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בני דור ראשון:
שם

שם המשפחה
בקובל

שטחי פעילות עיקריים

אביבי ברוך

וולוולר

אברך ישעיהו

אברוך

עיתונאי וסופר ישראלי ,ספרי לימוד
ואנתולוגיות
מסאי ,פובליציסט ומתרגם ישראלי

אוירבך מאיר

אוירבך

אוליצקי ברוך

אוליצקי

רב בפולין .ממנהיגי העדה
האשכנזית בירושלים
משורר וסופר ביידיש

אוליצקי לייב

אוליצקי
אוליצקי

מופיע באתרים

הערות

ויקיפדיה
ויקיפדיה
ויקיפדיה

פולין ,ישראל

הספרייה הלאומית

פולין

אוליצקי מתתיהו
מטס Matys Olicki
אחיה בנימין

סופר יידיש ,משורר ,סופר ילדים
ומתרגם
עיתונאי ומשורר יידיש

ויקיפדיה ,אקו"ם

פולין ,ישראל

הספריה הלאומית

פולין ,ארה"ב

ברט

מחבר ספרי לימוד

הספריה הלאומית

אלפרט אורי

אלפרט

אריאל
שלמה -זלמן
אריכא יוסף

ליבוביץ
דולגין

בילורי חנוך

בילורי

חבר הנהלת מפא"י .תפקידי מפתח
בהסתדרות ,באיגוד המקצועי.
איש חינוך ,מחבר ספרי אגדות .עורך
אנציקלופדיות
סופר ,וממבשרי הספרות העברית
החדשה
חוקר בכיר בתחום קרקע ומים

ויקיפדיה

בן-שם ראובן

פלדשו

גוטנבוים קלמן

גוטנבוים

גולדשמידט שמריהו

גולדשמידט

גורלי אברהם

ברונזפט

גורלי משה

ברונזפט

גסקו יצחק

גסקו

גרייבר מיכאל

גרייבר

ראש השירות המשפטי ב"ההגנה"
ובצה"ל .ספרות בנושא משפט
במאי ,ביבליוגרף ,חוקר מוזיקה,
תיאטרון ואמנות
מפקד חיל הקשר במלחמת
העצמאות
חוקר יהדות

הספרייה הלאומית

גרניטשטיין משה

גרניטשטיין

סופר ביידיש

הספרייה הלאומית

פסיכולוג ,רב ,מחנך ,עיתונאי,
מתעד ,חוקר וסופר
כתב ספרי פילוסופיה ומדע .שירים,
רשימות וציורים
איש אקדמיה בכיר

ויקיפדיה
ויקיפדיה

ויקיפדיה
ויקיפדיה

נספה בווילנה

ויקיפדיה
ויקיפדיה ,אקו"ם

ארגנטינה

דשבסקי פנחס

דשבסקי

היניך יעקב

היניך ,היינוך

הינוך אברהם

הינוך ,היינוך

ווירניק ירחמיאל

ווירניק
ווקס (משה)

הספרייה הלאומית

פולין ,ישראל

אנציקלופדיה תדהר

פולין ,ישראל

וושינסקי מיכל
Michal Waszynski
וזה פנחס

פעיל ציוני ,התנקש באחד ממסיתי
פוגרום קישינב
איש בריאות וטבע -פרסם ספר על
כך
סופר ומחזאי ביידיש ובעברית .איש
חינוך
ציר בקונגרס הציוני .בכיר בבית"ר
העולמי.
במאי ,מבכירי הקולנוע הפולני

ויקיפדיה

פולין ,ספרד

וזה

מפקד יחידת הרכש של "ההגנה"

ויקיפדיה

וינפר זיסה

וינפר

סופר ומשורר ביידיש

הספרייה הלאומית

ורבה אהרון

ורבה

ורבה חוה

סעהר

פעיל ציוני בחו"ל ובארץ .עוזר שר
התחבורה הראשון
מחנכת .חברה ספרות ילדים

זאב אהרון

צרניצקי

משורר ,סופר ,קצין חינוך ראשי

ויקיפדיה

זגורודסקי ישראל-חיים

זגורודסקי

סופר ביידיש ,עורך ועיתונאי

אינציקלופדיה יהדות
מזרח אירופה

פולין

זפרודר אברהם

זפרודר

חודורוב אליעזר (לוסיה)

חודורוב

הסריט במצלמת חובבים את רצח
קנדי.
חלוץ הימאות  .רב חובל מקצועי

ויקיפדיה

ארה"ב

חזן לייב

חזן

חיות חומה-טבנקין

חיות

חסיס יעקב

חסיס

טברסקי יוחנן

טברסקי

יואלי מרדכי

וקס

יונדוף יעקב

יונדוף

יזרעאלי חיים

יזראליט

ליאוני אליעזר

צופרפיין

ליס קלמן

ליס

מחנך ,מתרגם ,סופר ,מחבר ספרי
לימוד
פעילה ציונית .בארץ בתנועת
הפועלות .ממייסדי הקיבוץ המאוחד
רופא מומחה בעל-שם למחלות
שחפת וריאה
חוקר תולדות עם ישראל ,עיתונאי
סופר ,ועורך
מתרגם ,מחבר ספרי תחביר
ממקימי תנועת החרות ,ממנהיגי
האצ"ל
רופא המושבה באר טוביה .נרצח
במאורעות תרפ"ט.
סופר ועורך ספרותי

