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 14.03.2021                                    251חברי ארגון נכבדים                       דף מידע 

 הגטו של בילגוראיי   

 גיא אולמר בנו של חבר האירגון שלנו אלי אולמר ז"ל בדברים לזכר אביו שנפטר לאחרונה 

  2016כתבה בטלוויזיה הבילגוראיית על "אנסמבל סולני ת"א" לרבות אזכור הופעותיה שם ב. 

  חדשות שהגיעו אלינו תהיסטוריותמונות. 

 ילדים יהודיים מצחצחים מגפיים של חיילים גרמניים בבילגוראיי הכבושה אלינו 

 חיילים אוסטריים בבילגוראיי 

  1938שרטוט ותכנית משחטת העופות של הקהילה היהודית בבילגוראיי. ב. 

 תמונות חדשות ומקסימות של החורף בבילגוראיי. 

  ידי מתנדבים בפולין ביום השואהעל  הגליצילכל המעוניין בהקראת שמות יקיריו במוזיאון יהודי 

 כללי: 

 ידיעות בית ליוויק 
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 הגטו של בילגוראיי  

 רבים שואלים אם אכן היה גטו בבילגוראיי.

נכנסו הגרמנים לעיר, ועם כניסתם פינו יהודים רבים מדירותיהם. 1939בספטמבר  17-אם אתחיל מראשית הדברים אז ב

כן, נלקחו יהודים לעבודות כפייה, ובוצעו ביהודים מעשי התעללות, ביזה ורצח מצד הגרמנים. יהודי העיר צוו להתייצב כמו 

מדי יום לביצוע עבודות כפייה. לראש היודנרט שהוקם בעיר מונה חיים מרדכי הירשנהורן, שנצטווה לספק לגרמנים רכוש 

רט עם מגן דוד על זרועם, ובהמשך נשלחו עשרות יהודים מהעיר למחנות צוו יהודי העיר לענוד ס 1940ועובדים. באפריל 

 עבודה בסביבתה.

עד כאן אין עוררים על העובדות שגובו ע"י בני העיירה ששרדו את השואה, בעדויות שלהם ובספרי הזיכרון: "חורבן 

 טייטלבוים ז"ל.בילגוראיי" שערך והדפיס אברהם קרוננברג ז"ל וספר הזיכרון של בילגוראיי שכתב מ. 

הוקם בעיר גטו בין שני רחובות ]לא מציינים איזה רחובות[  1940באתרים שונים באינטרנט כתוב שבמחצית השנייה של 

הפך הגטו לסגור, ויהודים שנתפסו יוצאים ממנו ללא היתר  1941יהודי העיר. הם גם מציינים שבקיץ  3,500-אליו הועברו כ

 הוצאו להורג. 

יהודים הועברו בעגלות  1,000-נערכה בגטו אקציה ראשונה, במהלכה למעלה מ 1942ם אתרים שבאוגוסט ועוד כתוב באות

 , ושם הועלו לקרונות משא, ושולחו למחנה ההשמדה בלז'ץ.בזוורז'יניץלתחנת הרכבת 

יהודים  200-יהודים באלימות קשה, ותוך רצח כ 1,500-נערכה בגטו אקציה שנייה, במסגרתה הועברו כ 1942בנובמבר 

, בזוורז'יניץבמקום, לבניינים הסמוכים לבית העלמין היהודי העיר. מבניינים אלו הוצעדו היהודים רגלית אל תחנת הרכבת 

 תוך רצח עשרות יהודים תשושים בדרך, ושילוח היתר בקרונות משא לבלז'ץ.

ן. יש לזכור שלאחר ההפצצה והשרפה בספטמבר על קיום גטו שכזה אין בידינו שום עדויות, ולא כתוב עליו דבר בספרי הזיכרו

נותרו רבים ששרדו את ההפצצה ללא קורת גג, הם התקבצו בבתים שנותרו שלמים וכפי שכותב אברהם קרוננברג  1929

, הם החלו להקים "מבנים ארעיים" 233-246בפרק על יהודי בילגוראיי שלאחר השרפה ב"חורבן בילגוראיי" עמודים  

איי לא הייתה גדולה ולכן הם התרכזו במקומות שקרבו אותם ליהודים אחרים. הגרמנים מנעו מהם מטעמים למגורים. בילגור

של שליטה והצורך להשתמש בהם לצרכיהם לעבור משם, ובאמת במקומות הללו אירעו אקציות של רצח וגירושים לרכבת 

שמכירים אותו ממקומות כוורשה, ביאליסטוק, שהעבירה אותם לבלז'ץ. אבל כל זאת עוד לא מתאים להגדרה של לגטו כפי 

 לובלין, לודז', קרקוב ואחרים.

"גטו קטן"  בבילגוראיי, ימים מספר לפני הגירוש השני, הוקם 1942בנובמבר  1-מה שברור וידוע מעל לכל ספק הוא שב

של חברינו ביקר בה[  שחלק גדול  21ליד מסעדת שיטרסקה מס'  15-19במאי. שלושה בתים בלבד ]בתים מספר   3ברחוב 

הופקעו מידי בעליהם היהודים, והפכו לגטו ]עם גדרות ושמירה גרמנית למניעת כניסה ויציאה מהם[ ורוכזו בו יהודים, בעלי 

מקצוע, שבתחילה רוכזו עם שאר היהודים באומשלאג פלאץ. חלק נרצחו במקום. לאחר שהגרמנים עשו חיפושים יסודיים 

בעלי מקצוע  70-80ת המסתתרים בהם. אחרי החיפוש הגיש יושב ראש היודנרט רשימת של בבתים נטושים כדי לאתר א
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לרכבת  1942בנובמבר  2שהורשו להישאר בגטו, והללו הועברו ל"גטו הקטן". שאר יהודי בילגוראיי הולכו למחרת היום ב 

 לא נשאר אף אחד חוץ מאנשי הגטו.  ( בצעדת מוות ומשם ברכבות לבלז'ץ. בעיר Czerniszewceבעיר הסמוכה זווירז'ניץ )

. חלקם נורו במקום, 1943( בינואר 10-)או ב 7-יהודים, קצתם באופן בלתי לגלי. הגטו חוסל ב 80-70ב"גטו הקטן" נותרו 

 (.Janowiceצעירים הועברו לבית הסוהר המקומי ואחר כך נשלחו למחנה העבודה ינוביצה ) 15-וכ

 

מ  49697-02-15ול בבילגוראיי מוזכרת גם בהחלטת בית משפט השלום חיפה   גירסה זאת שלא היה קיים גטו גד

 בפני השופט: אהרון שדה 11/05/2015

 -נגד  -

 עוררים:

 יעקב ולדמן

 משיבים:

 הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר

 פסק דין

ות בהתאם לחוק ההטבות. לפנינו ערר על החלטת המשיבה הדוחה את בקשת העורר לקבלת קצבה ליוצאי מחנות וגטא

 הצדדים חלוקים רק בשאלה העובדתית האם שהה העורר בגטו בילגוראיי.

נדחה העורר על ידנו היות וגטו בילגוראיי בו שהה לטענתו לא היה גטו שהוכר כמזכה לצורך קבלת  2010יוער כי בשנת 

 לחוק(. 18ף הקצבה. לימים הוכר הגטו ואז הוגשה בקשה לעיון מחדש )ולמעשה בהתאם לסעי

המשיבה מפנה לגרסאות קודמות שנתן העורר ובהן לא מוזכר הגטו, לא מוזכרת שהייה בגטו אלא מועלית גרסה בדבר 

 אז ברח העורר עם חלק ממשפחתו מפולין לתוככי בריה"מ. 1941עד  1939בריחה והסתתרות בין השנים 

 הימן.שמענו את עדותו של העורר ויש לומר כי זו עשתה עלינו רושם מ

אכן ישנה בעיה של ממש עם גרסאות כתובות שנתן העורר בבקשות קודמות לגופים אחרים ובעניינים שאינם נוגעים למשיבה 

ולחוק ההטבות ברם שוכנענו ולפחות במאזן ההסתברות הנדרש כי הגם שהעורר חתם על לפחות גרסה אחת קודמת, הוא 

ה נכתבו הגרסאות ואין ספק )גם בהשוואת כתב היד ובעין בלתי מקצועית( איננו יודע לקרוא ולכתוב, בוודאי לא באנגלית ב

שאותן גרסאות לא נכתבו בכתב ידו של העורר, ספק רב אם הוקראו ותורגמו לו אחת לאחת וכבר נתקלנו לא פעם בגרסאות 

 שנוסחו עבור קבלת קצבה או זכאות מסוימת ומהן נשמטו פרטים הנוגעים לקצבה או זכאות אחרת.

פעם, מי שממלא ורושם את הגרסאות מפי ניצולי השואה מוסיף "דגשים" משלו ומעניק לגרסה נופך המתאים למטרת  לא

 הגשתה.

