עמוד מס' 1

חברי ארגון נכבדים

דף מידע 212

31.03.2018

ידידנו ארתור בארה מבילגוראיי לא מפסיק להפתיע .כנראה ששמו כ'בר-סמכא' על תולדות יהודי בילגוראיי וכמי שמזוהה
עם העניין היהודי בעיירה זאת כבר ידוע לכל תושב בבילגוראיי .והנה השבוע שלח לי ארתור מייל בו הוא כותב:
"איש אחד מבילגוראיי הגיע אלי והראה לי חפצים שונים שכללו תעודות של יהודי בילגוראיי ואביזרים הקשורים
לדת ולפולחן יהודי ,האם תוכל לומר לי מה ידוע לך על האנשים שתעודותיהם התגלו? "
למייל זה צרף ארתור תמונות של כל החפצים שהפולני הראה לו.
בדף עדכון זה אני מציג את כל התמונות שקיבלתי .ניסיתי להתחקות מעט אחר אותם אנשים ולהסביר מה משמעות
התמונות .מנגד ,אם מי מכם יודע פרטים נוספים או שיש לו גירסה אחרת למשמעותם אודה לכם אם תעדכנו אותי.
בהבנת משמעות הפריטים שתצלומיהם מצורפים בזאת נעזרתי בחברי חיים גולדמן שאני מעריך ביותר את החשיבה,
הידע וכושר הניתוח שלו .וכללתי אותם בהסברים לתמונות המצורפות.
את התמונות ורשימת שאלות שלחתי גם להיסטוריונית וחוקרת השואה פרופ' אלינה סקיבינסקה בוורשה .גם היא האירה
את עיניי בדברים שהיו בעיניי בחזקת השערות או שכלל לא ידעתי ,וגם את הסבריה כללתי בהסברים המתלווים לתמונות
שבדף עדכון זה.
[ישראל בר-און]
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עמוד מס' 2
תמונה מס'  1תעודה על שם טוך רפאל.

תעודה בפולנית המעידה כי בעליה  Tuch Rfewallשמקום מגוריו רחוב קושצ'ושקו  103בבילגוראיי ,הוא חבר בארגון
היהודים אשר נלחמו לעצמאות פולין ,הוא משתייך לסניף הארגון בבילגוראיי ומספרו  20337וכי הוא זכאי ללבוש את
המדים של הארגון.
התעודה הונפקה ע"י הנהלת הארגון .שימו נא לב :בסמל הארגון מופיע מגן-דוד מתחת לסמל הנשר הפולני.
פרופ' סקיבינסקה מבהירה ומוסיפה מידע :הוא היה חייל ב  Polish szeregowiecלא הייתה לו דרגה צבאית.
התעודה הונפקה בוורשה בתאריך  5במאי השנה לא ברורה אך זה קרה לפני  1939התעודה הונפקה ע"י:
 Zwiazek Zydow Uczestnikow Walk o Niepodlegloscבתרגום לעברית" :ארגון יהודי של משתתפים
במלחמה לשיחרור" .הארגון הזה נוסד ב  .1929ואיגד בתוכו חיילים יהודים שנלחמו ב  1920נגד רוסיה ו/או השתייכו
ללגיון של פילסודצקי .נראה שהיה סניף של ארגון זה בבילגוראיי.
ברשימת הנספים יש התייחסות למשפחת טוך ס"ה  16נפשות שידוע עליהן .רפאל לא מופיע בתוכם .האם שרד?
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טוך אימשע אשתו אסתר מלכה  3ילדים
טוך אליעזר אשתו לאה וילד
טוך אליעזר וילד
טוך מנדל אשתו פייגה  4ילדים
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עמוד מס' 3
ברשימת בעלי הבתים ממרשם התושבים יש רק לייבה טוך אבל הכתובת היא Tuch (?)Lejba KOŚCIUSZKI 165
כך שהוא היה כנראה דייר באותו רחוב במספר  103ולא בעלי רכוש .משה פך ז"ל השתייך אף הוא למשפחת טוך ואחותו
חווה שהתגוררה אף היא ברחוב קושצ'שקו בסביבת מס'  70נרצחה יחד עם שני ילדיה ברחוב ממול לביתה שעה שהגנה
על ילדיה שניסו לקחת ממנה .נראה ששלושה אנשים בני אותו שם משפחה [שלא היה נפוץ מדיי בבילגוראיי וכולם גרו
ברחוב קושצ'ושקו אינו רק צירוף מקרים ,וסביר שהם בני אותה משפחה .פניתי אל מירה רום בתו של משה פך ז"ל,
לדבריה ייתכן שרפאל היה שייך לפלג של המשפחה שהיגר לארה"ב .נכון להרגע התעלומה אינה פתורה.
כל מי שיש לו מידע נוסף מתבקש להגיב.
תמונה מס'  2תעודה זהות על שם טינטנפיש שעיה [.]Tyntenfisz Szaja

