עמוד מס' 1

חברי ארגון נכבדים

6423825349

דף מידע 4<6



מוזיאון בשביס זינגר הראשון מסוגו בעולם נחנך בבילגוראיי



בית כנסת יהודי פולני טיפוסי שוחזר בעיירה היהודית המשוחזרת בבילגוראיי
ללמד את ילדי בילגוראיי את תודעת השואה
ביקורה של הגב' שרה נתניהו בבילגוראיי



מעשה וונדליזם אנטישמי שאירע בבילגוראיי ב [ 3493<95347הגיע לידיעתי רק השבוע]



מרכז מסחרי מתוכנן על שטח בית העלמין היהודי שמעבר לגדר בית העלמין הקיים9



סיורים מאורגנים לתושבי בילגוראיי "בעקבות בילגוראיי היהודית"9



תמונות ישנות שהגיעו מרפי קליין – מי מכיר ומי יודע



ביתו של הנפח המיתולוגי של בילגוראיי איצ'ה קובל נפגע בשריפה וישוקם
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עמוד מס' 2

כתבה מתורגמת של  Julie Masisמ 4<93895349
בסוף אפריל  6102נפתח מוזיאון בשביס זינגר שנבנה בתוך מתחם העיירה היהודית המשוחזרת בבילגוראיי ע"י
קרן בילגוראיי  .XXIמוזיאון זה הוא הראשון בעולם המתמקד בסופר היידיש היהודי וחתן פרס נובל לספרות ,שחי
את ימי ילדותו ונערותו בעיירה זאת בתחילתה של המאה העשרים.
הכתבה יודעת לספר שתאריך הפתיחה של המוזיאון היה  62באפריל  6102ובאותו מעמד נערך סימפוזיון המוקדש
לחייו של הסופר הדגול והושמעה הרצאה מפיו של ניצול שואה מאזור בילגוראיי .בעוד מנהלי המוזיאון שוקדים על
הכנת תצוגת קבע ,בינתיים נערכה במוזיאון תערוכת צילום שעסקה בחיים היהודיים בפולין של לפני מלחמת העולם
השנייה.
בשביס זינגר כתב ספרים וסיפורים בהם תאר את החיים היהודיים בפולין ,אחת מיצירותיו ,נתפסת בפולין כגרסה
מודרנית של רומיאו ויוליה ,סיפור אהבה קשה שבין יהודי לבין אישה פולניה [הכוונה היא לספר 'העבד' ושני
הגיבורים שבו הם יעקב וונדה שרק לאחר מותה נבלע קברה בתוך גבולות בית העלמין היהודי שצמח והלך
לקראתה – י.א.ב].

בתמונה תדיאוש קוז'מינסקי – מי שהשקיע ובנה את הפרויקט ומוזמנים נוספים לסימפוזיון
לצד המוזיאון ,ברחוב זינגר  9בבילגוראיי ,נבנה תעתיק מדויק של בית כנסת טיפוסי שכמותו היו רבים בערי ועיירות
פולין ורובם או כולם נשרפו במהלך מלחמת העולם השנייה .בית כנסת זה כך ,אומרים הוא הראשון ששוחזר בפולין,
[אם כי למיטב ידיעתי קיים עוד שחזור במוזיאון 'פולין' בוורשה שנבנה באזור גטו וורשה – י.א.ב] ,כידוע סבו של
בשביס זינגר כיהן כרב בבילגוראיי.
ליצירת קשר
טלפון= <;rivka783@zahav.net.il 03- 9<9:8
רבקה ניב רחוב דוד המלך < 4ת"א
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  54רמת-גן טלפון= baron-i@zahav.net.il 36-8:4;577

