
של  בניו  קרוננברגיונה ' ופרופ, קרוננברגסדרת התמונות הקבוצתיות הללו והבאות באדיבותו של מר נתן 

 .בישראל[ הראשון]ל  ממייסדי ארגון בילגוראיי  "ז  קרוננברגאברהם 

This set of group photos, courtesy of Mr. Nathan Kronenber,  and Prof.  Jona Kronenberg 

sons of Avraham Kronenberg, founder of the first Bilgoraj survivors organization in Israel.   

 .קרוננברג. בתמונה צוות בית הדפוס של נ, 1936י בשנת  "לרגל עזיבתו את בילגוראיי לא קרוננברג.ח.יפרידה מ 

Farewell to Ch. J Kronenberg upon leaving to Palestine in 1936. with personnel of the N.Kronenberg 

Press.   

 .קרוננברג. בתמונה צוות בית הדפוס של נ, 1936י בשנת  "לרגל עזיבתו את בילגוראיי לא קרוננברג.ח.יפרידה מ 

Farewell to Ch. J Kronenberg upon leaving to Palestine in 1936. with personnel of the N.Kronenberg Press 
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 1938והבת יהודית בבילגוראיי    קרוננברגבעת ביקור של פנינה  קרוננברגמשפחת 

 guest Arrives to Bilgoraj to visit the family in 1938 [Kronenbergs] 

יהודית בבילגוראיי    קרוננברגבעת ביקור של פנינה  קרוננברגמשפחת   1938והבת 

 guest Arrives to Bilgoraj to visit the family in 1938 [Kronenbergs] 

 



 1937 קרוננברגבמרכז אברהם ורחל ב "שמהגרת לארה גייסטתיעוד פרידה של רחל 

Documenting a farewell of Rachel Gyst immigrating to the USA 1937 

in center Avraham and Rachel Kronenberg  



 קרוננברגבמרכז אברהם ורחל  1934ר ארגון רביזיוניסטי  בילגוראיי  "בית

Beitar Revisionist Organization Bilgoraj 1934 in center Avraham and Rachel Kronenberg   



.   מפקד – קרוננברגאברהם , חמישי משמאל, שורה רביעית.  ר בילגוראיי  ומפקדיהם"חברי בית

 .חניך –און -הוא שמואל בר, ראשון משמאל, הילד היושב בשורה השנייה

Members and Commanders of Beitar in Bilgoraj. Avraham Kronenberg - commander 

[5th from left 4th row] The Child [first from left 2nd row] Shmuel Bar-On – cadet.   



שניה משמאל רחל   קרוננברגהסדר במרכז אברהם ליל  –פסח , ר בבילגוראיי"פלוגת הכשרה של בית

 [94חורבן בילגוראיי עמוד ]  קרוננברג

Squadron in Bilgoraj, Passover Seder Beitar Qualification center Avraham kronenberg 

2nd from left Rachel Kronenberg 

 ליל הסדר    –פסח , ר בבילגוראיי"פלוגת הכשרה של בית

The 'Beitar-Bilgoraj' 'Hachshara' [qualification] squadron - Passover Seder 



אשתו , בנה דוד, לזכר האם מלכה משפחת יקותיאל קורנבליט

בעלה , הבת בריינדל, אשתו בתיה וילדם, הבן לייבל, ילדיהם 3פייגה ו 

מודעת גננדל  ]והבן משה  , הבת הודיס ובעלה יוסף ובנם, ילדיהם 3משה ו 

 [342ליבהבר מאמריקה ורחל קרוננברג מישראל עמוד 

, לזכר האב נתן נטעמשפחת נתן נטע קרוננברג זכרם לברכה 

האחות גיטל הרמן  , ילדיהם 3בעלה הערש ו, האחות מרים טורם, טשע'האם רחל

,  יונה]והאח אביגדור רפאל , בעלה שמואל וילד, האחות לאה פרישרמן, וילד

 [321י    עמוד "שמואל ואברהם קרוננברג  א

  אלי לשמואל נשאה אסתר בתו  .מבילגורי תאומים וינברג מאיר ליצחק שנשאה בריינדל של האב הוא ברלינר נטע נתן יצחק

  הוא שוורדשרף אלי שמואל  .שוורדשרף אלי שמואל אשת אסתר של הסבא הוא ברלינר נטע נתן שהרב מכאן  .שוורדשרף

  – תקעז בשנת בלובלין נולד הוא ,המשפחה בשורשי מפתח דמות הוא שוורדשרף אלי שמואל  .קרוננברג נטע נתן של הסבא

  היה אביו מצד "מלובלין המגיד" הלפרין שוורדשרף בעריש דב של ונכדו מלובלין שוורדשרף אליעזר של בנו היה הוא .1816

  פולין מלך" וואל שאול מצאצאי שהוא מבילגוריי תאומים ווינברג מאיר יחזקאל של נכדו היה אמו מצד  .ל"המהרש מצאצאי

  נתנו השנה באותה  .בלובלין ומוהל הדין בית אב היה שוורדשרף אלי שמואל של הסבא הלפרין בעריש דב  ."אחד ליום

  להכינו כדי סכינו את והשחיז הרב עמד משפחה שמות לקבוע הממשלה פקידי עברו וכאשר לתושבים המשפחה שמות

  צאצאי  .בנות וחמש בנים שני היו שוורדשרף אלי לשמואל   .לשוורדשרף מהלפרין השם את אז החליף הפקיד  .מילה לברית

  וצאצאי ועצמון רפופורט משפחות הם פריידה צאצאי ,מיכאלסון בונם שמחה אברהם  משפחת הם שוורדשרף טיבלה דוד

  שנולד שוורדשרף אלי שמואל   .ובלאס פלדשטיין ,סגל ,פוטר ,קרוננברג משפחות הם קרוננברג חיים ליונה שנשאה גיטל

   .העיירה מעשירי והיה רב ורכוש נכסים צבר הזמן עם  .תאומים וינברג משפחת עם להתחתן כדי לבילגוריי עבר ,בלובלין

  כל את נהל אלי שמואל ,הרוסית פולין חלקי כל על ממונה והיה בפטרסבורג ישב אשר פלאמאנאוו השר עסקי את ניהל הוא

  לפטרסבורג לעתים אליו נוסע והיה השר עם אמונה קשרי יצר אלי שמואל  .וסביבתה בבילגוריי המיסים וגבית העיר עסקי

  מקרקעות גדול חלק  .המלך חותם עם כבוד כאות זהב טבעת ממנו קיבל ואף השני אלכסנדר הקיסר בפני הוצג גם והוא

  מדרש בתי בבנית עזר ואף בבילגוריי המדרש בית לבנית והכסף הקרקע את תרם הוא  .לו שייכים היו בילגוריי העיר ויערות

  הובא לשם בוורשה החולים בבית 61 בן בהיותו 1877 - תרלח בשנת נפטר שוורדשרף אלי שמואל .הסביבה עיירות בכל

 שמואל אלי שוורדשרף   .היום עד נתגלתה לא מצבתו אך וורשה של הקברות בבית קבור הוא  .לריפוי

 משפחות קרוננברג וקורנבליט
Families Kronenberg and 

Korenblit 
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