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 הקדמה  

 

 .גילגולו של ניגון. על שני שירים מוכרים וכיצד גרם האחד לכתיבת השני 

 

  בעקבות יהודי בילגוראיי. -לדיאלוג" "בית הספר 

 

  האם השתייך למשפחתכם? –נתן נטע שוורדשאף    

 

  שנה. 100נסגרה קפסולת הזמן של בילגוראיי שתיפתח רק בעוד 

 

 אג' מבילגוראיי.אירוע לציון הוצאתו לאור של ספרו של ידידנו המנוח הנריק וו 

 

  לכל המעוניין דירות לרכישה בבילגוראיי. –עסקי נדל"ן בבילגוראיי   

 

 .תמונות חדשות מבילגוראיי 

 

 :כללי 
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 .הקדמה

 ,אפילו בשוגג ,בשל המצב השורר בארץ כשמשבר הקורונה מונע מאתנו ליזום מפגשים ופעילויות מתוך חשש שנגרום

אולם מירב  .מי מחברינו, ובמטרה לשמור על הקשר עם חברי הארגון אני ממשיך בהפקת דפי העדכון אצללהידבקות בנגיף 

. מובן שככל שיתקבל מידע הקשור ישירות ביהודיי בילגוראיי בעירהנושאים עוסקים במידע עכשוי המתקבל על אירועים 

תינתן למידע זאת עדיפות פירסומית במסגרת זאת. העבודה שהשקענו  ,העיירה, היסטוריה של יהודיי בילגוראיי ומסמכים

עשה יום ביומו את חשיבותה וחשיבות האתר, והמדד לכך למבהקמת אתר האינטרנט שלנו ועידכונו ממשיכה להוכיח לנו 

מצאו אותנו המגיעים אלינו עם בקשות מידע לאחר ש ,שיש להם זיקה לעיירה ,הוא בפניות אנשים שמעולם לא היכרנו קודם

 באתר שלנו. 

אנא ראו בזאת פנייה אל כל אחד מכם, חברי הארגון, לשמור אתנו על קשר, להעביר לנו מידע, סיפורים, תמונות וכיו"ב 

. אנו מקווים שכולכם בטוב, אבל אם חלילה נקלע מי מכם למצוקה הוא יכול לספר לנו על כך אנו עליכם ועל משפחותיכם

  לעזור לו.חפש דרכים בדיסקרטיות ככל שניתן נ

 

 גילגולו של ניגון. על שני שירים מוכרים וכיצד גרם האחד לכתיבת השני.

 [220עמוד  –לותיו של הזקן ארוכים הם מתוך ספרי "וזה נגמר באהבה" ]הסיפור לי
 

אילן להכיר את מאיר נוי ז"ל. האיש שבביתו -בשנות השמונים של המאה העשרים נשלחתי מטעם אוניברסיטת בר
 שהיתי מספר חודשים.

 
חיים חפר ללהקת ׳הצ׳זבטרון׳ של הפלמ״ח. הוא היה האקורדיוניסט של הלהקה. הוא היה מורה מאיר נוי גויס ע"י 

וגם הלחין מאות שירים ומספר לא קטן מהם היו ללהיטים של אותם הזמנים: כך למשל ׳הי־דרומה לאילת׳,  ,למוסיקה
לרבות להקת פיקוד  ,׳אח, פגישה שכזאת׳, ׳טיול לילי׳, ׳הדלת׳ ,׳זמר המלח האיטלקי׳. הוא כתב ללהקות צבאיות

 ,נדל, הלוא הם ׳רן ונ׳מה׳, הצמד אסתר ואבי עופריםדרום, צפון ומרכז, לזמרים רבים כמו הצמד רן אלירן ונחמה ה
 ׳בצל־ירוק׳, רביעיית ׳מועדון התיאטרון׳ ורבים נוספים...״ ל
 

ניצול שואה, הוא נולד בקולומיאה שבאזור גליציה בפולין, היה רק ילד צעיר כשברח מהגטו שעלה  היההאיש 
את האוסף  היהות מעפילים בקפריסין... לאיש בלהבות, לאחר טילטולי דרכים עלה לארץ, לא לפני שבילה במחנ

הבין שטוב יהיה להעביר את האוסף למוסד מחקר אקדמי  הגדול ביותר בעולם של שירי יידיש, מילים ותווים. הוא
למכור את האוסף ובעולם האקדמי  רצה כדי שהאוסף ימשיך לחיות ולתרום לתרבות המוזיקה גם לאחר מותו לכן

הייתה די לקנות אותו. השמועות יודעות לספר שאוניברסיטת היידלברג בגרמניה מוכנה החל מעין מרדף אחריו כ
למכור להם. אומרים שגם  סירבלשלם לו מיליון דולר עבור האוסף, אבל בשל היותו של מאיר ניצול שואה הוא 

, ואני  אתיים אלףהוא הציע לקנות את האוסף... רק במ אילן-לברבתמונה, וגם  הייתה הישיבה־יוניברסיטי בארה״ב
 נשלחתי ללמוד את הנושא מקרוב.

