
 

 

 

 

 

 

 

 "קול קובל"העיתון קטעים מ

 בני גבירצמן: תרגום

  -1929שנת  -
 

 1-11-29 –צ "ח תשרי תר"כ, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 שמחת תורה בבתי הכנסת של קובל
ובמיוחד בבתי , היה בשמחת תורה מאוד בגילופין, שהתאושש בימי החגים הנאים, הציבור שלנו

 .  במקומות שונים( מהומות)לפרוק עול ולחולל מהפיכות המדרש הרשה לעצמו 

פעם אחת ( והצהירו כי)בשטיבל הריזשיני הכריזו החסידים הצעירים מלחמה נגד הקשישים 

שהחסידים הקשישים , המחלוקת גרמה לכך. הם חייבים שיהיה להם גבאי משלהם –ולתמיד 

 . מינו אחד משלהם, ודמיםובמקום שני הגבאים הק, התפטרו והצעירים ביצעו את שלהם

ורצו ( הסיעה האחרת)של הליבאוויטשער יצאו בעוצמה נגד החסידים ( סיעה בתוך השטיבל" )הגרמנים"

 ". תת גבאי"אבל אלה לא ויתרו והראשונים הסתפקו ב. ליטול מהאחרונים את כתר הגבאות

חייב לעבור רפורמה , בעיר החליטו שבתקופה שבה הכל עובר רפורמה( חסידי קארלין)הקארלינאים 

 . ואכן הם החליפו את הגבאי החסידי באחד הבקי יותר בחיי המעשה. גם עניין הגבאות

, בשמיני עצרת בבוקר: עלה על כל הציפיות, נעסוכאיזש-מה שקרה בשטיבל של חסידי סטעפען

פרצה מחלוקת קשה על , חת תורה והשנה כולהכאשר עדיין עסקו במכירת העליות לתורה בשמ

הדברים (. בשטיבל כנראה הכוונה לנסיון למכור מחדש עליות לתורה שהיו בקביעות בידי אנשים מסויימים)חזקה 

של קצבים אמיתיים ורק , (חילופי מהלומות)ידי עשיו  –" זרועות חזקות"היו עלולים להידרדר בגלל 

 . שאת מקומו תפס לפי שעה הגבאי לשעבר מאשתקד, סבל רק הגבאי. בנס לא הותירו סימנים

ואת  –" ראובן"את ( לעלות לתורה)קראו . אירעה פשוט השגת גבול, בשטיבל של חסידי קאצק

אז נהיה (. ומוואחר נדחק בכוח במק –קראו לעלות לתורה אדם אחד : הכוונה". )שמעון"הברכה אמר 

שלמענה לא עשו , והתרנגול לכפרה הפכה הקרן קימת, הושמעו קללות, פרצה מחלוקת, "ויצעקו"

 (. לא ביקשו תרומה מהעולים לתורה" )בעבור שנדר"כל 

יתָה "רצה הציבור למכור את ( יפרוזנסק)בבית המדרש הפרוזשאנסקי  ראֵא תפילה שאומרים " )אתה הָה

מחלקים את הכבוד של קריאת )כל פסוק לחוד ( התורה מארון הקודש להקפותבשמחת תורה לפני הוצאת ספרי 

אבל שם יש נפש . לטובת בית היתומים, (וכל אחד תורם תמורת הכבוד כראות עיניו, התפילה לאנשים רבים

אז הציבור פתר את . הוא ניצח, וכנהוג  במקרים כאלה, שיש לו טבע לומר תמיד ההיפך( אדם)

עשה בנפרד מה  שרצה : כלומר)ועשה שם שבת לעצמו , הלך לשטיבל אחרהבעיה על ידי כך ש



היתה לבית היתומים הכנסה של כמה ( ?את מי שניצח" )כל ולך"וכדי להכעיס את ה(. מלכתחילה

 ...מאות זהובים

אבל בעוד . ללא תשלום( חזקה על כבוד גדול)שהיה לו נתח שמן , בבית הכנסת הגדול נמצא קמצן

( ?קריאה בתורה)נמצא השנה מישהו שאפתן שרכש פעמיים תורה , ה הזאת נשמרהשמידי שנה החזק

 ...נשאר ללא נתח תורה, מסכן, והקמצן

שלא נתן לחסידים אפילו להריח מהטיפה המרה , היה גבאי מתנשא" עיר"בשטיבל הטריסקאי ב

מתפללי )גם הוזמנו , שמתקיים לצידו( של מתפללים)מניין שני , אלא שתודות לשכן. בשמחת תורה

אולי )לשבת בראשית " בלי דמי קדימה"שזה , יש אומרים (."לחיים"להשתתף בלגימת )הראשון ( המניין

 (. שהיא השבת הראשונה אחרי שמחת תורה, העומדות להתחולל בשבת בראשית, אות לבאות: הכוונה

, ויות בסודאומנם עדיין שומרים על ההתרחש. היה בכלל שמח( של אנטין)ענטין 'בבית המדרש ד

כי בשמחת תורה דווקא נעלו את ארון הקודש והיתה בריחה דרך , אבל בכל זאת שומעים

 ...החלונות

בערב שמחת : חתיכת נחת של שמחת תורה היתה לנו בכל זאת בבית המדרש של הרבי מאיסק

 ההתפעלות אפפה גם את(. ?דתיים וחילוניים)תורה היה בית המדרש מלא בבני נוער משני סוגים 

שביחד עם החסידים מחאו כפיים בקצב ( אנטי ציונית, תנועה סוציאליסטית חילונית" )בונד"חברי ה

 . ושרו בשעת ההקפות

. שם הוכרז ביום שמחת תורה שלום לאורך כל החזית". חול"בית המדרש של ה –ואחרון אחרון 

 . הלוואי לשבועות רבים

 

 1929לספטמבר  20, "קול קובל", 98גיליון מתוך 

ר חיים "רק ד, כל הקובלאים בכל הארץ בריאים(. מיוחד)ל אביב ת

 .  שלנו נהרג בשדה הקרב במושבה באר טוביה( איזרעאליט)יזרעאלי 

    

 

 

 

 

 

, השם יזרעאלי הוזכר מייד ברשימה הראשונה של הנופלים בקרבות בארץ ישראל

הרופא שלנו חיים , מייד חשתי כי זה הוא. ואינסטינקטיבית חשתי זעזוע גדול ורעד עבר בכל גופי

היהודי רחב , הוא! הרי זה לבטח הוא, שכן אם יזרעאלי. הרציני, הגאה, חברנו החסון, איזרעאליט

שמן הסתם , שהקריב את נוחותו האישית למען ארץ ישראל, חסר הפחד והנאמן ,החזק, הכתפיים

אכן קיבלנו אישור כי זה , למרבה צערנו וכאבנו. יצא ראשון למלחמה גלויה ברוצחים הערביים

כאשר , כאן אצלנו בקובל, שהיתה לנו הזכות לעבוד עימו בצוותא, חברנו היקר והאהוב, הוא

היה זה לאחר שצנח לפתע אלינו . 1921-ו 1920ית ותרבותית בשנים עסקנו בהנהגתו בעבודה ציונ

 (נוחו עדן) ע"ר חיים איזרעאליט נ"ד



במעלניצא ( פלץ)אחרי שנשא לאשה בת למשפחת פעלץ , והתיישב כאן כרופא, ככוכב ממרומים

 (. מלניצה)

כאשר כל חיי העיר הזדעזעו , אני נזכר כמה אנרגיה ופעילות ציונית הראה באותן שנים היסטוריות

בתקופת המעבר מהשלטון הקומוניסטי הרוסי לשלטון : כלומר)אצל הבולשביקים הן אצל הפולנים והן 

החליט לנסוע : וכך גם היה בחייו האישיים. ומייד עשה –אמר . לא היו אצלו כל היסוסים(. הפולני

וכבר קיבלנו מכתבים ממנו  –חיסול מהיר של חיי הנוחות של רופא . ולא חזר בו –לארץ ישראל 

עם תרנגולות וברווזים בכפר ערבי ליד באר , תדרו בחיים כמעט איכרייםכי הם הס, ומאשתו

שבשנותיה הראשונות נהגו לכנותה , משפחת יזרעאלי התיישבה בבאר טוביה: כנראה, הכותב טעה כאן מעט)טוביה 

בת המשפחה העשירה שהיתה , אשתו העדינה, וראו זה פלא(. בשם הכפר הערבי הסמוך קסטינה

התמסרה בהשפעתו לאידיאל הציוני ומכתביה צלצלו כשיר הלל , רוסיתמושפעת מהתרבות ה

 . לחיים בארץ ישראל

זָהה. פעם פגשתי אותם ברחוב הרצל בתל אביב רחב כתפיים , אבל עדיין היה די חזק, הוא קצת רָה

באותה עת היה . התנשקנו והייתי מוכרח להבטיח לו כי אבוא להתארח אצלם בכפר. ושזוף מאוד

הבטתי בחברי האהוב . כבר גרוע מאוד ומחשבות עצובות הרעילו את נשמתי( יהכלכל)מצבי 

 !כמה מרוצה –כמה החלטתי ואיתן באמונתו האיש והעיקר : וקינאתי בו

ייצר הרצח החייתי הברוטאלי גבר גם ! גדעו המרצחים, מלאי גבורה ואנושיות טהורה, חיים כאלה

חבר , לא! בממשות החיים בארץ ישראל סמל האמונה האיתנה כסלע והביטחון, על אדם זה

נזכור את דמך תמיד עד שיתוקן העוול הזה על ידי פריחתה של ארץ . לא נסלח! איזרעאליט

 . האידיאל שלך בחיים ובמות הגיבורים שלך, ישראל

 (גיטליס)גיטעליס . י                                    .תהא נשמתך צרורה בצרור החיים

 
לא , שעלה ארצה,  (87, ספר קובל)מראשוני הציונים בעיר , קובלאי, יצחק גיטליס כותב המאמר: הערת המערכת

 . יצחק ניספה בשואה. נקלט וחזר מאוכזב לקובל

  

בגלל התנגדותם של הערבים , גאתה והלכה המתיחות בין הערבים ליהודים בארץ ישראל 1929בקיץ : רקע לידיעה

שחדר , כאשר ילד יהודי, 1929באוגוסט  21-המתיחות הגיעה לשיאה ב. תל המערבי בירושליםלתפילות יהודים בכו

יומיים לאחר הרצח התנפלו הערבים על השכונות היהודיות . נרצח, לחצר ערבית בעיר העתיקה בשעת משחק

ם את יהודי אולם יום לאחר מכן תקפו הערבי. מנעה טבח גדול שם, רק התייצבות חברי ההגנה נגדם. בירושלים

הערבים הסתערו גם על יישובים יהודיים שונים . וכשישים יהודים נרצחו –שלא היו מאורגנים להגנה עצמית , חברון

. ט כמאה ושלושים יהודים"בסך הכל נהרגו במאורעות תרפ. והפילו עשרות חללים, כגון באר טוביה, ברחבי הארץ

 .המאורעות גרמו לזעזוע גדול בתפוצות ישראל בעולם

 

 

 קטעים מתוך מכתב מארץ ישראל
 (נכתב על ידי קובלאי בתל אביב)

הרחוב נראה . אני נמצא עכשיו בדיוק במקום שבו הערבים מנסים להתפרץ לתוך תל אביב"...

מאות רוכבי אופניים מההגנה . אנשים רבים נושאים מוטות ברזל. אבל בלי רובים, כשדה קרב

 . בכל נקודה שבה משערים כי הערבים עלולים לתקוף בה, ועשרות מכוניות מתרוצצים סביב



ההודעות מודבקות על הקירות וכל תושב תל . יאים כל הזמן הודעות על המצבהעיתונים מוצ"...

 . אביב יכול לדעת מה מתרחש בארץ

פוגשים ברחוב אנשים קשישים ואפילו ילדים הנושאים מוטות ברזל . בתל אביב התכוננו הכל"...

לא הרחק , ביפוהכוונה כנראה לתחנת הרכבת )כי הערבים תוקפים ליד הרכבת , נפוצה שמועה. בידיהם

, צעירים וזקנים. לכל אורכו נעשה שחור לגמרי מאנשים, כל רחוב אלנבי(. מרחוב שלוש של היום

. איש לא חיפש לו מיסתור כדי להתחבא(. כי הערבים תוקפים)חשו למקום שבו אמרו , ילדים ונשים

 ...היו הכל מוכנים להגן בגופם על עירנו היהודית, באומץ ובגבורה

, יצאו לשם גם הם, כאשר נודע על המאורעות שקרו בירושלים. נמצאים קובלאים רביםבהגנה "...

. והם היו מוכרחים לחזור לתל אביב... אך למרבה הצער לא התירו להם להיכנס העירה, בין השאר

לפני התקפת הערבים על באר , כנראה, דברים אלה נכתבו. )כל הקובלאים בריאים ואיש מהם לא נפגע, אגב

 (.ר יזרעאלי"בה נהרג ד, טוביה

מקרה מעניין אירע בירושלים בשעה שערבים התנפלו על בית יתומים שבו נמצאים שלוש "...

הם נהדפו על ידי כך שבבית היתומים הרתיחו מים ושפכו אותם בעודם לוהטים על . מאות יתומים

 . התוקפים וכך הניסו אותם

הנחישות . היינו יכולים להיות גאים, עצמיתשבה לא היתה כל הגנה , לולי השחיטה בחברון"...

עכשיו רק יהיה צורך להגביר את העבודה בבניית הארץ ולהרבות את מספר . בתל אביב לא אבדה

 . המושבות והערים היהודיות

 ."כי הנוער הארץ ישראלי יוכל להגן בכבוד על הארץ היהודית, כולכם יכולים להיות בטוחים"...

 שלמה חרי
 תל אביב

 

קול קובל מופיעה הקריאה הבאה לתרומות עבור נפגעי המאורעות בארץ "העמוד האחרון של השבועון  בראש

 :ישראל

 .לכל הנהלות הבנקים הקואופרטיביים היהודיים

 .לכל העסקנים של הקואופרטיבים היהודיים

 . לכל חברי הארגונים הקואופרטיביים בפולין

 

 !אחים יהודים
על המאורעות האחרונים בארץ  דואב לכולכם שליבכם, ו זרםללא הבדל של מפלגה א, לכולכם

 :לכולכם אנחנו פונים בקריאה לוהטת, ישראל ועל הקרבנות והנפגעים של האירועים הנוראים

עיזרו ליצור אפשרות מהירה לבנות ! תנו את עזרתכם הדחופה והמשמעותית לאחינו בארץ ישראל

תהי . סדות הדתיים והכלליים שנחרבוהמו, מחדש את הבתים ההרוסים ואת בתי המלאכה

 . תרומתכם קורבן ברור למען המגינים הגיבורים והאמיצים על ארצנו הקדושה

חברים ופעילים של , ועדת הסיוע המרכזית למען הנפגעים בארץ ישראל החליטה לפנות אליכם

ש התרמה לחזק את המגבית לטובת קרן הסיוע על ידי הכרזת חוד, התנועה הקואופרטיבית בפולין

 .של הקואופרציה היהודית למען הנפגעים בארץ ישראל



, הלוואות: בספטמבר השנה ובמשך פרק זמן זה יופנו מכל סכומי האשראי 10-מתחיל ב" חודש"ה

עשרים וחמש גראשן למאה )מסכום האשראי ( רבע אחוז)¼ %, מקדמות וכן הלאה, הנחות

 .לטובת קרן הסיוע למען ארץ ישראל, נאיגראשן מכל הפקדת מסמך חשבו( עשרה) 10-ו( זלאטעס

כי כל חברי , קרן הסיוע המרכזית מקווה לקבל מהתרמה זו סכום משמעותי והיא משוכנעת

יסייעו ברצון גם על ידי , וכן מנהיגיהם, הארגונים הקואופרטיביים היהודיים ברפובליקה הפולנית

 . ו בארץ ישראלהגדלת הסכומים למען העזרה הדחופה שצריך עכשיו היישוב שלנ

, הכרת חובתכם ומשמעתכם, ידועה היטב מסירותכם! אחים וידידים של הקואופרציה היהודית

במלוא עוצמת , כי אתם תגלו זאת שוב עכשיו, אנחנו בטוחים. כישרונכם לארגון ולעבודה

 . המאחד עכשיו את כל העם היהודי, פעילותכם למען הנושא הלאומי הזה

 

 למען ארץ ישראלועדת הסיוע המרכזית 

מתפרסמים הקטעים הבאים על מיבצעי ההתרמה לנפגעי המאורעות  ,"חיים קובלאיים"במדור 

 :בארץ

 

 מיבצע התרמה לארץ ישראל
פנה , מאחר שההיתר לאסוף תרומות למען הנפגעים במאורעות בארץ ישראל פג תוקפו בימים אלה

בבקשה ( נציג היהודים בעירייה, רוסטההסטא)אל זקן היהודים בעיר , קלארגלוז. ש' ה, ראש הקהל

שכן המיבצע עודנו מתנהל במלוא , בחודש זה 28-להאריך את מועד ההתרמה הנזכרת לעיל עד ל

 . הקיטור

 

 (פבורסק) פאוואורסק

שהתייחס למאורעות ( גילדנגורן)משה גילדענגארען ' נאם ה, לפני קריאת התורה, בשבת שעברה

. העצובים האחרונים בארץ ישראל ודרש מכל המתפללים לתרום לטובת הנפגעים בארץ ישראל

בעל הגוף , (עם הארץ גמור)פרט לּבּור אמיתי מדאורייתא , המתפללים הביעו מייד הסכמה מלאה

הוא . מרחץ...שבשנות זיקנותו זכה לגדולה במינויו לגבאי של ה, הערשיל וויינשטיין( הביריון)

בסיכומו של דבר . אבל הוא נשאר מחוץ למחנה, הירשה לעצמו למחות נגד איסוף הכספים הזה

 . והכסף נשלח בימים אלה לוורשה, (זהובים=זלוטי)זלאטעס  143נאספו 

 

 חיים קובלאיים

 מיבצע התרמה לארץ ישראל
פנה , מאחר שההיתר לאסוף תרומות למען הנפגעים במאורעות בארץ ישראל פג תוקפו בימים אלה

בבקשה ( נציג היהודים בעירייה, הסטארוסטה)אל זקן היהודים בעיר , קלארגלוז. ש' ה, ראש הקהל

שכן המיבצע עודנו מתנהל במלוא , בחודש זה 28-להאריך את מועד ההתרמה הנזכרת לעיל עד ל

  .הקיטור

 



 התייעצות עירונית
בעלי בתים כדי לדון בשאלה הדוחקת  40ביום חמישי שעבר הוזמנו על ידי הנהלת הקהילה בערך 

ר "יו. איש 12הגיעו להתייעצות בסך הכל (. "החולות" -העיר החדשה)של פתיחת בית המרחץ דחול 

הילה לשפץ את כי זה מכבר יש בדעת הק, מתאר בפני המוזמנים, קלארגלוז' ה, הנהלת הקהילה

אולם למרבה . לצורך זה הוכן אומדן הוצאות שממנו עולה כי יהיה צורך בסכום כסף גדול. המרחץ

משום כך הוזמנו הנוכחים להתייעצות כדי . אין ברשות הקהילה כיום כל כספים לצורך זה, הצער

החל , ואז יוכלו הכל, למצוא דרכים שיאפשרו לפתוח לציבור את בית המרחץ עד ראש השנה

 . ליהנות מהרחצה, מבעלי הבתים וכלה בפועלים

מזכיר לבעלי הבתים האדוקים שעליהם לפעול למען שמירת טהרת ( טברסקי)הרב טווערסקי 

 . המשפחה אצל היהודים

שהמתכנסים יאספו סכום כסף גדול ביניהם וכך אפשר , קלורגלוז הצעה' בסופו של דבר מעלה ה

אבל למרבה הצער לא זכתה ההצעה לתהודה בקרב . יםיהיה לפתוח מייד בשיפוצים הדרוש

 . הנאספים ועל כן הוחלט לקיים ישיבה נוספת בעניין זה במועד אחר

 

 משמעת במפלגה הציונית
ח "דו מלמד. שבמהלך הישיבה הגיש . השבוע התקיימה ישיבה של ההסתדרות הציונית המקומית

שאר הוא מסר פרטים על ישיבת הנהלת בין ה. על פעילות הנציגים הציוניים בקהילה היהודית

שמהם אפשר לראות כי אין כל הסכמה ואחדות דעות בין הנציגים הציוניים ומדי פעם , הקהילה

 . הם סתרו זה את דברי זה

שכל הנציגים הציוניים במועצת . 1: לאחר שמיעת הדיווח נערך דיון נרחב ולבסוף הוחלט פה אחד

התרבותיים והקואופרטיביים , הפילנטרופיים, תייםבקהילה ובכל המוסדות החבר, העיריה

חייבים הנציגים הציוניים להגיע לכלל הסכמה , לפני שמביעים דעה. 2. חייבים לנקוט דעה אחידה

צריכים להחליט בעניינה , אם יתגלעו חילוקי דעות כל שהם בשאלה מסויימת. 3. ביניהם

 . באמצעות כינוס מורחב יותר של האירגון הציוני

 

 (בית הספר דום ּפרֹוֶצה" )דאם פראצע"מידים יהודיים הוכו בתל
יצקי נאלצים מחמת השיפוצים 'תלמידי בית הספר העממי החדש על שמו של נשיא המדינה מושצ

 . שברחוב פומינקובה "דום פרוצה"לעבור זמנית ללימודים בבית הספר , שטרם הסתיימו בבניין

התנפלו עליהם , היהודיים התכנסו בחצר בית הספר הזמניבעת שהתלמידים , ביום שלישי השבוע

רגמו אותם באבנים וקראו לעברם , היכו אותם, "דום פרוצה"התלמידים הנוצריים של בית הספר 

הילדים היהודיים הנעלבים והמוכים נמלטו (. לכו לפלסטינה –יהודים " )יוזש ני מאציע פאלעסטינא"

מהכיתות הגבוהות פנה אל חבריו היהודים לבית הספר  אחד התלמידים היהודיים. מהחצר לרחוב

. אלא מוטב שכולם יעזבו את בית הספר לאות מחאה, ודרש מהם שלא להשיב בהשלכת אבנים

מחו התלמידים , המתינו התלמידים למוריהם וכאשר אלה יצאו אליהם, לפני שעזבו את המקום

, הם הצהירו לפני המורים. צרייםבפניהם נמרצות על ההתנהגות הברוטאלית של התלמידים הנו

והלכו לבתיהם  –" דום פרוצה"כי בשום אופן לא יישבו ביחד עם ילדים אנטישמיים כמו תלמידי 

 . באורח הפגנתי



 יתומים נשלחו לקנדה 4
פנה לוועדת היתומים כאן וביקש שישלחו , גרינבלאט' ה, בזמנו פרסמנו שעסקן חברתי קנדי

לאחר ווידוא אישיותו . כדי ללמוד שם עבודה חקלאית, ם לקנדהבאמצעותו ארבעה ילדים יתומי

גרינבאלט כדי לקחת ' בא ה, באמצעות מרכז האירגון לדאגה ליתומים בוורשה, גרינבלאט' של ה

הם היו צריכים לנסוע . מבית היתומים כאן לקנדה שני ילדים יתומים מקובל ושניים ממאצייב

כמעט נחסמה דרכם , שיים שונים ודרישות פורמליותאבל מחמת ק, בחודש זה 10-מקובל כבר ב

 . של היתומים הללו

( ליבר ארמורניק)ליבער ארמארניק ' ה. גרינבלאט במיוחד לקובל באוטו' בשבת שעברה הגיע ה

זקן היהודים במועצת )והתערב למענם נמרצות אצל הסטארוסטה , התעניין בפרשת היתומים הללו

וך כמה שעות הושלמו כל הסידורים הרשמיים וארבעת הילדים הלה הלך לקראתו מייד ות(. העיר

 . לוורשה, באוטו, היתומים נסעו באותו יום עצמו

 

 לפוזנאן
( ארליך)תלמידים של גימנסיית ערליך  56, בקרון מיוחד, ביום רביעי נסעו לתערוכת פוזנאן

' מורים הוה( קלרה ארליך)העלמה קלארע ערליך , ליוו את התלמידים המנהלת. המקומית

 (. י ארליך'רוז)והעלמה רוזשי ערליך ( וייסברג)ווייסבערג 

 

 תינוק מת הוצא מקיברו
, וכאשר הביאו אותה לכלא. ב.לפני כשמונה חודשים עצרה המשטרה בטוריסק את העלמה ד

בקשתה נענתה והשוטר שהשגיח עליה . מסרה כי אינה חשה בטוב וביקשה שיוציאו אותה לרחוב

בעיקבות . כי העלמה היתה בהריון וילדה בכלא, התברר. שם לב לכך שהיא מחזיקה משהו בידיה

 . כמה ימים לאחר מכן התברר כי הילד מת. ם הרך הנולד לביתהזאת הוחזרה העלמה ע

בימים אלה הגיעה לטוריסק ועדת חקירה מיוחדת של שני רופאים שהוציאו את גוויית התינוק 

הכינו פרוטוקול ומסרו אותו , הם בדקו כל עצם. אף כי כבר היתה רקובה לחלוטין, מקיברו

 . להמשך החקירה

 

 סניף חדש לבנק העממי
, ים אלה החליטו מועצת הבנק העממי והנהלתו לפתוח לנוחות לקוחותיו סניף חדש של הבנקבימ

 . ברחוב ווארשאווסקה, "העיר"ברובע 

 

 מעיין מים בתוך דירה
. פרץ לפתע זרם מים ביום חמישי בערב, 5ברחוב שואייסקי ( נוט)נאט  חנהבדירתה של גברת 

המים . לאחר שנאספו שם בעיקבות הגשמים, התברר כי המים נובעים מהמרתף שמתחת לדירה

 . הכבאים שהוזעקו למקום חסמו את הזרימה ושאבו את המים. גאו והלכו ומילאו את כל הבית

 

 



 המרחץ העירוני נפתח מחדש
בעיקבות התערבותו של נשיא . דת התברואה העירונית את המרחץ העירוניבשבוע שעבר סגרה וע

ביחד , (זקן היהודים ונציגם במועצת העיריה)באו למקום בשבת הסטארוסטה , קלורגלאז' ה, הקהילה

ולאחר מכן שבו ואישרו את השימוש , הם בדקו את נוהלי הפעלת המקום. עם מפקד המשטרה

בכך שתוך חודשיים יתוכננו ויבוצעו הדרישות של ועדת  עם זאת היתנו את האישור. במרחץ

 . אחרת ייסגר המרחץ פעם נוספת על ידי השלטונות, התברואה העירונית

 

 קורסים לבעלי מלאכה
אסיפה כללית של , אהרן פרידמן' בהנהלת ה, בשבת התקיימה במרכז התאחדות בעלי המלאכה

 . לבעלי מלאכה בוגרים באסיפה נדונה פתיחת קורסי השתלמות. בעלי המלאכה

-העלה שורה ארוכה של נתונים תרבותיים, שהירצה בנושא תרבות ועבודה אצל יהודים, יוכט' ה

יוכט שכל בעלי ' בסופו של דבר דרש ה. היסטוריים שבהם הוכיח תלות של העבודה בתרבות

 (. בהצטרפות לקורסים)המלאכה יתעניינו בכך 

על חשיבות , (שמוס)שאמעס ' ב ולאחר דבריו של הפרידמאן דיבר על אפשרויות התקצי' ח

בו . נערכה הרשמה לקורסים הללו, הקורסים ועל כך שהם צריכים לעניין את בעלי המלאכה

 . מהנאספים 80במקום נרשמו אליהם בערך 

 

 :לכל החברים בבנק הכללי

. שלנו לאחר מאמצים גדולים עלה בידינו להקים את הבנק הכללי למען אנשי העסקים הקטנים

. שיהיה אחראי בפניכם, (בהנהלת הבנק)באחרונה היה לי הכבוד להיבחר על ידיכם כחבר בראש 

כי אנוכי ועוד שלושה חברים אחרים בראש היינו מוכרחים , עכשיו אני חייב לגלות בצער רב

. בגלל המעשים הבלתי אחראיים של כמה חוטפי כסאות ונצלנים, להשעות את עצמנו מהתפקיד

. המסוגלת עדיין לתקן את המצב הבלתי רצוי, חייבים כולנו לדרוש אסיפה כללית משום כך

 . ייהרס הבנק הכללי שלנו, אחרת

 (ֶהניך)העניך . פ(: בכבוד)בדרך ארץ 

 

  

 

 

 

 

 

 קהילה
פרט לפרנס , בה נטלו חלק כל חברי ההנהלה, ביום ראשון התקיימה ישיבה של הנהלת הקהילה

 (.ליבר ארמרניק)ליבער ארמארניק 

 הכל יודעים בוודאות, הכל

 בירה שניידערכי שתיית 
 !מביאה בריאות

 .מרווה את הצמאון ונותנת כוח
 בכל בתי המרזח! על כן
 דורשים רק בקבוקאנו 

 לפתוח בירה שניידער



על סדר היום לדיון ניצבה השאלה של תקציב הקהילה . קלורגלאז' פתח את הישיבה יושב הראש ה

הציג את פרויקט , שלמה מלמדהפרנס , יושב הראש של ועדת התקציב. 1929למחצית השנייה של 

. ו. בית החולים היהודי. ה. סיוע. ד. שחיטה. ג. רבנות. ב, מינהל. א: התקציב לפי החלוקה הבאה

 . הוצאות מיוחדות. ח(. בית העלמין)בית החיים . ז. בית המרחץ

שנתקבלה בשינויים , מינהל: בקריאה הראשונה נדונה הנקודה הראשונה של פרויקט התקציב

 . קטנים ברוב קולות

פרנס , יושב הראש של ועדת התקציב. רבנות: מתחילים לדון בנקודה השנייה של פרויקט התקציב

כמו , ת עם לשכת הרבנותכי ועדת התקציב עמדה על כך שכל ההכנסות שקשורו, מבהיר, מלמד

חייבים להיכנס ללא יוצא מן הכלל אל , אישורי פטירה וכן הלאה, למשל רישום תעודות לידה

. קופת הקהילה ובדרך זאת אפשר יהיה לקבוע בצורה נכונה את הסכומים שתקבל הרבנות

 .זל 9000כתוצאה מהדברים הללו קבעה הוועדה בפרויקט התקציב סעיף לצורכי הרבנות בסך 

כי ועדת התקציב עצמה לא רצתה , הוא ציין בהקשר לכך. והציעה להנהלה להסכים לו( זהובים)

ועדת . כי אינה יודעת כלל כמה רבנים יהיו ברבנות, לחלק את הוצאות הרבנות לפי סעיפים

התקציב אינה רואה את עצמה כמסוגלת לפתור את הבעיה ודבר זה צריך להיעשות על ידי 

 .ההנהלה

הסכום שועדת התקציב קבעה לרבנות הוא בכלל מעט מדי נוכח , (גיטליס)גיטעליס  לדעת פרנס

 . 'זל 12300הוא מציע להעלות את הסכום הכללי לתקציב הרבנות עד כדי . צרכיה

ברוב קולות מתקבלת ההצעה של . קלורגלאז מציב את שתי ההצעות להצבעה. יושב הראש ש

 . 'זל 12300-אלפים ל 9-מפרנס גיטעליס להגדיל את ההקצבה לרבנות 

 .מלמד בלבד מצביע נגד הגדלת ההקצבה לרבנות. פרנס ש

שההנהלה תקבע כבר בישיבה הנוכחית את גובה הסכום שיוקצה לכל , פרנס גיטעליס מעלה הצעה

, קלורגלאז אומר כי ההצעה של פרנס גיטעליס אינה יכולה להתבצע כעת' יושב הראש ה. רב בנפרד

ועדת התקציב . קביעת הקיצבה לכל רב בנפרד אינה שייכת לישיבת היום מכיוון שהעניין של

מבלי לתת לנו כל פרטים ועל כן דנה ההנהלה רק באופן כללי בהצעה , הציגה לפנינו סכום כללי

השאלה תועלה לדיון בישיבה הבאה של הנהלת הקהילה ואז יידונו . להגדיל את ההקצבה לרבנות

 . שאלות נוספותהנקודות הנוספות של התקציב ו

פרנס גיטעליס דורש במפגיע לדון תיכף בשאלה לגבי הקיצבה שיקבל כל רב ומאיים כי אחרת לא 

האחרון . קלורגלאז ופרנס גיטעליס' ר ה"פורצת מריבה בין היו. יאפשר להמשיך את הישיבה

כן הוא קלורגלאז מכריז כי לא ייתן לאיש להטיל עליו טרור ועל ' ר משלוותו וה"מוציא את היו

 . חייב כעת לנעול את הישיבה

 

 

 

 

 

 

 

 



הכולבויניק "עליה חתום , עוד באותו גיליון ניתנת תגובת ופרשנות של המערכת, ל"בעקבות הדיווח על הישיבה הסוערת הנ

 ":שלך

 מכתב לחבר 

 !חבר חביב
לאחר שכל פרנסי , שהמאורעות האחרונים בארץ ישראל זיעזעו את כל יהודי עיירתנולאחר 

