עמוד מס' 1

חברי ארגון נכבדים

דף מידע 975

91.31.1395

בדף העדכון הפעם:


ברכת שנה טובה לכל חברי ארגון יוצאי בילגוראיי ומשפחותיהם.



סרט מקבלת פנים לחברי ארגון בילגוראיי בארה"ב ב  37.36.9155חפשו את הוריכם בסרט זה.



בגין ,בשביס – והיידיש ,שפת השלום [כתבה של ישראל זמיר מ  – 9111התפרסמה במוסף השבוע עתון הארץ].



סטיב ורניק מארה"ב מחפש את שורשיו – מי מכיר? מי יודע



עדותו של רודולף רדר על מחנה ההשמדה בלז'ץ ,מתורגמת לעברית ע"י נחום מנור



אלף שנות היסטוריה יהודית בפולין



האמא הלכה לשוק ...שיר עממי ביידיש בהנפשה מקסימה
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עמוד מס' 2

שנה חדשה
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עמוד מס' 3
.
בשנת  9155הגיעה לארץ קבוצה מאורגנת של בילגוראיים ,חברי ארגון יוצאי בילגוראיי בארה"ב .הארגון הישראלי דאז
ערך עבור אחיו מארה"ב מסיבת קבלת פנים .בתוך אותה קבוצה הסתובב אחד האורחים עם מצלמת  9מילימטר
והסריט את האירוע .לאחרונה הועלה סרטון זה ליו-טיוב כך שכולנו יכולים לראות "סרט אילם" שמדבר אל רבים
מאתנו .קחו לכם את הזמן וראו אותו ,ייתכן שבין אותם אנשים "צעירים ויפים" תגלו את הוריכם .אני מצאתי שם את
הוריי ,שמואל ורחל ברון ,זיהיתי שם את אברהם ורחל קרוננברג [הוריהם של פרופ' יונה קרוננברג ,נתן ואלי]  ,את
פייבל שולמן אביה של אלקה שובל ,את קלמן גדאכט ועוד רבים נוספים .סרט זה התקבל באדיבותו של יחיאל באום
מניו-יורק העומד בראש הארגון בארה"ב ,הסרט נערך והוסב מ  9מ"מ לפורמט וידאו המתאים לאינטרנט ,ע"י רבי
ליפא ווקשול שגם העלה אותו למרשתת.
לחצו על הקישור והפליגו כמעט חמישים שנה לאחור.
https://www.youtube.com/watch?v=R7xTkGR1PSc&feature=player_detailpage

במקביל לסרט זה המתעד את המפגש בין הארגון מישראל לבין האמריקאים ערך רבי וקשול גם מספר סרטונים
נוספים של מפגשי הארגון האמריקאי וגם אותם העלה למרשתת.
להלן הלינקים לסרטים שאינם נוגעים ישירות לארגון הישראלי:
https://www.youtube.com/watch?v=G63dABTQIlw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uBerbXn83o0
https://www.youtube.com/watch?v=_klvup4Hlno
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עמוד מס' 4

השבוע עלעלתי במסמכים ישנים שאבי ,שמואל בר-און ז"ל שמר .מצאתי שם בתוך חבילה של ניירות שני דפים שקרע
מתוך מוסף השבוע בעתון הארץ ,היו אלה דפי כתבה של חברנו ישראל זמיר ובהם הוא מספר על פגישה שנערכה
בשנת  9179בין ראש הממשלה דאז מנחם בגין ז"ל לבין אביו של ישראל זמיר ,הסופר היהודי "חתן פרס נובל
לספרות" יצחק בשביס זינגר .במרכזה של הכתבה הופיע תמונה שכותרתה הייתה "הפגישה ב ( 9179משמאל):
בשביס זינגר ,דן שילון ,מנחם בגין ,שלום רוזנפלד [אז עורך מעריב] וכותרת המשנה של הכתבה [המלמדת על ייחסו
של בגין אל שפת היידיש] הייתה באותיות גדולות:

התקשרתי אל ישראל זמיר וביקשתי את רשותו להפיץ את הכתבה .והוא נענה לבקשתי בשמחה .מחשש שצילום
הכתבה לא יהיה קריא מספיק הריני מדפיס אותה מחדש.
פטירתו של מנחם בגין לפני שבועיים ,עוררה בי זכרונות מסויימים ,הקשורים לפגישה בינו לבין אבי ,יצחק בשביס
זינגר והחזירה אותי אל ימים אחרים ,אל תקופה אחרת ,לשנת  .9179בסופה של אותה שנה שבתי עם אבי
משטוקהולם ,מארועי הענקת פרס הנובל ,נסער ונרגש מכל מה שחוויתי.
כעבור כמה שבועות הוזמנתי אל לשכת נשיא מדינת ישראל ,יצחק נבון .הוא ביקש לדעת אם אבי ייעתר לביקור
ממלכתי בישראל ,אם יוזמן" .סוף סוף לא כל שנה זוכה סופר יהודי ,הכותב על חיי היהודים ובשפתם ,לפרס נובל",
אמר .פקפקתי אם יבוא .סיפרתי לו כי ראש הממשלה ,מנחם בגין עלב בו בשידור טלוויזיוני בניו יורק ואיני בטוח אם
יסכים לבוא .אך הצעתי שיזמינוהו .להפתעתי ,השיב בחיוב.
משפורסם הדבר בעתונות ,מיהרו גופים ציבוריים שונים לתבוע את חלקם בביקור .יצחק קורן טען ,כי לא ייתכן
שהמחלקה ליידיש ב"הסתדרות הציונית העולמית" לא תהיה שותפה לביקור .יצחק קורן נימנה עם ידידי אבי .אחריו
התקשרו פעילי בית "שלום עליכם" ,הפקולטה ללימודי יידיש באוניברסיטה העברית הציעה לערוך ערב לכבודו
וארגונים של יוצאי עיירות פולין ,ראדזמין ,בילגוראיי ,ידידיו ממועדון הסופרים והעתונאים בוורשה וגופים אחרים .כל
אלה ראו בבואו מעין מנוף רוחני לשפה גוועת.
לכבוד בואו נערכו כמה אמנים לערב קריאה של יצירותיו ביידיש .רבים ביקשו להשתלב בחגיגה ,וביניהם "הגביר"
פלאטו שרון ,שטען כי הוא משמש פטרון לכמה סופרי יידיש ומסייע להם חומרית ורוחנית .יצחק נבון חש כי הדברים
עלולים לחרוג מתחום שליטתו ומינה ועדה ,שאף אני נמניתי עם חבריה .הוטל עלינו לארגן את הביקור שלא יהיה
פולי טי ולא יכביד על הסופר .אך ככל שקרב מועד בואו ,גברו הטענות .היו ארגונים שכתבו אליו ישירות לניו-יורק
ובפיהם תלונות על קיפוח.
אבי קיבל את ס דר היום המתוכנן ובשיחת טלפון אמר לי כי לא הותירו לו רגע ל...מי רגליים .אך ,משנסתבר לו כי בין
מקבלי פניו יהיה גם ראש ממשלת ישראל ,מנחם בגין ,ביטל מניה-וביה את הביקור .כשבוע לפני מועד בואו ,טילפן אל
הסופר נתן שחם ,הנספח הישראלי לענייני תרבות בני-יורק ,וביקש להודיע לנשיא ,שלא יבוא מסיבות בריאותיות .יצחק
נבון ביקש שאתערב .באתי למשכן הנשיא ומצאתיו זועם מאד" .הייתכן כך לזלזל בכבודה של המדינה?" ,שאל.
טילפנתי אל אבי בנוכחותו ,אך הוא עמד בסירובו" .איני רוצה ללחוץ את ידו של ראש ממשלה זה .אולי אבוא כשיהיה
לכם ראש ממשלה אחר" ,אמר.
כשנפגשנו בניו-יורק ,סיפר לי על העימות שהתרחש בינו לבין ראש ממשלת ישראל בניו-יורק ,ערב נסיעתו לשטוקהולם.
מנחם בגין הגיע לניו-יורק וביקש לפגשו .חרף עיסוקיו הדחופים ,נעתר אבי וציין כי כבוד הוא לו לפגוש את ראש
ממשלת ישראל ,וביקש כמקובל שיישלח רכב להביאו .התשובה הייתה" :הסתדר בכוחות עצמך" .אבי כעס ,ראה בכך
