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חברים יקרים:
בין התאריכים  04.09.2016ל  08.09.2016ערכה קבוצה של כ  57חברי ארגון סיור מרגש לפולין עם דגש על בילגוראיי .אל
חברי הארגון נוסף הרכב המיתרים של אנסמבל סולני תל אביב ששהה אתנו מ  06.09.2016ועד  08.09.2016ותרם את חלקו
התרבותי למסע זה.
בדף עדכון זה אנו מסכמים את המסע הזה שרשמיו יישארו עמנו לזמן ארוך.

מארגני המסע  -ישראל בר-און ,רבקה ניב ,שמיל טנא ,שמוליק עצמון – וירצר ורוני אברמסון.
ארתור בארה – ידיד הנפש שלנו מבילגוראיי ,האיש שרקם את חלום קיר הזיכרון ,האיש שנרתם כל כולו לארגון ,לפתרון
בעיות ,הכתובת שלנו בכל בקשה ,עיקרית כמו גם שולית ,האיש שהתמסר לטיפוח הזיכרון של יהודי בילגוראיי ,אף שעד
שהכיר אותנו לא ראה מימיו יהודי אחד בבילגוראיי .האיש שעל אף היותו נוצרי ,ראוי שיוכר על ידינו כ "יהודי בר כבוד"!
אנסמבל סולני תל-אביב ,ברק טל – מנצח ומנהל מוסיקלי ,דניאל אקטע – צ'לנית מקסימה בת  14סולנית ההרכב שקנתה את
לב כולנו ,אריה בר דרומא מנכ"ל ,ישראל בר-און יו"ר הוועד המנהל .שי פקר – מפיק ,מפקח התזמורת ומנהל טכני.
גב' צפרה כץ וגל תירוש באמצעות שמיל ונעמי טנא – שתרומתם אפשרה להוציא לפועל את המסע במתכונת שתכננו.
משרד החוץ – היחידה לקשרי מדע ותרבות ושגרירות ישראל בפולין.
חברת השילוח  UPSשהשתתפה בעלות שילוח שלטי הזיכרון לפולין.
ד"ר אמונה נחמני גפני ,שאף שיצאה למסע שלא על תקן מדריכה ,העשירה בכל הזדמנות את הקבוצה בידע הרב שלה.
הרב הראשי של פולין רבי מיכאל שודריך – על שנענה לבקשתנו והגיע לבילגוראיי מצויד בספר תורה ,ניהל את בר המצווה
כפי שיתואר להלן וכן את הצד הדתי של הסרת הלוט מעל קיר הזיכרון.
ארגון התרבות  -בשביס זינגר בבילגוראיי בראשותם של פרופ' פאוול שפיבק ,ארתור בארה ,גז'גוז' בורוביי וקשישטוף שווד
– הם שדאגו להקמת הקיר בשיתוף אתנו ,לארגון הטכס בשיתוף אתנו ,בהסעת אישים לבילגוראיי ובחזרה ולתיאומים.
עיריית בילגוראיי – בראשות ראש העיר יאנוש רוסלן שאירחו על חשבונם את חברי אנסמבל סולני תל אביב ,לרבות העמדת
אוטובוס צמוד לתזמורת משדה התעופה בוורשה ,למשך כל שהותם בפולין ,סידורי סאונד ולוגיסטיקה בטכס ,קבלת הפנים
שארגנו לכבודנו ,וארגון הקונצרט בבית התרבות בבילגוראיי.
חברים נוספים שסייעו בעצות ורעיונות ,בתרגומים מפולנית לעברית ומעברית לפולנית כשמוליק עצמון וירצר ויוסי שובל.
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שם
אברמסון רוני ואסתר
אדלר אסתר
אמסלם רחל
אשד אווה ושמואל
בר-און ישראל וזהבה
ברגר אלעד ונח
ברזל יהודה ונילי
ברנע דני ודור
גולדשטיין יורם
הולין אורה
ווסרמן מרים
וייצמן שמואל ואסתר
וקסברג משה ושלומית
חן ד"ר מירב
טנא אבנר
טנא שמיל ונעמי
כגן דלית
כגן ציפורה
כשר ארז
כשר דורון
לוין וינדר אילה ואשר
מיאדובניק עמליה
נדל דלית ויעקובוביץ אברהם
נחמני גפני ד"ר אמונה
עצמון וירצר שמוליק הניה ושני נכדים
פיקל טטיה
צפריר כגן  2 +בנים
קופיט שלומית
קליין ורדה ורפי
קרמר חנה יוסף ורון
רבקה ניב
שובל אלקה ויוסי
שובל פנחס ותמי
שיינזינגר רחל
שינוולד זאביק ונורית

אנשים
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
4
1
3
1
2
3
1
2
2
1
2
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הקבוצה יוצאת באוטובוס מוורשה לכיוון בילגוראיי דרך לובלין.

לקראת צהריים הגענו ללובלין (.)Lublin

עיר במזרח פולין ומושב הגמון .נקראה בפי היהודים ירושלים דפולין.

העיר הייתה מושב של כמה פרלמנטים פולניים וגם מושב בית הדין העליון של פולין .בשנת  1569נחתם בעיר הסכם לובלין -
האיחוד בין פולין ובין ליטא .ככל הנראה תחילת ההתיישבות היהודית בלובלין הייתה ב 1456-אך רק בשנת  1500הורשו
יהודים לגור בתוך העיר עצמה (עד אז גרו בפרברי העיר) .שלושים ושלוש שנים אחרי ההיתר לגור בתוך העיר הוקם בעיר בית
דין יהודי ראשון .יהודי לובלין התפזרו במשך השנים ברחבי מזרח פולין ,למחוז זמושץ' ולעיירות כמו טומשוב לובלסקי.
ללובלין נודעה חשיבות רבה בהיסטוריה היהודית ,והיו בה מוסדות יהדות גדולים כמו ישיבת חכמי לובלין .לפני השואה היו
בה  122אלף תושבים 40 ,אלף מתוכם יהודים .ב 18-בספטמבר  ,1939נכבשה לובלין על ידי גרמניה .כחלק מהפתרון הסופי
ניסתה ההנהגה הנאצית להפוך את לובלין למעין מקום ריכוז של היהודים (תוכנית לובלין) .הניסיון החל עם כניסת הגרמנים
לעיר אך נכשל ,וב 1940-נזנח כליל .גורל יהודי לובלין לא היה שונה מגורל יהודי מקומות אחרים באירופה .כרבע מתושבי
קהילת לובלין גורשו מן העיר על ידי הגרמנים לעיירות בסביבה .יהודי העיר שנותרו בה וכן פליטים ומגורשים ממקומות שונים
בפולין ,כ 34,000-במספר ,נכלאו בגטו שהוקם בעיר באביב  .1941קרוב ל  29,000מיהודי הגטו נשלחו אל מותם במחנה
ההשמדה בלז'ץ בגירוש ההמונים הגדול שהיה בחודשים מרץ-אפריל  ,1942והיו מקורבנותיו הראשונים של מחנה השמדה
זה .מאו ת יהודים אחרים נורו למוות בחורשות שבפאתי העיר .אלפים בודדים שנותרו בגטו לאחר הגירוש שוכנו בגטו קטן
שהוקם בפרבר "מיידן טטרסקי" בתנאים קשים ומרביתם נשלחו במספר גירושים למחנה ההשמדה מיידנק שהוקם בסמיכות
לעיר במהלך שנת  .1942אחרוני היהודים שנותרו בעיר והועסקו במלאכות שונות עבור הגרמנים ,חוסלו במאי  .1943עד היום
משמש אתר מחנה ההשמדה מיידנק ,שהגרמנים לא סיימו את פירוקו ,כאתר הנצחה וכעדות לפשעי גרמניה .פרק מדמותה
היהודית של לובלין בסוף המאה התשע-עשרה אפשר למצוא בספרו של יצחק בשביס זינגר ,עושה הנפלאות מלובלין .בית
העלמין נמסר כמגרש אחד מבין שלושה מגרשים לידי הקהילה היהודית בלובלין ב ,1555-כהרחבת בית הקברות הישן .על
שלושת המגרשים נתחייבה הקהילה לשלם מס שנתי של  12מרקים ומכסה שנתית של חלב נרות .בשנת  1655נכבשה לובלין
על ידי הקוזקים שפרצו אל הרובע היהודי .הם רצחו כעשרת אלפים יהודים ובזזו את העיר .קבוצת יהודים התעטפה בטליתות
וביקשה מהקוזקים לקבור אותם חיים בבית העלמין .הם מילאו את בקשתם .שמות הנרצחים חרותים על החומה המקיפה את
בית העלמין.
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)"]Theater No-Name[ TNN :( Brama Grodzka – "Teatr NN

הסיור החל במרכז "

ובלטינית  NOMEN NESCIOשמשמעותו היא השם אינו ידוע ,זהו מרכז תרבות ,הממוקם בשער גרודצקה שבעיר העתיקה.
אחד השערים העתיקים בלובלין הקרוי גם "השער היהודי" שימש בעבר כנקודת המעבר בין
חלקה היהודי של העיר לחלקה הנוצרי .כיום ,מצדו האחד של השער נמצא שטח גדול וריק.
שמעלים

