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 א"תשע/כסלו/ז"כ

התרגשות וקוצר רוח לפני  , באוטובוס

 הכניסה לבילגוראיי
In the bus, excitement before entering 

Bilgoraj 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

הנהג עצר ליד סמל 

העיר במרחב שלפני 

הכניסה לעיר ועדת  

צלמינו עטה על הפסל 

הסביבתי הזה וצלמה  

אותו מכל זווית  

 .אפשרית

The Bus driver 
stopped at the 
Bilgoraj's symbol 
before entering the 
town and all our 
paparachis  pounced 
on this environmental 
sculpture and 
photographed it from 
every possible angle. 

 at the Bilgoraj's symbol before entering the townליד סמל העיר במרחב שלפני הכניסה לעיר    



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 קבלת שבת בבילגוראיי

'Kabalat Shabbat' {welcoming the Sabbath} 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

 .מיקולסקי דנוטה' חסידת אומות העולם'מי שהגיעה ראשונה הייתה 
he first one to arrive was Our beloved Righteous Among the Nations 

Danuta Mikulska-Renk 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 .און-אריה ברגר וישראל בר, בתמונה עם דבורה שוורץ, יאנוש רוסלן–לאחר מכן ראש העיר 
Then Janusz Roslan  - Mayor of Bilgoraj, here with Dvora Shvarz, Arie Berger and Israel Bar-On 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 בתמונה רן ומיכל המנגנת בחליל -וילדיה , שרה אבינון -זמירות לשבת  -ליד שולחנות השבת 

At the Sabbath table – Sabbath Songs – Sara Avinun, and her children Ran and Michal playing the flute. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 ומשפחתה שיינזינגרמשפחות שרף ורחל  -ליד שולחנות השבת 

At the Sabbath table – the Sharf familys and Rachel Sheinzinger with her children 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

,  ישראל ויינברג: ליד שולחן השבת

חגית  , מרים בסקי'סנדז, אסתר ברקן

 רונית גולדשטיין, אבנר טנא, פרג

At the Sabbath table: WEINBERG 
ISRAEL, BARKAN ESTHER, 

SENDEZIVSKI MIRIAM, PEREG HAGIT, 
TENNE AVNER , GOLDSHTEIN RONIT. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מולם יושבים ישראל וארז ויינברג והינדה בייזר, ובעלה גרבובסקי ק'אדמצ מוניקה' ליד שולחן השבת פרופ

At the Sabbath table: Prof. Monika Adamczyk-Garbowska, her husband, Weinberg Israel and Erez and Beizer Hinda.  

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 .מיקולסקי ודנוטה. י הנאצים משום שהסתירו יהודים בזמן המלחמה"שהוריה נרצחו ע גרוזאנטגבריאלה 
Gabriela Gorzandt, nee Trzeinska - her parents were murdered by the Nazis for hiding Jews, and Danuta Mikulska-Renk 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 .אשתו וארתור בארה, ראש העיר רוסלן, שמוליק עצמון, און-ישראל בר: מימין לשמאל
From right to left: Israel Bar-On, Shmulik Atzmon Virzer, Janusz Roslan  - Mayor of Bilgoraj and his wife, Artur Bara.  

Standing behind Grzegorz Borowy Restaurant's owner. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

ייום  שִּׁ ָאם. ַהשִּׁ ל ְצבָּׁ ָאֶרץ וְכָּׁ ַמיִּׁם וְהָּׁ  "קידוש ליל שבת"משה פך בירך את ברכת ... וַיְֻכּלּו ַהשָּׁ
Saturday night "Kiddush" by Peck Moshe 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 [לובלין' אונ] גרבובסקי ק'אדמצ מוניקה' טובה לייטר ופרופ, רבקה ניב: במהלך הקידוש עומדים מימין לשמאל
During the "Kiddush" from right to left Rivka Niv, Tova Laiter Prof. Monika Adamczyk-Garbowska  [Lublin University 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

ה ה רּוְך ַאתָּׁ ם ֱאלֵהינּו', בָּׁ עולָּׁ י ַהֶגֶפן משפחת  , ֶמֶלְך הָּׁ בוֵרא ְפרִּׁ
 ,Praise on the "Kiddush" wineשמיל טנא                              

the Shmuel Tenne family. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 בארה ארתור למר
  ניצולי לבין בילגוראיי תושבי בין לגשר המתמשכים האצילים והמאמצים ,גבול לה שאין תרומתו בעבור

