
 יוב'ת ניצולים שאותרו מהעיר קובל ומהעיירה מצרשימ
 1024 מרץ –עדכון 

 צבי רז: הכין

 
 איש 570 -כ: מהעיר קובלעד כה ניצולים שאותרו המספר 

 שם משפחה ה/הניצול

 מאוחר יותר
 הישרדות

 שם פרטי שם משפחה מקובל

 פריז  (אחים 1) וק'אבנצ

 פריז  עמנואל וק'אבנצ

 קובל מחופש לנערהברח מ  אברהם אגבר

 הצבא האדום  זלמן אגבר

   לולה אנה אוטקין

   (גבר) אויבנטל

 י"א. 'לודג. וורשה.מוסקווה.רוסיה  לייב אוליצקי

   שעיה אוסברוך

 2611 -רמת השרון ב  חיים אוסברוק

  בורנשטיין חיה אוסברוק

 מונטריאול, קנדה. ישראל  משה אוסובסקי

 .א"ת. ניצולה מהגטו פרלמוטר חנה  אוסיוק 

 חיפה. רמת אילן. במחתרת בצרפת פייסיק ויכנה-ניונה-וישנה אופלינר 

   (גבר) אורלנסקי

 ? שואה ניצול. א"ת  יצחק אטלס 

   ראובן אטלס

 חיפה  רומן אטלס

 ג"ר. צבא אדום  אריה אינגבר 

 ס "כ. רוסיה  יוסף אינגבר 

 ישראל. רוסיה  אריה-לייבל אינגבר

 ת "פ  שלמה גבראינ

 ?ניצולת שואה. קבוץ דפנה צודנר יסכה איצקוביץ 

 ב"ארה  יעקב אלברט

   (גבר. )מ אליצקי 

   מנחם אלפרט

 עמיר. אוזבקיסטן. רוסיה.וילנה הכהן רחל -קוקה אלפרט

 אוסטרליה. אודסה. שוטר יהודי. פליט מרדום  שלמה אנדלסמן

   ישראל אפרוס, אפרת

 .אוסטרליה. הצלה. נדודים. בגטו  רד'יצר-ראובן אקהאוס

  רקובשציק יה'מרים מיצ ארליך

 .ארצה 44 -ב. גרמניה הנאצית. ורשה  ברוך-בוקי ארליך

 רמת גן 2646 לדרקרמר גניה ארליך

   יוסף ארליך

 2646רחובות . איטליה. צבא אדום  יעקב ארליך 

 ישראל.קפריסין.אורל.צבא פולני  מרדכי ארליך

 רמת גן טכורש סלובה ארליך

 מעלה החמישה. ישראל 2641 קרני -קלונימוס (פייגה)פניה  ארליך

 רוסיה  קלרה ארליך

 א איטליה"אונרר  יצחק אשכנזי

 חיפה באום  ראובן באוך 

 י"א. פולין. צבא אדום. מסתור בקובל  מיכאל וק'בבצ

 בית זרע. בריחה מפונר. וילנה וורלינסקי זלדה בוים

   אלקה בונדר

 10-לישראל בשנות ה. צבא פולני  אהרון בוקסר 



 2646 -עלה ב. במסתור 2640 -נולד ב ארד יגאל פבל בוקסר

 2611 -פתח תקוה ב הלפרין  סופיה בורנשטיין

 א"ת, ים-בת, חולון  ברוך בורק 

   בנימין בטר

 .פריז דרורי בבה בידניק

 א"ת. בגטו ובמסתור גרובר ביבה-אסתר בייזר 

 . אשדות יעקב. ק עצמוני דב ביינר 

 חולון. ק'ניצלה עם מניה קוז לוטן בלהה-בבה בינשטוק

 חיפה. ר קובל"בית  חיים בכובר

 מ"לעומק בריה  זלמן בחובר -בכובר

   (משפחה) בלאושטיין

 . פרטיזאן. ברח ליערות  חצקל בלאושטיין

 י"א 2641. וורצלב. קזחסטן מהבית וורצל לאה בלומנפלד

 לארץ 2641. 2696-כלא רוסי ב  יעקב בלומנפלד

 לארץ 2641. וורצלב. קזחסטן  מרי, מרים בלומנפלד

 גרמניה. פולין.קייב.מוסקווה.פרטיזנים  אליעזר בליט 

 סביבות קובל. פרטיזן  יוסף בלנשטיין

 סביבות קובל. פרטיזנית  (מריה)מרים  בלנשטיין

 ת"פ. אשקלון. רוסיה  בנימין בלר

 ה'כ בקלצ"ניצל אך נהרג אח  (גבר) ?בלר

   מאיר מיכאל-בן

   (גבר) בנקלמאכר

