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 האזכרה ונוסח תמונות ,דיווח להלן
 .און-בר ישראל

 משה ווקסברג,  ,איילה לוין וינדר,קליין רפי ,עצמון שמואל ,ניב קהרב ,ברפמן און-בר ישראל :

 שרה אבינון
 דורון בלבן.און ו-ישראל בר
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 יוצאי ובני יוצאי העיירה בילגוראיי. –חברים יקרים 

 

שהשנה יתמזל מזלנו ושאיש מאתנו לא יחסר לקראת אזכרה זאת, ואז פשוט חלק זה באזכרה  הייתה לי תקווה סמוייה

קודם שנתחיל בטכס האזכרה, אנו מבקשים בזאת לכבד את לא יתקיים, אבל יד הגורל אין בה שליטה חבני אנוש ולכן, 

 חברי הארגון שלנו, שהלכו לעולמם במהלך השנה שבין אזכרה לאזכרה; שניזכרם של 

 

בת למשפחת ברגרפריינד הענפה, משפחה שמנתה ארבעה אחים ושלוש אחיות, טובה הייתה   .ז"ל ובה כשרט

בדיוק באותו תאריך בה הלך לעולמו בעלה שנתיים קודם לכן.  1396הבכורה מבין האחיות, הלכה לעולמה בדצמבר 

ה אסתר אדלר הנמצאת אתנו היום נכדות. אחות 6בנים נשואים שהביאו לה  0הייתה במותה, הותירה אחריה  93בת 

מספרת עליה שהייתה אישה שחיוך לא מש מעל פניה, טובת לב, מעודדת ואהובה על הכל, תכונות מחוייבות המציאות 

 .בעיקר אם הם מסופרות על אישה שהייתה עד לפרישתה ובמשך שנים רבות גננת תהה מנוחתה עדן

 

איש יקר ואהוב, גדל גוף ועדין נפש, עם לב גדול יותר ממימדי גופו. האיש שאצר במוחו את הזיכרון . משה פך ז"ל
הקולקטיבי של כל יוצאי העיירה על העיירה בילגוראי. הוא חי בארץ אבל מעולם לא עזב את בילגוראיי. הכיר בה כל 

שיה, את מנהגיה, זכר מאורעו ואירועים ושימש פינה ובית והיה הלפיד שלפני המחנה בסיורנו בעיירה. הוא הכיר את אנ
היסטורי חייה של העיירה. הוא הקפיד לשמור על קשר עם יוצאי העיירה וחברי הארגון. כדי שלא יחשב לו הדבר כטרחן 

שנה אינו אתנו,  91הקפיד בכל שבת שנייה להתקשר אלי, אל רבקה ולאחרים. אהבתי את האיש ומשום שאבי כבר כ 

במותו, הוא  :9משה, היה בן ן אב ומנטור. במיוחד בכל מה שרציתי וצריך הייתי לדעת על העיירה.  ראיתי בו מעי
במותו  בבית העלמין ברחובות, 11.39.97יום ו' בלמנוחת עולמים  והובא 19.39.97נפטר בבוקר יום ה' 

יומיים לאחר מותו  אלי פך, שישה נכדים ונין. –מירה רום ובן  –הותיר משה אחריו את אשתו דבורה, בת 
  .שכולם יבדלו לחיים ארוכים וטובים תאומים –נולדו עוד שני נינים 
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  און;-ישראל בר

 

מאז הקמתו מחדש של ארגוננו שאנו מקיימים את  עשרה שתייםזאת הפעם  .אזכרות ערכנו עד היום אחת עשר

 גם הפעם נפנה את הפנס ונאיר עוד נידבך של קהילת הקדושים של בילגוראיי ;מפגש הזיכרון לקרבנות בני עיירתנו

שנרצחו בין שאר קורבנות השואה והוציאו את נשמותיהם בכאב ויסורים. אנו מצווים להכירם וכל המרבה לספר בהם, 

לכן מפעם לפעם  בחייהם ובמנהגיהם הרי זה משובח וחשוב, למען זכרם, למען התודעה שלנו, למען כבודם ולכבודינו.

אנו נוטלים את הפנס ואת המברשת, מאירים על עוד רובד וממסלקים את שכבת אבק הזמן ששקעה עליה והנה אנו 

 .חמלהברואים אותם, וצופים בהם אפילו מבעד לדמיון ונפשנו יוצאת אליהם בגעגועים ו

 . 

לספרים ולרשימות שבני דור ראשון נדבכים רבים של בילגוראיי יש להאיר, הדרך הבדוקה לעשות זאת היא לחזור 

הוציאו תחת ידם, עד היום פניתי רק לספר חורבן בילגוראיי ותרגמתי חלקים רבים ממנו שנכתבו ע"י יוצאי העיירה 

ים, אחיו של הסופר בן ציון ששרדו את השואה. אבל כפי שידוע לנו לא היה זה ספר היזכור היחיד, גם משה טייטלבו

ילגאריי יזכור בוך" , שני הספרים הללו, זה שערך קרוננברג וזה של טייטלבוים גרמו בשעתו תומר כתב ספר יזכור "ב

שנה לאחר  73לקרע קשה בקהילת יוצאי בילגוראיי שנחלקו לחסידי ספר זה או הספר האחר, מופלא שגם היום כ 

וח הישן. משל מדובר בתנועה הויכוח הנוקב מי מהשניים אמין יותר, כשאני פוגש לפעמים מי מזקנינו עולה וצף הויכ

הקיבוצית והויכוח הנוקב בן האיחוד למאוחד.  הפעם לשם שינוי פניתי לספרו של טייטלבוים ומתוכו אני מתרגם ומאיר 

 שני נדבכים נוספים על בילגוראיי הישנה;

 התנועה הציונית בבילגוראיי. 