מזא"ה אריה

מזא"ה

מיטלמן יצחק

מיטלמן

משורר וסופר ביידיש .התמחה
בחינוך ילדים חריגים.
ייסד בי"ס יהודי הראשון בקובל.
בארץ פעילות ציונית -ציבורית.
איש עסקים .מבעלי מפעל שמן

מלניצר אלכסנדר (סשה)

מלניצר

איש עסקים  .בעל מפעלי בשר

מרדור מאיר

מרדר (מוניה)

מבכירי ה"הגנה" ומערכת הביטחון
ומנכ"ל רפא"ל הראשון

ויקיפדיה

רוסיה

הספרייה הלאומית

ארה"ב

ויקיפדיה
ויקיפדיה

פולין ,ישראל
פולין ,ישראל

ויקיפדיה
הספרייה הלאומית
ויקיפדיה
ויקיפדיה
הספרייה הלאומית
ויקיפדיה

נספה בוורשה

אנציקלופדיה תדהר

פולין ,ישראל

קנדה
ויקיפדיה

ניצברג אליעזר

ניצברג

נצר צבי

מלניצר

נתנאלי יעקב

רותמן

ענטין מאיר

ענטין

פזנר חיים

פזנר

פוגץ' יצחק

פוגץ'

פורן אפרים (פרויקה)

פרוסמן

פרוסמן משה

פרוסמן

מגדולי דורו בתורה ,בחריפות
ובבקיאות .חיבר ספרים תורניים
מראשי "הבריחה" בפולין ופעיל
בארגון "נתיב"
סופר ,עורך ,מתרגם ומחנך
חלוץ ברחובות מימי העלייה השנייה.
ראש שומרי המושבה
ד"ר ,איש ציבור .ראש המשרד הא"י
בגרמניה .משרד האוצר .יד ושם
צייר ,אקדמיה -ראש מחלקה
בבצלאל
תת-אלוף ,דובר צה"ל .מזכיר צבאי
של ראשי ממשלות
איש עסקים ,יבואן ציוד אלקטרוני

ויקיפדיה

פולין

לכסיקון הספרות
ויקיפדיה
גרמניה,
שוויץ ,ישראל

ויקיפדיה

פרידמן מיכל (משה)

פרידמן

איש אקדמיה ,עורך ומתרגם ספרים

ויקיפדיה פולנית

פולין

פרידלנדר ישראל

פרידלנדר

פרל נחמן

פרל

רב ,מחנך ,חוקר מקרא ,מזרחן
ומרצה לשפות שמיות
הנהלת "אל-על" .קונסול

ויקיפדיה

ארה"ב

צימוקי אריה

רוז'ינקו

קלוניצקי שלמה -זלמן

קלוניצקי

עסקן ציוני ועיתונאי .חבר בהנהלה
הציונית
מחנך ,בלשן וסופר תורני

ויקיפדיה

קסטלנסקי אברהם

קסטלנסקי

רוזנפלד יונה

רוזנפלד

ד"ר ,יועץ לענייני כלכלה מטעם
הסוכנות היהודית
סופר יידיש ,נובלות פסיכולוגיות

ויקיפדיה

רייזמן אליהו
Eliasz Rajzman
שיינבוים יחיאל

רייזמן

משורר יידיש

שיינבוים

לוחם מחתרת ,ממפקדי גטו וילנה

ויקיפדיה

שיכמן שבתאי (שעפע)

שיכמן

שמרוק חנא

שמרוק

שפיגל נתן

שפיגל

שפירא יואל

שפירא

שירת כחבר כנסת מטעם תנועת
החרות וגח"ל
היסטוריון ,חוקר ספרות היידיש,
חתן פרס ישראל
איש אקדמיה בתחום הלימודים
הקלאסיים ,סופר ,חוקר ומתרגם
איש עסקים .לפני ועם קום המדינה