 ר גטו וורשה"בית. פלדשאו מקודם  ר"ד, ראובן שם-בן

 בצבא האדום וארצה  יצחק בס

 קנדה. אשתו ובנו נספו.ניצל  ברוך בקר

 ישראל. פולין. לרוסיה עם היתומים שטיירמן מלה בקרמן

   שמעון בקרמן

   דוד ומברגבר

   שלומית ברונשטיין

 פולין שם השתקע. מ"לעומק בריה  שייע -אוסיק ברונשטיין

 שלזיה אחר המלחמה  שרה ברונשטיין

 לעומק רוסיה  יהודה ברזניאק 

 לעומק רוסיה  יוסף ברזניאק

 א"ת. יערות פולסיה  שמחה ברט 

 . ירושלים. סיביר. ברח, נשבה. צבא פולני  יצחק בריל

 ש"ב. במסתור וביערות  ראובן ברנהולץ 

 ב"ארה. גויס לצבא האדום  יעקב ברנר

 חיפה. אנדרס. פרס. מזרחה  חיים ברנשטיין

 א איטליה"אונרר  מנוס ברנשטיין

 בית זרע. מסילות. אנדרס. פרס. מזרחה סלע נחום ברנשטיין

 עין המפרץ עומר רבקה גבירץ 

 ב"ארה, מ"בריה  אפרים גבירצמן

 . א"ת סינאי אשר בירצמן ג

 ?שואה ניצול. יד אליהו  יעקב גבירצמן 

  גולדרינג לאוניד גבירצמן

   סיאקע גבירצמן

  ברונשטיין סופיה-שרה גבירצמן

 קרית ים. ליד-בית. 44צרפת  דטינקה בלומה גוביטש

   שכנא גוברמן

   יידל-יהודה גודים

   אברהם גודיס



   יהודה גודיס 

 .גרמניה. פולניה. קצין. צבא אדום. מזרחה  שהמ גודיס

 ישראל. פולין. לרוסיה עם היתומים  ברוניה גוז

 הרצליה. צבא האדום  יעקב גוז 

 ישראל. פולין. רוסיה. מזרחה  ברל-דב גוטמן

 .תורכיה. אודסה, מוסקווה. וילנה בארי (קוקה)חנה -רחל גולדברג

 עלה ארצה  לוסיה גולדברג

 2640 -הגיעה ב  ובהלי גולדברג

 אלונים. ק בארי רחל גולדברג 

 י"א. קזחסטן. י הרוסים"נעקרו ע לבית צם בתיה גולדמן

 נפצע. קצין בצבא הרוסי. מזרחה עם הרוסים  יוסף גולדמן

 ישראל. פולין. טשקנט. מזרחה  יחזקאל גולדנברג

  שטרן רבקה גולדשטיין

 א"ת 2644. ביץגליי. צבא אדום  יוסף -יהושע גולדשיין

 2644 -ארצה ב  מרדכי גולדשמיד

   שמרל-שמריהו גולדשמיט

 עקבותיו אבדו בטשקנט. מ"בריה  פסח גוניק

 אושוויץ  סוניה גורין

 רוסיה, מזרח  אברהם גורין

  רובנר דינה גורין

 שרד והגיע ללמברג  זלמן גורין

 .ורשה. רוסיה  ה'גצ גורפינקל

 י אורלהר קרביץ תמר גורפינקל

   משה גיברץ

 נפטר שם. מ"לעומק בריה  אהרון גיידס

 ?שואה ניצול. ת"פ  בנימין גייער 

 ב"ארה  רחל גינצבורג

 פולין  אברהם גלאז

 ?האם קובלאי. חולון  אריה גלד 

 . ת"פ. בריחה מגר אטקה גלזר 

   הרש גלייזר

 רוסיה גלזר קוטיק -יקותיאל גלייזר

  (קפולסקי)יין פינקלשט קלרה גליקס

 'ש 24נתפס ונידון למאסר . לרוסיה  יצחק גליקס

 ישראל. טשקנט. אוקראינה גולדברג ליובה גלמן

   מוניה גלפרין 

 ב"היגר לארה. מזרחה  משה גלר

 .מוסקווה. חזרה וגרה בקובל  חיה גלר

 חזר לקובל וחי שם כל חייו  מנשה גלר

 לימאות מומחה. מ קייב"בריה  בוריס/דב געייר

   יפה גרבר

 אזור לובלין. פרטיזן  שלמה גרובר

 תל אביב שטרן אידה  ?בלף גרובר

 א"ת, ים-בת, ג"ר. לימודים בקובל נוימן בבה-בתיה גרוטנשטיין

