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"האמנו שהשמש לא תזרח עוד"
סרטו הדוקומנטרי של פארשיד עלי זהאדי
לפני מלחמת העולם השניה ,היתה בעיר קובל ,עיר מחוז בנפת ווהלין,
ששוכנת בחלק המערבי של אוקראינה קהילה יהודית חשובה ומגוונת .במהלך
הכיבוש הגרמני ,שנמשך מיוני  1491עד  ,1499האוכלוסייה היהודית
הושמדה כמעט לגמרי.
שני אנשים מילאו תפקיד עיקרי בביצוע הפשע הזה :אריך קסנר ,ראש
המינהלה הגרמנית המקומית ופריץ מאנטיי ,קצין במשטרה הגרמנית .עשרים
שנים חלפו בטרם אותרו על ידי השלטונות הגרמניים והועמדו למשפט על
פשעיהם .המשפט נערך בעיר הגרמנית אולדנבורג ,נמשך שלושה-עשר
חודשים והיה אחד המשפטים המקיפים ביותר שנערך אי-פעם.
מאז שנת  ,1111צוות של חברת ההפקה ( Werkstattfilmשבראשו עומד
פארשיד עלי זהאדי ,פליט פוליטי ,הבמאי והצלם של הסרט) ניהל מחקר
אודות הפשע שכמעט נשכח – השמדת הקהילה היהודית של העיר קובל
ואודות משפט פושעי קובל שנערך באולדנבורג; שני נושאים שלא נחקרו עד
כה ביסודיות על ידי מומחים באקדמיה ואף לא בכלי התקשורת.
הסרט הדוקומנטרי שהופק לאחרונה מבוסס על הרישומים המלאים של
המשפט וחומרים שצולמו בעיר קובל עצמה .תפקיד מרכזי ממלאים בסרט
ראיונות שנערכו עם אנשים שהיו עדים לאירועים ,שרובם חיים היום במדינת
ישראל .כמה מהעדים הללו העידו באולדנבורג במהלך המשפט ודבריהם המבוססים על התנסותם
האישית ,ממחישים את האירועים הנוראים שהתרחשו בקובל ומבהירים את חשיבותו של המשפט.
פארשיד ליד המצבה של
פרידריכשן  -ידיד העדים
היהודים שהעידו במשפט

את העדויות הללו משלים ראיון עם השופט ריקהאי ,שהיה אחד השופטים שניהלו את המשפט .הסרט
מגיש תיאור הסטורי ממצה של האירועים :פותח בהסטוריה של העיר קובל לפני  ,1491מתעד את
האירועים שהיו במהלך הכיבוש הגרמני ,ממשיך ומתאר את פרטי החקירה הפלילית שהובילה למאסרם
של קסנר ומאנטיי ואת המשפט שהתקיים באולדנבורג ב  149169ומסיים בתיאור שהותם בכלא (לאחר
שנשפטו למאסר עולם) ושחרורם המוקדם בעקבות חנינה שניתנה לשניהם בטרם מוצה גזר דינם .בסיום,
חושף הסרט את פעילותה של רשת אוהדים נאצים שסייעה ותמכה בשני הפושעים.

הרוצחים אריך קסנר (מימין) ופריץ מאנטיי ,בהגיעם לבית המשפט באולדנבורג

ארגון יוצאי
הקרנת הבכורה של הסרט בישראל

קובל בישראל
 47שנה לרצח יהודי קובל והסביבה

11.4.1119

"האמנו שהשמש לא תזרח עוד"
סרטו של :פארשיד עלי זהאדי

תרגום עברי של פסקול הסרט
ארגון יוצאי
הקרנת הבכורה של הסרט בישראל

קובל בישראל
 47שנה לרצח יהודי קובל והסביבה

(תרגום מהפסקול המקורי בגרמנית והערות :רפאל קאופמן)
[תרגום מאנגלית והערות בסוגריים מרובעים :מאת ענת פרלמוטר-שבו]

דורה גודיס (עברית)
"...אחרי זה נסגרנו בגטאות .אחרי יומיים שמענו על מה שהתרחש בגטו ב'
[הגטו שבעיר העתיקה] .זה היה הטבח הראשון"...

מיכאל בבצ'וק (עברית)
"בסוף תפסו אותי ואת אמא .הביאו אותנו לבית הכנסת ,שהיה ריק מאנשים,
בגלל שיום לפני זה הוציאו את כולם לבית הקברות וולדימירסקה והרגו את
כולם".

השופט ריקהאיי (גרמנית)
....אכן זה היה אז כך שאנשים רבים ששמעו שאני הייתי אחד השופטים
במשפט הזה ,ושגיליתי אודות המעשים האלה ,אז הם אמרו" :גם אנחנו היינו
שם ,אבל לא עשינו שום דבר רע" .וכאשר המשפט הגיע לסיומו וניתנה הכרעת
הדין  -שני מאסרי עולם  ,אז באו אותם אנשים ואמרו "כן ,טוב... ,זה לא היה
בדיוק ככה .אנחנו לא עשינו שום רע בעצמנו ,אבל ידענו על כך" .המשפט הזים את מה שהיה מקובל
באותו זמן – הכחשה .להכחיש את העובדה שהתרחש רצח המונים ,היה כמעט נורמה באותם ימים.
המשפט אכן הוכיח שהתרחש רצח המונים .רבים עשו חשבון-נפש באיחור...אבל אז ,לפתע  ,זה פסק
וכעבור שנתיים-שלוש אף אחד כבר לא דיבר על כך. . .
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"האמנו שהשמש לא תזרח עוד"
סרטו של פארשיד עלי זהאדי

פרולוג
אנה לולה אטקין – ניצולת הטבח ההמוני
(מקריאה מתוך כתב האישום נגד קסנר)
כתב האישום הוא נגד מי שהיה קודם קומיסר מחוז קובל וכעת מפקח באתר
בב ֵר ְּסלָ אּו
בנייה ,אריך קסנר ( )Kassnerשנולד בשישה לנובמבר ְּ ,9191
בּורג בסקסוניה התחתית  - Cloppenburgבעל
(ורוצלב) ,מתגורר בעיר ְּקלֹופֶ נְּ ְּ
אזרחות גרמנית .נמצא כעת במעצר ,תחת חקירה.
קריינות מסמכים
סבּורג חקירה ראשונית נגד אלמונים האחראים לרצח
ְּ
בלּוד ִביגְּ
ְּ
ב 91-בדצמבר  9191נפתחה
אוכלוסיה בעיר קובל .במאי  9191דווח למנהל הארכיון ב"יד ושם" דר' ֶק ְּר ִמיש על פשעי מלחמה
שבוצעו שם בתקופת הכיבוש הגרמני .על פי מקורות מוסמכים ב"יד ושם" התקבלו הודעות על שורה
של מעשי פשע כאלה .במסגרת חקירה אחרת שהתנהלה בשנת  9191מסרו שני עדים  -סגן אלוף
בדימוס ועובד לשעבר של רכבות הרייך הגרמני ,שהיו מוצבים באותה עת בקובל ,מידע על השמדת
האוכלוסייה היהודית בעיר .אחרי המלחמה תיעדה ניצולה יהודית מן העיר את זיכרונותיה מן התקופה
האמורה בשני ספרים .באלה וגם במקורות אחרים הופיעו דרך קבע שמותיהם של שני גברים .באותה
עת לא ניתן היה עדיין לגלות במדויק את כל פרטי זהותם .מנהלי החקירה בלודביגסבורג היו זקוקים
לשלוש שנים מלאות כדי לאתר עדים נוספים וללקט מידע נוסף .להשגת מטרות אלו הם קיימו שיתוף
פעולה קבוע עם "יד ושם" ועם רשויות נוספות ,מחוץ לגרמניה .הקשיים בחקירה נגרמו בעיקר
כ תוצאה מכך שבאותה עת עדיין לא היו לגרמניה קשרים דיפלומטיים עם ישראל ועם מדינות במזרח
אירופה ,למעט ברה"מ .בסופו של דבר זוהו שמותיהם של המבוקשים – פריץ מנטאיי ואריך קסנר.
ב 03-בינואר  9190כבר יכול היה המשרד המרכזי למסור דו"ח מסכם ובו פרטים מלאים על אריך
קסנר וכתובת מגוריו .על מנטאיי היה באותה עת רק מידע ממשי מועט .ב 91-בפברואר  9190נמסר
הדיווח על הפרשה לתביעה באולדנבורג (בסכסוניה התחתית – ר.ק ;).ב 99-בפברואר הוצא צו מעצר
נגד אריך קסנר שבוצע כבר באותו יום .עם זאת ,גם החקירות הראשוניות שנערכו לקסנר אחרי
מעצרו לא הובילו למידע נוסף על זהותו ומקום מגוריו של המבוקש השני – מנטאיי .בשל כך ,פנה
המשרד המרכזי באולדנבורג לאגף החקירות הפליליות של הבּונְּ ד (של המדינה – ר.ק ).וזה פרסם ב-
 1ביולי  9190צו חיפוש בבולטין המבוקשים בפלילים .צו זה הביא עד מהרה לתוצאות כשלמדור
החקירות הפליליות בברמן נמסר על ידי אשה שהמבוקש הינו ככל הנראה הגבר שממנו התגרשה,
פריץ מאנטיי .בעזרת המידע שנתקבל ממנה ניתן היה לעצור את מאנטיי תוך זמן לא רב ,בכפר קטן
בדרום גרמניה.
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השופט בדימוס ד"ר רלף ריקהאיי (גרמנית)
(שופט במשפט באולדנבורג)
לפי זכרוני ,כאן ישבו הסנגורים והנאשמים .זה היה כך :כל אחד מן המואשמים
בחר לו סנגור משלו .שני הסנגורים השתייכו עדיין לרייך השלישי ,באורח
החשיבה שלהם ובהשקפת עולמם .הם היו מבוגרים ממני .שניהם מתו כבר
מזמן .ממולם ישבו שני התובעים מטעם המדינה  -פרקליט המדינה הבכיר וויטינג ( )Wietingשייצג
את התביעה כנגד הנאשם קסנר ופרקליט המדינה הבכיר רולף דרהגר ( ,)Dragerהמבוגר ממני
בשנה אחת ,שייצג את התביעה כנגד הנאשם מאנטיי .באולם ישבו גם נציגי העיתונות – איני יודע
באיזה צד הם ישבו .היו לפחות שלושה עיתונאים בתחילה .בסוף היו שני אנשים מהעיתונות הכלל-
ארצית והם ראו איך שאחרי קריאת כתב האישום ,עמד קסנר והודיע שהוא מסרב להישפט על ידינו,
השופטים ,בטענה שכולנו נאצים .בהתבסס על טענה זו סירב להישפט בפנינו ואף דרש שנוכיח
תחילה כי אין לנו כל קשר עם הנאצים ושנוכיח גם שהיינו נגדם .יכולתי לתת הצהרה כזו ,אבל יו"ר
חבר השופטים נתן תחילה את רשות הדיבור לתובע ,פרקליט המדינה וויטינג,

שההצהרה

הפתאומית הזאת ,שהוא כלל לא ציפה לה ,הייתה יותר משיכול להכיל ,והוא פנה אל קסנר -
כשמאחור יושבים נציגי העיתונות  -ושאל אותו" :אמור נא בבקשה ,האם אתה מבקש לפסול את
שלושת כתבי האישום בטענה שהיינו נאצים? בעצם ,זה יהיה לטובתך בישיבה הנערכת בנוכחות
הציבור .אנחנו מוחקים את הדרישה הזאת מן הפרוטוקול" .אבל נציגי העיתונות 'נרדמו' והדברים
האלה לא פורסמו אף פעם. . .

העיר קובל
קריינות
(על רקע תמונות וסרטונים על קובל) קובל  -העיר קובל שוכנת בחלק המערבי של אוקראינה ,במחוז
ווהלין .קובל מוזכרת לראשונה בתחילת המאה הארבע עשרה .תודות למצבה הגיאוגרפי הפכה קובל
עד מהרה לצומת רכבות חשוב בין מזרח למערב .תחנת הרכבת המפוארת שנבנתה מחדש אחרי
המלחמה ,שכנה עד לאחרונה בקרבת אזור בלתי מיושב ,סמוך למרכזו של החלק המוגדר כיום כעיר
העתיקה .שם החל להתפתח רובע חדש המכונה בפי העם "חולות" בשל היותו בנוי על קרקע חולית.
לאחר מכן התפתחה העיר בקצב מהיר דבר שבא לידי ביטוי גם במספר תושביה .בתחילת המאה ה-
 13היוו היהודים כמחצית משמונה עשר אלף תושבי העיר.בשל חשיבותה של קובל כצומת רכבות,
התנהלו סביבה קרבות קשים במלחמת העולם הראשונה .בין  9199לסתיו של  9191היתה העיר
תחת כיבוש של צבאות גרמניה ואוסטריה .באוקטובר  9191הוכרזה פולין כמדינה עצמאית וקובל
הפכה לחלק מן הטריטוריה הפולנית .העימותים המלחמתיים המתמשכים הובילו להתרוששות
חמורה של האזור כולו ,שפגעה במידה ניכרת גם באוכלוסיה היהודית .העוני עמד בסתירה מוחלטת
לעושר התרבותי של חיי האוכלוסייה היהודית .ב 9191-נוסד תיאטרון יהודי ,היו לא מעט שבועונים
בשפה העברית ופעלו גם שלושה ארגוני ספורט .ב 9101-חולקה פולין בין הרייך הגרמני וברית
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המועצות .חלקה המזרחי של פולין ,שבו מצויה גם קובל ,נתפס בספטמבר  9101על ידי כוחות הצבא
האדום.

הכיבוש הגרמני
השליטה הסובייטית בקובל הסתיימה ביוני  ,9119בעקבות ההתקפה הגרמנית על ברית המועצות.
הכוחות הגרמניים שעטו במהירות קדימה וכך נפלה קובל בידם כבר ב 11-ביוני  .9119הוקם ממשל
צבאי זמני שבהנהגתו התקיים המבצע הראשון של השמדת האוכלוסייה היהודית.
הטיפול בנושאים שעל סדר היום בשטחים הכבושים לא היה אמור להישאר באחריותו של הו ְֶּר ָמאכְּ ט
אלא להימסר ,מוקדם ככל האפשר ,לידיה של רשות אזרחית .לתכלית זו הוקם ב 9119-מיניסטריון
הרייך לשטחים הכבושים .השטחים הכבושים של ברית המועצות חולקו לשני מחוזות מנהליים
(קומיסארייטים) של הרייך – 'אוסטלאנד' ו'אוקראינה'  .בראש המחוז המנהלי של אוקראינה עמד
ְּיסטֵ ר של פרוסיה המזרחית ,אֶ ִריְך קֹוְך .אוקראינה הכבושה התחלקה אף היא למחוזות
הגָאּומַ י ְּ
מנהליים וברובד המנהלי הנמוך יותר פעלו קומיסארים של נפות .המעבר מממשל צבאי למנהל אזרחי
בוצע בראשון בספטמבר  .9119מהלך זה הציב אתגר לוגיסטי מיוחד שכן הוא חייב שכל התפקידים
המנהליים החשובים ימולאו על ידי גרמנים וזאת ,לא רק בדרג הפוליטי של מקבלי ההחלטות אלא גם
ברמת השטח – הוא הצריך הקמת תחנת משטרה גרמנית והצבת עובדים גרמנים בכל התפקידים
החשובים במערך הרכבות .המעבר למנהל אזרחי בקובל חייב גם הפסקת ניהולם בידי הצבא של
מוסדות כמו בית החולים ומכון החיטוי והטיהור.
פרופ' ד"ר סטפן לונינג (גרמנית)
אבי נולד בלינגן ב....9193-הוא עשה תעודת בגרות ואחר כך הלך לבית-ספר
לרפואה וב 9101 -השתקע ברנדנבורג ,עיירה קטנה ליד הגבול ההולנדי והחל
לעבוד כרופא ..קודם לכך הוא היה בהתמחות מקצועית בגניקולוגיה בלייפציג.
מלכתחילה הוא רצה להיות גניקולוג ,אבל הודח כיוון שסירב להצטרף
להסתדרות הרפואית הנאצית ,ה ,NSDAP -ארגון העובדים של המפלגה הנאציונאל סוציאליסטית.
כשהחלה המלחמה ברוסיה ,בקיץ  ,9119הוא מיד הועבר לאוקראינה.

גטאות
קריינות
לקומיסר ראשון של מחוז קובל מּונה ארנולד ֶק ְּמּפף .בתקופת ניהולו של קמפף הוטלה על היהודים
יּודנְּ ָראט (בתרגום חפשי – מועצת יהודים – ר.ק .).תפקידי
חובת ענידת סימני זיהוי (כיהודים) ומונה ֶ
היודנראטים (מועצות היהודים) היו למשל זיהוי האוכלוסייה היהודית ,העמדת כוח עבודה ,החרמה
של חפצי ערך .כליאת האוכלוסייה היהודית של קובל בגטאות החלה במאי  .9111הוקמו שני גטאות
טּוליָה וניתן היה להגיע אליו רק באמצעות גשרים.
– הגטו של העיר העתיקה הוקם על אי בתוך הנהר ִ
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בתחומי גטו זה היה בית הכנסת הגדול של קובל .הגטו השני הוקם על חלק העיר שבו הייתה אדמה
חולית ומשום כך כונה "גטו החול" או על פי המונח הפולני לחול "גטו פיאסקי" .מיד לאחר מכן חולקה
האוכלוסייה היהודית ללא שיטה ברורה בין שני הגטאות .אבל ,עד מהרה נצטוו כל היהודים שנחשבו
על ידי הגרמנים ככוח עבודה לעבור לגטו בעיר החדשה בעוד שכל היתר נאלצו לעבור לגטו בעיר
העתיקה של קובל .גדרות הגטאות הוכנו על ידי חברות גרמניות כמו ,למשל ,חברת הבניה מּולֶ ר
( )Muellerמבמברג .בשערי הגטאות הוצבו שומרים אוקראיניים.בתוככי הגטאות פעלה מעין משטרה
יהודית שאנשיה לא נשאו נשק וזוהו באמצעות פסי הבד על שרווליהם.
אנה לולה אטקין
(קריינית בגרמנית ,מתוך עדותה במשפט)
בשעות הבוקר בין שבע לשמונה ,הגיעה פקודה שחובה על כל היהודים
להתכנס בגטאות .גטו אחד היה בשטח החולות והשני בעיר העתיקה .כשעקרו
היהודים לגטאות עדיין לא הבחינו בין יהודים "המסוגלים לעבוד" ובין כאלה
ש"אינם מסוגלים לעבוד" ואנשים הלכו לאותו גטו שבו היו להם קרובים ומכרים .נקבע רק מועד אחרון
אחד – המועד שלאחריו כל מי שלא הגיע לאחד הגטאות וי ִָמצֵ א ברחובותִ ,יי ֶָרה מידית .האנשים אספו
את רכושם ושכרו עגלות מן האיכרים כדי להעביר את מטלטליהם לגטאות .הגטו החדש שבו
התגוררתי היה מגודר ובשעריו הופקדו שומרים מאנשי המיליציה האוקראינית וגם יהודים מאנשי
המשטרה היהודית  .בגטו לא היה שּוק .התושבים קיבלו מנות מזון בהקצבה .על תושבי הגטו שיצאו
לעבודה נאסר לערוך קניות בעיר .על מי שיפר את האיסור איימו בעונש מוות .אחרי שהועברנו לגטו
הביא סרן י ֶֶד ְּרמָ איֶר מתנות לקומיסר האזור וניסה לחלצנו מן הגטו ואולם ,נאמר לו שלא יהיו שום
יוצאים מן הכלל .כשהגיעה העת שבה נקראו נערות לקסרקטינים לעבודה אצל סרן ידרמאיר ,היה
עלינו להתייצב ביודנראט ואז נלווה אלינו אחד מאנשי המשטרה היהודית והיה עושה עמנו את הדרך
אל הקסרקטינים שאורכה היה כשלושה קילומטרים .איש לא הורשה לעזוב את הגטו לבדו וללא ליווי.
אז גם התבצע מעבר מן הגטו האחד לאחר .באותו יום הגיע אחד מאנשי המשטרה היהודית והורה
לנו להזדרז כיוון שבגטו מתבצע רישום מחדש ומכאן ואילך יהיו שני גטאות .מי שלא יספיק להירשם
לא יוכל לקבל את מנות המזון המוקצבות .באותה עת עדיין ישנו חלק מן העובדים אצל הגרמנים
במקום עבודתם ולא בגטו .באותו לילה חזרו כולם לגטו שכן ,כל אחד רצה לקבל את כרטיס המזון
שלו .להפתעתנו לא קבלו הבחורות שהועסקו אצל סרן ידרמאיר ,בקסרקטינים ,אישור כעובדות אצל
הגרמנים וכך הגעתי לגטו שנועד ליהודים שהוגדרו כ"לא מועילים" .אז הלכה חברתי אל הדירה שבה
התגוררה בתחילה והביאה משם כלי קריסטל תוצרת קרלסבאד יקרי ערך .עם כלי קריסטל אלה
הלכנו אל המנהל במקום העבודה הגרמני ,מר ונסקה ,שהיה האחראי להוצאת אישורי העובדים.
שאלנו אותו אם לא נפלה טעות בגין חוסר הבנה במקרה שלנו ,שהרי עד כה עבדנו אצל הגרמנים.
את המתנות לקח מר ונסקה אבל את האישורים לא נתן לנו.הוא אמר שלצערו אינו יכול לעשות דבר
שכן ,את האישורים יכול רק קסנר לנפק.
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חברתי הצליחה להישאר בגטו שבעיר החדשה כיוון שלאחת המשפחות שם היה כרטיס מזון מיותר
שנמסר לה .אני נאלצתי לחזור לגטו בעיר העתיקה .הייתי לבדי .עדיין לא הבנתי אז כי המוות מצפה
לנו ,אבל חשתי שתנאי החיים בגטו זה נעשו קשים מנשוא .בסופו של דבר נשארו העובדים הטובים
ביותר בגטו ה"חולות"  .אבל לא יכולנו לעשות דבר ,שכן מי שהיה נתפס בגטו ה"חולות" ללא אישור
להי ָירֹות מיד .בגטו הישן מצאתי מחסה אצל משפחה שהכינה מקום מסתור במרתף
עבודה היה צפוי ִ
הבית .השכם בבוקר הורגשה בגטו תנועה רבה ונשמעו קולותיהם של אנשי "משמרות הסדר"
המכריזים..." :יהודים לעבודה – תוכלו לקחת חבילות עמכם"...
דורה גודיס (עברית)
בחודש מאי הודיעו לנו שנותנים לנו שעתיים ,לעזוב את הדירות ולעבור לגטו
א' או גטו ב' .שני גטאות .מי שעובד בשביל הגרמנים הולך לגטו א' .מי שלא
עובד – לגטו ב' .ופה אני ניצלתי את הקשרים שלי והלכתי לבקש תעודה
בשביל הסבתא שלי ,כי היא לא עבדה ולא רציתי שהסבתא שלי תלך לגטו ב',
אז גם זה יכולתי לסדר .קיבלתי את התעודה .עבדנו כל יום .הלכנו מהגטו למכבסה ולפנות ערב היינו
חוזרים .זה לא היה כל כך רחוק – המכבסה מהגטו שלנו .יום אחד באנו מהעבודה לגטו .על יד השער
עמדו אולי עשרה [אנשים] הם היו של הקומיסר המחוזי ,עם הבגדים החומים ,לא הירוקים..יש דברים
שאני כבר לא זוכרת את השמות..והיה על יד השער עוד יהודי אחד בתחתונים ,שעמדו להרוג אותו,
כי תפסו אצלו בכיסים אוכל .זה היה אסור .עמדנו בשורה ואמרו לנו להוציא מהכיסים ,אם יש למישהו
כסף או זהב ,דברים יקרים ,להוציא ולתת .ואז הגיעו גם אלי .לא היו לי תכשיטים .לא היה לי כלום.
היה לי מטבע אחד ,רוסי ,של זהב .פעם היו מטבעות קטנים כאלה של זהב .אמא שלי תפרה לי אותו
בתוך החגורה של הגרביים ואני החלטתי לא לתת את זה .וכשאני נגשתי אליהם ,הם לא הסתכלו לי
בעיניים ,הם התביישו ,כנראה ,כי הם הכירו אותי .אחר כך קיבלתי מאבא שלי נזיפה גדולה שלא
נתתי להם את המטבע.
נינה קפלן (קריינית בגרמנית ,מתוך עדותה במשפט)
כשקסנר הגיע הוקם הגטו .אינני חושבת שהוא הוקם לפני כן .הגיעה אז
פקודה שיש להכניס את כולנו לרובע אחד .ביתנו היה בתחומי הגטו .הגטו
היה מגודר .גרנו בחדר אחד עם כעשרים איש .נאסר עלינו לעזוב את הגטו.
השער נשמר על ידי שוטרים אוקראיניים וגרמנים .האנשים שעבדו הובלו
למקום העבודה באמצע הרחוב על ידי שוטר שגם החזירם מן העבודה .אלה שנאלצו לעבור להתגורר
בגטו יכלו להביא עימם רק את מה שנשאו על גופם ואת מה שיכלו להכניס בצרור יד קטן .אבי עבד
כנגר.אלה שעבדו קיבלו כרטיס עבודה .לי לא היה אישור כזה .לאנשים שעבדו התאפשר להשיג
תוספת מסוימת למזונם .בגטו היה "יודנראט".על השוטרים היהודיים הוטל לשמור על הסדר.
לשוטרים אלה לא היה נשק .אני זוכרת כי לפקודות התוודענו באמצעות מודעות על הקירות .היינו
כשלושה חודשים בגטו ה"חולות"  .אז הגיעה פקודה שכל מי שאינם עובדים ואינם בעלי כרטיס עבודה
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חייבים לעבור לגטו שבעיר העתיקה .הגטו הזה היה ליד בית הכנסת הגדול ובקרבת הגשר על נהר
הטּוריָה .לגטו זה מותר היה להביא רק חבילה קטנה ואת הביגוד שעל גופך .בפקודה נאמר כי אנשים
ְּ
שאינם עובדים אשר לא יעברו לגטו השני יומתו בירייה יחד עם בני משפחותיהם ,לכשי ִָת ְּפסּו .האנשים
שנאלצו לעבור לגטו שבעיר העתיקה חשבו שיוכלו לחזור לבתיהם כעבור זמן מה .אך כאשר הושלם
המעבר ,הוקף הגטו ויושביו נרצחו .נערכו גם חיפושים אחרי יהודים שהסתתרו .חלק מן המסתתרים
נאלצו להתקיים במשך ימים רבים ללא מים ולחם .הם פחדו להיחשף .קסנר ומנטאיי הודיעו אז
באמצעות רמקולים כי אלה שהסתתרו יוכלו לשוב לגטו ה"חולות" וכי לא יאונה להם רע .אחדים מאלה
ששוכנעו וחזרו לא נורו וזאת כדי לעורר אמון בליבם של אלה שנותרו במחבוא .מראה האנשים שיצאו
ממחבואם העלה דמעות בעינינו .בהזדמנות זו ראיתי גם ,לראשונה ,את אבי בוכה .האנשים נראו
הרוסים לגמרי ודומה היה שלא משנה להם כלל מה שיעלה בגורלם .אבי בכה גם כיוון שלא ראה את
אחותו בין אלה שיצאו מהמחבואים ולכן הניח כי היא מתה.

