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יום ו' 11.11.11

ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער על פטירתו של שמואל בן-ארצי (האן) ז"ל שהלך לעולמו ,ומשתתף בצערה של משפחתו.
שמואל ,היה בן  69במותו ,הוא הובא למנוחת עולמים היום ,יום ו'  11.11.11בירושלים.

שמואל נולד בבילגוראיי בפולין בשנת תרע"ה ,שם משפחתו בעיירה היה האן ,הוא למד ב"חדר" ,בתלמוד תורה עם
לימודי חול ובישיבת המוסר המרכזית "בית יוסף" במזריטש דליטה.
בשנת תרצ"ג [ ,] 1491טרם מלאו לו עשרים ,עלה לארץ מטעם ישיבת מזריטש ולמד שנה נוספת בסניף "בית יוסף" בבני
ברק ,כשיצא מהישיבה עבד במשך שבע שנים בפרדסים והיה פעיל וחבר האצ"ל אליה אצטרף בהיותו בן  .91בשנים בהם
היה באצ"ל פרסם בעיתוני התנועה שירים לאומיים מפרי עטו ,שירים שלוקטו וראו אור בספרו "עם עלות השחר" בהוצאת
עקד .בהמשך ,בין השנים  1441-1443שירת בהגנה.
בשנת תש"ה [ ]1444הוסמך להוראה והחל ללמד את המקצועות העבריים וכן את השפה האנגלית ,הוא שימש מעל
לעשרים שנה כמורה ומנהל בבתי ספר בצפון הארץ .בשנת תשכ"ז [ ]1411הוזמן להורות תנ"ך ויהדות ודידקטיקה
בסמינר בנהלל ולהדריך שם בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה ,במקביל השלים את לימודיו לתואר ראשון בתנ"ך,
ספרות ולשון באוניברסיטת חיפה.
בעשרים שנות עבודתו בסמינר חיבר עשרה ילקוטים ללימודי יהדות בשם "ראשית דעת" ,שראו אור בהוצאת הסמינר
והמחלקה להכשרת מורים במשרד החינוך .שניים מהם זכו גם למהדורה שנייה בדפוס מופ"ת ליד סמינר לוינסקי.

בד בבד עם עבודתו במוסדות החינוך לימד במשך כשלושים שנה תנ"ך ותורה שבע"פ בחוגים דתיים וחילוניים במקום
מגוריו ,קריית טבעון ,וזכה על פועלו ההתנדבותי הזה בתואר יקיר הקריה לשנת תשמ"ב [ .]1431עד היום פרסם שני
ספרי ילדים ,קובץ סיפורים למבוגרים ,שני ספרי שירה ואת הספר "לארץ חמדה יולד" [הוצאת עקד] שאני ,כותב שורות
אלו ,הייתי אחד מבעלי הזכות לקבל אותו מידי המחבר כשי .שמואל בן ארצי השתמש בכתיבת ספרו בשם הספרותי
שמואל בר-משה.
שמואל ז"ל היה אב לארבעה ילדים 5מתניה בן ארצי ,פרופסור למתמטיקה ,חגי בן ארצי ,מרצה לתלמוד למחשבת ישראל,
אמציה בן ארצי ,טייס קרב ואיש הייטק ושרה נתניהו ,פסיכולוגית [רעיית ראש הממשלה בנימין ,ביבי נתניהו] .בן ארצי
הנחיל את אהבת התנ"ך גם לדורות הבאים במשפחתו .שלושת בניו ,אמציה ,מתניה וחגי ,היו חתני חידון התנ"ך ,ולפני
כשנתיים הוא אף הכין את נכדו ,בנו של ראש הממשלה ,אבנר ,לחידון התנ"ך העולמי שבו זכה בתואר סגן שני לחתן
החידון.
בשנת תשנ"ב [ ]1441העתיקו בני הזוג בן-ארצי את מגוריהם לירושלים בסמוך לשלושה מארבעת ילדיהם המתגוררים
בבירה ובסביבתה.
בשנים האחרונות לא היה מר בן-ארצי בקו הבריאות ובשיחות טלפון אתו ,כשהצעתי שנבוא לבקרו ,העיד שמצבו
הבריאותי מקשה עליו לקבל אורחים ,מספר מחברינו ,במיוחד שלמה הרמן ,אריה ברגר ומשה פך יבדלו לחיים ארוכים
הקפידו לשמור אתו על קשר שהחל עוד בהיותם צעירים .בעקבות התדרדרות מצבו הבריאותי עבר לגור בביתם של שרה
וביבי נתניהו ושהה שם עד יומו האחרון.
באזכרה שערכנו לקדושי בילגוראיי ב  10.54.1552הוקרא שיר זה שכתב שמואל בן-ארצי5
חלום  -לזכר עיירתי בילגוראיי
הלילה הייתי בעירת מולדתי,
בנוף שיקר ללבי בהילו– .
בבאר ילדותי בבואה עוד רועדת,
בית אבא עדין עומד על תלו.
בעצי ערמונים משתלהב כבר האדם,
טבעו של הסתיו בפולין הוא בכך.
אני ואחי משתרכים כמקדם,
בשביל סוכתנו נושאים אנו סכך.
הרוח רודפת ענן ברקיע,
הערב הגשם לבא לא יהין.
עוד רגע ואנו הביתה נגיע,
מיד נקשט סכתנו כדין.
קרבנו לבית – .גויים בקננו !
לשוא עוד חיפשתי סכת השלום.
אחי את עמסו לי השאיר – ואיננו !
לבד שם בכיתי עד סוף החלום !
[שיר זה מופיע בספר חורבן בילגוראיי שערך אברהם קרוננברג ז"ל ע"מ ].112
באזכרה שנערכה ב  11.54.15הושמע שוב שיר זה ,הפעם בגרסה מולחנת ,את השיר הלחינה שושיה בארי דותן מנתניה,
אף שאינה ממוצא בילגוראיי נאותה לבקשתו של שמואל ובאה להיות אתנו ,ובמעמד זה של האזכרה היא שרה עבורנו את
שירו ושירה.
יהא זכרו ברוך.
בשם הארגון
רבקה ניב וישראל בר-און.
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