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צילמו משה ווקסברג וישראל בר-און
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אבי לקס לבית לקס

אדלר אסתר וציפורה מובשוביץ לבית ברגרפריינד

אלי פך לבית פך וטוך

מירה רום לבית פך

אלישבע מנושביץ שוש נגר יהודית רז לבית ברגרפריינד

אסתי עילם שפיטלניק לבית מרצר ושטרוזר
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אסתר ברקן לבית שטרוזר מרצר ורבקה ניב לבתים
לייטר פוקס שוערדשארף

אפרים הרמן לבית הרמן

בייזר הינדה לבית מינץ

וייצמן שמואל ואסתר לבית מיצנר

ישראל ושרי קנדל לבית קנדל

דפנה ברפמן לבתים קסנר ,שור ,הוברמן
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דובית ילוביצקי בעלה ואביעוז לירון

טובה ומימון אבוקרט

וסרמן מרים לבית לוסטגרטן

זהבה גולדי בר-און לבית פטרושקה וילין אשת ישראל

זמקו שרה לבית שארף ובן זוגה

טטיה פיקל לבית הודס
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יהודה ברזל לבית ברעזעל

יהודית קציר לבית אולמר עם אביה

לאה נבו לבית מינץ מאחור מינץ מלכה

לייפר עוזר לבית לייפר

לנגפלד רפאל אחותו רינה זנבר וישראל לבית לנגפלד

ד"ר מושל בני ברנרד לבית מיצנר
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מיכל לייסט לבית זמלר ובית קלוץ

מינץ מלכה לבית מינץ

מרים טל אלמנתו של בני טל בתה וחתנה

משה ווקסברג לבית ווקסברג וארתור בארה

סלומה בני לבית ברגרפריינד

עצמון שמואל לבית וירצר

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :
פקס03-5718129 :

~~7

פיטרמן [מובשוביץ] אורית ושרית אדלר  -בנות דודות
לבית ברגרפריינד

צבי מילר לבית קורנשטיין וברזל

קניג מיכה לבית ברגרפרויינד ובית רייס

ראיער מאיר לבית זילברפיין וגרינאפל

רינה ויינברגר לבית שפער

רפי וורדה קליין לבית רוייזנטרייגר
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שבט האומרים  -יהודית קציר רחל אמסלם ואלי אולמר
עם אביה של יהודית

שושנה פלד לבית קנטור ובן זוגה

שינוולד זאב לבית סטמפל

שמעון בארי ורחל שיינזינגר למשפחת ברגרפריינד

שרה ברקוביץ(בלומנפלד) ,אבי גולדהר ופיני גייסט
לבית שץ

שרית בת של אדלר אסתר לבית ברגרפריינד
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חברים יקרים – יוצאי ובני יוצאי העיירה בילגוראיי.
הייתה לנו תקווה סמוייה שהשנה יתמזל מזלנו ושאיש מאתנו לא יחסר לקראת אזכרה זאת ,ואז פשוט חלק זה באזכרה
לא יתקיים ,אבל יד הגורל אין בה שליטה לבני אנוש ולכן ,קודם שנתחיל בטכס האזכרה ,אנו מבקשים בזאת לכבד את
זכרם של
ד"ר סבינה שרה מושל ז"ל נפטרה ב  .31.12.2017הייתה בת  85במותה .היא הובאה למנוחת עולמים ביום ב'
 .01.01.2018בבית העלמין החדש בחדרה .הייתה רופאת ילדים נערצת בחדרה .סבינה נולדה בבילגוראיי ,כשהייתה
בת  6פרצה המלחמה .משפחתה החלה במסע תלאות ,רעב וקור שהגיע עד סיביר .במסע הזה איבדה את אביה ,את
אמה ואת שתי אחיותיה .בתום המסע ,לפני מותה ,מסרה האם את סבינה ,שהיתה אז בת  ,9ואת אחיה מתס ,לבית
יתומים ליהודים יוצאי פולין באוזבקיסטן .כשחלתה ואושפזה בבית חולים ,גמלה בלבה ההחלטה להיות רופאה ולעזור
לילדים חולים.
סבינה השלימה את לימודיה בתיכון בהצטיינות .התחילה ללמוד רפואה באוניברסיטת קרקוב .שם הכירה את יעקב
ונשאה לו .המשפחה עלתה לארץ ,היא עשתה התמחות בבית החולים תל השומר .לאחר שהמשפחה עברה לחדרה,
החלה סבינה לעבוד בבית החולים הלל יפה .בהמשך עבדה בקופת חולים לאומית ואחר כך במאוחדת .סבינה הייתה
גאה בילדיה ,והייתה נדיבה ומסורה לכל שמונת נכדיה .ילדיהם של בתה אורנה רביד ,בנה ד"ר בני [ברנרד] מושל.
בנימין טל ז"ל .היה בן  83במותו .הוא הובא למנוחת עולמים ביום ד'  .13.12.17בבית העלמין בנס-ציונה ,יליד
בילגוראיי ,היה בנם של אטל טלר ודוד וולבר ,ואחיהם של יהושע ואריה-לייב .חלק זה של המשפחה נמלט מן העיירה ב
 .1939בנימין היה אז בן חמש והספיק לראות את הגרמנים בבילגוראיי .הוריו של בנימין ושלושת ילדיהם נמלטו
לאוקראינה ,יתר בני המשפחה נותרו בבילגוראיי ונספו בנסיבות שאינן ידועות .האם נפטרה במהלך המלחמה ,האב
והילדים שרדו ודרך פולין הגיעו לגרמניה .הם היו על סיפונה של האקסודוס ,נתפסו ונשלחו בחזרה לגרמניה .עלו
לישראל ב  .1948בנימין נישא למרים ב  1955ונולדו להם שלושה ילדים .היה מועסק עד לפרישתו לגמלאות כמנהל
תחזוקה של המפעלים "סוגת" ו"פקר פלדות"  .השאיר אחריו את אשתו מרים ,שלושה ילדים ,תשעה נכדים ושישה
נינים .מאז הצטרפותם של בנימין ומרים לארגון יוצאי בילגוראיי הקפידו להגיע לאירועים שארגנו ובמיוחד לטכסי
האזכרות.
איתי מור ז"ל .נרצח ב  17בינואר  2018בן  45היה כשהלך לעולמו .אף כי לא היכרנו אותו אישית ,אנו רואים מקום
להזכירו בשל היותו נצר למשפחה בילגוראיית .היה בנה של רחל מור ,היה מנופאי בנמל אשדוד והתגורר באשדוד יחד
עם אשתו וארבעת ילדיו .בליל ה  17.01.18ברדתו ממדרגות ביתו כדי לפנות את הזבל הגיח מאחור שכן בשנות
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העשרים לחייו ,אדם מעורער בנפשו שהושאר ללא השגחת הוריו בביתו ,וכשהבחין דרך עינית הדלת בקרבנו ,הפתיע
אותו ושיסף את גרונו .לבנו למשפחתו ולאמו רחל מור .תתנחם בבתה ושלפחות ממנה ומנכדיה תרווה נחת .עם כל
הקושי להתנחם באבדן.
צבי לוין ז"ל .יליד  ,1922נפטר בפורים  01.03.18היה בן  96במותו .אף כי מקורותיו לא היו מבילגוראיי ,שכן היה יליד
דרובין בפולין ,אבל כלפינו "עומדת לו הזכות" שהיה נשוי לציפורה 'פייגה' לבית סטמפל ז"ל ,ואב לזהבה בית הלחמי
ולאילה לוין וינדר יבדלו לחיים ארוכים ,ובאשר להן אין אפילו צל צלו של ספק שהן 'בילגוראיות' שכן המקור ביהדות
תמיד מתייחס לאמא .צבי ז"ל היה ניצול שואה ששרד את אושוויץ ,כל ייתר משפחתו נספתה :אביו עוד בגטו ,אמו,
אחותו ועוד שלושה אחים ניספו בטרבלינקה .הוא עלה בגפו לארץ בעליית הנוער בשנת  .1946הוא נישא לציפורה
בשנת  1951בארץ .היה נגר במקצועו והיה מועסק במפעל הנגרות של אברהם קריניצי [ראש העיר הראשון של רמת-
גן].

