
תולדות משפחת טכורק

ההיסטוריה הידועה של המשפחה החלה בעיירה דרובין בפולין. העיירה היא מצפון מערב לוורשא במרחק של
 המחברת את העיירה פלוק והעיירה צ'כנוב, ודרך60 קילומטר. דרובין היא על ההצטלבות של דרך מספר 88

 יהודים.1409 תושבים מתוכם 1919 נספרו בעיירה 1827, המובילה מוורשה לצפון-מערב. בשנת 10מספר 
דרובין היא כיום עיירה קטנה עם כמאתיים-שלש מאות בתים עם כארבעת אלפים תושבים. אין יהודים.

. הנאצים השחיתו את בתי הקברות50-60מתוך כאלף יהודים לפני מלחמת העולם השניה, שרדו את השואה כ-
 אחד מניצולי דרובין הצליח לשכנע את הממשלה1960היהודיים, והשתמשו במצבות לבניית מדרכות. בשנת 

 .1הפולנית לאסוף את כל המצבות ולקוברן ביחד. יש גם וידאו של המקום

מה שנשאר כיום זו המצבה שמציינת את מקום קבורת המצבות:

. מצבה ליהודי דרובין במרכז מה שהיה בית הקברות היהודי1

.2יש גם מצבה לזכר יהודי דרובין בניו יורק

1   http://www.youtube.com/watch?v=fI2J8ukAtFM
2   United Hebrew Cemetery Inc. 122 Arthur Kill Road, Staten Island, NY, USA. Tel: 718-351-0230 
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עיירות המשתתפות בסיפורנו:

Google Maps. מפת וורשה והסביבה – 2

דרובין:

Drobin, Poland52°45' N 19°59' E 88 km NW of Warszawa 

צ'כנוב:

Ciechanów, Poland52°53' N 20°37' E 75 km NNW of Warszawa 

פולטסוק:

Pultusk, Poland52°43’ N 21°06’ E50 km N of Warszawa

סוחצ'ב:

Sochaczew, Poland52°14' N 20°15' E51 km W of Warszawa

 ק"מ צפונית לצ'כנוב, עד למלחמת העולם הראשונה קרוב לגבול גרמניה(:30מלאווה )מחוץ למפה, 

Mława, Poland53°07' N 20°23' E105 km NNW of Warszawa
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רוב האזור שמסביב לוורשה היה חלק מרוסיה עד מלחמת העולם הראשונה. תחת שלטון רוסיה, כל בן שאינו בן
 שנה. משפחות החקלאים בשיטה הפאודלית היו פשוט רכוש של הנסיך המקומי.15בכור היה מגויס לצבא בגיל 

השיטה היתה מקובלת, למשל, גם באנגליה, היות שלפי שיטת הירושה שנהגה באירופה, הבן הבכור היה יורש
את כל הרכוש המשפחתי )כלומר ה"זכות" להיות חקלאי על אדמת הנסיך( ובנים אחרים נותרו בחוסר כל. בני

 שנה ואחריו פנסיה מלאה )לא25משפחות הנסיכים היו הקצינים והנסיך עצמו הגנרל.  השרות הצבאי נמשך 
 שנה(. בניגוד לכך החוק היהודי קובע שהירושה מתחלקת לכל הבנים,40ענין גדול היות ותוחלת החיים היתה 

 מרכוש ההורים – כלומר את ירושתן עוד בחיי10%רק שלבן הבכור כפול משאר הבנים, ובנות קיבלו נדוניה של 
ההורים. בנוסף לכך היהודים לא ששו לשלוח את בניהם לשרות האציל המקומי כחיילים, דבר שהיה כרוך באי

יכולת לקיים את רוב מצוות היהדות. לכן במקרים רבים לא נרשמו בנים יהודים במרשם האוכלוסין, והיו
"נעלמים". במקרים אחרים שינו את שם המשפחה של בן שני או שלישי כאילו הוא בן למשפחה אחרת, דבר
שמנתק את שרשרת החיפוש. משפחות אמידות יכלו לשלם סכום די גבוה ולפדות את בניהן מהשרות הצבאי.

 מרכושו של אדם שהתחתן.  כתוצאה מכך נערכו נישואים רבים בצורה דתית10%השלטון הרוסי הטיל מס של 
בלבד בלי לידע את השלטונות, וילדים שנולדו לנישואים כאלו נרשמו כממזרים ברישום הממשלתי. אבותינו

במשפחת טכורק היו כנראה "מרובעים", רואים ברישומים רישומי נישואין ורישומים של בן שני ושלישי עם כל
הפרטים הנכונים. או אולי יכלו לשלם כופר במקום השרות הצבאי. רואים גם רישום הורים כנשואים בזמן

רישום הלידה של ילד, כלומר הם נישאו בנישואין ממלכתיים בנוסף על הדתיים. 

נושא נוסף שמקשה על המחקר הוא השימוש בשם עיר קודמת במקום שם משפחה. לפעמים נתקבע שם העיר
כשם משפחה לדורות הבאים. אבל לפעמים זה גרם בלבול כאשר השתמשו לחילופין בשם העיר ובשם

המשפחה לפני ששמות משפחה קובעו סופית. בנוסף, במקרים רבים משתמשים בהטייה של אחד השמות של
האב במקום שם משפחה, לפי המנהג ברוסיה. אצל היהודים בפולין, השתמשו לפעמים בכינוי "הרב מ..."

במקום שמו של אותו רב, ולפעמים בשם ספר שכתב. ידועים גם כינויים כמו "החוזה", "השרף", "הרבי הזקן"
ועוד- כולם גורמים קשיים בחיפוש.

 היתה קצרה, ואנשים ונשים רבים19עוד נושא שצריך תשומת לב הינה העובדה שתוחלת החיים במאה ה-
נפטרו בדמי ימיהם. לכן יש מקרים רבים של נישואים שניים.

בפולין לא היה נהוג רישום מסודר של לידות, נישואין ופטירות עד שנפוליאון כבש את האזור. הוא יצר חוקי
רישום כחלק מספר חוקים שנקרא קוד נפוליאון. בכל עיירה יש רישום מסודר בספרים של כל ארוע – לידה,

 או קצת אחרי כן. ממשלת פולין מאפשרת לצלם תעודות לידה רק אם הן בנות1810נישואין ופטירה החל מ-
 החלו להרשות צילום תעודות נישואין ופטירה2015 שנה, מה שמקשה על החיפושים. רק בשנת 100יותר מ-

 שנה(. ניתן לצלם תעודות יותר "צעירות" רק עם אישור נוטריוני שהמבקש100 שנה )במקום 80בנות יותר מ-
הוא צאצא ישיר של מי שרשום בתעודה. רישומים של קניית ומכירת רכוש וגם הסכמי רכוש לפני נישואין נעשו

אצל נוטריונים, וניתן לחפש רישומים כאלו ולצלמם רק בתשלום למחזיק הרישומים, נכד, נין או בן נין של
הנוטריון. בנוסף, חלק מהרישומים שנשמרו בבתי העיריה או בבית הנוטריון לא שרדו את מלחמות העולם

הראשונה והשניה או סתם שרפות.

כשחיפשנו לראשונה את שם המשפחה של סבנו – טכורק, הסתבר שקיימים בעיירות בפולין רישומים החל מ-
 בערך. אז גם החלו שמות המשפחה להתקבע, עד אז לא היו שמות משפחה בשימוש נפוץ. בשנות ה-1820
 החלו המורמונים בפרוייקט של צילום כל הרישומים באירופה. הם צילמו את כל הרישומים שמצאו1970

בסרטי צילום בשחור/לבן בעלי חדות גבוהה שנקראים מיקרו-פילם. אגודה של יהודים השאילה מהמורמונים
את הסרטים, וביקשו ממתנדבים לקרא את הסרטים ולהכניס לטבלאות את השמות של הילוד, הזוג או הנפטר,

ואת הטבלאות הללו הציגו באתר באינטרנט עם אפשרות חיפוש לפי השמות. בחיפוש נמצאו הרבה רישומים
 בעיירה דרובין שבפולין עם שם המשפחה שלנו. היה צריך ללכת לכנסיה של המורמונים19מתחילת המאה ה-

ולבקש את רשימת המיקרופילמים שהם צילמו בפולין, למצא ברשימה את סרט המיקרופילם שמכיל את
הרישומים מדרובין, להזמין עותק, לחכות כמה שבועות עד שיגיע, ללכת שוב לכנסייה, לחפש את הצילום
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המדובר לפי מספרו בסרט במקרן מיוחד למיקרופילם ולהדפיס את הצילום. אחר כך לבקש ממישהוא שמבין
פולנית לתרגם מכתב היד המאוד מסולסל וקשה לקריאה. לאחר שנים הסתבר שהתרגום צולע היות שהרישום

 שמצלמים3היה ברוסית )קצת דומה לפולנית אבל...( והיה צריך לתרגם מחדש. בינתיים קמה אגודה של יהודים
מחדש את כל הרישומים מאירופה באיכות גבוהה ומפענחים את כל השמות שבכל רישום )הורים, ילדים וכו'

ולא רק האדם נושא הרישום(, ובאתר שלהם אפשר לחפש ולראות את השמות שמחפשים, וגם צילום של כל
מסמך שנמצא. תרומה קטנה לאגודה עזרה לממן את הצילומים והפענוח בשתי עיירות שקשורות אלינו. עדיין,

שפת הרישום )רוסית או פולנית( ארכאית וקשה לתרגום כיום, וכמו כן הכתב מאוד מסולסל ומסוגנן וקשה
לקריאה. לנו זה כמעט בלתי אפשרי כי ברוסית האותיות שונות לגמרי. אולי בעוד כמה שנים יתאפשר תרגום

ממוחשב, מה שיקל מאד את החיפוש במסמכים עתיקים.

