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חברי ארגון נכבדים
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בתקווה שלא נפגעתם מהקורונה וברכות הבראה מהירה למי שנדבק במחלה
עמותת ממעמקים התגייסה להעביר אוכל ותרופות לחסידי אומות עולם
ביקור המשלחת מבילגוראיי בעפולה בדיווח "היום בעמק"
שני צלמים מתעדים את בילגוראיי בימים אלו
הומור בילגוראיי בעידן הקורונה.
תכנון והקמת  86פרויקטים בתחום מקורות אנרגיה מתחדשים במחוז בילגוראיי.
אלוהים במרתף :מוזיאון השואה שהקדים את "יד ושם"
השואה של מדען הגרעין היהודי

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :
פקס03-5718129 :
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עמותת ממעמקים התגייסה להעביר אוכל ותרופות לחסידי אומות עולם
עמותת ממעמקים שבראשה עומד ג'וני דניאלס התגייסה להעביר אוכל ותרופות לחסידי אומות עולם קשישים שמסוגרים לבד
בבתים ברחבי פולין ,ולנסות לעודד אותם בתקופת הקורונה" .זאת ההזדמנות לעזור להם ,כמו שהם הצילו יהודים בשואה"
כתבתו של איתמר אייכנר פורסם 21.04.20 :לקריאת הכתבה:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5718194,00.html

ביקור המשלחת מבילגוראיי בעפולה בדיווח "היום בעמק"
בדף עדכון מס'  235דיווחתי על ביקור המשלחת מבילגוראיי בעפולה .עוד לא חלפו שלושה חודשים מאז ,בשל אירועי
הקורונה ,הביקור הזה נראה כה רחוק .לאחרונה עלה ביקור זה לכלל חשיפה גם באתר עפולה ומסופר מזווית הראייה
שלהם .הנה ההפנייה לאתר האינטרנט של היום בעמק מעפולה ולדף הספציפי המספר על ביקור זה.
לצפייה לחץ על הקישור או על התמונה.
https://www.afulanet.co.il/Mobile/news.asp?ContentID=3751

ליצירת קשר
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פקס03-5718129 :
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שני צלמים מתעדים את בילגוראיי בימים אלו
לאחרונה מגיעים לידיי עוד ועוד צילומים של בילגוראיי ונופיה ממש בימים אלו .שני הצלמים הם  Anna Chmielוצילומי
 .Buena Vistaהאחרון משתמש כנראה ברחפן ולכן מסוגל לצלם מהגובה תמונות מרהיבות ובעלות זוית רחבה ופנורמית.
הנה מבחר מצילומיהם:

פארק המכונה "חרשת הקופים"

כנסיית השילוש הקדוש מריה הבתולה ,הקהילה הקתולית
העתיקה ביותר בבילגוראיי .קיימת מ 1624

רובע בוייארה בבילגוראיי
יער ראפה מיערות בילגוראיי

ליצירת קשר
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כנסיית מריה מגדלנה ממעוף רחפן

מרכז העיר מבט על ,מימין בית הספר ומגרש הכדורגל
שלו מקום בו היה בעבר בית קברות יהודי ומשם יצאה
צעדת המוות של יהודי בילגוראיי לעיירה ז'וויירז'ינייץ

כיכר החופש ממעוף רחפן

תקריב של בית הספר משמאלו כנסיית השילוש הקדוש
מריה הבתולה ממעוף רחפן

פסל הברבור [סמל העיר בילגוראיי] בלילה ערפילי

ליצירת קשר
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הומור בילגוראיי בעידן הקורונה.