את

זיכרון

העיר

היהודית שהייתה שם פעם.
במקום בו במשך שנים היו
בתים ,בתי כנסת ורחובות
נבנה חניון גדול ,חלק ניכר
משטח זה כוסה בשכבות של
מלט ובטון .ויחד עם יסודות
הבתים

היהודיים

הישנים

כוסה גם זיכרון תושביהם.
תחום

הפעילות

העיקרי

של

העיר היהודית שהייתה  -היום חניון

שער גרודצקה

המרכז הוא הנצחת זיכרון יהודי לובלין ,באמצעות פעילויות חינוכיות ,אמנותיות ארכיונית ותצוגת מוזיאון .בתחילת שנות ה-
 90הפך השער למשכנו של התיאטרון  . NNמבנה השער ניתן לפעילות לקבוצת התיאטרון על ידי עיריית לובלין .הוא שופץ על
ידם בסיוע של העירייה .בתחילתה של הפעילות איש ממקימי התיאטרון לא ידע דבר על אודות העיר היהודית .המפגש עם
השער ותולדותיו שינה את חייהם ודרך פעולתם :הם החלו לאסוף תצלומים של אותו רובע יהודי ,להקליט זיכרונות של אלו
שעוד זכרו אותה ,לחפש מידע בארכיונים .עם השנים הפך השער להיות מעין תיבת זיכרון .בתוכה אפשר לשמוע ולראות את
העיר היהודית שחדלה מלהתקיים ,לעלעל בתיקים הבתים היהודיים הממוינים לפי רחובות ומספרי בתים ,ללמוד מי היו
המשפחות שגרו בכל בית ,מספר הנפשות ופרטים נוספים .המרכז מעסיק בתוכו עשרות חוקרים שממשיכים לדלות מידע
מעשה יום ביומו .אף שהגענו ביום ראשון והמרכז היה סגור ,הגיע במיוחד למקום אחד החוקרים  Piotr Nazarukכדי
להדריך אותנו .פולני זה ,לא היסס גם לבטא את שאט נפשו מהרעיון הנואל לחוקק בפולין חוק המטיל מספר שנות מאסר על
מי שאומר שהפולנים שיתפו פעולה במהלך המלחמה עם הגרמנים בפגיעה וברצח יהודים .לדבריו חוק זה ,משמעותו סילוף
של ההיסטוריה...
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ד"ר אמונה נחמני גפני מספרת ומסבירה פיוטר איש  NNמקבל את פנינו ומתחיל אף הוא בהדרכה לפני הכניסה לשער גרודצקה

במוזיאון תיאטרון  NNלהנצחת יהדות לובלין דגם מרכז העיר ,תיקיות אנשים ,תמונות וקולות מוקלטים ומתועדים .רישום
הרחובות ,מספרי הבתים והדיירים היהודים שגרו בהם

פיוטר בהדרכה בתוך מוזיאון תיאטרון  NNמראה את תיבות ההקלטות ואת תיקי הבתים המסודרים לפי רחובות ומספרי בתים.

כל תיק בית יהודי וחברינו מרותקים להסבריו של פיוטר ומתפעלים מהיקף העבודה שהושקעה ומושקעת בפרויקט זה.
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חברי הארגון סביב דגם המשחזר את הרובע היהודי שהוכחד.
לאחר היציאה מתיאטרון  NNנתנה לקבוצה אתנחתא של כשעה כדי לטייל בעיר העתיקה של לובלין ליהנות מעט ממסעדותיה
ובתי הקפה וחלק אף פקד את החנויות למסע שופינג מהיר.

העיר העתיקה של לובלין
7

שעד לפני מעט יותר מעשור שנים הייתה בית הספר לרפואה גניקולוגית של
משם נסענו לראות את
האוניברסיטה הקתולית של לובלין ,שלא מיהרה לוותר על המבנה.
היום משמש חלק מהמבנה בית מלון [רשת אילן].
הישיבה הוקמה ב  1930על ידי רבי מאיר שפירא עם מותו ב
 1933החליפו בתפקיד ראש הישיבה הרב אריה צבי פרומר
ששימש בתפקיד עד לפיזורה על ידי הגרמנים בשנת  1939וצבי
פרומר נרצח בשואה .הישיבה הוקמה כדי להחזיר את עטרת העיר
לובלין ליושנה ,כמרכז חשוב של לימוד תורה בפולין ,ובמיוחד כדי
לשחזר את גדולתה של הישיבה שהוקמה בלובלין ב  .1515בעת
הקמתה הייתה הישיבה מן המפוארות שבפולין .ייחודה היה בכך
שהיא סיפקה את כל צורכי התלמידים ,לרבות אוכל ולינה ,והם לא
היו צריכים להיסמך על בעלי בתים בסביבה כפי שהיה נהוג עד
אז .בישיבה למדו כ 400-תלמידים והיא שכנה בבניין מפואר בן
שש קומות .בישיבה הייתה ספרייה תורנית עשירה ובה 22,000
ספרים .
בשנת  1940השמידו הגרמנים את ציוד הישיבה וספריה ,אותם שרפו בטקס פומבי בכיכר השוק בפני יהודי לובלין .הבעירה
ארכה  20שעות.
"הייתה זו גאווה לנו להחריב את האקדמיה התלמודית הזאת ,שהייתה נודעת כגדולה ביותר בפולין .השלכנו החוצה את
כל הספרים הקדושים של היהודים והצתנו אותם .עשרים שעות שלמות השתוללו הלהבות .יהודי לובלין עמדו מסביב ובכו,
אולם הוזמנה תזמורת צבאית והצלילים העליזים של המוזיקה החיילית החרישו את יללת היהודים".
–ביטאון הנוער הגרמני "דויטשה יוגענד צייטונג"
ב  2004הוחזר מבנה הישיבה לידי הקהילה היהודית וכיום הוא שייך לקהילה היהודית בוורשה ומשמש כסניפה בלובלין .החל
משנת  2007הוחל בשיפוץ רחב היקף של הבניין ,שבמסגרתו שוחזר בית המדרש.
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נקברו רבנים יידועי-שם מתקופת הזוהר של העיר ,ביניהם :רב צדוק הכהן מלובלין,
רבי עזריאל הורוביץ ("ראש הברזל") ,רבי יעקב פולק ורבי שלום שכנא מלובלין

,

11

בבית העלמין בלובלין
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עיר בדרום-מזרח פולין ,כ 90-ק"מ
מדרום ללובלין ,במפקד שנת  2003נמנו בה כ 27,000-תושבים .בילגוראיי נוסדה בשנת  1578בידי אדם גורייסקי.
מאז  1999משתייכת בילגוראיי לנפת לובלין .קודם לכן ,משנת  ,1975השתייכה לנפת זמושץ' .העיר מוקפת יערות,
ועוברים בה שלושה נהרות [הנהר הלבן ,הנהר השחור ,והאדמה המלוחה] .בעיר ישנו פארק שהוקם במאה ה,17-
והוא מכונה "חורשת הקופים ( .) Małpi Gajשערה המקורי של העיר עודנו ניצב בפארק .העיר הייתה מרכז יהודי.
והיהודים שבה היוו את מרב אוכלוסייתה .מוצא משפחתו של חתן פרס נובל לספרות ,יצחק בשביס-זינגר מעיירה
זאת ,הוא גדל והתחנך בה ,ובה נולדו אחיו ישראל יהושע זינגר ואחותו אסתר קרייטמן ,אף הם סופרים .משנת
 1926ועד פרוץ השואה כיהן הרב מרדכי רוקח מחצר בלז כרב העיר .בעיר פעל בית דפוס ששמעו יצא למרחוק.
בהנ הלתו של נתן נטע קרוננברג .עיקר תעסוקתה של העיירה בשליש הראשון של המאה הקודמת הייתה תעשיית
הנפות והמסחר בהן חבק ארצות רבות באירופה וביבשות אחרות .העיירה נחרבה בשריפה ובהפצצה אווירית
גרמנית .עם כניסת הגרמנים לבילגוראיי הפכו חייהם של היהודים לבלתי נסבלים ,בתקופה בה עבר השלטון
בעיירה מידי הגרמנים לידי הרוסים [במסגרת הסכם ריבנטרוף-מולוטוב] הוקל מעט מצבם ,וקודם שהרוסים עזבו
את העיירה לטובת הגרמנים העמידו הם רכבת אחת לרשות היהודים והציעו למי שמעוניין להימלט לאוקראינה.
ואמנם כל מי ששרד את המלחמה היה בין הנמלטים מהעיירה .הגרמנים הקימו גטו ברחוב  3במאי ,נערכו אקציות
רצח המונים בבית הקברות ,אנשים נרצחו ברחובות ע"י הגרמנים ועוזריהם ,בעיקר האוקראינים ,ואחרים פונו
לחיסולם במחנות ,בעיקר בבלז'ץ.

