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 איך כל זה התחיל:  
 

כידוע לרובנו חמש נפשות ממשפחת מיקולסקי היו שהחביאו מעיני הצורר הגרמני חמש נפשות יהודיות, הם 
 קי הללו היו:דאגו לרווחתם וכלכלתם וסיכנו בכך את חייהם עצמם. חמשת בני משפחת מיקולס

 
 

 
 

 
 

 חמש הנפשות היהודיות שהסתירו והצילו בכך את חייהם היו:

 

 
. שפגשתי אותה רק אתבדל"מבין כל עשר הנפשות היחידה שעדיין בחיים היא דנוטה רנק מיקולסקה יקירתנו 

 לפני פחות משנה בביתה שברחוב השלושה במאי בבילגוראיי. 

 

בנציון רוזנבאום  :ארבעה זכו לחיים חדשים, הניצולים שיצאו עם הגעת הצבא הרוסי לפולין ונסיגת הגרמנים 5מבין 

ארה"ב. עצוב במיוחד ופולה קניג שעלו לישראל וגרו כאן עד לפטירתם ומנגד ריטה גולדשמידט ולילה שטרן שחיו ב

 היה גורלו של חיים רוזנבאום שלאחר השיחרור התגייס לצבא הפולני ונפל בקרב.

 

מבין המצילים עצוב במיוחד גורלו של האח ירי ]יורק[ מיקולסקי שנפטר בשנות השלושים לחייו והותיר אחריו 

 ף.שנותרו בחוסר כל וחלקם של הניצולים תמכו בהם בחבילות ובכס אישה, בת ובן

 

 אח זה, ירי ]יורק[ מיקולסקי, היווה את העילה עבורי לחקירה והפקת המידע שמועבר בזאת אליכם בדף עדכון זה.
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החל משנות השישים החלו מאמצים לשכנוע "יד ושם" להכיר בבני משפחת מיקולסקי כ"חסידי אומות העולם". 

תצהירים ועדויות באשר לפועלם של בני משפחה פולנית נוצרית אדוקה ויקרה זאת.  ומתןהתהליך לווה בפניות 

הפניות היו מצד ארגון יוצאי בילגוראיי ]ראו בהמשך פנייתו של אברהם קרוננברג ז"ל[ ובמכתבים ותזכורות של 

 הניצולים עצמם ]ראו בהמשך את המסמכים הנ"ל[.
 

. ראשית 1990וגם ב  1986, בהמשך ב 1966בארבעה שלבים החל מ "יד ושם" העניק את ההכרה בבני המשפחה 

אח"כ הוסיפו את הבת ידויגה ואז ניה, יכל הכירו ביאן מיקולסקי, אח"כ הנפיקו תעודה המשותפת לו ולאשתו מל

גם את דנוטה. משום שמצאתי תזכורות חוזרות ונשנות והפצרות מצד הניצולים לכלול גם את האח ירי ]יורק[ בין 

, הגעתי למסקנה שהוא לא בני המשפחהידי אומות העולם" כי חלקו במעשה האציל לא היה פחות משל יתר "חס

התחלתי לחקור את הנושא במטרה לראות אם נחוצה התערבותנו לתקן זאת.  לכןנמנה בין "חסידי אומות העולם" 

ין "חסידי אומות העולם". אבל, הוכח שחששותיי היו לשוא שכן. גם יורק נמנה עם כל יתר בני המשפחה ב דבדיעב

של "יד ושם" "תיק מיקולסקי" והמסמכים שבתוכו שאת חלקם  206תוך כדי בדיקת החומר נפל לידי תיק מספר 

אני מציג בזאת לעיניכם הם ממש מרתקים כי מדובר בעדויות מיד ראשונה.  חלק מהן טרחתי לתרגם לעברית 

 ון וירצר.ובתרגום מפולנית נעזרתי בחברנו שמוליק עצמ

 
 רשומת משפחת מיקולסקי בתוך רשימת חסידי אומות העולם ב "יד ושם"

 

