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 : 
 .קידאנמימחנה ההשמדה , באנו לראות את 31:03השעה 

 

 
 

( היה מחנה השמדה נאצי, הממוקם כארבעה קילומטרים ממרכז העיר לובלין בפולין. שלא Majdanek)בגרמנית:  
ר על ידי מכשולים טבעיים, וגם לא הוחבא ביער מרוחק או הוסת קמיידאנכמו מחנות ריכוז והשמדה נאציים אחרים, 

לא הוקף ב"אזור ביטחון". מבני המחנה שרדו את המלחמה ובניגוד למחנות אחרים, לא הושמדו על ידי הנאצים. 
בפקודתו של היינריך הימלר, לאחר שזה ביקר  9159המחנה הוקם בנובמבר  כיום קיים במקום אתר הנצחה.

ה שבויים של האס אס, תחת פיקודו של קארל אוטו קוך. בפברואר היה מחנ קמיידאנבלובלין ביולי אותה שנה. 
על ידי תושבים מקומיים, שלבטח ידעו על קיומו, והוא  9159-השם ניתן למחנה ב הוא הוסב למחנה ריכוז. 9150

טטרסקי בלובלין. השם הגרמני המקורי של המחנה היה  קמיידאנמבוסס על שמו של המחוז 
Konzentrationslager Lublin .)אסירים. בחודשים  63,333בשיא פעילותו, הוא הכיל  )מחנה ריכוז לובלין

 9151אסירים. בין אפריל  163,333כך שיכיל עד  קמיידאנ, נעשו ואושרו תכניות להרחיב את 9151הראשונים של 
 , התבצעה במיידנק השמדה בתאי גזים ובמשרפות. הקורבנות נרצחו עם הגעתם למחנה. מספר9155ליולי 

. רבים מהנספים היו גם שבויי 53,333-במחנה מוערך כיום בכ שנספו. מספר היהודים 133,333-הנספים נאמד ב
 פוך.-דיימלר-סיפק עובדי כפייה למפעלי תחמושת ולמפעל הנשק שטייר קמיידאנ מלחמה סובייטיים, ופולנים.

הימלר פקודה לחסל את שאר  נתן היינריך 9150 סוף שנת לקראת  t Aktion Erntefes–מבצע חג הקציר 
 תכישלונוהאסירים שנשארו במחנות הריכוז בגנרל גוברנמן. הסיבה הייתה חשש מהתקוממות במחנות. לאחר 

הגרמנים בסטלינגרד ובקרב קורסק, התערער ביטחונם בניצחון. מרד גטו ורשה והמרד במחנות טרבלינקה 
שם המבצע היה "חג הקציר" והוא הוצא לפועל בו זמנית  וסוביבור חזקו את חששם של הגרמנים ממרידות נוספות.

אסירים יהודים. בסוף אוקטובר  50,333. סך הכול הוצאו להורג במבצע זה קומיידאנבמחנות טרבניקי, פוניאטובה 
אנשי ס"ס הובאו  933אסירים במיידנק וצוו לחפור שלושה בורות גדולים ליד הקרמטוריום.  033נלקחו  9150

הובאו למקום משאיות עם רמקולים שהשמיעו מוזיקה מחרישת  9150בנובמבר  0-ר לצוות המקומי.בלעזו מאושביץ
איש לבורות, אולצו להתפשט ולשכב  933. האסירים עמדו במסדר בוקר רגיל ומידי פעם נלקחו קבוצות של םאוזניי

רעש היריות. באותו יום בתוך הבורות ונורו בידי אנשי ס"ס שעמדו על שפת הבורות. רעש הרמקולים גבר על 
ובפוניאטובה  93,333אסירים. בטרבניקי נרצחו  99,533שכונה "יום רביעי של שפיכות הדמים", נרצחו במיידנק 

ליד בורות הנרצחים במבצע "חג הקציר" הוקמה אנדרטה גדולה בצורת כיפה ומתחתיה אפר הנרצחים  .96,333
 9155המחנה פוזר ביולי  ."אזהרה לכם -הגורל שלנו "לנית: שהוצא מן הבורות. על האנדרטה חקוקה כתובת בפו

אסירים  9,333-, אך נהרס רק באופן חלקי עד למועד הגעתו של הצבא האדום אליו. למרות ש9336כחלק ממבצע 
רצח , נלקחו ממנו בצעדת מוות, הצבא האדום מצא אלפי אסירים שעדיין נותרו במחנה ושפע עדויות לרצח עם

 וצריפי אחסון ומגורים. תכבשן משרפושם, ביניהן תאי גזים, ההמוני שבוצע 

   
 לם ישראל[יהדרכה בכניסה למחנה ]צ    לם ישראל[  ילם יובל[      הדרכה באנדרטה ]ציאנדרטה בכניסה למחנה ]צ
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 ף עץ, בהמשכה המבנה עשוי מלבנים. זהו תאצריהמבנים הראשונים מימין לכניסה, הוא בעל מבואה שהי אחד 
בתקרה ראשי מקלחות רבים.  –, בתא "[ "מקלחות וחיטויBad und Desinfektionגזים, בכניסה שלט בגרמנית ]

בקיר פתח עגול, מרושת, בתחילה מחברים היו לפתח זה צינור דרכו הוזרמו פנימה גזי פליטה של מנועי רכב. 
. המביט על "Bיעילה יותר, "ציקלון  תהליך רצח זה נמצא לא יעיל, נמשך זמן רב מדי. במשך הזמן נמצאה שיטה

הקירות והתקרה לא יכול להתעלם מכתמים בגוון כחול ירקרק. הגז נספג כל כך עמוק בקירות האבן ולמרות 
שנה מאז השתמשו בגז, הרי שהכתמים  73שהקירות מתוחזקים ונצבעים תקופתית, ולמרות שעברו כבר כ 

אירים את רישומם על פני הקירות והתקרה. בדלתות הסוגרות מסרבים להיעלם והם חודרים את מעטה הצבע ומש
[, דרך עינית סהיפוקראטאת תא הגזים ישנה עינית. עינית זאת שמשה את הרופא: זה שנשבע להציל חיים ]שבועת 

צריפים רבים שימשו מחסנים לציוד ובגדים שנאספו מן הקרבנות, מסביב למחנה  זאת קבע שכולם כבר מתו.
 ופפים על דסקות בידוד מקרמיקה ומעידים על כך שהיו מחושמלות למנוע בריחת אסירים.גדרות תיל שמל

 

    
 "מקלחות וחיטוי" שלט שנועד להטעות  הקבוצה נכנסת אל תוך תא הגזים   הקבוצה בתוך התא ]צילומים ישראל[

 

   
 יובל[        גדר מחושמלת ]צילם ישראל[ כתמי הגז שנספגו בתקרה ]צילם יובל[        נעליים, אלפי נעליים ]צילם

 

     
 צריפים בפנים ומגדלי שמירה מבחוץ ]צילם ישראל[                        ]צילם יובל[ גדרות תיל כפולים   
 

בקצה המחנה במקומות הסמוכים זה לזה נמצא הקרמטוריום, בורות המוות לתוכם הוכנסו יהודים שאולצו 
נורו למוות, ולידם על גבעה נמוכה נבנתה כיפת בטון ובתוכו הר של אפר וחלקי עצמות של להתפשט ובתוכם 

 הקורבנות.
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 כיפת בטון ובתוכה הר של אפר                אמונה מדריכה בתוך הכיפה   כתם אור מפתח בגג הכיפה וצל שבכת   

 המתכת של הפתח מציירים כורי עכביש על הר האפר. ]צילם ישראל[

 

   
 זר פרחים בפתח אחת המשרפות         קדיש, יזכור ואל מלא רחמים           שירה מרטיטה של שרה אבינון

לפעמים אני, לפעמים אתה כה זקוקים 
 רחל שפירא ]מתוך שירה של לנחמה

יומיים לפני הנסיעה הזמין  "נחמה"[
עצמו לביתי בחור צעיר, חייל בצה"ל. 

וני קורן, אמא יוצאת בנה של יעידו, "אני 
למסע בפולין", אמר לי, הכנתי מעטפות 
לכל בני משפחתי היוצאים לסיור, לכל 
אחד מכתב, אני מבקש ממך שלאחר 
התנסות רגשית קשה תמסור את 
המעטפות לאמי, היא כבר תחלק אותן 

, זה ינחם ויחזק אותם תגיד להם שאנו אוהבים אותם, ושאנו יודעים כמה חשוב שיש לנו מדינה ..לכל בני המשפחה.
בשעה שכזאת..." איני מצטט בדיוק את דבריו אך זה היה רוח הדברים. כשנגמר הטכס, סיפרתי את המעשה 

 והזמנתי את יוני לקבל את המעטפות... התמונות מדברות עבור עצמן...

 און[-]צילומים ישראל בר   
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  מיקום: מחוז לובלין, פולין  העיירה איזביצהאנו מגיעים אל  96:33השעה 
. 99-החלו להגר לאיזביצה בסוף המאה השיהודים  1,951-התגוררו בעיר כ 9159-יהודית לפני השואה: ב אוכלוסייה

המלך הפולני החליט לפתח את העיירה ולכן העניק לה סדרה של הטבות כלכליות והטבות מיסים, מה שמשך אליה 
ה באיזביצה, והמקום זכה לכינוי מהאוכלוסיי 96%-, כבר היוו היהודים יותר מ91-עד סוף המאה ה יהודים רבים.

