
 סניאקקלאודיה סֹו

 קנולר בבנסהיים יצחק מפעל המסרקים בע"מ של איש העסקים

, 82ידיעות. אגודת המוזיאונים של בנסהיים ע"ר: אגודה להיסטוריה אזורית ושימור אנדרטאות, מס' )בתוך: 

 (2020מתוך שניים לשנת  2כרך 

  [.(מתן ברזלי)]הכתבה מובאת כלשונה בתרגום מגרמנית. במקומות בודדים בהם נמצאו אי דיוקים הוספתי הערה בסוגריים מרובעים 

* 

 ר"ייג  צ  נ  ר א  ס  טר  רגש  באתר החדשות "ב   2020במאי  8-כותרת שהתפרסמה בזו ה –"קישוט לשיער אסוף" 

(Bergsträßer Anzeiger)  נתרמו למוזיאון מאה  1925-ב תערוכות במוזיאון בנסהיים.בסדרת מאמרים על

אלא שבפרסומים קנולר, בעל מפעל המסרקים מבנסהיים.  יצחק סיכות מסרק לשיער מתוך אוספים רבים בידי

מחברת המאמר בעיתון אפילו ט יותר על אישיותו או על עסקיו. למצוא מידע מפורניתן המקומיים בקושי 

היסטוריה של חקר הב כאובשקע בתהומות השכחה מפני שהוא הזכיר נושא  העלתה את ההשערה ש"שמו

 מפעלו? קנולר? ומה עלה בגורל יצחק דימי היה איש העסקים היהו 1בנסהיים אחרי מלחמת העולם השנייה".

 

 בלאנק(דיויד לערך )תצלום:  1940קנולר, שנת  יצחק: 1תמונה 

 

  

                                                        
1  Bergsträßer Anzeiger ,8  13, עמ' 2020במאי. 



 החדשההמולדת  –בנסהיים 

-(, נולד ב1943-1861)ה  פָה יָציָר ג( ו1936-1854) ר לנֹו מוריץ קבנם הצעיר של איש העסקים , ר לנֹו ק"איזי"  יצחק

לד. 1892במרץ  5 פ  ר  מקרפלד לייצור מסרקים ומברשות", עבר מוריץ קנולר, "בעל מפעלים  1893באפריל  12-ב בק 

נשטראסה רר ב"עולה שהוא התגו 1900-מספר הכתובות של ברלין מ 2.עם משפחתו לברלין  2II."3 ,צפוןגארט 

ששירת היה "ממשיכו האגדי" של אדולף גולדשמידט כ 1907-ומהוא היה פעיל בקהילת בתי הכנסת בברלין, 

בתור "משה" קנולר, וגם לקח על עצמו את ניהול בית החולים. "הוא ניהל את חברה  4של חברה קדישא בוועד

החליף אותו בתפקיד היושב ראש(, והמשיך לכהן כחבר  סי  אשאיזידור גָ )עד  1930ביד ברזל עד אוגוסט  קדישא

  1936.5כבוד בוועדה המנהלת של בית החולים עד שנפטר בברלין באפריל 

רגר נב  את כתובתו מברלין לבנסהיים. הכתובת הראשונה שנרשם בה הייתה ש  קנולר  יצחקהעביר  1919ביוני  2-ב

רוויין.64ראסה נשטנג  לּוכיום ניב  , 64שטראסה  ב  לילי אשתו לעתיד  6, פנסיון "וילה אריקה" שבבעלות ברטה א 

לאיש העסקים ומנהל  1898בדצמבר  26-היא נולדה ב 1919.7ועד  1918-למדה באוניברסיטה בברלין מ רוזנבאום

היא  8לערך(. 1876-( )נולדה בהמבורגר: ם)שם נעורין רוזנבאום רכ  דֹו( ו1860-1942) זיגמונד רוזנבאוםהבנק 

קנולר בתקופת לימודיה. הוא בא מבית אורתודוקסי אדוק והיה ללילי כמו "חוף מבטחים", יצחק הכירה את 

שבחרו  בבנסהיים, המולדת החדשה 1919בנובמבר  20-הזוג הצעיר נישא ב 1978.9-כפי שסיפרה בריאיון ב

 23-עוד ב 10, שימשו עדים.יצחק . איש העסקים זכריה בנדהיים הראשון וסימון קנולר, אחיו שללעצמם

]כך במקור, אך שמו העברי של ארווין היה אליעזר, כפי שמופיע בהמשך  11עזראארווין נולד הבן הראשון,  1920באוקטובר 

הילד השלישי  12במנהיים, עיר הולדתה של האם. חנה דבורה, נולדה 1922ביולי  10-וכעבור שנתיים, ב ,הכתבה[

 1924.13באפריל  3-, שנולד בבנסהיים ב]יהודה[ ֹוא לשהשלים את המשפחה היה 

במתחם של בתים כפריים , 4שכיום מסומן במספר  24,14בבלייכרשטראסה קנתה המשפחה את הבית  1922-ב

רף, נדֹוצ  המבנים החדשים, שתוכננו בידי האדריכל הנודע פרופ' היינריך מ   תוארוום הפרס ןב"עמק שנברג". בעלו

                                                        
 .Fol. 46, Kn u. Fol. 6 Knארכיון העיר קרפלד, כרטסת הרישום:    2
3  /https://digital.zlb.de/viewer/image/34115316_1900/7854 
 ]פירוש השם "חברה קדישא"[  4
5  jisroel-adass-der-krankenheim-ashttps://adassjisroel.de/d  :בעוד אנו נושאים את האלונקה לרגל קבורתו דיווח הרב מונק

