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:י"המסע אורגן ע  

 העמותה 
שימור והנצחת מורשת ואתרים, לרווחה  

.פולין, לובלסקי –של יהדות טומשוב   

2007,  יולי  



מוקדש לזכרם                                                                            

לובלסקי                                                          -של קהילת טומשוב
 שניספו בשואה

  מצבת זכרון במרתף השואה בהר ציון



 

בפולין, בעיירה מוגלניצה, בתים של פעם  



 

  דולני' ימייז'בית הקברות בקאז, קיר המצבות



 

  דולני' ימייז'בית הקברות בקאז



 

  בזמן הכיבוש הגרמני, "ישיבת חכמי לובלין"



  "מיידנק"מחנה ההשמדה 

 האנדרטה בשער המחנה

 גדר המחנה למניעת בריחות

 מבנה המישרפות



 

"אזהרה לכם –הגורל שלנו " :הכתובת בפולנית אומרת  

מעל אפר הנרצחים, האנדרטה במיידנק  



(עיר המחוז הקרובה לטומשוב) '   העיר זמושץ  

(רישום)כיכר העיר   

כיכר העיר לפני 
 המלחמה

פרץ' בית הכנסת ברח  



  'מחנה ההשמדה בלזץ 



  'מחנה בלזץ



  'לאנדרטת הזכרון במחנה בלזץ



 

  'לאנדרטת הזכרון במחנה בלזץ



 

  'קיר הזכרון במחנה בלזץ



 

  'קטעי קריאה במחנה בלזץ



 

 הקראת קטעי זכרון



 

  ...עליה מתחתיות שאול



 

  לוחות זכרון עם שמות משפחה פרטיים



 

  לובלסקי-טומשוב, לוח זכרון לעיירה

 ,גרשו הגרמנים את יהודי טומשוב שנותרו 1942-ב

 'למחנה המות בלזץ



 

  לוחות זכרון לכל עיירות הניספים בשואה, מסביב למחנה



  'המוזיאון בבלזץ



פולין                                 ,לובלסקי-טומשוב
                                      עיר בנפת טומשוב במחוז לובלין

.גנרל גוברנמן: אזור כיבוש נאצי  

בית הכנסת בטומשוב              

 לפני המלחמה



 

  כיום, כיכר העיר בטומשוב

טומשוב         
 כיכר העיר



טומשוב         
 כיכר העיר

  זר עמותת טומשוב



  ...מטומשוב -אבל בעצם , קריתיות, שלוש יפיפיות



טומשוב         
 בית העלמין

                         1943 – 1623.  בטומשוב, בית העלמין היהודי

  .י שארית הפליטה"ע, ט"תשנ –שופץ 



 

טומשוב         
 בית העלמין

 בשער הכניסה לבית הקברות



  מצבות עתיקות בשטח

  אוהל קברי צדיקים

טומשוב         
 בית העלמין



טומשוב         
 בית העלמין

  .י עמותת טומשוב"שהוקמה ע, אנדרטת האבן הגדולה



  .נאספו וסודרו סביב האנדרטה, המצבות ששימשו כחומר בנייה

  המצבות שימשו למדרכות או למפתני בתים

  ...מ לחברם לקרקע"צידם האחורי קורצף ע

טומשוב         
 בית העלמין



  מנורת הזכרון למרגלות האנדרטה

טומשוב         
 בית העלמין



      טומשוב  טכס הזכרון ליד האנדרטה
 בית העלמין



טומשוב         
 בית העלמין

  טכס הזכרון ליד האנדרטה



עם זר העמותה               

  (נולדו בטומשוב) 

טומשוב         
 בית העלמין



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

טומשוב         
 בית העלמין



  ליד האנדרטה

טומשוב         
 בית העלמין



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

טומשוב         
 בית העלמין

  ליד קיר המצבות ...מנוחת הלוחם



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בתי העץ  . נהרס ונבנה מחדש, נשרף -הרובע היהודי בעיר 

