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 האזכרה.קיים ארגוננו את טכס האזכרה השנתי לקדושי בילגוראיי. בדפים להלן תוכן  15.04.2015ב 

 ן להוריד כל תמונה ישר מספרייה זאת. ונית dropboxהעלינו לאתר את 

 ללחוץ על הלינקכדי להגיע לספרייה זאת יש 
 

1a?dl=0-/AABYvX4P7M6TMfOztcUkiUhttps://www.dropbox.com/sh/0x2z3aqdbp9bi77 
 

 

 

 

 

 און  -: ישראל ברכתב והנחה את האזכרה
 און, שמואל עצמון, רבקה ניב, רפי קליין, שלמה הרמן.-: ישראל ברהשתתפו בהגשה

 און ופיט קסל.-: ישראל ברצילמו את האזכרה
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 שמעון בארי רחל שיינזינגר קסלפיט 

   
 אריה ברגר לאה נבו דפנה ברפמן

   
 נעמי טנא נפתלי בלבן אוברהנד ומשה וקסברגשלמה שרף 

   
 רבקה ניב שלמה הרמן חני גנני
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 טל בנימין אם ובתה: מרים טל ועדינה וכמן עדינה וכמן בת בנימין ומרים טל

   
 שמואל ויצמן ואחותו ציפורה קגן אלי פך רפאל לנגפלד

   
 יהודה ברזל רחל אמסלם ואחיה אלי אולמר רפי וורדה קליין

   
 משה פך ואריה ברגר משה פך רום מירה

   
 שמוליק עצמון וירצר הנקה זילברצוויג ואלקה שובל רינה ויינברגר
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 יוצאי ובני יוצאי העיירה בילגוראיי. –חברים יקרים 

 

מספר חברי הארגון שלנו, שהלכו לעולמם במהלך קודם שנתחיל בטכס האזכרה, אנו מבקשים בזאת לכבד את זכרם של 

 השנה שבין אזכרה לאזכרה:

 

 4בגיל  לארץ סבקיסן עלהובקרגנדה שבא 1945בן פייבל וטובה שולמן ואחיה של אלקה שולמן שובל יליד   .

יהיה זכרו  .השאיר אחריו שני בנים ובת ושמונה נכדים 01.02.15. נפטר ב עסק במסחרהתגורר בנתניה ו .1949בשנת 

 ברוך.

 

בנו היחיד  היה 22.11.14במותו, הוא נפטר בשבת   85, היה בן 1924הסופר בן קיבוץ בית אלפא נולד ב . 

[ יצחק בשביס זינגר, ישראל היה סופר, עיתונאי ומתרגם.  1978של הסופר היידיש הנודע וזוכה פרס נובל לספרות ]

למרות שמלאכת היצירה העסיקה אותו ללא הרף משך שעות רבות של היממה, הוא גילה התעניינות בכל הקשור גם 

כדי לספר לו על פעילויותינו ועל המתרחש בעיירה. העברתי אליו  בענייני בילגוראיי. נהגתי להתקשר אליו ולהיפגש אתו

את דפי העדכון שלנו והוא אמר לי שהוא קורא אותם בעיון ואינו מחסיר מילה.  הוא התרגש מאד כששמע על הקמת 

 יירה. ארגון זינגר בבילגוראיי ועל שאזרחיה הפולנים של העיירה הקימו ביוזמתם את ספסל/פסל יצחק בשביס זינגר בע

. 1938ישראל נולד בוורשה להוריו רחל ]רוניה[ שפירא ויצחק בשביס זינגר, אימו והוא עברו למוסקבה ועלו ארצה בשנת 

היה העורך של המוסף השבועי "חותם" בעיתון "על  1972במלחמת השיחרור שירת כלוחם בחטיבת גולני. משנת 

שעברו מאוחר יותר לעיתון "מעריב".  ישראל לימד עיתונאות  המשמר", והקים את המוספים "הדף הירוק" ו "קו למושב"

 אביב, ועסק בכתיבה כמו גם בתרגומים לעברית של יצירות של אביו.-באוניברסיטת תל

 ישראל היה נשוי לאביבה ז"ל. השניים הותירו אחריהם בת, שלושה בנים, ותשעה נכדים. 