 היגר לארגנטינה  ישראל גרוטנשטיין

 א"ת, ים-בת, ג"ר. לימודים בקובל בורק שרה-סוניה גרוטנשטיין

 הגטוהימלטות מ  טוביה גרול

 בנימינה. עברו לפובורסק מקובל חיים נחמיה גרושקה

 .ת"פ. פליט וחייל ברוסיה גרושקו ישראל גרושקה 

 2610 -הגיעה מאורוגואי ב חייקיס אסתר גרייבר 

 2612 -הגיעה מאורוגואי ב  חיה גרייבר



 אל תוככי רוסיה. צבא אדום  ה'אשק-צבי גרינבלט

 וםצבא אד  (?נחמיה)יהודה  גרמפלר

  דובשני אלכסנדר דובשיין

  דונאי פנינה -פפה דונבייצקי

 תל אביב. ניצול דונאי צבי-גרישה דונבייצקי

 קנדה. 'לודג.הישרדות סביבת קובל  (?סטנלי)שלום  דוניץ 

  לסנקו לידיה דטשוק

   (אשה) דרבנר

   מאיר דרוקר

 איטליה. א"אונרר  ישראל דרקסלר

 ה התיכונהאסי  רוסיה -רות דשבסקי

  ?האם ניצולה .גבעתיים  פרל הגר 

   שכנא הוברמן

 קרית ים.מחנות עבודה, צבא אדום. קומוניסט  אברהם הינוך

 באר שבע. מ"בריה  אברשה אינוך-הינוך

   (גבר. )ש הלקין

 רמת גן ליפשיץ בלה הנוך

   עליזה הרץ

 בארץ   אליעזר הרץ 

   ר"ד( גבר) וויטמן

   יאלירחמ ווירניק

 חדרה  משה וולפין

  גורטנשטיין (אשה) וולק

 פולין  (זוג) וולק

   ליפה וולק

 בדרך לאושוויץ ברח. למד בפריז  יוסף וורצל

   אברהם וזה

 .אורל. קייב. בריחה מזרחה לקח אסתר וזה 

 ישראל. רוסיה  יוסף וזה

 .אורל. קייב. בריחה מזרחה  מאשה וזה

 .אורל. קייב. בריחה מזרחה  צבי וזה

 ?ניצול. מחנה ישראל  דוד ויגר 

 ב"ארה..גרמניה.בריחה.מיידנק.מנזר.בגטו 'ריץ אוה-חוה ויגשול

 ?ניצולה. מיניסוטה, ב"ארה צירוף סוניה וידרה 

   ר"ד, (גבר) וייטמן

   אהרון ויינר

   שמואל ויינר

 טבריה. רוסיה וינברג אילונה וייסברגר

 יקום. רוסיה לישמוא אינקה וייסברגר

 לארגנטינה  זיסיה וינפר

   יצחק וינרוב

 רחובות. פליטה ממערב פולין גינסבורג  לאה וינשטוק 

 הגיעה לקנדה ין'לווינט ג לנה-ינטה וינשטיין

   ר"ד, פנחס ויסברג

 היה בצבא האדום. כרמיאל  דוד וליגורה 

 ?ניצולא "ת  יעקב וליגורה 

 .אוסטרליה. הצלה. נדודים. בגטו. טהפלי אקהאוס ברוניה וסרמן

  שאובר שבוניה-שבע-בת ורבה

   זיסיה ורבה

 חזר לקובל וחי שם עד פטירתו  ר"גרישה ד-צבי ורבה

 פריז   שלום יצחק ורבה



 חיפה   חיים ורבלה

 ? ניצול. בית יהושע  אשר ורבר 

   בלה ורבר

 לץמסתור אצל נוצרים בהורודו. חיפה מלמד  רבקה ורבר 

 ת  "פ. ניצולה ביערות אברוך הלנה ורזגר 

   ירחמיאל ורניק

 מזרחה עם אשתו דינה למדין  מריאן זייפן

 פולין. לרוסיה עם היתומים  שיינה זילברברג

 חי ברמת גן  (גבר) זילברשטיין

 באר שבע. הגיע מרוסיה  יוסף זילברשטיין 

  אוסברוק  מינה זינגר

 פריז-ב חי קודם  איגור זיסקינד

 ב"ארה.פריז.מוסקווה. גרמניה.ורשה.מקלט  גוטקה זיסקינד

 פריז. וורשה. מוסקווה. למזרח  טוניה-טניה זיסקינד

 ישראל. תורכיה. רומניה.אודסה. בריסק. בגטו שוורץ צופיה סופיה זיסקינד

 פריז. למזרח. קובל. ורשה רוזנבלט פירה זיסקינד