האקציה הראשונה
קריינות
(על רקע תמונות ומסמכים משני הגטאות והאקציה הראשונה)
הגטאות  -מיד לאחר שהאוכלוסייה היהודית חולקה למחנות של "עובדים" ו"לא עובדים" ושוכנה על פי
חלוקה זאת בשני גטאות נפרדים ,החל המבצע הראשון של רצח המונים שיטתי .בערב שקדם למבצע
זומנו חברי ה"יודנראט" ואנשי המשטרה היהודית לבנין הז'נדרמריה ומיד עם הגיעם נכלאו כולם
במרתף .לאחר מכן ,נאמר להם כי עליהם ללכת לגטו בחלק הישן של העיר ,שבו מצויים היהודים
ה"לא עובדים" ,ושם לעבור מדלת לדלת ולהודיע לדיירי הגטו כי הם אמורים להישלח למגורים
במזרח כדי לשמש שם ככוח עבודה .התושבים כונסו כולם בכיכר בריסקה .על הרציף הצפוני של
תחנת הרכבת בקובל ניצבו קרונות שהובילו את התושבים אל העיירה בָ אכֹובֹו המרוחקת קילומטרים
אחדים צפונית לקובל.
השופט ריקהאיי (גרמנית)
על פי העדויות גילינו כי ברכבות  -בקובל הייתה צומת רכבות מרכזית -
הועסקו כעשרת אלפים עובדים גרמנים .תפקידם היה ,בין השאר ,להאריך
את תוואי המסילה ולשנות כיוונים וכו' .לפני חיסול הגטו הראשון ,שהיה ידוע
היטב בקובל ,נאסר על העובדים באיסור חמור לדבר על הנושא  ,אפילו עם
אשת חיקם .מי שעסקו בהובלה של אנשים לאתר ההוצאה להורג ,היו שותפים לרצח .ומאחר שחוק
ההתיישנות לא חל במקרה זה ,דינם היה צריך להיות מאסר-עולם .אבל ,לדעתי ,לא הוגשה תביעה
בעניין זה נגד שום אדם.
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קריינות
אנו פקדנו על שבויי מלחמה סובייטים לחפור שוחות .היהודים הצטוו לפשוט את בגדיהם ולשכב
בקבוצות בתוך השוחות ושם הם נורו למוות .מעשי רצח אלה החלו ב 1-ביוני  9111ונמשכו ימים
אחדים .על פי עדויות שונות נרצחו באקציה זו בין עשרת אלפים לעשרים אלף יהודים.
דורה גודיס (עברית)
אחרי זה גרנו בגטאות .אחרי יומיים שמענו על מה שהתרחש בגטו שבעיר
העתיקה .זה היה הטבח הראשון .אני לא הייתי שם .במשפט שאלו אותי אולי
אני יודעת משהו על זה .אמרתי שלו הייתי יודעת ,לא הייתי יושבת פה היום.
היינו שמה (בגטו החולות) .שמענו בלילה יריות ומישהו חזר מהגטו שבעיר
העתיקה ,היו יהודים שהיו בתפקיד של שוטרים בגטו ,אז אחד מהם חזר לגטו שלנו ורצה לספר לנו
מה שקורה שם .חזרנו מהעבודה ושאלנו אותו מה קרה והוא לא החזיק מעמד ופרץ בבכי היסטרי
והתחיל לספר איך שהרגו שמה מורה אחד שלי (אברוך) ,שהיה מורה לתנ"ך ,על המגרש .הוציאו את
היהודים על מגרש שהיה פעם שוק .והמורה הזה לתנ"ך אמר  ":אלוהים יעניש אתכם על מה שאתם
עושים" והם כמובן הרגו אותו במקום .שם הייתה ,כך סיפרו לנו ,ילדה קטנה שהיא בכתה ,כי היא לא
ידעה איפה ההורים שלה ,אז קצין אחד ניגש ושאל למה היא בוכה וירה לה בפה עם אקדח.
כל מיני זוועות כאלה שלא כדאי לזכור ,אבל אם כבר אני מספרת ,אני אומרת מה שאני זוכרת וזה
נגמר.
אחר כך ,אחרי שבוע ימים ,ניקו את הגטו מכל הדברים שהיו שם .אנחנו עדיין כל בוקר הלכנו לעבוד
במכבסה והביאו מהגטו ומהטבח ( )Massacreהזה שעשו ,בגדים לכביסה .אנחנו עבדנו כל בוקר
משמרת ובלילה משמרת שנייה ,במכבסה .והיו מכבסים ועושים חבילות ומעבירים את זה לבית ספר
פולני (ע"ש מושיצקי) ,שאני פעם למדתי בו ונעשה מחסן גרמני ושמה מצאנו כל מיני תעודות של
מכרים ,של קרובי משפחה שנהרגו ,פשוט נהרגו שמה ,ב .Massacre
אחרי שניקו את הגטו מכל הדברים ,העבירו את [האנשים] מהגטו שלנו לגטו שבעיר העתיקה .אני
כבר לא הלכתי לשם .אני ישנתי במכבסה .אבל ההורים שלי כן הלכו לישון שמה .היה לי דוד
שהתחתן והייתה לו תינוקת וסבתא ואמא .כולם היו הולכים ,רק אני הייתי נשארת לישון עם
המשמרת שעבדה במכבסה.
שרה סופיה ברונשטיין (קריינית בגרמנית ,מתוך עדותה במשפט)
ב 1-ביוני  ,9111בהיותי בדרכי למקום העבודה ,עוכבתי ליד הכניסה לגטו.
נאמר לי כי כל האנשים שאין ברשותם תעודה מזהה חייבים לעבור לגטו
שבעיר הישנה .תעודות אלו חולקו יום קודם לכן ורק לאנשים שיכלו להוכיח כי
הם עסקו בעבודה מועילה .יושבי הגטו שבעיר העתיקה ,שהיו בעלי אישור
עבודה נשלחו לגטו ה"חולות" ואילו יהודים מגטו ה"חולות" ,שלא היו בעלי אישור עבודה ,אולצו לעבור
טּוריָה .המעבר היה חייב להתבצע בין השעות .10.33 - 39.33
לגטו שבעיר העתיקה ,מעבר לנהר ה ְּ
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קרובי משפחתי ואני עברנו אל הגטו שבעיר העתיקה ,ליד הנהר .הנחנו את חפצינו בבית הראשון
שמעבר לגשר .היינו יחד עם  13אנשים בחדר אחד .במשך כל אותו יום לא היה לנו מה לאכול .אמי
נתנה לי קרום של לחם ואני התחלתי לבכות .אז אמר לי אבא שלא אבכה כי אנו נצליח להתגבר .אלו
היו מילותיו האחרונות של אבי .אבי יצא עם אמי לרחוב ,בחזית הבית .אני נרדמתי על הסלים .אורו
של זרקור העיר אותי משנתי בשתיים אחר חצות .מבחוץ נשמעה הפקודה לפנות את המגורים .מיד
ניסיתי לחמוק אל צריף השירותים אבל הדבר לא עלה בידי כיוון שמן הגדה שממול ירו על האנשים
שניסו לצלוח את הנהר .ניסיתי גם להסתתר במרתפו של בית נטוש ליד הכנסייה הקתולית ולא
הצלחתי .התחבאתי בחבית מן הסוג שבו משתמשים כדי לכבוש כרוב חמוץ .נשארתי שם מיום שלישי
בלילה עד יום שישי ,כאשר שמעתי קולות של אנשים דוברי אידיש .דיברתי אל היהודים .היו אלה
אנשים שהוצאו מגטו פיאסקי ("החולות") וביצעו עבודות כפייה במקום .הם הבטיחו לי כי יסייעו לי
להימלט אל גטו החולות בקובל עם שובם מן העבודה .אלינו הצטרפו גם שתי נערות יהודיות
שהסתתרו עד לעת זו .ואז התקרבו אלינו שוטרים אוקראיניים שהורו לנו בצעקות לצאת מרצון ממקום
מחבואנו ,כי הם לא יִירּו באיש .הגברים שהבטיחו לי קודם כי ילווני אל גטו החולות הסבירו לנו עתה
כי הם אינם מסוגלים לקחת עימם שלוש נערות בבת אחת והציעו לנו להיענות להוראת האוקראינים.
יצאנו ממחבואנו .לא הרחק עמדה משאית ושתי הנערות שהצטרפו אלינו צעדו לעבר המשאית .אני
לא נהגתי כמותן כיוון שלא האמנתי לאוקראינים ופחדתי .עלה בידי לחמוק בדרך אחרת אל תוך גטו
"החולות" ,לא דרך שער הכניסה אלא דרך פרצה בגדר שהכרתי כבר קודם .מיד לאחר מכן נתפסו
שתי הנערות ואיתן עוד אחרים והועלו למשאית שהובילה אותם עד לכניסה לגטו ושם נורו למוות.
סיפרו לי כי תושבי הגטו שבעיר העתיקה ,ליד הנהר ,נלקחו לכיכר בריסקה .מורה מן הגימנסיה
העברית "תרבות" בשם אברוך הפנה שם דברים אל היהודים וגם אל הגרמנים .לגרמנים אמר כי את
מרחץ הדמים שהם מבצעים אי אפשר יהיה למחוק לעולם ובתגובה הומת במקום.
אנה לולה אטקין (המשך)
השכם בבוקר הורגשה בגטו תנועה רבה ונשמעו קולותיהם של אנשי
"משמרות הסדר" המכריזים..." :יהודים לעבודה – תוכלו לקחת חבילות
עמכם .כל היהודים הצטוו להתכנס בנקודת מפגש אחת .היה זה מתחם גדול,
לא הרחק מן הגטו .במקום ראיתי אנשי אס.אס ,.אוקראינים וגם את קסנר.
קשה לתאר את האווירה ששררה במקום .כולנו היינו כמו בהלם .אני הרגשתי בודדה מאוד .מן
המתחם הובלנו במשאית .אינני בטוחה אם במשאית זו הובלנו ישירות למקום שבו ירו בנו או שהיה
עוד מהלך אחד בדרך .במהלך הנסיעה גם לא יכולתי לברר לאן אנו נוסעים .רק מאוחר יותר גיליתי כי
בַ אכֹובֹו ( )Bachowoהיא יעדנו .בבאכובו היו בין שמונה לתשעה אלפי ( )1333-1333יהודים .היה
שם שדה גדול ,נטוש .הגענו לשם באמונה שאנו מובלים לעבודה ,כפי שנאמר לנו .לפתע ראינו את
השוחות ודליים מלאים בכלור ואז ראינו את המוות לנגד עינינו .הכל היה מוכן להוצאה להורג .עתה
נאלצו האנשים לפשוט את בגדיהם .זה היה עבורי הגרוע מכל – עם המוות יכולתי להשלים אבל
להיחשף במערומי לא הייתי מוכנה .ליד השוחות ראיתי שוטרים אוקראינים רבים מצוידים בנשק .היו
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שם גם שני אחים אוקראינים שהכרתי .אליהם פניתי וביקשתי שיירו בי בעודני לבושה .אבי הרבה
לעזור לאמם ואני אמרתי לאחד מהם כי עתה יוכל לעשות לי טובה ולהמית אותי כשאני בבגדי.
האוקראיני השיב לבקשתי בשלילה .אבל ,הוא נתן לי צרור גדול של דברי לבוש ואמר לי להביאם
לרכבת שחנתה בסמוך .כשעליתי על הקרון השליך עלי האוקראיני בגדים רבים .לא ידעתי מה קורה
לי ואפילו חשבתי שהאוקראיני עושה כן כדי לחנוק אותי ולהמיתני .עד היום איני יודעת אם עשה זאת
מתוך כוונה להציל אותי או כדי להרוג אותי .אחר ,נחו עלי ערימות רבות של פריטי לבוש .מטען
הלבוש הגיע מאוחר יותר אל העיר .אני כמעט שנחנקתי מתחת לבגדים .אז הופיע אחד מעובדי
הרכבת .כשראיתי אותו ביקשתי ממנו שלא י ִֶרה בי .עובד הרכבת קרא בתדהמה "..מניין ,למען השם,
הגעת הנה?" .קרוב לודאי שנראיתי כמשוגעת .מטפחת הראש הייתה עדיין עמי אבל היא החליקה
מראשי .עובד הרכבת זרק לי מסרק קטן ואמר שאסדר את שערי .הוא לא עזר לי אבל גם לא עשה לי
דבר וכך הצלחתי להימלט ולהסתתר בתחנת הרכבת.עמד שם מבנה מסחרי ישן נטוש .פחדתי מאוד
ולא העזתי לחזור לגטו כיוון שגם שם היו יורים בי מן הסתם .כל דאגתי הייתה נתונה לשיבה אל אבי
המצוי בבית החולים .לבית החולים ניתן היה להגיע דרך מעברים צדדיים .דרך אחד מאלה התגנבתי
אל תוך בית החולים .קרוב לודאי שאבא נתקף בבהלה כשראה אותי .הוא לקח אותי לחדרו ושם
התעלפתי.
השופט ריקהאיי (גרמנית)
 ...טיפלו בגרמני שהחליק לבור שבו ירו באנשים .הורו לכולם לשכב זה על זה
ואז ירו בהם במקלעים בעורפם .והוא החליק פנימה ונפצע ברגלו .טיפלו בו בלי
הרדמה מפני שכעסו כל כך ,כי הוא לא הפסיק לצעוק שהוא רוצה להמשיך.
הוא התלהב והתרגש כשירה למוות באנשים ,הוא חשב שזה משהו מיוחד .אז
הם טיפלו בו בלי הרדמה.
סטפן לונינג (גרמנית)
...שם היו המגעים הראשונים בין אבי לבין היחידות שכונו כוחות משימה
איינזאצגרופן )– Einsatzgruppenפלוגות ה SS-שביצעו את רצח ההמונים).
אבי נדרש לבדוק את המצב הסניטרי של אתרים מסוימים .התברר שהכפרים
היו נטושים ושאוכלוסייתם הושמדה במהלך פעילויות של רצח המוני .הוא גר
בבית שהיה שייך למשפחה יהודית .היה לו קשר טוב עם המשפחה היהודית הזאת .שמם היה וויטמן.
הוא מסר להם מידע ,כשנודע לו על פעולות מתוכננות של הנאצים באזור וכך היה מידע זה מגיע גם
להגיע לאזורים ולכפרים שהעבירו אותו ליחידות הפרטיזנים .אבא סיפר לי שהוא מונה לבדוק את
נתוני המצב ההיגייני והתברואתי באתר הרצח ההמוני שנוצר ובמידת הצורך ,גם להפעיל אמצעים
לתיקון המצב .האמצעי היחיד שהשתמשו בו היה ,פחות או יותר ,רק פיזור סיד ,כדי למנוע מחלות
מידבקות .אבל הוא זועזע כשהוא גילה שבורות ההרג ההמוני כוסו בקושי במעט עפר ,כך שאפשר
היה לראות תזוזה של הגופות ושל הירויים שעדיין לא נפחו את נשמתם .אלה היו מראות שלא עזבו
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אותו במשך כל חייו .היו לו סיוטי לילה נוראים שגרמו לו לצעוק בלילות ,אחרי המלחמה ,כשחזר מן
השבי .צעקותיו העירו גם אותי משנתי ואמי הייתה מרגיעה אותי ומבטיחה שזה אינו משהו יוצא דופן.
באותו זמן לא הייתי מודע לעובדה שתופעה זו תיקשר בעתיד למונח רפואי שנקרא בימינו PTSD
(הפרעת לחץ פוסט-טראומטית) .כמובן שמינוח זה עדיין לא היה מקובל באותם ימים .אבא היה שב
ומספר על האירועים הללו .הוא גם סיפר שבמשפט באולדנבורג היה עליו להעיד נגד קציני המשטרה
שפקדו אז על כיתות היורים ,קסנר ומאנטאיי.
השופט ריקהאיי (גרמנית)
ואז גם היה תיאורם המזעזע של שני גרמניים ,נהגי משאיות מקצועיים ,שנסעו
במשאיותיהם הפרטיות מקאסל לקובל ,עם ליווי של איש  SSשישב בתא
הנהג ,והגיעו [לקובל] במהלך החיסול (ליקוידציה) ב ,9110-במהלך
ִידצִ יָה (חיסול הגטו) הראשונה .הם מסרו כי בשוחות ...,אינני זוכר מה
הל ְּיקו ָ
ִ
שאמרו ,אבל מכל מקום ,השוחות חוטאו ובהן שכבו ,תחת שכבת עפר דקה ,אנשים רבים כל כך,
שהאדמה נעה בגלים .התוצאה הייתה שסקרנים רבים נהרו למקום כדי לצפות ולהשתאות
מהמתרחש .הנהגים עצמם ראו זאת.
סטפן לונינג (גרמנית)
היה שם מפקד (רופא) בשם ֶיגֶר ,שהיה מפקדו של אבי .הוא היה נעלם כאשר
התחילו פעולות הפינוי והרציחות בירי בגטאות .התירוץ היה שעליו ללכת
לפגישות .הוא לא רצה שום מעורבות בעניין ,והודה בכך מפורשות .יחד עם
יגר ניסה אבי להוציא מספר אנשים מן הגטו ,בטענה שהם חיוניים לביצוע
הטיפול הרפואי בבית החולים הניתן לשבויי מלחמה ולחיילים פצועים ...אבל יוזמתם נדחתה בכל
המקרים ...אבי זכר תמיד וסיפר לעיתים תכופות על חלוק ניתוח שנותר לפתע ללא בעלים; החלוק
היה שייך לרופאה יהודיה בעלת הופעה מקסימה ,שבוקר אחד לא הייתה שם כדי ללבוש אותו .דבר
זה השפיע עליו עמוקות.
קריינות
(מכתבי היינריך לונינג ,אביו של סטפן לונינג)
רופא ה"ורמאכט" היינריך לונינג הציג במשפט את חלופת המכתבים עם
אשתו בגרמניה ,שבה דיווח על התרחשויות שלהן היה עד ראייה .כיוון שלא
יכול היה לכתוב בגלוי ,בשל הצנזורה על המכתבים ,השתמש בצופן .מכתביו
אלה מספקים את הנתונים על רצח יהודי קובל ומשחזרים בבירור את העובדות שהביאו להרשעת
מבצעי הרציחות.
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פלורה מנדלבאום (אנגלית)
(צולם בבכובה באזכרה שערכה קבוצה של דור שני ליוצאי קובל בישראל ,יולי )1399