חוסר נימוס .הפצרתי בו שבכל זאת יסע ,והזמנתי מונית .כל הסיפור עלה פחות מחמישה דולרים .לא הייתי נוכח
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עמוד מס' 5
בפגישה .תחילה כך סופר לי ,התנהלה ביניהם שיחה ידידותית ,נינוחה מאד ,עד לרגע שנכנס לחדר צוות טלוויזיה .הו,
אז נחה על בגין רוח הלעג ולתדהמת אבי ,החל ללגלג על היידיש ,שפה שלעולם לא תדמה לעברית ,כיוון שאי-אפשר
לשלוח בה פ קודות אל חיילי צה"ל" .וכי אפשר לפקד ביידיש על צבאנו המהולל?" שאל מנחם בגין באירוניה ,לא
המתין למענה והמשיך" :נו ,ואיך יאמר קצין ביידיש ,בשעת מסדר הגדוד ,עמויד דוים? עמויד נויח?" שאל בנימה
סרקאסטית ,כשהוא נסחף בדברי ציחקוק על שפה ,שכעבור כמה ימים עמד אבי לפתוח בה את נאומו בטכס הנובל.
הסופר זועזע מן היחס ולא סלח.
כעבור שנים שאלתי את מנחם בגין לפשרה של אותה התנשאות והוא ביטל בידו את שאלתי" .נו ,כן ,הייתה מצד אביך
רגישות מוגזמת ואי הבנה מצערת" .מאז לא ביקר אבי בישראל עד יום מותו.
לאחר שוב אבי מטכסי ה"נובל" נשתנו חייו לבלתי הכר .לא עוד האכלת יונים בשדרת ברודווי ,כיוון שעד מהרה נאספו
סביבו עוברים ושבים ,שזיהו אותו בתמונות הרבות שהופיעו בעתונים ובטלוויזיה וביקשו לספר לו עד כמה הם גאים בו
ונהנים מספריו .תחילה חייך במבוכה .הודה לכל אחד מהם באופן אישי והיה מאושר .הוא שמח לצאת מן האלמוניות
אל התהילה ששיכרה אותו .הוא התהלך ברחובות ניו-יורק כחתן שהכל מברכים אותו במזל טוב .היה זה ניצחון אישי,
חלומו של כל אמן.
אך עם הזמן החלה ההערצה להכביד ,עד כדי כך ,שנוכח לדעת כי לא יוכל עוד לכתוב .הוא פנה אל חברת הטלפונים
וביקש לשנות את מספר הטלפון שבביתו ולהצפינו מן הציבור .יום אחד הגעתי למעונו ומצאתיו מקיף בהילוך מהיר
פיסת דשא בחצר הבית .ביקש שאצטרף .הייתה זאת הליכה מייגעת ,משעממת .ליד שער הבית עמדו כמס סקרנים
שהציצו בסופר המהלך כאסיר .מחיר התהילה.
באחד הימים הצעתי שניסע לטייל ,כדי לפרוץ את המצור שהטילו עליו המעריצים ואמצעי התקשורת .כיוון שהייתי פעם
שליח "השומר הצעיר" בניו-יורק ,חשבתי כי יהיה מעניין לשוב ולבקר בעיירת הקיט ליברטי שבמדינת ניו-יורק ,שם
נמצא מחנה הקיץ של התנועה .אבי היסס רגע .לשם מה להצפין כמאה מילין אל הרי הקטסקיל? אך כיוון שלא יצא
מביתו מזה כמה ימים – נעתר.
נסענו בין ישובים כפריים ,חוות חקלאיות ועיירות .הוא בלע בעיניו את הנופים .שפתיו רחשו מלים .כאילו הכתיב את
המראות .אבל משהגענו ,ראינו שמחנה הקיץ ריק מאדם .החניכים עזבוהו מזה זמן רב .בית עץ דו-קומתי ,שצבעו
הירוק נקלף ,חדר אוכל ,שבעבר שימש רפת ,מתבן – אולם למלאכת-יד ובקתות עץ למגורי החניכים .המקום נראה
כלאחר מנוסת בהלה .בכל מקום פזורים בגדים מתפוררים ,שקי שינה מרופטים ,ספרים קרועים ,מחברות .הבזבוז
חגג .אבי הרים ספר בלא כריכה" :אחי גיבורי התהילה" .לרגע עיקם פניו" .כתוב רע ,אך לפחות על המכבים" הפטיר.