, הולכים ושבים הביטו בהלוויה בתדהמה. כאלף איש עם גופתו של משה קנולר אל מחוץ לביתו ובמורד הרחובות אל עבר בית הכנסת
  זהו אבל כבד ליהודים! ו:ליוו את המת. האנשים ודאי חשב

, 1מזן: אנדרטאות תרבותיות במחוז ברגשטראסה בהסן, כרך -; גריסבךבנסהיים, כרטסת הרישום, קנולר, יצחק ארכיון העיר  6
 .260, עמ' 2004ויסבאדן 

7  , 2003)-s Genealogy: Lilly Rosenbaum (1898’ladys and David BlankG
http://www.blankgenealogy.com/getperson.php?personID=I5105&tree=Blank1 

https://www.ancestry.de/family-; 1898/4029ארכיון העיר מנהיים, רישומי האוכלוסייה, לידות   8
/tree/person/tree/91062539/person 
: 26.5.1978רוזנבאום -ריאיון עם לילי קנולר  9

enealogy.com/histories/Biographies/Knoller/Interview%20with%20Lilly%20Rosenbaum%20Knohttp://www.blankg
ller.pdf 

 .1919/92ארכיון העיר בנסהיים, רישומי האוכלוסייה, נישואים   10
 .1920/184רישומי האוכלוסייה, לידות,   11
 .124לשכת רישום האוכלוסייה בנסהיים, רישום בתים קנולר, מס'   12
 .1924/60לשכת רישום האוכלוסייה בנסהיים, רישומי האוכלוסייה, לידות,   13
, 2004, ויסבאדן 1מזן: אנדרטאות תרבותיות במחוז ברגשטראסה בהסן, כרך -; גריסבך1כרך  13.4030ארכיון העיר בנסהיים,   14

ם בקנה אחד עם מספרי הבתים ברישום . הערה: מספרי הבתים שניתנו לאחר הבנייה, כשהבתים עמדו למכירה, אינם עולי124עמ' 
אמור להיות הבית  24(. על פי טופוגרפיית האנדרטאות, כיום בית מס' 13.4030אסונות השרפה )ארכיון העיר בנסהיים, סיגנטורה 

 הרישום הוא כדלקמן: בית. ברישום אסונות השרפה 4אמור להיות זה שבבלייכשטראסה מס'  25, ובית מס' 3בבלייכשטראסה מס' 
 .3הוא כעת מס'  19, בית מס' 4הוא כעת מס'  24מספר 

https://digital.zlb.de/viewer/image/34115316_1900/7854/
https://adassjisroel.de/das-krankenheim-der-adass-jisroel
http://www.blankgenealogy.com/getperson.php?personID=I5105&tree=Blank1
https://www.ancestry.de/family-tree/person/tree/91062539/person/
https://www.ancestry.de/family-tree/person/tree/91062539/person/
https://www.ancestry.de/family-tree/person/tree/91062539/person/
http://www.blankgenealogy.com/histories/Biographies/Knoller/Interview%20with%20Lilly%20Rosenbaum%20Knoller.pdf
http://www.blankgenealogy.com/histories/Biographies/Knoller/Interview%20with%20Lilly%20Rosenbaum%20Knoller.pdf


עבר הנכס, כנראה בשל קשיים כלכליים, לבעלותה של אגנס  1926במאי  18-עוד ב 15"בית משפחה זול". בתור

קנולר עם אשתו ושלושת ילדיו כשוכרים ב"ווילה  שוב יצחק מופיעים 1927באוקטובר  25תאריך רק ב 16שנאבל.

 לא ניתן לברר היכן התגוררה המשפחה באופן זמני לאחר מכירת הבית ועד רישום זה.  17אריקה".

 

. )תצלום: אוסף התצלומים של 1931ועד  1927-. כאן התגוררה המשפחה בשכירות מ64: "וילה אריקה" בניבלונגנשטראסה 2ה תמונ

 לערך( 1905ארכיון העיר בנסהיים, 

 

"עד  קנולר היה מעורב בקהילה היהודית שחי בקרבה.יצחק " עולה כי 20-"תולדות יהודי בנסהיים במאה המ

ואילך נבחרו  אזומ ,מספר החברים בה גדל ליותר ממאתייםלאחר מכן  .קהילה היו שלושה ראשי 1920שנת 

קנולר, סלומון מרקס ומוזס יצחק רן, טהֹונדהיים, זיגמונד גּונבחרו אדולף ב   1923-ב ,חמישה ראשי קהילה. כך

 18וולף הראשון".

 

 

                                                        
 קליין: עלונים בדבר מתחם הבתים הכפריים "שנברגטאל".  15
 .4ארכיון העיר בנסהיים, כרטסת הרחובות, בלייכשטראסה   16
 .64ארכיון העיר בנסהיים, כרטסת הרחובות, שנברגר שטראסה   17
 .27, עמ' 2004. בנסהיים 20-בנסהיים במאה הסדנת ההיסטוריה של בית הספר ע"ש האחים שול בבנסהיים: תולדות יהודי   18



 המסורת המשפחתית

קנולר. עוד ברישומי העיר קרפלד היה האב המפעל ל"מסרקים ומברשות" היה חלק מהמסורת של משפחת 

הקים האח פרידריך מפעל מסרקים  1921-ב 19מוריץ רשום בתור "בעל מפעלים לייצור מסרקים ומברשות".

ה(. ת)שכונ 133aפרידריכשטראסה ברחוב בברלין,   1919ביוני  11-מנהג, ובקנולר המשיך גם הוא ב יצחק 20מיט 

בבנסהיים,  ן בע"מ"ס  ולר מברלין על חוזה להקמת "מפעל המסרקים של ה  חתם עם אביו מוריץ ואחיו סימון קנ

מארק, וכל בעלי החברה יכלו לשמש  20,000 בסך היהתמרוקים. ההון הראשוני ר מסרקים ושאר וייצל

נרשם המפעל תחת הסיווג "יצרן מוצרי סדקית". החברה נרשמה ברישום התעשייה  1919ביולי  1-ב 21מנהלים.