מקור השם טכורק

. היו כנראה מספר משפחות מקבילות,19 מופיע עשרות פעמים ברישומים של דרובין במאה ה-4השם טכורק
. השם מאויית בצורות שונות לאורך השנים, האיות הכי מוקדם בעברית/יידיש18שהחלו באב משותף במאה ה-

, אבל אז "ח" בוטאה כנראה יותר חלש מ-"כ". כיום "כ" לא דגושה היא יותר חלשה1835הוא "טחורק" משנת 
מ-"ח". בפולנית המילה מבוטאת עם "כ" רפה מאד וכמעט לא נשמעת, ולכן אנחנו משתמשים ב-"כ". לאחר
מכן מופיע "טחוריק", "טכארעק" )ביידיש האות "ע" משמשת כתחליף לניקוד האות הקודמת בסגול, כמו "ו"

לקובוץ או חולם ו- "י" לחיריק בעברית מודרנית(, "טכורק" ועוד. ה"כ" נשמעה כל כך חלש שבחלק מהרישומים
, מה שגרם לעיכוב במציאת רישומים אלו. בני משפחה שהגיעו לארה"ב שינו את השם5השם מאויית כ"טורק"

 שניתן לביטוי באנגלית.6ל-צ’ורק

משמעות השם טכורק לא היתה ברורה. היות ויחיאל ופנינה טכורק עברתו את שמם ל-תרזה, חשבנו שייתכן
שזה שם של עץ. השערה נוספת היא שמשמעות השם היא גבעה עם עצי פרי. בחיפוש מצאנו כמה מקרים

שהשם מופיע בספרות: 

7. קטע מספר מסעות עתיק3

כאן השם מופיע כשם של מאכל לאומי טטרי – מרק כופתאות )מכירים?(. הטטרים הוזמנו לפולין בתקופת
. הפולנים היו צריכים לוחמים עזי1629 ונמשכו עד 1600, שהחלו ב-17המלחמות בין פולין לשוודיה, במאה ה-

נפש וכמה אלפי טטרים גויסו )בתשלום נאה כנראה( על משפחותיהם. כולם נחשבו על מעמד האצילים –
בתקופה ההיא משמעות ההשתייכות למעמד האצילים היתה שכל אציל היה רשאי לשאת נשק ולהשתמש בו

נגד כל לא אציל )כולל להרוג כל לא-אציל חופשי-חופשי, לא-אציל היה נאסר מייד אם נראה עם נשק(, היה
 שנות שרות שאחריהן פנסיה, אבל הם כנראה המשיכו25, ל-15פטור ממסים וגויס לצבא כקצין החל מגיל 

ללבוש מדים גם כשהיו בפנסיה. רובם שרתו כנראה בצבא גם לאחר המלחמות נגד שוודיה כי כאצילים לא יכלו
לעבוד בכל מקצוע אחר אבל הצבא קיבל אותם בזרועות פתוחות. רק אצילים יכלו להיות קצינים, וקצינים גם

3   http://jri-poland.org/jriplweb.htm 
4    TCHOREK, TCHÓREK, TCHÖREK   
5THOREK
6CHOREK
7"   Sketches of Central Asia : additional chapters on my travels, adventures, and on the ethnology of Central Asia"
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 טטרים אתניים2000-3000יכלו להקים משפחה כי היו להם מגורי משפחות בבסיסים הצבאיים.  עד היום יש 
בפולין. אז כנראה שהטטרים הביאו את מרק הכופתאות לפולין, אבל ברור שכיום מרק כופתאות הוא כבר

מאכל לאומי של יהודי פולין.

השם מופיע במקורות נוספים כשם של נהר שנשפך למזרח הים השחור:

8. קטע ממגזין אנגלי4

הנהר נמצא די רחוק מזרחה מפולין אבל באזור חיו שבטים טטרים.

 מטר בהרי הקווקז: 2442ויש גם הר בשם דומה לשלנו שגובהו 

9. קטע מספר5

8    The Gentleman's Magazine, Volume 242, Page 756
  המקור בשורה הראשונה והשנייה בצילום עצמו9
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אבל כנראה שיש משמעות אחרת. חיפשנו ומצאנו מילון של שמות משפחה מפולין ובו:

 - פררט10. פרוש השם טכורק במילון6

” מנוקדת כאן עם קו קטןOההגיה לפי המילון היא טכורק עם "כ" חלשה מאד ו- "ו" בשורוק. שימו לב שהאות "
 אין ניקוד, כנראה שהספרים היו5 ו- 4. בציורים 3. הניקוד הזה שונה מהניקוד בציור Oשנהגה כשורוק עבור ה-

מיועדים לקוראי אנגלית. מעניין ללמוד שיש ניקוד בפולנית. ההגיה לפי המילון שונה מההגיה ששמענו מאבותינו
ואמותינו, אבל לא ברור כמה הפולנית שלהם התאימה לפולנית עתיקה. דוברי פולנית כיום לא מכירים כלל את

משמעות השם שלנו.

. החמוס הוא טורף בגודל חתול, נפוץ באירופה ובוית כחיית בית לפני11'פררט' זו חיה שנקראת בעברית חמוס
 שנים ממין בר שנקרא בעברית סמור. בימי הביניים היה נפוץ באירופה כחיית בית להדברת3000בערך 

מכרסמים, כי החתולים נחשבו על ידי הכנסיה כקשורים לשטן ולמכשפות ומי שהחזיק חתול בבית עלול היה
ליפול לציפרני הכנסיה. לאונרדו דה וינצ'י צייר רק ארבעה פורטרטים של נשים, אחד מהם הוא "הגבירה עם

החמוס" הנמצא היום במוזיאון בקרקוב, פולין. 

. חמוס7

13. הגבירה עם החמוס מאת לאונרדו דה וינצ'י9                                   12. חמוס8    

אז הגענו למסקנה שאנחנו חמוסים.

10   A Dictionary of Jewish Surnames From the Kingdom of Poland, by Alexander Beider, Avotainu 1996
11   https://he.wikipedia.org/wiki חמוס/
12https://pixabay.com/en/photos/ferret/
13   http://www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl
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. עץ המשפחה בדרובין10

המשפחה

, בן אברהם ורבקה )אברהם האב נפטר27 יש רישום נישואים בדרובין של בער )דוב( טכורק, בן 1835בשנת 
, בת יצחק שיינוואלד וחנה בת אהרון. )השמות תורגמו לעברית להקלת16לפני הנישואין(, עם שיינא )יפה(, בת 

 יש רישומי לידה של שני בנים1829 ו-1827הקריאה. השמות בפולנית נמצאים בעץ המשפחה(. בשנים 
למשפחות טכורק אחרות, כנראה בני דודים.
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להלן התעודה ותרגומה לעברית:

רישום נישואין של דוב טכורק ויפה. 11

 אחה"צ )יום ג' ר"ח ניסן4 בשעה 1835 במרץ שנת 19/31]בפולנית[ התקיים בדרובנין בתאריך 
 מתגורר27תקצ"ה(. הופיע היהודי יעקב גֹולׁשלַאג סגן הרב המקומי, והיהודי בערק טחוריק רווק בגיל 

בעיר דרובנין, שנולד כאן בדרובנין מאברהם המנוח ורבקה טחוריק נשואים מתגוררת בעיר דרובנין,
 בת יצחק וחנה אהרונוביצ'וב }= בת אהרן{ נשואים מתגוררים בעיר דרובנין,16והרווקה שיינע בגיל 

 ... תושבי העיר דרובנין, מעידים שהיום34 ... ופסח הורוויץ בגיל 23והעדים: משה גולדוואסער בגיל 
7+14+21 הכרזות שנעשו בימים: 3הזוג היהודים: בער טחוריק ושיינע מקיימים חתונה דתית, לאחר 

במרץ שנה זו כאן בדרובנין, וכי לנישואין אלו קדמו הסכמתם בע"פ של ההורים. בני הזוג הצהירו לנו
אגב זאת כי נערך חוזה בע"פ לפני הנישואין. תעודה זו נקראה בפני המתייצבים ונחתמה על ידי פקיד

משרד המצב האזרחי וע"י הרב והעדים.

חתימות:  בער טכורק   משה גאלדוואסירפסח הורוויץיעקב גוטשלאג פ.ד.  יאשנייבסקי
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הרישומים שאנחנו מוצאים הם לפעמים בפולנית ולפעמים ברוסית, היות שכל מרכז פולין היה בשליטת רוסיה 
אחרי מלחמות נפוליון ועד מלחמת העולם הראשונה. שם המשפחה של הכלה לא נרשם.

 במרץ: היות שהאזור היה בשליטה רוסית, ניתן התאריך לפי התארוך הנוצרי גאורגיאני19/31עניין התאריך 
 ימים. 12 במרץ( שהם שונים ב-31 במרץ( והרוסי פרבוסלבי )שהוא לוח השנה היוליאני 19)תאריך קתולי – 

"נשואים" – הכותב רושם במפורש שהם נשואים כי היו הרבה זוגות שחיו יחד עם נישואים דתיים בלבד וללא
רישום אזרחי )עקב המס הכבד(, ואלו לא נקראו נשואים ברישומים הממשלתיים.

לא ברור עניין ההכרזות. תאריכי ההכרזות הינן לפי התיארוך הרוסי, וכנראה היה חוק רוסי שיש להכריז על
חתונה בציבור לפני החתונה לשם מניעת נישואין שניים ללא גרושין – זו היתה בעייה שהמערכת הנוצרית

באירופה סבלה ממנה משך מאות שנים – היות שהגרושים אסורים בנצרות הקתולית והאורתודוקסית, אנשים
כנראה נהגו להתחתן פעם שניה תוך הסתרת העובדה שהם כבר נשואים. 

חוזה בעל פה – כנראה הכוונה לחוזה כספי. במשפחות עשירות היה מקובל לערוך חוזה כספי אצל נוטריון.

בצילום התעודה יש משבצות בצבע במרכז, כך זה הגיע, כנראה סימן למניעת העתקה, היות שצילום התעודה
נקנה בכסף. בעתיד יהיה יותר קל להשיג תעודות כי יש תהליך של סריקה והכנסה לאינטרנט של כל הרישומים

בפולין.

 נולדה בת לדב ויפה, ונקראה חנה רבקה. ברישום הלידה נמצא שם המשפחה של האם –1837בשנת 
.1842 נולדה בת נוספת, גיטל, אשר נפטרה בשנת 1840שיינוואלד )שחוזר ומופיע בתעודות נוספות(. בשנת 

 נמצא רישום לידה של בן למשפחת טכורק:1843בשנת 

. רישום לידת אהרון יוסף טכורק12

   תולדות משפחת טכורק9



 בבוקר )יום ד' כ"ד אייר11 בשעה 1843 במאי שנת 12/24בפולנית[ התקיים בדרובין בתאריך ]
, בנוכחות ]העדים[30תר"ג(. הופיע היהודי ]האבא[ בער טחוריק חייט המתגורר בעיר דרובין בגיל 

 מורה/מורים ]ייתכן גם תלמידים[ תושבי העיר דרובין,51 ויהודה ויישניץ בגיל 46פסח הורוויץ בגיל 
 בבוקר )יום ג' כ"ג7 במאי שנה זו בשעה 11/23ומעידים על התינוק שהובא, שנולד כאן בדרובין ביום 
, ובברית מילה ניתן לו השם אהרן יוסף.28אייר תר"ג(, מאשתו הנשואה שיינע שיינוואלד בגיל 

פקיד משרד המצב האזרחי )ט. ויכראנו?(

יהודא וויסניץפסח הורוויץבער טחוריק

בכמה רישומים מתואר מקצועו של דב טכורק כ-חייט. ברור שעבד כחייט לבגדי גברים, ותפר חולצות, מכנסיים
ומעילים. כנראה שהחייטות עברה במשפחה כי חנה טכורק ליברמן למדה – כנראה בבית - תפירה במכונה
וגזירה )לפי תמונות בירחונים ובאמצעות נייר שמסמנים על הגוף ולפיו גוזרים את הבד(. גם הבן אהרן יוסף

רשום כחייט במסמכים מאוחרים יותר.

עניין המורים או התלמידים:  ברוסית המילה היא "שקולניק" כלומר איש השקולה, איש בית הספר. כלומר זה
יכול להיות מורה או תלמיד בבית מדרש. בנוסף למורים, היה מקובל שמי שכבר לא יכול לעבוד מבלה את זמנו

 שנות שרות.25בלימוד בבית המדרש. כך גם אנשים שיצאו לפנסיה מהצבא הרוסי אחרי 

בער )דוב( טכורק חתם את שמו ביידיש, באותיות עבריות )גם ברישום הנישואין שלו עצמו הוא חתם, אבל
פחות יפה(:

. חתימה של דוב-בר טכורק13

השם אהרון יוסף רשום על המצבות של בניו בהר הזיתים ובדף השער של ספר שכתב בנו אברהם. היות
שמצאנו רישום יחיד של לידת בן בשם אהרון יוסף למשפחת טכורק בכל פולין, זה הפך לקצה חוט לחיפוש,
וניתן היה להמשיך קדימה ואחורה בזמן לרישומים נוספים. עזר מאוד שהשם טכורק הוא נדיר מאד, ויש רק

כמה עשרות רישומים, רובם בעיירה דרובין. 

 שנים.12 שנים והכלה בגרה ב-3 שנים אחרי הנישואין, אבל החתן מבוגר ב-8עוד שימו לב כי הלידה הזו היתה 
אז כנראה יש פשוט הערכה של הגילים או טעויות תרגום. עד כיבוש פולין על ידי נפוליון לא רשמו לידות,

וכנראה הפקיד הרושם רשם את הגילים לפי הערכה ממראה עיניו. תאריכי הארועים עצמם יותר מדויקים כי
 החלו רישומי גילים להיות הרבה יותר19הרישומים נכתבו בספרים כרוכים לפי סדר הרישום. באמצע המאה ה-

מדוייקים, היות שלכל אחד היה כנראה העתק רישום לידתו.
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 נולדו לדב ויפה בנים תאומים ונקראו בשם משה ומנדל:1850בשנת 

. רישום לידת התאומים משה ומנדל טכורק14

 בבוקר התייצב היהודי ברק8 בשעה 1850 במרץ שנת 13/25התרחש בבית העיריה בעיר דרובין ביום 
 שנים ופסח65 שנים ובנוכחות עדים יהודה וייסמייץ בן 45טכורק חייט המתגורר כאן בדרובין בן 

 שנים תלמידים המתגוררים בדרובין והציג בפנינו שני תינוקות ממין זכר שנולדו כאן56הורביץ בן 
 שנים אשר לתאומים בשעת הברית ניתנו32בדרובין ביום אתמול מבת זוגו שיינא לבית שיינוואלד בת 

השמות משה ומנדל. תעודה זו נכתבה ונקראה בפני המתייצבים ונחתמה על ידינו ועל ידיהם.

) - ( פקיד משרד המצב האזרחיפסח הורוויץיהודא וויסמיץבער טחארק

נחזור לאהרון יוסף. הוא היה חסיד של הרב ר' דוב בעריש מביאלא זי"ע. לאחר פטירת רבו זה, הסתופף אהרון
יוסף בצל תלמידו הרב ר' יחיאל דנציגר, האדמו"ר מאלכסנדר, שעל שמו נקראים שני נכדים של אהרון יוסף. 
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קרובנו חוקר שושלות היוחסין נפתלי אהרון ווקשטיין מצא את הקטע הבא:

 

, בתוך מאמרו של אברהם דוד ווינדיצקי137. קטע מהספר "פנקס מלאווע", שנדפס בשנת תש"י, עמוד 15

......בבית המדרש של אלכסנדר נמנו בין החסידים החשובים והגדולים גם חייטים ושאר בעלי מלאכות.
החייט ר' יוסף טכארעק, שהיו מכנים אותו "החסיד" )"דאס חסיד'ל"(, היה אחד מבני התורה

המפוארים. הוא הותיר אחריו שלשה תלמידי חכמים. הבכור - ר' אברהם טכארעק, מחברם של
ספרים רבים, פירוש על התורה, ספרי מוסר וקבלה, שנפטר לפני שנים אחדות בירושלים. השני - ר'

הערצל, והשלישי - ר' יעקב, שניהם - בני תורה מפוארים, ושניהם נפטרו בתל אביב...... 

]הרצל טחורק נפטר בירושליים, הוא התגורר ברחוב מאה שערים בירושליים ונקבר בהר הזיתים. יעקב טכורק
גם כן קבור בהר הזיתים[

. רישום הנישואין נמצא רק לאחר חיפושים1842אהרון יוסף התחתן עם אשה בשם אסתר מיצמאן ילידת 
רבים ובמקרה, היות ששם המשפחה של החתן מאויית כ-טורק בטבלאות של מנוע החיפוש. 

הרישום. של הזוג אהרן יוסף טחורעק ואסתר מיטצמאן מדרובנין: 8/1863' תעודת נישואין מס
מרחשון' ט' יום ה)בבוקר  10בשעה  1863באוקטובר שנת  10/22התקיים בדרובין בתאריך  בפולנית[]

,הופיע הרב שלמה הערש בורנשטיין ואהרן יוסף טחורעק ואסתר מיטצמאן הזוג החדש(. ד"תרכ
ומעידים שביום, מורים כאן בדרובין מתגוררים 63ויצחק זיק בגיל  66פסח הורוויץ בגיל : והעדים

אהרן יוסף טחורעק רווק בגיל[ החתן]צ התקיימה חתונה דתית בין הזוג הנזכר "אחה 2אתמול בשעה 
אסתר מיטצמאן רווקה[ הכלה]ו, בן בערקא ושייני נשואים טחורעק קיימים כאן בדרובין מתגוררים 20

3+10+17: הכרזות שנעשו בימי שבת 3לאחר , נשואים מיטצמאן{ מַאטיעוו}בת מרדכי ו 20בגיל 
 .ס המקומי"באוקטובר שנה זו בביהכנ

נמצאו רישומי פטירה של הוריה של אסתר, מרדכי ומרים, בעיירה דרובין, להלן התרגומים:

11התקיים בדרובנין בתאריך  ברוסית[]הרישום . של מרים מיצמאן: 21/1880' תעודת פטירה מס
הופיע הערש סרנא בעל(. ם"ז אלול תר"ט' זה לכאורה יום ב)בבוקר  10בשעה  1880באוגוסט שנת 

ביום 3ומעידים לפנינו שביום אתמול בשעה , תושבי דרובנין 46בגיל { קווַאסניי}ויוסף  49חנות בגיל 
.השאירה אחריה בעלה מרדכי מיצמאן, בת לא ידוע, שנה 80בדרובנין נפטרה מרים מיצמאן בגיל 

11התקיים בדרובנין בתאריך ( ברוסית)הרישום . של מרדכי מיצמאן: 25/1881' תעודת פטירה מס
בעל בית מזיגה{ קווַאסניי}הופיע יוסף (. ב"תשרי תרמ' ל' זה לכאורה יום א )1881באוקטובר שנת 

ומעידים לפנינו שביום אתמול בשעה, שנה תושבי דרובנין 37ומאיר בורנשטיין בעל חנות בגיל  46בגיל 
.בן בערקא ופייגא נשואים מיצמאן, שנה 85צ בדרובנין נפטר מרדכי מיצמאן בגיל "אחה 4

 של הרצל ליברמן-לאור יצרנו קשר עם אשה בשם צ’ריל מקקלר, צאצאית של משפחתDNAדרך בדיקת 
מיצמן מדרובין. היא אמרה כי השם מיצמן הומצא על ידי אחד מאבותיה, כנראה כדי להתחמק מגיוס לצבא

בתקופת מלחמות נפולאון. 
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הגיעה לידנו תמונתה של אסתר מיצמאן-טכורק:

. אסתר מיצמאן - טכורק16

, כאשר עלתה עם בנה הרצל נפתלי ומשפחתו. אסתר1925התמונה כנראה מתקופת העלייה לארץ, בקיץ 
 שנה. כנראה שהיה צריך להצטלם עבור הויזה לעליה. ראה בהמשך החוברת פרוט העלייה82היתה אז כבת 

לארץ.

