כולם היו בניו | סיפורו המרגש של הרב שחי ופעל למען ילדי
בטקס השקט לקריאת שם הרחוב על שמו של הרב אלתר דוד הכהן קורצמן
הי"ד בשכונת נחלת יהודה שבראשון לציון ,השתתפו רבני העיר ,נציגי העירייה,
נציגי אגודת ישראל וראשי "גנזך קידוש השם" • שמו של האיש לא ידוע אבל
סיפור חייו מרטיט" .יתד השבוע" מביא לראשונה את סיפורו המרגש של מי
שחי ופעל למען ילדים יתומים בקרקוב ,צעד עם יתומיו אל המשרפות ושר
את שירת חייו וחייהם עד נשימתו האחרונה • לא בלי בניי  /י .פריינד /

'יאנוש
קורצ'אק'
החרדי

אלתר דוד
קורצמן עם
היתומים

ב

מרכזה של ראשון לציון נאספה קבוצת אנשים
לאירוע מכובד ומרגש של הנצחת זכרו ופועלו
של הרב אלתר דוד הכהן קורצמן הי"ד באמצעות
קריאת אחד מרחובותיה של העיר בשמו.

בט˜ס ˜רי‡˙ ˘ם ‰רחוב˙˙˘‰ ,פו בין ‰י˙ר ,רבני
‰עיר ,נˆי‚י עיריי˙ ר‡˘ון לˆיון ,נˆי‚י ‡‚ו„˙ י˘ר‡ל,
ר‡˘י "‚נזך ˜י„ו˘ ˘‰ם" ו˜‰ל מכוב„ .מי‰ו ‡‰י˘ ˘˘מו
ל‡ כל כך מוכר לרבים‡ ,בל סיפור חייו מרטיט לב כל
˘ומע?
י‡נו˘ ˜ורˆ'˜ ל‡ ‰י ‰לב„ ,ול‡ ר˜ ‰ו‡ ˆע„ ‡ל עבר
מו˙ו עם ˙למי„יו ‰י˙ומים ˘ר‡ו בו ‡ב רחום ו‡ו‰ב ˘‚ו־
רלו נכרך ב‚ורלם‚ .ם ב˜ר˜וב חי ופעל מנ‰ל עם לב ענ˜,
˘ˆע„ עם יל„יו ‰י˙ומים ‡ל ‰מ˘רפו˙ ו˘ר ‡˙ ˘יר˙ חייו
וחיי‰ם ע„ נ˘מ˙ו ‡‰חרונ‡ .‰בל ב˘ונ ‰מי‡נו˘ ˜ורˆ'˜,
˘מפעלו ‰ונˆח וסיפורו י„וע לכל – סיפורו ˘ל מנ‰ל בי˙
‰י˙ומים ב˜ר˜וב ע„יין ל‡ פורסם" .י˙„ ˘‰בוע" מבי‡
לר‡˘ונ‰ ˙‡ ‰סיפור ‰מר‚˘ ‰ז˘ ,‰ל מי ˘חי ופעל למען
יל„ים י˙ומים ב˜ר˜וב וניˆח על ‰בורס‰ ‰ריווחי˙ ביו˙ר
בעולם.
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מסירים את הלוט
"סב‡ ˘לי ני‰ל בורס˘ ‰ל י˙ומים ב˜ר˜וב" ,מספר
"ל"י˙„ נ‡מן" נכ„ו ,מ˘ ‰מר„כי ˜ורˆמן )‰" (80ו‡ ‰י‰
יכול ‰י ‰לˆ‰יל ‡˙ עˆמוˆ‰ .יעו לו לברוח‡ ,בל סב‡ בחר
ב‡פ˘רו˙ ˘‰י˙‰ ‰כי ˜רוב ‰לעולמו – ‰ו‡ ˆע„ יח„ עם
˘לו˘ מ‡ו˙ יל„י ‰בורס˘ ‰לו ‡ל „רכו ‡‰חרונ"ֈ‰
"‰בורס˘ "‰ל ‰רב ‡ל˙ר „ו„ ‰כ‰ן ˜ורˆמן ‰י"„,
˘נספ ‰ב˘ו‡ ‰עם יל„יו ‰רוחניים ,פעל ‰ע„ לר‚ע ‡‰חרון
ב˜ר‡˜וב ו˙‰נ‰ל ‰כבורס ‰לכל „בר .בר‡˘ ‰עמ„ ‰רב
˜ורˆמן ‰י"„ ,מי ˘נמנ ‰על מייס„י ‡‚ו„˙ י˘ר‡ל ‰עולמי˙,
‰סמינר למורו˙ בי˙ יע˜ב וי˘יב˙ חכמי לובלין ‰מעטיר.‰
ב˘נ˘ ‰עבר˘ ‰וב על˘ ‰מו ˘ל ‰י‰ו„י ‰מופל‡ ‰ז‰
לכו˙רו˙ ו‡פילו ‰ונˆח עלי ˘לט פליז .עם ז‡˙ ,סיפורו
˘ל ‰מנ‰ל‡" ,בי ‰י˙ומים" ˘ל‡ נט˘ ‡˙ י˙ומיו למרו˙
עס˜˙ חיים ˘ˆ‰יעו לו ‰נ‡ˆים ימ"˘ – טרם ˜יבל ‡˙
‰כו˙רו˙ ‰ר‡ויו˙ לו.
כע˙ ,עם ‰סר˙ ‰לוט מעל ‰רחוב ˘נו˘‡ ‡˙ ˘מו ב˘־
כונ˙ נחל˙ י‰ו„ ‰בר‡˘ון לˆיון˘ ,ב ועול‰ ‰סיפור ˘עו„

