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 בדף העדכון הפעם:
  

  ומשפחותיהםברכת חג פסח שמח לחברי הארגון 

  עם חברי ארגון לובלין בבית לוחמי הגטאות.של חברי ארגוננו דיווח על סיור משותף 

 דיון בהצעת חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל.ת ועדות ישיבשמוליק עצמון נושא דברים  ב 

 אביב[ לפולניה מרצנה קרפינסקה מבילגוראיי.-מדליית כסף באליפות אירופה בהרמת משקולות ]בתל 

 .מסתמן פתרון לבעיית המפתח לבית העלמין היהודי בבילגוראיי 

 .כרזה ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה 

 .הפשיסט שמגלה שהוא יהודי 

 ייט על הקרח.יידישק 
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של חברי ארגון לובלין, והצעתם נענתה על ידינו בברכה. מלאכת ארגון הסיור המשותף היה פרי יוזמתם 

וכלל קבלת פנים  91.30.1395הסיור נפל בידיה האמונות של הגב' איטה פישברג.  הסיור המאורגן נערך ב 
לחברינו, מדריך שהמוזיאון העמיד לרשות הקבוצה המשותפת, סיור במוזיאון על אגפיו השונים לרבות ביתן 

 , ביקור בתערוכה, הרצאה ודיון.הילדים
 

הביקור  .ראשונה בבית לוחמי הגטאות, אני נכון להעיד שזהו אתר זיכרון חשוב ומושקעלכמי שביקר 
סוגיות שונות  ,םבדרכ ,וההדרכה היו מרתקים גם למי שמכיר היטב את הנושא, ולרבים הוא המחיש וחידש

ארית הפליטה והמעבר משואה לתקומה. ביתן הקשורות לשואת יהדות אירופה, גורל קהילות, איסוף ש
מרשים ביותר הוא ביתן הילדים הבנוי בצורה ארכיטקטונית מעניינת המדמה 'ספירלה' שתחילתה באולם 

מבפנים, במעגלים מקבילים  מטהלש תוומקהפעמוני והתנועה של המבקרים נעשית בו בהליכה כלפי -עגול
התחושה הפיסית משלימה את התחושה  כך שהמבקר כמו נשאב אל תוך מערבולת, .לדפנות המבנה

מוקרנים  'התמיד-נר'כשלצד  'התמיד-נר'הנפשית, תחתית המערבולת בנדבך הנמוך של המבנה הוא אולם 
עצמם כילדי שואה. ואז מתוך החושך השורר שם יוצא  לע יםרפמסהעל מסך עדויות מצולמות של אנשים 

רוכה של חפצים ותמונות ע, ובאולם מתקיימת תהציבור אל גלריה מוארת, משל יציאה מן החושך לאור גדול
 המספרות את סיפורם של הניצולים.

 
 שתי הפתעות ציפו לנו במהלך הסיור:

 
חברנו בנימין טל ואשתו מרים, ראשונה הייתה כאשר הפתעה הה

זיהו באחת התמונות שמוצגות היו בתערוכה את בנימין ואחיו 
בהיותם נערים צעירים בבית הילדים של 'תנועת דרור' 

, בתמונה רואים ילדים  מקבוצת הילדים 9155באינדרסדורף בשנת 
שולחן.  בצילום המצורף נראה בנימין  -'איתן' המשחקים בטניס

 ל עצמו בתמונה ומתקשה להסתיר את התרגשותו.מצביע ע אכשהו
 
 
 

ההפתעה השנייה הייתה בגמר הסיור, שעה שהתכנסנו 
בחדר ההרצאות, ואז הציגו לנו אישה ששמה ענת לסיכומים 

מנהלת הארכיון בבית לוחמי הגטאות. ענת  ,אלהלל-ברטמן
נגשה למיקרופון ואמרה שכאשת ארכיון היא בדרך כלל אינה 
יוצאת לדבר ולהרצות לציבור, אך הפעם החליטה שכן לצאת 
משום שסבתה הייתה מבילגוראיי... ברור שנוצר קשר עם ענת, 