. לפי עדות נכדתה חנה טכורק-ליברמן היא85, י"ז טבת תרפ"ח, בגיל של בערך 1928אסתר נפטרה בשנת 
נפטרה בשלווה בשנתה בלי שום סימן מקדים. אסתר נקברה בהר הזיתים בירושליים, בית קברות וורשה, חלקה

. הקבר נהרס והמצבה נגנבה בתקופת שלטון ירדן במזרח ירושליים. 36א', שורה ג', קבר 

זמן רב לא היה ידוע לנו מקום קבורתה של אסתר. לאחר ביקורים רבים בחברה קדישא של החסידים בירושליים
סוף סוף הסכימו לפתוח את הכספת ולהוציא את הספר שבו נרשמו הקבורות. מסתבר שבעבר רק רשמו את

שם הנפטר ושם אביו, ולאחר זמן הוסיפו, למזלנו, את שם המשפחה. יש די הרבה אסתר מהתקופה. הרישום
בעט נובע. היות ושם האב מתאים לרישום הנישואין של אסתר, הרי יש ביטחון שזה הרישום הנכון.

. קטע מדף בספר רישום הקבורות17

ברישום כתוב "אסתר בת רבי מרדכי מוורשא" אבל כנראה כתבו וורשא כשם האזור הכללי שבו חי מרדכי.

 ירושליים. נקווה שחלק40, רחוב שטראוס 1חלקה א' עומדת לעבור שיפוץ על ידי כולל פולין, בתי וורשה 
. הוראות כיצד050-415-2000מהשיפוץ יכלול העמדת מצבה חדשה. המנהל הוא משה בצלאל בורשיקובסקי – 

להגיע יש בקובץ ביקור בירושליים.

 לזוג אהרון יוסף טכורק ואסתר מיצמאן-טכורק היו שלשה בנים שאנו יודעים עליהם, אברהם, הרצל נפתלי
ויעקב.
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אברהם טכורק

.

. רישום לידה של אברהם טכורק18

 בבוקר התייצב אהרן יוסף טכורק10 בשעה 1867 ביולי שנת 13התרחש בעיר דרובין ביום הראשון / ה-
 שנים69 שנה ופסח הורביץ בן 80 שנים תושב דרובין בנוכחות עדים יהודה וייסמיץ בן 25חייט בן 

שניהם תלמידים תושבי דרובין והציג בפנינו תינוק ממין זכר והצהיר כי אכן לידתו היתה כאן בדרובין
 שנים.25 לפנה"צ מבת זוגו אסתר לבית מיצמן בת 11 ביוני / הרביעי ביולי שנה נוכחית בשעה 23ביום 

לילד זה בשעת הברית ניתן השם אברהם. תעודה זו נקראה בפני המתייצב והעדים ונחתמה רק על
ידינו, מפני שהעדים הצהירו שאינם יודעים לכתוב בפולנית.

הממונה על תעודות המצב האזרחי ) - (

דבר שנראה ברור מאד בתעודה זו הוא ששם התינוק הוסף רק לאחר הברית. בזמן כתיבת התעודה הושאר
מקום לשם וקו גלי מתחת. השם הוסף בעט ציפורן )כנראה נוצה( אחרת והקוים יותר עבים. זו אולי אחת

הסיבות שאם לתינוק ניתנו שניים או שלשה שמות, לפעמים רק הראשון נרשם.

 עם1905 בעיירה דרובין ועבר בזמן לא ידוע לעיירה צ'כנוב. אברהם עלה לארץ ב-1867אברהם נולד בשנת 
קבוצת חסידים גדולה בהשפעת רבם, האדמו"ר מאלכסנדר. הוא לעיתים מציג עצמו בדפי שער של ספרים

שכתב כ"אברהם צ'כנובר", כלומר אברהם מצ'כנוב.
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 בת אפרים מאיר פרידמן14 בצ'כנוב עם אסתר בתיה ילידת העיר מקוב1887 לאוקטובר, 30אברהם התחתן ב-
6ורבקה לאה לבית מרקוס. נולדו ששה ילדים – דוב )שנפטר בגיל שנתיים(, יעקב-מרדכי )שנפטר בגיל 

חודשים(, יחיאל )כנראה על שם יחיאל דנציגר, האדמו"ר מאלכסנדר, ידוע שמקובל אצל חסידים לקרא שם
1911לבן על שם האדמו"ר או על שם הרב שלמדו אצלו(, אפרים-מאיר, מלכה ויפה. אסתר בתיה נפטרה ב-
בירושליים, ואברהם התחתן עם אשה בשם נחה. לנחה לא נולדו ילדים. נחה היתה כנראה אמא חורגת

 לראשון לציון שם עבד כפועל. יחיאל התחתן עם בת דודתו13מרשעת, עד כדי כך שיחיאל ברח מהבית בגיל 
פנינה בתו של הרצל נפתלי. שם המשפחה של שניהם היה טכורק, והם עיברתו אותו ל-תרזה.

במכתב עתיק שנמצא לאחרונה מסופר על אברהם שעבר ברחוב בשבת וראה צעיר מעשן סיגריה והתעלף
מצער.

אברהם המקובל, שנקרא כך לאור גאונותו הבלתי מצויה בתורת הסוד והנסתר -  הקבלה, כתב ספרים רבים. 

. דף השער של אחד מספריו של אברהם19

14Makow / Mazowiecki
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. רשימת ספרים שכתב אברהם, מהדפסה מאוחרת של אחד מספריו20

)בטאון העדהבמלאת שבעים שנה לפטירתו, נכתב מאמר נרחב על אברהם ומשפחתו בתוספת לגליון המודיע 
 יש במאמר גם הערות על סבנו הרצל טכורק ותמונתו..2012 לנובמבר 5 מיום י"ט באייר תשע"ב - החסידית(

כותב המאמר הוא הרב נפתלי וקשטיין, נכד נכדו של אברהם, שהוא מומחה לבניית ופיענוח אילנות יוחסין,
והוא חסיד גור. נפתלי וקשטיין גם ערך הוצאה חדשה של ספרו של אברהם "תפארת אברהם – על התורה"

אשר הוצא לאור על ידי ברוך דוד גוטליב.
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, ונקבר בהר הזיתים. 74 בגיל 1942 למאי 2אברהם נפטר ב-

. קברו של אברהם טכורק21

. הוראות כיצד להגיע יש13הקבר נמצא ליד השביל המוביל למערת הקבורה של בית גור, שורה כ"ד קבר 
בקובץ ביקור בירושלים. מוה"ר משמעותו מורנו הרב. 
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הרש צבי נפתלי הרצל טכורק

. רישום לידה של הרצל טכורק22

 )זה יוצא בשב"ק כ"ו תמוז1871 בבוקר שנת 9 ביולי בשעה 3/15]ברוסית[ התקיים בדרובנין בתאריך 
 ביוני ואז זה יוצא יום ה' כ"ו סיון(. הופיע )האבא( אהרן יוסף טחוריק ...3/15תרל"א, ואולי צ"ל 

40 ]צבעי?[ והערש צ'ארני בעל חנות בגיל 70, והעדים: יצחק }זינא ... ...{ בגיל 27בדרובין בגיל 
 בבוקר )כ"ה סיון/תמוז5מדרובנין, ומעידים על התינוק שהובא, שנולד בדרובנין אתמול בשעה 

, ובברית מילה ניתן לו השם הערש.27תרל"א(, מאשתו אסתר לבית מיצמאן בגיל 

התאריך המדוייק לא ברור – יוני או יולי. צריך לחפש בספרים המקוריים ולראות מה התאריכים בדף לפני
 הוא שלB40 ורישום STUDENT Abram הוא של B37, רישום B38ואחרי הרישום הנ"ל. )רישום זה מספרו 

SZPIRO Tanchon.)אבל התאריכים של שני רישומים אלו עדיין לא זמינים באינטרנט ,

ברישום הלידה שלמעלה המילה הראשונה בשורה הרביעית מלמטה )שורה שניה מעל לחתימות( נראה כי
השם הרש כתוב בין שני קוים אנכיים, כנראה הוכן מקום להוספת השם והיות שהשם היה קצר נוספו הקוים

האנכיים למילוי המקום.

 )בכתיב יידיש: הערש( ביידיש/גרמנית משמעותו צבי, והשם העברי, שלא נרשם בתעודה, הוא נפתלי.15הרש
השמות נפתלי – צבי מופיעים בדרך כלל יחד היות ושבט נפתלי מקושר בתנ"ך לצבי. כפי הנראה, הרש שינה

את שמו בעת העליה לארץ ל-הרצל, או באיות ביידיש - הערצל. 

15   Polish:  Hersz
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אשתו הראשונה של הרצל היתה רחל מלכה בת אהרן חיים רוזנברג וחנה )או חיה( רוזנשטיין:

 אחה"צ )זה לכאורה יום ב' ח'8 בשעה 1891 בפברואר שנת 4]ברוסית[ התקיים בצ'כנוב בתאריך 
 מעיר צ'כנוב,62 והמורה הערש }גערנאגו{ בגיל 33אדר א' תרנ"א(. העדים: ... יאנקעל }לַאחַא{ בגיל 

 בן אהרן יוסף19מעידים שבתאריך ... }היום{ ... החתן }תושב{ העיר מלאווע הערש טכוריק רווק בגיל 
ואסתר לבית מיצמאן תושבי הכפר מַאטַארֹו קהילת ... }איזור{ צ'כנוב, ורחל מלכה רוזענבערג רווקה

3 שנה בת אהרן חיים וחנה ]בתעודת פטירתה של רחל מלכה רשום חיה[ לבית רוזענשטיין, 21בגיל 
5+12+19 בדצמבר שנה שעברה, וב: 15+22+29הכרזות נעשו במלאווע ובצ'כנוב בביהכנ"ס היהודי ב: 

בינואר שנה זו. הרב זיידענפעלד 

 ק"מ. מעניין שהחתן הוא תושב מלאווע בזמן שהוריו גרו באותו20 – עיירה צפונית לטשכנוב במרחק 16מלאווע
זמן במאטארו. ייתכן שהוא היה תלמיד בישיבה במלאווע. נראה שלאחר מכן גם הרצל החתן וגם אביו אהרן

יוסף עברו לגור במלאווה, ראינו קודם שאהרן יוסף היה חייט ולמדן בישיבה של חסידי אלכסנדר במלאווה,
וברישום הנוטריוני של קניית הבית בצ'כנוב )ראה להלן( רשום שהרצל הוא תושב מלאווה. 

