
 
               עמוד מס' 1 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 5718129-03פקס:  i@zahav.net.il-baron  5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

 
 25.10.2017                                    205חברי ארגון נכבדים                            דף מידע 

 
 ימים לפולין.  10, ממסע בן און-ישראל בר ואניזהבה גולדי  ארצה, אשתי שובנו דף עדכון זה נכתב לאחר םג
 

מוכות המשתייכות סרכתי בעיקר בבילגוראיי ובעיירות המביקורים שע יבדף עדכון זה, יש בדעתי לשתף אתכם ברשמי
, ואני מתייחס לעיירות המרוחקות קהילות יהודיות בהןשהיו  בילגוראיי, הייתה אחת מהעיירות באזור זה  לאותו חבל ארץ.

י, ירוסלב, גורישברשין, טרנוגרוד,  קרוסנו, ק"מ. כך למשל ינוב לובלסקי, פרמפול, 60ק"מ ל  10מרחק שבין מבילגוראיי 
ק"מ מזרחית  60ועוד עיירות נוספות שאני תוחם את גבולם מטעמי מרחק בעיר זמושץ' המרוחקת כ  זווירז'ייניץ

לרבות קשרי משפחה  ,שריםקואף קיימו בינם  ,בילגוראייב לחיים יםדומ יםקיימו חיים יהודישלבילגוראיי.  ערים ועיירות 
נדד בשל שיקולי פרנסה מעיירה ש בי ז"ל ישראל יעקב ברון ]שרול יענקל[והגירה של יהודים מאחת לאחרת, כך למשל ס

שהמילה "שפע" לא הייתה המילה הנרדפת שלה "ינוב לובלסקי" לעיירה "בילגוראיי" שהמילה "דלות" הייתה כן המילה 
משפחת לחד החלונות ממנה נשקפה דמות עלמה יהודית אברחוב הציץ ב שבחלפוהנרדפת שלה. ו'נתקע' בה משום 

... נשא אותה לאישה והיא ילדה לו את אבי ז"ל ועוד ארבעה ילדים, אך אין לי מושג כמה 'בלפר'משפחת  עושי נפות
כדי לידתם... כמו בעיירות השכנות, הם נולדו לעולם של מחסור וכאב, עולם שלא היטיב עמם  'הבשילו'נוספים היו שלא 

נשמותיהם במיתות משונות מידיהם של הרוצחים הגרמנים ומשתפי  וסוף רובם היה מר כשנשרפו ונחנקו והוציאו את
 הפעולה הפולנים והאוקראינים שלהם.

 

 . [Józefów] יוזפובמבילגוראיי לעיירה  מרגשתאת דף העדכון הזה אני מייחד לנסיעה 
 

התשובה היא  וראיי.העיירה הנמצאת כעשרים ק"מ מדרום מזרח לבילג ,תוכלו לשאול, מה בדיוק מקשר ביני לבין יוזפוב
די מורכבת: ראשית, היכרות עם כמה חברים הקשורים ישירות או בעקיפין לעיירה זאת. האחד הוא צאצא של בני המקום 

יהודי עיירה זאת ולא רק הם. שניים נוספים הקושרים ביני לבין עיירה  , איש הפועל לטיפוח הזיכרון שלושמו יוסי אבני
ור ]איש עסקים המתגורר היום בלונדון בעוד רוב משפחתו מתגוררת בישראל[, וכן סגן זאת הם: חבר ילדות אפרי פדהצ

שאני מקיים אתו קשר ידידותי והוא גם עומד בראש הוועדה הבינפרלמנטרית לקשרי ידידות  יו"ר הכנסת ח"כ חילק בר
י "עק, הם שונעו סלנית סקולבין 'כנסת ישראל' והפרלמנט הפולני.  שני ידידיי הללו מקורות משפחתם היא מהעיר הפו

ביולי  3והובאו עם יהודים מערים אחרות בפולין ליוזפוב, העבידו אותם בעבודות כפייה מעל לשנה וחצי, עד שב הגרמנים 
ששכן הגדוד הגרמני . 101גדוד -הם נרצחו ברצח המונים ביער של יוזפוב ע"י גדוד מילואים של משטרת המבורג  1942

. המקומי[ ונשלח ליוזפוב לבצע את רצח ההמונים. ביער זה נמצאים קברי אחים באופן קבוע בבילגוראיי ]בבית הספר
 איש, אישה, זקן וטף במהלך יום אחד. 1500 כבדעתי להביא בזאת את סיפורה של העיירה והטבח שבו נהרגו 

 
נשים את המלצתה של אמונה נחמני גפני על הספר: 'אאני מעביר   ,ממקור אחר רוע זהיאמי שמעונין לקרוא על כל ל

הדן במקרה ומראה כיצד אנשים מן השורה, אנשים של יום יום, הופכים לרוצחים, קריסטופר בראונינג. שכתב  .פשוטים'
 .[ הוצאת ידיעות אחרונות₪ 74.80]מחיר בסטימצקי ניתן לרכישה הספר ומה קורה אם שכאלה שמסרבים לפקודה. 

