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 יית.

ללא ספק אחד הרגעים הכי מרגשים בטקס בין אם אתם מחסידיו של הנשיא הנבחר של ארה"ב דונאלד טראמפ ובין אם לא, 
" למי מכם שאינו יודע, "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני -דונלד טראמפ, דבריו של הרב מרווין האייר ההשבעה של הנשיא 

, הוא מייסד ונשיא מכון ויזנטל בארה"ב הקרוי ע"ש צייד ב מרווין ]משה[ האייר ממנהיגיי היהדות האורטודוכסית בארה"בר
 .השבעת נשיא בארה"ב. הוא גם בירך בהשבעת אובמהזאת לא הפעם הראשונה שהוא לוקח חלק בהנאצים שמעון ויזנטל. 

ילדיו של אפרים פישל פרוסט הוא נצר למשפחה בילגוראיית נכדו של דניאל פרוסט אחיה של רושה סטמפל, הרב מרווין האייר 
כמובן מבילגוראיי , כך שהוא חלק ממשפחתם של פנחס שובל, זאביק שיינוולד איילה לוינוינדר ואחותה זהבה בית הלחמי, ו

אל"מ משה פלס סטמפל ז"ל שהיה ממשחררי הכותל ונהרג במרדף אחר מחבלים בבקעה. מידע זה על הקשר המשפחתי 
הגיע אלינו באדיבותו של פנחס שובל.

. 

 
, היה ביתו והיה מוקד לעלייה לרגל של רבים מחברינו שהגיעו לבילגוראיי 95חזיר אותנו למאה ה האחד הבתים בבילגוראיי ש

של הנפח המיתולוגי "איצ'ה קובל". רק שראוי להבהיר שקובל לא היה שמו של איצ'ה, שמו בכלל היה 'ברגרפריינד'. אז תשאלו 
כך, בין היתר, עבדה השיטה באשר  בפולנית זה נפח. 'קובל'איצ'ה 'קובל' כונה כך משום שלבטח מהיכן בא לו השם 'קובל'? 

 כל כך מוצלח לשם מה נחוץ בכלל לזכור שם משפחה? באופן תוכשהשיטה עובד לשמות משפחה
 
 

עם השנים  למדתישל איצ'ה קובל ואשתו ראשה, וחצרו של אותו בית שהיו בו עוד מספר דירות שדיירים שכרו, כך  םבית
עד לפני מספר שנותר קיים, וככזה היה אמנם היה בית  בעקבות מידע שהגיע אלי מחברתנו יהודית רז ]נכדתו של איצ'ה קובל[

, דייריו של איצ'ה היו סבי, סבתי ומשפחתם ובביתו זה נולד אבי, ואז גם הסתבר לי שנכדיו שבין, מה שעוד למדתי חודשים
 כאן בישראל ומהווים שבט ענף ומפואר, הלה הם בני משפחת ברגרפריינד. ,וניניו של איצ'ה קובל חיים בתוכנו נכדותיו

 
 

אחד הבודדים ששרד את השרפה  היה , סמוך לגשר שמעל "הנהר הלבן"בבילגוראיי 95 ילובלסקברחוב היה נמצא שבית זה 
לפולני ששיכן בו את דודותיו הזקנות. הוא לא השתנה במאום  היהכמעט את כל בילגוראיי. הבית שייך  9595שכלתה בשנת 

בדיוק כפי  כניס אותי לתוכו, מצאתיווכבר אז לא היה בית חדש. כשהגעתי לשם ובעל הבית ה ,מאז תחילת המאה העשרים
 לאיך הוא נראה בשנות השלושים, הכל נשאר אותו דבר לרבות עליית הגג, הכירה הישנה לבישו אותו בספרו, שאבי תיאר

https://www.facebook.com/israel.newsdesk/videos/1890817491149322/
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מוקד לעלייה לרגל להבית הפך  כל זה מסביר מדועשחוממה בעצים, ואפילו החורים שהעכברים כרסמו ברצפת העץ שלו.  
 במקום שחש מעט נוסטלגי ומבקש לראות איך חיו שם קודמיו.לכל מבקר יהודי 

  DNAכנראה את ה  היה, נפגע בשרפה. אבל לבית הזה 9595בשרו לי שהבית שניצל מהשריפה הגדולה ב  9192בפברואר 
שניהם ששהיו ידועים כאנשים החזקים "הבריונים" של היהודים, מספרים על בניו של איצ'ה ]עויזר ושעכנה[ ניו בשל איצ'ה ו

כאלונים ביער, שאיש לא העז לעמוד נגדם, והם "לא הרשו לאף גוי לירוק להם למרק". נוכחותם הגנה על יהודים שהגויים נראו 
עליית הגג שלו נכנעה לאש.  בלבי  'פדחת'רק , נותר על עמדו ו9192התנכלו להם. והנה הבית הזה אף שנפגע בשריפה ב 

ואמנם כך קרה. הבית נהרס. אין בידי עלה חשש כבד שבעליו הנוכחיים לא יחוס עליו הפעם וללא סנטימנטים יהרוס אותו, 
והוסיף הרהור  יבנה שם במקומו ואם ייבנה שם משהו אחר. ידידנו ארתור בארה, בישר לי על כך בשלב זה שום מידע מה

סופי לפי הכל ארעי. לפעמים ארעיות נמשכת כמה מאות שנים, אך סופה להגמר, כך גם אנו, בני אדם, ייתכן שאחרינו, כל פילו
תחיית ההתעסקות בבילגוראיי על ידינו ועל ידו יהיו ללא יותר מאפיזודה אנושית ויפה שגם היא עתידה להיעלם. לכן יש 

 אחרינו, יהודים כמו גם פולנים. שמשהו, לפחות משהו יישאר.   חשיבות להנחילה במעשים ובמילים לאותם שיבואו
כשארתור שמע שהבית בהליך הריסה, מיהר הוא לשם מצויד במצלמתו, הוא רצה לתעד זאת עבורנו, הוא הלך ובדק את כל 

