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 14.12.2017                                    207חברי ארגון נכבדים                            דף מידע   

 
 ומשתתף בצערה של משפחתו. ז"ל נימין טלבחברנו ארגון יוצאי בילגוראיי מודיע בצער על פטירתו של 

 ,ציונה-נסבבבית העלמין .  13.12.17 'דיום ב למנוחת עולמים הובאא וה .במותו 83, היה בן טל נימיןב
 

 

נמלט מן משפחה הזה של לק ח  לייב.-יההיה בנם של אטל טלר  ודוד וולבר, ואחיהם  של יהושע ואר בילגוראיי,יליד 
שהיה מועסק ביחידת מכבי האב היה אז בן חמש והספיק לראות את הגרמנים בבילגוראיי. נימין .  ב1939העיירה ב 

 כדיוהגויים  מנקמת החשש ובשלכתוצאה ממות אחד הסוסים,   ,י סוסים"הכיבוי ע עגלות גררונבה  האש בעיירה
, לאוקראינה נמלטושל בנימין ושלושת ילדיהם וריו ה  זה של האם.למשפחה השם  חליטו להחליף אתהלהימנע מזיהוי 

  נפטרה במהלך המלחמה, האב והילדים שרדואם ה יתר בני המשפחה נותרו בבילגוראיי ונספו בנסיבות שאינן ידועות.
. 1948לישראל ב עלו על סיפונה של האקסודוס, נתפסו ונשלחו בחזרה לגרמניה.  היום ה ן הגיעו לגרמניה. ודרך פולי

מועסק עד לפרישתו לגמלאות כמנהל תחזוקה של היה . לדיםשלושה י הםונולדו ל 1955נישא למרים ב  בנימין 
כדים ושישה נינים שהצעיר השאיר אחריו את אשתו מרים, שלושה ילדים, תשעה נ.  "פקר פלדות"ו "סוגת"המפעלים 

 בן ארבע. הםבבהם בן חודש וחצי והגדול 
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שארגנו לחברינו במוזיאון קיבוץ מאורגן סיור במהלך  12.03.2014ב 
של חפצים ותמונות  צוגהת בה תקיימתמש , בגלריהלוחמי הגטאות

כאשר פתעה ההלנו נכונה  .יצולי שואהנהמספרות את סיפורם של 
בתערוכה באחת התמונות שמוצגות  חברנו בנימין טל ואשתו מרים, זיהו

ו בהיותם נערים צעירים בבית הילדים של 'תנועת דרור' את בנימין ואחי
, בתמונה רואים ילדים  מקבוצת הילדים 1946באינדרסדורף בשנת 

 אשולחן.  בצילום המצורף נראה בנימין  כשהו-'איתן' המשחקים בטניס
 מצביע על עצמו בתמונה ומתקשה להסתיר את התרגשותו.

 
הצטרפותם של בנימין ומרים לארגון יוצאי בילגוראיי הקפידו להגיע לאירועים שארגנו ובמיוחד לטכסי האזכרות. מאז 
 .ת תמונות מארכיון התמונות שלי של בני ומריםסדרלמזכרת  מצרף בזאת אני 

 

 
 הזוג טל במרכז התמונה במהלך הסברים במוזיאון לוחמי הגטאותבני 
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 חברי הארגוןעם 

 
 עצמו בתערוכה במוזיאון לוחמי הגטאות. עלמצביע 
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 בילגוראיי מאזכרות תמונות
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רּוְך ִיֲהֶיה  ִזְכרֹו בָּ
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