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 יוצאי ובני יוצאי העיירה בילגוראיי. –חברים יקרים 

 

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

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

 של  וזכר

בן אהרן שלמה ואסתר נדל ואחיה של דלית נדל. שמוצא משפחתו הוא מבילגוראיי. מנחם הלך לעולמו  ז"ל מני נדל מנחם

שנים היה במותו. השאיר האחריו בן ואחות.  59בן  11.04.17ביום הראשון של פסח השנה ביום שלאחר ליל הסדר 

 משפחתו יושבת שבעה החל מצאת החג ולכן לא נוכחת באזכרה.
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  און:-ישראל בר

 

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

  :מפגש הזיכרון לקרבנות בני עיירתנו

 

 ,הייתה לנו זכות להוסיף נדבך נוסף וחשוב ביותר בטיפוח זיכרון קדושי העיירה שלנו. יצאנו בקבוצה 2016בספטמבר 

 בגודלה, משמעותית

לפולין ויחד עם חברינו 

 תהבילגוראיים הסרנו א

הלוט מעל קיר זיכרון 

לזכר יהודיי בילגוראיי 

שנספו ונרצחו 

במאורעות מלחמת 

העולם השנייה. קיר 

זיכרון זה הוקם 

בהשקעה משותפת 

כרון מרשים שלנו, בני ארגון יוצאי בילגוראיי בארץ וידידינו אזרחי העיר בילגוראיי. במהלך הסרת הלוט נערך טכס זי

ביותר שכלל נושאי דברים מכובדים מקרב ההנהגה הפולנית העירונית וארגון התרבות ע"ש זינגר, הרב הראשי של 

לבילגוראיי את אנסמבל סולני תל אביב עם  פולין, ועבדכם הנאמן שנשא דברים בשם הארגון.  דאגנו להביא אתנו

ות כשהנגן הראשי של האנסמבל, קובי רובינשטיין, ניגן את הצ'לנית הצעירה דניאל אקטע ורגשנו והרטטנו את הלבב

הנעימה מתוך רשימת שינדלר ודניאל הצעירה נגנה את כל נדריי של מקס ברוך, במקום בו הותרו במעשי רצח איומים 

כל הנדרים לפני מעט יותר משבעים שנה. לראשונה, מאז נשרף בית הכנסת הבילגוראי ובעקבותיו הקהילה 

, נשמע ניגון הכל נדריי בבילגוראיי, ונעימתו רוויית הכאב והזכרונות הדהדה בלב כל, יהודי כלא יהודי. הבילגוראיית

אני מנצל במה זאת כדי להודות לכל אחד מכם חבריי על חלקכם במבצע זאת:  חוויה מרטיטה זאת תשכון בלבנו לעד.

אחת כדי לתכנן לפרטים ולממש את חזוני זה  קיר הזיכרון, הקבוצה שעשתה ידכל אחד שהרים תרומה כספית למימון 

בהבאת התזמורת והסולנית לבילגוראיי, הכוללת את רבקה ניב, שמיל טנא, שמוליק עצמון ורוני אברמסון. את שמיל 

טנא שדטג להביא את המימון הראשוני לאפשר את הטסת התזמורת, את התרומה הנדיבה שקיבלנו ממשרד החוץ 

ששמוליק עצמון ואני נסענו אליהם לירושלים ושכנענו אותם בחשיבות הדבר. ותודול לכל ]קשרי מדע ותרבות[ לאחר 

 אותם מחברינו שהגיעו למקום, תרמו בעצם נוכחותם וחוו בתמורה חוויה שלא תשכח.
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שנרצחו בין שאר קורבנות  גם הפעם נפנה את הפנס ונאיר עוד נידבך של קהילת הקדושים של בילגוראייכמו בכל שנה, 

שואה והוציאו את נשמותיהם בכאב ויסורים. אנו מצווים להכירם וכל המרבה לספר בהם, בחייהם ובמנהגיהם הרי זה ה

