חברי ארגון נכבדים
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בדפים אלו אנו נדווח לכם על האירועים העקריים שנערכו לכבודה של דנוטה מיקולסקי רנק – חסידת אומות העולם
מבילגוראיי במהלך ביקורה בארץ בין התאריכים .91.99.92 - 92.99.92

 עיריית עפולה סמנכ"ל מינהל תרבות ,צעירים וספורט  -שייצג את העירייה בזמן שראש העיר ביקרבבילגוראיי.
חברת הארגון ראש הקתדרה העירונית ויקירת עפולה ,על ארגון האירועים בעפולה.
שהופיעו בקונצרט לכבוד דנוטה.
שתרמו מכספם להוצאות הבאתה ואירוחה.
על הופעתם בהתנדבות בערב קבלת הפנים לכבודה.
ממחלקת יחסי הציבור שהייתה צמודה לדנוטה במהלך הסיור ביד ושם ושמשה לה כמדריכה
פרטית בשפה הפולנית.
 מנהלת מחלקת חסידי אומות העולם על עזרתה בארגון הביקור ביד ושם.שהשתתפו ולקחו חלק באירועים לכבודה.
[מלכה בובליל  -מורה בבית הספר של זהבה בר-און שהזמינה את דנוטה להיות נוכחת בחתונת בתם
ולראות חתונה ישראלית].
 ,שלקחו את דנוטה תחת חסותם במהלך החתונה
והעניקו לה חמימות ואהבה.
 חברתנו על הזמן שהקדישה להתלוות לדנוטה ולארח אותה.שכששמעו מי האורחת שדרגו לה את החדר לסוויטה היפה והגדולה במלון.
– חברנו שהשיג לנו את בית שלום עליכם כדי לקיים בו את קבלת הפנים.
– מנכ"ל בית שלום עליכם שנתן לנו את השימוש במקום ללא תמורה כספית.
 ,שיזמו ,תיכננו ובצעו את המבצע.
ולבסוף – גם תודה לעצמנו:
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על סיפור הגבורה וההצלה של חמישה יהודים ע"י משפחת מיקולסקי סיפרנו כבר חזור וספר ,מי שעדיין לא מכיר
את הסיפור המופלא שבגללו זכו כל בני משפחה זאת לתואר "חסידי אומות העולם" יוכל לקרוא עליו באתר
האינטרנט שלנו בקישור:
http://www.bil-is.com/Remembering%20Mikulski%20family%20.files/frame.html
בשבוע שיקירתנו ,דנוטה ,שהתה אתנו כאורחת ארגון יוצאי בילגוראיי ,שפענו כולנו נחת הדדית מרובה ,אנו ממנה
והיא מאתנו .כל רגע במחיצת אישה דגולה זאת היה רגע של הנאה צרופה וחוויה .דנוטה מיקולסקי רנק התגלתה
לאותם שעוד לא הכירוה כאישה מקסימה ,עדינה ,חכמה ,בעלת חוש הומור יוצא דופן ,רגישה ורגשנית ,ויחד עם כל
זאת בעלת זיכרון מופלא [תכונה בילגוראיית ידועה – ראה ערך זקנינו] ,סקרנות ,מרץ בלתי נלאה ואהבת האדם.
אנו תכננו מראש לטייל אתה ולבקר במקומות ,אך עד מהרה הסתבר שמקומות פחות מעניינים אותה ,בני אדם
מנגד הם אצלה "תשוקה"  .רצה הגורל והיא הגיע אלינו בדיוק בזמן שהתנהל מבצע "עמוד ענן" ,רקטות וטילי
כיפת-ברזל התעופפו בשמים ובתוך מסכי הטלויזיה בכל בית בישראל ,כדי להרגיע את ילדיה קישרתי טלפונית
בינה לבין בנה בארה"ב .הוא היה נסער ודואג מאד ,היא הודיע לו בשלווה שהיא "שוקלת להשאר לתמיד בישראל".

