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 28.03.2018                  211דף מידע               חברי ארגון נכבדים

 

 

 

 

  !חפשו את בני משפחותיכם![ רשימת בילגוראיים שנשלחו למחנה מיידנק ומה עלה בגורלם. -חדש[ 

 

 הפולני ש"ידם לא הייתה במעל ולמעשה הם רק קרבנות  מטאוש מורבייצקי כמייצג הָנָרִטיב - ר"מ פולין

 של נסיבות".

 

  רגשות השנאה ליהודי.בפולנים שיוצאים בגלוי נגד הכוונה לשנות אמיתות היסטוריות ואינם שבויים 

 שעבר: "לא נרשה למישהו להרוס בכמה שבועות את יחסינו עם היהודים"ר"מ פולין ל 

  פוליטיקה –חילופי מכתבים עם ידידי יאנוש פאליקוט באמצעות הבלוג שלו במדור. 

  פוליטיקה –היהודים והשאלה הפולנית קטע נוסף מתוך הבלוג של יאנוש פאליקוט. 

  ופעילותו האנטי ממסדית  על האמן והעיתונאי רפאל בטלייבסקי –לכל יהודי העולם מפולין באהבה

 .האקטיבית בעניין היהודי

 

 הראיון[]עיקרי  2018בפברואר  18 בה ראיון עם חברתנו חוקרת השואה פרופ' אלינה סקיבינסק. 

 

 .אם ברצונכם לראות כיצד בונים בתי עץ מהסוג הקיים בפולין 

 

  11.04.18תזכורת להגיע לאזכרה השנתית לקדושי בילגוראיי ב 
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[ העבירה לידיי מסמך חדש שהוכן רק לאחרונה ע"י Alina Skibinska] ידידתנו פרופ' אלינה סקיבינסקה

למחנה זה בתאריך  ובו רשימה של יהודים מבילגוראיי שגורשו [Museum in Majdanek] המוזיאון של מיידנק

כולם עד  אנשים והיו בו גם פולנים. 111כלל  משלוח זה למיידנק .8547-8658 הם קיבלו מספור  .14.05.1942

 .1942האחרון שבהם הושמדו ב 

 על משלוח זה: לאותם מביננו הקוראים פולנית הנה הפנייה למאמר

Kranz, R. Kuwałek, B. Siwek-Ciupak , 

Odszyfrowane radiotelegramy ze stanami dziennymi obozu koncentracyjnego na 

Majdanku (styczeń 1942 - styczeń 1943 r.) "Zeszyty Majdanka", t. XXIV (2008), s. 215 

 חפשו בבקשה בני משפחה ועדכנו אותנו אם מצאתם. –להלן הרשימה 
 

מקום  תאריך לידה שם פרטי שם משפחה
 לידה

תאריך הגעה  מספר  
 במחנה

 תאריך מוות

יהודים מבילגוראיי שהגיעו 
 למיידנק

            

BENDLER LEIBA 1883 Biłgoraj  14.05.1942 8589 25.07.1942 

BERGENFREUND ISAAK 1896 Biłgoraj  14.05.1942 8651 1.09.1942 

BERGER JANKIEL 1877 Biłgoraj  14.05.1942 8598 8.06.1942 

BERGERFEIND ABRAHAM 1882 Biłgoraj  14.05.1942 8629 10.09.1942 

BERGMANN ABRAHAM 05.1917 Biłgoraj  14.05.1942 8582 22.07.1942 

BERGSTEIN SCHOLEM 1927 Biłgoraj  14.05.1942 8620 3.08.1942 

BLAZUK SALKA 1869 Biłgoraj 7.07.1943 14262  שוחרר
5.08.1943 ]?[  

BLUTMANN ICEK 3.05.1923 Biłgoraj  14.05.1942 18491 2.12.1942 

BRAIER ABRAHAM 1869 Biłgoraj  14.05.1942 8631 8.06.1942 

BROMBERG ISAAK 10.06.1904 Biłgoraj  14.05.1942 8619 24.07.1942 

BRONNER ABRAHAM 1897 Biłgoraj  14.05.1942 8592 17.06.1942 

CILERMANN JAKOB 10.01.1923 Biłgoraj  14.05.1942 8554 23.09.1942 

ELLERMAN SZLAJA 19.01.1926 Biłgoraj  14.05.1942 8601 4.08.1942 

ETTENBERG   7.09.1922 Biłgoraj  14.05.1942 8654 11.1942 

FAJNER PEREC 1904 Biłgoraj  14.05.1942 8572 5.09.1942 

FAJNER SCHLOMA 27.11.1910 Biłgoraj  14.05.1942 8605 16.08.1942 

FAJNER SZIJA 1902 Biłgoraj  14.05.1942 8649 18.09.1942 

FEIGENBAUM MOSES 1924 Biłgoraj  14.05.1942 8604 10.06.1942 

FRÄNKEL MICHAEL 
[MICHAŁ] 

02.1904 Biłgoraj  14.05.1942 8621 28.07.1942 

FRÜCHLING SRUL 08.1911 Biłgoraj  14.05.1942 8551 4.08.1942 
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FUCHSMANN JOSEF 21.03.1926 Biłgoraj  14.05.1942 8550 1.12.1942 

GELBER ABRAHAM 1887 Biłgoraj  14.05.1942 8581 23.06.1942 

GELBER MOSCHEK 05.1924 Biłgoraj  14.05.1942 8615 1.08.1942 

GELDER [GALBER, 
GELBER] 

LEJBA [LIEB, 
LEJB] 

12.03.1893 Biłgoraj  14.05.1942 8594 8.06.1942 

GENSENHANT JANKIEL 20.03.1920 Biłgoraj  14.05.1942 8641 11.07.1942 

GLÜCKLICH SCHOLEM 1922 Biłgoraj  14.05.1942 8547 1.07.1942 

GLÜCKLICH JAKUB 24.02.1913 Biłgoraj  14.05.1942 8555 27.08.1942 

GLÜCKLICH ABRAHAM 4.02.1882 
[1881] 

Biłgoraj  14.05.1942 8570 7.08.1942 

GROPMANN MOSCHKO 1931 Biłgoraj  14.05.1942 8644 11.09.1942 

HERSCHENHORN ABRAHAM 15.02.1942 Biłgoraj  14.05.1942 8626 16.07.1942 

HIRSCHENHORN SZLOMA 10.1878 Biłgoraj  14.05.1942 8740 17.06.1942 

HOCHMANN LESER 01.1926 Biłgoraj  14.05.1942 8625 24.09.1942 

HOROWITZ BORUCH 18.06.1913 Biłgoraj  14.05.1942 8658 23.09.1942 

ISER HERSCH 1.08.1924 Biłgoraj  14.05.1942 8617 21.07.1942 

KAHAN ABRAHAM 13.03.1880 Biłgoraj  14.05.1942 8588 26.06.1942 

KAHAN NUCHEM 1872 Biłgoraj 07.05.1942 8601 22.07.1942 

KANDEL TOWJA 20.11.1920 Biłgoraj  14.05.1942 562 3.12.1942 

KLAJNER ICEK 1926 Biłgoraj  14.05.1942 8595 11.09.1942 

KLEINER MOSCHKO 1922 Biłgoraj  14.05.1942 8590 21.07.1942 

KLOTZ JOSEF 1906 Biłgoraj  14.05.1942 8564 11.07.1942 

KLOTZ BENZION 1928 Biłgoraj  14.05.1942 8609 17.09.1942 

KOREN MOSCHKO 1928 Biłgoraj  14.05.1942 8616 1.07.1942 

KORENSTEIN SCHIJA 20.02.1919 Biłgoraj  14.05.1942 8584 17.07.1942 

KORN SCHMUL 10.11.1892 Biłgoraj  14.05.1942 8583 29.06.1942 

LAX [SAX] DAVID 1924 Biłgoraj  14.05.1942 8645 21.07.1942 

LIEBER SRUL 1904 Biłgoraj  14.05.1942 8591 24.07.1942 

MAJMAN JAKOB 11.12.1908 Biłgoraj  14.05.1942 8648 27.12.1942 

MED. KELMANN 1928 Biłgoraj  14.05.1942 8652 17.07.1942 

MELLER FISCHEL 18.05.1879 Biłgoraj  14.05.1942   8.06.1942 

MITZNER SIMCHE 4.06.1904 Biłgoraj  14.05.1942 8607 3.07.1942 

MITZNER ABRAHAM 1895 Biłgoraj  14.05.1942 8614 14.07.1942 

MODEL MOSZKO 1875 Biłgoraj 14.05.1942 8643 8.06.1942 

RAJNDEL CHIL 1902 Biłgoraj  14.05.1942 8585 18.09.1942 

RAJNDLER MORDKO 1898 Biłgoraj  14.05.1942 8606 4.07.1942 

REISER MOSES 1893 Biłgoraj  14.05.1942 8559 7.08.1942 

SALZMANN LEBA 10.12.1919 Biłgoraj  14.05.1942 8561 17.09.1942 

SALZMANN AMSCHER 15.01.1899 Biłgoraj  14.05.1942 8628 16.07.1942 

SALZMANN ICEK 7.01.1926 Biłgoraj  14.05.1942 8630 9.08.1942 

SCHLÄCHTERMANN EFRAIM 13.07.1889 Biłgoraj  14.05.1942 8571 23.06.1942 
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SCHLECHTERMAN MOSCHKO 17.08.1917 Biłgoraj  14.05.1942 8568 9.07.1942 

SCHNITZER [SZNICER] WOLF 27.03.1919 Biłgoraj  14.05.1942 8637 2.08.1942 

SCHNITZER [SZNITZER, 
GNITZER] 

LESER 
[LEZER] 

1925 Biłgoraj  14.05.1942 8603 11.08.1942 

SCHUER MOSCHEK 01.1904 Biłgoraj  14.05.1942 8548 3.08.1942 

SCHWANENFELD MOSES 30.08.1917 Biłgoraj  14.05.1942     

SILBERLICHT CHAJIM 1872 Biłgoraj  14.05.1942 8646 18.06.1942 

SPER FROIM 15.10.1897 Biłgoraj  14.05.1942 8627 24.09.1942 

STENDER ICEK 5.12.1896 Biłgoraj  14.05.1942   17.12.1942 

SZLECHTERMANN FAJWEL 24.12.1921 Biłgoraj  14.05.1942 8573 11.09.1942 

TAJTELBAUM 
[TASTELBAUM] 

JAKOB 1894 Biłgoraj  14.05.1942 8569 8.07.1942 

TENER [TEUER] JAKOB 6.11.1904 Biłgoraj  14.05.1942 8556 30.06.1942 

WEISSFELD [WAJSFELD] EISIG 1890 Biłgoraj  14.05.1942 8586 12.08.1942 

ZILLERMANN BENJAMIN 1925 Biłgoraj  14.05.1942 8610 6.07.1942 

 

אך היא הוזמנה  11.04.18כדי להשתתף באזכרה שלנו ב  תיכננה להגיע לישראל פרופ' אלינה סקיבינסקה

בו היא משמשת כחוקרת. ולכן  בדיוק בתאריך זה לאירוע מחייב במוזיאון השואה בוושינגטוןבדחיפות להגיע 

לכבודה  . אנו נקיים אירוע מפגש מיוחד 2018 היא תדחה את בואה לארץ. הגעתה תהיה במהלך חודש מאי

בנושא התמחותה: "השרדות יהודים תחת הכיבוש הגרמני  והיא תכבד אותנו בהרצאה בשפה האנגלית

תשלח אליכם הודעה נפרדת. על המועד והתכנית מלחמת העולם השנייה במחוז בילגוראיי"ב
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תיהם עוד אותה משדי אמו וינק במילים: "...הםמתמשכת העוברת מדור לדור מתוארת לא אחת  שנאת יהודים

. בפולין נרצחו כמעט כל יהודיה במהלך השואה ואותם שנותרו בחיים נמלטו ממנה, עשרות "הראשוניםמימיהם 

ומזהמת  אף לא יהודי אחד, והשנאה עדיין מפעפעת ,לא נותר כפרים רביםבו עיירותב ,עריםוב מאז עברו שנים

 ,הפולני ָנָרִטיבהק הפולני החדש מביאה את בעיקר את הזיכרון היהודי. המסכת המועלית בימינו ביישום החו

כל אמצעי  .'הגרמני ולמעשה הם רק קרבנות של נסיבות שנכפו עליהם ע"י הכיבוש ,ידם לא הייתה במעל'ש

תשובתו  לרבות התעלמות והכחשת אנטישמיות ושינאת יהודים היסטורית. ,בניסיונותיהם לחזק נרטיב זהכשר 

לעיתונאי רונן ברגמן והתבטאותו [  Mateusz Morawiecki] מורבייצקיראש ממשלת פולין, מטאוש  של

 השערורייתית בהשוואת משתפי פעולה פולנים למשתפי פעולה יהודיים הנה דוגמא לטיפוח הנרטיב הנ"ל

 ונעשתה בכוונת מכוון ולא מתוך טיפשות.