שעות הערב ,מגיעים לבילגוראיי ומתמקמים במלון דודו .ארוחת ערב קבוצתית והכנות למחר.
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 05.09.16יום ב' שעות הבוקר ,האוטובוס מסיע אותנו לביקור באתר ההנצחה מחנה ההשמדה בלז'ץ ()Belzec

מחנה ההשמדה בֶּ ְלזֶּ'ץ (בגרמנית )Vernichtungslager Belzec :היה הראשון מבין מחנות ההשמדה הנאציים שפעלו
במסגרת "מבצע ריינהרד" .המחנה הוקם בפולין הכבושה ,בשטח ה"גנרל גוברנמן" ,כקילומטר דרומית לתחנת הרכבת
בכפר בלז'ץ ( ,)Bełżecעל קו לובלין-לבוב והוא מרוחק כדי  70ק"מ דרומית לבילגוראיי .רק כ 30-אנשי אס אס הפעילו אותו,
כ  500,000אנשים רובם ככולם יהודים נרצחו במחנה מוות זה .ידוע רק על שלושה ניצולים ממנו  -רודולף רדר ,חיים יצחק
הירשמן ושרה ריטרבאנד .היעדרם של ניצולים הוא אחת הסיבות להיותו של המחנה מן הפחות ידועים ,וזאת חרף מספר
הקורבנות הגבוה.
המחנה
ב 13-באוקטובר  1941הטיל היינריך הימלר ,ראש האס אס ,על אודילו גלובוצניק ,מפקד האס אס והמשטרה באזור לובלין,
להתחיל להקים את מחנה ההשמדה הראשון בשטח הגנרל גוברנמן ,ליד הכפר בלז'ץ .אחת הסיבות לבחירה באתר זה הייתה
מיקומו על גבול המחוזות לובלין וגליציה ,עובדה המעידה על הכוונה להשמיד את יהודי שתי הקהילות במחנה .נוספו על כך
מסילת בר זל וכביש שעברו בקרבת מקום ,אשר ענו על הצורך התחבורתי ,ותעלה נגד טנקים שנחפרה למטרה צבאית במקור,
אך הכוונה הייתה לעשות בה שימוש כ קבר המונים .בבניית המחנה ,שהחלה בתחילת נובמבר  ,1941הועסקו כפריים פולנים
ועובדי כפייה יהודים ולא-יהודים .המחנה הושלם בתחילת מרץ .1942
מרבית הצוות במחנה היה מעורב בתוכנית ( T4מבצע אותנסיה) שערכו הגרמנים ,וצבר ניסיון בשיטת ההרג בתאי גזים.
הרצח במחנה נעשה ברובו בעזרת תאי גזים נייחים ,שאליהם הוזרם פחמן חד-חמצני ,בעקבות המסקנות מהפעלתם של
משאיות גז במחנה ההשמדה הראשון ,חלמנו .אלה נחשבו יעילים יותר משיטות ההרג הקודמות ,למטרת רציחתם של מספר
הקורבנות המתוכנן .מסיבות כלכליות לא נעשה שימוש במכלי גז במחנה; תאי הגזים במחנה (בדומה לאלו של סוביבור)
עבדו על בסיס מנועי טנקים סובייטים שפלטו אדי פחמן חד-חמצני לתוך תאי הגזים .בנוסף פעלה במחנה גרסה מוקטנת של
משאיות הגז – מכונית דואר שהוסבה כדי לשמש לרצח קבוצות קטנות של יהודים וצוענים .אחד מהעובדים בבלז'ץ העיד כי
ביומו האחרון של המחנה נרצחו עובדות המשרד היהודיות ברכב זה.
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תאי הגז הוסוּו כמקלחות של המחנה ,על מנת להטעות את קורבנות המחנה .אלה הורדו מהרכבות ואולצו לרוץ ישירות אל
עבר תאי הגזים ,על מנת שלא תהיה להם שהות להבין היכן הם נמצאים ,או להתנגד .קומץ יהודים הושאר בחיים על מנת
לבצע חלק מהעבודות הכרוכות בהשמדה – פינוי תאי הגזים ,קבורת הגופות ומיון בגדי הקורבנות .העובדים היהודים –
ה"זונדרקומנדו" – נרצחו גם הם אחת לתקופה ,והוחלפו בעובדים מטרנספורטים חדשים.
שלושת תאי הגזים ,העשויים עץ ,בבלז'ץ החלו לפעול באופן רשמי ב 17-במרץ  ,1942התאריך שנקבע להתחלת "מבצע
ריינהרד" ,וקורבנותיהם הראשונים היו יהודים שגורשו מלבוב ולובלין .במהרה החליטו הגרמנים כי שלושת תאי הגזים ,שבהם
התגלו תקלות בתכיפות גבוהה ,לא יספיקו ליעדים שנקבעו ,במיוחד לאור המשלוחים ההולכים וגדלים מקרקוב ולבוב .שישה
תאי גזים מבטון הוקמו במקום התאים הישנים ,והגדילו את מספר הקורבנות עד ל 1,000-ביום .תוכנית זו הועתקה מאוחר
יותר לשני המחנות האחרים של "מבצע ריינהרד" – סוביבור וטרבלינקה.
המשלוחים למחנה
החל מ 17-במרץ ועד  8בדצמבר  1942פעלה מכונת ההשמדה במחנה ,למעט הפסקה בין אמצע מאי לתחילת יוני .1942
קורבנות המחנה הראשונים היו קרוב ל 30,000-יהודים בני קהילת לובלין 15,000 ,בני קהילת לבוב ,ועוד רבבות יהודים
מגטאות במחוזות אלו .בחודש מרץ נשלחו למחנה כמה מאות יהודים מגרמניה במשלוח ישיר .בחודש יוני החלו להגיע
משלוחים מגליציה המערבית ,מגטאות טרנוב וקרקוב ומהגטאות בסביבתם .עד אוקטובר  1942נשלחו לבלז'ץ 135,000
יהודים מגליציה המערבית 225,000 ,יהודים מגליציה המזרחית ועוד רבבות יהודים מחלקיהם הדרומיים של מחוזות לובלין
וראדום.
הנסיעה למחנה ,שלעתים ארכה כמה ימים ,הייתה קטלנית .הובלת הקורבנות לבלז'ץ הייתה באמצעות קרונות בקר ,שלעתים
חוטאו בתמיסת כלור .עשרות בני אדם (לעתים עד  130איש) נדחסו לכל קרון .אנשים רבים מתו בקרונות עצמן בחנק ובצמא
בשל החום הרב ששרר בקרון .על פי הע רכות ,קרוב לרבע מכלל היהודים שנשלחו לבלז'ץ לא היו בין החיים כאשר הגיעו
למחנה.
חיי האסירים במחנה
מספרון שהוציא רודולף רדר ,שהצליח להימלט מבלז'ץ בנובמבר  1942וזכה להיות אחד
קיים מידע מועט על החיים במחנהִ ,
משלושת הניצולים מהמחנה .צוות המחנה לא נבדל מצוותים של מחנות אחרים ,והתעלל באסירים היהודים .אסירים רבים
בחרו לשלוח יד בנפשם עקב תנאי החיים הקשים ,במחנה שכללו רעב ,זוהמה והשפלות.
סיום ההשמדה
בשליש הראשון של דצמבר  1942הופסקה עבודת ההשמדה במחנה בלז'ץ בפתאומיות .משלוחים שהיו מיועדים להגיע
למחנה המשיכו את נסיעתן צפונה לכיוון מחנה סוביבור .המחנה פורק לאחר שרוב הקהילה היהודית בסביבתו הושמדה,
ולאחר שמחנה ההשמדה אושוויץ נבחר כאתר ההרג המרכזי ליהודי אירופה .מסקנות הנאצים ממפעל ההשמדה בבלז'ץ
שימשו אותם מאוחר יותר בהשמדה באושוויץ.