  זכרה והחייאת ,היהודי הקברות בית בהצלת הרבה טרחתו על .ההמשך ודורות זאת עיירה יוצאי השואה

 .השנייה העולם במלחמת שהושמדה בילגוראיי יהודי קהילת של
 ארגון יוצאי בילגוראיי  

 
 

 בילגוראיי עיריית ראש – רוסלן יאנוש למר
  זיקה להם שיש אותם עם במיוחד ,וישראל בילגוראיי של תושביהם שבין היחסים ופיתוח תמיכתו בעבור

  לתודעה והחזרתה היהודי הקברות בית להצלת נדלים הבלתי מאמציו ובשל .שבראשותו לעיר היסטורית

 .השנייה העולם במלחמת והושמדה בקירוב שנה 500 שם שחייה יהודייה קהילת של
 ארגון יוצאי בילגוראיי

 

 [טרזינסקה מקודם] גרוזנט גבריאלה לגברת
  השלטון בזמן יהודיים חיים להציל יכולתם ככל שעשו ,מבילגוראיי טרזינסקי ופוול ויסלבה :הוריה לזכר

  אהבה ברגשות .1943 למרץ 2 ב בחייהם כך על וששילמו נורו ,עונו ,נתפסו ,הסתרתם כולל ,הנאצי

 .והערכה
 ארגון יוצאי בילגוראיי  

 

 רנק – מיקולסקה דנוטה לגברת
  חמש משפחתה ובני מיקולסקי יאן – אביה עם יחד שהצילה בעבור ,שלנו האהובה העולם אומות חסידת

   .1943 ב עבורם שחפרו מסתור בבור כך ואחר ביתם באסם אותם שהסתירו בכך 1942 ב ,יהודיו נפשות

  ברגשות .בחייהם מעשייהם על לשלם עלולים שהם שידעו אף סודם את לנצור ידעו המשפחה בני כל

 .והערכה אהבה
 ארגון יוצאי בילגוראיי  

תעודות רישום בספר הזהב 

לארבעה תושבים של  
 .  בילגוראיי

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

To Mr. Artur Bara  
For his limitless contribution, and endless noble efforts to bridge between the people of Bilgoraj 
and Holocaust survivors and their following generations, For his great efforts to save the Jewish 
cemetery and reviving the memory of the Bilgoraj Jewish congregation, extinct during the 2nd world 
war. 

 The Israel Bilgoraj Society 
 

To Mr. Janusz Roslan  - Mayor of Bilgoraj 
For his supporting and developing the relations between people of Bilgoraj and Israel -  particularly 
with those who have historical linkages to his town. For his great efforts to save the Jewish 
cemetery and bringing back to memory the Jewish community that was living there for almost 500 
years and extinct during 2nd world war.  

The Israel Bilgoraj Society 
 

To Mrs. Gabriela Gorzandt, nee Trzeinska 
In memory of her parents Wislawa an Pawel Trzeinski from Bilgoraj who did the utmost to save 
Jewish lives during the Nazi regime, including hiding them, and paid for it with their life, being 
tortured and shot to death on March 2, 1943. With expressions of love and appreciation. 

The Israel Bilgoraj Society 
  
To Mrs. Danuta Mikulska-Renk 
Our beloved Righteous Among the Nations, who saved with her father Yan Mikulski and her family 
five Jewish people ever since 1942, by hiding them in their barn and later building a shelter for 
them in 1943. The entire family kept the secret and did it knowing that they may pay with their 
lives for their deeds. With expressions of love and appreciation. 