 פולין .לרוסיה עם היתומים  פלה זיסקינד

 ירושלים. רוסיה  נח זלצר

 רוסיה  פולה זלצר

   משה זמל

   (גבר) זסק

 .חזרה לקובל  (אשה) זפרן

   אתקה -אטל זפרן

   בלה זפרן

 כפר חיים גליק  חנה זפרן 

 עכו. ניצולת שואה מגטו קובל ליזרוק  טמה זפרן 

   פנחס-פיניה זפרן

 . ב"ארה. מגדיאל. רוסיה  משה זץ

 ברחה לרוסיה. ב"ארה  פנינה פולה יצקי זרנ

 ב"ארה -רוסיה-קובל  משה חיט

 זכרון יעקב. חיפה. צבא אנדרס יהודה-בן אברהם חיט

 ב"ארה -רוסיה-קובל -ניצלה ? ליזה חיט

   מרדכי חיננזון

   ר"ד, יעקב-יאנק חסיס

 ברזיל. צרפת.פולין, רוסיה  מויקה חריזמן

   מינה טולר

   שעיה טולר

 הרצליה  יוסף טושמן 

 רחובות. רוסיה  יעקב טייטלקר

 ב"ארה -ניצל  טוביה טינטורין

   מוטק טינטורין

   (גבר) טסגל

   בלה טפר

 2641 -עלה ב  מנדל טרר

 נתניה   יעקב טרר

 2641וילנה  שרמן בלה טרשקביץ

 ים-בת. חיפה  ברל -דב יגודינר

 פתמצר 10-עלה בשנות ה  'גורג יגודניק 

 ?ניצול. היגר לאמריקה  (גבר) יגודניק

 נהרגה מפצצה שנפלה לדרשניידר שלומית יגודניק 

   משה יוז



 כיה בבריחה'עוזר בצ  מאיר יוכט

 צרפת. גרמניה  חיים יונדוף

 מרוסיה לרחובות 2611  אלכסנדר יוספרייך

 מ"לעומק בריה  (גבר)  ינסקי'ינובשצ

 גבעתיים. ודקנובוגר -ניצול  נתן ינקלביץ 

 עפולה 2644. רוסיה  הירש -צבי ירוחומוביץ

 ל "ראש. קטוע רגל. צבא אדום  פייבוש ירוחומוביץ

 2649עפולה . קומוניסט רוסיה  יוסף ירוחומוביץ

 2644רוסיה   צבי-הרשל ירוחומוביץ

 חיפה. תורכיה. ווילנה.וורשה יצחק-בן אסתר כגן

 א רוסיכל. צבא אדום. פרטיזן  יהודה כגן

   יצחק כהן 

   משה כמלר

 ?ניצול. יפעת. ק  ברוך כץ 

 ה'נרצח בקלצ. הסתתר בבור וניצל  ברל כץ

   יוסף כץ

 הסתתרה בבור בהולובי  ליזה-לאה כץ

 ק'ניצלה עם מניה קוז לינובר ליזה כץ

 נשאר ברוסיה. נישא לנוצרייה  משה כץ

 קרית ים  אברהם לביטובר

 זר לקובל עם אחיוח  אייזיק לבנברג

 חיפה. קובל  פסח לבנברג

 . מסתור בסביבת קובל מנזה בבה לברטוב

 ישראל. ב"ארה. רוסיה  קלמן לברטוב

  שחר ליובה לדרמן 

   הרץ לוין

 ישראל. פולין. צבא אדום. מזרחה ר"ד, זיו מוטק-מרדכי ליברזון

 לא עלתה ארצה (בקובל)פריד  דושה ליברמן 

  קימובסקיי מירה ליברמן

   טמה-תמה ליזריק

 עמל-תל. 2641עלה . צבא ומחנה עבודה  שלום ליכט

 2616-לישראל ב. מזרחה שפילמן מרים -מעטל ליכט

 41חיפה . לובלין. לוחם צבא אדום  שייע ליכט

   פניה ליכטנשטיין

 פגישה בגרמניה לאחר המלחמה  קלמן לינזן

 .ברח לרוסיה  זלמן ליפשטיין

 .ברחה לרוסיה שר  סימה ןליפשטיי

 .ברח לרוסיה  שמעון ליפשטיין

 יפו באר שבע ערד 2641 ברנדס-זייפן דינה לנדין

 .הצלה. מחנה ריכוז. בריחה  זלדה לקח

 י גויים"התינוקת שניצלה ע ?טישל ?מארשה לקח

 .הצלה. מחנה ריכוז. בריחה  מוטל לקח

 נפטר שם מאוחר יותר. ברח מזרחה  שלמה לקח