לינו את קרבת המשפחה שלה אל יו מי היא משפחתה, וגנלמד
עמליה מידובניק. השבוע דיברנו עם ענת טלפונית, כדי  חברתנו

 שצברתי בביתי ובמחשב שלי. ןלהעביר אליה העתק של הארכיו
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 .ותטאהגי מלוחת יבב רוסיב ומולצש תונומת

 
 תמונות קבוצתיות

   
 מוצגים בתערוכה

   
 .במבנה ילדי השואהש 'התמיד-נר'דגם מחנה טרבלינקה וחדר 
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  .בביתן הספירלי של ילדים בשואה רוקיבב ונירבחומוצגים 

   
 

   
 

 
נשא שמוליק עצמון דברים בפני שתי ועדות כנסת: ועדת העליה וועדת החינוך. כדי לראות  35.30.95בבוקר 

 חתיה.אותו כפי ששודר בערוץ הכנסת לחץ על התמונה או על הקישור שמת
 דקות. 93משך הכתבה: כ 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pPXBEw9Br6c 
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 תמלול דברי שמוליק עצמון בישיבת ועדות הכנסת
 30/40//03/תאריך:

 //://:0/שעה:

 ערוץ הכנסת: רשת

 הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל. ישיבה משותפת לוועדות העליה והחינוך: דיון בהצעת חוק

 נשיא כבוד של תיאטרון היידישפיל -שמואל עצמון 

ינה בחידושה של שפת פא לי לבוא ולייצג תרבות שהיא אבן, אבן ושמואל עצמון: הוועדה הנכבדה לכבוד ה

אלמלא שפת היידיש גם שפת העברית המדוברת לא הייתה מגיעה לאן שהיא הגיעה. אני חותם על כל  .העברית

מילה שאמרו כאן קודמי בעניין, בעניין לדינו. אבל אני לא אדבר על החשיבות של היידיש, אני רוצה לדבר על 

 .עם תיעוד ,זה הוקם י הרשויות שהוקמו ואולי לתת קצת היסטוריה קצרה בחמש דקות, איךתחשיבות של שה

מבטל חוקים קיימים, אותי, אותי אישית כשריד שואה ואני  - כתוב פה דבר אחד בחוק, ואני אהיה מאוד אישי

רואה פה, מסתכל נדמה לי שאולי בין הבודדים שמחליטים חוק לבטל את היידיש את הרשות, זה בשבילי מדליק 

 ,תקבל החוק. דבר שני שאני רוצה לומר, שתי הרשויות האלואור אדום. אני מבקש לשנות את הדבר הזה. גם אם י

מותר לי להגיד את זה, אני כבר יהודי זקן שכבר למדתי שבגילי מוכרחים להגיד את האמת, כי אני קרוב לריבונו 

 של עולם. 

 ח"כ עמרם מצנע, יו"ר וועדת החינוך : עד עכשיו לא אמרת את האמת? 

שמואל עצמון : עד עכשיו הסתדרתי בחיים. אבל עכשיו, שתי הרשויות קמו ומותר לי להגיד את זה ביוזמתי ואני 

אספר את הסיפור כי זה שייך לכנסת. באלף תשע מאות, לפני שמונה עשרה שנה, בא אלי בחור מרוקאי בשם 

פרות, על השירה היידיש. לא מבין תכלת, חיים תכלת ואומר לי תשמע, אני רוצה לעשות סרט לטלוויזיה על הס

בזה שום דבר, תעזור לי. אמרתי מה שתרצה אעזור לך. אין לי כסף. הוא אומר אל תדאג לכסף. כסף יש לי. 

אמרתי איפה? הוא אומר יש במשרד החינוך מחלקת עדות ישראל, אני לפני שנה פניתי וקיבלתי מאה עשרים אלף 

קאים, מה, לא יתנו לאשכנזים??? אמרתי לו אתה שומע מה? תבוא, אם ש"ח בשביל לעשות סרט טלוויזיה על מרו

תביא כסף, אני נותן לך מה שתבקש. לא תביא כסף? גם כן תקבל מה שתבקש, מה שאני יכול לתת לך. אבל אתה 

לא תקבל. וכך הבא. כעבור שבועיים הוא חזר ואומר אמרו לי שאתם לא שייכים לעדות ישראל. אתם תרבות 

מכם. ואין לכם עדות ואתם מפוזרים בכל העולם והתחיל, ואז הגעתי למסקנה, שצריך להקים משהו בזכות עצ

 שיגן עלינו. 

