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פתיתים,
במרכז לתרבות יהודית
בקרקוב ,ברחוב מייזלסה ,36
מוצגת ,עד סוף ספטמבר,
תערוכה ”ההורים היהודים
שלי  -ההורים הפולנים שלי“.
התערוכה היא ביוזמת ארגון
ילדי שואה בפולין ועמותת
רוזה לוקסנבורג בוורשה.



במוזיאון גליציה ברחוב דיוור
 31בקרקוב מוצגת תערוכה
בשם "דם מאחד ומפריד".
התערוכה מציגה את
ההיסטוריה התרבותית של
הדם ביהדות מתקופת המקרא
ועד ימינו .הנושא המרכזי שלה
הוא השאלה כיצד הגדירו את
עצמם היהודים בדם ,וכיצד
הגדירו אותם אחרים
באמצעות קריטריון הדם.


במוזיאון התת-קרקעי בכיכר
המרכזית של קרקוב אפשר
לראות מגוון אוספים של
חפצים יומיומיים שנמצאו
במהלך המחקר הארכיאולוגי,
שהתחיל עוד בשנת .2445
בתערוכה מאות מוצגים,
המספרים את סיפורה של העיר
קרקוב החל מהמחצית השניה
של המאה העשירית .בין היתר
אפשר ללמוד על המסחר
והיצוא של קרקוב ,שרידים
שנותרו לאחר השריפה בעיר,
שרידי בית קברות נוצרי
מהמאה ה ,33-מודל של העיר
במאה ה ,35-ועוד ועוד ועוד.



במוזיאון היהודי בבית הכנסת
הישן ברחבת שרוקה מוצגת
עדיין התערוכה על קורותיו של
בית הכנסת החל מהקמתו
במאה ה .35-בקטלוג העשיר
שמלווה את התערוכה נמצא
חומר רב גם על רבני העיר.

שנה טובה ,שנת שלום ושלווה

גליון  931ספטמבר  8192תשרי תשע“ט

הרוקח תדאוש פנקביץ כותב בספרו
”בית מרקחת בגטו קרקוב“ על הימים
שלאחר הקמת הגטו ,במרס :3003
”"פני רחובות קז'ימייז' השתנו מיום
ליום .אופיה של השכונה ,שקנתה
לעצמה ייחוד במשך מאות שנים ,נעלם
במהירות .משפחות שלא עקרו מכאן
במשך דורות עזבו עכשיו; נסגרו
חנויות ,מסעדות ,בתי כנסת ,שמאות
שנים של קיום הטביעו עליהם חותם
עמוק .נעלמו כלא היו התמונות
המיוחדות לרחובות קז'ימייז'
העתיקה; שוב אין רואים בהם יהודים
בבגדים שחורים ,במגבעות לבד,
בכיפות ראש ,בפרוות שועל ,יהודים
בעלי זקנים ופיאות ,המשוחחים
בקרנות הרחוב ,המטיילים והמדברים
בתנועות ידיים .נעלמו לאי שם חבורות
הילדים הרעשנים ,בלבושם הדל,
שקיפצו בסמטאות הצרות ,בחצרות
הבתים המזוהמים ועל מרפסות העץ
הארוכות .שוב אי אפשר כמקודם
לקנות סחורות ברחוב; בעלי החנויות
אינם עומדים עוד בפתחי העסק
שלהם .הכל נסגר.
אבד כלא היה אותו הלך הרוח הסודי המיוחד ,אותו הקסם של הסמטאות
המוצלות ,ההומות אדם .עתה שוב לא נופל עליהן אורם הקלוש של פנסי הרחוב.
אחת ולתמיד נעלמו הסוכות ,שנהגו היהודים להקים בחצרות ובמרפסות לזכר
היותם במדבר .שוב לא נראים יהודים מתפללים על גדות הוויסלה ביום

הראשון של ראש השנה שלהם".
לזכרם!

עמותת ”פולניה“ משמרת את מורשת אבותינו
עמותת "פולניה" מקרקוב ,עמותה ששמה לה למטרה לשמר את מורשת יהודי
פולין ,מארגנת בחודש ספטמבר הקרוב שני אירועים לזכר אבותינו; ב30-
בספטמבר יתקיים מפגש חינוכי על גורלם של הילדים היהודים של קרקוב בזמן
המלחמה .במפגש ישתתפו מר מרצל קורצמן (נכדו של ר' דוד אלתר קורצמן מראשי
בית היתומים בקרקוב) ,גב' ינינה רושצישבסקה -קרבצ'יק ,חסידת אומות עולם
ומר תדאוש יעקובוביץ ,ראש הקהילה היהודית בקרקוב.
ב 16-בספטמבר ,בשעה  16:00ברחבת בית הכנסת הישן שברחוב שרוקה יתקיימו
מפגשים לזכר יהודי העיר ובסיומם יערך קונצרט ב“טמפל“.

תזכורת לתשלום דמי החבר לארגון לשנת  8102בסך  051ש“ח
המחאה לפקודת ארגון יוצאי קרקוב לרחוב הנוריות  10הרצליה0768711 ,
העברה לחשבון הארגון בבנק איגוד סניף הסדנאות ( )160חשבון מספר 807620

