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עופר אדרת

לפני כעשר שנים גילה גידי 
פורז, מהנדס אלקטרוניקה בן 69 

־ממושב ביצרון, כי הוא אחד היור
שים של נכס בעיר לודג' בפולין. 
"זה ארמון שממוקם ברחוב הראשי 
של העיר, שסבא־רבא שלי בנה", 
12 מיליון דו־ –אמר. "הוא הוערך ב
לר". בתיקי הטאבו בפולין מצא 
פורז את תיק הבניין שמוכיח כי 
היה שייך למשפחתו, אלא שאז 
גילה כי הדרך לפנסיה מוקדמת 
דורשים  "הפולנים  ארוכה.  עוד 
שתביא להם את כל היורשים של 

־הנכס ושתוכיח כי גם אלה שנע
למו בשואה אינם חיים", הסביר.
־החיפוש אחר היורשים של הנ

כס המשפחתי בלודג' חשף בפני 
־פורז את העולם המרתק של הג
היוח אילנות  חקר   — ־נאלוגיה 
איתר מחודש  פחות  "תוך  ־סין. 

תי בחולון בת דודה של אמי, בת 
90, שגדלה איתה יחד באותו בניין 

־בלודג', אבל בשעה שאמי נתק
עה בגטו, הצליחה לברוח ולעלות 
לארץ", סיפר פורז. "כל השנים 
הן חיו קרוב אחת לשנייה, אחת 

־בחולון והשנייה בתל אביב, כש
כל אחת חשבה שהשנייה נספתה. 

הן בכלל לא טרחו לחפש".
המאבק על הנכס אמנם תקוע 

־בבית משפט בפולין, אך בעקבו
תיו יצא פורז לדרך חדשה — עזב 

חקי חברת  והקים  ההייטק  ־את 
רות מסוג מיוחד, העונה לשם "קו 

־הדורות". "היום אני בלש היסטו
רי במשרה מלאה", אמר והציג את 

־כלי העבודה החדשים שלו: תעו
־דות נישואים, לידה ופטירה, מר
־שמי תושבים, קטעי עיתונות יש

נים, צילומים מצהיבים ועוד. "אני 
הותיר  שלא  אדם  שאין  מאמין, 
אחריו עקבות", הוסיף, "צריך רק 

לדעת לחפש אותן". 
גם נילי גולדמן, מעצבת גרפית 
63, נשבתה בקס־  מרמת גן, בת
־מה של הבלשות ההיסטורית בע
־קבות מחקר משפחתי. אביה סי
־פר לה פעם סיפור אקזוטי, שבמ

רכזו קרוב משפחה ש"נסע לפרו, 
התחתן עם אינדיאנית, ונולדו לו 
17 ילדים". גולדמן החליטה לנ־
סות לברר אם יש אמת מאחורי 

־הסיפור הזה, והחלה לאסוף רסי
סי מידע מזיכרונותיהם של קרובי 

־משפחה ומכיתובים על גבי תמו
נות שהסתתרו בבוידעם. 

בתום מסע מפרך, שרובו בוצע 
־מעל מסך המחשב בביתה, הצלי

חה להתחקות אחר עקבותיו של בן 
המשפחה שנדד עד פרו והקים שם 
משפחה ענקית. המצבה שלו, שאת 
תמונתה הצליחה לאתר, מעידה כי 

־האיש, יוסף וייסמאן קרצמן, שנו
לד באטאצ'י בבסרביה ב–1909, 
1980. מה־ –מת בטרוחיו בפרו ב
עדויות שאספה גולדמן, עולה כי 
17 ילדים – אך מש־ –אכן היה אב ל
־תי נשים שונות ועד היום שתי המ

שפחות שלו מסוכסכות.
עובדת בתחום  עדיין  גולדמן 
הגרפיקה, אך בשנים האחרונות 

־היא מתפרנסת גם מפתרון תע
־לומות היסטוריות במסגרת הח

ברה של פורז. השניים איתרו עד 
כה יותר מ–17 אלף בני משפחה 
ללקוחותיהם, והקימו ועדכנו יותר 
400 עצי משפחה. "צריך לה־ –מ
בחי וסבלנות  זמן  הרבה  ־שקיע 