אפשר היה , הקהילה שלנו התייצבו כאיש אחד למיבצע ההתרמה לטובת נפגעי ארץ ישראל

כי צרות הרבים אכן קירבו את הרחוקים וכי מהיום והלאה כבר לא תהיה דעתם של , לחשוב

וכי , שתמיד יש ביניהם חילוקי דעות עמוקים, פרנסינו נתונה רק לריצוי הרבנים או השוחטים

כי . כדי להזיז את קרון הקהילה הכבד ממקומו, טות כתף בשילוב כוחותהגיע הזמן שיתחילו לה

 ..?האומנם נשלחו באמת להנהגת הקהילה רק כדי לדאוג לפרנסת כלי הקודש שלנו

אין כל בית , אין כל בית חולים יהודי: נדמה שליהודים יש ברוך השם עוגמות נפש גדולות יותר

י הוא בבחינת גוסס ורק לקראת שבת הצילו אותו ואפילו בית המרחץ העירונ, "חולות"מרחץ ב

שרצו לחטוף זה מזה , תודות לקנאה ששררה בין רב הקהילה וראש הקהל, בניסים ממיתה משונה

בבתי הספר : ואין להם כל מקום ללמד את ילדיהם, ליהודים אין כל פרנסה... את המצווה הגדולה

בבתי הספר היסודיים ! בל בכל זאת כסףא, אומנם רק כמה זהובים, דורשים תשלום" תרבות"של 

כי במוסדות המיוחדים ליהודים אין מקום ובאחרים לא , שוררת ממש סכנת נפשות( הממשלתיים)

 ... לגשת ורוצים ממש לדרוס את הילדים היהודיים( היהודים" )האחרים"לילדי ( הגויים)מרשים 

או , שותא ינוקא בשוקא: "כהכפי שאומרת הגמרא במסכת סו, כי לא באלף רבתי, והנה מתברר

  [.אמא-אלא מה שהוא שומע מאבא, שאומר ילד אינן משלו" חוכמות" ]"דאבוה או דאמיה

כדי , "חולות"סוף לדבר על איך להגיע לבניית בית מרחץ ב-כשכבר רצו סוף, ובישיבת הקהילה

ייב לנעול את פרצה מחלוקת בעניין גובה התשלום לרבנות ויושב הראש היה ח, שיהיה מוכן לחגים

 . הישיבה

אצלנו בכלל . מגיע לסופו" חולות"היה עניין המרחץ ב, כי ללא מכשול זה, חבר לעב, ואל נא תחשוב

אצלנו מגיע עניין לסיומו רק אם יש לכך קריצת הסכמה של . שונאים לפתור בעיה במהירות

היו אלף מקומות אפילו י, יהיה העניין הכי קרוב שאפשר ללב(. ?הרבנים" )פמליא של מעלה"ה

צֹות את הפריץ. זה איננו תירוץ –עדיפים יותר להשקעת הכמה מאות זהובים הדרושים   ...צריך לרָה

אחוז את הסכום הבסיסי של  50מה בעצם היתה כוונתו של מעלה ההצעה להגדיל בעד כדי 

ב כי כל התקצי, תאר לעצמך חבר לעב. התקציב להחזקת הרבנות אינני יכול לדעת בשום פנים

 ...הבסיסי של העיר  אינו מגיע לכפליים הסכום שהחליטו ביום ראשון הנוכחי להעניק לרבנים

ואם לא תהיה פרוטה ... כי כסף יהודי הוא הפקר וכל הקודם זכה, אני חושב שהם פשוט חושבים

נחשוב על כך . מילא? למוסדות יהודיים ובתי הספר שלנו יתמוטטו כי אינם מקבלים כל תמיכה

 ... בינתיים צריך לרצות את הצדדים. ןאחרי כ

. הנה בשבוע שעבר היה אצלנו אורח שהגיע הישר מעיר הבירה. הריצוי הפך אצלנו לממש אסון

הוא הבטיח , אבל לאחר ששמע מה לוחץ על כל אחד, הוא כינס את הציבור בעצם רק למתן מידע

 ...ועכשיו ממתינים לקיום הבטחתו כמו למשיח. לרצות את כולם

פנה לאמצעי , שרצה להיפטר ממתחרהו, אבל לא הכל המתינו עד שבעל העצה יעזור וסוחר אחד

 ...וגמרנו –( לפני שלטונות המס)הוא הלשין עליו : ישן



כבר פעמיים ניסו חוגי . באמצעים ישנים ובדוקים אלה משתמשים גם כמה מיהודינו שונאי ציון

אלא שאלה מבינינו שהם . בארץ ישראל הפועלים שלנו לארגן אסיפת מחאה נגד המאורעות

כשהם משתמשים באמצעים , נכנסו לתמונה ולא איפשרו זאת, הידידים הטובים של הערבים

 (... ?בכוח)ערביים טהורים 

מתי כבר לא יהיו להצעותיהם כוונות ? מתי כבר יתחילו עסקנינו לעסוק בצורכי ציבור באמונה

יטה של שמור לי ואשמור לך ויתחילו באמת לחשוב מתי בכלל תיפסק אצלנו הש? צדדיות כלשהן

 ?מתי כבר יפסיקו העובדים שלנו להפגין לשם הפגנה בלבד? על טובת הכלל

ואנחנו צריכים להסתפק בכתיבה . בלי ספק לא –השנה . אינני יודע אם בשנה הבאה זה כבר ייפסק

 , כפי שמאחל לך, וחתימה טובה עם כל המנהגים הישנים

 .ךבויניק של-הכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1929בספטמבר  27-ה, 99גליון , "קול קובל"מתוך 

  ?כמה זמן זה עוד ייקח
אבל . שם דבר, למרבה הצער, חוסר האונים של הקהילה היהודית אצלנו בקובל נעשה כבר

של פיצוץ ישיבות ואי " פוליטיקה הגבוהה"ה, של ההנהלה, חסרת התוצאות, הישיבה האחרונה

אכן . הדעת רעיונות עצובים בנוגע לזכות הקיום של הקהילה הנוכחית במלואהמעלים על , סיומן

 .  הקהילה( הנפש של)הגיע הזמן לעשות קצת חשבון 

כל . עדיין רענן בזיכרוננו הרושם של הפתיחה החגיגית של הקהילה היהודית הראשונה אצלנו בעיר

הרי זה לא ]פרנסינו ויועצינו  וכאלה הבטחות חגיגיות של, כך הרבה ברכות של ידידים ואוהדים

קיבלנו את כל אלה כמטבעות אמינים והמתנו חסרי סבלנות להתעוררות המופלאה [. עולה מאומה

אבל כאשר אנו מדפדפים בדפי הכרוניקה של . של הקהילה היהודית לאחר הרבה מאות שנים

ת במשך הקהילה היהודית הדתית ואנחנו רוצים לסכם את העבודה שהקהילה הצליחה לעשו

אולי נפלה : וספקות חודרים ללב... אנחנו מקבלים סך הכל מדכא, השנים המעטות לקיומה

אולי פרנסינו עדיין לא התבגרו די הצורך כדי ? אולי הנבחרים אינם מתאימים לשליחותם? טעות

כי הרי אנו רואים שעד היום הזה רק החריבה הקהילה ? לנהל מוסד כמו הקהילה היהודית

 . על ידי יהודים פשוטים, קמו בטרחה ובטרדה גדוליםמפעלים שהו



בעזרת עוד . לא פוליטיקאי אלא בשר ודם פשוט, לא יושב ראש קהילה, היה אצלנו יהודי אחד

שבו מצאו יהודים חולים , כמה אנשים כמותו הוא הצליח תוך זמן קצר להקים בית חולים יהודי

וכאן . עד שהוקמה הקהילה, ל בערך שנתייםבית החולים פע. עניים מקום מנוחה ועזרה רפואית

: ערכו הפרנסים שלנו את הופעת הבכורה של כישוריהם ויכולות העבודה שלהם בתחום החברתי

, היהודי( הציבור הטיפש)גולם -והחלו לשכנע את העולם. ראו וסגרו את בית החולים היהודי, קיבלו

 ...צריך קודם כל להרוס, כי כדי לבנות. כי כך צריך להיות

ועד היום אנחנו  –הסכמנו להשתכנע והמתנו בחוסר סבלנות לכושרה של קהילתנו לעשות פלאים 

, וחולים יהודיים מוכרחים, עומדים לפני שעריו של בית החולים הנעולים בשבעה מנעולים

 ...שגם בו אין מספיק מקום –להתגולל בפרוזדורים הקפואים של בית חולים ממשלתי , המסכנים

היות והקהילה עדיין חסרת , כלומר. ה לגבי העברת השחיטה לניהולה של הקהילהעלתה שאל

מן היושר היה שהקהילה תקבל , תקציב וההוצאות של הקהילה גדלות בהתמדה כמו על שמרים

תחלק שכר לרבנות וכמה , תקבע את שכר השוחטים, תסדיר את המחיר, על עצמה את השחיטה

אבל . נראה שאלו דברים נכוחים. רכים אחרים של הקהילההן ינוצלו לצ, שיהיו יותר הכנסות

עד כי רק האל יודע איך ייצאו , הסתבכה בעיית השחיטה עד כדי כך אצל פרנסינו, מעשה שטן

ובינתיים הכל עומד ומנהיגינו הדברנים מתעסקים בפוליטיקה סביב כל העניין . מהתסבוכת הזאת

 ". גם לי גם לך לא יהיה"ומתכוונים ל

 ...עושים רעש והכל משתתק, מתחילים. בכל ענף של ענייני הקהילה וכך גם

האם לא הגיע הזמן שעסקני הקהילה שלנו ? עד מתי עוד יכול מצב זה להימשך, נשאלת השאלה

 ?כבר ייתנו בעצמם דין וחשבון על חוסר כשירותם
 

 (לקט)חיים קובלאיים 

 מועצת העיריה
על . בניהולו של ראש העיריה, בשבת שעברה התקיימה ישיבה יוצאת מהכלל של מועצת העיריה

 . אישור הלוואות: סדר היום היתה רק נקודה אחת

, שנתמנה לחבר מועצת העיריה, שיינבוים. פ' הציג יושב הראש את ה, לפני הדיון בשאלה זו

 . שנעשה לגיזבר חברת החשמל העירונית, גורין' במקום ה

, אלף זלוטי לחברת החשמל 300הלוואה לטווח ארוך של : בישיבה אושרו ההלוואות הבאות

זלוטי לקופת הלוואה וחיסכון  32500הלוואה של , אלף זלוטי לבניית גשרים 42הלוואה של 

 . העירונית

 . עם קבלת ההחלטות הללו ננעלה הישיבה

 

 קהילה
הבהיר כי הישיבה כונסה , פיינשטיין' ר ה"היו. ביום שלישי התקיימה ישיבה של מועצת הקהילה

 . על ידיו בעיקבות פנייה של שישה חברי מועצה לבחון את המצב השורר בקהילה

כי אומנם חבריו והוא , הוא גילה. כי הוא היה אחד מאלה שדרשו את הישיבה, פרנס גלאז אמר

בתקווה שתגלה  אבל בכל זאת החליטו להצטרף לקהילה הדתית, היו מעדיפים קהילה חילונית



הנהלתה . אלא שלבסוף רואים כי הקהילה רחוקה מאוד מפעילות חיובית, פעילות ממשית כלשהי

לא עשתה מאומה והמועצה כבר אינה מתכנסת זה שלושה חודשים ומשום כך החליט לבקש את 

 . הישיבה הנוכחית

למסור דין וחשבון על הביע את דעתו כי הפרנסים הנבחרים היו צריכים קודם כל , פיש, ר"סגן היו

אין בו יסודות . הרכב מועצת הקהילה הוא דווקא טוב, לדבריו. הפעילות הנוכחית של הקהילה

אבל למרבה הצער לא נעשה מאומה ומי יודע , קיצוניים שהיו רוצים להפריע לפעילות הקהילה

 . כמה זמן עוד יימשך המצב הקשה הזה

הרסה ולא בנתה ולא הניחה לכל המוסדות  על כי רק, תקף קשות את ההנהלה מאנדל פרנס

הקהילה ויתרה בכל . המרחץ ובית החולים סגורים. היהודיים בעיר לעשות שום דבר ממשי

הוא גם דרש להקים ועדה מיוחדת . הבה נתפזר, אם איננו לעשות מאומה, לדעתו. התחומים

 . לניהול המרחץ, מטעם המועצה

עדיין אין לנו . אבל קשה מאוד לפעול, קל לבקר, לדעתו. ענה לכל הדוברים, קלוראגלוז' ה, ר"היו

נוכל להפעיל את כל המוסדות , כאשר יהיה לנו כסף. תקציב ובלי כסף אי אפשר לעשות מאומה

 . לא היו יכולים לעשות מאומה ללא כסף, גם כל אלה שיש להם עכשיו ביקורת כה קשה. היהודיים

הטיל את  גלאזפרנס ? אבל מי אשם בכך, אומהכי אכן לא עשתה ההנהלה מ, פרנס מלמד אמר

שבמשך חודשיים לא כינסו , אבל אולי מי שהפריע לעבודה הם דווקא חבריו, האשמה על ההנהלה

 . כאשר הוא נסע לחופשה, ר"למרות שהם קיבלו את הסמכות לכך מידי היו, ישיבות הנהלה

ולבסוף נתקבלו ההצעות , ישיבהר פיינשטיין את כל הדעות שהושמעו ב"סיכם היו, לאחר הוויכוח

לדרוש ( 2. לדרוש מההנהלה שבמשך שבועיים יציגו למועצה תקציב מעובד במלואו( 1: הבאות

, לצורך כך מצרפת המועצה שניים מחבריה". חולות"מההנהלה לגשת מייד לפתיחת המרחץ ב

בחרה ועדה כן נ. כדי לחפש במשותף את האמצעים הדרושים לכך, להנהלה, לפידותה מאנדל ו"ה

 . לפידותמאנדל ו, גלאזה "מתאמת בה חברים ה

 . בכך ננעלה הישיבה

 

 החלוץ
בשבת בערב התקיימה באולם החלוץ מסיבת פרידה לכבוד נסיעת קבוצה של חלוצים מקובל 

לאחר מכן נישאו נאומי . לוי על נושאים מעשיים' המסיבה נפתחה בנאום של ה. לארץ ישראל

ושורה ארוכה של נציגי אירגונים  חיות, אפלאס, רוזנצווייג, סקופ, בוראק, פרלה "פרידה על ידי ה

הם שרו שירים . באווירה חברותית, המתכנסים ישבו ליד שולחנות ערוכים נאים. וחברות ציוניים

 . לאומיים וציוניים ורקדו ריקודים ארצישראליים עד עלות השחר

 

 

 קיים את הבטחתו
לבל ינסה להפגין . יעקב יצחק את שמואליק ק' הזהיר ה, הישןבבית המדרש שליד בית העלמין 

שעבורו העמוד , .שמואליק ק' אבל ה. הוא יחבוט בראשו בפמוט, שאם לא כן, את כשרונותיו כחזן

תפס את , לא התחשב באזהרה ובתפילת מוסף, הוא אושר גדול( הדוכן שלפניו ניצב החזן בשעת התפילה)



חש לפתע את , "וכל מי שעוסקים"החל להשמיע את תפילת כאשר . מקום החזן לפני העמוד

 . שיעקב יצחק אכן מקיים את הבטחותיו, מה שמוכיח. הפמוט בראשו

 

 תאונה נוראה
, לא הרחק מתחנת הרכבת המקומית, נפל עובד הרכבת המקומי קראקובסקי, ביום שישי שעבר

 . מתחת לקטר דוהר וגופו נחתך לשניים

 

 .פ.א.לתזמורת החשמונאי למען 
עומדת להתקיים בימים אלה עצרת עם בה תופיע בין ( ?.)פ.א.בקשר לשבוע ההתרמה לטובת ל

 . ארליך' בניצוחו של ה, המקומי" חשמונאי"השאר תזמורת המנדולינות של 

 

 חודשיים מאסר
" תרבות"כאשר הלך מגימנסיה : יידל גודסלפני זמן מה כתבנו כאן על מקרה נורא שקרה לתלמיד 

ביום חמישי שעבר הובא הקצין . בסקי ופצע אותו'ירה בו הקצין מאריאן סוורצ ,הביתה

לפי כתב האישום  (.?הבנק הפולני. )או.ק.בסקי בפני בית הדין הצבאי שישב במשרדי הפ'סוורצ

אך זה הצליח , "וורסאל"כי הקצין ניסה לירות גם בסוחר מראפאלובקה במלון , העלתה החקירה

הסוחר יצא ללא . אך החטיא, שהקצין ניסה לירות בסוחר, בכך, כנראה, רמדוב. )להימלט ללא פגע

לאחר שמיעת שורה של (. אך מהיריות הללו נפגע התלמיד היהודי שהלך ברחוב הסמוך, פגע

נאום ארוך ולאחר מכן פסק בית המשפט כי , אלטרמאן' ה, עדויות נשא פרקליטו של הקצין

 . בסקי  ייענש בחודשיים מאסר'סוורצ

 

 זאת אמנות –לנצור את אהבת הבעל 
הן משקיעות בכך את . לנצור את אהבת הבעל הוא כנראה הנושא החשוב ביותר בחיי רוב הנשים

: כלומר)ובכל זאת אין רובן מוכנות להרטיב את קצה אצבען במים קרים . את כל דמן, כל מאמציהן

הוכחה לכך היא המספר . להכדי שלא לאבד את האהבה מלכתחי, (הן אינן מוכנות לשום מאמץ קל

והמספר הגדל והולך , הגדל והולך של גברים שמחפשים נחמה מהצד ומנהלים חיים כפולים

 . בהתמדה של המתגרשים

הן מתחילות להתכונן רק . שהנשים ברובן כלל אינן מוכנות לקראת הצרה הזאת, הבעיה היא

בעל כבר מאוכזב מהן כאשר ה; כאשר כבר טיפשי לקוות להצלחה. כאשר כבר מאוחר מדי

. למרות שהאהבה ביניהם כבר מתה לחלוטין, רק אז הן מנסות לגרום להם להתאהב בהן. לחלוטין

הן מסלקות מעל פניהן את בעליהן ורק לאחר מכן מתחילות . רק אז הן מנסות לעשות לה הנשמה

 . יאז כבר מאוחר מדי, אבל למרבה הצער. לחפש אמצעים שיאפשרו להן לזכות בהם מחדש

, שאינן עושות את הניסיון הקל ביותר כדי לשמר את אהבת הגבר, יש אלפים על אלפים של נשים

לשקוע בקניות , או אז הן מתחילות להתרוצץ בחנויות. עד שבבת אחת הן מגלות כי איבדו אותה

חמש , אבל הן אחרו בעשר( להחזיר את המצב לקדמותו)בתקווה לוהטת , מבוהלות של בגדי צעירות

לאחר , שגבר יתאהב מחדש, כי רק לעיתים רחוקות קורה, והן אינן מבינות, רה או עשרים שנהעש



יכולה אשה להחזיר לקדמותו את , אולי אף פעם, רחוקות מאוד, לעיתים רחוקות. שאהבתו פגה

 . האידיאל שהרסה במו ידיה

ם שכאשר יגיע קיימת רק דרך בטוחה אחת לזכות בנאמנותו ובאמינותו של הבעל ולהיות בטוחי

: וזאת. לא יתחיל לרדוף אחרי אשה צעירה ולחפש דרכים כדי להיפטר מאשתו, לגיל העמידה

 . להיות מוכנה תמיד לכך שלא תוכל לקרות כל קטסטרופה

והכנה זאת צריכה להתחיל ממש ביום הראשון לאחר . זאת צריכה להיות סיסמתה –" היי מוכנה"

כל אדם מאוהב עד מעל לאוזניים . ת למצוא חן בעיניוהיא חייבת לא להפסיק לרצו. החתונה

אם . בה תלוי אם אהבתו תפוג בעתיד או לא. לא היה מתחתן עימה, שאם לא כן. באשה שנשא לו

 (. לשמור על אהבתו אליה לנצח)היא יכולה להצליח  –רק תרצה 

, ים כל כךהיא חייבת לעשות את הבית נע, אם האשה רוצה שהבעל יחפוץ להימצא תמיד בביתו

היא , אם תרצה להיות תמיד צעירה ויפה בעיניו. שהוא ייראה לו כמקום החביב ביותר בעולם

אסור לה להיראות לפניו . חייבת להיות נקייה ומטופחת וללבוש בגדים המתאימים לה ולחזותה

היא צריכה , אם היא רוצה שיראה אותה לא רק כאשתו אלא גם כחברתו. מוזנחת ומרושלת

אם היא רוצה שהוא לא ייפול בפח של . סוגלת לכך ולהתעניין בכל מה שהוא עושה ואומרלהיות מ

עד כמה היא מכבדת , צריכה היא עצמה להראות לו, איזו אשה שרוצה לכבוש את ליבו בחנופה

אם היא רוצה שהוא יהיה מאוהב . וכי בעיניה הוא אחד האנשים הטובים והחכמים בעולם, אותו

עד כמה היא אוהבת אותו ועד , היא צריכה להראות לו כל יום בכל שנה, בה גם בחתונת הכסף

 . ולדאוג לקשור אותו אליה בחוטי עדינות והבנה, כמה היא מעריכה את כל מה שהוא עושה למענה

הזנוחים , רק הבלתי מרוצים. גברים הנשואים באושר אינם רוצים להחליף את נשותיהם בחדשות

היחידה של אשה לשמור על נאמנות הבעל ושלא יחפש לו אושר אצל הדרך . והנדכאים רוצים בכך

 . היא לתת לו את האושר בעצמה, אחרות

, משום כך אנו מייעצות לנשים להיות מוכנות וחמושות בכלי הנשק העדינים של היופי והתבונה

 . לקראת כל מקרה עצוב בחיים

 (קלרה לווין)קלארא לעווין 

 

  1929באוקטובר  4 -ץ"ש תר"ערה, 100חוברת , "קובלע שטימע" 

 מכתב לחבר
 !חבר חביב

, בהיותי טרוד מאוד בפרידה מהשנה הישנה ובעודי ממתין בלב דופק לבואה של השנה החדשה

 . ואני ממהר לכתוב לך כמה מילים, חברי הלבבי, נזכרתי בך

, שחורה: נאי ציוןהלוואי על כל שו, אצלנו. מה היו פני השנה הישנה אצלכם, חבר לעב, אינני יודע

הצצתי במטענה לראות מה היא נושאת עמה בלכתה מאיתנו ומצאתי . ללא איבר שלם, חשוכה

 ...שאין בהם מאומה פרט לרשימות ארוכות של מתים, ילקוטים ריקים

שום שטר לא , שום עיסקה לא הושלמה. הצצתי בספרי החשבונות של עסקיה ואין בהם כל הכנסה

 ...שולם



שבו יושבים כמה , אפס אחד עגול וגדול. ומצאתי תוהו ובוהו –הקהילה הצצתי בחשבון 

אומנם כמה מאלה שהשתתפו במעגל ניסו להציל . שטריימלים וכל הפרנסים מקיפים אותם במעגל

הם אפילו הצליחו לכנס את פלגיה השונים של הקהילה להתייעצות . את כבוד השנה שעברה

אבל הכינוס . פשר להזיז את קרון הקהילה ממקומומשותפת בה רצו למצוא יחדיו אמצעי שיא

הזה רק הבליט יותר את ריקודי הפרנסים סביב בעיית השטריימלים והסיר את המסכה מפניהם 

ואתה כבר יכול לתאר לעצמך איזו נחת רוח הביא הדבר לשנה , של הרוצים בקהילה חילונית

 ...החולפת

מחלוקת שלא לשם , מוסדות נעולים, םהפסדים נוראי: הצצתי במחלקת המוסדות החברתיים

 ...רדיפה אחרי כבוד ולא יותר, שמים

ילדים מחוייבים ; בית ספר יסודי יהודי נעול: לא יפה יותר נראית מחלקת המוסדות התרבותיים

מורים אינם מקבלים את שכרם במשך חודשים ובלית ; בשבת( בבתי הספר הממשלתיים)ללמוד 

בחלונות ( ?כלא)או כותבים מכתבי איום ומקבלים אכסניית חינם , ברירה הם נעשים חולים מרעב

 ...הגבוהים

משתתפים , חברי מועצה יהודיים חברים במועדונים של זרים: הצצתי גם בחשבון העירייה

כנופיה ...  שום רצון לשמור על הכבוד היהודי. שום הבנה בעניינים יהודיים. בתככים פרלמנטריים

מוסדות עירוניים . שכל שאלה שעל סדר היום כמעט אינה נידונה בהשל חברי מועצה יהודיים 

 ....פעילים יהודיים נדחים בהבטחות סתמיות אפסיות. נקרעים מידיים יהודיות

בנקים . קופות ריקות בגלל ניהול לקוי של חברי ההנהלות: התבוננתי בחשבון הבנקים היהודיים

 ...דירקטורים ללא בנקים, ולהיפך, רקטוריםבנקים ללא די. שהוקמו כדי לאפשר עסקות פרטיות

 ...חושך מצרים –בכל מקום שאליו נפנה , חבר לעב, במילה אחת

בצד החיובי של השנה הישנה בכל זאת יש מספר דברים שיכולים להיות למופת לשנה , אמת

 :החדשה

ניין לבית נדר להקים ב –ויש לנו הרבה בעלי בתים כאלה בעיר  –לא עשיר שבעשירים , יהודי אחד

. על חלונותיו ודלתותיו, הבניין הדו קומתי כבר ניצב על תילו. וקיים את נדרו, היתומים המקומי

 . הקים בכספו הפרטי, שאיננו מהעשירים, בית שיהודי זה

שיקשק כל השנה שעברה בקופת , שרצה להגן על הילדים היהודיים מפני התבוללות, עסקן ציבורי

הוא חתם על . כדי להקים בית ספר לילדים יהודיים בעיר( כל השנהאסף תרומות : כלומר)צדקה 

שאותן הוא מקווה לכסות בהמשך שיקשוק קופת הצדקה כל השנה ( לקח הלוואות)שטרות 

 ...הקרובה

להוציא לאור שבועון יהודי בעיירתנו והשבועון , כמה חברים הכניסו לעצמם בראש מחשבה משונה

 ...אהליונו המיהגיע בשנה האחרונה לג

ויהיו משקל שכנגד , יעמדו נא שלוש הזכויות הללו לצידה של השנה הישנה בדרכה לעולם האמת

 ...לשובל החובות הרודף אותה

 כפי שמאחל לך ולכל ישראל , תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה. חבר לעב, היה לי בריא

 הכלבויניק שלך

 
 
 



 
 

 בקובל בנק קואופרטיבי לדיסקונט
 (מול העיריה) 137' ווארשאווסקע מס

 באוקטובר והוא מבצע את כל הפעילויות הבנקאיות 1-הבנק נפתח ב

 יוסף שוחט  יושב ראש מועצת הבנק                
 ישראל פינקלשטיין   יושב ראש ההנהלה                     
 שמאי פרנקפורט   דירקטור הבנק                          

 
 
 
 
 

 סוכות' א, תיאטרון אכספרס!! שימו לב

 1929באוקטובר  19-ה, שבת     
על ידי החוג הדרמטי שהוקם מחדש בהנהלתו                                           

 תוצג לראשונה בקובל, טורן' של הבמאי ה

 שמלת החופה            
. עם שירים מאת וו, מלודרמה בשלוש מערכות

 סיגל
מחיר הכרטיסים . בערב 9-בדיוק בההתחלה 

 .נגיש

 

 

 

 ץ"ערב ראש השנה תר
 ברכה לכם ולארצנו הוא 

 יין כרמל    
 !על שולחן החג שלכם

 

 

 

 יפהפה ושימושי
 (לשלג)ערדליים 
  (לגשם)ערדליים 

         נעליים

 " ֶּפֶּפֶגה"
 

 

 

 

 



 בני גבירצמן: תרגוםקלמן בוראק               / עיניים 

  .לאות, יהודיותעיניים 

 .כשני אודי פחם שחורות

 ,תכופות, ומהן

 זולגים עולמות

 .כדמעות –שלמים 

 

 , ברצף, מאז ומתמיד

 נשקף מהן עצב

 .כים עמוק

 

 ,בשמחות, רק בחגים

 כשבתפילה  הן נישאות 

 ...הן זוהרות -

 

 בני גבירצמן: תרגום          קלמן ליס/ נפרשים שדות 

 ,מלבביםבד -נפרשים שדות כסרטי

 .בד צבעוני שטוחים-כרצועות

 צבעוניות כחולה נטויה עליכם מעל

 ולצידכם אשוחים ואורנים

 

 ולצידכם צפצפה תמירה

 ,תמיד תמהה, תמיד משגיחה

 עצי ערמון גבוהים כמחשבות

 ...שבסבך ראשיהם פועמות

 

 שדות כאריגים עם ציצי זהב

 .כרי דשא כעמקי קטיפה ירוקים

 היכן אמצא מכחול, אך

 !..שלצייר את יופייכם יכול

 



 בני גבירצמן: תרגום      קלמן גוטנבוים/ עבור על פניי 

 

 בעיניך הילדותיות, ילד, אל תציץ

 .אל תוך מעמקי נשמתי

 משהו , ילד, הראית בי

 ?שמקרין אליך משחקים

 , ילד, ענני אש הם

 .הבאים במרוצה למשחק על פני התהום

 ,העדינות, אל תגע בהם בידיך הקטנות

 .מבלי משים ליד קירותיי האילמים

 !עבור על פניי, לך לך הלאה בדרכך

-- -   

 ,את האמת שבי, אזרח, הראית

 ?ופגשת את מעילי הישן ברחוב

 ?הקראת על פניי החיוורים את דאגותיי

 ?התרצה לדעת גם את אש להבתי

 ?התתיימר גם לחדור לתוך מיסתוריי

 !עבור על פניי, לך לך הלאה בדרכך

-- -       

 את הרעד, אהובתי, הקלטת

 בחיוך מרּוֶצה, של סבלותיי

 

 1929באוקטובר  18, 102גיליון , "קול קובל"מתוך 

 חיים קובלאים

 לשכת בעלי המלאכה

יאקוב ' ה, לפי הוראות יושב הראש של ועדת הבחירות העליונה בווהלין ללישכת בעלי המלאכה

ם . אהרן פרידמן' בניהולו של ה, התקיימה ביום חמישי כאן אסיפה כללית של בעלי המלאכה, ּבֶּ

הנכללת באיזור הרביעי שבו נמצאות , באסיפה התקיימו בחירות לוועדה המחוזית של קובל

, אהרן פרידמןה "ה: נבחרו האישים הבאים. לובאמל וארחוב, לודמיר, הערים קובל

משה : כמועמדים נבחרו. פסח גלזר והרש גלר, יחיאל שטיין, אברהם קושנר, פיוטרקובסקי

הבחירות הכלליות ללישכת בעלי המלאכה . קאץ וישראל בוראק, משה שניידר, הרשנהורן, חייט

 . בדצמבר 22-של ווהלין יתקיימו ב

 



 הקהילה מספקת מזון לחיילים יהודיים
חיילים  15ביום שישי שעבר פנו לקהילה 

יהודיים מהקסרקטין בבקשה שיספקו להם 

. מזון ומקומות לינה עד אחרי יום כיפור

הוזמנו , קלורגלאז. ש' ה, לבקשת ראש הקהל

עבור החיילים מזון ומקומות לינה באכסניה 

ילים והחי( שבתי ניימאן' על ידי ה)יהודית 

קיבלו שם במשך ארבעה ימים מזון טוב על 

 . חשבון הקהילה היהודית

 

 "תרבות"חגיגה ב
הוזמנו . החדש" תרבות"ביום השני של חול המועד סוכות מתקיים האירוע החגיגי של בית הספר 

החגיגה עוררה התעניינות מרובה בקרב . חברים וידידים, אליו כל ההורים של התלמידים

 . דית התומכת בלאומיותהאוכלוסייה היהו

 

 ספרי הרבנות
כנראה שמדובר בבדיקת ספרי החשבונות של הרבנות על ידי . אולי בכוונה, קטע זה מעורפל ביותר: המתרגם)

 .( ייתכן שמדובר בבדיקת חשדות למעילה או הוצאת כספים בלתי חוקית. אך לא ברור מדוע, העירייה

נציג היהודים )כי לפי הוראת הסטארוסטה , ולדשמידמשה ג' ביום שלישי נמסר בלישכתו של הרב ר

' ה, ייקח נציג ממשרד הסטארוסטה, 1929באוקטובר  15-מה L. 368' מס (במועצת העירייה

 . ברשות רב הקהילה, את כל ספרי החשבונות של הרבנות, פיאלקובסקי

יד נציג הגיע למקום מגוריו של הרב גולדשמ, בצהריים 12-ביום חמישי ב, במועד שנקבע -

אבל הם מצאו את המקום . ועימו כמה אנשים וגם נציג המשטרה טברסקיהרב , הסטארוסטה

שרק , בעיקבות זאת הודיע נציג הסטארוסטה כי מכיוון שאין בנמצא איש מבני המשפחה. נעול

 . לא יוכל להתבצע האקט של לקיחת הספרים, בנוכחותו מותר לפתוח את הבית

 

