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י שניצל ע  .י פולני"חגיגת הכנסת ספר תורה מבילגוראי

Celebrating entering a saved Scroll of the Torah   
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מצבה לזכר יהודיי בילגוראיי שנרצחו בידי  

 .הצורר הנאצי ומשתפי הפעולה שלו 

און  -י  האדריכל אריה בר"המצבה תוכננה ע

[  ל"בן שרה ושלום בראון  ז, יליד בילגוראיי]

תחתיה נקבר  , ממוקמת בבית העלמין בחולון

ועל פניה חקוקים  , ץ'אפר נספים שהובא מבלז

בעבר היוותה  . שמות הנספים מבני העיירה

המצבה מוקד למפגשי אזכרה ביום הזיכרון  

מסורת  . לקרבנות שואת יהודיי אירופה

 .2006י בני דור ראשון ושני ב "שחודשה ע

Memorial stone to the Bilgoraj Jewish 

Victims murdered by the Nazis and their 

collaborators. 

The Memorial stone, designed by Architect 

Arie Bar-On [born in Bilgoraj, son of Sara 

and Shalom Brawn R.I.P], is located in the 

Holon Cemetery, Ashes of the exterminated 

brought from Belzec is buried under the 

stone and the victims names are engraved 

in front. Memorial services were conducted 

in the past, tradition  that was renewed ever 

since 2006 by some 1st and 2nd Generation. 

ן לקדושי בילגוראיי  מצבת הזיכרו

A memorial tombstone to the Bilgoraj Jewish victims 



היה בנעוריו בן העיירה  , חתן פרס נובל לספרות, הסופר הדגול

אמונותיה הטפלות ומעשי  , טיפוסיה, נופיה, והווי העיירה, בילגוראיי

השפיעו על תוכן יצירתו  , השדים וייתר המרעין בישין שרדפוה

בבואו לבקר בישראל נוהג היה להיפגש עם קהילת  .  ומשתקפים בה

 .יוצאי העיירה

Famous Novelist, Nobel Price winner in literature, Yitzchak 

Bashyevis Zinger, lived in his youth  in Bilgoraj The 

Atmosphere, Landscapes, Characters and a ghost hunted 

town as it was, influenced his stories and are reflected in 

his masterworks. Bashyevis used to meet with the Bilgoraj 

community in Israel upon his visits in Israel.   

ירה וחתן פרס נובל לספרות יצחק בשביס זינגר  במחיצת הסופר בן העי

Along with Yiddish novelist Yitzchak Bashyevis Zinger upon his visits to Israel 



משמאל בעלה של ,  1957משפחת טננהולץ עם בשביס זינגר ב 

,  אביה טוביה,  תמרה, אחות של עמליה מידובניק, תמרה

 ואמה של עמליה, עמליה ומשה, בשביס זינגר

Teneholc family with Bashevis Singer in 1957 From 

left the first husband (Alberto Kohan)Amalia 

Midovnik  sister Tamara  Tojwie, Bashevis Singer, 

Amalia and Moshe and below her mother. 

, אשתו של מנדל זלצמן, משמאל, עם משפחת זלצמן

 ובנו הצעיר של מנדל, בשביס זינגר ואשתו, מנדל

With the Szarfmans. Standing left Mendl 

Szarfman´s wife and himself, Bashevis 

Singer and his wife, Mendl Szarman and 

his younger son. 

ירה וחתן פרס נובל לספרות יצחק בשביס זינגר  במחיצת הסופר בן העי

Along with Yiddish novelist Yitzchak Bashyevis Zinger 