 .יהודי בילגוראיי במועצת העיר 

 

 התנועה הציונית בבילגוראיי

החל המסר הציוני לחלחל בערים והעיירות  99:8הראשון בבאזל בשנת  הציוניקונגרס של התקופה מתחילת ה החל"

היהודיות והגיע גם לבילגוראיי, אולם רק חלק קטן של צעירי העיירה "נדבק בחיידק" הציוני וברעיונות שהתנועה 

ת בתא הבילגוראיי; שלמה רובינשטיין, החדשה השמיעה.  בתחילת המאה העשרים נמנו על מניהגי התנועה הציוני

טאדרס לאנג, אהרון גרוסמן, יונה אקרמן, יצחק גרוסמן, לייביש טייטלבוים והעשל הוניגבוים. תא זה היה מסונף 
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עם הכיבוש האוסטרי הגיעו מגליציה האוסטרית אב ובנו בני ומקושר עם חוגי הציוניסטים של זמושץ', רק מאוחר יותר 

נדס ששמו היה יחזקאל רייך והם הניחו את היסודות לתנועה ציונית עצמאית בבילגוראיי. מאז משפחת אויזקי ומה

 מנתה מאות חברים.התנועה בבילגוראיי וגדלה בהתמדה  עד שהתפתחה 

התאגדה קבוצה ראשונה של ציונים ושמו פעמיהם בדרך לארץ ישראל. היו בהם אלי גרוסמן, טוביה 9:19בשנת 

 בוים, נטע שוורדשאפט, אברהם ברומברג,  ואביגדור לייטר.טננהולץ, שלמה טייטל

ראשוני הוגי ומארגני  .מופעי תיאטרון,  הרצאות אידאולוגיות, טקסים וחגיגותשל  וןארגכללה הפעילות הציונית בעיירה 

היהודית והוצגו בעברית.  תיאטרון היו אלי גרוסמן ונטע שוורדשאפט. ההצגות הראשונות עסקו בהסטוריההצגות ה

של אוברהנד הזקן.   יושעורים והרצאות נערכו בבית התנועה הציונית ברחוב הזמושצ'אי בבילגוראי ליד מקום מגור

; הסברת האידאולוגיה הציונית ועקונותיה, ובנוער הבילגוראיי ותחשוב ותמטר והושג בבאמצעות ההצגות וקורסי הער

וחות צעירים חדשים שנוטלים על עצמם את עול כתרבות היהודית. צצים ועולים מתפתח הצורך והעניין באוצרות ה

התנועה הציונית את החלק  יהעבודה להרחבת השורות מתוך התלהבות ומעש והם מושכים אחריהם אל תוך מעגל

 ".ה החברתיותשל הנוער היהודי בעיירה על כל שכבותי הארי של

  

לפני שאקריא את תרגום   .יהודי בילגוראיי במועצת העיר

הקטע המלמד גם על יחסי היהודים והנוצרים בעיירה, 

תמונה של יהודים במועצת בילגוראיי, תמונה  הנה

 . ובאמת,:9-'עתיקה' החוזרת לרבע האחרון של המאה ה

מועצה  ה ירישומי חברומאחור יהודים מזוקנים נראים בה 

ביניהם יהודים ]מפוענח[ ליכטנשטיין. קליכשטיין, ארון 

 גרוסמן, ונוסים וייסמן.

 

סה שבשליש הראשון של טייטלבוים מאשש את הגר

 8633המאה העשרים הייתה בילגוראיי עיירה שמנתה 

היו יהודים. רוב מחלט  6333 םתושבים, מתוכ

זה חייב היה להשפיע על הרכב מועצת 

העיירה. וידוע שכדי להפריע ליהודים לזכות 

וכדי להפר את ברוב מוחץ בבחירות למועצה 

הביאו גויי העיירה לבחירות ייחסי הכוחות 

גויים רבים מן הכפרים הסמוכים שהתחזו 

לגויים בילגוראיים.  קטע זה מספר בדיוק על 

   מקרה מהסוג הזה.
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היוותה  המפלגה האנדקית הריאקציונית חלק ממשלת פולין   "לאחר שחרור פולין, בתום מלחמת העולם הראשונה,

צרות רבות ובעיות קשות.  קבוצות יהודיות שונות הגישו מי בילגוראיי, ממנה סבלה בהמשך יהדות פולין, לרבות יהודי

 15רשימת מועמדים יהודיים להיות נציגיהם. כך שלבחירות למועצת העיירה הוגשו בדרך זאת הלוועדת הבחירות 

