זאת הפעם הרביעית מאז הקמתו מחדש של ארגוננו שאנו מקיימים את מפגש הזיכרון לקרבנות בני עיירתנו :גברים ,נשים וטף ,שנרצחו בחוצות העיירה ,באקציות
רצח בבית הקברות היהודי ,בבורות ובעליות גג לשם נסו על נפשם והסתתרו בתנאים "בלתי אפשריים ובלתי אנושיים" ושם נפרדו בייסורים מן העולם לאחר שמקום
מסתורם התגלה ,אותם שנרצחו בצעדה לתחנת הרכבת בעיר סמוכה לשם שילוחם למחנות ההשמדה ,אותם שהושמדו במחנות המוות במיידנק ובבלזץ ,ואנו גם לא
שוכחים את אותם שהצליחו אמנם לברוח מן העיירה ולהגיע למה שהאמינו שהוא חוף מבטחים ,וסופו שנתגלה כגיא הריגה שעה שהצייד הרחיב את זירת הציד
והגיעה למחוזות מרוחקים כרוסיה ,אותם שכרו במו ידיהם את קבריהם מאוימים ברובים המכוונים כלפיהם ,ולא נדע עד היום מה היה טוב להם יותר ,להיירות ולא
לחפור את הקברים או להיירות לאחר שחפרו את הבורות ,הן הירייה באה בין כה וכה .ואותם שנפחו את נשמותיהם :מותשים ,חולים ,ורעבים בנתיבי הבריחה,
נרדפים בסיוטים ,בדאגה ובאי ודעות מה עלה בגורל יקיריהם שנקרעו מעליהם ,וכמו כל האחרים לא נותר להם יד ושם וקבר עליו נוכל לעלות ולכבדם בהזכרתם.
כולם היו אחינו ,אחיותינו ,הורינו ומשפחותינו ,דם מדמינו ,אפילו שלא הייתה זיקה משפחתית בינם ,הן לא תיתכן זיקה משפחתית של כל אוכלוסיית  6המיליונים .אך
אני חוזר ואומר כולם היו דם מדמינו ,ועד כמה שזה מחריד ,בכל האקציות ,בכל גיא הריגה ,בכל קבר המונים ניגר דמם והיה לתמהיל אחד ואין שום סימבול חזק יותר
מקשר דם זה .ונזכור כולנו לעד ונעיד בפני הדורות הבאים ולא נמחל להם ,לידיים שעשו במלאכת הטומאה האיומה בהיסטוריה ,ידי הצוררים הנאצים ומשתפי
הפעולה שלהם .ונעביר את מסר "הזכור את אשר עשה לך עמלק" עמלק של המאה עשרים לדורות שאחרינו ,זאת מקצת חובנו כלפי הנספים ולמען ילדינו ונכדינו.
אנו צריכים לדעת את העבר למען העבר אך לא פחות מכך למען העתיד.
הייתה עיירה ,בילגוראיי שמה ,כל כך יהודית הייתה ,עם דומיננטיות רבה כל כך של יהודיה ,שהיו רובה של האוכלוסייה שהתגוררה בה ,אוכלוסיה של דלפונים
ברובם ,אנשים בעלי מוסר וטוהר ,אהבה לזולת וגמילות חסדים ,ברי-לב וישרי-דרך ,ובעלי אמונה .אנשים שדבקו בבילגוראיי ,ובילגוראיי הייתה כל עולמם .שם נולדו,
רגליהם ,מעשה יום ביומו לא חדלו מלשייף את מרצפות הרחובות הקשים כצור ,לבוסס בחורף בבוץ הדביק ובקיץ לבטוש בשבילי העפר היבשים עד שעלה מהם
אבק שנישא באוויר ,אבי היה מספר לי שבבילגוראיי לא ראית מעולם יהודי הולך בניחותא .תמיד היה אץ-רץ .הוא רץ אל השוק ,נכנס בהול לחנות ,נחפז היה
להתפלל ,מיהר כדי לומר קדיש ,חיש בא לרב "לחטוף משאריות שולחנו" ,ללוויה ,שלא נדע מצרות ,הגיע כל עוד רוחו באפו ...מבלי להתמהמה הופיע "לחטוף מעט