15

התנגדות בקרב האסירים
עובדי הכפייה היהודים שנותרו במחנה הועסקו עד חודש יוני  1943בשריפת הגופות .לאחר סיום שריפת הגופות נשלחו
האסירים היהודיים להשמדה במחנה סוביבור ,אולם עם הגיעם למחנה סוביבור הם התקוממו וניסו להימלט .למעט חיים
הרצמן ,כולם נספו בניסיון ההתקוממות .בנוסף למקרה זה היו כמה מקרי בריחה מבלז'ץ ,בעיקר בחודשים הראשונים
לפעילותו .אלו ששמם נודע הם לייב וולשטיין מגטו זמושץ' ,בכר מגטו קראקוב ומינה אסטמן מגטו ז'ולקייב ,שהצליחו לחמוק
מן המחנה ולספר את סיפור ההשמדה במחנה .אולם ,אף אחד מהם כפי הנראה לא שרד את המלחמה .בדו"ח של המחתרת
הפולנית ,הארמיה קריובה ,ישנו מידע על התקוממות האסירים היהודים שאירעה ב 12-ביוני  :1942אנשי ה"זונדרקומנדו",
שעסקו בהוצאת גופות הנספים מתאי הגז .הדו"ח טוען שכמה מהם התנפלו על אנשי אס אס מצוות המחנה וחנקו  6–4מהם
למוות עד שנרצחו בידי כוחות גרמניים .אין מידע אחר המאשש סיפור זה.
צוות המחנה
מחנה בלז'ץ היה מאויש בכ 30-אנשי אס אס בלבד ,שלהם סייעו כ 100-אסירי מלחמה אוקראינים .המפקד הראשון של
המחנה ,כריסטיאן וירט ,נהרג על ידי פרטיזנים איטלקים בטריאסטה ,במאי  .1944המפקד שהחליף אותו ,גוטליב הרינג,
שירת זמן קצר לאחר המלחמה במשטרה ,ומת בסתיו  1945בבית חולים .לורנץ הקנהולט ,המפעיל הראשון של תאי הגזים,
שרד את המלחמה ,אך עקבותיו נעלמו .מבין אנשי האס אס ששירתו במחנה ,שבעה זוהו במינכן ,אך רק אחד ,יוזף
אוברהאוזר ,נשפט ב 1965-ונידון לארבע וחצי שנות מאסר.
אומדן מספר הקורבנות
על פי דו"ח שנשלח בטלגרמה לברלין בינואר  1943על ידי הקצין הרמן הפלה (מברק הפלה יורט על ידי רשת הביון
הבריטית) ,מספר הקורבנות שנספו בבלז'ץ בשנת  1942עמד על  434,508נפשות (כפי הנראה ,אולי מלבד כמה מאות
צוענים ,כל הקורבנות היו יהודים) .הדו"ח התגלה בשנת  .2001אומדן מספר הקורבנות בבלז'ץ היה לאורך כל השנים הקשה
ביותר בשל מיעוט הידיעות על המחנה .האומדנים שהיו מקובלים עד התגלות הדו"ח טענו שמספר הנספים במחנה נע בין
חצי מיליון עד מיליון יהודים .אומדנים א לו ניסו לאמוד כמה יהודים נשלחו לבלז'ץ מכל קהילה וקהילה ,והתבססו בעיקר על
ספרי זיכרון של קהילות ,עדויות ניצולים (שלא תמיד מסרו מספרים מדויקים) וכן דו"חות גרמניים שנמצאו .גם לאחר התגלות
הדו"ח אין לדעת האם המספר  434,508כולל רק יהודים שהגיעו חיים למחנה ,ונרצחו בו ,או שהוא כולל גם רבבות יהודים
שנספו בדרך ,בשל התנאים הקשים בקרונות הבקר שבהם הובלו לבלז'ץ.
שרידי המחנה וההנצחה במקום
כמו במחנות השמדה אחרים ,הגרמנים התאמצו להסתיר ולחסל את הראיות להשמדה .מדצמבר  1942עד אפריל ,1943
במסגרת מבצע  1005הוצאו גופות הנרצחים מקברי ההמונים ,נכתשו ונשרפו .אפר הנשרפים ורסיסי העצמות נקברו חזרה
בתוך הבורות שמהם הוצאו גופות
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הקורבנות .מבני המחנה פורקו באופן שיטתי .קברי האחים שנותרו במקום הופרעו על ידי מקומיים פולנים בשנים שלאחר
המלחמה ,שחיפשו חפצי ערך שנקברו יחד עם הקורבנות .תופעה זו גונתה בזמנו בעיתונות הפולנית ,אך הרשויות הפולניות
לא הצליחו למנוע את התופעה ,שנמשכה עד אמצע שנות ה 50-של המאה ה.20-
השטח כולו נחרש ונזרע וניטעו בו עצים.
בשנות ה 60-של המאה ה 20-הציבו גדר סביב שטח המחנה ,והוצבו בו כמה אנדרטאות קטנות .אך השטח המגודר לא תאם
את שטח המחנה האמתי ,כך שעל חלקים מהמחנה נבנו בניינים חדשים .עד  ,1989בגלל קרבת המחנה לגבול הפולני ,מספר
המבקרים בו היה קטן ,והאתר תוחזק בצורה ירודה.
לאחר נפילת ברית המועצות ב 1989-החלו להגיע יותר מבקרים למחנה .בעקבות ביקורת על מצבו הירוד ,נערכו בשנות ה90-
של המאה ה 20-סקרים לקביעת גודלו ומיקומו של המחנה ,ולגילוי פרטים חדשים על הפעילות בו .בשנים  1998–1997נערך
מטעם הפולנים סקר ארכיאולוגי במחנה .החוקרים מצאו את שרידיהם של מסילות הרכבת וכמה בניינים .כמו כן הם גילו 33
קברי המונים ,שהכילו ,על פי הערכותיהם ,כ 15,000-גופות שלא נשרפו .בחלק התחתון של חלק מהקברים נמצא שכבה
בעובי כמה סנטימטרים של שומן אדם .קבר אחד הכיל עצמות שלא נכתשו ,בדחיסות כה גדולה עד שמקדחות החוקרים לא
הצליחו לחדור דרכן.
ב 2004-הוסר הלוט מעל אנדרטה גדולה לזכר קורבנות המחנה המקום אליו הגיעה הקבוצה שלנו כדי לראות ,ללמוד לכבד
ולזכור.
רשמים מהמקום:
היה זה יום גשום ,ליווי מתאים להרגשה הכבדה שליוותה אותנו בשהותנו באתר זה .בהגיענו לאתר ההנצחה הייתה
התרשמותי הראשונה ממראה מסילות הברזל של הרכבות ,לצד הכביש מחוץ לגדר המחנה מסילות הקיימות מאז ונמצאות
בשימוש גם היום.
נכנסנו לאתר ,שדה ענק זרוע באבנים אפורות ושחורות ,חדות ומשוננות ,נפרש לעינינו ,מוטות ברזל לזיון בטון ,מעוקלים
וחלודים – משרים סביב רושם של חורבן והרס .שדה האבנים תחום בחגורת בטון יצוקה ועליה במתכת חלודה שמות הערים
והעיירות משם הגיעו משלוחים אנושיים למפעל המוות הזה ...לצד השמות תאריכי המשלוחים ,כך ששם עיירה חוזר על עצמו
כמספר המשלוחים שהגיעו ממנו.
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בשל הגשם שלא פסק בחרנו דווקא להתחיל בביקור במוזיאון המרשים הנמצא מימין לשער הכניסה .יום ב' הוא היום בו
סגורים כל המוזיאונים בפולין ,אולם בשל קשריו של ידידנו ארתור בארה עם מנהלי האתר ,פתחו עבורנו את שעריו ומנהל
המוזיאון הגיע כדי להדריך אותנו .להלן תמונות מהסיור המודרך במוזיאון.
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במפלס מונמך בקצה המוזיאון נמצא אולם גדול ,חלל אפל שכל רחש בו מהדהד ומעורר חלחלה ,התכנסנו שם ושם שרנו
בלחש את "אלי ,אלי ,שלא ייגמר לעולם ,"...וההד שיתף פעולה ,ערבב את הצלילים ואת ההרמוניות עד שנדמה היה שלא רק
כארבעים וחמישה בלבד היינו שם ,כי אם מאות אלפים של קורבנות יהודים רוחם שורה על המקום.
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במרכז שדה האבנים של אתר בלז'ץ ,מצוי מסדרון ארוך" ,הצינור" ,שקירות בטון סוגרים עליו מימין ומשמאל ללא מוצא לכל
אורכו עד שרואים בקצהו מסדרון נוסף ניצב לו ופונה ימינה ושמאלה המסדרון החדש הזה הוא לב ליבה של אנדרטת
ההנצחה הסביבתית הזאת ועל קיר הנגלה לעיני המבקר שמות של יהודים חרוטים זה לצד זה לאין קץ ,וכתובת גדולה

מסותתת על הקיר "ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי"

[איוב טז' יח']
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"שם עמדנו גם בכינו בזכרנו"...

האחים כשר התכבדו באמירת "קדיש"

מוישלה וקסברג התכבד ב"יזכור" ו "באל מלא רחמיםhttps://youtu.be/MSNVcXTiIw8 "...
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וקהל עם לב שבור וגם אבן אחת שלבה נשבר.
יצאנו אל הגשם השוטף עד שהגענו לשלט מתכת שציין הגעת 'טרנספורט' מבילגוראיי.
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עזבנו את מחנה בלז'ץ כשפנינו בחזרה לבילגוראיי.
בצהריים הגענו אל

בניה מודרנית של מבני עץ ישנים ,פרויקט הנמצא בתהליך הקרוב לגמר

בבילגוראיי .זהו פרויקט מסחרי לכל דבר שכן הכוונה למכור שם יחידות דיור בנות  50עד  100מטר [המחיר למעוניין כ 1000
 $למטר בנוי] .הפן היהודי בא לידי ביטוי בעיקר בבניין בית הכנסת המשוחזר ,היחיד מסוגו בפולין שכן מאות בתי כנסת מעץ
שהיו שם נשרפו בפולין עד האחרון שבהם ,וכן המוזיאון על שם בשביס זינגר [הסבר
על שני המבנים בהמשך] ,גם שם הרחוב שם הוא ע"ש בשביס זינגר.
עם הגיענו למתחם קיבל את פננו תדיאוש קוז'מינסקי [–]Tadeusz Kuzminski
היזם ומי שהשקיע ובנה את של הפרויקט ,ואתו אישה שתרגמה מפולנית לאנגלית.
הוא הופתע מאד לראות קבוצה כל כך גדולה של מבקרים ושאל אותי מי הם האנשים
הללו .הסברתי לו שמדובר כאן באנשים שהגיעו לראות את עיר הולדתם של הוריהם
והורי הוריהם .ההתרגשות נכרה בפניו ,התרגשותו גברה כשנודע לו שלמקום הגיע
גם ד"ר מירב חן ,בתו של ישראל זמיר ונכדתו של בשביס זינגר .הוא התלווה אלינו בסיור הראה לנו את בית הכנסת
המשוחזר מבפנים ואת המוזיאון ע"ש בשביס זינגר.

