חברי ארגון נכבדים

דף מידע 900
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בדף העדכון הפעם הנושאים הבאים:

הזמנה להגשת מועמדות
למענק קרן עגיט לספרות השואה וההתנגדות היהודית
לשנים 1399 - 1393
קרן עגיט ,ע"ש יעקב וקלרה עגיט ,מטורונטו ,קנדה ,מעניקה מידי שנתיים ארבעה מענקים ,בסך  0,333דולרים
קנדיים לכל מענק ,לכתבי-יד חדשים בנושא השואה והמרי היהודי במלחמת העולם השניה.
יתקבלו רק כתבי יד מוכנים להדפסה בעברית ,באנגלית או ביידיש ,בתחומי תיעוד ,היסטוריה ,מחקר או
ספרות ,לפחות  963עמוד מודפסים.
על המחבר להתחייב להוצאה לאור של כתב-היד (שאושר ע"י הוצאת הספרים) לא יאוחר משנה אחת מקבלת
המענק ,ולכסות את שאר הוצאות ההדפסה שיהיו מעל לסכום הפרס.
הקרן מעודדת הוצאה לאור של כתבי יד מקוריים בנושאי השואה וההתנגדות היהודית במלחמת העולם
השנייה ,בשפות עברית ,אנגלית או יידיש בתחומי תיעוד ,היסטוריה ,מחקר או ספרות .בתמורה לפרס,
מתחייב/ת הכותב/ת לציין בעמוד הראשון של הספר כי הספר יצא לאור בתמיכת הקרן .בנוסף ,הזוכה
מתחייב/ת להעביר לקרן חמישה עותקים מספרו/ה וחמישה עותקים נוספים במחיר ההוצאה לאור.
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רבקה ניב רחוב דוד המלך  91ת"א
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  19רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 30-6799155 :

פקס30-6799911 :

ועדת הקרן כוללת את יו"ר חבר השופטים :ד"ר שילהב קסט ,ד"ר ללימודי פרשנות בלימודים הבין-תחומים
באוניברסיטת בר-אילן והשופטים :פרופ' יעקב גולדשטיין ,פרופ' ללימודי א"י מאוניברסיטת חיפה ,פרופ'
מתתיהו מינץ ,פרופ' להיסטוריה ,אוניברסיטת ת"א ,פרופ' אלי צור ,פרופ' להיסטוריה מסמינר הקיבוצים ,ד"ר
מרקוס זילבר ,ד"ר להיסטוריה מאוניברסיטת חיפה ד"ר זיוה פלדמן ,ד"ר לספרות מהמכללה האקדמית
באריאל.
את כתבי היד ,ניתן להגיש עד תאריך .13.91.1391
כתובת :מענקי עגיט ,ההסתדרות החדשה ,המחלקה לקשרים בינלאומיים,
טל'.30-5119699 :
רחוב ארלוזורוב  ,10תל-אביב.51319 ,
*הזוכים ,הכפופים לתקנון קרן עגיט ,יבחרו ע"י חבר שופטים של הקרן.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל אביטל שפירא-שבירו – מנהלת המחלקה הבינלאומית בהסתדרות
טלפון 363-7169939 ,30-5119699 :פקס . 9600-5119699 :מיילavitals@histadrut.org.il :

