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חברי ארגון נכבדים

דף מידע 192

18/05/2016



פרויקט שטייטל – ובילגוראיי של שנות העשרה של המאה העשרים



מודל וירטואלי של בילגוראיי בעשור השני של המאה העשרים  -במודל מוסרט 'תלת ממד'



מי מכיר או יודע פרטים על שפסל קניגסברג?



מכונת המלחמה ,הכיבוש ,הדיכוי וההשמדה הגרמנית ,בימי מלחמת העולם השנייה ,לא הייתה אחרת מאשר
פעילות השקעות עסקית למטרות צבירת כסף של קונצרנים אמריקאים ומשפחות "אצולת הכסף" .ושלטונות
ארה"ב ידוע על כך אך הסתירו את המידע – האמנם??? [ראה את הכתבה המצורפת]



הניו יורק טיימס והשואה – איך זה שלא ידענו? הבעיה היחידה היא שכן ידעו.



נחנך מוזיאון לזכר פולנים שסייעו ליהודים בשואה" :גיבורים אמיתיים"



אלבום תמונות נדיר של צמרת סגל המחנה אושוויץ ביום נופש בסמוך למחנה ההשמדה.

בברכה.
רבקה ניב וישראל בר-און.
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נתיב לשטייטל  -שרידי מורשת תרבותית יהודית חוצה גבולות

איזה נרטיב [סיפור מעשה] צריך לפתח?
למרות עקבות של מאות שנות נוכחות יהודית שנותרו קיימות בגבולות פולין ,אוקראינה ובבלארוס ,הרי שעד
היום אתרי הזיכרון המתייחסים להיסטוריה ולתרבות היהודית לא נחקרו ונלמדו במידה מספקת כדי שיזכו
להערכה המגיעה להם כנכסים של המורשת האירופאית המקומית .מטרת הפרויקט הוא לפתח את סיפור
המעשה של העיירות היהודיות כדי שישמשו בהצלחה את התיירות אליהן ,ואת התפתחותן כאחת .לנושא יש
פוטנציאל עניין גדול ,במיוחד כשמדובר במורשת התרבותית היהודית .ובידע על מי היו תושביה היהודים
באזור זה .שורשי משפחותיהם של הרבה מיהודי העולם ,הם מאזורים אלו ,והמטרה הראשונית של הפרויקט
היא לעודד תיירות חיפוש שורשים של אבותיהם.
פרויקט שטייטל יצא לדרך בדצמבר  ,2013הוא מתרכז ומופעל ב  .TNNשבלובלין .אותם מחברינו שיצאו
לסיור המאורגן שערכנו בפולין ,זוכרים לבטח את המוזיאון בלובלין ,בשער גרודזקה ,ליד הכיכר ,ובמקום בו
היה הרובע היהודי .מי שליווה אותנו וארח אותנו היה השחקן ויטולד דברובסקי [ויטק] .ראשי -תיבות של
TNNהוא [ – Theater no nameתיאטרון ללא שם].“Grodzka Gate – NN Theatre” Centre (Lublin) .
ארגון זה הוא השותף הבכיר בפרויקט ושותפים נוספים הם:
)Yanka Kupala State University of Grodno (Hrodna, Belarus
)Navahrudak Museum of History and Regional Studies (Navahrudak, Belarus

השאלות שהפרויקט מתחבט בהן :איך לדבר ולדון בענייני מורשת? איך הם ,בהיותם התושבים העכשוויים,
שרובם אינם יהודים ,איך הם צריכים לדבר על תרבות ומורשת יהודית? איך לשלב את התרבות הזאת כך
שתשרת מטרות תיירות? איך לא ליפול במלכודת ההתמסחרות ,פישוט העניין ,והישנותם של סטריאוטיפים?
איך להציג את המורשת היהודית כנכס משותף עם זאת של דורות הצאצאים ,בני ימינו שמקורותיהם יהודי
מזרח אירופה? בנוסף מתמודד הפרויקט עם המציאות שמסלולי התיירות ,ככלל ,לא מרכזו בכך את
התעניינותם ,ואינם מרבים להתרכז כיום באתרי מורשת .גם ההיצע והגישה למידע לוקה בחסר .קיים גם
מחסור במדריכים מנוסים שיכולים לפעול בתחומים הללו ,המידע והממצאים באתרים העוסקים במורשת הם
חלקיים בלבד ,ורב בהם המחסור בנתונים ובמצגים .גם מיזמים המשתמשים בטכנולוגיות דיגיטליות אינם
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נעשים מספיק .בכל הנושאים הללו ועל השפעתם על הסביבה שחיו בה יהודים ונוצרים זה ליד זה ,כוונת
פרויקט 'שטייטל' לטפל.
המשימות והפעילות שהפרויקט הציב לעצמו כוללים:









בדיקה ,בחינה ,איסוף וחיבור מקורות מידע קיימים ,איתור ולימוד של פרסומים מוחשיים וגם מופשטים של
מורשת תרבותית באזורים:
PL – Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie voivodships, BY - Ivano-Frankivska, Lvivska,
Rivnenska, Ternopilska, Volynska, Zakarpatska Oblasts, UA - Brest and Grodno Oblasts
בניית כלי אינטרנטי פתוח לכל "נתיבי השטייטל" – העיירה היהודית המזרח אירופית.
”“Shtetl Routes. The Jewish towns of Eastern Europe
שיתוף המידע והחומרים שנאספו כדי לסייע ליצירת נתיבי תיירות שורשים.
לארגן סיורי מחקר ותגלית ,הכנת ועריכת רשימות מצאי של מורשת יהודית לרבות אתרי ביקור,
סיפורים נלווים וכל חומר שיתן מענה על כל הקשור במורשת התרבותית של המקומות השונים.
תיכנון שלושה נתיבי תיירות וירטואליים המתייחסים למורשת היהודית בפולין ,ביאלרוס ,ואוקראינה,
וסיור בינלאומי הכולל אתרים הנמצאים בתוך הגבולות הגיאוגרפיים הנ"ל.
הכנת  15מודלים וירטואליים בתלת-מימד של ערים ועיירות היסטוריות.
הכנת מדריך של אתרי המורשת המבוסס על הידע הנרכש ושנאסף.

מתאם הפרויקט הוא emil@tnn.lublin.pl Emil Majuk :טלפון(+48 81) 532 58 67 :
הפרוייקט ממומן בין הייתר ע"י האיחוד האירופאי כחלק מתכנית Cross-Border Co-operation Poland – Belarus – Ukraine

לחץ כאן כדי לראות
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כותבת אלי חברתנו חני גנני:
" במעבר לביתנו החדש מצאתי תמונות משפחתיות שלי ובהן תמונה של סבי וסבתי עם זוג שאני זוכרת
מילדותי ,אך לא יודעת את הקשר המשפחתי .מאחור רשום 'שפסל קניגסברג'.
האיש שמשמאל הוא שפסל קניגסברג .האישה שמימין היא אשתו ,שאת שמה איני יודעת ובתווך אמי -צפורה
(פלה) גליקליך (עומדת) ודודתי צילה בוקסר (יושבת)
אני יודעת שהוא שייך למשפחת גליקליך .אם תוכל לעזור  -אשמח! ושוב תודה".
במאגר הנתונים שלנו אין אזכור של משפחת קניגסברג ,אבל לא כל אחד מהחברים ציין את כל קשריו
המשפחתיים ,כך שייתכן שבין הרואים זאת עכשיו עשויים להיות בעלי זיקה משפחתית או קשר ידידות עם
משפחה זאת .מנגד ברשימות הנספים יש את שני האזכורים הבאים:
סידורי שמות הנספים
קניגסברג יוסף ומשפחתו
920
קניגסברג סנדר אשתו וילד
921

