
העצרת תתקיים בקריית ביאליסטוק שביהוד,
על-יד האנדרטה לזכר אחינו שנספו בשואה.

ברחבת בית הכנסת הגדול שברח’ יצחק מלמד פינת לוחמי הגיטאות.

ארגון יוצאי ביאליסטוק והסביבה בישראל
Society of Former Residents of Bialistok and surroundings
צו אונזערע טייערע לאנדסלייט

לעצרת הזכרון
המפגש השנתי

ה- 69
למרד גטו ביאליסטוק וחיסולו

יום חמישי, י”ב באלול תשע”ב
30 באוגוסט 2012

בשעה 19:00
במעמד אורחים נכבדים מהארץ ומחו”ל

ידיעון 2012-2011ידיעון 2012-2011
מפעילות הארגון:

משלחת בת כ-300 בני נוער בליווי מר יצחק בן-ארי ממשרד החינוך 
התקבלה  ביאליסטוק,  גטו  וניצולת  עדות  אשת  יהב  מרים  וגב’ 

בביאליסטוק שבפולין וחוותה את סיפורה של קהילת ביאליסטוק.
מונוסון,  יהוד   - פולין  ביאליסטוק  תאומות,  ערים  ברית  במסגרת 
בן-דוד,  יוסי  מר  יהוד-מונוסון,  עיריית  וראש  עירנו  מבני  קבוצה 
מוזיאון  להקים  הובטח  שם  בביאליסטוק-פולין  בטקס  השתתפה 

לזכר קהילת ביאליסטוק.
נשאו  רב.  קהל  במעמד  נערכה  ב-2011  השנתית  הזכרון  עצרת 

דברים השר עוזי לנדאו, השר יוסי פלד וח”כ זבולון אורלב.
טקס זכרון ערב יום השואה והגבורה התקיים כבכל שנה בשיתוף 
ארגון יוצאי ביאליסטוק במעמד ח”כ פרופ’ אבישי ברוורמן. משפחתו 

מיוצאי ביאליסטוק.
פעולה  שיתוף   - ביאליסטוק  בהיכל  פולין  קהילות  ראשי  מפגש 
הצעיר  הדור  וקירוב  המורשת  ובתחומי  וזכרון  הנצחה  בתחומי 

לפעולותינו.
מפגש היכרות עם שגריר פולין החדש בישראל.

ביאליסטוק,  תולדות  את  החוקרים  מפולין  אקדמיה  אנשי  אירוח 
יוסי  יהוד  עיריית  וראש  הפולני  השגריר  סגן  עם  פגישה משותפת 

בן-דוד.
הקמת עמותה משותפת בין ארגון יוצאי ביאליסטוק והסביבה ובין 
והקרן  אירופה  יהודי מזרח  המכון לחקר המורשת התרבותית של 

לפרקטיקות דמוקרטיות ע”ש מישל דה מונטן - פריז.
הקמת גלעד, שלטי זכרון לבתי כנסת והמוסדות היהודיים שבעיר.

יהוד- עיריית  ראש  במעמד   - ביאליסטוק  בהיכל  חנוכה  מסיבת 
מונוסון, יוסי בן-דוד וח”כ משה מטלון.

בשנה הבאה 70 שנה למרד גטו ביאליטוק מתוכננת נסיעה קבוצתית 
לביאליסטוק, פולין.

הרצל  בהר  והסביבה  ביאליסטוק  קהילת  לזכר  זכרון  זר  הנחת 
במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה.

יום עיון לזכר ברונקה קליונסקי שהיתה קשרית בגטו ביאליסטוק.
שיתוף פעולה וטווית קשרים עם בי”ס יגאל אלון - יהוד, מכללת ילין 
- ירושלים, מכללת לוינסקי - ת”א, תיעוד עדויות ניצולים, ביקורים 

בבתי ניצולים ומפגשים בהיכל ביאליסטוק.
בפעילות הארגון: הנצחה וזכרון - בישראל ובפולין. קירוב הדורות 
והרחבת השיח. הרחבת הקשר עם הארגונים. גיוס משאבים. בחינה 

משפטית לגבי המוסדות היהודיים שנהרסו ועוד. 