"בירת היהודים המחוזית". היהודים באיזביצה התפרנסו ממסחר, מלאכות שונות, עבודה במפעלים ושירותי 
 91-הסעות לתחנת הרכבת הקרובה. הקהילה הייתה קהילה דתית אורתודוכסית, ואיזביצה הפכה במהלך המאה ה

הרב מרדכי יוסף ליינר הקים בעיירה חצר אדמו"רות אשר הפכה  לאחד ממרכזי החסידות הגדולים ביותר בפולין.
שנים,  93-מדרש, שהחזיקו מעמד קרוב ל-כנסת ובית-נחנכו בעיירה בית 9966מוקד משיכה בשביל רבים. בשנת 

עד שהוחרבו ע"י הצבא הגרמני בתקופת השואה. בשבועות הראשונים של מלחמת העולם השנייה, נכבשה 
א האדום הרוסי. הוטלו הגבלות מסוימות על האוכלוסייה בעיר ובאזור כולו, אך ההגבלות חלו ידי הצב-איזביצה על

על כלל התושבים, לא רק על היהודים. מעבר לכך, צעירים יהודים ונוצרים מאיזביצה התגייסו לצבא האדום וסייעו 
וסיה לגרמניה, יצא הצבא לו להשליט סדר באזור. לאחר כמה שבועות של שקט, בעקבות תיקוני הגבולות בין ר

 האדום מהעיירה ובמקומו נכנס אליה הצבא הגרמני. לחילופי השלטון האלה היו השפעות מיידיות על היהודים
. הוטלו עליהם הגבלות קשות מאוד, והם נאלצו לענוד טלאי של מגן מכלל תושבי המקום 15%שבאותה העת היוו 

צה למעין מחנה ריכוז גדול, והעבירו לעיירה אלפי פליטים יהודים דויד צהוב על בגדיהם. הגרמנים הפכו את איזבי
הוקם היודנראט של איזביצה, בראשותו של שמעון שוורץ. היודנראט סיפק לגרמנים  9153ממערב פולין. בשנת 

מאות פועלים יהודים לעבודות כפייה, והופקד על מציאת מגורים לאלפי הפליטים היהודים שהגיעו לעיירה 
יהודים  1,133-החלו הגרמנים לגרש יהודים מאיזביצה למחנות ההשמדה. כ 9151שונים. במרץ של ממקומות 

באוקטובר החל גל שני של גירוש יהודים מאיזביצה. בתוך כשבוע  11-לסוביבור. ב 633-נשלחו לבלז'ץ, ועוד כ
 53-יירה עצמה. עוד כידי הגרמנים בע-יהודים. עוד מאות יהודים נרצחו על 6,333-גורשו למחנות ההשמדה כ

מכן. לאחר גל הגירושים הזה -יהודים נרצחו בטרנספורט נוסף לאחר 9,763 -יהודים נרצחו בתום שבוע הגירוש. כ
יהודים בקירוב. הם רוכזו כולם באותו הרחוב, והועסקו באיסוף וסידור רכושם של  9,633-נותרו באיזביצה כ

, מתוך אמונה שהגרמנים לא יבצעו 9150יבה חזרו לעיירה בשנת היהודים שנרצחו. יהודים שהתחבאו ביערות בסב
משלוחים נוספים למחנות ההשמדה, ויתנו לשארית היהודים בעיר להמשיך לחיות. הם טעו. בין ינואר לאפריל, 

 יהודים. אחרוני קהילת איזביצה.  9,363-, גורשו לסוביבור עוד כ9150

י נמצא על גבעה בתוך אזור מיוער, מצבות שנאספו הורכבו בתוך קיר אין היום יהודים, בית הקברות היהוד בעיירה
בתוך המצבות יש שתי מצבות שהוקמו ע"י שני אחים לזכר הוריהם שנרצחו ע"י הנאצים באיזביצה שני   של מבנה

, האח בחיפה שעד מותו גר , המבוגר מבין השניים יהודיז"ל גרינר חייםהאחים בנים למשפחת גרינר מזמושץ', 
כומר נוצרי ששמו היום הוא גרגור פבלובסקי, גר מזה שנים ביפו. להלן סיפור חייו כפי  -גרינר  יעקב צבישני הוא ה

 שפרסם:
מנדל בן זאב ומרים בת יצחק לבית גרינר  להורים 9109באוגוסט  10-האב גרגור פבלובסקי נולד בפולין כיהודי ב

בעיר זמושץ אשר במחוז לובלין. למשפחה היו ארבעה ילדים: גרה  ושמו אז היה יעקב צבי "הרש" גרינר. משפחתו
הזקונים  צבי, ושתי בנות, שינדל ושורה )שרה(. אחיו, חיים, היה הבכור ויעקב צבי הקטן, בן שני בנים, חיים ויעקב

ולא היו עשירים. המשפחה הייתה דתייה מאוד.  צבי. למשפחה היה עסק של פחם ועצים -להוריו. קראו לו "הרש" 
לבית הכנסת. האב גרגור זוכר את החגים היהודיים שחגגו אותם  בשבתות ובחגים הילדים הלכו עם ההורים

יידיש אבל כילד הרש למד גם עברית אצל "מלמד" ב"חדר". יש לו זיכרונות טובים  רצינות רבה. בבית דיברוב
הוריו גן עצי  רים שאצלם שכרותקופה. את השפה הפולנית הוא ידע קצת בגלל שלמד אותה מהפולנים בכפ מאותה
מאוד אם הגרמנים יכנסו לפולין. לא עלה על דעת  האח חיים קרא עיתונים ואמר שמצב היהודים יהיה רע  פרי. 

השנה שבה הרש היה צריך לעלות לכיתה א', פרצה מלחמת העולם  ,1939 המשפחה שזה יקרה כל כך מהר. בשנת
 קרב הגרמניים שהטילו פצצות. הבית של המשפחה נשרף כליל והיוחרוט הרעש של מטוסי ה השנייה. בזיכרונו

יכול לנסוע איתם לרוסיה.  צריכים לגור אצל קרובים. לאחר זמן מה הרוסים נכנסו לזמושץ והודיעו שכל מי שרוצה
לבוא. אחרי זמן מה המכתבים ממנו הפסיקו  בין העוזבים היה גם האח חיים כי כנראה הוא הרגיש את העתיד

  .עלהגי
להורים,  התחילה תקופה קשה של כיבוש הנאצים. ההורים התעסקו במסחר כדי להשיג לחם. האחיות עזרו ליהודים

סוסים תמורת קצת כסף. וגם הילד  ובימי שוק ויריד הילוו דלי לכפריים וגם בעצמן נשאו מים בדלי כדי להשקות
נים את תבואת שדותיהם, הרש טיפס על הביאו לגרמ הרש עזר לפרנס את משפחתו. למשל בסתיו כשהכפריים
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סוכר או אפילו קלח של כרוב. לעיתים קרובות הצליפו בו בשוט, אבל מי  עגלה כדי להשיג מעט תפוחי אדמה, סלקי
חלונות וגנבו מה שהיה אפשר  הרעב אילץ לגניבה. ילדים יהודים שברו שמשות .חרפת רעב שם לב לזה כשסבלו

תפס אותו והביא אותי בפני וועד הקהילה. "מדוע  וציא שעון מעורר אבל השומרלגנוב. הרש הלך בעקבותיהם. ה
 .כסף שיהיה לי כסף לקנות לחם" ענה. לקחו ממנו את השעון ונתנו לו קצת אתה גונב, ילד?" שאלו אותו. "כדי

ליו ביניהם. הרש פחד שמשהו רע יקרה לאביו. התקרב א יום אחד, הגרמנים תפסו כמה יהודים ואב המשפחה
 ואפילו רצה להרביץ לו. הרש פרץ בבכי ואביו בא אליו מהר, חיבק אותו לחיקו ואמר וגרמני אחד התחיל לצעוק עליו

מהר הביתה ולא לדאוג  לגרמני: "זה בני, אל תרביץ לו". הגרמני לא עשה לו שום דבר, אבל אביו אמר לו לחזור
צחוק. הם ציוו עליהם לרכוב על סוסים והצליפו  ם ועשו מהםלו... הגרמנים הרכיבו את אביו ויהודים אחרים על סוסי

יהודי זמושץ  אחרי זמן מה, העבירו את כל .סוס ולא פלא שנפל ממנו בסוסים בשוטים. אביו לא רכב אף פעם על
מחרידים. למשל: זמן קצר לאחר  לשכונה שהוכרזה כגטו. היו שם בפחד בלתי פוסק. כמעט כל יום היו אירועים

אשתו רעדה בכל גופה, ביקשה לתת מעיל לבעלה, אבל  .בגטו, הגרמנים באו לבית אחד והוציאו יהודי שהתגוררו
 .לשום דבר. הם הרגו אותו ברחוב ללא שום סיבה וכך עזבו אותו הגרמנים אמרו שבעלה לא יהיה זקוק

 
ת אם יחזור. אמרו לו ספקו אב המשפחה עבד אצל הגרמנים. יום אחד לפני שיצא לעבודה אמר לכולם שלום והביע

לעבודה. הוא חיבק כל אחד מבני המשפחה והלך  אם יש לו הרגשה רעה אל ילך. הוא אמר שהוא חייב ללכת
לא חזר הביתה. הרש יצא מהבית וחיכה ברחוב בצפייה לאביו. הוא רץ  כשעיניו מלאות בדמעות. אותו יום אביו כבר

זמן  .למשפחה אבל התאכזב. כולם בכו. הייתה זו מכה גדולה שנראה לו דומה מאחור לאבא, אפילו אחרי אדם אחד
הגטו בזמושץ והצעידו את היהודים לעיירה איזביצה והשכינו את  מה לאחר היעלמות האב, הגרמנים חיסלו את

 שכבר הוצאו מהעיירה. לאחר זמן קצר, היה "אקציון" )פעולת מעצר של היהודים( והרבה היהודים בבתי היהודים
הבכי של ילד קטן  ל האם עם שלושת ילדיה ניסו להתחבא. מצאו מקלט במרתף תחת חנות בעיירה אבלאנשים כול

