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https://www.dropbox.com/sh/ovr07a5109r8gzq/8PDGdhut2P/Memorial%202014 
 

 
 להלן דיווח, תמונות ונוסח האזכרה

 

   און-: ישראל ברכתב והנחה את האזכרה
 , מירה רום, אמיר קורןרפי קליין און, נפתלי בלאבן, דפנה ברפמן, רבקה ניב, שמואל עצמון.-ישראל בר :השתתפו בהגשה

 .און-ישראל בראלישבע הניג ו: את האזכרה מוציל
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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:

 
  

 .למשפחה שהיו לה שישה בנים וארבע בנות. מעשה  11.39.9190נולד בבילגוראיי בפולין ב   שמואל הרמן ז"ל ,
בריחת המשפחה מבילגוראיי הוא שבעת היותם של הגרמנים בבילגוראיי מינו הם חיילים שיתלוו אל משפחות 

תו, ברם בשונה יהודיות במטרה להחרים את רכושם, קצין גרמני שכזה שהגיע לבית משפחת הרמן מילא את משימ
מגרמנים אחרים עשה דבר חריג ביותר בכך שהזהיר את האב אברהם הרמן שיהודים וגרמנים לא יוכלו לשהות 
במחיצה אחת ושמי שישאר בעיירה נחרץ גורלו. כנראה שיותר מזה לא היה נחוץ לבני משפחת הרמן כדי להחליט 

ועבר את כל התלאות שעברו המעפילים שנתפסו על  האקסודוס שמואל היה על סיפונה של  .על עזיבת בילגוראיי
הוא הותיר אחריו את אשתו לילי, שני היה במותו,  13סק ומשפחה. בן , הקים עידי הבריטים. סופו שעלה לארץ

 בנים, חמישה נכדים וארבעה נינים. יהיה זכרו ברוך.
 
 
 

 בזמושץ' שבפולין בת לאפרים זיצר  ז"ל ולאה זיצר לבית דורנבויים ז"ל,  9110רחל אמי, ילידת  .און-רחל ]זיצר[ בר
והובאה לקבורה בבית העלמין ירקון ב  91.91.1390הלכה לעולמה בשנת התשעים לחייה בתאריך  רוחלה

אף שנולדה בזמושץ', הרי שבשל שמואל בעלה שהיה יליד בילגוראיי ופעילותו בארגון הראשון,  .13.91.1390
ילגוראיית מלידה. אישה הייתה רחל מעורבת באופן פעיל ביותר בפעילויות ארגון יוצאי בילגוראיי, כמו הייתה ב

, שם גם ילדה אותי. לשמואל נשאהברחה מפולין לרוסיה עם כל משפחתה, אבדה ברוסיה אח צעיר ואב, בגרמניה ש
, הייתה ידועה בעיקר בשל התנדבותה, לאגודה למלחמה בסרטן, ועשרות 9151עלתה דרך מרסיי לישראל ב 

במותה השאירה שני ילדים ]אחותי ואני[, חמישה   .בהםמשפחות מעליית רוסייה שקיבלה אותם לביתינו ותמכה 
 נינים, נינה שביעית נולדה באותו יום שאמי הובאה לקבורה. יהיה זכרה ברוך. הנכדים, ושיש
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  און:-ישראל בר
 

מאז הקמתו מחדש של  העשיריתזאת הפעם  .אזכרות ערכנו עד היום תשע
מלים רבות : ארגוננו שאנו מקיימים את מפגש הזיכרון לקרבנות בני עיירתנו

אמרנו בטכסים הקודמים, ותמיד נשאלת השאלה, מה יהיה נושאו המרכזי של 
זכרונות על  סביב ב בעיקרוסיאזכרה הנושא  הטכס השנה.  השנה

לצורך העניין תכלול האזכרה   .התרחשויות שמשולבים בהם סיפורי משפחות
סיפורים של חברינו וכן קטע מדהים של ישראל גייסט שאני מניח שהוא כבר 
לא בין החיים, אבל בסיפורו הוא משלב את האירועים עם גורל משפחתו וכ 

 אנשי בילגוראיי. 966
 נתחיל במספר קטעי זכרונות שכתבו חברינו:

 

 אמא מבילגוראיי

 ניצלה. -אמא שלי  רחל קליין 

הולדתה בילגוראיי. היא השאירה מאחוריה את אימה :טאניה לבית בירמן ,את אביה: מאיר ברחה אימי מעיר  15בגיל 

 רוזנטרגר ואת אחיה הנשוי ואב לילדים.  את שמו הפרטי ,את שם רעייתו ושמות ילדיהם איני יודע.

 כי אמא מעולם לא סיפרה !

 מעולם לא העזנו לשאול. -י דניאל ואנידמעות הציפו את עיניה, גרונה נשנק וגופה רעד בהזכרה בהם . ואנחנו: אח

את סגור ליבה פתחה אמא רק בפני חברותיה  לדרך היסורים. חברות לסבל ולרעב עימן חלקה פת לחם:  "מיט וועמען 

איך האב באטיילט א שטיקל ברויט" הייתה אומרת. כולן חיפשו מקלט 

בברה"מ  ונשלחו לעבודות פרך בכריתת עצים בסיביר . חברות עימן 

  ברחה מסיביר, עד שברגלים  יחפות וזבות דם הגיעה לטשקנט.

מי שטיפל ברגליה החבולות היה ד"ר אברהם קליין . רופא מקולומיה 

שהתנדב לשרת בצבא האדום והשאיר מאחוריו את כל משפחתו כולל 

 שנרצחו כולם ! -רעייתו ובנו 

את חייהם המשותפים החלו הורי במבנה ששימש במקור כאורוות 

 ם. הם לא חזרו עוד אל מחוזות הולדתם.סוסי

האחרת . פולין של אחרי המלחמה  ואף פעם לא העזנו לשאול למה אין לנו סבא   אני ואחי דניאל נולדנו כבר בפולין

 וסבתא .      

 ר.על דרך תלאותיה יכולנו ללמדנו מכפות רגליה המיובלות וגופה הדואב, שהקדים את החזאי בחיזוי תהפוכות מזג האווי

אינו מרפה מימני.  -אמא ! היום כאן ליד המצבה לזכר קדושי בילגוראיי, רציתי לספר לך כי זכר המשפחה  מבילגוראיי 

ברצוני לגלות את מה שלא היית מסוגלת לספר לנו.  הייתי רוצה לספר לך גם שיש לך כבר ארבעה נכדים, וגם חמישה 

 נינים,  ועל דמעותיך שנוצצות בחלומי.
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 בן ציון תומר \נוסח 
  

 חקק.  את חייו  אבי באבן
 אני ברוח.

 אבי רהט ביתו בצבע חם וחום ובמוצק,
 אני בצבע כפור וברהיטי נוצה קלים מרוח.

 
 אבי נשם עם אלוהיו,

 אני עם עיט.
 אבי צמח מרחוביו

 אני אפילו לא מבית.
 

 אבי שתק. לבו הלם.
 אני הולם. לבי שותק.

 
 אבי כבר מת. מקדש מעט לו: אבן.

 אני עוד חי ומקדשי ברוח.
 ד עת אסוער כתבן?מה ישר

 בני את שמי לא יחקוק על לוח.
 
