בית המדרש של הרבי מטריסק בעיר הישנה
מתוך שיחה עם אליהו (אלי) מנדל ()6002
(פעיל מרכזי בארגון יוצאי קובל מיום ייסוד הארגון)
בקובל היו שני בתי מדרש לחסידי הרבי מטריסק" .טריסקה שטיבל" של הרב ב"חולות" (העיר החדשה) ,ברחוב
ז'רמסקגו ,ליד נובו קוליובה .בית המדרש השני היה שבעיר הישנה.
בית המדרש השני ,הגדול ,שהיה ממוקם בעיר הישנה ,אליו היו מגיעים מרחוב בריסק ,מגשר העץ שעל פלג הטוריה.
בבית המדרש התפללו ולמדו כל היום "הבטלנים" .מצבם הכספי של החסידים היה דחוק ,ונשותיהם היו יוצאות
לעבודה במקום הגברים .הגברים ישבו ולמדו.
בית המדרש היה בקומה הראשונה .בקומה מעל גר הרבי מטריסק ,וולוולה טברסקי ומשפחתו.
בית המדרש היה דומה במבנהו לבית כנסת או לשטיבל .היה בבית המדרש ארון קודש בצד המזרח ובצד השני
(המערבי) מדרגות לקומה השנייה בה התגורר הרב ושם למד .כנראה במערב עמדה גם עזרת נשים שהיתה,
מוגבהת ומופרדת כמו בריז'ינל שטיבל (חסידי רוז'ין).
במרכזו של בית המדרש היתה בימת עץ ,כמעט עגולה .הרבי מטריסק היה רוקד ,כלומר מקפץ סביב הבימה בימי
שמחת תורה עם ספר תורה קטן.
במוצאי חג היו באים רבים מהציבור לראות את הרבי המרקד .באו גם החבר'ה מ"השומר הצעיר".
להערכת אלי היו נדחקים לתוך המבנה כ 044-044 -איש .היו הרבה יהודים חסידים .הצפיפות היתה גדולה ,פינו
מעגל סביב הבימה עבור הרבי והרבי היה מקפץ בדבקות במהלך שבע ההקפות שבמוצאי שמחת תורה .את ההקפה
השישית" :עוזר דלים הושיעה לנו ,פודה ומציל הצליחה נא ,צור עולמים עננו ביום קראנו" (אלי זוכר ושר זאת במבטא
אשכנזי) היו נותנים לכל הקבצנים (האנשים הדלים) שהתקהלו בבית המדרש .הגבירים מבין החסידים של בית
המדרש קיבלו את שלושת ההקפות הראשונות .בהקפה השביעית לקח איתו הגבאי את כל הילדים סביב הבימה.
כשהרבי רקד ,מחאו כפיים כל הקרואים .עודדו אותו לרקוד עוד ועוד .כחצי שעה היה מרקד הרב ,קפץ ללא סוף
מסביב ,בקושי נשם .לקהל לא היה רחמנות על הרב שלא היה צעיר.
בשמחת תורה גם הבנות (מתנועות הנוער) היו נכנסות ומתקהלות בבית המדרש עצמו ולא בעזרת הנשים.
מתוך מאמרו של ד"ר ראובן בן-שם בספר קובל
(מורה בגימנסיה העברית ומפיח רוח חיים בקן "השומר הצעיר" בקובל)

מתוך מאמרו של משה בטר ב"ספר קובל"
(חלוץ ופעיל בארגון יוצאי קובל)

מפגש עם הרבי מטריסק

בית מדרש של הרבי מטריסק  -הרב וולוולה טברסקי
צילום ייחודי משנת  :9191גשרון עץ על פני יובל הטוריה המוביל מרח' בריסקה אל תוך מתחם בית הרבי מטריסק.
העלייה לקומה העליונה בה גרה משפחת הרבי היא חיצונית  -מדרגות בקיר המזרח.
המבנים מימין הם לשכתו וביתו (כנראה) של קרוב משפחתו של הרבי -הרב נחום-משה טברסקי שלימים שימש כרב
הרשמי של העיר (מטעם השלטון הפולני) .לפרטים על משפחת טברסקי ראו דף משפחת טברסקי באתר.

צילום משנת ( 2442צבי רז)

מאלבומם של שרי וחן אנוך (בנו של החלוץ יוסף אנוך  /הינוך) .צולם בביקור בקובל .2442
בית הרבי מטריסק משמש היום בית ספר עממי (אוקראיני)

המבנים הסמוכים לבית המדרש ,שם כנראה חי וקיבל קהל,
רב העיר מטעם השלטון הפולני ,ר' נחום-משה טברסקי

פעם אולם תפילה,
היום אולם התעמלות.
אולם הספורט שבקומת הקרקע,
שם ניצבו בעבר ארון הקודש והבימה