למקום החשוך ותפסו את כולם. הילד  משך את תשומת ליבם של הנאצים ומשתפי הפעולה האוקראינים והם נכנסו
ת תשומת ליבם של הנאצים. ונתנו לו לברוח מבלי להעיר א הרש הצליח לברוח והפולנים הסקרנים בחוץ רחמו עליו

ולקחו אותם לבית מכבי האש. שם החזיקו אותם בקור למשך כעשרה ימים ללא  הוציאו את כל האנשים מהמרתף
בעיירה.  מי שניסה לברוח משם. הוציאו קבוצות של כמה עשרות אנשים ולקחו אותם לבית הקברות אוכל וירו בכל

 אהאימהיהודים של זמושץ וביניהם  רות וירו בם. כך רצחו כאלףשם הכינו בורות והעמידו את היהודים ליד הבו
 .ושתי האחיות של הרש

 
הרש ברח לקצה העיירה איזביצה ושם איש פולני כיוון אותו לבית היכן היה  :החיים לבד משך ימי החושך של השואה

הוא נכנס לחצר  .ש מקלטלנוח ולקבל קצת אוכל. למחרת כבר פחדו אנשי הבית שיבואו הנאצים ושוב הרש חיפ יכול
 .אותו כיהודי והוא נאלץ שוב לברוח בית ושם שכב בערמת העצים שאספו לחימום. אבל גם שם תושבי הבית זיהו

עבודת כפייה ושם מצא מיטה  ושם מצא מקלט אצל מכרי המשפחה. הוא נכנס לתחום של מחנה 'שץמוהרש חזר לז
רחמו עליו ולפעמים לקחו אותו תחת חסות. אישה  . לפעמיםוקצת חום. וכך עבר ממחנה לרחוב, ומרחוב למחנה

אותו לצריפה והאכילה אותו שם. כאשר נשאה את הילד על כתפיה היא  יהודייה, שהגרמנים הרגו את בנה, לקחה
 ".נושאת בך אני חשה שאתה כמו הילד שלקחו ממני סיפרה לו: "כאשר אני

 
ת. יום אחד נער יהודי שאל אותו ברחוב אם הוא רוצה לחיות. הקתולי פולנים לימדו אותו את התפילות של הדתה

אז הנער הסביר לו שהוא חייב להשיג תעודת טבילה קתולית. הנער אמר לו לחכות רגע  ."הרש השיב לא: "כן
גרגור  לו תעודה כזאת. מאז הרש אימץ את הפרטים שהיו כתובים בתעודה. השם הרשום בתעודה היה והביא

 .א נשא את השם הפולני הזהפבלובסקי ומאז הו
 
עבודת כפייה נכנסו שני חיילים נאצים והם התחילו  ום אחד, כאשר הוא התחמם בביתן השומר היהודי במחנהי

הגסטאפו. הוא הראה להם את תעודת הטבילה ושוחרר. עם הסכנה המרחפת  לחקור אותו. הוא אף נלקח למפקד
והגיע  ם מחשש שיזהו אותו כיהודי. פעם היה בבית של פולניםגרגור היה צריך להימלט כל פע-הרש ,מעליו תמיד

היתומים לקחת אותו.  פקיד ששאל מי הילד. "יתום" ענו לו אנשי הבית והפקיד אמר שהוא ישלח אנשים מבית
 .נימול גרגור ברח מהמקום בגלל הפחד שיזהו אותו כיהודי ברגע שייגלו שהוא

 
למשפחה שדאגה לו ואצלם הוא התחיל ללמוד לקרוא  סוף הגיעבכפר אחד הוא מצא עבודה כשומר פרות ולב

עבד עם הפרות של המשפחה, הפרות ברחו ואחותו של בעל הבית צעקה  ולכתוב בפולנית. יום קיץ אחד, כאשר
 .נאלץ לברוח. שוב מצא מקלט ושוב ברח בגלל התעללות ובגלל פחד עליו "יהודי" ושוב
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לשחרר את פולין ועזב את  לראות את הצבא האדום של הרוסים שנכנסלבסוף הגיע גם סוף המלחמה. הוא יצא 
מפוטר ונתנו לו חולצה אחת תמורת חודש עבודה.  עבודתו עם הפרות. כאשר חזר לבית בו התגורר, אמרו לו שהוא

בכביש עברה עגלה עם כפריים ששאלו אותו לאן הוא הולך. כשגילה להם  .הוא יצא לדרך מבלי לדעת לאן יפנה
ברע  לובלסקי. גרגור חש-ויתום הם הזמינו אותו לבוא איתם. כך הגיע לכפר ליד העיר טומשוב מחוסר בית שהוא

כדי שיקבל טיפול חינם.  ללכת לעיר והצלב האדום הפנה אותו לרופא. הרופא שבדק אותו נתן לו מכתב וייעצו לו
סד היה בניהול שתי נזירות והתגוררו בעיר. המו מבית החולים חזר לצלב האדום ושם הביאו אותו לבית יתומים

הנזירות רשמה את גרגור לכיתה ב' אבל אחרי שבועיים הוא כבר עלה  במוסד רק שבעה יתומים בהתחלה. אחת
 .'הקיץ הוא גמר כיתה ד לכיתה ג'. בחודשי

 

ר לא גרגו  הוא נפגש עם הכוהן שבא להכין את הילדים להוחדה הראשונה. אחרי שהוא עבר לבית יתומים אחר
הטביל  יהודי אבל לכוהן היה צריך להסביר שהוא עוד לא נטבל. הכוהן שלא האמין לו במאה אחוז סיפר שהוא בעצם

 .95בן  כאשר גרגור היה כמעט 9156ביוני  17-אותו על תנאי )בתנאי שלא היה כבר מוטבל( ב
הוא היה נער דתי מאוד והגן על  ומשך כל השנים שירת בנאמנות בכנסייה. גרגור גמר את בית הספר בעיר פולאבי

הוא  .שמע את הביקורת מחבר המפלגה הקומוניסטית הבא לנאום נגד הכנסייה והדת בפני הנערים הכנסייה כאשר
ירגל על הנזירות  אפילו נחקר על ידי המשטרה החשאית בגלל עמדותיו הדתיות. המשטרה החשאית רצתה שהוא

 .תיכון יח לסיים בית ספרוהוא סירב בתוקף. על אף סירובו הוא הצל
 

התיכוניים, גרגור התקבל  כאשר הוא סיים את לימודיו :החדשים ככוהן דת הכניסה לסמינר פרחי הכהונה והחיים
ידעה שהוא יהודי. כאשר כבר לבש את גלימת  כפרח כהונה בסמינר הגדול בלובלין. באותה תקופה רק נזירה אחת

אמר לראש הסמינר שהוא יהודי. אחרי שראש הסמינר התייעץ עם  ו הואפרח הכהונה והיה בשנה שנייה של לימודי
שאין מניעה שיהודי יהיה כוהן דת אבל היו בין הכוהנים שחששו שגרגור יתקל בבעיות  ההגמון, הוא אמר לגרגור

 .אותם לימודיו וסיים הציבור יידע שהוא ממוצא יהודי ומוצאו יהווה בעיה בעבודה בקהילות. גרגור המשיך את כאשר
 .לכהונה. הנזירות מבית היתומים עשו לו את החגיגה בגלל שלבד היה בעולם גרגור הוסמך 9169באפריל  13-ב
 

, לרגל אלף שנה של 9155-קהילות שונות בעיירות של ההגמוניה של לובלין. ב גרגור התחיל לעבוד ככוהן דת של
המאמר עשה את  .המדינה, בו הוא סיפר את סיפורובפולין, גרגור פרסם מאמר בעיתון בקרקוב שהופץ בכל  נצרות

של גרגור שהתגורר בחיפה. שני  דרכו לבית קרובי משפחה בבת ים בארץ. באותו יום הסיפור אף הגיע לאחיו
באותו ערב לבת ים וכאשר קרא את המאמר אמר: "זה  האחים לא ידעו אחד על קיומו של השני. האח חיים בא

 ."אחי
 

החמישים, אף הוא יהודי  גם היה בקשר עם האב דניאל רופאייזן שהגיע לארץ בסוף שנותבאותן השנים גרגור 
עלייה לארץ ישראל אבל לפני שנסע הוא  פולני שהוסמך לכהונה במסדר של הכרמליתים. הוא התחיל לחשוב על

הן הוצאו  מקום בובית הקברות באיזביצה, בהקים מצבה  פעל לסדר את מקום הקבורה של אימו ואחיותיו. הוא
 .האחים שבם נטמנו גופות הנרצחים להורג, וסידר את קברי

 

  :בשפה העברית תוב על המצבה הואיהכ
 ואני ידעתי גאלי חי
 ואחרון על עפר יקום
 )איוב י"ט: כ"ה(

 לזיכרון נצח להורינו היקרים
 מנדל בן זאב ומרים בת יצחק גרינר ז"ל

 ולאחיותינו שינדל ושרה ז"ל
 שנרצחו והטמונים בבית עלמין זהוכן לכל היהודים 

 בחודש כסלו תש"ג
 ע"י המרצחים הנאצים מחללי מצוות ה'.

