בכובה – גיא ההריגה
בשנת  0691ניצבו בבכובה צמד מצבות,
אחת עם כתוב באוקראינית והשנייה עם
כתוב ביידיש .האנדרטה הוקמה בין
השנים  ,0691-0691ע"י השלטון
האוקראיני בקובל.
בשנת  0660הוקמה במקום מצבה חדשה
משיש שחור עם כתוב בעברית ,ע"י ארגון
יוצאי קובל בישראל ובעזרה כספית של
הארגון מניו-יורק .תקופה קצרה ניצבו יחד
כל המצבות .מאוחר יותר הוסרו המצבות
הישנות ונשארה רק המצבה מהשיש
השחור.
בשנת  5109שינה גיא ההריגה בבכובה
את פניו לאחר עבודה סביבתית שביצע
ארגון בקייב החוקר את אתרי הרצח
באוקראינה ,במימון הסניף הברלינאי של
ארגון יהודי-אמריקאי .אודות הפרוייקט
ב 5109 -עוסקים בני נוער אוקראינים,
בניקוי ושימור האנדרטה ואתר ההנצחה.
אתר ההנצחה בבכובה כפי שצולם בשנת
 5109ע"י הצלמת אנה וויטנקו ,מטעם
הפרוייקט – Protecting Memory
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 - 5102גיא ההריגה בבכובה שינה פניו לאחר
עבודה סביבתית שביצע ארגון בקייב החוקר את
אתרי הרצח באוקראינה ,במימון הסניף
הברלינאי של ארגון יהודי-אמריקאי.
אודות הפרוייקט
בתמונה מימין :מבט מהאנדרטה הקיימת אל
חלק מפעולת ההנצחה ,המשלב את האנדרטה
עם העבודה הסביבתית .החוקרים מקייב הגדירו
את מיקום בורות הרצח ,עליהם הקימו מקבץ
מבנים משולשים (איזכור למגן דויד על פי
הסברם) וביניהם שבילי גישה.

 - 5100גדר חדשה מעץ ,נבנתה סביב מתחם האנדרטה ,במקום גדר המתכת שהושחתה ונגנבה

 - 5112גדר המתכת עדיין במקומה

5113

 – 5115האנדרטה החדשה ומאחוריה עדיין זו הישנה

 – 0991האנדרטה הישנה

 - 1950/60טכס האזכרה שערכו השלטונות האוקראינים
הם כיסו את העצמות שהתגוללו באתר ,בערמת חול גדולה וגם נטעו עצים מסביב .באותה עת היתה במקום
מצבה כפולה באוקראינית וביידיש .בקובל חיו אז כמה עשרות יהודים ,כולם לא תושבי העיר במקור.

 - 0921עוד טרם הוקמה המצבה . . .
עצמות וגוגלגלות פזורות בשטח.
אבא של סימה שיכמן וקבוצת יהודים
תושבי קובל מאותה העת

עלייה לקבר האחים בבכובה ,שנות ה91 -
המוקדמות.
ברל גוטמן (שלחם בצבא האדום) ואשתו רחל,
לפני עלייתם ארצה מרוסיה.
(כנראה באותה תקופה לא היתה אנדרטה או
סימול אחר במקום הרצח).
מאלבומה של שרה מזרחי לבית גוטמן ,אחותו של
ברל גוטמן

האנדרטה הזמנית בבכובה
אותה הקים צבי גרינבלט מאדן מסילת הרכבת
הסמוכה ,כשבראשה מעין גגון מאולתר מקופסת פח.

 0991אפריל-מאי  -אתר הרצח בכובה,
צבי גרינבלט (ליד האנדרטה המאולתרת)
עם מתפללים אותם גייס מנוסעי הרכבת
שעצרה בקובל.

