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   .)דור ראשון(  שאין עליהם ביטחון מלא שהינם בני קובל שמות   470-ככוללת המעודכנת הרשימה 

   . קובלהעיר דור ראשון מהם בני ברשימה  מהשמות  50% -שיש להניח 

 

 . ניצולים או חלוצים הם א ידוע אם לא שלא, בני קובל ם ינה בכחול  אנשים המסומניםה
 הם ניצולים ממחוז קובל. לא ברור מי מהם הוא מהעיר קובל עצמה.  באדום האנשים המסומנים 

 

 צרו קשר  –כל היודע דבר אודות מי מהרשומים, מתבקש להודיע לוועד הארגון  

 

 שם משפחה מאוחר יותר שם פרטי  שם משפחה מהבית 
מקום מגורים  

 ראשון

   חיה אברוך
   מאיר אולצ'נקייר 

   אלה אולשאוסקה

 ר"ג   אריה אונגר

 פ"ת הק  בלומה  אורגה
   בתיה  אורלנד 

   פינקוס  אורלנד 

 ם -י  ישראל אורלנסקי
   פולה אורנלנד 

 חיפה ורבה רחל איבושיץ

 קרית אונו  אברהם איויניצקי 

   ריס ומ אייזנברג

   מרים  אינגבר

 נימין ב ריתק צ'ובניק רבקה  אינגברג
   מארק אלבאום 

 ב"ש  לוניה אלטר

    אלתר חיים 

 חיפה  לוי אמפר 

   שעיה אספיס 
   ינקל  אפלביץ

 ר"ג  אברמוביץ  ציפורה ארליך

 נתניה  רוזנפלד ציפורה  ארליך

 ר"ג  שר מרים  ארליך

 בני ברק ארנרייך זינה ? אלטרארליך, 

 ם -י כץ יפה ארמון

 ת"א ליבוביץ סוניה ארמרניק

 חולון   ליפה  בולק 

 חולון  קלבר  לאה  בוקסר

 צרפת פינקל-פינקלשטיין פניה  בוקסר

 פ"ת  ראובן בוריק

 ם -י נוסבוים דורה בורנשטיין

   יעקב  בורשטיין
   חנה  בורשטיין 
   נוח בורשטיין 

 בת ים פריינד  סוניה בזם

 ז מפרי  מלכה  ביברמן

 ת"א  חיים  ביזינסקי 

   שמול בייביס 

mailto:kovel.site@gmail.com


  צבי -בן לאה בילוראי 

   גולדה  בילט

   חסיה  בירנבוים 
   אסתרה  בך
   בוריס  בך

 פתח תקווה   שמואל  בחוברבכובר 

   שרה בלופשטיין 

 פ"ת  ישראל בליט 

 ת"א גינסבורג לאה  בלף 

   יהושע  בן ברק 

 קבוץ חפציבה   )אשה(  דעת-בן

 ידת קרמנה לי  מלי משה -בן

   רחלה בענר 

   איקו  בק
   שמעון  בק 

   בניאק רבק
   מיכאל בראומן

   לייביש , לייב בראונפלד 

 קיבוץ גניגר  שבתאי ברג
   אוה ברג

   שילה ברג

   אריה ברוכפלד 

   אטקה  ברונזפט

   יחיאל ברונזפט

  צוקרמן שרה ברזילי 

   איליה ברזניאק
   לודמילה בריינסקה 

   מרים יינסקה רב
   זיגמונד בריינסקי 

    ברלין
   דוד  ברנר 

   דבורה ברנשטיין

   חנה  ברנשטיין 

 עפולה עלית   יונה גבירץ

 יפו  יוסף גבירצמן

 קרית בנימין  רוטנברג חניה גודלרנר
   אברהם  גוז
   ברכה גוז
   יוסף  גוז

   ליאו  גוז
   נוסן  גוז
   סלומון  גוז
   פייגה  גוז

   דויד  גוטגולד 

 ר"ג   מרדכי  גוטרזון

   נפתלי גולדברג 

   )גבר(  גולדברג 

 כפר שלם  טורקלטויב  מיכלה  גולדנאדל 
   )שמעון(  סיומה גולדשטיין 
   שמעון גולדשטיין 
   יוסף  גולדשמיד 

