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הקדמה
כ כתבה מערכת פנקס קרמני בדברי הפתיחה " ִע הספר":

חלפו  72שנה מאז עלה הכורת על קהילת קרמני 60 ,שנה מאז ראה
אור פנקס קרמני .עתה ,מוגש בזה קוב התרגו של פרקי יידיש
מתו ספר הזיכרו לקהילה ,למע דורות ששפת יידיש אינה שגורה
בפיה  .בחזקת אב נוספת למצבת הזיכרו של הקהילה.
אני בת ליוצאי ווהלי )קורי ,לוצק( .נרתמתי למלאכת התרגו ,
בעקבות נסיעותיי לאוקראינה .בשנת  2010השתתפתי במסע השנתי
של ארגו יוצאי קורי .המסע הטביע בי חות עז ודח( אותי לעשות
מעשה .ספר הזיכרו לקהילת קורי היה הראשו ,אחריו באו ספרי
זיכרו נוספי .
הקוב הנוכחי הוא שביעי בסדרה זו תרגו פרקי יידיש .קדמו לו
תרגומי מספרי הזיכרו של :קורי ,לודמיר ,מלינוב)מרווי\טרובי,
סארני\רוקיטנה ,לודביפול ,דומברוביצה.
זו תרומתי הצנועה לשימור זכר של קהילות שאבדו.
אי כיו ועד פעיל לקהילת קרמני ,ונבצר ממני לשת( אות ולקבל
את ברכת .
*
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הערות הובאו בגו( התרגו  .הערות בסוגריי עגולי ) ( ה של
הכותבי או העורכי  ,הערות בסוגריי מרובעי ] [ ה שלי ,ובה
הבהרות קצרות והשלמות ,סימני שאלה וסימני קריאה אחדי .
התצלומי המשולבי בקוב והמפה ,לקוחי מתו :פנקס קרמני.
בסו( קוב זה ,קישור לפנקס קרמני הסרוק באתר ספרי הזיכרו
בספרייה הציבורית של ניו יורק.
המתרגמת

6

ש' אטינגר ,ח' שמרוק

)ירושלי (

תולדות היישוב היהודי בקרמני

)תקציר הסקירה בחלק העברי של פנקס קרמני ,מנח רביצקי(

קרמני ,מ הערי העתיקות בווהלי ,שכנה על הדר הראשית בי
רוסיה האדומה ,גליציה וליטא .ההרי הסובבי אותה העניקו לה
חשיבות אסטרטגית ויצרו תנאי נוחי לבניית מבצר שמסביב לו
התפתחה עיר .לפי מסורות ,נוסדה קרמני במאה ה) ,11א הידיעה
הוודאית הראשונה מצויה בכרוניקה רוסית משנת .1226
באמצע המאה ה) ,13לא הצליחו הטטרי לכבוש את המבצר החזק.
חומותיו נהרסו מאוחר יותר ביד נסיכי הלי' עצמ לפי דרישת
הה1רדות המונגוליות .ע זאת שמרה נסיכות הלי' בווהלי על אי)
תלות עד תחילת המאה ה) ,14כשעברה ווהלי על סמ הסכ ע המל
הפולני קזימיר ]הגדול[ ,לשליטה ליטאית.
בסו( המאה ה) 14חולקה ווהלי לשלוש נסיכויות :לוצק ,קרמני,
לודמיר .בהתא להסכ הפולני)ליטאי משנת  ,1385הפכו העיר
וסביבתה לחלק אינטגרלי של ארכי)דוכסות ליטא .כתוצאה מקרבות
בי היורשי  ,לאחר מות הארכי)דוכס ויטולד ,עבר חלק הארי של
האר לידי הנסי זיגמונט ,קרמני
בלבד והחלק המזרחי של פודוליה
נותרו בידי הנסי ְסווידריגילו .הוא
ביקש להפו את העיר למקו מושבו
וברצותו למשו מתיישבי  ,בה
יהודי  ,העניק פריווילגיה ,מבוססת
על זכויות מגדבורג ,שאפשרה לראש
העיר הגרמני ,יורקה ,לשפוט "רוסי,
טטרי".
יהודי,
ארמני,
ולכי,
פריווילגיה זו היא המסמ הראשו,
עד גירוש ליטא בשנת ,1495
בו יהודי  ,א( שלא
שנזכרי
משתמע מכ כי יהודי כבר היו אז
תושבי קבע בעיר.
הר בונה
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יש לשער כי היישוב היהודי בקרמני מתחיל להתפתח לאחר שוב של
היהודי לליטא בשנת  .1503בשנת  ,1536כבר קיימת ש קהילה
ניכרת .לנוכח התפתחותה הכלכלית המתמשכת מקבלי התושבי
הנוצרי פריווילגיה מ המל הפולני זיגמונט הזק .המאבק הכלכלי
בתושבי היהודי מלווה את ההיסטוריה היהודית של היישוב היהודי
בקרמני כחוט השני.
פרק הזמ ממחצית המאה ה) 16עד מחצית המאה ה) ,17הוא תקופה
של התפתחות מתמדת בקהילה היהודית בקרמני .מאשרי
לְ 1ס ְט ָר ְציות ,שיטת רישו האחוזות המלכותיות בנסיכות הגדולה של
ליטא .מ הדוחות הללו נית לראות כי בשנת  ,1629יש בקרמני 169
בתי יהודי  ,אוכלוסייה של כ) 845נפש )בשנת  1563היו  48בתי ו)
 240יהודי ( .בשני  1629)1552גדל אחוז היהודי ביחס לאוכלוסייה
הכללית מ) 10.6ל).15

הבסיס הכלכלי של האוכלוסייה היהודית :מסחר וחכירה .הסחר במלח
תפס מקו חשוב בכלכלת העיר .קרמני הייתה עיר מעבר מדרו
לצפו .סוחרי יהודי מקרמני באו כבר בשנות ה) 30של המאה ה)16
לפולי)גדול .המסחר היהודי התפתח במידה כזו שהוצאו איסורי
מלכותיי לטובת האוכלוסייה הלא)יהודית של העיר ,נגד התחרות
היהודית .זה לא הפריע להמש התפתחותה של הקהילה .נשתמרו
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מסמכי רבי הנוגעי לחכירה ולחוכרי יהודי  .היהודי חכרו בתי
מרזח ,טחנות קמח ,מבשלות שכר ,ברכות דגי  ,תשלומי ומסי
לטובת המבצר המקומי .המצב הכלכלי האית של היהודי היה
בצמיחה מתמדת ומש יהודי ממקומות אחרי  .קרמני הופכת לעיר
וא בישראל ,אחת הערי הראשיות במחוז ווהלי ,ותופסת מקו
נכבד בערכאות יהודיות המרכזיות והמחוזיות האוטונומיות.
עד שנת  1569השתייכה ווהלי לארכי)דוכסות ליטא .המעמד המשפטי
של האוכלוסייה היהודית מתבסס על הפריווילגיה שהעניק ויטולד
ליהודי בריסק ,ולפיה חל עליה השיפוט של הארכי)דוכס או של בא
רוס ָטה .במש הזמ כונ בליטא ,כמו בפולי ,שיפוט יהודי
הס ָט ְ
כוחוְ ,
אוטונומי ,שזכה בהכרת הממשל .היהודי שילמו לדוכס מס מיוחד,
נוס( על מסי העיר ,בלי להביא בחשבו את התשלומי המשותפי
לה ולנוצרי .
לאחר הקמת הא1ניה הלובלינית ,עברה ווהלי לרשות הכתר הפולני.
נוהל השיפוט הפולני חודר לכל תחו  .כבר בשנת  1569מקבל הו7יבודה
]שר המחוז[ צ'רטוריסקי סמכות לשפוט את יהודי לוצק ,לודמיר,
קרמני .המל בטורי מטיל מס גולגולת יהודי מיוחד ,בחלק של יהודי
קרמני נפל תשלו של  100זלוטי ]זהובי [.
לוסטרציה של שנת  1563מספקת לנו תמונה מסוימת על הרכוש ועל
המוסדות החברתיי של קהילת קרמני .ברשותה שני מגרשי  ,מ
הסת של בית כנסת ובית מדרשֶ ,ה ְק ֵדש ובית קברות .יש בעיר רב,
ראש ישיבה ושמש .נזכר ג רופא יהודי.
משנת של"ג ) (1573יש ידיעות בדבר שורה של רבני וראשי ישיבה,
גדולי הדור מקרמני ,התופסי מקו כבוד בוועד ארבע ארצות
וחותמי על תקנותיו .בה מוצאי אנו את אחיו של המהר"ל מפרג,
ר' שמשו ב בצלאל .כנראה היה רב בקרמני עד סו( המאה ה).16
חיי ב"ר שמואל אשכנזי איש צבי ,הוא הרב האחרו של הקהילה לפני
גזרות ת"ח .הוא נפטר בשנת ת"ט ,וחזה כנראה בחורב עדתו.
במאה ה) 16הייתה קרמני מ הקהילות הנכבדות והחשובות בווהלי.
חשיבותה כמרכז תורה לא נבעה רק מ העובדה שעל כס הרבנות ישבו
רבני נודעי  ,אלא ג מכ שבראשית המאה ה) 17נמצאו בה למדני
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גדולי שחיבוריה מפורסמי ברחבי האר ,בה בעל ספר הלבושי
ר' מרדכי יפה ומהרש"א )ר' שמואל)אליעזר ב יהודה( .קרמני עמדה
ג בקשר ע היישוב באר ישראל ונמצאה ברשימת המשולח
הירושלמי ר' יצחק בינגא אשכנזי.
מרד הקוזקי בהנהגת בוגד חמלניצקי ,המיט כיליו ואבד על
היהודי  .יותר מכל סבלו יהודי המחוזות המזרחיי .
התרחשות האירועי הייתה מהירה .ב) 26במאי ניג( הצבא הפולני ליד
קורסו .ב) 10ביוני נפל מבצר נמירוב והיהודי ש  ,נשחטו .שורה של
ערי אחרות נכבשו ,ולאחר מפלת וישניוויצקי נסוגו כוחות פולי
מערבה ,מותירי את מזרח ווהלי בידי הכנופיות המקומיות
המתקוממות .כנופיות מרצחי אלה התאחדו בסו( יולי ע הקוזקי
של חמלניצקי.
עד סו( אוקטובר לא הותקפה קרמני בשל ריכוזי צבא פולני בסביבה
הקרובה .המצור החל ב) 20באוקטובר ונמש עד  13בדצמבר ,אז נכבש
המבצר .ייתכ כי חלק גדול מ היהודי הספיקו לברוח בעוד מועד.
תיאורי חורב הקהילה ,שאנו מוצאי אצל כרוניקאי יהודי  ,קשורי
כנראה במצור ובחורב זה .כול מספרי על רצח של מאה ילדי
)מאה בני ( שהקוזקי שחטו מתו לעג לדיני השחיטה היהודיי .
אמתות הסיפורי הללו אינה ניתנת לאישוש כי מקור אינו בעדי
שנכחו במעשי האימי  .מוטיב השחיטה מתגלגל עוד מגזרות תתנ"ו.
הפליטי מאוקראינה הביאו את תמונת הכיליו עד גרמניה .בספר
הזכרת נשמות מוורמס מצויני "הקדושי וטהורי כמה מאות נפשות
מישראל שנהרגו ,נשרפו ,ומסרו נפש למי על קדושת הש בק"ק
קרמני בשנת ת"ט .תנצב"ה".
קשה לקבוע את המועד המדויק בו שוקמה קהילת קרמני .מקובל
לחשוב כי חודשה שש שני לאחר גזרות ת"ח .א לא שבה לתפארתה
הקודמת עד סיפוחה לרוסיה ,ע ווהלי כולה ,בשנת .1793
עד למועד זה נמצא היישוב היהודי בקרמני בהתדלדלות מתמשכת,
שעה שהערי והעיירות הסובבות התפתחו בהתמדה .את הסיבה יש
לחפש בהבדלי במצב המשפטי של היהודי בערי המלכותיות
המנהל שלה היה בידי
ובערי הפרטיות .ערי בשליטה מלכותיתִ ,
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הסטרוסטה או פקיד זוטר שלו .הוא היה מעוניי להפיק ממשרתו
תועלת אישית רבה ככל האפשר .חוקי מגדבורג העניקו לנוצרי יד
חופשית במאבק ביהודי  .המג ָנטי מנגד ,היו מעונייני בפיתוח
יישוב שנמצא על אדמת והשתדלו למשו כל אלמנט כלכלי מוכשר.
הייתה לה השפעה על קונפליקטי אפשריי בי יהודי לגויי  .מצב
זה השתק( בעיר המלכות קרמני.
מצב האוכלוסייה היהודית בקרמני היה קשה כמו בערי אחרות
בווהלי .יחסיה ע העירוניי היו מתוחי במש כל הזמ .אל
הצוררי הצטר( הכומר המקומי וממחנהו יצאו עלילות קשות באמצע
המאה ה).18
מאה זו החלה במרד קוזקי נוס( ובמלחמה ע השוודי  .היהודי
סבלו משני המחנות הלוחמי  .הקוזקי  ,השוודי  ,הרוסי  ,הפולני ,
ההיידמקי לא חמלו עליה והטילו מסי כבדי וכופר ,והיו כמוב
מעשי אימי ורצח.
המאה ה) 18ידועה בהיסטוריה של יהודי פולי בעלילות ד רצופות.
אחדי ממשפטי עלילות הד בסביבה נערכו בבית המשפט בקרמני.
בקרמני עצמה לא צלחה עלילת הד  .הילדה הנוצרית הפצועה,
הקרב כביכול ,לא מתה והעידה נגד אביה.
עלילות הד היו תוצאה ישירה של היחסי המתוחי בי יהודי
לנוצרי על רקע כלכלי ,והחריפו במחצית השנייה של המאה ה).18
העירוני מגישי לממשל תלונות כנגד חכירת בתי מרזח בעיר בידי
יהודי וכנגד בנייה ומגורי שלה בבתי שנבנו על אדמה עירונית.
ה מתלונני אפילו על הסטרוסטה ,הדוכס סנגושקו ,כי הוא תומ
ביהודי במאבק .העניי מגיע עד לסיי הפולני הפוסק לטובת
הנוצרי  .בשל רדיפות אלה מחמיר המצב הכלכלי בעיר עד מאוד.
בדוח ,לוסטרציה ,משנת  ,1789מתלונני עורכי הדוח ,כי היהודי ,
שהודות לה התפתחה העיר כלכלית ,עוזבי אותה ,ואוכלוסייה
נוצרית חדשה לא נוספת.
למרות התדלדלותה המתמדת שמרה קרמני על יתרונה כאחת
הקהילות הראשיות בווהלי .דעתה נשמעה בוועד ווהלי ,ובוועד ארבע
ארצות השתתפו כמקוד רבני ופרנסי מקרמני.
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ועד ווהלי לא רק דאג לענייני היהודי בגבולו אלא ג סייע לסוחרי
ווהלי בסחר החו שלה  .בשנת  1733ישב בברסלאו נציג מיוחד
מווהלי .ברשימת הערי שייצג ,נמצאה קרמני .על ההרשאה חתומי
בי השאר הרב והפרנס של קרמני ר' אריה)לייב אשר היה בשנת
תצ"ט נאמ ווהלי בוועד ארבע ארצות .הרב היה כפי הנראה עשיר
גדול והקהילה חבה לו ממו רב .בשנת  1750קיבל מ המל אוגוסט
השלישי פריווילגיה המאשרת את משרת הרבנות שלו בקרמני
וסביבתה ואת תפקידו בוועד ארבע ארצות.
בכס הרבנות בעיר שימשו כמה רבני מפורסמי  ,בה  :ר' יעקב ב
אליעזר תמרליש ,איש וורמייזא .מגרמניה נסע ללובלי ומש בא
לקרמני .שנותיו האחרונות עברו עליו בווינה .בשנות ה) 80של המאה
ה) ,18שימש כרב בנו של אב"ד למברג ר' צבי)הירש; שניה היו
ממנהיגי ועד ארבע ארצות .ר' צבי)הירש העניק מקרמני את
הסכמותיו לספרי שוני שהופיעו בשני תמ"ח ,תנ"ח.
בסו( המאה ה) 18אנו מוצאי בעיר את המגיד הנודע ר' יעקב)ישראל
הלוי ,מחבר פירושי לתהילי  ,מגילת אסתר ומשלי.
כפי שאנו רואי  ,שומרת קרמני על חשיבותה ,למרות הדלדול היחסי
באוכלוסייה היהודית .עסקניה פעילי בגופי היהודיי המרכזיי
ורבניה נודעי בתורה ובחכמה.
חלוקת פולי השנייה ,העבירה את קרמני לשלטו רוסי .הנסיבות
הפוליטיות החדשות לא גרמו תחילה לשינויי מכאיבי במצב
היהודי  .ממשל הצאר לא התערב בענייני הפנימיי של אזורי
הסיפוח .הוא קיבל מ הממשל הפולני את השיטות המנהליות)
ארגוניות שלו ואת יחסו המסורתי לבעיות היהודי  .השינוי בא ע
פרו המרד הפולני בשנת  ,1830כשהרוסי החלו להיאבק בתנועה
הפולנית הלאומית בהחדרת שיטת המנהל הרוסי במחוזות החדשי .
מיד לאחר האיחוד נאלצו היהודי להירש באחד משני המעמדות:
עירוני או סוחרי  ,א הוטל עליה מס כפול לעומת המס שהוטל על
בני דת אחרת מאותו מעמד .החוק משנת  1804גזר על היהודי לעזוב
את הכפרי  ,גזרה זו מעול לא ה1צאה לפועל .לאחר החלוקה משנת
 1793נמצאה קרמני על גבול רוסיה)גליציה ובשכנות לברוד ,עיר
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המסחר הגדולה בגליציה .חלק גדול מיהודי קרמני חיו על הברחה
ומסחר לא)חוקי .בשנת  ,1812מציע מושל ווהלי להרחיק בשל כ את
היהודי מ הגבול .הממשל הרוסי מקבל את ההצעה והיא הופכת
בשנת  1825לחוק רשמי ,ולפיו נאסר על היהודי לגור בשטח של 50
וירסטאות מ הגבול .חוק זה ,כמו אחרי ממי זה ,מעול לא הונהג,
והוקל בהדרגה הודות להתערבות יהודית .הממשל א( הוא היה מעוניי
בפעילות הכלכלית של היהודי  ,במיוחד של גובי מכסי  .א החוק
היה תלוי ועומד מעל ראשי היהודי כאיו מתמיד והסב צרות וסבל.
רק בשנת  1858בטל החוק ביחס ליהודי שהיו רשומי קוד לכ
ברשימות הקהל ,או היו לה נכסי במחוז הגבול .במקביל נאסרה
רכישת נכסי דלא)ניידי והגדלת מספר התושבי היהודי החדשי .
השיפור בחוק היווה פיתרו ליישוב היהודי בכללו ,א לא למרבית
התושבי שלא היו רשומי בקהילות וחיו כ שני רבות .בשנת ,1881
תקופת אלכסנדר השלישי ,ציווה המושל לגרש מקרמני  2,000יהודי .
סבלו של הציבור היהודי בעיר גבול זו היו פועל יוצא של בעיותיה
המיוחדות .ע זאת גדל מספר התושבי היהודי בעיר בתקופה זו,
ייתכ בגלל הגירושי מיישובי הגבול .א בהשוואה לערי אחרות
אחוז היהודי כא ביחס לכלל האוכלוסייה הוא הקט ביותר.
המצב הכלכלי הכללי לא היה טוב .בשנת  1800נרשמו במחוז קרמני
 2,400יהודי עירוני ורק  33סוחרי )נדרש הו של  500רובל על מנת
להירש כסוחר( .הייתה התאוששות כלכלית מסוימת עד למרד
הפולני.
בשל המצב הכלכלי הקשה ,ואולי הודות לפעילות של המשכיל יצחק)
בר לווינזו )ריב"ל( מקרמני ,פנו ,בשנת  52 ,1843משפחות יהודיות אל
הממשל בבקשה להקציב לה קרקע בפל חרסו .המיניסטריו הודיע
לה על תנאי ההתיישבות ,א שו משפחה לא מימשה את התכנית.
העניי של יהודי קרמני בעבודה חקלאית נמש עד שנת  ,1897הפע
בהשפעת מטיפי ציוני  .תושבי אחדי  ,היה בדעת לפנות למשרד
החקלאות בבקשה לאפשר לבניה לגור בכפר סמו ,בו צפוי היה
להיפתח בית ספר חקלאי.
נוס( לצרות שהיו מנת חלקו של היישוב היהודי כולו ברוסיה הצארית:
תחו המושב ,פוגרומי  ,גיוס ,סבלה קרמני ג מהיותה עיר גבול.
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תושביה נאלצו לעסוק בעסקי קשי  ,מסוכני ולא ישרי  ,ועוררו
עליה את שנאת הגויי  .ולמרות הכול היו תושביה ערי תמיד
לזרמי התרבותיי  ,לאומיי  ,חברתיי של הזמ.
יש סימני כי התנועה החסידית הגיעה לקרמני כבר בשליש האחרו
של המאה ה) .18בתחילת המאה ה) 19היה לקרמני אדמו"ר משלה ,ר'
מרדכי מקרמני ,שמוצאו משושלות מנהיגי חסידיי נודעי .
השפעתו נפרשה הרחק מעבר לגבולות העיר והגיעה עד גליציה .הוא
נפטר בשנת תקע"ז ) (1817והשפעתו בעיר ניכרה שני לאחר מותו.
בית הכנסת של ר' מרדכי נקרא על שמו עד לזמ האחרו .הוא היה
מושא לחיצי לעג של המשכילי ריב"ל ויוס( פרל.
ניצ ראשו להשכלה הייתה תכניתו של תדיאוש צ'צקי ,מייסד
הליצאו הפולני ,לייסד ליד מוסד זה בית ספר למורי ע יהודיי .
בשנת  1821שב ריב"ל מגליציה והתיישב בעיר עד יו מותו בשנת
 .1860א( שהתגורר בקצה עיר הייתה השפעתו על חיי החברה והרוח
מרובה .החיי היהודי בקרמני משתקפי ביצירתו ומשמשי חומר
לספריו .עלה בידו לרכז סביבו חבורת משכילי  ,הבולטי בה היו ְבני
לנדסברג ,ל' אטינגר ,הירש הירשפלד) ,המורה של נח פרילוצקי(.
נוכחותו של אברה )בר גוטלובר ,מורה בקרמני בשנות ה)] 30של
המאה ה) [19הייתה גור נוס( בצמיחת ההשפעה של ההשכלה .למד
אצלו ישעיהו גוטמ ,מחבר לעתיד של מחזות ביידיש.
היו בעיר מוסדות חברתיי אחדי  ,ראוי להזכיר את גמילות חסדי :
הלוואות ח ,חברת רודפי צדק ,שבי מייסדיה היה ריב"ל .בשנות ה)30
של המאה ה) 19נבנה בית הכנסת הגדול בהשתתפות פעילה של בעלי
המלאכה ופשוטי הע .
הפעילות הציונית החלה בסו( שנות ה)] 80מאה  [19ע חדירת תנועת
חובבי ציו .בראש חובבי ציו בקרמני עמד צבי פרילוצקי ,אשר שימש
לימי עור עיתו "מאמענט" ]מומנט[ בוורשה .הוא היה מ הראשוני
להדגיש את חשיבות ההתיישבות של פועלי באר ישראל.
מראשית המאה ה) 20מתפתחי החיי החברתיי ברחבי תחו
המושב הרוסי לשעבר .ג בקרמני צצות תנועות ציוניות וחוגי
לגוניה  ,תנועת הפועלי בונד ואחרות.
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חיי הרוח של היהודי בתנאי הקשי של עיר גבול ברוסיה הצארית,
חושפי בפנינו את הכוח לקלוט תופעות רוחניות)תרבותיות ולהשפיע
על הסביבה .העיר נתברכה בשורה של אישי בולטי כמו ר' מרדכי
מקרמני ,ריב"ל וצבי פרילוצקי .סביב התקבצו חוגי פעילי  .ה יצרו
מוסדות חברתיי שעיצבו את דמותה הרוחנית של הקהילה היהודית.
עמ' .287 – 282
]סקירה רחבה ,בחלק העברי של פנקס קרמני ,עמ'  .45)9בחרתי
לתרג את התקציר ,על מנת שיהווה רקע לקוב התרגו  .במקרי של
ספק העדפתי את גרסת הסקירה .א' ו'[.
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וול( שניידר )דטרויט( יצחק)בר לווינזו ,לוח ההשכלה
פרגמנט מיצירה רחבה.

קרמני ,העיר בה נולד יצחק)בר לווינזו ,הייתה )בסו( המאה ה) (18מ
הערי הטיפוסיות בחלקה הדרו )מערבי של רוסיה בעבר ,ה מבחינה
כלכלית וה מבחינה אתנית .א( שהייתה מוקפת הרי  ,קרמני –
שווי של ווהלי ,כפי שכינוה – לא הייתה מבודדת מ העול הסובב
אותה .דרכי וכבישי קישרו אותה ע ערי ועיירות אחרות בווהלי
וע ערי גבול סמוכות בגליציה המזרחית.
הנהר איקווה הזור באזור ,מרחק וירסטאות ספורות בלבד מ העיר,
נשפ אל הנהר סטיר ויחד ע הפריפיאט הוא מהווה חלק מאספקת
המי של הדנייפר .באמצע המאה ה) ,19עדיי השיטו במימיו דוברות
עמוסות קורות ע.
היישוב היהודי בקרמני ,שראשיתו בער במאה ה) ,15חווה תקופות
של עליות ומורדות ,בדומה ליישובי רבי באוקראינה .נית לומר
בביטחו כי בראשית המאה ה) 17לער ,חלו ביישוב התקדמות ושגשוג
והוא מש אליו א( יהודי מליטא .באספת הקהילות הראשיות בשנת
 ,1635היה ייצוג ג לקרמני.
ע גזרות ת"ח)ת"ט ,כשיהודי רבי בקרמני נספו בשחיטות ,באו
שנות השקיעה .מאוחר יותר ,בשנות ה) 70של המאה ה) ,18פרצו שתי
שרפות אשר רוששו רבי מ הסוחרי היהודי  ,ועל אחרי הביאו
מצוקה ומחסור .לאחר החלוקה השנייה של פולי )סו(  ,(1793עברו
הפרובינציות המזרחיות של פולי ,בה קרמני וסביבתה ,לידי רוסיה.
היהודי נשמו לרווחה וקיוו כי הממשל הרוסי ירס את האצולה
הפולנית ,ממנה סבלו נגישות רבות והשפלות .באותה תקופה מתפתח
המסחר הסיטוני בי רוסיה ,אוסטריה וגרמניה ,ומספר הסוחרי
היהודי במסחר זה עולה בהתמדה .בער בשנת  ,1799היו בקרמני
ובמחוז  24סוחרי כאלה ,לעומת  9נוצרי .
בפרק הזמ  ,1847)1764גדלה ג האוכלוסייה היהודית .מאוכלוסייה של
 1029יהודי בשנת  ,1764צמחו העיר קרמני והעיירות במחוז ל)
 18,264בשנת  .1847העיר קרמני עצמה ,שמנתה בשנת 649 – 1764
יהודי בלבד ,מנתה בשנת  3791 – 1847נפש .פרט למסחר הסיטוני
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בתבואה ,ע ,טבק ,צמר ,בד – מוצרי שנשלחו לרוסיה ,פולי
ואוסטריה – היה ליהודי ייצוג בכלכלה הכללית במקצועות הבאי :
חייטי  ,פונדקאי  ,כובעני  ,אופי  ,קצבי  ,צבעי  ,זגגי  ,יוצקי פליז,
צורפי  ,חובשי  ,כליזמרי  .א( בכלכלה מסוג זה ,לא מפותחת ביותר,
שררה ביישוב היהודי דיפרנציאציה חברתית .לא היו לה גילויי
חריפי  ,א סיווגה את היישוב לעשירי ועניי  ,בעלי זכויות וחסרי
זכויות .הניגודי בי עשיר לעני התבטאו במיוחד בענייני של תשלומי
מס ,ולימי ) (1827בעניי הגיוס .ההבדלי בתחו החברתי ניכרו
בבית ,ברחוב ובבית המדרש.
הדרכי מקרמני הובילו מצד אחד אל אוסטראה – אל מסורת
המהרש"א ,ומ הצד השני לדובנה – אל המגיד מדובנה .א בכל
הדרכי והנתיבות ,נסעו יהודי מקרמני אל הרבי ,או הרבי בא
אליה  .קרמני ,כערי ועיירות רבות אחרות באוקראינה באותה
תקופה ,הייתה א( היא עיר של חסידי  .בית הדפוס של קרמני )(1805
היה אחד מבתי הדפוס החסידיי הרבי בווהלי באות ימי ,
שהדפיסו ספרי קודש בלבד וספרי חסידי  ,ולא ספרי אחרי .
בסו( המאה ה) ,18נשמעי פעמי ההשכלה .ה באי באות דרכי
בה מתנהל המסחר בי גליציה ואוקראינה ,בי ברוד וקרמני.
*
ר' יצחק)בר לווינזו ,ריב"ל ,נולד ב) 2בספטמבר  .1788אביו ,ר' יהודה
לווי ,היה סוחר וניהל עסקי גדולי ע פריצי פולני באזור .שמו
נודע כלמד גדול ,בקי בתנ" ובתלמוד ,ובמיוחד כמדקדק גדול ובלש.
מהערות ביצירותיו של ריב"ל ,אנו יודעי ג כי מוצאו ממשפחה
מיוחסת ומסועפת ,מגולי ספרד.
עוד בילדותו הפגי יצחק הקט כישרו רב .הוא ניח בזיכרו מופלא
ובהתמדה גדולה ללימודי  .ב שלוש החל ללכת לחדר ,וב עשר
הספיק להתעמק הרבה בתלמוד ופוסקי  .אביו של יצחק לא הסתפק
בזה ,בעצמו למד ע בנו תנ" ודקדוק ,ופיתח בו אהבה עזה ה לספר
עצמו וה לשפת הנביאי  .בדר זו נטע בבנו את הרעיו כי לשו
הקודש חייבי ללמוד "על פי הדקדוק בתכלית השלמות" .הוא א( דאג
לכ שיצחק ילמד פולנית ובעיקר רוסית ,שפת האר.
17

בגיל צעיר מאוד ,החל יצחק)בר לכתוב שירי  .אחד משיריו המוקדמי
הוא שיר אהבה שכתב בהיותו ב  .16במלאות לו  18שנה ,חיתנו אותו
הוריו בעיירה רדזיוויל ,ש התיישב ,סמו על שולח חותנו וחמותו.
רדזיוויל ,עיר גבול בי רוסיה ואוסטריה ,הייתה מ הנקודות החשובות
שדרכ עבר מסחר ענ( בי שתי הארצות .מ הסוחרי שהיו באי
לש מגליציה ,שמע יצחק)בר רבות על ברוד ועל משכיליה .הוא נמש
מאוד לסביבה זו ונטל על עצמו ,בהתמדה רבה עוד יותר ,להעמיק את
הידע שלו וללמוד גרמנית וצרפתית ואת ספרות.
חיי המשפחה שלו לא היו מאושרי  ,ולאחר מות ילדו היחיד התגרש
מאשתו .בינתיי התרושש אביו ,לווינזו נשאר ברדזיוויל והתפרנס
ממת שיעורי  .בזמ מלחמת רוסיה)
צרפת ) (1812קיבל לווינזו משרת
מתורגמ)מתרג אצל המפקד הרוסי
המקומי .כשנחל הצבא הרוסי ניצחו,
כתב לווינזו שיר בעברית "קול ענות
גבורה" ,בו הוא מפאר את הניצחו הרוסי
הגדול .השיר הפטריוטי ,הכתוב בידי
יהודי ,הרשי את המפקד הרוסי ,והוא
שלח אותו לשר הפני  ,כדוגמה
לפטריוטיז יהודי .הוא ממשי בהתמדה
רבה את השכלתו העצמית ,לומד ימי
ולילות ותו כ עור רישומי ליצירותיו
המתוכננות .העבודה הקשה והמאומצת משפיעה על בריאותו והוא
מתמוטט .לווינזו החולה נוסע להתרפא בברוד ונשאר ש זמ)מה.
ברוד ,באות שני  ,הייתה צומת מסחר חשוב מאוד בי רוסיה,
אוסטריה וגרמניה ,וג הקהילה היהודית הגדולה ביותר בגליציה .העיר
ברוד הייתה ג מרכז ההשכלה האוסטרית .בית של האחי
טרכטנברג היה מקו מפגש למשכילי ולתאבי דעת .לווינזו נקלע
לסביבה זו ושתה בצמא מ הידע של המנהיגי הרוחניי הה .
תחילה בברוד ,לאחר מכ בז'ולקייב ובטרנופול ,נפגש לווינזו לראשונה
פני אל פני ע חבורת המשכילי הגדולה של אות ימי  :ר'
שלמה)לייב רפפורט ,ר' נחמ קרוכמל ,יוס( פרל ,מנדל לפי ,בריש
בלומנפלד ,יעקב)שמואל ביק ,יצחק ארטר ,ר' לייביש מיזיס ואחרי .
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הוא הל שבי לא רק אחר הידע שלה אלא א( אחר האופ השונה בו
מגיב כל אחד מה לבעיות כאובות של החיי היהודיי  .רוש עמוק
במיוחד עשה עליו הוגה ההשכלה הנודע ,ר' נחמ קרוכמל ,שעמו נפגש
לימי בז'ולקייב.
בזמ הראשו החזיק לווינזו במשרת מנהל חשבונות בבית מסחר.
במהרה הבי כי עבודה זו מהווה מכשול ללימודיו ,הוא החליט אפוא
לוותר על המשרה ולשוב ללימודי  .הוא שב לתת שיעורי פרטיי
ומקדיש את זמנו הפנוי לחינו עצמי .בהתמדה האופיינית לו ,ניגש
לווינזו ללמוד לוגיקה ,פילוסופיה ,בעיקר פילוסופיה של המאה ה),18
ולשכלל את ידיעותיו ג בשפה ובספרות הגרמנית .מאוחר יותר הוא
נוסע לטרנופול ,נבח בבית הספר היהודי Israelitisch Hauptschul
ומקבל דיפלומה .הודות לקשריו של יוס( פרל מתקבל לווינזו כמורה
לעברית בבית הספר הראלי בברוד .זמנו הפנוי מוקדש לפעילות
ספרותית ,הוא עובד על היצירות שתכנ בעבר וא( החל לכותב עוד
בשהותו ברדזיוויל .הוא מסיי את "לוח המכס" ,תרגומו לתעריפי
המסי היהודיי ; מחבר ספר לימוד לשפה הרוסית "יסודי לשו
רוסיה"; עובד על "המזכיר" ,לקט מחקרי פילולוגיי  .מ היצירות
הנזכרות ,עלה בידו להדפיס בז'ולקייב את "לוח המכס" בלבד ,לשתי
היצירות האחרות לא שיחק המזל .כמרבית המשכילי  ,פנה לווינזו
לכתיבת סטירה ,סוגה ספרותית פופולרית שהשתמשו בה בפעילות
החינוכית .הוא כותב את "דברי צדיקי " ואת "עמק רפאי " בה הוא
מתאר את בורות של החסידי  ,תמימות  ,אמונ בדברי האדמו"רי
שלה  ,ותוק( ג את הצדיקי  ,בעלי המופת המנצלי את חסידיה
במודע .מוב כי בנוסח המשכילי המקובל ,החסידות והצדיקות
מתוארי בצבעי קודרי במיוחד .שתי הסטירות ,כיצירות משכיליות
רבות אחרות באות ימי  ,נפוצו תחילה בכתב יד .במרוצת הזמ
הדפיס אות י' פרל בכר אחד בשנת  1830בווינה.
שש השני בה בילה לווינזו בגליציה היוו מעי הכנה לשליחות
שההיסטוריה הועידה לו .הפצת רעיו הבנייה מחדש של חיי הרוח
והחומר של היהודיי ברוסיה ,הייתה למעשה המטרה שסימ לעצמו
עוד לפני שני  ,טר בואו לגליציה .עוד בהיותו ברדזיוויל – הוא היה
אז ב  – 22הגה וא( החל בכתיבת יצירתו המונומנטלית העתידית
"תעודה בישראל" .א לאחר שבילה במש שני בגליציה ,ספג לתוכו
ידע רב ,וכמו כ התבונ וא( נטל חלק במאבק של המשכילי
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הגליצאי  ,החליט לווינזו לנסוע הביתה ולהקדיש את כל כולו למע
טובת הכלל ,להפי את ההשכלה בקרב יהודי רוסיה.
תהיה זו טעות להאמי כי לווינזו שמע את פעמי ההשכלה הראשוני
רק בבואו לברוד או אפילו קוד לכ ברדזיוויל .כמעט בכל יישוב גדול
יחסית ,היו באות שני יחידי או קבוצות קטנות של משכילי .
בקרמני עצמה היו אלה האחי לנדסברג ,בניו של ר' אברה ב
יחיאל לנדסברג ,קרוב משפחה של י' ב' לווינזו .הבכור היה ידיד קרוב
של לווינזו; הצעיר ר' מנדל ,פילנתרופ וביבליופיל שבספרייתו השתמש
לווינזו; אח שלישי ,ר' שלמה)ישעיה ,מחבר "מגילת אפה" ]?[ ,סטירה
כנגד הצדיקי  .על כול עלה ,בידיעות ובידע שפות ,אחיה  ,ר' אייזיק,
כעבור שני היה מנהל בית הספר באודסה ונודע במחקריו
הפילולוגיי  .א אלה היו משכילי למע עצמ  ,כ בקרמני ,כ
בערי אחרות ,מספר זעו  ,מבודלי מ הע וללא השפעה כלשהי
על שכבות הע הרחבות.
לפלס דר להשכלה ,בחיי היהודיי ברוסיה ,למרות ההתנגדות העזה
אליה מצד חוגי חסידי ורבני  ,ולשאת את ההשכלה אל הע ,
מסוגלת הייתה אישיות מסוג אחר לגמרי .חייב היה לבוא מישהו בעל
ידע רב ,פתוס מהפכני מלווה עקשנות גדולה ,שיהיה מסוגל להתייצב
אל מול המתנגדי בכוח המילה והאמונה החזקה באמת1ת הרעיו
שהוא מטי( לו .אישיות כזו ,גדולה ועשירה ברוח ,היה יצחק)בר
לווינזו.
בשנת  ,1820שב לווינזו לקרמני .בהשוואה לברוד ,נראתה מ הסת
העיר קרמני ,בעיניו המשכיליות ,נחשלת משהייתה באמת .אי פלא
אפוא שאינו רואה את העתיד בצבעי ורודי  .הוא מתלונ על עירו
החשוכה ,ללא סופרי וספרי  .שומע את זעקות העניי הנגזלי בידי
מנהיגיה  ,את שאו החסידי המשתכרי ואת רעש הכרכרות
המביאות אדמו"רי חדשי :
" ...מושבי עיר תלאובות ,אי תורה ,אי סופר ,אי ספר ,אי מגיד חדשות ,ואי קורא
בספרי  ,ואי רואה עלי חדשי  .אשמע סביבי יו יו אנקת אביוני העשוקי
מהרודי בע  ,מאחינו שוטרי ישראל וראשיו ,ואשמע אחרי קול רעש גדול מתנשא
לעמת שרפי )שותי יי שר(( מהחסידי  ,אשר ירקדו בחוצות עדרי עדרי  ,ויזמרו
בקולְ ,מנַהגי ַר ֵביִי חדשי לבקרי במרכבות מרקדות לעירי ,זה יוצא וזה נכנס,
ולעמת השרפי משתכרי ואומרי קדוש!" )ילקוט ריב"ל ,ע' .(73)72

20

בוטח בכוח ההשכלה ,מדמה לעצמו לווינזו את משימתו הקרובה,
להסביר את רעיו ההשכלה .א ההתנגדות להשכלה מקורה בבורות
השוררת בסביבה היהודית ,חובה להסביר לשכבות העממיות כי היא
מביאה אור וידע .א השנאה אליה מקורה בפחד מפני משהו חיצוני,
המנוגד לרוח היהדות ,שייכפה עליה  ,חובה לשכנע אות כי לרעיו
ההשכלה יש שורשי בחיי היהודיי האימננטיי וכי היא עולה בקנה
אחד ע רוח היהדות האמתית .להגשמת משימה זו ,שב לווינזו
לעסוק ב"תעודה בישראל" – יצירה שהגה והחל בכתיבתה לפני שני .
לווינזו השלי את הספר בשנת  .1822הוא נתקל בקשיי  ,ה בגיוס
כס( לפרסו הספר ,ה במציאת בית דפוס שיסכי להדפיסו .בקול
קורא המודיע על הופעת ספרו ,שפרס כעבור שנה ,פנה בבקשה
למנויי  .התוצאות היו מאכזבות מאוד .השמועה כי יצחק)בר לווינזו
כתב חיבור אפיקורסי פשטה במהירות ברחבי העיר ובעיירות ,שו בית
דפוס )קרמני ,בלוזרקה ,סלבוטה ,זסלב ,פולונאה ,קורי( לא הסכי
להדפיס את הספר .כ חלפו חמש שני .
בשנת  ,1827פנה באמצעות ידיד ומערי שלו מקרמני ,פקיד הוועדה
למשפט ולחינו בווהלי ,אל הוועד היהודי בוורשה ,כדי שיסייעו לו
להוציא לאור את ספרו .על מנת שהבקשה תיענה מוסי( ידידו מכתב
משלו ,בו הוא מדווח כי ר' שלמה רפפורט התוודע אל כתב היד ושיבח
מאוד את היצירה .לפיכ הוא פונה אל הוועד בבקשה לסייע בידי
לווינזו לפרס את הספר.
הוועד דחה את הבקשה והשיב כי אי לו קרנות מיוחדות .לאחר
מאמצי רבי ויגיעות ,הצליח לבסו( לווינזו ,הודות לעזרת ידידי
קרובי  ,להדפיס את הספר בווילנה ,בשנת  .1828הופעת הספר כרוכה
בעובדה מעניינת ביותר .לווינזו ידע היטב כי הספר יעורר סערה גדולה
בחוגי הרבניי  ,במיוחד החסידיי  ,ויכול היה ג לתאר לעצמו
בקלות במה עלולה הסערה להסתיי  .עלה על דעתו הרעיו הבא :עוד
קוד שהופיע הספר ,הזמי אצל המדפיס עותק ושלח אותו אל שר
החינו א' ס' שישקוב .במכתב נלווה ,ביקש לווינזו כי יורשה לו להציג
בספר את ש השר" ,לפאר את היצירה" .הוא ג ביקש לאשר לו
סובסידיה על מנת שיוכל להמשי לכתוב יצירות חדשות אשר "ישפרו
את המצב המוסרי של האוכלוסייה היהודית" .הספר הגיע לידי שני
מומרי  ,זנדברג ופודללו ,מומחי הממשל בוועד לענייני יהודי  .זנדברג
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המלי על הספר כיצירה שמושית ,א התנגד לכ שש השר יתנוסס
על הספר מחשש שתהיה לכ השפעה הפוכה .הוא ג דרש להשמיט
עמדות התוקפות נחרצות את החסידות .כעבור זמ קצר עזב שישקוב
את תפקידו ,והצאר ניקולאי הראשו אישר את המלצת הוועד,
להקצות סובסידיה של אל( רובל לספרו של לווינזו ,שתכליתו
"התחדשות מוסרית של הע היהודי" .לווינזו מיהר לשלוח אל
המדפיס בווילנה מכתב תודה לצאר ,והמכתב התפרס בספר.
התחבולה של לווינזו קלעה למטרה .מיד ע פרסו הספר התעוררה
סערה בחוגי החסידי  ,א הסערה לא הביאה בעקבותיה חר .
היצירה "תעודה בישראל" ,יכולה להיחשב בדי כנקודת מפנה חשובה
בתולדות ההשכלה ברוסיה.
בהקדמה לספר מציב ריב"ל את השאלה :מה הניעו לכתוב את הספר?
הוא משיב כי ידידיו מנוער פנו אליו בבקשה שיסביר לה מה צריכה
להיות דרכ האמתית בחיי  ,כיהודי וכאד  ,ויצביע בפניה על
לימודי שה לחלוטי "הכרחיי לשלמות האנושות בכלל ולשלמות
הישראלי בפרט" .ריב"ל מבסס את ספרו על תשובותיו לשאלות
שהוצגו .הוא מנתח בשיטתיות ובבקיאות רבה כל שאלה .הסבריו
בהירי וגדושי ציטוטי מ התלמוד ,מ המדרש ,מ הספרות הרבנית
ובעובדות היסטוריות רבות והגות של בני סמכא גדולי .
בספר זה מתגלה ריב"ל כבעל השכלה רחבה ,מורה ,מטי( ולוח  .סגנונו
מיושב ומתו בדר כלל .א הטו משתנה ,ותכופות הופ לוחמני,
במיוחד כאשר הוא משלח את חיציו בחסידות וד בשאלות
המתייחסות למבנה הכלכלי ,חברתי ,רוחני של חיי היהודי בעת
ההיא .סגנונו מצטיי בפתוס מיוחד כשהוא קורא לבנייה מחדש של
החיי הרוחניי והכלכליי היהודיי .
לאחר סיור יסודי בספרות התלמודי והרבנית ,מגיע ריב"ל למסקנה כי
מוטל על כל יהודי חוב גדול ,לדעת את השפה העברית על בוריה .אגב
כ הוא מבקר בחריפות את השיטות המיושנות ,ואת סדר הלימוד
בכללו ,בחדרי שהיו קיימי אז" .חדרי מוות" כפי שהוא מכנה אות ,
ששפת ספרי הקודש נלמדת בה ללא שיטה.
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ה התנ" ,ה התלמוד ,אומר ריב"ל ,מתייחסי אל השפה כמילה
נרדפת לע )כל הגויי והלשונות ,כל אומה ולשו( ,וכל הנושא את
הש  :עברי ,חייב לשלוט על בוריה בשפת עמו– עברית .עברית היא
השפה היחידה המאחדת את היהודי הפזורי ברחבי העול  ,היא
בלבד תוכל להבטיח קיו לאומי לע היהודי.
ריב"ל גורס בדר כלל כי בנוגע לכתב ולשו אי קדושה וטומאה –
הכול תלוי בעניי שעליו כותבי  .כל ספר שמצויי בו דברי תורה,
מוסר או דברי חכמה ודעת בכלל ,יכול להיכתב בכל שפה שהיא ,והוא
יהיה ספר כשר וטהור בזכות נושאיו.
יוצאת מכלל זה יידיש .יידיש ,לדעת ריב"ל ,היא שפה ששאלנו מ
הגרמני והיא תערובת של גרמנית ,עברית ,רוסית ,צרפתית ופולנית.
יידיש מתאימה להבעת דברי שבשגרה בלבד ,ורחוקה מלהיות מספקת
בהבעת ענייני נעלי יותר.
לאחר מכ ניגש ריב"ל לשאלה השנייה :הא
לשונות זרות וחכמה חיצונית?

