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ודה לקשרים ההדדיים של איגודי הפסיכיאטריה בישראל ובפולין ולפעילות האג בהמשך
, 2013ביולי  3-8בפולין, בתאריכים לאומי -כנס דו , התקייםפולנית לבריאות הנפש-הישראלית

 בערים ורשה, קילצה וקרקוב.
 

פסיכיאטרים ומטפלים אחרים ממקצועות בריאות הנפש,  40-למסע הגיעו מישראל למעלה מ
 בני משפחה ומלווים.

 
אומשלאגפלאץ" עד לאנדרטת גיבורי הביקור בורשה כלל סיור ב"דרך הגבורה" בגיטו, מה"

 הגיטו, ביקור במוזיאון החדש לתולדות היהודים בפולין, ובמרכז היהודי ובית כנסת נוז'יק.
לאחר סיור ערב בורשה הפולנית נערך מפגש עם פסיכיאטרים ופסיכולוגים פולנים, אשר נפתח 

וד הפסיכיאטריה הפולני, בו ע"י פרופ' יונה טייכמן.  פרופ' דב אלכסנדרוביץ' סיפר על כנס איג
השתתף וקיבל אות כבוד.  דר' סילביו גוטקובסקי סיפר על עבודתו בשחזור תולדות היהודים 
בעיירה ממנה יצאו בני משפחתו.  בהרצאה המרכזית סיפר פרופ' אבי ולבסקי על הגוף השלישי 

 (דוקא)ם, שחברו של לוחמים יהודים קומוניסטי –בגודלו במרד גיטו ורשה, שהונהג ע"י אביו 
ללוחמים הרביזיוניסטים, ונשכחו.  הח"מ וחזן/זמר המשלחת, דר' עדי אדר, הציגו את נושא 
החייאת המוסיקה היהודית בשירי מרדכי גבירטיג.  הערב סוכם ע"י פרופ' אריה דורסט ופרופ' 

 צבי זמישלני.
, 1946ילצה בשנת , יום השנה לפוגרום שנעשה ע"י פולנים ביהודים בעיר ק4.7 -למחרת, ה

השתתפנו ביום עיון שנערך לכבודנו שם ביוזמת מארגן הפעילות לקרוב לבבות ולהנצחת זכר 
לאומי הקודם.  הושמעו מספר -אשר הרצה בישראל בכנס הדו –הפוגרום, בוגדן ביאלק 

הרצאות של היסטוריונים פולנים, והרצאה של מארגנת פעילויות דיאלוג במוזיאון המקומי.  
במהלך השאלות  עיון סוכם ע"י פרופ' יאצק בומבה )פולין(, פרופ' משה קוטלר, והח"מ. יום ה

מהקהל התברר כי עדיין קיימים אנטישמים בעיר: פולני קשיש טען כי הפוגרום היה למעשה 
בהמשך השתתפנו בטקס  מזימה ציונית, שנועדה לגרום להגירת היהודים מפולין לישראל...

העולם למשפחה פולנית שאביה הציל יהודים בתקופת השואה, ע"י הענקת אות חסיד אומות 
שגרירנו בפולין, ובתחילת המצעד המסורתי לזכר הפוגרום.  משם עברנו לבית הקברות היהודי, 
בו קבורה סבתה של דר' רוני הגש, שמשפחת אימה גרה בעיר, וקיבלנו הסברים ממרים 

יתר מעלותיה הינה מדריכת משלחות נוער  פולאקביץ' )אשתו של דר' יעקב פולאקביץ'( שבין
   לפולין.

 –ביום שישי התחלנו את סיורנו בקרקוב במלון "פן קוגיטו", שהינו מפעל שיקומי לחולי נפש 
אשר כל העובדים בו הינם חולים משוקמים.  קיבלנו הסברים על ידי פרופ' אנדז'יי צחניצקי 

פש בעיר.  )בתמונה: הבנין המרכזי של האחראים על שיקום חולי הנ –ודר' אנה ביאלנסקה 
 המלון(

 
 

 משם עברנו לביקור ברובע היהודי של קרקוב, קז'ימייז'.