  .בנויים בסגנון דומה, היום

      טומשוב
 הרובע היהודי



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

    טומשוב     
 הרובע היהודי

הינו    –שנולד בטומשוב , ר העמותה"יו, משה ורטמן

...שיכול לספר פרטים על המישפחות, היחיד כמעט  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

           ...בסגנון הישן –בית חדש 

משאבת המים 

בחצר הבית זכר  

.לימים עברו   

 טומשוב       
 הרובע היהודי



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

!והשלישי ... בני הדור  השני : יוצאי טומשוב  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 :בית הכנסת בעיירה

  יוזפוב 

,      צעדנו בדרך הזו לקצה העיירה

לאותו היער בפאתי הכביש             

 לשם הובלו ונרצחו יהודי יוזפוב



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

  יוזפוב 

  ...בפאתי היער, מוצבת במעלה הגבעה, אנדרטת אבן פשוטה



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

.            שם בוצעו הרציחות –בתוך היער , ומאחורי אנדרטת האבן

  ...מיהודי יוזפוב 1200-במורד הגבעה נמצא קבר אחים ובו טמונים כ



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

  .י הגרמנים על הסתרת יהודים"שנרצחו ע, משפחת אולמה

  האנדרטה בכפר

  מרקובה



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

  :עיירה בגליציה

 לנצוט

  הארמון של הגרף פוטוצקי



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 גני הארמון של הגרף פוטוצקי 

  :עיירה בגליציה

 לנצוט



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 :עיירה בגליציה
 לנצוט

 בית הכנסת בלנצוט



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 בית הכנסת בלנצוט

  :עיירה בגליציה

 לנצוט



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

פלשוב מחנה  

 מטפסים במעלה הגבעה לאנדרטה לזכר הניספים במחנה פלשוב



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

פלשוב מחנה  

ראשיהם ומבטם מושפלים ארצה                          , חמישה אנשים בשורה

רובצת על כולם                                              , אבן כבדה מעל לראשם

...חתך עמוק בלב, קרע –ולכולם   



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

י  "המחנה נהרס ע. המחנה נבנה על שטח של בית קברות יהודי

ורק לוח  , פארק ירוק, כיום. מ להעלים את העובדות"הגרמנים ע

...מזכיר שהיו כאן פעם גם יהודים, זכרון בעברית המוצב בשטח  

פלשוב מחנה  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 קרקוב

                          'עם הפסל של אדם מינקביץ( סוקניצה" )כיכר השוק"
(.מגדולי אנשי הרוח של פולין, סופר ומשורר)  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

'מייץ'ברובע היהודי קז, החומה שעטפה את הגטו  

בקרקוב אתרים יהודיים  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בקרקוב אתרים יהודיים  

,       המבנה הלבן(. בית הכנסת הישן) "אלטע שול"ה

.שנבנה מאוחר יותר, הנשים-הינו עזרת  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בקרקוב אתרים יהודיים  

  (.משה איסרליש' ר) "א"הרמ"בית הכנסת של 



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בקרקוב אתרים יהודיים  

"א"הרמ" בית הקברות בחצר בית הכנסת של  

א"הקבר של הרמ  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בקרקוב אתרים יהודיים  

"אייזיק"בית הכנסת   

"הטמפל"בית הכנסת   



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 קרקוב

"איזק"בית הכנסת   

          .חצר טיפוסית ברובע היהודי

החצר שצולמה בסרט                        

".רשימות שינדלר"  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 קרקוב
בית המרקחת של  

.'פאנקוויץ  

מיצג הכסאות המיותמים       
בית המרקחת שחציו מחוץ לגיטו   

, וחלונותיו משקיפים למגרש המשלוחים

(.            כיכר גבורי הגיטו)כיכר זגודה 

'   ראה ותעד פאנקוויץ, דרך חלונות אלה

.את המראות הקשים שראו עיניו בכיכר  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 קרקוב

. בית החרושת של אוסקר שינדלר  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

,  שירו המפורסם של מרדכי גבירטיג

, "(שרפה, אחים, שרפה" )"ברענט'ס"  