 לדיןבית החולים היהודי מובא 
, לכיסוי חובות, באוגוסט עמדה להתקיים מכירה פומבית של מטלטלי בית החולים היהודי 22-ב

לאחר , ברגע האחרון בוטלה המכירה. וייסמןו יאבורסקיבעיקבות עיקול שהטילו בזמנו הרופאים 

ני השבוע נדון העניין בפ. העביר את כל העניין לבית המשפט, נקו'ר ברצ"ד, שסגן ראש העיר לשעבר

 . נקו'ברצ. שדחה את תביעתו של סגן ראש העיר לשעבר א ,(?סאנד גראדסקי)שופט חוקר 

 

 זאבים בסביבות קובל
ביער זאמשין התנפלו בימים . בימים האחרונים נראו בסביבות עירנו להקות גדולות של זאבים

 . האוכלוסייה באיזור מבוהלת. אלה חמישה זאבים על סוסים וטרפו אותם

 



 ל"קקקערות 
ל בקובל מבקש את כל אוספי התרומות מהקערות שהוצבו בבתי הכנסת בערב יום "ועד הקק

, ל בבנק העממי"שיכניסו את הכסף לחשבון הקק, וכן שאספו תרומות ממקורות אחרים, כיפור

 . 315מספר 

 

 תינוק הושלך
 . יםהוא נמסר לשרותי הרווחה הפולני. בפרוזדור משרד התובע נמצא בימים אלה תינוק

 

 גנבה בערב יום כיפור
, חדרו גנבים דרך חלון לחדר הכניסה של השטיבל הטריסקאי בעיר, בשעות היום, בערב יום כיפור

 . ולקחו משם שני מעילים

 

 דיון ציבורי
שותפי המופתי והאפנדי הערבי "בנושא , הדיון הציבורי שנערך על ידי אירגון החלוץ המקורי

היה האולם , כאשר עמד להתקיים הדיון בבית העם, ובשבת, רב בעירעורר עניין , "ברחוב היהודי

, שהתכוננו לכך מראש, מסוימים( קומוניסטים, הכוונה לאדומים" )צבעוניים"אולם יסודות . מלא קהל

שבמהלכה הוכו , הדברים הגיעו עד כדי קטטה. החלו להתפרע והפריעו לסדרנים לשמור על הסדר

הקהל . חוסלה הקטטה והדיון נמשך ללא הפרעה, שעברה במקוםתודות למשטרה . מספר חלוצים

נשאו הרצאות עשירות  ארליךו לוונברגה "כיבד בעמידה את הנופלים בארץ ישראל והחלוצים ה

הם דיברו על חותמן של המאורעות בארץ ישראל ודנו בו בזמן בברבריות של שותפי . בתוכן

והייבסקציה ( יאליסטית היהודית האנטי ציוניתהמפלגה הסוצ)הבונד  –המופתי והאפנדי הערביים 

הדוברים הביאו ציטטות המוכיחות את הנזק . בהתנהגותם המאוסה –( הקומוניסטים היהודיים)

המבקשים להביך את ההמונים היהודיים הבטוחים בצדקת , שגרמו הבונד והייבסקציה

החזיקו , בערך שלוש שעותשנמשכו , הנאומים המעניינים. וואלאך' לבסוף דיבר גם ה. עמדותיהם

הם חשפו בסך הכל את התהום העמוקה בינינו לבין . במתח את הקהל הגדול ועשו עליו רושם רב

הרוצים באחרונה להטיל האשמות , ולבין המופתי והאפנדי הערביים" הצבעוניים"השותפים 

 . אפלות על הרחוב היהודי

והיא אושרה על ידי , הבונד כן הושמעה לקהל החלטת המחאה של הסתדרות העובדים נגד

 . הנוכחים פה אחד

 

 תחרות
החליטה הוועדה המארגנת לחלק , באוקטובר 31-בקשר להכרזת יום החיסכון הבינלאומי ב

על החיבורים הטובים ביותר שייכתבו על ידיהם , פרסים בין התלמידים של בתי הספר המקומיים

 . בנושא משמעות החיסכון הכספי

 

 



 יערותחשוב לזכייני 
עד כה לא הקפידו רוב זכייני היערות לקבל היתר מפורש לכרות חלקת יער מסוימת לפי תוכנית 

כי , אבל זוהי טעות מצידם. מתוך ההשערה שאפשר לכרות יער ללא היתר, זאת. שאושרה מראש

העיתון הרשמי הפולני ] 1927ביוני  24-של תקנות הנשיא של הרפובליקה הפולנית מה 42בסעיף 

 4עד פי  2ייקנס בפי ,  כי מי שיכרות חלקת יער ללא היתר תקף, נאמר בפירוש[ 504עמוד  57ון גילי

בעיקבות זאת הורה מושל פלך ווהלין לכל . או ייכלא לארבעה שבועות, משווי החלקה שנכרתה

להטיל על האשמים את הקנס , ראשי הערים לדווח על כך לאוכלוסייה ואם יקרה מקרה כזה

 . 42סעיף הנזכר לעיל ב

    

 !לתשומת לב הסובלים משבר
 , לשם מה ניתוחים

 ,כאשר יש לכם פיתרון קל מאוד
 שיקל על סבלכם באמצעות

 שבר-חגורת
 טובה שאתם משיגים רק
 בבית המרקחת שלי

 וזאת תמורת לא הרבה כסף
 36קולייבה , חייט. ל

 (מול הבאר)
 בואו והתרשמו

 

 

 הודעה
 . ארץ ישראל, פולנית בתל אביב-מטעם לשכת המסחר הפלשתינאית

בעקבות המאורעות האחרונים בארץ ישראל הופצו שמועות מטעות וגרסאות שונות בנוגע למצב 

כי , פולנית בתל אביב רואה כחובתה להכריז במפורש-לשכת המסחר הפלשתינאית. הכלכלי בארץ

ורמאליים נפתחו מחדש וקצב החיים הכלכליים הקשרים הנ. בארץ ישראל שוררת רגיעה כללית

כל ההשערות והחשדות בקשר לעצירת הקשרים הכלכליים בארץ . בארץ חזר למצבו הקודם

כדאי ליצואני התוצרת הפולנית לברר מראש לגבי האיתנות , בכל זאת. ישראל אינם מבוססים

 . וסיווג האשראי של החברה שהם עובדים איתה

פולנית מוכנה לעשות בדיוק כמקודם לעידוד קשרי המסחר בין פולין -לשכת המסחר הפלשתינאית

לארץ ישראל ומפיצה ללא תשלום את כל האינפורמציות הדרושות בנוגע למוצרים הפולניים 

 . הנחוצים בשוק הארץ ישראלי

-כל השאלות וכל המכרזים וכדומה צריכים להתבצע באמצעות לשכת המסחר הפלשתינאית

-Palestinian Polisch Chamber of Commerce and Industry, Tel[: י"א]פולנית בתל אביב 

Awiw (Palestine) P.O.B. 287 

 

 

 



 טייטלקר. י/ סוכות 
 ,יש נעימה ישנה של פעם

 ,שכחדשה שומרת על הטעם

 אודות הסנה שניצת בחורש

 ...בשלהבת הדרור והחופש

-- -   

 היתה זו נעימה עוצרת נשימה

 עופרת מותכהשיצקה לסיר הבשר 

 והעם החליף את גלות מצרים בזכותה

 .השלווה, ברוח סוכות החופשית

-- -   

 ,יש נעימה ישנה של פעם

 .שכחדשה שומרת על הטעם

 , והעם עודנו יושב בסוכות

 .הניצבות איתן בפני כל הסּופות

 

 !!שימו לב                   
 1929באוקטובר  19-ה, שבת 

 אכספרסתיאטרון  .סוכות' א     
על ידי החוג הדרמטי שהוקם מחדש בהנהלתו                                           

 תוצג לראשונה בקובל, טורן' של הבמאי ה

 שמלת החופה       
 סיגל. עם שירים מאת וו, מלודרמה בשלוש מערכות

 מחיר הכרטיסים נגיש. בערב 9-ההתחלה בדיוק ב  
 

 !הבה נידבר
 "[עיר"חנוכת הבית של בית הספר בלרגל ]

נטלו על עצמם את , אפילו הפעילים שבהם, "תרבות"אני מסופק אם אפילו עשרה חברים ב

, להגיע ולהתבונן. בדרך בריסק, "עיר"פתחה ב" תרבות"לבית הספר החדש ש, הטרחה להגיע לשם

מלא , איך מתגבש שם קן חדש". בית היוצר לנשמת העם"איך מתבסס שם , לפחות רק להתבונן

, לך מהסמטאות המרופשות קרוטקא'לך ושלמה'בית עממי למען המשה אהבה ותחושת, חמימות

הכוח הבלתי נראה של עוצמת , כדאי להתבונן איך שר האומה. מאצייב וכולי, טשנה'רז, לודמירר

העונה במיומנות רבה על כל נקודות , מורה עממי צנוע, לובש צורה של איזה עסקן קשה עורף, העם

ללא , ללא מהומה, אולי בכוח איזו רוח שטות, ג ממש יש מאיןמשי. ההבראה הדרושות לרוח העם

יוצאים כאילו , לאחר שנים של הישגים נסתרים, עד שסוף סוף, הישגים קדושים בסתר, רעש

מתחת לאדמה מחנות של נערים בעלי חיוניות ורוח נחושה וסוחפים איתם את העם לחיים 

 . ולהישגים



היום הוא הביא : בעיניים נוצצות ובפנים מבהיקים מנחת. ֶלרוֶולווֶ מדי פעם מגיע אלי החבר הצנוע 

כמה : שלשום קיבל מציאה! אבל זה לא חשוב, משומש, אתמול ארון. אפילו שעון לבית הספר

 . כסאות משומשים

מסגרות כדי לתלות את הנשר הפולני  8הוא צריך : ולפעמים הוא מגיע כשהוא סובל ממרה שחורה

. אבל כל החנויות כאילו נדברו ביניהן והן דורשות ששה זהובים למסגרת ,ואת הנשיא( סמל המדינה)

 !וזה הרי ים של כסף

זה אך נאספו וכבר הם קשורים לבית , אהובים, ילדים יקרים: אבל הנה הוא חוזר שוב שמח

 !והם מביאים את שכר הלימוד ללא שום לחץ! כמה הם אוהבים את הקן החדש שלהם! הספר

ואני כבר רואה את . אתה חש עכשיו את שמחת היצירה הטבעית, חבר אהוב, ואני חושב לעצמי

הנה לא מכבר שתלנו בך את הרוח . הרי אתה הדוגמה החיה להצלחתנו: התכלית בכל תלמיד

 ! וכבר אתם טווים את חוט ההמשך, אתה וחבריך, בגימנסיה שלנו קיבלת חינוך. הנכונה

התעניינות הגדולה אצל הציבור הרחב של ודווקא משום כך כה מרגיז שאין רואים את ה

איננו יכולים להמשיך בחוג צר כל ? מדוע אתם מותירים אותנו בדד? מדוע אינכם באים". תרבות"

במשך . אנחנו רדופים פחד גדול מפני האחריות הגדולה. לוחצות עלינו דאגות חומריות גדולות! כך

עכשיו אנחנו ניצבים . דולה והקדושהעשר שנים השקענו כוחות בלתי אנושיים בעבודת העם הג

סיוע . ההורים נעשו עניים ושכר הלימוד ממילא מביא רק סכומים קטנים: בפני משבר חומרי

, משום כך מוכרחים אתם. הקהילה עדיין רחוק והשלטונות אפילו אינם חושבים לבוא לעזרה

אתם חייבים . ינולצאת מקליפת הפסיביות שלכם ולחזק את שורות, "תרבות"הציבור הרחב של 

כל מי שמבינים שללא שפעת הנוער הלאומי הזורמת לרחוב . עכשיו לעמוד כולכם על המשמר

 . מאיימת עלינו התבוללות ושקיעה לאומית, היהודי מבתי הספר שלנו

צריכה לשמש , "עיר"מארגנת בחול המועד סוכות בבית הספר ב" תרבות"ש, חגיגת חנוכת הבית

על כוסית , חברותית, הבה נידבר בינינו באווירה חמימה. חוד הכוחותאת כולנו כהזדמנות לאי

 . ונאגור כוח ואומץ להמשך עבודתנו, משקה בבית הספר החדש שלנו

 

  גיטליס. י

 

 

 1929בנובמבר  22, 106גליון , "קול קובל"מתוך 

 

 בנובמבר שנה זאת 24-ה, ביום ראשון
 "חשמונאי"יתקיים במגרש         

 המשחק הקובע        
 בין , "A"בדבר המעבר לליגה            

 קובל" חשמונאי"ל דובנא" הכוח"
 המשחק הראשון הסתיים          

 3:0" חשמונאי"בניצחון מזהיר ל     
 

 



 לשם מה תשלמו יותר             

 כאשר בבית המסחר למוצרי מכולת  
 הידוע זה שנים רבות              

 שווארץשל יעקב       
 15רינעק               

  םנמכרים מוצרי מכולת קולוניאליי    
 במחירים סיטונאיים      
 באשראי –ובנוסף לכך      

 הרינג , 170קוביות סוכר חום , זלוטי 2סוכר 

 לפונט  ( אגורות) גראשן 40-החל מ    
 בזול (מרקחת דובדבנים)מרמלדה ופובידל  

 

 

 מחשבות עצובות
, ברברית, התפרצות של שנאה פראית. נוברות במוח ומרעילות את הלב, עצובות, מחשבות רעות

ללא מדוע וללא על מה הודפים בברוטליות . במספר אוניברסיטאות כלפי סטודנטים יהודיים

, האציליים ביותר, גאוותנו ועתידנו, בנינו ובנותינו. ובציניות את הנוער היהודי ממקורות היידע

ובקטע המבורך של . הראשים הנאורים והלבבות הרגישים נדחקים ממקורות היידע, יותרהטובים 

מרעילים ומסממים לנצח את לבבותיהם , בשנות האביב היפות ביותר והמוארות ביותר, החיים

והרי היו זמנים שבהם ראשים יהודיים . של ילדינו המחונכים בעדינות ובאצילות על ידי אבא אמא

הבה ! נהיה ככל הגויים בית ישראל: ת נחשבו לתרופה לכל הצרות היהודיותבעלי מחשבה לוגי

הבה לא נהיה שונים ולא נגרום , הבה לא נשוטט כזרים! הבה נתאים את עצמנו לסביבה, נתבולל

הרי הנוער היהודי הלומד ומשתלם הוא זה שכבר גדל : אז הנה יש לנו כעת מוסר השכל! לשנאה

ומוציא מעצמו , חלקן טובות חלקן רעות, מנהגים ומסורות שלההשתלב ב, לתוך הסביבה הזרה

 . ובכל זאת השנאה משתוללת והחיה האנושית שולפת ציפורניה. גאונים ומלומדים

ילדינו צריכים ! אוניברסיטה יהודית משלנו. בית ספר יהודי משלנו: המסקנה מכל אלה היא אחת

שום ניצוץ של שנאה וייאוש . עדינה, נהנאמ, אוהבת, להתחנך כאנשים יהודיים בסביבה משלנו

 . שלם וללא כל קרע בנשמתו, שיגדל הילד היהודי גאה. אסור שייפול על הנשמה הצעירה

אבל דווקא כאן . לכך שואפים הטובים והגדולים בדורנו". תרבות"הרעיון של , בעצם, וזהו בדיוק

מובן מאליו שאינני ! ?היכן אנו עומדים –אבל למעשה , הכל נכון להלכה: נעשה מר על הנשמה

זהו בגדר הלכה , לצערנו, בינתיים. מעיז לדון כאן בעניין רם כל כך כמו האוניברסיטה היהודית

נדמה כי איש לא יעיז : אצלנו בקובל" תרבות"אגביל את עצמי לטיפול במצב . לימות המשיח

שורות של תלמידים מלאי חיוניות -שורות. לבטל את פירות עבודתנו בכל השכבות של האוכלוסייה

, ובכל זאת! ונחושים יצאו מאיתנו במשך עשר שנים כשהם נושאים לביתם היהודי את רעיונותינו

מדוע כמה מאיתנו כל כך חסרי מנוחה לגבי ! מחשבות רעות ועצובות מכבידות כל כך על הנשמה

אל , לא חברים! ?כל כך בזמן שחברים אחרים שלווים ומרוצים, עבודתנו הגרנדיוזית והיקרה

אנחנו חייבים . בקובל הוא רציני מאוד" תרבות"מצבה של . תעשו את עצמכם תמימים כל כך

 . כל עוד יש זמן, ברצינות, לחשוב מחדש



מכבידים יותר ויותר על עבודתנו , התנאים האובייקטיביים הקשים של הגלות, הגלות הארורה

! אל תגידו בגת... שתבינו את הרמז, אנו רוצים חברים. ועלולים עוד להביא אותנו חלילה עד משבר

 . יקבלו יתר אומץ" תרבות"והעסקנים הספורים הפעילים ב. רק בואו ועשו מה שאפשר

אבל דבר . תבואו כולכם כאיש אחד ותתייצבו לעבודה, שהוכרזה בימים אלה" תרבות"במגבית 

. ין תעמולתי לטובת המגבית הזאתאנחנו רוצים שלא תקבלו את פנייתנו רק כעני: אחד חברים

הצילו את העבודה ! זוהי משימת השעה, זוהי התראה רבת משקל לחברים האחראיים, לא

 !הציונית היקרה ביותר

 יצחק גיטליס

 

 אויב התנועה הקואופרטיבית
. הוא כירסם בגופו ללא כל תרופה שתעמוד נגדו. שנים רבות סבל האדם עד אשר נתגלה החיידק

אנחנו לוחמים נגד אלה שבאמצעות ההון שברשותם . בתנועה הקואופרטיבית ממש כך אירע

הבנו זאת וארגנו תנועת . שמעוניין ברווחים גדולים לעצמו, נגד היזם הפרטי. מנצלים אותנו

(. מהעובדים החברים בקואופרטיבים)אשר נאסף בסכומים קטנים , המשתמשת בהון גדול, התנגדות

נועה רעיונית עם משימה חברתית לאחד את החלשים נגד החזקים התנועה הקואופרטיבית היא ת

שיבינו את , לחנך דור של אנשים בעלי מודעות עצמית; (של החלשים)ובכך לאפשר את קיומם 

שנתגלה על ידי , אבל כמו שבגוף האדם אורב החיידק. הרעיון הנשגב של עזרה לעצמם ולחבריהם

קיים גם בתנועה הקואופרטיבית , (דקי השחפת והכולירעהמדען הגרמני שאיתר את חיי)פרופסור קוך 

הטפיל הזה מתגנב לתוך התנועה ומשתמש במסווה . המשפחתית( הבנק)שנקרא הקופה , חיידק

לפי . שבנק רגיל אינו יכול להתעלם מהם, הקואופרטיבי כדי לחסוך במיסים ובשאר הוצאות

של לפחות מאתיים אלף זלוטי וחלק להיות בעל הון , צריך מי שרוצה לייסד בנק רגיל, החוק

ואילו על ידי . מהסכום עליו להקפיא כעירבון בידי הממשלה כדי להבטיח את התחייבויותיו

הממשלה שיחררה . משוחררים מכל הסיבוכים הללו, התארגנות באמצעות המעמד הקואופרטיבי

יים ולתת להם ברצונה לבוא לקראת ההמונים הענ, את התנועה הקואופרטיבית מהמגבלות הללו

כאן . את האפשרות להיעזר באמצעיהם העצמיים כדי להתמודד עם התחרות של היוזמה הפרטית

ועל ידי , פרטיים והוא משרת רק את מקורביו, בעצם, שיסודותיו, נכנס לתמונה הבנק המשפחתי

הוא הורס הן את המבנה והן את הרעיון של קואופרציה , התאמת מעמדו לחוק הקואופרציה

 . יתאמית

המגיפה הזאת תתפשט עוד יותר . ומשם הוא התפשט גם לווהלין, פגשנו את האויב הזה בגליציה

 . וכך עולה השאלה האם אפשר להרשות הפקרות כזאת

ועל העסקנים החברתיים של  –שגוזלת את הצדק מהשכבות החלשות , זוהי אלימות אמיתית

 .  התנועה הקואופרטיבית לתת על כך את הדעת

 פרטורקואו. א

 

 



 חיים קובלאיים

 אסיפת כבאים
, גוטיק' ה, יושב הראש. בבניין העירייה התקיימה אספה כללית של אוגדת הכבאים המקומית

והמפקח מטעם  איוונסקי' סגן זקן היהודים ה –בירך את האורחים החשובים , פתח את האסיפה

. לאחר מכן נערכו הבחירות לנשיאות האסיפה. אדזששוביסקי' ה, אגודת הכבאים הווהלינית

, הקצין זאקושבסקי( האדונים הנכבדים)ה "ר וה"יו –איוונסקי ' סגן זקן היהודים ה: נבחרו הבאים

 . פונאמארוב כמזכיר' כחברים וה מרינובסקי, חנא יבלונסקי

במיוחד מצא . שהיתה מסורה למשימותיה, וח על הפעילות של ההנהלהגוטיק מסר דיו' ר ה"היו

 . פינקלשטיין' ר צורך להודות על פעילותו המסורה והכישרונית של חבר ההנהלה ה"היו

זלוטי  425דמי חבר הכניסו . זלוטי 42,000-תקציב האגודה הכללי במשך שבעה חודשים הסתכם ב

 . זלוטי 11,135בחודש והעירייה הוסיפה סובסידיה של 

' דיווח בשם ועדת הביקורת ה, אזבוקין על פעילויות הצוות' לאחר נאומו של מפקד הכבאים ה

. כי הנהלת הספרים היא בסדר גמור וכל הרישומים תואמים את המסמכים הקיימים, 'מרקביץ

' ה, פינקלשטיין' ה, ר גוטיק"היו –הוא ביקש להדגיש את הכרת תודתו על פעילות חברי ההנהלה 

 .בקשה זו אושרה פה אחד על ידי האסיפה והערות ההערכה נתקבלו ואושרו. פלשקא' וה גורין

וברוב קולות נבחר כממלא , פינקלשטיין' כמפקד הכבאים נבחר פה אחד ה. עוברים לבחירות

 . פלשקא' כמפקח כלכלי נבחר ה. מקומו חבר המועצה מיכאלסקי

ממלאי . שיינבוים, שטיינבך, מאינובסקי, גורין, ה גוטיק"ה: ת נבחרה ההנהלה הבאהברוב קולו

 . זאקשבסקי, גולדשטיין, בלוכר: מקום

על , איוונסקי' ה, פינקלשטיין לסגן זקן היהודים' לאחר דיון במספר נושאים הודה המפקד ה

 .שכיבד את האסיפה הכללית בנוכחותו

איחל הצלחה להנהלה שזה אך נבחרה , שא את נאום הסיכוםנ, איוונסקי' ה, סגן זקן היהודים

מאחל שפעילותו של איגוד , אגודות הכבאים במחוז קובל 28כמפקד עליון של , והדגיש שהוא

והאסיפה "[ אנחנו נשתדל"הכבאים קראו לעברו ש. ]הכבאים הקובלאי תהיה לדוגמה לאחרים

 . ננעלה

 

 

 לעניין שערוריית בית העלמין
 -שאינם ברשותנו )עליה מסרנו בגליונותינו הקודמים , ייה בבית העלמין היהודיבקשר לשערור

. אסיפה של בעלי הבתים בעיר, "חולות"בבית המדרש הטריסקאי ב, נערכה ביום ראשון( המתרגם

לייב -הירש, ראובן צוויקה "ה, ר"יו וולף גוניק' ה: שחבריה היו, בתחילה נבחרה נשיאות לאסיפה

 . כמזכיר שלמה מנדל' כחברים וה צוריף

ועל , שצריכה להגיב על השערורייה שטרם נשמעה כמוה, מנדל פתח בהסבר על מטרת האסיפה' ה

חייבים כאן טיפול יסודי ובירור , אמר, דברים אלה. המעשים השליליים של שומר בית העלמין

 . הדרך הנאותה כדי להעניש את האשמים



ה "בנובמבר על ידי הגבאים ה 3-נערכה בבית העלמין בר גוניק קרא פרוטוקול של הביקורת ש"היו

הביקורת קבעה בבירור כי יש מימצאים המעידים ששומר בית . גוניק ובעלי בתים אחרים, צוויק

. לצרכיו האישיים( מצבות זמניות)השתמש בקרשים ששימשו כציּונים , לייב פרישברג, העלמין

השומר . צוויק ועוד, לייב מוריק, דוב סויבל-מאירה "בין השאר של ה, נשמעה שורה של עדויות

שינקטו אמצעים ללכוד את , הצדיק את עצמו בכך שהרבה פעמים פנה לגבאים של החברה קדישא

 . הם נמנעו מכך, אבל למרבה הצער, הגנבים האמיתיים

הוועדה תהיה מורכבת משישה חברים . לבסוף נתקבלה החלטה לבחור ועדה שתפסוק בעניין

, יריחימוביץ. ב: בו במקום נערכו בחירות של חברי הוועדה. טברסקיהרב , קהילהובראשם רב ה

 . יודל פרידמן, טייגל קופרשטיין, צבי שוורץ, קלמן יצחק פפר

שהם אלה שצריכים למעשה להתעניין , לא הגיעו לאסיפה האישים והרבנים, באורח אופייני

 . בנושא

 

 זקנים-מושב
בעיקבות זאת החליטה הוועדה . אסיפה כללית של מושב הזקניםזה שנתיים כבר לא התקיימה 

אין , למרבה הצער. אחת ולתמיד לכנס את האסיפה בכל מספר משתתפים שלא יהיה( המנהלת)

ולאסיפה הקודמת הגיעו רק , יהודי קובל מעריכים את חשיבותו של מוסד חיוני כמו מושב הזקנים

 . הוועדה את מזלה פעם נוספת וקוראת שנית לאספהעכשיו מנסה . אנשים( חמישה)= כחצי מניין 

כי השלטונות כבר התעניינו , שקיומו של מושב הזקנים תלוי רבות באסיפה הזאת, כדאי לציין

כי הבניין של מושב הזקנים רשום על שמו של יחיד וכדי להעביר את הרישום , כן נמסר לנו. בנושא

כי , יש להאמין. החלטה של האסיפה הכלליתחייבים לעשות זאת מייד על ידי , על שם החברה

הפעם יעריכו יהודי קובל נכונה את מצבו של מושב הזקנים ובסופו של דבר יאפשרו לקיים את 

 . אחר הצהרים 4-אנסקי ב'שתיערך בבית המדרש פרוז, האסיפה

 

 קופת הלוואה וחיסכון עירונית
הראתה , זלוטי 5,000ודי של שהוקמה עם הון יס, קופת ההלוואה וחיסכון העירונית החדשה

בנובמבר  1-ח שלה מה"בדו. בששת החודשים הראשונים לקיומה עד כמה היא נחוצה לצרכי עירנו

, זלוטי 2000-ל 100בעלי מלאכה הלוואות של בין  200-סוחרים ו 122-כי כבר נתנה ל, ניתן לראות

כי , ח"כן משתמע מהדו .זלוטי 158,090.20בסכום המדהים של , לתקופות של חודש עד חודשיים

חוסכים בה  110-זלוטי ו 55,050-הפקדות הציבור בה מגיעות עתה ל. הקופה זכתה לאמון הציבור

כי השלטון המקומי יסבסד את הקופה בסכום גבוה יותר , יש לקוות. באמצעות פנקסי חיסכון

 . ויגדיל בכך את האשראי העומד לרשות האוכלוסייה הקובלאית

 

 הישמרו משריפות
העבירו הכבאים המקומיים לעצמם מהעיריה את הפיקוח על , כדי להישמר שלא יפרצו שריפות

צריכים בעלי הבתים לבוא לקראתם , לטובת האינטרסים שלהם עצמם. נקיון הארובות בעיר

בפרט לאחר שנקבע , ולאפשר למנקי הארובות לבצע את משימתם ולא להפריע לניקוי הארובות

 . לכך תעריף מוזל



 (גמילות חסדים)ח "גמ קופת
ח לפעול באורח נחרץ "החלה קופת הגמ, באחרונה" קול קובל"בעיקבות האזהרה שפורסמה ב

הקופה הכינה רשימה של אלה שמפגרים בהחזרי ההלוואות . לגביית ההלוואות שטרם הוחזרו

 ". קול קובל"ושמות אלה יפורסמו ב

 

 לתשומת לב
תוך כדי . בסקי הוצבה תחנה לאספקת בנזין למכוניותבקרן הרחובות לוצק ופוניאטו, על המדרכה

שהיא תופסת כמעט את כל המעבר על המדרכה , כך הוצבה המשאבה של המאגר בצורה כזאת

שהחוגים הנוגעים בדבר יתעניינו מהר ככל האפשר , כדאי היה. ותפריע לתנועת העוברים והשבים

 . בנושא ויתקנו את השגיאה שנעשתה

 

 רצח
ליד , הבחינו עובדים העוסקים בתחזוקת המסילה, ב שבמחוז קובל'בויז( הרכבת) לא הרחק מתחנת

העובדים משו מייד את הגוויה המתה שכבר היתה במצב גרוע כל . גופת אדם צפה במים, גשר ברזל

. הם הודיעו על כך מייד לתחנת המשטרה הסמוכה ביותר. שאי אפשר היה לדעת של מי היא, כך

ביל בתחום העיירה 'זהו איכר מהכפר צ. ע מי היה זה שנמצאלאחר חקירה קצרה הצליחו לקבו

הוא הורעל על ידי בני משפחתו בגלל סיכסוך . 36בן , שמו אוניפר בונדר. סדליסט שבמחוז קובל

 . הרוצחים נעצרו. השליכו אותו לנהר, ולאחר שהורעל, קרקעות

 

 שאלה קשה
מכיני המעיים (. בהמות)ל של חתיכות ביום רביעי שעבר נשחטו בבית המטבחיים העירוני מספר גדו

מאחר שהתעוררה אצלם . )חוט ברזל ארוך במעיה של אחת הבהמות, מצאו בעת ניקוי המעיים( לבישול)

אלה פסקו שהבהמה . )הם הודיעו על המציאה לרבנים( שאלה אם הדבר אינו פוגע בכשרות בשרה של בהמה זו

כל קצב . אות מאיזו בהמה הוצאו המעיים הללואלא שאי אפשר היה לקבוע בווד( הזאת היא טריפה

החליטו , בלית ברירה. טען שהמעיים הללו אינם שייכים לבהמה שנשחטה עבורו, שנשאל בעניין

אבל השוחטים שכבר . קצב אחד שהבהמה שלו תוכרז כטריפה, הרבנים למצוא שעיר לעזאזל

של מי נפל הטחול מהבהמה של  שוב לא ידעו בחלקו( זה היה שכרם)התחלקו בטחול של כל הבהמות 

 ...בסופו של דבר הם הטילו גורל ביניהם. אותו קצב

 

 לפני בית המשפט לערעורים
( כחשודים ברצח)אז נעצרו . בזמנו כתבנו על הרצח של מעקל הנכסים המקומי טומאשבסקי

בית המשפט המחוזי בלוצק דן . והם הואשמו ברצח, התושבים המקומיים סלביקובסקי והרמן

הסניגורים שלהם ערערו בבית המשפט לערעורים . תם לעשר שנות מאסר בתנאים מחמיריםאו

נדון סלביקובסקי לשמונה שנות ( בעקבות זאת. )בלובלין וביום רביעי שעבר נדון שם המשפט מחדש

מאסר בתנאים מחמירים והרמן שוחרר כי לא נמצאו כל הוכחות ממשיות לכך שיש לו איזו שהיא 

 . שייכות לרצח



 

 :הודעה

ישמור = רחמנא ליצלן )ל "שבתו היא אשתי ואשר ר, חיים צוריף' שלוש פעמים זימנתי לדין את ה
על כן הייתי מוכרח לנסוע לוורשה אל הרבנות ולקבל היתר . והוא לא רצה להיענות, השתגעה( האל

 .43רחוב שלעכצקא , ליבר רייז. (לשאת אשה אחרת על פניה)ממאה רבנים 
 

 

 

 1929בדצמבר  20, 110גליון , "קובל קול"מתוך 

  

 רק שתי הופעות אורח –" אכספרס"תיאטרון   
 ט  ומנהלתו.ק.י.ממייסדי וו, של האמנית המפורסמת

 אידה קמינסקה                 
 עם להקתה המפורסמת                      

 . ז.בדצמבר ש 22-ה, יום ראשון.   ז.בדצמבר ש 21-ה, שבת

 בסקי'פאודורה             העלמה מליצ             
                           (        סודות מחצר הצאר)           

 סארדו      מחזה בשלוש תמונות מאת זופולסקי. דרמה בארבע תמונות מאת ו

 אדמיניסטרציה דוד הלפמן        . בערב 8-ההתחלה ב.       בבימוי אידה קמינסקה

 

              : (ידיעה בזו הלשון" חיים קובלאיים"מופיעה במדור , באותו עמוד שבו התפרסמה המודעה)

 אידה קמינסקה בקובל
עם , האמנית האהובה אידה קמינסקה" אכספרס"תופיע בתיאטרון , וביום ראשון, שבת בערב, מחר

