
 .ורוצלבסקימלי : מנחת הערב

 

 דברי פתיחה 
 

 :השנה נפטרוכי נודע לנו  אשר, החברים בני דור ראשון

 

 

 

 

 

 

 

 מודעות אבל באתר הארגון באינטרנט

 

 לזכר ששת המליונים, הקניםששת במנורת  לקת נרותהד.  

 

 : נרות הדליקו

  קובל ליוצאי ראשון דור, ניצול  - אברהם אגבר

 קובלליוצאי  ראשון דור, האדום בצבא ולוחם קצין  - גולדמן ו'איז/  יוסף

  יוב'מצ העיירה ליוצאי שני דור  - רובינשטיין יוסי/ יוסף

 בנו עם  ,דור שני ליוצאי קובל, בן טוביה  - סברוטישראל וי

  מקובל סויניוק-ו ברנר למשפחות שני דור - זיו רחל

 דור שני למשפחת גיטליס שרה ואהרון מקובל – שירה רשף

 

 מאור יפעתזמרת  - השיר 

 

 "אחרת ארץ לי אין"             

 מנור אהוד: מילים              

 אלאל קורין: לחן              

 ד ג ב א
  אחרת ארץ לי אין
  בוערת אדמתי אם גם
  חודרת בעברית מילה רק
  נשמתי אל, עורקיי אל

  רעב בלב, כואב בגוף
  ביתי הוא כאן

  ארצי כי, אשתוק לא
  פניה את שינתה

 , לה אוותר לא
 , לה להזכיר
  באוזניה כאן ואשיר

  עיניה את שתפקח עד

  אחרת ארץ לי אין
  בוערת אדמתי אם גם
  חודרת בעברית מילה רק
  נשמתי אל, עורקיי אל

  רעב בלב, כואב בגוף
  ביתי הוא כאן

  ארצי כי, אשתוק לא
  פניה את שינתה

 , לה אוותר לא
 , לה להזכיר
  באוזניה כאן ואשיר

  עיניה את שתפקח עד
 

  ז ו ה
  אחרת ארץ לי אין
  ימיה שתחדש עד
  עיניה את שתפקח עד

 

 

  אחרת ארץ לי אין
  בוערת אדמתי אם גם
  חודרת בעברית מילה רק
  נשמתי אל, עורקיי אל

  רעב בלב, כואב בגוף
  ביתי הוא כאן

  רעב בלב, כואב בגוף
    ביתי הוא כאן

 

  

 

  דוד מלמדחזן  - "יזכור"תפילת  

 

 

. שנה 99אביב בפברואר השנה והיא בת -הלכה לעולמה בתל, חלוצה מקובל, רחל גסקו לבית פריזנט

 .גם הוא חלוץ בן קובל, ל"ז היתה נשואה ליחזקאל גסקו

 

. שנה 99הלכה לעולמה ביוני השנה והיא בת , ניצולה מהתופת בקובל, לולה אינגבר לבית פרידמן

 .היתה נשואה לאריה אינגבר גם הוא ניצול מקובל

http://www.israeli-kovel-org.org/memo.html
http://www.israeli-kovel-org.org/memo.html


 מאור יפעתזמרת  - השיר 

 

 "מקום לדאגה"             

 יהונתן גפן: מילים              

 מתי כספי: לחן              

 ג ב א
  המדבר ובסוף השמיים בקצה

  בר פרחי מלא רחוק מקום יש
  ומשוגע עלוב, קטן מקום
 . לדאגה מקום, רחוק מקום

  שיקרה מה שם אומרים
 . שקרה מה כל על וחושבים
  ורואה יושב שם אלוהים
 . שברא מה כל על ושומר

  הגן פרחי את לקטוף אסור
  הגן פרחי את לקטוף אסור
 .נורא ודואג ודואג

 
 

 סקירת אירועי השנה שחלפה:  
 

o עדכונים באתר העיר קובל באינטרנט  

 :בין היתר בוצעו העדכונים הבאים

 (איש 009 -כ) הניצוליםרשימת ו (איש 099 -כ) רשימות החלוצים העודכנ  

  4916-0שהתפקדו בשלזיה בפולין בשנת בני מחוז קובל נוספה רשימת הניצולים 

 משפחות כיום באתר 499 -כ. השנה נוספו שתי משפחות בלבד לאתר 

  לאתר 49חוברת הוכנסה   

 

o  מיידיש" פנקס קובל"תרגום סרט של בת קובל וחוברת 

איש הגיעו לאולם ההתייחדות  409 -כ. אירוע מיוחד היה הקרנת סרטה על קובל של חווה בוכוולד מפריז

בתיה , וק'מיכאל בבצ, דורה גודיס :חברנו בסרט המעניין שולבו שיחות עם. מלהכיל את כל הקהל שהיה צר 