גמילות חסד'ל" בדרכו לבית המרחץ פסע פסיעה גסה ,ובשובו מבית הוריו ,מחמיו ומחמותו דומה היה כמו נס הוא על נפשו כל עוד רוחו בו ...עיירה של אביונים
שתמיד רצו .זר שנקלע למקום עלול היה לחשוב שעלולים הם להחמיץ דבר מה ,או חלילה לאחר ...וכאן אני מוסיף שמדבר אחד לא הצליחו רובם להימלט ,מן הצייד
שרדפם ככל שיכול היה ,ואכן יכולותיו היו מעבר ליכולות יהודי העיירה להתמודד בהם .בכך לא יצאו יהודיה דופן מייתר יהודיי אירופה שגם עליהם באה הכליה.
העיירה נשרפה ,והופצצה ,נתרוקנה מדיירה ,אך למרבה האירוניה ,וגם הזוועה דאגו תושביה הנוצרים דאז "להפיץ" במובן השלילי את שמות יהודיה ברחובות
ובחצרותיהם ,הם עקרו את מצבות היהודים מבית הקברות וריצפו בהם את הדרכים ואת חצרותיהם .בכך רמסו את שארית כבודה של קהילה יהודית שהתקיימה
במקום  500שנה בקירוב.
בימינו אנו קם מיעוט קטן של נוצרים בבילגוראיי ,שבשונה מרוב תושביה שכנראה אינם מוטרדים ממאורעות הדמים של העבר מגלה הוא במעשיו ובהצהרותיו עניין
בנושא היהודי ,הם שאספו את שברי המצבות מרחובות בילגוראיי והחזירום למתחם בית הקברות היהודי ,הם שמקיימים מדי שנה ב  2בנובמבר [יום חיסול הגטו
בבילגוראיי] אזכרה ליהודי בילגוראיי בבית הקברות היהודי ,הם שמקיימים שם מדי שנה את ימי בשביס ,והם שמקיימים אתנו קשר ידידותי חם ובאים לבקרנו בארץ.
הם גם שותפנו בימים אלה בניסיון לפתור את בעיית גאולת אדמת חלק מבית הקברות היהודי שאינו בחזקת ארגון הקהילות היהודיות ,ושעבודות תשתית בשטח
חשפו עצמות וגולגולות יהודים מקבריהם והפריעו את מנוחת העולמים של שוכני עפר .לנגד עינינו ועיניהם ניצבת מטרה קדושה של מניעת חילול בית הקברות
היהודי ,אפילו שאין מצבה אחת מעל פני השטח המעידה על קיומו שם.
אנו גאים בכך שעשינו לעניין ההנצחה גם ברשימות הנספים ,זאת עבודה גדולה וקדושה ,באומדן זהיר מנינו  4379קרבנות .לרובם אין שם ואנו בטוחים שיש הרבה
יותר ממספר איום זה .גלעד ראשון לרשימות שבידינו עשינו באתר האינטרנט שלנו שתרומתו למפעל ההנצחה לא תסולא בפז.
ברוח ההגדה של פסח שקראנו רק בשבוע שעבר – הרי שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו ,כל ניסיון שכזה גובה מבני העם היהודי מחיר בדם ,פוגרומים ,רציחות,
פגיעה בקדשי ישראל וברכוש בניי ישראל מלווים אותנו מאז היינו לעם ,ותמיד ,כשמתפזרים ענני העשן ,בשוך הסערה ,ולפעמים במהלכה" ,השמש זרחה ,השיטה
פרחה והשוחט שחט" ,ותמיד קמו אודים מוצלים מתוך הבערה והכריזו על היהודי הנצחי ,זה ששרד ומשימתו לאחות ולחדש את שרשרת החיים והקיום .בזכותם אנו
כאן ,בזכותם אנו זוכרים את אותם ששילמו בחייהם בעבור הזכות להיות יהודי [ישראל בר-און]

