
 

 

 קדיש

 

 .מקובל ל"בנה של יפה לבית ברזניאק ז, בן דור שני, וטליבגמפי יוסי 

 

 

 מדליקי ששת נרות ההנצחה

 

 ורבר לביתאסתר וסרשטרום 

סיפורה מתועד באתר  .לבדה ביערות ובשדות סביב העיירה 01ששרדה כילדה בת , בת דור ראשון, יוב'ילידת העיירה מצ

 ".יד ושם"שלנו וב

 

 חיים רזניק

יליד קובל שבן שנתיים היגר עם הוריו , דור ראשון. שרק עתה התוודע לקיום ארגון קובל, עולה חדש מארגנטינה

 .לארגנטינה

 

 עליזה רובנר

. עליזה היתה פעילה מסורה בארגון בשנים האחרונות. ניצול וחייל בצבא האדום, ל"אביה ירחמיאל רובנר ז. דור שני

 .איחולי בריאות

 

 סימה שיכמן

שמרו וטיפחו כל השנים את האנדרטה לזכר , ואחר כך היא, אביה .ילידת קובל שלאחר המלחמה, שטייןפה לבית בלוסימ

 .יהודי קובל במסירות רבה

 

 שרה מילר

שניצלה בצורה מופלאה בדרך להשמדה , שברחה מקובל לוילנה. ל"בתה של זלדה ורלינסקי לבית בוים ז, דור שני

 .החזון הציוני בקיבוץ בית זרעזלדה הגשימה את . בפונאר

 

 בית מרדראוגניה פלץ ל

ומשם נמלטו החניכים באופן מאורגן לתוככי , שהתחנכה עם אחותה בבית היתומים בקובל יוב'דור ראשון ליהודי מצ

 .רוסיה וניצלו

 

 

 מלי ורוצלבסקי לבית ברזניאק מקובל -דברים מפי נציגת ארגון יוצאי קובל

 

 .בהיוב והסבי'מצ, לבני דורות ההמשך של קובל

 . ייב הסמוכה'בימים אלו מלאו שבעים וחמש שנה לרצח יהודי העיר קובל והעיירה מצ

סרט דוקומנטרי באורך  -האזכרה בשנה שעברה התרכזה בהקרנת סרט על השואה בקובל ומשפט הרוצחים הנאצים

למעלה ממאה עשרים קלטות נרכשו על ידי בני . צחיםשם נערך משפט הרו, מלא שנעשה באולדנבורג בגרמניה

 . המשפחות

 . אייב באינטרנט מתרחב ומשתכלל כל העת והפעילות כולה נעשית בהתנדבות'אתר יוצאי קובל ומצ

 .  אייב בחוץ לארץ מבקשים שנתרגם גם לאנגלית את החומר הרב שנאסף באתר'צאצאי יוצאי קובל ומצ

 באתר הינםמהמבקרים תשעים אחוז . מו באתר במהלך עשר השנים הראשונות לקיומואלף ביקורים נרש 01 -למעלה מ



 

 

 .גם בני הדור הראשון של יוצאי קובל ובני דורות ההמשך שנפטרו בארץ, בין היתר, באתר מונצחים .ישראלמ

 

 :ואלה הםשנפטרו בשנה שחלפה , נעלה עתה את זכרם של חברי הארגון ושל צאצאיהם, כנהוג בכל אזכרה שנתית

      :בני דור ראשון

 ל"יהודה ברזניאק ז -

 ל"אסתר לקח לבית וזה ז -

 ל"ארצי לבית בר ז-דובית בן -

 ל"וק ז'משה מיכאל בבצ -

 ל"ז 'יצחק פוגץ -

 ל"ליברזון ז -מרדכי זיו -

 

 :בני דור שני

  הבן של משה מילשטיין מקובל – ל"ף מילשטיין זיוס -

 יחזקאל גולדברג ולובה גלמן מקובלשל הבת  - ל"טובה גולדברג ז -

 .קלוניצקי נולדה בקובל לביתשאמו הזמר המפורסם מקנדה  - ל"ליאונרד כהן ז -

 

 !יהי זכרם ברוך

 

 

 .בית הקברות היהודי שברחוב וולדמירסקיההקמת אנדרטה במתוכנן לפרויקט  

 

התחלנו בפעילות שנועדה , עם גילויי שברי המצבות במחנה הצבאי שמול בית הקברות היהודי החדש, לפני חמש  שנים 

, לאסוף את המצבות ולשלב חלק מהן באנדרטה צנועה שתוקם בשטח בית הקברות היהודי שברחוב וולדימירסקה בקובל

 .כאלף מיהודי קובל נרצחו שם

חולצו מהמחנה הצבאי , הסמוכה לקובל, בעזרת עירית קובל והארגון היהודי בלוצק. לשם כך נאספו כספים מהחברים

ישירות ובאמצעות הארגון , העברנו לעיריית קובל, זמנית-בו. חלק מהמצבות שהתגלו והונחו בערימות בשטח סמוך