 
, בעיקר עורכי תכניות ברדיו, בטלוויזיה, רכזי תרבות בקיבוצים, זמרים שונים, כאלה בין המבקרים אותו ביתו היו

לקיבוצים בעמק וכיו״ב... הרבה מתעניינים במה ששרו פעם,  80שעורכים חגיגות לציון אירועים היסטוריים: חגיגות 
ושם פגשתי גם את חיים חפר וגם אברך משי שהשפה  יקולוגים, ואנשי מחקר, תיאטרון וסרטים...זגם מו ווהי
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השגורה על לשונו הייתה בעיקר יידיש, הוא לא קרא ספרים חיצוניים ולא עיתונים מחשש ל'ביטול תורה'. אבל שירים 
 ביידיש היו משהו אחר.

 
מבטי נדד אל האברך, הוא היה שקוע אותה העת בשיר אברך. באחד המקרים עת שהיתי שם היה שם גם אותו 

היידיש ״אויפן פריפעטשיק״. הכרתי את השיר, יש לו תרגום לעברית והוא ידוע בשמו העברי ״על האח״, ומוכר גם 
כ״אלף בית״. הבטתי באברך כיצד הוא קורא את הכתוב ביידיש, מתנועע וממלמל בדבקות, משל היה בעיצומה של 

   :איר התבונן בחסיד, נפנה אלי ושאלמ .תפילה
 ״אתה מכיר את שיר הפרטיזנים היהודיים?״ -
 ״ודאי, ומי לא מכיר שיר זה?״ -
״אתה יודע ישראל, זה ממש גילגולו של ניגון. מי שכתבו את המנגינה היו שני אחים מלחינים רוסיים. האחים -

׳גנבו׳ את המנגינה שלהם, ושאסיר יהודי  פוקראס. ומספרים שכשהם שמעו לראשונה שהפרטיזנים היהודים
את המילים לזכרם של לוחמי מרד גטו ורשה  1943צעיר בגטו וילנה, ׳הירש גליק׳, כתב למנגינה זאת בשנת 

וחבריו שנרצחו, ושהשיר התפשט בין קבוצות הפרטיזנים השונות והפך לסמל ההתנגדות לרדיפת הנאצים, פרצו 
 . האחים פוקראס בבכי״

  .ם להם לבכות, רוגז? התרגשות?״ שאלתי את מאיר״מה גר -
״התרגשות!!! ומעשה שהיה כך היה, השניים התבקשו על־ידי מחלקת התעמולה הסובייטית לכתוב קטע מוסיקלי -

נהדר. נסה לשיר רק את  'גאלופ'כליווי לסרט המתאר קוזקים רוכבים על סוסים. ואכן, המוסיקה שכתבו היא 
 ז במושכות ותרגיש מייד דהירה של סוסים...״ המנגינה ודמה שאתה אוח

   .״אז מה כל כך מרגש בדהירת סוסים שגרם להם לבכות?״ המשכתי להקשות על מאיר בסקרנות הולכת וגוברת-
״ובכן, לא תאמין! שעה שנתבקשו לכתוב את המוסיקה, לא חלף בראשם של השניים אף רעיון מוסיקלי, ישבו שני -

וחשבו... רק שתבין ישראל, השניים היו גויים, אבל אביהם היה יהודי שהמיר את דתו, הגויים הרוסים וחשבו, 
הסבא שלהם היה יהודי לכל דבר. השניים נזכרו שכשהיו ילדים היה הסבא שר להם את שירו של מרק ורשבסקי 

אותה ולהסוות  שיר שחברנו האברך מעיין בו עכשיו. השניים נזכרו במנגינה והחליטו לגנוב ׳אויפן פריפעטשיק׳
. לא מאמין לי? הנה זמזם את המנגינה של המילים: ׳חדר קטן, צר 'גאלופ'את הגנבה בכך שיהפכו אותה ל

לא בדיוק אותו דבר? אותו רצף מלודי,  –וחמים׳, עכשיו את המנגינה של ׳אל נא תאמר הן זאת דרכי האחרונה׳ 
׳שם הרבי את תלמידיו מורה אלף־בית׳. ועכשיו  אבל זה עוד כלום: עכשיו זמזם את ההמשך:  ?אותה הרמוניה

אנחנו פה!׳ נו מה אתה אומר  –עשה אותו דבר עם המילים ׳זה יום נכספנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים 
״אז למה הם בכו?״ ״כי הם הבינו שהם לקחו משהו יהודי והחביאו  .עכשיו? ביידיש זה בדיוק אותו דבר״

ועם האף היהודי שלהם  , שו כל שביכולתם כדי להעלים את המקור. והנה באים אותם יהודיםוע  ,והסתירו, והסוו
ולוקחים אותו בחזרה ועושים לו מחדש גיור כהלכה... זה לא מרגש עד  ,הם מריחים את הריח היהודי של הזמר

