
 ((WAKS     VAX וקס משפחת

 "ושם יד", "קובל פנקס" ,אדיבה כהן, שרגא וקס ,יואלי צבי, אשכנזי רחל, קפלינסקי נאוה, סינגר סילביה: מידע

. חיהל בשנית נישא והוא, נפטרה הנראה ככל, שרה, הראשונה שאשתו וקס דב הוא הידוע הראשון המשפחה אבי

 .השניה העולם מלחמת לפני ב"לארה שהיגר נוסף בן על נמסר. י'רחצ, משל, יואל, פייבל: וקס דב של הידועים ילדיו

. קוברין מהעיירה ופייגה יוסף בת( 0981) גולדשטיין מיכלה את נשא. בקֹובל סוחר, 0981 יליד, ושרה דב בן, פייבל

 . בקובל נספו ההורים. יוסף, שרה, יעקב, אברהם, דב: ילדיהם

 . בקובל נספו  ורעייתו הוא. נשוי, בקובל סוחר 0801 יליד דב -

 מרה את נשא. ובסביבה יזרעאל בעמק איכרים בחצרות עבד, 0819-ב ארצה עלה(. 0800-0888) וקס אברהם -

( 0891) אדיבה, (0811) דוניה: בנותיהם. תקווה בפתח התגוררו. ברומניה בסרביה מבנדר( 0801-0881), (מרים)

 (. 0810) ומיכל

 0899-ב שנולד, פייבל שרגא בנם עם 0899 בשנת ארצה עלו(. 0811-1111) פלה את נשא( 0801-0881), יעקב -

 .תקוה בפתח התגוררו. 0811 -ב נולד נתן, בנם. איטליה בריבולי פליטים במחנה

 .בקובל נספו, לערך 0811 שנת ילידי, יוסף והבן, שרה הבת -

 ראו לפרטים) סגל ובלומה יהושע בת(    ?0981) רחל את נשא. בקר עורות סוחר. לערך 0981 יליד, וחיה דב בן, יואל

 :צאצאיהם -הגדול הכנסת בית ליד, 1 מגיסטרקה ברחוב ילדיהם שבעת עם התגוררו(.  סגל משפחת

-רמת לקבוץ" ההכשרה" במסגרת 0811-ב ארצה עלתה, הצעיר השומר חניכת, בקובל למדה. 0818 ילידת, בלומה -

 בנותיהם. שבווהלין' רוזישץ מהעיירה חלוץ, (0811) גרברסקי לשלמה נישאה. אביב לתל עברה ובהמשך הכובש

 . אשכנזי ורחל, גרברסקי קפלינסקי נאוה, זיסמן עטרה: בארץ משפחות הקימו

 .משפחה הקימה גוברין חיה בתם. נעמי את נשא. 0811-ב ארצה עלה( 0801)( ברל) דב -

ולמד באוניברסיטה  0811 -עלה ב, "תרבות"בוגר גימנסיה  . עברת שם משפחתו ליואלי ( 0801-0889)מרדכי  -

של פינסקר  " אוטואמנציפציה"וה, של הרצל" מדינת היהודים"תרגם וערך ספרים ביניהם . שירת בבריגדה. העברית

היה ". תחביר עברי"היה ממחיי השפה העברית כתב ספרי לימוד ביניהם ( . לאומיתמבשר התחיה ה -פינסקר .ל.י)

 .ושל פסקי בית המשפט העליון" דבר"מגיה בעיתון 

  .הקימו משפחותש( 0811)וצבי ( 0811( )מייקי)מאיר , (0810-0819)ניר : בניהם. נשא את יפה גילמן

 .ומשפחותיהם וקס ויואל ירושלמי שרה דיהםיל. תקוה בפתח התגוררו. לאה את נשא( 0801) אברהם -

 ילדיו. בירושלים העברית באוניברסיטה למד, 0811עלה ארצה בשנת . ליואלי משפחתו שם עברת( 0808) דוד -

 .ומשפחותיהם וטליה אמיר

 . הוריהם עם בקובל נספו ופייגה שרה הבנות -

, 0809-ב לרוסיה שהיגר נוסף ובן אברום, רחמיאל, אסתר, דבורה, פייגה, חיה ילדיהם. ביילה את נשא, חיה בן, משל

 סכום תרם משל. בקובל 0899-ב נספו כולם, לרוסיה שהיגר והבן חיה למעט. הראשונה העולם מלחמת בתחילת

 .בקובל הגדול הכנסת בבית ים'הוויטראז להתקנת גדול כסף

. 0811-ב, צעירה נפטרה חיה. וברנרד סילביה ילדיהם. קובל ליד קשיבקה בעיירה גרו והם קוט לינקו נישאה חיה -

 היתר. 0891-ב מרעב נפטרה מירל. ביערות הסתתרו, וילדיו אשר אחיו, (קולודני) מירל ,אמו, ינקו ,המלחמה בזמן

 . לקנדה היגרו המלחמה ולאחר שרדו

, שוורץ לסיגל נשוי ון'ג, סקלייר למייקל נשואה הלן: ילדים חמישה בטורונטו גידלו והם סינגר לדוד נישאה סילביה - -

 .גרין ף'לג נשואה ואסתר, מילר' למיץ נשואה סטלה, קרליין לאייבן נשואה שרון

, (בישראל חיים) ויינגולד למייקל נשואה דבורה: בנות חמש בטורונטו גידלו הם. מנגל איירין את נשא( ברני) ברנרד - -

 .וול לדיויד נשואה קילין'ג, טרי לדיויד נשואה ברברה, כץ לדניאל נשואה קרוליין, מירילין

 

 בקובל נספתה המשפחה. ודב חיה, (נשוי היה) ישראל ילדיהם. מקובל אריה בן חסיד פייבל ליצחק נישאה י'רחצ

 (.מארגנטינה חסיד' משפ בני י"ע הנצחה)

 

 

http://www.israeli-kovel-org.org/segal-y.html


 :מקובל נוסף וקס משפחת בן

 הוריו(. ויקיפדיה ראו) עולמי שם בעל במאי  Michal Waszynski - ושינסקי מיכל הוא 0819 קובל יליד, וקס משה

 בעבודתו והחל התנצר ואז בקובל חי 0808 עד. 11 לוצקה' ברח שגרו מקובל פלץ לבית וססיליה פיוטר( כנראה)

 המשיך המלחמה לאחר". הדיבוק" את וביים בפולין ביותר הפורה הסרטים במאי היה 11-ה בשנות. הקולנועית

 .0811 -ב נפטר. ובספרד באיטליה עבודתו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99

