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 . כחלק מארכיון קובל נמצאים ברשות הארגון הספרים הרשומים מטה

 .אלושלא נמצא ברשימות , הקשור לקובל ולאנשיה ,הארגון ישמח לקבל ספרים וכל חומר מודפס אחר

 

 כולל רומנים, יוב והסביבה'קובל ובעיירה מצעוסקים בעיר הספרים  :1רשימה 

 פרטים תרומת/מקורות שנה/הוצאה עורך/מחבר שם המקור

צופרפין -לאוני ספר קובל

 אליעזר

קובל  ארגון יוצאי

1957 

מהדורה מחודשת . ספר זיכרון צבי רז 

1994 

צופרפין -לאוני ספר קובל

 אליעזר

 קובל ארגון יוצאי

1957 

 מאשה ליאור. 1

 אלי מנדל . 2

מקורית מהדורה . ספר זיכרון

1994 

-ארגון בבואנוס בצלאל, באלער פנקס קאוועל

  1951 / איירס

קורות הקהילה היהודית  -יידיש גיטה מושקובסקי

 בקובל והסביבה

 בקובל והסביבה , השואה בווהלין  ו"תשמ/  יד ושם שמואל, ספקטור שואת יהודי ווהלין

קובל יוצאי ארגון  צבי, רז מפת קובל היהודית

2007 

קובל היהודית , שיחזור. חוברת 

 לפני המלחמה

חוברת מידע למבקר 

 בקובל

קובל יוצאי ארגון  צבי , רז

2007 

 האתרים הקיימים כיום בקובל 

חוברות הנצחה של 

 1-17' מס הארגון

 אהרון, שטיין

 צבי, רז

 ובליוצאי קארגון 

1997-2007 

הנצחה , ראיונות, דפי מידע 

 .ופעילות הארגון

ארגון ווהלין   ווהליןילקוטי 

1945-2009 

מאמרים גם על , אוסף ילקוטים 

 .יוב'קובל ומצ

לזכר הבנים שנפלו 

 במערכות ישראל

קובל ארגון יוצאי  

1974 

פרטים על קובלאים ובניהם שנפלו  

 במלחמה

 אגוד עולמי ווהלין נתן, ליבנה כאורנים גבהו

1980 

 שרה צורף. 1

 צבי רז. 2

 במחוז קובלהתקוממות ומרי   

פרלמוטר על . מאמר של ש אלי מנדל 1983 / מורשת  ה"ילקוט מורשת ל

 .כ הגדול"הכתובות בביה

קובל ערב : פומרנץ. מאמר של מ אלי מנדל 1974 / מורשת  ז"ילקוט מורשת י

 .הכיבוש הגרמני

תוספת לספר קובל 

 המקורי

 ארגון יוצאי קובל 

 ד"תשנ

 1993ועד  1957עדכונים משנת  

השומר הצעיר 

 1920-40בווהלין 

מרכז תיעוד גבעת  זלמן, ליבנה

 1990 / חביבה

 שרה צורף. 1

 אלי מנדל. 2

גם על קן קובל וקינים אחרים 

 .באזור

 בתיה בייגל. 1 1968  ספריה לעם ייבאוליצקי ל דודיה נפח

 צבי רז. 2

 רומן על טריסק ומעט על קובל 

-(זסק)שינדל כפרי 

 סיפור חיים

י "שנכתב ע שיינדל ספר לזכר שרה ושמעון צורף  1997 / מערכת כפרייהודית 

 כולל ראיונות. הבת

 סיפור אישי מפורט צבי וזה  2006 / עצמית צבי, וזה פרקי חיים

פורן  כך זה היה

 זלמן,(פרוסמן)

 סיפור אישי מפורט אלי מנדל 1971 / עצמית

 סיפור אישי מפורט זהבה ורד  1994 / עצמית יעקב, רוזמרין גבורתם של החלשים

וולקוביסקי  אוד אבגינוס

 בתיה ,(שפירא)