 בתודה לה' בעד ההצלה
 אנו מקימים מצבה זו
 הכוהן גרגור פבלובסקי

 פולין –יעקב צבי גרינר 
 ישראל –חיים גרינר 
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 ברית: ליד קברי האחים גרגור גם קבע לעצמו קבר חי והקים מצבה במקום שעליה כתוב בע
 האב גרגור פבלובסקי

 יעקב צבי גרינר
 בן מנדל ומרים ז"ל

 עזבתי את בני משפחתי
 כדי להציל את חיי בעת השואה
 באו לקחת אותנו להשמדה
 את חיי שניצלתי הקדשתי
 לשרות אלוהים ואדם

 שבתי אליהם למקום שבו
 .נרצחו על קידוש השם

 ת נ צ ב " ה
את פניו האב דניאל רופאייזן והאב אלפרד  . קיבלו9173-לעלות ארצה בגרגור החליט  :ישראל גרגור מגיע לארץ

זמן מה עם קרוביו ואז נענה להזמנתו של האב דלמה לבוא  דלמה יחד עם בני משפחתו כולל אחיו. הוא בילה
הקהילה הדוברת פולנית. הכוהן של דוברי הפולנית היה זקן וחולה. באותם ימים  להתגורר ביפו ולשרת שם את

 .עברית באולפן בבת ים ור למדגרג
שנה הוא  09משך בהקהילה הדוברת פולנית וגם את הדוברים בעברית.  שנה גרגור משרת גם את 09משך במאז ו

 בכל חלקי הארץ לחנך את הנוער, לעודד את המאמינים ולבקר את החולים. גרגור נותן לנו מתגורר ביפו אבל נוסע
 .ם ואת האדםמופת של כוהן נאמן, המשרת את האלוהי

 :נשאל למה הוא רצה לבוא ארצה, גרגור ענה כאשר
 ".שלי כאן, בין היהודים. אני חשתי בקריאה לעבוד בקרב הנוצרים החיים בארץ המקום שלי"

 :ענה וכאשר נשאל למה חשוב לו לספר את סיפורו הוא
היות אמיתי. ובכן יש לי מולדת לאמי, לאבי, לעמי. רציתי ל ,לא רציתי לחיות בשקר. לא רציתי להתכחש לשורשיי"

העם היהודי. עשו לי ברית מילה ביום השמיני  –שהם הפולנים. אבל יש לי עם ראשון  שהיא פולין ואני משתייך לעם

הצילו אותי ואני לא יכול לדבר שייך. אני שייך גם לפולין וגם לישראל. אני לא יכול לדבר נגד הפולנים כי הם  ואני
 ".אחד מהםנגד היהודים כי אני 

 

 יעקב הרש גרינר –האב גרגור פבלובסקי 
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 תמונות יובל[קירות של מצבות יהודיות   המצבה של האב גרגור ואחיו ]         הקבוצה בבית הקברות של איזביצה

 

   
 ליד קברי האחים מצבת הקבר החי שגרגור קבע לעצמו והקים במקום שעליה כתוב בעברית ]צילם ישראל[

 

 

, פוליןמזרח -שבדרום לובלין מחוזהיא עיר בש  Zamość): פולנית)ב לזמושץ' ואנו מגעים 99:03השעה 
פני מטר מעל  133-בגובה של כ מיוערוכנת בלב אזור . היא שורשהמזרחית לבירה -ק"מ דרומית 153-כ ומיקומה

 953,509התגוררו באותּה העת  יהמטרופוליטאנתושבים, ובאזור  55,159מנתה אוכלוסייתּה  1339בשנת   .הים
 .9111-ב אתר מורשת עולמיתכ אונסק"ואיש. מרכז העיר הוכרז על ידי ארגון 

 Janעל ידי האציל, המצביא והמדינאי, ההאטמאן יאן זמויסקי ) ליטאי,-, בעת האיחוד הפולני9691-זמושץ' נוסדה ב
Zamoyski לאחר שזמויסקי שהה בפאדובה שבאיטליה לרגל לימודיו, הוא החליט לבנות על אדמותיו הפרטיות .)

עיר שתהווה מרכז סחר על דרכי המסחר שקישרו את מרכז אירופה וצפון אירופה עם הים השחור, וזאת לפי 
 עלותו.בן הערים האיטלקי. עיר שתהייה בעקרונות תכנו

 
(, אשר Bernardo Morandoלשם כך הוא שכר את שירותיו של האדריכל האיטלקי בן פאדובה ברנרדו מוראנדו )

 -, ומוראנדו חילק אותה לשני מוקדים 9619ועד  9691-שהה אותה עת בוורשה. הקמת העיר נמשכה תשע שנים, מ
ו של זמויסקי ולאצולה, ובמזרח אזור מגורים ומרכז מסחרי ערוך סביב שלוש במערב אזור מגורים לבני משפחת

 בשל אופייה זכתה העיר לכינוי "פאדובה של המזרח".  ת המסודרות בטור. ועירוני ותכיכר
 

יהודים, טורקים, ארמנים ואחרים,  לאומים שונים, ובהם תושבים בני זמויסקיכדי ליישב את עירו, הזמין אליה 
 זמויסקיהיה מעוניין ברופאים יהודים והזמין אותם להגיע ממקומות רחוקים בהבטיחו להם שוויון זכויות.  זמויסקי

עם השפעות של אדריכלות הרנסאנס  םיריסטייימנ. סגנונה של העיר שילב יסודות 9616-הקים בעיר אקדמיה ב
תה חשופה להתקפות. במהלך שהייתה מקובלת אותה עת במרכז אירופה, אך היא לא בוצרה בזמן הקמתה והיי

 הפכה העיר למוקד אסטרטגי עם ביצורה, ולאחר מכן חוזקו הביצורים.  97-המאה ה
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ולאחר המלחמות הנפוליאוניות שהסבו לה  9931, עברה העיר לשלטון אוסטרי עד 9771-בעקבות חלוקת פולין ב

-כסות ורשה. רוסים כבשו את זמושץ' בדו (9199 – 9716יסטוריה של פולין המחולקת )הנזק כבד, הייתה לחלק מה
נרכשה העיר על ידי אוצר  9919-, והיא נותרה חלק מהאימפריה הרוסית עד מלחמת העולם הראשונה. ב9996

 המדינה מידיה של משפחת זמויסקי.
 
העיר לא ניזוקה במהלך מלחמת  ,, אך ככלל9101בספטמבר  95-הצבא הגרמני כבש את זמושץ' ב: 02-מאה הה

להיות חלק  9151-המקורי, בין היתר הודות לכך שהיא יועדה החל מ האופייהשנייה והצליחה לשמור על העולם 
 Aktion. התוכנית נקראה "פעולת זמושץ'" )ןבגנרל גוברנמ( Lebensraumממרחב המחייה העתידי הגרמני )

Zamosc( "והעיר יועדה לשנות את שמה ל"הימלרשטאט )Himmlerstadtהיו אמורים להתיישב  (. לפי התוכניות
כפרים  117-איש גורשו מ 993,333-. באזור זמושץ' נערך ניסוי בטיהור אתני, וכ9150גרמנים עד סוף  53,333בה 

נוספים בשנת  1,333-בני העם הגרמני ואליהם נוספו כ 9,333-. במקביל, עד מועד זה יושבו במקום כ9150בקיץ 
האדום. לאחר מלחמת העולם השנייה ידעה העיר תנופת פיתוח, , שבהמשכה שוחררה העיר על ידי הצבא 9155

(, הוא מצאצאיו של 1331גדלה אוכלוסייתה כמעט פי שניים. ראש העיר הנוכחי, מרצין זמויסקי ) 93וה 73-ובשנות ה
 יאן זמויסקי.

 
ניין ביישובה זמויסקי הזמין לעירו המתהווה בני עמים שונים ובהם גם יהודים, שכן היה מעו: הקהילה היהודית

הגיעו לעיר יהודים ממרוקו, טורקיה, ארמניה ומאיטליה,  9699-בסוחרים שיפתחו את המסחר בה וברופאים. החל ב
בין היתר הם היו רשאים לעסוק בכל מקצוע למעט ייצור נעליים, .  שנים 16ולפטור ממיסים למשך   וזכו לשוויון זכויות

ים את מבני הקהילה מאבן לבנייה ולהיות בעלי בתים. בעיר קמה קהילה בפרוונות ובקדרות, וניתנה להם רשות להק
( באזור רחוב Rynak Solnyיהודית ספרדית שנחשבה לצפונית ביותר באירופה, וזו התרכזה סביב שוק המלח )

( והרחוב הנקרא כיום על שם יליד העיר י"ל פרץ Ul. Zamenhofa -, כיום רחוב זמנהוף Ul. Żydowskaהיהודים )
(Ul. Perecaהקהילה הספרדית התפרקה בשנות ה .)-ובמקביל החלו להתיישב בעיר יהודי 97-של המאה ה 13 ,

והורע אף  99-אשכנז, אשר חלקם נמלטו מפרעות חמלניצקי. מצבם של יהודי העיר הלך והתדרדר במשך המאה ה
דית מהעיר ומשך מספר שנים . מושל העיר שקל להגלות את כל הקהילה היהו9996-יותר לאחר הכיבוש הרוסי ב

יהודים, שהיוו מחצית  7,305התגוררו בעיר  9917-הכניסה לתחומיה הייתה אסורה ליהודים. עם זאת, ב
 . 9131-מהתושבים( ב 50%-איש )כ 1,333-מהאוכלוסייה, ומספרם גדל לכ

 
מהם הצליחו  6,333-מהתושבים, וכ 56%-נפש שהיוו כ 91,333-ערב השואה מנתה הקהילה היהודית בעיר כ

, ולפי מפקד 9101מלט לתחומי ברית המועצות בתחילת המלחמה. הגרמנים הקימו את היודנראט באוקטובר ילה
יהודים שהובאו ממקומות אחרים בפולין. בעיר קם גטו  633-יהודים, ואליהם נוספו כ 5,195שערך זה נותרו בעיר 

. הגירוש הגדול הראשון התקיים בערב פסח, 9159במאי  9-וכל היהודים מהעיר והסביבה חויבו לעבור אליו עד ה
נוספים  1,933יהודים ואליהם נוספו  1,333-איש גורשו לבלזץ. בעיר נותרו כ 0,333-, וכ9151באפריל  99-ה

נערכו באפריל ובאוקטובר  נקאידילמשגורשו מצ'כוסלובקיה ומגרמניה. שני גירושים גדולים נוספים לבלזץ ומשם 
יהודים שבו לעיר מברית המועצות לאחר שחרורה, אך הם  033-נרצחו כל הנותרים בגטו. כ 9150, ועד מרץ 9151

 נותרו בעיר חמישה יהודים. 9157-ב  נתקלו בעוינות ואף היו שני מקרי רצח.

