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 16.36.1395                                   973דף מידע                             חברי ארגון נכבדים
 

 
 

 .יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש

 842-872מתוך "חורבן בילגוראיי" עמ' 

 נכתב ע"י ישראל גייסט
 בדף העדכון הפעם:

 בגללםבשנות החמישים י היזכור של בילגוראיי והקרע בין יוצאי העיירה שנגרם על שני ספר – הקדמה.  

  העדותכותב  –ישראל גייסט על 

  הנלמדות ממסמך העדות של ישראל גייסטתובנות 

  הבהרה -בבילגוראיי יודנרט 

 יהודי בילגוראיי במחנות עבודה - יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 

 אקציית הרצח הראשונה בבילגוראיי - יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 

 אקציית ההשמדה השנייה בבילגוראיי - יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 

 מהרכבת וחזרה לבילגוראיי הכבושהריחה ב – יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 

 הגטו הבילגוראיייסול ח – יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 

 מיידנק - בית ספר של האס. אס. לרכיבה על סוסים בינוביצה. - יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 

 י הרוסים"החרושת לנשק והשחרור עית ב – יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש 

 נשים[א 966]נספרו לפחות   רשימת האנשים המוזכרים במסמך זה 

 ריכוז התכתובות עליהם על פי סדר ההתרחשויות בכתבה.ומת האנשים על פי סדר אלף בית רשי 
  

 

ארגון יוצאי בילגוראיי, אני חש בצורך לעיין מחדש באחד משני ספרי היזכור של של מפעם לפעם, בעיקר לפני אזכרות 

נסיוני בתרגום משפה זאת עוזרים לי לאזכרה.  ידיעתי את שפת היידיש ו םבילגוראיי במטרה למצוא נושאים רלוונטיי

 מאד במשימה זאת.

 

 :, שניהם נכתבו בשפת היידישכידוע, שני ספרי יזכור שונים לבילגוראיי

 –  ציון תומר[. הספר -זהו ספר שנכתב בידי משה טייטלבוים ]אחיו של הסופר בן

אביב. -תל 7ס ע"י שמעון הודס בדפוס מוזס רח' פין סודר ע"י תלמידי מכון קלרק, בית וגן, ירושלים והודפ

 .9166 –הספר ראה אור בירושלים תשט"ו 

 – החומרים נאספו ונערכו ע"י אברהם  .זהו ספר שהופק ע"י ארגון יוצאי בילגוראיי

קרוננברג, הוקם ועד בן שישה אנשים להפקת ספר זה, אנשי הועד היו: שלמה ויינברג, שמעון 
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און[, יצחק רפפורט וישראל גייסט.  הספר הודפס בדפוס -אובליגנהרץ, מרדכי רפפורט, שמואל ברון ]בר

 .9165 –אביב בשנת התשט"ז -אביב וראה אור בתל-תל 79"הפועל המזרחי" ברחוב הרצל 

  

יו המצדדים בו: עובדה שהספרים הללו היוו עילה לקרע בקרב יוצאי בילגוראיי בישראל ובחו"ל. לכל ספר ה אציין רק

המצדדים ב"חורבן בילגוריי" האשימו את משה טייטלבוים 'בהמצאת היסטוריה', טענו שהוא היה יותר סופר מאשר 

כלל  נתנית המגיש עובדות, ומנגד התהדרו בכך שבספרם יש עשרות כותבים ולכן רמת הדיוק וכיסוי העובדות אינ

 להשוואה לזה של טייטלבוים שהיה כותב יחיד.

 

י שנחשד חלילה בנקיטת עמדה בוויכוח 'עתיק' זה אני, כשלעצמי, בדעה שכפי שמצווים אנו לספר ביציאת מצריים, מבל

הרי הכלל של "כל המרבה הריי זה משובח", תקף גם כאן, ושני הספרים חשובים לשימור הזיכרון.  המציאות והזמן 

ר שרבים רואים בו את ספר הזיכרון 'הרשמי' של גרמו בדיעבד להתייחסות יתר לספר "חורבן בילגוריי" והוא הספ

הקהילה.  ספר זה גם תורגם לפולנית ביוזמת ארגון בשביס זינגר בפולין ובמימונם, הספר תורגם מיידיש לפולנית 

בידיה האמונות של פרופ' מוניקה אדמצ'ק גרבובסקה מהמחלקה לסיפרות יידיש באוניברסיטת לובלין, הודפס 

מים שונים שרצו ללמוד על הקהילה היהודית של בילגוראיי לפני המלחמה ובמהלכה.  תרומתו של בפולנית והופץ לגור

חשבון" והצבעה באצבע של "אני מאשים" על -להבנה עם ידידינו בפולין ומנגד גם "בסגירת :הספר המתורגם לפולנית

אוקראינים, ותרומתו לטיפוח  מעשי הנבלה שנעשו בהשראה גרמנית ובשיתוף פעולה של פולנים שונאי יהודים וגם

 תרומתו לא תסולא בפז. בכל הללוהזיכרון בבילגוראיי של היום, 

 

אף אחד משני הספרים לא תורגם לעברית. ברם, מיוזמתי, מפעם לפעם אני מתרגם עוד ועוד פרקים, כך שאני חושב 

 שלא ירחק היום והספר כולו ימצא כשהוא מתורגם.

 

עדות מרתקת ביותר שנכתבה בזמנו ע"י -מצאתי כתבתוב ב"חורבן בילגוריי" והפעם , עיינתי ש1395לקראת אזכרת 

עמודי  09חברי הועד להוצאה לאור של הספר[.  מרגע שהתחלתי לקרוא את  מששת, ]שהיה אחד ישראל גייסט

ך מאיר העדות, גמרתי אומר לתרגם אותם. מעבר לעדויות המצמררות שבו והסיפור המרתק שהכותב מביא לנו ואגב כ

פני נושאים רבים, אני רואה בכתבת עדות זאת חשיבות עצומה.  האיש מתאר כעד אירועים שלא ידעתי קודם, והביא 

אותי לתובנות שאשתף אתכם בהם בהמשך, האיש מספר על מספר רב של אנשים ואת שקרה אותם, הוא נוקב 

 סיפור ההשרדות שלוגם למדו על כך מהכתבה. וי ,שאולי לא ידעו את אחרית בני משפחתם מבינינו שאותםבשמות, כך 

על חייו, כל פעם כמעט  םאחד שנשלח ברכבת לבלז'ץ ונמלט מהרכבת, חזר לבילגוראיי, נמלט פעם בפע מרתק.

זועות שעשו ב וצפהחזה  שממנהשנתפס, מצא מקום מחבוא בעליית גג, איתר את אחיו והכניסו לאותה עליית גג, 

בדיוק בזמן כשהצוררים גילו את מקום המסתור שלו, וחייו שוב נצלו בעוד אחיו וחבר נוסף  ולגטביהודי העיירה, התגנב 

נתפסו ונרצחו, הוא חווה את חיסול הגטו, הוא ניצל כי היה בקבוצת הצעירים שהותירו מאנשי הגטו ואת כל היתר רצחו, 

ים עובדות במפעל לנשק, הוא שרד את הוא הגיע למחנה ההשמדה מיידנק, גם משם ניצל כי הגרמנים צריכים היו ידי
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יתר המלחמה במפעל זה ושוחרר ע"י הרוסים, ואז החל להבין עד כמה בודד הוא כשכל יקיריו הלכו עם ששת 

ל אחת מהן יכולה הייתה כאת סיפורו.  עלילה אחת מיני רבות ש סיפרהוא  וכאןהמיליונים לאבדון. והוא הגיע לישראל 

 עלילה דמיונית. זאת מעשה אמתי, לו רק הייתה היה האבוי שז .להיות עלילה לסרט

 

כאמור, תרגמתי את כל הקטע שרשם ישראל גייסט. במעמד האזכרה אי אפשר לקרוא את כולו ולכן בחרתי קטעים 

מתוכו. אבל לא אצא ידי חובתי עד שלא אספר לכם על התובנות שהעליתי  וגם אומר שאספתי את כל השמות שהוא 

בית עם ציון מספר העמוד המספר את שעלה בגורלו של כל אחד מהם. כל -תם על פי סדר אלףמזכיר מיינתי או

 המעוניין לחפש שם את קרובי משפחתו יוכל למצוא אותם ברשימה שתנתן בסוף התרגום.

 9191בבילגוראיי היה יודנרט שהוקם ב  
ודיתבבילגוראיי היית משטרה יה 
בנובמבר כיום  4כן ציון ל .9149לינואר  91, הוא המשיך להתקיים עד 9141לנובמבר  4הגטו לא התחסל ב  

חיסול הגטו אינו נכון אבל בתאריך זה יצא טרנספורט של מאות יהודים לבלז'ץ וזאת כנראה הסיבה לבחירת 
תאריך זה לאזכרות.

 נים, זאת בנפרד מרצחים ספורדיים.בבילגוראיי התקיימו לפחות שתי אקציות של רצח המו 
נשלחו ע"י הגרמנים יהודים שנבחרו ע"י היודנרט למחנות עבודה, הם חזרו בתום  9141מבילגוראיי בשבועות  

העבודה לבילגוראיי.
. 91, האחר עם חיסול הגטו ב 9141בנובמבר  4בבילגוראיי התקיימו לפחות פעמיים גירושים: אחד לבלז'ץ ב  

.9149לינואר 
הקטע נלמד על גורלם של מספר לא קטן של יהודים, מה שיכול לתת מענה למשפחות שלא יודעים מה קרה מ 

לסביהם, הוריהם וכד'.
הקטע מלמד שגם בתקופות הקשות ביותר ועל אף הסכנות לקיום האנושי התקיימו יהודים בעשרות מקומות  

מסתור בתוך העיר.
מרכבות, ברחו ממקומות ריכוז, ועל אף שידעו על המצב המסוכן אנשים שהצליחו להימלט מטרנספורטים, קפצו  

בבילגוראיי חשבו שזה המקום שצריך לחזור אליו.
אנשים חשבו שאותם שבעים איש ואישה שקיבלו זכות להישאר לגאליים בגטו, שפר גולם משל האחרים, ולכן  

ומירב תושביו למעט הצעירים שאפו להתקבל אל תוך הגטו. מה שהוכח בסוף כעורבה פרח עם חיסול הגטו 
שנשלחו לעבוד במיידנק ואח"כ במפעלי תעשייה גרמניים.

הסתבר שבבילגוראיי הכבושה הייתה ערבות הדדית: למרות שמקומות המסתור ]מרתפים ועליות גג[ היו  
דחוסים עד אפס מקום וחיו בהם בתת תנאים, הרי שמעולם לא סירבו למחפש מקלט נוסף שהתדפק על הדלת, 

תחלקו אתו בכל, גם מקור המזון של המתחבאים היה ברובו מאנשי הגטו שמשום שהיו לגאליים היה להם ה
אוכל.
האמונה אצל אנשים הייתה כל כך חזקה שאפילו בקרון הרכבת לבלז'ץ במחנק ובצפיפות מתארגן מניין  

ומתפללים מנחה.
סיכון ברחובות בילגוראיי ואפילו מסתבר שהמסתתרים היו יוצאים מפעם לפעם ממחבואם ונעים למרות ה 

נכנסו לתוך הגטו ויצרו קשר עם אנשיו.  נראה איפה שזה לא היה בדיוק גטו שמור כל הזמן בידי הגרמנים, 
והשמירה באה לידי ביטוי בעיקר בהגעה של הגסטאפו הגרמני, כנראה ללא התראה מראש, כדי לפקח על 

מבואות הגטו וברחובות בילגוראיי.  שעות הבוקר המוקדמות המתרחש בו, ומנגד פטרולים בשעות די קבועות ב
 היו הכי פחות מסוכנות לפעילות כי אז כבר לא היו פטרולים גרמניים וגם אנשי הז'נדרמריה נמו על משכבם.
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גם טורח  טיים, ישראל גייסעבור רובנו זאת הפעם הראשונה שנודע לנו על קיום יודנרט בבילגוראיי. לא רק שהיה ק

לתת את שמות חברי היודנרט, חלקם משתייכים למשפחות שאנו מכירים, אין כל ספק שזה יכול להוות שוק לכמה 

 מאתנו משום התדמית שמצטיירת באשר למוסד זה.

 

הודים, חיוני גם לי תפקודם ראוי אם כן להבהיר שלא מדובר בהכרח בגורם שלילי הראוי לגינוי, כי לא אחת היה

או כפי  "מועצת היהודים" –אפילו שנועד לשרת את הגרמנים, אבל בלעדיו יכול היה לשרור תוהו ובוהו. היודנרט 

הוקמו בפקודת הגרמנים.  בשלבים הראשונים היו בהם  "מועצת הזקנים" – "אלטסטנראט"שיהודים כינו אותו, 

דאגה ליהודים, חלקם אפילו שלמו בחייהם  מכובדי העדה, והם ניהלו את הקשר שבין העדה לשלטונות מתוך

הלל ינובר ושמעון בין שכנראה  :כשסרבו לדרישות הגרמניות כשהתנגשו בערכיהם, לרבות שניים כאלה בבילגוראיי

 סרבו לגרמנים והוצאו ליער שם רצחו אותם.

 

ם כבר לא התאימו השם הרע שיצא ליודנרטים נבע משלבים מאוחרים יותר, כאשר נדרשו לעשות דברים קשים שלה

ראשי ומכובדי העדה, ואת מקומם תפסו אנשים בעלי מורל ומצפון מפוקפקים. אז כשמדברים על היודנרט 

 בבילגוראיי, לא להתפס בבקשה להלם.
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 הכיבוש יהודי בילגוראיי תחת שלטון 

 842-872מתוך "חורבן בילגוראיי" עמ' 

 ישראל גייסטנכתב ע"י 

 און-ישראל ברסיכם, תרגם מיידיש וערך 

 

עולם של שינויי אין קץ פקד את היהודים,  שינויים  שמטרתם להפריד וליחד את גורלם משל הסובבים אותם באוכלוסייה  

 הפולנית.

 

, הילל ינובר,  פרוזס, חיים מרדכי הירשנהורן, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה: 9191סוף 

 ואחרים. זליג רוזנברג, שמעון בין, שמואל ארבספלד, יוסף רפפורט, יחזקאל קנדל, אקיצחק מאיר וורשבי

 

המשימות שהוטלו עליהם הייתה להעמיד לרשות שלטונות בכיבוש הגרמני  כוח אדם לעבודות כסלילת כבישים, בניית 

בנייה, פחם, עץ וכיו"ב  שדה עבור הוורמכט, וכן כסבלים להעמסה ופריקה של סחורות כגון: מלט, אבני-בית חולים

בתחנת הרכבת של העיירה הסמוכה זוורז'ניץ'.  היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחידת 

משה , בולק אטנברג, סיני שפער, משה פנצרמן, משה בלייכמן, יעקב טויברשיטור וסדר שעל אנשיה נמנו אישיויות כגון: 

 ים. תפקידם היה להביא את האנשים לעבודה כמו גם לעזור בשעת גירושים.ואחר יעקב אלנדר, שוואננפלד

  

דוד -שנים חייב לשאת על ידו הימנית שרוול  זרוע שעליו מגן 99, החליט שלטון הכיבוש שכל יהודי החל מגיל 9191באפריל 

 כחול כדי שהכל ידעו שזהו יהודי.

 

 רמנים כל אותה העת יהודים לעבודות שונות.יהודים כבר התרגלו והסתגלו לצרות והיודנרט סיפק לג

 

 יהודי בילגוראיי במחנות עבודה.

 

ומעלה חייב להתייצב  91הודיע המפקד העליון של כוחות הכיבוש בעיירה ליודנרט שכל יהודי מגיל  9191ערב שבועות 

רו באנשים שישלחו ברחבה שממול למפקדה וכל מי שיתנגד ייענש בחומרה. השמועה שרווחה בציבור הייתה ששם יבח

למחנות עבודה שונים. ביום המיועד התייצבו יהודים רבים במקום שנקבע, אולם חלק לא קטן מיהדות בילגוראיי הסתתר 

 במקומות מחבוא ולא הגיע.

 

והחלו לברור אנשים ולחלק אותם.  לשתי שורות עורפיות, אולם איש לא ידע מיהי  הגסטפו ומפקדם העמידו את הציבור

תשלח משם ומיהי זאת שתישאר בבילגוראיי. מבטי הגרמנים לא הסגירו את התשובה לשאלה שקדחה במוחות השורה ש

 הציבור איזו שורה מן השתיים טוב יהיה להימצא בא. 
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סופו של דבר, נבחרה קבוצה של צעירים בריאים וחזקים, נציגי היודנרט הכינו את רשימת שמות אותם שבחרו, הודיע 

ראשון של שבועות בשעות הבוקר עליהם להתייצב בתחנת 'הקולייקה' ]הרכבת הצרה שעברה  להם שלמחרת ביום

 ברחובות בילגוראיי והגיע עד לרכבת בזורז'יניץ[, עליהם לקחת אתם מלבושים ואוכל ליום אחד.

יענקל , בער ינובר, שמואל זיסמן, מרדכי ושמואל ווגנר, נטע-ישעיהוויחד אתי גם  ישראל גייסט –בין הנבחרים הייתי אני 

יונה שמירר ]חתנו של , ברוך וורמוט, נטע, יוסף ולייבל קליינמינץ, פסח פורצלן, בצלאל, מיכאל ומאיר אובליגנהרץ, החרש

שלמה , דודיש עטנברג, חנה שולדינר-משה[, טריב זעליג ]מטרנוגרוד. שלמה זילברליכט, יוסף הירשנהורן הרשל שולמן[

מיכאל , יצחק גדכט, זליג ברגשטיין, יצחק ולייביש ווידרפלץ, דוד ברלינרמן, בריליאנטשטייןצבי, משה ויצחק , דורנבוסט

 ואחרים. אליעזר ברגר, פייבל שלכטרמן, אוליובה

 

למחרת, יום ראשון של שבועות התייצבו כל הנבחרים ליד הקולייקה, עובדי הרכבת הצרה ונוצרים בילגוראיים הביטו 

 ת.בהם בעיניים מחייכות ושמחו

 

נכנסנו לקרונות הרכבת הצרה שהביא אותנו לז'ורז'יניץ, שם הועברנו לקרונות רכבת רחבים יותר. כל אותה העת הייתה 

 רוחנו טובה עלינו, לא ידענו מה ילד עבורנו יום.

 

 ממיידאן  שבכל ששת החודשים ששהינו במחנה, לא הכניס לפיו דבר 'מעניין לספר שבינינו היה אחד, מרדכי בסוויץ

 טריפה וחי רק על לחם ומים.

 

דייטשן', -עם ערב הגענו  לוורבקוביצה שבין הרובישוב וטושובצה שם המתינו לנו יחידות משמר גרמניות שהיו 'פולקס

אנשים שעל מצפונם רובצים מעשי זוועות שבצעו במחנות לרבות אקציות שונות כנגד יהודים.  הם החלו לדחוק בנו 

ם מאתנו השליכו את חפציהם כדי שיקל עליהם לרוץ לראש הטור, כי כל מי שהשתרך מאחור ולהריץ אותנו לחולות, רבי

 טעם את נחת זרועם ומגלביהם.

 

יתומים נוצרי.  הכניסו את כל הציבור לבית ריק, -הגענו לטורקביץ  שהיו בו מספר מבנים ארוכים ששימשו פעם כבית

עצמינו מצעים לשכב עליהם.  הגיע למקום איש אס.אס שהציג את ומייד ציוו עלינו להביא לוחות עץ וקש כדי להכין ל

 להיות מפקד אסירי המחנה. בנטע קליינמינץעצמו כמפקד המקום, והוא שבחר 

 

דייטשן' חמושים עמד עלינו כדי למנוע -למחרת הקפנו במו ידינו את שטח מחנה העבודה בגדרות תיל.  משמר של 'פולקס

אותנו לעבודה הראשונה שהייתה הרחבת והעמקת ערוץ של נהר ההוטשווא שנמצא ליד  בריחה.  עוד באותו יום הוליכו

טישובצה.  העבודה הייתה איומה, קשה ומזיקה. עבדו יחפים שקועים עד למותנינו במים. עלוקות נדבקו ומצצו את דמנו, 

גרם לנו לשתות ממימי  החום היה בלתי נסבל ומסביב הכל לוהט היה כמו בכבשן, מים לשתיה לא נתנו לנו והצמא

המדמנה המזוהמים של הנהר.  השומרים ומנהלי העבודה היו לא אחרים מאשר היתומים הנוצרים שבעבר התחנכו 

 רצח'.-במבנים בהם גרנו. הם התייחסו אלינו בסדיסטיות והיכו בנו 'מכות
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ריהם שנלקחו מן העיירה, ובאמת, כל אותה העת לא פסקו יהודי בילגוראיי לדרוש מעם חברי היודנרט מידע באשר ליקי

באחד הימים  הגיע נציג מהיודנרט הבילגוראיי לטורקביץ.  בין לבין אירעו בבילגוראיי מקרים בה הגיעו משאיות מלוות 

באנשי אס. אס  לבילגוראיי, הם חטפו יהודים מן הרחובות, העמיסו אותם על סיפוני המשאיות והעבירום לבלז'ץ דרך 

. ואחי שלמה הרשל גייסט –שם ניצלו אותם לצורך בניית עמדות צבא. בין אותם שנחטפו היו גם אבי טומשוב לובלסקי, 

העבודה נמשכה עד לעומקו של החורף. משנסתיימה שוחרר חלק מהם, ברם, הרוב נשלח למחצבות אבן לכראוורובקה ליד 

 י, בעיקר רגלית.קרקוב, לאחר זמן ממושך הם שוחררו ועשו את דרכם בחזרה הביתה, לבילגוראי

  

מופסקת  9191ובחזרה אל מחנה העבודה.  זה גדל והתרחב, והביאו משלוח של יהודים מטומשוב מזובייצקי. הסתיו 

העבודה בטורקביץ, ושולחים אותנו לטישובצה ככוח עזר בהעמקת נהר ההוטשווה, עבודה שהייתה חובה לסיימה עד 

. כשהגיע החורף שיחררו את כולנו ואנו עשינו את דרכינו בחזרה 'ודזהחורף, רוב אנשי המחנה החדש היו מוורשה ומל

 לבילגוראיי ושוב נלקחנו לעבודות קשות שהטילו עלינו הגרמנים: בעיקר בנייה, סבלות והעמסה וכן חטיבת עצים.

 

שפחתו. אך למרות ומ דודי אליהו גולדברגיהודים גורשו לגוריי, בינם היה גם  011התקיים הגירוש הראשון ו  9199באפריל 

הגרוש החלו אט אט, בזה אחר זה, אנשים לחזור לעיירה.  לא היה יום רגוע אחד, משאיות מלוות באנשי אס. אס הגיעו 

בתכיפות רבה יותר ושוב החלו חטיפות יהודים לעבודה, אנשים הסתתרו, אבל הרוצחים הוציאו אותם ממקומות המחבוא 

 והיכו אותנו עד זוב דם.

  

. הוא נתפס כשהלך לאחד ישראל פלוץלפיה אסור היה על יהודים להמצא מחוץ לעיירה. הקרבן הראשון היה  יצא פקודה

הכפרים לקנות תפוחי אדמה עבור משפחתו הרעבה. בדרכו הביתה כשהוא נושא עמו את מעט המזון שקנה השיגו אותו 

 הגרמנים והוא נורה בו במקום.

 

. השעות התארכו מעבר למה שנהוג היה בעבר והללו לא ושמעון בין הילל ינובר באחד הימים שלח הגסטפו להביא אליו את

נראו יוצאים ממפקדת הגסטפו, החשדות גברו מרגע לרגע ומרה שחורה ירדה על יהודי בילגוראיי, וחשש רב שמשהו נרקם 

 ...הרש זילברברגנה במסתרים.  בלילה הוציאו אותם העבירום לפאתי היער ושם ירו בהם למוות.  לזקן היהודים מו

 

 אקציית הרצח הראשונה בבילגוראיי.

 

, שמועה ריחפה באוויר שהיודנרט נדרש להכין רשימה של כמות יהודים שתגורש לאוקראינה. אנשים פקדו מדי 9191מאי 

לו כבר יום ביומו את היודנרט בתחנונים שלא יכללו ברשימה, התחושה הכללית הייתה שהעניין איננו פשוט כלל וכלל.  הח

להלך שמועות שהיהדות הולכת לקראת השמדה, ושמוע אחרת אמרה שמי שיעבוד במקומות עבודה גרמניים ישאר 

 בחיים. כך שאנשים הוציאו כל פרוטה שנשארה להם כדי שידאגו להם למקומות עבודה.

 

יחתה עליהם. את הרשימה היודנרט לא ידע כיצד לעוץ עצה ותופר, הם התחבטו ונלחמו עם עצמם כיצד לעמוד בגזירה שנ

היו חייבים להכין אחרת יפגע לכלל, לכן בסודי סודות הכינו רשימה ורק ביום האחרון הודיעו על כך לנוגעים בדבר 
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שעליהם להתייצב ליד ה'קולייקה' עם כל מטענם. ואמנם כול מי שהיה ברשימה התייצב במועד בתחנת הרכבת הצרה. גם 

 ובני משפחתו ורבים אחרים. זיסמן שמואל גםאני וכל משפחתי היינו ברשימה, 

 

ראוי לציין שכשירדנו מקרונות הרכבת הצרה בזורז'יניץ כדי לעלות שם על הרכבת הגדולה, הגיעו לשם מעסיקים עם 

והציע לו לנצל את ההמולה ולרדת מהרכבת. הלה  שלמה שטנדרפועליהם כדי ללוות את נשותיהם וילדיהם.  אבי פנה אל 

ם מה כל העסק הזה? איזו טובה תצמח לי משוב להסחב עם כל הכבודה? אסע לי איפה לאוקרינה, שם אמצא ענה לו: "לש

פיסת אדמה ואעבד אותה. הפועלים יצאו מייד בדרכם לעבודה, נשותיהם וילדיהם, ניצלו אי תשומת לב והתגנבו להם מן 

 המשלוח.