פסל יצחק בשביס זינגר

פסל הברבור מסמל העיר בילגוראיי

ליצירת קשר
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תכנון והקמת  86פרויקטים בתחום מקורות אנרגיה מתחדשים במחוז בילגוראיי.
ללא עתודות נפט אך עם יחסים רעועים עם שכנותיה העשירות בנפט ,חיפוש אחר מקור יציב של אנרגיה היה בראש סדר
העדיפויות הלאומי של ישראל בראשית שנותיה ,הוחל מחקר בשימוש של אנרגיה סולארית .השכיחות השנתית הגבוהה
של השמש בנגב דרבנה תעשיית מחקר ופיתוח סולארית שזכו לשם עולמי .מהנדסים ישראלים היו בחוד החנית של
טכנולוגיית האנרגיה הסולארית וחברות ישראליות כמו אורמת ,לוז ,וברייט סורס ,עבדו על פרויקטים בארץ ומסביב
לעולם.
ההכרה בטכנולוגיות אנרגיה ירוקה וחלופית הגיע גם לפולין ואיזור בילגוראיי הוא אחד הבולטים שם ביישום טכנולוגיה
זאת .להלן כתבה בעניין זה התפרסמה ב :RPO.LUBELSKIE.PL/RED
"החלטה התקבלה ,וכבר מיושמת של תכנון והקמת  86פרויקטים בתחום מקורות אנרגיה מתחדשים המבוססים על
התקנת לוחות פוטו-וולטאיות וקולטי שמש להחלפת מקורות חום ואנרגיה ,במחוז בילגוראיי .המימון יהיה בחלקו מקומי
ובחלקו מכספי האיחוד האירופאי .הכספים יועברו לערים שבאזור בילגוראיי כדי להוציא את הפרויקטים מן הכח אל
הפועל .עלות הפרויקטים היא  569מיליון זלוטי .מדובר בבניית  25,656יחידות לייצור אנרגיה מתחדשת .שלבד
מתרומתם ליצירת אנרגיה יגרמו גם להפחתה שנתית ניכרת בפליטות גזי חממה.
נתונים כלליים:
• התקנת פאנלים סולאריים ( 174 13התקנות)
• התקנת קולטי שמש ( 10,169התקנות)
• החלפת מקור חום למכשירי חימום במקורות אנרגיה מתחדשים :משאבות חום ( 570יח' ') ,דודים ( 1743יח').

בקשות למימון משותף הוגשו גם על ידי מחוז בילגוראיי ,כולל העיר בילגוראיי ,וכן ערים מהסביבה לרבות :פרמפול,
טרנוגרוד ,אלכסנדרוב ,יוזפוב וטורובין".
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אלוהים במרתף :מוזיאון השואה שהקדים את "יד ושם" כתובת :מעלה שז"כ ,ירושלים9411107 ,
אני מניח שאין רבים שלא יודעים על קיומו של מוסד "יד ושם" ולבטח רבים ביקרו בו .מנגד איני בטוח שרבים יודעים על
קיומו של מרתף השואה שבהר ציון בירושלים שמתקיים שם עוד לפני הקמת "יד ושם" .הרב ד"ר שמואל זנוויל כהנא ייסד
ב 1949-את מרתף השואה  -מוזיאון השואה הראשון במדינת ישראל .המקום היווה במה לפולמוס הגדול על איפה היה
אלוהים בשואה ,וספר חדש שנערך מתוך כתביו של הרב מנסה להציג תשובות ,רעיונות והרהורים שנאספו מתוך עדויותיהם
של הניצולים עצמם.
עם הקמתו של מרתף השואה הזדרזו חברי הארגון הראשון של יוצאי בילגוראיי והקימו שם לוח זיכרון לקרבנות העיירה.

לאתר מרתף השואה לחץ על הקישור או התמונה http://www.martefhashoah.org.il/

ראו גם על מרתף השואה ב ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%A3_%D7%94%D7%A9%D7%
95%D7%90%D7%94
והנה כתבה מעניינת מ  Ynetעל מרתף השואה ויחסיה עם "יד ושם"

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5428038,00.html
ליצירת קשר
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השואה של מדען הגרעין היהודי
אּוד ְס ִמיט ,הפיזיקאי היהודי שהיגר
כתבה מרתקת של איתי נבו[ ,מכון דוידסון] מומלץ לקריאה  -סיפורו של סמואל חַ ְ
מהולנד לארצות הברית ,ושב לאירופה במסגרת המאבק בתוכנית הגרעין של גרמניה הנאצית ובחיפוש אחר הוריו
שנשלחו למחנה ריכוז לקריאה לחץ על הקישור או התמונהhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5718014,00.html :

ארנפסט (במרכז מלפנים) עם תלמידיו ב .1924-חאודסמיט שני משמאל ,פרמי מימין(צילום :אוניברסיטת שיקגו)
עדכוני זכויות ,אביב לניצולי השואה אפריל  2020הגיע מעמותת אביב לניצולי השואה
בישראל חיים כיום  189,500ניצולי שואה ונפגעי התנכלות אנטישמית בתקופת השואה .גילם הממוצע של ניצולי השואה
הוא  ,84והצעירים שבהם כבר בני  .75בשנה האחרונה  52%מהפניות לעמותה הגיעו מניצולי השואה עצמם ושאר הפניות
הגיעו מקרובי משפחה ,ילדים ונכדים .סיוע ללא תשלום info@avivshoa.co.il | *5711

