בחזרה לדף הקודם

במוצ"ש  13.01.07התקיים בבית שלום עליכם בתל-אביב מפגש של חבריי הארגון .במרכזו של המפגש נערכה השקת
המצגת הממוחשבת של העיירה "בילגוראיי" .ההיענות להזמנתנו למפגש הייתה ערה ,הגיעו אנשים מבניי דור ראשון
ושני שהייתה זאת הפעם הראשונה שבאו למפגש הארגון .עוד קודם לפתיחת הערב היו רגעים מרגשים של פגישות בין
בני דור ראשון שלא ראו זה את זה במשך שנים רבות :ישראל ברגרפריינד ["מותיקי השבט"] הגיע עם בנו משה וכלתו
מצפון הארץ ,ומרגש היה לראותו נפגש עם משה פך [אף הוא בן אותה שכבה גילית] וכיצד מעלים הם זיכרונות מילדותם
בעיירה ,או ההתרגשות שאחזה ביהודית רז [לבית ברגרפריינד] בפגישתה עם ישראל ברגרפריינד וניסיונותיהם לפתור
את תשבץ הקרבה המשפחתית.
ישראל בר-און הקרין והסביר את המצגת שהכין ,הקהל ישב והאזין בקשב ובעניין רב .במהלך ההקרנה עברנו על סיפורה
של בילגוראיי החל מהיווסדה בשנת  1569ועד לימינו .המצגת חולקה לכל מי שהגיע למפגש ,ומן התגובות שנתקבלו
במקום ולאחר מכן מסתבר שלא מעט מחברינו חשו "בצביטה בלב".
עותק של המצגת הועבר ל"יד-ושם" ואנשי מוזיאון "בית התפוצות" הזמינו את ישראל ורבקה אליהם ב  12.02.07כדי
לקבל הסבר מקיף על תוכנה ולכלול אותה בפרויקט הנצחת קהילות יהודיות .עותקים ממנה הועברו גם למוזיאון השואה
בוושינגטון ולמכון ויזנטל.
בהמשכו של המפגש הכרנו את הדיפלומט היהודי האמריקאי – דניאל גדכט[ ,דור שלישי למשפחה יהודית מבילגוראיי]
שסיפר לקהל על מקורותיו ועל רשמיו מביקורים בעיירה במהלך השנה האחרונה והשתתפותו בטכס הקבורה של ספר
תורה מחולל בבית הקברות היהודי בעיירה.
את הערב חתם שמואל עצמון ,שאף הוא השתתף בטכס הקבורה של ספר התורה ,גם הוא סיפר על רשמיו מאירוע זה.
העיתונאי הפולני הבילגוראיי ,פיוטר צ'רניצקי סיפר על הפעילויות המתרחשות היום במרכז ע"ש בשביס זינגר
בבילגוראיי.

תמונות חברים

סופי נגר

הינדה בייזר

נתן מינץ
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תמונות חברים

שינוולד לוין שרון

נורית וזאב שינוולד

האחיות טובה לייטר ורבקה ניב

פרופ' עמליה אוליבר לומרמן
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חן נירית [נכדתה של קוור גניה]
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