
 

 

 

 ליהודי קובל בעת המלחמהעזרה של אנשים שנתנו רשימה 
 (לא נכללים כאן חסידי אומות עולם המצוינים כבר באתר)

 

 : ותהער

 . יש להניח שלא כל המקורות מבוססים, ממקורות שוניםנלקחה הרשימה 

  .היא ניתנה תוך כדי הסתכנות מושיט העזרה, גם אם מדובר בהושטת עזרה חלקית ומוגבלת בזמן

 .או טובות הנאה אחרות, רכוש ,רשימה גם כאלו שעזרו ליהודים תמורת כסףקרוב לוודאי  שב

 

 : מתוך ספר קובלעדויות 

עמוד  מוסר המידע מהות העזרה האיש פרטי שם האיש

 בספר
צעירות , כללי

 פולניות

חברות ליהודיות מתקופת 

 הלימודים

אספקת מזון ליהודי 

 הגטו

 244 ציון שר-בן

. עובד עירייה. מהנדס פולני רניאק'צ

 מונופולובה' גר ברח

העברת ידיעות ועזרה 

 לאנשי היודנראט

 224 אפרים פישמן

. עובד עירייה. מהנדס פולני פאוול, ון'צ

 16מונופולובה ' גר ברח

העברת ידיעות ועזרה 

 לאנשי היודנראט

 224 אפרים פישמן

ינקה , טרפילובסקי

 או דורה

ודים בזהות עזרה ליה פולניה , פקידה

 בדויה

 224 אפרים פישמן

בעל מאפייה ליד בית  גולואושק

 ה'מיצקביצ' הקולנוע ברח

הסתיר את העד ואת 

 אחיו

 254 אשר פרס

בכפר זקנה בעלת משק  דרוקובה

 זילני

הסתירה את העד 

 ואחיו בבור ברפת

 254 אשר פרס

 215 שטרן גולדשטיין-רבקה הסתיר  בנות ברפת ישץ'רוז-מנהל חווה סמוך ל (שם לא ידוע)

שומר מכלאת פרות  בויקו

 ומחלבה

הסתיר ברפת  ובאחו 

 וארגן תעודת לידה

 211 שטרן גולדשטיין-רבקה

 . בפטיסטים תמשפח ברליקו

 לוצקה' גרו ברח

. עזרה לתושבי הגטו

 אספקת תעודת לידה 

 214 אינגבר -לולה פרידמן

 272 פנטורין -סימה רייכשטול העזרה ולא הסגיר לאביה בית המרקחת (בת)מובסקי 'פרז

מ "ק 64, איכר זקן בכפר סמניוק רומן

 מקובל

 275 פנטורין -סימה רייכשטול עבודה ומחבוא בשדה 

ינה 'קטז-יעקב ו

 גאליוניק

זוג זקנים פולנים דתיים 

 מחווה ליד הולובי

ילדים  2הסתרת 

 יהודים

 274 ק גולדשטיין'מרים קוז

 

 

 (לימים צופיה שוורץ) זיסקינד סופיה הניצולה עדות

 :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

צעירות , כללי

 פולניות

חברות מתקופת 

 הלימודים

הכנת תעודות זהות 

 אוכל. מזויפות

 סופיה זיסקינד

 מחולון

 במהלך ראיון

 

 וק  'מיכאל בבצ/משה הניצולעדות 

 :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

שכן של . אוקראיני איליושק ץאבדייבי

  ולדמירסקה' רח, וק'בבצ

אנשים תמורת  4החביא 

 כסף ודאג למחסורם

 וק'מיכאל בבצ

 מחיפה

 במהלך ראיון

 

 



 (  בנוסף לעדות בספר קובל)אשר פרס  הניצולעדות 

 :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

כלי עבודה ויעוץ , וכלא בכפרים סביב קובל איכרים מספר

 היכן להסתתר

אשר פרס 

 מנתניה

 זיכרונות בכתב

 
 

 (  בנוסף לחסידי אומות עולם שיזמה)דורה גודיס  הניצולהעדות 

מוסר  מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

 המידע

 :פרטים

הבריח  SS-כנראה מה איש צבא גרמני

בחורה ללבוב עד סופה 

 הטראגי 

ה פישמן 'הסתרת לילק

  64-בתיה יפיפי

-דורה רופה

  גודיס

 ברק-מבני

 -ראיון מ

44.1.41 

 

