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 הזמנה לטכס האזכרה השנתי ליהודי העיירה שנספו בשואה. –עמותת זינגר בבילגוראיי 
 

 .2015ביקור משלחת תלמידים בילגוראיי בעפולה סוכות 
 

 העלאת המצגות שעשיתי בענייני בילגוראיי לאתר המצגות שלי –תיעוד 
 

 נוצרים מקומיים בבילגוראי שמדליקים נרות בבית העלמין היהודי. –תמונות שהגיע אלינו 
 

 שמוליק עצמון במסע הופעות בפולין.
 

 תמונות ישנות של בני דור ראשון מיוצאי בילגוראיי בישראל במפגשים חברתיים.
 

 יעניין את שומרי הכשרות המתכננים להגיע לוורשה
 

 לקדושי בילגוראיי במרתף השואה שבהר ציון שבירושלים.לוח זיכרון 
 

 .2015להקת הזמר "השדרה" מעפולה בביקור מוצלח ומרגש בבילגוראיי בימי זינגר 
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. 

 
לתושבי בילגוראיי להגיע לבית  בדף הפייסבוק של עמותת זינגר מבילגוראיי מפרסם ידידנו ארתור בארה הזמנה

 העלמין היהודי בבילגוראיי כדי להשתתף בטכס האזכרה השנתית.
 להלן נוסח ההודעה:

2 listopada 1942 roku Niemcy zabili mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego. Czy ludzki umysł potrafi 
to zrozumieć? Czy ktoś odpowiedział za tę zbrodnię? 
Proszę, aby w tych dniach, gdy w sposób szczególny myślimy i upamiętniamy naszych bliskich i 
współmieszkańców, żołnierzy i bohaterów codziennego życia NIE ZAPOMNIELI o tych, którzy tworzyli 
historię naszego miasta. 
 Proszę odwiedzić Żydowski Cmentarz przy ul. Konopnickiej. 

 
גרמניה רצחה את תושבי העיירה שלנו, בני דת משה. האם המוח האנושי מסוגל  2492בנובמבר  2: ב תרגום

האם מישהו ענה על פשע זה?  אני שואל זאת כי כיום, כאשר אנו באופן מיוחד זוכרים ומזכירים את  ?להבין זאת
של ההיסטורי יקיריינו, ושותפינו לחיים, את חיילינו וגיבורי חיי היומיום יש לא לשכוח את אותם שייצרו את סיפורה 

 העיר שלנו.  
 אנא בקרו בבית הקברות היהודי ברחוב קונופניקי.

 
https://www.facebook.com/groups/368824588125/ 

 

 
 דף הפייסבוק הכולל את הפרסום וצילום של מצבות בית העלמין היהודי

 

https://www.facebook.com/groups/368824588125/
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משלחת של נערות ונערים, תלמידי בתי ספר תיכוניים מבילגוראיי בקרה בעפולה במסגרת חילופי נוער שבין שתי 
 .הערים, הקשורות בברית ערים אחיות, במהלך סוכות

 
לחת הייתה מלווה בשתי מורות ובידידנו ארתור בארה שמלכתחילה לא היה אמור להגיע, אולם משום שראש המש

המשלחת ביטל ברגע האחרון את הצטרפותו פנה ראש עיריית בילגוראיי אל ארתור בבקשה שיצטרף, וכפי שרובנו 
 יע.כבר יודעים, כשמדובר בישראל לא צריך להתאמץ מדי כדי לשכנע את ידידנו להג

 
]שפעלה ללא ליאות להצלחת  בעוד שארתור שוכן בבית משפחתה של חברתנו ויקירת העיר עפולה דליה בר

הביקור[, הרי ששתי המורות שוכנו בבית מלון בנצרת וכל הצעירים חולקו לבתי משפחות מארחות שילדיהם 
 המשותפות.הלומדים בעפולה היוו לתלמידים האורחים חברה וליווי בכל הפעילויות 

 
במסירות ודאג לכל מי  ולכל הצוות שטיפל , למחלקת הנוערתודתנו לראש עיריית עפולה יצחק מירון

 שלקח חלק במבצע האירוח לחוויה שתזכר שנים רבות.
 

