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 27.08.10                                   075חברי ארגון נכבדים                            דף מידע 
 

 דיווח על סיור קבוצת הארגון לפולין עם דגש בילגוראיי: הנידון
 

 
 29.07.10הקבוצה יצאה לסיור ב ,  חברים שבה לארץ מסיור שארגנו לפולין 47קבוצה של 

מתגובות שקיבלנו מרבים מהמשתתפים ניתן להסיק שסיור זה . 09.08.10ושבה לארץ ב 
הסיור שהיה בדגש בילגוראיי . היה אחד מהמרגשים והמרתקים שחוו במהלך חייהם

. איש בדרכו הוא, איש, השאיר חותם ורושם עז על כל אחד מאתנו
 

, אותו מספר של בני דור שלישי,  חברים שנולדו בבילגוראיי12שכללה בתוכה כ , הקבוצה
בני דור שני של אנשים שגדלו והתחנכו על סיפורי , וכל האחרים, שסביהם נולדו בעיירה

. התגבשה במהלך הסיור לכלל יחידה בעלת אופי של משפחה, העיירה ששמעו מהוריהם
, הערכה, חיבה, נוצר קשר ישיר בין האנשים שעיקריו באו לידי ביטוי בהקרנה של חמימות

למעט יחידים שהגיעו לבד הרי שכל היתר הגיעו ביחד עם בן .  ודאגה שבין אדם לחברו
. ['הורים וילדיהם וכד, אב ובת, דודים ודודות, אחים, אם ובת, בעל ואישה]משפחה קרוב 

 
אותם שעזבו את בילגוראיי . מסע זה היה טעון רגשות במיוחד למבוגרים שבינינו, כאמור

חלקם נפרדו ממנה שלא על , ואת פולין ומאז לא דרכה עוד כף רגלם על אדמת ארץ זאת
לאותם אנשים היווה הביקור בעיירה ובפולין פתיחה , מנת לשוב לפני כשבעים שנה לערך

, לאותם הייתה החזרה למקום בו נולדו. של פצעים ישנים שלא נרפאו עד עצם היום הזה
, בה חזו במו עיניהם בחורבן העיירה ובאסון הכבד שפקד את הקהילה היהודית, שם גדלו

פתיחת פצע מהווה לא אחת תנאי הכרחי בתהליך של , חלק מתהליך הריפוי העצמי
ניצבו , במעמד המרגש של האזכרה שערכנו בבית הקברות היהודי בבילגוראיי. החלמה

אותם מחברינו במקום בו נערכו אקציות הרצח של היהודים שנתפסו בבילגוראיי תחת 
בשפתיים רוטטות מלמלו , זכרו את קרוביהם המתים, עמדו הם שם. משטר האימים הנאצי

ובכי טהור שבקע מעומקם של לבבות , "האל מלא רחמים"את הקדיש לזכרם ואת היזכור ו
ודמעות , יהודים ונוצרים שכבדו את המעמד כאחד, כואבים הציף את כל ישותם ודבק בכל

בדיעבד עזר להם הבכי לפרוק את משא הכאב וההתרגשות .  אמיתיות הציפו את העיניים
הם בכו כי , הם בכו בהתרגשם מן המעמד, הם בכו בזכרם את העבר. שהעיקו על ליבם

אי אז : עמוק בנפשם ידעו הם עד כמה יהודים שונים הם היום מאותם יהודים שהיו הם אז
שאינם אדונים , הנתונים לחסדם ושבטם של אחרים, היו יהודים הפוחדים מהצל של עצמם

אדונים , מוקפים בבניהם ובנותיהם, יהודים גאים: והיום. ללא סעד מגן ומקלט, לגורלם
מדינה שזכויות רבות רשומות , בעלי זכות בהיותם אזרחים למדינה משל עצמם, לעצמם

יהודים שאף על פי ולמרות הכל יצאו , בה על שמם בתוקף שלקחו חלק בהקמתה ובנייתה
וכשפרקו את . אם לא סגירת חשבון, לאותם מחברינו היה זה מעין סגירת מעגל. מנצחים

עלה חיוך חדש של הקלה על פניהם ושמש חדשה של חסד ורחמים האירה , רגשותיהם
. עליהם

 
חידד ולימד למי שעוד לא ידע או ידע , חידש, רענן את הזיכרון, סיור זה לפולין ובילגוראיי

פתר , עזר להכניס סדר בתודעה היהודית ההיסטורית שלנו. את העבר באופן חלקי
דודינו ודודותינו שאת מרביתם לא , סבינו וסבותינו, הכיר לנו מחדש את אבותינו, תעלומות

אך ברבים מהמקרים אנו מנציחים אותם בהיותינו נושאים את , זכינו אפילו להכיר
. וקרב את כולנו זה לזה כבעלי שותפות גורל, מסע זה סיפק את סקרנותנו. שמותיהם
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מתגובות שאנו מקבלים מסתבר שלאחר הסיור נדרשה לרבים מאתנו תקופה כלשהי של 
ולשאול , לנסות להסביר לעצמנו מה בעצם ראינו, זמן לעכל את כל מטען החוויות', דגירה'

ולהבין " ?איך כל זה יכול היה להתרחש: "את השאלה שתמיד נשאלה ושאין לה תשובה
ובפרספקטיבה של ימים מאז חזרנו "... שאינם נתפסים"שיש דברים איומים שהתרחשו ו

והתמונות של הסיור צפות ועולות לתודעה , לאט מתחילים דברים להסתדר במוחנו, לארץ
וכל , ומצטיירת בזיכרוננו פנוראמה גדולה המורכבת כפאזל מתמונות והתרחשויות קטנות

כי כל תמונה שכזאת , מרגשת ומרטיטה, מאלפת, מרתקת, תמונה או התרחשות שכזאת
. הייתה פעם עולם ומלואו

 
לפני שאכנס לסקירה של ההתרחשויות והמקומות בהם ביקרנו אני מבקש בזאת להעלות 

: על נס את

 שהייתה לי שותפה שוות זכויות בכל הקשור לארגון המסע ועשתה , ניב' רבקלה
ומי מכם שחושב שתפקידה הסתכם רק בלספור את האנשים . הכל כדי שיצליח

כל לילה לפני , אני חושב שמכוחו של הרגל, אגב]!!! באוטובוס יהיה לו עסק איתי
שהי הולכת לישון היא סופרת את אצבעות ידיה ורגליה כדי להבטיח שאף אחד לא 

 [... סתאם–... חסר לה

 קבוצה שלא יכולנו לצפות לטובה ,  אנשים יוצאים מן הכלל– קבוצת המטיילים
ויכולת , בעלי רצון טוב, םאינטליגנטיי, חברותיים, בעלי מוטיבציה, סקרנים, ממנה

ההתנהלות כבדה ,  אנשים47לא קל לרצות קבוצה גדולה של , לשיתוף פעולה
אך זה קורה , לכל אחד מטבע הדברים מאווים והעדפות והבנות משל עצמו, מאד

כל . הייתה לה דינאמיקה של משפחה, בכל מסגרת משפחתית וקבוצה זאת
 !!!הכבוד

 לא לחינם התעקשתי לקחת אתנו – מדריכת הקבוצה – ר אמונה נחמני גפני"ד 
בור סוד שאינו ", אישה מרתקת.  הזאת" האנציקלופדיה האנושית"לדרך את 

הרי שאיש מאתנו " סדרת טירונות"אפילו שעשתה לנו מעין מיני , "מאבד טיפה
לא יחלוק על כך שכל זאת נעשה בנאמנות ומתוך רצון להעניק לנו את התמורה 

והחברתי שאנו רצינו לקבל ושהי , התרבותי, המלאה של נכסי הידע ההיסטורי
המחוות שעשתה , יכולתה לרגש אותנו בסיפוריה, וחוץ מזה.  מסוגלת להעניק

ואיך שהיא , במאמציה להגיע לבתים ולמקומות של חברינו שביקשו למצוא אותם
 ...בקאמרי הודיעו על אודיציות, אמונה,  היי–חיקתה את מוישלה פך 

 מזל שלא נולדת אישה: "ל אמר פעם עליי"אבי ז.  ידיד של אמת– ארתור בארה ,
איש זה חלם .  גם ארתור לא יודע להגיד לא!!!" אתה אף פעם לא יודע להגיד לא

במיוחד , וליהודיה, העיר ותושביה לישראל, חלום שתכליתו לקשור בין בילגוראיי
חלום זה הולך ומתגשם ככל שחולף . אותם שיש להם זיקה היסטורית למקום

הוא ביטל את .  פועל ויפעל ללא ליאות להשגת מטרתו, האיש פעל. הזמן
. התחייבויותיו הציבוריות והעסקיות והתמסר לנו למשך כל ימי הסיור בבילגוראיי

כל , עזר לנו למצוא את הבתים בהם התגוררו הורינו לפני מלחמת העולם השנייה
ואם לא די בכך יזם ועשה פעילויות נוספות כדי להנעים , מה שביקשנו ממנו נעשה

 .ולהעשיר את שהותנו במחיצתם
  שעשו לכבודנו " פסטיבל" ראש העיר של בילגוראיי שהצטרף ל–יאנוש רוסלן

דאג , דאג להכין עבורנו מופע פולקלור, בילה אתנו בערבים המשותפים. בעיירה
ולצורך זה אף הפך לפקיד עירייה בעבודות פקידות כדי , לעניין תעודות הלידה

לא נשכח כיצד התייצב ליד בית . להעניק את התעודות לחברינו בזמן אמת
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השקם בבוקר , ועם קרישטוף, ארתור בארה, ביחד עם סגנו, המלון בו התאכסנו
 .שעזבנו את בילגוראיי כדי להיפרד מאתנו ולנופף לנו לשלום ולהתראות

  מתרגמת ,  מוניקה–ק גרבובסקי 'מוניקה אדמצ' דוברובסקי ופרופ [ויטק]ויטולד
השחקן ואיש מוזיאון , וויטק, אשת אוניברסיטת לובלין, חורבן בילגוראיי לפולנית

NNעל הסיור , על קבלת הפנים הנפלאה שערכו לנו בהגיענו ללובלין,  בלובלין
ללא ]המאלף במוזיאון להנצחת יהדות לובלין ועל שהגיע במיוחד להופיע עבורנו 

ה 'טייבל": בבילגוראיי בהצגת היחיד שלו של מחזהו של בשביס זינגר [תמורה
 ."והשד שלה

  על הטרחה לטובת הכלל בארגון מערכות –שמיל טנא ומשפחתו המקסימה 
והביורוקרטיה  ,בידיה האמונות של רונית תקצור הרצאותיה של אמונה. השמע

 .ים ארז וישראל ויינברג'ינג'הממוחשבת של אבנר בשיתוף פעולה עם שני הג

  על ששימשו מחלקת גבייה משומנת של מחלקת –לאה נבו ויהודית רז 
 [UJAאמליץ עליכן למגבית היהודית ]התרומות והקופה הקטנה של הטיול 

  אוהבים את – תודה לכולם הייתם נהדרים וחביבים –ולכל מי שלא הזכרתי 
 .כולכם

 

