
 בשיטתיות שנרצחו ,וטף נשים ,גברים  :עיירתנו בני לקרבנות הזיכרון מפגש את מקיימים שאנו ארגוננו של מחדש הקמתו מאז השלישית הפעם זאת

  של רקע על .הוא באשר מהיהודי וסלידה שנאה של רקע על ,שלהם הפעולה ומשתפי הנאצים הצוררים י"ע ובוצעה תוכננה ,שהתבססה מצמררת

  אנשי של כדרכם"ו .הגרמנית התרבות ,הנאורה אירופאית המערב התרבות של הקודשים קודש שנחשבו מי של מעוותים מוחות שהגו אידיאולוגיות

 היהודים את – המיותר את מחקו] ואחרים דרווין רלס'וצ פרויד וזיגמונט ,באך סבסטיאן ויוהן ,ובטהובן ,וגטה ,והיינה ,שילר על האמונים ,"תרבות

 חדשה אידיאולוגיה ורקחו ,מטרותיהם את שישרתו כדי אותם ושינו ,הקשרם מכלל אותם והוציאו ,וסרסו .האחרים של משנותיהם את ולקחו [שברשימה

 ,גזענית תיאוריה אלה ,ישו רצח רקע על דתית שנאה - מסורתית יהודים שנאת עוד לא   ."המודרנית אנטישמיות"ה היא הלה ,לתלפיות וסדורה

  מקובל .הסולם בתחתית היהודי "מיקרוב"ה  קיומו בעצם לעולם המזיק הנחות הגזע ועד העליון הארי מהגזע הגזעים את המדרגת ארס רווית הרסנית

  את מאר פרסם 1879 בשנת ."אנטישמיות" המונח את שטבע גרמני ומסית הוגה היה (1904 - 1819) מאר לוילהלם האנטישמיות תחילת את לייחס

  כשמילותיו .הראשונה בפעם ושלמה גלויה בצורה והגזענית האנטישמית השקפתו את ביטא שבו ',היהדות על הגרמניות לניצחון הדרך' ספרו

 .בהמבורג "האנטישמית הליגה" את גם הקים ,שנה באותה .!"גרמניה של קיצה בא" הן הספר של האחרונות

 את שחקר דרווין ,הטבעית הברירה באמצעות האבולוציה תורת של מפתחה .(1809-1882) דרווין רלס'צ החוקר גם חי מאר ופעל שחי זמן באותו בערך

  בגלל מיליונים ישמידו שמיליונים יום יבוא עוד" :פעם אמר שונים וגזעים בעולם שונים ממחוזות אנשים של הגולגולות מבנה בחקר ועסק הגזעים

  מהם ועשתה דבריו על נשענה המודרנית האנטישמיות כאשר צדק הוא כמה עד ידע ולא ,אמר "הגולגולת במבנה בודדים סנטימטרים של הפרש

  ההיסטוריה בכל ביותר האיומה ההשמדה מכונת והמצאת הסופי הפיתרון המצאת ועד מכאן .דרכם לצדקת הוכחה העשרים המאה של העשרים בשנות

 .כך כל גדול היה לא המרחק האנושית

 ,המלה מובן במלוא יהודית עיירה  .בילגוראיי של הקטן למיקרוקוסמוס גם והגיעה אירופה את אש של ובסופה ברזל בגלגלי דרסה הזאת הרצח ומכונת

 והוא ,במעשיהם וצופה עליהם פקוחה שעינו היו שבטוחים ,"שבשמיים אלוהינו באחד" אמונה של יהודים רובם ,יהודים היו תושביה שרוב עיירה

  לא מזה ויותר ,להם להיות שצריך מה וזה ,להם שיהיה רוצה שאלוהים מה זה להם שיש שמה שהאמינו ,במועט שהסתפקו יהודים  .רע מכל ישמרם

 לעולמות שהלכו ורבים ,באלמוניותם שחיו יהודים ,לב וישרי תמימים יהודים  .שנגזר מה על לערער ואין ,הרוויחו  לא הם מזה ליותר כי ,להם מגיע

