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גלוית שנה טובה מתוך אוסף המוזיאון היהודי בוורשה

פורטל אינטרנט" :מוזיאון יהודי קרקוב"
מר ולדיסלב הרישמובי ,חבר מועצת עירית
קרקוב ,וגב' ברברה זברויה ,היסטוריונית ,יזמו
בעיר פרוייקט חדש ששמו "מוזיאו יהודי
קרקוב" ) (Museum Krakowsich Żydόwשייחודו
הוא בשילוב שבי מוזיאו פיזי לבי פורטל
אינטרנט .עירית קרקוב הביעה הסכמתה
לפרוייקט ,וא 0הוקצה בני במוזיאו ברובע
פודגוז‘ה ברחוב .Na Zjeździe
וכ( כותבי' יוזמי הפרוייקט" :חייה של כל
עיר ה' אנשיה וגורל' .במש( מאות שני' היתה
קרקוב מקו' מושב' של יהודי' ,שישבו ג' בכל
רחבי פולי .תרומת' ומחוייבות' לעיר המלכי'
לא תסולא בפז ,ואת זאת אנו שואפי' להציג
בפורטל אינטרנט בש' "בתי' בקז'ימייז'
הקרקובאית ותושביה'" .בפורטל זה תסופר
ההסטוריה של קז'ימייז' ,בתיה ,תושביה וגורל'.
ברובע היהודי שרדו עד היו' המבני'
והפרוייקטי' הארכיטקטוניי' ,א( תושביה'
אינ' .בעזרת הפורטל אנו מקווי' לסייע
בשיחזור המבנה החברתי של יהודי קז'יימיז',
ולמלא ,א' כי באופ וירטואלי בלבד ,את
הרחובות ,הבתי' ,החנויות ,בתי המסחר,
מוסדות החינו( והמוסדות היהודיי' ברובע
בתושביה' .בארכיוני קרקוב יש מידע מלא
למדי ,מאמצע המאה ה ,19על אוכלוסיית העיר,
וזאת מתו( מרש' האוכלוסי ,ספרי האחוזה של
העיר ,מדריכי כתובות ,רישומי מחלקת המדידות
העירוניי' ורישומי לידות ,פטירות ונישואי.
באמצעות מידע זה אפשר יהיה לשחזר את
כתובותיה' של הדיירי' היהודיי' ברובע ,וכ(
נוכל להתוודע אל קורותיה של משפחה וחבריה.
מסמכי המקור והתמונות ,ספרי הרישו'
והמדריכי' ,יהיו נגישי' לכלל משתמשי הפורטל.
בפורטל האינטרנט אפשר יהיה להחיות את

רחובות קז'יימיז' וסטרדו' ,ול"אכלס'"
בדייריה' באמצעות מידע הקיי' לגבי כתובות
מגורי התושבי' בעיר ,כולל תאריכי תחילה
וסיו' המגורי' באותה כתובת ,שמות הוריה',
מקצוע ,דת ושרות צבאי.
קז'יימיז' הקרקובאית ,כמו כל יתר העיר
קרקוב ,התרחבה במספר תושביה ובבניניה.
בנייני' רבי' ,אות' נוכל למצוא בתוכניות העיר
הישנות ,נהרסו או נבנו מחדש .מתו( ספרי רישו'
הנכסי' ותוכניות הבניה נשרטט את המידע על
הבניני' והבתי' ,נבסס את פרטי הבעלות בעבר,
מתי נבנה הבית ומי היו מתכנניו ובוניו ,ונשלי'
את המידע לגבי הסמלי' והדימויי' הדתיי'
והאומנותיי' שעל הבתי' .המשתמש יוכל ג'
לצפות בתוכניות הבניה הארכיטקטוניות ,לאתר
תמונות ארכיבאיות ובחלק מהמקרי' לעיי ג'
ביומני מעקב הבניה.
מהמידע שבספרי רישו' האוכלוסי ילמד
המשתמש על עיסוקיה' של דיירי הבניי
והשתייכות להתאגדות מקצועית ,א' נדרש
רישו' כזה ,למשל :סוחרי' ,רופאי' ,עורכי די,
סטודנטי' וכו' ,מידע שנמצא בספרי הרישו' של
אות' איגודי'.
הפורטל יאפשר לצאצאיה' של התושבי'
היהודי' ברובע להשלי' את המידע על
אבותיה' ,ובנוס 0לביצוע חיפושי' גינאולוגיי'
אינדווידואליי' ,יהיה האתר נגיש להיסטוריוני'
וחוקרי' המתענייני' ומתעדי' את חייה של
הקהילה מכל ההיבטי' האפשריי' ,כולל הפ
התעסוקתימקצועי ,מוסדות הדת ,הקהילה
והלימודי' שאינ' קיימי' עוד.
ולסיו' ,אנו מקווי' כי צאצאיה' של דייריו
היהודי' של הרובע ימצאו בפורטל מקו' ראוי
ומתאי' לפרסו' סיפור משפחת' ,וגורלה".
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'יד לילד' מיזם השטיחים של יצחק וינברג
יצחק וינברג נולד בשנת
 1938בקרקוב פולי ,להוריו
מרדכי ומינדה וינברג .בהיותו
ב תשעה חודשי' נכנסו
הגרמני' לפולי ,והמשפחה
כולה הועברה לגטו קרקוב.
ביוני  1942שולחה כל משפחתו
למחנה ההשמדה בלז* ,ובו
ביו' הושמדה כולה בתאי
הגזי' של המחנה.
יצחק ,שהיה אז ילד קט ב
שלוש וחצי ,הוברח מהגטו יחד
ע' אחיו אבנר הצעיר ממנו ב
 15חודשי' ע"י דודתו מלכה
האחות של אבא ודודו יצחק
לבית שתיל .במש( כשנתיי'
הוסתרו בקרב הגויי' הכפריי'
בסביבה ,כשמידי יו' היו
מחליפי' את מקו' המסתור.
בפברואר  1944הוברחו דר(
צ'כוסלובקיה להונגריה תו(
תקווה שהמלחמה לא תגיע
לש' ,א( כעבור חדש בלבד,