יש בדעתי להפיק גם .  בהמשך דף עדכון זה תמצאו יומן מסע של קבוצת בילגוראיי
. סדרת מצגות של צילומים שערכתי במהלך סיור זה

 
הצילומים המצורפים צולמו על ידי למעט אותם צילומים שרשומים מתחתם שמות 

. הצלמים
 

 

. בברכה
 .און-רבקה ניב וישראל בר
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המתינו לנו . הגענו לוורשה בשעות הבוקר, על- בטיסת אל06:00יצאנו בשעה : 
התחלנו את סיורנו בעיר . מדריך פולני ושני נהגים, אמונה נחמני גפני, [ איש60ל ]אוטובוס אירופאי גדול 
( Wola)שברובע וולה  (Okopowa)בית הקברות היהודי ברחוב אוקופובה  .בבית הקברות היהודי

הוא בית הקברות היהודי השני בגודלו בפולין ואחד , 1806אשר נוסד בשנת , בירת פולין בוורשה
ומאכלס יותר , ( דונם336-כ) אקרים 83בית הקברות מתפרס על פני שטח של . מהגדולים ביותר בעולם

: בית הקברות נחלק למספר חלקות.  קברים מסומנים וכן קברי אחים של מתי גטו ורשה200,000-מ
, חלקה קונסרבטיבית, (חלקת גברים וחלקת גניזה, שבתורה נחלקת לחלקת נשים)חלקה אורתודוקסית 

כיום מכוסים רבים מהקברים ומהקריפטות  .חלקה צבאית והחלקה שבה נקברו מתי הגטו, חלקת ילדים
, לאחר מלחמת העולם השנייה. נשמדה בשואה, ובכללה יהודי ורשה, לאחר שיהדות פולין, בצמחייה

ומשמש את הקהילה , חלק קטן ממנו עוד פעיל; שב בית הקברות ונפתח, שבמהלכה הפסיק לפעול
,  הלך והתכסה צמחייה צפופה40-שמאז שנות ה, בבית הקברות. הקטנה של היהודים שנותרו בעיר

רים כדוגמת רבי יצחק יעקב מביאלא "ובהם אדמו, קבורים רבים מהמנהיגים ואנשי הרוח של יהדות ורשה
, רבי חיים מבריסק, ין'ב מוולוז"הרבנים הנצי. ורבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר מראדזין בעל התפארת יוסף

. ל פרץ ויעקב דינזון"י, אנסקי. הסופרים ש. 'חמדת שלמה'ל צינץ ורבה הראשון של ורשה בעל ה"המהרא
ההיסטוריון מאיר בלבן וראש . שחקנית התיאטרון אסתר רחל קמינסקה. יוצר האספרנטו לודוויג זמנהוף

 .רניאקוב'היודנראט בגטו ורשה אדם צ
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 הנמצא בסמוך למקום בו היה בית הכנסת הגדול של מוזיאון שבארכיון ההיסטורי היהודיל משם נסענו
  .[היום בניין משרדים נוצץ], וורשה

. כ הגדול" כאן היה ביה הארכיון 
 

 .בעיר העתיקה ובאתרים שבסביבתה סיור ליצאנוצ  " בשעות אחה נובוטל צהריים במלוןלאחר מנוחת
התמונות כולן הראו יהודים מזוקנים , בטיילנו בעיר העתיקה הבחנו בצעיר המוכר תמונות שתלה על קיר

בעלי חזות יהודית מסורתית מכובדת , אולי אפילו רבנים, מכובדי העדה, בעלי זקנים וכיפות, דתיים
 שנה 70.  וסופרים מטבעות זהב, מחזיקים בידיהם ספרי קודש שמתוכם מבצבצים שטרות, תסטריאוטיפי

, ניגשנו למוכר.  והזיקה שבין היהודי לכסף לא חלפה, אין כבר כמעט יהודים בפולין, מאז פרוץ המלחמה
, [אוהבי יהודים]" םאנו פילושמיי", ענה" אנו לא אנטישמים. "שאלנו אותו לפשר הדבר, איש צעיר

בנוי מאותיות  [שור]אפילו הסמל של הבנק הפולני , התמונות נועדות להביא מזל למי שקונה אותם"
, [דמיון פולני פרוע]" הייתה לו אמא יהודיה, הפולני, והאפיפיור שלנו [ראה תמונה מצורפת]... עבריות

כשהתעקשנו שזה לא נכון אבל שישו היה יהודי נכנס הבחור לויברציות והתעקש שזה לא נכון ושזאת 
... המצאה יהודית

    
 

 [?אותיות עבריות, סמל השור של הבנק הפולני]  
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ומעדכן אותנו בעניין , הגיע לבקר אותנו במלון, הרב שודריך, הרב הראשי של פולין ,אחרי ארוחת הערב

שנמצא בבעלות חברה פרטית המבקשת , החלק הבלתי מגודר של בית הקברות היהודי בבילגוראיי
הוא . ן או להחזיר אותו לידי הקהילות היהודיות בתמורה תשלום של מחיר מופקע"לממש אותו כנכס נדל

החלטה שלא יצאה , וקיימת החלטה לרכוש את המתחם, מסביר שההליך הגיע לדרגים ממשלתיים
. בינתיים לפועל בגלל סכסוך שבין מנהל המחוז למשרד הפנים הפולני

   

  
 [און-צילום יובל בר]הרב שודריך עם חברינו במלון נובוטל בוורשה 

 (:Bilgoraj)בילגוראיי ל– ורשה מו :

עיירה ציורית השוכנת על   ,(Kazimierz-Dolny)דולני -'ימייז'קזבשעות הבקר יצאנו לעיירה 
היא עיר השוכנת על גדות הוויסלה , "קוזמיר דלובלין"העיירה נקראה בפי היהודים . גדות הנהר ויסלה

השלישי ' ימייז' רכש המלך קז14-במאה ה. במחוז לובלין שבמזרח פולין (Puławy)בנפת פולאווי 
העיר התפתחה . על שמו' ימייז'ושינה את שם המקום לקז" נה וולה'וייצ"שעד ימיו נקרא , כפר ("הגדול")

כיום משמשת העיר אתר תיירות פנים וחוץ והיא ידועה .  עקב היותה צומת מסחר בדגנים16-במאה ה
הייתה בעיירה  (הגדול)השלישי ' ימייז'כבר בימי קז. בזכות כיכר העיר המוקפת מבנים בסגנון הרנסאנס

. המלך העניק לקהילה כתב זכויות ועקב כך הפכה העיירה יעד להגירת יהודים אליה. קהילה יהודית קטנה
על היהודים . 17-לקנאה וזו גרמה לאיסורים שונים בתחילת המאה ה, כרגיל, הצלחת היהודים הביאה

נאסרו סוגי מסחר שונים שבהם זכו להצלחה ודחקו את רגלי הסוחרים הפולנים וכן נאסר עליהם לייצר 
כאשר סובייסקי נבחר כמלך פולין . איסור נוסף היה על מגורים בבתים המשקיפים על כיכר העיר. בירה

סובייסקי אף אישר את כל הזכויות שהיו ליהודים תחת שלטון המלכים . הוא שחרר את היהודים ממסים
 הקים יחזקאל 19-במאה ה. במהלך השנים בוטל גם איסור המגורים והקהילה פרחה מחדש. הקודמים

, בתקופת השואה הוקם בעיר יודנראט שבתווכו. את חסידות קוזימיר, מתלמידיו של החוזה מלובלין, טויב
הכריחו הנאצים את יהודי העיר לעסוק בעבודות כפייה ולסלול כביש הבנוי , ובסיוע כוח משטרה יהודי

במאי . משרידי מצבות אלו" קיר מצבות"לאחר השואה הוקם . מאבני המצבות של בית העלמין היהודי
 הובלו חלק מהיהודים ששרדו 1942במהלך .  הוקם גטו אליו הובאו גם יהודים מפולאוורי והסביבה1940

,  במהלך הסיור בעיירה.מיהודיה" נקייה" הייתה העיר 1942בסוף . את המחלות והעבודה הקשה לבלזץ
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והגומחה , המבנה שנגלה לעינינו היה בית הכנסת של העיירה, עצרנו ברחבה שבין מבנים, במרכזה
במרכז המבנה מעידים כאלף עדים שזה היה מיקומו של ארון , שמלאו אותה באבנים והחלון שמעליו

מבין יהודי העיר התפרסם הצייר והפסל . המבנה עומד על תילו אך משמש היום כבית קולנוע. הקודש
. חיים גולדברג

   
קיר המצבות הבנוי עם בקע סמלי הבא להמחיש את שבר העם היהודי 

   
משמאל הקבוצה ברחבת בית הכנסת , מימין מבנה בית הכנסת היום קולנוע ובמרכזו מקום ארון הקודש

 

נקראה בפי היהודים . עיר במזרח פולין ומושב הגמון   (.Lublin )ללובליןלקראת צהריים הגענו 
. העיר הייתה מושב של כמה פרלמנטים פולניים וגם מושב בית הדין העליון של פולין. ירושלים דפולין

ככל הנראה תחילת ההתיישבות . האיחוד בין פולין ובין ליטא-  נחתם בעיר הסכם לובלין 1569בשנת 
עד אז גרו ) הורשו יהודים לגור בתוך העיר עצמה 1500 אך רק בשנת 1456-היהודית בלובלין הייתה ב

  .שלושים ושלוש שנים אחרי ההיתר לגור בתוך העיר הוקם בעיר בית דין יהודי ראשון. (בפרברי העיר
. ולעיירות כמו טומשוב לובלסקי' למחוז זמושץ, יהודי לובלין התפזרו במשך השנים ברחבי מזרח פולין

. והיו בה מוסדות יהדות גדולים כמו ישיבת חכמי לובלין, ללובלין נודעה חשיבות רבה בהיסטוריה היהודית
נכבשה לובלין , 1939 בספטמבר 18-ב.  אלף מתוכם יהודים40,  אלף תושבים122לפני השואה היו בה 
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כחלק מהפתרון הסופי ניסתה ההנהגה הנאצית להפוך את לובלין למעין מקום ריכוז של . על ידי גרמניה
גורל .  נזנח כליל1940-וב, סיון החל עם כניסת הגרמנים לעיר אך נכשליהנ. (תוכנית לובלין)היהודים 

כרבע מתושבי קהילת לובלין גורשו מן  .יהודי לובלין לא היה שונה מגורל יהודי מקומות אחרים באירופה
יהודי העיר שנותרו בה וכן פליטים ומגורשים ממקומות שונים . העיר על ידי הנאצים לעיירות בסביבה

 מיהודי הגטו נשלחו 29,000-קרוב ל. 1941נכלאו בגטו שהוקם בעיר באביב ,  במספר34,000-כ, בפולין
והיו , 1942אפריל -ץ בגירוש ההמונים הגדול שהיה בחודשים מרץ'אל מותם במחנה ההשמדה בלז

. מאות יהודים אחרים נורו למוות בחורשות שבפאתי העיר. מקורבנותיו הראשונים של מחנה השמדה זה
בתנאים " מיידן טטרסקי"אלפים בודדים שנותרו בגטו לאחר הגירוש שוכנו בגטו קטן שהוקם בפרבר 

