
תולדות משפחת גורמן

עד כה ידענו הרבה על משפחתו של אבי סבתנו, משה שרגא פייבל סוחצ’בסקי, אבל ידענו מעט מאד על אמה.
אבל מצאנו מקור חדש למידע - בחיפוש באתר של יד ושם התגלה מסמך של "דף עד" לרישום חללי השואה: 

. דף עד של פייגה - ציפורה סוחצ’בסקי1

. שם נעוריה רשום כ-גורמן1942הדף מפרט כי פייגה )בעברית: ציפורה( סוחצבסקי נפטרה בגטו וורשה בשנת 
ושמות הוריה בונם ושרה. ידענו מרישום הלידה של סבתנו יוכבד כי שם אמה היה פייגא סוחצבסקי לבית גורמן,
ולכן ברור שדף העד מתייחס לאמה של סבתנו. כשנפתלי אהרן וקשטיין, קרובנו העוסק בחקירת עצי משפחה,
ראה את דף העד, מייד אמר כי אנחנו צאצאי רבי ר' שמחה בונים, ותוך כמה דקות מצא והדפיס מכתב שקיבל

מישראל יצחק גורמן מבני ברק כמה שנים קודם:
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. מכתבו של ישראל יצחק גורמן2

 להלן( יהודה גורמן4על פי המכתב, )המידע מוצג בירוק בשרטוט "עץ משפחת שמחה בונים בונהרט" – ציור 
שהיה נכדו של רבי ר' שמחה בונים נישא לבת של האלמנה העשירה חיה מפולטוסק והיו לפחות שלשה בנים:

 – הוא סב-סבו של ישראל יצחק גורמן מבני ברק. לנתן היה בן בשם ישראל יצחק, ולו בן בשם דניאל,נתן גורמן
ולו בן בשם נתן, שהוא אביו של ישראל יצחק גורמן מבני ברק. 

 –  היה אביה של דבורה שהיתה אשתו של האדמו"ר יצחק ישראל ירחמיאל דנציגר, נכדו שלדוב ברקא גורמן
האדמו"ר שרגא פייבל. הם שודכו בגלל הייחוס של הכלה לר' ר' שמחה בונים. האדמו"ר יצחק ישראל ירחמיאל

היה זה שאסף עם רב לחסידות אלכסנדר, שהגיעה להיות אחת משתי החסידויות הגדולות בפולין יחד עם
חסידות גור.

 –  היה אביה של שרה רבקה שהיתה אשתו של האדמו"ר שמואל צבי דנציגר, אחיו של יצחקיעקב גורמן
ישראל ירחמיאל, והיתה אמו של יצחק מנחם מנדל דנציגר, האדמו"ר האחרון של שושלת הבנים הישירה של

חסידות אלכסנדר, אשר נרצח ע"י הנאצים. בספרות החסידית יעקב גורמן מתואר כ"גביר", כלומר עשיר מאד,
ומכונה יעקב אברהם מפולטוסק. שוב השידוך של שרה רבקה נבנה על הייחוס שלה.

ידוע שהאחים יצחק ישראל ירחמיאל דנציגר ושמואל צבי דנציגר גרו יחד בפולטוסק שנים רבות לאחר
נישואיהם סמוכים על שולחן חותניהם ולמדו יחד.
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 רואיין כותב המכתב, ישראל יצחק גורמן, בבני ברק. הוא סיפר כי משפחת גורמן בפולטוסק הינה2015בשנת 
צאצאים של הרבי רבי שמחה בונים מפרשיסחא אבל לא ברור לו איך. לפי המכתב, יהודה גורמן הוא נכד של

שמחה בונים, אבל לא ברור מאיזה בן או בת המדובר. בספרות החסידית לא בדיוק התייחסו לבנות אלא אם הן
 לא היו רישומים מסודרים בעיירות בפולין. אמנם, לא כל1808התחתנו עם מישהוא ידוע. בנוסף, עד בערך 

( וייתכן שבעתיד ימצא עוד מידע.2016הרישומים מפולין זמינים לחיפוש באינטרנט היום )