 
 
 
 

 זיכרונות מבילגוריי

לגורי כמלי טננהולץ, בת בכורה להורי ונכדה יחידה עד גיל ארבע. בבי 15.99.01שמי עמליה מיודובניק. נולדתי ב  

הורי, אני –נקראתי כך על שם סבתה של אבי. לפני המלחמה התגוררנו בעיירה, משפחתי 

ואחותי הצעירה וסביבנו סבים וסבתות שלי) הורי אימי ואבי( והרבה דודים , אחים ואחיות של 

 –בנים בעלי משפחות  5רצה קצנלבוגן, היו  ולסבתי,הורי. לסבי מצד אימי ,יעקב ברגשטיין, 

מצד שלום, גיטל, קיילה )אימי( , טילה , ריזל , פרימצ'ה ובן אחד, רפולצ'ה, שהיה רווק. לסבי 

יוסף,  -בנים ובנות בעלי משפחות  5היו  , לאה דינה בוכבינדר,אבי, דוד מלס טננהולץ ולסבתי

סנה, שהיו רווקים. אני זוכרת היטב את  - סנה ויעקב ובת –שני בנים  טוביה)אבי(, חוה, משה,

סבי וסבתותי כאילו היו כעת לפני, סבא יעקב וסבתא רצה היו אנשים דתיים. הוא היה אדם 

וכשמה כן היא, תמיד רצה.  ,נמוכהרזה, בעל גובה בינוני וזקן שחור קצר, והיא הייתה צנומה ו

סוקים מאד ולא היה להם פנאי מספיק עבורי. על סבי וסבתי מצד אבי שהיו הם ניהלו חנות נעלים באזור הרינק, היו ע
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צאצאים וביניהם שני זוגות תאומים, ועד פרוץ המלחמה  95, נולדו להם 95שונים מהם מאד, ידוע לי שנישאו כשהיא בת 

ורר הערכה, סבתא נשארו מתוכם רק אלה שציינתי. שמרו על אורח חיים דתי אדוק מאד. זקנו הארוך והלבן של סבי ע

לאה חבשה לראשה פאה. הם נהלו חנות גדולה מאד למוצרי טבק והגרלות אך לא הייתה להם הרבה עבודה. בכל ביקור 

שלי בחנות, היה סבא מושיב אותי על ברכיו ומרבה ללטף אותי. באחד מחגי שמחת תורה לקח אותי לבית הכנסת, 

ביתם הגדולה נהגתי לשחק עם ילדים, ואת המטבח של סבתא רקדנו יחד עם ספר התורה והייתי מאושרת. בחצר 

ותפוחי האדמה המבושלים שתמיד היו שם, אני זוכרת עד היום. לעיתים, כששהיתי אצלם בימי שישי בעת הדלקת נרות 

שבת, זוכרת אני את עצמי מתבוננת בסבתא בפה פעור בעודה מניחה מפה לבנה על השולחן, מכסה את ראשה ומברכת 

 ות, ובשובי הביתה, לא פעם שאלתי את אימי מדוע היא לא נוהגת להדליק נרות כמו סבתי. על הנר

 למרות הרקע הדתי של הורי, הם עצמם התרחקו מחיי הדת, כפי שארע בעוד משפחות. 

בשנים האחרונות, במהלך מפגשים עם אנשים נוספים שמוצאם בעיירה, חיזקתי וקיבלתי תוקף לזכרונות הרבים שלי 

, בהמשך הרחוב שכנה החנות של סבי דוד. הוא וסבתי התגוררו ברחוב צדדי 96או  97משם. גרנו ברח' קושצ'וסקו 

אבי אשר לה חלון ראווה גדול, ובתוכה שעונים, שבפינת הרחוב שלנו, באותו רחוב היתה מספרה ובהמשך, חנותו של 

מוצר חדיש ויוצא דופן באותם ימים. אני רואה לנגד עיני את הדירה שלנו, הכניסה אליה  -תכשיטים ומכשירי רדיו

עברה דרך מטבח גדול ובו תנור שהא בו הובערה ע"י גזעי עצים, שולחן וכסאות באמצע, ובצד מיטתה של העוזרת. 

היה בהמשך. השירותים היו מחוץ לדירה, בחצר .משמאל לכניסה למטבח  אחותי ואני, - הורי ושלנוחדר השינה של 

היו חדר האירוח ופינת האוכל ומהם, דרך החלון, ראינו את הרחוב. מהסלון ובו ספה שמעליה שטיח קיר ועליו רקמת 

ים בביתנו היו הרשל ורשביאק גמדים בקעו תמיד קולות של אנשים המשחקים קלפים, שמחה וצחוק. בין המתארח

משה הורנדרקסלר, משה הוניגבוים, שלמה הרבספלד, יוסל גליקלאך  ואטקה גרינאפל, ויגדור לייטר והנדה פוקס,

בובס, בובס. היו אלה מעין לחמים  -מידי יום היה עובר ליד הבית אדם שקרא בקול ועוד רבים אחרים שאינני זוכרת.

בעלת  ,זה מאכל בריא, אימי לא הרבתה לקנות אותם. זכורה לי שמלתה של אימישמאד אהבתי אך כיוון שלא היה 

רקע ובו  ריבועים שחורים ובכל אחד מהם נקודות בצבעים שונים. תמיד ביקשנו שתלבש אותה ואחותי לא הסכימה 

וננת בילדים עמדתי מידי בוקר ליד חלון הסלון שלנו ובעודי מתב 6לצאת לטייל כשהיא לבשה בגד אחר. בהיותי בת 

ההולכים לבית הספר והילקוט על גבם התקנאתי בהם. גם אני רציתי ילקוט, ולאחר בכי והפצרות זכיתי גם אני לקבל 

מאימי אחד כזה. כל כך רציתי להגיע כבר לבית הספר, עד שהסכימו לקבל אותי אליו כשעודי קטנה מהגיל המקובל 

יין ובסוף אותה שנה הענקתי זר פרחים גדול למורתי. אימי להתחלת לימודים. שהיתי בו כתלמידה שלא מן המנ

סיפרה לי שהייתי אז מאושרת, למדתי מצוין ואף קיבלתי תעודה "מיוחדת" שנוצרה במיוחד עבורי. זו הייתה שנת 

 לימודי הראשונה והאחרונה באותו בית ספר, בבילגוראיי. מעולם לא שבתי לשם.