ישראל בר-און מנחה את האזכרה
ישראל בר-און:
שלוש עשרה אזכרות ערכנו עד היום .זאת הפעם הארבע עשרה מאז הקמתו מחדש של ארגוננו שאנו מקיימים את
מפגש הזיכרון לקרבנות בני עיירתנו:
בראשית דבריי אני מבקש בשם כולנו לקבל בברכת ברוך הבא את ידידנו הנאמן ארתור בארה מבילגוראיי שעושה כל
כך הרבה למען הקשר שבין תושבי בילגוראיי ובינינו ולטיפוח זכר יהודיי בילגוראיי .ארתור הוא חלק מאתנו ,ראוי לתואר
"יהודי בר-כבוד" ,ואנו כל כך אוהבים ומעריכים אותו.
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Before starting our annual memorial ceremony, I desire on behalf of all of us to extend a warm
welcome blessing to our faithful friend Arthur Bara from bilgoraj for his endless efforts and being
committed to developing the relationship between Bilgoraj residents and us. As well as
cultivating the memory of Jews of Bilgoraj. Artur. You are part of us and deserve the title
"Honorable Jew". We love you very much.

צעד מקדים לאזכרה הוא בחירת הנושא שסביבו תתנהל האזכרה .הרעיון הוא שתוך כדי העלאת זכרון הנספים,
הקרבנות שאותם מזכירים אנו תמיד משתדלים גם להאיר פן נשכח או לא ידוע על חייהם ,השקפותיהם,
אמונותיהם ,פעילויותיהם ,קורותיהם ,הסביבה הרוחנית והאידיאולוגית רעיונית רווחים בחברה בתוכה הם חיו
ובה הם גם החזירו את נשמותיהם לבורא ,תמיד קיימת התלבטות כנה ,על מה נדבר הפעם.
באוקטובר  2017נסענו רעייתי ,זהבה גולדי ואנוכי ,לפולין .ביקרנו מספר ימים בבילגוראיי ומספר ימים
בפולטוסק [העיירה בה נולדה חמותי] ו בהמשך הגענו ללובלין והיינו אורחיו של יאנוש פאליקוט [מי שהיה
מועמד לנשיאות פולין וראש המפלגה השלישית בגודלה בפולין] .הביקורים בבילגוראיי ובפולטוסק ,בשונה
מזה של לובלין ,התבססו בעיקר על הרצון לגלות נדבכים נוספים באספקט ההתרחשויות שבין 1939-1945
במקומות מוצאינו ,ובסביבה הקרובה לאותם מקומות ,נדבכים כאלה שלא נחשפנו להם קודם ושהיו עלומים
לגבינו .כרגיל ,היינו ברי מזל שידידנו ארתור בארה פרש כנפיו עלינו ,ובלעדיו אנה היינו באים?
עד לפני שנים בודדות ,כל שהתרחש בבילגוראיי עצמה ובסביבתה ,לאחר שהרכבת שהעמידו הרוסים
בזוורז'יניץ לטובת יהודי בילגוראיי והסביבה עזבה את הרציפים לכיוון אוקראינה ,היה לוט באפילה ,בדרך כלל,
כל מי שניצל היה על אותה רכבת ,כל מי שלא היה על אותה רכבת בדרך כלל לא נשאר בחיים ומתים לא יכולים
לספר .עדות אחת ויחידה מצאתי ,מצמררת ומטרפת את הדעת ,היא עדותו של ישראל גייסט .אחד ששרד את
הגיהנום ששרר אז בבילגוראיי ,שהיה במסע המוות הרגלי לרכבות לבלז'ץ שיצאו אף הן מזוורז'ייניץ ,שהיה
על הרכבת ,שברח מהרכבת ,שחזר לבילגוראיי ,ראה את כל הזוועות ,חווה את חיסול הגטו ,עבר את מיידנק
ונותר בחיים כדי לספר הכל .עדות זאת לימדה אותנו מה עבר על יהודי בילגוראיי ,וכפי שעד שמבקרים במחנות
ההשמדה אין ביכולתנו להבין אפילו שבריר של מה שעבר שם על אחינו ,כך מצאתי עצמי לאחר עדות זאת חש
שאני חייב לעצמי לפחות להגיע לאותם מקומות שמתאר ישראל גייסט שהתחוללו בהם כל אותן זוועות ,לנסות
ללכת במסלול צעדת המוות ולדמיין לעצמי מה חשו אותם מסכנים? מה הם ראו? מה עבר במוחם באותם
רגעים גורליים של לפני החידלון? מי היו הרוצחים? מה גרם לרוצחים לאבד צלם אנוש כלפי הקרבנות?
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וכך מצאתי עצמי עושה שני מסלולים :האחד ליוזפוב השכנה לבילגוראיי ,שם נרצחו ביום אחד ב  13ביולי 1942
 1500יהודים ,ביער שליד הכניסה לעיירה ,ושגופותיהם הושארו לטרף החיות ורק זמן רב לאחר מכן נאסף מה
שנשאר מהגוויות ונקבר בקברי אחים ,והמסלול השני שעשינו נמשך לאורך  36ק"מ של דרך פסטוראלית
יפיפיה שבין בילגוראיי לזווירז'ייניץ ,דרך בה הצעידו את יהודיי בילגוראיי בין  3-4בנובמבר  1942בקור ,ברעב,
באפיסת כוחות אל מותם ,אם בבלז'ץ ואם במהלך המסע הרגלי.
ישאל מי שישאל ,מה הקשר שבין יוזיפוב לבין בילגוראיי?
ובכן ,הקשר הוא בגדוד של כ  500גרמנים .לא אנשי צבא ,אזרחים גרמנים מן השורה ,מתנדבים ,אנשי מילואים
של משטרת המבורג ,גדוד  101שמקום משכנו היה בבית ספר בבילגוראיי ,גדוד שהגיע לשם ב .1942
