
 (כללי) קובלבעיר משפחות בר 

 :להלן המשפחות .ביניהםכלשהו לא ברור אם היה קשר משפחתי . BAR -כמה משפחות בר חיובקובל 

 משפחת אפרים בר -

 משפחת חיים בר -

 משפחת פליק בר -

 משפחת מאשה בר -

  בר אפריםמשפחת . א
חלק גדול  .רחלאפרים נישא ל .בר ואשתו הראשונה בלומה (פיניה, פיני)בנם של פנחס  הוא ,אפרים ,אבי השושלת

  :( לצעיר מהמבוגר) רחל ברלאפרים ול נולדוילדים  9. חיו בעיר קובל ובעיירות סביבה אפריים ורחל ממשפחת

 . לאה .פליק. גולדה. בלומה. ברכה .נחמיה .דובה. לייב-ישעיהו. יהושע-אברהם

 יהושע בר-משפחת אברהם
( 8199)נישא לחנה , בטריסק חזן-מוהל-שוחט, 8199 שנת קשיבקה במחוז קובליליד , הבכור, בר( שייע)יהושע -אברהם

 :ילדיהם. ין'בת נפתלי ופרידה פרלמוטר שנולדה בטורצ

קו שבמחוז הורוכוב 'חיו ונספו ברסטצ. נישא לשפרינצה רזניק. בקה שבמחוז קובלישנולד בעיירה קש( 8916)מנדל בר  -

  (.8991)רחל , (8998)נפתלי , (8991)פרויקי -אפרים: יהם שנספודיל. שבווהלין

 .נספו שם ,סטחובה'מצ שאה לאלחנן ארליךיבלומה נ -

. משפחותשם הקימו שחנה ומירטה  -בנות 9להם ונישא למניה . כדי להימנע מגיוסהיגר לאורוגוואי  91בן . נחמיה בר -

. התחתנה שנית עם חייםו מירטה נישאה להרמן שנפטר  -- .בין ישראל ואורגוואיהמשפחות מחלקות זמנן  91 -משנות ה

  .חנה נשואה לאברהם ולהם שלוש בנות -- .למירטה בת אחת שגרה בישראל

 .נספתה בטריסק. רווקה, פקידה, "החלוץ"בארגון . בדרוסקופול שבווהלין 8989 -נולדה ב, אסתר -

 .שם נספה, בטריסק פקיד-חנווני. קופולסבדרו 8984 -פנייה נולד ב-פנחס -

. ארצי-נישאה לחיים בןעלתה ארצה ו. בקובל "תרבות"גימנסיית למדה ב, חיה בטריסק. בת הזקונים. דובית -דובייתה -

יונתן  -נולדו שני ילדים, דליה רבין ,אשתו הראשונהמ. אלוף משנה וסופר :אברהם -- .איריס, אברהם, עמירה: ילדיהם

  (.מגירות מספרות –ארצי -ספרה של דובית בן) .אבייתר ויעל, תמר, איתי -לאסתימנישואיו השניים  ילדיםוארבעה  .נועהו

  בר (שלייב)לייב -משפחת ישעיהו 
. מעיירה סיקולה( 8119)עבר לגור בלוצק עם אשתו חוה . ישעיהו סוחר וציוני. נולד בקשיבקה, (8118)לייב בר -ישעיהו

בני המשפחה נרצחו . ליעקב צלינגולדרוניה שנישאה , חיה, (8989)פנחס , יצחק, (8981)פליק , (8911)דובה : ילדיהם

 . בעיר לוצק

  (דף משפחת בר דובה: ראו) .הילדה השלישית של אפרים ורחל בר -משפחת דובה בר

 (נחמיהדף משפחת בר : ראו) .הילד הרביעי של אפרים ורחל בר -משפחת נחמיה בר

 ( ברגר)משפחת ברכה בר 

שם נולדו , נה שבווהלין'חי בדרזהזוג . שוחט', יליד אוסטרוזץ ברגר( 8116)נישאה לפייבל  ,ילידת טריסק, ברכה בר

, זהר: ילדים 9לזוג . בכפר עקרון מגורים ,ספר-מנהל בית .ארצה ונישא לאסתר השעל (הררילימים ) יצחק ברגר - :ילדיהם

בלומה  –. (יזכור) שעלה ארצה ונפל במלחמת השחרורניצול  ,(8991)יעקב ברגר  - .ליאורה שהקימו משפחות, ברכה

ה תשניספ, (8991)פייגה  - .(8994)אשר  - .רווק, מנהל חשבונות( 8988)פנחס  –.שם נרצחה, סטודנטית בלבוב( 8989)

 .המשפחהשאר נה עם 'בדרז

 (  שוורץ)משפחת בלומה בר 
ילידת  (ק'מינגוצ)מרים  - :ילדיהם. חיו בקובל. סוחר( 8119) ליצחק שוורץ נישאה, ילידת טריסק, (8199) בלומה בר

כל המשפחה . והמחתרת היהודית בגטאות קובל ולבוב" החלוץ הצעיר"חברת , שיינדל שוורץ (8999) שיינדל -, 8981