 :לינקים נוספים הקשורים למיקולסקים

 חסידיי אומות העולם מבילגוראיי –משפחת מיקולסקי 

  חסידת אומות העולם בישראל –מיקולסקי ביקור דנוטה 

 1ק[ מיקולסקי  חסידת אומות העולם מצגת ביקור דנוטה ]רנ

 2ביקור דנוטה ]רנק[ מיקולסקי  חסידת אומות העולם מצגת 

  3ביקור דנוטה ]רנק[ מיקולסקי  חסידת אומות העולם מצגת 
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http://www.bil-is.com/The%20visit%20of%20the%20old%20lady.pdf
http://www.bil-is.com/danuta%20first%20presentation.pdf
http://www.bil-is.com/danuta%20second%20presentation.pdf
http://www.bil-is.com/danuta%20third%20%20presentation.pdf
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 וחמשת יקירינו בתוכם. Mרשימת חסידי אומות העולם ששמם מתחיל באות 
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 206תיק יד ושם מספר 
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 ]מסמך מתוך התיק[פניית ארגון יוצאי בילגוראיי ע"י אברהם קרוננברג ליד ושם 
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 :  אמונה-על יאן מיקולסקי האיש כאיש
 

אנו למדים על , הכתובים בכתב ידו, הבאים של יאן מיקולסקי שמצאתי בתוך תיק זה ב"יד ושם" י המסמכיםמשנ

 כך שהיה נוצרי קתולי אדוק. האיש התמצא היטב בכתבי הקודש, קרא בתנך, והשתכנע ביעודה של היהדות

שלו העניק לו את האומץ שרקע רוחני זה  ןהייתכ, אפשר אפילו לומר שהעריץ ואהב את העם היהודי. בעולמנו

עד כדי כך שלא  'פטליסט'לסכן את עצמו ואת משפחתו בעזרה מרצון ליהודים שהסתופפו בביתו. הייתכן שהיה 

האם לקח על עצמו סיכונים משום שהאמין בנבואתם של נביאי ישראל? כפי  ?חשש להקריב את חייו וחיי יקיריו

נטל על עצמו לא נגמרו רק בהסתרת חמשת היהודים, הוא שמסתבר מכתב היד השני המובא בזאת. הסיכונים ש

גם מצא והציל שני ספרי תורה שהחביא בביתו מתחת למיטה בחדר השינה שלו ושל אשתו. ]את הספרים 

 העביר לארגון יוצאי בילגוראיי שהכניסו אותם לבית כנסת בישראל[
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 מסמך הראשון ]תרגם שמוליק עצמון[של הוהנה התרגום 

 

24.05.85 

 אחים יקרים.

אני מבקש לשאול אם יש אפשרות לקבל כתובת אליה אוכל לשלוח את ברכותיי לעם היהודי בישראל. אם כן, אני 

מאד מבקש שימלאו את בקשתי זאת. אני נוצרי קתולי ומספר לכם מעומק לבי עד כמה הכתבים הקדושים 

ודי. עם כל לבי אני אוהב את העם הזה, הכניסו חום בלבי ופתחו בפני פתח להכרת תולדות העם היה

 ובהתלהבות אני מבקש לומר שישראל הינה האח הבכור של פולין.

 ברכת שלום לכם

 מיקולסקי יאן

 פולין.

 

 ]מסמך מתוך התיק[ראה מסמך מצורף בכתב ידו בפולנית החתום בחתימתו 
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שנה לעצמאות מדינת  37לקראת מלאת ברכה לישראל "מסמך  –והנה מסמך שני בכתב ידו של יאן מיקולסקי. 

יב' מפרק ל"א -. הוא מתחיל בכך שהוא מכניס תרגום לפולנית של פסוקים א'15.05.85. המסמך הוא מ "ישראל

מירמיהו: בפסוקים אלו הוא רואה את חזונה של ישראל כעם וכאומה. אבל הסיום שלו בסוף בלשונו הוא אינו פחות 

 ו.חשוב ומלמד על אהבתו העזה לעמנ

 ירמיהו פרק לא
יעֹו,  א יֵדי ָחֶרב; ָהלֹוְך ְלַהְרגִּ ְדָבר, ַעם ְשרִּ כֹּה, ָאַמר ְיהָוה, ָמָצא ֵחן ַבמִּ

ְשָרֵאל יְך, ַעל ב  .יִּ י; ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבתִּ ְרָאה לִּ יְך -ֵמָרחֹוק, ְיהָוה נִּ ֵכן ְמַשְכתִּ
ְבֵנית, ְבתּוַלת  ג  .ָחֶסד ְשָרֵאל:עֹוד ֶאְבֵנְך ְונִּ ְמחֹול   יִּ ְך, ְוָיָצאת בִּ י ֻתַפיִּ עֹוד ַתְעדִּ