 קנה הרצל בית בשכונת "טטרי" של העיר צ'כנוב )כנראה חלק משכונה בשם נוז'בו בדרום צ'כנוב(.1898בשנת 
 דונם. שכונה שנקראה טטרי היתה כנראה אזור מגורי הטטרים, שהיו16הבית היה עשוי עץ על שטח של 

כאמור אצילים ובדרך כלל עשירים. היות ועסקאות כאלו נרשמו אצל נוטריונים, הרישום נשמר והשגנו צילום
. עדיין אין תרגום.17של המסמך

  

. רישום נוטריוני של קניית הבית23

, שיינא )יפה( ]לא ידוע תאריך לידה[ ומרים1898לרחל מלכה והרצל נולדו שלושה ילדים: יחיאל נולד ב-
 שנות נישואין.15 לאחר 1906. רחל מלכה נפטרה בשנת 1906 או 1905שנולדה ב-

16   Malwa
17   AP Malwa: Notary Office of Zygmunt Mazowiecki 1898, act # 314

   תולדות משפחת טכורק19



 בערב )יום ב' ח"י טבת תרס"ו(.5 בשעה 1906 בינואר שנת 2/15]ברוסית[ התקיים בצ'כנוב בתאריך 
 תושבי העיר צ'כנוב, ומעידים42 ולייב קַאנַארען בגיל 47הופיע שומר ביהכנ"ס יאנקעל }לַאחַא{ בגיל 

 בבוקר נפטר בכפר }מַאטַאריַא{ קהילת ... ...... כפר... רחל מלכה טחוריק בת אהרן2שהיום בשעה 
, השאירה אחריה36חיים וחיה ]בתעודת הנישואים של רחל מלכה רשום חנה[ לבית רוזענשטיין בגיל 

בעלה הערש, וילדים: יחיאל שיינע ומרים.

 נשא יחיאל אשה בשם מרים חנה )מניה( לבית מונדרזק והיו להם שלושה ילדים – רחל-רחלה1924בשנת 
 בעיירה שנקראת כיום לגינווה ונקראה לפני14(, יוסף ומלכה. הם גרו ברחוב קופרניקה 1926)נולדה ב- 

. יחיאל ואשתו היו בעלי חנות מכולת ולפי סיפורים במשפחה היו מוזיקאים. כל המשפחה18המלחמה יבלונו
נספתה בשואה, כנראה בברגן-בלזן )לפי דבורה טכורק-שלם(. 

. משפחתו הראשונה של הרצל נפתלי24

לסבתה יוכבד היתה תקווה שאולי הבת רחלה שרדה את השואה, והיא מילאה טופס במדור לחיפוש קרובים של
הסוכנות היהודית )תמונה בדף הבא(. על פי הטופס המשפחה ניהלה חנות מכלת. יחיאל היה פעיל בברית

18Kopernika 14, Leginova

   תולדות משפחת טכורק20



. רוב חברי התנועה היו19החייל הרוויזיוניסטית, התאגדות בתוך הציונות הרוויזיוניסטית של זאב ז'בוטינסקי
, ייתכן ששירת בצבא הפולני במלחמת העולם26חיילים משוחררים מצבא פולין, והיות שיחיאל נישא רק בגיל 

 חברים לפני מלחמת העולם25,000. בברית החייל היו כ-1919-20הראשונה או במלחמת פולין-רוסיה בשנים 
השנייה. המעטים שהצליחו לעלות לארץ התארגנו במחתרת האצ"ל.

. דף חיפוש קרובים שמילאה סבתא יוכבד לרחלה בת יחיאל טחורק25

יפה עלתה לארץ עם המשפחה החדשה של הרצל טכורק. לא נמצא רישום הלידה שלה, אבל ברור שהיא
.1905 עד 1899היתה בת אמצעית, והתחום האפשרי הוא 

19https://he.wikipedia.org/wikiברית_החייל/
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 חודשים, לאחר שאימה רחל מלכה נפטרה.9 בגיל 1906מרים נפטרה ב- 

 את יוכבד מרים לבית סוחצ'בסקי. סוחצ'בסקי זו הטייה1907לאחר פטירת אשתו הראשונה נשא הרצל בשנת 
 למעלה(,1 קילומטר מערבה מוורשה – ראה מפה בעמוד 50של שם העיירה שממנה מקור המשפחה, סוחצ'ב )

והשם נהפך לשם משפחה. ידוע לנו מסיפורים במשפחה כי היתה קרובה של האדמו"ר מאלכסנדר )משפחת
דנציגר(. אלכסנדר היא פרבר של העיר לודז' בפולין, ואלכסנדר היתה שושלת חסידים חשובה, אבל רובם נספו

בשואה. אלכסנדר וגור היו קבוצות החסידים הגדולות ביותר בפולין עד השואה. לאחר חיפוש ברישומים
מהתקופה, מצאנו את הקשר למשפחת האדמו"רים, משפחת דנציגר, ושיוכבד נולדה בעיר פולטסוק בשנת

. למשפחות סוחצבסקי ודנציגר נכין חוברת תולדות נפרדת. 1883

. יוכבד והרצל טכורק26
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. רישום נישואין של הרצל טכורק ויוכבד מרים סוחצבסקי27

 ביום התייצב אישית הרב היהודי12 בשעה 1907התקיים בעיר פולטוסק בשמיני לינואר שנת 
 שנים והתלמיד76של איזור פולטוסק אברהם בעראם? בנוכחות עדים הסוחר ברוך רוזנבלום בן 

 שנים תושבי עיר פולטוסק ... והצהיר כי לפניו ברביעי בינואר הנוכחי43יהושע ליב גולדַמֶכר בן 
 שנים בנם של35 בלילה נערכה ברית נישואין דתית בין הסוחר הרש טכורק אלמן בן 12בשעה 

אהרן יוסף ואסתר לבית מיצמן בני-זוג טכורק נולד בעיר דרובין נפת פלוצק, תושב עיר מלאבה,
 שנים בתם של משה פייבל ופייגא לבית גורמן בני-זוג23ומרים יוכבד סוכצ'בסקי רווקה בת 

סוכצ'בסקי נולדה ומתגוררת בעיר פולטוסק אצל הוריה. לנישואין אלו קדמו שלוש הכרזות
1906 בספטמבר שנת 4 באוקטובר וה-28, ה-21שפורסמו בביהכנ"ס במלאבה בימים ה-

 בנובמבר אותה שנה. ...4+11+18ובביהכנ"ס בפולטוסק בימים 

   תולדות משפחת טכורק23



לפי ההמשך של רישום הנישואין )שלא תורגם לצערנו(, הזוג ערך הסכם ממון לפני הנישואין. כנראה היה
מדובר ברכוש רב, מה שמתאים לסיפורי המשפחה. הסכם הממון נערך אצל נוטריון בפולטוסק, מקום מגורי
משפחת האשה, אבל כל המסמכים של אותו נוטריון אבדו. אנחנו מניחים כי היות ובבעלות הרצל היה רכוש

שהגיע ממשפחת אשתו הראשונה, בזמן הנישואין השניים נרשמה בעלות של הילדים מהאישה הראשונה על
חלק מהרכוש )ראה רישום מכירת הבית להלן(. 

ליוכבד והרצל נולדו שמונה ילדים: פנינה, יצחק ישראל ירחמיאל, מלכה, תמרה, חנה, דבורה, רבקה וחוה. כולם
נולדו בפולין. השם יצחק ישראל ירחמיאל זהה לשמו של האדמו"ר השלישי לבית אלכסנדר, אשר נפטר ב-

, ולכן ברור שהוא קרוי על שמו. 1910

. משפחתו השניה של הרצל נפתלי28

אנחנו עדיין מחכים לסריקת רישומים שנעשית על ידי עמותה שאוספת נתונים בפולין. אף רישום של ילדי
 שנים.100המשפחה עדיין לא זמין למרות שחלק מהילדים, עד אולי תמרה או חנה נולדו לפני יותר מ-
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לפי סיפוריה של חנה טכורק-ליברמן, הרצל היה בעלים של מחסן תבואות בצ'כנוב, צפונית לוורשה. למחסן היה
קו רכבת פרטי עם משקל לשני קרונות שלמים. הרצל היה קונה חיטה ומייצא לאנגליה בכמויות גדולות )רכבות
שלמות( והיו לו קשרי מסחר עם סוחר תבואה בלונדון. שנה אחת היתה התבואה ברוסיה באיכות נמוכה מאוד

)בצורת או שטפונות?(. הסוחר האנגלי שלא ידע על כך הזמין כמות גדולה של חיטה. הרצל שלח שק חיטה
אחד לדוגמה, והסביר במכתב ]חנה גם סיפרה שהרצל למד אנגלית[ שזו איכות החיטה. האנגלי ביטל את
ההזמנה, וקנה ממדינה אחרת. שנה אחר כך הגיע בנו של הסוחר לרוסיה להכיר את הרצל שלא רימהו. 

מצאנו את הרישום הנוטריוני של קניית האדמה, ולפיו היה להרצל שותף בשם משה זאב טילם-תהילים
 והשני191220)ברוסית אין “ה”, ולכן השם תהילים נרשם תילים(. שטח האדמה נקנה בשני שלבים, הראשון ב-

. נראה שמשה זאב היה גם שותף במחסן, ושהשותפים בנו את המחסן וחיברו אותו לפסי הרכבת191321ב- 
לאחר הקניה. המחסן היה על קו רכבת שחיבר את וורשא, צ'כנוב, מלווה ]כולן ברוסיה[, עבר לגרמניה והמשיך

לעבר עיר הנמל ששמה היה בתקופת שלטון הגרמנים דנציג ונקראת כיום גדנסק בפולין.