  ,לעפר והופכים בכבשנים נמוגים או ,המוות במלאך פגשו בהם הרחובות את ומצחינים מתגוללים וגופותיהם ,מזוהמות מרצפות על ניגר כשדמם הנצח

    .הירצחם לאחר גם באלמוניותם נשארו מהם ורבים ,שוב מבלי הלכו ,זדים בידי חולל אנושיותם וצלם שכבודם אנשים

 יותר הרבה שיש בטוחים ואנו שם אין לרובם .קרבנות 4379 מנינו זהיר באומדן ,וקדושה גדולה עבודה זאת ,הנספים ברשימות סדר לעשות מנסים אנו

 .בהכנתו עכשיו עוסקים שאנו האינטרנט באתר יהיה שבידינו לרשימות ראשון גלעד  .זה איום ממספר

  וכדי ,בו יבגוד שזכרונו מכך להימנע כדי רק ,ומכיר במקום שהיה למי מזכירים המקרים ברוב ,עוד ואינם שהיו אנשים להזכיר מיועדת במהותה אזכרה

 כלל ידעו שלא כאלה גם בינינו יש אך ,להם מתאימה זאת שהגדרה ראשון דור בני בינינו שיש אשרינו  .מקודם שידע את לו מזכירים הנשכח את לרענן

  היו השמות ובבילגוראיי שמות היו לאנשים ,אנשים על לספר  .לספר צריך להם ,להזכיר צריך לא להם :לעצמי חשבתי .ושלישי שני דור בני ,העבר את

 או ,[הנפח] קובל ה'ואיצ ,השוחט יעקב למשל :מקצועו או ,הסנדלרים מרחוב משה - מגוריו מקום למשל – :כינויים הוסיפו לחלקם ,ביותר מתוחכמים

 העמוד את להקריא וירצר עצמון משמוליק מבקש ואני בשמות הדנים אבי של מספרו עמודים 2 בחרתי לכן ',וכד ,הגיבנת עם זה – מום נוסף שלשמו

 :הזה

 

 [און-בר ישראל]

 בחזרה לדף הקודם
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 :עצמון שמוליק

  רחוב ,הגשר רחוב ,הגויים סמטת ,הביצה רחוב כמו נושנים ישנים שמות בחלקם .ולסמטאות לרחובות היו משונים שמות ...

  .ושונים נוספים שמות בעלי ורחובות ,החולות רחוב ',וזמושץ טרנגרוד רחובות ,ההר לרגלי רחוב ,[הסנדלרים רחוב] "שבסקי"

  בהתאם יהודי שחיפש מי .היה כך לא אך .מזה ופשוט קל דבר אין כלשהו יהודי שלמצוא ,הרחובות שמות לפי לחשוב היה ניתן

 כל אין ,המעטפה על הרשומה ,שלכתובת כבר ידע המדים עטור המכתבים נושא אף .שחת של בערמה מחט חיפש כמו ,לכתובתו

  חייהם כל את חיו דיירים של דורות על שדורות רחובות של קבוצה הייתה שכונה לכל ,שלו הזיהוי אמצעי היה לשם הנספח ...ערך

  ,הנפות-עושי ,הסנדלרים ,החייטים ,הנפחים רחוב היה וכך .בהם אף דבק כינוי ואותו המקום מן משו לא ,הכינויים את ירשו ,שם

-מחלקי ,והאופים ,והבנאים הצבעים ,והסנדלרים והנגרים ,הביצים-סוחרי הם ,"ניקיס'ייצ"ה והיו .זמרים-הכלי ,הסוכריות עושי

  כינוי לכינוי נתווסף האדם זיהוי את להשלים כדי .החמיצות ועושי הארובות מנקי ,החזיר-שערות ומסרקי ,הגריסים-טוחני ,המים

  "עץ-בול" כמו וכינוי,"קודש-ספר-דף" ומנגד [עגלונים] הויס-דיו ,הבדחן ,[זמרים] הזינגרים היו כך .לתפארת פעלה והשיטה משני

  לעולם הכי" גם והיו ,"מוחו חריפות" על עדים כאלף העיד גם אלא ,הכינוי נושא של גובהו את שתיאר רק שלא "העמוד" או

