
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 להלן דיווח, תמונות ונוסח האזכרה
 

 און  -: ישראל ברכתב והנחה את האזכרה
 וינדר, דפנה ברפמן, רבקה ניב, שמואל עצמון. –און, נפתלי בלאבן, איילה לוין -: ישראל ברהשתתפו בהגשה

 און.-האזכרה ע"י ישראל ברהנחיית 
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 וירצר שמוליק עצמון דפנה ברפמן

 אלקה שובל ואחיה ברוך שולמן

 רחל נגר שושנה ושיינזינגר 

 שמואל הרמן

 שמואל ויצמן

 מושל שרה נפתלי בלבן 

 יהודית רז

 שמיל טנא

 מלכה מינץ הינדה בייזר ולאה נבו

 חנה ויוסי קרמר בארי שמעון
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 שמיל טנא ואלי אולמר שמוליק עצמון שמואל הרמן  ודן רפפורט אלי ומשה פך ומירה רום

 עמליה מידובניק רינה ויינברגר הנקה זילברצוויג רבקה ניב

 קלסון פיליפ ברנר דוד און-ברישראל 

 טל מרים ובנימין

 זנבר רינה וישראל אסתר עילם וישראל

 און ושמואל עצמון-ברנר דוד ישראל בר
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 יוצאי ובני יוצאי העיירה בילגוראיי. –חברים יקרים 
 

קודם שנתחיל בטכס האזכרה, אנו מבקשים בזאת לכבד את זכרם של מספר חברי הארגון שלנו, שהלכו לעולמם במהלך השנה 
 שבין אזכרה לאזכרה:

 

  .הוא נפטר והובא למנוחת עולמים במושב "תקומה" , במותו 38 בן היהבבילגוראיי,  9191אביגדור, שנולד ב אביגדור טייר ז"ל
. מגולל את פרשת חייו. כמה סמלי הוא שלאחר היסורים הקשים 9797ספר שכתב, שראה אור בספטמבר .  97.70.99שבנגב  ב 

רבהם נתון היה בנדודיו בנתיבי הבריחה בימי מלחמת העולם השנייה, עלה לארץ ובחר להקים לו בית  ְדבָּ מִּ בישוב בנגב, ששמו  ""בַּ
אות, בה כל מי שנכנס למושב זה, קרוב לרצועת עזה, מדמה שהוא נמצא "תקומה", ועד כמה גדול מפעל חיים זה יכולה להעיד המצי

באזכרה לבילגוראיי שקיים  בגן עדן בו הכל פורח וצומח ומעיד שאנשי עמל מסוגלים להפוך עולמות. אביגדור היה אחד שכזה.
ו מתוך ספרו על ילדותו בתקופה , כיבד אותנו אביגדור בנוכחותו ובכך שעמד ליד מצבה זאת והקריא לנ79.70.99הארגון שלנו ב 

 המאושרת של חייו.
  

  הובא למנוחת עולמים  99.70.99הוא נפטר ב , במותו 99 בן היהבבילגוראיי,  9191נולד ב  .ל"ז יצחק איליש -איצ'ה מאייר
גדלו את הילד והוא . היה בן הזקונים, למשפחה מרובת ילדים התייתם מהוריו בהיותו בן ארבע, אחיו ודודיו 99.70.99גת ב -בקרית

היה לעצמאי ויצא לעבוד. יצחק נשאר בבילגוראיי עד למלחמת העולם  91נוהג היה לנדוד מבית לבית של קרובי משפחתו. בגיל 
, פגש את מי שהייתה לאשתו, חנה שהגיע מטשקנט. הזוג חצה את 9190ברח לרוסיה. הוא נשאר ברוסיה עד  9199השניה ובשנת 

.  בני הזוג התגוררו עד לימיהם האחרונים בקרית גת, היה 9100ושם נשארו עד לעלייתם לישראל בשנת  9190הגבול לפולין בשנת 
חד עד לרגעי חייו האחרונים. כשהקמנו את הארגון מחדש וערכנו מפגש בבית שלום עליכם, הוא הגיע מקרית גת לתל אביב מלווה 

 נו.בבני משפחתו ולא היה אדם בציבור זה שהיה יותר נרגש ממ
   

 הוא הובא למנוחת עולמים , במותו 99 בן , אביה של חברתנו דפנה ברפמן תבדל"א היהל  מר ברפמן ז"ל"ז חיים משה ברפמן
אף כי חיים משה נולד בורשה בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים הרי שאביו היה  יליד טומשוב  .  91.70.99ביום א' 

שנה, עזב את פולין כדי  90ך בבתי ספר יהודיים והיה חבר בתנועת בית"ר. בהיותו כבן לובלסקי ואמו  ילידת בילגוראיי. התחנ
להגיע לארץ ישראל. הוא נדד על פני פולין, אוקראינה ורומניה עד שהגיע לנמל קונסטנצה, שם עלה הוא על אנית מעפילים שהביאה 

יתות צפון אפריקה, יוון, איטליה ויוגוסלביה. נפל עם אותו לחופי הארץ. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי ולחם בחז
בשבי, אבל הצליח להימלט מפני הגרמנים, נדד בדרכים בחזרה לארץ ישראל. חזר לשורות הצבא וכחייל ביחידת קומנדו  חבריו

מקרים. עם סיום . הוא ניסה לברוח מספר פעמים, ונתפס בכל אחד מה9199נלחם ביוגוסלביה. נפצע ונלקח בשנית בשבי הגרמני ב 
מלחמת העולם הוא זכה להתקבל אצל מלך אנגליה בקבלת פנים לפדויי השבי. במלחמת העצמאות היה בין פורצי הדרך לירושלים 

 הנצורה והשתתף בקרבות נוספים. דמות של חולם ולוחם.
 