פוש", אמרה גולדמן. "יש בתחום 
הזה הרבה מתודיקה, אבל צריך 

גם אינטואיציה ומזל".
־רשימת ההצלחות שלהם מר

וכוללת לא מעט  שימה במיוחד 
מהם  אחד  מרגשים.  סיפורים 
פורז  שקיבל  באימייל  הסתתר 
2012 מעובדת סוציאלית מע־ –ב
מותת "עמך", שטיפלה בניצולת 
שאנן.  רחל  בשם  מחיפה  שואה 
"היא יודעת על עצמה מעט מאוד", 

־נכתב בהודעה. "יש לה מעט פר
עברה,  על  דלים  וזיכרונות  טים 
והיום היא רוצה לדעת מי היא. 

איך ניתן לעזור לה?". 
כתב החידה שהוצג לפורז היה 

־מלא בחורים. "אני לא זוכרת דב
רים רצופים, יש לי אסוציאציות 

־של זיכרונות שאני לא יכולה למ
קם בזמן ובמקום", אמרה שאנן. 
מהפרטים שסיפקה עלה כי היא 
נולדה בשם נינה ורשבסקי ב–1941 
בלודג' בפולין, לאמה, שרה. שם 
האב לא היה ידוע לה. במלחמת 

־העולם השנייה אמה נעצרה ושא
נן הועברה למנזר.

תשע,  בת  כשהיתה  ב–1950, 
עלתה לישראל. שאנן זכרה גבר 
בשם גרשון קורמן, שהיה עמה על 
האונייה בדרך לארץ, אך כשהגיעו 
מסר אותה למשפחה אחרת, משם 

־הועברה לפנימיות. כל חייה חש
בה כי קורמן היה אביה המאמץ.

עבר  שורשיה  אחר  החיפוש 
בירושלים,  הציוני  בארכיון 

"שי במאגרי  ושם,  יד  ־בארכיון 
־רות האיתור הבינלאומי" בגרמ

ניה, בספרי טלפונים בישראל וגם 
במקום בו נפתרות הרבה תעלומות 
מהסוג הזה — במידע שמופיע על 
המצבה בבית הקברות ובארכיון 

של חברה קדישא.
־בסופו של דבר, עלה בידי פו
־רז לשרטט את עץ המשפחה המ

לא. התברר, כי קורמן היה אביה 
־הביולוגי של רחל שאנן. בסוף המ

לחמה הוא חשב כי איבד לא רק 
את אשתו שרה, אלא גם את בתם, 
רחל, והקים משפחה חדשה. אלא 
שאז, בדרכו לארץ, קיבל הודעה 
כי רחל אותרה במנזר בגרמניה. 
קורמן עזב הכל וסייע להעלותה 
לארץ, אך במקום לגדל אותה יחד 
עם משפחתו החדשה, מסר אותה 
לפנימייה. רחל מתה לפני שלוש 
פורז  של  המחקר  בזכות  שנים. 

־התאפשר לילדיה לכתוב על מצ
בתה את שמות שני הוריה, שלא 

זכתה לגדול במחיצתם.

מאות טעויות 
־את מספר הבלשים ההיסטו
־ריים הפועלים בישראל קשה לא
־מוד, אך נראה שלא מדובר בקבו

צה גדולה במיוחד. מלבד תכונות 

כמו סקרנות וחיבה יוצאת דופן 
להיסטוריה, כל אחד מהבלשים 
האלה מגיע מרקע שונה לגמרי 
וגם עם ציפיות כלכליות שונות. 

־בעוד שיש כאלה שעבורם זו פר
נסה לכל דבר, יש מי שעושים זאת 

כתחביב בלבד.
בן  לייטנר,  דורון  הוא  כזה 
מאוד  הפעיל  מירושלים,   44
תעלומות  בפתרון  בפייסבוק 

סק הייתי  "תמיד  ־משפחתיות. 
ואחד ששואל שאלות, לפע ־רן 

מים ממש ברמה של נודניק", אמר 
ל"הארץ". "אני נמשך לגילוי של 

מידע שהוסתר או הושתק".
בתיכון למד הנדסת מכונות, 

קרימינולו למד  ־באוניברסיטה 
־גיה ובסוף התגלגל לעבודה כא

רכיונאי. "בלשות היסטורית היא 
החיבור בין בלש חוקר, שמחפש 

־מידע ולא מקבל שום דבר כמו
־בן מאליו, ובין המחקר ההיסטו
־רי, שבו חשוב להכיר שמות, תא

