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ד, מרדכי סיפר לי שמקור משפחתו "ירא שמיים ואיש חביהודי שנים אחדות הכרנו את מרדכי ברון.  לפני
פחתי שגם משפחתי ששמה בבילגוראיי היה ברון סיקרן אותי לדעת אם קיים היה קשר משמשום מבילגוראיי. 

לובלסקי כמחפש -ינובעיירת מולדתו , סבי ישראל יעקב ברון הגיע לבילגוראיי מלא נמצא כל קשרלצערי בינינו. 
ילדיו כל פחה. , פרנס גדולה לא מצא אבל מנגד מצא אישה, את בתיה סבתי ואתה הקים משאחר מקום פרנסה

שלמעשה השם ברון של משפחתי יובא מינוב לובלסקי בעוד כך נולדו כבר בבילגוראיי.  ל שמואל"ז ובתוכם אבי
שום קשר משפחתי בין שתי אין   תה כבר עם שורשים עמוקים בבילגוראיי.ישמשפחת ברון של מרדכי הי

 המשפחות הנושאות באותו שם.
 

 :ילדים 5, נשוי לנחמה ואב ל מתגורר בכפר חב"ד ואה הגיע לביתי וגלל לפני את קורות משפחתו. מרדכי ברון
]פלורידה[, יוסף אברהם  : יעקב אייזיקובני  : מיכל אטל ]גרה בפילדלפיה[ , הניה יהודית ]בטבעון[ ויבנות

  מיכאל זאב ]כפר חב"ד[, מנחם מנדל ]נווה דניאל ירושלים[ ]ברוקלין[,
 

לרוסיה  ברח לפני המלחמה ,ילגוראייביליד  היהמבילגוראיי:  המשפחה מקור  מיכאל יחיאל -ביו של מרדכי א
נשארה  לשמועות על מה שצפוי ליהודים לא האמינהשבתחילה אשתו   .ילדים ]משה פנינה וחנה[ 0עם 

 הפגישה מחדש את בני הזוגיד הגורל  ,בעצמה לרוסיהברחה גם היא  שהבינה זאתכאח"כ  .בבילגוראיי
 זרה המשפחהח 9155לאוליאנוס באורל  שם נולד מרדכי.  ב  עברובעלה ו היאו ,במרחבים הענקיים של רוסיה

נפטר ב  מיכאל יחיאל האבא .ברמלה 9151גרו מ  הם ,עלו לארץלגרמניה ודרך צרפת אחרי שנה נסעו לפולין, 
 קבורים ברמלה.השניים . 9197והאם ב  9159

 
הרחיב מרדכי את יריעת הסיפור הסתבר לי שמשפחת על תבנית עלילתית די מוכרת, אבל כשבור סיפ כאןעד 

ת תה רחבה יותר, שרובם היו אנשים שהבינו בשלבים מוקדמים של המאה עשרים שבמקום להיויברון הי
מיכאל  -ביו של מרדכי אלגרו לאמריקה. הו את גורלם בידם, ובזה אחר זה נמקים בבילגוראיי, עדיף שיקח

עוד ו ,לפני מלחמת העולם הראשונהלאמריקה, חלקם עוד  גרוהש ועוד שלוש אחיותהיו עוד שני אחים יחיאל 
, וכאן באה אבל –עקבותיהם לא נודעו ו העולם השנייה תילדיו נעלמו במלחמ שבעתו שהוא, אשתו אח אחד

מרגשות ות מרדכי הגיע אלי מצוייד בתמונות איכותיות ביותר של בני משפחתו, תמונ :ההפתעה הגדולה
נשארו בבילגוראיי שרו משום שבעליהם נשתמהתמונות   .שצולמו בבילגוראיי ממש מתחילת המאה העשרים

שלוח אליהם את התמונות לפני שעזבו או נעלמו, שמרו על קשר מכתבים רצוף עם אחיהם באמריקה ודאגו ל
מאמריקה הגיעו למרדכי והוא תמונות ה וסיפו מספר מלים ליקיריהם במרחקים. כשכרגיל בגב התמונה ה

מי ים לשתף את כל חברינו בתמונות המרגשות הללו, שמחאנו את התמונות וסרקתי  שהעמידם לטובת הכלל.
צילום מניתן ללמוד ו התלבשו לכבודו :אז צילום משפחתי היה אירועי א שיכול להוסיף עליהם מידע יבורך. 