 דמעות?״ 
 

מיר. קען איך אייך פרעגן ַא קשיא? ״ַאנטשולדיקט  :באותם רגעים עלו דמעות גם בעיניי. התעשתי ופניתי אל האברך
סלח לי, ]איר ליינט נישט ַאנדערער ביכער, אויך נישט צייטונגען. וואס קענט איר געפינען אין יידישע לידער?״ 

אינך קורא ספרים חיצוניים, גם לא עיתונים. מה אתה מוצא בשירים  ?האם יכול אני לשאול אותך שאלה
  .]?ביידיש

 .ענה לי בכוונה שלמה [נשמה!]״א נעשָאמע!״ -
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 הנה לינקים לשירים: כדי לשמוע לחץ על התמונה

 
 אויפן ּפריּפעטשיק , אסתר עופרים

 

 
 שיר הפרטיזנים ביידיש

 

 
 המקור הרוסי לשיר הפרטיזנים
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 .בעקבות יהודי בילגוראיי - "בית הספר לדיאלוג"

 2021חודש יוני 
בבילגוראיי מפה מיוחדת המציגה את מסלול ההליכה סביב  5כחלק מהפרויקט, הכינו תלמידי בית הספר היסודי מס 

 בילגוראיי, בעקבות יהודי בילגוראיי. זהו סיכום הפעילויות של "בית הספר לדיאלוג".
מספר האב יאן טברדובסקי הצטרף לתוכנית החינוכית הארצית "בית הספר לדיאלוג", חינוך  זה, כך יסודיבית ספר 

פולני. תלמידי הכיתות הוותיקות העשירו את ידיעותיהם על ההיסטוריה -לסובלנות ותשובות לשאלות קשות בדיאלוג היהודי
 -עובדות נשכחות על התושבים היהודים בעירנו  והתרבות של יהודי פולין. בהשראת הסדנאות הם עצמם החלו לגלות

מסבירה המורה להיסטוריה ומפקחת הפרויקט, אלינה טיפקו. הם חיפשו מידע, מפות ותצלומים ישנים בכוחות עצמם. הם 
תושבי בילגוראיי על היחסים בין חתן פרס נובל לעירנו. על בסיס המידע שנרכש הם ועדכנו את קראו את עבודותיו של זינגר 

מסלול של טיול סביב בילגוראיי, בעקבות צעדי  הכנת יצרו משימות מולטימדיה. התוצאה של כמה חודשים של עבודה היא
 הוא מוסיף. -יי איהודי בילגור

 
פרויקט זה אפשר לי להתעמק בהיסטוריה ובתרבות היהודית הקשורים לעירנו. למדתי על כך מעדותם של עדים מאותם "

אוליוויה  -אומרת לנה פוטמה.  כך "תא רבתא שלי שזוכרת את תקופות מלחמת העולם השנייהזמנים, ראיינתי את סב
ת והרחבתי את הידע יחד למדתי לעבוד בקבוצה, למדתי תקשור .דודז'יץ ערכה טיול סביב בילגוראיי וראיון עם ארתור בארה

יי. בנוסף, חיפשנו גם אבילגורל באשרקשרים התעניינו גם באישיותו וביצירתו של זינגר ובספרות חיפשנו  ,ההיסטורי שלי
 ."באינטרנט נוסף מידע

 
בתמונות ארתור בארה מרצה לילדים ומסייר אתם בנקודות לאורך המסלול על המפה לרבות בית בשביס זינגר. בין 

 המדריכים גם מארילה אשתו של יאנוש רוסלן ראש העיר.
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 ?האם השתייך למשפחתכם – נתן נטע שוורדשאף

המידע חלקי ואנו פונים לציבור בשאלה אם הוא ונלקח כנראה מארכיון פולני ]לא ידוע איזה ארכיון[ חומר זה הגיע לידינו. 

 השתייך לאחת המשפחות שלכם ואם כן אולי יש בידיכם מידע נוסף. 

 1927בבילגוראיי, נאסר ב  1900בנם של פישל ובלומה ]פייבלסון[ נולד ב היה נטע שוורדשאף נתן שמה שידוע עליו הוא 

 באשמה של פעילות קומוניסטית.

 
 מעדויות של אחותו ]חסר שמה[ הוא נרצח בזמן השואה ]לא ידוע באלו נסיבות[ 

 מונחות היו משקפיים בעלותרואי עד כדי כך שעל חוטמו -נטע היה בהיר שיער, בעל עיניים כחולות. היה קצר

 עדשות עבות. היה מסוג הגימנזיסטים של פעם שראו ונטלו על עצמם את עול העם והאנושות. שמו, בעיירה,

 היה מילה נרדפת לאחד שחונן בנטיות אמנותיות ואידיאליסטיות, הוא ארגן חוגים תיאטרליים ואת כל

 ההתארגנויות הציוניות, בכל דבר השקיע חיים ולב.
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 שנה. 100נסגרה קפסולת הזמן של בילגוראיי שתיפתח רק בעוד 