התחלנו לחפש רישומים של משפחת שמחה בונים בספרות החסידית, בעזרת הרב נפתלי אהרן וקשטיין.
. היות שרבי שרגא פייבל דנציגר, מקים4המידע שנאסף מספרים חסידיים על שמחה בונים מוצג בכחול בציור 

חסידות אלכסנדר, היה תלמידו של ר' ר' שמחה בונים, הם חיתנו את ילדיהם. בספרות של חסידות אלכסנדר
אנו רואים שלוי יצחק דנציגר נישא לבת, ששמה לא ידוע, של ר’ ר’ שמחה בונים. לא היו להם ילדים. בנוסף

מצאנו כמה רישומים יותר רחבים, למשל בספר שמחת ישראל, פרק א. אור שמחה עמוד לו:

. משפחת ר’ ר’ שמחה בונים בספר שמחת ישראל, פרק א.3
אור שמחה מאת ישראל בן יצחק שמחה, עמוד לו

נעצור קצת לתאר מיהו רבי רבי שמחה בונים וחשיבותו לחסידות פולין. )האדם היחיד שנקרא רבי רבי על ידי
חסידים(.

. ר’ ר' בונם עסק במסחר, למד1החסידות הגיעה לפולין עם ר’ ר' שמחה בונם ]שמעון בונהארד[ מפשיסחא
רוקחות, שפות אירופיות ומדעים. לאחר חתונתו התקרב לחסידות, ונעשה תלמידו של החוזה מלובלין.

ר' ר' בונם נהג ללבוש בגדים אירופאיים גם כאשר היה בחברת אדמו"רים. הוא סיפר כי הלך להצגות תאטרון
בביקוריו בדנציג ]כיום גדנסק, פולין[ לשם עבודה. 

ר' ר' בונים פיתח את "שיטת פשיסחה" שדרשה מהחסידים ללמוד מדעים וכתבי הרמב"ם אשר לא נלמדים על
ידי רוב היהודים החרדים. על כן ניסו כמה אדמו"רים להטיל עליו חרם, אבל כשלו. נושא החרם נזכר כאחד

מהרבה סיפורים שנאספו על ר' ר' בונים, בספרים רבים שנכתבו אודותיו ובכמה עבודות דוקטורט שנעשו עליו.

לר’ ר’ בונם היו תלמידים רבים, וביניהם שני חסידים אשר הקימו את שתי החסידויות הגדולות בפולין - רבי
יצחק מאיר אלתר בעל ה"חידושי הרי"ם" ומייסד חסידות גור, ורבי שרגא פייבל דנציגר מגריצה, אביו של רבי

1 https://he.wikipedia.org/wiki/שמחה_בונים_מפשיסחה
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יחיאל. רבי שרגא פייבל או בנו רבי יחיאל נחשבים לסרוגין מייסדי חסידות אלכסנדר )אלכסנדר היא שכונה של
לודז, פולין(. חסידות אלכסנדר נכחדה ברובה בשואה, אולם חסידות גור כיום היא חסידות גדולה שהולכת

בדרכי שיטת פשיסחה. כפי שמתואר בחוברת תולדות משפחת סוחצבסקי, אנחנו צאצאים של רבי שרגא פייבל.

מכאן ברור שהתייחסות על רבי ר’ שמחה בונים מהווה ייחוס אדיר בחברה החסידית. להלן עץ משפחת רבי ר’
שמחה בונים שבנינו לאחר מחקר רב:

. עץ משפחת רבי ר’ שמחה בונים4
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:בהמשך המחקר אודות משפחת גורמן, מצאנו את רישום נישואיה של שרה רבקה גורמן לשמואל צבי דנציגר

. רישום נישואיה של שרה רבקה גורמן לשמואל צבי דנציגר5

 בפיליצה. הופיע אישית ]האדמו"ר[ יחיאל1870 לפברואר 12/24הנישואין נרשמו והושלמו ב 
, בנם של יחיאל ורייזלה מינדלה20דנציגר, הרבי של העדה המקומית, ושמואל הרץ דנציגר, רווק בן 

, בת של יעקב בן חיה ]הערת18בת יוסף בני זוג דנציגר, הגרים בפליצה, ושרה רבקה גורמן בת 
המתרגמת: בן חיה???? כמה שורות למטה הוא רשום כבן של יחזקל. אני חושבת ש"בן חיה" זו

טעות[ ופייגא בת דוד בני זוג גורמן הגרים בעיר פולטוסק…..