"האם אתה חושב שהנוער פה קורא את ספרי?" לא התאפק ושאל .משכתי בכתפי .מרחוק הבחין בכריכה אדומה,
שלרגע האמין כי שייכת לאחד מספריו .משהרים גילה לתדהמתו את "נרקיס וגולדמונד" להרמן הסה .הוא שקע
בקריאתו .רוח מערבית נשבה מכיוון האגם וקרקורן של קרפדות נשמע למרחוק .זחל נפל מעץ ישן אל מכפלת מכנסיו
והוא ניער את המכנס בזהירות כדי שלא למחוץ אותו .כאן ,בחיק הטבע שב אבי אל עצמו .בלא חתימות על ספריו ובלא
הטרדות אדם .לפתע הופיע שומר המחנה בסרבל מטולא ,איכר זקן ,קטן קומה ,רחב כתפיים ,שצבע פניו אפור וחוטמו
סמוק משיכר .ריח של בית-מרזח נדף ממנו .ללחיו זיפים לבנים וגבותיו הכסופות עבות .הוא נעל מגפי עור כבדים
שצבעם נשחק .הוא הכיר אותי עוד מימי מחנות הקיץ ולחצנו ידיים.
הצגתי בפניו את אבי בשמו המלא ,בתקווה כמוסה שאולי שמע אודותיו .קשה להסביר זאת ,אך ביקשתי ,משום מה
באותו רגע ,להתגאות בו ,האיכר לא שמע עליו או על פרס נובל.
כעבור כמה שעות נתעייף אבי מן המסע .פניו הסמוקים משמש זוהרת נטפו זיעה .הצעתי שניסע לליברטי ,ניכנס
למסעדה.
"אתה חושב שתמצא שם מסעדה צמחונית?" שאל.
"אני בטוח .בעיירת נופש תמצא הכל".
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עמוד מס' 6
בלב בעיר נמצאה מסעדה צמחונית .נכנסנו והתיישבנו .המלצר ,איש בשנות בשבעים ,קרב והציץ באבי בעין חקרנית.
חזרנו לציוויליזציה ,הרהרתי .עוד טרדן שזיהה אותו ובעוד רגע יבקש חתימה .שלפתי עט כדי לחסוך בזמן .אבי העיף
בו מבט קצר ואמר לו ביידיש.
"זליג ,מה אתה עושה פה?"
המלצר נדהם .דקה ממושכת הציץ באבי ולפתע שאג בשמחה" :איצק'ל!" והם התחבקו" .זליג ,אתה זוכר שאמרת לי
פעם ,כשהיינו אולי בני עשר או שתים עשרה ,שליהודים אין עתיד והדרך הבטוחה לשרוד היא להיות ככל הגויים?"
"נו .בוודאי ",השיב זליג" .ישבנו אז על אמירו של עץ בחצר הישיבה .אבל אתה לא הסכמת להתנצר ולבד לא היה
נעים"...
"לא היה נעים? נו ,והצלחת להתבולל?"
"מה פתאום? כבר מאוחר מדי .היום יש ליהודים מדינה .אז מה הטעם בהתבוללות? איציק'ל ,אתה יודע ,בני גר
בישראל ,בתל-אביב וכל שנה אני מבקר אצלו" הוסיף בגאווה.
"גם בני מישראל ,מקיבוץ" ,השיב והצביע עלי .אבי סיפר על מפעלו הספרותי ,על חייו מאז בואו ליבשת זו וזליג האזין
בעינים בוערות.
"איציק'ל ,מתי ביקרת בישראל?"
אבי הרצין .חש אי-נוחות .נשתתק לזמן-מה ואחר כך הפטיר:
"יש להם ראש-ממשלה שלא אוהב את היידיש .הוא טוען שאין בה די מלים לנהל צבא" אמר .צער נשקף מפניו .שניהם
נשתתקו.
לרגע עלתה בי דמותו ,כשהוא ניצב קורן מגאווה באולם האקדמיה המלכותית השוודית ואומר:
"...היידיש זו שפה שאין באמתחתה מלים של נשק ,תחמושת ,אימונים צבאיים ,תכסיסי מלחמה ...היידיש מפלסת לה
דרכה בהכנעה ,מתגנבת בחשאי בן כוחות ההרס ...היא ביטוי של כולנו ,של אנושות מלאת אימה המייחלת לגאולה".
[פרק מתוך ספר בכתובים]