בטאון ארגון יוצאי קרקוב בישראל
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”ייירי ,אני זוכרת אותך באהבה .לולה ,יריוב “31.1.8.82
גלויות ומכתבים תמימים למראה שנשלחו מתוך מחנות הריכוז ,נכתבו בשתן ובדיו תרים וחשפו את
ה ודות שהנאצים א רו לגלות.
כתבה מאת שאול גרינשטיין ” 81.2.3.81 ,ה פרנים בלוג ה פריה הלאומית“.
במוזיאון קטן בפולין מוצגים 26
מכתבים עם מידע על ניסויים בבני
אדם שנכתבו בשתן במחנה הריכוז
נְסבְ ִריק  .באוסף מכתבים בהם
ַרווֶ ְ
מידע על ניסויים רפואיים שנערכו
באסירות פוליטיות פולניות  .הם
נתרמו למוזיאון " הקדושים תחת
השעון" בלובלין שבמזרח פולין  ,על
ידי משפחתה של אחת האסירות
יס ִטיָנה ִצ'יץ-וִ ילְ גַט.
לשעברְ ,ק ִר ְ
כידוע ,בתקופת השואה  ,גרמניה
הנאצית ערכה ניסויים רפואיים בבני
אדם לא רק במחנה אושוויץ  ,אלא
ג ם ב  -ז ק ס נ ה א ו ז ן  ,ב -ב ו נ ו ו ל ד ,
ב-רוונסבריק ועוד  .רוונסבריק היה
מחנה ריכוז גרמני לנשים בצפון
גרמניה .בין השנים  3005-3010עברו
במחנה כ 312,444-אסירים ואסירות,
בהם כ  04,444 -פולנים ו 27,444-
יהודים.
בעוד שבמחנה אושוויץ נערכו
ניסויים ברוטליים בעלי ערך שולי ,
כגון שינוי צבע העין באמ צעות
הזרקת חומרים כימיים לעיני
הילדים וכד ' ,במחנה רוונסבריק
הניסויים נועדו לשפר את בריאותם
של חיילי צבא גרמניה  .הפניצילין
המודרני עדיין לא היה זמין ,וחיילים
גרמנים רבים מתו מנמק שנגרם לרוב
מפצעים מזוהמים.

בניסיון למצוא תרופות חלופיות
שיכולות לרפא זיהומים  ,הנאצים
השתילו חיידקים לתוך עצמות הרגל
ושרירי גוף החיילים  .הם עשו זאת
באמצעות החדרת חתיכות עץ או
זכוכית לתוך הפצעים  .קורבנות
הניסויים במעבדה האנושית נקראו
" א רנ בי ם קט ני ם " רמ ז ל " שפ נ י
ניסיון " .כך נעשו ניסויים גם ב 60-
נשים פולניות  ,צעירות ובריאות
ששמותיהן מופיעים ב 26-המכתבים
שכוללים מסרים כתובים בשתן
אודות זוועות הניסויים שעברו
במחנה.
במחנות הריכוז חל איסור על
החזקת חפצים אישיים .ההתכתבות
הייתה מותרת תחת הגבלות ובדיקה
קפדנית של הצנזורה  .אפשר היה
לשלוח מכתבים מהמחנה שהכילו
מידע כללי נייטרלי ונבדקו על ידי
הצנזורים ,אך כמה אסירות הצליחו,
בעזרת שימוש בדיו סתרים ( שתן
אנושי) ,להודיע למשפחותיהן ולעולם
על הניסויים הרפואיים המזעזעים.
הרעיון המבריק לכתוב בשתן היה
של נִי נָה ִאיווַ נ ְְס ָקה ובו צע על ידי
יס ִטיָנה ִצ' יץ  ,שהיה לה כתב יד
ְק ִר ְ
ברור ויפהפה .האינטליגנציה יוצאת
הדופן ואהבת הספרות עזרו להן .
במכתב הראשון לאחיה  ,הזכירה
קריסטינה את התקופה שבה היו

שניהם קוראים יחד ספרים  .היא
ציינה במיוחד את הספר " ה שד
מהשביעית" של סופר הילדים הפולני
ּושי נ ְְס ִקי  .ג י בו ר ה רו מ ן
ק ו ְֹרנֶל מַ ק ִ
שולח מכתב  ,שבו כשמצרפים כל
אות רא שונ ה ש ל ש ורת טק סט ,
מתקבל המסר הסודי  .באופן דומה
קריסטינה ה צפינה את המילים
" מכתב " ו " שתן " בטקסט הגלוי .
אחיה של קריסטינה הבין את
הכוונות וידע מה צריך לעשות  .כך
החלה ההתכתבות הסודית.
נְס ָקה תכננה
האסירה ַינִי נָה ִאיווַ ְ
להימלט וכתבה בשתן טקסט סודי
על המעטפה שבתוכה היה מכתב אל
אביה  .המכתב עצמו הכיל כמה
רמזים המצביעים על כך שהמעטפה
מכילה מידע סודי כתוב בדיו בלתי
נראית  .מאחר שלמכתב אין חותמת
צנזורה  ,הוא כנראה הוברח על ידי
אסירים העובדים במפעלים מחוץ
למחנה .לאחר שהמכתב הגיע ליעדו,
היה צורך להפוך את הטקסט הבלתי
נראה לקריא  .השיטה המקובלת
היתה לחמם בעזרת מגהץ את חלקי
הנייר שהכיל טקסט חבוי.
הו ד ו ת ל ה ו ד ע ו ת ה מ ו צ פ נ ו ת ,
רשימת  60הנשים מלובלין שעברו
ניסויים רפואיים על ידי רופאים
נאצים ברוונסבריק  ,הגיעה לידיעת
ה ציב ור כבר בשנ י ם ה רא ש ונו ת
שלאחר סיום מלחמת העולם
השנייה  .נוסף על מידע על ניסויים
הרפואיים  ,בהם גרימת נמק על ידי
זי הו ם פ צ עי ם ל בד יק ת תר ופ ו ת
חדשות  ,הכילו המכתבים מידע על
תפקוד המחנה  ,ענישה והוצאות
להורג.
ביד ושם שמורה מאז  3005גלויה
המכילה מסר שנכתב בדיו סתרים .
גלויה תמימה לכאורה זו נשלחה על
ידי אישה מקרקוב שבפולין
לבוקרשט בירת רומניה ב .3001-היא
מכילה מסר סודי כתוב בדיו בלתי
נראית המתאר תנאים נוראיים
במחנה ריכוז .הגלויה נמסרה
ל ארכיון יד ושם ,כחלק מעזבונו של
תיאודור פלדמן.