 

והובאה לקבורה בבית העלמין קריית שאול ליד קבר  12.05.14לבית קופף ז"ל גיטלה נפטרה ב 

הייתה במותה. עם תום מלחמת העולם השנייה התגוררה בלובלין עם בעלה משה,  95,בת 1919בעלה. ילדת בילגוראיי 

ומשך מספר  1950זלצמן(. משפחת זלצמן עלתה לישראל בשנת אלי גל ואחיו חיים  –בניה שנולדו שם )אליעזר  2ועם 

שנים התגוררו באוהל במעברת פרדס כץ. בנה אלי יודע לספר שאת רצפת החול שבאוהל נהגה אמו לטאטא במטאטא 

זרדים. ועוד מספר הוא, שהערך המוסף למגורים ראשוניים אלו 'בארץ האבות', היה התחושה הישירה של החיים בטבע 

ביכולת לשמוע את התנים מייללים בלילות... גיטלה הייתה מעורה מאד בחיי החברה של ניצולי בילגוראיי,  שהתבטאה

 לקחה חלק בפעילויותיהם ושמרה על קשר אתם. במותה השאירה גיטלה אחריה, שני בנים, שישה נכדים ושמונה נינים.
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שאיבדו בני משפחה במהלך השנה שבין ן בשם הארגון אנו מבקשים גם להביע את השתתפותנו בצער חברי הארגו

שלמה שרף ובני משפחתו על פטירת ל ,יעקב מושל ז"ל על פטירת בעלה ובני ביתה סבינה מושלל: אזכרה לאזכרה

 .אמסלם ז"ל קוטה בני הזוג רחל ושמואל אמסלם על פטירת אמו של שמואללו הרעיה והאם לאה ז"ל

 

 

  און:-ישראל בר

מאז הקמתו מחדש של ארגוננו שאנו מקיימים את מפגש הזיכרון  האחת עשרהזאת הפעם  .אזכרות ערכנו עד היום עשר

שנרצחו בין שאר  גם הפעם נפנה את הפנס ונאיר עוד נידבך של קהילת הקדושים של בילגוראיי :לקרבנות בני עיירתנו

ים להכירם קורבנות השואה והוציאו את נשמותיהם בכאב ויסורים. אנו מצוו

וכל המרבה לספר בהם, בחייהם ובמנהגיהם הרי זה משובח וחשוב, למען 

זכרם, למען התודעה שלנו, למען כבודם ולכבודינו. לכן מפעם לפעם אנו 

נוטלים את הפנס ואת המברשת, מאירים על עוד רובד וממסלקים את 

 שכבת אבק הזמן ששקעה עליה והנה אנו רואים אותם, וצופים בהם אפילו

   מבעד לדמיון ונפשנו יוצאת אליהם בגעגועים וחמלה.

מושג משמעותו של ה לא מכבר חגגנו את חג הפסח, הלה הוא חג האביב.

לזכור וגם להזכיר, ומשום שזכרון הוא דבר שהולך ודוהה ונמוג עם הזמן הרי שבמקרים רבים אם מספרים  הואאזכרה 

בשל הקירבה לחג  :חבריםוזאת על מנת שישמעו וידעו.  להם זכרונות מאירים גם את עיניהם של אותם שלא נחשפו

הם של יהודיי בילגוראיי, חשבנו להכניס האביב וחג החירות החלטנו השנה לספר על האווירה, המנהגים ואורחות חיי

ערב הפסח בבילגוראיי.  חושב אני שהווי זה לא היה שונה גם אצל  של אתכם בדמיונותיכם לעיירה דווקא בתקופה זאת

  יהודי פולין שחיו בעיירות אחרות.  

 בילגוראיי, עיירה עם רוב מוחלט של דלפונים.

תמונה של משפחה אחת המייצגת כמעט את כל יהודי בילגוראיי על  באחד הפרקים בספרו והשמים שתקו מצייר אבי

 רקע האביב, ההכנות לחג הפסח והחג עצמו.

