
  

  

  

  

 של 90-כהייתי עסוקה בהכנת מצגת ליום הולדתו ה, 2010הכל החל בקיץ 

פזרנו , אחי ואני התיישבנו מסביב לשולחן, בן דודתי. בעלה של אחות אימי, דודי

. עליו את תמונות המשפחה שהביא בן דודתי וחפשנו תמונות מתאימות לאירוע

נראתה לא , יות יידישצדה את עיני גלויית דואר דחוסה באות, בין התמונות

מאוחר בזמן הנחתי אותה בצד לפענוח . לא מובנת והדמויות לא מזוהות ,שייכת

  .....אני נגועה בחיידק חקר שורשים , גילוי נאות.  יותר

  

 נסרקה ונשלחה לפענוח אל בן הדוד של גלויהה, כשסוף סוף התפניתי מעיסוקי

. י בהיסטוריה המשפחתיתשהוא קורא ודובר יידיש רהוטה ובק, 89-אימי בן ה

את , מבין רק מילים בודדות, מצטער" כשהוא ענה לי מה גדולה הייתה אכזבתי

המכתב נכתב לחאנטשע והכותבת היא . רוב התוכן אינני מסוגל לפענח

 שלמה –כתובת הנמען , אבל שימי לב,  בפולנית כך קראו גם לאמך–רעכטשע 

  ." רבינוביץ בלובלין

  

  .  על הגלוי אבל אני לא מוותרתרב הנסתר , בשלב הזה

  

אני יודעת ששלמה מה ש. אני עושה לעצמי סיכום ביניים ומתווה תכנית פעולה

שחאנטשע , גםאני יודעת ו ,אחות סבתי, רבינוביץ הוא בעלה של פייגע

  ". חברתי היקרה חאנטשע"ורעכטשע הן חברות לפי הרישא של המכתב 

  

 שלוש  מרתק של תחקיר שכוללאני יוצאת למסע, עם המידע הבסיסי הזה

  : עיקריותמשימות

  ;לפענח את תוכן הגלויה .1

  ;רבינוביץ.  שמתגוררת אצל ש–לזהות מי זו חאנטשע  .2

 .לגלות מי זו רעכטשע מחלם .3

  --  סיפורה של גלויה שנשלחה מחלם ללובליןסיפורה של גלויה שנשלחה מחלם ללובלין

  ..יהודי חלם לפני השואהיהודי חלם לפני השואההצצה על חייהם של הצצה על חייהם של 
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  פענוח הגלויה

רק . אני מחליטה להקליד את הגלויה, ון שיידיש כותבים באותיות עבריותומכי

 ועם עזרה של מילון אינטרנטי  עם היידיש המגומגמת שלי,לאחר ימים רבים

  . אני מצליחה להבין באופן חלקי את תוכן הגלויה, ביידיש

, מחלם) רחל(=עוזבת ללובלין וחברתה המודאגת רעכטשע ) חנה(=חאנטשע 

  .את הגלויה מיד לאחר עזיבתה כותבת לה

 הסתיים סמוך מאוד לכתיבת ,של תוכן הגלויההמלא הפענוח כי , עלי לציין

  :  וזה תוכן הגלויה.עזרתה האדיבה של הגברת ויקי ש ב,מאמר זה

    

  חברתי היקרה חאנטשעחברתי היקרה חאנטשעחברתי היקרה חאנטשעחברתי היקרה חאנטשע

 ומי עזר לך לפרוק את המטען שלך  ומי עזר לך לפרוק את המטען שלך  ומי עזר לך לפרוק את המטען שלך  ומי עזר לך לפרוק את המטען שלך ,,,,כתבי לי מיד מי חיכה לך שםכתבי לי מיד מי חיכה לך שםכתבי לי מיד מי חיכה לך שםכתבי לי מיד מי חיכה לך שם. . . . אני חסרת מנוחהאני חסרת מנוחהאני חסרת מנוחהאני חסרת מנוחה

 אז גם  אז גם  אז גם  אז גם ,,,, ידעתי שאת כבר ישנה ידעתי שאת כבר ישנה ידעתי שאת כבר ישנה ידעתי שאת כבר ישנה,,,,באחת וחציבאחת וחציבאחת וחציבאחת וחצי, , , , עד השעה אחת לא יכולתי להירדםעד השעה אחת לא יכולתי להירדםעד השעה אחת לא יכולתי להירדםעד השעה אחת לא יכולתי להירדם. . . . מהרכבתמהרכבתמהרכבתמהרכבת

