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 30.91.31                            369דף מידע                        חברים יקרים
 
 

 
 ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער על פטירתו של

 
 בבית העלמין של המושב גן חיים 91:33בשעה  35.91.31ההלוויה תתקיים מחר, יום ששי 

 סבאבכפר  00המשפחה תשב שבעה בבית המנוח רחוב ויצמן 
 

 
 

 שרה שרף ובני משפחותיהם , לבתולבנו שלמה שרףאנו שולחים בזאת את תנחומינו 
 באבלם. ומאמצים אותם אל לבנו

 
 
 
 
 

 הוראות נסיעה לבאים להלוויה:
  5נסיעה בכביש גהה לכיוון כביש 

 לפני צומת רעננה כפר סבא הכביש מתפצל, בחר בנתיב הימני לכיוון כפר סבא 

 [.665ובסקי  וסע לכל אורכו לכיוון רמת הכובש וצופית ]כביש היכנס לרחוב טשרניח 

 ]לפני צופית פנה שמאלה למושב גן חיים ]רחוב ראשונים 

 עבור את הכיכר והמשך לרחוב החרוב לכיוון השדות 

 .עקוב אחר השילוט לבית העלמין 
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בלין אני מדבר כאן ליד קברו של חברנו משה בשמם של יהודיה של עיירה קטנה בחבל לו

שבפולין, בילגוראיי, עיירה יהודית, שטייטל במשמעות המלאה של המושג, עיירה 
היו יהודים... מכלל מספר  6333איש, מתוכם כ  7633שבפרוץ מלחמת העולם מנתה כ 

וחרטו בצור  יהודים. אותם מעטים ששרדו את איימי השואה טבעו 5033זה הושמדו מעל 
, הם שידעו זמנים שקשים מהם "או נצח ישראל את המושג "היהודי הנצחי, ההסטוריה

לא היו עלי אדמות, ידעו להתעשת, לקום, ולהמשיך, דבר לא הצליח לשבור אותם. אחד 
 מאותם מעטים שעשו זאת היה חברנו משה שרף.

 
היה  10הלך לעולמו בגיל שמשה שרף ז"ל, יליד בילגוראיי, ובעלה של ציפורה שרף ז"ל, 

משה היה . של פרטים שהרחיקו עד ימי ילדותו ה והזיכרוןאיש מרשים בחדות המחשב
ה בינינו, איש עם סיפור חיים מרתק ודרמתי, תעוד פיסה של היסטוריה יהודית שחיי

, נדידה בנתיבי הבריחה בעיירה בילגוראיי שראשיתו ברבע הראשון של המאה העשרים
מרב בני משפחתו,  בימי האימים של שואת יהודיי אירופה, תשלום דמים איום של אבדן

, איש שקם מן ילדים[ 7]היה הבכור ל  כולל הורים ואחים ואחיות שלא שרדו את השואה
ופרנס אותה בעמל כפיים, וזכה לילדים, נכדים ונינים להתפאר , האפר, הקים משפחה

עד  .איש שהקרין סביבו עד כמה גאה הוא, בעמו, במשפחתו, ובהישגים שלהם ,בהם
פז בשל מחלה, היה עצמאי, עומד על דעתו, עושה למען עצמו, ושאלפני כחודש, עת 

מסרב להידרש לחסדיהם של אחרים בעזרה, אחד שזקנתו לא ביישה את עלומיו, איש 
הווה את  ,ויכול היה להם שבעוברו נחשולים של קשיים וסכנות שאיימו על חייו

שבית מייד נ עמו ברתיכשד "אף על פי ולמרות הכל" :המליםהמעשית של תגלמות הה
בקסמיו, יפה תואר היה הוא בזקנתו כבימי עלומיו, ובלוריתו לא הייתה מביישת צעירים 

היה זה מאגר ללא תחתית של סיפורים על  ממנו, אפילו שהייתה לצחורה משנים.
העיירה, טיפוסיה, יהודיה, ]מרשם תושבים מהלך על שתיים[, נוצרייה, ונופיה. 