 

ב רע, כל מיטלטליהם נלקחו מאתם.  אחרי פעולת הגירוש כבר מן הרגע שהמגורשים הועלו על הקרונות הם הבינו שהמצ

הראשונה בה הוצאו מן העיירה כמה מאות משפחות ירדה על בילגוראיי דומייה של מוות. אנשים שלא הייתה להם עבודה 

ת עשו כל שיכלו כדי להשיג עבודה שתגביר את סיכוייהם לשרוד ולחיות.  מקץ זמן קצר מאוחר יותר, הופיעו שוב משאיו

-יצחקאס.אס ברחובות העיירה והם החלו לחטוף יהודים שהועברו למחנה ההשמדה מיידנק. בין אותם שנחטפו היה 

 משה בלייכמן, טוביה קנדל, כבולק עטנברג, ואפילו אנשים שמועסקים היו במשטרה היהודית בער ינובר, מאיר וורשביאק

 ואחרים.

 

וויר שמתוכננת אקציה נוספת שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   , שמועה נוספת ניסרה בחלל הא9191סוף אוקטובר 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו  11הכין רשימה של  הרש זילברברגהיודנרט שבראשו עמד 

הרש , 'ה שולמןארבע בניו של הרשל, שלום פורצלן, רנר עם אשתו וילדיואייזיק , טודרס לאנג עם שני בניו ואשתוכללו את 

דוד בנדלר , זילברליכט ואשתו שלמה ]שוזר החבלים[, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער, פנחס פרשטנדיק ובנו, טורם

בנו של , פישל קנדל, משה בוים, משה ליכטנפלד, אברהם ינובר ואשתו, בייניש אדלר ואשתו, אהרון הורנפלד, אשתו וילדיו

 [ ואחרים.פסח ]הנגר מפרמפול, ר פרוכטלנדרלייז, שמואל זיסמן, חיים הוכנר

 

אנשים החלו לרוץ אל היודנרט מתחננים שיכניסום לרשימת העובדים.  באין ברירה הבטיחו להם שאכן יעשו כך, אך 

לבסוף נשארה הרשימה כפי שהייתה מלכתחילה. הבהלה הייתה גדולה. כאלה שלא היו ברשימה הפקידו את חפצי הערך 

 כן היו ברשימה.שלהם בידי אותם ש

  

הודיע היודנרט שכל מי ששמו מופיע ברשימה חייב להיכנס עד סוף הלילה אל תוך הגטו  9191בנובמבר  9ערב יום ראשון ה 

, כולם ברחוב השלישי במאי.  הייתה בהלה איומה והרש פנצרמן, ינטשה קנטור, אלעזר קנדלשהתבסס על בתיהם של 

 ם שהיו ברשימה החלו להכניס את חפציהם האחרונים אל תוך הגטו.בעיירה, ראו כבר שהסוף מתקרב.  אות

 

מחזות קורעים לב התרחשו שעה שנשים נפרדו מבעליהם, הורים מילדיהם, הגרמנים, במתכוון, הפרידו וקרעו משפחות. 

תו היום וכשהלילה ירד הכל גווע ומת, יהודים שכבו בבתיהם על משכביהם, פוחדים לנפשותיהם ולא יודעים מה יביא א

 החדש.  רבים שלא היו ברשימה התגנבו אל תוך הגטו והתחבאו בחורים, עליות גג ובחדרונים נסתרים.
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 אקציית ההשמדה השנייה בבילגוראיי

 

, לפנות בוקר, נשמעו הדי יריות מכל עברי העיירה. יצאתי בבהלה מהבית ורצתי במורד רחוב השלושה 9191בנובמבר  1ה 

הגעתי ל'קולייקה' ושם הסתתרתי בתוך ערמת עצים שהייתה מונחת שם וצפתה להעמסה.  לאחר במאי, לכל אורכו עד ש

שעה קלה גילו אותי פועלים פולנים נוצרים שאיימו שהם הולכים לקרוא לגרמנים, יצאתי משם בריצה אל השדות, ראיתי 

מבוהלים ופוחדים עד אימה  ןשני ילדיו של מרדכי שרפמלפניי ערמת תבואה גבוהה וצללתי לתוכה, שם מצאתי את 

 שהסתתרו שם. הבנתי שאיני יכול להשאר שם כי זה היה בשטח פתוח.

 

כל העת לא פסק נפץ היריות, יצאתי מתוך הערמה הגעתי לצריף שנבנה לא מכבר, פרצתי את חלונו והסתתרתי בו עד 

, ניהלו מסע צייד רצחני אחר יהודי שהחשיך, כל אותו הזמן נשמעו היריות בגבי, הרוצחים הגרמניים ככלבים פראיים

העיירה.  יצאתי מהצריף והלכתי אל גויה שהכרתי פולובה היה שמה. והיא סיפרה לי שהרוצחים הגרמנים עברו מבית 

לבית וירו, הם דחקו ביהודים שעדיין נשארו בחיים והוליכו אותם כפי שנוהגים העדר לנקודת ריכוז שהייתה בשטח 

 .לייזר מיצנר. ומשם הובילו אותם אל הקסרקטינים שהוקמו על בית הקברות הישן ליד הירשמן בירךהפתוח של חצרו של 

  

במהלך הובלת היהודים לבית הקברות לו פסקו לזנב בהם ביריות, העיירה כולה הייתה מלאה בגופות ובתעלות שלצידי 

 הדרך זרם הדם כמו בבית שחיטה.

 

עצמי בהחלטה שאשר יקרה עם כולם יקרה גם אותי. כשהגעתי לקסרקטין משום שלא נפרדתי מהוריי החלטתי להתייצב ב

עצר אותי שומר גרמני. לשאלה היכן הייתי כל היום עניתי: בעבודה.  הוא לא האמין לי אך למרות הכל הכניס אותי 

 פנימה.

 

אייזיק , ר, אשתו וילדיויונה רופ, יוסף מוינעס שלום רופר,בכניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את 

עוד באותו היום ועוד רבים  באבי, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו אפרים צמרינג ומשפחתו, וולף בנדלר, שפער

אחרים נרצחו בדרך, היא הצטערה שהתייצבתי במקום לברוח. דבריה הביאוני לכלל החלטה שאני חייב להשתחרר 

 אבל בינתיים הציק לי הרעב והצמא עד בלי די.מציפורני הגרמנים ולברוח על נפשי, 

 

בנובמבר, אחר הצהריים, הוצבו על הקסרקטינים אנשי משמר ליטאים. אותם אוקראינים היו  9ביום שלאחר מכן, ב 

 לבושים במדים שחורים, מעוטרים בסמלים גרמניים. הם היו משתפי הפעולה של הגרמנים בהשמדת היהודים.

 

והעמידו אותנו בשורות. ומכאן יצא מסע המוות של שארית  שלמה ישראלטינים שליד הרפת של גרשו אותנו מתוך הקסרק

יהודי בילגוראיי שהובלו רגלית לרכבת שבזורז'יניץ הסמוכה. לאורך כל הדרת ירו בנו הליטאים, ואנו נפלנו בזה אחר זה. 

 שהוציאה את נשמתה ברחוב טרנוגרוד. אמיבין הנופלים הייתה גם 
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יק קשות לצועדים והם ניסו לבקש משומריהם האוקראינים מעט מים, אפילו שילמו להם בעבור מעט מים, הצמא הצ

 השומרים נטלו את הכסף וירו במבקשים באומרם: "הן בין כך וכך נירה בכם עד האחרון שבכם, לא חבל על המים?"

 

את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח. אבל עד , משום שהחלטנו לנצל ואייזיק שפער וולף בנדלראני הולך בדבוקה אחת עם 

מהרה הבנו שבריחה הינה בגדר הבלתי אפשרי, וזאת בשל היות הדרך רחוקה מהיער  וכן משום שכל ניסיון לצאת מן 

השורות נגמר בעוד גויה המוטלת על הדרך כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו. בדרך כשלו אנשים 

. הרמתי אותם על גבי וסחבתי אותם בשארית כוחותיי עד כמה רחוק ויוסף מוינס שלום רופריניהם היו מאפיסת כוחות, ב

 שיכולתי.

 

לפנות ערב כשכבר היינו קרובים לזורז'ניץ הפסיקו הליטאים לצלוף בנו, וכשנקלעו למקום מספר עגלות של כפריים, העלו 

שהתקרבנו עוד יותר לזורז'ניץ שרתה כבר מסביב אפילה מלאה.  את הציבור עליהן כדי שיגיעו ליעודם בשעה הנכונה.  כ

 בהתקרבנו לצומת דרכים, בחסות החושך יצאתי לאט ובזהירות מן הקבוצה  ופניתי שמאלה לדרך צדדית.

 

בת אחרי כמאה מטר הבחנתי בחושך באישה שהולכת עם ילד. חשבתי לעקוף אותה ואז הבחנתי זאת אינה אחרת מאשר 

, היא הייתה פצועה מכדור רובה שפגע בה.  הלכנו מבלי לדעת לאן, רעבים בער-ולדברג ואחיה הקטן יששכרדודתי גיטל ג

 וקופאים מקור, הגענו לשדה ואמצעו הייתה ערימה של שחת.  נכנסנו לתוכה ונפלה עלינו תרדמה עמוקה.

 

לא הספקנו לעשות יותר מצעדים כשהתעוררנו היה כבר יום, ראינו שאנו נמצאים בכפר, יצאנו מתוך ערימת השחת, 

ספורים כששני איכרים תפסו אותנו, הם גזלו מאתנו את הפרוטות האחרונות שהיו בכיסינו, קשרו אותנו בחבל האחד 

לשני, לא עזרו תחנונינו, בכי ובקשות, הם צחקו והובילו אותנו ל'תפיסה' הכפרית.  אחר הצהריים הם הביאו אותנו לרכבת 

של השומרים הגרמנים. הללו פתחו את שער המכלאה של נקודת האיסוף, ותוך כדי שחלקו לנו מכות  ומסרו אותנו לידיהם

אחותי קשות זרקו אותנו פנימה, אל תוך קבוצת המגורשים, וטרקו את השער מאחורינו.  בנקודת האיסוף פגשנו את 

לי שגם הם ברחו אתמול, שוטטו כל  סיפרה בת דודתי חיה גולדברג.  משה-אחי הצעיר ביותר אברהםואת  הצעירה גיטל

חנה ברלינרמן הלילה ביער וגם אותם תפסו אכרים מבני המקום והביאו אותם למקום האיסוף. בין הבורחים הייתה גם 

גם היא הובאה בידי האיכרים למקום האיסוף ומיד עם הגיעה נורתה למוות בידי  גיטלס[,-]בתם של קופל של ביילה

 הגרמנים.

 

ף שליד הרכבת כנסו הגרמנים כמה אלפי אנשים, היו שם בילגוראיים, אנשים מטרנוגרוד, פרמפול, גוריי, בנקודת האיסו

 קרשב ומקומות נוספים.  האנשים שכבו על החולות, פצועים, חלקם באבדן ההכרה, ומעונים מרעב ומכפור.

 

העמסת האנשים מתחילה.  לאורח אחר הצהריים. קרונות משא ריקים מובאים למסילה ו 9191בנובמבר  9יום רביעי 

הקרון עומדים רוצחים גרמנים ומקלות בידיהם ובזמן שהמגורשים רצים אל תוך הקרון הם מכים אותם במקלות עד זוב 

דם, כל אחד סופג את מנת המכות שלו, אין מי שנפקד מכך. כשהקרון כבר עמוס יותר משיעור הקיבולת שלו, הוא ננעל 

 ת הקרון השני וחוזר חלילה.מבחוץ ומתחילים להעמיס א
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אני הוכנסתי בקרון שעל רצפתו התגוללו ילדים, חלקם מתים וחלקם גוססים, הרוצחים דחסו אל תוך הקרון כל כך הרבה 

אנשים  עד שעמדו על גופות הילדים. עמדנו זמן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, הצמא הציק לנו עד כדי שיגעון, 

פתאום בידי השומרים האוקראינים והם דרשו כסף בתמורה למים, אנשים קרעו מעצמם כל הדלתות של הקרון נפתחו 

מה שנותר להם ונתנו בידי האוקראינים. בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמורה בגין מה 

ו כל העת וכדי לא לתת אותו ששמר את כספ פנחס צימרינגשלקחו: "בבלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו.  בין האנשים היה גם 

לליטאים דחף את כספו בתוך גומחה בקרון.  בעמדי בתוך הקרון המוגף היו אתי עוד גברים והעלינו השערה שבסוף יפרידו 

מתוכינו את הצעירים והחזקים וישלחו אותם לעבודה במפעלים גרמנים.  בעוד אנו חושבים על כך נפתחה שוב הדלת 

ים החוצה", האנשים התעוררו כמו מעלפון, הרהור חלף במוחם: "אולי באה לנו הישועה..."  ונשמעה הפקודה: "כל הגבר

אבל מכות הרוצחים הגרמנים החזירו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שעליהם כתובה הייתה 

ד והגיפו את דלתות הקרון מחדש המילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלב

 ואחרים. כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת. וולף בנדלר, אייזיק שפער, משה טויטמן, יוסף שמירריהודים מבילגוראיי. ביניהם 

 

 אני קופץ מן הרכבת.

  

, ואתו מניין, מתפלל מנחה, הוא אומר שיש עמנו אנשים שרוצים לקפוץ מהרכבת יוסף שמיררהרכבת זזה ממקומה, 

הנוסעת, מן הראוי שנאמר קדיש במניין.  מיד אחרי אמירת הקדיש סיכמנו בינינו מי יהיה הראשון שיקפוץ, הפתח הקטן 

לא היו מעוניינים לקפוץ  ושפער בנדלרשפתחנו בדופן הקרון הספיק בקושי כדי מעבר של גבר בוגר אחד.  כפי שראיתי 

עשינו בדופן הקרון, האחרים הרימו אותי עד שהוצאתי את רגליי ראשונים. לא חשבתי יותר מדי, נאחזתי בדופן הפתח ש

מחוץ לקרון בעקבות הרגליים יצא כל גופי מן הפתח בעודי תולה בידיי בגוף הקרון הדוהר קדימה. השומרים שעל גג 

מוות בין הקרונות פותחים באש ממכונות ירייה, אבל אין עוד דרך חזרה, לחזור לתוך הקרון כבר אי אפשר, וליפול אל ה

גלגלי הרכבת עדיף מכל מוות אחר, טלטול חזק של הרכבת מצמיד אותי מבחוץ לדופן הקרון, הנחתי לעצמי לצנוח לקרקע, 

 נצמדתי קרוב למסילה ובכך הרחקתי עצמי מזווית הירי של האש החזקה שהמטירו לעברי השומרים שעל גג הקרון.

בר היער הסמוך, כמעט שהתחלתי להתחרט על שקפצתי, מצאתי כשהרכבת התרחקה נעמדתי על רגלי והתחלתי לרוץ לע

לא קפצו[ וכל יקיריי האהובים המשיכו בדרכם אל האבדון. בהיותי לבד, וכאחד שאינו מכיר  ובנדלר שפעראת עצמי לבד, ]

ראשי את היער רעדתי בפחד מהצל של עצמי.  בהיותי שוכב לבד ביער בלילה הבחנתי פתאום מרחוק בתנועה. קברתי את 

באדמה מחשש שיבחינו בי. כשהצצתי מחדש אל שביל היער ראיתי שמתקרב אלי גבר משופם, נראה היה כגוי פולני 

טיפוסי, חשבתי שהנה בא סופי. בהרימי אט, אט את ראשי ראיתי שהאיש צולע ככל שהתקרב נראה היה לי יותר כיהודי. 

הרכבת אבל אותו השיג קליע של כדור גרמני שחדר לרגלו.  צרות  גם הוא קפץ מן  שלמה פייל, ]בנו של אשר פייל[.היה זה 

רבות היו לי עם האיש, לא היה לי במה לחבוש אותו, קרעתי חלק מבגדיי התחתונים וחבשתי אותו. הוא סיפר לי שבקופצו 

מי עוד מעט מן הרכבת השאיר בקרון את אפודתו ובתוכה כסף, כדי שיזרקו אותה אחריו אבל הוא לא מצא את זה. היה ע

 כסף וחלק ממנו נתתי לו.
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נכנס לביתו של  שלמההחלטנו להישאר ביער, ובלילה לצאת לחפש אוכל בכפרים. לאחר כברת דרך ראינו זוהר של אור.  

האיכר לבקש אוכל עבר זמן די ארוך  והוא בושש לחזור, חששתי שאיבדתי גם אותו, לבסוף יצא וסיפר לי שהם נתנו לו 

ביא דבר כי חשש לספר להם שיש אתו עוד מישהו.  גם אני נכנסתי וביקשתי משהו לאכול. האיכר ענה לי לאכול, לי לא ה

שהיה אצלו כבר "אחד משלכם" וקיבל, יותר אין לו לתת.  יצאתי מן הבית רעב, הבחנתי בסיר עם תפוחי אדמה לא 

אל תוך היער ושכבנו לישון. כשהתעוררנו  ושנינו צללנו שלמה פיילקלופים, נטלתי כמה מהם והלכתי משם.  חזרתי אל 

ראינו מרחוק בית כפרי עם באר, שתינו לרוויה, ניגשנו לחלון הבית ושאלנו את הזקנה שגרה בבית היכן אנו נמצאים.  היא 

 הזהירה אותנו שאנו בקרבת הכביש, ושניזהר כי על כביש זה נוסעים גרמנים.

 

וצרים שגרים ליד פרמפול. לדבריו נוכל לעבור אצלם את המלחמה. אני לא ניסה לשכנע אותי שנלך למכריו, נ שלמה פייל

 בעלי מקצוע וחשבתי שאולי יעלה בידי בדרך כל שהי להתקבל שם. 11הסכמתי אתו. ידעתי שבגטו הבילגוראיי נותרו 

 

שהדרכים שרצו לנובמבר יצאנו בדרכי היער לכיוון בילגוראיי, עשינו את דרכנו ביער משום  5למחרת, יום חמישי ה 

  0בגרמנים וגם שלא מעט פולנים חיפשו את ההזדמנות להסגיר יהודים לידיים גרמניות. טעינו ביער עד יום ראשון ה

בנובמבר, אוכל לא היה לנו והזנו את עצמינו מהצומח ביער. סופו של דבר הגענו לאזור הררי המרוחק מן היער ובאין 

 עלה על הדרך לפרמפול ואני המשכתי לכיוון בילגוראיי. שלמהו דרכינו: ברירה עלינו על הכביש הפתוח. כאן נפרד

 

כשירדתי מן ההר באו לקראתי שני פולנים שרכבו על אופניים. הם עצרו ושאלו אותי לאן אני הולך ואם נמלטתי 

שיכו לדרוש מהטרנספורט, שניהם פקדו עליי לחזור אל הגרמנים. ביקשתי מהם שיניחו לי לנפשי, אבל הם לא הרפו והמ

ממני לחזור. אחד מהם פגע בי באופניו והפיל אותי. קמתי ומבלי לחשוב, התחלתי לברוח לשדות החרושים.  לאחר שרצתי 

כברת דרך, עצרתי לראות אם אין הם רודפים אחריי, ראיתי משאית נוסעת, נהוגה בליטאים, השניים עצרו אותם והצביעו 

ביטול, שכמו אמרה, חבל לרדוף אחריו, כך או כך הוא בידינו. כשהגעתי ליער  עלי הבורח, השניים נענו בתנועת יד של

, הוא נדד ביער בגפו. הצעתי לו להצטרף אלי כדי לנסות ולהתקבל אלימלך ויינטרובשבפאתי בילגוראיי פגשתי בו את 

 .לגטו, הוא לא הסכים ויותר לא ראיתי אותו

 

אני רטוב עד לשד עצמותיי. נכנסתי לעיירה דרך סימטת גוש לתוך איזור ביום ראשון אחר הצהריים הגעתי לבילגוראיי כש

יחזקאל שהיה יהודי, מצאתי בגדים והחלפתי את הישנים כדי שלא יבחינו בי שאני יהודי, ודרך הרחוב הצדדי בו היה גר 

בא, הוא הראה לי , ביקשתי ממנו שיעזור לי להתחשמואל זיסמןנכנסתי לרחוב השלושה במאי, כאן פגשתי את  ארבספלד

בעליית הגג, הוא גם הבטיח לי שאם רק יתאפשר לו יעזור לי עם מזון.  עליתי  מיד לעליית הגג.   שלום רופרמקום, אצל 

 מצאתי שם מצעים, נשכבתי לנוח כדי לאגור כוחות.

 

ז שמעתי פתאום שכבתי על משכבי פוחד ולא הצלחתי להירדם, כל תזוזה של הקש הבהילה אותי. שכבתי שם זמן מה וא

של יריות ברחוב השלושה במאי, הצצתי החוצה דרך סדק שבקיר העץ, וראיתי כיצד המשטרה הפולנית יורה לתוך  טחמ

, מסתבר שהסתתרו שם מספר יהודים. שמעתי את אנשי צימרינגבית שעל פניו נראה היה כריק, הבית שלצד ביתו של 
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, השוטר של גז'יבקכך הרבה יהודים?" בין השוטרים זיהיתי את  המשטרה שואלים בפולנית "איך זה שנאספו כאן כל

 בילגוראיי מלפני המלחמה.

  

הרעב החל להציק לי, ולכן בשעות הבוקר המוקדמות נוהג הייתי לרדת ממחבואי, להתגנב לתוך בתים נטושים, שם 

 .מצאתי שאריות מזון כגזרים יבשים, סלק, בצל ותפוחי אדמה ומזה ניזונתי לתקופת מה

 

כשנכנסתי לאותם בתים יהודיים, מצאתי מפעם לפעם שגם בהם התחבאו בתוך חורים ובגומחות, באחד המקומות פגשתי 

.  באחד הימים בהיותי בעליית הגג נדמה היה לי יוסף צמרינג-הרששהסתתרו בבית סבם  שני ילדיו של פנחס צימרינגאת 

 דודתי רחל'ה ]אשתו של אליהו גולדברג[יתי להפתעתי את שאני שומע צעדים, ניגשתי בשקט לחרך שבקיר ודרכו רא

קראתי לה כמעט בלחש, היא התקרבה אלי מבוהלת כולה, היא סיפרה לי שהיא ושני ילדיה מסתתרים אף הם בעליית גג 

 אנשים. 91הם שם  ציער ]בנדלה[,-ילדיו של שלמה ליכטשל 

 

רול גרמני שעוברים ליד המרתף, "כאן אין אף יהודי", אמר בלילה נדדה שנתי, בשוכבי  שומע אני פתאום צעדים של פט

אחד לחברו,  "במרתף זה אנו מאחסנים בירה". כשעברו נרגעתי מעט, השניים לא העלו על דעתם שמעל המרתף 

 שבשימושם מסתתר לו יהודי.

 

, אחי שלמהה ורואה את , מוקדם למדי. שומע אני מגבי ברחוב שלושה במאי שאנשים רצים, אני מציץ החוצ99.99.91שבת 

" הוא שומע, מביט סביבו אבל לא יודע מהיכן באה הקריאה. הוא רץ לכיוון הגטו, אני שלמהאני שוכח את עצמי וצועק "

יורד בריצה ממחבואי ורודף אחריו, מגיע לשער הגטו, אבל זה סגור. הוא פותח לי אותו, אני נכנס, אנו נופלים איש על 

 יכן אני מסתתר כדי שאם יגרשוהו משם ידע להיכן להגיע.צוואר רעהו. סיפרתי לו ה

  

 אחי שלמהבגטו היה רופא יהודי גרמני לשעבר, פליט שהגיע מטרנוגרוד, הוא היה זה שגירש אותנו ואחרים מתוך הגטו, 

, ר טייראליעזבחצר ביתו של  מנדל הורביץואני נפגשנו מחדש בעליית הגג, הוא סיפר לי שהוא היה בבונקר שחפר בשעתו 

יהודים, הוא לא יכול היה עוד להישאר שם ויצא. תמכנו בחוזקה את הדלת של עליית הגג  11שם שהה יחד עם עוד 

 מבפנים כדי שאיש לא יוכל להיכנס לשם.  האוכל שאגרתי נגמר והחלו ימים של רעב.

 

יוכלו לעזור לנו במעט אוכל. , אפשר שהם ומשה ליכטנפלד אברהם ינוברהחלטתי לרדת וללכת לגטו, שם היו מכריי: 

לפנות בוקר ירדתי מעליית הגג. פטרולי הלילה הגרמנים סיימו כבר את סיוריהם ברחוב והפולנים עוד לא התעוררו, זה 

 היה הזמן המתאים ביותר לצאת לרחוב מבלי להתפס.