   פרדק  גולרמן 
   מוזס גורדון 



 חולון  גנני  יוסף גורטנשטיין

  נוביקוב מלכה  גורין
   ק ריהנ גורניק 

 גבעתיים גסקו  נטליה  גורפינקל
   הירש גורפינקל 

   שפרה גיבל 

 חיפה זלצמן שרה גיבנד

 בוסתן הגליל   שייקה  גיטליס 

 ראשון לציון   יונה   -תויבל'ה  גיטליס 

   מרדכי  גינצבורג

   אלקה  גיסיס

 באר שבע  קלרמן פרל גלייזר 

   רוזה -רחל גלפרט

 מציובמר"ג,   דוד גלרמן

 חיפה ברטלר תרסא גראו

   זיגמונט גרבמאכר

 ים -לילג הרמן פרל גרבר

 אזור   אליעזר גרושקה 

   יצחק גרינבלט

 כ"ס  נח גרינגרטן

   גרישה גרינפלד 
   חיים  דויד 

  משי דבורה דוכבך 
   שאול דיקשטיין 

 לוד  גרין גניה דרוקר

    הוזמן

 חיפה  חיים  הוחברג 

 חיפה  משה  הוחברג 

 רמת השרון   בליי הולצמן 
   תמה  הופין 

   ליזור  הירש?

 פ"ת  ההני הלוי 

 ר"ג   אריה הלמן 

 ת"א  אלחנן  וגשל 

   מניה ווטון 
   פייגה  ווטון 
   שמריה ווטון 

   אנסטסיה  וויטקינה
   איוה וויין 

   אברם  ווינברג 
   ברק ווינטרוב 
   נטליה ווינטרוב 
   תמה  וויסציינה
   יעקב  ווליגורה 