 

 לכתבה ולקטע הטלויזיוני לחץ על התמונה או על הלינק: 

5118148,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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ביבשת עלה כי מצבה של ורשה דונלד טוסק, שהיום מכהן כנשיא המועצה האירופית, אמר כי משיחות שניהל עם מנהיגים 

"חמור מאוד", וכי הוא שוחח על כך עם ראש ממשלת פולין, מטאוש מורבייצקי. "ההתבטאויות האנטישמיות פוגעות 

 .במעמדה של פולין בעולם ומעמידות את האינטרסים שלה בסכנה", הוסיף טוסק

 

טאויות האנטישמיות שפוגעות במעמדה של מפלגת השלטון בפולין חייבת לעשות כל שביכולתה כדי לעצור את ההתב"

כך אמר דונלד טוסק, נשיא המועצה האירופית, הגוף המדיני העליון  -פולין בעולם ומעמידות את האינטרסים שלה בסכנה" 

של האיחוד האירופי, במסיבת עיתונאים שהתקיימה אתמול )ו'(. טוסק, ראש ממשלת פולין לשעבר, אמר לאחר שנפגש 

פולין הנוכחי, מטאוש מורבייצקי, כי שיחות שניהל עם מנהיגים אירופיים אחרים הוכיחו כי מצבה של עם ראש ממשלת 

 ."ורשה "חמור מאוד

אמרתי לראש הממשלה את המצב. יש לכך השפעה ישירה על האינטרסים הפולניים, על המוניטין של פולין ועל מעמדה " 

הבין זאת. "יש רק פתרון אחד. צריך לעשות הכול כדי לעצור. את גל  של פולין בעולם", אמר טוסק, והוסיף כי מורבייצקי

אמירות אנטישמיות  -הדעות השליליות על פולין, שהיום דומה לצונאמי, ואת הגל השני של תקריות מטופשות ומגונות 

 .בפולין", אמר

השנים  30-ו עבדנו קשה. ב"למפלגת השלטון יש את כל הכלים לעצור את שני הגלים האלה אם היא באמת רוצה. כולנ 

האחרונות על יחסיה הטובים של פולין עם העולם, כולל ישראל והקהילה היהודית. לא נוכל להרשות למישהו להרוס את 

כל זה בתוך כמה שבועות. זה לא מאוחר מדי לפעולה מעשית, בדיוק כמו שזה לא מאוחר מדי להגינות אנושית משותפת", 

   הוסיף.

5128944,00.html#autoplay-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

דונלד טוסקר"מ פולין לשעבר
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ושהיתי  2017לאחרונה התראינו באוקטובר  ן,הפילוסוף ואיש העסקים יאנוש פליקוט נמנה על ידידיי בפוליהפוליטיקאי, 

 במחיצתו חמישה ימים בפולין.

מדובר בליברל, אך בעל  בילגוראיי והיום הוא מתגורר בלובלין. יליד על יאנוש פאליקוט:

הפופולאריות שלו. הוא מעמדות סדורות ונחרצות עליהם הוא מגן ללא חשש שיאבד 

, אמו, צ'זלאווה .בהשקפתו הדתית, איש בעל חיבה והערכה רבה ליהדות וליהודים אתאיסט

האוניברסיטה הקתולית של הוא בוגר  .2013הלכה לעולמה ב  שרדה את מחנה מיידנקש

ביקורת התבונה הטהורה של 'על שלו הייתה  ת התוארתזו .אוניברסיטת ורשהו לובלין

הפולני  נבחר לפרלמנט 2005ב  ,האקדמיה הפולנית למדעיםהוא איש  .'עמנואל קאנט

וכשלא עלה בידו  התמודד מטעם מפלגתו בבחירות לנשיאות פולין 2015ב  ]'הסיים'[

 . 2017מהחיים הפוליטיים ב  לפרישתולהבחר המשיך עוד לשמש כיו"ר מפלגתו עד 

 

"שאף  בו הוא מביע צער על התנהלותה של ממשלת פולין ומביע תקווה בעקבות פרשת החוק הפולני שלח לי מכתב

להלן ציטוט ממכתבו  פולניים. –לא תצליח לפגוע ביחסים היהודיים , היא 'טפשה' ככל שלא תהיה ,ממשלה פולנית

 .לנושא הנידוןהמקורי בהשמטת פרטים שאינם קשורים 

Dear Israel,  

first I am very sorry for what the Polish government is up to, but even the stupidest government is 

unable to destroy Jewish-Poland relations. Processing with Tenczynek is doing fine but it takes 

some time. Przemek has more information about that for you.  

Best greetings from Lublin,  

Janusz Palikot  
 

עמדתי ברוח הדברים שהבעתי בדף העדכון הקודם ששלחתי  בתשובה ששלחתי ליאנוש פאליקוט פירטתי בפניו את

אני מבקש בזאת לשתף אתכם במכתב זה ששלחתי  שדן בנושא החוק הפולני וכיצד אני רואה את פני הדברים. ,לכם

בבלוג שהוא  פאליקוט ראה צורך לתרגם אותו לפולנית ולפרסם אותו שלדידי חדל להיות מכתב פרטי מרגע שיאנוש אליו

אני שמח שמצא לנכון להשתמש במכתבי  תפוצה רחבה בין חוג ידידיו וגם בין יריביו ומתנגדיו הפוליטיים.ל ושזוכהמנהל 

להלן  ככלי לנגח בו את הצביעות הפושה בשלטון הימני הפולני ובמעריציו הרבים בארץ זאת. ילהסביר את עמדת זה כדי

שימו  וגם כמה מהתגובות המעניינות שהגיעו מקוראיו. ,לתרגומו לפולנית בבלוג של יאנוש פאליקוט לינק נוסח מכתבי,

ונמנע מישראל תב בבלוג שלו שזה מכתב שקיבל מידיד כו נא לב שיאנוש , מתוך חשש שהשלטון הימני "יסמן" אותי,

 מלציין את שמי. אני רוחש לאיש הערכה רבה גם בשל רגישותו וחכמתו כפי שבאה לידי ביטוי במקרה זה.

לעיונכם:

mailto:rivka783@zahav.net.il
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נוסח מכתבי ליאנוש פאליקוט.

Dear Janusz. 

Thank you so much for your sincere words concerning the Polish government stupidity and 

its being unable to destroy Jewish-Poland relations. I wish I could agree to your keen words, 

but realistically speaking in light of the responses, I do hear in Israel, I feel frustrated and afraid 

that everything we did may collapse and the relationship texture is most fragile. I hear people 

speaking openly that there is nothing left for them to look for in Poland that they are 

disappointed from this country and never again visit Poland. Moreover, that the anti-Semitic 

demon went again out of the bottle. 