    ....אני נרדמתיאני נרדמתיאני נרדמתיאני נרדמתי

, , , , אהבות נכזבותאהבות נכזבותאהבות נכזבותאהבות נכזבות" " " " סופרסופרסופרסופר""""השוטה השוטה השוטה השוטה ). ). ). ). אלוהים יצילנואלוהים יצילנואלוהים יצילנואלוהים יצילנו: : : : מארמיתמארמיתמארמיתמארמית, , , , ישמורישמורישמורישמוראלוהים אלוהים אלוהים אלוהים (=(=(=(=ְצַלן ְצַלן ְצַלן ְצַלן יִ יִ יִ יִ ַרֲחָמָנא לַרֲחָמָנא לַרֲחָמָנא לַרֲחָמָנא ל

שעלולים שעלולים שעלולים שעלולים .) .) .) .) הההה.... ז ז ז ז––––----אהבות אהבות אהבות אהבות (((( על חלומות  על חלומות  על חלומות  על חלומות ְיִריָקהְיִריָקהְיִריָקהְיִריָקהונותן רק ונותן רק ונותן רק ונותן רק , , , , כשהחכם לא מתייחס אליהן בכללכשהחכם לא מתייחס אליהן בכללכשהחכם לא מתייחס אליהן בכללכשהחכם לא מתייחס אליהן בכלל

    ....יש לי הרבה חדשות לכתוב לךיש לי הרבה חדשות לכתוב לךיש לי הרבה חדשות לכתוב לךיש לי הרבה חדשות לכתוב לך. . . . להתמוססלהתמוססלהתמוססלהתמוסס

    רעכטשערעכטשערעכטשערעכטשע

ני ני ני ני אאאא. . . . עני לי על כל השאלות שאשאל אותךעני לי על כל השאלות שאשאל אותךעני לי על כל השאלות שאשאל אותךעני לי על כל השאלות שאשאל אותך. . . . עני לי מהרעני לי מהרעני לי מהרעני לי מהר, , , , בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה. . . . אני מקיימת את הבטחתיאני מקיימת את הבטחתיאני מקיימת את הבטחתיאני מקיימת את הבטחתי

    . . . . .).).).)הההה.... ז ז ז ז----קשה מאוד לפענוח קשה מאוד לפענוח קשה מאוד לפענוח קשה מאוד לפענוח ((((ו אני מנשקת אותך ו אני מנשקת אותך ו אני מנשקת אותך ו אני מנשקת אותך אאאא    מכירה אותךמכירה אותךמכירה אותךמכירה אותך

    .).).).)הההה.... ז ז ז ז––––----את המשך הגלויה את המשך הגלויה את המשך הגלויה את המשך הגלויה ((((הסירי את הבול וקראי הסירי את הבול וקראי הסירי את הבול וקראי הסירי את הבול וקראי 

כאשר אקבל תשובה כאשר אקבל תשובה כאשר אקבל תשובה כאשר אקבל תשובה . . . . גלויה זו אני כותבת לך ביום שלישיגלויה זו אני כותבת לך ביום שלישיגלויה זו אני כותבת לך ביום שלישיגלויה זו אני כותבת לך ביום שלישי. . . . אני עובדת שלושה ימים בשבועאני עובדת שלושה ימים בשבועאני עובדת שלושה ימים בשבועאני עובדת שלושה ימים בשבוע

    ."."."."אכתוב לך המוןאכתוב לך המוןאכתוב לך המוןאכתוב לך המון

  

שסיפורי  מדובר בשתי חברות. מתבהרים הדברים רק חלקית, בסוף משימה זו

אינני יודעת מה . לובלין להתגורר בעברה מהן  אותן ואחתמטרידיםאהבה 

" אהבה ", אבל.רעכטשע במילים שכתבה וספק אם נדע זאת אי פעםהכוונה של 

 והאהבה לא פסחה גם על ,הוא נושא שמאפיין את כל המין האנושי באשר הוא

בה נשלחה הגלויה והתקופה  ,הבול הוסר, לגלויה אין תאריך. בני הדור ההוא

  .איננה ידועה
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  ?)חנה(=מי היא חאנטשע 

 אל חאנטשע המתגוררת בלובלין אצל משפחת ,כאמור, הנשלח הגלויה

  !  רבינוביץ

  