העניין של "בן חיה" מתאים לסיפור במכתב של ישראל יצחק גורמן כי בני משפחת גורמן נקראים "פין די
חייצ'יקס" ]מ-חיה ביידיש[ על שם הסבתא חיה. כלומר המשפחה נקראה "של חיה". אותה חיה ידועה בתולדות

העיר פולטוסק כאחת מהיהודים הראשונים שהתיישבו בעיר, כנראה עוד לפני או מייד לאחר שהותר ליהודים
.1806לגור בעיר בשנת 

לאחר זמן נמצאו פרטים נוספים על אותה חיה, ראה בהמשך.

כדי להמשיך לחפש יצרנו קשרים עם אגודת יוצאי פולטוסק בארץ. הם נפגשים ביום השואה בבית קברות חולון
שם יש מצבה לזכר תושבי פולטוסק שניספו בשואה, ומארגנים מדי שנה סיור בעיר פולטוסק ובסביבה. דרכם
קבלנו שמות של גורמנים החיים בארץ והתקשרנו אליהם – בהתחלה במכתבים כי לא לכולם היה לנו מייל או

טלפון. הגענו לדוד גורמן בתל אביב ובביתו ראינו דף שכתב אביו יהודה יוסף:
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. רישום של משפחת יהודה יוסף גורמן6

מסתבר שזה ענף נוסף של משפחת גורמן מפולטוסק. ברישום נכתב כי אברהם משה, בנו של ר' ר' שמחה בונים
 שמה רשום "פייגא ברנדלי בונהרט"(, נכדתו של1826נישא לברנדלי )ברישום לידת בנה צבי מרדכי בשנת 

יעקב יצחק רבינוביץ "היהודי הקדוש". להם היתה בת בשם שרה הדס, אשר מהספרות החסידית ידוע שנישאה
לאדם בשם פישל )השם שרה הדס לא מוזכר בספרות החסידית, רק "בתו של הררא"מ" – קיצור של רבי ר’

אברהם משה(, והיתה לה בת בשם שיינה רחל. שיינה רחל נישאה ליצחק חיים גורמן, היה להם בן בשם
אברהם יעקב מרדכי שהוא אביו של יהודה יוסף שהוא אביו של דוד גורמן שממנו קיבלתי את הרישום.

( בצבע אפור. הענף מתאים לרשום בספרים החסידיים.4ענף משפחתי זה מוצג בשרטוט עץ המשפחה )ציור 
אבל עדיין לא מצאנו קשר של בונים גורמן, סבה של סבתנו, לר’ ר' שמחה בונים. 
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ענף אחר של משפחת גורמן נמצא בתקשורת עם משה מילר מניו וירק. הוא חוקר את עץ משפחתו ומצא כמה
דורות של אבותיה של אשתו:

. משפחת גורמן – כהן – זנד – מילר7

משה שכר חוקר בלודז, והמצבה של הנכדה של יעקוב גורמן נמצאה. זאת היא דבורה זנד, שם נעורים כהן, בת
של יהושוע משה כהן וחיה הניה גורמן:

. מצבת דבורה כהן8
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לאחר השיר שהאותיות הראשונות של כל שורה מצטרפות לשם "דבורה", כתוב כי היא בתו של ר’ יהושוע
 ]שמואל צבי דנציגר[.תפארת שמואלמשה הכהן, גיסו של האדמו"ר מאלכסנדר בעל המחבר 

ידוע כי האדמו"ר שמואל צבי מאלכסנדר נישא לשרה רבקה גורמן, בתו של יעקב אברהם גורמן מפולטוסק,
 למעלה. וכאן מצאנו שיהושוע משה הכהן הוא גיס של האדמו"ר. אבל איך בדיוק היו גיסים?5פולין – ראה ציור 

כפי שנראה בהמשך, יהושוע משה כהן ור’ שמואל צבי דנציגר נישאו לשתי אחיות – חיה הניה ושרה רבקה.