קשים ומרביתם נשלחו במספר גירושים למחנה ההשמדה מיידאנק שהוקם בסמיכות לעיר במהלך שנת 
עד היום . 1943חוסלו במאי , אחרוני היהודים שנותרו בעיר והועסקו במלאכות שונות עבור הנאצים. 1942

כאתר הנצחה וכעדות לפשעי , שהנאצים לא סיימו את פירוקו, משמש אתר מחנה ההשמדה מיידאנק
עשרה אפשר למצוא בספרו של יצחק -ין בסוף המאה התשעלפרק מדמותה היהודית של לוב. הנאצים

לידי בית העלמין נמסר כמגרש אחד מבין שלושה מגרשים  .עושה הנפלאות מלובלין, בשביס זינגר
בה הקהילה יעל שלושת המגרשים נתחי. כהרחבת בית הקברות הישן, 1555-קהילה היהודית בלובלין בה

 נכבשה לובלין על ידי הקוזקים 1655בשנת .  מרקים ומכסה שנתית של חלב נרות12לשלם מס שנתי של 
קבוצת יהודים התעטפה . הם רצחו כעשרת אלפים יהודים ובזזו את העיר. שפרצו אל הרובע היהודי

שמות הנרצחים . הם מילאו את בקשתם. בטליתות וביקשה מהקוזאקים לקבור אותם חיים בבית העלמין
שם מתקופת -בבית העלמין בלובלין נקברו רבנים ידועי. חרותים על החומה המקיפה את בית העלמין

, ("ראש הברזל")רבי עזריאל הורוביץ , החוזה מלובלין, רב צדוק הכהן מלובלין: ביניהם, הזוהר של העיר
 במהלך הסיור בעיר ביקרנו בישיבת חכמי לובלין שעד לפני .רבי יעקב פולק ורבי שלום שכנא מלובלין

שלא מיהרה , כשלוש שנים הייתה בית הספר לרפואה גניקולוגית של האוניברסיטה הקתולית של לובלין
משם נסענו לעיר . אך היום יש באוניברסיטה קתולית זאת מחלקה ללימודי יהדות, לוותר על המבנה

מר ארתור בארה שהגיע מבילגוראיי : בשלב זה חברו אלינו ידידנו. העתיקה ולמקום בו היה הגטו היהודי
 Monika 'פרופ ,ומתרגמת חורבן בילגוראיי  Witold Dabrowskiןהשחק ,לקדם את פנינו בלובלין

Adamczyk-Garbowska  ביקור לאחר אתנחתא של קפה ומאפה יצאנו ל. מאוניברסיטת לובלין
. דברובסקי [ויטק] בהדרכת ויטולד אתר הנצחה ליהדות לובלין – NNבתיאטרון 

 

 
 [און-צילום יובל בר]אנשי הקבוצה על רקע ישיבת חכמי לובלין 

http://he.wikipedia.org/wiki/1942
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והקבוצה מקבלת הסברים על מוסד זה בחצר הישיבה  [און-צילום יובל בר]מבנה ישיבת חכמי לובלין 

 

   
 [און-צילום יובל בר]צילום אבנר טנא         כיכר העיר העתיקה , מפגש עם מקבלי הפנים ארתור וויטק

   
תמונות וקולות מוקלטים , תיקיות אנשים,  להנצחת יהדות לובלין דגם מרכז העירNNבמוזיאון תיאטרון 

 [און-צילום יובל בר]מספרי הבתים והדיירים היהודים שגרו בהם , רישום הרחובות. ומתועדים
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, מ מדרום ללובלין" ק90-כ, מזרח פולין-עיר בדרום . (Biłgoraj)לפנות ערב יצאנו לבילגוראיי
מאז .  בידי אדם גורייסקי1578יי נוסדה בשנת אבילגור . תושבים27,000- נמנו בה כ2003במפקד שנת 

העיר מוקפת . 'השתייכה לנפת זמושץ, 1975משנת , קודם לכן. יי לנפת לובליןא משתייכת בילגור1999
בעיר ישנו פארק . [והאדמה המלוחה, הנהר השחור, הנהר הלבן] ועוברים בה שלושה נהרות, יערות

שערה המקורי של העיר עודנו ניצב . (Małpi Gaj)חורשת הקופים "והוא מכונה , 17-שהוקם במאה ה
 מוצא משפחתו של חתן פרס .והיהודים שבה היוו את מרב אוכלוסייתה. העיר הייתה מרכז יהודי. בפארק

ובה נולדו אחיו ישראל יהושע זינגר , הוא גדל והתחנך בה, זינגר מעיירה זאת-יצחק בשביס, נובל לספרות
 ועד פרוץ השואה כיהן הרב מרדכי רוקח מחצר בלז 1926משנת . אף הם סופרים, ואחותו אסתר קרייטמן

עיקר תעסוקתה .  בהנהלתו של נתן נטע קרוננברג. בעיר פעל בית דפוס ששמעו יצא למרחוק. כרב העיר
של העיירה בשליש הראשון של המאה הקודמת הייתה תעשיית הנפות והמסחר בהן חבק ארצות רבות 

עם כניסת הגרמנים . העיירה נחרבה בשריפה ובהפצצה אווירית גרמנית. באירופה וביבשות אחרות
בתקופה בה עבר השלטון בעיירה מידי הגרמנים , לבילגוראיי הפכו חייהם של היהודים לבלתי נסבלים

וקודם שהרוסים עזבו את העיירה , הוקל מעט מצבם [מולוטוב-במסגרת הסכם ריבנטרוף]לידי הרוסים 
. לאוקראינהלטובת הגרמנים העמידו הם רכבת אחת לרשות היהודים והציעו למי שמעוניין להימלט 

נערכו ,  במאי3הגרמנים הקימו גטו ברחוב . ואמנם כל מי ששרד את המלחמה היה בין הנמלטים מהעיירה
, בעיקר האוקראינים, י הגרמנים ועוזריהם"אנשים נרצחו ברחובות ע, אקציות רצח המונים בבית הקברות

. ץ'בעיקר בבלז, ואחרים פונו לחיסולם במחנות

כך שהגענו , בגלל כבישים חסומים בשל עבודות בדרכים נאלץ הנהג לבחור בנתיב שהאריך את הדרך
ההתרגשות אחזה בחברינו עוד לפני , לבילגוראיי באיחור של שעתיים

הנהג עצר ליד סמל העיר , שנכנסנו לעיר
במרחב שלפני הכניס לעיר ועדת צלמינו 

עטה על הפסל הסביבתי הזה וצלמה 
.  אותו מכל זווית אפשרית

   
 [און-צילום יובל בר]

 
 שם Grzegorz Borowyחברנו  – המסעדן לא הספקנו אפילו לעבור במלון והגענו היישר למסעדתו של 

עם  כולל קבלת פנים וארוחת ערב בשיתוף עם אנשי ארגון בשביס זינגר ו,שבת ה קבלתאת תכננו לערוך
השחקן ומנהל תיאטרון היידישפיל , לאירוע זה בבילגוראיי הגיעו במיוחד חברינו. אנשי עיריית בילגוראיי

.  שמוליק עצמון ואחיו יוסי וירצר
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 [ ראש העיר–משמאל יאנוש רוסלן ]ושמוליק עצמון בוצע את החלה " קידוש"משה פך עושה 

     
 [און-צילום יובל בר]מימין משפחת אבינון מנעימה בזמירות ובנגינות , חברים מסבים לשולחנות

 
חסידת אומות העולם , מר ארתור בארה,  ראש עיריית בילגוראיי–בין מקבלי פנינו היו גם מר יאנוש רוסלן 

י הנאצים הגרמניים כשגילו אותם "גבריאלה גרוזאנט שהוריה נרצחו באכזריות ע' דנוטה מיקולסקי גב
אנו דאגנו מראש להכין תעודות רישום בספר הזהב לארבעתם ובהמשך . מסתירים יהודים בזמן המלחמה

. העניקו ארבעה מחברינו המבוגרים ביותר את התעודות לארבעתם, בחלק הטקסי, לאחר הקידוש, הערב
.  י הטלוויזיה הפולנית כלל גם ראיונות עם שמוליק עצמון ואתי"האירוע שסוקר ע

 
: להלן נוסחי ההקדשות שהודפסו בגוף תעודות הרישום בספר הזהב לכל אחד שהוענקה לו תעודה

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

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

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

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

The Israel Bilgoraj Society 
   

    
ישראל מקריא את נוסחי ההקדשות ומציג את התעודה    משה פך מעניק תעודה לראש עיריית בילגוראיי 

    
      שמואל עצמון ויוסי וירצר מעניקים תעודה לדנוטה מיקולסקי טאלקה שטרם מעניקה תעודה לגבריאלה גרוזאנ
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 [און-צילום יובל בר]" לחיים"אריה ברגר מעניק תעודה לארתור בארה  והטקס נחתם בהרמת כוסיות יין 

 

 . כולם רצו הצטלם אתו, הסיור בעיר החל ליד ספסל בשביס זינגר-  בילגוראיי   
 

 
... לא בשר ודם, אבל למען השם זה רק פסל מברונזה, כל הכבוד על החיבוק, גברת שרף

 

  
', ורבקלה, לא צריך להתרפק על הפסל אפילו שהו בחייו היה מחזר של אמכן!  טובה:האחיות לבית לייטר

 [און-צילום יובל בר]? רק בגלל זה שהוא לא התחתן עם אמך צריך למרוט את אזנו של הפוחח
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. המרכז הנבנה של בית הכנסת בית זינגר והמוזיאון לזכר יהודיי בילגוראיימשם צעדנו לעבר הפרויקט 

 
  

ענף תעסוקה מרכזי של ,  כאמור:מוזיאון עושי הנפות
.  בילגוראיי של לפני המלחמה היה תעשיית הנפות

היה זה מקצוע שעיקר העוסקים בו היו היהודים של 
משפחות שלמות היו עובדות אינספור שעות . העיירה

הם היו מנקים בנפט את שערות , ביום בעשייתם
הסוסים ואורגים את רשתות הנפות באמצעות נול עץ 

כל לחיצה על , פרימיטיבי המצויד בשתי דוושות רגל
אחת הדוושות הייתה מעלה את הנול של שערות 

. השתי ומאפשרת הכנסת שערת הרוחב היא הערב
וכך בבתי עץ עלובים שברצפות העץ שלהם נספגו 

בתים בהם נזקי הנפט ניכרו , ודבקו ריחות הנפט

ליחה וקשיי נשימה , שיעולים: בבריאות תושביהם
ילדים הוריהם וזקנים שגרו שם , שלא פסחו על איש

בבילגוראיי שרד בית עושי .  כך באו נפות לעולם
בית . 19-נפות מקורי שהיה קיים עוד בסוף המאה ה

זה משמש היום מוזיאון של עיסוק זה של עשיית 
חבל שלא מוזכרת שם אפילו במילה אחת שזה , נפות

משה .  היה בית יהודי ושמקצוע זה היה מקצוע יהודי
, פך שהצטרף אלינו היה בנעוריו ובילדותו עושה נפות
הגענו למוזיאון זה ואנשי העיר דאגו שבמקום יהיה 