ואז נדלקת ,  אחות סבתי שהיאפייגע רבינוביץבכתובת המצויינת מתגוררת 

ידת יל(וכמובן לפייגע רבינוביץ הייתה אחות צעירה , לסבתי... נורה אדומהאצלי 

 המשפחה במקור מהכפר ? בשם חאנטשע אבל הִאם הייתה בלובלין) 1902

אני יודעת מה ש. סמוך לחלםה  Zarudnia)/(Ruda Opalin זרודניה 

  .הגיעה לוורשה" שלנו"שהחאנטשע 

  

שמתגוררת עדיין בוורשה " שלנו"ל לבת של החאנטשע "אני שולחת מיד דוא

, בוודאי: היא משיבה. יתה בלובלין ושואלת אותה האם יתכן שאמה הי,שבפולין

  . לוורשה עבר דרך לובליןזרודניההמסע מ

  

 16.4.1921-המידע הזה מקבל אישוש מגלויה אחרת שנשלחה ב, מאוחר יותר

 אבל בגלויה זו מופיעה כבר כתובת אחרת ,סבתישל לבית  על ידי חאנטשע 

  .  מאחותהבנפרדחאנטשע עברה להתגורר  –בלובלין 

  

שהגלויה נמצאת , למעשהאני ְלֵמָדה , קיר אודות חאנטשעעם סיום התח

כשעברה להתגורר   כי היא נשלחה לאחותה הצעירה של סבתי,במשפחתי

כאשר חאנטשע התגוררה עדיין , 16.4.1921-לפני ההגלויה נשלחה  .בלובלין

,  אני משערת לאור המימצאים שנמצאו עד כה.אצל אחותה פייגע רבינוביץ

אני , ומאחר ואני יודעת את שנת הלידה של חאנטשע, -+1920שמדובר בשנה  

  . 18מעריכה שחנטשע ורעכטשע הן כבנות 
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  ?)רחל(=מי היא רעכטשע 

  : ולהלן הפענוח השולחפרטיבגלויה מציינת רעכטשע את 

Chelm AndryanowskaChelm AndryanowskaChelm AndryanowskaChelm Andryanowska    

 N 6  R. Lazer  N 6  R. Lazer  N 6  R. Lazer  N 6  R. Lazer  

  

.  ןיִ F וְ Googleאני מנסה למצוא את הרחוב במפה של  , כצעד ראשון בתחקיר

 אני מוצאת רשימה ו וב בישראלאני נכנסת לאתר של חלם, בניסיון למצוא מענה

 6 שבה מצויין שברחוב אדריאנובסקה –) בעברית(של בעלי מקצוע בחלם 

מכיוון  !עכשיו אני יודעת שיש רחוב כזה. ושהוא היה יצרן שמן. התגורר ָלֵזר ג

את אני חושבת שאולי כתבתי , יתכל שכן לא כותבת פולנ, שאינני דוברת פולנית

 ליצור ,מנהל האתר של חלם, ן וקסמןאני פונה לשֹו. בשגיאת כתיבשם הרחוב 

 כדי לקבל את האיות הנכון  המקוריתקשר עם מי שתרגם את הרשימה

  ...אבל הרחוב עדיין לא נמצא במפה, Adrjanowsk -הוא האיות הנכון. בפולנית

  

ואורים ותומים , יליד חלם, )93כיום בן  (נדריים ל אל חזה בדיוק הזמן להתקשר

 אני מתקשרת ושואלת אותו לגבי רחוב אדריאנובסקה .בכל הקשור לעיר חלם

הוא ":  והוא משיב,יצרן השמן, אז אני מתעקשת ושואלת על ָלֵזר, והוא אינו יודע

לא רחוק מהרחוב שבו ,  ליד בית הכנסת הקטן(Krzywa) קשיווע' התגורר ברח

  . (Kopernika)"רחוב קופרניקה , אני גרתי

  

 ומתקשרת לבן )אני תמיד עושה הצלבות מידע(מוכרחה לאמת את המידע אני 

אני  .שהיה תושב חלם באותם ימים, )89כיום בן (, .טמואל ש, דודה של אימי

, שואלת אותו לגבי רחוב אדריאנובסקה והוא אינו יודע וכשאני שואלת על ָלֵזר

כאן אני מבינה ששם הרחוב . קשיווע' שהוא התגורר ברח הוא עונה ,יצרן השמן

  ....תיעוד של השינויאין לי שום ?  אבל מתי,שּוָנה

  