שמי פלורה מנדלבאום .אני בתם של יצחק מנדלבאום ודבורה חייצ'יק.
ההורים שלי היגרו לסאו פאולו בברזיל ,שם נולדתי .אבל רבים מבני
משפחותיהם של אבי ואמי נרצחו פה ואולי הם נוכחים פה גם ברגע זה.
יעל דיין
(מנגנת בחליל קטע מהשיר "אחים ,בעיירה שריפה" ,על רקע העצים בבכובה
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ימים במחבוא
קריינות
אחרי הרצח ההמוני הראשון ,היהודים שעבדו ונחשבו מועילים עדיין נשארו בגטו החולות שבעיר
החדשה .כמו כן ,יהודים רבים הסתתרו במקומות מחבוא בקובל ובאזורים שמסביב לעיר.
חיה ברונשטיין (עברית)
(על שרה ברונשטיין ,אמא שלה ,שהסתתרה אצל מכרים גויים בקובל)
אמא סיפרה שבמקרה ,או שלא במקרה ,הגיעה חמותה [של בעלת הבית]  .זו
היתה קרולינה קמיטה עם בעלה מיקולאי .ואז קרולינה אמרה :במקום שאמא
תסתכן עם התעודה שהייתה בידיה ,היא תיקח אותה לכפר ששמו היה בוז'ה
דרובקה ("מתנה אלוהית") ,שהיה בערך עשרים קילומטר מקובל ,ליד הולובי .עדיין יהודים יכלו
להתהלך שם חופשיים .אמא הלכה איתה .הם חבשו את אמא כאילו יש לה כאב שיניים ,כדי שלא יזהו
אותה ברחוב ולקחו אותה לכפר .אמא הייתה אצלם כעובדת .כקרובת משפחה שבאה לעבוד אצלם.
ואז בהולובי התחיל "יודנריין" .זאת אומרת חיכו לעם היהודי בסביבה.
זה היה מאד מסוכן .אמא גם מספרת שקרולינה קמיטה נתנה מסתור ליהודים נוספים וזה היה כבר
מאד מסוכן .אני גם רוצה לציין שכל משפחה שהצילה יהודים הסתכנה בחיים שלה ,בחיים של הילדים
שלה ובחיים של הנכדים ,עד הדור השלישי .מי שהציל יהודים הסתכן בחיים שלו ,של הילדים שלו
ושל הנכדים.
ואז ,כשהוכרז ה"יודנריין" ,אמא אמרה לקרולינה שהיא לא רוצה לסכן אותם ושהיא רוצה ללכת
וקרולינה אמרה לה" :את הבת שלי .הם מכינים לך מלכודת .אל תלכי לשם" .אני רוצה לציין שקרולינה
יכלה להוריד ממנה את הסיכון .היא יכלה הציל את עצמה ואת המשפחה שלה ,כי אמא לא רצתה
לסכן אותם .אמא רצתה ללכת [להולובי ,אל הגרמנים] .גם היה לחץ מצד המשפחה של קרולינה ,אני
12