קר ממנו כל משקופי הדלתות לחפש בהם סימן של מזוזה, הוא לא מצא שום סימן, לאחר שהבית התגלגל לידיים פולניות, נע
ייתכן אבל לא בהכרח בשל שנאה לדיירים הקודמים, ייתכן שזה לא דיבר אליהם, ייתכן  סממן לשנים הארוכות שיהודים גרו בו,

שזה לא היה חלק מתרבותם, ייתכן שמה לסמלים וסממנים יהודיים בבית של נוצרים, ארתור ציין שניכר היה במשקופים 
ת עקבות המזוזות.  האש שתקפה פעם בפעם את הבית לא יכלה לו, ידי אדם הם שעברו מפעם לפעם צביעה שהעלימה א

דורות חיו בו  ךמשבשל בית זה ש ושהרסו את תושבי הבית היהודי ודיירי המשנה שהתגוררו שם. ידי אדם הביאו גם להיעלמ
 יהודים.

 
 אני לא תופס את זה"      און6 "בבית זה נולד סבי?-בני יובל בר

 
 הבית אכול רקב עץ ומוכה תולעי עץ הנוגסים בו

 
 בקתה על כרעי תרנגולת

 
 חלק מצאצאיו של איצ'ה ליד ביתו של הסבא והסבא רבא
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 מספרים לנו?נעדרי מזוזות שאם יכלו לדבר, מה היו הם משקופים 
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תמונות שהגיעו אלי מן העיירה וצולמו לאחרונה מראים לנו שאזרחים מהעיירה נוהגים לציין את זכר יהודיי בילגוראיי 
מציינים אתרים יהודיים. בתמונות רואים נרות ליד אבן הזיכרון ליד המקום בו ניצב בעבר יד מקומות הבהדלקת נרות ל

ובתוך בית העלמין היהודי. אין לנו מושג מי הם  2016בית הכנסת, ליד קיר הזיכרון שהסרנו מעליו את הלוט בספטמבר 
 אותם אזרחים.
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 ]התקבל מחברינו רפי קליין[ מיידיש: רפי קליין  ג" דער אייגענער קלאנמתוך " /  ד"ר אברהם קליין/ 

, אתך,שמעתי קול רפה ושבור בוקע משפופרת הטלפון6 "אני מבקש להיפגש איך  9529שנת -בשעות אחר הצהרים של שבת 
, הסכים להסיעה את מנגר מרמת אביב אל ביתנו. הזמנתי בחופזה  מספר  ידידי עו"ד ניסן טיקוצ'ינסקי החלטתי לחזור !"

אורחים וכל מי שהגיע העמיד בקבוק משקה על השולחן. בשעת ה"לחיים" הסתבר כי מנגר אינו שותה .  הבקבוקים הלבנים 
הסמיקו מבושה והאדומים החווירו מרוב כעס. כל אחד 

ה עד מהאורחים זרק לחלל החדר איזו אמירה או מיל
צמרתו תשוח"  בכוונה  -שנתפסנו ל"על הדרך עץ עומד

לרוממם במעט את רוחו של מנגר. העלנו אפיזודות משותפות 
לו ולשיריו כמתחננים היינו שמנגר יאמר משהו , הרי משוררים 

 הינם צעירים לנצח !
בלאות אילמת משך מנגר מתיקו את ספר הפרוזה שלו 

 955(, דפדף עד לעמוד "דמויות קרובות" )נאענטע געשטאלטן
וללא אומר מסרו לידי כדי שאקריא את הפרק "מיין 
באגעגעניש מיט אדאם מיצקיעוויטש" )פגישתי עם אדם 

, יום הזיכרון החמישי למרד גטו 9594באפריל  95-מיצקביץ( ב
ורשה, נועד להיערך הטקס הרשמי להסרת הלוט מעל 

קומץ אנדרטת הזיכרון.  ביום שקדם לטקס הרשמי, זומן 
מצומצם של מוזמנים לאירוע שמטרתו הייתה לייסד מוזיאון 
לאמנות יהודית במסגרת המכון ההיסטורי היהודי. היה זה 

יוזם הרעיון  הבית היחיד באזור שנותר עומד על תילו. למוזיאון יועדו שני חדרים בבית המכון ההיסטורי היהודי המחודש.
מבקר האמנות יוסף סאנדל. בין נציגי הממסד היו שלושה משוררים דגולים6 להצלת האמנות היהודית  והעומד בראשו היה 

ולחוץ ודבריו -מנגר היה מתוח נציג ישראל ויוליאן טובים.-נציג הקונגרס העולמי שהגיע מלונדון, אברהם שלונסקי -איציק מנגר
ע שנכנס לחטוף איזו לגימה או אפילו העכירו גם את רוחם של שני מניני האורחים. אחרי שגם אני נשאתי את דברי, מנגר הצי

נגיסה כדי להפיג במקצת את רוח הנכאים ולהירגע. אין כל טעם להתעלל בעצבים המרוטים. אך קודם כל ערכנו טיול מתיש בין 
חורבות וערימות פסולת, במטרה למצוא בית מרקחת כדי לחבוש עם משחה את אצבעותיו שנכוו. ערב לפני טיסתו מלונדון 

המסעדות היו  -וא נרדם בהותירו נר דולק. האש אחזה בכרית ואצבעותיו נכוו כאשר כיבה אותה. היה זה יום ראשון לוורשה ה
מלאות עד אפס מקום. בחיוך מאולץ הזמין אותנו סועד פולני להצטרף אל שולחנו.  אנו הצגנו את עצמו והוא אמר את שמו6 

פנה אלינו ואמר6  "הגרמנים הרביצו חתיכת עבודה משובחת בהשמדת אדם מיצקביץ'.  כאשר כבר היה שיכור לחלוטין הוא 
היהודים... רק על דבר אחד אני לא סולח להם... רוצים להרוג יהודים, קחו אותם לשפת הוויסלה ותירו בהם שם... במה 

