182

נספח -משפחת וגמן משפחתה של הסבתא בתיה
ברלינסקי
מקורה של מש' וגמן ההוא מהעיר רומנוב שליד ז'יטומיר.
שמה של העיר שונה כבר בשנת  9119והיום היא קרויה בשם דז'רז'ינסק
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פסל הזיכרון שהוקם ברומנוב לזכרם של  0777התושבים שנרצחו בשואה

לזלמן ורחל ווגמן –הוריה של בתיה ,נולדו שבעה ילדים.
יצחק ווגמן ,ביילה אקסנפלד ,גלה (חנה) קוטלר –היגרו לארצות הברית
בתיה ברלינסקי ,פייגה שטרקמן ,סוניה קרגמן ורחל ווגמן נשארו באירופה.
ככל הנראה משפחות שטרקמן וקרגמן ,לפחות ,שרדו את השואה.

מהגרים יהודים לארצות הברית
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גלי הפרעות נגד היהודים שהתרחשו ברוסיה בשנות השמונים של המאה התשע עשרה
ואיתן התחיקה האנטי-יהודית והעוני הכבד הובילו לגלי הגירה של יהודים לארצות
הברית ,וזו הגיעה לשיאה בשנים  .9191-9889לרוב הגיע המהגר היהודי עם בני
משפחתו ,מתוך כוונה להשתקע בארצות הברית.

ניתן להבין שלסבתא בתיה היה קשר רצוף עם בני משפחתה גם עם אלו שהיגרו לאמריקה וגם עם
אלו שנשארו באירופה.
עם בני משפחתו של האב עזריאל לא נשמרו קשרים חוץ מדוד אחד ,אהרון ,שהיה ידוע כי היגר
לאמריקה ב 9191-והתגורר ככל הנראה בניו יורק.
אחרי המלחמה חודש הקשר עם חלק מבני משפחה בארצות הברית .אצל אבי מצאתי מכתבים
רבים שנשלחו מחנה ווגמן שהיא ככל הנראה אלמנתו של יצחק ווגמן האח הבכור במשפחה.
חנה כתבה הרבה מאד והייתה שולחת גם מדי פעם חבילות של בגדים משומשים.
אבי הצליח לאתר בארץ קרוב משפחה של חנה בשם דוד זסטבקר שהתגורר בתל אביב.
בתה של חנה  -לינא -כתבה אף היא לא מעט.
כמו כן היה קשר עם לייבצ'יק אקסנפלד ששיקה וניונקה אף נפגשו איתו,
הייתה התכתבות עם בנו של יצחק ווגמן ,וילי ,שהיה בעל חווה בארצות -הברית.
בשנים מאוחרות יותר הגיעה לכאן לסלי טלסקי (אנוך) צאצאית של ביילה אקסנפלד שהקימה
כאן משפחה.
גם טובי גיש צאצאית של חנה (גלה ) קוטלר מתגוררת בחיפה ולה ילדים ונכדים..
לי אין ספק שהיום חיים בארץ צאצאים נוספים של מש' ווגמן וכן של מש' ברלינסקי שאין לנו
מידע לגביהם.
ממכתביהן של חנה וגמן וביתה לינה-אנו קוראים (שנת  )9111על בני המשפחה שנשארו באירופה
על סוסיה שנמצאת בפטרבורג עם שני ילדיה  ,על בן אחד שהיה שבוי במשך ארבע שנים בגרמניה
ובמשך כל השנים הללו אימו לא שמעה ממנו והזדקנה בטרם עת ולמרות מצבה היא חייבת
לעבוד.
גם על בת שנמצאת בארגנטינה בשם פולה.
אנו קוראים על פייגה שנמצאת ברומנוב (כנראה חזרה לשם אחרי המלחמה) ועליה כותבות חנה
ולינה כי בני המשפחה שולחים להם הרבה מצרכים וגם מצרכי מזון.
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הדודה חנה כותבת ( )9111על רגשותיה בעקבות החלום שהוגשם עם הקמת המדינה .היא כותבת
שהיא קוראת את תולדות חייו של חיים וויצמן ומתרגשת מאד.