מבינה אותם .זה היה טבעי .הם פחדו מאד .אפילו בעלה של קרולינה ,מיקולאי ,אמר לאמא" :תראי,
אם היה מדובר בחיים שלי ,אני הייתי מסכן את עצמי .מדובר בחיים של הילדים והנכדים .באותה
תקופה ,הבת של קרולינה ומיקולאי והנכד שלהם חיו אצלם.
ואז כשאמא אמרה שהיא רוצה ללכת להתייצב בהולובי ,קרולינה אמרה :את לא תלכי ! את הבת שלי
ואני אציל אותך .ואז קרולינה אמרה למשפחה שלה שהיא לוקחת את אמא ליער ושהיא תיתן לאמא
אוכל ביער .במשפחה חשבו שאמא הולכת עם קרולינה ליער ,אבל לקרולינה היו תכניות אחרות .היא
חפרה מבעוד מועד בור במרחק מטרים ספורים מהבית והחביאה את אמא בבור .אף אחד במשפחה
לא ידע.
דורה גודיס (עברית)
היו שם במשרד של הקומיסר ,שתי מזכירות גרמניות .קראו להן פרויליין
(העלמה) בץ ופרויליין שמידט .הן אף פעם לא באו למכבסה .יום אחד הן באו,
אני תמיד הייתי עושה את ה ( Deliveryמשלוח) ,הן באו ושאלו אותי אם
הכפפות שלהן מוכנות ,שהן מסרו לניקוי .אמרתי :כנראה שכן .אני אלך לבדוק.
אז הן ביקשו את הכפפות ,אבל זה עשה לי משהו חשוד .לא יכולתי להבין מה פתאום הן באו לקחת
את הכפפות .לא הבנתי .זה היה סימן שאלה ,אבל לא עשיתי ,לא דיברתי על זה .אחר כך באה
המשמרת השנייה לעבודה וסיפרו שכל הגטו מסביב ,שוטרים אוקראינים וחיילים גרמניים ,עומדים
מסביב ולא נותנים להיכנס ולצאת .רק אני הייתי במכבסה ,ואבא שלי וסבתא שלי .הדוד שלי הגיע עם
המשמרת השנייה והתחיל נורא לבכות ,כי הוא השאיר את האשה עם התינוק [בגטו].
אבא שלי החליט להכניס אותי למחבוא .התכוננו למשהו ,אז הוא עשה מחבוא על הגג של המכבסה.
הוא שלח אותי למחבוא עם חבר שלו .נתן לנו לחם ובקבוק מים ואמר שלא נרד עד שיקראו לנו.
ועלינו.
עשינו מה שאבא אמר .אבל למחרת לפנות בוקר ,באו מכוניות גדולות( ,דוגמת המכונית) סטודיבייקר,
והוציאו את כל העובדים שהיו במכבסה .לא שמענו קולות .שמענו רק צעדים ,איך שעולים לתוך
המכוניות האלה .אבל ידענו שזה משהו רע .פתאום ,אבא שלי עולה במדרגות ,איפה שישבנו וקורא:
מי שנמצא למעלה – שירד! כי בחורים צעירים ראו מה שקורה והתחילו לברוח ועלו למעלה על הגג.
אז אמרו לאבא שלי שיקרא להם ,שירדו .ואני שמעתי את הקול של אבא שלי  -אני קבעתי איתו
משהו ,שהוא יקרא לנו ,אז אני אמרתי :אבא ,מה קורה? אז פתאום אבא שלי – כנראה עמד על ידו
גרמני או מישהו – הקול שלו רעד והוא אמר :מי שנמצא למעלה ,שירד .אז החבר שלו ,שהיה אתי
יחד ,תפס אותי ביד ואמר :שקט .לא לדבר .הוא הבין .הוא היה בן אדם יותר מבוגר .הוא הבין שפה
משהו...איזה שהוא מלכודת .ושמענו שהמכוניות נסגרו ונסעו .לאן נסעו? מה נסעו? עכשיו אנחנו
יודעים שהם נסעו לבכובו .ישבתי יומיים-שלושה ,אני כבר לא זוכרת בדיוק ,אבל מה? זה היה אוגוסט.
והגג היה מפח .החום היה אינפרנו [גיהינום,תופת] .וממול היה משאבת פומפה וכל הזמן שמעתי
מים .ואמרתי לחבר :צבי ,אני יורדת .אני לא מסוגלת יותר פה לשבת .אני צריכה לשתות.
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הוא לא רצה שאני אצא .אמרתי :אתה לא רוצה .תשב .אני יורדת .פתחתי את החור הזה ויצאתי.
קודם כל בדקתי אם יש סולם .ירדתי למטה וראיתי את בריכות המים .היה שם מסטינג שבצבא
אוכלים ,מסטינג כזה ,לקחתי מלא מים ושתיתי ואז קיבלתי כאב בטן איום ונורא .הייתי צריכה
להתפנות באיזה שהוא מקום ,אף אחד לא היה שם ,אז באיזה פינה ישבתי בשקט .אחר כך עבר לי
בראש אולי מישהו מההורים שלי היה לו שכל להתחבא באחד החדרים ,כי פעם היה מלון שמה בבית
הזה [במבנה המכבסה]
מיכאל בבצ'וק (עברית)
בסוף תפסו אותי ואת אמא .הביאו אותנו לבית הכנסת ,שהיה ריק מאנשים,
בגלל שיום לפני זה הוציאו את כולם לבית הקברות וולדימירסקה (בית
הקברות היהודי החדש) והרגו את כולם .ואני אז ,כשנודע לאמא שגם הבן,
האח הגדול (שלי) ,יעקב ,נהרג ,התחילה להתחנן שאני אנסה לברוח .אסור
היה לגשת לחלון ,אבל אמא אמרה" :תברח! אתה היחידי שנשארת" .עליתי במדרגות על החלונות,
היה גבוה ,בארבע לפנות בוקר  ,בראשון לספטמבר  9111ואני הצלחתי לברוח .ירו בכל הכיוונים,
היה חושך ,זה היה ארבע לפנות בוקר .זה לא אני תכננתי ,זה ככה יצא .התחלתי לרוץ .זה היה
בלילה .הגעתי עד הגדר .היו חוטים (חוטי תיל) שסגרו את הגטו .אני עברתי את הגדר ,נפצעתי ולא
הרגשתי .ואז היה נהר קטן ,טוריה .אני עברתי את הטוריה ורצתי לכיוון הבית שלנו .אנחנו גרנו
ברחוב אוקראיני ,רחוב של איכרים .הייתי חצי שעה-שעה רחוק מהבית כנסת .התיישבתי ביער כזה.
היו שם קצת עצים וביער הזה ,בחורשה הזו ,ישבתי עד דצמבר .בלי אוכל .בלי שום דבר .בלי בגדים,
בגדים קרועים ,התחילו כינים .לא הייתה לי ברירה .היה קר נורא .אני לא חליתי אפילו .אבל ישבתי
במקום הזה ארבעה חודשים ,לא רחוק מהבית ,מהיום שברחתי ,בראשון לספטמבר ועד סוף דצמבר.
עד שראיתי שאני גומר את החיים .אז אני הלכתי משם ברגל לגוי אחד ,אילושיק .הוא הציל את חיי.
הלכתי כמה קילומטרים .באתי אליו בלילה .אנחנו הכרנו אותו .אבא הכיר אותו והוא אמר" :אני מכיר
את אבא ,נסתדר איכשהו" והוא מיד הכניס אותי למקום שאוספים את השקים ,אחרי שדשים את
הגרעינים [אסם] .במקום הזה אני הייתי עד אפריל .9111

האקציה השנייה ובית הכנסת
באמצע אוגוסט  9111החל מבצע שני של השמדה המונית .התושבים שנותרו נאלצו לעבור מן הגטו
בעיר החדשה לגטו בעיר הישנה .ב 91 -וב 91 -באוגוסט החלו הגרמנים בסיוע אנשי המיליציה
האוקראינית שהיו נתונים לפיקודם לכנס יחד את התושבים .ירי הרצח בוצע הפעם בבאכובו ,וגם
בבית הקברות היהודי [ברחוב וולדימירסקה] בקובל .אקציה זו נמשכה זמן רב יותר מאקציית רצח
ההמונים

הראשונה,

ביוני.