מותר ליהודי ללמוד

בהסתמכו על התלמוד ועל מקורות אחרי ובני סמכא יהודי  ,מצביע
ריב"ל כי יהודי חייבי לדעת ג שפות אחרות פרט לעברית ,במיוחד
את שפת המדינה .גדולי הדור היהודי ה בתקופת המשנה והתלמוד,
ה בדורות מאוחרי  ,ידעו נוס( על עברית ג שפות אחרות .פילו
האלכסנדרוני ,יוספוס פלוויוס ,ידעו וכתבו את ספריה ביוונית;
הרמב"  ,ר' סעדיה גאו ,ר' יהודה הלוי ,ידעו ערבית.
אשר לחכמות חיצוניות ,אי חכמה ואי ידע שלא יביאו לנו תועלת,
יעוררו בנו אהבה והבנה טובה יותר של בורא העול  ,יביאו לנו תועלת
בחיי הרוח והחומר שלנו .ריב"ל מציי ג כי בכל הדורות התעניינו
מלומדי יהודי בחכמות עמי אחרי  ,והפכו בזכות זה בקיאי
גדולי בחכמות זמנ  .הודות לכ הביאו אכ תועלת רבה לע היהודי.
בהביאו ציטוטי רבי מ התלמוד מציי ריב"ל כי החכמי תמיד
העריכו מאוד מלומדי יהודי גדולי מסוג זה.
בדר זו מגיע ריב"ל למסקנה כי ידיעת שפת האר וחכמות חיצוניות,
לא יגרמו נזק לאמונה היהודית ,אלא יביאו ליהודי תועלת מרובה
במסחר ובמשא ומת המתמיד שלה ע הסביבה הלא)יהודית,
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במיוחד ע פקידי הממשל .באמצעות דעת והכרת לשונות זרות יישאו
היהודי ח בעיני העמי שבקרב ה חיי  .ריב"ל מבי היטב כי ידע
והשכלה אינ המענה השל לבעיה היהודית .לדעתו חייבי לבנות
מחדש את הכלכלה היהודית .יהודי עצמ חייבי לשנות את אורח
החיי הכלכלי שלה  ,להפו מאנשי העוסקי בעסקי אוויר,
פונדקאי וכיוצא באלה ,לאנשי פרודוקטיביי  ,ולעסוק בעבודה
מועילה ,ובראש וראשונה במלאכה ובעבודת אדמה.
ג כא מביא ריב"ל עובדות רבות מ ההיסטוריה היהודית ,וראיות
מחכמי יהודי רבי  ,שהתפרנסו בחיי היו )יו ממלאכה :היו חוטבי
עצי  ,סנדלרי  ,נפחי  .אי לו ג קושי להוכיח כי כבר החכמי גרסו
כי לא די בתורה בלבד ,וכי יחד עמה חייבת לבוא מלאכה .ריב"ל מציי
כי היהודי היו ע עובדי אדמה מני קד  .במאות השני בה חיו
היהודי על אדמת  ,עוד לפני חורב בית שני ,הייתה עבודת אדמה
עיסוק העיקרי .מלאכה ועבודת אדמה נחשבו עיסוקי מועדפי .
אפילו בימי שהיהודי קשרו קשרי מסחר ע עמי הסביבה ,עדיי
הייתה עבודת האדמה עיסוק העיקרי .רק כעבור דורות ,כשהע
היהודי נפו בי אומות העול  ,במיוחד בימי הביניי  ,כשהגבילו את
זכויות היהודי  ,ה נאלצו להפו מאונס ,לע סוחרי .
בספרו "תעודה בישראל" ריב"ל שואל" :מדוע אצלנו ,גברי ונשי ,
גדולי וקטני  ,עשירי ועניי  ,כול עוסקי במסחר בלבד? מדוע לא
נעסוק ג אנחנו ,כאבותינו בעבר ,בעבודת אדמה .מדוע הפכנו
לשונאיה והתרחקנו ממנה? הרי מעול לא נחשבה אצלנו לעבודה
בזויה".
בוטח מאוד בעת החדשה של האבסולוטיז הנאור וברעיונות החדשי
של שוויו ואחווה אנושית ,מסיי ריב"ל את ספרו בקריאה מלאת
פתוס ליהודי  ,להשלי את פרנסות האוויר והמסחר הזעיר ,ללמוד
במקו זה מלאכות ולעסוק בעבודת אדמה ,כי רק היא ,עבודת האדמה,
יש ביכולתה להביא לאד "אושר אמתי ושמחה" .יהודי  ,הוא חוזר
ואומר ,חייבי ללמוד לשונות זרות ולהעשיר את הידע היהודי שלה
בידע כללי .זה יוביל לשיפור ההבנה בינ לבי האזרחי הלא)יהודי ,
ובדר זו יוכלו לשאת ח בעיני עמי העול .
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הרוש שהותיר הספר בכל מי שהיה בו צמא לידע ,במיוחד בקרב
הנוער ,היה עצו  .הספר השפיע כמניפסט שהכריז על חופש השכל
והרוח .לרבי שימש הספר אישור לאמתות רבות ,שהיה לה מושג
עליה א לא יכלו ולא הורשו להגות בה בגלוי .עותקי בודדי
שהגיעו לערי ולעיירות ,תכופות שנה)שנתיי לאחר הופעת הספר,
עברו מיד ליד ונקראו "בעליות הגג ובמקומות סתר ,בחשכת הלילה
ובפינות אפלות של בית המדרש .לאור הבהוב אחרו של נר" .כ רש
בזיכרונותיו הסופר והמשורר אברה )בר גוטלובר על הרוש שעשה
"תעודה בישראל" על הנוער:
"צעירי רבי ללא שיעור פקחו אז עיניי והחלו ללמוד לשו הקודש ושפת המדינה.
ה אזרו עוז ולא נבהלו מ הקיצוניי שעמדו בדרכ  .בכל עיר ייסדו אגודות,
והמשכילי הבודדי  ,שכבר היו פזורי פה וש  ,סייעו לה  .ה התבדלו מ הכלל
החסידי ופנו לרכוש השכלה וידע" )א' פרידקי ,אברה בר גוטלובר ותקופתו ,ע' .(211

רוש עז עשה הספר על מלומדי מפורסמי  ,סופרי ומשוררי  ,בני
זמנו של לווינזו )אחדי מה היו מבוגרי ממנו בשני ( שלמה)לייב
רפופורט ,אד הכה לבנזו ,קלמ שולמ ,יעקב אייכנבוי  ,מרדכי
נתנזו ,שמואל פי ואחרי  .כול הכירו בחשיבות "תעודה בישראל",
ובאהבה רבה והערצה ,כינו את לווינזו בש ספרו .משוררי אחדי
כתבו שירי לכבוד הספר.
"אישי חשובי אלה ,א( שהקדימו את ריב"ל בהשכלת ובידע שלה  ,ולא ינקו מ
המעיי שלו ,א לאחר שהתפרס  ,וספריו נפוצו בעול  ,התכנסו כול תחת דגלו והוא
היה למנהיג ; משו שהבינו כי הוא עולה עליה בחכמה ומוכשר לחולל מעשי
גדולי  ,וכי ממנו תבוא ישועה ליהודי בנוגע למצב הכלכלי והרוחני ...הספר תעודה
בישראל הפ להיות לה מורה דר ולאורו הלכו" )א' פרידקי ,אברה בר גוטלובר
ותקופתו ,ע' .(216

מתו הפרק :ר' יצחק)בר לווינזו )ריב"ל( ,עמ' .299 – 288
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ישראל מרגלית שיקו ביתו של יצחק)בר לווינזו
מה נעשה אצלנו בעבר להנצחת זכרו של יצחק)בר לווינזו?
בער בשנת  ,1906ביזמת קבוצה בהשתתפות ד"ר ליטווק ,פינחס ראס,
הרב ב' קוני ,לייב שומסקי ואני ,זומנה אספה של אנשי שגילו עניי
ברעיו הנצחת שמו של האזרח החשוב שלנו ,י' ב' לווינזו .באו לאספה
כ) 80)70איש ,משכילי  ,פעילי תרבות ,ונידונה השאלה באיזה אופ
ננציח בקרמני את זכרו של י' ב' לווינזו.
לאחר חילופי דעות נתקבלה באספה החלטה לפרס בעיתונות
היהודית ברוסיה קול קורא לכל היהודי לאסו( כס( לרכישת הבית
הקט בו התגורר ויצר יצחק)בר לווינזו ,ולהקי ש ספרייה עירונית
ואול קריאה .למטרה זו נבחרה לאלתר הנהלה שהרכבה :הרב י' קוני,
יושב ראש; ד"ר מ' ליטווק ,מזכיר; פ' ראס ,גזבר; ושני חברי  :ה' ל'
שומסקי וכותב שורות אלה.
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לאחר פרסו קול קורא ראשו ,זר מקצווי רוסיה כס( לקרמני,
היענות חמה במיוחד גילו ערי ליטא .יהודי  ,מעריצי לווינזו ,שלחו
כס( והודו על היזמה .פנינו אל הממשל להסדרת המעמד החוקי של
אול הקריאה .חיכינו לאישור ,כדי שתהיה לנו זכות לרכוש את הבית
שגר בו בעבר לווינזו ובאות ימי היה ש בית מרזח .א הממשל
הצארי סבר כי ספריות יש בה נזק ,בפרט באולמות קריאה .הדבר לא
היה לרוח וה דחו את הבקשה למת מעמד חוקי .שוב זומנה אספה
כללית ,לדו בשאלה אי לקנות בינתיי את הבית ולהוציא מש את
בית המרזח ,כי חרפה היא שביתו של לווינזו ישמש כבית מרזח.
הוחלט לקנות את הבית ,לפי שעה על שמ של אנשי פרטיי .
בהצבעה חשאית נקבעו :מ' ליטווק ,לייב שומסקי וכותב שורות אלה.
רכשנו את הבית ,פינינו מש את בית המרזח וציפינו לימי טובי
יותר ,שנוכל לממש את משאלת מעריציו של לווינזו .זה נמש עד
מלחמת העול ]הראשונה[ .לאחר מכ ,בזמ המלחמה כבר לא עסקנו
בדבר .בינתיי נפטרו מרבית חברי ההנהלה ,ואנחנו ,אלה שעל שמ
נקנה הבית ,החלטנו להעביר את הבית לארגו חוקי .הוחלט לרשו
את הבית על שמו של הארגו החוקי היחיד שהייתה לו זכות לרכוש
נכסי – אורט.
מתו הפרק :ר' יצחק)בר לווינזו )ריב"ל( ,עמ' .300 – 299
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ישראל אוטיקר

)נע(

קרמני היהודית

הסקירה שלהל ,של החיי הכלכליי )חברתיי
התקופה שבי שתי מלחמות העול .

בקרמני בשנת  ,1931מאפיינת את מרבית

המצב הכלכלי
מצבה הכלכלי הקשה למדי של האוכלוסייה היהודית החמיר בשנה
החולפת .חלק גדול מ האוכלוסייה התדלדל והתמוטט לחלוטי ,ונאל
לחפש לעצמו מקורות פרנסה אחרי  .סוחרי נכבדי  ,גבירי גדולי ,
ממש התרוששו .חלק א( נאלצו לפנות למוסדות צדקה ולבקש
תמיכה או הלוואה של  60זלוטי ]זהובי [ .בה ג כאלה שבעבר נתנו
בעצמ צדקה ביד רחבה.
גרוע יותר היה מצב הסוחרי הזעירי  .רוב ישבו בחנויות במש
שבועות מבלי לראות פרוטת פדיו .רבי נאלצו לחסל את החנויות
ולפנות לפרנסות אחרות ,במוסדות שוני ובעסקי  .על כל משרה
זוטרה התמודדו עשרות בעלי)בתי חשובי בעבר .צנחו ג הרווחי
של חלקי אוכלוסייה אחרי  ,כי האיכר התרושש א( הוא וג שכר
הפקידי פחת.
שנה קשה עברה ג על בעלי המלאכה .מקצועות רבי שבקו חיי
לגמרי ,בעלי מלאכה רבי ישבו מחוסרי עבודה .הזמנות של פריצי
האזור ושל יחידי מקרב האוכלוסייה היהודית ,שהמשבר לא השפיע
עליה ביותר ,סייעו במעט.
ג הפקיד היהודי ,המורה ואחרי  ,שהיו מושא לקנאה מצד הסוחרי
הזעירי  ,כאנשי בעלי פרנסה בטוחה ,סבלו מאוד בשנה ההיא.
ההכנסה והשכר פחתו במידה ניכרת.
מצב הפועלי לא טוב יותר ,האבטלה והשכר הזעו גרמו רעב
ומצוקה .בתנאי דומי שרויי ג חלקי אחרי באוכלוסייה .מספר
קט בלבד שומרי על משרותיה  .למרבה הצער לא חשי הנותרי
באחריות כלפי אחיה המרוששי  ,כמתחייב בזמני קשי .
נטל המס השפיע ביותר על האוכלוסייה היהודית ,נטל שלא פחת על
א( המשבר ,ובמקרי רבי החרי( .הדבר השפיע באופ פטלי על המו
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הסוחרי  .ג למחסור באשראי היו גילויי קשי  .בנקי לא יכלו
להיענות למבקשי הלוואות .בעלי ממו הסתירו אותו בבתיה  ,חששו
לסמו אפילו על האנשי המהימני ביותר.
בשל המצב הקשה באמריקה ,פסקו ג התמיכות שמשפחות רבות
קיבלו מבני עיר ,ג התמיכות למוסדות .האוכלוסייה היהודית נשענה
על עזרה עצמית בלבד ,שתוחלתה מוגבלת ביותר.
העירייה
העירייה נמצאה א( היא בקשיי כספיי בשנה הקודמת ,לפיכ נית
הסיוע למוסדות היהודי באופ לא)סדיר.
בסו( השנה הקציבה העירייה  2000זלוטי לרכישת נעליי למע ילדי
יהודי עניי בבתי הספר.
הקהילה
רק עתה ניכרת בקהילה
תזוזה ,ניגשי לעבד תקציב
ראשוני ומקווי לעבור סו()
סו( לפעילות סדירה.
מ הפעילות לאור השנה
אי כמעט דבר הראוי לציו ,פרט לניסיו לא מוצלח לקבל לרשותה את
בית העלמי ,הקמת בית מטבחיי )ועוד במרחק רב מ העיר(,
שוחטי  ,מחלוקות וכ הלאה .לבסו( קיבלה הקהילה לידיה את ניהול
מושב הזקני .
שנה קשה עברה ג על המוסדות החברתיי .
חברת אורט
אורט ניצב בשורה הראשונה במצבו המאוד עגו בגלל עצירת התמיכה
של המרכז .כיליו איי על בית הספר .רק הודות לפעילות הנמרצת של
כמה עסקני מסורי  ,נפתחה ,בהשתתפות נציג הוועד המרכזי של
אורט ,ב' אייסורוביטש ,מגבית הצלה לטובת בית הספר .התנהלה
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פעילות הסברה נרחבת והחברה היהודית נענתה מעבר ליכולתה .תו
זמ קצר נאספו  400דולר ,סכו שא( הפעילי עצמ לא ציפו לו.
ניכרה הקלת)מה במצבו הדחוק של בית הספר.
באופ כללי התפתח במהל השנה החולפת בית המלאכה לחייטות
נשי  ,המונה עתה  40תלמידות .סדנת המסגרי מונה  35תלמידי .
חברת "תרבות"
בית הספר "תרבות" כבר פתח השנה את שבע הכיתות והוא מתפתח
היטב .הוא מונה כ) 200ילדי  52 ,מה לומדי חינ  46 ,משלמי
פחות מחמישה זלוטי לחודש ו) 75ילדי נהני מהנחה של  75)25אחוז
בתשלו .
 200תלמידי  ,בהשוואה ל) 63תלמידי )ב) 3כיתות( בשנת .1928

בבית הספר "תרבות" נלמדי מקצועות הלימוד לפי תכנית של בתי
הספר הממלכתיי  .הלימודי הפולניי  ,בשפה הפולנית והכלליי
בעברית ,נוס( לכ יש לימודי עבריי בהיק( גדול :שפה וספרות
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עברית ,היסטוריה יהודית ,תנ" ,חומש ע
וידיעת אר ישראל.

רש"י ,משנה ,תפילה,

בית הספר "תרבות" מעניק לתלמידיו לא ידע בלבד אלא א( חינו.
הילדי מתחנכי ברוח העבודה והעצמאות .בבית הספר קיימת
שותפות כיתתית וניהול עצמי של תלמידי הכיתות הגבוהות .להנהלה
העצמית יש ערכאות ומוסדות משלה .לערכאה הראשית משתיי הוועד
הראשי ומשפט החברי  .עד כה פתחה ההנהלה העצמית את המוסדות
הבאי  :ועדת קר קיימת ,קואופרטיב ועזרה הדדית .היא ג מארגנת
חוגי שוני ; לאחרונה אורג חוג לחקר קרמני העתיקה .ההנהלה
העצמית מוציאה פרסו תקופתי משלה ,בש  :קהילתנו .לאחרונה
הוחלט לפתוח ערבי עונג שבת.
בשנה הנוכחית יוציא בית ספר "תרבות" מחזור ראשו של תשעה
חניכי .
המצב הסוציאלי של הורי הילדי הוא כדלקמ :סוחרי זעירי –
 ,30%פועלי –  ,11%בעלי מלאכה –  ,20%יתומי –  ,12%פקידי –
 ,7%אינטליגנציה עובדת –  ,7%סוחרי –  50)40 .3%אחוז מבי
הפועלי  ,בעלי המלאכה והפקידי – מובטלי .
הילדי מקבלי בבית הספר ארוחת בוקר מדי יו .
קופת גמילות חסדי
גדולה היא חשיבותה של קופת גמילות חסדי לסוחרי הזעירי ,
לבעלי המלאכה המרוששי וא( למי שהיו בעבר סוחרי גדולי .
הקופה התפתחה היטב במש הזמ ומנתה  700חברי .
בזמ שבעיר קשה היה לקבל הלוואה ,ול 1הקטנה ביותר ,היו לקופה
אמצעי לסייע לחבריה בהלוואות ללא ריבית .בשנה החולפת ניתנו
 150הלוואות בסכו הקרוב ל 70אל( זלוטי .ההלוואות ה בגובה של
 100)50זלוטי .לקראת השנה החדשה קיבלו  100סוחרי הלוואות
בסכו כולל של  4,500זלוטי לפדיו תעודות מסחר.
בשנה זו היו לקופה קשיי בגלל אשראי שהג'וינט נסוג בו .ככלל
התגברה על הקשיי  ,ונמנתה על המוסדות החברתיי האהודי בעיר.
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חברת טאֹז
חברת טאֹז ]הארגו להגנת בריאותה של האוכלוסייה היהודית[
המקומית מונה כ) 120חברי  .ילדי בתי הספר הפרטיי  ,החדרי ,
תלמודי התורה ,נתוני לפיקוח היגייני של רופאי  ,ונוס( לכ עוד 60
ילדי אחרי  .בקי שעבר אורגנה מושבה ל) 115ילדי  .בחור(
מספקי לעניי שבה שמ דגי חינ .
מוסדות יהודי אחרי  ,כמו תלמוד תורה ,מושב זקני וכדומה,
שרויי א( ה במצב חומרי קשה ,בשל המשבר והקטנת התמיכה מצד
האוכלוסייה.

חברת יתומי
הודות לעבודה התנדבותית של עסקני אחדי  ,נסתיימה בשנה
שחלפה בניית בניי בית היתומי  ,עתה שוהי ש  22ילדי  .נוס(
לכ ,יש בהשגחת חברת יתומי  88 ,ילדי בעיר.
חוג היתומי העצמאיי התפתח א( הוא היטב .מתנהלת פעילות
תרבותית ,יש חוג דרמתי וכדומה .רבי מ היתומי הבוגרי ה כבר
עצמאיי וה משובצי במקצועות שוני .
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בית החולי היהודי
בית החולי היהודי קיבל בשנה החולפת  541חולי  ,בה  95חולי
במחלות מידבקות .היו במש השנה  10,031חולי אמבולטוריי  .מבי
החולי שנתקבלו 120 ,נשלחו מ העירייה 85 ,מקופת החולי  49 ,ללא
תשלו  287 ,בתשלו .
מס החברי משול פחות או יותר כסדרו ויש לו חשיבות גדולה
לביטחו התקציבי של בית החולי .
התנועה הציונית
הפעילות הציונית הכללית ,כנהוג מזה שני אחדות ,מבוצעת בידי
הוועד .רוב החברי מסתפקי בהשתתפות באספה הכללית מדי פע ,
ובשמחת תורה למניי וכדומה.
שונה הדבר ביחס לנוער הציוני .ארגוני הנוער ,בזמ שהעלייה לאר
ישראל לא הייתה אפשרית ,עברו תהלי של גיבוש פנימי" .החלו"
וארגוני נוער אחרי  ,מנהלי פעילות תרבותית סדירה .יש לציי כי
בשנה שעברה גברה הניידות לשמאל ולימי .נוסד ג ארגו
רוויזיוניסטי שמש אליו מספר רב של חברי  ,לרוב צעירי .
מקו ראשו בקרב הנוער תופס מחנה אר ישראל העובדת ,שזכה
בניצחו ג בבחירות לקונגרסי .
הכנסות הקר הקיימת לישראל
ההכנסות פחתו בשנה החולפת .את הסיבות יש לחפש במצב הקשה
של האוכלוסייה .בחנוכה שעבר אורג בזר של קק"ל ,השנה כבר לא
נתאפשר הדבר.
המגבית של קר היסוד הצליחה לעומת זאת לגייס השנה מספר זהה
של תורמי ותרומות כבשנה שעברה.
אגודות מקצועיות
האגודות המקצועיות ניהלו בשנה החולפת פעילות במטרה לארג את
כל הפועלי בשורותיה וברוב המקרי הצליחו בזה .בי החברי
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מתנהלת פעילות תרבותית ,לפועלי יש מועדו ספורט משלה על
ש מורגנשטר ,ספרייה ובה כמה מאות ספרי  ,חוג דרמתי וכדומה.
האגודה הפכה לבית פועלי אמתי לחברי המבקרי בו בערבי .
המצב התרבותי
הספרייה שליד התנועה הציונית מונה  3,000ספרי ביידיש ,עברית,
פולנית ורוסית ,ו) 250קוראי  .יש לציי כי רבי מבטלי את מנויי
בשל צוק העתי .
העיתונות הגדולה מוורשה נקראת עתה פחות .לעיתו "היינט" יש לא
יותר מ) 150קוראי  ,לעיתו "מאֹמענט" –  .120לעומת זאת יש עלייה
בקריאת עיתוני זולי יותר שמחיר  10פרוטות ,ועיתוני
סנסציוניי  .ספרי  ,למעט הספרייה ,כמעט שאי קוני .
השתוממות רבה עוררה בעיר העובדה כי דווקא בזמ הקשה הצליחו
לייסד שבועו בש "קרעמניצער שטימע" ]קול קרמני[ .ניסיונות
דומי  ,בשני טובות יותר ,לא עלו יפה .השבועו מש אליו את עניי
הכלל ,כבר בשלושת החודשי הראשוני לקיומו ,ונקרא בידי כל
שכבות האוכלוסייה.
אירועי אנטישמיי
גלי המהומות האנטישמיי  ,שהקיפו באוקטובר)נובמבר בשנה שעברה
את האר כולה ,לא פסחו על עירנו .ביו ראשו 22 ,בנובמבר ,ניסו
תלמידי להתנפל על יהודי ברחוב ולהכות ,לנפ שמשות ולעולל
מעשי "טובי " בדומה לזה .הודות להתנגדות הנוער היהודי
באב .הממשל לא התיר עוד
ולהתערבות המשטרה ,חוסלו המהומות ִ
פעילות אנטי)יהודית.
לידות ,חתונות ומיתות
במש השנה היו  121לידות 65 ,חתונות 57 ,מיתות.
קרעמניצער שטימע ,כ"ב בטבת ,תרצ"ב
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תקציב הקהילה
אנו מוצאי לנכו להדפיס כא את פרויקט התקציב של הקהילה
היהודית בקרמני לשני  ,1933)1932כאילוסטרציה לניהולה הנאות.
פרסו תקציב הקהילה עורר הערות ביקורת ,עוד קוד לדיו בקהילה.
בכל מקו דיברו על כ ,וג בטורי העיתונות המקומית פורסמו
מאמרי בדבר התקציב .השוו בי תקציב הקהילה לבי תקציבי
קהילות אחרות בווהלי .הדרישה הייתה :להתחשב במצב המוני הע .
השתדלו שתקציב הקהילה ייבנה באופ ראלי ,למנוע גירעו .התקציב
לשנת  1935עמד על  71,304זלוטי .בהוצאות :סעי( תרבות ,תלמוד
תורה ,בית החולי היהודי ,קופת גמילות חסדי  ,הכנסת אורחי ,
יתומי  ,מעות עצי )חור(( ,מצות ,עולי ] ,מועדו[ חשמונאי .המערכת.
הכנסות ]נקובות בזלוטי[
:[?] 1
תעודות ,אגרות תביעה וכדומה

200

 2רבנות:
תעודות לידה

1,500

\

 3שחיטה:
 400פרי ופרות  6.3זלוטי לראש
 1,700פרות עקרות  3.2לראש
 4,200עגלי  1.35לראש
 8,200אווזי  0.65לראש
 38,000תרנגולות וברווזי  0.20לראש

2,520
5,440
5,670
5,330
3,000

\

 4בית העלמי:
מקומות קבורה 400)10
אישורי להקי מצבות

4,000
6,000

10,000

 5מסי העיר:
תשלומי  1104איש
קנסות ועלויות הוצאה לפועל

35,600
1,780

\

37,380

סה"כ \

86,340
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200
1,500

37,260

הוצאות ]נקובות בזלוטי[
 1חובות:
לבנקי ולפרטיי
בניית בית מטבחיי 1929)30

2,350
2,780

 2אדמיניסטרציה:
אול
הסקה
תאורה
אחזקת האול
ריהוט 2 :שולחנות
 24כיסאות  3ז' כ"א
 2ארונות
 2מתלי
התקנת  20מנורות
טלפו
מכשירי כתיבה
הוצאות משרדיות:
חומרי כתיבה
הדפסה
מנוי לטלפו
דואר ]?[ וטלגר(
מנוי לעיתוני
הוצאות מנהליות:
מטרות ייצוגיות
הוצאות משפט
הוצאות נסיעה
מס אול
מזכיר
צוות:
מנהל חשבונות
גזבר
שמש\שרת
קופת חולי וסיוע למובטלי

1,500
1,500
1,200
16

 3רבנות:
רב הקהילה
דיי

3,000
1,500

\

5,130

800
150
100
50
50
72
100
20
150
200
25
300
500
200
200
159
200
300
300
300
2,600
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\

11,392

ר' דוד ראג
מזכיר לניהול פנקסי לידות
קאסא כארי ]?[
גמלות :הרב ברנשטיי
משפחת הרב רפופורט ז"ל
משפחת הרב סנדרובי ז"ל
תיבה קלפי ]?[ לבחירת רב ודיי

600
1,200
102
1,500
2,560
1,300
500

 4שחיטה וכשרות:
 1שוחט – 4,160
 2שוחטי – 2,600
 2שוחט – 1,560
 1שוחט –
 1שוחט –
משגיח כשרות
גובה של בית המטבחיי
 2עובדי כשרות
כרכרות להסעת הרב והמשגיחי
פנסיה לקופאי של בית המטבחיי
פנסיה לשרת בית המטבחיי
אחזקת אול בית המטבחיי
קופת חולי
חומרי כתיבה לבית המטבחיי

4,160
5,200
[!] 3,200
1,200
800
1,040
1,000
1,900
1,000
1,300
400
200
1,100
\ 22,820
400

 5בית העלמי:
שכר :שרת
שני קברני
שני עוזרי
חייט לתפירת תכריכי
קופת חולי ו
 10תכריכי חינ לעניי  20לאחד
 10מצבות לעניי
שיפו וגדר

1,200
2,400
1,200
200
206
200
350
500

\ 6,256

 6צורכי דת:
תיקו המקווה
עירוב
השגחה על העירוב

500
100
200

800

37

\

\

12,262

 7מושב זקני :
אחזקת מושב הזקני
בניכוי הכנסות ,סובסידיות וכדומה

3,000

]? [8
בית הכנסת הגדול
חינו דתי לתלמידי בית הספר
בית החולי
הכנסת אורחי
קופת גמילות חסדי
גמילות חסדי פרוור דובנה
בית היתומי
קרח לעניי
עצי הסקה לעניי
מצות לעניי
חיילי יהודי לפסח
אסירי לפסח
תמיכה חד פעמית לעניי

500
5,000
8,000
600
1,500
200
2,000
300
1,000
2,000
300
300
1,000

 9תשלומי :
הדפסה וצווי
חלוקת הצווי
גבייה 5%

100
100
1,780

\

\
סה"כ \
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22,700

1,980
86,340

ה' ]חנו[ גילרנט

)ניו יורק(

בית הכנסת הגדול

כ כינו את בית הכנסת שעמד בלב העיר ,כינו אותו ג  :בית הכנסת
היש .לפי המסורת נבנה במחצית הראשונה של המאה ה) .18נית
להסיק זאת מ הארכיטקטורה בסגנו הגותי ,סגנו שזכה לתחייה בעת
ההיא .החלונות והקירות הגבוהי היו צרי אנכיי  ,ע קמרו חצי
עיגול בקצה .שני חלונות כאלה היו בכותל המזרח ,ושלושה בקירות
הדרו והצפו .בפני הייתה תקרה עשויה קמרוני דיאגונליי בצורת
כיפה] .אור[ הבניי בחו היה כ) 75מטר 50 ,בפני ; רוחבו היה כ)50
מטר .בפני  ,ברומו של החלק המערבי ,לכל רוחבו ,גולפו משוכות אב,
זו הייתה הגלריה של עזרת הנשי .

בבית הכנסת התפללו כמה מאות אנשי  .ארו ספרי לא היה ש .
הריהוט ברובו כלל דוכני תפילה ,שולח אחד ארו ,ע ספסלי צד ,עמד
בפינה הצפונית ,סמו לקיר הגבוה .ש נהגו לשבת העניי ביותר,
עמ .הכניסה לבית הכנסת הייתה במדרגות אב רחבות לבנות ,יורדות
אל רצפתו .במרכזו ,הובילו מדרגות בגובה של כ) 1.8מטר ,אל הבימה.
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במזרח ,ש היה העמוד ,הייתה שקערורית ובה משוקעת מדרגה ,מקו
החז .כמאמר הפסוק" :ממעמקי קראתי יה" .מעל לעמוד ניצב
שיוויתי גבוה בכתב מרובע ,מעוטר בצדדיו באריות על עמודי
אלכסוניי בצבע זהב .משני צדי השיוויתי ,מלוא הרוחב ,היו ציורי
למיניה  .השיוויתי היה מוק( מסגרת עשויה ע גופר )מ הסת
מהגוני( בגילו( ידני .הגווני התמזגו בהדר מלכותי ע אורות שני
פמוטי הפליז הגבוהי  ,וע הלהבות הבוקעות ממנורת הפליז הגבוהה
המבריקה שבחזית.
ארו הקודש הגבוה ,המגול( ביד ,וכנפי הכרובי הפרושות ,שקצותיה
הגיעו לעומקי קשת התקרה הקמרונית ,זהרו בהדר  .החרטומי
המוזהבי תמכו בכתר המגול( שממנו נמשכו שני מוטות אנכיי
בצדדי ואחד במרכז .על המוטות ריחפו עשרת הדברות שגולפו מע
ִמקשה אחת ,מצופי בזהב .פרוכת הקטיפה הירוקה הרחבה
הקפלולית ,ע ציצות זהב ,בוהק שקיפות הבדולח בעטרות המנורות –
הכול יחד השגיב בהדר את פני בית הכנסת שהוד מלכות פרוש עליו.

חצר מרוצפת לוחות אב רחבי הובילה לכניסה .בגדר האב העבה היו
שני פתחי  ,הדרומי ,הוביל לחלק הנשי  .הייתה ש ג פינה מגודרת,
נותרו בה מצבות אחדות שקועות ,ציו לבית עלמי מיוחד ,שנטמנו בו
לפי המסורת שני זוגות חת)כלה שמתו במגפה ביו חופת .
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בפלוש היה בית הכנסת הקט של החייטי  .הפינה הדרו )מערבית
שימשה לעמוד קלו ,ק1נה ,ולמת חליצה .מקרה חליצה אירע בראשית
המאה ה) .20הטקס נער כשעה לפני תפילת מנחה .בפינה ההיא הוצב
במשופע לוח גבוה ,עד לתקרה .בחזית הלוח ,שרפר( .הלוח נחשב
מחיצה בי החיי למתי  .האלמנה חלצה את נעלו השמאלית של
הגבר ,גיסה .הרב ,רב הרצלה ,העמיד על הבימה שני נרות עוטפי
שחורי  .בעצמו לבש ז'ופיצה ]גלימה[ שחורה .שעה שהדליק את
הנרות ,מלמל ,נפרד מנשמת המת .לאחר מכ הורה לאלמנה להנעיל
לגיסה מעי סנדל ,עשוי פיסת עור אחת .היה עליה להשחיל חוט עור,
עשוי מאותו עור .צעי( שחור כיסה את ראשה .צמרמורת חלפה בגו(.
לבסו( הפנה הרב את פניו אל הלוח וביקש מחילה .האישה חזרה
אחריו ,בליווי יללת פחד .לאחר מכ קרא הרב פעמיי " :מותר ל,
מותר ל" והורה ליהודי לעמוד לתפילת מנחה.
אברהמצה מלמד ,בעל הקריאה הנודע של
ֶ
בבית כנסת קט זה ,נהג ר'
בית הכנסת הגדול ,ללמוד ע אנשי מדי שבת את פרשת השבוע ע
פירוש אלשי .בקי למד עמ ג פרקי אבות.
אותה שעה ,בעזרת הנשי  ,הייתה איטה השוחטת קוראת לפני הנשי
מתו צאנה וראינה את המתאי לפרשת השבוע.
בחצר בית הכנסת ,בכניסה ,נהגו להעמיד חופות .בשעת הלוויה עצרו
ע המת במקו זה לתפילת אל מלא רחמי ; בקרמני נשאו את המת.
כ נהגו מדורי דורות ,חיי ומוות קודשו סמו לבית הכנסת.
בכניסה לבית הכנסת לא הייתה ,לפי המנהג ,מזוזה .משקו( האב
השמאלי של הדלת ,השחיר מכתמי אצבעות ,פרושות כשי" ,שכל אחד
הניח עליו ונשק .פירשו זאת כ :שדי של המזוזה יגדר את הדר
למתי הבאי מדי חצות לילה להתפלל ,ומעשה שהיה כ היה:
בשעה מאוחרת מאוד בערב שבת ,חור( שנת  ,1904בזמ מלחמת
רוסיה)יפ ,נחרד רחוב יהודי של מזעקות פרא באמצע הלילה.
יהודי רבי נלקחו לצבא ממשפחותיה מרובות הילדי  ,ונשלחו
לחזית .חודשי ארוכי לא שמעו מה  .ודאי היה כי עצמותיה שקעו
אי)ש בי  ,במקו בו טיבעו היפני את ספינות הרוסי  .והנה קרה,
ושני השוחטי  ,רבי מנדלה ובנו לייבלה ,חזרו באמצע הלילה מבית
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המטבחיי  .חלפו ליד בית הכנסת הגדול ,הרחוב חשו לחלוטי .נר
התמיד ,הוא בלבד פיזר צללי באורו המרצד על אחד החלונות .נדמה
היה ללייבל כי נשמות הנספי ה המבליחות ודועכות .מיד פנה אל
אביו בקול רועד" :השומע אתה ש בבית הכנסת מלמולי ?" הפחד
השתלט עליו וגבר .ברגע שנכנס לרחוב מגוריו ,לא שלט עוד בעצמו
ונפל מתעל( על השלג המוקשה .מנדלה נחפז אל דלת הבית וקרא:
"צאו להכניס את הב הביתה" .עירומי למחצה יצאו לרחוב ,בקולות
זעקה .הרחוב כולו התעורר .כשהשיבו את רוחו ,בח במבטי מבוהלי
את סביבתו וקרא" :כבר הלכו למנוחת עולמ ?"
למחרת הייתה העיר כמרקחה .לא רחוק מבית הכנסת התגורר "נכד"
של הצדיק ר' מרדכי ,רבי משהקלה .שמשו הוסי( נופ למקרה ,כי
לדידו אי בכ חידוש .הוא ,שומע זאת מדי לילה .רבי משהקלה
ומקורביו הקבועי נמלכו בדעת  ,ובהסכמת כול החליטו כי הנשמות

אי לה מנוחה ויש לבקש מה מחילה .וכ היה .ביו שני ,כשאומרי
תפילת והוא רחו  ,זמ ממוש ,התכנס מניי בערב .עד חצות למדו
משניות .בחצות נכנס המניי לבית הכנסת .קוד שפתח השמש את
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דלת הכניסה ,הקיש בדלת שלוש פעמי וקרא" :מתי  ,מניי יהודי
באי לפייס אתכ ! פנו מקו  ,הירגעו" .בדחילו ורחימו נכנסו לבית
הכנסת .התחילו לומר תהילי בהליכה .כול אמרו קדיש דרבנ
בציבור.
השמש קט הקומה והנמר ,מנדלה ,שמר על בית הכנסת שיהיה צח
ונקי .הוא התקשה להותיר תקרובת בבית הכנסת זמ ממוש לאחר
התפילה ,אלא כשהיה יארצייט ,אז דאג הוא עצמו ליי"ש ע רקיקי
ביצי לעליית הנשמה .מנדלה היה מקורב למתי בבית הכנסת שלו,
כמו לייבו ְש ֶכה קוראת התפילות בבית העלמי שלה ,שנהגה להתווכח
עמ מתו קרבה יתרה.
בית הכנסת הגדול עורר בעוברי ושבי כבוד .בכיכר הסמוכה ,בה היו
האיכרי נעצרי ע עגלותיה ביו שוק ,ה מעול לא עמדו קרוב
לגדר ,א( לא מתו דר אר.
בבית הכנסת הגדול בלבד ,התפלל חז ע משוררי  .בבית הכנסת
התפללו נכבדי השלטו .ש נערכו טקסי רשמיי ביו ההכתרה של
הצאר ניקולאי .בבית הכנסת נערכו אספות גדולות באירועי חשובי .
ברוב בהתלהבות חגגו את ההצהרה החוקתית של הצאר לאחר מהפכת
 .1905מש יצאו הפגנות רחוב בשירת "התקווה" "השבועה" .בנימי
יו ְס ֶפה ,בנו של צדוק השוחט ,ניצח עליה בשירת "התקווה".
בית הכנסת איננו עוד ,כמו היהודי  .נשמותיה אי לה כבר אל מי
לבוא ,למע מי להתפלל .הנשמות ,כמו הגופות שנכחדו ,היו לאבק.
תנצב"ה.
מתו הפרק :בי שתי מלחמות העול ע' .314 – 311
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בלה ברנשטיי

)בואנוס איירס(

בית היתומי

קורות הדאגה לבית היתומי בקרמני וההשגחה עליו קשורי קשר
הדוק בשמה של סופיה איסקובנה קרמניצקיה מנהלת לאור שני של
בית היתומי  ,עד לרגע האחרו של הסו( הטרגי .בדי כינוה :א
היתומי .
סופיה נולדה בנייז'י ,למדה בפטרוגרד ,ש הכירה סטודנט מקרמני,
עזריאל קרמניצקי .ה נישאו והתיישבו בעיר.
בשנות מלחמת העול הראשונה ,כשהתנהלו קרבות על נהר איקווה,
נמלטו לקרמני ,מ העיירות והכפרי שלאור קו החזית ,משפחות
רבות של יהודי מרוששי  ,פליטי שדודי  .סופיה ,אז אישה צעירה,
החלה לטפל במשפחות הפליטי  .היא עברה מבית לבית לגייס למענ
עזרה .במיוחד השפיע עליה מצב הקשה של ילדי פליטי גלמודי ,
בה יתומי גמורי או יתומי למחצה שהוריה נפלו בחזיתות או
נספו בנדודי  .מלוא תשומת לבה ומאמציה הוקדשו לילדי אלה .עוד
קוד שהוק גו( שידאג ליתומי  ,היא רושמת ביזמתה את כל
הילדי  ,לוקחת על עצמה את העול ומתחילה במגבית סיוע בסגנונה.
היא אוספת אמצעי אצל מכרי וסת בעלי יכולת ,מעוררת הבנה
למטרה ופועלת רבות .לבסו( גומלת בלבה של סופיה החלטה כי לא די
בתמיכה זו; כדי לעזור לילדי ולדאוג לה לחינו ראוי ,חובה
להוציא מ הסביבה הקשה ומאווירת העוני והמצוקה ,ולרכז אות
תחת השגחה מתאימה.
באות ימי כבר ניהל הג'וינט פעולות הצלה למע האוכלוסייה
היהודית .בשל מצבה הייחודי של קרמני כעיר גבול ,טר הגיע אליה
הג'וינט .יותר מזה ,בקרמני א( לא שמעו על מוסד זה .סופיה
הנמרצת ,הנכונה להקרבה ,מארגנת ועד ,מושכת לעבודה בחורות
צעירות ,בה אני ואחותי ריבה .כול עובדות בהתנדבות לטובת יתומי
המלחמה .לבסו( ,בשנת  ,1922היא שוכרת בניי בפרוור דובנה ומציעה
לכונ מושבת קי ל) 60יתומי בהנהלת ריבה ברנשטיי .המצב קשה
מאוד ,יש מחסור במזו ,א המושבה פועלת עד סו( הקי .מתהווה
בעיה מרכזית :אי לא לשלוח את הילדי  .נעשי מאמצי ונשכרי
שני חדרי ברחוב בופרה :ראשיתו של בית היתומי בקרמני.
התמיכה המתקבלת מ הג'וינט ,עדיי לא מאפשרת אחזקה מלאה של
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הילדי  ,ודאי לא שכירת איש שיר1ת .סופיה עומדת במטבח בעצמה,
מבשלת ,מנקה ,עושה כל עבודה שחורה .באהבה גדולה ובמסירות היא
מקדישה את זמנה ובריאותה לילדי  .ילדי שגדלו מעט ,היא שולחת
ללמוד באורט ובסדנאות פרטיות ,דואגת כא לכל ילד בנפרד.

