו ? יתכן שקולי זה
ישמע כקול קורא במדבר כי העתים השתנו  .אולם חושבני שהכרחי לחזור
למקור מחצבתנו '

5315

( בעיתון 'דבר' במדור "בשולי דברים" מאי )

בחטיבה של מפ"ם הרצאה על בעיות אקטואליות בעולם ובארץ .
( עיתון 'על המשמר' ינו' )

 5315הפגנה בירושלים
5315

(עיתון 'דבר' ,ינו')

מטעם המחלקה לתרבות של מועצת פועלי ירושלים במסגרת

הרצאות במקומות העבודה  ,קרמר ב"המקשר"  -לקראת "האחד במאי"
( עיתון 'דבר' אפר' )
5315

בהודעה בה ברכות לאריה צימוקי עם נישואיו  .קרמר עם אחרים

ובהם מש' ארסט  -וקובלנוב  .אברהם  -אברשה ארסט היה ממנהיגי
תנועת העבודה בירושלים ואברהם קובלנוב מראשי מפ"ם בעיר .
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לאבא יעקב היו 'נקודות מפגש' עם צימוקי  -שניהם מעולי 'פולין'  ,חברי
'ההגנה' ושירות במשטרה  .עם קום המדינה צימוקי היה הדובר של
"משטרת ישראל"  .בהמשך דרכו היה אריה צימוקי עיתונאי בעיתונים:
'על המשמר' ',דבר' ו 'ידיעות אחרונות' בנושאים פוליטיים ומדיניים  .בתו -
טובה צימוקי היא הכתבת לענייני משפט ב 'ידיעות אחרונות' .
( הברכות ' -על המשמר' אפר' )

5315

יעקב קרמר באסיפת חברים ואוהדים המתקיימת ב 'מחנה עולים

גבעת שאול ב' בירושלים'

5315

( עיתון 'על המשמר' יול' )

כרמון  -מזכיר אגודה מקצועית בירושלים חתום ביחד עם 229

אלף נוספים על 'עצומת השלום'  .בעיתון גם תמונת "יונת השלום" .
העורך מקדים ' :ההחתמה עוברת בהצלחה גדולה בכל רחבי הארץ ובזה
ניתנה תשובה למתנגדי תנועת – השלום  ,המנסים להפריע למאבק בעד
השלום בישראל' החותמים מופיעים ברשימות לפי  :אנשי ציבור ; רוח ;
רופאים ; מהנדסים ; אדריכלים ; עורכי דין...בין אנשי הרוח  :המשוררת  -לאה
גולדברג והסופר  -יגאל מוסינזון .

5315

( עיתון 'על המשמר' אוק' )

'גם פועלי ירושלים יפתחו במערכה להטבת מצב המזון '

יעקב כרמון  -חבר מזכירות הסתדרות הפקידים בירושלים פותח את

502

האסיפה של המועצה המקצועית של מפ"ם בעיר  ,בהשתתפותם של עשרות
מקומות – עבודה .הדיון עסק בהתארגנות והתחלת הפעולה של פועלי
ירושלים על רקע המצב החמור באספקה  .כרמון ציין כי 'מועצת פועלי
ירושלים' למרות הבטחותיה  ,טרם כינסה ישיבה לדיון מקיף בבעיות  .עם
סיום הישיבה  ,לאחר הדברים הנוקבים של א  .קובלנוב  ,התקבלו החלטות
לפעולה בין פועלי ירושלים .

5311

( עיתון 'על המשמר' אוק' )

במלחמה נגד הורדת רמת החיים  .אבא יעקב נטל חלק בכינוס

ארצי של פועלים שנערך ב 'בית החלוצות' בשכונת "רחביה" בירושלים .
יעקב השתתף בדיון וסיפר כי באחד ממקומות העבודה הגדולים בירושלים
השיגה מפ"ם בזמן האחרון שבעה מקומות בוועד העובדים לעומת ארבעה
שהיו לה קודם ' .כרמון הדגיש כי יש לשאוף להשגת הרוב בהסתדרות ולשם
כך  ,יש להגביר את ההסברה במקומות העבודה' ( 'על המשמר' אפר' )

בית החלוצות ירושלים 0591-
5311

כרמון ב 'חטיבה הצעירה' של מפ"ם בשעה  2522בסניף על

הנושא  :המצב הכלכלי בארץ .

5391

( עיתון 'על המשמר' יול' )

בעקבות "המהפך" בהשקפותיו הפוליטיות – חברתיות של אבא

יעקב התגברו מאמציו ומאבקיו למקום עבודה בשירות המדינה שיהיה רציני
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עבורו לפי כישוריו ובהתחשב בוותק ובמכלול תפקידיו הקודמים מאז עלייתו
לארץ ומאז קום המדינה  .על רקע זה הופיעה הרשימה של אריאל ויינשטיין
' עובדי משרד העבודה – נגד קבלת פעיל "אחדות העבודה" כפקיד' .
'הפעיל' ( בעיתון  :י  .כ  ) .הוא  :יעקב כרמון  .שר העבודה באותם ימים היה
יגאל אלון איש "אחדות העבודה"  .לשון הכתבה  :ועד העובדים במשרד
העבודה מאיים "בהסקת מסקנות" נוכח כוונה להחדיר למשרד פקיד זוטר
מהאוצר  ,הטוען  ,שמקפחים אותו שם  ,גם משום שהוא חבר פעיל באחדות
העבודה  .כוונת הנהלת המשרד לקבל לעבודה איש מחוץ למשרד  .שאין לה
תקן ו "שיוצרים אותה למען האיש"  ,עוררה סערה במשרד והביאה לחליפת
מכתבים חריפה עם מועצת פועלי ירושלים ועם איגוד עובדי המדינה  .מוסדות
אלה תומכים בקבלתו של העובד  ,מר י  .כ  .משום שעבד בשעתו במועצת
פועלי ירושלים "ויש התחייבויות אישיות כלפיו"  .חבר ועד העובדים אמר לנו כי
לעבודה זו בדרגה הנמוכה יש לקבל איש מהמשרד לקידומו "איננו בטוחים ,
שלעובד החדש יהיה כאן טוב יותר  ,וזו אינה צריכה להיות דאגה שלנו" .
שאלת "הכף והמזלג" כפי שהגדרתי את תקופת השנים בחיי אבא אחרי ימי
'מועצת פועלי ירושלים' הגיעה לימי רוגע ושלווה כעבור חדשים אחדים כאשר
בעבודתו ב 'קופת החולים הכללית'  -בין השנים  5399ועד למותו בשנת
 5392מצא יותר שקט ומנוחה .

