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תרגום "חורבן בילגוראיי" לאנגלית ע"י  JewishGenבשלבים מתקדמים לקראת השלמתו



יאנוש רוסלן [ראש העיר בילגוראיי]  -יש לי תוצאה חיובית.



ביום  27.01.2022צוין גם בבילגוראיי יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.



מצאתי את קבר ההמונים בו קבורים סבי סבתי דודותיי עוללם ודודי.



 20שנה מאז הוקם "אנסמבל סולני תל אביב" ברכות לאירוע מבילגוראיי.



מה מתחולל בבילגוראיי בימים אלה.
 חורף בבילגוראיי.
 אירוע חוצות בבילגוראיי – חג דתי "חג שלושת המלכים".
 האם תהיה סילביה בובר ,היפיפייה מבילגוראיי ,הזוכה בתחרות מיס פולין השנה?
 פעילות תרבותית לילדים – תיאטרון ילדים בבילגוראיי.
 גיוס בני נוער בילגוראיי לשירותי הצלה וכיבוי אש



כללי[ :באדיבות גיל פארן יו"ר ארגון מדריכי פולין].



תגובות.

התמונות מבילגוראיי לקוחות מתוך סרטונים המוקרנים בטלוויזיה הבילגוראית.

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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תרגום "חורבן בילגוראיי" לאנגלית ע"י  JewishGenבשלבים מתקדמים לקראת השלמתו .
הארגון הגנאלוגי  JewishGenהעוסק בתיעוד והנצחת היהודים שנרצחו במהלך שואת יהודי אירופה עוסק בין היתר בתרגום
ספרי הזיכרון של הערים והעיירות שראו אור בעבר בדרך כלל ע"י ארגוני הנצולים .סוף סוף הגיע התור גם לתרגום ספר
הזיכרון שראה אור ביוזמת הארגון הראשון של יוצאי בילגוראיי ביוזמת בני דור ראשון של הניצולים ובעריכת אברהם קרוננברג.
על יוזמה זאת נתבשרתי לאחרונה ע"י אנשי  ,JewishGenהעוסקים במלאכה הגב'  Irit Rosinאשת הארגון והעורכים
הגרפיים .בשלב זה התרגום כבר הושלם ועוסקים בעריכה הגרפית ע"י הגב'  .Nina Schwartzאני אמור לקבל עותק של
הספר ואיידע גם את החברים שהספר נמצא בשלבי הפצה.
מי שמעוניין לעיין בגרסה הממוחשבת של התרגום מוזמן ללחוץ על הלינק או על התמונה שמתחתיו.

https://www.jewishgen.org/Yizkor/Bilgoraj/Bilgoraj.html
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כל המעוניין ללמוד על ארגון  JewishGenיכול ללחוץ על הלינק או התמונה שמתחתיו.

/https://jewishgen.org

יאנוש רוסלן [ראש העיר בילגוראיי]  -יש לי תוצאה

חיובית.

"שבת בלילה לתוך יום ראשון הרגשתי רע יותר עם צמרמורות ,כאב ראש וחום הגוף עלה ל  37.8מעלות .רופא המשפחה שלי
נתן לי הפניה להיבדק לקוביד  19וביום שלישי בבוקר גיליתי שהתוצאה חיובית.
מישהו בטח יגיד ,או לפחות יחשוב ,שעודדתי אנשים להתחסן ,ביקרתי אנשים המתנגדים לחיסונים ,ובינתיים חליתי בעצמי
והשתכנעתי בחוסר יעילות ההתחסנות .ובכן אין יותר רע מזה .ככל שאני מעודד את כל הלא מחוסנים להתחסן בהקדם
האפשרי .היום ,אחרי יומיים של הרגשה רעה יותר ,הטמפרטורה כמעט חזרה לשגרה ( 😎.36כאב הראש ירד ,רק קצת חלש.
בגלל הבידוד שנכפה עלי ,אני יושב בבית ,מתעדכן בקריאה ,שומע קונצרטים לפסנתר של רחמנינוב בביצוע הפסנתרנית
המדהימה אנה פדורובה (הם ממש יפים) ,אני כותב לכם את המכתב הזה ונהנה מהחיים .מתחיל לעבוד מרחוק מחר כי אני
רוצה להתעדכן בכל מה שקורה בעיר.
ההצטננות הנפוצה שאנחנו חווים מספר פעמים בשנה הייתה הרבה יותר חמורה מקוביד  .19ומסלול כל כך קל של המחלה
נובע אך ורק מהעובדה שאני מחוסן בשלוש מנות .אם אני חושב שהייתי יכול להיות בבית חולים להתפלל לנס ,או לשכב
מחוסר הכרה מחובר למכונת הנשמה הכל בגלל שנתתי לאיזה אידיוט לשכנע אותי שלא להחסן ,אני שמח שלקחתי "רעל"
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זה וזאת הייתה החלטה נבונה .ככל שמדינת פולין מממנת את כל עלויות החיסונים ,והפרופסורים הפולנים הבולטים ביותר
מֹור ְביֶיצקי מבטיחים לי שחיסונים אינם ניסויים רפואיים ,אז אני לא יכול
ָ
שמייעצים עד לאחרונה לראש הממשלה ָמ ֶטאּוש
להבין .אוי ,איך מישהו יכול לסכן את חייו ,להטיף לתיאוריות שטותיות ,לא להחסן ולשכנע אחרים לעשות את אותו הדבר.