משובח וחשוב, למען זכרם, למען התודעה שלנו, למען כבודם ולכבודינו. לכן מפעם לפעם אנו נוטלים את הפנס ואת 

שקעה עליה והנה אנו רואים אותם, וצופים בהם המברשת, מאירים על עוד רובד וממסלקים את שכבת אבק הזמן ש

 חמלה.באפילו מבעד לדמיון ונפשנו יוצאת אליהם בגעגועים ו

 

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

תרגמתי חלקים רבים ממנו שנכתבו ע"י יוצאי לספר חורבן בילגוראיי שעד היום כבר  גם הפעם פניתיהוציאו תחת ידם, 

 העיירה ששרדו את השואה. 

 

בספר חורבן בילגוראיי היו שותפים כותבים רבים. מסתבר שבכללם, גם יצחק בשביס זינגר החליט לתרום תרומה 

עשרים. קראתי את הכתוב ביידיש והאמינו לי צנועה משלו בכך שכתב על דמויות בעיירה בשליש הראשון של המאה ה

שניכר מייד שמדובר בסופר, אפילו שהקטע הוא קטע תיעוד. הוא מתייחס רק למספר קטן של משפחות שהיו מחבריו, 

 אבל המעט מלמד על הכלל. ויהו אותן משפחות נציגי קהילת בילגוראיי באזכרה זאת.
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 יצחק בשביס זינגר –דמויות 
 190ילגוראיי עמ' מתוך חורבן ב

 און-ישראל בר –תרגם מיידיש לעברית 
 

הגרמנים כבשו את ליטא, אוקראינה. יהודים פולניים שבמלחמת העולה הראשונה עזבו לרוסיה, החלו לשוב 

 לפולין. לבילגוראיי חזרו מספר משפחות שהביאו אתם את בשורת רוסיה המהפכנית..

. שלמה רובינשטיין היה בבילגוראיי פרקליט שלא השלים אחת מהמשפחות הייתה זאת של הרובינשטיינים

את לימודיו. ברשותו היה בית סמוך לכיכר השוק, ונחשב למשכיל. הוא חזר יחד עם כמה מבנותיו, כולן יפות 

משכילות ופקחות. שלמה רובינשטיין עצמו היה יהודי מרשים בחזותו,  גבוה, ובעל זקן לבן. לבוש היה הוא 

 קצרים וחציים ארוכים כמנהג נגידים משכילים. במלבושים שחציים

משפחה שנייה הייתה הוורשבייאקים. ההורים נפטרו ברוסיה, ואילו אותם שחזרו לבילגוראיי מנו חמישה 

 בחורים ושתי בנות. האב היה יהודי למדן אך הילדים כולם היו כבר חבוקים בזרועות התרבות המודרנית.

של שור היה במקצועו מגיד או מטיף כפי שנהוג היה לכנות אנשים המשפחה השלישית היו השורים. אנט

שעסקו בכך. מאוחר יותר הפך לאיש פרופגנדה רשמי של האגודה, הוא ניחן ביכולת למידה והיה מגיד מהסוג 

הישן וגם החדש. מן תערובת של 'בעל דרשן' וגם נואם. כל ילדיו ידעו על את שפת העברית ואת הרוסית. 

 , מוטל שור דיבר עברית שוטפת..הבכור שבבניו

הגעתן של אותן שלושת המשפחות הולידה המולה בבילגוראיי, השטיבל הטריסקאי ובית המדרש היה 

כמרקחה באשר לאלה ששבו לא מכבר. לאט, לאט התחלתי להבין שבבילגוראיי יש יותר אנשי העולם החדש 

 ממה שחשבתי.

ות, הם למדו בגימנסיות ]לא בבילגוראיי, כי אם בלובלין היו אפילו כמה בחורים ובחורות שנטו להתבולל

 ובזמושץ'[ ודיברו ביניהם בפולנית.