"מה היהודי רצה ממני"
שלום רוזנפלד ,אותה עת עורך "מעריב" ,היה נוכח בפגישה
המתוארת כאן .הוא מספר שהשיחה בין שני האישים קלחה
בנחת ,עד לרגע שנכנס לחדר דן שילון עם צלם הטלוויזיה
הישראלית ועם מיקרופון ,או אז כמו נחה על בגין רוח
אחרת ,והוא אמר מה שאמר על היידיש.
למחרת בבוקר טילפן בשביס אל המלון" :רוזנפלד ,מה
היהודי הזה רצה ממני" ,נאנח ביידיש.
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כנראה שאתר האינטרנט מוכיח את עצמו ומצדיק את קיומו .הנה לאחרונה הגיע אלינו מייל מארה"ב:
I'm glad to have finally found a Bilgoraj group. My grandfather and his brother were likely the only survivors
from their family. The family name there was Kieslowicz, which became Kessler here in the US. While my
grandfather passed away some time ago, his 98 year old brother still lives in Los Angeles, although his health
recently has not been good.
I also have a number of photos from before the war posted on my Flickr page here.
https://www.flickr.com/photos/stevewernick/sets/72157646429650251/
?Are there any Bilgoraj groups here in the US
Steve Wernick
במייל זה צאצא למשפחה מבילגוראיי מביע את שמחתו שמצא סוף סוף ארגון בילגוראיי ,הוא מספר שסבו ואחיו של
הסבא הם כנראה הניצולים היחידים ממשפחתם ,בבילגוראיי היה שמם 'קיסלוביץ' ובארה"ב החליפו את השם
ל'קסלר' .הוא מספר שסבו נפטר אבל אחיו בן ה  19עודו בחיים [בלוס אנג'לס] אבל לא במלוא הבריאות .הוא מספק
לנו כמות יפה של צילומי משפחתו של לפני המלחמה.
השם 'קיסלוביץ' לא היה שם נפוץ מדי בבילגוראיי וברשימת הנספים שלנו מופיעים  1נספים ,סביר להניח שבעיירה
קטנה כזאת כל מי ששמו היה קיסלוביץ השתייך בצורה זאת או אחרת לאותה משפחה.