 גם ."פוץ יונה ליד שגר הוא" – גם וכמובן ,העז ,התרנגולת ,הנצרים-סלסילת ,המעיים מפטמי ,המסמרים ,הפשטידות ,"חסדויים

  .ל וגם ,המלמד ,הגרגרת ,[הארוך צווארו שום על] הברבור ,חזנים .בלז של הרב או קרשב של הרב :כינויים היו הקודש לכלי

  ,"דולק-הוא-בוער הוא" גם והיה .[בשבר היה שלוקה על] "הקילע עם משה" או ,[הסומא] "בלינדר .י" ,[לי גרד] "מאך-קראץ"

  "געיילע דער ה'איצ" היה :הכינויים פסחו לא בגוף ומומים השיער צבע על גם .ואחרים לסליחות המעיר ,הכנסת בבית והדופק

  להוריהם בעליהם את ששייכו שמות צירופי גם והיו ,והמשוגע הכסיל ,האילם ,והצולע החרש ,השחור ,[זינגר בשביס – הצהוב]

  ,בשביס יצחק ,מאירס משה ,גיטלס שרה ,[יעקב ישראל של בנו שמואל] "יענקלס שרואל שמיל" כך ,הבאים לדורות ועדות כאות

  אלה וכינויים שמות ...אחרים ורבים בערלס משה ,גיטלס ביילה ,הערשס דוד ,וולפס משה ,מרדכייס משה פייגע ,בעייריש יצחק

  נושאה של ההיסטוריה נבכי אל האנשים הפליגו ומיד ,בשכנות הגר דהו-מאן של בכינויו לנקוב היה שדי כדי עד לכלל מוכרים היו

 .עיניהם מול אל ועומד פרוש היה תושבים מרשם ספר משל .רחוקים דורות עד

  אורחותיהם את הנהיגו "קודש-כלי" אותם .נכבד מעמד בעלי אך ,היו מעטים ."קודש-כלי" גם זאת בעיירה היו ,לעיל כאמור

  ,וחזנים מלמדים ,ודיינים ,רבנים בהם היו .ק"לק כיאות בקודש שימשו נוספים רבים .הסתלקותו ועד האדם היוולדות למן בעיירה

  כגון "קודש-כלי" אותם של בביתם ובאים יוצאים שהיו אחרים ויהודים קדישא-חברה חבורת .ושמשים גבאים ,שוחטים ,מוהלים

  בית ובלניות המרחץ-בית "נגידי" גם וכמובן .[העיירה במועצת היהודים נציגי] העיירה מועצת וחברי הקהילה מועצת חברי

 .במים דגים כמו שחו נידה שבהלכות המרחץ

 [57-58מ "ע" והשמיים שתקו"( "שמיל שרואל יענקלס)"און -מתוך ספרו של שמואל בר]
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 אם תרצה פעם לדעת
 [אחיו של אברהם קרוננברג –יונה חיים קרוננברג ]

  

 ,  אם תרצה פעם לדעת, יהודי

 ,דברי ימי עמך וסבלותיו

 לא לספרים תפנה

 .ולא להרצאות תקשיב

 !אל שדות אירופה וליערות פולין לך

 העשבים-האזן לרחש

 .האילנות שמע-וסוד שיח

 ,בכל ורד מפרפר לב אם: ותבין

 .בירק גידי הענפים נוזל דם אחות

 ,  ילד המה-דמעות –ואגלי הטל 

 ,אלה הם הוריך וקרוביך!  ודע

 אשר בדמם השקו את קרקע פולין

 .ובאפר עצמותיהם דשנוה צורריהם

 ,אבותינו היו לעפר מעפרה

 .לבשר מבשרם –והיא 

 .והיא נתעברה והעלתה ציץ ופרח, דם ילדינו הפרה

 ,האדמה-התקשטה בפרחים האם

 ,ותכס על קבר הבל בנה

 ,"האדמה-איש"וכמנצח עומד קין 

 ,אשר הרוה אדמתו בדמינו

 ,"הנעים והנודדים", שהיינו תלושי קרקע כהבל, אנחנו, ובמקומו

 ...מבלי שנתן מדרך לכף רגלינו

   [142מתוך חורבן בילגוראיי עמוד ]