אני גם מחוסן נגד שפעת כבר ארבע שנים .רופא המשפחה שלי הסביר לי שהחיסון לא מגן ב 100%-ממחלות ,אלא בעיקר
מפני מחלה קשה .מאז לא הייתי בחופשת מחלה .גם אם יום אחד היה חום אז אחרי יומיים ,אחרי שתיית מים עם דבש ולימון
הכל חזר לשגרה .כנ"ל עם חיסון קוביד  19זה לא מבטיח  100%הגנה מפני התדבקות ,אבל זה מאפשר לגוף שלנו להילחם
בנגיף במהירות וביעילות .אני יודע שאני לא מצליח לשכנע אנטי מתחסנים קנאים להתחסן ,כי אף אחד לא המציא לא תרופה
ולא חיסון לטמטום ,אבל אם למישהו יש עדיין ספק והוא מהסס אם הוא צריך להתחסן או לא ,מציע פעם אחת שילך להתחסן.
החיסון שלי אולי גם הקול שלי כן יגרום שהוא יעשה את ההחלטה הנכונה ומהר.
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ביום  27.01.2022צוין גם בבילגוראיי יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.
ביום  27.01.2022צוין גם בבילגוראיי יום הזיכרון הבינלאומי לשואה .בין היתר הקרינה הטלוויזיה של בילגוראיי תוכנית
שכללה תמונות שצולמו בבילגוראיי בשנות המלחמה וגם ראיון שערכה עם חסידת אומות העולם מבילגוראיי יקירתנו דנוטה
רנק מיקולסקה .ראיון שנערך ב  .2007בין היתר מאוזכרים בראיון זה גם הוריה ,אחותה ואחיה מנוחתם עדן שגם הם זכו
להכרה ולתואר של חסידי אומות העולם .לצפיה בסרטון לחץ על התמונה

בתמונות הבאות כל משפחת מיקולסקי ,שלושה מן הניצולים בבונקר בו הוסתרו ,בית העלמין היהודי וראש העיר ליד קיר
הזיכרון שליד בית העלמין.
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מצאתי את קבר ההמונים בו קבורים סבי סבתי דודותיי עוללם ודודי [ישראל בר-און].
אבי שמואל בר-און ברח ב  1939ברכבת שהעמידו הרוסים עבור יהודיי בילגוראיי כדי שימלטו ,מהגרמנים שאמורים
היו לחזור לבילגוראיי ,במטרה להציל את עצמם באוקראינה .יחד אתו היו באותה רכבת הוריו :ישראל יעקב ברון
ואשתו בתיה ברון ,אחיו הבכור שלום ,אשתו שרה ובנם אריה ,שתי אחיותיו שרה ורחל ,אחיו הקטן חיימל'ה ,ובעלה
של אחת האחיות 'בעייריש' .המשפחה השתכנה בעיירה ג'רג'ינסק שבאוקראינה [בעבר היה שם העיירה "רומנוב"
וכך היא מכונה גם היום] שם נרצחו רוב בני המשפחה לרבות עוללם של שרה ובעייריש שנולד שם ונרצח על בור
ההריגה בהיותו חבוק אל חזה אמו .יריה אחת קטלה את חיי שניהם יחד .הוא היה בן ימים ספורים בלבד כשנרצח
ואיש לא יודע אפילו מה היה שמו .הרצח ,כאמור ,היה בבור הריגה שהפך לקבר אחים ומתואר בהמשך בפרק בספרו
של אבי "והשמים שתקו" .היחידים מבני המשפחה שלא נרצחו היו אבי ,אחיו שלום אשתו ובנו ,שבעת הרצח היו
בעבודות כפיה בסיביר ,לשם נשלחו ע"י קלגסיו של סטלין.