ת השיחה מפולנית אשמים הבתים הפולניים והרכוש הפולני ?"  מנגר ממשיך וכותב6  קמתי ממקומי , וד"ר קליין שתירגם א
ליידיש ולהיפך, קם גם כן, מוכן לעזוב את המסעדה. ביקשתי ממנו לתרגם לפולני מילה במילה6 "לכך שהוא שיכור ואנטישמי 

בפתיחת המוזיאון נפגשתי גם עם ברל מארק שסיפר . אפשר להאמין מייד, אך איני מאמין כלל כי שמו הוא אכן אדם מיצקביץ"
, מצוי בספריה היהודית, וכי בגיליון השבת של  9593ישער אלבאם" אותו הוצאתי בקולומיה בשנת כי ספרי "מיין אוקראיינ

נציג -עיתונו "נייעם לעבן" )חיים חדשים( הוא הדפיס חלקים ממנו. פגישה כואבת ודומעת במיוחד הייתה לי עם אליעזר אונגר
רעייתי לוטה הלר ובני בן השנתיים  את מפתחות ביתי. כאשר התגייסתי , הפקדתי בידיו 9599ישראל מטעם "מזרחי".  בשנת 

נפתחו שוב כל הפצעים והחלו לדמם  -סולומון לוסיק היו אז אצל החמים )בבולחוב(.  לא זכיתי לראותם עוד. ליד האנדרטה
 מחדש.

 
 לזהות. בצילום ניתן להבחין באצבע חבושה של מאנגער . אבא משמאל במגבעת. את האדם מימין למאנגער לא הצלחתי
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  19.19.9193  דניאל בלטמן

 

הוא מסמך קשה, אבל הוא מעורר מחשבות על האופן שבו יכולים בני אדם  ספרה של אנה ביקונט על ֶידָווּבֶנה
 .לרצוח בני אדם אחרים, ואפילו את שכניהם

 .אנחנו מֶיְדָווְּבֶנה: הפשע וההשתקה

 שקלים 129עמודים,  578אנה ביקונט. תירגם מפולנית: עילי הלפרין. הוצאת כרמל, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3sVxXyFWPaQ 

 

"החיים הם מארב תמידי למוות", כתב אריק מריה רמרק בספרו המונומנטלי "במערב אין כל חדש" בניסיון להגדיר 

עולם הראשונה הפך את החיים למהות קיומית חיים שאינם מתנהלים באמת כחיים. הקיום בשוחות של מלחמת ה

אלמונית, מטושטשת, כמעט נשכחת, והשריד היחיד שנותר מהם היה מארב מתמיד למוות שיגדע אותם. תחושת 

חוסר אונים כזאת מתעוררת בקריאת ספרה של העיתונאית הפולנית־יהודייה אנה ביקונט על שהתרחש בשורה 

, עת פלשו הגרמנים לברית המועצות. זה מסע כמעט 9599רח פולין ביולי של עיירות וכפרים במחוז לומז'ה במז

 בלתי קריא אל התפרקותה של האנושיות.

יותר מכל אירוע היסטורי או פוליטי אחר מאז קריסת השלטון  9119–פרשת ידוובנה טילטלה את פולין ב

גרוס, שבו תיאר את הירצחם של בני  הופיע בפולין ספרו של ההיסטוריון יאן טומש 9111–. ב9545–הקומוניסטי ב

על ידי שכניהם הפולנים, לאחר שרוב הקורבנות הובלו לאסם בפאתי  9599ביולי  91–הקהילה היהודית בעיר ב

, 9119–העיירה ונשרפו חיים. ספרה של ביקונט, עיתונאית בעיתון הליברלי "גזטה ויבורצ'ה" שיצא לאור בפולין ב

כארבע שנים בעקבות הפרשה שעליה כתב גרוס. זה מסע ההופך בעובדות  הוא מסע דקדקני ופרטני שנמשך

http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.1681911
https://www.youtube.com/watch?v=3sVxXyFWPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=3sVxXyFWPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=3sVxXyFWPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=3sVxXyFWPaQ
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ההיסטוריות, אבל לא פחות מכך זה מסע אל תושביה העכשוויים של ידוובנה ואל החברה הפולנית בכלל, והדרך 

 שבה היא מתמודדת עם העובדה כי פולנים רצחו יהודים בעת הכיבוש הנאצי.

אשית, בשל המבנה שלו. הוא מורכב בעצם משני ספרים שארוגים זה בזה. לא קל לקרוא את ספרה של ביקונט. ר

הראשון מביא נרטיב כמו־היסטורי המבוסס של תחקירים שערכה ביקונט, ראיונות שגבתה מפולנים ויהודים 

פרקים כאלה בספר והם עוסקים בשחזור של מה  91מידוובנה ומקומות נוספים, ועל מסמכים רבים שקראה. 

ום, ובכמה עיירות סמוכות נוספות, במיוחד רדז'ילוב, שבהן נטבחו יהודים על ידי שכניהם הפולנים שהתרחש במק

. גם בחלק זה של הספר אין מדובר בכתיבה היסטורית אקדמית מקובלת, אלא כזו המשלבת בין דמות 9599בקיץ 

 זרת בו.אחת, או משפחה, שמלווה את הפרק בקולה, ובין התיעוד והמחקר ההיסטורי שהיא נע

ה"ספר" השני הוא מעין יומן אישי המשתרע לאורך התקופה שבין אוגוסט 

, השנים שבהן עבדה ביקונט על ספרה. אף על פי 9119ליולי  9111

שהרשימות מתוארכות לימים ספציפיים לא ברור אם הן אכן נכתבו ממש 

באותם ימים שכן שילובן בתיאורים ההיסטוריים די צמוד, ונראה שתכליתו 

של היומן הזה היא לשרת את הסיפור ההיסטורי. ברשימות מתארת ביקונט 

את עשרות ביקוריה ביידוובנה במהלך הכנת הספר7 היא מביאה את 

העדויות והזיכרונות ששמעה ורשמה ממאות האנשים שעמם נפגשה בפולין, 

בארצות הברית, בישראל ובקוסטה ריקה, ואת שיחותיה על הספר עם 

ידועות בפולין כמו מאֶרק אדלמן, יאצק קורון, עורך העיתון  דמויות ציבוריות

שלה אדם מיכניק ורבים נוספים. היא גם משתפת אותנו בתחושותיה 

המורכבות שעה שהיא משוחחת עם עדים לרצח, ניצוליו ובעיקר עם תושבי 

שנים. בדרכה המיוחדת ביקונט מביאה את קולה  21ידוובנה והאזור, כעבור 

ויות הלא קלות של החוקרת־ההיסטוריונית. זה לא נטול האישי ואת החו

 בעיות ואחזור לכך בהמשך.