ועירוי הקפאין שלפני כל ארוחה שבלעדיו אי אפשר.
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נסיעה לעפולה [עיר תאומה של בילגוראיי] בדרך ביקור בנצרת .בכנסיית הבשורה.
[ישראל בר-און ורינה וינברגר – בביקור בעפולה דליה בר]

כנסיה זאת מהווה אטרקציה לכל נוצרי המבקר בארץ .בזיליקת הבשורה ,הידועה גם ככנסיית הבשורה שוכנת
במרכזה של העיר נצרת .היא הוקמה באתר בו על פי המסורת הנוצרית הקתולית ניצב ביתה של הבתולה ,אמו
של ישו ,ואשר בו בישר לה המלאך גבריאל את הבשורה כי הרתה וכי היא נושאת ברחמה את בן האלוהים.
מסיבה זו נמנית בזיליקת הבשורה ,ואף העיר נצרת ,עם המקומות המקודשים ביותר בעולם הנוצרי .גם דנוטה
נראתה נרגשת במהלך הביקור בכנסיה זאת.
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ארוחת צהריים עם דליה בר ובני משפחתה ונסיעה לקבלת פנים בעירייה.

 .באופן לא מתואם התברר שבדיוק בזמן שדנוטה בקרה בארץ ,התקיים
מסע לחיים של ילדי עפולה בפולין ,לכן נעדרו מן העירייה ראש העיר שבאותה שעה קיים אזכרה משותפת עם
ראש עיריית בילגוראיי וילדים ישראלים ובילגוראיים באתר הזיכרון של מחנה בלז'ץ [דיווח על כך יגיע בנפרד].
את מקומו של ראש העיר מילא סמנכ"ל העירייה ד"ר יעקב אזואלוס ,שקיבל אותנו בחום רב ,ובמעמד דובר
העירייה וצלם העירייה העניק לדנוטה שי סמלי של מנורה ודגלון העירייה.
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[מתואם עם חברתנו דליה בר מנהלת הקתדרה העירונית] מפגש זה
היה מרגש ביותר ונערך במרכז היום לקשישים .הקשישים הגיעו בהסעות מאורגנות גדשו את האולם ונראו
נרגשים מן המעמד .דנוטה נכנסה לאולם ועיניה מלאו דמעות ,הקשישים קיבלו אותה במחיאות כפיים .דנוטה
תפסה את מקומה ליד השולחן וסיפרה להם את סיפורה ,דבריה תורגמו לעברית ולרוסית .באולם היו ניצולי
שואה מארצות אירופה השונות ,מקדמת ברית המועצות ומצפון אפריקה .לבקשת הקהל סיפר ישראל על
העיירה בילגוראיי .תלמידי מוסיקה מצטיינים של הקונסרבטוריון המקומי כבדו את האורחת ואת המארחים
בנגינה .הקהל היה נרגש והרעיף אהבה על דנוטה .אחד הקשישים ,מרדכי ראובני הגדיל לעשות כשקם ובאזני
כולם הביע את רכשי ליבו" :אני כבר לא בן שלוש עשרה" אמר [על פניו נראה שהוא נושק לתשעים] "מעולם
בחיי לא היה לי הכבוד להיות כל כך קרוב לחסידת אומות העולם ,את אישה קדושה ,היי ברוכה ,אריכות ימים
ושנים לך ולכל יקירייך "...דבריו תורגמו לדנוטה והיא בחיוך גדול ובהומור האופייני שלה ענתה לו" :תפסיק
לדבר כל כך הרבה ,יותר טוב תעשה אם תזמין אותי לארוחת ערב ...אה אתה נשוי? אני כבר רואה שיש בך
פגם ...יש לך טבעת נישואין על האצבע ."...כשהכל נגמר הקיפו אותה הקשישים ,חיבקו והתנשקו אתה .גם
כאן העניק לה מנהל מרכז היום דגלון ושי למזכרת.
