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ספר יזכור זה לקהילת בילגוראיי נערך ע"י אברהם קרוננברג ז"ל והשתתפו בכתיבתו רבים מבני הקהילה. לאחרונה 

נמצאים היום בידי חברינו קיבלתי עותק של ספר זה מפנחס שובל. משום שאין להשיג היום עותקים מספר זה ואותם ה

הם ברובם במצב שלא ניתן לשמרם ]נייר מצהיב ומתפורר, הכריכה לא מחזיקה את הדפים[ ובשל חשיבותו של ספר 

זה והאור שהוא שופך מעיני רבים על העיירה היהודית בילגוראיי, דאגתי לסרוק את העותק שקיבלתי ולהפיק ממנו 

]עם אפשרות של חיפוש פנימי[, כך שלא  PDFתר הארגון שלנו בתבנית עותק דיגיטלי. את הסריקה אני מעלה לא

רק שניתן יהיה לצפות בספר כי אם גם להוריד אותו מן האתר למחשב של כל מי שמעוניין וכן להדפיס אותו. את 

ר הקובץ נעביר גם ל"יד ושם" ולמוזיאונים העוסקים בהנצחת קרבנות השואה. נראה לי שבכך אני תורם להנצחת ספ

 חשוב זה והיות שברובו הוא כתוב ביידיש אולי הגיע גם הזמן לתרגמו לעברית.

חשבתי לעצמי שחברינו יהיו מעוניינים לדעת אם שמות קרובי משפחתם מופיעים בספר "חורבן  –אינדקס השמות 

השמות המופיעים בילגוראיי" ובאילו עמודים. עלה במוחי הרעיון לעבור על כל הספר ולהכין רשימה אלפביתית של כל 

בו. זאת הייתה עבודה מייגעת שלקחה גם זמן, אבל גם מרתקת ביותר. תוך כדי הכנת האינדקס יצא לי ללמוד על 

אנשי בילגוראיי, מעמדם החברתי, מקצועותיהם, פעילויותיהם למען החברה ומה עלה בגורל חלק ניכר מהם. לכן מעט 

בודה זאת גרמה לי ללמוד ולהעריך את אותם אנשים וגם לאהוב ממה שלמדתי עליהם הוספתי בקצרה ליד השמות. ע

 אותם.

 הערות:

הם לא כוללים את רשימות השמות ומספרי העמודים כוללים את כל השמות שבספר עצמו. : השמות שבאינדקס

מה גם  –, אותם העלית ברשימה נפרדת לאתר עצמו בסדר האלף בית הנספים המופיעים ברשימות שבסוף הספר

שהרשימה באתר מעודכנת יותר מזאת שב "חורבן בילגוראיי" שכן היא נבנתה ממספר מקורות נוספים ומשלימים 

 את זאת שבספר. 
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 כדי לראות את רשימת הנספים בלבד יש לגלוש לאתר. לחץ על הלינק הבא:

is.com/Name%20list%20of%20the%20victims.html-http://bil 

בהם מאוזכרים השמות הם לא העמודים שהודפסו בספר המקורי כי אם מספרי העמודים בקובץ  מספרי העמודים

, הסיבה לכך היא שבגרסת הספר שהוכנה ע"י הורינו ונערכה ע"י אברהם קרוננברג, נפלו שיבושים רבים PDFה 

הדפים, ]יש מקרים בהם אותו מספר דף מופיע בדפים שונים וגם לא הקפידו על הסדר: למשל אחרי עמוד במספרי 

 [ בקובץ הסרוק יש לכל העמודים מיספור נכון ויש לחפש את העמוד בקובץ[.265מתחיל מספור  364

עצמם. משמעות  במספרי העמודים שלצד כל שם ימצאו מקרים בהם מספרי עמודים חוזרים על – מספר האזכורים

הדבר שאם שם מופיע בעמוד יותר מפעם יופיע מספר העמוד כמספר הפעמים שהשם מופיע בו. בעמודה מספר 

 האזכורים תמצאו את סך הכל האזכורים בספר.

 שמחתי לעשות עבודה זאת ואני מלא סיפוק מטרחתי.

 און ישראל-בר

 יו"ר ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל

15.07.18 

 לחיפושנושא  -שם 
בהם מופיע  עמודים

 השם בספר
מספר 

 אזכורים

 2 ,17 אביגדור ר׳ ]רב הקהילה[

 1 264 אבליגענהארץ בצלאל   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 ,334, 264 אבליגענהארץ מאיר   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 264 אבליגענהארץ מיכאל   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 2 334, 9 אבליגענהארץ שמעון ]חבר הוועדה להפקת הספר[

 2 125, 97 אבערהאנד חיים

 2 109, 98, 97 אבערהאנד משה

 1 65 אברהם־איטשע קצב

 1 215 אברהם־חײם׳ל בן־יחיד של  חינקה׳לע

 1 384 כנר[ –אברהם־יעקל ]כליזמר 

 2 230 אברהם׳לע שוטה העיירה

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי נשלח לעבוד  70היה בין  –אדלער בייניש  
 במפעל נשק בגרמניה

103 ,270 ,287 ,
292, 

4 

 1 248 אדלער בערטשע סטאלאר )יעגערגארן(

 2 248, 221 אדלער שמאי  פעיל למען הציבור בבילגוראיי

 2 127 איידלשטיין יעקב

 1 44 אײדלשטײן משה

 2 127, 117 אייכנבלאט בריינע

 1 90 אייכענבלאט

 1 10 אייכענבלאט ב.
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 1 90 אײכענבלאט בריינע

 1 67 איילבוים ח. ג.

 1 134 מגיה בדפוס קרוננברג –אײלבירט בן־צױן 

 3 125, 97 איליש יצחק מאיר

 1 11 איצי מאיר

 3 189, 153,11 איצעלע מלמד ממוחה לסילוק ]אפצושפרעכן אן[ עין־הרע  -איצי־מאיר מלמד

 2 196, 196 איציק ר׳ מאטלס

 1 64 אליווע איציק־לייב ]בעלים לבית חרושת לסוכריות[

 1 264 אליווע מיכאל    נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

אליעזר שוחט שוחט בבילגוראיי לפני חנוכה נתפס יחד עם עוד כמה יהודים ע"י 
הגרמנים רתמו אותם לעגלה ונצטווו להעמיסה במים, לאורך המסלול דחקו 

 לרוץ מהר יותר וכעונש כרשר נשפכו מים.בהם במכות 

222 ,287 ,289 ,
319 ,384, 

5 

 1 195 רוסישן קייזער -ער צווייטער דאלעכסאנדער 

 1 262 איש ועדה לאספקת עובדים לגרמנים -אלענדער יעקב 

 1 122 אליהואנגער 

 1 350 אנגער גולדה בתו של  װײנבערג שלמה  ואשתו של אנגער יחיאל

 אנגער חיים
10 ,122 ,123 ,

124 
6 

 1 350 אנגער יחיאל אשתו של אנגער גולדה בתו של  װײנבערג שלמה

 1 131 אנגר גרשון

 1 87 אפרים חזיר־האר־קעמערס

 1 71 אקערמאן  ]כותב בקשות ומכתבים בפולנית[

אקערמאן יונה  פעיל למען הציבור ריכטיקער בורח מן הכבוד  זיין אינטעליגענץ, 
בילדונג און שפראכן קענער. אלעס געטון כמעט שלא על מנת לקבל העכערע 

 .פרס
221 4 

 1 43 ארביספעלד    ]משפחת סוחרי עץ[

 1 44 ארביספעלד יחזקאל

 1 341 ארביספעלד ישראל

 2 341, 334 ארביספעלד משה

 1 341 ארביספעלד צביה

 1 341 ארביספעלד קיילה

 1 298 ארבעספעלד שמואל

 1 196 יעקב פון מעמעלאשכנזי ר׳ 

 1 196 אשכנזי רב ר׳ יהושע העשל. הלובלינער

 1 227 באטש מאיר׳לע אביו של  יחזקאל'ע שואב המים

 באיאר
146 ,224 ,295 ,
299 ,300 ,330 

7 

 1 118 באל יוסף

 2 269, 262 באלעק עטנבערג  שירת במשטרה היהודית בכיבוש בבילגוראיי

 1 264 נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני   באסעוויץ מרדכי פון מיידאן
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 1 289 באש יהודי מצ'כיה

 1 334 באשעוויס יצחק זינגר הסופר הידוע

 1 189 באשעלע הרבנית די רביצן אשת  איצי־מאיר מלמד

 3 ,160, 159 בגין מנחם  בעגין

 2 305, 271 מברזיל בוים וואלף
 1 360 בוים משהשל בוים חינקה אשתו 

  360 טאבעבוים 

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי. מת בתוך בונקר בו  70היה בין   –בוים משה 
 אשתו בוים חינקה הסתתר. גופתו נמצאה באקסהומציה השלישי

102 ,146 ,287 ,
299 ,300  ,360, 

9 

 1 360 בוים שײנדל

ר' אליעזר, ]פעיל ציבור למען   בוכבינדער אליעזר ואשתו בוכבינדער אסתר
 שלא על מנת לקבל פרסהיה בן תורה גדול, מוהל ופעל  הכלל בבילגוראיי[

12 ,347 2 

 1 347 בוכבינדער אסתר אשתו של אליעזר בוכבינדער

 1 347 בוכבינדער פייגה אשתו של בוכבינדער צודיק

 1 347 בוכבינדער צודיק, אשתו  בוכבינדער פייגה

 1 220 ׳ משהבוכבינדער ר

 1 347 בוכבינדער שמואל, מת ברוסיה

 4 347, 260, 107 בוכבינדער שמעון

 1 101 נואם ציוני שהיה מגיע לבילגוראיי – ביאלאפאלסקי

 1 127 בין פייגע

 3 332, 267, 262 אחד הנרצחים שגופתו התגלתה באקסהומציה השלישית –בין שמעון 

מספר שבועות עד שהז'נדרמים גילו  בלאנדער שמואל  נשאר בעיירה התחבא
 אותו באחד הלילות ורצחו אותו בעודו שוכב במיטתו.