 שנה. 100נסגרה קפסולת הזמן של בילגוראיי שתיפתח רק בעוד 
הפרויקט לרגל השלמת ושל העיר,  443 ה הביום הולדת ,יי, בבילגורא2021בספטמבר,  10ביום שישי אחר הצהריים, 

מרכז העיר ושיקום בניין ברחוב קושצ'יושקי. לצורך מרכז שירותים חברתיים, בנוכחות אורחים ותושבים  המושקע של
ועד אז תישמר בעיריית  שנה 100". הקפסולה תיפתח מחדש בעוד  2020יי א"קפסולת הזמן בילגור מוזמנים, נסגרה

 .בילגוראיי
לנצל את ההזדמנות הזו, וביום  ההחליט ]השלטון המקומי[ העיר הנהגתזכויות עיר.  בילגוראיי השנים בדיוק קיבל 443לפני 

אחת ההשקעות הגדולות שבוצעו בשנים האחרונות. גלריית תמונות של האזור המשופץ את יי, סיכמה אשל בילגור ההולדת
 עבודות הושלמו.ה - העירסביב בית העירייה ניתן למצוא בהתחדשות מרכז 

 10ויזכור את היום הזה  אותהשהו בהתלהבות רבה יפתח ישבעוד מאה שנה מ בתקווה כאמור הקפסולה הזמן נסגרה
מלך סטפן באטורי העניק לעיר שלנו זכויות שהשנה  443וישחזר את טקס סגירת קפסולת הזמן במלאת  2021בספטמבר 

 .אזרחיות
ההשקעה הזו, הודה לכל המעורבים ביישומה תהליך  שבדבריו הזכיר את, ראש העיר לןסיאנוש רו סכאירח את האירוע והט

ובירך את כל האורחים שנכחו באירוע, ביניהם: קשישטוף הטמן, חברת הפרלמנט האירופי, ביטה סטרסלקה, סגנית המרשל 
מריאן קורז'ינה, יו"ר  בילגוראייאנדריי סארליפ, יו"ר מועצת מחוז  לובליןשל של מחוז לובלין, מיכאל מולאווה, סגן המושל 

קודמים, סטפן אולצ'צ'ק ורומן סוקאל. פקידי שלטון  עיר. היו גם ראשי בבילגוראיי KPP -אנדז'יי ז'אצ'י, מפקד ה ,ועצת העירמ

 .בילגוראיי ותושבימקומי, 
 חנוכת כיכר וולנושצ'י המתחדשת נעשתה על ידי פ. דין יוזף פליס.

 החלק העיקרי באירוע של יום שישי היה הטמעת קפסולת הזמן.
בתוך הקפסולה יש, בין היתר, מידע מפורט על ההשקעה שהושלמה, תמונות מלפני ההתחדשות ואחריה, מידע עדכני על 
העיר, קטעי עיתונות המתעדים אירועים מקומיים ולאומיים, תיאור כיצד חיינו במצב חירום אפידמיולוגי ורשימות של בני 

 לן קבע את חוק המיקוםראש העיר יאנוש רוז -נוער וקשישים לדורות הבאים. 
את צו הקהילה לפולחן האלוהי ואת משמעת הקודש. מריה גדלנה, פטרונית בפני אלוהי  המין בההכומר ויטולד באטיצקי,  -

 ייאהעיר בילגור
 2020דו"ח על עבודת מועצת העיר בשנת ו ,יו"ר מועצת העיר בילגוריי, אנדז'יי ז'אצ'י, הוסיף את הרכב מועצת העיר -
 2020לוק, גזבר העירייה, הוסיף מידע על יישום התקציב לשנת רומן  -
 על ידי המזכיר בוגדן קובאליק. הוכנסו לקפסולה  בבילגוראייחוק העיר, הרכב הצוות והתקנות הארגוניות של בניין העירייה  -
ל ידי ג'רזי סוסנובסקי, " בקפסולה לדורותיהם הוסתר עבילגוראייכל התיעוד הקשור ליישום ההשקעה "החייאת מרכז העיר  -

 ראש מחלקת יישום ההשקעות.
, שהועלה על ידי 2020בנוסף, כך שלדורות הבאים יהיה תיעוד מלא של זמננו, הקפסולה תכיל דו"ח על מצב העיר לשנת  -

 סיטרז.-אסטרטגיה ותכנון השקעות, ג'ואנה שודז'ינסקההראש אגף 
 צירפה תיעוד צילומי לפני ואחרי התחדשות מרכז העירסיס  -ראש מחלקת הפיתוח המרחבי רג'ינה קוזל  -
 על ידי ראש אגף הכלכלה העירונית, אמיליה מאלק. ואקולוגיות שמיישמת העיר נמסר-מידע על התוכניות הפרו -
כמוסה לדורות הבאים, את הנושאים הנוכחיים של העיתונות המקומית הכניס לדובר בניין העירייה, פאוול ג'דנאץ',  -