סיוע כספי יתקבל בברכה בתרומות לחשבון הארגון בלבד:
בנק לאומי סניף יהוד 837 מס’ חשבון 54526/19

או בהמחאות לפקודת ארגון יוצאי ביאליסטוק בלבד:
רח’ טננבוים 17, יהוד 56215 ת.ד. 7241

מען למכתבים: ת.ד. 7241 יהוד 56215

לבירורים:
יעקב כגן, יו”ר 050-5243896

זאב בלגלי 052-8753175
חנה קזלשטיין 03-5360195

היכל ביאליסטוק וחדר ההנצחה יהיו פתוחים לקהל ביום העצרת
בין השעות: 18:00-14:00

www.zchor.org/bialistok/hall.htm  |  y.kagan1@gmail.com 

נמשיך לפעול במשימת התיעוד, החינוך וההנצחה
להבטיח קיומו של עולם טוב יותר, לנו, לילדינו ולנכדינו.



הכניסה לקריית ביאליסטוק ביהוד

בית הכנסת הגדול בביאליסטוק

היכל ביאליסטוק ביהוד

אנדרטה לזכר 2,000 היהודים
שנשרפו חיים בבית הכנסת הגדול

בביאליסטוק ב-27 ביוני 1941.
האנדרטה הוצבה בעיר ביאליסטוק

שבפולין ע”י ארגון יוצאי ביאליסטוק בישראל

האנדרטה לקדושי ביאליסטוק והסביבה ביהוד

בית הכנסת בקריית ביאליסטוק שביהוד
לזכר יהודי ביאליסטוק והסביבה

ביום שבת י”ז בתמוז תש”א )12 ביולי 1941( נחטפו 
ע”י הנאצים הרוצחים 5,000 גברים בעיר ביאליסטוק

והובלו להורג ביער פיעטראשע.
שבת זו נקראה בפי היהודים: “השבת השחורה”.

לחברינו שלום וברכה,

הנכם מוזמנים להשתתף בעצרת הזכרון ה-69 
למרד גטו ביאליסטוק וחיסולו.

העצרת תתקיים בקריית ביאליסטוק
שביהוד על-יד האנדרטה לזכר

אחינו שניספו בשואה,
ברחבת בית הכנסת הגדול,

רח’ יצחק מלמד פינת לוחמי הגיטאות
ביום חמישי י”ב באלול,

30 באוגוסט 2012
בשעה 19:00

נשמח לראות את דורות ההמשך
בין משתתפי העצרת.

שהתנסתה  סואנת  יהודית  עיר  לימים  היתה  ביאליסטוק 
בתהפוכות שלטון. יהודיה ראו בה מעוז תרבותי-יצרני, מוצב 
קדמי של ישותם בפולין. עיר ואם ביאליסטוק נתברכה במאגר 
עצום של מעשה יהודיה, החל ממוצרי תעשייה כובשי שווקי 

עולם, דרך השיגי בנייה במדע, רפואה, ספרות ובלשנות.
ויהוד  פתח-תקווה  את  להקים  ציון  חיבת  חלוצי  יצאו  מכאן 

וייסדו את ארץ-ישראל.
“הצדיעו לביאליסטוק המופלאה - היא ראוייה לכך”

מיד  לא  אולם  היהודים.  ערי  כדין   - ביאליסטוק  של  דינה 
נכרתו יהודיה. הם נכלאו בגטו, שם עמדו על נפשם עד הרגע 
במקלע,  ברובה,  נלחם  האחרון  האדם  בו  הרגע  עד  האחרון, 

בגרזן ובשיניו.

200,000 יהודי ביאליסטוק והסביבה ניספו בשואה.

כבוד לעפרם ולזכרם.

ביאליסטוק

דמי כניסה 30& לכיסוי הוצאות
ולהמשך פעולת הזכרון וההנצחה