ההתעניינות וההתעסקות בתרבות היהודית בפולין אינה תופעה חדשה ,מנגד היא הולכת וגוברת ,הולכת
ומתעצמת ,האוניברסיטאות פותחות ומקיימות מחלקות ללימוד שפת היידיש ,הספרות היהודית ,מחקר
תיאולוגי ,וכיו"ב .המוסיקה היהודית מתחייה בפסטיבלים ,בהקמת הרכבי כליזמר [רוב הנגנים המתלבשים
בבגדי כליזמרים ומנגנים מוסיקה יהודית אינם יהודים] ,תיאטרון היידיש בוורשה מיסודה של רחל אסתר
קמינסקה לא מפסיק להפיק הצגות ביידיש עם שחקנים גויים "כשרים למהדרין" ,פסטיבלים של תרבות יהודית
מתקיימים מדי שנה שהמפורסם שבהם הוא בקרקוב .פסטיבל בשביס זינגר לתרבות יהודית .מתקיים כל שנה,
הפסטיבל כולל למעלה ממאתיים אירועים שונים :מוזיקה ,תיאטרון ,הרצאות על תרבות יהודית וכד',
בבילגוראיי הקטנה ,מתקיימים כל שנה ימי זינגר .סר טים חדשים העוסקים בתרבות היהודית ובחיי היהודים
בפולין מופקים בתקציבים ציבוריים ופרטיים .אירועים הסובבים סביב האוכל והמטבח היהודי נערכים בערים
גדולות ובעיירות קטנות ועוד ועוד...
בוריס מלקובסקי – חבר שלי ,הוא מלחין ונגן באיין נפלא .שעלה ממדינות חבר העמים לישראל בגל העלייה
הגדול  ,הוא אפילו הופיע במסגרת החוגים הקאמריים שאני מנהל בארץ .לפני מספר שנים עבר להתגורר
בפולין ופעילותו המוסיקלית מתקיימת משם.
אני מעביר לכם בזאת שני קישורים ליו-טיוב של שני קטעים שכתב  /עיבד לשיריו של מרדכי גבירטיג [ביידיש:
געבירטיג] שנ ודע בין היתר כמחבר המלים והלחן לשיר "העיירה בוערת" ואכן ,הקישור השני הוא עיבוד
ותרגום לפולנית של שיר זה .גבירטיג נולד וחי בקרקוב כל ימיו ,ברחוב ברק יוסלביץ' מס'  ,6ברובע קז'ימייז',
עד שנשלח לגטו קרקוב ,שהוקם ברובע פודוגוז'ה .גבירטיג נרצח על ידי המשטרה היהודית במהלכה של
פעולת גירוש של  5,333יהודים מגטו קרקוב למחנה ההשמדה בלז'ץ ב 6-ביוני  .9151בשנת  ,9109בתגובה
לפוגרום שנערך ביהודי פשיטיק ( )Przytykבשנת  ,9105חיבר גבירטיג את שירו המפורסם "ס'ברענט"
["שרפה ,אחים ,שרפה"; ידוע גם כ"-אונדזער שטעטל ברענט" ,ולפי תרגומו לעברית" ,העיירה בוערת"] ,אשר
כעבור זמן לא רב ,בתקופת השואה ,הפך למעין המנון יהודי .יש מי שראו בגבירטיג שכתב את השיר כמי
שחזה את האימה המתקרבת ואת השמדת יהודי אירופה.
הגב' לילי הבר העומד בראש ארגון יוצאי קרקוב מוסיפה לדבריי" :שים לב שאת העיבוד 'לשריפה' הוא [בוריס
מלקובסקי] עשה לסרט של פיוטר שלשה שהוא מכר שלי ובכורת הסרט הייתה ב 39.31.91 -בקרקוב .אני
אמורה לקבל את הסרט כדי לתרגמו ולהציגו גם בישראל".
הקישורים לעיבודים של בוריס מלקובסקי:
feature=plcp&http://www.youtube.com/watch?v=hyUZM3uRgic
feature=plcp&http://www.youtube.com/watch?v=zwOJM4Xm4Tw
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זמרות פולניות שרות את גבירטיג בפולנית בעיבודו של בוריס מלקובסקי [צפה ושמע אותם ביו-טיוב]