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הקהל ,דברי דנוטה ,הליווי האמנותי הענקת השי
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זאת אהבה ,זאת הוקרה ,זאת הבעת תודה
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– מאורגן ע"י מחלקת חסידי אומות העולם של יד ושם ,כולל סיור מודרך
במוזיאון ובשדרת חסידי אומות העולם .למפגש זה הגיעו מספר מחברינו ,והצטרפה אליהם גם מדריכת
המסע שערכנו בפולין הגב' אמונה נחמני גפני .קיבלה אותנו מדריכה שמונתה מטעם המחלקה לחסידי אומות
העולם ,הגב' אווה לוטקביץ העובדת במחלקה להנצחה ויחסי ציבור .אישה הדוברת פולנית על בוריה .מרגע
שפגשה אותנו הייתה צמודה אל דנוטה .כמחווה של קרבה אחזה בידה לאורך כל הסיור ביד ושם והוליכה
אותה תוך שהייתה מסבירה לה ומדריכה אותה באתר .הסיור החל בגן חסידי אומות העולם ,המשיך לבקעת
הקהילות ,ומשם למוזיאון עצמו בו עברנו חדר אחר חדר .עצרנו בפינה המוקדשת לחברתנו שרה אבינון.
החברים שהגיעו הלכו אתנו את המסלול כולו ונתנו לדנוטה הרגשה של קרבה ותשומת לב.

עם חברינו בכניסה ליד ושם ובכניסה לגן חסידי אומות העולם
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עם חברינו בגן חסידי אומות העולם ומובלת בידי המדריכה בבקעת הקהילות
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עם חברינו בבקעת הקהילות ,בכניסה למוזיאון ובתוך המוזיאון עם המדריכה.
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בפינה המוקדשת לחברתנו שרה אבינון ,בהיכל השמות ובסיום הסיור.
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עצרנו כדי לאכול משהו קטן ,אבל במסעדות ישראל אין משהו קטן ,ראו בעיניכם:
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יום ד' –  91/99שעה  91:11חתונה בכפר המכביה.
עוד ביום הקודם סיפרתי לדנוטה שבערב ביום ד' אשתי ואני מוזמנים לחתונה .אחת המורות העובדת עם
אשתי זהבה בר-און  ,מלכה בובליל עמדה לחתן את בתה ,אשתי סיפרה לחברתה שיש לי אורחת ,חסידת
אומות העולם ולכן לא אוכל להגיע .תגובת אם הכלה לא אחרה להגיע" :תביאו אותה אתכם" ...סיפרתי זאת
לדנוט ה ושאלתי אותה אם היא מעדיפה לטייל בירושלים או ללכת לחתונה .דנוטה לא היססה לרגע" ,תיקחו
אותי לחתונה?" החתונה העסיקה את דמיונה כל אותו היום .בערב הגענו לכפר המכביה ברמת-גן ,אף
שמשפחות החתן והכלה לא הכירו אותה קודם ,הרי שהשמועה על הגעתה עשתה לה כנפיים .היא התקבלה
ע"י כולם בחיבוקים ובנשיקות ,הצטלמה עם החתן והכלה והוריהם ,התעקשה לראות את החופה והתערתה
בכל המתחולל לעיניה .בתום הטכס נכנסנו לאולם ,ליד השולחן ישבו מורות עמיתות של זהבה אשתי ,ומנהלת
בית הספר ,סיפרתי להן את סיפורה של דנוטה והיא שבתה את ליבן .כמה כוסיות של יין ,ויסקי ובירה רוממו
ממש את רוחה ,האוכל ממש ערב לה ומאיכותו של הלחם לא הפסיקה להתפעל .כשהחלו הריקודים [הייתה
זאת חתונה בנוסח מזרחי ודתי ,אמנם שהישיבה של גברים ונשים הייתה משותפת ,אבל הריקודים היו נפרדים
לגברים ולנשים] ,דנוטה נכנסה מאחורי פרגוד הנשים הרוקדות ונעלמה מעיניי ,ליוו אותה מורות בית הספר,
הן סיפרו לי שהפכה לאטרקציה של המחוללות ,היא רקדה איתן והייתה לאחת מהן ,מנהלת בית הספר צילמה
אותה באמצעות הטלפון הנייד שלה והנה התמונות לפניכם .שימו לב לתמונה האחרונה ,זאת זקנה שאמצה.