ושרון כהן שלפי תגובות האורחים הצליחו בכישרון רב לקנות את לב גילי ברק לקבוצה הוצמדו שתי מדריכות: 
 את מפגשם הראשון עם ארצנו ועם העיר עפולה לחוויה מרגשת. הצעירים, ולעשות

במסגרת אוריינטציה בעפולה זכו האורחים לפעילויות היכרות וגיבוש, היכרות עם עפולה, פסטיבל סוסים בפארק, 
הצעירים טיילו וראו את גן הבאהיים, מסגד האחמדינים, ובעוספיה  וליהנות, לראשונה בחייהם, מארוחת פלאפל.

, שוק זהדולורוויה  ,ארוחת צהרים ואירוח דרוזי. בירושלים הם ביקורו ביד ושם, סיירו בעיר העתיקה והכותל אכלו
השתתפו בהקפות בעפולה בליווי המארחים. הם סיירו בעיר העתיקה בנצרת, לרבות  –מחנה יהודה ובערב 

עכו, דליה בר לקחה אותם לבקר בכנסיית הבשורה, עשו מסלול רגלי רטוב בנחל כזיב  וסיירו בעיר העתיקה ב
ם עם להקת בדבורייה בכפרי מיעוטים לרגלי התבור, דאגה לארח לארוחה את המלווים המבוגרים והפגישה אות

. הקבוצה הגיעה גם לתל ]ראה ידיעה נפרדת בהמשך דף זה[ שהתארחה והופיע הקיץ בבילגוראיי השדרההזמר 
ולפני שהמריאו בחזרה לפולין נערכה להם פגישה במשרדי 'המכון הפולני' שכלל  ים'[-]בבילגוראי אין 'שפת אביב

 [.Krzysztof  Kopytkoהסברים מפיו של מנהל המכון ונספח התרבות של פולין בארץ מר קשישטוף קופייטקו ]
רון, חק מיצבערב האחרון ערכו להם בעפולה מפגש סיכום שכלל דברי סיכום וברכות של ראש עיריית עפולה י

הכינה ושהעליתי שחר בן ציון  –התלמידים, המדריכות והמורות, כיבוד קל והקרנת סרט שאחת מתלמידות עפולה 
 youtube  .https://youtu.be/n9oblvK2uZUל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/n9oblvK2uZU
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 תמונות מערב הסיכום

 
 ראש העיר עו"ד יצחק מירון נושא דברים

 
 י המורות שליוו את המשלחתתארתור בארה וש

 ציבור מעורב של תלמידי עפולה ובילגוראיי
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 קשישטוף קופייטקופגישה והרצאה במכון הפולני מפיו של נספח התרבות ומנהל המכון מר 
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om.php?id=11159http://www.slides.co.il/zo 

 מצגת מהסיור לבילגוראיי
 
 

 
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11170 

 אירוח חסידת אומות העולם דנוטה מיקולסקי בארץ  1מצגת 

 
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11171 

 אירוח חסידת אומות העולם דנוטה מיקולסקי בארץ 2מצגת 

 
11172http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id= 
 אירוח חסידת אומות העולם דנוטה מיקולסקי בארץ 3מצגת 

 

  

http://www.slides.co.il/zoom.php?id=11159
http://www.slides.co.il/zoom.php?id=11159
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11170
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11170
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11171
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11171
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11172
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11172
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11159
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11170
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11171
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11172
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11159
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11170
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11171
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11172
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11159
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11170
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11171
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11172
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11159
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11170
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11171
http://www.slides.co.il/getPresentation.php?id=11172


   

           

 

               עמוד מס' 7

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 5718129-03פקס:   i@zahav.net.il-baron 5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

בנובמבר העיתוי הוא  2לפי תאריך התמונה השנייה  .זהות אותם נוצרים שבאו להדליק נרות זיכרון אינן ידועה לנו
 .של תאריך חיסול הגטו היהודי בבילגוראיי ואותם נוצרים באו לציין את התאריך בהדלקת נרות
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עצמון וירצר בפולין כמעט כמו בארץ. שמוליק חזר אל הבמה  מבלה חברנו שמוליקבמהלך השנה האחרונה 
, בשפה הפולנית ועם צוות [יצחק בשביס זינגר]כשחקן פעיל ומעלה בפולין את ההצגה "האהבה האחרונה" 

 שחקנים פולנים.
 .הכתבה המצורפת נגזרה מתוך "מעריב" ואני מביא אותה כלשונה

 
http://www.maariv.co.il/landedpages/printarticle.aspx?id=494354 

 

 