כשרק החל .  מנהל המוזיאון שיסביר לנו את התהליך
בהסבריו ביקש משה פך את רשות הדיבור ואז ראינו 

מנהל המוזיאון דיבר . מיהו המסטר האמיתי
... משה פך דיבר מפרקטיקה, מתיאוריה

 
 [און-צילום יובל בר] [היום מוזיאון]בית עושי הנפות : בתמונה העליונה

מרצה על , מוישלה פך אוחז בידו באביזר עץ שהשתמשו בו להשחלת שערות הסוס: בתמונה התחתונה
חי " בשר ודם"יכול להיות " מוצג מוזיאוני" משמאל מקשיב מנהל המוזיאון ולא מאמין איך –התהליך 

 [און-צילם ישראל בר]... ונושם ויכול ללמד אפילו אותו
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או כפי , כאן היה מתחם בית הכנסת הבילגוראיי.  13נסענו לרחוב לובלסקי  :המקום בו היה בית הכנסת

. חצר זאת הייתה מרכז חייהם הרוחניים של יהודי בילגוראיי" חצר בית הכנסת"שאבותינו נהגו לכנותו 
 

כדי , "הכנסת-חצר בית"די שאמרת . במרכז החיים היהודיים עמדו חיי הדת" 
וידע עד כמה עמוק תוכנו של מושג , שכל יהודי בפולין ידע במה דברים אמורים

אך חשיבותו של מסד החיים היהודיים הזה , לא גדול היה  הבית בממדיו.  זה
שכל שכבה חברתית נצרכה הייתה לארבעה כתלים שלו , הייתה רבה כל כך

 . לעצמה
בין בתי המגורים , הכנסת-בית המדרש הגדול עמד בודד לאורכו של רחוב בית

מצידו האחר של , באותה שורת בתים.  החדש" חדר"עד שנבנה ה, עשויי העץ
, והרב החדש כפי שכינוהו בעיירה, בנתה הקהילה את בית הרב, בית המדרש

השתכן בו ושם קיים את רבנותו עד פרוץ מלחמת , ר מבלז"שהגיע מחצר האדמו
, במקביל לשיפועו של הרחוב, בקצהו הנמוך של רחוב הגשר.  העולם השנייה

שבו היו מתפללים חייטי , המדרשון הקטן-בית: ניצבו שני בתי תפילה קטנים
מצידו האחר של חצר בית . והשטיבל של הסנדלרים, העיירה ושוליותיהם

 . השתרע בית העלמין העתיק ואחריו בית הכנסת הגדול, הכנסת
מרחוב הגשר ימינה הגעת היישר , האחת: שלוש היו הכניסות לחצר בית הכנסת

-שתי הכניסות האחרות היו מרחוב בית. אל דלתותיו הרחבות של בית התפילה
הדרך הייתה . המדרש הגדול-אחת הפרידה בין מעון הרב לבין בית, הכנסת

לא הרחק משם הכניסה . בקצותיה הייתה הכניסה לעזרת נשים. ישרה כסרגל
ובקצה החצר ממוקמים היו בית , מולו ניצב בית השחיטה החדש". הקדש"ל

כינוי זה ניתן לו על ". בית הפקודה", הכיסא הציבורי של העיירה-המרחץ ובית
ואותם תאים מלאו את , שום שאת עשרות תאיו הנפרדים פקדו כל הנצרכים לו

 ["והשמים שתקו"ל "און ז-מתוך ספרו של שמואל בר] ."ייעודם בו זמנית
 

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

בית המדרש וההקדש נשארו ,  השלדים השרופים של בית הכנסת.גרמניים והייתה למאכולת תופת.גרמניים והייתה למאכולת תופת
ועל חורבותיהם הוקם השיכון בסגנון הסובייטי שנראה בתמונה ,  ואז הם נהרסו1958בשיממונם עד 

. דבר לא נשאר מחצר בית הכנסת.  מלמטה
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   : אברם גרינאפל-הסבא של שרה אבינון בית משפחת הנסיעה לוולה מאלה 

ר אמונה נחמני "ד. שתחילתה מספר חדשים לפני הנסיעה לפולין, מתוכננת היטב" מזימה"הייתה זאת 
שמה לב " אל רפסודות בתהום"גפני התקשרה אליי וספרה לי שכשקראה את ספרה של שרה אבינון 

האיש היה אדם אמיד ונהנה . שלשרה היה סב שהייתה לו אחוזה במקום הגובל בבילגוראיי ששמו וולה
אמונה חיפשה את המקום במפה ומצאה שיש שני מקומות . טחנת קמחו, מנסרה, ת עציםזיכיון כריתמ

אמונה הציעה . בספר לא כתוב באיזו מהוולות הייתה האחוזה, [וולה מאלה, ה'וולה דוצ]ששמם וולה 
אך בקשה שכל זה יעשה בחשאי במטרה להפתיע את שרה ולהגיע למקום מבלי שתדע על , שאנסה לברר

פנינו אל ארתור בארה וביקשנו ממנו לברר אם באחת הוולות הייתה בעבר מנסרה .  הכוונה לעשות זאת
ארתור מצא .  ביקשנו שיאתר אדם זקן מתושבי המקום שעשוי לזכור זאת ולזהות את המקום. ותחנת קמח

הוא זכר ויכול היה להראות את מיקום .  [וולה הקטנה]והסתבר שהכוונה הייתה לוולה מאלה , איש כזה
האוטובוס נסע לוולה , הבשילה" המזימה.  "אך המבנה נהרס ונשארו ממנו רק קירות בודדים, המנסרה

והוביל את הקבוצה לחצר האחוזה , התלבש לרגל האירוע בחגיגיות, הפולני הזקן המתין לנו שם, מאלה
שרה אבינון ראתה את שלט המקום , ההפתעה הפסיקה להיות שכזאת ברגע שנכנסנו ליישוב.  לשעבר

חובק את נחל ויער גדול , בריכת דגים , מסביב הכל ירוק, המקום מקסים ביופיו"  ונפל לה האסימון"
 ... גם היום שםיפה, המקום

   
שרה אבינון ובתה אורלי נרגשות מן הגילוי           שרה אבינון מספרת לחברים את סיפור סבה 

 

   
  הזקן הפולני מזהה את המקום ומספר על דיריו           שרה אבינון ליד קיר המנסרה של סבא 
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. המשך מן העמוד הקודם
 

    
יפה שם מאד בוולה מאלה , יפה שם, וכמו שכתבתי קודם

 

, זה גם הבית בו נולד אבי (ה קובל'ביתו של איצ) 29הבית בלובלסקי 
, משפחתו ובעיקר בניו, [שמו האמיתי היה ברגרפריינד, ה הנפח'איצ]ה קובל 'את סיפורו של הבית ואיצ

סיפרתי לחברים במהלך נסיעתנו , יענקל הנגר ומשפחתו-והדיירים שגרו בחצרו לרבות סבי שרול
הלה הוא רחוב הגשר , הוא מהבודדים ברחוב לובלסקי, מעשה פלאים, בית עץ זה.  באוטובוס למקום

ששרד את השריפה שפרצה בעיר שמונה ימים אחרי כניסת הגרמנים , הידוע גם בשם רחוב בית הכנסת
. וניניו, נכדותיו, ה קובל'יחד אתנו בסיור זה הייתה נציגות מרשימה בגודלה של צאצאיו של איצ. לפולין

והשמיים "היא צלמה מתוך הספר . יהודית רז שריכזה את שבט הברגרפריינדים הכינה מראש שעורי בית
בעבור חופן , ההגעה למקום רגשה את כולנו. את כל הקטעים המספרים את סיפור משפחתה" שתקו

דולרים הסכימו הזקנות הגרות בבקתה על כרעי תרנגולת זאת לאפשר לקבוצה להיכנס לתחום רכושן 
 70חזרתי אחורה במעל ", סינן משה פך מבין לשיניו בינו לבין עצמו" שום דבר לא השתנה פה. "הפרטי

חצר שניצבת שם באר מים ודלי תלוי על , מדהים היה לראות איך נשאר בית זה בצורתו האוטנטית" שנה
בחלקים ממנו לא , נוטה על צדו, הבית אכול רקב עץ ומוכה תולעי עץ הנוגסים בו מלוא פיהם, גלגלתו

אך שורה עליו נשמה יהודית שלא עזבה , הזנחה ונחשלות, דרכה כבר רגל אדם אולי מאז מלחמת העולם
ה על כך שבעלה פרש מן העולם והלך 'אשתו של איצ' ראשה'אותו מאז הכריזו זעקות כאב המרות של 

. לעולם האמת

      
סינן משה פך בין שיניו " שום דבר לא השתנה פה" בעבור חופן דולרים הסכימו הזקנות שנחטט בעברנו   
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הבית אכול רקב עץ ומוכה תולעי עץ הנוגסים בו "  אני לא תופס את זה? בבית זה נולד סבי: "און-יובל בר

 

     
בקתה על כרעי תרנגולת  .             ה ליד ביתו של הסבא והסבא רבא'חלק מצאצאיו של איצ
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שין 'בז'שצ   הגענו לעיירה סמוכה16:30יצאנו מבילגוראיי ובסביבות השעה 
(Szczebrzeszyn) במפקד . מ מזמושץ" ק20 שנמצאת בדרום מערב פולין במחוז לובלין ובמרחק של כ

בתקופת , 1352ההיסטוריה של העיירה חוזרת ל .  תושבים5400 נמנו בה כ 2004אוכלוסין שנערך ב 
'  ימיר השלישי העיירה הייתה עיירת מסחר וחשיבותה הועמה כשזמוייסקי הקים את זמושץ'שלטונו של קז

, נשדדה, היא הוצתה, הטורקים והקוזאקים, םי הטטארי" הותקפה העיירה ע17בשנות המאה ה
 19העיירה זכתה לצמיחה ובנייה מחודשת בתחילת המאה ה. ואוכלוסייתה הושמדה בגין ריבוי מגיפות

לוח שיש שמותקן על חזיתו אומר . 18בית הכנסת נבנה בתחילת המאה ה. וגם אוכלוסייתה הלכה וגדלה
י ממשלת "ושופץ וחודש ע, 1939י הנאצים ב "מהעתיקים והמפורסמים בפולין נשרף ע, שבית כנסת זה

זהו אחד מבתי העלמין היהודיים , 1597בית העלמין היהודי בעיירה קיים משנת . 1965פולין בשנת 
סביר , 1507היות שאוכלוסייה יהודית מאוזכרת במקום מאז , הישנים ביותר בפולין [שעודם קיימים]

בית העלמין ממוקם בראש גבעה יפה ומיוערת אך קשה . להניח שהיה בית עלמין נוסף וקודם לזה
. חלקן מכוסות בעשב בר, מצבות שבורות, שברי בקבוקים, זבל: להתעלם מההזנחה והזוהמה הקיימת בו

אחת מיוחדת היא שעץ שצמח לידה חיבק אותה בגזעו עד שלא ניתן לנתק ,  מצבות400ניתן לראות בו כ 
בשלוש השנים האחרונות עוסקים במקום סטודנטים גרמניים בניקוי ושימור בית העלמין .  בין השניים

