חברי ארגון נכבדים

דף מידע 921

יום ו' 21.60.92

ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער על פטירתו של איצ'ה מאייר  -יצחק איליש ז"ל שהלך לעולמו ,ומשתתף בצערה של
משפחתו.
איצ'ה ,היה בן  99במותו ,הוא נפטר ב  29.60.92הובא למנוחת עולמים בקרית-גת ב .22.60.92

יצחק איליש נולד בבילגוראיי ב  92.61.9191למשפחה מרובת ילדים ,הוא היה בן הזקונים ,התייתם מהוריו בהיותו בן
ארבע ,אחיו ודודיו גדלו את ה ילד והוא נוהג היה לנדוד מבית לבית של קרובי משפחתו .בגיל  91היה לעצמאי ויצא לעבוד.
יצחק נשאר בבילגוראיי עד למלחמת העולם השניה ובשנת  9199ברח לרוסיה .בקולבישוב נתפס ע"י הרוסים והוכנס
למחנה עבודה בו שהה שלוש שנים ,לאחר מכן שהה עוד תקופות במחנות קרטלה וסולביצק בברית המועצות .בשנת
 9191שוחרר מהמחנה הרוסי סולביצק במסגרת הסכם הרפטריאציה לפיו אופשר לאזרחים פולנים לשוב לפולין .הוא
נשאר ברוסיה עד  ,9190וחי בערים אורנבוק ,צ'קלוב וסולילסק .בסולילסק פגש את מי שהייתה לאשתו ,חנה שהגיע
מטשקנט .הזוג חצה את הגבול לפולין בשנת  9190וקבע את מגוריו בעיר ז'רי שליד ז'גניה ושם נשארו עד לעלייתם
לישראל בשנת  . 9111בני הזוג התגוררו עד לימיהם האחרונים בקרית גת ,נולדו להם שתי בנות :טובה רויף וציפי בן
אהרן [שתיהן עוסקות בהוראה במערכת החינוך] .וזכו לחמישה נכדים ו  92נינים .אשתו של יצחק ,חנה ז"ל ,נפטרה בשנת
 .2661מבחינת קרבת משפחה בארץ היה יצחק מקורב לשני ילדיו של בן דודו הלה הם :משה טייטלבוים [מי שכתב את
אחד משני ספרי היזכור של בילגוראיי] ואחיו ,הסופר והמשורר בן ציון תומר [ מילדי טהרן שכתב את "ילדי הצל" את "נהר
חוזר"" ,דרך מלח"" ,מלאך עיניים" ועוד] יצחק היה בעל זיכרון נדיר וידע לספר על בילגוראיי פרטי פרטים ,היה חד עד
לרגעי חייו האחרונים .נוהג היה לשמור על הקשר עם בני העיירה והיה מגיע לאזכרות שאורגנו ע"י הארגון הראשון של
יוצאי בילגוראיי והקפיד להגיע למפגשים עד שהארגון חדל מלהתקיים .כשהקמנו את הארגון מחדש וערכנו מפגש בבית

שלום עליכם ,הוא הגיע מקרית גת לתל אביב מלווה בבני משפחתו ולא היה אדם בציבור זה שהיה יותר נרגש ממנו ,הוא
פגש שם את בני דורו ,הכיר אותם ורווה נחת מרובה מהעלאת זכרונות לאחר שנים כה רבות.
יהא זכרו ברוך.
בשם הארגון
רבקה ניב וישראל בר-און.

מפגש ארגון יוצאי בילגוראיי בבית שלום עליכם  2662יצחק משמאל פוגש בהתרגשות את משה שרף

מפגש ארגון יוצאי בילגוראיי בבית שלום עליכם  2662יצחק עם בתו וחתנו[ ,משפחת רויף]

במצב רוח טוב בשעת מפגש ידידים עם חברנו מבילגוראיי ארתור בארה [מספר לארתור על בילגוראיי שלא הכיר]
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