  20.08.2015  ניסן צור, פולין
 

הנאצים בבית כנסת בפולין, הוזמן שנה אחרי שסבו נשרף למוות כשזינק להציל ספרי תורה שהציתו  07מעל 
 השחקן והבמאי כדי להעלות בדיוק באותו מקום את ההצגה "אהבה אחרונה": "זו התשובה הטובה ביותר לנאצים

 
לאורך כל השבוע שלפני הנסיעה לפולין לא יכולתי להפסיק לחשוב על האירוע שממתין לי שם. זו הייתה סגירת 

צחון שלנו על הנאצים. להראות להם שאנחנו, היהודים, עדיין כאן, ולא רק מעגל מיסטית עבורי. עבורי זהו הני
 כסוחרים כמו בעבר, אלא גם כאנשי רוח ותרבות".

  
שנות חייו ביים ושיחק שמואל עצמון, מנהל תיאטרון היידישפיל הישראלי, באלפי הצגות על בימות  68במשך 

חרונה", על פי ספרו של יצחק בשביס זינגר, שאותה שונות ברחבי העולם. אלא שנדמה כי את ההצגה "אהבה א
העלה ביום חמישי שעבר בעיר שבז'שין במזרח פולין, הוא לעולם לא ישכח. כמו גם כל בני משפחתו, שהחליטו 

 לערוך לו הפתעה והמתינו לו בבית הכנסת שבו התקיימה ההצגה.
 
  

http://www.maariv.co.il/landedpages/printarticle.aspx?id=494354
http://www.maariv.co.il/landedpages/printarticle.aspx?id=494354
http://dev.maariv.co.il/
http://dev.maariv.co.il/
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שבז'שין, שבה התגוררו סבו וסבתו של עצמון.  זמן קצר לאחר פריצת מלחמת העולם השנייה הגיעו הנאצים לעיר
לאחר שריכזו את תושבי העיר היהודים, נכנסו כמה מהחיילים הגרמנים לבית הכנסת המקומי והעלו באש את 
ספרי התורה שהיו מאוחסנים בו. סבו של עצמון, יחד עם כמה מחבריו, קפצו אל תוך האש בניסיון להציל את ספרי 

מאז, הפכה העיר שבז'שין עבורם לסמל. "העיר שבה הקריב סב המשפחה את עצמו על התורה, ונשרפו למוות. 
 קידוש השם", כהגדרתם של עצמון ובני משפחתו.

 
לפני כשנה העלה עצמון בפעם הראשונה, יחד עם עוד ארבעה שחקני תיאטרון פולנים מפורסמים, את ההצגה 

הולדתו, ולאחר מכן במסגרת פסטיבל "בשביס זינגר" בוורשה. , עיר יבבילגוראי"אהבה אחרונה" בפולין. תחילה 
 ההצגה זכתה לפופולריות רבה בקרב הקהל הפולני, והאולמות היו מלאים.

 

 
 Piotr Mazurek שמוליק עצמון בהצגה "אהבה אחרונה". צילום:

 
לעצמון עם הצעה בעקבות ההצלחה, פנתה לפני כחודשיים חברת ההפקות הפולנית המחזיקה בזכויות על ההצגה 

שגרמה לו להתרגשות רבה. בעיר שבז'שין נערך פסטיבל המוקדש לשפה הפולנית, ואנשי חברת ההפקות הציעו 
לעצמון לפתוח את הפסטיבל עם ההצגה שלו. "ברגע שאמרו לי כי מדובר בעיר שבז'שין, בה נולד ולאחר מכן מצא 

אני מגיע'. ביקשתי מהם להמשיך בהכנות להעלות את מותו סבי כשקפץ לאש להציל ספרי תורה, אמרתי להם '
את ההצגה במסגרת הפסטיבל, והתרגשתי מאוד", מספר עצמון ל"מעריב המגזין". אלא שההפתעה האמיתית 
הגיעה מספר שבועות מאוחר יותר. "שבוע לפני פתיחת הפסטיבל התקשרתי למארגנים ושאלתי היכן בדיוק 

ייתה 'בבית הכנסת'. נותרתי המום. אמרתי לעצמי: 'לשחק את ההצגה תתקיים ההצגה", הוא מספר. "התשובה ה
בדיוק בבית הכנסת שבו מצא סבי את מותו בנסיבות טרגיות כאלו יהיה לי קשה מאוד'. פחדתי שהלב שלי לא 
יחזיק מעמד מרוב התרגשות, אבל אמרתי להם 'בואו ננסה'. לאחר מכן, במהלך כל השבוע, לא יכולתי להפסיק 