העיירה בוערת – הגרסה העברית.
מילים ולחן :מרדכי גבירטיג
תרגום :אברהם לוינסון

שְׂ ֵרפָ הַ ,אחִ ים ,שְׂ ֵרפָה!
עֲ י ָָרתֵ נּו ּבֹועֲ ָרה ֻּכלָּה,
ּבָה רּוחֹות שְׂ ח ֹרֹות י ִסְׂ עָ רּו,
לַהֲ בֹות חֻּ ְׂרּבָן יִבְׂעָ רּו,
עִ קְׂ בֹותֶ יהָ ֹלא נִשְׂ ָארּו,
הִ יא עֹולָה ּבָאֵ ש.
ו ְׂאַ תֶ ם חֹובְׂקִ ים י ָדַ י ִם
ְּׂבלִי הֹושִ יט עֶ ז ְָׂרה,
ְּׂבלִי כַּבֹות אֶ ת אֵ ש הַ לַהַ ב,
אֵ ש הָ עֲ י ָָרה.
שְׂ ֵרפָ הַ ,אחִ ים ,שְׂ ֵרפָה!
קְׂ רֹובָה ,חַ ס ו ְׂחָ לִילָה ,הַ שָ עָ ה,
כִי הַ לְׂהָ בֹות י ַתְׂ מִ ידּו,
אֶ ת ֻּכלָנּו פ ֹה י ַשְׂ מִ ידּו,
ַרק שְׂ ִרידֵ י קִ ירֹות י ָעִ ידּו
מַ ה שֶ פ ֹה הָ י ָה.

ו ְׂאַ תֶ ם חֹובְׂקִ ים י ָדַ י ִם
ְּׂבלִי הֹושִ יט עֶ ז ְָׂרה,
ְּׂבלִי כַּבֹות אֶ ת אֵ ש הַ לַהַ ב,
אֵ ש הָ עֲ י ָָרה.
שְׂ ֵרפָ הַ ,אחִ ים ,שְׂ ֵרפָה!
ַרק ְּׂבי ַדְׂ כֶם ִּב ְׂלבַד הִ יא הָ עֶ ז ְָׂרה.
חִ יש הֹושִ יטּו י ָד אֹוהֶ בֶת
ו ְׂהַ צִילּו מֵ הַ מָ ו ֶת,
ּבְׂדַ מְׂ ֶכם כַּבּו שַ לְׂהֶ בֶת,
חִ יש כַּבּו ּבְׂדָ ם.
מֵ ָרחֹוק ַאל תַ עֲ מ ֹדּו,
כִי הָ אֵ ש עֹולָה.
ָדַ
ַאל נָא תְׂ חַ ּבְׂקּו י י ִם,
הַ שְׂ ֵרפָ ה גְׂדֹולָה!
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לוח זיכרון המוקדש למרדכי גבירטיג ,שהוצבה בעת פסטיבל התרבות היהודי השלישי בקרקוב ( 95ביוני  )9111על קיר ביתו של
גבירטיג ברח' ברק יוסלביץ' מס'  6בקרקוב .בלוח תבליט דיוקנו ,שעליו מצוין "מרדכי גבירטיג :נגר ,משורר ,זמר"; על פני הקשתות
שמעל הדיוקן מתנוססות מילות הפואמה שלו "בלייב געזונט מיר ,קראקע!" (ובפולנית" – )"Bądź zdrów mój Kraokwie" :היי לי
בריאה ,קרקוב " ,או במשמעות האירונית של השיר" :היי שלום" [או "שלום ולא להתראות"] ,קרקוב".
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סיפורה של יקירתנו – חסידת אומות העולם ,דנוטה מיקולסקי רנק ,על חמשת היהודים שמשפחתה החביאה
בבור שחפר אבי המשפחה יאן מיקולסק מתחת לכלוב ארנבות ,ומתחת לאפם של הגרמנים ומשתפי הפעולה
שלהם ,ריתק אותי מספיק כדי לנסות לגלות מה עלה בגורלם של הניצולים .ראשית ,ולמען הסדר הטוב נמנה
את שמותיהם של מי שחייהם נצלו הודות למיקולסקים:
פערל [פרלה] פרייברג לימים קניג ,וקסליכט מלכה ,ויינברג רבקה ,חיים רוזנבוים ובן ציון רוזנבוים.
ניסיונות ללמוד על גורלם העלו רק את הפרטים הבאים:
מה שידענו הוא שהחמישה שהו בבור של מיקולסקי עד יולי  ,9155חיים רוזנבוים שהיה אז בן  91התגייס
לצבא האדום ונהרג ב  . 9156ויינברג רבקה ,התגוררה בישראל ,היא הייתה קרובת משפחה של שמואל עצמון,
הלכה לעולמה בערך לפני שנה וחצי ושני בניה מתגוררים בכפר חב"ד .מה עלה בגורל כל היתר היה לוטה
במסך של ערפל .פניתי לכל זקנינו לברר אם הכירו כאן בארץ מי מן הניצולים ,הנקה זילברצוויג בעלת הזיכרון
המופלא אמרה שאת בן ציון רוזנבוים פגשה אחר המלחמה בוורצלב מאוחר יותר התברר לי שהוא איבד את
אשתו וילדיו בשואה ,עלה לישראל ,התחתן בשנית ולא הביא ילדים נוספים לעולם ,הוא התגורר בגבעתיים וגם
הוא הלך לעולמו .מה שבכל זאת מצאתי ממנו היה קטע שכתב בספר "חורבן בילגוראיי" שבו הוא מתאר
בקצרה את קורותיו עם משפחת מיקולסקי ,הקטע שתורגם על ידי מיידיש לעברית מובא בהמשך דף עדכון זה.
והנה ב  15.39.91ללא שום הודעה מוקדמת ובהפתעה התקבל אצלי מייל שזה לשונו:
"שלום רבקה וישראל .שמי אמיר קניג .אני הנכד של פרלה קניג ז"ל.
http://www.bil-is.com/Remembering%20Mikulski%20family%20.files/frame.html
היא מופיעה בתמונות בקישור  -הימנית בתמונה השמאלית והשמאלית שבתמונה הימנית  .אני מתאר
ל עצמי שאדון מיקולסקי כבר אינו בחיים ,אך אולי הנכם יודעים אם מישהו שהיה עם סבתי בבונקר עדיין
בחיים כיום וזוכר את התקופה הנוראה?
תודה,
אמיר".