  יוקל'ה נולד בבילגוראיי  .71( והוא בן 17.2.9799י''ב באלול תשע''ב ) -נפטר בשיבה טובה ב – ז"ל  יוקל'ה–יעקב אנט
, ברח עם אחיו יחזקאל וגיסתו פרלה ועם גיסו משה קלוץ וגיסתו 90, כשהוא רק בן 9111ובשמחת תורה  9199בשנת 
לרוסיה. בזמן המלחמה שהו בני המשפחה יחד ונדדו בתחנות רבות על מנת לשרוד ימים קשים. בני משפחתו  -טישה

כולם. כשחזר לפולין בתום המלחמה השתקע בשצ'צ'ין, שם הכיר את אשתו פרידה שנשארו בבילגוראיי נספו והושמדו 
לארץ הישר למעברת העולים במורשה, רמת השרון,  07-שתבדל לחיים ארוכים. כזוג צעיר עלו יוקל'ה ופרידה בשנות ה

 ווים.ומשם נדדו לבני ברק שם עשה את רוב ימיו. שנים רבות עבד יוקל'ה בבנין וחי חיים צנועים ושל
 

נחמתנו בכך שכולם חיו חיים מלאים זכו לנחת ולאריכות אמתית של חיים וכשהלכו בדרך כל בשר היו הם שבעי שנים וזקנתם המופלגת 
 לא ביישה את עלומיהם.
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 לקס אבי ואחותו מור רחל

 לוין וינדר ואחותה זהבה בית הלחמיאיילה 

 אלי ומשה פך ואבי אובליגנהרץ

 בארי שמעון ורחל שיינזינגר

http://www.bil-is.com/
http://www.bil-is.com/


 

 

 

 
 

  און:-ישראל בר
 

ר ָלִראשֹוָנה פַּ סֻּ שֶׁ ָרָגה, כְּ דְּ הַּ ָחִטים בְּ ִדיֵדינּו ִנשְּ יְּ  שֶׁ
ָלצּות ל פַּ ָעָקה שֶׁ ֲחטּו ֵמָאה. ָקָמה זְּ  ֲאָבל. ָאז ִנשְּ

ִחיָטה ֹלא ָהָיה סֹוף לַּשְּ ף וְּ לֶׁ ֲחטּו אֶׁ ר ִנשְּ ֲאשֶׁ  ָנפֹוָצה, כַּ
ִתיָקה שְּ  .הַּ

ם נֹוֵפל שֶׁ מֹו גֶׁ ע ָבא כְּ שַּ ָהרֶׁ שֶׁ  !ֲעֹצר            :ִאיש ֵאינֹו קֹוֵרא עֹוד, כְּ
ֱעָרִמים ָשִעים נֶׁ פְּ הַּ שֶׁ ִתי, כְּ ֲעִשים ִבלְּ ִאים-ֵהם נַּ  .ִנרְּ
ֹלא ה לְּ ל נֲַּעשֶׁ ֵסבֶׁ הַּ שֶׁ ּׂשא-כְּ ִעים, נְּ  ֵאין שֹומְּ

ָעקֹות צְּ ת הַּ  .עֹוד אֶׁ
ָעקוֹ  צְּ םגַּם הַּ שֶׁ גֶׁ לֹות כְּ ִיץ-ת נֹופְּ  .קַּ

  מתוך כשהֶרשע בא כמו גשם נופל ]ברטולד ברכט[                           
 

שמונה אזכרות ערכנו עד היום. בדרך כלל ערכנו אותן בערבו של יום השואה. במשך הזמן הסתבר לנו שישנם מבין חברינו כאלה 
שמשום היותם קשורים גם למקומות אחרים בהם מתקיים באותה העת טכס זיכרון אין הם יכולים שלא לוותר על אחד מהם, מורים 

הקשורים לעיריות ומועצות מקומיות  מתקשים שלא להיות עם תלמידיהם, אנשים
שגם הם מנהלים טכסים באותו מועד, אחרים שבני זוגם משתתפים בטכסים של 
עיירות אחרות וכיו"ב, לכן החלטנו לשנות את השגרה ולקיים את הטכס ]בשל 

 השבת[ יומיים קודם. 
 