 
 :אתרי העיר העתיקה

מטר ורוחבה מצפון  733-י. אורכה ממזרח למערב כקטנה למד (Stare Miasto' )"העיר העתיקה של זמושץ"
לדרום כחצי קילומטר. סביבה הוקמו חומות ומגדלי שמירה ששרדו רק בצידה המזרחי של העיר ולאורך קטע קטן 
בדרומה. רחובותיה ערוכים בצורת שתי וערב כמעט ללא יוצא מן הכלל, ובצידה המערבי, סביב ארמון זמויסקי, 

 ( ובו בריכה שבמרכזה אי. Park Miejskiמשתרע פארק העיר )
 
היא רבועה בצורתה, ואורך כל אחת ( שוכנת במרכזה של העיר העתיקה. Rynek wielki) "כיכר השוק הגדולה"
ובה נפגשים שני רחובותיה הראשיים  הארקאדסביבה בתים שבקומתם הראשונה מטר בדיוק.  933צלעותיה הוא מ

  .של העיר העתיקה
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-ל 9501. בין 97-ובתחילת המאה ה 95-ניצב בצידה הצפוני של הכיכר, והוא נבנה בסוף המאה ה "בית העירייה"
נוספו לו חדר משמר ושני גרמי מדרגות בצורת חצי  99-הוא הוגדל והוגבה ונוספו לו שלוש קומות. במאה ה 9569

 .מגדל השעון שמעליוהונחה כיפה על ראשו של  9773-עיגול. ב
 
, וזכתה למעמד 9697-9619מערבי של העיר העתיקה והיא נבנתה בין השנים -חלקה הדרוםשוכנת ב "ההקתדראל"

מטר.  03מטר ורוחבה  56שליח תומאס הקדוש. אורכה ה. היא מוקדשת לאדון הגאולה 9111 -ב הקתדראלשל 
ה , שלושה פעמונים היסטוריים שהגדול שבהם מכונ99-במגדל הפעמונים שהוקם במחצית השנייה של המאה ה

"יאן" על שמו של מייסד העיר. בבניין קבוע לוח המנציח את זכרם של תושבי זמושץ' והסביבה שנרצחו בעת 
 מלחמת העולם השנייה. 

 
שוכן בקצה המערבי של העיר העתיקה, ושימש כמעון מגוריה של המשפחה השלטת בעבר. הוא  "ארמון זמויסקי"

שלו שחצצו בינו לבין מרכז העיר. במקורו היה בן קומה אחת והוקף בעבר בחומות מ 9671-9695הוקם בין השנים 
הוא נבנה במחדש בסגנון הבארוק ונוסף לו גג משופע המעוטר בפסלים  99-מטר. במאה ה 53ואורכו עמד על 

-נמכר יחד עם העיר כולה לאוצר המדינה. ב 9919-חדל המבנה מלשמש את בני המשפחה וב 9931-בפינותיו. ב
 הוא משמש כבית משפט.  9199בית חולים צבאי ונגרם לו נזק. מאז הפך המבנה ל 9909

 
. במקור הייתה במבנה קומה בודדת 95-של המאה ה 93-שוכן מדרום לארמון והוא הוקם בשנות ה ה''ארסנאל''

והוא היה אחד ממבני הציבור הראשונים בעיר. מאוחר יותר נוספה לו קומה נוספת וגרם מדרגות חיצוני. כיום שוכן 
 במקום מוזיאון לכלי נשק ולהיסטוריה. 

 
מטר בלבד מצפון לכיכר השוק הגדולה, בצידו השני של בית  63-נמצאת כ (Rynek Solny) "כיכר שוק המלח"

מטר. כפי ששמה מעיד עליה היא שמשה  63העירייה. הכיכר קטנה מהכיכר הגדולה ואורך כל אחת מצלעותיה הוא 
התגוררו יהודי העיר בראשית ימיה של הקהילה. רחוב זמנהוף )בעבר רחוב כמקום לאחסון ולסחר במלח, וכאן 

 היהודים( יוצא מהכיכר לכיוון מזרח ומוביל אל בית הכנסת. 
 
נוספו לו שני  97-ובמרכזו אולם תפילה. הוא נושא כיפה ובמאה ה 9593-ברחוב זמנהוף הוקם ב "בית הכנסת הישן"

קשה במלחמת העולם השנייה, חלקו הדרומי נהרס כליל וכל תשמישי חדרי תפילה לנשים. המבנה נפגע באורך 
בשנים האחרונות התנהל מאבק . 9169הקודש נגנבו ממנו. המקום שופץ לאחר המלחמה ושימש כספרייה לאחר 

 היהודיות והמבנה עובר שיפוץ להחזיר לו את הצביון של בית הכנסת. על החזרתו לרשות הקהילות
 
שוכנת מדרום לכיכר השוק הגדולה ובניגוד לשתי הכיכרות האחרות היא  (ek WodnyRyn) "כיכר שוק המים"

. היא לא יועדה לשמש כשוק 91-מטר, אך היא זכתה לצורתה זו רק במאה ה 63מטר ורוחבה  73מלבנית. אורכה 
 אלא כאזור מגורים, וזכתה לשמה בשל בריכה קטנה השוכנת מדרום לה. 
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 זמושץ'  קבוצה מחברינו שומעת הסברים על רקע העירייה ]צילומים ישראל[כיכר העיר והעירייה ב
 

  
 כיכר העירייה של זמושץ' והמבנים החובקים אותה, בתי קפה, מסעדות, בוטיקים והרבה נוער בחוצות.

 

  
 און[-ראו את הקירות הצבעוניים ]צילומים יובל בר

 

   
 און[-ראל ברועכשיו ראו את הקירות מקרוב ]צילומים יש
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 וגולת הכותרת מבנה בית הכנסת המשופץ ]צילם יובל[ 

 
 

 .(Belzecבלז'ץ )שעות הבוקר, אנו עוזבים את זמושץ' ומגמת פנינו היא לראות את מחנה ההשמדה 
  

בנפת  (Tomaszów Lubelski)טומשוב לובלסקי  בדרך אנו חולפים על פני העיירה 39:56השעה 
תושבים. העיר נוסדה בתחילת המאה  13,153נמנו בה  1335בשנת  .(Lublinטומשוב במחוז לובלין )

העיר ידע קרבות מרים  9590]מי שייסד גם את זמושץ'[ ושמה ניתן לה בשנת  זמויסקיע"י יאן  97ה
  מלחמת העולם הראשונה.  מחנה בלז'ץ נמצא קילומטרים בודדים דרומית לטומשוב. – 9195בשנת 

 
יהודים והיו יותר ממחצית מתושבי העיר. הם התפרנסו  6,533-חיו בטומשוב לובלסקי כ בין שתי מלחמות העולם

ממסחר וממלאכה זעירה, בעיקר בענפי ההלבשה ובמפעל ליציקת מתכת, והקימו איגודים מקצועיים לסיוע הדדי. 
ות חסדים ובנק בעיר פעלו אגודות צדקה וסעד שהסתייעו בתמיכת ארגונים וקהילות מחוץ לעיר, וכן קופת גמיל

יהודי. טומשוב לובלסקי הייתה מרכז חסידי חשוב ומקום מושב לאדמו"רים, ראשי חצרות חסידיות שונות. בעיר 
פעלו גם מפלגות ציוניות ותנועות חלוציות, וכן אגודת ישראל )ראו ב"קישורים רלוונטיים"( והבונד. יצאו בה לאור 

 ים שונים.שבועון ביידיש, ופעלו בה איגודי תרבות יהוד
 

 13-בספטמבר ומיד החלו לחטוף יהודים לעבודות כפייה. שישה יהודים נרצחו. ב 90-הגרמנים כבשו את העיר ב
בספטמבר נסוגו הגרמנים, והסובייטים נכנסו לעיר. כעבור שבוע נסוגו הסובייטים אל מעבר לקו הגבול שנקבע 

מיהודי העיר, ובהם הרב האדמו"ר אריה  1,333-ין כמולוטוב, ועמם עברו את הגבול למזרח פול-ריבנטרוףבהסכם 
 יהודים. 0,633-לייבוש רובין. בטומשוב לובלסקי נותרו כ

 
הצטוו יהודי העיר לענוד  9101נרצחו כמה יהודים. בסוף  9101מששבו הגרמנים התחדשו הרדיפות. בדצמבר 

מינו הגרמנים יודנרט, ובראשו הועמד זמן מה אחרי הכיבוש  טלאי צהוב על בגדיהם וסרט זרוע שעליו מגן דוד.
לעבודות כפייה ולשלם תשלומי כופר גבוהים. היודנרט  63-91יהושע פישלזון. היודנרט נצטווה לגייס יהודים בני 

 פתח מטבח ציבורי.
 

הוציא הגסטאפו את פישלזון ואת משפחתו  9151במועד לא ידוע הוקם בשני רחובות בעיר גטו פתוח. באביב 
 01גירשו הגרמנים את כל היהודים בני  9151סירב למסור לגרמנים רשימות יהודים לגירוש. במרס להורג על ש

 וגסטאפבאוקטובר גירשו אנשי  17-נעשה עוד גירוש, וב 9151במאי  11-(. בBelzecומעלה למחנה המוות בלז'ץ )
רובם תפסו פולנים משתפי פעולה היו שהצליחו להימלט ליערות, אך את  ופולנים את אחרוני היהודים בגטו לבלז'ץ.