 ל זה. ההתרגשות הייתה עצומה".לחשוב ע
 

 הצגה כפולה בשבז'שין
 

שנים ומנהל  22עצמון הגיע לשבז'שין בשבוע שעבר. הוא הזמין להצגה את אחיו, יוסי וירצר, המתגורר בפולין כבר 
את מלון "הולידיי אין" בקרקוב. אלא שהאירוע הלא שגרתי לא הותיר גם את וירצר אדיש, וזה החליט להפתיע את 

ולהטיס לפולין את בני משפחתו המורחבת של עצמון. אגב, השניים נושאים שמות משפחה שונים, לאחר  אחיו
שעצמון התבקש במהלך לימודי התיאטרון שלו בצעירותו לשנות את שמו מ"וירצר" ל"עצמון" על מנת לאמץ לעצמו 

ם כבר מתרחש אירוע כזה של "זהות יותר ישראלית". וירצר, הלוקח חלק בראיון המשותף, מסביר: "החלטתי שא



   

           

 

               עמוד מס' 10

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 5718129-03פקס:   i@zahav.net.il-baron 5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

סגירת מעגל מרגשת, אני רוצה להביא לפולין את כל המשפחה. אני ושמוליק דור שלישי לשואה, והחלטתי להביא 
לכאן את הבן שלי ואת נכדי, שהם דור רביעי וחמישי. זו מבחינתנו התשובה הטובה ביותר לנאצים שניסו להשמיד 

 את היהודים כאן".
 

עלתה ההצגה. בית הכנסת בשבז'שין, שנבנה מחדש לאחר שנשרף במלחמה, היה מלא ביום חמישי שעבר 
במאות צופים. צעירים ומבוגרים כאחד, שהגיעו לצפות באירוע ההיסטורי. למרות ההתרגשות העצומה שניכרה בו, 

כך  הצליח עצמון להרשים את הקהל והעביר את ההצגה בת השעתיים בשפה הפולנית בהצלחה גדולה. תעיד על
העובדה שבמשך דקות ארוכות עמד הקהל המקומי על הרגליים ומחא כפיים תוך שהוא מסרב לאפשר לעצמון 
לרדת מהבמה. אי אפשר היה לפספס את ההתרגשות העצומה שעברה בגופו של עצמון על הבמה ואת העיניים 

רחים עד כמה הם נהנו הנוצצות שלו. גם ביציאה מבית הכנסת, ניתן היה לשמוע בשיחות הפרטיות בין האו
 מההצגה ועד כמה היה מדובר גם עבורם באירוע לא שגרתי.

 
אלא שאם אחרי ירידתו מהבמה חשב עצמון שכאן הסתיים אחד הערבים המרגשים בחייו, מספר דקות מאוחר 

 יותר חיכתה לו הפתעה נוספת.
 

מספר. "לפתע הגיע אלי אחד "לאחר ההצגה קיימתי מפגש עם חלק מהקהל, על מנת לענות על שאלות", הוא 
מהמארגנים ושאל האם ניתן לקיים הצגה נוספת עוד באותו הערב. הייתי מאוד מופתע, דבר כזה לא מקובל 
בישראל. שאלתי אותו מדוע, והוא אמר לי כי 'יש ביקוש עצום. הכרטיסים להצגה נמכרו במהירות ויש עוד הרבה 

אמרתי לו כי עבור שבז'שין אני מוכן לעשות זאת. רק שייתנו לי מאוד אנשים בחוץ שמבקשים לראות את ההצגה'. 
 לנוח שעה אחת לפני ההצגה הנוספת".

 
בלילה, מצא את עצמו עצמון שוב על הבמה במרכז בית הכנסת למשך שעתיים. ההפתעות שציפו  22וכך, בשעה 

ה הראשונה הקהל צחק המון", לעצמון באותו לילה, מסתבר, לא הסתיימו. "מדובר בהצגה עם המון הומור, ובהצג
הוא מספר. "בהצגה השנייה, הקהל שהיה מורכב ברובו מצעירים, פשוט שתק לאורך כל ההצגה. לא צחוקים, לא 
מחיאות כפיים. לא הבנתי מה קורה וכבר חשבתי שאולי משהו לא בסדר. לאחר ההצגה הגיעה אל מאחורי 

וצא ברוניסלב קומורובסקי, שהיא שחקנית תיאטרון פולנייה הקלעים מאיה קומורובסקה, אחותו של נשיא פולין הי
מפורסמת. היא הרעיפה עלינו מחמאות עצומות. שאלתי אותה מדוע הם לא צחקו בהצגה, והיא ענתה כי 'זה היה 
כל כך משכנע, עד שחשנו כי אנחנו מציצים לחייהם של היהודים, ולא היה לנו נעים לצחוק'. גם במפגש לאחר 

לי בחורה צעירה כי 'זו הפעם ראשונה שראיתי יהודי, וראיתי חיים יהודיים על הבמה. לכן לא חשתי ההצגה אמרה 
 בנוח להפריע במהלך ההצגה'".