 כך למשל:  ,אנו למדים מפרק זה על: הדברים שעמדו בראש דאגותיהם ומאווייהם

  לא יהיה להם מעט מזון כדי לכבד את שולחן החג בליל הסדר.ששמחת החג תופרע משום שהדאגה והחשש 

  הציפייה המתוחה והמייסרת לדוור הגוי שיביא להם חבילה, או מכתב מקרוביהם באמריקה ויהיו בו כמה שטרות של

 כסף שיעזרו להם לעבור את החג במעט פחות קושיים.

  על הדוור הגוי שמכיר את יהודי העיר ואפילו "משתתף בצערם" כשהוא רואה אותם באכזבתם כאשר שם אנו למדים

 גיע...מכתב שכזה לא ה

 ...על השמחה שאין לה שיעור כשהמכתב כן מגיע 

 ."ועל המושג שהחזיק אותנו אלפיים שנות גלות: "התקווה 
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 [126-128ברשותכם חברים אבקש משמוליק עצמון להקריא לכם פרק זה...]עמ' 

 

יוורות לא הותירו יענקל נראו בחוצות. פניהם הח-האביב: השלגים והקרח נמסו, העצים עטו פריחה, וילידיו של שרול

רושם מיוחד במינו על שכניהם. רחוב הגשר מלא היה בילדים 

חיוורים. ימים ספורים לפני חג הפסח הורגשה אווירה מתוחה 

בעלפערס, אחיותיה של -בורך-כלשהי בבית. בנותיו של שמואל

יענקל, אותן שתיים שאחרי מגיפה הכולרה -בשא'לה אשת שרול

ו והקימו משפחות, נוהגות היו כמו נדדו לארצות הברית ושם נישא

מהגרים אחרים, לשלוח כסף לאחותן שנותרה בפולין. היו עושות הן 

זאת פעמיים בשנה. לפני פסח ולפני ראש השנה. כסף זה היה 

לעזר רב בהכנה לחג. פעמיים בשנה, מדי שנה בשנה הייתה 

המשפחה מצפה כשסבלנותה כמעט ופוקעת לימי ערב החג. 

היו הילדים יוצאים לקדמת חצרו של איצ'ה קובל ומצפים בעיניים כלות לנושא המכתבים. ימים תמימים בהתקרב המועד 

יענקלה -חלפו להם כך בציפייה, בטניהם הומיות מרעב מציק. נושא המכתבים הופיע במעלה רחוב הגשר. ילדיו של שרול

מה הם מצפים. ככל שקרב אליהם פעמו ליבותיהם זיהו אותו על פי תרמיל הדוורים העשוי עור חום. היטב ידעו הקטנים ל

מהר יותר מחמת ההתרגשות. עקבו אחריו במבטיהם, כמו היה בכוחם של המבטים לזרז את הגעתו. והוא מנגד, כמו 

להכעיס, היה עושה דרכו עקלתון, עובר מבית לבית, פה מחלק גלויה ושם משאיר מעטפה מודבקת, עד שנתרוקן תרמילו 

יענקל כמעט יצאה עד שהגיע אליהם. הנה עוד מעט והגוי הגבוה יפנה שמאלה אל חצרו של -ילדי שרולכליל. נפשם של 

איצ'ה קובל ובמגפיו המצוחצחים תחובי המכנסיים יפסע לתוך הבית וכמנהגו ירעים בקולו "יענקל! כסף מאמריקה!", 

טובה". ומה רב יהיה אז האושר בבית... אך -בתמורה יקבל "מטבע

אושר, אין הוא נוהג בחופזה, שומה על האדם לסבול כטבעו של 

מעט עד שיזכה בו... נושא המכתבים הגיע אמנם עד שערו של 

איצ'ה קובל אך שמאלה לא פנה. חלף על פני עיניהם היוקדות של 

הילדים היהודיים, נתן בהם מבט קצר כאומר: "אני משתתף 

וד בצער", עקף אותם ובצעדיו הרחבים והמדודים המשיך לצע

במורד רחוב הגשר. הילדים רדפו אותו במבטיהם אולי טעות 

הייתה ומיד יבחין שאכן שגה, אולי עשה זאת בהיסח הדעת 

ובחוסר עירנות ותיכף יתעשת וישוב על עקבותיו ויביא אתו 

 אפשר? הלילה רד ומשאת נפשם לא נתממשה. שכובים היו הם על מיטותיהם חדורים בתקוותלנצרכים את הבשורה... 

