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 39.39.1396                                     996חברי ארגון נכבדים                            דף מידע 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ילידי פולין המורחבת, יורו לווטרנים ונרדפים 59-קבלת תגמול חודשי בסך כ, ממשלת פולין מאפשרת. 

 

 ימי בשביס בבילגוראיי 
 

  [בית הקברות היהודי]קיר הזיכרון לקדושי בילגוראיי 
 

 "מרתק ומרגש –יונה אליאן מבקרת בפולין ומהרהרת בקול  –..." כאן השורשים שלי לטוב ולרע. 
  

  פאבל שפיבק בעיירה המשוחזרת בבילגוראיי' פרופביקור של. 
   

 ביקור הרב הראשי לפולין מיכאל שודריך בבילגוראיי. 
 

 ביקור אנשי הקתדרה העירונית של עפולה בבילגוראיי. 
  

 ישראל-שיח פולין-פורום מנהיגים לדו. 
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 לתגמול החודשי זכאי מי שהיה אזרח פולין והוא;

מאות פולין בצבא הפולני וביחידות של בעלות ווטרן (ותיק מלחמה) שהשתתף במאמץ המלחמתי לעצ  ·
 הברית, במחתרת או באופן רשמי.

עקב דת, לאום גזע או השקפה פוליטת שגורש ונכלא במחנות, גטאות, בתי סוהר ומחנות לעובדי  נרדף ·
 כפיה בגרמניה (לרבות נרדף שברח לשטחי בריה"מ הריבונית ונכלא במחנות שם).

יקיים מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל כנס  33;33-91;:3בשעות  1396באוגוסט  13ביום חמישי 
 ומתנדבים יסייעו במילוי טפסי הבקשה.  הסברה בכפר המכביה ברמת גן,

 כדי להבטיח מקום. להירשםהמעוניינים להשתתף בכנס מתבקשים 

 ).9953יקים (*אפשר לקבל את טופס הבקשה ודפי הסבר למילוי הבקשה במוקד של המשרד לאזרחים ות

  http://vatikim.gov.il/Pages/default.aspxכתובת אתר המשרד לאזרחים ותיקים;  

  

http://vatikim.gov.il/Pages/default.aspx
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 כמדי שנה גם השנה בבילגוראיי. התקיים פסטיבל ימי בשביס

 ביולי (יום שני). 13-מאוחר בערב ב והסתיים(יום א')  :9בשעות אחר הצהריים ביולי  התחילהפסטיבל 
 

חבורת כמחווה לשיתוף הפעולה וברית הערים התאומות של בילגוראיי ועפולה את הפסטיבל ארח השנה 
נמסר לי שאת הופעתם יזכרו בבילגוראיי עוד שנים  .מעפולה ומנהלה המוסיקלי אורי קריב "השדרה"הזמר 
 .]אני עדיין ממתין לתמונות ופרטים נוספים[ רבות

 
אמנם שאני חברינו, דליה בר, שמוליק עצמון וארתור בארה מעידים שהפסטיבל השנה היה "סיפור הצלחה", 

חומרים הראויים  עדיין בתהליך של איסוף וקבלת חומרים מתעדים של הפסטיבל אבל כבר עכשיו יש בידי
גיע, ונהרו אליו אנשי י מזג האוויר, היה פתוח לכל מי שמעוניין היה להינערך בכל תנאלפרסום. הפסטיבל 

של המופעים  וקלידוסקופבילגוראיי והסביבה מזקן ועד ילד. הסרטונים הבאים מראים את האווירה, ההכנות, 
שנערכו בו. שימו נא לב לדגש המשמעותי למוסיקה בעלת גוונים יהודיים שליוותה את המופעים וגם כיצד 

 "כל העולם כולו גשר צר מאד" ]בפולנית[ 35;5דקה   הציבור לוקח חלק בשירה של שירים ישראליים.
 

