פגישה עם ראש עיריית קובל מר אולג קינדר
הפגישה נערכה בתאריך  52ספטמבר  5102בעיר קובל עם נציגי ועד קובל :יעקב אנוך ,צבי רז ,יהורם וולק וסימה
שיכמן -שתפקידה היה גם לתרגם מאוקראינית לעברית .מסרנו לידי ראש העיר את מכתב ההסמכה שלנו החתום ע"י
יאיר אפל ,יו"ר האגוד העולמי של יהדות ווהלין ,שקובל היא חלק ממנה.
לפגישה הגיעו (לאחר הסכמה מוקדמת של ראש העיר) גם מר סרגיי שברדובסקי ,עוזרתו ומתרגמת מאוקראינית
לאנגלית .הם לא הציגו מסמך כלשהו על מעמדם הרשמי הקשור לעניין .אמרו שמסמך כזה בהכנה .בשלב זה אנחנו
מניחים שהם נציגים רשמיים של קהילת יהודי לוצק (הפרוגרסיבית).
צילומי הפגישה תועדו ע"י יהורם וולק וצלמת העירייה.
השיחה התרכזה למעשה בעיקר בנושא אחד :הצבת אנדרטה בבית הקברות היהודי לשעבר שברחוב וולדמירסקה.
ראש העיר מסכים להקים אנדרטת הנצחה בבית הקברות היהודי לשעבר ,ליד המצבה היחידה הקיימת שם .הצגנו
בפניו דוגמת אנדרטה בגודל בינוני בה משולבים שברי מצבות .התקבל הרושם שראש העיר מתכוון לאנדרטה צנועה
הרבה יותר -אנדרטה ששטחה כמטר מרובע בבסיסה .סוכם שנעביר לו תרשים של האנדרטה בה אנו מעוניינים.
סרגיי ביקש מקום הולם לאנדרטה ,שיכלול גם שילוב של שברי המצבות ולא להסתפק באנדרטה צנועה בלבד.
בשלב זה ,עקב חילופי דברים וחילוקי דעות בין נציגנו לבין נציגי העיר לוצק ,השיחה השתבשה וראש העיר כאילו יצא
מהתמונה ולא גילה מעורבות בחילוקי הדעות .היות וחילופי הדברים היו באוקראינית לא הצלחנו להרגיע את הרוחות
והוחלט לסיים את הפגישה עם ראש העיר ולהמשיך ללבן את העניינים עם נציגי לוצק בחדר סמוך.
יש לציין לשבח את סבלנותו של ראש העיר בחילוקי הדעות.
לסיום ראש העיר סיכם את הפגישה ברוח טובה ואנו הענקנו לו מתנה סימלית שהבאנו מהארץ.
צילם :יהורם וולק

ראש העיר ושניים מנציגי הארגון – סימה שיכמן ויקי אנוך

ראש העיר ושניים מנציגי הארגון – יקי אנוך וצבי רז

ראש עיריית קובל מר אולג קינדר

נציגי קהילת לוצק וראש הקהילה סרגיי שבדרובסקי

חברי המשלחת בהרכב מלא:
מימין :צבי רז ,יקי אנוך ,נציגת לוצק ,סימה שיכמן ,ראש קהית לוצק סרגיי שבדרובסקי ,יהורם וולק