ומאושרת היו לי צעצועים ומשחקים רבים. בעודי משחקת בחצר ביתם של  לפני פרוץ המלחמה, הייתי ילדה עליזה

סבא דוד וסבתא לאה, ראיתי את המבוגרים חופרים שוחות והבנתי שאלה מיועדות להיות מקום מחבוא לכשיהיו 

הפצצות. הסחורה מחנותו של אבי הועברה כולה אל המרתף מחשש לשריפות. בגדים מתוך הבית הועברו למרתף 

 י וסבתי . של סב

בעודי משחקת בחצר הבית של סבי וסבתי שמעתי קולות פיצוץ עזים, בזה אחר זה. רצתי להתחב בשוחות והבנתי 

שזו המלחמה. התכרבלתי לי וחיכיתי, עד שהורי מצאו אותי שם לאחר שפסקו  ההפצצות. כשאלה המשיכו, נהגנו 
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לרוץ אל היערות כדי להסתתר טוב יותר מפניהן. הדבר חזר  תמי ורותי הורי, אחותי ואני ואיתנו דודה רייזל ובנותיה,

על עצמו במשך ימים, העיירה נשרפה כמעט כולה ואנחנו נהגנו לעבור בין הבתים שנותרו. במרתף החנות של אבי 

אכסנו הרבה שערות זנב סוס שנועדו לייצור נפות, כתוצאה מההפצצות חדר ניצוץ אל המרתף והבעיר לגמרי את כל 

 . נותרו לנו מעט בגדים במרתף של סבא שלא ניזוק.             תכולתו

במהלך שהותנו בביתו של שותה, חבר של אבי, אימי רחצה אותי והלבישה עלי גופייה ותחתונים. כשרחצה את אחותי 

ב תמרה, היתה הפצצה נוספת. היא עטפה אותה במגבת שוב ברחנו ליער. דודה רייזל שנעלה סנדלים לבנות ולהן עק

גבוה, לא הצליחה לרוץ, השליכה אותן רחוק והמשיכה לרוץ כשהיא דורכת על חלקי זכוכיות מנופצות.  בעודנו רצים 

פגע פגז באמא שנשאה תינוק על גבה. היא נהרגה ונפלה ואילו התינוק הועף הלאה ממנה. אנחנו המשכנו לרוץ. אני 

ת ראשי על האדמה וגם כשכולם הודיעו שהכל נגמר, הייתי מאד מבוהלת, נהגנו לשכב בין העצים, אני הנחתי א

סירבתי לקום.  לבת דודתי רותי הייתה שמלה אדומה עשויה מבד קורדרוי. אני זוכרת שהתחננתי בפניה שלא תלבש 

אותה מתוך פחד שהגרמנים יזהו אותה. סיר הלילה של אחותי נשרף, היא רצתה רק אותו, ולמרות שאימי מצאה בין 

 חר, היא לא נרגעה והמשיכה לבקש את שלה. ההריסות סיר א

באחד הימים חדלו ההפגזות. שמעתי שהגרמנים קרובים אלינו. עמדתי ברחוב וראיתי אופנועים ועליהם חיילים עם 

קסדות, לידם ואחרים שצעדו ברגל בקצב ופחדתי מאד. אלה היו הגרמנים. הם התחילו לגייס את הגברים לעבודות 

דים יצאו לעבודות. סבא יעקב חזר בסוף יום העבודה הראשון וזקנו חתוך לאורכו, באמצע. עיניו שונות. סבי, אבי והדו

ריצדו ופניו כעוסות. לאחר כשבוע, הגרמנים עזבו ובמקומם הגיעו הרוסים. על פי הסכם ריבנטרופ מולוטוב חולקה 

כיר ממלחמת העולם בר רוסית אותה הפולין לשניים ובילגוריי הייתה אמורה להישאר בצד הרוסי. אבא נרגע מעט, די

, אך השמחה לא ארכה זמן רב. לאחר שבועיים, נודע לנו על שובם של הגרמנים, הרוסים הציעו לכל מי הראשונה

שחפץ בכך, להצטרף אליהם ולעבור איתם לצד הרוסי. הורי החליטו לעשות כך והתקשו לשכנע את הוריהם לעשות 

דבר לא נשאר. אבא השיג שתי עגלות סוסים ובליל סערה וסופה יצאנו לדרך. כך. לא היה להורי מה להפסיד שכן 

מעילים שניתנו לנו על הגשם לא פסק, ילדים ואמהות ישבו על העגלות והגברים הלכו ברגל. למרות שהיינו לבושים 

ולהמשיך במסע.  , רעדנו מקור לאורך כל הלילה. העגלות התהפכו לתוך בוץ והיה צורך לרדת, להרים אותןידי הרוסים

בתום אותו לילה ארוך וקשה הגענו למקום הסמוך לפסי רכבת. כולם רצו לעלות לרכבת, ונדחפו בהמוניהם. הצלחנו 

 לעלות לרכבת והגענו לרוג'ינס וולנסקי. 

לא נשארנו שם הרבה זמן כיוון שאבי רצה להגיע עמוק יותר אל תוך רוסיה והתנדב לנסוע לסיביר. היה חורף קשה 

, התגוררנו בצריפים ורבים התפזרו ונסעו חזרה. הרוסים ששלחו את רוב היהודים למחנות בסיביר, לקחו אותנו מאד

, דודה טילה ובעלה וכן רפולצ'ה שנהרגו ע"י האוקראינים בפרוץ אך השאירו את סבי וסבתי מצד אימיוחלק מדודי, 

יה, ואף אותם לא העבירו הרוסים למחנות בסיביר, המלחמה בין הרוסים לגרמנים. הורי אבי שהיו בעיירה אחרת ברוס

 נותרו שם עם פייגה וסנה ומצאו כולם יחד את מותם בקבר אחים.             
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אחים  9היינו  להורי גדליה וחנה )הענא(. 9117נולדתי בשביעי של פסח -

מעון ואני ואחיות: חוה, אתל, גולדה, טשרנה, וולוול, זכריה )תינוק שנפטר עוד בבית(,ש

 .95גאס ]רחוב הביצה[ רז'נסקה -התגוררנו בבגנה משה )יבל"א(

בספטמבר פרצה המלחמה)ביום  9-ב -

הייתה שריפה והפצצה אווירית הייתי ילד  ו'(.שמענו הפצצות ליד הכנסייה הגדולה.

כולל הבית שלנו וזה של שרה אבינון -ולא נתנו לי לגשת לשם. כל השכונה שלנו

בשל העדר אמצעים כלכליים החלטנו   ,מזון ובגדים.נשרף כליל. הייתה הנחיה לחפור מקלטים בחוץ שם איכסנו שקי קמח

לעבור לאחותי חוה. היא התגוררה בדירת חדר  עם חנות ברח' קושצ'ושקה )מול הבית של סבא של ישראל וליד הבית של 

הקרוננברגים(. גם שם הפציצו ונאלצנו לברוח ליערות. בכפר בויארה ראינו בית בודד עם ארובה מעשנת. אבא נכנס לבית 

בב' ראש  בקש אוכל עבורנו. בעל הבית שבישל תפוחי אדמה לחזירים שלו נתן  אותם לאבא וגם בהמשך נתן לנו אוכל.ו

השנה, הופיע האיש מן הבית ובישר לנו שהגרמנים נכנסו לבילגוראיי. לקחנו את חפצינו והתחלנו לצעוד בחזרה לעבר 

צא חיל גרמני, נגש לאבא, הוריד מעל ראשו את כובעו, זרק ביתה של אחותי חוה. בזמן שעברנו ליד הכנסיה הרוסית, י

  אותו על הכביש ורמס במגפו.

 איש להתגורר בביתה הקט של אחותי חוה. רק טשרנה הייתה אז בוורשה. 90-חזרנו כולנו -

 ביום כיפור נודע לנו כי סבא של ישראל מקיים מניין אצלו בנגריה. לא ידוע לי מניין היה לו ספר תורה. כנראה שמישהו

-הלשין על קיום התפילה, ובאמצע קריאת התורה נכנס קצין גרמני ואמר שאם לא מפסיקים את התפילה זה יעלה ביוקר

 הבית ישרף ואנשים יפגעו. כולנו ברחנו מן המקום.