כעוזר מסור לסופיה שימש לייבקה רוזנטל ,המזכיר ומנהל החשבונות
לאור שני של ועד היתומי  ,פעיל חברתי מסור ,בהתנדבות .הוא
עושה הכול כדי למצוא מקורות כספיי חדשי למע מוסד היתומי .
מוצא כתובות בני עיר באמריקה ופונה אליה יחד ע סופיה בבקשת
תמיכה לבית היתומי  .ע הזמ נוצר קשר הדוק ע יוצאי קרמני
באמריקה .יושב הראש שלה  ,בומא טרגר )בעלה של רוזה ויינברג(,
מגייס מיוצאי קרמני אמצעי כספיי ניכרי ושולח עזרה סדירה
למע היתומי .
הודות לתמיכה עוברי הילדי לדירה מרווחת ונוחה יותר ברחוב
סלובצקי ,אצל גברת בוי ; נרכש פסנתר ונשכרת משגיחה ,גברת מניה
קוטלר .ההוצאות גדלות בהתמדה ,סופיה מקיימת חודש של מגבית,
כמעט מכל המשפחות בעיר ,מארגנת אספות רחוב ,יו סרט ,ופעולות
נוספות.
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ככל שחול( זמ מורגשת הנחיצות בבית מיוחד וקבוע לבית היתומי ,
ובהפסקת הנדודי  .שני ארוכות זה היה בגדר חלו  ,לבסו( ,התגש
החלו  .עזריאל קרמניצקי ,חבר מועצת העיר ,משקיע מאמצי על
מנת שהעירייה תית חינ מגרש ברחוב סלובצקי ,ש נבנה בניי דו)
קומתי למע היתומי  .באפריל  1930מתקיימת חנוכת בית חגיגית.
ראש העיר ,בופרה ,מתכבד בגזירת הסרט ,ולאחר מכ נושק לראשה
של סופיה ,ביטוי הוקרה על פועלה הגדול .בקרמני חג חברתי גדול.

בית היתומי מונה  70ילדי  .ילדי גדלי להיות אנשי  ,עוזבי את
המוסד ,וחדשי באי  .סופיה אינה מאבדת קשר ע הבוגרי  .היא
דואגת לה לעבודה ,מסייעת לה במעשה ובעצה וממשיכה להיות
לה מורת דר מסורה.
א( שיש לה משפחה משלה ,בעל וילדה ,סופיה מתמסרת לכל גלמוד
וסובל .היא פעילה במוסדות רבי כמו אורט ,אֹ ֶזע ]אגודה להגנת
בריאות היהודי [ ,בית החולי  .היא מבקרת תכופות אצל משפחות
עניות בעיר ,עוזרת ,מעודדת ,מלמדת אימהות עניות היגיינה ,יש בפיה
מילה חמה לכל אחד .היא מעוררת אצל אנשי הבנה לעבודתה
ומקבלת מה עזרה נחוצה.
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היא חינכה דור של פעילות חברתיות בקרמני ,ושימשה לה דוגמה
ומופת .א בעיקר הייתה מסורה ליתומי שלה ,למענ הל לבה
הרחב ,עד שהיד הרצחנית גדעה את חייה ואת מפעל חייה.
יהיו דבריי מצבת נצח לסופיה ,לבעלה האציל ,לבת היחידה ולמוסד
שנקרא בית היתומי של קרמני.

הערת המערכת
לפי השבועו "קרעמניצער שטימע" ,בשני האחרונות היו בי פעילי
בית היתומי  :ח' גרינברג ,ב' פלדמ ,גברת לנדסברג ,נאומיק פינגרהוט,
יוס ֶפה ,פ' בייטלר ,מ'
גברת קרמניצקיה ,פינחסוביטש ,ד' ויינברג ,ב' ְ
ָקפֶ 1זר ,ד"ר לנדסברג.
מתו הפרק :בי שתי מלחמות העול ע' .319 – 314
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ל' הלר חוג יתומי עצמאיי
חג גדול היה בבית היתומי ביו בו עזבה קבוצה ראשונה של ילדי
שהיו לעצמאי  ,ובמקצוע שרכשו ה משתכרי במידה שכבר ה
יכולי לפרנס את עצמ ללא סיוע מ הצד.
פני העצמאי היו רציניות ומהורהרות ,ה הבינו כי יו זה הוא אל
נכו צעד בחייה  .מיו זה עליה לדאוג לעצמ לחלוטי ,להשתכר
למחיית ולהיות אחראי לכל מעשה בחייה  .אצל המחנכי וחברי
ההנהלה היה זה יו של נחת וקורת רוח ברורה .נזכרו במצב הילדי
כאשר קיבלו אות לבית היתומי  ,כמה מאמ ועבודה השקיעו בכל
ילד בנפרד ,כמה עגמת נפש הייתה לה כאשר חלה אחד מה  .נזכרו
ברגעי נחת ,כשהביאו תעודות טובות מבית הספר או מקורסי של
ערב .מחשבות מסוג זה ריחפו בערב ההוא בקרב המבוגרי כשהתבוננו
בילדי  ,שמחי  ,רוקדי ושרי יחדיו.
למחרת נטל כל אחד מה את חפציו והסתדר איש כפי יכולתו.
בימי הראשוני עוד קפצו בערב ,לאחר העבודה ,לבית היתומי
לראות מה נשמע ש  ,לאחר מכ באו כאורחי מדי שבת .ע הזמ
הפכו הביקורי נדירי  ,כל אחד מה היה עסוק בעבודתו; היה עליו
לדאוג לכל פרט בכוחות עצמו .בילוי שעות הפנאי ברחוב הייתה לו
השפעה משלו על הילדי הבוגרי והחל לתת אותותיו .אזי החליטו
המחנכי לרכז את הילדי וליצור מקו בו יתכנסו בשעות הפנאי.
הוק חוג יתומי עצמאי  ,שהציב לעצמו מטרה לארג ערבי קריאה,
לייסד ספרייה וכ הלאה.
בתקופה האחרונה נוסד ליד החוג מדור דרמתי שביצע באופ מבריק
את המחזה העממי של שלו עליכ "האוצר" .כל ההכנסות היו קודש
לבית היתומי  .עתה מתכוננת המחלקה להשיג [?] .200,000
חברי החוג מסייעי לחברה בכל מגבית .מדי ערב נפגשי הילדי
באול שלה  ,ששכרו במיוחד לשמש מועדו ,וקשריה הקודמי לא
נקטעו.

48

יש לקוות כי משפחת ילדי זו תשמור באמצעות החוג על לכידות,
ויצמחו ויתפתחו מה פעילי שדאגת תהיה תמיד טובתו ופיתוחו
של בית היתומי  ,בו מתחנכי אחיותיה ואחיה הצעירי .
יבורכו ביכורי עבודתנו!
כה לחי חוג הילדי העצמאיי !
קרעמניצער שטימע

מתו הפרק :בי שתי מלחמות העול ע' .320
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ב' ברשפ

)ניו יורק(

עיר של מלאכה

קרמני הייתה במידה ידועה עיר של מלאכה ,של אנשי עמל יהודי .
נוס( ללמדני  ,התפצלה העיר למקצועות שוני משו שהיו סביבה
מספר גדול של עיירות וכפרי שהתפרנסו ממנה מבחינה תעשייתית.
להל רשימת המלאכות השונות שנוצרו בידי יהודי .
מקצועות של יהודי  :חייטי  ,משני סוגי  :חייטי טובי ואיכותיי
וחייטי שתפירת גסה ופשוטה .חייטי לגברי  ,לנשי  ,לצבא .ראוי
להזכיר כא את יענקל שמוקלר שלנו .הוא היה מקובל מאוד על אנשי
צבא בעלי דרגות רמות .אצלו הזמינו כותפות מעוטרות זהב; את
מלאכת הגימור היה עושה ביד.
נגרי של רהיטי איכותיי  ,חרשי ע )לבניי בתי ( ,גגני  ,צבעי ,
חרתי משני סוגי  :לעיטור רהיטי יפי ולנרתיקי סיגריות ,אלה
האחרוני  ,שירתו חלק נרחב של רוסיה .נפחי  ,פחחי  ,עושי אופני
לעגלות ,עושי רעפי  ,חבתני  ,סנדלרי  ,תפרי עור ,עושי כובעי ,
קדרי  ,כורכי ספרי  ,זגגי  ,עושי מו ,תופרי תיקי  ,עושי מסרקות,
לבני  ,סבלי  ,שואבי מי ,
צורפי  ,שעני  ,רצפי  ,משחיזי  ,עושי ֵ
קצבי  ,גלבי  ,עושי סיגריות ,תופרות לבני ואחרי .
הובלת סחורה הייתה א( היא בידי יהודי  ,ה הספקת סחורה ה סחר
הדדי ע העיירות בסביבה .מבי מובילי עגלות ראוי להזכיר את בעל
העגלה שימלה פויקר ,הפטפט מלא השמחה .בשבתות אחר הצהריי
היה הנוער מתכנס בביתו ,והוא היה קורא בפניה ספרוני של שמ"ר
פאקנט ֶר ֶגר.
ְ
]שייקבי[ .בעוד מועד דאג להצטייד בה אצל משה
המוני הע היהודי בקרמני חיו בצניעות מיגיע כפיה  .כאלה היו ג
בפעילות הקהילתית .ללא המולה ,כפי שנהגו אחרי .
שביתת הפועלי הראשונה ,כדי שלא יעבדו בלילות שערב החגי
היהודי  ,החליטו עליה בשבת לאחר התפילה ,שעה שעשו יחד קידוש
אצל אתל של מנוס.
יריעות מלאות חכמה עממית קלטו אוזניי בימי החור( שעה
שהתחממנו ליד הקמי בבית הכנסת של הקצבי .
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כאלה היגרנו לכא ,אל אר החופש אמריקה ,חמושי לא רק בזוג
ידיי עובדות אלא ג במורשת המנהגי של מקו הולדתנו .שמרנו
כא על העממיות והצניעות של אבותינו.
מתו הפרק :בי שתי מלחמות העול ע' .321
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בית הספר אורט
בית הספר אורט היה מ המוסדות היפי והחשובי שהיו בקרמני.
במש שנות קיומו חינ צעירי יהודי להיות אלמנטי חיוביי .
בית הספר אורט נוסד בשנת  1922הודות ליוזמי המרכזיי  :פ'
פרלמוטר ועובדיס .בית הספר נמצא בדירה שכורה והיו בו שתי
מחלקות :מסגרות וחרטות .מנהלו הראשו היה המהנדס דקלבאו .
המכשירי ההכרחיי סופקו מטע מרכז אורט בוורשה.

רמתו הגבוהה של בית הספר עוררה עניי רב בקרב הנוער היהודי
בקרמני וסביבתה .ע הזמ גדל בית הספר ועבר למבנה משלו ,נוספו
עוד שתי מחלקות .ניהול בית הספר עבר לידי המהנדס ריי.
בוגרי בית הספר קיבלו עבודה בבתי המלאכה המקומיי  ,חלק נשארו
והמשיכו לעבוד בסדנאות בית הספר .תערוכות המוצרי השוני של
אורט זכו בהכרה והערכה בקרב האוכלוסייה ,יהודית ולא)יהודית,
במיוחד התפרסמה במלאכתה הסולידית והנאה ,מחלקת התפירה
שתמיד היו לה הזמנות למספר חודשי .
התקציב השוט( של בית הספר מומ בעיקרו על ידי המרכז ,תשלומי
תלמידי  ,הכנסות ממכירת עבודות תוצרת עצמית ,תרומות .המצב
הכספי מעול לא היה טוב ,לא משבר אחד עבר על בית הספר.
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הודות למורי  ,ג הלא)יהודי  ,שכמעט מעול לא קיבלו את מלוא
שכר  ,ולמסירותה של חבורת עסקני  ,עובדיס בראש  ,היה לבית
הספר אורט קיו  .מפע לפע נערכו כינוסי למע בית הספר,
והאוכלוסייה נענתה בחו  .אורגנו ג הצגות תאטרו בידי התלמידי ,
יו סרט; ההכנסות היו קודש לבית הספר .א השתדלו שיהיו לאורט
חברי קבועי מחברת אורט.
מדי פע היו באי לקרמני נציגי ההנהלה המרכזית ,שסייעו בביצוע
מגביות לטובת בית הספר .העירייה ,הפרישה א( היא מתקציבה סכו
מסוי למע בית הספר .הליצאו סיפק זמ)מה חומרי בנייה מיערותיו
לבניי ועצי להסקה .כל זה אפשר להפי מלאכה וחינו בקרב
השכבות הדלות ביותר של האוכלוסייה היהודית.
בשנת  ,1932היה המהנדס אברה רוזי ,מנהל בית הספר .בתקופה זו
קיבל בית הספר אישור ממשלתי כבית ספר מקצועי.
בשנת  1936מנה בית הספר  160תלמידי  .כבר היו לו שבעה מחזורי
ו) 39מועמדי לבחינות של שוליות חייטי ו) 14מועמדי לשוליות
מסגרי  .היו ג קורסי מיוחדי לחייטות ,לנשי  ,שזכו למוניטי.
תחת הממשל הסובייטי הפ אורט לבית ספר לטרקטוריסטי .
בוגרי רבי
במקצועותיה .

של בית הספר מצויי

באר ישראל ומועסקי

בית הספר אורט ג נהנה שני רבות מכספי הסיוע של יוצאי קרמני
באמריקה .על הפופולריות שלו ועל ההערכה לה זכה בקרב
האוכלוסייה היהודית ,מעידה העובדה כי ביתו של יצחק)בר לווינזו
נרש על ש אורט ,המוסד המאושר היחיד בידי הממשל ,שהייתה לו
זכות לרכוש נכסי דלא ניידי.
בי עסקני אורט בשני האחרונות היו :מאיר ,גולדרינג ,ויינשטוק ,מ'
טרכטנברג ,ישראל מרגלית ,חיי עובדיס ,קרויט והמהנדס רוזי.
קרעמניצער שטימע ]?[

מתו הפרק :בי שתי מלחמות העול ע' .326 – 324
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חיי התאטרו בקרב היהודי
מפע לפע באו לקרמני חבורות שחקני שונות ,להקות של יהודי ,
אוקראיני  ,פולני  ,ונתנו הופעות שמשכו את האוכלוסייה היהודית
לבקר בה.
הנוער לא הסתפק בזה והקי חוגי דרמתיי במוסדות שוני .
באמצעות הועלו הצגות שונות ,לעתי מוצלחות מאוד .לשבח יש
להוסי( ,כי לא רפו ידיה מכישלונות .הציבור היה בא וסלח לכישלו,
הרי היו אלה אנשי משלנו המשחקי בתאטרו ,והשחקני הרי
חובבי .
הוצג "נבלה" מאת פר הירשביי ,בידי החוג הדרמתי של האיגודי
המקצועיי בניצוחו של הבמאי בלושטיי; "הפונדק השומ " מאת פר
הירשביי ,שהציג חוג היתומי העצמאי  ,בבימויו של הנ"ל; "הנודד",
בבימויו של פינחסוביטש ,הוצג בידי חוג החובבי של התנועה הציונית
וג "כל נדרי"" ,בר כוכבא".
ג בתי הספר "תרבות" ואורט היו מארגני מדי פע ערבי
אמנותיי )מוזיקליי שעברו בהצלחה ,ערבי אלה כללו דקלו  ,שירה,
מחזות בעברית וביידיש .ביקרו בה בעיקר הורי הילדי  ,שקיבלו את
ההופעות בהתלהבות.
תנועות ארגנו א( ה ערבי מיוחדי  ,בה בילו כלל לא רע .לא כל
שכ כאשר ארגנו ערב סטירה והומור על חשבו עסקני הציבור
והתנועות המקומיות ,והעיר הייתה כמרקחה.
קרעמניצער שטימע ]?[
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קופת גמילות חסדי
קופת גמילות חסדי – במוב מסוי המש של "הלוואת ח" שהייתה
בעבר – הייתה מ המוסדות הפופולרי בעיר .נוסדה ב) ,1927ע
חורב הקהילה חרב ג מוסד חשוב ונאה זה.
המייסדי והמנהלי גילו יזמה רבה על מנת להגדיל את ההכנסות:
הנהיגו מס חודשי ,מדי שנה הכריזו על חודש למע קופת גמילות
חסדי  ,ארגנו "שרשרות עזרה" בעיתונות המקומית ,סידרו מנייני
בשמחת תורה.
לכבוד השנה החמישית לקיומה של הקופה ,פרסמו פנקס מיוחד וארגנו
חגיגה .מועצת העיר והקהילה הקציבו א( ה סכו מסוי לקופת
גמילות חסדי .
להתפתחות קופת גמילות חסדי סייע רבות ג'וינט ,שפיקח על
הקופות .ההכנסות באו ממקורות פילנתרופיי ופנו לרגש הרחמי  ,א
העסקי נוהלו על טהרת היסודות הכלכליי  .דאגו שההלוואות יוחזרו
במועד ,שלא יצטברו חובות ,שחובות ישני ייגבו.
לפני חג ,כשמספר הנצרכי להלוואה גדול ,תמיד נמצאו אנשי שנתנו
לקופה גמילות חסד של כמה מאות זלוטי.
הקופה הייתה מעניקה הלוואות לבעלי עגלות לקניית סוסי  ,לחולי
עניי למטרות ריפוי ,לשכר דירה ,לסוחרי זעירי ובעלי מלאכה
לפדיו תעודות מסחר שנתיות .ההלוואות היו ללא ריבית ,והוחזרו
בתשלומי שבועיי .
קופת גמ"ח הביאה תועלה מרובה להמוני הע היהודי  .לא משפחה
אחת נושעה בעת צרה באמצעותה ובזכותה .שמרו על קופת גמ"ח,
פיקחו עליה ודאגו לבל תאבד פרוטה .אנשי שהתביישו לקחת
הלוואה ,קיבלו אותה בסתר.
הרב המקומי ,הרב מינדיוק ,נשא לא אחת דרשה לטובת קופת גמילות
חסדי  .פעמי רבות ,ג בדרשות אחרות ,שילב הרהורי בדבר
המצווה והנחיצות של גמילות חסדי .
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אחד המאפייני המרכזיי בפעילות הקופה היה :כל נצר יקבל סיוע.
בהנהלה האחרונה של קופת גמילות חסדי היו :משה גרשטיי ,שלמה
פינגרהוט ,דוד גולדברג ,נטע שטר.
קופת גמילות חסדי הייתה מסונפת להנהלה המרכזית של קופות
גמילות חסדי בפולי ,נציגיה השתתפו בוועידות ארציות.
בקרמני התקיימה ג כ ,פע אחת ,ועידה אזורית של קופות גמילות
חסדי מ העיירות הסמוכות.
בפרוור דובנה הייתה קופת גמילות חסדי נפרדת.
קרעמניצער שטימע
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מ' גרשטיי פנקס קופת גמילות חסדי "הלוואות ח"
פנקס שראשיתו בשנת תקפ"ז ,מלמד כי הקופה ללא ריבית ,המוקדמת
ביותר בקרמני ,היא חברת "הלוואות ח" ,שהעניקה הלוואות משכו.
מ הפנקס נית לראות כי היא המשכה של חברה בש זהה שחדלה
להתקיי .
"ואלה פעולות "הלוואות ח" ,הלא ה כתובות על ספר דברי הימי
פנקס יש" .כ אנו קוראי בד( השער של הפנקס משנת ה' תקפ"ז.
בשנה ההיא התכנסו פעילי חברתיי  ,משכילי חשובי בני זמנו של
י' ב' לווינזו ,במטרה לחדש את פעילות "הלוואות ח" ,החברה
שקרסה ,וניסחו את התקנות הבאות:
א .קלפי ]בחירות[ ,יערכו מדי שנה במוצאי שבת ,לא יאוחר מאשר ג'
משפטי  ,ביו ייס1ד החברה .בבחירות ייטלו חלק מרבית החברי בחברה.
ב .בקלפי מושכי החברי פתקי הגרלה .השלושה שעלו בגורל ,נקראי
בוררי  .לה הזכות לפסוק א הגבאי הישני יישארו ,או ה עצמ יהיו
לגבאי  .אסור שיהיו בי הגבאי קרובי עד דור רביעי ,א עלו כאלה בגורל,
עליה להפיל גורל בינ לבי עצמ מי ייפלט.
ג .יש לרשו בפנקס כל הוצאה והכנסה.
ד .הנאמ ,שברשותו יימצאו הכס( והמשכונות ,חייב להיבחר בידי החברה
כולה .הפנקס יימצא בידי הגבאי הראשו.
ה .אי לדחות בחירות למועד אחר ,א לא נסתיימו בלילה ,חייבי החברי
להשלימ למחרת ,כשה מתחילי מבראשית.
ו .נאסר על הנאמ לתת הלוואות בלי הגבאי .א נת הלוואה מיזמתו ,היא
תירש על חשבונו )בהמש רשו בדיו שונה :הנאמ רשאי להעניק הלוואה
בעצמו ,א עליו להציגה לאישור בישיבה הראשונה שתהיה(.
ז .איש לא יקבל הלוואה בסכו העולה על  1.5רובל .ער המשכו יהיה כפול
מער ההלוואה.
ח .א אי הלווה פודה את המשכו תו שלושה חודשי  ,הוא מקבל התראה,
ולאחריה מותר למכור את המשכו.
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ט .כל עוד לא פדה הלווה את המשכו ולא שיל את ההלוואה הישנה ,אי
להעניק לו הלוואה חדשה.
י .כל המבקש להירש לחברה ,שלא על מנת ללוות כס( ,מחויב ברובל אחד
דמי כניסה ובתשלו עשר פרוטות מדי חודש.
י"א .מי שאינו משל את דמי החבר אינו יכול להשתת( בבחירות.
י"ב .כל חבר חדש נחשב מועמד ,עד לקלפי השלישית.
י"ג .אחד החברי בחברה מתמנה לגבות מ החברי את התשלו השבועי.
י"ד .א בי הגבאי ובי אחד האנשי מתגלע קונפליקט או סכסו רציני,
חייב הנוגע בדבר לזמ את שלושת הגבאי ושבעה חברי חשובי בחברה,
והעשרה יחד ,חייבי להסדיר את הסכסו.
ט"ו .בשבת משפטי "כס( תלווה" ,תכנס החברה מניי לקרוא ולהתפלל
מוס( ,הכיבודי והעליות שייכי לגבאי .
ט"ז .מדי שנה לפני קלפי ,חייבי
והוצאות ושל סכו המשכונות.
י"ז .בערב יו כיפור מחויבי
הגדול ובית המדרש.

הגבאי

הגבאי

והנאמ להציג חשבו הכנסות

לשבת לפני הקערה ליד בית הכנסת

י"ח .ג' משפטי לאחר קלפי ,מותר לגבאי להוציא שלושה רובל על סעודה,
למע הכבוד וכדי לחזק את החברה .א חלילה תתאווה החברה לסעודה של
תבשיל ח ומזונות שוני  ,העלולי לחייב הוצאות גדולות ,לא יהיו ההוצאות
מ הקופה ,אלא כל אחד ישל כפי יכולתו מכיסו.
תקנות אלה חיברה אספת החברה ע הגבאי וסימני וחי בה .

על החתו  :סופר משה)שלמה מוה"ר יעקב מלודמיר.
מפרוטוקולי של קלפיות לאחר מכ ,נראה כי תקנות רבות שונו .כ
למשל נמצא כי הגבאי נבחרו ברוב קולות ולא על פי גורל .ההלוואות
גדלו ע הזמ עד  3רובל .מנגד ,התרומה החודשית קטנה .זמ
ההלוואה עלה משלושה חודשי לשלוש שני  .דמי כניסה –  6)3רובל.
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מה היה מספר הלווי נית לשער לפי סכומי ההלוואות .ע התהוות
החברה ניתנו הלוואות בסכו כולל של כ) 40רובל ,כעבור  52שנה עלו
על  300רובל ,ב) – 1913מעל ל) 1000רובל.
א נביא בחשבו כי הלוואה ,אפילו בשנת  ,1913לא עלתה על  5רובל,
נית לשער בקלות את מספר הגדול של הלווי  ,ואת גודל המצווה
של הקופה לאוכלוסייה היהודית חסרת האמצעי בקרמני.
לפי הדוחות בפנקס ,נערכו הבחירות מדי שנה בסדירות ,לא יאוחר
מאשר ג' משפטי  ,באווירה חגיגית מאוד .אט)אט התאזרח המנהג כי
בסעודות ,שנערכו תמיד אצל הגבאי הראשו ,השתמשו ב) 13מזונות
שוני  .יי"ש נאסר ,רק בירה ,ובכס( פרטי .שאר הוצאות כיסו החברי
המשתתפי  .לא נתגלעו מחלוקות בחברת "הלוואות ח" .מאכלי
ומזו שנותרו ,שימשו סעודה קטנה לגבאי החדשי והישני .
בפנקס מופיעי שמות של אנשי נכבדי  ,שמככבי בה למדני
גדולי בעלי עבר משכילי עשיר ,כמו שמות הגבאי חיי לנדסברג,
ד"ר אריה לנדסברג ,יורשי אברה )בר לנדסברג )קרובי וידידי של י'
ב' לווינזו .ר' אברה )בר לנדסברג מת במגפה בל"ג בעומר בשנת .1831
הוא היה אביה של אריה)לייב לנדסברג ,הביבליופיל והלמד הידוע
ושל שלמה)ישעיה לנדסברג ,חבר ב"כרמל"( .בי הגבאי מצוי נחמ
פרילוצקי ,אביו של עור "מאמענט" ,צבי פרילוצקי.
סיפר לי בנו של גבאי ,כי לפני  41שנה ] 1890לער[ דחו את בקשתו של
העסק הנודע ,ד"ר הינדס ,להתקבל לחברות בחברה ,משו שמוצאו
מבעלי מלאכה ]?[ .מספרי כי הוא וחברו צבי פרילוצקי פנו אל הגבאי
ודרשו ממנו להצביע בפנקס על האיסור לקבל חסידי ובעלי מלאכה.
רישו כזה כמוב אי בפנקס .א נותרה העובדה כי חסידי ובעלי
מלאכה לא הורשו להצטר( לחברה ,ע פרו מלחמת העול הראשונה
נקטעה פעילות הקופה .לאחר המלחמה זומנה אספה וניסו לחדש את
הפעילות של החברה .לבסו( ,לאחר אספות רבות וחקירות ,הוחלט
לחסל את החברה .משכונות ,בגדי  ,נחושת ,הוחזרו ללווי ללא
תמורה ,חלק מכלי האוכל מכס( ,הוענקו מתנה למושב הזקני  .כלי
הכס( הנותרי וחפצי ער ,נמכרו.
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בעת ההיא רצו לשפ את בית המרח שבנה חייט יהודי בש
מאלאחוב ,שבנה בסו( המאה ה) 19את בית המדרש הגדול ,החדש,
שאמור היה להיות מתוחזק מהכנסות בית המרח.
החברי הנותרי מחברת "הלוואות ח" ,בראות את המאמ
שעשתה העיר ,שנזקקה למוסד בית המרח ,החליטו לתת את
ההכנסות ממכירת המשכונות לצור השיפו ,בתנאי שהרווחי יימסרו
לבית החולי  ,בית היתומי  ,מושב הזקני .
שיפצו את בית המרח ומסרו את ניהולו ליהודי חסר בית בתמורה
לאחוזי .
היו ברשות החברה ג שתי חנויות ,שקיבלה עבור שכר דירה.
כיוו שבתקופת הממשל הרוסי לא היו חברות מסוג זה רשומות ,רשמו
אות על שמו של גבאי .לאחרונה נהרסו החנויות והשטח נמכר בידי
יורשי הגבאי לנוצרי.
כ חדל להתקיי מוסד צדקה יהודי יש ,והותיר אחריו ירושה של
קורותיו ,את הפנקס.
קרעמניצער שטימע8.1.1932 ,
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קרמני האחרת
קרמני קנתה לעצמה ש במוסדותיה ,בפעילי ציבור מסורי  ,בנוער
הנאה ובחיי החברה הקצביי שלה .למע האמת ,היו ג גילויי
שליליי  ,מריבות ,הלשנות ,ותגרות ידיי  .קרמני כמוב לא הייתה
חריגה בזה.
הצליחו להסית פעיל ציבור אחד בזולתו ,נתהוו מחנות ונוצרו
מאבקי  .א פעילי ציבור ישרי מצאו תמיד הגנה ואהדה בחברה
היהודית.
מחלוקות פרצו בכל מקו  ,א( בבית הכנסת בשעת התפילה .התווכחו,
התלהטו ,דוכני תפילה התעופפו ומכות ,והסו( השתק( תכופות בבית
המשפט.
העיתונות המקומית בלמה מעט את המחלוקות .התביישו להופיע
בעיתו .מתנגדי מצאו דרכי להזיק לעיתונות ולפגוע בה.
"קרעמניצער שטימע" נדפס זמ)מה ברובנה ,יד נעלמה מנעה הבאתו
לשבת ,אלא לאחר ימי אחדי כשהתייש ,והקורא איבד עניי בו.
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במש למעלה ממאה שנה הייתה בעיר חברה קדישא ,ע זאת נוסדה
חברת "נושאי המיטה" ,שקיבלה את אישור הממשל .הענייני ש
הסתבכו ומונה קומיסר ,בשל חקירה נאסרה ההנהלה.
כשנבחר הרב ,במספר עצו של קולות ,ניסו אנשי מסוימי למנוע
את אישור הבחירה בידי הממשל.
בבית התפילה של החסידי פרצה מחלוקת בגלל חז ,מחלוקת שיצרה
שני מחנות ִנצי  .דבר דומה קרה בבית התפילה מגיד.
פרנס של הקהילה לא בא במש שנה תמימה לישיבות וא( ניהל
אינטריגות כנגד הקהילה.
עגמת נפש מרובה גרמה ההסתערות הפומבית על הקהילה בשנת .1931
הקצבי שבתו בדרישה להקטי את המס על שחיטת בהמות .משדחתה
הקהילה את דרישת  ,הובילו הקצבי את הבהמות לשחיטה בעיירות
הסביבה ,והצליחו לשכנע את השוחט המקומי לשחוט למענ בבית
המטבחיי של קרמני .משנודע הדבר לקהילה הל ראש הקהל לבית
השוחט ,שמסר לו מיד את החלפי .
בי הקצבי פשטה שמועה כי הקהילה לקחה מ השוחט את החלפי .
המעשה עורר בקרב זע רב ,וה נטלו משוחט אחר את החל( שלו.
בעת התוועדות הקהילה ע הקצבי  ,למציאת פשרה ,שהתנהלה
באווירה כעוסה ,חסמו כעשרי קצבי את הדר ולא הניחו לאיש ,לא
להיכנס ולא לצאת .בינתיי הכו ופצעו את מזכיר הקהילה ופרנסי
אחדי  .קצב הוציא לאחד הפרנסי ש באמצעות ערדל .קצבית שלחה
בשעת מעשה מכתב לראש הקהל בדרישה שיתפטר מתפקידו ,אחרי
דרשו ממנו לכתוב מכתב לאשתו שתחזיר לה את החלפי  .ראש
הקהל כתב לאשתו לזמ למקו משטרה ,זו באה לאלתר .הקצבי
הסתלקו ,א הותירו במקו ממש חורב ,והמשטרה ניהלה חקירה.
"אגודת הרבני " שלחה את הרב מרובנה ,הרב מה)יפית ,לחקור את
העניי ,להסדיר ולפתור את הסכסו.
הרבני ובעלי)בתי אחדי סבבו בי האטליזי  ,לפי החלטת
התוועדות מיוחדת ,בדרישה מ הקוני לא לקנות בשר שחיטת חו.
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הדבר הכעיס את הקצבי
הבתי .

א( יותר ,ה

הכו את הרב ואת בעלי)

זומנה פגישת מחאה מיוחדת .למעלה מאל( איש נטלו בה חלק וגינו
את התנהגות הקצבי .
הממשל התערב ,הקצבי
חוסל.

התפשרו ע

הקהילה ,והסכסו הממוש

העניי מצא ביטויו ג בבית המשפט העירוני ,שהכיר בצדקתה המלאה
של הקהילה בקרמני בשאלת השחיטה .הקהילה זכתה במשפט,
האוטוריטה שלה התחזקה ,והציבור נש לרווחה.
ק' ש'

]קרעמניצער שטימע?[
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מ' גולדנברג

)גבעת השלושה(

האיגוד המקצועי

ניצני הארגו המקצועי בקרמני נראו בראשית המאה ה) .20הוא נשא
אז עדיי אופי כאוטי ,וקשור היה קשר הדוק בפעילות המחתרתית של
בונד בעיר .סנוניות ראשונות היו כרוזי מהפכניי ביידיש שסחפו
בסערה את הרחוב היהודי ,תו דחיקת חוברות הרומני הסנסציוניי
של שמ"ר .בלעו אות בהתלהבות רבה ,ה הקלו את נטל שעות
העבודה הארוכות לאי ק ואת המצוקה הקשה ,ושרטטו עתיד ורוד.
כבר אז הטיל הש "בונד" חיתתו על תושבי קרמני מהוגני ואמידי .
הש הדי( ריח מרד ,כלא ,סיביר וא( תלייה .וכשפרצו שביתות
ספונטניות באחדי מבתי המלאכה של החייטי והנגרי  ,בדרישה
ליו עבודה ב שתי עשרה שעות ,התקוממו המעבידי במרירות.
תכופות פרצו קטטות במקומות עבודה ,ומשטרת הצאר התערבה
במקרי רבי .
בהקשר זה ראוי להזכיר אפיזודה שאירעה מיד לאחר שנת  .1905סAר
מקרמני ,חבר פעיל בחבורת מכבי האש המתנדבי  ,השתלח בערב
קי אחד בשתי נערות מתלמדות בתפירה ,וקרא בקולי קולות" :ראו,
שתי מתלמדות זבות חוט אלה ,מבקשות להפיל את ניקולאי "...נוצרה
התקהלות .הטחת אשמה מסוג זה ,עלולה הייתה לגרו לתוצאות
חמורות .הסו( היה ,שהפועלי הכריזו חר על חסיד נאמ זה של
הצאר ,חר שהחזיק מעמד זמ רב ואיי למוטט אותו .הספר נאל
להתחנ אל הפועלי  ,שיבטלו את החר  .אינצידנטי כאלה ודומי
לה  ,בה גילו הפועלי המאוגדי סולידריות ,עוררו כלפיה דר
אר .הושג יו עבודה ב שתי עשרה שעות במרבית בתי המלאכה.
בכוח השפעת אילצו עסקני הפועלי את המעבידי להיכנע ,לשפר
תנאי ולהעלות שכר .ה ניסו לארג ג את הפועלי הלא)יהודי .
ניצני אלה נשטפו בגלי הריאקציה החשוכה ,שהשתוללה עד פרו
מלחמת העול הראשונה .בקרמני ,בעלי המלאכה התמוטטו לחלוטי
ועמ ג הפועלי  .כל העקבות לארגו הפועלי נמחו.
זמ קצר לאחר מהפכת  ,1917צמחו מחדש איגודי מקצועיי חזקי
בקרמני ,איגודי שניהלו פעילות מקצועית ופוליטית מסועפת .ה
אורגנו ונתמכו על ידי המפלגות בונד ,ופועלי ציו.
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החזק באיגודי היה איגוד המחט ,שכלל חייטי  ,תפרי  ,עושי מוקיי .
הייתה לו ההשפעה הרבה ביותר ברחוב היהודי .בכוח הלהט המהפכני
של העת ההיא ,נוסדו תו שבועות מוסדות תרבות ,קורסי למיניה ,
מערכות בחירות נוהלו בהצלחה גדולה – הקהילה הראשונה בקרמני
נשלטה בידי רוב של פועלי .
ע הכיבוש של הצבא הגרמני בסתיו  ,1918החלו רדיפות של הארגוני
הפרוגרסיביי  .מספר ניכר של עסקני מקרב הפועלי נאסרו .פעילות
האיגודי המקצועיי חוסלה כמעט לגמרי ,ומפלגות השמאל הפוליטי
ירדו למחתרת.
בזמ מלחמת האזרחי  ,כשהממשל בעיר התחל( בתכיפות )חילות
פטליורה נשארו זמ רב מכול ( ,לא עמדה כלל על הפרק שאלה של
פעילות חברתית)סוציאלית כלשהי .כל רמז להתארגנות פועלי סומ
בחות של סיכו בולשביקי)קומוניסטי והיווה סכנת נפשות.
במוב זה לא היה המצב טוב יותר ג בראשית הכיבוש הפולני ,בשני
.1921)1920
רק בשנת  – 1924כאשר הקשר ע המרכזי בפולי התהדק,
והשפעת התרבותית והכלכלית התחזקה – נרתמו כוחות צעירי
בחוגי הפועלי )חלק ניכר ממנהיגי הפועלי מ השמאל ,בני הדור
המבוגר ,עזבו ע הבולשביקי ונשארו ברוסיה( לפעילות מחודשת.
נקשרו קשרי ע מרכזי האיגודי המקצועיי בקרקוב ובוורשה.
בקרמני ,כמו בפולי כולה ,שגשגו המסחר והמלאכה .לראשונה נוסד
איגוד נגרי  ,ומיד לאחר מכ איגודי פקידי ושכירי בבתי מסחר,
איגודי חייטי  ,תפרי  ,אופי  ,סAרי  ,מדפיסי ואחרי  .מקו
הכינוסי הראשו היה בחצרו של אבא צוקרמ ,וזמ רב נמצא בדירה
בחצרו של ברנשטיי ברחוב גורנה.
יחד ע פעילות מקצועית התנהלה ג פעילות תרבותית ענפה .מקו
חשוב במיוחד מילא החוג הדרמתי שהופיע בקרמני וסביבתה
בהצלחה מרובה .נוסד מועדו ספורט פועלי "כוכב השחר" .הונח יסוד
לספריית פועלי שהתפתחה לימי וזכתה במספר קוראי גדול מקרב
הנוער מכל השכבות.
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תשומת לב רבה הקדישו חוגי המנהיגי של האיגודי המקצועיי
לקורסי של ערב ,בה למדו פועלי רבי קרוא וכתוב ,אחרי
השלימו את השכלת הבסיסית .חשובי ביותר היו ג קורסי
מקצועיי  .צעירי מקרב האינטליגנציה מתנועת השמאל ,שימשו
מורי ומנחי  .תכופות התקיימו ג הרצאות ושיעורי בנושאי
פוליטיי ואחרי  .נוס( על הכוחות המקומיי ג היו מזמיני מרצי
מוורשה ,למברג וערי אחרות.
פעילות האיגודי נוהלה באמצעות משרד מרכזי ובו שני נציגי מכל
איגוד .השפעה עיקרית במשרד זה הייתה לחברי הקומוניסטי .