ריכים ומקומות", הסביר.
להתמחות  החל  לייטנר 
באיתור מידע על חללי מערכות 
לאחר  האיבה,  ופעולות  ישראל 
במאגרים  טעויות  מאות  שגילה 
בנושא.  המדינה  של  הרשמיים 
אחת התעלומות הגדולות שהוא 

היה שותף לפענוחן היתה זיהויו 
של חלל אלמוני שנקבר ב–1951 
בית העלמין  בשולי  ללא מצבה 

בשייח' באדר בירושלים. 
את התעלומה הציגו לו חברים 

־ממושב בית מאיר הסמוך לירו
להתחקות  ביקשו  אשר  שלים, 

זהותו של חלל בשם אלי ־אחר 
עזר קליינמן, שהופיע ברשימות 

־של חללי המושב אף שאיש מז
קני המושב לא הכיר את סיפורו.
־הדרך לפתרון התעלומה עב
־רה בארכיון חברה קדישא ובאר
־כיון העיתונות היהודית ההיסטו
־רית, פרויקט מקוון של אוניברסי

טת תל אביב והספרייה הלאומית, 
אליו נסרקו כמיליון ו–700 אלף 
עמודי עיתונים מהמאה ה–18 ועד 

היום.
בתום המחקר התברר כי בליל 
הסדר של 1951, שומר בבית מאיר 
ירה למוות באלמוני, לאחר שחשב 
בטעות כי הוא מסתנן ערבי. בכיסו 
של ההרוג נמצאה תעודה על שם 
אדם בשם אליעזר קליינמן. אלא 
שבהמשך התברר כי אותו קליינמן 
ולכן ההרוג נקבר  אותר בחיים, 
זאת,  עם  ברישומים,  שם.  ללא 

לא טרחו לשנות את שם ההרוג.
מכן  לאחר  חודשים  כמה 

החלל  של  זהותו  גם  התבררה 
־האלמוני: משה כדורי, תושב מע
־ברת הר טוב הסמוכה, שעלה מעי

ראק. כפי שהעידה כתבה ישנה 
שפורסמה באחד העיתונים, בתו 
התלוננה במשטרה על היעדרותו, 

־וזיהתה את תמונתו באלבום הח
ללים הבלתי מזוהים כמי שנהרג 

בבית מאיר.
עם זאת, חרף הזמן הרב שחלף 
מאז, איש לא טרח לכתוב את שמו 
של כדורי על המצבה או לעדכן 

־את מאגר המידע של נפגעי פעו
לות האיבה על כך שהוא — ולא 
אליעזר קליינמן — נהרג באותה 
בו  תקרית. רק בעקבות המחקר 

־השתתף לייטנר עלה בידי משפ
־חתו של כדורי לעלות לקברו ולו

65 שנים אחרי שנט־  מר קדיש,
מן כאלמוני. 

־שם בולט נוסף בחבורת הבל
שים ההיסטוריים הוא אלי מליץ, 
62 מחיפה, שעובד בפארק את־  בן

גרי בכרמל ומתפרנס גם מאיתור 
־יורשים ישראלים של רכוש שנ
לב המשיכה  את  בחו"ל.  ־מצא 

לפתח  החל  ההיסטורית  לשות 
כשגילה כי הוא צאצא של הרב 
אברהם חיים שור, מחבר "תורת 
חיים". "אני אוהב את החקירות 

אוהב  "אני  אמר.  ההיסטוריות", 
לקבל תעלומה ולחפור בה. אני 

אוהב סיפורים מעניינים". 
אחד הסיפורים האלה התגלגל 
לפתחו לפני כשלוש שנים. תושב 
אוסטרליה שנולד בארץ ב–1947 
שואה  ולניצולת  בריטי  לשוטר 
מידע  לאתר  בבקשה  אליו  פנה 
על אביו, אותו לא הכיר. במחקר 

־שביצע מליץ התגלה סיפור טר
־גי. התברר כי אביו של האוסט

רלי נפצע בפיגוע חריג, שביצעו 
חיילים בריטים ברחוב בן יהודה 
1948, בו נר־  בירושלים בפברואר
60 בני אדם. אביו, שנק־ –צחו כ
לע למקום, פונה לטיפול רפואי 
בבית החולים "שערי צדק", אך 