העדות עצמה הייתה קוהרנטית, עוד לפני החקירה הנגדית הדגיש העורר כי בתחילה אכן ברח, הסתתר ואח"כ נדד מכפר 

 ים לרכז את היהודים במקום אחד וכך הגיע לגטו.לכפר באזור בילגוראיי עד שבשלב מסוים החליטו הגרמנ
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ראוי להבהיר כי גטו בילגוראיי הוכר רק לאחרונה כגטו מוכר, בזהירות הראויה וללא ראיות שהובאו בעניין זה, יש לומר 

שכנראה בשנותיו הראשונות היה הגטו פתוח, החיים בו היו נסבלים ומידת השמירה מתונה, כך ניתן להסיק מהעובדה 

חילה לא הוכר, כך ניתן להבין גם מעדות העורר ואם ועידת התביעות ואחר כך גם המשיבה לא הכירו בו כ"גטו" לצורך שבת

קבלת הקצבה, לא מן הנמנע שגם השוהים בו ולפחות בתקופה הראשונה להקמתו, לא באמת ראו בו "גטו" ולכן לא הושם 

 דגש על הגדרתו ומהותו.

רמניה, לכאורה בגין עבודתו באותו גטו, כך טען ואין בנמצא ראיה אחרת, עניין זה יכול גם העורר מקבל פנסיה סוציאלית מג

 הוא להוות חיזוק לגרסת העורר.

 

 [91-15במאי  3תמונות עכשוויות של המקום בו היה הגטו. ]רחוב 

שהמגרש בתהליך במשך שנים היה שם מגרש ריק תחום בגדר שאת חלקה רואים גם בתמונות, בחלק מהתמונות רואים 

 בינוי.

 

 

, עד למיקום מבנה זה. 15-19. הגטו השתרע מ 21במאי מספר  3מימין רואים את מסעדת ומלון "שיטרסקה" ברחוב 

 משמאל לו נראה המגרש הריק שעליו היו שלושת בתי הגטו.
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בקצה הרחוב נראית הכנסייה  במאי כפי שהוא נראה היום הבית הישן מימין עומד במקום בו התחיל הגטו. 3רחוב ה 

שהייתה קיימת גם בשנות הכיבוש. שני "הבצלים" שעל גג הכנסיה נפגעו ונשרפו בהפצצה הגרמנית על בילגוראיי ב 
 .ותהבא ותכפי שרואים בתמונ .06.09.1939
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 מתחם הגטו בימינו בתהליך בניה.

 

 גיא אולמר בנו של חבר האירגון שלנו אלי אולמר ז"ל בדברים לזכר אביו שנפטר לאחרונה

  שלו מתוך דף הפייסבוק 14.02.21

ות, זה לא היה לאבא שלי היו הרבה סיפורים מעניינים מהשירות בחיל האוויר, אבל בגלל שילוב נדיר של צניעות ומערכתי

פשוט להוציא ממנו את הסיפורים היותר מיוחדים. לסיפור הספציפי הזה נחשפתי רק אחרי שהתגלה אצלו סרטן הלבלב 

 , ועשינו גיחה עם הילדים לטייסת הישנה שלו בבסיס חצרים.2019בשלהי 

ם יותר )וחבל שמעולם לא זכו שם, במועדון של הטייסת, דפדפנו בספרים גדולים וישנים עם דפים שכבר ראו ימים טובי

-לדיגיטציה, כי בקרוב כנראה שלא יישאר מהם הרבה(, כשפתאום אנחנו רואים את השם "אולמר" בתיאור מבצע משנות ה

 אבא במטוס שמוביל להק לתרגיל תקיפה של חימוש חדש וסודי. - 70

אויב שאין להן אפילו גבול משותף עם  עד כאן, שגרה של תרגילים... בטח עבור מישהו שלפעמים יצא לגיחות במדינות

ישראל )קצת כמו בתקופת הקורונה, שם קופצים למשרד בהרצליה פיתוח רק כדי להרגיש שיצאת קצת מהבית(. מה שהפך 

את הסיפור ליותר מעניין, הוא שני השמות בכסא הנווט שבמטוסי הפנטום שמאחוריו: רבין ופרס, אז ראש הממשלה ושר 

 הביטחון.

י לא מעורה בפוליטיקה, אני לא יודע כמה פעמים בשנה בדיוק יוצא לשר ביטחון ולראש ממשלה לצאת לטיסת מאחר ואנ

 תצוגת תכלית של הפצצה כחלק מלהק מטוסי קרב... אני מניח שזה מאורע לא שגרתי כל כך.

היינו שומעים ממנו  וכנראה שלא -אבל הקטע הוא לא רק שזה קרה, אלא שמאבא שלי לא שמעתי על הסיפור הזה מעולם 

על זה אם לא במקרה היינו מגלים אותו באותם דפים מצהיבים בספר נשכח )עם אנקדוטה חביבה על ניסיונות לאמוד את 
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מידת הנעליים של ראש הממשלה, ועל שר ביטחון שנתן לעצמו פטור מנעלי טייסים לפני העלייה למטוס(. בנקודה הזו אבא 

הטלה המוצלחת וההכרזה בקשר "בול פגיעה", להק המטוסים עשה אחורה פנה, לפני שלי גם נזכר לספר לנו שאחרי ה

 שכבוד ראש הממשלה ושר הביטחון יקלטו בטעות שהם בעצם החטיאו את המטרה...