גלוית ברכה מוילי ובי וגמן .וילי היה בן אחיה של בתיה

מכתב ממש' אקסנפלד-ביילה אקסנפלד הייתה אחותה של בתיה
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וילי וגמן אשתו בי ,בתו אן ,חתנו לארי ,והנכד נתן בחווה שהייתה שייכת להם בארצות הברית

שם גידלו אפרסקים ותפוחים .התמונה מאוקטובר -3691וילי היה בנו של יצחק ווגמן אחיה
הבכור של הסבתא בתיה ברלינסקי
לעת זקנה מכרו וילי ובי את המשק ועברו לפלורידה .במשפחתנו קיימת משיכה לא
קטנה לנושא החקלאי .אחוז היהודים שעסקו בחקלאות בארצות הברית היה נמוך
ביותר.
להלן המבנה המקצועי של האוכלוסייה היהודית בארצות הברית בשנות השלושים
בחקלאות עסקו רק שני אחוזים מהאוכלוסיה:
תחום

אחוז

מסחר

01

תעשייה

88

מקצועות חופשיים

91

שרות בית ושרות אישי

6

תחבורה

8.0

חקלאות

8

שרות פומבי

9.0
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סה"כ

911

נפתלי מחפש את הקרובים שאת שמותיהם זכר -בארצות הברית .יתכן וזכר אותם עוד לפני שנפרדו
והיגרו .

להלן פירוט בני המשפחה מצד משפחת ווגמן ככל שהצלחתי לגלות

א .טבלה עם פירוט שמות האחים והאחיות וילדיהם-בשורה הראשונה האחים
והאחיות לבית וגמן בשניה -בני האחים

כל המופיעים בשורה השנייה הם בני הדודים של הורינו.
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יצחק
ווגמן

ביילה
אקסנפלד(ארה"ב)

חנה(גלה)
קוטלר-ארה"ב

ארה"ב

וילי
וגמן
לינא
וגמן

בתיה
ברלינסקי

רחל
ווגמן

סוניה
קרגמן

סרני-פולין

פייגה
שטרקמן
רומנוב-פולין

חיים אקסנפלד

*חיה קרמזין

ירחמיאל

מיטיה

לייבצ'יק אקסנפלד

לייב קוטלר

רחל וינרוב

בן נוסף קלרה

*אנה שוורץ

מוטל קוטלר

אריה

רחל כהן

**פולה
הושנסקי

חיים

סוסי(רוסיה)
מניה אלמן

בן נוסף

רוחל

נפתלי
ניונקה -
קציר
מניה-
ירוסלבסקי
זלטקה

*צאצאית בארץ
לסלי אנוך

*צאצאית בארץ
–טובי גיש
**בארגנטינה

ב .פירוט נוסף (ככל שניתן) וכן פירוט של הדורות השלישי
,הרביעי ,והחמישי.

מיטיה

מניה
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 .3יצחק ווגמן נפטר בארצות הברית .הוא נישא לחנה אשה
קודמת -אנה ווגמן.
חנה אשתו כתבה הרבה מאד וכך גם הבת לינה .לחנה הייתה אחות שעלתה ארצה ובנה דוד
זסטבקר היה משך שנים בקשר עם נפתלי והדסה.

מכתב-אחד מרבים-מחנה ולינה ווגמן

ילדיהם ונכדיהם של וילי ווגמן ובי ווגמן:

א .ארוין ווגמן נשוי למוריאל ווגמן
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ילדיהם-ברוס ,דניאל ווילי -מתיו

ב .אנה ווגמן .נישאה ללארי.
ילדיהם –נתן וריזה שניהם מאומצים

 .2ביילה אקסנפלד [ווגמן] נפטרה בארצות הברית .היא
נישאה לשלום אקסנפלד .שלום נולד בצ'ודנוב והגיע
לארצות הברית ב3633-
שבעה ילדים:

א .חיים -אקסנפלד נפטר בארצות הברית.
שני ילדים לחיים -אחת מהשניים-רחל -ביקרה בארץ ב.9161-

ב .לייבצ'יק אקסנפלד נולד ב 9881-בצ'ודנוב היגר כנראה  9198ונפטר בארצות
הברית.
לייבצ'יק היה בקשר עם המשפחה וגם נפגש עם ניונקה ושיקה
בנו של לייבצ'יק -שלדון אקסנפלד .נישא לרוז אשר ביקרה בארץ ב9161-

ג .חנצ'ע-אנה שוורץ [אקסנפלד] נשאה ללואיס שוורץ נפטרה בארצות הברית.
שני ילדים :סילביה ולואיס:
סילביה טלסקי [שוורץ] נולדה בארצות הברית.
לסילביה שני ילדים לסלי אנוך המתגוררת בארץ ובאני בארצות ברית.
ללואיס שוורץ שני ילדים :רוברט וסטפן.
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לסלי אנוך בחגיגת נשואיה בקיבוץ נען עם נפתלי הדסה וצביה.
ד .רחל כהן נפטרה בבוסטון .נישאה לכהן
בנה -ז'ק כהן

ה .סוסי נפטרה בסן-פטרבורג.
לסוסי שני ילדים בן אחד היה בשבי הגרמנים שלוש וחצי שנים.