ההיסטוריון דניאל גולדהגן מכנה גדוד זה בשם שנתן לספרו" :תליינים מרצון בשירות היטלר" .והיסטוריון
השואה החשוב ביותר של דורו באמריקה ,כריסטופר בראונינג ,מצייר פרופיל של אותם רוצחים ומכנה אותם
לפי שם סיפרו "אנשים רגילים" [  .] Ordinary menמי היו אנשי גדוד זה? גדוד זה מורכב היה מאנשים
בשנות השלושים המאוחרות ושנות הארבעים לחייהם ,אנשי משפחה .את השכלתם קיבלו בשנים שלפני
המשטר הנאצי ,הם היו בעלי מקצוע חופשיים ובני מעמד הפועלים והמעמד הבינוני .אנשי גדוד זה היו הללו
שרדפו את היהוד ים ביערות ,עקרו אותם ממקומות מסתור במרתפים ועליות גג ,רצחו אותם ברחובות העיר
ובאקציות ליד בית הקברות ,אבל!!! הם היו אנשים פשוטים :הם לא הגיעו לשם כרוצחים מיומנים ,המוטיבציה
לפעילות הרצח שלהם הייתה מציאות מורכבת הרבה יותר מהתפיסה הרובוטית של "הבורג הקטן במכונה",
וגם מעבר לשנאת יהודים שגרמה להם להרוג מתוך עונג  .בזה דן המחקר של בראונינג המתבסס על עדויות
של  210מיוצאי הגדוד שנאספו ע"י תובעים מגרמניה המערבית בשנות ה .60
הגדוד פועל בתקופה בה מכונת ההשמדה בשיאה .שימו לב שבאמצע מרץ  75%-80% 1942מכלל קורבנות
השואה עוד בחיים ,רק  20%-25%כבר ניספו 11 .חודשים מאוחר יותר בחצי פברואר  1943המצב מתהפך:
רק  20%מכלל הנספים בשואה בחיים 80% .כבר נרצחו.
מערכת ההשמדה המסיבית פועלת בקיבולת מלאה ,אנו יודעים גם מה קורה בגטאות הגדולים ,וורשה לודג',
אבל מירב היהודים גרים בערים ועיירות קטנות ,כמו בילגוראיי ,פרמפול ,יאנוב לובלסקי ,ולא פעם שיעורם
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בקרב האוכלוסין מגיע ל  80%-90%בבילגוראיי כ  75%מתושבי העיר .רשת הרכבות למחנות ההשמדה
ולצרכים לוגיסטיים עמוסה ,כמה מחנות לא יכולים כבר כמעט לקבל קורבנות נוספים אם לא יתרחבו .הייפלא
איפה שכדי לחסוך את כל העבודה רוצחים בתוך הערים? ביערות?
המעניין בכל זאת שאיש לא הכריח את אנשי גדוד  101להשתתף בטבח ,לפני יציאת הגדוד מבילגוראיי ליוזפוב
מפקד הגדוד וילהלם טראפ בן ה  53שאנשיו כינו אותו בשם החיבה "פאפא-טראפ" הסביר לאנשיו ש"צריך
לבצע משימה בלתי נעימה להחריד ...אם מישהו מרגיש שאינו מסוגל להתמודד עם המשימה הוא יכול לצאת
מהמעגל ולהשתחרר מן המשימה" .אתם מבינים? נותנים להם את אפשרות הבחירה! כ  12איש יוצאים
מהשורה ומחזירים למפקד את הרובים שלהם ,איש מהם לא נענש .היתר מגיעים ליוזפוב ,מוטל עליהם איסוף
וריכוז היהודים ,הובלתם לכיכר העיירה ומשם לרצח ביער .זקנים ,חולים ותינוקות נורים במהלך הריכוז .שוטר
גרמני מעיר שאפילו לנוכח המוות לא נפרדו האמהות היהודיות מילדיהם...
אני מצטער אם הדברים שאני עומד לתאר כאן הם קשים עד בלתי נתפסים ...היהודים הובאו ליער .טראפ עצמו
השים עצמו חולה ונמנע מלהגיע לזירת הרצח ,שוטרי גדוד  101מקבלי הנחיות לביצוע הרצח ,רופא הגדוד
ד"ר שֹונ ְֶ ֶֶפ ְֶל ֶדר [נגן אקורדיון נפלא] מסביר בדיוק איך לירות על-מנת לגרום מוות מיידי .להניח את כידוני הרובים
על בסיס הצוואר בין השכמות .חלק מאנשי פלוגות הירי מבקשים אחרי הסיבוב הראשון להשתחרר :בין 10%
ל  20%מהם .מאפשרים להם ,גם הם לא נענשים .בהמשך מסתבר שהבקשה להשתחרר אינה בגלל מצפון,
הירי היה דבר מלוכלך ,ובגדיהם הוכתמו בדם וברסיסי מוח ועצמות שניתזו לכל עבר...
כמות הקרבנות ביער הייתה כה רבה עד שלא נותר מקום עבור המוצאים להורג החדשים .בשעה  9בלילה
התכוננו הגרמנים לעלות על המשאיות ולנסוע בחזרה לבילגוראיי ,המתים נשארו ביער ,חלק מהשוטרים
'העשירו' עצמם בשעונים ,בתכשיטים ובכסף שנלקחו מהקורבנות .כשחזרו לבילגוראיי הם אכלו מעט אבל שתו
כמויות נדיבות של אלכוהול .חלק מהרוצחים מספרים בעדויותיהם שלחלק מהם היו סיוטי לילה .רופא הגדוד
נוטל את האקורדיון ,שוטר אחר שהיטיב לנגן בכינור גם הוא שם את הכינור מתחת לסנטרו והשניים מעודדים
את הכל במוזיקה עליזה.
ארבעה חודשים מאוחר יותר מוליכים את יהודי בילגוראיי במסע מוות לתחנת הרכבת בזוורז'יניץ ,כל מי שנופל
או סוטה מן השורה ,יורים בו מייד .למודי ניסיון מההתנסות המבחילה מקודם ,הפעם הגרמנים לוקחים אתם
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כוח עזר של חיות אדם סדיסטיות של ליטאים ,אוקראינים ,משימת הירי מוטלת עליהם ,שהם יתלכלכו ,למי
אכפת?
