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 11.12.21                                   260דף מידע                             חברי ארגון נכבדים

 

 כהז"ל שהל ראלבית שפהנקה זילברצוויג חנה חברתנו של  העל פטירת ובכאב ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער
 .ה, ומשתתף בצערה של משפחתהלעולמ

 14:00בשעה   א'ביום  למנוחת עולמים ותובא .10.12.21 'ויום  אתמולנפטר א י, הבמותה 97הנקה הייתה בת 
 תל אביב   19קומה  6קרית שאול. יושבים שבעה בבית משפחת וינברגר רח' הדסה העלמין בבית .  12.12.21

 .16:00-20:00  09:30-12:30בין השעות 

 

 

 

 
 

 
 

שם עם  ההתגוררו שפאר מבילגוראיי וורמן[ שבע ]שייבלה'-בת לשמואל יוסף ובת .הנקה הייתה ילידת בילגוראיי
עזבה יחד עם משפחתה את  ,באמצעות עגלה וסוס ,1939בספטמבר . מלחמת העולם השנייה משפחתה עד לפרוץ

הייתה שפחה שהתה בערבות סיביר, האב נלקח למחנה עבודה והנקה מ. ה15בהיותה בת  בילגוראיי ונדדו לרחבי רוסיה
 . דאגה לאמה ולאחיהזאת ש
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עלו ארצה הם במחנה עקורים בווצלאר ]ליד מנהיים[ בגרמניה.  1948בשנת הכירה מזמושץ'  זילברצוויגאת בעלה משה 
והתגוררו בבית עולים בשער עליה. עם הגעתם ארצה עבדה בתחילה דרך נמל מרסיי על סיפון האניה נגבה  1949בשנת 

עבד בסולל בונה ואחר כך בחברת קטרפילר, הוא  בעבודות מזדמנות ובהמשך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בעלה
 .81בביתו בהיותו בן  2002נפטר בשנת 

 
 .תבל"אוינברגר להנקה ומשה נולדה בת אחת בלבד, חברתנו רינה 

 

שבעה נינים ואת אחיה היחיד , נכדים שלושה, וינברגרובעלה פרופ' דב וינברגר ה אחריה את בתה רינה הותיר הבמות
 . אליעזר

 
, לא מעט צנועה ומתונה, עצמאית ובעלת זיכרון מופלגסבר, בעל חיוך חם, כאישה נעימת  הלמי שהכיר אות תזכרהיא 

מהסיפורים שאספתי והעדויות על החיים בבילגוראיי, על השריפה והימים בהם נכנסו הגרמנים לעיירה קיבלו את האישור 
, היא פרופ' אלינה סקיבינסקה ממוזיאון השואה בוושינגטוןכשהפגשתי אותה עם ההיסטוריונית הפולנית  .לנכונותם ממנה

 חלקה אתה את זכרונותיה וההיסטוריונים גמאה אותם בעניין רב ודאגה לתעד את העדויות ששמעה במפגש זה.
 

אירועים של הארגון שלנו, מפגשים חברתיים ובאזכרות. ובהמשך אני מצרף בפעילויות ו והשתתפההנקה הייתה מעורבת 
 מתוך אירועים שכאלה. השל תמונות

 
 ברוך. היהיה זכר

 

 און[-]ישראל בר
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 בתמונה: הנקה, בתה רינה ופרופ' סקיבינסקה.

 
 בשם הארגון.

 ורבקה ניב. און-ישראל בר
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