במהלכה

נערך

גם

מצוד

אחרי

יהודים

שהסתתרו

בקובל

ובסביבתה.האנשים שנתפסו במהלך המצוד הובאו תחילה לבית הכנסת בתחום העיר העתיקה של
קובל ושם נכלאו ללא מזון ומים.
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נינה קפלן (גרמנית)
אני חושבת שה 91 -לאוגוסט היה היום שבו הושמדו היהודים שבגטו השני.
ערב אחד ,כשאבי ואחי היו עדיין בעבודה התהלכה לה השמועה שמשהו עומד
להתרחש .האנשים שבו וחיפשו מקומות מסתור .המחבוא שהיה בביתנו לא
הספיק לכולם וכך חפשנו גם מוצא נוסף.חשבנו שנוכל להסתתר במכבסה.
שומר שנשא עמו ג ם את אישורי העבודה הוביל אותנו דרך העיר מבלי שיעצרונו בדרך למשמרת
הלילה .אמי לקחה אותי ואת אחי בן השבע למכבסה .ניסינו להעביר לאבי ולאחי הבוגר הודעה על
סקי.
יש ְּב ִ
השמועות ועל דבר היותנו בין החיים .ליד המכבסה התגוררה משפחת פולנית בשם ֶש ִּפ ֶ
סקה הייתה ידידה של אמי והיא אמרה לנו לבוא לביתה .היא הקצתה לנו מקום לשינה
יש ְּב ָ
מרת ֶש ִּפ ֶ
על הרצפה ונתנה לנו גם קש .לאחר מכן העירה אותנו מרת שפישבסקה ואמרה לנו כי עלינו להיות
בשקט ולהימנע מדיבורים כיוון שדבר נורא התרחש .היא הוסיפה ואמרה כי המכבסה מוקפת וכי
היהודים שעבדו בה נלקחו מתוכה .כיוון שבאותו ערב לא היינו במכבסה נותרנו בין החיים .הייתה אז
פקודה שאסור לעזור ליהודים או להסתיר אותם .העובר על ההוראה היה מּוצָ א להורג בירייה .גברת
שפישבסקה אמרה לנו כי לא תוכל עוד להסתירנו ונתנה לנו צלב כקמע .היא יעצה לנו שנאמר כי איננו
יהודים .עמדנו שם מבלי דעת אנא נפנה ,בלי כסף וחסרי כל.
אנה לולה אטקין (גרמנית)
עבדנו כבר כעשרה ימים במכבסה .כבר עמדנו להכין עצמנו לקראת החזרה
לגטו בערב ואז הגיע לפתע מכרנו האוקראיני הצעיר והזהיר אותנו מפני
השיבה לגטו" .שם מתרחש משהו" ,אמר ..." ,ומוטב שנשאר במכבסה".
קבלנו את עצתו .כשנרגענו מעט והתחלנו לשוחח זו עם זו נשמעה דפיקה
בדלת המכבסה ומישהו אמר שמחפשים אותנו.היה זה קולו של עובד המכבסה הקשיש והוא יעץ לנו
להימלט .הוא כלל לא היה בטוח אם עודנו נמצאות במכבסה.הוא שב והזהיר אותנו פעם נוספת .לא
ידענו לאן עלינו לברוח .אולם ,ימים אחדים קודם לכן ,גילינו כי ניתן לצאת מן המכבסה דרך פתח צר
במעין מחסן בלתי מרוצף ,מלא בשיחי פלפל .כאן סדרנו לנו מעין תא שירותים כדי שלא נאלץ לרדת
תמיד את כל המדרגות בדרך למטה .במחסן זה הסתתרנו .לאחר ששהינו כחמש עשר דקות במחבוא
זה ,שמענו קולות המכריזים "אין פה נפש חיה" .במחסן היה חלון קטן שממנו אפשר היה להציץ
החוצה .בבוקר המחרת נגלתה לנו תמונה נוראה .ראינו יהודיה שעבדה בניקיון בקסרקטינים ,רצה
בכתונת לילה למקום עבודתה ומתחננת שיתנו לה להיכנס .אבל מבוקשה לא ניתן לה ואנו ידענו כי
משהו רע עומד להתרחש .זה קרה בערך בשש בבוקר בעוד שהעובדים היו רגילים להגיע לעבודה רק
בשבע .לפיכך חיכינו להופעתם של העובדים שצפויים היו להגיע בשבע אבל איש מהם לא הגיע .היינו
נואשות ומבוהלות מאוד .עזבנו את מקום מחבואנו וחזרנו למכבסה .כמו תמיד נפתחה הדלת בשעה
שבע ושלושים ועובד המכבסה הגרמני הופיע .הוא ראה אותנו וקרא "..למען השם ,מה אתן עושות
כאן ? הגטו היהודי הרי כבר חוסל ואיש אינו חי שם עוד .איך הגעתן הנה?" ספרנו לו הכל .עובד
המכבסה בכה מרות אבל אמר כי אינו יכול לעזור לנו וכי לו עצמו יש בן בגרמניה ,שגילו שלוש עשרה.
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הוא אמר לנו לברוח והוסיף "..אתן אינכן אשמות בדבר; אשמים הם רק היהודים החשובים באמריקה
ובאנגליה ."...הוא נתן לנו שלוש חתיכות סבון והורה לנו להימלט .אבל לאן יכולנו לברוח? בקשנו
השלָ ם הגיע וכעס
לשלָ ם היחידה שכן זה יודע שסרן י ֶֶד ְּר ָמאיֶיר מחבב אותנוַ .
מעובד המכבסה שיודיע ַ
מאוד כששמע שבכוונתנו להגיע לגטו .הוא אמר שלא די בכך שיהרגו אותנו אלא שלפני כן עוד נאלץ
להתנסות בייסורים קשים .הוא נתן לנו כסף ואף הוא ,כמו הכובס ,יעץ לנו לברוח .הוא אמר שנלך
לדֹוינְּ ְּסק ,שם אמור היה להיות נציג מיחידתו של סרן י ֶֶד ְּרמָ איֶיר .היינו שלוש נערות יהודיות .בצהריים
עזבנו את הקסרקטינים .מעל לקובל נח באותה עת ענן של אודם משמע שהגטו בוער.
נינה קפלן (גרמנית)
אחרי בערך  93-1ימים ברחוב מונופול ,אמרו לנו שרוצים לקחת את אחי
ולירות בו .כשאמא שמעה את זה ,היא רצה לתוך הבית ואיש האבטחה אמר
לה שהוא חייב לקחת את הילד .אז הגיע מאנטיי ושאל מה קורה .אמא אמרה
לו שרוצים לקחת את הילד כדי לירות בו .הוספתי והזכרתי למאנטיי ,שהגיע
באופנוע שלו עם כפפות שחורות .שהוא הבטיח ששום דבר לא יקרה לאח שלי .הוא התרגז ,הוריד
את הכפפות השחורות וסטר בהן על פני .הוא ציווה שגם אנחנו נילקח כדי שיירו בנו .לקחו אותנו
לבית הכנסת [לחכות] עד שיגיע הזמן .שמר עלינו אוקראיני ,שהיה אמור להביא גם את האח שלי .מה
שראינו שם היה יותר גרוע מגיהינום .המשטרה שמרה על בית הכנסת .האנשים שהיו כאן לא קיבלו
שום מזון .לא היו להם שמיכות
והיו כל הזמן ....האנשים שהובאו [לבית הכנסת] עברו חיפוש ,גם הנשים והילדים .אצל הנשים חיפשו
גם באיברים המוצנעים .האנשים היו כל כך מיואשים ובחרדת מוות ,שהם שמחו כשלקחו אותם
להריגה .אני עדיין זוכרת גופה של ילד קטן תלויה בחלון בית הכנסת.
הוא ניסה להימלט דרך החלון וכאשר חצי גופו כבר היה בחוץ ,הוא נורה .גופת הילד נותרה תלויה
בחלון כמה ימים .כשהגענו לבית הכנסת ,היו שם בערך חמישים אנשים .זקנים ,נשים הרות וילדים.
בפעמים אחרות האנשים הושארו בבית הכנסת ליום-יומיים עד שהובלו משם .הפעם הם נשארו
[בבית הכנסת] זמן ארוך יותר .אחד האוקראינים אמר שקסנר נמצא מחוץ לעיר ולכן העצורים נשארו
בבית הכנסת משך זמן ארוך מהרגיל .בזמן הזה האוקראינים חיפשו סוכר ושאריות לחם ,כדי לגרום
לאנשים להיאבק אחד בשני [על הפירורים].
יום אחד מאנטיי חזר והחל לספור את האנשים .היינו צריכים לצעוד אל החלק הפנימי של בית הכנסת
בזמן שמאנטיי ספר אותנו .כשאנחנו עברנו לידו ,הוא שם אותנו בצד .לא ידענו מה משמעות הדבר
ואז הוא אמר לנו לצאת החוצה ולחזור לעבודה .לא הייתה לנו רשות לקחת את אחי .כשיצאנו מבית
הכנסת ,עמדה שם כבר משאית .האנשים האחרים הועמסו על המשאית ,וכך גם אחי הועמס.
מחוץ לבית הכנסת ראיתי את קסנר בפעם הראשונה...קסנר שאל את מאנטיי לאן אנחנו הולכות
ומאנטיי אמר" :אלה הנשים שלי .הן עובדות אצלי" .אני חושבת שהיינו ארבעה ימים בבית הכנסת.
במשך הזמן הזה ,מאנטיי הוציא אותנו פעמיים מבית הכנסת ,כדי לאסוף תכשיטים ,בגדים ושמיכות
מהבתים הריקים [בגטו] .כשסיימנו לעשות את זה ,הוא החזיר אותנו לבית הכנסת .פעם אחת מאנטיי
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הלך וחזר שוב בערב .כשהוא ראה שאנחנו מתפללות/בוכות ,הוא אמר לנו" :אל תהיו מודאגות .הייתי
מאד טוב מאד עם הנער .יריתי בו בעצמי".
לא יודעת אם קסנר או מאנטיי הזמינו את המשאיות .ראיתי את אחי מועלה לאחת המשאיות .בבית
הכנסת ,שמות רבים היו רשומים על הקירות .אמא ואני ראינו שמות של אנשים שכבר מתו ,ביניהם
השמות של אבי ואחי [האח הגדול] .רשמתי את שמו של אחי הקטן על הקיר .קראו לו זכריאס.
מפי חזן  -תפילת "אל מלא רחמים"
(על רקע דגם בית הכנסת הגדול שבהיכל ווהלין בגבעתיים)