5391

'ספינות החלל נעות במסלולים שנקבעו על – ידי מדען יהודי'

המדען עליו כתב יעקב הוא פרופ' ארי שטרנפלד  .הרשימה בעיתון 'מעריב'
( ללא ציון שם הכותב ) מקבילה מילולית לרשימה בעיתון 'ג'רוזלם פוסט' עליה
חתום " נ  .שרגא " – הוא הנכד של שרגא  .שרגא הוא הסבא רבא של מיכה .
כנראה שגם הכתבה ב'מעריב' נכתבה על ידי אבא .
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הרשימה להבנתי  ,מעניינת גם בהיבט ההיסטורי .המדובר בתקופת
ההתעוררות של הזהות הלאומית היהודית בקרב יהדות ברית המועצות –
'יהדות הדממה' עליה כתב באותה שנה אלי ויזל  ,אחרי שביקר בברית
המועצות .

אליעזר (אלי) ויזֶל הוא עיתונאי ,פילוסוף ,אינטלקטואל וסופר יהודי ניצול השואה .חתן
פרס נובל לשלום .עוסק בפעילויות חינוכיות להנצחת זכר השואה ומניעת מקרי רצח עם
אחרים ברחבי העולם.

השנים שבקעה בהן הקריאה "שלח את עמי" .
יעקב בירנבאום שהיה אז סטודנט  ,מספר על מאבק הצעירים היהודים בארצות
הברית כאשר ערכו ברובע מנהטן  ,בחג הפסח  ,את 'מצעד יריחו' בו הקיפו את
בניין המשלחת הסובייטית לאומות המאוחדות  -גברים עטופים בטליתות
ותוקעים בשופרות במטרה להפיל את 'חומות האיבה' .
על הכתבה ב 'ג'רוזלם פוסט' בעניין המדען היהודי קיבל אבא מכתב מתיירת
יהודיה  ,ממדינת 'אוהיו' בארצות הברית  ,ששהתה במלון 'גני יהודה' בירושלים
( היום 'דיפלומט' ) וכותבת בהתפעלות ממה שראו עיניה בישראל  .לדעתה
המדינה יכולה  ,צריכה ומוכרחה לקלוט עלייה המונית של יהודי ברית המועצות
( הכתבה בעיתונים ' :מעריב' יונ' וכן ב 'ג'רוזלם פוסט' )
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5391

יעקב בחוג בית בשכונת 'עין כרם' בירושלים – במסגרת "המערך"

עין כרם

לאחדות פועלי ארץ ישראל .

( עיתון 'דבר' ספט' )

5391

"המערך "...בירושלים  -פגישה עם י  .כרמון ( עיתון 'דבר' אוק' )

5399

"בציבור"  -פעילות במסגרת "המערך" בעיר גנים ב בירושלים .
( עיתון 'דבר' נוב' )
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סוף דבר
בחודש נובמבר  2259 -מלאו מאה שנים להולדת יעקב.
אבא נולד ונפטר באותו חודש .
בהגות חכמים – לא סתירה יש כאן  ,כי היה לנו אותו את יעקב .המוות
הוא גם 'תפאורה ומצע' למהות החיים .
מעטים היו ימי שני חייו .
'יום ועוד יום ועוד יום בלעדיך ...לא איך ולא היה מתי ( '...הזמרת
והיוצרת קרן פלס ' -נובמבר' ) .
וכבר...ישאלו נכדינו את סבתא וסבא  :מי היה האיש  -שהיה ? האם
אהב ימים לראות טוב ...נצר לשונו מרע ושפתיו ממרמה...היה סר
מרע...מבקש שלום ורודף צדק ?
וליוצאי חלצינו נשיב  -אם אתם רוצים לדעת  -ספר גם נספר  :כי
כמיהתם של בני אנוש נישאת תמיד אל השלום וגם נביא מלשונו ודבר
שפתיו .
נגלה לכם ונוסיף איך את הספר 'בנינו'  -חומריו ערמנו ותכניו ערכנו .
הספר מוקף בשנים וזיכרונות  .מה נטמע בזיכרון ? הרי הזיכרונות
נערמים אבל אף מתכלים  ,עברו להן הרבה שנים של ימים אפורים .
הנה תמונה מן האלבום  -אפילו אם צבעה החד נעלם  ,אולי תצייר לנו
את מה שסבותינו בביתם חלמו ?
לנו יש מקום של כבוד גם ל 'מורשת'  -התרבותית והחברתית .
ב 'בית המורשת' שלנו על כתליו מדפים עמוסים וגם ב 'עיתונים
היסטוריים' אם נחפש היטב בין הדפים והרשימות של הספר נוכל למצוא
גוף ונשמה .
משהו עמוק בליבנו אומר לנו  -אם תרצו  -או לא .
ילדינו – נכדינו – יקירינו
שלכם ולכם הוא ספר הזיכרון ליעקב .
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