 .הקורונהית, היה גם מידע על המאבק במגיפת והאזור
קטעי עיתונות המתעדים אירועים חשובים בעיר, לאומית ועולמית שהוכנו על ידי צוות עובדי הספרייה הציבורית העירונית  -

 הבמאית מריה זליגה. צירפה, של בילגוראייוהמחוזית 
 .יי, הוסיפה הלינה ולסאעל ידי חברי אוניברסיטת בילגור שהוכן השלישי ובני הגילהמסר של קשישים את  -
 על ידי הבמאי אנדז'יי צ'צ'רובסקי הוכנה 1הזוכים בתחרות הספרותית מבית הספר היסודי מס ' -רשימות של צעירים  -
 לוחות הנצחה על פלאק וולנוצ'י בעיצובו של קמיל לוקאסיק,  -
 מתכונים אזורייםכמו גם , Biłgorajתמונות של תחפושות  ווי, הפולקלורגם את ההבסופו של דבר, לא יכולנו לפספס  - 
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 .ראש העיר פותח את קפסולת הזמן של העיר ומתחיל למלא אותה בתכנים
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 מופע אמנותי לצד הטכס.
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 אירוע לציון הוצאתו לאור של ספרו של ידידנו המנוח הנריק וואג' מבילגוראיי.

  

 
איש  Henryk Wujecידידנו הבילגוראיי הנריק וואג'  דיווחנו על פטירתו של 18.08.20מ  241דף עדכון מספר ב

ציבור, ממנהיגי סולידריטי ומנהיג המחתרת לסילוק הקומוניזם מפולין, חבר בית הנבחרים הפולני ]הסיים[ ודמות 
 מרכזית בטיפוח הקשרים אתנו בהיותו ממקימי ארגון התרבות ע"ש בשביס זינגר בבילגוראיי.

 לציון הוצאתו לאור של ספרו  אירוע פומבי שצולם לטלוויזיה המקומיתהשבוע נערך 
 היו בעלות חשיבות עליונה, הנריק וואג'שבעבור  . מדובר בקובץ של מסות "הפוך את העולם הזה למשמעותי"

יצה, כי הנריק וואג' . הוא כתב בעיקר בלילה, לאחר יום רTanewהעת הרבעוני הבילגוראי -ונכתבו עבור כתב
. הוא עבד רבות על וממשיך לכתובתעורר מ היההוא נרדם בזמן הכתיבה, ואז לפעמים לא הלך, אלא רץ. מעולם 

בראשו שניתן להשלים טורים אלה, עלתה המחשבה שככאשר כבר היו כמה עשרות טורים ו -הטורים האלה. 
 ., הוא חלה. כשהחל הנריק וואג' לעבוד על הספרנוספים ולפרסם אותם

ראיתי איך אכפת לו מזה ואיך הוא לא יכול יותר. ואז, עם חברתי היקרה תרזה אוגרודזינסקה, " – וואג'לודוויקה 
, החלטנו לסיים אותו. ידענו שאי אפשר לבזבז את זה. אם זה היה חלומו הנריקשערכה את הספר הזה יחד עם 

 .", עליו להתממשהנריקשל 
שירים ועוד ב והושלם גם בילגוראייהרבעוני של  Tanew ב 2009שהתפרסמו מאז הספר מורכב בעיקר מטורים 

כמה טקסטים שהופיעו בפרסומים שונים. בספר יש גם זכרונות של המחבר. האב טומאש דוסטטני וקובה 
, טיולים ותחיים שונ מתקופותגם הרבה תמונות  בספר ישכתבו בין היתר על הנריק וואג'. הוסיפו וויגנאנסקי 

 .מפגשיםו
מלא, גם משימה י שהואמרוצה ממנו. אני גם מקווה  אם היה בחיים היה שהנריקהספר יצא לאור ואני מקווה  -"

 וואג'.חינוכית לצעירים", אמרה לודוויקה 
, פיוטר פלור, אירנה גדג', בארהבמהלך המפגש הוזכר הנריק וואג' בין היתר על ידי: סטפן אולצ'צ'ק, ארתור 

 .רוז'ינסקיויסלב 
 .על ידי: אליצ'ה ז'אצ'ביץ וסטפן שצמידט הוקראוקטעים מהספר 

   על ידי האירוע אורגן
 Biłgorajska Telewizja Kablowa / Biłgorajskie Centrum Kultury 
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 התמונה השנייה צולמה בטכס הסרת הלוט על קיר הזיכרון ליהודי בילגוראיי הנריק וואג'תמונות של 
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 הנריק וואג'תמונות ממשדר הטלוויזיה של הטכס לציון הוצאה לאור של ספרו של 
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  .לכל המעוניין דירות לרכישה בבילגוראיי –עסקי נדל"ן בבילגוראיי 

 ,מקבלת צבעים, אקלים ותנופה. עוד מעט]שם רחוב הגישה למתחם המדובר[,  ה"שביל הקולטור"על  תהמשוחזרהעיירה 
 הלב גדל. ,חיים שוקקיתחיל להיות  2021,יוני ב

 .שלא ניתן להגשימוכהרף עין, עוד קצת והם יהפכו להיות רק חלום  "נמס"הנכסים מצבור חברים יקרים, 
מזמינים אתכם להצטרף אלינו! אנחנו מעודדים אתכם לקנות בתים יפים וייחודיים, דירות להשכרה עם פוטנציאל עסקי גדול. 