. כחלק משירות לאומי שלהם

     
 שין מבחוץ ומבפנים'בז'בית הכנסת בשצ

      
 

. אמונה טוענת שאיש לא יוכל לגנוב אותה: שין והמצבה החבוקה בגזע העץ'בז'בית הקברות היהודי בשצ
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 הקבוצה יוצאת במשותף למצוא את בתים של בני –ארתור בארה מצטרף אלינו , 17:30  השעה –חזרנו לבילגוראיי 
: משפחה מלפני המלחמה

היה .   הצלחתי לאתר את הבית בו נולד אבי2007-ב .[און ואלישבע הניג-סבא של ישראל בר]יענקל -הבית של שרול
הסבא ובני משפחתו עזבו בשלב מסוים .  בחצרו גר סבי ובני משפחתו ושם נולדו ילדיו, ה קובל'זה בביתו של איצ
שעה , משה פך נהג לספר לי שביום הכיפורים האחרון בבילגוראיי.  ה קובל ועברו למקום אחר'את חצרו של איצ

אחד מהם היה הבית .  נשארו רק בתי לא רבים על מכונם, וחלקה הגדול כבר נשרף, שהגרמנים כבר שלטו בעיירה
באותו יום כיפור התכנסו בבית זה מעל מניין של .  יענקל ובחצר הבית הייתה הנגרייה שלו-שרול, בו התגורר סבי

משה פך שאחותו התגוררה ממול לסבי היה בין . הם השיגו ממקום לא ברור ספר תורה והתפללו שם, יהודים
.  החרים את ספר התורה וגרש באלימות ובמכות את המתפללים, לדבריו נכנס לבית קצין גרמני, המתפללים

חקירותיי אצל , [החולות]" זאמדן"כששאלתי את משה אם הוא זוכר את כתובת הבית הייתה תשובתו תמיד 
: לפני הנסיעה לפולין הוסיף לי משה פך פריט מידע נוסף, הבילגוראיים של היום באשר למיקום החולות העלו חרס

התקשרתי אל נתן , פרט זה היה חשוב ביותר". הבית של סבך היה ממול ומעבר לכביש לבית הדפוס של קרוננברג"
הודפס : "נתן פתח ספר שהודפס בדפוס זה והקריא לי. קרוננברג ושאלתי אם הוא יודע את כתובת בית הדפוס

משה פך ואני ירדנו .  עכשיו כשהייתה לי כתובת נסענו אליה, "67ושקו 'בבילגוראיי ברחוב קושצ, בדפוס קרוננברג
מאותו צד של הדפוס היה מקום מגוריה , משה זיהה את מיקומו של הדפוס, מן האוטובוס ואחרינו חברים נוספים

קימר את , 66ושקו 'משה הביט מעבר לכביש שלט הכתובת שם הייתה קושצ. אך הבית לא קיים עוד, של אחותו
' עברנו את הכביש ועמדנו לפני גדר שמאחוריה נראה קוטג..." זה הבית של הסבא שלך: "האצבע המורה שלו ואמר

. הוא פתח את שער העץ בהחלטיות ונכנס לחצר, משה לא ענה, שאלתי" ?אתה בטוח שזה הבית, משה.  "עץ ישן
, קבע משה בפסקנות" זה הבית.  "איש מדיירי הבית לא היה שם כדי לעצור בעדינו... כל הקבוצה התקדמה אחריו

... נרגשים צילמנו את החצר והמבנים ואת המעמד ויצאנו מהחצר בחזרה לאוטובוס. הוסיף ואמר..." והנה הנגרייה"
 206קרא בעמוד ?  אתה עדיין מפקפק שזה הבית ושזה הרחוב, ישראל: "באוטובוס פנתה אליי יהודית רז ואמרה

בו אבי כותב על מותו , היא העבירה לידיי את הדף מן הספר שצלמה..." בספר של אביך מה הוא כותב ותשתכנע
זה שנים אחדות העתיק את מגוריו לרחוב . יענקל לא היה עוד בין דיירי החצר-גם שרול: "ומוסיף, ה קובל'של איצ

 [ה קובל'בחצרו של איצ]לא נותר שם , של פרוץ המלחמה העולמית השנייה, נדרי-באותו לילה של כל... ושקה'קושצ
ולא זכרתי שפתרון התעלומה היה כל הזמן , ואני תרגמתי, אבי כתב זאת".  חתימה טובה-עוד את מי לברך בגמר

. צריך גם לקרוא, כנראה שלא מספיק רק לכתוב. בספר

   
יענקל -צדו של הבית של סבי שרול, 66ממול בית סבא מספר הבית ,  המקום בו היה דפוס קרוננברג67ושקו 'קושצ

   
שם הבית , זאת הנגרייה: זיהוי מוחלט    [היום מחסן]             הכניסה לבית סבא           משה צועד לכיוון הנגרייה 
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עוד בערב הקודם הביעו יוסף ויצחק . הבית של משפחת שרף אנו בחיפוש אחר – 18:30בילגוראיי השעה 
איש מהם גם , השניים לא ידעו את הכתובת, הדבר יצר בעיה. שרף את רצונם העז להגיע לבית משפחתם

לא , כך שעם הרצון הטוב ביותר, גם אני לא ידעתי היכן היה ביתם, לא זכר היכן המקום וכיצד מגיעים לשם
הסתבר שארתור בארה יודע את , שיחק לנו מזלנו. היה לנו צל של מושג כיצד נפתור את התעלומה

גם משה . המיקום בו עמדה המנסרה של השרפים וידוע היה שהמנסרה הייתה סמוכה לבית משפחת שרף
, המנסרה לא קיימת עוד. ארתור הוביל אותנו לבית. פך יכול היה לאשר את המקום אם וכאשר נגיע לשם

מעבר לגדר נראה , התקדמנו לאורך שביל שלצד גדר, כמעט כל נוסעי האוטובוס יצאו לחיפוש המרגש
קשה היה לראותה , יוסף חזר ואמר שלבית הייתה מרפסת, קשה היה לזהות אם זה הבית, היה בית ישן

מן הקומה השנייה הביטה בנו . ארתור בארה הוליך אותנו בחזרה לכיוון הכניסה לחצר הבית. מן הגדר
היא נענתה , ארתור בארה ניגש אליה והסביר לה מי אנו וביקש שתאפשר לנו להיכנס לחצר, אישה

, מבטי כולם היו מרותקים אל יוסף, נכנסה לחצר, יוסף ויצחק ובנות זוגם בראש, הקבוצה כולה. לבקשתו
ליד עץ התפוחים מן הימים ההם מצא את ... ידו הימנית מונחת על חזהו על לוח ליבו, הוא נראה נרגש

לא היה אחד בקבוצה שבאותם רגעים ..." זה הבית בו נולדתי: "נרעש ונרגש וללא היסוס קבע... המרפסת
.  ההתרגשות עלתה לשיאים שמילים לא ישכילו לתאר. לא היה בן למשפחת שרף

   
  השרפים מתייעצים עם משה פך – יוסי מתלבט זה כן או לא –מעבר לגדר , ארתור מביא אותנו למקום

       
 משה פך נובר במסתרי מוחו ונזכר – המתח ניכר על פני חברינו –בעלת הבית מובילה בשביל אל הבית 

  
  [און-צלמו ישראל ויובל בר]"     וכאן אני נולדתי"                            "זאת המרפסת                      "
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אזרחים , נוכחים חברינו, 'גוז'ארוחת ערב במסעדה של גז,  ערב שני בבילגוראיי20:30 שעה –בילגוראיי 
 יאנוש –ואנשי העיר בראשות ראש העיר , מבילגוראיי שביקרו בעבר בארץ בסיורים שארתור בארה ארגן

. בערב זה העניק ראש העיר תעודות לידה לבני משפחות של חברינו שהתעודות שלהם נמצאו.  רוסלן
דברובסקי בהצגת יחיד שלו של  [ויטק]לאחר הארוחה וחלוקת התעודות הופיע בפנינו השחקן ויטולד 

 ."ה והשד שלה'טייבל": מחזהו של בשביס זינגר

   
ראש העיר מכין תעודה לשרה אבינון     ראש העיר מכין תעודה ללאה נבו       ראש העיר נותן תעודה לשמיל טנא 

   
הקדמה להצגה של ויטק : שמוליק-    השחקן ויטק דברובסקי ואמונה –רבקה ניב מקבלת תעודה של אסתי עילם  



   

           

 

ליצירת קשר 
 rivka783@zahav.net.il   -696758903: א     טלפון" ת19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

  baron-i@zahav.net.il 03-5718244: גן טלפון- רמת21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 03-5718129: פקס

24 

 
 

. בילגוראיי 
 היא השעה בה הולכים 09:00שעה . בילגוראיי עיר נוצרית דתית בעלת מספר כנסיות. יום ראשון בבוקר

המאחרים מתפללים מחוץ , הציבור גודש את הכנסייה ולמי שאחר לא נותר מקום בפנים, לכנסייה
פניו פונות , פסלו של בשביס מוצב ממול לכנסייה, למי שיש לו עין חדה יבחין בחזיון הזוי. לכנסייה
וחושב ... יושב לו שם בשביס יום ולילה ועיניו בוחנות וחוקרות את קדושתם של הנוצרים, לעברה
הם כבר אז ידעו שלמרות , ודאי מתהפכים בקברם, ואבי שהיה דיין רבני, סבי ששימש ברבנות..."לעצמו

ואולי תוהה לו  ['מתנגדים']" מסנגדים"יחוסנו החסידי רק אני ואמי סיגלנו לעצמנו אופי והתנהגות של 
איך במקום של יראת אלוהים שכזה  [י'ינג'זה היה כינויו בעיירה בשל היותו ג]" ה הצהוב'יצחק איצ"

... ?הסתתר לו אז השד האיום ששמו שנאת יהודים
 
 

   
הכנסייה ומאמיניה ביום ראשון בבוקר 

 

         
 ...יושב לו שם בשביס יום ולילה ועיניו בוחנות וחוקרות את קדושתם של הנוצרים
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אזרחים מבילגוראיי ובכללם , נוכחים חברי הסיור שלנו  טכס אזכרה–בית הקברות היהודי  10:00שעה 
.   דנוטה מיקולסקי–ארתור בארה וחסידת אומות העולם ,  יאנוש רוסלן–ראש העיר 

התרגום נעשה . הוא התארך מעט בשל הצורך שהתעורר במקום לתרגמו לפולנית, הטכס היה מרגש מאד
מיכל אבינון קליש בנגינה בחליל , י בני משפחת אבינון"תרומה נכבדה לטכס נתנה ע. י שמוליק עצמון"ע

היזכור והאל מלא רחמים לא , בשלב הקדיש, [...אלי אלי שלא יגמר לעולם]ושרה אבינון בשירה מרגשת 
והתקשו להשלים את התפילות בגלל סערת נפש בה היו נתונים ופרצי , עמדו עוד כוחות האנשים באיפוק

חלקם , י צאצאיהם"בני משפחות חברינו ע, מה שהוסיף להתרגשות הייתה הקראת שמות הקרבנות. בכי
. של המקריאים פשוט נשברו ונדרשו למעט זמן כדי להירגע