פקס= <36-8:4;45

עמוד מס' 3

בסמוך למוזיאון בשביס ,נבנה גם תעתיק מדויק של בית כנסת עשוי מעץ .התעתיק הוא של בית הכנסת של העיירה וולפה
[ ,]Wolpaפעם הייתה זאת עיירה פולנית ,היום נמצאת בתחומי בלארוס .המבנה המקורי בוולפה נבנה כנראה בחציה
הראשון של המאה ה .01-ידוע בוודאות שגגו של המבנה שופץ בשנת  0810ובשנת  0969הוכרז כמבנה תרבות לשימור,
אבל גורלו לא שפר והוא נשרף במהלך מלחמת העולם השנייה.
תקרתו המקומרת של האולם המרכזי של בית הכנסת הייתה כמעט מרובעת  13.00 x 12.80מטר .גובה הקירות היה 8.61
מטר ,ושיאה של הכיפה היה  00.11מטר .במרכז המבנה הוצבו ארבעה עמודי תמך מעץ שסגרו על  06הצלעות הצדיים
שייצרו את הבימה .כל דופן החזיקה שלוש קשתות מקומרות .ולצדם מעקות עץ בעלי גמלוניים [משולשים שווי שוקיים]
מפרקיים שהכתירו כל אחד מהם .היה בו מסדרון בן קומה אחת בצד מזרח ושני חדרי תפילה לנשים ליד הקירות הצפוני
והדרומי .ומשני צדי המסדרון היו שני מגדלים זהים ,פינתיים ,בני שתי קומות ובכל אחד מהמגדלים בקומתם העליונה מרפסות
הפונות לשלושה כיוונים.
מעבר לאולם המרכזי הרבוע שלושה גרמי מדרגות מתומנים בעלי קשת בראשם ,שנתמכו ע"י ארבעת העמודים .במרכז
המבנה ,הכיפה שאף היא מתומנת ונשענת על עמודים שירדו מפסגת הבימה אל בסיסם  -אל המעקים של הבימה.
הקונסטרוקציה עצמה ,תוך שינויים הדרגתיים של המעקים יוצרת הרגשה ואשליה של מבנה גבוה יותר ממה שהוא באמת.
הבימה מוקמה בין עמודי התמך ,מסגרת התקרה והקימורים שלה מלאו לחלוטין את כל שטח חלקו העליון של המבנה .הגג
עצמו נבנה משלושה מדרגים מפרקיים שהעליון שבהם היה הגמלון .ויש בו שימוש בפנדנטיבה [צורה גיאומטרית שהייתה
בשימוש בארכיטקטורה הביזנטית] כדי לבצע את המעבר מן הצורה הגיאומטרית המרובעת בקומה הראשונה לאוקטגון [מבנה
בן שמונה צלעות ] של התקרה ,כשהתקרה בסופו של דבר נשענת בעיקרה על זיזים ובליטות בקירות .חיתוך ועיבוד העצים של
הזיזים בקירות יצרו שול יים ובליטות חיצוניות ומעין מפרצים קשתיים כלפי פנים ועליהם נשען הגג .הקירות כולם עשויים
מקורות עץ ארוכות המונחות אופקית אחת על השנייה .הקורות הבונות את הקירות חוזקו גם בקורות אנכיות מבחוץ ומבפנים.
למבנה חלונות שבראשם קשתות ,הגמלון ושני מדרגי הגג מכוסים כולם ברעפים.
במרכזו של קיר המזרח ניצב ארון הקודש ,דוגמא נפלאה של אומנות "בארוק יהודי" .כנ"ל גם מרכז הבימה ,המעוטרת מכל
צדיה .הקירות העליונים מעוטרים היו במקור בעושר רב של מאות כוכבים ,ירחים ומגני דוד ,מנורה ,כתר ,גור אריה יהודה ,כל
פנל היה מעוטר בציורי פרחים שנצבעו בצבעי טמפרה ופיגמנטים עמידים .הקירות צוירו כך שנדמה היה שהם עשויים מלוחות
שיש .במקור הייתה התקרה מצופה בלקות ,במבנה המשוחזר הכוונה לתת לו אופי חמים ושופע חיים בהשראות מזרח
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עמוד מס' 4
תיכוניות .התכנונים להשלמת בית הכנסת לא עוצרים בעד מגבלות הדמיון והרצון ,והמגבלות היחידות העומדות בפני
המבצעים נוגעות לכסף בלבד .היזמים בונים בהחלט על הכוונה להסתייע בתרומות והשקעות להשלמת פרויקט ייחודי זה.
הקרן הבונה את בית הכנסת:
Biłgoraj XXI Foundation, ul. I. B. Singera 9, 23-400 Biłgoraj E-mail: fundacja@bilgoraj21.pl
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עמוד מס' 6