יש . מלמן ואחרים, צווייג, רחל טורקוב, סטרניצקי. א: בה משתתפים השחקנים הידועים, להקתה המעולה

ידה לצפות לכך שצופי התיאטרון המקומיים ינצלו את ההזדמנות לראות את ההצגות האמנותיות של א

 . קמינסקי ולהקתה

 

 ההבראה בבנק העממי

עדיין . בסך הכל מפרידים שבועיים בין היום למועד האסיפה הכללית השנתית של הבנק העממי בקובל

" מנהיגים"אבל מן הסתם ה, איננו חשים בהתעניינות מיוחדת ועדיין איננו רואים את ההכנות הנחוצות לכך

מן הסתם כבר רותחת ושוצפת לה הפעילות . נם עוצמים עיןאירגונים ובתי מדרש כבר אי, של חברות

 . נשאיר את הפעילות הזאת בקצב הטבעי שלה, איפוא, הבה... מאחורי הקלעים

שלא )הבלתי רגילה , עכשיו אנו רוצים להתעכב על המצב בבנק העממי מאז האסיפה השנתית הקודמת

וכחיים של המועצה וההנהלה של הבנק העממי אנחנו זוכרים עוד היטב איך החברים הנ(. התקיימה במועדה

: כלומר)את המנדטים שלהם לרשות האסיפה הכללית , בזה אחר זה, בקובל העבירו בצורה הפגנתית כל כך

אפילו  –אם תרצו . ובאמת היה זה תמרון מתוחכם מאוד... בהציגם אחדות דעים וסולידריות, (התפטרו



צריך את האומץ : וכי למה נשמור זאת בינינו. צעד גבורה – נרחיק לכת עוד יותר ונאמר. מחווה פוליטי

, "אבל"אבל תמיד קיים ה(. זמן כעס: בארמית)הגדול ביותר כדי להחזיר מנדט בבנק בכזאת עידנא דריתחא 

ולא ניצל אותו , החמיץ את ההזדמנות שהמשחק הזה נתן בידיו" הציבור העממי. "שמציל ממצב בלתי נוח

, (בראשות הבנק)כי משהו מאוד לא נחמד מתרחש שם , הציבור התבונן סביבו והבין ...כי, לשיפור עמדות

כה בשלים פוליטית והם " ההמונים"למעשה הרי אין ... אם כבר משליכים מרצון את המנדטים בהנהלתו

שאם אנשים שניצבים בראש המוסד כעשור שנים משליכים את המנדטים שלהם , מבינים דברים כהווייתם

לשם מה צריך לקחת את  –משמע שאין זה מזל גדול להיות נציג בבנק כיום ומשום כך , אתבקלות כז

על כן שבו והטילו את כל הקניין והמניין על הכתפיים השחוחות של אותם סבלים ... העול על עצמנו

 ...ותיקים מסכנים והחזירו אותם לשאת בעול

עד , שוב לכסא מלכותם, הלה של הבנק העממיחברי המועצה וחברי ההנ" כמעט בכוח"הנה כך הוחזרו אז 

 . היום הזה

מעיר "  קודקודים"בשיתוף כמה , להתייעצות כללית( חברי ההנהלה והמועצה)תיכף לאחר פרשה זו התכנסו 

 . ההתייעצות נועדה לעיון באמצעים לתיקון מה שהם עצמם קלקלו במו ידיהם. הבירה

צריך . צריך לרפא את המצב בבנק העממי: כלומר". הבראה"חדשה -בין השאר נזרקה שם המלה הישנה

 ...לקחת את המושכות חזק בידיים ולהישמר ולשמור את הבנק מפני כל פגעים רעים וחטאים רעים

שהצרו את )ככל שנחנקה , "ועדת ההבראה"ש, עד כמה פרדוכסלי שלא יהיה הדבר, ראוי לתשומת לב

הבינה בכל זאת את רצינות המצב וחמשת חבריה עם , זאותם חברי המועצה שניהלו את הבנק עד א( רגליה

 . התיישבו לשנן הילכות הבראה, בראש גרינברגהדירקטור 

לא . ועדת ההבראה החלה לעלות על מוקשים מבחוץ ומבפנים. כי העבודה אכן התנהלה בקלות, אין לומר

להשביע את התיאבון  מצד אחד היה צורך. לנגוע בבת אחת בנקודות בעייתיות כה רבות, דבר קטן הוא

, ומצד שני" פעילויות שינוי הזווית"שראו עצמם אז כנפגעים ממה שנקרא , הגדול מאוד של חברי הקופה

שהיה להם חשק גדול להצמיד את ההון , היו צריכים לבצע ניתוח קיסרי בנוגע לחברים מסוימים בקופה

היה , מצד שלישי(. ונה לחובות אבודיםייתכן שהכו" )משפטי שטרות שלא שולמו"של הבנק העממי לתיק של 

כדי שישקיעו , צורך לנקוט אמצעים קיצוניים כדי להגדיל את יוקרת הבנק אצל חבריו ובקרב הקהל הרחב

-ש, מצד רביעי היו צריכים גם לתמרן בין מאות החברים הצמאים להלוואות. את כספם כפיקדונות בבנק

 . ם עבורם צורך קיומימהווי, זלוטי שהם מקבלים כהלוואה 100או  50

חבר בבנק                  .   התשובה תינתן במאמר שני? האם הצליחה ועדת ההבראה בכך

 העממי

 

 

 

 

 

 



 :וזו לשונה, (לעיל)הופיעה גם המודעה על האסיפה הכללית , באותו גליון  שבו הופיעה הכתבה על הבנק העממי

 הבנק העממי בקובל
 1930בינואר  5-ה', ביום א

 אחר הצהרים 4בשעה 

 "אכספרס"בתיאטרון תיערך 

 השנתית האסיפה הכללית

 :על סדר היום

 פתיחה ובחירת נשיאות האסיפה. 1

הביקורת . ב. קריאת פרוטוקול הביקורת. א: דיווח על. 2

 .1928/29אישור המאזן לשנת . ג. האחרונה של האגודה

 (.ההפסד)הסדר חשבון הרווח וההיזק . 3

 .1930לשנת אישור התקציב  4

 . אישור גובה האשראי לחברים. 5

 .אישור גובה ההתחייבויות שהבנק יכול לקחת על עצמו. 6

 .בדבר גובה המשכורות 12שינוי הנקודה הראשונה בסעיף . 7

 ההנהלה        . בחירת המועצה וההנהלה וממלאי מקומם. 8

 

 

   

 .הודעה                 
 את  העברתיכי , אני חולק בזה עם קהל לקוחותיי הנכבדות

 המתפרה לאופנת נשים          

 50' סקה מסבבוורששלי לביתי הפרטי הנמצא 
אני כבר מקבל את לקוחותיי . ז.בח 15-ה, ומיום ראשון

בה בעת אני מבקש להודיע כי אני . הנכבדות אצלי בביתי החדש

האחרונים  ורנלים'והזהדגמים  מקבל בקביעות את 

או , אני מקבל הזמנות מאריגי הלקוחות. והחדשים ביותר

  .מהאריגים המהימנים
אני מקווה כי הלקוחות המכובדות שלי יעניקו לי את אמונן כמו עד 

 . כה

 50' סקה מסבורש אני מבקש לזכור את כתובתי
 מאיר לרבר: בכבוד

 

 חיים קובלאיים
 מונה סגן ראש עיר

' ה, (הוריכוב)בהאריכאוו ( זקן היהודים)ווהלין מינתה את מי שהיה סגן הסטארוסטא מועצת פלך 

 . בחודש זה 15-לסגן ראש העיר בקובל והוא כבר נכנס לתפקידו החל מה, (בנקובסקי) באנקאווסקי

 

 



 לשכת בעלי המלאכה

אישרה בימים אלה ועדת הבחירות הראשית את , בהקשר לבחירות הקרובות של לשכת בעלי המלאכה

כחברים בלאק משה ו שטיין יחיאל, גרודושינסקי: רשימת המועמדים בארבעת אזורי הבחירה של קובל

 . כנציגים אסתרקהשל בר -משהו גלייזר פסח, יסידורסקו

 

 קופת גמילות חסדים

כהלוואה ( זהובים= זלוטי . )זל 1,200וינט 'המקומית מהג( גמילות חסדים)ח "ת הגמבימים אלה קיבלה קופ

 . ארוכת טווח

 

 מחפשת" יעאס"

, תושב קובל, יונה זרנושקה' מחפש את ה"( יעאס)"סניף רובנה של החברה היהודית המרכזית להגירה 

הכתובת המדוייקת של המבוקש לא . ליברמן. ב, מקרובו בארגנטינה( אישור הגירה)שהגיעה עבורו דרישה 

 . 32ווארשאווא , ברובנה" יעאס"המעוניין צריך לפנות בכתב לסניף . נמסרה

 

 גופה על גג הקרון

נתגלו על , (של קובל)כאשר הגיעה רכבת המשא המהירה מבריסק בימים אלה לתחנת הרכבת המקומית 

חקירה העלתה . על גגו של אותו קרון נמצא אדם מת שגולגלתו מנופצת. אדםדופן אחד הקרונות כתמי דם 

הוא טיפס על גג הקרון כדי לפרוץ את . שתיכנן לשדוד את הקרון, כי האיש הוא אלכסנדר האץ מבריסק

 . דלת הקרון וכשעברה הרכבת מתחת לגשר ספג מהלומה עזה בגולגלתו ונפל מת במקום

 

 בות ביממה אחתישש גנ

כשנתקלו שם בגברת . פטרקובסקי' ישי בערב פרצו שני גנבים לביתו של חייט הנשים הביום ש

לפתע הפריעה להם . סתמו את פיה והחלו לארוז את חפצי הערך שבבית, הם כבלו אותה, פטרקובסקי

 . הגנבים נבהלו ונמלטו מבלי לקחת דבר. שנכנסה מהרחוב, המשרתת

 . אבל הופרעו וכל עמלם היה לשווא, ם רצו גנבים לגנובבמשך שבת בערב אירעו חמישה מקרים שבה -

בדרך  סגל' ה, ברחוב ווארשאווסקי בראנזאפט' בבית המסחר של ה, רחוב קרוטקהב גרויסר' אצל ה

הצליחו , במקרה האחרון. בדרך בריסק בלומנפעלדובחנות של  ניק'הירש טבצבמחסן של , בריסק

 . הגנבים לקחת מעט סחורה

 

 



 ?גם כן הפתעה

 18-שם הכיר את בתו בת ה, (ין'רוז)עבד בקייץ הנוכחי בכפר רוזשין . א( הקובלאי)הבחור היהודי המקומי 

, 30-וה 20-הכוונה כנראה לאחד מהאיכרים הפולניים שהובאו על ידי השלטונות לווהלין בשנות ה)של מתנחל נוצרי 

הבחור ניהל רומן עם הנערה הנוצרייה עד (. אוקראיניתשרוב אוכלוסייתו היתה , במאמץ להקנות אופי פולני לאיזור

. כאן הפריע מוצאו היהודי של הבחור והמשפחה הנוצרית גילתה התנגדות גדולה כלפיו. ששניהם התאהבו

 . הדברים הגיעו לידי כך שהם אפילו רצו לירות בבחור היהודי המאוהב

עומד להפתיע את . כי הבחור א, אומרותשמועות . בימים אלה נעלמו לפתע הבחור עם אהובתו הנוצרייה

 . אולי בכך יוכל להסיר את התנגדותה לנישואי הזוג. ולהתנצר –המשפחה הנוצרית 

 

 מועצת העיר

לאחר שמיעת הדיווח אודות העברת חברת החשמל . ביום רביעי בערב התקיימה ישיבה של מועצת העיר

באפריל יהיה המחיר של  1-יקבותיו הוחלט שעד לנערך דיון ארוך ובע, (לרשות העיריה) טולרמידי האחים 

, למנורה( אגורות של זלוטי)גרושן  21 –למנורות מיוחדות . זלוטי לקילוואט 1.10חברת החשמל העירונית 

לבתי , אחוז פחות 50-לעובדי העיריה ולעובדי חברת החשמל ב, אחוז פחות 10-למוסדות ממשלתיים ב

 . אחוז פחות 50 –ובסדים על ידי העיריה תפילה דתיים מיוחדים ולמוסדות המס

שהפכו למחוסרי , צוקרמןדיון ממושך גרמה השאלה מה לעשות למען עובדי חברת החשמל של טולר ו

כי כל העובדים ללא יוצא מהכלל יקבלו עבודה , הוחלט. עבודה בגלל העברת החברה לרשות העיריה

 . בחברת החשמל העירונית

 . ה של מועצת העירבמוצאי שבת תתקיים עוד ישיב

 

 הגיע הזמן

. מבית העלמין( מצבות העץ הזמניות)זה לא כבר התחוללה אצלנו מהומה ושערורייה בקשר לגניבת הציונים 

, אבל כאשר יהודים אינם מובאים לקבר ישראל. אי צדק כזה, הכל זעמו על כך שנעשה מעשה נורא כזה

וכך משאירים עד היום שני יהודים (. הראשונההעולמית )שכן זה אירע בימי המלחמה . לא קורה דבר

לנוח בבית העלמין הרוסי המקומי ושני חיילים , פסח גלזמן ואברהם קרינר, שהיו שבויי מלחמה, רוסיים

כבר הגיע הזמן . ואיש מפרנסינו איננו מתעניין בכך, יהודים גרמנים בבית העלמין הפולני המקומי

קורבנות המלחמה הללו ולפחות יעבירו את עצמותיהם לקבר יתעניינו ב, שהקהילה שלנו וגם הרבנות

 . צריך רק את הרצון הטוב לכך. קל ואפשרי לעשות זאת, בעיצומו של החורף, בדיוק עכשיו. ישראל

 

 

 



 "באזאר חנוכה"

מתקדמות בקדחתנות , של ועדת הנשים המקומית לטובת קרן קיימת" באזאר חנוכה"ההכנות ל

 . חסת לעניין בהבנהוהאוכלוסיה המקומית מתיי

 . הוא יימשך כל שבוע החנוכה. יהיה מרשים מאוד ויהיו בו הרבה אירועי חנוכה" באזאר חנוכה"

 

 "אורט"

 (היא חברה שמטרתה ללמד את ילדי ישראל מקצועות מעשיים" אורט)"

התוכנית היתה מרשימה מאוד . המקומי ערב ילדים" אורט"בשבת שעברה נערך על ידי בית הספר 

האיפור והבימוי אפשר היה , לפי התפאורה. של פרץ" לבוא בטובה"במיוחד בלט המחזה . ועשירה בתוכן

 . להבחין בכך שהשקיעו הרבה עמל בהצגה

. היא רקדה בצורה אמנותית ממש. יזיק'קה צ'שרהשביצעה התלמידה " ריקודי המזרח"יפים לדוגמה היו 

עליצות שלטה בכל צוות המורים והתלמידים ובעיקבות זאת הם התכנסו . התלמידים חשו עצמם כמו בחג

 . לאחר ההופעות למיפגש נעים בצוותא

 

 מינהל עירוני

ואשר  ,(?פוניאטובסקי) רחוב פילסודסקיהנמצאת ב, העירונית האחת והיחידה בקובל( הגינה)הכיכר 

עכשיו . היא עתה עזובה ומופקרת, בתקופת הכהונה של העירייה הקודמת היתה תחת השגחה מתמדת

במקום לדאוג למראה אסתטי ובריא . מלכלכות וכדומה, המלחכות את ענפי העצים, בהמות... מטיילות בה

יש לקוות . מגבירה העיריה את ההרס של כל מה שהקודמים טיפחו בתשומת לב כה מרובה, של הכיכר

שלאוכלוסייה הענייה הוא המקום היחיד , תקפיד העירייה להשגיח על הגן היחיד בעיר, שמעכשיו ואילך

יש לקוות גם שהעיריה תביא אותו למצב . בימי הקיץ שבהם היא יכולה לנוח וגם לערוך שם אירועים

 ...סניטרי סביר ותסגור אותו מפני עוברי האורח ההולכים על ארבע

 

 !..כשאין מזל

ובעלה החזיר אותה , ניהלה רומן עם אחר, שכאשר יצאה לנופש, אשה מסויימת, .בזמנו סיפרנו כבר על ל

יצאה האשה בסתר מביתה והלכה , ביום שישי שעבר בערב. שוב את מזלה. עכשיו ניסתה ל. מהנופש

רכבת ויצאה  קנתה כרטיס, היא ניגשה הישר לקופה, מבלי לחשוד שעוקבים אחריה. בכיוון תחנת הרכבת

שדרש , הופיע לפניה בעלה, רצתה להיכנס אליה. והאשה ל, הגיעה. כאשר הרכבת הנוסעת לר. לרציף

הלכה , ומתוך הבנה שהפעם נלכדה שוב, כדי שלא לגרום לשערוריה פומבית. ממנה לחזור עימו הביתה

 . האשה הביתה לאחר שהתנתה שכל העניין יובא לדיון אצל הרב

 



 ה בכל תחום שהואפולין אינה נחות

 . בנאומו בטקס הסיום של תערוכת פוזנאן, ר ווכוביאק"ד, כך אמר נשיא המדינה

הצליחה פולין לא רק להקים מחדש את , (העולמית הראשונה)בעשר השנים שעברו מאז המלחמה , ואכן

שקודם לכן היו , אלא גם בנתה שורה ארוכה של מפעלים תעשייתיים חדשים, התעשייה החרבה שלה

 . צריכים לייבא את מוצריהם מחוץ לארץ

על ידי החברה שכיום  1923-שנוסדה ב, אחת הדוגמאות הטובות לכך היא תעשיית הגומי הגדולה שלנו

המלחמה לא היתה בפולין כל תעשייה כזאת והיבוא של מוצרים לפני (. PPG) פפגה, כבר מוכרת בעולם

עכשיו כבר לא רק שאין צורך לייבא מוצרי . נוכאלה מחוץ לארץ היה נטל כבד על המאזן הכלכלי של

מתעניינים בהם בחוץ לארץ והתעשייה שלנו מצליחה , אלא שבגלל האיכות והמחירים הנוחים שלנו, גומי

 . שם לעומת המפעלים הזרים

ולהתחרות בהצלחה עם מפעלים , ל"יכולה כבר לייצא את מוצריה לחו" פפגה"תעשיית הגומי הפולנית 

 . מקומיים שם

בעיקבות זאת . נעלים ונעלי נשים, ערדליים 25,000-מייצרים בעונה זו יום יום למעלה מ" פפגה"מפעלי 

. זלוטי 1,500,000שמתוכם מהווה הייצוא , מיליון זלוטי 7-מכניסה תעשייה זאת מדי חודש למעלה מ

 . אלה הם חצי אחוז מכל הייצוא הפולני

אלא גם לתפוס מקום מרכזי , בשבע שנות קיומה לא רק לפתח את התעשייה הפולנית" פפגה"כך הצליחה 

 . בין המפעלים האירופיים הגדולים ביותר

 

 גימנסיה של שמונה כיתות
 הוראה בלשון הפולנית

 קלרה ארליך
 כל שמונה הכיתות מוכרות על ידי מערכת החינוך הממשלתית

למחצית השנייה של שנת ( הכניסה)לבחינות כי בקשות , מודיעה

בבניין  1930בינואר  3-החל מה, יום-יתקבלו יום, הלימודים

 .רחוב סינקביצה, הגימנסיה

 .1930בינואר  20-עד ל 15-ההבחינות יתקיימו החל מ

 ההנהלה                                           
 

 

 

 זניט
 זה שיא הדיוק

 



 מחשבות

 .של זמננו" טמפו"המכוח . 1

המטיילים להם בשבת אחרי , כולנו עדיין זוכרים במעורפל אותם יהודי העיירה הקטנה המיושבים בדעתם

אבל . על קצה החריץ של הקפוטה, כשידיהם משולבות מאחורי גבם, בנעימות, כך בהרחבת הדעת, הקוגל

של מכוניות , ל מהירות מטורפתש, תקופה של חשמל ורדיו: הזמנים שונים, בעוונותינו הרבים, היום

של אופנות נשים , של תמונות קולנוע רצות ומהבהבות, כבדרך אגב, שדורסות אנשים כלאחר יד

 . ועוד פורענויות שכאלה, המתחלפות כל רבע שעה

לא לחוץ . הינו עולם יפה, אומר הוא, העולם של ימינו. האדם כיום גאה מאוד בקצב המהיר הזה, אמת

 ...מסובב את הראש, מהיר, זריז ,אלא מלא חיות

 . על כנפי מטוסים: י"פירוש רש. הוא עובר כעל כנפי נשרים; הזמן אינו עומד

העסקים מתים וכאשר עובר פיהוק לא מחוייבים לסגור את ]יהודי שדווקא יש לו מעט זמן , הרי, אבל אני

 . וגם לשאול קושיות, כך שאם נשאר לי מספיק זמן אפשר לנצלו להרהור חטא...[ הפה כל כך מהר

 . שואל אני איפוא את הקושיה הראשונה

 . ימינו אלה הם דווקא לגמרי איטיים ונעים בכבדות(: ההיפך מן הנכון -בארמית )איפכא מסתברא 

ולציבור , (אין דין ואין דיין –בארמית )ממש לית דין ולית דיין . הנה אנחנו נמצאים כבר שבועיים ללא שלטון

 .צריך לחטוף יישוב הדעת ושיחה קלה, לדוןצריך . יש זמן

ואצל סבא ]שהכל כבר מנוי וגמור והעתיד כבר כמונח בקופסא , יכול להיות שכבר לא צריך יישוב הדעת

זה צריך ללכת לפי . זה לא נעשה כל כך מהר. אבל בכל זאת צריך סבלנות[ בקופסת הטבק להרחה –

ועידה וכל כת , משרד ראש הממשלה, ספר התקנות, הדרישה של המכונה הגדולה שנקראת קונסטיטוציה

 (.וכל שאר החבורה)דילה 

 . הבה נבחר עתה במשל שני

-להתכנס לקונגרס הציוני ה)לבצע חתיכת קיבוץ גלויות ( הציוניים)לפני מספר חודשים התחשק לקברניטינו 

של הסוכנות היהודית שנועדה  בקונגרס זה אושרה הקמתה)בעיר ציריך ולהוציא לפועל מעשים בארץ מולדתנו ( 16

קצרה סבלנותנו ורצינו תוך זמן קצר , "טמפו"שאנו חיים בזמן של ומכיוון . (לנהל את חיי היישוב העברי  בארץ

המופתי , אבל אז בא הצד שכנגד(. שתהיה לנו שליטה גמורה בארץ ישראל)ביותר להיעשות בעלי בתים גמורים 

 (. ט"במאורעות תרפ)מפו מודרני לחלוטין חבט בשינינו שגם הוא היה חסר סבלנות ובט, וסיעתו

 . אבל לא כל כך קל להפוך אותה למציאות, קל לספר מעשייה, אחים, אז אולי

בוועדה , נזכה אתכם בוועדת חקירה. יש לי זמן, ילדים: ואמר( השלטון הבריטי" )מיסטר"ובכן הגיע ה

 .מחאות והכחשות, עם הבנות, בסנסציות עם ברווזים, בראיונות, בהצהרות, מנדטורית

שלא היה זקוק לכל , אלה אינם ימיו של המלך הטיפש אחשוורוש. יש זמן. שום דבר לא בוער: העיקר

הפך לגמרי )הורה לרצוח את היהודים ולמחרת , בטמפו מהיר מאוד, ופשוט מאוד, פרלמנט עם אופוזיציות

 ![. יום מלך כזההיכן מוצאים ה]תלה את המן ואת ויזתא בנו (את הכיוון ו



 אצלנו בקובל" טמפו"מכוח ה. 2

 ?כמה מהר מתנהלת עבודת הקהילה שלנו בקובל

אם מודדים לפי : דהיינו. כי גם המהירות היא יחסית, יש אפילו לצים האומרים. לא קל כל כך לתת תשובה

דה אבל כשמודדים אותה לפי העבו. הרי שמהירות הפעילות בקהילה היא מכובדת, גידול הגרעון

בין אחשוורוש ( קשר)שמוצאים סמיכות פרשיות , יש אפילו פרשנים כאלה. התוצאה אחרת, שנעשתה

ולאו דווקא , הם אפילו מרחיקים לכת ומוצאים בין מקורביו כמה מבני המן. מנהיג העדה שלנו...ו

 ...מהצעירים שבהם

 !ימים של תסיסה ומהירות הבזק. ימינו הם תור זהב, בחיי

---   

וממש רוכב על " טמפו"כנגד זה שהעורך שלי גם הוא חסיד גדול של ה? אני אומר את כל אלה כנגד מה

 !אדון עורך, אל תלחץ כל כך! שא. אומר הוא!" מרח מאמר! "עורפי

 רבי יעקב                                              ?וכי למה לא תלמדו מאנשים נבונים

 

 !מכתב לחבר

 !חבר חביב

בעוד חצי , הנה-שכן הנה. סבלו השבוע מפלה גדולה ויש לי עליהם רחמנות מרה, המסכנים, עירנופרנסי 

יוכלו שליחי הציבור לבוא , שלא נדע, ועם מה, תתחיל מערכת הבחירות החדשה למועצת העיריה, שנה

 ".?העסקתם באמונה: "מה יענו הם על השאלה? אל הקהל

. מס תושב לא קטן –הדייר . מס תחזוקת רחובות –בעל הבית . מס שילוט( לעיריה)החנווני המסכן משלם 

 ...יקימו נגד פרנסיהם, הבלתי מרוצים, שכל אלה" יצעקו"את ה, תאר לעצמך חבר, ובכן

אם . כבר היו שליחי הציבור שלנו מוצאים עצה, כי אילו היו אלה הטענות היחידות, אבל עלינו להודות

לכך הם . הם יכולים להשליך את הבייגל הלוהט זה על זה, הםאינם יכולים לעשות משהו למען בוחרי

, הדיירים על בעלי המלאכה, בעלי הבתים על הדיירים, על בעלי הבתים –נציג הסוחרים . מוכשרים מאוד

ובפרט כאשר המשימה העיקרית בתעמולת ... מעשייה ללא סוף, בעלי המלאכה על הציונים וחוזר חלילה

אלא להראות לציבור מה המועמד , ור ובדיוק מה הפרוגרמה של המועמדהבחירות היא לא לומר בבר

או מפגינים בתשלום הרי אינם חסרים עד , כמה מקורבים.. לא שווה, וכי מה שההוא רוצה, השני רוצה

 ...ואז שוב הכל שריר וקיים –שתתקבל ההחלטה הרצויה 

לאחר הסטירה בפניהם של כל , עלולי אירע מה שקרה השבו, כך זה עלול היה לקרות, חבר יקר, כן

ישאלו , ומי שינסה להטיל את האשמה על חברו. לא יהיה לאיש פתחון פה, הנציגים היהודיים בעיריה

משהו שהוא פשוט עניין יוקרתי , בנושא כזה שמעניין את כל העיר במידה שווה? מה זאת אומרת: אותו

 ..?כולתם להגיע ביניכם להסכמהלא י, בשעה שכזה עניין מתרחש, לכל הקהילה היהודית כאן



כי לתפקיד סגן , ממימשל הפלך הגיעה הודעה: אספר לך בקיצור. להאריך בדברים, חבר יקר, אינני רוצה

 ...מעיר אחרת, אלא מישהו זר, ראש העיריה נבחר לא יהודי

ות רק אילו קיבל המועמד היהודי בבחיר: כי היא עוד התנהגה לפנים משורת הדין, מועצת הפלך סבורה

שבחרו  11-אבל כדי שלא לפגוע ב. קולות 12היה על המועצה לבחור במי שקיבל , 12קולות והנוצרי  11

אבל מה יגידו חברי מועצת ... גם לי גם לך לא יהיה: כלומר. היא שולחת לכאן מישהו זר לגמרי, באחר

מה ? מונח אצלם בכיס כי תפקיד הסגן, שכל כך הבטיחו להם בעת הבחירות של ראש העיר, העיריה שלנו

מדוע לא דרשתם לקבל שחור : כאשר ישאלו אותם? יענו הם כאשר ישאלו אותם מה נשמע עם הסגן שלנו

 ?מה הם יענו על כך, ממי שהיה צריך את קולותיכם לבחירת ראש העיר( הבטחה בכתב)על גבי לבן 

כי , (בבית המשפט העירוני)י שני כבר לא יהיה לנו אפילו שופט יהוד, לא די בכך שאיבדנו את מישרת הסגן

שכן הנוצרים , אבל בכל זאת אין אלה כוחות שקולים, אומנם מספר היהודים והנוצרים בעירייה שווה

 ...והיהודים אף פעם לא, יכולים להידבר בינם בכל נושא שקשור ביוקרה

די למלא את אלא כ, האשמים הם אלה שיושבים שם לא כדי לשמור על הכבוד היהודי? ומי אשם בכך

 . לבוא חשבון עם אוייב מבית ולשלוט בכלל ישראל, לנהל את חשבונותיהם הפרטיים, האמביציות שלהם

עיקמו , כאשר הועלתה המועמדות של אישיות יהודית גדולה לתפקיד סגן ראש העיריה, לפני כמה חודשים

יודע את צרכינו ואינו מסוגל  שאינו, נותני הטון אצלנו את אפם ולא יכלו לתאר לעצמם שמישהו זר לגמרי

 ...יוכל להיות עלינו שר וקצין, לטפל בהם

ומה תאמרו על כך ? עדיני הטעם שלי, אבל הזר שמועצת הפלך החליטה עליו מוצא יותר חן בעיניכם

, כאשר יבוא עליכם יום הדין, אלא מה תאמרו ביום פקודה, "מה תאמרו עכשיו"ואינני מתכוון ל? עכשיו

 ?מה תאמרו אז. שנהבעוד חצי 

וכאשר גורמים להם , אם בעיריה ואם בקהילה, אצלנו( העסקנים היהודיים)כך הם ! ישראל, אלה אשריך

התפטרו ואל : כי מן היושר היה שכולם יתפטרו ואפילו כאשר אומרים להם גלויות לחלוטין, להבין

או שהם , ם מתכווניםממש כאילו לא אליה, הם עושים את עצמם תמימים, תפריעו לאחרים לעבוד

או בעברית ; "יישקני"הפסוק נפתח במלה " )שיר השירים"משליכים מעצמם כל בושה ועונים בפסוק השני של 

 (....שקו לי ב: של ימינו

 שלך הכלבויניק                                                    !   היה לי בריא

 (לעניין המשבר בוועד הקהילה)/ בהירות 

ואשר נמסרה לנשיאות ועד , אמון שנתקבלה על ידי רוב גדול של חברי הנהלת הקהילה-הצבעת האי

 . גרמה כמובן מאליו למשבר בקהילה, הקהילה

דווקא בעניין זה צריך אותו רוב לעשות . לו לא היה מתמשך ונסחב כל כך, משבר זה לא היה כל כך מסוכן

אם הוא לא יחוסל בכל , מה שעלול לבוא בעיקבות המשברחושבים ולמסור לעצמו דין וחשבון ברור על 

 . המהירות האפשרית



כי אי שביעות , אנחנו גם יודעים. האמון של רוב ההנהלה בנשיאות נוצר בגלל סיבות רציניות-ברור כי אי

. אינו נובע רק מהתקפות אישיות, מחוסר הפעילות של הנשיאות, הרצון של רוב חברי הנהלת הקהילה

רוב חברי הנהלת ועד הקהילה תומכים בהגברת קצב : נה לוגית לחלוטין ממהלך המחשבה הבאזוהי מסק

הנשיאות הפריעה לה לבצע  -לא משנה באיזה נושא מטפלת עתה הנהלת הקהילה . הפעילות של הקהילה

 .כי הנשיאות תתפטר ותאפשר להם לבצע את תוכניותיהם, משום כך הם דורשים. את תוכניותיה

שאלה זו . אמון נמסרה בכתב לנשיאות עדיין איננה פותרת את הבעיה כלל-שהצבעת האי אבל העובדה

עדיין תלויה בתנאים סובייקטיביים ואובייקטיביים ובדיוק משום כך איננו רואים שום נכונות רצינית 

 . כדי לאפשר פעם אחת ולתמיד פעילות פורייה בתחום הקהילתי, לסיים את הפרשה הזאת

דווקא יכול להיות שהחוש של רוב הנהלת ". התקפה אישית"לעשות טרגדיה גדולה של  ואין שום צורך

. צריך איפוא לאפשר להם זאת. אולי דווקא הם יצליחו לעשות דברים ממשיים יותר. הקהילה איננו מטעה

מבלי להיסחב ולגרום , עניין המשבר בקהילה צריך להיפתר ביתר מהירות ואפילו מייד, מכל מקום

שסביבם יכולים להיווצר גירסאות בלתי , מאחורי הקלעים ולתעייה במיסתורין מלאי סודותלמשחק 

 . שאינן מביאות כבוד גדול לקהילתנו, מהימנות

יש להתוות בבירור את דרך הפעולה לעתיד של . יש להציב את הבעיה באופן פתוח וגלוי על סדר היום

 . הקהילה היהודית אצלנו בעיר

 ר-ב-א

 

