סיפור חיים :פייבל ברסליטן ()1911-1991
וסיפורה של משפחת ברסליטן מדרוהוביץ והסביבה
פייבל נולד בדרוהוביץ פולין  011001090/לחיים הירש והניה שפינרד
המשפחה גרה בדרוהוביץ במרתף מתחת לבית הכנסת על שם לאוטברך ברחוב פודבלה
שם הייתה להם גם כריכיית ספרים .בית הכנסת היום הפך לאולם ספורט
לפייבל היו שלושה אחים מבוגרים ממנו
אייזיק  0911עורך דין
זליג 0911
ויוסף 0919
האחים הצעירים עבדו עם האבא בכריכייה.
נישא למרים לעבר ב  0991ונולד הבן ברונק ב 0999
היה חבר פעיל בתנועת ביתר בדרוהוביץ,
ב  0990גויס לצבא הרוסי ושרת ביחידת הפרוז'קטורים בנ"מ.
כל המשפחה הקרובה  :הורים אחים האישה והבן נספו בשואה:
רוב המשפחה נספתה במחנות השמדה בפולין בלזץ ומיידנק ב .099/
האם הניה ברסליטן לבית שפינרד נספתה בגיל  11בשנת .099/
האח זליג ברסליטן נספה בגיל  93בשנת  099/ואשתו פייגה לביית טילמן נספתה בגיל
 90בשנת .099/
האח יוסף והאב חיים עבדו במחנה עבודה בפלשוב ליד קרקוב עבור הגרמנים בכריכת
ספרים ומסמכים עד .0999
האב חיים הירש ברסליטן נספה ב  0999בגיל  11והאח יוסף הועבר באוגוסט 0999
למחנה עבודה מטהאוזן באוסטריה ושם נספה בדצמבר  0999בתאי הגזים.
האישה מרים ברסליטן לבית לעבר בת  /2והילד אברהם ברונק ברסליטן בגיל  9נורו
ברחוב בדרוהוביץ לאחר שמחבואם נחשף ב .099/
אשתו של האח יוסף חנה ברסליטן לבית וולף נספתה במחנות בגיל  90ביחד עם הבת
מינה ברסליטן בגיל שנתיים בלבד.
האח אייזיק ברסליטן ביחד עם אשתו יטי לבית מגר והבן אברהם הסתתרו עד .0999
ב 0999ניסו לברוח לצ'כיה אך נתפסו ונורו בגבול .האח ניספה בגיל  ,91אשתו יטי בגיל
 93והבן אברהם בגיל .9
בזמן המלחמה לאחר שהשתחרר מהצבא,שהה פייבל ברוסיה והתפרנס ממסחר בשוק
השחור .נעצר מספר פעמים אך הצליח להשתחרר או לברוח.
לאחר המלחמה חזר לפולין לנובה רודה משם עבר לצ'כיה ומשם לאוסטריה לאבנזה ליד
הליין מחנה צבא גרמני שהפך למחנה פליטים (אבנזה למרבה האירוניה היה גם מחנה
השמדה –שלוחה של מטהואזן שם נספה האח יוסף מבלי שפייבל ידע על כך) .שם נישא
שנית לחנה טרוסט ומשם עברו למחנה פליטים במילנו איטליה שם הפך לראש המחנה
ב.0991
בנובמבר  0991נולד בבית החולים מז'ורה שבמילנו הבן יעקב בשם חיים הירש על שם
האב שנספה בשואה.
ב  0992עלו לישראל ובינואר  093/נולד הבן חנוך על שם האם הניה.
בארץ הקים כריכייה גדולה בבת ים ביחד עם מספר שותפים .הכריכייה כרכה את רוב
הספרים של הוצאת יבנה ובין השאר את תנ"ך קסוטו ואנציקלופדיה מכלל..
ב  0939בערב יום הזיכרון נפטרה הרעיה ,חנה ברסליטן לבית טרוסט ממחלה קשה בגיל
.90
ב  0931נישא בשלישית לאסתר ובר ואימץ את ביתה יונה( .ראה כערך עליון את
המשכיות המשפחה)

פייבל נפטר ב  91910990לאחר שלא החזיק מעמד בניתוח להחלפת מפרק ברגל שנעשה
לו בעקבות תאונת דרכים( .פגע וברח).
כיום בשנת  /101ממשיכה המשפחה עם  2נכדים ו  01נינים.
משפחת ברסליטן המורחבת גרה לפני המלחמה בפולין באזור גליציה בעיירות דרוהוביץ,
בוריסלב סטרי ,סמבור ולבוב .רוב המשפחה סוחרים ,רופאים,רוקחים .עורכי דין ובעלי
מלאכה אחרים (עשרות אנשים) נספתה בשואה .בנוסף לפייבל שרדו את השואה עוד
ארבעה בני דודים :אריה ברסליטן (בנימיני) בן חיים בנימין ברסליטן מירושלים ואחיו
שלמה ברסליטן (הרוקח) מירושלים והנרי ברסליטן מצרפת.
וכן סלומון מאייר ברסליטן בן פייבל בר ברסליטן מקנדה.
אריה (ברסליטן) בנימיני נפטר והשאיר בת ונכדה בירושלים
הנרי ברסליטן נפטר והשאיר בת בצרפת
שלמה ברסליטן ,נפטר ערירי בירושלים
וסולומון מאייר מקנדה נפטר והשאיר בן ובת ושני נכדים
שמות הנספים הנוספים לבית ברסליטן דודים ובני דודים של פייבל ברסליטן
פרלה ברסליטן לבית קריגל נספתה  0999בגיל .31
הבת אסתר ארליך נספתה בגיל  91ב  099/ביחד עם בעלה זיגמונד ארליך בגיל  91ובנם
בן ה 2
לאון לייבוש ברסליטן בנם של פרלה ופייבל בר ברסליטן נספה בגיל  03ב .0999
מיילך ברסליטן בנם של פרלה ופייבל בר ברסליטן נספה בגיל  /1ב .099/
צילה ברסליטן ביתם של פרלה ופייבל בר ברסליטן נספתה בגיל  /0ב .099/
הבן סולומון מאייר ברסליטן שרד את מחנה ההשמדה מטהאוזן ,עלה לקנדה ונפטר ב
 0999בגיל 23
השאיר בן ובת ו  9נכדים.
יוסף סול ברסליטן בנם של פייבל בר ברסליטן ופרל רוס לבית בינדרמן נספה ב 0993
בגיל 33
פיליפ ברסליטן בנם של יוסף ורגינה ברסליטן ניספה ב  0993בגיל ./0
יעקב ברסליטן בנם של אברהם ברסליטן ורבקה מינדל לבית ורמוגליך נספה ב 099/
בגיל .10
סאלי ברסליטן ביתם של יעקב ברסליטן וזלאטה ברסליטן נספתה ב 099/בגיל .99
סוניה ברסליטן ביתם של יעקב ברסליטן וזלאטה ברסליטן נספתה ב  099/בגיל .99
אשר ברסליטן בנם של אברהם ברסליטן ורבקה מינדל לבית ורמוגליך נספה ב 099/בגיל
.19
אסתר ברסליטן ביתם של אברהם ברסליטן ורבקה מינדל נספתה ב  099/בגיל .32
חנה ברגר לבית ברסליטן הבת של אברהם ברסליטן ורבקה מינדל ובעלה יצחק ברגר נספו
ב  099/בגיל  10ו  .19בהתאמה.
אסף וערך
יעקב ליטן (ברסליטן)

