האחות שחיה בית ליד אחיה האבוד במשך שנים בלי לדעת |
אולי גם לכם יש קרובי משפחה אבודים שלא הכרתם?

לאן נעלמו אלו שנשארו מאחור?
ילדים לפני השואה
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קוראים לו גידי פורז והוא
גדול בלשי המשפחה
בארץ | הוא איתר 15,000
קרובי משפחה אבודים,
חשף שורשים עלומים
של אלפי משפחות ועומד
מאחורי כמה מסיפורי
איחוד המשפחות הכי
מרגשים שנראו בארץ | כך
הוא עובד | הצצה נדירה
חננאל שפירא
צילום :איציק בלניצקי ,אימג' בנק
 ,AFPינון פוקס ואדיבות המרואיין

עץ

משפחה .מה אומרות לכם
המילים האלו? עבור רובנו
הקמת עץ כזה היא עניין
של סקרנות או של עבודת שורשים ,אבל
יש אנשים שעץ כזה שינה להם את החיים.
קחו לדוגמה את גב' רחל שאנן ,ניצולת
שואה ,שגילתה בגיל מבוגר מי היא באמת
ומי היו הוריה .או את גב' תמרה ברקוביץ
שהצליחה לאתר את משפחתה האבודה
בארה"ב ,או את משה רוזנפלד ,יליד מדינת
ישראל ,עבורו חשפו המסמכים פרטים
מרגשים על אביו ניצול השואה שמעולם
לא דיבר על מה שהשאיר מאחור.
אלו רק דוגמאות ספורות לאנשים
שהצליחו להגיע לממצאים מדהימים הודות
לפעילותו של האדם שנחשב לגדול בלשי
השורשים בארץ ,גידי פורז ,שעוסק בתחום
הייחודי של איתור בני משפחה עלומים.
פורז ,תושב המדינה ,בן למעלה מ,70-
הצליח בעשור האחרון להרכיב למעלה
מ 400-אילנות יוחסין מלאים ,שכוללים
עשרות אלפי ,אולי מאות אלפי ,שמות
ואיתר למעלה מ 15,000-בני משפחה
יהודים ברחבי העולם.
הכמות הענקית הזו הופכת כל עץ חדש,
לקל יותר .כי אצל יהודים  -כמו אצל
יהודים  -כולם קשורים לכולם ,והעצים
החדשים משתלבים ומצטלבים עם אלפי
העצים שכבר קיימים במאגרי הנתונים שלו.
"מאז ומעולם היו אנשים שעניין אותם
לחקור את שורשי משפחתם" ,מסביר פורז
על עיסוקו המיוחד" .לפני מאה או מאתיים
שנים ,כאשר הם החליטו לעשות זאת,
נדרש מהם לחפש קרובי משפחה ,לתחקר
אותם ובהתאם לכך לבנות ולהרכיב עצי
משפחה .זה לא היה קל בכלל ,וגם לא תמיד
הצליח באופן מלא .כיום הדברים אחרים
לגמרי .קל מאוד לתקשר ולהגיע למקומות
רחוקים ,לאנשים שלכאורה לא קשורים
ולמסמכים בכל מקום.
"יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים לגילי
 60-50ופתאום מחליטים להתחיל לחקור
את המשפחה האבודה שלהם .לעיתים

קרובות זה מגיע מתוך הרהורים של 'מה
אני משאיר לילדים שלי מבחינת מורשת
משפחתית? מה הם יודעים על המשפחה?'
ואז נזכרים בסיפורים כמו ' -אמא סיפרה
שהיה לה אח שקפץ מהרכבת בדרך
לאושוויץ .אולי הוא נשאר בחיים? אולי
יש לו ילדים?' או ' -אבא סיפר שהיה לו
אח שנעלם בגרמניה .מה איתו כיום?'"
כשמדובר בניצולי שואה ,הקושי גדל.
רבים מהם לא סיפרו דבר לדור השני,
ונמנעו מלהעביר תיאורים על הזוועות
ועל המשפחה שנותרה מאחור" .אני,
למשל ,בן לניצולי שואה ולא ידעתי כלום
על המשפחה של הוריי .זה אגב מה שגרם
לי להיכנס לתחום ,כי רציתי לנסות לחקור
ולדעת עליהם יותר.
"אני יכול לציין ,שעץ המשפחה הפרטי
שלי ,שהתחלתי להקימו לפני כעשר
שנים ,מתחיל בשנת תק"מ ( )1780ומכיל
כ 6,190-בני משפחה ישירים ,כלומר -
כאלו הקשורים ב'קשר דם' .כמחצית מבני
המשפחה קשורים לאבי ,ר' שלמה פוזנר
ז"ל ,שנולד בשנת תרנ"ט ( )1899ביבוז'נה,
פולין ,והמחצית השנייה קשורה לאמי -
מרת יהודית פוזנר ,לבית בייר ,שנולדה
בשנת תרס"ה ( ,)1905בפולאווי שבפולין".
לא רבים מאלו המופיעים בעץ המשפחתי
של פורז עצמו ,שרדו את השואה" .לסבי,
ר' חיים פוזנר זצ"ל ,היו  12ילדים .רק
ארבעה נותרו לאחר השואה .גם אחיו
ואחיותיו של סבי לא שרדו .אבל לאחרונה
גיליתי שלאחיו ,ר' מרדכי פוזנר ,הייתה בת
שעלתה לארץ והתגוררה בבני-ברק ובנה
מתגורר כיום במאה שערים .יש לה גם בת
שמתגוררת עם משפחתה בבני ברק".
אבל זה לא מספיק עבורו" .הייתי מאוד
שמח לו יכולתי לדעת איפה המצבה של
סבא שלי ,שאותה עדיין לא מצאתי עד
היום .לצערי ,לעיתים קרובות לא ניתן
למצוא את המצבות באירופה ,כי רוב בתי
הקברות חוללו ,וחלקם הגדול כבר אינו
קיים".