לפתוח עסק בעיר בנסהיים,  קנולר יצחקאין הסבר לשאלה מדוע בחר  1919.22ביולי  1של העיר בנסהיים בתאריך 

 הניחו שישי החברה . ככל הנראה בעל1923-ל 1919בין  הייתה במשבר רפובליקת ויימאראף על פי שכלכלת 

בגלל קשרי המשפחה  ,פוטנציאל לעוד מפעל מסרקים באותו אזור. ייתכן שהוא ידע על המקום עוד קודם לכן

 גיסותיו ננט ואווה בודנהיימר מדרמשטאט.  דרך שהיו לו 

רינג ממנהיים 1872שנת תולדות התעשייה של מפעלי המסרקים בבנסהיים בראשית  , כאשר איש העסקים ד 

"הוא העסיק את יצרן המסרקים יוהאן ורנר בייצור ר לבנסהיים את בית המסחר הסיטונאי שלו למסרקים. העבי

מכר דרינג את העסק שלו  1890-עבוד כעצמאי, ובשלו. לאחר מכן פנה יוהאן ורנר ל מסרקי קרן בעבור העסק

אולם גם מפעלים אלה  במפעלי המסרקים.עד מאתיים עובדים לפרקים הועסקו ליצרן המסרקים קרל וינטר. 

יצרני מסרקים.  22ובהם  ,היו בבנסהיים שני מפעלים 1895-היו בעלי חשיבות רק עד מלחמת העולם הראשונה. ב

גה את חומרי הגלם שלה ממנהיים ומלייפציג. המוצרים נשלחו בעיקר לגרמניה, אנגליה, יתעשיית המסרקים הש

    23."דנמרק, הולנד ובלגיה

 

 סן בע"ממפעל המסרקים של ה

באותו  95.24", כיום ניבלונגנשטראסה 95שטראסה  "מפעל המסרקים של הסן בע"מ" היה פעיל בכתובת "שנברגר

ר". קודם היו שם שתי טחנות קמח נפרדות, שהיו חלק מרכושו של האביר זור עמדה לאחר מכן "הטחנה של ביא ר 

. החלק המזרחי המשיך לשמש 1891-היינריך פון מרקס מפרנקפורט אם מיין. שתי הטחנות נהרסו בשרפה ב

שרד שבבניין המגורים נרשם ברישום המכר בו שטח. מפעל המסרקים של קנולר ח 1919-ל באזור תעשייה, והח

 97.25, והבניין התעשייתי תחת הכתובת ניבלונגשטראסה 95אסונות השרפה תחת הכתובת ניבלונגנשטראסה 

הועבר הסכם החכירה לד"ר פריץ קוהלר, בעל המפעל למברשות שיניים פרידריך  1925-לאחר סגירת החברה ב

                                                        
 , ארכיון העיר קרפלד.2ראו הערה   19
 .1930-1945חברות בברלין: בתי עסק יהודיים בברלין  8.012ארכיון העיר ברלין,   20
 .143, כרך 1919באוגוסט  2, יום שבת, Darmstädter Anzeigerהעיתון   21
. רישומי המסחר מקורם בפרסום של בית המשפט המחוזי של 294, מס' 1919, רישום העסקים, 13.476ארכיון העיר בנסהיים;   22

 . מוצרי סדקית = הגדרה מיושנת לאביזרי אופנה. 1919באוגוסט  2" מיום Darmstädter Zeitungהסן ב"
 .209-ו 204, 194, עמ' 2000. דרמשטאט 19-המלאכה בבנסהיים במאה הפוסניאק: שינויים במבנה בתי   23
 .143, עמ' 1924ספר הכתובות של בנסהיים   24
, פילאואר: יצרני מסרקים בבנסהיים; 13.4033וכן  13.4033; ארכיון העיר בנסהיים 46, עמ' 1997 ,רייץ: טחנות שהתגלו מחדש  25

 .29-21, עמ' 1993



של הטבע אבני מול משטח התצוגה של החברה קורץ, מרכז מתקן הייצור של העסק בזמנו היה פוקס ושות'. 

  100.26ברגשטראסה, בפינת ניבלונגנשטראסה 

 

 (.V 224, בנסהיים G 15של מפעל המסרקים של הסן בע"מ בבנסהיים )ארכיון העיר  נייר המכתבים: 3תמונה 

 

 המפעל של קנולר: נוסף עלמפעלי מסרקים  כמה היו בבנסהיים עוד 1924-ב

  ס ושות', סיטונאי מוצרי מסרקים ותמרוקים,ָא  ,57וילהלמשטראסה  27אּור 

 רשטראסה קלר ּו ה, וורמס   ,58ווינש 

 105נשטיינשטראסה ד  , יוה. ובניו, רֹוורנר, 

   106.28שטראסה יימ  ה  הל  וינטר, ק' ושות', פ 

בתור מפעלי כבר אינם רשומים מפעל המסרקים של הסן בע"מ ואאורס ושות'  1928בספר הכתובות של 

 29מסרקים.