מעשי הרצח של אותם "אנשים פשוטים" הלכו ורבו ,ככל שרבו הפכו הם אטומים למעשיהם ,וכשמישהו התרשל
ננזף הוא ע"י חבריו ,איך זה שעשו מה שעשו? האם בשל הלחץ לקונפורמיות – ההזדהות הבסיסית של גברים
לובשי מדים עם חברים לנשק? הרגשת הבייחד? קשרי אחווה? החשש והבושה להחשב "חלש מדי"? פחדן?
אי הרצון להתבזות בעיני החיילים הנאספים? ההנחה שבלאו הכי היהודים ימותו ,מידיו של אותו גרמני או לא
מידיו " ,ההגיון הגרמני"  :יריתי בילד כי החבר שלי ירה קודם באימו ,ואמרתי לעצמי שאחרי הכל ילד לא יכול
לחיות יותר בלי אמא שלו .אחד הקצינים של הגדוד שהתחתן והביא את אשתו לירח דבש בפולין ,נוהג היה
להב יא אותה לצפות בו שעה שפיקד על ההרג .בערב התכנסו ,ושוב רופא הגדוד נטל את האקורדיון ,חברו
נטל כינור ,סדר צריך להיות! צריך לשמור על צלם בן אנוש בן תרבות ,לשמור על המורל ,ומה יעשה זאת טוב
יותר ממוזיקה? מה שברור הוא שבניגוד לדאגה שהפגינו זה כלפי זה לא הייתה להם שום תחושה דומה של
מחוייבות אנושית כלפי הקרבנות.
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קורות ימי עולם מלאים במעשי טבח ורצח המונים ,התאכזרות בשעת מלחמה של צבאות כובשים כלפי חיילי
צבאות נכבשים וגם כלפי אוכלוסייה אזרחית ,אם מתוך שינאה ,אם מתוך רגשות נקם אכזריים ,אם על רקע
אתני או פוליטי או דתי .כך זה תועד מאז נרשמו קורות ימי עולם.
החל מהמאה ה , 19-עם התפתחות הטכנולוגיה ,התאפשרו מקרים רבים וקיצוניים יותר של רצח המוני .לצד
הטכנולוגיה ,התפתחו אידאולוגיות קיצוניות בתחומים שונים כגון :גזענות ,לאומנות ,קנאות דתית ותפיסות
כלכליות אשר 'הצדיקו' רצח המוני לצורך מימושן והגשמתן .בשנת  1828הורו קצינים בריטים על השמדתם
של ילידי טסמניה במה שנודע כרצח העם המאורגן הראשון .רצח עם נעשב בצ'רקסים בשנת  1864בקווקז,
רדיפת האינדיאנים באמריקה ,רצח העם הארמני רצח העם ברואנדה ועוד ומעשים ברבריים של גייסות לוחמים
שנעשו גם ע"י אמריקאים במלחמות בקוריאה ושנים מאוחר יותר בווייטנאם .המשותף הוא שברוב אותם מקרים
מבצעי הרצח היו "אנשים רגילים שנקלעו לסיטואציה" .גם אנו אנשים רגילים ,לא אחת כשאני צופה סביבי
ורואה את גלי השנאה המפעפעים כארס נחשים מתוכנו ,ואת העדר הסובלנות שלנו כלפי עצמנו וכלפי הזר
שבתוכנו ואף שאין מקום להשוואה עם מה שעשה לנו העמלק הגרמני ומשתפי הפעולה הפולנים ,האוקראינים
וכל מי שתרם להם באופן אקטיבי או פסיבי ,עובר בי הרהור' :היש ערובה לכך שאנו חסינים מכך'? אנו שכל
כך סבלנו מזה ,הנרשה לעצמנו זילות ערכים? "טוהר הנשק ,המוסר והמידות"? שמעתם על מעשיהם של אנשי
גדוד  101שהיו "אנשים פשוטים" ואיזו טרנספורמציה רוחנית ,אנושית ,תרבותית ,מוסרית הם עברו ,מבלי
להשוות כלל ,חלילה לנו להרהר אפילו באפשרות שמשהו מצדיק אבדן צלם אנוש.
המשורר חיים גורי כתב שני שירים לאחר שביקר באזורים ההם :חזקה שנאמץ ללבנו את שורת הסיכום שלו:
"י ְִֶהי אֲ סֹונֵנּו הַ זְֶ הָ ָרה לָ כֶם!"
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שמוליק עצמון יקרא אותם עבורנו.
ביקור מאוחר  -חיים גורי
אזֹורים הָ הֵ ם
ִ
הָ יִינּו בָ
ִיתי ַמאֲ ִמין.
ִיתי ל ֹא הָ י ִ
ִא ְֶל ָמלֵ א הָ י ִ
אֹותי
ִ
חֹושב ֶש ְֶמ ַר ִמים
ֵ
ִיתי
הָ י ִ
ּפּורים הַ בָ ִאים ִמן הַ ִד ְֶמיֹון
ְֶב ִס ִ
הַ חֹולָ נִ י
כ ַָמה עֵ צִ ים ֶש ָש ְֶרדּו נִ ְֶש ְֶבעּו ִלי
ֶשזֶ ה ִסּפּור אֲ ִמ ִתי
ֶש ָראּוי הָ יָה ִלי ְֶל ַר ְֶאיֵן אֶ ת הַ ֵמ ִתים
גַ ם חָ זְֶ רּו עַ ל ֶשהָ יָה ָשם ִל ְֶפ ָר ֵטי
ְֶּפ ָר ִטים.
אָ ז הֻ ְֶבהֲ ָרה ִלי הָ אֱ ֶמת לַ אֲ ִמ ָתּה,
ְֶליַד גִ ְֶבעַ ת הֶ עָ פָ ר הַ ִהיא,
ִמ ַתחַ ת ְֶל ִת ְֶק ַרת הַ בֶ טֹון ֶש ָש ְֶמעָ ה ו ְֶָראֲ ָתה
עֹודי
בָ א ִבי ְֶבכִ י ֶשכָמֹוהּו ל ֹא י ַָד ְֶע ִתי ֵמ ִ
הַ כֹל ָק ָרה כָאןִ ,ה ְֶס ִבירּו ִלי.
עֹופ ִפים בָ רּוחַ הַ ָק ָרה.
ְֶמנ ָֻשק בֶ עָ ִלים הַ ְֶמ ְֶ
ֵמעַ ל גִ ְֶבעַ ת הַ חֹ ֶמר הַ הּוא.
מֹורה הַ ֶד ֶרְך ִת ְֶרגֵם ִלי ְֶל ִע ְֶב ִרית ֶשנִ ְֶשאֲ ָרה בֹו
ֵ
ִתכֵן ְֶמאֹ ד
ִתכֵן הָ יָה ְֶלי ָ
וְֶהַ ל ֹא י ָ
עָ ַמ ְֶד ִתי ָשם ָשעָ ה אֲ ֻרכָה רֹוחֵ ץ ִב ְֶד ָמעֹות
"י ְִֶהי אֲ סֹונֵנּו הַ זְֶ הָ ָרה לָ כֶם!"
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משהו מוגזם להפליא – חיים גורי