ים ֵללּו ד  .ְמַשֲחקִּ ים, ְוחִּ ים, ְבָהֵרי שְֹּמרֹון; ָנְטעּו נְֹּטעִּ י ְכָרמִּ ְטעִּ י ֶיש ה  .עֹוד תִּ -כִּ
ּיֹון, ֶאל ם; קּומּו ְוַנֲעֶלה צִּ ים ְבַהר ֶאְפָריִּ  }פ{  ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו.-יֹום, ָקְראּו נְֹּצרִּ

י ו יעּו ַהְללּו, -כִּ ם; ַהְשמִּ ֹּאש ַהגֹויִּ ְמָחה, ְוַצֲהלּו, ְבר כֹּה ָאַמר ְיהָוה, ָרּנּו ְלַיֲעקֹּב שִּ
ְמרּו, הֹוַשע ְיהָוה ֶאת ְשָרֵאל-ְואִּ ית יִּ יא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ  ז  .ַעְמָך, ֵאת ְשֵארִּ י ֵמבִּ ְננִּ הִּ

ַּיְרְכֵתי ים מִּ ַבְצתִּ ּוֵ --ָאֶרץ-ָצפֹון, ְוקִּ ֶלֶדת ַיְחָדו:ָבם עִּ ֵסַח, ָהָרה ְויֹּ ָקָהל ָגדֹול,   ר ּופִּ
יֵלם ח  .ָישּובּו ֵהָּנה ים אֹובִּ י ָיבֹּאּו, ּוְבַתֲחנּונִּ ְבכִּ יֵכם ֶאל--בִּ ם, ְבֶדֶרְך -אֹולִּ ַנֲחֵלי ַמיִּ

ָכְשלּו ָבּה: ֹּא יִּ י  ָיָשר ל י -כִּ ם ְבכֹּרִּ ְשָרֵאל ְלָאב, ְוֶאְפַריִּ י ְליִּ יתִּ ָהיִּ
ְמעּו ְדַבר ט  {}ס  הּוא. ְמרּו, ְמָזֵרה -שִּ ֶמְרָחק; ְואִּ ים מִּ ּיִּ ידּו ָבאִּ ם, ְוַהגִּ ְיהָוה גֹויִּ

ְשָרֵאל ְיַקְבֶצּנּו, ּוְשָמרֹו, ְכרֶֹּעה ֶעְדרֹו י י  .יִּ ַּיד -ָפָדה ְיהָוה, ֶאת-כִּ ַיֲעקֹּב; ּוְגָאלֹו, מִּ
ֶמּנּו ְמרֹום יא  .ָחָזק מִּ ְּננּו בִּ ּיֹון,-ּוָבאּו, ְורִּ -ָדָגן ְוַעל-טּוב ְיהָוה ַעל-ְוָנֲהרּו ֶאל צִּ
ירֹּש ְוַעל ְצָהר, ְוַעל-תִּ ֹּא-ְבֵני-יִּ ֹּאן ּוָבָקר; ְוָהְיָתה ַנְפָשם ְכַגן ָרֶוה, ְול יפּו -צ יֹוסִּ

י  יב  .ְלַדֲאָבה עֹוד ים ַיְחָדו; ְוָהַפְכתִּ ים ּוְזֵקנִּ ְשַמח ְבתּוָלה ְבָמחֹול, ּוַבֻחרִּ ָאז תִּ
יגֹוָנםֶאְבָלם ְלשָ  ים מִּ ַמְחתִּ ים, ְושִּ ַחְמתִּ ים, ָדֶשן;  יג  .שֹון ְונִּ י ֶנֶפש ַהכֲֹּהנִּ ֵּויתִּ ְורִּ

י ֶאת ְשָבעּו, ְנֻאם-ְוַעמִּ י יִּ  }ס{  ְיהָוה.-טּובִּ

לחזרתו של העם היהודי לארץ הקדושה אשר נתן להם האלהים ויצירתה המחודשת של מדינת  37שנת  לכבוד
 . אלהי ישראל.ל מה שהבטיח הנביא מפיו של האלהים עצמו ושהאלהים גם קייםישראל, אני מאחל את כ