אנטשל שור התפלל בשטיבל של חסידות טריסק, ונוהג היה להביא עמו את בנו מוטל, שהיה בשנתיים או 

ות ושפתיים שלוש שנים גדול ממני.  מוטל היה לא גבוה מדיי, רחב גרם היה, בעל אף סולד, עיניים בהיר

בשרניות עבות. לובש היה מלבושים קצרים וכובע מצחייה, קסקט, היה מונח על ראשו. מוטל היה בחור בעל 

מזג טוב, רחב גוף אך גם רחב דעת. לא לקח לו יותר מדי זמן עד שהכריז בפני מתפללי השטיבל שיש להם 

בריות ובסך הכל הם יהודים פנטיים, דקדוק גרוע, שוגים קשות במילות התפילה, הוגים גרוע את המלים הע

קנאים קיצונים ואדוקים חסרי סובלנות. היהודים הטריסקאים לא נשארו לו חייבים, קראו לו שייגץ ואפילו רצו 

 'להעיף אותו' מהשטיבל. האבא אנטשל שור לקח על עצמו את עוונות בנו.
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זאת מכה אנושה לחסידים הטריסקאים  אני הייתי נוכח במקום ואמרתי להם ישר לפניהם לצד מי אני. הייתה

 כשהבינו שנכדו  של רבם מצדד באפיקורס. זה היה סימן ראשון 'שהתקלקלתי'...

קבעתי מיד עם מוטל שור ומצאתי אצלו אוצר של ספרים, השאלתי אצלו ספר דקדוק והתחלתי להתעסק בכך 

ידעתי עברית אבל לא ידעתי כיצד בלהט, זה כמעט לא יאמן מה שהדקדוק הוציא ממני. אמנם שבעת ההיא די 

 ואיך סדר המלים במשפט.

משך שישה שבועות תמימים, מדי יום ושעות ארוכות, למדתי דקדוק. וכשסיימתי את הספר ידעתי כבר לכתוב 

 בעברית. מיד התיישבתי וכתבתי שיר בעברית עם חרוז וקצב.

א האמין למראה עיניו ואף חשד בי פליאתו והפתעתו של מוטל שור לא ידעו גבולות כשקרא את שירי. ל

שהעתקתי אותו ממישהו אחר. עד מהרה השתכנע שזה שלי והחשדנות פנתה את מקומה לשמחה וגאווה על 

 כך שהוא היה הסיבה לכך שהכישרון שלי בקע מתוכי, ולי הייתה הרגשה שהוא אפילו מקנא בי.

בראשו על מעלליו  םל לספר לכל מי שאוזניימטבע הדברים, מוטל לא יכול היה לשמור את הדבר בסוד, הוא הח

ועל הישגיו. סיפר הוא לכולם שמשך שישה שבועות תמימים לא פסק מלתת לי שעורים ולימד אותי, ולכל כבר 

אמת, מוטל שור  ההיה מובן שלא רק שאני תלמיד טוב, כי אם שמוטל הוא מורה מצוין. בחלקה זאת היית

למעשה היה פדגוג טוב. אוהב גדול של העברית ובעל לב עדין. מוטל הושמד ע"י הרוצחים הגרמנים, עזב את 

 העולם כקדוש.

דבריו החמים של מוטל שור עלי, הביאו עלי צרות למכביר. בשטיבל הטריסקאי ובכל בילגוראיי לא פסקו מלדבר 

יצוניים ואפיקורסיים. מספר יהודי ניסו ללמדני מוסר מהו. ואחרים על כך שנכדו של הרב החל לדבוק בספרים ח

הדביקו לי את תווית השייגץ. אמי טענה שאני מסב לה רק בושות וחרפות, ואם לא די בכך הרי שאני מזיק, 

שהרי חשבה להחזיר את אבי לבילגוראיי כדי לעשותו מורה הוראה, ועכשיו איך יצליח לקבל תפקיד זה כשבנו 

 רך הישר?ירד מד

 כדי לכפר על דרכיי הרעות למדתי בחריצות רבה, בכל בוקרו של יום ובכל אחר צהריים, בשטיבל הטריסקאי.