בסוף אפריל  2016נפתח 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 .בעוד מנהלי המוזיאון שוקדים על הכנת תצוגת קבע ,בינתיים נערכה
במוזיאון תערוכת צילום שעוסקת בחיים היהודיים בפולין של לפני מלחמת העולם השנייה.

23

https://youtu.be/h37uA_bjkW8
לצד המוזיאון ,ברחוב זינגר  9בבילגוראיי ,ובמרכזו של הפרויקט ,נבנה תעתיק מדויק של בית כנסת טיפוסי שכמותו היו רבים
בערי ועיירות פולין כידוע סבו של בשביס זינגר כיהן כרב בבילגוראיי .בית הכנסת
עשוי מעץ ,והוא תעתיק מדויק 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 .18-ידוע בוודאות שגגו של המבנה שופץ
בשנת  1781ובשנת  1929הוכרז 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  7.20מטר ,ושיאה של

הכיפה היה

 14.00מטר .במרכז המבנה הוצבו ארבעה עמודי
תמך מעץ שסגרו על  12הצלעות 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
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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 שוליים 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
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.
וכספים נוספים להשלמתו צפויים להגיע מהאיחוד האירופאי.
הקרן הבונה את בית הכנסת:
Biłgoraj XXI Foundation, ul. I. B. Singera 9, 23-400 Biłgoraj E-mail: fundacja@bilgoraj21.pl
העיטורים שעדיין לא עשויים שישלימו את בית הכנסת
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עזבנו את מתחם העיירה ובמרחק קצר ממנו חלפנו על פני מבנה של בית עושי הנפות ,הזמן לא אפשר לנו להיכנס לתוכו
והחלטנו שנפקוד אותו למחרת .חוצים עוד כביש והולכים מרחק של כמאה מטרים עד שמגיעים לפסל:
"

" יום ראשון .בילגוראיי עיר נוצרית דתית בעלת מספר כנסיות .למי שיש לו עין חדה יבחין בחזיון הזוי,

פסלו של בשביס מוצב ממול לכנסייה ,פניו פונות לעברה ,יושב לו שם בשביס יום ולילה ועיניו בוחנות וחוקרות את קדושתם
של הנוצרים ...וחושב לעצמו"...סבי ששימש ברבנות ,ואבי שהיה דיין רבני ,ודאי מתהפכים בקברם ,הם כבר אז ידעו שלמרות
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יחוסנו החסידי רק אני ואמי סיגלנו לעצמנו אופי והתנהגות של "מסנגדים" ['מתנגדים'] ואולי תוהה לו "יצחק איצ'ה הצהוב"
[זה היה כינויו בעיירה בשל היותו ג'ינג'י] איך במקום של יראת אלוהים שכזה הסתתר לו אז השד האיום ששמו שנאת
יהודים?...

יושב לו שם בשביס יום ולילה ועיניו בוחנות וחוקרות את קדושתם של הנוצרים...

ד"ר מירב חן נכדתו של יצחק בשביס זינגר ובת בנו הסופר ישראל זמיר ז"ל מארחת חברה לדמותו של סבה
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חלק מחברי הארגון מסתופפים במחיצתו של בן עירם שהביא לנו כבוד ויקר.

ישראל בר-און מספר על אתרי עבר בבילגוראיי לקראת ראייתם בהווה.
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הבית בלובלסקי ( 92ביתו של איצ'ה קובל) זה גם הבית בו נולד אבי,
את סיפורו של הבית ואיצ'ה קובל [איצ'ה הנפח ,שמו האמתי היה ברגרפריינד] ,משפחתו ובעיקר בניו ,והדיירים
שגרו בחצרו לרבות סבי שרול-יענקל הנגר ומשפחתו ,סיפרתי לחברים במהלך נסיעתנו באוטובוס למקום .בית עץ
זה ,מעשה פלאים ,הוא מהבודדים ברחוב לובלסקי ,הלה הוא רחוב הגשר הידוע גם בשם רחוב בית הכנסת ,ששרד
את השריפה שפרצה בעיר שמונה ימים אחרי כניסת הגרמנים לפולין .ולאחרונה נפגע בשריפה נוספת שגם אותה
שרד ונותר על מקומו מבלי שהאש תחסל אותו .כנראה שבית זה סיגל לעצמו עמידות נחרצת בפני פגעי שריפות.
אבי סיפר בספרו והשמיים שתקו על דייריו של בית זה :איצ'ה קובל הנפח ושני בניו :הוא מספר שהיו הללו 'אנשים
חזקים'  ,כאלה שמידותיהם העידו על כוחם הרב .הייתכן שגם בית זה יש לו את ה  DNAשייחד את דייריו? יחד
אתנו בסיור זה הייתה נציגות צאצאיו של הנפח המיתולוגי :ושני ילדיו שכנא ועוייזר .הייתה אתנו רחל שיינזינגר,
בתו של עוייזר ,והיו שם גם אסתר אדלר ,בתו של שכנא ,ואליהם הצטרפו עוד ארבעה גברים ,כל אחד מהם כארז
הלבנון :האחים כשר ארז ודורון ואב ובנו ברגר אלעד ונח .גם אצלם הגנטיקה המשפחתית מעידה על מוצאם...
ההגעה לבית זה שהיה אופייני לבתי בילגוראיי של לפני המלחמה רגשה את כולנו ,בשנת  2010כשהיינו שם
התגוררו בבית  2זקנות ,היום לאחר השריפה לא גר בו איש ,השאירו שם הכל ונמלטו מן האש ,הצלחות מונחות
במתקו הייבוש ,הכירה במקומה כמו לפני  90שנה ,כפי שאבי שנולד בבית זה סיפר בזיכרונות ילדותו ,הוא סיפר
שהדלות שם הייתה כה גדולה שאת הבעלות על הבית חילקו תושביו עם העכברים שכרסמו חורים ברצפת העץ.
והחורים גם הם נשארו שם .דורון כשר לא התאפק ,נכנס פנימה ,דרך החלון ,לבית הסבא רבה שלו ,ולא יצא מתוכו
עד שצילם בתוכו את הפרט האחרון .תמיד ה יו בחצרו של איצ'ה קובל דיירי משנה בבתים נפרדים ,כן גם היום,
אחד שכזה שיצא לקראתנו בזעם היה אפוף באדי וודקה שנדפו ממנו למרחק .הוא לא נרגע עד שדורון כשר דחף
לידיו חופן דולרים ,עכשיו כבר לא היה אכפת לו שישרפו את בית איצ'ה קובל בשלישית .פתאום הפך להיות
'מדריך' מדריך מבושם שלא הבחין עוד בן ארור המן לברוך מרדכי[ ...לא מצאתי פתגם זה בפולנית ...סתם בא לי
להשתמש בו] .חזרתנו לאחור במנהרת הזמן ועד כמה מדהים היה לראות איך נשאר בית זה בצורתו האוטנטית,
חצר שניצבת שם באר מים ודלי תלוי על גלגלתו ,בדיוק כמו שראינו אותה גם ב  ,2010הבית אכול רקב עץ ומוכה
תולעי עץ הנוגסים בו מלוא פיהם ,נוטה על צדו ,בחלקים ממנו לא דרכה כבר רגל אדם אולי מאז מלחמת העולם,
הזנחה ונחשלות ,אך שורה עליו נשמה יהודית שלא עזבה אותו מאז הכריזו זעקות כאב המרות של 'ראשה' אשתו
של איצ'ה על כך שבעלה פרש מן העולם והלך לעולם האמת.
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הבית כפי שנראה היה ב 2010