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בשעות הבוקר והצהריים – נלקחה דנוטה ע"י רינה ויינברגר סיור בתל אביב באוטובוס האדום מס'
 911בהמשך נלקחה לארוחת צהריים ולפגישה עם הנקה שפער [אמא של רינה] בביתה של רינה.

קונצרט זה שנערך בביתו של ישראל בר-און ברמת-גן הווה "ועידת פסגה" של מוסיקאים מהצמרת העולמית.
ניגנו בו  1פרופסורים במוסיקה :הכנר הבינלאומי הנפלא פרופ' חגי שחם ,הפסנתרן וחבר לדואו עם חגי שחם,
פרופ' ארנון ארז אף הוא פסנתרן קונצרטים ומורה באקדמיה למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת ת"א,
הויולן הנפלא והסולן הבינלאומי פרופ' ארה גרגוריאן מאוניברסיטת מזרח קרוליינה ארה"ב ,והצ'לן הבינלאומי
הישראלי לשעבר ,תלמידו של קאזלס פרופ' יהודה חנני מאוניברסיטת סינסינטי ארה"ב .אורחת הכבוד שלנו
דנוטה התקבלה בכבוד ע"י הקהל ששמע ממני את סיפורה .הביצוע של היצירות היה נפלא .הבית היה מלא
עד אפס מקום ואמנים התקבלו בתש ואות .מחווה מיוחדת וראויה לציון הייתה של הצ'לן יהודה חנני שהתרגש
ממבצע הבאתה של דנוטה לארץ ובהפסקה הגיע אליי והציע לתרום מכספו לטובת ארגוננו .בתום הקונצרט
נשארו האמנים ,ועל כוסית של קוניאק הצטלמו עם דנוטה שהעירה בהומור האופייני שלה לארבעת האמנים
"אתם ,ברי מזל להצטלם אתי ,לא כל יום אתם יכולים להצטלם עם אישה יפיפיה כמוני"...
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המפגש התחיל במפגש חברים בין השעות  21:11-21:31ולאחר מכן נכנסנו אל תוך האולם ,בחלק האמנותי
הופיעו הזמרת חמוטל עתריה ובנה הפסנתרן גוני עתריה שהתנדבו לכבד את האירוע ואת האורחת בהופעה
ללא תמורה כספית והגיעו אלינו מרמות נפתלי שמשקיף על אגמון החולה.

חברים יקרים ,התכנסנו כאן היום כדי לחלוק כבוד ולתת חיבוק חם ליקרתנו חסידת אומות העולם דנוטה
מיקולסקי רנק .מבילגוראיי.
החלום להביא אותה אלינו למספר ימים ולעשות מעשה של הוקרה והבעת תודה אם כי התמהמה רקם עור
וגידים כאשר אנו כחברי ארגון יוצאי בילגוראיי שינסנו מותניים והחלטנו להוציא אותו מן הכוח אל הפועל.
אני מבקש בזאת לומר לכם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שהדבר לא היה מתבצע ללא התגייסות
חברינו והרמת תרומה כספית לקרן שהועדנו למטרה זאת ,תודה מקרב לב לכל מי שתרם בלב שלם ומתוך
הבנה ששבעים שנה לאחר שדנוטה ומשפחתה עשו את המעשה העל אנושי ,האמיץ והאצילי של הצלת חמש
נפשות יהודיות ,תוך סיכון חייהם עצמם ,הגיע הזמן שנודה לה בכך שנביאה אלינו ונראה לה שהיא חלק
מאתנו ויקרה לנו.
גבירותי ורבותי ,אני מתכבד בזאת להזמין לבמה את יקירתנו דנוטה מיקולסקי רנק.
