
  השלטון של הטמאות בידיו ונרצחו ,שעונו עיירתנו בני לקרבנות הזיכרון מפגש את מקיימים שאנו ארגוננו של מחדש הקמתו מאז השנייה הפעם זאת

   .אירופה יהודיי ושואת השנייה העולם מלחמת של האימים בימי ,ועוזריהם הנאצי

 בפרק והנה "בילגוראיי חורבן" ל"ז קרוננברג אברהם של סיפרו את קורא אני אלה שבימים קרה כך אך ,ליבי מהרהורי דברים באוזניכם להשמיע רציתי

 הקטע ושם  קרוננברג .א י"ע ביידיש שנכתב קטע ',הדבר ראשית' את מצאתי ,[לעברית מיידיש לתרגמו שיש בדעתי חדור שאני] זה ספר של הפתיחה

  טעמה את לאבד ולא אותה לתרגם קשה כמה ועד ,היידית המילה של כך כל המגוונות המשמעויות על כבר דובר רבות ."שטעטעלע מיין" :הוא

 גלום זאת ובמילה ,"שטעטעלע" אומר הוא ,[עיירה] "שטעטעל" סתם אומר לא קרוננברג ."ושטעטעלע [שלי] "מיין" :הקטע לשם מלים שתי .המיוחד

  ניתן שכמוהו קשר על מראות יחד המלים שתי וצרוף ,יקרה ,אהובה :המשמעות את לזה מוסיפה "לע" והסיומת ,קטנה ,עיירה :המלים ,ומלואו עולם

 של רגעים העיירה על בזיכרונותיו אין השואה אימי את ששרדו מאותם לאיש כי שאף פלא לא ..."ע'טאטל" ,ע'מאמל :משפחתית במסגרת רק למצוא

 שחיו אותם ,מביניהם אחד יהודי תמצאו לא זאת כל למרות ,להתגעגע למה אין ולכאורה .ומצוקה ,עוני ,רעב ,צרות זה ממנה שזוכרים וכל ,חסד

 מלים להמציא במקום לכן .העולם מן שהלך משפחה בן על כמו אבדן שחש ,עליה כשמדברים שמתרגש ,לעיירה עזה אהבה חש שאינו ,בעיירה

 .והיום כאן לכם אותם ולהקריא היזכור לספר פתיח המהווים העמודים שני את לתרגם החלטתי

 

 אברהם קרוננברג/ עיירתי בילגוראיי 

 .בילגוראיי העיירה לה שכנה ,הלובלינאי הארץ ובחבל 'לזמושץ קרוב ,אוסטריה של העבר מגבולות הרחק לא ,פולין בקונגרס

  בידיים היו הכפיים ועבודת ,המסחר כל כמעט ,יידיש שמעת הלכת או שעמדת היכן ,יהודים 65% מהם ,ואישה איש 12,000 היה תושביה שמניין עיירה

 עיירה  .יהדות קרנה פינה מכל כי בילגוראיי על נמתחו חן של קווים רבבות .יפים חינניים ילדים ,יהודיים ילדים ראו העיירה רחובות בכל .יהודיות

  ,בה חשו שלא כמעט בבילגוראיי ,פולין בכל רמה ביד שלטה כשהאנטישמיות ,העולם מלחמת פרוץ עד .יהודית ותרבות חינוך של שנים מאות שחפנה

  היו שלא כמעט גויים קונים שאפילו החדשות הנוצריות החנויות מעט את לראות היה די .עצום היה חייה על היהודי והחותם יהודית הייתה בילגוראיי כי

 והם ,פאטריאכליים יהודים בזקנים הדורים ופניהם ,בירמולקות מכוסים ראשיהם ,העירייה במועצת יושבים יהודים בראותנו לנו הייתה רבה נחת .להם