זאת הפעם התשיעית מאז הקמתו מחדש של ארגוננו שאנו מקיימים את מפגש 
ון לקרבנות בני עיירתנו: גברים, נשים וטף, שנרצחו בשיטתיות מצמררת הזיכר

שהתבססה, תוכננה ובוצעה ע"י הצוררים הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם, על רקע 
של שנאה וסלידה מהיהודי באשר הוא.  קשה להתעלם מנתונים מציאותיים 

תתבצע  שלהערכת רבים הביאו את היטלר וצמרת השלטון שלו לכלל החלטה לפיה
רוב ההשמדה השיטתית של יהדות אירופה על אדמתה של פולין.  איני נכנס כאן 
לתיאור שכלתני ומלומד שיפרוש לפניכם את הסיבות הלוגיסטיות ואחרות שנאספו 
לאחר ניתוחים מחקריים של נתונים וחקר היסטורי של מסמכים גרמניים מדוע 

אחטא אם אומר שלמרות  הוחלט דווקא על אדמתה של פולין, אך דומני שלא
שהאנטישמיות ושינאת היהודים לא היו אך ורק נחלתם של הפולנים, ואין כמעט ארץ שלא לקתה בכך ורואים זאת גם היום, בימינו 
אנו, הרי ששנאה מולדת כפי שפיעפעה מתחת לשטח בכל שכבות האוכלוסין וברמת תסיסה כזאת שרק חיפשה את ההזדמנות 

ולין ובאוקראינה של לפני המלחמה מאשר בארצות אחרות, ובאוכלוסיות שכאלה גם קל יותר לקבל שיתוף לפרוץ, נמצאה יותר בפ
פעולה, או העלמת עין מן המתחולל ולבצע שם את השמדתו של הגזע "השנוא", "השונה", "העושק", "המנצל", "החורש מזימות 

"זה שחלקים ממנו הסתננו למנגנון השלטון וטימאו אותו  בסתר", "זה שהממון הוא אלוהיו" זה "שמשכיליו כל כך מוצלחים",
ביהדותם, ומשם השפיעו על חיינו ועתידנו", זה "שבעקשותו כי רבה מסרב לקבל את העובדה שישו הוא המשיח, ולהאמין בשילוש 

קונצנזוס באשר לתיעוב  הקדוש", "זה שיש לו טכסי דת זרים, מוזרים, שונים ומפחידים כל כך" וכיו"ב,  ובשל כך זהו הגזע שקיים
  שחשים כלפיו.

ותמיד נשאלת השאלה, מה יהיה נושאו המרכזי של הטכס השנה.  השנה רבקלה ניב יזמה את , מלים רבות אמרנו בטכסים הקודמים
 הרעיון שהטכס יסוב סביב ילדים ונוער.

היו לא יוצאי דופן מאותם של כל עיירה ועיר  בילגוראיי הייתה רק עיירה קטנה בכל אותה מערכת, אבל מאפייני המיקרוקוסמוס שלה
אחרת בפולין.  חייתה בה קהילה יהודית, סביבם חיו נוצרים, שתי תרבויות שחיו זאת לצד זאת, לא זו עם זו, ובעוד הילד הנוצרי נבט 

קיין' שרדף אותו -כמו בתוך קרקע תחוחה וגדל תחת שמי ארצו על ברכי אם מולדתו, הרי שעל מצחו של הילד היהודי נטבע 'אות
דהו מן הצד שכנגד. אמרה מקובל -למשך כל חייו, ומשמעו: העדר האופקים, התקווה, וכפועל יוצא החרדה מפני כל מבט עין של מאן

הייתה אז נחלתם של יהודים רבים: "שלא להזדקר יותר מדי לעין של הגויים". את השנאה של הילד הנוצרי לילד היהודי ינק הוא עוד 
. שנאה שסימאה את עיניו, והיא צמחה והתגברה ככל שגדל ועמד על דעתו. בבית הספר לא ישבו הם על ספסל משותף, משדי אמו

ילדי היהודים נמנעו מעבור בשכונות נוצריות פן ייבלע להם, לרוב הופסקו לימודיהם בגין רדיפות שלוו באווירה אנטי יהודית מתוחה 
פילו אנשי כמורה בכנסיות, שלא אחת הסיתו את הצעירים ושיסו אותם בילדי היהודים, מצד התלמידים, ויותר מכך מצד מורים וא

 און מנחה את האזכרה-ישראל בר
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ואפילו שבילגוראיי כשטיטל טיפוסי הייתה בעלת רוב יהודי, לא הקנה להם רוב זה הרגשה של בעלות, הרגשה של ביטחון. 
שמה, והיא באה לכלל ביטוי במעשי והתוצאות של שינאה זאת נראו באופן הבולט ביותר שעה שנתנה לבעליה ההזדמנות ליי

האקציות בבית העלמין, ברציחת יהודים ברחובות, בהסגרת יהודים לידי הכובש הנאצי ולא תמיד בגלל האין ברירה, גם כפעולה 
יזומה, שלא להרחיב את הדיבור על פעילות אלימה כלפי יהודים שכף רגלם העזה לדרוך מחדש במקום אפילו לאחר שהמלחמה 

ברשותכם אני חוזר לתקופה שקדמה למלחמה ולחיי היום יום של הילד היהודי הממוצע בבילגוראיי, איך מספרים היו  תמה. אבל
אבותינו? איך נוהג ישראל קורן ואחרים להעיד? "בילגוראיי הייתה ברובה המכריע עיירה של יהודים דלפונים וקשי יום, ילדי השכבה 

