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 :מבטיח לכם, הפעם זה מרתק ממש!!!  העדכון הפעם הנושאים הבאים בדף

   

  ייאאסתי שפיטלניק עילם, בת של דבורה מרצר מבילגורסיפורה המרגש של  

  מבילגוראיי ברגשטיין אברהם ז"לחיפוש אחר צאצאיו של 

  האחרון של בילגוראיי444על בעל בית מ"כתריאלבקאי", רוטשילד, ורוטשילד מודרני בן לרב 

 אמסלם ומשפחת בן דודתם מש' וייצמן אחרי שאבדו זה לזה לפני עשרות -הפגשת משפחות אולמר
 הכל בעקבות האזכרה השנתית מהחודש4 –שנים 

 
 
 

 שימו לב לסיפור זה פוטנציאל של "ספר מתח" ייתכן שתמצאו שגם אתם מופיעים בעלילה זאת!!! 
 "עשכולנו "משפוחבטוח מזוג מכנסיים אחד444"  האיך אומר שמואל עצמון? "כל בילגוראיי יצא

 
אתי עילם על סיפור משפחתי מרתק שלה והבטיחה לי חברתנו  רמזהבמהלך האזכרה שנערכה החודש 

כך שלא נותר לנו דבר מלבד  ,ערוך ומוכן ,החומר י4 למחרת הטכס הגיע אליהפצהלהעבירו לידינו למטרת 
 לשלב אותו כלשונו בדף העדכון ולהעבירו לידי כולכם4  

 זה מוזכרות משפחות נוספות4 מי מכם שיש לו זיקה למשפחות הללו בסיפורשימו לב 

 ומעוניין לצור קשר מתבקש להעביר את התעניינותו במשוב לדוא"ל זה ואשמח לקשר אותו עם אתי4
 

 :בסיפורלפי סדר הופעתם שמות המוזכרים כאן אינדקס רשימת 

  שעלה ארצה וחי באפרת אהרן ליוורנטטוביה פיירמן יליד בילגוראיי שהיגר לארה"ב ונכדו 

 נחום מרצר ואשתו איטה מירלה לבית פיירמן 

 מבילגוראיי דבורה שיינדלה לבית ארליך ואשתו חיים פיירמן 

 בת דודה של אסתי עילם[ בת של הדסה לבית מרצר אסתר[ 

  )4צירלה לבית מיצנריששכר שטרוזר, היה בנה של  מבילגוראיי שטרוזר יששכראשתו של שושה )סופיה 

  4כולם מבילגוראיי שלמה מנדל לקס וברכה לבית בעכערבן של  - בנימין )בעריש( לקס לקס ובעלהדורה 

 9137 –ילד בילגוראיי  שלוימה יוסל לקס 

 עם נישואיה( הלן לקס )הלן צ'מוי 

 הודעס בתם ילידת בילגוראיי  [הילל ולאה גליקליךבן של ], רפאל גליקליך אשתו של חנה מחלה פיירמן
 4גליקליך

 4מוישה, אברם ושמחה לייב גליקליך: ושלושה בנים נוספיםאה גליקליך, ההורים של רפאל, הילל ול 

 4חי בארה"ב צ'רלי מיצנרנכדם  מבילגוראיי חיים לייזור מיצנר אשתו של4 פייגה סרלה פיירמן 
 

 להלן נוסח המייל שהתקבל מאסתי שפיטלניק עילם:
 ישראל שלום ותודה רבה לך ולרבקה על הטקס אתמול ועל כל הפעילות המבורכת לאורך השנים4 

ואתה חופשי  המשפחה וגילוי התמונה של אח של אימי4 יכמו שהבטחתי, אני שולחת את הסיפור של גילו
 4 ייאיוצאי בילגור שלך,לשלוח את המידע שכאן ואת התמונות למכותבים 
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יי והיגר לארצות א, נולד בבילגורטוביה פיירמןסבא שלו,  אני מכתבת את בן המשפחה שמצאתי בארץ4
 כשלושים שנה וחי בישוב אפרת4  נולד בארצות הברית אך עלה לארץ לפני אהרן הנכדהברית4 

  
יי בישראל4 אתמול לפני אי בילגורמַחדש ארגון יוצאיחד עם רבקה ניב און )ברון( הוא -אהרן: ישראל בר

