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 .משפחתו של בצערה ומשתתף, לעולמו שהלך ל"ז רמןה שמואל של פטירתו על בצער מודיע בילגוראיי יוצאי ארגון
בתל  רית שאולקבית העלמין בהובא למנוחת עולמים ו 30.91.90נפטר בצהרי יום ג' הוא , במותו 13 בן היהשמואל, 

 .  35.91.90' דום ביאביב 
 

 

 

 
 
 

 .משפחה שהיו לה שישה בנים וארבע בנותל,  11.39.9190 בשמואל נולד בבילגוראיי בפולין 
 

מינו הם חיילים שיתלוו אל משפחות בבילגוראיי  יותם של הגרמניםהעת בריחת המשפחה מבילגוראיי הוא שב מעשה
יהודיות במטרה להחרים את רכושם, קצין גרמני שכזה שהגיע לבית משפחת הרמן מילא את משימתו, ברם בשונה 

שיהודים וגרמנים לא יוכלו לשהות במחיצה  ת האב אברהם הרמןאגרמנים אחרים עשה דבר חריג ביותר בכך שהזהיר מ
שיותר מזה לא היה נחוץ לבני משפחת הרמן כדי להחליט על עזיבת כנראה אחת ושמי שישאר בעיירה נחרץ גורלו. 

ל אותה רכבת יחידה שהעמידו בילגוראיי, ואמנם כשנקרתה ההזדמנות לעשות זאת, מצאו כל בני המשפחה עצמם ע
ים והאחיות, ההורים, כל האח :ן, לא נפרדו כל בני המשפחהאבילגוראיי כשמגמת פניהם לרוסיה, מכ יהודיהרוסים ל

ברוסיה כיחידה אחת, יחד  הנדד הפחמשהל כ .משפחותיהםו םהלרבות האח יחזקאל והאחות פרידה שכבר היו נשואים 
לראשונה  םשומשם לגרמניה  שרדו את המלחמה, חזרו לפולין,ולם כ ר ובמקומות נוספים בברית המועצות. היו בסיבי

על סיפונה של  יההל שמוא. בזה אחר זה מהאחים נסעו לאמריקה והאחרים עלו לישראלשלושה  :דרכיהםנפרדו 
גם  הצראהגיעו  ווהמכשעלה לארץ. סופו עבר את כל התלאות שעברו המעפילים שנתפסו על ידי הבריטים. ו האקסודוס 
ו הקימו יחדיהאחים . [יבל"א] חנה ושרה :ושתי אחיותיו הצעיר בבנים - שלמהזכרונם לברכה, יעקב ו קאלזיח :הוריו, אחיו

נשא לאישה את שמואל . סגירת המפעל לא הפסיק לעבוד גם לאחר לאמוש, 9193מפעל לגדרות מתכת שעבד ופעל עד 
שנשאה נכדתו סיפרה בהספד לולה ולשניים נולדו שני בנים שהיוו את כל עולמם ושבחינוכם השקיעו עד מעבר ליכולת. 

ואמנם  "דיןה-עורךזה הרופא וזה " :מצביעה עליהם ואומרתהיא שכשהייתה לולה עוברת ברחוב עם שני ילדיה הייתה 
ד "והאחר הוא עו  3301 מאז אופהר ףבאס תולדויו םנשי תחטיב מנהל אריה הרמן 'פרופ –אחד הבנים היה לרופא 

 .הן זורגאל שן ארגהמ דעוהר "ויו "תמילועה כבימ"לת הנה ברח םגהו שאתמר הרמן 
 

 .ךרוו בכרזיה הי .םאת אשתו לילי, שני בנים, חמישה נכדים וארבעה ניני אחריו לואשמהותיר במותו 
 

 .וןארגהם שב
 .און-רבקה ניב וישראל בר
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