As a local head of a little community [the Bilgoraj society], as one who is involved with 

other communities leaders in Israel, I can speak only for myself, but I put many efforts trying 

to explain and convince that denial of holocaust happening and attempting to interpret history 

in a falsified, distorted manner are not new things! The new thing is that for the first time it is 

recognized as a formal implication that came from a Polish government. Let us not kid 

ourselves. Anti-Semitism always existed, is present now and will be in the future in Germany as 

well, and there too it was a governmental formal implication from the Deutsches Reich. We will 

never forgive the German and there is no way to compensate for taken human lives, but we have 

to appreciate the traditional attitude and policy of this country ever since the fifties recognizing 

their crimes, activities of them to make sure that such things will never repeat, and actions 

against Anti-Semitism. God forbid if Poland will give a governmental seal like the German 

Reich did in that dark period of regression in the history of the world. 

I explain repeatedly to my colleagues and people of my society that we have to see things as 

they are. Nobody claims that there were "Polish death camps" no doubt they were "German 

death camps" on polish ground. Nobody argues against a Polish man who deliver Jewish 

victims to the German while a German pistol was pointed to his head or threatened that his wife 

and children will be killed if he will not collaborate. Polish Collaboration was not directed or 

recommended by a Polish government. Since it was a government in exile. Only that local 

authorities in many towns and villages, not formally, willingly or being forced to, or from any 

mailto:rivka783@zahav.net.il
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other reason, collaborated with the conqueror regime on logistic issues and without help 

received from them, many death actions, killings, performed by the German, nor concentrating 

Jews and delivering them to the death wagons would be as successful. If this is not enough, 

How is it possible to deny what happened in Jedwabne, or in Kielce [after the war], that Jews 

were murdered by the right wing of the AK in Buczacz under command of Nedzwiecki or in 

1945 in Osięciny, or even in Bilgoraj Itche Glanz and Jakov Glanz, both were Partisans who 

arrived after the war to Bilgoraj and were killed in the Rinek. And many others such as the 

Sharf family. All those cases are unforgettable, unforgivable and undeniable. 

On the other hand, "Yad Vashem" gave medals to 6706 Polish Righteous Gentiles, one of 

them is our dear Danuta whom we brought to us in Israel just to hug her and let her know how 

grateful we are to her and how much we love her. 

In the Book of Genesis when God wanted to destroy the city of Sin "Sodom" Abraham says 

to God "There may be fifty 'tsaddikim' [honest and innocent people] within the city; will you 

not spare the city?" 

As much as I am concerned, I do not need 50 Innocent People, for me one honest person is 

enough, and as long as I receive letters of support from people like you, like Prof. Alina 

Skibinska, Artur Bara, Janusz Roslan, Witold Dobrowski, and Prof. Monika Adamczyk-

Garbowska I know we have hope and we are on the right way. 

Cordially. 

Israel Bar-On. 
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. ]שימו נא לב איך בראש הדף הקפיד פאליקוט להכניס פאליקוטבבלוג של יאנוש לפולנית הנה הלינק לתרגום מכתבי 

 תמונה של דגל ישראל[

 

List od przyjaciela z Izraela • Janusz Palikot Blog 
Najdroższy Januszu, Bardzo dziękuję za szczere słowa dotyczące głupoty polskiego rządu i jego 
braku zdolności do zniszczenia stosunków żydowsko-polskich. Chciałbym zgodzić się z Twoimi 
ciepłymi słowami, ale realistycznie oceniając w… 
PALIKOT.PL 

 

  .לתרגום מכתבי ופירסומו בבלוג של פאליקוט מעניינות שהגיעו מקוראיו [stalkback] כמה תגובות

 [translate  Googleבעזרת  –]תרגום חופשי שלי מפולנית 
 
Marek Trybut Dlaczego, gdy czytam takie listy, to doskonale je rozumiem i nie potrzebuję dodatkowych 
wyjaśnień? 
Dlaczego, gdy słucham wypowiedzi Kaczyńskiego, polityków PiS i jego akolitów, to niewiele rozumiem i 
zostaję z wieloma wątpliwościami? 

 מבין אותם בצורה מושלמת ואיני זקוק להסברים נוספים?מדוע, כשאני קורא מכתבים כאלה, אני : תרגום
 ?למה, כשאני מקשיב להצהרותיו של קצ'ינסקי, פוליטיקאים של פיס וחבריו, אני לא מבין הרבה ונשאר עם ספקות רבים

 

Krystyna Sawka · Lecturer w firmie Akademia Pomorska w Słupsku 
W pełni się zgadzam z panem Markiem. A pan Janusz ma zacnych znajomych, nie tylko w Polsce 

 קריסטינה סווקה מרצה באוניברסיטה הפומארנית בסלופסק :תרגום
 לחלוטין עם מר מארק. ולמר יאנוש יש חברים טובים, לא רק בפולין מהאני מסכי

Wiedźmin 
Pani SSawko a czemu przyjaciel nie wspomniał o głupocie żydowskiego rządu? Bo żydowski rząd lepszy od 
rządu gojów? Czy przyjaciel też jest żydem? 

 חברה את טיפשותה של הממשלה היהודית?ה, מדוע לא הזכירה סווקהגברת  :תרגום
 ידיד יהודי?ההאם גם  הגוי? של כי הממשלה היהודית טובה יותר מהממשלה
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הדנה בהשפעות ן כתבה קצרה נוספת נראה שהנושא היהודי ומדינת ישראל מעסיק מאד את יאנוש פליקוט. להל

. העלמותם של יהודי פולין על פולין כמדינה. לאותם הקוראים פולנית מומלץ ללחוץ על האיור האדום כדי לגלוש לבלוג

אנטישמים  מצד אחד גזענים אפלים :של אוכלוסיית פולין מאפיין מתוך עיון בתגובות, נראה שהקוראים בו הם חתך

הבלוג שלו מתברר  אינטלקטואלים ואנשי אקדמיה. כך או כך, מהםואחוז די גבוה  פולנים ליברלים, מצד שני תוקפניים

 .כפופולרי ומגרה קוראים מושבעים להביע דעות

 היהודים והשאלה הפולנית
  2018 ינוארב 29 ב פורסם

 
 [ Google translateבעזרת  –]תרגום חופשי שלי מפולנית 

 מחוברת לא אחרת אומה אף .בעולם ביותר הגדול המשאב .פולין של ביותר הגדול הסיכוי הם היהודים"
 אהבה של ביטוי בעצם זה חשבון אתנו הבאים רבים אצל מנגד. שנאה לנו נותרתו אחד מצד אלינו, כך כל