יי ליד המצבה בבית העלמין בחולון ושם סיפרתי שלראשונה ראינו אתה אזכרה ליהודי בילגוריהצהרים הי
כמובן כפי רצונך, להצטרף לרשימת  תמונה של אח של אמא שלי4 אני שולחת פה את הסיפור4 אתה מוזמן,

 ישראל4 יי באהמכותבים ולגלות שיש לא מעט יוצאי בילגור
  

ישראל, אני מפרטת במייל זה שמות משפחה כמיטב יכולתי ואשמח אם כל מי שמתחבר לשמות הללו 
 ייצור קשר, כדי שנלמד יותר על המשפחות4 

  
עד לפני מספר שנים לא ידעתי מה שם  4פיירמןלבית  ואטה מירלה נחום מרצרסבי וסבתי נקראו 

 ידעתי שאני, אסתר מרים, קרויה על שמה4 -הפרטי  משפחתה מהבית של אטה מירלה4 ידעתי את שמה
  

מצא את תעודת הלידה של אטה מירלה אצל המורמונים4  קרוב חדש )מצד אבי( שמצאתי בארצות הברית
יי אנולדה בבילגור שאטה מירלההוא שלח לי, תרגמנו, וגילינו את שם המשפחה פיירמן4 למדנו 

כלומר, חיים פיירמן ודבורה שיינדלה לבית  4ה לבית ארליךחיים פיירמן ולדבורה שיינדלל 9995 באפריל
 ארליך הם סבא רבא וסבתא רבתא שלי4 

  
זמן רב4 לא ידעתי איך לחבר את איטה  הידע הזה שכב אצלי במגירה )השולחנית, המחשבית והמוחית(

4 ברור היה לי שמדובר במשפחה ענפה, כי מירלה ואת אביה חיים למשפחה ענפה יותר, משפחת פיירמן
 כך היו הדורות הללו, אך לא היה לי שום קצה חוט4 

  
נזכרתי בשתי תמונות באלבום המשפחתי הישן שלנו4 הייתי ילדה כבת עשר כשהגיעה אלינו אורחת 

ד 4 לא זכור לי אם בקרה אצלנו פעם בלב[שרגא שתיל ממטולה] מארצות הברית, בת גילו של אחי בערך
בכל אופן שתי התמונות שבאלבום שלנו הן מאותה הפעם ולפי המכנסונים הילדותיים שלי ולפי  או יותר,

 אחת עשרה, כלומר מדובר באמצע + שנות השישים4 -אני לא יותר מבת עשר  פרטים נוספים בתמונות,
יותר לאזני אני מניחה שהשם הזה נשמע מוזר ב קרוליין צ'מוי4את שמה משום מה מעולם לא שכחתי: 

 הצבריות ולכן לא נשכח ממני4 
  

במקביל הילכו סיפורים במשפחה על קרובים בארצות הברית, מצד אימי, ששלחו לנו פה ושם חבילות4 
כשאחי נולד באיטליה הגיעה חבילה עם חיתולים, ועוד מצרכים וכמה דולרים4 גם לארץ הגיעו 

ם דברי ביגוד4 היו לי שמלות לא רעות כנראה, וגם בתקופת הצנע קבלנו מוצרי מזון יבשים, וג חבילות4
( מספרת שכשהיתה מגיעה בת של הדסה לבית מרצרכמובן,  אסתרלבנות הדוד שלי4 בת דודתי מנתניה )

 חבילה היו האחיות מחלקות את השמלות לפי הצורך444 שכן היינו שש בנות דודות ובן דודה אחד )אחי(4
שושה יי, לצורך נישואיה של דודתי אשנשלחה מארצות הברית לבילגורכמו כן הילכו סיפורים על עזרה 

"יצאה" כמה שנים, אך להתחתן התקשו מפאת מחסור4  אתו, בחיר ליבה, )סופיה( ליששכר שטרוזר
 יתה ענייה מאד4 י, הנחום ואטה מירלה מרצרהמשפחה של אימי, משפחת 

   
לאחרונה, לאחר חיפושים ממושכים בגוגל ובאפשרויות חיפוש נוספות, מצאתי עץ משפחה שכלל את 

הפותח  שפרסם את כתובת המייל שלו בתחתית המסך 4 כתבתי לבונה ולמפרסם העץ,קרוליין צ'מויהשם 
ה של העץ4 הוא ענה לי בשמחה ותוך מספר ימים היו בידי פרטיה של קרוליין, שלאחר נישואיה נקרא

 כתבתי לקרוליין, ואף היא הגיבה בשמחה4 לשאלתי על הקשר שלנו הסבירה לי כך: גולדסטין4 
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תה אחות של סבא ידורה הי יי4א, שנולדה למשפחת פיירמן מבילגורדורה לקססבתה של קרוליין נקראה 
, בן של בנימין )מצאתי שקראו לו גם בעריש( לקסיי עם אדורה התחתנה עוד בבילגוררבא שלי חיים!!! 