 
 Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland        באנגלית שם הספר

 .Amazon ניתן לקנייה ב 
  

 
 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://www.steimatzky.co.il/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A8/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.html
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בפולין רבתי נמצאים עוד ישובים ששמם יוזפוב, זה שאנו נוסעים אליו ליוזפוב.  נוסעים , אנושעות הבוקר 08.10.17א'  יום
[  Jozefow Bilgorajskiרובה לבילגוראיי ומכונה "יוזפוב בילגורייסקי" יוזפוב שבמחוז בילגוראיי ]נמצא בשכנות ק
שהקיפו  עסקו תושבי המקום בסחר עצים מהיערות 20-ובתחילת המאה ה 19-בסוף המאה ה .1715העיירה נוסדה ב 

מעץ שסבל מאוחר עשוי די ובית כנסת בית קברות יהובה הוקמו  1774-ב . 1725נוסדה אחרי  הקהילה היהודית  .אותה
עשוי נבנה בית כנסת חדש  19-או בתחילת המאה ה 18-סוף המאה הלקראת . 1850-שריפות, אחת מהן ב ממספר יותר 

   .מלבנים

 

  
 

 בית הכנסת המשופץ ביוזפוב היום זאת ספריה
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בחומת אבן עם שער מול  הקברות מוקף . במקור היה בית18-הוקם כנראה סביב אמצע המאה ה בית הקברות היהודי

ת העולם השניה והמצבות שימשו לריצוף מהורחב שטח בית הקברות. בית הקברות נהרס במהלך מלח 1848-העיר. ב
שורות והוא נחשב לאחד מבתי  35-מצבות, המסודרות ב 400כבישים וכיסודות לבתים. בבית הקברות נמצאות היום בערך 

. הקבוצה הגדולה 1743-המצבות הגדול ביותר במחוז לובלין. המצבה העתיקה ביותר היא מהקברות שהשתמר בהם אוסף 
ונמצאת לאורך הצד המזרחי של בית הקברות. מצבות הגברים  1907-1940ת לשנים וביותר של מצבות שהשתמרו מתוארכ

ריות של עיטורים מהמצבות ניתן לראות שא על הרבה  ומצבות הנשים נמצאות בחלקים נפרדים של בית הקברות.
 צבעוניים. המצבות בבית הקברות של יוזפוב פונות מערבה, בניגוד לנוהג שמצבות פונות מזרחה.

 
 ארתור בארה, אשתו, בוניה, ואשתי זהבה גולדי בשער בית העלמין של יוזיפוב.
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בתקופה  ראיי נחשבה לעיירה גדולה יותר.בילגו ,יהודים. יחסית לה 1056בין מלחמת העולם הראשונה והשנייה חיו ביוזפוב 
קהילות יהודיות במחוז בילגוריי; מועצת הקהילה היהודית המקומית  6-תה אחת מישבין שתי מלחמות עולם יוזפוב הי

ניהלה את בית הכנסת, בית הקברות, המקווה ובית המטבחיים. מכל הבניינים והמתקנים שהיו שייכים לקהילה היהודית 
 .ק בית הכנסת ובית הקברותשרדו עד היום ר

 

 
 בית ישן ביוזפוב שככל הנראה זוכר את המאורעות בעיירה
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: בשניהם היו בתי דפוס ידועים לספרות תורנית. וגם זיקה בין שתי העיירות יש קווי דמיון רבים בין יוזפוב לבין בילגוראיי
ברוך ושלמה זלצר, בבילגוראיי היה דפוס  של האחים דוד סעדיה ושעיה וקס ואחר כךשל  אם ביוזפוב היה בית הדפוס

הופצצה יוזפוב מן האוויר ע"י מטוסים גרמניים, שתי העיירות  ,, כמו בילגוראיי1939קרוננברג ודפוס ויינברגר. בתחילת 
חזרו בתום שבוע והשתכנו באותם ולכפרי הסביבה,  נשרפו ורוב בתיהם עלו באש, ותושביהם היהודים נמלטו ליערות 