1912. רישום הסכם הקנייה של הקרקע – שלב ראשון ב-29

 ]התאריך לפי לוח השנה הרוסי[ בפני הנוטריון קזימירז בן יוסף1912 למרץ 7תרגום מקוצר מרוסית: ב-
קשניקה, נוטריון באזור שתחת בית המשפט של פלוצק ]פולין כיום, אז רוסיה[ המשרת במרשם

 גוטקובסקי22הקרקעות של עורכי הדין של העיר צ'כנוב, הופיע המוכר ברונון איגנסי )שני שמות פרטיים(
והקונים משה וולף )שני שמות פרטיים( בן שמואל-ניסן טילם, והרש בן אהרון-יוסף טכורק )תושב טטרי,

צ'כנוב( שניהם סוחרים אזרחי רוסיה ובעלי מעמד חוקי וערכו את שטר המכר הבא:

 והוא מוכר מהאחוזה שטח1833   ברונון איגנסי מתאר כי ירש אחוזה שנקנתה על ידי אביו בשנת 1§
 דונם ]כנראה כמאית מהשטח הכולל[ ליד תחנת הרכבת של ויזולה שגבולותיו:8.5אדמה של בערך 

במזרח הכביש מתחנת ויזולה לכפר כרושצ'בו, מדרום החלקה של ניסים ליפשיץ, במערב שטח בבעלות
 רובל שניתנו1500חברת הרכבות ויזולה ומצפון אדמות של המוכר. הקונים קונים בשותפות שווה. המחיר 

במזומן במעמד החתימה.

   הקונים מצהירים שהם מכירים את שטח האדמה, מסכימים לקניה וישלמו את כל המסים מהיום2§
 רובל ]לצרכי מס[. העותק1500והלאה. הנוטריון עשה הערכת מחיר ואישר שהמחיר החוקי הוא 

 רובל, מס7.5הראשון של שטר המכר יינתן לקונים. ניתנה קבלה לתשלום הקניה במזומן ושולם מס של 
 רובל ]לנוטריון[.5.5 רובל ותשלום של 3עירוני 

חתימות העדים והנוטריון. עותק ראשון של הרישום ניתן לקונים. 

20   AP Mlawa: Notary Office of Kazimierz Kasznica 1912, act # 326
21   AP Mlawa: Notary Office of Kazimierz Kasznica 1913, act # 1437
   השיטה המקובלת ברוסיה לשמו של אדם היא: שם פרטי, שם האב, שם משפחה. כשיש שוני מציינים זאת למנוע בלבול22
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1913. רישום החלק השני של הקנייה – שלב שני ב- 30

 ]התאריך לפי לוח השנה הרוסי[ בפני הנוטריון קזימירז בן1913 אוקטובר 26תרגום מקוצר מרוסית: ב-
יוסף קשניקה, נוטריון באזור שתחת בית המשפט של פלוצק המשרת במרשם הקרקעות של עורכי הדין

של העיר צ'כנוב, הופיע המוכר ברונון איגנסי )שני שמות פרטיים( גוטקובסקי והקונים משה וולף )שני
שמות פרטיים( בן שמואל-ניסן טילם, והרש בן אהרון-יוסף טכורק )תושב טטרי, צ'כנוב( שניהם סוחרים/

אנשי עסקים אזרחי רוסיה ובעלי מעמד חוקי וערכו את שטר המכר הבא:

 דונם ליד תחנת הרכבת של ויזטולה שגובל1.5   ברונון איגנסי מוכר מהאחוזה שטח אדמה של בערך 1§
 רובל שניתנו במזומן במעמד החתימה.200בחלקה שכבר קנו. הקונים קונים בשותפות שווה. המחיר 

   הקונים מצהירים שהם מכירים את שטח האדמה, מסכימים לקניה וישלמו את כל המסים מהיום2§
 רובל ]לצרכי מס[. העותק200והלאה. הנוטריון עשה הערכת מחיר ואישר שהמחיר החוקי הוא 

הראשון של שטר המכר יינתן לקונים. ניתנה קבלה לתשלום הקניה במזומן ושולמו מסים.

חתימות העדים והנוטריון. עותק ראשון של הרישום ניתן לקונים. 

תחנת הרכבת ויזטולה היתה כנראה על קו רכבת שעבר בערוץ נהר בשם ויזטולה, והיתה כנראה צמודה לעיר
צ'כנוב.

 עם טובה רוזנברג בעיירה1898מצאנו שהשותף של הרצל בקניית האדמה, משה זאב תהילים, התחתן בשנת 
טשכנוב. נזכיר כי שם המשפחה של אשתו הראשונה של הרצל היה רוזנברג. כלומר הרצל ומשה זאב היו ככל

, כלומר בעברית תהילים )זכרו שאין "ה" ברוסיתTYLIMהנראה גיסים! האיות של שמו ברישומי הנישואין הוא 
וגם ביידיש אומרים תילים עבור תהילים(. צילום רישום הנישואין של משה זאב עדיין לא זמין באינטרנט,

כשיהיה זמין נוכל לבדוק את שמות הוריה של אשתו ולראות אם אכן אשתו והאשה הראשונה של הרצל היו
אחיות.

בכל מקרה, השותפות של הרצל עם גיסו מפרשת את עניין העושר הפתאומי. הרי סבו ואביו של הרצל היו
חייטים בעיירה קטנה. הרצל עצמו היה תלמיד חכם ורב, וכנראה עסק למחייתו במלאכה כלשהיא – אולי אפילו

בתפירה, היות שברור לנו שבתו חנה למדה תפירה בבית. אבל היות שנחשב לגאון גדול, כנראה שמשפחה
עשירה ביקשה לחתן אותו עם בתם. מכאן שהכסף לקניית האדמה ובניית המחסן הגיע להרצל ולמשה זאב

מהורי נשותיהם, משפחת רוזנברג. וכאשר אשתו הראשונה נפטרה, הרצל שכבר היה גם עשיר מאד, התחתן
עם יוכבד בעלת הייחוס המשפחתי הנכבד מאד.
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בזמן הקנייה של המחסן, וורשא, צ'כנוב ומלאווה היו בתחומי רוסיה, כאשר מלאווה ממש ליד הגבול עם גרמניה.
ראו במפה מהתקופה:

188323. מפת קווי הרכבת משנת 31

רוסיה מסומנת בירוק וגרמניה באדום. הקוים האדומים הם פסי רכבת והשחורים כנראה כבישים או דרכי עפר.

שימו לב לקו האדום שעובר מוורשה לדנציג באלכסון. זה היה קו הרכבת לכוון עיר הנמל. הקו עובר קודם
בצ’כנוב ואחר כך, ממש לפני הגבול, במלאווה. אפשר לנחש שהסיבה שהרצל עבר לגור במלאווה כי עסק
כשכיר בייצוא תבואה  – קודם מרוסיה לגרמניה ואחר כך להוציא מגרמניה לאוניה – הרבה ניירת, מכסים,
תשלומים לרכבת, לנמל ולאוניה, תשלום לסבלים וכו’. זו אולי הסיבה שקנה את האדמה ובנה את המחסן

23 catalog.lib.uchicago.edu   G7011.P3 1883 .R3המפה מספריה של אוניברסיטת שיקגו 
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לאחר זמן, כי היה לו כבר את הידע המסחרי. לפי חנה טכורק-ליברמן הרצל למד אנגלית, והוא היה בתכתובת
עם הקונים באנגליה.

מצאנו תמונות של תחנות הרכבת של צ'כנוב וממלאווה:

241908. תחנת הרכבת של מלאווה בשנת 32

191525. תחנת הרכבת של צ'כנוב 33

 פרצה מלחמת העולם הראשונה. הצבא הגרמני החל להתקדם ואז הצבא הרוסי שדד כל מה1914בשנת 
שנמצא בפולין והעביר ללב רוסיה, כנראה בחיקוי של דוקטרינת ה-"אדמה חרוכה" שהפעילו בהצלחה נגד

נפוליאון. דבורה טכורק-שלם סיפרה ששמעה סיפורים על החרמת מלאי התבואה של המשפחה. לאחר מכן,

24   http://kolekcjonerski.com.pl/p,mlawa_dworzec_kolejowy_1908r,36,10.html
25   http://tc.ciechanow.pl/fotoreportaz-544-pocztowka_z_ciechanowa.html#/resources/image/fotoreportaze/big/

544/201309201757116.jpg
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 שנה. היות שהיו חיילים200, כבשו הגרמנים את כל החלק של פולין שהיה בשליטת הרוסים כ-1915בשנת 
פולנים בצבאות של רוב הצדדים )גרמניה, אוסטרו-הונגריה, צרפת, רוסיה(, היו תמיד חשדות על ריגול וכל

הצבאות הגלו מאות אלפי אנשים מבתיהם. 

נמצאה תמונה מצ'כנוב מתקופת המלחמה )שימו לב שהצבא היה אז מבוסס בעיקר על עגלות וסוסים(:

191726. צבא גרמני עובר בצ'כנוב במלחמת העולם הראשונה ב- 34

 נגמרה מלחמת העולם הראשונה, וכחלק מהסכמי הכניעה של גרמניה הוקמה פולין מחדש אחרי1918בשנת 
 שנה שלא היתה קיימת כמדינה עצמאית.200כ-

 פרצה מלחמה בין פולין לרוסיה, והצבא הרוסי כבש חלק גדול מפולין והגיע עד לצ'כנוב.1919-1920בשנים 
1920 החלו קרבות על הגבול בין פולין לרוסיה תוך כיבושי שטחים הלוך ושוב, ובתחילת 1919החל מפברואר 

. צ'כנוב ומלווה נכבשו ע"י הצבא27,28 מדרום לצ'כנוב1920הרוסים פרצו עמוק לתוך פולין. קרבות היו באוגוסט 
. כמובן שהאוכלוסיה המקומית29האדום ולתקופה מסויימת מפקדת הארמיה הרביעית הרוסית היתה בצ'כנוב

סבלה קשה מכיבוש כזה, אבל לא שמענו סיפורים במשפחה. גילינו ברישומים נוטריוניים כי מחסן התבואות
והבית נמכרו לפני שהעיר נכבשה על ידי הרוסים. וידוע מסיפורים בעל פה כי המשפחה הצליחה לברוח לוורשה

)פרוט בהמשך(. לאחר זמן נהדפו הרוסים מזרחה.