 

אחת: שאקח אתי אל עליית הגג נתן לי מיד חבילה של אוכל, אבל הייתה לו גם בקשה  אברהם ינוברהתגנבתי לתוך הגטו, 

אמר  אברהם ינובר, אותו הוא מחביא בביתו שבגטו ושאם רק ייתפס יהרגוהו בו במקום, אחיו הקטן מאיר ינובראת 

שהוא מנסה לעשותו חוקי בימים האחרונים אבל זאת משימה קשה ביותר. הסכמתי לבקשה, ולמחרת בשעות הבוקר 
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שיו המשימה שעמדה בפני הייתה לספק אוכל לשלוש פיות, וכך יום ביומו המוקדמות התחמקנו אל עליית הגג.  עכ

 התגנבתי מחדש אל הגטו כדי לקבל אוכל.

 

שבגטו, והחליט ללכת אליו. בקושי הצלחתי להניע אותו  אברהם ינוברנתקף בגעגועים לאחיו  מאיר ינוברבאחת השבתות  

השגחתי אם אין פטרולים גרמניים ברחוב.  לפנות ערב כבר לא מכך עד שעות אחר הצהריים, דרך הסדק שבקיר עליית הגג 

יכולתי לעצור בעדו, פתחתי בזהירות את הדלת והוא יצא לרחוב.  ממקום מחבואי ראיתיו מתקרב לשער הגטו ודופק עליו 

ודע לי בידיו שיפתחו לו.  הבחנתי מרחוק שמשהו מתחולל שם, לא עברו דקות רבות עד שנשמעו מספר יריות.  בהמשך נ

שהוא נתפס יחד עם עוד מספר אנשים שלא היו צריכים להיות שם ע"י הגסטפו, הם הוציאו את הקבוצה לשדות וירו 

 בכולם למוות.

 

ומיד נשמעו צעקות "אראוס" ]לצאת החוצה[,  אליעזר טיירבאחד הלילות לאחר חצות שמענו קול צעדי אדם בחצרו של 

מישהו על דלת עליית הגג שלנו, "פתחו לי" נשמע קול מאחורי הדלת.  הבנו שזה היינו משותקים מבהלה, בתוך דקות הלם 

אברהם מישהו ששהה במחבוא, בבונקר החפור שנתגלה לפני דקות אחדות.  פתחתי את הדלת והכנסתי אותו. היה זה 

מים למסתתרים  כדי להביא שלום רופרהוא היה האיש שהיה מתגנב כל לילה לבאר של  הורביץ ]בנו של מנדל הורביץ[

 בבונקר.

 

נשמע פיצוץ עז, אנו שומעים שמישהו רץ לצד קיר המבנה בו הסתתרנו, ומישהו אחר  רודף אחריו ומצווה עליו "האלט!" 

, שבחסות החושך הצליח להימלט מרודפו, של יוטשה ויינטרויב וילד]עצור[, ואז שמענו יריות, למחרת נודע לי שהיה זה 

 ותר מצא אותו המוות בשדות שמסביב לבילגוראיי.אך ימים ספורים מאוחר י

 

הוא סיפר לי שבבונקר היה מסתור עם מזון שהצטיידו בו למפרע. החלטנו ששנינו נלך  אברהם הורביץבהיותנו ביחד עם 

שלום לבונקר לפנות בוקר ונאסוף את האוכל.  כל אותו הלילה לא ישנו.  בבוקר ירדנו בלאט מעליית הגג ודרך חצרו של 

.  מחזה מחריד נגלה לעינינו. כל החצר הייתה זרועה במתים, גברים, נשים וילדים אליעזר טיירנכנסנו לחצרו של  ופרר

 קטנים... מחזה של שדה קטל.

 

רץ ומרים מהאדמה את כובע הפרווה של אביו, הוא אמץ אותו  אברהם הורביץרושם איום נחרט בנפשי לעד עת ראיתי את 

 ואמר לי: " זה כל מה שנשאר לי מכל משפחתי..." אל ליבו, מירר בבכי עז

 

כשהתקרבנו למרתף היה הכל מעורבב: אדמה ודם, על האדמה התגלגלו כמה שטרי כסף שברגעים האחרונים לחייהם 

 קרעו הקרבנות,  כנראה כדי  שלא יפלו בידי הרוצחים.

 

שו הרוצחים הגרמנים ועוזריהם הפולנים, כיצד בראשים מורכנים, רעבים, ומיואשים עוזבים אנו את הבונקר, ראינו מה ע

 עברו הם מבונקר לבונקר וחיסלו אותם בגרזנים מושחזים בעבור שני קילו סוכר.
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שעבר שם ואמר: "כאן בטח מת גם ישראל"  נוהג היה הוא  סוחר החזירים שווירשטשלמחרת לאחר השחיטה, שמעתי את 

 תמיד לעזור לי באוכל.

 

שינסה לרשום את אברהם כאיש הנמצא בגטו באופן   הרש זילברברגואני נתגנב לגטו לדבר עם  שאברהם הורביץהחלטנו 

עבר לגטו ואני ואחי שוב נותרנו לבד ורעבים בעליית הגג.  ביום  אברהם הורביץחוקי, ימים ספורים מאוחר יותר זה קרה, 

א לא יכול היה להישאר שם יותר מדי כי מדי יום אבל הו חיים ברנדווין ]בנו של ישראל[,מן הימים הגיע מן היערות לגטו 

הגטו לביקור של אנשי גסטאפו.  מישהו סיפר לו שאנו מסתתרים בעליית הגג ולפנות ערב הוא הגיע אלינו, למרות  'זכה'

 שהאוכל שקיבלנו מחברינו בגטו היה במשורה התחלקנו בו גם עם חיים ברנדווין.

  

כל הרכוש ששם עליו את ידיו: רהיטים, מכונות, כלים, ואת הכל הציג לראווה על  האפוטרופוס על הרכוש היהודי אסף את

קיר החזית של המבנה שבעליית הגג שלו הסתתרנו. כל תנועה שלנו העמידה את חיינו בסכנה.  לתצוגה זאת הגיעו איכרים 

 מכפרי האזור לקנות את רכוש הנרצחים והמעונים היהודיים.

 

, האיכרים סיפרו בשמחה ששעה שאספו את אנטשל שוררהיטים שנלקחו מביתו של פעם הביאו לשם משלוח של 

ואחרים, הוליכו  היינך ]חנוך[ שיער, דוד זוקמןהרהיטים כדי להעבירם לתצוגה, הם פגשו שם כמה יהודים, ביניהם את 

מצאו  נטע קרוננברגל אותם לבית הקברות ושם הרגום ביריה.  בפעם אחרת שמעתי פולני שמספר לחברו שמאחורי ביתו ש

 . הפולנים הסגירו אותו לגרמנים , שגם אותו הוליכו לבית הקברות וירו בו למות.מיצנראחד ממשפחת 

 

נטע קרוננברג, שעה ששכבתי בעליית הגג והצצתי דרך הסדק החוצה ראיתי את הגסטפוביץ מויאבסקי כשהוא מוביל את 

יו אזלו התמוטט, הגסטפוביץ ניגש אליו בעט בו מספר פעמים ואז , ברגע מסוים, נטע שכוחותאת אשתו רוחלצ'ה ובתם

 ירה בו, בו במקום, במרחק מה משם ירו גם באשתו.

 

התחבא במשך שבועות מספר בחדרים שנשארו בחצר ביתו, באחד הלילות גילו אותו אנשי המשמר  שמואל בלנדרסבי, 

 וירו בו כשהוא שכב במיטתו.  

  

 תחבא תקופה מסוימת אצל המכונאי סולסקי גילו הגרמנים וגם אותו הרגו בירייה.שה אליהו גולדברגאת דודי 

 

, המון גויות יחזקאל קנדלמראה מחריד נתגלה לעיניי בלכתי בשעות הבוקר המוקדמות אל הגטו, עברתי דרך חצרו של 

יחד עם משתפי פעולה מקרב  עירומות לחלוטים מפוזרות היו בכל חלקי החצר.  כפי שנודע לי מאוחר יותר, גילו הגרמנים

עם חתנו וכל  אברהם טוברעם כל משפחתו,  יחזקאל קנדלאנשי העולם התחתון את הבונקר המוסווה ביותר שהתחבאו בו 

 ואחרים. מלכה קורנבליטמשפחתם, 

 

ין, עוד תמונת אימים נחקקה במוחי, שמעתי מן הרחוב רעש של תנועה עירה, דרך החריץ ראיתי כיצד הגרמנים והעברי

, נשארתי הבנדלריםאיש העולם התחתון הפולני, קולאשע ואיכרים, בידיהם מוטות ברזל וגרזנים, נכנסים לחצרם של 
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איש  91ואחרים. ביחד היו שם  רחל'ה גולדברג וילדיהמרותק למקומי, רוצה לראות מה יקרה, שם התחבאה דודתי 

, לא לקח הרבה זמן עד שראיתי כיצד מוציאים מן ואישה. בעודי עומד מרותק לחריץ שמעתי קול של שבירת עצים

 המחבוא את דודתי, את ילדיה את כל האחרים, נודע לי שגם את הקבוצה הזאת הובילו למותם בבית הקברות.

 

סיפר לי שגם ביער לא ניתן היה למצוא מסתור, האיכרים הפולנים ערכו מצוד אחרי יהודים, את מי שמצאו  חיים ברנדווין

רק הוא שרד כשברח וחיפש את דרכו אל הגטו עליו שם את כל יהבו בתקווה שיקבלוהו כאחד מאנשי  הרגו במקום,

 המקום.

 

היה צריך להודיע לי מתי  אברהם ינובר, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9199בינואר  9יום ראשון ה 

שלום ה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו בביתו של יגיע לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  לפתע  התרחש הרש זילברברג

, האחרון הצליח להימלט, את אחי הביאו לבית הקברות חיים ברנדוויןואת  שלמהנתגלתה.  הוציאו משם את אחי  רופר

 וירו בו.

 

א דיברתי, כבר ל הרש זילברברגהיה זה מקום המסתור האחרון בבילגוראיי.  נשברתי, יותר לא חזרתי לעליית הגג. עם 

דיבר אתו והלה הבטיח לו לסדר את העניינים כדי שאחשב תושב לגלי של הגטו, לצורך העניין היו צריכים  אברהם ינובר

. עם התמונה צמרינגתמונת פספורט שלי. התגלחתי, שמתי את נפשי בכפי והלכתי להצטלם אצל הצלם שגר בביתו של 

 חד מאנשי העבודה בגטו הבילגוראיי.ולמחרת כבר נראיתי כא הרש זילברברגחזרתי אל 

 

 חיסול הגטו.

 

 ביום האחרון שלנו בגטו הסתובבה בינינו השמועה שכבר לא הייתה חדשה שהגרמנים עומדים לחסל את הגטו.

 

לפנות בוקר הקיפו הגסטפו והז'נדרמריה את הגטו, היינו עוד במיטות כשהתעוררנו מקולות  9199בינואר  91יום ששי ה 

 ת על התריסים וצעקות "לקום"! ו "קונטרול"!, בשלב זה הבינו כבר האנשים שהגיע הסוף.דפיקות עזו

 

התלבשנו במהירות, בחוץ עוד היה חושך שחור. כולם יצאו לחצר. הגסטפו פקד עלינו להסתדר בשורות: אנשים צעירים 

 בנפרד, מבוגרים בנפרד, נשים וילדים בנפרד.

 

, אברהם ינובר, שמואל זיסמן, ישראל גייסט –אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת 

שלום , פנחס פרשטנדיק, אהרן הורנפלד, דוד בענדלר, משה ליכטנפלד, בינים שולמן, שלמה זילברליכט, בייניש אדלר

, שיצעדו אל מחוץ קנדל ופישל משה בוים, בייריש לאנג, דוד לקס, אברהם הורביץ, שני בניו של אליעזר שוחט, פורצלן

 לייזר פרוכטלנדר, נחמן רנרלשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, השאירו הגרמנים בגטו את 

ברח אף הוא אל נוצרי פולני  נחמיה לנגליער.   ולייזר פרוכטלנדר נחמיה רנר.  כפי שנודע לנו מאוחר יותר ברחו ונחמיה לנג

 החביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים.ממכריו שהיה אמור ל

http://www.bil-is.com/
http://www.bil-is.com/
mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il


   

           

 

               עמוד מס' 17

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 5157691ת"א     טלפון:  91רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 6799911-30פקס:   i@zahav.net.il-baron 6799155-30גן טלפון: -תרמ 19און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

 

 לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

 

כן בהגיענו "לתפיסה" ]בית הסוהר של בילגוראיי ברחוב זמושץ'[ דרש מאתנו הגסטפו להעביר לידיו כל כסף שיש עלינו ו

כדי  פישל קנדלחפצי ערך, הם אמרו לנו שאנו עוברים למחנה ולכן השאירו בידינו רק סכומים קטנים. הם עינו קשות את 

שיגלה להם היכן החביא היודנרט את כספו.  חלק מאתנו שנשא עמו כסף ביקש ללכת לבתי השימוש והם זרקו את הכסף 

"תפיסה"  איש גבה קומה, פשוט נפיל, הר אדם. שמו היה פתאום הגיע ל לאסלות כדי שלא יפלו לידי הרוצחים.

פינקובסקי. לבוש היה במדי אס. אס. הוא שאל אותנו היכן נשותינו ומטלטלינו. מישהו ענה לו שהכל נשאר בגטו. הוא לא 

, דרש את הכסף שהגסטפו השאיר בידינו ובתמורה הבטיח שנקבל אוכל במחנה אליו פישל קנדלהרשה יותר לענות את 

 יקחו אותנו. הוא לקח אותי ועוד אדם והסיע אותנו בחזרה לגטו כדי לקחת שמיכות.

 

בשובנו לגטו ראינו כי כל מי שנשאר נטבח וגוויותיהם מפוזרות בכל החצר. קיבלנו מעט שמיכות קרועות וחזרנו 

 ל"תפיסה".

 

וא עמד, אקדח בידו, הוציאו אותנו לפנות ערב חזר שוב אותו איש אס. אס. עם משאית שעצרה לפני שער  ה"תפיסה". ה

 .ודוד לקס פנחס פרשטנדיקאחד, אחד מן ה"תפיסה", וכל מי שלא מצא חן בעיניו, ישר, ירה בו. בין אותם שרצח היו 

 

כשכבר היינו מועמסים  על המשאית ציווה הרוצח פינקובסקי שיורידו את המגפיים של הנרצחים.  אחרון ירד מהמשאית, 

מפול. הוא לא היה זריז מספיק לטעמו של הרוצח ולכן ירה גם בו.. הוא לא הסתפק בכך ושוב דרש מיכאל, יהודי מפר

-שיביאו לו את מגפי הנרצחים, מישהו זינק החוצה ועשה את המוטל עליו בזריזות. הוא הביא את המגפיים לרוצח ענק

 המידות, והמשאית יצאה בדרכה לכיוון זמושץ'.

 

 כלשהו, המשאית עצרה ליד אורוות סוסים. זה היה מקום המגורים של אנשי המחנה.מאוחר עם ליל הגענו למקום 

 

 בית ספר של האס. אס. לרכיבה על סוסים בינוביצה.

 

תנאים על הרצפה המזוהמת. מהאורוות עלתה צחנה איומה. חלק מן -כשנפתחה הדלת ראינו כיצד אנשים שוכבים בתת

וה ציווה לבשל עבורנו מרק שכל אחד מאתנו בלע מיד בתיאבון רב, ומשום האורווה הופרד במחיצה ועשו שם מטבח. הגב

שהיינו רעבים איש כלל לא חש בטעמו.  הוא ציווה על כל החולים לפנות עבורנו את מקומותיהם והעבירם לקדמת 

 האורווה.

 

בת סוסים עבור האס. התחברנו אל הבריאים בחבורה, רובם היו יהודים מזמושץ', העבודה הייתה לבנות בית ספר לרכי

 ברוינשטיין ויהודי צ'כי באש שמו. –אס. האדריכלים היו: יהודי זמושצ'אי 
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שנפל מת על הרצפה. מפעם   באהרן הורנפלדבאחד הערבים פתח הרוצח את דלת האורווה וסתם כך ירה פנימה הוא פגע 

בניו  1הקרבנות המיועדים גם בילגוראיים,   לפעם נבחרו בינינו יהודים שנלקחו כדי שירו בהם. באחד המקרים נמצאו בין

.  כשהובלו להורג הם קפצו מהרכב חזרו למחנה והתחבאו בתוכו, בעבור סכום כסף גדול ויעקב רנר של אליעזר שוחט

הצליח היהודי הצ'כי באש לשכנע את הרוצח פינובסקי  שיניחו להם להישאר בחיים במחנה.  היו מקרים שיהודים 

שאף הוא לקה בטיפוס, עלה בידיו שלא ירו  אייזיק רנרטיפוס וברוב המקרים הוציאום להורג בירייה. בילגוראיים לקו ב

 בו אך מקץ מספר ימים חיסלה אותו המחלה והוא נפטר.

 

חיסלו את מחנה ינוביצה. מוקדם בבוקר העבירו אותנו רגלית למחנה אחר "לופט ואפה" בזמושץ', ומשם  9199במאי 

שאיות, דחסו אותנו כמו דגים מלוחים עד אפס מקום, הושיבו מספר אנשי אס. אס. כשומרים בכל העמיסו אותנו על מ

משאית, ויצאנו לדרך.  בדרך התקלקלה משאית. הורידו ממנה את האנשים והמשיכו לדחוס אותם ולפזר אותם ליתר 

 גם בהם והשאירום על הדרך. המשאיות. הורידו שניים בניסיון לתקן את המשאית, יותר כבר לא החזירו אותם, ירו

 

אדם' -הגענו לשערי מחנה מיידנק, בשער קידם אותנו השלט "העבודה משחררת". עם כניסתנו למחנה ראינו 'גוויות

מהלכות בקושי, הם לבשו כותנות מפוספסות, והעבידו אותם בעבודות המחנה. הורידו אותנו מן המשאיות והובילו אותנו 

בטור. עמד שם איש  אס. אס. שקרא בקול גדול: כסף, זהב, טבעות, הכל להניח כאן. נצטווינו לצריף שהכניסה אליו נערכה 

להתפשט, להרים ידיים ורגליים, לפתוח את הפה, כך כשאנו עירומים בדקו אם אין אנו מסתירים דבר. משם צעדנו לצריף 

ונכנסנו למקלחות בחשש גדול שמדובר סמוך, שם היו המקלחות ותאי הגזים. כבר הבנו את שיטת ההונאה של הצוררים 

 בחדר גזים.

 

היה שם ספר שגילח אותנו מכל שערה בכל מקום בגוף, אחרי שהתרחצנו קיבל כל אחד מאתנו את כותונת האסירים 

 ומנעלי עץ.  בבלוק היו גם דרגשים אך לא איפשרו לאיש מאתנו לשבת עליהם.

 

בסך, אבוי היה לזה שלא צעד ברגל הנכונה. אני העדפתי -וצעידה אחרי שאכלנו משהו גירשו אותנו לחצר לתרגילי סדר

להישלח לעבודה במקום לעבור את סדרת תרגילי הסדר משך יום שלם. למזלי כבר למחרת צירפו אותי לקבוצת עבודה 

ינו את שהוטל עליה לסלול דרך במחנה מאבנים של בניינים שנהרסו בלובלין.  חולקנו לזוגות והיינו צריכים לאסוף ביד

שברי האבן, להעמיס אותם, ולרוץ אתם למקום אחר.  משום שהריצה בנעלי העץ הייתה בלתי אפשרית, שמעתי את 

המשגיחים צועקים  אלינו בגרמנית "בוא לכאן" עצרתי במקום, לא ידעתי מה הוא רוצה ממני, הוא קרא לעזרה את אחד 

לי את חמת זעמו במכות מקל, כשזעקתי מכאב גברו המכות, מעמיתיו, חברו דחף את ראשי בין רגליו, והמשגיח שפך ע

 סימני המכות נותרו על ראשי וגופי עד עצם היום הזה.

 

ואת  יצחק מאיר וורשביאקלאחר אירוע דמים זה שלחו אותי בחזרה לעבודה. כמה ימים מאוחר יותר פגשתי שם את 

נראה היה רע  יצחק מאיר וורשבייק.  9191מיידנק ב הם נחטפו ל פייבל זיסקרויט ]הבן של רבקל'ה אשת מאיר גרינר[,

מאד, הוא סיפר לי שרק יצא מבית החולים, אצבעות  רגליו קפאו בקור, אבל אם היה מתאשפז שוב הוא ידע שמשם הוא 

 כבר לא ייצא...
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גוראיים בכל מה .  אותם צעירים עזרו לאחיהם הבילוורשביאק למיידנקפגשתי שם עוד נערים בילגוראיים שהגיעו יחד עם 

 ועד כמה שיכלו.  

 

ראינו שם מעשי זועות, הרוצחים הגרמניים היו מכנסים את הציבור למרכז המחנה כדי שיראו כיצד הם תולים את 

קרבנותיהם בפומבי, הם הובאו כדי לשמש קהל בהוצאות להורג. במהלך המסדרים  היה כמעט בכל יום חסר אדם, לא 

ו ליד מיטתו, הבאנו אותו מת למסדר ולספירת האסירים.  באחד המקרים לקראת המסדר אחת מצאנו אותו תלוי בצוואר

ירד בחוץ גשם זלעפות.  אחד מאתנו היה חסר. עמדנו שעות בגשם עד שהחיפושים העלו שהוא הטביע עצמו במדמנה של 

 בית הכיסא.

 

במפעלים גרמניים.  רובנו הגדול קיווה  אחרי שהייה של חודש עברו שמועות שאת הבריאים שבנו עומדים להעביר לעבודה

שהדבר יקרה, העיקר שנצא מגיהינום זה. כל יום כשחזרנו מהעבודה החזרנו אתנו מספר מתים שנפגעו מקליעי וממכות 

 הרוצחים.  החל עניין חדש של בדיקות רפואיות של רופאים והכנת רשימות הבריאים. אני מצאתי את עצמי ברשימה זאת.

 

ו מרחק של כמחצית השעה לאורך הכביש המוליך ללובלין. הגענו לתחנת הרכבת, המתינו לנו קרונות, ממיידנק צעדנ

גונית, עם בוקר הגענו לתחנה, הקרונות נותקו -העמיסו אותנו והגיפו את דלתות הקרונות. הנסיעה הייתה משעממת וחד

-נו שלט שכתוב היה עליו "האסאגמן הקטר, פתחו את הדלתות והורו לנו לצאת. כשהיינו בחוץ קידם את פני

סקרזשיסקה",  ה"ווערק שוץ" קיבל אותנו. כדי להפחיד את ציבור המגיעים הם קודם כל ירו בכמה אנשים מאתנו. 

העמידו אותנו בשורה והובילו אותנו לבית החרושת, שם חילקו אותנו לביצוע עבודות שונות. בתוך הקבוצה נמצאו כמה 

שולמן , בענדלר דוד, זילברליכט שלמה, אדלר בייניש, זיסמן שמואל, ישראל גייסט –אני : יהודים מבילגוראיי ביניהם

 ואחרים. בונים

 

.  9199העבודה הייתה בבית חרושת לנשק, עבדו בו במשמרות. שבועיים ביום ושבועיים בלילה.  עבדנו שם עד מאי 

ושמואל , אני טשענסטָאכָאוולת לגרמניה וחלקם כשהרוסים הגיעו לוויסלה בוורשה, החלו הגרמנים להעביר את המכונו

 , ושם המשכנו לעבוד באותה עבודה.טשענסטָאכָאוונפלנו לקבוצה של  זיסמן

 

עבדתי במשמרת הבוקר, במפעל הייתה המולה, שמענו כי הרוסים נמצאים כבר קרוב לעיר, מה שלא הפריע  95.19.9195

ז אותנו, ממש כמו מקודם. שמענו שהאנשים שצריכים להגיע למנהלי העבודה הגרמניים להמשיך לדחוק בנו ולזר

 שעבד במשמרת הלילה אמנם נשלח. ושמואל זיסמןלמשמרת הלילה עומדים להישלח.  

 

בערך בשעה שלוש אחה"צ ראינו כבר כיצד מנהלי העבודה נעלמים בזה אחר זה. כשראינו שהרוסים כבר בגבינו התחלנו 

שהגרמנים לא יסחבו אותנו אתם.  הציבור כולו החל להתרכז במקומות שונים, בכל כבר לחשוב על מקומות מחבוא כדי 

המפעל כבר לא נראה היה אף לא גרמני אחד. אני וקבוצה נוספת התחבאנו במרתף המפעל. לאחר זמן די ממושך התחלנו 

בנו מפוחדים עד ששמענו לשמוע זכוכיות נשברות בבניין, שמענו את קולות ההפצצות האוויריות שהמשיכו ללא הרף.  שכ
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קולות אנושיים: "צאו!, צאו!, הרוסים הגיעו, הם כבר כאן" האנשים פרצו החוצה מהמרתף כמשוגעים, את פנינו הקבילו 

 מכבי אש פולניים שאמרו לנו: "אתם משוחררים, הגרמנים עזבו!"

 

שחזרנו למציאות הבנו שנותרנו לבד, הציבור יצא לרחוב, נפלנו זה על צווארו של זה, התנשקנו ובכינו משמחה, ואז כ

 שקרעו מאתנו לנצח את כל קרובינו ומשפחותינו.