, בשתי הערים הם 1939דו את ההפצצות והאש. בשתי העיירות נכנסו הגרמנים וכבשו אותן באמצע ספטמבר בתים ששר
פינו אותם לטובת הרוסים שעזבו לאחר כעשרה ימים והחזירו את השלטון לגרמנים. בשתי העיירות היו יהודים שנשמעו 

איש ועלו על  1000זרחה. בבילגוראיי עזבו כ עזבו יחד עם הרוסים את העיירות והתלוו אליהם מ ,להמלצת הסובייטים
מצבם הכלכלי  .בשתי העיירות נתפסו יהודים לעבודות כפייה יהודים את העיירה. 300הרכבת בזווירז'ינייץ, ביוזפוב עזבו כ 

תמחוי לנזקקים, -בית בההיה קשה. בתום המלחמה נוסד  וזפוב עם תום מלחמת העולם הראשונה ואחריהשל רוב יהודי י
נוסד בנק  1929בשנת  .זלוטי 2,000נפתחה "קופת גמילות חסדים" עם הון יסוד של  1927ספי הג'וינט. בשנת בכ

 .עיירה זאתהברית תמך בעניי -י והסביבה בארצותיקואופרטיבי יהודי, "קופת הסוחרים" שמו. איגוד יוצאי בילגורא
 

העובדים במחנה עבדו במחצבות באזור. תנאי חייהם  מחנה לעובדי כפייה יהודים. וזפובהקימו הגרמנים בי 1939בסוף 
תחילה הובאו לשם קבוצות של יהודים מאופולה  שהועסקו בחפירת תעלות  שם מרעב ומחלות. היו קשים ורבים מהם מתו

הורחב מחנה העבודה, ונוסף על יהודי  1940ניקוז סמוך לנהר ויסלה. עובדים אלה התחלפו מדי שישה שבועות. בשנת 
יהודים שגורשו  יוזפובהגיעו ל 1941לא הוקם גטו. במרס  יוזפובהובאו לשם גם יהודים מוורשה ומערים נוספות. ב העיירה

 בערך.  1,300 -הגיע ל יוזפובמקז'ימייז' דולני )ע"ע( ומקונין, ומספר היהודים ב
 

עם שוב הגרמנים  לעיירה לאחר עזיבת הרוסים, הם הזרימו לעיירה יהודים נוספים שהגיעו מאוסטריה, צ'כיה ומערים 
מיהודי היישוב,  90-רצחו הגרמנים כ 1941באפריל פולניות נוספות. את כולם הם שלחו לעבודות כפיה מפרכות בעיירה. 

 ،בעיירההיהודים שנותרו  1,800-בכ סלקציה ערכו הגרמנים 1942יהודים נוספים. ביולי  180-רצחו כ 1941ובאוקטובר 
  .לובלין בסביבת בודהעגברים מהם למחנות  400-ל 200ושילחו בין 

 
 אוכלוסיית יוזפוב

 1989 1973 1951 1921 1890 1887 1882 1869 1865 1856 1822 שנה

 3050 1400 953 1344 2482 2434 1413 1078 941 992 1045 תושבים

 
 1904-קבוצות אתניות ודתיות ביוזפוב ב

אחוז היהודים  יהודים קתולים נוצרים אורתודוכסים סה"כ התושבים

 הבאוכלוסיי

1744 42 439 1264 72.5% 

  
 1921-יהודית ביוזפוב ב האוכלוסיי

 יהבאוכלוסיאחוז היהודים  יהודים סה"כ התושבים

1344 1050 78.1% 
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עד שנה זאת היה רצח יהודים בגזים נעשה באמצעות גזי פליטה של מנועי נחמני גפני, ידידתנו, מסבירה שאם  ד"ר אמונה
, אבל בינתיים כשנוצר Bכלי רכב וטנקים, הרי שהשיטה הסתברה כלא יעילה והופסקה עד שחודשה באמצעות גז הציקלון 

 1,500 כ נרצחו 1942ביולי  13-ברייה. על רקע זה, לחץ להמשך מהיר של רציחות עברו לשיטה של רצח באמצעות כלי י
    לזכר יהודי העיירה הוקמה בשנת אנדרטה  של המשטרה הגרמנית. 101בידי אנשי גדוד המילואים מס' יוזפוב מיהודי 
ראוי  על הכביש הראשי ממערב ליוזפוב, לא הרחק מאתרי ההרג ההמוני של יהודי העיירה ומצבה היום די ירוד.   1975