 
: און-י ישראל בר"להלן נוסח האזכרה שנערכה ע

 
.  יוצאי ובני יוצאי העיירה בילגוראיי–חברים יקרים 

 
מקום ששימש דורות . כאן על אדמת בית הקברות האחרון של העיירה היהודית בילגוראיי, עומדות רגלינו

מהווה לגביו , מקום שהכינוי בית מנוחות שכה אופייני למקומות שכמותו, של יהודים שחיו בעיירה זאת
מקום בו הובאו יהודים למנוחת עולמים אך תהפוכות הגורל לא נתנה מנוח . מונח של איפכא מסתברא

קבריהם חוללו ומצבותיהם נעקרו בזדוניות וברשע ונלקחו לשמש אבני מדרכת וריצוף . לגופותיהם
למקום זה .  ןרגליים טמאות דרכו ורמסו את הקברים והמשיכו להחיל גורל דומה על אבני הזיכרו. לחצרות

אספו הצוררים מאות מיהודי העיירה שלא השכילו להימלט על נפשם ושחלקם אף נעקרו ממרתפים ועליות 
שונאי . או מתוך עבי היער לשם נסו כחיות נרדפות, גג לשם נסו על נפשם בחפשם מסתור עד יעבור זעם

לא , דבר לא היה קדוש בעיניהם.  ורודפי היהודים צדו אותם הביאום למקום זה ורצחום באקציות המוניות
. גם לא קדושת המתים וזה שאינו רוחש כבוד למת חזקה עליו שלא יחוס גם על כבוד החי, קדושת החיים

. התעלל והשמיד כל נכס רוחני כמו את הנכס היקר מכל חייו של האדם, הרס, והצורר פגע
 

על אדמה שתחתיה , על אדמה זאת שחלחל בה דם יהודי ולא ידעה רוויה, אנו עומדים במקום נורא זה
מוסתרים גופות סבינו וסבתותינו והמצבות שלוקטו בידי ידידינו שטרחו ואספום מרחבי העיר והביאום 

אני עומד כאן ומחשבה טורדנית , מצבות או שברי מצבות אלו לא מציינות עוד היכן מקום קבורתם, הנה
.  שמא דורך אני ממש ברגע זה על שרידי גופת יהודי, מנקרת במוחי לא מרפה ממני

 
ואף שאיני בן דורם של הקרבנות עומד אני כאן ובדמיוני רואה אני את קהל היהודים מכונסים כאן בחודש 

ואני רואה את , למולם ניצבים לוכדיהם המכוונים אליהם את קני כלי הירייה שלהם, 1942נובמבר הקר של 
וזעה של פחד מתגברת על קור היום ומציפה את , הזוועה הניבטת מעיני הקרבנות וחש כיצד הולם ראשם

וכיצד מנסים לגונן על עולליהם ובאוזניי , וכיצד הם מצטנפים זה אצל זה, גופם מקדקוד ועד כף רגל
בהבינם מה עומד להתרחש עמם בתוך רגעים , נשים אנשים וטף: מהדהדות קולות זעקת קורבנות

ואנחותיהם , ואני רואה בדמיוני את פרפורי הגופות בגסיסתם, וזעקות השבר, ואת נפץ היריות, ספורים
והנה .   קשיםםאט בייסורי, כשהם מוציאים אותה אט, של אותם שנשמתם לא הספיקה עדיין לנטוש אותם

ובוזזים את שארית כבודם ואת , באים עליהם הרוצחים ומפשיטים אותם מבגדיהם ומפשפשים בכיסיהם
המסתיר את הזוועה , בשמים פרוש מסך אפל עשוי מעטה כבד של עננים שחורים, ומלמעלה, חפציהם

...  אחד אבינו שבשמים, מעיניו של שומר ישראל
 

ואני רואה לפניי יהודים המביאים לפה לקבורה את , ואני עומד כאן ודמיוני נודד לימים שלפני האקציות
וילדים , ואנשים שהמחלות והרעב קיצרו ימיהם, זקנים וזקנות שמלאו ימיהם על פני האדמה: יקיריהם

וכל נשמה שכזאת הייתה כפי שהאמינו , שלא הוציאו את מכסת ימיהם ונפטרו ונשמותיהם עלו השמיימה
יהודיה התמימים של בילגוראיי לכוכב מכוכבי השמיים ובלילות הבהירים הייתה מנצנצת ומשקיפה ממרום 
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מושבה על בית העץ הישן והמרקיב שגג הקש שלו ורעפי העץ הסתירו תחתיו את יקיריהם שנותרו לסבול 
לע שחיה את חייה למען בית הקברות דופקת על מצבה 'ואני שומע את קולה של חינקה.  על פני האדמה

. ומכריזה למת שהנה באו בני משפחתו לפקוד אותו
 

לע 'חינקה
 

היא הרגישה בו יותר בבית מאשר , בית הקברות היה כל עולמה
משרק מקיצה הייתה עם בוקר הייתה שמה מיד פעמיה . בביתה

שם העבירה . בפאתי העיירה, אף שמרוחק היה, לבית העלמין
אפילו , לא היה קבר שלא ידעה מי טמון בו, כמעט ימים שלמים

אם לא די בכך ידעה גם מתי יחול יום . קברים מימים רחוקים
. השנה של כל מנוחה ומנוח

 
לע ומשלמים 'מיהרו אל חינקה, כשמישהו בעיירה נפל למשכב

היו לה בעבור שתלך לבקש על קבריהם של בני משפחת החולה 
. בעבורו

 
ומלמדת הייתה ילדות , לע רבנית'לפני שנים רבות הייתה חינקה

. תפילה
 

מאז נעזרה בבנה , לע'בשנותיה האחרונות התעוורה חינקה
. ל שיום ביומו הובילה לבית הקברות' חיים–יחידה אברהם 

 
היה ראשית דבר מתייצב , כדי לפקוד את קבר בן משפחתו, כשהיה מגיע מי לבית הקברות ביום השנה

-הייתה מקישה על המצבה כמבקשת את תשומת לב הבר, היא הובילה אותו היישר לקבר, לע'אצל חינקה
גם כשהתעוורה ידע בדיוק איך להוביל "...  ביתך פערל באה לבקרך, שרה, שרה: "מינן וקוראת בקול גדול

. כל אחד לקברי אבותיו ובני משפחתו
 

[ 201מתוך חורבן בילגוראיי עמוד ]
 

ולא , ובלעדיה לא נעשה דבר', קדישא-חברה'לע שהייתה ראש נשות 'גם בלימה, לע כבר איננה עוד'חינקה
, יהודים טובים, הם ושכמותם, גם היא איננה, היה יום בשנה בו לא הייתה עסוקה עד מעל לראשה במצוות

ציונים , חסידים ומתנגדים, סוחרים ואנשי תורה, אנשי השכלה, חרדים וחילוניים. מכל הזרמים
אחד היה גורלם נטבחו ונשרפו וגם בעיירה , מיקרוקוסמוס במלוא מובן המלה, וקומוניסטים ובונדיסטים

. היהודית אחזה האש ולא הרפתה עד שכלתה אותה
 

האחרון במניין שלושת בתי הקברות ששני האחרים היו עתיקים , עומדים אנו כאן בבית הקברות היהודי
וכבר ידוע , ואנו רואים את חומותיו של מקום קבורה זאת. וכבר אז קשה היה לקבוע מצבה זאת של מי היא

ורק לפני שנתיים בחלקה ממנו , וכי מרחביו השתרעו אל מעבר לגדרות, לנו שזה לא היה כל בית הקברות
ניסה המפעל לעשות עבודות פיתוח נתגלו עצמות , חלקה השייכת היום למפעל מקומי, שמעבר לגדר

עם ידידנו ארתור בארה ועם ראש העיר , הרב שודריך, אנו בשיתוף עם רבה הראשי של פולין. וגולגולות
עושים כדי להציל את חלקי בית הקברות שאינם ברשות הקהילות היהודיות בפולין כדי , מר יאנוש רוסלן

. להחזירם לרשותם
   



   

           

 

ליצירת קשר 
 rivka783@zahav.net.il   -696758903: א     טלפון" ת19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

  baron-i@zahav.net.il 03-5718244: גן טלפון- רמת21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 03-5718129: פקס

27 

, ורעבים בנתיבי הבריחה, חולים, מותשים: אנו כאן היום כדי לזכור את כל אותם שנפחו את נשמותיהם
וכמו כל האחרים לא נותר , בדאגה ובאי ודעות מה עלה בגורל יקיריהם שנקרעו מעליהם, נרדפים בסיוטים

דם , הורינו ומשפחותינו, אחיותינו, כולם היו אחינו. להם יד ושם וקבר עליו נוכל לעלות ולכבדם בהזכרתם
, בכל גיא הריגה, בכל האקציות, ועד כמה שזה מחריד, אפילו שלא הייתה זיקה משפחתית בינם, מדמינו

ונזכור כולנו לעד . בכל קבר המונים ניגר דמם והיה לתמהיל אחד ואין שום סימבול חזק יותר מקשר דם זה
 דיי, לידיים שעשו במלאכת הטומאה האיומה בהיסטוריה, ונעיד בפני הדורות הבאים ולא נמחל להם
עמלק של " הזכור את אשר עשה לך עמלק"ונעביר את מסר . הצוררים הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם

אנו צריכים לדעת .  זאת מקצת חובנו כלפי הנספים ולמען ילדינו ונכדינו, המאה עשרים לדורות שאחרינו
. את העבר למען העבר אך לא פחות מכך למען העתיד

 
שהיו רובה , עם דומיננטיות רבה כל כך של יהודיה, כל כך יהודית הייתה, בילגוראיי שמה, הייתה עיירה

אהבה לזולת , אנשים בעלי מוסר וטוהר, אוכלוסיה של דלפונים ברובם, של האוכלוסייה שהתגוררה בה
ובילגוראיי הייתה כל , אנשים שדבקו בבילגוראיי. ובעלי אמונה, דרך-לב וישרי-ברי, וגמילות חסדים

לבוסס , מעשה יום ביומו לא חדלו מלשייף את מרצפות הרחובות הקשים כצור, רגליהם, שם נולדו. עולמם
אבי היה , בחורף בבוץ הדביק ובקיץ לבטוש בשבילי העפר היבשים עד שעלה מהם אבק שנישא באוויר

נכנס , הוא רץ אל השוק.  רץ-תמיד היה אץ. מספר לי שבבילגוראיי לא ראית מעולם יהודי הולך בניחותא
, ללוויה, "לחטוף משאריות שולחנו"חיש בא לרב , מיהר כדי לומר קדיש, נחפז היה להתפלל, בהול לחנות

בדרכו " ל'לחטוף מעט גמילות חסד"מבלי להתמהמה הופיע ... הגיע כל עוד רוחו באפו, שלא נדע מצרות
מחמיו ומחמותו דומה היה כמו נס הוא על נפשו כל , ובשובו מבית הוריו, לבית המרחץ פסע פסיעה גסה

זר שנקלע למקום עלול היה לחשוב שעלולים הם . עיירה של אביונים שתמיד רצו... עוד נפשו באפו
מן הצייד , וכאן אני מוסיף שמדבר אחד לא הצליחו רובם להימלט...  או חלילה לאחר, להחמיץ דבר מה