 כל זה במקום אחד.ואנו מעודדים אתכם לרכוש דירות בשלב השני המתעורר של בניית דירות. עיצוב מקורי, אווירה, מרכז! 
וחות התובעניים ביותר. אנו מזמינים משפחות עם ילדים, זהו פתרון מיקום אנו מציעים דירות שעומדות בציפיות של הלק

המקום מהווה אידיאלי )קירבה לאזורים ירוקים, בטיחות, בית ספר, מרכז( אנו מציעים דירות לזוגות שחיים אורח חיים פעיל. 
 בסיס מושלם לטיולי אופניים, קיאקים, הליכות. חברה כדאי!!!

 מרכז קולינרי, מסחרי, תרבותי.ב גם ליהפוך בקרושלנו  מתחםה
 אנחנו מזמינים אתכם!

. ראה באתר ן הממוקם בלב העיר′′פרטים בנוגע לרכישה, השכרת נכסים יסופקו באתרי האינטרנט שלנו ובמשרד הנדל 

www.m2nieruchomosci.eu   718 669 602 טלפון במשרדים 

 מטר מרובע.פי שטח וחניה תת קרקעית לרישום הקונים דירה עם ואצלנו, שהמחירים אטרקטיביים אני גם רוצה להוסיף 

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
http://www.m2nieruchomosci.eu/
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 תמונות חדשות מבילגוראיי:

 תמונות מבית הספר. –חינוך 

 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
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 מופעי במה תיאטרון ופולקלור.
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 מועצת העיר בישיבות עבודה
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 כיכר העירייה המחודשת

 
 בניין מרכז התרבות

   

mailto:rivka783@zahav.net.il
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 .[יו"ר ארגון מדריכי פולין ןגיל פארבאדיבות ]כללי:

 

 הלובלינאים
עמותת יוצאי לובלין וסביבותיה לדורותיהם והמכון הפולני מזמנים להקרנת בכורה של הסרט המתעד את סיפורה 

 של הקהילה היהודית בלובלין ואת שרידיה.
 באוקטובר. ההזמנה זוגית ובחינם. 5-הסרט יוקרן בסינמטק תל אביב ב

 .בתמונה המצורפתפרטים 
  

 שנה לרצח יהודי קייב והסביבה שנרצחו בבאבי יאר 80תצוגה מקוונת חדשה לציון 
 שנה לרצח בבאבי יאר.  80יד ושם העלה תצוגה לציון 

יהודים בידי הגרמנים הנאצים בסיוע משתפי פעולה  33,771, נרצחו בבאבי יאר 1941בספטמבר  30-29-ב
 80חו להינצל מהטבח והתגלו לאחר מכן, הועברו לבאבי יאר ונרצחו. התצוגה מציגה מקומיים. יהודים שהצלי

עדות לרדיפה של  -תצלומים של יהודים שנרצחו בבאבי יאר ונמסרו ליד ושם בצרוף דפי העד לזיכרון עולם 
רבים  קהילה שלמה. לעיתים היה מדובר במשפחות שלמות, לעיתים ארבעה דורות נכחדו תוך יומיים, ובמקרים

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
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לא נותר מי שיזכור את שמות הנרצחים וינציחם. בלחיצה על כל אחד מהתצלומים תוכלו לצפות בשמות 
 .לחצו כאןהקורבנות ובדפי העד שנמסרו לזכרם. לכניסה לתצוגה 

  
 תערוכה נודדת בפולין -מלא מהם בשום מקום

בשיתוף מוזיאון פולין לתולדות יהודי פולין בוורשה  2017התערוכה "מלא מהם בשום מקום" נוצרה בשנת 
 היא הוצג בפסטיבל הסובלנות בזאגרב. 2019והמיעוטים באוסלו. בשנת והמרכז הנורבגי לחקר השואה 

באמצעות ציורי קיר, היא מציגה נושאים נבחרים מההיסטוריה של יהודי פולין בצורה חדשנית, מציגה את יחסי 
פולנים ודרכים לשקם את זכרונם של שכנים לשעבר על ידי פעילים בעיר ועמותות מקומיות. התערוכה -יהודים

 ינה בפולנית ובאנגלית.זמ
התערוכה מוצגת בתקופה זו ברחבי פולין ולאחר שהוצגה בלובלין, בורשה ובקרקוב היא מוצגת כיום בלודז' 