ל‡ סופר" .כ˜ורבן טר‡‚י ˘ל ˘‰ו‡‰ ‰נור‡ ,‰ל‡ זכ ‰סבי
ל˜בר י˘ר‡ל ,ול‡ זכ ‰ל‰כר ‰ר˘מי˙ כל˘‰י ב‰נˆח˙ זכרו
ופועלו ˆ‡‰ילי ויוˆ‡ „ופן"‡ ,ומר לנו נכ„ו ,מ˘ ‰מר„כי
˜ורˆמן מר‡˘ון לˆיון˘ ,מבי‡ ‡˙ סיפורו ‰מופל‡ ˘ל סבו
‰י"„ ל„ורו˙ ‰ב‡ים" .למע˘ ‰כבר ‡ב‡ ˘לי פנ ‰לכמ‰
וכמ‚ ‰ורמים בב˜˘ ‰ל‰נˆיח ‡˙ זכרו ‡˙ ‡ביו‡ ,בל כנר‡‰
ז‰ ‰י ‰מו˜„ם מי„י ,"ֈמספר לנו נכ„ו‡" ,בל ‰פ˙ע ‰מר־
‚˘˙ ב˘בילי ‰י˙ ,‰בחורף ˘‰נ ,‰כ‡˘ר ‰וזמנ˙י למסיב˙
עי˙ונ‡ים ב˜ר˜וב לר‚ל ‰וˆ‡˙ ספר על סב‡"ֈ
˜ורˆמן ‰נכ„ מספר ,כי מי„י ˘נ ,‰ביום חיסול ‚‰יטו,
עו˘ים ˆע„ ,‰מכיכר ‚יבורי ‚‰יטו לכיון ‚טו פל‡˘וב.
"˘‰נ ,‰לר‡˘ונ˙˙˘‰ ,‰פ˙י ‚ם ‡ני בˆע„‰ ‰זו‡ .ז
‚˙‰ל ‰לי ,כי ˘מו ˘ל סב‡ ע„יין חי בפולין‚ ,ם ‰יום.
פ‚˘˙י עי˙ונ‡ים פולניים ˘חו˜רים כיום ‡˙ ˘‰ו‡,‰
ו‡פילו ‰וˆי‡ו ספר על מפעלו ‰עˆום ˘ל סב‡ ˘ליֈ
מ„ובר בעי˙ונ‡ים פולניים ˘‡ינם בני ברי˙˘ ,חו˜רים ‡˙
˘‰ו‡ ,‰ז ‰פופולרי ‰יום בפולין ,ו˘מו ˘ל סב‡ ‰ו‡ חל˜
בל˙י נפר„ מ˘‰ו‡ ‰ב˜ר˜וב‰ .ם יˆרו ‡י˙י ˜˘ר ו‰בי‡ו
לי חומרים ˘ˆולמו מ‡רכיבים ב˜ר˜וב ,ז‰ ‰י ‰מר‚˘