לים היו במספרם הזעום כנגד הרוב שידע מחסור וחרפת רעב. וכשילד יהודי בעיירה העשיר בעיירה, אותם שלא ידעו מחסור בט
העזרה למשפחה. איך נוהג היה אבי לספר? "משך ימי השבוע -נפלט מספסל הלימודים על אף גילו הרך נתפס הוא בצפורני עול

עיקר שיש בה גם בני נוער... שכן כיצד -כל משעת הנץ החמה בימי ראשון ועד שנראתה בפאתי מערב בימי שישי, לא ידעה בילגוראיי
תבחין בנער שנער הוא? כאשר כל מה שאתה רואה הוא בן אנוש, משועבד לעמלו, מעשה אדם בוגר, ועול פרנסת משפחה מעיק על 

 צווארו.  חסינות גילם הרך אבדה להם עוד בשנות ילדותם המוקדמות".
אינו יכול לעמוד בעבודה רבה וקשה שכזאת" נוהגת הייתה האם להתריס בפני בעלה. "ומה אעשה?" היה האב ספק "הן הילד עוד 

עונה, ספק מצטדק, "מי יסייע לי? האם הברירה נתונה בידי?..." והילד היה קודם זמנו הופך למביא פת הלחם לבית. והיו בהם 
אכה כדי שהם ילמדום את רזי המקצוע.  גורלם היה קשה עוד יותר ובשל ילדים שהושכרו בידי הוריהם להיות שוליות לבעלי מל

היותם רחוקים מעיני אם, העבידום בחומר וניצלום עד כלות 
כוחותיהם.  יעידו על כך ילדי בילגוראיי של אז וזקנינו של היום 
הנמצאים אתנו כאן היום.  הנה כאן מוישלה פך, אי אז כילד נרתם 

ע יהודי קשה שגמול עוני בצדו, שעבדו בו להיות עושה נפות, מקצו
בתת תנאים: זקנים, אבות וילדים בבתים שרצפות העץ בהם 
ספוגים היו בנפט והסרחון בהם משול היה לסרחונו של הגיהנום, 
וגבה תחלואי ריאות שלא אחת נגמרו באבדן חיים. לא כך היו פני 

ע.  רק הדברים מוישלה? וכך חיו ילדים בבילגוראיי בכל ימי השבו
סוף אותם צעירים לעצמם. משרק -בשבתות ובימי מועד נתפנו סוף

יצאו לרחובות, כמו הוארו הרחובות בחדוות חיים והוצפו בפטפוטים 
עירניים. מפניהם כמו הוסר מעטה הדאגה והחובה, ואז נתגלו 
פניהם בזוהר גילם הנכון, הם זרמו ומלאו את הרחובות כזרם של 

עש, שטפו את היערות, גלשו אל לבה רותחת הגולשת מהר ג
הנהרות, המבוגרים מעט יותר ירדו לבריכות הדגים של הגוי 

צ'ביקלי, ושם על גדות הברכות המוריקים, הרחק מעיניהם המחמירות של הוריהם, שם פרחו אהבות, וריגושים, ונרקמו חלומות... 
נדכאים, ופניהם זהרו בנגוהות פז של עלומים מחודשים, ודומה היה כמו ריבוא שמשות ירדו ממרומי הרקיע אל בין בני האנוש ה

בהבטחה של מחר שונה, טוב יותר ובהיר יותר... הבטחה שנגוזה כשגם החלום נגוז ואת מקומו תפסה המציאות הקשה מיד עם 
ת ההבדלה של מוצ"ש והבשמים שנועדו מחד לנחם את הנשמה היתרה ומאידך להפיג מעט מסרחונו של הגיהנום שעה שהשב

  הלכה לדרכה ובגיהנום הפעילו מחדש את המבערים...
 

אכן גם לבילגוראיי היה נוער, נוער חושב, נוער ששלח עין חוקרת מתוך נבכי האופל בתוכם חי אל עבר העולם המתחדש, כל אחד 
בשכבות חברה שונות,  מהם האמין שאת מאווייו של העם ניתן להגשים ולהשיג, כל אחד בדרכו... לא היה זה נוער הומוגני, מקורו

אמונות ואידיאולוגיות שונות, ואיש איש מהם היה מוכן להקריב את חייו על מזבח אמונתו, אם על ספסלי בתי המדרש ועל ברכי 
ארצי, כך שושנה לרמן כך -האורתודוקסיה, מי על ברכי הציונות והגשמת החלום להגיע לארץ מהר ככל שניתן, כך למשל: שמואל בן

, וטוייביה טננהולץ, ואביגדור לייטר, ואחרים, כולם היו צעירים, שלושת האחרונים היו רק בני 9191יאק שעלה לארץ ב בנימין ורשב
"שמש העמים" הם התשובה, חלקם  –כשלקחו את גורלם בידם, והיו גם כאלה שהאמינו שהמרקסיזם ויותר מאוחר סטאלין  92

און ז"ל שהגיע לבריה"מ כמאמין גדול שבקומוניזם כולם שווים, והתפקח -ל ברהתנדנדו בין הסוציאליזם לציונות, כך אבי, שמוא
לאחר שהבין שיש שם שווים ויש שם שווים יותר, כך אביגדור לייטר ז"ל, אביה של רבקהלה ניב, שנדד לזרועות הציונות ואפילו 

