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После осенних праздников

Все израильтяне уже привыкли к тому, что с наступлением месяца Тишрей, открывающего пору осенних
праздников (Рош ха-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат
Тора), деловая жизнь в стране замедляется. Особенно
это ощущалось в этом году, когда кануны праздников и
сами праздники чередовались с субботами, создавая
вереницу выходных. Но вот эта полоса закончилась, и
наступил период будней «После Праздников», на который откладывались многие дела.
Для нас, в Объединении, это проведение долгожданного
семинара по истории евреев Латвии, который состоится в начале декабря на иврите (см. стр. 8). Другое важное событие, пожалуй, самое важное в течение года,
– Азкара памяти жертв Шоа в Латвии и Эстонии (см.
ниже). Благодаря чувству Памяти и солидарности, а также усилиям актива, около 400 человек со всей страны
собираются на эту траурную церемонию, которую вот
уже девятый год мы проводим при помощи Яд ва-Шем.
Вскоре вы получите и традиционное приглашение с
указанием всех деталей этого события.

Азкара памяти жертв ШОА
в латвии и эстонии
состоится в филиале Яд ва-Шем
в Гиватаим, ул. Коразин, 10
в среду, 4 декабря 2019 г. в 17:00
Встреча земляков с 16:00
Запись на автобус из Иерусалима,
Хайфы (города севера) и Беэр-Шевы
(города юга) по телефону:
или по электронной почте:

אחרי חגי תשרי

 כאשר נכנסים לתג,כל הישראלים מודעים לכך שבחודש תשרי
 הפעילות הרגילה בארץ ואף בבית כמעט נפסג,קופת החגים
 כאשר ערבי, הדבר היה בולט במיוחד השנה בתשרי תש"פ.קת
 החגים והשבתות לא השאירו כמעט ימי עבודה מלאים,חגים
.ברצף
והנה תקופת החגים הסתיימה ואנו נכנסנו לעידן הנקרא "אחרי
."החגים
 באיגוד יוצאי לטביה ואסטוניה זאת תקופה של חיג,גם אצלנו
 אנו שמחים לבשר כי אחרי תכנונים ובירורים.דוש הפעילות
השנה יתקיים סמינר בנושא "תולדות הקהילה היהודית בלטג
.)8 'ביה" (ראו מודעה בעמ
האירוע החשוב ביותר בפעילות האיגוד במשך השנה כולה
 מדי שנה משקיעים פעיג.הוא עצרת זיכרון לקורבנות השואה
.לי האיגוד מאמץ רב ע"מ להזכיר לחברים את אירוע העצרת
ואכן אנו מצליחים למלא את האולם בהיכל יהדות ווהלין' בכג
 בנוסף למודעה בעמוד זה יקבל כל אחד מחברי. איש400 מעט
 מוסד ההנצחה המסייע לנו זו השנה,האיגוד גם הזמנה מיד ושם
. בה יפורטו כל פרטי האירוע,התשיעית בהפקת העצרת

עצרת הזיכרון המרכזית לזכר קורבנות
השואה בלטביה ואסטוניה
תתקיים גם השנה בשלוחת ״יד ושם״
)10 בגבעתיים (רח׳ כורזין
17:00  בשעה2019  בדצמבר4 ,ביום ד׳
16:00-מפגש רעים מ

 מהצפון,ההרשמה להסעות מירושלים
.)(חיפה והקריות) ומהדרום (באר שבע
:בטלפון
03-6093476
latest@bezeqint.net
:או בדואר אלקטרוני
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РОДИЛСЯ В РИГЕ – СТРОИТ ИЗРАИЛЬ

הארכיטקט שנולד בריגה

В ноябре 2018 г., в ознаменование столетия Латвии, ее флаг был
высвечен на здании мэрии ТельАвива. Интересно, что это знакомое всем здание было построено
по проекту архитектора Менахема
Коэна, выигравшего 1956 г. конкурс, на который было представлено 50 проектов.
Менахем Коэн родился в Риге в
1931 году. Семья приехала в Эрец
Исраэль в 1938 г. В 1948 Менахем присоединился к Хагане , а
затем служил в Армии Обороны
Израиля.
В 1954 г. он закончил архитектурный факультет Хайфского Техниона, и уже в начале профессиональной
карьеры принимал участие в конкурсах, где занимал
призовые места.
Мы очень горды успехами члена Объединения выходцев из Латвии и Эстонии Менахема Коэна и желаем
ему здоровья и много радости в жизни!