זאת הזדמנות להודות ג ם לידידתי הזמרת חמוטל עתריה ובנה גוני עתריה .שברגע ששמעו על הערב הזה
הציעו את עצמם לתרום את החלק האמנותי של הערב ללא תמורה .את הערב הם יפתחו בארבעה שירים ,ואני
בטוח שכולנו נדע להעריך את המחווה שלהם במחיאות כפיים.
לפי הפרפרזה "בכל דור ודור מצווים אנו לספר את מעשה יציאת מצריים" ,כך גם את סיפו מעשה ההצלה .אני
יודע שבעבר סיפרתי זאת כבר בהזדמנויות שונות ,ואף פרסמנו זאת בדפי העדכון שלנו ובאתר האינטרנט,
אבל כל המרבה הרי זה משובח ,ולכן במחילה מאותם שכבר שמעו זאת אבקש את רשותם לספר זאת שוב
לטובת אותם שלא שמעו זאת[ .בשלב זה סיפר ישראל שוב את סיפורה של דנוטה]
שמות הנפשות שהוחבאו ע"י המיקולסקים:
פרל[ה] פרייברג
חיים רוזנבויים
בן ציון רוזנבויים
ויינברג רבקה
וקסליכט מלכה
בשלב זה פנה ישראל באנגלית אל דנוטה:
מבדיקות שערכתי נמצאתי למד שאיש מבין הניצולים כבר לא חי היום .חיים רוזנבויים עם יציאתו מהמסתור
התגייס לצבא הרוסי פולני ונהרג בקרב .בן ציון רוזנבויים שאשתו וילדיו נספו בשואה ,הגיע לישראל והתחתן
מחדש ,הוא היה גר בגבעתיים ,לא הביא יותר ילדים לעולם ונפטר .ויינברג רבקה הלכה לעולמה לפני כשנה,
ועקבותיה של מלכה נעלמו בארה"ב .אבל יש לי הפתעה עבורך :ממש לאחרונה הצלחנו לעלות במקריות על
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עקבותיהם של ילדיהם של מספר ניצולים :ואני רוצה להציג בפנייך שני אחים :קניג יעקב וקניג דוד בניה של
פרלה שנפטרה לפני  91שנים ואת גולדשמידט משה בנה של רבקה ויינברג שנפטרה בערך לפני שנה .שיעלו
לבמה עם בני משפחתם[ .ההפתעה של דנוטה הייתה מושלמת].
אני מבקש בזאת להזמין לבמה את
גולדשמידט משה
קניג דוד
קניג יעקב
קניג אמיר בנו של יעקב הוא שגילה אותנו וסיפר לי היכן גרים אביו ואחיו.
[בני הניצולים עלו לבמה ולמשך דקות ארוכות התחוללה התרגשות רבה על הבמה לעיני הקהל באולם]

– " 01שנה חלפו מאז מעשה ההצלה בה הצילה משפחתך  5נפשות יהודיות .את הסיפור ההצלה אנו
כבר מכירים ולא מפסיקים להתפעל ולהעריך אותו ,אבל הפעם יש בדעתי להתמקד בשאלות שמסביב לסיפור
זה":
 היכן היה הבית שלכם בבילגוראיי? האם תמיד גרתם שם? האם הבית ומקום המסתור עדיין קיים?משהו בכלל נשאר שניתן שם כעולי רגל לבקר במקום?
– הבית היה בית גדול שנמצא היה על דרך ראשית בגבול היער מספר קילומטרים מחוץ לבילגוראיי
בכפר קטן ששמו "וולה דוצ'ה" עברנו לבית זה כשאבי זכה במשרה של היערן ביערות בילגוראיי .כפי שאמרתי
הבית היה על דרך ראשית וכל הצבאות והגייסות עברו שם כל הזמן ,אחרי המלחמה עברנו לבילגוראיי,
בתקופת הקומוניסטים הבית נהרס ובמקומו בנו שיכונים.
