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 80שנה לשואת יהדות רומניה
 Posted on 7באפריל  by 2021שוש להב

הערב יתחילו אירועי יום השואה והגבורה שחל מחר ,ואנו זוכרים ומזכירים!

 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagשואת יהדות רומניה

יום השואה והגבורה מצויין מהערב ,ומחר בשעה  10:00בבוקר תישמע הצפירה ,לזכר  6מיליון היהודים שניספו
בשואה .השנה מציינים גם  80שנים לשואת יהדות רומניה.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בשטחי רומניה המורחבת כ  800,000-יהודים .לאחר עשרות שנים ארוכות ,בהן
התקיימה ברומניה מסורת אנטישמית בעלת שורשים עמוקים ,ניתן לה על ידי השלטון החופש להתפרץ באלימות
ובעוצמה כלפי היהודים .לאחר הפוגרומים בדורוהוי ובבוקרשט ,התחולל ביוני " 1941יום ראשון השחור" ביאש :הפוגרום
הנורא בתולדות היהודים 15000 .אלף בני הקהילה נטבחו בסוף שבוע אחד ,בו נעשה גם לראשונה שימוש ברכבות
מוות .איתם גם סבתי ושני אחיה של אמי ,משפחה שלא זכיתי להכיר.
ביולי  ,1941עת הפכה רומניה לבעלת בריתה של גרמניה הנאצית במערכה נגד ברה"מ ,ניתן האות לגל רדיפות אכזרי -
יותר מ 100,000-יהודים נרצחו בשטחי בסרביה ובוקובינה ,חלקם הגדול בפרעות שיזמו התושבים הרומנים
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והאוקראינים .כ 180,000 -גורשו לטרנסניסטריה ,בשיירות מוות רגליות .רבים מן ההולכים נורו בדרך בידי המלווים
הרומנים ,טבעו והוטבעו בחציית נהר הדנייסטר או מתו ברעב ,בצמא ומאפיסת כוחות .בטרנסניסטריה הכפילו הרומנים
את מאמציהם ,ורצחו רבבות יהודים באתרי הרג ובעוד כ  130 -גטאות ומחנות עבודה .אחרים גוועו למוות .באזורים
שבשליטת רומניה נרצחו קרוב ל 380,000 -יהודים .במקביל ,כ 150,000-יהודי קהילות צפון טרנסילבניה שהועברה
לשליטת הונגריה גורשו לאושוויץ ונרצחו שם.

אירועי ערב יום השואה ה 7-לאפריל:
ב 20:00-חיפה  -עצרת הזיכרון העירונית הממלכתית לציון יום השואה והגבורה ,תוקדש לשואת יהדות רומניה ותתקיים
בתיאטרון חיפה ,בהשתתפותם של ראש העיר ,עינת קליש רותם ,חברי מועצת העיר וניצולי שואה.
מדליקי משואות הזכרון ,כולם שורדי טרנסניסטריה ,וביניהם :יוסף קליין ,יליד  ,Campul Lungהיה במחנה שארגורוד
טרנסניסטריה עלה ארצה עם עליית הנוער ,שירת בצה״ל השתחרר בדרגת סגן אלוף; אריקה פיילר ,ילדת Radauti
שהייתה במחנה מוגילייב טרנסניסטריה; צביה גולדשמידט ,ילידת  Burdujeniשהייתה במחנה מוגיילב בטרנסניסטריה,
ועוד  3חברות וחברים נוספים אשר גורשו ושהו במחנות טרנסניסטריה.
האירוע ישודר בשידור ישיר בדף הפייסבוק של ארגון א.מ.י.ר:

https://bit.ly/3cBIoHv

אירועי יום השואה ,חמישי ה 8-לאפריל:
ב - 9:25-הטקס לזכר קדושי שואת טרנסניסטריה של ארגון ניצולי טרנסניסטריה ,בהשתתפות ראש-עיריית פתח-תקוה
וראשי הארגון .הטקס מתקיים בכיכר לזכר יתומי טרנסניסטריה ,צומת סירקין פתח-תקוה וישודר בשידור ישיר בדף
הפייסבוק של ארגון א.מ.י.ר:
https://bit.ly/3cBIoHv
החל משעה  12:45אתם מוזמנים לצפות בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"א ,בסימן גבורתם של המצילים
היהודיים ,אשר יתקיים ביער הקדושים של בני ברית ויוקדש לגבורתם של יצחק ארצי וילהלם פילדרמן מקרב יהדות
רומניה .בטקס ישתתפו מר אברהם דובדבני ,יו"ר קרן קיימת לישראל  ,ד"ר חיים כ"ץ ,יו"ר המרכז העולמי של בני
ברית ,ה.מ .ראדו יואניד ,שגריר רומניה בישראל ,נעם סמל ,מנכ"ל התאטרון הלאומי הבימה ,בני משפחת פילדרמן ועוד.
הטקס ישודר ביו-טיוב בלינק:
https://www.youtube.com/watch?v=SIULZxTbxTY
אתם מוזמנים להיכנס לקטגוריה הייעודית המוקדשת לשואת יהדות רומניה באתר האינטרנט של ארגון א.מ.י.ר בה
תוכלו למצוא מידע רב אודות שואת יהדות רומניה:
קישורhttps://bit.ly/3mmcX6U :
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