הסתכנו ונכנסו לגטו  בעיקר פולנים גויים, כללי

 קיבלו תמורה. והביאו מזון

 

 דוארי   -טר'עדות הניצול יהושע פוצ

  :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

שוטר מקוף 

 אוקראיני

שוטר , בעת האקציות

 מכר משפחה

 

טר 'משפחת פוצבני עזר ל

 להימלט ליער

יהושע 

 מיפוטר 'פוצ

עדות במסגרת משפט 

גרמניה , נאצים
(6412-1) 

 

    ('כיום אווה ריץ)עדותה הניצולה חווה ווגשול 

 :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

, גויים, כללי

 בעיקר פולנים

 מקובלבמהלך הבריחה 

כולל . נדודיה ובמהלך

 שהייה במנזר

 להסגירמ נמנעו. עזרה

 את העדה ואת חברותיה

 חוה ווגשול

 ב"מארה

ראיון במסגרת 

 מוזיאון השואה

44.4.6444 

 

 הגיע לגטו וורשה  ו שברח יהודיעדות 

  :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

מספר אנשי 

נדרמיה 'ז

 בקובל אוקראינית

אקציה עת הב

אשונה שנשמרה הר

 שוטרים הי "ע

אפשרו העלימו עין ו

 למספר יהודים להימלט 

עדות פליט 
61.7.6424 

   ארכיון רינגלבאום
 (של הארגון 61' חב)

 

 

 (4691-9) גרמניהאולדנברג משפט הנאצים שנערך בעדויות בעל פי 

  :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

רופא , ר יגר"ד

חולים  בית ראשי

 הצבאי בקובל

לבורנטית שעבדה 

 .איתו

הזהיר וגם . להצילה ניסה

את העובדים היהודים מפני 

 המתוכננת ההשמדה

 עדות עצמית יגר ר"ד

, פירכרט, שארנוב

 אייתסמל 

 נדרמריה'זפקידי ה

 האוקראינית

 +תעודת מסע כפולניות

קפלן סידור עבודה לנינה 

 מארי שטולמן ולאמה

 איית, פירסט
גם למעשה )

  (ותהניצול

 נינה עדות בנוכחות

 פלוטניצקה/קפלן

מיכלינה /מארי ואמה

 פלוטניצקה/שטולמן

 

 

 

 

 

 



 

 (העדות אין הצלבה לאימות) לא יהודים קובל של תושבימאוחרות עדויות 

 
  עדות יולה סטיפנובה לוצקביץ

 :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

עדות של יולה על 

 עצמה

הביאה אוכל למשפחת  ו שבעיר העתיקההגט

 בסקין

גרה שם כל יולה 

' רחכיום . השנים

  24וולדמירסקה 

יולי  -בשיחה 

4447 
 שני -ויקטור-לב ו (תרגום סימה שיכמן)

 אחיה של העדה

ווגשול  'משפבני 

 אליהםשגרה בשכנות 

זיוף שם .הצעת מחבוא

 . ווגשולסקיהאנה  -ל

 
 

 ין בלופשטי-רומסיוןנה 'זעדות 

 :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

 מניה פודולסקיה

 מוסרתשכנת 

 העדות

ברחוב צעדת יהודים 

בלוויית שומרים מגוריה 

 גרמניים

זרקה כיכר לחם 

  ליהודים

 -ב יוםכגרה 

 56וולדמירסקה 

 .44' בעבר מס

יולי בשיחה 

4447 
 (תרגום סימה שיכמן)
 

 
 

 6444ילידת שנת  . 64וולדמירסקה ' ברחכיום ה אוקראינית הגראשה עדות 

 :פרטים מוסר המידע מהות העזרה פרטי זיהוי שם האיש

  4מקובל  אדם זקן ובודד 
 (שכונת עובדי רכבת)

נפשות  4הציל משפחה 

 בבונקר מתחת לאדמה

חבינה אולגה 

 .בעבר זלוגה

 4ילידת קובל 

אוגוסט בשיחה 

: תרגום) 4466

 (דנה בלובשטיין

 
 2142אוגוסט  -צבי רז: ט החומרליקו