 ליום החדש. מעולם לא נואשו. 

למחרת ניצבו הקטנים שוב בחזית הבית מצפים לנושא המכתבים... וכך מבלי להתעייף יום רדף יום עד שאמנם הגיע 

 המיוחל... 
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כשנכנס הגוי לחצרו של איצ'ה קובל דומה היה המחזה לעדר של צבאים שבאחת נושאים כולם רגליים קלות. כל אחד 

ת ראשון המבשרים בבית. בדרך כלל פרצו הם כולם יחדיו וצועקים היו הם בהתרגשות. "אמא! אמא! מהילדים ביקש להיו

נושא המכתבים קרב..." כשהדוור הגבוה חצה את סף הבית השתנתה בו האווירה לחלוטין. כמו זרחה לפתע השמש, 

נותרו כהים כפי שהיו קודם לכן.  האירה וחיממה כל פינה בו. חיוכים עלו על פני כולם. אבל פניה של בשא'לה, האם,

בשקט חשקה שפתיה וכיווצה אותן עד שנוצרו בהן חריצים ובקעים שנפגשו בדיוק באמצע, בין שתי השפתיים. "היינו 

רוצים לגמול לאדוני בדבר מה", אמרה היא לבסוף לנושא המכתבים שישב מהורהר בעוד ידיה ממששות את משלוח 

ממחר בבוקר, היות ש... " לא היה הסיפק בפיה לסיים את דבריה עד שגבה הקומה סב הכסף שהגיע זה עתה, "כן, כבר 

לאחור, בעיניו סורק היה את כולם, ורגליו נשאוהו אל מעבר לדלת. קולה של בשא'לה רדף אחריו וככל הנראה אף השיגו, 

 "מיד כשנפדה את הזהובים... עוד מחר עם שחר..."

נכנס היה ויוצא, ואף את יושביהם היהודים. רגליו דרכו יום יום על שבילי המצוקות אותו גוי ידע היטב את הבתים בהם 

ו זה דורות רבים ושבמרחביו היה לעצום ורב. נוצרי זה שעבר מבית יהודי למשנהו ועיניו רצשל אותו עם זר שהתנחל בא

ספגו את אורח חיי תושביהם, נותר משתומם נוכח כוח העמידה וערכי המוסר העמוקים שחקוקים היו באותם אנשים. לא 

כ"כ הרבה כוח לעמוד בתלאות? אחת הקשה הוא בפני יהודי אליו היה קרוב לפשר התופעה הנצחית הזאת. "מניין לכם 

מהיכן כוח העמידה לאורח זמן כה רב?" התשובה שקיבל הותירה אותו נדהם עוד יותר מאשר היה קודם, התשובה 

הייתה תשובה פשוטה וצנועה... "מהתקווה"...  תשובה זאת נבצרה מבינתו. הוא לא יכול היה להרגיש ולהבין שהתקווה 

ותנת לנו את הכוח להיות נצחיים,  היא שמפעילה את מוחנו ואותה אנו נושמים מדי שוכנת בגופנו ובנשמתנו, היא שנ

רגע. היא שפוקחת עיננו ומחדדת מוחנו. היא שמצילה את עמינו הנרדף מכליה, ומדשנת את רעב ההווה בעסיס של פאר 

ים ובנגישות שהערימו העבר ובשפע של העתיד. הנוצרי לא השיג במוחו, שבכוחה של התקווה ניתן להתגבר על מכשול

 עמים לרגלינו בתפוצה הזרה. 

 ... התקווה הייתה ליהודי, הגשר אל מחר חדש. ללא התקווה לא היה נותר עוד זכר לעם. 

לאוזניו של נושא המכתבים הבילגוראיי היו הדברים זרים למרות בהירותם ופשטותם. אל כשהיה הוא לבד עם עצמו, 

הוא חי במחיצתם, היא העדות האמתית לכך, שבכל זאת יש באותם מילים וקביעות הודה והתוודה שהשנים הרבות בהם 

 יהודיות רבות הסבל משהו אמתי, משהו מוצק... 