The Israel Bilgoraj Society 

Registration  certificates  in  the  Golden  Book   

of  Israel  to  four  residents  of  Bilgoraj 

Registration  certificates  in  the  Golden  Book   

of  Israel  to  four  residents  of  Bilgoraj 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 ישראל מקריא את נוסחי ההקדשות ומציג את התעודה    

Israel Bar-On Reads and Presents the merit 
certificates 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 משה פך מעניק תעודה לראש עיריית בילגוראיי

Moshe Peck presents the merit certificate To Mr. Janusz 
Roslan - Mayor of Bilgor 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

     גרוזנטאלקה שטרם מעניקה תעודה לגבריאלה 

lka Stram presents the merit certificate To Mrs. Gabriela Gorzandt, nee 
Trzeinska 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מיקולסקי לדנוטהשמואל עצמון ויוסי וירצר מעניקים תעודה 

Shmulik Atzmon Virzer and his brother Yossi Virzer present the merit certificate To Danuta 
Mikulska-Renk 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 אריה ברגר מעניק תעודה לארתור בארה

Arie Berger presents the merit certificate to Mr. Artur Bara. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 "לחיים"והטקס נחתם בהרמת כוסיות יין 
The ceremony concluded with raising wine glasses to life "le hayim 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 The first day from two that we spentהראשון משני הימים בהם נשהה בבילגוראיי  
in Bilgoraj 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 ?  באו לבקר אותי הבילגוראיים? מה זה, [כה אחיהש] "לעבן אזוי זאלאיך : "בשביס

  ?shevis: I swear with my life, what is it? The Bilgorajers came to visit me. און-מירה שמיר ויעלי בר, מירה רום ומשה פך, אסתר ברקן, באו לבקר אלקה שטראם ושורץ דבורה

 Elka Stram, Deborah Schwartz, Esther Barkan, Mira Rom and Moshe Peck, Mira Shamir and Yaeli Bar-On. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 ?רק בגלל זה שהוא לא התחתן עם אמך צריך למרוט את אזנו של הפוחח', ורבקלה,  לא צריך להתרפק על הפסל אפילו שהוא בחייו היה מחזר של אמכן! טובה: האחיות לבית לייטר
ter sisters: Tova! No need to cling to the statue even though he was your mother's suitor,  

and Rivkale, just because he did not marry your mother there is no need to pluck the ear of the urchin. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 בשר ודם" לאנדסלייט"בשביס של ברונזה במחיצת 

Bashevis Of bronze with lantsliute flesh and blood 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

 משם צעדנו לעבר הפרויקט המרכז הנבנה של בית הכנסת בית זינגר והמוזיאון לזכר יהודיי בילגוראיי

From there we walked to the under construction Project of the synagogue  the Singer house and the museum in memory of  the Jewish 
Bilgoraj 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

 היום מוזיאון עושי נפות 19בית של עושי נפות יהודיים שהשתמר בילגוראיי מסוף המאה ה  

A house of a Jewish sieves maker exists in Bilgoraj ever since end of the 19th century. Today a sieves makers Museum 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 תצוגה של נפות גמורות ורשתות משער סוסים

A view of a completed sieves and webs made of horses hair  

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מכשיר פרימיטיבי עשוי עץ לאריגה רשת לנפות  

A primitive wooden weaving sieves webs instrument 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

 אוחז בידו באביזר עץ שהשתמשו בו להשחלת שערות הסוס ומרצה על התהליך[ בצעירותו היה עושה נפות]פך  מוישלה

Moshe Pack [in his youth he was sieves maker] holding a wooden accessory used for threading horse hair, while  lecturing on the process 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

הוצתה העיר בידי סוכנים גרמניים והייתה  , שמונה ימים לאחר פרוץ המלחמה, בית הכנסת נשרף יחד עם כל העיירה

ועל  , ואז הם נהרסו 1958בית המדרש וההקדש נשארו בשיממונם עד , השלדים השרופים של בית הכנסת. למאכולת תופת

 .דבר לא נשאר מחצר בית הכנסת.  חורבותיהם הוקם השיכון בסגנון הסובייטי שנראה בתמונה מלמטה

The synagogue was burned along with the entire town, eight days after the outbreak of war, German agents ignited the 
city. Burnt skeletons of the synagogue, and the Beit Midrash remained ruined until 1958 then they were demolished, and 

Soviet-style housing seen in the photo above was built there. Nothing remained of the synagogue courtyard. 

