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אנו מודיעם בזאת על מפגש חברים בחצר ביתם היפה של אלישבע ושוקי מנדלביץ ובאווירה הפסטורלית של הישוב כרמי
יוסף .במסגרת מפגש זה נזכה להרצאה של האורחת שלנו פרופ' אלינה סקיבינסקה מפולין בנושא המומחיות והמחקר
שלה "הישרדות יהודים תחת שלטון הכיבוש הגרמני במחוז בילגוראיי" ההרצאה תהיה בשפה האנגלית.

פרטים על המפגש:
תאריך ושעה :יום ה'  21.06.2018שעה  19:00-20:00מפגש חברים ,שעה  20:00הרצאת פרופ' סקיבינסקה.
מיקום :בית שוקי ואלישבע מנדלביץ בכרמי יוסף רחוב התאנה .5
כרמי יוסף נמצאת קילומטרים ספורים מהיציאה מרמלה [מפעל מלט נשר] בכביש המוליך לבית שמש .כ  37ק"מ מאזור
תל אביב ,ובתנאי תחבורה סבירים משך נסיעה של כ  30דקות[ .יש להתחשב בתנאי העומסים בכבישים].
בקשה מיוחדת מכם  :אנא ,אשרו הגעתכם [ציינו כמה אנשים תהיו] באמצעות מייל חוזר או טלפונית אל רבקה ניב
למספרים 054-2347589 :או .03-6967589
בקשה נוספת :הכניסה למפגש חופשית ,ללא תשלום ,ואולם ,בהמשך למכתבנו הקודם בעניין התרומה בסך ₪ 100
לריענון קופת הארגון ,כל חבר בארגון שמעוניין לתרום יוכל לעשות זאת במקום לפני ההרצאה.
פרופ' אלינה סקיבינסקה – היא היסטוריונית ,חברה בצוות המרכז לחקר השואה
היהודית במכון לפילוסופיה וסוציולוגיה של האקדמיה הלאומית למדעים של פולין.
היא גם הנציגה בפולין של המוזיאון האמריקאי להנצחת השואה בוושינגטון ומנהלת
גם סדנאות בתחום מומחיותה במסגרת "יד ושם" .בדף העדכון שלנו מס'  211מ
 23.03.18הבאתי ראיון מתורגם אתה בו פרופ' סקיבינסקה מתגלה כאישה אמיצה
שלא נמנעת להתעמת עם ממשלת הימין הפולנית והחוק הפולני למרות שבכך היא
מסכנת את עצמה בתביעה משפטית שעלולה להסתיים בשנות מאסר .היא מאתגרת
אותם ואומרת להם את האמת שלה על שיתוף הפעולה ברצח ובהתעללות ביהודים
ע"י פולנים ,ומבססת את דעותיה על נתוני מחקרה שקשה לערער את אמתותם.
לאחרונה נערכה השקה יוקרתית של ספרה [שני כרכים] במוזיאון פולין בוורשה
ו תרומתנו הצנועה לספר זה באה לידי ביטוי בתמונות המפארות את הכריכה שלהם אותם קבלה ממני .חזקה עליה
שהרצאתה תהיה מרתקת ונושאה קרוב אלינו כי האירועים הם ממחוז בילגוראיי ,היא תבהיר דברים שאמרה בראיון
ותחדש לנו דברים שלא ידענו עליהם קודם.

בתודה ובברכה.
רבקה ניב וישראל

בר-און.
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