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 23.04.21                                    255דף מידע                        חברי ארגון נכבדים 

  כריתת יערות בין בילגוראיי ל"וואלה מלה" –בילגוראיי. 

  בילגוראיי לעולמובכיצד היה הולך יער. 

  באדיב ענת ]מנס[ צ'צי'ק. –מכתב שכתב לייב גולדברנר מבילגוראיי לרב מרדכי שליטא רוקח 

  משפחתי עם בשביס זינגר ". –מייל שהגיע מאסתי עילם שפיטלניק " 

  בשל איש שכמותו ודומים לו יש לשמור על קשר עם פולין. –אדם בודנר 

 .סרטון תדמית של בילגוראיי 

 פנורמות של העיר - תמונות חדשות מבילגוראיי. 

 בית עושי הנפות. – תמונות חדשות מבילגוראיי 

  העיירה המשוחזרת ומנהלת המתחם. –תמונות חדשות מבילגוראיי 

  מטרים. 56היערות, מגדל תצפית בגובה  מגדל שומרי –תמונות חדשות מבילגוראיי 

 .על יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות איבה בפוסט של בלוג ארגון התרבות בבילגוראיי 

  מנצח אנסמבל סולני תל אביב לקראת יום השואה. –פוסט שהעלה מאסטרו ברק טל 

  שנים למרד גטו ורשה. 78טכסים ועצרות בפולין לציון 

 :כללי 
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 .לעולמו בילגוראיי יהודים, שהיו מומחים לעצי היער, היו נוהגים לספר כיצד היה הולך יער

י מיושב בתוך קרחת יער. שכן תמיד מוקפת הייתה ביערות. שהיוו חלק בלתי נפרד בילגוראיי נראתה עוד מאז הקמתה כמו א

מההווי של תושביה. דרך סבח הצמחייה בשבילי היערות היו תושביה עוברים בדרכם לעיירות וערים אחרות, קרובות 

כם בחזרה לכפריהם. ורחוקות, דרך היערות עברו סוחרים על מרכולתם כדי להגיע מהכפרים הסמוכים ליום השוק, ובדר

הלוהטים היו מקום מפלט מהחום ליהודיי העיירה, ופירות היער והפטריות היו לחלק חשוב ממזון  הקיץ, בימי היערות

היוו גם חלק מהאמונות הטפלות ומן ההווי התרבותי. יהודיי העיירה סיפרו על סכנות שהיו גלומות  התושבים. היערות

ובראשם לילית מלכת  מקום משכנם של שדים ורוחותללא שום ספק', ו'ות טרף רעות, שודדי דרכים, חיליסטים ו :ביערות

כדי השדים. ואבוי היה ליהודי שייצא בעגלתו עמוסת הסחורות, הרתומה לסוסו, עם צאת השבת ועבר בחשכת הלילה ביער 

ה מצפה הייתה לילית כדי בדיוק ליהודי שכז .לעשות "הבדלה"'לא עלינו' אבל שכח להגיע עם שחר לעיירות הסמוכות 

לא רק שהטיל מורא והיה מקום של סכנה, הרי שסכנה גדולה בהרבה ערבה  לפתות אותו ולעשות בו מעשים...  אבל היער

ליער עצמו, משום שלקראת החורף באה על חלקים גדולים שלו כליה מידי חוטבי עצים וסוחרי עצים שהפילו בעצים חללים 

 רבים כדי לסחור בהם. 

 

יער אחד, ". 'וולה מלה'היער בין בילגוריי לכך היה תמיד, כך גם עכשיו. הטלוויזיה הבילגוראית עשתה כתבה מרשימה על 

אני ממליץ  יער בין בילגוריי לוולה מאלה כבר התקבלהלכריתת ההחלטה ביחס ויודעת לספר ש "שני צדדים של המחלוקת

בגשם, מראה את שומרי היערות המביאים את הצד  הבילגוראיי היערלהיכנס לכתבה זאת שכן יש שם תמונות מרהיבות של 

כנגד הסוחרים האינטרסנטיים. חלק מהתמונות מוצגים כאן לכם. אני מכיר את הכפר הסמוך לבילגוראיי 'וולה  חבוויכושלהם 

[ ובני ביתו שהסתירו , עמד ביתם של יאן מיקולסקי ]שומר היערותלזורז'ניץמלה' זהו מקום יפיפה. בחזית הכפר, על הדרך 

בחצר ביתם חמישה יהודים, הצילו את חייהם וכולם הוכרו כחסידי אומות העולם, מכולם חיה היום רק יקירתנו דנוטה 

 מיקולסקי. 

 

"מנהל היערות כששאלתי את חברנו ארתור בארה באשר לסיכסוך ענה לי בלב כואב וזועם על הכורתים וכך הוא כתב: 

. זאת החלטה כואבת ואכזרית לתושבי בילגוראיי והם 'וולה מלה' לבילגוראיית היער שביו הממשלתי החליט לכרות א

מפגינים נגדה, אבל זה לא יעזור. אותם אנשים יגדעו את העצים, זאת המדיניות של הממשלה המושחתת והיא תקפה לגבי 

 צת 'ממזרים' מחוסרי ערכים"...כל פולין הם אפילו כורתים עצים בשמורות טבע לאומיות, זאת לא ממשלה, זאת קבו

 [.כתבה של הטלויזיה הבילגוראית]התמונות מתוך 
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 תמונות היער
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 ענקי היער

 
 עצי אורן והנה האיצטרובליםהיערות הם בעיקר של 
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 גבול היער
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 העצים המיועדים לכריתהסימון 

 
 עובדי היערות מצביעים על האזורים המיועדים לכריתה
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 כאן היה פעם יער. הנחמה היא זרעים שנבטו ועצים בראשית דרכם לפני שיהפכו לענקי יער.

 
 

 

מה שהיה אז הוא מה שקורה ".  כיצד היה הולך יער לעולמוושמו ""והשמיים שתקן" יש פרק און -שמואל ברבספרו של אבי 

 בבילגוראיי היום. אני מתכבד להעביר בזאת לכם איך אבי ראה אז את כריתת עצי היער.

 

 כיצד היה הולך יער לעולמו
 און[-]תרגם מיידיש ישראל בר

 

בגשר. בכל רגע הם נעשו ברורים וקרובים בו פוגש הוא   צלצולי הפעמונים הגיעו לאזני מקצה הרחוב המושלג, מקום"

יותר, והתפזרו יותר סביב. ואז  ראו עיני את הסוס הראשון מגיע אל תחילת מעלה הרחוב. רתום היה לאחת משתי 

מזחלות עליהן מוטלת הייתה, פשוטת אברים, גווייתו של ענק־יער שלא מכבר נגדע. בסיס גזעו מונח היה על המזחלת 

ורי הסוס. וחלקו הצר, עליה הייתה מתנוססת, בהיותו שוכן במלכות היער, עטרתו המפוארת, נגרר הקדומנית, קרוב לאח

עתה על המזחלת האחורית. את המזחלת הזו הוביל איכר נמוך קומה, עטוף בפרוות כבשים. לראשו חבש כובע פרווה, 

נעלים פשוטים שעבר זמנם, עשויים מעור ורגליו נתונות היו בתוך מנעלי עור שלבטח תפרן במו־ידיו. היו אלו סוג של מ

דֹוָמִנית  גס, שנכרך סביב עצמות כף הרגל ונקשר בשרוכים פשוטים עשויי מעור בהמה. גם זה שהוביל את המזחלת ַהקְּ

ַדנֵּב מאחור. ִהזְּ  לבוש היה בבגדים זהים לשל רעהו שהשגיח על הסוס שֶׁ

מזחלות, שהחליקו על השלג, כשהן נושאות עצים  רוך שלצמד המזחלות הרתומות יחדיו היו רק ראשיתו של טור א

מאחורי כל צמד מזחלות התרוצצו בהולים המאספים. לאט בוססו הסוסים דרכם במעלה רחוב הגשר,  שלא מכבר נכרתו.