, "אונדזער שטעטל ברענט"-ידוע גם כ  

"(.העיירה בוערת)"לפי תרגומו לעברית   

שיר זה נהפך למעין הימנון יהודי 

.בתקופת השואה ועד היום  

  מרדכי גּבירטיג

ידע גבירטיג  , כשהגיע לכיכר המשלוחים

,  הוא חולל במתכוון. היטב לאן הוא מובל

והקלגסים הנאצים ירו בו  , מהומה בכיכר

.                                                למוות

.היה בהרצחו 65בן   



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

חלק מהרי    , זקופנה נמצאת בהרי הטטרה שהוא רכס גבוה

.עיר תיירות חורף, מטרים 1000ממוקמת בגובה מעל . הקרפטים  

בתים עתיקים      , עברנו דרך כפר בו הבתים הינם מעץ בלבד

,        ובולי העץ מחוברים ביניהם ללא מסמרים או ברגים, וחדשים

.בעיצובים מרהיבים, אלא משולבים זה בזה   

  זקופנה - עיירת קייט

 גבינות תוצרת פולין
באזור הרי הטטרה יש המון         

והמון דוכנים      , חנויות לתיירים

,          קטנים לממכר הגבינות הללו

וגם עבודת   -זו ממש תוצרת בית 

והטעם מזכיר                 . אמנות

...גבינה מעושנת בטעם נקניק  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בזקופנה - במידרחוב  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

    :מחנה השמדה
בירקנאו-'אושויץ  

 שער הכניסה למחנה

אושוויץ נחשב למחנה  

ההשמדה הנורא ביותר  

ולסמל של מכונת  

. ההשמדה הנאצית  

מחנה אושוויץ היה  

בעצם מערכת שלמה  

של מחנות שהשתרעו  

  .על שטח עצום



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בירקנאו-'אושויץ  

מסילת הברזל נכנסה    

לתוך המחנה ומיד      

,                    בירידה

...נערכה הסלקציה  

האסירים שהגיעו הוצעדו מתחנת הרכבת    

משלוח  , לפעמים. של אושוויץ אל המחנה

,  במקרים אחרים. שלם נשלח מייד אל מותו

כלומר בחרו את  , "סלקציה"הנאצים ביצעו 

 .מי להרוג מייד ואת מי לכלוא ככוח עבודה



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

תוך  . יהודים ביום 20,000באושוויץ נרצחו 

דקות מרגע שהגיעו האנשים ניתן היה   25

זה היה בית  . לסיים את תהליך ההמתה

המשוכלל ביותר  " פס ייצור. "חרושת למוות

.השמדה –בעולם שמטרתו   

...השרותים הצבוריים צריפי המגורים  

בירקנאו-'אושויץ  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 צריפי המגורים

בירקנאו-'אושויץ  

...רחבת הסלקציה  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בירקנאו-'אושויץ  

אסירים שהופרדו מיתר המחנה ועסקו בהפעלת  )הזונדרקומנדו היהודים 

אסירות הבריחו חומרי נפץ ממפעל . ארגנו מרד( תאי הגזים והמישרפות

.נהרסה חלקית מהפיצוץ 4ומישרפה , תחמושת   

קרמטוריום   

4' מס  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

:                                    ארבע אנדרטות שחורות עליהן כתוב בכמה שפות
"גברים וילדים שנטבחו בידי הרוצחים הנאצים, במקום זה פזור אפרם של נשים"  

!"יהי זכרם של הנרצחים ברוך  

בירקנאו-'אושויץ בורות בהם פזרו את אפר הנרצחים  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

:      הוצב השלט הציני 1-על שער הכניסה לאושוויץ

אסירים שיצאו מהמחנה ". העבודה משחררת"      