אבל הקושי העיקרי הוא כמובן הסיפור עצמו. אפילו הקורא הישראלי, הרגיל הרבה יותר מעמיתו הפולני, 

האמריקאי או הצרפתי )הספר תורגם לאנגלית וצרפתית( לעדויות קשות מתקופת השואה, מתקשה לעקוב אחר 

. ההישג המרשים ביותר, לדעתי, של ביקונט הוא ביכולתה להגיע 9599פירוט הזוועות שהתרחשו במקום בקיץ 

לכל כך הרבה עדויות ומקורות על רציחתם של היהודים במקום. ולא מדובר רק בשחזור של האירועים הקשים, 

עדויות שהיא מביאה אכן שהיא מחויבת כמובן להביא. היא אינה חוסכת מאיתנו את הקושי הזה, וכמה מה

מעוררות פלצות6 "קוסמצ'בסקי כינס כנופיה בת כמה חברים והתחיל להחריב דירות של יהודים. הם הוציאו בכוח 

אנשים מהדירות והיכו אותם עד אובדן הכרה. הם הרבו גם לאנוס נערות צעירות, במיוחד בלט אונס האם והבת 

ו". או6 "אה, מדובר כאן בבת של הסנדלר דורוגוי. היא השליכה של משפחת בורוזובייצקי, שלאחר מכן גם נרצח

אבן על הצלב וקיללה. זה שרצחו אותה בביצות וכרתו לה את הראש, את זה אני לא מצדיקה, אבל צריך לומר 

 בגלוי, שזאת היתה נערת קומסומול". יש עוד רבות כאלה.
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ויהודים על מה שאירע. לעתים מתקשה הקורא  ספרה של ביקונט עמוס בתיאורים ובקטעי זיכרונות של פולנים

לעקוב אחר כל העדים שעמם נפגשת המחברת, מה גם שלא מעטים מהם שבים וחוזרים בחלקים שונים של 

הספר ולא תמיד קל להתחבר לסיפורם לאחר כמה עשרות או אפילו מאות עמודים. ביקונט לא מנסה להקל על 

 הקורא גם בנקודה זאת.

. הראש והנפש לא עומדים במעמסה. אבל ביקונט גם לא יכלה one take–אפשר לקרוא בו ב זה כמובן ספר שאי

ופולין של ראשית שנות  9599כנראה להימנע מהמעברים האלה משום שהספר בנוי כדיאלוג בין פולין של 

אינה האלפיים. ביקונט, שגילתה את מוצאה היהודי בשלב מתקדם של חייה ובחרה לחיות כיהודייה בפולין, 

מהססת לחשוף את הזעזוע האישי שהיא עוברת נוכח ההכחשה, האטימות והמאמץ לשכתב את הפרק העגום 

הזה בעברה של פולין גם בפולין הדמוקרטית, החברה באירופה של ראשית המילניום השלישי. ואין מדובר רק 

מדובר בהיסטוריונים מכובדים, באוכלוסייה עממית שמוחה שטוף בתעמולה לאומית או נוצרית ואנטישמית ירודה. 

אנשי כנסייה בכירים, מורים ופוליטיקאים החוששים לשמה הטוב של פולין ועושים מאמצים לדחוק את האירוע אל 

ערפילי הזמן ולהטיל את האחריות )או לפחות את רובה( לרציחתם של מאות יהודי ידוובנה על כתפיהם של 

 הגרמנים.

ובנה עצמה. העיירה הפולנית הזנוחה הזאת במזרח המדינה, שכמעט כל בתוך כל זה צועקת המציאות בידו

, מצאה עצמה פתאום במרכזה של סערה בסדר גודל בינלאומי. תושביה 9599–לא חיו בה ב 9119–תושביה ב

הואשמו בפשעים שביצעו סביהם, או אנשים שכלל לא שמעו את שמם. אבל תיאורה המפורט והדקדקני של 

ושבי ידוובנה הוא בעייתי. כאן נעוצה הבעיה העיקרית של הספר6 היכולת להבין לעומק את ביקונט של תגובת ת

 המציאות כאשר החוקר־מתעד מביא את עולמו הרגשי לתוך הסיפור שהוא מספר.

ידוובנה נשטפה גל לאומי ואנטישמי חזק לאחר שהתפרסם ספרו של גרוס. הכומר המקומי הוביל את אוכלוסיית 

יבורי בפולין ומחוצה לה, בקרב מהגרים פולנים בארצות הברית, שבמרכזו טענה כי היהדות העיירה למאבק צ

האמריקאית ושותפיה בממשלה ובתקשורת בפולין מנסים להשחיר את שמה של העיירה ולהטיל על תושביה 

" בפולין , לאחר ש"המכון לזיכרון לאומי9119–אחריות לפשע שביצעו הנאצים. וככל שהלכו והתבררו העובדות ב

פרסם שני כרכי תעודות ומחקרים וקבע חד־משמעית כי את הפשע ביצעה האוכלוסייה המקומית, כך גברה 

בעיירה העוינות כלפי המדינה ו"היהדות העולמית". המעטים מבין אנשי המקום שביקשו להוביל קו אחר, ביניהם 

בגלוי או שפשוט נאלצו לעזוב את  ראש העיירה, הותקפו ובודדו מהקהילה, עד שהם חששו לפתוח את פיהם

 המקום.

