
 המולטי יקום של אלי אשד: כפי שהופיעו באתר  מאמרל תגובות 

  3227בשעה  2202, 22ביום אוגוסט   אלי מליץ am 

שמחתי לקרוא שהתגלית שהביאה לפריצת הדרך בגילוי שם משפחתו האמיתי של יצחק אחדותי היתה 
 ."על שורשי הפירוד" 1.00.0170בעיתון דבר מיום ( מלצן)נחום מליץ , כתבתו של סבי

 4211בשעה  2202, 22ביום אוגוסט   בתיה am 

 בלבד 03הוא כמובן נפטר בגיל . 23במקום מסויים בכתבה נרשם בטעות כי אחדותי נפטר בגיל 

  00212בשעה  2202, 22ביום אוגוסט   .לאלי מליץ -מיכה am 

 .שלום רב לך
 .רשימותיו של הסבא משופעות בידע ובעיני מאד אמינות

 עתונות'ראיתי לא פעם ב, קראתי' בני המש2 הסבא ' דומני שעל מש
 .'ההיסטורית

 .אם יש לך עניין נא טלפן אלי ואשמח לעזור
 .מיכה –בברכה 

 1212בשעה  2202, 22ביום אוגוסט   תולדות ושורשים pm 

 .קשר בין הרשברג לסלנט
 .היה קשר משפחתי בין משפחות סלנט להירשברג

 .בן אליעזר, נישאה לחיים הירשברג, רבקה בתו של רבי שמואל סלנט
 .נישאה למחותנה רבי שמואל סלנט, אמו של חיים, ולאחר מכן

 .או לא, איני יודע אם זה אותה משפחת הרשברג

o  1272בשעה  2202, 27ביום אוגוסט   'תולדות ושורשים'תודה ל -מיכה pm 

 .שלום והרבה תודה לך
 .ידענו על הקשרים שציינת

 .בדקנו אותם עוד בטרם הכתבה
 .לא מצאנו היישומים שחיפשנו

 בהיבט בני משפחתו' לא תם'מן הסתם עדיין , הסיפור 2 כאמור 
 .ל"של יצחק אחדותי ז

 וחבריו ובעלי ידע נוספים יחשפו וייזכר' מש, קרוביו  –נקווה ששארי בשרו 
 לא רק היסטורי לדמותו הייחודית, במקורות ותולדות וכך ייסגר מעגל

 .מן הסתם המורחבת שתאמץ אליה שמו וזיכרונו, של משפחתו' יד ושם'אלא גם 

  1211בשעה  2202, 22ביום אוגוסט   0192-זרבבל. לספרו של י -מיכה pm 

 .שלום רב למתעניינים
 : באשמתנו –נפלה שגיאה ברשימתנו 

 0192, אביב –תל , פרץ . ל. הוצאת הספריה י', עלי חיים,'זרבבל . י
 .( 0191ולא  )

 012' מצולם בספר זה בע, הסבא של בתיה, עקיבא רבינוביץ, אגב
 .רם עלייתו לארץ ישראלכשנה ט(  0123) פועלי ציון בווילנה  –ועד 2 ביחד עם חברי 

 .זרבבל. רחל ינאית וי2 בין חברי הועד המצולמים גם 
 
 
 
 

http://www.toladot.blogspot.com/


  1201בשעה  2202, 27ביום אוגוסט   000-ש "לאשד מלאנדא ד -מיכה pm 

 .לאלי אשד שלום רב
 א"אליהו בהר2 הגואל  –ש מאחיה של רחל הוא קרובך "הנני מעביר לך ד
 .ל"א זצוק"לאנדא נכד הגר

אזכרת תודה '2  4' בע 0411במרץ  1מיום ' החבצלת'מצאתיה ב. שנים 000דרישת השלום היא בת 
 האל הצילו מרדת שחת במחלתו העזה. 'וברכה

 'ביקור חולים הכללי'בית החולים 2 וחי האלהים להצלה הם של. דלקת הריאה
ברב עמלו להחיות ולהשיב נפשו בתחבולות ותרופות  –וואלאך ' ר מ"והרופא הנאמן המפורסם לתהילה ד

, מחוכמות וגם גבאי ומנהלי המפעל הנשגב שכלכלו אותו כל ימי מחלתו בבשר עוף ויין שאמפנייא לרוב
מדרש " בית 2 מחצה לאות תודה לבית החולים ומחצה ל. י גרוש"מנדב חאליהו … בחלב וביצים ועוד