   ציפורה ף וול
   גולדה  וורבה

   אלכסנדרה  וורבר 
   יעקב  ובטי וורונ 
   איזק וורמן 

   אברם  ויינברג 

    ויליצקי

 יפו  שמחה  וילנר 

   חיים  וינטר 



   יצחק וינטר 

   איזק וינטרוב 

 חיפה  דבורה ויסברג

   יעקב  וקס 

   אדג'ה  ורבלה 
   חיה  זאק

   חיים  זאק
   גניה זיידמן

   רוזיה ןזיידמ

   רבקה  זילברמן
   ארון  זילברשטיין 

   משה  לט זיסב

 מעוז חיים קיבוץ מיכל רחל זליצקי

 ארה"ב  יצחק זלץ
   סנדר  זלצר

   פרלה זפרן
   סימה זקס
   שרה זקס
   שרול  זקס

 זיכרון יעקב  יהודה -בן אברהם חיט

 חולון  זילברפרב  רחל חיט
   שרול  חייט

   יוסף חיננזון 
   איטה חמיזון 
   מוטל חמיזון 

   יוסף  טבסקי 
   תמרה  טבסקי 

   מלכה  טויב
   איזיק טויביטש 

 ר"ג  דבינסקי רבקה  טויזנר 

   חיה טונקין

 טבעון   טוביה  טירקילטוב

 יהוד  שמעון  טלקובסקי 

   פרומה טנדובסקי 

   מגינה)?( טנסר 

   הלל  טפר
   שרה טריבנר 

   חיה טרנולין
   יעקב  טרק 

   לייזור  טרק 

 פ"ת אולטל  יונה יבלונסקי

   )גבר(  ד"ר  יגודניק

 חיפה  משה  יוז 

   פנחס יוליוס

 נס ציונה  יהודה  יורש

 ר"ג  גולדברג  לאה  יעקובובסקה 
   אושר כגן 
   מוטל כגן 

 ת"א  אהרון כהן 

   שבע כהן )כגן?(
   שעיה כהן )כגן?(

   שעיה כוהן
   דויד  כושר 



   מניה כושר 

   מרדכי  כושר 

 ים -בת  )גבר(  כמלר

 דרהח  אלכסנדר כץ 

 ם -י ארמון יפה כץ

 ק. חיים  זיסקינד  אדמונד כץ

 באר שבע   מאיר  כץ
   טוביה כץ

   שמחה  לביא

 טבעון  שמואלי יעקב  לבנשטיין 

 נהריה בלוך  מנדל לברטוב? 
   אברהם  לוביטובר 

 פ"ת לויטס  שרה לויטס?

   ג'ן לוכניסקי 
   רייזה לוקה

   דויד  לורברט 
   זלטה  לורברט 

   ניהסו ליבוביץ

   ברוך ליטווק 

   ציל ליטווק 

   זלדה ליטמן
   וולדזימירץ  לייוינט 
   ארון  ליירמן 

   קרלה ליכטנשטיין 

 תל חנן   מרדכי  לינק

   אנתוני לינרט 

 ם -י היים  אסתר ליס

 רעננה  מיכאל ליסטהוז 
   אירנה לנדאו 
   נהדי לנדאו 
   אלכסנדר  לנסקי 

   אירנה מאי

   סטניסלב  מאי

 גבעתיים  )גבר(  מוזיקנט 

   סימה מחט
   אנה מיגדל 

   צפורה מיטלמן
   שעיה מיילר 

   אייזיק מיליצר 

   ליזה מיליצר 
   אפרים מילניקר 

   וולף  מילצר
   שולם מילצר
   שלמה  מילצר

 עכו, עמידר  יקותיאל מילר 
   דויד  מילר

   מאיר מילר
   נוחם  מילשטיין 

   אברהם  מיקווה
   שרול  מכניק

 נתניה עציון בקובצקי  דבורה מלמד

 ראשון לציון   מרדכי  מלמד

 ם קרית משה-י מזרוצקי  ריבה חוה  מלמד



 חיפה עקיבא   מנשה מלמד

   אברהם  מלמד
   נחמן  מלמד
   שמול מלמד

   שלמה  מלצר
   לובה מן

   רגינה מנדל

 נצר סירני  ניצני  ברכה  מרגולין

   נחמה מרגלית

   רחל ליתמרג
   גניה מריקנט 
   ויקטור  מריקנט 

 פ"ת  יצחק מרקנדיר 

    מרקפלד

   רבקה  נאמן

   מלכה  נוביקוב 

 ם -י שליסמן  רחל נודלמן

 פ"ת קיזר  מרים  נודלשטכר 

   שמחה  סגל 

 ר"ג   אריה סגל 

 חיפה  פסח סגל 
   פייבל  סגל 

  איסלקה  בלה  בל סו
   סרזג'ורג'  סובל 

 בנימין  ק. וירק חיה סופר

   מיכאל סוקניק 
   מיכל סטולר 

   מריה סטזצקה

 ר"ג   פנחס סטפק 
   בוריס  סטפק 

   פשה  סטשקינה

   שלמה  סירק

 ת"א בר מרדכי  סמט
   פרלה ספרנובה 

   יעקב  עוז

   ישראל עינב

   פרידה עציון

   משה  ערמוני 
   חנה  פאריה

   הינוך  פוגץ 
   נחמה  פוגץ' 