דבר לא נשאר  .  ועל חורבותיהם הוקם השיכון בסגנון הסובייטי שנראה בתמונה מלמטה, ואז הם נהרסו 1958בית המדרש וההקדש נשארו בשיממונם עד , השלדים השרופים של בית הכנסת. הוצתה העיר בידי סוכנים גרמניים והייתה למאכולת תופת, שמונה ימים לאחר פרוץ המלחמה, בית הכנסת נשרף יחד עם כל העיירה
 .מחצר בית הכנסת

The synagogue was burned along with the entire town, eight days after the outbreak of war, German agents ignited the city. Burnt skeletons of the synagogue, and the Beit Midrash remained ruined until 1958 then they were demolished, and Soviet-style housing seen in the photo above was built there. 
Nothing remained of the synagogue courtyard. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

  התקשרה גפני נחמני אמונה ר"ד .לפולין הנסיעה לפני חדשים מספר שתחילתה ,היטב מתוכננת "מזימה" זאת הייתה

  אחוזה לו שהייתה סב היה שלשרה לב שמה "בתהום רפסודות אל" אבינון שרה של ספרה את שכשקראה לי וספרה אליי

  אמונה .קמח וטחנת ,מנסרה ,עצים כריתת מזיכיון ונהנה אמיד אדם היה האיש .וולה ששמו בבילגוראיי הגובל במקום

  מהוולות באיזו כתוב לא בספר ,[מאלה וולה ,ה'דוצ וולה] וולה ששמם מקומות שני שיש ומצאה במפה המקום את חיפשה

  למקום ולהגיע שרה את להפתיע במטרה בחשאי יעשה זה שכל בקשה אך ,לברר שאנסה הציעה אמונה .האחוזה הייתה

  מנסרה בעבר הייתה הוולות באחת אם לברר ממנו וביקשנו בארה ארתור אל פנינו  .זאת לעשות הכוונה על שתדע מבלי

  ,כזה איש מצא ארתור  .המקום את ולזהות זאת לזכור שעשוי המקום מתושבי זקן אדם שיאתר ביקשנו .קמח ותחנת

  נהרס המבנה אך ,המנסרה מיקום את להראות היה ויכול זכר הוא  .[הקטנה וולה] מאלה לוולה הייתה שהכוונה והסתבר

  התלבש ,שם לנו המתין הזקן הפולני ,מאלה לוולה נסע האוטובוס ,הבשילה "המזימה"  .בודדים קירות רק ממנו ונשארו

  שנכנסנו ברגע שכזאת להיות הפסיקה ההפתעה  .לשעבר האחוזה לחצר הקבוצה את והוביל ,בחגיגיות האירוע לרגל

  ,דגים בריכת  ,ירוק הכל מסביב ,ביופיו מקסים המקום  "האסימון לה ונפל" המקום שלט את ראתה אבינון שרה ,ליישוב

 ...היום גם שם יפה ,המקום את חובק גדול ויער נחל

It was a "plot" carefully planned, beginning several months before the trip to Poland. Dr. Emuna Nahmani 
Gafni told me that reading Sarah's book she noticed that Sara had a grandfather who owned an estate 
near Bilgoraj in a place named Wola. The grandfather was a wealthy man who got logging concession, 
owned a sawmill, and a flour mill. Emuna searched the area in the map and found that there are two 
places named Wola: Mala Wola and Duce Wola, the book does not say which Wola is it. Emuna suggested 
to try to find the place, but requested to keep it a secret to surprise Sarah. I turned to Arthur Bara in 
Bilgoraj, and asked him to find out in which Wola was once a sawmill, and if he can find an old local 
residents that may remember it and identify the place. Arthur found such a man, it turned out that the 
place was Wola Mala. He remembered and could show the location of the sawmill, but the building was 
destroyed and only a few walls remained. The "plot" matured, the bus arrived to Wola Mala, when we 
entered the village and Sarah Avinun saw the sign it ceased to be surprise, but the old Polish man waited 
for us, festively dressed for the occasion, and led us to the estate's yard. It is a beautiful and charming 
place, everything around is green, fish pond, stream and a forest embracing the place. 

   :גרינאפלאברם  - אבינוןמאלה בית משפחת הסבא של שרה  לוולההנסיעה 

Wola Mala - Sara Avinun's Grandfather – Abram Grunapel's  home and business  

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 הזקן הפולני מזהה את המקום ומספר על דיריו  

The old Polish man waited for us, led us to the estate's yard and remembered the grandfather's family.  