 4שלמה מנדל לקס וברכה לבית בעכער
  

4 בנימין לקס ואשתו דורה לבית , למקרה שמישהו מחפש את בני משפחת לקס9996בנימין לקס נולד ב 
 9135יי בערך ב אהמאה העשרים, לאחר שכבר נישאו בבילגור פיירמן הגרו לארצות הברית בראשית

  4שלוימה יוסל לקס, בן בשם 9137יי, בערך ב אולאחר שנולד להם בבילגור
   

יי4 אכן היא שלחה עזרה אשמרה על קשר רציף עם המשפחה בבילגור דורה
4 אכן היא ליששכר שטרוזרתה כבר צריכה להינשא יהי שושה מרצרכשדודתי 

אמנם לאחר מלחמת העולם כבר  שלחה עזרה בחבילות לאיטליה ולישראל4
 עם נישואיה( הלן לקס )שהפכה להיות הלן צ'מוייתה די מבוגרת, אבל בתה יה

יששכר בתמונה הצמודה ]  לקחה את המשימה ועזרה במשלוח החבילות4 
 [התמונה צולמה לאחר מלחמת העולם השניה – ושושנה שטרוזר ובתם בתיה

  
כבר נפטרו בארצות הברית, כך גם שלושה  דורה פיירמן ובעלה בנימין לקס

וחודש!! קרוליין שבאה לבקר אצלנו  11מארבעת ילדיהם, נותרה הלן, בת 
 בנעוריה, היא הבת של הלן4 

  
אחים ואחיות! איך שהמשפחה  9, סבתה, היו שלדורה פיירמןמקרוליין למדתי 

, של סבתא שלי גדלה לי פתאום4 למדתי שרובם הגרו לארצות הברית4 יש
 מלחמת העולם השנייה, משפחה גם בקנדה4  מהתקופה שאחרי

 כמו שאומר שמוליק עצמון, יש בילגעריים בכל מקום על פני האדמה444
  
שחי  אהרן ליוורנט4 הנכד שלו הוא טוביה פיירמןאחד מהאחים של דורה ושל חיים סבא רבא שלי נקרא  

 באפרת ושאותו מצאתי רק כעת, בעקבות גילויה של קרוליין4 
  

הילל , בן של רפאל גליקליךעם  4 היא התחתנהחנה מחלה פיירמןעוד אחות מתוך תשעת הילדים נקראה 
בעלה כבר  אבל רפאל 49196 מצלצל מוכר למישהו? חנה מחלה נפטרה כבר ב ולאה גליקליך

יי4 שתיים מהן הגרו לאחר המלחמה לקנדה )ומצורפת אילדים בבילגורבארצות הברית4 לזוג נולדו  נפטר
, שנישאה לאחר המלחמה לאברם חצקלברג הוורשאי ובתמונה היא הודעס גליקליךמהן, תמונה של אחת 

עם ביתם הבכורה שנולדה עוד על אדמת גרמניה(, בן אחד של הודעס ורפאל חי )עד שנפטר( בארצות 
 הברית4 
מוישה, אברם וללאה גליקליך, ההורים של רפאל, היו עוד שלושה בנים לפי מיטב ידיעתי:  להיללאציין כי 

   4ושמחה לייב גליקליך
 כאמור, אם למישהו זה מוכר ומתחבר למשפחתו, זה משמח מאד4 

  
, חנה מחלה גליקליךעוד בת של משפחת פיירמן, אחות של חיים סבא רבא שלי ושל דורה לקס ושל 