פני הגלויה של לולה ברגמן מקרקוב אל יעקב רוזנבלום בבוקרשט.
הגלויה שמורה בארכיון ”יד ושם“

(המשך בעמוד הבא)

עמוד 3

נוביני יריוב ייה

בטאון ארגון יוצאי קרקוב בישראל

“ייירי ,אני זוכרת אותך באהבה .לולה ,יריוב ( “31.1.8.82המשך)
על פי אלישבע עזרי ,פלדמן עצמו
הפך את הטקסט הסודי לנראה ,בכך
שהעביר את שני צדי הגלויה תחת
חום של מגהץ ביתי.
ניתן להסיק מכך שהגלויה לא
הגיעה אל היעד או שאם הגיעה ,
נראה שלא היה ברור לנמען כי היא

מכילה גם מסר שנכתב בדיו סתרים.
כמו כן ,ייתכן כי הדיו שייכת לקבוצת
החומרים הכימיים שניתן להעלים
ושוב להפוך אותם לנראים במגע עם
חומר כימי אחר]...[ .
לרוחב הגלויה ,קו עבה בצבע חום
בהיר  .קו זה מעיד על ניסיון לגלות

בע ז רת חו מ ר כ י מי את הט ק ס ט
המוסווה  .האם הטקסט הסמוי של
הגלויה הפך לנראה ובשל כך היא
נתפסה בידי הצנזורים ? או שמא
הצליחה לחמוק מהצנזורה כי
בדיקות הצנזורה לא ידעו לזהות את
דיו הסתרים?

פופאי מיז‘ימייז‘
מאיר פליישר נולד ב 3111-בקז'ימייז ,בנם של
החייט אהרון פליישר ומלכה לבית פאלאש
 .Palaszמאיר היה השני מבין ששת ילדיהם
של בני הזוג ,וכשהמשפחה היגרה לארצות
הברית ב ,3116-שונו שמות ההורים לווילאם
ואמליה ,ומאיר זכה בשם מקס.
בארצות הבית היה מקס פליישר לחלוץ
בהתפתחות הקריקטורה המצויירת ,ושימש
כראש אולפני פליישר ,שאותם ייסד עם אחיו
הצעיר דייב .פליישר נודע כאנימטור ,ממציא,
במאי קולנוע ומפיק ,ובין היתר היה זה מקס
פליישר שיצר את קוקו הליצן ,בטי בופ ,פופאי
וסופרמן.
מקס פליישר נפטר בספטמבר  3062בלוס
אנג'לס ,קליפורניה.

יפור על ד“ר יונתן וארשאואר
בספרו ”בין צללי עיר“ מספר מאיר בוסאק סיפור על הד״ר יונתן ורשאואר ( , )Warschauerשהיה רופא מקובל
ואהוב מאוד בציבור היהודי בקרקוב ,ועל שמו נקרא רחוב בקז‘ימייז‘ .ד“ר ורשאואר ( ,)3111-3124השתתף במרד
הפולני נגד האוסטרים בשנת  ,3107היה מראשי הנאורים בעיר ונבחר למועצת העיריה .כעתונאי נלחם על זכויותיהם
של היהודים.
וכך כותב מאיר בוסאק” :בבתיהם של היהודים סופר בעיקר על טובו ו"ממזרותו״  -הוא היה מרפא חולים עניים
חינם .לפעמים היה גם קונה להם תרופות מכספו .מעשה בד״ר ורשאואר שבא לבית אשה ענייה וחולה .בביקורו השני
הביא עמו תרנגולת ,באומרו :אשתי קנתה ,אך נאלצה לנסוע אל אחותה ואני אינני יכול להחזיק את הבשר בביתי .קבלי
את התרנגולת...
בדקה האשה את קרביה ומצאה משהו חשוד
במעי־התרנגולת .אמרה לילדתה :לכי עם התרנגולת
אל הורשאואר ושאלי אם היא כשרה? האשה התכוונה
לדיין הרב גרינפלד ,שמוצאו היה מוורשה ונקרא בפי
היהודים ״הוארשואר״ ,אך הילדה חשבה ,שהכוונה
לרופא הד״ר וארשואר .ראה הרופא את
מעי־התרנגולת ,לקח חפיסת חמאה ,נתן לילדה ואמר:
התרנגולת כשרה בתנאי ,שאמא תטגן אותה על
החמאה הזאת...
ומעשה באשה זקנה מהמתעשרים ,שהתפנקה מאד
וחשבה שתלונותיה על מצב בריאותה יעשו אותה
לגברת עדינה ומכובדת .היא החלה לגלות בגופה כל
מיני מיחושים .שלוש פעמים בשבוע קראה לד״ר
וארשואר  -יש לי כאבים בראש ,בידים ,ברגלים,
לפעמים גם הגב כואב ובכלל אינני מרגישה טוב...
בסוף נמאס הדבר לרופא ואמר לה :גברתי ,זהו לפני
הנשיאה (ביידיש :טרָאגען  -לשאת וגם להרות).
הסמיקה האשה :אדוני הרופא ...אבל בגילי? ענה לה
הד״ר וארשואר :אין אני מתכוון שאת תשאי ...אלא
רחוב יונתן ורשאואר ביז‘ימייז‘
שישאו אותך...

בטאון ארגון יוצאי קרקוב בישראל
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עמוד 4

דייני קרקוב בסוף המאה ה 91-ובתחילת המאה ה02-
מאיר בוסאק ,בספרו ”בין צללי עיר“ מזכיר דיינים
שלימדו את הציבור בבתי המדרש ובישיבות של קרקוב
במחצית השניה של המאה ה 30-ובעשורים הראשונים
של המאה ה .24-וכך הוא כותב:
"תנועת התחיה הלאומית לא היתה בראשית המאה
ה־ 24רעיונם של יחידים או מעטים בלבד ,היא היתה
תנועה ציבורית רחבת היקף .עם זאת ,אלפי תלמידים
למדו ב"חדרים״ ובישיבות ,בבתי המדרש למדו אברכים
ובערבים ,בין מנחה למעריב ,לימדו דיינים את הציבור
הרחב ,שבשמחה רבה בא אחרי יום של עיסוקי פרנסה
לבית התפילה.