 15,000הצלחות .גידי פורז

הפרופסור
ובת הדודה
את המצבה של סבו לא מצא פורז ,אבל
הוא מצא הרבה מאוד מצבות אחרות ,וגם
הרבה אנשים חיים .מציאות אלו הובילו
למפגשים מרגשים ולגילויים מסעירים
שהוכיחו כי המציאות עולה על כל
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דמיון.
ממש בימים האחרונים הוא סיים
לעבוד על פרויקט השייך לפרופסור מכובד
מאוד מבית החולים 'הדסה' בירושלים.
"הפרופסור הכיר את אביו ,אך האב מעולם
לא סיפר לו דבר על משפחתו .הוא פנה
אלי ,מאחר שרצה לדעת מעט יותר .אחרי
שהתחלתי בחיפושים ,גיליתי את הבלתי
ייאמן  -לאבא שלו היו שמונה אחים
ואחיות .מתוך השמונה הצלחתי לאתר
שתי אחיות ששרדו והגיעו לארה"ב .הן
כבר אינן בחיים ,אך בנותיהן חיות שם ויש
להן משפחות לתפארת.
"הפרופסור היה המום .הוא היה בטוח
ש'לאבא לא היו כלל אחים' ורצה רק לאמת
זאת ,ופתאום הפתעה שכזו .בני הדודים
בחו"ל ,לעומתו ,היו קצת סקפטיים והם
דרשו בדיקת די-אן-איי .אחרי שהבדיקה
בוצעה ,הוכח מעל לכל ספק כי מדובר
בבני משפחה מדרגה ראשונה .בימים אלו
הפרופסור אורז מזוודות כדי לבקר את
משפחתו שלא הכיר עד היום ,שמתגוררת
בחור נידח בצפון קרוליינה".
פרויקט נוסף שעליו עובד פורז בימים
אלו ,נוגע לסיפורו של אדם ,שסיפר כי אחיו
היה בן שש עשרה כאשר ניצל מהשואה.
הוא הגיע למינכן ,עבר שם אימונים לקראת
העלייה לארץ ,במהלכם הוא נפצע וידוע
שהוא הגיע לבית החולים ,שם נפטר .כעת
הוא רוצה לדעת היכן המצבה" .אני במהלך
החיפושים" ,אומר פורז" ,וכולי תקווה
שבעתיד הקרוב כבר אוכל לשפוך אור
ולחשוף פרטים חדשים על התעלומה.
"אני באמת מגדיר את עצמי 'בלש
היסטורי'" ,מחייך פורז" .אין ספק
שהמחקר הזה הוא מאוד-מאוד מרתק.
אבל זה לא רק אני .בשנים האחרונות יש
הרבה מאוד אנשים שיש להם קצת זמן
פנוי והם מתחילים להיות בלשי שורשים.
אני חושב שזה יצר טבעי שקיים באדם,
לחקור ולנסות לדעת מהיכן הוא הגיע ומי
היו שורשיו .ברגע שמתחילים לחפש ויש
קצת עזרה מסביב ,ניתן ללמוד פחות או
יותר את הצעדים שיש לבצע ,והם לא מאוד
מסובכים.
"אני יכול לומר מניסיוני האישי :כל
אדם שהכרתי שניסה למצוא את משפחתו,
והשתמש אפילו במספר מועט ביותר
של שמות ,ברגע שהשתמש בטכנולוגיה
ייעודית ,הצליח בלחיצת כפתור אחת לאתר
קרובי משפחה שלא ידע על קיומם ,לפחות
בקרבה של רמה שלישית .הרוב איתרו אף
יותר מכך .זה קורה הודות לכך שאם בעבר

ממצאים שהועלמו במכוון .בית הקברות בסיגעט

עדויות בודדות מספרות סיפור שלם .ילד יהודי בגיטו לודז' .אילוסטרציה
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רמזים בארכיונים נשכחים.
עיירות בפולין

צילוםcc by Jacques Lahitte :
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צילוםcc by Hubert Śmietanka :