 שלום לכם ! הללויה
 .יאן מיקולסקי

15.05.85 
 ראה מסמך מצורף בכתב ידו בפולנית החתום בחתימתו ]מסמך מתוך התיק[
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 :  ובעלה אחת מהניצולות - טה גולדשמידטרים של ריימכתבים ותצה
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 תרגום מכתבה של ריטה גולדברג ]ניצולת מיקולסקי[ ליד ושם

 און-תרגום מאנגלית: ישראל בר

 ]מכתב זה נועד כדי לבקש לכלול גם את הבן יורק מיקולסקי בין חסידי אומות העולם[

 גברת ריטה גולדשמידט
 608רחוב מונטגומרי 
 11225ברוקלין, ניו יורק 

 ארה"ב
 

 1991ביוני  27
 

 ד"ר מרדכי פלדיאל, מנהל
 המחלקה לחסידי אומות העולם.

 יד ושם
 3477ת"ד 

 91034ירושלים 
 ישראל

 
 ד"ר פלדיאל היקר.

 
בעניין ובנושא הכרה ב יורק מיקולסקי, בנו של יאן מיקולסקי כחסיד  1991ביוני  5שמחתי מאד להיפגש אתך ב 

 אומות העולם.
 

להכרה כחסידי אומות העולם בשל העבודה הנוספת שנדרשת משום  הלך ולוועדאני מביעה את התנצלותי 
 כשדנו בבני משפחת מיקולסקי לא דנו בכל בני המשפחה בו זמנית.

 
כל אחד מבני משפחת מיקולסקי הרוויח ביושר את הוקרת התודה שלנו מעומק הלב ואת הזכות להכרה בהם 

יהודיות ובעזרתם לאחרים פעלו מעל ומעבר להומניטריות וטוב כחסידי אומות העולם. בכך שהצילו חמש נפשות 
לב. לאורך כל התקופה שהחביאו אותנו הם סיכנו את חייהם עצמם, ובכך שעשו זאת למענינו מנעו מעצמם את 

 היכולת לקיים אורח חיים נורמאלי.
 

ניקו וטיהרו את בגדינו לא רק שפינו את הפרשות גופינו, בימי החורף המקפיאים הכניסו אותנו לתוך ביתם, 
 מכינים ואפשרו לנו להתרחץ. כל בני המשפחה היו מעורבים בכך.

 
בנם, יורק היה פולני משכיל בגיר. דבר בחינוך שרכש לא הכשיר אותו להבין ולפעול כפי שפעל למען יהודי, ועם 

 כל זאת הוא המשיך להתנהג כלפינו באדיבות ואהדה שלא תאמן.
 

ל המרד בגטו וורשה, הכבוד והסובלנות שגילו כלפי מנהגינו היהודיים והתנהגותנו הם שמחו אתנו בדברם ע
]בהיותם אנשים בעלי משמעת[, עד כמה חשובות היו לנו הערותיהם ודבריהם אתנו במשך כל  הנבדלת משלהם 

 אותו הזמן.
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יכוז ]ללא שום קשר היה אפילו מקרה שגזירה גרמנית ירדה עליהם ועל שכניהם להיות מפונים מביתם למחנה ר
לכך שהסתירו אותנו[, גזירה שתודה לאל בוטלה ולא התגשמה, עם כל האימה והפחד שרבצו עליהם הם 

 המשיכו להסתיר אותו ולדאוג לכל צרכינו.
 

חלוף המלחמה לא שינתה דבר בדאגתם והתעניינותם בנו. יאן מיקולסקי ביקר אותי בבית הילדים בלובלין 
הערכתו  ות בקשר אתי. מכתביו עודדו את לימודיי והציעו תמיד עצה מועילה גם לילדיי. והמשיך להתעניין ולהי

והכבוד שחש כלפי יהודים לא דעכה לעולם. מפעם לפעם היה מזכיר לי את סבי, היה מספר על סגולותיו 
 האנושיות ומעיר עד כמה נדירים אנשים כפי שהוא היה.

 
בקשר בתדירות ככל שיכולתי, מפעם לפעם תמכתי בהם כספית  כדי להביע את הוקרתי והערכתי הייתי אתם

 והייתי אתם בקשר מכתבים.
 