284 ,131, 337 3 

 1 337 בלאנדר טאבע גייסט אשתו של שמואל

 1 337 בלאנדר יהושע

 1 337 בלאנדר מרדכי

 1 13 בלנדר שמואל אשתו טאבע גייסט ראה גם בלאנדר 

 1 143 סוחר סוסים -בלוטמאן חיים 

 1 340 בלומענפעלד עטל

בלייכמאן משה  שירת במשטרה היהודית בכיבוש בבילגוראיי איש ועדה 
 לאספקת עובדים לגרמנים

269 1 

 4 ,212, 11 בלימה׳לע איז געװעןדער ראש פון די חברה־קדישה־ווייבער

 2 141, 11 בן־ארצי שמואל )האן(

 1 83 בעדערס מענדל, הערש־מענדל־בעדערס ]שרד את החולירע[

 1 285 בעכער יצחק

 1 185 בעלפער לאה

 3 ,195, 185, 185 לייבישן דעם דרדק מלמד  -בעלפער לײביש  מלמד 

 1 185 בעלפער משה׳לע

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי נשלח למחנה עבודה  70היה בין  –בענדלער  דוד
 גרמני

269 ,287 ,292 ,
308 

4 
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 1 357 בענדלער האדיס בעלה בענדלער יעקב

 4 276, 272 בענדלער וואלף  נשלח ברכבת לבלז'ץ

 1 357 האדיס בענדלער של בענדלער יעקב בעלה

 1 295 בענדלער קלמן

 1 280 ציערס-בענדלער שלמה ליכט

 1 67 בעקלמאן יאקל

 1 264 בערגער אליעזר נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 67 בערגערפריינד בערל

 1 67 נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני  בערגשטיין זעליג  

 1 97 בערגשטיין קיילה

 1 65 הימורים[ –בערגשטיין, ]סוכן כרטיסי הגרלות 

 3 ,195, 17 הבן של הרב של בילגוראיי –בערלינער העשעלע ר׳ 

 2 195, 17 הרב של בילגוראיי –בערלינער יצחק נתן נטע

 2 135, 17 שנה רב הקהילה[ 50]רב אין בילגוריי    -בערלינער ר׳ נטע׳לע 

 1 264 בערלינערמאן דוד   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

בין אותם שהיו בצעדת המוות לז'ביירז'ניץ נרצחה שם  -בערלינערמאן חנה 
 ביריה ע"י גרמני

274 1 

 2 164, 163 בערלס משה )משה שטאק(,

 1 71 בערמאן   ]כותב בקשות ומכתבים בפולנית[

 2 103, 96 בערמאן אהרן

 1 108 בערנבלאט מאיר

און ]חבר הוועדה להפקת הספר[ סופר -בר -בראון ברארן בראן  ברון שמואל 
 און-ותעשיין אביו של ישראל בר

9 ,11 ,12 ,180 ,
329 ,348  ,349, 

9 

 1 349 בראון ברון שלום

 1 97 בראמבערג א. י.

 1 97 בראמבערג אברהם

 1 125 בראמבערג אסתר

 1 384 בראמבערג אפרים

 1 340 בראמבערג בילה

 1 340 בראמבערג דינה אשתו של שלמה

 1 357 בראמבערג הודיס

  71 בראמבערג זיסעלע ]מיילדת[
 1 357 בראמבערג יצחקשל בראמבערג חוה אשתו 

 2 128, 105 בראמבערג יהודית
 1 340 בראמבערג יצחק אשתו בראמבערג חוה

 1 96 לייב,בראמבערג 

 1 340 בראמבערג לייבל

 1 127 בראמבערג נענע

 1 97 בראמבערג עטל

 1 340 בראמבערג פיגה
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 1 127 פערל בראמבערג

 1 357 בראמבערג צירל

 1 340 בראמבערג שלמה, אשתו בראמבערג דינה

 1 118 בראמבערגס

 1 329 1948גאולת המתים ב  –בראן פון די דילעם מלודג'  השתתף באקסהומציה 

בראנדװײן  חײם הסתתר עם ישראל גייסט בעליית הגג כשהתגלה המסותר 
 הצליח לברוח

285 1 

 1 137 בראנדוויין אסתר

 3 286, 283 חזר מהיער לעיירה ניסה ולא הצליח להגיע לגטו –בראנדוויין חיים 

 2 136 בראנדוויין יעקל

 1 283 בראנדוויין ישעיה׳לע

 1 136 משפחה בראנדוויין

 1 136 בראנדוויין שמואל אליהו

 1 332 בראנער יואל השתתף באקסהומציה השלישית לאיתור הנרצחים

 1 96 בראפמאן

 2 125, 93 בראפמאן אסתר

 2 125, 96 בראפמאן מאניק

 1 ,97 בראפמאן מאנעס

 1 125 בראפמאן קובע

 4 226, 225, 12 ברודער חיים  ראה גם  חיימ׳ן

 1 225 ברודער מלכה

 1 289 ברוינשטיין מזמושץ

 1 195 ברוך ר' הלייפניקער, מחבר ספר ״ברוך טעם״ ו ״עטרת חכמים״

 1 379, 348 ישראל יעקב ]בראן[, אשתו ברון באשעלע בראן ברון 

 1 348 ברון באשעלע  אשתו של ברון ]בראן[ ישראל יעקב

 2 348 ברון חיימ׳ל בן אחת עשרה היה במותו

 1 348 ברון רחל׳לע

 1 348 ברון שרה׳לע

 1 264 בריליאנטשטיין יצחק   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 264 בריליאנטשטיין משה   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 264 בריליאנטשטיין צבי   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 340 בריק  שמואל בעלה של אסתר

 1 340 בריק אסתר, בעלה שמואל

 2 11,182 בריק דוד  דויד'טשע

 1 71 ברעגער ]עורך דין[

 1 338 רחלע  אשתו של אברהםגם ברעזעל ברעזל  

 2 379, 338 ברעזל אברהם אשתו רחלע

 2 101, 100 ברעזעל בנימין

 1 379 ברעזעל ראובן
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ברענער דוד נשפט ע"י הגרמנים על רצח שלא ביצע של חייל גרמני והוצא 
 להורג ביריה

255 ,259 2 

 1 221 גאלדבארד יעקב  פעיל למען הציבור בבילגוראיי

 1 260 גאלדבארד לאה'טשע

 1 274 בין אותם שהיו בצעדת המוות לז'ביירז'ניץ -גאלדבערג  גיטל 

 2 ,274, 131 בין אותם שהיו בצעדת המוות לז'ביירז'ניץ -גולדברג חיה  ראה גם  גאלדבערג 

בבית מכונאי בשם סאלסקי. נתגלה ונרצח בידי  התחבא –גאלדבערג אליהו 
 הגרמנים

267 ,280 ,284 ,
337 

4 

 1 338 גאלדבערג חוה

 1 274 בין אותם שהיו בצעדת המוות לז'ביירז'ניץ -גאלדבערג ישכר־בער 

 3 338, 326, 158 סבא של  װאקסליכט מניצולות מיקולסקי  גאלדבערג משה

בבונקר נתגלו ע"י הגרמנים ופולנים ונרצחו גאלדבערג רחל׳ע וילדיה התחבאו 
 בבית הקברות

285 1 

 2 337, 334 רחל  רחל׳ע אשתו של אליהו גאלדבערג  ראה גם גאלדברג  

 1 336 גאלדברענער גולדה

 2 379, 93 גאלדברענער הערשקע

 3 181, 110 גאלדברענער יעקב אליעזר ראש־ישיבה פון בילגוריי

 3 339, 214, 11 גאלדשטיין רבקה

 1 310 גאניק

 1 196 ר׳ יצחק גארפינקל הייתה אשתו שלגארפינקל נייטשע, 

 גארפינקל ר׳ יצחק  דער זון פון באוווסטן חסיד און גביר ר׳ קלמן
 לייב פון פולאוו

196 1 

 8 228 געווען אזיפער -גד׳ל 

 2 ,200, 11 גולדברג ר' שניאור זלמן

 1 130 המורים  ואחרון המורים )שעקבותיו נעלמו במלחמה(ראשון  -קורמן  גולדנברג 

 1 280 גזשיבעק שוטר רוצח היה במשטרת בילגוראיי עוד לפני המלחמה

 גיטל משה־איציס ראה גם  גיטל׳ע האט זיך פארנומען מיט מצוות
11 ,139 ,140 ,

213 ,214 
6 

 1 337 גײסט  רויזע אשתו של הרשל

 1 337 איטשעלעגייסט  שיינדל  אשתו של 

 1 337 בין אותם שהיו בצעדת המוות לז'ביירז'ניץ -גייסט אברהם־משה  

 1 337 גייסט איטשעלע אשתו שיינדל

 1 337 בין אותם שהיו בצעדת המוות לז'ביירז'ניץ -גייסט גיטל  

 1 266 גײסט הערשל   נחטף ע"י הגרמנים לעבודת בניית בסיסי צבא

 1 337 גײסט הרשל  אשתו רויזע

 1 337 גייסט חיה

 1 337 גייסט טאבע

 1 337 גייסט יונה

גייסט ישראל ]חבר הוועדה להפקת הספר[ היה בצעדת המוות לז'בייז'ניץ, ברח 
מהרכבת לבלז'ץ, נדד ביערות ובכפרים בחזרה לבילגוראיי, הסתתר בעליית גג, 

9 ,12 ,287, 3 
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עבודה  הצטרף לגטו עד חיסולו, נשלח לבית ספר לרכיבה של האס.אס. מחנה
במיידנק, מפעל נשק בגרמניה שעבד עד לשיחרור ע"י הרוסים. עלה ארצה 

 וסיפק עדות מרשימה על בילגוראיי תחת הכיבוש הגרמני

 1 337 גייסט פרץ

 1 337 גייסט ראצה

 3 ,127, 105 גייסט רחל

אחיו גייסט שלמה  נחטף ע"י הגרמנים לעבודת בניית בסיסי צבא הסתתר עם 
ישראל גייסט בעליית גג. בהעדר אחיו נתגלה מקום המחבוא, הוצא ע"י 

 הגרמנים ונרצח בבית הקברות
337 1 

 1 329 פולני שסיפר לאנשי האקסהומציה היכן יש גוויות יהודים –גילעווסקי סטאליאר 

 1 70 גימפעלס ]משפחת 'כליזמרים'[

 1 361 גלאזבערג שפרה

 1 129 גלוז נחום בער

 1 100 גליקלעך יאסל

 3 ,127, 117 גליקלעך רחל לאה

אחד הנרצחים שגופתו נמצאה ליד המעיין באקסהומציה  –גליקלעך שלום 
 השלישית. נמצאו רק עצמות משום שהיו למאכל לחיות בר

332 1 

 1 301 גלעזער גדליהו

 1 210 געווען די שנור פון ר׳ שמואל אליהו שווערדשארף  -גנענדעלע 

 1 196 די טאכטער פון ר׳ יעקב אשכנזי פון מעמעל -גנענדעלע 

 1 11 גנענדעלע מומע

 1 264 געדאכט יצחק     נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 107 המזרחי-איש החלוץ  גערשטענבליט בנימין

 1 343 גערשטענבליט ברוך

 1 343 גערשטענבליט לייב, ואשתו גערשטענבליט פערל

 1 343 גערשטענבליט לעמל

 1 343 גערשטענבליט משה יוסף

 1 343 גערשטענבליט פערל אשתו של גערשטענבליט לייב

 1 343 גערשטענבליט רבקה

 1 343 גערשטענבליט רחל

 1 63 גערשטענבליט)אייזן( י. ]בעלי בית מסחר[

 1 143 סוחר סוסים –  גערשטענמאן לייביש

כל הקימו חוג דרמטי בבילגוראיי.  1927וב  1922ב  –משפחה גערשטענמאן 
 המשפחה נרצחה ונתגלו באקסהומציה השלישית

125 ,127 ,322 3 

 1 117 גערשטענמאן פערל

 1 63 גראסמאן  ג. ]בעלים לבית הארחה[

 1 101 גראסמאן אהרן

 3 339, 128, 127 גראסמאן אליהו.

