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אדר תש"ע
אל החברות והחברים בארגון יוצאי זמושץ' והסביבה ודורות ההמשך ,שלום וברכה,
אנו מתכוננים לקראת כנס הארגון בערב יום השואה ,יום ראשון כ"ז בניסן תש"ע 11 ,באפריל
 .2010זוהי הזדמנות לפרוש בפניכם מספר נקודות .הסכמתי לעמוד בראש ארגון יוצאי זמושץ'
ביודעי שבהתאם לציפיות ולהבנתי את התפקיד ,זוהי מטלה שאינה קלה שנושאת עמה אחריות
רבה.
למיטב הבנתי תפקידו העיקרי של ארגון יוצאי זמושץ' הוא הנצחה של המורשת והזיכרון של
קהילת העיר וסביבתה על עושרה התרבותי ,הציוני והחברתי ובשימור זיכרון ההשמדה הנוראה
של קהילות ישראל באירופה .האמצעים העיקריים להגשמת מטרות אלה הם הספרים שיצאו
לאור ע"י הארגון ,אתר האינטרנט ,תמיכה בקיום סיורים בזמושץ' ,בסביבתה ובמחנה ההשמדה
בלז'ץ ,הכנס השנתי של חברי הארגון בערב יום הזכרון )סמוך ליום השנה לאקציה הגדולה מן
העיר אל גיא ההריגה במחנה ההשמדה בלז'ץ באסרו חג תש"ב( והתייחדות עם זכר חברים שהלכו
לעולמם .חשיבות רבה יש להנחלת הקשר בין הדורות הצעירים לבין זיכרון הקהילה שהושמדה.
בשנה האחרונה הוקם אתר אינטרנט חדש לארגון  .http://zamosc-jews.comתפקידו העיקרי
הוא שימור הידע על הקהילה .יש בו מידע רב על הקהילה ,הפעילויות הענפות בתחומי התרבות,
החינוך ,הפעילות המפלגתית והציונית ,תנועות הנוער ובתי המדרש ,הכלכלה וההווי וכמובן
השואה.
בשיתוף מוסד יד ושם סרקנו למעלה מאלף תמונות ,שנאספו מן החברים ויצרנו מסד נתונים על
הקהילה וסביבתה.
בנינו מצגת שנשלחה לקרן לשימור מורשת יהודי פולין ,ואשר תוצג בבית הכנסת המשוקם
בזמושץ'.
ברשומות הארגון נמנים מספר אלפים ,אבל בפועל מגיבים ומגיעים לעצרות בכל שנה רק כמה
מאות אנשים כגרעין קבוע .מספר קטן מאד של חברים פעילים ברמות שונות .עבודתנו נעשית
בהתנדבות מלאה .לצערנו המאזן הפיננסי של הארגון רעוע מאד ובמשך שנים אנו פועלים קרוב
מאד למאזן אפסי .משלוח הזמנות בדפוס לכנס לאלפי אנשים גובה כ 8,500-ש"ח בכל שנה .בנוסף,
בשל גורמים פיננסיים שאינם תלויים בארגון התרומות הכספיות פחתו מאד בשנים האחרונות .עד
עתה לא נמצאו לנו מקורות חליפיים.
השנה החליטו גורמים בעירית תל אביב שלא ימשיכו לתמוך כספית בעצרות נפרדות של ארגונים
שונים בערב יום השואה .נדרשנו אפוא לשלם עבור שכירת האולם במוזיאון תל אביב סכום גבוה
מאד ביחס לתקציבנו .לכן נחזור השנה לאולם הנאה שבו פעלנו לפני שנים :סינמטק תל אביב
שעלות שכירתו נמוכה יחסית.

ברצוני להבהיר כי ללא מחויבות ברורה הכרוכה בתשלום דמי חבר ,לא נוכל לקיים את פעילותנו
ואת מסגרת הארגון היקר מאד לכולנו .זוהי גם הזדמנות לדעת מה מספר החברים המעונינים
באמת ובתמים לקחת חלק בארגון.
לכן הוחלט שכל המעוניין להשתתף בארגון ,להיות מכותב ולקבל הזמנות ,ישלם דמי חבר בסך
 120ש"ח לשנה .מי שישלם דמי חבר  -כניסתו לכנס חופשית .את התשלום ניתן לשלוח בהמחאות
במעטפות המצורפות כאן אל כתובת הארגון שלעיל ,או בכנס עצמו .תרומות נוספות תתקבלנה
בשמחה ובהערכה.
לצערנו לא נוכל יותר לשלוח דואר בדפוס לאלפי אנשים .כמו כן נעדיף להתכתב באמצעות דואר
אלקטרוני .דוא"ל הארגון .info@zamosc-jews.com :כמובן ,בכל עת אנשים יוכלו להצטרף
כחברים לארגון.
אנו משוכנעים שההחלטה בדבר דמי החבר תתקבל בהבנה ,כדי שהארגון שלנו ימשיך לפעול.
בברכה ,ישראל ֶשׁק ,יו"ר ארגון יוצאי זמושץ'

