
סיור באתרי מורשת משפחת טכורק בירושליים

ביקור בבית המשפחה במאה שערים

. אפשר לחנות ברחוב חיי אדם. הדירה17הבית נמצא בפינת רחוב מאה שערים ורחוב חיי אדם – חיי אדם 
שבה גרו היתה בקומה הקרקע, שהיא למעשה קומה ראשונה מכוון רחוב מאה שערים. – ראו תמונה:

. דירת המגורים של משפחת טכורק1

התמונה צולמה מכוון רחוב חיי אדם, רואים ברקע מימין קטע קצר של רחוב מאה שערים. יש מדרגות, מאה
שערים הוא יותר נמוך. כל הקומה העליונה נבנתה אחרי שכבר עזבו שם וקיר האבנים הוא תוספת עוד יותר

חדשה.

יוכבד פתחה את בית האוכל בדירה, תארו לעצמכם כמה צפוף היה. שמענו שהילדות נהגו לשבת על החלונות
מעל רחוב מאה שערים עם הרגליים החוצה, ולהסתכל על העוברים ושבים.
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ביקור בבית החסידים ישמח ישראל
 מרחק הליכה קצר מבית המגורים,.פינת רחוב זוננפלד בירושליים 71בית החסידים נמצא ברחוב מאה שערים 
חנייה קצת בעייתית, ויש לטפס במדרגות.

יש שלט קטן מעל הכניסה:

. שלט בכניסה לישיבה2

בית החסידים משמש כבית כנסת וגם כישיבה ויש בו חדר אחד גדול בקומה העליונה של הבנין. התלמידים
מונים שניים-שלושה, ומתקיימים בעיקר על תה לפי מראם ומה שיש על השולחנות.

 נכנסה קבוצת חרדים אחרת לחדר ומשתמשת בו כישיבה.2015בערך ב- 

. פנים הישיבה וארון הקודש3
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. פנים הישיבה4

. פנים הישיבה5

 שנה לאחר מותם.50-60בחדר זה היו כסאות שמורים עם שמם של הרצל ואברהם טכורק עד 
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ביקור בבית הקברות על הר הזיתים

לשם ביקור קברות אבותינו בהר הזיתים, יש לנסוע לפינה הצפונית מזרחית של העיר העתיקה, ליד מוזיאון
. עוברים את כנסיית ומנזר גת שמנים, ובכיכר ממשיכים417רוקפלר. משם להמשיך דרומה בדרך יריחו - כביש 

ישר – היציאה השניה. אחרי הכיכר פונים בפנייה הראשונה שמאלה לכניסה לבית העלמין:

. השער הראשי לבית העלמין6

נכנסים בשער ונוסעים בעלייה. נוסעים עד שרואים בתים מימין והכביש מתפצל. חונים לפני הבתים ומצד
שמאל נמצא שער הכניסה לבית קברות וורשה - חלקות א' ו-ב':
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. שער הכניסה לחלקות א-ב של כולל פולין - וורשה7

מיד מעבר לשער זו חלקה ב'. מעל לחומה שממול זו חלקה א'. להלן מפה של בית הקברות וורשה א' ו-ב':
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. מפת בית הקברות8

נכנסים בשער ועולים במדרגות. ממול רואים פתח של מערה עם דלת ברזל – זו מערת הקבורה של אדמו"רי
 פונים שמאלה. הקבר השלישי הוא של יוכבד טכורק והרביעי הוא14גור. סופרים את שורות הקברים, בשורה 

של הרצל.
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. מצבותיהם של הרצל ויוכבד9

 בגיל1940. נפטר ב- כ"א תשרי תש"א, 16ג מקום "שורה כ' נפתלי הרצל טכורק - בית קברות וורשה, חלקה ב
70.