ואז ביוזמתו של דב שילנסקי, יושב ראש הכנסת הטיל עלי, הלכתי ועשיתי את החוק בעזרת אנשים הבאנו את 

 החוק ואז שילנסקי מספר לי שצריך להעביר את זה בוועדת החינוך. 

לי שמוליק, אנחנו בצרה, זה לא יעבור. אמרתי למה? כי אין מספיק חברי כנסת שיתמכו בדבר הזה. אז מה  אומר

עושים, הוא אומר אני לא יודע. בוא נעצור את הגשת החוק וננסה לחפש טעות. אמרתי אוקי. שלושה שבועות 

כך, ולמחרת הרמתי טלפון אמרתי התהלכתי, עד שיום בהיר אחד חלמתי על יצחק נבון, וזאת אמת והוא יעיד על 

יצחק, תשמע יש לי בעיות, אנחנו בידידות כבר שנים רבות, מה עושים עם החוק ביידיש? אולי תעזור לי. הוא 

אומר שמע, גם אני רוצה חוק בלדינו, בוא מחר אלי למשרד. באתי למשרד, שמתי לו את החוק, ואיפה שאתם 

ל, כל הפורמט. אבל צריך להעביר את ובחוק ביידיש כתוב לדינו. והכ יכולים לבדוק את זה, איפה שכתוב יידיש,
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זה לכנסת. ואז, אז עשינו ערב גדול בכנסת והנה כל ישיבת הכנסת השלושה עשר שדובר שם על חשיבות היידיש 

ואני רוצה רק לצטט את שבח וייס, היה אז יושב ראש הכנסת היא התחלפה בינתיים שהוא כותב שפה של יהדות 

 לה, שיש לה שורשים חזקים בהיסטוריה. גדו

ל כדי לשמר את זיכרון העבר. ויידיש היא שפת חיים. נעשה הכ -אברהם בורג, יושב ראש וועדת החינוך של הכנסת

דב שילנסקי, סגן יושב ראש הכנסת, כבוד והערכה ליידיש. והאשכנזי הכי, הכי הכי ברור חבר הכנסת סגן יושב 

אחדות הגורל של עמנו, היידיש היא חלק חשוב בבניין התרבות העברית. על כן ראוי  ראש הכנסת עובדיה עלי על

לה לשפה הזו שנעשה להתחדשותה ולפריחתה בארצנו בכל מקום ובמיוחד במערכת החינוך. את כל  זה אנחנו 

ה, את הבאנו. ואחרי מספר דברים דליה איציק שהיא הייתה אז יושב ראש וועדת החינוך, העבירה את החוק הז

 שני החוקים האלו מאז אנחנו פועלים. 

על כל דבר מה שדיברה הדוקטורית אנחנו יכולים להוסיף פי חמש או פי עשר את פעולתנו כי אנחנו פי חמש ופי 

עשר. כיום יש בעולם שניים וחצי מיליון יהודים שמשתמשים בשפה יום יום, וקשורים לשפה. מעבר לזה, במדינת 

מיליון דוברי יידיש, זה היה לפני ארבע, חמש שנים. היום יש יותר. למרות שהרבה מהם  ישראל עשינו סקר, יש

 הולכים מאתנו, אבל מ... שלמים מצטרפים איתנו. 