בחזרה לדף הקודם

מכובדי-יוצאי בילגוראיי והסביבה!
שמי משה פך ,נולדתי בבילגוראיי ,באזור בשם בגנגס (רוז'נסקה -בפולנית) .אני עומד כאן בפניכם ,בעקבות פנייתם של ישראל בר-און
ורבקה ניב .הם ביקשו ממני לספר את הקורות אותי עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.
המלחמה פרצה ב 1.9.1939 -ביום שישי .שבוע קודם לכן גויס אבי-שהיה בן  ,46לצבא הפולני יחד עם גוי שהתגורר באחד הכפרים
בסביבה .לאחר שבוע התברר שהגיוס נעשה בטעות (מבחינת הגיל) .אבי והגוי חזרו הביתה ,ולאות שמחה קיבלנו מהגוי תרנגולת
לשבת .ביום שישי ,יום פרוץ המלחמה ,הגרמנים הפציצו את העיירה ואחת הפצצות נפלה על יד הכנסייה הגדולה -לא רחוק מביתו של
שמואל עצמון .אנו – קבוצת נערים בני  – 12רצנו למקום כדי לראות את הבור הענק שיצרה הפצצה כתוצאה מנפילתה .הגרמנים
המשיכו להפציץ .למחרת ,ביום שבת ,התחבאנו ליד הנהר ,לא רחוק מביתנו ,שנקרא ביאללדה .בסמוך היה מגרש כדורגל .כנראה
שבמגרש היה ריכוז של חיילים פולנים והגרמנים המטירו אש על המגרש .ירי המקלעים מן המטוסים היה קרוב מאוד למקום מחבואנו ויכולנו לראות את נפילת
הכדורים .אימא אמרה לנו להגיד "שמע ישראל" .אח"כ חזרנו הביתה והתחבאנו בחצר בתוך בונקר שחפרנו מבעוד מועד על פי הנחיות העירייה .יחד איתנו
הסתתרו שכנים שגרו בסמוך .ב 7-בספטמבר (בערך) נשרפו בתים רבים ,בתי מדרש ,בית הכנסת הגדול וחלק ניכר מהעיר .השריפה נגרמה מפצצות נפלם שהטילו
הגרמנים מן המטוסים .הבית שלנו נשרף כליל .בעקבות זאת עברנו להתגורר אצל אחותי הבכורה ,חוה ז"ל (ברומברג) שהתגוררה בסמוך למשפחת קרוננברג .מול
ביתה של חוה התגורר סבו של ישראל בר-און עם משפחתו .עם החרפת הקרבות (אויר וקרקע) בין הגרמנים לפולנים ,אי אפשר היה להישאר לגור אצל אחותי ומשם
ברחנו ליער ,לכיוון פרמפול .הסתתרנו ביער מספר ימים .לילה אחד ראינו עשן עולה מתוך ארובה של בית בתוך היער .אבא הלך אל הבית וביקש אוכל עבור
המשפחה .הגוי שבישל תפוחי אדמה לחזירים שגידל נתן לאבא תפוחי אדמה .שהינו ביער כשבוע ואבא נהג מדי פעם לקבל מהגוי מעט אוכל עבורנו .בסמוך לראש
השנה ,הגוי סיפר לאבא כי הגרמנים עומדים להיכנס לעיר .בא' ראש השנה אמר הגוי כי הגרמנים נכנסים לעיר  ,ארזנו את מיטלטלינו וצעדנו בחזרה לעיר  ,מתוך
תקווה כי הקרבות הסתיימו וכי נוכל לשוב ולהתגורר בבית של חוה אחותי .תוך כדי שאנו הולכים בעיר ראינו את הגרמנים צועדים על הכביש .פתאום ניגש אלינו חייל
גרמני ,ניגש לאבא ,משך את הכובע שנקרא "א -יידשע היטל" -מעל ראשו ובמגפיו רמס את הכובע .המשכנו ללכת! למחרת ,ב' ראש השנה ,נודע לאבא שמתפללים
בבית של הסבא של ישראל בר-און .אבא ואנחנו הלכנו למניין .תוך כדי הקריאה בתורה ,נכנס קצין גרמני וציווה להפסיק את התפילה ולהתפזר .אני ברחתי מהמקום.
אח"כ אבא סיפר לי שהגרמני פקד להתפזר שאם לא כן יוחרם ספר התורה ,ובעל הבית ייאסר (הכוונה לסבא של ישראל) .כולם התפזרו .הגרמנים נשארו בעיירה