 

, לאחר מחצית השנה עברתי לוורוצלב ומשם באתי לישראל היכן טשענסטָאכָאווביצאתי מהמחנה ומצאתי את מקומי 

 . שמואל זיסמןששוב מצאתי את 
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 נשים[א 911]נספרו לפחות   רשימת האנשים המוזכרים במסמך זה

 אנשים שם מספור

 1 אברהם הורביץ  1

 2 אדלר בייניש ואשתו 2

 1 אובליגנהרץ בצלאל  3

 1 אובליגנהרץ מאיר  4

 1 אובליגנהרץ מיכאל  5

 1 אוליובה מיכאל  6

 1 אטנברג בולק  7

 1 אטנברג דודיש  8

 1 אייזיק שפער 9

 1 אלנדר יעקב  10

 1 ארבספלד יחזקאל   11

 1 ד שמואל ארבספל 12

 1 בוים משה  13

 1 בייריש לאנג 14

 1 בין שמעון  15

 1 בלייכמן משה  16

 1 סבו של המספר -בנדלר שמואל  17

 4 בנדלר דוד אשתו וילדיו 18

 1 בנדלר וולף  19

 1 ברגר אליעזר   20

 1 ברגשטיין זליג  21

 1 בריליאנטשטיין יצחק  22

 1 בריליאנטשטיין צבי  23

 1 ברלינרמן דוד  24

 1 גיטלס[, -ברלינרמן חנה ]בתם של קופל של ביילה 25

 1 ברנדווין חיים ]בנו של ישראל[ 26

 1 גדכט יצחק  27

 4 דודו של המספר -גולדברג אליהו ומשפחתו  28

 1 בת דודו של המספר -גולדברג גיטל  29

 1 בן דוד של המספר -בער -גולדברג יששכר 30

 1 דודתו של המספר -ל'ה ]אשתו של אליהו גולדברג[ גולדברג רח 31

 1 גז'יבק, השוטר של בילגוראיי 32

 1 אחיו הצעיר של המספר -משה -גייסט אברהם 33

 1 אחותו הצעירה של המספר -גייסט גיטל  34

 1 אבי המספר -גייסט הרשל  35

 1 המספר -גייסט ישראל  36

 1 אחיו של המספר -גייסט שלמה  37

 1 דורנבוסט שלמה  38

 1 בנו של  -הוכנר חיים  39

 1 הורביץ אברהם  40

 1 הורביץ אברהם ]בנו של מנדל הורביץ[  41

 1 הורביץ מנדל   42

 1 הורנפלד אהרון  43

 1 הירשמן בירך  44

 1 הירשנהורן חיים מרדכי  45

 1 הירשנהורן יוסף   46

 1 ווגנר מרדכי  47

 1 ווגנר שמואל  48
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 1 ווידרפלץ יצחק  49

 1 ווידרפלץ לייביש  50

 1 וורמוט ברוך  51

 1 מאיר -וורשביאק יצחק 52

 1 ויינטרוב אלימלך  53

 1 ויינטרויב ילדו של יוטשה ויינטרויב 54

 1 זוקמן דוד  55

 1 זילברברג הרש  56

 2 זילברליכט שלמה ואשתו  57

 1 זיסמן שמואל  58

 1 הבן של רבקל'ה אשת מאיר גרינר[,זיסקרויט פייבל  ] 59

 1 טובר אברהם   60

 1 טויטמן משה  61

 1 טורם הרש  62

 1 טייר אליעזר  63

 1 טריב זעליג ]מטרנוגרוד[ 64

 1 ינובר אברהם  65

 1 ינובר בער  66

 1 ינובר הלל  67

 1 אחיו הקטן של אברהם ינובר -ינובר מאיר  68

 1 יענקל 'החרש' 69

 1 קב טויבריע 70

 1 נטע-ישעיהו 71

 1 ישראל שלמה   72

 4 לאנג טודרס עם שני בניו ואשתו 73

 2 ציער שלמה ]בנדלה[, ילדיו -ליכט 74

 1 ליכטנפלד משה  75

 1 לנג נחמיה  76

 1 לקס דוד בנו של משה שטריקנדרייער ]שוזר החבלים[ 77

 1 מוינעס יוסף  78

 1 מיצנר 79

 1 מיצנר לייזר  80

 1 פורצלן פסח  81

 1 פורצלן שלום  82

 1 פייל שלמה ]בנו של אשר פייל[.   83

 1 פלוץ ישראל  84

 1 פנצרמן הרש  85

 1 פנצרמן משה  86

 1 פסח ]הנגר מפרמפול[  87

 1 פרוזס 88

 1 פרוכטלנדר לייזר  89

 2 פרשטנדיק פנחס ובנו 90

 2 ילדיו -צימרינג פנחס  91

 1 נחס  צימרינג פ 92

 4 צמרינג אפרים ומשפחתו 93

 1 אביו של פנחס צימרינג -יוסף -צמרינג הרש 94

 1 קורנבליט מלכה   95

 1 קליינמינץ יוסף  96

 1 קליינמינץ לייבל  97

 1 קליינמינץ נטע  98

 1 קנדל אלעזר  99
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 1 קנדל טוביה  100

 1 קנדל יחזקאל  101

 1 קנדל פישל  102

 1 טשה קנטור ינ 103

 1 קרוננברג נטע  104

 1 קרוננברג רוחלצ'ה  105

 1 רוזנברג זליג  106

 4 רופר יונה אשתו וילדיו 107

 1 רופר שלום  108

 4 רנר אייזיק עם אשתו וילדיו 109

 1 רנר יעקב  110

 1 רנר נחמן  111

 1 רפפורט יוסף  112

 1 שוואננפלד משה  113

 2 ו של שני בני -שוחט אליעזר  114

 1 חנה -שולדינר משה 115

 1 שולמן בינים  116

 4 ארבע בניו של  -שולמן הרשל'ה  117

 1 שור אנטשל  118

 1 שטנדר שלמה   119

 1 שיער היינך ]חנוך[   120

 1 שלום פורצלן 121

 1 שלכטרמן פייבל  122

 1 שמירר יונה ]חתנו של הרשל שולמן[  123

 1 שמירר יוסף  124

 1 שפער אייזיק 125

 1 שפער סיני  126

 2 שני ילדיו של   -שרפמן מרדכי  127

  155 

 

 ריכוז התכתובות עליהם על פי סדר ההתרחשויות בכתבה.מת האנשים על פי סדר אלף בית של שם המשפחה ורשי

 התרחשות  עמוד שם

הצטיידו בו למפרע. החלטנו אברהם הורביץ סיפר לי שבבונקר היה מסתור עם מזון ש 94 אברהם הורביץ 
ששנינו נלך לבונקר לפנות בוקר ונאסוף את האוכל.  כל אותו הלילה לא ישנו.  בבוקר 
ירדנו בלאט מעליית הגג ודרך חצרו של שלום רופר נכנסנו לחצרו של אליעזר טייר.  מחזה 

  מחריד נגלה לעינינו. כל החצר הייתה זרועה במתים, גברים, נשים וילדים קטנים...

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 אדלר בייניש ואשתו
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
ו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של טודרס לאנג עם שני בני

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 

יכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ל
 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.
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מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 אדלר בייניש ואשתו
בוצה הצעירה שהיו בה: אני וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הק

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 

, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, קנדל
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

ו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. פולני ממכריו שהיה אמור להחביא
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 .הקבוצות האחרות שנותרו בגטו

ממיידנק צעדנו מרחק של כמחצית השעה לאורך הכביש המוליך ללובלין. הגענו לתחנת  91 אדלר בייניש ואשתו
לנו קרונות, העמיסו אותנו והגיפו את דלתות הקרונות. הנסיעה הייתה הרכבת, המתינו 

גונית, עם בוקר הגענו לתחנה, הקרונות נותקו מן הקטר, פתחו את -משעממת וחד
-הדלתות והורו לנו לצאת. כשהיינו בחוץ קידם את פנינו שלט שכתוב היה עליו "האסאג

ד את ציבור המגיעים הם קודם כל סקרזשיסקה",  ה"ווערק שוץ" קיבל אותנו. כדי להפחי
ירו בכמה אנשים מאתנו. העמידו אותנו בשורה והובילו אותנו לבית החרושת, שם חילקו 

 –אותנו לביצוע עבודות שונות. בתוך הקבוצה נמצאו כמה יהודים מבילגוראיי ביניהם: אני 
ולמן בונים ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אדלר בייניש, זילברליכט שלמה, בענדלר דוד, ש

ואחרים העבודה הייתה בבית חרושת לנשק, עבדו בו במשמרות. שבועיים ביום ושבועיים 
.  כשהרוסים הגיעו לוויסלה בוורשה, החלו הגרמנים 9144בלילה.  עבדנו שם עד מאי 

להעביר את המכונות לגרמניה וחלקם לטשענסטָאכָאוו, אני ושמואל זיסמן נפלנו לקבוצה 
 , ושם המשכנו לעבוד באותה עבודה.של טשענסטָאכָאוו

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 אובליגנהרץ בצלאל 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 אובליגנהרץ מאיר 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 בליגנהרץ מיכאל או
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 אוליובה מיכאל 
 גרמני בטורקביץ.  

יתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחידת שיטור וסדר שעל היודנרט חויב להקים גם בש 1 אטנברג בולק 
 אנשיה נמנו אישיויות כגון

אחרי מאי מקץ זמן קצר מאוחר יותר, הופיעו שוב משאיות אס.אס ברחובות  9141שנת  8 אטנברג בולק 
העיירה והם החלו לחטוף יהודים שהועברו למחנה ההשמדה מיידנק. בין אותם שנחטפו 

שביאק, בער ינובר, ואפילו אנשים שמועסקים היו במשטרה היהודית מאיר וור-היה יצחק
 כבולק עטנברג, טוביה קנדל, משה בלייכמן ואחרים.

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 אטנברג דודיש 
 גרמני בטורקביץ.  

אני הולך בדבוקה אחת  -ורז'ניץ בהשגחת האוקראינים מסע המוות לרכבת בז 3.11.1942 91 אייזיק שפער
בנדלר ואייזיק שפער, משום שהחלטנו לנצל את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח.  עם וולף
מהרה הבנו שבריחה הינה בגדר הבלתי אפשרי, וזאת בשל היות הדרך רחוקה  אבל עד
וטלת על הדרך בעוד גויה המ וכן משום שכל ניסיון לצאת מן השורות נגמר  מהיער

בדרך כשלו אנשים מאפיסת  .כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו
גבי וסחבתי אותם בשארית  כוחות, ביניהם היו שלום רופר ויוסף מוינס. הרמתי אותם על

 .כוחותיי עד כמה רחוק שיכולתי
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רונות שבתוך התחנה, הצמא הציק עמדנו זמן רב כלואים בק 9141בנובמבר  4יום רביעי  99 אייזיק שפער
לנו עד כדי שיגעון, הדלתות של הקרון נפתחו פתאום בידי השומרים האוקראינים והם 
דרשו כסף בתמורה למים, אנשים קרעו מעצמם כל מה שנותר להם ונתנו בידי 
האוקראינים. בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמורה בגין 

בלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו.  בין האנשים היה גם פנחס צימרינג ששמר מה שלקחו: "ב
את כספו כל העת וכדי לא לתת אותו לליטאים דחף את כספו בתוך גומחה בקרון.  בעמדי 
בתוך הקרון המוגף היו אתי עוד גברים והעלינו השערה שבסוף יפרידו מתוכינו את 

גרמנים.  בעוד אנו חושבים על כך  הצעירים והחזקים וישלחו אותם לעבודה במפעלים
נפתחה שוב הדלת ונשמעה הפקודה: "כל הגברים החוצה", האנשים התעוררו כמו 
מעלפון, הרהור חלף במוחם: "אולי באה לנו הישועה..."  אבל מכות הרוצחים הגרמנים 
החזירו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שעליהם כתובה הייתה 

ילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלבד והגיפו המ
את דלתות הקרון מחדש יהודים מבילגוראיי. ביניהם יוסף שמירר, משה טויטמן, אייזיק 

 שפער, וולף בנדלר ואחרים. כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת.

ץ, הפתח הקטן שפתחנו בדופן הקרון הספיק בקושי סיכמנו בינינו מי יהיה הראשון שיקפו 99 אייזיק שפער
כדי מעבר של גבר בוגר אחד.  כפי שראיתי בנדלר ושפער לא היו מעוניינים לקפוץ 
ראשונים. לא חשבתי יותר מדי, נאחזתי בדופן הפתח שעשינו בדופן הקרון, האחרים 

פי מן הפתח הרימו אותי עד שהוצאתי את רגליי מחוץ לקרון בעקבות הרגליים יצא כל גו
בעודי תולה בידיי בגוף הקרון הדוהר קדימה. השומרים שעל גג הקרונות פותחים באש 
ממכונות ירייה, אבל אין עוד דרך חזרה, לחזור לתוך הקרון כבר אי אפשר, וליפול אל 
המוות בין גלגלי הרכבת עדיף מכל מוות אחר, טלטול חזק של הרכבת מצמיד אותי מבחוץ 

תי לעצמי לצנוח לקרקע, נצמדתי קרוב למסילה ובכך הרחקתי עצמי לדופן הקרון, הנח
מזווית הירי של האש החזקה שהמטירו לעברי השומרים שעל גג הקרון. ]שפער ובנדלר 

 לא קפצו[ וכל יקיריי האהובים המשיכו בדרכם אל האבדון. 

דת שיטור וסדר שעל היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחי 1 אלנדר יעקב 
 אנשיה נמנו אישיויות כגון

ביום ראשון אחר הצהריים הגעתי לבילגוראיי כשאני רטוב עד לשד עצמותיי. נכנסתי  91 ארבספלד יחזקאל  
לעיירה דרך סימטת גוש לתוך איזור שהיה יהודי, מצאתי בגדים והחלפתי את הישנים כדי 

די בו היה גר יחזקאל ארבספלד נכנסתי שלא יבחינו בי שאני יהודי, ודרך הרחוב הצד
לרחוב השלושה במאי, כאן פגשתי את שמואל זיסמן, ביקשתי ממנו שיעזור לי להתחבא, 
הוא הראה לי מקום, אצל שלום רופר  בעליית הגג, הוא גם הבטיח לי שאם רק יתאפשר 

 לו יעזור לי עם מזון.  עליתי  מיד לעליית הגג. 

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 ארבספלד שמואל 
 יודנרט

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 בוים משה 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

ה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את בעלי מלאכ 01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 
הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 

שתו וילדיו, אהרון הורנפלד, ]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר א
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.
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, מבוגרים מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים  91.19.1194ב  91 בוים משה 
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 

שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל  שני בניו של אליעזר
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

ר. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליע
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

ם את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים מתחסל הגטו, מפרידי  91.19.1194ב  91 בייריש לאנג
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
ק, שלום פורצלן, שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדי

שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

חו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי מאוחר יותר בר
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 בין שמעון 
 יודנרט

באחד הימים שלח הגסטפו להביא אליו את הילל ינובר ושמעון בין שני חברי היודנרט.  0 בין שמעון 
השעות התארכו מעבר למה שנהוג היה בעבר והללו לא נראו יוצאים ממפקדת הגסטפו, 

גברו מרגע לרגע ומרה שחורה ירדה על יהודי בילגוראיי, וחשש רב שמשהו  החשדות
נרקם במסתרים.  בלילה הוציאו אותם העבירום לפאתי היער ושם ירו בהם למוות.  לזקן 

 היהודים מונה הרש זילברברג...

ר שעל היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחידת שיטור וסד 1 בלייכמן משה 
 אנשיה נמנו אישיויות כגון

אחרי מאי מקץ זמן קצר מאוחר יותר, הופיעו שוב משאיות אס.אס ברחובות  9141שנת  8 בלייכמן משה 
העיירה והם החלו לחטוף יהודים שהועברו למחנה ההשמדה מיידנק. בין אותם שנחטפו 

במשטרה היהודית מאיר וורשביאק, בער ינובר, ואפילו אנשים שמועסקים היו -היה יצחק
 כבולק עטנברג, טוביה קנדל, משה בלייכמן ואחרים.

סבו של  -בנדלר שמואל 
 המספר

סבי, שמואל בלנדר התחבא במשך שבועות מספר בחדרים שנשארו בחצר ביתו, באחד  91
 הלילות גילו אותו אנשי המשמר וירו בו כשהוא שכב במיטתו.  

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 בנדלר דוד אשתו וילדיו
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
שלום פורצלן, ארבע בניו של טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, 

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים. של
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שמעתי מן הרחוב רעש של תנועה עירה, דרך החריץ ראיתי כיצד הגרמנים והעבריין, איש  91 בנדלר דוד אשתו וילדיו
העולם התחתון הפולני, קולאשע ואיכרים, בידיהם מוטות ברזל וגרזנים, נכנסים לחצרם 

 דלרים, בחצר נעשה רצח יהודים.של הבנ

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 בנדלר דוד אשתו וילדיו
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

אדלר, שלמה זילברליכט, בינים ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 

אירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו הש
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 

ענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי לאחר צעידה של כברת דרך שמ
 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

ממיידנק צעדנו מרחק של כמחצית השעה לאורך הכביש המוליך ללובלין. הגענו לתחנת  91 בנדלר דוד אשתו וילדיו
הרכבת, המתינו לנו קרונות, העמיסו אותנו והגיפו את דלתות הקרונות. הנסיעה הייתה 

גונית, עם בוקר הגענו לתחנה, הקרונות נותקו מן הקטר, פתחו את -וחד משעממת
-הדלתות והורו לנו לצאת. כשהיינו בחוץ קידם את פנינו שלט שכתוב היה עליו "האסאג

סקרזשיסקה",  ה"ווערק שוץ" קיבל אותנו. כדי להפחיד את ציבור המגיעים הם קודם כל 
ה והובילו אותנו לבית החרושת, שם חילקו ירו בכמה אנשים מאתנו. העמידו אותנו בשור

 –אותנו לביצוע עבודות שונות. בתוך הקבוצה נמצאו כמה יהודים מבילגוראיי ביניהם: אני 
ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אדלר בייניש, זילברליכט שלמה, בענדלר דוד, שולמן בונים 

יים ביום ושבועיים ואחרים העבודה הייתה בבית חרושת לנשק, עבדו בו במשמרות. שבוע
.  כשהרוסים הגיעו לוויסלה בוורשה, החלו הגרמנים 9144בלילה.  עבדנו שם עד מאי 

להעביר את המכונות לגרמניה וחלקם לטשענסטָאכָאוו, אני ושמואל זיסמן נפלנו לקבוצה 
 של טשענסטָאכָאוו, ושם המשכנו לעבוד באותה עבודה.

תי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום ,בכניס9141בנובמבר  1ה  1 בנדלר וולף 
רופר, יוסף מוינעס, יונה רופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף בנדלר, אפרים צמרינג 
ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים 

 .נרצחו בדרך

אני הולך בדבוקה אחת  -המוות לרכבת בזורז'ניץ בהשגחת האוקראינים מסע  3.11.1942 91 בנדלר וולף 
בנדלר ואייזיק שפער, משום שהחלטנו לנצל את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח.  עם וולף
מהרה הבנו שבריחה הינה בגדר הבלתי אפשרי, וזאת בשל היות הדרך רחוקה  אבל עד
בעוד גויה המוטלת על הדרך  רוכן משום שכל ניסיון לצאת מן השורות נגמ  מהיער

בדרך כשלו אנשים מאפיסת  .כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו
גבי וסחבתי אותם בשארית  כוחות, ביניהם היו שלום רופר ויוסף מוינס. הרמתי אותם על

 .כוחותיי עד כמה רחוק שיכולתי
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ן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, הצמא הציק עמדנו זמ 9141בנובמבר  4יום רביעי  99 בנדלר וולף 
לנו עד כדי שיגעון, הדלתות של הקרון נפתחו פתאום בידי השומרים האוקראינים והם 
דרשו כסף בתמורה למים, אנשים קרעו מעצמם כל מה שנותר להם ונתנו בידי 
ן האוקראינים. בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמורה בגי

מה שלקחו: "בבלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו.  בין האנשים היה גם פנחס צימרינג ששמר 
את כספו כל העת וכדי לא לתת אותו לליטאים דחף את כספו בתוך גומחה בקרון.  בעמדי 
בתוך הקרון המוגף היו אתי עוד גברים והעלינו השערה שבסוף יפרידו מתוכינו את 

לעבודה במפעלים גרמנים.  בעוד אנו חושבים על כך הצעירים והחזקים וישלחו אותם 
נפתחה שוב הדלת ונשמעה הפקודה: "כל הגברים החוצה", האנשים התעוררו כמו 
מעלפון, הרהור חלף במוחם: "אולי באה לנו הישועה..."  אבל מכות הרוצחים הגרמנים 

כתובה הייתה החזירו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שעליהם 
המילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלבד והגיפו 
את דלתות הקרון מחדש יהודים מבילגוראיי. ביניהם יוסף שמירר, משה טויטמן, אייזיק 

 שפער, וולף בנדלר ואחרים. כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת.

ה הראשון שיקפוץ, הפתח הקטן שפתחנו בדופן הקרון הספיק בקושי סיכמנו בינינו מי יהי 99 בנדלר וולף 
כדי מעבר של גבר בוגר אחד.  כפי שראיתי בנדלר ושפער לא היו מעוניינים לקפוץ 
ראשונים. לא חשבתי יותר מדי, נאחזתי בדופן הפתח שעשינו בדופן הקרון, האחרים 

ליים יצא כל גופי מן הפתח הרימו אותי עד שהוצאתי את רגליי מחוץ לקרון בעקבות הרג
בעודי תולה בידיי בגוף הקרון הדוהר קדימה. השומרים שעל גג הקרונות פותחים באש 
ממכונות ירייה, אבל אין עוד דרך חזרה, לחזור לתוך הקרון כבר אי אפשר, וליפול אל 
המוות בין גלגלי הרכבת עדיף מכל מוות אחר, טלטול חזק של הרכבת מצמיד אותי מבחוץ 

ופן הקרון, הנחתי לעצמי לצנוח לקרקע, נצמדתי קרוב למסילה ובכך הרחקתי עצמי לד
מזווית הירי של האש החזקה שהמטירו לעברי השומרים שעל גג הקרון. ]שפער ובנדלר 

 לא קפצו[ וכל יקיריי האהובים המשיכו בדרכם אל האבדון. 

למחנה עבודה  9141שנשלחו בשבועות היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט  1 ברגר אליעזר  
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 ברגשטיין זליג 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 בריליאנטשטיין יצחק 
 ני בטורקביץ.  גרמ

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 בריליאנטשטיין משה 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 בריליאנטשטיין צבי 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 ברלינרמן דוד 
 גרמני בטורקביץ.  

ברלינרמן חנה ]בתם של 
 גיטלס[, -קופל של ביילה

נקודת איסוף היהודים בתחנת הרכבת בזורז'יניץ, בנקודת האיסוף פגשנו את  4.11.42 91
בת דודתי חיה גולדברג   .משה-הצעירה גיטל ואת אחי הצעיר ביותר אברהם אחותי

וגם אותם תפסו אכרים מבני  סיפרה לי שגם הם ברחו אתמול, שוטטו כל הלילה ביער
חנה ברלינרמן ]בתם של  המקום והביאו אותם למקום האיסוף. בין הבורחים הייתה גם

האיסוף ומיד עם הגיעה  גיטלס[, גם היא הובאה בידי האיכרים למקום-קופל של ביילה
 .למוות בידי הגרמניםנורתה 

ברנדווין חיים ]בנו של 
 ישראל[

החלטנו שאברהם הורביץ ואני נתגנב לגטו לדבר עם הרש זילברברג  שינסה לרשום את  91
אברהם כאיש הנמצא בגטו באופן חוקי, ימים ספורים מאוחר יותר זה קרה, אברהם 

.  ביום מן הימים הגיע מן הורביץ עבר לגטו ואני ואחי שוב נותרנו לבד ורעבים בעליית הגג
היערות לגטו חיים ברנדווין ]בנו של ישראל[, אבל הוא לא יכול היה להישאר שם יותר מדי 
כי מדי יום 'זכה' הגטו לביקור של אנשי גסטאפו.  מישהו סיפר לו שאנו מסתתרים בעליית 

משורה הגג ולפנות ערב הוא הגיע אלינו, למרות שהאוכל שקיבלנו מחברינו בגטו היה ב
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 התחלקנו בו גם עם חיים ברנדווין.

ברנדווין חיים ]בנו של 
 ישראל[

חיים ברנדווין סיפר לי שגם ביער לא ניתן היה למצוא מסתור, האיכרים הפולנים ערכו  91
מצוד אחרי יהודים, את מי שמצאו הרגו במקום, רק הוא שרד כשברח וחיפש את דרכו אל 

 יקבלוהו כאחד מאנשי המקום.הגטו עליו שם את כל יהבו בתקווה ש

ברנדווין חיים ]בנו של 
 ישראל[

, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9149בינואר  4יום ראשון ה  91
אברהם ינובר היה צריך להודיע לי מתי הרש זילברברג יגיע לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  

בביתו של שלום רופר נתגלתה.   לפתע  התרחשה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו
הוציאו משם את אחי שלמה ואת חיים ברנדווין, האחרון הצליח להימלט, את אחי הביאו 

 לבית הקברות וירו בו.

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 גדכט יצחק 
 גרמני בטורקביץ.  

גולדברג אליהו 
ודו של ד -ומשפחתו 

 המספר

יהודים  811התקיים הגירוש הראשון ו  9149דודו של המספר ישראל גייסט באפריל  0
גורשו לגוריי, בינם היה גם דודי אליהו גולדברג ומשפחתו. אך למרות הגרוש החלו אט 

 אט, בזה אחר זה, אנשים לחזור לעיירה.  

