
 נגד הנאצים בצבאות ובארגונים אחריםלוחמים 
 צבי רז   1023 ינואר -שישיעדכון 

 

 :רשימה של לוחמים מקובל במסגרות
 הצבא האדום -

 הצבא הפולני  -

 הבריגאדה העברית -

  הצבא הבריטי -

 הצבא הצרפתי -

 (אחרי המלחמה)סובייטי כנגד השלטון ה -

 "ב" פעילות במסגרת עלייה -

 

 
 , נא להודיע על לוחמים שלא נכללים ברשימות מטה

 .אף שאינם מתאימים להופיע  בהן ,ברשימות או כאלו הרשומים

 

 לוחמים במסגרת הצבא האדום       

 מקורות / פרטים שם הלוחם
 61' חוברת הנצחה מס זלמן אגבר 

 עד ביד ושם-דף. עדות אישית אריה אינגבר

 עדות אחותו צודקר יסכה בדף עד יד ושם. נפל בקרב 6161יליד  דוד איצקוביץ

 עדות אישית. נפל לקראת סוף המלחמה. אח יעקב יוסף ארליך 

 עדות אישית. קולונל בצבא יעקב ארליך 

 גויס לאחר כיבוש קובל מיכאל וק 'בבצ

 6191נפל בחזית . עדות ישעיה ליכט יחיאל ק אבוקוו

 עדות אישית ברוך בורק 

 עדות ישעיה ליכט ברוך ןבורשטיי

 ר מרדכי ליברזון"עדות ד יצחק בס

 והבן יוסי בראל פ הבת אילנה פרנק"ע. נשבה וברח לרוסיה יצחק בריל

 פ בת אחותו רחל זיו"ע. ב"היגר לארה. גויס וניצל יעקב ברנר

 165' עמ -ספר קובל יהודה גודיס 

 קצין בצבא פולניכ "אח. כתבה בעיתון רוסי. חיל התותחנים משה גודיס 

 עד-עדות אישית דף יעקב גוז

 עדות אישית ברל-דב גוטמן 

 .עדות אישית. קצין יוסף גולדמן 

 נפצע בקרבות עם הגרמנים יהושע-יוסף ,שיקה גולדשטיין 

 עדות במשפט הנאצים. שרת בצבא הרוסי הרש גלייזר 

 דף עד יד ושם .פליט וחייל ברוסיה ישראל גרושקה

 עדות אישית אשקה, צבי גרינבלט 

 ביחד בתחילת שירות -עדות ישעיהו ליכט יהודה גרמפלר

 עד ביד ושם-דף. בצבא ובמחנות עבודה אברהם הינוך

 61' חוברת הנצחה מס יוסף וזה 

 עדות אישית מדפי עד יד ושם דוד ויגורה

 65'  חוברת הנצחה מס -נפל בחזית. קצין אביגדור-ניק וייגרס 

 101' עמ -ספר קובל (גבר) ר"וייטמן ד
 101' עמ, ספר קובל (גבר) ר"ויסברג ד

 101' עמ, ספר קובל גרישה ורבה 

 פ עדות בנו יורם חזן"ע אליהו חזן

 פ רשימת נופלים רוסית"ע. נפל בלטביה נחמן אילוביץ חייט

 פ רשימת נופלים רוסית"ע. 6101 לייבל נוחימוביץ חמייל

  עדות אישית מוטק טינטורין 



 (אישור מהבת :שטיין. פ נ"ע) .טנקיסט במלחמה, 91-90-גויס ב ברל יגודינר

 פצועים בחזית 50מדליות על חילוץ  5. עדות הנכדה אלכסנדר יוספרייך

 נהרג בחזית מתחת למוסקווה: עד-עדות אחיו צבי בדפי בנימין ירוחומוביץ

 שימת נופלים רוסיתפ ר"ע. נפל בצפון פרוסיה. 6166 ינקל בורוביץ ירוחימוביץ

 .קטוע רגל, נפצע בקרבות: פ אחותו פייגה"ע פייבוש ירוחומוביץ

 .עדות אישית יהודה כגן 

 כ בצבא הפולני"אח. אישיתעדות  מרדכי ליברסון 

 אותות הצטיינות,61, 69חוברת . נפצע ישעיה ליכט 

 עדות אישית שלום ליכט

 שחר קרובת המשפחה -פ יפה בן"ע קלמן לינזן

 (עד יד ושם-דף)כ ביערות קובל "תחילה בצבא ואח אשר מלמד

 101' עמ, ספר קובל ר"יוסף ד מלמד 
 . כתבה וצילום בעיתון יעקב  נצר-מלניצר

 (עדות אחותו מינה ליפשיץ)6199 -נפל בקרב על לנינגרד 61בן  חיים אליעזר סגל 

 (עדות אחיו פסח) נפל בקרב סטלינגרד.  6161יליד  יעקב סגל

 (סגל בדף עד-שטורם. פ אחותו ו"ע)חוייל ונהרג , ברח לרוסיה ישראל סגל

 (פ דף לזכרו מנגבה"ע. )יפן. סמולנסק. קרבות בלימה פסח סמולר

 גויס בקובל וברח ברוסיה צבי חיים פולישוק 

 .פ נחמיה שטיין"ע. שירת בצבא האדום שמואל או שלמה פטוקה

 כנראה נספה. תו וברח בדרך לרוסיהגויס אי: צבי פולישוק יצחק פלדמן

  (פ נח זלצר"ע)נישא לנחמה זלצר וגויס  שייקה פלדמן

 .לאחר המלחמה מפקד בקובל. נכה מלחמה. קצין פנחס פנטורין 

 גויס וברח  זלמן פרוסמן 

 69' חוברת הנצחה מס. נפל מוינה-משה פרידמן 

 תפ רשימת נופלים רוסי"ע. 6165 אברהם שמולביץ צרמושנה

 פ רשימת נופלים רוסית"ע. 6161 ניקולאי שמולביץ צרמושנה

 (פ נחמיה שטיין"ע)גויס בקובל . ילדים+נישא לחיה קוברין יעקב קופיט

 עדות אישית דוד קלוניצקי 

 (י הבן"נמסר ע)עדות אישית  (קפרוביץ)יעקב  קופרווסר

 עדות אישית טוביה קרמר 

 גויס ונדחה יעקב רוזמרין 

 .ציונים לשבח. קצין. 61' חוברת הנצחה מס פסח רויטר 

 101' עמ, ספר קובל ר"פטיה ד,פנחה רטנובסקי 

 61' חוברת הנצחה מס. קצין  ה'שפ שיכמן 

 עקבותיו נעלמו. עדות אישית ישראל שינדל 

 עד-פ עדות אחיו שרגא בדף"ע. נפל בצבא 6101יליד  משה שיפר

 ימת נופלים רוסיתפ רש"ע. 6161יליד  שלם ברקוביץ שנקר

 (?צבא פולני) ציון לשבח. נכה מלחמה. 61חוברת  אליהו שפילמן 

 

 

 (ממקור רוסי הרשימ) לוחמים נוספים ילידי קובל ששרתו בצבא האדום ונהרגו

 פרטים שם הלוחם

 .בצפון פרוסיה כפר דיקסן באזור לנסברג 9.5.6191 -נפל ב. 6166יליד  ירוחימוביץ ינקל בורוכוביץ

 .קבור בלטביה מקום ושמו צארול פלג סאלדוסי 59.65.6199נפל ב  ט נחמן אילוביץחיי

 .56קבור בעיר סטאלינו אזור מושקטובסקי קבר מספר  61. 1.6196מת מפצעים ב  6101יליד  חמאיל לייבל נוחימוביץ

 .קבור בכפר גולובקי 56.1.96-נפל ב 6165יליד  צרמושנר אברהם שמולביץ

 .באזור כפר קארקלילקי אוצבסקיה פלג אילגאבסקי 51.06.6191נעדר בשנת  6161יליד  אי שמולביץצרמשינה ניקול

 .קבור בגרמניה כפר שברינג  בברנדנבורסקיה פרובינציה 6.9.6191נפל ב  6161יליד  שנקר שלם ברקוביץ

 

 



 (ומאוחר יותרבזמן המלחמה ) לוחמים במסגרת הצבא הפולני

 פרטים שם הלוחם
 (זליצקי-עדות חברתו רחל מיכל)נלחם ונהרג בקרבות . 61בן  עקבי אטלס

 מחנה עבודה. י הגרמנים"נלחם ונשבה ע מרדכי ארליך 

 (6191)לקראת כיבוש ברלין נהרג . בתותחנים זלמן בחוברובר כב

 ארמיה וונדה וסילבסקה אביש ביין 

 צבא אנדרס חיים ברנשטיין 

 צבא אנדרס נחום ברנשטיין 

 מת מרעב. מחנה שבויים. נשבה בתחילת המלחמה יצחק גודיס

  6191נפל בשנת  10ליסטופדובה ' מרח 6161יליד  [מונה]אברהם  גוטמן

 (1.1.91" )חיינו"כתבה בשבועון . לפני המלחמה יוסף וזה

  אברהם חייט 
 צבא אנדרס צבי נצר -מלניצר

 .יילים פולנים בכלא בריסק וירו בהםהסובייטים כלאו ח. בן שלמה מנדל: ולישוקפ מרדכי מנדל

 צבא אנדרס גרשון פוגץ 

 חזר לקובל/בימי המלחמה הראשונים ברח. שרות חובה  בצבא: אחיו -פולישוק. צ אברהם פולישוק

 .חלה בטיפוס הבהרות ומת. פגשו באסיה התיכונה. צבא אנדרס: צבי חיים פולישוק יוסף פולישוק

 חזר  לקובל/בימי המלחמה הראשונים ברח. בשרות חובה: בן דוד -פולישוק. צ פייבל פולישוק 

 (עד-עדות אחיו יצחק בדפי) 6191נפל בחזית לובלין  ישראל פידל

 סגן ארמיה לודובה  נתן פינקלשטיין 

 . ארמיה וונדה וסילבסקה. אשת ביין אביש רעיה פלדמן

 סגן אלוף מיכל-משה פרידמן 

  ישעיהו קליין 

 ל "סא, סטומטולוג ראשי ר"ד ליפא קרנר 

 (עדות הבת עליזה רובנר)נפצע . 6199, צלם צבאי בחזית ירחמיאל רובנר

 

 לוחמים במסגרת הבריגאדה העברית

 פרטים שם הלוחם
 פ צילום קבוצתי"ע יוסף אייזנברג

 איטליה ישעיהו אמוץ סויניוך -בן

 פ טובה טננבוים"ע שמעון ביק

 פ אלי מנדל"קצין בבריגאדה ע ווה  גסקו

 בלגיה נפתלי ווגשול 

  מרדכי יואלי-וקס 

  בנימין טויב 

 איטליה יצחק טורצין 

 על פי מידע מבלה דרוג שמאי סגל

  אהרון קפשוק 

 

 לוחמים במסגרת הצבא הבריטי

 פרטים שם הלוחם
  צבי אטלס 

  אורי אלפרט 

  חיים בחובר -בכובר

  שבע-בת שנער -מקלר

  גרשון ' פוגץ

 .חזית המדבר המערבי6195-התגייס ב שלמה קנטור 

  אריה רבינר 



 הצרפתילוחמים במסגרת הצבא 

 פרטים שם הלוחם
 (פ אליה פנטורין"ע) נפל בשבי עם הצבא הצרפתי וניצל אדק שנקר 

 

 

 המלחמה אחרי, כנגד השלטון הסובייטימחתרתית פעילות 
 "הבריחה"במסגרת ארגוני         

 טיםפר שם הלוחם
 פעיל מרכזי בפולין, הכהן-לאחר המלחמה עם בעלה טוביה כגן (קוקה)רחל  (הכהן)אלפרט 

 (596' עמ, פ ספרו של יעקב רוזמרין"ע. )בין פולין לגרמניה מאיר דרוקר 

 (אגבר. עדות א) 61חוברת הנצחה  מאיר יוכט 

" החלוץ-הדרור"פעילויות מטעם : רליספ רבקה/ תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה  צבי ( נצר)מלניצר 

 .מאסר בכלא סובייטי. ליטא-באזור וילנה

 61חוברת הנצחה  פנחס קופלברג 

  אהרון קפשוק 

 (פ בנותיה"ע)נתפסה ונכלאה לשנה וחצי , 6191,בריחה לרומניה אלקה (פוקס)קרש 

פני המלחמה ולאחריה במסגרת פעילות ל :לוי אריה שריד/ במבחן הענות והפדות  פרומה שוורץ -ינקה'רוז

 "הבריחה"

 (הבת: עדות)במעברי הגבול של אוסטריה  משה רויטר

 ".אסיר ציון. "נתפס ועונה" בבריחה"עסק : 61חוברת הנצחה  פסח רויטר 

 

 

 (נגד הבריטים" )ב"במסגרת עלייה פעילות 

 פרטים שם הפעיל
 מידע מאלי מנדל לובה -לוי  שוורץ 

 "ולוס"מעפילי . זכרוחוברת ל יוסף זפרן

 

 

 בלתי מזוהים
 : שבכניסה להיכל ווהליןמרשימה לוחמים ופרטיזנים שמות קובלאים 

 (אחרת ת לוחמיםואינם נמצאים בשום רשימ)אינפורמציה כל שאין עליהם אנשים 

 פרטיזן/שם לוחם
 אליהו זפרן

 מקס-מתיס מריל מראל

 שמואל ופרק

 