האצבע המאשימה של ביקונט כלפי העיירה קשת היום הזאת, שההיסטוריה של שנות הטרור הסטליניסטי 

והג'נוסייד הנאצי מטלטלת את ההווה שלה, בולטת לאורך כל הספר. קשה להשתחרר מן הרושם שרגשותיה 

אותה נוכח גילויי האנטישמיות הפולנית העכשווית, מונעים  הקשים, תחושות הכאב האישיות, המרירות המלווה

בידוובנה, "עיירת פיתוח" חלשה  9119לקיץ  9599ממנה להגיע אל האבחנות הדקות והעדינות המחברות בין קיץ 

ופריפריאלית במונחים פולניים, הנאלצת פתאום לשאת על שכמה את עומס הטרגדיה ההיסטורית היהודית־

 תה מוכנה לכך.פולנית, מבלי שהי
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ארבעה גורמים מרכזיים, קבעו החוקרים, מסבירים את האלימות הפולנית כלפי יהודי ידוובנה והסביבה ביולי 

. אנטישמיות שורשית וארוכת שנים שרווחה באזור, הרצון לגזול את הרכוש היהודי, נקמה על שיתוף פעולה 9599

, וגיבוי או ארגון גרמני שעודדו את 9599–ל 9595או מדומה של היהודים עם הסובייטים ששלטו שם בין  אמיתי

הפולנים לפגוע ביהודים. מכל הסיבות האלה, הנכונות כולן, מוטיב הנקמה הוא הנותן לאלימות הפולנית את 

 הביטוי היצרי והמזוויע שלה.

ר של האדם. הנקמה היא עניין רגשי ראשוני במחשבה ובקיום הדחף לנקמה הוא מהכוחות היצריים החזקים ביות

של הפרט וגם של הקולקטיב. הדחף הזה יכול להתקיים לאורך זמן עד שהוא בא על סיפוקו. חקר הג'נוסייד יוצר 

לעתים הפרדה בעלת אופי מניכאי בין רוצחים לקורבנות ומתייחס להפרדה הזאת כתובנה מוצקה במיוחד בחקר 

מתברר כי הגורם האנושי יכול למלא תפקידים מורכבים ולא חד־משמעיים שיש לבדוק אותם בכלים השואה. אבל 

 מורכבים.

( והרצון לקחת נקם קרובים זה לזה. קבוצות שהיו victimizationהמחקר על יצר הנקמה הראה עד כמה קורבניּות )

. נקמנות היא כמעט תמיד מוצדקת קורבנות מרגישות לעתים קרובות תחושות נקם חזקות, בצדק או שלא בצדק

מכיוון שהיא מצביעה, בראש וראשונה, על מידה גבוהה של קורבניות. נקם מגיע כאשר הסבל אשר נגרם מידי 

אחרים יוצר כוח אלים אצל הנפגע. זה היה נכון בג'נוסייד הארמני, זה נכון לגבי הרצח של הטוטסי על ידי ההוטו 

. הנקמה היא כוח המעוגן בחברה שאינו זקוק 9599–חס של הפולנים ליהודים בוזה היה נכון בי 9559–ברואנדה ב

להצדקה או הכוונה מרכזיות. בשנות הטרור הסובייטי והגרמני שבא אחריו, מרכיב הצדק כמעט לא היה קיים 

טי ביחסים שבין קבוצות אתניות ולאומיות שנפלו קורבן לטרור הזה. רצח העם הגרמני החליף את הטרור הסוביי

ויצר דפוסים של אלימות ושאיפות נקם. לא פחות מכך שהפולנים רצו לנקום ביהודים, רצח יהודי ידוובנה הוא גם 

 ביטוי של הקורבניות הפולנית של השנים ההן. את ההיבט הזה ביקונט החמיצה, וחבל.

וספת את הסיבות ספרה הוא מסמך אנושי והיסטורי קשה, כואב ומעורר מחשבה. היא מנסה להסביר לנו פעם נ

המורכבות לכך שבני אדם מבצעים רצח המוני בבני אדם אחרים, במקרה זה שכנים לעיירה אחת שגרו שנים 

ארוכות בית ליד בית, חצר נושקת לחצר. וכמו כל כתיבה היסטורית חשובה, תובנותיה חורגות הרבה מעבר 

 .9599–לסוגיית יחסי יהודים ופולנים ב

 :עוד כתבות בנושא 
 29.12.2016      העיתונאית שלא מאפשרת לשלטון הפולני למחוק את העבר האפל

    10.07.2003   שכניהם הפולנים - 1941-ממצאי החקירה: האשמים בטבח יהודים בידוובנה ב

 
 
 
 
 
 

  

http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.3179794
http://www.haaretz.co.il/misc/1.894858
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עדיין ישנם אלפי ניצולים שלא מיצו את מלוא זכויותיהם. המידע הנ"ל נכתב ע"י מתנדב מומחה לנושא 
  ניצולי השואה: הזכויות של

    

מי שניתן, גם אם  זה לכל רשימת האימיילים שלכם בעבודה והפרטית, אנא שלחו לכל מידעאנא הפיצו 
המייל נשלח למישהו שנראה לא רלוונטי, ייתכן והוא יעביר אותו הלאה וכך המייל מתגלגל ועשוי 

  חשובות אלה!!! להגיע למי שזה יכול לעזור לו. ישנם אלפי ניצולים בישראל שלא מודעים לזכויות

  

facebook  

ת נרדפי הנאצים ולחצו לייק ושייר כדי להפיץ מידע זה לחברים שלכם אנא לחצו כאן וכנסו לזכויו 
 ! בפייסבוק

  

   זכויות עדכניות לנרדפי הנאצים:

   

ושאר אירופה  גמלה חודשית לכל החיים ממשרד האוצר בישראל ליוצאי רומניה, בולגריה, לוב תוניס
  לפי חוק נרדפי הנאצים:

  

שלישראלים תושבי ישראל שעלו מרומניה בולגריה,  של מדינת ישראל העליוןלפני מספר שנים פסק בית המשפט  

תוניס, לוב וחלק משאר אירופה שחיו או היו עוברים במלחמת העולם השנייה, יש זכות חוקית לקבל גמלה חודשית 

  לכל חייהם כניצולי רדיפות הנאצים. את הגמלה משלם משרד האוצר הישראלי.