 
 אהבה ושנאה בפולין

 
בדרכו החוצה מבית הכנסת עצר את עצמון אחד מהצופים בהצגה, עם שאלה לא צפויה: "תגיד, העובדה שאתה 

גלל שכל היהודים הם כאלו, או שזה חלק מההצגה?". עצמון, כדרכו, עצר על הבמה יחף ומוזנח, האם זה ב
 והסביר לצופה בסבלנות כי מדובר בסך הכל בדמות שאותה הוא מגלם במחזה.

 
אמרת כי מדובר עבורך בסגירת מעגל. תאר לי את התחושות שלך מיד אחרי ההצגה, כאשר ראית את הקהל 

 שנה. 07איבדת את סבך לפני  הפולני מריע לך, בדיוק באותו מקום שבו
 

שלי כאמן יהודי מישראל. כאשר  האמתית"זו הייתה החזרה שלי לילדות כאן. הביקור הזה גם נתן לי את הזהות 
התהלכתי ברחובות שבז'שין זו הייתה תחושה שונה לחלוטין מאשר ללכת ברחוב בישראל. היום אני מרגיש יהודי 

עבורי שמירת תרבות היידיש היא הדרך לשמר את זיכרון השואה. כל עוד  עם זהות מלאה. חשוב לי להדגיש גם כי
 היידיש קיימת, השואה לעולם לא תישכח".
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העובדה כי שחקן תיאטרון יהודי חוזר לעיר שבה  קיבלת גם תגובות שליליות על ההצגה? מישהו שלא אהב את

 התגוררו אבותיו בפולין ומעלה שם הצגה?
המארגנים לא  מאתנו, עיר הולדתי, ושם ביקשו יבבילגוראיברה העלינו את ההצגה "למען האמת, כן. בשנה שע

להדגיש ולעסוק בזהות היהודית שלנו באופן מופגן. לכן השנה הנושא של היהדות שלנו, של שחקן יהודי החוזר 
 שלא לעסוק בנושא היהדות שלנו מעבר לצורך". מאתנולעיר אבותיו, הייתה משנית. ביקשו 

  
וירצר, אחיו של עצמון, רואה בהצגה בשבז'שין סגירת מעגל משפחתית. "בצעירותי לא חלמתי שאמצא את גם 

עצמי בפולין", הוא אומר. "אני עדיין זוכר את אמא שלי לא מוכנה לשמוע את השם 'פולין' בבית. היום אני מנהל 
שנה יהודי שהעובדים הפולנים  07ות לפני כאן מלון יוקרתי, והעובדים שלי קוראים לי 'בוס'. איפה היית יכול לרא

שלו קוראים לו 'בוס'? כאן חלק גדול ממשפחתנו נספה, והיום אנו מתהלכים כאן כיהודים גאים. אסור לנו לשכוח, 
אבל מותר לנו לסלוח לדור השני של הפולנים. הם לא אשמים במעשים שביצעו חלק מאבותיהם. אני מתגורר 

חש כי יש אצל הפולנים תחושה של געגוע לתרבות היהודית שנעלמה. יש גם שנים, ואני  22בפולין כבר 
 התפתחות של התרבות היהודית שחוזרת לאט לפולין".