השיעור השני במהלך  6102של ילדי חטיבת הביניים המחוזית של בילגוראיי ,נעשה בכיתת לימוד שנערכה במוזיאון שבאתר
ההנצחה של מה שהיה מחנה ההשמדה בלז'ץ .השיעור נחלק לשני נושאים עיקריים :כשבחלק הראשון המטרה הייתה קירוב
בין דתי והכרת המנהגים והתרבות של המיעוט היהודי של לפני מלחמת העולם השנייה שהיה ,כפי שהוצג לתלמידים ,כ
 01%משיעור האוכלוסין שלהם .ובחלק השני הציגו לתלמידים את מחנה ההשמדה ,והפעילות הרצחנית שנעשתה בו.
מארגני הרעיון ציינו שהמטרה של הסיור לבלז'ץ היה מעבר להכרת הממד האנושי של השואה ,עידוד הליך חשיבה על מהם
יסודות קיום ביקום ומה נחשב כצורת קיום אנושית או היעדרה.
תמונות של הכיתה בשעת שעור ,מוצג במוזיאון בלז'ץ ,מפת המחנה ,אתר ההנצחה ,מורה מקיים טכס זיכרון
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עמוד מס' 7

9
מזה זמן שמתקיים תהליך הפקה של סרט דוקומנטרי על שמואל בן ארצי ז"ל .האיש שהיה מחנך דגול ,סופר ומשורר וחוקר
תנ"ך ,אוהב הארץ ואיש שהגשים את החזון הציוני בעלותו לארץ ב  .0922מר בן ארצי ,יליד  0900בבילגוראיי .הוא אביהם
של אשת ראש הממשלה גב' שרה נתניהו ,של מתניה – פרופסור למתמטיקה ,חגי – מרצה לתלמוד ומחשבת ישראל ואמציה
– טייס קרב לשעבר ומומחה למחשבים הגר בארה"ב.

בתמונה :שמואל וחוה בן ארצי וארבעת ילדיהם .0921 ,הילדים :מימין (ליד האב) אמציה בן ארצי ,משמאל חגי בן ארצי ,
במרכז מתניה בן ארצי ועל ברכי האב שרה בן ארצי – נתניהו.
לצורך צילומי הסרט ,הגיעו ב  60.10.02לבילגוראיי ,הגב' שרה נתניהו עם שני בניה :אבנר ויאיר .אליהם התלווה צוות
ההסרטה והבמאי .כאמור משפחתה של שרה מקורה מבילגוראיי ובמקור היה שם המשפחה 'האָ ן' [בתרגום לעברית
'תרנגול'].
ממה שפורסם בעיתון המקומי ומתמונות ומיידע שסופקו לי ע"י חברינו בבילגוראיי התקבלה הגב' נתניהו לשיחה עם ראש
העיר יאנוש רוסלן שגם התלווה אליה בסיור בעיר ,הם שהו כשעה בבית העלמין היהודי ,ארתור בארה הזמין אותה לטכס
הסרת הלוט מקיר הזיכרון וכולם ציינו את האווירה הנעימה ששררה שם .הכתב המקומי יודע להזכיר גם את שמות הספרים
שכתב שמואל בן ארצי בהם הוא מספר את ילדותו בבילגוראיי .ומציין ,בדרכו הציורית ,שהסיור הסתיים כשנסע משם בליווי
"טור של מכוניות של הסוכנות הממשלתית הפולנית להגנת אישים וסוכנים של המוסד הישראלי"...