 1 125 גראסמאן ברכה

 1 339 גראסמאן דבורה
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 1 339 גראסמאן חייה

 1 125 גראסמאן חנה

 1 109 גראסמאן מ.

 1 339 גראסמאן משה

 1 339 גראסמאן שמואל אליהו

 1 339 גראסמאן שרה

 1 63 גרויסמאן ]בעלי בית מסחר[

 4 104, 98, 97, 96 גרויסמאן אליהו ]מקים חוג דרמטי[

 1 97 גרויסמאן ברכה

 1 339 גרויסמאן גיטל

 1 123 הערשלגרויסמאן 

 1 97 גרויסמאן חנה

 1 339 גרויסמאן יידל

 1 64 גרינאפל  ]סוחר עצים גדול[

 1 260 גרינאפל באלטשע

 1 ,260 גרינאפל שלום

השמן. גופת בנו, ללא שם  נמצאה באקסהומציה ויצרן סוחר  –גרינאפעל יעקב 
 ליד תחנת ראפה גופת חתנו ללא שם נמצאה ביער באקסהומציה השלישית

46 ,65 2 

 1 338 גרינבוים  אלטר בעלה של קרעסל

 1 277 גרינבוים חײה׳לע, נפלה שעה ששירתה כאחות בצבא רוסיה

 1 298 גרינבוים לייביש,  נרצח ביער ראפא ע"י הגסטפו

 1 338 גרינבוים קרעסל בעלה אלטר

 1 10 גרינער א.

 1 119 גרינער לייבל

 1 291 גרינער רבקה׳לע מאיר

 1 357 דאנדערשטיין נעכע של דאנדערשטיין אליהו יעקב בעלה

 1 357 דאנדערשטיין אליהו יעקב בעלהדאנדערשטיין נעכע 

 1 310 דאנציקער א

 1 264 דארנבוסט   שלמה נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 122 דארנבוסט זכריהו

 2 127, 117 דארנבוסט יעקב

גופות שקועות במים  20  שנמצאו באקסהומציהדארענבוסט ללא שמות  גופות 
 ודבוקות זאת לזאת

330 1 

 1 117 דארפמאן אליהו )רעזי־שער(, גם  דארפסמאן 

 1 353 דורפמן אליהו בעלה של דורפמן יוכבד

 1 353 דורפמן יוכבד בעלה דורפמן אליהו

 1 264 דער טויבער יענקל  נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

ששיתף פעולה בבילגוראיי עם הגרמנים בהיעדר יודנראט. היה  ה. ז. יהודי
 אימת הכלל.

306 ,307 ,308 3 

 1 356 האדיס זלאטניק בעלה האדיס יוסף
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 1 356 האדיס יוסף בעלה של האדיס זלאטניק

 1 145 האכמאן אברהם׳לע

 2 295, 145 האכמאן בעני

 1 297 האכמאן דבורה הגיעה לזויירז'ניץ

 1 145 הענעךהאכמאן 

 1 297 האכמאן הערשקע

 1 75 האכמאן שלום )שלום יוסלס(

 1 270 האכנער חיים

 1 356 האכראד ברײנדל האכראד בעלה האכראד משה

 1 356 ברײנדל האכראד שלהאכראד משה האכראד בעלה 

 1 195 האלבערשטאם ר׳ חיים הרב של צאנז

 1 43 האניגבוים       ]משפחת סוחרי עץ[

 2 125, 93 האניגבוים גולדה

 1 11 האניגבוים גנענדעלע פ.

 1 96 האניגבוים י.

 3 125, 100, 97 האניגבוים משה

 1 260 האניגבוים משולם )אומגעקומען(.

 1 379 האניגבוים נטע

 2 127, 99 האניגבוים נייטשע

 1 125, 97 האניגבוים פערל

 3 305, 271 ,107 האניגספעלר ישראל ראה גם  האניגספעלד

 1 120 האניגספעלד שעפסל

 1 197 האנעבוים שמואל

 1 255 האף יהושע

 1 207 סופר יהודי סובייטי היה במינסק – האפמאן

 1 358 האפמאן פייגהשל האפמאן לוי בעלה 

 1 358 האפמאן פייגה בעלה האפמאן לוי

 1 338 הארמאן  רבקה  אשתו של צבי

מכניס־אורח, גמילות־חסדים אברהם אשתו בעל־צדקה   –הארמאן אברהם 
גמילות וצדקה  נתן, היה איש עשירבילגוריי  שלסגולה ה מיחידי  דבורה׳טשע

 בורח מן הכבוד פעיל למען הציבור בבילגוראיי היהם ביד רחבה, דיחס

12 ,145 ,220 ,
338 
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 1 335 הארמאן גיטל אחותו של אברהם קראנענבערג

 1 338 הארמאן אברהם שלהארמאן דבורה׳טשע אשתו 

 2 247, 145 הארמאן הערש יחזקאל

 1 266 הארמאן טילע

 1 197 הארמאן יעקב

 2 197, 196 הארמאן יצחק ישעיה, הידוע בשם איציק ר׳ מאטלס  ראש־הקהילה ועסקן

 1 145 הארמאן מאטל

אשתו של ראש־הקהילה ועסקן ר׳ יצחק ישעיה הארמאן,  –הארמאן פריידע 
 איציק ר׳ מאטלסהידוע בשם 

196 1 
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 1 338 הארמאן צבי יחזקאל

 1 338 הארמאן צבי, אשתו רבקה

 1 307 הארמאן שרה׳טשע

 1 181 הארמאן׳ס,  הארמאנעם     ]משפחת סוחרי עץ[

 3 ,101, 100 הארנדרעקסלער משה

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי פונה עם חיסול  70היה בין  –הארנפעלד אהרן 
בבית ספר לרכיבת סוסים של האס.אס. בפתח האורווה הוא  הגטו לעבודה 

 נרצח ביריה ע"י פינקאווסקי איש אס אס
269 ,287 ,289 3 

 5 110,  21, 11, 10 הובערמאן  הוברמן הרב ר׳ יצחק

 1 298 הודיס מאטל טאכטער נרצחה ביער ראפא ע"י הגסטפו

 1 150 סוחרים בבילגוריי —הודס מרדכי ולאה 

 2 344, 105 הודס יעקבהודעס  

 1 344 הודעס  הודס לאלא אשתו של הודעס מרדכי

 1 344 הודעס אלקה

 2 127, 99 הודעס חנטשע

 1 70 לאליא   ]הכובענית היחידה בבילגוראיי[ סהודע

 3 208, 100, 99, 97 הודעס מאיר

 1 344 הודעס מרדכי בעלה של הודעס לאלא

 1 344 הודעס קינע

 1 11 הוז־עם

 4 211, 19, 19, 19 הויכמאן רב ר׳ חיים קרעשעווער ]רב הקהילה[

 1 56 הויכמאן שלום יוסלס

הסתתר עם   בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –הורביץ אברהם
 ישראל גייסט בעליית הגג

282, 2 

גילה את המרתף בחצרו של  אליעזר  –הורביץ מענדל  ראה גם הורוויץ 
יהודים שחיו שם חודשיים בסוף  50שניידער והכשיר אותו לקליטת מעל ל 

דצמבר היה קר ופתחו את פתח המסתור כדי לאוורר את המקום, שני גרמנים 
שעברו במקום גילו את המסתור, משום שאיש לא העז לצאת הם השליכו 

 קץ לחייהם של המסתתרים פנימה רימוני יד ששמו

281 ,282 ,283 ,
287 ,314 

8 

 1 249 היטער דבורה )שיינזינגער(

 1 195 ״לובלינער מגיד" הידוע כהיילפערן דובעריש, 

 1 ,262, 130 הירשהורן  הירשנהארן חיים מרדכי הי״ד מורשה של הקהק״ל בעירנו

 הירשמאן בירך ברוך  בחצרו היה האומשלאג־פלאץ
110 ,272 , 311 ,
312 

5 

 1 63 הירשמאן, ]בעלי בית מסחר[

 2 319, 264 הירשנהארן יוסף    נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 43 הירשנהארנס  ]משפחת סוחרי עץ[

 1 319 הירשענהארן  שלמה פרטיזן ביערות בילגוראיי

 הירשענהארן חיים מרדכי
108 ,120 ,123 ,
336 

4 
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המוות לז'וורז'יניץ, פרטיזן ביערות בילגוראיי  הירשענהארן יוסף ברח מצעדת
 נלכד ע"י איכרים פולניים שבקעו את ראשו, נדד  פצוע ביערות עד שמת

319 ,324, 2 

הוא, אשתו ובתו נרצחו ביער ע"י פולני בשם  פיעצ׳קאלאן  -הירשענהארן נתן 
 שקודם שדד אותם

324 ,326 2 

 1 336 הירשענהארן שרה אשת  חיים מרדכי

 1 54 לל ר׳ה

 1 135 האדמו״ר -המלאך אברהם 

הערשמאן בירך ברוך באקציה הגדולה חפרו בחצרו קבר אחים כדי לקבור בן 
 את שנרצחו ברחובות העיירה

299 ,318 2 

 2 224, 153 ממוחה לסילוק ]אפצושפרעכן אן[ עין־הרע -הערשעלעס שלום 

 1 337 וואגנער חנה אשתו של נחום

  264 נבחר להישלח למחנה עבודה גרמניוואגנער מרדכי 

אשתו חנה ניהל מטבח ששימש את הקהילה היה גם עוזר  וואגנער נחום  
לנצרכים בכסף. שעה שנסע לשעבערשין לקנות מצרכי מזון נקלע לאקציה 

 ונשלח לבלז'ץ

110 ,181 ,316 ,
337 

5 

 1 264 וואגנער שמואל   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 ליפא  ליפע ]בעל בית מסחר[ מול ביתו היה האומשלאג פלאץ. וואגשאל 
63 ,251 ,307 ,

308 ,310 
5 

 1 192 וואלאך ה.

