עמוד מס' 1

חברי ארגון נכבדים

דף מידע 970

1773771395

בדף העדכון הפעם:







 ליא קניג ביידיש רבי ר' שניאור
 לאסוף את השברים

השתתפות חברי הארגון בצערה של עמליה מידובניק על פטירת בעלה7
אגרת תמיכה לישראל מטעם מוניקה קרבצ'יק – בגין מבצע "צוק איתן"
פגישה עם ראש העיר הנבחר של עפולה עו"ד יצחק מירון
חדשות בעניין בית העלמין היהודי בבילגוראיי7
נפטר רוברט קובלק – מבחירי ההיסטוריונים של מלחמת העולם השנייה וידיד ישראל
אבני זיכרון חדשים הוצבו בבילגוראיי
והארץ רעשה וגעשה 777כלום קל הדבר בעיניכם? בר-מצוה ראשונה בזמושץ' מזה  76שנה

ארגוננו מביע בזאת את השתתפותנו בצערה של חברתנו עמליה מידובניק לבית טננהולץ על פטירת בעלה משה ז"ל7
הלווייתו התקיימה ביום ו'  16737795בכפר סבא 7בני הזוג נישאו בארגנטינה ,ועלו לארץ בשנת  79150משה עסק
בטקסטיל ואשתו תבדל"א עבדה בחברת טבע 7בן  91היה משה במותו ,הותיר אחריו ,את אשתו ,שלושה ילדים וחמישה
נכדים 7משה ,אף שלא היה בילגוראיי נוהג היה להתלוות אל אשתו בכל הזדמנות כשהגיע להשתתף בפעילות הארגון7

בני הזוג ,משה ועמליה כפי שצולמו ביחד באזכרה השנתית לקדושי בילגוראיי ב 17735795
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עמוד מס' 2
להלן מייל שהגיע אלינו מעו"ד מוניקה קרבצ'יק מנכ"לית [ FODZהקרן לשימור המורשת היהודית בפולין] 7זהו הארגון
שאחראי על כל האתרים היהודיים בפולין ,לרבות כ  9633בתי עלמין ,בתי כנסת ומוסדות ציבור אחרים7
Dear Friends in/from Israel,
Many greetings from Poland. We think of you, pray for you, and stand for you.
Please see the link and few pictures from our Thursday's pro-Israeli event in Warsaw. In fact this was a
counterdemonstration to one organized by some Arabs, and right wing movement. We gathered about 60 people,
and given that we had 1.5 day to prepare, I think it was considerable success.
Here is in English: http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/176566,Polish-nationalists-in-standoff-with-proIsraeli-group
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/51,34862,16341949.html?i=4
We wish Israel achievement of quick and everlasting peace and victory.
SHALOM,
Monika Krawczyk, CEO
dyrektor
להלן תרגום המכתב:
חברים יקרים בישראל ומישראל7
איחולים רבים וברכות מפולין 7אנו חושבים עליכם ,מתפללים עבורכם ,ותומכים בכם7
אנא ראו את הקישור וכמה תמונות מהאירוע הפרו-ישראלי שלנו ביום ה' בוורשה 7למעשה הייתה זאת הפגנת נגד לזאת
שארגנו ערבים והתנועה הימנית הקיצונית הפולנית 7התאספנו ,כ  53אנשים ,ובהתחשב ביום וחצי שעמדו לרשותנו כדי
להתכונן הרי שאני חושבת שזאת הצלחה ניכרת7
אנו מאחלים לישראל הישגים של להגיע מהר לשלום בר-קיימא וניצחון
שלום
מוניקה קרבצ'יק –מנכ"לית7
תמונות מן ההפגנה [דמות אחת שאני מזהה מהמפגינים היא של הרב מיכאל שודריך [הרב הראשי של פולין]
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הבחור נראה דווקא די מפחיד ,מזל שהוא מכוחותינו7
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4 'עמוד מס
סיקור ההפגנה בעתונות
Polish nationalists in stand-off with pro-Israeli group PR dla Zagranicy Nick Hodge 18.07.2014 09:15 Polish nationalists
clashed with a pro-Israeli group outside Israel's embassy in Warsaw on Thursday evening as conflict escalated in the Gaza
Strip. A Polish nationalist confronts pro-Israeli demonstrators outside the Israeli Embassy in Warsaw. Photo: PAP/Pawel
Supernak A group of about 40 Polish nationalists gathered opposite the pro-Israeli demonstrators. Participants from the
former group carried banners of the National Revival of Poland (NOP), a far-right formation with a history of anti-semitic
rhetoric. “Today Palestine, tomorrow Poland.” proclaimed one of the banners held by nationalists. “I won't apologize for
Jedwabne,” some chanted, referring to a WWII pogrom in which Poles, allegedly encouraged by German Nazis,
massacred over 100 Jews in eastern Poland in July 1941. Photo: PAP/Pawel Supernak Meanwhile, demonstrators waving
Israeli flags held banners of their own. “We use anti-missile systems to protect our citizens, and Hamas uses its citizens to
protect their rockets,” one read. One pro-Israeli demonstrator wore a T-shirt with the controversial slogan: “Keep calm and
bomb Hamas.” Israel launched a ground offensive on the Gaza Strip on Thursday night, following 11 days of military
operations, including aerial bombing. Israel had claimed that Hamas had increased its missile fire in recent weeks. The
conflict escalated in the Gaza Strip after three abducted Israeli teenagers were found dead on 30 June. Israel blamed
Hamas for the deaths. (nh) -