אנשים היו מכינים עץ שורשים כעבודה של
כיתה ח' וגונזים אותו במגירה ,כיום הם כבר
מפרסמים אותו ,והדבר מאפשר לאנשים
נוספים להשוות את העצים שלהם ולמצוא
עוד ועוד ענפים מקבילים.
"כיום ,על פי הנתונים שיש לי ,נמצאים
במאגרים השונים בעולם למעלה מארבעה
מיליארד שמות של בני אדם ,כולל כמובן
כאלו מהדורות הקודמים שהלכו זה מכבר
לעולמם .המאגרים שמרכזים את עצי
המשפחה האלו מצוידים בדרך כלל גם
בתוכנה חכמה ,מה שאומר שאם אתה
כרגע בונה עץ משפחה ורשמת את שמו
של סבא שלך באותיות לועזיות ,התוכנה
תהיה מספיק חכמה לאתר שמות דומים,
גם אם הם רשומים באיות פולני ,הונגרי
או מרוקאי .היא גם תדע להשוות בין שנות
לידה ומקום לידה ,ופתאום יוכל ליצור
איתך קשר מישהו מדרום אמריקה ולבשר
לך שהוא בן דוד שני שלך .כי התברר שגם
הוא החליט לבנות עץ משפחה והתוכנה
סימנה לו את השם שלך .כמובן שזה עוד
לא אומר שאתם באמת בני משפחה ,ויש
לבדוק זאת לעומק.
"היעילות הגדולה בשיטה הזו היא אותן
התאמות חכמות ,כי אחרת לא היה שום

סיכוי למצוא קרבה .אנחנו מדברים ברוב
המקרים על ניצולי שואה ,חלקם החליפו
שמות משפחה כדי להינצל ,חלקם התחתנו,
אנשים עברו כל כך הרבה דברים בחיים ,כך
שהסיכוי למצוא אותם בשם המקורי שלהם,
אפסי ,אבל בזכות היכולת לפרסם את עצי
המשפחה ,מגיעים להרבה מאוד סיפורי
הצלחה .מדהים לחשוב על כך שבתקופה
שאחרי המלחמה היו כל כך הרבה אנשים
שחיפשו בנרות קרובי משפחה ולא מצאו.
אילו הם רק היו יודעים כמה קרובים
עומדים צאצאיהם לגלות בעתיד"...
למה אנשים פונים אליך? אילו כלים יש לך
שאין לאדם הפרטי?
"יש לי בדיוק את אותם כלים שיש לאדם
הפרטי" ,משיב פורז בכנות" .אין לי שום
יתרון על פני אף אדם ,ואף יותר מזה  -אני
מוכן לחשוף את כל הסודות בפני כל מי
שרוצה לשמוע.
"היתרונות היחידים שלי הם הניסיון
שרכשתי והקשרים שיש לי בארכיונים
השונים .כי למשל אם יש צורך לפנות
לארכיון באוקראינה ולבקש שישלחו איזו
תעודה או שיבדקו אם קיים ברישומים
שלהם שם כלשהו ,אז לא רק שאני אדע
למצוא את הכתובת המדויקת שלהם ואדע

למי צריך לפנות ,אלא גם אבין שכדאי
להכניס כמה רובלים במעטפה ,או לעשות
פעולות אחרות שיקדמו את מציאת
התעודה או המסמך".
אתה רומז לכך שבמקומות האלו נדרש
שוחד?
"לא מדויק לקרוא לזה שוחד .צריך
להבין שכיום כל הרישומים במזרח אירופה
אינם ממוחשבים .זה לא שאתה יכול
לפנות אליהם ולומר 'אני מחפש את משה
רבינוביץ' ,והם יקלידו את השם וישיבו תוך
דקה' :יש לנו חמישה' ,או 'לא קיים שם כזה
במאגר שלנו' .אצלם כל השמות רשומים
בכתב יד ,וכשאתה פונה אליהם ,הם
מדפדפים במו ידיהם ברשימות ובפנקסים.
הסיכוי שהפקיד שמדפדף ימצא באמת
את מה שאני צריך ,עולה באופן משמעותי
כשהוא מקבל תגמול כלשהו על הפעולה
הזו".

חמישים
שנות בדידות
אבל לא רק בארכיונים של העיירות
הישנות באירופה קשה לאתר מסמכים ,גם
בארץ הדבר לא פשוט בכלל" .כפי שציינתי,
אני עוסק הרבה בחיפושים אחר מצבות",
אומר פורז" .לפעמים המטרה היא איתור
המצבה ,כי המשפחה רוצה שיהיה לה קבר
שתוכל לעלות אליו ,ובמקרים אחרים
חיפוש המצבה הוא רק חלק מהחיפוש
שאני עושה אחרי בן אדם כלשהו .אני
מקווה שאוכל לשאוב מהמצבה פרטים על
אודות הצאצאים שלו.
"אם למשל כתוב עליה 'אבי' או 'סבי'
או 'דודתי' ,אוכל להבין מה היה מצבו
המשפחתי של האדם כשנפטר .אם כתוב
רק 'יקירנו' ,ניתן להבין שלא השאיר אחריו
ילדים .גם לשנת הפטירה יכולה להיות
משמעות רבה .כך יוצא שאני 'מבלה' לא
מעט בבתי עלמין ,ואני יכול לומר מניסיון
רב שממש לא קל למצוא מצבה במדינת
ישראל .הסיבה לכך היא שבירושלים בלבד
קיימות  15חברות קדישא ,כל הרישומים
שלהן ,למעט הרישום של הר הזיתים ,הם
ידניים".
המשמעות מתישה מאוד .פורז נוקב
בדוגמה שממחישה זאת יותר מכל" :לפני
זמן מה יצרה איתי קשר אישה שמתגוררת
בארה"ב ואמא שלה עלתה לארץ מרומניה.
האישה שפנתה אלי חיפשה את קברו של

