
   שלפני מלחמת העולם השנייה בתי התפילה בקובל ה שלרשימ

 /20.102עדכון  (ר.צ -/65102עדכון )

 מקורות5פרוט מיקום בית התפילה

 לנה'קושצ' רח, העיר הישנה בית הכנסת הגדול
 16' עמ 61 'חוב. 444, 942 -ספר קובל

 (6246) אשר שוורץ :גבאי

 קוליובה' רח, העיר החדשה חול'ד( הגדול)החדש בית המדרש 
 ר ישעיה גוניק"יו. 99' עמ 92' חוב -"פנקס קובל"

 6241 -יודל גוטמן, דב שטיינברג: גבאים

 נסקי'בית המדרש של פרוז
 (נסקי'ש אברהם שלמה פרוז"ע)

 סימטה מוורשבסקה, העיר החדשה
פנחס  :םגבאי. 651' עמ  66' חוב. 941 -ספר קובל

 שמואל יוסף וורבה, נסקי'פרוז

 עיר'דבית המדרש הטריסקאי 
 (הישנה בעיר)

 (6246) פנחס שפיגלמן :גבאי. 469 -ספר קובל בריסקה' סימטה מרח, העיר הישנה

 חול'ד הטריסקאיבית המדרש 
 (בחולות -העיר החדשה)

 רומסקי'ז' רח, העיר החדשה
. (6246) משה ליבר לנגר :םגבאי. 453 -ספר קובל

 (6244) פנחס שפיגלמן

  ה'סנקביצ' רח, העיר החדשה בית המדרש של ענטין

  אזור העיר הישנה בית המדרש של הרבי מאיסק

 שניידר ( שטיבל)בית המדרש 
 (הנגריםשל )

 יוסף גורין :גבאי. 469 -ספר קובל צמוד לבית הכנסת הגדול, העיר הישנה

  שמחה הינוך :גבאי וולדמירסקה' רח, העיר הישנה "עיר"תורה בתלמוד 

  ליסטופדובה' רח, העיר החדשה חול'דתלמוד תורה 

 413 -ספר קובל פומניקובה' רח, העיר החדשה "מושב זקנים"בית התפילה 

 942 -ספר קובל אזור העיר החדשה סקי'בית מדרש קומרצ

  הישנהאזור העיר  יני'בית מדרש של הרבי הקוז

  אזור העיר החדשה בית המדרש של החנוונים

  לא ידוע "חסד של אמת"בית תפילה 

 (6246) בנימין פרידמן :גבאי. 459 -ספר קובל שיננה' סביבת רח, העיר הישנה "לינת הצדק"בית המדרש 

 6246" קול קובל" -נח פיירשטיין :גבאי לא ידוע סוחרים'בית המדרש ד

 (ג"תרצ, 6244)פסח גוניק  :גבאי לא ידוע "רבהאהבה "בית המדרש 

 יצחק טוביה פטבקבסקי :נציג כנראה בעיר החדשה בית המדרש בריק

 לייב פלאט :נציג בעיר החדשה מונופולובה' בית המדרש רח

  (קובל ווטורוי) 9אזור קובל  "1קובל "בית כנסת ב

 (/239, 2392)סויניוק לייזר  :גבאי הנדלובה' רח, העיר הישנה שטיבל סטפינאי

  שיננה' סביבת רח, העיר הישנה השטיבל הבריסקאי

  וולדמירסקה' רח, העיר הישנה השטיבל הלודמראי
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 ראי'הלובביצ ( בית המדרש) השטיבל
 "(לובביץ)

 אזור השוק, העיר הישנה
 . (6244)משה טיטלבוים  :אחראי

 (6245)דב בקר -יהושע :גבאי

  אזור השוק, הישנההעיר  קאי'השטיבל הקוצ

  העיר הישנה (סטולינר) השטיבל הסטולנאי

  צנה'ז' רח, העיר הישנה שטיבל של החייטים

  אזור השוק, העיר הישנה השטיבל של חסידי קוציק

  שיננה' סביבת רח, העיר הישנה 'השטיבל של חסידי ניסכיז

 459 -ספר קובל שיננה' ליד רח, העיר הישנה השטיבל הקרלינאי

 6244. יצחק לייב ארליך :גבאי 944 -ספר קובל מגיסטרצקה' רח, העיר הישנה השטיבל הריזשינאי

 (14) יעקב רוזמרין -"גבורתם של החלשים" לא ידוע שטיבל חסידי סדגורה

 (14) יעקב רוזמרין -"גבורתם של החלשים" לא ידוע "אגודת ישראל"שטיבל 

  קרצנר אפריים  הרב'ד מניין
 (אפריים הדיין)

  לוצק' סמטה מרח, העיר החדשה

  (בריסק' סוף רח)גורקי  מניין בגורקי

  העיר הישנה ר'מניין אצל הגרבביצ

 בן ציון טורק :גבאי לא ידוע מניין אצל הרב אליעזר ניצברג

 6246מודעה בקול קובל  עיר חדשה (דב)ש ארמרניק "מניין ע

 

 

 : ותהער

 

 ": הצפירה"על פי מאמר ב, 2939בשנת 

ז כל בת ובת תצרור לרעותה וגדולה שנאתן זו "ובכ, כולן מתפללות נוסח ספרד, עשרה בתי תפילות בעיר לעשר כיתות שונות

 .דמתא ץ"גם יש פה בית מדרש כללי בנוי לתלפיות ובו יתפלל הש. לזו

 

 : /293" המליץ"בעיתון 

 .ומני אז לא נבנה אחר על תילו, נ"כי לפני שנים מספר בעת שהיתה שרפה גדולה בעיר נשרף גם ביהכ, "בית כנסת"בעירנו אין "

. בין יושבי העיר" פרוד לבבות"הבנייה שבתה לאחר כשנתיים עקב  (אולם. שנים החל בבנייה 6מוזכר משה הניך שלפני המאמר בהמשך )

בעמדם בבית עתיק ימים אשר , ובני עירנו לא יבושו בבואם להתפלל. ד הגדול שבעיר הפרוץ שבו מרובה על העומד"יהמגם ב

  .לא תואר ולא הדר לו

 

 : 2312 -עם הכיבוש הפולני, 12' עמ ,10' חוב -תרגום -"פנקס קובל"

ראשון לכולם . כולם יחד מנו עשרות רבות, בתי מדרש פרטיים, שטיבלך של חסידים ומניינים קטנים, בתי כנסת ובתי מדרש

לא היה לו דומה בערים האחרות בסביבה הקרובה , על ציוריו וחיטובי העץ שבו, שבפארו וביופיו, היה בית הכנסת הגדול

לחנוכת בית . התפללו בו החזנים הטובים ביותר. למעלה משלושים שנהנבנה בית הכנסת במשך , מסיבות שונות. והרחוקה

 . פיינטוך ה'בר שהופיע עם מקהלה מעולה בהנהלת המנצח אהרל'הכנסת הובא החזן הידוע באותם הימים מאיר ברדיצ
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