  העניין ולצורך ,יהודי לרוב מחשש ממש של מלחמה הגויים ניהלו העירייה למועצת בבחירות .לקיר מקיר בעיירה היהודיות המפלגות כל את מיצגים

 ,חסידויות של שטיבלעך ,מדרשות-בתי הרבה של עיירה הייתה בילגוראיי .לבילגוראיי מחוץ ששכנו הכפרים מן איכרים של קולות בבחירות רשמו

  ,יידישקייט שנשמה עיירה .לרוב יהודיות ומפלגות חסדים וגמילות סעד מוסדות ,יהודיים בנקים מספר לה היו  .יעקב-בית ,יבנה חדר :חדרים ,ישיבה

  ר"האדמו של בנו היה האחרון שרבה עיירה ,בשנים מאות במשך הדור וגדולי רבנים של שושלות בה שהיו עיירה .וטהורים זכים יהודיים חיים עם

 זכר להשאיר מבלי הכל והשמידו היטלר של קלגסיו נכנסו ולתוכה .אחר במקום וגדולה תורה של עיירה הייתה בילגוראיי .ל"זצ רוקח מרדכי 'ר ,מבעלז

 .עולם כנפות לארבע ונפוצו שנמלטו הפליטה שארית – מעטים מאותם לבד –

 .וכואבת איומה מציאות היא זאת ,כן לא אך ,לילה וסיוט ביעותים של מחלום אחר לא היה זה שכל לרגע נדמה לתודעה והחורבן האסון עולים כאשר

 ישכחו לא שלנו והדורות אנו .עינינו לנוכח תמידית אש רוחשת שתחתיו ,אפר של ועצום גדול תל רבות שנים של מושרש יהודי מקיבוץ עשו הרוצחים

  היהודי העם ,צלחה לא שונאינו של מלאכתם "!עמלק לך עשה אשר את זכור" האחרונה אפם נשמת את שנשמו שעה קדושינו של זעקתם את לעולם

  ובמיוחד ,היהודית האומה לשרשרת נוספו חדשות וחוליות ,החיים אש מחדש בהם לובתה ,עשנים אודים אותם ,שנותרו אותם ,תום עד הוכחד לא

 .שלנו בארצנו

 .בילגוראיי האהובה עיירתנו של זכרך לך וייקר כבוד

 [און-תרגום מיידיש ישראל בר] 

 בחזרה לדף הקודם

 …In memory ofנוסח האזכרה  
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 צילומים מן האזכרה

 

 [נכד לסב בילגוראי ואזרח אוסטרלי]ארי מוריס  בני הזוג מידובסקי בני ושרה אבינון

 בית הלחמי זהבה

 שיינזינגר רחל

 אלישבע הניג שינוולד זאב

 תמונות חברים בטכס האזכרה
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 אריה ברגר

 איילה לוין וינדר

 וינברג רינה

 שמואל עצמון וירצר

 מנהל את הטכס הדתי  –ארי מוריס   

 דפנה ברפמן

 צבירן נחמה

 פנחס שובל ורבקה ניב

 מנחה את האזכרה –און -ישראל בר

 תמונות חברים בטכס האזכרה
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 משה פך ונחמה צבירן

 שמואל עצמון וירצר מקריא זיכרונות של מר קורן            

 און-רחל בר, יהודית רז, נתן קרוננברג, עמליה מידובניק

 

 שרה אבינון, ברזל אריה, וינברג רינה, הנקה זילברצוויג

 מר צבירן, משה פך, אריה ברגר

 .שרה אבינון, זאב שיינולד, פנחס שובל

 דליה ברפמן אלישבע הניג, איילה לוין וינדר, בית הלחמי זהבה

 בית הלחמי זהבה, פנחס שובל, נתן קרוננברג

 און-דפנה ברפמן ורחל בר

 תמונות חברים בטכס האזכרה
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 אלקה שובל,  דפנה ברפמן,  בית הלחמי זהבה