26   http://kolekcjonerski.com.pl/p,ciechanow_rynek_wojsko_tabory_1917r,1301,10.html
27   https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sarnowa_G%C3%B3ra
28   https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Przasnysz
29   http://www.historynet.com/polish-soviet-war-battle-of-warsaw.htm
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בתקופת המלחמה גאו רגשות אנטישמיים בפולין והפולנים טענו שהמשטר הרוסי מנוהל על ידי יהודים )טענה
שברובה היתה נכונה היות שרבים מראשי הקומוניסטים ברוסיה היו יהודים(. בנוסף לכך הקימו הרוסים ממשלה

בשטחי פולין שנכבשו על ידם, ומינו לממשלה לא-פולנים, כלומר בני מעוטים שונים ובעיקר יהודים. הצבא
 אסר הצבא הפולני את כל חייליו1920הפולני נהג באלימות כלפי יהודים ובתקופת הקרבות על וורשה באוגוסט 

:30שהיו יהודים במחנות מעצר. להלן כרזת תעמולה אנטישמית מתקופת המלחמה

. כרזת תעמולה בפולין בתקופת מלחמת פולין-רוסיה "שוב ידיים יהודיות? לעולם לא"35

שימו לב שסמל המגן דוד בכרזה למעלה חופף לכוכב מחומש, שהוא סמל השטן באיקונוגרפיה נוצרית.

על פי חנה טכורק-ליברמן, ממשלת פולין החליטה כי יהודי לא יכול להיות בעלים של מחסן מזון אסטרטגי,
וכפתה עליו למכרו לפולני גוי. לא ברור אם עניין הכפייה הממשלתית נכון, אבל שטר המכירה התגלה, מיולי

, כלומר כחצי שנה לאחר תחילת המלחמה. ייתכן שלאור התקדמות הרוסים היה חשש מכיבוש )שאכן1919
 מרק פולני.60,000( ומשוד והרס נוספים, והמחסן נמכר תחת לחץ. המחסן נמכר עבור 1920קרה באוגוסט 

 דונם, עם רישום שווי של16. הבית היה בנוי עץ על שטח של 1919המשפחה מכרה גם את הבית באוגוסט 
 מרק פולני. להלן צילום שטר המכירה של המחסן.2,000

30   https://en.wikipedia.org/wiki/Polish%E2%80%93Soviet_War
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31. שטר המכירה של מחסן הגרעינים36

: ביום שני ביוני אלף תשע מאות ותשע עשרה הופיעו לפני, יוסף ברנובסקי, הגר בעיר130רגיסטר 
צ'כנוב, פקיד רשמי עבור ויטולד סקרובנסקי, נוטריון בצ'כנוב, בעל רשיון מספר ]?[ שהוצא בתאריך

241 למאי שנה זו על ידי הנשיא של בית המשפט האזורי במלאווה, במשרד הנוטריון במספר 28
( הרש טכורק,2( שמה וולף טילם ו-1ברחוב וורשה, בעיר צ'כנוב, בנוכחות עדים ]....[ הופיעו 

המוכרים לי ובעלי יכולת חוקית, שניהם סוחרים הגרים בשכונת טטרי באזור צ'כנוב ]....[ ומאשרים
את עסקת המכר שעשו עם סטפן ילנקי למכירת רכוש ליד תחנת הרכבת של צ'כנוב שבראה

מאחוזת סמיאצינו באזור צ'כנוב, שהם קנו מברונון איגנסי גוטקובסקי תחת הסכם נוטריוני מספר
 לפני נוטריון קשניקה בצ'כנוב ביום עשרים למרץ אלף תשע מאות ושתים עשרה ותחת הסכם326

 מיום שמונה עשר לנובמבר אלף תשע מאות ושלש עשרה, ואשר יש לו1437נוטריוני מספר 
]לרכוש[ דף רישום משלו ברישום הקרקעות בפלוצק, וכדי לאשר שהם, טכורק וטילם קיבלו

מ-ילנסקי סכום של שלושים אלף מרקים ]מדובר במרק פולני, לא ברור לנו הערך[, לפינוי, סכום של
ששים אלף מרק, והם מסכימים שהמידע ירשם בגף הרישום של הקרקעות לאחר בקשה של סטפן

ילנצקי ]....[. העותק הראשון של ההסכם הזה נמסר לסטפן ילנצקי. ]המקור נכתב ונשאר בספר
כרוך של הנוטריון, פקידים יותר זוטרים היו מעתיקים את הטקסט בכמה עותקים[. ההסכם הזה

הוקרא לצדדים בנוכחות העדים, והכתוב והתוצאות הובנו על ידיהם, והוא בהתאם לרצון הצדדים,
הוא התקבל ונחתם. מסים בסך ]....[ שולמו. ]כאן ניתנת רשימה של תיקונים בטקסט שנעשו על ידי

הרושם, כך שאי אפשר יהיה להוסיף תיקונים[

חתימות

 ]לקח יום עבודה לכתוב כמה עותקים[. 1919העותק הראשון ניתן לסטפן ולנצקי בשלישי ליוני 

המשפחה קיבלה שטרות כסף שמילאו שתי מזוודות. הרצל קיבל הצעה לקנות טירה עם שטח אדמה חקלאי
 משפחות אריסים שעיבדו את האדמה. הוא שאל את רבו והרב ציוה עליו לעלות לארץ300גדול וכפר של 

ישראל, ובנוסף האח הגדול אברהם טכורק כבר היה בירושליים כמה שנים. יחזקל טהורי מספר כי סבתא יוכבד
סיפרה לו שהיא השפיעה על הסבא הרצל נפתלי להגר לארץ ישראל. המשפחה עברה לוורשא והגישה בקשה
לויזה להגירה לפלסטינה מהשלטון הבריטי. בשלב מסויים הממשלה הפולנית ערכה פיחות מטבע גדול שהפך
את רוב הכסף לחסר ערך, אבל לפני זה הספיקה יוכבד לקחת כמות של כסף, לקחת את אחת משתי המוניות

שהיו בוורשא אז, לנסוע ללודז' ולקנות תכשיטי זהב. סכום נכבד ניתן לשליח של כפר חסידים שליד חיפה

31   AP Mlawa: Notary Office of Witold Skroboński, 1919 act # 130
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לקניית מאה דונם אדמה שם. לפי דבורה טכורק-שלם, בזמן שהותם בוורשא המשפחה היתה בעלים של בית
חרושת לכפתורים.

 עד1919המשפחה שהתה בוורשא כתשעה חודשים )התקופה לפי חנה טכורק-ליברמן, לא ברור מה קרה מ-
(, בהמתנה לויזה לארץ ישראל. הויזה ניתנה על ידי שלטון המנדט הבריטי מתוך מיכסה לרבנים.1925תחילת 

לפי חנה טכורק, הגיל שלה ברישומים בארץ היה שונה מגילה באמת. יש השערה שהגילים של כל הילדים
 –  כך שתוכל להצטרף לויזה,21הוקטנו באופן כזה שיפה טכורק נרשמה כקטינה לפי החוק האנגלי – פחות מ-

 )לא מצאנו את תעודת הלידה של יפה(. 20-26למרות שהיתה כנראה בת 

לפי עדותה של חנה דבורה גלברט-פישמן-בן נון )חנהלה מקיבוץ דפנה( היא נפגשה עם המשפחה על רציף
. לכל1925. להלן נראה שזה היה לאמיתו באביב 1924הרכבת בוורשא בדרכם לארץ, בקיץ )יולי או אוגוסט( 

ילד היתה רצועה על הצוואר עם שקית בד ובה פתק עם שם הילד, אינפורמציה על המשפחה )כנראה באיזו
רכבת, מאיזו עיר לאיזו עיר( וקצת כסף לחרום. רכבות היו עניין די איטי בתקופה ההיא, והיו עוצרות בדרך כל

כמה שעות בנסיעה של שבועות, והיה חשש שאחד הילדים ירד בטעות בתחנה בדרך. חוה, בת הזקונים, היתה
כבת חצי שנה ואסתר, אמו של הרצל שעלתה לארץ עם המשפחה, היתה כבת שמונים. זיכרונה של חנה דבורה

מרשים )היתה בת ארבע בזמן הפגישה(, היות שמסתבר שאסתר היתה בת שמונים ושתיים. לפי עדותה של
דבורה טכורק-שלם המשפחה הצטרפה לעליה של האדמו"ר יחזקל טאוב מיבלון. עליה זו ידועה כ"העליה

החסידית". גילינו כי האדמו"ר יחזקל טאוב היה בן דוד של סבתא יוכבד )ראו בתולדות משפחת גורמן(.

לאחרונה נמצאו בקשות לקבלת אזרחות פלסטינית שהגיש יצחק הבן וחלק מאחיותיו, לדוגמה קטע מהתעודה
של חוה טחורק:

. קטע מבקשת התאזרחות של חוה טחורק, מארכיון המדינה37

 אשר הוצאה2878/3707/25בשורה העליונה רשום שחוה הגיעה עם דרכון או תעודת מעבר פולנית מספר 
 משנת3707 ועד 1925 משנת 2878. כנראה הכוונה לתעודות מעבר שמספרן מ-23/2/1925בוורשה ביום 

, כמובן לא ברציפות. ייתכן שלקח זמן לקבל את כל הדרכונים/תעודות כי כנראה היה צריך להמציא1925
עותקים של רישומי לידה מערים שונות דבר שלקח זמן.

 שהוצא בחיפה בתאריךH/7636-7645בשורה התחתונה רשום שחוה נרשמה כמהגרת ברישום כניסה מספר 
 רישומי כניסה,10, כלומר יש כאן H/7645 ועד H/7636. מספור רישומי הכניסה כנראה החל מ- 15/6/25

כנראה של ההורים + תשעת הילדים. 
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.5/6/25 או 15/6/25נמצאו תעודות דומות של אחיה ואחיותיה של חוה, שבהן נרשם תאריך ההגעה לחיפה כ- 
 ליוני הוא התאריך הנכון.אנו מעריכים שהנסיעה ארכה15נראה שבכמה תעודות יש טעות בתאריך, נראה ש-

.1925בין חודש לחודשיים. ברור מכאן שיצאו לדרך באפריל/מאי והגיעו ביוני 

, כלומר יצאו מפולין לאחר מכן.1925תאריך ההוצאה של הדרכון או תעודת מעבר הפולנית היה בפברואר 
, בברור מוטעה. בבקשה של הבן יצחק רשום שנכנס לארץ עם23.8.1925באחת התעודות התאריך רשום 

.23/2/1925 שהוצא  בוורשה ביום 356178דרכון פולני מספר 

המשפחה הגיעה לארץ ונסעה לכפר חסידים. נסתבר שאדמות הכפר הינם אדמות ביצה מוכות מלריה, וגם כי
 דונם לחקלאות נעלם. הם נותרו בחוסר כל. ידוע שיש100השליח של כפר חסידים שהבטיח לקנות עבורם 

( הרישומים עדיין חסויים ואינם ניתנים2019בעיות רישום קשות בכפר חסידים של בעלי האדמות, וכיום )
, אבל כנראה32לבדיקה. אם וכאשר יופשר החסיון, כדאי לבדוק אם יש בכל זאת רישום בעלות של משפחתנו

לא נוכל לממש את הבעלות. )ידוע שהרבי יחזקל טאוב מיבלונה אסף כספים לכפר חסידים, אבל בסופו של דבר
עזב את הדת, כנראה בעקבות הכשלון בכפר חסידים, ועבר לארה"ב שם הפך לקבלן מצליח. יתכן שה"שליח"

ששמענו עלין הוא האדמו"ר עצמו(. ידוע שהרצל סרב לתבוע לדין את אותו שליח בעניין הכסף והאדמות.

