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 02.01.2018                                    208חברי ארגון נכבדים                            דף מידע   

 

ומשתתף  31.12.2017בבוקר  ז"ל  ר סבינה שרה מושל"דו נתחברשל  הארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער על פטירת
 יאה .הבמות 85 תה בתיהי ,שרה מושלבינה ס .בני משפחותיהםו מושל [בני ]ברנרד ר"ד בתה אורנה רביד, בנה  בצער
 חדש בחדרה.הבבית העלמין  .01.01.2018 'ביום ב למנוחת עולמים ההובא

 

, רופאת ילדים במקצועה ,שסיפרה לנו על דודתה ,יהודית רז, ל יצא לנו להכיר לראשונה דרך בת משפחתה"סבינה זת א
בסימן בילגוראיי, עיירת  2010שערכנו בשנת לפולין השתתפו בסיור השורשים  א[ "ובתה  אורנה ]תבל ל "בינה זס

ואפילו בתמונות הרבות   ,לכת הלמרכז הבמה, הצניע "מלהידחף"בפנינו אישה שנמנעת נתגלתה הולדתה של סבינה. 
הייתי הציבה עצמה בשולי הקבוצה, או מאחור.  דרך כללב]כפי שתראו בהמשך[  שצילמתי במסע זה בעיקר בקבוצתיות, 

לרוב כשהיא ו בה במיוחד כדי לתפוס אותה במרכז מסגרת התמונה תיהתמקד להשקיע מעט בחיפוש התמונות בהן חייב
בתי עלמין ובתי כנסת  הןבשנמצאים  בילגוראיי גם בעיירות יהודיות נוספותמ בדלהתרכז מסע ה .לא הבחינה בכך

שכן ברובן  ,ולשמוע סקרנותה ללמוד לע םגשמצאתי תמונות  ניתן ללמוד מאותן  מצניעותהלבד  בדרגות שימור שונות.
מי לא חוטא מפעם לפעם  .אנשיםבזאת של צניעות אינה שכיחה תכונה . למדריכה אמונה נחמני גפני מוךס יצבתנהיא 

 אנשיםהיו שם  ,רבקה'לה ואני הגענו לנחם את המשפחה היושבת שבעה הנה,ו בהתרברבות או  בהתפארות במעשיו... 
היו  הבאים לנחם ין ב. ול גדלה האהדה שרוחשים  ה במידהבראיתי שככל שאדם מתנהל בצניעות שם ו. נושלא הכר
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לילדיהם ובאו  ומסירותה את נאמנותהזכרו הם אך  .לא היו אתה בקשרשבילדיהם ושנים טפלה כרופאה אנשים שסבינה 
ר מושל לביתה לבקר אותה שלוש פעמים ", הגיע דחלתה קטנההה תסיפרה שכשילדאחת אישה להביע את הערכתם. 

 דולים.ג םיש כבר ילדי לדהאותה ילהיום חולים. האישפוזה בית את בכל יום, וזאת כדי למנוע 
 
 

מספד מרגש בו הוא לזכרה כתב  , בתה של סבינה,שגבע רביד, הנשוי לאורנה רים לזכרה הסתבר לי לכתוב דבבבואי 
 את רשותו לפרסם את המספד והרי הוא לפניכם.ביקשתי ל המוסיף רק גורע. שכ "פרשת חיי שרה"מגולל את 

 
 

1.1.2018 

 מושל לסבינההספד 

 

. אהבתי מאד  של אורנה ובני א, אמ,  פגשתי את סבינהבדיוק שנים ושבעאחרי שהכרתי את אורנה, לפני עשרים 

 והם היו לי להורי השניים.   ,ז"לאת  יעקב וסבינה 

 

תנאי החיים היו קשים: ללא חשמל או   עיירה שמרבית תושביה היו יהודים. ,נולדה בעיירה בילגוראיי שבפולין סבינה

העולם התהפך: עם פלישת הגרמנים  והמלחמה פרצה  6יתה בת ישהכמים זורמים, אך החיים התנהלו בנחת. 

.  ורובה נשרפה את העיירה העלו באשהגרמנים  ., ביום השני של ראש השנה1939בשמונה בספטמבר  לעיירה

. במסע הזה איבדה  שהגיע עד סיביר ה החלה במסע שארך שבועות ארוכים. מסע מלא תלאות, רעב וקורהמשפח

 שתי אחיותיה.  את ו , את אמהאת אביה

 

, ואת אחיה מתס, לבית יתומים ליהודים יוצאי  9בתום המסע, לפני מותה, מסרה האם את סבינה, שהיתה אז בת 

כשחלתה  מנהלי בית היתומים,  אהבו את סבינה והתייחסו אליה כאל בתם.  מר וגברת וייסברוט .פולין באוזבקיסטן

יסברוט נשאר לצידה כל הלילה, דבר שנחרט בזכרונה. באותו זמן, כששכבה בבית  יואושפזה בבית חולים, מר ו

 החולים, גמלה בלבה ההחלטה להיות רופאה ולעזור לילדים חולים.