פנייתו רגשה אותנו ,ייצרנו אתו קשר ולמדנו ממנו שסבתו אינה בחיים מזה  93שנים ונפטרה לאחר מות
בעלה .מנגד שני בניה חיים ונשואים ומתגוררים ממש בקרבת מקום למקום מגוריי ,האחד ברחוב סמוך ברמת-
גן והאחר בגבעתיים .שני בניהם הם :יעקב קניג [מבקר איכות] הנשוי לאילנה קניג – זמרת אופרה ומורה
לפיתוח קול במכללת לוינסקי ולזוג שני בנים [אמיר הוא הבכור מן השניים] ,והבן השני דוד קניג [פסיכולוג]
נשוי [עובדת סוציאלית] ו אב לשלוש בנות .התקשרתי אל השניים הזדהיתי והשיחה הייתה מרגשת ביותר
במיוחד כשסיפרתי להם שמכלל המציל ים נותרה בחיים רק דנוטה מיקולסקי ושאנו אמורים להביאה לארץ ב
 91לנובמבר .הבנים ציינו שאמם ,פרלה ,נמנעה מלספר להם את קורותיה בימי השואה ושהם מחפשים דרכים
ללמוד יותר עליה ועל קשרי המשפחה שלה .יהיה מעניין ומרגש כאשר נפגיש אותם עם דנוטה בערב שנקיים
לכבודה במעמד חברי ארגוננו.
בהזדמנות זאת אני מצרף את זכרונותיו של בן ציון רוזנבוים כפי שכתבם בספר חורבן בילגוראיי.
הסתתרתי בבונקר – עדותו של בן-ציון רוזנבוים [מניצולי מיקולסקי]
מתוך "חורבן בילגוראיי" עמודים 309-314
[תרגום מיידיש ישראל בר-און]