ערב  .לחייהם, אנשים רגילים 30-40להבין שהרוצחים היו אנשי מילואים, לא חיילים בשירות סדיר, רובם היו בשנות ה 
 12-. ביוזפובתה בי, וצורפו ליחידה שכבר היישתי יחידות של הגדוד, שחנו אז בבילגוראי יוזפובהאקציה הזאת הובאו ל

את קציני הגדוד  מלחמה גרמני מעוטר של מלחמת העולם הראשונה[ רו, גיב53]בן  ביולי כינס מפקד הגדוד, רב סרן טראפ
. לחוגרים נאמר שהפעולה שתתבצע למחרת היום תהיה יוזפובודיווח להם על המשימה העומדת בפניהם : רצח כל יהודי 

שקיבלו יחידות  . בתדרוך1942ביולי  13"פעולה מעניינת". הם קיבלו פקודה להיות מוכנים ליציאה בחצות הלילה אור ליום 
המשטרה לפני האקציה נומק רצח היהודים כפעולת תגמול על הפצצת ערי גרמניה בידי בעלות הברית וכעונש על תמיכת 
יהודים רבים ביחידות הפרטיזנים שפעלו באזור. טראפ, מפקד היחידה, אפשר לאנשים שלא היו מוכנים להשתתף בפעולה 

כך ביקשו עשרה שוטרים לפטור אותם מן המשימה. למרות שאחד -אבל אחרלהשתחרר. תחילה לא ביקש איש להשתחרר, 
ממפקדי הפלוגות איים להעניש את האנשים שביקשו שחרור )כנראה שהוא דרש להוציאם להורג(, לא ננקטו שום צעדי 

 .ענישה נגד המסרבים לקחת חלק בפעולת הרצח
 

הודים מן הבתים וריכזה אותם בכיכר השוק ; השנייה אנשי הגדוד חולקו לשלוש קבוצות. האחת החלה להוציא את הי
שמרה בכיכר על היהודים שהגיעו ; אנשי הקבוצה השלישית יצאו ליער הסמוך כדי לבצע את הרצח עצמו. חולים, זקנים 

 ווונצטוילדים שלא יכלו ללכת בכוחות עצמם למקום הריכוז נרצחו בבתיהם. היהודים הגיעו לכיכר עם מזוודות וחבילות, אך 
לשכב על האדמה ונורו בעורפם.  ונצטוואיש נדחסו למשאיות והוסעו ליער סמוך, שם  40עד  30בקבוצות של  להשאירן שם.

הרציחות נמשכו  לפני ביצוע הרצח לא נחפרו בורות לקבורת הגופות, ולפיכך הועתק אתר הרצח מדי פעם לאזור אחר ביער.
-יהודים נשארו בעיר והועסקו באיסוף חפצי הנרצחים ומיונם. ב 70-. כ1942ביולי  13-שעות והסתיימו לקראת ערב, ב 8-כ

 .נרצחה גם קבוצת עובדים זו 1942בספטמבר  21
 

חברי ארגון יוצאי בילגוראיי כדי להשתתף  60הגיעה קבוצה גדולה של אנשים לבילגוראיי, לרבות מעל ל  06.09.2016ב 
ך ביוזפוב טכס דומה, גם שם הסירו את הלוט מעל אנדרטת זיכרון בטכס הסרת הלוט מעל קיר הזיכרון. למחרת נער
הקרבנות היהודיים, תושבי יוזפוב ויהודים נוספים שהובאו לשם  1500שנבנתה בתוך היער, במקום בו נערך רצח אותם 

הגיעו  גרמניה, הם -ממחוזות שונים. ראוי לציין שאנדרטה חדשה זאת נבנתה מכספי גדוד המילואים הנמצא בהמבורג 
 לטכס כדי להשתתף ולחלוק כבוד לקרבנות.