ִתכֵן.
ַמ ֶשהּו מֻ גְֶ זָם ְֶלהַ ְֶפ ִליא עַ ד כִ י ל ֹא י ָ
וַאֲ בָ נִ ים ּובַ ְֶרזִ ִלים ּוזְֶ גּוגִ ּיֹות ְֶמנֻּפָ צֹות.
בּותי ִל ְֶשמֹעַ
כ ַָמה צְֶ עָ קֹות יָכֹול אָ ָדם ַת ְֶר ִ
ִל ְֶפנֵי ֶשּי ְֶַת ִחיל לָ צֵ את ִמ ַד ְֶעתֹו?
ְֶלכ ַָמה זְֶ ַמן הּוא זָקּוק ִב ְֶממֻ צָ ע כְֶ ֵדי לָ צֵ את ִמ ֶמנָה?
ּובג ָָדיו ִע ָמדֹו?
כָל עֹוד כֹחֹו ְֶ
אֹותי נ ְֶַפ ִשי הַ נִ ְֶבהֲ לָ ה
ִ
כָז ֹאת וְֶעֹוד ָשאֲ לָ ה
בָ אֵ ש הַ ּפֹו ֶג ֶשת בַ אֲ פֵ לָ ה
אֹותה ֵמעֲ בָ ִרים
ָ
ירה
ּומ ִא ָ
ְֶ
שּותם
ָ
רּועים ֶשאֵ ינְֶ ָך ַמאֲ ִמין ְֶל ִה ְֶת ַרחֲ
הֲ ֵרי י ְֶֶשנָם ִמ ְֶק ִרים וְֶאֵ ִ
סּוגֵ י הַ הֶ ֶרג הַ שֹונִ ים
אֹותם
ָ
וְֶאֵ ינְֶ ָך רֹוצֶ ה ֶשאֲ פָ ֵרט ְֶלָך
ִתכֵן!
ִתכֵן! ְֶלי ָ
וַהֲ ִפיכַת כָל זֶה ְֶלל ֹא י ָ
ִתכֵן!
ְֶלעֹוד אֵ יְך י ָ
הֲ ֵרי כָל זֶה ָק ָרה! וְֶעֹוד אֵ יְך ָק ָרה!!
הַ ל ֹא יֵאָ ֵמן הּוא ֶש ִה ְֶת ַרחֵ ש ו ְֶַר ִבים הָ יּו הָ עֵ ִדים
לַ ִה ְֶת ַרחֲ שּות הַ זֹו.
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ישראל בר-און :ס יפרתי לכם על יוזיפוב ,שכנתה של בילגוראיי .יש לי חבר ילדות ,אפרי פדצור ,הוא גר היום
בלונדון .אחותו דובית ילוביצקי [שניהם דודיו של ח"כ חיליק בר וסגן יו"ר הכנסת] ,סבתם ,גיטל קוטובסקי
קבורה בקבר אחים זה ביוזפוב.
אביהם יעקב אליעזר קוטובסקי [פדצור] כתב שיר .דובית מורה בבאר שבע נמצאת כאן איתנו ,תלמידתה,
לירון אביעוז ,הלחינה את השיר ואף היא אתנו כאן .אני מזמין בזאת את דובית לספר על הרקע לשיר ואחר
כך נשמע אותו מפי לירון.
דובית ילוביצקי  -אבי ז"ל יעקב אליעזר קוטובסקי פדהצור נולד בפולין בעיירה סקולסק שבמחוז קונין .הוא
לחם בצבא הפולני נגד הגרמנים ,נפל בשבי ואחר כך חזר הביתה .אז גורשה המשפחה יחד עם בני העיירה
ליוזפוב .הוא הספיק לברוח משם
בזמן והצטרף לפרטיזנים.
אמו גיטל גוסטבה וילצ'ינסקי
קוטובסקי ז"ל הי"ד נרצחה
ונטמנה בבורות ההריגה ביוזפוב
יחד עם רבים מבני העיירה
סקולסק והעיירות שבסביבתה.
ולכבודם כתב אבי :
"נוחו בשלום אחי ואחיותיי
הנטבחים ,נומו בשקט בקברכם
ורגבי האדמה שיהיו מתוקים
לכם .באנו מכל קצוות הארץ כדי
לחלוק כבוד לזכרכם ,כדי לומר
קדיש על קברכם ולהישבע כאן
לפניכם כי לעולם לא ילכו עוד
יהודים לטבח .דמכם לא ינקה וזכרכם לא ימוש מליבנו .יהיה זכרכם ברוך לעולמי עד ויהא שלום לאפרכם" .
גם את השיר "ביום מותם" כתב אבי לכבודם .השיר נכתב במקור ביידיש ובחרוזים.
חלק מהתרגום שלו לעברית הלחינה תלמידתי אביעוז לירון והיא תבצע אותו.
אקריא את מילותיו תחילה ... :