הבית כפי שהוא נראה היום לאחר השריפה מוכה אבל שורד ...מסרב להיכנע לגורל ולזמן...
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המקום בו היה בית הכנסת :נסענו לרחוב לובלסקי  .13כאן היה מתחם בית הכנסת הבילגוראיי ,או כפי שאבותינו נהגו
לכנותו "חצר בית הכנסת" חצר זאת הייתה מרכז חייהם הרוחניים של יהודי בילגוראיי.
"במרכז החיים היהודיים עמדו חיי הדת .די שאמרת "חצר בית-הכנסת" ,כדי שכל יהודי בפולין ידע במה דברים אמורים,
וידע עד כמה עמוק תוכנו של מושג זה .לא גדול היה הבית בממדיו ,אך חשיבותו של מסד החיים היהודיים הזה הייתה רבה
כל כך ,שכל שכבה חברתית נצרכה הייתה לארבעה כתלים שלו לעצמה.
בית המדרש הגדול עמד בודד לאורכו של רחוב בית-הכנסת ,בין בתי המגורים עשויי העץ ,עד שנבנה ה"חדר" החדש.
באותה שורת בתים ,מצדו האחר של בית המדרש ,בנתה הקהילה את בית הרב ,והרב החדש כפי שכינוהו בעיירה ,שהגיע
מחצר האדמו"ר מבלעז  ,השתכן בו ושם קיים את רבנותו עד פרוץ מלחמת העולם השנייה .בקצהו הנמוך של רחוב הגשר,
במקביל לשיפועו של הרחוב ,ניצבו שני בתי תפילה קטנים' :בית-המדרשון' הקטן ,שבו היו מתפללים חייטי העיירה
ושוליותיהם ,והשטיבל של הסנדלרים .מצדו האחר של חצר בית הכנסת ,השתרע בית העלמין העתיק ואחריו בית הכנסת
הגדול.
שלוש היו הכניסות לחצר בית הכנסת :האחת ,מרחוב הגשר ימינה הגעת היישר אל דלתותיו הרחבות של בית התפילה .שתי
הכניסות האחרות היו מרחוב בית-הכנסת ,אחת הפרידה בין מעון הרב לבין בית-המדרש הגדול .הדרך הייתה ישרה כסרגל.
בקצותיה הייתה הכניסה לעזרת נשים .לא הרחק משם הכניסה ל"הקדש" .מולו ניצב בית השחיטה החדש ,ובקצה החצר
ממוקמים היו בית המרחץ ובית-הכיסא הציבורי של העיירה" ,בית הפקודה" .כינוי זה ניתן לו על שום שאת עשרות תאיו
הנפרדים פקדו כל הנצרכים לו ,ואותם תאים מלאו את ייעודם בו זמנית"[ .מתוך ספרו של שמואל בר-און ז"ל "והשמים
שתקו"]
בית הכנסת נשרף יחד עם כל העיירה ,שמונה ימים לאחר פרוץ המלחמה ,הוצתה העיר בידי סוכנים גרמניים והייתה
למאכולת תופת .השלדים השרופים של בית הכנסת ,בית המדרש וההקדש נשארו בשיממונם עד  1958ואז הם נהרסו ,ועל
חורבותיהם הוקם השיכון בסגנון הסובייטי שנראה בתמונה מלמטה .דבר לא נשאר מחצר בית הכנסת.
רק שלט המעיד שכאן הייתה חצר בית הכנסת

32

בית הכנסת ובית המדרש לפני השריפה

בית הכנסת ובית המדרש הבילגוראיים בחורבנו נראים כשלדים שחלונותיהם כארובות עיניים ריקות בגולגולת
33

בית הכנסת בימי תפארתו ,הבימה וארון הקודש

"שיוויתי ה' לנגדי תמיד'

למד עוד על חצר בית הכנסת מאתר האינטרנט של ארגון יוצאי בילגוראיי
http://bil-is.com/Synagogue%20Courtyard%20before%20and%20after%20the%20Fire.pdf
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את סיורינו ביום ב'  05.09.16הקפדנו לסיים בעוד מועד ,חזרנו למלון כדי לעשות הכנות לקראת אירוע בר המצווה .את הצד
הלוגיסטי של ההכנות ניהלה רבקלה' ניב שהוכיחה את כישוריה כמפיקה מקצועית .עוד בהיותנו בארץ יצרה קשר עם הרב
הראשי של פולין ,הרב מיכאל שודריך .כשהלה שמע שמדובר בבר מצווה לאדם שמניין שנותיו עבר במספר שנים את גיל ,80
התנדב מיד להגיע ולערוך את הטכס בבילגוראיי ,הוא גם התנדב להביא אתו ספר תורה .בתחילה הייתה מחשבה לעשות
זאת למחרת אבל הרב הסביר שביום ג' לא קוראים בתורה ולכן סוכם שהדבר יקרה ביום ב' שכן במהלך השבוע קוראים
בתורה בימים שני וחמישי לפני שקיעת החמה .הכוונה הייתה להתחיל בטכס בשעה  ,19:00אך כשהסתבר בפועל שהחמה
שוקעת שעה קודם הקדמנו את הטכס לשעה  18:00בברכתו של הרב .אנו מצדנו דאגנו להסעתו מוורשה לבילגוראיי ושכרנו
בעבורו חדר במלון ,ביררנו שבמלון יש אולם אירועים ושכרנו אותו לשעה היעודה .הזמנו יין ועוגה גדולה שתספיק לכל
המוזמנים .וכרבע שעה לפני האירוע היו כבר כולם במקום .בשעה  18:00נכנס

מלווה באשתו

אחותו הצעירה ממנו ב  4שנים ועוד שמונה מבני משפחתו שהתלוו למסע.

https://www.youtube.com/watch?v=UKSnsOgxA74
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ישראל בר-און קיבל את פניו של חתן הבר מצווה במלים:
"הן ברור לכולם שלא התכנסנו כאן לשיעור גמרא מפי הרב שודריך ...אנו כאן כולנו לוקחים חלק 'במזימה' מתוכננת לפרטיה.
רוצה לספר לכם סיפור ,מעשה בנער צעיר שעמד בפני בר המצווה שלו ,ופרצה המלחמה ונמנע ממנו לעבור טכס יהודי זה.
אותו ילד חי כל חייו בהרגשה של 'החמצה' ,האיש חי כל חייו בחסך רגשי עצום שלא זכה לציין את היום בו עבר מילדות
לבגרות ,מה שלא הפריע לו להיות גבר שבגברים.
אותו ילד נולד בבילגוראיי ,אותו גבר כבר הגיע לגבורות ,אותו גבר נמצא פה אתנו...
אנו פה לתקן את המעוות,

 .זה לא סתם בר מצווה ,כבוד הרב הראשי

לפולין הרב מיכאל שודריך עשה את כל הדרך מוורשה מצויד בספר תורה ,ויהיה אחראי על המעשה ,ואני מוכן אהיה להכריז
'ברוך שפטרני מעונשו של זה'...

זאת 'המזימה' הייתה תוצאה של 'הלשנה' של רעייתו של שמואל ,אסתר ,שרקחה אתנו במסתרים את המרקחת ,והמבצעת
הראשית הייתה רבקלה' ניב.
ועוד דבר אחד לפני שנתחיל .כשרעייתך שמואל סיפרה לי על כך ,הבנתי לתומי שמדובר בברית מילה ...אתה בטוח
שבמחלקה הזאת הכל בסדר? שאם לא ,אז אולי באותה הזדמנות"...
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הרב שודיך לקח את הפיקוד ,הזמין את כולם לתפילת מנחה וציין "ברוך השם זאת תפילה קצרה".

בעליות לתורה התכבדו 'ראשון' – אלון בן צפריר קגן [נכד אחותו של שמואל ,צפורה]' ,שני' – חתן הבר מצווה שמואל וייצמן
ו'שלישי' – ישראל בר-און.
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בשם הארגון העניקה רבקלה' לרב שודריך שי 'הגדה של פסח' מעוטרת בציורים של ילדים יהודיים וערבים תלמידי אורט.