ים מועמדים יהודיים וביניהם ד"ר גרוספלד, המהנדס רייך, קמינר, הסטודנט שלמה רובינשטיין, שני בעלי טור

עתונאיים; יונה אקרמן ורובינשטיין, יצחק וירצר, הרש וויסמן, לייביש טייטלבוים ועוד אחרים.  הגויים חיפשו דרכים 

כיצד לפסול מועמדים יהודיים כדי לזכות ברוב 

  ".במועצה

כשהשמות הוגשו לוועדה המרכזית של הבחירות "

שהרכבה היה חברי המפלגה האנדקית שהיו שונאי 

ם החליטה הוועדה האנטישמית ל מובהקיאישר

]והיו בתוכם כל מועמד  הלפי ,החלטה

ב יהיה חייאינטלקטואלים; רופאים ומהנדסים[ 

לקרוא ולכתוב בשפה  בבחינה שתבדוק את יכולותיו

. היה בכך עלבון למועמדים היהודיים, הפולנית

לבחינה זאת הוזמנו רק יהודים. הבחינות נערכו 

יו מנהל בית הספר בבית הספר ומי שניהלו אותם ה

ד"ר למדצינה ששמו ה'סקולסה' ומורה נוסף. היה זה באחד מימי השלישי. הראשון שיצא בשלום מהבחינה היה 

ורק שני מועמדים  11נבחנים עברו את הבחינה  15ר, מתוך וגרוספלד, השני שעבר בהצלחה היה המהנדס רייך, בקיצ

שהצליחו; יונה אקרמן ולייביש טייטלבוים פנו אל מנהל בית  ושמחה גלנץ. שניים מאותםנכשלו; הרש איידלשטיין 

הספר 'סקולקה', ודרשו בשמם ובשם ייתר העשרים שיעביר לידיהם את עותקי הבחינות. הלה ביקש מהם שיגיעו אליו 

למחרת היום, וזאת משום שהוא עייף מאד. ביום השישי בשעה האחת עשרה, התייצבו השניים מחדש בלשכתו של 

'איני יכול  בפאטוס אריסטוקראטי, ת הספר ושוב דרשו את העתקי הבחינות, 'רבותיי הנכבדי' ענה הוא להםמנהל בי

לתת לכם שום העתק של בחינה!'   'מדוע?' דרשו השניים לדעת והמנהל ענה להם בסרקזם; 'לא ניתן בשעות היום 

ה כסוס בבוקר... וההפך... לכן איני יכול לבדוק את הבחינות שנבדקו בשות הערב, כי מה שנראה היה כפרה בערב נרא

'יפקיד בידינו אדוני המנהל מסמך רשמי, מן סוג של פרוטוקול, לתת לכם שום העתק...'   'אם כן' אמר לו יונה אקרמן 

, ושמה שנראה בלילה 11מועמדים עמדו בהן בהצלחה  15לפיו יצהיר בצורה מפורשת שאין להבינה אחרת, שמתוך 

סוס...'  המנהל לאחר שצחק בקול גדול שעה ארוכה, נרגע והוסיף שלצערו אינו יכול כי אם משהו אחר פרה אינו בבוקר 

כפי שצריך.  היהודים ולתת פרוטוקול שכזה...  הסוף היה שנסעו לחבר הסיים ד"ר שיפר והלה הביא סוף לדבר 

 ".99ולנים שהתפקעו מזעם זכו רק ב מקומות, בעוד הפ 90הבילגוראיים השיגו את מה שרצו, בבחירות למועצה השיגו 

 

וכל עוד  ,לזכור ולהזכירמשרת את המטרה  זה כך זה לפעמים, אפילו באזכרה מותר לספר משהו שמעלה חיוך, כל עוד

 הוא תורם לטיפוח הזיכרון.
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 ועכשיו בנימה רצינית מעט יותר;

 , 1933 בשנת בהונגריה דברצן נולד בעיר היום.סופר ומשורר הוא מאחרוני "בוגרי ברגן בלזן" שחי בינינו  יעקב ברזילי

יחד עם יהודי  עם משפחתו קצרים גורש גטו לאחר חיי. הגיעו להונגריה כשהגרמנים

ומשם בשלב  רובם הגיעו לאושוויץ ואילו משפחתו נשלחו ברכבת לאוסטריה, העיר

אימו אביו וסבו מתו בברגן בלזן ואילו יעקב עם  .ברגן בלזן מאוחר יותר למחנה

ולאחר  התיישב בקיבוץ חצור, עלה לארץ   1949 בשנת. ואחותו חזרו להונגריה

יעקב ברזילי הקדיש את חייו לכתיבת שירה  .דביר שנתיים היה בין מקימי קיבוץ

יעקב הינו חבר . והוציא לאור ספרי שירה רבים שרובם תורגמו לשפות זרות

שואת יהדות  ובמוסדות אחרים עלוהוא מרבה להרצות בבתי ספר  יד ושם מועצת

  .הונגריה

לפני כחודש פגשתי את האיש, לאיר שקראתי משיריו שהרשימו אותי בעצמת הביטוי והתוכן שלהם וביקשתי את רשותו 

להקריאם במעמד האזכרה שלנו. תגובתו הייתה; מרגע ששיריי יצאו לאור הם יצאו גם משליטתי, הם כבר אינם רכושי 

'חזקים'  כן אני רק אשמח אם תשתמש בהם לצרכי האזכרה או לכל צורך אחר.  ליקטתי כמה שיריםוהם שייכים לכל. ל

 משלו ואני מבקש בזאת משמוליק עצמון להקריאם באוזניכם.

