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ארגון יוצאי ויילון והסביבה

אנו גאים לחנוך השנה פרויקט משמעותי למורשת הארגוןאנו גאים לחנוך השנה פרויקט משמעותי למורשת הארגון
ולהמשכיותו: ולהמשכיותו: אתר אינטרנט חדשאתר אינטרנט חדש

אושיקוב,  העיירות:   ושל  ויילון  של  תולדותיה  את  יכלול  אושיקוב, האתר  העיירות:   ושל  ויילון  של  תולדותיה  את  יכלול  האתר 
פיינצ'נה,  לוטוטוב,  זלושין,  זלוצ'ב,  וירושוב,  בז'זניצה,  פיינצ'נה, בולסלביץ,  לוטוטוב,  זלושין,  זלוצ'ב,  וירושוב,  בז'זניצה,  בולסלביץ, 

פרשקה ואת סיפורן של המשפחות.פרשקה ואת סיפורן של המשפחות.
בשלב זה, שלבנו מידע ראשוני בשלב זה, שלבנו מידע ראשוני וסרקנו את כל ספר "ויילון" שהופק וסרקנו את כל ספר "ויילון" שהופק 
להדפיס  בקשו  אשר  רבים  לחברים  נענינו  ובכך  להדפיס   בקשו  אשר  רבים  לחברים  נענינו  ובכך   19711971 בשנת בשנת 
להפיקו. רבות  שנים  עמלו  שהורינו  הספר  של  חדשה  להפיקו.מהדורה  רבות  שנים  עמלו  שהורינו  הספר  של  חדשה  מהדורה 
אנו מקווים שהאתר יהווה כלי להנחלת המורשת לדורות הבאים אנו מקווים שהאתר יהווה כלי להנחלת המורשת לדורות הבאים 

ואמצעי חשוב לתיעוד המשפחות, הנספים והממשיכים.ואמצעי חשוב לתיעוד המשפחות, הנספים והממשיכים.
על  הודעות  להעברת  אמצעי  גם  ישמש  שהאתר  לנו  על חשוב  הודעות  להעברת  אמצעי  גם  ישמש  שהאתר  לנו  חשוב 

פעילויות הארגון, על הודעות משמחות של החבריםפעילויות הארגון, על הודעות משמחות של החברים
וגם לא עלינו, על הודעות מצערות.וגם לא עלינו, על הודעות מצערות.

ובשיתוף  בכם  ורק  אך  תלויה  זו,  חשובה  במשימה  ובשיתוף ההצלחה  בכם  ורק  אך  תלויה  זו,  חשובה  במשימה  ההצלחה 
מערכת  אל  ותעבירו  באתר  שתעיינו  לנו  חשוב  עמכם.  מערכת הפעולה  אל  ותעבירו  באתר  שתעיינו  לנו  חשוב  עמכם.  הפעולה 
העיירות סיפור  את  המתארים  וסרטים  תמונות  מידע,  כל  העיירותהאתר  סיפור  את  המתארים  וסרטים  תמונות  מידע,  כל  האתר 

ואת סיפור המשפחות. ואת סיפור המשפחות. 
רשימת  שנקים  ע"מ  באתר  כחברים  תרשמו  כי  מבקשים  רשימת אנו  שנקים  ע"מ  באתר  כחברים  תרשמו  כי  מבקשים  אנו 
בארגון  המתרחש  בכל  אתכם  נעדכן  שבאמצעותה  בארגון תפוצה  המתרחש  בכל  אתכם  נעדכן  שבאמצעותה  תפוצה 
ושדרוג. לשיפור  הצעות  לקבל  גם  נשמח  החברים.  ושדרוג.ובמשפחות  לשיפור  הצעות  לקבל  גם  נשמח  החברים.  ובמשפחות 
זוהי הזדמנות להודות לקובי רפפורט על הקמה ותחזוקת האתר זוהי הזדמנות להודות לקובי רפפורט על הקמה ותחזוקת האתר 

הראשון של הארגון.הראשון של הארגון.

"ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון,
ָבִּנים ִיָוֵּלדּו ָיֻקמּו ִויַסְפּרּו ִלְבֵניֶהם." (תהילים ע"ח)

אתר אינטרנט חדש לארגון יוצאי וילון והסביבהאתר אינטרנט חדש לארגון יוצאי וילון והסביבה
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shakedrogo@gmail.com רוגובסקי  052-9270372   רוגובסקישקד  שקד 
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מערכת האתר:מערכת האתר:



כמסורת ארגוננו, אנו מתכבדים להזמינכם 
לטקס האזכרה השנתי של הארגון.

2014 אפריל 

ארגון יוצאי ויילון והסביבה
ויילון π אושיקוב π בולסלביץ π בז'זניצה π וירושוב π זלוצ'ב π זלושין π לוטוטוב π פיינצ'נה π פרשקה

ניסן תשע“ד

טקס האזכרה יערך אי"ה
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה,

יום שני, כ"ח בניסן תשע"ד
28.4.14

הטקס יחל בשעה 17:15
ליד האנדרטה לזכר קדושי ויילון ועיירות 

הסביבה בבית הקברות בקרית שאול.

יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תשע“ד

במהלך האזכרה נכבד את בני ובנות מצווה, 
ואת חיילי צה"ל בהדלקת נר זכרון.

בנוסף, המעוניינים לקחת חלק פעיל בטקס הזיכרון 
(בניגון או בדברים) או לציין את שמות יקיריהם 

שנפטרו בשנה האחרונה, מתבקשים ליצור קשר עם:
עליזה גולן-קשפיצקי (050-5670956)
ענבל סטביצקי הוכמן (054-7791598)

עד יום לפני הטקס.
לא נוכל לטפל בבקשות ביום הטקס.

דברי אלוף אמיר אשל, מפקד חיל האוויר בעת מטס ההצדעה 
אושוויץ. ההשמדה  מחנה  מעל  הישראלי  האוויר  חיל  מטוסי  של 

השנה נבקר ביום הזיכרון לשואה והגבורה
בבסיס חיל האוויר 'שדה דב' בתל אביב.

מבצעים  אשר  הקלים   למטוסים  בית  משמש  הבסיס 
משימות בתחום הסיור, המודיעין והתובלה. 

בבסיס נתארח בטייסת הראשונה שהוקמה בחיל האוויר
לפני 67 שנה.

תוכנית הסיור בבסיס:
13:30 – התכנסות בכניסה לבסיס 'שדה דב',

רח' רחבעם זאבי 1 בתל אביב. (הגעה עצמית-חניה במקום)
14:00 – 'טיסה אחת בשבילנו'

סרט המתעד את מטס ההצדעה לששת מיליוני היהודים שנרצחו 
בשואה אשר בוצע ע"י מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי מעל 

מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.
14:45 – שיחה עם טייסי ומפקדי 'הטייסת הראשונה'

15:45 – ביקור במתחם המטוסים

ניצולי השואה, ילדיהם, נכדיהם וניניהם - מוזמנים להגיע 
למפגש. הרשמה עד לתאריך 22.4.14 (אסרו חג)

אצל רוגובסקי שקד 052-9270372
E-mail: shakedrogo@gmail.comE-mail: shakedrogo@gmail.com

"קול קורא"
על מנת שנוכל להמשיך את מסורת הארגון,

לשמר את מורשת הקהילות של משפחותינו 
ולהנציח את הנספים והנפטרים, אנו קוראים לדורות 

ההמשך להשתתף בפעילויות המאורגנות ע"י הארגון ולקחת 
חלק פעיל באירועים המאורגנים.

חשוב לעדכן את רשימות התפוצה ואת כתובת הדוא“ל 
wielun2006@gmail.com שלכם במייל
אנא הרשמו באתר האינטרנט של הארגון

www.wielun.org.il
נודה לכם אם תתרמו ביד רחבה לפעילות הארגון.

התרומות יאספו ביום האזכרה.

מחנה  בשמי  האוויר  חיל  טייסי  "אנו 
הזוועות, קמנו מאפר מיליוני הקורבנות, 
נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים 
לעם  מגן  להיות  ומבטיחים  לגבורתם 

היהודי ולארצו ישראל"