 את רישום המגורים בלודז של חיה הניה כהן, אמה של דבורה כהן. משפחת כהןJewishgenמשה מצא באתר 
. כרטיס1899גרה בלודז, כפי שכתוב ברישום פטירתו של יהושוע משה, אביה של דבורה זנד, אשר נפטר ב-

, מראה כיאות שהיא היתה אז אלמנה, שנולדה בשנת1919 יולי 25התושבות של חיה הניה כהן בלודז, מתאריך 
 בפולטוסק לאביה יעקוב גורמן:1855

. כרטיס תושבות של חיה הניה כהן בת יעקב גורמן בלודז.9

 הוא צורת כתיבה של שם המשפחה כהן ברוסית, היות שברוסית לא משתמשים באותKonאיות שם המשפחה 
ה’ והרוסים לא יכולים לבטא ה’. על פי מצבתו בלודז, הוא נקרא הכהן. מכאו אנחנו מבינים שיהושוע משה

הכהן נישא לחיה הניה, אחות של שרה רבקה, שתיהן בנות של יעקב כהן מפולטוסק. כלומר הוא ןהאדמו"ר היו
גיסים דרך נישואין לאחיות.

  הוא אותו יעקב אברהם גורמן מפולטוסק, אביהן של7על כן יעקב גורמן הרשום בשורה הראשומנה של ציור 
חיה הניה ושרה רבקה.
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החוקרת הפולניה שעזרה לנו בחיפושים מצאה רישום נישואין של בונים גורמן, ובו רשומים הוריו כ-אברהם
וחיה גורמן.

. רישום נישואין של בונים גורמן ושרה פסיה10

 לספטמבר20 ב-2: התקיים בעיר נובי דבור1880 של נישואין בעיר נובי דבור בשנת 34רישום מספר 
, בן של46. הופיע אישית הרב פייבל בהרב, הרב של היהודים בנובי דבור ובונם גורמן, רווק בגיל 1880

הורים שנמצאים בחיים: אברהם גורמן וחיה בת זלמן, ואשה יהודיה שרה פסיה פלדנשטיין, רווקה בגיל
, בת של הורים שנמצאים בחיים יצחק פלדנשטיין ופרימטה בת שמואל, הגרים בכפר יוזפין באזור45

יבלונה. בנוחכות עדים ..... שני הצדדים הכריזו כי נישואין דתיים בין הרווק היהודי בונם גורמן והרווקה
. ... הזוג הודיע כי לא נערך הסכם ממון1855 למרץ 13היהודיה שרה פסיה פלדנשטיין נערכו ביום 

בינהם. הרישום הוקרא לנו ונחתם על ידי העדים.

2 NOWY DWOR
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 שנה לפני הנישואין הרשמיים של המדינה, ועד אז הם נחשבו בעיני החוק25כלומר הנישואין הדתיים נערכו 
כרווקים! היות שמצאנו כי בתם של הזוג, בילה גורמן, התחתנה באותה עיר כמה חודשים קודם, אנחנו משערים
כי הורי החתן לא רצו בכלה שמבחינה חוקית הוריה אינם נשואים, ודרשו מהורי הכלה שינשאו בפני השלטונות.

העיירה נובי דבור נמצאת קרוב לפולטוסק בכוון צפון. גם ייתכן שהזוג נישא בצורה רשמית, אבל היות שרישום
, הוא לא נחשב.1875הנישואין אבד בשריפת העיר פולטוסק ב 

,1827. אם נזכור כי שמחה בונים נפטר בשנת 1834על פי רישום הנישואין נמצא כי בונים גורמן נולד בשנת 
ייתכן כי בונים גורמן הוא הנכד או הנין הראשון שנולד לאחר פטירתו של שמחה בונים, ולכן הוא נקרא על שמו.