הרתמות מתוחות היו כמיתרים ולחצו על העול מעוטר הפעמונים שמונח היה על צווארן המשוך קדימה של הבהמות. 
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הקרח שכיסו את אבני המרצפת עוד קודם לרדת השלג.  הדרך, לעיתים החליקו פרסות הסוסים על משטחיקשתה 

שחרדים היו לאבד מן התנופה עד  שלהם ניסו הסוסים להיעגן בדרך ולייצב עצמם. העגלונים, משום בפרסות הברזל

הייתה לבטח  המות. כל חבטה שכזאתחסכו את שבט מגלבי העור הרטובים מַגב הב שיגיעו אל פסגת מעלה הרחוב, לא

 כואבת וצורבת כסכינים חדות החותכות בבשר החי.

כשהתגברו הסוסים על מתלול הרחוב והגיעו לחלק המישורי, עצרו האיכרים את הסוסים למנוחה קלה. עד שנרגעו 

מזעזעים ומרעידים את הסוסים מהמאמץ הקשה שעבר עליהם, דומה היה שכל קרביהם מתהפכים בתוכם, ותוך כך היו 

ַחבּורֹות שהותירו בהם הצלפות השוט, עלו אדים מצחינים, שהתערבלו,  פרוותם. מנחיריהם ומעורם הרטוב, שזרוע היה בְּ

 נטמעו ונמוגו באוויר הנקי והקר. המנוחה הייתה לזמן קצוב בלבד.

א איפשרה עבודה בשדות, לכן, אותם בעלי עגלות היו למעשה עובדי אדמה, אך תקופה זאת של השנה, החורף, ל

וכדי לזכות עצמם בשכר ולפרנס את משפחותיהם, ובהעדר פרנסה אחרת קיבלו על עצמם את העיסוק בהובלת גדמי 

עצמם  ביומו, עם קריאת הגבר הראשונה, הקיצו האיכרים משנתם, ריעננו העצים הכרותים  מן היערות אל המינסרות. יום

פעמיהם לדרך. טרם צאתם נהגו להתלבש בפשטות אך באופן שהלם את תנאי מזג  מעצלותה של תרדמת הלילה, ושמו

העז. ראשית היו כורכים סביבן, מעשה  שלתוכם צעדו. במשנה זהירות נהגו להגן על רגליהם מפני הקור הקשים האוויר 

זכורים לטוב, אותם רצועות פשתן. לא אמרו די והוסיפו וחיתלו אותן באותם מנעלי העור ה תחבושת, מספר שכבות של

ובטוח שרגליו מוגנות היטב, התפנה לטפל בשאר לבושו, עד שסיים בפרוות  הכין כל איכר במו ידיו. ורק משסמוך היה

 המגושמות תחב לכפפות שבהעדר מדורים לאצבעות נראו יותר בהמות גסה וכבדה שהטיל על כתפו. את כפות ידיו

ומומחיותן של הסבתות במשפחה(. תחת בית שחיו  הייתה נחלתן הבלעדיתכגרביים )תפירת אותו אביזר להגנת הידיים 

רֹור עטוף בבד ובתוכו פת לחם שחורה, מאפה בית, וגוש שומן חזיר. כשהוא חבוש בכובע אכרים הוציא  היה תחוב צְּ

נת המושלגת. הם לא יצאו לעמל יומם קודם שזיכה אותם האיכר במ האיכר את המזחלת והסוסים המהבילים לחצרו

הקללות וצליפות השוט של שחרית שלהם. בחוץ, ליד פתח האורווה, נהג האיכר לסרק את זנב הבהמה ורעמתה 

באצבעותיו החזקות, עיסה בחוזקה את גבה את ביטנה, וסיים מלאכתו במספר בעיטות ״בריאות״ בקידמת ביטנה, עד 

ם ספק צהלה ספק חירחור מחמת הכאב שמעצמתן נרתעה הבהמה לאחור, ומעומק גרונה פרצה אל שמי השחר הקרי

שהיסב לה הבעלים. נשות האיכרים הקשוחות היו עומדות בפתח ומלוות את המחזה בעיניים מלאות קינאה, הן 

 המסכנות, מעולם לא זכו למנת פינוק שכזאת מידי בעליהן, למעט אי־פה אי־שם שהיו הבעלים מפליאים בהן מכות...

, ושעיקר עיסוקם היה במיונם, היו נוהגים לספר כיצד היה הולך יער לעולמו. כבר יהודים, שהיו מומחים לעצי היער

גיעם של סוחרי העצים, מתלווה היה אליהם, נוסע סמוי, מלאך־המות של עולם הצמחים השוקט באילמותו, ובעוד העם 

חד־השיניים. משתמו הוויכוחים, הסוחרים עסוקים במלאכת המיקוח, עוסק היה הוא בהשחזת כלי זינו: הגרזן והמשור 

ָיין, בכך שחטבו  משנגמרו המיקוחים וכאשר הגיעו לעמק השווה, היו בעלי הדבר יוצאים אל היער ומציינים את גבולות הִקנְּ

כדי שליש עוביים של הגזעים שניצבו על גבול הרכישה. שרף העץ שזרם בעורקיו החל לקלוח אל החוץ כדם אדם מפצע 

 קו לקבוצות קבוצות. כל אחת מהן החלה את עבודתה מפאה אחרת של היער.טרי. החוטבים נחל

לעבר נופו של העץ ומחשב היכן חלקו הכבד  ראשית דבר נבדק כל עץ לגופו. החוטב היה מביט בתשומת לב יתרה

של הגזע,  בסמוך לבסיסו את כיוון משב הרוח שבמעופו סוחף עימו את ענפיו וצמרתו של העץ. יותר, ועוד היה הוא בודק

חץ. לצד זה  החוטבים קריעה בבשרו של העץ. קריעה המזכירה בצורתה ראש המקום ממנו בקע הוא מן הקרקע, קרעו

משב הרוח, נגסו שיני המשורים בכל פה בגופו של העץ. שני  עתיד היה ענק היער לקרוס תחתיו. מן העבר השני, בכיוון

ומשכו הנה ושם, הלוך וחזור, וכלי המשחית  שמשני צידי המשור ידיים איכריות מחושלות אחזו בידיות העץ זוגות

חייו, מנסרים וחותכים אל לב  חדור אל תוך עומקו של הגזע, גודעים בדרכם כל טבעת שנוצרה בשנות ושבידיהם העמיק

כולו קהות  אל סף הקריעה שלו, אחזה חולשה את הענק הזקן, ראשו היה סחרחר, הגזע, חלקו הרך ביותר, וכשמגיע היה

קרס ברעש ונחבט אנושות בקרקע. כן, באותה אדמה בה  חושים שלפני ההליכה לאבדון, ואז, מעולף מעצמת כאביו,
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לענק יער. כן, אותה אדמה ממנה בא, אליה  שנים רבות נקלט זרע קטן, בה התפתח ובקע ממנה צמח עדין שהיה לפני

י שלו... אומרים אנשים, שהטבע, מין 'טבע משונה' לו. אין הוא מת חייו ואילו עכשיו ערש הדוו שהייתה ערקודם היא  שב.