בלבד. יכול להיות שזו  67, ואת אבא שלי לקח הסרטן ברביעי שעבר, בגיל 93, פרס הפליג עד גיל 73רבין נרצח בגיל 

ברת, אבל כשיש לך ראש ממשלה שחשוד בפלילים, ושר ביטחון שחשוד כעציץ, הסיפור של אבא שטס בראש הנוסטלגיה מד

 להק עם שני מדינאים מיתולוגיים הוא בהחלט סיפור )אחד מיני רבים( להתגעגע אליו.

 
 תמונה של אלי אולמר כקצין צעיר עם יצחק רבין ]התמונה באדיבות גיא אולמר[
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 .2016כתבה בטלוויזיה הבילגוראיית על "אנסמבל סולני ת"א" לרבות אזכור הופעותיה שם ב 

. הקשרים בין האנסמבל לבין 2016בבילגוראיי זוכרים את ביקור "אנסמבל סולני תל אביב" בבילגוראיי בספטמבר 

ה לחזור ולהופיע בבילגוראיי כשהתנאים יאפשרו זאת. בתקופת הקורונה כשעוד לא איפשרו בילגוראיי מתקיימים בתקוו

משודרות ברדיו ובשידורים חיים ומצולמים. קונצרט שכזה שודר גם  תהופעוהופעות באולמות עם קהל קיים האנסמבל 

-19:00לוויזיה. ]הכתבה בדקות  ככתבה וגם בשידור מלא במסגרת הטלוויזיה הבילגוראיית. מצורף בזאת לינק לשידור הט

[ ובתוכה גם אזכור להשתתפות האנסמבל בטכס הסרת הלוט לקיר הזיכרון ולקונצרט התזמורת במרכז התרבות 22:00

 של בילגוראיי.

https://www.facebook.com/watch/?v=496672901337137&notif_id=1613887586825118&notif_t=watc

h_follower_video&ref=notif   

 תמונות מתוך הכתבה הטלויזיונית

 
 המגישה והמרואיין ארתור בארה

 
  2016תמונות מהאנסמבל בבילגוראיי ב 
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 תמונות מתוך שידור קונצרט "גלוריה" האנסמבל בבילגוראיי בטלוויזיה של בילגוראיי

 

 חדשות שהגיעו אלינו תהיסטוריותמונות 

 

 ילדים יהודיים מצחצחים מגפיים של חיילים גרמניים בבילגוראיי הכבושה
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 אוסטריים בבילגוראיי.חיילים 
בספרו של אבי "והשמיים שתקו" בפרק שהוא מספר  .בעשור השני של המאה העשרים נשלטה בילגוראיי ע"י צבא אוסטריה

 על איצ'ה קובל ]הנפח היהודי המיתולוגי של בילגוראיי[ הוא כותב באופן משעשע על האוסטרים.
חלונות קטנים ומרובעים הביטו ממנו אל מורד רחוב הגשר.  רך.איצ׳ה הנפח התגורר עם משפחתו בקדמת מבנה העץ המוא"

שנותיו של המבנה, וכיצד הגיע לידי הנפחים לא ידע איש. איש גם לא שאל על כך. אפילו אצל שכניו הקרובים ביותר,  את מניין
 שידעו מה מתבשל במטבחו, היה הבית חידה עלומה.
כבשו את האיזור, ובבילגוריי, כמו בעיירות אחרות, שררה  האוסטריםסיפרו, שבשנות מלחמת העולם הראשונה, כאשר 

של בית חולים ארעי. על רצפותיו הגלויות ומדרגותיו  ביד רמה, הוחרם ביתו של איצ׳ה על ידי חיל המצב ועשו בו שימוש הכולרה
את הבית בנשים זרות. הללו  האוסטרים מילאו החולים, מרביתם גברים, )סיפרו שהכולרה נטפלה אז רק לגברים(, הניחו את

רחצו בספירט כחול. היו שגברו על  כליל עד שנראו כפי שיצאו מרחם אימם, ואת גופם הקודח מחום הפשיטו את החולים
מן העולם, שיכורים היו  למרביתם הייתה זאת רפואה בפרוטה, מזלם בגד בהם. אולם כשנפרדו מחלתם, מעשה ניסים, אך
 על בואם הצפוי... בעולמות הנצחכלוט, וריח הספירט הכריז 

 
 והנה התמונות 

 