   הרש פומרנץ 

 חיפה רפפורט  חנה פוקס 

   יעקב  פורמן

 כ"ס גבעתי גילה  פוש 

 חיפה  אברהם פטוקה 

 ר"ג   ישראל פטוקה 

 וינה   פטרקובסקי 
   ארון  פטשניק 

 ם -י אהרוני  גיטל  פידל

 חיפה  גבריאל פיטרמן 

   אברהם  פייטלקייביץ 

 בוסתן גליל  קספוזני אלקה  פיין



   פרימה פיין 

   שפה  פיין 

 כפר סירקין גפן דה זל פיינטוך
   פולינה  פיירובה 

 באר שבע  לונרד רוזה ריזל פיירשטיין 

  רדוצקי פאולה  פינלנד

 ר"ג  גייאר  מרק פינפטר 

    פינצוק

 קרית חיים  טלמזון פנינה פינקלשטיין 

 קרית עברון  לדרקרמר  )אשה(  פינקלשטיין 
   האסט פיק 
   גיטל  פיק 

   יונה פיש

 מלהר גוטפינגר גיטל  פלדמן

 גבעתיים, מעוז  תלמי דוד פלדמן

   מרים פלום
   מריה פלוצ'סקה

 רחובות ברנשטיין יהודה  פלטיאלי

   ליפא פלץ

   פיגה פלץ

   סופיה פנטורין

   מרדכי  פנטיק

 גני תקווה   משה  פרבר 

 גני תקווה  שלפרוך  יעטי פרגר 

 ת"א קפלנסקי  מרי  נסקי פרוז'

 רח' מיכה  ת"א, וילמובסקי מניה פרידלנדר 

 חיפה, ד'ישראלי   יוסף פרידלנדר 

 ת"א ליכטנשטיין  נעמי  פרידמן 

 ת"א  חנניה פריידן 

 את" אקרמן בלה  פריידן 

  פלדמן ז'ניה פריילכמן

 ר"ג  ליפיץ זהבה  פרישברג

 ת"א  אברהם פרל
   ישראל פרל 

 ת"א אבני אברהם פרלמוטר

  שצמן חיה  פרלמוטר

 ראשל"צ  משה  פרלמוטר
   בריש טר פרלמו

   דוד  פרלמוטר 

   שרה פרלמוטר 

 ת"א  אהרון פרנץ 
   זלמן פרנקוביץ 

   חנה פרנקל
 ם -י גרוסמן יהודית ליכטנשטיין  פרנקל

 ם -י  גדליהו  פרס

   אליעזר צוקר

 טבריה ברזילי  שרה צוקרמן
   ברוניסלבה  ציילדקלפר)?( 

   אנטונינה ציילן 

    צימרבליט

 ת"א פופקו מלכה  צין

 קרית חיים   מיכאל צינמון

   נחמה צירין 



    צסלר

   חנה צרני 

 ת"א  אפרים  צרני 

 ירושלים  טוביה  קאן 

   יצחק קגן 

   מרדכי  קגן 

 ק"ח  פסיה קגן 

 קרית חיים  רובין רבקה  קגן 

   רחל קדיץ

   אליהו  קוברג

   גניה קוברג

   בלהה  קוברין
   חזקאל  קוטלר 

   שרול  קויבר 

 ת"א  מנחם  קונדה 

   אלכסנדר  קונטרקט 
   אידס  קונייץ' 

   פניה קוניירסקה 
   מרתה  קוניקה)?( 

 ר"ג   אריה קופיץ

 חולון   ברוך קופרשטיין

 פולין  יחיאל קופרשטיין
   חיים  קוצט

   ליפא קוצר
   אברהם  קור 

  זברנסקי אסתר קורמן

 ם -י טיטנשטיין שרה קושניר

  אלברט יסהרי קיפניס

 בית זרע נחושתן  מאיר  קיפרשטיין
   צ'ייל)?( קירשטיין 

   חונה  קירשנבלט 
   שמול קליינר 

   משה  קם

 קרית נורדאו  איסר  קמינסקי

   מלכה  קן

 עכו  אלפרט סושה  קנטור
   ישראל קסלר 

   מוזס קפרשטיין 

 ם -י בורשטיין בה דו קרוטמן

 דימונה  לאה  קרוטמן
   ויקטור  קרול 

   צבי קריין

 חיפה צירין  נחמה קרישקוביץ?

