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 01.04.22                                   265דף מידע                             חברי ארגון נכבדים

 

 ,לעולמה כהז"ל שהל אולמר חברתנו רחל אמסלם לביתשל  העל פטירת ובכאב ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער
 .הומשתתף בצערה של משפחת

 
בבית העלמין .  01.04.22 'וביום  למנוחת עולמים והובאה ,31.03.22ב ביום ה'  היא נפטרה, הבמות 74בת  ההייתרחל 

 .בבית העלמין של קרית גת

 

 
 

 

 
 

 
 

 התגורר ,בילגוראייב 1917נולד ב ש יצחק אולמרו שרה אולמר מחלםל בתבשצ'צ'ין שבפולין הייתה נולדה  .אמסלםרחל 
. 1957ב לארץ  עלומשפחת אולמר ורחל . 1975נפטר בישראל ב ובשצ'צ'ין עם משפחתו לאחר מלחמת העולם השנייה 

הלכו לעולמם לאחר שלקו באותה מחלה אלי ורחל . 2021חידה של אלי אולמר שהלך לעולמו בפברואר אחותו היהייתה 
 .לגבור עליהקשה ולאחר מאבק עיקש במחלה, מאבק שלא עמדו להם כוחותיהם 

 
במערכת החינוך המקומית והוסמכה למדה צעירה התגוררה כל ימי חייה בקריית גת. עלת ארצה בהיותה ילדה שרחל 

אישה שכולה הייתה שנים הייתה אחות בקהילה. במשך כאחות רפואית בבית הספר לאחיות שבבית החולים בלינסון. 
 .ה"גת בשנת תשע-הייתה יקירת הנוער של קריתונתינה ותרומה לאנשים 

 

 
כל עוד חשבה שהמאבק  חייהעל  מהנלחמטיפולים קשים ו הלא נרתע , ה נודע לנו לפני כשנהתעל המחלה הקשה בה לק

 .הבינה גם מתי המאבק אינו מניב הצלחה ומקורבת מקצועית לתחום הרפואה, ישה מעשיתאבל בהיותה א ,צלחי
בסוכות בסוכתם ת הזכורה לי אישית ממפגשים רבים אתה ובעיקר ממנהגה ומנהג שמואל בעלה לארח אמתי תבילגוראיי
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ן הסוכה לפני שהאכילה והשקתה אותו מהמאכלים שהיא לא יצא מפתח ביתה ומיש א המושקעת את חבריה ואנו בתוכם.
השתתפותה במסע השורשים לבילגוראיי והסרת הלוט מעל קיר הזיכרון לקדושי ואת  ושמואל טרחו עליהם בעוד מועד.

 .שכה אהבהנתמכה בבעלה ובשלוש בנותיה שקדמו לפטירתה הקשים ברגעיה  העיירה.
 

 

 .בעה נכדיםבעלה שמואל אמסלם, שלוש בנות ]ענת, תמי וצחית[ ושאת  האחרי ההותיר הבמות
 

ותשוקתה  בצניעותה ובמתינותה ת,חיוך חם, אישיות כובש תסבר, בעל מתנעי כאישהמי שהכיר אותו כל לתהיה זכורה היא 
 .לנתינה ואהבת חינם לאנשים

 
 

 ברוך. היהיה זכר
 

 און[-]ישראל בר

 הרב מיכאל שודריך הרב הראשי של פוליןמימינה 
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 הסרת הלוט מעל קיר הזיכרון לקדושי בילגוראיי בטכס 

 ישיבת חכמי לובליןליד 
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 ישיבת חכמי לובליןב

 
 ערב בבילגוראייבארוחת 
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 בלז'ץמחנה ההשמדה באתר 

 
 חברים ליד אנדרטת ספסל בשביס זינגר בבילגוראייעם 
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 המאוחרת לשמואל וייצמן בן השמונים בבילגוראיי "מצווה-הבר"במסיבת 

 
 משפחת ברזל בטכס הסרת הלוט לקיר הזיכרון בבילגוראייעם 

 
 בטכס הסרת הלוט לקיר הזיכרון בבילגוראיי ב"הרב שודריך ]רב ראשי של פולין[ ושגריר ארהעם 
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 בטכס הסרת הלוט לקיר הזיכרון בבילגוראיי און-רבקה ניב וישראל ברעם 

 
 ראיישבת בבילגוקבלת 
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 בקרית גת. בעלה שמואל אמסלם בסוכהעם 
 

 
 .אחיה המנוח אלי אולמר באזכרת בילגוראייעם 
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 בשם הארגון.

 .און-רבקה ניב וישראל בר
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