תמונה של סבי יעקב ברון וסבתי בתיה ברון ,שתי דודותיי האחיות שרה ורחל שנרצחו על בור ההריגה
אבי לא רצה עוד לשוב לפולין ,אבל ביקש וקיווה להגיע לפקוד את קבר ההמונים בג'רג'ינסק .הוא ניפטר ולא הספיק
למלא את משימתו זאת .רצונו של אבי מהווה עכשיו גם רצוני ,ואני תקווה לעלות לקבר אחים זה ולהתייחד עם זכר
בני משפחתי ,אעשה זאת כאשר הקורונה תסתלק מעולמנו ובכפוף למצבי הבריאותי .לאחרונה עלה בידי למצוא
את מיקום המצבות המציינות את מקום קבר ההמונים והנה התמונות לפניכם.
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וכך מתאר אבי את הרצח האיום[ .את מה שאירע הוא גבה בעדויות של מי שנכחו ברצח  2נוצרים :פיודור איבנוביץ
קופשיק – גוי אוהב יהודים ויֶפים ניקיטיץ׳ ,שמראה את מקום הרצח .ומאח ואחות יהודיים שהיו ילדים רכים בשנים
שאמם הבריחה אותם לפני רצח הנשים והילדים .השניים שראו את רצח הגברים שרדו ,עלו ארצה ,התגוררו בלוד
וסיפרו לאבי את סיפור המעשה:
"...קשה היה לעמוד מנגד ולראות את ההתאכזרות אל קהילה חסרת מגן זאת .קשה היה לראותם ביגונם ,באבלם
ובכאבם .האם התנסיתם אי פעם בחרדה של ילד קטן הפוחד לבכות? איך ניתן היה להעלות על הדעת שתרבות
תאפשר מעשי עוולה שכאלה? ביזוי אדם והתעללות ברוטאלית .עינויים שמערערים אושיות עולם ,ואם אי פעם
חשבנו שראינו כבר את השיא הרי שהמציאות עלתה על כל דמיון .התכלית הייתה השמדה רבתי של כל החיים
היהודיים שהתקיימו בג׳רג׳ינסק.
היה זה יום שללא אזהרה כלשהי נזדרחה לה פתאום השמש ,ודומה היה שכלו כל טיפות הגשם שבשמיים .היה זה
גם היום שהביא את הקץ על הקהילה היהודית הקטנה אך רבת השנים בעיירה.
בשעות אחר הצהריים המאו חרות .כשיהודי ג׳רג׳ינסק חזרו לבתיהם מעבודות הכפיה ,נכרה תכונה בעיירה.
הגרמנים ,כדרכם קודם לביצוע אקציה המונית ,כתרו את העיירה והציבו משמרות כבדים של אנשי אס־אס,
וכתגבורת גייסו גם את אנשי המיליציה האוקראינית .למחרת ,עם עלות השחר ,פלשו לבתים וגרשו מתוכם במכות
וביריות הפחדה את האנשים ,שעיניהם עדיין היו שבויות בקורי־שינה .אש ודם ,זעקות קורעות לב ובכי תמרורים
של הורים וילדים נתערבבו יחד .משפחות ,חברים וקרובים צעדו בסך ,הם כבר ידעו ,שעולמם חרב שאין עוד דרך
חזרה וששעת פרידה ממנו הגיעה .בדקות קשות אלו יכולתם לראות כיצד הם חובקים בעיניהם באהבה רבה את
יקיריהם כמבקשים לספוג לנצח ובפעם האחרונה את דמותם ,להיפרד זה מזה לפחות במבט אחרון ...המון הנרדפים
גדל מרגע לרגע ,ודורות ,שחיו יחדיו בעיירה ,מכונסים היו ,שווי גורל למול בתיהם הריקים .שתי רציחות בו־זמנית
בכל נפש ביצעו הרוצחים בחישוב בררני ובסדיזם ללא שיעור .ראשית רצחו את הרגש האנושי וקרעו אותו בהחלטיות
מן הנשמות ,ומשתם שלב זה נתפנו להוביל לרצח גם את גופם ...כדי לשבור את כוח־העמידה של האנשים ,הפרידו
חיות האדם ההיטלריסטיות ,מייד עם כינוסם של הקרבנות ,בין הגברים לנשותיהם וילדיהם ,הם קרעו משפחות
לגזרים ,את הגברים ,הדואגים וְהַ ְמגִ נִ ים של המשפחות לבין יקיריהם שנשענים היו עליהם ,ומשום שנטלה מהם
משענתם ,הקל הדבר על מעידתם .הרגשה של היעדר יציבות הכתה בהמון בחטף ובילבלה כל חלקה טובה של
מחשבה צלולה שכל כך נדרשה ברגעים אלה .בין הגברים נמצאו גם זקנים .נכדיהם שבמחנה הנשים ,חלקם אחוזים
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בזרועות אמותיהם ,מביטים היו לעברם בעיניים קמות מבלי שיבינו מה אירע לאותם ,ששעות יפות ורבות כל כך של
משחקים והתענגות בצותא העבירו יחדיו.
נּועים מלהתקרב אלה אל אלה ,ועיניהם צבות מדמע...
הם היו מביטים אלה באלה מן המרחקְ ,מ ִ
 ...ימים ספורים קודם לכן הוצאה קבוצה של שבעה יהודים לשדות בידי הרוצחים ומשימתם הייתה לחפור קבר
אחים .מעל הבור הפעור ,מקצהו האחד אל קצהו השני ,גשרו בניו של השטן בקורת עץ ,שעליה תיכננו לבצע את
מעשה הרצח .הרוצחים לא הסתפקו בנטילת חיי קורבנותיהם .הם היו חייבים גם "לענג" עיניהם בראותם את פני
הקורבנות ותגובות הפחד שלהם עת היו עומדים בשורה וממתינים לתורם לעלות על הקורה .אך גם בזה לא
הסתפקו ,וכי יש תענוג שישווה לצפיה ברטט וברעד של הקורבן בצפותו לכדור הרובה שיפלח את ליבו ,או ינפץ את
גולגלתו? גשר המות מהעץ העלה על עצמו תחילה את אותם שבעה האומללים .שסיימו רק עתה את מעשה כריית
הבור ,וכדי שלא יודע הדבר לציבור קודם זמנו ,נורו החופרים מיד עם סיום עבודתם ,וגופותיהם היו הראשונים
בקבר ,שעתיד היה לטמון בחובו את כל יהודי ג׳רג׳ינסק .זה שנתן חיים לכל יהודי בנפרד עם לידתו .עז היה כנראה
חפצו ,שכאשר יולכו לעולמם יעשו זאת כְ ִמ ְק ָשה אַ חַ ת ,שגופו של אב יסוכך על גוף בנו ושדמו יוגר ויתאחד עם דם
יוצא חלציו .הנבראה אי פעם דרך מקורית יותר להפגין אחדות וקשר דם? ...קבר זה ייוותר עוד דורות כסמל לבושת־
שמיים!...
קופשיק ,האיש ,שנולד וחושל לצוק איתן בערבות סיביר ,מירר בבכי ,בכה והמשיך לספר סיפורו ...״כשהגיעו