. בריגה1931-מנחם כהן נולד ב
כשהיה בן שבע עלתה המשפחה
 הצטרף לה�ג1948-ב- .לארץ ישראל
.נה ומאוחר יותר שירת בצה''ל
.מר כהן למד אדריכלות בטכניון
בתחילת דרכו מנחם כהן השתתף
,בכמה תחרויות בתחום אדריכלות
ביניהם משכן הכנסת ובניין האקג
.דמיה ללשון העברית בירושלים
לאורך שנות הקריירה הארוכה תכנן
מר כהן בנייני ציבור רבים בכל רחבי
 אך הבניין החשוב והמרשים.הארץ
ביותר שתכנן הוא בית עיריית תל
. הצעתו של כהן גברה על חמישים הצעות אחרות.אביב
 של הכרזת עצמאות לטביה בנובמבר אש�ת100-ה- לרגל יובל
.קד הואר בניין זה בצבעי דגל לטביה
 חבר ותיק באיגוד יוצאי,אנו גאים מאוד בהישגיו של מנחם כהן
. ומאחלים לו בריאות ושמחת חיים,לטביה ואסטוניה
 מנחם כהן בחזית בניין העירייה לאחר סיום עבודות:בתצלום
2014 ,חידוש החזית

На фото: М. Коэн в 2014 г. на фоне мэрии Тель-Авива после
завершения работ по обновлению фасада

Имени Дова Шперлинга

כיכר ע"ש אסיר ציון שפרלינג

15 июля 2019 г. в Иерусалиме
состоялась церемония присвоения имени узника Сиона
из Латвии Дова Шперлинга (1937–2014) небольшой
площади возле Центральной
автобусной станции. В ней
принял участие мэр столицы
Моше Леон, семья покойного Дова, который и в Риге и в
Израиле боролся за репатриацию евреев, и соратники по
этой борьбе.
Они рассказали несколько эпизодов из работы Дова в сионистском подполье. Участники
церемонии получили копии
некролога памяти Дова, опубликованного в бюллетене «Эцлейну» в апреле 2014 г.

 ליד התחנה המרכזית15.7.2019-ב
של ירושלים נחנכה כיכר ע"ש דב שפג
 אסיר ציון- )2014–1937( רלינג ז"ל
 את הטכס כיבד.ולוחם עליה מריגה
.בנוכחותו ראש העיר משה ליאון
האירוע התקיים בנוכחות אלמנתו של
 יאיר, שמואל-  שלושת ילדיו, אלה,דב
. ונכדיו,ורחל
הכיכר נמצאת סמוך לכניסת האוטוג
.בוסים לתחנה המרכזית של ירושלים
חבריו של דב סיפרו כמה פרטים על
פעילותו במחתרת הציונית בריגה
. אחרי ששוחרר ממאסר,60-בשנות ה
בסיום הטכס הוקרא השיר "את זמר
הפלוגות" אותו שר דב בגלות לטביה
ואף לימד את הנוער הציוני את מילות
.השיר
לנוכחים חולקו עותקים של הספד
." בעלון "אצלנו2014 שפורסם לזכרו של דב באפריל
 ראש עריית,בשורה האחורית (מימין לשמאל) בן של דב שפרלינג
 אלמנתו ובנו הצעיר, ביתו,ירושלים

На заднем плане (справа-налево): старший сын Дова,
мэр Иерусалима, дочь, вдова и младший сын
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ЦУКУРС – ВОЗОБНОВИТЬ СЛЕДСТВИЕ

