
 

 

 מאסר עולם על רצח יהודים
 בני גבירצמן: תרגום מגרמנית

 

  :חומר שהתקבל מאולדנבורג מחברנו רולנד ניידהרדט הכותב

המודעות כלפי הרצח בקובל מתפשטת בין תושבי ( בעיקר חברנו פארשיד" )וורקשטאטפילם"הודות לעבודתם של 

  07-מפרסם כרגע סידרה על ההיסטוריה האזורית ב ( Nordwest Zeitung ) העיתון הנפוץ ביותר במחוזנו. אולדנבורג

 .מאמר המצורף למטהראו את ה(. אירוע החשוב ביותרלכל שנה ה)שנים האחרונות ה

 

 משפט הנאצים באולדנבורג בדק מעשי זוועה באוקראינה

 משנההמשפט באולדנבורג נמשך למעלה . שנעצרו באיזור אולדנבורג, על ספסל הנאשמים ישבו שני נאצים לשעבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,תצלום זה" נורדווסט צייטונג"פירסם ה 1965באוגוסט  24-ב": רצח היהודים מקובל"פתיחת משפט 

 .באולם בית המשפט באולדנבורג( מימין)ופריץ מנתאיי ( משמאל)של הנאשמים אריך קאסנר 

 

 מאת האנס בגרוב

 קלופנבורג/אולדנבורג

 

שהתנהל בפני חבר מושבעים באולדנבורג , שפט אודות פשעי מלחמהעל מ 1965-דיווח ב" נורדווסט צייטונג"העיתון 

שבויי מלחמה ומי שכונו , יהודים 40שני גברים הואשמו בו ברצח . ואשר נעשה המשפט הארוך ביותר מסוגו

אלף יהודים  11וכן בהשתתפות בהוצאה להורג ההמונית של ( המתרגם –גרמנים שחיו מחוץ לגרמניה  )פולקסדויטשן 

 . באוקראינה 1943-ו 1942בשנים 

 .במשך למעלה משנה, כפי שהגדיר זאת העיתון בכותרותיו, "רצח יהודי קובל"ליווה את משפט " נורדווסט צייטונג"ה

חי בקלופנבורג , יליד ברסלאו, אריך קאסנר, מאחר שאחד משני הנאשמים, העיר אולדנבורג נבחרה למקום המשפט

 . בהיותו חבר מועצת העיריה שם, 1963-בעת שנעצר ב, (המתרגם –שהיא חלק מאולדנבורג מונסטרלאנד )

 . לאחר שהוזמן לשם כעד, 1964-נעצר באולדנבורג ב, פריץ מנתאיי, הנאשם השני

מזונטהופן , מנתאיי, הנאשם השני. היה הקומיסר האזורי של קובל באוקראינה, 52שעם פתיחת המשפט היה בן , קאסנר

 . נדרמריה בקובל'ראש הז 1944היה עד  ,(כשנפתח המשפט 67שהיה בן )

הם נטלו חלק בהרג המוני ומלבד זאת היו אחראים להמתת  1943עד  1942-כי מ, בכתב האישום נגד השניים נאמר

 . מספר יהודים ושבויי מלחמה

-ב" נורדווסט צייטונג"על דבריה הקשים נגד קאסנר מסר . 1965עדה יהודית אחת הובאה למשפט מברזיל בספטמבר 

תוך כדי כך הוא גילה "קאסנר בדק טור של עובדים . קאסנר ירה בשני יהודים שהיו בדרכם לעבודה: 1965בספטמבר  25

המלווה של הטור כרע על ברכיו . שקנה אותה כדי להאכיל את בנו החולה, תרנגולת מוסתרת תחת בגדיו של יהודי אחד



 

 

." וכי הוא עצמו מוכן לתת את חייו תמורתו( המתרגם -נגולת את היהודי שהסתיר תר)לפני קאסנר והתחנן שיחון אותו 

 . קאסנר ירה בשניהם בדם קר

לידיעה שמביא , עולה מהכותרת הבאה, שנה לאחר מעשיהם של הנאשמים 20-הקושי בחשיפת האמת כעבור יותר מ

סקה בדברי העדים ידיעה זאת ע". עדויות מנוגדות במשפט הרצח: "1965בנובמבר  4-העיתון מהמשפט בגליונו מה

 . בקשר לתביעה נגד פריץ מנתאיי

שהורכב משלושה שופטים )הגיע בית המשפט , לאחר בדיקה מעמיקה של העובדות ושמיעת עדים ומומחים רבים

 .שני הנאשמים נדונו למאסר עולם: לכלל החלטה, 1966בספטמבר  28-ב, בסופו של דבר( מקצועיים ושישה מושבעים

קאסנר לא חס על חייו של אף . "השתתפות ברצח המונים: כל נאשם את המעשים שבהם הורשע בית המשפט פירט לגבי

 . נאמר בהכרעת הדין, "יהודי אחד

מאחר שבאותם ימים היה מנתאיי צריך להביא בחשבון שהפרת פקודה תעלה לו . לגבי מנתאיי הוכחו שלושה מקרי רצח

לא , הוא נמצא אשם רק במספר מקרי רצח. ההמונית הראשונההוסרה ממנו האשמה בהשתתפות בהוצאה להורג , בחייו

 .בסיוע למעשי הרצח ההמוניים בתקופה הנאצית

. הוא מת שנתיים לאחר מכן. 1970-מנתאיי שוחרר מכלאו ב: נותר רק להזכיר מה אירע בסופו של דבר לשני הנאשמים

 . בדרום גרמניה 1984-ועקבותיו אבדו ב 1981-קאסנר שוחרר ב

-שיצא לאקרנים ב, הסרט. צילם סרט דוקומנטרי על המשפט( Wekstattfilm)עלי זאהדי , רטים האולדנבורגימפיק הס

 ". האמנו שהשמש שוב לא תכבה"נקרא , 2015
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