בכך לא יצאו .  ואכן יכולותיו היו מעבר ליכולות יהודי העיירה להתמודד בהם, שרדפם ככל שיכול היה
.  יהודיה דופן מייתר יהודיי אירופה שגם עליהם באה הכליה

 שואהביזכור לנספים 

י ָהרוחֹות ְלָכל ל ֱאלֹהֵּ .  ָבָשר-ָאִבינו ַמְלכֵּנו אֵּ
ן ְמנוָחה ְנכֹוָנה ַעל י ַהְשִכיָנה ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים וְטהֹוִרים ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים  -תֵּ ַכְנפֵּ

ל ֲאָנִשים ְוָנִשים ְיָלִדים ִויָלדֹות  -ֶאת י ִיְשָראֵּ אֹות ִרְבבֹות ַאְלפֵּ ש מֵּ יֶהם ֶשל שֵּ ִנְשמֹותֵּ
ירֹוָפה י ִמְפְלצֹות ַהּצֹוְרִרים ְבָגלות אֵּ .  ֶשֶמֶהְרגו ְוֶשִמְטְבחו ְוֶשֶמְחְנקו ְוֶשִמְקְברו ַחִיים ִבידֵּ

י ַהתֹוָרה. ֺכָלם ְקדֹוִשים וְטהֹוִרים א ְמנוָחָתם. ָבֶהם ְגאֹוִנים ְוַצִדיִקים ַאְרזֵּי ַהְלָבנֹון ְוַאִדירֵּ ֶדן ְתהֵּ .  ְבַגן עֵּ
.  הוא ַנֲחָלָתם' ִנְשמֹוַתם ה-ָלכֵּן ַבַעל ָהַרֲחִמים ִיְצרֹר ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת

ל ְזכוָתם ָדָתם ְוַתֲעמֹד ָלנו וְלָכל ִיְשָראֵּ .  ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם-ְתַכִןי ָדָמם ְוַאל-ֶאֶרץ ַאל. וְזכֹר ָלנו ֲעקֵּ
יֶניָך ִצְדָקָתם ל ָישובו ַלֲאֺחָזָתם ְוַהְקדֹוִשים ְלִזָכרֹון ָתִמיד ֶנֶגד עֵּ י ִיְשָראֵּ .  ִבְזכוָתם ִנְדחֵּ

ן. ִמְשְכבֹוָתם-ָיבֹואו ָשלֹום ָינוחו ַעל . ְונֹאַמר ָאמֵּ

 השואהגרסה לזכר קורבנות 

ל ָמלֵּא ַרֲחִמים שֹוכֵּן ַבְםרֹוִמים י ַהְשִכיָנה, אֵּ ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים וְטהֹוִרים ְכזֹוַהר , ַהְמצֵּא ְמנוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַכְנפֵּ
ֶשת ִמיְליֹונֵּי ַהְיהוִדים ירֹוָפה, ָהָרִקיע ַמְזִהיִרים ֶאת ָכל ַהְמָשמֹות ֶשל שֵּ , ֶשִמְשֲחטו, ֶשֶמֶהְרגו, ַחְללֵּי ַהשֹוָאה ְבאֵּ

ם י ַהְמַרְּצִחים ַהֶגְרָמִנים ְועֹוְזרֵּיֶהם ִמְשָאר ָהַעִםים, ֶשִמְשְרפו ְוֶשִמְספו ַעל ִקדוש ַהשֵּ ָלכֵּן ַבַעל ָהַרֲחִמים . ִבידֵּ
ֶתר ְכָנָפיו ְלעֹוָלִמים יֶהם, ַיְסִתירֵּם ְבסֵּ א , הוא ַנֲחָלָתם' ה, ְוִיְצרֹור ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ִנְשמֹותֵּ ֶדן ְתהֵּ ְבַגן עֵּ

ץ ַהָיִמין, ְמנוָחָתם ן, ְוַיֶעְמדו ְלגֹוָרָלם ְלקֵּ  .ְונֹאַמר ָאמֵּ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
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 קדיש 
ה ַרָבא ן. ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש ְשמֵּ ה. ָאמֵּ ה, ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעותֵּ ה, ְוַיְצַמח ֺפְרָקנֵּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכותֵּ . ִויָקרֵּב  ְמִשיחֵּ

ן ל. ָאמֵּ ית ִיְשָראֵּ יכֹון וְבַחיֵּי ְדָכל בֵּ ן, ַבֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ְבַחיֵּיכֹון וְביֹומֵּ ה ַרָבא ְמָבַרְך .  ְוִאְמרו ָאמֵּ א ְשמֵּ ְיהֵּ
י ָעְלַמָיא ה ְדֺקְדָשא. ְלָעַלם וְלָעְלמֵּ א ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְשמֵּ , ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּ

ָלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא. ְבִריְך הוא א ְשָלָמא ַרָבא , ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ֺתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ְלעֵּ ן  ְיהֵּ ְוִאְמרו ָאמֵּ
ל, ִמן ְשַמָיא ן, ְוַחִיים ָעלֵּינו ְוַעל ָכל ִיְשָראֵּ עֹוֶשה ָשלֹום  (פוסעים שלוש פסיעות לאחור): האבלים. ְוִאְמרו ָאמֵּ
ל, ִבְמרֹוָמיו ן, הוא  ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵּינו ְוַעל ָכל ִיְשָראֵּ  .ְוִאְמרו ָאמֵּ

  
 שיר בביצוע משפחת אבינון

  

. שירת התקווה
 

. תמה אזכרת בילגוראיי
 

 
טכס האזכרה בבית העלמין היהודי בבילגוראיי 

 

   
און מנחה את האזכרה -     נרות זיכרון על מצבת לומרמן    דנוטה מיקולסקי מניחה זר פרחים  ישראל בר
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 אריה ברגר ומשה פך זוכרים ומזכירים –ותיקי השבט "   שלא יגמר לעולם, אלי"    משפחת אבינון שירה ונגינת 

 

  
 משה פך ושמוליק עצמון –" קדיש" התרגשות וסערת נשמות                     –          נעמי ושמיל טנא 

 
 

   
                   אורלי אבינון שלם                                  משה פך                                  אריה ברגר 
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                              שמוליק עצמון                                                                אסתר ברקן 

 

  
 לייטר –און                                                     רבקה ניב -                                 ישראל בר

 

   
שמיל טנא                            טובה לייטר                                [קובל] ברגרפריינד –             יהודית רז 

 
 



   

           

 

ליצירת קשר 
 rivka783@zahav.net.il   -696758903: א     טלפון" ת19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

  baron-i@zahav.net.il 03-5718244: גן טלפון- רמת21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 03-5718129: פקס

31 

 
 
 
 
 

       
במקום שם נגמרו כל התקוות " התקווה"                       "דמעות של אריה",                                אריה ברגר

 
 
 

הקבוצה התכנסה , עזבנו את בית העלמין ששמש חמה יקדה עליו, הרוחות נרגעו, האזכרה תמה
. לנהר וליער, ביקלי'באוטובוס ויצאנו לעבר בריכות הדגים של הגוי צ
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ביקלי היה המקור לדגים שעלו על שולחנם של יהודי בילגוראיי 'הגוי צ: ביקלי'בריכות הדגים של צ 11:40שעה 
, קונים ממנו את הדגים החיים, ביקלי'סוחרי הדגים בכיכר העיר ובשוק היו באים אל צ. בסופי השבוע ובימים טובים

מטילים את הדגים החיים לחביות העץ מלאות המים ועיניהם יוצאות בצפייה , ממהרים עם הסחורה לחנויותיהם
, היו ימים בהם שיחק אתם מזלם משחק אכזר. לנשות היהודים שיפקדו את החנויות ויקנו דג בפרוטות בודדות

מתהפכים הדגים בחביות על , בזה אחר זה, ועיניהם הדואבות של הסוחרים ראו כיצד, וכמעט שלא נכנסו קונים
להכעיס היו הנשים הבאות לחנות בררניות שבעתיים ועד , בימים שכאלה.  צדם ומשיבים את נפשם לבורא עולם

... שקנו דג כמעט שגם המוכר היה משיב נשמתו לבורא
 

בינות לשדות הגידול החוליים של  "...ל כיצד נראו הבריכות באותם ימים רחוקים "און ז- שמואל בר–כך תאר אבי 
בריכות הדגים של הגוי , על פני דונמים רבים, האפונים והפול ובקרבת צילם התמידי של עצי האורן היו פרוסות

הבריכות היו מופרדות האחת מחברתה כמו ארגזים שמים נוצקו בתוכם ושמחיצות מגודלות ירק ועשב .  ביקלי'צ
כשהם שקועים , בתוכם, תעלות מים פרימיטיביות חתכו תחת מעברי ההפרדה שבין הבריכות.  מצויות אצלן בתווך

סכרי . ביקלי את דגיו'באותן תעלות זרמו המים אל תוך מאגרים בהם גידל צ. היו סכרי עץ קטנים, ליד התחתית
ובתוך הבריכות קלח ושייט לו . הכל בהתאם לצורך, העץ עלו וירדו חליפות וגרמו למילוי הבריכות או להתרוקנותם

זמזום , בר-תורי, עופות מים וקיניהם, גדות ירוקים עטורים בירק ושיחים עבותים, מים, דגים. עולם של שלוה ודומיה
, בעדנה משחקית מעל גביעי פרחים, פרפרים ברוח-רפרוף כנפי, שעשוי להרדים תינוק בעריסתו, דבורים חרישי

היער המצל והקריר היה מעין תחנת מעבר . פריחת בר מטרפת חושים שנפרשה במרחבים. ובמרדף חיזור ביניהם
.. .בגבול של הפסטורליות ואף קרא ללבבות מתפעמים מיפי הטבע לבוא לחסות בשלווה הגלומה בו

. להימלט מן הצפיפות המחנקת של בתיהם, נוהגים היו צעירי העיירה לצאת בשבתות, אל אותם פלאי הטבע...
בחיקו של הטבע ועל , ומשהגיעו אל הבריכות, עברו בניחותא את סמטאות העיירה, רחוק מעיני הוריהם, זוגות זוגות

, ידיהם אוחזות זו בזו, היו יושבים על הגדות.  יכלו בסופו של דבר לחוש באין מפריע בתשוקה שבקרבם, ברכיו
 הנפשי םפניהם כזיו החמה והם רוקמים חלומות פז ומרווים את צימאונ, חשוקות בחוזקה, אצבעותיהם שלובות

פעמו להם , ורחוקים מעיניים מיותרות, מותרים מכבלי השגחה של הבית, וכך. מגביע העלומים ומלהט הקרבה
גם הטבע עשה עצמו כמי שאינו מבחין בבני התמותה הרוגשים על ברכיו והעלים מהם , לבבות צעירים בקצב אחיד

טללי .  אף נבלו, פרחו להם געגועים ותשוקות, קרוב אצל המים, בין שיחים ועצים, בזרועותיו.  שתק ולא הפריע, עינו
". ערב וכוכבים שזה לא מכבר נולדו ליוו את הזוגות בדרכם חזרה אל העיירה הנוגה