כל קרוב משפחה ,כשיצחק ב
חמש וחצי ,מטפל באחיו הצעיר
ממנו .ליצי דויטש מתנדבת
לטפל בילדי' במש(  40הימי'
הראשוני' עד שחרורה ,ולאחר
מכ היא מעבירה אות' לנעמי
מאיר שנעזרת בשכנתה גב'
מימי בוק .מימי בוק מקימה
בית ספר על הדרגש של
מיטתה ,ויו' יו' באות אליה
העשרה,
בשנות
בנות
מצטופפות על הדרגש הצר
ולומדות כל מה שאפשר ללמוד
בע"פ .שלושת הנשי' ,דואגות
לכל מחסור' במש( ששת
החודשי' בה' ה' שוהי'
במחנה כאשר שפת הא' של
הילדי' מוחלפת מפולנית
להונגרית .
נעמי מאמצת את הילדי'
ומצליחה ליצור עבור' בועה
של חיי' בלב תופת נורא שהיה
מסביב .היא מלמדת אות' את
השפה ההונגרית ,תופרת לה'

תמונת הקרון של רכבת קסטנר שיצאה מבודפשט ב 30-ביוני
 , 1944יצחק וינברג יושב שני מימין  ,ולצידו אחיו אבנר.
צלם :צדוק ראב שצייר על הקרון את הסמל של
תנועת "בני עקיבא"

במר*  1944גרמניה הנאצית
נכנסת לבודפסט ומחול השדי'
מתחיל מחדש .ביוני 1944
מצליחה הדודה להעלות את
שני הילדי' כנוסעי' סמויי'
לרכבת קסטנר ,בהנחה שזו
רכבת הצלה שמטרתה להגיע
לאר* ישראל  .עקב קצר במשא
ומת בי קסטנר לאייכמ ,
רכבת ההצלה מועברת לגרמניה
וכל נוסעיה  1685במספר,
מורדי' במחנה הריכוז ברג
בלז
יצחק ואחיו דוברי פולנית
בעוד שאר נוסעי הרכבת דוברי
הונגרית ,ושוב ה' מוצאי'
עצמ' לבד בלב הגיהינו' ,ללא

בגדי' מסמרטוטי' ,מאכילה
ומשקה אות' מכל הבא ליד,
ומשמשת לה' כגננת לכל דבר
ועניי .את כל סיפורי הילדי',
השירי' ,והמשחקי' שילד כל
כ( צמא לה' ,ה' מקבלי'
ממנה בחו' ובמסירות אי ק*.
חייה היו קודש להצלת הילדי'
וה' בתגמול נתנו לה את הרצו
לקו' בבקר ולחיות יו' נוס.0
האהבה והחו' האנושי שנעמי
בתנאי
לילדי'
העניקה
הגיהינו' של מחנה הריכוז היא
תעודת כבוד לעמנו.
בדצמבר  ,1944כל שארית
בחיי'
שנותרה
הקבוצה
משתחררת ומועברת לפי