  אקראיתשיחה, אבל אז .אני מרימה ידייםיש לי תחושה שהגעתי למבוי סתום ו

אני . מחוללת  תפנית בתחקיר, זה שמצאתי אצלו את הגלויה, עם בן דודתי



 5

 ומציע ,91- ָלֵזר בן ה. מזכיר לי את שוהוא, חולקת עמו את תחושת האין מוצא

  . ליד חלםשהוטה - ָלֵזר התגוררה ברודה. שו של משפחת. ליצור אתו קשר

  

בן דודה של אני עוד יוצרת שוב קשר עם ,  ָלֵזר.שלפני שאני מתקשרת אל  

, ָלֵזרדה הוטה לבין  מרוָלֵזר בין מאשש קרבה משפחתיתש, . טמואלש, אימי

  .הקשרמהות  בדיוק את זוכר אבל הוא אינו ,יצרן השמן מחלם

  

האם הוא זוכר  ושואלת אותו  בביטחון גדול יותר ָלֵזר. שכעת אני מטלפנת אל

  ? יצרן השמן מחלם, ָלֵזראת 

אבל אני לא , קראנו לו דֹוד, גרשון ָלֵזר היה משפחה שלנו, R":  ָלֵזר משיב לי.ש

 מהרשימה של בעלי מקצוע בחלם 'ג - פתאום ה"......ך היינו משפחהיודע אי

  . ָלֵזר גרשון–הוא גרשון '  ג-ה! מקבל משמעות

  

, 1928שנת ל של פולין עסקיםה מדריךמאני מקבלת , אישוש נוסף לשם גרשון

 ,Chełm   :Lazer Gerszon, olejarnia — huilerieשבו מצויין תחת הכותרת העיר 

Adrjanowska 66אדריאנובסקה , תעשיית שמן, גרשון ָלֵזר,   שפירושו.  

  

 גרשון אני יודעת שהיא בתו של. רעכטשע ָלֵזריש לי מעט מידע על  כבר ,עכשיו

  ...אבל אני מרגישה שהפאזל עדיין לא שלם.  מחלםיצרן השמן, ָלֵזר

  

ומבקשת לדעת את  נדרליים  אל ח טלפון שובמרימהאני אני לא עומדת בפיתוי ו

הוא איננו זוכר שמות פרטיים של בני  –כל מה שזכור לו על ָלֵזר יצרן השמן 

אני ". כעלעמער צייטונג"כר שבנו היה עיתונאי בוזכן מה שהוא אבל , המשפחה

אני . שואלת האם קיים עותק של העיתון והוא עונה שלא נותרו עותקים מהעיתון

  . ת שום דבר על העיתון ולא מוצא'לגֵ ֹוג'מתחילה למבטיחה לחפש באינטרנט ו

  

 והחיפוש מספק תשובות, ספר היזכור של חלםב עולה הרעיון לחפש, או אז

  ... מדהימות
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, בספר שיצא בישראל(בחלם שיצאה לאור  על העיתונות  שםהרש שישלר כותב

, "כעלעמער שטימע"ה: והוא מזכיר שלושה שבועונים ביידיש,  )381-384' עמ

שישלר עוד מוסיף שפישל ". כעלעמר ווRכנבלFט"ו" בלFט־כעלעמער פRלקס"

, כלומר". כעלעמער שטימע"ובשלב מסויים העורך של ה, לזר היה עיתונאי

כעלעמער "ולא) קול חלם" (כעלעמער שטימע"העיתון שאני מחפשת נקרא 

ומודה לו מעמקי ...הדיוק־ על אי93-בן ה. אני סולחת כמובן לחיים ל ("צייטונג

    ).חשובליבי על המידע ה

  

עותקים מהעיתון בספרייה היהודית במונטריאול שיש ומוצאת ' גֹוֵגל'אני חוזרת ל

 - אהלי יוסף יצחק -ד "בספריית אגודת חסידי חבשבקנדה ועותק בודד 

שנסרקו לאתר של חלם את העיתונים  מעלהוקסמן ן ביום שבו שֹו. ליובאוויטש

  ...ההעלילה של הגלויה ממשיכ, מונטריאולב

  