וצות אידאולוגיות ופעלו במסגרותיהם. "נתברגן" לאחר שטעם את טעמה של ה"תפיסה" בבריה"מ. היו הם צעירים שהתארגנו בקב
אבל כשעוברים על רשימות הנספים מקרב יהודי בילגוראיי, חלחלה עוברת בגופנו, שוב ושוב מזדקרים לעינינו שמות של הורים 

תר ושמות של ילדים, הרבה ילדים, בהרבה מקרים אפילו אין בידינו מידע כמה ילדים היו באותן משפחות... ומה שעצוב וזועק יו
... ואילו להם מלאכיו" לו אלוהים ונתנו לו ונתן שם שנתנו לו הוריו והן "לכל איש ישלשמיים הוא שלא נותר מהם דבר, אפילו לא שם. 

לא נותר זכר על פני האדמה ובאכזריות, ועברה וזעם  נגדעו מעל פני האדמה בעידן של העדר חמלה ורחמים של חיות אדם ובעידן 
 יים. ואנו אף שאיננו יודעים מי הם, מצווים לזכרם ולהעביר את מורשת הזכרון מדור לדור.שלא היו עוד רחמי שמ

 און מנחה את האזכרה-ישראל בר
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 איילה לוין וינדר מקריאה.
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ההומניסט היחיד במינו והמחנך הדגול.  בביקורינו בפולין לקחה 

אותנו המדריכה שלנו ד"ר אמונה נחמני גפני לראות את בית היתומים שניהל בוורשה. 
היא ספרה לנו מספר סיפורים הקשורים באיש הדגול הזה שלא עמדנו על המדשאה ו

  חשב להציל את נפשו, לא זנח את חניכיו והלך יחד עם יתומיו אל סופם המר.

 
הנה קטע הקראה שיוגש ע"י דפנה ברפמן באותו עניין  מתוך כתביו של יאנוש קורצ'ק. 

 בסיטואציה...שימו לב לרגישות הרבה ופרשנותו של האיש שעה שהוא נתקל 
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 נפתלי באלבן אוברהנד
דמות של מורה נוצריה יוצאת דופן הייתה מורתה של אמו רבקה רגינה  

הקטע לקוח מאתר העיר בילגוראיי ותורגם    – סטפניה קוויצ'ינסקההגב' 
מפולנית.  מסתבר שמורה זאת ומשפחתה  אוברהנד-נפתלי בלבןע"י 

והיתה שם אינטראקציה מיוחדת במינה גדלו משחר ימיהם בין יהודים 
ולא אופיינית בינם לבין יהודי בילגוראיי והנה דבריה וזכרונותיה של אותה 

 מורה נוצריה:
 

 מחיי היהודים בבילגוריי 

 קטע על הילדים מתוך תרגום סיפורה של סטפניה קוויצ'ינסקה

בבית הספר העממי שבין שתי מלחמות  )שהייתה המורה המיתולוגית בבילגוריי

העולם, ורבים מיהודי העיר היו תלמידיה, לפני כשלושים שנה היא פרסמה סדרת 

 סיפורים על חיי היהודים בבילגוריי בעיתונות, דבר שזיכה אותה בפרס חשוב(.

ול ממני טדאוש שיחק עם הילדים , לימודי דת, קריאה, כתיבה ומתמטיקה. אחי הגד5בבילגוריי, ילדים יהודיים למדו החל מגיל 

ה"חדר", ולמד מהם לדבר יידיש במבטא מצוין. האירוע הנ"ל התרחש לפני שאחיי הלכו  –היהודים והיה "בורח" איתם לבית ספרם 

  . בזמן המלחמה הצטרף אחי למחתרת האנטי נאצית ונרצח ע"י הגרמנים.7לבית הספר הפולני בגיל 

ילדים יהודיים, ביכולתי לומר שהם היו חרוצים  06%ודיים, ולאחר מכן כמורה, שהיו בכיתתה לאחר שצפיתי בילדותי בילדים יה

בלימודים באופן בלתי רגיל, מנומסים, והמורה נחשב בעיניהם כבר סמכא. איני זוכרת במהלך הקריירה שלי כמורה שילד יהודי כלשהו 

שמוצאם במשפחות אינטליגנטיות, הייתה קיימת התנהגות מעין זו. התנהג בצורה שלילית, בעוד שאצל ילדים פולניים, במיוחד אלה 

לבית הספר הפולני, הם היו כבר מתקדמים במתמטיקה, שכן הלימודים בבית הספר היהודי  7כאשר הילדים היהודיים הגיעו בגיל 

כלל. זה היה המצב עד חופשת העניקו להם את הידע הזה. לא פעם, בהגיעם לבית הספר הפולני לכיתה א', כמעט ולא ידעו פולנית 

החורף של חג המולד. קשה להאמין, ואין ביכולתי להסביר זאת, אך מיד לאחר החופשה, באופן פתאומי, הם רכשו את הידע בשפה 

היה זה מראה ממש מכונן. הילדים התייחסו להורים  –הפולנית בדיבור ובכתיבה. צפיתי גם ביחסים בין הילדים היהודיים להוריהם 

כבוד וצייתו להם. מעולם לא ראיתי שיהודי יכה את ילדו בחגורה, או ימשוך באוזנו של הילד. לעומת זאת, היו אלו אירועים  מתוך

  שכיחים בקרב המשפחות הפולניות בעיר או בכפר.