במשך היום לעבודות בניה או חקלאות הוכרחו  

.לצעוד דרך השער לקול נגינת תזמורת   

1 -' אושויץ  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

היציאה משער היתה  

  5תמיד בשורות של 

האסירים נספרים  . אנשים

,  בחזרה למחנה. ביציאה

האסירים היו חייבים  

לשאת את גופות חבריהם  

כדי  , שמתו או נרצחו

לוודא כי מספרם זהה  

...למספר היוצאים  

1 -' אושויץ  

 הכניסה והיציאה מהמחנה



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

,  מפקד המחנה

, רודולף פרנץ הס  

,  כאן 1947-נתלה ב

מול הכניסה  

למישרפה של    

.1אושוויץ   

1 -' אושויץ  

עמוד התליה של  

.מפקד המחנה  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

'אושויץ  

לזכור ודבר 

 לא לשכוח

טכס  

התייחדות  

לזכר  , שלנו

  -המשפחות 

בחדר הזכרון  

במחנה 

.אושויץ   



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

'לודג  

 שער בית הקברות הגדול



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

  בית הקברות
'לודג  

 חלקת הקבר הענקית של משפחת פוזנסקי



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

  בית הקברות

'לודג  

ארונות הקבורה של הזוג פוזנסקי, בתוך ההיכל  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

  בית הקברות

'לודג  

(מסותת באבן)... מצבה לצד הארמון של פוזנסקי  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

'לודג  

 אנדרטת הזכרון

 בתחנת הרכבת ברדגאסט 

תחנה קטנה זו היתה בשנים  

1941-1942  

 38,000-תחנת ההגעה של כ

 יהודים ממרכז אירופה

ידי הגרמנים  -אשר גורשו על

.'לגטו לודג  

היתה   1944-ו 1942בשנים 

 תחנה זו

-מקום שילוחם של כ

.'יהודי גטו לודג 145,000  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

בדרך בין האנדרטה לתחנת הרכבת  

1939 - 1945: הקיר חרוטות שנות המלחמה לאורך  

'לודג  תחנת הרכבת ברדגאסט 



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

מכאן היו יוצאים   -רכבות המוות 

למחנות  ' המשלוחים מגטו לודג

  .ההשמדה

'לודג  
תחנת הרכבת  

 ברדגאסט



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

הקטר שמשך את  

  ...קרונות המוות

תחנת הרכבת  

 ברדגאסט
'לודג  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

.והכתובת של ראש ממשלת פולין, האנדרטה 'לודג   
 תחנת הרכבת ברדגאסט



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 ורשה
.קטע מחומת הגטו שהשתמרה הגטו היהודי  



  חברי הקבוצה ליד האנדרטה

 ורשה

החומה היתה בנויה בין בתים        , בקטעים מסויימים

,        וחלקם החיצוני האטום, שחלקם היה בתוך הגטו

.היה חלק מהחומה        

 חומת הגטו



ורשה        
 ארמון משכן הנשיא

 גני ארמון הנשיאות



  .וגני ארמון הנשיא, משמר כבוד במצבת החייל הפולני

ארמון משכן הנשיא, ורשה  



    1945העיר העתיקה לאחר המלחמה .                 כיום, מרכז העיר המשוחזר          

ורשה        
 העיר העתיקה



ורשה        
 העיר העתיקה

  .בכיכר העיר, פסל נימפת הים



ורשה        
 העיר העתיקה

 שערים בעיר העתיקה 



 ורשה

. אנדרטת הגבורה למרד הפולני  

  -סמל המרד 

  PWהאותיות 

 ".פולין לוחמת"



ורשה             
 אתר אנדרטאות הגבורה

  .היו חלק מהמרד הפולני בגרמנים, היהודים והכנסיה



ורשה             
ק'יאנוש קורצ  

  .קרוכמלנה' ברח, ק'בית היתומים של יאנוש קורצ



ורשה             
יק'בית הכנסת נוז  

  :מופיעה הכתובת, מעל ארון הקודש

"אבוא בם אודה יה, פתחו לי שערי צדק"   

,                     יגאל שר את קטע המיזמור

,                             "הלל"מתוך תפילת 

  ...לפי נוסח בית הסבא מצפת 



ורשה             
יק'בית הכנסת נוז  

האח הבוגר של חיים זיידל, הסיפור של פיני  

 
. שפיני היה אתנו במסע לפולין, זכות מיוחדת היתה לכולנו  

.למסע המרגש הזה, נוכחותו הוסיפה נופף מיוחד  

.      שנולד בטומשוב, חיים סיפר לנו את קורות החיים של אחיו, ערב אחד  

  .הסיפור מעניין ומרתק וקצרה היריעה כאן לספרו

 