 
 1916לובלסקי  טור של חיילים אוסטרו הונגרים ברח

 

 
 1916חיילים אוסטרו הונגריים בבילגוראיי אוקטובר 

 

 
 1915-1918קטע מרחוב הדואר עם נוף לגבעה 

 
 1917הונגרים, -קצינים אוסטרו
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 .1938היהודית בבילגוראיי. ב שרטוט ותכנית משחטת העופות של הקהילה 
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 תמונות חדשות ומקסימות של החורף בבילגוראיי:

 
שלג, בילוי משפחות , השיטפון שהפך למשטחי תמונות שצולמו בחלקם מרחפנים ומראים פנורמה עירונית מושלגת

 בשלג ואנשים שטובלים בשלוליות קרות ומאמינים שזאת סגולה לבריאות טובה.
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  השואהעל ידי מתנדבים בפולין ביום  הגליצימוזיאון יהודי לכל המעוניין בהקראת שמות יקיריו ב

 יוצאי קרקוב[.יו"ר ארגון  ]באדיבות לילי הבר

 

בקרקוב בשיתוף יד ושם יוזמים השנה אירוע של הקראת שמות נספי השואה  הגליצימוזיאון יהודי 
הקראת השמות  כדי להנציחם. האירוע יתקיים בערים ומחוזות שונים בפולין, וכמובן גם בקרקוב.
 ך לו.תהיה על ידי מתנדבים בפולין ביום הזיכרון לשואה ולגבורה או בסמו

  
המעוניינים להנציח את בני משפחותיהם שניספו בשואה באירוע ההנצחה מתבקש להעביר את 

אל קרן הויזמן ביד ושם בכתובת המייל:  25.3.2021-ולשלוח אותם עד ה בלועזית הנספיםשמות 

keren.hoisman@yadvashem.org.il 

 של מוזיאון יהודי גליציה. Youtube-הקראת השמות תצולם ותפורסם בערוץ ה

 
 

 

 .[יו"ר ארגון מדריכי פולין ןגיל פארבאדיבות ]כללי: 

 אירועים לציון בשבוע הקרוב
בנוסף ( ולהפעלת מחנה ההשמדה בבלז'ץ. 1941במרץ  16שנה לגירוש הראשון מגטו לובלין ) 80השבוע יצוין 

 ( לחיסול הגטו בקרקוב.1943במרץ  14-13שנה ) 78יצוינו 
 ביומן תמצאו אירועים רלוונטיים לנושא.

  

 נשים בתקופת השואה
 -אתר שעוסק בנשים בתקופת השואה. קישור-לציון יום האישה הבינלאומי שחל השבוע פתחו ביד ושם תת

-materials/learning-https://www.yadvashem.org/he/education/educational
environment/women.html 
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 בדרך לארץ האבות  האלפים ברגל  מעברי

 רונה כולל עדויות של מי שעברו שם, מסמכים ותמונות. הספר שיצא לאור לאח
 . ₪ 100המחיר כתרומה לעמותת הבריחה הוא 

 0546298888, מירי נהרי 0528629657פרטים אצל: חנה ויס 

 
   

 המסלול המלכותי בקרקוב )תודה לדורון שך(

 מתגעגעים לעיר היפה ? הצטרפו לסיור במסלול המלכותי עם ינינה נסקלסקה בביק.
 /wBaaofjOV4-https://youtu.be -לצפייה

  
 כוחו של ניגון

מונזון העוסק בשיר של יעקב אורלנד שנכתב לאחר -בלוג הספרייה הלאומית מגיש מאמר מאת תמר וולף
 אסון אניית המעפילים סטרומה.

 לחצו כאן -לקריאה
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 החזון הנאצי לאיחוד אירופה
 מזומנים לקרוא את המאמר מאת עודד היילברונר

 לחצו כאן -לקריאה
  

 לובלין -פרסומי ברמה גרוצ'קה
 /https://teatrnn.pl/en/newsletter -מוזמנים להירשם לניוזלטר באנגלית של ברמה גרוצ'קה בקישור

  

  

 הקלטת אירועים והרצאות:

  

 הרצאות מבית אייבישיץ
במעיל של אבא לחוף מבטחים. גורלה של משפחה מפולין, במהלך מלחמת העולם השנייה, בדרכי הבריחה 

 .במזרח ובחזרה לאחר המלחמה

 אמא שלי( -)גילוי נאות פרבמןרות  -מרצה
 https://youtu.be/JxuxuFlou3A -לצפייה

  