המשפחה עברה והתיישבה בשכונת מאה שערים בירושליים באזור שנקרא בתי וורשא, בקומה השניה של
 פינת רחוב מאה שערים )ראה חוברת סיור באתרי טכורק בירושלים(. סבתא יוכבד17הבית ברחוב חיי אדם 

פתחה בית אוכל )מסעדה( בתוך הבית. יוכבד מכרה את התכשיט האחרון והכי יפה שלה, ענק זהב גדול מאד,
כדי לחתן את יפה טכורק. חנה טכורק נאלצה לעבוד קשה כתופרת מגיל צעיר כדי לעזור למשפחה. הרצל היה

, וכנראה היה קשה לו להתחיל מחדש מאפס.53-54בן 

דבורה טכורק סיפרה כי בהיותה נערה נהגה לצאת ממאה שערים ואז להוריד את הגרביים על מנת שלא תראה
חרדית. מישהוא ראה זאת והלשין להרצל. הרצל אמר עליו "ולמלשינים לא תהא תקווה" ויותר לא דיבר איתו

לעולם. הרצל הסביר כי העבירה של הליכה עם רגליים חשופות היא עבירה זעירה, אבל האיש התכוון שהרצל
יאמר לדבורה לא לעשות זאת שוב, אבל היא כמובן שוב תעשה זאת ותיכשל בעבירה של אי כיבוד אב ואם,

שהיא עבירה על הדיברה החמישית מעשרת הדיברות. "ולמלשינים לא תהא תקווה" זו קללה מתקופת
האינקויזיציה על אנשים שהלשינו על אנוסים שהמשיכו לדבוק ביהדות בסתר. הלשנה כזו נגמרה בהוצאה

להורג בשריפה.

בתקופה מסויימת עשו אנשי מאה שערים חרם על הרצל, משום שסרב ללכת בשבת למגרש הכדורגל המקומי
ולצעוק "שבס" לשחקנים והצופים המחללים שבת. בסופו של דבר, הבריטים אסרו כמה חרדים שצעקו וזרקו

אבנים ליד המגרש, ולקחו אותם במשאיות לקישלה )הכלא הטורקי העתיק(. בזה נגרם חילול שבת המוני. 

הרצל סרב לבצע את מנהג הכפרות )השנוי במחלוקת אצל חרדים( משום צער בעלי חיים ונהג לתת צדקה
לעניים במקום.

32   http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1859921

   תולדות משפחת טכורק33



1940. בנות משפחת טכורק בערך ב-38

נפתלי הרצל נודע בגאונותו המופלגת בש"ס ופוסקים, והיה רגיל לסיים את כל הש"ס מידי שנה )המקובל – כל
שבע שנים(. כאשר הגיע לירושליים, הגיעו חסידים נוספים של הרבי מאלכסנדר בעלייה החסידית ונוצרה

קהילה, בעיקר מחוץ לחומות – במאה שערים.  בספר ה"ישמח ישראל", שהוא ספר על חייו של הגאון הגדול
אדמו"ר רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר מאלכסנדר - האדמו"ר השלישי מאלכסנדר, אשר נקרא בקיצור

ה"ישמח ישראל" על שם ספר שנכתב עליו - מאת מנחם אבינועם מקובר ויהודה משה מקובר, נכתבו פרטים
על קהילת חסידי אלכסנדר בירושלים ועל הקמת ישיבת ישמח-ישראל בירושליים:

. קטע מהספר ה"ישמח ישראל" חלק שני, פרק כ"ד, עמוד תרסא39

התואר "הגאון הגדול" מקביל לתואר שניתן לאדמו"ר רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר מאלכסנדר, שהיה
 אנשים40,000 באו 1910ראש אחת משתי החסידויות הגדולות בפולין )אלכסנדר וגור(, ושכאשר נפטר ב-

ללויה. 
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אברהם והרצל היו כל כך דומים שאי אפשר היה לדעת מיהו מי. אבל בשבתות וחגים, אברהם שעסק בקבלה
לבש בגדי משי לבנים והרצל המשיך ללבוש שחור כמנהג החרדים, ואז היה קל להבדיל בינהם.

עם הקמת ישיבת ישמח ישראל היה הרצל ראש הישיבה. זהו תואר נחשב מאד בחברה החרדית והחסידית.
הכל פונים לראש ישיבה ברבים וקמים בכניסתו לחדר.

 הרצל שימש גם היושב ראש הראשון של העמותה:

 

. קטע מהספר ה"ישמח ישראל" חלק שני, פרק כ"ד, עמוד תרסח. הרצל יו"ר.40
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לאחר מכן היה הרצל גזבר הישיבה:

. קטע מהספר ה"ישמח ישראל" חלק שני, פרק כ"ד, עמוד תרע. הרצל גזבר.41
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בשלב מסויים היו גם הרצל וגם אחיו אברהם בין מנהלי הישיבה, שניהם חתומים על מכתב בקשה לעזרה
מהקהילה בפולין:

. קטע מהספר ה"ישמח ישראל" חלק שני, פרק כ"ד, עמודים תרעב-תרעג. הרצל ראשון המנהלים.42

( עברה מידי2015 פינת רחוב זוננפלד בירושליים. אבל לאחרונה )בערך 71הישיבה נמצאה ברחוב מאה שערים 
חסידי אלכסנדר לקבוצה אחרת. תמונות מהישיבה נמצאות בחוברת ביקור באתרי טכורק בירושליים. החסידים

 שנה לאחר מותם.50בישיבה שמרו את הכסאות של אברהם והרצל בישיבה ואסרו על ישיבה עליהם למשך כ-

   תולדות משפחת טכורק37



. רוב78 בגיל 27/11/1961 בגיל שבעים, ואילו יוכבד נפטרה ב-23/10/1940הרצל נפטר ב-כ"א תשרי תש"א, 
הנכדים זכו להכיר את יוכבד אבל רק בודדים זכו להכיר את הרצל. קברי הרצל ויוכבד נמצאים בהר הזיתים

קרובים אחד לשני וקרובים לקברים של אברהם ויעקב טכורק. הוראות כיצד להגיע יש בקובץ ביקור בירושליים. 

. קברי הרצל ויוכבד טכורק בהר הזיתים43

מהו"ר משמעותו "מורנו הגדול ורבנו". נ בש"ט משמעותו "נפטר בשם טוב", שנחשב כבוד גדול מאד. 

ידוע לנו שחסידי גור נתנו את חלקת הקבר עבור הרצל ויוכבד במתנה, היות והיה מכובד עליהם, וכי רצו לעודד
אנשים מעדתם להיטמן לידו. יוכבד נפטרה אחרי מלחמת השחרור, ונקברה "קבורה על תנאי" בהר המנוחות

בירושליים החדשה. לאחר מלחמת ששת הימים, הועברו עצמותיה לקבורה במקום השמור לה בהר הזיתים על
ידי הבן יצחק טהורי. 

   תולדות משפחת טכורק38



 נזכרו שמותיהם של הרצל ואברהם טכורק בדף הראשון של עיתון המודיע:2013 לינואר 17ב 

 

שימו לב כי הרצל הורד בכמה דרגות מ-"הגאון
הגדול" ל-"הרב החסיד". אנחנו, כל נכדיו, אשמים

כנראה היות שאנו לא שומרים שבת, ועושים
עברות נוספות רבות. לגבי אברהם טכורק, לא ברור

האם "הגאון החסיד" היא דרגה שווה ל"הגאון
המקובל" שהוכתר בה קרוב למותו.

ביהח"ס  =  בית החסידים.

שטיבל = בית כנסת קטן של חסידים.

הרה"ק = הרב הקדוש.

זי"ע = זכרו יגן עלינו.

כ"ק = כבוד קדושת. 

מרן = מאתיים רבנים נסמך – כלומר מאתיים
רבנים נתנו לו סמיכות לרבנות.

אדמו"ר = אדוננו מורנו ורבנו.

הי"ד = השם יקום דמו – כלומר נרצח בשואה.

אנ"ש = אנשי שלומנו.

הגה"ח = הגאון החסיד.

זצ"ל = זכר צדיק לברכה.

הרה"ח = הרב החסיד.

שליט"א = שיזכה לחיים טובים וארוכים.

2013 לינואר 17. עיתון המודיע 44
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יעקב טכורק

 בן שלישי בשם יעקב. הרישום נמצא בעיירית דרובין. לא ידוע עליו1878לאהרון יוסף ואסתר נולד בשנת 
הרבה, הוא כנראה עלה לארץ עם אברהם או עם הרצל.

 של נישואי יעקב טכורק עם נטליה נחה דרובינר. )השם1900 בפולין יש רישום משנת 33בעיירה בשם זורומין
דרובינר שמשמעותו "מהעיירה דרובין" נפוץ בעיירות צ'כנוב וזורומין(.  

. הקבר נמצא ליד קברו של אברהם טכורק.62, בגיל 1940לא ידוע על ילדים. יעקב נפטר בשנת 

. קברו של יעקב טכורק45

Zuromin קילומטר צפונה מדרובין. 40   בערך 33
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