חיים לייזור 4 האם מישהו מכיר את חיים לייזור מיצנר4 היא התחתנה עם רלה פיירמןפייגה סנקראה 
יי, וזה כבר הקשר השני שאני מוצאת למשפחה4 א? יש לא מעט יוצאי מיצנר בקהילת יוצאי בילגורמיצנר
 4 צירלה לבית מיצנרייששכר שטרוזר, שנישא לשושה מרצר דודתי, היה בנה של דודי, 
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   4צ'רלי מיצנר, יש כיום נכד בארצות הברית, שמו לייזור מיצנר ולאשתו פייגה סרלה פיירמןלחיים 
 הללו הן מהחודשים האחרונים4  כאמור, כל התגליות

 
 

 התגלית הכי מרגשת מבחינתי היא מה שקבלתי מאלבום התמונות של הלן צ'מוי, אמא של קרוליין4 
לשושה )סופיה(  יתה אחותיה נחום ואטה מירלה,תם של ב, דבורה מרצר ,כאן חשוב שאבהיר: אימי

מהן, שאת שמו אין אנו יודעים עד היום4 המשפחה נמלטה לרוסיה בעת  אח צעיר היה להן, ולהדסה
המלחמה4 הבן הצעיר נלקח לצבא הרוסי ועסק בחפירות או בבניית גשרים, לא בדיוק ברור4 בכל מקרה 

העדר תרופות, אם מהפצצה4 יש גרסאות סותרות4 ההורים, אם מחום גבוה שלא טופל עקב  -הוא מת 
חודשיים זה מזה4 -, מתו מרעב ומשברון לב זמן לא רב אחרי כן, ובהפרש של כחודשנחום ואטה מירלה

על תמונות  -בכל מקרה, בנוסף לכך שלא ידוע לנו שם האח, עד כה מעולם לא ראינו תמונה שלו4 בכלל 
 !!!העשרה ש לי תמונה של אח של אימי, ושל אימי ואחיותיה בנותיי לא חלמתי4 ולפתע יאמבילגור

  

לכל היותר, לא? באמצע שושה, אחותה  91אז הנה התמונה4 מצד ימין אמא שלי הרצינית, נראית כבת 
 הבכירה, ובצד הדסה, האחות האמצעית4 ולמטה, הילד המתוק הזה שאבד בשואה4 
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 4 סבי נחום מרצר וסבתי אטה מירלה לבית פיירמןעוד תמונה שאני מוסיפה היא של 
 

 
 

ושם נראית  9136תמונה )מדהימה לדעתי( שאני מוסיפה לטובת חוקרי העבר: התמונה היא בערך מ 
טוביה )סבא של אהרן ליוורנט ילדי פיירמן, עם שלושה מילדיה:   , האמא של תשעתהודעס פיירמן

4 הזו קבלנו  בנה הבכור ג'ו יוסף גליקליךשהיא כבר אמא ומחזיקה את  מישראל(, דורה וחנה מחלה
 מקרוליין ומאהרן4 
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, רפאל גליקליך ושל חנה מחלה לבית פיירמן, הבת של הודעס גליקליךהאחרונה היא של גם את התמונה 
בגרמניה שאנו למדים כי שיחק תפקיד  עם בעלה ובתה4 התמונה צולמה במחנה העקורים ווסראלפיניגן

היגרו לקנדה לאחר שמשום מה סורבה בקשתם להגיע  הודעס ובעלה חצקלברג ובתה  חשוב במשפחתנו4
 לארצות הברית4 גם אחות של הודעס, איטה היגרה לקנדה4 צאצאי המשפחות חיים שם4 

 

 
תולדות  מי שמנסה לחקור אתכל  מקווה שהמידע והתמונות שמסרתי במייל זה היו מעניינים עבור

   יי ושנוכל ללמוד על עוד קשרים בינינו4אמשפחותינו מבילגור
  

  ייאאסתי שפיטלניק עילם, בת של דבורה מרצר מבילגור
 

 הערכה רבה לאסתי על ששתפה אותנו בחומר מרתק זה4יש לנו ו , אנו אסירי תודה
 
 
 
 

 

 בבילגוראיינולד שבן בונים4  ברגשטיין אברהם ז"לקרובי משפחה של אחר מחפש אובליגנהרץ  אבי חברנו 
 נקבר בבית העלמין הדרום ו בפטירתו היה 491 בן 49013119115 נפטר בב' באדר תשנ"ד 3913919136 תאריךב