 

 קבלו את יופייכן מחדש               

 ככל שלא יהיו פניכן מוכתמים             
 חורים בעור , ספחת, נקודות, בפצעונים      

 תוכלו עכשיו להשתחרר מהם לחלוטין, או סימנים אחרים

 במכון הקוסמטיכאשר תבקרו         
“STELLA”                  

 37ה 'מיצקביצ                   
 ופניכן יתבהרו ויקבלו מראה יפה           

 בערב 9 – 6צ "לפנה 12 – 10יום יום בין      

 

 

 

 הידועה בכל מקום בחוץ לארץ ובפולין הכירומאנטית

  בינואר 1-נשארת בקובל רק עד ה
 הכניסה דרך החצר   17ורשבסקה , "פאריז"במלון 

 אומרת , (?בדולחכדור )ומראה את יכולתה בחכמת היד וכן בראי 

 , לכל אדם את עברו ומה חושבים שמצפה לו עכשיו לגבי עתידו בחיים

 ( נסתרות)קוראת ; בנסיעות ובאינטרסים העסקיים שלו, באהבות

 . נותנת את העצות הטובות ביותר. ממכתבים ומתצלומים של המעוניינים

 .בואו והתרשמו. אל תאחרו' זל 1.50-המחיר החל מ

 
 



 
 "קול קובל"העיתון קטעים מ

 בני גבירצמן: תרגום

  -1930שנת  -
 

 30-5-1930 –צ "סיון תר' ג, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 חנוכת הבית של תלמוד התורה
תלמוד )ת "סבל הכי הרבה מיבנה הת, מכל החורבן שמלחמת העולם האחרונה גרמה אצלנו בעיר

עסקנים מסויימים השקיעו מאמץ רב לאחר המלחמה . והותיר שטח ריק, שנהרס לחלוטין( תורה

כי אולי הבניין הפרטי יישאר נחלה עירונית , הם חשבו. ת בבניין פרטי זר"והקימו מחדש את הת

זה ארבע שנים מתגוללים להם . ת היה מוכרח לעזוב את הבניין"אבל לא יצא מכך מאומה והת

ת בבתי מדרש שונים וכתוצאה מכך לא יכול "עם המלמדים והמורים של התהילדים המסכנים 

 . היה ילד יהודי עני לקבל את החינוך הראוי

ת והעסקנים "התחילו עסקנים מקומיים מסויימים להתעניין במצב שנוצר בת, לפני כשנתיים

העלו תוכנית להקמת , יעקב שמואל גאלדבערג' וה שמחה היינאך' ה, דוד שקאלניק' החשובים ה

בסיוע נדבנים , המאמץ עלה בידם. ת"בניין חדש באותו מקום שבו ניצב הבניין הישן של הת

כבר עומדת להתקיים [ יוני]בטשערוויעץ  8-ה, וביום ראשון, מקומיים וגם בני עירנו באמריקה

 . ת"חגיגה גדולה של חנוכת הבית לבניין החדש של הת

ת קובל תבין כמה הרבה עבודה השקיעו העסקנים החשובים לטובת כי אוכלוסיי, אנו מאמינים

שרק לעיתים נדירות קורה , הילד העני וכולם ייקחו חלק בשמחה היהודית ויחגגו יום טוב כזה

 . אצלנו ברחוב היהודי

 

 הודעה
 . לאירגון הרוויזיוניסטי יוסף אברךצורף מחדש החבר . ז.ח 26-על סמך החלטת הוועד מה

 סניף קובל, בפולניה ר"ברית הצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "קול קובל"העיתון קטעים מ

 בני גבירצמן: תרגום

  -1931שנת  -
 

 

 6.2.31, 165גיליון , "קול קובל"מתוך 

 (פיליטון) !משבר, הצילו
 

ועל מה , על מה משוחחים בין מנחה למעריב בבית הכנסת? על מה מדברים היום בעולם הרחב
 ?הבירהבעיר " בחלונות הגבוהים"

 . ואני מתכוון למשבר הכלכלי, בעל הדבר הידוע, "עליו"מובן שרק 
לא יותר , אלא שגם להיפך. אין כל רע, אין סיכסוכי קרקעות, נדמה כי חלילה אין כבר בעולם רעב

. וזה נקרא משבר. ממש מפחיד. התפתחויות שחונקות את העולם. יש זעזועים. מידיי טוב בעולם
 . משבר עולמי

ועם ההמונים העממיים , הוא יותר דמוקרטי. לפחות אין מבחינתו כיום אפליה בין עני לעשיר
נראה כי הכל נובע מכך שמנקודת הראות הסוציאליסטית המשבר . הרחבים הוא ממש אדון ואח

הסימן הטוב . כי הוא מוכיח את צידקת ההשקפה המאטריאליסטית על העולם, זוכה באהדה רבה
תוכנית "כגון , שם מאפשר המשבר לעשות את כל הניסויים, רץ גן העדן האדוםביותר לכך בא מא

 . וכדומה" החומש
שבהם , אין עיר ועיירה, עד כדי כך שאין מדינה. הפופולאריות של הוד מעלתו המשבר היא ענקית

שכן מדיניות , אומנם עד לפני זמן מה לא הכירו אותו במדינתו של קולומבוס. לא מכירים אותו
אבל התפתח . והיקשתה עליו להתגנב פנימה" אישים בולטים"לת ההגירה חלה שם גם על הגב

עולה " )ירוק"מה יכול לעשות , שלא נדע, אלא. עד שלבסוף הצליח לחדור, מאבק שנמשך שנים
עד כדי פתיחת  –( בגרמניה)למהומה שמקימים היעקעס , אבל הקשיבו לרעש.. ?באמריקה( חדש

לפחות שלח להם ארוחת . במסירות נפש, עם פירסומת, גנון האמריקניוזאת בסי. שערי שמיים
 ... ערב

התרגלו אליו ולפעמים בכל זאת מצליחים . ושום דבר, נדמה כי אצלנו הוא כבר אזרח ותיק משנים
עד כדי כך , מצאו אמצעי קיצוני נגדו" בחלונות הגבוהים"אומרים אפילו כי . להוציא איזו פת לחם

מתכננים לפתוח : והאמצעי הזה פשוט מאוד. בר לא יהיה כל משבר במסחרשאצלנו בפולין כ
ממילא , את הצורך בחנוונים( לבטל)שבהן לא יהיה פער תיווך ואם יצליחו לחסוך , מפעל-חנויות

זאת תהיה התוצאה של הדיונים בין הקול היהודי לבין , כפי שאומרים... לא יהיה עוד גם משבר
 . סל את המשבר על חשבון הסוחר היהודישרוצה בדרך זו לח, הממשלה

? מדוע זה התייקרו פתאום הגפרורים, אם כן, איי. מלבד זאת מתכננים להוזיל את כל הסחורות
 (...ללא מענה)קושיה היא ותישאר קושיה 

חבל רק שלא שולחים אותו לברית ". ממנו"אלא בכל העולם רוצים להיפטר , ולא רק אצלנו
 . היו מחסלים אותו שם בוודאי כבר. המועצות

 . על כך נדבר בפעם הבאה? ואולי תצליח קהילת קובל עצמה לפתור את הבעיה הקשה הזאת
 

          ברוך חפץ
 
 
 

 :מודעות מגיליון עיתון זה

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ׁ 
 ׂ !!!המקורי של העיתונות ובחירת אסתר המלכה נשף המסיכותהתארגנו לקראת 

 
 
 

 1931בינואר  2   161גליון , "קול קובל"מתוך 

 על המשמר
כאשר המחסור מעיק על כל שכבות החברה והאוכלוסייה כולה נראית כמו , במצב הקשה הנוכחי

אבל החובה . די קשה לדבר על פעילויות עזרה וסיוע לאוכלוסייה הענייה, קבצן עלוב הזקוק לסיוע

 . חברתית דוחקת ודורשת גם בזמנים קריטיים לבוא לעזרת הכושלים-המוסרית

מכבידים עד , ומגיפת השפעת והקור המקפיא מצד שני, המשבר הכלכלי הנורא הזה מצד אחד

שאין להם אפילו קיסם של עץ כדי לחמם את דירתם , דכא על מחוסרי העבודה והנזקקים לסיוע

 . העלובה והמוזנחת

מה רב הצער כאשר באים אליך . של מזי הרעב, "אני רעב"מזעזעת ביותר היא זעקת הכאב 

שרועדים מקור , כשרואים את הילדים הקטנים מההמונים העניים, "אני קופא"קריאה לעזרה ב

או אז נשבר הלב מכאב  –ואינם יכולים ללכת לבית הספר , בנעליהם הבלות, בבגדיהם הקלים

 ". תינוקות של בית רבן"וצער ומתעורר הדחף לעשות משהו לטובת אותם 

ר קובעת רק הטמפרטורה שילדי השכבות העניות לא יוכלו כי בימי הכפו, בואו לבתי הספר ותראו

 (.  כי אין להם בגדים חמים)לבוא ללמוד 

" מלביש ערומים"להתעסק במצוות , כגון פעילי צדקה ונשים רחמניות, פעם נהגו אנשים טובים

 . ולספק בחורף עצי הסקה לאנשים עניים

לעזור )וכך נופלת המשימה , יותר" לותאצי"הפילנטרופים והפרנסים של ימינו מתעסקים בעבודות 

אבל הקהילה למעשה אינה קיימת ולכן אנחנו מזעיקים בזה . על כתפי הקהילה והעיריה( לעניים

, ועוד יותר אנחנו קוראים לעסקנים ולנשים בני עמנו. את הנהלת עירנו ואת מחלקת הרווחה שלה

סובלים מקור ולילדים היהודיים שיפעלו כדוגמת סביהם וסבתותיהם ויעזרו ביוזמתם הפרטית ל

 . העניים היחפים

קיימת סכנה שהבניין של בית . והיא בעיית בית החולים היהודי, ועוד שאלה מצריכה עיון כאן

הסיבה לכך . החולים יועבר מסיבות פורמאליות מרשותה של הקהילה היהודית לרשות העיריי

יג מסמכים המוכיחים שהבניין הוא להצ, היא שהשלטונות דורשים זו הפעם השלישית מהקהילה

אבל היא לא עושה למענו מאומה וגם , כיום יש בידי הקהילה מוסד חשוב כזה. אכן רכוש הקהילה

 . מהמשימה הזאת" להשתחרר"ונדמה כאילו היא רוצה , לא תעשה בעתיד



כי , חופעילויות בית החולים היהודי עד כה כבר הוכי. אסור להרשות שהדברים יגיעו לידי כך! לא

, לקחת מהם את האפשרות הזאת להינצל בעת מחלה. המוסד הוא שאלת חיים להמונים העניים

 . זה פשע חברתי חמור

אם . כי מסמכי הבעלות של בית החולים נמצאים בידיו של עסקן עירוני מסוים, שמועות אומרות

 ? מדוע הוא שותק, אכן כך הדבר

שתביא לאישור מוחלט של שייכות בית , טיתיש לנקוט מייד בפעולה משפ, יהיה אשר יהיה

, וועלוועלער –כנראה ) לער-ווע. ב                                                     .  החולים לקהילה

 (הוא ברוך אביבי

 "עצים לעניים"
 . החורף הנוכחי כאילו התגנב אלינו כבדרך אגב

ואז , הזה יהיה אצלנו אורח נדיר( הכפור)והרגיל כבר החלו אצלנו לדבר על כך שבעל הדבר הזקן 

 . אפילו כאשר יחזור אלינו לא יהיה קשה כל כך

מעבר לימים , הוא נדד לאי שם: הזה" הזקן"ליצנים אפילו הירשו לעצמם להתלוצץ על חשבון 

 . הלוואי היתה זו אמת... לארצות נידחות, ולמדבריות

   - --ובינתיים 

והתיישב לו , למקומו הישן, האורח הזקן הזה דווקא חזר ונכנס לכאן בינתיים אנחנו רואים כי

 . עם כל העוצמה והמהומה של כפור צורב ורוחות קפואות, דווקא כמו תושב זקן אמיתי

עד כמה הוא . עד כמה הוא לא היה צפוי. בינתיים חשים כולנו עד כמה בלתי מוכנים היינו לקראתו

אחד מאיתנו כבר חש במשמעותה של קבלת פנים זאת וכל  כל. בכולנו, במחילה, הצליח לפגוע

כדי שפניו לא יתכרכמו נוכח האורח , ניסה להתארגן היטב ככל האפשר, כפי יכולתו, אחד

 . המקפיא

מה יכול לעשות אותו אביון שקיווה במעמקי נפשו שאכן בחורף ? העני, אבל מה יעשה הקבצן

כשאין לו האפשרות הקטנה , המסכן, שה הואמה יע? הנוכחי ימנע ממנו הטבע את הסבל הזה

שסובלים זה תקופה , את בני משפחתו שזה מכבר אין להם ביגוד מתאים, ביותר לחמם את דירתו

 ?איך ימנע מהם מלסבול מהקור המר. ארוכה מרעב ומחסור

שדאגו כבר בתחילת החורף לחלק עץ להסקה , בשנה שעברה עוד היו בכל זאת אצלנו בעיר אנשים

מדוע אין שומעים עכשיו מאומה על ". עצים לעניים"אשתקד עשה זאת הגוף שכונה ועדת . יםלעני

 ?ועדה זו

האם צריך עונה טובה יותר לדאוג לעניים על ידי מעט , היא מוסד עונתי" עצים לעניים"אם ועדת 

 ?מאשר בחודשים הללו, עצים או פחם להסקה

מחלקי "שותקים בעלי הצדקה ו, עצובכאשר החורף הקשה כה קר ו, עכשיו, איפוא, מדוע

כדי להראות כי הם יכולים להעניק עזרה , ברגע קשה זה, מדוע אינם יוצאים עכשיו? "הדולרים

 ? ממשית לעניים ולא רק לחלק כספים שהגיעו מאמריקה

 שוהם. פ                                            !היכן אתם, "עצים לעניים"הוועדה הקובלאית ל

 



 מכתב לחבר

 !חבר חביב
האם בעת שאתה יושב . אינני יודע איך המצב אצלך שם! הנה זכינו ברוך השם לכפור האמיתי

אתה חש בקור המר החודר , שותה תה חם וטובל בו עוגיות, ליד האח המבוערת, בביתך החם

 ?שזה אך החלימו מהשפעת, לעצמותינו

, וסימן לכך הוא שכל סוחרי העץ נעשו. זולנכון שהעץ להסקה . מר מאוד, חבר יקר, אצלנו

: כלומר! )כאשר האגורה איננה, לחם באגורה לחצי קילו: כפי שאומרים. קבצנים גדולים, המסכנים

עץ ( חבילת)קנה רבע : לך תעשה נפלאות(. ?אבל איך אפשר לקנותו כשאין אפילו אגורה בכיס, הלחם זול מאוד

 . ביל לקנותהכאשר אין לך את שני הזהובים שצריך בש

שלחו לנו כמה מאות ( יהודים באמריקה)קה 'אבל אמריצ, לפני שנתיים כבר היה לנו חורף קשה כזה

בנוסף היה אצלנו בעיר מישהו שאסף כמה מאות זהובים וכך אפשר היה לספק לכל עני . דולרים

המשבר בבורסה בגלל )אצל אחינו האמריקניים ( לחלחל)אבל עכשיו החל העוני לצפצף . רבע חבילת עץ

המוכרים , ומה איפוא יעשו כל העניים. ואצלנו כאן כבר כמעט אין ממי לבקש נדבה( 1929-ב

 ?בקור הנורא, והנסתרים

נמצאו כמה יהודים שהיו נוטלים מטפחת אדומה , תמיד בשעה קשה: לכך נוספה צרה נוספת

שהחלו ההלשנות על מאז , אבל היום. ומחזרים על פתחי נדיבים ואוספים כל מה שנידבו להם

קונים בכסף שנאסף כמות , כנהוג. הם פשוט פוחדים לקחת על עצמם תפקיד כה אחראי, עסקנינו

אבל הרי ברור שאי אפשר לזכות לשביעות רצונם . מסוימת של עץ ומחלקים אותה בין הנזקקים

אחד שחס וחלילה , על כן עסקני העץ שלנו פשוט חוששים. של הכל ובפרט כשהדלות כה עמוקה

, כי אוספים כסף ואין יודעים לאן הוא נעלם, המלשינים לא יהיה מרוצה והוא ילך לספר לפריץ

שלדברי המלשינים נגנבו ממנו עשרות , של בית העלמין וכדומה, כמו עם הכסף של דמי השחיטה

 !מתחשק להיכנס בראש בריא למיטה החולה הזאת, שואל אני אותך, אז למי... אלפי זלוטי

והדבר , אלה מסוגלים לעשות רעה אפילו אם הם עצמם אינם מרוויחים מכך מאומהה ה'החבר

 .יוכיח( רטנה)ומקרה רוטנה  –עולה להם לראש 

בו לומדים כמאה ילדים יהודיים של כל , "תרבות"בעיירה רוטנה פועל בית ספר עממי של 

מובן . 'קבצנים וכו בעלי מלאכה, בעלי חנויות זעירות קבצנים, סוחרים קבצנים: הקבצנים בעיר

בעל עסק זעיר קבצן . זהובים בחודש 15מאליו כי סוחר קבצן משלם שכר לימוד עבור ילדו עד 

בעקבות זאת דרשו נציגים . לחודש' זל 3-4 –בעל מלאכה קבצן . זהובים בחודש 10משלם עד 

י סכום שהוא יתרום לטובת אותו בית ספר עממ, יהודיים במועצת העיריה של רוטנה מראש העיר

אבל נציגי בעלי המלאכה היהודיים במועצת העיריה עשו יד אחת עם . זהובים 400עצום של 

 ...שלא להקצות את הסכום הזה לבית הספר, הגויים

איך זה אפשר ללמד ילד עני של : ואם תאמר? עובדה זאת, חבר חביב, איך מוצאת חן בעיניך, נו

אם העירייה לא תתמוך בבית הספר , לגמריזהובים לחודש או חינם  3-4בעל מלאכה תמורת 

להם יש רק דבר . כאשר אפילו לעצמם אין הם דואגים, ה הללו'אבל לך תריב עם החבר? העממי

 ...צריך להרגו, אם מישהו רוצה לתת לאוכלוסייה היהודית משהו: אחד בראש

ם משוטטים שאין להם אפילו פיסת עץ אחת בבית וה, ובכן מה יהיה עם העניים המרודים שלנו

שתיכנס לעובי הקורה של , חבר יקר, מן היושר היה. רק אלוהים יודע? חיוורים מרעב ומקור



אומנם יש אצלנו עדיין . העניין הזה וקודם כל תהיה הראשון שיתרום מטבע גדול לטובת דמי עצים

בכל  כלפי גביר יש. אולי הם יחקו אותך. כעשרה יהודים שהיו יכולים לתרום כמה זהובים נאים

 . זאת קצת דרך ארץ

 . חס וחלילה, העניים שלנו לא יקללו אותך. ואנא דאג לעשות משהו, חבר יקר, היה לי איפוא בריא

 שלךבויניק -הכל

 ההיכרויות נשף זיכרו כי 
 של האקדמאים היהודיים      

 1931בינואר  6-ה, ביום שנימתקיים 
 

 

 

 

עם ' זל 1000בעיר הופיעו שטרות בסך 
שאין לי אליהם , W.H. Lewinשל חתימה כביכול 

הם  . כי שטרות כאלה  לא הוצאתי, כל שייכות
 .ואני מזהיר שלא לקבל שטרות כאלה   מזויפים

 וֹולוויש לווין בכבוד             
 

 

 

 1931בינואר  16, 2 (162)גליון " קול קובל"מתוך 
 

 חיים קובלאיים

 אורח מארץ ישראל
המתאר באורח נפלא חיי חיות ועופות , משה סטאבסקי מארץ ישראל' יידי הנודע ה-הסופר העברי

 . כדי לבקר כאן קרובי משפחה, בדרכו לרובנה, עצר ביום ראשון בקובל, ומבקר כרגע בפולין

ידי  שם נערכה לו קבלת פנים נאה על, המקומית" תרבות"סטאבסקי ביקר כאן בגימנסיה ' ה

" קול קובל"המקומי ובמערכת " החלוץ( "סניף)סטאבסקי ב' כן ביקר ה. המורים והתלמידים

שבמהלכה תיאר את החיים היהודיים בארץ ישראל על פי , הוא קיים כאן שיחה ממושכת. שלנו

 .ניסיונו וחוויותיו האישיות

כו ירצה על הנושא שבמהל, הבטיח לכבד את עירנו בביקור רשמי, "תרבות"לאחר שקיבל הזמנה מ

 . וגם יקרא מעבודותיו" י"תיאורים מחיי הערבים בא"

הוא גם קריין מבריק ודקלומיו נשארים , מלבד היותו מרצה מוצלח, סטאבסקי' כי ה, יש לציין

סטאבסקי תזכה להצלחה ' לכך שהרצאתו של ה, איפוא, יש לצפות. חרותים בזיכרון זמן רב

 . גדולה

 

 :אזהרה
 



 התאחדות בעלי המלאכה
התקיימה , בעקבות ההתרחשויות השערורייתיות האחרונות בהתאחדות בעלי המלאכה המקומית

לאחר דיון ממושך נתקבלו . ביום שני ישיבה של הוועד הפועל של בעלי המלאכה ומליאת המועצה

אשר סיכן את כל , יּוז. ו' נגד ה, ביאלר' בפרשת המעשה השערורייתי של ה: ההחלטות הבאות

ביאלר כאשם הישיר וחברותו בהתאחדות תושעה עד ' נמצא ה, של בעלי המלאכה הארגון המקומי

כאשם עיקרי  פאייר. י' כן הוכר ה. שהוועדה שהוחלט עליה תבצע חקירה יסודית בכל העניין

פאייר הוא חבר בוועד הפועל ולכן הביא במעשיו ' בפרט מכיוון שה. בהתרחשויות שאין להרשותן

משום כך יועברו תפקידיו לרשות הוועד הפועל . ות בעלי המלאכהנזק מוסרי לשמה של התאחד

 . פאייר. י' שיגיב על מעשיו בהענשת ה

. פ, יחיאל שטיין, מאיר לארברה "בה חברים ה, לגבי האשמים האחרים נבחרה ועדת חקירה

 . מלמד ואריה נונטפוס

 

 לא אושרה נשיאות הקהילה
לא אושרה על , לנשיא החדש של הנהלת הקהילה יקארמארנ' כי בחירת ה, ממקור מהימן נודע לנו

 . ידי השלטונות

 

 ?לשם מה –חברי מועצת העיריה 
עוררו סערה וכעס , הכללים המסורבלים של המס החדש שהטילה העיריה על בעלי מגרשים פנויים

 . אצל בעלי הבתים הנוגעים בעניין

על ידי ( הקלה על עצמה: כלומר)הועלו טענות מוצדקות על כך שהעיריה פתרה את השאלה הקשה 

, כן טוענים נגד העיריה. על ידי מי שאינם מתמצאים בעניין, קביעה שטחית של ערך הקרקעות

מדוע לא הגיעה לכלל הבנה עם נבחרינו במועצת העיר לגבי הרכב ועדת השמאות של הקרקעות 

הערך האמיתי הנוכחי שיודעים את , ולא הזמינה כל נציג של בעלי הבתים הוותיקים ואנשי מקצוע

 . של מגרש פנוי בקובל

אלא זו , "ספסרות בקרקע"הבנייה על המגרשים הפנויים בקובל אין כל קשר ל-כי לאי, הרי ברור

מדוע איפוא היה צורך להשליך אבן גדולה עוד . תוצאה נוספת של המשבר הכלכלי הקשה האחרון

 ?שעל בעל בית לשאת בהם, יותר לשלולית הגדולה של מיסים

אכן מבינים את ההשלכות הללו של מס , חברי מועצת העיר, מעניין לדעת האם גם פרנסינו

 ?מדוע, מדוע הם שותקים על עוולה גדולה כזו, אם כן. הקרקעות

 

 קופת חולים
אחוז בשנה על פיגור  12-לפי הוראת נשיא המדינה לא יותר לקופת החולים לגבות יותר מ

 . ההוראה תיכנס לתוקפה כבר בחודש הנוכחי. בתשלומי הביטוח בקופת חולים

 

 



 העלאת שכר דירה
, 222' מס, המכתב. בימים אלה קיבלה אגודת הדיירים המקומית מכתב מנשיאות מועצת השרים

 . כי כרגע השאלה של העלאת שכר הדירה אינה חשובה ואינה אקטואלית, מוסר, 7/1-מה

 

 הבנק העממי
הוגרלו שליש מהחברים , לקראת האסיפה הכללית השנתית העומדת להתקיים בבנק העממי

ה "ה: יפרשו מהמועצה כדלקמן, לפי תוצאות ההגרלה. שחייבים לפרוש מהמועצה ומההנהלה

, מכיוון שכמה מחבריה, לגבי ההנהלה לא נערכה הגרלה. ידלמוריק ושמואל זי, נוטקובסקי, לנגר

מילשטיין , יצחק שאמסה "ה: כבר התפטרו בזמנו מתפקידם זה, ששמותיהם מופיעים להלן

כתוצאה מכך תבחר האסיפה הכללית ארבעה חברים חדשים במועצה ושלושה חברים . גרברו

 . בהנהלה

 

 החליפו את איגרות החוב הדולריות
" קול קובל"קיבלה מערכת , (?דאלארּוּבקעס)מועד פקיעת איגרות החוב הדולריות מאחר שהגיע 

" בנק פולסקי"בו נמצאת גם המחלקה של , המקומי" בנק המסחר"שלנו את המידע הבא ממנהל 

 (. הבנק הפולני)

 5כלומר , כל מי שמחזיק באיגרת חוב דולרית יכול לקבל בבנק שלהם את השווי הנומינלי שלה

. עבור הוצאות דואר', זל 1,50תמורת , בל אפשר גם להמיר את האיגרות הישנות בחדשותא. דולר

דולר  6המחיר של איגרת חדשה הוא , מי שאין בידיו איגרות חוב דולריות ורוצה לרכוש חדשות

הדבר נותן למחזיקי האיגרות הישנות את הפריווילגיה לקבל על כל שתי איגרות . לחתיכה

 1-התאריך האחרון להמרה הוא ה. דולר 5ה נוספת במחיר המועדף של איגרת חדש, שבידיהם

 (. שנה זו. )ז.באפריל ש

 

 זלוטי מזוייפים 5מפעל לייצור מטבעות 
מופצות מטבעות מזוייפות , שבירידים במחוז קובל, באחרונה הבחינה המשטרה המקומית בכך

רסק 'חקירה הוליכה לכפר צ. שאגב עשויות ברישול ואפשר לזהותן בקלות, של חמישיות זלוטי

היא , יורים בונזה, כאשר נכנסה המשטרה לביתו של אחד: ונתנה תוצאות מעשיות( טשערסק)

על השולחן היו מונחים כמות של . מצאה בו את מפעל החמישיות המזוייפות עובד במלוא הקיטור

 . מטבעות מזוייפות וכמה קילו מתכת

חיפוש . וק'בונזה וקובלצ, האחים אנופרגה, היא כללה גם את מיכאלסקי. כל הכנופיה נעצרה

 . כנופיית הזייפנים הוכנסה לכלא המקומי. בבתיהם העלה גם שם מימצאים דומים

 

 

 



 הופקר תינוק
בכייה קולנית כמו , במאי 3-בביתה ברחוב ה, שמעה משפחת קונדלסקי, בלילה 3בשעה , ביום שני

מצאו ליד שער גינתם חבילה שבתוכה היה מונח תינוק כבן שלושה , כאשר ירדו לראות. של תינוק

 . הם הביאו את התינוק הביתה ודיווחו על המקרה למשטרה. שבועות

 

 הרעלה
. משנתה לשמע קריאות נוראות לעזרה. התעוררה משפחת נ, לפנות בוקר 4בשעה , ביום שני שעבר

 17-בתם הצעירה בת ה: כאשר יושבי הבית יצאו ממיטותיהם מצאו במטבח שלהם תמונה נוראה

שקבע כי העלמה הרעילה את עצמה וכי , ר שץ"דמוטלת גוססת על הקרקע  מייד הוזעק למקום 

, על ידי שימוש באמצעים הדרושים, בית החולים ושםר שץ הוביל אותה מייד ל"ד. חייה בסכנה

 . אבל היא היתה מוכרחה להתאשפז לשמונה ימים, הצליחו להשאירה בחיים

 

 אפונה באוזן
לאחר שתוך , יוזיפ גלרבנו של , ברל, 7בה ילד בן 'לבית החולים היהודי המקומי הובא מהעיירה ויז

ה לו ילדה אחת גרגיר אפונה לאוזן והוא החל הכניס, כדי משחק בגרגירי אפונה עם ילדים אחרים

שרופאי בית החולים נאלצו להרדים את הילד , הגרגיר נכנס כה עמוק באוזן. מייד לחוש בכאבים

 . לפני שיכלו להוציא את האפונה, בנרקוזה

 

 ילד במתנה
, 18שוטטה נערה יהודייה פרובינציאלית כבת , לפני בוא הרכבת לתחנה, ביום חמישי לפנות ערב

הנערה היתה עצבנית ומייד עם הגעת . בלבוש אינטליגנטי כשבזרועותיה ילד קטן עטוף בצעיף

כי אין לה , האם לרציף וביקשה מכל מי שפגשה שייקחו ממנה את הילד-יצאה הנערה, הרכבת

אשה נוצרייה שאין לה ילדים ". אשליך אותו –אם לא תיקחו אותו , וממילא", איפה להחזיק אותו

, כאשר פתחה את חיתוליו וגילתה כי זו תינוקת. הילד בשמחה ונשאה אותו עמה לקרוןלקחה את 

. שתי מיצוות אני עושה: "היא פנתה למלוויה ואמרה". מאריה הקדושה, מאריה: "קראה בשמחה

מייד ביום ראשון אני מטבילה . שאני מצילה את נשמתה, האחת שהצלתי חייה של תינוקת ושנית

 ". על שם מריה הקדושה', ריטמא'אותה ושמה יהיה 

 

 פרנסה ממות האשה
וכי אין לו , יצא ביום שני שעבר אל הרחוב בזעקות שאשתו מתה לפתע, מדרך בריסק, .פ, זקן אחד

 38מייד נמצאו אנשים טובי לב שאספו ביניהם . אמצעים כספיים להביא אותה לקבר ישראל

אנשים אלה המשיכו במצוות הלוויית . שכדי שיכין את כל הדרו, זלוטי ונתנו אותם בידי הזקן

יושבת ליד האח , אלא חיה, המת ונכנסו לביתו של הזקן ושם מצאו את אשתו של הזקן לא מתה



, אתם"הצביע על אשתו תוך שהוא אומר ש, ונשאל היכן המת, כשנכנס גם הבעל. ומתחממת לה

 .."?וקיימת אז מה איכפת לכם שאשתי חיה. כבר הרווחתם את המצווה, אנשים טובים

 

 כנס מחוזי של קרן קיימת
בהשתתפות נציג של , ל"יתקיים בקובל כנס מחוזי של עסקני הקק, בינואר 29-ה, ביום ראשון

 . בלוך. ל.א' ה, ל בפולין"ונציג מרכז קק, משה גורארי' ה, משלחת מארץ ישראל

, פֹובוּורסק, ריאןאזי, טריסק, מאצייב, קובל: הערים והעיירות הבאות 22בכנס ישתתפו נציגי 

, לוצק, רטנה, קשירסק-קמין, טריינובקה, גלושה הגדולה, רפלובקה,  ולדימירץ, ניצה'בארז, סרנה

  (. ?)' סאגייביץ, בה'ויז, הולובה, (?)אנגובקה, ארטוריסק'צ', ניסכיז, לובמיל

הציוני ועם ויקיים שורה של מפגשים עם הנוער , בינואר 27-ה, גורארי מגיע כבר ביום שישי. מ' ה

 .ציונים מבוגרים

 

 ערב קטסטרופה
אחד ממוסדותינו הנאים ביותר ניצב : אסור להסתיר עוד מידיעת הציבור את האמת העירומה

 . בפני חורבן

כמה אנרגיה , ואכן רק למעטים היה מושג כמה עמל וטרחה. איש לא יכול להעלות זאת על דעתו

, אפלבוים' ושל יושב הראש הנוכחי ה, ת יתומיםעזר( אגודת)ומאמץ נדרשו מההנהלה הקודמת של 

 . כדי לבנות ולקיים מוסד חשוב כל כך כמו בית היתומים, מיכל רויזן' ה, וסגנו

אבל מרכז האגודה כבר אינו . נאבקת אגודת עזרת יתומים המקומית עם גירעונות, זה מספר שנים

העירייה מסייעת רק , סףמאמריקה לא מגיע כל כ. כיום במצב שיוכל לתמוך בבית היתומים

נאבקים הוועדה המקומית , באגורות ספורות ולנוכח ההוצאות שעזרת יתומים עומדת בפניהן

ואם לא יימצאו בדחיפות אמצעים , עם גירעונות והחזרי הלוואות, לעזרת יתומים ובית היתומים

