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 :אלקטרוני דואר

kovel.site@gmail.com 

 
 :דואר ישראל

 45100הוד השרון , 81ד .ת, ארגון יוצאי קובל

 
 :והסביבה יוצאי קובלארגון אתר האינטרנט של 

org.org-kovel-www.israeli 

 

 

 היכל ווהלין גבעתיים ארגון יוצאי קובל בישראל

 רשימת  התנגדויות והתקוממויות של בני קובל נגד הנאצים 

 רשימת בני קובל לוחמים נגד הנאצים בצבאות השונים 

 חלוצים שעלו ארצה לפני המלחמה רשימת בני קובל 

 רשימת בני קובל ניצולים מהשואה 

 בלתי משויכים/רשימת חברים בלתי מזוהים 

  (1929)רשימת בעלי מקצוע רשומים בקובל 

 רשימות שונות מאתר קובל באינטרנט 

 צאצאי יוצאי קובל שנפלו במערכות ישראל/רשימת בני 

 
 

 

 יוב'קובל ומצבני דורות ההמשך של 
 עדכונים והערות לארגוןמתבקשים לעיין ברשימות ולשלוח 
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 :הערות

 

 יםשקובצו בשנ, יוב שבמחוז קובל'בחוברת זו מרוכזים רשימות שונות של יוצאי העיר קובל והעיירה מצ

 :והמוצגים באתר האינטרנט של קובל ותהאחרונ

 org.org-kovel-www.israeli 

 

 המידע ייאסף . י הנאצים ועוזריהם"שנרצחו ע, היא רשימת הנספים בקובלכיום הרשימה העיקרית החסרה 

 . ומהתיעוד הכתוב במקורות השונים, עד של יד ושם-מדפיבעתיד 

 - ארגוןליפנו  במשימה חשובה זוהמעוניינים לעזור 

   kovel.site@gmail.com   :ל"דוא

 45100הוד השרון , 81ד .ת, יוצאי קובלארגון  :  כתובת

 

גם  בעתיד תוכן. בעיקר לארצות אמריקה, הרבה מיהודי העיר היגרו לפני המלחמה ואחריה לארצות השונות

  .ראשוןבני דור רשימת המהגרים 

 (.בני דור ראשון בלבד) מהגריםהנשמח לקבל פרטים על 

 
 

 

 

 

 

 

 :הרשימות

 

 רשימת  התנגדויות והתקוממויות של בני קובל .1
 

 רשימה חלקית של פרטיזנים ומתקוממים יהודיים הקשורים לעיר קובל 1.1

 בריחה ומקרי גבורה נוספים בעיר קובל, התקוממות, סיכוני חיים, אישימרי  1.2

 ששהו תקופה בחייהם בקובל, לוחמים מסביבות קובל וממקומות אחרים 1.3

 פעילויות מחתרתית כנגד השלטון הסובייטי לפני המלחמה  1.4

 (1939-1941, בעיר בעת השלטון הסובייטי, לפני המלחמה)

 

 לוחמים נגד הנאצים בצבאות ובארגונים אחרים .2
 

 לוחמים במסגרת הצבא האדום 2.1

 (בזמן המלחמה ומאוחר יותר)לוחמים במסגרת הצבא הפולני  2.2

 לוחמים במסגרת הבריגאדה העברית 2.3

 לוחמים במסגרת הצבא הבריטי 2.4

 לוחמים במסגרת הצבא הצרפתי 2.5

 אחרי המלחמה, פעילות מחתרתית כנגד השלטון הסובייטי 2.6

 "הבריחה"במסגרת ארגוני 

 (:נגד הבריטים" )ב"פעילות במסגרת עלייה  2.7
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 :לוחמים בלתי מזוהים 2.8

 : שמות קובלאים פרטיזנים ולוחמים שבכניסה להיכל ווהלין

 (ואינם נמצאים בשום רשימת לוחמים אחרת)אנשים שאין עליהם כל אינפורמציה 

 

 יוב'רשימת חלוצים שאותרו מהעיר קובל ומהעיירה מצ. 3
 (חלוצים שהגיעו ארצה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה)
 

 (איש 066 -כ)חלוצי קובל שאותרו  3.1

 :הידועיםיוב 'חלוצי  מצ 3.2

 

 יוב'רשימת ניצולים שאותרו מהעיר קובל ומהעיירה מצ. 4
 

 איש 480 -כ: ניצולים שאותרו מהעיר קובל 4.1

 :יוב'מצ הידועים מהעיירה םניצולי 4.2

 

 בלתי משויכים/רשימת חברים בלתי מזוהים. 5
 

 רשימת בעלי העסקים בקובל. 6
 1929פרסום שנת  ,פלך ווהלין, הפולניהמדריך על פי 

 

 :רשימות שונות. 7
 

 בעלי נכסים בארץ שטרם נמצאו להם בעלים, אנשי קובל  7.1
 

 "דפי משפחות" -באתר קובלהמתועדות רשימת משפחות  7.2
 

 "דברים לזכרם" -המונצחים באתר קובל 7.3
 

 "חיפוש קרובים"המופיעים באתר קובל במסגרת  7.4
 

 מערכות ישראלל ו.ה.צצאצאי יוצאי קובל שנפלו ב/רשימת בני. 8
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