גולדברג אליהו 
דודו של  -ומשפחתו 

 המספר

ו גולדברג שהתחבא תקופה מסוימת אצל המכונאי סולסקי גילו הגרמנים וגם את דודי אליה 91
 אותו הרגו בירייה.

בת דודו  -גולדברג גיטל 
 של המספר

לילה, בריחה מתחנת הרכבת בזורז'ניץ אחרי כמאה מטר הבחנתי בחושך  3.11.42 91
בת  ילד. חשבתי לעקוף אותה ואז הבחנתי זאת אינה אחרת מאשר באישה שהולכת עם
 .בער, היא הייתה פצועה מכדור רובה שפגע בה-ואחיה הקטן יששכר דודתי גיטל גולדברג

הגענו לשדה ואמצעו הייתה ערימה של  ,הלכנו מבלי לדעת לאן, רעבים וקופאים מקור 
כשהתעוררנו היה כבר יום, ראינו שאנו   .נכנסנו לתוכה ונפלה עלינו תרדמה עמוקה  .שחת

לא הספקנו לעשות יותר מצעדים ספורים  ,תוך ערימת השחתנמצאים בכפר, יצאנו מ
הפרוטות האחרונות שהיו בכיסינו, קשרו  כששני איכרים תפסו אותנו, הם גזלו מאתנו את
בכי ובקשות, הם צחקו והובילו אותנו  ,אותנו בחבל האחד לשני, לא עזרו תחנונינו

אותנו לידיהם של  סרואחר הצהריים הם הביאו אותנו לרכבת ומ  .ל'תפיסה' הכפרית
ותוך כדי שחלקו  ,השומרים הגרמנים. הללו פתחו את שער המכלאה של נקודת האיסוף

 .את השער מאחורינו לנו מכות קשות זרקו אותנו פנימה, אל תוך קבוצת המגורשים, וטרקו
  

בת דודה  -גולדברג חיה 
 של המספר

ניץ, בנקודת האיסוף פגשנו את נקודת איסוף היהודים בתחנת הרכבת בזורז'י 4.11.42 91
בת דודתי חיה גולדברג   .משה-הצעירה גיטל ואת אחי הצעיר ביותר אברהם אחותי

וגם אותם תפסו אכרים מבני  סיפרה לי שגם הם ברחו אתמול, שוטטו כל הלילה ביער
חנה ברלינרמן ]בתם של  המקום והביאו אותם למקום האיסוף. בין הבורחים הייתה גם

האיסוף ומיד עם הגיעה  גיטלס[, גם היא הובאה בידי האיכרים למקום-ילהקופל של בי
 .נורתה למוות בידי הגרמנים
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 -בער -גולדברג יששכר
 בן דוד של המספר

לילה, בריחה מתחנת הרכבת בזורז'ניץ אחרי כמאה מטר הבחנתי בחושך  3.11.42 91
ה אחרת מאשר בת ילד. חשבתי לעקוף אותה ואז הבחנתי זאת אינ באישה שהולכת עם
 .בער, היא הייתה פצועה מכדור רובה שפגע בה-ואחיה הקטן יששכר דודתי גיטל גולדברג

הגענו לשדה ואמצעו הייתה ערימה של  ,הלכנו מבלי לדעת לאן, רעבים וקופאים מקור 
כשהתעוררנו היה כבר יום, ראינו שאנו   .נכנסנו לתוכה ונפלה עלינו תרדמה עמוקה  .שחת

לא הספקנו לעשות יותר מצעדים ספורים  ,פר, יצאנו מתוך ערימת השחתנמצאים בכ
הפרוטות האחרונות שהיו בכיסינו, קשרו  כששני איכרים תפסו אותנו, הם גזלו מאתנו את
בכי ובקשות, הם צחקו והובילו אותנו  ,אותנו בחבל האחד לשני, לא עזרו תחנונינו

אותנו לידיהם של  נו לרכבת ומסרואחר הצהריים הם הביאו אות  .ל'תפיסה' הכפרית
ותוך כדי שחלקו  ,השומרים הגרמנים. הללו פתחו את שער המכלאה של נקודת האיסוף

 .את השער מאחורינו לנו מכות קשות זרקו אותנו פנימה, אל תוך קבוצת המגורשים, וטרקו
  

גולדברג רחל'ה ]אשתו 
 -של אליהו גולדברג[ 

 דודתו של המספר

תם בתים יהודיים נטושים לחיפוש אוכל, מצאתי מפעם לפעם שגם בהם כשנכנסתי לאו 99
התחבאו בתוך חורים ובגומחות, באחד המקומות פגשתי את שני ילדיו של פנחס צימרינג 

יוסף צמרינג.  באחד הימים בהיותי בעליית הגג נדמה היה לי -שהסתתרו בבית סבם הרש
ו ראיתי להפתעתי את דודתי רחל'ה שאני שומע צעדים, ניגשתי בשקט לחרך שבקיר ודרכ

]אשתו של אליהו גולדברג[ קראתי לה כמעט בלחש, היא התקרבה אלי מבוהלת כולה, 
-היא סיפרה לי שהיא ושני ילדיה מסתתרים אף הם בעליית גג של ילדיו של שלמה ליכט

 אנשים. 91ציער ]בנדלה[, הם שם 

גולדברג רחל'ה ]אשתו 
 -של אליהו גולדברג[ 

 ל המספרדודתו ש

הסתתרו בחצר הבנדלרים שם התחבאה דודתי רחל'ה גולדברג וילדיה ואחרים. ביחד היו  91
איש ואישה. בעודי עומד מרותק לחריץ שמעתי קול של שבירת עצים, לא לקח  91שם 

הרבה זמן עד שראיתי כיצד מוציאים מן המחבוא את דודתי, את ילדיה את כל האחרים, 
 זאת הובילו למותם בבית הקברות.נודע לי שגם את הקבוצה ה

 השתתף במרדף אחרי יהודים 99 בילגוראייבגז'יבק, שוטר 

 -משה -גייסט אברהם
 אחיו הצעיר של המספר

נקודת איסוף היהודים בתחנת הרכבת בזורז'יניץ, בנקודת האיסוף פגשנו את  4.11.42 91
י חיה גולדברג בת דודת  .משה-הצעירה גיטל ואת אחי הצעיר ביותר אברהם אחותי

וגם אותם תפסו אכרים מבני  סיפרה לי שגם הם ברחו אתמול, שוטטו כל הלילה ביער
חנה ברלינרמן ]בתם של  המקום והביאו אותם למקום האיסוף. בין הבורחים הייתה גם

האיסוף ומיד עם הגיעה  גיטלס[, גם היא הובאה בידי האיכרים למקום-קופל של ביילה
 .מניםנורתה למוות בידי הגר

אחותו  -גייסט גיטל 
 הצעירה של המספר

נקודת איסוף היהודים בתחנת הרכבת בזורז'יניץ, בנקודת האיסוף פגשנו את  4.11.42 91
בת דודתי חיה גולדברג   .משה-הצעירה גיטל ואת אחי הצעיר ביותר אברהם אחותי

ים מבני וגם אותם תפסו אכר סיפרה לי שגם הם ברחו אתמול, שוטטו כל הלילה ביער
חנה ברלינרמן ]בתם של  המקום והביאו אותם למקום האיסוף. בין הבורחים הייתה גם

האיסוף ומיד עם הגיעה  גיטלס[, גם היא הובאה בידי האיכרים למקום-קופל של ביילה
 .נורתה למוות בידי הגרמנים

אבי  -גייסט הרשל 
 המספר

גוראיי,  חטפו יהודים מן הרחובות, משאיות מלוות באנשי אס. אס הגיעו לביל - 9141שנת  0
העמיסו אותם על סיפוני המשאיות והעבירום לבלז'ץ דרך טומשוב לובלסקי, שם ניצלו 

הרשל גייסט ואחי  –אותם לצורך בניית עמדות צבא. בין אותם שנחטפו היו גם אבי 
שלמה. העבודה נמשכה עד לעומקו של החורף. משנסתיימה שוחרר חלק מהם, ברם, 

שלח למחצבות אבן לכראוורובקה ליד קרקוב, לאחר זמן ממושך הם שוחררו ועשו הרוב נ
 את דרכם בחזרה הביתה, לבילגוראיי, בעיקר רגלית.

אבי  -גייסט הרשל 
 המספר

כשירדנו מקרונות הרכבת הצרה בזורז'יניץ כדי לעלות שם על הרכבת הגדולה, הגיעו לשם  8
הם וילדיהם.  אבי פנה אל שלמה שטנדר מעסיקים עם פועליהם כדי ללוות את נשותי

והציע לו לנצל את ההמולה ולרדת מהרכבת. הלה ענה לו: "לשם מה כל העסק הזה? איזו 
טובה תצמח לי משוב להסחב עם כל הכבודה? אסע לי איפה לאוקרינה, שם אמצא פיסת 

אי אדמה ואעבד אותה. הפועלים יצאו מייד בדרכם לעבודה, נשותיהם וילדיהם, ניצלו 
 תשומת לב והתגנבו להם מן המשלוח.
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אבי  -גייסט הרשל 
 המספר

,בכניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום 9141בנובמבר  1ה  1
רופר, יוסף מוינעס, יונה רופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף בנדלר, אפרים צמרינג 

ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים  ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם
 נרצחו בדרך

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 המספר -גייסט ישראל 
 גרמני בטורקביץ.  

הגיעו לשם כשירדנו מקרונות הרכבת הצרה בזורז'יניץ כדי לעלות שם על הרכבת הגדולה,  8 המספר -גייסט ישראל 
מעסיקים עם פועליהם כדי ללוות את נשותיהם וילדיהם.  אבי פנה אל שלמה שטנדר 
והציע לו לנצל את ההמולה ולרדת מהרכבת. הלה ענה לו: "לשם מה כל העסק הזה? איזו 
טובה תצמח לי משוב להסחב עם כל הכבודה? אסע לי איפה לאוקרינה, שם אמצא פיסת 

יצאו מייד בדרכם לעבודה, נשותיהם וילדיהם, ניצלו אי אדמה ואעבד אותה. הפועלים 
 תשומת לב והתגנבו להם מן המשלוח.

, לפנות בוקר, נשמעו הדי יריות מכל עברי העיירה. יצאתי בבהלה 9141בנובמבר  1ה  1 המספר -גייסט ישראל 
מהבית ורצתי במורד רחוב השלושה במאי, לכל אורכו עד שהגעתי ל'קולייקה' ושם 

תי בתוך ערמת עצים שהייתה מונחת שם וצפתה להעמסה.  לאחר שעה קלה גילו הסתתר
אותי פועלים פולנים נוצרים שאיימו שהם הולכים לקרוא לגרמנים, יצאתי משם בריצה אל 
השדות, ראיתי לפניי ערמת תבואה גבוהה וצללתי לתוכה, שם מצאתי את שני ילדיו של 

 מרדכי שרפמן מבוהלים ופוחדים עד אימה 

,יצאתי מהצריף והלכתי אל גויה שהכרתי פולובה היה שמה. והיא 9141בנובמבר  1ה  1 המספר -גייסט ישראל 
סיפרה לי שהרוצחים הגרמנים עברו מבית לבית וירו, הם דחקו ביהודים שעדיין נשארו 
בחיים והוליכו אותם כפי שנוהגים העדר לנקודת ריכוז שהייתה בשטח הפתוח של חצרו 

הירשמן. ומשם הובילו אותם אל הקסרקטינים שהוקמו על בית הקברות הישן של בירך 
 ליד לייזר מיצנר.

,בכניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום 9141בנובמבר  1ה  1 המספר -גייסט ישראל 
רינג רופר, יוסף מוינעס, יונה רופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף בנדלר, אפרים צמ

ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים 
 נרצחו בדרך

בנובמבר, אחר הצהריים, הוצבו על הקסרקטינים אנשי משמר ליטאים. אותם  9ב  1 המספר -גייסט ישראל 
תפי אוקראינים היו לבושים במדים שחורים, מעוטרים בסמלים גרמניים. הם היו מש

הפעולה של הגרמנים  בהשמדת היהודים.  גרשו אותנו מתוך הקסרקטינים שליד הרפת 
של שלמה ישראל והעמידו אותנו בשורות. ומכאן יצא מסע המוות של שארית יהודי 
בילגוראיי שהובלו רגלית לרכבת שבזורז'יניץ הסמוכה. לאורך כל הדרת ירו בנו הליטאים, 

נופלים הייתה גם אמי שהוציאה את נשמתה ברחוב ואנו נפלנו בזה אחר זה. בין ה
 טרנוגרוד.

אני הולך בדבוקה אחת  -מסע המוות לרכבת בזורז'ניץ בהשגחת האוקראינים  3.11.1942 91 המספר -גייסט ישראל 
בנדלר ואייזיק שפער, משום שהחלטנו לנצל את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח.  עם וולף
נה בגדר הבלתי אפשרי, וזאת בשל היות הדרך רחוקה מהרה הבנו שבריחה הי אבל עד
בעוד גויה המוטלת על הדרך  וכן משום שכל ניסיון לצאת מן השורות נגמר  מהיער

בדרך כשלו אנשים מאפיסת  .כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו
אותם בשארית  גבי וסחבתי כוחות, ביניהם היו שלום רופר ויוסף מוינס. הרמתי אותם על

 .כוחותיי עד כמה רחוק שיכולתי
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לילה, בריחה מתחנת הרכבת בזורז'ניץ אחרי כמאה מטר הבחנתי בחושך  3.11.42 91 המספר -גייסט ישראל 
ילד. חשבתי לעקוף אותה ואז הבחנתי זאת אינה אחרת מאשר בת  באישה שהולכת עם
 .פצועה מכדור רובה שפגע בה בער, היא הייתה-ואחיה הקטן יששכר דודתי גיטל גולדברג

הגענו לשדה ואמצעו הייתה ערימה של  ,הלכנו מבלי לדעת לאן, רעבים וקופאים מקור 
כשהתעוררנו היה כבר יום, ראינו שאנו   .נכנסנו לתוכה ונפלה עלינו תרדמה עמוקה  .שחת

לא הספקנו לעשות יותר מצעדים ספורים  ,נמצאים בכפר, יצאנו מתוך ערימת השחת
הפרוטות האחרונות שהיו בכיסינו, קשרו  ני איכרים תפסו אותנו, הם גזלו מאתנו אתכשש

בכי ובקשות, הם צחקו והובילו אותנו  ,אותנו בחבל האחד לשני, לא עזרו תחנונינו
אותנו לידיהם של  אחר הצהריים הם הביאו אותנו לרכבת ומסרו  .ל'תפיסה' הכפרית

ותוך כדי שחלקו  ,המכלאה של נקודת האיסוףהשומרים הגרמנים. הללו פתחו את שער 
 .את השער מאחורינו לנו מכות קשות זרקו אותנו פנימה, אל תוך קבוצת המגורשים, וטרקו

  

נקודת איסוף היהודים בתחנת הרכבת בזורז'יניץ, בנקודת   9141בנובמבר  4יום רביעי  91 המספר -גייסט ישראל 
בת דודתי   .משה-הצעירה גיטל ואת אחי הצעיר ביותר אברהם האיסוף פגשנו את אחותי

וגם אותם תפסו  חיה גולדברג סיפרה לי שגם הם ברחו אתמול, שוטטו כל הלילה ביער
חנה ברלינרמן  אכרים מבני המקום והביאו אותם למקום האיסוף. בין הבורחים הייתה גם

האיסוף ומיד עם  רים למקוםגיטלס[, גם היא הובאה בידי האיכ-]בתם של קופל של ביילה
 .הגיעה נורתה למוות בידי הגרמנים

עמדנו זמן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, הצמא הציק  9141בנובמבר  4יום רביעי  99 המספר -גייסט ישראל 
לנו עד כדי שיגעון, הדלתות של הקרון נפתחו פתאום בידי השומרים האוקראינים והם 

שים קרעו מעצמם כל מה שנותר להם ונתנו בידי דרשו כסף בתמורה למים, אנ
האוקראינים. בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמורה בגין 
מה שלקחו: "בבלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו.  בין האנשים היה גם פנחס צימרינג ששמר 

קרון.  בעמדי את כספו כל העת וכדי לא לתת אותו לליטאים דחף את כספו בתוך גומחה ב
בתוך הקרון המוגף היו אתי עוד גברים והעלינו השערה שבסוף יפרידו מתוכינו את 
הצעירים והחזקים וישלחו אותם לעבודה במפעלים גרמנים.  בעוד אנו חושבים על כך 
נפתחה שוב הדלת ונשמעה הפקודה: "כל הגברים החוצה", האנשים התעוררו כמו 

לי באה לנו הישועה..."  אבל מכות הרוצחים הגרמנים מעלפון, הרהור חלף במוחם: "או
החזירו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שעליהם כתובה הייתה 
המילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלבד והגיפו 

ף שמירר, משה טויטמן, אייזיק את דלתות הקרון מחדש יהודים מבילגוראיי. ביניהם יוס
 שפער, וולף בנדלר ואחרים. כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת.

סיכמנו בינינו מי יהיה הראשון שיקפוץ, הפתח הקטן שפתחנו בדופן הקרון הספיק בקושי  99 המספר -גייסט ישראל 
כדי מעבר של גבר בוגר אחד.  כפי שראיתי בנדלר ושפער לא היו מעוניינים לקפוץ 

ונים. לא חשבתי יותר מדי, נאחזתי בדופן הפתח שעשינו בדופן הקרון, האחרים ראש
הרימו אותי עד שהוצאתי את רגליי מחוץ לקרון בעקבות הרגליים יצא כל גופי מן הפתח 
בעודי תולה בידיי בגוף הקרון הדוהר קדימה. השומרים שעל גג הקרונות פותחים באש 

ה, לחזור לתוך הקרון כבר אי אפשר, וליפול אל ממכונות ירייה, אבל אין עוד דרך חזר
המוות בין גלגלי הרכבת עדיף מכל מוות אחר, טלטול חזק של הרכבת מצמיד אותי מבחוץ 
לדופן הקרון, הנחתי לעצמי לצנוח לקרקע, נצמדתי קרוב למסילה ובכך הרחקתי עצמי 

שפער ובנדלר מזווית הירי של האש החזקה שהמטירו לעברי השומרים שעל גג הקרון. ]
 לא קפצו[ וכל יקיריי האהובים המשיכו בדרכם אל האבדון. 

גם שלמה קפץ מהרכבת, בהרימי אט, אט את ראשי ראיתי שהאיש צולע ככל שהתקרב  99 המספר -גייסט ישראל 
נראה היה לי יותר כיהודי. היה זה שלמה פייל, ]בנו של אשר פייל[.  גם הוא קפץ מן 

קליע של כדור גרמני שחדר לרגלו.  צרות רבות היו לי עם האיש, הרכבת אבל אותו השיג 
 לא היה לי במה לחבוש אותו, קרעתי חלק מבגדיי התחתונים וחבשתי אותו. 

 שלמה ואני יוצאים לחפש אוכל בבתי איכרים כפריים. אפיזודת האוכל. 91 המספר -גייסט ישראל 
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ותי שנלך למכריו, נוצרים שגרים ליד פרמפול. לדבריו נוכל שלמה פייל ניסה לשכנע א 91 המספר -גייסט ישראל 
 01לעבור אצלם את המלחמה. אני לא הסכמתי אתו. ידעתי שבגטו הבילגוראיי נותרו 

 בעלי מקצוע וחשבתי שאולי יעלה בידי בדרך כל שהי להתקבל שם.

נו את דרכנו ביער משום שהדרכים לנובמבר יצאנו בדרכי היער לכיוון בילגוראיי, עשי 1 91 המספר -גייסט ישראל 
שרצו בגרמנים וגם שלא מעט פולנים חיפשו את ההזדמנות להסגיר יהודים לידיים 

בנובמבר, אוכל לא היה לנו והזנו את עצמינו   8 גרמניות. טעינו ביער עד יום ראשון ה
מהצומח ביער. סופו של דבר הגע לאזור הררי המרוחק מן היער ובאין ברירה עלינו על 
הכביש הפתוח. כאן נפרדו דרכינו: שלמה עלה על הדרך לפרמפול ואני המשכתי לכיוון 

 בילגוראיי.

כשהגעתי ליער שבפאתי בילגוראיי פגשתי בו את אלימלך ויינטרוב, הוא נדד ביער בגפו.  91 המספר -גייסט ישראל 
 יתי אותו.הצעתי לו להצטרף אלי כדי לנסות ולהתקבל לגטו, הוא לא הסכים ויותר לא רא

ביום ראשון אחר הצהריים הגעתי לבילגוראיי כשאני רטוב עד לשד עצמותיי. נכנסתי  91 המספר -גייסט ישראל 
לעיירה דרך סימטת גוש לתוך איזור שהיה יהודי, מצאתי בגדים והחלפתי את הישנים כדי 

נסתי שלא יבחינו בי שאני יהודי, ודרך הרחוב הצדדי בו היה גר יחזקאל ארבספלד נכ
לרחוב השלושה במאי, כאן פגשתי את שמואל זיסמן, ביקשתי ממנו שיעזור לי להתחבא, 
הוא הראה לי מקום, אצל שלום רופר  בעליית הגג, הוא גם הבטיח לי שאם רק יתאפשר 

 לו יעזור לי עם מזון.  עליתי  מיד לעליית הגג. 

מטח של יריות ברחוב השלושה במאי, הצצתי  שכבתי שם זמן מה ואז שמעתי פתאום 91 המספר -גייסט ישראל 
החוצה דרך סדק שבקיר העץ, וראיתי כיצד המשטרה הפולנית יורה לתוך בית שעל פניו 

 נראה היה כריק, הבית שלצד ביתו של צימרינג, מסתבר שהסתתרו שם מספר יהודים. 

ל, מצאתי מפעם לפעם שגם בהם כשנכנסתי לאותם בתים יהודיים נטושים לחיפוש אוכ 99 המספר -גייסט ישראל 
התחבאו בתוך חורים ובגומחות, באחד המקומות פגשתי את שני ילדיו של פנחס צימרינג 

יוסף צמרינג.  באחד הימים בהיותי בעליית הגג נדמה היה לי -שהסתתרו בבית סבם הרש
שאני שומע צעדים, ניגשתי בשקט לחרך שבקיר ודרכו ראיתי להפתעתי את דודתי רחל'ה 

שתו של אליהו גולדברג[ קראתי לה כמעט בלחש, היא התקרבה אלי מבוהלת כולה, ]א
-היא סיפרה לי שהיא ושני ילדיה מסתתרים אף הם בעליית גג של ילדיו של שלמה ליכט

 אנשים. 91ציער ]בנדלה[, הם שם 

שאנשים רצים, אני , מוקדם למדי. שומע אני מגבי ברחוב שלושה במאי 94.99.41שבת  99 המספר -גייסט ישראל 
מציץ החוצה ורואה את אחי שלמה, אני שוכח את עצמי וצועק "שלמה" הוא שומע, מביט 
סביבו אבל לא יודע מהיכן באה הקריאה. הוא רץ לכיוון הגטו, אני יורד בריצה ממחבואי 
ורודף אחריו, מגיע לשער הגטו, אבל זה סגור. הוא פותח לי אותו, אני נכנס, אנו נופלים 

על צוואר רעהו. סיפרתי לו היכן אני מסתתר כדי שאם יגרשוהו משם ידע להיכן איש 
 להגיע.

בגטו היה רופא יהודי גרמני לשעבר, פליט שהגיע מטרנוגרוד, הוא היה זה שגירש אותנו  99 המספר -גייסט ישראל 
ואחרים מתוך הגטו, אחי שלמה ואני נפגשנו מחדש בעליית הגג, הוא סיפר לי שהוא היה 
בבונקר שחפר בשעתו מנדל הורביץ בחצר ביתו של אליעזר טייר, שם שהה יחד עם עוד 

 יהודים, הוא לא יכול היה עוד להישאר שם ויצא.  01

החלטתי לרדת וללכת לגטו, שם היו מכריי: אברהם ינובר ומשה ליכטנפלד, אפשר שהם  99 המספר -גייסט ישראל 
 יוכלו לעזור לנו במעט אוכל. 

התגנבתי לתוך הגטו, אברהם ינובר נתן לי מיד חבילה של אוכל, אבל הייתה לו גם בקשה  99 המספר -שראל גייסט י
אחת: שאקח אתי אל עליית הגג את אחיו הקטן מאיר ינובר, אותו הוא מחביא בביתו 
שבגטו ושאם רק ייתפס יהרגוהו בו במקום, אברהם ינובר אמר שהוא מנסה לעשותו חוקי 

ם אבל זאת משימה קשה ביותר. הסכמתי לבקשה, ולמחרת בשעות בימים האחרוני
הבוקר המוקדמות התחמקנו אל עליית הגג.  עכשיו המשימה שעמדה בפני הייתה לספק 

 אוכל לשלוש פיות, וכך יום ביומו התגנבתי מחדש אל הגטו כדי לקבל אוכל.
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לאחיו אברהם ינובר שבגטו, והחליט ללכת באחת השבתות  מאיר ינובר נתקף בגעגועים  94 המספר -גייסט ישראל 
אליו. בקושי הצלחתי להניע אותו מכך עד שעות אחר הצהריים, דרך הסדק שבקיר עליית 
הגג השגחתי אם אין פטרולים גרמניים ברחוב.  לפנות ערב כבר לא יכולתי לעצור בעדו, 

לשער הגטו פתחתי בזהירות את הדלת והוא יצא לרחוב.  ממקום מחבואי ראיתיו מתקרב 
ודופק עליו בידיו שיפתחו לו.  הבחנתי מרחוק שמשהו מתחולל שם, לא עברו דקות רבות 
עד שנשמעו מספר יריות.  בהמשך נודע לי שהוא נתפס יחד עם עוד מספר אנשים שלא 

 היו צריכים להיות שם ע"י הגסטפו, הם הוציאו את הקבוצה לשדות וירו בכולם למוות.