שרה נתניהו וילדיה עם יאנוש רוסלן  -ראש עיריית בילגוראיי
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ראש העיר מברך את האורחת
ראש העיר מוביל את האורחים
הביקור בבית העלמין של בילגוראיי

ליצירת קשר
טלפון= <;rivka783@zahav.net.il 03- 9<9:8
רבקה ניב רחוב דוד המלך < 4ת"א
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  54רמת-גן טלפון= baron-i@zahav.net.il 36-8:4;577

פקס= <36-8:4;45
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כזכור לרובנו ,הציבה עיריית בילגוראיי ,מיוזמתה ,אבני גלעד במספר אתרים בעיר שבעבר היו שם מוסדות יהודיים .כך הוצב
שלט שכזה ברחוב לובלסקי  ,02מקום בו הייתה חצר בית הכנסת הבילגוראיי ובתוכה :בית הכנסת ,בית המדרש ,ההקדש,
בית הרב ,ולא הרחק משם גם בית המרחץ .שלטים נוספים הוצבו במקומותיהם של שני בתי עלמין היותר עתיקים של הקהילה
היהודית הבילגוראיית .כל אותם אתרים יהודיים ,נהרסו ולא קיימים שם עוד מהתקופה של פולין הקומוניסטית .במקומם נבנו
שיכונים בסגנון סובייטי [במקום שעמד בית הכנסת] ובית ספר ומגרש ספורט במקום שני בתי העלמין.
בית הכנסת היה ברחוב לובלסקי  ,02שהיה רחוב מאוכלס בבתים יהודיים לרוב .היהודים נתנו לרחוב הזה שמות משלהם:
"דער שול גאס" [רחוב בית הכנסת]" ,דער בריק גאס" [רחוב הגשר – שהרי בהמשכו נמצא הגשר המפורסם מעל הנהר הלבן]
ו"דער טארנוגרודער גאס" [הרחוב היוצא לכיוון העיירה טרנוגרוד].
ליד הבית בלובלסקי  02נמצאת ,כאמור ,אבן הגלעד המספרת שכאן היו בית הכנסת ,החדר ,המקווה וכו' .אבן זיכרון זאת
חוללה ב  10.19.6100ע"י אנטישמי מקומי ,שעה שבעיירה היו עסוקים בטקס לציון השנה ה  80לפרוץ המלחמה .המלים
שאותו ונדליסט חרט על האבן היו המלים הגרמניות [ JUDE RAUSיהודים החוצה] .מעל שבעים שנה שאין יהודי בבילגוראיי
ועדיין ישנם שרוצים אותם "החוצה".
ראש העיר ,ידידנו ,יאנוש רוסלן יצא בהצהרת גינוי חריפה לפיה "אחד המונומנטים לזכר נוכחות יהודית של כ  211שנה בעיר
שלנו חוללה .אני מקווה הוסיף כי מי שעשה זאת צריך היה לגרום לכולנו לדעת שביהודים נעשתה השמדה ,והשמדה זאת לא
הייתה פוסחת גם על אחרים אם לא הייתה נעצרת .איני יכול להסתיר את רגשותיי ,קראתי באינטרנט על גילויים אחרים
ונוספים של גזענות ,אני פונה בזאת בבקשה 'ענקית' לכל אנשי החינוך שלנו ,מנהלי בתי הספר ובני הנוער שלנו ,אל תתייחסו
לתופעות שכאלה באדישות ואל תקבלו סוג כזה של התנהגות .עלינו להוקיע זאת ,לבטא את אי הנחת כדי שדבר כזה לא
יקרה"