היהודים אל קבר ההמונים הפעור ,שסביבו עמדו עצי המקום הקפואים מקור החורף ללא זיע ,היו כבר ההכנות לרצח
גמורות ...בשתי פינות לאורכו של הקבר ,רכונים על ברכיהם ,אוחזים בידיהם בקתות של מכונות יריה ,ציפתה להם
חולית המוציאים להורג ,ממתינים היו לפקודה ...היו הם אנשי אס־אס ,גם הם נבראו בצלמו של האלוהים ,אך מה
היה הנוזל שזרם בעורקיהם? מוחותיהם ולבבות האבן שלהם רוויים היו בסם־מות אכזר וחייתי שהמריץ בריות
סדיסטיות אלו לעשות את הבלתי יאמן ...מעשים ,שעד אז לא נודעו אף בסיוטי הבלהות החמורים ביותר ...במרחק
לא רב מכיתת היורים ניצבה קבוצה של קצינים ,שניהלו בינם לבין עצמם שיח ושיג קולני מתובל בפרצי צחוק.
המביט מן הצד יכול היה לחשוב שהוא צופה בהמתנה לתחילתה של תחרות ספורט ,או בילוי דומה בתנאים אחרים...
בפניהם לא היה ניתן להכיר בשמץ של התרגשות ,אף לא ברעד אי רצוני של עצב ,והן תגובה שכזאת צפוייה שתקרה
לאדם הצופה בהוצאה להורג ,אפילו אם זה של פושע ,שהחוק שפטו וחרץ את דינו לשלול ממנו את היקר מכל ,את
חייו.
״גם משלחת חקר של רופאים לא נעדרה מגיא ההריגה .הם עמדו בצד ,קרובים למקום המעשה ,ובעיני מדענים
חוקרות עקבו אחר התגובות הפסיכיות של הנידונים בשניות שנותרו להם עוד לנשום אוויר בטרם יכבה לעד זיק
חייהם ...עמדו הם ,התבוננו ספגו את המראה בעיניהם ,ולמדו מהניסיון ,כדי שיוכלו לחלוק אותו עם עמיתי המחקר
שלהם שבעורף ,ולמען יהנו הדורות הבאים מפירות המחקר ,היה מן הצורך לתעד את המעשה באותנטיות המרבית.
לשם כך הוזמנו למקום צלמי קולנוע שלא פסקו מלתעד את האירוע מראשיתו ,עת הוצאו הקרבנות מבתיהם ,בשעות
הבוקר המוקדמות ,והם לא פסקו מלצלם לאורך דרך היסורים ,מעשי ההריגה ,עד שתינוק יהודי אחרון יבשו עורקיו
מן הדם שניגר ונאגר עם דם אחיו היהודים ...אין ספק בדבר ,שמי שיראה את סרטי הצלולואיד יראה פנים של יהודי
שנושאים בתוכם את שם האלוהים ,והאלוהים הוא זה שהפקיר את חייהם בידי בני־דמים ...סרטי צלולואיד אלה היו
עדות וגל עד אחרון ליהדות ,אך מטרת יצירתם הייתה שונה בתכלית ,הם נועדו להראות ,בפני ה'פירר' ומתכנני
האסון היהודי עד כמה דייקנים וזריזים ומיומנים היו הם בביצוע משימתם .באותם סרטי צילום ,שגוללו במומחיות
מקצועית רבה נאמניו של היטלר ,נראו המובלים למותם עירומים כפי שנראו עת באו לעולם ,עירומים כמו העצים
בחורף על שפת קבר האחים .והחורבן היהודי לא ידע גבולות ,תחילתו ,אף אחריתו ,לא הייתה ג׳רג׳ינסק .מי יודע
על כמה ערים ,עיירות ,רחובות ושדות הוא התהולל בו זמנית לעיני אלוהים ולנוכח פני אנשים ,והשמיים ראו ,ותבל
צפתה והכל שתקו"...
״את אקציית הרצח ,על קבר ההמונים ,ביצעו הגרמנים ,ראשית כל בגברים ,לעיניהם הרואות של הנשים והילדים...
למען ייראו הם אסונם ,לאחר מכן ,ומשום שנ ָָטה הַ ּיֹום ,ובָ א עֶ ֶרב ,החליטו להחזירם לעיירה כדי שיהיה סיפק בידם
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לעכל את הזוועה .עוד לא מלאה מכסת יסוריהם .את המסכנים לא שיחררו לבתיהם ,במקום זאת צופפו אותם עד
מחנק בבית הכנסת הישן ,ושם המתינו לגורלם הנחרץ עד למחרת .את שעות הסיוט הזה של הליל האחרון לא יכול
היה הדמיון הפרוע ביותר לתאר .לאחר הרג הגברים נותר הקבר פעור ,הוא לא כוסה במטרה שלמחרת יקלוט לתוכו
אף את הנשים והילדים שיקיריהם כבר שכבו בו מתים או בפרפורי גסיסתם .חלף לו היום והשאיר מאחור את זעקות
החרדה והכאב של הנספים בדקות חייהם האחרונות ,את שוועת הנשים הילדים שעדים היו להרג ,ואת קולות הנפץ
של כלי הירייה ששימשו את השטן ,ושזרעו סביב קליעים רושפי אש .וְאַ ַחר ָהאֵ ש ,סביב הקבר הפעור" ,קֹול ְד ָמ ָמה
ַד ָקה .ציפור לא צייץ ,עוף לא פרח" שרר שם שקט ,גם העולם שתק ,והשמיים שתקו ...הנוף החורפי לא היה שונה
ממקומות אחרים ,סביב גשם דלוח ועייף ,האפרוריות שלטה בכל ונדמה היה כי הכל מנמנם ,דומה היה שאף הגוויות
בבור מנמנמות היו .באופן רגעי נראה היה דמיון בין איתני הטבע והמתים ,אך לא כן הוא; לאיתני הטבע המנמנמים
עוד נכונו ימים של שמש ,עם יקיצתם ,ושמים כחולים ויפים .את הגופות שבבור עמדו כחלוף שעות לכסות בתלוליות
האדמה שבשוליים ובכך להשרות עליהם את החושך לנצח ...עוד יום חלף ובג׳רג׳ינסק לא נותרו עוד יהודים .ליד
א ותם עצים ,לא הרחק ממרכז העיירה ,מקום בו נולדו וחיו יהודים ,הייתה תלולית עפר גדולה מרובעת בתבניתה,
תלולית של אדמה תחוחה ,לחה ואדומה ,והתלולית הייתה נועצת מבטה לעולמות האמת הרחוקים״.
ובפרק אחר אבי מתאר את ההגעה לקבר ההמונים מלווים בגוי יֶפים ניקיטיץ׳ מיד לאחר המלחמה.
"...ג׳רג׳ינסק שהכרנו ,הייתה עיירה מאוכלסת ושוקקת חיים .עכשיו היינו חולפים בחוצותיה ,מדדים אחר יֶפים
ניקיטיץ׳ ,ברחובות דלילים מאדם ,בעצים מוכי שלכת .באשר ליהודים ,שהתאזרחו שם ,לא נותר להם שריד וזכר.
עוד קהילה נמוגה מן העולם ולא נודע כי חייתה במקום ופעלה בו...