 .עבורם מיתולוגית ארץ היא פולין כזבת.נ
 שאף להישגים מגיעים היו הפולניים והכלכלה המדע השנייה, העולם במלחמת יהודים של מותם אלמלא
 אנחנו, אםש זה על חשבו  .לפנינו עדיין לתקן זדמנותהה אבל לנו. להשתוות יכולה הייתה לא מדינה
 צעירים אלפי מאות כמה לפחות של אלינו הבאתם לש מהלך למשל מובילים היינו ולפחוד להפחיד במקום
 .שלנו התפתחותה לע מדהימות ספק שום ללא היו ההשפעות אז יהודים,

 להבין ניסיון רמאש יותר שיעור לאין גדול הוא זה טקסט על אנטישמית התקפהל הסיכוי המזל, לרוע
 ."שלום  נו.ל יש סיכוי איזה

 

  מרתק!!! –כדאי מאד לקרוא  –ו שהגיעו מקוראי על פוסט זה מעניינות [stalkback] כמה תגובות

Wiedźmin ]יזה מין עבודה מתאימה אלמה לא לתת לאנשים בפולין להיות רומנים? או צוענים?  - ]המכשף
 ליהודי כזה?

 

 Mariola Trzewiczek – הצהרה זו אינה אלא גזענות, בושה ,המכשף 
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· Paweł Piernik  Agha Khan University - ראששליהודים יש  המכשף, קרא את ספריו של האיש, אולי תבין 

 זה.ל מתכווןלעסקים. מר יאנוש 
 

Wiedźmin  ]מר  – ]המכשףPaweł Piernik  רק פיננסיים. שום יהודי לא יצר שום דבר חדשני שישפר את
 לדוגמה, זה נעשה יותר גרוע, זה לא לשפר את העולם. פייסבוקמהעולם. אולי חוץ 

 Mario Creus - Wiedzmin. בלי פייסבוק, אתה לא תהיה כאן, וזה יהיה שיפור עבור העולם. , המכשף

Eleonora Tamara Grossאם אתה חושב שזה לא דבר בעולם, הפרסי נובל ...  על שב, קרא .המכשף

זה יותר  שההישגים המדעיים לא משפרים את העולם, שהם לא תורמים להתפתחות הידע, אז ... אבל, אתה תעשה את
 .גרוע. הבורות שלך

שחלקן באמת גרועות כמו למשל "יאנוש, כשתחזור מאיטליה עבור  תגובות 33אסתפק בתגובות הבודדות הללו מכלל 

דרך תל אביב והישאר שם". 
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בבתי  , גדל בפולין, למד1969המגדיר עצמו כקתולי ופטריות פולני. הוא נולד ב כתבה יוצאת דופן על פולני יוצא דופן 

ספר פולניים והתחנך על ברכי הכנסייה שחנכה אותו להיות פטריות פולני הגאה בפולין האמיצה והגיבורה של מלחמת 

ולא נאמר לו דבר על גורלם  הודי, שחי באותה ארץהעם הי דבר על עם אחר,  לו מעולם לא הזכירו לדבריו העולם השנייה.

 ועל השואה שפקדה אותם.

נתקל בנרטיב הוא  ולראשונה  . Jan Tomasz Gross, לאחר פרסום הספר "שכנים" שכתב 2000השינוי חל בו בשנת 

מתוך סקרנות, חזר וקרא את הספר שוב לנושא יהודים. הוא נשאב  שונה לפיו היו פולנים שלקחו חלק פעיל בהשמדת

בכך שהוא סוכן בתשלום כדי ופר בבגידה, סשהמוני פולנים דחו בזעם את הפירסום, האשימו את הושוב והופתע מכך 

רפאל היה המום, החל לחקור את הנושא וגילה תרבות שלא  סופר רע לא אמין ולא מוכשר. והציגו אותו ,להכפיש אותם

הכיר מקודם, תרבות אבודה, תרבות של אנשים בעלי מנהגים שונים, דת שונה ובעלי תרומה אדירה לפולין ועכשיו הם 

הנה עוד פולני שהוא ושכמותו משוועים בזמנים קשים  ד מן הקטע המצולם המצורף בזאת.אינם. על כל היתר תוכלו ללמו

 שכאלה לתמיכה מאתנו ובהחלט מגיע להם.

ונהלצפייה לחץ על הקישור או התמ

https://www.youtube.com/watch?v=uKAUgFy7TaY&sns=em 
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"…Czarny jest ten obraz. Promil Polaków ratował Żydów. Przepędzano ich jak bezpańskie 

psy, rabowano, zabijano” – mówi badaczka okupacyjnego Biłgoraju" 
 

. כפרומיל מכלל הפולנים סייעו בהצלת "התמונה הייתה שחורה :היא אדוארד קרזמןשערך העיתונאי  ראיון זה של כותרתו
רחוב, הם נשדדו ונרצחו בהמוניהם" אומרת חוקרת השואה המתמחה ביהודי מחוז -יהודים. היהודים נרדפו ככלבי

 בילגוראיי תחת משטר הכיבוש הגרמני. 
 לקוראי הפולנית המעוניינים לקרוא זאת הנה הלינק:

 
https://oko.press/czarny-obraz-promil-polakow-ratowal-zydow-przepedzano-bezpanskie-psy-rabowano-

zabijano-mowi-badaczka-okupacyjnego-bilgoraju/ 

 :זההערות שלפני קריאת סעיף 
 בשל "מומחיותי בשפה הפולנית" נעזרתי ב :גילוי נאות Google translate. !התרגום רחוק מלהיות טוב,  נכון

שניה ים זאת פעם אחת מפולנית לעברית, ופעם משלא לדבר כלל על מקצועי, אבל, מהתוצאה, בעיקר אם מתרג
מפולנית לאנגלית ניתן בהחלט להבין את 'רוח העניינים' ואת המשמעויות. השתדלתי לעשות כמיטב יכולתי 

 ולחתוך מתוך הראיון הארוך את הדברים שנראו לי מעניינים והרי הם לפניכם.
 

