
 
               עמוד מס' 1

 ליצירת קשר
 rivka783@zahav.net.il  03- 6967589ת"א     טלפון:  19רבקה ניב רחוב דוד המלך 

 5718129-03פקס:  i@zahav.net.il-baron  5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

 
 11.02.21                                   250דף מידע                             חברי ארגון נכבדים

 

ז"ל שהלך לעולמו, ומשתתף בצערה של  אלי אולמרחברנו על פטירתו של  ובכאב ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער
 משפחתו.

בבית העלמין .  11.02.21 'היום ב למנוחת עולמים ויובא .10.02.21 ד'יום  אתמולנפטר במותו, הוא  68, היה בן אלי
 .הישן בן זכאי

 
 

 

 
 

 
 

עם משפחתו לאחר  התגוררו בילגוראייב 1917נולד ב ש יצחק אולמרו שרה אולמר מחלםל בן .06.11.53ב נולד אלי 
היה אחיה היחיד של אלי  .1957ב לארץ  אולמר עלתהמשפחת  .1975נפטר בישראל ב ובשצ'צ'ין  מלחמת העולם השנייה

 חברתנו רחל אמסלם אולמר מקריית גת. 
 

ל "מצה ושיחרורלאחר  בדרגת סגן אלוף. 40 ל בהיותו בן"מצהבחיל האוויר והשתחרר  עשה כנווטאת שירותו הצבאי 
תפקידו רכש בתוקף תפקיד אותו מלא במשך שלוש שנים.  ל בוורשה שבפוליןאכנספח כלכלי בשגרירות ישר שלח לשמשנ

אירוע לאומי פולני חג או כל , כך שגם אחר שובו ארצה לא היה רבה להערכהמהם וזכה  שאתם היה קשורבפולין חברים לו 
 .אליהם ל שלא הוזמןקבלת פנים רשמית של שגרירות פולין בישראו

 
 י השלים תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה.לשירותו הצבאבמקביל 
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לא נרתע מטיפולים קשים יקירנו היה דמות של לוחם,  אליהמחלה הקשה בה לקה נודע לנו לפני כשנה וחצי, ברם על 

ל זאת עשה כשלצידו כ לעולם וברגעים הקשים היותר לא, מוותר... נלחם על כל רגע נוסף כדי לחיות, בילגוראיי אמתיו
 נצבת אישתו התומכת רותי.

 
 

 . ואת אחותו רחל, חמישה נכדים ,ארבעה ילדים ,רותיאת אשתו  אחריו אליבמותו הותיר 
 

 .יהיה זכור למי שהכיר אותו כאדם נעים סבר, בעל חיוך חם, אישיות כובש בצניעותה ובמתינותה הוא
 

אני מצרף תמונות שלו ובהמשך ברתיים ובאזכרות. את אלי רבות במסגרת אירועים של הארגון שלנו, מפגשים חפגשנו 
 מתוך אירועים שכאלה.

 
 יהיה זכרו ברוך.

 

 און[-]ישראל בר
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 שמואל וייצמן ועם יהודה ברזלעם אולמר בתמונות אלי 
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 בשם הארגון.

 .און-רבקה ניב וישראל בר
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