ילדים. בעלה ברח לצד הרוסי כיוון שחשש להשאר. כשהודיעו לו כי חווה בהריון  1חווה נותרה לבדה עם 

אחיו -ה.)שנים לאחר מכןעם ילדה השלישי, הועמד בפני עובדה כי עליו לחזור. מאוחר יותר נלקח למחנה ריכוז שם נספ

 שנותר בחיים ועבר לארה"ב, האשים את חווה במותו של בעלה וסרב להיות בקשר עם משפחתה שנותרה בחיים(.

חווה סרבה להעתר לתחנוני אמא להצטרף אלינו ולעלות על הרכבת לאוקריינה. היא לא רצתה להוציא  את הילדים במזג 

 מנה גלויה ובה סיפרה  כי מצבה טוב ואין מקום לדאגה.אויר קר וסוער. כששהינו בסיביר הגיעה מ

 51נכנסו לבית של חווה וביקשו לקחת את הילדים, חוה התנגדה והם ירו בה ובילדיה. זה קרה בשנת  ssיום אחד חיילי 

 בתקופה זו כבר לא היינו בבילגוראיי

חששתי לנסוע בשל מצב בריאותי אבל הרצון העז למצוא שרידים 

ואת המקום שבו עמד ביתי דחקו את חששי מהנסיעה. הידיעה שאני נוסע עם בתי נתנה לי תחושת בטחון. למרות שידעתי 

 ים מקומיים ששמעו סיפורים מסביהם וסבתותיהם.שכמעט הכל נשרף, היה לי חשוב לפגוש תושב

הייתה בי תחושת שליחות. רציתי לסייע לאנשי שנסעו איתי למצוא את מקום הולדתם כי סמכתי על הזכרון שלי וידעתי על 

 שהגעתי למקום חשתי רעד והתרגשות. מצאתי עיירה מחודשת שנבנתה על בתי היהודים. מיקומם של הרבה מן הבתים.

ששות שככל שהזמן יחלוף, לא אספיק למצוא את מקום  הבית בו נולדתי. בסופו של דבר חזרתי עם תחושת היו בי ח

 סיפוק.
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מפעם לפעם, בעיקר לפני אזכרות של ארגון יוצאי בילגוראיי, אני חש בצורך 

פרי היזכור של בילגוראיי במטרה למצוא נושאים לעיין מחדש באחד משני ס

 רלוונטיים לאזכרה.  

-אתי כתבתמצ, עיינתי שוב ב"חורבן בילגוריי" והפעם 1395לקראת אזכרת 

מרגע שהתחלתי  .עדות מרתקת ביותר שנכתבה בזמנו ע"י ישראל גייסט

עמודי העדות, גמרתי אומר לתרגם אותם. מעבר לעדויות  09לקרוא את 

המצמררות שבו והסיפור המרתק שהכותב מביא לנו ואגב כך מאיר פני נושאים 

למשל על יודנרט אירועים שלא ידעתי קודם, רבים, אני רואה בכתבת עדות זאת חשיבות עצומה.  האיש מתאר כעד 

אנשים ואת שקרה אותם, הוא נוקב בשמות, כך  966 האיש מספר על וכד' 93.39.50בבילגוראיי, על שהגטו משרד עד 

שאולי לא ידעו את אחרית בני משפחתם, ילמדו על כך מהכתבה. וגם סיפור ההשרדות שלו מרתק. אחד  שאותם מבינינו

שנשלח ברכבת לבלז'ץ ונמלט מהרכבת, חזר לבילגוראיי, נמלט פעם בפעם על חייו, כל פעם כמעט שנתפס, מצא מקום 

נה חזה וצפה בזועות שעשו ביהודי העיירה, , איתר את אחיו והכניסו לאותה עליית גג, שממבבילגוראיי מחבוא בעליית גג

התגנב לגטו בדיוק בזמן כשהצוררים גילו את מקום המסתור שלו, וחייו שוב נצלו בעוד אחיו וחבר נוסף נתפסו ונרצחו, 

הוא חווה את חיסול הגטו, הוא ניצל כי היה בקבוצת הצעירים שהותירו מאנשי הגטו ואת כל היתר רצחו, הוא הגיע למחנה 

דה מיידנק, גם משם ניצל כי הגרמנים צריכים היו ידיים עובדות במפעל לנשק, הוא שרד את יתר המלחמה במפעל ההשמ

זה ושוחרר ע"י הרוסים, ואז החל להבין עד כמה בודד הוא כשכל יקיריו הלכו עם ששת המיליונים לאבדון. והוא הגיע 

כל אחת מהן יכולה הייתה להיות עלילה לסרט. אבוי שזה לישראל וכאן הוא סיפר את סיפורו.  עלילה אחת מיני רבות ש

  היה מעשה אמתי, לו רק הייתה זאת עלילה דמיונית.

 כאמור, תרגמתי את כל הקטע שרשם ישראל גייסט. במעמד האזכרה אי אפשר לקרוא את כולו ולכן בחרתי קטעים מתוכו. 

 

בבילגוראיי. לא רק שהיה קיים, ישראל גייסט גם טורח לתת עבור רובנו זאת הפעם הראשונה שנודע לנו על קיום יודנרט 

 את שמות חברי היודנרט, 

 

בלעדיו יכול היה וראוי להבהיר שלא מדובר בהכרח בגורם שלילי הראוי לגינוי, כי לא אחת היה תפקודם חיוני גם ליהודים, 

את הקשר שבין העדה לשלטונות מתוך מכובדי העדה, והם ניהלו  ביודנרטלשרור תוהו ובוהו. בשלבים הראשונים היו 

דאגה ליהודים, חלקם אפילו שלמו בחייהם כשסרבו לדרישות הגרמניות כשהתנגשו בערכיהם, לרבות שניים כאלה 

 תם.שכנראה סרבו לגרמנים והוצאו ליער שם רצחו אובבילגוראיי: 
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השם הרע שיצא ליודנרטים נבע משלבים מאוחרים יותר, כאשר נדרשו לעשות דברים קשים שלהם כבר לא התאימו ראשי 

ומכובדי העדה, ואת מקומם תפסו אנשים בעלי מורל ומצפון מפוקפקים. אז כשמדברים על היודנרט בבילגוראיי, לא 

 להתפס בבקשה להלם.

 ועכשיו קטעים מתוך עדות ענקית זאת:

 יהודי בילגוראיי תחת שלטון הכיבוש

 159-171מתוך "חורבן בילגוראיי" עמ' 

 נכתב ע"י ישראל גייסט

 און-סיכם, תרגם מיידיש וערך ישראל בר

, הילל ינובר,  פרוזס, חיים מרדכי הירשנהורן, בבילגוראיי הוקם יודנרט של הידועים והחשובים ביהודי העיירה: 9101סוף 

 ואחרים. זליג רוזנברג, שמעון בין, שמואל ארבספלד, יוסף רפפורט, יחזקאל קנדל, יצחק מאיר וורשביאק

 

כיבוש הגרמני  כוח אדם ההמשימות שהוטלו עליהם הייתה להעמיד לרשות שלטונות 

שדה עבור הוורמכט, וכן סבלים -לעבודות כסלילת כבישים, בניית בית חולים

להעמסה ופריקה של סחורות: מלט, אבני בנייה, פחם, עץ וכיו"ב בתחנת הרכבת של 

ץ'.  היודנרט חויב להקים גם בשיתוף עם שלטון הכיבוש העיירה הסמוכה זוורז'ני

משה , יעקב טויברהגרמני, יחידת שיטור וסדר שעל אנשיה נמנו אישיויות כגון: 

 יעקב אלנדר, משה שוואננפלד, בולק אטנברג, סיני שפער, משה פנצרמן, בלייכמן

  שים.ואחרים. תפקידם היה להביא את האנשים לעבודה כמו גם לעזור בשעת גירו

לא היה יום רגוע אחד, משאיות מלוות באנשי אס. אס הגיעו בתכיפות  9159באפריל 

ושוב החלו חטיפות יהודים לעבודה, אנשים הסתתרו, אבל הרוצחים הוציאו אותם ממקומות המחבוא והיכו  ,רבה יותר

 אותנו עד זוב דם.