השמש ִהכְ ָתה בגופו של יֶפים ניקיטיץ׳ עת היה מדדה במהירות .צללית פעלתנית הייתה רודפת אותו ,ואנו צעדנו
בעקבות הצל .היינו כבר מחוץ לגבולות העיירה ,צועדים בשביל ,שגלגלי עגלות השאירו בו צלקות כמגלב בגב
מּול ֶקה ,ומשני צידיו היער .רגלינו היו מעלות עננים של אבק יבש .הציפורים היו משחקות במשובה בעצי היער,
ְ
מקפצות מענף לז ְַלזַל ,מצייצות בחדוה ומפירות את השקט שהשתרש במקום .אווירה פסטורלית החלה להשתלט
גם עלינו .יֶפים ניקיטיץ׳ הזקן פנה לפתע לכנפו השמאלית של שדה ,ורגליו הקצרות שקעו בעשב העסיסי מלוא
עומקו .ה וא פילס דרכו במרץ לעבר שורת עצים ,שצללים גדולים וכבדים רבצו לרגליהם בקרירות משונה .מתחת
לאחד העצים עצר יֶפים ניקיטיץ׳ .עצים אלו ,מה ייחד אותם מיתר אחיהם? הן גם הם ָרוּו ממי הגשמים ,צמחו ,היו
לעצים לתפארה ונשארו עומדים על משמרתם ומצפים להלך עובר שבצילם יתן מנוח לגופו העייף .אם כן ,מה בכל
זאת יחודם של עצים אלה? ...הם היו מצבה ,שצומחת והולכת ,לקהילה יהודית שנרצחה .תמיד כשאני נזכרת
באותה תקופה ,עולה וצפה לנוכח עיניי אותה שורה של עצים.
סמוך לעץ האחרון בשורה נראו שתי תלוליות עפר ,ניכר היה בעליל ,שמלאכת ידי אדם הן ,אך האדמה כבר הספיקה
להצמיח בהן זיפים של עשב .אחת התלוליות הייתה דמוית צלקת שהגלידה ,והשניה ,סגלגלה ,נראתה כרחם־אם,
שפרי בטנה נקרע מתוכו קודם שהספיק להתפתח ולהבשיל .היו אלה שני קברים ,שהכופרים בזכות החיים של
האנושות רחצו ידיהם בדם הנרצחים שנחו בתוכם .עמדנו אצל הקברים ושתקנו .דומיה של קדושה הייתה סביב.
ציפור לא חלפה ,עלה לא נע ואנו ניצבנו מאובנים...
 ...עיניו של יֶפים ניקיטיץ׳ היו רטובות ,אך קולו היה קשוח .לא נשמעה בו אף לא הברה קטועה אחת .ניכר בו המאבק
שניהלו דבריו עם רגשותיו .הוא הרכין ראשו ,ובאגרוף קפוץ שעל עצמות אצבעותיו כיסה רק עור דק מחה את עיניו
הלחות .משם נדד אגרופו במורד אפו אל עבר שפתיו היבשות והדקות ורגעים ארוכים היה עומד ,לוחץ ומניע את
פרקי אצבעותיו על פיו כמנסה להחניק את הרעד שאחז בנשימתו .״איש טוב הוא היה ...פה מונח איש טוב...״ אמר
יֶפים ניקיטיץ׳ ״אנא ילדים רחקו מעט מכאן ,אני אמתין לכם פה ליד הקברים...״
השמש טיפסה כבר למרומי הרקיע ,וקרניים חדות ומסנוורות שוגרו אל מרחבי הירוק עליהם היו עומדות רגלינו.
השדה סביב היה זרוע בצהוב פריחת סביונים וחמציצים ,הדשא הבשרני נכנע בקלות לרגלינו הדורכות עליו כדי
ל שוב ולהזדקף עת יוסר מעליו הלחץ .שביל צר הפריד בין שני הקברים אצל העצים לבין קבר האחים היהודי שבאותו
גיא־צלמוות שהיה קורע בלבנו וצורב את עינינו הפעורות ...קבר ההמונים שקע מאז ,וצמחית פרא עלתה בו .קרש
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העץ ,עליו עמדו הקרבנות עת נורו ,מוטל היה שחור מדם יבש שנספג בו ,כחפץ שרובצת עליו מארה .ליד הקרש
כ ַָרע יונה תחתיו וכאחוז דיבוק חשף מן הקרקע צמה של שער נשי .״לשרה׳לה ,יפת השער״ ,מילמל לעצמו ״היה
הייתה צמה שכזאת...״
איני זוכרת עוד כמה זמן נותרנו עומדים שם .השנים שלאחר השחיטה ,עשו את מה שעושה תמיד הזמן החולף.
הצומח אף הוא המשיך במחזור חייו כמו לא אירע דבר ,הקיץ ,הירק ,הפריחה מלאו
מחדש את מצברי החיים האנושיים ,ואילו אנו נותרנו עומדים על הבור השקוע ומביטים אל תוך נצח אפל וחשוך
מרפא .על חורבנה של ג׳רג׳ינסק נודע לנו עוד בהיותנו ביער ,אך כשחזינו בעינינו בתוצאותיו קיבל החורבן מימד
שונה בתכלית .אנו הכרנו את כולם ,הגברים ,הנשים והילדים ובשמו של כל אחד ואחד מהם קראנו בעמדנו ליד
קברם .זכרנו בדיוק היכן גר כל אחד ואחד מהם ,זכרנו כמה נפשות מנתה כל משפחה ומשפחה ,רובם ,אם לא כולם,
חבוקים איש בזרועותיו של רעהו וכל אחד בזרועות האדמה .. .חבוקים ,אך גם חבויים ,כדי שגם השמיים לא יראו
אותם...
בין שני הקברים מצאנו את יֶפים ניקיטיץ׳ נשען על גזע עץ .עייף היה ,מוצץ מציצות עמוקות של עשן ממקטרת עץ
מגולפת ושקוע בתוך עצמו .הזקן היה כל כך שקוע במחשבותיו ,עד שלא הבחין בנו .חולם היה יֶפים ניקיטיץ׳ בהקיץ.
האם היה זה נכדו האהוב ,שבא אליו בחלומו ,שכל שנותר ממנו היה אקורדיון? האם ראה הוא את ביתו שנשרף,
אותו בית בו קיווה לחיות את ימי שיבתו? ...לפתע הבחין בנו ונעור בבהלה מחלומו ,הביט בעינינו האדומות ,חיבק
אותנו ובמילים פשוטות היוצאות מלב ניחם אותנו.
ליד פרש ת הדרכים הראשונה עצרנו .שם הגיעה העת להיפרד מידידנו הזקן .מרחוק עקבו אחרינו מבטיהם של
העצים משדה השחיטה ,מביטים היו בנו ,המתרחקים ,בעיניים של חפים מפשע ,וכמו היו מנסים להתנצל על
שאיתרע מזלם וצמחו בסמיכות לזירת הפשע.
יֶפים ניקיטיץ׳ הזקן נעלם מעינינו במבוך הסימטאות ,בדרכו לעבר צריף העץ שלו ,שם מצפה היה לו אקורדיון ,אוצר
בתוך קפליו מנגינות שהיו פעם של סשה נכדו שלא ישוב עוד .ממתין היה האקורדיון ,בקרביו מבעבע זמר נוגה
הממתין ליד שתפתח סגור ליבו ...שם בצריף העץ ,סביר להניח ,גם יֶפים ניקיטיץ׳ נותר בבדידות עד יומו האחרון"...