 

 מקריא ישראל

היו מוציאים את המצעים  לקראת פסח שבספר[ על שבבתי יהודים מקובל היה שאחת לשנה 17ומספר אבי ]בפרק 

קש שתחבו בתוך השמיכות, הכרים והכסתות... ובערב פסח הוציאו את הקש לאוורור... מצעים? על מה אנו מדברים: 

הישן בפני חדש, הנשים היו מוציאות את המצעים והיו פורעות בקש ומנערות אותו תוך שהן גומעות אל ריאותיהן מנות 

ואותם מזיקים גדושות של אבק מצחין, והמוני מזיקים שהשתכנו בו ובמשך השנה חלקו את יצועיהם עם דיירי הבית, 

היו נפוצים לכל עבר. מעניין שכשסיפרתי לחברנו משה פך שאני מתכונן לספר על ההכנות לחג שניערו את המצעים כ

הפסח, עצר הוא אותי ואמר: "אתה יודע מה היה הדבר הדומיננטי בבילגוראיי לפני החג? כולם הוציאו את היצועים כדי 

 מה 'ואנצן' יצאו מהם?...".לטפל בקש שבתוכם... אתה יודע כמה אבק וכ
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ועוד מספר אבי שבאותם ימים יפים של לפני החג, מטף ועד זקן עמלו במלאכות הבית, סחבו החוצה לחצרות את כל 

"אוצרות הדלות", קרצפו ורחצו, והגעילו בקיתונות של רותחין כל פינה, כל סדק, הבנות היו מפשילות את השמלות על 

פני רצפת העץ הרטובה והמלוכלכת, ובסכינים ומברשות שבות ושפות את העץ עד  מתניהן, מבוססות על ארבע על

אז הספיגו את המים בנסורת ומשסילקו אותה נתגלתה הרצפה נקיה ונכונה לחג, סכו"מים וכלי -שהגיע לצבעו הטבעי, או

  בית זכו לימי הפקודה שלהם, איש איש שקוע היה במלאכתו...

 

שהגיעו מבני המשפחה באמריקה בשל שתי עשרות הדולרים 

היו ההורים יושבים טרודים ועורכים במוחם רשימות מה יקנו למי 

מהילדים לכבוד החג, ועם בנוסף לכסף הגיע גם צרור של בגדים 

מבלי  ומשומשים, היווה הדבר בעיה לא קטנה כיצד לחלק אות

שישאר מי מהילדים כאחד שלא שפר לו מזלו.  אבל בשל הכסף 

נה הבית לקראת החג כמו נגע בו מטה קסם.  בחלל שהגיע השת

הבית ריחף בליל של ניחוחות מני תבשילים ומרקחות, ריחות של 

הדגים והנזיד, המרק ששקועים היו בו כופתאות רוויות נוזלים כספוג רחצה, רפרפת וחזרת... הבית נמלא בכל טוב עד כי 

 את ימי הרעב המציקים. הדיירים שלא ידעו שובע "בימים כתיקונם" לא זכרו עוד

בחוץ על גחלים רוחשות עמדה קערת מים עמוקה וחמה, ובני הבית חפפו בה את ראשיהם בסבון צהוב ששימש לניקוי 

הכבסים, כולם עטו את בגדי החג, ונראו שמחים.  רק בלב ההורים השמחה לא הייתה שלמה, ודאגה עמוקה למחר סירב 

 לפנות את מקומה.

ית הכנסת, הבנות רצוצות מעמלן נותרו בבית, מלה בהורים ובניהם והשכנים שפגשו בדרך הלכו לואז עם רדת הערב ה

לא החליפו ביניהן, רק סוקרות בעיניהן הנעצמות מפעם לפעם את הבית  ותמהות איך זה  שרק לפני ימים ספורים שכן 

 זה היה לגן עדן. הקור בבית זה והרעב המבעית נשב בו מכל פינה כרוח פרצים, כיצג גיא צלמוות

ועוד מוסיף אבי ומספר על האם המייבבת שעה שמדליקה היא את נירות החג, ועל האב המספר על יציאת מצרים עד 

 לרגע בו הוציא מפיו את המלים "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך"...