...הוא יוצא דופן במחוזותינו –באח הבוגר  חבצלת וחייםהטיפול של   

.פיני מאזין להסברים של יונה  



ורשה             
 בית העלמין הגדול 

אחד מבתי העלמין הגדולים ביותר  

בעולם היהודי והגדול ביותר באירופה  

שנבנו במאתיים  , קברים 400,000 –

והוא משתרע על פני  , השנה האחרונות

.דונם 300-כ  



             ורשה
 בית העלמין הגדול 

"אוהל פרץ"  
היהודים המשכילים בוורשה החליטו  

שבו מונצחים  " אוהל פרץ"להקים את 

שלושה מגדולי סופרי היידיש שפעלו  

הידוע  )יצחק לייבוש פרץ : גם בוורשה

סקי ויעקב  -שלמה אנ,    (פרץ. ל. כי

.דינזון  

   
,  האנדרטה בעיצוב השיש המפואר

בימי פריחתה של ורשה  , שימשה אכן

כמקום עליה  , היהודית לפני השואה

  .לרגל עבור המשכילים היהודיים

 

,  לא מספיק לדעת יידיש"

"צריך שיהיה לך מה לומר  
 

פרץ.ל.י  



.ק ותלמידיו'האנדרטה לזכר יאנוש קורצ  

             ורשה
 בית העלמין הגדול 

כשבאו לקחת את היתומים אל  

,  מחנה המוות בטרבלינקה

סירב להיפרד מהם ולהציל 

.את עצמו  

יד ביד צעד עם חניכיו  

  .האהובים אל מותו
 



ורשה             
 בית העלמין הגדול 

...מצבת האבנים והתמונות  

 לסבתא מאשה

.היו עשרים נכדים  

 לסבתא חנה

.אחד עשר  

 

.רק אני שרדתי  

 

.אק אייזנר'ג  
 



ורשה             
 בית העלמין הגדול 

.של קורבנות הגטו" קברי האחים"  



             ורשה
 מרד גטו ורשה 

.18מילא ' הבונקר ברח  
 

מיקומו של הבונקר  .  18אתר ההנצחה על תל החורבות שנותר מהבונקר ברחוב מילא 

.יידיש ועברית, מצוין באמצעות אבן בה חרוטות מילות זיכרון בפולנית  

זכיתי לראות הגנה יהודית . חלום חיי קם והיה"  

"בכל גדולתה ותפארתה  
.'ממכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ    



ורשה             
" מסלול הגבורה"  

 אחת מנקודות 

"מסלול הגבורה"  

 

 ליד לוח זכרון 

'למרדכי אנילביץ  



ורשה             
. אנדרטת רפפורט  

י              "נבנתה מחומרים אשר הוזמנו ע, העשויה מאבן גרניט וברונזה, האנדרטה

.            אדולף היטלר ושהיו אמורים לשמש לבניית אנדרטת הנצחון של הצבא הנאצי

שיצר מהם את האנדרטה                , נמסרו החומרים לפסל נתן רפפורט, לאחר שנים

.לזכר לוחמי גטו ורשה  

.אנדרטת הזכרון ללוחמי גטו ורשה  



ורשה             
. אנדרטת רפפורט  

 צילום קבוצתי ליד האנדרטה



.ש המלחין שופן"ע, גן ציבורי גדול ויפה  
 

ורשה             
" גן שופן"  



ורשה             
" גן שופן"  

הגן , צ"יום שבת אחה

  ,מלא אנשים

 –מקשיבים לקונצרט 

...כמובן של שופן  



..וגם אנחנו תופסים קצת שלוה על הספסלים בדשא  

ורשה             
" גן שופן"  



!והפעם הביתה... ואנחנו בדרך  

ורשה             
" גן שופן"  



 תם המסע

.פולין, לובלסקי –לטומשוב   

2007יולי   

.מפנינה ויגאל סגל  

!!!להתראות והרבה בריאות , שלום  