ייתכן גם כי אברהם הוא אח של יהודה גורמן )בענף הירוק(. 

( הוא אח של האחים נתן, דב בר ויעקב אברהם גורמן4בנוסף, ניתן לשער כי יצחק חיים גורמן )באפור, ציור 
(.4)בירוק, ציור 

, עוצרת מחקר ברישומי העיר שאינם. כאמור, כל1875אבל הבעייה הגדולה - השרפה בפולטוסק בשנת 
 נעלמו, וכנראה שנשרפו בשרפה הגדולה שכילתה את העיר באותה שנה. 1875הרישומים בפולטוסק מלפני 

אבל יש מקורות נוספים למידע. כאמור מצאנו רישום זיכרון ביד ושם לגבי פייגא גורמן סוחצבסקי אשר נכתב על
ידי טובה כספי שמתארת את פייגא כ"אחות האם". הרישום נמצא בחיפוש אחר הערך "סוחצ'בסקי". אנא

הביטו בשרטוט משפחת בונים ושרה פסיה גורמן בפולטוסק במקביל לקריאה: 

. משפחת גורמן בפולטוסק11
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 ודבורה1876לאחר חיפוש נוסף באתר יד ושם, נמצאו רישומים נוספים של אחיות של פייגא: בתיה ילידת 
. החיפוש נערך על כל רישומי העד שנכתבו על ידי טובה כספי, ובשני הרישומים הנוספים שמצאנו1890ילידת 

הייחוס המשפחתי מצויין כ"אחות האם". 

. רישומי דף-עד לבתיה ודבורה גורמן, דודות של טובה כספי12

(. כלומר היו לפחות ארבע בנות של11הרישומים האלו מודגשים בתכלת בשרטוט עץ משפחת גורמן )ציור 
, )ב( בילה, אשתו של האדמו"ר מיבלון יעקב87בונים גורמן: )א( אם סבתנו פייגא שנספתה בשואה בערך בגיל 

טאוב ואמה של טובה כספי, יחזקל טאוב וצביה טאוב שנספתה בשואה, )ג( בתיה שכל שידוע עליה הוא שגרה
בוורשא ונספתה בשואה ו-)ד( דבורה שגרה באלכסנדר והיתה נשואה ל"רבי מאלכסנדר" וגם היא נספתה

,1890בשואה. לגבי דבורה, רשום שהיא בת של פנינה, כלומר מאשה שנייה של בונים גורמן. גם שנת לידתה, 
. משך הזמן ישחררו הפולנים מסמכים1880 שנים אחרי רישום הנישואין הרשמיים של בונים גורמן ב-10היא 

 שנה ואז נוכל לדעת מי היה בעלה של דבורה.100נוספים שיעברו את מחסום ה-
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 מצאנו את צילום המצבה של טובה כספי ועליה רשומים שמות הוריה, יעקב3בחיפוש באתר של צילומי קברים
טאוב ובלה:

. המצבה על קברה של טובה כספי13

יחזקל טאוב, אחיה של טובה טאוב כספי, ידוע כאדמו"ר האחרון של יבלון. הוא ארגן את העלייה החסידית
שבה עלתה גם משפחתנו. הוא קנה אדמות בכפר חסידים ובטבעון והחסידים התיישבו עליהן. אבל לנוכח

המלריה ולכך שלא היה להם שום נסיון בחקלאות, חלק גדול עזבו, בתוכם משפחתנו. יחזקל טאוב היגר
לאמריקה, עזב את הדת והפך לקבלן בניה מצליח. בערוב ימיו חזר לארץ ונפטר בישראל. ברור שהוא היה בן

דוד של סבתנו יוכבד.

טובה טאוב כספי גרה בכפר חסידים, והיתה נשואה למשה כספי. בנם יעקב נפל עם מחלקת ה-ל"ה במלחמת
השחרור.

