ספטמר  - 7102משלחת מטעם הארגון ,בקובל
ב 91.2.9.52 -יצאה משלחת מטעם הארגון לפגישה עם ראש עיריית קובל ,כדי לדון בהקמת אנדרטה לזכר היהודים
שנרצחו ברחבי העיר בתקופת השואה ובגורל שברי המצבות היהודיות.
אודות הפגישה ושברי המצבות ניתן לקרוא באתר ,בדף – אירועים בקובל :

http://www.israeli-kovel-org.org/kovel-events.html
במהלך הביקור ,ביקרו חברי המשלחת בכל אותם אתרים הקשורים ליהדות קובל.

חיפוש אתרי רצח יהודיים נוספים של יהודי קובל
 .5את "האתר הנוסף" של רצח יהודי קובל בבכובה (על פי דיווח אנשי הכומר הצרפתי) לא חיפשנו היות וכבר קודם
לנסיעה התברר מאנשי הכומר שמדובר ברצח בודד של אב יהודי ובנו שהתגוררו בכפר בכובה.
 .9מתחקיר של כמה ילידי המקום ,לא הוכח שיהודים נרצחו בבית הקברות הנוצרי שבעיר (היו על כך עדויות בחקירת
הצבא האדום לאחר המלחמה).
 .3במהלך השיחה עם נציגי יהדות לוצק ,הוזכר סביבון שנמצא בבורות הרצח בגורקי .כנראה אין אסמכתה מי המקור
לשמועה זאת וכנראה עדיין הטיפול בנושא זה נמשך.
מסתבר שבזמן האחרון כרו חול לבנייה באזור הגורקי (מחנות הצבא הפולני והרוסי מלפני המלחמה) ומצאו עצמות.
לאחר שהעצמות התגלו כיסו את הבורות בחול .קרוב לוודאי שאלו בורות הרצח שם נרצחו ע"י הנאצים שבויי המלחמה
(סטאלג  ,3.5שהיה מדרום לבורות הרצח).
נסענו לראות במה מדובר.
הבור ,על פי מה שנאמר ,הוא ליד תל מלאכותי די גדול ,כ 5. -מטר גובהו ,עליו יש אנדרטה סביבתית עם סימוני קברים
של חיילים פולניים שמקום קבורתם לא ידוע .אזור בורות הרצח צמוד לאנדרטה הפולנית ומצפונה לו .ע"מ להגיע
לאנדרטה נוסעים לכיוון קמין קושירסק כביש  ,T0311שמאלה מרח' . VATUTINA ST.

התל עליו מוצב אתר זיכרון -קבר החייל הפולני שמקום היקברו לא ידוע

ביקור בבית הכנסת הגדול
הכניסה לתוך בית הכנסת עצמו תחילה נמנעה מאיתנו .איפשרו כניסה רק לחצר בית הכנסת .לאחר המתנה ולאחר
שסימה התקשרה לראש העיר התאפשרה הכניסה גם לתוך בית הכנסת.
ניתנה הבטחה שמקרה כזה לא יקרה שוב ואין צורך להתקשר לראש העיר...
ביקרנו בקומה העליונה .אין חדש -בית המלאכה לייצור מעילים ממשיך בפעילותו.
בקומת הקרקע ,בחלק הקדמי המרכזי של בית הכנסת ,התגלתה הכניסה הראשית לאולם תפילת הגברים .כנראה זו
היתה הכניסה המקורית למתפללים .לנשים ,לאחר דלת הכניסה המשותפת לבית הכנסת ,יש מסדררון והתפצלות לשני
הצדדים -עלייה במדרגות לקומה השנייה ,לעזרת הנשים.
*הערה :צריך למצוא דרך לבדוק אם המשקוף העשוי עץ אמנם אותנטי .אם הכניסה אכן מקורית כנראה היה ויטראז צבעוני משולב
בחלק העליון של המשקוף.

 3מזגנים נוספו לקיר החזית...

הכניסה הראשית לבית הכנסת

מראה מבפנים החוצה.דלת הכניסה הראשית (לא מקורית)

ביקור בגיא ההשמדה בבכובה
הגענו לבכובה בבוקר הראשון לביקור בקובל (יום ב' ה .)91.2.9.52 -הדרך מהכביש עד אתר ההנצחה שוב מלאה
שלוליות בוץ ובחלקו בלתי עבירה לרכב רגיל.
נערכה אזכרה קצרה -הדלקת נרות ,קריאת "יזכור" ו"אל מלא רחמים".
מצב התחזוקה במקום:
האנדרטה הבסיסית שלנו במצב סביר -נדרש שיפוץ קל סביב לבסיס מהבטון .הפיתוח הסביבתי במסגרת הפיילוט,
שעשו במרכז היהודי בברלין בשיתוף מכון המחקר בקייב ,נראה בחלקו מלא בעשביית פרא .העשבייה בוקעת בין אבני
החצץ הגסות שהונחו במקום המשוער של בורות הרצח .נצפו פגמים בחלק מהעבודה שעשו רק לפני כשנתיים באזור 1
הבורות (קורות הבטון המתחמות את החצץ נסדקו) ונדרשת תחזוקה שוטפת של המקום.