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 שרה אבינון ובתה אורלי נרגשות מן הגילוי

Sarah Avinun and Orly her daughter excited from discovery   

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 שרה אבינון ליד קיר המנסרה של סבא

Sarah Avinun looking at the wall of her grandfather's sawmill 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מאלה בוולהיפה שם מאד , יפה שם, וכמו שכתבתי קודם

As I said before, it is so beautiful, very beautiful there n Wola Mala 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מאלה בוולהיפה שם מאד , יפה שם, וכמו שכתבתי קודם

As I said before, it is so beautiful, very beautiful there n Wola Mala 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מאלה בוולהיפה שם מאד , יפה שם, וכמו שכתבתי קודם

As I said before, it is so beautiful, very beautiful there n Wola Mala 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מאלה בוולהיפה שם מאד , יפה שם, וכמו שכתבתי קודם

As I said before, it is so beautiful, very beautiful there n Wola Mala 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מאלה בוולהיפה שם מאד , יפה שם, וכמו שכתבתי קודם

As I said before, it is so beautiful, very beautiful there n Wola Mala 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מאלה בוולהיפה שם מאד , יפה שם, וכמו שכתבתי קודם

As I said before, it is so beautiful, very beautiful there n Wola Mala 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

 
 

  שגרו והדיירים ,בניו ובעיקר משפחתו ,[ברגרפריינד היה האמיתי שמו ,הנפח ה'איצ] קובל ה'ואיצ הבית של סיפורו את

  מעשה ,זה עץ בית  .למקום באוטובוס נסיעתנו במהלך לחברים סיפרתי ,ומשפחתו הנגר יענקל-שרול סבי לרבות בחצרו

  השריפה את ששרד ,הכנסת בית רחוב בשם גם הידוע הגשר רחוב הוא הלה ,לובלסקי ברחוב מהבודדים הוא ,פלאים

  צאצאיו של בגודלה מרשימה נציגות הייתה זה בסיור אתנו יחד .לפולין הגרמנים כניסת אחרי ימים שמונה בעיר שפרצה

  מתוך צלמה היא .בית שעורי מראש הכינה הברגרפריינדים שבט את שריכזה רז יהודית .וניניו ,נכדותיו ,קובל ה'איצ של

  חופן בעבור ,כולנו את רגשה למקום ההגעה .משפחתה סיפור את המספרים הקטעים כל את "שתקו והשמיים" הספר

  דבר שום" .הפרטי רכושן לתחום להיכנס לקבוצה לאפשר זאת תרנגולת כרעי על בבקתה הגרות הזקנות הסכימו דולרים

  נשאר איך לראות היה מדהים "שנה 70 במעל אחורה חזרתי" ,עצמו לבין בינו לשיניו מבין פך משה סינן "פה השתנה לא

  הנוגסים עץ תולעי ומוכה עץ רקב אכול הבית ,גלגלתו על תלוי ודלי מים באר שם שניצבת חצר ,האוטנטית בצורתו זה בית

  שורה אך ,ונחשלות הזנחה ,העולם מלחמת מאז אולי אדם רגל כבר דרכה לא ממנו בחלקים ,צדו על נוטה ,פיהם מלוא בו

  מן פרש שבעלה כך על ה'איצ של אשתו 'ראשה' של המרות כאב זעקות הכריזו מאז אותו עזבה שלא יהודית נשמה עליו

 .האמת לעולם והלך העולם

 
 
The story of the wooden cottage of Itche Koval [Itche the blacksmith], his real name was Bergerfriind, his family and 
especially his sons, and tenants, including my grandfather who lived at his court:  Sruel – Yankel the carpenter and 
his family, I told to the passengers during our trip in the bus. This wooden house, in Lubelski Street, also known as 
the Bridge Street, or the Synagogue Street, is one of the few which survived the fire that broke out in the city eight 
days after the German invasion of Poland. In this tour we had among us an impressive big representation of Itches' 
descendants: grandchildren, great-grandchildren. Raz Yehudit that coordinated that tribe of the Bergerfriinds  
prepared her homework. She collected all the passages that tell the story of her family from the book "and the 
heaven kept silence". Arriving there caused a lot of excitement to all of us; the old woman living in that rickety hut 
on chicken legs after receiving a Fistful of Dollars agreed to let the group into their private property. "Nothing has 
changed here", whisperedd Moses Pack of his teeth to himself, "I went back over 70 years" It was amazing to see 
how this form remained authentic, in the courtyard there is still the well on which a bucket was hanging,  the house 
consumed wood rot, wood worms left their marks all over, the hut tends to one side, in parts of it a human leg did 
not step ever since the 2nd World War, negligence and backwardness, but a Jewish soul float on air over it, a soul 
that left it with the painful  screaming  of 'Rassha' the wife of Itche announcing  that her husband retired the world 
went to the next world, the world of truth. 