 2 ,79, 78 וואליער  יענקל אליעזר

 4 34 װאלף ר׳

 1 27 וואקשאל ליפא

 1 136 געווען אגרויסער בעל־צדקה -ווארמאן לייבטשי 

 1 64 קמח[טחנות  3ווארמאן שמואל, ]בעלים לשעבר של 

 1 100 ווארשאוויאק בנימין

 ווארשאוויאק יצחק מאיר מצא את מותו ממחלה במחנה עבודה במיידנק
120 ,245 ,262 ,
291 ,291, 

5 

 1 379 ווארשאוויאק לייבל
 1 358 ווארשאוויאק מרים ליבה בעלה רובינשטיין יצחק מאיר

 2 204, 90 ווארשאוויאקס ראה גם  ווארשאוויאק

 1 219 ווארשאוויאק שמעון,  פעיל למען הציבור בבילגוראיי

 1 85 וויאטש יחזקאל׳ע

 1 264 ווידערפעלץ יצחק   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 264 ווידערפעלץ לייביש   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

ווידערפעלץ לעמל  )בנו של גדליהו גלעזער(,פון שטשעטשין  השתתף 
 1948גאולת המתים ב  –באקסהומציה 

301 ,302 ,329 ,
331 

4 

 1 334 וויינבערג  באשע אשתו של משה

 2 220, 181 וויינבערג אהרן

 1 350 װײנבערג גנענדל  בתו של  װײנבערג שלמה ונכדתו װײנבערג אסתר

 1 351 וויינבערג חנהטשע

 1 351 יחזקאל מאירוויינבערג 
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 1 56 פתח בית דפוס בבילגוראיי וויינבערג ישראל 

 1 351 וויינבערג ישראל חיים

 1 181 וויינבערג ישראל׳קע

 2 324, 324 וויינבערג מניצולי מיקולסקי

 1 351 וויינבערג מרים

 1 338 וויינבערג משה אשתו באשע

 1 351 װײנבערג משה בנו של װײנבערג שלמה ואשתו װײנבערג מרים

 1 379 װײנבערג שלמה ואשתו װײנבערג ײטקהװײנבערג פנחס בנו של 

 1 220 וויינבערג ר׳ אהרן,  פעיל למען הציבור בבילגוראיי

גאולת  –וויינבערג שלמה   ואשתו װײנבערג פרײדה השתתף באקסהומציה 
 1948המתים ב 

329 1 

 4 334, 134, 9, 1 וויינבערג שלמה ]חבר הוועדה להפקת הספר[

 1 ,279 הסתתר ביערות בילגוראיי -וויינטרויב אלימלך  

וויינטרויב זעליג  התנגד לתפיסתו בידי הגרמנים, נטל גרזן והרג גרמני הוא 
 נורה ונהרג.

322 1 

 1 282 וויינטרויב יאטשע

 1 247 בעל מאפייה בבילגוראיי –ווייס יואל בעקער 

 3 379, 336, 145 ווייסמאן הערש

 1 336 ווייסמאן יהושע ואשתו

 1 48 משהווייסמאן 

 1 336 ווייסמאן פיגה  אשת הערש

 1 67 ווייסמאן פייוויש

 1 18 ווייסמאן שמואל מענדל ]מבעלי הבתים החשובים בבילגוראיי[

 1 315 ווייצמאן פסח

 1 65 וויעטרויב יאצע ]בעלים למפעל חצץ[

 ווירצער יצחק אבא של שמואל עצמון ראה גם  מיין פאטער
101 ,108 ,120 ,
240 

4 

 1 340 וועבער  מאיר  בעלה של צביה

 1 340 וועבער צביה בעלה מאיר

 1 336 ווערמוט  פינקל  אשתו של אליעזר

װערמוט אליעזר לייזער אשתו פינקל הוצא ע"י הרוצח הבילגוראיי קאלעשא, 
 נגרר לנהר ושם הוא הרג אותו

336 1 

 1 12 ווערמוט ב.

 2 264, 146 למחנה עבודה גרמני ווערמוט ברוך   נבחר להישלח

 1 307 ווערמוט רייזל

 1 62 ווערמוט שבח ]סוחר תבואה גדול[

 1 130 וורשביק יצחק מאיר

 1 350 ויינברג פרײדה אשתו של װײנבערג שלמה

 1 120 ויסמאן משה

 1 222 זאב )וועלוול( שוחט  שוחט ומוהל בבילגוראיי
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 1 307 זאבערמאן גולדה

 1 352 גיטל אשתו של זאבערמאן יעקבזאבערמאן 

 1 352 זאבערמאן יעקב אשתו זאבערמאן גיטל

 1 352 זאבערמאן קראסע

 1 195 זאוואכוואסטער לייביש, אחיו של הלייפניקער רב ר׳ ברוך

 1 315 זאטלמאן הענע

 1 315 זאטלמאן הערש

 1 315 זאטלמאן חנה

 1 315 זאטלמאן שמואל־לייב.

 2 127, 117 זאלצבורג אריש

 3 284, 124, 124 זאקמאן דויד  נתפס הובל לבית הקברות ונורה שם למוות

 1 322 זבינאוויטש מרדכי הוא ואשתו נורו למוות ברחוב

 1 307 זוסמאן רבקה

 2 316, 12 זוסמאן שמואל

 1 207 זייגערמאכער טודרוס )לאנג(

 2 249, 248 זייפער יהושיע קלעזמער

 1 125 זילבער מאיר

 1 48 זילבערבערג אריש

 זילבערבערג הערש שירת ביודנראט בבילגוראיי אח"כ עבד בגטו
268 ,269 ,283 ,
286 ,286 ,286 ,
308 ,317 

8 

 1 354 זילבערליכט אליהו ואשתו זילבערליכט נחמה

 1 354 זילבערליכט הערש־לייב אשתו זילבערליכט קלארא

 1 354 זילבערליכט חיה־לאה

 1 102 לייבלזילבערליכט 

 1 354 זילבערליכט ליפא

 זילבערליכט נחמה אשתו של זילבערליכט אליהו
 זילבערליכט הערש־לייב אשתו זילבערליכט קלארא

354 1 

זילבערליכט  שמעון ] קאשטאן שמעון [ לחפש גם רק  ראה גם  ליכט-זילבער
 שמעון

116 ,264 2 

בילגוראיי נבחר להישלח  בעלי המקצוע בגטו 70היה בין  –זילבערליכט שלמה 
 למחנה עבודה גרמני

269 ,287 ,292, 3 

 1 354 זילבערליכט שמואל־זיינוול

 2 ,118, 118 זילבערליכט שמעון

 1 100 זילבערמאן משה

 2 19, 19 זילבערמאן ר׳ יוסף ]רב הקהילה ובנו של מרדכי זילברמן[

 1 18 זילבערמאן ר׳ יעקב מרדכי ]רב הקהילה[

 3 297, 120, 101 שלמה זילבערמינץ

 1 297 זילבערמן משה

 1 330 זילבערפיין גברת ללא שם  גופתה נמצאה באקסהומציה

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


 
     עמוד מס' 15 
  

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

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

 1 64 זילבערפיין האלמנה ]בעלי טחנת הקמח שנמכרה למשפ' שארף[

 השתתף בצוות האקסהומציה גאולת המתים. –זילבערפיין הערש  הערשעלע 
146 ,295 ,296 ,
331 

4 

 1 331 השתתף בצוות האקסהומציה גאולת המתים. –ישראל זילבערצווייג 

 1 342 זילברמאן משה  בעלה של זילברמאן פעסל,

 1 342 זילברמאן פעסל, ובעלה זילברמאן משה

 1 130 זילברצווייג יעקב יהושע

 1 361 ראלי זינגער

 3 202, 202, 11 זינגר ה״ר פנחס מענדל זצ״ל

 1 203 מפורסם אחיו של  יצחק בשביס זינגרסופר  -זינגר יהושע ישראל 

 הסופר הידוע –ראה גם  באשעוויס  –זינגר יצחק בשביס 
11 ,100 ,100 ,

101 ,203 ,204 ,
334 ,334 

8 

 1 203 זינגר משה, שניהל הרבנות בדזיקוב אחיו של  יצחק בשביס זינגר

אביהם של זינגר ר' פנחס מענדל  בנו של הרה״ג  ר׳ שמואל מו״צ בטומשוב 
 יצחק בשביס ויהושע ישראל והרב משה

11 ,202 ,202 3 

 1 268, 125 זיסמאן

 1 353 זיסמאן אלתע

 1 353 זיסמאן אסתר  אשתו של זיסמאן חיים

 1 353 זיסמאן גיטל

 1 353 זיסמאן הערש־לייב

 1 353 זיסמאן חגה

 1 353 זיסמאן חיים אשתו זיסמאן אסתר

 1 353 זיסמאן מלכה

 1 353 זיסמאן מתתיהו

 1 353 זיסמאן רייזל

 1944בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי עבד עד  70היה בין  –זיסמאן שמואל 
 במפעל נשק בגרמניה

264 ,270 ,279 ,
287 ,292 ,292 ,
292 ,293 ,353, 

9 

 1 353 זיסמאן שרה

 1 291 1942הגיע למחנה עבודה במיידנק ב  –זיסקרויט פייוול

 1 130 נחום דב )גלוז(זכוכיתי 

 1 196 ר׳ וואלף לבוב הייתה אשתו שלזלאטע, 

 1 338 זעצער  איציק בעלה של רבקה

 1 338 זעצער רבקה בעלה איציק

 1 21 זק הרב הגאון ר' שמואל זצ״ל

 2 160, 107 זשאבאטינסקי ערי

 2 39, 11 חנקהל׳ה ראה גם   חינקה'לע

משפחתו נתגלו ע"י הגרמנים ופולנים טאבער אברהם התחבא בבונקר עם 
 ונרצחו בבית הקברות

285 ,346 2 
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טאבער יהודה נתפס במקום מחבואו ע"י הגרמנים הוא ברח מהם וחצה את 
 הנהר, חיו נגדעו ביריית רובה גרמני גופתו נמצאה באקסהומציה.

105 ,127 ,128 ,
321 ,331 

5 

 1 346 טאבער יהודית

 3 346, 262, 120 לאספקת עובדים לגרמניםאיש ועדה  –טאבער יעקב 

 1 300 טאבער יעקל  מת בפרמפול

גופות שקועות במים  20  טאבער ללא שמות   גופות שנמצאו באקסהומציה
 ודבוקות זאת לזאת

330 1 

 1 346 טאבער סאניע

 1 346 טאבער פרימעט

 1 346 טאבער צירל

 1 330 רעסבטא

 טאדיע מלמד  דער גמרא מלמד
191 ,191 ,191 ,
192 ,192 ,192 

6 

 1 300 שנות מאסר 12נפח רוצח גוי מבילגוראיי נשפט ל  –טאמאשעווסקי 

 1 352 טארם גולדה בעלה טארם הערש

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי בעלה של טארם  70היה בין  –טארם הערש 
 גולדה

269, 318 ,318 ,
323 ,352 

5 

 1 320 טארם חנה

 1 335 אחותו של אברהם קראנענבערג אשת הערש טארםטארם מרים 
 1 361 טווערסקי גולדה ובעלה טווערסקי יהושע

 1 361 טווערסקי גולדה של טווערסקי יהושע בעלה

 2 276, 120 נשלח ברכבת לבלז'ץ –טויטמאן משה

 1 48 טוכמאן זאב

 1 112 טורענהיים שיינה פרייליין

 1 100 טייטעלבוים שלמה

 2 220, 110 יחזקאל  פעיל למען הציבור בבילגוראיי טייכער

בביתו היה מטבח ששימש את הקהילה היה גם עוזר לנצרכים  –טייער אליעזר 
 בכסף

281 ,282 ,283 ,
283 ,316, 

5 

 1 310 טייער יעקב.