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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 20שנה מאז הוקם "אנסמבל סולני תל אביב" ברכות לאירוע מבילגוראיי.
מאז ביקור האנסמבל בבילגוראיי בשנת  2016נוצר קשר חם בין העיירה לבין האנסמבל .ב  01בפברואר חגג
אנסמבל סולני תל אביב חגיגה לציון  20שנה להיווסדו בקונצרט גאלה באולם צוקר היכל התרבות תל אביב.
בהשתתפותו ונגינתו של הפסנתרן ,זמר ,מלחין שלומי שבן שהאנסמבל ליווה אותו בנגינתו .בקונצרט זה נשלחו
בין היתר ברכות וידאו ע"י הכנר מקסים ונגרוב ,זמר הקונטרה טנור אנדריאס שול ,שר התרבות חילי טרופר וראש
העיר של תל-אביב רון חולדאי.
כאמור ,הנהלת העיר בילגוראיי לרבות ארתור בארה וראש העיר שומרים על קשר חם עם האנסמבל ורואים בו לא
רק נכס של תל אביב גם של בילגוראיי עצמה .הקונצרטים של האנסמבל משודרים בטלוויזיה של בילגוראיי ,ראש
העיר וחברי המועצה ,כל פעם שהם מגיעים לארץ מקפידים להגיע לקונצרטים של האנסמבל.
להלן פירסום יום ההולדת של האנסמבל בדף הפייסבוק של ארגון בשביס זינגר ,ומכתב הברכה שהגיע מיאנוש
רוסלן – ראש העיר בילגוראיי.