 היום את גרה ברחוב ה  3במאי במרכז בילגוראיי ,האם מפעם לפעם יש לך את הדרייב לבקר במקוםבו עמד הבית הישן?
– אני לפעמים הולכת לשם כי אני אוהבת ללקט פטריות-בר ,וזה על גבול היער ויש שם פטריות ,אבל
חוץ מזה לא נשאר שום דבר מהעבר ,לא הבית ולא הבונקר ,זה היה בית עץ כל כך יפה ,במקום לשקם אותו
הקומוניסטים הרסו אותו.
 מה היה הקשר ואיזה קשר היה למשפחתך במיוחד לאביך יאן עם יהודי בילגוראיי?– הוא הכיר יהודים ,הוא הכיר את סוחרי העצים היהודיים שהיה להם זכיון על יערות ,אבל הוא היה
אהוד על הכל :יהודים ונוצרים ,כולם כבדו אותו.
 היית אז טינאייג' ,בדברי אתך את זוכרת היום הרבה יהודים מאז .מתי יצא לך לראשונה להכיריהודים והאם היו בין משפחתך ליהודים קשר כלשהו לפני המלחמה?
– הכרתי יהודים כי הלכתי לבית ספר בבילגוראיי והיו שם תלמידים יהודים ,ומסביב גרו יהודים .לא היו
ממש קשרים עם יהודים .היו מקרים לפני המלחמה כשהתחיל להיות רע שיהודים באו אל אבי והיו מוכנים
לשלם לו כסף כדי שיסתיר אותם ,אבל אבי אמר שזה מסכן את משפחתו ושום דבר לא יצא מזה באותו שלב.
 מה לדעתך גרם לאותם יהודים להגיע אל משפחתך?– לאבי יצא שם של אוהב אדם ,אין לי שום מושג לבד מזה מדוע הם בחרו בו ובמשפחתו כדי לבקש
מקלט.
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 ההחלטה להציל יהודים לא הייתה מתוכננת מראש ,היא פשוט קרתה במפתיע .ספרי לי מי החליטעל כך? האבא?
– זה פשוט קרה ,ללא כוונה מראש וללא תיכנון ,כשהם הגיעו היה ברור לנו שיש להסתירם .מי
שהחליט על כך והכי סיכן את עצמו ואותנו היה אבא ,יאן מיקולסקי.
 איך החלטתו של האבא נופלת על ייתר בני המשפחה?– המקרה נפל עלינו כולנו בפתאומיות ,גם על האבא ,כי הוא קרה מעצמו ,כשזה קרה לא היה המקום
והזמן למחשבה במה שכרוך בדבר .היינו משפחה שפעלה כמעט כמו אדם אחד וכך גם חונכנו ע"י הורינו,
ומשום כך כל הילדים קיבלו את החלטת האבא מבלי לערער וכן את כל המטלות היום יומיות הקשורות בטיפול
במוחבאים.
 ידעתם ללא שום ספק מה צפוי לכם אם תתפסו? לא חששתם שמישהו ילשין עליכם? לא חששתםלגורלכם? איך זה לחיות בצל הפחד?
– ודאי שידענו ,לכן גם נזהרנו ,אבל לא עסקנו בפחד כל יום וכל שעה .אני בטוחה שהיו פולנים שידעו
שאנו מסתירים יהודים ,אבל הם כיבדו את אבא שלי ולא הסגירו אותו ,איני יודעת אם הם עשו זאת בגלל
הדאגה ליהודים אבל אני בטוחה שעשו זאת מתוך כבוד לאבי ומכך שרצו להמנע מהאפשרות שיקרה לו ולנו
משהו רע.
 איך זה לשמור סוד שכזה זמן כל כך ארוך?– לא חשבנו על כך בכלל ,פשוט זה היה ברורו שאנו נזהרים ולא רומזים על כך מחוץ לבית ,מה שעניין
אותנו היו המטלות היום יומיות של כל אחד מאתנו.