 1 10 טייער מ.

 1 ,48 טייער מיכאל

 2 334, 100, 50, 49 טייער משה

 2 379, 249 טייערס דוד

 1 33 מגיד ידוע שהיה ממלא את בתי המדרש בבילגוראיי במאזינים ־ ברוך טעבל

 1 196 טעבל דוד

 1 ,100, 97, 63 טענענהאלץ טוביה גם  טענעהאלץ 

 1 379 טענענהאלץ דוד

 1 264 טריב זעליג מטארנאגראד   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 135 י. ל. פרץ

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


 
     עמוד מס' 17 
  

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

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

 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70בין היה  –יאנאווער אברהם  
270 ,281 ,286 ,
286 ,287, 

5 

 1 359 יאנאווער אסתר

 2 ,269, 264 יאנאווער בער  נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

יאנאווער הלל  פעיל למען הציבור בבילגוראיי היה חבר היודנרט וכשכזה פעל 
גופתו נתגלתה באקסהומציה לעזרת יהודיי העיירה, נרצח ביריה ע"י הגרמנים. 

 השלישית

106 ,108 ,120 ,
221 ,267 ,317 ,
332 ,383 

8 

 1 297 יאנאווער הערש

 1 ,281 יאנאווער מאיר הסתתר עם ישראל גייסט בעליית הגג בבילגוראיי

 1 71 ספר[-יודאשקא ]חובש

 1 71 יוסל וואלף גדליהו׳ס ]גובה מס על סחורות נכנסות[

 3 227, 227, 139 [דער שטאט וואסער־טרעגער[שואב המים   -יחזקאל'ע וויאטש  גם יחזקאלע 

 1 61 יחיאל גרשון

 2 248, 97 יעגערגארן

 1 100 יעגערגארן בנימין,

 2 127, 99 יעגערגארן רחל

 2 182, 11 יעקל

 יעקל מלמד
187 ,187 ,187 ,
187, 

4 

 [געווען איז ער א שניידערהיה חייט איש דתי מאד ]יצחק׳ל ״כי לעולם חסדו״  
216 ,216 ,217 ,
218 ,218 ,218 ,
218 ,218 

8 

 1 70 יצחק׳ל בדחן

 1 30 ישעיה־נטע'ס פלומפ נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 23 ישעיה׳לע דער צעכויווער ר׳

 1 332 כהן יעקל גופתו נמצאה ביער באקסהומציה השלישית

 4 188, 186, 71, 10 כרמי א.

 2 190, 11 א. ]אחד מהשמות הספרותיים של אברהם קראנענבערג[ כתהרי

 1 11 כתרי א. ]אחד מהשמות הספרותיים של אברהם קראנענבערג[

 1 120 לאבערבלאט מרדכי

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי  שילם כסף לגוי  70היה בין  –לאנג בעריש  
 מאציאכע כדי להסתירו והוא ניסה להרעיל אותו.

287 ,326 2 

 3 269, 244, 234 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –לאנג טאדרעס 

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי  לקראת חיסול הגטו  70היה בין  –לאנג נחמיה  
 ברח להסתתר אצל פולני שהכיר, הלה לקח את כספו והרעיל אותו.

260 ,287 ,287 ,
326, 

4 

 1 125 1922היה ממקימי החוג הדרמטי בבילגוראיי ב  – לאנגבורד

 1948גאולת המתים ב  –לאנגבורד יואל  השתתף באקסהומציה 
12 ,329 ,329 ,

330 ,331 
5 

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי נרצח ביריה ע"י  70היה בין  –לאקס דוד 
 פינקאווסקי איש אס אס בחיסול הגטו.

269 ,287 ,288 3 

 1 269 קנדרייערסלאקס משה שטרי
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 לבוב יעקב פון קאמארנע, אן אייניקל פון בעל־מחבר פונם
 ספר ״ישועות יעקב״.

196 1 

 1 196 לבוב ר׳ וואלף

 2 321, 46 לומערמאן שיימע

 1 356 ליבהאבער גנעגדל

ליבער מרדכי, עבד כסבל בחנות של שטולמאן מראשוני הנרצחים ע"י הגרמנים 
 בבילגוראיי

253 1 

 1 11 לייביש

 1 262 לייטער ]סוחר[

 1 298 לייכטער אברהם

 לייכטערס ]בעלי בית מסחר[ גם  גם חנוך לייכטער ה.
27 ,63 ,63 ,181 ,

379 
5 

 1 65 הימורים[ –לייכטער י. ]סוכן כרטיסי הגרלות 

לייכטער יעקעלע הראשון שנזרק לקבר ההמונים בחצרו של  הערשמאן בירך 
 בו, גרמני ענה שחבל על עדור הרובהבעודו בחיים ביקש שיירו 

299 1 

 1 136 יודא דער זינגערינס -לייפמאן יהודה 

 1 359 מבוליביה ליכטנפעלד ליפא

 1 359 מקנדהליכטנפעלד מרדכי 

 1 281 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –ליכטענפעלד  ליכ־ משה  

 1 359 ליכטענפעלד  ליכטענפעלר פעסע

 משה טענפעלדיכל
102 ,270 ,310 ,
310 

4 

 1 359 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –ליכטענפעלה  ליכטענפעלר משה 

 1 359 ליכטענפעלר חייה שרה

 1 196 לעווי איטשעלע פון קראקא

 1 49 לעװינקאפ אביגדור

 1 134 לעמלם יחזקאל

 4 212, 95, 11, 10 לרמן שושנה גם לערמאן 

 3 120, 108, 106 לערמאן פייוול

 1 87 מאגראם

 1 342 מאגראם דינה אשתו של מאגראם יוסף

 1 87 מאגראם הערשעלע פון שיגיאווע )גאליציע(

 1 342 מאגראם חוה אשתו של מאגראם חיים

 1 342 מאגראם חיים, ואשתו של מאגראם חוה

מאגראם יוסף הובל לעבודה ע"י גרמנים, בעיטה חזקה לבטנו שפכה החוצה 
 את בני מעיו מקץ ימים ספורים מת

321 1 

 1 342 מאגראם יוסף, ואשתו מאגראם דינה

 1 342 מאגראם מלכה )געשטארבן( אשת צבי מאגראם

 1 342 מאגראם צבי

 1 342 מגרם שלמה ראה גם מאגראם 
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 1 321 מאגראם שרה

מאדעל משה אשתו ובתו,    פעיל למען הציבור בבילגוראיי גופות שנמצאו 
 גופות שקועות במים ודבוקות זאת לזאת 20  באקסהומציה

12 ,124 ,124 ,
221 ,330 

5 

 1 163 מאטל איציק־הערשס

 1 319 גרמני ששדד את חפצי הערך של הנרצחים –מאיעװסקי 

 2 ,309, 69 מאלער הערשעלע

 2 384 מאנופאקטור ]בעלי בית מסחר[

 1 321 מאניס דוד

 1 273 שהיו בצעדת המוות לז'ביירז'ניץבין אותם  -מוינעס יוסף 

 1 89 גענעראל -מושניצקי דאווכר 

 1 97 מיטלער שוועסטער

 4 147, 11, 10, 5 מיטלפונקט י, ד.

 1 313 מיידאן יעקעלע

 2 17, 17 מייזליש ר׳ שמשון ]רב הקהילה[

 1 336 מיימאן  פריידה, אשתו של גדליהו

 1 336 מיימאן גדליהו, אשתו פריידה

 1 336 מיימאן הינדעלע אשת הערש

 1 336 מיימאן הערש, אשתו הינדעלע

 1 336 מיימאן חינקה אשת  יעקב

 1 336 מיימאן יהודית אשת  מיימאן יהושע

 1 336 מיימאן יהושע ב״ר מאטל, אשתו יהודית

 2 336, 296 מיימאן יענקעלע יעקב

 1 336 מיימאן מלכה

 2 ,336, 75 מיימאן מרדכי מאטלע

 3 ,336, 240, 80 מיימאן נתן ב״ר יהושע

 1 336 מיימאן פרידה אשת גדליהו

 1 196 מיכלזאן אברהם חיים הבן של ר׳ מיכל מיכלזאן מ פיעטרקאוו

 3 210, 209, 53 מיכלזאן הירש יחזקאל, דעם ווארשעווער רב

מיכלזאן חנהטשע, אשת ר׳ אברהם חיים הבן של ר׳ מיכל מיכלזאן, פון 
 פיעטרקאוו

196 1 

 1 108 מילך לייבל

פולני מבילגוראיי, מרגל לטובת הגרמנים שהוצא להורג וכנקמה על  –מילער 
 כך נשרפה העיירה

240 ,240 ,241 ,
241 ,241 

6 

 1 130 מילר לייבל הי״ד שהיה ממיסדי המזרחי בבילגורי

 1 131 מימון יהושע

 1 131 מימן גד׳ל

 1 322 מינץ מרדכי

 1 315 בעריש מיצנער

 2 ,272, 16 אליעזר מיצנער לייזער 

 1 315 מיצנער מאשי
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 1 284 משפחת מיצנער

 1 315 מיצנער נעכע

 1 315 מיצנער שרה

 5חסיד אומות העולם הציל יחד עם משפחתו  –מיקולסקי   גם  מיקאלסקי יאן
 יהודים. היה היערן של בילגוראיי

324 ,326 ,326 ,
327 ,328 

5 

 1 352 דינה׳טשע בעלה מערזעל פייוולמערזעל 

 1 163 מערזעל זעליג

 1 352 מערזעל פייוול  בעלה של מערזעל דינה׳טשע

 1 341 מערמעלשטיין   גיטל  אשתו של בן־צױן

 1 341 מערמעלשטיין  בן־צױן  בעלה של גיטל

 2 125, 117 מערמעלשטײן יעקב

 1 83 פיעצ׳קאלאן שקודם שדד אותומערצער הערש  נרצח ביער ע"י פולני בשם  

 1 83 מערצער יהודה ]אחד משלושה ששרדו את במגיפת החולירע[

 1 83 מענדל מערצער

ראש חברה וישראל ]פעיל ציבור למען הכלל בבילגוראיי[  חסיד ר' משה־איציס 
 קדישה

12 ,219 2 

 3 ,196, 17,  17 משה צבי ר'