ָסה אחת של עץ אחר  חיים, משנה צורה, וממשיך להתקיים. ובינתיים מתדלדלים יערות. לעולם, אלא פשוט מסיים ִגרְּ

 רונה כעציםאותם לנוכח עיניהם הצופות של אנשים בדרכם האח רעהו צונחים מטה, ושיירות ארוכות של מזחלות נושאות

אלוה, לצלם שבן אנוש חפץ בו, למטרותיו ולשימושיו  למינסרות, ושם משנה האדם את צורתם היפה שהוענקה להם מידי

נדמה היה משום מה, שהכל נעור בה לחיים  כששיירות המזחלות נושאות העצים חלפו בתחומי העיירה, של בן התמותה.

כבר אי־שם הרחק הרחק  פרוריות חזר הכל לסורו. מובילי העצים היושעות אחר הצהריים הא והתרענן, אך משרק הגיעו

 החורף, מר הנפש, בגחמנותו ובעקשותו, על פני העיירה. הבתים שוב בדרכם חזרה לכפריהם, בחוץ התפשט לו

הּו  אנשים התכרבלו, צפופים, בתוך התנומה החורפית הלבנה, ובתוכם, מאחורי דלתות, חלונות ותריסים מוגפים, ָכמְּ

 ."יותר למחר בהיר ויפה

 

 באדיב ענת ]מנס[ צ'צי'ק. – לייב גולדברנר מבילגוראיי לרב מרדכי שליטא רוקחמכתב שכתב 

שנה  52מדען עתיר הישגים, ד"ר בפיזיקה ממכון וייצמן למדע, עבד ] ד"ר אלכסנדר מנס ז"ל בתו של, ענת )מנס( צ'צ'יק

 [, יליד בילגוראיי, שהיה מייסד 'סיינטיפיק אמריקן ישראל'1930-2010בשירות המטאורולוגי והגיע לעמוד בראש המחקר 

אנרגיות מתחדשות, מחלוצי קידום  היה והפיתוח של השירות, בין הישגיו הרבים: תיכנון ופיתוח מנהרת הרוח של השירות,

ערך את אטלס הרוח של מדינת ישראל, הקים את המרכז הלאומי לקרינה בבית דגן, את רשת התחנות הסולריות בנגב ואת 

למדו על האיש ופועלו  לאומית בשדה בוקר, היה מרצה בכיר בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב.-תחנת הקרינה הבין

  בלחיצה על הלינק בפיסקה זאת.

 

  ענת העבירה לידי  הקטע המצורף בזאת:

 

 7.4.2021אביב -תל"

 

נכתב ע"י אימי, אילנה מנס, על קרוב משפחתו של אבי, ד"ר אלכס מנס ז"ל, יליד בילגוראיי. הוא מתייחס למכתב של 

 .לייב גולדברנר מבילגוראיי )בן דודו של אבי( לרב מרדכי שליטא רוקח

 

 אולי רק סדק צר...

 

 מכתב שנושא את התאריך : מוצאי יום הכיפורים תש"ט, לודג', פולין.זה צילום של 
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מרדכי רוקח  - בן דודו של בעלי המנוח, שטח את בקשתו הנואשת בפני האדמו"ר מבעלז -לייבל גולדברנר  - הכותב

שכן אשתו וחמשת כך הוא כותב,  - שליטא,  שיעזור לו לעלות לארץ ישראל.  זה הדבר היחיד שיכול לנחם את ליבו השבור

 שושנה. זו תמצית הדברים.  - אם לילדה צעירה - פייגה – ילדיו נספו בשואה.  הוא נשא אישה שניה

 

המכתב הוא עדות קורעת לב לעולמו הפנימי של הכותב. מעבר לכאב ולייאוש יש גם תקווה לתיקון, שאולי יוכל להתרחש 

 והתיישבו בחיפה. רק בארץ ישראל. ואכן הם עלו לישראל בשנות החמישים

 

אבל התקווה של המשפחה למצוא חוויה מתקנת בארץ לא עלתה יפה. הם היו בודדים וחסרי אונים. זרים בארצם. היחידים 

 שעזרו היו בני המשפחה המורחבת, כולם ניצולי שואה.

בשושנה אחרי מות שני אריה גולדברנר וגיסי וגיסתי צבי ושרה מנס.  הם גם תמכו —בעיקר אציין את בן דודו של לייבל

 ."הוריה
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זה תמלול של המכתב של לייב גולדברנר לרב שליטא רוקח.. זה חצי יידיש וחצי עברית לדעתי, "ומוסיפה ענת וכותבת: 

 .מליצית' כפי שכתב ביידיש עברית'ובהמשך תרגום לומצרפת את התמונה המצורפת,  ."אבל זה הכי טוב שהצלחתי להשיג..

 

 און-ישראל ברתירגם מיידיש 

 מכתב לרבינו מאת הרח"ח ר' לייבל גולדברנר ז"ל מבילגוראיי בשבתו בלודג' ]פולין[ מוצאי יום הכיפורים שנת תש"ט:

 

"באתי להודיעכם כי אני, לייבל גולדברנר, חתן מרדכי מיימן וגיסו של צבי שינוולד ז"ל מהעיר בילגוראיי, אשר הרב 

לבטח זוכר אותי מבילגוראיי, אשר הייתי שייך לידידיו הקרובים של הרב שליט"א. בשמי ובשל  מעירנושליט"א 

אותנו וגרמה לי לכך שאבדתי אישה וחמישה ילדים ל"ע ]לא עלינו[,  הטרגדיה הגדולה שפקדה המלחמה הארורה

שלי, בא אני בבקשה אל שליבי לא יכול להנחם מאבדה כזאת שאינה חוזרת ]שאין להשיבה[. בהתחשב באבדן הגדול 

שהיא מטרת חיי  מרחם עלי ויעזור לי שאהיה עולה לארצנו הקדושה יהאהרב שליט"א מעירנו בילגוראיי שהוא 

היחידה, דבר שיכול ולו במעט לנחם את ליבי השבור אנושות, היות לבטח תחת סמכותו של הרב שליט"א מעירנו 

שכאלה, לדאבוננו נותרו רק מתי מעט.  לכן אני פונה בזאת  שלבטח גדולה היא מאד בארצנו הקדושה, שכן רבנים

, לעזור לי ככל האפשר בזה העניין, כשאני סמוך ובטוח בתחנונים לליבו הקדוש של בן של קדושים כמוך הרב שליט"א

  שהרב דעירנו ביכולתו לעזור בדברים שכאלה"
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 ". משפחתי עם בשביס זינגר"  –מייל שהגיע מאסתי עילם שפיטלניק 

 

 שלום ישראל. 

 

הוא בודאי ישמח לצרף לתמונות של  .שולחת לך תמונה של בני משפחתי עם בשביס זינגר. אפשר לשלוח לארתור בארה

 בשביס שכבר יש לו.  

 

 בנוסף אשלח לך תמונות שמתחברות לאנשים שבתמונה הזו עם בשביס. 

 

מדובר בבני משפחתי. הגבר שבתמונה בצד ימין הוא יוסף שאול )ג'ו סול( גליקליך ואני בטוחה שכבר כתבתי לך עליו. הוא 

אמא שלו היא חנה מכלה גליקליך לבית פיירמן, והיא אחות של  הילד הקטן היושב על ברכי אימו בתמונה אחרת שצרפתי. 