 , נטו לצדי.אהחסידים נטו לי טינה וכעסו עלי, אבל אנשי העולם המודרני, מי בגלוי ומי בהיחב

, אחי עזב לקייב שהייתה אז בשליטה גרמנית, שם עבד בעיתון יהודי. שם 1918החורף חלף ובא לו הקיץ של 

בקייב, בחרקוב ובמינסק בקעו כבר מקליפותיהם סופרים יהודים סובייטיים: מארקיש, שוורצשטיין, הופמן, 

הייתה בערב הפוגרומים. קוויטקה, פפר, קאריק ואחרים. זליג מלמד ייסד את חוגי התרבות. אוקראינה 

הגרמנים החלו לספוג מכות קשות וכואבות בחזית המערבית, אבל בבילגוראיי זה נראה היה רחוק ולא סביר 
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שיגע בהם. אמת, במקום קוזקים הסתובבו כעט ברחובות בילגוראיי אוסטרים, הונגרים, חוליגנים הרצגובינה, 

 אבל מאי נפקא מינה במה לבושים חיילים?

ם טודורס זייגרמאכער ]לאנג[ , חטפנו איזו 'שיחונת' באשר לאלוהים, טבע, הסיבה הראשונה והגורם נפגשתי ע

לקיום, ואחרי טיעונים משכילים שכאלה הביא לי ספר גרמני על פיסיקה.  בחצרו של סבא נמצאה פינה. 

ו דרגש, ישבתי מוסתרת, הייתה הפינה,  משלושת כנפיה. שם גדל לו עץ פטל, בצל נופו, על ספסל קטן א

ולמדתי את הפיסיקה הישנה. משול הייתי שם לרואה ואינו נראה, משם נשקפו לעיניי, בית הכנסת, בית המדרש 

ונוף רחוק של שדות שנמתחו עד לאופק שנתחם ביערות האורן. חסידות דאו סביב גג בית התפילה, כמו 

 נוראים.-כפרוכת של ימיםהכל כיסו, מלוא רוחבם, שמים תכולים -הקפות בשמחת תורה, ומעל

זהרה באור וחמימות, דומה הייתי, בעיני עצמי, כפילוסוף של טרם זמנו המתבודד וניתק מן  תשמש מוזהב

 העולם הטובל כולו וחוקר את החכמה והאלוהות.

קריאת הפיסיקה הישנה באה לי מלווה בקשיים רבים. המשפטים היו ארוכים ומפותלים, השפה הייתה זרה, 

תי נקנית תורת המדע בקלות?! המתמטיקה הייתה צרה צרורה, וכי איך ייתכן אחרת כשכל הידע אבל מאימ

? חייב הייתי לחשוב, להתחבט ולהתנגח ראש בראש עם כל פיסקה. השלי צרור היה בצרור קטן של אריתמטיק

קשים כמו  מעשה של הרגל, מפעם לפעם הייתי מלווה את השינון בניגון של גמרה. משפטי הפיסיקה היו כה

 שיף.-להבדיל מהר"ם

באחד מאותם לפני הצהריים, שעה שיישבתי על לימודיי, נגלו לעיניי ממש לידי שני 'צעירונים'. בגדיהם העידו 

עליהם שהם גימנזיסטים, כפתורי בגדיהם וכובעיהם זהרו בגוון מוזהב, היו הם שני הגימנזיסטים היחידים של 

הודס. לשניהם היו בעלי תפקיד מכריע בהשתלשלות חיי. נטע בילגוראיי, נטע שווערדשאפט ומאיר 

שוורדשאפט היה בן למשפחה מיוחסת בבילגוראיי, סבו ר' שמואל אליהו היה למדן, בעל בעמיו ובעל צדקה 