תעודת זהות של גבר ,יהודי ,יליד בילגוראי  ,1895פועל .על פי מקצועו[ ,היה בן  47כשהונפקה התעודה]
התעודה ,שמספרה הסידורי הוא  ,68הונפקה ביום  14.04.1942ותוקפה עד .14.04.1947
התעודה חתומה ע"י פקיד מקומי בשם מפקד המחוז ( )KREISHAUPTMANNהגרמני .החותמת גרמנית.
והשאלה שעולה במוחי ,למה הגרמנים הנפיקו תעודות זהות ליהודים?
פרופ' סקיבינסקה מבהירה ומוסיפה מידע :הפקיד שהכין את התעודה [כנראה פולני] טעה באיות השם .הוא
כתב  TYNTENFISZצריך להיות  TINTENFISZהיא מצאה את תאריך הלידה שלו .15.04.1919 :לגבי שאלתי
אם הגרמנים הנפיקו תעודות זהות ליהודים ,היא הסבירה לי שזה היה אופייני אצל הגנרלגוברנמן ותמיד
התפוגה של התעודה הייתה  5שנים .לא הרבה מתעודות אלו נשארו למרות שכל אדם בפולין [יהודי או
פולני] היו צריכים להיות בעלים לתעודה שכזאת .אין לדעתה להסיק מן התעודה שבעליה 'יאשה' נשלח
למחנה עבודה במקום למחנה השמדה .להוכחה היא סיפקה לי לינק לתעודה נוספת שתופיע בהמשך.
http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=4790&show_nav=true&full_screen=true#full_screen
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עמוד מס' 4

גם כאן המשכתי לחפש במאגר הנתונים שלי פרטים על יאשה טיטנפיש וזה אשר מצאתי:
ברשימת הנספים יש התייחסות למשפחת טיטנפיש ס"ה  31נפשות שידוע עליהן .שעיה הוא קיצור לישעיהו,
האיש המופיע ברשומה  564כנראה ,בסבירות רבה ,זה האיש .הוא אישתו סימה וארבעת ילדיה שאין לנו את
שמותיהם ניספו.
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טינטנפיש ישעיהו אשתו סימה  4ילדים
טינטנפיש לאה
טינטנפיש מענדל אשתו פריידה  2ילדים
טינטנפיש משה ,אשתו וילדים
טינטנפיש פייבל אשתו אסתר ו ילדים
טינטנפיש שמואל ואשתו  2ילדים
טינטנפיש שרה קונעס ,חתנה ,אשתו וילדיהם
טינטפיש עזריאל אשתו וילד
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ברשימת בעלי הבתים ממרשם התושבים יש רק שתי רשומות של משפחות טינטנפישTyntenfisz :
 Herszkoטינטנפיש הרשקו מרחוב  PIŁSUDSKIEGOמס'  16שאינו מופיע ברשימת הנספים ,וכן
 Tyntenfisz Fajwelטינטנפיש פייבל מרחוב  SZEWSKAמס'  8שמופיע ברשומה  568שברשימת הנספים
שגם הוא נספה .כל מי שיש לו מידע נוסף מתבקש להגיב.
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עמוד מס' 5
תמונה מס'  3תעודה זהות על שם פרידה בכר [.]Frajda Becher