 .זה גם הבית בו נולד אבי( ה קובל'ביתו של איצ) 29 בלובלסקיהבית 
The old wooden cottage in 29 Lubelski street - Itche Koval's home, this is also the house where my father was born. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 בקתה על כרעי תרנגולת

That rickety hut on chicken legs 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 "שנה 70חזרתי אחורה במעל ", סינן משה פך מבין לשיניו בינו לבין עצמו" שום דבר לא השתנה פה"
Nothing has changed here", whispered Moses Pack of his teeth to himself, "I went back over 70 years" 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 "   אני לא תופס את זה? בבית זה נולד סבי: "און-יובל בר

uval Bar-On: "My grandfather was born in this house? I do not get it" 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 ה ליד ביתו של הסבא והסבא רבא'חלק מצאצאיו של איצ

me descendants of Itche at the home of great-grandfather and grandfather 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

 "The old women living in Itche Koval's rickety hut after receiving a Fistful of Dollars agreed to let the group into their "private property"    רכושן הפרטי"ה קובל לאפשר לקבוצה להיכנס לתחום 'בעבור חופן דולרים הסכימו הזקנות הגרות בביתו של איצ



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 .הבית אכול רקב עץ ומוכה תולעי עץ הנוגסים בו מלוא פיהם
he house consumed wood rot; wood worms left their marks all over. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

 "רחוב הגשר"בגלל הגשר כינו היהודים את הרחוב . הזורם תחתיו השתכשך" ובנהר הלבן"על קשתות הגשר טיפס כילד . אריה ברגר בתבנית נוף ילדותו
ieh Berger after his childhood. As a boy he climbed the bridge arches, and splashed in the "white river" flowing beneath it. The Bilgoraj Jews called this street the "Bridge Street"  



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

  הכיפורים שביום לי לספר נהג פך משה  .אחר למקום ועברו קובל ה'איצ של חצרו את מסוים בשלב עזבו משפחתו ובני סבי

  אחד  .מכונם על רבים לא בתים רק נשארו ,נשרף כבר הגדול וחלקה ,בעיירה שלטו כבר שהגרמנים שעה ,בבילגוראיי האחרון

  מניין מעל זה בבית התכנסו כיפור יום באותו .שלו הנגרייה הייתה הבית ובחצר יענקל-שרול ,סבי התגורר בו הבית היה מהם

  ,המתפללים בין היה לסבי ממול התגוררה שאחותו פך משה .שם והתפללו תורה ספר ברור לא ממקום השיגו הם ,יהודים של

  היה שהבית לספר ידע משה  .המתפללים את ובמכות באלימות וגרש התורה ספר את החרים ,גרמני קצין לבית נכנס לדבריו

  מידע פריט לי הוסיף פך משה ,חרס העלו החולות למיקום באשר היום של הבילגוראיים אצל חקירותיי ,[החולות] "זאמדן" ב

  הוא אם ושאלתי קרוננברג נתן אל התקשרתי ."קרוננברג של הדפוס לבית לכביש ומעבר ממול היה סבך של הבית" :נוסף

  ברחוב בבילגוראיי ,קרוננברג בדפוס הודפס" :לי והקריא זה בדפוס שהודפס ספר פתח נתן .הדפוס בית כתובת את יודע

  זיהה משה ,נוספים חברים ואחרינו האוטובוס מן ירדנו ואני פך משה  .אליה נסענו כתובת לי כשהייתה כשיוע ,"67 ושקו'קושצ