עיקר תשומת לבו של המשרד המרכזי הופנתה תמיד לשיפור תנאי
העבודה והשכר .מאבק קשה נוהל ע בעלי המלאכה ,שעבדו בעצמ
שעות ארוכות ודרשו זאת ג מ הפועלי שלה  .על כל תוספת נאלצו
לנהל משא ומת ממוש ,ונדיר שהשיגו זאת ללא שביתה .יש להוסי(,
כי חלק גדול מבעלי בתי המלאכה היו חברי בונד לשעבר.
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אחד המאבקי הקשי כנגד המעסיקי  ,שהמשרד המרכזי נטל על
עצמו ,היה המאבק ע הנגרי  ,בראש עמד אחד ממנהיגי בונד
הבולטי .
הפועלי הכריזו על שביתה אותה ניהלו בעקשנות .האיגוד מנה מספר
גדול של חברי שעבדו כל השני בתנאי קשי בסדנאות צפופות,
והשתמשו בכלי פרימיטיביי  .במאבק זה ,היה ג ניסיו להשיג יו
עבודה של שמונה שעות ,איגוד הנגרי היה חלו בתחו  .השביתה
לוותה בקטטות דמי ע מעבידי ומפירי שביתה .השובתי נתמכו
כספית בידי כל החוגי המתקדמי בעיר בה קבוצות שמאל ציוני.
המלחמה העיקשת נשאה אופי חרי( .לבסו( התערבו נציגי הממשל.
הסטרוסטה ,חבר לשעבר במפלגה הפולנית הסוציאליסטית ,פ' פ' ס'
] ,[Polska Partia Socjalistycznaבעזרת המפקח על העבודה ,הפעיל לח
כבד על המעבידי וה נענו לדרישות החשובות של הפועלי ,
ובראש ,יו עבודה ב שמונה שעות .הניצחו הוביל לכ שהאיגודי
האחרי השיגו את דרישותיה ביתר קלות.
ניצחו זה חיזק את האוטוריטה של המשרד המרכזי .לאחר הישגי
בתחו הכלכלי ,פנה המשרד המרכזי לחזית הפוליטית .בימי הה
נערכו בחירות ראשונות למועצת העיר בקרמני .היו שתי רשימות:
רשימה יהודית כללית ורשימת האיגודי המקצועיי שסיסמת נשאה
אופי מעמדי .מערכת הבחירות נתמכה חומרית בידי הפועלי עצמ .
שני חברי נבחרו מ הרשימה ,שעה שרשימת האזרחי המאוחדת
הכניסה למועצה עשרה מועמדי  .על א( מספר הקט מילאו נציגי
הפועלי תפקיד חשוב במועצת העיר ,משו שהיוו לשו מאזניי
בהצבעות ,במיוחד בשאלות בה עמד הגוש היהודי כנגד הגוש הנוצרי.
נציגי הפועלי הצביעו במקרי כאלה לפי האינטרס המעמדי,
ודעותיה עוררו עניי רב.
תכופות הצביעו נציגי הפועלי היהודי יחד ע הנוצרי  ,נגד חברי
המועצה היהודי  ,כאשר על הפרק עמדה העלאת המס על סוחרי
ומעבידי או שכר דירה לאולמות השייכי לעיר .בשאלות של
סובסידיות לבתי ספר הצביעו הפועלי נגד סובסידיות לתלמוד תורה
ולבית ספר "תרבות" ודרשו סובסידיות למוסדות תרבות יידישיסטי
כמו ג הילדי של גיבלבנק ,בכ תמכו מרבית חברי המועצה הנוצרי .
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א כאשר צפה ועלתה השאלה של בית החולי היהודי ,בית הספר
אורט ומוסדות צדקה יהודיי מסוימי  ,הטו נציגי הפועלי את הכ(
לצד היהודי .המגמות האנטישמיות של חברי המועצה האוקראיני
והפולני )וה היו חזקות למדי( נתקלו בהתנגדות עזה מצד .
הפעילות הנמרצת של האיגודי המקצועיי התרחבה בהתמדה ,וע
האכילה בא התיאבו .הוחל בפעילות הסברה פוליטית מסועפת .ארגנו
הרצאות פומביות ביידיש ובפולנית ,ערבי ספרותיי  ,חוגי לחינו
פוליטי עצמי.
הסאנאציה ]גוש פוליטי בפולי שלפני מלה"ע השנייה ,דגל בהבראה
מדינית)כלכלית[ ,שאחזה בהגה השלטו ,התקרבה בינתיי בצעדי
מהירי לפשיז  .נציגיה בקרמני החלו להביט בעי רעה על הפעילות
הפוליטית של האיגודי  ,וגברו הרדיפות אחר מנהיגי הפועלי  .שניי
מה נאסרו באשמת פעילות קומוניסטית .נציגי הפועלי התגייסו
במשנה מר לפעולת הגנה שעוררה הד גדול בכל שכבות האוכלוסייה
היהודית ,סכומי כס( גדולי נאספו ,עור הדי הידוע ,פאסכאלסקי
ועוזריו ,הופיעו במשפט )המשפט הפוליטי הראשו בקרמני( כתוצאה
מ המאמצי שוחררו שני הנאשמי .
א זו הייתה רק ראשיתו של המהל לחנוק את ארגו הפועלי .
הרדיפות אחר מנהיגי הפועלי גברו עוד ועוד .חקירות משטרה של
פעילי מקצועיי  ,ביקורות באספות הפועלי ובספרייה ,היו חזו
נפר .סוכני משטרה פקחו עי על חגיגות אחד במאי במקו
ההתכנסות ,ולמחרת היה חבר מסוי נקרא למשטרה לחקירה .תכופות
היו סוכני משטרה חודרי בלילה לאול  ,שקושט ערב חגיגות אחד
במאי ,ומחוללי בו הרס.
א כל הרדיפות והמאסרי לא בלמו את הפעילות של עסקני הפועלי
האחראי ושל האינטליגנציה הצעירה .אחדי מה הואשמו בפעילות
קומוניסטית ,נער משפט שני .בפע זו נשפטו כמעט כול לשנות
מאסר ממושכות.
בפברואר  ,1937ביצע הממשל בקרמני ,לפי הנחיית המחוז ,מאסר
המוני בקרב חברי פעילי של האיגודי המקצועיי  36 .מה
הואשמו בהשתייכות למפלגה הקומוניסטית .המחשבה הייתה להנחית
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מכת מוות על ארגו הפועלי בגבול המזרחי .תחת לח הטרור הנורא
חוסלה פעילות האיגודי  ,הפעילות התרבותית שובשה לגמרי .חלק מ
החברי הבולטי באיגודי המקצועיי היגרו עוד קוד לכ ,בלח
הרדיפות והתנאי החומריי  ,לדרו אמריקה.
החברי שנאסרו עונו באכזריות .הושיבו ביניה מסיתי )מרגלי ,
והדבר גרר מאסרי גדולי א( יותר .אחד האסירי  ,פעיל רב)שני
בתחו המקצועי ,לא עמד בייסורי הקשי ומת.
לבסו( נער משפט שהממשל ליבה ,והוכ כתב אישו ענק כנגד
עשרות אסירי יהודי ואוקראיני  .למרות ההגנה המזהירה של עור
הדי לנדאו ואחרי  ,ה נשפטו לשנות מאסר ארוכות.
איש מה לא הספיק לשבת את מלוא תקופת המאסר שנפסקה לו.
הצבא האדו  ,שצעד לתו מזרח פולי ,פתח לרווחה את שערי הכלא
ושחרר את כול .
הפעילי הוותיקי בתחו הפוליטי והמקצועי ,ניצבו בפני מציאות
חדשה לחלוטי .חלק נשארו נאמני לעבר  ,אחרי נרתעו וחזרו
בה לאור הקשיי בה נבדלה המציאות מ החלו .
מתו הפרק :ארגו הפועלי היהודי ע' .340 – 335
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ט' ט)י ]טוביה טרושינסקי?[ הבונד
מפלגת הפועלי היהודית הסוציאליסטית ,בונד ,עשתה את צעדיה
הראשוני בעירנו בשני  ,1905)1904ערב המהפכה הרוסית הראשונה.
בעת ההיא התיישבה בקרמני המיילדת ימפולסקיה ,הידועה בש –
שרה מויסייוונה .אישה נמרצת זו ,שניחנה בכושר נאו  ,החלה להפי
אל האידאלי של בונד בקרב הפועלי והאינטליגנציה הצעירה.
א( שחלק הארי של הצעירי נטה לציונות לגווניה )פועלי ציו,
סיימיסטי ]פועלי יהודי סוציאליסטי [ ,ס' ס' ]פועלי ציוני
סוציאליסטי [( ,בכל זאת עלה בידה לארג חוג קט של צעירי
משכילי שעסקו בארגו הפועלי בעיר ובהוראת יסודות הסוציאליז .
שפת החוג בראשיתו הייתה רוסית ,משו שכלל את האינטליגנציה
הצעירה ומשו שרוסית הייתה לכאורה סימ לקדמה ולקטיעת מסורת
יידיש הריאקציונית .רק
לאחר שבונד כבש לעצמו
עמדה איתנה בקרב המוני
הפועלי היהודי  ,תפסה
יידיש את מקו הרוסית,
ובונד בקרמני ,היה
למבצר היידיש בעיר.
בונד ,באות ימי  ,לא
היה חוקי ,ופעילותו נוהלה
במחתרת .עצרות החוג
נערכו לרוב בהרי הסביבה,
סמו ליער ,וישיבות
הוועד ,בחדרה של שרה
מויסייוונה.
לבסו( נודע לממשל דבר
קיומו של ארגו אסור,
חברה ימפולסקיה נאסרה
ושוחררה לאחר שמונה
בכלא .לאחר
חודשי
השחרור עזבה את העיר
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בתו פעילות של חמש שני בקירוב.
בינתיי צמח דור חדש של עסקני בונד .ראוי להזכיר את :יצחק
קרמניצקי ,בנו של סוחר טכסטיל גדול ,שנאסר יחד ע ימפולסקיה;
שלמה פינגרהוט ,סוציאליסט בעל הכרה ,עסק מסור באיגודי
המקצועיי  ,חבר מועצת העיר לאור שני ; שני האחי מאנוסוביטש,
פעילי תרבות מסורי  ,סייעו באיסו( פולקלור בעת ביקור משלחתו של
אנ)סקי בשנת  ,1912הודות לפעילות שזכתה להצלחה רבה גבר בעיר
העניי בספרות יידיש המודרנית )היגרו לאמריקה(; חיי גיבלבנק,
מורה ,ייסד בית ספר ששפת ההוראה בו יידיש ,והיה לו קיו תקופה
ממושכת; פרנ איידיס בנו של משה איידיס ,בעל בית מרקחת ,מעשירי
העיר ומ המתבוללי  ,פעיל מנוסה באיגודי המקצועיי  ,עבר
לרוסיה; חנו הוכגלרנטר ,ציוני בעברו ,שהיה לבונדיסט ויידישיסט
מסור ,נודע בידע הפולקלור היהודי ,חי באמריקה ,פעיל בתחו
התרבותי בקרב יוצאי קרמני; ד"ר שקלאווי ,רופאה בבתי ילדי
בקרמני; יאניה גרינברג ,עור די מראשוני פעילי בונד בעיר .יחד עמ
נודעו :המורה יצחק חרש ,איש חינו משכיל ומוכשר ,תחילה מורה
לרוסית ,התמחה ביידיש והיה מ המורי המחונני לשפה זו;
הסטודנט גלוזמ ,מורה לרוסית; דורה קימל ,בתו של יחזקאל הנגר,
נודעה בש  :חברה דבורה; דוד רוכל ,בנו של סוחר עשיר ,לוח קנאי
למע שפת יידיש וספרותה ,עבר לימי לווילנה ולוורשה והיה פעיל
בהוצאה לאור כשות( של קלצקי ,מחבר סדרת ספרי ילדי )פרטי
בלקסיקו של רייזי( ,היה לימי קומוניסט פעיל ,עבר לברית
המועצות; ברו ברשפ שכינויו קשט ורבי אחרי .
מרשימת עסקני בונד בתקופות שונות ,נית לראות כי בונד בקרמני
נשא אופי של הליכה אל הע  .אינטליגנציה צעירה מבתי בורגניי ,
לרוב מתבוללי  ,נכבשה בקסמ של רעיונות סוציאליסטיי ונטעה
אות בקרקע יהודית .ה לא ביקשו להצטר( למפלגות רוסיות כלליות
אלא היו פעילי בקרב עמ  ,וייסדו בעיר מפלגת פועלי
סוציאליסטית יהודית .בפעילות התקרבו להמוני הע היהודי ,הכירו
את שפת ובמרוצת השני פיתחו פעילות רחבה בתחו החינו
והתרבות ,ובתחו המקצועי והפוליטי.
השני  1922)1917היו שנות פריחה לתנועת בונד בעיר .ע פרו
מהפכת אוקטובר ,ניסה בונד לכבוש את הרחוב היהודי ועלה בידו
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להשיג לעצמו עמדות חברתיות חשובות .נמצאו לו תומכי בקרב חלק
ניכר של הפועלי  ,האינטליגנציה והנוער .נציגיו נבחרו לקהילה
היהודית ולמועצת העיר .איגודי מקצועיי היו א( ה זמ מסוי
תחת השפעתו ,עד שעברו לידי הקומוניסטי  .א באיגודי
המקצועיי היה בונד במיעוט ,בתחו חינו ההמוני ובתרבות תפס
מקו נכבד .בזמ מלחמת העול הראשונה נפתחו ,בעזרת ג'וינט ,בתי
ספר למע פליטי ומעוטי יכולת .אחדי מבתי הספר הללו היו תחת
השפעת בונד ,והחזיקו מעמד עד שנת  .1922הוא הדי בשניי )שלושה
בתי ילדי שהיו בעיר וג בית היתומי  ,בית הספר אורט וארגו
התרבות של בונד :קולטור ליגע.
משנת  1922מתחילה שקיעת בונד בקרמני ,מספר חבריו פוחת ,וע
זה ג השפעתו על החיי החברתיי והפוליטיי  .הפועלי והנוער
זורמי בהמוניה לשורות הארגוני החלוציי  ,ופעילי האיגודי
המקצועיי מצטרפי אל הקומוניסטי  .שאריות בלבד מ הבונד
בעבר ,נשארו נאמני למפלגת והתרכזו בפעילות תרבותית)חינוכית.
)נמסר מפי מוטיה קורני ואחרי (.

הערת המערכת
עשינו מאמצי לקבל סקירה מפורטת על בונד ,מחברי מפלגה החיי
בארצות הברית ובארגנטינה ,למרבה הצער ,ללא הצלחה.
לפיכ נאלצנו ללקט ידיעות על אודות מפלגה זו מאנשי המתגוררי
בישראל ,ולא היו חברי בונד .ייתכ אפוא כי מאמר זה אינו ממצה
וחסרי בו עובדות ופרטי חשובי .
מתו הפרק :ארגו הפועלי היהודי ע' 343 – 340
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מ' ג' ]מנוס גולדנברג?[ המפלגה הקומוניסטית בקרמני
השני העקובות מד  ,1920)1918 ,עברו על קרמני במספר קרבנות
מועט יחסית .א המתח ואימת המוות מפני המחר נמשכו כל העת.
בקרמני כבר היו בני נוער ששנות המהפכה הקצרות הפיחו בה
גאווה ותודעה לאומית .א לדאבו הלב לא ניתנה לה הזדמנות
מתאימה להמיר סגולות אלה במעשי .
אי)ש בחזיתות ,כבר לחמו יהודי בשורות הצבא האדו כנגד
החיילות הלבני וכנופיות מכל המיני  ,שערכו פוגרומי  .פועלי
יהודי  ,סטודנטי  ,תלמידי בתי ספר ,התגייסו בהמוניה למערכי
שוני של הצבא האדו ותפסו בה מקו חשוב.
בקי  1919באה ההזדמנות שציפו לה זמ רב ג לקרמני .ערב אחד
הציצו התושבי היהודי מבעד לחרירי עליות גג וחרכי תריסי  ,וראו
את המחלקות החמושות היטב והשבעות של פטליורה ,נסות בבהלה.
לאחר ירי קצר ,פרצו לעיר יחידות הסיור הראשונות של הגדוד התוק(
טאר ְש ַצ' ְנ ְסקי.
ָ
של
מכל הסמטאות והרחובות נהרו התושבי היהודי  ,זק ונער ,לרחוב
שירוקה ,לפגוש את חיילי הצבא האדו המאובקי ומפויחי מקרב,
ועל כובעיה וכידוני רוביה  ,פרחי שדה אדומי .
למחרת כניסתו של הצבא האדו  ,התייצבו צעירי יהודי מכל
המעמדות ,אחדי מה היו כה צעירי שהמפקדה שילחה אות
לבתיה לפי דרישת הוריה  .בי המתנדבי היו אחדי שכבר היו
בעלי תודעה קומוניסטית ,אחרי  ,חברי פועלי ציו ובונד.
השתאות גדולה עורר בעיר הגילוי הפתאומי כי המורה לעברית
ליובקי ,צעיר גבה קומה בעל זק בלונדי ,מ המתפללי הקבועי
בבית הכנסת של החסידי  ,הוא קומוניסט נלהב .למ הימי
הראשוני לשלטו הבולשביקי בעיר ,מונה כחבר רווקו )הוועד
המהפכני( .התהל ע אקדח בחגורה ונשא נאומי תעמולה בבית
הכנסת שהתפלל בו מתו כוונה רבה שני אחדות קוד לכ.
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יחד עמו בוועד המהפכני ,היה ג חברו הצעיר י' שניידר .ע
המתנדבי בקרמני התייצב ג הגימנזיסט ציניה גרינברג ,חבר פועלי
ציו ,שהנהיג את החוג ,לימד ציונות ושאלות לאומיות ,ולימי ניהל
בצבא הרוסי פעילות יעילה כפוליטרוק.
אל שורות המפלגה הקומוניסטית ,הצטר( ,בי הראשוני  ,ג
בזדייזסקי ,בנו של סוחר הנייר בזדייזסקי ,ממנהיגי פועלי ציו שמאל
בקרמני .נוא להמוני  ,נמר ,בעל איכויות של עילוי .לימי מילא
תפקיד בכיר ביותר במשרד המשפטי באוקראינה.
במניית שמות חלק מ הקומוניסטי הראשוני בקרמני ,ראוי
להתעכב על אישיותו של שמעו גלטשטיי .עוד בבית הספר העממי
היהודי)רוסי ,צפה לו מנהל בית הספר ,גולדפרב ,עתיד מזהיר .ב ,18
כסטודנט שנה שנייה במכו הביולוגי הטיל עצמו בלהט של אידאליסט
צעיר לפעילות תעמולתית .נסע ע קבוצת מלווי  ,חיילי בצבא
האדו  ,מעיירה לעיירה ,מכפר לכפר ,יצא בנאומי חוצבי להבות,
בקריאה לתמו במהפכה .במיוחד היה פעיל בארגו תנועת ֶבזְ בוזְ 'ניקי
)מפלגה אנטי דתית בשנות המיליטריז הקומוניסטי( .לאחר אחת
מהופעותיו בבית הכנסת הגדול בעיירה וישניווי ]וישניבי ,וישנובי[,
הותקפו הוא ומלוויו בידי המו איכרי מוסת ונרצחו באכזריות.
ראוי להזכיר ג את ברנבוי  ,שהיה פעיל בנציגויות צבאיות שונות
לאחר מהפכת פברואר .תכופות היה מופיע בנאומי מבריקי באספות
צבאיות המוניות ,שהתקיימו אז בכיכר הגדולה של השוק היש.
היו עוד אחרי  ,לצערי איני זוכר את שמותיה  ,בעלי אופי נמר
וסוער ,שלאחר שני של אי)שקט ,מצאו מקו לפרוק בו את האנרגיה
התוססת שלה  ,בשדה הקרב של מלחמת האזרחי  .כמעט איש מה
לא שב .אחד בלבד ,אברשה ברנשטיי ,חזר כעבור שנה ,בראש מחלקת
קוזקי  .קרמני הביטה על מקרה זה כעל אחד מפלאי המהפכה .מפקד
קוזקי אמי – לראשו כובע קָ 1בנה עגול ,מעוטר פרוות קרקול ,פסי
אדומי במכנסיו ,חרב ופרגול על ירכו – מתגלה כיהודי ,אברשקה
המוכר לכול .
היו ג אנשי קרמני ,במיוחד מ הנוער הלומד ,שהצטרפו לשורות
המהפכה הפעילה ,אי)ש הרחק ,בערי אוניברסיטאיות ברוסיה.
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הבולטי בה  ,האחי עובדיס ,שני בני ממשפחת עובדיס הנכבדה,
שהוציאה מקרבה חברי מוכשרי בתחומי רבי  .הנכנס לבית  ,חש
כי הוא שוהה בבית ח  ,ק פעילי אידאליסטי .
אווירה זו יצרו האב ,משכיל ופעיל ליברלי ,חיי עובדיס ,ואשתו
המשכילה ,בתו של בריש פרלמוטר .שני הבני הוזכרו בעיתונות
הרוסית ,עוד בזמ שלטו הצאר ,כשעמדו בבחינת הכניסה למכו
הטכנולוגי להשכלה גבוהה בחרקוב ,וה נערי בני  .16)15ה נלחמו
אי)ש נגד חיילות דניקי .מעול לא שבו לקרמני .הילכו שמועות כי
אחד מה נפל ,השני היה לאחד המהנדסי החשובי באוקראינה.
בסו( קי  ,1919בלח מרד האיכרי באזור ,נסוגו מחלקות הצבא
האדו והאדמיניסטרציה הקומוניסטית מקרמני .מול הרכבת ,בקבר
אחי שחפרו במו ידיה  ,מצאו מנוחה אחרונה כמה עשרות חיילי
יהודי זרי  ,מ הצבא האדו  ,מקבוצות הנסוגי האחרונות .בתחנת
הרכבת כיתרו אות איכרי  ,ויחד ע  20בולשביקי רוסי ה נורו.
ביניה ג כמה צעירי מקרמני שנתפסו במקרה באזור.
באביב  1920פרצו לקרמני בסערה פרשי ב1דיוני התוקפי  .הצבא
הפולני נסוג בבהלה מקייב ,ובדרכו הספיק לפרוק מנשקה את ההגנה
העצמית בקרמני ,שכללה בעיקר נוער יהודי וחיילי משוחררי .
במש כמה חודשי היה בקרמני ממשל קומוניסטי .המשרות רבו
מיו ליו ועמ מספר הפקידי היהודי  .מספר מסוי של בני נוער
לומד נתקבלו לעבודה כפקידי בלשכות הצבאיות של צבא בודיוני
והגיעו ע המחלקות הלוחמות ללמברג .בעיר נוסד בעת ההיא ארגו
הנוער הקומוניסטי )קומסומול( .כמה עשרות תלמידי הצטרפו
לשורותיו.
בסתיו  1920מתחילה תקופה השלטו הפולני .לא היו כמעט ידיעות על
גורל אנשי קרמני באות ימי  .בעיר שלט ביד רמה ארגו הריגול
הנגדי הפולני "דפנסיבה" ,שביצע מאסרי רבי בקרב תושבי
פרוגרסיביי וסת אזרחי  .בחשד לקומוניז נאסרו אפילו מנהיגי
ציוני כמו ב' לנדסברג ,י' שפיר ואחרי .
בו בזמ התנהלה פעילות קדחתנית של פולוניזציה .בתי הספר הרוסי
הפכו תו חודשי אחדי לבתי ספר ששפת ההוראה בה היא פולנית.
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השורות הדלילות של האינטליגנציה הקודמת ,הרוסית)יהודית ,נעלמו
אט)אט מ האופק החברתי .עשרות אחדות מה הקימו את הארגו
החלוצי הראשו ועלו לאר ישראל ,ש היו מראשוני העלייה
השלישית .חלק עמדו בחוד החנית של ארגוני הנוער הציוניי  .אחדי
הנהיגו את האיגוד המקצועי ולימי הפכו למנהיגי המפלגה
הקומוניסטית .חלק ניכר חיפשו קריירה אישית.
צמח ועלה דור אחר של צעירי שעברו בילדות את ימי המהפכה
הסוערי  .שפת הקריאה והכתיבה שלה כבר הייתה פולנית .הטובי
שבה מילאו את שורות השומר הצעיר ,החלו הצעיר ,התאחדות,
ותנועות אחרות שלבלבו בשנות ה)] 20של המאה ה) .[20הרדיפות
האנטישמיות מצד הממשלות הפולניות ,במיוחד מצד הסאנאציה,
הדרכי להשכלה גבוהה הנעולות בפני הנוער היהודי הלומד ,איסור
הגירה כמעט מוחלט לאר ישראל ,כל אלה שימשו בקרמני ,כמו בכל
מקו באזור הגבול ,כוח שהטה חלק ניכר מנוער זה שמאלה.
הספרות הרוסית בתרגו לפולנית ,הספרי והכתבות הנלהבות של
כתבי מחו לאר בדבר הצלחת יזמות הבנייה העצומות של
הסובייטי בתקופת החומש הראשונה ,ריגשו ומשכו את הנוער שנכנע
בקלות להשפעה של קבוצת מנהיגי קומוניסטי מקומיי  ,אשר
ניהלה בזהירות פעילות תעמולה מחתרתית.
התנועה הקומוניסטית בקרמני קשרה אז קשרי ע המפלגה
הקומוניסטית במערב אוקראינה ,שמרכזה היה בלמברג .באות ימי
ג הרחיב את פעילותו בקרמני הארגו הבינלאומי מאפ"ר :ארגו
הסיוע הבינלאומי לאסירי פוליטיי .
בארגו זה נטלו חלק ג צעירי שמטעמי שוני עדיי לא הצטרפו
סופית לתנועה הקומוניסטית.
מאמצי רבי נעשו מצד התנועה הלאומית האוקראינית של פטליורה.
הייתה לה אז השפעה מועטה על ההמוני  ,ע זאת הצליחה בעזרת
הממשל לזכות בתמיכת חלק מנוער האיכרי  ,במיוחד מקרב המעמד
העשיר .משורות תנועה זו יצא מספר גדול של פרובוקטורי שגרמו
לכישלונות התכופי של המפלגה הקומוניסטית.
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למרות המאמצי  ,לא הייתה השפעת המפלגה הקומוניסטית בכפרי
גדולה מאוד .הצליחו למשו לפעילות אקטיבית חלק מ הסנדלרי
הגויי  ,שגרו בפרוורי קרמני .אחדי מ הסנדלרי הללו ,בעת שחרור
אזורי הגבול בידי הבולשביקי בשנת  ,1939הוצבו בראש מוסדות
עירוניי  ,אחד מה א( היה ראש עיר.
התנועה הקומוניסטית בקרמני נפגעה מפרובוקטורי מוכשרי .
מפלה גדולה ביותר נחלו ב) 1934מידי התועמל והמסית הנודע
לשמצה ,טריגובה ,האירוע יוזכר בהמש.
בתקופת הכשל הייתה עבודת המפלגה מתרכזת בתחו של חינו עצמי
בתאי של  5)4איש .התאי היו נפגשי בבתי פרטיי ולמדו ש את
התורה יחד ,מפי מורי קומוניסטי  .בפעילות זו השתתפו מספר גדול
של קומוניסטי של סלוני שבהדרגה משכו אות למפלגה.
משטרת קרמני עקבה בסבלנות אחר פעילות המפלגה הקומוניסטית
בקרמני ,הכירה חברי מ השורה בשל הפופולריות שלה וחוסר
זהירות  .א מטרתה הייתה לחסל את ההנהגה המקומית.
פעילותה של המפלגה הקומוניסטית במערב אוקראינה ,קיבלה צביו
רציני ומאיי בשל מרידות האיכרי התכופות במזרח גליציה ,שהדיה
נשמעו ג באזור קרמני.
למשטרה היה ידוע היטב כי האיגוד המקצועי והפעילות התרבותית
הענפה בקרמני מנוהלי בידי מי שקשורי ונתוני כמעט לגמרי
להשפעת המפלגה הקומוניסטית )בפרק :האיגוד המקצועי בקרמני(.
לא היו בידיה הוכחות מספקות כנגד  .היא החלה לרדו( את מנהיגי
הארגו המקצועי ולהתנכל לה  .ע הזמ הצליחה המשטרה לסחוט
הצהרות מ החברי החלשי יותר במפלגה ,ועל סמ זה ביצעה
מאסרי של חברי אחראיי  .בזמ הראשו היה המאסר מסתיי
בשחרור האסירי מחוסר הוכחות .ע הזמ ניגשה המשטרה במר
לעקירת קני הקומוניסטי בקרמני וסביבתה.
עוד ב) 1929הצליחה המשטרה להביא לדי את טיובה צינברג ,תלמיד
הכיתה השמינית בגימנסיה; את הירשקה גו ועוד שניי  .האשימו
אות באיסו( כס( לטובת המפלגה הקומוניסטית .הודות להגנה
77

המבריקה של עורכי הדי הנודעי פאסכאלסקי ואטינגר מוורשה ,ה
שוחררו .פעולת ההגנה הייתה כרוכה בהוצאות אדירות .חלק הגדול
כוסה בידי סוחרי מקרמני ,שתרמו סכומי כס( גדולי .
חלפו שני אחדות של שקט יחסי.
ב) 1932עברה המשטרה למתקפה .פרשה רשת מחרחרי ומסיתי
ובעזרת הוציאה לפועל את השלב הראשו של חיסול המפלגה
הקומוניסטית בקרמני .נאסרו ְלי1רה גורבי ,חנה ֶדר ,רוסיה רוזנברג,
רויטברג .ה נידונו למאסר של  5)2שני  .חנה הייתה אז בהריו ,וילדה
בכלא .היא עברה את סבלות המאסר בכלא בצורה מכובדת ובגאווה.
המפלה שנייה של המפלגה אירעה בשנת  .1934למעלה מ) 60נאשמי
בהשתייכות למפלגה הקומוניסטית ,יהודי ואוקראיני  ,הועמדו לדי.
בי האסורי היו יוניה ברנשטיי )בזמ הכיבוש הנאצי עמד בראש
מחלקת פרטיזני באזור קרמני( ,פריידיקס ,מישה רבינובי ,האחי
טרוסטינצקי ואחרי  .המשפט נמש ימי אחדי והעיר הייתה שרויה
במתח .בית שטיינר" ,גרנד הוטל" ,שבו התנהל המשפט ,הוק( במשמר
חמוש של שוטרי .
המהנדס הפולני שפרונג ,עורר תשומת לב במשפט .הוא הועסק על ידי
המשרד לענייני חקלאות ,בתחו פיתוח חקלאי באזור קרמני .בהיותו
בקשר הדוק ע הקומוניסטי בקרמני ,שימש מתוו בינ ובי הכפר.
מהנדס זה היה ג קצי מילואי  ,הוא הופיע למשפט מעוטר באות
הצטיינות צבאי פולני ,הגבוה ביותר ,שזכה בו במלחמת פולי ע
הסובייטי .
הופעתו בפני השופטי פגעה בחוגי הממשל הפולני .בגאווה התייצב
ועל פניות השופטי השיב ,כי למע פולי כזו ,שה יצרו ,לא כדאי
היה להילח  .התנהגותו מעוררת הכבוד עודדה את יתר הקומוניסטי
ואת הוריה המדוכדכי .
מרבית האסירי נשפטו לתקופות מאסר ארוכות .הייסורי הנוראי
שהיה על הנאשמי לשאת בעת החקירה ,לא פסקו ג לאחר גזר הדי.
אחד האחי טרוסטינצקי ,שסבל ממחלת לב ,מת בכלא .בזמ השלטו
הבולשביקי בקרמני ,ב) ,1939נקרא רחוב על שמו.
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המאסרי האחרוני בקרמני בוצעו בשנת  .1936נפלו בידי המשטרה
מנהיגי אחדי מ האינטליגנציה הקומוניסטית ,בה סימה מאקאגו,
מישה רבינובי שעלה בידו להשתחרר מאשמה במשפט הגדול של ה)
 ,60ג רוז'קה הולנדר ,אשתו של מאיר פינצ'וק .פינצ'וק עצמו נאסר
אי)ש באזור וילנה .הוא כבר היה אז מפעילי המחתרת החשובי
במפלגה הקומוניסטית .בתקופת של הבולשביקי בקרמני ,עמדו
פינצ'וק ואשתו בראש הליצאו .
אסירי  ,1936נשפטו א( ה ל) 10)5שנות מאסר .אחרי נשלחו למאסר
מנהלי למחנה הריכוז הנודע לשמצה ,ברזה קרטוזקה .בקרב האחרוני
היו אברה רייז ואייכבינדר.
כל הקומוניסטי שנשאו את העונש בכלא ,שוחררו בידי הצבא
הבולשביקי לאחר התמוטטות פולי.
חלק ניכר מה נספו בסערת מלחמת העול ]השנייה[ .חלק נותרו
בחיי וה מצויי מי ברוסיה מי בפולי ומי ברחבי העול  .קשה
לדעת כמה מה נשארו נאמני לאידאל הנעורי שלה וכמה
התאכזבו.
בעיתונות היהודית והפולנית של הימי הה  ,מצויי עקבות לנסיגה
חדה מ הדעה הפולנית המתקדמת כנגד עינויי שהנאשמי
בקומוניז נאלצו לסבול בבתי הכלא של קרמני ,לוצק ,לובלי
ואחרי  .זה היה פרק במרטירולוגיה שצעירי מקרמני נטלו בה חלק
גדול.
מתו הפרק :ארגו הפועלי היהודי ע' .350 – 344

79

דמויות
צבי פרילוצקי
נולד בקרמני ,ווהלי ,למשפחת סוחרי עשירה .אביו ,חבר של ריב"ל,
חינ אותו ברוח ההשכלה ,התיר לו ללמוד ,מלבד לימודי יהדות ,ג
שפות זרות – רוסית ,גרמנית ,צרפתית .בשנת  1880היה שומע חופשי
באוניברסיטת קייב ,ולימי באוניברסיטת ברלי .עוד בנעוריו כתב
לכתבי עת עבריי  ,הופעת הבכורה שלו :המאמר "שיבת ציו" בעיתו
"הבוקר אור" .1880 ,מאז ייסוד חובבי ציו ,נטל חלק פעיל בתנועה,
נסע ברחבי ווהלי להטי( לרעיו יישוב אר ישראל ,היה חבר אגודת
"בני משה" והרבה לכתוב על יישוב אר ישראל בעיתו "המלי".
בשנות ה)] 90של המאה ה) [19ניהל ש מדור קבוע בש "פנקס קט"
בש העט עמינדב ,התווכח ע משה)לייב לילינבלו על עבודה עברית
באר ישראל ,יצא כנגד רשמי אחד הע ממסעו
לאר ישראל בסדרה של למעלה ממאה מאמרי :
"על דבר תוצאות הביקורת" ,נטל חלק בעיתו
"הצפירה" עוד כשהעיתו הסתייג מאר ישראל.
בשנת  1900עזב פרילוצקי את קרמני בגלל
עסקי שלא עלו יפה .הוא התיישב בפטרבורג,
ומאז ואיל התמסר בכל מאודו לעיתונות .עד
 1903השתת( וזמ)מה ג היה עור פוליטי של "המלי" ,כתב מאמרי
רבי בעיתו ,ג בשמות עט :עב' בר)גלותא ,פ' ב)שרה ואחרי  ,או
באנונימיות .לימי כתב ב"הזמ" שהופיע בפטרבורג ובשבועו רוסי)
גודניק"
נוסט" ]העתיד[; השתת( במאס( "יברייסקי ֶא ֶז' ְ
יהודי "ב1דְ 1ש ְ
]שנתו יהודי[  ,1902ש פרס מאמרי על יל"ג ,ד"ר ש' פינסקר,
סקירות על התנועה הציונית וכ הלאה.
דברי ביידיש הדפיס לראשונה בתו "דפי יומ" של ליאו רבינובי.
עוד בשנת  1902החל בהשתדלות להשגת היתר להוציא עיתו ביידיש.
ההיתר נית בזמ האביב הפוליטי ברוסיה .בפטרבורג יצא אז "דער
פריינד" ,לפיכ ייסד את העיתו החדש בוורשה ,ומש לש כמוציא
לאור את המהנדס)טכנולוג ,י' ב' איAו ,תומ בהפצת תרבות בקרב
המוני היהודי באמצעות שפת יידיש .ב) 14.8.1905יצא גיליו ראשו
של עיתו יידיש ראשו בפולי "דער וועג" ,בשיתו( פעולה ע ד"ר א'
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אליאשוו ,ה' ד' נומברג ,ד"ר וורטסמ ,א' ל' יעקבובי ,ל' שפירא ,דוד
דרוק ,ובהשתתפות סופרי יידיש נודעי  .בשל חיכוכי פנימיי וקשיי
אחרי הפסיד המוציא לאור ,איפו 25,000 ,רובל ונסוג מ היזמה.
העיתו נסגר לאחר קיו של חודשיי  .הוא חודש בסו( נובמבר א
התקיי בקושי ,וניסה להציל עצמו באמצעות מהדורת ערב ,ולאחר
מכ באמצעות יומו בעברית "היו " ,שנוסד על ידי העיתו ,על ש י'
ח' זגורודסקי ,בהשתתפות :מיכל ובר ,א' ל' יעקבובי .לבסו( נעצר
המיז בסו(  ,1906בשל תחרות של העיתו החדש בקופיקה "יידישעס
טאגבלאט" שהחל להוציא לאור ש' י' יצק.
פרילוצקי זומ אז כמשתת( ראשי בעיתו השיתופי הראשו "אונזר
לעב" שיצא לאור מאז  18.2.1907בידי מ' ספקטור וש' הוכברג .במש
ארבע שני כתב ש סקירות פוליטיות כלליות תחת הכותרת" :דער
מאמענט" .בסו(  18.10.1910הצליח בנו ,נח פרילוצקי ,בעזרת שותפי
אחדי  ,ו' מ' קרינסקי ואחרי  ,לייסד עיתו חדש" :דער מאמענט".
מאז ואיל היה פרילוצקי עור העיתו ,שלאחר גלגולי ולאחר
התאמתו לעול היהודי המבוסס התבצר מעמדו והיה אולי עיתו
יידיש החזק בפולי .בלא כיוו ברור ,מאוד יהודי)ציוני)אורתודוכסי)
עממי .מאז יולי  1914הופיע בצד העיתו ג צהרו – "מיטאגבלאט",
לימי שינה שמו והופיע תחת הש "רדיו" .בשנת  1921יצא אלמנ,
לציו עשר שני ל"מאמענט" ,פרילוצקי פרס בו יצירה רחבה:
"תפקיד האישה היהודייה בחיי היהודי החברתיי המודרניי ".
]שיבושי שנפלו ,תוקנו על פי הער המקורי בלקסיקו[.
לקסיקו פו דער יידישער ליטעראטור ...זלמ רייז ,וילנה1927,

מיכל ברשפ
מיכל ברשפ ,המכונה מיכל הפיסח ,היה טיפוס מיוחד .כול הכירוהו.
א התנועה הייתה ש דבר ,היה מיכל ללא ספק נר התמיד שלה .יומ
ולילה חי מיכל ברשפ את התנועה ,וחדרו היה מרכז לוויכוחי בי
מפלגות ,כמקובל בכל עיר ועיירה.
מוצאו ממשפחה מהוגנת שהתרוששה .התיית בגיל צעיר .נאל לעזוב
את החדר משלא היה מסוגל להתפלל נכו .למד מלאכה ,צבעות.
למרבה הצער אירע לו אסו בזמ העבודה ,הוא נפל מגזוזטרה והפ
נכה .שעה ששכב בבית החולי למד לקרוא.
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 1904/5גילה אהדה לבונד ,א ע ייסוד פועלי ציו הצטר(
בשנת 1904
אליה  .בעיקר התמסר לפעילות למע קר קיימת לישראל.
בהיותו בודד ונכה ,סידרו לו מקו במושב זקני  .ג ש פעל למע
קר קיימת לישראל .בפרוטות שאס( ,רשמו בספר הזהב של קק"ל את
המייסד הראשו של חוג הפועלי היהודי ,יוס( רוזנפלד מברדיטשב
ואת יצחק)בר לווינזו.
ע הזמ הוציאו אותו ידידי טובי ממושב הזקני וסידרו לו מקו
בספרייה הציונית ,ש מכר עוגיות ושימש ג שומר.
המשבר וסיבות אחרות מוטטו אותו והוא שב למושב הזקני  ,והמשי
לשרת את קק"ל .נפטר ב) .1936התנועה הציונית עסקה בסידורי
ההלוויה שלו .ארונו נעט( בדגל הציוני.

וול( גורנפלד

1940)1862

פעיל בחיי החברתיי )סוציאליי היהודיי  .נמנה
על מייסדי בית הספר אורט וחבר הנהלה לאור
שני  .פעיל ג במועצת הסוחרי ובקהילה .יושב
ראש חברה קדישא .פעל רבות להפצת רעיו המלאכה
בקרב היהודי .
שלושה מבניו הבוגרי ומשפחותיה  ,נרצחו בידי הנאצי  ,הילדי
נותרו בחיי ביניה בת ,מורה למוזיקה בחיפה.

מ' ב' גולדפרב
נולד באוסטראה בשנת  .1850לאחר שסיי את בית הספר לרבני
בז'יטומיר מונה למורה בצ'רניגוב ,במשרה זו החזיק חמש שני .
לאחר מכ ניהל במש  14שנה את בתי הספר בעיר זסלב ,רובנה,
רדזיווילוב ,והועבר לבית הספר של קרמני בו שירת  26שנה .בשנת
 1916פרש לגמלאות בשכר לכל חייו .חו מעבודתו הפדגוגית הקדיש
זמ לא מבוטל לענייני חברתיי .
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בשנות ה)] 80של המאה ה) [19בזמ
ולאחר הפוגרומי  ,השקיע מאמ רב
למע המהגרי היהודי המיואשי ,
שנטשו בהמוניה את מקומותיה
ונמלטו לכל עבר .ככל האפשר ,השיג
למענ  ,הודות להיכרויותיו ע
פקידי בכירי  ,הזדמנויות לחצות
את הגבול הרוסי)אוסטרי סמו
לרדזיווילוב.
בשנת  1903סייע בהקמת בית ספר
למסחר בקרמני.
במש מספר שני היה נציג במועצת
העיר.
בשל פועלו הרב ,לא נשכח בזקנותו .ביזמת כמה מתלמידיו נוסד ועד
לחוג את יו הולדתו ה) .80ביו החגיגה ,ב) 8במרס ,התכנסו באול
התנועה הציונית ,תלמידיו בעבר ,לכבד את בעל היובל ,המורה הזק.
קרעמניצער שטימע11.4.1930 ,

מאיר גולדרינג

1942)1866

מאיר גולדרינג תפס מקו נכבד בקרב עסקני קרמני .למעלה מרבע
מאה ניצב בעמדות הקדמיות של הפעילות היהודית החברתית ושירת
את האינטרסי של הע היהודי .אד בעל אופי ,לח על עקרונותיו
וסח( עמו אחרי  .פעיל בכל המוסדות החברתיי ועסק ציוני
אקטיבי .האוכלוסייה היהודית התייחסה אליו בכבוד ובמלוא האמו.
גולדרינג לח בכתב ובאומר כדי שהקהילה היהודית תקי( את כל ענפי
החיי היהודיי ותהפו להיות ההנהגה העצמית היהודית האמתית.
אמצעי ראשו לכ ראה בניצול הזכות המלאה שמעניק חוק הקהילה,
א( שהוגבל רק לענייני דת .הוא לח למע אישור תקציבי הקהילה על
מנת להבטיח את ההכנסות הנחוצות ,ולמע העברת בית העלמי לידי
הקהילה .אופייניות לו המילי בה סיי מאמר שכתב בעיתו
"קרעמניצער שטימע" בשאלות הקהילה:
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"...הקהילה היא גרעי ההנהגה העצמית שלנו,
בדיוק כמו מועצת העיר ,וא משלמי מסי
למועצה ,צרי לשל ג לקהילה .אזי יגלו ודאי
עניי למה מיועדי המסי  ,וירצו כי תקציב
הקהילה יותא לאפשרויות הכספיות הנוכחיות של
המוני היהודי המרוששי  ,החייבי לשאת בנטל
התקציב".
זו הייתה גישתו של מ' גולדרינג לכל ענפי הפעילות החברתית היהודית
והציונית :קוד כל דאגה להמוני הע היהודי.
הוא לח במר למע מעמד  ,ואי פלא שנמצאו אנשי חסרי אחריות
שניהלו כנגדו הסתה מכוערת .הדברי הרחיקו לכת ,כ) 60נציגי מכל
מוסדות החברה התכנסו בוועד הקהילה והוקיעו את ההסתה .נתקבלו
החלטות מיוחדות ,תו הבעת אמו מלא בגולדרינג ,וה פורסמו בכל
בתי המדרש .אורג ג נש( מיוחד לכבודו ,השתתפו בו כ) 300איש
ונציגי למעלה מ) 20חברות .מסיבה זו הייתה ביטוי לאהבה ולאמו
כלפי גולדרינג ,פעיל הציבור הישר והנמר .יובל החמישי שלו נחוג
א( הוא באופ מרשי .
"קרעמניצער שטימע" ,שהוא היה בי מייסדיו והעור שלו ,היה גור
חשוב בחיי קרמני היהודית .השבועו נשא אופי מקומי ,יידע על כל
המתרחש בעיר וסביבתה ,ונאבק למע אינטרסי יהודיי .
העיתו היה חלק מחייו ומחיי קרמני .מדי שבוע דאג להופעתו
הסדירה ולתוכנו ,כתב הרבה והיה הרוח החיה בו .שני הופיע העיתו
ושירת ביושר את האינטרסי של הציבור היהודי.
מ' גולדרינג נספה בשחיטה שהייתה בקרמני .שירת בנאמנות את הע
היהודי כל חייו.