 4 שנה ברחוב הלפר בבת ים 63התגורר לפני מעל בחייו  )חולון בת ים(4
ויש בידו מידע עליהם או יודע כיצד לאתרם מתבקש להודיע של המנוח מכיר את בני משפחתו  ואכל מי שהכיר 

 [ obligen@netvision.net.il ] אבי אובליגנהרץ -זאת לנו וכמו כן למתעניין בהם 
 
 
 
 
 

mailto:obligen@netvision.net.il
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קאי" או בחביבה עליי מעשיה אחת מתוך "עירם של האנשים הקטנים" שכתב 'שלום עליכם', לפיה "כתריאל
כל  שבאוקרינהויום אחד נמאס לאחד מהם לרעוב ויצא לנדוד מעירו  ,ם"כסרילבקע", הייתה עיר של אביוני

יתה שלא הניחו לו להתקרב אל הבית4 שאל הוא יהדרך לפאריז כדי לחפש את רוטשילד, הבעייה היחידה ה
את עצמי, לכל "מה קרה?" "המעיל שלך קרוע4" "חוכמה גדולה!" טוען היהודי4 "אילו היה שלם, הייתי מטריח 

בקיצור המצב היה רע, אבל היהודי מוצא פתרון, הוא קורא אל שומר הסף ואומר לו "לך   "עד לפריז?הרוחות, 
אמור לפריץ, שהגיע אליו לא קבצן חלילה, אלא סוחר יהודי שיש לו סחורה שאין כמותה בכל העולם כולו"444 

היהודי אומר לו "ברוך השם  הקיצור, רוטשילד מסתקרן ומניח לו להיכנס444 "שלום עליכם" עליכם השלום" ואז
אני רואה שאתה ר' רוטשילד עשיר מופלג, הלוואי עלי חצי ממה שיש לך, אפילו שליש, ויש לך גם כבוד444 מה 

את זה אני יכול למכור לך444 לא פחות משלוש מאות444 לא אדון רוטשילד, אי  חיי נצחשאין לך זה דבר אחד 
שלנו מכניס את הכסף  קח ומונה לו מן הסתם שלוש מאות, היהודיאפשר להתמקח444 וזה במזומן" רוטשילד לו

 שתשליךואחר כך אומר לרוטשילד בזו הלשון: "רצונך לחיות לנצח? אם כן עצתי לך  עמוק אל תוך כיסו
מאחוריך את כל פריז הסואנת הזאת, ותעבור עם כל מיטלטליך אלינו, לכתריאלבקה, ושם לא תמות לעולם 

 כתריאלבקה לעיר לא מת אצלנו גביר444" ההייתמפני שמאז 
 

, בכתבה שקיבלתי לאחרונה שנושאה כזהגביר ובכן גם לנו יש אחד אז תשאלו למה נזכרתי בסיפור הזה??? 
מופיעה רשימה [ מנתונים שפורסמו באתר "פורבס ישראל"" ]רבנים עשירים קדושים וטהורים וצדיקים גמורים"

 4[http://www.forbes.co.il/rating/list.aspx?en6v0tVq=EE ] העשירים בישראל הרבנים1רבניות 90 של
 ברשימה מכובדת זאת!!! 0שימו לב מי הוא העשיר מספר לצורך העניין הנה שלושת הראשונים ברשימה: 

 
 

   אר שבעמב  6 נשוי +  36בן      מיליארד שקל 940שווי:   הרב פנחס אבוחצירא  9

   ני ברקמב  1 נשוי + 73 בן  מיליון שקל 063שווי:   הרבי מגור, יעקב אריה אלתר  1

 ירושליםנשוי + ילדים ונכדים  65  בן  מיליון שקל 993שווי:  האדמו"ר מבעלז, הרב יששכר דב רוקח  0

  
 

 – הרב הגאון ר' מרדכי זצ"ל הוא בנו של   האדמו"ר מבעלז, הרב יששכר דב רוקח ???אז איך כל זה קשור אלינו
שאלפי אפילו שטראגי , וטוב שכך היה] חייו ניצלוהרב הבילגוראיי האחרון הזכור גם כזה שהוברח על נפשו מבילגוראיי, 

הוא עלה לישראל וירש את למולך444[ ע"י שונאי ישראל קרבו כמו הווצאן מרעיתו מבילגוראיי, שנותרו ללא 'רועה רוחני' 
ומשום שהיה עדיין נער כונה "הינוקא" אבי המנוח היה  ,ירש אותו בנו עם פטירתוומקום אחיו כאדמו"ר של בעלז, 