ההסכ' בי קסטנר לאייכמ
עוסקי'
בשווי*
לשווי*.
לחיי'
וחזרה
בהחלמה
נורמליי' ,א( דווקא כא ,
נעמי הבחורה שאימצה את
הילדי' והייתה לה' ש'
במחנה ,לא' מסורה ואוהבת
מתאבדת .התברר שבו ביו'
נעמי מקבלת שתי בשורות
איוב .הראשונה ע"י מברק
שנשלח מבודפסט בו מודיעי'
לה על רצח חברה לחיי' ע"י
הגסטפו ,והבשורה השניה לא
פחות קשה עבורה ,שחר0
בקשתה ,היא לא תוכל לאמ*
את הילדי' שהיו כל אהבתה
וחלו' חייה.
בספטמבר  1945מועברי'
הילדי' לנמל ברי באיטליה,
באניית
מפליגי'
ומש'
מעפילי' לאר* ישראל .מיד ע'
הגיע' ארצה ה' מועברי' על
ידי הבריטי' למחנה המעצר
בעתלית ,ושוהי' במחנה מספר
חודשי' .לאחר מיו ומבח
הוחלט לשלח'
ביהדות
למוסד של אגודת ישראל
בירושלי'
"סנהדריה"
ולומדי' ב"חדר" תורה
ומצוות .כא מוחלפת השפה
ההונגרית באידיש .כעבור
מספר חודשי' ,כתוצאה מאי
התאמה למקו' ,ה' מוברחי'
מש' ומועברי' למוסד בני
עקיבא "תחיה" של עלית
הנוער בפתחתקווה ,למש(
שלוש שני' .כא ,בפע'
שפת
מוחלפת
הרביעית
הדיבור של שני האחי'
מאידיש לעברית ולומדי'
בבית הספר לבני' "נצח
ישראל" .בשנת  1949עלית
הנוער סוגרת את מוסד
"תחיה" וכל הילדי' מועברי'
לכפרהנוער ברעננה "כפר
בתיה" .ש' יצחק מתחנ( עד
שנת  1955מש' הוא מתחיל
את לימודיו בביתהספר של
חיל האוויר וממשי( לשרת
בחיל עד שנת  ,1964כאשר תו(
כדי שירותו הצבאי הוא מסיי'
את בחינות הבגרות.
הואיל ואי לו משפחה
קרובה ,הבסיס בחיל האוויר
משמש לו כבית ,ובכל
"האפטרי'" ,השבתות והחגי'
הוא שוהה במחנה )אז לא
הייתה דאגה לחייל הבודד
שאי לו משפחה ,וכל אחד
התמודד לבד ע' גורלו( .כא
הוא משקיע את כל מרצו ,כוחו
וזמנו בעבודה אינטנסיבית
ובקידו' מקצועי ,ומתוגמל
בעליה מהירה בסול' הדרגות
המקצועי ,המביא לו סיפוק רב
בשירותו הצבאי .הוא שיי(
לדור בחיל האוויר ,שהסב את
החייל מדור הבוכנה לדור
הסילו ,וה' היו אלה שהכינו