 

. השעות התארכו מעבר למה שנהוג היה ושמעון בין הילל ינוברבאחד הימים שלח הגסטפו להביא אליו את אנשי היודנרט 

בעבר והללו לא נראו יוצאים ממפקדת הגסטפו, החשדות גברו מרגע לרגע ומרה שחורה ירדה על יהודי בילגוראיי, וחשש 

הרש רב שמשהו נרקם במסתרים.  בלילה הוציאו אותם העבירום לפאתי היער ושם ירו בהם למוות.  לזקן היהודים מונה 

 ...רברגזילב

 

, שמועה נוספת ניסרה בחלל האוויר שמתוכננת אקציה נוספת שלאחריה ישארו בגטו רק בעלי מקצוע.   9151סוף אוקטובר 

בעלי מלאכה שאמורים היו להשאר בגטו.  האנשים שנשארו  73הכין רשימה של  הרש זילברברגהיודנרט שבראשו עמד 

הרש , ארבע בניו של הרשל'ה שולמן, שלום פורצלן, ק רנר עם אשתו וילדיואייזי, טודרס לאנג עם שני בניו ואשתוכללו את 

דוד בנדלר , זילברליכט ואשתו שלמה ]שוזר החבלים[, דוד לקס בנו של משה שטריקנדרייער, פנחס פרשטנדיק ובנו, טורם

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il


   

           

 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 5157691ת"א     טלפון:  91רבקה ניב רחוב דוד המלך 

  i@zahav.net.il-baron 6799155-30גן טלפון: -רמת 19און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 30-6799911פקס: 

בנו של , פישל קנדל, ויםמשה ב, משה ליכטנפלד, אברהם ינובר ואשתו, בייניש אדלר ואשתו, אהרון הורנפלד, אשתו וילדיו

 [ ואחרים.פסח ]הנגר מפרמפול, לייזר פרוכטלנדר, שמואל זיסמן, חיים הוכנר

 

 .  שיכנסו לגטו אנשים החלו לרוץ אל היודנרט מתחננים שיכניסום לרשימת העובדים

 

הודיע היודנרט שכל מי ששמו מופיע ברשימה חייב להיכנס עד סוף הלילה אל תוך  9151בנובמבר  9ערב יום ראשון ה 

, כולם ברחוב השלישי במאי.  הייתה בהלה והרש פנצרמן, ינטשה קנטור, אלעזר קנדלהגטו שהתבסס על בתיהם של 

 ו להכניס את חפציהם האחרונים אל תוך הגטו.איומה בעיירה, ראו כבר שהסוף מתקרב.  אותם שהיו ברשימה החל

 

מחזות קורעים לב התרחשו שעה שנשים נפרדו מבעליהם, הורים מילדיהם, הגרמנים, במתכוון, הפרידו וקרעו משפחות. 

וכשהלילה ירד הכל גווע ומת, יהודים שכבו בבתיהם על משכביהם, פוחדים לנפשותיהם ולא יודעים מה יביא אתו היום 

 ים שלא היו ברשימה התגנבו אל תוך הגטו והתחבאו בחורים, עליות גג ובחדרונים נסתרים.החדש.  רב

 

 

, לפנות בוקר, נשמעו הדי יריות מכל עברי העיירה. יצאתי בבהלה מהבית ורצתי במורד רחוב השלושה 9151בנובמבר  1ה 

שהייתה מונחת שם.  לאחר שעה קלה גילו  במאי, לכל אורכו עד שהגעתי ל'קולייקה' ושם הסתתרתי בתוך ערמת עצים

אותי פועלים פולנים נוצרים שאיימו שהם הולכים לקרוא לגרמנים, יצאתי משם בריצה אל השדות, ראיתי לפניי ערמת 

 .עד אימה מבוהלים ופוחדים שני ילדיו של מרדכי שרפמןתבואה גבוהה וצללתי לתוכה, שם מצאתי את 

 

אתי מתוך הערמה הגעתי לצריף שנבנה לא מכבר, פרצתי את חלונו והסתתרתי בו עד כל העת לא פסק נפץ היריות, יצ

שהחשיך, כל אותו הזמן נשמעו היריות בגבי, הרוצחים הגרמניים, ניהלו מסע צייד רצחני אחר יהודי העיירה.  יצאתי 

מבית לבית וירו, הם דחקו  מהצריף והלכתי אל גויה שהכרתי פולובה היה שמה. והיא סיפרה לי שהרוצחים הגרמנים עברו

בירך עדר לנקודת ריכוז שהייתה בשטח הפתוח של חצרו של בביהודים שעדיין נשארו בחיים והוליכו אותם כפי שנוהגים 

 .לייזר מיצנר. ומשם הובילו אותם אל הקסרקטינים שהוקמו על בית הקברות הישן ליד הירשמן

  

ב בהם ביריות, העיירה כולה הייתה מלאה בגופות ובתעלות שלצידי במהלך הובלת היהודים לבית הקברות לו פסקו לזנ

 הדרך זרם הדם כמו בבית שחיטה.

 

 אשר יקרה עם כולם יקרה גם אותי.  ,בעצמישם משום שלא נפרדתי מהוריי החלטתי להתייצב 
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אייזיק , , אשתו וילדיויונה רופר, יוסף מוינעס שלום רופר,בכניסתי לקסרקטין פגשתי שם בין היתר את אמי ואחותי, את 

עוד באותו היום ועוד רבים  באבים ירו ה, ואנשים נוספים. אמי סיפרה לי שאפרים צמרינג ומשפחתו, וולף בנדלר, שפער

שאני חייב להשתחרר מציפורני הגרמנים ולברוח  החלטתיאחרים נרצחו בדרך, היא הצטערה שהתייצבתי במקום לברוח. 

 על נפשי.

 

בנובמבר, אחר הצהריים, הוצבו על הקסרקטינים אנשי משמר ליטאים. אותם אוקראינים היו לבושים  0 ביום שלאחר מכן, ב

 במדים שחורים, מעוטרים בסמלים גרמניים. הם היו משתפי הפעולה של הגרמנים בהשמדת היהודים.

 

א מסע המוות של שארית והעמידו אותנו בשורות. ומכאן יצ שלמה ישראלגרשו אותנו מתוך הקסרקטינים שליד הרפת של 

יהודי בילגוראיי שהובלו רגלית לרכבת שבזורז'יניץ הסמוכה. לאורך כל הדרת ירו בנו הליטאים, ואנו נפלנו בזה אחר זה. 

 שהוציאה את נשמתה ברחוב טרנוגרוד. אמיבין הנופלים הייתה גם 

 

פילו שילמו להם בעבור מעט מים, הצמא הציק קשות לצועדים והם ניסו לבקש משומריהם האוקראינים מעט מים, א

 השומרים נטלו את הכסף וירו במבקשים באומרם: "הן בין כך וכך נירה בכם עד האחרון שבכם, לא חבל על המים?"