מטעם דוכסות דרמשטאט להגיש עותק של תקנות העבודה של המפעל. דרש המפקח  1920החל באוגוסט 

לשלוח מכתב התראה.  המשימה משטרת בנסהייםעל  הוטלהלאחר שהנהלת המפעל לא מילאה אחר הצו, 

של עבודה, לאחר שנאלץ  משלוח התקנות בעומס-קנולר את אי יצחקהסביר  1920בנובמבר  25במכתב מיום 

ולכן הניהול הטכני נשאר כולו בידיי, ותובע  [...]ה "בשל מעשה רמייה". הוא כתב: "לפטר את מנהל העבוד

 1-אפשר למצוא אותי מטפל בעניינים העסקיים. ב 12בשעה  לילהממני את כל כוחותיי במשך היום. בכל 

ל הנוגע לניהול הטכני, ואוכל לגשת לטיפול בדצמבר אקבל מנהל עבודה חדש, כך שיוסר ממני העול בכ

 30לכל המאוחר". 15.12-בתקנות העבודה, כדי שאלה יועברו לרשותכם ב

                                                        
 .3, מס' 1972 בבנסהיים,מאטס: הטחנות   26
 ]הסבר למונח "ושות'"[  27
 .143, עמ' 1924ספר הכתובות של בנסהיים   28
 .385, עמ' 1928ספר הכתובות של התושבים במחוז בנסהיים   29
 1920בנובמבר  25, מכתב אל המפקח על בתי העסק, V 224בנסהיים מס'  G15ארכיון העיר דרמשטאט בהסן,   30



הוכן ונחתם בשיתוף עם מועצת ההנהלה. כל עובד  1920בדצמבר  15-המסמך הסופי של תקנות העבודה מ

ת העבודה" ו"חישוב נדרש להכיר במסמך זה באמצעות חתימה עם תחילת העסקתו במפעל. לא רק "שעו

השכר ותשלום השכר" נחשבו חלק מיחסי העבודה, אלא גם ה"התנהגות בשעת ביצוע העבודה" וה"שמירה 

והסתיימו  6:15-בספטמבר החלו כבר ב 30באפריל ועד  1-שעות העבודה מעל הביטחון והסדר הכלליים". 

 1-דקות. בחודשי החורף, מ 90דקות והפסקת צהריים של  15. נקבעו הפסקה לארוחת בוקר של 17:30-ב

בת פה . אחר הצהריים נוספה הפסקת ק18:00ועד  6:45-במרץ, השתנו שעות העבודה: מ 31באוקטובר ועד 

התחלה של רבע דקות. "הפסקה מוקדמת של העבודה ללא רשות תגרור הפחתה בשכר, שמחושב לפי כל  15

ועד ליום חמישי, ושולם אחת לשבוע ביום שעת עבודה כרבע שעה שלמה". שכר העבודה חושב מיום שישי 

יחסי בלתי חוקי של סיום  מקרה שלשישי. "יום העבודה הראשון )שישי( נשמר כערבות להבטחת פיצויים ב

, בגין נזק שנגרם למעסיק". ההפרשות על פי חוק לקופת החולים, לקצבת זקנה ונכות וכן למיסים העבודה

רק באישור המעסיק. בתחילת ההעסקה  התבצעו. שינויים במכשירים ובכלי העבודה מידית ירדו מהניכוי

. חלקים שהתבלו הוחלפו במקרה של אובדן םקיבל כל עובד רישום של כלי העבודה שלו, והיה אחראי לה

בידי המעסיק בהתאם להצגת החלקים הישנים. שימוש לא זהיר או מזיק במכוון בכלי העבודה, המכונות, 

הדוודים, חדר  נייןאסור היה להיכנס בלי רשות לבים וכיו"ב גרר תשלום פיצויים מצד העובד. המכשיר

מידית במקרה שנשקפה חדרים שסומנו בשלט "הכניסה אסורה". הייתה חובה לדווח למעסיק לו הדוודים

 . "ייצור פריטים לשימוש אישי או בעבור אדם שלישי אסורה בהחלט. אסור לעשן בחדרי המפעלסכנה

  31ובחצר!"

, כאשר 1923בנובמבר  15-הסתיימו ב 1923-1914הקשיים הכלכליים של עסקים רבים בשנות האינפלציה של 

לכן גם מפעל המסרקים של  32(.Papiermark( במקום המארק על נייר )Rentenmarkהונהג המארק החדש )

בינואר  18י החברה מיום "על פי החלטה של אספת בעל את ההון הראשוני שלו:הסן בע"מ נאלץ להתאים 

ר]ייכס[מ]ארק[, והחוזה  5,000לסכום של נקבע מחדש ק על נייר מאר 20,000ההון הראשוני בסך  ,1925

אולם אמצעים אלה לייצוב  33".1925בינואר  28העסקי שונה בהתאם. השינוי המוסכם התבצע. בנסהיים, 

דו את הבסיס לקיומם בשל הביקוש הקטן הכלכלה הגיעו מאוחר מדי בשביל העסק. עוד ועוד מפעלים איב

למסרקי שיער בשנות העשרים, ולפיכך נפלו קורבן להמצאה החדשה של "סלסול קבוע" ולתספורת 

מטעם הוסר מפעל המסרקים של הסן בע"מ מן הרישום " 1925ביולי  1-עוד ב 34ה"בּוביקֹוּפף" הפופולרית.