בין  10ימים לשבועיים (בעשרת ימי תשובה) .יום אחד הופיע פקיד העירייה עם תוף גדול (שהיו משתמשים בו על מנת לכנס אנשים לצורך הודעת דבר מה) .הפקיד
הסביר כי נפלה טעות ,ולמעשה הרוסים היו צריכים להיכנס לאזור ולא הגרמנים (במסגרת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב) .יום למחרת ,עם נסיגת הכוחות הגרמנים,
ניהלו הפולנים,שנותרו בסביבה ,קרב עם הגרמנים הנסוגים .הכדורים שרקו מעל ראשינו ואני שכבתי על הקרקע כל אותו יום .הרוסים נכנסו ,והציעו לאוכלוסיה
שרצתה להגן על עצמה לקבל נשק ולענוד סרט אדום .הם אימנו את מי שהסכים לכך .יום לפני ליל שמיני עצרת ,הודיעו הרוסים כי לא נפלה טעות וכי הגרמנים
שבים לאזור .הם הציעו למי שמעוניין ,לקבל עגלה וסוס ובעזרתם להגיע לרכבת שתביא אותם לאזור שהיה בשליטת הרוסים -לאחר החלוקה .קיבלנו את הצעתם
(יחד עם יהודים רבים אחרים) והסיעו אותנו בגשם סוחף בלילה ,לתחנת הרכבת בעירה ששמה ז'וורזניץ -לא הרחק מבילגוראיי .עלינו על קרון פתוח ששימש
להובלת טנקים (קרון פתוח ללא גג) .משם נסענו לאזור שהיה בשליטת הרוסים שנקרא "רובנו" .התפזרנו בכפרים של פולנים -שהיו כבר בשליטת רוסים .השהייה
במקום הייתה קשה כיוון שנאלצנו להתגורר ברפתות ובדירים .החורף היה קשה (ינואר  .)1940לא היה אוכל .הרוסים הציעו לעבור לאוקראינה  .קיבלנו את ההצעה
ונסענו .הגענו למקום במחוז ויניצה שנקרא סקמרושקה שם פגשנו הרבה מתושבי בילגוראיי (אריה ברגר למשל) .יום אחד ,אחד היהודים שהיה איתנו במקום נסע
לקייב וכשחזר סיפר שאפשר לחזור הביתה .רובינו ,נסענו לקייב והמתנו זמן רב בתחנת הרכבת ,עקב מחסור כספי .בסופו של דבר  ,הצלחנו לעלות על הרכבת
והגענו בחזרה לאזור הגבול החדש בין גרמניה לרוסיה ,היכן שזרם הנהר בוג -ששימש גבול טבעי .למקום קראו לודמיר .נכנסו לבית הכנסת בו התגוררנו בהעדר
מקום מגורים אחר (משפחות רבות) .בסביבות יולי  1940הודיעו שניתן לחזור לבילגוראיי .ביום א ,באחד מבתי הספר הגדולים  ,רשמו את האנשים שרצו לחזור.
בתור עמדו יהודים ופולנים-אלפי אנשים .באותו יום לא נרשמו כולם,והרישום נדחה למחרת .אבא ואני נשארנו במקום במשך הלילה כדי שנוכל להירשם ראשונים
ביום למחרת .בבוקר ,עם פתיחת המשרד הופיע קצין גרמני והודיע ,כי לפי הנחייה מברלין יהודים לא יוכלו להירשם יותר ועליהם לצאת מן התור ולחזור למקומם.
האכזבה הייתה רבה מאוד ,רק שתי משפחות מבילגוראיי הצליחו להיכנס לרשימה ,ועלו על הרכבת חזרה לבילגוראיי .ליווינו אותם בדמעות צער ,על כך שלא זכינו
להתלוות אליהם .למעשה היה זה נס ,כי אם היינו חוזרים לבילגוראיי הרי שאיש מאתנו לא היה נשאר בחיים .המשכנו להתגורר במקום כחודש ימים .משם נשלחנו
בקרונות בקר לסיביר ,נסיעה שארכה כחודשיים .אני מבקש בזאת להודות לישראל ולרבקה על שאפשרו לי לספר את סיפורי .אם תרמתי משהו לדור השני-דייני.

