משפחות שפינראד-קניגסברג-עתני
ברצוני לספר על הורי ומשפחותיהם.
בעירה סטרי מסביב לרינק גרו בקרבת מקום שתי משפחות :

משפחת שפינראד
אבא:
משה שפינראד יליד  7711מסטרי
בן מרדכי שפינראד וגולדה לבית צינאדר
חיה טאובה
7091

זלדה זניה
7091

אמא:
פייגה לבית קאמפף ילידת  7711מהעירה מוסצ'יסקה
בת שלמה מאיר קאמפף וזיסל לבית וינברגר

ושש בנותיהם:
גיטל טובה גניה
7091

שרה שורקה
7097

אסתר
7079

זיסל זישקה
7011

משפחת קניגסברג
אבא:
צבי אלעזר (הירש לוזר) קניגסברג יליד 7717
בן יוסף קניגסברג ושרה אסתר לבית הפטל
קלמן אברהם (בומק)
7091

וחמשת ילדיהם :
ליבה
לוי
7079
7091

אמא:
ינטה (יטי) לבית קסלמן ילידת 7771
בת קלמן אברהם הלוי קסלמן ורייזל לבית וינגרטן.
הרץ
7071

שרה
7011

בומק קניגסברג וגניה שפינראד הפכו לזוג אוהבים .
הנה תמונתם במאי  7011בקרקוב.
שניהם כבר סימו אז את לימודיהם הגבוהים ,בומק בכלכלה בטריאסט וגניה בפילולוגיה
קלסית בקרקוב .בומק היה ציוני נלהב ודבר עברית צחה ושכנע את גניה לעלות אתו לארץ
ישראל .בספטמר של אותה שנה  ,בכ"א אלול התרצ"ג הם נשאו בטקס יהודי שממנו נשארה
הכתובה אך לא נשארו תמונות ולא תעודת רישום נישואים בעיריה .כחודש לאחר נישואיהם
עזבו את עירת הולדתם סטרי .
הם הגיעו לחופי הארץ ב 1-לנובמבר .7011בתחילה השתקעו בתל אביב בתנאים קשים ככל
החלוצים.לתעודותיהם האקדמיות לא היה אז ערך .בומק עבד בשנים הראשונות כעוזר לבעלי
מלאכה שונים בבנין אך בהמשך קבל משרה בבנק אגרובנק והוכר כחשבונאי מוסמך,מקצוע בו עבד בחריצות,בדייקנות
ובאמינות שאפינו אותו בכל עד צאתו לגימלאות .גניה היתה עקרת בית למופת ,אך בשעת הצורך סייעה בפרנסה.
ב 7011-עברו למושבה רעננה  .בהדרגה התבססו ויצרו בית חם ,נאה ,מצוחצח ,מסביבו פרדס מטופח ופרחים ובתוכו
כבוד הדדי ואהבה ,תרבות ,ספרים ורדיו ובו לעתים מזומנות ניהלו בעברית שיחות מענינות ובפולנית העלו זכרונות מארץ
הולדתם עם ידידים קרובים ובני משפחה .עם הסבים דברו אידיש ועם מי שהיה צריך דברו בגרמנית .היו ערכים של
השכלה ,הגינות וצניעות  ,חילוניות יחד עם כבוד להורים הדתיים ,אהבת הארץ ודבקות בה .היו שיכים פוליטית לציונים
הכלליים ובהמשך לליכוד.הבית אפשר לאור השמש הישראלית להבהיר את ענני האובדן שהיו ברקע ולי להנות
מ"צבריותי" ולהיות גאה בה.ההורים השתיכו לארגון יוצאי סטרי הותיק.
ב 7017-הם עברתו את שם המשפחה ל עתני ואת שמה של גניה ל אשרית כעדות לאהבתם הרבה לעברית ולמקורות
היהודיים .השם עתני מוזכר בתלמוד פעמים אחדות כשמו של כפר ליד מגידו.
הנה הם בתמונה זו בשנת  7011אתנו שני ילדיהם:
אורי מרדכי יליד  7011ואני  -נאוה ילידת .7011
הם זכו לראות את ארבעת נכדיהם אך את ניניהם הרבים כבר לא
הספיקו להכיר.
בומק נפטר ב 70.7.7009-ואשרית נפטרה ב1.77.7007-
והם שוכנים זה ליד זו בבית העלמין הישן ברעננה .יהי זכרם ברוך

ומה קרה עם יתר בני המשפחות?:
קניגסברג
בזכות היותם תושבי ארץ ישראל בומק וגניה הורשו להביא את
משפחתו של בומק וכך עלו לארץ ב 7011-גם ההורים צבי
אלעזר ויטי קניגסברג והאחים הרץ ושרה .האחות ליבה עלתה
זמן מה לאחר מכן ואילו האח לוי נסע כבר קודם לכן להשתתף
במאבק על עצמאות ספרד נשאר בה והקים את משפחתו בדרום
צרפת .ליבה ,הרץ ושרה חיו בישראל .כלם הקימו משפחות וזכו
לילדים ,נכדים ונינים.