לעתים, הילדים היהודיים התנהגו בערמומיות ובחריפות שכל. בבית הספר בו עבדתי, התרחש מקרה כדלקמן: הגיע במפתיע רופא כדי 

לבדוק את הילדים. בחשש הבחנתי בכך שאצל ילדה בשם אסתרק'ה, כל אזור החזה והצוואר היה מכוסה בפריחה. הרופא גער בי ושאל 

ה בגרדת. )מימי לא נתקלתי בגרדת קודם לכן(. הילדה, שהבחינה במבוכתי, הביטה מיד בעיניו של כיצד לא הבחנתי בכך שהילדה לקת

 הרופא ואמרה: "בבוקר זה לא היה לי עדיין!". בדרך זו הילדה רצתה לחלץ אותי מהמבוכה אליה נקלעתי...

די וחג "יום הדין" יום כיפור. היהודים צמו צום היה מעניין לצפות כיצד היהודים נהגו בחגיהם. שהחשובים ביניהם היו ראש השנה היהו

 ארוך, התפללו ארוכות, והאמינו שאם יביאו הביתה את אש אור הנר מבית הכנסת, תהיה להם תחזית לשנה מוצלחת.

ק את ילדים פולנים, ארבו לשובם של היהודים וילדיהם מבית הכנסת וכיבו להם את הנרות. אזי, היהודים שבו לבית הכנסת כדי להדלי

, הרשיתי לעצמי מעשה שובבות לא ראוי זה יחד עם קבוצת ילדים פולנים. 11הנרות פעם נוספת ולהביאם הביתה. גם אני, בהיותי בת 

נענשתי, ומאז לא עשיתי יותר רע כלשהו ליהודים. השקפתם  –כאשר שכנה יהודיה התלוננה למחרת לפני הוריי על המעשה שעשיתי 

 "אל תעשה לחברך את אשר אינו נעים עבורך."  –ת עם כולם בשלום ובהבנה, על פי הכלל של הוריי הייתה שיש לחיו

 

 אוברהנד-נפתלי בלבןתורגם ע"י 
 5202/615 –יי איום אזכרת יהודי בילגור

 

http://www.bil-is.com/
http://www.bil-is.com/


 

 

 

 
 

 
 
 

ש שיר שכתב ברטולד ברכט על ילדים נקרא: "מסע צלב של ילדים" באופן מפתיע מוזכרת בשיר זה העיירה בילגוראיי, אני מבק
 משמוליק עצמון להקריא אותו.
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 :הקראת שמות
שורות של קרבנות ובני משפחתם, רק שמות של כאלה שבני  977לכל אדם יש שם, על מצבה זאת מופיעים רק כ 

משפחתם וממשיכיהם דאגו להעלותם על קיר שיש זה, לכל אדם יש שם? לא ממש, יותר נכון יהיה לומר שלכל אחד 
 9101לנו כצאצאיהם אין היום את הכלים לדעת את השמות כולם. באומדן זהיר מאד מנינו מהקרבנות היה שם, אך 

עד וירטואלי, -והמעט שיכולנו לעשות היה לרכז ולסדר את הרשימות כולן ולהעלותן לגל –קרבנות, ואנו בטוחים שהיו יותר 
. נצחיות זיכרון זה תלויה כבר בנו שם אף שם מהידועים לנו לא נגרע.  והשמות כולם נמצאים באתר האינטרנט שלנו

ובממשיכינו.  עם הרצון הרב ביותר לא ניתן להקריא את שמות יותר מארבע הרבבות לכן רק אותם מביננו הנמצאים פה 
 יקריאו את שמות יקיריהם, ויהיו הם מיצגיהם של הרשימה המלאה הנמצאת באתר האינטרנט שלנו.

 
 אולמר  אלי                                               נפתלי בלבן אוברהנד                               צבי ברמן 

   
 אריה ברגר          רז                                  דליה בר                                            יהודית    
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 ברנר דוד                 רבקה ניב                                                    רינה ויינברג                                         

   
 חנה קרמר           שמיל טנא                                                            זהבה בית הלחמי                                  

   
 שמוליק עצמון וירצר           אלקה שובל                                                     עמליה מידובניק                                       
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 מירה רום                                                רחל שיינזינגר                                       לקס אבי   

   
 שושנה נגר                                              שמואל וייצמן                                          רינה זנבר   

 
 אסתר עילם
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 שואהיזכור לנספים ב
י ָהרּוחֹות ְלָכל ל ֱאֹלהֵּ  ָבָשר. -ָאִבינּו ַמְלכֵּנּו אֵּ

ן ְמנּוָחה נְכֹונָה ַעל י ַהְשִכינָה ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים -תֵּ  ַכנְפֵּ
ל ֲאנִָשים וְנִָשים יְָלִדים וִיָלדֹות -ֶאת י יְִשָראֵּ אֹות ִרְבבֹות ַאְלפֵּ ש מֵּ יֶהם ֶשל שֵּ  נְִשמֹותֵּ