המקומית קיימת סכנה שעזרת היתומים , נוספים ולא יינקטו מייד מאמצים יוצאים מן הכלל

 . חלילה, תקרוס

איננו מטילים ספק לרגע בכך שקובל . איזו מהלומה תהיה זו ליתומינו, איזו חרפה תהיה זו לעירנו

חובה להציל את עזרת היתומים המקומית ובית היתומים ולהעניק . לא תרשה קטסטרופה כזאת

 . להם את האמצעים הדרושים להמשך פעילותם החינוכית הגדולה והנחוצה

מלאו את חובתכם כאחים והגישו עזרה . אנחנו ערב קטסטרופה! עימדו על המשמר! די קובליהו

 . ידועי הסבל, ליתומינו הבודדים

 

 חתונה עם יעקב וחתונה עם דוד
אמא שלה רצו לזכות במעט -כבר בגיל נישואין ואבא( לא מוכר' רח)פרל מרחוב ארקה , לפי שנותיה

שלח להם אלוהים חתן מתאים ופרל , פני מספר חודשיםל. נחת ממנה והחלו לחפש עבורה חתן

כי ביום שישי שעבר , באחרונה החליטו הצדדים. 'נעשתה במזל כלה ליעקב מרחוב מיצקביץ

יומיים לפני החתונה . המחותנים התכוננו לקראת החתונה וכבר שלחו הזמנות. תתקיים החתונה

בר שכר דירה למענם וכך מייד לאחר כי כ, בא בשמחה החתן יעקב לכלתו והביא לה את הבשורה



כי חסר לו סכום , אלא שהחתן המאושר גילה לכלה. החופה שלהם יוכלו להתארגן בביתם שלהם

שהורי הכלה ילוו לו את הסכום , כסף מסוים כדי לשלם עבור שכירת הדירה ואולי היה זה אפשרי

ה נעתרו בשמחה לסייע ואל, הכלה דיברה מייד עם הוריה על ההלוואה. הזה עד לאחר החתונה

 . זמרים-כי בחתונה ינגנו כלי, בנוסף סיכמו איתו. לחתנם המיועד

-שמשים והכלי, באו אל הכלה הרבה אורחים מכובדים וביניהם הרב, יום החתונה, ביום שישי

. והילד איננו –והמשיכו להמתין לו עד שעה מאוחרת בלילה  –הכל המתינו לבוא החתן . זמרים

התחרט החתן על כל , כי שעה אחת בלבד לפני החופה, לאחר מכן התברר. החתן לא הגיע לחתונתו

 ...השידוך

עד כי האל ריחם עליהם וכבר בשבת בערב שלח , הצער והאכזבה של הכלה והוריה היו כה גדולים

כבר ניצב מעבר ש, נסקה'דוד מרחוב מסצ, עם חתן מקומי אחר, אליהם את מלאכו בדמות שדכן

החתן המיועד החדש נתבקש להיכנס אל הכלה . לדלת בית הכלה והמתין שיזמינו אותו להיכנס

אמא -וכך נהנו אבא. התקיימה במזל חופתם, ביום שלישי, וכך. והשניים מצאו חן זה בעיני זה

 ...ואורחיהם מכל המאכלים הטובים שהוכנו לחתונה הקודמת

 

 ולא חתונה –חתונה 
עם , סנדלר צעיר בשם לייזר –ביום רביעי שעבר התקיימה ברשותו של הרב חתונת זוג מקומי 

אחות , כי הכלה היא דודתו של החתן, ביום השני לאחר החתונה נודע לרב(. פסיה)ל 'העלמה פס

כי החתונה אינה חתונה , הרב הודיע מייד לזוג. ונישואין כאלה מנוגדים להלכה היהודית –אמו 

. והכלה אינה אשתו, והחתן נשאר במעמדו כרווק( כדי להפריד בין בני הזוג)לא צריך לקבל גט ואפילו 

בטענה כי הציבו חופה כדת משה , אבל החתן והכלה לא הסכימו אפילו לשמוע את דברי הרב

על ההתנהגות , בעקבות זאת הודיע הרב בפומבי בשבת בכל בתי המדרש והשטיבלאך. וישראל

 . בניגוד להלכה היהודית, של החתן כלה שבהם מדובר, שאין להסכים לה

 

 חזר הנוכל –הלך החתן 
בין מכריו המקומיים החדשים הוא . לייבל גארדולפני מספר חודשים התיישב בקובל הסנדלר 

אחד ממכריו היה חבר . ייעשה לחתן, באומרו כי אם יימצא לו שידוך הגון, הציג את עצמו כרווק

אבל החתן , השניים נפגשו. הלה הציע לה את השידוך(. ?)וב לניאנובה טוב של העלמה דבורה מרח

כי בזמנים , אבל חבריה הטובים הסבירו לכלה. כי הוא נראה לה מבוגר, לא מצא חן בעיני הכלה

. וכמעט שאינו מבקש נדוניה, חתן שמרוויח כסף: אלה השידוך הזה הוא מוצלח מאוד עבורה

ובימים אלה כבר עמדה , (ערכו טקס אירוסין)בו תנאים הדברים השפיעו על הכלה ובמזל כת

עלמה  –אורחת , הגיעה לבית הכלה במוצאי שבת שעברה, אבל במקרה. להתקיים החופה

כי זהו הרי , ענו לה. שאלה את בני הבית מניין הוא בא, וכאשר ראתה את הסנדלר לייבל, מסארנה

חתן -כי לכאילו, צידה ולחשה לה בסודואז משכה האורחת את הכלה המיועדת ה. החתן של דבורה

הוא הכחיש בתחילה , כאשר הטיחו זאת בפניו של החתן. שלה יש אשה עם שני ילדים בסארנה

 . ונמלט מבית הכלה, אבל בסופו של דבר הוא הודה. הכל

חתן הזה כבר ערך כמה שידוכים כאלה ואפילו חתונות בערים ובעיירות -כי הכאילו, עתה מתברר

 .בותינואחרות בסבי



 חדשות תיאטרון
, עם כל להקת שחקניו המפורסמים, יופיע התיאטרון הווהליני הפולני, יום שישי בערב, היום

 ".אכספרס"בתיאטרון 

" אכספרס"במוצאי שבת יהיה לציבור מבקרי התיאטרון היהודיים העונג הגדול לראות בתיאטרון 

שמות אלה . זיגמונט טורקוב' קה והאידה קמינס' גב, הצגה של השחקנים היהודיים המפורסמים

הם ערובה להצלחה גדולה ויש לצפות לכך שהאוכלוסייה המקומית לא תוותר על ההזדמנות 

 . להיות נוכחים בהצגה של כאלה שחקנים יהודיים אהובים

 

 "מבול"האגודה הדרמטית היהודית המקומית ב
י המעגל שעברה עליה סוף סוף התעוררה האגודה הדרמטית היהודית המקומית משינת חונ

התנערה מהעובש והטחב שאפפו אותה והראתה לכל כי עודנה חיה וכל , בשנתיים האחרונות

, וכדי להוכיח את כוח החיים הפועם בה. ההספדים והתנחומים שהופנו לכתובתה משוללי יסוד

המחזה בנוי על ". המבול"את בכורת המחזה הרציני " אכספרס"העלתה בימים אלה בתיאטרון 

שסיכנו את כל , אף כי הוא משתמש בדיאלוגים שטחיים ויבשים, פסיכולוגית-בעיה פילוסופית

 . ההופעה

השתמש הבמאי בכל מה שעמד לרשותו והזריק חיים למונוטוניות , נוכח הקשיים הצפויים מראש

הוצג , למרות האמצעים הטכניים המוגבלים. הדבר עלה בידו, של המחזה ועד כמה שאפשר לומר

 . ה במה שאפשר לכנות הצלחה גדולההמחז

על . הורגשה שלמות והמשכיות במשחקם המשותף של כל חברי הלהקה ושל כל אחד מהם לחוד

. אלא גם לתחושת האחדות והאחריות ששלטה בקרב המשתתפים, כך יש להודות לא רק לבמאי

 . אין להפחית מערכם של אלה כאשר מתכננים להמשיך את הפעילות של האגודה

[ זוהי עבודתו הראשוני בבימה היהודית, שאגב]יש לציין את הצלחתו הבולטת של הבמאי אנאטוב 

בתפקידו  רויזן. מלאת חיים ומגובשת היתה הופעתו של ה. והופעתו החביבה בדמות עורך הדין נלי

כי ברצינות ובהבנה של המשתתפים יכול אפילו התפקיד , הדבר מוכיח". ארלי'צ"הזעיר של הכושי 

( מפסידן: בלשון ימינו)טיפוס נאה של הושענה חבוטה . זעיר ביותר להתפתח לכמעט דמות מרכזיתה

בכישרונו היצירתי  טורן' וגם ה, "פרוזר"בתפקיד  ניימארק' בבורסה ורכילאי מרושע גילם ה

 . בתפקיד המסעדן

מושא לעומת זאת היה חלש . המצליח בבורסה, "ביר"נזכיר כאן גם את הטיפוס המזדקן של 

ובסצנות של אהבותיו ורגעי חרטותיו עם העלמה , בתנועותיו המוגזמות, סגל' ה, הרכילות והקנאה

 "!אחת מההן"בתפקיד ליסי  שנקר

ברגעים מסוימים הכניסו שני . כציירחייט . מבתפקיד השחקן ו חזן. למתאימים לתפקידם היו 

היו כל השחקנים , ים מעטיםמלבד רגעים חלש. חביבות והומור במשחק" המקרטעים"השחקנים 

 . במקומם וביצעו יפה את התפקידים שהוקצו להם

למרות , במתח במשך שעתיים[ שאגב לא היה קטן]עצם העובדה שהמשתתפים החזיקו את הקהל  

אנו מאחלים לאגודה . מוכיחה את ההצלחה הגדולה של ההצגה, האופי האבסטרקטי של המחזה

 . הדרמטית היהודית יישר כוח



הלוואי שהצלחת המחזה תהווה דחיפה לעבודה מוצלחת נוספת של : ק לומר עוד משהו קטןמתחש

 . האגודה ושלא יהיה מחזה זה רק השתלהבות מקרית של נרות גוועים

 צופה

 

 סיימיק
הוא , העמדה שינקטו נציגי הפלך בסיים הכללי, בין השאר, בה נקבעו, סיימיק הוא אסיפת הנבחרים של הפלך)

 (.המתרגם –בהצבעות על הנושאים השונים שיועלו בפניו , הפרלמנט הפולני

כי המצב הפיננסי , מדיווחו של ראש העיר על המושב האחרון של הסיימיק המקומי אפשר לראות

-מתוכם יש לכסות עוד השנה ו' זל 100,000-ש', זל 249,000של הסיימיק התדרדר בגלל גרעון של 

 . 1931/32ייכללו בתקציב ' זל 150,000

ל ידי רופא המחוז ומזכיר כן דווח על תוצאות הביקורת שנערכה בבית החולים המחוזי ע

חולים ממחוז  27מהם , כי ביום הביקורת נמצאו בבית החולים מאה חולים, הם אישרו. הסיימיק

 . ממחוזות אחרים 12-מהעיר קובל ו 50, קובל

כי עליו לדאוג , להודיע למנהל בית החולים המחוזי, בנעילת הישיבה נתקבלה החלטה פה אחד

 .80לים במוסדו לא יעלה על שמספר החו, בהקדם האפשרי לכך

 

 רוטנה
שנים לקיומה של הסתדרות  10ביום ראשון קיים ארגון החלוץ המקומי עצרת לרגל מלאת  -

שנשא הרצאה , פינסקי' ה, בעצרת השתתף הנציג החשוב של ההסתדרות. העובדים בארץ ישראל

 . בין השאר הוא פירט את הישגי ההסתדרות בעשר שנות קיומה. רבת תוכן

של ארץ ישראל ונערכה הופעה , מלאי חיים ויפים מאוד, חר ההרצאה הוצגו תצלומים מענייניםלא

 . של דיקלומים ושירה

 .באופן כללי עשתה העצרת רושם חזק על הציבור

 .ננעלה העצרת בשעת לילה מאוחרת, (הימנון תנועת העבודה הארצישראלית" )תחזקנה"לצלילי 

בסך הכל . את הצלחת מגבית השקלים שנערכה כאן ברוטנה בשביעות רצון ובהערכה יש לציין -

 קמפר . ז.                                                                                          שקלים 162נרכשו כאן 

 

בקשר " קול קובל"שהודפסה בעבר ב, בקשר לחליפת המכתבים מרוטנה, למען האמת -

מדווחים לנו אישיות רשמית מקובל וכתבנו , "תרבות"ירייה לבית הספר לסובסידיה של הע

 :כדלקמן, ברוטנה

 3. הצביעו חמישה נציגים יהודיים במועצת העיריה' זל 400-ב" תרבות"למען סבסוד  בית הספר 

 . הזכאים להערכה על כך, מתוכם סוחרים זעירים ושניים בעלי מלאכה

כמו הקצב " ראשי דגים"לעומת זאת הצביעו נגדה . צבעההנציגים הנוצריים במועצה נמנעו מה

בעל מחשבה "פטפטן , כשלעזרתם יצא סוחר זעיר, בסיועו של ישראל יעקב חייט, יוסף פאראנץ

בוטלה , בגלל שני הנציגים של בעלי המלאכה היהודיים בעירייה, למעשה, וכך". חופשית

 ". תרבות"הסובסידיה ל

 



 1931בינואר  23   (163)גליון  "קול קובל"מתוך 

 

 חיים קובלאיים

 ועידת הקרן הקיימת
לוועידה . ערים ועיירות 22-ביום ראשון תתקיים בקובל ועידה גדולה של עסקני הקרן הקיימת ב

 . בלוך' ל ה"משה גורארי ונציג מרכז הקק' ה, מגיעים במיוחד נציג המשלחת הארצישראלית

 

 תקציב העיריה
כדי להציג שם את התקציב , רוטשובסקי למימשל הפלך בלוצק 'ה, ביום רביעי נסע ראש העיר

 .1931/32המיועד לעיריה לשנת 

כאשר נציגינו נמצאים במצב , כי דווקא בעת משבר הנוכחי, ממקור מהימן מוסרים לנו

 . 'זל 22,000בעוד שאשתקד היה הסכום , לתמיכות' זל 8,000כולל התקציב רק , קטסטרופלי

כי הם נשלחו למועצת העיריה על ידי , נבחרינו במועצת העיר אולי יגלו באמצעות התקציב הזה

בוחרים ושהם חייבים לעמוד על משמר האינטרסים העירוניים למענם ולמען המוסדות שחלק 

 . גדול מאותם נבחרים מייצג גם אותם

 

 קהילה
הודות להלשנות שלא ]אית בעיקבות החקירה שנערכת באחרונה לגבי פעילות הקהילה הקובל

הגיע למשרדי הקהילה ביום שני בבוקר חוקר מטעם השלטונות כדי [ המערכת –נודעו כמותן 

לאחר חקירה יסודית בספרים העיקריים וגם לאחר . לבדוק את הנהלת הספרים של הקהילה

דרש החוקר ממזכיר , בדיקה מדוקדקת שעשה החוקר בסדרי ההכנסות וההוצאות של הקהילה

ודרישתו נענתה , הילה דיווח מפורט על המאזנים ומצב החשבונות של הקהילה לשנה שעברההק

 . במלואה

 

 האגודה היהודית לדרמה ולמוסיקה
, במוצאי שבת התקיימה בבית העם האסיפה הכללית של האגודה המקומית לדרמה ולמוסיקה

באיזכור פטירתו של נשיא , פרידמן. ש' פתח את האסיפה ה. המבקשת לחדש את פעילותה

 . האסיפה כיבדה אותו בעמידה(. נוחו עדן)ע "נ משה קגן' האגודה לשעבר ה

פרידמן על פעילות ' דיווח ה, כמזכיר ניימרק' כיושב ראש וה( חלט) כאלאט' לאחר בחירת ה

, ויינשטיין, כאלאט, בוראקהדיווח עורר דיון ממושך שבמהלכו נטלו חלק העורך . האגודה

ה "הנבחרים היו ה. לאחר מכן נערכו בחירות חשאיות של הנהלה חדשה. ואחרים קדיץ, יצקיקלונ

 . ץיניימרק וקד, ('פוגץ)ה פוגאטש "לוועדת הביקורת נבחרו ה. כאלאט וקלוניצקי, רויזן, סגל

שההנהלה החדשה תפעל מייד להשגת מיבנה , הביעה האסיפה הכללית את רצונה, לקראת הנעילה

 . האגודה קבוע לפעילות



 הבנק העממי
ביום ראשון תתקיים בתיאטרון אכספרס האסיפה הכללית השנתית של חברי הבנק העממי 

בכך שתתנהל , מדברים על כך שהאסיפה הזאת תהיה שונה מהאסיפות הקודמות. המקומי

. באווירה רגועה ושבכך יישמרו העקרונות הקואופרטיביים לטובת האינטרסים של הבנק העממי

 . תהיה זו אמתהלוואי 

 

 ועדת נשים
בבית היתומים המקומי התקיימה ביום שלישי הישיבה הראשונה של היוזמות להקים ועדת 

הוחלט על הקמת הנהלה זמנית שבה . שתיקח חלק בפעילויות עזרת היתומים המקומית, נשים

, בתיה ורבה, קופר, גלייזר, לוינר, לוויןהעלמה , ולדמן, צכנוביץ: חברות הנשים הנכבדות הבאות

 . מסטיל

כי האוכלוסייה המקומית תבוא לקראתן בסיוע הנחוץ לילדינו היתומים ובכך תסייע , יש לקוות

 . למלא את החוב היהודי לדאוג ליתום

 

 בית החולים היהודי
בזמנו כתבנו שהעיריה דורשת להציג מיסמכים המעידים על כך שהמיבנה של בית החולים הוא 

 . שיינקרו פיש, קלורגלוזה "עכשיו מטפלים בכך ה. ית המקומיתרכוש האוכלוסייה היהוד

 

 האיגוד המקצועי של החייטים
לא עבר על  פאייר. י' כי ה, מצאה הנהלת האיגוד המקצועי של החייטים. ז.בח 20-בישיבתה מה

פאייר לתפקידו כנציג האיגוד המקצועי . י' חוקי התאחדות בעלי המלאכה והחליטה להחזיר את ה

 . ייטים בוועד הפועל של התאחדות בעלי המלאכה בקובלשל הח

 

 

 

 !קובל!                              ימו לבש
 בערבי החורף הארוכים נותן הביקור

 המשופץ" וורסאי"בבית הקפה 
 (25דרך לוצק )

 לציבור הנכבד את האפשרות
 תזמורת יוצאת מהכלל לבלות לצלילי

 גווירצמאן' בניצוח המוסיקאי הנודע ה       

 במחירים זולים ובשירות טוב                           
 ההנהלה, בדרך ארץ    !בואו והתרשמו                      

 

 

 



 בית החולים היהודי בקובל

 הודעה         
 בבית החולים היהודי   

 צ"אחה 4-מתקבלים יום יום מ
 לטיפול חולים         

 במנורת קווארץ     
 זלאט לטיפול   1   

 כל סוגי הטיפולים החשמליים
 זלאט לטיפול 1     

 לטיפול 2.50 דיאתרמיה
 הוועדה                                          

 

המבוססת על העברת זרם חשמלי דרך הרקמות העמוקות , דיאתרמיה היא שיטת טיפול בכאבי פרקים או עצבים)*( 

 (המתרגם)ליצירת חום פנימי בגוף 

 

 מיס פולניה בקובל
ההופעה היחידה של השחקנית " אכספרס"תתקיים בתיאטרון המקומי , יום שישי בערב, היום

. בתחרות היופי הפולנית אשתקד" מיס פולניה"שהוכתרה כ, הפולנית המפורסמת זופיה גוטיצקה

 . ביחד אתה יופיעו אמני הבמה הפולנית הפופולריים תדאוש פרנקל ואוסטרובסקי

 

 נלכדו רוצחי השוטר
האחים , לישי עלה בידי המשטרה ללכוד את רוצחיו של השוטר המקומי יאן מייאטקביום ש

נערך חיפוש , אחרי שנפל עליהם החשד. 24בן , וזיגמונט, 23בן , הפועלים היומיים ויצצקי ולדיסלב

. ה'נמצא רכוש רב מהגניבה אצל ארליכנרט ברחוב סיינקביצ, 20קה 'צבביתם ברחוב מלינר

בנוסף מצאו . הוזעק מייד למקום והוא אכן זיהה שאלה הסחורות הגנובות, רטארליכנ' ה, החנווני

כדאי . הרוצחים נמסרו למחלקת החקירות. אצלם עקבות המוליכים לרצח הטרגי של השוטר

 . כי הרוצח ולדיסלב כבר נדון בזמנו לארבע שנות מאסר על גניבת סוס, לציין כאן

 

 "הבימה"
חידש את פעילותו ובקרוב יעלה מחזה על , קלוניצקי' ה בהנהלת, המקומי" הבימה"סטודיו 

 . הבמה

 

 ילד מת כדמי קדימה
צעירה נוצרית לבושה בגדים . יושקה עגלת איכרים'צביום חמישי שעבר נכנסה לחצר ברחוב קוס

. כי הוא נוסע לטוריסק, ניגשה אל העגלה והעגלון אמר לה, אינטליגנטיים ובידה מזוודה קטנה

, כי היא בדיוק צריכה לנסוע לשם, יעה העלמה לעגלון שייקח גם אותה לטוריסקבעיקבות זאת הצ

באומרה , מסרה העלמה לעגלון כדמי קדימה את המזוודה, לאחר שהשתוו על המחיר. אל קרוביה

והעגלון עודנו ממתין לנוסעת , עברה שעה ועוד שעה. כי היא הולכת להביא את חפציה האחרים

הוא התייעץ עם עובר אורח והלה . איבד את העגלון את סבלנותו, מאחר שהיא לא הגיעה. שלו



כדי לראות אם יש בה משהו שיעיד מי הצעירה והיכן אפשר למצוא , אמר לו שיפתח את המזוודה

תינוק ": עדות משכנעת"הוא פתח את המזוודה ומצא בה . העצה מצאה חן בעיני העגלון. אותה

 . בן מספר שבועות, מת

 

 ההיכרות שהסתבכ
הזמינה שמלה אצל חייט נשים שבית המלאכה שלו , שאיננה מהמכוערות בנשים, הצעירה. גברת ש

ותוך , ההתאמה והמדידות של השמלה נעשו על ידי אחד מעובדי החייט. נמצא ברחוב ורשאבסקה

. כדי כך הלך ליבו שבי אחרי גיזרתה והופעתה הכללית ועל כן נמשכה והלכה עבודתו על השמלה

כך נוצרה בין הזוג משיכה אינטימית והעובד הצעיר נעשה קרוב ללבה של הגברת תוך כדי 

 . כמובן בזמן שבעלה לא היה בבית, הצעירה

פגש אותו סוחר אריגים , מבית הגברת, "המסכן", כאשר הבחור יצא מיוזע, ביום שני שעבר

הבחור לא איבד . הלה שאל אותו מה הוא עושה כאן בדירת הגברת. מסויים שמתגורר באותה חצר

הנה הגברת הצעירה מדירה זאת תפרה אצלנו זה מכבר ? מה דעתך על כך: "את עשתונותיו וענה

טרם שילמה תמורתה ואני צריך לבוא אליה מדי פעם כדי , שמלה וכנהוג אצל הגבירים בימינו

 !"עכשיו כבר אפילו עשיתי לה שערוריה. לגבות את החוב

אריגים עם בעלה של הגברת שחזר הביתה בלילה הקודם נפגש סוחר ה, ביום שלישי, למחרת

שאל אותו הסוחר מדוע הוא גורם ייסורים כאלה לאשתו בכך שאינו משלם . ממסעות עסקיו

לחייט תמורת השמלה שתפרה אצלו וחייבים לבוא לתבוע את הכסף ממנה ואפילו להקים אצלה 

 . שערוריות

ל החייט ושם התנפל עליו בצעקות בטענה חש הבעל של הגברת הלא מכוערת א, לשמע הדברים

את כל , עד לאגורה האחרונה, הרי אשתי שילמה בעד השמלה מראש? לכם מגיע ממני כסף"

אבל הבעל לא ויתר . החייט ניצב משתומם ורק גמגם כי אין לו לומר על כך דבר." המחיר שנקבע

והדברים התגלגלו עד כדי  עד שקראו לעובד המתפרה הצעיר לבירור... והמשיך לדפוק על השולחן

 .שהם מסכנים עכשיו את שלום הבית של הבעל והאשה, כך

 

 רעיון של גנב
. צעיר בלבוש נאה נכנס לחנות סדקית ברחוב ורשאבסקה וקנה כמה דברים קטנים בשני זלוטי

המוכרת נטלה את השטר והחלה להניח על . הוא נתן למוכרת שטר של מאה זלוטי וביקש עודף

כך שלא היה , מצא הקונה פתאום בכיס צדדי שלו שני זלוטי, לפני שסיימה. העודףהשולחן את 

הוא נתן למוכרת את שני הזלוטי וביקש בחזרה את השטר של . צורך לפרוט את השטר של המאה

יצא הצעיר , המוכרת עשתה זאת וכאשר החלה לאסוף בחזרה את העודף מהשולחן. המאה

, היא מיהרה אל הרחוב. זלוטי 20כרת כי חסרים בעודף רגע לאחר מכן הבחינה המו. מהחנות

כי במשך כל העיסקה לא גרעה עין , המוכרת טוענת. אבל לנוכל כבר לא היה כל זכר, אחרי הצעיר

 . שאי אפשר היה להבחין במאומה, אבל הוא היה כל כך זריז ומיומן, מהצעיר

 !היזהרו, חנוונים
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 מכתב לחבר

 !חבר חביב

 ! לאיזה בית מסורתי נעים היא כבר לא חדרה! לאן כבר לא הזדחלה לה! הדלות המרה, אוי

שהדלות תוכל לחדור בכוח אל המוח של אדם שכיסיו אפילו כיום , אבל אף פעם לא הייתי מאמין

 . מלאים וגדושים במזומנים ממש

 :שמע לך מעשה מסקרן שהיה, הנה

כי היא טמונה תשע , מובן מאליו". מושב זקנים"קיימת חברת , כמו בכל תפוצות ישראל, אצלנו

 ...אמות באדמה ונאלצת לטפל בגרעונות שלה כמוני וכמוך

אבל (. ולחיות עם זה)במשך השנים היא כבר התרגלה שלא לראות אסון בכך שהמצב גרוע , מילא, נו

כך שבניין המושב זקנים נוטה ליפול ויש בכך סכנת  הוא עושה? (השם יתברך)ת "מה עושה השי

( חלילה וחס)ו "שכן אם ח, כאן ראו הגבאים כי אי אפשר לדחות את הטיפול לזמן רב. נפשות

( סתם איזו)לא גבאים ויהיה עליהם להקים , לא חברה, לא יהיו יותר לא זקנים, יתמוטט הבניין

 (...רי כלשהותפקיד ציבו)אגודת דיירים כדי לקבל איזה כיסא 

מאחר שאיש אינו : ובכן ישבו הגבאים שלושה ימים ושני לילות וחשבו וחשבו והגיעו למסקנה

נשאר בהסכמת כולם שהגבאים ילכו , ואין ממי לאסוף כספים( שמאורגן לצורך מגבית)הולך לנשף 

תנאים  –לכל שמחה יהודית ( של מקבצי נדבות לטובת הציבור)בכבודם ובעצמם עם המטפחת האדומה 

ויאספו אצל האורחים כמה שאפשר ובכסף זה יתחילו סוף סוף לתקן את  –ברית , חתונה, (אירוסין)

 . בניין מושב הזקנים

שאחת מהמחותנים העיקריים בה היתה , התקיימה חתונת עשירים, זמן קצר לאחר החלטה זו

ה טובה והעניין יזוז תהיה לנו התחל, חשבו הגבאים, כאן(. של מושב הזקנים)סגנית נשיא החברה 

 . לבשו הגבאים את קפוטות השבת שלהם ויצאו לדרכם בשעה מוצלחת. במזל וברכה

הגבאים אכן פגעו . אמרו מזל טוב לאבי הכלה ותוך כדי כך אמרו לו לשם מה באו, הם נכנסו

, (עשירים)המשיכו הגבאים לטקס אירוסין של נגידים , במצב רוח טוב. במטרה וקיבלו נדבה נאה

אמר המחותן , "אל תפרו את השמחה. יהודים, אל  תיטפלו: "אבל שם נתקלו במענה לשון כזה

כולם נגידים ואינני רוצה שאתם ( עין הרע)ה "בלי ע, הרי אתם רואים שהאורחים שלי. "העיקרי

אני עצמי אפדה את האורחים ", אומר הוא תוך שהוא מכניס את ידו לכיסו, "הנה. תכעיסו אותם

 ...הוא מגיש לגבאים זהוב אחד שלםו"... שלי

 ?להבנה הקבצנית של יהודי גביר ידוע, חבר חביב, אז מה אתה אומר

ושם , ביתיים, מוטב שתלכו לשמחות של יהודים פשוטים, גבאים חביבים ולבביים שלי, שימעו לי

 . יתנו לכם יותר כבוד ויותר כסף

וכך נמצאים כל מוסדותינו . ל אינו רוצהמי שרוצה לתת אינו יכול ומי שיכו, חבר חביב, ככה זה

תלמוד ", "תרבות", "לינת הצדק", "בית היתומים"מתלוננים על כך . החברתיים במצב רע ומר

 "...כשל עוזר ונפל עוזר"כך מתקיים הפסוק . וכן הלאה" אורט", "תורה

, ובכן? כזהמדוע אין היא באה לעזרת מוסדותינו במצב מר ? ומה עושה העירייה שלנו: ואם תאמר

תרנגול ( כאשר חסר לעיריה כסף)כי , והרי מובן לכל. שהעיריה עצמה היא בבחינת נצרך, יש סברה



כבר בדיונים הראשוניים על התקציב , הכפרות הראשון הם המוסדות היהודיים וכפי שאני שומע

 ,אגב. אחוז מהסובסידיות למוסדות יהודיים 52-יקוצצו לא פחות מ, החדש של השנה הבאה

מאחר שחסרים , כלומר. העיריה שלנו עסוקה עכשיו בעבודה חשובה מאוד כמו הרעלת עכברים

הזמינה העיריה כמה אלפי קילו רעל ואלה יחולקו בין בעלי הבתים תמורת , חתולים בכרך קובל

 !.."סם המוות אתן לך? פרנסה אתה רוצה: "ביטוי נאות למימרה... כסף מלא

שולחת לנו , כאילו לא היה די בהתאבדויות שהתרחשו אצלנו. עהמצב גרו, חבר חביב, הקיצור

 .עכשיו העיריה את מלאך המוות הביתה

אפילו העכברים יפחדו ממנו כמו השד . כי אין צורך לפחוד מפני הרעל, אבל ליצני הדור אומרים

 (. של הכמרים)מפני הקטורת 

כפי שמאחל , מפני שוחרי טובתנות ישמור עלינו "והלוואי שהשי, חבר חביב, היה לי איפוא בריא

 לך

 הכלבויניק שלך
 

 1931בפברואר  6, 165גליון " קול קובל"מתוך 

 

 

 

 !אזהרה
 !ה הרופאים והציבור"לתשומת לב ה

נתגלו במכירה זיופים חסרי ערך של 
 ( דרכי העיכול)השוקולד לניקוי 

 25המוכרים זה , דראסטין לובלסקי
 . שנה ומומלץ על ידי רופאים

כי על כל חתיכה של , ידוע להווי
השוקולד המקורי  לניקוי מופיעים 

וסמל  Drastin Lubelski  הכתובת
 . מסחרי

הייצרן . להשיג בכל בתי המרקחת
 .16דלוגה , ורשה, לובלסקי. הרוקח י: הבלעדי

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 6.2.1931, 165גיליון , "קול קובל"מתוך 
 

 !לאן אתם מובילים
 

הרי , אם הוא כשיר ומסוגל לבצע משימות המוטלות עליו, לבחון אדם מסוייםכאשר ברצוננו 
שקודם כל חובתנו לאפשר לו להישען על יוזמתו העצמית המלאה ולא להכביד עליו בעצות 

לא לבטל את מעשיו בביקורת כלאחר יד ולהמתין בסבלנות להצלחתו או אי הצלחתו ; מיותרות
בדיוק אותה גישה צריכה להתקיים גם כאשר . על הכללאתה דן , ומכלל פרט. במיבחן המעשי

קודם כל צריכים . או מוסד קהילתי, משימה של ניהול משימה חברתית: מדובר בעניין ציבורי
. נקייה מתככים ומפוליטיקה של מאחורי הקלעים, ליצור למען הנבחן אווירה רגועה לחלוטין

, ותו כך שבסופו של דבר תהיה לו התחושהלהימנע מלהפריע לו בפעיל, צריך לתת לו חופש תנועה
כאשר כל התנאים הללו . שאפשר להישען עליו, שמאחוריו ניצב כוח של  אחריות מוסרית

יש לאותו כלל הסמכות המלאה להביע את ביקורתו ביושר , (הציבור)מתקיימים על ידי הכלל 
 . ולאחר מכן לדחות או לקבל את האיש לעבודה במוסד ציבורי זה או אחר