 שמוליק עצמון;

 ַהִחּיּוְך

ִחי. ד לֶּ ִחי עַּ טְֵּך ִמלֶּ א ִהְמִשיְך ְלחַּ בָּ  אַּ

ֲחנֶּה םַּ י הַּ ֲערֵּ ִמְפְתחו שַּ ם ְכשֶּ טְֵּך גַּ  הוא ֹלא ִהְפִסיק ְלחַּ

ר שָּ י בָּ ה ִלְשנֵּי סוִסים ְכחושֵּ ה ְרתומָּ לָּ  וֲַּעגָּ

יִם ְלתַּ ֲעצַּ ה בַּ ְרכָּה ְפִנימָּ  ִנְשתָּ

ִרים.ְלִכוון  ִםְסדָּ ש הַּ  ִמְגרָּ

ם. יו ִלְפנֵּי ָאדָּ ןוִסים דֹומֹות הָּ   ְפנֵּי הַּ

ק ִחטְֵּך. ה וְרַּ ְרגָּש ְלֹלא ְתנועָּ דַּ ל הַּ כַּב עַּ א שָּ בָּ  אַּ

ֹּאש ר בועַּ מֵּ ד קָּ ה ְליַּעַּ לָּ ֲעגָּ ת הָּ ְשכו אֶּ ןוִסים מָּ  הַּ

ם, הֶּ ג בָּ ְגלֹון יְִנהַּ עֶּ  ִמְבִלי שֶּ

לו לָּ ןוִסים הַּ יָּה בַּ ב. הָּ לֵּ עַּ לַּ ֹּד, נֹוגֵּ הו ֱאנֹוִשי ְמא שֶּ  מַּ

הו שֶּ ִגיד מַּ א רֹוצֶּה ְלהַּ בָּ אַּ יָּה שֶּ ה הָּ א ִנְדמֶּ  ְלִאםָּ

ן ִחטְֵּך. ְזמַּ ר, הוא כָּל הַּ ל הוא ֹלא ִדבֵּ  ֲאבָּ

ד בֵּ כָּ ג הַּ לֶּ שֶּ ןוִסים ִדְשְדשו בַּ י הַּ ְגלֵּ  רַּ

ִרים. ִםְסדָּ ש הַּ ת ִמְגרָּ ה אֶּ ִכןָּ  שֶּ

הֵּ  רְכשֶּ ִטְהיֶּה לֹו קַּ ְבִתי שֶּ שַּ ה, חָּ לָּ ֲעגָּ ל הָּ א עַּ בָּ ת אַּ  ִניחו אֶּ

ְקִפיא, םַּ ֹּר הַּ ק הַּ ְותו מֵּ נָּיו יְִתעַּ ט פָּ  וְעֹוד ְמעַּ

טְֵּך. שוט ִהְמִשיְך ְלחַּ ה וְהוא פָּ רָּ ל זֶּה ֹלא קָּ  ֲאבָּ

אֹות, ת רֵּ קֶּ לֶּ ל דַּ בֵּ ְטקַּ ְדִתי שֶּ חַּ  פָּ
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ִגיד דָּ  ְזִתי ְלהַּ עַּ ְך ֹלא הֵּ ְקִתי.אַּ תַּ ר, שָּ  בָּ

א בָּ ִניחו ְליַּד אַּ ן הֵּ ֹּר ְזמַּ ֲעב  כַּ

ב נָּיו ִהִביעו ְכאֵּ פָּ הו שֶּ  עֹוד ִמישֶּ

ב רוחֹו, צָּ ת מַּ ל אֶּ ְלקֵּ זֶּה יְקַּ טוחַּ שֶּ יִיִתי בָּ  וְהָּ

ִעיִתי ם טָּ עַּ פַּ גַּם הַּ ר שֶּ רֵּ  ִהְתבָּ

נָּיו. ל פָּ עַּ ש מֵּ ִחטוְך ֹלא מָּ  ִכי הַּ

ִביאו עֹוד ֲאנָּ  הֵּ  ִשיםְכשֶּ

ה לָּ ֲעגָּ ח הָּ ל ִמְשטָּ קֹום עַּ יָּה מָּ ר ֹלא הָּ  ְכבָּ

א. בָּ ל אַּ גוף שֶּ ל הַּ ם עַּ מו אֹותָּ  וְשָּ

נֵּק, הוא יֵּחָּ ְשִתי שֶּ שַּ  חָּ

טְֵּך ְמִשיְך ְלחַּ הוא מַּ ִאיִתי שֶּ ל רָּ   ֲאבָּ

ר. חֹות ֹלא יְִהיֶּה לֹו קַּ ְלפָּ ְחִתי שֶּ מַּ  וְָאז שָּ

קֹום  ר מָּ יָּה ְכבָּ ֹּלא הָּ ה,ְכשֶּ לָּ ֲעגָּ  בָּ

ל ֲאנִָּשים ה שֶּ ה ְגדֹולָּ מָּ יהָּ ֲערֵּ לֶּ ֱעִמיסו עָּ הֶּ י שֶּ  ַאֲחרֵּ

ר. עַּ שַּ ה ְלִכוון הַּ לָּ ֲעגָּ ת הָּ ְֹּך אֶּ ןוִסים ִלְמש  ִהְתִחילו הַּ

אִלית ְשמָּ ה הַּ ת ֲאחֹוִתי ִבְזרֹועָּ ה אֶּ ִרימָּ א הֵּ  ִאםָּ

ה, ְזקָּ ת יִָּדי ְבחָּ ה אֶּ ְפתָּ  וִביִמינָּה לָּ

ר ִניכְָּך הִ -ַאחַּ חֹוְבעָּ ג הַּ לֶּ שֶּ ֹּד בַּ ְלנו ִלְצע  ְתחַּ

ה. לָּ ֲעגָּ י הָּ ֲאחֹורֵּ ְכנו מֵּ לַּ  וְהָּ

ְצמֹו ִמיִמיִני ת עַּ ר אֶּ רַּ א גָּ בָּ  סַּ

ר ִלי; ְשִנטָּה וְָאמַּ ז ְביִָּדי הַּ  ָאחַּ

י" ִגיד ַאֲחרַּ ִגיד נְֶּכִדי תַּ   " תַּ

י רַּ  ש ְשמֵּ דָּ ל וְיְִתקַּ דָּ יו; "יְִתגַּ ְרִתי ַאֲחרָּ א..."וֲַּאִני ָאמַּ  בָּ

ע א ִנְקרַּ ל ִאםָּ עֹות שֶּ ְדמָּ ֹּאד הַּ  וְנ

ינו. ְגלֵּ ת ְלרַּ חַּ ג ִמתַּ לֶּ שֶּ ת הַּ ְרפו אֶּ בֹוֲערֹות שָּ יהָּ הַּ  וְִדְמעֹותֶּ

ה לָּ ֲעגָּ ִרים ְבצֵּאת הָּ ְשעַּ ִמְנֲעלו הַּ  ְכשֶּ

ת ְפנֵּי ָאִבי ר אֶּ ִאיִתי יֹותֵּ ר ֹלא רָּ  ְכבָּ

ץ ִמתֹוְך לֹו ִבְצבֵּ ִחטוְך שֶּ ק הַּ ב. רַּ ל ְכאֵּ ה שֶּ מָּ  ֲערֵּ
 

 

ה עָּ א רָּ  ִאםָּ

ן ְרגֶּ ִרים ְבבֶּ ִםְסדָּ ש הַּ ְדנו ְבִמְגרַּ מַּ ְלזֶּן-עָּ  בֶּ

ִםְתנְַּדְנִדים ִרים הַּ ְמעָּ ִפינו בַּ  וְצָּ

ְתִלטָּה י הַּ םודֵּ ל עַּ  .עַּ

ן  ִמְמצֵּאת ְבגַּ ה שֶּ ְשבָּ ֲעשוִעים –ֲאחֹוִתי חָּ  שַּ
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א ְמזָּה ְלִאםָּ ם ִהיא רֹוצָּה ְלִהְתנְַּדנֵּד וְרָּ גַּ  .שֶּ

מְַּדנֵּדֹות ה לַּ ת אֹותָּ חַּ קַּ ה לָּ ְרבָּ א סֵּ ִאםָּ  וְכשֶּ

ֹּזֶּן א ה בָּ ה לָּ ֲחשָּ  :ִהיא לָּ

ת אֹוִתי" בֶּ ְת ֹלא אֹוהֶּ אַּ ְעִתי שֶּ י יָּדַּ  ".ֲאִני ֲהרֵּ
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 מאת  רפי קליין"זאל די קינדער נישט פארשיין"          

 על מה הזילו הורי דמעות ועל מה התלחשו  ביידיש ; "זאל די קינדער נישט פארשטיין " ?
אולי על המשפחה שאימי הותירה בבילגוריי כאשר ברחה 
לבריה"מ ? אולי על סבתי טניה בירמן, על סבי מאיר רוזנטרייגר 

שמותיהם הפרטיים איני רעייתו וילדיו שאת  -או אולי על אחיה
 יודע ?