שילמו בחייהם ]בטח מיהודי בילגוראיי מעל ארבע אלפים  ": נפלאות דרכי ה' " 4תונתו בין אותם שייצגו את בילגוראייבח
בתי אב ונחשבת לחצר  9333-מונה כיום כההחסידות אנשי  ,יו נצלויחלאחר ש[ אבל שלא באשמת הרב הקדוש שלהם
ח"כ  מי שהיה בין אנשי בעלז נמניםאגב:  4 זיקה לבילגוראייאדמו"ר שיש לו הרוויחו  ,השניה בגודלה אחרי חסידות גור

של ארצנו  "כסרילבקע"כל בני ובכן   .]איש קדוש לכל הדעות[ הרב ישראל אייכלר וראש עזרה למרפא הרב אלימלך פירר
תלמדו מאותו יהודי פשוט של "שולם עלייכם", לכו לגביר   "כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח"  הקדושה

   444לו זה "חיי נצח" איש עוד לא הציעשמירושלים כי מה שבטח 

http://www.forbes.co.il/rating/list.aspx?en6v0tVq=EE
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=GML
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=GML
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=HDD
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=HDD
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=HDE
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=HDE
http://bil-is.com/Rabbis%20in%20Bilgoraj.html
http://bil-is.com/Rabbis%20in%20Bilgoraj.html
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=GML
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=HDD
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=HDE
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 כל המעוניינים ללמוד מעט על "מחותננו" מחסידות בעלז להלן מספר לינקים מעניינים:

 בית המדרש של חסידות בעלזא בירושלים 

 האינטרנט הוכשר: חסידות בעלז התחברה 

  לנכד השלישי 90חסידות בעלזא חגגה 
 

 מרתק שהתרחש היום:  סיפורהנה עוד 
 

מר שמואל וייצמן מראשל"צ, קצין צה"ל בדימוס, הוא בא לביתי ובעקבות לפני חודשים ספורים התקשר אלינו 
אפילו שקל את האפשרות להצטרף לסיור  ו ומאז מקיים אתנו תקשורת רציפה,הפגישה הצטרף כחבר לארגוננ

תמונתו מהאזכרה האחרונה מופיע כשהוא    ב4שאנו מארגנים לפולין ולבילגוראיי במהלך אוגוסט הקרו
 לבקשתו מצולם על רקע מצבת העיירה4

 
 
 

גת ומאוחר יותר שמואל -אלי אולמר מיבנה ואחותו רחל אמסלם מקריתלפני מספר שנים הצטרפו לארגוננו 
 היפוך אותיות[ –]אפילו שינה את שם משפחתו מאנט לטנא  טנא שהשנים הרבות של נתק ממשפחותיו

התחלפו בהתלהבות נוסטלגית חמה ומרגשת ופעלתנות "אובססיבי" במובן החיובי לחיפוש קרובי משפחה, 
ונוצר קשר  בין היתר בעזרת מאגר הנתונים שלנו גילה שמואל טנא את קרבת המשפחה שלו למשפחת אולמר

 כל כך חם שחבל שלא קרה שנים רבות קודם
 

 
 

 1399גת -בילגוראיי מתארחים בסוכת מש' אמסלם בקריתו ,כפי שצולמו באזכרה השנה שמיל טנא ואלי אולמר

http://neaman-front.technion.ac.il/details.aspx?itemID=30077&nosearch=true&searchMode=3
http://neaman-front.technion.ac.il/details.aspx?itemID=30077&nosearch=true&searchMode=3
http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1339236
http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1339236
http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=51245
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 שמואל ורחל אמסלם בסוכתם בקרית גת ]אני לא מצולם כי אני מצלם[

 
]אתמול[ פרסמנו את הנוסח ותמונות האזכרה  91435490נערכה האזכרה השנתית של ארגוננו4  ב  36435490ב 

 ובשלב זה מסתבר שגם אלי אולמר, גם שמיל טנא וגם שמואל וייצמן נמצא  ,]הקודם[ 951בדף העדכון מס 
התקבל אצלי מייל  ,והנה פתאום היום  מכירים זה את זה4 ןבאותה אזכרה מבלי שהשניים הראשונים והאחרו