והסגירו אותם לגרמנים. כמה צעירים יהודים הצליחו לארגן פעולות התנגדות. צעירים שנמלטו באקציה של מאי 
הקימו יחידה לוחמת ביערות ואף השיגו מעט נשק. אחד מהם, מנדל הלר, נפל בקרב, ושניים מחבריו, שמעון  9151

לאזור  9101רוב יהודי טומשוב לובלסקי שנמלטו בסתיו  מיים.שידי פולנים אנטיגולדשטיין ומאיר קלכמכר, נרצחו ב
 הכיבוש של ברית המועצות בפולין ומשם לרוסיה שרדו.
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 און[-כנסיה אורתודוקסית במרכז ונישאת מעל מבני העיר, שיש בה גם קוטג'י עץ בסגנון טטארי ]צילם ישראל בר

 
 
 

 (Belzecץ )בלז'מחנה ההשמדה   93:03השעה 
 

 
 און[-]צילום יובל בר

ְלזֶּ'ץ )ב  נאצייםה מחנות ההשמדה( היה הראשון מבין Vernichtungslager Belzec: גרמניתמחנה ההשמדה בֶּ
", כקילומטר דרומית ןה"גנרל גוברנמ". המחנה הוקם בפולין הכבושה, בשטח ריינהרדמבצע שפעלו במסגרת "

 505,639הפעילו אותו, ולפחות  אס אסאנשי  03-. רק כלבוב-לובליןל קו (, עBełżec) בלז'ץבכפר  תחנת הרכבתל
רודולף רדר, חיים יצחק הירשמן ושרה  -יהודים מצאו את מותם במחנה. ידוע רק על שלושה ניצולים ממנו 

היעדרם של ניצולים הוא אחת הסיבות להיותו של המחנה מן הפחות ידועים, וזאת חרף מספר  .ריטרבאנד
 הגבוה. הקורבנות

 המחנה 
הטיל היינריך הימלר, ראש האס אס, על אודילו גלובוצניק, מפקד האס אס והמשטרה באזור  9159באוקטובר  90-ב

, ליד הכפר בלז'ץ. אחת הסיבות ןהגנרל גוברנמלובלין, להתחיל להקים את מחנה ההשמדה הראשון בשטח 
ליציה, עובדה המעידה על הכוונה להשמיד את יהודי לבחירה באתר זה הייתה מיקומו על גבול המחוזות לובלין וג

שתי הקהילות במחנה. נוספו על כך מסילת ברזל וכביש שעברו בקרבת מקום, אשר ענו על הצורך התחבורתי, 
ותעלה נגד טנקים שנחפרה למטרה צבאית במקור, אך הכוונה הייתה לעשות בה שימוש כ קבר המונים. בבניית 

יהודים. המחנה הושלם -, הועסקו כפריים פולנים ועובדי כפייה יהודים ולא9159מבר המחנה, שהחלה בתחילת נוב
 .9151בתחילת מרץ 
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סיון בשיטת ההרג בתאי י)מבצע אותנסיה( שערכו הנאצים, וצבר נ T4מרבית הצוות במחנה היה מעורב בתוכנית 
חמצני, בעקבות המסקנות -ן חדגזים. הרצח במחנה נעשה ברובו בעזרת תאי גזים נייחים, שאליהם הוזרם פחמ

מהפעלתם של משאיות גז במחנה ההשמדה הראשון, חלמנו. אלה נחשבו יעילים יותר משיטות ההרג הקודמות, 
למטרת רציחתם של מספר הקורבנות המתוכנן. מסיבות כלכליות לא נעשה שימוש במיכלי גז במחנה; תאי הגזים 

חמצני לתוך תאי -מנועי טנקים סובייטים שפלטו אדי פחמן חד במחנה )בדומה לאלו של סוביבור( עבדו על בסיס
מכונית דואר שהוסבה כדי לשמש לרצח קבוצות  –הגזים. בנוסף פעלה במחנה גרסה מוקטנת של משאיות הגז 

קטנות של יהודים וצוענים. אחד מהעובדים בבלז'ץ העיד כי ביומו האחרון של המחנה נרצחו עובדות המשרד 
 ה.היהודיות ברכב ז

 
תאי הגז הוסוּו כמקלחות של המחנה, על מנת להטעות את קורבנות המחנה. אלה הורדו מהרכבות ואולצו לרוץ 
ישירות אל עבר תאי הגזים, על מנת שלא תהיה להם שהות להבין היכן הם נמצאים, או להתנגד. קומץ יהודים 

י הגזים, קבורת הגופות ומיון בגדי פינוי תא –הושאר בחיים על מנת לבצע חלק מהעבודות הכרוכות בהשמדה 
נרצחו גם הם אחת לתקופה, והוחלפו בעובדים מטרנספורטים  –ה"זונדרקומנדו"  –הקורבנות. העובדים היהודים 

 חדשים.
 

, התאריך שנקבע להתחלת 9151במרץ  97-שלושת תאי הגזים, העשויים עץ, בבלז'ץ החלו לפעול באופן רשמי ב
יהם הראשונים היו יהודים שגורשו מלבוב ולובלין. במהרה החליטו הנאצים כי שלושת ", וקורבנותריינהרד"מבצע 

תאי הגזים, שבהם התגלו תקלות בתכיפות גבוהה, לא יספיקו ליעדים שנקבעו, במיוחד לאור המשלוחים ההולכים 
-קורבנות עד לוגדלים מקרקוב ולבוב. שישה תאי גזים מבטון הוקמו במקום התאים הישנים, והגדילו את מספר ה

 סוביבור וטרבלינקה. –" ריינהרדביום. תוכנית זו הועתקה מאוחר יותר לשני המחנות האחרים של "מבצע  9,333
 

 המשלוחים למחנה
פעלה מכונת ההשמדה במחנה, למעט הפסקה בין אמצע מאי לתחילת יוני  9151בדצמבר  9במרץ ועד  97-החל מ
בני קהילת לבוב, ועוד  96,333יהודים בני קהילת לובלין,  03,333-ב ל. קורבנות המחנה הראשונים היו קרו9151

רבבות יהודים מגטאות במחוזות אלו. בחודש מרץ נשלחו למחנה כמה מאות יהודים מגרמניה במשלוח ישיר. 
בחודש יוני החלו להגיע משלוחים מגליציה המערבית, מגטאות טרנוב וקרקוב ומהגטאות בסביבתם. עד אוקטובר 

יהודים מגליציה המזרחית ועוד רבבות יהודים  116,333יהודים מגליציה המערבית,  906,333נשלחו לבלז'ץ  9151
 מחלקיהם הדרומיים של מחוזות לובלין וראדום.

 
הנסיעה למחנה, שלעתים ארכה כמה ימים, הייתה קטלנית. הובלת הקורבנות לבלז'ץ הייתה באמצעות קרונות 

איש( נדחסו לכל קרון. אנשים רבים מתו  903כלור. עשרות בני אדם )לעתים עד בקר, שלעתים חוטאו בתמיסת 
בקרונות עצמן בחנק ובצמא בשל החום הרב ששרר בקרון. על פי הערכות, קרוב לרבע מכלל היהודים שנשלחו 

 לבלז'ץ לא היו בין החיים כאשר הגיעו למחנה.
 חיי האסירים במחנה

וזכה  9151פרון שהוציא רודולף רדר, שהצליח להימלט מבלז'ץ בנובמבר קיים מידע מועט על החיים במחנה, מס  
להיות אחד משלושת הניצולים מהמחנה. צוות המחנה לא נבדל מצוותים של מחנות אחרים, והתעלל באסירים 

 היהודים. אסירים רבים בחרו לשלוח יד בנפשם עקב תנאי החיים הקשים, במחנה שכללו רעב, זוהמה והשפלות.
 

 ההשמדה סיום
הופסקה עבודת ההשמדה במחנה בלז'ץ בפתאומיות. משלוחים שהיו מיועדים  9151בשליש הראשון של דצמבר 

להגיע למחנה המשיכו את נסיעתן צפונה לכיוון מחנה סוביבור. המחנה פורק לאחר שרוב הקהילה היהודית 
יהודי אירופה. מסקנות הנאצים נבחר כאתר ההרג המרכזי ל אושביץבסביבתו הושמדה, ולאחר שמחנה ההשמדה 

 .באושביץממפעל ההשמדה בבלז'ץ שימשו אותם מאוחר יותר בהשמדה 
 

 התנגדות בקרב האסירים
בשריפת הגופות. לאחר סיום שריפת הגופות  9150עובדי הכפייה היהודים שנותרו במחנה הועסקו עד חודש יוני 
ם הגיעם למחנה סוביבור הם התקוממו וניסו להימלט. נשלחו האסירים היהודיים להשמדה במחנה סוביבור, אולם ע

בניסיון ההתקוממות. בנוסף למקרה זה היו כמה מקרי בריחה מבלז'ץ, בעיקר  נספולמעט חיים הרצמן, כולם 
בחודשים הראשונים לפעילותו. אלו ששמם נודע הם לייב וולשטיין מגטו זמושץ', בכר מגטו קרקוב ומינה אסטמן 
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צליחו לחמוק מן המחנה ולספר את סיפור ההשמדה במחנה. אולם, אף אחד מהם כפי הנראה לא מגטו ז'ולקייב, שה
שרד את המלחמה. בדו"ח של המחתרת הפולנית, הארמיה קריובה, ישנו מידע על התקוממות האסירים היהודים 

ו"ח טוען שכמה : אנשי ה"זונדרקומנדו", שעסקו בהוצאת גופות הנספים מתאי הגז. הד9151ביוני  91-שאירעה ב
מהם למוות עד שנרצחו בידי כוחות גרמניים. אין מידע  5–5מהם התנפלו על אנשי אס אס מצוות המחנה וחנקו 

 אחר המאשש סיפור זה.
 

