תמונת המחזור הראשון של הגימנסייה העברית "תרבות" שבקובל
מאלבומו של בוגר המחזור ברוך אביבי
ברשות בנו ,משה אביבי

מחזור הבוגרים הראשון ,שנת תרפ"ז.
הגימנסייה נוסדה בשנת  1291ע"י אשר פרנקפורט שהיה מנהלה בכל שנות קיומה (עד כניסת הסובייטים לקובל.)1292 -
עם הקמת הגימנסייה נפתחו בה  9מחלקות ושתי מכינות .בשנת  12916/נפתחה המחלקה השמינית ובאותה שנה הוציאה
הגימנסיה את המחזור הראשון של הבוגרים.

התצלום המקורי נמצא באלבומו של בוגר המחזור ברוך ולולר (ווליבר ,לימים אביבי) שעלה ארצה בשנת  1291ושימש פה
כמחנך וסופר.

פרוט התמונה:

מורים ובעלי תפקידים במחזור הראשון

א .פראנקפורט .אשר פרנקפורט,
מנהל הגימנסיה בכל שנות קיומה.
נספה בשואה עם משפחתו.
י .רוטמאן .יעקב נתנאלי-רותמן.
הורה מקצועות היהדות וטבע.
עלה ארצה ושימש כמנהל גימנסיה.

ר .האלדמר (?)

י .קובלסקי
הורה את מקצועות המתימטיקה.
ל .חזן .לייב חזן
הורה את מקצועות היהדות.
עלה ארצה.
מחנך וסופר.

י .אברך .יוסף אברך
הורה תנ"ך והיסטוריה.
ע"פ הידוע יצא נגד הנאצים
בעת האקציה הראשונה
ונרצח בכיכר בריסק.
בן אחיו הוא -
החלוץ והעיתונאי ישעיהו אברך.

ד"ר ציכנוביץ.
רופא ביה"ס.
רופא למחלות פנימיות וילדים.
עזב את קובל ב1291 -
עם נסיגת הצבא הסובייטי ,וניצל
ה .דיכטואלד (?)

מ .זיידענצייג .זיידנצייג
מורה לציור.

ש .פיינשטיין .שמעון פיינשטיין
הורה זימרה.
נספה בשואה

שבעה תלמידים בלבד סיימו את חוק לימודיהם והיו רשאים לתעודת הסיום
(שלא הוכרה ע"י השלטון הפולני כתעודת בגרות מלאה)

פ.דרוג( .כנראה) פנינה דרוג
מרטנה.
חלוצה.

ג .אטלס

מ .קיזר

א .לוי .אהרון לוי
המשיך כמורה בביה"ס ע"ש ד"ר קלומל.
עלה ארצה כחלוץ.

ב .ולולר .ברוך ווליבלר  6אביבי
המשיך כמורה בקובל ובסביבתה.
כ 9 -שנים מאוחר יותר
התמנה למנהל בית הספר העממי-עברי
ע"ש ד"ר קלומל בקובל.
עלה ארצה.

י .גולדשמיד

ב .טויב .ברוך טויב
המשיך כמורה לעברית בבית הספר ע"ש ד"ר קלומל.
אחיו הוא  -פנחס טויב ,חלוץ שייסד את כפר חוגלה
שבתו היא ח"כ ,שרה ושגרירה לשעבר -אורה נמיר.

אלמנטים עבריים וכמיהה למלכות ציון בתמונת המחזור ()6291

ביתה הראשון של גימנסיה "תרבות" בקובל:
הגימנסיה שכנה ברח' וורשבסקה מס'  .29המבנה היה שייך למר וורבה .בקומת הקרקע נמצאו חנויות ,בקומה השנייה שכנה
הגימנסיה .במשמרת ראשונה (בוקר) למדו תלמידי הגימנסיה ,במשמרת השנייה (אחר הצהרים-ערב) למדו תלמידי בית הספר
העממי עברי" -הרצליה".
מבנה הגימנסיה הראשון -נלקח מתמונת המחזור .מבט מרחוב וורשבסקה .המבנה בצד הצפוני של הרחוב.

הגימנסייה גבלה עם גדת נהר הטוריה (באזור העיר החדשה) כפי שמצויין בעדויות ובתמונה המצורפת.
צילום זה נלקח מהעבר השני של הנהר (אזור העיר העתיקה).

פרט מהצילום -מבנה הגימנסייה:

