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 25.10.2017                                    205חברי ארגון נכבדים                            דף מידע 

 
בבילגוראיי ימים לפולין. לנסיעה זאת היו שלוש מטרות: ביקור  10בשבוע שעבר שבנו ארצה, אשתי ואני, ממסע בן 

לוורשה, ואת חמשת הימים  ק"מ צפונית 70כ  הנמצאת Pułtusk ] ] ובסביבתה הקרובה, ביקור בעיירה פולטוסק
 האחרונים העברנו בין וורשה ללובלין במטרה לקדם אפשרויות להופעות עבור "אנסמבל סולני תל אביב".

 
מביקורים שערכתי בעיקר בבילגוראיי  יבדף עדכון זה, כמו גם באותם שיבואו אחריו יש בדעתי לשתף אתכם ברשמי

 מוכות המשתייכות לאותו חבל ארץ.סובעיירות ה
 

 . [Zwierzyniec] ינייץ  'זוויירזאת דף העדכון הזה אני מייחד לנסיעה לאורך מסלול מצמרר מבילגוראיי לעיירה 

אל הרכבות שהובילו אותם למחנה  1942בנובמבר  מסלול צעדת המוות של תושביה היהודים של בילגוראייהיה זה 
 המוות בלז'ץ.

 
ק"מ. בבילגוראיי הייתה רק רכבת לוקלית בעלת מסילה צרה ]"קולייקה"[  20מרוחקת מבילגוראיי כ  ינייץ  'זוויירזהעיירה 

ששימשה למטרות מקומיות. ולא יצאה מעבר לתחומי העיירה. יציאה מבילגוראיי לערים אחרות חייבה שימוש באמצעי 
 . ינייץ  'זוויירזם יהודי בילגוראיי להגיע לתחבורה אחרים לרבות סוסים ועגלות. כדי להגיע למקומות מרוחקים היו צריכי

 
חרוטה בעיקר בשל שתי סיבות עיקריות ושתיהן קשורות בכך שבעיירה זאת הייתה  ינייץ  'זוויירזבתודעת יהודי בילגוראיי 

 תחנת רכבת שהתחברה לרשת מסילות הברזל הענפה של פולין.  
, כשבילגוראיי הייתה כבר תחת כיבוש, הייתה אפיזודה קצרה בת עשרה ימים 1939הייתה שבשנת  הסיבה הראשונה

בהם פינו הגרמנים את העיירה והעבירוה לידי הרוסים. ימים ספורים לפני שאפיזודה קצרה זאת הסתיימה והגרמנים 
ירו את יהודי בילגוראיי מפני מה שצפוי חזרו לבילגוראיי, הודיעו הרוסים לתושבי בילגוראיי על שעתיד להתרחש, הם הזה

רכבת אחת. כל יהודי שחפץ להציל את נפשו יוכל להימלט  ינייץ  'זוויירזלהם מידי הגרמנים, והכריזו שהם מעמידים ב
בילגוראיי ששרדו את השואה היו על אותה רכבת. לתחנה זאת הגיע גם אבי, -בעזרתה לאוקראינה. ואכן, רוב יהודי

, סבי, סבתי, שתי דודות ודוד שהיה אז ילד צעיר. כולם עלו על , בן דודי, אשת אחיורון[ יחד עם אחיואון ]ב-שמואל בר
 אותה רכבת.

בילגוראיי להשמדה -הרכבות שהובילו את יהודי 1942הייתה שמאותה תחנת רכבת יצאו, כאמור,  ב  הסיבה השניה
 במחנה בלז'ץ.

 
. אבל מה 1939עדויות של בילגוראיים ששרדו את השואה קיימות ולא מעט, אבל כולם של אנשים שנמלטו מבילגוראיי ב 

שעבר על אותם שנשארו בעיירה, היה לוט בערפל, עד שיום אחד מצאתי את עדותו המצמררת של בילגוראיי ששמו היה 
 .יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 25.05.2014  מ  170דף מידע תרגמתי את עדותו ופרסמתי אותה  ישראל גייסט 

ברחוב בעדותו מפרט ישראל גייסט את שהתרחש בעיירה: כיצד כינסו את היהודים בקסרקטינים בבית העלמין הישן  
גם נקודת היציאה למסע המוות ]'אומשלג פלאץ'[, כיצד בפינה הוליכו אותם  ההשלושה במאי פינת פילסודצקי, שם היית

. הצעידו טור ארוך של ילדים וזקנים, ינייץ  'זוויירזימינה עד למפגש הדרכים הראשון ממנו פנו ימינה לדרך המובילה ל
ים בגרמנים וכלבים נשים וגברים, כאלה שדבר מאכל לא בא לפיהם כבר מספר ימים, רעבים, צמאים ומותשים, מלוו

ובאוקראינים חמושים שאכזריותם עלתה על זאת של הכלבים, מי שמעד בדרך נורה למוות, מי שסטה מן הדרך נורה אף 
, קשה וכמעט בלתי אפשרי היה להימלט מן הטור. מזג האוויר היה קשה מנשוא, הוא, את צרכיהם עשו תוך כדי הליכה

הקפיאו את הצועדים. כמחצית מהאנשים נותרו על אם הדרך מתבוססים בדמם  נובמבר בפולין הוא חודש קר הרוח והקור
 ינייץ  'זוויירזעד  ק"מ 20עד צאת נשמתם. הדרך היום סלולה ]כביש צר[ אז היא הייתה לא יותר משביל בוץ באורך של 

ם אחרים לקרון לרכבת, הועמס ע ו. ישראל היה בין אותם שהגיעועוד כק"מ ומחציתו אל מסילת הברז מעבר לעיירה
שהיה דחוס עד אפס מקום. אנשים עמדו על גופות של חבריהם המתים. ישראל מספר בעדותו איך הצליח לשבור מספר 
לוחות בדופן הקרון להימלט ממנו בקפיצה שעה שהרכבת הייתה בנסיעה. ולהיעלם ביערות. את כל עדותו תוכלו לקרוא 

 טרנט., באתר שלנו באינדלעיל 170בלינק לדף המידע 
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לנסוע לאורך מסלול צעדת המוות ולשחזר אותו בדמיוני בכל רגע שהייתי באותם מקומות.   גמרתי אומרבביקורי הפעם 
 לא הייתי יכול לעשות זאת ללא עזרתו של החבר האמתי שלנו, האחד והמיוחד ארתור בארה.

 

עיירה יפה, כך הייתה אז, כך היא גם היום, וכמה רוע  ינייץ  'זוויירזמסלול יפה יערות מוריקים, נוף כפרי משובב נפש, ו
 ורשע ורצח והיעדר אנושיות של חיות אדם  טנפו וטמאו את כל היופי הזה. טבע יפה שהיה לאכזר. ההולכים אל המוות 

 .ינייץ  'זוויירז'במשעול רב הוד זה', מי חכם וידע את נפשם באותן שעות ייסורים בדרך ל
 

. לצד מרגשי חמלה ופחדהקתרזיס שהייתי שרוי בו כשבמוחי חולפים  במהלך שצלמתיהתמונות אני מעביר לידיכם את 
 התמונות אצטט מעדותו של ישראל גייס ואוסיף הסברים והערות.

 

הרוצחים הגרמנים עברו מבית לבית "  ]מתוך עדותו של ישראל גייסט[
וירו, הם דחקו ביהודים שעדיין נשארו בחיים והוליכו אותם כפי שנוהגים 

עדר לנקודת ריכוז שהייתה בשטח הפתוח של חצרו של בירך הירשמן. ב
ומשם הובילו אותם אל הקסרקטינים שהוקמו על בית הקברות הישן ליד 

שהוקמו לצד אורוות סוסים  הובילו אותם אל הקסרקטינים. לייזר מיצנר
הקברות לא פסקו  על בית הקברות הישן. במהלך הובלת היהודים לבית

  לזנב בהם ביריות".
 הכיתוב מציין:  .לציון בית הקברות הישן ע"י עיריית בילגוראיי גל עד שהוקם

 1941היה במקום בית עלמין יהודי אשר באביב  1941-1726"בשנים 
במצבות לריצוף כבישים ומדרכות. בנובמבר הגרמנים החריבו והשתמשו 

יהודי בילגוראיי נכלאו באורוות שהוקמו פה לפני שנשלחו אל מחנה  1942
 ההשמדה הגרמני בלז'ץ"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
היום, ילדי בית ספר זה היום במקום בית ספר ומגרשי ספורט. 

מטפחים ומנקים את בית הקברות היהודי שברחוב קונופניקה 
[Konopnickiej שלידו הוקם קיר הזיכרון. היום לוקחים את ,]

 ילדי בית ספר זה למחנה בלז'ץ ללמדם סובלנות מהי.
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'האומשלאג פלאץ' מקום השילוחים לאורך הגדר הירוקה ]היום גדר בית הספר שנבנה על חורבות בית העלמין הישן[ 

[. מסע המוות Pilsudskiego[ פינת פילסודסקי ]Maja 3במאי ]ריכזו את היהודים ליציאה למסע המוות רחוב השלושה 
 התחיל כאן.

בנובמבר, אחר הצהריים, הוצבו על הקסרקטינים  3ביום שלאחר מכן, ב " []מתוך עדותו של ישראל גייסט
אנשי משמר ליטאים, אוקראינים לבושים במדים שחורים ומעוטרים  -משתפי הפעולה בהשמדת היהודים 

גרמניים. הם הוציאו את הכלואים אל מחוץ הקסרקטינים והעמידו אותם בשורות. ומשום שלבילגוראיי בסמלים 
לא הייתה מסילת ברזל ותחנה שהתחברה לרשת מסילות הברזל של פולין,  הובילו הגרמנים ומשתפי הפעולה 

 ."הסמוכה ינייץ  'זוויירזלרכבת שבעיירה  ,שלהם את שארית יהודי בילגוראיי למסע מוות בהליכה
 
 

שהכיכר  עד למקוםבמאי  3... צעדו  ברחוב 
 זמוייסקה  פנו ימינה לרחוב, היוםבו נמצאת 

[Zamojskaצעדו לא ,]ו ערכו עד שהגיו
פנו ימינה בדרך  , ואזלפאתי בילגוראיי
 שבמשכה ינייץ  'ויירזזו הבינעירונית לכיוון

 'זמושץלכיוון  858מתפצלת הדרך לכביש 
 לכיוון לובלין. 835וכביש 
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ירו בנו  ךלאורך כל הדר"  []מתוך עדותו של ישראל גייסט
הליטאים, ואנו נפלנו בזה אחר זה. בין הנופלים הייתה 

 ...גם אמי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

במסע המוות של יין בתחום העירוני של בילגוראיי. שלב ראשון ד. עינייץ  'זוויירזהיציאה לדרך הבין עירונית המובילה ל
 יהודיי העיירה.
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לבילגוראיי נמצא הכפר וולה מאלה,  כאן היה ביתם של המיקולסקים, שומר היערות של בילגוראיי  לצד הדרך, נושק

כאן הם הצילו ממש מתחת לאפם של הגרמנים חמש נפשות  .ובני משפחתו, לרבות יקירתנו דאנוטה מיקולסקה
 נהרס ע"י הקומוניסטים.לא קיים עוד, הוא הבית עצמו יהודיות ועל כך זכו לתואר חסידי אומות העולם. 

 
לצד הדרך בית ישן שאם רק יכול 
היה לספר את שראה בעינו 
האחת, היה מספר על הנפשות 

מבלי  המעונות שעברו על פניו
מוליכים אותם, ועל  שידע לאן

אותם שנותרו מוטלים על פני 
האדמה מפרפרים פרפורי 
גסיסה ודמם נמהל בבוץ 

  הדרכים. 
]מתוך עדותו של ישראל 

"החלטנו לנצל את  [גייסט
ההזדמנות הראשונה כדי 
לברוח. אבל עד מהרה הבנו 
שבריחה הינה בגדר הבלתי 
אפשרי, וזאת בשל היות 
הדרך רחוקה מהיער  וכן 

שכל ניסיון לצאת מן  משום
השורות נגמר בעוד גויה המוטלת על הדרך כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו. בדרך כשלו 

 ...אנשים מאפיסת כוחות"
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על הקמתה של  תהמספרת אנדרטה ת קצה שטח השיפוט של בילגוראיי, כאן ניצברואים א 'וואלה מאלה'מיד אחר 

בילגוראיי מלפני למעלה מחמש מאות שנה, ושלט המעיד על כך שיוצאים מתחומי העיירה.  ומכאן הדרך מתמשכת 
 רק שמזג האוויר היה שונה מזה הנראה בתמונות שצלמתי.  ...ומתמשכת
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 1942ורק לדמיין אותם צועדים כאן בנובמבר 

 []מתוך עדותו של ישראל גייסט

קשות לצועדים והם ניסו לבקש משומריהם האוקראינים מעט מים, אפילו שילמו להם בעבור מעט מים,  הצמא הציק"
 השומרים נטלו את הכסף וירו במבקשים באומרם: הן בין כך וכך נירה בכם עד האחרון שבכם, לא חבל על המים?"
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 והדרך נמשכת לפעמים מתעקלת, היערות מתחילים להיראות במלוא סמיכותם.
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אנשי משמר ליטאים. כדברי ישראל גייסט "ומביטים אל האופק ולא רואים את סוף הדרך. וכל העת ניצבים עליהם 

פעולה של הגרמנים אותם אוקראינים היו לבושים במדים שחורים, מעוטרים בסמלים גרמניים. הם היו משתפי ה
 "בהשמדת היהודי
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עננים שהיערות הופכים להיות לעצי מחט זקופים גבוהים ודוקרים את השמים הנמוכים   ינייץ  'זוויירזככל שמתקרבים ל

 מעינו של האלוהים. ןכווילומאיימים מכסים אותם 
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 . ינייץ  'זוויירזשלט דרכים מודיע על כניסה לתחום שטחה המוניציפלי של 

לפנות ערב כשכבר היינו קרובים לזורז'ניץ הפסיקו הליטאים לצלוף בנו, וכשנקלעו למקום "  []מתוך עדותו של ישראל גייסט
 ינייץ  'זוויירזלכשהתקרבנו עוד יותר   בשעה הנכונה. םלייעודשיגיעו כדי מספר עגלות של כפריים, העלו את הציבור עליהן 

 ."מלאה שרתה כבר מסביב אפילה

 
 אותה במהירות כדי להגיע לתחנת הרכבת.. חוצים ינייץ  'זוויירזהכניסה לעיר 
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 יםצלולשמימיו , יש בה אגם ינייץ  'זוויירזעיר יפה 

 

 
 ומשייטים עליו יצורים יפים שאינם חוששים מאיש ויודעים שדואגים להם למזון...
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 .אותה מתפללים בימי ראשוןוגודשים גדשו  עכשיו, כך גם ,ויש שם כנסיה שאז

 

 
 שולי נעליהם. ויירטבלא שחלילה  'בית האלוהים'מוליך בבטחה את המתפללים להוגשר צר מאוד  מעל האגם 
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ועל שפתותיהם של המאמינים שביניהם ובהמשך הדרך סדרת בתים ישנים שלבטח ראו כיצד 'צאן יהודי' מובל לטבח 

 "ֹרִעי לֹא ֶאְחָסרִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה " :כ"ג בספר תהלים מזמור מילות הפתיחה של
 

 עוברים עוד כקילומטר וחצי ומרחוק כבר רואים את מסילת הברזל.
 

 
נקודת האיסוף שליד הרכבת כנסו הגרמנים כמה אלפי אנשים, היו שם בילגוראיים, ב"  ]מתוך עדותו של ישראל גייסט[

החולות, פצועים, חלקם באבדן ההכרה, אנשים מטרנוגרוד, פרמפול, גוריי, קרשב ומקומות נוספים.  האנשים שכבו על 
 ."ומעונים מרעב ומכפור
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אחר הצהריים. קרונות משא ריקים מובאים למסילה והעמסת  1942בנובמבר  4]מתוך עדותו של ישראל גייסט[  "יום רביעי 

קרון הם מכים הקרון עומדים רוצחים גרמנים ומקלות בידיהם ובזמן שהמגורשים רצים אל תוך ה ךהאנשים מתחילה.  לאור

אותם במקלות עד זוב דם, כל אחד סופג את מנת המכות שלו, אין מי שנפקד מכך. כשהקרון כבר עמוס יותר משיעור 

 הקיבולת שלו, הוא ננעל מבחוץ ומתחילים להעמיס את הקרון השני וחוזר חלילה".