החקירה בתיק צוקורס

16 сентября 2019 года Главный прокурор Отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Латвийской Республики завершил рассмотрение
заявления Совета Еврейских общин Латвии и нескольких частных лиц о возобновлении уголовного процесса
против Герберта Цукурса и проверку законности и обоснованности решения о прекращении уголовного процесса против Герберта Цукурса. В процессе проверки
Главный прокурор констатировал, что решение было
принято преждевременно, не проверив достоверность,
относимость и допустимость всех доказательств, полученных в результате расследования.
Исходя из этого, Главный прокурор постановил отменить решение от 23 октября 2018 года о прекращении
уголовного процесса против Герберта Цукурса и поручить провести расследование другому прокурору Генеральной прокуратуры Латвийской Республики, а также
оценить новые свидетельские показания, поданные
Советом Еврейских общин Латвии.

התובע הראשי במחלקה לחקירת פשעים חמורים של לטביה
 ושל,סיים את בדיקת הפנייה של מועצת הארגונים היהודיים
 המבקשים לפתוח מחדש את תיקו של,מספר אנשים פרטיים
הרברט צוקורס ולבדוק את חוקיות ההחלטה על סגירת ההליך
.הפלילי נגדו
 שההחלטה התקבלה לפני שנג,במהלך הבדיקה התובע מצא
בדקו כל ההיבטים החוקתיים של ההוכחות שהוצגו בזמן החג
.קירה
23.10.2018-אי לכך הורה התובע הראשי לבטל את ההחלטה מ
על הפסקת ההליך הפלילי נגד הרברט צוקורס ולהעביר את
 כמו כן נדרשת.החקירה לתובע אחר של התביעה הכללית
 שהוצגו על ידי אירגון גג של יהודי,בחינת העדויות החדשות
.לטביה
 עו"ד,דוד ליפקין
חבר הנהלת קהילה יהודית של ריגה

משקל חשוב בהחלטה לחידוש החקירה בתיק צוקורס היה
 ניצולי גטו ריגה,לעדויות חברי איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה
.יהודה פייטלסון ומנחם שרמן
מתן עדויות (בהליך העונה לכל הדרישות של החוק הפלילי
הלטבי) אורגן ע"י האיגוד לבקשת מועצת הקהילות היהודיות
.של לטביה
 יו''ר האיגוד,אלי ולק

Адв. Давид Липкин,
Член правления Рижской Еврейской Общины
Важную роль в решении о возобновлении расследования сыграли свидетельские показания членов Объединения выходцев из Латвии и Эстонии, узников рижского
гетто Иегуды Файтельсона и Менахема Шермана. Дача
этих показаний была организована нами по просьбе
Совета Еврейских Общин Латвии. Эти показания были

КОРНИ И ПАМЯТЬ

даны в полном соответствии с требованиями латвийского уголовного кодекса.
Эли Валк, председатель Объединения

2020 שורשים וזיכרון

 ימים ללטביה ולאסטוניה9  מתוכנן סיור בן2020 בתחילת יולי
 טאלין) • ביקור, ביקור באתרי מורשת יהודיים כולל אתרי ההנצחה • סיורי עיר (ריגה:בתוכנית
בארכיון ההיסטורי המרכזי של לטביה • נסיעה לערי שדה בלטביה לפי תאום מראש • טיולים
.באתרי טבע ונוף בלטביה ובאסטוניה
. למשתתף בחדר זוגי€1,270 עלות משוערת
 • שלושB/B  טיסה ישירה • מלון ברמת תיירות טובה בריגה ובטאלין על בסיס:המחיר כולל
.ארוחות ערב • הדרכה בעברית • אוטובוס לימי הסיורים • כניסה לאתרים ותרומות
.15.12.2019  נירשמים לפחות והעברת מקדמה עד25 יציאת הסיור מותנית בהרשמה של
latest@bezeqint.net : המועד ותנאי תשלום נא לפנות אל,לקבלת פרטים לגבי התוכנית
052-3446884 :או לטלפון
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МАГЕН ДАВИД НА МАРКЕ ЛАТВИИ
И «ДОСАДНАЯ» ОШИБКА