אברה )יעקב ויינברג
בשנת  1931נפטר ראש הקהל הראשו של הקהילה הדמוקרטית
החדשה בקרמני ,אברה )יעקב ויינברג .הוא זכה בתפקיד ביושר,
ונשא אותו בכבוד עד שהקהילה התפרקה מסיבות שונות .הדבר גר
לו עגמת נפש מרובה וצרות.
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א' י' ויינברג היה תלמיד חכ  ,בעל השכלה ואופי נאה .היה סובלני,
כמעט לא הגיב על עוול שנעשה לו בקהילה.
תעשיי ,בעל בית יציקה ידוע ברחוב סמו לפרוור וישניווי ,בשותפות
ע חיי עובדיס ופישל פרלמוטר .תעשיי יהודי היה בחזקת תופעה
חריגה בימי הה  .בקי בצד הטכני של הייצור.
ציוני בלב ונפש .כל נכסי המיטלטלי שלו ,בכלל זה הספרייה העשירה,
רש לטובת קר קיימת לישראל .ראוי להזכיר ג כי הקהילה היהודית
הייתה חייבת לו כס( ,וגרמה לו בכ נזק חומרי.
טיפוס נאה של יהודי פעיל ציבור ,קרמני הצטערה צער רב על מותו
בטר עת.
יצחק וקמ

)ניו יורק(

חייקל ברנשטיי

טיפוס נאה של יהודי מבוסס ומכובד ,מלא הדרת כבוד ,ממוצע קומה,
זקנו רחב .התגורר בדירה משלו ברחוב צר ,סמו לשמעו בקר ,בקומה
עליונה – חדרי גדולי שהשקיפו לעבר נהר הפוטיק .יהודי בעל יד
רחבה להעניק נדבה בסתר .אשתו חנה של אברה )משה .מי שלא ראה
את הצמד בסעודת פורי  ,לא ראה מחזה נאה מימיו :השולח מהודר
משופע כל טוב .הילדי  ,הדודני  ,הנכדי  ,על כול היה להשתת(
בסעודה .ר' חייקל ,שרשרת זהב גדולה על חזייתו ,בקפוטה של אטלס,
וחנה במחרוזת פניני לצווארה ועיניה הטובות זהרו בשמחה ובאושר.
כל אחד קיבל דמי פורי  ,והדלת לא ננעלה במש כל היו והערב.
טיפוס של גביר יהודי נאה.
בוקר אחד ,כשהביט חייקל ברנשטיי מבעד לחלו לאחר ליל שימורי ,
ראה כי מחלקת החלב שלו שופכת כוס מי מ הפוטיק לכד החלב.
אמר לה ר' חייקל מחיי בנוע " :עד היו לא ידעתי כיצד את מכשירה
את החלב ,היו ראיתי .אני מבקש ממ להביא לי חלב בנפרד ,ומי
הפוטיק בנפרד ,כבר אכשיר את החלב בעצמי".
היו לר' חייקל שני בני ושלוש בנות .כול נספו ע ילדיה  .ניצלו
חמישה נכדי בלבד :ריבה וצירה ברנשטיי ,בישראל .ביילה ברנשטיי
בארגנטינה ,יצחק ויינשטיי באנגליה ,אהר גרמ בירושלי .
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מ' ג' ]מנוס גולדנברג?[ אלי של חייקל ברנשטיי
מפע לפע צפות לנגד עיניי דמויות מ העבר
שהצטיינו בלבביות ושפעו הומור .יהודי שיומ
ולילה התמסרו לטובת הכלל ,מבלי לחפש לעצמ
טובת הנאה אישית או כבוד .אחת מ הדמויות הללו
בעירנו היה אלי של חייקל.
חשתי קרבה מיוחדת אל יהודי זה ,בעל הזקנק הצהבהב והעיניי
הזוהרות .תמיד הייתי מוכ למחול לו על צביטותיו בלחיי .רגשותיי
אלה ,היו ללא ספק בחלק פועל יוצא מהיותו סוחר יערות .די היה
במראהו ,ע עורפו החרוש קמטי  ,להזכיר לי ע מסוקס אי)ש
ביערות אשר בה בילה רוב שנותיו.
בעיניי שונה היה מכל היהודי משו ששאב את פרנסתו לא מדל"ת
ולבני ,
אמותיה של חנות או סדנה ,משו שנד( ממנו ניחוח אורני ִ
ומשו שבימי סערה ובחו לוהט ,היה מקומו אי)ש בי יער ושדה,
תחת כיפת השמי  .הוא נהנה מאהבה ואמו ג מצד הגויי שעמ
עמד בקשר.
בחברת איכרי או יהודי  ,תמיד היו בפיו הלצה או חידוד,
באוקראינית או ביידיש ,שהחדירו בה אווירת שמחה.
אלי היה אחד התושבי השורשיי בעירנו ,אשר ספגו את מאגר
הפולקלור העשיר שלה ,שעבר מדוד לדור .הוא ציטט תמיד הלצות
וסיפורי על יהודי שחיו לפני שני רבות .פעילות הצדקה המגוונת
שלו ,לוותה תמיד בחכמה ובהלצה שהמתיקו לנצרכי את מצב .
בשעה שעמל קשות על פרנסת משפחתו ,השקיע את מיטב זמנו לסייע
לנצרכי עירנו הרבי  ,ועשה זאת בדר שזרי לא ידעו על כ ,מת
בסתר .היה חבר בנשיאות "הכנסת אורחי "" ,הכנסת כלה" "ביקור
חולי " .לינה ליד חולה ,הייתה בחזקת מצווה גדולה לדידו .מדי שנה
בערב יו כיפור ער אלי סעודת צהריי במושב הזקני  .תכופות
נקרא ג לשמש בורר.
ראויה לציי מיוחד פעילותו בתחו אספקת מצות לעניי בחלוקה
צודקת .כדי להבטיח שיהיו לה מצות במועד ובאיכות טובה ,נקט אלי
86

בצעד שהיה בו מ הסיכו :הוא ע אחרי  ,חתמו על שטרות ,קיבלו
בתמורה סכו כס( גבוה וקנו מכונת מצות .לא אחת היה אומר" :שני
דואב לבי שהעניי אוכלי מצות בד ויזע".
תו זמ קצר הקי מאפיית מצות שכונתה "המכונה הקטנה" ,והזמי
מצות לכל הנצרכי  .לא היה ק לשמחתו בראותו את הסבלי ע
הסלי הלבני נושאי מצות לפינות נידחות בעיר למע הנצרכי  .ג
ה  ,כמו הנגידי  ,קיבלו מצות לבתיה שבועות קוד החג .לילות
רבי הקדיש ,כאחרי  ,כדי להיות נוכח ולפקח על אפיית המצות.
רבות פעל למע ילדי העיר העניי  .היה לה כאב .בראותו ילד עני,
ללא נעליי או בגד ,לא שקט ולא נח עד אשר הלבישו והנעילו
והשתת( בשמחתו .כשהייתה בקרמני ישיבה ,היה אלי אחד העסקני
הפעילי והקדיש הרבה ממרצו כדי לדאוג לצרכיה ולקיומה.
לא הייתה חברת צדקה בה לא היה חבר חרו .בפעילותו זו ,נזדמ לו
להתעמת ע אשתו ,שטענה ,לא בלי צדק מסוי  ,כי מסירותו חסרת
הגבולות ,גוזלת ממנו אפשרויות לדאוג למשפחתו.
יהודי קרמני ידעו להוקיר את סגולותיו ,מסי שדרש מה למטרות
הללו ,שילמו בחפ לב .מסירותו ואהבתו למשימותיו הדביקו את
כול .
א( הוא לא חמק מייסורי הגיהינו של השואה ,יחד עמו נספו אשתו
שפרה ,בנו יצחק ובתו הצעירה פולה.

ד"ר אריה לנדסברג

נפטר 1932

משפחת לנדסברג הייתה ש דבר בקרמני .שלושה דורות המשיכו את
שלשלת הזהב של הציונות .הראשו ר' חיי  ,האב ,נהה אחר חיבת ציו
וההשכלה; הב ,אריה ,הרחיק לכת ,למד רפואה והיה ציוני במוב היפה
של המילה .רופא יהודי ,מסור לע היהודי ,כיבד את
המסורת היהודית ונת ביד רחבה למטרות יהודיות.
נוהג היה לו :במקו הראשו עמדו קר קיימת וקר
היסוד .נת בצנעה ,א( המקורבי לו ביותר לא ידעו
כי בשנת  1917תר  500רובל לקר לאומית למע
בניי בתי ליהודי תימני באר ישראל ,סכו
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שלא כל ציוני ממוצע אמיד נת .היה ג חבר כבוד בוועד האודסאי
למע יישוב אר ישראל.
התפרנס מעיסוקו החופשי ,היה מסור לאי שיעור לחוליו .אי פלא
שהכול העריכו אותו והתייחסו אליו בכבוד ובדר אר.
היה נציג לקונגרס הציוני ה) 8בבזל ,ומש נסע לביקור באר ישראל.
בשובו מאר ישראל הלהיב את התנועה הציונית בקרמני ,והדביק את
כול ברצו לפעול למע הציונות.
בשעה שהפעילות הציונית הייתה אסורה ,נתקבלו אצלו כל הספרי
וכתבי העת ,במסווה של ספרות רפואית ,והועברו בחשאי לחברי
התנועה שפעלו באופ לא חוקי.
ד"ר אריה לנדסברג היה מ הראשוני שעורר ופעל למע הציונות .זכה
ג שבנו ,עור הדי המוכשר ,בנימי לנדסברג ,דור שלישי למשפחה,
יהיה פעיל למע הציונות ויל בדרכו.
כבוד לזכרו.
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ד"ר מאיר ליטווק

1932)1861

ד"ר מאיר ליטווק היה מ הדמויות הנאות ביותר בקרמני היהודית.
נולד להורי עניי  ,סיי בית ספר עממי ,למד בגימנסיה בז'יטומיר,
למד רפואה וכשהיה לרופא עבר לעיר הולדתו קרמני והתיישב בה.
הכול הכירו את ד"ר מ' ליטווק ,שפעל והשיג רבות למע קרמני
היהודית .יושב הראש הראשו של חובבי ציו ,נטל חלק פעיל בייסוד
בית הספר למסחר ,רה)ארגו תלמוד התורה ,הקמת קואופרטיבי  ,בית
הספר אורט ובית הספר העברי "תרבות" .היה כתובת לכל צור לייסד.
השפיע בעת רכישת בית לתלמוד התורה .בהיותו באמריקה דאג
להשגת אמצעי לבניי "הכנסת אורחי ".
זמ מסוי היה יושב הראש של בית הכנסת
הגדול ,חבר הנהלה של טאֹז ,ש קיי
שיעורי בהיגיינה.
בתחו הציוני היה פעיל מאוד ,ובמש
שני יושב ראש התנועה הציונית .אירוע
מאפיי :בשנת  ,1904נער כינוס ציוני לא
חוקי ,לפתע הופיע פקח ,ער דוח ,ורש את
כל הנוכחי  ,ד"ר ליטווק לא היה ש בשעת
מעשה ,הקדי לעזוב את הכינוס בשל
אילוצי  .ברגע שנודע לו על המתרחש ,הל
אל הפקח וביקש להוסי( את שמו בדוח ,כאחד המשתתפי באספה
הלא)לגלית .עסק ציבור ישר דר .בשני האחרונות ,משלא היה
מסוגל להתאי עצמו לרוחות ולדרכי החדשות של העשייה
החברתית ,התפטר.
רופא במקצועו ,הכול ביקשו אצלו עזרה .אי פלא אפוא כי כאשר גויס
ב) 1904למלחמת רוסיה)יפ ,כרופא צבאי במזרח הרחוק ,זעזע הדבר
את האוכלוסייה היהודית בעיר .הוקצבו לו חמישה ימי כדי להגיע
לחרבי ,א( בימי אלה לא הצליח להשתחרר מעבודתו היומיומית
ולבלות בחיק משפחתו .נהפו הוא ,החולי לא הניחו לו ,והוא מילא
את חובתו .הוא נסע לחרבי ,ומש לבית חולי צבאי של חברובסק,
ש שהה עד  11באוקטובר  1905ושוחרר לביתו .קשה להביע את
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השמחה בקרמני כששב ד"ר ליטווק .גאוות האוכלוסייה היהודית
גאתה כשנודע כי על שירותיו הרפואיי בזמ המלחמה זכה בדרגת
גנרל .לבו של כל יהודי בקרמני על לראותו במדי גנרל וכותפות גנרל,
וזה בתקופת הצאר.
ד"ר ליטווק שב מיד לעיסוקו המקצועי והחברתי .שני ארוכות עוד
שירת את חוליו ,שאמונ בו היה ללא גבול ,את החברה היהודית ואת
התנועה הציונית שנהנתה מעצתו ומעשייתו .בשני האחרונות נטל
חלק בעיתונות המקומית .מעת לעת פרס מאמרי בנושאי שוני .
נאבק במר בתופעות שלילות ודרש לסלק ולתקנ.
היה מערי גדול של ריב"ל ,וראה עצמו אחד מתלמידיו .זמ רב השקיע
בהנצחת זכרו ,השתת( בהקמת ספרייה על שמו ,בבית בו התגורר ,א
חסרו אמצעי  .בביקורו באמריקה בשנת  ,1928עסק בזה.
כאמור ,נולד ד"ר ליטווק להורי עניי  ,אביו היה חייט בש אבא.
והוא כונה :בנו של אבאצ'י החייט – בעלי מלאכה עשו זאת מתו
כבוד ,נגידי בלגלוג.
ד"ר ליטווק שימש ג רופא בסמינר הפרבוסלבי לכמרי  ,כה רב היה
האמו בו.
מדי שנה ,בשמחת תורה ,ארג בבית הכנסת הגדול חגיגה מיוחדת –
שחרית לילדי .
ד"ר ליטווק נפטר בזקנה
מופלגת .כל העיר ביכתה
אותו וליוותה למנוחתו
האחרונה ,נערי וזקני ,
עניי ועשירי  ,יהודי ,
אוקראיני  ,פולני  .נציגי
שלושת העמי הספידוהו
בגודל
הכירו
בחו ,
האבדה לקרמני .שמו
יישאר תמיד בזיכרונ של
מי שהכירוהו וכיבדוהו.
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מ' סאמבי ֶרר הרב ר' שרגא)אריה מאר ֶדר
ביו ב' בשבט תרצ"ז ,נפטר בזקנה מופלגת הרב של פרוור דובנה ,הרב
ר' שרגא)אריה .הוא נפטר ב  80ונמנה על רבני הדור היש ,שהצטיינו
בלמדנות ובבקיאות בתלמוד ופוסקי  .כבר בצעירותו הרבי ,תורה
ותלמידיו תפסו עמדות רבנות מוכרות ,למשל :הרב של רדזיווילוב
והרב לשעבר של ש1מסק.
הרב פייוויש מארדר הצטיי בזהירותו הרבה בשאלות ותשובות,
ובצעירותו נודע בחריפות לימודו ובכישרונותיו בדיני תורה שישב
בה  .היה מעורב ע הבריות ובעל תבונת חיי רבה ,בצניעות וענווה
היל בדר התורה והיראה שלו.
הלווייתו נערכה ביו שישי .למרות הכפור העז התאס( קהל גדול
מפרוור דובנה ומ העיר לחלוק לנפטר כבוד אחרו .רב העיר מ'
מינדיוק נשא הספד מלא שאר רוח ובו אפיי את אישיותו של המת
וסיי בפנותו אליו במילי " :תנוח דעת ,מרא דאתרא ,תורת
ומצוותי ילוו למנוחת עולמי  .הותרת אחרי ,כממלא מקו  ,חת ב
תורה ,ראוי מכל בחינה ואהוב על כול " .לאחר מכ הספיד הדיי.
קרעמניצער לעב

יצחק וקמ
שמעו)חיי
היהודי.

)ניו יורק(

שמעו)חיי קארש ,הבנאי

היה בנאי ,מ המעטי

שעוד נותרו בעיסוק זה ברחוב

זה היה מוב מאליו כי שמעו)חיי יהיה ציוני שרו( .צמד המילי
ציוני ובנאי ,אר ישראל ובניי ,תא מאוד .הוא הצטר( אל התנועה
עוד בתקופת חובבי ציו .אז ,כמו מאוחר יותר ,היו חברי התנועה
הציונית גאי בחבר היצרני.
תמיד שמר על איזו .היה נוח לבריות ,כל עוד לא נגעו בשאלת אר
ישראל .משהיה מישהו מנהל עמו ויכוח בעניי ,היה משתנה לאי הכר.
פניו ,עטורי הזק הסבו ,היו מתלקחות ,הידיי נעו ,אוי למי שעמד
בדל"ת אמותיו.
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"זהו אסונכ – היה טוע – רצונכ להמתי לביאת המשיח על חמור
לב .עד אז ,מי יודע מה יישאר מאתנו".
במש השבוע נראה חגור סינר ,תמיד עסוק במלאכתו .היה מומחה
לבניית קמיני ותנורי  ,בתחו זה תמיד הייתה ידו על העליונה על
מתחריו ,הבנאי הגויי  .תנוריו היו יקרי יותר ואנשי המתינו
חודשי ארוכי עד שהואיל לבוא אליה ע בניו שסייעו לו ,פירק
את התנור היש ובנה חדש .תנוריו לא פייחו .לבתי שעבד בה היה
מביא עמו אווירה ציונית :שקלי  ,מניות ,קר קיימת ,ברו רוטשילד,
הרצל ,הדהדו בחלל ללא הר(.
היחיד בראשית מלחמת העול הראשונה ,בשל האמו שנתנו בו ,שבנה
מקומות מסתור חשאיי בבתי  ,בה יכלו צעירי יהודי להסתתר
מהליכה לשדה הקרב .ה נעשו במיומנות רבה ורק לעתי נדירות
הצליחה המשטרה לגלות  .מלאכה זו עשה במשנה תענוג ,כי לא היה
גבול לשנאתו למשטר הצאר .כשברחוב שירוקה עברו בחיפזו שיירות
של עגלות רוסי נסוגי  ,וכבר נשמעו הדי התותחי האוסטרי  ,נית
היה לראותו מרקד ברחוב .לימי היה הראשו שקרא להרוס את
מקומות המסתור ולגיוס מרצו של העריקי היהודי לצבא ,לאחר
המהפכה.
בתקופת הכיבוש הפולני ,כשהחלה תנועת עלייה לאר ישראל ,החלו
שמעו)חיי ובניו להרהר בעלייה .כדי להגשי לפי שעה חלק מחלומו,
רכש עז ,והטי( לעבודת אדמה באר ישראל .איש ממשפחתו לא זכה
לעלות.

מ' ג' ]מנוס גולדנברג?[ מנדל קארש
בפרספקטיבה של העבר ,עבר שהושמד ,מאירות באור מיוחד דמויות
פעילי ציבור ,אנשי הע  ,אשר עליה נאמר הפסוק" :נקי כפי ובר
לבב" .אלה שנשאו בקרב אמונה עמוקה באד ובמצפו האנושי,
ובלהט השקיעו מאמ וזמ לטובת הכלל ,מוכני לסייע בכל הזדמנות
לאחיה הסובלי  .אנו שומרי אות בזיכרוננו כפריטי נדירי ,
שכיות חמדה.
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אחת הדמויות הללו היה מנדל קארש .איש עממי
במוב הטוב של המילה – החיו המלבב על פניו
הרחבות ,הביע רוחב לב ומשב ידידותי.
למרות צניעותו נוצרה סביבו אווירה של גאווה
שמקורה בייחוס ,א ממי מיוחד .הוא התגאה
בייחוס המקצועי ,בנאי ,ב משפחת הבנאי היהודי
היחידה באזור.
אביו ,שמעו)חיי  ,התפאר בו .הזכיר והסתמ בכל הזדמנות ,בגאווה
מיוחדת ,על "מנדל שלי" .מנדל אכ גר לו נחת רבה בחייו הקצרי .
בחדר ובתלמוד התורה הצטיי כתלמיד טוב .א בניו של שמעו)חיי
לא נולדו להיות בני עוסקי בתורה ,איש מה לא בגד במקצוע של
אבותיה  ,לא המירו כ( גודרי ומכוש ,באמה ומאזניי או במספריי
ומגה.
מנדל עזב את הלימודי בנעוריו כדי לסייע לאביו .א הספיק ללמוד די
כדי להשתמש בכל הזדמנות בפסוק מ התורה והתלמוד .לימי המשי
את חינוכו העצמי בקריאה ,וספג הרבה מ הפובליציסטיקה העברית
ויידית של זמנו.
בשנת  1905היה מ החברי הפעילי של פועלי ציו בקרמני .פעיל
מפלגה מ הסוג שהמפלגה הותירה בו חות לכל חייו .אמרת פועלי
ציו ,מיד ראיתי לנגד את מנדל קארש ולהפ ,די היה להזכיר את הש
מנדל קארש וראית את תנועת פועלי ציו.
לימי  ,בתקופת הכיבוש הפולני ,כשמפלגת פועלי ציו חדלה להתקיי ,
לאחר שהחברי המובילי עזבו ע הבולשביקי הנסוגי  ,היה מנדל
פעיל בתנועה הציונית הכללית ,נבחר לוועדי שוני ולוועדות .ש
ייצג אג( שמאלי .היה פעיל במיוחד בתחו קר קיימת .זכה לתמיכה
ועידוד רב מצד מיכל ברשפ ,שבשנותיו האחרונות הקדיש עצמו
בהתלהבות למגביות של קר קיימת.
כשנוסדו בקרמני הקבוצות החלוציות הראשונות ,היו עיני כל נשואות
אל מנדל ,כאיש המתאי לנהל את קבוצות ההכשרה .הוא העסיק
חלוצי אחדי בעבודת בנייה כל אימת שיכול .בעצמו היה מועמד
בקבוצת חלוצי שנייה ,שעלתה לאר ישראל בשנת  .1921למרבה
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הצער אינני מסוגל להיזכר בסיבות שמנעו ממנו הגשמת ההחלטה.
אולי התחייבויות משפחתיות או קשיי כספיי  ,ואולי המחלה.
הלהט שבו התמסר לפעילות פוליטית ומפלגתית ,בלהט זה התמסר
מנדל בלב ונפש לפעילות במוסדות צדקה שוני  .כשהמצב בבית
החולי היה חמור ,נקרא מנדל לסייע ,והוא במר ובהתלהבות גייס
אמצעי נחוצי  .וכ בחברות שונות ,בכל מקו היה בי הנושאי
בעול הכבד .מילה שלו הכריעה תמיד את הכ( ,כי ההמוני התייחסו
אליו במלוא דר האר ,כיבדו את יושרו ואת אופיו הנוח .אפילו
בחברה קדישא ,ששני רבות שלטו בה רוד ע כמה תקיפי  ,הייתה
דעתו של מנדל קארש מספקת כדי לשנות את החלטותיה .
נפטר ב) 1931בדמי ימיו ,והוא ב .41

ק' ר' הרב ר' יחיאל)יצחק רפפורט
הרב ר' יחיאל)יצחק רפפורט נולד בלודז' בשנת
תרנ"ו להורי עניי  .כבר בצעירותו נודע כעילוי
וקיבל סמיכה לרבנות .בקיאותו וחריפותו בש"ס
ובפוסקי עוררו השתאות .ב  17התחת והמשי
בהתמדה ללמוד תורה וג לימודי חול .היה חבר
"המזרחי" וסייע רבות בהפצת הרעיו הציוני הדתי
בקרב המוני הע היהודי .נוא מבריק.
משרת הרבנות הראשונה שלו הייתה ז'יכלי ,מש היה נוסע בערי
ועיירות להטי( לרעיו הציונות הדתית וייסד מחלקות של תנועת
המזרחי .ב  ,21בשנת תרע"ח ,נתקבל כרב ראשי בלוצק ,בי השאר,
ביקר ג בקרמני וייסד את תנועת המזרחי בהשתתפות הרב בעת
ההיא ,הרב סנדרובי.
בשנת תרפ"ג היה הרב רפופורט מועמד הגוש הלאומי לנציגות בסיי ,
וניהל תעמולה נמרצת בבחירות לסיי .
בשנת תרפ"ח ,התפנתה משרת הרבנות בקרמני ,והוא נתקבל להיות
רב העיר .בשנה הראשונה סבל צרות ממתנגדי שלא הניחו לאשר את
משרתו א לא הצליחו בזה.
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הרב רפפורט חלה במחלת עיניי קשה ,נותח ומצבו הבריאותי
התערער .החל לסבול ממחלת לב .נפטר בדמי ימיו ,ב  ,35בשנת
תרצ"א .מותו עורר צער רב לא בקרמני בלבד אלא ג בערי
ובעיירות רבות בה ביקר.
שא( בחייו לשני דברי  :שחתנו ,הרב מינדיוק ,יהיה ממלא מקומו,
ושחיבורו "אור היהדות" ,שהכיל את דרשותיו ,יופיע בדפוס .שני
הדברי התגשמו.
ביו הזיכרו הראשו למותו הוקמה מצבה .בבית העלמי ובבית
המדרש נישאו הספדי מרגשי  .גיליו מיוחד של "קרעמניצער
שטימע" הוקדש לזכר המת ,ובו מאמרי מאת חתנו הרב י' מ' מינדיוק,
ראש הקהל א' פרלמוטר ,ל' פלדמ ,ד"ר מ' ליטווק ,מ' דיטו ,ד'
לווינטו ,א' סאמבירר.
בתו הצעירה ומשפחתה עלו לישראל.
מתו הפרק :דמויות ע' .366 – 353
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ה' ]חנו[ גילרנט

)ניו יורק(

המשלחת של אנ)סקי בקרמני

כבכל עיר שדה בתחו המושב ברוסיה הצארית ,ג בקרמני ,חי
הנוער בראשית המאה ה) 20חיי מסורתיי דתיי על פי רוב .למעט
אחוז קט של ילדי  ,כמה מאות ,שלמדו בבתי ספר ממלכתיי )כלליי
או פרטיי  ,הרוב למדו בחדר ,ילדי עניי למדו בתלמוד תורה.
האחרוני נהנו מיחס מועד( מצד בעלי)בתי יהודי שדאגו לקבל
כמה ילדי עניי  ,ללמוד ללא שכר לימוד.
מרבית הילדי מ המעמד הבינוני ,טעמו לאחר החדר ידע כללי ,על
קצה המזלג ,אצל סופרי ומורי פרטיי  .ילדי של בעלי מלאכה,
נרתמו בעול מלאכת האב .נוס( לחנווני  ,מלמדי וסת כלי קודש,
היו :נגרי  ,חרשי ע ,עושי רעפי  ,פחחי  ,רצעני  ,חרתי  ,חבתני ,
סנדלרי  ,תפרי עור ,עושי אופני  ,עושי קני סיגריות ,חייטי  ,תופרות,
תופרות לבני  ,חייטי לתפירה גסה ,כובעני  ,זגגי  ,תופרי תיקי ,
עושי מו ,עושי מסרקות ,בנאי  ,משחיזי  ,שעני  ,צורפי  ,עושי
לבני  ,אופי  ,גלבי  ,מניחי לבני  ,עושי נרות .וכמוב קצבי ושואבי
ֵ
מי  .צעירי עבדו ג בבתי מסחר ,בתי מרקחת ,צלמניות.
עד  ,1905לא היה איגוד עובדי מאורג .לרוב הועסקו בבית אצל
ההורי  .מפעל נעליי אחד בלבד ,העסיק כעשרי פועלי )בעליו
ֶה ְר ֶצה ודבורה פרישברג( ,תוצרתו הגיעה לשוק הנעליי הכללי ברוסיה.
בראשית המאה ה) 20גבר זר ההשכלה הכללית .הנוער שבגר נמש
לשדות תרבות זרי  ,ואולי היה אובד לע היהודי אלמלא שנת ,1905
שהביאה שינוי מוחלט ביחס לחיי היהודי  ,על יסודות מודרניי .
צצו התארגנויות פוליטיות שונות :ציונות ,בונד ,ציוני )
טריטוריאליסטי  ,שעוררו את ההכרה הלאומית)פוליטית והחברתית)
תרבותית .הנוהג הקוד של השכלה לש קריירה התנד( בבת אחת.
המגמה שינתה כיוו לעבר היהודי העממי.
יידיש קיבלה חשיבות ותפסה את מקו הרוסית .הפועל היהודי ,האיש
העממי ,עלתה קרנו בעיני האינטליגנציה הצעירה .בבתי יהודי הופצו
עיתוני וכתבי עת ביידיש "אונזער לעב"" ,דער מאמענט"" ,דער
פריינד"" ,הצפירה"" ,הזמ"" ,דאס יידישע פאלק"" ,דער שטראל"" ,לעב
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א 1וויסנשאפט"" ,די צייט"" ,דער וועג" ואחרי  .וג "העול ",
"ראזסווייט" ]השחר[" ,ייברייסקיה ז'יז" ]חיי יהודיי [ .כשהחלה
הוצאת קלצקי בווילנה ,להוציא ירחו "די יידישע וועלט" ,בלעו אותו
בשקיקה .כ ג את הביטאו הלא)לגלי שיצא בפטרבורג דווקא – "די
צייט" )בפורמט של עיתו( .מ העיתוני היומיי הרוסיי נפוצו
שניי בעלי גוו ליברלי ,בפטרבורג – " ֵר'" ]דיבור[ ,בקייב –
"קייבסקיה מיסל" ]מחשבת קייב[ .אפילו חסיד רדזי ,משה ְב ֶר ֶז ֶצר היה
מביא לשטיבל של חסידי רדזי את "דער פריינד" ,ובי מנחה למעריב
קרא בו בקול .בנימי יו ְס ֶפה בנו של צדוק השוחט ,היה המומחה
והפרש .ואכ ,ילדיו הציפו את הבית במיני ספרות שנקראה על ידי
המשפחה כולה.
ספרי יידיש שיצאו לאור בהוצאות שימי וצנטרל בוורשה ,ומאוחר
יותר בהוצאת קלצקי בווילנה ,נקראו בשקידה רבה .כשהופיע השליח
י' טריוואוס ע דוגמאות של עטיפות כריכה לכתבי מנדלי ,פר ,שלו
עליכ  ,לא היה עליו לטרוח הרבה בשכנוע אנשי להזמי את הסדרה
בשלמותה .הסAק הלא)מוכתר של כל מילה מודפסת ,ב למשפחה
דתית אמידה ,דוד רוכל ,היה מל היידישיסטי בקרמני .בשנות
מלחמת העול הראשונה שהה בווילנה ,ש תרג מרוסית ומגרמנית
מעשיות לילדי  .לימי  ,בימי פולי ,תרג מרוסית את ספרו של
בוכבינדר "תולדות תנועת הפועלי היהודית" .כגזבר בחנות האריגי
הגדולה של אביו ,היה משל מ ההפקדות בקופה עבור משלוחי
ספרי ביידיש ,שהופצו בבתי יהודי ובחוגי נוער .ג שיחק לו המזל
אצל השוטר ,שהעלי עי מקונטרסי רוסי לא לגליי של סוציאל)
דמוקרטי וסוציאל)מהפכני  .אלה הוסתרו אצל אהר הוכגלרנט ,בנו
של לייבלה השוחט ,והועברו לעליית גג אל הכור .מי עסק שכזה היה
ג הפועל הנכה מיכל ברשפ .הפועל הציוני יאשה ברויטמ ,בנו של
שלמה האופה ,היה המדקל המהל של הוצאות ציוניות ברוסית.
ישעיה ֶבלוהוז ,ב יחיד לבעל חנות כלי אמיד ,היה צרכ של כל מה
שראה אור בשלוש השפות.
לאחר ועידת טשרנובי קיבל הנוער בקרמני כנפיי חדשות להפצת
תרבות יידיש .בחריצות מיוחדת התנפלו על המאמרי המדעיי של נ'
שטי( ,ב' בורוכוב ,על לשו יידיש ב"פנקס" של וילנה.
אורגנו ג קורסי לא לגליי לצעירי  ,ובית ספר לא חוקי לילדי .
97

חבורת מסתירי בית הספר הלא)לגלי כללה את :דוד רוכל ,ישעיה
בלוהוז ,מ' ביברמ ,ה' גילרנט ,ברו ברשפ ,שתי האחיות פייגה ומינדל
התופרות ,גוטיה אקסל ,בתו של פישל הסבל .לא חל( זמ רב ודבר
קיומו של בית הספר נודע ,נאלצו להעבירו למטבח של אברה הקצב,
אביה של פייגה ומינדל .הלימודי התבצעו בלילה כשההורי היו
עסוקי בבית המטבחיי  .א כיוו ששתי האחיות היו בונדיסטיות,
קלמ פינקל ,עוזרו היהודי של השוטר ,פקח עליה עי ,הוא השגיח על
הבית ובעצמו סיפר בלבביות כי ידוע לו מה עושי ש מדי לילה.
לפיכ נדדו שוב ,הפע למעי עליית גג ,בביתו של משה קדושקה,
שואב המי  .כל זה קרה בחור( .בחודשי הקי נהנו בחורשה על הר
וידומקה .כ היה ע הקורסי לפועלי בוגרי  .זה היה ג גורל
הספרייה הציבורית שהייתה בעיקר בידי צעירי ציוני .
מפיצי התרבות הצעירי היו עסוקי בפעילות בסגנו רומנטי .ב)1910
החדיר א' ליטווי )סוחר( תנופה חדשה לרומנטיקה .הוא התמסר אז
לאיסו( פולקלור והודות לביקורו בקרמני הפ העניי בשירי ע
פופולרי מאוד .הנוער האקדמי ,בפרט האחי מנוסוביטש ,התמסר
בלהט חסידי למוזיקה עממית .סנדר רוזנטל ,הגלב ,היה מלווה את
השירה במנדולינה .באמצעות הפ הנוער שעבר רוסיפיקציה ,לעממי.
באחד הבתי  ,אצל פ' וייצר ,קיימו יובל ספרותי למנדלי מוכר ספרי .
כתוצאה מביקורו של א' ליטווי ולאחר מכ של נח פרילוצקי ,נודעו
שני כינויי העיר "ראש חודש קרמני"" ,צרי האופק של קרמני",
והגיעו עד פטרבורג .הפטרו היהודי הגדול הברו גינצבורג ,ייסד אז
ומימ את החברה היהודית האתנוגרפית ,וקורס גבוה לאתנוגרפיה
במטרה לחנ סגל של אספני וחוקרי .
הנוער ע ש' אנ)סקי בקרמני
בהשתתפותו הפעילה של החוקר הנודע בגלות סיביר ,מ' שטרנברג,
לימי מנהל המוזאו האסייתי בפטרבורג ,פרסמה החברה הנזכרת
בראשות אנ)סקי ,את הכר הראשו של הסדרה "האד " .ואז אורגנה
המשלחת הידועה של אנ)סקי.
ביולי  1912התוודע הנוער בקרמני לנוסח חדש לגמרי של עממיות.
לשו יידיש חדלה להיות סימ היכר לאומי)פוליטי בלבד ,אלא קיבלה
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אופי ונשמה של הע  .מנהגי והווי ,מעשיות ואגדות ,לחשי כנגד עי
הרע ,הנחת שו על גבי מצבות ,השלכת חלוקי אב כשנתקלי בדר
בכומר ,תליית שירי המעלות מעל למיטת יולדת ,ילדי הקוראי
קריאת שמע ליד מיטת יולדת ,גלגול ביצי על פניו של ילד מבוהל –
מה שיהודי קרמני השתמשו בו בחייה  ,קיבל במוח של הצעירי
תיקו בעל ער תרבותי עליו .ג העיטור היהודי של אותיות בספר או
בספר תורה ,על גבי כלי  ,מצבות ,הציורי על פתקי חנוכה ,קיבלו
חשיבות לאומית מיוחדת בעיני הנוער ,במיוחד נוער אקדמי שעבר
רוסיפיקציה חלקית.

ש' אנ)סקי בא לקרמני ע שני מלווי מ המשלחת :ב' קיסלגו(,
מורה בתלמוד התורה הרפורמי בפטרבורג )בניהולו של הרב ד"ר משה
אייזנשטט ,נפטר בניו יורק ב) ,(1942שליקט ניגוני יהודיי ושירי ע
ששרו אנשי לתו פונוגר(; י' יודובי ,ב משפחה של אנ)סקי
מוויטבסק ,אמ ,התמחה בעיטור יהודי ,היה מצל הכול .זה היה ביו
שישי ,האורחי התאכסנו בבית המלו של משה מלמד ,באמצעותו
הזמי אליו אנ)סקי את דוד רוכל ואת חנו גילרנט .משה מלמד הופתע
כנראה מ האורחי הבאי מפטרבורג ומדברי עמו יידיש.
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"יהודי משוני באו .בספר המלו ציינו כי ה מפטרבורג .לא הספיקו
להתרענ מנסיעת הארוכה ,וכבר ביקשו ממני לקרוא לכ  "...כשחנו
גילרנט התלבט א ללכת ,משו שחשד שמא ה סוכני חשאי
מוסווי  ,הסכי מלמד מיד להצטר( אליו.
כשחצה את ס( החדר ,ראה גילרנט את הפני המוכרות לו מתצלו .
ש' אנ)סקי השיב בחמימות רבה על ברכת השלו שלו .בינתיי בא דוד
רוכל .מ החדר השני יצאו עוזריו של אנ)סקי ,קיסלגו( ויודובי.
התלוצצו על הרבי המודרני )אנ)סקי( שאינו חובש שטריימל לראשו
אלא מגבעת .נכנסו האחי אשר וסנדר מנוסנוביטש ,חינקה ברשפ .אנ)
סקי החל להסביר את מטרת בואו .נקישה בדלת קטעה את דבריו :בעל
הבית הודיע כי שר העיר ,המפקח והשוטר שואלי על האורחי .
מבוהל ,ביקש מ האורח לצאת אליה  .אנ)סקי יצא ועסק ע
השלטונות והחבורה עשתה ויברח ...עד שהללו עזבו את המלו.
שקועי בשיחה ,כמעט לא הבחנו כי קרבה שעת בי השמשות של ערב
שבת .אנ)סקי ניגש אל החלו ,הביט בשקיקה ביהודי  ,המהודרי
לכבוד שבת ,בדרכ לבתי המדרש .על פניו התפשט חוט של חסד .הוא
פנה אל יודובי וביקשו להשלי את הסיגריה.
כרוח סערה פשטה בעיר הידיעה בדבר השליחי המסתוריי שנשלחו
מפטרבורג בידי השר .ברגיל נגדשו הרחובות ביו שישי בצעירי ,
הפע עצרו כול סמו למלו והעיפו מבטי לעבר החלו .התקנאו
בחבורת המיוחסי שנכנסו באי מפריע למלו .הפע נוספו לחבורה
הספר סנדר רוזנטל ויאשה ברויטמ ,בנו של שלמה האופה .שניה כבר
המתינו במלו .בשעת מעשה נודע לה כי אנ)סקי נדבר ע בעל הבית
להביאו בשבת בבוקר לקלויז של החסידי ; וכי בעל הבית הל אל
פייסי הסומא ,השמש ,להודיע לו כי האורח מתכוו לבוא לקלויז שלו
בשבת בבוקר .עוד חקר אנ)סקי והתעניי במנהגי החסידי בקלויז,
בפרטי על ההווי החסידי .הוא השתומ מאוד על שלו הבית השורר
בי החסידי שמתפללי ש  :חסידי טריסק ,סטולי ,רוז'י ,הוסיאטי,
צ'רנוביל ,וכול מתפללי בנוסח אחיד .למעט חסידי רדזי ,שיש לה
שטיבל משלה ויש תכלת בארבע כנפות שלה  .על כ שג משכילי
מתפללי ש  ,לא התפלא .לאחר שיח קצר יצאו הצעירי יחד ע
קיסלגו( ויודובי לטיול אל ההר בונה ,לפרדה השתמש אנ)סקי בברכת
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שבת שלו  ,ואגב כ העיר לשותפיו לנהוג בנימוס ,משמע ,לא לעש
ולא לדבר רוסית .להתנהג כראוי משמעו ,בדר יהודית.
בי חסידי
בשבת ההיא בילה אנ)סקי בקרב החסידי  .פייסי השמש הביאו לקלויז.
כמו אל צדיק הושטו אליו ידיי לתת לו שלו  .נחמ החז הכי למענו
טלית בעלת עיטור כס( .הושיבוהו אצל כותל המזרח ,בי הרב
סנדרובי מפיוטרקוב ומספר הסיפורי הגדול ,בנציו הופמ .קראו לו
לעלות לתורה ,שישי .עוד קוד שהספיקו לסיי מוס( כבר ער פייסי
השמש את השולח הגדול ,הסמו לקמי ,לקידוש ,מפה צחורה כשלג
פרושה על מפת הקטיפה הירוקה .רק אחד מ המתפללי  ,שלמה
אליהנקס ,המלמד הזק שתו העי ,שהטי( לכול מוסר בקול הבס
הנרגז שלו ,חיווה דעתו כי האורח הוא מ הסת שט מוסווה.
השבת ההיא פתחה בפני אנ)סקי את הגישה אל כלי הקודש למיניה ,
לשאוב מה אוצרות פולקלור וניגוני  .האנשי ג לא התנגדו
לתצפיות ולסקרי האנתרופולוגיי שנעשו בה  .ג עלה בידו בקלות
לקבל מ הגבאי בבית הכנסת הגדול שתי נברשות עתיקות מנחושת,
שהועברו למוזאו האתנוגרפי בפטרבורג.
החז מקוטרבורג שר ]לתו הפונוגר([ שורה של ניגוני חסידיי
ותפילות ,במיוחד הניגוני החינניי של החז מטות קופ .אנ)סקי בילה
במחיצת שעות ארוכות .ג החז מבית המדרש קוזצקי ]על מקור
הש  :פנקס קרמני ע'  ,[88לא נפקד מקומו.
בבית הכנסת הגדול ער אנ)סקי שולחנות יארצייט בערבי  .ש שאב
מעשיות מפי מנדל השמש .כ ג מפי יוסל של חיי )הני )פרידמ(
בקלויז של החסידי  .באמצעות למד על קברי עתיקי ומצבות
בבית העלמי ,מידע שהועיל לו מאוד .יוסל חזר וסיפר בדיחה של
יצחק)בר לווינזו :חלו כביכול ,על מלא ד1מה וטענותיו המקטרגות
כלפי רבי חסידי בעול הבא ,וכי את מלא ד1מה ניצח דווקא ליטאי,
שציווה בצוואתו לקבור אותו לאחר מותו ופניו כלפי מטה ,וכ הוש
מלא ד1מה ללעג כאשר שאל את המת לשמו ...סיפור זה נפו
בקרמני מפי לווינזו ,במטרה ללעוג לחסידי .
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שעה שהיה אנ)סקי עסוק בכינוסי חסידי  ,פעלו הצעירי בתחו
אחר .אספו ורשמו שירי ע  ,הביאו את האנשי העממיי לשיר
מוטיבי עממיי לתו הפונוגר( .דפדפות מלאות סיפורי ע רשמו אז.
שיר הע היהודי זכה מאז לחשיבות רבה ,עיבדו שירי ביידיש .שמות
זרי שהשתמש בה הנוער האקדמי ]המתבולל[ ,נפסלו.
בבית העלמי היש
אנ)סקי השיג בעדינות רבה הכשר לחפור מצבות עתיקות .זה היה
בשעת שיחה ע יהודי בבית הכנסת הגדול ,כשאמר כי קרובי
המהר"ל מפרג טמוני בבית העלמי היש .לבני שיחו הייתה זו תגלית
מרעישה של ייחוס .יחד ע שומר בית העלמי ,מרדכי)חיי יוס
מחברת נושאי ]נושאי המיטה[ )בקרמני נשאו את המת לקבורה(,
יצאו לחפש סימני לקברי עתיקי  ,מצבות שקועות .אנ)סקי היה
מומחה באיתור סימני כאלה .על כ ידובר בהמש ,בעיירה וישניווי.
מרדכי הוביל מעל סב קוצי מגודל ,ולפתע הצביע אנ)סקי לעבר
מקו בו חייבי להיות קברי עתיקי במיוחד .הוא עמד מלכת סמו
לקבר ,לא רחוק מקברו של י' ב' לווינזו ,וסימ לחפור ולחשו( את
המצבה .מרדכי נטל חיש קל את המעדר .אנ)סקי עצר בו ,והחל לחפור
בעצמו ,להראות לו כיצד להיזהר בשעת החפירה .התרחש הנס :נמצאה
מצבה של רבי שמשו ,אחי המהר"ל ,ושורה של מצבות אחרות .התברר
כי הכיתוב הבולט נשתמר בשלמותו .יודובי ציל מיד את המצבות.
הוא התלהב מאוד מ העיטורי  .ג קבר אחותו של רבי שמשו נמצא
ש .
בכניסה לבית העלמי היה מי אוהל סביב ארונו של הצדיק רבי
מרדכילה ,הארו היה מלא קוויטל ,פתקי בקשה ,שיהודי היו
משליכי לתוכו שעה שעלו לקברי אבות .האוהל עמד בתו שטיבל
בנוי ,ש הציבו מיטת כל מת שהובא ,קוד שעשו עמו חסד של אמת.
השטיבל והקברי שבפני צולמו א( ה .
מאז ואיל ,הצעירי שקיימו בתשעה באב את כינוסיה הלא)לגלי
סמו לקברו של י' ב' לווינזו ,לא דרכו עוד על גדרות הקברי
השכני  ,וג לא התיישבו על מדרגות הע שהובילו לשטיבל היש.
לפי סיפורו של ב' שוור ,העד לחורב קרמני ,חששו המרצחי
ההיטלריסטי להרוס את השטיבל שעה שחיסלו את בית העלמי.
102