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :
פקס03-5718129 :

~ ~ 19
ביום מותם (זהו שיר בחרוזים שמתורגם מיידיש לכן הוא ללא חרוזים).
הלחינה ושרה אביעוז לירון
וברך אלוהים את היום ההוא בחן היום ההוא בחן
שמש האירה במלוא תפארתה.
היער עמד לו בשקט מסביב בשקט מסביב
שירת ציפורים נשמעה במלוא יופייה.
ברוך התלטפו העשבים התלטפו ברוך העשבים
זרחת השמש באור נגוהות
חלמו העצים ביער השקט ביער השקט
כמה יפה הייתה האידיליה.
פתאום נרעד היער בבעתה,
מיד הפסיקו ציפורים את שירתן ,שירתן.
נאלצה כל אם לראות
איך כל אב קבר חפר
ורעד בו כל איבר
קבר עבור ילדיו ,קבר עבור ילדיו.
מכוניות נוהמות – יריות נשמעות
כבר נשפך דם יהודי תמים
ללא הרף מרעישים רובים
הגסטאפו צמאי דם כתנים רעבים.
רבבות יהודים כחולות נודדים
רצחה ידו האכזרית
כמו רוח סערה מתגברת
כך במהירות לקחו אותם.
נאלצה כל אם לראות
איך כל אב קבר חפר
ורעד בו כל איבר
קבר עבור ילדיו ,קבר עבור...
בשקט כל יום לחשו את התפילה
הטבע פרח בכישופו המרהיב
מדוע היום לא הפך ,מדוע לא הפך,
ללילה ...ללילה?
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אסתר אדלר ואחותה ציפורה מובשוביץ לבית
ברגרפריינד