 
מי שקצת חולקת על שני האחים היא הניה, אשתו של עצמון, שלוקחת גם היא חלק בראיון המשותף. גם הניה 

אינה ממהרת לסלוח לפולנים על המעשים של חלקם  עצמה נולדה בפולין, בעיר סאנוק, אבל בניגוד לבעלה היא
בשואה: "אני מבינה את החשיבות של הנושא עבור שמוליק ומעריצה את הכוחות שלו לחזור לכאן ולהעלות את 
ההצגה. זה מראה על הגדולה של הלב שלו, לחזור למקום שבו סבא שלו מת בצורה טרגית ולהעניק לפולנים את 

כשעזבתי את פולין ועדיין זוכרת את  0אני לא הייתי מסוגלת לעשות זאת. אני הייתי בת  ההצגה כאילו היו יהודים.
התלמידים בכיתה א' צועקים לי: 'יהודייה מצורעת, סעי לפלסטינה'. זה נשאר אצלי בלב, ואני לא מאמינה לפולנים 

 ם".מאז. יחד עם זה, אני מבינה שיש צורך לסלוח לדור הצעיר של הפולנים, הם לא אשמי
  

עצמון מספר כי בעקבות ההצלחה של ההצגה הוא מתכוון להמשיך ולהעלות אותה בערים אחרות בפולין: "כבר פנו 
אלינו ממקומות שונים בפולין והתעניינו באפשרות להעלות את ההצגה גם אצלם. אנחנו מתכוונים להעלות אותה 

הדות פולין שם. גם בעיר זמושץ' נופיע בקרוב, בוורשה, ואני מקווה שנעלה אותה גם במוזיאון החדש לתולדות י

 ".ואני מאוד רוצה גם להביא את הצגת היחיד של בתי, ענת עצמון, לתיאטראות בפולין
 

 

 און ]הוריי[, פייבל שולמן ]אביה של אלקה שובל[, -אני מזהה רק חלק מהאנשים ביניהם: שמואל ורחל בר
 שמעון אנט שעלה מדרום אמריקה לארץ וחי כאן את שארית חייו.
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 מודעה שהתפרסמה לאחרונה בוורשה:
Witamy Serdecznie Nasi Drodzy Klienci i Przyjaciele, Mamy zaszczyt zaprosić Was na Wielkie Otwarcie 
naszego Sklepu Koszernego na Muranowie, Andersa 15.  Otwierając nasz sklep w centrum Warszawy, 
spełniamy oczekiwania wielu naszych klientów, a tym samym realizujemy kolejny etap rozwoju naszego 
Sklepu Koszernego. Sklep oprócz sprzedaży całego naszego asortymentu, będzie również miejscem gdzie 
można napić się kawy czy zjeść koszerne ciastka czy muffiny. Czynny będzie od poniedziałku do czwartku od 
10.00. do 19.00. a w piątek od 10.00. do godziny przed zachodem słońca. W każdy piątek będzie można u 
nas kupić Szabatowe  hałki i oczywiście sok kiduszowy. Mamy nadzieję, że ta nowa koncepcja sklepu na stałe 
wpisze się w krajobraz Muranowa a swoim klimatem nawiąże do żydowskich sklepików przedwojennego 
Muranowa. Zapraszamy wszystkich na Wielkie Otwarcie które odbędzie się wnajbliższą niedzielę ul. Andersa 
15, o godz. 13.00. (przewidziany drobny poczęstunek) Goldenberg's Sklep Koszerny 

 

 בתרגום חופשי:
ו שמחים להזמינכם לפתיחה של שלנו, אנחנ יקריםברוכים הבאים חברים ולקוחות  Muranowieנושא: פתיחת חנות כשרה על 

ציפיות של רבים ל נענהוורשה,  ה שלמרכזב. על ידי פתיחת החנות שלנו 21, אנדרס Muranowieשלנו על  הכשרהחנות 
, יהיה גם מקום בו תוכלו לשתות מכר למזוןשל החנות שלנו, כשר. בנוסף לחנות  הממש שלב נוסף בפיתוחנ, ובכך מלקוחותינו

 . ביום שישי מ24:77בבוקר.  27יהיה פתוח מיום שני עד חמישי מהשעה  המקוםמאפינס. וקפה או לאכול עוגות כשרות 
. אנו מקווים כי זה קונספט חדש גם יין קידושעד שעה לפני השקיעה. בכל יום שישי ניתן יהיה לקנות את השבת, כמובן, 27:77

הפתיחה החגיגית תיערך ביום ראשון הבא.  ,היהודי מלפני המלחמה. אנו מזמינים אתכם המזוןתות את סוג לצמילהחזיר 
 .20:77. 21אנדרס 
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זכר השואה מתמקד ב"יד ושם" שבירושלים. לא הרבה יודעים שקדם למוסד זה מוזיאון ללרבים אתר ההנצחה 

בהיותי ילד ביקרתי שם עם הוריי כדי לראות לוח הנצחה לקדושי קהילת   .הנצחה אחר ושמו "מרתף השואה"
העיירה. לאחרונה עלה בזיכרוני אותו ביקור כשנפלה לידיי שהוצב שם ע"י בני דור ראשון של יוצאי , בילגוראיי

