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 10.04.22                                   267דף מידע                             חברי ארגון נכבדים

 

ומשתתף בצערה של  ,שהלך לעולמוז"ל  פטירת חברנו שלמה הרמןעל  ובכאב ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער
 .ומשפחת

 
קרית שאול בבית העלמין  באותו היום למנוחת עולמים והובא ,08.04.22' וביום  הוא נפטר, ובמות 94 שלמה היה בן
 שבתל אביב.

 
 
 

 
 

 

 

 

שלמה הרמן ז"ל, היה יליד בילגוראיי. בן למשפחת הארמן שהיתה מהידועות והמכובדות בעיירה, משפחת הארמן הייתה 
בשל היותו בבילגוראיי ששמו הלך לפניו ואברהם הארמן  אסתר . שלמה היה בנם של דבורהשל סוחריםידועה כמשפחת 

איש עשיר ובעלים  הסגולה של הקהילה היהודית.מיחידי  ביד רחבה,  בעל צדקה גדול, מכניס אורחים, עסק בגמילות חסד
מואל עצמון מספר ש, היה בורח מן הכבוד ופעיל למען הציבור בעיירה. וסחר בנפות סיטונאית גדולה לבדיםלחנות 

 שאברהם היה הסנדק שלו.
 

mailto:rivka783@zahav.net.il
mailto:baron-i@zahav.net.il


 
               עמוד מס' 2

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

 9571812-03פקס:  i@zahav.net.il-baron  5718244-03גן טלפון: -רמת 21און רחוב יוסף צבי -ישראל בר

. חטיבת עציםסיביר והועסקו בלאחר הפצצת בילגוראיי נמלטה המשפחה להרים ולאחר מכן לברית המועצות שם שהו ב
כשהרפטריאציה אופשרה, הם חזרו לפולין ומשם לגרמניה, לאחר  מכן היו באוזבקיסטן.לאחר . 13שלמה היה אז רק בן 

   . 1949עלה ארצה ב  וריםקשהייה במחנות ע
 

העולם השניה. . כולם ברחו לברית המועצות עם פרוץ מלחמת , הוא היה הצעיר באחיםלשלמה היו עשרה אחים ואחיות
 אחד האחים נפטר שם. עם סיום המלחמה עלו שישה מהם ארצה ושלושה היגרו לארה"ב.

 
בית מלאכה לייצור רשתות [ 08.12.2013שנפטר ב ]בארץ הספיק לשרת בצבא, הקים יחד עם אחיו שמואל הרמן ז"ל 

קיו לא הפסיק לחפש לעצמו תעסוקה גם לאחר סגירת עס ואחר כך סיטונאות סיגריות."אחים הרמן לרשתות ברזל" ברזל 
 ולזוג נולדו שלושה ילדים. 1953. עם אשתו רחל התחתן בשנת 85ועבד עד גיל 

 

 נינים. 23, ו נכדים אחד עשר ובן,בנות  שתי אחיות ]אחת בישראל והשניה בארה"ב[, שתי, אשתואת  ואחריהותיר  ובמות
 

ובכך שמאז החל הארגון שלנו לקיים אזכרות הוא היה האיש וצנוע,  ידידותיכאיש מתון, מי שהכיר אותו כל ל הוא יהיה זכור
 .ובתמונות המצורפות נתן לראות זאת בבירור ו"אל מלא רחמים" "הקדיש"שהופקד על אמירת 

 
 ברוך. ויהיה זכר

 

 און[-]ישראל בר
 

 
 

 
 מימין שמואל ומשמאל שלמה ז"ל 2009תמונה של שני האחים מ 
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 באזכרת בילגוראיי שלמה מימין ושמואל משמאל. 2008תמונה מ 

 

 
 שלמה מימין ובנו עו"ד אפרים הרמן משמאל באזכרת בילגוראיי
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 2012שלמה מימין עם בני אבינון ז"ל צילום מ 
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