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 08.10.2020                                    244חברי ארגון נכבדים                       דף מידע 

   טחנת הקמח השרופה שעל הנהר הלבן בתהליך שיחזור 

 עיר ואת הנהרות.מתנדבים, תושבי בילגוראיי, מנקים את ה

   מגפת הקורונה אינה פוסחת על מערכת החינוך בבילגוראיי. 

 מי שיזמה והקימה את השטייטל המשוחזר בבילגוראיי בהנהלה חדשה. Bilgoraj xxiהקרן 

 18.07.2020על פסטיבל זינגר בבילגוראיי כתבת הטלוויזיה הבילגוראית מ 

 מידע כללי
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    טחנת הקמח השרופה שעל הנהר הלבן בתהליך שיחזור

ופעלו בעזרת מימי הנהרות. טחנות היו על הנהר הלבן, עד מלמחת העולם השנייה מספר טחנות קמח שההיו בבילגוראיי 

השחור והערבות המלוחות.  למייטב ידיעתי היו בעליהם יהודים בילגוראיים למשל ווגשול, שורדשאף ושור. מכל הטחנות 

שנשרפו ונהרסו נשאר רק שריד יחיד של חלק ממבנה. מדובר בטחנה שנמצאה על הנהר הלבן ולפי המידע שיש לי שייכת 

  Mark Majewskiושמנהלו  ZIEMIהייתה למשפחת שור. טחנה זאת עומד בפני שיחזור ותועבר לרשות מוזיאון העיריה 

בתמונות הבאות נתן לראות כיצד נראתה הטחנה בעבר ומה שנותר ממנה הטלויזיה הבילגוראית.  בחדשותהכריז על כך 

 היום.
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 והנה תמונות המבנה היחיד שנותר מטחנה זאת והחפצים שבתוכו.
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 פנים המבנה וחפצים שנותרו בתוכו מהזמנים ההם.
 

 

 

 

 

 

  

Mark Majewski מוזיאון העיריה של  מנהלוZIEMI יזיה על השחזורומדבר בטל
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 ובאותה הזדמנות תזכורת לטחנות קמח נוספות שהיו בבעלות יהודית.

 טחנה על נהר הערבה המלוחה

 
 

 טחנה על הנהר השחור
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 שרף.  דטחנה על הנהר הלבן בבעלות יהודית משפחת וקשול או שור

 
 .ואת הנהרות עירהמתנדבים, תושבי בילגוראיי, מנקים את 

, אזרחי העיר עוסקים באופן רציני באיסוף פסולת מרחבי העיר ומאתרי הטבע מתנדביםכפי שסיפרנו בדף העדכון הקודם 

 הנהר הלבן.מנקים את  שבה ובסביבתה. בתמונה המצורפת רואים כיצד הם
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   מגפת הקורונה אינה פוסחת על מערכת החינוך בבילגוראיי. 

 ובית ספר תיכון נוסף. צעירים מהמרכז האזורי לחינוך מקצועי להסגר. מדובר ב הוכנסויי אתלמידי שני בתי ספר בבילגור

 
 צילום של בית ספר בבילגוראיי

 
 ישן[ בית ספר נוסף ]זה שנבנה על בית עלמין יהודי

 

  
 בית החולים בבילגוראיי ומנהלו תומאש קויטקובסקי 
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 .בהנהלה חדשה בבילגוראיי השטייטל המשוחזרמי שיזמה והקימה את  Bilgoraj xxiהקרן 

וזמינסקי לאחר מותו של הייזם ומנהלה של הקרו שתכננה ובנתה את השטטל בבילגוראיי  תידאוש ק
[Tadeusz Kuzminski] אנה קוזמינסקה ]ה בתו  חדש תמנהלנכנסה בנעליו כ[Anna Kuzminska . 

 
כידוע אתר זה שבמרכזו בית הכנסת העשוי עץ המשחזר בית כנסת שהיה קיים בביאלרוס, וכן המוזיאון הקטן 

והיסטוריה יהודית, נבנה קודם כל  ע"ש יצחק בשביס זינגר המשמש למפגשים והרצאות בנושאים של תרבות
כפרויקט מסחרי המושתת על יחידות דיור עשויות מעץ כמנהג ימים עברו, אך מצויידות באביזרים מודרניים 

אחותו החורגת של תידיאוש המנוח, הגברת  העושים את הדירות מתאימים למגורים נוחים וגם ליחידות נופש.
 משמשת כמנהלת המכירות של הדירות הללו. [Jolanta Kuzminskaיולנטה קוזמינסקה ]
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 להלן מספר תמונות מאתר השטטל הזה.
 