 אבא שלו נקרא רפאל גליקליך. הוא לא בתמונה המסויימת הזו.   בילגוריי. סבא רבא שלי חיים פיירמן. כמובן מדובר באנשי 

בתמונה עם הילד הקטן, שכבר שלחתי לך בעבר, נמצאים גם טוביה פיירמן ודורה לקס לבית פיירמן, עוד אח ואחות של 

בוש של דיכטער אולי שי - DECHTERסבא רבא שלי והאישה המבוגרת היא אמא שלהם, הודעס פיירמן לבית דעכטער ) 

 ואולי בכל זאת פשוט דעכטער(. היא אמא של סבא רבא שלי. 

 

כשהוא כבר נשוי, היגר עם אשתו לאמריקה והתיישב בניו יורק. נולדו לו שתי בנות, מרתה  1933הילד הקטן גדל ובשנת 

אחת מהמתרגמות  ורוזאלי. עם רוזאלי אני בקשר והיא שלחה לי את התמונה עם בשביס. מסתבר שמרתה אחותה היתה

מיידיש לאנגלית של סיפוריו הקצרים של בשביס זינגר. כשגיליתי את זה לפני כחודש, בעת שמיינתי את החומרים ביידיש 

 שהצטברו אצלי עם השנים, כתבתי לרוזאלי והיא ענתה שאכן, אחותה היתה אחת מהמתרגמות שלו. 

 

  איך השתלשלו הדברים?

הוא  1935יוסף שאול גליקליך ובשביס זינגר הכירו עוד מבילגוריי והיו בקשר טוב. כשבשביס היגר לארצות הברית בשנת 

התגורר אצל בני משפחת גליקליך שלי. נוצרו קשרים חמים גם עם אשתו של יוסף שאול שמקורה בטרנוגרוד, וגם עם 

כמו ימי הולדת, הוא היה איתם בליל הסדר ובחגים משמעותיים הבנות מרתה ורוזאלי. בשביס חגג איתם את כל האירועים 

אחרים. גם כשהסתדר כבר בניו יורק ועזב את דירתם, הם היוו בשבילו בית שני. בשלב מסויים הוא פנה למרתה וביקש כי 

גלית: השד האחרון" ובאנ"תצטרף למתרגמים שלו וכך, שנים רבות אחר כך, גיליתי אני את שמה כמתרגמת של הסיפור 

"THE LAST DEMON."  ,אחד מסיפוריוTHE BORDER תו ו)לא מכירה אותו בשום שפה( נכתב כנראה על בסיס הי

 דייר בביתם. 
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 די מדהים איך שדברים מתגלגלים.

 

אז הנה התמונה של בשביס ואשתו אלמה. צמודה לאלמה היא אשתו של יוסף סול, פייגה מלכה לבית קניגסברג 

שבאמריקה נקראה פרנסס. כאמור מוצאה מטרנוגרוד. לידה, קיצוני בתמונה מצד ימין ניצב יוסף סול. לצד בשביס זינגר 

 ונה הם שלושת ילדיה של רוזאלי. ניצבת רוזאלי. מרתה היא הממושקפת שלמטה. שלושת הצעירים שבתמ
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אני מצרפת עוד שתי תמונות בהן מופיע יוסף שאול גליקליך עם חברים. אולי מישהו ממשפחות צאצאי בילגוריי יזהה פה 

 .Xמי מבני משפחתו. הוא עצמו מסומן עם 

 

הודעס, דודו טוביה ודודתו דורה. ולבסוף התמונה שתארתי לעיל, יוסף שאול גליקליך הקטן על ברכי אימו ועם סבתו 

 ונראה לי כבן שלוש בתמונה הזו(. 1902)יוסף שאול נולד ב  1905התמונה היא בערך מ 

 

 כמובן שניתן לשלוח לכל החברים. רוזאלי אישרה שאשלח לך ולארתור בארה ולחברים בקבוצה שלנו. 

רצר ואטה מירלה לבית פיירמן, נינה של חיים אסתי עילם שפיטלניק, בתה של דבורה לבית מרצר, נכדה של נחום מ 

 פיירמן, כולם מבילגוריי.
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 בשל איש שכמותו ודומים לו יש לשמור על קשר עם פולין. –אדם בודנר 

 2015, איש חינוך ופעיל זכויות אדם פולני. היה נציב תלונות הציבור של פולין לזכויות האזרח משנת משפטן אדם בודנר,

"צדיק" שמרום תפקידו  אפשר לכנותונציב זכויות האזרח,  . כ2021באפריל  15-בית המשפט החוקתי ב ועד שהודח על ידי 

 ידע תמיד להתייחס בחום לעבר היהודי של יהודיי פולין, למורשתם ולנכסים ציבוריים שלהם.

 או על התמונה[.  לדף האינטרנט הזה לחץ כאןפוסט זה עליו הגיע אמש לידיי וראוי להערכתי לפירסום. ]כדי להגיע 

 התרגום באנגלית[.כתוביות בהמשך והקשיבו לנאומו הקצר בדבר שימור המורשת היהודית ]לעברית את תרגומו  ורא

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://www.facebook.com/groups/368824588125/?multi_permalinks=10159338961833126&notif_id=1618510685718970&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/368824588125/?multi_permalinks=10159338961833126&notif_id=1618510685718970&notif_t=group_activity&ref=notif
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 :תרגום הפוסט לעברית

ישאר היום קבע בית המשפט החוקתי של פולין כי הוראה המאפשרת לממונה על זכויות האדם לה"

אינה חוקתית. פסק דין זה סולל את הדרך להדחתו של  ,יורשו יבחרש עדבתפקיד לאחר תום כהונתו 

 , אדם בודנר, שמילא את התפקיד באופן יוצא דופן במשך יותר מחמש שנים.הנציב

אדם בודנר השווה פעם את מאמצי תלמידי בית הספר לדיאלוג לסירה המפליגה במורד נהר נהדר: 

חזק, המים בוציים, ויש מפל בקרבת מקום. אבל אתה חותר הלאה, למרות הזרם. אתה לא הזרם שלה '

כנציב .  כהונתו 'מוותר. אתה מאמין שזו הדרך היחידה להגיע לבטיחות עבורך ועבור האנושות כולה

על  שהשפיעות ופוליטיהת ומערבולה שפעל נגדהפך למעוז  בכך שמשרדו זכויות האזרח התאפיינה

ברצוננו להביע את תודתנו הכנה על מחויבותו המתמשכת של בודנר כלפי תוכניות בית  .ודזכויות יס

על הבנתו העמוקה את הערכים החיוניים לרווחתה של גם דיאלוג כמו ההספר לדיאלוג ומנהיגי 

 .אמיתית"דמוקרטיה כוללת 

, בו הוא משקף את מעורבותם של תלמידי בית הספר לדיאלוג שבפוסט בקליפ הקצר האזינו לנאומו האחרון של אדם בודנר

 .בלב שלםבו בשימור זכרם של יהודי פולין, מאמץ שתמיד תמך 

 "מדוע אני שומר על קשר עם פולניםאון: "-ישראל בר

ותמשיך להיות  ,הווה ,אני שומר על קשר עם פולנים, שהרי ארצם הייתהלא אחת אני נדרש לענות לאנשים השואלים מדוע 

בימיו של אברהם, שבין אברהם אבינו לבין האלוהים בעניין חורבנה של סדום.   חהוויכוארץ אנטישמית. תשובתי נשענת על 

שחטאתם "כבדה מאוד", הרבו תושבי חמש ערי כיכר הירדן )סדום, עמורה, אדמה, צֹבויים וצוער( לחטוא. כאשר ראה האל 

החליט להשמיד את הערים על יושביהן. האל גילה את כוונתו זאת לאברהם, אשר מאן להשלים עם רוע הגזירה, וניהל משא 

 [.כ"ה-בראשית, י"ח, כ"ג] ומתן ארוך עם אלוהים על מנת שזה יסלח לערים ולא יחריבן.