 1 71 נעלקין ]רופא שיניים[

 1 298 יסאדאווסק

 1 153 איין דאקטאר, רופא בבילגוראיי -סאוויצקי 

 1 284 סאלסקי מכונאי פולני

 1 159 סטאווסקי

 1 ,124, 12 סטעמפעל טעבל  פעיל למען הציבור בבילגוראייגם סטעמפל  

 סטעמפעל יעקב גםסטעמפל 
103 ,105 ,107  ,
127 ,127 ,260 

6 

 1 260 סמעמפעל רייזל

 1 61 סעגדערס יענקל

 2 105, 103 עדעלשטיין יעקב

 2 ,97, 96 עוזרקעם

 2 269, 262 איש ועדה לאספקת עובדים לגרמנים -עטנבערג באלעק 

 1 264 עטנבערג דודיש    נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 1 71 עטענבערג  ]מיילדת[

 1 71 ספר[-עטענבערג ש. ]חובש

 3 18, 18, 18 ענגל ר׳ שמואל ]רב הקהילה[

 3 246, 10, 10 שחקן -עצמון ווירצער שמואל 

 1 249 ערלעך מענדל

 1 120 פאגעל יהושוע

 1 71 פאטאקער ]רופא[

 2 18, 18 פאלאסט ר׳ נחום ]רב הקהילה[

 1 130, 120 פנצר יהושע גם  פאנצער יהושוע
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 2 306, 270 במאי 3הבית שלו הוחרם והפך לגטו ברחוב  -פאנצערמאן הערש 

 1 310 פאנצערמאן חייה

 1 262 איש ועדה לאספקת עובדים לגרמנים -פאנצערמאן משה 

נשים גברים וילדים, יהודי  60פאנצערמאן פייוול  בעליית הגג שלו הסתתרו 
נוסף ביקש להצטרף ומחוסר מקום סירבו לו והוא הלך, הגסטפו הגיע לעליית 

 הגג, הוציא את כולם וירה בהם למוות
309 ,312 2 

 1 319 פרטיזן יהודי שנהרג ביער במרדף שערכו אחריו הגרמנים –פארצעלאן איציק 

 1 264 פארצעלאן פסח   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 2 287, 269 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –פארצעלאן שלום 

 1 309 פארשטענדיק אביגדור

ומהחרכים ראה כיצד הסתתר בעליית הגג  –פארשטענדיק פינטשע 
הז'נדרמריה רוצחת את שתי בנותיו ביריות בעורף, צעקתו כמעט הסגירה את 

 כל המסתתרים אתו.  פייוול פאנצערמאן סתם את פיו באמצעות בגד בד.
67 ,312 ,312 3 

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי  נרצח ביריה  70היה בין  –פארשטענדיק פנחס
 יסול הגטו.ע"י פינקאווסקי איש אס אס בח

287 ,288 2 

 1 352 פוטער אסתר מרים

 1 352 פוטער יוסף אריה

 1 352 פוטער שמואל

 1 101 שליח ציוני ונואם על נושא זה – פונט

מעשה שהיה שרכש עצים אצל איכרים פולנים, הללו קיבלו  – פוקס ]סוחר קטן[
את הכסף ולא סיפקו את הסחורה, הוא הלך אליהם כדי לדרוש את הכסף 

בחזרה או את הסחורה, הם הובילו אותו ליער כביכול לתת לו את העצים ושם 
רצחו אותו. משלא חזר פנו קרוביו המודאגים לשלטונות, שהחלו בחקירה. גוי 

יקר כשאמר שראה אותו במו עיניו בוורשה. סופו של דבר נתגלתה אנטישמי ש
 גופתו, הרוצחים הןדן ונשפטו לעונשים כבדים

46 ,46 2 

 1 ,97 פוקס הינדה

 1 63 פורער ]בעלים לבית הארחה[

 3 221, 110, 94 פורער דוד פעיל למען הציבור בבילגוראיי

 1 362 פייגענבוים ברײנדל

 1 228 פײגענבױם ה.

 1 362 פייגענבוים הערשקע

 1 362 פייגענבוים מענדל

 1 362 פייגענבוים מתתיהו

 1 362 פייגענבוים שרה לאה

 1 131 פייל משה שמואל

 2 278, 277 פייל שלמה

 1 ,278, 277 קפץ מהרכבת לבלז'ץ נפגע ברגל מכדור שומר –פיילס אשר
 3 359, 325, 319 פיינער מאליע בעלה שלפיינער חיים 

 1 359 פיינער חיים בעלהפיינער מאליע 

 1 67 פייפער לייבל

 2 235, 89 ] פעלדמארשאל פון פוילן[ –פילסודסקי יוזעף 
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 1 337 פינק  הענטשע  אשתו של נטע

 1 337 פינק נטע אשתו הענטשע

 פינקאווסקי איש אס אס שרצח יהודים בחיסול הגטו
287 ,288 ,288 ,
289 

4 

 3 326, 325, 325 פולני, רודף ורוצח יהודים –פיעצ׳קאלאן 

 1 195 רוסישן מיניסטער  שהיה ממונה על בילגוראיי -פלאטאנאוו 

 1 214 פלאם שיינדל

 1 44 פלאמענבוים איצי

 1 249 פלאמענבוים בעריש

 2 211, 196 פלאנסקער יחזקאל צבי רב

 1 267 פלאץ ישראל   נרצח ביריה בידי גרמנים ברחוב

 1 270 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –( הנגר מפרמפולפסח )

 1 351 פעדער באשי

 3 127, 117, 49 פעדער בעריש )סופלאר(

 1 63 בית מסחר בבילגוראייפעדער ראווערן 

 1 71 פעך גדליהו. ]גובה מס על סחורות נכנסות[

 שמואלפעלער ש. 
10 ,10 ,10 ,10 ,

115 ,121 
6 

גופתו נמצאה באקסהומציה  ,פעיל למען הציבור בבילגוראיי  פעסט יקותיאל
 בכניסה ליער ליד רחוב זמושץ'

12 ,124 ,221 ,
329, 

4 

 1 334 פעסט שמאי

 2 220, 90 פעפערמאן איתמר  פעיל למען הציבור בבילגוראיי

 2 ,110, 34 פראסט משה

 1 270 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –פרוכדלענדער לייזער 

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי  לקראת  70היה בין  –פרוכטלענדער לייזער
 חיסול הגטו ברח ליער

287 ,287 ,326 3 

 1 347 פרוסט אהרן יצחק בעלה של פרוסט מינדל

 1 347 פרוסט מינדל אשתו של פרוסט אהרן יצחק

 3 327, 325, 324 פרייבערג פערל מניצולי מיקולסקי

 1 323 פרײנד הערשל

 1 52 פריינד שמחה

 1 315 פרימעט

 1 196 בתו של ר׳ איטשעלע לעווי פון קראקא -פרימעט מרים  

 1 335 פרישערמאן לאה  אחותו של אברהם קראנענבערג אשת שמואל

 1 335 פרישערמאן שמואל

 1 262 1939חבר היודנרט שהוקם ב   פרעזעס

 1 65 סחורתו לסוחרים היהודים[צ׳וויקלע ]גוי בעל בריכות דגים שמכר 

 3 196, 17, 17 צבי ר׳ משה ]רב הקהילה[

 2 182, 182 יעקל גם  צוועקן יעקב 

 1 110 צוקער אלטער
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גוי  ששטערן יעקב ואשתו הסתתרו אצלו חודש לאחר מכן הוא  -ציבולסקין 
 קשר אותם והסגיר אותם למשטרה בפרמפול

328 1 

 פיניע גם צימרינג  פנחס  
223 ,125 ,275 ,
280 

4 

 1 272 צימרינג אפרים

 1 125 צימרינג דבורה

 1 280 צימרינג הערש יוסף

 2 127, 117 צימרינג יעקב

 2 286, 280 צימרינגס

 2 142, 63 צעלניק, ]בית מסחר בבעלות יהודית[

 2 63, 63 קאלאניאל ]בית מסחר בבעלות יהודית[

 1 ,65 הימורים[ –קאליקשטיין ]סוכן כרטיסי הגרלות 

שילמה כסף לגוי מאציאכע כדי להסתירה והוא הרעיל  -קאליקשטײן מחלה 
 אותה

326 1 

קאליקשטיין צביה )אשת דוד מאניס( התחבאה עם ילדה ליד הנהר נפגעה 
בייריות, התענתה מספר ימים ולבסוף הוציאה עם ילדה את נשמתה בשוכבם 

 באקסהומציה בשלג. גופתה וגופת ילדה נתגלו באותו מקום
321 ,331 2 

שנות  4רוצח גוי בילגוראיי שהיה רב מרצחים היה נפח, בעל  –קאלעשא 
לימוד, נשוי עם ילדים וחבר במועצת בילגוראיי. לאחר המלחמה נגזר עליו עונש 

 מוות בבית משפט בלובלין והוא הוצא להורג

300 ,300 ,301 ,
301 ,302 ,302 ,
302 

7 

 2 97, 26 קאמינער

 1 71 קאמינער ]עורך דין[

 1 71 קאמינער א. ]רופא שיניים[

 1 97 קאמינער אהרן

 1 70 קאמינער י. ]בעלי בית דפוס[

 1 97 קאמינער יעקב

 1 63 קאנדל ]סיטונאי נפט, דגים מלוחים, מלח[

 1 118 קאנדל איסר

 3 318, 284 ,270 במאי 3הבית שלו הוחרם והפך לגטו ברחוב  -גם אליעזר  קאנדל אלעזר 

 1 269 קאנדל טוביה   שירת במשטרה היהודית בכיבוש בבילגוראיי

התחבא בבונקר עם משפחתו   1939חבר היודנרט שהוקם ב   קאנדל יחזקאל
 נתגלו ע"י הגרמנים ופולנים ונרצחו בבית הקברות

262 ,285, 2 

 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –קאנדל פישל 
270 ,287 ,287 ,
288 ,299 ,300 ,
300 ,300 

8 

 1 125 קאנדל פעסל

 1 326 קאנדל צירל  שילמה כסף לגוי מאציאכע כדי להסתירה והוא הרעיל אותה

 1 71 קאנטאר  ]כותב בקשות ומכתבים בפולנית[

קאנטאר יאנטשע  יאנטשעלע חסיד וסוחר, שבשנותיו האחרונות היה לשוחט, 
כוחו  בחנוך, בחדר בית־יעקב היה פעיל תלמיד חכם עסקן שהשקיע את כל 

222 ,270 ,301 ,
306 ,308 ,311 

6 
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 3בכל מוסדות העיירה, נהנה מיגיע כפיו. הבית שלו הוחרם והפך לגטו ברחוב 
 יהודים מבילגוראיי 120במאי בחצר ביתו הסתתרו לפני כן 