כמה רשומים
3
3

כל מי שיכול לתרום מידע מתבקש להתקשר אלי במיל ל  baron-i@zahav.net.ilואני אקשר בינו לבין חני.
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האם מנועי עשרות אלפי משאיות המלחמה הגרמניות היו מתוצרת פורד?
מה היו הקשרים שבין הנרי פורד ממקום מושבו בארה"ב לאדולף היטלר?
מה עשתה תמונת פורטרט ממוסגרת בגודל טבעי ,של הנרי פורד ליד מכתבתו של הפירר?
מדוע העניק היטלר להנרי פורד את אות צלב הכבוד של הנשר הגרמני?
איך זה שמנועי הטנקים הגרמניים יוצרו וסופקו ע"י  I.G.Farbenשותף בקרטל 'סטנדרד אוייל' עם רוקפלר?
איך זה שבנק ג'ייסון מורגן המשיך לסחור ללא הפרעה עם כוחות הכיבוש בצרפת?
מה היו הקשרים שבין רוקפלר ,דופונט ,ובמיוחד פרסקוט שלדון בוש [האב והסב של שני נשיאים] עם האויב?
איך זה שקוקה קולה מכרה במיליארדים ,משקאות לצנן בהם את גייסות גרמניה במדבריות אפריקה?
איך אפשרו לחברת הדלק  Ethylלמכור 'ללופט ואפה' מרכיבי דלק דל גופרית שבלעדיהם המטוסים הגרמניים היו
מקורקעים משחיקת מנועיהם .והמלחמה הייתה אולי נגמרת לאלתר?
איך זה שחב'  Standard Oilסיפקה דלק לגרמנים דרך שוויצריה הניטרלית כל זמן המלחמה?
איך זה שהנסיך ברנרד וון ליפי אביה של המלכה ביאטריקס מהולנד' ,העניק' מיליוני ליטרים של דלק חינם לגרמנים
מחברת ? SHELL
מה האמת שקרטל 'סטנדרד אויל' ייצר את גז ההשמדה ציקלון ?B
מה האמת בכך שכספי הרווחים שצבר בוש הסבא מהגרמנים ,הושקעו בקרנות ששימשו את בנו ונכדו כדי להיבחר
לנשיאות בארה"ב.
ואיך זה שמסילות הברזל שעליהם התגלגלו קרונות הרכבת דרך השער לאושוויץ בירקנאו ,היו מתוצרת אמריקאית של
האחים הרמן ובברכתו השקטה של הדוד סם?
ואיך כל זה נעשה בידיעת ממשל ארה"ב שלא עשה דבר בנדון ,ועוד עזר להסתיר זאת במשך עשרות שנים?

לצפייה בכתבה לחץ כאן https://www.youtube.com/watch?v=aAHMJs-jaDY

ג'ון ד .רוקפלר הבן

פרסקוט שלדון בוש

האחים הרמן

הנרי פורד

דופונט
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לאחר השואה ,הכה העולם על חטא וטען כי לא ידע על זוועותיה ועל הכחדת היהודים .אנה בלייך טוענת טענה הפוכה.
העולם ידע גם ידע ,אך המעיט בערך השואה ,סרב להתערב והעיתונות שתפקידה היה להתריע ולזעוק ,בגדה ביעודה.
בין השנים  ,1939-1945הופיעו בעיתון הניו יורק טיימס ,העיתון המוביל בעולם בזמן מלחמת העולם השנייה11,806 ,
ידיעות שעסקו בשואה .הן כללו פרטים מפורטים ,כולל אזכור תאי הגזים ומחנות ההשמדה.
אבל למרות זאת רוב הציבור לא התייחס לזאת ,אז איך זה קרה?
כל אלה הוצנעו בין דפי העיתון והובאו כידיעות משניות ובלתי חשובות.
ומדוע זה קרה?
התשובה היא ארתור הייז סולזברגר  -הבעלים והמו"ל של העיתון .ארתור הייז סולזברגר היה יהודי אמריקאי.
הסרטון עוסק בשאלה כיצד קרה הדבר ומדוע? ומוגש ע"י אנה בלייך בהרצאה במסגרת  TEDבהאנטר קולג' בניו-יורק
לראיית הסרטון לחץ על תמונת ה  YouTubeאו על הקישור https://www.youtube.com/watch?v=8nixdDIPEBQ

ליצירת קשר
טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :

פקס03-5718129 :