אולמר אליעזר [אלי] לבית אולמר

אורנה רביד [מושל] לבית מיצנר

אסתי עילם שפיטלניק לבית מרצר ושטרוזר

אסתר ברקן לבית שטרוזר ומרצר

בית הלחמי זהבה לבית סטמפל
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וייצמן שמואל ואסתר לבית מיצנר

דובית ילוביצקי

דפנה ברפמן לבתים קסנר ,שור ,הוברמן

מירה רום ואחיה אלי פך לבית פך

הרמן שלמה ובנו אפרים לבית הרמן

וסרמן מרים לבית לוסגרטן
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זמקו שרה לבית שארף

חני גנני לבית גליקליך וברגרפריינד

יהודה ברזל לבית ברעזעל

יהודית קציר לבית אולמר עם אביה

ישראל קנדל לבית קנדל

לייפר עוזר לבית לייפר
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שמעון בארי למשפחת ברגרפריינד

לנגפלד רפאל ורינה זנבר לבית לנגפלד

לקס אבי לבית לקס

מידובניק עמליה לבית טננהולץ

מיכל לייסט לבית זמלר ובית קלוץ

מרים אלמנת בנימין טל לבית טעייר
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עצמון שמואל לבית וירצר

צבי מילר לבית קורנשטיין וברזל

קניג מיכה לבית ברגרפרויינד ובית רייס

ראיער מאיר לבית זילברפיין וגרינאפל

רבקה ניב לבתים לייטר פוקס שוערדשארף

רפי קליין לבית רוייזנטרייגר
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שוש נגר לבית ברגרפריינד

שושנה פלד לבית קנטור

שיינוולד זאב לבית סטמפל

ישראל בר-און לבית ברון וזיצר

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :
פקס03-5718129 :

~ ~ 29

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :
פקס03-5718129 :

~ ~ 30

הרמן שלמה אומר 'קדיש'

משה וקסברג – 'אל מלא רחמים'