 שנה ליסוד העיר ליבאו300 חגיגות
בולאי-) וההיבט היהודיLIBAU(

В 1925 году город
Лиепая
(Либау)
отмечал
300-ю
годовщину со дня
своего основания.
К этому событию
приурочили специальный выпуск
серии благотворительных почтовых марок. Серия состояла из 5 марок,
изображавших различные виды города, Каждая марка
имела две цены: номинальную и продажную. Разница
между этими ценами шла в муниципальную казну.
Использование этой серии для реальной (не филателистической) цели было весьма ограничено. Наценка была
довольно значительная и люди предпочитали клеить на
конверты и открытки простые и более дешевые марки.
С другой стороны, филателисты восприняли эту серию
с большим энтузиазмом и с удовольствием клеили все
пять марок, отсылая конверты своим коллегам в разных странах.
Обратимся, однако, к пятой, самой дорогой, марке из
этой серии. Она изображает герб города и украшена
различными символами: якорь, промышленные корпуса и... маген давид. Чтобы объяснить это, сделаю краткий исторический обзор.
Еврейское поселение в Либаве началось в 1795 году.
К началу Первой мировой войны еврейское население города значительно увеличилось, возросло и его
влияние на экономику. Наибольший расцвет общины
произошел в 1925 году, когда евреи насчитывали 9851
человек, что составляло 16% населения города. Влияние общины на хозяйственную жизнь выходило далеко
за пределы количественного соотношения. К примеру:
около 40% банков, промышленных предприятий и торговли находились в еврейских руках.
К великой радости филателистов в этой марке обнаружилась «досадная» ошибка: на 19-й позиции в листе из
100 марок вместо слова «PARDOŠANAS» (продажная на
латышском) напечатано «PAPDOŠANAS». Марка с этой
ошибкой является предметом поисков коллекционеров
Латвии, поскольку она существует в количестве лишь
255 экземпляров.
Это краткая история одного выпуска довоенной республики. С восстановлением независимости и по сей день
Латвия выпустила немалое количество марок, включая
пять изданий на еврейские темы.
Иехошуа Эльяшив, Хайфа

 ל�י. שנים להיווסדה300  חגגה העיר ליבאו שבלטביה1925 בשנ ת
 הייתה במשך שנים רבות,)Liepaja(  או בשמה הלטבי ליאפאיה,באו
 לכבוד המאורע.העיר השנייה בגודלה בלטביה ועיר נמל בינלאומית
 המוקדשת לנופים ו�ב, בולים שלא מן המניין5 הונפקה סידרה ב ת
 המחיר: על כל בול התנוססו שני מחירים.ניינים חשובים של העיר
הנומינלי לשימוש דוארי ומחיר הקניה שביטא תוספת עבור קופת
.המדינה והעיר
בולי הזיכרון התקבלו בהתלהבות רבה על ידי אספנים הן בלטביה
 האספנים אהבו מאוד את הבולים ושג.עצמה והן מחוץ לגבולותיה
לחו לא מעט מכתבים כאשר כל הסדרה מפארת את פני המעטפה
.או הגלויה
.השימוש האמיתי (לא פילאטלי) של בולי הסדרה היה יחסית מוגבל
אנשים פרטיים מיענו לשלם את התוספת הגבוהה יחסית והעדיפו
 לעיתים רחוקות ניתן למצוא מעטפה מסחרית עם.ביול רגיל וזול
.בול בודד או מספר בולים מהסדרה
אספני יודאיקה ואלו המתרכזים בסמלים היהודיים יתעניינו במיוחד
 שעג,בבול האחרון בסדרה
: סנטים50 רכו הגבוה הינו
בחלק התחתון של הבול
 בכדי.מצוי ציור של מגן דוד
להסביר עניין זה אביא בפג
ניכם סקירה היסטורית
.קצרה
ההתיישבות היהודית בליג
 ו�נ1795 באו החלה בשנ ת
משכה עד מלחמת העולם
 כמות היהודים.הראשונה
והשפעתם על כלכלת העיר
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איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל �

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е В Ы Х О Д Ц Е В
ASSOCIATION OF LATVIAN AND ESTONIAN JEWS IN ISRAEL

Новый посол Израиля

שגרירת ישראל חדשה

3 сентября 2019 г. вступила в должность
новый посол Израиля в Латвии г-жа Орли
Гил. Она уже около 30 лет является профессиональным дипломатом. До отбытия в Ригу она руководила отделом спец.
ведомств ООН в Департаменте международных организаций МИДа Израиля,
была консулом по академическим связям в Нью Йорке, Генеральным консулом
в Чикаго, а также в посольстве Израиля в
Норвегии.
Мы желаем Орли Гил успехов в новой
должности, в том числе в эффективном
представлении интересов израильских граждан родом
из Латвии. Надеемся на продолжение традиции тесных
связей нашего Объединения с посольством в Риге.

השגרירה החדשה
של ישראל בלטג
ביה גב׳ אורלי גיל
מסרה -ב 3-בספ�ט
מבר השנה את כתב
האמנה לנשיא לטג
ביה .Egils Levitas
גב׳ גיל היא אשת
מנוסה,
מקצוע
עם ותק של כ30-
שנה במשרד החוץ.
לפני יציאתה לריג
גה ניהלה את מח׳ מוסדות האו״ם בחטיבה לארגונים בינ״ל,
לפני כן הייתה קונסול לענייני אקדמיה בקונסוליה בניו יורק,
כיהנה כקונסול כללי בשיקגו ועבדה בשג׳ ישראל בנורבגיה.
אנו מקווים שבתקופת כהונתה בלטביה היחסים הקרובים לגב׳ אורלי גיל הצלחה בתפקיד החשוב ,ובין היתר – בהגנה
בין האיגוד והשגרירות בריגה ילכו ויתהדקו .אנו מאחלים על האינטרסים של אזרחי ישראל שעלו מלטביה.
הלכה וגדלה ,עד שהגיעה הקהילה לשיא פריחתה בשנת ,1925
כאשר היו בה  9851יהודים שהיוו  16%מתושביה .השפעתם על
כלכלת העיר והמדינה הייתה גדולה בהרבה ממשקלם באוכלוסיה.
שליטתם בתעשייה ,בנקאות ומסחר של העיר הסתכמה בכ40-
אחוזים .זו הסיבה שליד סמלה של העיר ,עוגן הימאים ,ומבנה של
מפעל  -מונחת גם חבילה גדולה וסמל מגן דוד עליה.
זה הצד ההיסטורי של הבול ,אולם יש גם צד פילאטלי מעניין ביותר.
בשדה מספר  19של הגליון בן  100הבולים התגנבה טעות "מצערת":
במקום אות  Rבמילה ( PARDOSANASמכירה בשפה לטבית) מצויה
האו ת  Pשהופכת את המילה לשגויה  .PAPDOSANAS -טעות זו ב�ג
רסתה המשוננת הפכה למושא צייד של אספנים של לטביה כיוון
קיימות רק  255יחידות מסוג זה .הבול הלא משונן עם טעות זהה
קיים ב 15-עותקים בלבד .קרוב לוודאי שזה הבול היקר ביותר של
הרפובליקה הראשונה של לטביה .במכירה פומבית בשנ ת  2015נ�מ
כרה צימדה של  4בולים הכוללת את הבול השגוי בכ 12,500-יורו
 מחיר שיא עבור פריט לטבי בודד.עד כאן סיפורה של סדרת בולים אחת של לטביה אשר הספיקה

הנהלת האיגוד מודה לחברים המשלמים
דמי חבר באופן סדיר

להוציא כמות מוגבלת של הנפקות בין השנים  .1918-1940בשנת
 1991אם חידוש עצמאותה חזרה לטביה להנפיק בולים ,כולל מספר
פריטים בנושא היודאיקה.