ששמו הלך לפניו, הייתה לו אמא, גננדל, שהתכתבה בלשון הקודש עם החותן שלה, הירש יחזקאל מיכלזון, 

 ייתה גם קרובת משפחה רחוקה שלנו.הרב הוורשאי, והיא ה

רואי עד כדי כך שעל חוטמו מונחות היו משקפיים בעלות -נטע היה בהיר שיער, בעל עיניים כחולות. היה קצר

עדשות עבות. היה מסוג הגימנזיסטים של פעם שראו ונטלו על עצמם את עול העם והאנושות. שמו, בעיירה, 

נותיות ואידיאליסטיות, הוא ארגן חוגים תיאטרליים ואת כל היה מילה נרדפת לאחד שחונן בנטיות אמ

 ההתארגנויות הציוניות, בכל דבר השקיע חיים ולב. 
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שקוע היה עד מעל לצווארו בהגשמת חלומו להשלים את שמונה שנות הלימוד. דיבר פולנית יפה ולא חדל 

שהרוצחים הגרמנים זרעו את מלקרוא ספרים, כמעט שלא נראה היה כשספר אינו תחוב מתחת לבית שחיו. כ

 ההשמדה, נמוג הוא אל הנצח יחד עם כל הקדושים.

 
משורר וסופר יידיש נוסף, שאף היה מועמד יחד עם בשביס זינגר לפרס נובל היה אברהם סצקבר. מתוך 

 ספרו חרוזים שחורים הנה תרגום קטע ששלח לי המתרגם מר בני מר.
 

 תרגם בני מר. 1913-2010אברהם סצקבר  –זיכרון על גזיר עץ 

 עף חזרה להגן על אחרים.  –המלאך ששמר עלי בזמן שהברחתי תחת מעילי הבלוי שני גזירי עץ לגטו 

    השלג היה שבוי בשטח המגודר, והעקבות, שחריקתן כבתה באוויר, נראו כפסיעות של מתים.

 פואה.פה ושם עלה עשן דק מן הארובות, כחוט שחור. נשימות הכפור התחממו בשמש הק

ליד המדרגות שעליהן חיממתי את עצמותי, הוצאתי מתחת למעיל את שני גזירי העץ שקניתי בעיר מאיכר ונשאתי אותם 

 כשלל רב.

האהוב של ספריית שטראשון, ששנים רבות סבב בין דבורים של מיליוני אותיות,  הספרן לּונסקי,והנה מופיע מולי חייקל 

 וכיבד כל קורא ותלמיד בדבש שלהן.

 פתותי שלג היו מושחלים בזקנו של חייקל. עיניו היו אדומות כשקיעה אחרי לילות רבים שבהם לא למד.

אוי מה היה לחייקל, שלפנים התברכו בו ספרי הקודש וספרי החול שעל המדפים ומתחתם, וגם הקוראים והתלמידים 

 שליד השולחנות הארוכים.

 ום חייך עכשיו הטלאי הצהוב שלו.מה שהיה הוא שהווה לחייקל, אבל תחת חיוכו הרח

 הוא מלמל ואמר לי בנועם:

 אוי, השאל לי גזיר עץ אחד. אחזיר לך אחרי המלחמה. –

 קח כל גזיר עץ שתרצה. העיקר שתחזיר לי אחרי המלחמה... –

 הוא נענע בראשו כאילו התפלל.

 זו היתה פגישתנו האחרונה.

הפגישה האחרונה. כעבור שנים רבות בא אלי ר' חייקל מגן עדן והביא לי את גזיר העץ ששאל ממני  לא, זו לא היתה 

 בגטו על מנת שיחזיר אחרי המלחמה. הטלאי הצהוב שלו חייך עדיין.