תרע״ב) ,דיין בקרקוב .מח״ס ״יד יקותיאל  -דרושים
במוסר“.
ר׳ פינחס אליהו ב״ר משה יעקב דמביצר (תר״ט-תר״פ)
דיין וראב״ד בקרקוב .מח״ס ״גבעת פינחס" ,ספר
דרשות והספדים.
האדמו״ר ר׳ אשר הורוביץ מרימנוב ב״ר מאיר מדזיקוב.
גר בקרקוב .מח״ס ״מעדני מלר״ על הספרים ״בראשית״
ו״שמות״ .נפטר תרצ״ה.
הרב ר׳ חיים ליב הורוביץ (תרי״א-תרס״ה) ב״ר שאול.
יליד ברודי .חתן הנגיד ר׳ מיכאל ציפריס מקרקוב .יסד
בקרקוב תלמוד־תורה כללי ,בו נלמדו גם לימודים
כלליים אלמנטריים .נבחר לרב בזולקיב .בשנת תרמ״ה
חזר לקרקוב .נבחר למ״מ הרב בעיר .ביזמתו התקיימה
בשנת תרס״ג בקרקוב אספת רבנים עולמית .חיבר
״תיקון עירובין״ ,״עזרת נידחים״ ,שו״ת ״חיי אריה״ שני
חלקים.
ר׳ מיכאל ב״ר חיים אריה הורוביץ .יליד קרקוב.
ממנהיגי ״המזרחי״ בעיר וממייסדי מוסדות החינוך של
התנועה הזאת .מח״ס ״עבודת הלוויים״ לחמש מגילות.
נספה בשואה.
ר׳ אליעזר משה ב״ר חיים אריה הורוביץ ,מח״ס ״טיב
עין״  -חידושים ופילפולים .נספה בשואה.
ר׳ צבי ב״ר חיים אריה הורוביץ (תרל״ב-תש״ה) רב
פליטי גליציה בברין שבצ׳כיה .משנת תרע״ט רב החרדים
בדרזדן .משם עבר לאנטוורפן .בשנת תרצ״ט עבר לניצה
שבצרפת .ספריו :״כתבי הגאונים״  -מכתבי גדולי
הרבנים בליווי הערות גינאלוגיות ,״עיר ירוסלב ורבניה״,
״תולדות משפחת הורוביץ״ .בגרמניה פירסם מחקרים
לתולדות רבני חרובשוב ,הוללשאו ,דסאו ,בומסלאו
ועוד .אחרי פטירתו הופיע ספרו ״לקורות הקהילות
בפולין״.
ר׳ פינחס זלמן ב״ר יחיאל מיכאל דוד הורוביץ  -מח״ס
״אהבת תורה״  -ביאורים בתורה ובחמש המגילות .נפטר
תרס׳׳ו.
ר׳ דב־בר ב״ר עקיבא הורוביץ (תר״ל-תרצ״א) (מכונה ר׳
ברישל בעל תשובה ,מצאצאי בעל ה"של״ה״ .סגפן ,ימיו
ולילותיו בצומות ובסיגופים .עטוף בטלית ועטור
בתפילין אסף כסף בשביל העניים שבעיר.

והנה רשימת הפעילים במיוחד בתחום זה בקרקוב
במחצית השניה של המאה ה־ 30ובעשורים הראשונים
של המאה ה־:24
הרב ר׳ יוסף אנגל (תרי״ט-תרע״ט) ראב״ד בקרקוב.
מגדולי התורה בזמנו .בימי מלחמת העולם הראשונה
התגורר בוינה ושם נפטר .חיבר למעלה ממאה ספרים
בהלכה ,קבלה ואגדה .העלה את התיזה שמקור הקבלה
הוא בתלמוד ובמדרשים .ספריו החשובים ביותר  -״עין
פנים לתורה״ ,״לקח טוב״ ,״בית האוצר״ ,״ציונים
לתורה״ ,״בן פורת יוסף״.
ר׳ יצחק ראובן אורנשטיין ,איש קרקוב ,תלמידו של ר׳
שמעון סופר .מח״ס ״חרוזי פנינים״ .בסוף ימיו דרשן
ודיין בלונדון.
ר׳ משה שמואל ב״ר דוד ב״ר לייבוש בלייכר (תרל״ב-
תרצ״ה) דיין ודאב״ד בקרקוב .תלמידו של רב העיר ר׳
חיים אריה הורוביץ.
ר׳ יששכר בר ברנדס מח״ס ״דברי ישכר״ על שיטות
הש״ס .נפטר תרפ״ב.
ר׳ יואל ב״ר יהודה גרייוור (תקע״ו-תרנ״ו) דיין בקרקוב.
ר׳ אברהם מאיר גרייוור ב״ר משה ,דיין בקרקוב .נפטר
תרג״ו.
ר׳ קלמן ב״ר צבי הירש גוטווירט (תקפ״ז-תרט״ב) דיין
בקרקוב.
ר׳ חיים גולד (מכונה גורליצר) דיין בקרקוב .נפטר
תרס״ו.
ר׳ יהודה ב״ר אברהם
גולדשניידר (תר״ט -תרס״ז).
ר׳ חיים נתן דמביצר ב״ר
יקותיאל זלמן (תק״פ-תרנ״ג).
דיין ואח״כ ראב״ד בקרקוב.
מחבר ספרים רבניים כ"לויית
חן״ ,״רוח חן" ,שו״ת ״תורת
חן״ .מגדולי החוקרים
בגניאלוגיה של רבני פולין -
ספרו בתחום זה ״כלילת יופי״.
עמד בקשר מכתבים עם חוקרי
ההיסטוריה היהודית כפרופ׳
צבי גראץ ,ל .צונץ ,קאופמן
וכר .פירסם ״מכתבי ביקורת״
לתולדות ועד ארבע הארצות.
מכובדי היהילה היהודית של יריוב באירוע לציון  2..שנים
ר׳ יקותיאל זלמן ב״ר משה
יעקב דמביצר (תקצ״ט-
להכתרתו של המלך יז‘ימייז‘ הגדול81.2.8.22 ,
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דייני קרקוב בסוף המאה ה 91-ובתחילת המאה ה( 02-המשך)
ר׳ יצחק הלברשטם (תק״ע-תר״מ) יליד ברודי ,בנקאי
עשיר בקרקוב .גיסו של הרב ר׳ דב־בר מייזלש .ספרו ״שיח
יצחק״  -חידושים לתורה  -הוציא בנו המשכיל שזח״ה.
ר׳ ישעיה הלברשטם (תרכ״ד-תש״ג) האדמו״ר מטשכוייב,
הבן הצעיר של הרב ר׳ חיים מצאנץ .התגורר בקרקוב
ומשך אחריו חסידים רבים .נספה בשואה.
ר׳ יהודה ליב ב״ר אהרן וולפגנג ,דיין בקרקוב .נפטר
תרנ״א .ר׳ מרדכי צבי ויינדלינג (תרכ״א-תרפ״ט) מח״ס
״תולדות מרדכי״.
ר׳ משה ואכסברג ,דיין בקרקוב ,נספה בשואה.
ר׳ מרדכי טרללר (תר״ד-תרע״ו) מח״ס ״שלוש שיטות״.
ר׳ אלימלך טייכר  -מח״ס ״שערי עזרה״ .נפטר ת״ש.
ר׳ חיים טייטלבאום ,דיין בקרקוב .ב״ר יוסף הרב
מנייפולומיץ .נפטר ת״ש.
ר׳ ניסן יהודה טברסקי ב״ר דוד ממקרוב .האדמו״ר
מקיילץ ,משושלת טשרנוביל .התגורר בקרקוב ומשך קהל
חסידים .התפרסם בניגוניו המקסימים .נפטר בת״ש.
ר׳ שמואל ב״ר פינחס ב״ר שאול רפאל לנדא  -דיין
בקרקוב .נפטר תרפ"ה.
ר׳ יוסח ב״ר מנחם מניס לדרברגר (תר״א-תרע״ד) ראב״ד
בקרקוב.
ר׳ יהודה ליב ב״ר מנחם מנים לדרברגר (תר״ד-תרפ״א)
מגיד בבית המדרש ״חברת תהילים״.
ר׳ דב־בר ב״ר מנחם מניס לדרברגר  -מגיד ודרשן בבית
התפילה של ר׳ מאיר׳ל רפפורט .נפטר תרצ״ו.
ר׳ הלל ב״ר שלמה לנגרמן  -רב בטשכויב ,בן הרב מיוזפוב.
ריכז סביבו קהל חסידים .נפטר תר׳׳פ.
ר׳ יהודה מאיר לוין (תרב״ד-תרצ״ה) ,דיין בקרקוב.
ר׳ שמעון בצלאל ב״ר מאיר צבי נוימן ב״ר ישראל
נוימן־בנהייט .מח״ס ״ילקוט הרועים״ ,״משיב נפש״,
״פנינים יקרים״.
ר׳ ישראל נוימן־בנהייט (תקס״ח-תרמ״ח) ב״ר יוסף ב״ר
ישראל מנשה״ס .ראב״ד בקרקוב ,מח״ס ״מחנה ישראל״.
ר׳ משה פרידמן ,האדמו״ר
מבויאן לבית ריזין.
התגורר בקרקוב משנת
תרפ״ה וריכז סביבו
מעריצים רבים .נספה
בשואה בתש"ג.
ר׳ יעקב פרנקל .הרב
מפודגוזה .אחיו  -ר׳
שמחה פרנקל ,הרב
מסקווין .השנים צאצאי ר׳
ברוך מלייפניק ור׳ חיים
הלברשטם מצאנץ.
ר׳ מנחם אריה צוסמר ב״ר
שלמה נפתלי .דיין
הרב משה פרידמן הי“ד
בטשורטקוב ,בולכוב ,רב
בזלשטשיק .בזקנתו ישב בקרקוב והיה לאדמו״ר של
חסידים .נפטר תרמ״ו.
ר׳ עקיבא קורניצר (תקצ״ט-תרנ״ב) ב״ר אליהו  -נכדו של
בעל החתם סופר וחתנו של ר׳ שמעון סופר .נתמך על ידי
החרדים במועמדותו לרב בקרקוב .הנאורים התנגדו
להיבחרו .היה ראב״ד בעיר.
הרב ר׳ יוסף נחמיה ב״ר עקיבא קורניצר  -רב העיר
קרקוב בשנים תרפ"ה-תרצ"ג.