התנגדות הפרטיזנים
קריינות (גרמנית)
מיד לאחר ההתקפה הגרמנית על ברית המועצות החלה ההערכות למלחמת הפרטיזנים .באזור
שסביב קובל הי יתה התקדמות הכוחות הגרמניים מהירה עד כדי כך שהשלטונות הסובייטיים לא יכלו
לנקוט באמצעים מסודרים לארגון יחידות של פרטיזנים ואלו האחרונות התהוו באורח עצמאי
בהתארגנויות שנבעו ,בחלקן ,ממוטיבציה פוליטית משותפת של לאומנים אוקראיניים ,קומוניסטים
וחיילי הצבא האדום שברחו מן השבי הגרמני .רבים מן היהודים שנמלטו מערים ומכפרים ביקשו
מקלט והגנה אצל יחידות אלו שעמדותיהן ויחסן כלפי היהודים לא היו אחידות .כך קרה שפליטים
יהודיים נרצחו גם על ידי יחידות של פרטיזנים אוקראיניים אנטישמים .במאי  9111התקיימו מגעים
בין קבוצת מחתרת מגטו ורשה ובין תושבי הגטאות בקובל .בין השנים  9111ו 9110-הלכה
והתעצמה פעילות הפרטיזנים .יחידות הפרטיזנים קיבלו סיוע בנשק ובציוד מחבלי ברית המועצות
שלא נכבשו על ידי הגרמנים .למצב זה גרמה מדיניות הכיבוש הברוטלית של הגרמנים ,שעוררה
נגדם גם אותם חלקים מן האוכלוסייה שמלכתחילה ניתן היה לשער כי יראו בגרמנים את המשחררים.
כצומת רכבות הייתה קובל בבחינת מטרה מועדפת לפעילות הפרטיזנים .וכך ,הביאו ההתקפות על
הרכבות ועל מערך המסילות ביולי ובאוגוסט  9110להשבתה כמעט מלאה של תנועת הרכבות.
חיה ברונשטיין (עברית)
(משפחת קמיטה)
אני חושבת שהעולם קיים בזכות אנשים כאלה .הם באמת צדיקים .מגיע להם
פרס נובל או משהו כזה .אפשר ללמוד מהם והם נותנים הרבה מאד השראה.
זה סיפור גבורה .זה לא כמו שחייל אחד מציל חייל אחר בשבריר שנייה.
משהו אינסטינקטיבי .זה בן אדם שראה את המוות בעיניים שלו ,חודש ועוד
חודש ועוד חודש .והוא ראה את המרצחים והוא ידע שהוא מסכן את החיים
שלו .הוא מסכן את החיים של הילדים שלו .הוא מסתכל בעיניים של הנכדים
שלו .צריך באמת להיות אדם בעל מוסריות מאד גבוהה .היא הייתה לא רק
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בעלת מוסריות ,היא הייתה גם ביצועיסטית .היא ידעה לעשות את הדברים כמו שצריך והיא לא
פחדה .היא הייתה פשוט גיבורה.

 - 6471המסע שלי לקובל
צבי גרינבלט (עברית)
ב  ,9119לפי החלטת סטלין משחררים את הפולנים .ונותנים להם לצאת.
נותנים להם קרונות עם ארבעים לינות [מיטות] בשלוש קומות ,שמים את
האנשים ונוסעים .לא ידענו לאן נוסעים .נוסעים ,נוסעים ,נסענו שבוע-שבועיים,
אני לא יודע...ובאנו עד קובל .ראיתי קובל ,אז אמרתי" :ריבה'לה" ,זאת אשתי,
"את תמשיכי .אני עוזב אותך .אני מוכרח לראות מה עם הבית שלי" .אני ירדתי והלכתי .מצאתי עיר
רפאים .פחדתי .פגשתי יהודי אחד שהכרתי ,והוא שאל אותי" :מה אתה עושה פה?" .אמרתי לו:
"זקס ,תראה ,הייתי חייל" .סיפרתי לו מה שעבר עלי ואז אמרתי" :אם אדוני ייתן לי ואני אהיה פה
מחר בבוקר ,תהיה פה בתשע בבוקר .אני אסדר [אדאג] לסדר עם המג'יסטראט [הרשויות] באמצע
העיר  .תיקח אתים וכלים" .אני בא בחזרה [אל אשתי] ,אני לא אמרתי לה [לפני כן] שום דבר ,אז
סיפרתי לה .הלכנו לישון .בבוקר ,בשש ,אני קם .התחלתי בערב (קודם) לדבר עם יהודים [מנוסעי
הרכבת] .חיפשתי חברים ,מכרים ולא היו .רק היהודים האלה .אמרתי " :תראו יהודים ,אני מהעיר
הזאת .מחר בבוקר הרכבת עומדת " .אני לא יודע מאיפה היה לי הכוח לדבר איתם .הם לא ידעו כלום
 "אני רוצה ללכת לקבר אבות .זה לא רחוק ,זה ארבעה קילומטר" – זה היה שבעה קילומטר –אמרתי" :ארבעה ,ארבעה וחצי קילומטר .תראו ,תהיה לכם מצווה" .היינו כולנו נרגשים ,אפילו הם.
אנחנו התחלנו להרגיש [להתרגש] מאז שבאנו מרוסיה ,ראינו כל הדרך את האמת ,מה שקרה .אז
הם אמרו" :טוב ,אם מחר בבוקר הרכבת תעמוד ,אנחנו נלך"...ידעתי איפה הרכבת חונה .הכרתי,
ציירתי [בעבר] את התכניות של הרכבות בקובל .עבדתי שם שנתיים (לפני המלחמה) .ידעתי
שהרכבת לא יכולה לנסוע  ,לפני שמשנים את מצב המסילה .ככה הסתובבתי ודברתי עם עוד אנשים.
אני גם כן פחדתי [ללכת] .אשתי בהריון.
האנשים האלה ,אני לא מכיר אותם .לקחתי אותם והם שאלו "איפה זה? איפה זה? זה כבר חמישה
קילומטר!" ואני אומר" :זה עוד מעט ,עוד מעט "...אני לא ידעתי אפילו את המקום [הכוונה לבכובה].
אני בא הנה ...אני עומד על עצמות .אני לא יכולתי שום דבר לעשות (בוכה) .לא יכולתי לראות
[להסתכל] .אז מה? לא רחוק הייתה סימן של תחנת רכבת .על יד הרכבת לא היה שום דבר .רק
אדמה [מצביע על תמונה] ופה היה הקבר .ירק [צמחיה בגובה]  9-7מטר .עשו שלושה בורות .ואני
בפנים (דורך על הקברים) ...אני לא יכולתי( ...בוכה) לא יכולתי  ...מה שעשיתי ,היו שם רכבות
(מסילת ברזל) ,הלכתי ולקחתי אחד מהעצים [אדן] שהיו מתחת למסילה ,שמחזיקים את המסילה.
הבאתי ושמתי את זה על האדמה והיהודי הזה אמר לי קדיש .הלכנו בחזרה וברוך השם ,עמדה
הרכבת .זאת הייתה הנסיעה לקובל.
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בית ווהלין
ענת פרלמוטר-שבו (אנגלית)
אני חושבת שרק בערך לפני  99-91שנים התחיל הקשר שלי עם הארגון [של
יוצאי קובל בישראל] ,אחרי שהגעתי לגיל  .99עד אז אפילו לא ידעתי שיש
ארגון כזה כי אבא שלי מעולם לא דיבר עליו .אבא שלי רצה שאהיה "ישראלית
חדשה" ,ללא ההיסטוריה של הגולה.
למזלו הוא לא איבד בני משפחה בקובל ,מפני שהוא עלה לפלשתינה ב  ,9109אמא שלו עברה לגור
עם אחותו וכל המשפחה גורשה לסיביר .כך הם שרדו את המלחמה .לא היה לו עניין לשמור על קשר
עם אנשים מקובל .אני לא יודעת למה ,כי הוא אף פעם לא דיבר על כך.
אברהם אגבר (עברית)
(אחראי על חדר קובל ,היכל ווהלין)
הבית הזה נבנה לפני חמישים שנים .בתוך הבית הזה ישנם חדרים לכל
העיירות האלה .אנחנו יושבים עכשיו בחדר קובל ששמור ליהדות קובל .יש
פה [תמונות] של בתי ספר שהיו [בקובל] עד שנת  ,9109תלמידים ובית כנסת
או שניים .פה אנחנו מתייחדים עם זכר הקרבנות אשר נספו במלחמת העולם השניה .אני שומר על
החדר הזה ,שהוא יהיה נקי ,ושאנשים יבואו ויראו את התמונות האלה.

משפט אולדנבורג
קריינות
(משפט אולדנבורג על רקע תמונות ומסמכים)
משפטם של אריך קסנר ופריץ מאנטיי החל בבית המשפט המחוזי באולדנבורג ב 10-באוגוסט .9199
המשפט התנהל לפני הרכב של שלושה שופטים – השופט המחוזי ליבן ( )Leubenכיושב ראש
והשופטים בונגס ( )Bungesודר' ריקהאיי ( ,(Rickheyכחברים הנוספים בהרכב .לצד השופטים ישבו
שישה מושבעים.
במהלך החקירות המשפטיות המקדימות ,בין השנים  9191ו ,9191-נשמעו עדויותיהם של כ973-
עדי ראייה ומומחים .למעלה מ 19-אנשים הוזמנו לאחר מכן כדי למסור הצהרה ולהעיד בבית
וֹוהלין ( .)Wolhynienדיווחים שוטפים על המשפט הופיעו בכלי
ְּ
המשפט ,ביניהם  03מקֹובֶ ל ומחבל
התקשורת הגרמניים והבינלאומיים .יותר מ 933-מאמרים הופיעו בעיתונים ברחבי העולם .הופקו גם
תכניות רדיו וטלוויזיה.
במהלך המשפט ביססה הגנת הנאשמים את האסטרטגיה שלה על המאמץ להרוס באופן שיטתי את
אמינותם של עדי התביעה החשובים .אחדים מן העדים היהודים הגישו תביעות פיצויים לרשויות
החוק בגרמניה ונמצאו סתירות מסוימות בין הצהרותיהם של העדים בתביעות אלו ובין ההצהרות
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שמסרו במשפט .ההגנה השתמשה בסתירות כדי להכפיש עדים אלה ולפגוע באמינותם .ואכן,
כתוצאה מכך הגדיר בית המשפט את הצהרותיהם של חלק לא מבוטל מן העדים כבלתי אמינות.
בסך הכל התקיימו במהלך המשפט מתחילתו ועד ל 11 -בספטמבר  919 ,9199ימי דיונים.