קנולר למוזיאון בנסהיים כמאה  יצחקבאותה שנה, תוך כדי סגירת החברה, תרם התעשיין  35".עצמה החברה

כיום כבר לא ניתן לברר  36בתערוכה הקבועה של המוזיאון.מסרקי שיער מאוספיו, ועד היום אפשר לראותם 

  1931.37ביוני  2-לאחר סגירת המפעל ועד שעבר מבנסהיים למנהיים בקנולר במה עסק 

 

                                                        
 , תקנות עבודה.V 224בנסהיים מס'  G15שטאט בהסן, ארכיון העיר דרמ  31
32  https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Inflation_1914_bis_1923 
33  Bergrsträßer Anzeiger ,23.02.1925 ב'., פרסום מרישומי המסחר מחלקה 
 .Bergrsträßer Anzeiger, 1ראו הערה   34
 .60, רישום העסקים, מס' 13.478ארכיון העיר בנסהיים;   35
 .Bergrsträßer Anzeiger, 1ראו הערה   36
 .64, כרטסת הרחובות, שנברגר שטראסה 17ראו הערה   37

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Inflation_1914_bis_1923


 נדבריחה להול

, נרשמה משפחת קנולר במנהיים, 1931ביוני  2-, בלאחר שעבר יצחק קנולר לבנסהייםשנה  12בדיוק 

באוקטובר  5-באדן לתקופה קצרה ב-קנולר להתגורר בבאדןיצחק . ככל הנראה עבר 20בבטהובנשטראסה 

 5 ומאז, 02הוא חזר לבטהובנשטראסה  1932בינואר  7-עוד ב 38, מסיבות מקצועיות ובלי המשפחה.1931

, חיי היהודים 1933-אחרי עליית הנאצים לשלטון ב. 22יינשטראסה פ  ֹוהתגוררה המשפחה בז 1934באפריל 

קנולר לעבור להולנד השכנה, יצחק נעשו מסוכנים וזכויותיהם הלכו וצומצמו. לכן החליט הלכו ובגרמניה 

( ובנו הרמן 1943-1877היהודים קונרד )נטליך" באמסטרדם. המלון נוהל בידי יכ  ותחילה עבר לבדו למלון "ה  

והבן  חנההגיעו אשתו לילי, הבת  1936ביוני  2-רק ב 9-11.39טראט ו הוכסו(, ונמצא בני1909-1943ך )היכנטלי

 לא היה ניתן לברר פרטים נוספים על מקום שהותה של הבת. היא לא נרשמה עם הוריה. 40לאו בעקבותיו.

  .[רשומה יחד עם הוריה בדירה באמסטרדם, וכך עולה גם מעדותההמשפט האחרון לא מובן. בתעודות שברשותנו סבתא חנה ]

, ולא בוטל למרות המלחמה 1936בהולנד הונהג רישום אוכלוסייה כולל פירוט ההשתייכות הדתית עוד מאז 

ידע על כל התושבים המשתייכים היה לגרמנים מ 1940-המאיימת לפרוץ. לכן מיד עם כיבוש הנאצים ב

החלו שלטונות הכיבוש בהכנות למה  1940חיי היהודים בהולנד השתנו באחת. "עוד בקיץ לקהילה היהודית. 

על שטחי הולנד יצא 'צו של הממונה מטעם הרייך  1941בינואר  10-. ]...[ ב'פרוטוקול רישום ליהודים'שנקרא 

'. בלשכות רישום מחלק מהצדדיםדם יהודי מכל הצדדים או הכבושים בנושא חובת רישום לאנשים בעלי 

 1941 יולי האוכלוסייה סומנו הכרטיסים ליהודים ולבני תערובת יהודים במפתחות שונים; ]...[ בתחילת

-ל 10אנשים בעלי 'דם יהודי'". הגירושים הראשונים אירעו בלילה שבין  160,886הסתיים הרישום; תועדו 

  1942.41במאי  11

 

 ד בלאנק(יויקנולר בגיל מבוגר במולדתה החדשה, ישראל )תצלום: ד : לילי4תמונה 

 

                                                        
 .יצחקבאדן, כרטסת הרישום, קנולר, -ארכיון העיר באדן  38
39  /hiegentlich-https://www.joodsamsterdam.nl/hotel 
 .13.05.2020ארכיון העיר מנהיים, נתוני רישום, דוא"ל מיום   40
41  de.wikipedia.org/wiki/Judenkartei#Niederlande/https:/ 

https://www.joodsamsterdam.nl/hotel-hiegentlich/
https://de.wikipedia.org/wiki/Judenkartei#Niederlande


מיליון  30חשוב הכולל מחקרי ן, מקור לז  ארכיון ארֹואתר האינטרנט של באפשר לראות את רישום היהודים 

מסמכים מקוריים הנוגעים לבירור גורלות הנרדפים בידי המשטר הנאצי. מרישום זה עולה כי "מהנדס 

נוספה גם ההערה כי קנולר  באמסטרדם. 6התגוררו באוקכמסטראט  ליליואשתו  קנולריצחק הבניין" 

ן, הוכסטראט בדהונשנרשמה באותו זמן הייתה איילאו כתובתו של הבן  42לא היה אסיר ב"קאמפ".מעולם 

47A.43 יחד עם  ,קנולריצחק החליטה משפחתו של  1942באוגוסט  2-לאור השינויים שחלו בהולנד, ב

ניסיון זה נכשל, וכל המשפחה נשלחה  44האחיינית דבורה קנולר ובעלה לעתיד סאלי פרנק, להימלט לשווייץ.

כדי להתחמק מגירושים עתידיים נעזרה המשפחה בקשרים עם המחתרת הבלגית והסתתרה בחזרה להולנד. 

תומך פעיל בקבוצת המחתרת קנולר, הוא היה יצחק על פי מידע מהביוגרפיה של בבריסל עד סוף המלחמה. 

ר", וזה של בנו לאו "יהודה" היה "יכין סט  ץ ו  שמו הבדוי היה "איגנ   45"בנקו" בהצלת יתומים יהודים.

ילדים יהודים אצל משפחות, במנזרים  2,700הסתירו בלגים אמיצים  1942-1944 אפלותה יםבשנ" 46לאון".

  47ובפנימיות".