 יוב'רומן על מצ ברוך מנדלבוים 1975 / ף"אל

יפה טורקניץ על החיים בארץ  עד-מירית  גל   1077 / עצמית יפה, יהודה-בן עוד אזכרה

 מתחילת המאה

 

 

  

 



 

 (בחלקן פרטים וקשרים עם קהילת קובל והסביבה) במחוז קובל ספרי קהילות אחרות :2רשימה 

 פרטים תרומת/מקורות שנה/הוצאה עורך/מחבר שם המקור

טריסק  ארגון יוצאי  נתן, ליבנה פנקס הקהילה טריסק

1975 

 ספר יזכור אלי מנדל

סיפורה של , רטנה

 קהילה יהודית

ן הוצאת הארגו נחמן, תמיר

1983 

 ספר זיכרון אלי מנדל

ספר יזכור לקהילות 

  , הורודוק, 'מנייביץ

 הוצאת הארגון 

2002 

 ספר זיכרון אלי מנדל

 

 

 (בחלקן פרטים וקשרים עם קהילת קובל והסביבה) ספרי קהילות אחרות בווהלין :3רשימה 

 פרטים תרומת/מקורות שנה/הוצאה עורך/מחבר שם המקור

 ארגון יוצאי רובנה אריה, אבטיחי ספר זכרון -רובנה

1956 

 ספר זיכרון 

 ארגון יוצאי לודמיר  פנקס לודמיר

1962  

 ספר זיכרון 

 ארגון יוצאי לוצק  ספר לוצק

1961 

 ספר זיכרון 

מרגלית  ילדות בלהבות

 משה, (מרגוליס)

 משרד הביטחון

2000 

 סיפור חייו של בן לודמיר אלי מנדל

עולם יהודי  -לובומל

 קטן

 לרגל פתיחת תערוכהחוברת  אלי מנדל 1997 / יד ושם 

פרטיזנים ולוחמים 

 יהודים מווהלין

 כולל רשימה, לזכרם שרה צורף  1997 / עצמית 

 וואלינער יידן

 (יהודי ווהלין)

לימד . יליד טריסק. רומן ביידיש שרה צורף 1973/  על המפתן ייבל, אליצקי

 בקובל

 

 

 הנצחה על הנפטרים מקובל והסביבהוספרי חוברות  :4רשימה 

 פרטים תרומת/מקורות שנה/הוצאה עורך/מחבר המקורשם 

 חוברת לזכרו אלי מנדל  1967 / הדי רוחמה הקיבוץ (פנחס וזה)פיניק 

 חוברת לזכרה צבי רזניק  1984 / אפק הקיבוץ שרה סגל פיאלקוב

 .חוברת לזיכרו אלי מנדל   1956 / שער הגולן הקיבוץ סגל מאיר

סבתא שולמית 

 (שויב-גיסיס)מספרת 

 מעפיל/  המשפחה המשפחה

2002 

 חוברת לזיכרה משפחת גיסיס

ר מרדכי זיו "ד  2003 / עין השופט זלמן, ליבנה שומר תמיד

 (ליברזון)

על חייו וחיי אשתו אסתר זסק  ספר

 מקובל

-קלוניצקי יומן אבי אדם

 אריה, קלונימוס

 הגטאות בית לוחמי

1969 

ואשתו עד  יומן של אריה קלוניצקי אלי מנדל

 .מותם

 לזכר שמואל איזנברגחוברת  צבי רזניק ד"תשנ / עצמית המשפחה שמואל בדורו

 חוברת לזכר אלי מנדל 1992 / עצמית הקיבוץ מלכה ויוסף זפרן

 חוברת לזכר אלי מנדל 1946 / עצמית המשפחה דב פולישוק

חובל -דיוקנו של רב

 עברי

( לוסיה)סיפור חייו של אליעזר  אלי מנדל ד"תשכ / אלף אלכסנדר, מנור

 חודורוב

שבע -סיפורה של בתה של בת צבי רז 2005 / מלוא מירית, עד-גל שבע-בת

 חיים במנחמיה. ממשפחת פנטורין

 הקיבוץ והמשפחה שלמה, רבינר דברים נוגעים

1976 

 מאמריו -ספר ליקוט: אריה רבינר שרה צורף



 דור שני ליוצאי העיר-הנצחת בני
 בקר מקובל-בת משפחת צוריף המשפחה 2007/  עצמית הקיבוץ נוריתענבר 