 .ל"ז משה גיברץו ל"ז ולישוקצבי חיים פ, ל"ז משה פרוסמן, ל"ז צבי רון ,בייגל

 

לרגל . י בני גבירצמן"מיידיש לעברית ע "פנקס קובל"הספר תרגום  -09' באירוע זה חולקה חוברת מס

 .מתבקש להודיע על כך ,הביקוש הרב הדפסנו חוברות נוספות ומי שמעוניין בחוברת ולא קיבל

 באתר הארגון באינטרנט, אודות האירוע

 

o פגישה עם נציגים מהעיר אולדנבורג בגרמניה 

סרט תיעודי  המכיןכיום הוקם צוות מקומי . שנה 09-לפני כנערך משפט הנאצים קסנר ומנטאיי  באולדנבורג

מאלפת איתם נפגשו לשיחה , נציגים ארצה 3 בעקבות כך הגיעו .הגדול ביותר שהתנהל בעיר אחר המשפט

, אשקה גרינבלט, יוסף גולדמן, ראיינו את בני דור ראשון דורה גודיסאורחים כ ה"כ. נציגים מבני דור שני

מלי -חיה ברונשטיין ו, שבו-ענת פרלמוטר ,ואת בני דור שני ואברהם אגברוק 'מיכאל בבצ, נחמיה שטיין

   .ורוצלבסקי

 

o שותןחעל פי התר בשנה האחרונה התפתחויות בנושא שברי המצבות מבית הקברות היהודי בקובל: 

 כמה סקיצות לאנדרטות אפשריות שיכללו את שברי , הנציג היהודי של ווהלין החי בלוצק ,הועברו לסרגי

 .המצבות שנמצאו

 סרגיי לא זמין ולמעשה לא מקדם את הנושא . 

  את קידום הנושא מעכבתמלחמה באוקראינה. 

 שנמצאו  המורה להיסטוריה שתיעדה את המצבות , שיתוף פעולה עם אלנה בחודשי השנה הראשונים 

הפעילות איתה נעצרה עקב המלחמה . הכוונה היתה שהיא תייצג אותנו בעיריית קובל. וביקשה לעזור לנו

 .בות אחרותוסי

http://www.israeli-kovel-org.org/kupdate.html
http://www.israeli-kovel-org.org/kupdate.html
http://www.israeli-kovel-org.org/magazines/magazin19/magazin-19.html
http://www.israeli-kovel-org.org/kovel-i-events.html#2014ym
http://www.israeli-kovel-org.org/kovel-i-events.html#2013vi
http://www.israeli-kovel-org.org/kovel-i-events.html#2013vi


 הסבר וסקיצות לכמה אפשרויות להקמת אנדרטה , שליחת מכתב רשום לראש עיריית קובל שכלל בקשה

 .המכתב לא נדרש וחזר ארצה לאחרונה. במתחם בית הקברות החדש לשעבר

 קובל מול העירייה ובעזרת המורה להיסטוריה אלנהניסיון לשלוח נציגים מישראל לקידום הפעילות ב .

 .לה בסופו של דברהנסיעה בוט

  באמצעות  :הוחלט לייזום פעילות של ארגון יוצאי קובל בישראל בנושא שברי המצבותעקב אי הפעילות

החי בקובל שעד היום ביצע  נמסר המשך הפעילות לאחיה של סימה ,חברתנו לארגון ,סימה שיכמן

 .במסירות פעילויות הקשורות לאנדרטה בבכובה

  ליד האנדרטה הקיימת, כמה עשרות טונות של שברי מצבות לבכובהלאחרונה אחיה של סימה העביר . 

תוקם באנדרטה שבעתיד להשתלב  מצבות אלו אמורות .נשמרות בקובל ןכעשר מצבות מהיפות שביניה

 (.רחוב וולדמירסקה)בית הקברות החדש לשעבר באזור 

 ח המחנות הצבאיים לשעברהוחלט שבשלב זה לא נחפש מצבות נוספות מתחת לקרקע ולאספלט בשט .

 .מבנים בשטחים אלובקרוב על פי הידוע לנו לא אמורים להקים 

  לק ח  אפשרות שילוב . כיסוי בעפר של ערמות שברי המצבות בבכובה: לביצוע הנדרשת עתידיתפעילות

 .שילוב בהגבהת משטח הבטון שמסביב למתחם האנדרטה -מהמצבות באנדרטה הקיימת

 על שברי המצבות באתר הארגון באינטרנט                 

 

 ברונשטיין  ההרצאה מאת חי 
 "כפי שמשתקפת מעדויות ניצולים, האקציה הראשונה ולאחריה"

 .רחל זיו וישראל ויסברוט, לסירוגיןקראו אותן ההרצאה לוותה במצגת ושולבה בעדויות ניצולים 

 

 אישיים הדלקת נרות זיכרון 

 

 שירת התקווה 

 

http://www.israeli-kovel-org.org/cemeteries/elena-jewish-cemetery.pdf