 1 110 קאנטער יעקב

 1 274 קאפל ביילע־גיטלס

 1 332 נמצאה ביער באקסהומציה השלישיתקאצענבערג לייבטשע גופתו 

 1 49 משפחת קארן

 1 356 קארנבליט לײבל שלקארנבליט באשע אשתו 
 1 356 קארנבליט דוד אשתו קארנבליט פײגה

 2 126, 99 הייתה חברת החוג הדרמטי בבילגוראיי – קארנבליט הודיס
 1 356 קארנבליט לײבל אשתו קארנבליט באשע

מלכה התחבא בבונקר עם משפחתו נתגלו ע"י הגרמנים   –קארנבליט מלכה 
 ופולנים ונרצחו בבית הקברות

285 ,356 2 

השתדל להתקבל להיות בגטו. כשהתקבל, שמחתו לא  –קארנבליט משה 
 מצאה חן בעיני גרמני שירה בו למוות

320 ,356 2 

 1 356 ו קארנבליט דודשל קארנבליט פײגה אשת

 2 127 ,127 הייתה חברת החוג הדרמטי בבילגוראיי – קארנבליט רעכל

 1 108 קארנװארצל משה

 1 353 קופרמן הינדרה

 1 130 ראשון המורים  ואחרון המורים )שעקבותיו נעלמו במלחמה( -קורמן 

 1 129 קורנוורצל טוביה

 1 130 קורנוורצל משה

 1 146 קיגעל לייזער

 2 35, 28 קיסר ניקאליי

 1 62 ]סוחר ביצים גדול[קליינמינץ  

 קליינמינץ יוסף    נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני
105 ,127 ,127 ,
264 

4 

 1 264 קליינמינץ לייבל   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 קליינמינץ נטע    נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני
102 ,105 ,127 ,
127 ,264 ,265 ,
297 ,319 

8 

 1 196 גבירופולאוו חסיד  מקלמן לייב  ר׳ 

 1 61 קעלמאנאוויטש פישל

 1 127 קעסלשמיד ציפע

שהיה מזכיר המזרחי ופעיל   י.חגם   חיים יונה קרוננברגגם  קראנענבערג 
 1936בביה״ס עד עלותו לישראל בשנת 

10 ,10 ,11 ,12 ,
12 ,15 ,90 ,101 ,

108 ,109 ,109 ,
130 ,136 ,156 ,
162 ,196 ,294  ,
335 

18 
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קראנענבערג  רחל׳טשע נותרה בעיירה,  איש הגסטפו מאיעווסקי רצח אותה 
 במאי יחד עם נטע בעלה ובתם 3ברחוב ה 

284 ,335 2 

 1 335 קראנענבערג אביגדור רפאל אחיו של  אברהם קראנענבערג

 קראנענבערג אברהם

,10 ,9 ,8 ,7 ,510 ,
46 ,58 ,67 ,100 ,

102 ,102 ,104 ,
109 ,127 ,128 ,
155 ,187 ,218 ,
334 ,335 

21 

 1 196 אשתו של התלמיד־חכם, ר׳ יונה חיים קראנענבערג –קראנענבערג גיטל 

 .1906העביר את הדפוס שלו לבילגוראיי מפיוטרקוב ב  נטענתן קראנענבערג 
במאי יחד עם  3נותר בעיירה,  איש הגסטפו מאיעווסקי רצח אותו ברחוב ה 

 אשתו רחל׳טשע ובתם

51 ,53 ,54 ,55 ,
56 ,57 ,58 ,86 ,
86 ,87 ,87 ,87 ,
88 ,88 ,88 ,123 ,

134 ,145 ,240 ,
284 ,284 ,284 ,
335, 

23 

 1 11 קראנענבערג ר.

 1 356 קראבענבערג רעכל אשת  קראנענבערג אברהם ראה גם קראנענבערג 

 1 335 שמואל קראנענבערג

 1 ,63 ראדיא )לאנג׳ טענענהאלץ(, ]בית מסחר בבעלות יהודית[

 1 63 ראווערן )פעדער( ]בית מסחר בבעלות יהודית[

 , ציון ]הוחבא בבונקר של יאן מיקולסקי[ מניצולי מיקולסקי-ראזנבוים בן
 1948גאולת המתים ב  –השתתף באקסהומציה 

12 ,12 ,323 ,324 ,
324 ,326 ,327 ,
329 ,329 ,330 ,
361 ,361, 

12 

לסוס וגררו אותה ברחובות העיר, ראזנבוים האניע הגרמנים קשרו אותה 
 הוציאה את נשמתה ביסורים.

320 ,361, 2 

 ראזנבוים חיים מניצולי מיקולסקי
324 ,326 ,327 ,
327, 

4 

 1 361 ציון ראזנבוים-ראזנבוים ליבע אשת  בן

 1 262 ראזנבערג זעליג

 3 379, 219, 181 פעיל למען הציבור בבילגוראיי חנוךראה גם  ראטענבערג  הענעך   ראטנבערג

 1 379 ראטנבערג לייבל

 2 338, 338 ראפאפארט ביילה

 3 338, 262, 110 יוסף ראה גם ראפאפארט יאסעלע

 3 161, 11, 9 ראפאפארט יצחק ]חבר הוועדה להפקת הספר[

 4 338, 146, 11, 9 ראפאפארט מרדכי ]חבר הוועדה להפקת הספר[

 1 338 ראפאפארט פערל

 1 145 אליהו ראפאפארט שמואל

 1 272 ראפער יונה
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ראפער שלום ]בעלים לשני מפעלי סודה, סוחר עורות ושמן[ בין אותם שהיו 
 בצעדת המוות לז'ביירז'ניץ

273 ,279 2 

 1 320 רובינשטײן אברהם

 1 358 רובינשטיין שלמה של רובינשטיין בת־שבע אשתו

 1 358 רובינשטיין טובה

 1 361 רובינשטיין ייטקע
 1 358 ווארשאוויאק מרים ליבה של רובינשטיין יצחק מאיר בעלה

 1 358 רובינשטיין מלכה

 1 97 מיוזמי הארגון הציוני אחרי מלחמת העולם הראשונה רובינשטיין פייגה

 1 361 רובינשטיין רוקח

אין בילגוריי אנישט געענדיקטער   רובינשטיין בת־שבע אשתורובינשטיין שלמה 
 – פון די אנגעזענסטע בעלי־בתים אחד שלא סיים לימודי משפטים  – אדוואקאט

 מבעלי הבתים המכובדים

90 ,90 ,204 ,204 ,
358, 

5 

 1 71 רובינשטיין, ]כותב בקשות ומכתבים בפולנית[

 1 71 רודארפער ]רופא[

 1 120 רויט ישראל

 3 155, 155, 154 רופא שלמה )דער פעלדשער(, ספר, גלב, כוסות רוח ועלוקות

 1 22 רוקח בעלזער רב הרב ר׳ ישכר דב זצ״ל

 1 22 רוקח ר' אהרן שליט״א האדמו"ר של בעלז.

 רוקח ר׳ מרדכי זצ״ל ]רב הקהילה האחרון[ אחיו של הרב מ בעלז
14 ,19 ,22 ,23 ,
23 ,34 ,112 ,132 ,

181, 
9 

 1 336 רייז יהושע

 1 71 רייך ד״ר ]מהנדס[

 1 135 רייפמאן יעקב

 1 266 אסתר ריצער

 ריצער הערש
103 ,105 ,107 ,
127 ,127 

5 

 1 266 ריקל שפירא

בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי פונה לעבוד בבית  70היה בין  –רענער אייזיק 
 ספר לרכיבת סוסים של האס. אס ונפטר שם מטיפוס

269 ,289 ,308 3 

 3 127, 127, 105 בראנע גם  רענער בריינע

היה בבית ספר לרכיבה של ה אס אס. היה בקבוצה שהוציאו  רענער יעקב 
לירות בהם, קפץ מן המשאית וחזר לבית הספר לרכיבה שם הסתתר, יהודי 

שישאירו אותם במחבוא. בינתיים  פינקאווסקי צ'כי בשם באש שיחד את הרוצח 
 1943חלה יעקב בטיפוס ונפטר שם ב 

289 1 

 1 298 רענער ישראל איצי

י ) בן של ישראל איצי רענערס (, התנגד להלקח ע"י הגרמנים, רענער מרדכ
 היכה אותם קשות עד שהתגברו עליו, נרצח ביער ראפא ע"י הגסטפו

298 1 

לקראת חיסול הגטו   –בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי  70היה בין  –רענער נחמן 
 ברח ליער

287 ,287 2 
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 1 227 שאוואלסקי לייבעלע

 1 93 שאפירא שרענצע

 1 345 שאץ  הענע אשתו של  שאץ וואלף

 1 345 שאץ אברהם נח

 1 345 שאץ אלימלך

 1 345 שאץ וואלף  בעלה של הענע שאץ

 1 107 שאץ יעקב מרדכי

 2 345, 97 שאץ ליבע

 1 67 שאץ מנדל

 1 345 שאץ משה־חיים

 2 223, 12 שאץ שמחה

 4 247, 64, 64, 46 שארף

מחבוא במנסרה שלו כמעט עד לשחרור, שארף אברהם הסתתר במקום 
הגרמנים גילו אותו והרגו אותו ביריה במקום גופתו נתגלתה באקסהומציה ליד 

המנסרה. אשתו ובתו אך הן נמצאו באקסהומציה ליד זאבאטאווסקין 
 )סטעמפלופקע(,

322 ,331 ,332 3 

 1948גאולת המתים ב  –שארף יהודה השתתף באקסהומציה 
12 ,329 ,329 ,

330 ,331 ,332 
6 

 1 118 שארף יירל

 1 247 שארף ישראל ]בעלי טחנת קמח ומנסרת עצים[

שארף משה הוצא ממקום מחבואו, הובל ע"י הגרמנים לדרך המובילה 
 לשעבערשין ושם ירו בו למוות.

322 1 

 1 342 שארף שרה

 1 271 שארפמאן מרדכי

 1 262 איש ועדה לאספקת עובדים לגרמנים -משה  דשוואנענפעל

 1 100 שווארץ יהושוע

 1 292 נשלח למחנה עבודה בגרמניה –שוולמאן בונים 

 שווערדשארף  שמואל אליהו ]נדבן גדול ועוסק בענייני ציבור[
11 ,25 ,35 ,197 ,

210 
5 

 1 195 שװערדשארף אליעזר מחבר ספר ״דמשק אליעזר״

 בן למשפחה מיוחסת שוועררשארף נטע ראה גם שווערדשארף 
97 ,99 ,125 ,125 ,

127 ,208 ,209 
7 

 3 125, 97, 93 שווערדשארף רויזע

 1 195 שװערדשארף שמואל אליהו

הגרמנים  שוחט אלעזר                      ]פעיל ציבור למען הכלל בבילגוראיי[
רתמו אותו עם מספר יהודים נוספים לעגלה כדי להוביל מים, כל טיפה 

שנשפכה עלתה להם במכות נמרצות. כשסיימו, העמידו אותם בשורה. הם 
 חשבו שיירו בהם, אבל לאחר המתנה ארוכה שוחררו.