 און ויהודית רז-שמואל עצמון וירצר עם ישראל בר

 פרקי תהילים –ארי מוריס 

 

 לזכר עיירתי בילגוראיי -חלום   

 

 ,הלילה הייתי בעירת מולדתי

 –. בנוף שיקר ללבי בהילו

 ,בבאר ילדותי בבואה עוד רועדת

 .בית אבא עדין עומד על תלו

 ,בעצי ערמונים משתלהב כבר האדם

 .טבעו של הסתיו בפולין הוא בכך

 ,אני ואחי משתרכים כמקדם

 .בשביל סוכתנו נושאים אנו סכך

 

 שם יש אדם לכל  :און-בר ישראל
 לזכור הקדושה והמשימה החיים לנו וניתנו גורלנו ששפר אנו ,הקראנו אותם ,השמות הקראת תמה

 אימה עד מחושבות ובשיטות ,שיעור ללא בברוטאליות ,מהם נשללה זאת שזכות אותם את

 – הראשון היהודים שונא מימי עוד ,תמיד הייתה יהודים שנאת .תקדים להם היה לא שמעולם

  תקראנה כי והיה ,ירבה פן ,לו נתחכמה הבה" בקרבנו יושב ועצום גדול עם הנה :שאמר פרעה

 ,זרים היינו כי אותנו שנא פרעה – "הארץ מן ועלה בנו ונלחם שנאינו על הוא גם ונוסף מלחמה

 כל ,מלחמה תפרוץ אם חמישי לגייס שנהפוך מאתנו חשש כי ,שונים היינו כי ,גדול אבל מיעוט

  חשש הוא .הארץ מן שנעלה פחד גם הוא אבל ,הזמנים בכל ישראל שונאי של הידועות הטענות

  ברם .בהשמדתנו חפץ לא הוא ,למצרים תרמה שנוכחותנו ומה ערכנו את ידע כי שנהגר

 מחקר דיסציפלינות גיוס עם ,אידיאולוגיים באספקטים שפותחה הקולוסאלית האנטישמיות

 לפיה ,כמותה הייתה שלא השמדה למכונת התשתית זאת .אחר דבר כבר זה ,מדעיות-פסבדו

  .המיקרוב ,החיידק של לזה משול החיים סולם בתחתית ומיקומו אנוש לבן כלל נחשב אינו היהודי

 ,להיעלם דינו והחלש ישרוד החזק לפיהם הטבעית הברירה חוקי פי על מתנהל שהעולם ומשום

  ובעלי היפים ,הבריאים ,החזקים הארים והם ,להיעלם החלש היהודי המיקרוב של שדינו הרי

  זה כיצד להבין היה "עליון אדונים" גזע אותו בני על מאד שהקשה מה .בכך לטבע יעזרו ,הערכים

 עולמות שכבשו ואדירות חזקות אימפריות ומנגד ,שנים אלפי כבר שורד החלש היהודי שהמיקרוב

  אחר מחפש שם וכל ביקום מרחפים עכשיו והם ,השמות את קראנו    .זכר להם נותר ולא נעלמו

 יקר ששמה באוזניה לספר וכדי לנחמה כדי ,לה להודיע כדי שלו הגופה שרידי מצויים בו המקום

  .עמלק לה שעשה את וגם אותה זוכרים ושאנו לנו

 .ברוך זכרם יהא

 ,הרוח רודפת ענן ברקיע

 .הערב הגשם לבא לא יהין

 ,  עוד רגע ואנו הביתה נגיע

 .מיד נקשט סכתנו כדין

 !גויים בקננו  –. קרבנו לבית

 .לשוא עוד חפשתי סכת השלום

 !ואיננו  –אחי את עמסו לי השאיר 

 !לבד שם בכיתי עד סוף החלום 

 

 ארצי-שיר של שמואל בן

 תמונות חברים בטכס האזכרה

Photos of members at the ceremony 