 יחידות הדיור העומדות למכירה
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 מבנה בית הכנסת באתר השטטל
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 .18.07.2020על פסטיבל זינגר בבילגוראיי כתבת הטלויזיה הבילגוראית מ 

פעי רחוב לרבות מופעים שאינם קשורים בדיוק לבשביס זינגר למשל: בידור ע"י ליצנים, הכתבה מראה מו
אקרובטים, להטוטנים, דוכני אוכל רחוב ומוזגי בירה. אבל יש שם גם להקות המנגנות ושרות מוזיקה יהודית וכן 

בחיי התרבות  רוסלן ]אשתו של ראש העיר[ שיש לה מעורבות ישירה-ראיונות טלויזיה עם מרילה אולייקו
כמייצג את עמותת התרבות  –בבילגוראיי כמארגנת אירועים ומנהלת אמנותית של הפסטיבל, עם ארתור בארה 

 ראש העיר. –ע"ש בשביס זינגר ועם יאנוש רוסלן 
מעניין לראות כיצד מתנהלת האוכלוסייה בפולין ובבילגוראיי על רקע מגפת הקורונה.  כפי שרואים בכתבה מצד 

חובה לעטות מסכות, אין איסור מוצהר להתגודדויות ונראה כאילו הם חיים חיים רגילים: רוקדים, צועדים אחד אין 
שנתקעה כחצי שנה בארץ  ,טובה שליפולניה בתהלוכות, אוכלים ושותים בפומבי ובמסעדות ואין סגר. ]ידידה 

ורות החדשות על מספר אומרת שבניגוד לארץ, הם לא מדווחים במהדולאחרונה הצליחה לחזור לפולין 
הנדבקים, החולים קשה והמתים, ובעיקרון זה לא מעסיק אותם ללא הרף[ הדבר לא אומר שפולין חסינה לקורונה, 

ראש העיר שהה בבידוד משום שאחד מאנשי הצוות שלו נמצא חולה מאומת.  מצד שני,  –ואפילו יאנוש רוסלן 
, דואגים לסמן בצבע ריבועי קפסולות, לא רק ברחבות בר כפי שרואים בכתבה, במופעי חוץ, לשם נוהר קהל

 כדי שהקהל לא יצטופף. ,גם על מדשאות ,מרוצפות
 .40:38ומסתיימת ב  33:13הכתבה היא מתוך תשדיר יומי. היא מתחילה בדקה 

 videos/307719533914095https://www.facebook.com/82711160/4064744הקישור לכתבה:  

 

 
אשת ראש העיר ומנהלת אמנותית של הפסטיבל.  –מרילה 

 ברקע סימני הקפסולות על המדשאה

 
שעליהן יהיו פועלים צובעים ריבועי קפסולות על הרחבות 

 מופעי הרחוב

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://www.facebook.com/827111604064744/videos/307719533914095
https://www.facebook.com/btkredakcja/videos/307719533914095


 

 
 ~12 ~ 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 i@zahav.net.il-baron 5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 03-5718129פקס: 

 
 מותג השטטל מוצג בראש חוצות

 
 מודעת הפסטיבל

 
 ליד ספסל בשביס זינגר "הבה נגילה ונשמחה"

 
 להקת מקישנים

 
 ילדה ובועות סבון

 
 ועדים, רוקדים ושרים ברחובות העירצ
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 צועדים, רוקדים ושרים ברחובות העיר

 
 להטוטי אש

 
 ארתור בארה ומרילה רוסלן בראיון טלויזיוני על ימי זינגר

 
 לויזיוני על ימי זינגרראש העיר בראיון ט –יאנוש רוסלן 

 

 .[גיל פאר יו"ר ארגון מדריכי פוליןבאדיבות ]כללי:

 
 (15.10, פתיחה 11:00-12:00מכתרילבקה לירושלים )ימי ה', 

 12:00-11:00ארבעה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבועיים/חודש,  יהדות מזרח אירופה ביצירה הספרותית ביידיש
 מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי  גולדפרב-רכזת הקורס: שרון זמיר

היסטוריים של היצירה הקורס יעסוק בפרקים שונים בתולדות יהדות מזרח אירופה ובתרבות היידיש ויתמקד בהיבטים 
הספרותית ביידיש. נתעמק בהווי העיירה היהודית, בהגירת היהודים מאירופה מעבר לים וביצירה ביידיש בארץ ישראל. 

 .20באמצעות יצירות ספרות ננתח היבטים שונים שאיפיינו את שבילי ההיסטוריה היהודית במאה ה
 ש כתיעוד היסטורי של יהדות מזרח אירופה ושלוחותיהתרבות יידי , כ"ז בתשרי תשפ"א15.10.20יום חמישי, 
 ה"שטעטל" )עיירה( כמערך החיים היהודיים יתרונות וחסרונות  , י"א בחשוון תשפ"א29.10.20יום חמישי, 
 דילמות המעבר מעיירה לעיר גדולה  , י' בכסלו תשפ"א26.11.20יום חמישי, 
 ליינע מענטשעלעך" בספרות היידיש הקלאסיתעולמם של "ק , ט' בטבת תשפ"א24.12.20יום חמישי, 