 ם בקרקוב, ב"מרכז התרבות היהודית", באותו רובע.לפנות ערב החל כנס בן יומיי
פתחו את הכנס פרופ' יאצק בומבה, פרופ' פטר סילפן ופרופ' משה קוטלר, אשר התייחסו לנושא 
המרכזי "דיאלוגים על אנטישמיות".  לקראת הרצאתה והצגת עבודותיה של האמנית בת הדור 

פתח דר' קרל נדלמן )גרמניה(, , מיטל עופר, ונכדתו של פרופ' הלל קליין ז"ל השלישי לשואה
על "מהלל צאה הח"מ, ממארגני "כנסי הלל קליין", בדברים על הלל.  אחריו הקדים את ההר

על דורות השואה באמנות".   מיטל סיפרה על סבתה וסבה, הציגה מצגת  –קליין עד מיטל עופר 
לה הקשורות לסבא, הלל קליין.  וידאו אמנותית המלווה בסיפור ילדותה של סבתה, ויצירות ש

ההרצאה המסכמת ניתנה ע"י פרופ' יצחק לבב, אשר סקר את המחקרים המדעיים אודות בני 
 מחקרים אשר שני המרכזיים שבהם נעשו על ידו. –"הדור השני" לשואה 

בסוף הערב נערכה פתיחה של מספר תמונות של מיטל במחלקה האוניברסיטאית  
ילדים יהודים בר בית ספר מקצועי ופנימייה של במבנה שהיה בעהמצויה  –לפסיכותרפיה 

 סיני אלכסנדרוביץ'. –יתומים בקרקוב, אשר נוסדו ע"י דודו של פרופ' דב אלכסנדרוביץ' 
 

למחרת נמשך הכנס בהרצאתה של פרופ' יונה טייכמן: "סטריאוטיפים ודעות קדומות: 
ת ההרצאות שתי הרצאות קצרות של פרספקטיבה התפתחותית למניעה והתערבות".  סיימו א

על "בעיות  -טישמיות":  דר' מיכאל קלינגר חברינו מפולין, בנושא "האחריות הנוצרית לאנ
 על "גישה פסיכולוגית". -תיאולוגיות בסיסיות", ופרופ' יז'י אלכסנדרוביץ' 

ה פלשוב, בגיטו, במחנ –בהמשך נערכו דיונים בקבוצות, ובמקביל המלווים ועוד סיירו בקרקוב 
 ובקרקוב הנוצרית.

לסניף הפולני של האגודה, ופרופ' קתרינה פרוט  רינו הפולנים בועד חדשבסיום הכנס בחרו חב
)מורשה( נבחרה ליו"ר במקום פרופ' יאצק בומבה, שהחליט להמשיך בתפקיד גזבר הסניף 

 ברברו נבחר לתפקיד מזכיר הועד בפולין.-הפולני.  חברנו פרופ' בוגדן דה
 אי השבת התקיים מופע הסיום של פסטיבל התרבות היהודית בקרקוב.במוצ

 
שמדה דר' קרל נדלמן, לביקור במחנות ההרבית הישראלים, בתיאומו של ביום ראשון נסעו מ

בצהרים במרכז ההדרכה הבינלאומי לנוער בעיירה אושווינצ'ים.  בירקנאו, וביקרו -אושוויץ
ה, והחזן הרשמי של המשלחת, דר' עדי אדר, לבש מרים פולאקביץ' הוסיפה והעמיקה בהסברי

 מדי א' לאמירת תפילת "אל מלא רחמים" בטקס זכרון בבירקנאו.
 בקישור הבא: Youtube -לצפייה בקטע מרגש זה הנכם מוזמנים להיכנס ל

atch?v=xqgSBAN0SVIhttp://www.youtube.com/w 

 סניף ירושלים(.)באדיבות: רפי דורסט, דור שני ל
 

יום הולדתו של פרופ' יז'י מסיבת לבערב לסיום הביקור בקרקוב הוזמנה המשלחת 
 .רוביץ' )קרוב של פרופ' דב שלנו(אלכסנד

 
לקראת הטיסה חזרה לישראל נסענו לורשה דרך העיר לודז'.  שם עברנו ברחובות ילדותו של 
דר' יוסף צימרמן, צפינו במבני עבר מרשימים, ביקרנו בחצר הקהילה היהודית, וסיירנו במרכז 

   העיר בהדרכתה של מרים.
 

-לחברים מאיגוד הפסיכיאטריה בישראל וחברי הועד המורחב של האגודה הישראלית  תודות:
 ל המסע.על התכנון המוצלח ש –פולנית לבריאות הנפש, ובהם במיוחד דר' בתיה ברוטין 

 שלמרות התנאים שלא תמיד עמדו בציפיות הפגינו חברות והבנה;  –למשתתפים 
ותודות מיוחדות למרצים והיו"רים/מתדיינים הנפלאים, לחזן/זמר סא"ל )מיל'( דר' עדי אדר, 
שלא היה מוכר למי שאינו יוצא חיל הרפואה, ולמרים פולאקביץ', שהעמיקה את הבנתנו בכל 

 מקום בו ביקרנו.
 

 להתראות במפגשים הבאים )בינתיים: בישראל!(
 
 

 פרופ' חיים קנובלר

http://www.youtube.com/watch?v=xqgSBAN0SVI