סבה ,אבי אמה .היא ידעה שהוא עלה לארץ
בגיל שבעים והתגורר בגפו ,שכן אשתו
נפטרה בחו"ל .היא גם ידעה שהוא אמור
להיות קבור בירושלים .השבתי לה מיד
שאין סיבה שלא אצליח לאתר אותו.
"פעולת החיפוש הייתה אכן פשוטה,
אך היא הצריכה ממני לא פחות מ15-
פגישות עם  15חברות קדישא בירושלים.
נדרשתי לנדוד מחברה אחת לשנייה ,בסופו
של דבר הצלחתי לאתר את המצבה שלו
בהר המנוחות ,קצת מוזנחת ,אחרי יותר
מ 50-שנה שאף אחד לא נגע בה .דאגתי
לכך שישפצו אותה ,אמרתי קדיש בשם
המשפחה עם מניין אנשים ,ושלחתי תמונות
למשפחה בארה"ב וברומניה .חודש לאחר
מכן הגיעה כל המשפחה המורחבת לארץ,
כדי לעלות לקבר".
קושי בירוקרטי קיים גם בחיפוש אחר
תעודות נישואין" .אמנם משנות ה50-
התעודות נשמרו בארץ בצורה מסודרת
וממוחשבת ,אבל לפני כן הרישום אינו
מסודר .אז נכון שאם אני יודע למשל
שהאדם התחתן בעיר מסוימת ,אני מגיע
לרבנות של אותה עיר ומצליח לאתר את
התעודה .אבל אם אני לא יודע איפה הוא
התחתן ,אין לי שום דרך לגלות זאת ,כי
יש רק שתי ערים בארץ שהמאגר שלהן
ממוחשב  -חיפה ממוחשבת ותל אביב
ממוחשבת חלקית .מעבר לכך ,כל חיפוש
כזה זהה לחיפוש של מחט בעֵרמת שחת".
מה באמת אתה עושה?
"אני בדרך כלל מנצל את העיתונות
הכתובה מאותה תקופה .הרי הרבנות
הייתה נוהגת לפרסם מאז ומעולם שמות
של בני הזוג לפני החתונה .אני מגיע לקטעי
העיתונים האלו בקלות דרך הספרייה
הלאומית .אבל זה דבר שיכול לארוך זמן
רב והחיפושים אינסופיים".
גם בארה"ב יש בירוקרטיה שנועצת
לעיתים מקלות בגלגלים .פורז מספר על
ג'ון (יונה) קירשנברג ,תושב אוהיו ,שמייחל
לרגע שבו יגלה מה עלה בגורל בני משפחתו
בפולין ,אחרי המלחמה" .ההיכרות שלי עם
ג'ון החלה במכתב שהוא שלח אלי" ,הוא
נזכר" .במכתב סיפר לי ג'ון את הפרטים
המעטים שידועים לו על משפחתו ,והוא
ביקש לחקור ולדעת פרטים נוספים.
"אחרי חיפוש מדוקדק אותר מסמך נדיר
 כתבה מעיתון יהודי באידיש שפורסםבארה"ב ,ובה תמונתם של ג'ון ואביו
הנרי עם הגיעם לניו יורק .אבל עדיין לא
היו נתונים ברורים על המשפחה .הגענו
למסקנה שהמפתח לפתרון הוא שמות
י"ח באייר תשע"ט
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הסבא והסבתא ,הוריו של הנרי מפולין
שכנראה נספו בשואה ,אבל ג'ון לא ידע
את שמותיהם .כיצד מגיעים לשמות הללו?
"התברר לנו ,שקיים מסמך מסוים
בביטוח הלאומי שבו רשומים שמותיהם,
אלא שהשלטונות האמריקאיים לא מוכנים
לחשוף את המסמך .בתשובה שכתבו לו
נאמר' :תוכל לקבל את שמותיהם רק אם
תוכיח שסבך וסבתך נפטרו'.
"זו תשובה כל כך אבסורדית" ,נאנח
פורז" .ראשית ,ג'ון אינו יודע דבר על הסבא
והסבתא ,אז איך יוכיח שנפטרו? בנוסף,
אילו הם היו חיים הם היו בני ...140-130
בביטוח לאומי גם הציעו לקירשנברג לשוב
לפנות אליהם בבקשה דומה כשאביו יגיע
לגיל מאה ,אז ייפתחו הארכיונים לגביו ,אבל
מה לעשות שהאב נפטר כבר לפני עשור,
ולא הגיע לגיל מאה? כך לצערי אני לא יכול
להפגיש את ג'ון עם בני המשפחה שייתכן
שעוד שעוד נותרו לו".
המטרה בחיפושים האלו היא אך ורק מפגש
משפחתי ,או שיש גם מטרות נוספות?
"המטרה שלי היא אך ורק להפגיש בין
קרובי משפחה ולחשוף בני משפחה שלא
ידעו על קיומם" ,קובע פורז" .זהו הדבר
היחיד שאליו אני חותר .אמנם פונים אלי
לעיתים קרובות בענייני ירושות שמצריכות
איתור של בני משפחה ברחבי העולם ,אבל
אני לא מעוניין להתעסק בזה .זה לא מרגש
אותי ,אני מתעסק בדברים שונים לחלוטין".