 

תמונותיה בלהקת המחול ועם הזוג וייסברוט נמצאות במוזיאון  – יןפוללבית היתומים  חזרלאחר סיום המלחמה 

 .  בית לוחמי הגטאות

 

לאחר  . למרות האווירה העוינת והאנטישמיות הברורה ששררה שם בתיכון בהצטיינות סבינה השלימה את לימודיה

   נישאו.. מאוחר יותר הכירה את יעקב והם קרקובאוניברסיטת רפואה בהתחילה ללמוד התיכון סיום 

 

משם   .פרדס רובין תמעברצריף בב לאחר סיום לימודיה של סבינה ולאחר שבני נולד, עלתה המשפחה לארץ, וגרה

 סטאז' בבית החולים תל השומר.לאולפן בבאר שבע. אחרי שסיימה החלה לעשות באוטובוסים הייתה נוסעת כל יום 

 

  "שלוש הפולניות"תה חלק מישם הילאחר שהמשפחה עברה לחדרה, החלה סבינה לעבוד בבית החולים הלל יפה. 

חבורה של שלוש רופאות ילדים צעירות ומבטיחות. בהמשך עברה לעבוד בקופת חולים לאומית ואחר   – המקוריות

 כך במאוחדת.  

 

  ,ך לחברים אישיים וקרובים שלה. בהצטיינותהסבינה גידלה דורות של ילדים בחדרה. חלק גדול ממטופליה הפ

 היא התוותה את הדרך לילדיה, לנכדותיה ולנכדיה.   - ובצניעותהבעדינותה, 
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  האהובים המאכליםלהכין את לה  חשובהיה  ה.לכל שמונת נכדי הומסור הנדיבהייתה , והגאה בילדי סבינה הייתה

עוד הספיקה  ש האחרונות אלה אנחנו אוכלים את העוגיותבימים . שהאוכל יהיה 'חם מהתנור'היה קריטי ו עליהם

 וליבנו נחמץ עם כל נגיסה. ,להכין

 

המסע מפולין לסיביר, אוזבקיסטן, חזרה לפולין ומשם לישראל, מסתיים כאן היום. דרך ארוכה היא למי שאיבדה  

ניתן   שפחתה שלה.כמעט את כל משפחתה בשואה, והפכה לרופאת ילדים נערצת בחדרה, תוך שהיא מקימה את מ

 לחשוב אילו תעצומות נפש נדרשו לכך.

 

 ברוך. היהי זכר. ולמשפחתה לסבינהנקשרתי באהבה רבה 

 

 גבע
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 1982בעבודתה כרופאה צולם ב  בינה ס
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 2010ו במסע השורשים ב מאוסף התמונות שלי שצולמתמונות 
 בחולצה בצבע תכלת[]סבינה  בית העלמין היהודי וורשה
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  בגבה של אמונה שמש במשקפי ההישנ בעיר 

 
 דית רז.עם יהו היתומים של יאנוש קורצ'קבית ב
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 על רקע דגם הרובע היהודי וסביבתו ליד שער גרודסקי NNמוזיאון ובלין לב

 
 דוקלה בית הכנסת ההרוסב
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 של העיירה חמיילניק בית הכנסת 

 
 הכנסת המשוחזר בעיירה פינצ'ובבית 
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 מרכז תרבותהכנסת של שז'בשין. היום בית 

 
 ליד קרקוב ]מקדימה ארנה רביד, בתה[פלשוב 
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 מיידנק.
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 בירקנאואושוויץ 

 מסילת הברזל בכניסה למחנה ההשמדהליד 
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 לתוכם וזרפמים שעפר מהמשרפות   בריכתל ,לאחר טכס שערכנו ,האדומות הושלכו רניםוציפה
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 בילגוראייולסיום 
 , מקום בו יש שרידים לרכוש סבה של אבינון.'וולה מאלה'אמונה  נחמני גפני ושרה אבינון בעם 

 
במגרש הריק שפעם היה הגטו היהודי בבילגוראיי  17-19 מספר השלושה במאיברחוב 
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 בבילגוראייבערב הראשון  וקבלת שבת חגיגית בארוחה 
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[ השלישית מימין היא חסידת אומות העולם הראשונה משמאלסבינה ]ביער בבילגוראיי  לפרטיזנים שנרצחו גל עדליד 
 ה רנק.מבילגוראיי, דנוטה מיקולסק

 
 היהודי בבילגוראיי. עלמיןהיהודית רז בבית עם 
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 בבית העלמין היהודי בבילגוראייאזכרה 
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 פרידה שערכה העירייה לכבודינו.לחוצות באירוע 
 

 
 

רּוְך ה  ִזְכר ִיֲהֶיה  בָּ
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