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חברי ארגון נכבדים

דף מידע 263
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ארגון יוצאי בילגוראיי אינו יכול להישאר אדיש לאסון האנושי שולדימיר פוטין המיט על אזרחי אוקראינה .מראות
מליוני הפליטים הנמלטים על נפשם ,משפחות הנקרעות ,ילדים שנגררים בתנאי מזג אוויר מקפיאים ובלתי נסבלים.
מראות המזכירים את שעבר על פליטי עמנו לפני  80שנה .אין אדם שרואה את המראות ושומע את הקולות שליבו
ערל מלהזדהות עם הסובלים.
עיריית בילגוראיי בראשות ראש העיר יאנוש רוסלן התגייסו ופועלים ללא הרף לעזור למסכנים שנותרו בחוסר כל.
ערים תאומות של בילגוראיי התגייסו אף הם ומציעות את תרומתם הכספית לעיריית בילגוראיי .בימים האחרונים
יצרתי קשר עם ראש העיר של בילגוראיי והודעתי לו שיש בדעתנו לעשות גיוס כספים בין חברי הארגון .הוא ביקש
להודות מראש לכל אחד מאתנו על המחווה האנושי .והעביר לי את מספר חשבון הבנק של העירייה .כשנאסוף סכום
משמעותי נעביר אותו אליהם כדי שיעשו בו שימוש לעזרת הפליטים.
אנו מבקשים מחברינו להתגייס ולהרים תרומה שתועבר לחשבון הבנק שלנו בבנק הדואר .אישורים לתרומות ישלחו
לכל תורם .אנו מציעים שכל אחד יתרום כראות עיניו וכיכולתו ברוחב לב ,ומקווים לאסוף סכום משמעותי.
דרכים להעברת התרומה:
•

משלוח בדואר  -המחאה לפקודת "רבקה ניב-בילגורי ואלקה שובל" לכתובת הבאה:

רבקה ניב – רחוב דוד המלך  19ת"א מיקוד .6495414
•

העברה בנקאית  -בנק הדואר [ ]9לחשבון מס'  20861133סניף  001ולידע אותנו בדבר ההפקדה.

[לשלוח לנו את צילום שובר ההפקדה] בפקס 03-5718129 :או במיילים המופיעים בתחתית הודעה זאת כדי שנוכל
לשלוח לכם קבלה.
בתודה מראש בברכה ובהערכה.
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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תמונות ממרכז סיוע לפליטים 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 :
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דעתי על האסון האוקראיני בהקשר שלנו והרהוריי בנידון[ .ישראל בר-און].
באוקראינה מתחולל עכשיו אסון המתבצע בהשראת ובהנחיית הדיקטטור חסר הלב ולדימיר פוטין .המוני אנשים
הפכו פ תאום לקרבנות וחווים את הסבל ,השכול ,הקרע של משפחות ,הרעב ,הנדודים והבריחה על נפשם.
לא אחת אני שומע את המלים "מגיע להם" הנאמרות ע"י חלק מאחינו היהודיים הזוכרים את מה שעשו האוקראינים
לעמנו .כמעט תמיד מדובר בדעות הנובעות מרגשות של נקמה ושינאה לאוקראינים על מעשיהם ,האנטישמיות
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
הגרמני ם ,הפולנים ,האוקראינים והרוסים" ,אבא ,אם היית רואה פולני או גרמני או אוקראיני טובע בנהר ,האם היית
קופץ למים להציל אותו?" תשובתו הייתה נחרצת" :לא הייתי קופץ להציל אותו!!!" אבל אני ,כדרכי המשכתי
להקשות עליו" :ואם הטובע היה ילד פולני ,גרמני או אוקראיני ,האם ה יית קופץ לנהר להציל אותו?" ואבי ללא
היסוס ענה לי" :כן ,הייתי עושה הכל כדי להציל אותו ...הילד לא אשם בפשעי הוריו".
כל זה נכתב על רקע הסבל שהאוקראינים נחשפים אליו מזה כ  10ימים .הם פליטים ,ואנו היינו פליטים .המושג
"פליטים" עומד במבחן הזמן והמקום ,וכל מי שזוכר שרק לפני כ  80שנה אנו היינו פליטים ,לא יכול לדעתי להתעלם
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
החלט ת שרת הפנים איילת שקד או האנשים שמטעמם היא פועלת להכניס פליטים אחרים באשרת תייר לתקופה
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
שאנו בני העם היהודי טוענים שזה רשום על שמנו בטאבו ...זה ירדוף אותנו לנצח נצחים.
עיריית בילגוראיי ,שאנו בקשר אתה כארגון יוצאי בילגוראיי בישראל ,ארגנה מיוזמתה מגבית ומסייעת ישירות
לאזרחי אוקראינה .גם ערים תאומות של בילגוראיי ברחבי העולם נחלצו לעזרה והעבירו תרומות כסף לעיריית
בילגוראיי כדי לעזור לה בסיוע לפליטי אוקראינה.
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