859
860

קיסלוביץ הלל ,אשתו פייגה ו  0ילדים
קיסלוביץ משה ,אשתו רבקה ו  1ילדים

 5נספים
 4נספים

לי אישית ידוע בן עיירה שלנו יוסף קיסלוביץ' ז"ל שעלה לארץ עם קום המדינה ,היה נגר במקצועו ,ויחד עם שותף בשם
סנדר בוסליק ז"ל הקימו נגריה ליצור משטחים למלגזות מעץ ישן .לאיש היו בת ובן ששניהם נישאו ,אף כי אינם
משתייכים לארגון שלנו ,אתרתי אותם והעברתי את פרטי הקשר שלהם לידי סטיב בארה"ב .אני מקווה שאמנם יווצר
ביניהם קשר.
כל היודע על משפחה זאת יכול להתקשר ישירות את סטיב steve@stevewernick.com
להלן חלק מתמונות משפחתו שצולמו בבילגוראיי בהקדשות שמאחוריהן מצויין שנשלחו מבילגוראיי.
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מייל זה הגיע אלי מיחיאל נרקיס מארגון טומאשוב לובלסקי .הוא העביר אותו אלי ואל צפרירה שמוקלר –
יו"ר ארגון יוצאי פולטוסק וארגון יאנוב לובלסקי .וזאת משום ששתי עדויות שנתנו היו של חיים הירשמן
מיאנוב לובלסקי ושל אשתו פולה הירשמן לבית קמינר מבילגוראיי .אף כי הקובץ נמסר לי בעבר ,הרי
שלעולם לא מאוחר להעבירו לכלל.
ישראל וצפרירה שלום לכם,
אני מעביר אליכם את עדותו של רודולף רדר על מחנה ההשמדה בלז'ץ ,מתורגמת לעברית ע"י נחום מנור,
ששלח לי אותה וביקש שאפיצה.
הקובץ מכיל גם את עדויותיהם של עדים נוספים ,אך מבחינתכם אני מפנה את תשומת הלב לעדותו של
חיים הירשמן מ"יאנוב לובלסקי"(שגם הוא שהה בבלז'ץ מספר חודשים ושרד ואף החל להעיד) .חיים החל
לתת עדות בפני הוועדה היהודית ההיסטורית בלובלין ב  91.0.9155ולאחר עדותו ביום הראשון נרצח
בלילה .ואולם אשתו השניה פולה הירשמן לבית קמינר מבילגוראיי התייצבה בפני הוועדה וביקשה להמשיך
את עדותו של בעלה חיים שנרצח ,שכן הוא סיפר לה בפירוט מלא את מה שחווה בבלז'ץ .הוועדה הסכימה
לקבל את עדותה.
כפי שתראו נחום ישמח להפצה של העדויות לכל גורם שתמצאו לנכון.
יחיאל נרקיס

אל קובץ העדות
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סקירה מקצועית מרתקת מיועדת ליודעי אנגלית בלבד.

Timeline_1000years.p
df
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 חתן וכלה מזרח אירופאים במסע,שיר עם יהודי מתעורר לחיים בהנפשה מקסימה המתאר זוג יהודי צעיר
 מקימים לעצמם חיים חדשים המבוססים על,שעוברים כדי להמלט מאיום המלחמה התיישבותם בקנדה
... הכל על רקע של מוזיקת כליזמר הפורקת כל עול,המסורת שאותה הם מעבירים לדורות הבאים
http://www.youtube.com/embed/RKiooqeMBJc?rel=0
"Almonds and Wine" brings a Yiddish folk song to life, as the animated journey of a young bride and groom from
Eastern Europe to North America is set to rollicking klezmer music. Fleeing the threat of war, the couple arrive in
Canada, establish a new life together and hand down their traditions to the generations that follow. This film is set to
a classic Yiddish folk song, "Di Mame iz Gegangen in Mark Arayn". Produced, directed and animated by Arnie Lipsey

בברכה
.און-רבקה ניב וישראל בר
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