גיליתי להפתעתי שיורק, בנם, נפטר בגיל צעיר, בהיותו בשנות השלושים לחייו. מפעם לפעם הייתי שולחת 
 סכומי כסף קטנים לאשתו ולילדיו.

 
. אשתו, בתו ובנו זכאים להיות מתוגמלים בשל יורק זכאי להכרה כחסיד אומות העולם בשל מה שעשה עבורינו

 נדיבות ליבו של הבעל והאב שלהם.
 

אני מבינה שיש עוד עדויות בהקשר למשפחת מיקולסקי הקיימות ברשומות ותיקי יד ושם מהראיון שהעניקה 
 לכם הגברת פרל קניג.

 
תטפל בכך בחוכמה ומתוך אני מודה לך מראש על הזמן שתקדיש כדי לחקור ולבדוק את המצב. אני בטוחה ש

 התחשבות צודקת.
 

 בכבוד רב, שלך.
 גברת ריטה גולדשמידט ]מקודם רבקה ויינברג[
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עשר שנים לאחר הראשון[ כדי  2001במכתב נוסף ]תזכורת[ ששלחה ריטה גולדשמידט ליד ושם ]ספטמבר 
המכתב המתורגם, אבל כוללת  להפציר בהם לזרז את מתן תואר חסיד אומות העולם ליורק היא חוזרת על נוסח

בו תוספת שלא מופיעה במכתב הראשון. תוספת המרחיבה את חלקו של יורק במבצע ההצלה ואת טכניקה 
 ההסוואה של המיקולסקים מעיני הגרמנים:

 

 
 

כשהגרמנים עשו את מפקדתם בחצרו של מיקולסקי ]הערה: מפקדת הגרמנים לא הייתה בחצר מיקולסקי, אבל 
ום שיאן מיקולסקי למד באוסטריה וידע גרמנית, השתמשו בו לעזרה לצורך השגת מצרכי מזון, הגרמנים, מש

און[ . הם הביאו אתם כלבי גישוש במטרה שיריחו -ישראל בר –לכביסה וכד' ולכן שהו הרבה בביתו ובחצר ביתו 
הכלוב של הארנבות היה  ויגלו יהודים מסתתרים. יורק נוהג היה לגדל ארנבות ]הערה: לדברי דנוטה מיקולסקה,

 –מעל הבונקר שבו הסתתרו כדי שאם הכלבים ינבחו הגרמנים יחשבו הגרמנים שהכלבים נובחים על הארנבות 
של כלבי הגישוש מלגלות אותנו, אבל אני  את הדעת והסיחו, והפריעאון[ ייתכן שבדרך נס הארנבות -ישראל בר

מעל ראשינו שעה שהם צעדו על הרצפה שבנתה משפחת  זוכרת כמו היום את רעש רגליהם הנעולות במגפיים
 מיקולסקי כדי להסתיר אותנו.
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 :  אחד מן הניצולים – מכתבים ותצהירים של בנציון רוזנבאום
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  הצהרה

 06.03.1966חותמת התקבל מ 

 מאת: בנציון רוזנבאום

 60בן  1906יליד: 

 122המען הנוכחי: גבעתיים, רחוב כצנלסון 

 כתובתי בעת מלחמת העולם השנייה: בילגוראיי

 

 Jan Mikulski –פרטים על מר יאן מיקולסקי 

 Jan Mikulski –יאן מיקולסקי השם: 

 80כבן הגיל: 

 , פולין3המען הנוכחי: בילגוראיי, רחוב דלוגה מס' 

 עתה גמלאי. –המקצוע: יערן בכיר 

 הכתובת בעת מלחמת העולם השניה: פרבר וולה, בילגוראיי

לפני מלחמת העולם השניה סחרתי בעצים ובעקבות זה הספקתי להכיר מקרוב את היערן הבכיר יאן מיקולסקי. הנ"ל לא רק 

 ני הנאצים אלא דאג גם להסתרתם של האנשים הבאים:שהסתיר אותי מפ

 13הגב' פולה קניג המתגוררת עתה בבני ברק רחוב רבי...  .1

 הגב' לילה שטרן המתגוררת עכשו בארצות הברית .2
 הגב' ריטה גולדשמידט, המתגוררת אף היא בארצות הברית .3
 מר חיים רוזנבאום ז"ל אשר נפל בשדה הקרב כחייל פולני. .4

ה" העומדת להתרחש, ברחתי כל עוד נפשי בקרבי לתוככי היער. שם נפגשתי עם הגב' פולה קניג וחיים רוזנבאום. בהודע על "אקצי

 הסתתרנו ביער שבועות אחדים. בערבים נהגנו לבוא למשפחת מיקולסקי. אלה דאגו לכלכלתנו ולפעמים אפשרו גם לינה.