ר׳ שמואל שמלקה קורניצר ב״ר יוסף נחמיה  -דיין
וראב״ד בקרקוב .נספה בשואה.
ר׳ מנחם מנדל קרנגל ב״ר יוסף פינחס (תר״ז-תר״ץ)  -דיין
בקרקוב .מהדיר ״שם הגדולים השלם של חיד״א עם
השלמות ותוספות .פירסם פירוש לשיר השירים ״טירת
כסף״ ,פירוש מדרשי־דרשני על התורה ״דבש וחלב״ ועוד
ספרים ב״זכר לפסח״ ,״שערי דמעות״ ,״תורת עירובין".
ר׳ אברהם מרדכי קלינגברג ,חתן הצדיק ר׳ יצחק אייזיק
מקומרנו .מח״ס ״אלפי מנשה״ על התורה ו״עלה זית״ על
הזוהר (כת״י) .נפטר תרע״ז.
ר׳ שם קלינגברג (תל״ב-תש״ג) ב״ר אברהם מרדכי,
אדמו״ר מדזאלושיץ ,מקובל נערץ על חסידים רבים.
נרצח במחנה פלאשוב ,שעל יד עיר מגוריו  -קרקוב .מח״ס
״אהלי שם״.
הרב ר׳ משולם יששכר קליגר  -מחנך ומנהל בית הספר
התיכון ״תחכמוני״ בקרקוב .בן הרב ר׳ יוסף קליגר
מגריידינג .מח״ס "מזון רוחני״  -דרושים ברוח היהדות
הדתית־לאומית .נספה בשואה.
ר׳ קלמן קלונימוס ב״ר אלישע מאיר ריינהולד ,רו״מ ודיין
בקרקוב .נפטר תרע״א.
ר׳ צבי הירש ב״ר משה רפפורט (תקע״א-תרנ״א) יליד
פינצב .מצאצאי הש״ך .אב בית דין זיכלין ,אחרי פטירת
ר׳ אברהם ינובר  -ראב״ד קרקוב .אחר פטירתו של הרב ר׳
שמעון סופר הוצע ע״י הנאורים שבעיר לרב בקרקוב
כמועמד נגדי לר׳ עקיבא קורניצר  -מועמד החרדים.
שניהם היו ראשי בתי דין נפרדים בעיר.
ר׳ שבתי רפפורט  -דיין בקרקוב .נשלח לאושביץ ע״י
הגרמנים ,בהגישו ,יחד עם ר׳ שמואל שמלקה קורניצר
בקשה למניעת גירושם של היהודים מהעיר.
ר׳ אברהם משה ב״ר צבי הירש רפפורט  -דיין בקרקוב
במשר  05שנים .לפני כן  -רב בבריסק.
ר׳ מאיר ב״ר שבתי רפפורט (תר״ט-תרפ״א) רב בלוקוב,
אח״כ ראב״ד בקרקוב .מח״ס ״ספר פרפראות״  -דברי
פלפול ,״ספר נהרות המושכות״  -דרושים באגדה ו"ספר
קובץ ילקוט״.
ר׳ מאיר ב״ר יוסף רפפורט  -מייסד ישיבת ״בית מאיר״
בקרקוב .נפטר תרפ״א.
ר׳ יצחק חיים רפפורט  -אב״ד אוסטרה .בזקנתו ישב
בקרקוב .נפטר תרפ״א.
ר׳ מרדכי ב״ר דוד צבי רובינשטיין .יליד תר״ד .מגיד
בקרקוב .מחבר פירוש לפרקי אבות  -״דורש לפרקים״,
פירוש להגדה של פסח  -״מור דרור״ ,הספד על מות ר׳
עקיבא קורניצר ״מספד גדול" ,הספדים על מות הגאון ר׳
יוסף שאול נתנזון והמלבי״ם .כתב ספר על תולדות
משפחתו ״נטעי נאמנה" ,פירושים לתורה  -״שמן המור״.
בסוף ימיו עלה לא״י ונפטר בימי מלחמת העולם
הראשונה .ר׳ שלמה יוסף רוזנצווייג ב״ר בצלאל חיים
(תרי׳׳ח-תרצ״א) .שוחט בעיר ומח״ס ״כרם שלמה״ על
שיר השירים.
ר׳ מאיר רוק  -מח״ס ״דבר מאיר״ .נספה בשואה.
ר׳ מרדכי שפירא  -דיין בעיר .לפני כן רב בברזיסק .נרצח
ע״י הגרמנים בקרקוב תש״ג.
ר׳ ניסן ב״ר אברהם דוד שנירר (תרט״ז-תרצ״ד) דיין
וראב״ד בקרקוב .לפני כן  -רב בזקליצין.
הד״ר שמואל שמלקיס  -מטיף בהיכל הנאורים ,מורה
לדת בגמנסיות שבעיר ,נספה בשואה.
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עמוד 6