 
 
הרוצחים דחסו אל תוך הקרון כל כך הרבה אני הוכנסתי בקרון שעל רצפתו התגוללו ילדים, חלקם מתים וחלקם גוססים, "

אנשים  עד שעמדו על גופות הילדים. עמדנו זמן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, הצמא הציק לנו עד כדי שיגעון, 
הדלתות של הקרון נפתחו פתאום בידי השומרים האוקראינים והם דרשו כסף בתמורה למים, אנשים קרעו מעצמם כל 

בידי האוקראינים. בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמורה בגין מה  מה שנותר להם ונתנו
 .  "שלקחו: "בבלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו
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אוקראינה, יהיה משנה כיוון של המסילה. למה נדמה לי שכשמסיטים אותה ימינה לצד "הלבן" כיוון הנסיעה שמגופה 

 בלז'ץ?...וכשהיא על "השחור" הכיוון הוא 
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 במוחי באוב. יעליתהשהמקום   ינייץ  'זוויירזוסביב המסילות צמחיית בר גבוהה ,והיער אף הוא קרוב...  

 און.-ישראל בר -צילום ותיאור 
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 תגובות קוראים:
 

 יישר כוח!!!!
 רינה וייברגר 

 17:17 27/10/2017ו  יום
 

  .מחכים ומרגש מאד, ישראל
 תודה

 שרגא שתיל
 17:47 27/10/2017ו  יום

 
 שלום ישראל,

 ייסיפור מצמרר של יהודי בילגורא
 כל הכבוד לך על הבאתו לפרסום

 יחיאל נרקיס
 16:25 27/10/2017ו  יום

 
 ,וואו ישראל

  .כתבת מדהים ומרגש
 אפשר ממש לחוש את אשר עבר עליהם

 ,תודה
 אווה ושמואל

 15:38 27/10/2017ו  יום
 
 לום ישראלש

דמעות. אני תמהה על כוחות הנפש שלך לעבור את החוויות הקשות כל כך ולא פחות מכך אני מתפעלת ריגשת אותי עד 
 כוח! רמכושר הביטוי והרגישות שלך. ייש

 לאה נבו
 14:10 27/10/2017ו  יום

 
  בוקר טוב ישראל.

  קראתי בנשימה עצורה.
  תודה רבה.

  ומה לאיבוד.אתה צריך לכנס את כל דפי המידע הללו לספר, שלא ילך מא
חשבתי כשקראתי שמן הסתם גם סבא וסבתא שלי נחום ואטה מירלה מרצר יחד עם בנם הצעיר שעדיין לא ידוע לי שמו,  

  ויחד עם בתם הצעירה דבורה שהיא אמי, ויחד עם ביתם האמצעית הדסה, היו על הרכבת הזו שלקחה אותם לרוסיה.
ר שהבן הצעיר נספה שם )אומרים שנלקח לצבא הרוסי ועבד בחפירות כאון לאחיולמרות שסבי וסבתי מתו שם מרעב ומד

הנכונה(,  הגרסהיתה הפצצה, ויש גרסה שהיה שם חולה בעבודת החפירות ולא היו תרופות ומת... לא ידועה לנו יוה
ו שרידים עדיין טוב שלא סבלו את הגיהינום שהגיע ליהודי בילגוריי מאוחר יותר. ולפחות בזכות הבריחה לרוסיה נשאר

  למשפחה.
 תודה שוב ושבת שלום

 ייאאסתי שפיטלניק עילם, הבת של דבורה מרצר מבילגור
 08:37 27/10/2017ו  יום
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 בוקר טוב,
 מצמרר.-אין מה להגיד

 גם אני חזרתי בשבוע שעבר מביקור בפולין בעיר הולדתה של אימי. גם שם היה קשה.
 תודה רבה,
 מיכל לייסט

 07:10 27/10/2017ו  יום
 

 ,ישראל שלום
 .אתה עושה עבודת קודש באזכור ותיאור המאורעות האיומים שעברו על בני משפחתנו בבילגוריי והסביבה

 .הפעם העברתי את הכתבה שלך גם לילדיי
 תחזקנה ידיך, פיני גייסט.

 14:45 28/10/2017שבת 
 

 לישראל שלום רב!
 חברת מסמך מרתק ומטלטל שמקשה על המעיין בו להתמודד עם עצמתו של הרוע האנושי.

תמיד כשאני נואשת מהמצב במדינה, אני חוזרת בלית ברירה לתקופת השואה כדי להבין שזו הייתה נקודת  מוזר אבל 
 למרות הקיטורים, ליטול בזה חלק.האפס של תחילת הקמתו מחדש של העם היהודי וכי חובה עלינו, 

 בברכה
     הראל שאולפרופ' דליה ו

 19:46 03/11/2017ו  יום
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