 צוות המחנה 
אסירי מלחמה אוקראינים. המפקד הראשון  933-אנשי אס אס בלבד, שלהם סייעו כ 03-היה מאויש בכ ץבלז'מחנה 

. המפקד שהחליף אותו, 9155אן וירט, נהרג על ידי פרטיזנים איטלקים בטריאסטה, במאי של המחנה, כריסטי
בבית חולים. לורנץ הקנהולט, המפעיל  9156גוטליב הרינג, שירת זמן קצר לאחר המלחמה במשטרה, ומת בסתיו 

ה, שבעה זוהו הראשון של תאי הגזים, שרד את המלחמה, אך עקבותיו נעלמו. מבין אנשי האס אס ששירתו במחנ
 ונידון לארבע וחצי שנות מאסר. 9156-במינכן, אך רק אחד, יוזף אוברהאוזר, נשפט ב

 
 
 

 אומדן מספר הקורבנות 
על ידי הקצין הרמן הפלה )מברק הפלה יורט על ידי רשת הביון  9150על פי דו"ח שנשלח בטלגרמה לברלין בינואר 

נפשות )כפי הנראה, אולי מלבד כמה  505,639עמד על  9151הבריטית(, מספר הקורבנות שנספו בבלז'ץ בשנת 
. אומדן מספר הקורבנות בבלז'ץ היה לאורך 1339מאות צוענים, כל הקורבנות היו יהודים(. הדו"ח התגלה בשנת 

כל השנים הקשה ביותר בשל מיעוט הידיעות על המחנה. האומדנים שהיו מקובלים עד התגלות הדו"ח טענו 
נה נע בין חצי מיליון עד מיליון יהודים. אומדנים אלו ניסו לאמוד כמה יהודים נשלחו לבלז'ץ שמספר הנספים במח

מכל קהילה וקהילה, והתבססו בעיקר על ספרי זיכרון של קהילות, עדויות ניצולים )שלא תמיד מסרו מספרים 
כולל רק יהודים  505,639 מדויקים( וכן דו"חות גרמניים שנמצאו. גם לאחר התגלות הדו"ח אין לדעת האם המספר

שהגיעו חיים למחנה, ונרצחו בו, או שהוא כולל גם רבבות יהודים שנספו בדרך, בשל התנאים הקשים בקרונות 
 הבקר שבהם הובלו לבלז'ץ.

 
 שרידי המחנה וההנצחה במקום 

אפריל עד  9151כמו במחנות השמדה אחרים, הנאצים התאמצו להסתיר ולחסל את הראיות להשמדה. מדצמבר 
הוצאו גופות הנרצחים מקברי ההמונים, נכתשו ונשרפו. אפר הנשרפים ורסיסי  9336, במסגרת מבצע 9150

 העצמות נקברו חזרה בתוך הבורות שמהם הוצאו גופות
הקורבנות. מבני המחנה פורקו באופן שיטתי. קברי האחים שנותרו במקום הופרעו על ידי מקומיים פולנים בשנים 

שחיפשו חפצי ערך שנקברו יחד עם הקורבנות. תופעה זו גונתה בזמנו בעיתונות הפולנית, אך  שלאחר המלחמה,
 .13-של המאה ה 63-הרשויות הפולניות לא הצליחו למנוע את התופעה, שנמשכה עד אמצע שנות ה

 השטח כולו נחרש ונזרע וניטעו בן עצים.
 

וצבו בו כמה אנדרטאות קטנות. אך השטח המגודר הציבו גדר סביב שטח המחנה, וה 13-של המאה ה 53-בשנות ה
, בגלל קרבת המחנה 9191לא תאם את שטח המחנה האמיתי, כך שעל חלקים מהמחנה נבנו בניינים חדשים. עד 

 לגבול הפולני, מספר המבקרים בו היה קטן, והאתר תוחזק בצורה ירודה.
 

מחנה. בעקבות ביקורת על מצבו הירוד, נערכו החלו להגיע יותר מבקרים ל 9191-לאחר נפילת ברית המועצות ב
סקרים לקביעת גודלו ומיקומו של המחנה, ולגילוי פרטים חדשים על הפעילות בו.  13-של המאה ה 13-בשנות ה
אולוגי במחנה. החוקרים מצאו את שרידיהם של מסילות ינערך מטעם הפולנים סקר ארכ 9119–9117בשנים 

גופות שלא נשרפו.  96,333-קברי המונים, שהכילו, על פי הערכותיהם, כ 00גילו  הרכבת וכמה בניינים. כמו כן הם
בחלק התחתון של חלק מהקברים נמצא שכבה בעובי כמה סנטימטרים של שומן אדם. קבר אחד הכיל עצמות שלא 

 נכתשו, בדחיסות כה גדולה עד שמקדחות החוקרים לא הצליחו לחדור דרכן.
 

 רטה גדולה לזכר קורבנות המחנה.הוסר הלוט מעל אנד 1335-ב
 

 רשמים מהמקום:
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מסילות הברזל של הרכבות, מסילות הקיימות מאז מראה בהגיענו לאתר ההנצחה הייתה התרשמותי הראשונה 
ונמצאות בשימוש גם היום. צפירת רכבת הכריזה על התקרבותה לאתר. הרכבת חלפה, ארוכה הייתה, רכבת משא, 

עמד עובד רכבות לבוש במדי חברת הרכבות, זחוח  של הרכבת החולפת ן האחרוןעל פלטפורמה קטנה לצד הקרו
ושיגרתי כאז כן עתה, האם הוא בנו או נכדו של מי שהייתה לו משרה שכזאת אי אז? מה סיפר לו קודמו על המטען 

 הגיע לכאן באותן שנות האימה על גבי אותן מסילות ברזל?...האנושי  ש

   
נפרש לעינינו, מוטות ברזל  לזיון בטון,  , חדות ומשוננות,ק זרוע באבנים אפורות ושחורותנכנסנו לאתר, שדה ענ

תחום בחגורת בטון יצוקה ועליה במתכת  משרים סביב רושם של חורבן והרס. שדה האבנים –מעוקלים וחלודים 
ות תאריכי חלודה שמות הערים והעיירות משם הגיעו משלוחים אנושיים למפעל המוות הזה... לצד השמ

 המשלוחים, כך ששם עיירה חוזר על עצמו כמספר המשלוחים שהגיעו ממנו.

   
במרכז שדה האבנים מסדרון ארוך "הצינור" שקירות בטון סוגרים אותו מימין ומשמאל ללא מוצא לכל אורכו עד 

בו של אנדרטת שרואים בקצהו מסדרון נוסף  ניצב לו ופונה ימינה ושמאלה  המסדרון החדש הזה הוא לב לי
שמות לאין קץ של שמות של יהודים חרוטים זה לצד זה,  ההנצחה הסביבתית הזאת ועל קיר הנגלה לעיני המבקר

הכניסה לחלק זה  ]איוב טז' יח'[ ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי""וכתובת גדולה מסותתת על הקיר  
 .1337הזה והתמונות מבוססות על ביקורי במקום ב של האנדרטה סגור היה לצורך שיפוצים ולכן הקטע הכתוב 
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הקבוצה שלנו התרכזה סביב שלט מתכת של "בילגוראיי" וערכנו שם טכס זיכרון, דפי הקראות ותפילות שהביאה 
 אתה אמונה חולקו לחברינו והם הקריאו אותם בתזמון ובסדר שאמונה הכינה. הודלקו נרות זיכרון והונח זר פרחים.
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בכניסה לאתר ההנצחה קיים מוזיאון לא גדול אך בעל מוצגים המלמדים בצורה מוחשית את מה שאירע ליהודי 

 תוספונטאניפולין ומה שאירע כאן.  לצידו אולם גדול, חלל אפל שכל רחש בו מהדהד ומעורר חלחלה, התכנסנו שם 
השירה באופי מרגש, וההד שיתף פעולה, ערבב שם עמדנו גם שרנו שירי זיכרון כששרה ומיכל אבינון הגישו את 

, כי אם מאות אלפים של קורבנות בלבד אנו שםיה שלא ארבעים ושבעה העד שנדמה  את הצלילים ואת ההרמוניות
 יהודים רוחם שורה על המקום.

               
 "יש אבנים עם לב אדם" –וראיתי אבן אחת שליבה נבקע      

 
, אנו 91:33השעה 

סעים בתוך חבל ארץ נו
ממש שמורת  –יפיפה 

כבישים בין עירוניים .טבע
אבל לא יותר מנתיב אחד 

נהגים והבכל כיוון. 
על חוקי  מאד מקפידים

התנועה, אם המהירות 
קמ"ש  53המותרת היא 

 [Jarosław]  העיר ירוסלבאז לא תתפסו אותם נוסעים אפילו בקמ"ש אחד יותר.  ועוברים בדרך את 
ע"י הנסיך ירוסלב "החכם"  99. העיר הוקמה במאה האיש בדרום מזרח פולין 53,333ל שהיא עיר ש

התפתחה לעיר מסחר  משגשגת ביותר במאות ה  השנשפך לוויסלהעיר השוכנת לגדות נהר ה"סאן" 
והיוותה צומת נתיבי מסחר ומרכז לסחר בינלאומי אליה וממנה הגיעו סחורות מארצות  97ו ה  95

שהגיעו מהאימפריה העותומאנית  םטטארי 9613בשנת   פינלנד, ארמניה ואפילו פרס. כספרד, אנגליה,
תקפו אך לא הצליחו לחדור את ביצורי העיר ולכן בזזו את האזורים הכפריים שהקיפו אותה והתוצאה 

ערערו את כוחה  9566-53, גם מגפות ושיטפונות בשנים הייתה פגיעה קשה באיתנות הכלכלית של העיר
הותקפה ונבזזה העיר שוב ושוב ע"י צבאות רוסיים, סקסוניים ושבדיים  9733-19תה. במלחמות בין השנים וחשיבו

ועד   9771ותרמו יותר ויותר לשקיעתה. ירוסלב נמצאה תחת שלטון אוסטריה מאז חלוקתה הראשונה של פולין ב 
 שוב שייכת לפולין.לאחר מלחמת העולם הראשונה. מאז היא  9199שפולין חזרה להיות עצמאית ב 
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 און[-בתים בירוסלב ]צילומים ישראל בר

 
 

 1335בשנת עיר בגליציה, בדרום מזרח פולין.   [Przemyślפשמישל ]האוטובוס מתגלגל לתוך העיר  95:56השעה 
ת (, משושלת המלוכה לבי9116-9115פשמישל השני )מלך בשנים  העיר קרויה על שמו של המלך תושבים.  55,796בה נמנו 

בין שתי מלחמות  .99-נותרו עדויות על התיישבות יהודית בפשמישל כבר בסוף המאה ה 93-העיר נוסדה במאה ה ְפיאְסט.
היהודים שחיו בתחומה ניהלו חיים פוליטיים מגוונים וכן הפעילו מוסדות דת,  91,533העולם נשלטה פשמישל על ידי פולין. 