  לכביש מעבר הביט משה .עוד קיים לא הבית אך ,אחותו של מגוריה מקום היה הדפוס של צד מאותו ,הדפוס של מיקומו את

  הכביש את עברנו "...שלך הסבא של הבית זה" :ואמר שלו המורה האצבע את קימר ,66 ושקו'קושצ הייתה שם הכתובת שלט

  שער את פתח הוא ,ענה לא משה ,שאלתי "?הבית שזה בטוח אתה ,משה"  .ישן עץ 'קוטג נראה שמאחוריה גדר לפני ועמדנו

  "הבית זה"  .בעדינו לעצור כדי שם היה לא הבית מדיירי איש ...אחריו התקדמה הקבוצה כל .לחצר ונכנס בהחלטיות העץ

  בחזרה מהחצר ויצאנו המעמד ואת והמבנים החצר את צילמנו נרגשים .ואמר הוסיף "...הנגרייה והנה" ,בפסקנות משה קבע

 ...לאוטובוס

My grandfather and his family left the Itche Koval's court and moved elsewhere. Moshe Pack used to tell me that in 
the last Yom Kippur in Bilgoraj, when the Germans had already ruled the town, there were only a few houses that 
survived the fire. One of them was my grandfather's house and his carpentry workshop. That Yom Kippur a small group 
of Jews gathered there, they managed to find a Torah and prayed there. Moses whose sister lived across the street was 
among the worshipers, he said a German officer entered the house, confiscated the Torah and violently beat the 
worshipers. Moses could tell that the house was in the "Zamden" [sands], my attempts to locate the "Zamden" failed, 
and then Moshe remembered that the house was across the street of the Kronenberg printing press. I called Nathan 
Kronenberg [grandchild of the press owner] and he opened an old book and read: "Printed in Kronenberg press, 
Bilgoraj 67 Kosciuszki Street," Now when I had an address we went there.  Moshe Pack and I got off the bus other 
members followed us, Moses recognized the location of the press, his sister's house no longer exists. Moshe looked 
across the street address sign was 66 Kosciuszki, arched his index finger and said: "This is your grandfather's house ..." 
We crossed the road and stood before the fence, behind it seemed an old Cottage. "Moshe, are you sure about the 
house?" Moses did not answer; he opened the wooden gate firmly and stormed into the courtyard. We followed him... 
No one in the house was there to stop us. "This is the house" Moses stated flatly, "and the carpentry shop..." He 
added. Excited we photographed the yard and buildings and went back to the bus... 

 [.  און ואלישבע הניג-סבא של ישראל בר]יענקל -מציאת הבית של שרול

nding Sruel – Yankel's home [grandfather of Israel Bar-On and Elisheva Henig]. 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 קבע משה בפסקנות  " זה הבית"

"This is the house" Moses stated flatly 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 הוסיף משה פך ואמר." ..והנה הנגרייה..."

"...And the carpentry workshop..." He added. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

  את ידעו לא השניים ,בעיה יצר הדבר .משפחתם לבית להגיע העז רצונם את שרף ויצחק יוסף הביעו הקודם בערב עוד

  הטוב הרצון שעם כך ,ביתם היה היכן ידעתי לא אני גם ,לשם מגיעים וכיצד המקום היכן זכר לא גם מהם איש ,הכתובת

  בו המיקום את יודע בארה שארתור הסתבר ,מזלנו לנו שיחק .התעלומה את נפתור כיצד מושג של צל לנו היה לא ,ביותר

  את לאשר היה יכול פך משה גם .שרף משפחת לבית סמוכה הייתה שהמנסרה היה וידוע השרפים של המנסרה עמדה

  לחיפוש יצאו האוטובוס נוסעי כל כמעט ,עוד קיימת לא המנסרה .לבית אותנו הוביל ארתור .לשם נגיע וכאשר אם המקום

  חזר יוסף ,הבית זה אם לזהות היה קשה ,ישן בית היה נראה לגדר מעבר ,גדר שלצד שביל לאורך התקדמנו ,המרגש

  .הבית לחצר הכניסה לכיוון בחזרה אותנו הוליך בארה ארתור .הגדר מן לראותה היה קשה ,מרפסת הייתה שלבית ואמר