כך שאי אפשר לבוא היום למפעל כזה ולהגיד אינכם, תתחילו מהתחלה. כי אם עושים חוק חדש ודבר חדש צריך 

בר אחד לסיים אולי, אולי, אנחנו בתיאטרון היידישפיל משמרים את להתחיל מהתחלה. אני רק רוצה לומר עוד ד

על שחקני ועובדי התיאטרון בעולם עד פרוץ  4091-זה, ופה אני הבאתי לכנסת להראות אין, לקסיקון שהוצא ב

המלחמה, ועם פרוץ המלחמה. ופה יש לנו חמש מאות חמישים שמות של שחקנים, של אנשים, אנשי תיאטרון, 

הם, כתוב על כל אחד ואחד נרצח על ידי הנאצים, נרצח על ידי הנאצים. בשמם אנחנו חייבים לשמר את סופרים ש

זכרם לזה. ומה שעושה היום התיאטרון שלנו, אנחנו הקמנו את התיאטרון, ואני מוכרח לומר שהתיאטרון הזה 

הים עם היידיש, התחילו תרם הרבה מאוד להחזרת, אני מתלוצץ ואומר היום יש כל כך הרבה אנשים שהם מזד

לצאת מהארון. באים אלי לתיאטרון ואני אספר סיפור, פגשתי את מאמן הלאומי שראפ בתיאטרון אני אומר לו 

שראפ דוד מה אתה עושה פה? הצגה בעברית זה למעלה, אנחנו פה למטה, הוא אומר לא, אני באתי לראות 

תגעגע לאבא ואימא. וזה מה שאנחנו מבקשים לתת לנו ליידיש. אמרתי למה יידיש? מה פתאום? הוא אומר אני מ

להמשיך לעבוד ולא, ולא איך אומרים? לא לעשות את המשגה הזה של ביטול חוקים. עד שאותי זה, הדבר הזה 

 מקומם. 

 וברבר שהשנה אנחנו חוגגים מאה שנה להולדתו. ואברהם סוצקוואני, אני מבקש לסיים בשיר של אברהם סוצק

גיבור העם היהודי, משורר שסטלין שלח אווירון להציל אותו מהתופת, הגיע לארץ, ופה בארץ כתב בהגיעו לארץ, 

אדוני, יפיפה, תדעו בן  -שיר על אהבתו למדבר הארץ ישראלי ושלח אותו לדוד בן גוריון. דוד בן גוריון ענה לו 

ה, וודאי. והוא עונה לו תכתוב גוריון דיבר יידיש יותר טובה מאשר אני דיברתי, כי הוא יותר חכם ממני הי

בר בשיר ואני לא אקרא את כל השיר רק את העיקר, הוא אומר מבקשים ממני ובעברית. אז ענה לו אברהם סוצק

שאני אתרגם את לשוני. איך אני יכול לבלוע את לשוני ולהמשיך לדבר? כי אפשר, אי אפשר לתרגם נשמה. מה 

וא אל, אבלע את לשוני ואזעק כאותו אריה אני חי, קיים ורוצה שנשאר לי זה על יד הכותל המערבי אני אב

 להמשיך. עם זה אני רוצה לגמור את דבריי. תודה. 

 תודה רבה. : ח"כ עמרם מצנע, יו"ר וועדת החינוך
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אביב מר רון חולדאי החליט שתל אביב צריכה להיות עיר עם משקל רציני יותר מזה שיש לה, -ראש עיריית תל

גיעו המיטב המשקולנים בעולם לא חדל האיש עד שהביא את אליפות אירופה בהרמת משקלות לעירו.  
באולם  1395באפריל  91 – 6התחרות תערך בתאריכים  .לראשונה בישראל שמתארחתלאליפות אירופה 

 .הספורט של התיכון על שם אלתרמן, תיכונט
 

פולין ישנם שני משתתפים ושניהם תושבי בילגוראיי. השופט הבינלאומי וראש המשלחת ז'דיסלאב  במשלחת
 [.Marzena Karpinska[ ומרימת המשקולות מרזנה קרפינסקה  ]Zdzislaw Zolopaזולופה ]

 
שבת ב. 1395, היא ספורטאית אולימפית ואחת מהתקוות הפולניות לאולימפיאדה בברזיל ב 17מרזנה, בת 

 15ק"ג ודחקה  99ניפה הק"ג וזכתה במדליית הכסף. היא  59היא התחרתה בקטגוריית נשים עד  37.35.95
 שהגיע למקום השלישי.ק"ג. היא הקדימה את האלופה האולימפית מאולימפיאדת לונדון  977ק"ג ובסה"כ 

