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 16.09.2019                                   228דף מידע                             חברי ארגון נכבדים

 

 ז"ל שהלך לעולמו, ומשתתף בצערה של משפחתו. אל קורןשריחברנו ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער על פטירתו של 
 .אותו יוםבלמנוחת עולמים  הובאו 13.09.19' ויום  בבוקרנפטר במותו, הוא  97, היה בן שראלי
 

 
 

 

 
 

 
 

וחי עד למלחמה בבילגוראיי. הוא הרבה בסיפוריו לתאר את העיירה, נופיה, אוכלוסייתה, הזרמים ישראל קורן. נולד 
השונים שהרכיבו את המרקם האנושי, המקצועות שלהם והקושי של מרביתם להתקיים ולהתפרנס. ראה אותה  נשרפה 

ודים לעבודות קשות. את הצבא האדום נכנס לעיר ומחליף את , את הגרמנים נכנסים לעיר ומתחילים להוציא יה1939ב 
ימים. היה נוכח באירוע שהצבא האדום ארגן להודיע על כוונתו לפנות את העיירה ועל כך  10הגרמנים לתקופה של 

שהגרמנים עתידים לשוב. במשאית של הצבא האדום הגיע לאוקרינה לעיר קובל. לאחר שספג מנת תעמולה סובייטית, 
עצמו יחד עם אחרים מוצא לעבודה קשה והחל לרקום מחשבות על בריחה. כשהרפטריאציה אופשרה חצה את מצא 

. יחד עם אשתו ציפורה תבל"א הקים 1948הגבול לפולין, למחנה עקורים בגרמניה ומשם עלה ארצה באוגוסט 
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רבות כמנהל אחזקה באחד משפחה, עבד כברזלן מומחה בענף הבנייה ועם פרישתו המשיך לעבוד בעבודות שונות ל
ממפעלי התע"ש. המכירים אותו יודעים לספר עלי בעיקר שהיה אדם חזק ביותר פיזית ומנטאלית, ושהיה לו זיכרון 

פנומנאלי והגיון בריא ומעשי. עד ימיו האחרונים התגורר ברעננה יחד עם אשתו ובדאגה ומסירות לרווחתו מצד 
 .משפחתו

ינוח על משכבו בשלום. נינים 12נכדים ו 9יו אישה, שתי בנות ובן, היה בפטירתו. הותיר אחר 97בן   

 
 בביתו ברעננהישראל 

 
 ישראל בביתו ברעננה

 
 עם רבקה באחד מביקורינו אצלוישראל 

 
 ושמוליק עצמון באזכרהישראל 

 
 משתתף באזכרהישראל 

 
 מרצה על זכרונותיו מהעיירהישראל 

 
 עם זקנינו במפגש

 
 במפגש עם זקנינו

 
 און-ישראל ברעם 
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 חברים שארגנובמפגש 

 
 חברה לספסל הלימודים בתיה פדרעם 

 
 אלקה שובלעם 

 
 בשם הארגון.

 .און-רבקה ניב וישראל בר
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