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חיפוש מידע על המשפחות :איסר מילר ,גרשון מילר
כותב אלדד אורן ,שאיסר וגרשון מילר הם אחיו של סבו יהודה מילר מקובל:
שלום לכל החברים,
שמי אלדד אורן ואני נכדו של יהודה מילר ז"ל שעלה ארצה מקובל עם
משפחתו בשנת  .2211אני מחפש מידע על איסר וגרשון ,שני אחיו של סבי.
אחיו הבכור של יהודה היה איסר ,ברח לארה"ב בסביבות  2221ובשלב מסויים
נותק איתו הקשר.
בקובל נשאר האח הצעיר גרשון ומשפחתו .גרשון ניצל ,הגיע לארץ לאחר
המלחמה והשתכן אצל בת אחיו מנוחה דורון בקיבוץ נען עד פטירתו באמצע
שנות ה '01-של המאה הקודמת.
גרשון לא מסר שום פרטים על קורותיו בשואה ,ככל שאנו יודעים הוא ברח
לרוסיה ושם שרד.בקובל [ככל הנראה] נשארו אשתו ו 0-ילדים .אין אנו יודעים
שום פרט על שמותיהם או קורותיהם ,אני מעריך שהם נספו ברצח ההמוני של
יהודי קובל.
כל מי שיש בידו פרטים על אשתו וילדיו של גרשון ,או על איסר ,או שמקורב
למשפחת מילר אשמח אם יצור עימי קשר.
בתודה מראש ובברכה,
אלדד
טל' נייד 500-7722666
טל' בבית 56-0210867

צילום מתוך ספר קובל
ממאמרו של יהודה מילר:
זכרונות על ה"בונד" בעירנו

פרטים נוספים על המשפחה:
ההורים של סבי יהודה הם– אליעזר ורחל.
אליעזר נפטר בגיל צעיר מאד ,בסביבות  .8055יש עליו פרק מפורט בספר קובל.
רחל זכתה לחיים ארוכים ,עלתה עם בנה יהודה לארץ ב 8022-ונפטרה בשנתה בתל-אביב בסביבות
.8095
לאליער ורחל נולדו  9ילדים :איסר ,יהודה ,מנוחה וגרשון.
איסר היה מורה לעברית וסוציאליסט וחבר ב"בונד" .מחשש שיאסר על-ידי המשטרה ברח לארה"ב
בסביבות  .8050השאיר אחריו בקובל אשה ושתי בנות שיותר מאוחר הביאם לארה"ב .איסר לא חזר
לגור עם אשתו אלא התחתן עם אשה שניה .ככל הידוע לנו היו לו  6ילדים אך אין לנו שום קשר או
פרטים נוספים על משפחתו השניה.
יהודה – סבי ,הפך לראש המשפחה בגיל  86כשאביו נפטר .היה נשוי לשרה לבית פוגטש ונולדו
להם הילדים אליעזר ז"ל ,יעקב יבל"א ומנוחה ז"ל .לאחר פטירתה של שרה נישא בשנית לשרה לבית
ויזנט מלובלין ונולדו לו פנינה תבל"א ,יצחק ז"ל ,מרים תבל"א (שהיא אמי) ואברהם ז"ל.
לאחר המהפכה הקומוניסטית מימש יהודה את חלומו ועלה כאמור לארץ בשנת  .8022יהודה נפטר
בארץ ב.8060-
מנוחה נישאה ועברה עם בעלה לוינה .היה להם בן אחד – פרד ,והקימו מפעל לסריגה .בפרוץ
מלחמת העולם השניה בעזרת מסמכים שהושגו בניו-יורק על-ידי בעלה של הבת של איסר מנישואיו
הראשונים הצליחו להגר לאוסטרליה וגם להוציא אתם חלק מהמכונות .נפטרה באוסטרליה כנראה
בשנות ה .'65-הבן פרד ,אשתו ו 2-הילדים עלו לארץ.
גרשון – הבן הצעיר .לא ידוע עליו כמעט דבר .הגיע לארץ לאחר מלחמת העולם השניה והשתקע
בקיבוץ נען שם התגורר עד מותו .ככל הנראה ברח לרוסיה במהלך המלחמה וכך ניצל .כנראה
השאיר אחריו [בקובל?] אשה ו 0-ילדים שאין לנו שום פרט עליהם וגורלם לא נודע.