יהושע אלישיב ,חיפה

₪150

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРИТ ВСЕХ,
КТО РЕГУЛЯРНО ПЛАТИТ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
Чек на 150 шек. просьба присылать по адресу:

נודה לכם אם תשלחו צ׳ק ע״ס  150ש״ח לכתובת:
איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל • ת.ד 23574 .תל-אביב 6123402
כמו כן ניתן לשלם בהעברה בנקאית (כולל באינטרנט)
Можно также перевести эту сумму на счет
לח-ן  1021123בבנק לאומי ,סניף 806
1021123 в банке Леуми, филиал 806
и сообщить об этом в офис по адресу:
latest@bezeqint.net
ולהודיע על כך למשרד בדוא״ל:
или по телефону: 03-6093476
או בטל׳03-6093476 :
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� איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל
KLOOGA  שנה לרצח במחנה75

Лагерь смерти КЛООГА
18 сентября этого года в Таллинне прошла международная конференция «Начало конца: 75 лет
после массовой казни в Клоога, где освещалась тема преступлений Холокоста в Эстонии и в
целом в Северо-Восточной Европе. Участникам был представлен
созданный при поддержке Государственной канцелярии Эстонии
тематический
интернет-портал
klooga.nazismvictims.ee, где опубликованы сведения о жизни в
лагере Клоога и массовом убийстве заключенных. На конференции выступили министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу,
председатель Еврейской общины
Эстонии адв. Алла Якобсон, исследователи Холокоста из израильского Мемориала Яд ва-Шем, а также
из центров изучения Катастрофы в
Эстонии, Дании, Литве, Франции и
Финляндии.
19 сентября, в день годовщины
массового уничтожения евреев в

:KLOOGA על המחנה
19.9.1944- המיוחדת רצחה בSS-יחידת ה
 יהודים שהו כלואים במחנה קל�ו2000-כ זה היה. ק”מ דרומה מבירה טאלין38-גה כ
אחד הפשעי השואה הראשונים שתועדו
 תקופנה. איש שרדו80- רק כ.באסטוניה
הסובייטית הוקמה אנדרטה באזור המחו
 באתר1994- ב.נה ללא אזכור של היהודים
הרצח הוקם גלעד חדש עם כיתוב בעברית
.וסמלים של מגן דוד ומנורה
Историческая справка:
19 сентября 1944 г. немецкое
спецподразделение СС совершило массовое убийство около 2000
заключенных-евреев в лагере Клоога. Эта казнь стала одним из первых
задокументированных преступлений Холокоста. Лишь около 80 человек смогли спастись. В советское
время неподалеку от места казни
заключенных в Клоога был установлен памятник, на котором отсутствовало упоминание о евреях. В 1994
году на месте казни 2000 узниковевреев был установлен новый
памятник с надписью на иврите,
Маген-Давидом и менорой.

Клоога, в мемориальном
комплексе
на месте расстрела
и сожжения узников,
прошла
памятная
церемония при участии министра правительства Эстонии
г-жи Рийны Сольман,
председателя еврейской общины Эстонии, представителей дипломатического корпуса и учеников таллиннских школ.
Слова скорби по случаю 75-й годовщины трагедии
Клоога высказали на своих официальных страничках
в социальной сети Фейсбук премьер-министр Эстонии
Юри Ратас и мэр Таллинна Михаил Кылварт.

