"...כל עושי הנפות הבילגוראיים ,הורים
וילדיהם ,עסקו במלאכה מעשה יום יום ושעות
לאין ספור ,וכך בבתים שריחות מבחילים של
נפט ושערות סוסים נספגו בהם ,בדוחק ,בין
מיטות ומשכבים ,עריסות ילדים ,תנורים
להסקה ותנורי הבישול ,באו נפות שיער לעולם.
שם סרקו את שיער הסוסים והכינוהו לאריגה,
השחילו את השערות אחת אחת במכשירי
הטוויה הפרימיטיביים העשויים עץ ,שהוצבו ליד
החלונות .לנוכח כל אחד מהם ישב טווה שעון-
גחון על מלאכתו .את הטווים קל היה לזהות על
פי גבם העקום .ברגליהם דרכו בדוושות ,ימין
ושמאל ,ימין ושמאל ,מרימים זרוע ומורידים
באותה עת את אחותה ,הן זרועות השתי,
וברווח משחילים שערה ,היא הערב .ומצאת שם
ילדים בני-מצוות ,וזקנים מופלגים בשנים...
שערה רדפה שערה ,האחת נשתלבה ברעותה,
ובתוך הארג ההולך וגדל למול עיניהם העייפות
שלבו אותם טווים לא רק חלק מנפשם ,אלא אף
חלק מבריאותם ובריאות בני משפחותיהם"...
[שמואל בר-און]

ציוד עושי הנפות מוצג בבית המלאכה שנשתמר
Sieve making equipment and materials, one of
the skansen displays.jpg
בחזרה לדף הקודם

, הבית היחיד ששרד ברחוב נדסטבנה- היום ואז
 היום הוא מוזיאון לעושי,היה בית עושה נפות
.הנפות
Today and in the old days, a house that
belonged to a sieves maker, now it is a
museum in Nadstawna street.

רחוב נדסטבנה ,הבניין הראשון מימין נותר עד היום .זה בית עושי הנפות על רקע הרחוב בו עמד
לפני המלחמה ומופיע גם בשקופית הקודמת .גגות בתי העץ מכוסים ברעפי עץ .הרחוב כולו נשרף.

Nadstawna street the first home from the right remained, it is the sieves maker
home that appears previously. the rest of the street was gone with the flames.

נפות מוכנות למכירה
Nets and sieves ready
to be sold

פסל של עושה נפות
A Figure of a sieve maker
 החומר ממנו,שער סוסים
עשו את הנפות
Horse hair – material
for production of
sieves

 באמצעותו ייצרו נשות בילגוראיי את רשת השיער לנפות,נול
sieves Loom, on which women of Bilgoraj Manufactured nets for

