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 .]פעילות אנושית לפליטי אוקראינה בבילגוראיי ]מידע שהתקבל מידידנו ארתור בארה 

 ת בילגוראיי בשיחה בטלוויזיה על המצב באוקראינה.ראש עיריי -רוסלאן  יאנוש 

 און[.-דעתי על האסון האוקראיני בהקשר שלנו והרהוריי בנידון. ]ישראל בר 

  והקשר הבילגוראיי שלו. –שתל השבלול שמחזיר לחירשים היכולת לשמוע 

 

  

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


 

 
 ~2 ~ 

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

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

 .]מידע שהתקבל מידידנו ארתור בארה[פעילות אנושית לפליטי אוקראינה בבילגוראיי 

נסעתי לאוקראינה. הבאתי מאוקראינה שתי אמהות עם ילדים. הם איתי בתמונה ליד הרכב "וכך כותב לי ארתור בארה: 
גבול עם פולין. יש אלפים כאלה. בעיקר פליטים שרוצים לחצות את ה ומראהבאוקראינה.  התמונה הבאה צולמההמסחרי שלי. 

אמהות עם ילדים. הם הולכים ברגל. פולין גם מפנה ילדים אוקראינים באוטובוסים. כל האוקראינים יכולים להיכנס לפולין. גם 
כחמש  מי שאין לו דרכונים. בפולין הם מקבלים טיפול. חיים ואוכל. אזרחים רגילים עוזרים. כמיליון איש כבר הגיעו לפולין.

סיוע לעיר האחות שלנו. ששמה ובבילגוראיי. תושבי בילגוראיי שולחים גם אוטובוסים עכשיו מאות פליטים חיים 
Novovolynskהביא על האנשים האלה גיהנום. הוא יעשה גיהנום  ,פוטין ,. המצב קשה מאוד, וזו רק ההתחלה. השודד הזה

 ."לכל העולם
 

 
 ברכבו עם פליטים שפינה מאוקראינה ושיכן אותם בביתו שבבילגוראיי.בארה בתמונה זאת ארתור 
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 בתמונה זאת ארתור בארה מפנה מאוקראינה אל רכבו משפחת פליטים
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 .מצב באוקראינהראש עיריית בילגוראיי בשיחה בטלוויזיה על ה -יאנוש רוסלאן 

ראש עיריית בילגוראיי בשיחה בטלוויזיה על המצב באוקראינה וכיצד התייצבו תושבי בילגוראיי לאירוע בכל  -יאנוש רוסלאן 
 הנוגע לארגון הסיוע.

 ד.אני חושב שכעם פולני אנחנו יכולים להיות גאים בגישה שלנו. אני גאה ביחס של תושבי בילגוראיי, שהגיבו מהר מאו "
יש צורך בעזרה זו כל הזמן. זה לא יכול להיות פרץ חד פעמי. זה בדיוק כמו כל אחד מאיתנו, שעלולים להתעורר כל יום ולהיות 

כך גם תושבי אוקראינה. הם חיים שם בתנאים מקאבריים, בהפצצות, ללא חימום במקרים של רעב. אנחנו לא יכולים  -רעבים 
אחד מכם, כמובן למי שיכול להרשות זאת לעצמו, להקצות סכום קבוע ולעזור כל הזמן. להיות אדישים. תחינה ותחינה לכל 

 אני מבטיח שעזרה זו תגיע לאנשים הנזקקים.
ש לומר שכפולין ואירופה, כמו גם ארה"ב, יזכרו את השנים ההן שעה שקרים הותקפה, שבהן ניתן היה לנקוט בפעולות י

  ."נוע את הטרגדיה איתה אנו מתמודדים. היום באוקראינהנחרצות וקונקרטיות יותר שיכלו אולי למ

 

 
 אוקראינה יעם פליטילדי בילגוראיי מזדהים 
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 .און[-]ישראל בר והרהוריי בנידון. בהקשר שלנו דעתי על האסון האוקראיני

בהשראת ובהנחיית הדיקטטור חסר הלב ולדימיר פוטין. המוני אנשים  המתבצעבאוקראינה מתחולל עכשיו אסון 
 אום לקרבנות וחווים את הסבל, השכול, הקרע של משפחות, הרעב, הנדודים והבריחה על נפשם.הפכו פת

לא אחת אני שומע את המלים "מגיע להם" הנאמרות ע"י חלק מאחינו היהודיים הזוכרים את מה שעשו האוקראינים 
יהם, האנטישמיות לעמנו. כמעט תמיד מדובר בדעות הנובעות מרגשות של נקמה ושינאה לאוקראינים על מעש

והאכזריות שלהם כלפי העם היהודי ופליטים יהודים בימי מלחמת העולם השניה. לא מעט מאבותינו נהגו לומר 
 שהאוקראינים היו אפילו גרועים מהגרמנים... 