הקהל מכבד בקימה
יזכור לנספים בשואה

הקהל מכבד בקימה

ֹלהי הָ רּוחֹות ְֶלכָל-בָ ָשר.
אָ ִבינּו ַמ ְֶלכֵנּו אֵ ל אֱ ֵ
הֹורים כְֶ ז ַֹהר ָה ָר ִקיעַ ַמזְֶ ִה ִירים
ּוט ִ
דֹושים ְֶ
ֵתן ְֶמנּוחָ ה נְֶ כֹונָה עַ ל-כַנְֶ פֵ י הַ ְֶשכִ ינָה ְֶב ַמעֲ לֹות ְֶק ִ
יהם ֶשל ֵשש ֵמאֹות ִר ְֶבבֹות אַ ְֶלפֵ י י ְִֶש ָראֵ ל אֲ נ ִָשים ְֶונ ִָשים יְֶלָ ִדים וִילָ דֹות
מֹות ֶ
אֶ ת-נִ ְֶש ֵ
צֹור ִרים ְֶבגָלּות אֵ ירֹוּפָ ה.
ידי ִמ ְֶפ ְֶלצֹות ַה ְֶ
ְֶשנִ ְֶק ְֶברּו חַ ּיִ ים ִב ֵ
ְֶשנ ְֶֶחנְֶ קּו ו ֶ
ְֶשנִ ְֶט ְֶבחּו ו ֶ
ֶשנ ֶֶה ְֶרגּו ו ֶ
תֹורהְֶ .בגַן עֵ ֶדן ְֶתהֵ א ְֶמנּוחָ ָתם.
ירי ַה ָ
יקים אַ ְֶרזֵי ַה ְֶלבָ נֹון ְֶואַ ִד ֵ
הֹורים .בָ ֶהם גְֶ אֹונִ ים וְֶצַ ִד ִ
ּוט ִ
דֹושים ְֶ
כֻלָ ם ְֶק ִ
מֹותם ה' הּוא נַחֲ לָ ָתם.
לָ כֵן בַ עַ ל ָה ַרחֲ ִמים ִיצְֶ רֹר ִבצְֶ רֹור הַ חַ ּיִ ים אֶ ת-נִ ְֶש ַ
כּותם .אֶ ֶרץ אַ לְֶ -תכ ִַסי ָד ָמם וְֶאַ לְֶ -י ִהי ָמקֹום ְֶלזַעֲ ָק ָתם.
ּולכָל י ְִֶש ָראֵ ל זְֶ ָ
ְֶתעֲ מֹד לָ נּו ְֶ
ּוזְֶ כֹר לָ נּו ע ֲֵק ָד ָתם ו ַ
דֹושים ְֶלזִ כָרֹון ָת ִמיד ֶנגֶד עֵ ינֶיָך צִ ְֶד ָק ָתם.
כּותם נִ ְֶדחֵ י י ְִֶש ָראֵ ל יָשּובּו לַ אֲ חֻ זָ ָתם ו ְֶַה ְֶק ִ
ִבזְֶ ָ
ֹאמר אָ ֵמן.
בֹותם .וְֶנ ַ
יָבֹואּו ָשלֹום יָנּוחּו עַ לִ -מ ְֶשכְֶ ָ
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גרסה לזכר קורבנות השואה [ע"י שלמה הרמן]
הֹורים כְֶ זֹו ַהר ָה ָר ִקיע ַמזְֶ ִה ִירים
ּוט ִ
דֹושים ְֶ
רֹומיםַ ,ה ְֶמצֵ א ְֶמנּוחָ ה נְֶ כֹונָה עַ ל כַנְֶ פֵ י הַ ְֶשכִ ינָהְֶ ,ב ַמעֲ לֹות ְֶק ִ
אֵ ל ָמלֵ א ַרחֲ ִמים שֹוכֵן בַ ְֶמ ִ
ְֶשנִ ְֶסּפּו עַ ל ִקדּוש הַ ֵשם,
הּודים ,חַ ְֶללֵ י הַ שֹואָ ה ְֶבאֵ ירֹוּפָ הֶ ,שנֶהֶ ְֶרגּוֶ ,שנִ ְֶשחֲ טּוֶ ,שנִ ְֶש ְֶרפּו ו ֶ
יליֹונֵי ַהּיְֶ ִ
אֶ ת כָל ַהנְֶ ָשמֹות ֶשל ֵש ֶשת ִמ ְֶ
ירם ְֶב ֵס ֶתר כְֶ נָפָ יו ְֶלעֹולָ ִמיםְֶ ,ויִצְֶ רֹור ִבצְֶ רֹור הַ חַ ּיִ ים
יהם ִמ ְֶשאָ ר ָהעַ ִמים .לָ כֵן בַ עַ ל ָה ַרחֲ ִמים י ְֶַס ִת ֵ
ידי ַה ְֶמ ַרצְֶ ִחים ַהג ְֶֶר ָמנִ ים וְֶעֹוזְֶ ֵר ֶ
ִב ֵ
ֹאמר אָ ֵמן.
גֹורלָ ם ְֶל ֵקץ ַהּי ִָמין ,וְֶנ ַ
יהם ,ה' הּוא נַחֲ לָ ָתםְֶ ,בגַן עֵ ֶדן ְֶתהֵ א ְֶמנּוחָ ָתםְֶ ,ויַעֶ ְֶמדּו ְֶל ָ
מֹות ֶ
אֶ ת נִ ְֶש ֵ
קדיש
ִיק ֵרב ְֶמ ִשיחֵ ּה .אָ ֵמןְֶ .בחַ ּיֵיכֹון
כּותהְֶ ,ויַצְֶ ַמח ּפֻ ְֶר ָקנֵה ,ו ָ
עּותהְֶ ,וי ְֶַמ ִליְך ַמ ְֶל ֵ
י ְִֶתג ַַדל ְֶוי ְִֶת ַק ַדש ְֶש ֵמּה ַרבָ א .אָ ֵמןְֶ .בעָ ְֶל ָמא ִדי ְֶב ָרא כִ ְֶר ֵ
ּולעָ ְֶל ֵמי עָ ְֶל ַמּיָא .י ְִֶתבָ ַרְך
ּובזְֶ ַמן ָק ִריב ,ו ְִֶא ְֶמרּו אָ ֵמן .יְֶהֵ א ְֶש ֵמּה ַרבָ א ְֶמבָ ַרְך ְֶלעָ לַ ם ְֶ
ּובחַ ּיֵי ְֶדכָל בֵ ית י ְִֶש ָראֵ ל ,בַ עֲ גָלָ א ִ
יֹומיכֹון ְֶ
ּוב ֵ
ְֶ
יר ָתא,
ָתא ו ְִֶש ָ
ַשא ְֶוי ְִֶתהַ ָדר ְֶוי ְִֶתעַ לֶ ה ְֶוי ְִֶתהַ לָ ל ְֶש ֵמּה ְֶד ֻק ְֶד ָשאְֶ ,ב ִריְך הּואְֶ .לעֵ לָ א ִמן כָל ִב ְֶרכ ָ
רֹומם ְֶוי ְִֶתנ ֵ
ִש ַתבַ ח ְֶוי ְִֶתּפָ אַ ר ְֶוי ְִֶת ַ
ְֶוי ְֶ
ירן ְֶבעָ ְֶל ָמא ,ו ְִֶא ְֶמרּו אָ ֵמן יְֶהֵ א ְֶשלָ ָמא ַרבָ א ִמן ְֶש ַמּיָא ,וְֶחַ ּיִ ים עָ לֵ ינּו ְֶועַ ל כָל י ְִֶש ָראֵ ל ,ו ְִֶא ְֶמרּו אָ ֵמן.
תֻ ְֶש ְֶבחָ ָתא ְֶונֶחֱ ָמ ָתאַ ,דאֲ ִמ ָ
ֲשה ָשלֹום עָ לֵ ינּו וְֶעַ ל כָל י ְִֶש ָראֵ לְֶ ,ו ִא ְֶמרּו אָ ֵמן.
רֹומיו ,הּוא ַיע ֶ
עֹושה ָשלֹום ִב ְֶמ ָ
ֶ
האבלים( :פוסעים שלוש פסיעות לאחור)
גבירותיי ורבותיי ,חברי ארגון יוצאי בילגוראיי .תמה אזכרת בילגוראיי  .2018תודה לכל מי שבא וכיבד את האירוע
בנוכחותו ,שנתראה בשמחות.
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