 הוא לא אמר לי. הוא נכנס בלילה לחדרי, פרע את חובו ונעלם. –מה אעשה בגזיר העץ הזה 

 תי אותו לעט ורשמתי את הסיפור הזה בפנקס.ואני בקעתי ממנו שבב עץ, חידד

1990 
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הספרן הראשי והאחרון של ספריית שטראשון, אחת הספריות היהודיות החשובות  –( 1943-1881חייקל לונסקי ) [1] 

אלף ספרים אחרים. הספרייה שכנה  35במזרח אירופה, שהחזיקה בכתבי יד עתיקים וחדשים, בעותקי דפוס ראשונים וב־

 הכנסת הגדול של וילנה.בחצר בית 

 והאישה של אלה?/ א. סוצקובר  תרגום בני מר

 -הנעל הקטנה

 אין ילד מעליה.

 -וזו הלבנה

  כלה בלי נעליה.

 פתאום נפל מבט:

 זו נעלה של אמא!

 הלא רק בשבת

 לנעול אותן השכימה.

 נוקשים ושואלים:

 לאן? לשמאל? ימינה?

 נשלחנו מברלין מעיר ואם, מוילנה

 גטו וילנה 1.1.43

 
 
 
 

 

 

 סוצקובר
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 שואהביזכור לנספים 

י ָהרּוחֹות ְלָכל ל ֱאֹלהֵּ נּו אֵּ  ָבָשר. -ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ן ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל י ַהְשִכיָנה ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְכֹזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים -תֵּ  ַכְנפֵּ

ל ֲאָנִשים ְוָנִשים ְיָלִדים ִויָלדֹות -ֶאת י ִיְשָראֵּ אֹות ִרְבבֹות ַאְלפֵּ ש מֵּ יֶהם ֶשל שֵּ  ִנְשמֹותֵּ

ירֹוָפה. י ִמְפְלצֹות ַהּצֹוְרִרים ְבָגלּות אֵּ   ֶשֶנֶהְרגּו ְוֶשִנְטְבחּו ְוֶשֶנְחְנקּו ְוֶשִנְקְברּו ַחִיים ִבידֵּ

א ְמנּוָחָתם. כָֻּלם ְקדֹוִשים ּוְטה ֶדן ְתהֵּ י ַהתֹוָרה. ְבַגן עֵּ י ַהְלָבנֹון ְוַאִדירֵּ  ֹוִרים. ָבֶהם ְגאֹוִנים ְוַצִדיִקים ַאְרזֵּ

ן ַבַעל ָהַרֲחִמים ִיְצֹרר ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת  ִנְשמֹוַתם ה' הּוא ַנֲחָלָתם. -ָלכֵּ

ָדָתם ְוַתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיְש  ל ְזכּוָתם. ֶאֶרץ ַאלּוְזֹכר ָלנּו ֲעקֵּ  ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם. -ְתַכִסי ָדָמם ְוַאל-ָראֵּ

יֶניָך ִצְדָקָתם.  ָזָתם ְוַהְקדֹוִשים ְלִזָכרֹון ָתִמיד ֶנֶגד עֵּ ל ָישּובּו ַלֲאחֻּ י ִיְשָראֵּ  ִבְזכּוָתם ִנְדחֵּ

ן.-ָיבֹואּו ָשלֹום ָינּוחּו ַעל  ִמְשְכבֹוָתם. ְונֹאַמר ָאמֵּ

 

 ]ע"י שלמה הרמן[ השואהגרסה לזכר קורבנות 

י ַהְשִכיָנה, ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹו א ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַכְנפֵּ ן ַבְמרֹוִמים, ַהְמצֵּ א ַרֲחִמים שֹוכֵּ ל ָמלֵּ ְכזֹוַהר ָהָרִקיע ַמְזִהיִרים  ִריםאֵּ

ירֹוָפה, ֶשֶנֶהְרגּו, ֶשִנְשֲחטּו, י ַהשֹוָאה ְבאֵּ י ַהְיהּוִדים, ַחְללֵּ ֶשת ִמיְליֹונֵּ ם,  ֶאת ָכל ַהְנָשמֹות ֶשל שֵּ ֶשִנְשְרפּו ְוֶשִנְספּו ַעל ִקדּוש ַהשֵּ