את החיל למבח הגדול בניצחו
במלחמת ששת הימי'.
עד היו' הוא רואה את
השרות בחיל האוויר כתקופה
היפה והפוריה בחייו ,כמקו'
ששימש לו כבית הספר לחיי'.
ש' ג' מצא את שותפתו
לחיי' אילנה ,ובשנת 1960
נושא אותה לאישה ויחד ה'
מקימי' משפחה.
בשנת  1987יוזמת תנועת
"לפיד" כנס של ניצולי רכבת
קסטנר ,ש' הוא פוגש
לראשונה את גברת ליצי דויטש
בימי'
בילדי'
שטיפלה
הראשוני' לשהות' בברג
בלז .לאחר אל' של ארבעי'
וחמש שנה ,הוא מתבקש
לעלות על הבמה יד ביד ע'
גברת ליצי דויטש ,ולראשונה
בחייו הוא מספר את סיפור
ההישרדות שלו בשלמותו.
מאז ועד היו' ,הוא עוסק
בשקידה בפרויקט הנחלת
לקחי השואה "ידלילד" ,
הכולל עדות אישית והקמת
פינות הנצחה המורכבות
ממספר שטיחי קיר פרי יצירתו
לזכר' של מיליו וחצי הילדי'
שנספו בשואה .עד היו' הקי'
 40מרכזי הנצחה בכל רחבי
האר* הכוללי' את שטיחי
הקיר מעשה ידיו כאשר הנושא
ביצירותיו הוא אנטיתזה
לשואה ומסמל את ניצחו
הרוח על גרמניה הנאצית.
יצחק מודע שהוא שיי(
לדור שה' האחרוני' שהיו
ש' ,ושומה עליו לספר את מה
שעבר חר 0כל הקשיי'
הרגשיי' שיש בעדויות האלה.
המשוב והעדוד שהוא מקבל
מכל הקהלי' שהוא נפגש
אית' נותני' לו את הכוח ואת
תעצומות הנפש להמשי(
במלאכת קודש זו.
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המסע של יצחק וינברג לבלזץ
לאחר מחקר של  4שני' בסיוע של חיל
האוויר ,חשפתי את מקו' קבורת' של
הורי בבלז* .על פי ממצאי נרצחו בבלז*
כמעט שני מליו יהודי' ,יותר מאשר
באושווי* ,ובכוונתי לערו( במקו' חפירה
ארכיאולוגית על מנת לאשש את
הממצאי'.
אשר לרצח הורי הי"ד מצאתי כי אבי,
שהיה סוכרתי ,הגיע ביוני  1942לבלז*
כשהוא במצב עלפו .אימא תמכה בו ,ואז
שניה' נלקחו ל"לזרט" וש' ירו בה'.
בסיוע של תצלומי אוויר חשפתי את
מיקומו המדוייק של ה"לזרט" ,ומצאתי
שהוא נמצא כ 250מטר מחו* למתח' של
בלז* הנוכחי.
במסע "שורשי'" שנער( בקי* ע'
משלחת תלמידי' הצבתי במקו' גלעד
והקראתי במקו' מכתב פרידה שכתבתי
להורי הי"ד:

עליתי ארצה כמעפיל מאיטליה ב, 1945
התחנכתי בעליית הנוער ,שרתי בחיל
האוויר הישראלי ,והקמתי משפחה ע
רעייתי אילנה .נולדו לנו שתי בנות ויש
לנו עכשיו שישה נכדי.
באתי מביתי מקריתטבעו באר
ישראל  ,לומר כא קדיש יתו ,ליד קבר
האחי שחשפתי ,כאשר יחד איתי
ניצבי פה היו ותומכי בי ,מיטב
הנוער מאר ישראל.
באנו לכא לכבודכ ולכבוד הנרצחי
הטמוני כא .לא יכולתי לבקש מעמד
מכובד מזה.
נוכחותנו כא היא ההוכחה שניצחנו.
ייתכ וזכות אבות עמדה לנו ,ואת ש
למעלה שמרת עלינו במצבי הקשי
ביותר שהתנסינו בה .הקמנו את
מדינת ישראל ואנו שומרי עליה כבבת
עינינו.
מדינת ישראל היא התשובה לבלז.
לא ידעתי מה יכול אני להביא לכ
לכא ,מהמולדת ,והחלטתי לנג
לכבודכ במפוחית פה ,את ניגו "שירת
העשבי" ,עפ"י המילי של ר' נחמ
מברסלב בלחנה של נעמי שמר .וש
כתוב" :וכשהלב מ השירה מתמלא,
ומשתוקק אל אר ישראל ,אור גדול אזי
נמש והול מקדושתה של האר עליו,
ומשירת העשבי נעשה ניגו של הלב".
את בליבי ממרחקי ואני רוצה
להיפרד פה מכ ומכל המשפחה
הקבורה פה ,במעט שאני יכול לעשות
עבורכ ,בהשמעת ניגו מהלב
לכבודכ.

אימא ואבא יקרי,
באתי לפקוד את מקו קבורתכ ,בקבר
האחי הנורא והגדול הזה בבלז.
פה אני חש את השייכות לע עול,
את המשמעות של נצח ישראל.
פה אני מבי את הצור בקוממיות ,את
הסיבה להולדת מדינת ישראל.
נרצחת במחנה הנורא הזה בד קר,
רק בשל היותכ יהודי חסרי מולדת.
"אר אל תכסי דמי" ,זו צוואתכ,
הכתובה פה באותיות קידוש לבנה .כל
עוד אחיה ,אספר לעול ואת עדות על
מה שעוללו לכ.
הנוער הניצב כא עימדי  ה יהיו
העדי הבאי.
אבא יקר ,הדודה מלכה ,אחות,
הבריחה אותנו מהגטו של קראקוב
בפולי ודחפה אותנו לרכבת ההצלה של אימא ואבא ,חזרתי אליכ אנחנו כא,
קסטנר בהונגריה .הנערה המלא נעמי,
ע ישראל חי ! ע ישראל חי !
הצילה אותנו במחנה הריכוז ברג בלז
יצחק וינברג
בגרמניה ,והגענו איתה לשווי.