 קתדרה משותפת -הרצאות מבית לוחמי הגטאות ומכון אייבשיץ

 תורה בתוך התופת. -אש הקודש
 הילה לופוליאנסקי-מרצה

 https://www.youtube.com/watch?v=l5nGj4sT0tw -לצפייה

  
 הרצאות מבית לוחמי הגטאות

Prof. Jan Grabowski and Prof. Natalia Alekksiun 

 4d_EvP38-.youtube.com/watch?v=xGhttps://www -לצפייה
  

 הרצאות מבית בית טרזין

 תנועת הבריחה -עוברים כל גבול

 https://www.youtube.com/watch?v=uZ_rIgZHG0I -לצפייה

  
 אילן-מהרצאות עמיתי שפיגל, אונ' בר

 יוסף גלזמן ויחידת הפרטיזנים היהודית 'נקמה' 
 מירי יהלום -מרצה

 https://www.youtube.com/watch?v=YW2M7syRouM -לצפייה
  

 אונ' בר אילן -מהרצאות המכון לחקר השואה

 שנה למשפט אייכמן 60
 https://www.youtube.com/watch?v=wbJJ3WVUT1E -לצפייה

  
 הרצאות מבית יד ושם

 .20-אחד האירועים האנטישמיים המשמעותיים ביותר באימפריה הרוסית בתחילת המאה ה -פרשת בייליס
 https://www.youtube.com/watch?v=6lXJy9ERLP8 -לצפייה
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https://www.youtube.com/watch?v=xG-4d_EvP38
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 Living Memorial To The Holocaust -Museum Jewish Heritageהרצאות מבית 

Mothers, Sisters and Resisters: Jewish Women during the Holocaust  
 https://www.youtube.com/watch?v=_IitdBvhaQs -לצפייה

  
Justice, Truth, and Memory in Jewish Argentina 

 K5CCI8https://www.youtube.com/watch?v=Oka31 -לצפייה

  
 המכללה האקדמית גליל מערבי -מהרצאות התוכנית ללימודי השואה

New Trends and Approaches on Gender and Holocaust Studies: International Women's Day 
Prof. Marion Kaplan, New York University 

 cHqsE-https://www.youtube.com/watch?v=S2Dqi -לצפייה
  

 Taube Jewish Heritage Toursהרצאות מבית 

Auschwitz: Place, Memory, and Education 
 s://www.youtube.com/watch?v=vCCKTptDEDghttp -לצפייה

  
 The Wiener Holocaust Libraryהרצאות מבית 

Family History and the Holocaust 
 https://www.youtube.com/watch?v=yPXujk15nEs -לצפייה

  

Eugene Black's Story 
 https://www.youtube.com/watch?v=vM5BJZAlZ7w -לצפייה

  
Virtual Exhibition Launch: Death Marches: Evidence and Memory 

 .youtube.com/watch?v=EV3qqYGWPQkhttps://www -לצפייה

  
Death Marches: Evidence and Memory. Gallery Walk-Through 

 https://www.youtube.com/watch?v=z4HovBLLgcE -לצפייה
  

 הרצאות מבית ברמה גרוצ'קה, לובלין
 Lublin. Memory of the Place 

Tomasz Pietrasiewicz 

 https://www.youtube.com/watch?v=du8Ilkj_SUM -לצפייה
  

 18:00בשעה  17/3/21
 הקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות

 היומן הגנוז ממחנה הריכוז ג'אדו בלוב
 שלמה אברמוביץ -מרצה

https://us02web.zoom.us/j/83914867081 

 5555קוד כניסה 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://www.youtube.com/watch?v=_IitdBvhaQs
https://www.youtube.com/watch?v=Oka31K5CCI8
https://www.youtube.com/watch?v=S2Dqi-cHqsE
https://www.youtube.com/watch?v=vCCKTptDEDg
https://www.youtube.com/watch?v=yPXujk15nEs
https://www.youtube.com/watch?v=vM5BJZAlZ7w
https://www.youtube.com/watch?v=EV3qqYGWPQk
https://www.youtube.com/watch?v=z4HovBLLgcE
https://www.youtube.com/watch?v=du8Ilkj_SUM
https://us02web.zoom.us/j/83914867081
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 19:30בשעה  17/3/21

 בית העדות
 אוריאל פיינרמן -מסע וירטואלי בעקבות יהדות פולין. מרצה

 סופה של יהדות פולין –"מבצע ריינהרד" 
   לחץ כאן להרשמה

  
 19:30בשעה  17/3/21

 אילןעמיתי שפיגל בר 
 סמואל דל קמפו. -יצירתיות בניסיונות להצלת יהודים ברומניה בשואה על ידי הקונסול של צ'ילה

 אפרים זדוף -מרצה
 קישור יעודכן ביומן

  
 21:00בשעה  17/3/21

 מכון אייבשיץ 

 בפי חיילינו מזמור -2צללים ואורות בשבי הגרמני של החיילים הא''י מחיל החפרים. פרק  -סדרה 