עמוד מס' 7
בטקס מרגש נפתח בעיירה מרקובה שבפולין המוזיאון על שם יוזף וויקטוריה אולמה שנרצחו ב 1944-על ידי הנאצים
כיוון שהסתירו יהודים בביתם .הנשיא אנדזיי דודה" :המוזיאון ישמש אזהרה נגד שנאה ואכזריות"
APפורסם 18.03.16 :במדור חדשות ב
זוכרים את הקורבנות ומוקירים תודה .בעיירה מרקובה שבפולין נחנך אתמול מוזיאון ראשון מסוגו במדינה שהוקדש
לזכר פולנים שסייעו והציעו מקלט ליהודים במהלך השואה  -ובשל כך נרצחו יחד עם בני משפחותיהם על ידי הנאצים.
בטקס המרגש השתתפו נשיא פולין אנדז'יי דודה ,שגרירת ישראל במדינה אנה אזרי ,משפחות של ניצולים יהודים ,חברי
הכנסייה הקתולית ,תלמידי בית ספר מקומיים וכן הרב הראשי של פולין מיכאל שודריך ,שנשא תפילה למען המתים.
המוזיאון נקרא על שמם של יוזף ו-ויקטוריה אולמה ,שנרצחו ב 1944-על ידי חיילים נאצים יחד עם ששת ילדיהם שהיו
בין הגילאים  ,8-2וזאת מכיוון שהסתירו בביתם שמונה מבני המשפחות גולדמן ,גרינפלד ודידנר  -שנורו למוות אף הם.
בין המיצגים במוזיאון ישנה בין היתר תמונה שצילמה משפחת אולמה שבה נראים שכניהם היהודים ,שמוכתמת בדמם
שלהם ,ובנוסף דלת עם סימני קליעים מהוצאתם להורג ב 1943-של חמשת בני משפחת באראנק ,שהסתירו ארבעה
יהודים במרתף ביתם שבכפר סידליסקה.
בטקס נכחו גם שלושת ילדיו ושתי נכדותיו של אברהם סגל בן ה ,86-ששרד את השואה הודות לאיכרים פולנים
שהסתירו אותו" .אנחנו מאוד מתרגשים" ,אמרה בתו ,פנינית נווה ,שסיפרה כי בשנת  2006טס אברהם לפולין יחד עם
בני משפחתו ושם נפגש עם האנשים שסייעו לו לשרוד את השואה" .אנחנו פותחים פרק חדש למען הדורות הבאים,
שחייבים להכיר את ההיסטוריה" ,הוסיפה .בטקס הוקרנה גם הודעה שצולמה בישראל מפיו של אברהם עצמו ,שהודה
למשפחות שהצילו אותו ב"זמן כה קריטי" ,לדבריו.
המוזיאון נוסד ביוזמת הרשויות המקומיות ובתמיכת ממשלת פולין ,ועלות הקמתו מוערכת בכ 8-מיליון זלוטי ( 1.9מיליון
אירו)" .אנחנו הפולנים צריכים להתגאות בכך שבינינו היו כאלה שלא פחדו לעזור לאחרים ,אפילו במחיר של לשלם על
כך בחייהם .הם היו גיבורים אמיתיים" ,אמר הנשיא דודה והוסיף כי המוזיאון צריך לשמש "אזהרה נגד שנאה ואכזריות ".
בני הזוג אולמה וכ 6,600-פולנים נוספים הוכרו ע"י "יד ושם" כחסידי אומות עולם בשל פעילותם למען הצלת יהודים
בתקופת השואה .ההערכה היא שבין  1,000ל 1,500-פולנים נרצחו על ידי הנאצים בין השנים  1942-1941מכיוון שסייעו
ליהודים.

שמותיהם של הפולנים שסייעו ליהודים
 -ונרצחו ע"י הנאצים צילום AFP -

הרב הראשי של פולין מיכאל שודריך צילום
AFP

חנוכת המוזיאון

קבריהם של יוזף ו-ויקטוריה אולמה צילום AFP
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עמוד מס' 8
אלבום תמונות יחיד מסוגו שצולם בקיץ  .1944האלבום צולם ע"י קארל הוקר ,עוזר הקומנדנט של מחנה המוות .ומי
ששימש גם כמדריך לנשות המחנה הגרמניות שסייעו ועבדו בסלקציות .בתמונות מצולמים ראשי המחנה ,לא בעלי
תפקידי משנה ,ביניהם גם 'מלאך המוות' ד"ר מנגלה...
המביט בתמונות יכול לחשוב שמדובר באנשים רגילים המבלים ונהנים מחופשה כשלמעשה התמונות הם של 'מפלצות'
שניהלו והפעילו את אושוויץ בירקנאו .כולם מחייכים ,צוחקים ,צוהלים ושמחים ,ניכר בפניהם שמלאכתם לא השפיע
עליהם בכלום ...באחת התמונות יושבות נשות המחנה ומביימות צער "כי לא הגיעו היום אוכמניות" ...ובדאותו הזמן
הגיעו למחנה טרנספורטים חדשים של קרבנות והן ידעו בדיוק מה מתרחש שם...
האלבום נתגלה בגרמניה ,בתום המלחמה ,ע"י חייל אמריקאי .הוא נמסר ל  Rebecca Erbeldingאשת ארכיון מוזיאון
השואה בארה"ב.

הצלם עם הקומנדנט של אושוויץ

הצלם עם נשות הסלקציה שהדריך

"איום ונורא – לא הגיעו היום מספיק אוכמניות"...

שירה בציבור לסגל הבכיר בשורה הראשונה ד"ר מנגלה

מנוחת מלאכי המוות

כל מילה מיותרת!!!

לצפייה במסמך המקוצר  10:28דקות לחץ על קישור זה https://www.youtube.com/watch?v=amRrFQjer6E
לצפייה במסמך המקוצר  47דקות לחץ על קישור זה https://www.youtube.com/watch?v=X2pT1dbGs2A
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