 
תענו פאביב ובסיומו ארוחת לילה.  הו-טיול לילי בתל הםלערכנו  .אתמול נפגשנו עם שני נציגי פולין/בילגוראיי
מי שמביט בה רואה דמות נשית רחוקה מלהראות גברתנית,  .לראות אישה צעירה בעלות חזות של נערה

 ק"ג... 977ואתה תוהה איך אחת שכזאת מסוגלת להרים 
 

 עיקר הצילומים מגלריית מייזלר ביפו, במסעדה וגם סלפי אחד... 35.35.95תמונות מ 
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בתי  9633הקרן לשימור המורשת היהודית בפולין, המנוהלת בידי עו"ד מוניקה קרבצ'יק, ושבאחריותה כ 

לבית העלמין לידי אדם שנשפט ונמצא אשם עלמין יהודיים בפולין, העבירה לפני מספר שנים את המפתחות 
במעילה ואף שילם על כך בתקופה של מאסר.  בית העלמין נשאר איפה נעול במהלך השנים האחרונות 
וכשכזה גם לא טופל ונראה מוזנח. מיודענו ארתור בארה וראש העיר יאנוש רוזלן ביקשו לקבל את המפתח כדי 

תחת חסותם. מסיבה לא ברורה לא הועבר המפתח  ןמילעה תיבבשתלמידי בית ספר מקומי יקחו את הטיפול 
לשכנע את הקרן להעביר את המפתח.  לפני כשנתיים  ,למרות פניות חוזרות ונשנות ,לידיהם, התקשינו

תבע אותם האיש שהמפתח  ,בארה והם נכנסו למרות הכל פנימהר ותראכששמוליק עצמון ביקר במקום עם 
 בחזקתו בהשגת גבול. 

 
 קייםכנציגת ישראל בקרן זאת, וכשכזאת ]יו"ר ארגון יוצאי קרקוב[ תה ידידתי הגב' לילי האבר נלאחרונה מו

בינה לבין עו"ד מוניקה קרבצ'יק 'דיבור'. לילי נענתה לבקשתי ופנתה אל גב' קרבצ'יק ושיכנעה אותה להעביר 
ספורים נוכל לבשר לכם עוד שבועות בשאת המפתח.  בשלב זה מכינים הסכם בין הצדדים, ואנו מקווים 

שבית העלמין ינוקה ויישמר ושהאזכרות שמקיימים אנשי בילגוראיי ליהודי העיירה שנרצחו  ,שהבעיה נפתרה
 בתוך תחום בית העלמין ולא מחוץ לגדר. אבמלחמת העולם השנייה יהיו להב
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חברינו שרה ובני אבינון העבירה לידינו מייל שקיבלו מחברם שהו אביו של האמן בו דנה כתבה זאת מומלץ 

 לצפות בכרזה ולקרוא את דבריו של עופר היוצר. 
 

 הודעה לעיתונות
 

האו"ם ותיפתח בו  מעצב ואמן ישראלי שהכרזה שעיצב ליום השואה הבינלאומי זכתה בתחרות שמארגן –עופר שמש 
 95מעצבים שניגשו לתחרות עופר שמש נבחר בין  633מתוך   17.9.1395מדינות ברחבי העולם בתאריך  93 -זמנית ב

 הזוכים והוא הישראלי היחידי שזכה ויצא לייצג את ישראל בוינה
 אודות עופר שמש

 

 
יהודית -שנה אומנות המשקפת את תפיסתו האישית על הנפש הישראלית 03עופר שמש הוא מעצב גרפי ישראלי, היוצר משך 

בחיפושה אחר זהות ועצמאות. חיפוש שמושפע מהעבר היהודי וניזון ומתפתח בהתהוות נמשכת, המושפעת מאמנות, תרבות, 
ל תחת איום מתמשך. אחת ההשפעות הניכרות בעבודותיו, היא החוויה צמיחה, השפעות בינלאומיות, וכן מחייה של מדינת ישרא

. אז, לפי גדרתו, "ניסיתי להיות אנושי, במקום 9190הרגשית המעצבת מעברו כלוחם קרבי בצה"ל, בתקופת מלחמת לבנון בשנת 
 שאף פעם לא יהיה אנושי".