 א איטליה"אונרר  דוד ברומברגמ

 אביב-תל  דוסיה מוריק

 הצליח להחלץ מוינה  מנוחה מילר

 לנען, ברח כנראה לרוסיה ועלה ארצה  גרשון מילר

 ם  -י  ישעיהו מילר 

 וולף-האם זה לא זאב  ??דב מילשטיין

 פרטיזן ביערות מדרום לקובל  וולף -זאב מילשטיין

 ירושלים  רחל מינץ



 ילדה שנמסרה לאימוץ והוחזרה סנדרס ?הינדה( משפחה) 'מינצץ

 כפר יהושע עמיקם יעקב מלושקו 

 מפרץ חיפה  אשר אושר מלמד 

 חולון  בלה מלמד

 ניירות מזויפים. מונטריאול קנדה  ק'ג מלמד 

 מ"נשאר בברה. רובנה 2644  ר"יוסף ד מלמד

 חולון  פייבל מלמד

 . צבא אדום נצר יעקב מלניצר

 טורנטו ויסגלס פאני ניצר מל

 הגיע לאלונים.צבא אנדרס נצר צבי מלניצר

 קרית גת ?לייסט אסתר מנדל 

 חיפה שטיבל גניה מנדל

 ?ניצול. א"ת  אריה מנדלבוים 

 .טשקנט, קייב גלמן סוניה מרגוליס

 קיבוץ בישראל-צרפת  (גבר) מרדר

   דב -ברלה מרדר

   גדליה מרוצניק 

 יפו. אלטלנה  מכס (מרל)מריל 

 ניצל בעזרת חבר  זיסיה מרין

 אוסטרליה. פרטיזן אזור ורשה  ק 'יוז/יוסף ר"מרמלשטין ד

   יוסף נאמן

 .ישראל. מ"לעומק בריה  יהודה-יורק נדולני

 פולין. לרוסיה עם היתומים  חיה נוימן

 ישראל. פולין. לרוסיה עם היתומים  אריה-לובה נוימן

 רוסיה   יוסף (ניימן)נוימן 

 חיפה  פייסיק ניונה

 ס "כ בן זאב הרצל סאס 

 סביבת קובל. הימלטות  שלום סבר

 ?ניצולה שטורם (אשה. )ו סגל 

 כפר יהושע עמיקם חוה סגל 

 'לודג  יוסף סגל

 רוסיה  ישראל סגל

 א"ת 2644. רוסיה ליפשיץ מינה סגל

 טשקנט  יוסף סויבל

 לב'וורצלאחר המלחמה ב  (הרש)צבי  סויבל

 לישראל 2641~ יק'רקובשצ מירה-מיצי סויניוך

   לב סוסנה

 קרית ביאליק אורני יצחק סוסנסקי

 רמת גן  שיקה -יהושע סופר

 ב"ארה  יוסף סופר

 פריז. 41 -ביטום ב  נחום סוקולובסקי

 לס'לוס אנג  (גבר) סטולר

 עלה ארצה  יצחק סיקולר

 גבהנ. לוד. מינכן.צבא אדום  פסח סמולר

 הגיעו מברית המועצות  (משפחה) סמשטיין

 ס"כ. נשואה ברחה עם בנה נתן למזרח קראוזה מהבית רייזל סקופ

 ברח עם אמו רייזל למזרח. 91יליד   נתן סקופ

 .ס"כ. רוסיה  חיים פוגץ 

  2649נרצח ברוסיה   יצחק פוגץ 

 א "ת. גטו לובלין ומאיידנק   לאה פוגץ 

 .א"ת. מאיידנק, ובליןגטו ל  פולה פוגץ 



 . אריתריאה. לחי. ישראל. אנדרס. כלא רוסי  גרשון 'פוגץ

 2649נפטר . מחוז סרטוב. ברח מקובל  יוסף פולישוק

 ישראל. ביטום. אוזבקיסטאן. נקלעה לקייב (?) אטל פולישוק

 קנדה. מעמקי רוסיה  נורמן-מוניק פולישוק

 הוליווד, ב"ארה  מיכאל פולישוק 

 ישראל. ביטום.קרמניץ. זהות בדויה. ה'קיברצ ברנבלום מלה וקפוליש

 ישראל. פולין. עבודה ברוסיה. קובל. ורשה  חיים-צבי פולישוק

 היגרו לדרום אמריקה  גרישה פולנסקי

 . פריז  יצחק פומרנץ

   מיכאל פומרנץ

 . פריז דרורי גבר פוצטבקה

  דוארי אייזק טר'פוצ

   יהושע טר'פוצ

 יפו. רוסיה ?דוארי  מאיר  טר'פוצ

   ה'אנג פוקס

 ישראל. קושירסק-קמין, פרטיזנית ש'קז אלקה פוקס