בן טובה ויצחק )יוסף ויסברוט  אלי מנדל 1974 / עצמית הקיבוץ יוסי

 כיפור-שנפל במלחמת יום( מקובל

 לזכר שמואל דגני אלי מנדל 1976 / עצמית המשפחה שמואל דגני  -מולי

 

 

 בנושאי השואה ספרים כלליים :5רשימה 

 פרטים תרומת/מקורות שנה/הוצאה עורך/מחבר המקורשם 

תולדות היהודים 

 בפולין

 -רפאל, מאהלר

 ר"ד

 ספריית פועלים

1946 

 19-עד המאה ה שרה ושמעון צורף

משרד  / מערכות אלן, קלרק מבצע ברברוסה

  1979 / הביטחון

 1941-5רוסיה -מלחמת גרמניה צבי חיים פולישוק

 חוברת אלי מנדל ב"תשל / יד ושם נחום, שרון עמנואל רינגלבלום

 

 

  סביבההקובל ודור ראשון של -על ידי בניכלליים שנכתבו ספרים  :6רשימה 

 פרטים תרומת/מקורות שנה/הוצאה עורך/מחבר שם המקור

מאיר  ,מרדור שליחות עלומה

 (מוניה)

לא ". רפאל"מייסד ( מרדר)מרדור  .אלי מנדל  1957 / מערכות

 .מתייחס לקובל

 אביב-עירית תל יוסף ,אריכא יפו

1957 

-תושב תל אביב(. דולגין)אריכא  אלי מנדל

לקט סיפורים לאורך . יפו

 ההיסטוריה

 (.דולגין)אריכא . סיפורים אלי מנדל א"תש / סלע יוסף, אריכא מראות בכחול

  אלי מנדל  1967 / מסדה ברוך, אביבי עץ בודד זועק

 צבי רז

 (העתקים 2) לקט סיפורים קצרים

 לקט סיפורים קצרים אלי מנדל ז"תשט / מסדה ברוך, אביבי הכמהים לאהבה

 אלי מנדל ד"תשי / טברסקי ברוך, אביבי כנפי הרוח

 שרה צורף

 לקט סיפורים קצרים 

 (העתקים 2)

 לקט סיפורים קצרים אלי מנדל א"תשכ / מסדה ברוך, אביבי זה קרה לשניהם

 סיפורים צבי רז    1967 / ניב יוסף, אריכא צעדים באש

 רומן אלי מנדל ג"תרצ / שטיבל יוסף, אריכא לחם וחזון

 רומן יחיאל חרי  ו"תרצ / שטיבל יוסף, אריכא אוד מוצל

ציורים של הבן עמוס + סיפור אלי מנדל  1963 / אלף יוסף ,אריכא יום ולילה

 אריכא 

מפקד יחידת הרכש של  -זיכרונות צבי רז 1966/  מערכות (פיניק)פנחס , וזה רכש -המשימה

 "הגנה"ה

 ספר שירים אלי מנדל  1989 / עצמית מאשה, הינוך לילות בתקווה

 

 

 של קהילת קובל של בני דורות ההמשךכללים ספרים  :7רשימה 

 פרטים תרומת/מקורות שנה/הוצאה עורך/מחבר שם המקור

 ספר שירים   1999/  סער אווה, שלם-ארליך מתחברת לענן לבן

 ספר שירים שרה צורף  1988 / הפועלים יהודית, כפרי מלען של קיץ

שירים מכאן ומארץ 

 אחרת

 ספר שירים רבקה שכטר 1970 / פועלים יהודית, כפרי

 

 