יהֶ  י ַהְמַרְּצִחים ַהֶגְרָמִנים ְועֹוְזרֵּ ֶתר ְכָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור ִבְצרֹור ַהַחִיים ִבידֵּ ם ְבסֵּ ן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתירֵּ ם ִמְשָאר ָהַעִמים. ָלכֵּ

ן ץ ַהָיִמין, ְונֹאַמר ָאמֵּ א ְמנּוָחָתם, ְוַיֶעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלקֵּ ֶדן ְתהֵּ יֶהם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ְבַגן עֵּ   .ֶאת ִנְשמֹותֵּ

  קדיש 

ּה ַרָבא ן. ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש ְשמֵּ ה. ָאמֵּ ה, ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּותֵּ ְרָקנֵּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּותֵּ ּה, ְוַיְצַמח פֻּ ב  ְמִשיחֵּ ן. ִויָקרֵּ . ָאמֵּ

ל ית ִיְשָראֵּ י ְדָכל בֵּ יכֹון ּוְבַחיֵּ יכֹון ּוְביֹומֵּ ןְואִ , ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְבַחיֵּ י ָעְלַמָיא.  ְמרּו ָאמֵּ ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ . ְיהֵּ

ְדָשא ּה ְדקֻּ א ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְשמֵּ ָלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא . ְבִריְך הּוא, ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּ ְלעֵּ

ְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ָתאְוִשיָר  א ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא, ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, תֻּ ן  ְיהֵּ ל, ְוִאְמרּו ָאמֵּ ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָראֵּ , ְוַחִיים ָעלֵּ

ן להּוא  ַיֲעֶשה ָשלֹו, עֹוֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו( פוסעים שלוש פסיעות לאחור: )האבלים. ְוִאְמרּו ָאמֵּ ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָראֵּ , ם ָעלֵּ

ן  . ְוִאְמרּו ָאמֵּ

 

 וכיבד את האירוע. תודה לכל מי שבא 2017תמה אזכרת בילגוראיי גבירותיי ורבותיי, חברי ארגון יוצאי בילגוראיי. 

 , שנתראה בשמחות.בנוכחותו
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 משה ווקסברג

 
 לנגפלד רפאל

  

 
 מרדכי ברון

 
 אלקה שובל

  

 
 לקס אבי ורחל מור

 
 שרה זרקו ובן זוגה
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 אורלי שלם ומירה רום

 
 הנקה זילברצויג

  

 
 אסתר וייצמן

 
 שמואל וייצמן

  

 
 אדלר אסתר בתה ונכדתה

 
 אבי אובליגנהרץ ואחותו אירית קפלן
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 רינה ויינברגר והנקה זילברצוויג

 
 רפי קליין

  

 
 רבקה ניב

 
 שלמה הרמן

  

 
 רחל אמסלם

 
 אלי אולמר
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 אלי פך

 
 רחל שיינזינגר

  

 
 טטיה פיקל

 
 יהודה ברזל

  

 
 פנחס שובל

 
 זאב שיינוולד
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 שמעון בארי ואשתו

 
 אילה לוין וינדר
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 רבקה ניב מנהלת את הקראת השמות

 
 פנחס שובל ולידו אחיו זאב שינוולד

  

 
 דפנה ברפמן

 
 מירה רום ]פך[

  

 
 ה פיקלטטי

 
 יהודה ברזל
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 למראלי או

 
 רפאל לנגפלד

  

 
 אסתי עילם שפיטלניק

 
 זילברצויגהנקה  ִאָמּהויינברגר לידה רינה 

  

 
 שרה זרקו ]שרף[

 
 שמעון בארי
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 שמואל וייצמן

 
 אבי אובליגנהרץ

  

 
 רפי קליין

  

 ומרדכי ברון שלמה הרמן 
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