באחד הלילות לאחר חצות שמענו קול צעדי אדם בחצרו של אליעזר טייר ומיד נשמעו  94 המספר -גייסט ישראל 
צעקות "אראוס" ]לצאת החוצה[, היינו משותקים מבהלה, בתוך דקות הלם מישהו על דלת 
עליית הגג שלנו, "פתחו לי" נשמע קול מאחורי הדלת.  הבנו שזה מישהו ששהה במחבוא, 

קות אחדות.  פתחתי את הדלת והכנסתי אותו. היה זה בבונקר החפור שנתגלה לפני ד
אברהם הורביץ ]בנו של מנדל הורביץ[ הוא היה האיש שהיה מתגנב כל לילה לבאר של 

 שלום רופר כדי להביא מים למסתתרים בבונקר.

נו אברהם הורביץ סיפר לי שבבונקר היה מסתור עם מזון שהצטיידו בו למפרע. החלט 94 המספר -גייסט ישראל 
ששנינו נלך לבונקר לפנות בוקר ונאסוף את האוכל.  כל אותו הלילה לא ישנו.  בבוקר 
ירדנו בלאט מעליית הגג ודרך חצרו של שלום רופר נכנסנו לחצרו של אליעזר טייר.  מחזה 

 מחריד נגלה לעינינו. כל החצר הייתה זרועה במתים, גברים, נשים וילדים קטנים... 

החלטנו שאברהם הורביץ ואני נתגנב לגטו לדבר עם הרש זילברברג  שינסה לרשום את  91 המספר -גייסט ישראל 
אברהם כאיש הנמצא בגטו באופן חוקי, ימים ספורים מאוחר יותר זה קרה, אברהם 
הורביץ עבר לגטו ואני ואחי שוב נותרנו לבד ורעבים בעליית הגג.  ביום מן הימים הגיע מן 

ן ]בנו של ישראל[, אבל הוא לא יכול היה להישאר שם יותר מדי היערות לגטו חיים ברנדווי
כי מדי יום 'זכה' הגטו לביקור של אנשי גסטאפו.  מישהו סיפר לו שאנו מסתתרים בעליית 
הגג ולפנות ערב הוא הגיע אלינו, למרות שהאוכל שקיבלנו מחברינו בגטו היה במשורה 

 התחלקנו בו גם עם חיים ברנדווין.

, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9149בינואר  4יום ראשון ה  91 המספר -ל גייסט ישרא
אברהם ינובר היה צריך להודיע לי מתי הרש זילברברג יגיע לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  
לפתע  התרחשה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו בביתו של שלום רופר נתגלתה.  

שלמה ואת חיים ברנדווין, האחרון הצליח להימלט, את אחי הביאו  הוציאו משם את אחי
 לבית הקברות וירו בו.

היה זה מקום המסתור האחרון בבילגוראיי.  נשברתי, יותר לא חזרתי לעליית הגג. עם  91 המספר -גייסט ישראל 
הרש זילברברג כבר לא דיברתי, אברהם ינובר דיבר אתו והלה הבטיח לו לסדר את 

נים כדי שאחשב תושב לגלי של הגטו, לצורך העניין היו צריכים תמונת פספורט שלי. העניי
התגלחתי, שמתי את נפשי בכפי והלכתי להצטלם אצל הצלם שגר בביתו של צמרינג. עם 
התמונה חזרתי אל הרש זילברברג ולמחרת כבר נראיתי כאחד מאנשי העבודה בגטו 

 הבילגוראיי.

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194 ב 91 המספר -גייסט ישראל 
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
דלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענ

שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 

ג.  כפי שנודע לנו השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנ
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

vecumu, vtjru, abu,ru cdyu/ 
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בהגיענו "לתפיסה" ]בית הסוהר של בילגוראיי ברחוב זמושץ'[ דרש מאתנו הגסטפו  90 המספר -גייסט ישראל 
להעביר לידיו כל כסף שיש עלינו וכן חפצי ערך, הם אמרו לנו שאנו עוברים למחנה ולכן 

לה להם היכן השאירו בידינו רק סכומים קטנים. הם עינו קשות את פישל קנדל כדי שיג
החביא היודנרט את כספו.  חלק מאתנו שנשא עמו כסף ביקש ללכת לבתי השימוש והם 
זרקו את הכסף לאסלות כדי שלא יפלו לידי הרוצחים. פתאום הגיע ל"תפיסה"  איש גבה 
קומה, פשוט נפיל, הר אדם. שמו היה פינקובסקי. לבוש היה במדי אס. אס. הוא שאל 

טלטלינו. מישהו ענה לו שהכל נשאר בגטו. הוא לא הרשה יותר אותנו היכן נשותינו ומ
לענות את פישל קנדל, דרש את הכסף שהגסטפו השאיר בידינו ובתמורה הבטיח שנקבל 
אוכל במחנה אליו יקחו אותנו. הוא לקח אותי ועוד אדם והסיע אותנו בחזרה לגטו כדי 

 לקחת שמיכות.

מרחק של כמחצית השעה לאורך הכביש המוליך ללובלין. הגענו לתחנת ממיידנק צעדנו  91 המספר -גייסט ישראל 
הרכבת, המתינו לנו קרונות, העמיסו אותנו והגיפו את דלתות הקרונות. הנסיעה הייתה 

גונית, עם בוקר הגענו לתחנה, הקרונות נותקו מן הקטר, פתחו את -משעממת וחד
-שלט שכתוב היה עליו "האסאג הדלתות והורו לנו לצאת. כשהיינו בחוץ קידם את פנינו

סקרזשיסקה",  ה"ווערק שוץ" קיבל אותנו. כדי להפחיד את ציבור המגיעים הם קודם כל 
ירו בכמה אנשים מאתנו. העמידו אותנו בשורה והובילו אותנו לבית החרושת, שם חילקו 

 –אני אותנו לביצוע עבודות שונות. בתוך הקבוצה נמצאו כמה יהודים מבילגוראיי ביניהם: 
ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אדלר בייניש, זילברליכט שלמה, בענדלר דוד, שולמן בונים 
ואחרים העבודה הייתה בבית חרושת לנשק, עבדו בו במשמרות. שבועיים ביום ושבועיים 

.  כשהרוסים הגיעו לוויסלה בוורשה, החלו הגרמנים 9144בלילה.  עבדנו שם עד מאי 
רמניה וחלקם לטשענסטָאכָאוו, אני ושמואל זיסמן נפלנו לקבוצה להעביר את המכונות לג

 של טשענסטָאכָאוו, ושם המשכנו לעבוד באותה עבודה.

עבדתי במשמרת הבוקר, במפעל הייתה המולה, שמענו כי הרוסים נמצאים  91.19.9141 91 המספר -גייסט ישראל 
משיך לדחוק בנו ולזרז כבר קרוב לעיר, מה שלא הפריע למנהלי העבודה הגרמניים לה

אותנו, ממש כמו מקודם. שמענו שהאנשים שצריכים להגיע למשמרת הלילה עומדים 
 להישלח.  ושמואל זיסמן שעבד במשמרת הלילה אמנם נשלח.

, לאחר מחצית השנה עברתי בטשענסטָאכָאוויצאתי מהמחנה ומצאתי את מקומי  11 המספר -גייסט ישראל 
 אל היכן ששוב מצאתי את שמואל זיסמן. לוורוצלב ומשם באתי לישר

אחיו של  -גייסט שלמה 
 המספר

משאיות מלוות באנשי אס. אס הגיעו לבילגוראיי,  חטפו יהודים מן הרחובות,  - 9141שנת  0
העמיסו אותם על סיפוני המשאיות והעבירום לבלז'ץ דרך טומשוב לובלסקי, שם ניצלו 

הרשל גייסט ואחי  –ם שנחטפו היו גם אבי אותם לצורך בניית עמדות צבא. בין אות
שלמה. העבודה נמשכה עד לעומקו של החורף. משנסתיימה שוחרר חלק מהם, ברם, 
הרוב נשלח למחצבות אבן לכראוורובקה ליד קרקוב, לאחר זמן ממושך הם שוחררו ועשו 

 את דרכם בחזרה הביתה, לבילגוראיי, בעיקר רגלית.

אחיו של  -גייסט שלמה 
 המספר

כשירדנו מקרונות הרכבת הצרה בזורז'יניץ כדי לעלות שם על הרכבת הגדולה, הגיעו לשם  8
מעסיקים עם פועליהם כדי ללוות את נשותיהם וילדיהם.  אבי פנה אל שלמה שטנדר 
והציע לו לנצל את ההמולה ולרדת מהרכבת. הלה ענה לו: "לשם מה כל העסק הזה? איזו 

ל הכבודה? אסע לי איפה לאוקרינה, שם אמצא פיסת טובה תצמח לי משוב להסחב עם כ
אדמה ואעבד אותה. הפועלים יצאו מייד בדרכם לעבודה, נשותיהם וילדיהם, ניצלו אי 

 תשומת לב והתגנבו להם מן המשלוח.

אחיו של  -גייסט שלמה 
 המספר

 , מוקדם למדי. שומע אני מגבי ברחוב שלושה במאי שאנשים רצים, אני94.99.41שבת  99
מציץ החוצה ורואה את אחי שלמה, אני שוכח את עצמי וצועק "שלמה" הוא שומע, מביט 
סביבו אבל לא יודע מהיכן באה הקריאה. הוא רץ לכיוון הגטו, אני יורד בריצה ממחבואי 
ורודף אחריו, מגיע לשער הגטו, אבל זה סגור. הוא פותח לי אותו, אני נכנס, אנו נופלים 

יפרתי לו היכן אני מסתתר כדי שאם יגרשוהו משם ידע להיכן איש על צוואר רעהו. ס
 להגיע.
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אחיו של  -גייסט שלמה 
 המספר

בגטו היה רופא יהודי גרמני לשעבר, פליט שהגיע מטרנוגרוד, הוא היה זה שגירש אותנו  99
ואחרים מתוך הגטו, אחי שלמה ואני נפגשנו מחדש בעליית הגג, הוא סיפר לי שהוא היה 

פר בשעתו מנדל הורביץ בחצר ביתו של אליעזר טייר, שם שהה יחד עם עוד בבונקר שח
 יהודים, הוא לא יכול היה עוד להישאר שם ויצא.  01

אחיו של  -גייסט שלמה 
 המספר

, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9149בינואר  4יום ראשון ה  91
ילברברג יגיע לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  אברהם ינובר היה צריך להודיע לי מתי הרש ז

לפתע  התרחשה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו בביתו של שלום רופר נתגלתה.  
הוציאו משם את אחי שלמה ואת חיים ברנדווין, האחרון הצליח להימלט, את אחי הביאו 

 לבית הקברות וירו בו.

למחנה עבודה  9141שימת היודנרט שנשלחו בשבועות היה חלק מקבוצת צעירים לפי ר 1 דורנבוסט שלמה 
 גרמני בטורקביץ.  

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 בנו של  -הוכנר חיים 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

רים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את בעלי מלאכה שאמו 01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 
הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 

לדיו, אהרון הורנפלד, ]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וי
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

ץ אותו ראיתי את אברהם הורביץ רץ ומרים מהאדמה את כובע הפרווה של אביו, הוא אמ 94 הורביץ אברהם 
 אל ליבו, מירר בבכי עז ואמר לי: " זה כל מה שנשאר לי מכל משפחתי..."

החלטנו שאברהם הורביץ ואני נתגנב לגטו לדבר עם הרש זילברברג  שינסה לרשום את  91 הורביץ אברהם 
אברהם כאיש הנמצא בגטו באופן חוקי, ימים ספורים מאוחר יותר זה קרה, אברהם 

ואחי שוב נותרנו לבד ורעבים בעליית הגג.  ביום מן הימים הגיע מן  הורביץ עבר לגטו ואני
היערות לגטו חיים ברנדווין ]בנו של ישראל[, אבל הוא לא יכול היה להישאר שם יותר מדי 
כי מדי יום 'זכה' הגטו לביקור של אנשי גסטאפו.  מישהו סיפר לו שאנו מסתתרים בעליית 

מרות שהאוכל שקיבלנו מחברינו בגטו היה במשורה הגג ולפנות ערב הוא הגיע אלינו, ל
 התחלקנו בו גם עם חיים ברנדווין.

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 הורביץ אברהם 
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים ישראל ג –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 

שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

אותו לגרמנים. פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

הורביץ אברהם ]בנו של 
 מנדל הורביץ[ 

באחד הלילות לאחר חצות שמענו קול צעדי אדם בחצרו של אליעזר טייר ומיד נשמעו  94
ו משותקים מבהלה, בתוך דקות הלם מישהו על דלת צעקות "אראוס" ]לצאת החוצה[, היינ

עליית הגג שלנו, "פתחו לי" נשמע קול מאחורי הדלת.  הבנו שזה מישהו ששהה במחבוא, 
בבונקר החפור שנתגלה לפני דקות אחדות.  פתחתי את הדלת והכנסתי אותו. היה זה 

ילה לבאר של אברהם הורביץ ]בנו של מנדל הורביץ[ הוא היה האיש שהיה מתגנב כל ל
 שלום רופר כדי להביא מים למסתתרים בבונקר.
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בגטו היה רופא יהודי גרמני לשעבר, פליט שהגיע מטרנוגרוד, הוא היה זה שגירש אותנו  99 הורביץ מנדל  
ואחרים מתוך הגטו, אחי שלמה ואני נפגשנו מחדש בעליית הגג, הוא סיפר לי שהוא היה 

בחצר ביתו של אליעזר טייר, שם שהה יחד עם עוד בבונקר שחפר בשעתו מנדל הורביץ 
 יהודים, הוא לא יכול היה עוד להישאר שם ויצא.  01

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 הורנפלד אהרון 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01ה של רשימ
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 
הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 

אשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, ]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ו
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו   91.19.1194ב  91 הורנפלד אהרון 
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
לן, שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצ

שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי  מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

בית ספר לרכיבת סוסים של האס.אס באחד הערבים פתח הרוצח את דלת בבניית  98 הורנפלד אהרון 
האורווה וסתם כך ירה פנימה הוא פגע באהרן הורנפלד  שנפל מת על הרצפה. מפעם 
לפעם נבחרו בינינו יהודים שנלקחו כדי שירו בהם. באחד המקרים נמצאו בין הקרבנות 

יעקב רנר.  כשהובלו להורג הם קפצו בניו של אליעזר שוחט ו 1המיועדים גם בילגוראיים,  
מהרכב חזרו למחנה והתחבאו בתוכו, בעבור סכום כסף גדול הצליח היהודי הצ'כי באש 

 לשכנע את הרוצח פינובסקי  שיניחו להם להישאר בחיים במחנה

,יצאתי מהצריף והלכתי אל גויה שהכרתי פולובה היה שמה. והיא 9141בנובמבר  1ה  1 הירשמן בירך 
ה לי שהרוצחים הגרמנים עברו מבית לבית וירו, הם דחקו ביהודים שעדיין נשארו סיפר

בחיים והוליכו אותם כפי שנוהגים העדר לנקודת ריכוז שהייתה בשטח הפתוח של חצרו 
של בירך הירשמן. ומשם הובילו אותם אל הקסרקטינים שהוקמו על בית הקברות הישן 

 ליד לייזר מיצנר.

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 כי הירשנהורן חיים מרד
 יודנרט

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 הירשנהורן יוסף  
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141רט שנשלחו בשבועות היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנ 1 ווגנר מרדכי 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 ווגנר שמואל 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 ווידרפלץ יצחק 
 טורקביץ.  גרמני ב

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 ווידרפלץ לייביש 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 וורמוט ברוך 
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 גרמני בטורקביץ.  

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 מאיר -וורשביאק יצחק
 יודנרט

אחרי מאי מקץ זמן קצר מאוחר יותר, הופיעו שוב משאיות אס.אס ברחובות  9141שנת  8 מאיר -וורשביאק יצחק
העיירה והם החלו לחטוף יהודים שהועברו למחנה ההשמדה מיידנק. בין אותם שנחטפו 

מאיר וורשביאק, בער ינובר, ואפילו אנשים שמועסקים היו במשטרה היהודית -יצחקהיה 
 כבולק עטנברג, טוביה קנדל, משה בלייכמן ואחרים.

פגשתי שם את יצחק מאיר וורשביאק ואת פייבל זיסקרויט ]הבן של רבקל'ה  -במיידנק  98 מאיר -וורשביאק יצחק
.  יצחק מאיר וורשבייק נראה היה רע 9141אשת מאיר גרינר[, הם נחטפו למיידנק ב 

מאד, הוא סיפר לי שרק יצא מבית החולים, אצבעות  רגליו קפאו בקור, אבל אם היה 
 מתאשפז שוב הוא ידע שמשם הוא כבר לא ייצא...

כשהגעתי ליער שבפאתי בילגוראיי פגשתי בו את אלימלך ויינטרוב, הוא נדד ביער בגפו.  91 ויינטרוב אלימלך 
 לו להצטרף אלי כדי לנסות ולהתקבל לגטו, הוא לא הסכים ויותר לא ראיתי אותו. הצעתי

ויינטרויב ילדו של יוטשה 
 ויינטרויב

נשמע פיצוץ עז, אנו שומעים שמישהו רץ לצד קיר המבנה בו הסתתרנו, ומישהו אחר   94
היה זה ילדו רודף אחריו ומצווה עליו "האלט!" ]עצור[, ואז שמענו יריות, למחרת נודע לי ש

של יוטשה ויינטרויב, שבחסות החושך הצליח להימלט מרודפו, אך ימים ספורים מאוחר 
 יותר מצא אותו המוות בשדות שמסביב לבילגוראיי.

פעם הביאו לשם משלוח של רהיטים שנלקחו מביתו של אנטשל שור, האיכרים סיפרו  91 זוקמן דוד 
ם לתצוגה, הם פגשו שם כמה יהודים, בשמחה ששעה שאספו את הרהיטים כדי להעביר

ביניהם את דוד זוקמן, היינך ]חנוך[ שיער ואחרים, הוליכו אותם לבית הקברות ושם הרגום 
ביריה.  בפעם אחרת שמעתי פולני שמספר לחברו שמאחורי ביתו של נטע קרוננברג מצאו 

ית הקברות אחד ממשפחת מיצנר. הפולנים הסגירו אותו לגרמנים , שגם אותו הוליכו לב
 וירו בו למות.

באחד הימים שלח הגסטפו להביא אליו את הילל ינובר ושמעון בין שני חברי היודנרט.  0 זילברברג הרש 
השעות התארכו מעבר למה שנהוג היה בעבר והללו לא נראו יוצאים ממפקדת הגסטפו, 

שמשהו החשדות גברו מרגע לרגע ומרה שחורה ירדה על יהודי בילגוראיי, וחשש רב 
נרקם במסתרים.  בלילה הוציאו אותם העבירום לפאתי היער ושם ירו בהם למוות.  לזקן 

 היהודים מונה הרש זילברברג...

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 זילברברג הרש 
זילברברג הכין  שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 
הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 

[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, ]שוזר החבלים
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

נתגנב לגטו לדבר עם הרש זילברברג  שינסה לרשום את החלטנו שאברהם הורביץ ואני  91 זילברברג הרש 
אברהם כאיש הנמצא בגטו באופן חוקי, ימים ספורים מאוחר יותר זה קרה, אברהם 
הורביץ עבר לגטו ואני ואחי שוב נותרנו לבד ורעבים בעליית הגג.  ביום מן הימים הגיע מן 

כול היה להישאר שם יותר מדי היערות לגטו חיים ברנדווין ]בנו של ישראל[, אבל הוא לא י
כי מדי יום 'זכה' הגטו לביקור של אנשי גסטאפו.  מישהו סיפר לו שאנו מסתתרים בעליית 
הגג ולפנות ערב הוא הגיע אלינו, למרות שהאוכל שקיבלנו מחברינו בגטו היה במשורה 

 התחלקנו בו גם עם חיים ברנדווין.

, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9149בינואר  4יום ראשון ה  91 זילברברג הרש 
אברהם ינובר היה צריך להודיע לי מתי הרש זילברברג יגיע לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  
לפתע  התרחשה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו בביתו של שלום רופר נתגלתה.  

ח להימלט, את אחי הביאו הוציאו משם את אחי שלמה ואת חיים ברנדווין, האחרון הצלי
 לבית הקברות וירו בו.
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היה זה מקום המסתור האחרון בבילגוראיי.  נשברתי, יותר לא חזרתי לעליית הגג. עם  91 זילברברג הרש 
הרש זילברברג כבר לא דיברתי, אברהם ינובר דיבר אתו והלה הבטיח לו לסדר את 

יין היו צריכים תמונת פספורט שלי. העניינים כדי שאחשב תושב לגלי של הגטו, לצורך הענ
התגלחתי, שמתי את נפשי בכפי והלכתי להצטלם אצל הצלם שגר בביתו של צמרינג. עם 
התמונה חזרתי אל הרש זילברברג ולמחרת כבר נראיתי כאחד מאנשי העבודה בגטו 

 הבילגוראיי.

זילברליכט שלמה 
 ואשתו 

למחנה עבודה  9141שלחו בשבועות היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנ 1
 גרמני בטורקביץ.  

זילברליכט שלמה 
 ואשתו 

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בגטו.  האנשים שנשארו כללו את בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 
הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 

רנפלד, ]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הו
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

זילברליכט שלמה 
 ואשתו 

ם מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרי  91.19.1194ב  91
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 

ברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל שני בניו של אליעזר שוחט, א
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

לנג ברח אף הוא אל נוצרי  מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

זילברליכט שלמה 
 ואשתו 

שעה לאורך הכביש המוליך ללובלין. הגענו לתחנת ממיידנק צעדנו מרחק של כמחצית ה 91
הרכבת, המתינו לנו קרונות, העמיסו אותנו והגיפו את דלתות הקרונות. הנסיעה הייתה 

גונית, עם בוקר הגענו לתחנה, הקרונות נותקו מן הקטר, פתחו את -משעממת וחד
-ליו "האסאגהדלתות והורו לנו לצאת. כשהיינו בחוץ קידם את פנינו שלט שכתוב היה ע

סקרזשיסקה",  ה"ווערק שוץ" קיבל אותנו. כדי להפחיד את ציבור המגיעים הם קודם כל 
ירו בכמה אנשים מאתנו. העמידו אותנו בשורה והובילו אותנו לבית החרושת, שם חילקו 

 –אותנו לביצוע עבודות שונות. בתוך הקבוצה נמצאו כמה יהודים מבילגוראיי ביניהם: אני 
ט, שמואל זיסמן, אדלר בייניש, זילברליכט שלמה, בענדלר דוד, שולמן בונים ישראל גייס

ואחרים העבודה הייתה בבית חרושת לנשק, עבדו בו במשמרות. שבועיים ביום ושבועיים 
.  כשהרוסים הגיעו לוויסלה בוורשה, החלו הגרמנים 9144בלילה.  עבדנו שם עד מאי 

נסטָאכָאוו, אני ושמואל זיסמן נפלנו לקבוצה להעביר את המכונות לגרמניה וחלקם לטשע
 של טשענסטָאכָאוו, ושם המשכנו לעבוד באותה עבודה.

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 זיסמן שמואל 
 גרמני בטורקביץ.  

להשלח לעבודה באוקריינה ולא ידע היודנרט נדרש להכין רשימות יהודים  - 9141מאי  8 זיסמן שמואל 
כיצד לעוץ עצה ותופר, הם התחבטו ונלחמו עם עצמם כיצד לעמוד בגזירה שניחתה 
עליהם. את הרשימה היו חייבים להכין אחרת יפגע לכלל, לכן בסודי סודות הכינו רשימה 

ל ורק ביום האחרון הודיעו על כך לנוגעים בדבר שעליהם להתייצב ליד ה'קולייקה' עם כ
מטענם. ואמנם כול מי שהיה ברשימה התייצב במועד בתחנת הרכבת הצרה. גם אני וכל 

 משפחתי היינו ברשימה, גם שמואל זיסמן ובני משפחתו ורבים אחרים.
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, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 זיסמן שמואל 
היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין   שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע. 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 

טריקנדרייער הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה ש
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

ם ראשון אחר הצהריים הגעתי לבילגוראיי כשאני רטוב עד לשד עצמותיי. נכנסתי ביו 91 זיסמן שמואל 
לעיירה דרך סימטת גוש לתוך איזור שהיה יהודי, מצאתי בגדים והחלפתי את הישנים כדי 
שלא יבחינו בי שאני יהודי, ודרך הרחוב הצדדי בו היה גר יחזקאל ארבספלד נכנסתי 

שמואל זיסמן, ביקשתי ממנו שיעזור לי להתחבא, לרחוב השלושה במאי, כאן פגשתי את 
הוא הראה לי מקום, אצל שלום רופר  בעליית הגג, הוא גם הבטיח לי שאם רק יתאפשר 

 לו יעזור לי עם מזון.  עליתי  מיד לעליית הגג. 

 מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים  91.19.1194ב  91 זיסמן שמואל 
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 

רהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל שני בניו של אליעזר שוחט, אב
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

לנג ברח אף הוא אל נוצרי מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה 
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

הכביש המוליך ללובלין. הגענו לתחנת ממיידנק צעדנו מרחק של כמחצית השעה לאורך  91 זיסמן שמואל 
הרכבת, המתינו לנו קרונות, העמיסו אותנו והגיפו את דלתות הקרונות. הנסיעה הייתה 

גונית, עם בוקר הגענו לתחנה, הקרונות נותקו מן הקטר, פתחו את -משעממת וחד
-הדלתות והורו לנו לצאת. כשהיינו בחוץ קידם את פנינו שלט שכתוב היה עליו "האסאג

סקרזשיסקה",  ה"ווערק שוץ" קיבל אותנו. כדי להפחיד את ציבור המגיעים הם קודם כל 
ירו בכמה אנשים מאתנו. העמידו אותנו בשורה והובילו אותנו לבית החרושת, שם חילקו 

 –אותנו לביצוע עבודות שונות. בתוך הקבוצה נמצאו כמה יהודים מבילגוראיי ביניהם: אני 
יסמן, אדלר בייניש, זילברליכט שלמה, בענדלר דוד, שולמן בונים ישראל גייסט, שמואל ז

ואחרים העבודה הייתה בבית חרושת לנשק, עבדו בו במשמרות. שבועיים ביום ושבועיים 
.  כשהרוסים הגיעו לוויסלה בוורשה, החלו הגרמנים 9144בלילה.  עבדנו שם עד מאי 

, אני ושמואל זיסמן נפלנו לקבוצה להעביר את המכונות לגרמניה וחלקם לטשענסטָאכָאוו
 של טשענסטָאכָאוו, ושם המשכנו לעבוד באותה עבודה.

עבדתי במשמרת הבוקר, במפעל הייתה המולה, שמענו כי הרוסים נמצאים  91.19.9141 91 זיסמן שמואל 
כבר קרוב לעיר, מה שלא הפריע למנהלי העבודה הגרמניים להמשיך לדחוק בנו ולזרז 

מו מקודם. שמענו שהאנשים שצריכים להגיע למשמרת הלילה עומדים אותנו, ממש כ
 להישלח.  ושמואל זיסמן שעבד במשמרת הלילה אמנם נשלח.

, לאחר מחצית השנה עברתי בטשענסטָאכָאוויצאתי מהמחנה ומצאתי את מקומי  11 זיסמן שמואל 
 לוורוצלב ומשם באתי לישראל היכן ששוב מצאתי את שמואל זיסמן. 

קרויט פייבל  ]הבן זיס
של רבקל'ה אשת מאיר 

 גרינר[,

פגשתי שם את יצחק מאיר וורשביאק ואת פייבל זיסקרויט ]הבן של רבקל'ה  -במיידנק  98
 .  9141אשת מאיר גרינר[, הם נחטפו למיידנק ב 
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רו מראה מחריד נתגלה לעיניי בלכתי בשעות הבוקר המוקדמות אל הגטו, עברתי דרך חצ 91 טובר אברהם  
של יחזקאל קנדל, המון גויות עירומות לחלוטים מפוזרות היו בכל חלקי החצר.  כפי שנודע 
לי מאוחר יותר, גילו הגרמנים יחד עם משתפי פעולה מקרב אנשי העולם התחתון את 
הבונקר המוסווה ביותר שהתחבאו בו יחזקאל קנדל עם כל משפחתו, אברהם טובר עם 

 ליט ואחרים.חתנו וכל משפחתם, מלכה קורנב

עמדנו זמן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, הצמא הציק  9141בנובמבר  4יום רביעי  99 טויטמן משה 
לנו עד כדי שיגעון, הדלתות של הקרון נפתחו פתאום בידי השומרים האוקראינים והם 
דרשו כסף בתמורה למים, אנשים קרעו מעצמם כל מה שנותר להם ונתנו בידי 

בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמורה בגין  האוקראינים.
מה שלקחו: "בבלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו.  בין האנשים היה גם פנחס צימרינג ששמר 
את כספו כל העת וכדי לא לתת אותו לליטאים דחף את כספו בתוך גומחה בקרון.  בעמדי 

נו השערה שבסוף יפרידו מתוכינו את בתוך הקרון המוגף היו אתי עוד גברים והעלי
הצעירים והחזקים וישלחו אותם לעבודה במפעלים גרמנים.  בעוד אנו חושבים על כך 
נפתחה שוב הדלת ונשמעה הפקודה: "כל הגברים החוצה", האנשים התעוררו כמו 
מעלפון, הרהור חלף במוחם: "אולי באה לנו הישועה..."  אבל מכות הרוצחים הגרמנים 

ו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שעליהם כתובה הייתה החזיר
המילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלבד והגיפו 
את דלתות הקרון מחדש יהודים מבילגוראיי. ביניהם יוסף שמירר, משה טויטמן, אייזיק 

 כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת.שפער, וולף בנדלר ואחרים. 

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 טורם הרש 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של טודרס 

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 

בר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינו
 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

בגטו היה רופא יהודי גרמני לשעבר, פליט שהגיע מטרנוגרוד, הוא היה זה שגירש אותנו  99 טייר אליעזר 
חדש בעליית הגג, הוא סיפר לי שהוא היה ואחרים מתוך הגטו, אחי שלמה ואני נפגשנו מ

בבונקר שחפר בשעתו מנדל הורביץ בחצר ביתו של אליעזר טייר, שם שהה יחד עם עוד 
 יהודים, הוא לא יכול היה עוד להישאר שם ויצא.  01

אברהם הורביץ סיפר לי שבבונקר היה מסתור עם מזון שהצטיידו בו למפרע. החלטנו  94 טייר אליעזר 
נלך לבונקר לפנות בוקר ונאסוף את האוכל.  כל אותו הלילה לא ישנו.  בבוקר ששנינו 

ירדנו בלאט מעליית הגג ודרך חצרו של שלום רופר נכנסנו לחצרו של אליעזר טייר.  מחזה 
 מחריד נגלה לעינינו. כל החצר הייתה זרועה במתים, גברים, נשים וילדים קטנים... 

אחר חצות שמענו קול צעדי אדם בחצרו של אליעזר טייר ומיד נשמעו באחד הלילות ל 94 טייר אליעזר 
צעקות "אראוס" ]לצאת החוצה[, היינו משותקים מבהלה, בתוך דקות הלם מישהו על דלת 
עליית הגג שלנו, "פתחו לי" נשמע קול מאחורי הדלת.  הבנו שזה מישהו ששהה במחבוא, 

את הדלת והכנסתי אותו. היה זה  בבונקר החפור שנתגלה לפני דקות אחדות.  פתחתי
אברהם הורביץ ]בנו של מנדל הורביץ[ הוא היה האיש שהיה מתגנב כל לילה לבאר של 

 שלום רופר כדי להביא מים למסתתרים בבונקר.

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 טריב זעליג ]מטרנוגרוד[
 ץ.  גרמני בטורקבי
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, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 ינובר אברהם 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של טודרס לאנג עם שני בניו 

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 

טנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכ
 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

החלטתי לרדת וללכת לגטו, שם היו מכריי: אברהם ינובר ומשה ליכטנפלד, אפשר שהם  99 ינובר אברהם 
 יוכלו לעזור לנו במעט אוכל. 

ו, אברהם ינובר נתן לי מיד חבילה של אוכל, אבל הייתה לו גם בקשה התגנבתי לתוך הגט 99 ינובר אברהם 
אחת: שאקח אתי אל עליית הגג את אחיו הקטן מאיר ינובר, אותו הוא מחביא בביתו 
שבגטו ושאם רק ייתפס יהרגוהו בו במקום, אברהם ינובר אמר שהוא מנסה לעשותו חוקי 

י לבקשה, ולמחרת בשעות בימים האחרונים אבל זאת משימה קשה ביותר. הסכמת
הבוקר המוקדמות התחמקנו אל עליית הגג.  עכשיו המשימה שעמדה בפני הייתה לספק 

 אוכל לשלוש פיות, וכך יום ביומו התגנבתי מחדש אל הגטו כדי לקבל אוכל.

באחת השבתות  מאיר ינובר נתקף בגעגועים לאחיו אברהם ינובר שבגטו, והחליט ללכת  94 ינובר אברהם 
יו. בקושי הצלחתי להניע אותו מכך עד שעות אחר הצהריים, דרך הסדק שבקיר עליית אל

הגג השגחתי אם אין פטרולים גרמניים ברחוב.  לפנות ערב כבר לא יכולתי לעצור בעדו, 
פתחתי בזהירות את הדלת והוא יצא לרחוב.  ממקום מחבואי ראיתיו מתקרב לשער הגטו 

הבחנתי מרחוק שמשהו מתחולל שם, לא עברו דקות רבות ודופק עליו בידיו שיפתחו לו.  
עד שנשמעו מספר יריות.  בהמשך נודע לי שהוא נתפס יחד עם עוד מספר אנשים שלא 

 היו צריכים להיות שם ע"י הגסטפו, הם הוציאו את הקבוצה לשדות וירו בכולם למוות.

ו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים מתחסל הגטו, מפרידים את תושבי  91.19.1194ב  91 ינובר אברהם 
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
רצלן, שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פו

שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

נר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי מאוחר יותר ברחו נחמיה ר
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9149בינואר  4ון ה יום ראש 91 ינובר אברהם 
אברהם ינובר היה צריך להודיע לי מתי הרש זילברברג יגיע לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  
לפתע  התרחשה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו בביתו של שלום רופר נתגלתה.  

וין, האחרון הצליח להימלט, את אחי הביאו הוציאו משם את אחי שלמה ואת חיים ברנדו
 לבית הקברות וירו בו.

היה זה מקום המסתור האחרון בבילגוראיי.  נשברתי, יותר לא חזרתי לעליית הגג. עם  91 ינובר אברהם 
הרש זילברברג כבר לא דיברתי, אברהם ינובר דיבר אתו והלה הבטיח לו לסדר את 

הגטו, לצורך העניין היו צריכים תמונת פספורט שלי. העניינים כדי שאחשב תושב לגלי של 
התגלחתי, שמתי את נפשי בכפי והלכתי להצטלם אצל הצלם שגר בביתו של צמרינג. עם 
התמונה חזרתי אל הרש זילברברג ולמחרת כבר נראיתי כאחד מאנשי העבודה בגטו 

 הבילגוראיי.

למחנה עבודה  9141ט שנשלחו בשבועות היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנר 1 ינובר בער 
 גרמני בטורקביץ.  
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אחרי מאי מקץ זמן קצר מאוחר יותר, הופיעו שוב משאיות אס.אס ברחובות  9141שנת  8 ינובר בער 
העיירה והם החלו לחטוף יהודים שהועברו למחנה ההשמדה מיידנק. בין אותם שנחטפו 

אנשים שמועסקים היו במשטרה היהודית מאיר וורשביאק, בער ינובר, ואפילו -היה יצחק
 כבולק עטנברג, טוביה קנדל, משה בלייכמן ואחרים.

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 ינובר הלל 
 יודנרט

חברי היודנרט.  באחד הימים שלח הגסטפו להביא אליו את הילל ינובר ושמעון בין שני 0 ינובר הלל 
השעות התארכו מעבר למה שנהוג היה בעבר והללו לא נראו יוצאים ממפקדת הגסטפו, 
החשדות גברו מרגע לרגע ומרה שחורה ירדה על יהודי בילגוראיי, וחשש רב שמשהו 
נרקם במסתרים.  בלילה הוציאו אותם העבירום לפאתי היער ושם ירו בהם למוות.  לזקן 

 לברברג...היהודים מונה הרש זי

אחיו הקטן  -ינובר מאיר 
 של אברהם ינובר

התגנבתי לתוך הגטו, אברהם ינובר נתן לי מיד חבילה של אוכל, אבל הייתה לו גם בקשה  99
אחת: שאקח אתי אל עליית הגג את אחיו הקטן מאיר ינובר, אותו הוא מחביא בביתו 

שהוא מנסה לעשותו חוקי  שבגטו ושאם רק ייתפס יהרגוהו בו במקום, אברהם ינובר אמר
בימים האחרונים אבל זאת משימה קשה ביותר. הסכמתי לבקשה, ולמחרת בשעות 
הבוקר המוקדמות התחמקנו אל עליית הגג.  עכשיו המשימה שעמדה בפני הייתה לספק 

 אוכל לשלוש פיות, וכך יום ביומו התגנבתי מחדש אל הגטו כדי לקבל אוכל.

אחיו הקטן  -ינובר מאיר 
 אברהם ינובר של

באחת השבתות  מאיר ינובר נתקף בגעגועים לאחיו אברהם ינובר שבגטו, והחליט ללכת  94
אליו. בקושי הצלחתי להניע אותו מכך עד שעות אחר הצהריים, דרך הסדק שבקיר עליית 
הגג השגחתי אם אין פטרולים גרמניים ברחוב.  לפנות ערב כבר לא יכולתי לעצור בעדו, 

ות את הדלת והוא יצא לרחוב.  ממקום מחבואי ראיתיו מתקרב לשער הגטו פתחתי בזהיר
ודופק עליו בידיו שיפתחו לו.  הבחנתי מרחוק שמשהו מתחולל שם, לא עברו דקות רבות 
עד שנשמעו מספר יריות.  בהמשך נודע לי שהוא נתפס יחד עם עוד מספר אנשים שלא 

 את הקבוצה לשדות וירו בכולם למוות.היו צריכים להיות שם ע"י הגסטפו, הם הוציאו 

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 יענקל 'החרש'
 .גרמני בטורקביץ

היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחידת שיטור וסדר שעל  1 יעקב טויבר
 אנשיה נמנו אישיויות כגון

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 נטע-הוישעי
 גרמני בטורקביץ.  

בנובמבר, אחר הצהריים, הוצבו על הקסרקטינים אנשי משמר ליטאים. אותם  9ב  1 ישראל שלמה  
אוקראינים היו לבושים במדים שחורים, מעוטרים בסמלים גרמניים. הם היו משתפי 
הפעולה של הגרמנים  בהשמדת היהודים.  גרשו אותנו מתוך הקסרקטינים שליד הרפת 
של שלמה ישראל והעמידו אותנו בשורות. ומכאן יצא מסע המוות של שארית יהודי 
בילגוראיי שהובלו רגלית לרכבת שבזורז'יניץ הסמוכה. לאורך כל הדרת ירו בנו הליטאים, 

ים הייתה גם אמי שהוציאה את נשמתה ברחוב ואנו נפלנו בזה אחר זה. בין הנופל
 טרנוגרוד.

לאנג טודרס עם שני 
 בניו ואשתו

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

ו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את בעלי מלאכה שאמורים הי 01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 
הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 

אהרון הורנפלד, ]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.
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ציער שלמה -ליכט
 ]בנדלה[, ילדיו 

ם לפעם שגם בהם כשנכנסתי לאותם בתים יהודיים נטושים לחיפוש אוכל, מצאתי מפע 99
התחבאו בתוך חורים ובגומחות, באחד המקומות פגשתי את שני ילדיו של פנחס צימרינג 

יוסף צמרינג.  באחד הימים בהיותי בעליית הגג נדמה היה לי -שהסתתרו בבית סבם הרש
שאני שומע צעדים, ניגשתי בשקט לחרך שבקיר ודרכו ראיתי להפתעתי את דודתי רחל'ה 

גולדברג[ קראתי לה כמעט בלחש, היא התקרבה אלי מבוהלת כולה,  ]אשתו של אליהו
-היא סיפרה לי שהיא ושני ילדיה מסתתרים אף הם בעליית גג של ילדיו של שלמה ליכט

 אנשים. 91ציער ]בנדלה[, הם שם 

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 ליכטנפלד משה 
ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין  שלאחריה

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 

ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער  הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 אחרים.של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ו

החלטתי לרדת וללכת לגטו, שם היו מכריי: אברהם ינובר ומשה ליכטנפלד, אפשר שהם  99 ליכטנפלד משה 
 יוכלו לעזור לנו במעט אוכל. 

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 ליכטנפלד משה 
פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 

ה בוים ופישל שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, מש
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים.  פולני ממכריו
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 לנג נחמיה 
ברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני וג
ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –

שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל  שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם

קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

ברח אף הוא אל נוצרי  מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

לקס דוד בנו של משה 
שטריקנדרייער ]שוזר 

 החבלים[

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141 סוף אוקטובר 8
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
, שלום פורצלן, ארבע בניו של טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 
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 .של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים

לקס דוד בנו של משה 
שטריקנדרייער ]שוזר 

 החבלים[

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91
צעירה שהיו בה: אני וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה ה

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 

דו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, קנדל, שיצע
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים.  פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

לקס דוד בנו של משה 
שטריקנדרייער ]שוזר 

 החבלים[

ה". הוא לפנות ערב חזר שוב אותו איש אס. אס. עם משאית שעצרה לפני שער  ה"תפיס 90
עמד, אקדח בידו, הוציאו אותנו אחד, אחד מן ה"תפיסה", וכל מי שלא מצא חן בעיניו, 

 ישר, ירה בו. בין אותם שרצח היו פנחס פרשטנדיק ודוד לקס.

,בכניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום 9141בנובמבר  1ה  1 מוינעס יוסף 
ופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף בנדלר, אפרים צמרינג רופר, יוסף מוינעס, יונה ר

ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים 
 נרצחו בדרך

אני הולך בדבוקה אחת  -מסע המוות לרכבת בזורז'ניץ בהשגחת האוקראינים  3.11.1942 91 מוינעס יוסף 
ייזיק שפער, משום שהחלטנו לנצל את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח. בנדלר וא עם וולף
מהרה הבנו שבריחה הינה בגדר הבלתי אפשרי, וזאת בשל היות הדרך רחוקה  אבל עד
בעוד גויה המוטלת על הדרך  וכן משום שכל ניסיון לצאת מן השורות נגמר  מהיער

דרך כשלו אנשים מאפיסת ב .כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו
גבי וסחבתי אותם בשארית  כוחות, ביניהם היו שלום רופר ויוסף מוינס. הרמתי אותם על

 .כוחותיי עד כמה רחוק שיכולתי

פעם הביאו לשם משלוח של רהיטים שנלקחו מביתו של אנטשל שור, האיכרים סיפרו  91 מיצנר
, הם פגשו שם כמה יהודים, בשמחה ששעה שאספו את הרהיטים כדי להעבירם לתצוגה

ביניהם את דוד זוקמן, היינך ]חנוך[ שיער ואחרים, הוליכו אותם לבית הקברות ושם הרגום 
ביריה.  בפעם אחרת שמעתי פולני שמספר לחברו שמאחורי ביתו של נטע קרוננברג מצאו 

ת אחד ממשפחת מיצנר. הפולנים הסגירו אותו לגרמנים , שגם אותו הוליכו לבית הקברו
 וירו בו למות.

,יצאתי מהצריף והלכתי אל גויה שהכרתי פולובה היה שמה. והיא 9141בנובמבר  1ה  1 מיצנר לייזר 
סיפרה לי שהרוצחים הגרמנים עברו מבית לבית וירו, הם דחקו ביהודים שעדיין נשארו 
בחיים והוליכו אותם כפי שנוהגים העדר לנקודת ריכוז שהייתה בשטח הפתוח של חצרו 
של בירך הירשמן. ומשם הובילו אותם אל הקסרקטינים שהוקמו על בית הקברות הישן 

 ליד לייזר מיצנר.

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 פורצלן פסח 
 גרמני בטורקביץ.  
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יר שמתוכננת אקציה נוספת , שמועה נוספת ניסרה בחלל האוו9141סוף אוקטובר  8 פורצלן שלום 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 

שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער  הרשל'ה
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר 

פייל שלמה ]בנו של 
 אשר פייל[.  

גם שלמה קפץ מהרכבת, בהרימי אט, אט את ראשי ראיתי שהאיש צולע ככל שהתקרב  99
נראה היה לי יותר כיהודי. היה זה שלמה פייל, ]בנו של אשר פייל[.  גם הוא קפץ מן 

ני שחדר לרגלו.  צרות רבות היו לי עם האיש, הרכבת אבל אותו השיג קליע של כדור גרמ
 לא היה לי במה לחבוש אותו, קרעתי חלק מבגדיי התחתונים וחבשתי אותו. 

פייל שלמה ]בנו של 
 אשר פייל[.  

 שלמה ואני יוצאים לחפש אוכל בבתי איכרים כפריים. אפיזודת האוכל. 91

פייל שלמה ]בנו של 
 אשר פייל[.  

שכנע אותי שנלך למכריו, נוצרים שגרים ליד פרמפול. לדבריו נוכל שלמה פייל ניסה ל 91
 01לעבור אצלם את המלחמה. אני לא הסכמתי אתו. ידעתי שבגטו הבילגוראיי נותרו 

 בעלי מקצוע וחשבתי שאולי יעלה בידי בדרך כל שהי להתקבל שם.

פייל שלמה ]בנו של 
 אשר פייל[.  

ון בילגוראיי, עשינו את דרכנו ביער משום שהדרכים לנובמבר יצאנו בדרכי היער לכיו 1 91
שרצו בגרמנים וגם שלא מעט פולנים חיפשו את ההזדמנות להסגיר יהודים לידיים 

בנובמבר, אוכל לא היה לנו והזנו את עצמינו   8גרמניות. טעינו ביער עד יום ראשון ה
ין ברירה עלינו על מהצומח ביער. סופו של דבר הגענו לאזור הררי המרוחק מן היער ובא

הכביש הפתוח. כאן נפרדו דרכינו: שלמה עלה על הדרך לפרמפול ואני המשכתי לכיוון 
 בילגוראיי.

יצא פקודה לפיה אסור היה על יהודים להמצא מחוץ לעיירה. הקרבן הראשון היה ישראל  0 פלוץ ישראל 
הרעבה.  פלוץ. הוא נתפס כשהלך לאחד הכפרים לקנות תפוחי אדמה עבור משפחתו

בדרכו הביתה כשהוא נושא עמו את מעט המזון שקנה השיגו אותו הגרמנים והוא נורה בו 
 במקום.

הודיע היודנרט שכל מי ששמו מופיע ברשימה חייב  9141בנובמבר  9ערב יום ראשון ה  8 פנצרמן הרש 
להיכנס עד סוף הלילה אל תוך הגטו שהתבסס על בתיהם של אלעזר קנדל, ינטשה 

 , והרש פנצרמן, כולם ברחוב השלישי במאי.קנטור

היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחידת שיטור וסדר שעל  1 פנצרמן משה 
 אנשיה נמנו אישיויות כגון

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 פסח ]הנגר מפרמפול[ 
רו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין שלאחריה ישא

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 

ו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנ
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 ם.של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרי

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 פרוזס
 יודנרט
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, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 פרוכטלנדר לייזר 
הכין שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 
הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 

לברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, ]שוזר החבלים[, שלמה זי
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים  מתחסל הגטו, מפרידים  91.19.1194ב  91 פרוכטלנדר לייזר 
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
, שלום פורצלן, שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק

שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

ו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי מאוחר יותר ברח
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 ובנופרשטנדיק פנחס 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק 

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 

ם, פישל קנדל, בנו בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוי
 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 פרשטנדיק פנחס ובנו
ו בה: אני וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהי

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 

ץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, קנדל, שיצעדו אל מחו
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים.  פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

לפנות ערב חזר שוב אותו איש אס. אס. עם משאית שעצרה לפני שער  ה"תפיסה". הוא  90 פרשטנדיק פנחס ובנו
אחד, אחד מן ה"תפיסה", וכל מי שלא מצא חן בעיניו,  עמד, אקדח בידו, הוציאו אותנו

 ישר, ירה בו. בין אותם שרצח היו פנחס פרשטנדיק ודוד לקס.

שכבתי שם זמן מה ואז שמעתי פתאום מטח של יריות ברחוב השלושה במאי, הצצתי  91 ילדיו -צימרינג פנחס 
לתוך בית שעל פניו החוצה דרך סדק שבקיר העץ, וראיתי כיצד המשטרה הפולנית יורה 

 נראה היה כריק, הבית שלצד ביתו של צימרינג, מסתבר שהסתתרו שם מספר יהודים. 
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כשנכנסתי לאותם בתים יהודיים נטושים לחיפוש אוכל, מצאתי מפעם לפעם שגם בהם  99 ילדיו -צימרינג פנחס 
צימרינג התחבאו בתוך חורים ובגומחות, באחד המקומות פגשתי את שני ילדיו של פנחס 

יוסף צמרינג.  באחד הימים בהיותי בעליית הגג נדמה היה לי -שהסתתרו בבית סבם הרש
שאני שומע צעדים, ניגשתי בשקט לחרך שבקיר ודרכו ראיתי להפתעתי את דודתי רחל'ה 
]אשתו של אליהו גולדברג[ קראתי לה כמעט בלחש, היא התקרבה אלי מבוהלת כולה, 

-דיה מסתתרים אף הם בעליית גג של ילדיו של שלמה ליכטהיא סיפרה לי שהיא ושני יל
 אנשים. 91ציער ]בנדלה[, הם שם 

עמדנו זמן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, הצמא הציק  9141בנובמבר  4יום רביעי  99 צימרינג פנחס  
לנו עד כדי שיגעון, הדלתות של הקרון נפתחו פתאום בידי השומרים האוקראינים והם 

סף בתמורה למים, אנשים קרעו מעצמם כל מה שנותר להם ונתנו בידי דרשו כ
האוקראינים. בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמורה בגין 
מה שלקחו: "בבלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו.  בין האנשים היה גם פנחס צימרינג ששמר 

כספו בתוך גומחה בקרון.  בעמדי  את כספו כל העת וכדי לא לתת אותו לליטאים דחף את
בתוך הקרון המוגף היו אתי עוד גברים והעלינו השערה שבסוף יפרידו מתוכינו את 
הצעירים והחזקים וישלחו אותם לעבודה במפעלים גרמנים.  בעוד אנו חושבים על כך 
נפתחה שוב הדלת ונשמעה הפקודה: "כל הגברים החוצה", האנשים התעוררו כמו 

הור חלף במוחם: "אולי באה לנו הישועה..."  אבל מכות הרוצחים הגרמנים מעלפון, הר
החזירו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שעליהם כתובה הייתה 
המילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלבד והגיפו 

גוראיי. ביניהם יוסף שמירר, משה טויטמן, אייזיק את דלתות הקרון מחדש יהודים מביל
 שפער, וולף בנדלר ואחרים. כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת.