בידיעה אחרת שהתפרסמה באותו עניין נכתב ב .02.19.6100

הכתובת האנטישמית "יהודים החוצה" על האנדרטה לזכר הנוכחות היהודית בעירנו נמצאת בחקירת המשטרה
והחוקרים נתבקשו לאתר את מי שעשה את המעשה .החקירה הגיעה גם ללשכת פרקליט המחוז ,את התביעה
בחשד לביצוע פשע הביא ראש העיר של בילגוראיי מר יאנוש רוסלן .והעניין ידון בלשכת פרקליט במחוז הרוביישוב.
– "כרגע ,הונחו אנשי מטה משטרת המחוז של בילגוראיי ,להתרכז במטרה לאתר את הפושע .הם גם נערכים כדי
לאמוד את הנזק"  -אמר בראיון לפורטל כתב העת ' 'biłgorajska.plארתור קיוביק ,ראש הפרקליטות בהרוביישוב.
ההליך מתנהל בהתאם לחוק לפיו  .-מי שפוגע או מפיץ בפומבי עלבונות בקבוצה של אנשים או אדם בשל
השתייכותם הלאומית ,האתנית ,גזעית או הדתית שלהם ,או בגלל העדר אמונות דתיות גורם בכך הפרה של
קדושת אדם וייענש במאסר של עד  2שנים .עוד ציין התובע "להגיע לעבריין אינו דבר קל ,כי לא ניתן לקבוע בוודאות
מתי נעשתה הכתובת המשחיתה על האנדרטה .לכן ,אני מבקש מכל אדם שיש בידיו אפילו קצת מידע בעניין זה,
שיודע מתי הכתובת הופיעה ,או שיש לו כל מידע אחר בעניין זה ,אנא פנה אלינו מיד או למפקדת משטרת המחוז
בבילגוראיי".
מאי  – 6102עד היום לא נתפס הוונדליסט האנטישמי .גם התיק לא נסגר.
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עמוד מס' 10
כזכור ,המתחם המגודר של בית הקברות היהודי בבילגוראיי ,נמצא רק על חלק קרקע של מה שהיה שטח בית העלמין היהודי
לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה .על חלק נוסף של בית העלמין ,חלק הנמצא מעבר לגדרות בית העלמין ,נבנה בתקופת
השלטון הקומוניסטי מפעל בטון .לאחר נפילת הקומוניזם ,נקלע מפעל זה לקשיים ופשט את הרגל .כונס נכסים מכר את שטח
המפעל לחברת רהיטים שהעבירה לשם את מחלקת התחבורה שלה .היום השטח כבר לא שייך לבית העלמין ,וגם לא נמצא
בשליטת [ FODZהקרן לשימור המורשת היהודית בפולין] שאחראית על כ  0011בתי עלמין יהודיים בפולין .מבחינה חוקית
השטח שייך למפעל הרהיטים ורשום על שמם 'בטאבו' הפולני .מעשית ,לא ניתן באופן חוקי להפקיע את הקרקע מידיהם,
והיות שחוקי פולין מאפשרים לבנות אפילו על בתי קברות באם עברו חמישים שנה שבית העלמין לא נמצא בשימוש ,הרי
שהדבר היה לנכס נדל"ן והחברה מבקשת לממש אותו כשכזה .לפני מספר שנים ניסו לעשות בשטח זה עבודות פיתוח ותוך
כדי העבודה נמצאו עצמות אדם .בשלב זה פניתי לראש עיריית בילגוראיי בבקשה לשנות את ייעוד הקרקע לבית עלמין,
וכשכזה לא ניתן יהיה לבנו ת עליו ,וכך אמנם נעשה ,ופעולה זאת הקפיאה למספר שנים את עבודות הפיתוח באזור .גם הרב
הראשי של פולין נכנס לפעולה אינטנסיבית לשכנע את ממשלת פולין לפדות קרקע זאת מידי הבעלים שדרשו עבורה מיליון
דולר .לאחרונה כבר לא ניתן היה לעצור מבחינה חוקית את זכות הבעלים על הקרקע שברשותו ,ב  62במאי  6102פורסם
שהקרקע נמכרה לחברה יזמית שמתכננת לבנות באזור מרכז מסחרי.