צבי אלעזר ויטי קניגסברג ב 7011-בתל אביב
הנה תמונותיהם של האחים והאחיות של בומק ובני זוגם:

הרץ וזהבה לבית קימל
שרה ודוד מייזלר
(דוד נפל במלחמת העצמאות
ושרה תבדל"א)

ליבה וטודרס נוטמן
לוי ואשתו מריה בפרפיניאן (טודרס היה בן דודה של יטי)

שפינראד
ב 7011-בומק וגניה שלחו לסטרי את נסים פרץ יליד הארץ כדי שיתחתן
עם האחות חיה שפינראד ויביאה לארץ ישראל בזכות דרכונו הארץ ישראלי.
הזוג לא נפרד לאחר העליה והם הקימו משפחה .לשלושת ילדיהם יש כבר נכדים
שכולם מתגוררים בישראל.
חיה ונסים פרץ
בתמונה כאן מ 7011-רואים את המשפחה שנשארה בסטרי :
באמצע יושבת האם פייגה  ,על ידה האב משה ,לידו האחות
שורקה (בצד שמאל) ,ליד האם (מימין)יושב שמואל קאופברג
בעלה של האחות זניה שעומדת מעליו ,ועל ברכיו בנם דנק יליד
 .7011ליד זניה עומדת (באמצע) אסתר ולידה(משמאל) זישקה
הקטנה.

הנה כמה תמונות יותר ברורות

פייגה עם שורקה וזישקה
בנופש בהרבנו ב7011-

משה עם זניה שמואל ודנק
בנופש בטרוסקבקה ב7011-

זניה ,זישקה ושורקה עם שמואל
בדרוהוביץ' ב7011-

ב 7017 -נסעה גניה יחד עם אורי הקטן לבקר אצל משפחתה בסטרי.
היא בלתה אתם בנעימים מספר חודשים .בחוה"מ סוכות בא אביה נסער הביתה ואמר לה לחזור מיד לפלשתינה .קשר
המכתבים הלך והתדלדל ,אך רמזים למתרחש היו במכתבים המעטים .ב 7011-הגיע מכתב אחרון בו זניה ,שהתגוררה
בדרוהוביץ' מאז נישואיה ,מספרת שהרוסים לקחו את בעלה והיא מבקשת שמהארץ יפנו לעזרת הצלב האדום לחפשו.זה
היה אות החיים האחרון .ניצולים שהגיעו לארץ אחרי המלחמה ספרו שההורים נספו בעירה עצמה ,לא ידוע מה קרה עם
הבנות .שנים של הקשבה לתוכנית לחיפוש הקרובים בצהריים ברדיו לא הניבו כל חדשות וגם לאחר גילוי הארכיונים של
בריה"מ לשעבר לא נתגלה מידע נוסף כי כדברי "יד ושם" רוב החומר על סטרי אבד.
מעט קרובים רחוקים יותר התגלו בשנים הראשונות אחרי המלחמה ולהורי היה קשר אתם .
ובדרך פלא שני בני דודים ,ששם משפחתם בטליון ,מצד גולדה צינאדר אמו של משה שפינראד שרדו ועליהם תספר
באתר זה בתו של אחד מהם-לאה דרור בטליון .ועל בני דודים רחוקים יותר מצד משפחת שפינראד יכול לספר חבר
הארגון יעקב ליטן שבנה את עץ המשפחה המורחבת שלנו.
במסע השורשים שקיים הארגון בספטמבר  1977בו השתתפתי התברר לי שאני נולדתי בארץ ישראל ביום בו שוחררו
סטרי והסביבה ע"י הצבא האדום.

ולסיום מסמכים שמהוים מבט חטוף אל חיי העירה :
הנה תמונה המשקפת את מראה האנשים בסטרי בתחילת המאה העשרים:
בתמונה זו משנת 7097
(עדיין כנתיני הממלכה
האוסטרו –הונגרית) רואים
שלושה דורות במשפחת קניגסברג:
במרכז הסבתא שרה אסתר לבית הפטל
לידה בנה צבי אלעזר קניגסברג
למעלה מימין יטי אשתו של צבי
ומשמאל חנה אחותו.
הילדים :הגדול בומק והקטן לוי.

וכאן מסמכים של בומק המשקפים פעילות פוליטית וחברתית בסטרי בה היה מעורב :

מועדון השח היהודי
ספרית החלפה

תעודת חבר בהסתדרות הציונית

ותעודות מבית הספר העברי "שפה ברורה "בו למד בשנים 7070-7019
בהן גורשו היהודים ע"י האוקראינים מהגימנסיות העירוניות .

הכתובה של בומק וגניה בה מצוין שם המקום:עיר סטריא.

נכתב ע" נאוה עתני עבור פרק סטרי באתר "דרוהוביץ' בוריסלב והסביבה" כג' ניסן תשע"ב 71.1.1971