הרב שודריך אמר" :כרב ראשי ,אני מקבל כל מני
בקשות ,אבל כשקיבלתי בקשה זאת לקח לי מעט מאד
זמן כדי להיענות לה .חשבתי על אברהם אבינו שבגיל
 99עבר בר מצווה וגם ברית מילה ...יש פסוק מפורסם
'צדק ,צדק תרדוף' וחשבתי על כך שהעובדה שלא
יכולת לחגוג את בר המצווה היה חוסר צדק שלא ניתן
לתקנו .ומדוע פעמיים המילה צדק? כי לפעמים לוקח
זמן ,אפילו שבעים שנה ,עד שהצדק מגיע ,ואז צריך
לציין זאת בחגיגה וצריך לברך את חתן הבר מצווה .לא
בכל יום יש לי בר מצווה שאשתו יושבת לידו ,ובר מצווה
לאחד שיש לו נכדים וגם נינים לא קרה לי עוד אף פעם ,אז עד מאה ועשרים ושתזכה לבני נינים.
גם אסתר בקשה לומר מספר מלים" :כששמואל אמר לי תמיד שלא חגגו לו
בר מצווה ,חשבתי מה עלי לעשות כדי לחגוג לו .ומה יותר טבעי מאשר
לעשות לו זאת בעיר הולדתו ,אך לא יכולתי לעשות זאת בעצמי ,פניתי
לאנשים הכי יקרים ...לא האמנתי איך שהם הסכימו מיד .ולאורך כל הדרך
עשו זאת ...אני מודה לכב' הרב ,זה לא מובן מאליו שבאת וכיבדת אותנו,
יישר כוח ותודה לעושים במלאכה מאחורי הקלעים.
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ו דברי חתן הבר מצווה שמואל וייצמן" :תודה לכם ,לכולכם על השתתפותכם ,והגעתכם ,וכל מה שעשיתם .במיוחד לרב
ולאשתי  .טוב שעשיתם לי זאת בבילגוראיי ,גרתי ממול לבית העלמין ,במקום שבו נערוך מחר את הטכס .תארו לעצמכם
שפה נולדתי ופה אני עושה בר מצווה בגיל של  80פלוס .כל הכבוד ואני מאד ,מאד מתרגש ,לא ידעתי על כל הדברים האלה.
– ברוך אתה ה' בורא פרי הגפן ,לחיים...
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 06.09.16יום סיורים זה נועד בעיקר בשעות הבוקר לחשוף לעיני המטיילים את יפי הטבע של בילגוראיי .וכדי לתת בפיהם
טעימה בחרתי להראות להם את בריכות הדגים של הגוי צ'ביקלי ,את היער ואת הנהר השחור .בהמשך עד הצהריים לבקר גם
במוזיאון עושי הנפות כל זאת כדי שנוכל לחזור בזמן למלון ולהיערך לחלק הטכסי של המסע שלשמו הגענו לבילגוראיי.
בריכות הדגים של צ'ביקלי :הגוי צ'ביקלי היה המקור לדגים שעלו על שולחנם של יהודי בילגוראיי בסופי השבוע ובימים
טובים .סוחרי הדגים בכיכר העיר ובשוק היו באים אל צ'ביקלי ,קונים ממנו את הדגים החיים ,ממהרים עם הסחורה
לחנויותיהם ,מטילים את הדגים החיים לחביות העץ מלאות המים ועיניהם יוצאות בצפייה לנשות היהודים שיפקדו את
החנויות ויקנו דג בפרוטות בודדות .היו ימים בהם שיחק אתם מזלם משחק אכזר ,וכמעט שלא נכנסו קונים ,ועיניהם הדואבות
של הסוחרים ראו כיצד ,בזה אחר זה ,מתהפכים הדגים בחביות על צדם ומשיבים את נפשם לבורא עולם .בימים שכאלה,
להכעיס היו הנשים הבאות לחנות בררניות שבעתיים ועד שקנו דג כמעט שגם המוכר היה משיב נשמתו לבורא...
כך תאר אבי – שמואל בר-און ז"ל כיצד נראו הבריכות באותם ימים רחוקים "...בינות לשדות הגידול החוליים של האפונים
והפול ובקרבת צילם התמידי של עצי האורן היו פרוסות ,על פני דונמים רבים ,בריכות הדגים של הגוי צ'ביקלי .הבריכות היו
מופרדות האחת מחברתה כמו ארגזים שמים נוצקו בתוכם ושמחיצות מגודלות ירק ועשב מצויות אצלן בתווך .תעלות מים
פרימיטיביות חתכו תחת מעברי ההפרדה שבין הבריכות ,בתוכם ,כשהם שקועים ליד התחתית ,היו סכרי עץ קטנים .באותן
תעלות זרמו המים אל תוך מאגרים בהם גידל צ'ביקלי את דגיו .סכרי העץ עלו וירדו חליפות וגרמו למילוי הבריכות או
להתרוקנותם ,הכל בהתאם לצורך .ובתוך הבריכות קלח ושייט לו עולם של שלוה ודומיה .דגים ,מים ,גדות ירוקים עטורים
בירק ושיחים עבותים ,עופות מים וקיניהם ,תורי-בר ,זמזום דבורים חרישי ,שעשוי להרדים תינוק בעריסתו ,רפרוף כנפי-
פרפרים ברוח ,בעדנה משחקית מעל גביעי פרחים ,ובמרדף חיזור ביניהם .פריחת בר מטרפת חושים שנפרשה במרחבים.
היער המצל והקריר היה מעין תחנת מעבר בגבול של הפסטורליות ואף קרא ללבבות מתפעמים מיפי הטבע לבוא לחסות
בשלווה הגלומה בו...
...אל אותם פלאי הטבע ,נוהגים היו צעירי העיירה לצאת בשבתות ,להימלט מן הצפיפות המחנקת של בתיהם .זוגות זוגות,
רחוק מעיני ה וריהם ,עברו בניחותא את סמטאות העיירה ,ומשהגיעו אל הבריכות ,בחיקו של הטבע ועל ברכיו ,יכלו בסופו של
דבר לחוש באין מפריע בתשוקה שבקרבם .היו יושבים על הגדות ,ידיהם אוחזות זו בזו ,אצבעותיהם שלובות ,חשוקות
בחוזקה ,פניהם כזיו החמה והם רוקמים חלומות פז ומרווים את צימאונם הנפשי מגביע העלומים ומלהט הקרבה .וכך,
מותרים מכבלי השגחה של הבית ,ורחוקים מעיניים מיותרות ,פעמו להם לבבות צעירים בקצב אחיד ,גם הטבע עשה עצמו
כמי שאינו מבחין בבני התמותה הרוגשים על ברכיו והעלים מהם עינו ,שתק ולא הפריע .בזרועותיו ,בין שיחים ועצים ,קרוב
אצל המים ,פרחו להם געגועים ותשוקות ,אף נבלו .טללי ערב וכוכבים שזה לא מכבר נולדו ליוו את הזוגות בדרכם חזרה אל
העיירה הנוגה".
שמואל בר-און [והשמיים שתקו ע"מ ]65
לצפייה בסרטונים לחץ על הלינקים
בריכות הדגים של הגוי צביקלי – האחוזה חלק 1
בריכות הדגים של הגוי צביקלי – חלק 2
בריכות הדגים של הגוי צביקלי  2 -ודייג אחד מתלמד חלק 3
בריכות הדגים של הגוי צביקלי – האחוזה חלק 4

https://youtu.be/170zh2EAerY
https://youtu.be/X1eCP0LrziI
https://youtu.be/5NCE6angd9M
https://youtu.be/UcmpBuo1j9E
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צ'ביקלי הזקן נאסף אל אבותיו לפני שנים רבות ,חוות הדגים שלו עדיין נמצאת ,נראית בדיוק כפי שאבי ז"ל תיאר אותה,
החווה מנוהלת היום ע"י נכדיו ,אולי ניניו ,הזקנה קפצה על מבני העץ של משק הדגים ,אבל הנוף והטבע שובים את עיני
המביט בהם ביופיים .ושום דבר ממה שאבי תיאר לא השתנה עד היום...

"מעשי אבות סימן לבנים" שמיל טנא ב  2010ואבנר טנא ב 2016

בתמונה רומנטית אשתי זהבה ואני ישראל וסירת משוטים .כשהכרתי אותה לקחתיה לשייט בסירה בירקון...

41

מלפנים ורדה ורפי קליין לידם משה וקסברג ומאחור צפריר קגן ,אמו ציפורה ובתו

מימין ,שמיל ונעמי טנא ,בינם דלית נדל ,משמאל רחל אמסלם [אולמר] ,משה ושלומית וקסברג ,ושבט קגן  -וייצמן

42

שמואל ואסתר וייצמן לידם טטיה פיקל ומאחור אסתר אמסלם

אלקה שובל – 'האישה והכובע' ,מאחור משה וקסברג ודלית נדל
43

תמונה קבוצתית ותמונה של ברזל יהודה ונילי על גדות הבריכות של צ'ביקלי

ישראל מצביע על אחד מסכרי העץ הפרימיטיביים של הבריכות עליהם סיפר אביו בספרו "והשמיים שתקו"

44

מימין לשמאל :טטיה פיקל ,אמונה נחמני גפני ,שלומית וקסברג ואסתר אברמסון

משה וקסברג ,קב"ט במקצועו ,נכנס למבנה המשק של הזמנים ההם ובאופן טבעי יצא עם רובה.
45

.
כך מתאר אבי שמואל בר-און [בספרו והשמיים שתקו] את נופיה של בילגוראיי ובעיקר את יערותיה" :כשהכל-יכול ברא את
העולם ,כלל כנראה ,בתכניותיו המפורטות את הפינה הנידחת הזאת ,הן גם כאן אמורים לחיות עושי דברו .הוא דאג ליפי נופיו
ובין עצים רבי נוף הותיר קרחת יער" ...ואכן" ,סביב גבולות העיירה מושרשים היו יערות בתוך צללי התמיד שלהם"...
היערות של בילגוראיי היו חלק מההוויה של העיירה ויהודייה ,חלק מהחיים היהודיים ,הן במישורים המעשיים והן במישורי
האמונות [בעיקר הטפלות] כך שלא ייפלא שנקשרו סביבו גם סיפורי מסתורין ואגדות ופלאי פלאות" .ימי הקיץ המחניקים היוו
עינוי לאותם שישבו בבתיהם צרי המידות ,בשבתות היו יוצאים צעירים כמבוגרים למלא ריאותיהם באוויר צח ,ליהנות בצל
היערות...

כשהיו

יוצאים

לרגל

עסקותיהם ,מעיירה לעיירה ,נהגו
לעבור ביערות ,ביושבם על עגלות
רתומות לסוסים ,נהנים היו מאוויר
היער ומתבסמים עד כדי שכרון
חושים מריחותיו ...עם בוא החורף
כבר לא היו דרכיו מקום מפלט מהנה,
הדרכים היו למושלגות ורק אלה,
שעיסוקם חייב נסיעה ליריד ,העזו
לעבור

דרכן...