בעלי עגלות יהודי מבקשי להוביל את אנ)סקי
בעיה קשה עמדה בפני אנ)סקי כשהתכונ לנסוע לעיירה וישניווי .הוא
ביקש להצטר( אל מלווהו ,כותב שורות אלה ,כדי להזמי מרכבה.
כוונתו הייתה ,להעי( מבט בבעלי עגלות יהודי שנהגו לשבת על
המדרגות הקדמיות של בית דוד השע.
יצאנו מ העיר כשהוצ היו  .בעל העגלה אמר לסוסיו" :נו קונדסי ,
שתהיה הנסיעה במהירות הקיטור ,כבורחי מסכנה".
שעת בי השמשות קרבה ,בקצה ההר ,במורד ,נתגלה בית בודד במישור
רחב חשו( .הסוסי נישאו בחיפזו פתאומי וקרבו לעיירה .בעל
העגלה ,בבואו לאכסניה ,ירד ממושבו וצעק פנימה כי הביא אורח
חשוב מפטרבורג .כהר( עי התקהלו זק ונער .איש קט קומה פילס
דרכו והושיט ידו לאנ)סקי בברכת ברו הבא .היה זה המורה ברגר,
מבית הספר הממלכתי ,הוא הציג עצמו והזמי את האורחי ללו
בביתו .תהלוכה שלמה נתמשכה בעקבות האורחי וליוותה אות אל
המורה ,לבית הספר .המורה ,שנעל בינתיי לאי)ש  ,שב כעבור זמ
קצר וספר בידו .הראה לאנ)סקי את תצלומו ,והסביר כי את השיר
שתחת לתמונה למד ע תלמידיו.
יהודי כחוש בחלוק ארו מרובב ,קטע את שיחת ההיכרות ,זה היה
אברה ְמ ֶצה ,חז שני .הוא בא לבר את האורחי ולהזמינ לתפילת
מנחה)מעריב בבית הכנסת היש .אנ)סקי הודה לו בחמימות והל
בלווייתו לבית הכנסת .מראהו החיצוני של בית הכנסת העיד עליו כי
הוא עתיק כמו העיירה עצמה.
מדלת הע הכבדה החורקת ,בכניסה לפלוש ,נישאה עתיקות של דורות
כמו מ השערי העתיקי במבצרי קדומי מימי הגר( וישניוויצקי.
בכניסה לפל1ש היה עלינו להתכופ( כמו במרת( .הקירות מעוקמי
מכובד המשא של גג הרעפי היש המטולא ,קיר המזרח בלבד היה
ישר .הזכוכיות המפויחות של העששיות הכהו את השלהבות
המהבהבות בה .אפרוריות וקדרות נשבו מ המתפללי .
בשעה שהקהל התנועע ,רמז אנ)סקי למלווהו להזמי את אברהמצה
אליו לאכסניה לאחר התפילה .בשעת מעשה בלש בעיניו בקיר המזרח.
מאוחר יותר נתגלה חושו הכביר ,חוש של חוקר מוכשר .לאחר התפילה
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כיבד אנ)סקי את הקהל ביי"ש ע קינוח .בשעת מעשה נודע לו כי קיר
המזרח נבנה מחדש לפני שני  ,ולפי המסורת שילבו בו אב עתיקה,
מקודשת.
סיפורי ע
בבית המורה ברגר היה השולח עמוס כיבוד .אנ)סקי בעצמו כיבד את
האורחי בתה מתו המח  .התגלגלה שיחה על חיי היהודי  .התברר
מיד כי הבא ע אברהמצה ,הוא ל העיירה .זה היה הבדח ,קבצ עליז.
על פי רמז של אנ)סקי הובאו יי"ש ,מליחי  ,רקיקי ביצי  ,ומח תה
טרי .הוא שאב מאברהמצה מעיינות שופעי של מעשיות ,עוזרו לא
חדל לרשו  .המעשיות של הבדח היו עשירות באופ עולה על כל
דמיו ,מעשיות על כוחות האופל המרחפי סביב חת)כלה בלילה
שערב החופה; על המכשפות בעלות השער הארו הפרוע ,שטומאת
מ1סרת בטבילה ביו החופה .רבי אברהמצה ,שוב שפע סגולות מ
המעיי של רבי לייב ב שרה ,הסמו לעיירה ,מש היו שואבי מי
מרפאי למע יהודי חולי  ,לא עלינו .יהודי א( תוגמלו בידי הפרי
על הצלת בתו הנוטה למות; שו רופא לא היה מסוגל להושיעה ,רק
מי המעי הצילו אותה .ברגע מסוי החל גופו של הרוש לרעוד:
כאשר מפיו של אברהמצה התפרשו מחנות שדי ורוחות למיניה שהיו
שורקות בארובות בליל חור( מסוי  ,שלמחרתו אמור היה להיות טקס
ברית מילה .לוז המעשה עסק בבעל ברית שנסע לקרמני להביא מוהל
מיומ .הוא אמור היה לבוא עמו לקריאת שמע של לילה .א( שהדר
הלו וחזור הייתה ממש פרושה לפניו ,תעה בדרכו לשוב .הלילה היה
אפל .בעת הנסיעה הביתה נדמה היה לו כי לפניו צועק מישהו ללא
הר(" :וי ,7וי ,"7באוויר נשמעות בעוז שריקות שוט .כ נסע כל הלילה
בעקבות השריקות באוויר .התברר ע שחר ,כי במש כל הלילה
הסתובב מסביב לפינה אחת בלבד ,ולפי המסורת זה פיתוי של סמ")
מ"  .בליל השמירה ההוא התאמצו השדי להגיע אל היולדת דר
הארובה ,לגזול את הילוד .היולדת הצטעקה בקולי קולות ונאבקה
בה  .בליל השמירה ההוא ,מניי יהודי למדו כל הלילה ,סביב מיטת
היולדת העטויה מס סדיני ועליה תלויי שירי המעלות ,והשדי
גורשו .לאחר עריכת חצות ,כשעלה השחר ,הופיע הבעל ע המוהל,
איחלו לבעל הברית מזל טוב ויחד ע המוהל הלכו למקווה להיטהר מ
הטומאה.
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על פניו החיוורות של אנ)סקי נחו שלהבות מוזרות .אברהמצה סיפר
את המעשה בכוח מכש( ,ממש נית היה לראות את המזיקי  .כעדה
לאמתות הסיפור קרא בשמה של זקנה שחיה עדיי ,בת למעלה ממאה
שנה ,ולמחרת אכ הובילו אותו אליה.
בשעת לילה מאוחרת ,לאחר הקינוח במעט משקה ,פרש הבדח את
הלקסיקו שלו ,בלשו רזי ליצנית .אברהמצה ,שוב מנע ממנו
להשתפ ולגלוש .במכוו פתח בשיחה חדשה על אודות קיר המזרח
בבית הכנסת .אנ)סקי המוכשר חיטט וחקר עד שהוציא מאברהמצה ,כי
הפלוש בלבד נותר זכר לבית הכנסת היש .עלה במוחו של אנ)סקי
הרעיו לבדוק את קירות הפלוש .למחרת בבוקר ,מישש באחד מקירות
הפלוש אותיות באחת מאבני הפינה .אנ)סקי עסק בדבר בעצמו עד
אשר הוצאה האב מ הפינה הבנויה .לדברי אברהמצה הוטבעה אב
כזו בקיר המזרח .ברור היה כי יקשה עליה להגיע ליסודות קיר
המזרח .לאחר יישוב הדעת אמר אנ)סקי לגבאי בגלוי ,כי יעניק פיצוי
לצורכי בית הכנסת .בעלי)הבתי נתנו את הסכמת  ,בתנאי שחלילה
לא יאלצו לפרק את כל הקיר .אנ)סקי הפליא לעשות .כקוס מישש
את הקיר ,לפתע עצר ליד פינה ואמר" :הנה זה כא" .כמנתח מיומ
הולי בידו הימנית את צדו החד של האזמל .לאחר זמ קצר אורו פניו,
והוא אוחז בידו את האב ,כאב טובה .לאחר ניקוי האב בנוזל כימי,
נתגלו האותיות שרימזו למילי " :שדי"" ,אפרי " ,בית הכנסת זכה
בנדבה הגונה ,אנ)סקי קיבל את שתי האבני למע המוזאו בפטרבורג.
בהזדמנות זו רכש ג זוג מנורות קני תולות מנחושת ,בעלות רגלי
טווס חרותות.
אברהמצה היה ממש אוצר עבור אנ)סקי .בשיחותיו עמו נזהר מאוד
בדבריו שלא לאבד את אמונו .שאלה לא זהירה של הוכגלרנט גרמה
תקלה .בדר לבית העלמי ,ביקש השואל להיוודע ממנו א ידוע לו על
מצבה של אשת יצחק)בר לווינזו" .כוונת – פלט אברהמצה בסרקז
– לאפיקורס החצו( מקרמני ,שעצמותיו "...אנ)סקי מחה את העניי
באמירה חדה" :שטויות ,הפטפוטי שעולי כיו על דעת של
ההוללי הצעירי הפרועי " ,והטה את השיחה לנושא בית העלמי,
שהוא ודאי עתיק .אברהמצה שב ונכנס לתפקידו ,לצטט ולספר את
המסורת.
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"אומרי כי יש ש קברי של כאלה שהיו באספת ועד ארבע ארצות,
ביריד בירוסלב" .כשלעצמו ,סבור הוא כי מפני כבוד המת ,מותר ,א
ימצאו ,לחפור מצבה שקועה שכזו.
בבית העלמי הולי אברהמצה לעבר מצבות מכוסות אזוב .בעודו חופר
במקו מסוי ניסה אנ)סקי להסב את מבטו של אברהמצה מאב
מרוחקת ,שלעברה פנה בחיפושיו .על מצבה זו היה שיר של לווינזו על
אשתו .העיטור היה :שתי ידיי מברכות על נרות .לאחר עזיבת בית
העלמי ,חזרנו מאוחר יותר ,ללא אברהמצה ,ע צל וצילמנו סדרת
תמונות.
לבסו( ראוי לספר מדוע מכל העיירות סביב קרמני ,בחר אנ)סקי
בווישניווי בלבד.
עיירה זו נודעה עוד במאה ה) 18בארמנות האמנותיי שהדוכסי
ממשפחת וישניוויצקי הקימו ש  .מפורס במיוחד היה ארמונו של
ירמי וישניוויצקי ,ששלט על שטחי נרחבי ואריסי באזורי פולטבה,
צ'רניגוב ,פודוליה ,ווהלי .הוא דיכא באכזריות את הכנסייה
הפרבוסלבית .היה מ המדכאי האיומי של אוקראינה ,בעטיו פר
מרד חמלניצקי העקוב מד .
הארמו של הפרי וישניוויצקי בעיירה וישניווי ,נודע בשכיות חמדה
מוזאליות ובציורי בעלי חשיבות אומנותית רבה .הטטרי של חנות
קרי  ,שעה שכבשו את וישניווי ,חסו על המוזאו .כשכבשו התורכי
את העיירה הרסו את הארמו .לימי שוחזר ושוק בידי י סובייסקי.
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .376 – 367
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דוד רוכל

)ורשה(

כיצד הפיצו בעבר ספרות יידיש

)זיכרונות(

קי  .1909באתי לקרמני לחופשת קי מאודסה ,בה למדתי .באודסה
הייתי חבר ב"חוג" ,ובשובי לעיר הולדתי ,ביקשתי לחולל משהו .היו לי
קשרי ע חברי ללימודי  ,מערי אחדות במחוזות ווהלי ,פודוליה,
וניסיתי לכונ ,בכוחות משותפי  ,מעי התקשרות במטרה לעורר את
אנייה
עניינו של הנוער בערי ובעיירות בפעילות של חוגי ֶו ְס ְטניק זְ נ ְ
]ולהל" :מבשר דעת"[.
כבר בצעדינו הראשוני נתקלנו בקושי בלתי צפוי :היינו מתבוללי
למחצה ולגמרי ,ולא עלה כלל על דעתנו כי את פעילותנו ,א רוצי
אנו שתשפיע ,עלינו לנהל ביידיש .הזמנו בדואר ערמת ספרי
מפרסומי של "מבשר דעת" ,עלוני מהוצאת דונסקיה ֶר' של
פונמרוב ,שנתחסלה" ,פוסרדניק" ]המתוו[ של גרבונוב)פסדוב ,קבצי
המוקדשי לחיי וליצירה של עמי שוני ברוסיה ,שראו אור
בעריכת ש' אנ)סקי .ע משלוח ספרותי זה ביקשנו לפתוח את
פעילותנו .למ ההתחלה נתקלנו במכשול מוזר .מי שרצינו שייקחו את
הספרי  ,לא לקחו ותשובת הייתה פשוטה" :איננו יודעי רוסית".
הצגתי מיד את הבעיה ,כי יש למצוא פיתרו לדבר ,והצעתי לבוא
בכתובי ע החברה הספרותית בפטרבורג כדי שימליצו לנו מה
לעשות במקרה כזה .אחדי התנגדו והציעו כי עדי( ללמד את
הפועלי רוסית .לבסו( הוחלט ,בלב כבד ,לנהל את הפעילות ביידיש.
התשובה על פנייתנו לפטרבורג לא איחרה לבוא ,המליצו לנו ליצור
קשר ע כתב העת "לעב או וויסנשאפט" ]חיי ומדע[ בווילנה.
עד כמה לא הכרנו את ספרות היידיש תעיד העובדה כי הידיעה שיש
פרסו בש "לעב או וויסנשאפט" – מעי רמיזה עולבת של קרבה
לש "מבשר דעת" – נפלה עלינו כפצצה .מיד הזמנו גיליו לדוגמה .ע
קבלתו הלכתי אל חברי הירש יושפה ,שכיר בבית מסחר )נפל
במלחמה( ,וביקשתיו לקרוא עמי את כתב העת ,חשוב היה לי הרוש
שיעשה עליו .הזמנו ג את שמרל פלדמ ,חבר פועלי ציו )הרעיל עצמו
ב) .(1910ברגע שהתוודענו היטב אל מאמר המצע ואל הכרוניקה במדור
הלשו ,הוברר לי כי מצאנו את הנחו לנו.
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הנחתי לספרות הרוסית וניגשתי בעקשנות ללמוד יידיש ולקרוא
בספרות יידיש הרצינית הגדולה .קיבצתי סביבי חברי אחדי ונרתמנו
לעבודה" .לעב או וויסנשאפט" הופ בקרמני ב) 34עותקי  .פלוני
הסכי לחתו על מנוי לעיתו ,והזמנו אותו לכתובתו .המנויי )כול
פועלי ( שילמו בתשלומי  ,עשר קופיקות בשבוע .משצלח הניסוי,
התחלנו להפי את כתבי מנדלי ,פר ,שלו עליכ  ,שלו אש .עמדנו
בקשר ע בית המסחר לספרי ש' שרברק בווילנה ולימי ע צנטרל
בוורשה .קיבלנו הנחה גדולה ) (40%ושילמנו במזומ ,הנחה דומה
הענקנו ג לרוכשי הספרי  .באופ זה הצלחנו לגייס קוני רבי
שקיבלו ספרי ושילמו בתשלומי  ,אי)תשלו כלל לא עמד על הפרק.
היה א( מקרה שאד נסע לאמריקה ,ומיד שלח משו את חובו.
מגבית היסוד הושגה מידידי אמידי  .תכופות ניטלו הלוואות.
ההשפעה שהייתה לפעילות זו עודדה ,עוררה חשק ,וע הזמ הייתה
לכל פועל – מ המתקדמי יותר – ספרייה משלו ,הצטיינו בזה בעיקר
החייטי  ,האחי מיכל ולמל שרמ )עברו לרוסיה( ,הפיסח מיכל ברשפ
ואחרי  .לימי נוספו האחי סנדר ואשר מנוסוביטש )היגרו לשיקגו,
פעילי תרבות יהודי ( .העבודה הסתעפה עוד יותר.
"לעב או וויסנשאפט" היה לנו מדרי ומורה דר .החוברות הדקות
העלובות שהופיעו באורח לא)סדיר ,סיפקו לנו חומר לפעילות החינו
וההשכלה .הבלטריסטיקה לא עניינה אותנו במיוחד .בשני הה היו
מאמרי כמאמריה של בלומנשטיי ,רודניאנסקי ,על פילוסופיה,
בעיות שפת יידיש ,ומאמרי על דקדוק יידיש ועל האל"()בי"ת הלטיני
למע יידיש מאת ד"ר זמנהו( ,המונוגרפיות העממיות הפשוטות של א'
ליטווי על א' מאפו ,י' ב' לווינזו ,א' מ' דיק ,שמ"ר ,מאמרי
היסטוריי של ח' שויס וג' הורווי ,מסות של ש' ניגר ,סקירות ,מדור
הלשו – כל אלה היו לנו בגדר חידוש ,ויחד ע החברי הפעילי
למדנו והתחנכנו עליה  .אי פלא אפוא ,כי כתב העת מילא אצלנו
תפקיד כה גדול .להוציא את "ליטערארישע מאנאטשריפט" ,כתב עת
אמנותי טהור ,שלא פנה לקהל הרחב – "לעב או וויסנשאפט" תא
את מטרות שהצבנו לעצמנו.
קרעמניצער שטימע12.8.1932 ,
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ה' ג' ]חנו גילרנט?[ הלוויה לספר תורה
הדבר התרחש ביו חור( מקפיא בשנת .1910)1909
הקלויז של בדריק ע ריהוט הע המלוטש ,ארו הקודש על תכולת
הספרי שבו ,הכול עלה בלהבות .יהודי מסרו נפש להציל את
הנית מספרי התורה .הצליחו להוציא והציל מלשונות האש חלקי
קטני חרוכי ולכבות בשלג .ג חלקי טליתות ,בה עטפו את
היריעות השרופות.
הגבאי ,אבא צוקרמ ,ניצב שבור ומכוו .קול הבס הרגיל שלו נחנק
כשהגה את המילי " :נפלה עטרת ראשנו" .הוא בכה בכי תמרורי .
היהודי סבבו בכריעה את ספרי התורה השרופי  ,המכוסי סדיני
לבני  .העיר כולה זרמה למקו הקודש השרו(.
שמשו של הרב הביא כלי חרס גדולי להכניס לתוכ את ספרי התורה.
בבית הרב התקבצו הדיי רבי הרצלה ,המקורבי הקבועי  ,הלומדי :
יוסל ב חיי )הני )פרידמ(; משה של ולה ,הבורר הקבוע בדיני תורה;
שלמהלה )דיטו( ,הלמד מבית הכנסת של החסידי ; לייבלה שוחט,
יועצו הקבוע של הרב בפסיקת שאלות ,ועוד אחרי  .גל ספרי היה
מונח על השולח כאשר התווכחו בדבר אופ הגניזה או הקבורה .לפתע
השתררה דממת מוות .הרב נכנס מחדר מיוחד שלו ,לבוש קפוטת צמר
שחורה ,עטויה אבנט רחב ,שטריימל לראשו .הוא הטיל את פסקו:
העוסקי בגניזה חייבי לטבול .כל כד חרס המיועד ליריעות יש לטבול
במ" סאה ,ומתו כוונה של טבילת ברכות .יו הגניזה יהיה תענית
ציבור .יש לסגור את כל החנויות .על היהודי להניח מלאכת .
תינוקות של בית רב ילוו את הארונות עד לבית הכנסת הגדול .כדי
הגניזה יינשאו על גבי לוח טהרה .אנשי חברה טהרה יטבלו לפני כ.
במסע הלוויה יתעכבו ליד בית התפילה ,ליד בית המדרש החדש ,ליד
בית הכנסת של החסידי  ,ליד בית התפילה של המגיד ,בכניסה לבית
הכנסת הגדול .כל חז יספיד ליד מקו הקודש שלו .חברת טהרה יזכו
רק במצווה של הכנסה למקו הגניזה .חברה קדישא ,לאחר שיטבלו,
יכינו את קברי הגניזה ,בשטיבל ]כא במוב :מבנה קט על קברו של
צדיק[ של רבי מרדכילה ,בשכנות לארונו.
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ביו ההלוויה הייתה העיר עטופת יגו ,השכני הגויי לא נראו ברחוב
מרוב פחד .ממש אבל.
לאחר ההספד הגדול של הרב ,כאשר בכל שרר הל רוח של דכדו
ונפש רצוצה ,התנועע מטות החז ,חיוור כמת ,מעל לאודי העשני
של הקלויז ,פניו נשואות אל פני הקלויז השרו( .הוא נראה כמי
שמתעתד לשטוח טענותיו בפני השיוויתי השרו( .משפלט מפיו בכאב
את שלוש המילי " :אל מלא רחמי " ,רע קולו בפסוקי קינה ופר
בבכי בעת" :בכה תבכה בלילה" .הקהל הצפו()דחוס החריש את האוויר
הצונ ביללות.
פע אחת בחייו פשט מטות החז את גשמיותו ,עטה קדושה כל כולו,
ככל הציבור היהודי בקרמני.
לאחר הספדו ,נדחקו היהודי אל ארבעת המוטות של לוח הטהרה
אשר עליו נישאו היריעות בכדי  ,מכוסי צעי( שחור .כל אחד ביקש
לגעת לפחות במוטות הנושאי את ספרי התורה לעול האמת.
כמפולת שלג שחורה נע הקהל בעקבות ההלוויה ואמר תהילי כל
הדר.
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .379 – 378
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משה שניידר

)רחובות(

בפרוור דובנה

באחד מלילות הסתיו ,בשובי הביתה ,נ פרוור דובנה את שנתו
העמוקה .אות כי הלילה ירד מוקד  .מחר יריד ויש להשכי קו .
הקשתי בדלת כאש המפריע מנוחה .אמי הטובה פתחה לי ,לא
התאפקה והוכיחה אותי בטוב לב :וכי לא ידעתי כי מחר יש יריד.
מדי יו שלישי נער יריד ,ביו זה שררה המולה רבה.
א האיר השחר ,הספיק אבא להתפלל .בחו ,מול ביתנו ,עמדה כבר
שכנתנו בריינה ,חגורה בסינר היריד שלה בעל הכיסי הרחבי ,
וציפתה לגויי שלה .הייתי פטור מהליכה לבית הספר ,ביו זה מצפי
למכרי גויי רבי  ,ונחוצה עזרה.
השמי ערפיליי  ,מזג האוויר מעורר עצבנות ודאגה ,פ יפריע חלילה
ליריד .א הענני מתפזרי וקרני השמש חודרות את הערפל .הפני
עוטות שמחה .החנויות נפתחות והדלתות נפערות.
אי להכיר את הפרוור .הכול מוצא החוצה :אריגי  ,סדקית ,אופני
וכיוצא באלה .הנה יושבת אישה זקנה ליד חביות הזפת שלה; פלוני ר
לקבל פני כל עגלה .לא חלפה עוד שעה מזריחת החמה ,ולאור הרחוב
משתרכות עגלות רבות לאי ספור ועליה תבואה ,ירקות ,אווזי ,
תרנגולות והודי  ,חזירי וסוסי קשורי בחבלי לעגלות .כעבור
חצי שעה ,חצר בית החולי מלאה ואי לחצותה .סוחרי הסוסי החלו
במסחר  :בוחני את הסוס מכ( רגל עד ראש ,פותחי את פיו
ומציצי בשיניו ,מרימי את רגלי הסוס ומחווי דעה ,מטבע מעלה
מטבע מטה ,והעסק נסגר .קוני ומוכרי  ,מסיCה עד חזיר.
לרCבי כאב ראש ,אי להוביל את נוסעיה לתחנת הרכבת ,וה
נוסעי בסמטאות צדדיות .בני ברשפ אי לה די ידיי לקבל את
התבואה; המאזניי ביד והגוי מאמי בה כמו להבדיל בצלב.
היריד
החייב
שכני
בפני

חול( ללא תקלות ,ללא תחרות ,כי לכל יהודי יש הגוי שלו,
לו וממושכ אצלו .הסולידריות בהקשר זה קיימת ,כול הרי
ותושבי בפרוור דובנה .ובשבת חייבי להיכנס לבית הכנסת
טהורות.
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היריד קרב לסיומו ,הרחוב מתרוק .גוי שיכור שנתאחר קמעה לבוא,
מאי בסוסו ומזדרז לביתו.
הסחורות שנותרו מוחזרות למדפי  ,החנווני סופרי את פדיו
היריד .מוציאי את הכס( מ הכיסי  ,הסינרי  ,השולחנות –
מחשבי חישוב אחרו בפני מרוצות.
המשטרה עורכת דוח אחרו על השארת לכלו ברחוב ,א( היא מרוצה,
א( לה הייתה טובת הנאה מ היריד.
בכל בית יושבת המשפחה אל השולח ,משיבה נפשה בארוחת ערב
שהיא סעודת ,צהריי וערב ג יחד ,שהרי אי מכיני ארוחת צהריי
ביו היריד .מיוגעי מעבודה ,שוב מקדימי ללכת למיטה לנוח לאחר
היריד הגדול.
הנוער נאל להישאר שוב ,זה הלילה שני ,בבית ,ולא להפריע למנוחת
המבוגרי  .מ היריד הרי התפרנסו כל השבוע.

הר דייוויצ'י )הבתולות( ,ומשמאל פרוור דובנה

מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .381 – 380
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ה' ]חנו[ גילרנט מ ההווי היהודי היש
א .שבועות

ע בוא חודש מאי נסחפה העיר בתאוות חיי  .ההרי הירוקי סביב,
ניחוחות הפריחה המתפרצת נישאו במשבי אביב נעימי ורוממו את
הרוח.
כבר בערב שבועות הציפו השכני  ,הערלי  ,את השוק בעגלות
עמוסות מיני ירק .נוס( לצרורות גדושי פרחי ליל מסולסלי  ,סיפקו
לבתי היהודי החגיגיי קני אגמו הנפרשי על הרצפות .הילדי היו
שרי ושורקי שירי בעזרת קפלי העלי  .בנות יהודי תלו פרחי
על קני המנורות הממורקי המבריקי שעל הקירות .אבות אדוקי
קישטו את החלונות בלבבות עלי  .מ התקרה הסתלסלה מקלעת
ירוקה שהשתלשלו ממנה זרי פרחי .
הבימות בבתי הכנסת היו מקושטות במוטות חופה ירוקי שחוברו
בראש מקלעות ובה שזורי מיני פרחי  .על הרצפות פוזרו קני סו(
ירוקי  .מנורות קיר ממורטות על הקירות המסוידי  ,מנורות פליז
תולות מ התקרה ,המנורה שעל העמוד ,הכול מעשה ידי הנוער הזוהר.
בי היהודי החסידי בלט מנדלי שוחט במנהגו המיוחד לציי את
קריעת י סו( קוד למת תורה .ע שחר ,ביו ראשו של חג ,העמיד
בביתו ,מתחת לזר שעל התקרה ,דלי מי  ,על כתפו הימנית תלה תיק,
סמל ליציאת מצרי  ,כ התכונ לקריעת הי )מקי( את דלי המי (.
ילדי חשו כגדולי כבר שבועיי לפני ערב שבועות .החדר קיבל טע
שונה .רצינותו של הרבי בשעת הלימוד ,נעלמה .גז הפחד מפני הרבי.
הכול בחדר זימר .הילדי למדו במשנה חשק את פרקי מגילת רות .ה
חשו בריח השיבולי שליקטה רות בשדות הקצורי .
בחג שבועות ,קרמני היהודית שרה .הנוער בהרי  ,מבוגרי
מדרש ,ילדי – בחדר ,הבית והרחוב שרו.
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בבתי

ב .ל"ג בעומר

יו זה היה רווי דריכות והתלהבות לעול הילדי  .הילדי חשו
מיוחסי פעמיי  :בחודש מאי חל יו הכתרתו של הצאר ,כל האר
נדרשה לציי את היו בחגיגיות .נדרשו להאיר את הרחוב הראשי
בעיר .בערבו של יו הודלקו משני צדי הרחוב ,סמו לכל בית ,גביעי
פח ממולאי שמ .הילדי ה שטרחו בזה :הציבו את הגביעי בחזית
המדרכה ,מילאו אות שמ ,שלפו את הפתילי ולעת ערב הדליקו
אות  .ה עסקו בתאורה והשגיחו עליה .בלילה ההוא רחש הרחוב
המולת ילדי ועליצות.
יו לפני ל"ג בעומר היה על האמהות להכי לנערי החדר שלה טיט,
ללוש ממנו פמוטי חרס לתקוע בה נרות ,או ללוש מה קני
שטוחי למלא בה שמ .הילדי היו עוברי בחנויות ללקט נרות
ושמ .את הנאס( הביאו לבתי הכנסת ולבתי המדרש ,ש העמידו את
הפמוטי על החלונות ,והכניסו תוכ את השמ או הנרות .כל ילד
דאג למקו תפילתו של אביו .למחרת לא נטשו הילדי את האמהות,
במטבחי  ,בבתי  ,בחנויות ,עד שלא ראו את הביצי הטריות שנקנו,
מבושלות וקשות ,את מחרוזת הכעכוני המתוקי  ,את הבקבוק הגדול
המלא קוואס .במשנה חשק מיהרו לחדר ,ש המתינו לה העוזרי
ע ח)וקשת צבועי  .האמהות ליוו את הילדי לחדר ,נושאות
בשימת לב את שקיות הנייר ובה הביצי  ,הכעכי  ,בקבוקי הקוואס.
נפרדו מ הילדי כאשר הסתדרו בשורות :בראש הרבי ,במאס( עוזריו,
צעדו כחיילי קטני במעלה הר וידומקה .ש השתרעו על העשב,
פתחו את הכיבוד .הרבי סיפר את מעשה שמעו בר יוחאי .מיד לאחר
מכ התעוררו הילדי כמו מחלו והחלו יורי "מנשק ".
ג .תשעה באב

בתשעה באב חשו בכל בית יהודי בקרמני אווירה נסתרת של תוגה.
במש תשעת הימי היו הקצבי והשוחטי מחוסרי עבודה .ארבעת
בעלי בתי המרזח ,שביו ראשו נהנו מפרנסה לכל השבוע ,נחו א( ה .
הילדי  ,ה שנשאו את התוגה לבתי היהודי  .במש כל השבוע למדו
מגילת איכה בניגו מיוחד .בשבוע ההוא שיחקו הילדי במשחק
מלחמה .זה היה משחק יהודי טהור בש  :שלח .הסתדרו בשתי שורות
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זו מול זו .מכל מחנה נבחר מל ,שעמד בקצה הימני .המרחק היה בער
 15צעדי  ,ואסור היה לחצות אותו .מפקדי הצבא ,אחזו מקלות
בידיה  .החיילי היו מוצבי למלחמה .הבכיר קרא אל מתנגדו:
"שלח"" .שלח אתה את של" .ענה הראשו" :שלי חלשי משל,
לפיכ ,שלח אתה תחילה" .התשובה הייתה" :שלי חלשי עוד יותר,
לכ עלי לשלוח ראשו" .ואז פרצה המלחמה .החייל השלוח השלי
עצמו במהירות לעבר זוג ידיי קלועות זו בזו ,כדי לפרו דרכ .השורה
השנייה שילבה ידיה בחזקה ,א הוא הצליח לנתק זוג ידיי  ,שבה את
שני החיילי והביא לצבאו .כ נמש משחק המלחמה.
העוזרי של מלמדי דרדקי סייעו ליצירת האווירה .ה הכינו בשבוע
ההוא חרבות ע קטנות ,כדי למוכר לילדי  .כאמני מוכשרי לאור
שני  ,המציאו גילופי שוני במיוחד לראשי החרבות.
בי הילדי נפו המנהג של איסו( אצטרובלי דוקרניי ואגוזי
שחורי  .היו מחברי אות בחוט ובמלוא הכוח הטילו בגבו של פלוני.
ג בוגרי השתתפו במשחק ,תוקעי לפלמוני חופ תחת צוואר
חולצתו וגורמי גרד בגופו.
הצו בערב תשעה באב היה קדוש כמו בערב יו כיפור .בבתי לא
דלק אור בלילה ההוא .לבית הכנסת הלכו בנעלי בית או בערדליי .
לבשו בגדי משומשי  ,גברי כנשי  .מרבית הנשי נשארו בבית,
וקראו מתו :צאנה וראינה ,כשה ישובות על שרפרפי .
לייבוש ֶכה קוראת התפילות – במש השנה הייתה מוסרת ,בימי
ְ
יארצייט ,פריסות שלו מאת החיי למתיה – נהגה בתשעה באב
לנקוש במקלה על כל מצבה ולהודיע למת ,כי ב משפחתו בא לבקש
מחילה .נזקקה יתומה להעמיד
חופה לאחר תשעה באב ,הייתה
היא מבקשת בשמה מחילה
ומזמינה לחתונה.
בשני שלאחר מהפכת ,1905
נפגשו בבית העלמי שני
עולמות :התכנסו ש חבורות
פועלי יהודי ואינטליגנציה,
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וקיימו אספות אסורות .מקו המפגש היה סביב המצבות של יצחק)בר
לווינזו ושל בריש פלדמ שהתאבד לאחר כישלו מהפכת  .1905מאז
ואיל נפגשו ש שני דורות.
ד .סוכות ושמחת תורה

קידוש הלבנה היה המעשה הראשו לעשותו לאחר יו כיפור .יהודי
שבבית היה פרוזדור ע כנ( גג ]נפתחת[ ,היו פותחי אותו במוצאי
יו כיפור ומורידי סכ מיובש מ השנה הקודמת ,והחלו מתכונני
לסוכות .אחרי לעומת זאת ,החלו לעסוק בהכנת הבסיס והקורות
להקמת סוכה בחו או בחצר .השכני שנהגו לאכול בסוכות סייעו א(
ה  .בעיקר היו הילדי עסוקי מאוד.
קישוט הקירות היה מלאכת מצווה של הנערות .הגויי בקרמני ידעו
מה נחו ליהודי לחגי  ,ולסוכות החלו להוביל עגלות עמוסות סכ.
הילדי בעיקר ,ה שהביאו את שמחת חג הסוכות לבתי ולרחוב.
הגויי הביאו ג שקי מלאי אגוזי ולשי  ,והילדי התכוננו
למשחקי באגוזי  .קריאה במגילת קהלת כבר לא העסיקה את ראש .
ביו של ערב סוכות היו פטורי מלימודי  .צרי היה לקשט את
הסוכות בפרחי סתיו יפי  ,הסירו מקירות הבית את קני המנורה
התולי והדביקו אות לקירות הסוכות.
נשי ונערות לא אכלו בסוכה ,רק נהנו ממצוות ההגשה של מאכלי
בסוכה ,האזנה לקידוש שערכו הבעל או האב .ג עריכת השולח
וסידור הסוכה הייתה מצווה שלה.
ג בימי חול המועד נשמה קרמני היהודית חגיגיות .בעיקר נשא את
החג ברחוב ,בעל המלאכה היהודי שלא עבד .בימי אלה חיו ברחוב,
טיילו .בערב התפנקו בהליכה לקולנוע ע הילדי או סת להתארח.
מלמדי דרדקי היו עסוקי בימי הה  ,הלכו לגבות שכר לימוד,
לרשו ילדי לזמ לימודי נוס( ,לקבל תלמידי חדשי  .עוזריה היו
עסוקי בהכנת דגלי לשמחת תורה .על העוזר היה ג ללמד את
הילדי לקלוע לולאות מעלי לולב דקי ארוכי  .ערב הושענא רבא
עסקו בקליעת הושענות ,אות צרי היה לקלוע כ שיהיו כמו רצועת
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תפילי של יד .עסקו בזה בכל הבתי  .א את ההושענות סביב הלולב,
עשה השמש בלבד .ג היה הול בי הבתי לחלק יחד ע האתרוג.
היהודי כינו את שבוע סוכות :שבוע שמחת תורה .הייתה תחושת
רוממות יותר מאשר בפסח .רוויי במצוות שונות ומלאכת קלה
יותר ,שימחו עצמ בקרמני זק ונער באמצעות יידישקייט.
ה .יהודי עורכי חתונה

לקיי חתונה לא היה סת להעמיד חופה ולומר :הרי את .חתונה
מסוג זה כינו היהודי בקרמני :חתונת גויי  .בחתונה יהודית אמתית
שמח כל הרחוב היהודי ,דלי ועשירי  ,שבוע תמי לאחר החופה.
בשבוע שערב החתונה השתכנה חגיגיות בבית המחותני  .תפרו בגדי
חת)כלה .המשמשות החלו לאפות מיני מאכלי למעמד חת בראשית.
הבית המה אורחי  ,קרובי ושכני  .למחרת ,בשבת בבוקר ,הלכו
לבית החת ללוותו ,בבגדי החתונה החדשי  ,לבית הכנסת .הילדי
הקטני חשו בני מזל כי נשאו את האגוזי התורכי לעזרת הנשי ,
להשלי על החת לאחר מפטיר .בוגרי  ,נאסר עליה לשאת מחמת
תחו שבת .המתפללי בבית הכנסת חשו תחושה שונה .החז שר
בחגיגיות "ויהי בנסֹע הארֹ" .כשנקרא החת למפטיר ,הקשיבו כול
לברכותיו .הנשי בעזרת הנשי הקשיבו בדריכות ,לשמוע מתי מסיי
החת את הברכה השנייה ,כדי לא לאחר בהשלכת האגוזי על החת.
מיד לאחר התפילה נהרו בעלי)הבתי לעבר החת והמחותני לברכ
במזל טוב .לראשונה סייע השמש לחת ללבוש את מעילו .כל
המתפללי יצאו בעקבות שני המחותני והחת במרכז ,לערו את
הטקס של עוגת ֶלקאח ויי"ש שנמש שעה ארוכה.
מחותני בעלי יכולת ערכו בבית החת מלווה מלכה עד שעת לילה
מאוחרת .במוצאי שבת ניגנו כליזמרי בבית הכלה ,וחברותיה רקדו.
הירש הכליזמר ותזמורתו ,שכללה את שלושת בניו :משה בכינור,
יענקל בחצוצרה ,מיכל בבס ,פתחו בנגינת ריקודי ֶשר ,קדריל .האמהות
התמוגגו מנחת ואיחלו לחברותיה של הכלה" :בעזרת הש  ,במהרה,
בחתונתכ".
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בשבוע החתונה לא נסגרו דלתות בתיה של החת)כלה .עסקו ללא
הר( בהכנות ליו החופה ולסעודת החופה .הינדה המשמשת אפתה
ובישלה מבוקר עד שעת לילה מאוחרת ולא חדלה .לא כל שכ ביו
החופה ,כשבישלו את מרק הזהב למע החת)כלה לאחר התענית.
ביו החופה מלאו הבתי המולה וציפייה .הכלה ,לאחר טבילה,
ב1דדה .חברותיה סייעו לה להתקשט ,עד ללבישת שמלת החופה .הבית
נראה מהודר כמו לשבת .החברות הניחו לראש הכלה את ההינומה.
הירש הכליזמר בא הפע ע כל תזמורתו ,ע תו( ומצלתיי  .הוא ניג
ֶשר ,פולקה ,ריקוד)הרוגז .הפע רקדו ג המחותני והמחותנות.
הריקודי נקטעו כשבא שליח להודיע כי מובילי את החת לכסות את
הכלה .הכליזמרי פנו אז לעבר הדלת ,לקבל פני חת ,תו שה
מנגני ניגו מיוחד לחת.
בצעדי מדודי  ,בי השושביני והמחותני  ,הובא החת אל הכלה,
הוריד את ההינומה על עיניה ונסוג לאחור .ואז החל טקס הושבת
הכלה ,הבדח החל בטקס בליווי נעימות הכינור" :כלונת ,כלונת ,בכי
ל" ,המחותנות והנערות מחו עיניה ,זה נמש עד אשר הודיעו כי
מובילי את החת לחופה .אז החלו להכי את הכלה ע שושבינותיה,
המחותנות ,שנרות לבני גדולי בידיה.
החופות נערכו בחצר בית הכנסת הגדול.
כשניצבה הכלה סמו לחת ,הקיפו המחותני  ,נרות דולקי בידיה ,
שבע פעמי את הזוג .לאחר מכ סידר הרב קידושי .החת)כלה לגמו
מכוס החופה המיוחדת ,החת ניפ את כוס הזכוכית ,וכל הנוכחי
צעקו בנשימה אחת" :מזל טוב" ,שלוש פעמי  ,על פי :חוט המשולש
לא במהרה ינתק.
לאחר הטקס הובילו את הזוג מחצר בית הכנסת ביציאה אחרת )כ ג
מתי ( ,הובילו ברחוב הרחב .שליח של המלווי ר בראש ,להודיע כי
מובילי את החת)כלה חזרה ,הכליזמרי יצאו לחזית בית החתונה,
להכניס את הזוג בנגינה .אחת המחותנות הקדימה וחטפה מיד משגיחה
את חלת הכרכו הגדולה המיוחדת ,וריקדה כנגד הזוג בנסיגה ,עד
שנכנסו אל הבית .את החת)כלה בודדו לטעו משהו לאחר התענית
הארוכה .והמחותני רקדו.
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מעול לא העמידו חופה בלילה ,אלא לפני שקיעת החמה .חופה
שהייתה ביו שישי ,סעודת החופה נערכה במוצאי שבת ,לאחר
הבדלה .לסעודות ליל שבת חייב היה להיות מניי אורחי לשבע
הברכות .בסעודת החופה הסבו כול אל השולחנות ,רקדו בי מאכל
אחד למשנהו – הפע הנוער בלבד .אצל חסידי למדני נשא החת
דרשה מענייני דיומא.
אותה שעה היה הבדח במלוא תפקידו .לאחר הסעודה ,לפני שבע
הברכות ,החלה המולת מתנות דרשה .הבדח קרא כל אחד בשמו בעת
מסירת המתנה .תחילה נקראו המחותני  ,לאחר מכ משפחות הזוג,
ואחריה האורחי  .בעיקר נתנו כלי כס(; אמידי  ,העניקו ג כלי
זהב.
סעודת החופה נתמשכה אל תו הלילה ,רקדו כשהידיי מונחות על
הכתפיי  ,כמו בשמחת תורה ,ע החת)כלה ,עד שהזוג נעל מתו
הציבור .אז החלו להתפזר לבתיה .
במש השבוע כולו לא חדלו לדבר על החתונה .אצל החסידי
לעשות שבע ברכות כל השבוע ,ע מניי ליד השולח.