 ?ניצולה. ס"כ ק 'ז חיה פוקס 

 אשקלון. אלטלנה  (?שלמה)שמואל  פטוקה 

   (אשה) פייגלסון

 נתניה   שמואל פייגנבוים 

 עלו ארצה והגרו לקנדה. לרוסיה  (אחים 1) פיילקוב

    פיינשטיין

   (אחים 9) פינטשוק

 ארגנטינה  יצחק פינקלשטיין

   נתן פינקלשטיין

  קרביץ תמר-תמה פינקלשטיין

 ???מיכאל -האם זה לא משה  ??נתן פלדמן

 ירושלים  מיכאל-ה'מושק פלדמן

 פתח תקווה. 2646 -עלה ב  אברהם פלוט

   (ילדה) פלומנבאום

   בלה פלומנבאום

   רוזה פלמנבאום

 כפר חיים  חיה טףפלש

   משה פנטורין

   פיטייה -פנחס פנטורין

 נהג קטר במזרח רוסיה. ברח  משה פרבר

   שלמה פרוטס

 רוסיה  משה-אברהם פרוסמן

 .צבא אדום פורן זלמן פרוסמן

   יהושע פריד 

 בית זרע. אוזבקיסטן. רוסיה  שלמה פריד

 זהות בדויה היה בגטו ביערות. חיפה רון צבי מייסטל  -פריד

 רוסיה  (ילדים 1) פרידמן

 .עקבותיו נעלמו. קזחסטן  אשר פרידמן

   זאק פרידמן

 שיקאגו. קזחסטן. י הרוסים"נעקרה ע לבית גולדמן חיה פרידמן

  אינגבר לולה פרידמן

 .ארמיה לודובה -צבא פולני. רוסיה  מיכאל-משה פרידמן

 ל"ראש עזרילביץ (בריינדל)רינה  פריימן 

 גבעתיים  נחום פרימן

 חיפה תרמו לאה פרישברג



 ב"לואיס ארה-סנט. פריז. קרקוב  (נט)נפתלי  פרל

 2640-קייב ב  (גבר) פרל

 ם-י. גרמניה היידנמיין. רוסיה  (זאב)וולדיה  פרלמוטר

 ם-י. גרמניה היידנמיין. רוסיה אוסיוק חינה פרלמוטר

 קנדה ?שקולניק מאשה פרלמוטר

   שלמה פרלמוטר

 צ "שדה נחום ראשל -2641. קזחסטן  בתיה (לרנר-צם)פרלמוטר 

 10-ארצה בשנות ה  וולודיה -זאב פרנקפורט

  פרט יהושע פרנקפורט

 הצבא האדום. מסתור. כ"נמלט מביה  אשר פרס

 .מסתור. כ"נמלט מביה  יצחק פרס

   שייקה צוויק

   נח צופרפיין

 י"א. פולין .טשקנט. מזרחה  (אחיו+משה) צופרפין

 ?קריית חיים-חיפה  (גבר) צוקרמן

   אמה ציכנוביץ

 חזר לקובל  ר"מיכאל ד ציכנוביץ

 גרמניה. ישראל. מזרחה  משה צימרמן

   מיכאל צינמנט

   (גבר) צרמושנה

   אשר קגן

 . חי ברוסיה  יעקב קגן 

   מלכה קגן

 רוסיה  בנעם קובל

 ישראל. אוסטריה. פולין. אורל. בריחה בייגל בתיה קוברינסקי

 ישראל. אוסטריה. פולין. אורל. בריחה  זהבה-זלוטה קוברינסקי

 ישראל. אוסטריה. פולין. אורל. בריחה  יעקב קוברינסקי

 י"א. רובנו. ברח לרוסיה  מוניה קוזניץ

 א"ת. גלייביץ. ניצלה בהולובה גולדשטיין מניה ק'קוז

   גליזר קוטיק 

   ?אליעזר קונטרקט

   (גבר) קונישצר

 ישראל, אוסטריה  זוזיק קופיט

   אסתר קופיט

 פרדס חנה. צבא אדום  יעקב קופיט

 .ברח מקובל  פנחס קופלברג

   יונה קופמן 

 רמת השרון  (גבר) יק'קופצ

 צבא האדום, פרטיזן קפרוביץ יעקב (קפרוביץ)קופרווסר 

 . לקבוץ עין הכרמ. יערות פולסיה  אריה קופרשטיין 

 בית זרע נחושתן מאיר קופרשטיין

 עפולה  חנה קוקייב

   חנה קורמן

 ישראל. רומניה.אודסה. בריסק. בריחה סינאי -צימרמן נעמי קיווק 