12 ,222 ,287 ,
289 ,319 ,319 

6 

 2 222, 12 ען הכלל בבילגוראיי[]פעיל ציבור למ                     שוחט וועלוול 

 1 12 שוחט יאנטשע                  ]פעיל ציבור למען הכלל בבילגוראיי[
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 יהודי שנון ותלמיד חכם  שוחט ליפא
134 ,134 ,134 ,
134 ,134 ,135 ,
135 ,135 ,135 

9 

 1 7 שולדינער אברהם יעקב,  ]עורך רשימת הנספים בספר[

 1 264 להישלח למחנה עבודה גרמני שולדינער משה־חנה    נבחר

 1 269 הערשעלע  שולמאן

 1 65 שולמאן ]יצרן שמן[

 1 287 בעלי המקצוע בגטו בילגוראיי 70היה בין  –שולמאן בינים 

היה צבעי והועסק ע"י הגרמנים, ניצל את קשריו כדי להציל  –שולמאן פישל
 יהודים שגורלם נגזר.

65 ,320 2 

 1 ,264 להישלח למחנה עבודה גרמנישולמן  הערשל נבחר 

 1 285 שוץ בערל

 1 100 שור  חיים

שור אנטשל היה מגיד או מטיף. כשהלך עם העדה הבילגוראיית אל אחריתם 
לא פסק מלעודד אותם. לשאלת הגרמנים מה הוא אומר להם ענה להם שמרגע 
 שהחלטתם להשמיד את העם היהודי הפסדתם את המלחמה. הם ירו בו למוות

 בו במקום.

90 ,90 ,204 ,204 ,
204 ,205 ,205 ,
284 ,322, 

9 

טריסקער  חבר של בשביס זינגר שגרם לו בשל חיבתו לצרות שור מאטל 
 שטיבל

204 ,205 ,205 ,
205 ,205 ,206 ,
206 ,206 ,206 ,
206, 

10 

 2 127, 105 שור מינקע

ארגון אח"כ עמד בראש  1927לבר ארגון ציוני שהוקם ב שטאל אברהם  
 החלוץ ובראש מפלגת פועלי ציון בבילגוראיי

103 ,104 ,104 ,
108 

4 

ארגון שעזר גם  1934היה ממקימי ארגון ביקור חולים ב  שטאל שלמה ישראל
כספית לחולים ולנזקקים. ממול לביתו החל מסע המוות של יהודי בילגוראיי 

 לז'ווירז'יניץ
123 ,273 2 

 1 342 שמואלשטאקמאן לאה, ובעלה שטאקמאן 

 1 342 שטאקמאן שמואל ובעלה של לאה שטאקמאן

ילגורייער ארבייט־בממקימי ומנהיגי "הנוער העובד בבילגוראיי" " שטארק יהושוע

 "יוגנט
118 1 

 1 336 שטארקער הענע, אשתו של שלמה

 1 145 שטארקער לוי

 2 379, 336 שטארקער שלמה אשתו הענע

 2 ,62, 62 שטול   ]סוחר ביצים גדול[

 שטולמאן מרדכי בעלים לחנות מזון
253 ,253 ,253 ,
253, 

4 

 חיתנו אותה כשלא הייתה כבר צעירה עם  –]גם מאטל[   לעשטומער מאט

שואב המים, בבית הקברות כסגולה נגד המגיפה. ואמנם החולירע  – יחזקאל וויאטש
 נעצרה

85 ,139 2 

 1 268 שטענדער שלמה
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 1 100 ממקימי החלוץ הדתי ]מזרחי[ שטערן אפרים

 1 115 לוי שטערן בן של  שטערן ברוך

 1948גאולת המתים ב  –השתתף באקסהומציה ששטערן חיים   איש צוות 
12 ,329 ,329 ,

330 
1 

 1945שטערן יהושע היה חייל בצבא הפולני בלובלין לאחר המלחמה. בסוכות 
 ונפל בקרב נשלח כחייל לדכא התקפה של כנופיות ה א.ק.

355 1 

הוא ואשתו הסתתרו חודש אצל גוי  ציבולסקין לאחר מכן הוא  –שטערן יעקב 
 קשר אותם והסגיר אותם למשטרה בפרמפול

323 ,323 ,328, 3 

למדן גדול נורה למוות בצעדה שטערן ר' לוי   בנו של  שטערן ישראל׳קע
 לז'ווירז'יניץ כשיצא משורת הצועדים לעשות את צרכיו

144, 145 2 

, תלמיד־חכם אופה במקצועובעל־מלאבה,  -שטערן ר' לוי  ראה גם לוי ברכה'ס 
 יידישקייטלקנאי  אישעסקן בצרכי־צבור באמונה ממש,

12 ,110 ,112 ,
115 ,123 ,144 ,
181 ,219 ,323, 

1 

 1 329 שטראם גולדה גופתה נמצאה באקסהומציה ב קליינעם מילכל

ומנהיגי "הנוער העובד בבילגוראיי" "בילגורייער ממקימי   שטרייכלער שיינדל
 ארבייט־יוגנט"

118 1 

 1 269 שטריקנדרייער משה

 1 82 שטריקנדרייער עקיבא  ]ראשון המתים במגיפת החולירע[

טחנות קמח  סוחר תבואה  3שיינוואלד  הערש הערשעלע ]בעלים לשעבר של 
 גדול[ אשתו שרה

62 ,64 ,71 ,78 ,
78 ,136 ,336 ,

379 

7 

 1 260 שיינוואלד לוי

 1 336 שיינוואלד שרה אשת הערש

 1 122 שיינזינגער  פסח

שיער חנוך הענעך בן של  שיער ר' נתנאל פעיל למען הציבור בבילגוראיי נתפס 
 הובל לבית הקברות ונורה שם למוות

220 ,284 ,321 3 

 1 220 שיער יצחק מאיר  בן של  שיער ר' נתנאל

 1 220 בן של  שיער ר' נתנאל פעיל למען הציבור בבילגוראיישיער מענדל 
 1 48 משפחת שיער

ר' סוחר נפות ויין, היה חסיד, עשיר גדול, אוהב צדקה וחסד             שיער נתנאל
 ]פעיל ציבור למען הכלל בבילגוראיי[

12 ,219 2 

"בילגורייער ממקימי ומנהיגי "הנוער העובד בבילגוראיי"   שיראטא יוסף
 . התגייס מיוזמתו ללגיון פולני שנלחם בבולשיויקים ונפל בקרבארבייט־יוגנט"

90 2 

 1 63 שלאפראק ]סיטונאי נפט, דגים מלוחים, מלח[

 1 298 שלאפראק דוד  נרצח ביער ראפא ע"י הגסטפו

 1 199 שלײכר אליהו בכפר גיזד

 1 199 שלײכר יצחק דוד מפרמפול.

 1 198 שלייכער יעקב, נקרא ר׳ יענקעלע מיכל־מילנערס. למדן מופלג ראה גם שלײכר 

 4 127, 86, 86, 52 קראנענבערג מוציא לאור וינאי שעבד עם דפוס  שלעזינגער יוסף 

 2 126, 99 1927חבר החוג הדרמטי בבילגוראיי  שהוקם ב   שלעכטערמאן יוסף

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


 
     עמוד מס' 30 
  

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

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

שימש גם  1922חבר החוג הדרמטי בבילגוראיי שהוקם ב   שלעכטערמאן ניסן
 כבמאי

125, 1 

 1 264 שלעכטערמאן פייוול   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

שלעכטערמאן שאשע היה בצעדת המוות לז'יירז'יניץ הגרמנים קרעו מתוך ידיו 
 את עוללו, הניפו אותו ברגליו וחבטו בו בצועדים שהתקשו ללכת בקצב.

318 1 

 1 264 שמירער יונה   נבחר להישלח למחנה עבודה גרמני

 2 276, 276 נשלח ברכבת לבלז'ץ –שמירער יוסף

 1 337 שמירר חוה אשתו של יוסף

 1 337 שמירר יוסף אשתו חוה

 1 229 שמעון׳לע לשעבר חייט שהיה לשואב מים

 1 21 שניאור זלמן הרב הגאון ר׳ זצ״ל אבד״ק לובלין

אליעזר גר ברחוב קושצ'ושקו, בחצרו היה מרתף ללא מדרגות. שניידער 
 בילגוראיים כחודשיים לאחר האקציה האחרונה. 50התחבאו בו יותר מ 

313 ,314 2 

 1 120 שניירערבערג לייבל

 1 49 שניצער ברידער ]האחים[

 ובשנת   ״בית־לחם״ היה ממקימי ארגון לעזרה הדדית לרעבים  שניצער יעקב

 אורחים׳״ ״הכנסת ממקימי היה, 1936
124 ,124 2 

 1 341 שניצער פריידל, אשת צדוק

 1 131 הארצית של ״חשומר חדתי״ חבר ההנהגהובא כח התנועה  שנקר יצחק מאיר 

 1 89 גראף -שעפטיצקי 

 1 63 שפייז ]בית מסחר בבעלות יהודית[

 1 266 שפירא באשע

 1 336 שפירא הינדה אישתו של ישעיהו

 1 266 חייהשפירא 

 1 336 שפירא ישעיהו, אישתו הינדה

 1 266 שפירא ריקל

 1 125 חברה בחוג הדרמטי  שפירא שרענצע

 1 43 שפער            ]משפחת סוחרי עץ[

 נשלח ברכבת לבלז'ץ –שפער אײזיק
272 ,273 ,276 ,
276 ,276 

5 

 1 49 שפער ברידער ]האחים[

פרטיזן יהודי ביערות  ,לגרמנים שפער סיני  איש ועדה לאספקת עובדים
 בילגוראיי

262 ,319 2 

 3 96, 46, 10 שפער ש. י.

 2 201, 11 ת״ח מובהק, בקי בש״ס ותנ״ך בע״פ -שץ ר׳ מרדכי יוסף  

 1 93 בילגוראיי שהיה קצין בצבא אוסטריה – שראנץ

מרפאת 'בשיטות מיוחדות', אם מישהו לקה בשיתוק שפכה  שרה מרדכי־יוסף׳ס
 שעווה חמה על ראשו

154 1 

 1 145 שרייבער שמואל׳טשע

 1 127 שרר מעקע
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 1 195 וויינבערג יחזקאל—תאומים
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