תעודת זהות של אשה ,יהודיה ,ילידת בילגוראיי  ,1882סוחרת[ .הייתה בת  60כשהונפקה התעודה]
התעודה ,שמספרה הסידורי הוא  ,159הונפקה ביום  27.04.1942ותוקפה עד .27.04.1947
התעודה חתומה ע"י פקיד מקומי בשם מפקד המחוז ( )KREISHAUPTMANNהגרמני .החותמת גרמנית.
לגבי שאלתי את פרופ' סקיבינסקה אם הגרמנים הנפיקו תעודות זהות ליהודים ,היא הסבירה לי שזה היה
אופייני אצל הגנרלגוברנמן ותמיד התפוגה של התעודה הייתה  5שנים .לא הרבה מתעודות אלו נשארו למרות
שכל אדם בפולין [יהודי או פולני] היו צריכים להיות בעלים לתעודה שכזאת .אין לדעתה להסיק מן התעודה
שבעליה 'פרידה' נשלח למחנה עבודה במקום למחנה השמדה .להוכחה היא סיפקה לי לינק לתעודה נוספת
שתופיע בהמשך.
http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=4790&show_nav=true&full_screen=true#full_screen

ברשימת הנספים יש התייחסות למשפחת בכר ס"ה  4נפשות שידוע עליהן .פרידה היא כנראה אשתו של
בצלאל [רשומה  ,]126היא ,בעלה בצלאל ושני ילדיהם :איטשע והינדע ניספו.
126

בכר בצלאל ומשפחתו .אשתו פרידה בנו איטשע ובתו הינדע

4

127

בכר משה ,אשתו רבקה ו  2ילדים

4

ברשימת בעלי הבתים ממרשם התושבים יש רק רשומה אחת שאינה נותנת אף שם פרטי כך שמאד ייתכן
שכתובתם בבילגוראיי הייתה.Becher KOŚCIUSZKI 1 :
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עמוד מס' 6
שאלות והנחות בקשר לתעודות 2-3
.1

שתיהן תעודות זהות שהונפקו ע"י ה  GENERALGOUVERNEMENTגם ליהודים.

.2

כאמור ,העניין שהגרמנים הנפיקו תעודות זהות ליהודים ,היווה עבורי תעלומה עד שאלינה סקיבינסקה הבהירה
לי שזה היה מקובל בגנרלגוברמנט איך אומרים זאת בגרמנית? [ Ordnung muß seinסדר חייב להיות].

.3

תעודה הזהות שהונפקה ביום  14.04.42נושאת מספר סידורי  68ותעודה שהונפקה ביום  27.04.42נושאת מספר
סידורי  .159נראה שהתעודות הונפקו בקצב סביר 91 :תעודות ב  13יום כ  7תעודות ביום [ללא ימי ראשון] לפי
דברי פרופ' סקיבינסקה התעודות נופקו ליהודים ופולנים כאחד ,כך שלא ידוע לי כמה יהודים קיבלו תעודה כזאת.
 .4אני מתקשה להיכנס בדמיוני לסיטואציה של הבאת יהודים למשרדי הממשל או העירייה לצורך הפקת תעודות
זהות בתקופה ששתי התעודות הופקו [אפריל  ]1942היה מצוד למטרות הרג אחר יהודי העיירה ,הרציחות אירעו
עוד באביב ובבילגוראיי התקיימו לפחות שתי אקציות של רצח המונים ,זאת בנפרד מרצחים ספורדיים .באותה
תקופה יהודים שנותרו בעיירה מתחבאים במרתפים ,בעליות גג ובמקומות מסתור אחרים .מי שמתגלה נרצח
במקום .אז איך זה שחלק רוצחים במקום ואחרים מביאים למשרדי לצורך הפקת תעודות זהות?