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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הנה מכתב הברכה שהגיע מיאנוש רוסלן – ראש העיר בילגוראיי.

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 :

~ ~ 14

חורף בבילגוראיי.

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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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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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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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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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 :

~ ~ 19
אירוע חוצות בבילגוראיי – חג דתי "חג שלושת המלכים".

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 :

~ ~ 20

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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האם תהיה סילביה בובר ,היפיפייה מבילגוראיי ,הזוכה בתחרות מיס פולין השנה?

פעילות תרבותית לילדים – תיאטרון ילדים בבילגוראיי.

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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גיוס בני נוער בילגוראיי לשירותי הצלה וכיבוי אש

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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כללי:

[באדיבות גיל פארן יו"ר ארגון מדריכי פולין].

מכון משואה מחפש מדריכי פולין בעלי תו תקן
משואה מחפשים מדריכי פולין היכולים להדריך בארץ
פרטים בקובץ המצורף.
שנת הוברמן בפילהרמונית של צ'נסטוחובה (תודה לאלון גולדמן)
שנת  2022היא שנה ייחודית בלוח השנה של הפילהרמונית של צ'נסטוחובה .בשנה זאת מציינים שני
תאריכים הקשורים לפטרון של הפילהרמונית על שמו היא נקראת ,הכנר המצטיין ברוניסלב
הוברמן 140 -שנה להולדתו ו 75-שנה לפטירתו.
לציון תאריכים משמעותיים אלה הכריזה הפילהרמונית על שנת  2022כשנת הוברמן ,הזדמנות להכיר
את דמותו יוצאת הדופן של הוברמן ,שסימן בבירור את נוכחותו לא רק בעולם המוזיקלי ,אלא גם
בעולם הפוליטי-חברתי.
לפתיחת שנה יוצאת דופן זאת התקיים קונצרט חגיגי בהשתתפות ההרכבים האמנותיים של
הפילהרמונית וסולנים בניצוחו של מנהל הפילהרמונית המנצח אדם קלוצק .בקונצרט נוגן רפרטואר
מגוון של שכלל יצירות יוצאות דופן של ברהמס ,מאהלר וברנשטיין .כיבדו בנוכחותם וברכו את האורחים
הממונה על השגרירות הישראלית בפולין גב' טל יעלון בן ארי וראש עירית צ'נסטוחובה מר קשיסטוף
מתיאשצ'יק.
משורשים לאילנות -קורס מבוא לחקר תולדות המשפחה -יד ושם
תחום הגנאלוגיה ,חקר המשפחה ואילן היוחסין ,הולך ומתפתח בשנים האחרונות .הארכיון הציוני
המרכזי ויד ושם חברו יחדיו ליצירת קורס מבוא מרתק שיפתח בפניכם צוהר לנושא חקר תולדות
המשפחה.
לתכנית הקורס :לחץ כאן
לרישום ותשלום :לחץ כאן
הקלטות ופעילויות
מבית יד ושם
Questions We Wanted to Ask- conversations with Holocaust Survivors. Part 6: Being
in Auschwitz
https://www.youtube.com/watch?v=s39OiFb5qic
מבית מורשת ,המכון היהודי היסטורי בורשה ,המכון הפולני בתל אביב ועמותת מדריכי פולין
Artistic life of the Warsaw Ghetto
Dr. Agnieszka Żółkiewska
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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https://www.youtube.com/watch?v=CC2gDD7gNX8
מבית לוחמי הגטאות
Belzec Death Camp – The Genesis of Genocide
https://www.youtube.com/watch?v=JjVbURBwOZg&t=739s
 אונ' תל אביב,גורן לחקר התפוצות-מבית מרכז גולדשטיין
לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה והשואה
 ד"ר לורנס-) במרד גטו וורשהZZW) פירוק והרכבת ההיסטוריה של המחתרת הרוויזיוניסטית
ויינבאום
הארגון היהודי הלוחם במרד גטו ורשה – האם יש עדיין מה לחדש? פרופ' חוי דרייפוס
https://www.youtube.com/watch?v=jHzHcB2kAWE
מבית מרכז בגין
Antisemitism on the ‘Social Justice’ Left
https://www.youtube.com/watch?v=dsO-EphUBuc
 מכללת ירושלים,מבית המרכז ללימודי השואה
" "משריון רוחני להנצחה- לזכור דרך אומנות
לצפייה
מבית ארגון יוצאי קרקוב
חינוך ומחנכים יהודיים בקרקוב שלפני המלחמה
 אורית מרגליות-מרצה
https://www.youtube.com/watch?v=K4ddVHWzXNI
בירקנאו-מבית מוזיאון אושוויץ
סדרת פודקסטים על אושוויץ
On Auschwitz (1): The beginnings of Auschwitz
https://www.youtube.com/watch?v=NOvDKNpCeLg
On Auschwitz (2): Medicine in Auschwitz
https://www.youtube.com/watch?v=5hUoEAsCnoU
On Auschwitz (3): What to read? Literature based on the history of the camp.
https://www.youtube.com/watch?v=a8fmh2cVjH4
ליצירת קשר
rivka783@zahav.net.il 03-6967589 : ת"א טלפון19 רבקה ניב רחוב דוד המלך
baron-i@zahav.net.il 03-5718244 :גן טלפון- רמת21 און רחוב יוסף צבי-ישראל בר
03-5718129 :פקס
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On Auschwitz (4): Transformation of Auschwitz concentration camp into an
extermination center
https://www.youtube.com/watch?v=tRwZ49q-9e0
Jewish Renewal Poland מבית
Barry Cohen’s Opening the Drawer: The Hidden Identities of Polish Jews
https://www.youtube.com/watch?v=J4vPgxor6TM
The Workers Circle מבית
Annual Lorraine Buch Yiddish Concert 2022
https://www.youtube.com/watch?v=2wd26bR81zI
Museum Jewish Heritage Living Memorial To The Holocaust מבית
Drawing It Out: Graphic Novels, Teenagers, and the Holocaust
https://www.youtube.com/watch?v=JwnGemwHdhU
The Wiener Holocaust Library מבית
Virtual Book Talk: The Third Reich’s Elite Schools with Helen Roche
https://www.youtube.com/watch?v=4iF4vhbcMJQ
POLIN מבית מוזיאון
The year 2021 rundown
https://www.youtube.com/watch?v=XqqbIzFUwEc
) (סרטים רוסים עם כתוביות באנגליתMosfilm מבית
The Fall of Berlin | FIRST EPISODE
https://www.youtube.com/watch?v=1jPJTuLkSx8
The Fall of Berlin | SECOND EPISODE
https://www.youtube.com/watch?v=ZNBqEQU6340