משפחת  נמלטה 1942ע"פ הכתוב בספר 'שמונה שניצלו', באוגוסט  .אינו מדויקשונות ו מערבב תקופותהמידע בפיסקה האחרונה ]

המשיכו הם  1942דצמבר ב. סה"כ שמונה נפשות -, יחד עם בני משפחה ומכרים נוספים בבריסלמהולנד לבלגיה והתיישבה קנולר 

האחרים )יצחק, לילי ויהודה קנולר, מרגוט קנולר, השישה כל למעט דבורה וסאלי,  עברו את הגבול לשוויץ, אךאת מסע הבריחה ו

בתקופת המלחמה שם נשארו עד סוף המלחמה. , ע"י המשטרה השוויצריתוהוחזרו לבלגיה נתפסו לוקסנר ומשה פלדהיים(  אדית

ברחוב יוסף השני בבריסל. לאחר המלחמה הוא  ,שפעלה מתוך בית המסתור שלהם יצחק קנולר פעיל במחתרת "בנקו",היה 

  .[בית הילדים במרקין –הקים מוסד חינוכי לילדים יהודים שהוסתרו במנזרים ואצל משפחות 

 

 ה"ארץ המובטחת"

, חוותה גידול עצום במספר 1929במאי  28-שנוסדה בירושלים ב ציונית-עקיבא", תנועת נוער דתית "בני

פחת קנולר היגרה אל גם מש  48היהודית. ת ישראלמדינה לאחר השואה. מטרתה הייתה הקמת החברים ב

, והתיישבה ברמת גן, עיר בקרבת תל אביב. 1947בדצמבר  19-"פלשתינה", אל הבן והאח הגדול ארווין, ב

קנולר בהפצצה של מטוסים יצחק , ארבעה ימים לאחר קום מדינת ישראל, נהרג 1948במאי  18ביום שלישי, 

עוד כחמישים איש, ומאות נפצעו. הוא  נהרגובמתקפה  מצריים בתחנת הרכבת הגדולה שבלב תל אביב.

 בקבוצת 2003במאי  8-ונפטרה בהמופלג  104אשתו לילי הגיעה לגיל  49נקבר בבית הקברות נחלת יצחק.

 50יבנה בישראל.

 51, ולא נסע עם הוריו להולנד.15, כשהיה בן 1936במאי  19-עבר לקלן עוד ב ארווין "אליעזר"הבן הבכור 

"ארגון יהודי שבתקופת הנאציזם ניסה להוציא ילדים ונערים רבים ככל האפשר הוא הצטרף לעליית הנוער, 

                                                        
 .יצחק, קנולר, 124200030ארכיוני ארולזן, סיגנטורה   42
 , קנולר, לאו.124200030ארכיוני ארולזן, סיגנטורה   43
 , הוצאה עצמית.שניצלופרנק, דבורה: שמונה   44
45  http://www.blankgenealogy.com/histories/Biographies/Knoller/Issie%20Knoller%20Biography.pdf 
46  https://www.infocenters.co.il/gfh/notebook_ext.asp?book=68057&lang=heb&site=gfh 
47  heisst-rachel-du-dass-nsage-nie-darfst-https://www.zeit.de/1990/13/du 
48  https://de.wikipedia.org/wiki/Bnei_Akiva 
 .45ראו ביוגרפיה בהערה   49
50  http://www.blankgenealogy.com/getperson.php?personID=I5105&tree=Blank1 
 , ארכיון העיר מנהיים.40ראו הערה   51

http://www.blankgenealogy.com/histories/Biographies/Knoller/Issie%20Knoller%20Biography.pdf
https://www.infocenters.co.il/gfh/notebook_ext.asp?book=68057&lang=heb&site=gfh
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הוא היגר לפלשתינה ושם  1936-עוד ב 52."מהרייך הגרמני ולהביא אותם לחוף מבטחים, ובעיקר לפלשתינה

אורתודוקסית -תנועת עובדים ציונית 53התחנך בחינוך צבאי. לאחר מכן הצטרף ל"הפועל המזרחי",

, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, היה ארווין בין המגויסים הראשונים לצבא 1939-ב .1922-ה בהוקמש

הבריטי. הוא שירת בסוריה, מצרים, צפון אפריקה, איטליה וגרמניה, וסייע לפליטים יהודים בהגירה בלתי 

יץ' עברו בלֹורֹוחוקית. כעבור ארבע שנות שירות עזב את הצבא והחל לעבוד בתור צלם. הוא ואשתו רות ס  

 ג לפרנסתם. כשפרצה מלחמת העצמאותהוא דא, 1947לגור בירושלים. לאחר בואם של הוריו ואחיו בדצמבר 

 ,חודשיים[בפועל ] אביו בלבד לפנינמנה אליעזר קנולר עם "מגיני ירושלים" הראשונים. הוא מת ימים אחדים 

של חמשת מדינות ערב לאחר הכרזת  מתקפהכנגד עטרות היישוב לחם  1948-בבקרבת היישוב הקטן עטרות. 

לצלם  קנולר קיבל את המשימה 54העצמאות של מדינת ישראל, ושימש מבצר בזמן המצור על ירושלים.

, כשהותקפה 1948במרץ  23-ב 55צבאי ציוני בפלשתינה.-תמונות בשירות "ההגנה", ארגון מחתרת פארא

 56ן הקורבנות.השיירת שלו בידי "המון זועם ערבי", היה אליעזר קנולר בי

 2015בנובמבר  2-ב 93( הסלובקי, ונפטרה בגיל 1997-1916, נישאה לברוך כהנא )יצחקדבורה, בתו של  חנה

 58באלקנה. 2018 לבאפרי 15-הבן הצעיר לאו יהודה נפטר גם הוא בגיל מבוגר ב 57בקבוצת יבנה, רחובות.