.5

קשה לי להבין את ההיגיון הגרמני :למה היה חשוב לגרמנים להפיק תעודות זהות ליהודים באפריל לתקופה קצרה
כל כך? שכן הם יועדו להשמדה כחצי שנה מאוחר יותר ,ב  4בנובמבר  1942היה מסע המוות לזווירז'ייניץ ומשם
ברכבת לבלז'ץ .וכחודשיים מאוחר יותר ב  10.01.1943הם חיסולו את הגטו ואת היהודים שלחו למוות .למה
'לעזאזל' הפיקו להם תעודות זהות?

.6

כבר ברור שלא היו קריטריונים לפיהם ניתנו תעודות זהות לחלק מהיהודים ולחלק לא.

.7

למה נתנו להם תעודות עד  ?...1947השערה :הגרמנים לא ידעו שהמלחמה תסתיים ב  1945ומה יהיו תוצאותיה.
בשלב זה אולי חשבו שגם אם תיגמר הם ימשיכו לשלוט באזור זה ,לכן הפורמט של כל תעודות הזהות שהגרמנים
הנפיקו היה סטנדרטי .הפקיד הפולני ,אשר מילא את הפרטים בתעודה בערבוב של פולנית וגרמנית ,רשם באופן
שגרתי תאריך תפוגה של חמש שנים בדיוק לאחר תאריך ההנפקה .הפקיד הפולני לא היה אמור לדעת באפריל
 1942שיהודי בילגוראיי שנשארו בעיירה ירצחו בתוך פחות משנה עד האחרון שבהם.

.8

בתעודות היה רשום :דת :דת משה .השתייכות לאומית ( :)Volkszugehörigkeitיהודי .היה גם סימון  Jבדף
השער [כפי שתראו בתמונה הבאה] .בתעודה הגרמנית לא היה סעיף של אזרחות (פולנית) אלא של השתייכות
לאומית.

.9

בתחילה הרושם שלי היה שהתעודות ניתנו רק ליהודים שנשלחו למחנות עבודה ולא לכל היתר .חברי ,חיים גולדמן
גרס שזה לא סביר בהתחשב בגיל .שהאשה הייתה בת שישים והגבר בן  .47היא והוא גם לא היו בעלי מקצוע ולא
הייתה סיבה הגיונית לשלוח אותם למחנה עבודה ,ההעדפה הייתה לצעירים .אבל המידע שהתקבל מפרופ'
סקיבינסקה הזים את האפשרות שנושאי התעודות היו כאלה שנשלחו למחנות עבודה .ולגבי הגיל ,מטבלאות יהודי
בילגוראיי שנשלחו לעבודות במיידנק [ראה דף מידע  ]211עולה שהיו שם יהודים מכל הגילאים וגם כאלה שהיו
מעל לגיל שישים.
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עמוד מס' 7

תמונה מס'  3תעודה זהות צד שני של תעודת הזהות [צד חיצוני]

זהו הצד השני של תעודות הזהות המופיעות בתמונות מספר  2ושל מספר .3
הכיתוב הוא בגרמנית ופולנית :הממשל הכללי ][GENERALGOUVERNEMENTהמילה "תעודת זהות"
[ .]KENNKARTEוהסימון ( Jיהודי).
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עמוד מס' 8

תעודה מושלמת מהסוג שנמצאו בבילגוראיי ,הפעם תעודה באותו פורמט שהונפקה בוורשה ב 1943
[שמורה במוזיאון פולין בוורשה] מידע באדיבות פרופ' אלינה סקיבינסקה
http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=4790&show_nav=true&full_screen=true#full_screen
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מדובר קרוב לוודאי באביזרי קדושה שנבזזו מבית הכנסת בבילגוראיי לאחר שריפתו.
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בברכה.
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