מעניקים אמצעים : בכל המדינות המתוקנות והחברות המתקדמות, ואכן כך נהוג בעולם הגדול
מגלים סבלנות ומתאפקים עד לסוף הניסוי ואז באה עת לסיכום , מתאימים לפעילות מוצלחת

 . והגדרה של כל העניין
ת הצווחות ברגע שהתינוק נולד מתחילו. נראה הדבר אחרת לגמרי, אחינו בני ישראל, אבל אצלנו

שפשוט , מייד מעמיסים עליו השקפות ביקורתיות כה רבות, וברגע שהוא מתחיל לראות אור עולם
סובל היצור החדש מאנמיה ומהתכווצות והפועל היוצא הוא אי יכולת גמורה " עין הרע"מחמת 

 . להתפתח ולהביא בסופו של דבר לפיריון ולתוצאות ממשיות
שצריך לייצג , מוסד יהודי" בחסד עליון"קיבלנו במתנה , למשל, הנה? ולגבי מה הדברים אמורים

, למעננו, זוהי הקהילה היהודית הדתית: את כל האוכלוסייה היהודית הן כלפי חוץ והן כלפי חוץ
 (. 1920-שעברו לשליטת פולין אחרי קבלת עצמאותה ב, האזורים כגון ווהלין המערבית)יהודי הספר 

שלוש פעמים ( של האל)הרי צריכים להודות ולשבח את שמו האהוב כי אנחנו , במבט מרפרף נדמה
הוצבנו באותו קו כמו שאר יהודי פולין , יהודי הגבול, על כך שסוף סוף גם אנחנו, ביום

הרי אנחנו צריכים להיות מלאי שמחה שסוף סוף תהיה לנו נציגות (. מרכז פולין)הקונגרסאית 
ת עניינינו הפנימיים בכל התחומים של צרכינו תארגן ותטהר א, שתנהיג, יהודית אמיתית

 . היהודיים המיוחדים
שרוצים להביע את דעתם דווקא , לולי הצעקנים המאורגנים שלנו, ייתכן שאכן כך היה קורה, ובכן

הציבו את עצמם בפוזה של , הנצחיים" אומרי הלאו", הם. במקום שאינם מתבקשים לעשות זאת
והחלו לפרוק את מטעניהם הרעילים וביקורתם חסרת הרחמים על הגוף הצעיר של " לוחמים"

. עוד לפני שהיא הספיקה לגלות איזה שהוא סימן חיים –הקהילה  –י שזה אך נולד הייצוג היהוד
 . לידה במזל כזה, שלא יקרה לנו כדבר הזה

והכל , כבר באים קריצה ותנועת יד מזלזלת, ואיך שלא תהיה הגישה לעבודה הזאת, מה שלא יעשו
שרים כדי לטרפד את ותזמורת החתולים הזאת מתחזקת והולכת וכל האמצעים כ. בטל ומבוטל

הם שניצבים ליד " המומחים"שלא תהיה לה כל תקומה וכל זאת מכיוון שלא , הפעילות הזאת
 . ההגה

או אולי נתנו ? מה הם עושים, הרודפים את הקהילה עד חורמה, אבל האם חשבו האנשים הללו
על ידי ט שערי טומאה "לעצמם אפילו פעם אחת דין וחשבון עד כמה הרחיקו לזחול לתוך מ

שבאה מעומק שורשיהם וחותרת תחת היסודות , קנאה פוליטית-נשמותיהם המורעלות בשנאה
 ?של המוסר היסודי

חסרי סבלנות ואין להם זמן לעצור לרגע ולבדוק מחדש דברים קטנים , "התזמורת", הם. לא
שלהם לגבי הנציגות " הבה נתחכמה"הם צריכים להמשיך מחדש לארוג את תככי ה. כאלה

לבצע את , "שלהם"להעביר את האמיבציות : להם יש רק מטרה אחת. ודית הראשונה בקובלהיה
 ...אם אחרי כן יבוא המבול, ולא איכפת להם, "שלהם"התוכניות 

, אם אותם אנשים מכורכמים ועקשניים אכן יצליחו בשיטותיהם הנלוזות, עדיין ספק גדול
: אבל למרבה הצער כבר ברור ובטוח. םשלה" מחנה"הגורמות לאווירת שנאה לכל מה שאינו ב

הקהילה היהודית הראשונה שקמה בעירנו נדונה על ידי אנשים אלה ללעג ולביזיון ומי יודע אם 
 . בהתאם למשימות והתפקידים שהותוו לה, שוב יהיה בכוחה להתחזק וללכת בדרך הנכונה

 שוהם. פ
 
 
 
 

 



 "קול קובל"העיתון קטעים מ

 בני גבירצמן: תרגום

  -1932 שנת -

 
 22-1-1932 –ב "ד שבט תרצ"י, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 הקובלאים" תרבות"אל ההורים של בתי הספר 
 "!תרבות"אבות ואמהות של הילדים בבתי הספר העבריים של ! חברים הורים

אלא , כאל אלה שמגלים את מסירותם לבית הספר העברי לא רק בדיבורים, אנו פונים אליכם

 . כשהם מקריבים קרבנות חומריים גדולים וכבדים, במעשים

ומשקיעים מאמץ כבד  , חינם( שהלימודים בהם)שוויתרתם מרצונכם על בתי הספר , אתם כולכם

הרי אתם עושים  –ובלבד שילדיכם ילמדו בבית הספר העברי , הקריטי של היום( הכלכלי)במצב 

 !מבלי לשאול מדוע, זאת בוודאי לא סתם כך בגלל קפריזה טהורה

שלמרבה הצער אינו מקבל כל , אם אינכם מתחשבים בקשיים הכרוכים בלימוד ילד בבית ספר

מן הסתם אתם בכל , עול הזהאם אתם נושאים בעקשנות על כתפיכם את ה, תמיכה ממשלתית

כי רק בית הספר הזה נותן לילדכם את הסביבה המאירה והאוהבת של הגשמה , זאת חשים

רק הוא מקנה לו ערכים אציליים גבוהים . רק הוא מקשר אותו עם ביתו ועם עמו. עצמית לאומית

, ים מאודתגיעו לשם כשותפים חשוב, "תרבות"בבואכם לאסיפה הכללית של , השבת. ואידיאלים

הם הרי רבי המשקל " תרבות"כי מעשיכם למען הרעיון של , "תרבות"בחברת , פעילים מאוד

 . הממשיים ביותר, ביותר

הבה תישמע שם המלה הרצינית ביותר והמעשית ביותר של ! איש מההורים אל יחסר באסיפה זו

 !ההורים

אלא [ ן בכל משימה גדולהשאי אפשר להימנע מה]לא צריך לנצל את האסיפה לטענות קטנוניות 

 . אבל קפדנית, מעשית, לביקורת שקטה

כדי להתבלט , המשמש כשדה פעילות של מספר עסקנים" מוסד"תהיה סתם " תרבות"אסור ש

השפל )כדי שבזמן הירידה , הוא צריך להיעשות בית המלאכה של המאמץ העליון. ולקנות להם שם

 . יתם של ילדינוב, הכללית יציל את הפינה היקרה מכל( הכלכלי

, "תרבות"שממנה נובעים כל שאר ההישגים של , אבן היסוד העיקרית, פינה זו הם בתי הספר

 . ובזמן קשה חייבת פינה קטנה זו קודם כל שידאגו לה ויחזקו אותה

 .  בקובל צריכה ועד שיבין היטב את המשימה הראשונה המוטלת עליו ויבצע אותה במרץ" תרבות"

, חלילה, כי אדישותכם ברגע קובע זה עלולה, איש בל יימנע מלבוא לאסיפה :אנו קוראים לכם

סיוע נוסף ויוצא מהכלל . ואתם בלבד תתחרטו אחרי כן, לגרום נזקים גדולים לעניין הקדוש שלנו

 !בנושא זה חייבים אתם כולכם לבוא לאסיפה ולהגשים אותו שם! לבתי הספר

 "הרצליה"ועד ההורים של בית הספר 

 



 החלוץ קובל קבוץ
, מתקבלות בקבוץ, כחטיבת עצים וכדומה, הזמנות לביצוע כל סוגי עבודות קשות! שימו לב

' אצל ה, 184ווארשאווסקא , מאטל הערליך' אצל ה, מאניש רויזען' בית ה, 106ווארשאווסקא 

 .57בריסקער , מאטל מלמד' ואצל ה 8משה גיטעליס סטשעלעצקא 

 

 16-9-32 –ב "ו אלול תרצ"ט, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 הודעות
כי , "כמעט"אני מדגיש . בקובל כמעט שנסגר" אורט"בית הספר של : יש לציין עובדה שערורייתית

, אחד המעטים בווהלין, קשה להשלים עם המחשבה שבית הספר היהודי המקצועי היחיד בקובל

 . יפסיק להתקיים

הוא כבש מקום של כבוד , ללא מנגנון וללא פרסומת. יםבצניעות ובדממה הוא התקיים במשך שנ

שעזבו את האושר , בזכות עמלן של בנות יהודיות צעירות. של קובל( החינוכיים)במשפחת המוסדות 

התמלאו חיים בתי המלאכה , כדי להיעשות עצמאיות ויצרניות, אמא-המעמדי שהיתוו להן אבא

 . של בית הספר

ת המכונות וילדים יהודיים ייאלצו לעבוד בפרך שנים ארוכות אצל החלודה תבלע עכשיו א. לא עוד

 . כובעניות קפריזיות

הרי המורים רעבו חודשים כי לא קיבלו את פרוטות המשכורת : אין את מי להאשים, גרוע מכך

 ?נותר לעשות, אם כן, מה –היו תמיד במקום " אורט"הרי עסקני . שלהם

ובשבע דרכים צריכה קובלע היהודית ללכת כדי להציל את יש לגייס את כל דעת הקהל הציבורית 

 . אחד ממוסדותיה השימושיים והיפים ביותר

והכרחי , חייב, צריך" אורט"כי בית הספר , ידינו לא שפכו את הדם הזה –עם היד על הלב 

 . שיתקיים

* * * 

? ללא רחמיםכאשר חלק הארי של סיוע העירייה נמחק , אבל מדוע לא יקרסו מוסדות יהודיים -

( לקופת העיריה)אחוז מכספי המיסים הזורמים  70-כי אף אגורה מ, נראה כי שמים וארץ נשבעו

הבה נמסור את רשות הדיבור . חס וחלילה, (אל היהודים)לא ינדדו בחזרה , מכיסים יהודיים

 :לעובדות

וד שכל בע( זהובים. )זל 3000-לתיאטרון הווהליני בלוצק הוגדלה הסובסידיה בלא פחות מ

אנו אוהדים מאוד את ? המשמעות של כל אלה, איפוא, מה. התמיכות ליהודים עברו ניתוח קיסרי

או האם הם לא כל כך ? אבל האם צרכינו התרבותיים הם ברמה נמוכה יותר, התיאטרון הווהליני

 ?נחוצים

ו קצרות דווקא משום כך נאבקת שורה ארוכה של מוסדות יהודיים על אבטחת עתידם ואנחנו ידינ

 . מלהושיע

* * * 

אתם חושבים : הבה נגיד משהו מעומק לבנו, שלנו" האהובה"ואם כבר מדברים על העירייה 

אבל למרבה הצער כבר אין , היו מצמצמים עוד]? הפחתת בעלי התפקידים היהודיים( תעזור)שאולי 

ביא רווח לקופת אולי הוא י. אלא להיפך, זהו קטע שאין לו כל קשר לחיסכון! לא...[.  את מי



. עירנו אינו מוכן להשכיר את אולם הקולנוע העירוני לתיאטרון יהודי" אבי: "למשל. העירייה

ומה . עדיין אינני יודע אם הערב אזכה לראות את אידה קאמינסקה, בשעה שאני כותב שורות אלה

ה שעות כמ, ואם הדבר בכל זאת יקרה. ההחלטה בשאלה זו תלויה רק בראש העיר שלנו: שחשוב

כמה עוגמת נפש עוד צפויה עד שההסכמה , ויסכימו לתת את אולם הקולנוע העירוני, לפני ההצגה

האומנם אמנותם של שחקנים כאלה שהאל בירך אותם : לכן הבה נשאל(. רשמית לידינו)תימסר 

ומדוע לא יוכלו מבקרי ? תמזער את קדושת האולם העירוני, כמו קאמינסקי ואחרים, בכישרון רב

 ? קולנוע היהודים להרשות לעצמם ליהנות מאמנות יהודית באמצעות הצגה בקולנוע העירוניה

 . אכן זוהי שאלה חשובה ונציגינו במועצת העירייה חייבים להעלותה

* * * 

זאת . חלוצים נוסעים לארץ ישראל 17: הבה לפחות נשמח במעט נחת. אלא שהתרגזנו מספיק

זה בלבד כבר . יזכו בתיקון, (מחוסרות עבודה: הכוונה)ות על המדף זוגות ידיים שהיו מונח 17: אומרת

שכן מגיפת הבטלנות כאן בגלות טורפת את השארית האחרונה של האנרגיה של צעירינו . מספיק

 !בפירוש אין. ובימים אלה אין דרך אחרת

אולי ? עדיין חורקים בשיניהם השונאים מימין ומשמאל נוכח פעילותנו הציונית, איפוא, על מה

וככל שהמצב ! ?"פאלעסטינע"מטרה בטוחה יותר מאשר , הם יכולים להראות דרך הגיונית יותר

 . היאחזותנו שםתתגבר , כאן ייעשה גרוע יותר

 –ועל אחת כמה וכמה . אירוע, הצלחההוא לנו ( לארץ ישראל)מכאן  כל חלוץ שנוסע, משום כך

 . קבוצות שלמות( כשנוסעות)

 !היו בריאים לבבית לכל החברים הנוסעים( ברכת)

 

 16-9-32 –ב "ו אלול תרצ"ט, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

   "(קאוולער שטימע"עורך , פסבדונים של יעקב בוראק)יקירי  . ב

 "חשמונאי"
 ". חשמונאי"האסיפה הכללית השנתית של , ביום ראשון התקיימה במועדון הארגון

. שמציג במילים קצרות סקירה על פעילות ההנהלה, (פרל) פערעל. מ' פותח את האסיפה הנשיא ה

 פאנטורין. פ, (פרלמוטר) פערילמוטער. בה "ה, כיושב ראש פנחס שיינבויםנבחרים חבר המועצה 

 . מזכיר –( חזן)כאזאן . לכחברים ו

כי על , מדיווח זה נראה. יעקב גראניטש' פירוט מעשי של פעילות ההנהלה מוסר מזכיר הכבוד ה

לאחר הפרסומת הרבה שהביאה . התפתח המועדון, אף התנאים הקשים בצורה יוצאת מן הכלל

ע שסיי, זינגער מבודפשט' באה ההתקשרות עם המאמן ה, וינה" הכוח( "?להתקשרות עם)לבחירת 

באליפות  1931זכתה בשנת ( ?אתלטיקה)גם קבוצת משחקי הספורט . להתפתחות קבוצת הכדורגל

ציון דרך חדש בעבודת המועדון נרשם ברגע זה כאשר לאחר מאמצים גדולים נפתח המבנה . ווהלין

אבל חסר , נראות אפשרויות להתפתחות טובה עוד יותר. במרכז העיר, הנאה השייך למועדון

במהלך העונה הנוכחית מגלה הקבוצה אמביציה בלתי רגילה ומבלי . ומנוסה מדריך מוסמך

להביס את יריביו הרציניים " חשמונאי"בכל זאת מצליח , להתחשב בהפרעות הבלתי רגילות

 ". א( "בליגה)ולתפוס מקום כבוד במחלקה 

 . כדי לגייס מדריך להתעמלות, העולמית" מכבי"ההנהלה יצאה עכשיו קשר עם אגודת 



כי במשך , מדיווח זה ניתן לראות. גילדווארג. מ' דין וחשבון על הקופה מוסר גזבר הכבוד ה

לאחר כל ההוצאות (. אגורות. )גר 56( זהובים. )זל 10,816ח הגיעו הכנסות המועדון לסך "תקופת הדו

 . זל 500-נותר רווח נקי של למעלה מ

ניתן לראות ממנו כי הספרים . שאמעסיצחק ' ח היועץ ה"בשם ועדת הביקורת מוסר את הדו

 . נוהלו בסדר מופתי

, פרוזשאנסקי, פוגאטש, ליבערמאןה "ה: במהלך הויכוח שהתפתח אודות הדיווחים השתתפו

שהציגו את הצדדים הטובים והרעים של ההנהלה , ואחרים כאזאן, גאלפערין, דאנציגער, פלאט

 . הפורשת

 (. האסיפה)מת לב פה אחד התקבלו הדיווחים של ההנהלה לתשו

, גארין. ד, דאנציגער. מ, פעריל. מה "ה: בחירות ההנהלה החדשה מביאות את התוצאות הבאות

: מועמדים. ליבערמאן. י, פאנטורין. פ, צין. ז, אהרן ערליך, ערליך. י, גילדווארג, גראניטש. י

 . קאהן. רויזען ופ. לה "ה

 . פערילמוטער. רוזשאנסקי ובפ. י, שיינבוים. פה "ה: לוועדת הביקורת נבחרים

לדרוש מההנהלה החדשה לפעול בכל האמצעים כדי , פלאט' פה אחד נתקבלה ההצעה של ה

 ". חשמונאי"שיוכל לאמן את כל הקבוצות השונות של , להתקשר עם מדריך רב תחומי

ר "בלילה נועל היו 1ובשעה . מודה לחברי הנשיאות על עבודתם המאומצת וכן להנהלה פעריל' ה

 . את האסיפה הכללית

 

 עולים לארץ ישראל 17
לקראת נסיעתם , נשף פרידה חגיגי, בשבת בערב התקיים במועדון המקושט יפה של החלוץ הצעיר

ו בקהל גדול של ציונים האולם הגדול התמלא על גדותי. חלוצים מקומיים לארץ ישראל 17של 

 . ותיקים וצעירים ציוניים

נבחר כיושב ראש , פעריל משה' ה, פותח את הנשף ונשיא ועדת קרן קימת המקומית וועווריק' ה

". אנו עולים ארצה"עולים צעירים שרים . הוא מקבל את המינוי בנאום היכרות משולהב. האירוע

ומציין   , על הרגע החשוב של העלייה, ם ארוךנושא נאו, ישראל פרוזשאנסקי' ה, ל"מורשה הקק

חלוצים מקומיים בפעם  17שאנו הקובלאים זכינו זו פעם ראשונה בשמחה גדולה כזו של שיגור 

נשיא ההסתדרות , געלמאן מוורשה' ה, "תרבות"כן מברכים נציג מרכז . אחת לבניית ארץ ישראל

, יצחק גיטעליס' ה, "תרבות"איש , טשקאלאמא' ה" על המשמר"איש קבוצת , פיש. ל' הציונית ה

קאוולער "מערכת , י"באריסלאווסקי מא' ה, ווייסברויט' ה, י העובדת"איש הליגה למען א

 . ונציגים רבים של אירגוני הנוער הציוניים זפראן' ה, בוראק' ה" שטימע

, רבקה גאלדשמיד, אסתר קאפיט: העולים כדלקמן-החלוצים 17לפני הקהל הגדול מוצגים 

, יהודית גראבער, ברכה ארשטיין, לייביש עפשטיין, דוב גלייזער, מרדכי ערליך, חייקע פרייד

יצחק , יצחק פינקעלשטיין, מלכה גארין, בלומע וואקס, לייביש קופערשטיין, שרה היינעך

". התקווה"הציבור מקדם את פניהם בשירת . יצחק פידעל, דוד קליקא, בערל וואקס, בורשטיין

דול מהקהל אפשר לראות את מבטי הקנאה המביעים רצון להיפגש עם חבריהם בעיני חלק ג

 . ארץ ישראל, בארץ הנכספת, ומכריהם עד כמה שיותר מהר



מרימים כוסיות . השמחה גדולה לאין שיעור. ברוח מרוממת מבלה הקהל ליד השולחנות הערוכים

( הורה" )הוירא"פסים ריקוד בעוד קהל הצעירים תו, ברכה  ושרים בזה אחר זה שירי ארץ ישראל

 .עד אור הבוקר
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 (.1936ברוך עלה ארצה בשנת . המנהל והסופר הקובלאי ברוך אביבי, ברוך אביבי הינו המחנך)

 (וולוולר)ברוך אביבי / חנוכה

 ...ספורמעשיות רבות לאין , כמה אגדות תספרו לנו, נרות דקיקים, הוי

, בהם ישבנו ליד התנור החם ובהביטנו בנרות הדקיקים שנצנצו להם, כמה זכורים לנו ערבי חנוכה

בחלומותינו על אותם ימים , המראנו אז מהמציאות הגלותית. פרשנו את כנפי הדמיון היהודי שלנו

 . טובים של גבורת המכבים ואומץ ליבם

תוך , ושלהבת קטנה היתה נדלקת בעינינו. ורה לאומיתשל גב, של עצמאות, היו זמנים של חופש –פעם 

 . שאולי יהפוך אי פעם למציאות, שאנו אורגים את החלום

כמה רבת הפתעות היא אמא , ואכן כה רבת עוצמה היא זרועו של הזמן. עברנו זאת על בשרנו, כן

, חופשיתאותן עיניים מביטות כעת על המנורה הגדולה שאורה קורן על תל אביב ה! היסטוריה

אלא מבטיחה שחר מואר , והיא מספרת לא מעשיות חנוכה מפעם. מלאת הגאווה והיופי, היהודית

 . החוזרת אל ביתה, חדש של אומה משוחררת

 . אלא מציאות מופלאה, הם אינן טווים חלום. מבט חדש יש גם לילדי ארץ ישראל על הנרות הדקיקים

 –. פ.י.ג.כתוב עליו עכשיו נ( נס גדול היה שם. )ש.ה.ג.נ ובמקום. אפילו הסביבון המסורתי שלנו השתנה

 . הוא קיים גם עכשיו וכאן. לא היה הנס. נס גדול יש פה

הוא . זהו הנס הגדול של זמננו –הפרחת המדבריות השוממים והפיכתם לגן עדן , בניית הארץ המואצת

 . בזיעה ובעמל –אלא שהוא יושג בדרך אחרת , ששאפה לדרור ולעצמאות, דומה לאותה גבורת מכבים

כל , גאולת האדמה. הפכנו השבוע את חג החנוכה לחג לאומי של גאולת הארץ, בגולה, ואנחנו כאן

כדי שנוכל לחגוג את חנוכת , תכדי שנוכל לקיים את חנוכת הבית האמיתי, האדמה של ארץ ישראל

 . זוהי משימתנו ההיסטורית –ביתנו הלאומי 
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 שנותיה הטובות ביותר של אשה
שבהם כל אחד מאיתנו מחפש לו בידור לפי הטעם האישי , הקרים, שוב הגיעו ערבי החורף הארוכים

 . בערב חורפי כזה התכנסו להן בבית מסורתי חמש נשים. שלו

משוחחות , אם הן צעירות. נושא לשיחה, כמובן, הם כבר מוצאות לעצמן, כאשר נשים יושבות בצוותא

הן מדברות על המערכה , ואם הן בגיל העמידה. גם על בחורים –? ךומה יש להתבייש בכ. הן על אופנה

האופנה כבר אינה מעניינת אותן ועל . אבל חמש הנשים שלנו כבר היו קשישות. האפלה נגד המין הגברי

שכן שתיים מהן כבר היו אלמנות ובכלל בימי הזיקנה הגבר ואשתו , הגברים לא היה להן מה להתלונן

 



. משום כך מצאו להן חמש הנשים שלנו דווקא נושא מעניין מאוד לשיחתן. צל זוכבר אינם בגלות זה א

 ?מהן שנותיה הטובות ביותר של אשה: הן נגעו בשאלה

בתיקוות של , הן כבר עברו את שנותיהן הצעירות בחלומות של ילדֹות. כל החמש היו זקנות ומנוסות

כשכמעט כל , בהגיען לזיקנה, למשפחותיהן והיוםהן כבר עברו את גיל העמידה שלהן בדאגה . ילדֹות

מי יכול כמותן לומר מה הן , והן כבר נמצאות בקירבת הסוף יותר מאשר בריחוק ממנו, חייהן מאחור

 ?השנים הטובות בחייה של אשה

הן  45-ל 35כי השנים שבין , קבעו, כאשר נזכרו בשנים שנשכחו זה מכבר וחשבו על כל מה שעברו

וגם לא בכל שנות , עליה להתגעגע, שנות עלומיהן, בחיי אשה וכי לא לשנותיה הצעירותהטובות ביותר 

 . גיל העמידה שלהן יש מה לקנא בהן

 :וכך תיארו זאת חמש הנשים האחיות שלנו

היא למצוא חן , מטרתה היחידה, כל שאיפתה. עוברת הנערה תקופה מאוד חסרת מנוחה, עד נישואיה

. היא משקפת את משאת נפשה היחידה הזאת, בבילוייה, בעבודתה, מודיהבלי. בעיני מי שהיא אוהבת

שכן על פי רוב נישאים הנאהבים דווקא לאחרים . כל המאמצים האלה עולים בעשן, אלא שבדרך כלל

ויהיו אלה יפים וראויים  , את תחושותיה ואת עמדותיה, ומכל זווית שבוחנים את גורלה של הנערה

 . לפחות כך החליטה אותה חבורה של חמש נשים קשישות. אינה מאושרתמגלים שהיא , ככל האפשר

שבורות ואינן יכולות עוד , כי אף כי הן עצמן כבר זקנות, הן הבהירו. אלא שהן הרחיקו לכת עוד יותר

הגאות ומלאות שמחת , למרות זאת לא היו מתחלפות עם הנערות הנאות, ליהנות מתענוגות החיים

הן חופשיות . חיות כל החמש בשלווה, שכן בחייהן המאוחרים. היה אפשרי אפילו אם הדבר, החיים

 . ואילו חייה של נערה הם ההיפך הגמור, ואין להן צורך לרדוף אחרי שום דבר

כאשר היא צריכה להביא . הרי בכלל אין על מה לדבר, לגבי התקופה שבתחילת גיל העמידה שלה

ביתה סביבם וכאשר היא ובעלה עדיין אינם מבינים  כאשר היא צריכה לתכנן את כל, ילדים לעולם

 . בוודאי שאין אשה יכולה להיות מאושרת –היטב זה את זו 

כאשר היא כבר מתואמת עם . מרוצה היא יכולה להיות רק באמצע התקופה של גיל העמידה שלה

חשה אלה השנים שבהן . כאשר הילדים כבר גדלו וכאשר חיי המשפחה כבר מסודרים יותר, בעלה

 . אשה כמלכה בביתה והיא מאושרת עד כמה שיכול להיות אושר אצל אשה

אך עדיין היא במצב טוב , היא כבר לא יכולה להיות מרוצה. מתחילה אצלה נסיגה, 45לאחר גיל 

 . בהרבה מזה של נערה

 ?אם לא לנשים שמדברות בינן לבין עצמן, ולמי אפשר להאמין באמונה שלמה, כך הבהירו חמש הנשים

 מלכה
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 כל ווהלין ופולסיה
 שותה שנים רבות תה

E.W.I.G. No. 17  
 ?מדוע. שכבר התאזרח בכל בית

 כי לתה זה יש כל המעלות
 !המשיכו גם להבא להשתמש רק בתה המצויין הזה

 ממתינות לכם הפתעות נעימות
 
 

 שמחה גדולה תביאו לילדיכם כאשר תיתנו להם 

 רדיו דטפון עם מגבר דמי חנוכהכ
 30רחוב זיילנה , "דטפון"להשיג בוורשה בחברת 



 :כרזה ומודעה ,"תרבות"מנסיית גי

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מודעה ,"קלרה ארליך"מנסיית יג
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  -1935שנת  -
 

 

 קובץ מודעות מתוך העיתון 

 
! לשנה טובה תכתבו

החשוב ( האירגון)בני עירנו הקובלאים באמריקה ו
, של הסיוע הקובלאי בניו יורק
אנחנו מאחלים לכם , הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם

שאתם תומכים , בשם יהודי קובל הסובלים מעוני
בהם בעזרה בזמן הקשה הזה  

! רצון טובה ומשביעת, שנה מאושרת
ועדת העצים לעניים ומעות חטים בקובל 

, פנחס גודיס, ישראל לנדו, יודיל סופר פרידמן
מיכל רוזנבלט 

 
 

 



 ממשפחת סוחרים מהוגנת נער
 פרטים אצל, דרוש לעבודה מעשית

 90( וורשבסקה' רח. )ווארש ,יונה הולצמן
--------------------------------- 

 ספר תורה
  .יודיל סופר' אצל רלמכירה במקח השווה 

 כל הקודם זוכה
-------------------------------- 

 !לשמוע אל הרנה ואל התפלה
 בית הכנסת הגדולהנהלת 

ל "הימים נוראים וחג הסוכות הבעהתקשרה לקראת 
 (הבאים עלינו לטובה)

 איש 20עם מקהלה של 
 טוביה וויינשטייןהחזן הצעיר הנודע מווילנה 

 מלובלין צימרמאן' בהנהלת המנצח האהוב ה

 !השיפוץההכנסה נטו לטובת 
 (. כתובה וחתימה טובה) ט"כוחושתהיה לנו 

 (אגורות של זהוב= גרושן ) .גר 50כרטיסים מיוחדים בסך  לסליחות
 שבלעדיהם , דאגו לעצמכם בעוד מועד מקומות וכרטיסי כניסה

 הגבאים      .לא תורשה כניסה לבית הכנסת
-------------------------------- 

 בקובל" תרבות"הסתדרות 

 מניין    7צירקובה ( ברחוב" )תרבות"גם השנה מאורגן באולמי 
 (הבאים עלינו לטובה) ל"לימים נוראים וסוכות הבע

 (זלוטי. )זל 10מחיר מקום לנשים . כרטיסים למקומות חייבים להירכש מייד בהחלט
 .1עד  8-מהכרטיסים נמכרים יום יום 

 

 לחברנו לעבודה החשוב

 חזן. ל (חבר)' ח
 לרגל נסיעתו לארץ ישראל

 :איחולינו הלבביים
 !עלה והצלח

 "קול קובל"מערכת 
 

 תודתנו הלבבית 

 הקובלאיות באמריקה לוועדת הנשים
, לבית היתומים. ד 25: דולר שחולקו 75-ולכל מי שנטלו חלק במשלוח ה

אנו שולחים )בשמם (. לתלמוד תורה)ת "לת .ד 25-למושב זקנים ו. ד 25
 .לכם כולכם יישר כוח עם ברכות לבביות( כאן

מיכל , פנחס גודס, ישראל לנדו, פרידמן-ועדת החלוקה בקובל יודיל סופר
 רוזנבלט

 
 23-ה) x/23( יום טוב)ט "שבעיר מוצאי יו( בית המדרש)ד "ביהמ

 בפעם האחרונה בקובל לפרידה, בערב( באוקטובר
 קובסקי'יצחק זייאנצ 12-קונצרט דתי של ילד הפלא בן ה

 .תוכנית חדשה ועשירה בליווי פסנתר
 (בואו ותיהנו: במילים אחרות! )בואו ויהיה לכם תענוג

 
 בדים, אריגים, מטפחות

 מבחר גדול –הדוגמאות החדשות ביותר 
 רפפורט . של המפעל הנודע א, לקראת העונה

A. Rapaport i S-wie bielsko 
 בואו  .במחירי מפעל זולים

 באתר המכירה! ותתרשמו
 50וורשבסקה , קובל

 

 



 הקהלה העברית בקובל
כי כל מי , מודיעים לאוכלוסיה היהודית בקובל, בקשר לחג המתקרב

בערב ( אישור)שיכין לעצמו פתק , שבדעתו לשחוט עופות ליום טוב
במשך היום טוב לא  .אחרת לא יישחט העוף, יום טוב( ביום שלפני)

 ועדת השחיטה          . יילקחו שום משכונות בכל מקרה
 
 
 

צריך , "(מלאכת אוכל נפש"כי היא נחשבת ל, שחיטה בחג מותרת)מי שרוצה לשחוט עוף בחג : בשפה פשוטה יותר
 voucher)מי שמשלם יקבל תלוש זיכוי . לשלם מבעוד מועד עבור השחיטה כי במהלך החג אסור להחזיק כסף

וגם אם יציע משכון כדי להבטיח שישלם את המגיע . לא ישחטו לו את העוף, ואם לא ימסור אותו לשוחט, (באנגלית
  .הוא לא יתקבל, לאחר החג

 
 

 
 סלון מספרה 

 ממדרגה ראשונה

 "אוראדא"
 34וורשבסקה , קובל

 מעמיד את עצמו לרשות 

 הנכבדים הגברות והאדונים
 עם הביצוע הנאה והטוב 

 עבודות תספורתשל 
 מכל הסוגים

 !במחירים זולים
 
 