 
ועם כל זאת ולמען הפרספקטיבה אני זוכר שפעם שאלתי את אבי ז"ל, שכשורד שואה עבר מנת סבל מידיהם של 

, הפולנים, האוקראינים והרוסים, "אבא, אם היית רואה פולני או גרמני או אוקראיני טובע בנהר, האם היית הגרמנים
קופץ למים להציל אותו?" תשובתו הייתה נחרצת: "לא הייתי קופץ להציל אותו!!!" אבל אני, כדרכי המשכתי 

ית קופץ לנהר להציל אותו?" ואבי ללא להקשות עליו: "ואם הטובע היה ילד פולני, גרמני או אוקראיני, האם הי
 היסוס ענה לי: "כן, הייתי עושה הכל כדי להציל אותו... הילד לא אשם בפשעי הוריו".

 
ימים. הם פליטים, ואנו היינו פליטים. המושג  10כל זה נכתב על רקע הסבל שהאוקראינים נחשפים אליו מזה כ 

שנה אנו היינו פליטים, לא יכול לדעתי להתעלם  80ר שרק לפני כ "פליטים" עומד במבחן הזמן והמקום, וכל מי שזוכ
מהסבל שסובלים ממנו האוקראינים. וחובה עלינו לתמוך בהם מצפונית ובכל דרך אחרת. אני מגנה בכל התקיפות 
את מעשה גירוש אותם פליטים שהגיעו ארצה וביקשו מקלט בארצנו והחזרתם לארצות מהם הגיעו. אני מגנה את 

שרת הפנים איילת שקד או האנשים שמטעמם היא פועלת להכניס פליטים אחרים באשרת תייר לתקופה  החלטת
מוגבלת של כשלושה חודשים וכנגד תשלום כספי מצדם... מה עבר לאיילת שקד בראש? חסרים אנטישמים 

 ?הטוענים שכל מה שמעניין יהודים זה רק כסף? כל מה שצריך היה שהיא תתרום לסטריאוטיפ הזה
 

אי תמיכה בעם האוקראיני בימים אלה ואי גינוי נחרץ לדיקטטור הרוסי אינם עומדים בקנה אחד עם ערכי המוסר 
 ים.אבו... זה ירדוף אותנו לנצח נצחשאנו בני העם היהודי טוענים שזה רשום על שמנו בט

 
תה מגבית ומסייעת ישירות עיריית בילגוראיי, שאנו בקשר אתה כארגון יוצאי בילגוראיי בישראל, ארגנה מיוזמ

לאזרחי אוקראינה. גם ערים תאומות של בילגוראיי ברחבי העולם נחלצו לעזרה והעבירו תרומות כסף לעיריית 
 בילגוראיי כדי לעזור לה בסיוע לפליטי אוקראינה.

 
שכם, נעשה מגבית מקומית שנעביר אותה לעיריית  נטהכמה מחברנו הציעו שגם אנו כארגון יוצאי בילגוראיי 

 בילגוראיי למתן סיוע אנושי זה. אשמח לשמוע את דעותיכם בנידון.
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 והקשר הבילגוראיי שלו. –שתל השבלול שמחזיר לחירשים היכולת לשמוע 

 ynetלאחרונה פורסמה כתבה בנושא זה ב 
ealth/article/sj1ns9m19https://www.ynet.co.il/h 

שנים שניתוח שתל השבלול מחולל מהפך בחייהם של ישראלים רבים: הם סבלו מחירשות  33לפי כתבה זאת כבר 
 והחלו לשמוע בזכותו.

 
ואיך הקשר הבילגוראיי לשתל השבלול?  הקשר הוא פרופ' יונה קרוננברג. בנו של אברהם קרוננברג ז"ל שבשעתו 

 20בילגוראיי הראשון. פרופ' קרוננברג שניהל את מחלקת אאג בבית החולים תל השומר כ  ניהל את ארגון יוצאי
שנה. היה הראשון בארץ שהחל לטפל באנשים הסובלים מחרשות בעזרת שתל השבלול והעמיד דורות של רופאים 

 העוסקים בתחום זה.
 וכך נכתב בכתבה: 

, הרבה גבות הורמו. 1989-שתל קוכליארי( הראשון, ב" כשפרופ' יונה קרוננברג הביא לארץ את שתל השבלול )
עמיתיו ספקו כפיים ולא האמינו שהמתקן הזעיר הזה יחזיר את השמיעה ואת איכות החיים לילדים שנגזרה עליהם 

 מבוגרים וילדים.  -נוספים  500-ישראלים, ומדי שנה זוכים בו כ 5,000-חירשות. מאז נהנים מהשתל כבר כ
, מאפשר להעביר אינפורמציה חשמלית מקול שחודר לאוזן עד למוח, 80-שתל השבלול, שהומצא בתחילת שנות ה

ושתלים באוזן הפנימית ובגולגולת ובחלק חיצוני בכך שהוא מפענח אותות לצלילים. השתל מורכב מחלקים המ
שאותו מרכיב החולה. החלקים הפנימיים כוללים מגנט, מקלט, מעבד ואלקטרודה שמוחדרת לשבלול שבאוזן 
הפנימית. החלקים החיצוניים כוללים מיקרופון ומעבד אלקטרוני שהופך את קולות הדיבור לאותות חשמליים. סליל 

 מגנט הפנימי לעצם שמאחורי האוזן, מעביר את הגירוי החשמלי אל המקלט".נוסף, שמחובר על ידי ה

 
 פרופ' יונה קרוננברג

 

 

 הבברכ
 ניב.און ורבקה -ישראל בר
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