המשלבת בין בכי לתקווה, בין הספד להשראה, בין  עופר משתמש בכרזות ככלי של אמנות פופולרית להעברת אמירתו בעוצמה
 מודרני להסטורי, בין ישראלי לבינלאומי. 

כמה מעבודתיו זכו בפרסים בינלאומיים והוצגו במוזיאונים ובגלריות פרטיות ברחבי 
העולם. בין היתר: במוזיאון לאמנות מודרנית בטוקיו, יפן, במוזיאון בית ציוני אמריקה 

בערים נוספות ברחבי המדינה, במלבורן, אוסטרליה ובקטמנדו, בתל אביב, ישראל ו
 נפאל.

בתחרות הבינלאומית לכרזות ליום השואה, שנערכה בידי  1390-בעקבות זכייתו ב
ם ”"האומות המאוחדות וארגון הנצחת השואה יד ושם, תוצג עבודתו הזוכה בבניין האו

 ת.מדינו 53 -וכן במשרדי ממשלה ב

 הכרזה הזוכה
 

מחנות הריכוז וההשמדה נוכחים בכרזה. כיום, חלקם מוכרים יותר,  65ם של כל שמותיה
כי כל אחד  –אחרים הרבה פחות. יחד עם זה, לכל שם נתתי מקום, עיצוב ומשקל זהה 

מהם בעל משמעות מעצבת חיים וקובעת מוות למי שהיו שם ושרדו, למי שהיו שם 
איחוד השמות יוצר אנדרטה של   .בני המשפחות, לכולנול ועדותם נותרה אילמת,

שייכות, של היחיד בתוך הקולקטיב, סיפורו של כל אחד בתוך ספר ההיסטוריה היהודית 
והאנושית. התייחסותי לכל מחנה כאל אובייקט גראפי בעל נוכחות זהה, בהתעלם 
ממספר אזכוריו בספרי ההיסטוריה, גודלו או היקף הנספים בו, שולבה באותיות הכתב 

נוקשות, בעלות פינות זוויתיות וחיבורים חדים, כאבני קיר הלבנים של -רובעותהעברי: מ
כותל הדמעות היהודי בירושלים. את אלה מיזגתי עם גדרות התיל, בעיצוב נקי פשוט, 
מתוך כוונה שפשטות זו תקל על המתבונן לתפוס רסיסים מהיקף הזוועה שהתרחשה, 

 .מפשיטת הרגל של אנושיות האדם
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 בועז מזרחימאת: 
אתם מתעוררים בבוקר אחד ומגלים שאתם משתייכים לקבוצת אנשים שאתם שונאים יותר מכל, ואף חברים 

התרחיש הזה אינו שאלה היפותטית, אלא סיפור חייו כיצד אתם מגיבים?  -פלגה שמתנגדת לקבוצה הזו במ
היא ניצולת אושוויץ. סיפור  15-של שנאד סגדי, מי שהיה חבר במפלגה פשיסטית, עד שגילה כי סבתו בת ה

 מדהים על יהודי אנטישמי במשבר זהות.
 
 

 

http://www.baba-mail.co.il/Content.aspx?emailid=24754&memberid=953771 
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 ותרבתהו תורסמה בוליל שש בחרתמוך ולהה ראנ'לז ךייא שהו םג .תוקדצי חו לוששכ וכמששם יסקמ עטקד וע
 .םידהוי םאינם עיצמבהום ירצויה םיקרהמ וברבו ,יתתונמאהרה ציבי םיאשנוכ תיודהיה
 
 .התיחתמש ורשיקהל ע ואה נמותה לע ץחל יהיפצל
 
 
 

 
ure=player_detailpage&v=mgKfAhSeqi4http://www.youtube.com/watch?feat 

 
 

  .בברכה
 

 .און-רבקה ניב וישראל בר
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