ח“י יובע עתים לתורה
בבנין שברחוב יוזפה מספר  02ברובע קז‘ימייז‘
אפשר להבחין בכתובת ”ח“ק קובע עתים
לתורה“ .על הבניין שלט המנציח את הכתובת
והבניין ,ומוסיף עוד ,בעברית ,אנגלית ופולנית:
”ח“ק קובע עיתים לתורה .במגן הדוד שמימין
נכתב ‘נתייסדה בש‘ תקע‘ ,ובמגן הדוד
שמשמאל’ :נתחדשה ש‘ תרע“ב‘.
שרידי הכיתוב על הקיר מציינים כי בבניין זה
פעל בית-מדרש של החברה ”קובע עתים לתורה“
אשר קיימה שיעורי גמרא לאוכלוסיה היהודית
הבוגרת.
הכיתוב בתוך מגני הדוד מציין כי החברה נוסדה
בשנת  3034והבניין שופץ בשנת  ,3032על פי
הלוח העברי.
הבניין נפגע בשריפה בשנת  3661ועבר שיפוץ רק
במחצית הראשונה של המאה ה .30-בשיפוץ זה
הוסב המבנה הפנימי למרכז לימוד גמרא עבור
הקבוצה שפעלה עד אז ברחוב אסתרי  7ברובע.
בשנת  3032עבר המבנה שיפוץ נוסף.
ראשי התיבות ח“ק בראשית הכתובת הינם
קיצור של ”חברה קדושה“ ,כינוי מוכר לגופים
התנדבותיים אשר עסקו בפעילויות שונות
הקשורות לקיום מצוות בתוך הקהילה
היהודית“.
עוד נכתב על השלט...” :כשהם נושאים את מסר
ההיסטוריה ,עומדים עד היום מונומנטים של
דורות העבר כעדות חיה על מסורת ותרבות
שחלפה“...
”פרוייקט הנצחת הכתובת הינה ביוזמת מפעל
המשלחות לפולין מטעם מדינת ישראל .בעשייה
צנועה זו ברצוננו לקדש את זכרם של רבים אשר
היו עמודי התווך בבניין ערכי התרבות ,החינוך,
הדת והמורשת היהודית ,ולא זכו לראות את פרי
עמלם חי וקיים במדינת ישראל“.
באותו בניין פעל לפני המלחמה חדר תפילה
אורתודוכסי ושמו ”בית התפילה האורתודוכסי
של ר‘ אהרון קלאוס“ .היום משמש הבניין למגורים
בלבד.

שינדלר וחברתו היהודיה
פרופ' יהושע קולודני ,שהיה ילד בן  34אחרי המלחמה,
סיפר כי יחד עם הוריו הגיעו למינכן ,ושם התגוררו בדירה
קטנה ,בת שלושה חדרים ,ברחוב פרינצרגנטן-שטראסה.
את הדירה חלקו שלוש משפחות ,כל משפחה בחדר אחד,
והמטבח – משותף לשלוש משפחות .באחד החדרים גרה
חברתו היהודיה של אוסקר שינדלר ,גיזה ,ואוסקר
שינדלר היה מבקר תכוף בדירה.
באותן שנים היתה אספקת מזון בעיה מרכזית בכל
אירופה .למשפחת קולודני הייתה אספקה נוחה יחסית,
שכן אב המשפחה ,שהיה ממקימי רשת ״אורט״ לאחר
המלחמה ,זכה ללבוש מדים אמריקאים כ״קצין סוג ב׳״,
ועל כן יכול היה לקנות מצרכים מסויימים בחנות
המיועדת לצבא.