ויקיפדיה

ויקיפדיה
ארה"ב

ארה"ב
פולין

ויקיפדיה

נספה בווילנה

פליט בקובל
0191-10

ויקיפדיה

בני דורות ההמשך:
שם

שם המשפחה
בקובל

אור אורי

שיינדל

אריכא עמוס

דולגין

שטחי פעילות עיקריים
אלוף פיקוד ,חבר כנסת וחבר
ממשלה
מחזאי ,צייר וסופר

מופיע באתרים
ויקיפדיה
ויקיפדיה

הערות

אשנברנד פריאל
Aschenbrand Priel
בבצ'וק אריה

בבצ'וק

פמיניזם מודרני .חברת
אופנהפרסמה רב-מכר
מומחה עולמי בתחום הכלכלה

ורניק

ויקיפדיה

בורק יעקב

בורק

סופר ואיש עסקים

ויקיפדיה

בייניש דורית

ורבה

שופטת .נשיאת בית משפט עליון

ויקיפדיה

בן-יהודה נתיבה

טורקניץ

בסוק מרדכי

בר

בקי רות

פיש

בר-המבורגר רחל

בר

גורלי-טוראל טלי

ברונזפט

גילאור בלהה

קגן

לוחמת פלמ"ח ,סופרת ,שדרנית
רדיו ומילונאית
עיתונאי .תקשורת כלכלית .כתב
ספרי ספורט
סופרת וחוקרת תולדות היישוב.
עיתונאית ושדרנית ב"קול ישראל"
מדענית ראשית -הרשות למלחמה
בסמים ואלכוהול .ספרות מחקר
מוזיקולוגית ,חוקרת החוויה
המוזיקלית בגיל הרך
שופטת ,נשיאת בית משפט מחוזי

ויקיפדיה
אגודת הסופרים

גלפר ישראל

אטלס

גרינשפון יוחנן

שיינבוים

גריפית יהושע

גרינבלט

דיין עמליה

בר

זבה דוד

פיש

זלצר זאב

זלצר (אפרים)

זלצר זאב

זלצר (נח)

זלצר רפאל

זלצר (נח)

טבת יעל -קלגסבלד

ליבוביץ

ארה"ב
(דור )9
ארה"ב ,ישראל

ויקיפדיה,
אגודת הסופרים
הספרייה הלאומית
אקו"ם

שחקן ופעיל שחמט מקומי ועולמי.
כתב ספרי שחמט
איש אקדמיה -בתחום מדעי הרוח.
חוקר תרבות המזרח הרחוק
צייר ישראלי

ויקיפדיה

מומחית ,אספנית ובעלת גלריות
לאומנות
מנצח ומנהל מוזיקלי .זמר אופרה

האופרה הישראלית

(דור )9

הספרייה הלאומית

ארה"ב
(דור )9
(דור )9

כדורגלן .מאמן בלאומית ונבחרת
הנוער
רפואה ואקדמיה -מומחה בחקר
הכאב
רפואה ואקדמיה -מומחה לכירורגיית
פה ולסת
סופרת ,עיתונאית ופזמונאית

ויקיפדיה

(דור )9

כהן ליאונרד

קלוניצקי

סופר ,משורר ,זמר בין-לאומי

ויקיפדיה

קנדה ,ארה"ב

כפרי יהודית

זסק

לביטוב זהרה

גולדשטיין

לבנת סוניה

כהן

משוררת ,סופרת ,מתרגמת,
ביוגרפית
לוחמת פלמ"ח וטייסת בחיל האוויר.
נפלה במילוי תפקידה
מנהלת רשת אופנה

ויקיפדיה,

ליפשיץ אורי

פריד

צייר ופסל ישראלי

מרדור גוני

מרדר

מרין גדעון

מרין

עיתונאית ושדרנית רדיו ,כתבה ספרי
ילדים
רפואה ואקדמיה -מומחה בכירורגית
לב וחזה

ויקיפדיה
ישראל ,קנדה

ויקיפדיה

ויקיפדיה

ניצן בלהה

פיש

אקדמיה .חוקרת מקרא

הספרייה הלאומית

נמיר אורה

טויב

ערמוני יזהר

(לא ידוע)

פורת יהושע

פרויד

פרייליך מירי

מרין

צימוקי טובה

רוז'ינקו

חברת כנסת ושרה בממשלות
ישראל
חלל צה"ל ,עיטור גבורה על לחימתו
במלחמת העצמאות
אקדמיה -חוקר האיסלאם והמזרח
התיכון
אקדמיה -חוקרת תולדות השואה
ויהדות פולין
עיתונאית בתחום המשפט

ויקיפדיה

קלס איל

פולישוק

כנר ומחנך מוזיקלי .פרסם ספרים

רבן תמר

מטיוק

שטרנליכט חזי

ליברזון-
גולדשטיין
שניידר

שפירא -ליבאי ניצה

שפירא

אומנית ומארגנת סדנאות ופסטיבלי
מיצג
כתב ופרשן כלכלי .פרסם ספרים
בענייני הון
אקדמיה -מדעי המדינה .ארצות
אמריקה הלטינית
יועצת ראש הממשלה למעמד
האשה .מומחית למשפט בינלאומי

שניידר מריו

ויקיפדיה
ויקיפדיה

ויקיפדיה

ויקיפדיה

(דור )9

(דור )9