.KLOOGA-השרה בממשלת אסטוניה גב׳ ריינה סולמן נואמת בטכס ב
 יו”ר הקהילה היהודית עו”ד אלה יעקובסון- משמאלה

Эфраим Фридлянд, Рамат-Ган
По материалам эстонских новостных сайтов
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:הוועידה הבינלאומית "תחילת הסוף
"Klooga- שנה לרצח המוני ב75
.ז. בספטמבר ש18-נערכה בטאלין ב
למשתתפי הכנס הוצג פורטל אינטרנט
ובו מידע אודות החיים במחנה ואודות
 בוועידה זו.רצח המוני של האסירים
Urmas הופיעו שר החוץ של אסטוניה
 יו"ר הקהילה היהודית עו"ד,Reinsalu
אלה יעקובסון וחקרי שואה ממכון יד
 פינג, דנמרק, צרפת, מאסטוניה,ושם
 תוכן האתר מתורגם לשג.לנד וליטא
. אסטונית ורוסית, אנגלית:לוש שפות
, בספטמבר19 , שנה לרצח75 ביום
 ליד האנדרטהKlooga באתר הנצחה
 האסירים2000-שהוקמה לזכרם של כ
, וילנה ולטביה,היהודים שהובאו מקובנו
התקיימה עצרת הזיכרון הממלכתית
בהשתתפות השרה בממשלת אסטוניה
 יו״ר הקהילה היהודית,גב׳ ריינה סולמן
של אסטוניה והתלמידים של בתי הספר
.בטאלין
ראש ממשלת אסטוניה יורי ראטאס
Michail Kylvart וראש עיריית טאלין
פרסמו בדפי הפייסבוק שלהם פוסט
2000- שנה להירצחם של כ75 לציון
אסירים יהודים במחנה הריכוז קלוגה
.Klooga
גן- רמת,אפרים פרידלנד

На церемонии памяти жертв Клоога. У микрофона министр
Рийна Сольман, слева от нее – адв. Алла Якобсон
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Память о евреях, погибших
в борьбе за независимость Латвии

לזכרם של היהודים שנפלו
בקרבות לעצמאות לטביה
לאחרונה התקיים
בבית העלמין ליבי
Liepaja-) בLivu Kapi(
טכס חנוכת האנג
דרטה המשוחזרת
ליהודים שנפלו בקרג
בות על עצמאות לטג
 עד1918 ביה בשנים
 בלטביה הייתה.1920
קיימת אגודה של
,יוצאי צבא יהודים
אשר פרסמה חוברות
.בנושא זה
בתקופת העצמאות
הראשונה של לטג
 הוקמה1935- ב,ביה
בבית העלמין היהודי
החדש בריגה (שמג
רלי) אנדרטה לזכר
 יוצרי האנדרטה. נופלים37 החיילים היהודים עם שמותיהם של
 אשר מאוחר יותר עברו לפלשג,)'(ש ְפ ֶטלוביץ
ֶ הם האחים שמיר
 שנה לפני.תינה וזכו בתחרות לעיצוב הסמל של מדינת ישראל
.Liepaja-כן אנדרטה כזו הוקמה גם בבית הקברות היהודי ב
 ובחגים לאומיים,לפני כמה שנים שופצה האנדרטה בשמרלי
נציגיה הרשמיים של הרפובליקה הלטבית מניחים זרים למג
.רגלותיה
 בין הקברים.Liepaja-כעת הגיע תור שיחזור האנדרטה גם ב
Livu Kapi הנטושים הרבים בחלקות הישנות של בית הקברות
.בולטת אנדרטה מחודשת הניצבת ליד חמש מצבות חדשות
זוהי אנדרטה לחיילים יהודים שנפלו בקרבות במהלך הגנת
 ישנם קברים, מחוץ לגדר האנדרטה, כאן.1919  בשנתLiepaja
מחודשים אחרים בהם נקברו היהודים שנלחמו למען עצמאות
. הם קבורים לצד חבריהם הנופלים. אך לא נפלו בקרב,לטביה
:Liepaja  אמר סגן ראש העיר,בפתיחת האנדרטה המשופצת
 הגנו על,"כאן מונחים אנשים שסייעו ללטביה להגיע לעצמאות
 ולא משנה אם היו מורים או עובדי.ארצם ונפלו למען חרותה
 היינו יחד באותה. יהודים או אסטונים, לטבים או רוסים,כפיים
".התקופה הנוראית
 מודיעין,אריה צנציפר

