
 

 
 

 בתה של , י חוה"בקשת מידע על תמונות שנמסרו לארגון ע
רוזנבלט -פרידה בוכוולד

 
: רקע

צופיה . כבר לפני כמה שניםצופיה שוורץ בתה של פרידה שמענו לראשונה מ, בוכוולד-על חוה פונוויל
, הזוג.  מירון רוזנבלטפירה נישאה עוד בקובל ל.  החיה בפריז זיסקינד לביתפירהסיפרה על אחותה 

לאחר . ברחו מקובל ביחד מעט לפני שהגרמנים נכנסו לעיר,  אחותו של מירון רוזנבלט פרידהעם 
.  תלאות המלחמה הגיעו השלושה לפריז שם פרידה נישאה והקימה משפחה

.  פרידה פירה ומירון כבר הלכו לעולמם
 
 

:  נא להודיע לארגון
. אם מישהו מהקוראים מזהה מהטכסט והצילומים מטה את בני משפחתו או מכרים

 
. רוזנבלט-חוה לבית בוכוולדלהלן שמות קרובי משפחה וחברים המוזכרים והקשורים ל

 
.  נשואה ו החיה בפריזחוההבת . 1906, ילידת קובל,  מהביתרוזנבלט- פרידה בוכוולד .1
( 1914ילידת שנת  )פירה . זיסקינד- נשוי לפירה חזנוב. 1911יליד קובל , מאיר רוזנבלט, מירון: אחיה של פרידה .2

 צופיה שוורץכיום , סופיה היא דינהבתו השנייה מאשתו . ר פטיה זיסקינד"היא בתו מאשתו הראשונה של  ד
 .דלפון ואריך: נשוי ולו שני ילדים , רוזנבלט מיכאללמירון ופירה בן .  (ראיון איתה בחוברת זו)

 ואמם חיים רוזנבלט- משהמיכל הוא -אביו של אברהם .מיכל רוזנבלט-אברהםאביהם של פרידה ומירון הוא  .3
ליטובסק -חיים ייסד את הראינוע הראשון בברסט-משה. ( 30שנפטרה מכולרה כשהיתה בת ) פרידההיא 

 . צימרמן-שיינדל רוזנבלט אמם של פרידה ומירון היא .גם היה בעל מלון" פנטזיה"שנקרא 

הם ניספו , בנימין ונולד להם ילד ששמו רוזהאהרון נישא ל . אהרוןצימרמן  אח ששמו -לשיינדל רוזנבלט .4
 .בשואה

-אברהםהוריה הם .  צלניקרהאם חוה היא ממשפחת . הוריהם של שיינדל ואהרון הם בנימין וחוה צימרמן .5
 .יצחק וחנה צלניקר

 ועלו ארצה שם יקימובסקיהיא התחתנה עם מר . מירה ליברמן: שותפה וחברה בגן של פרידה בקובל, מורה .6
 .חיה בישראל מוסיה סגל בתם . נפטרו לפני מספר שנים

  .חברים טובים של משפחת רוזנבלט ובוכוולד בפריז.  מיצייהעם בת קובל התחתןיק 'מוסייה רקובצ .7

שיינדל ומניה .  חי בירושליםקי ברונשטיין'זר "הבן ד.  חיו בצרפתביבה רויזן-היה נשוי לברונשטיין וולדיה  .8
 רגינה מרין. ביבה והוריה נכחדו בשואה. שעלו ארצהדוד רויטר שיינדל נישאה ל.  היו אחיותיה של ביבהרויזן

 שהיתה בת שיינדה רויזן התחתן עם ,דוד, האח של רגינה. גם היא ממשפחת רויטר מקובל. חיה בירושלים
 .דודתו

 שהיתה חברה טובה של פרידה נספתה כנראה בלקה בלכר אחותה .כנראה קובלאית. מוריק- דוסיה בלכר .9
  .בשואה

 .פייגה רבקה צלינקרקשורה למשפחת .  חיה בישראלמרים רובינשטיין .01
 

: 1תמונה 
: בתה של פרידה רוזנבלט, על התמונה כתבה חוה

הילדים . רוזנבלט-מיכל רוזנבלט ושיינדל צימרמן-ההורים אברהם: משפחת רוזנבלט
. 1914-1915קובל . רוזנבלט (מירון)פרידה ומאיר 

 
 
 
 
 



: 2תמונה 

חיים -מיכל רוזנבלט הוא הבן של משה-אברהם

. 30הוא נפטר מכולרה כשהיה בן . רוזנבלט ופרידה

משה חיים רוזנבלט ייסד את .  ילדים6למשפחה היו 

" פנטזיה"ליטובסק שנקרא -הראינוע הראשון בברסט

. כמו כן היה בעל מלון מגורים
.  בקובלרוזנבלטמשפחת :  על התמונה כתבה חוה

אמא שלו שיינדל . רוזנבלט (מירון)מאיר : משמאל לימין
פרידה  . צלניקר וחוה צימרמןרוזנבלט בת בנימין 

הבעל של )מיכל רוזנבלו -אברהם. (אחות מאיר)רוזנבלט 
. (האבא של פרידה ומירון, שיינדל

 
 
 

 
: 3תמונה 

בנו אנטול חי בפריז ) ליברמןסיומה : בתמונה משמאל לימין
פרידה , (בעל של ריבה) שפירומוניה , (לו'ויולונצ- מנגן ב

פינחס , (אמא של סיומה וריבה)מקדימה סורינדה . רוזנבלט
סורינדה היתה אחותה של . (אביהם של סיומה וריבה)ליברמן 

-רבקה צלינקר-צימרמן ואחותה של פייגה-חוה צלינקר
. רובינשטיין

 
 
 
 
 

 

 
: תמונות לא מזוהות של המשפחה

 
  

                                                                                    
, אשה לא מזוהה, שולם,  ראשון לא ידוע: עומדים. משמאל לימין

שתי ,  מקובליק'מיצייה רקובצמשמאל : יושבים. רובינשטייןואלה 
. נשים לא מזוהות

 
 
 
 



לדעתה של חוה חלקם של , זו תמונה אלבומה של פרידה!... ?האם  ברקע תלוי שטיח עם צלב קרס? האם אלו יהודים
? האם ידוע לאנשי קובל פרטים על כך. המצולמים הם יהודים

 
 
 

: משמאל לימין.  מקובלרויזןמשפחת : כותבת חוה
. האחות השלישית ביבה, ההורים, אחותה מניה, שיינדל

שיינדל התחתנה עם דוד . ההורים ומניה נרצחו בשואה
ביבה התחתנה עם וולודיה .  ועלתה ארצהרויטר

.  ברונשטיין והיגרה לצרפת
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, משמאל לימין: רובינשטייןמשפחת  

יוסקה , פטיה, (דוד)דיודיה : עומדים
. שולם, גוטקה, (מאחורי המבוגר יותר)

אשת : בחזית יושבים משמאל לימין
ציפי , רבקה האמא שלהם-פייגה, יוסקה

סוניה , הילד אולי של ציפי. (אשת דיודיה)
.  או אחותה

 התחתנה ליענקל צלינקררבקה -פייגה
היו . 1919מי שנפטר בסביבות , רובינשטיין
.  מהם לא מופיעים בתמונה3. להם ילדים

 (אפטיה)אביש , מיה, ב"שיינדל נסעה לארה
שולם .  חודשים כשאביהם נפטר6היו בני 

פטיה נפטר .  גוטקה להונדורס, נסע לצרפת
.  כל השאר נכחדו בשואה. 1941-ב
 