היהודי שהיה לראש עירית קרקוב
מיצ'יסלב קפליצקי ,נולד ב 1875בש' מאוריצי קפלנר,
בנ' של יעקב ואווה לבית גלב היה היהודי היחיד אשר כיה
כראש עירית קרקוב.
קפלנר נולד בעיירה שליד טרנוב ,ש' למד בתיכו ואת
לימודי הרפואה סיי' באוניברסיטה היגלונית בקרקוב ב
 .1901בתקופת לימודיו בקרקוב היה פעיל בתנועת "איחוד"
) (Zjednoczenieשל סטונדטי' רדיקלדמוקרטי' ,ותקופה
מסויימת שימש כיו"ר התנועה.
במלחמת העול' הראשונה היה סר בתפקיד רופא ועוטר
באותות הצטיינות רבי' .אחרי המלחמה חזר לעבודתו
כרופא דרמטולוג ,ומ 1919ועד למהפכת מאי  1926היה חבר
המפלגה הפולנית הסוציאליסיטית .בשני' שלאחר מכ,
כבר בשמו ה"פולני" קפליציקי ,היה חבר ה BBWRארגו
שתמ( ביוז 0פילסודצקי.
בינואר  1934נבחר לראש עירית קרקוב ,ובתקופת כהונתו ביצע רפורמה יסודית במצבה
הכספי של העיריה ובבניית העיר .בתחילת מלחמת העול' השניה היה באוזבקיסט ,ואחר
כ( שרת בצבא אנדרס .בשנת  1942הגיע לאנגליה וש' חי עד לפטירתו ב.1959
ד"ר קפליצקי היה אחיה של קרולינה טהור ,סבתו של חברנו יצחק פינסטר שהעביר
לנו את תמונתו של קפליצקי.
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מפה ומשם
פר ו י יק ט הת י ע וד ש ל ע י ר י ית ת ל

א ב י ב י פ ו מ ז מ י  א ת נ י צ ו ל י ה ש ו א ה
לבוא ו לספר את סי פור' .במה ל(
התיעוד המראיי מזמי את המרואיי
להז כר ו לס פר ל ע צמו ו לצ ו פ י' את
סיפור חייו ,מילדותו ועד היו' ,לשת0
ולחלוק במה שעבר עליו .בכדי לאפשר
נוחיות מירבית התיעוד מתבצע על ידי
צל ' ו מ ראי י  במ פג ש ח ד פעמ י ב ב ית
המרואיי .השירות אינו כרו(
בתשלו' ומופעל על ידי מנהל
הש יר ותי ' ה חברת יי '  ,מ חלקת לב
העיר לגיל הזהב .בסיו' התהלי(
מקבלי' ניצול השואה ומשפחתו
תקליט ור ע' זכרו  הסי פור .בנוס 0
נ ש ל ח הת ק ל י ט ו ר ל א ר כ י ו  ” י ד ו ש ' “ ,
ובכ( מצטר 0הסיפור האישי
והמשפחתי להיסטוריה של הע'
היהודי.
לפרטי' נית לפנות לרכזת
ה ת כ נ י ת  ,ק ר י  ע י ר ו נ י ב ט ל פ ו  03
 5440449שלוחה  9או בדואר
א ל ק ט ר ו נ י irony_k@mail.tel- :
aviv.gov.il

ע

מותת דור הפלמ"ח מקיימת
כנס ה נצ חה ש ל ני צו לי ש וא ה אשר
ש רת ו ב פ למ " ח  ,ו ז את במס ג רת כ נס י '
לצ יו   65ש נה לסי ו' מ לחמת ה עו ל '
השנ יה  .נ יצ ולי ש וא ה י וצאי קרקו ב
אשר שרתו בפלמ"ח מתבקשי' לפנות
א ל י ע ק ב צ ו ר  ,ק ב ו צ ת נ ע  76829
jak_lois@naan.org.il
לאחרונה ראה אור בהוצאת
הספרי' של יד וש' הספר ”אנו יהודי
פ ו ל י  ? “ ה י חס י ' ב י  י ה ו ד י ' ל פ ו ל נ י '
בתק ופת השואה מ  ההיבט היהודי ,
מאת ד“ר חוי דרייפוס )בשוש( .על
סמ( עשר ו ת י ו מ נ י' ומא ות מ סמכ י '
ש נ אס פו בא ר* וב עו ל ' מת א רת ד “ ר
דר יי פ ו ס א ת ה שי נו יי ' ש חל ו ב יח ס '
של יהוד י פו לי אל שכנ יה' הפולני '
בזמ השואה.
הוצאת יד וש' ת.ד3477 .
יר וש ל י'  ,91034טל פ ו 026443511
publications.marketing@yad
vashem.org.il