ואז גילתה החוקרת הפולניה שני רישומי נישואין מהעיירה נובי דבור באזור יבלונה. מסתבר שאחותה של
אם-סבתנו, בילה גורמן, נישאה ליוסף מנדל צוקר! אנחנו מעריכים שבילה גורמן ויעקב טאוב נישאו בנישואין

 שנה לאחר הנישואין הראשונים של14שניים לאחר שהתאלמנו או התגרשו – שלשת ילדיהם נולדו החל מ-
בילה גורמן.

3 BILLIONGRAVES.COM
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בחיפוש נוסף נמצא רישום פטירה של פרימקה/פרימטה, אמה של שרה פסיה אשתו של בונים גורמן: 

. רישום הפטירה של פרימקה/פרימטה14

 בעיירה נובי דבור. פרימקה פלדנשטיין, בת של זליג וסימה בני זוג1900 יולי 18/31רישום מתאריך 
5 של נפת ברודנו4 )מאה ותשע!!!( בשכונת פלקוביצנה109 בגיל 1900 ליולי 17/30גורמן, נפטרה ב-

, דבר אפשרי. אבל לנוכח44לפי רישום זה שרה פסיה פלדנשטיין גורמן נולדה כשפרימטה/פרימקה היתה בת 
הטעויות בגילים שמצאנו ברישומים אחרים, אפשר להטיל ספק בגיל הפטירה.

מה שמעניין, שגם הוריה של פרימטה/פרימקה נקראו גורמן. כלומר יתכן שבונים גורמן ושרה פסיה היו קרובי
משפחה.

4 PELCOWIZNA
5 BRODNO
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מידע נוסף שהגיע: נמצא ספר עם רשימות של יהודים ששילמו מסים לקהילה היהודית בפולטוסק:

1823. רשימת משלמי מסים לקהילה היהודית בפולטוסק 15

 רשומה חיה הרשקוביץ גורמן. ברור שזו אלמנה בשם חיה, כי אחרת היה כתוב שם בעלה. אז אנחנו5בשורה 
מניחים שזו האלמנה חיה המפורסמת. שם אביה היה הרש  )הרשקוביץ = בת הרש כפי שמקובל בכתיבת

שמות ברוסיה(. ברור ששם משפחתה היה גורמן, אבל ידוע שהיו לה רק בנות – ורבים מבני משפחות גורמן
מפולטוסק טוענים שהם בני חתנים של אותה חיה! אז אנחנו מניחים שכמה מחתניה של חיה קיבלו על עצמם

את שם המשפחה של בעלה המנוח על מנת שתהיה המשכיות לשם. זה היה די מקובל בתקופה ההיא שבה
הרבה אנשים מתו בגיל צעיר. 
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 פנה אלינו צאצא של משפחת גורמן מפולטוסק, ומסר כי במשפחתו עבר סיפור כי כמה חתנים2020בשנת 
שנישאו לכלות ממשפחת גורמן לקחו את השם גורמן כשם משפחה. מכאן שיש אישור להשערה שלנו על

חתנים שקיבלו את שם המשפחה. מהמידע שנמסר נבנה עץ משפחה קצר:

.  ענף חדש של משפחת גורמן. האלמנה חיה בשורה שניה.16

, כנראה מהווים1875הבעייה הגדולה היא ששינוי שמות המשפחה, יחד עם העדר רישומים מפולטוסק מלפני 
.19מחסום בלתי עביר לחקר ענף זה של משפחתנו בראשית המאה ה-

לסיכום, אולי זמני, לא נמצא קשר בכתובים של משפחתנו לרבי ר' שמחה בונים. אנחנו מניחים, במיוחד לנוכח
הרשום על מצבתו של יצחק אהרון סוכצ’בסקי )אחיה של סבתנו מרים יוכבד(, שמציין שהוא צאצא של

אדמו"רי אלכסנדר, אבל לא מציין קשר לר’ ר’ שמחה בונים, שאנחנו לא צאצאים של ר’ ר’ שמחה בונים.

מה שכן מצאנו היא משפחת גורמן ענפה מאד. חלקם הגדול אכן צאצאים של ר’ ר’ שמחה בונים.
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