На Ливском кладбище в Лиепае был недавно открыт
реставрированный памятник евреям, погибшим в боях
за независимость Латвии.
В свободной Латвии в 20-х и 30-х гг. прошлого века
существовало объединение евреев, ветеранов латвийской армии, которое публиковало материалы по этой
теме. В 1935 г. оно установило на кладбище Шмерли
в Риге обелиск памяти еврейских солдат с именами 37
погибших. Его авторы, братья Шамир (Шефтелович),
переехали затем в Палестину и стали авторами герба
Государства Израиль. За год до того, в 1934 г., в Лиепае
был установлен памятник латвийским воинам-евреям,
погибшим в боях при обороне города в 1919 году.
Несколько лет назад памятник в Шмерли был обновлен и
в дни национальных праздников официальные лица Латвийской республики возлагают венки к его подножью.
И вот пришла очередь восстановить и памятник в Лиепае, в старой части еврейского кладбища. Здесь же,
вне ограды памятника – другие обновленные могилы, в
которых покоятся евреи, воевавшие за независимость
Латвии, но не погибшие в боях. Они похоронены рядом
со своими боевыми товарищами.
На открытии восстановленного памятника в Лиепае
вице-мэр города Гунар Ансиньш сказал: «Очень важны те люди, которые помогли Латвии стать независимой, защищали свою страну и погибли за ее свободу.
И неважно, были ли они учителями или рабочими,
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латышами или русскими, евреями или эстонцами. В то
страшное время мы были вместе».
Арье Ценципер, Модиин
Фото: Либа Меллер
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ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРИТ ЧЛЕНОВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

אנו מודים לחברינו אשר העבירו תרומות
לפעילות האיגוד

Меир Ценципер

מאיר צנציפר
אשקלון

Ашкелон
1000 шек.

₪ 1000

В память родителей АлександраЗискинда и Хаи-Шпринцы
– (ур. Поташ) Ценципер и их детей
Элье, Абы, Сары и Либе, убитых в
Карсаве в 1941 году

לזכר הוריו אלכסנדר זיסקינד צנציפר
וחיה שפרינצה (לבית פוטש) ז״ל
וילדיהם :אליה ,אבא ,שרה וליבה
שנרצחו בעיירה קרסבה בקיץ 1941

Эдна Коцер

עדנה קוצר
חיפה

Хайфа
1000 шек.

₪ 1000

לזכר סבא שמעון-שולם וסבתא אנה-חיה גולדשטיק (לבית סובול) הי״ד
אשר נרצחו ב 1941-בעיר ליאפאיה ,ולזכר ילדיהם יעקב ואידה (אחיו של אבי) אשר גורלם אינו ידוע עד עצם היום הזה

В память бабушки и дедушки Шимона и Анны Голдштик (ур. Соболь) убитых в 1941 году в Лиепае, и их детей
Якова и Иды (брат и сестра моего отца), судьба которых неизвестна
Шломо Маноах

שלמה מנוח
דגניה א’

Дгания-Алеф
500 шек.

₪ 500

לזכר אמי רחל מנוח (לבית שבלבה) .מחפש שארים של משפחות שבלבה ומלטינסקי מלוצין ,דאגדה ,דווינסק ,רז’יצה ובאלווי.
)В память матери Рахели Маноах (ур. Швалбе
Разыскиваю членов семей Швалбе и Мальтинский из Лудзы, Дагды, Двинска, Резекне и Балвы

סמינר ״תולדות יהדות לטביה״
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המערכת :אלי ולק ,אריה צנציפר ,אביבה ולק • דוא״לlatest@bezeqint.net :
עימוד ועריכה גרפית :איליה לוברסקי • הגהה בעברית :לוטם גרבינר
יוצא לאור בתמיכת ועידת התביעות ועיריית תל-אביב
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