להרים כל אבן

רגעים שנלכדו במצלמה 1945 .יוצאים
מהבונקר לאחר שחרור הגטו
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י"ח באייר תשע"ט

יש נתוני פתיחה שלדעתך מנבאים סיכויי
הצלחה גדולים יותר באיתור בני משפחה?
"לא" ,משיב פורז בהחלטיות" .אני לגמרי
לא חושב שלנתוני הפתיחה יש משמעות.
היו לי כל כך הרבה מקרים שבהם היה
נראה שתהליך החיפוש עומד להיות פשוט,
ובסופו של דבר הוא היה מורכב .לעומת
זאת ,היו מקרים שבהם נתוני הפתיחה היו
קלושים ביותר ודווקא הצלחתי לפענח
אותם יחסית בקלות.
"מקרים מהסוג השני ,קורים בדרך
כלל בתיקים שבהם אני נפגש עם אנשים
שהתחבאו כילדים אצל פולנים או
אוקראינים בזמן המלחמה .הוריהם נספו
במלחמה ,והם לא יודעים כלום מעבר לשם
הפרטי של אבא או של אמא .בכל זאת ,עם
כל הקושי ,אני מצליח ברוך השם להגיע
לנתונים ברוב המקרים.
"אני יוצא תמיד מתוך הנחה ברורה,
שאגב ,הוכחה עד כה בכל מחקר שהוא,

שכל אדם שחי אי פעם על פני כדור הארץ,
השאיר אחריו עקבות כלשהם ,והעקבות
האלו נמצאים באיזה מקום .השאלה היא
אם אנחנו יודעים לבנות תוכנית חיפוש
מסודרת ויסודית מספיק כדי לאתר אותם".
פורז מסביר שכדי לאתר אנשים או
צאצאים ,לא מספיק ללכת למאגר בעיר
שבה הם נולדו ולשאול 'איפה סבא שלי?'
אלא יש לבנות תוכנית מאוד מדויקת
ומסודרת" .במהלך התוכנית הזו יש להרים
כל אבן ,להסתכל מתחתיה בצורה יסודית,
ולזכור שהעובדה שהרמנו את האבן ולא
מצאנו את מה שחיפשנו  -לא אומרת
שהממצא לא קיים.
"למשל ,אם פונים לארכיון ומבקשים
תעודת לידה והתשובה שלילית ,זה לא
אומר שאנחנו צריכים לקבל את התשובה
השלילית של הארכיון .כי אם ברור לנו
לפי כל החישובים שהתעודה חייבת להיות
כאן ,אז היא כאן .לפעמים יהיה צורך לשכור
מישהו דובר פולנית שיפנה במקומנו ,או
שצריך לשלם ותמורת זה יחפשו טוב יותר,
אבל בסופו של דבר התעודה תימצא".
עד איזו שנה אפשר למצוא רישומים
מסודרים?
"באופן כללי ,כשמדובר באירופה ,יש
היום תיעוד של רישומים  -לידה ופטירה,
החל משנת  .1800צריכים רק לדעת להיכן
לפנות ומה בדיוק לשאול .אבל התיעוד
קיים".
מה לגבי האנשים שחיו קודם?
"כאן כבר מדובר במסע בבתי עלמין,
שלצערי רבים מהם חוללו .בכל מקרה ,לא
תמיד יש צורך לנסוע באופן פיזי לאותם
מקומות ,שכן יש חלק מבתי העלמין
שמתנדבים שונים צילמו את המצבות שיש
בהם ,וכך ניתן להיחשף למצבות ולנוסח
הרשום עליהן דרך התמונות .כמובן שלא
תמיד זה מספק .פעם ,כשנזקקתי למצבה
כלשהי ,פניתי לקהילה היהודית במינכן.
לאחר שלושה ימים העבירו לי תמונה
שלא עזרה כלל ,כי המצבה הייתה שחורה
והכיתוב על גביה לא ברור מספיק .במקרה
הזה נדרשתי לטוס ולהיפגש באופן אישי
עם ראשי הקהילה שסייעו לי מאוד בהשגת
הפרטים המדויקים".