אתרים נוספים במהלך הסיור
 .5סימה ואחיה זוכרים שהיה בית כנסת (הריסות) באזור בו אמור היה להימצא בית כנסת ע"ש פרוזנסקי .הלכנו עם
סימה לאזור ,בשטח בין רחובות מונופולובה ,וורשבסקה ,קושציוסקי ,ליד הכנסייה החדשה שנבנתה .מאחורי המגרש של
משפחת פרוזנסקי שגבל ברחוב קושציוסקי .סימה לא זיהתה במדוייק היכן ניצב היה בית הכנסת באזור הזה.
 .7בית המרחץ שהיה בהמשך לרחוב שגבל בחלק האחורי של בית הכנסת הגדול (רח' מגיסטרצקה) כבר אינו קיים .כל
ההריסות פונו והיום מלא האזור בעשבייה גבוהה.
 .3בית ענטין נהרס ונבנה במקומו בית מודרני בן  9קומות.
 .4הבית היהודי שברחוב קושצ'סקגו בשלבי הריסה .אין כבר את קיר הלבנים הקדמי בו הוטבעו מספר מגיני דויד .את
הלבנים לוקחים כנראה לבניה מחודשת .מאחורי הלבנים שהוסרו התגלה קיר עץ מסיבי.

 .5האודיון-קולנוע אילם ,ששימש גם כבית המשפט
(סימטה מרחוב וורשבסקה -מבנה נהדר מלבנים אדומות
מימי הצאר ,סגור (שימש עד לאחרונה כמרפאה) .קרוב
לוודאי שיהרס בקרוב .ניצב ברחבה שמסביבה עדיין
נראים שאריות בנייה מלפני המלחמה (מתקופת השלטון
הצארי).

האודיאון ,בית המשפט ,צילום מעל גדר העץ המונעת כניסה למבנה

ממול האודיאון .אילתור תוספות לצד הבנייה של אז

 .6בשוק היהודי בעיר העתיקה  -אזור הגטו ,נבנה לאחר המלחמה בית ספר גדול .סימה מספרת שכשבנו את בית
הכנסת מצאו שם הרבה מטבעות זהב .אביה לא היה מוכן לקנות את המטבעות כיוון שהיה רווי בדם יהודי.
 .2מלון בוטיק חדש ומסעדה משובחת בקצה הרחוב
סנקביצ'ה של פעם -בהמשך גימנסיית קלרה ארליך -מול
בית המלאכה לבדק קטרים .במסעדה קובץ צילומים
מעניינים מלפני המלחמה

חזית המסעדה בקצה רח' סנקביצ'ה של אז .המלון צמוד מאחור

הצילומים על קירות המסעדה

רחוב וורשבסקה

הכניסה לפארק העירוני

מגדניה (צוקרניה) של גלוסקה ברח' לוצקה .2
ע"פ דפי זהב פולניים מ 5292 -לגלוסקה היתה
קונדיטוריה ברח' קוליובה ,וברח' וורשבסקה 51

הפארק העירוני (היום בית חולים)

רח' וורשבסקה ,ליד הפניה לרח' מצקיביצה ,בית העירייה של
אז (קיים) ומולו בית המרקת פרדריכסון (קיים)

תחנת הרכבת .5251 .שלטון הצארים בקובל

תחנת הרכבת  ,5252מלמעלה
(כנראה ממגדל המים לקטרים)

תחנת הרכבת בחזית .5252
הרחבה לחניית עגלות ומרכבות.

יום שוק העגלות בקובל של הכפריים האוקראינים.
כנראה רח' וורשבסקה מול בית הכנסת הגדול.
סביבות שנת  .5251שלטון הצארים בקובל

הכנסיה הפולנית  -קתולית שנצבה במקום שהיום
איצטדיון ומלון בוטיק שברחוב פומניקובה ,מול רחוב
ה 3 -במאי

מרכז העיר ,רח' וורשבסקה.
תהלוכה כנראה של האוקראינים

 .8המוזיאון המקומי של קובל .בביקור הראשון המנהלת (מרגריטה) לא היתה וסיירנו במקום .עדיין אין כמעט
התייחסות ליהודים שחיו במקום ולשואה .כנראה אין גם
התיחסות ספציפית לפולנים ששלטו בעיר לפני המלחמה.
יש כמה צילומים באיכות גרועה שנלקחו מתוך ספר קובל
שיצא בארץ .חלק מהצילומים התולים במוזיאון נעשו ע"י
צלמים יהודים (גלר ,אפשטיין וכו)
למחרת חזרנו לשיחה קצרה עם המנהלת שהיתה עסוקה
באיזה אירוע מיוחד שהתקיים באותו יום.
עקרונית במוזיאון מוכנים לקבל חומר מישראל (הזכירה
שגם לפני כחמש שנים היינו אמורים לשלוח לה חומר).
בעתיד הקרוב (9.
לאוקטובר) יוחלט אם
גורמי חוץ יממנו את
שיקום המוזיאון ואז קל
יהיה לשלב את החומר
שנעביר למוזיאון.
כתובת המייל של המוזיאון

כלי נשק וציוד צבאי

המצור של הצבא האדום על קובל הכבושה
ע"י הנאצים ( )5211וגיבורי הקרב

הצבא הגרמני צועד לנוכח תחנת הרכבת של קובל

שואה .גוויות מוטלות כשברקע גרדום תלייה

כנראה ,חשיפת בורות הרצח
תאור כיבוש קובל ע"י הנאצים

צילום מטושטש של בית הכנסת הגדול
שנלקח מספר קובל "שלנו"
ההווי המקומי שלפני המלחמה

רח' קוליובה ,היוצא מצומת רחובות
וורשבסקה-לוצקה ומגיע לתחנת
הרכבת (היום מדרחוב) .צילם גלר

צילום מפת קובל מ( .5291 -קיבלנו בזמנו מהמוזיאון.
מנהלת המוזיאון עזרה לנו בעבר בהבהרות שונות)

רחוב לוצקה .שדרה רחבה-טיילת .מקום
מפגש לצעירים לטיולי ערבית