נהגו

שכני גויי צבאו במש שעות על החלונות בסקרנות ,להביט בהווי
המיוחד של חתונה אצל יהודי .
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .388 – 381
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ל' רוזנטל פורי

זיכרונות ילדות

החור( החל להמאיס עצמו .ימי החור( על לילותיו הארוכי נמשכו זמ
רב .אנחנו ,נערי החדר ,התחלנו לחשב כמה נותר עוד לפורי  ,לפסח,
חישבנו וחישבנו ,עד אשר באחד מימי שישי ,טר לכתנו הביתה,
הסביר הרבי כי לאחר שבת נתחיל בקריאת המגילה .התחלנו אנחנו
להרהר ברעשני .
אצלנו בחדר היו שני נערי  ,לאחד מה  ,אב נגר ,ולשני – אח .לה
היו רעשני שהחרישו את הרחוב .ילדי הגבירי הזמינו אצל מיד
רעשני ע גדולי  ,האחרי הסתפקו ברעשני פח בשלוש קופיקות
שקנו אצל לאזיל הפחח; ומי שג מטבע ב שש פרוטות לא היה בידו
נאל להסתפק במקל.
סחר)מכר זה התנהל במש כל השבוע שעה שהרבי למד אתנו את
המגילה.
בתענית אסתר היינו חופשיי  .ביו זה בוססנו בבו ובשלוליות .בבית
רבתה ההמולה ,הכינו מחמצת לחלה .אותי כיבדו במעיכת פרג למילוי
אוזני המ.
שעות אחדות לפני רדת הלילה ,התאספו ליד בית המדרש כל נערי
החדר ,חמושי ברעשני למיניה  ,במקלות ,בפיסות ע ,בקרשי .
השמש הסתגר ומנע כניסה ,ואנחנו דפקנו בדלת וצעקנו" :א סיא ,סיא"
)זה היה כינויו ,משו שאשתו פיטמה אווזי ( .לא נדרשנו להמתי זמ
ממוש .המבוגרי החלו לבוא לתפילה ,ואנחנו התגנבנו אחד)אחד
פנימה ,וכשביקש ר' בצלאל השמש ,לסלק אותנו – נשבענו באבא)
אימא כי נשב שקטי מאחורי התנור.
מדי פע ניסה אחר את הרעש ,השמש בא בריצה ,א לכל אחד
מאתנו הייתה תשובה" :לא אני".
הלילה ירד ,החלו בקריאת המגילה .על מנת שלא להחמי שו מילת
המ ,הצי אחד מאתנו במגילה ,וכל כל פע פקד להכות ,כי החז רצה
לעבור בשתיקה על מילות המ ,כדי להפחית את הרעש ,ולא עלה בידו.
אחדי מאתנו היו חסרי סבלנות לחכות והכו ג את מרדכי .הגבאי ,ר'
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בונ  ,התכעס מדי פע על "השקצי " ועל השמש ,א אנחנו הקשבנו
לו כמו המ לרעש .שבנו הביתה מרוצי  ,כמנצחי אמתיי .
בבית הכניסו לתנור חלות ,עוגיות ואוזני המ .אוזני המ אחדי יועדו
לכובסת הגויה ,המכבה בליל שבת את הנרות ומסיקה את התנור
בשבת.
בבוקרו של חג פורי  ,בעת קריאת המגילה ,היה הרעש פוחת .בצהריי
צצו זוגות לבקש תרומות .בשוק ,ליד חנויות העור ,התרווחו נשי ע
ערבות ועליה
מרכולת :פחזניות שבזוק עליה פרג צבעוני בתו ֶ
כיתובי שוני " :הטוב בידידי "" ,חת חביב"" ,כלה אהובה" ועוד .היו
ש משרוקיות לילדי  ,בובות קטנות מנגנות ,סידורי זעירי – הכול
מסוכר .המאפה הטוב ביותר היה אצל הינדה הגדולה ,החנות הקטנה
הייתה מלאה כל טוב ,נשות הגבירי עשו ש קניותיה.
בערב החלו להתכונ לסעודה .השולח היה מכוסה מפה בהירה ,ועליו
חלות זעפר גדולות .הפמוטי מצוחצחי  .אבא ישב לפני קערת פליז
וחילק מטבעות ,לכל אחד בנפרד ,לפי ראות עיניו.
לקראת הסעודה החלו לצו משלוחי מנות! ראשו השולחי היה
הרבי .על צלוחית היו מונחות פחזניות אחדות ,כעכי ותפוז .אבא
שלח לרבי רובל כס( ולנער השליח העניק חמש קופיקות.
לאחר מכ החלו להופיע משלוחי מנות של החז ,השמשי  ,הרב וכלי
קודש אחרי  ,לכל אחד מה השיבו מיד משלוח מנות .הדודות
והדודי שלחו מתנות למיניה ,בה בד לחליפה לאח ואריג לשמלה
לאחות הקטנה .סבתא שלחה לאח הצעיר סידור .אנחנו הילדי היינו
מרוצי מדבר אחד – התפוזי .
עד שעת לילה מאוחרת בילינו .היינו עסוקי
מה לשלוח למי .שמחת פורי הורגשה.

מאוד במשלוחי מנות,

למחרת התאווינו שהכול יחזור על עצמו ,א באו רק שואב המי –
לקבל חלה ,והכובסת – לקבל אוזני המ.
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .389 – 388
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מה שהיה

)צרור רישומי הווי(

שבועה על נרות שחורי בבית הכנסת
בבית הכנסת הגדול ,נשבע על נרות שחורי  ,לבוש קיטל ,י' נ' הזק
תושב וישניווי .הוא תבע מאיכר  1300זלוטי והאיכר טע כי הפקיד
שטרי ערבות בער של  1000זלוטי ולווה  300זלוטי בלבד.
במעמד השבועה נכחו השופטי  ,עורכי הדי ,הרב ואחרי  .היהודי
בכה בשעת מעשה כילד קט.
שידו שהופר בגלל גלגלי אוטובוס גדולי
כלה כפרית בילתה בקרמני כאורחת אצל החת .פע אחת בעודה
מטיילת ברחוב ע החת ,בא אוטובוס גדול .מרוב פליאה קראה הכלה
אל החת" :ראה את הגלגלי הגדולי " .החת חש נפגע שיש לו כלה
צרת אופקי  ,שלא ראתה מעודה אוטובוס ,הוא הניח לשידו.
מעשה טוב של נוצרייה
לנוצרייה מקרמני הייתה אחות בעלת אחוזה בבלוזרקה ,במש שני
אחדות עבד אצלה יהודי כמנהל .אשתו מתה עליו והוא נותר אלמ
מטופל בילדי ובמצב קשה .הנוצרייה מקרמני התעניינה בגורלו,
נטלה לביתה את בתו בת ה) 16וכלכלה אותה .היא הסדירה את
לימודיה בבית ספר אורט על חשבונה .ראוי להוסי( ,כי קנתה למענה
כלי כשרי ודאגה למזו כשר לנערה שחונכה ברוח דתית.
תחילה מכר את החמאה לאחר מכ קבר את הא
בכפר מ' לא הרחק מ העיירה שומסק ומקרמני ,התגוררה משפחת
איכרי יהודי  .באחד מימי רביעי ,נפטרה א המשפחה הזקנה ,בת
 .95בית עלמי לא היה בכפר ,צרי היה להעביר את המתה לשומסק.
הב הבכור במשפחה טע כי לא כדאי לרתו את הסוסי במיוחד
ולנסוע לשומסק ,ביו ראשו עליו להיות בשומסק למכור חמאה,
בהזדמנות זו יביא את הא לקבר ישראל.
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אמר ועשה .המתה נותרה מוטלת .ביו ראשו בבוקר רת הב את
הסוסי  ,הניח את המתה על העגלה ,כיסה בשק ,העמיד את החמאה
מעל ונסע לשומסק.
בבואו ,מכר הב את החמאה תחילה ,מחשש שהקבורה תגזול זמ רב
מדי ולא יהיו קוני למרכולתו .כשמיששו הקוני את השק ,השיב" :זה
לא למכירה" .משמכר את הסחורה ,פנה לבית העלמי והביא את הא
הזקנה לקבר ישראל.
סוס ,נוטל א( הוא דמי שדכנות
אישה מקרמני באה לבלוזרקה כשדכנית ועשתה שותפות ע שני
שדכני נוספי בתנאי הבאי  :היא ,השדכנית ,תספק בחורי
מקרמני וה – נערות ,שהעיירה בלוזרקה הייתה משופעת בה בלא
עי הרע .על מנת לחסו לבחורי הוצאות ,קנתה השדכנית סוס ועגלה
והובילה את הבחורי על חשבונה להתראות ע המועמדות.
עלה בידה להוציא לפועל שידוכי אחדי  ,א בלא סכסו אי אפשר.
הרב נאל להתערב בסכסו בגי דמי שדכנות ופסק סכו כס( לטובת
השדכנית מקרמני ,א היא הרימה קול זעקה ודרשה תשלו ג בעד
הסוס .לא הועיל דבר ואבי הכלה נאל לתת דולר ג למע הסוס.
מעניינת ג העובדה ,כי כשבאה השדכנית מקרמני לבלוזרקה ,לשDת,
הביאו אמהות לנערות ,שיבולת שועל למע הסוס ,ואבות הביאו שחת,
כדי שיהיה לסוס כוח להמשי להביא בחורי לבלוזרקה.
אלמנות מקרמני מזכירות לרב של פוצ'ייוו להתיירא מפני האל
הכול היו מגויסי לבחירת הרב מינדיוק ,חתנו של הרב רפפורט
המנוח ,כרבה של קרמני ב) 15בינואר  .1933התנהלה ג חליפת
מכתבי ערה בי אלמנת הרב רפפורט ובי הרב אורצקי מפוצ'ייוו
שביקש להציג את מועמדותו.
השיא היה במחאה הגלויה של אלמנות קרמני כנגד הרב מ' אורצקי,
על רצונו להתמודד .הסממ הפיקנטי היה קול קורא של האלמנות
שפורס בעיתו "קרעמניצער שטימע" בעמודו הראשו ,וזה תוכנו" :יש
אלוהי בעול  ,אבי יתומי ודיי אלמנות – את האלוהי ְירא! הרב
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של פוצ'ייוו" .הקול)קורא של האלמנות הועיל ,הרב של פוצ'ייוו לא
הציג את מועמדותו.
להל הנוסח המלא של הקול)קורא הייחודי ע חתימות האלמנות:
מחאה גלויה של אלמנות קרמני
למקרא מכתב בעיתו ,בו אתה מכריז כי הנ מציג את מועמדות לרב
קהילה בקרמני – בכ אתה עומד לאמלל עוד יותר את אלמנתו
האומללה די והותר ואת היתומי של הרב רפפורט שמת בדמי ימיו –
חובה היא לנו למחות בחריפות כנגד מעשה זה.
אנו ,אלמנות אומללות ,החשות על בשרנו ,יותר מאחרי  ,בגורל המר
ובסבל הרב של אלמנות ויתומי שנענשו בידי האל בעונש המר ביותר,
אנחנו כולנו ,מאשימות בחריפות את התנהגות ,המכוונת כנגד גורל
אלמנה ומשפחה של יתומי קטני .
לא יאה ליהודי בכלל ,ולרב בפרט ,לחתור תחת חייה וקיומה של
אלמנה ע יתומי  ,בפרט משפחה של רב שמת בדמי ימיו!
עלי ,הרב אורצקי ,מוטלת החובה להג ולהקל חיי אלמנות ויתומי
שהמר לה גורל ; רב חייב הרי להיות מופת לעול ביושרו
וברחמנותו .וסופו של דבר ,אתה עוד רוצה לנקוט צעד חסר יושר
וחסר רחמי  ,שהוא לבטח ביזוי וחילול של התורה הקדושה ושל
מצפו אנושי .היכ יושר? היכ רחמנות? והיכ האיסור מ התורה לא
לענות אלמנות ויתומי ?
תהיה אש כנגד אלוהי וכנגד אנשי  ,ותועמד אל עמוד הקלו של
הציבור ,א תציג את מועמדות לרבנות קרמני! אי לזה כל צידוק!
דמעותיה של אלמנות ויתומי רבי  ,החשי ומשתתפי בצער
המשפחה האומללה של הרב רפפורט ז"ל ,יפנו כנגד ולבטח לא יאבדו!
יש אלוהי בעול  ,אבי יתומי ודיי אלמנות – התיירא מפניו! הרב
של פוצ'ייוו!
בצער רב ,אלמנות קרמני :ציפה ויינברג ,נאדי שומסקי ,פייגה ליטווק,
איטה רוזנפלד ,סטיסי למברג ,פסי מנדלקור ,גיטל הוכברג ,מרי זלצר,
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מלי שפטי ,גיטל דולגושיי ,רבקה גורנפלד ,רבקה בוי  ,פלי שיינברג,
ביילה בורשט ,ינטה סאמבירר ,רבקה שטיינברג ,דבורה קריווי ,פסי
ריי ,דנצי גיטלמ ,חיה פרידקס ,פסי פרידמ ,טויבה טפר ,צביה
שניידר ,ביילה פונדיק ,גולדה ברשפ ,פייגה שטולברג ,פסי כ ,ביילה
דולגושיי ,אסתר גוז ,חייקה לנדא ,מ' פויזנר ,אסתר אקס ,שיינדל
פולטוראק ,אידיס ביילאג1ז ואחרות.
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .392 – 389
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אסתר לייבל)רובינשטיי

)תל אביב(

יומי הראשו בחדר

באחת השבתות ,בגיל  ,6)5אמרה לי דודתי ,שאצלה התחנכתי ,כי
למחרת ,ביו ראשו ,עליי להשכי קו  ,כי עוזר הרבי יבוא לקחתני
לחדר של המלמד יואל קישקה .המילה חדר כבר הייתה מוכרת לי
מאחיי ואחיותיי הבוגרי ממני ,א לא ראיתי עדיי חדר.
קמתי בשעת בוקר מוקדמת .דודתי גנדרה אותי ,הלבישה לי את שמלת
השבת ,הכינה מעט מזו :לח בריבה ופיסת חלווה.
הדלת נפתחת ,נכנס איש צעיר ,פני מלאות פצעי  ,עיניי אדומות
וא( ארו ,כפו( ,בגדו מזוה  ,לבוש מעיל קט ממידותיו ,השרוולי
קצרי והנעליי מרובבות בו .מראהו הטיל פחד ,מבוהלת הסתתרתי
תחת סינרה של אימא ]![.
העוזר של הרבי הרגיעני ,העמיד אותי על כיסא ונשאני על גבו .חיבקתי
בידי הקטנות את צווארו המזוה  ,וכ הוביל אותי אל החדר .היה זה
חדר ארו בעל חלו גדול .בכניסה עמד ספסל גבוה עמוס מעילי .
שולח אחד ארו ,לצדיו שני ספסלי  ,ועליה ישבו כבר זאטוטי
בגילי .במרכז החדר התהל תרנגול גדול ויפה.
העוזר השאיר אותי ליד הדלת .אני מביטה בילדי וה מביטי בי.
לפתע מופיעה אישה מלוכלכת ,גבוהה ובעלת בשר ,המלמדת ,ומורה
לעוזר להושיב אותי בי הילדי  .מיד נכנס יהודי נאה ,גבה קומה ,בעל
זק לב ארו .זה היה המלמד יואל קישקה .הוא מתיישב בראש ,בצדו
מחווה אותיות גדול בידו ,הלימודי
השני של השולח – העוזרְ ,
מתחילי .
המלמד עצמו ,למד ע הילדי היותר גדולי  ,וע הקטני למד
העוזר .בי לבי היה העוזר מתנמנ  ,ולא הבחי אי נע המחווה מאות
לאות .הילדי התבלבלו ,המלמד הכניס לפעולה את השוט שתמיד היה
מוכ אצלו.
א הצטעק המלמד" :נו ממזרי  ,לכו כבר לזלול!" נשכח הכול ,וממש
נעל הפחד מפני העוזר ומפני מלקות הרבי שנכנס לחדרו אחר .העוזר
השתרע על השולח ונרד  .הילדי פתחו באכילה ובמקביל עסקו
במשחק :מי יתלכל יותר בריבה שעל הלח  ,שכל אחד הביא עמו,
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ובמעשי שובבות אחרי  ,עד אשר ירדו כול
שיעור לצחוק ולצעקות.

מ הספסל .לא היה

ברגע זה נכנסה המלמדת מטאטא בידה וקללות בפיה" :לצחוק חשקה
נפשכ  ,שתצחקו צחוק מר מבעד לדמעות!"
מיד השתררה דממת מוות.
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .393 – 392
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משה סוראווסקי

)ניו יורק(

קרמני הישנה

)דפדו( באלבו  :כל קרמני(

ידיד שביקר בקרמני הביא לי מתנה "כל קרמני" – אלבו תמונות
מעיר הולדתי ,בה ביליתי את שנות ילדותי ונעוריי .פתחתי את
האלבו בידיי רועדות וזיכרונות עבר מזמני טובי העירו והחיו
בזיכרוני את ביתי האבוד לנצח.
בית הנתיבות
אמת ,כבר אי זה בית הנתיבות שהשארתי מאחוריי כשעזבתי את
קרמני ,בית הנתיבות שחזיתי במו עיניי בבנייתו .הייתי אז נער קט
ולמדתי בחדר כי בעול נעות רכבות על קיטור .אי נראות רכבות אלה
– זה קדח במוחי הצעיר בעוז .לנסוע לרודניה – תחנת הרכבת קוד
שהחלו בבניית בית הנתיבות אצלנו – לא נזדמ לי ,ללכת ברגל מרחק
כה רב ,אולי שני מייל ,התייראתי מחמת שודדי ביער .לפיכ המתנתי
בסבלנות עד שתסתיי בשעה טובה בניית בית הנתיבות.
היה זה לער בתקופת פסח כאשר הרכבת הראשונה צפויה הייתה
לבוא מדובנה .לא נית לתאר את אשר התרחש בקרמני! יהודי נטשו
חנויות ופרנסות ,נשי לא היניקו ילדי ביו ההוא ,בתי הספר
והחדרי  ,שממו .זק ונער נחפזו לחזות בפלא .כל העיר ,פשוטו
כמשמעו ,הייתה בבית הנתיבות כשבאה הרכבת הראשונה לקרמני.
לעול לא אשכח את הרוש העצו שעשתה עליי ארובת הקטר
המופלאה ,ומגדל המי שממנו לג הקטר מי  ,והטכניקה המיוחדת
בה נכנס הקטר לתו שוחה עגולה וגוי אחד בלבד סובב הגה קט
והפנה אותו לאחור .פלאי פלאי !
העיר נשמה נשימותיה ע בואה של הרכבת מדי בוקר ונסיעתה מדי
ערב .לבני הנוער היה מקו בילוי בזמנ הפנוי ,לא כל שכ בשבת ,אז
היו הדרכי מ העיר אל הפרוור ואל בית הנתיבות משחירי מרוב
אד  ,והנוסעי  ,גויי כמוב ,ל 11לדרכ ברוב הדר .עתה לא נותר זכר
לבית הנתיבות ההוא .הוא נשר( בזמ מלחמת העול הראשונה ,על
מקומו ניצב בית נתיבות קטנט ,הנראה כמעט כפונדק.
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בית הכנסת הגדול
אוח ,בית הכנסת ,מה רבי הזיכרונות המתוקי הקשורי אצלי בבית
כנסת זה ובחצר בית הכנסת .כמעט מחצית משנות ילדותי ביליתי ש .
וכי היכ עוד הייתה כניסה חופשית לילדי יהודי  ,מקו רחב ידיי
לשחק בו? כמה זוגות נעליי למשל ,סבורי את  ,קרעתי בטיפוס
ובקפיצה מ הגדר המקיפה אותו? היכ עוד נית להתגלגל בעשב
ולחוש כי אנחנו בכרמו של אבא? היכ ספגתי ניגוני חזני לרוב? היכ
עוד נית לראות ארו קודש מופלא ונאה ,גדול ומתנשא עד לתקרה?
והרוש העצו שהותיר בית הכנסת בכרכוביו המסיביי הגבוהי ,
הנברשות התולות ממרומי התקרה והאקוסטיקה המופלאה? הכניסה
הרחבה הנאה ,מ הפלוש ,המדרגות הרחבות והכניסה המרווחת לבית
הכנסת כמו נבנו במיוחד על מנת שיהיה לנו ,החבריה ,די מקו
להשתולל ולהתקוטט על אגוז או סוכרייה שהיו הנשי משליכות בזמ
קריאת חת לעלות לתורה.
בוני בית הכנסת היו לבטח בעלי טע  .לא יכלו לבנות לעצמ ציו טוב
יותר מבית הכנסת ,שהשקיעו בו מאמ וכס( רב .דורות היו ,דורות
יבואו ,ובית כנסת שכזה לא יבנו עוד בקרמני.
המגרש של שימלה
ימ ֶלה רועה ,הוא קפיצה גדולה,
המעבר מבית הכנסת אל המגרש של ֶ E
א התמונה קשורה במתוקי שבזיכרונות הילדות שלי .נוס( לכ מילא
מקו זה תפקיד חשוב אצל בני הנוער בקרמני.
היכ ,לראשונה בחיי ,ראיתי ביבר ובו חיות פרא אמתיות? אצל
שימלה! קרקס תחת כיפת השמי וקרקס סגור באוהלי – אצל
שימלה! בילוי לגויי שבו טיפסו על חבל שנמרח בסבו ,בגלל כתונת
אדומה – אצל שימלה! פרשי המבצעי תרגילי על סוסי – אצל
שימלה! יריד – אצל שימלה! לקנות ולמכור סוסי – אצל שימלה!
הכול אצל שימלה .קרה אפילו ,שחסכתי שש קופיקות מדמי החנוכה,
והלכתי לי אל שימלה לקנות לי סייח .מה גדולה הייתה קנאתי
בשקצי הקטני שישבו לה בנוחות על סוסי אבותיה והשקיפו
מעליה  ,בגאווה וביטול ,עלינו ,ילדי יהודי .
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בית המרח
במקו השני אחרי המגרש של שימלה ,מאמי אני ,מקו הבילוי הטוב
ביותר היה לבטח בית המרח .ראשית ,התרחצנו מדי יו שישי,
כשהיינו משוחררי מ החדר ,כי הרבנית הייתה עסוקה הכנת הבית
לשבת .שנית ,תמיד מצא ח בעיניי הטרר הגדול וההמולה ששררו
בבית המרח .מבעד לאדי נית היה בקושי לראות זה את זה ,והיה
שמח לראות את האבות תרי אחר ילדיה לפתות אל הספסל
הגבוה שעליו ישבו יהודי והלקו בהנאה את גופ באגודות זרדי תו
שה משמיעי צעקות ,ודווקא ברוסית" :עוד ,עוד!" וזכור לי כי פע
אחת הייתה לנו ליד בית המרח הצגה חינ  .זה היה ביו שישי .נוסע
לו יהודי במורד ההר )צ'רנצ'ה( מוביל עגלת חול ,חול ברונזה יפה
שנשי קונות לשבת ,לפזר על רצפות הטיט .ברגע שעלה על גשרו
הע שעל הפוטיק ,מקו בו נמצא בית המרח ,לפתע – טרא! הגשר
קרס ובעל העגלה ע הסוס וע עגלת החול ,נפלו לנהר .כל העיר
התקהלה במרוצה לצפות בפלא המוזר ,בטוחי היו כי לראשונה
בתולדות קרמני התרח סוס בנהר הפוטיק.
המנזר
בלב לבה של קרמני אני רואה את תמונת המנזר ע הכיפות
והפעמוני שתמיד כמעט החרישו את אוזנינו בצלצוליה  .לנו ,הילדי
היהודי  ,לא היה זה אמנ מקו נאות לשוטט בו א( שהייתה לפניו
מדרכת אב רחבה מאוד וכיכר גדולה לתהלוכות.
כא ,לפני המנזר ,ביו ראשו ,געש הכול בחיות רבה ,ויהודי פדו
כס( ,א( שהחנויות היו סגורות חצי יו  .יהודי מצאו עצה לעצמ ג
כשהדלתות סגורות .במיוחד רבתה ההמולה בעת הטבלה לנצרות,
אותה שעה התקבצו בכיכר גויי רבי  .תמיד השתאיתי מאי באו
במספרי כה גדולי  .בס הכול נותר אצלי טע לוואי רע מ המנזר.
הסמינר ]לכמרי [
עיר לעצמה ,כמעט מבודדת .שערי גדולי גבוהי  ,חלונות רבי וגדר
גבוהה הנמשכת לאורכו ולרוחבו של הסמינר אפו( הסוד ,שרגל יהודי
לא דרכה בו .לדידנו ,הנערי  ,לא היה בו שו כוח משיכה.
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דבר אחד בלבד בסמינר גר הנאה ליהודי  :השעו הגדול ע לוח
הספרות על מגדל גבוה .לא היה בילוי נאה מזה בליל קי ,כשהלבנה
האירה והכוכבי פזורי בשמי  ,אנשי מיוגעי מ החו הבלתי
נסבל ישבו לה על מרפסות כניסה מחופות זכוכית או על המדרגות,
השינה מה והלאה ,ולפתע מתחיל שעו הסמינר להכות ,והוא מכה 12
פעמי .
רחוב שירוקה – הרחוב הרחב
כא גרתי .מ המרפסת שלנו ,המחופה זכוכית ,ראיתי תהלוכות לרוב
והייתי מחות של ע המוזיקה .א הלח היפה ביותר ששמעתי אי)
פע ברחוב הרחב ,והוא מהדהד באוזניי עד היו  ,היה מדי שבת ע
שחר ,בשעה ארבע בער ,כשבדממת הלילה ,מבעד לתריסי מוגפי ,
שמעתי בברור יהודי שעבר עברה כלשהי ונטל על עצמו משימה לקרוא
ליהודי לבית הכנסת ,שר בניגו מלבב:
ישראל ע קדושי ,
עורו ,עורו
לעבודת הבורא,
כי לכ נוצרת ...

הצלילי הרכי שהשמיע היהודי מדי שבת ע שחר ,עולי לדידי על
כל מה ששמעתי מעודי.
הגבעה מאחורי בית הכנסת הגדול
והנה אני מתקרב לשלוש תמונות יחד! כא היה לנו ,הילדי היהודי ,
העונג הגדול ביותר לבלות ,במיוחד בבוא החור( הארו .ע רדת
השלגי הראשוני הכבדי נכבש מסלול גלישה .היכ בקרמני כולה
היה מקו טוב ובטוח יותר להחליק ולרכוב על סוסוני  ,א לא
ברחוב הפריצי מאחורי בית הכנסת?
בבוא שבת קודש הנעימה ,נפטרו מ התפילה הארוכה ,אכלו סעודת
ערב וקינחו בקוגל עתיר השומ ,המבוגרי חטפו תנומה לאחר שבוע
עבודה קשה ודאגות – אותה שעה היה הרחוב מלא אותנו .מאי
לילדי יהודי מספר כה רב של מזחלות? מאי לילדי יהודי מנהג
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הרכיבה על סוסוני ? וע זאת ,צעקותינו הנלהבות וצרחותינו
החרישו את רחוב הפריצי וגרמו לנו שמחה שלא תתואר!
אני מביט בתמונת ביתו הקט של סבי ,ר' איסר פינגרהוט ,ע הגינה
וע האלו הגדול שגילו לבטח כ) 200שנה א לא יותר .אוח! מה יקרו
לי בית זה והחצר .ש היה לי חדר גדול ,שרוק בקי מעצי ההסקה,
ויכולתי לעשות ש נדנדה ולהפו את החדר לקרקס שבו הייתי
האקרובט והקופאי ובעל הבית .בחצר הגדולה היה די מקו לשחק
בחיילי  .בצל ע האלו אהבתי לשכב בקי ,ספר בידי ,ולשקוע
בהרהורי על אשר קראתי.
השדרה
רואה אני את השדרה והשער המוביל למנזר בגיילובנסקי .מספר
פעמי הסתכנתי וחציתי את החצר הארוכה של המנזר ויצאתי בשלו .
ככל שזיכרוני מגיע ,לא נכנס לש מעול שו ילד יהודי ,משו
שהתגורר ש ההגמו שחשש מפני עי הרע.
לעומת זאת רוויתי עונג רב מעמדת השומר הקטנה הסמוכה למנזר.
בימי ראשו אחר הצהריי  ,בתקופת הקי ,נוגנה ש מוזיקה ,לא היה
עונג גדול בעול מלהאזי לנגינה.
קרמני כולה אהבה להקשיב לנגינה ושירה .נערות קרמני יעמדו
שעות תחת לחלונות ובלבד שישמעו את חצקלה כליזמר וחבורתו
מנגני בטקס כיסוי הכלה .נג תיבת נגינה ,המציב ע שותפו ארבעה
קירות ומציג מריונטות ,מוש א( הוא קהל רב.
לעול לא אשכח את הלח שניג בעל תיבת הנגינה שעה שהשות(
הציג שייג בש גבריל מתנשק ע שיקסה ,ומתחרהו חובט בראשו
במקל והורגו .לאחר מכ ניסה הרוצח להעירו וצעק בקול בוכי :
"גבריל ,קו  ,קו לשתות וודקה!"

לאחר מכ כיסו את המת במטפחת שחורה והובילו להלוויה ,והלהטוט
קרא תו כ בשפה מעורבת ,לשמחת הקהל שאי לתארה:
צדקה תציל ממוות! אדוני  ,תנו פרוטה ,פרוטה תנו...
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לנו הילדי היה המופע בגדר תענוג נדיר וצחקנו בשפע ,חו מזה
הייתה ההצגה תחת כיפת השמי וכל אחד יכול לצפות בלא תשלו .
הפוטיק
ה יהודי קרמני ,ה אנשי הבאי לבקר בה ,צוחקי עד בלי די מ
הפוטיק .הפוטיק אמנ צר ורדוד ,וא( תרנגולות יכולות לחצות אותו,
על רחצה ודאי אי לדבר ,א אנחנו ,הנערי  ,מצאנו עצה מדי קי.
פעלנו כבוני  ,ליקטנו קש ,קרשי  ,אדמה ,הפשלנו מכנסינו ויצרנו נהר
קט שבו יכולנו להשתכש ולהתיז ,עד שראו זאת גויי ומיד העיזו
לש את ברווזיה  ,ונאלצנו לוותר.
זכור לי כי פע בקי פרצה בעיר סופה איומה שגרמה הצפה אמתית
בקרמני .שלוש שעות ברציפות רעמי וברקי  ,שאו ורעש ,חשבנו כי
מבול ירד על העול  .כשחדל המבול מיהרנו לרו אל הפוטיק.
לנגד עינינו נתגלה מחזה נדיר .הפוטיק געש וסער כנהר גדול אמתי,
המי שזרמו הציפו את הגדה הגבוהה במהירות ,נשאו על גליה כל
מה שעמד בדרכ – עצי  ,קרשי  ,בולי ע ,אמרו שא( אנשי טבעו.
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .397 – 393
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מאטיה קארני

)ירושלי (

טיפוסי בקרמני

מוקדש לזכר של חותני וחמותי חיי ופייגה בקימר ,תנצב"ה

יהודי של כל השנה ,יהודי פשוטי  ,ללא ימרות מיוחדות ,ניהלו
חיי שקטי  ,שאבו את מעט הפרנסה פחות או יותר בהצלחה ,מי
ממסחר וחנוונות ,מי ממלאכה .לא אדוקי מדי בדת א ג לא
אפיקורסי חלילה" .אשר לאלוהי  ,לאלוהי  ,אשר לאד  ,לאד ".
שלחו את ילדיה לבתי ספר ממלכתיי א ג לתלמוד תורה או
לחדר ,ללמוד יידישקייט .דאגות קטנות ושמחות קטנות ,א רחוקי
ממרה שחורה .נהפו הוא ,אהבו בדיחה והלצה ,וחיו בתקווה" ,א
ירצה הש ".
זה היה רוב מניי ורוב בניי של קרמני היהודית.
מי מצא את מינו .חי בשכנות ע דומה לו במקצוע או בפרנסה,
התפלל בבית הכנסת "שלו" ובמקו הקבוע שלו .החייט מרחוב
החייטי התפלל בבית התפילה של החייטי  .הקצב – בבית המדרש
לקצבי וכ הלאה.
חיו זה ע זה מתו קרבה ,ידעו מה מתבשל בסירו של השכ ,וכינו
עצמ לפי מקצוע  :מנשה סנדלר ,חיי )גרשו חייט ,לייבצ'ה קצב.
תכופות היה המקצוע מפנה מקומו לכינוי שדבק ביהודי זה או אחר
במקרה ,בשל פליטת פה או מעשה מוזר .בעל הכינוי היה מקבל זאת
באהבה ,ללא התרגשות ,להפ ,הוא עצמו היה מדגישו בשיחה ע
אנשי  .הכינוי זכה לאריכות ימי ועבר בירושה לבני ובני בני .
אזכיר מעטי מאות יהודי פשוטי שעלו במקרה בזיכרוני ,ואתאר
כמה טיפוסי המוכרי לכולנו.
יידל סנדלר
שמו היה פורטנוי ,חייט ברוסית ,א במקצועו היה סנדלר ,לפיכ
כינוהו פשוט :יידל סנדלר .בעל מלאכה טוב ופעיל ציבור .התעניי
במיוחד בהקדש ,ביקור חולי  ,מושב זקני  .סייע רבות לעניי וזכה
לש טוב.
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חיי )גרשו ח)יי)ט
ש משפחתו היה נודל – מחט ,במקצועו אמנ חייט וכינוהו חיי )
גרשו ח)יי)ט ,בעל מלאכה טוב ,תפר בגדי חתונה לכל החתני .
האינטליגנציה הנוצרית נמנתה א( היא על לקוחותיו ,כול העריכהו
וכיבדוהו .מראהו הפטריארכלי עורר כלפיו דר אר .בחשיבות ובצעד
מדוד פסע ,בערב שבת או חג ,למסור חליפות חדשות ללקוחות ,מתו
ביטחו עצמי ושביעות רצו ממלאכתו" :לא רע ,אני חיי )גרשו חייט,
עושה מלאכתי בשלמות ,אצלי לא יימצא פג ".
מרדכי חייט
א( הוא חייט ,חייט נשי  .ש משפחתו לא זכור לי .יהודי גבה קומה,
תמיד אצה לו הדר ,מעול לא היה לו זמ ,התפאר בבגדי הנאי
שתפר לכלות לחתונת .כשמדד את המלבושי לכלה נכחה המשפחה
כולה ,הכול הביעו דעת מביני וכול רוו נחת .בקיצור ,מרדכי חייט
זכה בשמו הטוב ביושר.
ויזא ֶלה – חולד
ש משפחתו נשכח ממני ,היה חייט נשי א כינוהו בפשטות חולד,
משו שהיה קט קומה .לא היה חייט מ המעלה הראשונה ,א היו לו
לקוחות משלו .כשבא אליו לקוח לא)יהודי השתאו כול כיצד הבינו זה
את זה ,כי רוסית לא ידע .מדד במהירות רבה ,דיבר בידיו ,ובבוא מועד
התשלו שינ היטב מראש כמה עליו לדרוש.
יענקל שואב המי
יענקל ובניו – ש משפחתו היה קדושקה )חבית( ,א כינוהו יענקל
שואב המי  .היו לו שני בני  ,חיי )פינחס ומשה .האב והבני שאבו
את פרנסת משאיבת מי וחלוקת .
לבני היו חולשות משלה  :חיי )פינחס אהב שעוני  .מ ההכנסות
המצומצמות חס שני רובל וקנה לעצמו שעו שנשא עמו מדי יו .
משחס שוב מעט כס( ,קנה ג שעו זהב .בשבתות וחגי ענד את שני
השעוני  .לשאלה" :מה השעה?" היה משיב" :בשעו השבת או בשעו
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החול?" לבסו( השיג לעצמו שעו שלישי ,קט ,שנשאו בכיס חיקו
שמא יתקלקלו שני השעוני האחרי .
משה ,הב השני ,אהב לצאת בשבת בנעליי חורקות ,זה היה תענוגו
הגדול.
היפש ]יופי[
משה ְ
יהודי פשוט ,היה סבל ומזה התפרנס .א( בזקנתו היה נושא על גבו שק
קמח במשקל חמישה פוד או חבית מליחי  ,שמשקלה כפול מזה .נוס(
לכ שכרו אותו הסוחרי ללכת ברחובות ולהכריז על סחורותיה  .וכ
היה קורא" :דגי טריי  ,בואו נשי  ,נשי יפות ,קנו דגי לשבת ,דגי
יפי  ,יפי  ,יפי !" זה מקור הכינוי.
מכל המלאכות חי חיי דחקות ,מעול לא התלונ ,היה יהודי ישר.
שלו פייקה ]מקטרת[
החל כחרט וסיי כסבל .כינוהו מקטרת ,בהיותו חרט גיל( לעצמו
מקטרת ותמיד עיש אותה.
כשהיה חרט היה קבצ גדול וגר בחור.
במרוצת הזמ ,כשהוטב מעט מצבו ,חס  25רובל ,לווה עוד  25רובל,
אות התחייב להחזיר בתשלומי  ,מחצית הרובל מדי שבוע ,ויחד ע
שמעו)חיי הטוח בנו שני בתי קטני בגדה השנייה של הפוטיק,
מקו בו שפכו את אשפת העיר .השניי היו שכני טובי כל ימיה .
הינדה הגדולה והינדה הקטנה
שתיה נקראו הינדה ,שתיה היו משמשות ,אחת גדולה אחת קטנה.
וכינו אות הינדה הגדולה והינדה הקטנה.
ה נקראו לכל החתונות ,והכול הוכ היטב ובאופ נאה ,בטע טוב וע
כל הלב .המחותני והאורחי נהנו הנאה מרובה וחשו ממש את טעמו
של ג עד.
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הירש כליזמר
ש משפחתו היה קומדיאנט .ילדיו התביישו בש וקראו לעצמ
קומנדנט ]מפקד[ ,יהודי קרמני כינוהו הירש כליזמר .הוא ומשפחתו
היו כליזמרי מחונני  ,והיו מנגני בחתונות ובשמחות של יהודי .
תזמורת מופלאה ,המשפחה כולה ,הירש וילדיו :משה ,אייזיק ,יוסל,
שרה ומלכה .כול ניגנו בכלי שוני  ,א המתופ( היה טוביה שואב
המי  ,שלא היה קרוב כלל .שלוש שני תמימות שיננו עמו אי לתופ(
בתו( ,ולא אחת אכזב אות .
משה אבא
מלמד במקצועו ,לימד בני ובנות תפילה והבנת פרשת השבוע .לא
היה תלמיד חכ גדול ,תורה רבה לא היה מסוגל להעניק לתלמידיו.
הוא הארי ימי ומת ב .75
רווק היה כל חייו ,ודווקא אותו כינו הילדי משה אבא.
אייזיק ְשליסלה ]מפתח[ – סרסור
שכחתי את ש משפחתו ,א( שהיה פופולרי מאוד בעיר .נזקק סוחר
לסכו כס( לפרק זמ ,די היה לפנות אל אייזיק סרסור והכס( הושג.
מה מקור הכס(? זה היה סוד שאייזיק סרסור שמר עליו בעיקשות.
ידעו א זאת ,היה משיג כס( לידיי בטוחות בלבד ,משו שהכס( היה
מיועד למטרות קדושות :אמהות חסכו לנדוניית בנותיה וכדומה.
אוטיי ]אב – כומר[
לייבניו ְ
יהודי חכ  ,חי מ האוויר .ביקש פרי או כומר למכור דבר)מה ,לייבניו,
א נודע לו הדבר ,מיד היה משיג קונה ,ביצע את העסקה ושאב ממנה
פרנסה לחודשי אחדי .
בכינויו זכה בשל טעות אחת .בשיחה ע כומר שגה ,ובמקו לקרוא לו
בטיְ 1שקה ]אבא וכינוי לכומר[ כנהוג ,קרא לו אוטיי ]אב[ .הכומר נעלב
ְ
והל ממנו .יהודי שנכח במקו בשעת מעשה העניק לו את הכינוי,
והכינוי דבק בו כל ימיו.
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מלכה הארוכה
שמה היה ידושליוור ,א כינוה מלכה הארוכה .התגוררה בפרוור
וישניווי ,א תמיד שהתה בעיר .אנשי הביעו תמיהה למה לה דירה
ומי מבשל ש אצלה בבית .תמיד עסוקה בעסקי תיוו בעיר ,הייתה
מתווכת בסחר התבואה ,אישה חכמה שניהלה את עסקיה בFו שכל.
בבציה מ הדגי ובבציה מ החמאה
ה היו שתיי – אחת סחרה בדגי  ,השנייה – במוצרי חלב .בעלות
הבית בקרמני רוו מה נחת .ואומנ "תודה לאל תחילה ולאחר מכ
לבבציות" ,הייתה לעיר אספקה של שני המוצרי הראשיי  :לשבת וחג
דגי טריי מפרפרי  ,ולימות השבוע חמאה ,שמנת ,גבינה.
שתיה היו אורחות רצויות אצל בעלות הבית בקרמני .לא המתינו עד
שלקוחותיה יבואו אליה ,אלא הביאו את הסחורה הביתה ,ממש
למטבחו של כל אחד .וא עקרת בית ענייה ,לא היה לה במה לשל :
"נו ,מילא ,איכלו בבריאות ,תחזירו לי כשיהיה לכ " .עקרות בית עניות
רבות אכלו והודו "תחילה לאל ולאחר מכ לבבציה ,שתזכה לג עד
מאיר ,אמ".
רחל מ האווזי
בתקופת חנוכה היו מטגני שומ אווזי לפסח .מבתי יהודי נד(
הריח למרחוק ,והילדי ציפו בחוסר סבלנות לגלדי השומ הטעימי .
זו הייתה עונתה של רחל מ האווזי  ,ששחטה אווזי ומכרה לעקרות
הבית שומ לטיגו בנפרד ,ואווזי פשוטי עור בנפרד .כרבי אחרי
בעיירתנו ג שמה לא היה ידוע ,ולש מה זה נחו? מי אינו מכיר את
רחל מ האווזי  .אישה נמוכה עבת בשר תמיד חגורה בסינר ,שני
סלי בידיה ,מלאי אווזי פשוטי עור .לפי ריח שומ האווזי  ,ידעו
מרחוק כי היא קרבה .כ חיה לה את חייה ,ואמרו כי היא מתפרנסת
יפה.
פרל ציקוריה
נוסקה ]חסרת א([ ,דווקא היה לה א( .שחומה הייתה
שמה היה פרל ֶבזְ ְ
ומכא הכינוי ציקוריה .קטנת קומה הייתה ומכרה על גבי אג גדול
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רקיקי ביצי טעימי  .הפקידי הרוסי בעיר היו מכני את רקיקי
הביצי  :חרוסט .פרל ציקוריה התגוררה מעבר לנהר הפוטיק בשכנות
לשלו מקטרת.

יצחק וקמ

)ניו יורק(

ר' שלמה נפח

זק לב סבו ,עיניי תכולות ,תמיד פיז לעצמו משהו ותמיד מהורהר
– כ נחרתה דמותו בזיכרוני.
יהודי חכ  ,התגורר אצל שפיגלר וש ג הייתה סדנתו .מה לא ידע ר'
שלמה לתק ,ולתק היטב .ולמרות זאת הייתה הפרנסה קשה .מילא
במש השבוע ,א מGי לקחת לשבת? יושב לו ר' שלמה בנפחייה
ומצפה לקונה – יו רביעי ,ולמחרת יו חמישי ,ומאי ייקח לשבת? –
והנה בא כומר מ1כר ,נושא חפ עטו( בנייר עיתו .פסל ישו קט שרגלו
שבורה.
"התוכל לתק מבלי שניכר יהיה?"
בטיְ 1שקה – אומר שלמה .וכי יש דבר ששלמה לא ידע לתק – א
"כְ ,
רצוני רובל בתמורה".
"את ל רובל ועוד חמישי קופיקות" – אומר הכומר.
שלמה עומד ומדבר אל עצמו" :ריבונו של עול  ,מה טוב ויקר אתה,
אלי! אתה שובר ידיי ורגליי לאליליה  ,ובלבד שיהיה לשלמה
לשבת".
מתו הפרק :זיכרונות והווי ע' .405 – 404
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]מתו קרעמניצער שטימע – קרעמניצער לעב[
מכתבי למערכת ,משנות ה)] 60של המאה ה)[19
בעיתו "ראזסווייט" ]השחר[ משנת ) 1860מס'  ,(35קוראי
השאר את השורות הבאות:

אנו בי

" ...בשמחה עלינו לקבוע כי היהודי בני המקו )קרמני( ,זה זמ)מה
יש לה מבט שונה על עניני חייה בכלל ועל החינו בפרט :ה פחות
או יותר חדורי בצור להעניק לילדיה חינו נאות ,ומגשימי אותו.
ג הנשי אינ מפגרות אחר החינו המודרני ,למרות שאי בתי
אולפנא .יש ש בית ספר למתחילי מ המעלה הראשונה ,א
הצלחותיו אינ מזהירות ,א להאמי להדי עליו .בעונג אנו מצייני
כי הנערות מדברות רוסית נאה ,פולנית ,גרמנית וצרפתית .חיבה
מיוחדת ה מגלות לשפה האחרונה .בתחו הלבוש וההתנהגות
החילונית ,אי ה מפגרי אחר ערי לא)פרובינציאליות .לכ הטביעו
יהודי העיירות הסמוכות בקרמני חות של עיר אפיקורסית".
באותה כתבה מספר המחבר על אודות אפיזודה עצובה ,שאירעה
בנערה בת  16ממשפחה מכובדת מאוד בקרמני .הנערה פותתה בידי
כמה קיצוני למנזר הסמו ,במטרה להמיר דתה .במש שנה תמימה
התענתה ש  .במאמצי רבי הצליח האב האומלל לפעול אצל
השלטונות הגבוהי לשחרור בתו .שחררו אותה ,א השנה שבילתה
במנזר עלתה לה ביוקר :היא איבדה את תומתה .המחבר מסיי
בקריאה" :מעניי מאוד לדעת כיצד תשפוט ההיסטוריה את המקרה,
שהתרחש במאה ה)."...19
חתו על המכתב י' רוזנטל .תרג
רוזנטל.