גזרה של שמירת שבת
בפודגוז ,פרברה של קרקא ,נתכנסו
יהודי המקום החרדים והחליטו
לאחוז בכל האמצעים נגד חילול
השבת בפרהסיא .בין השאר
נתפרטו גם האמצעים האלה:
מחללי-שבת אין מלין את בניו אלא
בין השמשות ,כנהוג אצל ממזרים,
ואין יהודי כשר טועם מסעודתו.
מחללי-שבת אין מוכרין להם
מושבים בבתי הכנסיות ואין
מטהרין את מתיהם וקוברים אותם
קבורת חמור וכהנה וכהנה.
דבר 16 ,באוקטובר 1927
מתוך jpress2.tau.ac.il
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נוביני קרקובסקיה

אגודת הנוער העברי ”עקיבא“ בקרקוב
אגודת הנוער העברי ”עקיבא“ בקרקוב
ראתה את עצמה כהמש( היסטורי של ארגו
נוער ציוני כללי ”עקיבא“ שנוסד בעיר סמו(
לשנת  ,1901וקיבל לשורותיו ,באותה תקופה ,
תלמידי' של בתי ספר תיכוניי' בלבד.
ב“עקיבא“ מצאו את ביטויי התמורות
בהתפתחות הרעיו של תחייה לאומית של הע'
ישראל,
באר*
היהודי
ובמסגרתה עיצבו את הכרת'
הציונית צעירי' רבי' ,מה'
הזמ
במרוצת
שהפכו
למנהיגי' ועסקני'.
המשיכה
”עקיבא“
בפעילותה ג' לאחר פרו*
מלחמת העול' הראשונה,
א' כי בשל גיוס הבוגרי',
הלכה הפעילות והצטמצמה.
אחרי המלחמה שוקמה
התנועה ,ובשנת  1923החלה
פעילות להרחבת מסגרת
התנועה על ידי קליטת נוער
שאינו לומד בבתי ספר
תיכוניי' וכ שיקו' והקמת
אגודות נוער ציוניות בערי
שדה ובעיירות בגליציה
המערבית ושלזיה .כדי לקד'
את העבודה הארגונית מחו*
לקרקוב הוקמה מסגרת
חדשה "אגודת הנוער העברי"
מסגרת שקלטה נוער מכל השכבות ,א( היתה
חסרה גיבוש רעיוני.
כעבור שני' מספר יצאה "אגודת הנוער
העברי" מהמשברי' ,התלכדה והתגבשה
רעיונית ושמה שונה לא.ה.ה.ה "עקיבא" .שמו
של רבי עקיבא בא להביע את אהבת האמת של
ע' ישראל ,דבקות בירושה הרוחנית של הדורות
ורצו חזק לגאול את הע'.
דרכה הרעיונית של א.ה.ה" .עקיבא" נגדה
את הרעיונות של קידמה סוציאלית ונצחו
הסוציאליז' בעול' ,כיוו שעל סמ( הנסיו
ההיסטורי הגיעה להכרה כי אי זו הדר(
להבטחת קיומו של ע' ישראל ,וכי א( אשליה
היא להאמי שהתקדמות האנושות ונצחו
הסוציאליז' יביאו עמ' שינוי במעמד' של
היהודי' בקרב העמי' ,וימנעו שנאת יהודי'.
חברי האגודה הבינו כי על הנוער העברי לרכז
את כל כוחותיו ולהקדיש את חייו להגשמת
הציונות ,כי רק בדר( זו יובטחו גאולתו וקיומו
של הע' היהודי והמש( יצירתו הרוחנית .אב
היסוד של התפיסה הרעיונית של "עקיבא"
היתה השיבה אל היהדות ,אל ההווי המסורתי
שלה ,ודבקות בקניני ישראל.
בתחילת דרכה לא היתה זו תנועה חלוצית
המחייבת את חבריה להגשמה עצמית באר*
ישראל .התנועה גרסה כי עצ' החינו( הציוני
שהשתדלה להקנות לחבריה ,וערכי היהדות
שטופחו והיו להווי בתנועה ,יביאו את חבריה
להגשמת הציונות ולעליה לאר* ישראל .מאיד(,
לא היתה "עקיבא" מוכנה לוותר על חברי'
שמסיבות שונות לא ראו אפשרות לעצמ'
לעלות ארצה ,א' ג' דבקה נפש' בציונות
וברצו להגשמתה .סיסמתה של "עקיבא" היתה
להקי' ציבור ציוני הקשור לחיי' באר* ישראל
וקולט כל שאפשר לקלוט בגולה.
שאלת ההגשמה העצמית הביאה קבוצה של
חברי' לידי החלטה לפרוש מהתנועה ,שכ לא
ראו אפשרות להגשי' בשורותיה את שאיפת'
לעליה ולחלוציות .חברי קבוצת הפורשי'
הצטרפו ל"השומר הצעיר" שצופיות וחלוציות,
ע' הגשמה בפועל ,היו אז מאפייניו העיקריי'.
א( כאשר "השומר הצעיר" אימ* לעצמו את
הציונות הסוציאליסטית בחינו( חבריו ובדרכו