יותר מכל חלק מהתמונות הן המזכרת בל א לא בהכרח על מעמד חברתי.הם, העל אפנת הזמנים  שכזה
 שנותרה מהאח האבוד ובני משפחתו. והאחרונה היחידה
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 .באדיבותו נתנו לנו תמונות בני משפחתווד "בכפר חבמתגורר  –ן ברו מרדכי

 

 
 

 בשנות העשרים בבילגוראיי.צולם  ברון האב מיכאל יחיאל
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הסבא של ברון , משה [ברון ]מיכאל יחיאל אחות הצעירה של האבה ברון יהמימין הנ :

נפטרה בגיל ברון שא אם הסב, פייגה צ'יפה תואב אביו, אשתו בלה ברון לידם יושבת הסבתא רב מרדכי
 לא ידועה שנת התצלוםבבילגוראיי צולם   בבילגוראיי.  משמאל אישה לא מזוהה. 995

   
ג'ק יענקל  היא ובעלה 9130ב בבילגוראיי  ומצול התמונותאחות האב מיכאל יחיאל קנאריק ברון חנה 

 .את מירב בני המשפחה לאמריקההיו אחראים להב שהיגרו לאמריקהקנאריק 
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. במקצועו 9919הגיע לאמריקה ב אחות של האבא מיכאל יחיאל  ברון, חנההבעל של ריק קאניענקל ג'ק 

מבילגוראיי שנישא לחנה ברון אחר ל  .טרנוגרודמהוא במקור היה סנדלר והיה הסנדלר של משפחת קנדי.  
 קאנריק לא היו ילדיםלזוג . המשפחה לאמריקהבני  האיש שהעביר את רובהיה הוא 

 

 
 .ברון והניה ברון ושתי אחיותיה הינדה ברון ריק אשתו חנהג'ק יעקב קאנ
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 ואחותו של ג'קריק, קאנ יעקב אמא של ג'ק ,קקאנרי ברון חנה

 

 
בנותיהם בלה וסילביה תמונה מ יםושתי ]מטרנוגרוד[ ]אחות האב[ בעלה שלמה מגרם ברון מגרם הינדה

 .משנות העשרים
לפני בבילגוראיי   צולמותמונות ה אחות של האב.]בלה, רוזה, וסילביה[ מגרם  ברון בנותיה של הינדה

 גרו לאמריקה.יבתחילת המאה כי בשנות העשרים הם ה ,המלחמה
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 .9136[ ב פייבל שרגא ושושנה ]צולם בטרנוגרוד –ה ברון מגרם דבעלה של הינשלמה הורי 
 

   
אשתו ו בני ברוןתמונה מוקדמת של ו, 9191, צולם ב אחד מאחיו של האב מיכאל יחיאל ברוןעוד בני ברון, 

 9199במאי  15הגיעו לאמריקה ב השניים , 10והיא בת  15הוא בן שרה 
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 בבילגוראיי. ומצול ברון עם חנהזיפרמן  ובנימין ברון -ביילה זיפרמן  מבילגוראייפרמן משפחת זי

 

 
 של חיים ברון ואשתו קיילה.ותמונה  .אשתו קיילה ושני ילדים ,חייםהאובד , האח מימין האב מיכאל יחיאל
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 יה בדטרוייט[ האח שנעלם עם שבעת ילדיויח, אחותו הניה ]ברון מיכאל יחיאל –ברון מימין האבא של מרדכי 

 צולמה בבילגוראיי בראשית המאה העשרים.תמונה ה .אחת מילדותיו - שרהואשתו קיילה ברון חיים 
 

 
: ומאחור הוא כותב התמונה נשלחה ממנו לאחותו הינדה .ילדיו 7עם  נעלםששתי בנותיו של האח חיים 

ערלעך, פון מיר דיין ברודער חיים דפאר מיין שוועסטער הינדע, שיק איך די פיקטשע פון מיינע קינ"
 [חיים ברוןממני, אחיך , פעוטות שליהלאחותי הינדה, אני שולח פיקצ'ר של ] ."באראן
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 בניו יורק ]לפי החותמת[ חודשה ומוסגרה מחדשתמונה הים, יבילגוראשלושה 
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 .קבוצה של בילגוראיים שצולמה בבילגוראיי.  מבקשים זיהוי

 .און-מרבקה ניב וישראל בר