 

, משום שהחלטנו לנצל את ההזדמנות הראשונה כדי לברוח. אבל עד ואייזיק שפער וולף בנדלראני הולך בדבוקה אחת עם 

בגדר הבלתי אפשרי, וזאת בשל היות הדרך רחוקה מהיער  וכן משום שכל ניסיון לצאת מן מהרה הבנו שבריחה הינה 

כתוצאה מיריית רובה של מי מהאוקראינים שליוו אותנו. בדרך כשלו אנשים  .השורות נגמר בעוד גויה המוטלת על הדרך

ותם בשארית כוחותיי עד כמה רחוק . הרמתי אותם על גבי וסחבתי אויוסף מוינס שלום רופרביניהם היו  .מאפיסת כוחות

 שיכולתי.

כשהתקרבנו עוד יותר לזורז'ניץ שרתה כבר מסביב אפילה מלאה.  בהתקרבנו לצומת 

 צדדית. דרכים, בחסות החושך יצאתי לאט ובזהירות מן הקבוצה  ופניתי שמאלה לדרך

 

אחרי כמאה מטר הבחנתי בחושך באישה שהולכת עם ילד. חשבתי לעקוף אותה ואז 

, היא בער-בת דודתי גיטל גולדברג ואחיה הקטן יששכרהבחנתי זאת אינה אחרת מאשר 

 .נו בתוך ערמת שחתאבשדה סמוך התחבהייתה פצועה מכדור רובה שפגע בה.  

 

כשהתעוררנו היה כבר יום, ראינו שאנו נמצאים בכפר, יצאנו מתוך ערימת השחת, לא 

הספקנו לעשות יותר מצעדים ספורים כששני איכרים תפסו אותנו, קשרו אותנו בחבל האחד לשני, לא עזרו תחנונינו, בכי 

רכבת ומסרו אותנו לידיהם של ובקשות, הם צחקו והובילו אותנו ל'תפיסה' הכפרית.  אחר הצהריים הם הביאו אותנו ל
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גם היא הובאה בידי  גיטלס[,-חנה ברלינרמן ]בתם של קופל של ביילההשומרים הגרמנים. בין הבורחים הייתה גם 

 האיכרים למקום האיסוף ומיד עם הגיעה נורתה למוות בידי הגרמנים.

 

יים, אנשים מטרנוגרוד, פרמפול, גוריי, בנקודת האיסוף שליד הרכבת כנסו הגרמנים כמה אלפי אנשים, היו שם בילגורא

 קרשב ומקומות נוספים.  האנשים שכבו על החולות, פצועים, חלקם באבדן ההכרה, ומעונים מרעב ומכפור.

 

הקרון  ךאחר הצהריים. קרונות משא ריקים מובאים למסילה והעמסת האנשים מתחילה.  לאור 9151בנובמבר  5יום רביעי 

מקלות בידיהם ובזמן שהמגורשים רצים אל תוך הקרון הם מכים אותם במקלות עד זוב דם, כל עומדים רוצחים גרמנים ו

אחד סופג את מנת המכות שלו, אין מי שנפקד מכך. כשהקרון כבר עמוס יותר משיעור הקיבולת שלו, הוא ננעל מבחוץ 

 ומתחילים להעמיס את הקרון השני וחוזר חלילה.

 

תגוללו ילדים, חלקם מתים וחלקם גוססים, הרוצחים דחסו אל תוך הקרון כל כך הרבה אני הוכנסתי בקרון שעל רצפתו ה

נפתחה שוב הדלת  בקרוןו על גופות הילדים. עמדנו זמן רב כלואים בקרונות שבתוך התחנה, בעוד אנו נאנשים  עד שעמד

: "אולי באה לנו הישועה..."  ונשמעה הפקודה: "כל הגברים החוצה", האנשים התעוררו כמו מעלפון, הרהור חלף במוחם

אבל מכות הרוצחים הגרמנים החזירו אותנו מייד אל קרקע המציאות, הללו עמדו לאורך הקרונות שעליהם כתובה הייתה 

המילה "בלז'ץ", הם דחסו אותנו לקרונות אחרים, הפעם בין בוגרים ומבוגרים בלבד והגיפו את דלתות הקרון מחדש 

 ואחרים. כאן החלטנו לקפוץ מהרכבת. וולף בנדלר, אייזיק שפער, משה טויטמן, יוסף שמיררם יהודים מבילגוראיי. ביניה

כאן מתואר בקטע ארוך סיפור הבריחה מהרכבת וההליכה רגלית ביער בחזרה לבילגוראיי בתקווה שיציל את נפשו אם 

 יהפוך לליגאלי בתוך הגטו.

ראשון אחר הצהריים הגעתי לבילגוראיי כשאני רטוב עד לשד עצמותיי. נכנסתי לעיירה דרך הרחוב הצדדי בו היה גר ביום 

, ביקשתי ממנו שיעזור לי להתחבא, הוא שמואל זיסמןנכנסתי לרחוב השלושה במאי, כאן פגשתי את  יחזקאל ארבספלד

לי שאם רק יתאפשר לו יעזור לי עם מזון.  עליתי  מיד  בעליית הגג, הוא גם הבטיח  שלום רופרהראה לי מקום, אצל 

 לעליית הגג. 

 

שכבתי על משכבי פוחד ולא הצלחתי להירדם, כל תזוזה של הקש הבהילה אותי. שכבתי שם זמן מה ואז שמעתי פתאום 

ורה לתוך מטח של יריות ברחוב השלושה במאי, הצצתי החוצה דרך סדק שבקיר העץ, וראיתי כיצד המשטרה הפולנית י

, מסתבר שהסתתרו שם מספר יהודים. שמעתי את אנשי צימרינגבית שעל פניו נראה היה כריק, הבית שלצד ביתו של 

, השוטר של גז'יבקהמשטרה שואלים בפולנית "איך זה שנאספו כאן כל כך הרבה יהודים?" בין השוטרים זיהיתי את 

 בילגוראיי מלפני המלחמה.

  

ן בשעות הבוקר המוקדמות נוהג הייתי לרדת ממחבואי, להתגנב לתוך בתים נטושים, שם הרעב החל להציק לי, ולכ

 מצאתי שאריות מזון כגזרים יבשים, סלק, בצל ותפוחי אדמה ומזה ניזונתי לתקופת מה.
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כשנכנסתי לאותם בתים יהודיים, מצאתי מפעם לפעם שגם בהם התחבאו בתוך חורים ובגומחות, באחד המקומות פגשתי 

.  באחד הימים בהיותי בעליית הגג נדמה היה לי יוסף צמרינג-הרששהסתתרו בבית סבם  שני ילדיו של פנחס צימרינג את

 דודתי רחל'ה ]אשתו של אליהו גולדברג[שאני שומע צעדים, ניגשתי בשקט לחרך שבקיר ודרכו ראיתי להפתעתי את 

פרה לי שהיא ושני ילדיה מסתתרים אף הם בעליית גג קראתי לה כמעט בלחש, היא התקרבה אלי מבוהלת כולה, היא סי