 עד כאן תיאורו של אבי ואני מוסיף בזאת ומסכם:

  כך כתוב... וך"..."שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידע

היום רק שבשמיים התחלפו היוצרות וחמתו נשפכה על אותם שאתה בחרתנו מכל העמים... על יהדות שאנו התכנסנו פה 

כמדי שנה כדי לזכור, לחבקה אל החזה, כדי לומר להם, אנו כאן בעבורכם, אנו כאן כי אנו חלק מכם ומגופכם 

ונפשותיכם, אנו כאן כי על אף האבדן של שישה מיליונים, אנו חוזרים ודבקים במושג "היהודי הנצחי", ואתם שהוצאתם 

ישא עם הרוח, נשטף בנהרות, ושקע על שדות מוריקים נשמותיכם ביסורים, שלא הובאתם לקבר ישראל, שאפרכם נ

ברחבי אירופה, אנו כאן כדי לומר לכם, שתהה זאת נחמתכם שאנו כאן, זוכרים ומזכירים, נאמנים לזכרכם ואוהבים 

 להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים...בנו, צאצאיכם, אתכם... והתקווה שהחזיקה אתכם התגשמה 
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 א מבילגוראייאמ

 רחל קליין, ביתם של מאיר רוזנטרגר וטניה בירמן זכרונם לברכה, היטיבה לאפות. -אימי

הקמח היה לה כחומר ביד היוצר.  בשנות ילדותי בפולין היא הייתה נוהגת לאפות גם את המצות לפסח ואני התכבדתי 

 ביצירתם של החורים בבצק הרדוד.

מתעודת הלידה שלה אני למד כי מקצועו של אביה )סבי( היה טוחן קמח. כנראה אמא לא סיפרה על חייה בבילגוריי. 

 באחת מטחנות הקמח לגדות הנחלים שחצו את העיר:

 (Biala Lada, Czarna Lada,Osa.Prochnica) 

מספר שנים לאחר פטירתה של אימי, פגשתי בטורונטו את 

וברויט מ -חברתה: שרה פרישברג.  שרה, בת למשפחות טלר

Stare Krole-  הייתה בקבוצה שברחה מבילגוריי לברית

המועצות. משרה למדתי כי הוריה של אמא לא רצו לברוח עימן.  

חבל היה להם לעזוב את העסק המשגשג שכלל מחסן קמח, סוס 

ועגלה. שרה סיפרה כי סבתי נימקה את סרובה באומרה: "מה 

  כבר יכולים הגרמנים לעשות ליהודיה זקנה שכמוני ?"

 בבריחתה נותרו בבילגוריי אחיה של אימי, רעייתו ושלושת ילדיהם. את שמותיהם איני יודע, כי אמא  מעולם לא סיפרה.

ביר בהם סבלו חרפת רעב וממחלות. יבברית המועצות נידונו הפליטים מבילגוריי לעבודות פרך במחנות עבודה בס

 רפובליקות החמות. בהזדמנות הראשונה הם ברחו משם לכיוון דרום מזרח , אל ה

אימי הגיעה  לטשקנט, שזכתה לכינוי: "עיר הלחם". בזכות שהאכילה מלחמה פליטים רבים ובהם אבי:  ד"ר אברהם 

. החיפוש אחר קליין שאף משפחתו נרצחה בשואה כולל רעייתו לוטה לבית הלר, בנו סלומון, אחיו מלך עם רעיתו טנצע

ישראל.   תוכניתם התממשה רק לאחר כעשור. -"הלחם" הביא את הורי לפולין, במטרה להגיע בסופו של דבר לארץ

בשכנות לשתי  -כאשר אבא החל לעבוד במרפאת מעברת "עמישב"הפכנו לתושבי פתח תקוה . במקרה או שלא במקרה

 נדודים והחיפוש אחר "הלחם".טחנות קמח  גדולות )רוט והשלום(  וכך הסתיים לו פרק ה

מה שלא הסתיים , אלה הם השאלות והחיפוש אחר מה שהיה :מי היו אבות אבותי,  איך התנהלו חיי היומיום בבילגוריי  

 והאופן האכזרי בו הם באו אל קיצם.  

 ברוך יהיה זכרם של נרצחי השואה.