. 1974-ל 1955נולר מהתקופה שבין בארכיון בקרלסרוהה ישנם תיקים בנושא "שילומים" בעבור משפחת ק

 59מגישת הבקשה בזמנו הייתה לילי קנולר.

 

 גורל בני המשפחה הברלינאים

קנולר מביא למסקנה שלכל בן משפחה היה גורל טרגי משלו בתקופת שלטון יצחק המחקר על משפחתו של 

חיים במחתרת או חילופי  זכותב השואה, ואחרים שרדו לאחר שנמלטו רבנותהנאצים. כמה מהם היו מקו

אסירים שהצילו את חייהם ברגע האחרון. לאחר מלחמת העולם השנייה מצאו הניצולים מולדת חדשה 

 בישראל.
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 .740, עמ' 1996. מנהיים 14ברוקהאוס, פ"א: אנציקלופדיה, כרך   53
54  https://en.wikipedia.org/wiki/Atarot 
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 , קרפלד(1884בנובמבר  28-נולד ב) סימון קנולר

באפריל  11-נולדה ב( )בודנהיימר)שם נעורים:  ננטעם אשתו גם הוא להולנד ברח  ,סימון ,יצחקאחיו של 

, 1913בנובמבר  10-נולדה ב) ברטה, ברלין( והבנות 1917בספטמבר  7-נולד ב) ברטולד, דרמשטאט(, בנו 1891

, שוורין(, 1861במאי  23-נולדה ב) גרציה קנולר, ברלין( ועם האם 1921בדצמבר  1-נולדה ב) דבורהברלין( ו

יפה למחנה הריכוז -הגיעה גרציה קנולר 1943במרץ  23-ב , אמסטרדם.28טראט סונרשם בכתובת קלבר

ושם  1943,61באפריל  13-גרציה הועברה למחנה הריכוז סוביבור ב 60וסטרבורק עם בנה סימון וכלתה ננט.

 1-הגירוש של סימון וננט קנולר לברגן בלזן אירע ב 63היא הוכרזה כמתה לאחר מכן. 62באפריל. 16-מתה ב

סימון קנולר מופיע  65מ"מיימת ראש". 1944בדצמבר  13-ר "סימון ישראל" בושם נפט 1944,64בפברואר 

 66על לוח זיכרון להנצחת החברים הפעילים בקהילת בית הכנסת עדת ישראל. בבית הקברות היהודי בברלין

 18-ואחיה ברטולד הגיע לשם ב 1943,67בנובמבר  20-ברטה קנולר הגיעה למחנה הריכוז וסטרבורק ב

באוקטובר באותה שנה. האח והאחות הגיעו למחנה ברגן בלזן לאחר חניית ביניים במחנה הריכוז 

ממחנות הריכוז ברגן בלזן, ליבנאו ולאופן  לשווייץ יהודים 600-יותר מהועברו  1945-ב 68הרצוגנבוש.

 25-רו גם "קנולר ברטה, ברטולד וננט" בהאסירים מברגן בלזן הועב 160במסגרת חילופי אסירים. בין 

-ט גאלן שבשווייץ לאחר השחרור, ב, שכן הוא נפטר בסנלפלשתינה להגרברטולד קנולר לא זכה  69בינואר.

האסירים לשעבר קיבלו דרכונים מארצות כמו אקוודור, האיטי או אל סלבדור. ננט וברטה  1945.70ביוני  27

נה, דרך המחנה של אונר"א בפיליפוויל שבאלג'יריה, שידוע גם היגרו עם מסמכים להאיטי עוד באותה ש

בבת ים. בתה ברטה נישאה  ,1977בדצמבר  7-במולדת החדשה נפטרה ננט ב 71בשם "מחנה ז'אן ד'ארק".

 72בחיפה. 0302(, שעלה מברלין. היא נפטרה בפברואר 1922-1993להיינץ יואכים כהנא )

קנולר. לאחר כישלון יצחק עם משפחת הדוד  1942באוגוסט  2-האחות הצעירה דבורה נמלטה לשווייץ ב

( 2012-1921הבריחה הסתתרה המשפחה במחתרת בבריסל, ושם נישאה דבורה להולנדי סאלי פרנק )

והיא בבת ים  2012בינואר  15-, ושם נפטרה ב1949לאחר המלחמה היא עלתה לישראל בדצמבר  73בדצמבר.

 90.74 בת
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 75, קרפלד(1886באוקטובר  17-נולד בלודוויג קנולר )

( למרות הסכנה שנשקפה לחייהם. בודנהיימר)שם נעורים:  אווהנשאר בברלין עם אשתו  לודוויגהאח השני 

הכתובת האחרונה שהיו רשומים בה  הזוג הגיע לאושוויץ באחד הטרנספורטים של יהודי ברלין מזרחה.

המערב-צפון 87הייתה " מתו לודוויג  1943בינואר  29-ד לאחר הגעתם במי 76".20שטראסה -נברגוארד  -, טיל 

 ,1933-1945על פי האמור בספר הזיכרון לקורבנות הדיקטטורה הנאצית בגרמניה בשנים  77קנולר ואשתו.

 מון קנולר על לוח הזיכרון בברליןשמותיהם מופיעים בצד שמו של סי 78הוכרזו לודוויג ואווה קנולר כמתים.

יושב ראש הקהילה היה ונוסף על כך לודוויג קנולר  79הכנסת "עדת ישראל",שהיו פעילים בקהילת בית  פנימ

  80האחרון.