 ילה וילצ'ינסקיג -מרצה
  

 19:00בשעה  18/3/21
 עמותת מדריכי פולין

 חפצים )כתנות, קערות מרק, ושעונים( כמייצגי שואה בספרות
 נילי בן ארי -מרצה

https://us02web.zoom.us/j/82415912950?pwd=NnJlTXVMNlAwTjdtV2t4dlpjZTFudz09 
 נעליים כמייצגות שואה בספרות ובאמנות -מוזמנים לצפות בהרצאה הקודמות של נילי: על קו הקץ 

https://youtu.be/A2FQf4zrt10 
  

 19:00בשעה  18/3/21
 מכון אייבשיץ

 ?נשים בשואה האמנם היסטוריה אחרת -1. פרק "הפרטיזניות –נשים בשואה גבורת"
 ד"ר מירי פרייליך -מרצה

  
 19:00בשעה  18/3/21

 המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית
 והסילוףבמלכודת הרשע האדישות 

 דניאל ברנד

https://us02web.zoom.us/j/81247789399?pwd=d3V2blVWQ0pKZDdYSnI2SjJjVVl2UT09 
  

 21:00בשעה  18/3/21
 ברמה גרוצ'קה, לובלין

Lublin Ghettos–History, Topography, and Commemoration 

 https://tiny.pl/r4x1j -להרשמה

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://www.google.com/url?q=https://members.smoove.io/lk0d1hr6nigbib5hiypk5xc6edbz3gdbhpbbc3bbnmg4krnxy1n6pnz9agrng.ashx&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0OgCgJI8sFzYTdL9Kw38ZE
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82415912950?pwd%3DNnJlTXVMNlAwTjdtV2t4dlpjZTFudz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0Cmc1D0cjJuf8VGayG4lD1
https://youtu.be/A2FQf4zrt10
https://us02web.zoom.us/j/81247789399?pwd=d3V2blVWQ0pKZDdYSnI2SjJjVVl2UT09
https://tiny.pl/r4x1j
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 10:30בשעה  19/3/21

 מכון אייבשיץ
 Me who חיפוש אחרי זהות 

 גרי גולדשטיין -מרצה
  

 -מעודכנים. מומלץ להתחבר ליומן ולהיות כל האירועים והעדכונים ביומן מדריכי פולין

https://calendar.google.com/calendar/ical/polin.guides%40gmail.com/public/basic.ics 

 המידע על ההרצאות המופץ במייל זה נכון לשעת פרסומו. 

 ויש לבדוק עדכניות המידע בסמוך לאירוע. ן כל הזמןמתעדכהיומן 

  

 גילבתודה על המידע ל
  

 ידיעות בית ליוויק

 

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://calendar.google.com/calendar/ical/polin.guides%40gmail.com/public/basic.ics


 

 
 ~24 ~ 

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 i@zahav.net.il-baron 5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר
 03-5718129פקס: 

 בקטלוג הספרים שלנו כבר הצצתם?  
https://pay.tranzila.com/ttxlevik 

  

 ממשיכים  2021אירועי מרץ                

 

  

 

 קורס-אינטָאנַאציע-יִידיש - 21/3, 14/3, 7/3

 טרעֿפונגען דורך זום געֿפירט ֿפון דניאל גלאידרַײ 
 לערערס, ַאקטיָארן-סּפעציעל ֿפַאר לעקטָארן, שּפרַאך

 אינטָאנַאציע-און ֿפַאר יעדן איינעם ווָאס וויל ֿפַארבעסערן זַײן יִידיש
 אין שמועס, ּפרָאזע, דיכטונג און דרַאמע

 , 2021מַארץ  21|  14| 7דַאטעס: זונטיק 
 ַא זייגער שיקט אַײער נָאמען, בליצַאדרעס, בַאשעֿפטיקונג צו: 17:00ך און אוי 12.00

leyvikmail@gmail.com 

 $93שקלים  300לימוד ֿפַארן גַאנצן קורס: -ׂשכר

https://cutt.ly/lje9fN0 

Yiddish Intonation Course 
Three meetings via Zoom conducted by Daniel Galay 
Specially for lectors, language teachers, actors 
and everyone that wants to improve its Yiddish-Intonation 
in conversation, prose, poetry and drama 
7, 14, 21 of March 2021, at 12:00 and 17:00 Israeli hour Sunday 
Send your name, e-mail address, 
occupation to leyvikmail@gmail.com 
Fee for the all Course: $93 

DANIEL GALAY 
Yiddish writer, composer Chairman of Leyvik House, Tel-Aviv 

   
  

