
אביבה מהקבוצה מספרת על המקום .זמקי בלבוב באיזור המצודה העתיקה  יפארק ויסוק 

  .נקו בשדרות סבובודה בלבוב 'ש טראס שבצ"למטה האנדרטה ע  .בצעירותה



האופרה 

 .באחד מרחובות העיר לבוב  למטה .   בשדרת סבובודה בלבוב בלילה

 



הנוף 

אתר בו היה בית הכנסת העתיק של  ,למטה. אל שדרת סבובודה "גרנד"הניבט ממלוננו מלון

   " .שושנת הזהב"או "   -" גולדנה רוזה" י הנאצים  בית הכנסת "לבוב שנהרס ע

 



 . 2491 -שנשרף ב בלבוב" נת הזהבשוש"בית הכנסת תר  אהשלט הקבוע ליד 



ברחוב ינובסקה  

   .ב  זכרם לברכה "בלבוב בו גרו סבי סבתי משה וברטה פוקס וב



-מגיני . ברחוב שפיטלנהבלבובלפני השואה  בית החולים היהודיזה שהיה הכיפה הנשאת מעל  

  .  דוד סביב הכיפה

 



האוניברסיטה של לבוב שנות השלושים אמי חזית ליד   

 .ו מקוםליד אות  1222ביולי למטה בתמונה . ל משמאל"אחותה ז, ל מימין"ז

  



מתחת   

 .פרטיה ברשמי המסע" האקציה תחת הגשר "בוצעה  לגשר ליד אזור הגיטו היהודי שם

משתתפות במסע מספרות מעדות ראשונה בהיותן נערות בעת הכיבוש הגרמני בלבוב ובאיזור  

. בלבובהגשר והגיטו 



למעלה 

 למחנה  2491-3  -ב תחנת הרכבת קלפרוב בלבוב  ממנה שולחו מאות אלפי יהודי גליציה 

 .כך  והשלט המספר על ץ 'המוות בלז



ליד בלבוב  

 .יהודי הנושא ידיו למרום  –" ז" בצורת האות "  זכור " אנדרטת 



הקבוצה 

      .לזכר יהודי העיר לבוב ששולחו למחנה המוות ינובסקה ליד לבוב " זכור "ליד אנדרטת 

 

למטה  .האנדרטה ליד מחנה ינובסקה מחוץ ללבוב מחנה בו נספו אלפים רבים מיהודי העיר 



.המספר על כך ללא אזכור המילה יהודיםבשפה האנגלית השלט 

 

  



טכס 

 .זיכרון ליד אתר מחנה ינובסקה והחולות שם נרצחו כה רבים מיהודי העיר לבוב והסביבה 

 

בו  עברו "   והחולות"ליד אתר ינובסקה ....תמונת השביל והשיחים סוגרים על פתחו  והמראה 

 .מפוזר בכל מקום שם על השביל החול. כה רבים אל מותם  

 



 

אתר 

 ..כאן במשלוח הזה  " בכניסה מצידה הפנימי שירו של דן פגיס . ץ בפולין 'מחנה בלז

בו נרצחו כחצי מיליון מיהודי כרון יואתר הזץ 'תמונות נוספות מאתר מחנה המוות בלז ,למטה

 .גליציה שבפולין נשים גברים וטף



 ת

  



קברו של , למטה  .משה איסרליש בקרקוב ' א   ר"הרמש "עפנים בית הכנסת העתיק מחוץ ו

 .א בבית הקברות הצמוד לבית הכנסת "הרמ

 

 

 



ככר 

 .מיצג לזכר היהודים שאינם הם הכיסאות .  ץ 'השילוחים של יהודי קרקוב למחנה ההשמדה בלז

 . "הגטו  ככר גיבורי"י הפולנים "היום היא נקראת ע

 

בית  

 בית המרקחת .חסיד אומות העולם שסייע ליהודים רבים ,'נקייביץהפולני פהמרקחת של 

 " .ככר גיבורי הגטו " ...השלט ליד  .בקרקוב של יהודי העיר המשקיף אל ככר השילוחים 



 

 שבוע הפולקלור והכליזמר היהודי הנערך כל שנה בקרקוב ובאים להשתתף בו אלפי אנשים 

 

 



  .בינלאומי בכנס הילרי קלינטון בקרקוב   החוץ האמריקאיתיקורה של שרת בעם פולני צבאי טכס 

 . שהובאו לשם ואלפי יהודי הונגריה העיר  בו נרצחו רבים מיהודיקוב קרליד אתר מחנה פלשוב 

אנדרטת הזיכרון 

                 .חמישית אסירים עליהם משא האבן ואגרופיהם קפוצים -באתר מחנה פלשוב 

 .סיום  

 