 [65מ "והשמיים שתקו ע]און -שמואל בר
 
ל תיאר "נראית בדיוק כפי שאבי ז, חוות הדגים שלו עדיין נמצאת, ביקלי הזקן נאסף אל אבותיו לפני שנים רבות'צ

אבל הנוף והטבע , הזקנה קפצה על מבני העץ של משק הדגים, אולי ניניו, י נכדיו"החווה מנוהלת היום ע, אותה
. שובים את עיני המביט בהם ביופיים

 

     
" זה שאכל את אבא, יש דג גדול מזה, זה לא זה, זה לא זה"???             מה לך שמיל שאתה מנסה לדוג דגי רקק

 [שיר של אורי זהר]
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משם הלכנו "... [ מיכל אבינון קליש–מתוך רשמי ביקור ] הקבוצה מסיירת ביער ראפה: 12:30השעה 
. ודיברנו בינינו, ליקטנו אוכמניות שצומחות על הקרקע ופטל שצומח מעט גבוה יותר, להליכה קצרה ביער

כולם הסכימו שזה מכובד . ישראל הציע שנלך לעשות טקס ליד אנדרטת הפרטיזנים הפולנים ביער ראפה
עם שיר הפרטיזנים ודקת , ביצענו טקס קצר, הלכנו לשם. במיוחד לנוכח ליווי הפולנים האינטנסיבי, וחשוב
דנוטה מיקולסקי סיפה סיפור אישי על חמישה פרטיזנים שניסו לברוח כשהובילו אותם לקבר . דומייה

.." .כמה ימים לפני סיום הכיבוש הגרמני, לירות בהם, הזה
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משום שלא הייתי נוכח בשעת המעשה ]: מציאת הבית בבילגוראיי בו נולדה שרה אבינון 14:30השעה 
. [הרי שהקטע המובא בזאת הוא עדותה הרשומה של מיכל אבינון קליש בתה של שרה אבינון

 
ומי שרצה יכול היה לנצל את  [כיכר העיר]" הרינק"חזרנו שוב למסעדה הידועה ליד "

אנחנו הלכנו . אחרים חזרו למלון, הצהריים לאכילה או למציאת כתובת אבודה בעיירה
כ "אבא שלא חש כ. רני זורי ואני, אורלי, אמא, משה פך ובתו מירה מרחובות, עם אמונה

. בטוב נסע לנוח במלון
  

משה . נסקה'כבר הבנו מכל האנשים מסביב שכנראה רחוב מנושקי היה פעם רחוב רג
, לפי המפה העדכנית.  עם רחוב שבסקהTטען שהבית של אמא היה ממש ממול לצומת 

אבל מסתיים באין מוצא ולא ממש מגיע עד , אכן היה רחוב שבסקה שניצב לחוב מנושקי
. אליו

  
אבל , הוא סירב להביט במפה. מהרינק למיקום ביתו, נתנו למשה להוביל אותנו מזיכרונו

הגיע עד , ממש הוביל אותנו סמוך למקום שהייתה אמורה להיות הצטלבות עם שבסקה
ממול היה מגרש ריק ! הזיכרון שלו מדהים. הלך קצת יותר וחזר ועמד במקומו. מנושקי

, עברנו את הכביש. משהו שיתכן שהוא ישן. ואיזשהו בניין מרובע מאבן ניבט מאחוריו
. ובהיסוס נכנסנו למגרש הריק

  
בכל זאת הפרענו להם . כמה אנשים התחילו להסתכל מה אנחנו עושים ליד החצר שלהם

אמרו שאכן היה , אנשים צעירים ניגשו אלינו ושאלו לרצוננו. שלהם' בצהרים של יום א
התקרבו , מעברה השני של גדר, ואז מחצר ליד. אולי זה המבנה שראינו, כאן מחסן ישן

שכן שחצרו . ואמרו שכל האזור הזה היה אזור של יהודים, כמה אנשים יותר מבוגרים
הוא ממש שפע . יצא אל הרחוב ובא לקראתנו למגרש הפתוח, הייתה קרובה יותר למחסן

הוא אישר שזה היה המחסן . אמר שאמא שלו סיפרה לו הכל על הרחוב והאנשים. ידע
.  אבל נראה פחות60הוא אמר שהוא בן . ושזה המבנה שראינו מאחור, של ורשאויאק

 
. לכיוון הנחל, גילינו את המדרון שצבי ושימק היו מתגלשים עליו, שאלנו עוד שאלות

. נעול, הכל נראה כאתר בנייה, הלכנו לחזית הבניין שמאחוריו מבנה האבן של המחסן
הוא משפץ את המחסן . נראה צעיר יותר שהוא בעל המקום היום, ואז הגיע בחור נוסף

ושפע הסברים שגם אנחנו יכולנו , הוא פתח לנו את השער. והופך אותו לבית מגוריו
. ברגע שגילינו שהוא מדבר אנגלית טובה, להבין

  
עוד בימי , המחסן הזה היה פעם כנסייה של אוקראינים, הסיפורים היו מדהימים

עוד רואים את , כ היה מכבסת ניקוי יבש"אח. אולי אפילו בהוראת הגרמנים, המלחמה
, עכשיו הוא בונה שם את ביתו. כ מפעל למשקאות תוססים"ואח, הפתח לצינור האוויר

. אפילו חלק מהתקרה מקורי, משתמש ביסודות ובקירות שנשארו כמעט בשלמותם
הוא מחלק את חללו עכשיו לשתי קומות ללא , כפי שאמא זכרה, המחסן אכן היה גדול

... הגבהה נוספת
 

 של הבריגאד], סבא שלו לחם בצבא אנדרס, למדנו על עוד צירופי מקרים מעניינים
והוא  [הפולנים שנלחמו במסגרת בנות הברית כנגד הנאצים במלחמת העולם השניי

סיפר שאפילו אביו ניסה לחפש את הקבר אך לא . והוא קבור שם, נהרג בפלשתינה
כשחזרנו ארצה אמא בררה ומצאה בעזרת נספח צבאי ). מיד רשמנו את השם... מצא

נקראה שטורקמן או שם , הסבא מצד אמו. (לשגרירות הפולנית בארץ את הקבר ברמלה
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שהיה  )הוא סיפר שכל הרחוב . והיה קצב, גר כמה בתים בהמשך הרחוב, יהודי דומה
משה פך כבר הזכיר ". רינק"הייתה לו גם מסבאה לממכר בירה ב... קנו אצלו (יהודי

הוא אמר שאינו ? האם הסבא שלו היה יהודי. שהיה בבעלות יהודית, קודם לכן מקום כזה
הוא בכל . כך התבטא, אולי אפילו אחרים יודעים דברים שאינו יודע יותר ממנו. יודע

...  שנים משהות ארוכה בקנדה10-חזר לפני כ, לא נראה מאד מבוגר, מקרה ללא ילדים
 

כ גם "אח. שהראה לו את המקום המדויק בו עמד ביתו, משה פך הלך עם המבוגר יותר
כל . כולם מאד התרגשו.  הצעיר הביא תמונה ישנה של הבית ממול ונתן אותה למשה

, המטע, הסיפורים והזיכרונות של משה אומתו ותאמו את מה שידע האיש המבוגר
אלא אפילו ידע שירו , הוא לא רק ידע על משפחתו של משה. ואפילו יותר מזה, המשאבה

היה , ללא כל תזכורת מוקדמת מצידנו, כשהזכיר את זה... באחותו של משה ובמשפחתה
..." זה רגע מצמרר

 
הוביל , (היום מנושסקי)שכן מרחוב רוזיאנסקה , משה פך

מול שדה  (שבסקה' ליד רח)אותנו מזיכרונו למקום קרוב 
. ריק ממנו בצבץ מבנה אבן ישן

 
המחסן של , השכנים אישרו שזהו המבנה המקורי

ובעל המקום משפצו , עם קירות בעובי מטר ,ורשביאק
 .לבית מגורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

       
. מדרון שהחליקו עליו בחורף לכיוון מגרש המשחקים לחוף הנהר: הנוף מהחצר האחורית תאם את התיאור

 



   

           

 

ליצירת קשר 
 rivka783@zahav.net.il   -696758903: א     טלפון" ת19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

  baron-i@zahav.net.il 03-5718244: גן טלפון- רמת21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 03-5718129: פקס

36 

 והזמינה מופע פולקלוריסטי על במה ליד בית התרבות עיריית בילגוראיי ארגנה לכבודנו 17:30השעה 
המופע כלל להקת ריקוד לבושה בלבוש עממי פולני .  את אזרחי העיר לבוא ולהתערב בקבוצה הישראלית

 –" האורקסטרה"והזכירה את , מדברת של זקנות ששרו באוניסונו/פולקלוריסטי ומקהלת מקוננות מזמרת
במהלך הופעתם קרתה  [?זוכרים, סופוקלס, אייסכילוס, אורפידס]המקהלה המדברת בטרגדיה היוונית 

תקלה שעה שאחת הזקנות המקוננות בהתלהבותה כי רבה כמעט שנחנקה כשכמעט בלעה את השיניים 
... רגע מביך לכל הדעות, התותבות שלה

 

 
. ברצון טוב ובלב שלם, נחוג בעם רב

  
אשת ראש העיר של בילגוראיי מנחה את המופע -יושב על ספסלים וצופה באירוע [פולנים וישראלים]הקהל המעורב 

   
כשתגדלנה תהינה לפולניות ... וכולם מוחאים כפיים   חכו, יוצאות במחול מחניים"        המקוננות מדלפויי            "

 [און-צילמו ישראל ויובל בר]
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.  פרידה מבילגוראיי07:30השעה 
 

, ואנו עמוסי חוויות, האוטובוס עמוס, שעות הבוקר המוקדמות ואנו עומסים את מזוודותינו אל האוטובוס
ונדמה שאנו כאן כבר , רק יומיים ועוד מספר שעות. טעמנו מהכל ולא שבענו. טעוני רגשות ומושכלי ידע

, נופיה ואנשיה, וקשרנו קשרים עם העיר, ומצאנו, באנו למקום ולא ידענו מה נמצא כאן, לפחות שבוע
בזכות שצעדנו , בזכות העבר, וראינו כמה בילגוראיי רחוקה מאתנו אך גם עד כמה היא קרובה ללבנו

ואני חושד שבלב , בזכות החיבה והכבוד והיחס של פרנסיה של העיירה אלינו, במקום בו צעדו אבותינו
. מעין הרגשה של שייכות, מעין לוקאל פטריוטיזם, רבים מאתנו נוצרה מעין חיבה למקום ולאנשיו

 
הטריחו , קרישטוף שמו, ארתור בארה ועוד חבר מארגון בשביס, ראש העיר רוסלן. עת פרידה הגיעה

, נכנסנו לאוטובוס שהפליג לדרכו, עמדנו ולחצנו ידיים והתחבקנו. עצמם ובאו להיפרד מאתנו אישית
. ודמותם של מלווינו המנופפים בידיהם לשלום ולהתראות קטנה והלכה עד שנעלמה כליל

   
 

   
ארתור בארה ויאנוש רוסלן נפרדים מאתנו בעזבנו את בילגוראיי ,    קרישטוף

 
 

 