שעות לפני שעזב  91כ ביקרנו אותו, רבקה ואני, בבית החולים, , בערב כששילשום
סבל האיש, ראינו שמצבו אינו טוב, קיצרנו את שהותנו לידו משום שראינו אותנו, 

שגאוותו נפגעת מכך שאנו רואים אותו במצוקתו, אך מתוך כאביו לחץ הוא את ידינו 
  והעיר לי עד כמה אני דומה במראה לאבי המנוח.

במעמד  איש חברה קדישא את המלים שהיו כבר לקלישאה ידקלםעל קברו,  עוד מעט
... לך לדרכך ועמוד : "בשם חברה קדישא, אנו משחררים אותך מכל חברהסתימת הגולל

, האנשים בעלי הזיקה לעיירה אלינולגורלך לקץ הימים", הם אולי משחררים אותו, אבל 
 ף שאיננו כבר אתנו...בילגוראיי ימשיך הוא להיות קשור בזיכרונות, א

לך לדרכך, יהודי יקר, וכשתשב במעלות קדושים, תמצא שם לבטח יהודי אחר מחבריך 
אף את יצחק בשביס זינגר... וחבר נוסף, בן ציון תומר ]טייטלבוים[ את בן העיירה שלך, 

, לספר למלך המלכיםגם אתה , זכור ביחד שם ו: וכאשר תהייםסיפורים ידוע ימספר הם
רה, ועל יהודיה ישרי הדרך, הראה לו את תמונות הוריך ואחיך ואחיותיך השם על העיי

 יקום דמם... ואם לא יקשה עליך ברר נא מדוע השמיים אז שתקו...
 

 ברוך. ךיהי זכר
 און.-ישראל בר
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האחות הקטנה האחות הקטנה   ––חותו גיטל, אחיו ביירל, למטה חותו גיטל, אחיו ביירל, למטה משה שרף, אחותו אסתר, אמשה שרף, אחותו אסתר, א  ––ילדי משפחת שרף: מימין ילדי משפחת שרף: מימין               עומד במרכז משה שרף,עומד במרכז משה שרף,  ––  בבילגוראייבבילגוראיי  במנסרהבמנסרה

  ילדים, היו לו שלושה אחים ושלוש אחיות, כולם לבד ילדים, היו לו שלושה אחים ושלוש אחיות, כולם לבד   77יוסל שרף. משה היה הבכור מבין יוסל שרף. משה היה הבכור מבין   ––חיהלה' ובן דוד חיהלה' ובן דוד                                       83918391      מסביב פועלים פולנים צולם ב מסביב פועלים פולנים צולם ב 

  ממנו נספו. ]התמונה צולמה במנסרה של משפחת שרף בבילגוראיי[ממנו נספו. ]התמונה צולמה במנסרה של משפחת שרף בבילגוראיי[

   

 
 

נה עם ההגעה לארץ: משה וציפורה שרף, אמה של ציפורה  והילדים שלמה ]לימים מאמן נבחרת ישראל בכדורגל[ נה עם ההגעה לארץ: משה וציפורה שרף, אמה של ציפורה  והילדים שלמה ]לימים מאמן נבחרת ישראל בכדורגל[ תמותמו

 והבת שרה.והבת שרה.
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משה שרף מודד גזע עץ. מאחוריו נוצרי בילגוראיי שעבד כמכונאי במנסרה ]טרטאק[ של משפחת שרף, משה שרף מודד גזע עץ. מאחוריו נוצרי בילגוראיי שעבד כמכונאי במנסרה ]טרטאק[ של משפחת שרף,   --בילגוראיי בילגוראיי 

שה ]אברהם שרף הי"ד[ ואחר כך הסגיר אותו לגרמנים שה ]אברהם שרף הי"ד[ ואחר כך הסגיר אותו לגרמנים כשנכנסו הגרמנים לעיירה הסתיר בתחילה את אביו של מכשנכנסו הגרמנים לעיירה הסתיר בתחילה את אביו של מ

 רצחו.רצחו.ייוגרם להוגרם לה
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