]ליידיש[ ומסר לדפוס ,אלכסנדר

קרעמניצער שטימע ,מס' .20.11.1931 ,8

ל' רוזנטל עצרת שהופרה

)אפיזודה מחיי פועלי בקרמני בעבר(

השביתה הראשונה שעשו חייטות נשי )נערות חייטות כינו אות אז(
נמשכה שלושה חודשי  .הוצגה דרישה אחת בלבד :קיצור יו העבודה
מ) 16ל) 10שעות.
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כשזכו בשביתה הייתה השמחה גדולה .א נכנע המעביד הראשו ,נכנעו
ג האחרי בזה אחר זה .מה שהשפיע הוא שפתחו בשביתה ממש
לפני העונה .מדי ערב ,בשעה שמונה ,היו הנערות מופיעות ברחוב בו
עבדו .א התעכבה אחת מה בבית ,הלכו לקרוא לה .המעבידי קיללו
על ימי ועל שמאל ,א דבר לא הועיל.
מנהיגי השביתה הציבו לעצמ בינתיי משימה ,ללמד את הנערות
קרוא וכתוב .כמעט א( אחת מה לא ידעה לקרוא )לא כל שכ לכתוב(.
מספר זעו מאוד למדו משהו .בדרכ לארוחת צהריי היו קופצות אל
הרבנית ,שילמו לה  10פרוטות ) 5קופיקות( לשבוע ,ולמדו להתפלל.
נקל לשער כמה נית היה ללמוד אצל הרבנית ,כשהפסקת האוכל
והלימודי נמשכו חצי שעה בלבד.
בחור( ,בערבי השבת הארוכי  ,היו הנערות מתקבצות באחד הבתי ,
כל אחת מה הביאה גרעיני  ,והיו מספרות לעצמ מעשיות או רקדו
קדריל ו ֶשר .בקי ,בשבתות הארוכות ובחגי  ,הלכו מיד לאחר האוכל
אל הר וידומקה או להרי אחרי  .אחרי הלכו אל פטרו או אל
ליסקובסקי להתנדנד על הנדנדות ,לשתות קוואס ִלבני או חלב טרי
היישר מ הפרה .כ בילה אז הנוער.
שבועות אחדי לאחר שנסתיימה השביתה ,זימנו את כל הנערות
וחילקו אות לקבוצות של  ,5)4לכל קבוצה מונה מורה ,שלימד אות
קריאה וכתיבה – רוסית ויידיש.
הלימוד בקבוצות נמש שנה ומחצה ,בזמ זה שבתו ג מקצועות
אחרי )לה היה כבר קל יותר ,והשביתה לא נמשכה זמ רב כל כ(.
בינתיי צצו מפלגות הפועלי הראשונות )אצלנו נוסדה לראשונה
חבורה של פועלי ציו( .כעבור חודשי אחדי  ,ארג סטודנט מאודסה,
קבוצה של בונד .נערכה סדרת מפגשי  ,עצרות ,ויכוחי  ,רצו לגזול זה
מזה את החברי  .עיקר התעמולה נוהלה בימי הפנויי  ,בשבתות
וחגי .
לפועלי ציו הייתה קבוצה גדולה יותר וג כוחות משכילי  ,שהעניקו
הרבה לחבריה.
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מדי שבת טיפסו כמה חברי על ההרי  ,ש גילו עמק נסתר בי
ההרי והיער ,ובמקו שהצביעו עליו התכנסה החבורה כולה.
מיד לאחר סעודת השבת יצאו כול לרחוב הרחב ,פלוני ניגש אל כל
אחד בנפרד ורמז לו ללכת ברחוב זה וזה ,ש יפגוש חבר מסוי והלז
יורה לו את המש הדר .עד בוא למקו המיועד חלפו על פני 5)4
עמדות מסוג זה .כ היה הארגו ג סביב מקו הכינוס לעצרת .הוצבו
פטרולי שאותתו זה לזה עת הופיע אד זר שיש להיזהר מפניו .סדר
זה נהג במש כל הזמ .מדי שבת קיימו עצרת ,ולאחר מכ התפזרו
באותו הסדר .בערב היו נפגשי שוב ברחוב ומטיילי בעליצות.
באחת משבתות הקי זומנה עצרת של פועלי ציו .אמור היה להופיע
בה חבר חדש .בו בזמ זימ ג בונד עצרת שהוזמ אליה חבר נוצרי.
בשל חבר זה ,הנוצרי ,נישאו ש הנאומי ברוסית .שעה שהחבר
החדש נשא דברי  ,פרצה לפתע מהומה .המשמר הודיע שיש להתפזר.
בזה אחר זה עזבו החברי את המקו  ,חיוורי ומבוהלי  .אחד מה
התעל(.
מרחוק הבחינו באחד הפטרולי מרגיע :דבר לא אירע ואפשר לחזור
למקו הכינוס .התברר כי אל אחד מ השומרי פנה חייל בשאלה,
כיצד להגיע לפודליסי .למשמר השני נדמה היה מרחוק כי זה שוטר,
והוא שעורר את כל הבהלה.
אלא שכבר לא חזרו על עקבותיה והתפזרו ,בלא להותיר סימ.
בשוב העירה ,שאל פטרול מ העצרת של בונד ,מה הסיבה לסיו
מוקד  ,סיפרו לו כי נכשלו.
הפטרול של בונד דיווח מיד לחבריו ,וא( ה התפזרו לכל עבר.
השמש יקדה וכול הופיעו ברחובות העיר מיוזעי  ,וצחקו זה על זה.
המשמר המבוהל ,לא העז להראות פניו ,בגינו הופרו שתי עצרות.
קרעמניצער שטימע
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פסח לחיילי יהודי
השנה מצוי בגדוד הפרשי המקומי ,מספר רב של יהודי  .הנהגת
הקהילה יחד ע הרב מ' מינדיוק ,החלו לדאוג בעוד מועד לשחרור
החיילי למש שמונת ימי החג ,על מנת שיוכלו לבוא לעיר.
שלטונות הצבא שחררו אות לחג ראשו ואחרו בלבד )אחדי קיבלו
עשרה ימי חופשה( .הקהילה ארגנה מטבח מיוחד בבית פרטי ,בו קיבלו
מזו ומשקה ,כמו אצל כל יהודי .בימי חול המועד ,נתנו לה חדר נפרד
ובו שולחנות ערוכי יפה .מדי יו הביא עמו הרב מינדיוק את מזונו
ובילה עמ שעות אחדות .שלטונות הצבא התייחסו אליה בתשומת
לב מיוחדת ושחררו אות מעבודה בימי אלה.
באחרו של פסח ,בעת הזכרת נשמות בבית הכנסת הגדול ,עשו הזכרת
נשמה למרשל יוז( פילסודסקי והוזמנו כל החיילי היהודי מ הגדוד
המקומי ,וא( אלה מערי אחרות ,שבאו לחופשה.
קרעמניצער לעב ,מס' 17.4.1936 ,16

ניגשי לבניית בית הספר "תרבות"
לאחר השתדלויות ממושכות ,נתקבלה בימי אלה תכנית בית הספר,
מאושרת בידי ראשות המחוז.
נחו היה עתה להשקיע עבודה עצומה למע בית הספר "תרבות",
למעשה גימנסיה .במקו הקנוי ייבנה בניי ב שלוש קומות ,על כל
הנדרש מבנייני מודרניי  .מוב כי נית יהיה לעשות זאת רק בעזרת
החברה כולה ,שתיאל למצוא אמצעי לבית הספר שלה ולגלות
נכונות גדולה להקרבה.
בישיבה של עסקני "תרבות" ע נציג ההורי  ,נבחר ועד בנייה מיוחד
שכבר ניגש למלאכה .נבחרה נשיאות מצומצמת .ועד הבנייה כלל את:
זייטשיק ,נ' פיקס ,א'
פ' בייטלר ,מ' גולדרינג ,ח' גרינברג ,י' ויינר ,מ' ְ
פינצ'וק ,א' ַפ ֶייר ,י' קופ ,א' שניידר.
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יושב ראש הנשיאות :ה' מ' גולדרינג ,חברי נשיאות :ח' גרינברג ,א'
פייר ,א' שניידר .לוועד הבנייה צור( ג ה' מרגליות .הוועד כבר ניגש
למלאכה.
קרעמניצער לעב ,מס' 10.6.1938 ,19
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בזר הקר קיימת לישראל
בשבת חול המועד ,ב) 11באפריל שנה זו ,נערכה באול מועדו
חשמונאי פתיחת בזר לטובת קק"ל ,שאורג בידי ארגו ויצ"ו .כל
הנאספי השתאו לנוכח תערוכה שעוצבה למופת .בדוכני שוני
הוצגו למכירה סחורות למיניה :כלי זכוכית ,משחקי  ,עבודות יד
למכביר.
בדיוק בשעה  10בערב ,פתחה יושבת הראש ,גברת פ' בייטלר ,את
הבזר .במילי ספורות הסבירה את משימות ויצ"ו ותפקידה בתנועה
הציונית .מ' גולדרינג )יו"ר התנועה הציונית( ,ביר את ויצ"ו בש
הגופי הציוני  ,בהדגישו את הישגי התנועה.
לאחר הברכות החל חלק הקונצרט ,במיוחד הופעתו של החז החדש
של בית הכנסת הגדול ,מ' שרגר ,ששר שלושה קטעי בלבד ,בליו1ייה
של גברת ק' ברמ)ליטווק .הקטעי בוצעו במקצועיות ובטע טוב.
הקהל הודה לאדו שרגר במחיאות כפיי רבות .חלק מ הקהל בא
במיוחד כדי להאזי לקונצרט של החז.
קאמנְ שא ואת
ֶ
לאחר חלק הקונצרט ,כיבדה גברת בייטלר את גברת
האדוני גולדרינג וגופמ בגזירת סרטי דוכני  .ליד הדוכני נתקבצו
חבורות שקנו חפצי שוני  .ליד השולחנות התענגו חבורות אחרות
על מאפי פסח מ המזנו.
ראוי להדגיש כי בהכנת הבזר ,ויצ"ו הפגינה ג הפע את המסירות
והרצינות בה מבצעי כל יזמה ומשימה .בדי זכו במילות השבח
שהרעיפו עליה  .ההכנסות ,אומרי  ,יעלו על מצופה.
בו בערב ,באותו אול  ,נערכה ג מסירה חגיגית של תעודה המעידה
כי התנועה הציונית המקומית רשמה את ד"ר אריה לנדסברג בספר
הזהב של קק"ל .הנוא מ' גולדרינג הזכיר את הישגיו הגדולי של ד"ר
לנדסברג ואת התרומה הגדולה שתר לתנועה .בנו ,עור הדי
לנדסברג ,הודה במילי חמות ומרגשות ליוזמי ולחברי על הכבוד
שהעניקו לאביו המנוח .התעודה נמסרה לוועד התנועה הציונית
ונתלתה באול שלה.
קרעמניצער לעב ,מס' 17.4.1936 ,16
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הכרזה על פעילות "קר החלו"
ביו ראשו ,ב) 19בחודש זה ,התקיימה באול עזרת הנשי בבית
הכנסת הגדול ,אספת ע גדולה שהוקדשה לשאלת הנוער החלוצי
וההכשרה.
נשאו נאומי נציגי מרכז החלו בפולי :י' אוטיקר ,י' שיינבוי  ,א'
ויינר )ורשה( .מסקנות הנואמי נתקבלו על ידי קהל נאספי במחיאות
כפיי סוערות .באול הגדוש נאספו למעלה מ) 1000איש ורבי לא
הצליחו להיכנס מחוסר מקו .
לצלילי "תחזקנה" ,ננעלה האספה שהפכה להצהרה מרשימה למע
הרעיו החלוצי וההזדהות ע הנוער החלוצי.
קרעמניצער לעב ,מס' 24.4.1936 ,17

פנייה של תומכי הקיבו החלוצי
בשל המצב הקשה ביותר שהקיבו בקרמני נתו בו ,קיימו תומכי
הקיבו המפקחי עליו ישיבה דחופה ובחנו מכל צד את המצב .הוחלט
לפנות בבקשה לכל המוסדות החברתיי היהודי וליזמות פרטיות,
להעסיק בכל מקו עבודה ,דווקא חלוצי .
פשע הוא מצד אלה המסרבי לראות את המתרחש סביבנו ,וממאני
להבי כי החברה היהודית חייבת להעניק את תשומת הלב הגדולה
ביותר לבוני עתידנו.
ידוע לנו באיזו חמימות מתייחסי בערי אחרות לקיבוצי  ,ש
דואגי לה לעבודה .בכל המפעלי היהודי עובדי באופ בלעדי
חלוצי .
אי דורשי נדבות ,לא מדובר בפילנטרופיה ,יש לספק עבודה ולדרוש
שהעבודה תבוצע בדייקנות .אי דורשי שכר גבוה יותר ,דורשי יחס
רציני בלבד לשאלה החשובה מאוד של העסקת חלוצי  ,בכל עבודה.
בטוחי אנו ,כי פנייתנו לא תהיה קול קורא במדבר.
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נשיאות התומכי  :מ' גולדרינג ,עור הדי לנדסברג ,מ' זייטשיק ,ב'
קרמנצ'וצסקי ,י' בלומנפלד.
קרעמניצער לעב ,מס' 6.3.1936 ,10

נתקבלה התמיכה החודשית מכספי הסיוע של יוצאי קרמני
השבוע נתקבלה הודעה טלגרפית כי נשלחו  136דולר לחודש ינואר,
 100מה מיועדי למוסדות ו) 36לקר על ש אברה ויינברג,
לחלוקה בי משפחות עניות.
על הדברי הגדולי הנעשי בכספי הקר ,יודעי רק חברי הוועד,
המכירי את מצוקת האנשי הפוני לעזרה .כספי הקר מיועדי
במיוחד למשפחות מרוששות הסובלות מחסור ,שלא נתמכו תמיכה
גלויה .ראוי לציי כי תמיכת הקר ,המחולקת עתה בפע השלישית,
עולה על תמיכת הקהילה המוקדשת להגנה סוציאלית.
הקר על שמו של ראש הקהל הראשו ,אברה ויינברג ,נוסדה על ידי
נשיאות ארגו הסיוע של יוצאי קרמני בניו יורק ,ידיד בלתי נלאה של
העיר ,המשקיע מאמצי וזמ כדי לגייס את התמיכה המובטחת
לקרמני .כידוע לנו ,מסייעי לו בעבודה הקשה רק אנשי ספורי –
חברי הנשיאות ,האדוני ברשפ ושרייר.
א ליחידי ולמוסדות המקבלי את הסיוע אי אפשרות להודות לבני
העיר המסורי על עבודת האצילה והמאומצת – אנחנו עושי זאת
באמצעות העיתו.
אנחנו מבטיחי בזה לידידינו היקרי  ,בני העיר ,כי העיר כולה מוקירה
כראוי את יחס הח אל הבית היש ,הנזקק עתה מאוד לסיוע ,ורואה
בו עזרה חומרית ותמיכה מוסרית בעת צרה.
תבורכנה הידיי העושות במלאכה הקדושה.
קרעמניצער לעב ,מס' 22.1.1937 ,53

מתו הפרק :מסמכי ע' .412 – 407
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מנוס גולדנברג עיירה על גדת הפוטיק להפקר הייתה והתפוררה
עיירה על גדת הפוטיק ,להפקר הייתה והתפוררה.
צפופת קבצני  ,כ האל ציווה,
הרי סביב לה וגני מוריקי ,
במרכזה ,חנויות על חנויות ודוכני .
מוארי החלונות במנורות בלילה,
גבירוני חדשי יצרה המלחמה,
גאה צעד  ,מרוצי המבטי ,
אי להחזיר את הזמני הטובי ?
דלה הייתה קרמני ,ישמור האל,
השרפות חסו ופסחו ,מי פילל,
עומדי ש מימי חמלניצקי בתי ,
למי האמצעי להמיר בחדשי ?
סמטאות מתעקלות מזוהמות ,מוצפות,
עליות גג ,מרפסות צמודות מצופפות.
נערי נערות ,יהודי מזוקני ,
על אדרות איכרי ומכנסיי  ,שחי )נרכני .
ועוד יש רחוב מרופש וילדי בו רבי ,
מתרווחי מתפרשי ש הקצבי .
יהודי רחבי גר היו ,בחורי כשוורי ,
הכו עד זוב ד  ,קיללו בעסיסיות באבות וסבי .
עתה ש כול מושפלי נדכאי ,
המשבר ,המסי  ,נרדפי ה ומוטרדי .
א ביו שישי ציר וצימס גזרי ,
ובשבת הפיהוק ופיצוח הגרעיני .
ובמעלה הגבעה ,הסנדלרי ַו ְנקה וסשקה,
מגפי לCה ,רקומה הר1בשקה.
בקתות דלות ,ארשת חיוורת דהויה,
אשנבי קטני  ,אי פינה נקייה.
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השוק היש מלא עגלות,
גג רעפי  ,מזוהמי הקירות.
ויהודי מרובבי בזפת ,מעטר מסריחי ,
קודרי ה  ,בדאגות פרנסה טרודי .
נשות חיל מצווחות בלעז :הי ,שמע)נא,
הי ,ב אד  ,מה תקנה,
גפה מעור פרה או עורות אחרי ;
חנווני מתלונני על ירידי שוממי .
רחובות שקטי נקיי  ,ש חיי  ,ש דרי ,
פריצי  ,פקידי ממשלתיי .
גבירי יהודי מתרווחי בחצרותיה ,
ויורדי מנכסיה – מוכרי תכשיטי נשותיה .
פרוורי עמלי משני הצדדי ,
סב ונכדו בתבואה סוחרי .
בתי מרווחי  ,מחסני ואסמי ,
שואבי פרנסה ממוז'יקי מכרי .
נגרי  ,שמ נודע במלאכת הנאה,
מי ישווה מי ידמה לה בכל הנפה.
מובטלי זה מכבר הבני ,
ואבות מיוגעי  ,בקושי רב שכר לחמ משתכרי .
חרטי ושוליות ברגליי יחפות,
ליוו מלאכת בפרקי חזנות.
קני סיגריות בערמות ותלי ,
לשימוש של רוסי  ,קצAי .
מאגודת הא1מני הגדולה ,בודדי שרדו,
אירועי שנת  ,1914הרסו וחיסלו.
שולחנות מלאכת מחשבת ,חלקי רהיטי ישני ,
מספרי עלילות חרטי )גלפי .
בעלי עגלותֶ ,חבר עליז ערני,
מצחה מבריקה ,אבנט צבעוני.
אחווה חברית ברגעי אהבה,
יי"ש לחימו הד  ,הגירו לקרב בגמיעה.
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שוטרי הסתתרו אז בקר זווית ,בפינה,
מכה של בעלי עגלות ,מי יוכל לשאתה.
הי ,הישמר! הצעירי משתוללי  ,הצעירי מתהוללי ,
ומגויסי הצאר ,אל הקירות נצמדי .
מספרי זקני מעשיות עבר ארוכות,
אי תעו בעמקי ויערות,
ע סוסי כאריות ,חיש דוהרי  ,עצמות מרסקי .
מי עוד נותר מאות הימי .
בית עלמי על גדת הפוטיק ,היה להפקר ,התפורר,
מצבות אפרפרות ,כ האל ציווה,
נחי ש יהודי מעמל חיי  ,שגרת חיי קשה,
גבעות מתגבהות משגיחות בקרבה.
נדפס בתו :קרעמניצער שטימע בשנת 1932

מתו הפרק :חורב ואבד ע' .415 – 413

150

ב' שוור המרטירולוגיה של הגטו וחורב קרמני
נוסח עברי :פנקס קרמני ,ע' .250 – 234
למעונייני  ,קישור לספר הזיכרו הסרוק באתר ספרי הזיכרו של
הספרייה הציבורית בניו יורק ,בסו( קוב זה.

151

152

מתו הפרק :חורב ואבד ע' .438 – 416
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פרק אחרו
אליעזר ברשפ )רמלה( מספר:
ב) 16.7.1945שבתי לקרמני ,היו בעיר שתיי )שלוש משפחות יהודיות.
התיישבתי אצל דוד רובי שהתגורר אצל בזנוסקי ,סמו למנזר
)בזיליאנה(; מדי יו נהג לצפות לניצולי יהודי  ,ושיכ אות אצלו.
הדבר הראשו שזעזע אותי היה מראה המקו בו השמידו את יהודי
קרמני :בפרוור דובנה ,סמו למכרות הפח  ,לא הרחק מבית החרושת
לצמר גפ .ביו הראשו נפגשתי ע סניה קג ,והלכנו לש שנינו.
לנגד עינינו נתגלה מחזה מזעזע :שלוש תעלות גדולות ,בה השמידו
את היהודי  .התגוללו במקו עצמות וראשי ע שער ,עצמות ילדי
קטני וקרעי בגדי ונעליי  .פרות רעו ש .
פניתי אל קובלסקי כדי שיקי
חשש מפני הבנדרובצי .

גדר ,הגענו להסכ

א הוא התחרט,

הגטו השתרע מבית המרקחת של גינדס עד לביתו של גלר .כל האזור
נהרס .בעת ניקוי הגטו מצאו הפועלי דוקטי זהב רבי  .הא קיוו
האנשי לשוב ולמצוא בבתיה את כספ ?
נתנאל )סניה( קג )פתח תקווה( מספר:
...למחרת בבוקר יצאנו לרחוב .העיר ניצבה כחורבה גדולה .מכל
הרחובות בה התגוררו קוד יהודי  ,לא נותר זכר .במקו בתי
המדרש ,בית החולי היהודי ,בתי יהודי – תלי לבני ואבני  ,חלק
כבר מגודלי עשב.
מ הליצאו ואיל ,היה ההרס קט יותר ,א לא התגוררו ש  .שממת
מוות שררה באזור כולו.
פגשנו מכרי אוקראיני שהביטו בנו בפליאה ,שאלו מאי באנו לכא.
ה היו בטוחי שכולנו נספינו" .על אפ וחמת של שונאינו ,ניצלו
צעירי רבי שעוד ינקמו את נקמת הוריה  ,אחיה ואחיותיה " –
כ אמרנו לה  ,ובלבנו חשבנו :הלוואי והייתה זו אמת.
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פגשנו ג אחד מ השמונה שהסתתרו .הוא הראה לנו את המחבוא:
מרת( ע אשנב קט ,ש שהו.
סיפרו לנו ,כי מספר גדול של יהודי בגטו החליטו להתאבד ולא ליפול
מידי המרצחי הגרמני  ,בוקר אחד מימשו את החלטת ופוצצו
עצמ ע הבתי בה הסתתרו .בכ הסתיי הפרק הגדול של חיי
יהודי בקרמני.
מתו הפרק :חורב ואבד ע' .439 – 438
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יצחק וקמ

)ניו יורק(

פגישה ע פליטי באיטליה

בשנת  ,1947בהיותי באירופה ,החלטתי לבקר באיטליה כדי לפגוש את
הניצולי מקרמני ששהו במחנות הפליטי  .ועד הסיוע שלנו קיבל
מכתבי רבי מש  ,וידענו כי באיטליה מצויי חלק מ הפליטי
המועברי מאוסטריה לאיטליה בדרכ לאר ישראל.
היה חור( קשה בבואי למילנו .העיר עוד הייתה חרבה מ המלחמה.
אנשי בבלויי סחבות ,שוטטו וקיבצו נדבות ברחובות .קשה היה
להשיג מונית מתחנת הרכבת .למרות הקשיי הצלחתי להגיע למחרת
לטורינו ,למחנה הפליטי .
למעלה משעה התהלכתי במחנה ,מחפש ,עד שהתקבצו ניצולי
ספורי  :בנו של מני אקו ,בנו של שלמה פינגרהוט ,נכדו של ר' צדוק
שוחט מבתו ,בנו של אייזיק קוטשר ועוד בני קרמני שהכרתי את
הוריה  ,ואחדי שהכרתי מ הימי שעבדתי אצל ר' אייזיק שטיינר.
מ המחנה נסענו למילנו ,ש בילינו בשיחות ובהעלאת זיכרונות על
הבית היש החרב .הייתה לי הזכות לעודד אות  ,והייתה לי הרגשה של
אב שמצא את ילדיו האבודי  .נתתי לה מעט כס( מטע הוועד,
ושבתי מאושר ע משימה להמשי בעזרה ,כדי שיוכלו לעלות לאר
ישראל מהר ככל האפשר.
מתו הפרק :חורב ואבד ע' .439
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טוביה טרושינסקי

)תל אביב(

אליי

אל ִספ נפלתי ְשבור ייאוש,
רדו( סער בעת רעה.
מעונה ומבוזה ,גלמוד ועיי(
אני מקיש חרש בדלת ,מבקש כא הצלה.
הלילה התפרע ...צללי לילה פראיי
עוטפי את העול בהרס ושממה...
שמי בהירי  ,כוסו עבי כבדי ,
רוח קרה זועפת מכבה אור כוכב אחרו.
אני מקיש חרש בדלת ,מבקש כא הצלה.
את בלבד תתני מזור לפצעיי ,ב אבקש נחמה.
דר ייסוריי הובילה עד דלת,
זיק אמונה אחרו :את יודעת ,את חשה ,מבינה...
לא טל זרה היו פניני על פני שדה ויער,
דמעותיי ה ,דמעות חמות – לא טל.
לא מעיינות זכי מפכי בעמקי ,
פצעיי ה  ,שכ מדממי .
לא משבי אביב נוהמי בחלונ,
אנחתי קורעת את שנת ,אנחתי הכבדה.
לא קרני שמש בוקעות את העבי ,
חד כפלדה צערי ,זעמי כ יוקד!
אילמת קללתי ,א חזקה היא מ הרע ,
נישאת על פני עולמות ,קוראה ,תובעת נקמה!
שמעי ,הקשיבי לקריאה ,קבלי את זו האנחה הכבירה,
נגדע דורי ,חרב עמי) ) ) .
לפני דלת ,עוטה יגו ,אצפה לגזר דיני,
העוד תזרח שמשי כשהיו ייעור?
או על ספ ייסורי גסיסה אסבול
וחרש אגווע בסערת הליל? ) ) )
לפני דלת ,עוטה יגו ,אצפה לגזר דיני.
קרמינה אוזבקיסט1943 ,

מתו הפרק :חורב ואבד ע' .440
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יצחק

וקמ )ניו יורק(

ארבעי שנה לארגו יוצאי קרמני בניו יורק

זיכרונות שנמסרו באמצעות בנימי ברשפ

ההגירה מקרמני לאמריקה החלה בסו( המאה ה) .19בי הראשוני
שבאו לאמריקה היו :יעקב קרמניצקי ,שלושת בניו של איצ'ה פוק ,בנו
של מנדל הקר ,ילדיו של בנדרסקי ואחרי  .המצב באמריקה בעת ההיא
היה קשה ויוצאי העיר החדשי חשו בדידות רבה ולפיכ חברו יחד.
רוב התגוררו בחדרי שכורי  ,נדיר שהייתה למי מה דירה משלו.
ובעת צור להתכנס ולבחו אפשרויות סיוע לאחי זה מקרוב באו ,היו
מתאספי לרוב על הגגות השטוחי של הבתי  .סייעו ברצו לבני עיר
חדשי .
בשנת  1900נוסד בידי בנו של מרדכי שניטר הארגו החברתי הראשו
של יוצאי קרמני באמריקה .בשל מריבות פנימיות נסגר הארגו
במהרה.
בשנת  1904נוסד ארגו אחר בש
לשמור על אחדות בי יוצאי העיר
פוליסה של ביטוח חיי  .הכס( שול
להוצאות בעת פטירה .החלו להירש
שני אחדות ,הארגו נאל לצמצ
לא החזיק מעמד והארגו נסגר.

"מסדר עצמאי בית אברה " .כדי
בוטח כל חבר ב) 500דולר וקיבל
למשפחה במקרה מוות וג נוצל
אנשי בני  ,60)50שנפטרו כעבור
את הפוליסה ל) 250דולר .ג זה

כעבור שני אחדות נוסד בידי ילדי בנדרסקי הארגו "חברת יוס(
שלו " ,כנראה על שמו של אחד מבני בנדרסקי שנפטרו .החברה
ממשיכה להתקיי  ,א מספר חבריה מועט.
ע פרו מלחמת העול הראשונה ,בשנת  ,1914קיבלו יוצאי קרמני
ידיעות על המצב החומרי המר בבית היש ,צ( ועלה הצור בסיוע
קבוע .לאחר התייעצות בי בנימי ברשפ ,אלי מינ ,גולדנברג,
בינשטוק ואחרי  ,נוסדה "חברת הצדקה של יוצאי קרמני ווהלי בניו
יורק" .נדרשו שבעה אזרחי אמריקאי על מנת לייסד את הארגו,
ולא היה מספר כזה ,לפיכ צירפו יוצא פוצ'ייוו בש קורטמ ,שנבחר
ליושב ראש ולאחר מלחמת העול הראשונה נשלח לקרמני לחלק
כספי תמיכה של החברה.
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בשנת  1916נוסדה בחברה ועדת סיוע – ] RELEIF COMMISSIONולהל:
הסיוע[ שחבריה היו :ברשפ ,ד"ר מרנ)שיידנסקי ,פולטורק ואחרי .
החברי הצעירי הלכו מדי שבת וראשו לאסו( כס( בי יוצאי העיר.
בעת ההיא 25 ,סנט היו סכו גבוה ,יוצאי העיר קיבלו את שליחי
הסיוע בסבר פני יפות בדר כלל .הסיוע שלח כס( לקרמני באורח
סדיר ,מדי שבוע.
ראוי לציי כי החברה רכשה בשנת  ,1916ומאוחר יותר בשנת ,1924
חלקות קבר משלה בבית העלמי ,ש טמוני הנפטרי יוצאי קרמני.
ב עיר שיש ביכולתו ,משל  ,ולא – הוא מובא לקבורה חינ אי כס(.
באותה תקופה בא לניו יורק חתנו של ר' אברה ויינברג ,הוא הקדיש
עצמו בלב ונפש לפעילות למע ארגו יוצאי העיר .בכל פעילויותיו
מעול לא שכח את עיר המוצא ,וגייס סכומי כס( ניכרי  .בעצמו נסע
לקרמני מספר פעמי וחילק את כספי הסיוע בי המוסדות :ביקור
חולי  ,תלמוד תורה ,גמילות חסדי  ,מושב זקני  .נפטר מהתק( לב.
בשנת  1923בא לביקור באמריקה ,ד"ר מאיר ליטווק .הוא נתקבל
במלוא הכבוד .בשובו הביא עמו סכו כס( משמעותי למטרות שונות,
נוס( לכס( להכנסת אורחי וסכומי כס( של אנשי פרטיי  .הכס(
נמסר בשטרות אות נטל עמו.
בשנת  ?] 1943אולי  [1934בא כותב שורות אלה לאמריקה .הקמנו אז
מחדש את הסיוע .הצטיינו בפעילות  :בנימי ברשפ ,יודל סלומונובי,
הני קסלר ,הני גילרנט ,הרי וינר ,לואי סיגל ,לנדסברג ,ואני .הסיוע
פעל בשנות המלחמה ,ובמיוחד מיד לאחריה ,כאשר העזרה הייתה
חיונית ,כשאחינו היו פזורי במחנות ריכוז בגרמניה ,באוסטריה,
באיטליה .ככל שהייתה אפשרות לסייע לה  ,בכס( ,מזו ,תרופות ,וכל
עזרה אחרת – נעשה הכול .הסיוע של יוצאי קרמני באמריקה לא
פיגר אחר ארגוני סיוע אחרי  .עשו עבודת קודש ,לשמה.
ארגו יוצאי קרמני קיי עד היו ]~ ,[1950א( שאינו גדל כי לא
נוספי חברי חדשי  ,והוותיקי מזדקני – לפיכ נחלש דופק
החיי .
החברי מתכנסי פעמיי בחודש באול שכור ,ש נידוני ענייני
שוני  :חולי שיש לבקר  ,סיוע לנזקקי  ,תמיכה לארגוני
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אמריקאי שוני  ,בית העלמי וכיוצא באלה .כל ב קרמני חדש ,זכה
עד כה בתמיכה של  200)10דולר להתארגנות בזמ הראשו .נית לומר
כי אחווה ומסירות שוררי בי האחי ומזכירי את הבית היש
באהבה ובגעגועי  .מדי שנה נבחרי יושב ראש וסג ,גזבר ומזכיר.
ייזכר שמ של אחינו שהקדישו הרבה מזמנ ומרצ למע הארגו:
אלי מינ ,מ המייסדי  ,עבר לקליפורניה; יודל סלומונובי ואשתו,
עסק מלא חיי וחריצות למע החברה והסיוע; הרי וינר ,שלא החסיר
א( לא ישיבה אחת; הני קסלר ,הני גילרנט ,האחי לנדסברג)סגל.
אחרו אחרו חביב ,בנימי ברשפ ,תמיד שמח וטוב לב ,איש עממי ,נכו
לעזור לכל אחד; נבחר  11פעמי ליושב ראש ארגו יוצאי העיר
שממייסדיו היה; ב שבעי הוא עדיי עוסק במלאכתו )ציור אמנותי(.
לארגו יוצאי קרמני יש זה  18שנה מחלקת נשי  ,מייסודה של גברת
רפופורט ) ְב ֶרזי( המנוחה ,שעזרה לארגו רבות בפעולות הסיוע.
המחלקה ממשיכה בעבודתה הנאה בראשות גברת שפיגלמ )קווייטיל(.

מתו הפרק :קרמני ברחבי העול ע' .445 – 441
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מילה לזכרה של חיה רפופורט

המוות חסר הרחמי קרע מאתנו את העסקנית הבלתי נלאית ,האישה
טובת הלב ,לב הסובלי  ,הדחויי  ,הנזקקי – חיה רפופורט.
בענווה תמימה פסעה בעולמו של האל ,תמיד הגישה עזרה לאומללי ,
נשאה תקווה לחסרי התקווה ,הקלה על החולי והמאוכזבי את
ייסוריה  .תענוגה בחיי היה לעזור לעמיתיה .שליחותה על פני
האדמה נעשתה מתו אהבה.
לא עזרה חומרית בלבד הגישה לנזקקי  ,היא העניקה לה לב ח
וחומל ,חלקה ע הזולת את סבלו בשעת מצוקה .כל חייה הקדישה
לעבודה סוציאלית ,תמיד ידה מושטת ,תמיד דבריה יוצאי מ הלב .כ
עשתה את עבודתה בלי לבקש כבוד ובלי שכר.
קטנה וחלשה ככל שהייתה ,א גדושה כוח רצו רוחני למעשי טובי .
מעול לא חסה על עצמה ,מעול לא התלוננה .שו עבודת סיוע לא
הייתה קשה מדי עבורה .פשטות וענווה ליוו את תשוקת הצדק שלה,
אישה חסידה.
חיה רפופורט סימלה בדר פעילותה ,את כל הטוב ,המעלות והאציל1ת
של קרמני היהודית היפה שלנו ,שנגדעה .כאילו ירשה את כל המידות
הטובות מחמותה בלומה רפופורט.
זכור לי כיצד הייתה בלומה רפופורט הזקנה השקטה ,בעלת הנשמה,
מתרוצצת בבו ,בנעליי קרועות ,בי בתי בעלי)בתי בקרמני,
לאסו( חלות לשבת לעניי  .ולאחר שדאגה לכול  ,האיר מפניה עונג
שבת שלה .את מלאכתה עשתה בסתר ,שלא לבייש חלילה איש.
כזו הייתה ג כלתה ,חיה רפופורט ,כא באמריקה.
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יהודה קויפמ

)בואנוס איירס(

יוצאי קרמני בארגנטינה

ודאי הוא כי לא עלה על דעתו של איש מיוצאי קרמני – שעזבו את
בית לפני כ) 30שנה ]בשנות ה) 20של המאה ה) [20בדרכ לחופי
ארגנטינה – הרעיו המזעזע כי יכתבו זיכרונות על עיר הולדתנו
האהובה קרמני.
כל אחד מאתנו נושא עמוק בלבו את הכאב ,כל אחד מאתנו אומר
בדרכו קדיש על אהובי וקרובי  .א חסרה הזעקה הקולקטיבית
הכאובה של כל יוצאי קרמני שנותרו בחיי  .זעקה שתביע את כאבנו,
ובו בזמ תשמש מצבה לנספי שלנו .ספר זיכרו זה ,הרואה אור
בישראל ,יהיה ודאי מצבה כזו .מבקשי אנו ,בש1רות אלה ,להוסי(
אב משלנו למצבה לקרמני.
ההגירה היהודית לארגנטינה ,במובנה הרחב ,החלה בשנות ה) 80של
המאה ה) .19הגירת הברו הירש ליישוב יהודי בארגנטינה ,כפי שהיא
מכונה ,הקיפה שכבות רחבות של ההמוני היהודי בליטא ,פודוליה,
בסרביה ,דרו רוסיה ,א לא ידוע לנו על אלמנט מווהלי ,וממילא על
יוצאי קרמני ,בקרב המתיישבי היהודי בארגנטינה.
יחידי מקרמני ,נסעו לארגנטינה ,ביזמה אישית ,עוד זמ רב לפני
מלחמת העול הראשונה ,א היו אלה משפחות ספורות.
ההגירה מקרמני לארגנטינה ,ככזו ,תיחשב לפיכ משנת  ,1923כאשר
כמה צעירי מקרמני דרכו על אדמת ארגנטינה .בשני ,1925)1924
גבר מעט זר ההגירה מקרמני ,והגיע בסו(  1925לחמישי איש
בער ,רוב צעירי  ,בחורי ובחורות ,נציגי יחידי של משפחות.
למרות ההבדלי החברתיי )תרבותיי בי המהגרי  ,שומרי יוצאי
קרמני ,בזמ הראשו ,על קרבה רבה ביניה  ,מאחד אות הרגש
העמוק אל עיר המוצא .בשל תחושת הבדידות בסביבה החדשה הזרה,
בלי ידיעת שפת המקו  ,מתרפקי יוצאי קרמני זה על זה .יוצרי
לעצמ סביבה משלה  ,ומסייעי זה לזה מורלית וכלכלית.
חולפות לה השני הראשונות ,וא כובש לעצמו מישהו מעמד כלכלי,
מיד צצה המחשבה להביא את המשפחה .בשני הבאות אכ מהגרות
משפחות שלמות מקרמני לארגנטינה.
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עד  1931הייתה ההגירה לארגנטינה חופשית ,ללא קשיי כלשה ,
יוצאי קרמני מנו כ) 60משפחות )כ) 300איש( .מ) 1931הוגבלה מאוד
ההגירה לארגנטינה ,ואיחוד משפחות ע קרוביה בני קרמני
בארגנטינה התנהל בקצב אטי ,כ עד פרו מלחמת העול השנייה.
הקטסטרופה שחולל היטלר ,במיוחד חורב קרמני ,איחד את יוצאי
קרמני בארגנטינה עוד יותר .בקרבה ובקשר ההדוק ביניה  ,חיפשו
נחמה לכאב על אבד האהובי והיקרי לה ביותר .וכ ,מיד לאחר
נפילת גרמניה ,כשהחלו להגיע מדי יו פריסות שלו מחרידות
מניצולי במחנות בפולי ,באוסטריה ,באיטליה ,הצליחו יוצאי קרמני
לעמוד ברמה הראויה ולהושיט יד אחי  ,לסייע בכל מקו שהיה צור
בכ.
בשני  1950)1948נוספו בני עיר חדשי מבי הניצולי  .אחדי  ,הודות
לבני משפחה וקרובי שפגשו ,התערו במהירות בחיי האר בסביבה
חמה וידידותית.
מדי שנה ב) 14באוגוסט ,יו חורבנה של קרמני ,מתכנסי יוצאי
עירנו בבית העלמי בבואנוס איירס ,סמו לקבר הסמלי של שישה
מילו הקדושי  ,ובוכי את כאב .
לפניית דוד שוכמ ,זק בני עירנו ,הוחלט לטעת יער קרמני ביער
הקדושי של קר קיימת לישראל.
כיו ] 1950לער[ מוני יוצאי קרמני  240משפחות )כ) 600איש(.
להוציא משפחות בודדות ,החיות בפרובינציה של ארגנטינה ,מתגוררי
רוב יוצאי קרמני בעיר הבירה ובפרווריה .מצב הכלכלי בדר כלל
משביע רצו ,אצל רוב נולד כבר דור שני ואצל אחדי ג דור שלישי.
בני עירנו לא התבוללו מבחינת השפה ,ה חיי את חייה בשפת
יידיש ,רוב בעלי מטע יהודי)תרבותי ,ונוטלי חלק ,ככל האפשר,
בחיי החברתיי )תרבותיי  ,איש)איש בדרכו.
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עיירתי קרמני

עודני מתגעגעת ,אלי כמהה,
עיירתי קרמני היפה ,האהובה!
בחלומותיי את אתי ,חלומות לאי ק,
בהגיגיי את אתי ,אי חוצ.
כי אי אוכל לרגע אות לשכוח
ולבי הול אלי בעצמה ,בכוח.
אל קירות הבית ,אל כל אב קטנה,
בית בו ראיתי אור עול לראשונה.
היכ את עתה ,עיירתי ,בית שלי?
מדוע אבדו שרידיי באורח אכזרי?
אני מחפשת את כולכ  ,יקיריי,
אני חיה עמכ כל חיי!
כי מה ער בלעדיכ לעולמי
העגו  ,למאבקי ושאיפתי?
אבדה מנוחתי,
רחק ממני אושרי,
עד א תעלה המילה את זכר,
זכר חיי וקיומ.
כבחודש מאי נאה נעי מרטיט,
כ תיעור בי שנית
עיירתי האהובה על סמטאותיה ורחובותיה הקטני ,
מעוטרת עצי ירוקי פורחי .
ל עיירתי המאירה,
ל אקי מצבה.
לנצח ,לחיות ולזכור,
לערוג אלי ,להתגעגע.
לנצח ,לחוש מלוא הדI
של שירת העיירה!
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תוכ ענייני
ש' אטינגר ,ח' שמרוק תולדות היישוב היהודי בקרמני ,תקציר
וול( שניידר יצחק)בר לווינזו
ישראל מרגלית שיקו ביתו של יצחק)בר לווינזו
ישראל אוטיקר קרמני היהודית
תקציב הקהילה
ה' ]חנו[ גילרנט בית הכנסת הגדול
בלה ברנשטיי בית היתומי
ל' הלר חוג יתומי עצמאיי
ב' ברשפ עיר של מלאכה
בית הספר אורט
חיי התאטרו בקרב היהודי
קופת גמילות חסדי
מ' גרשטיי פנקס קופת גמילות חסדי "הלוואות ח"
קרמני האחרת
מ' גולדנברג האיגוד המקצועי
ט' ט)י ]טוביה טרושינסקי?[ הבונד
מ' ג' ]מנוס גולדנברג?[ המפלגה הקומוניסטית בקרמני
דמויות
ה' ]חנו[ גילרנט המשלחת של אנ)סקי בקרמני
דוד רוכל כיצד הפיצו בעבר ספרות יידיש
ה' ג' ]חנו גילרנט?[ הלוויה לספר תורה
משה שניידר בפרוור דובנה
ה' ]חנו[ גילרנט מ ההווי היהודי היש
ל' רוזנטל פורי
מה שהיה
אסתר לייבל)רובינשטיי יומי הראשו בחדר
משה סוראווסקי קרמני הישנה
מאטיה קארני טיפוסי בקרמני
יצחק וקמ ר' שלמה נפח
מתו קרעמניצער שטימע – קרעמניצער לעב:
מכתבי למערכת משנות ה)] 60של המאה ה)[19
ל' רוזנטל עצרת שהופרה
פסח לחיילי יהודי
ניגשי לבניית בית הספר "תרבות"
בזר של קר קיימת לישראל
הכרזה על פעילות "קר החלו"
פנייה של פטרוני הקיבו החלוצי
נתקבלה התמיכה החודשית מכספי הסיוע של יוצאי קרמני
מנוס גולדנברג עיירה על גדת הפוטיק ,שיר
ב' שוור המרטירולוגיה של הגטו וחורב קרמני
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