־שם נרצח בידי אנשי לח"י, שפ
־שטו על המבנה בחיפוש אחר נק

מה בבריטים.
שמו שם  המדינה,  ־בארכיון 
שוט של  אישיים  תיקים  ־רים 

יומני אירועים  וכן  רים בריטים 

מאותה תקופה, מצא מליץ שמות 
של שלושה חשודים במעשה. אלא 

־שכשפנה לזקני לח"י בניסיון לד
־לות עוד מידע, גילה כי "את חר
המ רק  ישחרר  לשונם  ־צובות 
־וות", כדבריו )כפרפרזה על המ

שפט המפורסם משירו של "יאיר", 
מפקד לח"י, "משורה משחרר רק 
המוות"(. בסוף הוא הצליח לאתר 

־את האחרון מחברי החוליה שרצ
־חה את הבריטי, שאמר לו: "מעו

לם לא סיפרתי על כך למשפחתי. 
זה סוד שאקח עמי לקבר".

מהפכה דיגיטלית
לה מתחילים  האנשים  ־רוב 

תעניין בחקר משפחתם בעקבות 
אחד או יותר מהאירועים הבאים: 
יציאה לפנסיה, שמותירה להם זמן 
רב למלא; מוות של בן משפחה, 
שלאחריו נהוג לנבור באלבומים 
הישנים שהותיר אחריו; או עבודת 
השורשים של הילדים. ד"ר לאה 

־הבר גדליה מעתלית, שהיתה בע
־בר יו"ר העמותה הישראלית לח
־קר שורשי המשפחה, מוסיפה לר

"הרצון להשתייך  גם את  שימה 
־לקבוצה ולהישען על זהות נוס

פת, מעבר לזו של היום־יום".
בשנים האחרונות עובר התחום 

־של חקר המשפחות מהפכה דיגי
־טלית, שמצליחה לקרב אליו אנ
־שים שעד כה נרתעו מנבירה בא
־רכיונים וממגע עם דפים מתפו

ררים מהבוידעם של סבתא. כך, 
בתיאוריה, יכול כל אחד להיות 

בלש היסטורי.
גדליה  הבר  ד"ר  זאת,  עם 

ההיסטוריים  לבלשים  ממליצה 
בצו לעבוד  "ללמוד  ־העתידיים 
־רה מסודרת, לדעת איך להתמ

קד ולהוציא את המוץ מהתבן — 
לפני שקופצים למים העמוקים של 

האינטרנט". 
־קיימים לא מעט אתרים העו

סקים בתחום, ובין הבולטים בהם 
 MyHeritage אפשר למצוא את
geni, שמציעים פלטפורמה נו־ ־ו
חה לבניית עצי משפחה ולאיתור 
קרובים־נשכחים מרחבי העולם; 
לאתר  ניתן  בו    billiongraves
מצבות מרחבי העולם; "עיתונות 
JPress.org.( "יהודית היסטורית
il(, בו ניתן למצוא מודעות המ־
־בשרות על לידות, נישואים ופ

טירות של אנשים; וכן את מאגר 
http://( "דפי העד של "יד ושם

שם   ,)yvng.yadvashem.org
אפשר לאתר מידע על קורבנות 
 www.jewishgen.org-השואה, ו
בו אינפורמציה רבה על משפחות 

ממזרח אירופה. 
עם זאת, כפי שמעידה ד"ר הבר 
גדליה, גם היום, עדיין לא הכל 
נמצא באינטרנט. לצורך מחקריה, 
בהם היא מאתרת מידע המאפשר 

־ללקוחותיה לקבל אזרחות ספר
דית או פורטוגלית, היא נדרשת 
ספרי  כולל  בספרים,  "להעמיק 

־היסטוריה מימי הביניים", כדב
ריה, בחיפוש אחר מופעים של שם 

משפחה מסוים.
כמו  גדולים  ארכיונים  גם 

המדי וארכיון  הציוני  ־הארכיון 
נה, שעובר בימים אלה דיגיטציה, 

־עדיין לא הנגישו את רוב המסמ
כים השמורים בהם. כך לדוגמה, 

מסמ שמורים  הציוני  ־בארכיון 
כי "המדור לחיפוש קרובים" של 

ובהם התכת ־הסוכנות היהודית 
־בויות שניהלו משפחות מול הר

שויות לפני קום המדינה בניסיון 
הק עמם  שאבד  קרובים  ־לאתר 
־שר. לצד זאת, תעודות לידה וני
ילי של  במיוחד  רבות,  ־שואים 