 
 האויבמאחורי קווי לשם ביצוען של פעולות  1953באוגוסט  5-ב - 101 קומנדו ישראלית ה  יחידתאני בטוח שכשהוקמה 

 101הם לא ידעו על גדוד  )צנחנים סיירת ציון )שהיה מייסדה ומפקדה הראשון של-אחד הבולטים בלוחמיה היה מאיר הרו
 משטרת המבורג שעסק ברצח יהודים, שאחרת היו בוחרים לעצמם שם אחר. של

 
 :למידע נוסף ראו

   אתר מרכז מורשת יהודי פוליןhttp://moreshet.pl/he/node/1022  

  אתר The “Grodzka Gate – NN Theatre”    שכתבו הוכן   טוריה של העירההיס -במאמר יוזפוב בילגוריי

 גם לעברית ע"י הדסה גרוסרושתו 'ע"י: אגתה רדקובסקה, אלכסנדרה דוז

http://teatrnn.pl/lexicon/he/articles/3223/  

   אתרeamT esearchR rchiveA ducation &E olocaustH  הפרק על ce Battalion 101 in Poli

Poland      http://www.holocaustresearchproject.org/einsatz/polbat101.html 
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 :קור נוסףאותו סיפור ממ  לו.שופעולות הרצח , 101להלן תרגום לעברית של הכתבה באנגלית המספרת על גדוד 

. יוצא צבא ממלחמת העולם הראשונה שעוטר בצלב הברזל. 53בן  ה  Wilhelm Trappגדוד היה בפיקודו של רב סרן ה
טיפס במעלה דרגות הקצונה. שני קציני אס. אס צעירים, בשנות שלאחר מלחמת העולם הראשונה היה לשוטר מקצועי 

 Wolfgang Hoffmann: היו הם ות הרצח בפוליןמילאו תפקיד משמעותי ביותר בפעול , בדרגות סגן,העשרים לחייהם
 .1942, האחרון אפילו לקח אתו את אשתו שהייתה בהריון לצפות ברציחות. ב 1913יליד  Julius Wohlaufו  1914יליד 

 :קצינים נוספים, ששירתו בגדוד זה, שראוי להזכירם היו
Hartwig Gnade, Paul Brand, Heinz Buchmann, Oscar Peters, Walter Hoppner, Hans Scheer, Kurt Drucker. 

 
הגדוד קיבל פקודות ל "פעילות מיוחדת" בפולין ועזב לפולין. הגדוד הגיע לעיר הפולנית זמושץ' וחמישה  1942ביוני  20ב 

 ימים לאחר מכן העביר את המטה שלו לבילגוראיי.
למפקדי הפלוגה הראשונה והשנייה  Trappקד הגדוד הודיעה מפ 1942ליולי  12הגדוד רוכז ואורגן מחדש בבילגוראיי.  ב 

 על משימתם ליום הבא. Gnadeולוטננט  Wohlaufקפטן  

העיירה הוקפה,  והגיעה ליוזפוב עם אור ראשון. 1942ביולי  13ב  02:00שיירת המשאיות  יצאה מבילגוראיי בערך בשעה 

אותם שכוחם לא עמד להם ללכת לכיכר השוק  השוק[ ]ראה תמונת כיכר  את היהודים כינסו ולקחו אותם לכיכר השוק.

 ירו בהם במקום. ,והילדים הצעירים והתינוקות

היהודים שרוכזו בכיכר השוק הובלו במשאיות של 

החרים את אחת הכיתות  Trappהגדוד ליער הסמוך, 

  בבית הספר המקומי ושיכן בה את מפקדתו.

 שתי יחידות של כיתת יורים היו אחראיות על ביצוע

הפעולה המזוויעה של רצח יהודי יוזפוב, הם היו 

עסוקים בכך ביער משך כל אותו היום. כשהחל 

להחשיך, בסביבות השעה תשע בערב, אחרון היהודים 

כבר לא נותר בחיים. יחידת המשטרה נאספה מחדש 

 בכיכר העיר, עלתה על המשאיות והוחזרה לבילגוראיי.

ים וילדים יהודי:, גברים, נש 1500ההערכה היא ש 

 .1942ביולי  13נרצחו ביוזיפוב ב 

  
 .:  יהודים מושפלים ברחוב, תמונה קבוצתית של אנשי הגדוד101תמונות שצולמו ע"י אנשי גדוד משטרת המילואים 
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 חוגגים את חג המולד 101אנשי גדוד המשטרה 

  
Police Battalion 101 supervising women undressing.  לא הסברים נוספים[לח ביוזפוב ]תמונות מהרצ 
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 לפקוד קברי אחים.
 