 את ,אחותך ואחיך ,הייתם אנשים צעירים ,אני מניח שהיו לכם חברים ,החברים היו מגיעים אליכםהביתה? הבית שלכם היה גם מארח גרמנים ,איך זה שאיש מכל הסובבים אתכם לא הרגיש משהו מוזר
בהתנהלות היומית שלכם?
– ברור שהיו לנו חברים בני גילינו ,אבל לא אפשרנו באותה תקופה שיבואו לבקר או לשחק אתנו
בביתנו .עם הגרמנים העניין היה כבר שלא בשליטתנו ,האבא שהתחנך באוסטריה דיבר גרמנית ,ותיקשר עם
הגרמנים ,הוא שיחק אתם משחק כפול ,הם היו באים אליו והוא נתן להם שירותי כביסה וגם אוכל ונחשב להם
כאדם חיוני ,מצד אחד עשינו ככל יכולתנו להסוות את המסתור מצד שני התנהלות האבא עם הגרמנים סילקה
אצלם את החשד שמשהו "לא כשר" מתנהל בבית שלנו ,והיו מקרים שנגזרו עלינו גזירות קשות שאבי הצליח
לשכנע אותם לבטלם משום שהוא חיוני להם.
 תארי לי את הרגע שבו הניצולים עוזבים את הבונקר? מה הייתה הסיבה? האם המלחמה או הסכנהחלפה? האם ידעתם לאן פניהם מועדות?
– הדבר קרה כשהרוסים כבשו את האזור בשנת  ,9111כשהם נכנסו לבילגוראיי כבר לא היה צורך
להסתיר את הניצולים והם יצאו מן הבונקר והלכו איש לדרכו ,חיים הצטרף לצבא ונהרג.
 האם בבילגוראיי היו עוד מקרים של הסתרת יהודים או נסיונות להסתיר או לסייע ליהודים?– אתה עצמך מכיר מקרה כזה ,אתה פגשת את גברישה גרוזאנט מבילגוראיי ,הוריה הסתירו יהודים
אבל הם נתפסו וסופם שגם היהודים וגם הם שילמו על כך בחייהם.
 -אני מבקש בזאת להודות לדנוטה ומזמין את רינה ויינברגר להגיש לה שי צנוע בשם הארגון שלנו.
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בניה של הניצולה פרלה [פרייברג] קניג ז"ל – דוד ויעקב קניג ונשותיהם ואמיר נכד הניצולה שגילה אותנו.

רגע ההפתעה  :בני הניצולים נקראים לבמה לפגוש את דנוטה .דוד ויעקב קניג בני פרלה פרייברג ז"ל
וגולדשמידט משה [מכפר חב"ד] בן רבקה ויינברג ז"ל.
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דקות ההתרגשות הארוכות עם בני הניצולות שהמתינו לבקשתנו לרגע זה בערב בסבלנות ובדריכות.
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חמוטל עתריה ובנה גוני עתריה הקדישו את שירתם לדנוטה ואנו נמצאנו נהנים ממחווה זאת.
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עם אריה ברגר וחברתו

עם רינה ויינברגר
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עם הניה עצמון [שמוליק היה באותה העת בפולין]

עם מירה רום [בת משה פך]
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ליווינו את דנוטה לשדה התעופה בן-גוריון בשעות המוקדמות של הבוקר ,טיפול ה  VIPשהענקנו לה כלל גם
את הפרידה ממנה .מראש דאגנו שימתין לה ליווי צמוד באולם הנוסעים היוצאים ,נפרדתי ממנה לאחר
הבידוק .מכאן היה צמוד אליה המלווה שעשה לה כירטוס ללא עמידה בתור ,העביר אותה בביקורת הדרכונים,
העלה אותה על [ buggyרכב חשמלי] והסיע אותה עד לפתח המטוס.

בתמונה :פרידה מדנוטה והעברתה למלווה הצמוד שהביאה עד למטוס.
בברכה
רבקה ניב וישראל בר-און.
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