  'במכון  תיהודיההיא היסטוריונית, חברה בצוות המרכז לחקר השואה  ]המרואיינת[ – אלינה סקיבינסקהפרופ
לפילוסופיה וסוציולוגיה של האקדמיה הלאומית למדעים של פולין. הוא גם נציג בפולין של המוזיאון האמריקאי 

פרופ' סקיבינסקה מתעתדת להגיע אלינו במהלך חודש מאי ותרצה לנו בנושא זה,  להנצחת השואה בוושינגטון.
 עליהם קודם.היא תבהיר דברים שאמרה בראיון ותחדש לנו דברים שלא ידענו 

 
  עורך בהוא  ]המראיין[ –אדוארד קרזמן- OKO.press בנה ש. מהנדס אלקטרוניקה בהשכלתו הפורמלית. לאחר

 "גאזטה ויבורצ'ה" , תחילה ב1989-מעגלים משולבים )ארבעה פטנטים(, הוא החל לכתוב ולערוך טקסטים ב 
[Gazecie Wyborczej ] ועכשיו ב- OKO.pressסייע בהפקה ובהפצה של "טיגודניק הוא  80-. בשנות ה

. [Wszechnicy" Solidarności"] ובניהול "ווצ'ניצ'קה" סולידארנושי[ Tygodnika Mazowsze] מאזובזה"
 . אוסף ידע על כל נושא.נוספות שלושמבין ושומע הוא שולט בחמש שפות, ו

 
 רו יהודים?י: האם ניתן להעריך כמה פולנים ופולנים הסתאדוארד קרזמן

: אפשר להעריך, אבל השאלה היא, עד כמה האומדנים האלה קרובים לאמת, היו קטגוריות שונות מאוד אלינה סקיבינסקה
הם ילא מתייחסיםלא לסכן את חייהם, ואנחנו כדי  או חד פעמישל עזרה. אנחנו יכולים לדבר על אנשים שעזרו באופן זמני, 

לשרוד  סייעטווח, דבר שבאמת -אלה שנתנו עזרה ארוכתמדובר בכו עוזרים. היו אנשים שאנחנו מכנים מצילים,כאל 
  חודשים ארוכים.
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 את מספר האנשים האלה? כהאת מערי בכמה אדוארד קרזמן:

משפחות קיבלו מדליות של "חסידי אומות  14-איש מ  27שטחה ביי, וא: חקרתי מחוז אחד, בילגוראלינה סקיבינסקה
 .אנשים 36 כ במהלך הכיבוש. הם הצילו בסך הכל במחוזתושבים  190,000 היו כ העולם", בסך הכל

, יהיו כמה מאות אנשים, אולי אפילו כמה חלקיתשנתנו עזרה או עזרה  מחוזבמאידך גיסא, אם יובאו בחשבון כל האנשים 
לעולם לא נדע עורם את שי פעמית.-אפילו פעולות של תמיכה חדכאמור, אם נכלול את כל סוגי הסיוע,  , הכוונהאלפים
 עצמו את העיניים,לון בחווה שלהם באסמים, ברפתות, אנשים שסיפקו, למשל, מזון למסתתרים, או הרשו להם ל היובדיוק. 

 פעלואנשים אשר לרק  חסידי אומות עולם ניתנומדליות  .או הסגירו אותם אותם החוצה גרשוסיוע פסיבי, ולא הציעו או 
 6,700 כלפולנים הוענקו על ידי יד ושם יום, עד ה .עצמאיאת זה באופן  ובאופן משמעותי כדי להציל את חייו של מישהו ועש

 חסידי אומות העולם. – 24,000 כולל של כ מתוך מספרמדליות 
 

 האם ניתן להתייחס למספר האנשים שהיו אדישים לחלוטין, ניסו להימנע מיהודים? אדוארד קרזמן:
זהו אכן נושא שצריך לבחון  פרומיל של אוכלוסיית האזור. אולי, של האוכלוסייה יקהמציל היה חלק: אלינה סקיבינסקה

אותו עוד יותר. אנחנו יודעים מעט מדי על האנשים האלה, כולל המניעים שלהם. הם עצמם התחילו לדבר על מה שהם 
האנשים הנפלאים האלה פחדו אחרי  שלאחר המלחמה.באיחור. אחת הסיבות לכך הייתה האנטישמיות החזקה  עשו

  יהודים! הצילוהמלחמה לגלות לשכניהם שהם 
 

: עד לאחרונה, עדיין חשבנו שאם אחוז גדול כזה של האוכלוסייה היהודית מתגורר בעיירות קטנות, אדוארד קרזמן
 בשטעטלס, אז העיירות האלה הן המקום שבו הן מסתתרות.

תה גדולה ילמעשה, זה לא היה ככה. בעיירות הקטנות לא היו תנאים להסתרה, השליטה החברתית הי :אלינה סקיבינסקה
מדי. רוב האנשים האלה נאלצו לברוח ליער או לכפר, וזה היה הכפר והיער שיצר את מרחב ההישרדות. זה מה שלמדנו 

 בשנים האחרונות מן המחקר שלנו.
 

 ?ץ את המחוז באזור זמוש חקרת: אדוארד קרזמן
 

במהלך הכיבוש. העיירה שבה חי [Szczebrzeszyn] שבשבזשיןבילגוריי, שכלל את  מחוזחקרתי את  אלינה סקיבינסקה:
." זו Zamojszczyznaקלוקובסקי, רופא ומחבר את היומן המפורסם, שפורסם בשנים האחרונות תחת הכותרת " זיגמונד

-כתב העת הזה מצוטט על מנת להדגים את יחסי הפולניםהסיבה שבגללה בחרתי במחוז זה משום שלעתים קרובות 
 העיירב רקהיה ספציפי מה שתיאר  אםבתחילה תהיתי  יהודים ואת מהלך השמדת היהודים בפרובינציה הפולנית.

 גםעל עצמה שהשיטה חזרה והסתבר לי  קלוקובסקי.של  ומסקנות אקסטרפולציהבעדויות ראייה , אם מדובר שבשבזשין
לכידת היהודים ל ,מתוך בחירה עצמית, עצומה הייתה פעילות , שבשבזשיןבמחוז זה,  כפי שהיה ב אחרותהערים ב

 .האחרות על עצמו בכל הערים חזר הדברכאמור,   - םרכוש תביזו , הסגרתםהמקומיים
ז'ץ היה מן הגטו לבל הקרבנות, גירושי 1942קלוקובסקי מתאר את האירועים על גורל היהודים מראשית הכיבוש עד סוף 

חצי שנה  , במשך, במחוז שליהמשיך. זה לא נכון לחשוב כי פעולות חיסול התרחש ביום אחד ובסופו פה ושם זה 1942ב 
 .1942עד נובמבר  אחרותנוספות בערים  ופעולותברחבי המחוז בארבעה ימים בוצעו פשיטות באותו זמן  היו גלים רצופים,