  
  

לקבל את הגמלה החודשית מהאוצר צריכים לעמוד בארבעה תנאים ביחד: )לא תושבי ישראל שזכאים 
  ניתן לוותר על אחד התנאים(

  ביולי( 9)בולגריה עד  9591נולדו עד יוני  -. יוצאי רומניה ובולגריה 9

  9599נולדו עד נובמבר  -יוצאי לוב      

  9599נולדו וחיו שם עד מרץ  -יוצאי תוניס      

  )בגין הסכם השילומים בין ישראל לגרמניה(. 9519אל עד אוקטובר . עלו לישר9

  . לא מקבלים גמלה אחרת כנרדפי הנאצים )למעט פנסיה סוציאלית מגרמניה(.9

   . הזכאים הינם תושבי ישראל בלבד.9

איטליה וכן מדינות  יוצאי פולין, גרמניה, צרפת, הונגריה, סרביה, קרואטיה, צ'כובסלובקיה, ליטא,  
 נוספות שהיו תחת כיבוש או השפעה גרמנית:

  

גמלה כלשהיא שקשורה לנאצים  שעדיין לא מקבלים יוצאי מדינות אירופאיות אלו ונוספות -תושבי ישראל בלבד 

מדינות שבהן המועד הקובע שונה, גם עוברים  )יש 9591יכולים לקבל גמלה זו של האוצר בתנאי שנולדו לפני מאי 

)למעט פנסיה סוציאלית מגרמניה ששולם עבורה  9519לישראל לפני אוקטובר  גרמני זכאים( ועלושהיו תחת כיבוש 

גם  -בעבר(. יוצאי גרמניה, צרפת ואיטליה שהייתה להם אזרחות זרה בעלייתם ארצה זכאים גם. )למען הבהר ספק 

  אם לא הייתה להם אזרחות זרה הם זכאים(.

  
  
  

http://members.viplus.com/lk0n9ngmgg3wjkhnxxwyjjkxnig3yxojbxintijr4bbf14xzdnnjn.ashx
http://members.viplus.com/lk0n9ngmgg3wjkhnxxwyjjkxnig3yxojbxintijr4bbf14xzdnnjn.ashx
http://members.viplus.com/lk0n9ngmgg3wjkhnxxwyjjkxnig3yxojbxintijr4bbf14xzdnnjn.ashx
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  :3591אי גטאות ומחנות שעלו גם אחרי גמלה חודשית ממשרד האוצר ליוצ

גמלה חודשית הקשורה  ולא מקבלים עדיין שום 9519יוצאי גטאות ומחנות שהינם תושבי ישראל ועלו גם אחרי 

המידע הזה נכון גם לכל הגטאות  ₪. 9,911לרדיפות הנאצים, זכאים לקבל קצבה חודשית ממשרד האוצר בסך של 

רומניה, סלובקיה. ראו פרוט הגטאות בהמשך בפסקה על פנסיה סוציאלית מגרמניה החדשים שהוכרו בבולגריה, 

ליוצאי גטאות. יוצאי רומניה שהיו ילדים במלחמה והתלוו עם הוריהם כילדים לעבודות כפייה, זכאים גם הם החל 

  לגמלה חודשית. 9192משנת 

  

  הגמלה ממשרד האוצר והאפשרויות להגדלתה למי שכבר מקבל:

ש"ח,  9,111 -דמי הבראה אחת לשנה על סך כ הטבות כגון6 לחודש ובנוסף₪  9,911ה המינימאלית היא הגמל 

   הנחה בארנונה, פטור מתרופות בקופת חולים, פטור מאגרת טלוויזיה ועוד'. 

 למשרד האוצר והיא לא ניתנת רטרואקטיבית!   הגמלה ניתנת ממועד הגשת הבקשה

  

 את הגמלה ניתן להגדיל בעזרת שתי אפשרויות: 
  

  הכרה במחלות נוספות מעבר להכרה הבסיסית.    .9

  הכנסות אישיות נמוכות. –הגדלה הגמלה בשל מצב כלכלי     .9

   

 הגדלת הגמלה ע"י הכרה במחלות נוספות: 
  

להכרה במחלות נוספות שלא הוכרו ניתן להגדיל את אחוזי הנכות ובזכותם את הקצבה החודשית ע"י הגשת בקשה 

אלה שהיו  –עדיין ע"י האוצר. האוצר מכיר במחלות שונות ע"פ קריטריונים שונים, לפי שתי קבוצות עיקריות 

בריחת סידן, סוכרת, סרטן המעי הגס, סרטן  –במחנות ובגטאות ואלה שלא היו. המחלות הן6 אוסטאופורוזיס 

  , סוכרת, דמנציה ועוד'.ריאות, בעיות לב, בעיות עור, לחץ דם

  

 הכנסות אישיות נמוכות:  -הגדלה בשל מצב כלכלי 
  
  

   בקשת תגמול לפי הכנסה נמוכה:
  

סה"כ הכנסות אישיות לחודש באופן אישי כולל הגמלה  -₪  1,151 -מקבלי הגמלה מהאוצר ,שמשתכרים פחות מ

כמו כן, מי  והטבות משמעותיות נוספות.₪  1,151 -לקבל תוספת של מאות שקלים כהשלמה ל מהאוצר, יכולים 

יקבל ₪,  2,151 -ומשתכר פחות מ 95.5%עד  נכות  91% -שיוכר בשל מחלות שונות שהאוצר מכיר בהן, ב

  השלמה לסכום זה.
  