 אנשים. 91הם שם  ציער ]בנדלה[,-ילדיו של שלמה ליכטשל 

למדי. שומע אני מגבי ברחוב שלושה במאי שאנשים רצים, אני מציץ  , מוקדם95.99.51שבת 

" הוא שומע, מביט סביבו שלמהאני שוכח את עצמי וצועק " .אחי שלמההחוצה ורואה את 

אבל לא יודע מהיכן באה הקריאה. הוא רץ לכיוון הגטו, אני יורד בריצה ממחבואי ורודף 

ואני נפגשנו מחדש בעליית הגג, הוא סיפר לי שהוא היה בבונקר שחפר  אחי שלמהאחריו, 

יהודים, הוא לא  73, שם שהה יחד עם עוד אליעזר טיירבחצר ביתו של  מנדל הורביץבשעתו 

יכול היה עוד להישאר שם ויצא. תמכנו בחוזקה את הדלת של עליית הגג מבפנים כדי שאיש 

  נגמר והחלו ימים של רעב.לא יוכל להיכנס לשם.  האוכל שאגרתי 

 

נתן לי מיד חבילה של אוכל, אבל הייתה לו גם בקשה אחת: שאקח אתי אל עליית הגג  אברהם ינוברהתגנבתי לתוך הגטו, 

אמר שהוא  אברהם ינובר, אותו הוא מחביא בביתו שבגטו ושאם רק ייתפס יהרגוהו בו במקום, אחיו הקטן מאיר ינובראת 

זאת משימה קשה ביותר. הסכמתי לבקשה, ולמחרת בשעות הבוקר המוקדמות התחמקנו אל  אבל ,מנסה לעשותו חוקי

עליית הגג.  עכשיו המשימה שעמדה בפני הייתה לספק אוכל לשלוש פיות, וכך יום ביומו התגנבתי מחדש אל הגטו כדי 

 לקבל אוכל.

 

ליט ללכת אליו. בקושי הצלחתי להניע אותו שבגטו, והח אברהם ינוברבגעגועים לאחיו  מאיר ינוברנתקף באחת השבתות  

מכך עד שעות אחר הצהריים, דרך הסדק שבקיר עליית הגג השגחתי אם אין פטרולים גרמניים ברחוב.  לפנות ערב כבר 

לא יכולתי לעצור בעדו, פתחתי בזהירות את הדלת והוא יצא לרחוב.  ממקום מחבואי ראיתיו מתקרב לשער הגטו ודופק 

יפתחו לו.  הבחנתי מרחוק שמשהו מתחולל שם, לא עברו דקות רבות עד שנשמעו מספר יריות.  בהמשך נודע עליו בידיו ש

הם הוציאו את הקבוצה לשדות וירו  ,יחד עם עוד מספר אנשים שלא היו צריכים להיות שםע"י הגסטפו,  ,לי שהוא נתפס

  בכולם למוות.

 

ומיד נשמעו צעקות "אראוס" ]לצאת החוצה[,  אליעזר טייררו של באחד הלילות לאחר חצות שמענו קול צעדי אדם בחצ

היינו משותקים מבהלה, בתוך דקות הלם מישהו על דלת עליית הגג שלנו, "פתחו לי" נשמע קול מאחורי הדלת.  הבנו 

שזה מישהו ששהה במחבוא, בבונקר החפור שנתגלה לפני דקות אחדות.  פתחתי את הדלת והכנסתי אותו. היה זה 
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כדי להביא מים  שלום רופרהוא היה האיש שהיה מתגנב כל לילה לבאר של  ברהם הורביץ ]בנו של מנדל הורביץ[א

 למסתתרים בבונקר.

 

הוא סיפר לי שבבונקר היה מסתור עם מזון שהצטיידו בו למפרע. החלטנו ששנינו נלך  אברהם הורביץבהיותנו ביחד עם 

שלום מעליית הגג ודרך חצרו של  ,בלאט ,לבונקר לפנות בוקר ונאסוף את האוכל.  כל אותו הלילה לא ישנו.  בבוקר ירדנו

ה זרועה במתים, גברים, נשים וילדים .  מחזה מחריד נגלה לעינינו. כל החצר הייתאליעזר טיירנכנסנו לחצרו של  רופר

 קטנים... מחזה של שדה קטל.

 

רץ ומרים מהאדמה את כובע הפרווה של אביו, הוא אמץ אותו  אברהם הורביץרושם איום נחרט בנפשי לעד עת ראיתי את 

 אל ליבו, מירר בבכי עז ואמר לי: " זה כל מה שנשאר לי מכל משפחתי..."

 

ומיואשים עוזבים אנו את הבונקר, ראינו מה עשו הרוצחים הגרמנים ועוזריהם הפולנים, כיצד בראשים מורכנים, רעבים, 

 עברו הם מבונקר לבונקר וחיסלו אותם בגרזנים מושחזים בעבור שני קילו סוכר.

 

 שינסה לרשום את אברהם כאיש הנמצא בגטו באופן  הרש זילברברגואני נתגנב לגטו לדבר עם  שאברהם הורביץהחלטנו 

עבר לגטו ואני ואחי שוב נותרנו לבד ורעבים בעליית הגג.  ביום  אברהם הורביץחוקי, ימים ספורים מאוחר יותר זה קרה, 

אבל הוא לא יכול היה להישאר שם יותר מדי כי מדי יום  חיים ברנדווין ]בנו של ישראל[,מן הימים הגיע מן היערות לגטו 

שהו סיפר לו שאנו מסתתרים בעליית הגג ולפנות ערב הוא הגיע אלינו, למרות 'זכה' הגטו לביקור של אנשי גסטאפו.  מי

 שהאוכל שקיבלנו מחברינו בגטו היה במשורה התחלקנו בו גם עם חיים ברנדווין.

  

, האיכרים סיפרו בשמחה ששעה אנטשל שורפעם משלוח של רהיטים שנלקחו מביתו של הביאו ליד קיר עליית הגג שלנו 

ואחרים,  היינך ]חנוך[ שיער, דוד זוקמן, הם פגשו שם כמה יהודים, ביניהם את לכאןטים כדי להעבירם שאספו את הרהי

נטע הוליכו אותם לבית הקברות ושם הרגום ביריה.  בפעם אחרת שמעתי פולני שמספר לחברו שמאחורי ביתו של 

 תו הוליכו לבית הקברות וירו בו למות.. הפולנים הסגירו אותו לגרמנים , שגם אומיצנרמצאו אחד ממשפחת  קרוננברג

 

נטע קרוננברג, שעה ששכבתי בעליית הגג והצצתי דרך הסדק החוצה ראיתי את הגסטפוביץ מויאבסקי כשהוא מוביל את 

, ברגע מסוים, נטע שכוחותיו אזלו התמוטט, הגסטפוביץ ניגש אליו בעט בו מספר פעמים ואז את אשתו רוחלצ'ה ובתם

 , במרחק מה משם ירו גם באשתו.ירה בו, בו במקום

התחבא במשך שבועות מספר בחדרים שנשארו בחצר ביתו, באחד הלילות גילו אותו אנשי המשמר  שמואל בלנדרסבי, 

 וירו בו כשהוא שכב במיטתו.  
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 שהתחבא תקופה מסוימת אצל המכונאי סולסקי גילו הגרמנים וגם אותו הרגו בירייה. אליהו גולדברגאת דודי 

 

, המון גויות יחזקאל קנדללה לעיניי בלכתי בשעות הבוקר המוקדמות אל הגטו, עברתי דרך חצרו של מראה מחריד נתג