להלן חדשות מהעיתון הבילגוראיי:
מרכז הקניות הגדול ביותר בבילגוראיי מתוכנן להיבנות במה שיכונה "הפארק הקמעונאי למסחר בילגוראיי  ."N1יהיה זה
הפארק הראשון מסוגו בעיר והגדול ביותר באזור .הוא ימוקם ברחוב  Konopnicka .בסמוך לסופרמרקט טסקו .גודל השטח
המיועד להשכרה בפארק  N1יהיה  2,111מ"ר בקירוב .והוא ישרת את תושבי העיר ,הן מבחינת קניות יומיומיות ,כמו גם
בסופי השבוע ,שכן המרכז המסחרי יהיה פתוח יום יום ללא הפסקה .במרכז
אמורים להיפתח כ  61חנויות של המותגים הידועים ,פולנים וזרים ,בעיקר
בתחומי ביגוד ,הנעלה ,ספורט ,בית מרקחת ,מכשירי חשמל ביתיים וריהוט בית.
מרכז הקניות יכלול גם נקודות שירות קמעונאיות נוספות קטנות יותר .חלק של
החנות יוקצה עבור יזמים מקומיים והמשקיע בונה על שיתוף פעולה עם חנויות
וסוחרים הפועלים בשווקים המקומיים ,רשתות ידועות רבות מעוניינות לפתוח
את חנויותיהם בשיטת מכירת זיכיונות .הנהלת פרק  N1מחפשים שותפים
מקומיים .במתחם יהיו כ 611 -מקומות חנייה חופשית ופרויקט תחנת דלק
בסמוך .מטרת המשקיע היא ליצור קמעונאות מודרנית ,לא רק מקום לקניות,
אלא גם מרחב ידידותי ,לבילוי עם בני משפחה וחברים ,ויעד פופולרי עבור
תושבי בילגוראיי והאזור .האובייקט יהיה מאופיין באיכות גבוהה של אדריכלות.
פארק  N1יספק תעסוקה ליותר מ  011בני אדם .הבנייה צריכה להתחיל בסתיו
והפתיחה ללקוחות מתוכננת לאביב  .6108יזמית  N1הנה החברה לפיתוח  .Nizioלתכנון פארק  N1נבחרה חברה אדריכלית
מקרקוב אדריכלי  ,mofoאשר מיישמים בהצלחה רבה פרויקטים מסחריים ,מגורים ומבנים ציבוריים בשוק הפולני ובחו"ל כבר
מעל ל  00שנה .מי שעומדת מאחורי הרעיון היא החברה הפולנית  ,Mallsonהמתמחה בפרויקטים מסחריים מורכבים.
בשיחה שהייתה לי עם ארתור בארה אמר לי שלמגינת לבו לעירייה לא הייתה יותר אפשרות למנוע את המכירה ותהליך
הפיתוח .ארגון זינגר עומד לפרסם הודעת גינוי חריפה והבעת מורת רוח מצעד זה .הוא אמר שאם יש נחמה כלשהי ,הרי היא
שלפני מספר שנים ובפיקוחו של הרב שודריך ,הוזמנו בעלי מקצוע וארכיאולוגים שבסיום בדיקות וסקר שערכו במקום לא גילו
קיום קברים .ויש גם פרט פיקנטי מעניין נוסף :האדריכל שמתכנן את מרכז הקניות הוא אותו אדריכל שתכנן גם את מוזיאון
"פולין" [המוזיאון להיסטוריה היהודית בפולין].
בשיחה טלפונית שקיימתי ב  21.10.6102עם הרב הראשי של פולין ,הרב שודריך ,הוא אישר לי את המתרחש ,הוא מרגיש
מתוסכל מכך ששנים רבות של השתדלות שלו בממשלת פולין עלו בתוהו ,הוא הוסיף שייתכן שאין קברים במקום אבל עצמות
אדם מפוזרות שם ,תחת השכבה הרדודה של האדמה .אבל לדעתו הדבר לא נגמר עד שלא נגמר ...לדעתו ,דווקא הממשלה
הנוכחית שהיא יותר רדיקאלית ,קל לו יותר לדבר אתם מהקודמת .שכן הם משתדלים להוכיח שהם יותר בעד יהודים מאשר
קודמיהם...
...ואם יותר לי להוסיף :יותר בעד יהודים מתים מאשר בעד יהודים חיים ...אז אולי הם בכל זאת יעשו משהו...