דרכים מכריז על שנכנסים לתחומי  שלט מבילגוראיי ליוזפוב, כמעט מגיעים לעיירה. מימין היער המוריק. הכביש המוביל 
 העיירה.  
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הודי יוזפוב שנרצחו  משמאל לדרך רואים גלעד ישן ומתפורר. יורדים מהרכב וחוצים את הכביש, זה הגלעד הישן לזכר י
 . אנו מבינים שאנו בקרבת מקום הרצח.  101ע"י גדוד 

 

 
 

  
 אילנות בו גבוהים.המהכביש אל תוך היער, אנו מבוססים בבוץ... יער יפה ש 'חותך'גשם יורד, קר, שביל ספוג מים 

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il


 
               עמוד מס' 12 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 5718129-03פקס:  i@zahav.net.il-baron  5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

 
 השביל אל תוך היער מתעקל ומתארך
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 מוליכיםית עלמין. סביב דומיה, צמרות ירוקות שהשקיפו מלמעלה כיצד ות שחורות בבבעצי מחט, זקופים וזקורים, כמצ
והפנימו אותם לנצח. עכשיו שקט, הטבע במלוא הדרו, , גזעים שבלעו את זעקות השבר של הנרצחים כצאן לטבח יהודים

לקט, הטבע יכול אמור להשרות הרגשת רוגע, דומיית מוות, אבל בפנים הכל גועש...  עכשיו עונת הפטריות, אנשים באם ל
גם להזין את הגוף, לא רק את הנפש... פטריות... פטריות שצומחות על קברי אחים, על אדמה ספוגה בדם יהודים שאפילו 

 קר? או שזאת רק צמרמורת המרעידה את עצמותינו?  הגשם היורד עלינו, נדמה שאינו יכול למחות אותו מעל פני האדמה...
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 וק, קיר זיכרון לבן מגן דוד גדול במרכזו.בהמשך השביל מתגלה, מרח

 
גרמנית מצבה שנבנתה בכספי אותה יחידת משטרה נמצאים במעבה היער, הנה אנדרטת הזיכרון שנבנתה במקום הרצח, 

החרטה?  הקיימת גם היום בהמבורג. שבצעה את הרצח. יחידה  אָּ  שרק מוחות שטניים יכלו להמציא?... חטא ַעל ַהכָּ
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ית משובשת אומר... " אנו כורעים בהכנעה לפני קורבנות   משטרת המבורג"  למה להיות קטנוני? ברור ושלט בעבר
שהתכוונו לקורבנות היהודיים ולא לקורבנות משטרת המבורג... רק ה' הידיעה ונקודה אחת לאחר המילה קורבנות והכל 

שי... 'רק נקודה אחת קטנה, רק בורג אחד קטן'...  היה מובן אחרת.  אבל ככה זה היה אצל הגרמנים עולה אסוציאציה ברא
 אבל אנו היהודים סלחנים גדולים ומאמינים ש"העיקר זאת הכוונה שבלב"...

 
 
 

 
 
 
 

על גבי אנדרטת זיכרון זה הושמו שלושה שלטים דומים: בגרמנית, בפולנית ובאנגלית. כך שאין להטיל ספק בכוונה 
העדר  מתית, דבר לא יכפר על שנעשה, גם לא כשמודים בפשע, שלא לדבר על שעומדת מאחורי אנדרטה זאת. החרטה א

אבל על רקע המתחולל היום באספקט זה  .גם ובמיוחד בפולין שלילית תאוצה ,למרבה הצער ,הכחשה, מגמה שמקבלתה

בֹות אָּ " של  את הסוגיה ,יםצאו לא רובכך אם רוצים  ,בניהם של הרוצחים מעלהבניית האנדרטה ע"י  י ְכלּואָּ נֵּ ים  ֹבֶסר ְושִׁ נִׁ בָּ
ְקֶהינָּה ים וְ "וגם  "תִׁ שִׁ לֵּ ים ַעל שִׁ נִׁ י בָּ ים ְוַעל ְבנֵּ נִׁ בֹות ַעל בָּ ד ֲעֹון אָּ ה לֹא ְיַנֶקה ֹפקֵּ ה ְוַנקֵּ אָּ ֹון וֶָּפַשע ְוַחטָּ א עָּ יםֹנשֵּ עִׁ בֵּ  "ַעל רִׁ

 .(שמות לד ז)
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 התמונות מדברות עבור עצמן.    !ף מילהלא אוסי פנינו קברי האחים.ל תגליםממאה מטרים מן האנדרטה כ

 

 
 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il


 
               עמוד מס' 17 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 5718129-03פקס:  i@zahav.net.il-baron  5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
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               עמוד מס' 18 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 5718129-03פקס:  i@zahav.net.il-baron  5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

 

 
 הגשם ניגר כדמעות כבדות ששטפו אותנו, יצאנו מהיער וחזרנו לבילגוראיי.

 און-צילם וכתב ישראל בר
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