צמרינג אפרים 
 ומשפחתו

,בכניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום 9141בנובמבר  1ה  1
בנדלר, אפרים צמרינג רופר, יוסף מוינעס, יונה רופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף 

ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים 
 נרצחו בדרך

צמרינג אפרים 
 ומשפחתו

היה זה מקום המסתור האחרון בבילגוראיי.  נשברתי, יותר לא חזרתי לעליית הגג. עם  91
אתו והלה הבטיח לו לסדר את  הרש זילברברג כבר לא דיברתי, אברהם ינובר דיבר

העניינים כדי שאחשב תושב לגלי של הגטו, לצורך העניין היו צריכים תמונת פספורט שלי. 
התגלחתי, שמתי את נפשי בכפי והלכתי להצטלם אצל הצלם שגר בביתו של צמרינג. עם 
התמונה חזרתי אל הרש זילברברג ולמחרת כבר נראיתי כאחד מאנשי העבודה בגטו 

 וראיי.הבילג

 -יוסף -צמרינג הרש
 אביו של פנחס צימרינג

כשנכנסתי לאותם בתים יהודיים נטושים לחיפוש אוכל, מצאתי מפעם לפעם שגם בהם  99
התחבאו בתוך חורים ובגומחות, באחד המקומות פגשתי את שני ילדיו של פנחס צימרינג 

ת הגג נדמה היה לי יוסף צמרינג.  באחד הימים בהיותי בעליי-שהסתתרו בבית סבם הרש
שאני שומע צעדים, ניגשתי בשקט לחרך שבקיר ודרכו ראיתי להפתעתי את דודתי רחל'ה 
]אשתו של אליהו גולדברג[ קראתי לה כמעט בלחש, היא התקרבה אלי מבוהלת כולה, 

-היא סיפרה לי שהיא ושני ילדיה מסתתרים אף הם בעליית גג של ילדיו של שלמה ליכט
 אנשים. 91שם  ציער ]בנדלה[, הם

מראה מחריד נתגלה לעיניי בלכתי בשעות הבוקר המוקדמות אל הגטו, עברתי דרך חצרו  91 קורנבליט מלכה  
של יחזקאל קנדל, המון גויות עירומות לחלוטים מפוזרות היו בכל חלקי החצר.  כפי שנודע 

תון את לי מאוחר יותר, גילו הגרמנים יחד עם משתפי פעולה מקרב אנשי העולם התח
הבונקר המוסווה ביותר שהתחבאו בו יחזקאל קנדל עם כל משפחתו, אברהם טובר עם 

 חתנו וכל משפחתם, מלכה קורנבליט ואחרים.

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 קליינמינץ יוסף 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141קבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות היה חלק מ 1 קליינמינץ לייבל 
 גרמני בטורקביץ.  

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 קליינמינץ נטע 
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 גרמני בטורקביץ.  

ס שהציג את עצמו כמפקד עם הגעת האסירים למחנה טורקביץ הגיע למקום איש אס.א 1 קליינמינץ נטע 
 המקום, והוא שבחר בנטע קליינמינץ להיות מפקד אסירי המחנה.

הודיע היודנרט שכל מי ששמו מופיע ברשימה חייב  9141בנובמבר  9ערב יום ראשון ה  8 קנדל אלעזר 
להיכנס עד סוף הלילה אל תוך הגטו שהתבסס על בתיהם של אלעזר קנדל, ינטשה 

 כולם ברחוב השלישי במאי. קנטור, והרש פנצרמן,

אחרי מאי מקץ זמן קצר מאוחר יותר, הופיעו שוב משאיות אס.אס ברחובות  9141שנת  8 קנדל טוביה 
העיירה והם החלו לחטוף יהודים שהועברו למחנה ההשמדה מיידנק. בין אותם שנחטפו 

היהודית מאיר וורשביאק, בער ינובר, ואפילו אנשים שמועסקים היו במשטרה -היה יצחק
 כבולק עטנברג, טוביה קנדל, משה בלייכמן ואחרים.

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 קנדל יחזקאל 
 יודנרט

מראה מחריד נתגלה לעיניי בלכתי בשעות הבוקר המוקדמות אל הגטו, עברתי דרך חצרו  91 קנדל יחזקאל 
אל קנדל, המון גויות עירומות לחלוטים מפוזרות היו בכל חלקי החצר.  כפי שנודע של יחזק

לי מאוחר יותר, גילו הגרמנים יחד עם משתפי פעולה מקרב אנשי העולם התחתון את 
הבונקר המוסווה ביותר שהתחבאו בו יחזקאל קנדל עם כל משפחתו, אברהם טובר עם 

 .חתנו וכל משפחתם, מלכה קורנבליט ואחרים

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8 קנדל פישל 
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 

, משה בוים, פישל קנדל, בנו בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד
 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 קנדל פישל 
יו בה: אני וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שה

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 

וץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, קנדל, שיצעדו אל מח
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

ו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנ
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

בהגיענו "לתפיסה" ]בית הסוהר של בילגוראיי ברחוב זמושץ'[ דרש מאתנו הגסטפו  90 קנדל פישל 
י ערך, הם אמרו לנו שאנו עוברים למחנה ולכן להעביר לידיו כל כסף שיש עלינו וכן חפצ

השאירו בידינו רק סכומים קטנים. הם עינו קשות את פישל קנדל כדי שיגלה להם היכן 
החביא היודנרט את כספו.  חלק מאתנו שנשא עמו כסף ביקש ללכת לבתי השימוש והם 

"  איש גבה זרקו את הכסף לאסלות כדי שלא יפלו לידי הרוצחים. פתאום הגיע ל"תפיסה
קומה, פשוט נפיל, הר אדם. שמו היה פינקובסקי. לבוש היה במדי אס. אס. הוא שאל 
אותנו היכן נשותינו ומטלטלינו. מישהו ענה לו שהכל נשאר בגטו. הוא לא הרשה יותר 
לענות את פישל קנדל, דרש את הכסף שהגסטפו השאיר בידינו ובתמורה הבטיח שנקבל 

ותנו. הוא לקח אותי ועוד אדם והסיע אותנו בחזרה לגטו כדי אוכל במחנה אליו יקחו א
 לקחת שמיכות.
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הודיע היודנרט שכל מי ששמו מופיע ברשימה חייב  9141בנובמבר  9ערב יום ראשון ה  8 קנטור ינטשה 
להיכנס עד סוף הלילה אל תוך הגטו שהתבסס על בתיהם של אלעזר קנדל, ינטשה 

 וב השלישי במאי.קנטור, והרש פנצרמן, כולם ברח

ראיתי את הגסטפוביץ מויאבסקי כשהוא מוביל את נטע קרוננברג, את אשתו רוחלצ'ה  91 קרוננברג נטע 
ובתם, ברגע מסוים, נטע שכוחותיו אזלו התמוטט, הגסטפוביץ ניגש אליו בעט בו מספר 

 פעמים ואז ירה בו, בו במקום, במרחק מה משם ירו גם באשתו.

פעם הביאו לשם משלוח של רהיטים שנלקחו מביתו של אנטשל שור, האיכרים סיפרו  91 קרוננברג נטע 
בשמחה ששעה שאספו את הרהיטים כדי להעבירם לתצוגה, הם פגשו שם כמה יהודים, 
ביניהם את דוד זוקמן, היינך ]חנוך[ שיער ואחרים, הוליכו אותם לבית הקברות ושם הרגום 

פר לחברו שמאחורי ביתו של נטע קרוננברג מצאו ביריה.  בפעם אחרת שמעתי פולני שמס
אחד ממשפחת מיצנר. הפולנים הסגירו אותו לגרמנים , שגם אותו הוליכו לבית הקברות 

 וירו בו למות.

ראיתי את הגסטפוביץ מויאבסקי כשהוא מוביל את נטע קרוננברג, את אשתו רוחלצ'ה  91 קרוננברג רוחלצ'ה 
יו אזלו התמוטט, הגסטפוביץ ניגש אליו בעט בו מספר ובתם, ברגע מסוים, נטע שכוחות

 פעמים ואז ירה בו, בו במקום, במרחק מה משם ירו גם באשתו.

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 רוזנברג זליג 
 יודנרט

לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום  ,בכניסתי9141בנובמבר  1ה  1 רופר יונה אשתו וילדיו
רופר, יוסף מוינעס, יונה רופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף בנדלר, אפרים צמרינג 
ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים 

 נרצחו בדרך

ניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום ,בכ9141בנובמבר  1ה  1 רופר שלום 
רופר, יוסף מוינעס, יונה רופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף בנדלר, אפרים צמרינג 
ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים 

 נרצחו בדרך

אני הולך בדבוקה אחת  -המוות לרכבת בזורז'ניץ בהשגחת האוקראינים  מסע 3.11.1942 91 רופר שלום 
בנדלר ואייזיק שפער, משום שהחלטנו לנצל את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח.  עם וולף
מהרה הבנו שבריחה הינה בגדר הבלתי אפשרי, וזאת בשל היות הדרך רחוקה  אבל עד
בעוד גויה המוטלת על הדרך  מרוכן משום שכל ניסיון לצאת מן השורות נג  מהיער

בדרך כשלו אנשים מאפיסת  .כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו
גבי וסחבתי אותם בשארית  כוחות, ביניהם היו שלום רופר ויוסף מוינס. הרמתי אותם על

 .כוחותיי עד כמה רחוק שיכולתי

גוראיי כשאני רטוב עד לשד עצמותיי. נכנסתי ביום ראשון אחר הצהריים הגעתי לביל 91 רופר שלום 
לעיירה דרך סימטת גוש לתוך איזור שהיה יהודי, מצאתי בגדים והחלפתי את הישנים כדי 
שלא יבחינו בי שאני יהודי, ודרך הרחוב הצדדי בו היה גר יחזקאל ארבספלד נכנסתי 

ר לי להתחבא, לרחוב השלושה במאי, כאן פגשתי את שמואל זיסמן, ביקשתי ממנו שיעזו
הוא הראה לי מקום, אצל שלום רופר  בעליית הגג, הוא גם הבטיח לי שאם רק יתאפשר 

 לו יעזור לי עם מזון.  עליתי  מיד לעליית הגג. 

באחד הלילות לאחר חצות שמענו קול צעדי אדם בחצרו של אליעזר טייר ומיד נשמעו  94 רופר שלום 
משותקים מבהלה, בתוך דקות הלם מישהו על דלת צעקות "אראוס" ]לצאת החוצה[, היינו 

עליית הגג שלנו, "פתחו לי" נשמע קול מאחורי הדלת.  הבנו שזה מישהו ששהה במחבוא, 
בבונקר החפור שנתגלה לפני דקות אחדות.  פתחתי את הדלת והכנסתי אותו. היה זה 

ה לבאר של אברהם הורביץ ]בנו של מנדל הורביץ[ הוא היה האיש שהיה מתגנב כל ליל
 שלום רופר כדי להביא מים למסתתרים בבונקר.

אברהם הורביץ סיפר לי שבבונקר היה מסתור עם מזון שהצטיידו בו למפרע. החלטנו  94 רופר שלום 
ששנינו נלך לבונקר לפנות בוקר ונאסוף את האוכל.  כל אותו הלילה לא ישנו.  בבוקר 

רופר נכנסנו לחצרו של אליעזר טייר.  מחזה ירדנו בלאט מעליית הגג ודרך חצרו של שלום 
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 מחריד נגלה לעינינו. כל החצר הייתה זרועה במתים, גברים, נשים וילדים קטנים... 

, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9149בינואר  4יום ראשון ה  91 רופר שלום 
לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  אברהם ינובר היה צריך להודיע לי מתי הרש זילברברג יגיע 

לפתע  התרחשה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו בביתו של שלום רופר נתגלתה.  
הוציאו משם את אחי שלמה ואת חיים ברנדווין, האחרון הצליח להימלט, את אחי הביאו 

 לבית הקברות וירו בו.

רנר אייזיק עם אשתו 
 וילדיו

ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת  , שמועה נוספת9141סוף אוקטובר  8
שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
ע בניו של טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארב

הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 אל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.של חיים הוכנר, שמו

רנר אייזיק עם אשתו 
 וילדיו

אייזיק רנר שאף הוא לקה בטיפוס, עלה בידיו שלא ירו בו אך מקץ מספר ימים חיסלה  98
 אותו המחלה והוא נפטר.

ת דלת בבניית בית ספר לרכיבת סוסים של האס.אס באחד הערבים פתח הרוצח א 98 רנר יעקב 
האורווה וסתם כך ירה פנימה הוא פגע באהרן הורנפלד  שנפל מת על הרצפה. מפעם 
לפעם נבחרו בינינו יהודים שנלקחו כדי שירו בהם. באחד המקרים נמצאו בין הקרבנות 

בניו של אליעזר שוחט ויעקב רנר.  כשהובלו להורג הם קפצו  1המיועדים גם בילגוראיים,  
באו בתוכו, בעבור סכום כסף גדול הצליח היהודי הצ'כי באש מהרכב חזרו למחנה והתח

 לשכנע את הרוצח פינובסקי  שיניחו להם להישאר בחיים במחנה

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 רנר נחמן 
הצעירה שהיו בה: אני וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 

עדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, קנדל, שיצ
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

ה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הל
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

נבחר  לחבר  -, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה 9191סוף  1 רפפורט יוסף 
 יודנרט

היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחידת שיטור וסדר שעל  1 שה שוואננפלד מ
 אנשיה נמנו אישיויות כגון
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שני בניו  -שוחט אליעזר 
 של 

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91
פת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוס

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 

ישל שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופ
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

ר להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. פולני ממכריו שהיה אמו
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

שני בניו  -שוחט אליעזר 
 של 

בבניית בית ספר לרכיבת סוסים של האס.אס באחד הערבים פתח הרוצח את דלת  98
ווה וסתם כך ירה פנימה הוא פגע באהרן הורנפלד  שנפל מת על הרצפה. מפעם האור

לפעם נבחרו בינינו יהודים שנלקחו כדי שירו בהם. באחד המקרים נמצאו בין הקרבנות 
בניו של אליעזר שוחט ויעקב רנר.  כשהובלו להורג הם קפצו  1המיועדים גם בילגוראיים,  

בעבור סכום כסף גדול הצליח היהודי הצ'כי באש  מהרכב חזרו למחנה והתחבאו בתוכו,
 לשכנע את הרוצח פינובסקי  שיניחו להם להישאר בחיים במחנה

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1 חנה -שולדינר משה
 גרמני בטורקביץ.  

השעה לאורך הכביש המוליך ללובלין. הגענו לתחנת ממיידנק צעדנו מרחק של כמחצית  91 שולמן בונים  
הרכבת, המתינו לנו קרונות, העמיסו אותנו והגיפו את דלתות הקרונות. הנסיעה הייתה 

גונית, עם בוקר הגענו לתחנה, הקרונות נותקו מן הקטר, פתחו את -משעממת וחד
-עליו "האסאגהדלתות והורו לנו לצאת. כשהיינו בחוץ קידם את פנינו שלט שכתוב היה 

סקרזשיסקה",  ה"ווערק שוץ" קיבל אותנו. כדי להפחיד את ציבור המגיעים הם קודם כל 
ירו בכמה אנשים מאתנו. העמידו אותנו בשורה והובילו אותנו לבית החרושת, שם חילקו 

 –אותנו לביצוע עבודות שונות. בתוך הקבוצה נמצאו כמה יהודים מבילגוראיי ביניהם: אני 
סט, שמואל זיסמן, אדלר בייניש, זילברליכט שלמה, בענדלר דוד, שולמן בונים ישראל גיי

ואחרים העבודה הייתה בבית חרושת לנשק, עבדו בו במשמרות. שבועיים ביום ושבועיים 
.  כשהרוסים הגיעו לוויסלה בוורשה, החלו הגרמנים 9144בלילה.  עבדנו שם עד מאי 

ענסטָאכָאוו, אני ושמואל זיסמן נפלנו לקבוצה להעביר את המכונות לגרמניה וחלקם לטש
 של טשענסטָאכָאוו, ושם המשכנו לעבוד באותה עבודה.

מתחסל הגטו, מפרידים את תושביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים   91.19.1194ב  91 שולמן בינים 
אני  וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה:

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום פורצלן, 
שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 

ר הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשע
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 
מאוחר יותר ברחו נחמיה רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי 

ספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כ
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

http://www.bil-is.com/
http://www.bil-is.com/
mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il


   

           

 

               עמוד מס' 53

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 5157691ת"א     טלפון:  91רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 6799911-30פקס:   i@zahav.net.il-baron 6799155-30גן טלפון: -תרמ 19און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

ארבע  -שולמן הרשל'ה 
 בניו של 

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת 9141סוף אוקטובר  8
צוע.   היודנרט שבראשו עמד הרש זילברברג הכין שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מק

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו כללו את  01רשימה של 
טודרס לאנג עם שני בניו ואשתו, אייזיק רנר עם אשתו וילדיו, שלום פורצלן, ארבע בניו של 

משה שטריקנדרייער הרשל'ה שולמן, הרש טורם, פנחס פרשטנדיק ובנו, דוד לקס בנו של 
]שוזר החבלים[, שלמה זילברליכט ואשתו, דוד בנדלר אשתו וילדיו, אהרון הורנפלד, 
בייניש אדלר ואשתו, אברהם ינובר ואשתו, משה ליכטנפלד, משה בוים, פישל קנדל, בנו 

 של חיים הוכנר, שמואל זיסמן, לייזר פרוכטלנדר, פסח ]הנגר מפרמפול[ ואחרים.

פעם הביאו לשם משלוח של רהיטים שנלקחו מביתו של אנטשל שור, האיכרים סיפרו  91 שור אנטשל 
בשמחה ששעה שאספו את הרהיטים כדי להעבירם לתצוגה, הם פגשו שם כמה יהודים, 
ביניהם את דוד זוקמן, היינך ]חנוך[ שיער ואחרים, הוליכו אותם לבית הקברות ושם הרגום 

פר לחברו שמאחורי ביתו של נטע קרוננברג מצאו ביריה.  בפעם אחרת שמעתי פולני שמס
אחד ממשפחת מיצנר. הפולנים הסגירו אותו לגרמנים , שגם אותו הוליכו לבית הקברות 

 וירו בו למות.

כשירדנו מקרונות הרכבת הצרה בזורז'יניץ כדי לעלות שם על הרכבת הגדולה, הגיעו לשם  8 שטנדר שלמה  
את נשותיהם וילדיהם.  אבי פנה אל שלמה שטנדר מעסיקים עם פועליהם כדי ללוות 

והציע לו לנצל את ההמולה ולרדת מהרכבת. הלה ענה לו: "לשם מה כל העסק הזה? איזו 
טובה תצמח לי משוב להסחב עם כל הכבודה? אסע לי איפה לאוקרינה, שם אמצא פיסת 

, ניצלו אי אדמה ואעבד אותה. הפועלים יצאו מייד בדרכם לעבודה, נשותיהם וילדיהם
 תשומת לב והתגנבו להם מן המשלוח.

פעם הביאו לשם משלוח של רהיטים שנלקחו מביתו של אנטשל שור, האיכרים סיפרו  91 שיער היינך ]חנוך[  
בשמחה ששעה שאספו את הרהיטים כדי להעבירם לתצוגה, הם פגשו שם כמה יהודים, 

הוליכו אותם לבית הקברות ושם הרגום ביניהם את דוד זוקמן, היינך ]חנוך[ שיער ואחרים, 
ביריה.  בפעם אחרת שמעתי פולני שמספר לחברו שמאחורי ביתו של נטע קרוננברג מצאו 
אחד ממשפחת מיצנר. הפולנים הסגירו אותו לגרמנים , שגם אותו הוליכו לבית הקברות 

 וירו בו למות.

ביו לקבוצות של נשים וילדים, מבוגרים מתחסל הגטו, מפרידים את תוש  91.19.1194ב  91 שלום פורצלן
וגברים צעירים, כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה הצעירה שהיו בה: אני 

ישראל גייסט, שמואל זיסמן, אברהם ינובר, בייניש אדלר, שלמה זילברליכט, בינים  –
פורצלן, שולמן, משה ליכטנפלד, דוד בענדלר, אהרן הורנפלד, פנחס פרשטנדיק, שלום 

שני בניו של אליעזר שוחט, אברהם הורביץ, דוד לקס, בייריש לאנג, משה בוים ופישל 
קנדל, שיצעדו אל מחוץ לשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, 
השאירו הגרמנים בגטו את נחמן רנר, לייזר פרוכטלנדר ונחמיה לנג.  כפי שנודע לנו 

רנר ולייזר פרוכטלנדר  ליער. נחמיה לנג ברח אף הוא אל נוצרי  מאוחר יותר ברחו נחמיה
פולני ממכריו שהיה אמור להחביאו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים. 
לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי 

 הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

למחנה עבודה  9141חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות היה  1 שלכטרמן פייבל 
 גרמני בטורקביץ.  

שמירר יונה ]חתנו של 
 הרשל שולמן[ 

למחנה עבודה  9141היה חלק מקבוצת צעירים לפי רשימת היודנרט שנשלחו בשבועות  1
 גרמני בטורקביץ.  
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נו זמן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, הצמא הציק עמד 9141בנובמבר  4יום רביעי  99 שמירר יוסף 
לנו עד כדי שיגעון, הדלתות של הקרון נפתחו פתאום בידי השומרים האוקראינים והם 
דרשו כסף בתמורה למים, אנשים קרעו מעצמם כל מה שנותר להם ונתנו בידי 

ה בגין האוקראינים. בתחילה הם אמנם הביאו מים, אחר כך כבר לא טרחו להביא תמור
מה שלקחו: "בבלז'ץ תקבלו כבר מים" אמרו.  בין האנשים היה גם פנחס צימרינג ששמר 
את כספו כל העת וכדי לא לתת אותו לליטאים דחף את כספו בתוך גומחה בקרון.  בעמדי 
בתוך הקרון המוגף היו אתי עוד גברים והעלינו השערה שבסוף יפרידו מתוכינו את 

אותם לעבודה במפעלים גרמנים.  בעוד אנו חושבים על כך הצעירים והחזקים וישלחו 
נפתחה שוב הדלת ונשמעה הפקודה: "כל הגברים החוצה", האנשים התעוררו כמו 
מעלפון, הרהור חלף במוחם: "אולי באה לנו הישועה..."  אבל מכות הרוצחים הגרמנים 

ליהם כתובה הייתה החזירו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שע
המילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלבד והגיפו 
את דלתות הקרון מחדש יהודים מבילגוראיי. ביניהם יוסף שמירר, משה טויטמן, אייזיק 

 שפער, וולף בנדלר ואחרים. כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת.

ה, יוסף שמירר, ואתו מניין, מתפלל מנחה, הוא אומר שיש עמנו הרכבת זזה ממקומ 99 שמירר יוסף 
אנשים שרוצים לקפוץ מהרכבת הנוסעת, מן הראוי שנאמר קדיש במניין.  מיד אחרי 

 אמירת הקדיש 

,בכניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את שלום 9141בנובמבר  1ה  1 שפער אייזיק
רופר, אשתו וילדיו, אייזיק שפער, וולף בנדלר, אפרים צמרינג רופר, יוסף מוינעס, יונה 

ומשפחתו, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שם ירו באבי עוד באותו היום ועוד רבים אחרים 
 נרצחו בדרך

היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש הגרמני, יחידת שיטור וסדר שעל  1 שפער סיני 
 כגוןאנשיה נמנו אישיויות 

שני  -שרפמן מרדכי 
 ילדיו של  

, לפנות בוקר, נשמעו הדי יריות מכל עברי העיירה. יצאתי בבהלה 9141בנובמבר  1ה  1
מהבית ורצתי במורד רחוב השלושה במאי, לכל אורכו עד שהגעתי ל'קולייקה' ושם 
הסתתרתי בתוך ערמת עצים שהייתה מונחת שם וצפתה להעמסה.  לאחר שעה קלה גילו 

ותי פועלים פולנים נוצרים שאיימו שהם הולכים לקרוא לגרמנים, יצאתי משם בריצה אל א
השדות, ראיתי לפניי ערמת תבואה גבוהה וצללתי לתוכה, שם מצאתי את שני ילדיו של 

 מרדכי שרפמן מבוהלים ופוחדים עד אימה 

 

 

  .בברכה
 

 .און-רבקה ניב וישראל בר
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