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עמוד מס' 11
בשעה  00:11בדיוק נפגשו ,ליד ספסל בשביס זינגר ,תושבי העיר שלנו וגם מבקרים מן החוץ שהגיעו כדי לצאת ביחד לטיול
בעקבות יהודי בילגוראיי והסביבה ,טיול שהובילה אותו Dorotą Skakuj
– היסטוריונית וסופרת וחוקרת של ההיסטוריה היהודית באזור ומנהלת
מוזיאון  Ziemiשבבילגוראיי .טיול זה של יום ראשון התנהל במסלול
שהוביל מספסל זינגר דרך רחוב ה  2במאי והסתיים בבית הקברות
היהודי שברחוב Konopnickiej.
בסיור היא ספרה למטיילים על העיירה היהודי ,על השריפה שחיסלה את
רובה של בילגוראיי .הבהירה למטיילים כי בילגוראיי של אותן שנים
נראתה שונה מאוד ממה שהיא היום .היא הובילה את הציבור אל מקווי
מים ,הנהרות והכפר  Solskaוסיפרה לאנשים כי בשנת  0929באוגוסט,
מכלל תושבי בילגוראיי ,חיו בה  0אלף איש שהיוו את כלל האוכלוסייה
היהודית.
"באתי לטיול כי אני מתעניינת בהיסטוריה של בילגוראיי .אני מבקשת להכיר את ההיסטוריה של העיר ואת דייריה של פעם,
העיר שאני גרה בה היום" סיפרה אחת המטיילות .מדריכת הסיור הזכירה את הגטו היהודי בבילגוראיי ,סיפרה איך הוא
תפקד ,שהיה מוקף בגדר ,סיפרה שיהודי בילגוראיי שתחת הכיבוש הגרמני ,נאלצו לענוד על זרועם סרט ,לגלח פאות ,זקנים.
הם חויבו לבצע עבודות שלפעמים היו מיותרות לחלוטין ולא נחוצות ,אחת התחנות בסיור התקיימה בבית הספר התיכון ,שם
בתחילת המאה השמונה עשרה היה בית קברות יהודי שאיננו עוד – .בהגיעם לבית הקברות היהודי סיפרה שפעם היה מוקף
בגדר לבנים וכי היו שם עצי אלון .ושבשנת  0900גייסות הכיבוש הגרמני גדעו את האלונים הגדולים ,הרסו את החומה
והשתמשו במצבות לסלילת מדרכות ורחובות .היא סיפרה שהחיסול הסופי של האוכלוסייה היהודית התקיים בחודש נובמבר
 ,0906כאשר ברחובות בילגוראיי ממש זרמו נהרות שלדם .בתאריך  6בנובמבר 0906 ,הייתה הפעולה האחרונה שביצעה
הכובשים הגרמנים שבמהלכה נהרגו כמעט כל יהודים העיר שנותרו עד אז בחיים .ההנחה היא כי הם רצחו כ  0,111יהודים
ובכך שינו לעד את דמותה האתנית של בילגוראיי.
כותב לנו חברנו רפי קליין" :מאחורי צילום מבילגוראיי שהוקדש לאמא בשנת  ,0920רשומים שמות המצולמים .אולי תצליחו
לפענח את השמות ?" כל מי שיש לו מידע בנדון מתבקש לצור קשר עם ישראל בר-און או רבקה ניב[ .טלפונים בתחתית דף זה]
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.
אחד הבתים בבילגוראיי שמחזיר אותנו למאה ה  09ועדיין ניצב על מקומו ,היה ביתו של הנפח המיתולוגי "איצ'ה קובל" .רק
שראוי להבהיר שקובל לא היה שמו של איצ'ה ,שמו בכלל היה 'ברגרפריינד' .אז תשאלו לבטח מהיכן בא לו השם 'קובל'? ובכן
באשר לשמות אנשי ק"ק בילגוראיי ,היו יהודייה ידועים בכך 'ששמו בהם סימנים' :פרק מקסים בנושא זה מופיע בספרו של אבי
ז"ל שמואל בר-און "והשמים שתקו" [עמודים  ]08-01לפיו לאנשים ניתנו כינויים שהתייחסו למקצועם ,למומים בגופם ,למבנה