 .הגנרלגוברנמןריינהארדט", כלומר ההשמדה הסופית של היהודים מבצע הסתיים השלב העיקרי של " ובכך
עד יולי  ונמשכה 1942נובמבר ב. תקופת ההסתתרות החלה המחוזלאחר תקופה זו, היהודים לא יכלו עוד להיות תושבי 

 שקיבלו מןהבריחה ליערות ולכפרים בחיפוש מסתור נגמרה פה ושם בהגנה  קלוקובסקילדברי  , עד לשחרור.1944
 אך ברוב המקרים ברצח הקרבנות.  ,האיכרים

 
 ? כמה שרדו?במחוזכמה יהודים חיו : אדוארד קרזמן

 16-כ  יי בתוך גבולות הכיבושאבכל מחוז בילגור עם פרוץ המלחמה הערכתי את האוכלוסייה היהודית אלינה סקיבינסקה:
, מינימום 1500מקסימום של  אלף יהודים. 14.5 מחוז בערךב ו, חי1942תחיל, בשנת הריינהרדט"  מבצעכאשר " אלף.
כל  של כל הנתונים. איסוף ,מאוד שלי ים. זה תוצאה של חישובים מפורטואנשים ניסו להציל את עצמם, ברח 1,100של 

שחצי מהם מתו בהוצאות להורג במקום, בבתי קברות יהודיים, ברחובות עיירות קטנות,  כההשאר נרצחו, ואני מערי
הישירה של הפולנים. קלוקובסקי מתאר בדיוק איך הגוויות נאספות מהרחובות, ובאותו הזמן בתים ריקים של  בידיעתם
 .בזזו, וזה באמת קרה בכל מקוםנקורבנות 
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 ( הוצב גדוד משטרתי מיוחד, שביצע פעולות חיסול.Zamośćזמושץ ')ב :אדוארד קרזמן

היהודים מ למנועכוחות משטרה מקומיים סייעו, כלומר, לז'נדרמריה, המשטרה הכחולה הפולנית,  אלינה סקיבינסקה:
 שיתוגמלוכך הם יכולים לסמוך על  .ולהרוויח כסף היה הזדמנות לגרוף זאתכי  ,ו לעשות זאתתנדבה הם אפילו .להתחבאמ

 .עבור כל נתפס פרסויקבלו 
 

 ?שיהודים ישרדוהיה תלוי הסיכוי מה בו: אדוארד קרזמן
מחנות עבודה או לא. יהודים באיזור היו  למשל , אםגרמניות ות ואסטרטגיותפוליטיבהחלטות בעיקר  אלינה סקיבינסקה:

. עם זאת, כשמדובר בתנאים המקומיים, סיכויי ההישרדות הושפעו עבודה מחנותתם בוהילראות את השחרור ב זכורבים 
שלי יש שני קומפלקסים עצומים של יער, פושצ'ה סולסקה  במחוזגורם טריוויאלי כמו השטח, התנאים הגיאוגרפיים. מאפילו 

גרילה בקנה מידה גדול, באיזורי הגנרלגוברנמן, שבהם לא היו  פעילותולאסי ינובסקי. אלה היו האזורים שבהם התפתחה 
 .היו הרבה יותר קטנים לשרודיערות, הסיכויים ליהודים 

 
 ?1944לשנת מהמחוז שלך שרדו את מחנות העבודה עד  : כמה אנשיםאדוארד קרזמן

מהם שרדו  35, עוד שרדו במחנות עבודה גרמניים איש 274 מהמחוז שלימבין שלוש מאות היהודים  אלינה סקיבינסקה:
 כפולנים.י, חלקם אפילו ברייך השלישי, שם הם עבדו על ניירות אריים איבילגור למחוזמחוץ 

 
 עזבו? ?ומה קרה להם, הם נשארו בפולין: אדוארד קרזמן

. הוקמו ועדות יהודיות בשלושה Lubelskaשוחררו אדמות אלה, והיא נקראה פולין  1944ביולי  אלינה סקיבינסקה:
קבוצה גדולה של  התרכזהה מקום שבו יתהי טרנוגרודממקומות מחבוא בכפרים. ויישובים, שאורגנו על ידי יוצאי היערות 

עזבו אחרי  ,הניצולים ,עשר נרצחים, כולל ילד. כולם-היו מעשי רצח, אנחנו יודעים על לפחות ארבעה 1945בינואר  ניצולים.
ולובלין היו באזור  עברו לערים גדולות יותר. זמושץ'הם , ע"י יהודים העיירות הקטנות ננטשו האירועים האלה, הם פחדו.

 שלזיה ומשם לחו"ל, אחריםל עברואת שתי הערים האלה, אחר כך בסופו של דבר  שלי עזבו  חוזהמזה. כל היהודים מן 
התחתנו עם פולנים. היו כנראה שלושה מקרים של ש ,כמה אנשים, נשיםלמעשה, כולם עזבו.  חו"ל.למלובלין  יצאו היישר

 .מחוזנישואים מעורבים ב

 ?שחיפשו מחסה : מה לגבי יוזמה למתן סיוע ועזרה ליהודיםאדוארד קרזמן
 לשים לב. היהודים היו חייבים לבקש זאת באופן פעיל, לבקש, להתחנן,ראוי , העזרה לא הוצע :אלינה סקיבינסקה

פחה, אמא ושלושת הילדים ניצלו, משש מקרה. אני יודעת את לכפות את עצמם על המסייעיםלדרוש ולפעמים אפילו 

 עזובכדי לגרום להם לכוח פיזי היה צורך בהפעלת  אבל בגלל שהיא התחבאה בחווה מסוימת ולא רצתה לעזוב.

ב אותם. אבל בסופו של דבר, לבם לא אפשר להם להוביל את ירעה, ניסתה לוהמשפחה הפולנית, שבתחומה הסתתר

באופן כללי, אבל  .היו אנשים יוצאי דופן שהיו הגונים לכל דבר, אפילו בתנאים האלה .למותםואת ילדיה  האם

 " .משוטטיםכלבים מכמו  מהם עזרה"אנחנו מונעים  של ההתייחסות הייתה

 

 ?, הגרמנים יבואו ויהרגו אותםשאם יתפסו גרמני, מעשי תגמולממפחד  הנבע האם המנעות מעזרה :אדוארד קרזמן

 יהודיאם להציל השאלה  את הכיבוש, אין ספק לגבי זה.  תהה תחושה של פחד שליוויתבהחלט הי אלינה סקיבינסקה:

 .זה היפוך מוחלט של הצו המוסרי, קשה להתמודד עם מצב כזה ?עונש מוותבמאוים אתה כש

 

הפולנים, מאנשים. קראתי גם שחלק עשו ל אני חושב שאנחנו לא מסוגלים לדמיין מה הרגשות האלה :אדוארד קרזמן