   בקשת תגמול מוגדל לפי הכנסה נמוכה: 
  

₪  5,951 -ות ומעלה, ולא מגיע לנכ  11% -מקבלי הגמלה שיוכרו, בגלל מחלות שונות שהאוצר מכיר בהן, ב

 -ל בחודש סה"כ הכנסות אישיות כולל הגמלה מהאוצר, יוכל לקבל השלמה מעבר לגמלה ושאר ההכנסות האישיות 
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נכות  41%לבעלי ₪  91,911בעלי אחוזים גבוהים יותר יוכלו לקבל השלמה לסכומים גבוהים יותר עד ₪.  5,951

  ומעלה.
  

ההכנסות האישיות של מקבל הגמלה, שכוללות את הגמלה מהאוצר, תשלומי  סה"כנלקחות בחשבון  הבהרה: 

פנסיה, קצבת זקנה מביטוח לאומי וכל הכנסה אישית אחרת. חשוב6 המבחן הוא הכנסות אישיות בלי קשר להכנסות 

   של בן הזוג. 
 

ת נוספים פנסיה סוציאלית מגרמניה ליוצאי גטאות כולל רומניה טרנסניסטריה ובולגריה וגטאו
   שאושרו לאחרונה:

  

ועבדו בגטו תחת כיבוש גרמני וכן הגישו בקשה לקבלת קצבת זקנה מהביטוח  9593אשר שנולדו לפני  יוצאי גטאות 

הלאומי בישראל, זכאים לקבל קצבה מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה. בתנאים מסוימים ייתכן גם תשלום 

   .9553רטרואקטיבי משנת 

 מנים הכלילו והרחיבו בחוק הגטאות אזורים שונים שכוללים בין היתר: לאחרונה הגר
  
  
  

  קונסטנצה, גינטה, טקוץ, בעבר כבר הכירו בטרנסניסטריה, צ'רנוביץ, מוגילב. -רומניה 
  

, יוץ בונאר, בלגואבגרד, ביאלה סלאטינה, ברקוביצה, בורגס, דופניצה, וראצה –הרובה היהודי  –סופיה  -בולגריה 

וידין, וארנה, חאסקובו, טרזיאן, לום, לוקוביט, נובי פאזאר, סטארה זאגורה, סיליסטרה, סליבן, סמוקוב, פילבן, 

  פרדיננד, פאזארדז'יק, צ'ירפאן, קיוסטנדיל, קרנובט, ראזגרד, רוסה, שומן.
  

  בסין ועודברטיסלבה, ויהן, סרד, נובסקי. כמו כן הכירו בגטו אמסטרדם, גטו שנחאי  - סלובקיה

  

  .המידע הנ"ל חל על כל הגטאות שהיו באירופה ושהניצולים ויורשיהם טרם הגישו בקשות לפנסיה סוציאלית 

   זכויות היורשים של יוצאי גטאות )כולל כל הגטאות שהוזכרו בפסקה הקודמת(:

  

היורשים שהם לא האלמנים של האלמנים או אלמנות של יוצאי הגטאות זכאים לפנסיה חודשית לכל החיים. בנוסף, 

הניצול אלא ילדיו או כל יורש חוקי אחר ע"פ צוואה, יכולים לקבל תשלום רטרואקטיבי אחד עבור התקופה בין 

ושאר  9-ו 9הניצול. בהתאם לתנאים הבאים )האלמנים צריכים לעמוד רק בתנאים  של ועד ליום פטירתו 9.3.53

                                 עמוד בשלושת התנאים יחד(6ילדים או ע"פ צוואה צריכים ל -היורשים 

   . הניצול שנפטר עבד בגטו ולא הגיש מעולם בקשה לביטוח הסוציאלי הגרמני.9

                                         . 9119ביוני  93. הניצול נפטר לאחר 9

)או עמד בתנאים הנדרשים  9.9.31זקנה לאחר . הניצול הגיש בקשה לביטוח הלאומי בישראל לקבלת קצבת 9

להן בישראל תקופת  הייתה ולא  9.9.99לקבלת קצבת זקנה, כולל בקשות עבור עקרות בית, אשר נולדו לאחר 

  מאוחר, אשר גם להם לא הייתה תקופת ביטוח מספקת(. ביטוח מספקת, כמו כן כולל עולים חדשים אשר עלו לארץ 
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  ה ששולם עבורה בעבר ליוצאי גטאות שעבדו בגטו:פנסיה סוציאלית מגרמני

ומקבלים פנסיה סוציאלית שהם שילמו עבורה בעבר זכאים  9593יוצאי גטאות תחת כיבוש גרמני שנולדו לפני 

   לקבל תוספת חודשית עבור העבודה בגטו.
  

  יורו: 1010שנותנת גמלה תלת חודשית של  2קרן סעיף 

 9519ת וגם כעוברים( שעדיין לא מקבלים שום גמלה שקשורה למלחמה ועלו אחרי ניצולים מאירופה )גם כתינוקו

חצי שנה בזמן המלחמה )גם כתינוקות וגם  לפחות והיו בזהות בדויה )חיו כנוצרים תחת כיבוש גרמני( או במסתור

מקבלים  9יף יורו. מקבלי קרן סע 9191חודשים רנטה של  9שנותנת כל  9כעוברים( יכולים לקבל לפי קרן סעיף 

ש"ח בחישוב חודשי וכן את כל  9,911בנוסף גם השלמה חודשית ממשרד האוצר כדי שיהיה להם את המינימום של 

  ההטבות הנוספות שמוזכרות למעלה שמקבלים הניצולים מהאוצר בישראל.