ירֹוָפה. י ִמְפְלצֹות ַהּצֹוְרִרים ְבָגלּות אֵּ   ֶשנֶֶהְרגּו וְֶשנְִטְבחּו וְֶשנְֶחנְקּו וְֶשנְִקְברּו ַחיִים ִבידֵּ
א ְמנּוָחָתם. כָֻּלם ְקדֹוִשים ּוְטה ֶדן ְתהֵּ י ַהתֹוָרה. ְבַגן עֵּ  ֹוִרים. ָבֶהם ְגאֹונִים וְַצִדיִקים ַאְרזֵּי ַהְלָבנֹון וְַאִדירֵּ

ן ַבַעל ָהַרֲחִמים יְִצרֹר ִבְצרֹור ַהַחיִים ֶאת  נְִשמֹוַתם ה' הּוא נֲַחָלָתם. -ָלכֵּ
ָדָתם וְַתֲעמֹד ָלנּו ּוְלָכל יִשְ  ל ְזכּוָתם. ֶאֶרץ ַאלּוְזכֹר ָלנּו ֲעקֵּ  יְִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם. -ְתַכִסי ָדָמם וְַאל-ָראֵּ

ינֶיָך ִצְדָקָתם.  ָזָתם וְַהְקדֹוִשים ְלִזָכרֹון ָתִמיד נֶֶגד עֵּ ל יָשּובּו ַלֲאחֻּ י יְִשָראֵּ  ִבְזכּוָתם נְִדחֵּ
ן.-יָבֹואּו ָשלֹום יָנּוחּו ַעל  ִמְשְכבֹוָתם. וְנֹאַמר ָאמֵּ

 
 ]ע"י שלמה הרמן[ השואהרסה לזכר קורבנות ג

ים ּוְטהֹו ֲעלֹות ְקדֹוׁשִּ ינָּה, ְבמַּ ְשכִּ ְנֵפי הַּ ל כַּ ה ְנכֹונָּה עַּ ְמֵצא ְמנּוחָּ ים, הַּ ְמרֹומִּ ים ׁשֹוֵכן בַּ ֲחמִּ ֵלא רַּ ים ֵאל מָּ ים רִּ ירִּ ְזהִּ יע מַּ קִּ רָּ ר הָּ ְכזֹוהַּ
ה, ֶׁשֶנֶהְרגּו, ֶׁשנְִּׁשֲחטּו, שֹוָאה ְבֵאירֹופָּ ְלֵלי הַּ ים, חַּ ְיהּודִּ יְליֹוֵני הַּ מֹות ֶׁשל ֵׁשֶׁשת מִּ ְנׁשָּ ל הַּ ֵׁשם,  ֶאת כָּ ּדּוׁש הַּ ל קִּ ֶׁשנְִּשְרפּו וְֶׁשנְִּספּו עַּ

נִּים וְעֹוְזֵריהֶ  ֶגְרמָּ ים הַּ ְצחִּ ְמרַּ יֵדי הַּ יִּים בִּ חַּ ְצרֹור הַּ ים, וְיְִּצרֹור בִּ מִּ יו ְלעֹולָּ יֵרם ְבֵסֶתר ְכנָּפָּ ים יְַּסתִּ ֲחמִּ רַּ ל הָּ עַּ ֵכן בַּ ים. לָּ מִּ עַּ ְשָאר הָּ ם מִּ
ר ָאֵמן ין, וְנֹאמַּ יָּמִּ ם ְלֵקץ הַּ לָּ ם, וְיֶַּעְמדּו ְלגֹורָּ תָּ ן ֵעֶדן ְתֵהא ְמנּוחָּ ם, ְבגַּ תָּ  . ֶאת נְִּׁשמֹוֵתיֶהם, ה' הּוא נֲַּחלָּ

 

  אמירת קדיש 
בָּא ׁש ְׁשֵמּה רַּ ּדַּ ל וְיְִּתקַּ ּדַּ א כְִּרעּוֵתה. ָאֵמן. יְִּתגַּ י ְברָּ א ּדִּ ְלמָּ ְלכּוֵתה, ְבעָּ יְך מַּ ֵנה, וְיְַּמלִּ ְרקָּ ח פֻּ ְַּצמַּ יֵחּה, וְי ֵרב  ְמׁשִּ ֵייכֹון . ָאֵמן. וִּיקָּ ְבחַּ

ֵאל ֵיי ְדכָּל ֵבית יְִּשרָּ ן , ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבחַּ ְזמַּ א ּובִּ לָּ ֲעגָּ יבבַּ רִּ ְמרּו ָאֵמן, קָּ יָּא.  וְאִּ ְלמַּ ְלֵמי עָּ ם ּוְלעָּ לַּ ְך ְלעָּ רַּ א ְמבָּ בָּ ְך . יְֵהא ְׁשֵמּה רַּ רַּ יְִּתבָּ
א ְדׁשָּ ל ְׁשֵמּה ְּדקֻּ לָּ ְִּתהַּ ֶלה וְי ר וְיְִּתעַּ ּדָּ ם וְיְִּתנֵַּשא וְיְִּתהַּ ַאר וְיְִּתרֹומַּ ח וְיְִּתפָּ בַּ יְך הּוא, וְיְִּׁשתַּ ְרכָּתָּ . ְברִּ ן כָּל בִּ א מִּ אְלֵעלָּ תָּ ירָּ , א וְׁשִּ