לאר* ישראל ואת הקולוקטיביות הרעיונית,
עזבו חברי' אלה את שורותיו וחזרו ל"אגודת
הנוער העברי" .שובה של הקבוצה הפורשת
הביאה למפנה בהתפתחות התנועה ,בעיקר
בנושא חינו( הנוער הרב שנקלט בה עתה ,ובעני
ההגשמה העצמית .לאחר תקופה קצרה
התאחדו הקני' הנפרדי' שהיו קיימי' בעיר
"יהודה",
)כמו
"התקווה"( .
המאפייני'
אחד
העיקריי' של "עקיבא",
באותה תקופה ,היתה
החרדה לגורל הע',
כשה' מביני' כי על
להתלכד
היהודי'
במטרה להחל* מהגולה
ולהגדיל את הישוב
באר* ישראל .ה' גרסו
כי יש ליצור דפוסי חיי'
שיאפשרו לכל הע'
לחיות יחד לא רק מתו(
סובלנות פורמלית ,אלא
מתו( אהבת אמת של
אחי' לגורל משות.0
דעת' היתה כי אי די
שההסתדרות
בכ(
הציונית בגולה תהווה
מסגרת פוליטית בלבד,
אלא שיש לארג בגולה
ולטפח ציבור ציוני ,שיקיי' אורח חיי' ציוני.
ה' טענו שלא יהיו שורשי' חזקי' לציונות ,א'
רק שנאת הגויי' ליהודי' תהווה את כוחה
המניע של הציונות .רק היהדות ,על הערכי'
הגלומי' בה ,יכולה לעורר בנו רצו להשאר
יהודי' ,וכדי למנוע סכנה גדולה לקיומנו אנו
זקוקי' לכוחות רענני' וחלוציי' ,המוכני'
לראות את טובת כלל ישראל ככוח מדרב ,כוח
שמפעיל את מעשינו.
אלה היו הדברי' העיקריי' בהצהרה
הרעיונית של התנועה ,שלקחה על עצמה את
התפקיד החינוכי הציוני הקשה לחנ( את הנוער
היהודי לפי עקרונות אלה .לפיכ( ,בשורות
"עקיבא" אורג נוער מגיל  12ומעלה ,בכל שכבה
התנהלה העבודה החינוכית בשיטות המתאימות
לכל גיל .בשכבה הצעירה התבססה העבודה על
לימוד שיטתי של השפה העברית ועל הצופיות.
כל אחד בתנועה חייב היה ללמוד עברית,
והתנועה ארגנה מאות שיעורי' במטרה זו.
בנוס 0ערכה התנועה תוכניות להשתלמות
אישית ,ואלה פורסמו בבטאו התנועה "דברי
עקיבא" שלהופעתו הסדירה דאג י .נזר
)ניכטהאוזר(.
התנועה דאגה להתרחבות למקומות ישוב
נוספי' של היהודי' בגליציה ובפולי .בשנת
 1935היו ל"עקיבא"  270סניפי' בפולי כולה,
מזה  139בגליציה המערבית ושלזיה .באותה
שנה מנתה התנועה כ 24,000חברי' ,מה' כ
 1,000בקר קרקוב ,ומספר פלוגות ההכשרה של
התנועה הגיע ל .12התנועה הקימה ג' סניפי'
מחו* לפולי :באוסטריה ,צ'כוסולובקיה,
יוגוסלביה ,בולגריה ,וג' בתלאביב ובירושלי'.
בתקופת "חומה ומגדל" הוקמה בשנת 1937
נקודת התיישבות של "עקיבא" בואדי פאליק,
היא "בית יהושע" ובאותה עת התיישבה קבוצה
אחרת בנווה אית שבעמק בית שא .ע' חורב
היהדות בקרקוב ובפולי המשיכו עוד שרידי
"עקיבא" לנסות להתארג ולהמשי( במסורת
המפוארת של "עקיבא" הקרקובאית ,א( לא
נסתייעו הדברי'.