במהלך פינוי יהודי בילגוראיי בנובמבר  9151והצעדתם לז'ברז'ניץ ,היו מקרים של אנשים שנמלטו בדרך מהקבוצה,
ביניהם יוסף הירשהורן ,שיותר מאוחר מצאתיו ביערות ,שם מצאתי גם את נתן הירשהורן ומשפחתו .אני ,חיים פיינר ,בנו
ופרל פרייברג ,חיפשנו קורת גג ללון בה אצל גוי ששמו פיעצ'קאלאן מביאקובניצה ,הבנו מהר מאד שהוא מתכוון להרוג
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אותנו ועם שחר נמלטנו מביתו בחזרה אל היער ,מאוחר יותר נודע לנו שהוא שדד והרג את הערש מרצר ונתן הירשנהורן,
אשתו בתו ויהודים נוספים.
כוחותינו לא עמדו לנו להמשיך בנדודים ביער ,פרל פרייברג החליטה לחזור לעיירה ולהסגיר עצמה לגרמנים ,עצרתי
בעדה ,מתוך שהולכים היינו נכנסנו אל מיקולסקי [שומר היערות] ,הוא קיבל אליו את בן-ציון רוזנבוים ,חיים רוזנבוים ואת
פרל פרייברג ,לא היה לו היכן להסתירנו ולכן עשה מחילה בתוך ערמה של קש  91מטר גובהה והכניסנו לתוכה .תשעה
חודשים נשארנו שם .החום בתוך ערמת הקש היה בלתי נסבל ולכן חפר בור מתחת לכלוב הארנבות שלו והכניס אותנו
לתוכו .היינו שם כבר חמישה איש ,שלושתנו ועוד שניים שהצטרפו ,נכדו של משה גולדברג ווקסליכט ...קרה מקרה
שבהיותנו רובצים בבונקר של מיקולסקי מילאו הגרמנים את ביתו עד אפס מקום ,היינו בטוחים שמישהו הסגיר אותנו.
בתו של מיקולסקי סיפרה לנו שהגרמנים עומדים לפנות את כולם ,ואפילו העלתה את האפשרות שכדי לא ליפול בידיהם
אולי עדיף שנרעיל את עצמנו ,רק לאחר שהגרמנים עזבו חזרה אלינו כדי לראות אם אנו עדיין חיים...