די תחילת המאה הקודמת, נותרו 
בארכיונים עירוניים ברחבי מזרח 

־אירופה. לפעמים — במיוחד במ
קומות שכוחי אל — דרושים הרבה 
סבלנות )או גם מעט כסף שחור( 

כדי לשים עליהם את היד.
שמסתתר  הרב  המידע  גם 

־בתיקי הנישואים של ארכיון הר
־בנות הראשית אינו סרוק ומונ

לעלעל  צריך  בו  לעיין  כדי  גש. 
פיזית בדפים — ממש כמו פעם. 
"הכל רשום שם ידנית, שום דבר 
לא ממוחשב", אומר פורז. באחת 
הפעמים בהן בילה ברבנות בתל 
אביב עלה בידיו למצוא אוצר של 

־ממש, ששינה את חייה של משפ
חה שפנתה אליו. היתה זו תמונה 
של שפרה המר, שנולדה ב–1917 
בפולין, ומתה בעת אחת הלידות 
1947. מאז נע־ –שלה בתל אביב ב

לם כל זכר לדמותה.
את תמונתה האבודה הצליח 
פורז לאתר בתיק הנישואים שלה. 
כשבני משפחתה הוזמנו לרבנות 
כדי לראותה בפעם הראשונה, הם 

־פרצו בבכי נוכח האשה היפה שני
בטה מבעד לצילום הנשכח.

מניסיונו בתחום למד פורז כי 
משפחות  בחקר  אפשרי"  "הכל 

־ואדם מסוים יכול להופיע במס
־מכים שונים תחת שם, שנת לי

דה ואפילו דת שונים. במיוחד הוא 
־מקפיד לא להאמין לתאריכי לי
מה מסמכים  בוחן  "כשאני  ־דה. 

שואה, אני תמיד זוכר שכשאדם 
עמד מול נאצי, ונשאל לגילו, הוא 

־לא בהכרח אמר את הגיל האמי
תי, אלא נקב בגיל שיאפשר לו 
לחיות — בין אם צעיר או מבוגר 

יותר", אמר פורז.
מע שהוא  המידע  ־לעתים, 

באחד  לעיכול.  קשה  בחכתו  לה 
ממחקריו גילה גבר שהשאיר את 
אשתו ובנו באירופה ועלה לארץ 
"כדי לעשות סידורים לעלייתם", 
אך התאהב באשה אחרת, הקים 

־עמה משפחה, והפקיר את משפ
חתו לגורלה בשואה. מבין מסמכיו 
שלף פורז מכתב מצמרר של בנו 
של אותו גבר, אשר כתב לו כי הוא 
אוהב אותו, בטרם נשלח אל מותו.
במקרה אחר מצא פורז כי אם 
חורגת גזרה את כל תמונותיה של 
האם הביולוגית של הבת שאימצה. 

־"אם המידע קשה אנחנו לא מס
־פרים עליו ישירות למבוגר שב

משפחה, אלא מחפשים קודם את 
הדור הצעיר, ומותירים להם את 
הבחירה", הסביר פורז. "לפעמים 

מדובר בהחלטה קשה".

מיהו החלל האלמוני מירושלים, מה הקשר בין האיש מהספינה לילדה שהביא לארץ ומה עלה בגורל "בן הדוד שעזב לפרו, התחתן עם אינדיאנית 
והביא לעולם 17 ילדים"? בין אם כמקור פרנסה או תחביב, הבלשים ההיסטוריים מאמינים שלכל איש יש תיעוד. מסע בעקבות מקצוע חדש

נראה לאחרונה במעמקי הארכיון

גידי פורז: "אני מאמין 
שאין אדם שלא הותיר 

עקבות. צריך רק 
לדעת לחפש אותן"

נילי גולדמן: "יש 
בתחום הזה הרבה 

מתודיקה, אבל צריך 
גם אינטואיציה ומזל"

לדברי אלי מליץ, "את 
 חרצובות לשונם 

 של זקני לח"י 
ישחרר רק המוות"
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