
Near The Middle school under the patronage of United Nations (one of the oldest schools in Bilgoraj 

region. History of our school dates back to 1937) there was an old Jewish cemetery, founded in 1725. Last 

burials were conducted on its area at the end of 19th century. During the WWII in spring 1941, cemetery 

was devastated by the German troops and its matzevot were used to build streets and sidewalks.  

  בשנת שהוקם מ"האו בחסות ספר בית] בבילגוראיי הביניים חטיבת ליד

  בתי משני אחד ,העיירה של הישן הקברות בית בעבר ממוקם היה [1937

  העלמין בית הוא בעיירה נמצאים שלו ששרידים  העלמין בית ,בה שהיו העלמין

  בו שנערכה האחרונה והקבורה ,1725 בשנת הוקם הישן העלמין בית .החדש

  גיסות הרסו 1941 באביב ,השנייה העולם מלחמת במהלך .19 ה במאה הייתה

  ומצוותיו ,ושרפום שלו הגבוהים האלונים את גדעו העלמין בית את הגרמנים

   .ומדרכות כבישים של מרצפת לאבני היו

  כמה ידע מי .העיירה של הראשון העלמין בית את בתוכה ישנה גדר חפנה ,הגדול התפילה בית קיר מאחורי ,לעיירה ממערב"

  עולמים מנוחת בית שאמנם לכך יחידה עדות .בשיממונו ,ועריה עירום ,המקום לו עמד .שם טמונים אבותינו שהיו מי של שלדים

  האבן .הוצבה ומתי לאבן מתחת קבור מי יודע לא איש .העולם אל האדמה  מן החוצה שהציצה שחורה מצבה אבן הייתה ,הוא

  לא הוא אף ,בו צמחו גבוהים שאלונים ,בעיירה השני העלמין בית  .עליה החקוקות למילים מעבר עד באדמה  שקועה  הייתה

-בר שמואל]  "...העיירה של היהודי לעבר אילמת עדות היו העלמין בתי שני  .לימינו יותר קרוב כבר זאת כל עם אך ,חדש היה
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 בחזרה לדף הקודם

 הרסו הגרמנים את בית הקברות היהודי ומצבותיו היו לאבני מדרכות, 1941באביב 

In spring 1941, cemetery was devastated by the German troops and its 

matzevot were used to build streets and sidewalks 
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מספר מצבות הורמו אך מרביתן שבורות  

 ושוכבות במפוזר בעשב 

Some stones have been re-erected, 

while others lies broken in the grass. 

 .יד הנצחה בבית הקברות היהודי

Memorials in the Jewish 

cemetery 

 .מבט מהכביש –בית הקברות היהודי 

The Jewish cemetery, as seen 

from the road. 

בית הקברות  

 היהודי

The Jewish 

cemetery 



 [אין מידע על מקור הצילום] בצילום קבוצת אנשים עומדים ומביטים בגוויות נרצחים, צילום  של אקציה בבית הקברות בבילגוראיי

Photo of a murder action of Jews in the cemetery of Bilgoraj. People standing  looking at the bodies 

[no information as to the source of that photo]  
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A murder action of Jews  
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  1948צולם ב , מה שנותר מבית הקברות היהודי בבילגוראיי

What was left from the Bilgoraj Jewish Cemetery. Most of the gravestone uprooted, walls demolished. 

[photo November 1948] 

שאריות בית הקברות  

 1948היהודי 

Bilgoraj Jewish 

Cemetery 1948 



 ,  1948בבית הקברות היהודי בבילגוראיי 

 חיים שטרן  , ציון רוזנבוים-בן, יואל לנגבורד, שארף[ יידל]יהודה : מימין לשמאל

In the Bilgoraj Jewish Cemetery 1948. 

Left to right: Haim Stern, Ben-Zion Rozenboim, Joel Langbord, Jehuda [idel] Sharph 

 Exhumationגאולת המתים 



 שער בית הקברות היהודי

The Gate of the 

Jewish cemetery 



 שברי מצבות

Broken tombstones 



 מצבות זקופות יחידות

Few erected tombstones 
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Few erected tombstones 



 קיר זיכרון

Memorial wall 



 קיר זיכרון

Memorial wall 



 שער בית הקברות היהודי וגלעד לומרמן 

The Gate of the Jewish cemetery and Lumerman Memorial 