החלום הספרדי
משום מה נשמע שאתה לא מתעסק כלל
ביוצאי ספרד...
"אני מתעסק ,אבל לא הרבה" ,אומר
פורז" .לפני כמה שנים הגיעה אלי כמות

עדויות
מארכיונים.
(למעלה :דף רישום
אסירים במחנה)

"כל אדם שחי
אי פעם על פני
כדור הארץ,
השאיר
אחריו עקבות
כלשהם,
והעקבות
האלו נמצאים
באיזה מקום.
השאלה היא
אם אנחנו
יודעים לבנות
תכנית חיפוש
מספיק
מסודרת
ויסודית כדי
לאתר אותם"

גדולה של פניות ,בעקבות נכונותה של
מדינת ספרד להעניק דרכונים ספרדיים
לאנשים בעלי שורשים ספרדיים .באותה
תקופה רבים מבני יהדות צפון אפריקה ניסו
לבחון את האפשרות לקבל דרכון ספרדי,
מאחר שחלקם הגדול מקורו בספרד ,הם
אנוסי ספרד או מגורשי ספרד.
"קיבלתי לא מעט פניות בנושא והתחלתי
לעבוד איתן .התברר שניתן להוכיח זהות
ספרדית בדרכים שונות .הדרך הפשוטה
והקלה ביותר היא כמובן לאתר תעודות
לידה של מישהו מבני המשפחה שנולד
בספרד ,אבל יש גם אפשרות להוכיח זאת
על ידי איתור של מישהו מבני המשפחה
שיודע לדבר בניב מסוים של לדינו שמקורו
בספרד .גם כתובה שנחתמה בספרד יכולה
לשמש כהוכחה.
"מצאנו עוד ועוד דרכים יצירתיות למדי
להוכחות ,וכבר היו אנשים ששמחו ,אבל
אז התברר להם שלא די בהוכחת זהות
ספרדית ,אלא שהם נדרשים גם לעבור
בחינה בספרדית ,והתברר שזו בחינה די
קשה שיש צורך ללמוד כמה שנים טובות
כדי לעבור אותה .באותו שלב הסיפור
הזה דעך כמעט לחלוטין ,אם כי יש כאלו
שהצליחו בסופו של דבר 'להתלבש' על
פורטוגל ,שם נותנים דרכון אירופי ללא
תנאים של בחינה בפורטוגזית".
מה לגבי אנשים שנולדו במרוקו? הם לא
מחפשים שורשים?
"משום מה יש מעט מאוד פניות של
מרוקאים .אני מכיר אנשים שמתעסקים
אך ורק עם יוצאי מרוקו ,אבל הכמויות
של הפונים אינן גדולות וגם ההצלחות
אינן משגשגות .אולי זה קשור לעובדה
שהארכיונים שלהם שרדו פחות ואלו
שנותרו לא ממוחשבים".
כמה זמן אורך בדרך כלל עד שאתה מצליח
לאתר קרובי משפחה?
"הממוצע שלי לבניית עץ משפחה מלא
עומד על חצי שנה .כמובן שיש מקרים
שבהם זה נמשך יותר זמן ,אבל זה הממוצע.
אין מי שהקים עץ משפחה דרכי ולא מצא
קרובי משפחה שהוא לא ידע על קיומם".
יש מקרים שבהם אתה מוצא קרובי
משפחה מדרגה ראשונה?
"היו לי שלושה פרויקטים שונים שבהם
מצאתי אחים ואחיות .לצערי אני מנוע
מלנקוב בשמות ,אבל אני יכול לציין כי
במקרה אחד האישה שפנתה אלי בכלל
לא שיערה שהיא הולכת למצוא את
אחותה ,אלא היא חיפשה דווקא את אביה
שעקבותיו נעלמו לאחר המלחמה והיא לא
ידעה דבר על זהותו .בירור שערכתי העלה

שהאב נישא אחר המלחמה פעם נוספת,
נולדו לו ילדים ויש לה אחים .חלקם כבר
לא היו בחיים ,אבל הייתה אחות אחת
קשישה שחיה בחו"ל ,והן נפגשו .זמן קצר
לאחר מכן אותה אחות נפטרה.
"במקרה אחר היה בדיוק הפוך  -הגיעה
מישהי שסיפרה שאביה היה ניצול שואה
שהיה במחנה עקורים בגרמניה .במחנה
הוא התחתן ובני הזוג עלו לארץ ונולדה
להם בת .הילדה הזו שכאמור נולדה בארץ,
כיום כבר בת שבעים ,והיא אמרה לי' :לא
סיפרו לי דבר ,אני רוצה לדעת מאיפה הוריי
הגיעו' .כשחקרתי את הנושא גיליתי למרבה
ההתרגשות ,שלאביה היו שתי בנות שנולדו
לפני המלחמה  -אחת נספתה בשואה,
והשנייה שרדה ,התחתנה ,נולד לה בן וכיום
יש לו משפחה שחיה אי שם .נוצר ביניהן
קשר והן נפגשו כמה פעמים .אתם מבינים
מה זה לפגוש לראשונה בחיים את אחותך?
"יש גם הרבה מאוד מקרים שבהם אני
מגלה שהיו אחים ואחיות שלא ידעו על
קיומם בתקופת המלחמה ,אך הם לא שרדו.
לעיתים קרובות אני כן מצליח לאתר את
כתובת בית העלמין שבו הם קבורים .יש
מקרים שבהם אני מאתר אפילו תמונות
של אותם אחים ואחיות ,שצולמו על ידי
הרשויות .נכון שזה לא כמו להיפגש ,אבל
עבור אנשים שהיו בטוחים עד היום שהם
בנים יחידים ,ופתאום הם רואים לראשונה
בחייהם תמונה של אחיהם  -זה משמעותי
מאוד".