הנאשמים
נבּורג( )Bernburgעל נהר
ִיס ִּפיץ ( )Wispitzשבנפת בֵ ְּר ְּ
פריץ מאנטאיי נולד ב 99-במארס  9111בו ְּ
הסָ אלֶ ה ( ,(Saaleכאחד מחמישה ילדים במשפחתו .אביו היה חקלאי.
מאנטאיי היה קתולי ולמד בבית-הספר העממי הקתולי בעיירה קאלב ()calw
על נהר הסאלה .לאחר מכן ,חזר למשק המשפחתי ועבד כחקלאי .ב9110-
הצטרף למשטרת המגן (  - schutzpolizeiמופקדת על שמירת הביטחון
שרסלֶ בֶ ן ( (Ascherslebenועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה שרת בישובים שונים
והסדר) בעיירה אָ ֶ ְּ
והגיע לדרגת רב סמל ( )Hauptwachmeisterבתפקידו האחרון במשטרה .באפריל או במאי 9111
נשלח לקֹובֶ ל .ב 19-לדצמבר  9111קודם מאנטאיי ונתמנה למפקד המשטרה בקובל .בפקודת המטה
הממונה הוטל עליו להכשיר את המיליציה האוקראינית .אחרי קבלת הצו החל בגיוס המיליציה .ב-
 9111חזר לגרמניה בשל מצבו הבריאותי .אחרי המלחמה התגורר מאנטאיי בדרום גרמניה ובהתאם
לסעיף  ,909קיבל גמלה שנועדה למי שאיבדו את מקום עבודתם ומשרתם ,כתוצאה מן המלחמה.
לאחר שהמשטרה קיבלה מגרושתו של מאנטאיי את המידע המכריע שאפשר את זיהויו בוודאות ,הוא
נעצר ב 9-בספטמבר .9190
בב ֵר ְּסלָ אּו ( .)Breslau = Wroclawבעיר זו למד עד 9111
אריך קסנר נולד ב 9-בנובמבר ְּ 9191
בבית-הספר התיכון ולאחר מכן למד בלשכת החקלאות בברסלאו .כיוון
שהסיכויים למציאת תעסוקה בענף זה לא נראו טובים במיוחד ,הפסיק ב-
9101את לימודיו בלשכה לפני סיומם .עם זאת ,כבר ביוני  ,9109היה קסנר
טּורמאַ בטַ יְּילּונְּ ג = פלוגות הסער של
חבר בְּ Sturmabteilung( S.A-ש ְּ
הנאצים).פחות משלושה חודשים מאוחר יותר הצטרף ל( N.S.D.A.P -מפלגת העבודה הנאציונאל
סוציאליסטית של גרמניה ,קרי ,המפלגה הנאצית) .בסתיו  9100הצטרף לשרות העבודה בהתנדבות
ומן ה 9-באפריל  9101שרת במשך שנה וחצי במשמר הרייך ( .)Reuchswehrבאוקטובר 9109
הוא סיים השתלמות בקבוצה נבחרת של כוחות המגן ( )Wehrבברלין ומונה אחר כך לחבר בסגל
נסבּורג פֹוג ְֶּלזָאנְּ ג" ( = Ordensburg Vogelsangמוסד בחבל צפון הריין-וסטפליה
ְּ
אֹור ֵד
המטה של ה" ְּ
שכמו "אורדנסבורגים" נוספים שימש את ה NSPAD-כמכללה להכשרת סגלי הנהגה ופעילים של
המפלגה בין השנים  .)9109-9101באוגוסט  ,9101זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ,גוייס
קסנר ל"ורמאכט" ( Wehrmacht

כינויו של הצבא הגרמני).עד לשנת  9119הוא שרת כחייל.

בספטמבר  9119נקרא לשרת במטה האכלוס בברלין .באותה תקופה כבש ה"ורמאכט" שטחים
21

נרחבים במערב ברית המועצות שבהם אמור היה לקום מינהל אזרחי גרמני .כיוון שלא היו אז בנמצא
די אנשי מינהל אזרחי בעלי הכשרה מקצועית ,נקראו גם סגלי מינהל של האס.אס ( )S.Sלהתייצב
למשימה וזאת לאו דווקא בשל כישוריהם המקצועיים אלא בשל האפשרות לסמוך על נאמנותם
האידיאולוגית.במארס  9111נשלח קסנר להכרות והתאקלמות במנהלת מחוז קובל .במסגרת זו היה
שק ְּמּפף ,מי שהיה עד אז
גם האחראי לפיקוח על פעילותם ומיזוגם של העסקים היהודיים .לאחר ֶ
קומיסר המחוז של קובל ,נאסר ונידון למוות ,הפך קסנר בן העשרים ותשע ליורשו .קסנר נשאר בקובל
עד לנסיגת כוחות ה"ורמאכט" בקיץ  .9111עם תום המלחמה היה קסנר בשבי ,ממנו חזר בדצמבר
 9111לעיירה שטאלפרדן ליד קלופנבורג ,שבה התגוררה אשתו .בקלופנבורג החל קסנר עד מהרה
לעסוק בפוליטיקה .הוא הצטרף ל( SPD-המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה אחרי המלחמה)
וכבר ב 9199-מונה ליו"ר המפלגה במחוז קלופנבורג .שנתיים לאחר מכן הוא נבחר למועצת העיר
קלופנבורג שבה כיהן כראש סיעת ה .SPD-בעת שנאסר ,בפברואר  ,9190היה עסוק בהכנות להצגת
מועמדותו לבית הנבחרים ( )Land tagשל סכסוניה התחתית (.)Niedersachsen
********************************
אף שאריך קאסנר ופריץ מאנטיי נידונו למאסר עולם ,איש מהם לא ישב בכלא עד תום תקופת
המאסר .שניהם קיבלו חנינה ושוחררו אחרי תקופה קצרה .במהלך תקופת המאסר שלו ,בשנת 9191
נאלץ פריץ מאנטיי לעבור קטיעה של שתי רגליו .באפריל  9173פנה חבר בית הנבחרים זיגפריד
צוגלמן במכתב לשר המשפטים של סכסוניה תחתית .צוגלמן היה בשעתו חבר מפלגת הNSDAP -
(המפלגה הנאצית) .בגרמניה המערבית של אחרי המלחמה היה צוגלמן חבר ב( FDP-המפלגה
הדמוקרטית החופשית של גרמניה – מפלגה בעלת מצע ליבראלי) ואחר כך חבר ה( CDU-האיחוד
הנוצרי-דמוקרטי של גרמניה) .במכתבו לשר כתב כי הוא אינו מכיר את הכללים שלפיהם יש לקבוע
את אורכה של תקופת המאסר המוטלת על מאנטיי אך עם זאת הוא מבקש לבחון את האפשרות
למתן חנינה מטעמים הומניטאריים.
במאי  9173הודיעה הנהלת הכלא בעיר צֶ לֶ ה ( - Celleבסכסוניה התחתית) למשרד פרקליטות
המדינה באולדנבורג כי קבלו הוראה להכין המלצה למתן חנינה למאנטיי וכיוון שהתנהגותו בכלא
היתה ללא דופי ,יש לבחון אפשרות זו באופן חיובי בלבד .באוקטובר  9173קצב ראש ממשלת
סכסוניה התחתית ,אלפרד קּוגֶל איש ה( SPD-המפלגה הסוציאל-דמוקרטית) את מאסר העולם
שהושת על מאנטיי לתקופה של  19שנות מאסר בניכוי תקופת מעצרו לפני מתן גזר הדין .ההחלטה
על ריצוי מלוא תקופת המאסר שנותרה ,הומרה לאחר מכן למאסר על תנאי לתקופה של  9שנים,
החל מן הראשון בנובמבר  .9173לפיכך שוחרר פריץ מאנטאיי מבית הכלא בצלה ב 09-באוקטובר
.9173
במאי או באוגוסט  9177פנו אשתו ואחותו של אריך קסנר אל ראש ממשלת סכסוניה התחתית
ארנסט אַ ְּל ְּב ֵרכְּ ט ( )Albrechtאיש ה( CDU-המפלגה הנוצרית דמוקרטית) בבקשת חנינה .הבקשה
נתמכה גם על ידי מנהל בית הכלא בצלה ,דר' קיהלינג  ,אף שזה הסתייג מהתנהלותו העקשנית של
קסנר ומסירובו הבלתי מתקבל על הדעת להכיר באחריותו למעשי העוול שבוצעו .ביולי  9171הודיע
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דר' אלברכט על החלטתו להמיר את מאסר העולם שנגזר על קסנר בתקופת מאסר של  13שנה,
בניכוי תקופת מעצרו לפני מתן גזר הדין .ראש הממשלה הדגיש כי הקל בעונשו של קסנר עד לגבול
מה שמאפשר החוק .בינואר  9119המיר אלברכט את יתרת תקופת המאסר של קסנר במאסר על
תנאי לתקופה של  9שנים .אריך קסנר שוחרר מבית הכלא ב 90-לפברואר  .9119בדיעבד הוכח
שקסנר קיבל מידע על החקירות המתנהלות בעניינו מאנשים שונים ,ביניהם מנהל בכיר ואנשי
המחלקה הפלילית בקלופנבורג .בבקשת החנינה לפריץ מאנטיי ,התייצב לצידו של חבר בית
הנבחרים צוגלמן גם הארגון "( Stille Hilfeעזרה חשאית" – ארגון שעסק בסיוע לשבויי מלחמה
ולעצורים) .באוגוסט  9173הודיע צוגלמן לאוסברט הארדי ,מנהל בית הכלא של צלה ,כי כבר בקיץ
 9191הובטח למאנטיי על ידי נציג הקהילה בזֹונְּ דהֹופֶ ן ,העיירה שבה התגורר עד למעצרו ,כי יזכה
לסיוע כספי אם ִי ָגזֵר עליו לשבת בכלא .ארגון העזרה לאסירים (הנ"ל) אף דאג לכך שאשה בשם מארי
אייזן מן העיר אאכן ( )Aachenתמצא עבור מאנטיי מקום בבית אבות .ארגון זה ,שנוסד ב9199-
פעיל עד עצם היום הזה .כבר מתחילת דרכו תמך הארגון בפושעי מלחמה נאציים שנידונו למאסר .בין
הדמויות המובילות בארגון יש לציין את גודרון גרוביץ ,בתו של מנהיג האס.אס .היינריך הימלר .בין
העדים שדיברו בזכותם של קסנר ומאנטיי במשפט באולדנבורג יש להזכיר את מי שהיה מפקד בכיר
של צוותי האס .אס וגנרל ב"ואפן אס.אס – Waffen S.S(".הזרוע הצבאית ,הלוחמת ,של האס .אס).
הרברט-אוטו גִ ילֶ ה ,שמילא תפקיד חשוב בקרב על קובל ב .9111-לאחר מלחמת העולם השניה היה
גִ ילֶ ה פעיל בארגונים ניאו נאציים שונים .בין היתר היה חבר בהנהגת ארגון החיילים הגרמניים כבר
מ .9199-הארגון הלאומי לטיפול בקברי חללי מלחמה גרמניים ( Der Volksbund Deutsche
 )kriegsgraeber fuersorgeהקים בסיועו של ארגון החיילים הגרמניים מצבת זיכרון ליד קובל,
בספטמבר  .9119אדולף פון בומהארד ( )Von Bomhardבעבר ,מפקד פלוגות אס .אס .שמסר עדות
באולדנבורג ובמשפטים רבים נוספים של פושעי מלחמה מן האס .אס ,.כעד ראייה וכמומחה ,נלחם
למען חנינה כללית לאנשי אס .אס .שנכלאו בגין פשעי מלחמה והביא לשחרורם של נאשמים
באמצעות עדויות שקר .מ 9193-עד  9199כיהן פון בומהארד כראש העיר פרין על אגם ,CHIEM
) (Prien am Chiemseeשבבואריה העילית (לאחר מכן היה גם ראש עיר לשם כבוד).
בעת שמשפטם של קאסנר ומאנטיי התנהל בבית המשפט המחוזי באולדנבורג ,היה נשיא בית
המשפט המחוזי בעיר אדם בשם הילֶ ר .בתקופת הרייך השלישי היה הילֶ ר משפטן במשרד המלחמה
של הרייך ובפיקוד העליון של ה"ורמאכט" .שם נטל חלק בניסוח התקנות המאפשרות החלת סמכותו
של בית המשפט הצבאי על אזרחים בשטחים הכבושים במסגרת מבצע "ברברוסה" ועל עבירות
המבוצעות נגד חיילי הצבא הגרמני( .תקנות אלו אפשרו לקציני ה"ורמאכט" להורות על ירייה מיידית
בפרטיזנים ,בחשודים בעבירות כנגד הצבא הגרמני ,בורחים וכו' ,מבלי חשש להעמדה בפני בית דין).
במהלך החקירות הסתמך קאסנר בין היתר גם על תקנות אלו כהצדקה להתנהלותו.
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