 .י אליהו הנכד"לזכר סבו שנוסד ע" אליהו
 .י אדר"ח' אזכרת התודה והברכה היא מיום ג

שם איזכורים מרובים של , הרבה מאד בעיתונות העברית ההיסטורית' משוטט'התודה עלתה לעיני בהיותי 
סיפורים ייחודיים , תרומות , ברכות ואיחולים שקיבלו ושלחו, עלותיהם אלי באשר למיפ –בני משפחתך 

 …ועוד ועוד

  3219בשעה  2202, 21ביום אוגוסט   999מספרam  

 .ש"תודעה על הד
 .אם תמצא סיפורים יחודיים שקשורים בבני משפחתי אשמח לשמוע עליהם

 02227בשעה  2202, 02ביום ספטמבר   בתיה pm 

לא תאמינו מי היה בעל חנות בדיוק מול חצרה של שפרה הטוחנת שהייתה ככל הנראה סבתו ,לא יאומן 
 .ד שבתאי זכריה בהתפעלות בספריו"היה זה גרשון ליפשיץ הנפח והלמדן שאותו מציין עו-של אחדותי

כרו של אחדותי החלוץ גרשון ליפשיץ הוא אב משפחת חתנו של מר אברמוב איש מרחביה השומר את ז
ואת קברו וכלל אינו מודע לכך שדווקא בני משפחתו שלו היו שכנים קרובים והכירו ככל הנראה את אחדותי 

 .ואת בני משפחתו שבירושלים העתיקה

 1204בשעה  2200, 00ביום אפריל   בני am 

 ?האם ידוע לכם מה קרה לבנימין סלנט הזה בן יוסף זונדל ושרה נחמה האם נותר לו צאצאים

 2221בשעה  2200, 27ביום אפריל   בתיה pm 

יוסף שהתגורר בארצות הברית ויהודה -על פי החומרים שאספנו בשעתו נותרו לבנימין סלנט שני ילדים
 .לייב

 2270בשעה  2200, 27ביום אפריל   בתיה pm 

 .על פי החומר שבידינו נותרו שני ילדים יוסף בארצןת הברית ויהודה לייב

 1273בשעה  2202, 02ביום ינואר   מיכה כרמון pm 

זלמן שזר היה נשיאה 2 ל "קראתי היום את הרשימה ולפלא בעיני שלא תיקנתי בעבר והרי צ2 תיקון טעות 
 ( כפי שהודפס בטעות' השני'ולא ) השלישי של מדינת ישראל 

 
 
 
 
 

http://הרוקחהראשוןבירושלים/
http://סיפוריפלאים/
http://צאצאיבנימיןסלנט/
http://תשובהלשאלה/


 1211בשעה  2202, 02ביום ינואר   מיכה כרמון pm 

גם בחוברת הזכרון ליום ) עקיבא רבינוביץ הסבא של רעייתי בתיה סיפר … נוסף' משפחתי'עידכון 
היא בתם של רבקה  –אוקטובר הדסה  2200 – 0107, ל "השלושים למותה של הדסה ברלינסקי ז

כן אני לא ידעתי  אני רוצה להגיד שלפני…'2 וכך עקיבא ( ואלמנת נפתלי ברלינסקי , ועקיבא רבינוביץ
,  0102 –השנה ) לא אמרו לי שמכינים חתונה לא ידעתי ואני עמדתי במשתלה ועבדתי …מהמתרחש פה

עברה ( כ . וולקני הערת מ  –בחווה שמנהלה היה דודו של עקיבא האגרונום יצחק וילקנסקי ' בן שמן'ב
מה זאת אומרת אתה ' 2צה בצחוקפר, ! 'אני עובד פה' ?, 'מה אתה עושה פה עכשיו '2 אסתר וילקנסקי 

ברשימה לעיל ) כלומר הדודה של עקיבא אסתר ולא שרה ' .…"מחרתיים כבר החתונה שלך" ' ? עובד פה 
דצמבר , בתיה כרמון 2מחברת , ירושלים , בחוברת הזכרון ,  10הבאתי מעמוד ( שרה  –טעינו וכתבנו 

2200 

 9221בשעה  2202, 02ביום ינואר   מיכה כרמון pm 

העידכון התייחס . ל"גם שרה וגם אסתר שתיהן היו דודות של עקיבא רבינוביץ ז2 לתגובתי לעיל ' הבהרה'
 . "חתונתו"אסתר בדבר 2 רק באשר למיידעת את עקיבא והיא 

 