אדם ללא זהות
החיפושים אינם נוגעים אך ורק למקרים
שאירעו בימי המלחמה או בחו"ל .פורז
מספר שהוא מקבל הרבה מאוד פניות
מאנשים תושבי הארץ ,שנולדו לפני קום
המדינה ונמסרו לאימוץ .באותם ימים תיקי
האימוץ לא היו מספיק מסודרים ,אך כמובן
שהקפידו לא לספר למשפחה המאמצת על
זהות ההורים הביולוגיים .כך יצא שהילדים,
שבגרו בינתיים ,מחפשים את הוריהם ולא
תמיד יודעים לאתר אותם.
"היה לי מקרה מעניין ביהודי שנולד
בשנת תש"ו ( )1946בירושלים ונמסר
לאימוץ .תיק אימוץ מסודר לא היה קיים,
אך אשתו סיפרה לי ,שבכל חופשה מחדש
הוא היה לוקח אותה יחד עם שלושת
ילדיהם ,הם היו מכינים תרמוס תה וכמה
סנדוויצ'ים ,ועולים לירושלים כדי לנבור
בארכיונים .הם חיפשו בארכיון הציוני,
בארכיון המדינה וגם בספרייה הלאומית הם
י"ח באייר תשע"ט
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מצאו הרבה מאוד פרטים מעניינים שלא
קשורים ישירות לסיפורו של אביהם ,אבל
לא היה שום חומר שחשף פרטים הנוגעים
לזהות שלו.
"אותו אדם נפטר לפני זמן מה ,ורק
לאחר פטירתו אשתו פנתה אלי .היא ביקשה
ממני לנסות לאתר חומר על אודותיו ,ואני
הצלחתי לעשות זאת יחסית די בקלות.
גיליתי את שמות ההורים הביולוגיים,
כולל תמונות ,ואפילו חשפתי חלק מסיפור
חייו .זה היה משמעותי מאוד עבור ילדיו
וצאצאיו".
מרשים ממש .איך הצלחת להגיע לחומרים
שאותו אדם שנבר כל חייו בארכיונים לא
הגיע אליהם?
"זה לא מרשים ,אלא פשוט .מה שקורה
הוא שאנשים רבים מאותה תקופה
מחפשים 'תיק אימוץ' ,וזה דבר שפשוט לא
היה קיים .אני ניסיתי ללכת דרך קו חשיבה
שונה ,וחיפשתי רמזים אחרים למה שעבר
על האיש .כך הצלחתי לאתר התכתבות של
עובדת סוציאלית בירושלים מאותה תקופה.
היא התכתבה עם משפחה אחרת ,במטרה
לנסות לשדך את הילד ולמצוא לו משפחה
מאמצת .התהליך תועד בהתכתבות ,אמנם
בצורה עקיפה ,אך השם שלו הוזכר כמה
פעמים .הרמזים האלו עזרו לי לגלות מעל
ומעבר לכל ספק את הפרטים החשובים".
אפרופו אימוץ ,פורז נזכר במקרה
שמעורר לא מעט תהיות" :הגיע אלי יהודי
שנולד בשנת תרצ"ו ( )1936בירושלים,
ונמסר לאימוץ אצל משפחה בצפון .כשהוא
הגיע למשפחה המאמצת שינו ההורים את
שמו .בשנת תש"ח ( )1948נערך בארץ
מבצע של חלוקת תעודות זהות .במדינה
הוכרז על 'עוצר' ,אנשים התבקשו להישאר
בבתים והפקידים עברו מבית לבית ,שאלו
מה שמות האנשים שמתגוררים בו ,ונתנו
להם מספרי זהות עוקבים.
"אותו יהודי קיבל מספר זהות עוקב לשל
הוריו המאמצים ,ונכתב עליו שמו החדש.
לימים ,הילד הזה גילה שהוא חי בארץ בכלל
בלי זהות .כי תעודת הלידה שלו כתובה על
שם מסוים ,ואילו מספר הזהות שלו כתוב
על שם אחר .כשהוא בא להירשם במקומות
מסוימים נאמר לו' :מי אמר שתעודת הלידה
הזו בכלל שלך? אולי מצאת אותה ברחוב?'
כיום היהודי הזה כבר בן שמונים והוא אומר
לי כל הזמן' :אני חי בלי זהות'".
יש לך גם פניות בנוגע לסיפורי ילדי תימן?
"היו די הרבה פניות של ילדי תימן.
ניסיתי כמה פעמים לעזור ,אבל אף פעם
לא הצלחתי .גם אם נצא מתוך נקודת הנחה
שאכן ילדים ותינוקות נחטפו בזדון מידי
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הוריהם ,הרי שזה נעשה בצורה בלתי חוקית ומתחת לשולחן .מסיבה זו אין
לי שום דרך לפצח את התעלומה ,כי הדבר היחיד שאני יודע לעשות הוא
לחפש תיעוד של דברים שתועדו בדרך כלשהי .ברגע שהתהליך אינו חוקי,
יש סיכוי סביר שלא נרשם שום דבר בעניין".
אבל אם מזכירים את תימן ,יש לו סיפור אחר ומיוחד" :הגיע אלי יהודי
שנולד בערב הקמת המדינה ,הוא יודע שהוא ננטש כתינוק בבית חולים בארץ
ואומץ על ידי משפחה ,יש לו את שם אמו כפי שנרשם בבית החולים ,אבל
כפי הנראה היא מסרה שם מזויף .ניסינו לבדוק ,והתברר מהמסמכים שחשפתי
שהוא ממוצא תימני .הוא היה המום לגמרי ,כי הוא גדל במשפחה אשכנזית ,אך
תמיד היה לו קשר מיוחד לנוסח התימני ולמנהגי תימן ,והוא לא ידע מדוע.
בעקבות מה שגילה הוא שינה את נוסח התפילה שלו".
אתה משתמש לצורך האיתור גם בבדיקות די-אן-איי?
"באופן כללי ממש לא .כידוע ,בארץ הרבנות לא מאשרת בדיקת די-אן-איי
וגם אנשים לא מעוניינים לעבור את הבדיקה הזו ללא סיבה .השימוש העיקרי
שלי בבדיקה הוא כדי לאמת דברים שאני משער ,ובמקרים מיוחדים".
אבל מהיכרות עם טכנולוגיות הדי-אן-איי הקיימות ,פורז מספר שהן
חושפות נתונים מדהימים ממש" .קיימות בעולם ארבע או חמש חברות
שעוסקות בבדיקות די-אן-איי פרטיות ומחזיקות ברשותן מאגר ענק .אנשים
פונים אליהן במטרה לחפש קרובי משפחה ,וחלק מהפונים מאפשרים לחברות
להעלות את התוצאות בפרהסיה .הבדיקה עצמה אינה יקרה ,המחיר נע בין 50
ל 100-דולר והתוצאות מתקבלות בתוך פחות מחודש ימים.
"החברות כולן עובדות בשיתוף פעולה ,כך שברגע שאתה רשום למאגר
כלשהו ,אתה יכול לקחת את הפרטים ,לבחון אותם לעומת כל מעגל אחר
בעולם ,ולקבל רשימה של שמות שעל כל אחד מהם כתוב מרחק הקרבה
שלהם אליך .לאחר מכן ניתן ליצור קשר עם כל אחד מהשמות האלו ולנסות
לנתח איתו מהיכן משפחתו .כמו שציינתי ,אני בדרך כלל לא משתמש בכלי
הזה ,אלא רק כדי לאמת דברים שכבר מצאתי".