ת הקברות אנדרטה בשטח בי פרוייקט הקמת, לדאבוננו. תוכניות ובקשה להקמת אנדרטה בקובל, היהודי בלוצק

ואולי בשל  וולדימירסקה לא התקדם עד עתה בשל קשיים ביורוקרטיים והמצב הפוליטי באוקראינה בכלל ובקובל בפרט

החליט , כשהתברר לנו שהפרוייקט מתעכב.  נרחבעל שטח בולטת יותר אנדרטה  יםהארגון היהודי בלוצק להקהצעת 

שכידוע שימש אתר רצח המוני של יהודי קובל , ליער בכובהשל המצבות שנאספו  וועד ארגוננו לממן את העברתן

 .אותן ולשלב חלק קטן מהן בגדר שתיבנה סביב אנדרטת הזיכרון הקיימת בבכובה הכוונה היתה לשמר. והסביבה

שינויים , מהאקציות הראשונה והשנייה כולל אזור בורות הרצח, עבר אתר ההנצחה בבכובה ,לפני כשנתיים, באותה עת

גורמים . אמריקאי הפועל בגרמניה-בשיתוף ארגון יהודי, שנעשה ביוזמת ארגון אוקראיני להנצחת השואה, סביבתי ופיתוח

פנינו , העובדות, בישראל, לכשנודעו לנו . ללא ידיעתנו את המצבות לקובל זירוהח ,הארגון היהודי מלוצק זרתבע ,אלה

 . אך את הנעשה לא ניתן היה להשיב, תקיפהלכל הגורמים המעורבים והבענו את התנגדותנו ה במכתבים

הארגון היהודי מלוצק דאג לאסוף . נמצאו בשטח עוד מצבות, עם עבודות פיתוח  חדשות בבסיס הצבאי, לפני כחצי שנה

ללא התייעצות ,  במקום פרטי מחוץ לקובל, בשלב הקודםהמצבות שנמצאו ולאחסן אותן ואת את המצבות שהתגלו 

 .ומבלי להביא את הדבר לידיעתנו איתנו

שיצאו בתקשורת , כתוצאה מפעילות הארגון היהודי מלוצק וכמה עתונאים, עוד יותר לאחרונה העניינים הסתבכו

לקיים בשטח בית מאפשרת בהקשר לפעילות שהעיריה , הנוכחי כנגד ראש עיריית קובלבהתקפה אישית האוקראינית 

 .רה לקום אנדרטת הזכרון ליהודים שנרצחו שםאשר בו אמו, הקברות היהודי לשעבר

 



 

 

 כדי, משלחת מטעם הארגון שלנולהוציא תהיה  האנדרטה הגענו למסקנה שהדרך היחידה לקדם את פרוייקט , לפיכך

, המשלחת אמורה לצאת לקובל בחודש הבא .עם ראש העירייה ואנשיו ועם נציגי הארגון היהודי בלוצקישירות להידבר 

 .0102ספטמבר 

 (משה וקס) סרט דוקומנטרי על הבמאי היהודי קובלאי מיכל ושינסקי

 

 "הדיבוק"סרט בשם   0392ב   ביים  ,ששמו המקורי היה משה וקס, בשם מיכל ושינסקי  ,יליד קובל, במאי קולנוע יהודי

הפורה ביותר במאי זה היה הבמאי המפורסם ו. שהוצג לראשונה על ידי תיאטרון הבימה, אנסקי. בעקבות המחזה של ש

 .בפולין של לפני המלחמה

הצגת הבכורה של  .במאים פולנייםזוג הושלם בימים אלה בידי  "הנסיך והדיבוק"סרט תיעודי אודות מיכל ושינסקי בשם 

 הבמאים ביקרו בישראל לפני בשנתיים וארגוננו סייע להם . הסרט תיערך בקרוב בפסטיבל הסרטים בונציה

 .שהכירו את משפחת הבמאי, דור הראשון של יוצאי קובללפגוש ולראיין כמה מבני ה

 

 .אנחנו מקווים לערוך במהלך השנה הקרנה של הסרט לחברי הארגון

 

 

 : לסיום 

 . מהניצולים נשארו כיום בחיים אנשים ספורים בלבד. יוב'ארגוננו מורכב כיום מבני הדור השני ליוצאי קובל ומצ

ידעך  ארגון יוצאי קובל בישראל, אם לא נצליח בכך. הדור השלישי והרביעי לארגוןמשימתנו העיקרית היא לגייס את בני 

 . במהירות ופעילותו תצומצם למינימום ותעשה רק כחלק מפעולות האגוד הכללי של יוצאי ווהלין בישראל

 . שבני הדור השלישי והרביעי יצטרפו בהקדם לפעילות בוועד הארגון  ,חברי הארגון, לפיכך חשוב לנו

 .יוב והסביבה'מצ, פנו לילדיכם ונכדיכם כדי שירתמו לשימור זכר משפחותינו  שהושמדו בקובל, בבקשה

 

  .תודה