או אולי על משפחת אבי שנותרה בקולמייה בעת שאבא שירת 
מלך קליין ועל רעייתו טאנציע  בצבא האדום ?  ואולי על דודי;

 משפחת רוזנר ? -לבית הוך ובני משפחת סבתי
לוסיק שהיה רק -סלומון-או אולי הם הזילו דמעות על אחי שלמה

וטה הלר נרצחה ,ועקבותיו אבדו יחד עם בן שלוש כאשר אימו ל
 ? עקבות סבו משה הלר, שהיה עימו במחבוא

 מה שהורינו ניסו להסתיר ממני ומאחי , אוחז בנו ואינו מרפה .
רק לאחרונה גיליתי את רישום הנישואין של אבא ד"ר אברהם 

ורישום לידת  9:05ללוטה הלר. רישום נישואין משנת -קליין 
 :9:0לדצמבר בשנת  98-שנולד ביום  -חצהאחי למ -בנם לוסיק

 ואשר אבא לא פסק לחפש אחריו משך כל ימי חייו.
אני עדיין ממשיך לחפש מסמכים ועדויות על משפחת אימי שנותרה בבילגוריי.  הם נשארו במקומם כי לא היו מסוגלים 

 להעלות על דעתם את צימאון הדם הסדיסטי של הרוצחים הנאצים ועוזריהם.
א לי להעלות את זכרם ,את זכר בני קהילת בילגוריי ,את זכר חורבנן של קהילות יהודיות בגולה ואת זכר חיי זכות הי

 הנרדפות, הנדודים והפליטות שהיו מנת חלקם של בני משפחתנו ששרדו.

נולדתי בבילגוראי שלוש שנים לפני פרוץ המלחמה. כאן על 
-המצבה רשום רק חלק קטן מן השמות של משפחתי. אבי אריה

, אמי אסתר ואחי שמעון, שהיה גדול ממני בחמש ליב ורשביאק
שנים, ניספו בשואה כמו עוד למעלה משלושים בני משפחה 

 קרובה, שלאף אחד מהם אין קבר.

ורק אני הקטנה והיחידה ששרדתי. את פניהם של אמי ושל אחי 
אני זוכרת  רק במעומעם, אולי בזכות תמונות שהגיעו לידיי 

י אינני זוכרת ואין לי אף תמונה אחרי המלחמה. את פניו של אב
 שלו, אני זוכרת רק, שהיה איש גבוה. 

שנים רבות כמעט לא דיברתי עליהם ועל מה שעבר עלי בילדותי 
בשואה. הדיבור הראשון בציבור, דיבור מרומז בלבד, היה ב 

בטקס יום הזיכרון לשואה, שנערך בבית הספר התיכון  9:85
קטן על אותו טקס, כפי שמופיע בספרי "אל רפסודות בתהום", שנכתב כעשרים  באילת, שם הייתי מורה. אקרא קטע

מורים, תלמידים, גם בתי הבכורה ביניהם. האם אעמוד בזה? מה  –"האולם כבר מלא מפה לפה   שנה מאוחר יותר ;
האבלה. כאן  יהיה על רגלי הנעות וכמעט קורסות? בלוויה רגילה זה אחרת, שם יש קרובים, ידידים שתומכים במשפחה

כך רבים בי פתאום הקולות המבצבצים מתוך -אני לבדי, איש לא יתמוך בי, הרי אין איש יודע שזו לוויה... הקולות, כל
 מעמקים, מעולם אחר, רחוק, עולם שאני בורחת ממנו בהתמדה כה עקבית.

הצפירה. מתחילה נמוך, במהוסס, אך מיד מטפסת ועולה לצלילים גבוהים, שמגיעים אלינו מארבע רוחות וממלאים את 
דממת האולם. גם בי דמם ורגע הכול. קולי לא בגד בי. הוא נישא יחיד ומיותם מעל ראשי התלמידים והמורים העומדים 
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מי, לזכר אבי ולזכר אחי"... ואני חושבת; האם פייסתי אתכם על רגליהם, ציבור גדול מאוד מאוד; אני אומרת; "לזכר א
 שם בתוכי?    

אחרי שהדלקתי את הנרות, פג המתח. הקהל ישב, התלמידים המשיכו בהופעה כמתוכנן, חבר הכנסת נשא את נאומו, 
א שלושים יום, נגן הקלרינט ניגן מוסיקה יהודית. ואני שם מאחורי הקלעים. לוויה? ואולי גילוי מצבה בשלושים? ל

שלושים שנה, הרי כבר למעלה משלושים שנה הם מחכים בי. הם היו קבורים בתוכי, כי לא נמצא להם קבר אחר. 
וכשנקברו בתוכי, הייתי אני הקהל המלווה והקברן הסותם עליהם את הגולל. סותם חזק. לא היה עמי איש בקבורה 

ד על מקום קבורתם, בלי מצבה, שתעיד על שמם, על גילם, על ההיא. וכמה עמוק קברתי אותם, בלי תלולית עפר שתעי
מנהגי ביתם. כל כך עמוק נקברו בבקעת נשמתי, עד שאיבדו פניהם תו וצורה. אז מדוע עכשיו החל קברם להכביד שם, 

 עד שהעליתי אותם מקברם והנחתי אותם כאן קבל עם ועדה?"
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משה שביקר לאחרונה עם בנו בבילגוראיי סיפר רשמי ביקור וליווה את דבריו בצילומים שצילם בעיירה כשהם זכו לליווי 

 ד של ידידנו ארתור בארה. ריגש אותו במיוחד לעמוד בכיכר העיר במקום בו נרצח קרוב משפחתו. צמו

   

 



   

           