ליצירת קשר
rivka783@zahav.net.il 03-6967589 : ת"א טלפון19 רבקה ניב רחוב דוד המלך
baron-i@zahav.net.il 03-5718244 :גן טלפון- רמת21 און רחוב יוסף צבי-ישראל בר
03-5718129 :פקס
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הרצאות ופעילות לשבוע הקרוב:
 13/02/2022בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
״המוזה לא חדלה לפעום לטובת הרודנות״ :אמנים ידועי שם בגרמניה הנאצית ששיתפו פעולה:
הפסל ארנו ברקר
מרצה :פרופ' גדעון גרייף
כל אירועי מכון אייבשיץ הינם בתשלום ומיועדים למינויים ,אלא אם נאמר אחרת
קישור קבוע לכל אירועי מכון אייבשיץhttps://us02web.zoom.us/j/6320620330 -
 14/02/2022בשעה 17:30
יד ושם
נשים מצילות בשואה
מרצה :חני אפרימוב
להצטרפות למפגש בזום לחץ כאן סיסמה025680 :
 14/02/2022בשעה 18:00
אונ' תל אביב המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין  -גורן
לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה והשואה
מפגש  -5כשלון כמופת :הארגון הלוחם בבנדין ועיצוב זכרונו
מרצה :פרופ' אביהו רונן
הרשמה
 14/02/2022בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
גם הם היו על הכוונת - ...רדיפות הנאצים בחסות הרייך השלישי " -הזיכרון והשכחה" של יהודי
המזרח הרחוק מתקופת השואה
מרצה :שרית זייפרט
 15/02/2022בשעה 17:00
המרכז ללימודי שואה במכללה ירושלים
הם היו צעירים וחולמים :לייבל קוטנר וחבורתו  -חינוך במחנות העקורים.
עולמם של צעירים יהודים לפני השואה ,במהלכה ואחריה
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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מרצה :הרב ישראל גולדווסר
ניתן להירשם למפגשים בודדים  ₪ 40למפגש .הנחה למדריכי פולין (₪ 20( 50%
להרשמה chavip@michlalah.eduאו בטלפון02-6750992 :
 15/02/2022בשעה 20:00
בית טרזין
"ימים מחוץ לזמן  -אמן פוגש עדות"
בהשתתפות מאיה וגל רווה ,יוזמי הפרוייקט ,יוסי וסיד אוצר התערוכה ,שורדים ואמנים משתתפי
הפרויקט.
כניסה לאירוע בזום :לחץ כאן
 15/02/2022בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
גיבורי ההצלה -המציל נפש אחת -פרשת קסטנר :גילויים חדשים ומפתיעים
מרצה :אריה ברנע
 15/02/2022בשעה 21:00
Museum of Jewish Heritage — A Living Memorial to the Holocaust
“Nazis Of Copley Square: The Forgotten Story of the Christian Front” Book Talk
להרשמה לאירוע :לחץ כאן
 16/02/2022בשעה 16:00
גמלזום
תנועת הבריחה -נשים בתנועת "הבריחה"
מרצה :ד"ר מירי נהרי
לכניסה להרצאה :לחץ כאן
 16/02/2022בשעה 19:00
מכון אייבשיץ
רבנים מפולין לנוכח השואה  -האדמו"ר מקלויזנבורג
מרצה :ד"ר חיים שלם
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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 16/02/2022בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
חשיפה ותגליות ,בורות ועדויות ,השמדה והשתקה
מרצה :מאיר בולקה
 17/02/2022בשעה 09:00
בית לוחמי הגטאות
תרגישו בבית -מפגשי תרבות ודעת בבית לוחמי הגטאות
התכנסות ופתיח מוזיקלי
הרצאה" :נלמד נא מחברינו בגטאות" :מבצעי ההעפלה לאחר המלחמה  -ליאור ענבר.
סיור מודרך ב"אולם יזכור"
להרשמה למפגש לחץ כאן
לרכישת מנוי :לחץ כאן
 17/02/2022בשעה 17:30
מכון אייבשיץ
 80שנה למבצע ריינהרד -חלק א'
מרצה :שירה אמגר
 17/02/2022בשעה 21:00
מכון אייבשיץ
בתי הכנסת בגוון ובקול פולני ייחודי -אקדמיה תלמודית בפריפריה החברתית  -בית הכנסת מהרש"ל
וישיבת חכמי לובלין
מרצה :אלון בנאך בשידור ישיר מפולין
 18/02/2022בשעה 09:30
מכון אייבשיץ
גרייף בשישי
מרצה :פרופ' גדעון גרייף
בתודה על המידע לגיל וטרה.

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 :
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תגובות.
יום ו  – 15:04 11/02/2022יאנוש רוסלן ראש העיר בילגוראיי
,Shalom
,it's very, very nice
best regards
Janusz
Plac Wolności 16
tel. 84 686 96 01
Biłgoraj
fax 84 686 96 65 23-400
e-mail: jroslan@bilgoraj.pl
tel. kom. 603 962 942
שבת  - 09:32 12/02/2022פיני גייסט.
ישראל היקר,
אתה עושה עבודת קודש....תודה מעומק ליבי על המשימה שלקחת על עצמך.
אני מפיץ את החומרים שאתה מעביר לילדי  ,הם מאוד מתעניינים בזכרונות הקשים של השואה.
קראתי בזעזוע את הזכרונות מרצח היהודים וקרובי המשפחה שלך בעיירה האוקרייאנית.
המשך בפועלך ,עד .120
בתודה ,פיני גייסט.
שבת  – 10:24 12/02/2022אורי אדר
ישראל  ,שבת שלום
תודה על המידע החשוב.
שבת  – 18:40 12/02/2022מיכל לייסט
שלום ישראל,
תודה רבה על עוד דף קשר מעניין ומרגש.
כל טוב-מיכל.
שבת  – 19:05 12/02/2022אסתי עילם שפיטלניק
ישראל שפע של תודות!
הסיפור של הרצח של בני המשפחה של אביך מזעזע.
האם בעיירה הזו היו עוד אנשים מבילגוריי ,האם ידוע לך?
אנו לא יודעים היכן שהו סבי וסבתי ואמי עם אחותה הדסה ועם אחיה שעדיין לא מצאתי את שמו .הסיפור שלך עורר בי
מחשבות על השאלה האם אנשים מאותה עיירה השתדלו להישאר כמה שיותר ביחד או שבמצב המטורף הם נאלצו
להימלט למקומות שונים ואיש לא ידע על רעהו.
סתם הרהורים של מוצאי שבת.
בברכה
אסתי
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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שבת  19:25 12/02/2022שרה בלומנפלד-ברקוביץ'
ישראל ערב טוב.
מצטרפת לדבריו של בן דודי!
גם אני מעבירה את המידע שאתה שולח
לבני ומבקשת ממנו לדאוג ולהעבירו לדור הבא.
תודה איש יקר!
בברכה,
שרה בלומנפלד ברקוביץ.
יום א  – 08:45 13/02/2022רינה ויינברגר
תודה מעניין מאוד ועצוב מאוד
יום ג  – 12:22 15/02/2022רבקה ניב.
לקח לי המון זמן לקרוא את הכל –אבל לכתוב? כל הכבוד על ההשקעה הרבה בזמן וביכולת
רבקה

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 :