7תקציר ותרגום הכתבה
ישראלית מחוץ לשגרירות ישראל בוורשה- אנשי התנועה הנציונליסטית הפולנית התנגשו עם קבוצה פרו79973771395
 נציונליסטים הפגינו כנגד53  קבוצה של כ7בהפגנה בשעות הערב של יום חמישי בשל הסלמת העימות ברצועת עזה
 קבוצה ימנית,]NOP[ ' משתתפי הקבוצה נשאו כרזות של תנועת 'התחייה הלאומית של פולין7ישראלית-הקבוצה הפרו
: אחת הכרזות הכריזה," מחר פולין, כרזות בנוסח "היום פלסטין:קיצונית הידוע בעבר עשיר של רטוריקה אנטישמית
"לא אתנצל בגין ידוובן" [הכוונה לפוגרום בימי מלחמת העולם השנייה שבו פולנים בעידודם של נאצים גרמנים רצחו
] מנגד מפגינים נופפו בדגלי ישראל והניפו777 – שרפו אותם חיים בתוך אסם9159  יהודים ממזרח פולין ביולי933
 החמס משתמש באנשים להגן על, "אנו משתמשים בטילים נגד טילים כדי להגן על אזרחים:כרזות משלהם בנוסח
שירט שעליו הסיסמא השנויה במחלוקת "היה רגוע והפצץ את החמס" [כותה הכתבה-טילים" אחד המפגינים לבש טי
 ישראל פתחה במתקפה יבשתית בליל חמישי בהמשך לפעילות אווירית,]א7ב7כנראה שאינו בדיוק אובייקטיבי – י
7 ישראל טענה שהחמס הגביר את אש הטילים שלו בשבוע האחרון7 יום בהם הופצצה עזה מן האוויר99 צבאית של
 ישראל7 ליוני03 העימות בין הצדדים החריף ברצועת עזה אחרי ששלושה צעירים ישראלים נחטפו ונמצאו מתים ב
7הטילה את האשמה למותם על החמס
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עמוד מס' 5