  !!לשמוע אל הרנה ואל התפילה
 בית הכנסת הגדול גבאי

 כי מלבד החזן הצעיר והכשרוני, מודיעים

 טוביה ויינשטיין' ה
 עם המקהלה מהמדרגה הראשונה

 צימרמן 'והזמר האהוב ה
 בעל הטנור האופראי הגדול

 הם הצליחו לגייס לתפילת יום כיפור את 
 תופעת הטבע, 12-ילד הפלא בן ה

 יצחק זייאנטשקובסקי
 . הזמר בחסד האל שישיר את קטעי הסולו היפים ביותר

כל אחד חייב לדאוג לעצמו . כל הכרטיסים הישנים אינם בתוקף: שימו לב
יוקלזון , ה דונייביץ"שאפשר לקבלו כל יום אצל הגבאים ה, לכרטיס חדש

                                              .בבית הכנסת, כל היוםבמשך , ובערב יום כיפור, ופרידמן
 הגבאים

 
 

 
 ההסתדרות הציונית בקובל             

 בערב בדיוק 6בשעה  XI/3-ה, ביום ראשון

 האסיפה הכללית תתקיים
 .g-20השנתית באולם ההסתדרות וורשבסקה  

 הוועד         !         כל החברים נדרשים לבוא
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 1936 ,456גליון , "קול קובל" :מתוך

 רשימת התורמים לקרן קיימת לישראל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1936 ,462גליון , "קול קובל" :מתוך
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 בני גבירצמן: תרגום

  -1937שנת  -
 

 

 

 קובל בערב פסח
 26-3-1937 –ז "ערב פסח תרצ, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך  

 (?"פאס-פוטער)"" מתעטפת בפרוותה"השמש עדיין . התקוות שתלו במזג האוויר לא התממשו

אין )לציבור אין מאומה ". חורפי"יהיה , בחנויות ובשוק, והדבר השפיע רבות על כך שגם המסחר

משום כך היה . ממתינים להשתפרות מזג האוויר, ואלה שעדיין יש להם מטבע, בשביל לקנות( כסף

מעט מאוד אנשים אפו . גם מאפיות המצה מתלוננות על עונה חלשה. ערב יום טוב ראוי לקינה

וזאת למרות , ומשום כך היתה ההכנסה מועטת, אותה כמות של מצות כמו בשנה שעברההשנה 

, הסוחרים מתלוננים על כך. וגם החג היהודי באותו תאריך( חג הפסחא)שהשנה היו גם החג הנוצרי 

אבל זה לא סיפק את האנטישמיים . כמו השנה( גרוע)כי אף שנה לא היה להם ערב פסח 

לא לקנות אצל ( בהם קראו לנוצרים)ן הפיצו בעיר את עלוניהם השחורים שביום הראשו, המקומיים

 . יהודים

( משרד. )כל הדלות היהודית והמחסור היהודי התבלטו במלואם בשבוע של ערב פסח: פעילות פסח

שכבר השליכו ( מנכסיהם)ביניהם אפילו יורדים , הקהילה היה כל אותו שבוע במצור של המון עניים

את " מעות חיטים"סיימה ועדת , בערב שבין יום שני ליום שלישי. הבושה מראשם את כובע

כי בגלל , כי הוועדה קבעה, והכל התעצבו לשמוע( של כספי הסיוע לנזקקים)חישוביה לגבי החלוקה 

אבל . יהיה בקושי קילו אחד של מצה לאיש, שנרשמו( מבקשי התמיכה)מספרם הגבוה של הפונים 

 765, "מעות חיטים"כדי לקבל מצה מ, בסך הכל נרשמו בקהילה מראש. אין מה לעשות כנגד זה

כי , כך שלפי החשבון הזה יוצא. משפחות 200בערך " מתן בסתר"ומלבד זאת נרשמו ל, משפחות

 . אחוז מהאוכלוסייה היהודית בקובל נעשו עניים גמורים וחייבים לבקש סיוע 35-40בערך 

זלאטעס  750בערך , במיוחד לפסח, כספיות לנזקקיםבמשך השבוע שולמו בבית הקהילה תמיכות 

משפחות כמתן  200קיבלו תמיכה מוגדלת בערך " חול"של ה" מעות חיטים"ומהעירייה וועדת 

 . בסתר

 

 בשר כשר לפסח
כדי , נקטה הקהילה בכל האמצעים, בקשר לכך שזה כבר השבוע הרביעי אין בקובל בשר כשר

' שהורכבה מרב הקהילה ר, משלחת מיוחדת. שר כשרשקובל היהודית לא תישאר בפסח ללא ב

ראש העירייה ואל ' פנו אל ה  מאנדעל. ש' ה, ר מועצת הקהילה"ויו דוד שקאלניק' ה, טווערסקי

גם לאחר מספר פניות טלגרפיות  . אבל ללא הצלחה( בבקשה להתיר את השחיטה לחג)הממשל המחוזי 

כמובן , כתוצאה מכך. כשרה ליום טובנותרה בעינה במלואה ההחלטה לא להרשות שחיטה 



, בשעות האחרונות של ערב יום טוב, יום חמישי, רק אתמול. עלו מאוד מחירי העופות, מאליו

בשר ( קילו. )קלג 5600כלומר , אחוזים מהמכסה החדשה 7נתקבל מהממשל המחוזי היתר לשחוט 

 . כשר

 

 1-4-1937 –ז "פ תרצ"דחוהמ' ד, יום חמישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 ימי פסח הראשונים בקובל
מהקור ליד " התאוששו"אנשים . אבל מאוד קרים, שני ימי החג הראשונים היו דווקא בהירים

 . הרחובות לבשו מראה של יום טוב והיו מלאים מטיילים. תנורים לוהטים ובמלבושי חורף

ם קהל גדול מאוד של הגיע לש. הסדר בקיבוץ נערך בחגיגיות מרשימה: סדרים שיתופיים אורגנו

אשר קושטו במיוחד בתמונות שונות , שמילאו את אולמות הקיבוץ הגדולים, חברים ואוהדים

היו במצב רוח חגיגי ומרומם , 100בערך , ללא עין הרע, שמספרם, כל חברי הקיבוץ. והוצפו באור

 . וישבו לפני השולחנות הערוכים בצורה נאה

שמציין את התפקיד הגדול , משה פערעל' ה, אש הקהלסדר הקיבוץ המסורתי נפתח על ידי ר

צבי ' ה, את תפקיד יושב הראש מקבל חבר הקיבוץ. והחשוב של הקיבוץ בפרט והחלוציות בכלל

משובצת בהומור עממי , המעוטרת בצורה אמנותית, קורא את ההגדה מערסיק' וה רבינאוויטש

 . בקשרים של קובל היהודית לקיבוץו, ונוגעת בבעיות יהודיות כלליות וקיבוציות ספציפיות

, משה שווארצבלאט, ווידרער "ה ד"ה, בהרמת הכוס הראשונה נישאות ברכות של קהל הנאספים

כשהם מלווים בשירת , יחיאל וואגשאל, זאב צוריףמורשה , פיינשטיין' פרופ, רייזלער' פרופ

; "טירות"ו" מסדה" שדיקלמה את, צפורה רוביןהחלק האמנותי בוצע על ידי . מקהלת הקיבוץ

 – ישעיה ליכט; "בוקר וערב" – אריה גאלדשטיין; "החיים החלוציים" – גיטל רובינשטיין

 ".רחובות" – בן ציון פישער; "הוררא"

ברוח מרוממת . עד מאוחר בלילה( הורה" )הוירא"לאחר הסעודה החגיגית יצא הקהל בריקודי 

 ". התקוה"לצלילי ( שנהוגים בגולהמתוך שני לילות הסדר )נסגר הסדר הראשון 

בידרו בשירה . שגרם לעונג חג, עם הרבה הומור, הסדר השני בקיבוץ עבר גם הוא בצורה מרשימה

שקרא , קאפלינסקי' וה אריה גוטשטיין, צפורה מילאהעלמה : את קהל הנאספים הגדול

, הקיבוץ השנימשולבים ננעל מאוחר בלילה סדר " הוירא"לאחר ריקודי . הומורסקה מוצלחת

 ". תחזקנה"לצלילי 

שלמענם , מרשימים היו הסדרים הקולקטיביים של החיילים היהודיים: אצל החיילים היהודיים

כדי , מטבח מיוחד באולם התלמוד תורה, יחיאל אייבושיץ' ארגנה הקהילה היהודית ובראשה ה

 . שלמעלה מארבעים חיילים יוכלו לבלות את החג בסביבה ביתית

סביב שולחנות חגיגיים ערוכים ישבו כמעט כל . אייבושיץ בעצמו' אשון נוהל על ידי ההסדר הר

 נאה " קידוש"ברוח מרוממת אומר החייל ראבינאוויץ . החיילים היהודיים מחיל המצב המקומי

, עם מאכלים טעימים של פסח( החלק של ארוחת הסדר" )שולחן ערוך"ולאחר החלק הרשמי החל ה

אשר השקיעו רבות , משה פלאם, דוד גליק, נח אלשעצקיה "ה: קנים חשוביםשהוגשו על ידי עס

וראש  טווערסקי' הסדרים נערכו על ידי רב הקהילה ר. כדי לתת לחיילים היהודיים עונג יום טוב

טובית בילו כך החיילים -באווירה חגיגית ויום. שביקרו קצרות בכל סדר, משה פערעל' ה, הקהל

 . ראשוניםהיהודיים את ימי החג ה



חדר האוכל מקושט . מרשימים מאוד( בערב הראשון ובערב השני של החג)בבית היתומים היו הסדרים 

לבושים , וליד שולחנות ערוכים ברוחב יד יושבים כל ילדי בית היתומים, חגיגי במיוחד, יפה

ני המתאר לפ, יעקב בוראק' ה "(קאוולער שטימע"של )מנהל את הסדר העורך . בבגדים חדשים

בוראק מבדר את הילדים במלוא ' בעוד העורך ה, בינתיים. הילדים את כל הפרטים של הסדר

 . שתופס מקום בכורסת ההסבה המיוחדת, עפלבוים' מגיע הנשיא החשוב ה, התנופה

כל הילדים שרים בעליצות קטעים . בן השש מאטעלע מלמדיפות ומוצלחות היו הקושיות ששאל 

עפעלבוים נאום חג לפני ' נושא הנשיא ה" שולחן ערוך"מגיעים למסוימים של ההגדה וכאשר 

, אשר ערליך' בעזרת ה, פאשע לייערו רייצע לעוויןולאחר מכן מוגשים על ידי העלמה , הילדים

שעובר , לאחר חלקה השני של ההגדה. הגורמים עונג יום טוב אמיתי, מאכלי הפסח הטעימים

, רגליים ילדותיות קטנות מורמות. יוצאים ילדי בית היתומים בריקוד משותף, כסדרו בשירה

 . דבר שנותן נחת אמיתית, בשמחה, ידיים קטנות מתנועעות בעליצות

ובעקבות , דאגה להם הקהילה למאכלי פסח, ם יהודייםבו מוחזקים השנה כעשרים עצירי, בכלא

שם נערך סדר משותף , כונסו כל העצירים היהודיים בתא אחד, אייבושיץ' יוזמתו של הנציג ה

לטעום את טעמו של חג , בתאי הכלא, בדרך זו התאפשר גם להם(. לתפילה)ואפילו אורגן מניין 

 . שנחוג על ידי כל העם היהודי, החרות

ת הגדול היה מלא וגדוש בשני ימי החג והגבאים של בית הכנסת הגדול גרמו לקהל עונג בית הכנס

 . שכשרונו האמנותי בתפילה נתן סיפוק רב לקהל, דוד ווייסבערגער' בכך שהזמינו את החזן ה, חג

מילא גם הוא , שפעילותו בתחומים שנטל על עצמו נעצרה באחרונה, המועדון האזרחי היהודי

המשימה שנטיל על עצמו והזמין במיוחד את שחקנית הלהקה היהודית  לכבוד החג את

שפרטים על תוכנו ועל ביצועו )ערב קריאה , דפסח' ב, שהגישה ביום ראשון, מרים אלעסקא, הווילנאית

בשני הערבים היה המועדון האזרחי (. ערב ריקודים)וביום שני אירגן דאנסינג , (נמסור בפעם אחרת

 . ספוג אווירת חג מלא על גדותיו בקהל

 

 הגליל והחּולה

, לגאולת הגליל והחולה ויישובם, עם תחילתה של הפעילות המוצהרת שהמתינו לה זמן רבבד בבד 

הכנסת של בתי )בתי המדרש והשטיבלעך , בכל בתי הכנסת, ייאספו בימי השביעי והאחרון של פסח

לטובת גאולת , קרן קימת לישראל למען( תרומות בעת העלייה לתורה)נדרים , המקומיים( החסידים

 . וייערכו אזכרות לגיבורים שנפלו בארץ ישראל, הארץ

 

 11-6-1937 –ז "תמוז תרצ' ב, יום שישי –" קואוולער שטימע"מתוך 

 למען נפגעי בריסק
האירועים "בפוגרומים שכונו בשם ]בעקבות הכרזת איסוף כספי הציבור בעיר למען נפגעי בריסק 

שיגרה בשבת ועדת הסיוע המקומית את נציגיה לכל בתי המדרש , [המערכת –" החריגים

הם . והשטיבלעך המקומיים כדי להסביר את משמעות הסיוע לטובת האחים הנפגעים בבריסק

בבית ועד )שתתקיים ביום ראשון בקהילה , ביקשו בכל בית מדרש לשגר שני נציגים לאסיפה

ום לכך שהפעילות העממית הרחבה למען נפגעי בריסק כדי לטפל במשותף במשימה ולגר(  הקהילה

 . תביא את התוצאות הראויות



ראש . איש 60-התכנסו בבית הקהילה כל הנציגים שמנו למעלה מ, בצהרים 12בשעה , ביום ראשון

. שעסקה בתוכנית למשימת הפעילות, פתח את ההתייעצות העירונית הגדולה, פערעל' ה, הקהל

אוספי )ולכל אחד מהם הוקצו בו במקום זוגות של אוספים , אזוריםלאחר מכן חולקה העיר ל

אפשר היה לראות את זוגות האוספים מבקרים , גם במהלך השבוע, וכבר מיום ראשון(. תרומות

שמקבלת אותם בסבר פנים יפות ותורמת לפי אפשרויותיה לטובת , אצל האוכלוסייה היהודית

כראוי , כי קובל היהודית תגרום להצלחת הפעילות, כךאפשר כבר לראות ב. נפגעי בריסק היהודים

 . לה

ועדת הסיוע המקומית למען נפגעי בריסק כבר שלחה השבוע לועדת הסיוע הוורשאית למען נפגעי 

אל  , או ורשה.ק.הכסף נשלח על ידי סניף הפאלקסבאנק המקומי פ(. זהובים)' זל 3000בריסק 

 . שערעשעווסקי. מ, הכתובת של בית הבנק

 

 "טאז"בעניין מושבת הקיץ 
. נמצאות בהילוך גבוה, לילדים בהאראדאלעץ( קייטנה)מושבת הקיץ , "טאז"ההכנות לפתיחת  

שהחליטה לערוך איסוף מוצרי מזון , "טאז"בשבת התקיימה אסיפה מורחבת של ועדת הנשים ב

כבר במהלך השבוע הנוכחי אפשר היה לראות זוגות של נשים כבודות . בעיר לטובת מושבת הקיץ

ת השתתפה כראוי במבצע איסוף שם קיבלו אותן יפה מאוד וקובל היהודי, מהלכות ברחבי העיר

 . המזון

-בהאראדאלעץ תיפתח ב" טאז"כי מושבת הקיץ של , "טאז"החליטה הנהלת , כפי שמוסרים לנו

 . ילדים 150-בחודש ובעונה הראשונה תקלוט לא פחות מ 22

 

 ?מה יכול לקרות
ם הדואגת ליתומים הנודעת כאן כמו , שוטטה גם ביום שני זה, רייצע לעוויןהעלמה החשובה , האֵא

עם קבלות חתומות , בכל רחבי העיר, עם הדאגה ליתומים, שהיא רגילה בשאר ימות השנה כולה

דרש , אבל בחנות ברחוב ווארשאווסקע. כדי לאסוף כסף ומוצרי מזון לטובת בית היתומים, ביד

 . ף פעם עד כהדבר שהעלמה לעווין לא נזקקה לו א –ממנה שוטר אישור מיוחד לפעילותה 

. אותה אל תחנת המשטרה" הזמין"כל הסבריה לשוטר לא עזרו והלה הפריע את מילוי משימתה ו

 . שוחררה מייד הגברת החשובה הדואגת ליתומים, פערעל' ה, לאחר התערבות ראש הקהל, כאן

 

 16-7-1937 –ז "מנחם אב תרצ' ח, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 "בית לחם"י "לנזקקים עבשנה חלות חולקו  15000
". בית לחם"האסיפה הכללית השנתית של " פרוזשאנסקי"ביום ראשון התקיימה בבית המדרש 

יושב  – לייבל פרישבערג: ה"ובנשיאות נבחרים ה, יוסף שוחט' האסיפה נפתחת על ידי הנשיא ה

מגיש  שוחט' שיא ההנ. מזכיר – ישעיה גוטמאן; חברים – הערש וואלף לנדע, נחום ווערנער, ראש

' זל 3000-חלות ו 15000כי במשך השנה נאספו בסך הכל , ממנו אפשר לראות, ח הפעילות"את דו

ח התפתח דיון נרחב בו "סביב הדו. מדי שבוע( ?איש) 300ישנם ( ?חלות לשבת חינם)מקבלים . מזומן



הדיון . חריםוא חיים לפידות, נחמיה באר, יחיאל אייבושיץ, חיים אברך: ה"נוטלים חלק ה

בהן נבחרה כל ההנהלה הישנה , נתקבל לתשומת לב ולאחר מכן נערכו בחירות להנהלה החדשה

 . אחד מכל בית מדרש( נציג)בה משתתפים אדם , במלוא הרכבה עד כה

 

 ( רשם התושבים בקובלינתוני מ)

 1937למחצית שנת 
, חתונות 100: הספרים הרשמייםלפי , היו באוכלוסייה היהודית 1937במחצית הראשונה של שנת 

 36-ילדים ו 51מהן , לידות 87; (?שנרשמו במירשם התושבים)כלומר רשמיות , פאנאוונע 31ביניהן 

 . ילדים 9כולל , נשים 36, גברים 44מתוכם , 80מתו ; שנולדו קודם זמנם 3כולל , ילדות

 

 26-9-1937 –ח "רבה תרצ-יום ראשון הושענא –" קאוולער שטימע"מתוך 

 ימי סוכות הראשונים בקובל
וזה רק בחנויות אמצעי המחיה , ערב יום טוב מזמן שמחתנו הורגשה תזוזה כלשהי בעולם המסחר

במקום זאת התלהט שוק . אבל בחנויות האחרות היתה המכירה חלשה מאוד, (חנויות המזון)

כן כי הסיבה לכך יית. בעד אתרוג דרשו מחיר טוב. שנעשו מבוקשים בימים האחרונים, האתרוגים

ולכן נגרם בהם , שסוחרי האתרוגים המקומיים ציפו לפדיון חלש ועל כן ייבאו מעט אתרוגים, היא

, כי מה שסוחרי האתרוגים שלנו שכחו, לבושתנו הרבה, וכאן יש לומר שוב. מחסור בערב סוכות

מארץ את תוצרת הארץ שלנו והשנה הצטיידו למכירה גם באתרוגים שאינם , מחמת עסקיהם

 . ישראל

הכל ממש נהנו במזג . שהיה נאה מאוד, מזג האוויר: שני ימי הסוכות הראשונים היתה להם מעלה

הציבור גם . האוויר השמשי ויהודים חשו שהם מקיימים בצורה מצוינת את המצווה לישב בסוכה

שעדיין לא הכינו , יכול היה ליהנות מעונג יום טוב בטיול בבגדי קיץ והיתה זו מעלה כפולה לאלה

 . עצמם עד כה לקראת החורף את

ללא , באופן כללי עברו התפילות בבתי המדרש והשטיבלעך בשני ימי החג באווירת יום טוב חגיגית

שבו אבד אתרוג וסביב העניין , "העירוני"פרט לבית המדרש , "זמן שמחתנו"תקריות מיוחדות של 

 . הזה התחוללה שם שערורייה גדולה

נוצרו שני , (שכנראה עבר להתפלל בבית כנסת אחר, החזן)בעל התפילה  שאיבד את, בשטיבל של החייטים

במניין . ואכן היו שם ששון ושמחה; מחנות וכל צד הוריד מהדוכן את בעל התפילה של הצד השני

, פיטם הוא עוקץ האתרוג)בגלל פיטם שאבד ( בלשון סגי נהור)היה גם כן שמחת חג ( במקום אחר)מסוים 

מלבד זאת היתה בשטיבלעך מסויימים מהומה עם מחאות נגד . (האתרוג פסול, וואם הוא נעקר ממקומ

שהרשו לעצמם במצב הנוכחי לקנות אתרוגים שאינם ארץ , גבאים או נגד סתם יהודים נאים

, שהשפיעו כל כך על גבאים אחדים, מסיבה זו פרצו בשטיבלעך אחדים ממש מהפיכות. ישראליים

 .זהובים לטובת הקרן הקיימת 5עד עד שהם קנסו את עצמם מרצונם ב

, בכלל בילתה האוכלוסייה היהודית בימים הראשונים של החג באווירה רגועה ולא היה מאומה

 . דבר שבמצב הנוכחי מהווה עובדה הראויה לציון, שיפריע את אווירת היום טוב, חלילה

 



 ל"בחירות בוועדת קק
האסיפה הכללית השנתית של ועדת הקרן התקיימה , היום הראשון של חול המועד, ביום רביעי

יוסף ' ר האסיפה נבחר ה"וכיו צוריף' פותח את האסיפה המורשה ה. הקיימת המקומית

ח השנתי של הכנסות הקרן הקיימת בקובל במשך "קורא את הדו פאפע' המזכיר ה. מילשטיין

ל "ת ועדת קקמורכב(. אושר על ידי האסיפה)  שלאחר דיון קצר התקבל לתשומת לב, ז"שנת תרצ

חיים , (מזרחי) אהרן ערליךה "ה, מורשה( ציונים) זאב צוריף' ה: באופן הזה, החדשה לשנה הבאה

חנה גברת ; מזכיר – חיים לייב פאפע; גזבר –( ליגה) יעקב בעקער; סגן נשיא –( ליגה)ברוינשטיין 

וכן נציגי בתי  יעקב מאלושקע, אהרן צופערפיין, יוסף מילשטיין, יוסף אינבערגה "ה, פוגאטש

חבר  –" קלומל"-טויב; "הרצליה" – לעווינשטיין; "תרבות"גימנסיה  – לייערה "ה: הספר

תרומות בעת )נדרים ; יוסף אינבערג –חגיגות : המפקחים על מקורות ההכנסה השונים; הנשיאות

; מילשטייןיוסף  –בתי הספר ; אהרן צופערפיין –המטר -תרומת; אהרן ערליך –( העלייה לתורה

 –מיבצעים שונים ; חיים ברוינשטיין –( קופות התרמה)קופסאות ; חנה פוגאטשגברת  –ספר הילד 

משה , משה פוגאטש, בוראק "(קאוולער שטימע"עורך העיתון )' ה עו"ה: בוועדת הביקורת; זאב צוריף

, קערזשנער( סוף שםיהודים דתיים אינם כותבים את צירוף האותיות יה ב –מתתיה )' מתתי, שווארצבלאט

 .והאסיפה ננעלת שינדל, יצחק אטלעס

 

 

 "קול קובל"העיתון קטעים מ

 בני גבירצמן: תרגום

  -1938שנת  -
 

 

 
 (אבל הקטע להלן כתוב בשפה מסובכת ומפותלת במיוחד, לא ברור מדוע: המתרגם)

 18-2-1938 –ח "תרצ' ז באדר א"י, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 1938 –יובל בית היתומים  – 1918
, שנות קיום לבית היתומים המקומי וקובל היהודית תחגוג החל מיום ראשון הבא 20השנה מלאו 

שנה שיוכרז על ידי העסקנים המקומיים החשובים של הדאגה  20-את יובל ה. ז.בח 19-ה

קובל היהודית  .המיוצגים על ידי היובל, שמארגנים חגיגות שונות לרגל הישגי הארגון, ליתומים

שלזכותו נרשמת הצלת חייהם , שנה לבית היתומים 20-בוודאי תיקח חלק במשימות של יובל ה

, בריאים, לימד והכניס אותם כאנשים טובים, נטע בהם דעת, אותם חינך, של מאות חיים צעירים

, ומיםהשנה של בית הית 20תעריך את יובל , ובכן קובל בוודאי כמו בעבר –של החברה היהודית 

 . ותיקח חלק מאסיבי בחגיגות

 

 



 עצרת טרומפלדור
, חי-פ בתל"שנפלו בשנת תר, יוסף טרומפעלדאר וחברים( מות)של  18-בהקשר ליום השנה ה

עצרת אבל חגיגית , אורגנה בשבת בערב באמצעות חוג הנוער של ועדת קרן קימת המקומית

פותח את העצרת , וטר בשחוריםמע, באולם מלא עד אפס מקום. במועדון ההסתדרות הציונית

מופיע בנאום על חייהם ומאבקם של טרומפעלדאר  יעקב שליטא' וה, זאב צוריף' המורשה ה

. בפולנית שרה גאלדפארב( והעלמה)' שער בעברית והע' י ה"לאחר מכן מדקלמים בנושאי א. וחבריו

מתתיהו  'נושא נאום מוצלח מאוד בעברית ולאחר פרשנות של ה מאטל בעלארייהצעיר 

ננעלת העצרת , י"חי ומשימותינו הנוכחיות בא-לגבי החיים של הגיבורים שנפלו בתל קערזשנער

 ".תחזקנה"ו" התקווה"בצלילי 

 

 הערץ גראסבארט בקובל
, המוכשר בחסד אלוהים, שבהן יופיע האמן הנודע, קובל שלנו כנראה שייכת לערים הנבחרות

על כך שגם , עלינו יהיה להודות למועדון האזרחי היהודי שלנו. הערץ גראסבארט' אלוף המלים ה

שלגבי הופעותיו פוצחת , הערץ גראסבארט' לנו תהיה ההזדמנות לשמוע את קונצרט המילים של ה

הציבור הקובלאי בוודאי ינצל את האפשרות .  היהודית בשירת תשבחות כה נהדרת העיתונות

 . ויבוא להופעתו היחידה הערב במועדון האזרחי היהודי

 

 עליית הנוער
לעלות [ סרטיפיקט נוער]קיבלו בימים אלה אישור , בקשר לתחילת עליית הנוער לארץ ישראל

ברוך דוביצקי ו( דרור" )פרייהייט( "מאירגון)  -17-המקומי בן ה חיים קרעל, שאן-חי ובית-לתל

. ז.בפברואר ש 21-ב( ארצה)שייסעו מקובל , "החלוץ הצעיר( "מאירגון) – 17-בני הסאלצי זאפראן ו

, לייב שוסטערו נחמה זילבערבערג" פרייהייט"כן קיבלו בימים אלה אישורי עלייה חברי (. שנה זו)

 . ז.במרץ ש 15-הנוסעים מקובל ב

 

 "יבנה" ייסוד
ישיבה [ אפרים דיין] אפרים קערזשנערהרב , "מזרחי"התקיימה בראשות נשיא   ביום ראשון

בה נדונה השאלה של ייסוד בית ספר דתי , "תורה ועבודה"המקומי ועסקני " מזרחי"מורחבת של 

סביב . בפולין" יבנה"שיהיה משולב במרכז ההתאחדות של בתי ספר דתיים לאומיים , לאומי

וסף י, מרדכי ליכטענבערג, לאנגער. ל.ה ח"בו לוקחים חלק ה, השאלה מתפתח ויכוח נרחב

והוחלט לכנס בזמן הקרוב ביותר אסיפה , ואחריםיצחק גלייזער , מתתיהו קערזשנער, אינבערג

בה תוקם , וכן של ידידי מערכת בתי הספר הדתיים לאומיים" תורה ועבודה"ו" מזרחי"רחבה של 

 . ועדת ארגון שתבצע את כל ההכנות לכך שבית ספר כזה כבר ייפתח בקובל

 

 

 

 



 

 

 "ול קובלק"העיתון קטעים מ

 בני גבירצמן: תרגום

  -1939שנת  -
 

 1939בפברואר  3-ה, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 ך כל יום"פרק תנ
נטל הוועד , ך"לאוכלוסיה היהודית לגבי פרק התנ" תרבות"בקשר לקריאה הנלהבת של מרכז 

בשבת שעברה ". ך היומי"התנ"על עצמו את היוזמה והחל בלימודי " אוהל ביאליק"המקומי של 

הבהיר בפניהם  קירזשנער. מ' מספר גדול של צעירים וה" אוהל ביאליק"בערב התכנסו באולם 

( העלמה)' לאחר מכן קראה העל. ביחידות או בציבור, ך כל יום"ימוד פרק תנאת החשיבות של ל

וכך כבר נמשך כסדרו ". ירמיהו"ולימדה את ארבעת הפרקים הראשונים של  לובע טווערסקי

אבל , הכניסה חופשית. בערב 9עד  8-מ" אוהל ביאליק"כל ערב במועדון " ך יומי"תנ"הלימוד של 

 (.ך קטן"ספר תנ)לע 'צריך להביא תנכ

 

 ענייני בית החולים היהודי
ישיבה של ועדת , באולם הקהילה, יחיאל אייבושיץ' ביום חמישי התקיימה בראשותו של הנשיא ה

נדון האופן של ארגון . בהשתתפות הרופאים המועסקים בבית החולים היהודי, בית החולים

במיוחד מהנדס מטעם שבימים אלה בא , בקשר להגעת מכשיר הרנטגן, העבודה בבית החולים

בסך הכל יעלה מכשיר הרנטגן עם החלקים האחרים . כדי להתקינו, החברה שבה נרכש המכשיר

' זל 4000שמתוכם כבר שילמה הנהלת הקהילה בערך ( זהובים)' אלף זל 15עד , הנלווים אליו

 הישיבה החליטה כי. חודשים 30והתחייבה לשלם את הסכום הנותר בתשלומים חודשיים במשך 

שיעבדו תוכנית , בימים הקרובים תתקיים ועידה מיוחדת ישירות של רופאי בית החולים

 . מדוקדקת לעבודה ויגישו אותה לאישור ועדת בית החולים

 

 1939בפברואר  17-ה, יום שישי –" קאוולער שטימע"מתוך 

 אצל הילדים בבית היתומים
שמחוסר מקום לא יכולנו , (ו בשבט"ט)עשר -הילדים מבית היתומים שלנו אירגנו גם חגיגת חמשה

אבל בגלל ההצלחה של ילדינו החביבים והנחת הגדולה שהם גרמו . לדווח עליה בגליוננו הקודם

-ערב חגיגת חמשה. קוראינו( אתכם), אנחנו חייבים לחלוק את הנחת הזאת בגליוננו הנוכחי, לנו

מקהלת הילדים מבית . רבנאום מעשי על חמשה עש שרהלע מעטערעשר פתחה בהצלחה גדולה 

, טייבעלע, טעמילע 5-וה 4-ולאחריה הזאטוטים בני ה, "על אדמת יהודה"היתומים שרה בלבביות 

והכישרונות הילדותיים הללו היו באמת , נושאים כל אחד בנפרד דקלומים, הלל והירשעלע



, "עשרתמונה של חמשה ", הגשה יפה מאוד היתה להצגה המוצלחת. מפליאים וגרמו לנו הרבה

אסתרקע וטעמעלע החביבים ביצעו את הצגתם יפה מאוד , מאלע, מאטעלע, שבה יאנקעלע

שרה מקהלת הילדים , לסיום. ובהתלהבות גדולה קרא יאנקעלע את החלקים ההומוריסטיים

והילדים הוזמנו לשבת ליד שולחנות ערוכים שעליהם " ראש השנה לאילנות"החביבה את שיר 

 . והקהל הנאסף נהנה מעונג גדול והרבה נחת ,פירות חמשה עשר שונים

 

 הבעת תודה
 :הנכבד מאוד פנחס זיסקינדר "ד' ה

בקובל מביעה תודה ממעמקי לבה על מתן עזרה רפואית לחולים עניים " לינת הצדק"הנהלת 

 ".לינת הצדק"ובכך תמך בקיום , ללא כל תמורה, "לינת הצדק"מ

, בכבוד

 .בקובל" לינת הצדק"הנהלת 

 

 מביא את עזרתו למען ארץ ישראלילד 
תלמיד , מרחוב וורשבסקה, לרר (?מרדכי) מטותל 8-בימים אלה הגיע למערכת שלנו הילד בן ה

ואמר , שהחזיק בידיו הקטנטנות ערימה של מטבעות קטנים, "הרצליה"בבית ספר  2-הכיתה ה

כם שילחו את ואני מבקש מ, זלוטס 2בסך הכל , קבלו ממני את הכסף הזה שחסכתי: בלבביות

במאורעות )ארץ ישראל , הכסף שלי למען הילדים והילדות שאבותיהם ואמותיהם נהרגו בארצנו

 .נעתרנו לבקשתו והילד הלך מאיתנו מרוצה. (ט"תרפ

 

 