א תָּ א וְֶנֱחמָּ תָּ ְׁשְבחָּ א, תֻּ ְלמָּ ן ְבעָּ ירָּ ֲאמִּ יָּא, ּדַּ ן ְׁשמַּ א מִּ בָּ א רַּ מָּ ְמרּו ָאֵמן  יְֵהא ְׁשלָּ ֵאל, וְאִּ ל כָּל יְִּשרָּ ֵלינּו וְעַּ יִּים עָּ ְמרּו ָאֵמן, וְחַּ . וְאִּ
יו( פוסעים שלוש פסיעות לאחור: )האבלים ְמרֹומָּ לֹום בִּ ֵאלהּוא  יַּעֲ , עֹוֶשה ׁשָּ ל כָּל יְִּשרָּ ֵלינּו וְעַּ לֹום עָּ ְמרּו ָאֵמן, ֶשה ׁשָּ  . וְאִּ
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 יוותרו! הם לא

 
 ֵהם ְלעֹוָלם ֹלא ְיַוְתרּו,

ַהְיהּוִדים ִיְתַנְצרּו.  רֹוִצים שֶׁ
 ִמְבִחיָנָתם ֵישּוַע ֵמת ְבִיּסּוִרים,
 ְכִאּלּו ְלַכֵפר ַעל ֲחָטֵאי ֲאֵחִרים.

 
ם "ֲאֵשִמים" ַבֹכל,  ְוַהְיהּוִדים ְבֵעיֵניהֶׁ

 ִכי ְדֵבִקים ֵהם ְבתֹוָרָתם ַלְמרֹות ַהֹכל.
ֱאֹלִהים הֹוִליד ֵבן,  ְוִכי ֵאיָנם ְמַקְבִלים שֶׁ
ר ָפַקד ַעְצמֹו ַעל ִאָשה ְבִמְתַכֵּון...   ַכֲאשֶׁ

 
 ְוַהִיּלֹוד, ְיהּודֹון ָחָכם ּוֵמִבין,

 ְסִביבֹו ַמֲעִריִצים ֲהמֹוִנים.ָאַסף 
ה ָהעֹוָלם ָיכֹול ָהָיה ִלְהיֹות,   ְוַכָמה ָיפֶׁ

ל ְיהּוָדה ִאיש ְקָריֹות.  לּוֵלא ְבִגיָדתֹו שֶׁ
 

 ְוָכְרתּו ְלַעְצָמם ַהּגֹוִיים ְבִרית
 שֹוָנה ַוֲחָדָשה ִליֵמי ַאֲחִרית...

ת ֹרב   ַהתֹוָרה, ִמְצוֹותּוִבְטלּו אֶׁ
 ָפָגִנים ֵאיזֹו ְתמּוָרה.ְוָחָלה בַ 

 
ְרָיה,  ִפְסֵלי ָהאֹוִליְמפּוס ֵעירֹום ְועֶׁ

 ֻהְחְלפּו ְבִפְסֵלי ֵישּוַע ּוַמִרָיה.
 ֻהְמְצאּו ֲעִלילֹות ָדם ְלַמְכִביר,

 ֲעֵרִלים ֻחְנכּו ַלִשְנָאה ְבָכל ִעיר.
 

ם ַרבֹות,  ִנְגַזר ָעֵלינּו ִלְסֹבל ֵמהֶׁ
 נּו ָבְרִדיפֹות.ֲחָלִלים ָנְפלּו לָ 

נֶׁת",  ַּגם ַכיֹום ִיְשָרֵאל ַעל ַה"ַכּוֶׁ
נֶׁת. ר ְלטֹוב ִמְתַכּוֶׁ ת, ַּגם ַכֲאשֶׁ צֶׁ  ֻמְשמֶׁ

 
 אּוַלי זֹוִהי ִמְלָחָמה ֲאבּוָדה,

ת ַעל ְכבֹוָדּה! רֶׁ  ַאְך ִיְשָרֵאל שֹומֶׁ
ַבח,  ֹלא ֵנֵלְך יֹוֵתר ַכֹצאן ַלטֶׁ

ְךֲאַנְחנּו ַעם ַאִמיץ ְוֹלא "  "!נֶׁבֶׁ
 

 ְמֻחָזק ֲאִני יֹוֵצא ֵמַאְרצֹות ֵנָכר,
ם ֲאסֹון ַהשֹוָאה ְבָכל ִפָנה ִנָכר. ָבהֶׁ  שֶׁ

 ֵיש ָלנּו ְמִדיָנה ֲחָזָקה ּוְבָגדֹול,
 ֵשִנית ְיהּוָדה ֹלא ִתֹפל!

 
 ברלין,-נכתב בחזרה לארץ בטיסת אייר

 56212/615אוברהנד,  -נפתלי בלבן

 

. תודה לכל מי שבא וכיבד את האירוע בנוכחותו, 9791חברי ארגון יוצאי בילגוראיי. תמה אזכרת בילגוראיי  גבירותיי ורבותיי,
 שנתראה בשמחות.
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