גם לגיזה ואוסקר היתה אספקת מצרכים סדירה -
לאוסקר דאגו ה״שינדלר-יודן״ ,שהציל ,ושרבים מהם היו
פעילים בשוק השחור שפרח באותן שנים .הם היו באים
לבקרו באופן סדיר ונהגו בו כבוד.
במטבח הדירתי המשותף היה שינדלר מספר לגברת
קולודני סיפורים אין ספור על מעשיו בזמן המלחמה .הוא
היה ״שוויצר״ לא קטן ,וכנראה גם הגזים לא מעט.
פרופ' קולודני קלט משיחות אלה ששינדלר הסביר שהוא
לא היה פילושמי במיוחד ,וגם לא הרגיש כלוחם אנטי-
נאצי .יותר היה בכך משהו של מהמר :״הם לא יסדרו
אותי ,אני אסדר אותם״ .כמובן שברקע כל זה גם היה
שאוסקר היה בבסיסו איש הגון בדברים החשובים
באמת.
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עתון שבועי לנשים ולמשפחה היהודית
העיתון "יודישע פרויענוועלט" היה עיתון שבועי
לנשים ולמשפחה היהודית ,שראה אור בקרקוב
החל מחודש יוני  3042ועד דצמבר  ,3042ובסך
הכל ראו אור  27גליונות.
האדמיניסטרציה של העיתון הייתה – Judisch
 Frauenweltברחוב  Krakauegasseמס' 32
בקרקוב ,והעיתון היה נספח לכתב העת "יודישע
פאלקס צייטונג" שראה אור בהוצאת תושיה
בשנים  ,3041-3042בעריכתו של מרדכי דב
הורוביץ (.)3026-3175
מחיר מנוי שנתי היה  6.5קרונות ,ומחיר מנוי חצי
שנתי –  1.65קרונות.
העיתון הופץ לארצות המונרכיה האוסטרו-
הונגרית ,רוסיה ,גרמניה וארה“ב.

מפה ומשם ,ביריוב
אליעזר צוריאל כותב בספרו ”בהמיר
ארץ ובמוט הרים“:
 במחצית שנות השלושים מנה סניף
"השומר הדתי" כ 374-חברים
וחברות ,ובראש הקן עמד שלום
טרלר .בשבתות ,כשמזג האוויר
הרשה זאת ,היו בני הנוער
מקיימים את מפגשיהם
ושיחותיהם על גדות נהר הוויסלה.
 בדמביקי הייתה חווה חקלאית של
שיינוביץ ,שסיפקה חלב לרבים
מיהודי קרקוב אשר נמנעו
מלהשתמש בחלב נוכרים .במקום,
שהיה מרוחק מסביבה יהודית ,היה
בית כנסת קטן ,ארון קודש וספר
תורה.
 ר' מיכאל קושעס ,שאשתו רבצ'יה
הייתה תופרת ,הוציא את פרנסתו
הזעומה מתחרות בדואר החבילות
הפולני .עיסוקו היה קרוי ביידיש
"פראכטער" והוא היה מוביל
חבילות סחורה בין קרקוב
לאושוויץ .הסיטונאים היהודים
בקז'ימייז' היו משאירים חבילות
עבור קמעוני אושוויץ ,ומר קושעס
היה מעבירן על גבו ,תולה סביב
גופו ואוחזן בידיו ,משלם כרטיס
נסיעה אחת ונוסע ברכבת לאשוויץ,
ומחלק את החבילות לממוענים.
 תרגום שם רחוב Bożego Ciała
הוא "גופו של בן האל" .היהודים
החרדים הקפידו לא לבטא את שם
הרחוב כראוי ,ובפיהם ,ביידיש,
נקרע הרחוב "בוזע גאס".
 בקז'ימייז' היו גם מקבצי נדבות

מקצועיים" ,בעטלער" ביידיש .על
אחד מהם מסופר שהיה דמות
גרוטסקית ומבהילה ,לבוש מעין
פראק ,ידו האחת משולבת מאחורי
גבו מתחת לפראק ,ומגביהה את
שוליו לבל יתלכלכו .ידו השנייה
מושטת קדימה בתנועה תובענית,
והכף קמוצה לאסוף את הנדבות.
אפרים לעדן לבית לנדסדופר מספר
בראיון ל“יד ושם“ על החגים בבית
המשפחה:
 בסדר פסח היה משתנה אצלנו הכל.
אבא היה מכין יין בעצמו ,היה
קונה צימוקים והיה עושה יין כשר
לפסח .היינו קונים מאות ביצים
ומכינים את כל הנדרש בכלים
מיוחדים לפסח שהיו בעליית הגג
הגדולה .את הכלים היו מורידים
בסלסלות גדולות ,ואחרי החג היינו
מחזירים את כל הכלים למשמרת
עד השנה הבאה.
 בחגים אחרים היינו מתאספים
כולנו בביתו של סבא ,שהיה אז
מבוגר בן כ 04-שים .החג השמח
ביותר היה שמחת תורה  -הבן
הבכור היה גבאי של בית הכנסת
הפרטי ,והיה מוכר ”עליות“.
השמחה הייתה רבה שכן סבא
סיפק מאכלים מלוחים וחביות של
בירה ,וכולם רוקדים ושמחים.
 גם את יום הכיפורים היינו מבלים
אצל הסבא .ביתו היה מוקף גינה
גדולה ,ואנחנו ,כל הילדים ,שחקנו
והשתובבנו ,בעוד המבוגרים
מתפללים בבית הכנסת .כך היה גם
בראש השנה.

בספר ”תולדות היהודים בקרקוב
וקז‘ימייז‘  “9181-9021כותב מאיר
באלאבאן כי:
 הדמות החשובה ביותר בוועד
היהודים הייתה המזכיר ,שכן הוא
היה היחיד שנדרשה ממנו שליטה
טובה בשפה הפולנית בדיבור
ובכתיבה .בשפה זו הוא כתב את
הדוחות מן הישיבות ,התקין
מסמכים לסנט ולרשויות אחרות,
ותכופות שימש גם מתרגם לצד
הרב ,מאחר שלא ניתן למצוא
נוצרי יודע עברית.
 אף על פי שהוועד נחשב למוסד דתי
בלבד ,נשארו בידיו סמכויות רבות
בתחומי המינהל והמיסוי ,והיה
הוא הגוף המוסמך לייצג את
האוכלוסיה היהודית בענייני
זכויות והתחייבויות ,ביטול
מיסים ,קובלנות והצעות וכו‘.
 במסגרת תפקידי הוועד נכללו ,לבד
מתשלום המשכורות לרב ,למזכיר
ולפקידים אחרים ,גם החזקת
שומרים בעיר היהודית ,אחזקת
בית החולים הקהילתי ,הישיבות,
מורי הדת בבתי הספר ועוד.
 ההוצאות כוסו באמצעות מס
“תרומה לקהילה“ ,שנגבה בשיעור
יחסי מכל אזרחיה ,אך זה לא
הספיק והונהג מחדש ”מס
כשרות“  .המס שולם על כל ליטרה
של בשר וגם על שחיטה של עופות.
יהודים שלא אכלו בשר היו
צריכים להגיע להסכם עם
ה“חוכר“ ולשלם לו מס סכום
שנתי כולל .
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”אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה“  -צבי (הנריי) צימרמן
צבי נולד בעיר סקלה בשנת ,3031
ובזמן מלחמת העולם הראשונה
נפטרו הוריו ממחלת כולירה  .את
לימודיו בבית הספר היסודי סיים
צבי בסקלה ,ואת הגימנסיה העברית
סיים בטרנופול.