 שמואל עצמון מקריא שיר

Shmuel Atzmon reading a Poem 



את האזכרה חתמה חברתנו  

שרה אבינון בהקראת פרק 

אל רפסודות  "מתוך ספרה 

פרק המספר על  , "בתהום

 .טכס יום השואה

ן מקריאה מתוך ספרה  שרה אבינו

Sara Avinun Reading from her book 



  האזכרה טכס :און-בר ישראל

  אבינון שרה של פרטי – הציבורי

  "בתהום רפסודות אל" ספרה מתוך

 אזכרת תמה .שלנו הטכס את נועל

   .2008 בילגוראיי

ן מקריאה מתוך ספרה  שרה אבינו

Sara Avinun Reading from her book 



   

   משפחת שני  ועילם       ישראל קורן ושמואל הרמן          משפחת שני מאחור יהודית רז שמעון בארי ורחל שיינזינגר        

 צילומים מן האזכרה

 

  משה שרף ומשה פך, פנחס שובל ושיינוולד זאב עם שמואל הרמן            שלמה שרף                   יוסף ברגר מירושלים          

 שמעון בארי               מלכה מינץ ואריה ברגר, רינה ויינברג, לאה נבו  האחים הרמן שמואל ושלמה עם יצחק וייסר

 תמונות חברים בטכס האזכרה

Photos of members at the ceremony 



 צילומים מן האזכרה

 

   און מנחה את הטכס    שמואל עצמון וירצר מקריא שיר וקטע ספרותי-י שראל בר     און-משה פך ורחל בר, משה שרף, רבקה ניב  

   מר אבינון,שלמה הרמן, אריה פולק' ר, פנחס שובל, זאב שיינוולד, אריה ברגראון מנחה את האזכרה  -ישראל בר       ישראל קורן ורבקה ניב

  משה שרף וישראל קורן, און-בנה בועז וכלתה ליז         רחל בר, דפנה ברפמן                        ישראל קורן ופנחס שובל            

 תמונות חברים בטכס האזכרה

Photos of members at the ceremony 



 צילומים מן האזכרה

 

  און-זילברצוויג הנקה ובתה רינה ויינברגר           רבקה ניב וישראל בר  ובת דודתם מלכה מינץ, אחותו לאה נבו, נתן מינץ

 רינה ויינברגר מקריאה שמות נספים     הניה שני מכפר מנחם מקריאה שמות נספים                      רבקה ניב          

  דפנה ברפמן מקריאה שמות נספים        אלקה שובל מקריאה שמות נספים            שרה אבינון מקריאה שמות נספים            

 תמונות חברים בטכס האזכרה

Photos of members at the ceremony 



 צילומים מן האזכרה

 

   פנחס שובל מקריא שמות נספים          שלמה ברגר מקריא שמות נספים       יצחק וייסר מקריא שמות מאחור יוסף ברגר          

   שלמה שרף מקריא שמות נספים לידו אסתר עילם    שלמה הרמן מקריא שמות נספים                  משה פך לידו ישראל        

   מלכה מינץ מקריאה שמות נספים         נתן מינץ מקריא שמות נספים      לאה נבו מקריאה שמות נספים         

 תמונות חברים בטכס האזכרה

Photos of members at the ceremony 



 צילומים מן האזכרה

 

  אריה פולק מקריא פסוקים מתהילים' האחיות לבית ברגרפריינד               ר                   יהודית רז מקריאה שמות נספים      

   "הומציה-האקס"רבקה ניב מקריאה את            מפי שלמה הרמן –אריה פולק מנהל את הטכס הדתי                    קדיש ' ר      

  און עם הנקה זילברצוויג     ישראל עם בני משפחת ברגר ויצחק וייסר-ישראל בר               און-אלקה שובל עם רחל בר            

 תמונות חברים בטכס האזכרה

Photos of members at the ceremony 



 צילומים מן האזכרה

 

  מצבת הזיכרון של בילגוראיי מקום האזכרה השנתית

 המצבה לזכר קדושי בילגוראיי

The tombstone in memory of Bilgoraj Jewish victims 