רחוב משפחתי
את הסיפור המפתיע ביותר משאיר פורז לסוף" :הגיעה אלי פנייה לפני פחות
משנה" ,מספר פורז" ,מדובר במשפחה שחיה בארץ ,שהסבתא עלתה בשנת
תר"ע ( )1910מרוסיה .היא תמיד סיפרה שיש לה שני אחים  -יחזקאל ודוד
שנשארו מאחור ונספו בשואה .החלטנו לנסות לחפש אותם.
"חיפוש מעמיק ויסודי שעשינו העלה שדוד אכן נספה בשואה ,אך יחזקאל
עלה בגיל  90לארץ .הוא ידע שיש לו אחות שעלתה לארץ קודם לכן ,אך הוא
לא הצליח לאתר אותה ,כי הוא הגיע שנתיים אחרי שהיא נפטרה.
"בינתיים הקימו ילדיה של האחות משפחות גדולות וגם אחיה הקים
משפחה גדולה וענפה .שניהם כבר הלכו לעולמם ,אבל אני הצלחתי לקשר
בין המשפחות ,והתגלה ש...הסבא והסבתא התגוררו בחיפה ,באותו רחוב .גם
ילדיהם גרים באותה שכונה ,חלקם אפילו מכירים זה את זה ,בלי לדעת שהם
בני דודים מדרגה ראשונה .כמובן שנערך מפגש משפחתי מורחב ומרגש מאוד".
לצד כל סיפורי ההצלחה ,מן הסתם יש גם מקרים לא מעטים של כישלון...
"יש לי מקרים ספורים ממש של כישלונות מוחלטים ,אבל אני מעדיף שלא
לקרוא לזה 'כישלון' .בכל תיק שאני מטפל אני עושה כל כך הרבה פעולות של
'שלח לחמך' ,כך שאני מאמין לגמרי שגם אם עברו שנה וחצי או שנתיים ,זה
לא אומר שאין סיכוי ,וייתכן מאוד שבעתיד יהיה איזה חוקר ברחבי העולם
שייתקל במידע וייצור איתנו קשר.
"ככל שחולף הזמן מתווספים למאגרים עוד ועוד שמות ,ובנוסף  -רבים
מהארכיונים עוברים תהליך של דיגיטציה  -רישום ממוחשב .כך שגם אם
עברנו על ארכיון וחיפשנו ולא מצאנו ,ייתכן שנמצא בעתיד .אלו לא פרויקטים
שנכשלו" ,מדגיש פורז" ,אלו פרויקטים שנמשכים לאורך זמן רב יותר ,אבל
לעולם לא אוותר" .
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