 נרות זיכרון? 2תמונה של אותו לוח זיכרון. אולי ראוי לבקר שם פעם ולהדליק לידו 
 

 
הר  המוזיאון שוכן על .ישראלשהוקם ב השואה הראשון בנושא מוזיאוןהוא ה]לקוח מוויקיפדיה[  השואה מרתף

 .המגזר החרדי והוא מכוון בעיקר עבור ,ירושליםב ציון
 

מנכ"ל המשרד, שהיה אז  ,שמואל זנוויל כהנא ביוזמת הרב ד"ר משרד הדתות על ידי 1948-האתר הוקם ב
ן שיהווה קבורה סמלית לקהילות שנכחדו, ולימים "הממונה" על הר ציון. המטרה המקורית הייתה להקים אתר זיכרו

ּוְבַהר ִצּיֹון ִתְהיֶה ְפֵליָטה, וְָהיָה " :עובדיה הוא הפך גם למוזיאון. המיקום על הר ציון נבחר בהשראת פסוק מספר
 .ישיבה חרדית לבני התפוצות, הבנויה מעל המקום ,ישיבת התפוצות המוזיאון מופעל כיום בידי .(א', יז) "ׁשקֹדֶ 

 

המוזיאון כולל חצר גדולה וכשבעה חדרי תצוגה. קירות החצר ומספר חדרים ומעברים מכוסים בלוחות זיכרון עבור 
בית -במוזיאון עצמו מפוזרים מוצגים הממוספרים על פי האלףיותר מאלפיים הקהילות היהודיות שנכחדו בשואה. 

השוכב בקבר  ,פוליןמוכתם בדם מוואנגרוב שב ספר תורה העברי. רבים מהמוצגים עוסקים באלמנטים דתיים כגון
תצוגות נוספות  .בוכנוולד בכתב יד שנכתב על פי זיכרונו של יהודי שנאסר במחנה הריכוז סידור שקוף בכניסה, או

וכן מעיל קצר  אושוויץמדים של אסיר מ ,ספרי תורה של קלףהעשויים מ ארנקיםו תוף ,נעלים כוללות תיקים, סוליות
 .גם הוא מגווילי תורה ונתפר עבור קצין נאצישעשוי 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1948
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%90_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%90_%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5
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ם שלושה חדרים מלאי ,הטלאי הצהוב במוזיאון ישנן מצבות ואנדרטאות זיכרון רבות, כגון, מצבה לזכר
ודגם סמלי של כבשני השרפה. על  סוכובוליה מצבת שיש לזכר בית הכנסת ההרוס של קהילת ,יארצאייט בלוחיות

ומשפטי תפילה  אל מלא רחמים תפילת ,קדיש :קיר זיכרון אחד מופיעים משפטים שאמרו נרצחים לפני מותם
ריף" גרמני. " סבון אחרים. ליד מרפסת המרתף עומדת "אנדרטת האפר והסבון" המורכבת ממכלי אפר וחתיכות של

 .סבון משומן של יהודיםעל פי ההסבר המקומי, מדובר באפר מהמשרפות, וב
 

המציג פריטים אישיים רבים ומתאר את מהלך השואה דרך עיני הפרט הבודד, מרתף השואה  ,יד ושם לעומת
מדינת  והקמת התנועה הציונית הדתי. הבדל נוסף הוא חסרונה שלמתמקד בחורבן הקהילות ובזיכרון הקולקטיבי 

לאחר השואה. יש לתלות זאת כנראה באופיו החרדי של המוזיאון, אך אולי גם בהפרדה שרבים מבקשים  ישראל
 .עניינים הקשורים זה בזה, אך לאו דווקא תלויים זה בזה -ליצור בין השואה ובין הקמת המדינה 

 

 .קבר דוד המלך וזיאון ממוקם בסמוך אלהמ
 

, אל הקבוצה הצטרף בתיווכה וטיפולה של חברתנו דליה בר, יצאה להקת הזמר להופיע בבילגוראיי בימי בשביס.
 שמוליק עצמון כדי להנחות בהתנדבות את ההופעות.