צבי צימרמן ז“ל 3..2-8.82
למ ד מ ש פ ט י ם ב א ו נ י ב ר ס י ט ה
היגלונית ב קרקוב  ,שם היה פעיל
בתנועת הנוער של הציונים
הכלליים ,כיהן בתפקיד יו"ר אגודת
הסטודנטים הציונית קדימה בקרקוב
וסגן יו" ר האגודה בפולין  .משסיים
את לימודיו התכונן לעלות ל ארץ
ישראל  ,אך פרוץ מלחמת העולם
השנייה מנע ממנו את העלייה.
את רוב המלחמה עבר צימרמן
ב גטו קרקוב  ,והיה פעיל במחתרת
הציונית "הסנה" ,שאיגדה נוער ציוני
מתנועות שונות  ,והיה מקשר עם
גרעין " החלוץ הלוחם" בגטו  .לאחר

חיסול הגטו ב 31-במרץ  ,3001הועבר
למחנה עבודת כפייה  ,ממנו הצליח
לברוח ל הרי הקרפטים  ,שהיוו את
הגבול בין סלובקיה ופולין.
בעזרת קשרים הצליח יחד עם
חברים להבריח יהודים מהגטאות
וממקומות מסתור להונגריה  ,שם
צי יד ו א ת ה מו ב רח י ם בת ע וד ו ת
מזויפות .צימרמן היה ראש הוועד של
פליטי פולין בבודפשט ובוקרשט.

דין  ,וכיהן כסגן יושב ראש עיריית
חיפה.
בשנת  3073העיד במשפט אייכמן.
בעדותו סיפר על פעולת מחתרת
"הסנה" שהייתה מורכבת מן
ה אליטה האינטלקטואלית היהודית
בע י ר  ,ע ל צ ב י ר ת נ ש ק ו ת ע ו ד ו ת
מזויפות ועל שאלת אחריותו של
אייכמן כפי ששמע מאסירים
וסוהרים במחנות.

ב  3000 -אורגנה בריחה לרומניה
ומשם  ,בעזרת מחתרות  ,הצליחו
צימרמן וחבריו לארגן עלייה ל ארץ
ישראל  .מרבית בני משפחתו נרצחו
בשואה.
בהגיעו לארץ ישראל ביוני ,3000
הרצה צימרמן על השואה בעברית ,
כשהמלחמה הייתה עדיין בעיצומה .
נמנה עם ניצולי השואה הראשונים
שהגיעו ארצה ודיברו עברית רהוטה,
ובכך עורר את המּודעּות לשואה
בקרב הציבור ,שהופתע לשמוע עליה.
תגובתו הקרה והספקנית של הציבור
היהודי בא " י לעדותו של צימרמן
הביאה לסתימת הגולל על הנושא
בחייו האישיים והציבוריים .צימרמן
שב לעסוק בנושא רק במחצית
השנייה של שנות ה ,14-לאחר סיום
תפקידיו הציבוריים.
כ ש פ ר צ ה מ ל ח מ ת
השחרור ב  3001 -התגייס ל " הגנה "
והיה פעיל בה .במקביל עבר
להיות מזכיר כללי של התאגדות
הסוחרים בחיפה והצפון ,משם גויס
להיות קצין קיצוב לאזור.
כשהסתיימה המלחמה עבר בחינות
לעורכי דין זרים ופתח משרד לעריכת

ב  3050 -נבחר  ,מטעם הציונים
הכלליים  ,לכנסת  ,ובה כיהן ארבע
קדנציות  .בשנים  3012 –3070כיהן
כיו" ר המועצה הארצית של הציונים
הכלליים  .היה חבר בוועדת הכנסת ,
ועדת הפנים ,ועדת העבודה והרווחה
וועדת הכספים .בקדנציה האחרונה
לכהונתו היה סגן יושב ראש הכנסת.
בשנת  3061התמודד לראשות
עיריית חיפה וכיהן כסגן ראש העיר
ויו " ר הוועדה העירונית לתכנון
ובנייה .בשנים  3017-3011היה שגריר
בניו זילנד ובארצות האיזור.
צימרמן סירב להצעה לכהן
כשגריר ישראל בגרמניה כיוון שחשש
שיתקשה ללחוץ את ידיהם של פושעי
מלחמה ושותפי מלחמה שאחראים
לרצח משפחתו ועמו  ,על אף שראה
באפשרות זו גם סוג של תקומה
ונקמה  ,ואף סירב להתמנות שגריר
ישראל בפולין.
צימרמן המשיך בפעילות
ציבורית ,כתב ספרים ,ופעל
לאיתור חסידי אומות
העולם ולחשיפת פרשות הצלה
וגבורה שלא היו ידועות.

קוראים כותבים,
בגליון אוגוסט התפרסמה כתבתה של
נצחיה יעקב בכותרת” :שינדלר היה
עבורנו מלאך החיים“ ,ראיון עם גניה
ונחום מנור.

בארכיון התמונות של
זאב וילק אלכסנדרוביץ
מצא בנו ,סיני ,את
התמונה המשפחתית
שלהלן.

בני הזוג מנור מבקשים להעיר כי
ככל הנראה התמונה
הכתבת כללה בכתבה מספר אי
צולמה בקרקוב ,לפני
דיוקים .למשל נכתב כי גניה חזרה
לקרקוב ,לאחר המלחמה ,ושם מצאה המלחמה.
את אמה ואחיה ,ולא כך היה  -אמה
האם מישהו יכול לזהות
ואחיה היו אף הם ברשימת שינדלר.
את המצולמים בה?
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