 ם -י אלשטיין  קלרה  קרסל 

 קרית שמונה   אנריקה קרקובה 

  רוכברד משה  רביד

 קרית חיים   )נינה?( יונה  רובין
   רבקה)?( רובין 

 גבעתיים שוין  צינה לבריס? ,רובין

 פ"ת פורמנובסקי?  בורקו, רהדבו רובינשטיין

 טוביה  באר שארי רחל רובינשטיין

   דורה  רוזינקו 

   חיה רוזן



 חיפה  משה  רוזן

 רמת השרון   יוסף רוזנבוים 

 רמלה קוברג רחל רוזנברג 

 קרית נען רובין מינה רוזנברג 
   פולה רוזנברג 

 קרית בנימין  גוכלרנר הניה רוזנפלד

 נתניה, מנבע   נתן רוזנפלד
   שרה רוזנפלד 

 ת"א  יצחק רוזנשטיין 
   ןקלמ רוטנשטיין 

   אברהם רויזן 

  פלס  רחל רויזן 

   שמחה  רויזן 

 ת"א, ויזל  ברנרד  רויזן 
   וולף  רויטנשטיין 

 נוף ים בלנקנברג  אסתר רחמלביץ

 פ"ת  פליקס  ריטר 

 נהריה  ליפא רייז 

 ניר עם   משה  רייכברט 

   גרשון  רייכמן 

 רמת גן  גרש?  ,צבי רייכמן 

 הרצליה  פינצ'וק בלה  רייס 

 אשקלון, מגדל   חיים  רייס  רייז 

   משה  רמלר 

 סביניה יוז  שרה שוב 

   בלימה  שוויק 
   אנה שוורץ 

   גרזיגורז)?(  שוורץ 
   מוטק שוורץ 
   פאולינה שוורץ 
   ריבה שוורץ 

 ת"א יהודאי חיה שוורצבלט 

   פרידה  שוורצבלט 

 רוחמה  שלמה  שוחט 

 נתניה  הנריק שוחנסקי 

 ארה"ב  יעקב ישראל שוסטר 

   שמחה  ורצבלט ש

 חיפה ברסלר עדנה  שטולברג 

 פ"ת  יעקב  שטיין

 ? מציובמ קולירן מריה  שטיינברג

   יצחק שטיינגרט

 ממציוב  גרנשטיין פולה  שטיינשניד
   גניה שטרבויסקה 

 ת"א, ר"ג לינדן, לינדנר? . לונדנר  הלה  שטרן 

 ? שכון עמידר  חיה שטרן 

 כ"ס  משה  שטרן 

   אריה שטרן

 יליד אוליק   יוסף ' שטרן פרופ

   יעקב  שיינר 

    שלייער

 פ"ת נאמן רחל שמוקלר 

 קבוץ מסילות  וולף  פניה שמש 

 בת ים  וולף-יוסף שמשטיין 



 ת"א אשכנזי מניה שניידר 

 קבוץ גבת   נחמן שנקר
   בלומה  שנקר 

   אסתר שפילמן
   גצל שפילמן

   משה  שפר

 ק"ח וינשטין שרה שפרך

 ת"א רשמ חנה שצדרובצקי

   לוי יצחק  שצמן

  בן מינדל ויחזקאל שקולניק  ולוואלה  שקולניק

      בת מינדל ויחזקאל שקולניק פרל שקולניק  

  30 -. עלתה בשנות ה1911ילידת  .מייסטר לאה שקולניק

    30 -העלתה בשנות  .1914סירוטין. ילידת  חיה  שקולניק

  30 -. עלתה בשנות ה1916 זליקוביץ  צילה  שקולניק

   מרים  שר

   איזק שר

 ת"א שיץ גיטל  שרבוים

 
 

 