 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- :7:7869ת"א     טלפון;  :9רבקה ניב רחוב דוד המלך 

  i@zahav.net.il-baron 6899155-30גן טלפון; -רמת 19און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 :30-689991פקס; 

של האזכרה קראו באי ההזכרה את שמות יקיריהם שהיו בין קורבנות השואה מקרב יהדות בילגוראיי. ובכך  זה  בשלב

וכל מי שנרצח במיידנק ו בבלז'ץ , בעיקרייצגו את כל אלפי יהודי העיירה שהמוות רדפם בתוך העיירה, במחנות הרצח

 ם... יהה זכרם עמנו לעולמי עולמים.בבורות ההריגה, ובנתיבי הבריחה. כולם קדושים וטהורי

 

 

 שואהביזכור לנספים 
רוחֹות ְלכָּל י הָּ ל ֱאֹלהֵּ נו אֵּ ְלכֵּ ר. -ָאִבינו מַּ שָּ  בָּ

ל ה ְנכֹונָּה עַּ ן ְמנוחָּ ְזִהיִרים -תֵּ ִקיעַּ מַּ רָּ ר הָּ ֹּהַּ ֲעלֹות ְקדֹוִשים וְטהֹוִרים ְכז ְשִכינָּה ְבמַּ י הַּ ְנפֵּ  כַּ

ת ל ֲאנִָּשים וְנִָּשי-אֶּ אֵּ י יְִשרָּ אֹות ִרְבבֹות ַאְלפֵּ ש מֵּ ל שֵּ ם שֶּ יהֶּ דֹות ִנְשמֹותֵּ ִדים וִילָּ  ם יְלָּ

ה. ירֹופָּ לות אֵּ צֹוְרִרים ְבגָּ י ִמְפְלצֹות הַּ ִטים ִבידֵּ ִמְקְברו חַּ מְֶּחְנקו וְשֶּ ִמְטְבחו וְשֶּ ְרגו וְשֶּ מֶּהֶּ   שֶּ

ה. בְ  תֹורָּ י הַּ ִדירֵּ נֹון וְאַּ ְלבָּ ִדיִקים ַאְרזֵּי הַּ ם ְגאֹוִנים וְצַּ הֶּ ם ְקדֹוִשים וְטהֹוִרים. בָּ לָּ ם. כֺּ תָּ א ְמנוחָּ ן ְתהֵּ דֶּ ן עֵּ  גַּ

ת ִטים אֶּ חַּ ֹּר ִבְצרֹור הַּ ֲחִמים יְִצר רַּ ל הָּ עַּ ן בַּ כֵּ ם. -לָּ תָּ ם ה' הוא נֲַּחלָּ  ִנְשמֹותַּ

ץ ַאל רֶּ ם. אֶּ ל ְזכותָּ אֵּ נו וְלכָּל יְִשרָּ ֹּד לָּ ֲעמ ם וְתַּ תָּ דָּ נו ֲעקֵּ ֹּר לָּ ם וְַאל-וְזכ מָּ ִןי דָּ ם. -ְתכַּ תָּ קֹום ְלזֲַּעקָּ  יְִהי מָּ

ם. ִבְזכו תָּ ינֶּיָך ִצְדקָּ ד עֵּ ִמיד נֶּגֶּ רֹון תָּ ְקדֹוִשים ְלִזכָּ ם וְהַּ תָּ זָּ ֲאחֺּ ל יָּשובו לַּ אֵּ י יְִשרָּ ם ִנְדחֵּ  תָּ

ל לֹום יָּנוחו עַּ ן.-יָּבֹואו שָּ ר ָאמֵּ ֹּאמַּ ם. וְנ  ִמְשְכבֹותָּ

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
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 ]ע"י שלמה הרמן[ השואהגרסה לזכר קורבנות 

ֲעלֹות ְקדֹוִשים וְטהֹו ְשִכינָּה, ְבמַּ י הַּ ְנפֵּ ל כַּ ה ְנכֹונָּה עַּ א ְמנוחָּ ְמצֵּ ְםרֹוִמים, הַּ ן בַּ ֲחִמים שֹוכֵּ א רַּ לֵּ ל מָּ ִקיע אֵּ רָּ ר הָּ ִרים ְכזֹוהַּ

טְ ת ִמיְליֹונֵּי הַּ שֶּ ל שֵּ מֹות שֶּ מְשָּ ת כָּל הַּ ְזִהיִרים אֶּ ל מַּ ִמְספו עַּ ִמְשְרפו וְשֶּ ִמְשֲחטו, שֶּ ְרגו, שֶּ מֶּהֶּ ה, שֶּ ירֹופָּ שֹוָאה ְבאֵּ י הַּ ְללֵּ הוִדים, חַּ

ם בְ  ֲחִמים יְַּסִתירֵּ רַּ ל הָּ עַּ ן בַּ כֵּ ִםים. לָּ עַּ ם ִמְשָאר הָּ יהֶּ ִנים וְעֹוְזרֵּ ְרמָּ גֶּ ְצִחים הַּ ְמרַּ י הַּ ם, ִבידֵּ שֵּ יו ְלעֹוִקדוש הַּ ר ְכנָּפָּ תֶּ ִמים, סֵּ לָּ