. נפטרה ב- יט כסלו תשכ"ב,15ב מקום "שורה כ' יוכבד מרים סוחצבסקי-טכורק  -  בית קברות וורשה, חלקה ב
.78 בגיל 1961

השורות נספרות מהפינה הדרום מערבית של החלקה, כלומר הפינה משמאל ולמטה בשרטוט, כלפי מזרח,
והמקומות מלמטה למעלה. אבל אין ארגון ממש מדויק ולכן להרצל וליוכבד יש מקומות עם מספר שונה למרות

שהקברים אחד ליד השני. 
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מקברו של הרצל מרחיקים מהשביל עוד שורה ויורדים )חוזרים( שני קברים ומגיעים לקברו של יעקב טכורק:

. מצבתו של יעקב טכורק10

.62 בגיל 3/12/1940. נפטר ב- 15ד מקום "שורה כ' יעקב טכורק  -  בית קברות וורשה, חלקה ב
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מקברו של יעקב יורדים )חוזרים( עוד שני קברים ומגיעים לקברו של אברהם טכורק:

. מצבתו של אברהם טכורק11

 .74 בגיל 2/5/1942. נפטר ב- 13ד מקום "שורה כ' וורשא, חלקה ב אברהם טכורק - בית קברות

חוזרים למדרגות, עולים עד החומה. מגיעים קרוב למערת הקבורה של אדמור"רי גור. מעבר לחומה זוהי חלקה
א'. פונים שמאלה ועולים במדרגות לכוון חלקה א'. כשמגיעים למעלה ממשיכים באותו כיוון עד הפינה, ושם

פונים ימינה. עולים לאורך הגדר עד שרואים שתי גדרות קצרות. ליד סוף הגדר השנייה יש קבר של אסתר
.30פריידל בת אברהם יעקב, הנמצא בשורה ג' מקום 

. מצבה של אסתר פריידל12
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, קבורה אסתר בת מרדכי טכורק, אמם של אברהם, הרצל נפתלי ויעקב36ששה קברים בהמשך – מקום 
טכורק. אבני הקבר והמצבה נגנבו בתקופת השלטון הירדני.

ז טבת" - י10/1/1928. נפטרה ב-36 קבר 'ג  שורה'א וורשה, חלקה אסתר בת מרדכי טכורק - בית קברות
ח, אשתו של אהרן יוסף טחורק."תרפ

יהודה לייב בן אפריםבערך ממול לגדר הקצרה הראשונה נמצא קברו של בן דוד של סבא של יוכבד טכורק, 
פישל נחמן סוחצבסקי:

. מצבתו של יהודה לייב13

. שם1916.  נפטר ב-23  קבר'ח  שורה'א וורשה, חלקה יהודה לייב בן אפריים פישל סוחצבסקי -  בית קברות
 יהודה לייב בן אפרים פישל נחמן. מעניין שזו אבן מצבה שהוכנה בעודו בחיים, אבל לא:מלא מרישומים מפולין

( תנצבה )תהיה נשמתו צרורה1916הוחלפה כאשר נפטר ונקבר שם, אלא כנראה סותתה תוספת: תרעו )
בצרור החיים(.

-5384518': טל  ירושליים,(שכונת גאולה )21המביט ' רח, חסידים– האחראים על המקום הנם חברה קדישא 
. שיפוץ חלקה א' צפוי בעתיד – לא ברור מתי, וינוהל על ידי משה בצלאל בורשיקובסקי, מנהל5384589 או 02

. 050-415-2000 ירושליים, טלפון 40, רחוב שטראוס 1כולל פולין, בתי וורשה 

יש עוד קבר שעלינו לברר לגביו:

. ייתכן שזו אשתו של1916   נפטרה ב- ,13:    קבר'ו:     שורה'א: וורשא   חלקה:    בית קברותנחה, טכורק.: שם
ייתכן גם שזו אשתו השניה של אברהם טכורק. מצבה לא קיימת, יש לבדוק בספר הרישום שבידי, יעקב טחורק

חברה קדישא.
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 מטר ובצד ימין )מזרח( נמצאים קבריהם של50חוזרים לכביש שבו חנינו והולכים בחזרה על הכביש )צפונה( כ- 
יצחק ישראל ירחמיאל ונחמה טהורי:

 

. מצבות של יצחק ונחמה טהורי14

ודי קרוב קבריהם של תמר וזרח קראוס: 

. מצבות של תמר וזרח קראוס15
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