בית העלמין היהודי היחיד שנותר [על שרידי שני האחרים בנו בניינים ,מגרש כדורגל ובית ספר] הוא בית
עלמין שנהרס בזמן מלחמת העולם השנייה ,חומותיו הופלו ,האלונים הגבוהים שצמחו סביבו נעקרו ,וגם
מרבית מצבותיו נעקרו ופוזרו ברחבי העיירה ושימשו לריצוף חצרות ודרכים ,במתחם זה יש גם כמה קברי
אחים לא מסומנים בהם נקברו בתוך בורות יהודי בילגוראיי שנרצחו באקציות המוניות שנערכו בתוך גבולות
בית העלמין .במשך הזמן תחמו את המתחם בגדרות [מסתבר שלא את כולו ,כי קיימים חלקים שמעבר
לגדרות ששייכים מאז השלטון הסובייטי לחברות תעשייתיות ומסחריות וכתוצאה מעבודות פיתוח נמצאו בהם
לפני שנים ספורות שרידי עצמות וגולגולות ,מדובר בשטחים שהיום הם פרטיים ורשומים בטאבו על שם
בעליהם החדשים ולא ניתן לעשות הרבה כדי לקבל אותם בחזרה למעט קנייתם ,והבעלים מפקיעים מחירים]
שמו שער בכניסה לבית העלמין ,אל תוך החלק של בית הקברות שסביבו חומות או גדרות הובאו מצבות
שנאספו מרחובות ומרחבי העיירה והושמו בשכיבה על פני הקרקע ,יהודי אמריקאי ששמו לומרמן הגיע למקום
והקים שם מצבה לזכר בני משפחתו ולזכר הנספים מבין יהודיי בילגוראיי ,והמקום נמסר לידי  FODZארגון
לשימור המורשת היהודית האחראי על יותר מ  9533בתי עלמין .האשה המנהלת את הארגון היא עורכת דין
ששמה מוניקה קרבצ'יק .היא בקרה לא אחת בארץ ובאחד הביקורים אף התארחה בביתי ופגשה כמה
מחברינו .ארגון זה נתן את מפתחות בית העלמין לידי פולני בילגוראיי ששמו פיוטר צ'רניצקי ,שהיה לשעבר
חבר מייסד בארגון בשביס זינגר בבילגוראיי .לפני כשנתיים נתפס במעילה בכספי הארגון ,סולק מן הארגון,
נתבע לדין ,ונמצא אשם .בנוסף ,מדובר באדם שנוטה לטיפה המרה .מאז סילוקו מן הארגון שוררת איבה
גלוייה בינו לבין הנהגת ארגון בשביס זינגר ,וכתוצאה מכך אינו מתיר לחברי הארגון להיכנס לבית העלמין
לצורך תחזוקתו וקיום אזכרות שנתיות שפולני בילגוראיי מקיימים לזכר היהודים שנרצחו שם .אזכרות
שמתקיימות בכל  5בנובמבר [יום חיסול הגטו] .לאחרונה התלונן במשטרה על שמוליק עצמון וארתור בארה
שנכנסו לבית הקברות והאשימם בהשגת גבול ,בהתערבותנו ,בין היתר ,בעדות כתובה שמסרנו לארתור
בארה עבור בית המשפט יצאו השניים זכאים בדין .בית העלמין מנגד נמצא בעליבותו ובמצב שעשבים
גבוהים מכסים את המצבות ,פחיות משקה ובקבוקי זכוכית מפוזרים בו ,ואין מי שיטפל בו .בתגובה פנייתנו
אל מוניקה קרבצ'יק דרשה ,זאת ,שאנו נממן את הניקיון והטיפול בבית העלמין מכספינו ,היא לא אמרה מילה
באשר לכספים שארגונה קיבל כפיצוי על הריסת שני בתי העלמין האחרים ,בית הכנסת ,בית המדרש וייתר
הנכסים הציבוריים היהודים שלא נותר מהם שריד בעיירה .מנגד בשיחות שהיו לנו עם ראש העיר של
בילגוראיי  ,יאנוש רוסלאן ועם ארתור בארה ,הסכימו הללו לקבל על עצמם את התחזוקה של בית העלמין
בתנאי שהמפתחות ינתנו להם .לאחר מכתבים והפעלת לחצים ופניות לאנשי ציבור הסכימה לפני חודש
מוניקה קרבצ'יק להפקיע את המפתחות מידי צ'רניצקי ולהעבירם לידיו של בארה .ארתור מצדו הגה רעיון
נפלא בכך שהעביר את הטיפול השוטף בבית העלמין לבית הספר התיכון בעיירה ותלמידי בית הספר יעסקו
בעבודה זאת .יש בכך גם אקט חינוכי וגם קירוב הנוער אל ההיסטוריה היהודית של בילגוראיי ,ואם יותר לי
להוסיף ,הרי שנוער זה כשישקיע במקום ממאמציו ,ומעבודתו ,ירגיש גם קרוב יותר ומחוייב יותר למקום ,כי אין
כהשקעה כדי לגרום לקשר נפשי בין המשקיע למושקע.
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בית הקברות בבילגוראיי בעליבותו עשבים שוטים מכסים את המצבות.
כתבות אלו עוסקות בפולנים שמגלים שמקורותיהם בעצם יהודים ושהורי הוריהם בנסיון להמלט מהגורל
שפקד את יהדות אירופה בכלל ופולין בפרט נמלטו על נפשם וטשטשו את העקבות המוליכים ליהדותם.
לצפיה הנה הקישורים.
http://www.youtube.com/watch?v=n2sgZTIsgyk
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1222417639078

סיפורו המדהים של פליקס זנדמן ,ממציא הנגד והקבל ומייסד מפעל וישיי בארץ .כתבה מרתקת ומרגשת
ביותר.
www.youtube.com/watch?v=BLEyAqhEzqI
בברכה.
רבקה ניב וישראל בר-און
ליצירת קשר
טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 5157691 :
רבקה ניב רחוב דוד המלך  91ת"א
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  19רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 30-6799155 :

פקס30-6799911 :