ז הציע לנו מר מיקולסקי לגור אצלו. קיבלנו את הצעתו בשמחה החורף בא ואתו כפור חזק. מעטה שלג צחור כיסה את העיר, וא

רבה ובהזדמנו זו עלה בידינו להכיר את ריטה גולדשמידט ולילה שטרן.  כדי להסתיר אותנו מפני הצורר הנאצי התקין מר מיקולסקי 

פה ועשו את כל שביכולתם מחבוא מתחת לרצפת המחסן, בקרבת הרפת. הן מר מיקולסקי והן בני משפחתו התיחסו אלינו מאד י

 כדי לעזור לנו. חיים רוזנבאום ז"ל ואנכי שהינו אצלו תקופה מסוימת ולאחר מכן הצטרפנו לשורות הפרטיזנים.

עלי לציין כאן כי שהותי במחבוא היה כרוך בסכנה גדולה אשר הייתה עלולה לגרום למותנו וגם למות בני משפחת מיקולסקי. 

ת לפעמים למשך ימים מספר בדירתו של מיקולסקי ובעת ביקורם נאלצנו לשכב במחבוא ללא תנועה השוטרים הגרמנים נהגו לשהו

 כלשהי. היו אלה רגעים קשים למדי עבור כולנו, אולם התגברנו על הכל וזאת בראש וראשונה הודות למר מיקולסקי.

  חתום בנציון רוזנבאום.

 און[-ישראל בר –]הכין וערך ממסמך מקורי 
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 :  אחת מן הניצולות – ותצהחרים של פרלה קניגמכתבים 
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 מכתב פרלה קניג ל"יד ושם" בהקשר לידויגה מיקולסקה
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דנוטה ויורק עוד לא הוכרו בשלב זהתעודת כבוד הכוללת רק את שמות יאן מליניה וידויגה. 
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תעודת הלידה של דנוטה מיקולסקה
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הודעה לדנוטה על ההחלטה להעניק לה את המדליה ותואר "חסידת אומות עולם"
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 תעודת "חסידת אומות העולם" לדנוטה מיקולסקה רנק
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  יאן מיקולסקי 

 

 יאן מיקולסקי 

 

 מליניה מיקולסקי

 

 ביתם של המיקולסקים בפרבר וולא דוז'ה בחצר זאת הוסתרו חמשת הניצולים. הבית לא קיים היום
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 בתוך מקום המסתור בחצר ובביתותמונות של הניצולים שצולמו ע"י יאן מיקולסקי 

   

 

 בנציון, פרלה וחיים –מימין 

 

 כל חמשת הניצולים
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 ]כאורחת ארגון יוצאי בילגוראיי[ צולם ב"יד ושם" שערכו לה סיור מודרך 2012צילומים מביקורה של דנוטה ב 

  

  

 און[-און, דנוטה וישראל בר-זהבה בר –]מימין  2017באוקטובר  אצלהיתה של דנוטה ביקורי בתמונה שצולמה ב
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 עד כאן בעניין משפחת מיקולסקי.

מתוך תיקיית  206תודתי לפרופ' אלינה סקיבינסקה והעזרה שקיבלתי באיסוף החומר וקבלת תיק מיקולסקי מס' 

 "חסידי אומות העולם" בארכיון "יד ושם".

 

לחיים עוד יותר ארוכים  ,בילגוראיי ליקירתנו דנוטה מיקולסקה רנקברכה גורפת בשם כל חברי ארגון יוצאי 

 ובבריאות. אנו שולחים בזאת אליה חיבוק חם ואוהב.

 

אני דואג שהדפים המופקים על ידי יועברו גם לידידינו בפולין ואדאג לכך שארתור בארה השומר אתה על קשר 

 ה מסמך זה ויתרגם לה את משמעותו.ותומך בה בכל דבר שהיא צריכה יעביר ל , סועד אותהרצוף

 

 בברכה

 

 און-רבקה ניב וישראל בר
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