
  :הסיפור שמאחורי התמונה

בנים ובת  5 ,הוריםזוג   :דורות 3בת  היתה משפחת רויטנברג בקובל משפחה מסועפת 0011בראשית שנת 

 .משפחות משלהם להםו, אחת

 -חזר אותו בן ,קובל שנה לעזיבתו את 55במלאת . עבר אחד הבנים עם משפחתו לקנדה 0013בשנת 

 אח נוסף ואחותלקנדה במשך השנים הצטרפו אליו  .הולדתו קובלעיר ב לביקור -אליעזר רויטנברג שמו 

 8-אשתו רחל ו, יצחק - אחד מהם הוא אביה של אמי-6 - ה אחים מתוך 3בקובל נשארו  .ומשפחותיהם

 .ילדיהם

מתוך מטרה להנציח את כל בני המשפחה המסועפת  ,הביא עמו תמונות של בני המשפחה מקנדה אליעזר

 צולמו בני המשפחה מקובל, פוטו אפשטיין -הידוע בעיר פוטוב. בתמונה אחת גדולה

איחדו לפורמט זהה את כל התמונות שהגיעו מקנדה ואת אלו שנעשו בפוטו  -ונעשתה עבודת אמנות ממש

 .מצודת דוד ואיורים נוספים -הרקע. אצל אפשטיין, עצמו

 

 :דורות של הרויטנברגים 3התמונה מתארת 

 .ליתאאוב האב והאם בתמונה-דור ראשון

 .תוך תמונה מעוגלתמופיעים עם בני הזוג ב -(בוכהולץ (ואחות אחת (רויטנברג)אחיםׁ -5 הדור השני

 דהיינו  -מופיעים הילדים של כל זוג (המסמנת את הדור השני) מעוגלתמתחת לכל תמונה 

 .אך מעט קטנה יותר, בתמונה אובאליתאשר שוב מסומן  -דור השלישיה

 

 .תמונה שכזוהמשפחה המסועפת קיבל לידיו מבני  כל אחד ואחד

 ניתן לראותכפי ש) כשבידיה התמונה עם המסגרת המקורית  ,0033-עלתה ארצה ב -אסתר רויטנברג -אמי 

 .0030-עלה ב( אליעזר)אחיה לייזר  .(ב"הרצ בצילום

שייכת כאילו   .מוסתרת מעין כל ,התמונה המדהימה הזו מונחת מאחורי הפסנתר שבביתנוהיתה  שנים רבות 

 משפחתי בכניסה לבית - השנים האחרונות קיבלה את המקום הראוי לה 05-רק ב .לא שייכת לפה, "שם"ל

לא עוד . וכל הנכנס לביתנו מתעכב ומתפעל, מגיעה אליה מתוך כבוד ,הדור השלישי -כשאני, במבשרת

 .רק מרחק השנים איפשר זאת.  לא עוד הפרעה לבניית החדש. שלילת הגלות

 

על כך מעולם לא ? אליו מקום שאיש לא מגיע -האם היה גם כאב בעצם הנחת התמונה שם מאחורי הפסנתר

 .דיברנו

 

 .נסעתי לקובל 5105בראשית אוגוסט  -לפני כחודש



כך חשבתי לעצמי לפני  .האנדרטה בבכובה לא עניינה אותי במיוחד  .רציתי להתחבר דווקא לחיים שהיו שם

 .שהגעתי אליה לבסוף

ממש  .שהביא לי בן דוד רחוק מקנדה חודש קודם, של התמונה, עותק סרוק מהמחשב גם ה בידי בארץהי

 .לקובל את העותק איתיהאחרון החלטתי לקחת ברגע 

, ארצה שבתירק כש. לא היתה צפויה העוצמה שהיתה להבאת התמונה איתי לבכובה והנחתה על האנדרטה

 .מה היה כאן הבנתי ,ולא מיד

שלה עשה את כל הדרך חזרה מתל אביב  והעתק, ר של תמונה שעשתה דרכה מקובל לתל אביביש כאן סיפו

 .שנה 81לקובל כעבור כמעט 

כל  כשפני ,אחיה ואחיותיהמ 6 - של אמי ו הוריה - ליד האנדרטה קריאת שמות הנספים - ףנוס פןיש כאן ו

  .8291-ניבטים מן התמונה שצולמה ב אחד ואחד מהם

 .סיפור יהודי

 

 :מילדיהם 6 -לזכרם של יצחק ורחל  רויטנברג ו

 .ה הקטנה'אהרון ופרידק,  חנה,  סוניה  ,טנברגירו. י ,רויטנברג . א
 