עירומות לחלוטים מפוזרות היו בכל חלקי החצר.  כפי שנודע לי מאוחר יותר, גילו הגרמנים יחד עם משתפי פעולה מקרב 

עם חתנו וכל  אברהם טוברעם כל משפחתו,  דליחזקאל קנאנשי העולם התחתון את הבונקר המוסווה ביותר שהתחבאו בו 

 ואחרים. מלכה קורנבליטמשפחתם, 

 

עוד תמונת אימים נחקקה במוחי, שמעתי מן הרחוב רעש של תנועה עירה, דרך החריץ ראיתי כיצד הגרמנים והעבריין, 

, נשארתי הבנדלריםאיש העולם התחתון הפולני, קולאשע ואיכרים, בידיהם מוטות ברזל וגרזנים, נכנסים לחצרם של 

איש ואישה.  91ואחרים. ביחד היו שם  רחל'ה גולדברג וילדיהמרותק למקומי, רוצה לראות מה יקרה, שם התחבאה דודתי 

בעודי עומד מרותק לחריץ שמעתי קול של שבירת עצים, לא לקח הרבה זמן עד שראיתי כיצד מוציאים מן המחבוא את 

 דודתי, את ילדיה את כל האחרים, נודע לי שגם את הקבוצה הזאת הובילו למותם בבית הקברות.

 

היה צריך להודיע לי מתי  אברהם ינובר, הלכתי שוב לגטו, התחבאתי במבנה בין ערמות עץ.  9150ואר בינ 5יום ראשון ה 

יגיע לגטו כדי שאוכל לדבר אתו.  לפתע  התרחשה המולה, אנשים אמרו שעליית הגג שלנו בביתו של  הרש זילברברג

ן הצליח להימלט, את אחי הביאו לבית , האחרוחיים ברנדוויןואת  שלמהנתגלתה.  הוציאו משם את אחי  שלום רופר

 הקברות וירו בו.

 

 ביום האחרון שלנו בגטו הסתובבה בינינו השמועה שכבר לא הייתה חדשה שהגרמנים עומדים לחסל את הגטו.

 

לפנות בוקר הקיפו הגסטפו והז'נדרמריה את הגטו, היינו עוד במיטות כשהתעוררנו מקולות  9150בינואר  93יום ששי ה 

 ים וצעקות "לקום"! ו "קונטרול"!, בשלב זה הבינו כבר האנשים שהגיע הסוף.דפיקות עזות על התריס

 

התלבשנו במהירות, בחוץ עוד היה חושך שחור. כולם יצאו לחצר. הגסטפו פקד עלינו להסתדר בשורות: אנשים צעירים 

 בנפרד, מבוגרים בנפרד, נשים וילדים בנפרד.

 

, אברהם ינובר, שמואל זיסמן, ישראל גייסט –הצעירה שהיו בה: אני כשקצת האיר היום באה פקודה נוספת אל הקבוצה 

שלום , פנחס פרשטנדיק, אהרן הורנפלד, דוד בענדלר, משה ליכטנפלד, בינים שולמן, שלמה זילברליכט, בייניש אדלר

, שיצעדו אל מחוץ ופישל קנדל משה בוים, בייריש לאנג, דוד לקס, אברהם הורביץ, שני בניו של אליעזר שוחט, פורצלן

 לייזר פרוכטלנדר, נחמן רנרלשער הגטו.  משום שבתוך הגטו נשארו עבודות שלא נסתיימו, השאירו הגרמנים בגטו את 
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ברח אף הוא אל נוצרי  נחמיה לנגליער.   ולייזר פרוכטלנדר נחמיה רנר.  כפי שנודע לנו מאוחר יותר ברחו ונחמיה לנג

 ו. הלה לקח ממנו את כספו ואז הסגיר אותו לגרמנים.פולני ממכריו שהיה אמור להחביא

 

 לאחר צעידה של כברת דרך שמענו יריות מאחורינו. הבנו שזה היה סופם של שתי הקבוצות האחרות שנותרו בגטו.

 בשלב זה מספר ישראל גייסט על העברת הקבוצה דרך תחנות ביניים לצורך עבודה עד שהם מגיעים למיידנק

 

פייבל זיסקרויט ]הבן של רבקל'ה אשת מאיר ואת  יצחק מאיר וורשביאקאת במיידנק ותר פגשתי שם כמה ימים מאוחר י

נראה היה רע מאד, הוא סיפר לי שרק יצא מבית החולים,  יצחק מאיר וורשבייק.  9151הם נחטפו למיידנק ב  גרינר[,

 לא ייצא... אצבעות  רגליו קפאו בקור, אבל אם היה מתאשפז שוב הוא ידע שמשם הוא כבר

 וסוף הסיפור הוא הוצאת הבריאים ממיידנק לעבודה במפעל נשק, גמר המלחמה והשיחרור ע"י הסובייטים והעליה ארצה.
 

 זהו סיפורו שישראל גייסט.

 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 ַרֲחמִ  ל ָמלֵּ י ַהְשִכיָנה, ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְכזֹוַהר הָ אֵּ א ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַכְנפֵּ ן ַבְמרֹוִמים, ַהְמצֵּ ָרִקיע ַמְזִהיִרים ים שֹוכֵּ
ירֹוָפה, ֶשֶנֶהְרגּו,  י ַהשֹוָאה ְבאֵּ ֶשת ִמיְליֹונֵּי ַהיְהּוִדים, ַחְללֵּ ם, ֶאת ָכל ַהנְָשמֹות ֶשל שֵּ ֶ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
יֶהם, ן. ֶאת ִנְשמֹותֵּ ץ ַהָיִמין, וְנֹאַמר ָאמֵּ א ְמנּוָחָתם, וְיֶַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלקֵּ ֶדן ְתהֵּ   ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ְבַגן עֵּ

  קדיש 
ּה ַרָבא ן. יְִתַגַדל וְיְִתַקַדש ְשמֵּ ה. ָאמֵּ ה, ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּותֵּ ְרָקנֵּה, וְיְַמִליְך ַמְלכּותֵּ ב  , וְיְַצַמח פֻּ ּהוִיָקרֵּ ן. ְמִשיחֵּ ְ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 וְיְִתַנשֵּ  ּה ְדקֻּ ָלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא וְִשיָרָתא. ְבִריְך הּוא, א וְיְִתַהָדר וְיְִתַעֶלה וְיְִתַהָלל ְשמֵּ , ְלעֵּ

ְשְבָחָתא וְֶנֱחָמָתא א ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא, ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, תֻּ ן  יְהֵּ ינּו וְַעל ָכל , וְִאְמרּו ָאמֵּ לוְַחִיים ָעלֵּ ן, יְִשָראֵּ . וְִאְמרּו ָאמֵּ
ל, עֹוֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו( פוסעים שלוש פסיעות לאחור: )האבלים ינּו וְַעל ָכל יְִשָראֵּ ן, הּוא  יֲַעֶשה ָשלֹום ָעלֵּ  . וְִאְמרּו ָאמֵּ
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 וכיבד את האירוע. תודה לכל מי שבא 1395תמה אזכרת בילגוראיי גבירותיי ורבותיי, חברי ארגון יוצאי בילגוראיי. 
 , שנתראה בשמחות.בנוכחותו
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