ו .מאי אלמן –בתמונה שלמעלה היא מחפשת את נפתלי אך בסופו של ענין לא נוצר
קשר
ז.

רוחל נולדה ב 9111-בצ'ודנוב -היגרה כנראה – .9189בנה :סול

 .1בתיה ברלינסקי [ווגמן] נולדה ברומנוב פולין ונפטרה
בסרני פולין  .3692היא נישאה לעזריאל ברלינסקי ,.בנם
של דוד ברלינסקי ורבקה? נולד כנראה ביאנוב ליד
ברדיצ'ב
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להם נולדו שמונה ילדים:
א .ירחמיאל ברלינסקי נולד ב 3677-בז'יטומיר ונפטר ב 3699-בירושלים .הוא נישא
לצביה ברלינסקי [טרייביץ] .צביה נולדה ב 3676-ברזדווילוב -פולין ונפטרה ב 3691-בירושלים.
ב .רחל -אוטל וויינרוב [ברלינסקי] נולדה ב 3671-בסרני נישאה בארץ ליוסף ווינרוב
ונפטרה ב 3619-בחיפה.
ג .חיים-אבא ברלינסקי נולד ב 3670-בסרני ונפטר ב 3693-בסרני .הוא נישא לחסיה
ברלינסקי [בינדר] .חסיה נפטרה ב 3692-ברוקיטנה-סרני.
בנם-עזריאל ברלינסקי נולד ב 3697-ברוקיטנה ונפטר ב 3692-ברוקיטנה-סרני.
ד .יוסף לייבל-אריה ברלינסקי נולד ב 3679-בסרני-פולין ונפטר ב 3609-בירושלים.
הוא נישא למלכה ברלינסקי [טויסטר] .מלכה נולדה בטבריה ונפטרה בירושלים.
ילדיהם-ישראל ברלינסקי-אמיר נולד ב.3692-
רחל בן-ישי [ברלינסקי].
ה .נפתלי-הרץ ברלינסקי נולד ב 3637-בסרני ונפטר ב 3609-בירושלים .הוא נישא
להדסה ברלינסקי [רבינוביץ] ב 3693-בירושלים .הדסה נולדה ב 13-בדצמ.3631 .
ילדיהם -עוזי ברלינסקי נולד ב 3692-ונפטר בירושלים.
בתיה כרמון [ברלינסקי] נולדה ב.3699-
ו .חנה -ניונקה קציר [ברלינסקי] נולדה ב 3632-בסרני ונפטרה ב 3696-ביד מרדכי
ישראל .היא נישאה ליהושע-שיקה קצנבליט-קציר .יהושע-שיקה נולד ב.3631-
בנם-מיקי קציר.
ז .מלה -מניה ירוסלבסקי [ברלינסקי] נולדה ב 3631-בסרני ונפטרה ב3692-
בירושלים .היא נישאה לאברהם-אברשה ירוסלבסקי.
.

בתם -בתיה בילר [ירוסלבסקי].
ח .זלטקה ברלינסקי נולדה ב 3630-נרצחה על ידי הנאצים בסרני .3692

 . 9גלה אולי גם חנה (הקישור לאהרון קוטלר לא בטוח)
נפטרה בארצות הברית .ייתכן ונישאה לאהרון קוטלר
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לה חמישה ילדים:

א .חיה-חייקה קרמזין .היא נישאה לדוד קרמזין.
להם שתי בנות -רוז לייבוביץ [קרמזין] .נשאה למרק לייבוביץ ורות קיין.
לרוז שתי בנות טובי גיש נשואה לרוני מתגוררים בחיפה וג'ודי.

בנה של טובי גיש בילדותו-חיפה
רות קיין [קרמזין].ואברהם קיין שני ילדים- :סידני קיין (נשוי למנדי) ומרתה קיין
ב.

לייב ואסתר קוטלר?.

בתם-מניה קוטלר?.

ג.
ד.
ה.

מוטל קוטלר נישא לפרידה קוטלר?.
בן נוסף
פולה הושנסקי גרה בארגנטינה

לפולה בת-חואניטה שגם לה בת

 .1רחל ווגמן.
.9סוניה קרגמן [ווגמן] נולדה בצ'ודנוב ונפטרה בתאריך לא ידוע.
היא נישאה לפנחס-פיני

קרגמן.
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ילדיהם :מיטיה וילד נוסף

 .0פייגה שטרקמן [ווגמן] נפטרה ברומנוב פולין .היא נישאה
למשה? שטרקמן.
ילדיהם:מיטיה,קלרה מניה