שדווקא היא לא הצליחה להגיע לאזכרה בשל נסיבות שגרמו לה הפעם לשם שינוי להיעדר4  מרחל אמסלם
והאינטואיציה הנשית  ,ביטה בכל תמונההבעיון ודקדקנות כל מילה בדיווח על האזכרה ו הודווקא היא קרא

 :שלה גורמת לה לחשוד במשהו וכך היא כותבת לי
 

 שלום ישראל"
 מרשים כמו תמיד4 של האזכרה,  קראתי את הכתובים

תה לי דודה יהי ברצוני לדעת יותר פרטים עליו אם אפשר, שמואל ויצמן,  בין הנוכחים מוזכר שמו של
 ואין לי פרטים4 הקשר בינינו נותק יי בשם רחל ויצמן ולה היה בן בשם שמואל,אמבילגור

 4'מה שלומך וכו
 "דש חמה ממני רחל4

 
 עם עותקים לאחיה אלי אולמר, לשמיל טנא ולשמואל וייצמן: םאמסלאז כך, זה עובד: אני מייד עונה לרחל 

 ושמואל וייצמן היקר  רחל אמסלם היקרה"
 שמואל, ראה בהמשך מכתב שקיבלתי הרגע מרחל אמסלם חברתנו4

רחל, אני מכתב בזאת אותך וגם את שמואל וייצמן, תמיד כשזה קורה האדרנלין בגופי מתחיל לעלות 
אחר מאשר שאני אוהב אנשים ונהנה מתפקיד המתווך ביניהם ]רק לא  לרמות שאין להם הסבר

אני מעביר לשני הצדדים את   כי שדכן דורש שכרו מראש לפני שיקבל אותו בראש444[ –בשידוכים 
הרשומות המתאימות ממאגר הנתונים שלי ומבקש שתצרו זה עם זה קשר ותיידעו אותי באשר 

 [4לתוצאות ]זה כל השכר שאני מבקש מכם
 

 אוהב אתכם4
 

 "און-ישראל בר
 

 ואני מצרף להם את הרשומות הבאות מתום מאגר הנתונים שלנו:
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 e-mail שיוך משפחתי דור מקצוע טלפונים כתובת שם ומשפחה

אמסלם רחל 
 לבית אולמר

 99משעול ההדרים 
 גת-קרית

39-5991375  365-
5793693 

, יליד בת ליצחק אולמר 1 פנסיונרית
בילגוראיי, סנדלר 

 9197במקצועו נולד ב 
נפטר בישראל ב 

4 לפני המלחמה 9176
ברח לרוסיה, חזר 

לפולין, התחתן עם 
אישה מחלם, התגוררו 

בשצ'צ'ין 4 עלה עם 
אשתו, בתו ובנו לארץ 

]ראה גם  9167ב 
 אולמר אליעזר[

-samuel
int.netam@bezeq 

  

-363 ראשל"צ 5טופז  שמואל ויצמן
9159111  1597175 

היה קצין 
 בקבע

 9היה בן  9109יליד  9
כשעזב את בילגוראיי 

 מיצנר מצד האמא

estws@walla.com 

 התשובה לא אחרה להגיע:
 היי ישראל
לא טעיתי ואכן הוא  כבר יצרתי קשר עם שמואל ויצמן,אני  כל כך מהר השבתה לי תשובה, כל הכבוד,

יתכן  עכשיו נשאר לי לחקור עם שמיל טנא, דה ישירה של אבא4ושהיתה בת ד ל,"בן של דודתי ז
 ששניהם קרואים על אותו איש4

 נתיים תודה רחל4יב
 והאפילוג:

 אפשר לפרסם4 קבענו להיפגש בחודש הבא4
 4רחל

 וגם שמואל וייצמן מגיב במייל:
   4הקשר המשך  אותך על  נידע4 ברוך תהיה  כל הכבוד, כן
 4רבה  תודה 

      
 4שמואל

 אוהב את זה שתוכנית יוצאת לפועל4 אלוהים, כמה שאני
כסיכום לכל  המכונה "חניבעל סמיט", בתפקיד ג'ים פלפס  פיטר גרייבס משימה בלתי אפשרית""הסדרה דברי השחקן הראשי של ]

 ["together comes plan a when it love i - smith hannibal"           פרק לאחר ביצוע מושם של המשימה
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 שבוע טוב 
 4און-מרבקה ניב וישראל בר
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