ועל פי הנתונים הביוגרפיים נשלח , ברלין( שרד את השואה, 1920במאי  3-נולד ב) ארנסט סימוןבנם הבכור 

, 1996באוקטובר  15-היגר לארצות הברית, ושם נפטר ב 1947בספטמבר  10-לשווייץ, הרחק ממשפחתו. ב

אל משפחת שטרן  1939, ברלין( הגיע בסתיו 1925בספטמבר  24-נולד ב) יוזףהבן הצעיר  81בעיר ניו יורק.

ה שבדרום 1940במאי  12-בבלגיה. לאחר פלישת הגרמנים, ב ב  מערב -נמלטה המשפחה עם יוזף ברכבת לר 

עלו  1941בספטמבר  27-בעזרת אשרות כניסה עברו "ג'ו" וכמה מבני משפחת שטרן דרך ליסבון, ובצרפת. 

להתגורר  הוסיףעל האונייה "ניאסה" לניו יורק. משם הגיע אל בני משפחת בודנהיימר שבבולטימור. הוא 

 82בניו יורק. 2017בינואר  17-בארצות הברית ונפטר ב

 , קרפלד(1888 בינואר 29-גרטרוד קנולר )נולדה ב

בדצמבר  15-בווינה, ונפטר ב 1880באפריל  12-)נולד במקס הופבאואר נישאה ל ,גרטרוד ,יצחקאחותו של 

 1975-בווינה, ונפטרה ב 1908ביוני  15-)נולדה ב אריקהבלונדון(. השניים הספיקו להימלט עם בתם  1952

 83בלונדון. 1962באפריל  12-תה ב, וגרטרוד חיה שם עד מומווינה לאנגליה 1938-בלונדון( עוד ב

 בקרפלד( 1889בפברואר  17-פרידריך קנולר )נולד ב

נאלץ למסור אותו  1938-את מפעל המסרקים בברלין, וב 1921-הקים ב ,פרידריך "פריץ"של יצחק, אחיו 

תובת (. הזוג היה רשום בכ1891בדצמבר  25-( )נולדה במוזס)שם נעורים:  ֵארנההוא נישא ל 84לידיים זרות.

 34-, עם הטרנספורט ה1943באוגוסט  4-". פרידריך גורש מברלין ב87מערב -צפון, ברלין 5ס הוף "זיגמונד

 23-כרטסת, ברישום בעל פי ה 86לטרזיינשטט". 95-שמו נמצא ברשימת "טרנספורט הזקנים ה 85מזרחה.

                                                        
 .1919/204רישומי האוכלוסייה בדרמשטאט, רישום הנישואים,   75
 .117+  116, מס' 15510034bסיגנטורה ארכיוני ארולזן,   76
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 .1966, 1869-1939זינזון, מקס: עדת ישראל, ברלין: התהוות, התפתחות, עקירה, , לוח הזיכרון בברלין; 66ראו הערה   79
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 .1930-1945, בתי עסק בברלין 20ראו הערה   84
 .1080, מס' 15510041ארכיוני ארולזן, סיגנטורה   85
 .58, מס' 15510048bארכיוני ארולזן, סיגנטורה   86
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 1944.87באוקטובר  26-בגורש "פרידריך ישראל קנולר" לאושוויץ, ושם קיפח את חייו  1944באוקטובר 

 1942.88ביולי  23-בקודם לכן בברלין, אשתו ארנה נפטרה עוד 

בברלין(, הוא נמלט לאנטוורפן שבבלגיה, ושם  1923ביוני  2-)נולד ב היינץ קנולרעל פי הביוגרפיה של בנם, 

מצפון גירס  היה אסיר במחנה גירס שבעיר 1941במרץ  14ועד  1940באוקטובר  29-. מ1940במאי  10-נעצר ב

מחנה הגיע היינץ מ 1942באוגוסט  19-ב 89לפירנאים, ולאחר מכן במחנה הריכוז לה מיל שבדרום צרפת.

בספטמבר נפטר שם, על פי רישומי המתים, מ"דלקת קיבה ומעיים"  19-אושוויץ, ועוד בלהמעבר דראנסי 

לאנטוורפן שבבלגיה, ולאחר  1938-בבברלין( עבר  1919ביולי  5-)נולד ב יוליוס "יויו"הבן השני  90אקוטית.

בורדו. הוא גורש מדרום צרפת ונאסר במחנה סן סיפריאן. הוא שרד את -וילמור-מכן לצרפת, סן ליברד

  91נפטר בשטרסבורג. 2002בפברואר  20-היגר לישראל. ב 1952-השואה, וב

 93בברלין( 9618במרץ  3-ויוליה קנולר )נולדה ב 92בברלין( 1893באוגוסט  27-דבורה )נולדה ב

, היוליעל גורלה של  94בברלין. 1905במאי  3בתאריך  ליתר דיוק[ 11] 10מתה בגיל  ,דבורה ,יצחקאחותו של 

בקרקוב(, וככל  1890באוגוסט  3-)נולד ב יוזף ֵלהרפרוינד, ידוע מעט. היא נישאה ליצחקאחותו הצעירה של 

  95במחנה ריכוז לא ידוע. 1941קיפחה את חייה בשנת , כנראה הנראה הם גורשו יחד. על פי המידע הביוגרפי

 

", על Gladys and David Blank’s Genealogyבלאנק, מנהל האתר " לדיוידתודות: תודתי נתונה 

. אני מודה גם ליו"ר וולילי קנולר וכן על המידע המפורט על משפחת קנולר שבאתריצחק התצלומים של 

ראיגוד בתי הכנסת באאורבך, הד"ר אנגל ז  עברית בידי ק, על התמיכה בתרגום הביוגרפיות בלֹוסא-יקה ק 

ק.   הגברת דליה ָקסּוב 
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