ב  15735795נערכה ביוזמתנו פגישה עם ראש העיר החדש של עפולה ,עו"ד יצחק מירון 7מטרות הפגישה היו :היכרות
בינינו נציגי ארגון יוצאי בילגוראיי לבין ראש העיר האחות לבילגוראיי – עפולה ואנשיו ,רצון לקרב אותם וליצור קשר
ומגע אישי בין הנהגת עפולה וראש העיר שלה לבין ראש העיר של בילגוראיי – יאנוש רוסלן ,מר ארתור בארה
ואחרים 7להעביר אליהם ממקור ראשון את הרקע של בילגוראיי באספקטים של ההתרחשויות ההיסטוריות של
יהודיה 7לספר על הקשרים שכבר התקיימו בין בני הנוער של שתי הערים ,לספר על הידידות והכנסת האורחים לה
זכו משלחות עפולה מעם תושבי העיירה ,ראשיה ומערכת החינוך של בילגוראיי ולחזק את המשך שיתוף הפעולה7
בישיבה נכחו מטעם אנשי העירייה :ראש העיר עו"ד יצחק מירון ,סמנכ"ל תרבות וספורט מר רפי טפיארו ומנהלת
אגף אסטרטגיה צעירים ונוער הגב' עופרית וינברגר 7ומטעמנו :שמוליק עצמון ,דליה בר וישראל בר-און7
הישיבה נמשכה מעל למחצית השעה ,הגענו מצויידים בתמונות המספרות את סיפורה של העיירה בעבר ובהווה,
סיפרנו להם על הרקע של יהודי בילגוראיי של לפני המלחמה ,פרוץ המלחמה ובתוך מלחמת העולם ,סיפרנו להם
שבעיירה התאגדה קבוצה של נוצרים שנולדו לאחר מלחמת העולם ,ומימיהם לא ראוי יהודי בבילגוראיי ,והם שהקימו
את ארגון בשביס זינגר ,והם מיוזמתם החלו להתעניין בתושביה היהודיים שחיו בעיירה ,בתחילה מתוך סקרנות,
שהפכה לקשר חזק איתנו בארץ ,הם הגיעו ומגיעים לארץ ,הם שאספו את המצבות השדודות מהרחובות והחזירו
אותן לבית העלמין ,הם שמקיימים מדי שנה בנובמבר אזכרה לילית ליהודי בילגוראיי שנספו בשואה ,הם מקיימים ימי
זינגר כל שנה בבילגוראיי ,הם שהקימו שני אבני ציון במקום בו עמד בית העלמין הישן ובמקום בו היה בית הכנסת,
הם שהקימו את ספסל בשביס זינגר ,וכיו"ב 7סיפרנו להם על חסידת אומות העולם דנוטה מיקולסקי ומשפחתה
האצילה ,סיפרנו להם על הכבוד והיקר שחלקו למשלחות עפולה כל פעם שהגיעו לבילגוראיי ,והראנו להם תמונות
מקבלות הפנים ,סיפרנו להם על מעורבותו של ראש העיר של בילגוראיי ביציאה עם הצעירים לאתר הזיכרון במחנה
ההשמדה בלז'ץ ,וכיצד השתתף עם צעירי שתי הערים במעמד האזכרה ולסיכום העברתי לראש העיר מסר אישי
מראש עיריית בילגוראיי בו הוא מזמין אותו ואת אנשיו לבילגוראיי כדי להדק את היחסים בין שתי הערים7
ההתרשמות שלנו מן הפגישה הייתה שהצלחנו להעביר את המסר והרצון לשיתוף פעולה אתם בכל הנוגע לברית
הערים האחיות ,ראש העיר הבטיח לנ ו שכל מה שהיה לא ישתנה ,ששיתוף הפעולה ימשיך ,והאירוח הקרוב של צעירי
בילגוראיי בעיירה שצפוי לאוקטובר השנה ,יתקיים כפי שנקבע ,והתכנית של הביקור תתבצע במלואה7