  היא ,לחצר להיכנס לנו שתאפשר וביקש אנו מי לה והסביר אליה ניגש בארה ארתור ,אישה בנו הביטה השנייה הקומה מן

  הוא ,יוסף אל מרותקים היו כולם מבטי ,לחצר נכנסה ,בראש זוגם ובנות ויצחק יוסף ,כולה הקבוצה .לבקשתו נענתה

  נרעש ...המרפסת את מצא ההם הימים מן התפוחים עץ ליד ...ליבו לוח על חזהו על מונחת הימנית ידו ,נרגש נראה

  .שרף למשפחת בן היה לא רגעים שבאותם בקבוצה אחד היה לא "...נולדתי בו הבית זה" :קבע היסוס וללא ונרגש

 .לתאר ישכילו לא שמילים לשיאים עלתה ההתרגשות

The evening before Yosef and Yitzhak Sharf expressed their desire to look for their family's house before WWII. 
Their request created a problem, they did not know the address, they left Bilgoraj almost 70 years ago and could 
not possibly remember where the place was and how to get there, and I did not know either the address, so that 
with the best will, we had no idea how to solve the mystery. However we were lucky, it turned out that Artur Bara 
knows the location where the Sharfs sawmill was. And it was next to the house. Moshe Pack could confirm the 
place if and when we get there. Artur took us to the place. The sawmill no longer exists, almost all passengers 
took part in the exciting search, we proceeded along a path next to the fence, from the fence we could see an old 
house, it was hard to tell if this is the house, Joseph kept saying that he remembers a balcony, it was hard to see 
through the fence. Arthur led us back toward the entrance to the house courtyard. From the second floor a young 
woman was watching us, Arthur went to her and told who we were and asked to allow us to enter the yard, she 
agreed to his request. The whole Group, Yosef, Yitzhak and their wives, entered the yard, all eyes were riveted to 
Joseph, he seemed excited, his right hand resting on his chest on his heart ... Near the apple tree from the old 
days ... he found the balcony Frantic excited and without hesitation stated: "This is the house where I was born 
..." There was not one person in the group in those moments that was not part of Sharfs. The excitement rose to 
heights climaxes that words will not be able to describe. 

 בחיפוש אחר בית משפחת שרף

In search of the Sharf family house 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 מעבר לגדר, ארתור מביא אותנו למקום

Artur brings us to a place, beyond the fence 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 ?זה כן או לא: יוסף מתלבט
Yosef has doubts is it yes or no? 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 השרפים מתייעצים עם משה פך

The Sharfs consulting with Moses Pack 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 המתח ניכר על פני חברינו

Considerable tension noticed over our friends faces. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 משה פך נובר במסתרי מוחו ונזכר

Moses Pack digging into the mysteries of his mind and remembers. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 השרפים מתייעצים עם משה פך

The Sharfs consulting with 
Moses Pack 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

שנה   70רק , רגלי השרפים דורכות שוב על אדמת חצר ביתם עליה שיחקו בילדותם
 ...חלפו מאז

The Sharfs stepping again on the soil of the yard in which they used to play in their 
childhood, only 70 years passed ever since... 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

זה הבית בו  : "ליד עץ התפוחים מן הימים ההם וללא היסוס קבע... ידו השמאלית מונחת על חזהו על לוח ליבו, יוסף נראה נרעש ונרגש
 ..."נולדתי

Yosef seemed to be Frantic and excited, his left hand rested on his chest, on his heart ...  

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ א"תשע/כסלו/ז"כ

With a lump in his throat and struggling to suppress the tears that came to his eyes, Yosef took some photos of the place for the future 
generations and left. So did we all. We saw another piece of history of Bilgoraj Jewish life that has place only in the past. Neither in the 
present nor in the future. 

עם מחנק בגרונו ונאבק לדכא את הדמעות שעלו בעיניו צילם יוסף את המקום למען  
 .יחד אתו הלכנו כולנו. הדורות הבאים ונפנה והלך לו

With a lump in his throat and struggling to suppress the tears that came to his eyes, 
Yosef took some photos of the place for the future generations and left. So did we 

all. We saw another piece of history of Bilgoraj Jewish life that has place only in the 
past. Neither in the present nor in the future. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 בחזרה לדף הקודם

 End part oneסיום חלק ראשון  
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