, כסלו' י', ויצא'פרשת , מיום שישי, "כעלעמער שטימע" של ה47' בעיתון מס

לזר . מופיעה מודעת ברכה בעברית של פ, 1928 בנובמבר 23-ה, ט"תרפ

באותה העת , כאמור. לאירוסי אחותו מלכה למשה שפער.) ה. ז–פישל לזר (

ת ברכה נוספות מודעו. פישל היה עדיין עיתונאי בעיתון ומאוחר יותר גם עורך

 .   הן מהוריה אחיותיה ואחיה וכן מברכים אחריםָלֵזרלאירוסי מלכה 

  

אדריאנובסקה ' אבל עדיין לא ידוע לי מתי רח, התמונה אמנם הולכת ומתבהרת

   ?הפך לרחוב קשיווע

  

. אני גם מוצאת בסופו של דבר בספר היזכור של חלם, את התשובה לשאלה זו

, שהשם קשיווע) 385' עמ(כותב , בר לעילאותו הרש שישלר שהזכרתי כ

עת פולין קיבלה עצמאותה ' אדריאנובסקה'ניתן לרחוב ', רחוב עקום'שפירושו 

הוא ממשיך וכותב .). ה. ז– 1918נובמבר (לאחר מלחמת העולם הראשונה 

  ... של גרשון לזר' שמן'ברחוב הייתה תעשיית ה...

  

  . של התחקיר3ספר גם משימה מ, עד כמה שניתן לעת עתה, הושלמה
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שנשלחה מחלם ללובלין בשנים ,  שנים90-בת למעלה מ, זהו סיפור על גלויה

רעכטשע  ו)חנה(=חאנטשע , עדות לתכתובת בין שתי חברות .1918/19

שאהבות נכזבות מטרידות את חייהן בשנות גיל העשרה , 18כבנות , )רחל(=

  .  המופלאות

  

עיתונאי ,  האחות של פישל ָלֵזרָלֵזר היא )רחל=(כותבת הגלויה רעכטשע 

 שמתארסת למשה שפער ָלֵזרושל מלכה ', כעלעמער שטימע'ולימים עורך ה

הללו ' יםָלֵזר'ה . 'כעלעמער שטימע'וזוכה להרבה ברכות שמתפרסמות בעיתון ה

, 6 ברחוב קשיווע שבית החרושת שלו היה... ָלֵזר יצרן השמן  של גרשוןוילדיהם 

סיפור על   ." ....קוזמיר שטיבל"המ לא רחוק ,6קה לפנים רחוב אדריאנובס

  ...אנשים נפלאים ועל תקופה שהייתה 

  

  ...מי יתן ונמצא גם צאצאים בחיים... תם ולא נשלם

    

ששם המשפחה של אימו , נישאה עוד בטרם המלחמה לאברם, חאנטשע

עברו תלאות , היא ומשפחתה ָנסּו מהצורר הנאצי מזרחה. ָלֵזרהיה , מהבית

  .1987חאנטשע נפטרה בשיבה טובה בשנת . שרדו וחזרו אחר כך לפולין, בותר

  

  

   אפילוג-אחרית דבר 

ידעו לספר כי קיים קשר משפחתי בין משפחתנו לבין , בביתו של בן דודתי

איש מבין החיים כיום אינו . שם בעבר הרחוק־קשר שהתחיל אי, ָלֵזרמשפחת 

, (JewishGen)ן 'ואישג'כיום בגעיון במידע המצוי . יודע לשחזר את הקשר

.  שנים היו קשרי נישואין בין משפחת לזר לבין משפחת רייף150מראה שלפני כ

  ...אבל זה כבר נושא לתחקיר אחר... רבא שלי הייתה ממשפחת רייף־הסבתא

  

  

  2011נובמבר 
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  : לכל מי שסייע בתחקיר ובמיוחד לתודה רבה מכל הלב

  יוצאי חלם בישראלר ארגון " יו–מר בנצי לבקוביץ 

   מנהל האתר של ארגון יוצאי חלם בישראל–מר שון וקסמן 

  מר חיים לנדר

  .מר שמואל ט

  לזר. מר ש

  .גברת ויקי ש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ר זיוה הוכמן" ד–כותבת המאמר 

  :קשר למשפחות בחלם

  Justman - יוסטמן  ♦

  Terbiler, Terebiler  -טרבילר  ♦

  Sochaczewski –הרבי מרייביץ , בסקי'סוכצ ♦

 Lajner, Lainer –חסידות ראדזין , רב העשיל, ליינר ♦
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  חזית הגלויה

  Hans  Zatzka                         ציור של                            

  

  גב הגלויה

 