ראש עיריית עפולה עו"ד יצחק מירון
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כזכור ,אגף בית העלמין היהודי המגודר בבילגוראיי שייך לארגון  ,FODZכמו כאלף וחמש מאות בתי עלמין יהודיים
נוספים ברחבי פולין 7ארגון זה האחראי על שימור המורשת היהודית חוגג בימים אלו עשור לקיומו 7הקרן לשימור
מורשת יהודית הוקמה על סמך הסכם שנערך בין הארגון העולמי להחזר הרכוש היהודי ( )WRJOואיגוד הקהילות
היהודיות הדתיות ברפובליקה הפולנית ( 7)ZGWŻמטרת פעילותה של הקרן היא שימור של השרידים החומריים של
המורשת היהודית בפולין 7בראש הארגון עומדת מוניקה קרבצ'ק [ראה כתבה קודמת על ההפגנה שארגנו] 7ארגון זה
הפקיד לפני מספר שנים את המפתחות לבית העלמין בידיו של פיוטר צ'רניצקי המוכר לנו מהימים הראשונים כשנוצר
הקשר בין הארגון שלנו לבין ארגון בשביס זינגר בבילגוראיי ,והוא היה גם חבר הנהלה בארגון זה 7אותו פיוטר צ'רניצקי
סולק מארגון בשביס והוגשה כנגדו תביעה ע"י ארגון בשביס זינגר בשל מעילה ,ואכן האיש ריצה גם תקופת מאסר
בשל כך 7מנגד ,כל אותה העת היה המפתח לבית העלמין בידיו והשער היה נעול 7כאשר צ'רניצקי ריצה את ענשו
הפקיד הוא את המפתח בידי בעליו של בית מרזח בבילגוראיי 7ולפני כשנתיים כששמוליק עצמון וארתור בארה נכנסו
לבית העלמין הגיש נגדם צ'רניצקי תביעה על השגת גבול [התביעה נדחתה]7
למותר לציין שכל אותה העת איש לא דאג לתחזוקת בית העלמין ,העשבים צמחו שם לגובה המותן של אדם בוגר,
והמצבות הפזורות על הקרקע כבר לא נראו בשל כך 7איש לא קצר את העשבים השוטים ,איש לא דאג לניקיון המקום,
שיכורים מקומיים שעברו לידו זרקו פנימה בקבוקי וודקה ונערם בתוכו זבל רב7
במכתבים ששלחתי למוניקה קרבצ'יק ביקשתי ממנה שמישהו ינקה מפעם לפעם ויתחזק את בית העלמין ,בתשובה
ענתה לי שיש לה  9633בתי עלמין ,והתקציב לא מספיק כדי שיטפלו בכולם 7היא הציע שאנו נשלם לקרן שבראשותה
על בסיס קבוע ואז הם ינקו את בית העלמין בבילגוראיי7
בשיחות שניהלנו עם ארתור בארה ועם ראש העיר של בילגוראיי יאנוש רוסלן ביקשנו מהם שידאגו לנקות את בית
העלמין ,הם גילו נכונות אך הוסיפו ואמרו שהם מנועים מלעשות זאת כי בית העלמין סגור ונעול ואין להם את המפתח
ואת הרשות להיכנס לתוכו 7כל אותם שנים המשיכו טכסי הזיכרון ליהודי בילגוראיי שנערכו ע"י עיריית בילגוראיי
וארגון זינגר בתחילת חודש נובמבר כל שנה ,ליד השער והגדר של בית העלמין מבחוץ ,וזאת משום שצ'רניצקי סירב
לתת להם להיכנס לתוכו7
וכל אותה העת הגיעו מבקרים למקום ,יכלו לראות את בית העלמין מבחוץ ולהתרשם מהעזובה והרפש שבו ,והבושה
והעלבון אפפו הן את המקום והן את המבקרים שם 7כך חזרה חברתנו דליה בר נסערת כולה ,גם פרופ' עמליה אוליבר
לומרמן שביקרה בו לפני חודשים ספורים חזרה ברגשות דומים7
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עמוד מס' 7
מכתבי י למוניקה קרבצ'יק ובקשותיי להעביר את המפתח לידיו של ארתור בארה לא הועילו ,הסברתי לה שללא שום
תקציבים נדאג לנקות את המקום ,ושבית הספר המקומי ייקח את הטיפול והטיפוח של המקום על עצמו גם כמחוייבות
חינוכית ,דבר שיתרום גם להתעניינות הצעירים הפולנים בהיסטוריה היהודית של המקום ,וגם יקרב בינינו לבינם ,דבר
לא עזר 7וכל אותה העת נותר המקום מזוהם ושקוע בעליבותו שהרקיע לגובה של מעל מטר של עשבים וזבל7
לפני חודשים ספורים נודע לי כי ידידתי ,הגב' לילי האבר יו"ר ארגון יוצאי קרקוב בישראל ,מונתה כנציגת מרכז
הארגונים ב  7 FODZהבנתי שנפלה לידינו הזדמנות לפתור את הבעיה ,דיברתי עם לילי ושאלתי אותה אם "יש לה
דיבור" עם מוניקה קרבצ'יק ,כשענתה לי שהן בקשר ,ביקשתי ממנה שתדבר עם מוניקה ותבקש ממנה להעביר את
המפתח לאנשי ארגון בשביס 7לילי חזרה אלי לאחר שקיימה שיחה עם מוניקה ובשרה לי שמוניקה מוכנה לחתום
הסכם חכירה עם ארגון בשביס ולהעביר להם את המפתח 7כמובן שעדכנתי בדבר גם את ארתור בארה וגם את פרופ'
שפיבאק שעומד בראש ארגון בשביס זינגר7
אפילוג [ואולי הפי-לוג]
בתאריך  3573571395נחתם הסכם חכירה של בית העלמין ,בין ארגון בשביס לבין 7FODZ
המפ תח הגיע לידי ארתור בארה שנכנס לבית העלמין עם אנשיו ,כיסח את העשבים וניקה את הזבל 7מיד עם תום
חופשת הקיץ יתחיל בית הספר המקומי בבילגוראיי לטפל בבית העלמין7
להלן נוסח ההודעה כפי שפרסם 7FODZ
וחשוב ביותר :להודות לגב' לילי האבר [בתמונה משמאל] על עזרתה בשיכנועה של מוניקה קרבצ'יק7
טוב שיש חברים טובים777
2014-06-06 BILGORAJ

Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland signed an agreement with the I.B. Singer Cultural Society of
Bilgoraj. Within its framework the Society will take regular care of the Jewish cemetery in Bilgoraj.
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עמוד מס' 8

רוברט קובלק ,מחשובי ההיסטוריונים של מלחמת העולם השנייה ומומחה יחיד מסוגו ל"מחנות ההשמדה" נפטר באופן
פתאומי בתחילת יוני  71395קובלק בן  57נפטר שעה שביקר בלבוב שבאוקרינה [ ,]L’viv, Ukraineהוא דווח כנעדר ב
 6ביוני וגופתו התגלתה יומיים מאוחר יותר ,פרטים על נסיבות המוות לא דווחו 7הוא היה בוגר האוניברסיטה הקתולית
בלובלין ,היה מנהל אתר ההנצחה והמוזיאון בבלז'ץ ולפני כן וגם לאחר מכן עבד במחלקה המדעית במוזיאון מחנה
ההשמדה במיידנק7
יצא לי לפגוש את האיש מספר פעמים ,הוא גם התנדב להדריך את משלחת בילגוראיי בביקור במיידנק ,ורק משום
ששינויי של הרגע האחרון גרם להעדרו ,לא יכול היה להוציא את תכניתו לפועל 7באחרונה פגשתי אותו לפני כשנתיים
בביתו של יו"ר ארגון יוצאי לובלין בארץ עו"ד יוסי דקר7
רוברט חיבר כמה ספרים ,בין היתר "מחנה השמדה בלז'ץ" [" 7]1393לובלין-ירושלים של הממלכה הפולנית" משנת
 7Lublin — Jerozolima Królestwa Polskiego” [Lublin — Jerusalem of the Kingdom of Poland], 1339עבודת הגמר שלו
לקבלת תואר המסטר באוניברסיטה הייתה" :התארגנות כללית של הציונות בלובלין בשנים "9111-9101
שנים רבות שימש כסגן ראש עמותת הידידות בין פולין לישראל בלובלין ,נשיא פולין העניק לו ב  1339את "אות הכבוד
צלב האבירות  -תחיית פולין" בגין תרומתו לקידום תרבות והיסטוריה יהודית ,לפני שבועות ספורים ,הוענקה לו את
מדליית "מרד גטו ורשה ".ע"י אגודת ותיקי המלחמה היהודיים וקורבנות מלחמת העולם השנייה 7הוא היה מגיע לישראל
להרצות בתחום מומחיותו במסגרות שונות לרבות אקדמיות7
[בתמונות הבאות ,רוברט מתעד אתרים יהודיים ,וכד האפר שלו בטכס האשכבה]
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עמוד מס' 9
אבני זיכרון המציינים את מיקום בית העלמין בבילגוראיי ואת מיקומו של בית הכנסת ויתר מוסדות 'חצר בית הכנסת'
הוצבו בבילגוראיי ביוזמת עיריית בילגוראיי וארגון זינגר 7הכיתוב הוא בעברית ,אנגלית ופולנית7
כיתוב:
בשנים  9719-9159היה במקום זה בית עלמין יהודי
אשר באביב  9159הגרמנים החריבו
והשתמשו במצבות לריצוף כבישים ומדרכות
בנובמבר  9151יהודי בילגוראיי נכלאו באורוות שהוקמו
פה לפני שנשלחו אל מחנה ההשמדה הגרמני בלז'ץ