צילומים מן האזכרה

רבקה ניב

שלמה פך ובתו מירה רום

בני ברגר [בן אריה ברגר]

האחים הרמן שמואל ושלמה

הנקה זילברצוויג

פנחס שובל

קמין חיה ווינברגר רינה

לאה נבו ,בייזר הינדה ,מינץ מלכה

צילומים מן האזכרה

בית הלחמי זהבה

שמוליק עצמון וישראל קורן

זוננברג אילנה

איילה לוין וינדר

שמוליק עצמון וירצר

ישראל קורן

אלי גל

אלי גל וזוננברג אילנה

אריה ברגר ,משה פך ומירה רום

שיינזינגר רחל ומושל סבינה

ישראל בר-און – מנחה את האזכרה

ישראל בר-און

שיינזינגר רחל

יהודית רז

שמוליק עצמון וירצר

ישראל בר-און ומשה פך

ישראל בר-און ושלמה הרמן

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

תמונה קבוצתית

פנחס שובל שמואל הרמן ושמואל עצמון

בארי שמעון

אלקה שובל רבקה ניב

משה קידר ובארי שמעון שיינזינגר רחל ומושל סבינה .

תמונה קבוצתית

ישראל עם שמוליק עצמון ורבקה ניב

שמוליק עצמון

ישראל בר-און:
דוד פוגל היה משורר בשנות העשרים והשלושים שזכה לתחייה מחודשת .בזמנו הוא לא היה כל כך מקובל ואף
נקטל קשות בידי ביאליק ואחרים בני התקופה ואף התריעו מפני "פוגליזם" .שימו לב ,כי שפתו קרובה יותר לשפת
ימינו מאשר לשפת התקופה שלו עצמו.
כשלושים שנה אחרי זמן כתיבתו בערך התגלה מחדש .דוד פוגל מבחינתי היה נביא הזעם שחזה את השואה.
אחד משיריו שנשאר חרוט בזיכרוני והרשים אותי ביותר הוא "לאט עולים סוסי" שיר בעל  10שורות בלבד ,מלים
ספורות ,הקורא התמים יכול לחשוב שמדובר במסע לילי שליו של טרובדור השולח שירו על פני הליל אך לא כן:
שימו לב לעצמה המסתתרת מאחורי המלים" :לילה ,כבר שוכן שחור בנו ובכל" לא לילה שחור כבר שוכן ,כי אם
השחור כבר שוכן בנו ובכל ,שימו לב במה עמוסה עגלתו "באלפי מתים" ,הלילה אינו סתם לילה ,הוא אוקיאנוס
בעל גלים המאיימים על המפליג בו ,כמו רוצה לומר אנו נכנסים לתקופה של לילה שחור שמבקש את רעתנו .ועוד
דבר אחד השיר פותח וסוגר באותם מלים על הסוסים העולים במעלה ההר כמו רוצה לומר זה סיפור מעגלי ,אין לו
סוף ואין לו התחלה ,ולבטח אין ממנו מוצא:
אנו נסיים את האזכרה בשיר נבואה זה של דוד פוגל:
לאט עולים סוסיי
על מעלה ההר,
לילה כבר שוכן שחור
בנו ובכל.
כבדה תחרוק עגלתי לרגעים
כעמוסה אלפי מתים.
זמר חרישי אשלח
על פני גלי הליל,
שיעבור למרחק.
סוסיי מאזינים ועולים לאט.
תמה אזכרת בילגוראיי  .2009תודה לכל מי שבא וכיבד את האירוע ,שנתראה בשמחות.