 גרמניה', לודג. בריחה  יצחק קירשנבאום

 תינוק שנמסר ולא הוחזר  אדם קלוניצקי

 ממוסקווה למעלה החמישה 2641 קלונימוס דוד קלוניצקי

   בוזיה ורמןקל

   מניה קלורמן

 צבא פולני. נסוג עם הרוסים  ישעיהו קליין 

 . איטליה. רומניה. הצלה. בור-מסתור. בבונקר (קליין) (גבר) קליינברג



 ישראל. איטליה.רומניה.בור-מסתור.בונקר גרליץ מלכה קליינברג

   (גבר) קליינמן

 2641 -ארצה ב. במחבוא  הנריק קובסקי 'קלצ

 ?קייב  (גבר) נרקמי

 ?ניצול. עכו  משה קמינר 

 נפצע קשה. נלחם בנאצים. ניצול  יוסף קנובלר

 2610 -ברח מקובל ב. קומוניסט  משה קנטור

 ב"ארה. הטועם של סטאלין  (גבר) קנטור

 עלתה עם בת ובן . ליטא  בלה קסלמן

 י"א. דרום צרפת. בת קובל שהיגרה לפריז ביגון דבורה קפשוק

 וילנה  מוטל קקפשו

 2644גלייביץ   לייביש קראוזה

 מחנה עבודה FLECHAMER. 2614ילידת  רבקה קרוקבר

 מחנה עבודה FLECHAMER 2611יליד  שלמה סלומון קרוקבר

 ב"היגר לארה  אהרון קרייזר

   יצחק קרייזר

 ברח לטשקנט שם מת ממחלה  הרצל קרייזר

   טוביה קרמר

 חדרה. מ"בריהלעומק   ר"ד, אירה קרנר

 חדרה  ישראל קרנר

 חדרה. מ"לעומק בריה  ר"ליפא ד קרנר

 גבעתיים. 'פליט מלודג 2696  זאב קשבאום 

 לרוסיה. נישאה ליונה רבין בקובל כגן מהבית פייה-פועה רבין

 ילדים 1לרוסיה שם נולדו   יונה רבין

 ים-בת לייקין מרדכי רבין

 טשקנט   עדה רבינוביץ

 חיפה  אליעזר ןרובינשטיי

 חיפה  ולה רובינשטיין 

 קרית טבעון  ירחמיאל רובנר 

 ישראל. לובלין. קובל. טשקנט. וילנה שוורץ פרומה רוזינקו

 .חזר לקובל. י גויים"הוסתר ע  נתן ינקו'רוז

 חדרה. גרמניה. פולין. מחנה עבודה אורל  יעקב רוזמרין

 ב"אחר המלחמה לארה רוסק (גבר) רוזנבלום

 פריז. למזרח. קובל. ורשה  מירון רוזנבלט 

 פריז. למזרח. קובל. ורשה בוכוולד פרידה רוזנבלט

 גבעת אולגה  2644-. רוסיה וייסברגר הלנה רוזנצוויג

  ?קובלאית. ביערות. א"ת שטיגליץ יפה רוזנקו 

   סוניה רוטנשטיין

 יורק-ניו. לבוב  בוריס רויזן

 ישראל. רוסיה גיידס שרה רויטנברג

   ישראל רויטר

 חיפה. 2644עליה . בבריחה  משה רויטר

   פסח רויטר

 ארגנטינה קרביץ לולה רוכוורגר

  פלטניצקה מיכליה רוסמן

  קפלן נינה  רוסמן 

 חיפה. רוסיה רוף אריה רופה 

 ישראל.גרמניה.פולין.נדודים.מסתור גודיס דורה רופה

   ר"פטיה ד-פנחס רטנובסקי

 מ"לעומק בריה  מיק, טקמיי רטנר

 ברזיל. צרפת.פולין כריזמן בלה רייכשטול



 ברזיל. צרפת.פולין  זיגמונד-זלמן רייכשטול

 בפרטיזנים. סביבות קובל רוזנר. פנטורין. סטוק סימה רייכשטול

 לישראל 2640  מרדכי רייער

 מ"בריה, קצין  יעקב-ישקה שא

 ישראל. פולין. קובל  וודקה שוורץ 

 ב"ארה, פולין  ווה   שוורץ

 פולין  (אשה) ?שוורץ שוורלר

 עפולה  מיכאל שוורצבורג

 .ברלין. מ"בריחה לבריה  אליעזר שוורצבלט

 עדות אחיו הנריק. נהרג ביערות  יצחק שוחנסקי 

   יעקב שולט 

 הבן עלה ארצה וחזר. ב"הגיעו לארה  (בן ובת, אשה) שוק