(. 2021בנובמבר  1 -באוקטובר  19באוקטובר( ובהמשך בז'שוב ) 17)בכיכר מול מרכז הקניות מנופקטורה, עד 
פעילויות חינוכיות ותרבותיות, שנוצרו בשיתוף פעולה עם  התערוכות בערים השונות מלווה בתוכנית עשירה של

 שותפים מקומיים.
 תוצג התערוכה במוזיאון השואה בסרד, סלובקיה. 2022בשנת 

 https://www.youtube.com/watch?v=nZ3u_e2UccY -סרטון על התערוכה ועל ציורי קיר ברחבי פולין
  

 אנדרטה חדשה בצפת -"ידי בחירה"
לפני מספר חודשים נחנכה בצפת אנדרטה מעשי ידי סם פיליפה המוקדשת ליהודים שהצילו יהודים לאורך 

 ההיסטוריה. 
מגולפים עם כארבע העיצוב כולל שתי ידיים מערסלות מגן דוד. בכל צד של מגן הדוד לוחות אבן ירושלמים 

 מאות שמות בעברית ובאנגלית של יהודים שהצילו יהודים.
 האנדרטה ממוקמת ברחוב ירושלים בצפת.

 מצורפת תמונה

 
 

 מקומות חדשים ואנשים טובים -סמינר אוקטובר בפולין
באוקטובר מתוכנן סמינר השערה נוסף למדריכים במרכז פולין ובדרומה. הסמינר במתכונת דומה  10-ב
הסמינר מיועד למדריכי פולין ולאורחים. פרטים על הסמינר בקובץ  סמינר המוצלח שהתקיים בחודש אוגוסט.ל

אנא הירשמו בהקדם. מפגש הסברה לקראת הסמינר יתקיים בזום ביום ראשון הקרוב,  -המצורף. המעוניינים
 קישור למפגש. 19:00באוקטובר בשעה  12

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://trailer.web-view.net/Links/0X9880339CF6646327B016EA39FBCD6799EA261AD0B0A6C43587F3AA2BEBCBA673B11CD261099D90CD142635A52FAC626B65006ABBFF7DC441C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nZ3u_e2UccY
https://us02web.zoom.us/j/83722053800?pwd=cTN2TWVSVkJNTTFqM3NHSy85dmN5dz09
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 הטמפל בקרקוב )תודה ללילי הבר ולארגון יוצאי קרקוב בישראל(

בערב ראש השנה תשפ"ב ניתן שם לרחבה שלפני ה"טמפל" ומעתה היא נקראת על שמו של יהושע אוזיאש 
 ד"ר ודרשן ב"טמפל".טהון, רב 

כשקרקוב הייתה  1862-1860לרגל חגי תשרי האזינו להרצאתה של ריקי מנדל על ה"טמפל", שנבנה בשנים 
הונגרית, ואשר הביא לידי ביטוי את רוח ההשכלה והאמנציפציה שהחלה לנשב -חלק מהאימפריה האוסטרו

ת שלו; ברב ד"ר טהון שנשא דרשות באותם ימים. ההרצאה עוסקת במבנה בית הכנסת והאדריכלות המיוחד
 במקום; ובוויכוחים סביב אופיו של קהל המתפללים במקום ותפישת עולמם.

GpuoS5tU-https://youtu.be/3d  
 המעצב שנרצח בשואה איחל באיגרת: "תשקעי השנה שחלפה עם כאבייך!" 

ת מביא הצצה אל העולם היהודי שנחרב: גלויות השנה טובה של חיים גולדברג חן מלול מהספרייה הלאומי
 )חגי( הנציחו את יהדות פולין וזכו להצלחה אדירה

 לקריאה
  

 יד ושם העלו שתי תערוכות מקוונות:
בעזרת עדויות, חפצים, תמונות וכרטיסי ברכה מאוספי יד ושם אנו מציעים לכם מבט על  -לשנה טובה תכתבו

 הדרכים שבהם ציינו היהודים את מועדיהם לפני השואה, במהלכה ובתקופה שאחריה.
 .לחצו כאןלתערוכה 

 ד"ר מנחם אריך קליבנסקי היה מנהל הגימנסיה "יבנה" בעיר קלן  -אחד בשביל כולם  -הצלה בידי יהודים 
שבגרמניה. במהלך המלחמה הוא הצליח להציל עשרות מתלמדיו ולארגן את העברתם לאנגליה במסגרת 

הקינדרטרנספורט. באופן טראגי קליבנסקי ומשפחתו לא הצליחו להימלט והם גורשו למזרח ונרצחו. סיפורו 
וכה מבוססת על של קליבנסקי הוא אחד מסיפורי ההצלה של יהודים בידי יהודים שמוצגים בתערוכה. התער

 עדויות ניצולים ועל מגוון פריטים מאוספי יד ושם.
 לחצו כאןלכניסה 

  
 

 Asher (Oskar) Ederאשר )אוסקר( אדר 
אגודת מורי הדרך מביאה את סיפור חיים המופלא של ילד גרמני, חבר בתנועת הנוער הנאצית, טייס צעיר 
בחיל האוויר הגרמני במלה"ע השנייה, דר. למשפטים, היוצא למזרח בחיפוש רוחני, מתיישב ראשון ברמת 

מרים מעמיקים על נושאים יהודיים וגם על השניים, מדריך תיירים ולבסוף, יהודי שומר מצוות הכותב מא
 אסלאם.
 לקריאה

  
 סרט -המספר העגול 

( הסרט 28/10 -, חיפה20/10 -, חולון30/9, 25/9, 23/9 -החל מסוף החודש יוקרן במספר סינמטקים )תל אביב
 הדוקומנטרי החדש.