העצים

העטופים

בתכריכי קור לבנים הולידו מעשיות
מעוררות חלחלה ,על חיות רעות
מוכות רעב ,להקות זאבים ,שדים
ורוחות ומקום משכן ללילית מלכתם
ועד 'הלא טובים' שלה ...יצורים
האורבים ומשחרים לבשר ודם ...וגם
גזלנים שודדי דרכים מזויינים בגרזנים המשוטטים ביער ואורבים לעגלות עמוסות הסחורות בדרכן לירידים או לסוחרים
החוזרים מן הירידים ותמורת סחורתם שנמכרה צרורה בכיסיהם ...אותם יהודים שחזרו מהדרכים חשו כמו נס אירע להם"...
באביב ובקיץ ניתן היה למצוא ביער מעט מזון לעניי העיירה ,כפופי גב יצאו לחפש בין עצי הענק העטופים באזוב וירוקת רכים
כקטיפה ,פטריות למרק .פטל אדום ואוכמניות ,וענבי שועל שחורים ,ונמצאו גם דמדמניות קטנות בעלות אלף טעמים...
וחוזררים מוארכים שבמראם הזכירו ענבים ,מוריקים בטריותם ...בימי השבוע היטיבו יהודי בילגוראיי בפרי היער את לבם
ובשבתות חיפשו בין ענקיו שמחה ומרגוע...
דר דקי חדרים ,כמו זקנים ,חיו בדמיונותיהם את הווי היער .ישבו הזקנים וסיפרו מעשיותיהם למול פיותיהם הפעורים ועיניהם
המבוהלות של הילדים .וסיפור מורא רדף אחר סיפור מורא ...שם בעבי היער ,באותם ימים קרים ...אילו ימים? בלילות ,כן
46

במיוחד בלילות...לא סתם לילות ,בלילות האפלים כאשר במרום הלבנה מסתתרת ...וחושך על פני היער ...חיל ורעדה אחזוני.
אללי ...אבל ,השבח לאל ,למען שמח לב הילדים ,הסתיימו הסיפורים תמיד במפלת הרע ...את השודדים טרפו הדובים והצדק
לעולם לא בושש להגיע ,אבל ממש כשכלו כל הקצים"...

47

אני מקצר בזאת את תיאורי היער כפי שמתאר אבי בספרו וחוזר לטיול שערכנו ביער:
 06.09.16בסמיכות מקום ,מרחק של כמאה מטרים מהבריכות של צ'ביקלי ,יש שביל המוליך אל עומק היער .ממש בתפר
שבין הבריכות לבין היער יש מספר בתי משק ,אחד מהם הוא הבית בו גדל גז'גוז' בורובי ,בעליה של מסעדת ומלון סיטרסקה
שברחוב  3במאי מספר  .21עם אדם זה התיידדתי לפני כעשור שנים ואף שיניתי את שמו ,מטעמי נוחות שלי ,ובהסכמתו,
מגז'גוז' לגרשון' ...גרשון התנדב להוליך את הקבוצה אל תוך היער ,וכאחד שמכיר עוד מילדותו כל שביל ביער ,הוליך אותנו
בבטחה למעמקיו ,שהרי ,אם לא הוא ספק אם היינו מוצאים את דרכנו אל מחוץ ליער עד עצם היום הזה.
כוונתי הייתה לערוך סיור קצר ,אבל מה שאצל אדם מבוגר נחשב קצר ,אצל אדם צעיר נחשב לארוך .ואכן הסיור ביער נמשך
שעה ארוכה ואף יותר מזה .ענקי היער שם לא מזכירים בגובהם כלל את 'יערות קק"ל" ,יש מקומות בהם השיחים הנמוכים
ושרכי הפרא יוצרים מבוך וסבך סמיך כמעט לא עביר של צמחייה ,פירות היער ,בדיוק כפי שאבי מתאר בספרו ...רק
שחיפשתי את מלכת השדים 'לילית' והיא הסתתרה מעיניי ,אולי משום שהיה זה בבוקר נעים ולא בלילה שחור משחור...
כללית ,עם כל ההליכה המרובה ,דומני שלא היה מי מאתנו שלא רווה נחת מהטיול ביער.
הטיול נמשך ונמשך עד ש'גרשון' הביא אותנו אל פיתול זרימה של אחד משלושת הנהרות של בילגוראיי "הנהר השחור" בל
נגזים בממדיו ,הוא מזכיר יותר נחל ,אבל הוא שופע מים ומימיו זורמים באון .ומשם ,עוד כרבעה של שעה ,הליכה בשביר
שהחזיר אותנו לרחבה ליד בריכות הדגים של צ'ביקלי ,שם המתין לנו האוטובוס.

עמליה מידובניק ואלקה שובל

אסתר וייצמן ברזל יהודה ונילי ורבקה ניב

האחים כשר ארז ודורון
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אלקה ואסתר אדלר

וסרמן מרים ,שמואל אשד ,רפי קליין ורחל אמסלם
49

שמיל טנא עם פטל אדום בידו וזוגתו נעמי המלקטת את ארוחת הביניים שלהם...

בני הזוג וקסברג על רקע שביל ארוך ביער

51

סבך צמחיה ביער שימו לב לגודל 'שרך היער' הגדל פרא ובשפע ,כזה נמכר במשתלות בארץ במאות שקלים ליחידה.

ולקינוח מכל טוב היער ובשפע...
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ועיקול "

"

על גבול היער
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 06.09.16שעת צהריים ואנו בדרך אל

.

על עושי הנפות באתר האינטרנט שלנו http://bil-is.com/The%20Jewish%20Sieve%20makers.pdf
ענף תעסוקה מרכזי של בילגוראיי של לפני המלחמה היה תעשיית הנפות .היה זה מקצוע שעיקר העוסקים בו היו היהודים
של העיירה .משפחות שלמות היו עובדות אינספור שעות ביום בעשייתם ,הם היו מנקים בנפט את שערות הסוסים ואורגים
את רשתות הנפות באמצעות נול עץ פרימיטיבי המצויד בשתי
דוושות רגל ,כל לחיצה על אחת הדוושות הייתה מעלה את הנול
של שערות השתי ומאפשרת הכנסת שערת הרוחב היא הערב.
וכך בבתי עץ עלובים שברצפות העץ שלהם נספגו ודבקו ריחות
הנפט ,בתים בהם נזקי הנפט ניכרו בבריאות תושביהם:
שיעולים ,ליחה וקשיי נשימה שלא פסחו על איש ,ילדים הוריהם
וזקנים שגרו שם כך באו נפות לעולם .את עושי הנפות קל היה
לזהות בבילגוראיי ,השעות הרבות שישבו כפופים על הנול עיוות
את הגב של רובם ,כך שאם נראה בחוצות העיר יהודי כפוף גב,
ידעת מייד שהוא עושה נפות למחייתו .רובם היו אביונים ,קשי
יום ,אבל בין עשירי העיירה ,אותם שעל בתיהם תמיד זרחה
השמש ,היו מספר "נגידי נפות" ,הם שקנו את התוצרת בפרוטות
ומכרו אותה בכל אירופה בתמורה נאה...
בבילגוראיי שרד בית עושי נפות מקורי שהיה קיים מאז 1819
והיה של משפחה יהודית .בית זה משמש היום מוזיאון של עיסוק
זה של עשיית נפות ,חבל שלא מוזכרת שם אפילו במילה אחת
שזה היה בית יהודי ושמקצוע זה היה מקצוע יהודי .משה פך
ז"ל ,שהלך לעולמו בינואר השנה ,הצטרף אלינו במסע שערכנו ב
 .2010בנעוריו ובילדותו היה עושה נפות ,הגענו אז למוזיאון זה
ואנשי העיר דאגו שבמקום יהיה מנהל המוזיאון שיסביר לנו את
התהליך .כשרק החל בהסבריו ביקש משה פך את רשות הדיבור
ואז ראינו מיהו המסטר האמתי .מנהל המוזיאון דיבר מתיאוריה ,משה פך דיבר מפרקטיקה ...אמונה הזכירה לנו רגע מרגש
שעה שאותו גבר גדל קומה עמד ליד הנול ,ולרגע היה לילד שהפעיל אותו ,כשפרץ בבכי בזכרו איך לא הצליח להגיע בכפות
רגליו לדוושות...
בתמונה העליונה :בית עושי הנפות [היום מוזיאון]
בתמונה התחתונה :מוישלה פך ז"ל בשנת  2010אוחז בידו באביזר עץ שהשתמשו בו להשחלת שערות הסוס ,מרצה על
התהליך – משמאל מקשיב מנהל המוזיאון ולא מאמין איך "מוצג מוזיאוני" יכול להיות "בשר ודם" חי ונושם ויכול ללמד
אפילו אותו ...סרטון ראשון ביקור בבית עושי הנפות .לצפייה לחץ על הקישור https://youtu.be/eL3TZcgybI8
סרטון שני

ביקור בבית עושי הנפות .לצפייה לחץ על הקישור https://youtu.be/-m2h5qB_e08
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חברי הקבוצה בחצר המוזיאון ושערות הסוסים ששימשו לעשיית רשתות הנפות לסינון של קמח ואבקות אחרות.

הנול והדוושות.

חברי הקבוצה בחצר המוזיאון .רפי וורדה קליין בוחנים את 'הסחורה'
54

55