 מתה בדרך לרוסיה  חנה שטאהל 

  פלוטניצקה -קפלן נינה  ולמןשט

 . קזחסטן. סיביר.קולומיאה.נתפס בגבול  אהרון שטיין

 בהכשרה. קבוץ עין הכרמל זמיר-סולבייציק מלכה שטיין 

 י"א. פולין. אורל. ברח מזרחה  נחמיה שטיין

 רוסיה  אהרון שטיינברג

 מ"לעומק בריה  ישקה שטיינברג

 נתניה  פנחס שטיינברג

   (ילד+אשה) שטיינקרוג

   גיאורג שטיינקרוג

 רוסיה. הסתתר אצל פולניה זקנה. ליער מהבית זאץ (אשה) שטיינקרוך

 רוסיה. הסתתר אצל פולניה זקנה. ליער  (ילד) שטיינקרוך

 רוסיה. אצל פולניה זקנה. ליער  גרשון שטיינקרוך

 תל אביב. 'ישץ'הסתתרה ברוז גולדשטיין (ניה'ג)רבקה  שטרן

 א איטליה"אונרר  ארנולד יםשטרנבו

 ?קובלאית  בגטו ויערות. א"ת ברנשטיין פסיה שיינבאום 

 מ"בריה -סקול. גבור  (גבר) שיינטופ

 נפטר במחנה עבודה רוסי. ברח מקובל  גרשון שיינטופ

   ישראל שייניס

 ניצול גטו קובל. צ"ראש  אליהו שיינר 

 היגר לקנדה. קצין ברוסיה  ה'שפ שיכמן

   (משפחה) באוםשינ

 ברח עם הוריו שמתו ברוסיה  מארק שינבאום

 למזרח ורד זהבה שיפר

 למזרח פרוסמן חנה שיפר

 למזרח  משה שיפר

 מחנה עבודה  שרגא שיפר

 א"ת. אורל.בריחה מזרחה  יעקב שליטא

 .ת"פ. מחנה מיידנק. גטו קובל  מאיר שלייפר 

 ודה ליד אורל מחנה עב. נהרג בתאונה 2694  אייזיק שמוס

 פתח תקווה  ישראל שמוס 

 פתח תקווה  שבתאי שמוס 

 ים-בת  נפתלי שניידר

 לוד. פולין. לודמיר. פרטיזן  צבי-גרגורי-הרשל שניידר

   זבולון שניידר

   חיים שניידר

   יעקב שניידר

   פרידה שניידר

 י"א. שבי צבא צרפתי. צרפת  אדק שנקר



 אלישר. ביטום  נתן שפיגל

 אוסטרליה. נוף ים, משמר העמק. 2641  הרצל שפילמן

 2616לישראל . צבא פולני  (אלכסנדר)אליהו  שפילמן

  יודווניק לאה שפילמן

 ב"ארה. גרמניה  נתן שפירא

 איטליה. א"אונרר  אברהם שפירא

 ב"ארה  אהרון שפק

 מבלגיה  ר"ד' אבא שפרוך

 ישראל. בלגיה גויזן טובה שפרוך

 אביב-תל. גטו ורשה גברץ אידה יקשקולנ

   (משפחה) שר

 הסתתר בקובל ובסביבותיה  ציון-בן שר

 הגיע לברלין בשחרור ונהרג  חיים שר

 שכון אחדות רוטנשטיין סוניה שר 

 
 :יוב'הניצולים הידועים ממצ

שם משפחה מאוחר  ה/הניצול

 יותר
 פרטים/ הישרדות 

 שם פרטי יוב 'שם משפחה ממצ

   (גבר) ארליך

 יוב'סביבות מצ  חוה   ביבר

 יוב'סביבות מצ  יעקב ביבר

 היום בישראל  אברהם ביגל

 ב"ארה. ביליץ. יוב'מצ פפר חנה גינסבורג

 לובומל  סבינה גינסבורג

 לובומל  פניה גינסבורג

 ב"בארה. נדד לחלם  לאון גינצבורג 

 צבא אדום. פרטיזנים. הוחבא  ראובן גרויסר

 ישראל. יוב'סביבות מצ וסרשטרום תראס ורבר

   סם טסגל

   פנחס טסגל

 ברח לרוסיה  לייבל טפר

   (גבר) מרדר

 ישראל.פולין.רוסיה פלץ אוגניה מרדר

 ישראל.פולין.רוסיה  לובה מרדר

 ב"כיום בארה  סטיב פילד

 יוב'סביבות מצ בינשטוק חנה-הניה רובינשטיין

 נההיום בארגנטי  גרשון שניידרמן

 
 

 

 

 

 

 

 