עמוד 4

היהודים בגליציה-
תרבות ופולקלור
בית התפוצות  מוזיאו
ה ע' ה י ה וד י  ,פ ות ח ה שת ל מ ו ת
" וא נש י' י הו די ' עב רו באר *
ג ל י צ י ה  " ) " . . .ע י ר ומ ל ו א ה " ש " י
עגנו( היהודי' בגליציה 
תרבות ,פולקלור וזיכרונות.
ההשתלמות מתקיימת בימי
ש נ י ה ח ל מ   2ב נ ו ב מ ב ר 2009
ו ת מ ש ( ע ד פ ב ר ו א ר ,2 0 1 0
ב ש ע ות  , 19:45  16:15בב י ת
שבקמפוס
התפוצות
אוניברסיטת תל אביב.
ההשתלמות כוללת
ה ת ב ו נ נ ות ב ע ו ל ' ה י ה ו ד י ש ה י ה
בחב ל אר * רב  לאומי  ,לש ונ י
ותרבותי זה אשר במזרח
אירופה :ערי' ,עיירות וכפרי',
חסידי' ,צדיקי' ,למדני'
בדחני'
ומשכילי',
וכלייזמרי' ,ישיבות ובתי
מדרש ,מסורת ומודרנה .כ ל
אלה מונצחי' במחקר
ה ה י סט ור י  ,ב ס פר ות  ,בא מ נ ות ,
בקו לנו ע ,במוסיקה ובס פרי
הזכרונות.
בי הנוש אי'  :מהי גלי ציה ,
מראות גליציה באוס0
הצ י ל ומ י ' של ב ית ה ת פו צ ו ת ,
שמ ו ת ה מ ש פ ח ה ש ה י ו ל י ה ו ד י
ג ל י צ י ה  ,חס י ד ו ת פ ו ל י   ת ו ר ו ת
ודורות ,יוצרי' עבריי'
כותבי' ע ל גליציה ,מנ גינות
ומסע דר( גליציה ,הצדיק
והרב בתרבות החזותית
היהודית ,בי השטעטל לשטאט
 נאמני המסורת בגליציה
ומפגש' ע' המודרנה.
עוד יד ונו ה נושאי ' :עיר
ואור בהגות' של משכילי
גליציה ,מחלוקת צאנז
וס ד י ג ור ה  ,המ ו ס י ק ה ו ה ר יק ו ד
בחברה החסידית ,אמני'
יה ו ד י' ב גל י צ יה ב חי פ ו ש א ח ר
זהות' ,עיצוב דמות האחר
באדריכ לות ש ל בתי הכנסת
בגליציה ,המרחב העירוני
בעול' של יהודי גליציה ,מרדכי
גבירטיג והטרובדורי' של
גליציה ,שואת יהודי ג ליציה,
ס פר י הזכר ו  לק ה י ל ות ג ל י צ י ה
לאחר השואה ,מורכבות
היחסי' בי יהודי' ושכניה'
ב גל יצ יה בת קו פת הש וא ה ,ע ל
ד מ ו ת ו ש ל ה ס ו פר בר ו נ ו ש ו ל * 
בי המודרניות האירו פאית
והגורל היהודי ,ועוד.
בי  המר צ י '  :ד "ר ר ו חמ ה
אלבג ,אריאלה אמר ,פרופ' דוד
אס ,0פרופ' ישראל ברטל,
אמיר גוטפרוינד ,ד "ר חיי'
גרטנר ,ד"ר חוי דרייפוס ב 
ששו ,פרופ' מוטי זלקי  ,ד" ר
אביבה טל ,ד"ר מרדכי
יושקובסקי ,פרופ' חננאל מאק,
ד"ר גילה פלא' ,ד"ר יחיל צב,
ד"ר יואל רפל.
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