 

  

 חוג יידיש חווייתית עם טובה רשטיק - 10/3

בימי רביעי וכמדי שבועיים, תיפגש הקבוצה של טובה לקריאה ושיחה ביידיש. 
 דרך תכנת הזום., 10:00)רביעי( בשעה  10/3-המפגש הקרוב יחול בתאריך ה

  235770, ולהקיש את הסיסמא: להצטרפות יש להקליק כאן

 מנת לקבל מראש את חומרי הקריאה:-*יש לשלוח לטובה מייל על
tovareshtik@gmail.com   !הכניסה חופשית 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://links.responder.co.il/?lid=21970543&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
mailto:leyvikmail@gmail.com
https://links.responder.co.il/?lid=21970551&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
mailto:leyvikmail@gmail.com
https://links.responder.co.il/?lid=21970545&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
mailto:tovareshtik@gmail.com
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 הגולם מחלם קם לתחייה - 10/3

נקיים את האירוע "הגולם מחלם קם לתחייה"  18:00בשעה  10.3.21ביום רביעי 
 דרך תוכנת הזום.

 .ארגון יוצאי חלם בישראלהאירוע יתקיים בשיתוף 

 תכנית האירוע:

 ייתן סקירה על האגדה של הגולם מחלם. אלי אשד

 , נציגת ארגון יוצאי חלם בישראל תישא דברים.עו"ד שלומית בק

 .קובי וייצנרנקרין סרטון על הגולם מחלם מלווה בקריינות ביידיש מאת 

"טבועים בנהר" מאת  -נקיים הקראה מבויימת של המחזה "דערטרונקענע אין טַײך" 
 .זיוה גרון, טובה קלינגר, דורון מודן וטובה נווהו: . יקראדניאל גלאיובהשתתפות 

 נשדר מוזיקת כליזמר ישר מהעיר חלם בביצוע להקת "שלום חלם".

 , עם תרגום לעברית.י.צ. שרגלתקריא ביידיש משירי אביה  שרה וולפסון

 .035636והקישו את הסיסמא:  לחצו כאןלכניסה לאירוע 

 הכניסה חופשית! 
  

 

 

  

 כרך שני -השקת הספר "דערציילונגען"  - 21/3

 נקיים אירוע השקה לספר 18:00בשעה  21.3ראשון ביום 

 .אומרודוד "סיפורים" )כרך שני( מאת  -"דערציילונגען" 

 .הרשות הלאומית לתרבות היידישהאירוע יתקיים בסיוע 

אריה  )פאריז( בתיה באום, ד"ר ברל ויסברוט, אדיל סוגנס, ארז לוימשתתפים: 
 דודזון, שירי שפירא,-יאס, טובה רשטיק

 )ישראל(. דניאל גלאי

 ליחצו כאן.לרכישת הספר 

 .ליחצו כאןלכניסה לאירוע 

  

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://links.responder.co.il/?lid=21970553&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
https://links.responder.co.il/?lid=21970555&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
https://links.responder.co.il/?lid=21970607&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
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Dovid Umru "Dertzeylungen" - Volume Two. 

On Sunday 21.3.2021 at 18:00 p.m., we will be holding a launch event 
for the new book by Leyvik Publishing Hous. 

Participants:  

Batya Baum, Dr. Berl Weisbrot, Odile Suganas, Erez Levy (Paris), 

Arieh Yass, Tova Reshtik-Davidson, Shiri Shapira and Daniel 
Galay (Israel). 

In order to enter the event please click here.  

For the book purchase, please click here.  
  

 

 

  

 

 עונת הלימודים בבית לייוויק נפתחה מחדש!

 חסר לכם קצת קַאטשקעס בחיים?
 שיעורי יידיש למתחילים ולמתקדמים בזום, שלחו לנו מייל או התקשרו לפרטים.

  
  

 לפרטים נוספים, שאלות והרשמה ללימודים

 leyvikmail@gmail.comמוזמנים לפנות אלינו לכתובת המייל: 

 (10:00-15:00ה' בין השעות -)בימים א', ד' ו 03-5231830או בטלפון: 
  

 

 :תגובות
 ישראל יקר, 

הכל בעניין רב ואף צפיתי בסרט המתאר את הקונצרט של התזמורת הניוזלטר שלך ממש נהדר, קראתי 
 שאתה מנהל.

 בהצלחה!
 נפתלי אוברהנד

 
 בריאות איתנה בברכת

 און ורבקה ניב.-ישראל בר

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://links.responder.co.il/?lid=21970607&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
https://links.responder.co.il/?lid=21970555&sid=91787857&k=2b3a11347ce4876eefbc25a4cf8715df
mailto:leyvikmail@gmail.com
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