מסע היסטורי ואישי הבוחן כיצד התקבע והתקדש המספר שישה מיליון כסמל לשואה. הניסיון לפענח את מקור 
המספר המיתולוגי מוליך את הסיפור הרבה מעבר לסטטיסטיקה, אל שאלות של היסטוריה, פוליטיקה וזהות 

 ת השלווה ומהדהדות עד היום:שמעכירות א
 מאיפה צץ המספר? מתי מתחילה ספירת הקורבנות ומתי היא מסתיימת?

 מיהו הקורבן הראשון ומיהו האחרון?

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
https://youtu.be/3d-GpuoS5tU
https://blog.nli.org.il/hayim-goldberg/?_atscid=3_2269_212899816_10070751_0_Txzxajjazjsdsu88ud8&utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=tochen5sept2021
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/rosh_hashana/index.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Online-exhibitions
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/rescue-by-jews/index.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Online-exhibitions
https://itga.org.il/memorial/%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%A8-asher-oskar-eder/
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 מהן הבעיות בספירה והאם נגיע אי פעם למספר המדויק של הקורבנות היהודים שגבתה השואה?
שמא החובה לבחון את  או לגעת בו והאם המספר הוא אייקון שהתקבע בתודעה מעבר לכל שאלה ואסור

 פרטים באתרי הסינמטק. המספר ולנסות לפענח אותו היא הדרך היחידה להגן עליו ?
  

 החוויה הישראלית מחפשת מדריכי פולין להדרכת יעדים נוספים באירופה
 פניית החוויה הישראלית. AS-ISמצורפת 

 חברות וחברים יקרים.
חדש בשם "החוויה היהודית". הוא מיועד בעיקרו לקהל מבוגרים יהודי במהלך השנה האחרונה יצרנו מותג 

 מצפון ומדרום אמריקה. יחד עם זאת המסעות, בהתאמה כזו או אחרת, ישווקו גם בישראל.
 כפי שתראו, המסעות הם באירופה עם דגש על חוויה יהודית  אך כמובן אינם מתעלמים מהסובב.

 /https://www.jewishexperience.travelאתר: 
אני פונה אליך במטרה לחפש מבין חברינו מדריכים שיש ביכולתם וניסיונם עם מבוגרים, להדריך חלק 

מהיעדים המופעים בתוכניות אלו, מתוך הנחה כי מרבית חברנו מורגלים בהעמקה סקרנות ורכישת ידע 
 מתמדת.

 מחפשים מדריכים דוברי עברית, אנגלית וספרדית.
 EphyG@israelexperience.org או במייל  8391098-052לפנות ישירות לאפי גוטמן המעוניינים מוזמנים 

  
 הקלטות ופעילויות

 Museum Jewish Heritage Living Memorial To The Holocaustמבית 
"We Share the Same Sky" with Rachael Cerrotti and Ellen Bachner Greenberg 

https://www.youtube.com/watch?v=N1E_mBjFbhI  
  

 הכנס השנתי של העמותה לחקר מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה
https://www.youtube.com/watch?v=o4lYbH1ah68  

 
 מבית יד ושם

Where to go? - Holocaust Survivors' Return to Life 
https://www.youtube.com/watch?v=RufBa8kCSG8 

  
Nazi Germany and the Jews between 1933-1938 

https://www.youtube.com/watch?v=ypAC2nPX6Yw 
  

 Museum Jewish Heritage Living Memorial To The Holocaustמבית 
Nazi Hunting: From John Demjanjuk to Richard Spencer 

y1ud7Lmc-https://www.youtube.com/watch?v=6y 
  

 מבית קרקוב הכבושה
 ? איך התנהל משפטו של אמון גת

https://www.youtube.com/watch?v=9hTNpbJ6pP0 
  

 .וטרה גילבתודה על המידע ל

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il
mailto:EphyG@israelexperience.org
https://www.youtube.com/watch?v=N1E_mBjFbhI
https://www.youtube.com/watch?v=o4lYbH1ah68
https://www.youtube.com/watch?v=RufBa8kCSG8
https://www.youtube.com/watch?v=ypAC2nPX6Yw
https://www.youtube.com/watch?v=6y-y1ud7Lmc
https://www.youtube.com/watch?v=9hTNpbJ6pP0
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 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: 

 
  

 הבברכ
 און ורבקה ניב.-ישראל בר

  
 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il