כיתוב
במקום זה שכנו בית כנסת ,חדר ,מקווה
והעתיק משלושת בתי העלמין של יהודי בילגוראיי
בעת מלחמת העולם השניה
הכובשים הגרמנים חיללו והחריבו אותם
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עמוד מס' 10

ב  0ביוני  ,9195לראשונה מזה  76שנה ,עלה לתורה נער בר-מצווה בבית הכנסת המחודש והמשופץ של זמושץ'7
ג'ק ויסניק הוא ילדם השלישי של משפחה יהודית אמריקאית בני דור שני שהוריהם נולדו וחיו בזמושץ' של לפני
מלחמת העולם השנייה 7את בר המצווה של בנם הבכור חגגו בני המשפחה בישראל לפני כ  9שנים ,את בת המצווה
של בתם ערכו בניו-יורק ,אולם משנודע להם שהושלמה עבודת השיפוץ של בית הכנסת של זמושץ' [עבודתה של
 ] FODZהחליטו שאת בר המצווה של בנם ג'ק ,יערכו בבית כנסת זה 7הידיעה שלראשונה מאז המלחמה יערך
בזמושץ' טקס בר המצווה ,הכתה גלים בפולין ,ורבים :יהודים וגם נוצרים מקומיים ,ביקשו להיות נוכחים בו7
על האירוע שמעתי לראשונה מידידנו ארתור בארה שאף היה נוכח בו7

מבחינתי הפרט הפיקנטי הוא שהורי הוריו

של בחור הבר-מצוה גרו בזמושץ' ברחוב אוגרדובה  ,13אמי ז"ל ומשפחתה גרו באותו רחוב במספר  ,93והיה לה,
לאמי ,זיכרון מופלא ,אבל לצערי היא כבר לא אתנו שתספר לי אם היא הכירה את המשפחה בזמושץ'7

https://vimeo.com/100510995
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עמוד מס' 11

קצת צחוק והנאה להפגת המתח והדאגה של הימים הללו ,עם השחקנית הנפלאה
והמקסימה הזו!!!
תיהנו!!!
קול באישה עָ ֵרב ַ -ה ְׁש ִמיעִ ינִ י אֶ ת-קוֹלְֵך כִ י-קוֹלְֵך עָ ֵרב ּומַ ְׁראֵ יְך נָאוֶה (שיר השירים ב')41/

http://www.youtube.com/watch?v=04EsInsOp4o &feature=related

לאסוף את השברים

"יד ושם" ממשיך בפרויקט "לאסוף את השברים" – בבתים של רבים מאתנו נמצאים פרטים חשובים המספרים על
גורל יקירינו – אנשים ,משפחות וקהילות .בחלוף השנים עלולים אלה ללכת לאיבוד.
יד ושם פונה אל ניצולי השואה ,בני המשפחה והציבור הרחב ,בבקשה לחפש בבתים כל מסמך ,תצלום או חפץ מהשנים
שלפני המלחמה ,מתקופת השואה ועד השחרור ,מהחיים במחנות העקורים ומשנות הקליטה בישראל ,ולמסור אותם
למשמרת עולם ביד ושם.
ביד ושם ערוכים לקלוט לשמר ,לקטלג ולהפוך את החומרים לנגישים ,כדי לאפשר לציבור החוקרים ,לאוצרי תערוכות,
לאנשי חינוך ,לתלמידים ולקהל הרחב ,ללמוד מהם על קורות היהודים בתקופת השואה ,ובשנים שלפניה ואחריה.
לתאום מסירה כתבו ל collect@yadvashem.org.il :או  4-088-52-77-77שלוחה 2
בברכת שלום ושישובו בנים לגבולם בריאים ושלמים7
רבקה ניב וישראל בר-און7

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 :