ה ַצדִּ  ְספֶּ ֹּאַמר ַהַאף תִּ ַגׁש ַאְבָרָהם ַוי ה "ַויִּ ְספֶּ יר, ַהַאף תִּ ם ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ ם ָרָׁשע. אּוַלי ֵיׁש ֲחמִּ יק עִּ

ית ה ְלָהמִּ ָלה ְלָך ֵמֲעשֹּת ַכָדָבר ַהזֶּ ְרָבּה. ָחלִּ ר ְבקִּ ם ֲאׁשֶּ יקִּ ים ַהַצדִּ שִּ ָשא ַלָמקֹום ְלַמַען ֲחמִּ ֹּא תִּ ם  ְול יק עִּ ַצדִּ

יק ָכָרָׁשע, ְׁשָפט". ָרָׁשע, ְוָהָיה ַכַצדִּ ה מִּ ֹּא ַיֲעשֶּ ץ ל ָלה ָלְך, ֲהׁשֵֹּפט ָכל ָהָארֶּ  ָחלִּ

היה שאין להשמיד את הצדיקים עם הרשעים )"האף תספה צדיק עם רשע?"(. אברהם שאל אותו האם של אברהם טיעונו 

-המספר ל צדיקים הוריד אברהם את 50צדיקים. אלוהים ענה שלא. לאחר שלא נמצאו בה  50יחריב את סדום אם יהיו בה 

 ( עד אשר הגיע למספר עשר.10, וכך הלאה )בקפיצות של 40-כך ל-, אחר45

 Monika, פרופ' Sabina Boberפרופ' ]ראש העיר של בילגוראיי[,  רוזלןיאנוש , כארתור בארהואני גורס שבשל אנשים 

Garbowska-Adamczyk  'מאוניברסיטת לובלין פרופAlina Skibinska [ על ההישרדות של יהודים  2שספרה ]כרכים

 ים, ראו אור, זכו לביקורת קשה מצד הממשל, דבר שגרם לכך שמאות עותקים של המהדורה הראשונה אזלו בתוך ימים ספור

שהיה מועמד לנשיאות פולין ועכשיו נלחם באומץ בשלטון הימני.  Janusz Palikotהפילוסוף וחבר החברה למדעים ד"ר 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://www.facebook.com/forumdialogu/videos/203072344658425
http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/en/lider/artur-bara-2/
http://blog.bilgoraj.com.pl/roslan/?page_id=2
https://radio.lublin.pl/2021/01/prof-sabina-bober-gdy-zaczela-sie-eksterminacja-zydow-panstwa-zachodnie-milczaly/
Monika%20Adamczyk-Garbowska
Monika%20Adamczyk-Garbowska
https://www.holocaustresearch.pl/index.php?show=325&lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Janusz_Palikot
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]מנהל המכון היהודי בוורשה[ ועם אנשי אקדמיה נוספים  Pawel Spiewakכך גם עם ראש העיר של בילגוראיי וסגנו, פרופ' 

 שהמאפיין את רובם זה שלמרות הסכנה שהמשטר הקיים יתנקם בהם ואפילו יתבע אותם הם יוצאים בגלוי כנגד המגמה

באמצעות שקרים, והם זורקים בפניהם את דעתם המגובה במחקרים ומסמכים. ועוד  תפולנילשנות את פני ההיסטוריה ה

 ולהמשיך בקשרים עם פולנים שכאלה. אחרים שבגלל היושרה שלהם שווה שלא להתחשב באנטישמיים השורצים בפולין

 .סרטון תדמית של בילגוראיי

  העיר והתפתחותה. של ההיסטוריה את המציג "סוקאש ראיין עם יי"בילגוראסרטון תדמית של בילגוראיי היום הגיע ליידי: 

 בויש  היתרמתייחסים להיסטוריה, לתרבות ולמקום עצמו. בין  היתרסרטון משקף זוויות שונות של העיר באספקטים שבין ה

צילומים והסברים על בית עושי הנפות שהיום הוא מוזיאון מקומי המלמד על תעשיית הנפות שמאות מתושבי בילגוראיי 

בית זה הוא סניף מקומי של המוזיאון  היום ]רובם היו יהודים[ עסקו בכך לפרנסתם ושסחרו בתוצרתם ברחבי אירופה.

 .16-19לשקף את הבתים הטיפוסיים של בילגוראיי במאות ה . בית זה נועד גם 1976המחוזי של בילגוראיי שנוסד ב 

ומנוהל היום ע"י  1920שנפטר ביולי  תידיאוש קוזמינסקיבסרטון זה יש גם התייחסות לעיירה המשוחזרת ]מפעל חייו של 

ומחייה את הארכיטקטורה והתרבות של הקהילה היהודית הישנה בעיירה. בית הכנסת  2009שהחלו לבנותו ב  פרויקט [.בתו

 המשוחזר שנבנה בקנה מידה אחד לאחד לבתי כנסת מעץ שלא נותרו עוד שכאלה בפולין.

חביתיות מתפוח , פירושקה, גולש מבשר צבי וכיסוניםבסרטון יש גם סצנות הקשורות לקולינריה המסורתית המקומית: 

מטרים המצוייד במצלמות המשדרות  56המקומיים לרבות הצגת מגדל תצפית בגובה  ליערותאדמה. וכמובן התייחסות 

 למוקד בזמן אמת את המצב ביערות בעיקר מתוך חשש לשריפות יער.

 או על התמונה.  לצפות בסרטון לחץ כאןכדי 

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_%C5%9Apiewak
https://vod.tvp.pl/video/poland-in-undiscovered,bilgoraj-10062020,48490081
https://vod.tvp.pl/video/poland-in-undiscovered,bilgoraj-10062020,48490081
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 בילגוראיי:מתמונות חדשות 

  פנורמות של העיר

 
 .בית עושי הנפות

 

 .העיירה המשוחזרת ומנהלת המתחם
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 מטרים. 56מגדל תצפית בגובה מגדל שומרי היערות, 
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  .על יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות איבה בפוסט של בלוג ארגון התרבות בבילגוראיי

  תרגום הכתוב בבלוג.

 יום העצמאות ויום הזיכרון לחיילים שנפלו ונפגעי טרור.

. על פי לוח השנה העברי, היה זה היום החמישי לחודש אייר. 1948במאי  14 -נחוג לראשונה ביום העצמאות 

ום העצמאות. בשל יום שלפני יללעומת זאת, יום הזיכרון )יום הזיכרון לחיילים שנפלו ונפגעי טרור( נקבע תמיד 

 13-העובדה שלוחות השנה אינם תואמים את התאריכים, חגים אלה ניתנים להזזה. השנה הם מתחילים ב 

 באפריל. 14 -באפריל בערב ומסתיימים ב

נהרגו  1994באפריל  6 -עפולה השותפה שלנו. ב כך גםאין כמעט עיר או כפר בישראל שלא חוו טרור ומלחמה. 