 של חיים תחת פחד וחשש.  אינם מסוגלים להתמיד במצב הזהש הבינו, הם ככל שעבר הזמןמזון, ושנתנו מחסה 
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 לדרוש מן נאלצו היו מקרים שבשל הפחד .הכה בהם חזק במקרים שכבר נתנו מחסהזה הפחד ה סקיבינסקה:אלינה 

היו גם אנשים הגונים, שעשו ו, מה פחד עלול לגרום לאנשים היהודים לעזוב ולבקש עזרה במקום אחר. אפשר להבין

בזמן של תבואה, חזירים, אחסון אמצעי אספקה -על אי :מוות על דברים רבים יהגרמנים השתמשו בעונש .ככל יכולתם

מה קונספירציה. ב, ומעל לכל, השתתפות 'עבירות אחרותעל ' מוות  יהיו גם עונשכן,  .לחימה, ולכן האיום היה מוחלט

  הסתרת יהודים. הואקנוניה הקשה ביותר מה שייחשב ל כילציבור  נאמרש, גם

 

 הסתרת יהודים? בגללהגרמנים  נרצחו ע"ישלך  מחוזכמה אנשים ב אדוארד קרזמן:

אבל יש לנו רק כמה  היטב. ניסיתי לאתר את כולם, יםמתועדלא כולם  יש כמה מקרים כאלה, אבל אלינה סקיבינסקה:

 .מקרים שאנחנו יודעים בוודאות

 

של עוינות, או  יםכה רב מקרים לאורל שותפות לפשע הנאצי. עבחוק החדש, "העונש לאומה הפולנית"  אדוארד קרזמן:

על כל  לקבל על עצמם את אחריות ה"האומה הפולנית" צריכ. האם האדישות, או השתתפותם של הפולנים בהשמד

 ?אותם מקרים

יחד עם זאת, אם אנחנו יורשיה של .. .כל המעשה הזה הוא אבסורדי ולא היה צריך להתקבל... אלינה סקיבינסקה:

ש לנו מסורת משותפת, היסטוריה, ניסיון או הזדהות עם מקום, אז אנחנו קהילה אתנית, שאותה נגדיר כאומה, כי י

את הגאווה שלנו על חסידי אומות העולם  לעצמנו מייחסיםאנחנו . במובן הסמלי לפחותאחראים לטוב ולרע שעשינו. 

חטנים, סה, עלועל אלה שעזרו, שלא נכנעו לסדר המוסרי. אנחנו חייבים גם לקחת על עצמנו את הבושה והחרפה 

כולם היו שייכים לקהילה הזאת. אף אחד לא הוציא אותם. אי  .אותם שהסגירופעולה, וגם רוצחי יהודים ואלה המשתפי 

  ...אפשר לשלול את זה

 

האם נערכו משפטים כנגד משתפי פעולה וסחטנים שחיי יהודים היו על מצפונם? האם קרו מקרים  אדוארד קרזמן:

 כאלה במחוז שלך?

יחידות  לרבותאו רצח יהודים.  ביהודים שפגעשלי לא היה מקרה של משפט על אדם  במחוז !לא :סקיבינסקהאלינה 

היו מקרים רבים נוספים, עדיין לא הצלחנו  ...למותם של יהודים שהסתתרו ביערותתרמו, למרבה הצער, שפרטיזנים 

אופיינית לאדמות כבושות. בכל מקום שבו היו תה תופעה אופיינית, למרבה הצער, ילזהות ולתאר את כולם. אבל זו הי

 התמונה שחורה.  רו ביערות.סתתיחידות מזוינות של המחתרת הפולנית, היו גם מקרים של רציחות של יהודים שה
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רבים מאתנו שביקרו בפולין לרבות בבילגוראיי לא יכלו שלא לראות את אותם הבתים הישנים המכונים בפי המקומיים 

"בתים טטריים" שעיקר המבנה שלהם מושתת על גזעי עץ המרכיבים את הקירות ומשולבים במגרעות לגזעים שמהם 

 אבל נדרשת מקצוענות וחכמה כיצד להרכיבם.בנו את הקירות האחרים. למעשה מדובר בבתים פשוטים 

  או הלינק לצפות כיצד בונים בית שכזה לחץ על התמונה נפל לידי סרטון המראה את תהליך הבנייה של בית שכזה.

 

בבילגוראיי של תחילת המאה העשרים 19מהמאה ה  הבית שכז

w.facebook.com/georgetakeipresents/videos/195318244416642/?t=6https://ww 
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אנו מבקשים בזאת להודיעכם על קיום מפגש האזכרה השנתי ליהודי קהילת בילגוראיי שנספו בשואת יהדות 
ארגוננו שאנו מקיימים מאז הקמת  13מפגש זיכרון זה הוא ה  אירופה בידי הקלגסים הגרמנים ועוזריהם.

ניצולי השואה מבני ובנות  –במתכונתו החדשה ומאז שחידשנו את המסורת שהנהיגו בזמנו בני דור ראשון 
העיירה. כאז כן גם עתה נקיים את המפגש ליד מצבת הזיכרון לקדושי העיירה, בבית העלמין בחולון, בה 

 חקוקים שמות סבינו וסבותינו, הורים, דודותינו ודודינו. 
 

 חברינו, ילדיהם ונכדיהם מוזמנים בזאת לכבד את זכרם של הנספים בטכס קצר שנערוך ליד המצבה. 
 

 : ליד המצבה בבית העלמין בחולון. מקום המפגש
 

. 16:00כ"ו בניסן תשע"ח בשעה  11.04.2018 בערב יום השואה והגבורה, יום ד'  

 [15:30]התכנסות בשעה 
 

יש להיכנס לבית העלמין מן השער הסמוך לחלקה  מהשער הראשי ! לאהכניסה לבית העלמין : הוראות הגעה

הצבאית. מן השער יש לפנות ימינה, ללכת בשביל לאורך גדר בית העלמין ולפנות שמאלה במשעול השני. 
 המצבה נמצאת כשלושים מטר מהפנייה מצד שמאל של המעבר.

 להסברים נוספים ניתן להתקשר טלפונית גם כשמגיעים לבית העלמין אל: 
 [.052-3198822און ]-ואל ישראל בר [054-2347589]רבקה ניב 

 
לאותם שמתקשים להגיע בגלל בעיות תחבורה, אנא הודיעו לנו זאת, ייתכן שנוכל לצרפם לאחרים שיש להם 

 מקומות פנויים ברכבם.
 

 און.-רבקה ניב וישראל בר
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