   
  

   יוצאי רומניה זכאים לפיצויים מממשלת רומניה בגין הרדיפות:

)לא כולל( זכאים לקבל מממשלת רומניה פיצויים על הרדיפות שעברו במלחמה )גם  9599ילידי רומניה עד שנת 

לצורך קבלת הפיצויים דורשים  לחודש. דולר 941 -כילדים מאד קטנים( ע"פ קריטריונים שונים. הפיצויים הם כ

הם מרגע קבלת הרומנים שעל הניצול לחדש את האזרחות שלו ורק אח"כ הוא יכול להגיש את הבקשה. הפיצויים 

   .והם לכל החיים הבקשה ולא רטרואקטיבית

  

ברגע שמחדשים את האזרחות עבור הפיצויים ניתן להוציא דרכונים אירופיים של   דרכון רומני ודרכונים אירופאיים:

 האיחוד האירופי עבור מקבל הפיצויים וכן עבור הילדים והנכדים עבור לימודים ועבודה באירופה כאירופאים לכל

דבר בהנחות משמעותיות בשכר הלימוד ובחלק מהמדינות לימודים בחינם. גם יוצאי מדינות אחרות וצאצאיהם כגון 

  בולגריה, פולין, צכיה, גרמניה, הונגריה ועוד' זכאים בתנאים שונים להוציא דרכונים אירופאיים.

  
  

 יוצאי פולין זכאים לפיצויים מממשלת פולין בגין הרדיפות: 

  

ילידי פולין שעברו את המלחמה בפולין או ברחו ממנה זכאים לקבל מממשלת פולין פיצויים על  9191מאפריל החל  

יורו לחודש. הפיצויים הם מרגע קבלת  51 -הרדיפות והסבל שעברו במלחמה ע"פ קריטריונים שונים. הפיצויים הם כ

  .והם לכל החיים הבקשה ולא רטרואקטיבית
  

האירופי. הדרכון הפולני חשוב עבור  יכולים להוציא דרכונים פולניים של האיחוד וצאצאיהם פוליןילידי  דרכון פולני: 

לימודים ועבודה באירופה כאירופאים לכל דבר בהנחות משמעותיות בשכר הלימוד ובחלק מהמדינות לימודים 

 בחינם.
  

  יוצאי צפון אפריקה ואירופה זכאים למענק חד פעמי:  

  

ק"מ משטח  911יוצאי מרוקו, תוניס, לוב, רומניה, בולגריה, ברית המועצות )שהוריהם היו תחת כיבוש גרמני או 

תחת כיבוש גרמני( שהיו בחיים בזמן המלחמה בארצם והם לא מקבלים גמלה כלשהיא שקשורה לרדיפות, ולא 
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ב זכאים להגיש בקשה לגרמניה משנה מתי הם עלו ארצה ולא קיבלו בעבר מענק חד פעמי עבור הטלאי הצהו

  יורו. המענק ניתן פעם אחת בלבד ולא יינתן למי שקיבל בעבר. 9,112למענק חד פעמי על סך 
  

 11 -וה 91 -אנשים שעברו הקרנות כנגד גזזת בישראל או כהכנה לעלייתם ארצה בשנות ה הקרנות נגד גזזת: 

בחוק בגין ההקרנות. המחלות הן6 גידולי מוח שפירים או  זכאים לפיצוי מהמדינה במידה והם חלו במחלות המוכרות

ממאירים, גידולים ממאירים בראש ובצוואר, גידולי עור סרטניים בראש ובצוואר, לוקמיה ומי שסובל בקרחות 

 באזורים מצולקים בקרקפת.

  מקבלי פיצויים שחלה החמרה במצבם באחת מהמחלות המוכרות בחוק זכאים להגיש בקשה להחמרה.

  
  

ש"ח ופטור מתרופות ליוצאי אירופה, תוניס, לוב, מרוקו, עירק, אלג'יר שלא  1593מענק שנתי של 
  מקבלים גמלה חודשית:

  

ש"ח וכן  9521ניצולים אלה שלא זכאים לגמלה חודשית זכאים לקבל כל שנה מהאוצר בישראל מענק שנתי של  

היו  -כנ"ל. עירק  -, אלג'יר 99אלה שנולדו עד אוגוסט  - פטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות. יוצאי מרוקו

  .99בבגדד בפרעות פרהוד ביוני 

  
  

הנאצים ולכן בחרתי לעסוק בפעילות חברתית זו, במסגרתה אני מדריך ישראלים  בן של נרדפי   : קצת על הכותב

אחרים כיצד לקבל זכויות אלו. מכיוון שיש מידע רב וחשוב לספר ולהדריך למי שמגיעות זכויות אלו ע"פ חוק, אנא 

טרונית שמיועדת הרגישו חופשי ליצור איתי קשר במייל או להשאיר הודעה בטלפון שבו מגיעים ישר למזכירה האלק

  לקבלת הודעות. עדיף להתכתב איתי במייל כי במייל אני יכול להגיב מהר יותר מאשר בטלפון.

  

נא לכתוב במייל או להשאיר בהודעה בטלפון הנייד, פרטים אישיים כגון6 שם, ארץ מוצא, תאריך לידה, שנת עלייה 

  איזו? אנא השאירו מספר טלפון ואני אחזור אליכם. –והאם מקבלים כיום גמלה כלשהיא שקשורה לשואה, ואם כן 

  

   

  barami1948@gmail.com          : המייל

  1115678-555                                       : טלפון נייד

  www.amibar.coi.co.il                 :  אתר

  

. אני מכיוון שיש תקופות עם פניות רבות אני לא יכול תמיד לענות בטלפון או באימייל מיידית  חשוב:
משתדל תמיד לחזור לכולם, אם בטעות לא חזרתי אנא אל תתיאשו ושלחו לי מייל שוב או השאירו לי 

  כאמור עדיף לשלוח לי מייל!  . הודעה נוספת ואני אחזור אליכם

mailto:barami1948@gmail.com
tel:055-6665123
http://members.viplus.com/lk0bgmx8jjtrwpjnntfxhhn9ibknnxhbgdkggze7wxnn3onsbjjdib.ashx
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  עמי בר בברכת כל טוב והרבה בריאות,

  זה לכל רשימת האימיילים הפרטית שלכם!!! מידעאנא הפיצו    

  
  
  

 .בברכה
 

 און.-רבקה ניב וישראל בר