  (191-9' מתוך ספר קובל עמ, ד"הי שיינדל שוורץאודות ) .נספתה

 ( פרל)משפחת גולדה בר 

משה פרל היה ראש הקהילה . (זכריה פרלדף משפחת : ראו)נישאה למשה פרל מקובל טריסק  ילידת, (8191)גולדה בר 

שושנה  - .יורם ורותי: ילדים 9ולהם  כהן( לשק)חנה פרל שעלתה ארצה ונישאה לאלכסנדר  - :ילדיהם. היהודית בקובל

 .עם הוריה ת קובלפרל שנספתה בשוא

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F
http://www.booksefer.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=43558
http://www.israeli-kovel-org.org/bar-d.html
http://www.israeli-kovel-org.org/bar-n.html
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=40070
http://www.israeli-kovel-org.org/families/bar-e/sheindel.pdf
http://www.israeli-kovel-org.org/perel-z.html


 משפחת פליק בר
נישא לבלה לבית . ר לתיאולוגיה ולפילוסופיה"ד. ברלין תלמד באוניברסיט. (8199) נולד בטריסק, הילד השמיני, פאליק

 .נספו ברובנה. ללא ילדים, גליק

  משפחת לאה בר
 ,מרדכי נפטר ולאה נישאה לאהוב נעוריה. רואה חשבון ולהם הבן מוניק, מרדכיל נישאה. בת הזקוניםהיא ( 8199)לאה 

 . עם הוריה נספתה בקובל, נולדה בטריסק, (8991)בתם רייזלה . סוחר בקובל, (8199)סמט ( ישעיהו)שעיה 

 .קפריסיןמחנה המעצר ב דרך ה ארצהעלמוניק . שם לחם כפרטיזן אותו בזמן ליערות שעיה ששלח בזכות מוניק ניצל הבן-

 . ילדים 9נישא ליהודית ולהם , היה לשחקן

 ".יד ושם"דפי עד , רותי כהן, רחל המבורגר, דיתה גורן, יהודה-בר ישעמי: מידעמקורות 

 

 משפחת חיים בר  .א

 99וורשבסקה סוחר ובעל מכבסה ברחוב , מפעילי הציונים בעיר, 8119יליד , לייב וחנה-בנם של יעקב, חיים בר

פסיה , (8999)יעקב , (8991)חנה . ילדים נולדו להם 9. ילידת קובל( 8199)נישא לגיטל (. בעיר החדשה)בקובל 

 . ופייגה( 8991)שרה , (8991) סימה, (8996)רחל , (8994)

נישאה לנחום מרגולין והקימה משפחה , 8991ציפורה שעלתה ארצה בשנת -המשפחה נספתה מלבד פייגה

 . בנה יצחק מרגולין. בישראל

האחד . של המאה הקודמת 8981-8991ב "לייב וחנה היו עוד שני אחים שהיגרו לארה-יעקב, להורי חיים בר

 .השני נשוי ולו בן ובת. נשוי ללא ילדים

שרה . ילדים 9נישא ולו , חלוץ שעלה ארצה, משה בטר: ציפורה מרגולין לבית בר-קירבת משפחה לפייגה

  .צלביץ לימים, בלומנפלד

 עד ביד ושם-יצחק מרגולין ודפי: מידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בקובל" תרבות"הספר היסודיים והגימנסיה העברית  יממיסדי בת -וועד תרבות בקובלצילום  -חיים בר

 .משה דודיוק, משה פישמן, ציפה רויטר, יצחק גיטליס, ויסברויט. מ.א, יוסף מילשטיין: יושבים מימין לשמאל

 .חיים בר, שלום רבינר, גולדשטיין, קורמן, ברנשטיין, יעקב קלוניצקי, אשר פרנקפורט: עומדים מימין לשמאל
 (961ספר קובל עמוד )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משפחת פליק בר   . ג

חיו . לאה סגל מקובל-בתם של אפרים וגיטל. (8981)נישא לחנה סגל  ,סוחר, יליד לוצק, (8981) ליק בראפ

 . נספו בשואת העיר קובל לאחר שנתפסו מתחבאים בבונקר(. 8999)ילדם זייליג . בקובל

 (499' עמ, ספר קובל)" שבועות עם גיסו דוד סגל 1נפל לפני  פאליק באר": (ביידיש)מתוך החריטות בבית הכנסת בקובל 

 (אחיה של חנה, נציח פסח סגל מחיפהה) .דפי עד יד ושם, ספר קובל: מידע

 

 משפחת מאשה בר . ד
ראו עץ משפחת ליכט )לישעיהו ליכט  מאשה נישאה . בת להורים לא ידועים שגרו ברחוב קוליובה, מאשה בר

קרוב לודאי . על פי המידע היתה לה אחות אחת. ישעיהו גויס לצבא האדום ומאשה נספתה בשואה( משה

 (.בקרבת תחנת הרכבת) 94להם חנות מכולת ובית קפה ברחוב קוליובה  שהיתה

 ישעיהו ליכט: מידע

 

 