 
 02-5398855קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים < 

-l/he/mikatrilevkahttps://act.ybz.org.i
kurs?fbclid=IwAR1MroQ518dphYmikRHESetveOW5BZrvuQPUyxxo8E7S_8azy8kEvaxFjJY 

 
 הנחה בהקשת קוד קופון "פולין" 20%-. להזכירכם מדריכי פולין זכאים ל₪ 160עלות 
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 (25.10, פתיחה 20:45-19:30)ימי א',  'מתוך ההפיכה'
 

 1947-1939מעשה בימי אפלה ארבעה מפגשים: על מנהיגים ועושי 
 מתוך ההֵפיָכה

 1947 - 1939על מנהיגים ועושי מעשה בימי אפלה, 
 

 20:45-19:30ארבעה מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי חודש | 
 ארליך-רכזת הקורס: רננה זר־כבוד

 מרצה: משה חרמץ
 

 , ז' בחשוון תשפ"א25.10.20יום ראשון, 
 'זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו'

 מרד גטו ורשה -יפורו של מרדכי אנילביץ', מפקד המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה ס
 

 , כ"ח בחשוון תשפ"א15.11.20יום ראשון, 
 פחד, שנאה והערצה בכפיפה אחת  

 אחרון הגטאות בפולין-דמותו של מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט בגטו לודג' 
 

 "א, כ' בכסלו תשפ6.12.20יום ראשון, 
 'רכבת אל הגהינום'  

 אושוויץ? -מי אתה, רודולף הס, מפקד המחנה שהפך לסמל השואה 
 

 , ד' בשבט תשפ"א17.1.21יום ראשון, 
 'מכר את נפשו לשטן'

 על המאבק להצלת יהודי הונגריה בגרסתו של ד"ר ישראל קסטנר
 

 02-5398855קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים < 
 

kurs-hahaficha-https://act.ybz.org.il/he/mitoch 
 

 . ₪ 120עלות 
 

 ראו פרוספק מצורף.
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 דורות ההמשך ויד ושם מ'באבי יאר' ו'רומבולה' לעלייה לארץ.
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 יום עיון מקוון מכון משואה וקרן פרידריך אברט
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 (15:00-10:00ה' בין השעות -)בימים ד' ו 5231830-03טלפון:  leyvikmail@gmail.comמייל:  אירועי בית לייויק ת"א
 

 

  

 

 (2020-1925ערב הוקרה למשה דוד חייט ) - 22/10

, נערוך ערב המוקדש לחייו 18:00)חמישי( בשעה  22/10-בתאריך ה
 .משה דוד חייט ז"לויצירותיו של 

 .הקליקו כאן להצטרפותהאירוע יתקיים דרך תכנת הזום, 
 339036*יש להקיש את הסיסמא הבאה: 

נקרא נספר על חייט, על חייו ועל הספרים שהוריש לנו, וכמובן ש
 קטעים מיצירותיו.

טובה , קליין-בלה בריקס , ועםמשפחת חייטהאירוע בהשתתפות בני 
 .דניאל גלאי רשטיק, דיאנה שפירא, מנחה

 הכניסה חופשית!
  

 

 בתמונה משמאל: משה דוד חייט, דינה שיין, שורה טורקוב ובלה בריקס קליין

 
 

  

 

  מחדש!עונת הלימודים בבית לייוויק נפתחה 

חסר לכם קצת קַאטשקעס בחיים? שיעורי יידיש למתחילים 
 לשון.-ולמתקדמים בזום, תוך לימוד ה"הנגנה" של שפת המַאמע
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 מהרצאות בית לוחמי הגטאות

 https://www.youtube.com/watch?v=8eeWMecEdvc&t=4s -איתי בר. קישור -הנאצים וסמים אחרים. מרצה

 6Dk7SRE94S8https://www.youtube.com/watch?v= -פרופ' גדעון גרייף. קישור -שואת יהודי יגוסלביה. מרצה
 

 -יום עיון להשקת ספרו של דר תמיר הוד מדוע זכרנו לשכוח, פרשת דמייניוק בישראל. קישור
https://www.youtube.com/watch?v=08pk7fF8g7Y 

 
 -ע גולדמןנט -סיפורו של דוד גוז'יק. מרצה -גבורתו של מנהל החשבונות

https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FSObxeqk 
  

 מהרצאות בית טרזין

 https://www.youtube.com/watch?v=bBhzoSEg0iE -סיפורה של דיטה קראוס, מפי דיטה עצמה. קישור

Jewish Museum in Prague Lost and found in 20th century. באנגלית(. קישור מרצה: זוזנה פבלובסקה -מרצה(- 

https://www.youtube.com/watch?v=LsJWJEoxnUo 
  

 
  

 הרצאות ופעילות לשבוע הבא:

 במסגרת פעילות עמותת מדריכי משלחות לפולין ומנחילי זיכרון השואה 
 

 בברכה.
 

 און ורבקה ניב.-ישראל בר
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