העלאת אחוזי הנכות על בסיס החמרה במצב נפשי
ניצולי שואה המוכרים ברשות לזכויות לניצולי השואה ,וחלה החמרה במצבם הנפשי ,יכולים להגיש בקשה
להחמרה ולהעלאת אחוזי הנכות בגין המצב הנפשי.
ניתן להגיש בקשה להחמרה במחלה מוכרת אחת לחצי שנה.
להמשך קריאה לחצו כאן
https://www.avivshoa.co.il/rights1-20/
קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום שעות טיפול בעקבות נגיף הקורונה
ביטוח לאומי יצא בהוראה מיוחדת עקב המצב ,אשר מאפשרת להמיר את שעות הסיעוד בכסף לאורך תקופת
הקורונה .לצורך קבלת הגמלה ,יש לפנות לביטוח לאומי.
לקריאה נוספת הרחבה בנושא זה  -לחצו כאן
הכרה במחלת האוסטאופורוזיס
לפני מספר שנים בדקה "ועדת שני" ( שהתכנסה בעקבות דו"ח דורנר) את הקשר בין הרדיפות בשואה לבין
מחלת האוסטאופורוזיס ,וקבעה ,כי קיים קשר סיבתי בשיעור מלא בין הרדיפות בשואה לבין מחלת
האוסטאופורוזיס.
להרחבה בנושא  -לחצו כאן
להורדת טבלת זכויות מעודכנת  -לחצו כאן

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
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הרצאות ואירועים :פרטי המידע הבאים הגיעו מגיל מארגון מדריכי פולין.
 5/5/20בשעה  17:00עמותת מדריכי פולין
המאבק על נרטיב השואה במזרח אירופה הפוסט-קומוניסטית; המקרה של ליטא
מרצה -דר' אפרים זורוף -מרכז ויזנטל
https://us02web.zoom.us/j/87920190189
 6/5/20בשעה  -17:30יד ושם
"מרד הגטאות :היסטוריה ,זיכרון והמאבק על המורשת"  -לקראת ל"ג בעומר
מרצה :ד"ר יוחאי כהן
https://us02web.zoom.us/j/81150678991
 7/5/20בשעה  -21:00עמותת מדריכי פולין
הרייך שקדם לרייך השלישי
מרצה -עמיר תמרי
https://edu-il.zoom.us/j/97523760785?pwd=aXU4aXFoTGdmT1ZBL2xzYTBhTjdkQT09

חדשות בית ליוויק בניהול דניאל גלאי.

למען שפת היידיש ותרבות אשכנז
בקטלוג הספרים שלנו כבר הצצתם?
https://pay.tranzila.com/ttxlevik
מאי  2020בבּית ליוויק
מפגשי "יידיש חווייתית" בהנחיית טובה רשטיק בתאריכים ה 6/5-וה( 20/5-ימי רביעי) בשעה  ,10:00אנו מזמינים אתכם
להצטרף אלינו לשיעור ושיח ביידיש ,בהנחיית טובה הנפלאה ,ודרך תכנת הזום.
על-מנת להיכנס לשתי הפגישות ,יש ללחוץ על הלינק הבא.
*שימו לב ,ייתכן שהמפגש יתנתק לאחר  40דקות .במקרה שכזה ,כל מה שצריך לעשות הוא להתחבר מחדש דרך אותו
הלינק!

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :
פקס03-5718129 :
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להלן החומרים שישמשו אתכם במפגש:
 .1מקבץ סיפורים קצרים של יוסל בירשטיין ,בלינק הבא.
 .2ווידאו של נאומו של בשביס זינגר ,לפני קבלת פרס נובל לספרות ,לחצו כאן.
 .3והטקסט של הנאום ,המובא באנגלית ,ביידיש באותיות לועזיות (טרנסליטרציה) וביידיש פר
אקסלנס ,בלינק הבא .מוזמנים להשתמש גם בטקסט המוגדל של הנאום ,ביידיש בלבד לחצו כאן.
 50שנה לבית ליוויק  -בואו לחגוג עמנו את היובל!
קומט ֿפײַ ערן מיט אונדז דעם יוֿבל! מיטוואָ ך דעם 13טן מאַ י.2020 ,
ביום רביעי ,ה 13.5.2020-בשעה  ,17:00נציין  50שנה לבית ליוויק.
התכנית כולה תשודר דרך תכנת הזום (לינק יפורסם בהמשך בעמוד הפייסבוק שלנו) ותכלול הקראת שירים ,ניגוני
כליזמר ,ראיונות והצגת אלבום תמונות.

לפרטים נוספים ,שאלות והרשמה ללימודים
מוזמנים לפנות אלינו לכתובת המיילleyvikmail@gmail.com :
או בטלפון( 03-5231830 :בימי ד'+ה' בין )10:00-15:00
בברכה
ישראל בר-און ורבקה ניב.

ליצירת קשר
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :
פקס03-5718129 :