 https://www.youtube.com/watch?v=NnfFnZtl0lwלחץ על התמונה או הלינק הבא כדי לצפות בסרטון  
"כל העולם כולו גשר צר מאד" ]בפולנית[ 35;5דקה 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NnfFnZtl0lw
https://www.youtube.com/watch?v=NnfFnZtl0lw
https://www.youtube.com/watch?v=NnfFnZtl0lw
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סרטון זה מתעסק בעיקר במופעי הרחוב לאורך כל שעות היום והערב, תוך הפעלת הצופים בסדנאות 
גשר צר מאד" מושר  –תשמעו את "הלהיט  03;30אינטראקטיביות בעיקר לילדים ולצעירים, גם פה בדקה 

 בפולנית.
 https://www.youtube.com/watch?v=sXsQלחץ על התמונה או הלינק הבא כדי לצפות בסרטון  

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sXsQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXsQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXsQ
https://www.youtube.com/watch?v=sXsQ
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https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207980944144439/?type=2&theater 

 

 
 

https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207981034386695/?type
=2&theater 

 
 

 .יום לפני ההופעה senegalczyka Ndiobęהולחנה על ידי , המוזיקה היפה. אמריקאי-ידי זוג קנדי-על שבוצע ריקוד נפלא

https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207980944144439/?type=2&theater
https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207980944144439/?type=2&theater
https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207981034386695/?type=2&theater
https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207981034386695/?type=2&theater
https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207980944144439/?type=2&theater
https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207981034386695/?type=2&theater
https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207980944144439/?type=2&theater
https://www.facebook.com/artur.bara.9/videos/o.368824588125/10207981034386695/?type=2&theater
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 להלן העדכון שהתקבל מארתור בארה באשר להתקדמות העבודה על קיר זה.

 
בשיתוף עם חברת החשמל הסדירו את אספקת החשמל לאתר הנבנה. "... באשר לקיר הזיכרון, חשמלאים 

אז החברה הייתה חייבת לחפור והעניין היה מעט מסובך, הייתי חייב להגיש תכניות, לקבל אישור לתכנית, 
מתחת לכביש ולהעביר בחפירה את כבלי הולכת החשמל, עכשיו החשמלאים שלנו צריכים לחבר את הכבלים 

, הדבר גרם לנו לעיכוב בלוח הזמנים. אנו ריצפנו באבן את הרחבה שלפני הקיר, קירלמערכת החשמל שעל ה
עומדים להתקין שם מצלמות, הצבנו שני תרנים האחד לדגל ישראל והאחר לדגל פולין עכשיו אנו עוסקים 

 הקירבהרכבת התאורה. אני בטוח שהעלויות יעברו את התקציב, אבל נמשיך את העבודה. את מרכזו של 
ואנו ממתינים להצעותיכם בעניין  , בניית הקיר, זה לא כלול במחיר יה צורך לפאר במוטיב יהודי וכיתוביה

 ]אולי הוא מתכוון לילידי העיירה 'בילגוראיי זוכרת את ילדיה היהודים', מה דעתך על  כיתוב בנוסך הנוסח
להיות מגילה שתהיה מונחת במרכז . באשר לשמות, אני חושב שזאת צריכה ... }יב{[לאו דווקא לילדי העיירה

 הקיר. את המגילה נכניס בטקס הסרת הלוט מהקיר, מה אתה חושב?"
 ]ארתור בארה[

 

 
שכמי שגם הרימו תרומה למימוש הרעיון, לא ירחק היום עד שנארגן קבוצה שתצטרף לנסיעה אני מניח 

 לטקס חנוכת הקיר.
 

]אגב, כל מי שלא עשה זאת עד עתה ועדיין יכול להרים תרומה, יעשה בכך מעשה טוב וראוי, נראה לנו 
שהפולנים עדיין עומדים להשקיע עוד כספים ולאור רמיזתו של ארתור שהם יעברו את התקציב, קשה יהיה 

און או אל רבקה -ישראל בר –להתעלם מכך. בהתאם לאמור, מי שעדיין רוצה לתרום מתבקש להתקשר אלי 
 ניב, ותרומתו תתקבל בתודה ובהערכה[.
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היא עושה פותחת את ליבה במעין וידוי הנוגע בנימי הנפש הרגישים ביותר.   במונולוג, יונה אליאןהשחקנית 
זאת במהלך ביקור בפולין ובמיוחד במוזיאון החדש להיסטוריה יהודית בוורשה. יונה מדברת על ההדחקה 