מתכבד להביא בזאת  המלים הבאות נכתבו ע"י דליה בר ומתארים את רשמיה ותחושותיה מן האירוע הנ"ל ואני
 דבריה. תא

 תמונות מביקור חד פעמי
 חבורת הזמר השדרה בעיר התאומה בילגוראי

 תמונה א
 ששי בערב

 י.יבילגורא פולין,
 שמונת אלפים ארבע מאות מהם יהודים. פעם ,היו בעיר רק שניים עשר אלף תושבים.

 היום אין יהודים בבילגוראי רק חלקי מצבות וזיכרונות.
 השמש שקעה

 חבורת השדרה מעירנו עפולה והמלווים. על מרפסת מסעדת אררט מתכנסים כארבעים ישראלים.
 וגם השחקן שמוליק עצמון שהתנדב להנחות את ההופעה.

 מתארגנים.
 מתיישבים

 נרגשת מאד. עפולה היא עירי מזה חמישים שנה אבל בילגוראי היא עיר הולדתי. אני שם ,בין החברים.

 כאן אהבו הורי. מכאן יצאו להשמדה בני משפחתי. כאן חיו סבתא וסבא.
 ולפתע .. " ברוך אתה ה' .. " בקול רם וצלול מתגלגל ברחובה הראשי של העיר לראשונה אחרי שבעים שנה.

 ואחרי הברכה שירי שבת.
איפה אמא ואבא וסבתא ודודה לשמוע את הדבר הזה? שירה בעברית על מרפסת מסעדת אררט במרכז עיר 

 שבעים שנה, שבעים שנה לא שמעה העיר הזאת ברכה בעברית מפי יהודים.ילדותם. 
 צמרמורת.

 תמונה ב
 רחבת בית התרבות של בילגוראי

 ספסלי עץ.
 מערכת הגברה

 במה ענקית.
 ילדים מתרוצצים.

 שחקנים בתלבושות מצחיקות הולכים לכאן ולכאן.
 דה.זינגר. הפולנים מתגעגעים לתרבות היידיש שהושמ ספסטיבל בשבי

 אנחנו העפולאים במתח והתרגשות.
 ההופעה של חבורת השדרה בשש. עדיין אין מספיק קהל.

 יבואו? לא יבואו? חבל ששיבצו אותם כל כך מוקדם.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%9C%D7%90_%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%9C%D7%90_%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
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 האמת.. אתמול הם הופיעו עם שלושה שירים והייתה הצלחה גדולה.אז אולי כן יבואו
 תמשכו זמן. תתבשלו לאט. אני רצה ולוחשת להם.

 הפולנים. כבר אמרנו הם מתגעגעים.הם יבאו 
 דור שלא זוכר ולא מכיר. אבל אוהב מאד את הניגון והשירה שלנו. האמת שזה דור אחר,

 בחזרה אל הרחבה .
 רוב הספסלים כבר תפוסים .ומרחוק רואים חבורות של אנשים לבושים חגיגית צועדים לאיטם לכיוון שלנו.

 הם באים.. הם באים..
 שלנו על הבמה.שש ועשרים החבורה 
שמוליק עצמון עולה על הבמה. באקורד האחרון בקולו הרועם מספר בפולנית רהוטה  על   מחרוזת שירי שלום

 משיר לשיר ממחרוזת למחרוזת גדלה ההתלהבות של הקהל. אהבת השלום של העם היהודי ושל ישראל.
 טוביה החולב מהתיאטרון וורשה. במאימאחורי יושב 

 מבט.אני לא מורידה 
 הוא מחייך מאון לאוזן והיד מכה את קצב השירים על הברך.

 והנה מחרוזת שירי טוביה החולב. זה המבחן אני אומרת לעצמי.
 והאיש כולו נחת. צועק בראבו...בראבו

 ואני מתמוגגת.
 הקהל שר עם החבורה ומוחה כפיים בקצב.

 שיר אחרון
 מחיאות כפיים אדירות הקהל על הרגליים....

 נה.סוף תמו

 
 להקת הזמר מסבה לשולחן

 
 ביקור בבית העלמין היהודי

 
 ליד ספסל בשביס זינגר עם ארתור בארה

 
 על הבמה עם שמולק עצמון
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 במצב רוח מרומם עם ארתור בארה

 
דליה בר עם דנוטה מיקולסקי ]חסידת אומות 

 העולם[ ושמוליק עצמון

 
אשתו שמוליק עצמון עם יאנוש רוסלן ]ראש העיר[ 

 וארתור בארה

 
 על הבמה בהופעה.

 
 .בברכה 

 
 .און-רבקה ניב וישראל בר