 533-ומיד החלו מעשי הרצח, במהלכם נטבחו כ 9101בספטמבר  95ביום תרבות וסעד. פשמישל נכבשה בידי הגרמנים 
. ביולי אותה שנה הוקם יודנראט, 9159יהודים. לאחר מכן סופח האזור לברית המועצות, אך הגרמנים שבו והשתלטו עליו ביוני 

נובסקה בלבוב, שם הועסקו נשלחו כאלף מצעירי פשמישל למחנה י 9151וכאלף יהודים הועברו למחנות לעבודת כפייה. בשנת 
יהודים מפשמישל ומסביבותיה בתוך  11,333רוכזו  9151בכפייה ברשת בתי חרושת של התעשייה הצבאית הגרמנית. בקיץ 

 איש למחנה ההשמדה בלז'ץ.  93,333-גטו, ומתוכם גורשו כ
( מתושבי גטו פשמישל במשאיות 5333 -ל 1633הובלו אלפים )ההערכות נעות בין  9151באוגוסט  0-ביולי וכן ב 09-וב 17-ב

מתחנת הרכבת שבעיר אל היער הסמוך לעיירה גרוכובצה. שם, נורו למוות ונקברו בבורות שנחפרו מראש. עדויות מציינות כי 
ככל הנראה בור נפרד לכך מעשה טבח. עדויות נוספות מציינות כי  -שניים גדולים ואחד קטן  -במקום נחפרו שלושה בורות 

 ים נוספים בפשמישל, נרצחו יהודים בבורות ירי.בשני אתר

בעיר פשמישל בפולין, נתלה שלט זיכרון בשלוש שפות )עברית, פולנית ואנגלית( מחוץ  16.35.1331ב בטקס רשמי שנערך 

הכנסת החדש" של פשמישל, -"בית יה.ילבניין שהיה בית הכנסת של הקהילה היהודית בעיר עד לפרוץ מלחמת העולם השנ

הכנסת של שיינבך" על שמו של משה שיינבך שיזם את בנייתו. הוא היה פעיל עד -, נודע גם כ"בית9193בשנת  שנבנה

. לאחר המלחמה הפקיעה אותו ממשלת פולין והפכה אותו לספרייה, שקיימת בו עד היום. 9101לפלישת הנאצים לפולין בשנת 

 ת יהודית בפולין.לפני שנים אחדות הועברה הבעלות לבניין לקרן לשימור מורש
בעיר זו, ואף הקים בה ישיבה בשם 'משיבת נפש'.  9105-9101אחד מאדמו"רי סדיגורה, הרב מרדכי שלום יוסף, גר בין השנים 

 בין ילידי העיר הפסל משה ציפר ואיש מדעי המדינה זאב שטרנהל.

   
 ברחובות פשמישל
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 מבנה בית הכנסת המוזנח, המדרגות מוליכות לעזרת נשים             מפשמישל הקתדראל                               

  
 און[-הנהר העובר בעיר, שתי גדותיו מגודלות בדשא ואנשים באים לטבול בו כחום היום ]תמונות ישראל בר

הזמן: שעות אחר הצהריים ואנו באוטובוס, נוסעים ליעד הבא, חולפים בתוך 
]גובל באוקראינה של פולין והדרומי המזרחי שמורת וסצ'אדה, לאורך הגבול 

 :מושלמת פסטוראלהחבל ארץ יפה בעל נופים ירוקים, ואחר כך בסלובקיה[ 
שדות רחבי ידיים, בתים צמודי קרקע, חלקם חדשים ומודרניים אך בחצרות 
עדיין מוצאים מבני עץ ישנים בני יותר ממאה שנים, בחלק מהשדות עדיין 

רשה פרימיטיבית רתומה לסוס עבודה, בכבישים רואים איכר חורש עם מח
כוח סוס"שעגלונים מנהיגים אחד עדיין רואים עגלות שנגררות באמצעות "

 "ונטילטוריםלים, אך מנגד "תאותם במושכות ושוט. כבישים צרים ומפו
גדולים המורכבים על עמודי פלדה גבוהים כדי ליצור אנרגיה  [םמאווררי]

ת מהרוח. וחסידות שבין משלוח אחד של חשמלית מטורבינות המופעלו
זמן לנוח בקיני הזרדים  ןהבאת תינוקות לעולם לבין משלוח שני יש לה
מעניין מה תקע ושקע של  – הענקיים שבנו על גגות בתים ועל עמודי חשמל

 חברת החשמל היו אומרים על זה...
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 מרחבים ירוקים וצלע הר מיוערת –פנוראמה כפרית        וסוס ]של הצלב האדום?[            עגלה     

    
 קן לחסידה על ראש העמוד "תמונה מחשמלת"                   נוף כפרי עם פרה הרועה לבטח    

   
 " גדול  ]צילם ישראל[ונטילטור"חסיד וחסידה" בקן שעל ארובה          יא... תראו איזה "          
   

   [Rymanów"רימנוב" ] לעיירה, הערב מתחיל לרדת, הגענו עדיין בזמן שיש אור 97:03 השעה כבר
 תושבים. 0333-, בעיירה חיים כ1335-העתיקות בדרום פולין. נכון ל יהודיותשהייתה אחת הקהילות ה

 אדמו"ר, שכיהן כמנחם מנדל מרימנוב, היא רבי הבעל שם טובדמות בולטת בדור הרביעי של תלמידי 
 .אלימלך מליז'נסקהעיר. רבי מנחם מנדל היה מתלמידיו הגדולים של רבי  ברו

הישנות הקהילה הקהילה ברימנוב היא אחת ממזרח פולין. -דרוםברימנוב נמצאת באזור הררי יפהפה 

בית יהודים.  9,533-, היו בעיירה כ9119בשנת   .ביותר בפולין
בית  ה.הכנסת נמצא בתווך הליכה קצרה ביותר מכיכר העייר

,  בית הכנסת נשאר לאחר מלחמת 9733כנסת זה נבנה ב 
העולם השנייה במצב של הזנחה קשה: עצים צמחו מתוך קירותיו 

המבנה.  בתוךומשום שלא היה עליו גג ניזוקו ציורי הקיר היפים 
בתמונה ישנה שמצאתי באינטרנט ניתן לראות כיצד נראה היה 

ביקרתי במקום עם  1337בשנת   המבנה עד לפני מספר שנים.
אמונה, המקום נראה כבר מעט שונה, קבוצה של יהודים ק"ק 
מנחם ציון מברוקלין ניו יורק החלה בשיפוץ ]הציבו שלט במקום[ 
וכיסו את המבנה בגג. נכנסתי לתוך המבנה וראיתי את ארבעת 
העמודים שהיו סביב הבמה, ומה שנותר מציורי הקיר היפים. 

צילמתי אותו בפיגומי עץ פרימיטיביים.  הקירות בחוץ היו מכוסים
 וכך נראה היה אז בית הכנסת של רימנוב:
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 עמודי הבמה במרכז ההיכל. 5עם גג חדש  הקירות החיצוניים מכוסים בפיגומים       1337מבנה ביה"כ בשנת 

   
    כתובות קיר מחוקות בחלקן           ואריה  הכותל המערבי  –עיטורי קיר       

 
המקום היה נעול ולא יכולנו להיכנס והפעם הגענו עם אמונה לבית הכנסת 

לתוכו, מבחוץ ניתן להבחין עד כמה שהתקדם השיפוץ, מרשים ביותר, 
בדרכנו בחזרה לאוטובוס ברינק, ראינו שתי נערות חינניות יושבות בפתח 

יין כי בניין מגורים ישן. מזל שלא התחלנו להחליף בינינו דעות באשר ליופ
מסתבר שאחת מהן מבינה עברית, והייתה בארץ יחד עם אמה שעבדה 
תקופה מסוימת בישראל. היא הציע לגשת למי שמחזיק במפתח ביה"כ 

 .ולהביאו, אך השעה הייתה מאוחרת וויתרנו על כך
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 ברחוב ברימנוב ממול לבית הכנסת ומקבלים הסברים עליו חברי הקבוצה עומדים

   
 ... שוב הז'ידים מגיעים אולי חשבה לעצמה...שורקה שערהמאזינים הבחנתי באחת שיושבה בחלון ולא ובעוד אנו 

 
יומן" השמאלית ידעה עברית ועבדה בקיבוץ בחליבת פרות... היא  על מפתן"והנה שתי "היפיפיות" היושבות 

בעיר  נסענו לנוח בבית המלוןעזבנו את רימנוב ושהציע לגשת ולהביא את המפתח לבית הכנסת, ויתרנו בנימוס, 
 (.Krosnoקרוסנו )
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