הקשור בעברה הפולני של בני משפחתה, על הדימוי הפולני אל מול המציאות, על סיפורי  משך שנים של כל
אביה שבועיים  ו הישן שלבית, על הגעתה ל"בין אגדה לסיפורי בלהותש" מציאות והתדמית המשלבת הסבת

לאחר הריסתו, הגעתה למוזיאון להיסטוריה יהודית כחלק מהריפוי העצמי שלה כבת של ניצולי שואה, גילוי 
, היא עושה שלום בנפשה עם תרבות הוריה, מעין בקשת סליחה מאביה על שבעטה ההיסטוריה שלה

נות שהשואה גדעה ושאולי ההתמודדות בתרבות שלו והתביישה כשדיבר ביידיש, מהרהרת בכמות הכישרו
 מומלץ לצפייה.  –ומאפיינת את בני הדור שלה.  ,עם הסיפור שלה היא לא ייחודית

 
OCYTYnb1Q-https://www.youtube.com/watch?v=4&feature=youtu.be 

 
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=4-OCYTYnb1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4-OCYTYnb1Q&feature=youtu.be
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היהודי בוורשה, משמש גם בתפקיד ההיסטורי מנהל הארכיון  –[ Pawel Spiewak]ידידנו, פרופ' פאבל שפיבק 

בבילגוראיי במטרה לטפל בהשלמת בית  1396ביקר בתחילת יוני  יו"ר ארגון בשביס זינגר בבילגוראיי. 
 למשכנה החדשזינגר הכנסת בעיירה המשוחזרת, כ"כ הוחלט על המועד הסופי שבו תעבור עמותת בשביס 

 ינגר" שבמתחם המשוחזר.זלמבנה "בית 
 

 
 רופ' שפיבק, ותמונה בה הוא עומד עם ארתור בארה במתחם המשוחזר.בתמונות פ

 

 
במתחם המשוחזר של  [Rabbi Michael Schudrichבחודש אפריל ביקר רבה הראשי של פולין מיכאל שודריך ]

העיירה היהודית בבילגוראיי. הוא הכריז כי יש בדעתו לסייע בלצייד את בית הכנסת בציוד הנדרש כדי 
 למת קיר הזיכרון הנבנה בבילגוראיי.שיקבל את הצביון של בית כנסת פולני ישן. הוא הבטיח גם לסייע בהש

  
 בתמונות, הרב שודריך וארתור בארה ליד מבנה בית הכנסת ההולך ומושלם.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_%C5%9Apiewak
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Schudrich
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, ומקנה קורסים לאוכלוסייה המבוגרת בעיר העיר עפולה, יקירת קתדרה זאת מנוהלת ע"י חברתנו דליה בר

 , הקבוצה סיירה בעירה לעיירת הולדתה, בילגוראיי יזאת. בסיור של חברי הקתדרה בפולין הביאה אותם דל
נציג חברת הנסיעות אמר שמעכשיו בילגוראיי  .ראש העיר של בילגוראיי –ונפגשה עם מר יאנוש רוסלן 

 תימצא במסלול הטיולים שהחברה תערוך.
 

 
 דליה בר וחברי הקבוצה שהנהיגה

 
 חברי הקבוצה בביקור בבית הקברות היהודי בבילגוראיי
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". מפגש יוקרתי זה נערך ביוזמת פורום פולניים יהודיםנערך מפגש "דילוג בין מנהיגים  1396פריל בא
. במועדון אקסקלוסיבי זה חבר גם ידידנו ארתור בארה שנוכח במפגש זה המנהיגים ובחסות הסנט הפולני

או  – 'גוי יהודי'מנהיגים חברי הפורום מכל רחבי פולין. ]חשדותיי שיש לנו כאן עסק עם  53יחד עם עוד כ 
 יהודי מוסווה, הולכים ומתחזקים[

 

 תמונה קבוצתית של חברי הפורום

 
 .בברכה

 
 .און-רבקה ניב וישראל בר


