
 

 ,שלום" ארגון יוצאי קובל בישראל"ברות וחברי ח

 

  ם להירתם ולתרום להמשך פעילות ארגון יוצאי קובל/ם וקוראים לכן/אנו פונים אליכן

 .במשימת הקמת אנדרטה חדשה בבית הקברות היהודי בקובל שם נרצחו ונקברו למעלה מאלף יקירינו

  

  ,בירושלים" ושם-יד"שנערכה באופן חד פעמי ב, לא נאספו כספים במהלך האזכרה השנתית, שלא כתמיד, השנה

  .להם ארגן הארגון ביקור במוזיאון והסעה הלוך ושוב למעוניינים, בה השתתפו למעלה ממאה ועשרים איש

 

  .בבית העלמין בחולון, בשנה האחרונה השקיע הארגון כספים גם בשיפוץ האנדרטה לזכר יהודי קובל

החומר הוכנס לאתר האינטרנט של . תורגמו עדויות נוספות להעמקת הידע על קורות יהודי העיר בעת השואה, כמו כן

 .הארגון

 

 :פעילות הארגון בקובל

  ,מבית הקברות היהודי, לאחר שהתגלו שברי מצבות רבים שנלקחו בעת השלטון הסובייטי, לפני כחמש שנים

 .לפעול להגשמת רעיון הקמת אנדרטה בשטח בית הקברות היהודי בקובלהחל הארגון 

  .של ארגונים שונים וחוסר תיאום שלהם איתנו הפעילות התעכבה והשתבשה עקב התערבותם 

  להוציא לקובל משלחת שמטרתה העיקרית הייתה לפעול למען, (7102אוקטובר )לפיכך נאלצנו לאחרונה 

  .ודי לשעברהקמת אנדרטה בבית הקברות היה

המשלחת קיימה מספר פגישות מועילות עם ראש עיריית קובל ועם נציגים יהודים מהעיר לוצק שהיו גם הם מעורבים 

 .בפעילות

 

 :קודמו הנושאים הבאים, במסגרת הנסיעה

 ,טיפול בשברי המצבות -

 שיפוצים ותחזוקה של אתר ההנצחה המורחב בבכובה -

 לבאים לביקורים בקובל( באנגלית)מסודרת בדיקת אפשרות להדרכה מקומית  -

 ,למוזיאון המקומי בעיר, אפשרויות הכנסת חומר על יהודי קובל -

  .ועוד -

  , פועל הארגון להביא ארצה את אחת המצבות היפות שנמצאו בקובל ולהציבה בהיכל ווהלין בגבעתיים, בנוסף

 .סמוך לדגם בית הכנסת הגדול של קובל

 

====================== 

 

 ,חברות וחברים

  .נדרש כסף רב, לכל הנושאים שהוזכרו לעיל

על מנת שנוכל להמשיך לטפל בעניינים החשובים , ם/כפי יכולתכן, ם ומבקשים לתרום לארגון/אנו פונים אליכן

 .הניצבים לפנינו

 

 :לכתובת, " ארגון יוצאי קובל" המחאות לפקודת מוזמנים לשלוח
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 :הארגון ואלה פרטיו העברה ישירה לחשבוןאו לתרום ב

 

 26/772 –חשבון  |   27/ -סניף כפר סבא  |   12 –בנק הפועלים  |  ארגון יוצאי קובל 

 

  

 ,בברכה

 וועד ארגון יוצאי קובל בישראל

 