על ידי  19הותקף ונרצח חייל בן  1994עיר בפיגוע התאבדות. בפיגוע גרזן בנובמבר חמישה אנשים במרכז ה

, בו נהרג אדם אחד 2002במרץ  5 -באוטובוס בהתאבדות בחמאס. עפולה הייתה גם היעד לפיגוע  אישערבי 

ופצע במרכז הקניות עמקים, הרג שלושה אנשים מחבל מתאבד , פוצץ את עצמו 2003במאי  19 -וכמה נפצעו. ב

 .איש 70

 העצמאות. שמשלמים עבורתושבי עפולה זוכרים את קורבנות הטרור והמלחמות. זה מחיר נורא וגבוה 

 יתוחופש השתהיה ישראל שקט  .יבורכויהי רצון שנשמות הקורבנות 

, לרגל יום העצמאות חציהצבעי דגל ישראל במעברי , אבי אלקבץ -אש עיריית עפולה בתמונות של הבלוג ר

 .הנוער של עפולה זוכר את קורבנות הטרור והמלחמהו
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   [די להגיע לבלוג המקורילחץ כאן או על התמונה כ]  תמונת הבלוג.
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  .מנצח אנסמבל סולני תל אביב לקראת יום השואה –פוסט שהעלה מאסטרו ברק טל 

וח ברק טל ובנגינה סולנית של הכנר קובי רובינשטיין והצ'לנית דניאל אקטע כזכור אנסמבל סולני תל אביב בניצ
הגיעו לבילגוראיי ונגנו בטכס להסרת הלוט מעל קיר הזיכרון ליהודיי העיירה קרבנות השואה. ברק מצא לנכון 

 או על התמונה.[ כדי להגיע לפוסט עצמו לחץ כאן] לאזכר את האירוע הנ"ל בפוסט באינטרנט המובא בזאת:

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
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 להלן ההתכתבות שלי עם ברק טל בפייסבוק.
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 שנים למרד גטו ורשה. 78טכסים ועצרות בפולין לציון 

רת המרכזית נערכה בכיכר שליד מרד גטו ורשה. העצל שנים 78לציון נערכו טכסים ועצרות בפולין  19.04.21ב 
בטכס זה נכח והאנדרטה לזכר השואה והגבורה, מלאכת ידיו של הפסל נתן רפפורט. , פולין –המוזיאון היהודי 

 גם נשיא פולין אנדז'י דודה ורעייתו והרב הראשי של פולין מיכאל שודריך נשא תפילות לזכר המתים. 
 או על התמונה לצפיה בטכס לחץ כאן

 

  
 

רבים שינו את תמונת  פרח הנרקיס הצהוב ]המזכיר בצורתו ובצבעו את הטלאי הצהוב[ כסמללקראת יום זה נבחר 
 הפרופיל שלהם בפייסבוק כדי לציין יום זה וביניהם חברנו היקר ארתור בארה.
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 .[יו"ר ארגון מדריכי פולין ןגיל פארבאדיבות ]כללי:

 אחרי ימי הזיכרון וחגיגות העצמאות חוזרים לשגרת העדכונים והפצת המידע. 
התפוצה שלנו ולהיות שותפים למידע המופץ ? המליצו להם ובקשו מכירים אחרים שירצו להיות ברשימת 

 ולבקש להצטרף. נשמח לצרפם. ( polin.guides@gmail.comמהם לשלוח מייל לכתובת העמותה )
  

 יום השואה בפולין )תודה ליגאל אבן זיו(
, טקסי הקראת March of lifeבפולין, השלוחה הפולנית של תנועת  ביום השואה ערכו פעילי הקרן לפיוס

שמות נרצחים באתרי זכרון, אנדרטאות ומחנות בכל רחבי פולין, מגדניה וגדנסק בצפון ועד קרקוב 
  שבדרום.

  
 באפריל. יום פרוץ מרד גטו ורשה 19-לקראת ה

 POLINמוזמנים לצפות בסרטון שהכינו במוזיאון 

Remembering Together: The Warsaw Ghetto Uprising 
https://www.youtube.com/watch?v=lT51AzS7yJM 

  

 שמונים שנה לראשית ההשמדה ההמונית -עד היהודי האחרון
שמונים שנה  -מוזמנים לקרוא את תמלול ההסכת )פודקאסט( של יד ושם בנושא "עד היהודי האחרון

לראשית ההשמדה ההמונית". ד"ר דויד זילברקלנג, היסטוריון וחוקר בכיר ביד ושם, התארח בפרק מיוחד 
של הרצח שנה לתחילת 'הפתרון הסופי" ועסק במשמעות  80לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה לציון 

 ההמוני, השיטתי, הטוטאלי. 
 לחצו כאן -לתמליל

  

 "שאלות שרצינו לשאול"

"שאלות שרצינו לשאול". בכל פרק עולה  -פרקים ראשונים של סדרת אינטרנט חדשה יד ושם העלה שני 
 פן ייחודי אחר מחוויותיהם של ניצולי שואה.

 שיחות עם ניצולי שואה. פרק ראשון: תקופת המלחמה – שאלות שרצינו לשאול▶               .1

 רק שני: בין עבר להווהשיחות עם ניצולי שואה. פ – שאלות שרצינו לשאול▶               .2

  –לביוגרפיות מלאות של הניצולים וכן להצעה לדיון עם התלמידים בכיתה, היכנסו לקישור המצורף 
materials/questions.html-https://www.yadvashem.org/he/education/educational 

 מכללת ירושלים, המרכז ללימודי השואה -השואה והספר היהודי
 להקלטת המפגש הראשון. קישורמצורף 

 chavip@michlalah.eduיש לשלוח למייל  -מדריכים שמעוניינים להצטרף להמשך הסדרה
 מס' תעודת זהות ומס' נייד ותקבלו את הקישור להרצאות הבאות.

  

 בלזן חוגגים עצמאות. הספרייה הלאומית-משואה לתקומה: ניצולי ברגן
 דניאל ליפסון מביא מבט נדיר אל העיתונים שהוציאו יושבי מחנה הריכוז לאחר שחרורם.

 לחצו כאן -לקריאה
  

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
mailto:polin.guides@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lT51AzS7yJM
https://www.yadvashem.org/he/podcast/podcast-15.html?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=podcast-hebrew&utm_content=until-last-jew
https://trailer.web-view.net/Links/0X352A16CB095BFBCC490BDA49E1949471BB06A8DCE7F98DDF10697B62007FDB9647D1BA6072BFBA06142635A52FAC626B565501B7A5AE42E3C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0X3DA5F0BB4C3DA8CAA39FCC3C30D4992F4227E2881B51B8ACA98892C7A33482E0F1C3269980AE0C99142635A52FAC626B565501B7A5AE42E3C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0XB079022E829682AB5C0C5924A98B448F89471312810F9FB8325412DBE2A882AEB3FEAD582C55BFA7142635A52FAC626B565501B7A5AE42E3C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#starred/WhctKJWQlrWNSrqDCgBpCHfVJzmLDrcvbcFnpwZKwsDlhhsnSfkkqJhGscTfBppJJDZdHMq?projector=1
mailto:chavip@michlalah.edu
https://blog.nli.org.il/bergen-belsen/?_atscid=3_2269_212899816_10034390_0_Txzxajjazjsdsu88ud8&utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=tochen15april2021
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 חיילים ארצישראליים בשבי הנאצים. הספרייה הלאומית
אלפי חיילים מהיישוב העברי התגייסו לצבא הבריטי על יחידותיו השונות.  לא רק חנה סנש והבריגדה:

 זהו סיפורה של אחת מהיחידות האלו שאיתרע מזלה ונלכדה בציפורני הטורף הנאצי למשך שנים.
 של עמית נאור הפרסוםלקריאת 

  
 בזמן שהכבשנים בערו: סיפוריהם של הספרים שהודפסו בהונגריה בשנות השואה. הספרייה הלאומית

תם, מכבשי הדפוס היהודיים המשיכו לפעול, בשנים שאירופה בערה ומיליוני יהודים נרדפו ונשלחו אל מו
במיוחד בהונגריה. עיון בספרי התקופה חושף מעט מהאווירה והתחושות, ולא תמיד מרמז על גורלם 

 הטרגי של המחברים וקהילותיהם
 של דניאל ליספון הפרסוםלקריאת 

  

 תפילה לשלום המלכות בגרמניה הנאצית. הספרייה הלאומית
המשנה מביאה את דברי רבי חנינא סגן הכהנים אומר "הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, 
איש את רעהו חיים בלעו" כך נהגו היהודים לאורך כל השנים בגלות. השאלה המתבקשת היא: מה עושים 

 כשהמלכות רשעה למדי?
 של דוד רוט הפרסוםלקריאת 

  
 צבי בן מלאה. יד במשרה אימא

בפולין והייתה אשת חינוך ופסיכולוגית. היא איבדה את בתה  1910לנה קיכלר־זילברמן נולדה בשנת 
שרות ילדים בשואה, ועם סיום המלחמה, בעת שהגיעה למשרדי הוועד היהודי בקרקוב, נדהמה לגלות שם ע

וילדות אשר מילאו את משרדי הוועד. היא הבינה שתפקידה הוא לגונן על היתומים, להחזיר להם את 
 האמון באדם ולשקם את חייהם.

 לקריאה

  
 חלום חלמתי: עמרם מתאבק עם גלי הים. יד בן צבי

. הייתה זו יחידה שהוקמה כשנה 462ארע אסון ביחידת ההובלה העברית, פלוגת ההובלה  1943באביב 
קודם לכן ובה שרתו מתנדבי היישוב בשירות הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. הפלוגה החלה את 

עלמיין כנגד הכוחות -עלמיין במצרים ובהמשך השתתפה בקרבות אל-קו הביצורים באלדרכה בבניית 
 הגרמניים בראשות רומל.

מנמל אלכסנדריה שבמצרים  ((Erinpuraיצאה הפלוגה על גבי האנייה 'ֵארינּפּורה'  1943לאחר חג הפסח 
ולוחמים שנועדו לסייע אניות נושאות ציוד, דלק  27לכיוון מלטה. האנייה הובילה אחריה שיירה של 

 צבי.-צבי, בנם הבכור של רחל ינאית ויצחק בן-לכוחות בעלות הברית. בין אנשי הפלוגה היה גם עמרם בן
amrambenzvi-post/erinpura-https://www.ybzblog.org.il/single 

  

 ור מאחורי המדים הצהוביםהסיפ
על המדים של קבוצות הספורט של מכבי תל אביב שהוחלפו לצהוב לאות הזדהות עם יהודי אירופה 

 שנרדפו בידי הנאצים ואולצו לענוד את הטלאי הצהוב.
http://www.maccabi.co.il/newsApp.asp?id=7090&isTablet=false#.YG8b7VVwXT0.whatsapp 
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 1945בלזן, -עדויות ניצולים במחנה ברגן -עדים ראשונים 
יצא לאור סיפרו החדש של איתמר לוין המביא את סיפורם של ניצולי ברגן בלזן ששבועות אחדים לאחר 

מבין הניצולים היהודים בפני קצינים בריטים ומסרו עדויות על קורותיהם שחרור המחנה, התייצבו מאות 
 בשנות השואה: הרדיפות בגטאות, הרציחות במחנות, הזוועות בצעדות. הם היו העדים הראשונים.

 לחצו כאן -לרכישה
  

 תוניסיה. ישראל היום הנשכחת של יהדותהטרגדיה 

במהלך מלחמת העולם השנייה היתה תוניסיה לאחת המדינות שסבלו בצורה החמורה ביותר מנחת זרועם 
אלפי  -של הגרמנים, מקרב מדינות צפון אפריקה. במשך כשישה חודשים הורגש בתוניסיה הכיבוש הנאצי 

מחלות ובין בשעה שעבדו עבור הגרמנים ונפגעו בהפצצות יהודים עברו במחנות עבודה ורבים נהרגו, בין מ
 של בעלות הברית.

 לקריאה

  
 צריף אבא קובנר חזר לקיבוץ עין החורש )תודה ליואל שדה(

למיקומו הקבוע. בקיבוץ בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, חזר צריף אבא קובנר המשוחזר והמשוקם 
 בחורשה ליד בית העלמין. בשלב הבא יושלם תוכנו של הצריף כך שיציג את חייו –עין החורש 

https://kibbutz.mynet.co.il/local_news/article/BJmsAM2rO 

  
Ghetto: The Feelings and Attitudes of Youth in the Warsaw GhettoBeing Young in the  

 מציע פעילות לבני נוער בנושא נוער בגטאות POLINמוזיאון 

 קישור
  

 מבית יד ושם ופעילויות הקלטות

 המהפכה הרוסית ותפיסת היהודים
https://www.youtube.com/watch?v=v7gLRsNs8pI 

  
 אל מותם בליטא 1941חנה גוטמן מספרת על המכתבים ששלחו הוריה מפרנקפורט עד ששולחו בנובמבר 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpvd3_JE00E 
  

 1941מיכאל גבע מספר על בריחתו מ"רכבת המוות" במהלך פוגרום יאשי ביוני 
ay8UUeeVkhttps://www.youtube.com/watch?v=1E 

  

 טוני אילון מספרת על הפרידה מאביה לפני עלייתה לארץ ישראל והקשר עם המשפחה שנשארה ברומניה
https://www.youtube.com/watch?v=QbcyF2V8rbg 

  
 בקרקוב ובבתי הילדים בראבקה ובזאקופנהמירה ארליך מספרת על שהותה בבית ועד הקהילה -מרים

https://www.youtube.com/watch?v=SF8nDIsNyCw 

  
 יהודה מספר על פעילותו במסגרת תנועת "הבריחה"-אליהו בן

https://www.youtube.com/watch?v=SAXaFWjM9cQ 

mailto:rivka783@zahav.net.il
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https://kibbutz.mynet.co.il/local_news/article/BJmsAM2rO
https://iwitness.usc.edu/sfi/Activity/Detail.aspx?activityID=5566&retainFilter=true&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zonkile&utm_content=iwitness&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=POLIN-april-2021
https://www.youtube.com/watch?v=v7gLRsNs8pI
https://www.youtube.com/watch?v=Dpvd3_JE00E
https://www.youtube.com/watch?v=1Eay8UUeeVk
https://www.youtube.com/watch?v=QbcyF2V8rbg
https://www.youtube.com/watch?v=SF8nDIsNyCw
https://www.youtube.com/watch?v=SAXaFWjM9cQ
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 מבית לוחמי הגטאות

 2021עצרת הנעילה יום הזכרון לשואה ולגבורה  -נצר אחרון
https://www.youtube.com/watch?v=u3EL9FAGTqE 