ם  לָּ ְמדו ְלגֹורָּ ם, וְיַּעֶּ תָּ א ְמנוחָּ ן ְתהֵּ דֶּ ן עֵּ ם, ְבגַּ תָּ ם, ה' הוא נֲַּחלָּ יהֶּ ת ִנְשמֹותֵּ ִטים אֶּ חַּ ן.וְיְִצרֹור ִבְצרֹור הַּ ר ָאמֵּ ֹּאמַּ טִָּמין, וְנ ץ הַּ   ְלקֵּ

 

  קדיש 

א בָּ ה רַּ ש ְשמֵּ דַּ ל וְיְִתקַּ דַּ ן. יְִתגַּ ה. ָאמֵּ א ִכְרעותֵּ א ִדי ְברָּ ְלמָּ ה, ְבעָּ ְלכותֵּ נֵּה, וְיְַּמִליְך מַּ ְרקָּ ח פֺּ ה, וְיְַּצמַּ ב  ְמִשיחֵּ רֵּ ן. וִיקָּ . ָאמֵּ

ל אֵּ ית יְִשרָּ טֵּי ְדכָּל בֵּ יכֹון וְבחַּ טֵּיכֹון וְביֹומֵּ ִריב, ְבחַּ ן קָּ א וִבְזמַּ לָּ ֲעגָּ ן, בַּ טָּא.  וְִאְמרו ָאמֵּ ְלמַּ י עָּ ְלמֵּ ם וְלעָּ לַּ ְך ְלעָּ רַּ א ְמבָּ בָּ ה רַּ א ְשמֵּ . יְהֵּ

איְִתבָּ  ְדשָּ ה ְדקֺּ ל ְשמֵּ לָּ ה וְיְִתהַּ לֶּ ר וְיְִתעַּ דָּ א וְיְִתהַּ ם וְיְִתנַּשֵּ ַאר וְיְִתרֹומַּ ח וְיְִתפָּ בַּ ְך וְיְִשתַּ א . ְבִריְך הוא, רַּ א ִמן כָּל ִבְרכָּתָּ לָּ ְלעֵּ

א תָּ א, וְִשירָּ תָּ א וְנֱֶּחמָּ תָּ ְשְבחָּ א, תֺּ ְלמָּ ן ְבעָּ ֲאִמירָּ א , דַּ ן  יְהֵּ טָּאוְִאְמרו ָאמֵּ א ִמן ְשמַּ בָּ א רַּ מָּ ל, ְשלָּ אֵּ ל כָּל יְִשרָּ ינו וְעַּ לֵּ ִטים עָּ , וְחַּ

ן יו( פוסעים שלוש פסיעות לאחור: )האבלים. וְִאְמרו ָאמֵּ לֹום ִבְמרֹומָּ ה שָּ ל, עֹושֶּ אֵּ ל כָּל יְִשרָּ ינו וְעַּ לֵּ לֹום עָּ ה שָּ , הוא  יֲַּעשֶּ

ן  . וְִאְמרו ָאמֵּ

 

 

 וכיבד את האירוע. תודה לכל מי שבא 1397תמה אזכרת בילגוראיי ן יוצאי בילגוראיי. גבירותיי ורבותיי, חברי ארגו

 , שנתראה בשמחות.בנוכחותו

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
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  וירצר-שמואל עצמון

  רבקה ניב
 און-אל ברישר

עמליה מידובניק  
אלי פך  

פך ביתלה רום מיר  

 
  שרה זמקואחותו שרף ושלמה 

  נעמי טנא
 שמואל טנא

 
  ובנו דורון מברלין בלבןנפתלי 

  חיים בלבן מטורונטו קנדה
 האחים נפתלי וחיים בלבן
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  אולמר אליעזר ]אלי[

 ויהודה ברזל אולמר אליעזר ]אלי[
 

 יהודה ברזל

 
  מרדכי ברון

  ברון מרדכי
 קסברגמשה ו 

 
  בני ושרה אבינון  

    זהבה בית הלחמי
 אילה לוין וינדר

 
  טל בנימין 

  פרץ וכמן חתנו של בנימין טל
 אסתר ברקן ובנה נדב
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  ברגרפריינד נחמיה

  ברגרפריינד נחמיה 
 לבית ברגרפריינד אסתר אדלר

ציפורה מובשוביץ לבית ברגרפריינד  
ציפורה מובשוביץאורית פיטרמן בת   

 
 שיינזינגר רחל 

 
ברגרפריינדבנות 'שבט' 

לבית ברגרפריינדנגר שושנה    
לבית ברגרפריינדיהודית רז   

 
ברגרפריינדהודית רזוינגר שושנה   

חני גנני לבית ברגרפריינד  
לקס אבי  
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הרמן אפרים  
שלמה הרמן  

הרמן ואפרים ]בנו[ שלמה  

 
  ואסתי ויצמן שמואל

  פנחס שובל
 זאב שיינוולד

 
  קמין חיה

  אלקה שובל
 דפנה ברפמן

 
 

רפי קליין   
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