גופם ,וכך נוצרו שמות כמו י .בלינדער [הסומא] ,מוישה קילע [על שלוקה היה בשבר] ,ל.קראץ-מאך [גרד לי] ,החרש ,הצולע,
האילם ,הכסיל ,המגמגם והמשוגע ,הברבור [על שום צווארו הארוך] ,העמוד ובול עץ[ ,שתיארו גם את גובהו ואת חריפות
מוחו] ,התרנגול [האן ,כך כונתה משפחתו של שמואל בן ארצי ,ואומרים שמי מהם זכה בכינוי כי עובר היה בפני התיבה וקולו
הזכיר תרנגול] ,ואיצ'ה האדום [כינויו של בשביס זינגר בשל היותו ג'ינג'י] ,וגם על מקצועות לא פסחו ,כך שרול יענקל סטולער
[נגר] ,אבריימלה מלמד [על שהיה מלמד בחדר] ואיצ'ה 'קובל' כונה כך משום שקובל בפולנית זה נפח .וכשהשיטה עובדת
באופן כל כך מוצלח לשם מה נחוץ בכלל לזכור שם משפחה?
גם ביתם של איצ'ה קובל ו אשתו ראשה ,וחצרו של אותו בית שהיו בו עוד מספר דירות שדיירים שכרו ,מתואר בספרו של אבי,
בצורה ספרותית [עמודים  ,]91-010כך שרק עם השנים למדתי שזה אמנם היה בית ולא פיקציה של סופר ,מה שעוד למדתי
שבין דייריו של איצ'ה היו סבי ,סבתי ומשפחתם ובביתו זה נולד אבי ,ואז גם הסתבר לי שנכדיו ,נכדותיו וניניו של איצ'ה קובל
חיים בתוכנו ,כאן בישראל ומהווים שבט ענף ומפואר ,הלה הם בני משפחת ברגרפריינד.
בית זה הנמצא ברחוב לובלסקי  69בבילגוראיי ,סמוך לגשר שמעל "הנהר הלבן" קיים עד היום ,הוא אחד הבודדים ששרד את
השרפה שכלתה בשנת  0929כמעט את כל בילגוראיי .הבית שייך היום לפולני ששיכן בו את דודותיו הזקנות .הוא לא השתנה
במאום מאז תחילת המאה העשרים ,וכבר אז לא היה בית חדש .כשהגעתי לשם ובעל הבית הכניס אותי לתוכו ,מצאתיו בדיוק
כפי שאבי תיאר אותו בספרו ,איך הוא נראה בשנות השלושים ,הכל נשאר אותו דבר לרבות עליית הגג ,הכירה הישנה לבישול
שחוממה בעצים ,ואפילו החורים שהעכברים כרסמו ברצפת העץ שלו .מובן שהבית הפך מוקד לעלייה לרגל לכל מבקר יהודי
במקום שחש מעט נוסטלגי ומבקש לראות איך חיו שם קודמיו.
בפברואר השנה בשרו לי שהבית שניצל מהשריפה הגדולה ב  ,0929נפגע בשרפה .אבל לבית הזה יש כנראה את ה DNA
של איצ'ה ובניו [עויזר ושעכנה] שהיו ידועים כאנשים החזקים "הבריונים" של היהודים ,מספרים על בניו של איצ'ה ששניהם
נראו כאלונים ביער ,שאיש לא העז לעמוד נגדם ,והם "לא הרשו לאף גוי לירוק להם למרק" .נוכחותם הגנה על יהודים שהגויים
התנכלו להם .והנה הבית הזה אף שנפגע בשריפה ב  ,6102נותר על עמדו ורק 'פדחת' עליית הגג שלו נכנעה לאש .בלבי
עלה חשש כבד שבעליו הנוכחיים לא יחוס עליו הפעם וללא סנטימנטים יהרוס אותו ,אבל לפני שבוע הודיע לי ארתור בארה
שהבעלים החליט לשפץ את הבית.
כך נראה הבית לאחר השריפה

בדף הבא תמצאו תמונות נוספות שלו מלפני השרפה
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בני יובל בר-און= "בבית זה נולד סבי? אני לא תופס את זה"

בקתה על כרעי תרנגולת

הבית אכול רקב עץ ומוכה תולעי עץ הנוגסים בו

חלק מצאצאיו של איצ'ה ליד ביתו של הסבא והסבא רבא

בברכה9
רבקה ניב וישראל בר-און9
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