  
 יבלונקהנצר אחרון. מרצה פרופסור חנה 

Iv1h20o-https://www.youtube.com/watch?v=x7x 

  
Maurycy Gottlieb Portraits of an Artist'-Liz Elsby 

https://www.youtube.com/watch?v=sAK_9aHCB2A 
  

 מבית טרזין
 טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה תשפ"א

https://www.youtube.com/watch?v=xiXaivq8wcg 

  
 חלוציות בבניין הארץ-הציוניות פועלם ותרומתם של חברי תנועות הנוער -רב שיח בניין ארץ מולדת

QDpM-https://www.youtube.com/watch?v=vQgbPD 
  

 זיכרונות אבי מהשואה. סיפורו של חנן בכריך -מדור לדור
POGLE-www.youtube.com/watch?v=plQLChttps:// 

  

 ילדים בנתיב הבריחה. דר' מירי נהרי
https://www.youtube.com/watch?v=k4f9mdFPuBQ 

  
 מבית העדות
 סיפור הרכבות בתקופת השואה -אל הלא נודע

https://www.youtube.com/watch?v=rird280TdXM 
  

 חקירות יהודים שנחשדו בסיוע לנאצים. רפ"ק אורי קוסובסקי -החשודה נשואה ואם לילדים 
https://www.facebook.com/Testimony.house.Beit.haedut/videos/370879250763628 

  
 לא בנאלי: משטרת ישראל ועשיית הצדק עם אייכמן. רפ"ק ד"ר שלומי שטרית

https://www.facebook.com/Testimony.house.Beit.haedut/videos/179219037249406 

  
 בסיפור חייו של שמואל סוכה. ד"ר שי אפרת -"שרדתי כדי לספר"

imony.house.Beit.haedut/videos/441673433592689https://www.facebook.com/Test 
  

 הרצאתה של ד"ר לילי זמיר -נשים יהודיות באושוויץ 
68492079https://www.facebook.com/Testimony.house.Beit.haedut/videos/1358256 
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 הרצאתו של יקי גנץ -למספרים המקועקעים הוחזרו השמות 
https://www.facebook.com/Testimony.house.Beit.haedut/videos/258476652622373 

  
 משם עולם

 דמויות נעלמות. הרב אברהם קריגר מנהיגות רוחנית
https://www.youtube.com/watch?v=mXMEEEQOGmE 

  

 כבוד במקום שאין כבוד. הרב משה חבה
SezG9088-watch?v=3Phttps://www.youtube.com/ 

  
 גזרת הזקנים. עידן אופטובסקי

https://www.youtube.com/watch?v=zfqlQ9jZf9U 
  

 תנו כבוד לחפצים. אייל שנקר

outube.com/watch?v=iMWOo9zod2Ihttps://www.y 
  

 ולעובדו בכל לבבכם. עידן אופטובסקי
https://www.youtube.com/watch?v=M__3sZeqjx8 

  
 לא על יגון תשורר. ליאת יעקובוביץ

9WzQ-4-https://www.youtube.com/watch?v=bjzT 

  
 הרב משה חבה-מולדת

https://www.youtube.com/watch?v=tzMBhBgjSmI 
  

 אורית חרמון -כפרים של אהבה 

https://www.youtube.com/watch?v=JLwlNeuReKc 
  

 אלון כהן-המבריח הקטן
https://www.youtube.com/watch?v=DEwHxxbSg5U 

  
 שנקראייל -שורה קטנה של שיר 

https://www.youtube.com/watch?v=DEskADvmzVM 

  
 מעמיתי שפיגל, בר אילן

 שורדי השואה וזכרון השואה בדרום אמריקה
 ד"ר יוסי גולדשטיין  -מרצה

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EUsd4itOseg&t=5s 
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 The Wiener Holocaust Libraryמ 
Virtual Book Talk: Sephardi Holocaust Histories: Families Adrift 

https://www.youtube.com/watch?v=wLL0GKqGevU 
  

Iby and Trude: The Death Marches and Me 
https://www.youtube.com/watch?v=lfAeq7BKoAY 

  

Virtual Book Talk: Drunk on Genocide – Alcohol and Mass Murder in Nazi Germany 
https://www.youtube.com/watch?v=2OYFYYWDar0 

  
Curators’ Spotlight: the Flossenbürg-Cham death march 

UA-https://www.youtube.com/watch?v=4popREp4 
  

Curators’ Spotlight: Dr Kate Docking and Professor Dan Stone on post-war justice 

.youtube.com/watch?v=UmI8OpZwI6Uhttps://www 
  

 Museum Jewish Heritage Living Memorial To The Holocaustמ 
Annual Gathering of Remembrance 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=NjosRyli45Y 
  
“The Light of Days” with Judy Batalion & Molly Crabapple 

1dFbwY-hhttps://www.youtube.com/watch?v=COc 
  

Holocaust Survivor Mark Schonwetter & His Story of Survival in Poland 
https://www.youtube.com/watch?v=yXqDRSi7_Ks 

  

Remembering Olga Lengyel, the Inspiration for ’Sophie’s Choice' 
https://www.youtube.com/watch?v=Tasa59iDL9Q 

  
 מהספרייה הלאומית

How Jesus became a Nazi: Christian Theologians in the Third Reich 
Prof. Susannah Heschel 

l1McA-https://www.youtube.com/watch?v=rSuut 

  
 קסטנר בארכיוני הספרייה הלאומית לציון יום פטירתו.  -הפרשה שלא נחה

 מתן ברזילי
ube.com/watch?v=rKaXqQvQ4LQhttps://www.yout 

  
 מברמה גרוצ'קה, לובלין

Brama Talks: Henio–A Story in Letters 

https://www.youtube.com/watch?v=jwZpij06CwI 
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 ממרכז בגין 
 תגליות ארכיאולוגיות במחנה סוביבור

 יורם חימי -מרצה
https://www.youtube.com/watch?v=zhb_Qw0pZgk 

  

 הלל קוק ומשלחת האצ"ל להצלת יהודי אירופה
https://www.youtube.com/watch?v=euBbRW4JSzA 

  

 Taube Center for Jewish Life and Learningמ 
Every Family Has a Story. In commemoration of Yom HaShoah 

https://www.youtube.com/watch?v=yCOLHU73K78 

  
 הרצאות שונות

 המכון למחקרי ביטחון לאומי
  האנטישמיות העכשווית במערב אירופה ובארה"ב

https://www.youtube.com/watch?v=gbZvwqEW1jk 
  

 אונ' תל אביב
 אנטישמיותדו"ח 

https://www.youtube.com/watch?v=00pwqDTSibE 
  

 2020דו"ח האנטישמיות  -אנטישמיות בעידן הקורונה

https://www.youtube.com/watch?v=KlU1myoB1Wg 
  

 ארגון יוצאי קרקוב ויד ושם
 הגטו בקרקוב

 לימור בר אילן -מרצה

https://youtu.be/qiE6H58q3dE 
  

 תשפ״א -הטקס המרכזי הוירטואלי לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקריית מוצקין
ck_FR391s-https://www.youtube.com/watch?v=V 

  

 איך ההומור סייע ליהודים להתמודד עם זוועות השואה? -הייתם צריכים להיות שם 
 מבית כאן דוקו

s://www.youtube.com/watch?v=AXXXGklaooYhttp 
  

 הרצאות על ברלין
אמיר, היושב בברלין, התחיל במהלך תקופת הקורונה פרויקט של הרצאות מצולמות בנושאים שונים 

 .ומגוונים הקשורים בברלין בצורה כזו או אחרת

 https://www.amirinberlin.com/lectures -לרשימת התכנים
 

 גילבתודה על המידע ל
  

 הבברכ
 און ורבקה ניב.-ישראל בר
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