 :ישראל
כמו אימו של רפי קליין העוסק בנושא השואה.  ויהי השיריםפותח את מחזור  יצירתו של אברהם שלונסקי סופה השיר

שלא סיפרה ולא הזכירה, כמו רבים אחרים של ניצולים שלא יכלו לדבר על שקרה והעדיפו לשמור הכל בפנים, כך גם 
ור נזכרת בשיר )וכך גם המלה 'סופה'(, מיקומו של השיר במחז אף שהמלה 'שואה' איננהשלונסקי במחזור השירים ויהי: 

יאתה בבוא  כסופה פחדכם ואידכם כשואה מטפורה לתיאור השואה. גם הפסוק: "בבוא השירים מרמז, שהסופה היא
השואה אינו אופייני  שואה. ההימנעות מניסוח ישיר בנושא-א, כז( מהדק את הקשר של סופה צרה וצוקה" )משלי עליכם

שקצרה ידו של המבע האנושי לבטא את אימי  התחושה,רק לשלונסקי. הקושי להתמודד ישירות עם חווייה כה נוראה ו
הסימבוליסט שלונסקי   ניסיונות לעסוק בעקיפין ובמרומז בנושא זה. השואה בכל מוראם, הולידו אצל משוררים רבים
ביטוי קצר ומרוכז המכה נותן כאן במלים ספורות , ורבדי פרשנות שונים שלכל מילה שהוא כותב יש משמעויות מרומזות

עקב פורענות שנחתה עליו דמותה  . השיר מספר על הרס העולם האנושיהבדומה לסופה התוקפת בחטף ומפתיע באחת
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והשיר מסתיים בפארפרזה ובהיפוך המלים "את היית לאלפי  של הסופה, שממדיה מתבררים תוך כדי תיאור פעולתה
 [רבבה" ]ברכה ומשאלת לב[ ל"את היית לאלפי יבבה" ]קללה ובכי לאין שיעור

 
 / אברהם שלונסקי סופה ויהי

 
 כי אנפת כי זמות

 מרחוק
 נפרעו רעמות

 לבלי חק
 שמא בכי היית

 שמא צחוק
 כי געית כי גאית

 מרחוק
 עד חשפה מלתעות ערבה
 עד מלאה זלעפות ערבה

 עד שוע האדם ויגוע
 את ארבת
 את קרבת

 .את היית לאלפי יבבה

 

  
 

 

ציפורה מובשוביץ, אחותה אסתר 

 אדלר ואורית בת ציפורה.
 און ושמואל עצמון וירצר-ישראל בר
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 משה וקסברג אלי אולמר רינה ויינברגר
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 יהודה ברזל שמעון בארי שרה לבית שרף

   
 חני גנני שמואל עצמון וירצר שמואל טנא

   
 בנימין טל שלמה הרמן מירה רום

   
 רפאל לנגפלד פיט קסל רחל שיינזינגר

   
 ציפורה קגן שובלאלקה  רפי קליין
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 שואהביזכור לנספים 

י ָהרּוחֹות ְלָכל ל ֱאֹלהֵּ נּו אֵּ  ָבָשר. -ָאִבינּו ַמְלכֵּ

ן ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל י ַהְשִכיָנה ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים -תֵּ  ַכְנפֵּ

ל ֲאָנִשים וְָנִשים יְָלִדים וִיָלדֹות -ֶאת י יְִשָראֵּ אֹות ִרְבבֹות ַאְלפֵּ ש מֵּ יֶהם ֶשל שֵּ  ִנְשמֹותֵּ

ירֹוָפה. ֶשֶנֶהְרגּו וְֶשִנְטְבחּו וְשֶ  י ִמְפְלצֹות ַהּצֹוְרִרים ְבָגלּות אֵּ  ֶנְחְנקּו וְֶשִנְקְברּו ַחִיים ִבידֵּ

א ֶדן ְתהֵּ י ַהתֹוָרה. ְבַגן עֵּ י ַהְלָבנֹון וְַאִדירֵּ ָלם ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים. ָבֶהם ְגאֹוִנים וְַצִדיִקים ַאְרזֵּ  ְמנּוָחָתם.  כֻּ

ן ַבַעל ָהַרֲחִמים יִ   ִנְשמֹוַתם ה' הּוא ַנֲחָלָתם. -ְצרֹר ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאתָלכֵּ

ל ְזכּוָתם. ֶאֶרץ ַאל ָדָתם וְַתֲעמֹד ָלנּו ּוְלָכל יְִשָראֵּ  יְִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם. -ְתַכִסי ָדָמם וְַאל-ּוְזכֹר ָלנּו ֲעקֵּ

ָזָתם וְַהְקדֹושִ  ל יָשּובּו ַלֲאחֻּ י יְִשָראֵּ יֶניָך ִצְדָקָתם. ִבְזכּוָתם ִנְדחֵּ  ים ְלִזָכרֹון ָתִמיד ֶנֶגד עֵּ

ן.-יָבֹואּו ָשלֹום יָנּוחּו ַעל  ִמְשְכבֹוָתם. וְנֹאַמר ָאמֵּ

 

 ]ע"י שלמה הרמן[ השואהגרסה לזכר קורבנות 

א  ל ָמלֵּ י ַהְשִכיָנה, ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְכזֹואֵּ א ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַכְנפֵּ ן ַבְמרֹוִמים, ַהְמצֵּ ַהר ָהָרִקיע ַמְזִהיִרים ַרֲחִמים שֹוכֵּ

ירֹוָפה, ֶשֶנֶהרְ  י ַהשֹוָאה ְבאֵּ ֶשת ִמיְליֹונֵּי ַהיְהּוִדים, ַחְללֵּ ם, ֶאת ָכל ַהנְָשמֹות ֶשל שֵּ גּו, ֶשִנְשֲחטּו, ֶשִנְשְרפּו וְֶשִנְספּו ַעל ִקדּוש ַהשֵּ

ֶתר ְכָנָפיו ם ְבסֵּ ן ַבַעל ָהַרֲחִמים יְַסִתירֵּ יֶהם ִמְשָאר ָהַעִמים. ָלכֵּ י ַהְמַרְּצִחים ַהֶגְרָמִנים וְעֹוְזרֵּ ְלעֹוָלִמים, וְיְִצרֹור ִבְצרֹור ַהַחִיים  ִבידֵּ

ן.ֶאת ִנְשמֹותֵּ  ץ ַהָיִמין, וְנֹאַמר ָאמֵּ א ְמנּוָחָתם, וְיֶַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלקֵּ ֶדן ְתהֵּ   יֶהם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ְבַגן עֵּ

  קדיש 

ּה ַרָבא ן. יְִתַגַדל וְיְִתַקַדש ְשמֵּ ה. ָאמֵּ ה, ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּותֵּ ְרָקנֵּה, וְיְַמִליְך ַמְלכּותֵּ ּה, וְיְַצַמח פֻּ ב  ְמִשיחֵּ ן. וִיָקרֵּ ְבַחיֵּיכֹון . ָאמֵּ

ל ית יְִשָראֵּ יכֹון ּוְבַחיֵּי ְדָכל בֵּ ן, ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ּוְביֹומֵּ י ָעְלַמָיא.  וְִאְמרּו ָאמֵּ ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ יְִתָבַרְך . יְהֵּ

ְדָשאוְיְִשַתַבח וְיְִתָפַאר וְיְִתרֹוַמם וְ  ּה ְדקֻּ א וְיְִתַהָדר וְיְִתַעֶלה וְיְִתַהָלל ְשמֵּ ָלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא וְִשיָרָתא. ְבִריְך הּוא, יְִתַנשֵּ , ְלעֵּ

ְשְבָחָתא וְֶנֱחָמָתא א ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא, ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, תֻּ ן  יְהֵּ ינּו , וְִאְמרּו ָאמֵּ לוְַחִיים ָעלֵּ ן, וְַעל ָכל יְִשָראֵּ . וְִאְמרּו ָאמֵּ

ל, עֹוֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו( פוסעים שלוש פסיעות לאחור: )האבלים ינּו וְַעל ָכל יְִשָראֵּ ן, הּוא  יֲַעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ  . וְִאְמרּו ָאמֵּ

 

 וכיבד את האירועלכל מי שבא . תודה 2015תמה אזכרת בילגוראיי גבירותיי ורבותיי, חברי ארגון יוצאי בילגוראיי. 

 , שנתראה בשמחות.בנוכחותו

   
 שלמה הרמן אומר "קדיש" הקהל מכבד את המעמד בקימה שלמה הרמן "אל מלא רחמים"
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